
 

ফাাংরাদে গ্যা ফপল্ড ক াম্পানী ফরফভদেড 

(দদরাফাাংরায এ টি ক াম্পাফন) 
www.bgfcl.org.bd 

ফটিদেন চাে টায 
 

১.০ ক াম্পাফন ফযফচফি: 

ফাাংরাদে গ্যা ফপল্ডস্ ক াম্পানী ফরফভদেড (ফফফিএপফএর) কেদয ফ ববৃৎ প্রাকৃফি  গ্যা উৎােন াযী যাষ্ট্রীয় ভাফর াধীন প্রফিষ্ঠান। ফফফিএপফএর ১৯৫৬ াদরয ৩০ কভ প্রফিফষ্ঠি াফ স্তান 

কর ওদয়র ক াম্পানীয (ফএওফ) উত্তযসূযী। স্বাধীন ফাাংরাদেদয াভ্যূেদেয য স্বাধীনিায ভান স্থফি োফিয ফিা ফঙ্গফন্ধু কখ মুফেবুয যভান ১৯৭৫ াদরয ৯ াঅগস্ট এ টি যুগান্ত াযী 

দূযেী ফদ্ধাদন্ত কর াদের ক াম্পানীয াঅফফষ্কৃি ৫টি গ্যা ফপল্ড ফিিা, ফফগঞ্জ, ফাখযাফাে, যফেপুয এফাং ক রাটিরা নাভভাত্র মূদে ক্রে  দয যাষ্ট্রীে ভাফর ানাভু্ক্ত  দযন। িাযাআ 

ফযদেফিদি ১৯৭৫ াদরয ১২ কদেম্বয াফ স্তান কর ওদয়র ক াম্পানী (ফএওফ) এয নাভ ফযফিটন  দয ‘ফাাংরাদে গ্যা ফপল্ডস্  ক াম্পানী ফরফভদেড’ (ফফফেএপফএর)   যা ে। উক্ত ৫টি 

ফপদল্ডয ভদে ফিিা, ফফগঞ্জ ও ফাখযাফাে ফপল্ড এফাং াঅদযা ৩টি ফপল্ড মথাাঃ নযফাংেী, কভঘনা এফাং  াভিা াথ টাৎ কভাে ৬টি ফপল্ড ফফফিএপফএর এয ফযচারনাধীন যদেদে। এোড়াও 

আন্তিবাফি  অদয়র ক াম্পাফন স্যাদটা ফযচাফরি াঙ্গু গ্যা কেদেয উৎােন ফন্ধ দয় মাওয়ায় কদরাফাাংরায ফদ্ধান্তক্রদভ চট্টগ্রাদভয ফফরভপুযস্থ প্লাট স্থানা ফফফিএপফএর এয অধীনস্থ  যা 

দয়দে। 

 

ফফফেএপফএর ক াম্পাফন াঅাআন-১৯১৩ (াংদাফধি-১৯৯৪) এয াঅওিাে াফফর  ফরফভদেড ক াম্পাফন ফদদফ ফনফফিি এফাং ফফদ্যুৎ, জ্বারাফন ও খফনি ম্পে ভন্ত্রণারদয়য জ্বারাফন ও খফনি 

ম্পে ফফবাদেয অধীনস্থ াংস্থা ফাাংরাদে তির, গ্যা ও খফনি ম্পে  যদাদযন (দদরাফাাংরা) এয এ টি ক াম্পাফন। 

 

http://www.bgfcl.org.bd/


১.১ফবন ও ফভন 

ফবন: 

 

 ক ৌরগিবাদফ োকৃফি  গ্যা এফাং এয উোি ফদদফ  নদডনদে উৎােদন মুখ্য ভ্যফভ া ারন। 
 

 

ফভন: 

 

 ফফফবন্ন উন্নেন ে ল্প ফাস্তফােদনয ভােদভ ফফদ্যভান কূমূ দি গ্যা উৎােন াব্যাি যাখা কেদয ক্রভফধ টভান গ্যা চাফো পূযণ। 
 

 েদফাং স্থানা মূদয িভিা বৃফদ্ধ যণ, যিণাদফিণ ও যুদগাদমাগী যদণয ভােদভ ফনযফফিন্নবাদফ গ্যা যফযা ফোে যাখা। 
 

 নতুন েযুফক্তগি জ্ঞান  াঅযদণয ভােদভ েি েনফর কিফয  দয ম্ভাব্য চূাদরঞ্জ কভা াদফরা। 

 

 

১.২  াম টাফরী(Functions): 

 

 ক াম্পাফনয ফপল্ডমূ দি ফনযফফিন্নবাদফ গ্যা যফযা ফনফিি যণ; 

 স্বল্পদভোফে, ভেদভোফে এফাং েীঘ টদভোফে ফয ল্পনায াঅওিাে ফফফবন্ন উন্নেন ে ল্প গ্রদণয ভােদভ ফফদ্যভান গ্যা উৎােন ফনফিি যণ িথা গ্যা উৎােন বৃফদ্ধ যণ; 

 ফফফবন্ন ফপদল্ডয কূমূদয গ্যাদয চা ক্রভাগি হ্রা াওোে গ্যা ঞ্চারন রাাআদনয চাদয াদথ ভন্বে কযদখ গ্যা যফযাদয রদিূ ভফন্বি  ভ টফয ল্পনা গ্রণ; এফাং 

 ফফফবন্ন উন্নেন ে দল্পয াঅওিাে ফফদ্যভান গ্যা উৎােন ফনফিি যণ িথা গ্যা উৎােন বৃফদ্ধয ভােদভ াঅফথ ট  শৃঙ্খরা ও ফাফ ব্যফস্থানা ফোে কযদখ ক াম্পাফনয াঅফথ ট  

াফস্থা ফক্তারী যণ। 

 

 

 

 



২. কফা েোন েফিশ্রুফিাঃ  

২.১) নাগফয  কফা: 

ক্রফভ  

নাং 
কফায নাভ 

কফা প্রোদন দফ বাচ্চ 

ভয় 

েদোেনীে 

 াগেত্র  

েদোেনীে 

 াগেত্র/াঅদফেন 

পযভ োফিস্থান 

কফায মূে এফাং 

ফযদাধদ্ধফি 

(মফে থাদ ) 

াখায নাভ োফেত্বোি 

 ভ ট িটায েফফ, রুভ নম্বয, 

কেরা/উদেরায ক াড, াফপফোর 

কেফরদপান ও াআদভাআর 

উর্ধ্টিন  ভ ট িটায েফফ, রুভ 

নম্বয, কেরা/উদেরায ক াড, 

াফপফোর কেফরদপান ও 

াআদভাআর 

 

১ 

 

েযত্র ফফজ্ঞফি ে া এফাং এ 

াংক্রান্ত  ফ েোন 
মথাীঘ্র 

মথাদমাগ্য 

 র্তবদেয অনুভফি 

ে 

েনাংদমাগ ফফবাগ ফফনামূদে 

কভাাঃ ভফনরুর   

উ-ভাব্যফস্থা  (েনাংদমাগ) 

কভাফাাঃ ০১৭৩০-৩১৭৯৬৮ 

াআদভাআরাঃ 

dgmprs@bgfcl.org.bd 
ফফযাায, ব্রাহ্মণফাফিয়া-৩৪০০  

 

এ. টি. এভ. া াঅরভ 

ক াম্পাফন ফচফ- াফিফযক্ত 

োফেত্ব 

কভাফাাঃ  ০১৭১৩০১৮৫৮৬ 

াআদভাআরাঃ 

cs@bgfcl.org.bd  
ফফযাায, ব্রাহ্মণফাফিয়া-৩৪০০ 

২ 

ক াম্পাফনয ফফফবন্ন াফপ 

স্থানামূদয েন্য ফফফবন্ন ভদে 

াফধগ্রণকৃি/ক্রেকৃি ভ্যফভয াংফিষ্ট 

ভাফর /উত্তযাফধ াযীগদণয উক্ত 

ভ্যফভাংফিষ্ট ফফলদে ক ান 

ফেজ্ঞাা/িথ্য/ীভানাফফদযাধ 

াআিূাফে ফফলদে িথ্য ও যাভ ট 

কফা। 

স্বোংম্পূন ট াঅদফেন 

াওোয দঙ্গ। 
'' 

াংফিষ্ট ভ্যফভয স্থানীে 

ভ্যফভ াফপ/াংফিষ্ট 

কেরা োদ য 

 াম টারদেয ভ্যফভ 

াফধগ্রণ (LA) াখা। 

ফফনামূদে। 

পদেে উফিন াঅদভে 

ব্যফস্থা   (এদস্টে) 

কভাফাাঃ ০১৭৮৭৬৭৭৮৩১ 

ফফযাায, ব্রাহ্মণফাফড়ো-৩৪০০ 

 

কভাাঃ াঅভীয পোর 

ভাব্যফস্থা  (টিএ)  

কভাফাাঃ ০১৭০৯৬৫৪৫৭০ 

াআদভাআরাঃ 

ts@bgfcl.org.bd 
ফফযাায, ব্রাহ্মণফাফিয়া-৩৪০০ 

 

 

৩ 
ফফফাফড়ো ফবফত্ত  ক াম্পাফনয ফফদূূদিয 

ওবাযদড রাাআন াংক্রান্ত ভস্যাফে 
মথাীঘ্র '' ফফেএপএভটি ফফবাগ ফফনা মূদে 

কভাাঃ াঅফদুয যফপ  োভাফণ  

উ-ভাব্যফস্থা  (ফফেএপএভটি) 

কভাফাাঃ ০১৭৩০০৯৩৬৮১ 

ফফযাায, ব্রাহ্মণফাফিয়া-৩৪০০ 

কভাাঃ াঅব্দুর াাআ 

ভাব্যফস্থা   

( দরাঃ এন্ড কেনাাঃ)  

কভাফাাঃ ০১৭১১৭৬২৯৩৩ 

াআদভাআরাঃ 

cg@bgfcl.org.bd  

ফফযাায, ব্রাহ্মণফাফিয়া-৩৪০০ 

 

৪ 

ফফফাফড়ো ফবফত্ত  ক াম্পাফনয  

ফনদোফেিঠি াোয  র্তট  

ক াম্পাফনয  াদে  ফনেভানুমােী 

ফফদূূৎ ও াফন াওোয াঅদফেন 

০৩(ফিন) ফেন '' ফফেএপএভটি ফফবাগ 

ক াম্পাফনয 

ফনধ টাফযি কযে 

ানুমােী 

mailto:dgmprs@bgfcl.org.bd
mailto:cs@bgfcl.org.bd
mailto:ts@bgfcl.org.bd
mailto:cg@bgfcl.org.bd


২. কফা েোন েফিশ্রুফিাঃ 

২.২) োফিষ্ঠাফন  কফা: (াাদযন ফডফবন)  

ক্রফভ  

নাং 
কফায নাভ 

কফা প্রোদন 

দফ বাচ্চ ভয় 

েদোেনীে 

 াগেত্র  

েদোেনীে 

 াগেত্র/াঅদফেন 

পযভ োফিস্থান 

কফায মূে এফাং 

ফযদাধদ্ধফি 

(মফে থাদ ) 

াখায নাভ োফেত্বোি  ভ ট িটায 

েফফ, রুভ নম্বয, কেরা/উদেরায 

ক াড, াফপফোর কেফরদপান ও 

াআদভাআর 

উর্ধ্টিন  ভ ট িটায েফফ, রুভ 

নম্বয, কেরা/উদেরায ক াড, 

াফপফোর কেফরদপান ও 

াআদভাআর 

১ ফিিা ফপল্ড কথদ  গ্যা উৎােন 
গ্যা ভজুে থা া 

ম টন্ত। 

মথাদমাগ্য 

 র্তবদেয 

অনুভফি ে 

ফিিা ফপল্ড 

কদরাফাাংরা 

 র্তট  ফনধ টাফযি 

ফনেভ ানুমােী। 

কভাাঃ োফ য কাদন িযপোয 

উ-ভাব্যফস্থা  (েফিণ) - ফিিা 

কভাফাাআর: ০১৭৩০৩১৭৯৬০ 

E-mail: 

jakirtarafder@yahoo.com 

উত্তভ কুভায য ায 

ভাব্যফস্থা  (াাদযন) 

কভাফাাঃ ০১৭৩০৩১৭৯৬০ 

gmop@bgfcl.org.bd 

ফফযাায, ব্রাহ্মণফাফিয়া-৩৪০০ 

2 

ফিিা ফপদল্ডয গ্যা েদ প্লান্ট, 

ফ্রা দনন প্লান্ট, াাআ রাাআন 

াআিূাফে যিণাদফিণ  াে 

গ্যা ভজুে থা া 

ম টন্ত। 
'' ফিিা ফপল্ড 

কদরাফাাংরা 

 র্তট  ফনধ টাফযি 

ফনেভ ানুমােী। 

কভাাঃ োফ য কাদন িযপোয 

উ-ভাব্যফস্থা  (েফিণ) - ফিিা 

কভাফাাআর: ০১৭৩০৩১৭৯৬০ 

E-mail: 

jakirtarafder@yahoo.com 

3 ফফগঞ্জ ফপল্ড কথদ  গ্যা  উৎােন 
গ্যা ভজুে থা া 

ম টন্ত। 
'' ফফগঞ্জ ফপল্ড 

কদরাফাাংরা 

 র্তট  ফনধ টাফযি 

ফনেভ ানুমােী। 

ভাবুফ-উর-াঅরভ 

উ-ভাব্যফস্থা  (ফফগঞ্জ), 

কভাফাাআর: ০১৭৩০৩১৭৯৭২ 

E-mail: dgmhbj@bgfcl.org.bd 

4 
ফাখযাফাে ফপল্ড কথদ  গ্যা  

উৎােন 

গ্যা ভজুে থা া 

ম টন্ত। 
'' ফাখযাফাে ফপল্ড 

কদরাফাাংরা 

 র্তট  ফনধ টাফযি 

ফনেভ ানুমােী। 

কভাোঃ ফিয়াউর  ফীয 

উ-ভাব্যফস্থা  (ফাখযাফাে) 

কভাফাাআর: ০১৭৩০০৯৩৬৯১ 

E-mail: dgmbkb@bgfcl.org.bd 

5 
নযফাংেী ফপল্ড কথদ  গ্যা  

উৎােন 

গ্যা ভজুে থা া 

ম টন্ত। 
'' নযফাংেী ফপল্ড 

কদরাফাাংরা 

 র্তট  ফনধ টাফযি 

ফনেভ ানুমােী। 

কভাাঃ াআভযান কাদন 

উ-ভাব্যফস্থা  (নযফাংেী) 

কভাফাাআর: ০১৭৩০০৯৩৬৯২ 

E-mail: dgmn@bgfcl.org.bd 

mailto:gmop@bgfcl.org.bd


 

 

ক্রফভ  

নাং 
কফায নাভ 

কফা প্রোদন 

দফ বাচ্চ ভয় 

েদোেনীে 

 াগেত্র  

েদোেনীে 

 াগেত্র/াঅদফেন 

পযভ োফিস্থান 

কফায মূে এফাং 

ফযদাধদ্ধফি 

(মফে থাদ ) 

াখায নাভ োফেত্বোি  ভ ট িটায 

েফফ, রুভ নম্বয, কেরা/উদেরায 

ক াড, াফপফোর কেফরদপান ও 

াআদভাআর 

উর্ধ্টিন  ভ ট িটায েফফ, রুভ 

নম্বয, কেরা/উদেরায ক াড, 

াফপফোর কেফরদপান ও 

াআদভাআর 

6 কভঘনা ফপল্ড কথদ  গ্যা  উৎােন 
গ্যা ভজুে থা া 

ম টন্ত। 

মথাদমাগ্য 

 র্তবদেয 

অনুভফি ে 

কভঘনা ফপল্ড 

কদরাফাাংরা 

 র্তট  ফনধ টাফযি 

ফনেভ ানুমােী। 

কভাাম্মে েেনার াঅদফেীন  

ব্যফস্থা  (দভঘনা) 

কভাফাাআর: ০১৭৮৭৬৯০২৪৮ 

E-mail: abedin0078@gmail.com 

উত্তভ কুভায য ায 

ভাব্যফস্থা  (াাদযন) 

কভাফাাঃ ০১৭৩০৩১৭৯৬০ 

gmop@bgfcl.org.bd 

ফফযাায, ব্রাহ্মণফাফিয়া-৩৪০০ 

৭ 

 

ফিিা ফপল্ড দি এভএ 

(দদরার) ও এইচএফড (ফডদির)  

উৎােন  যা 

গ্যা ভজুে থা া 

ম বন্ত। 
'' ফিিা ফপল্ড 

কদরাফাাংরা 

 র্তব  ফনধ বাফযি 

ফনয়ভ অনুমায়ী। 

কভাাঃ  াঅযাফুর  াঅরভ 

উ-ভাব্যফস্থা   (ফফ), 

কভাফাইর: ০১৭১১৮০৭৯৭৯ 

E-mail: dgmcp@bgfcl.org.bd 

৮ 

ফাখযাফাে ফপল্ড দি এভএ 

(দদরার) ও এইচএফড (ফডদির)  

উৎােন  যা 

 নদডনদে 

উৎােন/গ্রণ 

াদদেু 

'' ফাখযাফাে ফপল্ড 

কদরাফাাংরা 

 র্তব  ফনধ বাফযি 

ফনয়ভ অনুমায়ী। 

কভাাঃ ফেোউর  ফীয 

উ-ভাব্যফস্থা  (ফাখযাফাে) 

কভাফাাআর: ০১৭৩০০৯৩৬৯১ 

E-mail: dgmbkb@bgfcl.org.bd 

৯ 
ফিিা ফপদল্ডয গ্যা ফফক্রয় 

প্রফিদফেন 

গ্যা ভজুে থা া 

ম বন্ত। 
'' ফিিা ফপল্ড ফফনামূদে 

কভাাঃ োফ য কাদন িযপোয 

উ-ভাব্যফস্থা  (েফিণ) - ফিিা, 

কভাফাাআর: ০১৭৩০৩১৭৯73 

E-mail: jakirtarafder@yahoo.com  

১০ 
ফফগঞ্জ ফপল্ড কথদ  যফযাকৃি 

গ্যাদয ফফক্রে েফিদফেন 

গ্যা ভজুে থা া 

ম বন্ত। 
'' ফফেঞ্জ ফপল্ড ফফনামূদে 

ভাবুফ-উর-াঅরভ 

উ-ভাব্যফস্থা  (ফফগঞ্জ), 

কভাফাাআর: ০১৭৩০৩১৭৯৭২ 

E-mail: dgmhbj@bgfcl.org.bd 

mailto:gmop@bgfcl.org.bd
mailto:jakirtarafder@yahoo.com


ক্রফভ  

নাং 
কফায নাভ 

কফা প্রোদন 

দফ বাচ্চ ভয় 

েদোেনীে 

 াগেত্র  

েদোেনীে 

 াগেত্র/াঅদফেন 

পযভ োফিস্থান 

কফায মূে এফাং 

ফযদাধদ্ধফি 

(মফে থাদ ) 

াখায নাভ োফেত্বোি  ভ ট িটায 

েফফ, রুভ নম্বয, কেরা/উদেরায 

ক াড, াফপফোর কেফরদপান ও 

াআদভাআর 

উর্ধ্টিন  ভ ট িটায েফফ, রুভ 

নম্বয, কেরা/উদেরায ক াড, 

াফপফোর কেফরদপান ও 

াআদভাআর 

১১ 
নযফাংেী ফপল্ড কথদ  যফযাকৃি 

গ্যাদয ফফক্রে েফিদফেন। 
মথাভদে 

মথাদমাগ্য 

 র্তবদেয 

অনুভফি ে 

নযফাংেী ফপল্ড ফফনামূদে 

কভাাঃ াআভযান কাদন 

উ-ভাব্যফস্থা  (নযফাংেী) 

কভাফাাআর: ০১৭৩০০৯৩৬৯২ 

E-mail: dgmn@bgfcl.org.bd 

উত্তভ কুভায য ায 

ভাব্যফস্থা  (াাদযন) 

কভাফাাঃ ০১৭৩০৩১৭৯৬০ 

gmop@bgfcl.org.bd 

ফফযাায, ব্রাহ্মণফাফিয়া-৩৪০০ 

১২ 

 

কভঘনা ফপল্ড দি যফযাকৃি  

গ্যাদয ফফক্রে েফিদফেন। 
মথাভদে '' কভঘনা ফপল্ড ফফনামূদে 

কভাাম্মে েেনার াঅদফেীন  

ব্যফস্থা  (দভঘনা) 

কভাফাাআর: ০১৭৮৭৬৯০২৪৮ 

E-mail: abedin0078@gmail.com 

১৩ 
ফাখযাফাে ফপল্ড কথদ  যফযাকৃি  

গ্যাদয ফফক্রে েফিদফেন। 
মথাভদে '' ফাখযাফাে ফপল্ড ফফনামূদে 

কভাাঃ ফেোউর  ফীয 

উ-ভাব্যফস্থা  (ফাখযাফাে) 

কভাফাাআর: ০১৭৩০০৯৩৬৯১ 

E-mail: dgmbkb@bgfcl.org.bd 

১৪ 

ফিিা ফপল্ড দি এভএ 

(দদরার) ও এইচএফড (ফডদির) 

যফযাদয ভাফ  ফফডউর 

প্রফিদফেন। 

মথাভদে '' ফিিা ফপল্ড ফফনামূদে 

কভাাঃ  াঅযাফুর  াঅরভ 

উ-ভাব্যফস্থা   (ফফ), 

কভাফাইর: ০১৭১১৮০৭৯৭৯ 

E-mail: dgmcp@bgfcl.org.bd 

১৫ 

ফাখযাফাে ফপল্ড দি এভএ 

(দদরার) ও এইচএফড (ফডদির)   

যফযাদয ভাফ  ফফডউর 

প্রফিদফেন। 

মথাভদে '' ফাখযাফাে ফপল্ড ফফনামূদে 

কভাাঃ ফেোউর  ফীয 

উ-ভাব্যফস্থা  (ফাখযাফাে) 

কভাফাাআর: ০১৭৩০০৯৩৬৯১ 

E-mail: dgmbkb@bgfcl.org.bd 

mailto:gmop@bgfcl.org.bd


ক্রফভ  

নাং 
কফায নাভ 

কফা প্রোদন 

দফ বাচ্চ ভয় 

েদোেনীে 

 াগেত্র  

েদোেনীে 

 াগেত্র/াঅদফেন 

পযভ োফিস্থান 

কফায মূে এফাং 

ফযদাধদ্ধফি 

(মফে থাদ ) 

াখায নাভ োফেত্বোি  ভ ট িটায 

েফফ, রুভ নম্বয, কেরা/উদেরায 

ক াড, াফপফোর কেফরদপান ও 

াআদভাআর 

উর্ধ্টিন  ভ ট িটায েফফ, রুভ 

নম্বয, কেরা/উদেরায ক াড, 

াফপফোর কেফরদপান ও 

াআদভাআর 

১৬ 
ভাফ  উৎােন ও ফফক্রয় 

েফিদফেন 
মথাভদে 

মথাদমাগ্য 

 র্তবদেয 

অনুভফি ে 

াাদযন ফডফবন ফফনামূদে 

কভাাঃ যফপকুর াআরাভ 

ব্যফস্থা  (াাদযন), 

কভাফাাআর: ০১৭৮৭৬৭৭৮৫৪ 

E-mail: 

rafiq444@gmail.com 
ফফযাায, ব্রাহ্মণফাফিয়া-৩৪০০ 

উত্তভ কুভায য ায 

ভাব্যফস্থা  (াাদযন) 

কভাফাাঃ ০১৭৩০৩১৭৯৬০ 

E-mail: 
gmop@bgfcl.org.bd 

ফফযাায, ব্রাহ্মণফাফিয়া-৩৪০০  

১৭ গ্যা উাোন ফফদিলণ িথ্য মথাভদে '' াাদযন ফডফবন ফফনামূদে 

১৮ 
কূ মূদয ভাফ   উৎােন ও 

াঅনুলফঙ্গ   িথ্য যফযা 
মথাভদে '' াাদযন ফডফবন ফফনামূদে 

১৯ 
েফিফেদনয উৎােন ও 

ফফক্রয়েফিদফেন 
মথাভদে '' াাদযন ফডফবন ফফনামূদে 

mailto:rafiq444@gmail.com
mailto:gmop@bgfcl.org.bd


 

২.২) োফিষ্ঠাফন  কফা: (ফযাঃ ও উন্নেন ফডফবন) 

ক্রফভ  

নাং 
কফায নাভ 

কফা প্রোদন দফ বাচ্চ 

ভয় 

েদোেনীে 

 াগেত্র  

েদোেনীে 

 াগেত্র/াঅদফেন 

পযভ োফিস্থান 

কফায মূে এফাং 

ফযদাধদ্ধফি 

(মফে থাদ ) 

াখায নাভ োফেত্বোি 

 ভ ট িটায েফফ, রুভ নম্বয, 

কেরা/উদেরায ক াড, 

াফপফোর কেফরদপান ও াআদভাআর 

উর্ধ্টিন  ভ ট িটায েফফ, রুভ নম্বয, 

কেরা/উদেরায ক াড, াফপফোর 

কেফরদপান ও াআদভাআর 

২০ 

গ্যা কক্টদযয উন্নেদন 

ক াম্পাফনয স্বল্পদভোেী, 

ভেদভোেী ও েীঘ টদভোেী 

ফয ল্পনা েণেন। 

চাফোদত্র উফিফখি 

ভেীভা 

মথাদমাগ্য 

 র্তবদেয 

অনুভফি ে 

ফয ল্পনা ফফবাগ ফফনামূদে েদ ৌাঃ কভাাঃ ফাবুর ফভো 

উ-ভাব্যফস্থা  (ফয ল্পনা) 

কভাফাাঃ ০১৭৩০০৯৩৬৯০ 

ই-কভইরোঃ 

babul_71@yahoo.com 

ফফযাায, ব্রাহ্মণফাফিয়া-৩৪০০ 

কভাোঃ আরী কভাদেিায 

ভাব্যফস্থা  (ফয ল্পনা ও 

উন্নেন) 

কভাফাাঃ ০১৭৩০৩৩০৯৭৩ 

gmop@bgfcl.org.bd 

ফফযাায, ব্রাহ্মণফাফিয়া-৩৪০০ 
২১ 

ক াম্পাফনয স্বল্পদভোেী,   

ভেদভোেী ও েীঘ টদভোেী 

ফয ল্পনায  াঅওিাে ফফফবন্ন 

উন্নেন ে দল্পয টিএফফ/ 

ফডফফ/  াঅযফডফফ েণেন। 

ভন্ত্রণারে/ফফবাগ/ 

কদরাফাাংরা / 

ক াম্পাফনয চাফোকৃি 

ভে 

'' ফয ল্পনা ফফবাগ 
ফফনামূদে 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:babul_71@yahoo.com
mailto:gmop@bgfcl.org.bd


ক্রফভ  

নাং 
কফায নাভ 

কফা প্রোদন 

দফ বাচ্চ ভয় 
েদোেনীে  াগেত্র  

েদোেনীে  াগেত্র/াঅদফেন 

পযভ োফিস্থান 

কফায মূে 

এফাং 

ফযদাধদ্ধফি 

(মফে থাদ ) 

াখায নাভ োফেত্বোি 

 ভ ট িটায েফফ, রুভ নম্বয, 

কেরা/উদেরায ক াড, 

াফপফোর কেফরদপান ও 

াআদভাআর 

উর্ধ্টিন  ভ ট িটায েফফ, রুভ 

নম্বয, কেরা/উদেরায ক াড, 

াফপফোর কেফরদপান ও 

াআদভাআর 

২২ 

ফফফবন্ন উন্নেন ে দল্পয 

ফাফল ট  উন্নেন 

 ভ টসূচী/াংদাফধি ফাফল ট  

উন্নেন  ভ টসূচী েণেন। 

চাফোদত্র 

উফিফখি 

ভেীভা 

মথাদমাগ্য  র্তবদেয 

অনুভফি ে 
ফয ল্পনা ফফবাগ ফফনামূদে 

 েদ ৌাঃ কভাাঃ ফাবুর ফভো 

উ-ভাব্যফস্থা  

(ফয ল্পনা) 

কভাফাাঃ ০১৭৩০০৯৩৬৯০ 

ই-কভইরোঃ 

babul_71@yahoo.com 

ফফযাায, ব্রাহ্মণফাফিয়া-৩৪০০ 

 

 

 

 

 

 

 

কভাোঃ আরী কভাদেিায 

ভাব্যফস্থা  (ফয ল্পনা ও 

উন্নেন) 

কভাফাাঃ ০১৭৩০৩৩০৯৭৩ 

gmop@bgfcl.org.bd 

ফফযাায, ব্রাহ্মণফাফিয়া-৩৪০০ 

 

 

২৩ ে দল্পয ফফফবন্ন ক্রে 

ফয ল্পনা েণেন। 

চাফোদত্র 

উফিফখি  

ভেীভা 

'' '' 
ফফনামূদে 

২৪ 

উন্নেন ে দল্পয 

ািাফ /ভাফ / 

কত্রভাফ / ফাফল ট   

াগ্রগফি েফিদফেন 

(াঅফথ ট / ফাস্তফ) েোন। 

চাফোদত্র 

উফিফখি  

ভেীভা 

'' '' 
ফফনামূদে 

২৫ ে দল্পয ভাফি েফিদফেন 

(ফফাঅয) েণেন। 

চাফোদত্র 

উফিফখি  

ভেীভা 

'' '' 
ফফনামূদে 

২৬ 
এনাফেট কক্টয উন্নেদন 

ফফফবন্ন ারনাগাে িথ্য 

েোন। 

চাফোদত্র 

উফিফখি 

ভেীভা 

'' '' 
ফফনামূদে 

২৭ ফাফল ট   ভ টম্পােন চুফক্ত 

েণেন ও ম্পােন। 

চাফোদত্র 

উফিফখি  

ভেীভা 

'' '' 
ফফনামূদে 

mailto:babul_71@yahoo.com
mailto:gmop@bgfcl.org.bd


ক্রফভ  

নাং 
কফায নাভ 

কফা প্রোদন 

দফ বাচ্চ ভয় 
েদোেনীে  াগেত্র  

েদোেনীে 

 াগেত্র/াঅদফেন পযভ 

োফিস্থান 

কফায মূে 

এফাং 

ফযদাধদ্ধফি 

(মফে থাদ ) 

াখায নাভ োফেত্বোি 

 ভ ট িটায েফফ, রুভ নম্বয, 

কেরা/উদেরায ক াড, 

াফপফোর কেফরদপান ও াআদভাআর 

উর্ধ্টিন  ভ ট িটায েফফ, রুভ 

নম্বয, কেরা/উদেরায ক াড, 

াফপফোর কেফরদপান ও 

াআদভাআর 

২৮ 

ফাফল ট   ভ টম্পােন চুফক্তয 

াঅওিাে ভাফ /ত্রত্রভাফ / 

াধ টফাফল ট /ফাফল ট  মূোেন 

েফিদফেন  েণেন। 

চাফোদত্র 

উফিফখি  

ভেীভা 

মথাদমাগ্য  র্তবদেয 

অনুভফি ে 
ফয ল্পনা ফফবাগ ফফনামূদে 

েদ ৌাঃ কভাাঃ ফাবুর ফভো 

উ-ভাব্যফস্থা  (ফয ল্পনা) 

কভাফাাঃ ০১৭৩০০৯৩৬৯০ 

ই-কভইরোঃ 

babul_71@yahoo.com 

ফফযাায, ব্রাহ্মণফাফিয়া-৩৪০০ 

 

 

 

 

 

 

 

কভাোঃ আরী কভাদেিায 

ভাব্যফস্থা  (ফয ল্পনা ও 

উন্নেন) 

কভাফাাঃ ০১৭৩০৩৩০৯৭৩ 

gmop@bgfcl.org.bd 

ফফযাায, ব্রাহ্মণফাফিয়া-৩৪০০ 

 

২৯ 

ভন্ত্রণারে/ ফফবাগ/ 

কদরাফাাংরাে ফাফল ট  

েফিদফেন েণেদনয ফনফভত্ত 

ফফফেএপফএর াংফিষ্ট 

িথ্যাফে েোন। 

চাফোদত্র 

উফিফখি  

ভেীভা 

'' '' 
ফফনামূদে 

৩০ 

ফফফবন্ন উন্নেন ে দল্পয 

ভাফ  াগ্রগফি ম টাদরাচনা 

বাে গৃীি ফফফেএপফএর 

াংফিষ্ট ফদ্ধাদন্তয ফাস্তফােন 

াগ্রগফি েফিদফেন েণেন। 

চাফোদত্র 

উফিফখি  

ভেীভা 

'' '' 
ফফনামূদে 

৩১ 

উন্নেন ে দল্প ফনদোফেি 

 ভ ট িটা এফাং ঠি াোযদেয 

িথ্যাফে কেযণ। 

চাফোদত্র 

উফিফখি  

ভেীভা 

'' '' ফফনামূদে 

৩২ 
ফিিা ফপদল্ডয করাদ ন-ফ 

ও নযফাংেী ফপদল্ড গ্যা 

 দরয স্থান ে ল্প। 

জুন ২০২২ 

ম টন্ত 

(েস্তাফফি) 

'' ে ল্প াফপ ফফনামূদে 

কভা: াফদুয যভান কচৌধুযী 

ে ল্প ফযচার  

০১৭৩০-৩১৭৯৭৬ 

ই-কভইরোঃ pdctn@bgfcl.org.bd 

ফফযাায, ব্রাহ্মণফাফিয়া-৩৪০০ 

 

mailto:babul_71@yahoo.com
mailto:gmop@bgfcl.org.bd
mailto:ই-মেইলঃ%20pdctn@bgfcl.org.bd


 

ক্রফভ  

নাং 
কফায নাভ 

কফা প্রোদন 

দফ বাচ্চ ভয় 
েদোেনীে  াগেত্র  

েদোেনীে 

 াগেত্র/াঅদফেন 

পযভ োফিস্থান 

কফায মূে এফাং 

ফযদাধদ্ধফি (মফে 

থাদ ) 

াখায নাভ োফেত্বোি 

 ভ ট িটায েফফ, রুভ নম্বয, 

কেরা/উদেরায ক াড, 

াফপফোর কেফরদপান ও 

াআদভাআর 

উর্ধ্টিন  ভ ট িটায েফফ, রুভ 

নম্বয, কেরা/উদেরায ক াড, 

াফপফোর কেফরদপান ও 

াআদভাআর 

৩৩ 

ফিিা ফপদল্ডয করাদ ন-এ  

কি ওদেরদড  দরয স্থান 

ে ল্প। 

ফডদম্বয ২০২০ 

ম টন্ত 

মথাদমাগ্য  র্তবদেয 

অনুভফি ে 
ে ল্প াফপ ফফনামূদে 

িনাফ কভাোঃ আবুর  াদভ খান 

ে ল্প ফযচার  

কভাফাাঃ 01730317990 

াআ-কভাআরাঃ 

cpta.bgfcl@gmail.com 

 

 

 

 

 

কভাোঃ আরী কভাদেিায 

ভাব্যফস্থা  (ফয ল্পনা ও 

উন্নেন) 

কভাফাাঃ ০১৭৩০৩৩০৯৭৩ 

gmop@bgfcl.org.bd 

ফফযাায, ব্রাহ্মণফাফিয়া-৩৪০০ 

 

৩৪ 

ফিিা, ফফগঞ্জ, নযফাংেী ও 

ফাখযাফাে ফপদল্ড ৭টি কূদয 

ওো টওবায ে ল্প। 

 

ফডদম্বয ২০১৯ 

ম টন্ত 
'' ে ল্প াফপ ফফনামূদে 

েদ ৌাঃ ভীয কভাাঃ াঅযাফুর 

াআরাভ 

ে ল্প ফযচার  

কভাফাাঃ ০১৭৩০৭০৭৩০৪ 

াআ-কভাআরাঃ 

wp7wells@gmail.com 

ফফযাায, ব্রাহ্মণফাফিয়া-৩৪০০ 

 

৩৫ কূমূদয উৎােন যীিণ 
েদোেন 

কভািাদফ  
'' ওদের াফব টদ ফফবাগ 

- ফফফেএপফএর এয 

ফনেভানুমােী 

- ফফফেএপফএর 

 র্তট  ফফর োফখর 

াঅফদুর ভাদর  

উ-ভাব্যফস্থা  (ওদের 

াফব টদ) 

কভাফাাঃ ০১৭৩০0৯৩৬৭৭ 

াআ-কভাআরাঃ 

maleque69@gmail.com 

ফফযাায, ব্রাহ্মণফাফিয়া-৩৪০০ 

 

৩৬ ওেূাযরাাআন াাদযন 
েদোেন 

কভািাদফ  
'' ওদের াফব টদ ফফবাগ 

- ফফফেএপফএর এয 

ফনেভানুমােী 

- ফফফেএপফএর 

 র্তট  ফফর োফখর 

mailto:gmop@bgfcl.org.bd


 

 

ক্রফভ  

নাং 
কফায নাভ 

কফা প্রোদন 

দফ বাচ্চ ভয় 
েদোেনীে  াগেত্র  

েদোেনীে 

 াগেত্র/াঅদফেন 

পযভ োফিস্থান 

কফায মূে এফাং 

ফযদাধদ্ধফি (মফে 

থাদ ) 

াখায নাভ োফেত্বোি 

 ভ ট িটায েফফ, রুভ নম্বয, 

কেরা/উদেরায ক াড, 

াফপফোর কেফরদপান ও 

াআদভাআর 

উর্ধ্টিন  ভ ট িটায েফফ, রুভ 

নম্বয, কেরা/উদেরায ক াড, 

াফপফোর কেফরদপান ও 

াআদভাআর 

৩৭ 
এনবােযণদভন্ট এন্ড কপটি 

ফফলে  ভাফ  েফিদফেন 

কদরাফাাংরাে কেযণ। 

েফিভাদয ১৫ 

িাফযদখয ভদে 

মথাদমাগ্য  র্তবদেয 

অনুভফি ে 

ফপল্ড/স্থানায ফযদাদে টয 

 ফ। 

াআএ ফফবাগ। 

ফফনামূদে 

 

 াফত্তব  চন্দ্র কঘাল 

উ-ভাব্যফস্থা  (এনবাাঃ এন্ড 

কপটি) 

কভাফাাআর : ০১৭৩০০৯৩৬৭৬ 

াআদভাআর : 

dgmes@bgfcl.org.bd 
ফফযাায, ব্রাহ্মণফাফিয়া-৩৪০০ 

 

 

 

কভাোঃ আরী কভাদেিায 

ভাব্যফস্থা  (ফয ল্পনা ও 

উন্নেন) 

কভাফাাঃ ০১৭৩০৩৩০৯৭৩ 

gmop@bgfcl.org.bd 

ফফযাায, ব্রাহ্মণফাফিয়া-৩৪০০ 

 
৩৮ 

ফফদফায  ভারাভার ব্যফায 

ও ভজুদেয েফিদফেন 

ফফদফায  ফযেিদয কেযণ। 

েফিভাদয ১০ 

িাফযদখয ভদে 
'' 

ে ল্প াফপ দি োি 

েফিদফেন। 

াআএ ফফবাগ। 

ফফনামূদে 

 

 

mailto:dgmes@bgfcl.org.bd
mailto:gmop@bgfcl.org.bd


২.২) প্রাতিষ্ঠাতনক সফা: (সকাম্পাতন তিফ তিতবন) 

ক্রতভক 

নং 
সেবার নাম 

সেবা প্রদানন েনব বাচ্চ 

েময় 

প্রয়োাননয়ো 

কাগনত্র  

প্রয়োাননয়ো 

কাগনত্র/আয়ফদন 

পযভ প্রাতিস্থান 

সফায মূল্য এফং 

তযয়াধদ্ধতি (মতদ 

থায়ক) 

াখায নাভ দাতোত্বপ্রাি 

কভ মকিমায দতফ, রুভ নম্বয, 

সনরা/উয়নরায সকাি, 

অতপতোার সেতরয়পান ও 

ইয়ভইর 

উর্ধ্মিন কভ মকিমায দতফ, রুভ 

নম্বয, সনরা/উয়নরায সকাি, 

অতপতোার সেতরয়পান ও 

ইয়ভইর 

৩9 
যকায, ংদ, ভন্ত্রণারো, 

সয়রাফাংরায িাতদানুমাোয় িথ্য 

উাত্ত প্রতিয়ফদন সপ্রযণ। 

মথায়ঘ্র 

যথানযাগ্য 

কর্তবপনের 

অনুমতি পত্র 

ননংয়মাগ তফবাগ তফনামূয়ল্য 

সভাোঃ ভতনরুর ক 

উ-ভাব্যফস্থাক (ননংয়মাগ) 

সভাফাোঃ ০১৭৩০-৩১৭৯৬৮ 

ইয়ভইরোঃ 

dgmprs@bgfcl.org.bd 

তবরাোর, ব্রাহ্মণবাতিয়া-৩৪০০   

এ. টি. এভ. া আরভ 

সকাম্পাতন তিফ- অতিতযক্ত 

দাতোত্ব 

সভাফাোঃ ০১৭১৩০১৮৫৮৬ 

ইয়ভইরোঃ cs@bgfcl.org.bd 

তবরাোর, ব্রাহ্মণবাতিয়া-৩৪০০ 
 

40 
দুদক/িথ্য কতভন/ সনরা প্রান 

প্রভৃতিয িাতদা অনুমাোয় িথ্য উাত্ত 

প্রতিয়ফদন সপ্রযণ। 

মথায়ঘ্র '' ননংয়মাগ তফবাগ তফনামূয়ল্য 

41 

প্রাভাণ্য তিত্র / তিত্র ফাংরায়দ 

তফতবন্ন ম্যাগাতনন/নাণ মায়রয নন্য 

িথ্য/প্রতিয়ফদন প্রদান যকাতয 

উয়যায়গ আয়োাতনি তফতবন্ন সভরাো 

অংগ্রণ 

মথায়ঘ্র '' ননংয়মাগ তফবাগ তফনামূয়ল্য 

৪2 সকাম্পাতনয উন্নোন কাম মক্রভ 

ননাধাযয়ণয নন্য প্রদ ময়নয ব্যফস্থা 
মথায়ঘ্র '' ননংয়মাগ তফবাগ তফনামূয়ল্য 

৪3 

ফাংরায়দ গ্যা আইন' ২০১০, িথ্য 

অতধকায আইন '২০০৯, প্রভৃতিয 

প্রিায প্রায এফং এিদংতিষ্ট িথ্য / 

প্রতিয়ফদন প্রদান। 

মথায়ঘ্র '' ননংয়মাগ তফবাগ তফনামূয়ল্য 

৪4 

সকাম্পাতনয াতফ মক িথ্যাফরয় ম্বতরি 

ফাতল মক প্রতিয়ফদন। 

শুয়বচ্ছা তফজ্ঞান। 

মথায়ঘ্র '' ননংয়মাগ তফবাগ তনধ মাতযি দয়য 

mailto:dgmprs@bgfcl.org.bd
mailto:cs@bgfcl.org.bd


 

২.২) প্রাতিষ্ঠাতনক সফা: (সেকতনকযার াতব ময়) 

ক্রতভক 

নং 
সেবার নাম 

সেবা প্রদানন েনব বাচ্চ 

েময় 

প্রয়োাননয়ো 

কাগনত্র  

প্রয়োাননয়ো 

কাগনত্র/আয়ফদন 

পযভ প্রাতিস্থান 

সফায মূল্য এফং 

তযয়াধদ্ধতি (মতদ 

থায়ক) 

াখায নাভ দাতোত্বপ্রাি 

কভ মকিমায দতফ, রুভ নম্বয, 

সনরা/উয়নরায সকাি, 

অতপতোার সেতরয়পান ও 

ইয়ভইর 

উর্ধ্মিন কভ মকিমায দতফ, রুভ 

নম্বয, সনরা/উয়নরায সকাি, 

অতপতোার সেতরয়পান ও 

ইয়ভইর 

৪5 

সকাম্পাতনয তফতবন্ন 

অতপ/স্থানামূয়য ংতিষ্ট 

ভূতভ/িতর অতপয়য দাতফকৃি 

যকাতয ভূতভ উন্নোন ও অন্যান্য 

ট্যাক্স। 

মথায়ঘ্র 

যথানযাগ্য 

কর্তবপনের 

অনুমতি পত্র 

এয়েে তফবাগ 
যকায কর্তমক 

তনধ মাতযি তনোয়ভ। 

পয়োন উতিন আয়ভদ 

ব্যফস্থাক  (এয়েে) 

সপানোঃ ০১৭৮৭৬৭৭৮৩১ 

তবরাোর, ব্রাহ্মণবাতিয়া-৩৪০০   
 

সভাোঃ আভয়য পোার 

ভাব্যফস্থাক(টিএ)  

সভাফাোঃ ০১৭০৯৬৫৪৫৭০ 

ইয়ভইরোঃ ts@bgfcl.org.bd 

তবরাোর, ব্রাহ্মণবাতিয়া-৩৪০০   

 

 

mailto:ts@bgfcl.org.bd


২.২) প্রাতিষ্ঠাতনক সেফা: (প্রােন তিতবন) 

ক্রতভক 

নং 
সেবার নাম 

সেবা প্রদানন েনব বাচ্চ 

েময় 
প্রয়োাজনয়ো কাগজ্  

প্রয়োাজনয়ো 

কাগজ্/আয়ফদন 

পযভ প্রাতিস্থান 

সেফায মূল্য এফং 

তযয়াধদ্ধতি (মতদ 

থায়ক) 

াখায নাভেহ দাতোত্বপ্রাি কভ মকিমায 

দতফ, রুভ নম্বয, সজরা/উয়জরায 

সকাি, অতপতেোার সেতরয়পান ও ইয়ভইর 

উর্ধ্মিন কভ মকিমায দতফ, রুভ 

নম্বয, সজরা/উয়জরায সকাি, 

অতপতেোার সেতরয়পান ও ইয়ভইর 

৪6 
প্রাতিষ্ঠাতনক োভাতজক 

দাোফদ্ধিা (CSR)। 
ফছয়যয তফতবন্ন েভয়ো। 

যথানযাগ্য কর্তবপনের 

অনুমতি পত্র 

ওয়োরয়পোায 

তফবাগ 
তফনামূয়ল্য। 

সভাোঃ লুৎপয যহভান  

উ-ভহাব্যফস্থাক (ওয়োরয়পোায)  

সভাফাইরোঃ ০১৭৩০০৯৩৬৮৪ 

ই-সভইরোঃ 
dgmw@bgfcl.org.bd 

তবরাোর, ব্রাহ্মণবাতিয়া-৩৪০০  

 

 

 

এ,টি,এম, লাহ আম 

মহাব্যবস্থাপক (প্রলােন) 

সভাফাইরোঃ ০১৭১৩০১৮৫৮৬ 

ই-সভইরোঃ 

gmadmin@bgfcl.org.bd 

তবরাোর, ব্রাহ্মণবাতিয়া-৩৪০০ 
47 

েযকাতয প্রয়োাজয়ন 

মানফাহন প্রদান। 

অতধমাচয়ন উতিতখি 

েভো অনুমাোয়। 
” ট্রান্সয়াে ম তফবাগ 

স্থানয়ো প্রােন  কর্তমক 

জ্বারাতন মূল্য 

তযয়াধ কযা হো। 

সভাোঃ ভাহমুদুর হাোন 

উ-ভহাব্যফস্থাক (ট্রান্সয়াে ম) 

সভাফাইর : ১৭৩০৩১৭৯৮৪ 

ইয়ভইর : 

dgmtr@bgfcl.org.bd 

তবরাোর, ব্রাহ্মণবাতিয়া-৩৪০০ 

 
 

mailto:dgmw@bgfcl.org.bd
mailto:gmadmin@bgfcl.org.bd
mailto:dgmtr@bgfcl.org.bd


২.২) প্রাতিষ্ঠাতনক সফা: (র্ থ ও তাফ তিতবন) 

ক্রতভক 

নং 
সেবার নাম সেবা প্রদানন েনব বাচ্চ েময় প্রয়োাননয়ো কাগন্  

প্রয়োাননয়ো 

কাগন্/অয়ফদন পযভ 

প্রাতিস্থান 

সফায মূল্য এফং 

তযয়াধদ্ধতি (মতদ 

র্ায়ক) 

াখায নাভ দাতোত্বপ্রাি 

কভ থকিথায দতফ, রুভ নম্বয, 

সনরা/উয়নরায সকাি, 

তপতোার সেতরয়পান ও আয়ভআর 

উর্ধ্থিন কভ থকিথায দতফ, রুভ 

নম্বয, সনরা/উয়নরায সকাি, 

তপতোার সেতরয়পান ও 

আয়ভআর 

৪8 
কয ও ফয়ভা 

ংক্রান্ত 
ম্ভাব্য স্বল্পিভ ভয়ো যথানযাগ্য কর্তবপনের 

অনুমতি পত্র 
কয ও ফয়ভা াখা তফনা মূয়ল্য 

গয়ন চন্দ্র ভজুভদায 

উ-ভাব্যফস্থাক (র্ থ) 

সভাফাআরঃ ০১৭৩০৩১৭৯৭৮ 

আয়ভআরঃ 

dgmf@bgfcl.org.bd 
তবরাোর, ব্রাহ্মণবাতিয়া-৩৪০০ য়তি সুধা দত্ত 

ভাব্যফস্থাক (র্ থ ও তাফ) 

সভাফাআরঃ 01730317957 

আয়ভআরঃ 

gmfa@bgfcl.org.bd 
তবরাোর, ব্রাহ্মণবাতিয়া-৩৪০০ 

৪9 
সযতবতনউ 

ংক্রান্ত 
ম্ভাব্য স্বল্পিভ ভয়ো '' 

সযতবতনউ াখা তফনা মূয়ল্য 

50 
এতি ও বযাে 

ংক্রান্ত 
ম্ভাব্য স্বল্পিভ ভয়ো '' 

এতি ও বযাে াখা তফনা মূয়ল্য 

৫১ 
সকাম্পাতনয 

তাফ প্রণোন 

ও ংযক্ষণ 

মর্ায়ঘ্র '' 
সননায়যর তাফ াখা তফনা মূয়ল্য 

গয়ন চন্দ্র ভজুভদায 

উ-ভাব্যফস্থাক (তাফ)-

তিতযক্ত দাতোত্ব 

সভাফাআরঃ ০১৭৩০৩১৭৯৭৮ 

আয়ভআরঃ 

dgmac@bgfcl.org.bd 
তবরাোর, ব্রাহ্মণবাতিয়া-৩৪০০ 

৫২ 

মুয়বফর/নন 

মুয়বফর ও 

স্থাোয় ম্পয়দয 

তাফ ংযক্ষণ 

মর্ায়ঘ্র '' 
সটায তাফ াখা তফনা মূয়ল্য 

৫৩ 
নগদ তযয়াধ 

ও ব্যাংক 

তাফ ংক্রান্ত 

মর্ায়ঘ্র '' 
কযা এন্ড ব্যাংক াখা তফনা মূয়ল্য 

 

 

 

 

mailto:dgmf@bgfcl.org.bd
mailto:dgmac@bgfcl.org.bd


ক্রতভক 

নং 
সেবার নাম 

সেবা প্রদানন েনব বাচ্চ 

েময় 
প্রয়োাননয়ো কাগন্  

প্রয়োাননয়ো 

কাগন্/অয়ফদন 

পযভ প্রাতিস্থান 

সফায মূল্য এফং 

তযয়াধদ্ধতি (মতদ 

র্ায়ক) 

াখায নাভ দাতোত্বপ্রাি 

কভ থকিথায দতফ, রুভ নম্বয, 

সনরা/উয়নরায সকাি, 

তপতোার সেতরয়পান ও 

আয়ভআর 

উর্ধ্থিন কভ থকিথায দতফ, রুভ 

নম্বয, সনরা/উয়নরায সকাি, 

তপতোার সেতরয়পান ও 

আয়ভআর 

৫৪ ফায়নে এন্ড ফায়নোযয় 

কয়রার 
মর্ায়ঘ্র 

যথানযাগ্য কর্তবপনের 

অনুমতি পত্র 
ফায়নে াখা তফনা মূয়ল্য 

অতনন অভদ 

উ-ভাব্যফস্থাক (এভঅআএ 

এন্ড ফায়নে) 

সভাফাআরঃ ০১৭৩০৩১৭৯৯২ 

আয়ভআরঃ 

dgmmisb@bgfcl.org.bd  

তবরাোর, ব্রাহ্মণবাতিয়া-৩৪০০ য়তি সুধা দত্ত 

ভাব্যফস্থাক (র্ থ ও তাফ) 

সভাফাআরঃ 01730317957 

আয়ভআরঃ gmfa@bgfcl.org.bd 

তবরাোর, ব্রাহ্মণবাতিয়া-৩৪০০ 

৫৫ 

প্রতিষ্ঠায়নয িথ্যাফরয় 

(ম্যায়ননয়ভন্ট 

আনপযয়ভন তয়টভ) 

মর্ায়ঘ্র '' 
এভঅআএ াখা তফনা মূয়ল্য 

৫৬ 

সকাম্পাতনয 

মাফিয়ো তফর 

নুয়ভাদন ও 

তযয়াধ 

গ্রাতধকায তবতত্তয়ি 

াতক্ষক ও ভাতক 

তবতত্তয়ি 

িাৎক্ষতণক 

প্রতিভায় 

িাৎক্ষতণক 

এক ভায়য ভয়ে 

যকাযয় সেনাতযয়ি 

নভাকযণ 

'' 
তফর াখা তফনা মূয়ল্য 

এ সক এভ আকান্দায 

উ-ভাব্যফস্থাক (তফর এন্ড 

স) 

সভাফাআরঃ ০১৭৩০৩১৭৯৯৫ 

আয়ভআরঃ 

dgmbp@bgfcl.org.bd 
তবরাোর, ব্রাহ্মণবাতিয়া-৩৪০০ 

 

 

 

 

mailto:dgmmisb@bgfcl.org.bd
mailto:dgmbp@bgfcl.org.bd


ক্রতভক 

নং 
সেবার নাম সেবা প্রদানন েনব বাচ্চ েময় 

প্রয়োাননয়ো 

কাগন্  

প্রয়োাননয়ো 

কাগন্/অয়ফদন 

পযভ প্রাতিস্থান 

সফায মূল্য এফং 

তযয়াধদ্ধতি (মতদ 

র্ায়ক) 

াখায নাভ দাতোত্বপ্রাি 

কভ থকিথায দতফ, রুভ নম্বয, 

সনরা/উয়নরায সকাি, 

তপতোার সেতরয়পান ও 

আয়ভআর 

উর্ধ্থিন কভ থকিথায দতফ, রুভ 

নম্বয, সনরা/উয়নরায সকাি, 

তপতোার সেতরয়পান ও 

আয়ভআর 

৫৭ 
সফিন-বািা 

ংতিট মাফিয়ো 

কাম থাফরয় 

প্রতি ভায়য ২৫ িাতযয়খয 

ভয়ে ব্যাংয়ক সপ্রযণ। 

প্রতি ভায়য ১৫ িাতযয়খয 

ভয়ে ব্যাংয়ক সপ্রযণ। 

দ্রুিিভ ভয়োয ভয়ে। 

প্রতি ভায়য সয়ল তাফ 

তফবায়গ সপ্রযণ কযা ো। 

প্রতি ভায় সফিন য়ি কিথন 

কযা ো। 

প্রতিভায়। 

 

যথানযাগ্য 

কর্তবপনের 

অনুমতি পত্র 

স-সযার াখা তফনা মূয়ল্য 

এ সক এভ আকান্দায 

উ-ভাব্যফস্থাক (তফর এন্ড 

স) 

সভাফাআরঃ ০১৭৩০৩১৭৯৯৫ 

আয়ভআরঃ 

dgmbp@bgfcl.org.bd 
তবরাোর, ব্রাহ্মণবাতিয়া-৩৪০০ য়তি সুধা দত্ত 

ভাব্যফস্থাক (র্ থ ও তাফ) 

সভাফাআরঃ 01730317957 

আয়ভআরঃ gmfa@bgfcl.org.bd 

তবরাোর, ব্রাহ্মণবাতিয়া-৩৪০০ 

৫৮ 

সকাম্পাতনয অওিাো 

ফাস্তফাোনাধয়ন প্রকল্প 

মূয়য তফযয়য়ি 

ঋণ গ্রণ ও 

তযয়াধ এফং 

বফয়দতক ও স্থানয়ো 

মুদ্রাো তফর তযয়াধ 

ও তাফ ংযক্ষণ 

- মর্ায়ঘ্র '' সিয়বরয়ভন্ট পান্ড াখা তফনা মূয়ল্য 

সভাঃ কাভরুজ্জাভান 

উ-ভাব্যফস্থাক (পান্ড) 

সভাফাআরঃ ০১৭৩০৩১৭৯৯৪ 

আয়ভআরঃ 

dgmfund@bgfcl.org.bd 
তবরাোর, ব্রাহ্মণবাতিয়া-৩৪০০ 

 

 

 

 

mailto:dgmbp@bgfcl.org.bd
mailto:dgmfund@bgfcl.org.bd


ক্রতভক 

নং 
সেবার নাম সেবা প্রদানন েনব বাচ্চ েময় 

প্রয়োাননয়ো 

কাগন্  

প্রয়োাননয়ো 

কাগন্/অয়ফদন 

পযভ প্রাতিস্থান 

সফায মূল্য এফং 

তযয়াধদ্ধতি 

(মতদ র্ায়ক) 

াখায নাভ দাতোত্বপ্রাি 

কভ থকিথায দতফ, রুভ নম্বয, 

সনরা/উয়নরায সকাি, 

তপতোার সেতরয়পান ও আয়ভআর 

উর্ধ্থিন কভ থকিথায দতফ, রুভ 

নম্বয, সনরা/উয়নরায সকাি, 

তপতোার সেতরয়পান ও 

আয়ভআর 

৫৯ 

ততএপ, তনতএপ, 

িতিউতত এন্ড 

িতিউএপ এফং 

কল্যাণ িতফর 

ংক্রান্ত 

মর্ায়ঘ্র 
যথানযাগ্য 

কর্তবপনের অনুমতি 

পত্র 

সননায়যর পান্ড াখা তফনা মূয়ল্য 
সভাঃ কাভরুজ্জাভান 

উ-ভাব্যফস্থাক (পান্ড) 

সভাফাআরঃ ০১৭৩০৩১৭৯৯৪ 

আয়ভআরঃ  

dgmfund@bgfcl.org.bd 

তবরাোর, ব্রাহ্মণবাতিয়া-৩৪০০ 

য়তি সুধা দত্ত 

ভাব্যফস্থাক (র্ থ ও তাফ) 

সভাফাআরঃ 01730317957 

আয়ভআরঃ gmfa@bgfcl.org.bd 

তবরাোর, ব্রাহ্মণবাতিয়া-৩৪০০ 

৬০ 
তনএপ এফং সনন 

পান্ড ংক্রান্ত 
মর্ায়ঘ্র '' 

সনন পান্ড াখা তফনা মূয়ল্য 

৬১ 
বযন্তযয়ণ তনযয়ক্ষা 

ংক্রান্ত 
মর্ায়ঘ্র '' ম্যায়ননয়ভন্ট তিে 

াখা 
তফনা মূয়ল্য 

সভাঃ রুহুর অতভন 

উ-ভাব্যফস্থাক (তনযয়ক্ষা) 

সভাফাআরঃ ০১৭৩০৩১৭৯৮৯ 

আয়ভআরঃ 

dgmad@bgfcl.org.bd 
তবরাোর, ব্রাহ্মণবাতিয়া-৩৪০০ 

৬২ 
ফতঃ তনযয়ক্ষা 

ংক্রান্ত 
মর্ায়ঘ্র '' 

ফতঃ তনযয়ক্ষা াখা তফনা মূয়ল্য 

৬৩ 
প্রকল্প তনযয়ক্ষা 

ংক্রান্ত 
মর্ায়ঘ্র '' 

প্রকল্প তনযয়ক্ষা াখা তফনা মূয়ল্য 

 

mailto:dgmfund@bgfcl.org.bd
mailto:dgmad@bgfcl.org.bd


২. সফা প্রদান প্রতিশ্রুতিিঃ    

২.৩) অবযন্তযীণ সফািঃ (প্রান তিতবন) 

 

 

 

 

ক্রতভক 

নং 
সফায নাভ 

সফা প্রদানন 

নফ বাচ্চ ভয় 
প্রয়োাজনীো কাগজ্  

প্রয়োাজনীো 

কাগজ্/আয়ফদন 

পযভ প্রাতিস্থান 

সফায মূল্য এফং 

তযয়াধদ্ধতি 

(মতদ থায়ক) 

াখায নাভ দাতোত্বপ্রাি 

কভ মকিমায দতফ, রুভ নম্বয, 

সজরা/উয়জরায সকাি, 

অতপতোার সেতরয়পান ও ইয়ভইর 

উর্ধ্মিন কভ মকিমায দতফ, রুভ 

নম্বয, সজরা/উয়জরায সকাি, 

অতপতোার সেতরয়পান ও 

ইয়ভইর 

১ 

চাকুযীয়ি তনয়োাগ/ 

তনোতভিকযণ/স্থাোীকযণ/য়দান্ন

তি/ব্যতিগি নতথ ংযক্ষণ, ফদরী 

ও শংখরাজতনি ব্যফস্থা গ্রণ। 

মথাভয়ো 
মথানমাগ্য কর্তবনেয 

অনুভতি ত্র 

প্রান তফবাগ/ংস্থান 

তফবাগ 
তফনামূয়ল্য 

কভ মকিমায়দয জন্যিঃ 

এ, এভ যাতফ াযওোায 

ব্যফস্থাক (ায় মায়নর) 

সভাফাইর: ০১৭১১ -৬০৭৯৮৭  

ইয়ভইর: 

rahib.pial@gmail.com 

তফযাায, ব্রাহ্মণফাতিয়া-৩৪০০ 

 

কভ মচাযীয়দয জন্যিঃ 

 
এ, এ, এভ নঈভ উদ্দীন 

উ-ভাব্যফস্থাক (ংস্থান) 

সভাফাইর: ০১৭৩০০৯৩৬৯৪ 

ইয়ভইর: 

dgme@bgfcl.org.bd 
তফযাায, ব্রাহ্মণফাতিয়া-৩৪০০ 

 

 

 

 

 

এ টি এভ া আরভ 

ভাব্যফস্থাক (প্রান) 

সভাফাইর: ০১৭১৩০১৮৫৮৬ 

ইয়ভইর: 

gmadmin@bgfcl.org.bd 

তফযাায, ব্রাহ্মণফাতিয়া-৩৪০০ 

 

২ 

 

সকাম্পাতনয 

কভ মকিমা/কভ মচাযীয়দয 

তযচো্ প্রদান কযণ। 

মথাভয়ো '' 
প্রান তফবাগ/ংস্থান 

তফবাগ 
তফনামূয়ল্য 

৩ 
দিয আয়দ এফং তফতবন্ন 

তফজ্ঞতি জাযী কযণ। 
মথাভয়ো '' 

প্রান তফবাগ/ংস্থান 

তফবাগ 
তফনামূয়ল্য 

৪ 
কভ মকিমা/কভ মচাযীয়দয  চূড়ান্ত 

াওনাতদয তাফ(এপএএ) 

প্রস্তুি কযণ। 

মথাভয়ো '' 
প্রান তফবাগ/ংস্থান 

তফবাগ 
তফনামূয়ল্য 

৫ 

কভ মকিমা/কভ মচাযীয়দয 

ফাৎতযক, ননতভতিক, 

অসুস্থিাজতনি এফং 

ভাতৃত্বকারীন ছুটি সযকি মভূি 

কযণ। 

মথাভয়ো '' 
প্রান তফবাগ/ংস্থান 

তফবাগ 
তফনামূয়ল্য 

৬ 
কভ মকিমা/কভ মচাযীয়দয 

অফয়যািয ছুটি প্রদান । 
মথাভয়ো '' 

প্রান তফবাগ/ংস্থান 

তফবাগ 
তফনামূয়ল্য 

৭ 
কভ মকিমা/কভ মচাযীয়দয সনন 

প্রদান। 
মথাভয়ো '' 

প্রান তফবাগ/ংস্থান 

তফবাগ 
তফনামূয়ল্য 



ক্রতভক 

নং 
সফায নাভ 

সফা প্রদানন 

নফ বাচ্চ ভয় 

প্রয়োাজনীো 

কাগজ্  

প্রয়োাজনীো 

কাগজ্/আয়ফদন পযভ 

প্রাতিস্থান 

সফায মূল্য এফং 

তযয়াধদ্ধতি (মতদ 

থায়ক) 

াখায নাভ দাতোত্বপ্রাি কভ মকিমায 

দতফ, রুভ নম্বয, সজরা/উয়জরায 

সকাি, অতপতোার সেতরয়পান ও 

ইয়ভইর 

উর্ধ্মিন কভ মকিমায দতফ, রুভ 

নম্বয, সজরা/উয়জরায সকাি, 

অতপতোার সেতরয়পান ও 

ইয়ভইর 

৮ ফাস্থান ফযাদ্দ। মথাভয়ো 

মথানমাগ্য 

কর্তবনেয 

অনুভতি ত্র 

প্রান তফবাগ/ংস্থান 

তফবাগ 
তফনামূয়ল্য 

এ, এভ যাতফ াযওোায 

ব্যফস্থাক (ায় মায়নর) 

সভাফাইর: ০১৭১১ -৬০৭৯৮৭  

ইয়ভইর:  

rahib.pial@gmail.com 

তফযাায, ব্রাহ্মণফাতিয়া-৩৪০০ 

 

 

 

 

 

এ টি এভ া আরভ 

ভাব্যফস্থাক (প্রান) 

সভাফাইর: ০১৭১৩০১৮৫৮৬ 

ইয়ভইর: 

gmadmin@bgfcl.org.bd 

তফযাায, ব্রাহ্মণফাতিয়া-৩৪০০ 

 

৯ 

ংতিষ্ট ভন্ত্রণারো ও 

সয়রাফাংরায অধীনস্ত 

প্রতিষ্ঠায়নয তনয়দ মনা, 

চাতদা্ ও প্রাতনক তফলো 

ংক্রান্ত  তফতবন্ন িথ্যাতদ সপ্রযণ। 

মথাভয়ো '' প্রান তফবাগ তফনামূয়ল্য 

মুম্মদ সগারাভ সভাস্তপা 

উ-ভাব্যফস্থাক (প্রান) 

সভাফাইর: ০১৭৩০০৯৩৬৮৭ 

ইয়ভইর: 

mgmustafa.bgfcl@ 

gmail.com 

তফযাায, ব্রাহ্মণফাতিয়া-৩৪০০ 

১০ 

এ তফবাগ ও এয অধীন 

অতধদিয, তযদিয, ংস্থা ও 

সকাম্পাতনমূয়য 

কভ মকিমা/কভ মচাযীগয়ণয 

অবযন্তযীণ ও নফয়দতক 

প্রতক্ষণ। 

মথাভয়ো '' 
ভানফ ম্পদ তফবাগ 

 

সকাম্পাতনয 

অনুয়ভাতদি ফায়জে 

ফযাদ্দ য়ি স্থানীো ও 

নফয়দতক প্রতক্ষয়ণয 

সক্ষয়্  প্রতক্ষণ 

প্রতিষ্ঠান কতৃমক 

দাতখরকৃি তফয়রয 

তফযীয়ি নফয়দতক/ 

স্থানীো মুদ্রাো 

প্রতক্ষণ ব্যো 

তযয়াধ কযা ো। 

সভাোঃ তফল্লার সানন 

উ-ভাব্যফস্থাক (তউম্যান 

তযয়ায় ম) 

সভাফাইর: ০১৭৩০০৯৩৬৮৫ 

ইয়ভইর: 

dgmhr@bgfcl.org.bd 

তফযাায, ব্রাহ্মণফাতিয়া-৩৪০০ 

 

 

 

mailto:gmadmin@bgfcl.org.bd
mailto:dgmhr@bgfcl.org.bd


 

ক্রতভক 

নং 
সফায নাভ 

সফা প্রদানন 

নফ বাচ্চ ভয় 
প্রয়োাজনীো কাগজ্  

প্রয়োাজনীো 

কাগজ্/আয়ফদন পযভ 

প্রাতিস্থান 

সফায মূল্য এফং 

তযয়াধদ্ধতি 

(মতদ থায়ক) 

াখায নাভ দাতোত্বপ্রাি 

কভ মকিমায দতফ, রুভ নম্বয, 

সজরা/উয়জরায সকাি, 

অতপতোার সেতরয়পান ও 

ইয়ভইর 

উর্ধ্মিন কভ মকিমায দতফ, রুভ 

নম্বয, সজরা/উয়জরায সকাি, 

অতপতোার সেতরয়পান ও 

ইয়ভইর 

১১ 

সকত আই তনযািা 

তফতধতফধায়নয আয়রায়ক 

প্রয়োাজনীো তনযািা ব্যফস্থাতদ 

গ্রণ। 

স্বল্পিভ ভয়োয 

ভয়ে 

মথানমাগ্য কর্তবনেয 

অনুভতি ত্র 
তনযািা তফবাগ তফনামূয়ল্য 

সভাোঃ হুভায়ুন কতফয  

উ-ভাব্যফস্থাক (তনযািা) 

সভাফাইরিঃ ০১৭৩০০৯৩৬৭৫ 

ই-সভইরিঃ 

dgms@bgfcl.org.bd 

তফযাায, ব্রাহ্মণফাতিয়া-

৩৪০০ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

এ টি এভ া আরভ 

ভাব্যফস্থাক (প্রান) 

সভাফাইর: ০১৭১৩০১৮৫৮৬ 

ইয়ভইর: 

gmadmin@bgfcl.org.bd 
তফযাায, ব্রাহ্মণফাতিয়া-৩৪০০ 

 

 

 

 

১২ 

সকাম্পাতনয স্থাোী কভ মকিমা ও 

কভ মচাযীগণয়ক তিয়ভয আওিাো 

তফতবন্ন ঋণ প্রদান। 

মথাভয়ো '' ওয়োরয়পোায তফবাগ তফতধয়ভািায়ফক 

সভািঃ লুৎপয যভান  

উ-ভাব্যফস্থাক 

(ওয়োরয়পোায)  

সভাফাইরিঃ ০১৭৩০০৯৩৬৮৪ 

ই-সভইরিঃ 
dgmw@bgfcl.org.bd 

তফযাায, ব্রাহ্মণফাতিয়া-

৩৪০০ 

১৩ 

সকাম্পাতনয স্থাোী কভ মকিমা ও 

কভ মচাযীগয়ণয ন্তানাতদয়ক 

তক্ষামূরক বৃতি প্রদান। 

নীতিভারায 

 আয়রায়ক 
'' ওয়োরয়পোায তফবাগ তফনামূয়ল্য 

১৪ তফতবন্ন জািীো তদফ উদমাণ। মথাভয়ো '' ওয়োরয়পোায তফবাগ তফনামূয়ল্য 

১৫ 

সকাম্পাতনয স্থাোী 

কভ মকিমা/কভ মচাযীগয়ণয সগাতষ্ট 

ফীভা ংক্রান্ত মাফিীো কাম মক্রভ 

গ্রণ ও তনতিি কযণ। 

মথাভয়ো '' তফবাগীো সফকি ম তফনামূয়ল্য 

১৬ 
ফাতল মক ফনয়বাজন, সখরাধূরা ও 

তফয়নাদন  আয়োাজন । 
মথাভয়ো '' ওয়োরয়পোায তফবাগ তফনামূয়ল্য 

 

mailto:dgms@bgfcl.org.bd
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২.৩) অবযন্তযীণ সফািঃ (য়কাম্পাতন তচফারো) 

ক্রতভক 

নং 
সফায নাভ 

সফা প্রদানন 

নফ বাচ্চ ভয় 
প্রয়োাজনীো কাগজ্  

প্রয়োাজনীো 

কাগজ্/আয়ফদন 

পযভ প্রাতিস্থান 

সফায মূল্য এফং 

তযয়াধদ্ধতি (মতদ 

থায়ক) 

াখায নাভ দাতোত্বপ্রাি 

কভ মকিমায দতফ, রুভ নম্বয, 

সজরা/উয়জরায সকাি, 

অতপতোার সেতরয়পান ও ইয়ভইর 

উর্ধ্মিন কভ মকিমায দতফ, রুভ 

নম্বয, সজরা/উয়জরায সকাি, 

অতপতোার সেতরয়পান ও 

ইয়ভইর 

১৭ ফাতল মক প্রতিয়ফদন প্রণোন, প্রকা ও 

তফিযণ। 
মথাীঘ্র মথানমাগ্য কর্তবনেয 

অনুভতি ত্র 
জনংয়মাগ তফবাগ ফায়জে সভািায়ফক 

সভািঃ ভতনরুর ক 

উ-ভাব্যফস্থাক 

(জনংয়মাগ) 

সভাফািঃ ০১৭৩০-৩১৭৯৬৮ 

ইয়ভইরিঃ 

dgmprs@bgfcl.org.bd 
তফযাায, ব্রাহ্মণফাতিয়া-৩৪০০ 

 

 

 

 

 

 

এ. টি. এভ. া আরভ 

সকাম্পাতন তচফ- অতিতযি 

দাতোত্ব 

সভাফািঃ  ০১৭১৩০১৮৫৮৬ 

ইয়ভইরিঃ 

cs@bgfcl.org.bd 

 

১৮ সনভয়েে, তবতজটিং কাি ম, অনায 

সফাি ম ইিযাতদ নিযী ও তফিযণ। 
মথাীঘ্র '' 

জনংয়মাগ তফবাগ ফায়জে সভািায়ফক 

১৯ নদতনক ত্কা যফযায়য ব্যফস্থা 

গ্রণ। 
মথাীঘ্র '' 

জনংয়মাগ তফবাগ ফায়জে সভািায়ফক 

২০ তফতবন্ন জািীো তদফয় স্থানীো 

প্রায়নয াোিা 
মথাীঘ্র '' 

জনংয়মাগ তফবাগ ফায়জে সভািায়ফক 

২১ জনংয়মাগ ংতিষ্ট প্রয়োাজনীো 

কাম মক্রভ ম্পাদন। 
মথাীঘ্র '' 

জনংয়মাগ তফবাগ ফায়জে সভািায়ফক 

২২ 
সকাম্পাতনয তফতবন্ন তফবাগ/তিতবন 

কতৃমক ম্পাতদিব্য চুতিয তফলয়ো 

 আইতন ভিাভি গ্রণ ও চুতি স্বাক্ষয 

মথাীঘ্র '' 
সফাি ম এন্ড তরগ্যার 

এয়পোা ম তফবাগ 

দাতখরকৃি তফয়রয 

তফযীয়ি সচক প্রদান 

সভািঃ আব্দুর খায়রক 

উ-ভাব্যফস্থাক (য়ফাি ম এন্ড 

তরগ্যার) 

সভাফািঃ ০১৭৩০০৯৩৬৮৭ 

ইয়ভইরিঃ 

dgmbl@bgfcl.org.bd 
তফযাায, ব্রাহ্মণফাতিয়া-৩৪০০ 

২৩ উচ্চ, তনম্ন ও শ্রভ আদারয়ি চরভান 

ভাভরামূ তযচারনা। 
মথাীঘ্র '' 

সফাি ম এন্ড তরগ্যার 

এয়পোা ম তফবাগ 

দাতখরকৃি তফয়রয 

তফযীয়ি সচক প্রদান 

২৪ আইন উয়দষ্টা ও প্যায়নর আইনজীফী 

তনয়োাগ। 
মথাীঘ্র '' 

সফাি ম এন্ড তরগ্যার 

এয়পোা ম তফবাগ 

দাতখরকৃি তফয়রয 

তফযীয়ি সচক প্রদান 

২৫ 
এতজএভ, ইতজএভ ও সফাি ম বা। মথাীঘ্র '' 

সফাি ম াখা  তফনামূয়ল্য 

২৬ 
অতিে পাভ ম এফং জয়োন্ট স্টক পাভ ম 

তফতবন্ন যকাতয, আধা-যকাতয 

প্রতিষ্ঠায়নয ায়থ সমাগায়মাগ। 

মথাীঘ্র '' সফাি ম াখা  তফনামূয়ল্য 

mailto:dgmprs@bgfcl.org.bd
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২.৩) অবযন্তযীণ সফািঃ (য়েকতনকযার াতব ময়) 

ক্রতভক 

নং 
সফায নাভ 

সফা প্রদানন 

নফ বাচ্চ ভয় 

প্রয়োাজনীো 

কাগজ্  

প্রয়োাজনীো 

কাগজ্/আয়ফদন 

পযভ প্রাতিস্থান 

সফায মূল্য এফং 

তযয়াধদ্ধতি (মতদ 

থায়ক) 

াখায নাভ দাতোত্বপ্রাি 

কভ মকিমায দতফ, রুভ নম্বয, 

সজরা/উয়জরায সকাি, 

অতপতোার সেতরয়পান ও ইয়ভইর 

উর্ধ্মিন কভ মকিমায দতফ, রুভ 

নম্বয, সজরা/উয়জরায সকাি, 

অতপতোার সেতরয়পান ও 

ইয়ভইর 

২৭ 

সকাম্পাতনয তফতবন্ন তিতবন/ 

তফবাগ/তপল্ড/স্থানা গ্যা কূ 

খনন/ওোাকম ওবায প্রকয়ল্পয 

চাতদায আয়রায়ক পূিমকাজ 

ফাস্তফাোন। 

PPA 2006 

এফং PPR 

2008 ও 

CPTU 

কতৃমক তনধ মাতযি 

ভোীভা। 

মথানমাগ্য কর্তবনেয 

অনুভতি ত্র 
তাফ তফবাগ 

দাতখরকৃি তফর 

তনযীক্ষা ও 

সুাতযয়য য 

তনোভানুমাোী। 

সভািঃ আভান উল্লা ফাায 

উ-ভাব্যফস্থাক (পুযয়কৌর) 

সপানিঃ ০১৭৩০৩১৭৯৮৭ 

ই-সভইর-dgm.civil.bgfcl 

@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

সভািঃ আভীয পোার 

ভাব্যফস্থাক (টিএ)  

সভাফািঃ ০১৭০৯৬৫৪৫৭০ 

ইয়ভইরিঃ 

ts@bgfcl.org.bd 

তফযাায, ব্রাহ্মণফাতিয়া-

৩৪০০ 

২৮ 

সকাম্পাতনয তফতবন্ন 

তফবায়গয/প্রকয়ল্পয চাতদায 

তফযীয়ি গ্যা উৎাদন/গ্যা 

কূ খনন/ওোাকম ওবায-এয 

তনতভি মাফিীো মন্ত্রাতি ও 

যঞ্জাভ নফয়দতক মুদ্রাো ংগ্র। 

PPA 2006 

এফং PPR 

2008 ও 

CPTU 

কতৃমক তনধ মাতযি 

ভোীভা। 

'' তাফ তফবাগ 

দাতখরকৃি তফর 

তনযীক্ষা ও 

সুাতযয়য য 

তনোভানুমাোী। 

প্রয়কৌিঃ এভ, সক, ভাসুক 

উ-ভাব্যফস্থাক (বফয়দতক 

ংগ্র) 

সপান : ০১৭৩০০৯৩৬৭৯ 

ই-সভইর: 

prbgfcl@gmail.com 

২৯ 

সকাম্পাতনয তফতবন্ন 

তফবায়গয/প্রকয়ল্পয অতধমাচয়নয 

তফযীয়ি সদয়য অবযন্তয য়ি 

স্থানীো মুদ্রাো তফতবন্ন ভারাভার 

ক্রো। 

ভারাভায়রয ধযণ 

এফং ক্রো 

প্রতক্রোায উয 

তনব মযীর। 

'' তাফ তফবাগ 

দাতখরকৃি তফর 

তনযীক্ষা ও 

সুাতযয়য য 

তনোভানুমাোী। 

সভািঃ যীদুর ইরাভ 

উ-ভাব্যফস্থাক (স্থানীো 

ংগ্র) 

সপান : ০১৩১৩৭৭২৫৩৭ 

ই-সভইর: 

dgmlp@bgfcl.org.bd 

 

 

 

 

 

 



২.৩) অবযন্তযীণ সফািঃ (য়েকতনকযার াতব ময়) 

ক্রতভক 

নং 
সফায নাভ 

সফা প্রদানন 

নফ বাচ্চ ভয় 
প্রয়োাজনীো কাগজ্  

প্রয়োাজনীো 

কাগজ্/আয়ফদন 

পযভ প্রাতিস্থান 

সফায মূল্য এফং 

তযয়াধদ্ধতি (মতদ 

থায়ক) 

াখায নাভ দাতোত্বপ্রাি 

কভ মকিমায দতফ, রুভ নম্বয, 

সজরা/উয়জরায সকাি, 

অতপতোার সেতরয়পান ও ইয়ভইর 

উর্ধ্মিন কভ মকিমায দতফ, রুভ 

নম্বয, সজরা/উয়জরায সকাি, 

অতপতোার সেতরয়পান ও 

ইয়ভইর 

৩০ 

এনবাোযণয়ভন্ট এন্ড সপটি 

তফলোক  তপল্ড/স্থানা তযদ মন  

ও ংতিষ্ট কভ মকিমাগণয়ক যাভ ম 

প্রদান। 

প্রয়োাজনানুায়য 
মথানমাগ্য কর্তবনেয 

অনুভতি ত্র 
ইএ তফবাগ । তফনামূয়ল্য 

কাততবক চন্দ্র সঘাল 

উ-ভাব্যফস্থাক (এনবািঃ এন্ড 

সপটি) 

সভাফাইর : ০১৭৩০০৯৩৬৭৬ 

ইয়ভইর : 

dgmes@bgfcl.org.bd 

তফযাায, ব্রাহ্মণফাতিয়া-৩৪০০ 

সভাোঃ আরী সভানেজায 

ভাব্যফস্থাক (তযকল্পনা ও 

উন্নোন) 

সভাফািঃ ০১৭৩০৩৩০৯৭৩ 

gmop@bgfcl.org.bd 

তফযাায, ব্রাহ্মণফাতিয়া-৩৪০০ 

৩১ 

তফতবন্ন প্রকয়ল্পয তযয়ফগি 

ছাড়্ গ্রয়ণয জন্য প্রয়োাজন 

অনুমাোী প্রয়মাজয সক্ষয়্ 

আইই/ইআইএ/ইএভত প্রণোন। 

প্রয়োাজনানুায়য '' ইএ তফবাগ তফনামূয়ল্য 

৩২ 
তফয়ফাযক তযদিয য়ি 

ারনাগাদকৃি রাইয়ন্স যফযা। 
প্রয়োাজনানুায়য '' ইএ তফবাগ তফনামূয়ল্য 

৩৩ 
সিজতিো দায়থ ময আভদাতন, 

যিাতন ও তযফণ রাইয়ন্স প্রকল্প 

অতপয় যফযা। 

প্রয়োাজনানুায়য '' ইএ তফবাগ তফনামূয়ল্য 

২.৩) অবযন্তযীণ সফািঃ (তযিঃ ও উন্নোন) 

ক্রতভক 

নং 
সফায নাভ 

সফা প্রদানন 

নফ বাচ্চ ভয় 
প্রয়োাজনীো কাগজ্  

প্রয়োাজনীো 

কাগজ্/আয়ফদন 

পযভ প্রাতিস্থান 

সফায মূল্য এফং 

তযয়াধদ্ধতি (মতদ 

থায়ক) 

াখায নাভ দাতোত্বপ্রাি 

কভ মকিমায দতফ, রুভ নম্বয, 

সজরা/উয়জরায সকাি, 

অতপতোার সেতরয়পান ও ইয়ভইর 

উর্ধ্মিন কভ মকিমায দতফ, রুভ 

নম্বয, সজরা/উয়জরায সকাি, 

অতপতোার সেতরয়পান ও 

ইয়ভইর 

৩৪ সকাম্পাতনয উন্নোন প্রকয়ল্পয 

খািওোাযী ফায়জে প্রদান 
মথাীঘ্র 

মথানমাগ্য 

কর্তবনেয অনুভতি 

ত্র 

তযকল্পনা তফবাগ তফনামূয়ল্য 

প্রয়কৌিঃ সভািঃ ফাবুর তভোা 

উ-ভাব্যফস্থাক 

(তযকল্পনা) 

সভাফািঃ ০১৭৩০০৯৩৬৯০  

ই-সভইরিঃ 

babul_71@yahoo.com 

সভাোঃ আরী সভানেজায 

ভাব্যফস্থাক (তযকল্পনা ও 

উন্নোন) 

সভাফািঃ ০১৭৩০৩৩০৯৭৩ 

gmop@bgfcl.org.bd 

তফযাায, ব্রাহ্মণফাতিয়া-৩৪০০ 
৩৫ 

ওয়োফাইে প্রতিয়ফদন মথাীঘ্র '' তযকল্পনা তফবাগ তফনামূয়ল্য 

mailto:gmop@bgfcl.org.bd
mailto:gmop@bgfcl.org.bd


২.৩) অবযন্তযীণ সফািঃ (য়ভইনয়েন্যান্স তিতবন) 

ক্রতভক 

নং 
সফায নাভ 

সফা প্রদানন 

নফ বাচ্চ ভয় 
প্রয়োাজনীো কাগজ্  

প্রয়োাজনীো 

কাগজ্/আয়ফদন 

পযভ প্রাতিস্থান 

সফায মূল্য এফং 

তযয়াধদ্ধতি 

(মতদ থায়ক) 

াখায নাভ দাতোত্বপ্রাি কভ মকিমায 

দতফ, রুভ নম্বয, সজরা/উয়জরায 

সকাি, অতপতোার সেতরয়পান ও 

ইয়ভইর 

উর্ধ্মিন কভ মকিমায দতফ, রুভ 

নম্বয, সজরা/উয়জরায সকাি, 

অতপতোার সেতরয়পান ও 

ইয়ভইর 

৩৬ 

ফাংরায়দ গ্যা তপল্ড 

সকাম্পানী তরিঃ এয কর প্রকায 

ারকা ও বাযী মানফান এফং 

সভােয াইয়করমূয়য ত্রুটি 

তনরূন  ও যক্ষণায়ফক্ষণ। 

 

 

কায়জয ধযণ 

অনুমাোী   

মথানমাগ্য কর্তবনেয 

অনুভতি ত্র 

সভকাতনকযার 

সভইনয়েন্যান্স তফবাগ 
তফনামূয়ল্য 

সভািঃ আবুর জাতদ 

উ-ভাব্যফস্থাক (য়ভকাতনকযার 

সভইনয়েন্যান্স) 

সপান : ০১৭৩০-৩১৭৯৭৩ 

ই-সভইর: 

dgmmmt@bgfcl.org.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সভািঃ সযজাউর ইরাভ 

ভাব্যফস্থাক (য়ভইনয়েন্যান্স) 

সভাফািঃ ০১৭১১৭৬২৯৩২ 

ই-সভইরিঃ 

gmmt@bgfcl.org.bd 

তফযাায, ব্রাহ্মণফাতিয়া-৩৪০০ 

৩৭ 

বান্ডায য়ি স্থানীো এফং 

নফয়দতক ক্রোায়দয়য তফযীয়ি 

ংগৃীি ভজুদ ভারাভার তফতবন্ন 

তফবাগ/ তপয়ল্ড যফযা। 

াংফাৎতযক '' 
সষ্টায এন্ড ইনয়বন্টযী 

কয়রার তফবাগ 
তফনামূয়ল্য এ.টি.এভ নাতিমুজ্জাভান  

উ-ভাব্যফস্থাক (নটায এন্ড 

ইননবন্টযী কনরার) 

সভাফািঃ ০১৭৩০৭০৭৩০৬ 

ইয়ভইরিঃ 

dgmst@bgfcl.org.bd 

তফযাায, ব্রাহ্মণফাতিয়া-৩৪০০ 

৩৮ 

অ্ তফবায়গ ংযতক্ষি সযকি ম 

সথয়ক ভজুদ ভারাভার এফং 

মুয়বফর এযয়ে ভারাভায়রয িথ্য 

যফযা। 

াংফাৎতযক '' '' তফনামূয়ল্য 

৩৯ 

বফদ্যুতিক, সেতরনপান ও আইটি 

ইকুইনভন্টমূ যেণানফেণ ও 

সভযাভি। 

দাপ্ততযক কানজ ব্রড-ব্যান্ড ইন্টাযননে 

সফা প্রদান, সকাম্পাতনয 

ওনয়ফাইনে বদতনক গ্যা উৎাদন 

প্রতিনফদন, সেন্ডায সনাটি, NOC 

এফং তফতবন্ন উন্নয়নমূরক কভ বকানন্ডয 

তচত্র প্রতিনফদন আনরাডকযণ। 

কানজয ধযণ 

অনুমায়ী 

'' ইএভটি তফবাগ 
সকাম্পাতনয তনজস্ব 

অথ বায়নন। 

আব্দুয যাজ্জাক খান  

উ-ভাব্যফস্থাক 

(ইনরকতিকুার সভইননেন্যান্স) 

সভাফািঃ ০১৭৩০০৯৩৬৯৫ 

ইয়ভইরিঃ 

dgmemt@bgfcl.org.bd 

তফযাায, ব্রাহ্মণফাতিয়া-৩৪০০ 

 

 

 

mailto:dgmst@bgfcl.org.bd
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২.৩) অবযন্তযীণ সফািঃ (কয়েয এন্ড সজনায়যেয তিতবন) 

 

ক্রতভক 

নং 
সফায নাভ 

সফা প্রদানন 

নফ বাচ্চ ভয় 
প্রয়োাজনীো কাগজ্  

প্রয়োাজনীো 

কাগজ্/আয়ফদন 

পযভ প্রাতিস্থান 

সফায মূল্য এফং 

তযয়াধদ্ধতি 

(মতদ থায়ক) 

াখায নাভ দাতোত্বপ্রাি কভ মকিমায 

দতফ, রুভ নম্বয, সজরা/উয়জরায 

সকাি, অতপতোার সেতরয়পান ও 

ইয়ভইর 

উর্ধ্মিন কভ মকিমায দতফ, রুভ 

নম্বয, সজরা/উয়জরায সকাি, 

অতপতোার সেতরয়পান ও 

ইয়ভইর 

৪০ 

তিিা তপয়ল্ডয গ্যা প্রয় 

েযান্ট/কনয়িনয়ে ফ্রাকয়নন 

এয ইয়রতিকযার যক্ষণায়ফক্ষণ 

কাজ 

কায়জয ধযণ 

অনুমাোী ম্ভাব্য 

স্বল্পিভ ভয়ো 

মথানমাগ্য কর্তবনেয 

অনুভতি ত্র 
ততজএপএভটি তফবাগ সকাম্পাতনয খযয়চ 

সভািঃ আফদুয যতপক প্রাভাতণক 

উ-ভাব্যফস্থাক 

(ততজএপএভটি) 

সভাফািঃ ০১৭৩০০৯৩৬৮১ 

তফযাায, ব্রাহ্মণফাতিয়া-৩৪০০ 

সভািঃ আব্দুর াই 

ভাব্যফস্থাক  

(কয়েিঃ এন্ড সজনািঃ)  

সভাফািঃ ০১৭১১৭৬২৯৩৩ 

ইয়ভইরিঃ 

cg@bgfcl.org.bd  

তফযাায, ব্রাহ্মণফাতিয়া-৩৪০০ 

 

৪১ 

তিিা তপয়ল্ডয সকতআই 

এরাকায রাইটিং 

 

০৩(তিন) তদন '' ততজএপএভটি তফবাগ সকাম্পাতনয খযয়চ 

৪২ 

তিিা তপয়ল্ডয নফদ্যযতিক 

মন্ত্রাতি, আতথ মং সযতজস্টযান্স, 

পাোায াইয়েন্ট াম্প, ওয়োতল্ডং 

সজনায়যেয, াতনয াম্প এয 

যক্ষণায়ফক্ষণ কাজ 

 

কায়জয ধযণ 

অনুমাোী ম্ভাব্য 

স্বল্পিভ ভয়ো 

'' ততজএপএভটি তফবাগ সকাম্পাতনয খযয়চ 

৪৩ 

সকাম্পাতনয অন্যান্য 

তপল্ড/অতপয়য চাতদানুমাোী 

সজনায়যেয ইতঞ্জয়নয ত্রুটি তনরূন 

ও সভযাভি কাজ ম্পাদন। 

কায়জয ধযণ 

অনুমাোী ম্ভাব্য 

স্বল্পিভ ভয়ো 

'' াঙ্গু তপল্ড সকাম্পাতনয খযয়চ 

4৪ 
ততরভপুয োন্ট স্থানায 

যক্ষণায়ফক্ষণ কাজ  

কায়জয ধযণ 

অনুমাোী ম্ভাব্য 

স্বল্পিভ ভয়ো 

'' াঙ্গু তপল্ড সকাম্পাতনয খযয়চ 
- 
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৩. অভিয োগ প্রভিকোর ব্যবস্থোপনো (GRS) 

ক্রভিক  নং কখন য োগোয োগ করযবন ভনষ্পভির 

সিয়সীিো  

কোর সযে য োগোয োগ করযবন 

১ ভিিোস ভিযের ভবভিন্ন য োযকশযন অবভস্থি কূপ সমূহ যেযক গ্যোস উৎপোদন ভবষয়ক য  যকোযনো সিস্যো  েোসিযয় 

যিোোঃ জোভকর যহোযসন িরিদোর 

উপ-িহোব্যবস্থোপক (দভিণ) - ভিিোস, 

যিোবোই : ০১৭৩০৩১৭৯73 

E-mail: jakirtarafder@yahoo.com  

২ 

ভিিোস ভিযের ভবভিন্ন য োযকশযন অবভস্থি কূপ সমূহ যেযক উৎপোভদি কনযেনযসট, হভবগঞ্জ ও নরভসংদী ভিে এবং 

এসভজএিএ  এর ভবয়োনীবোজোর ভিে হযি কনযেনযসট পভরবহন কযর ভিিোস ভিযে আনো এবং ভিিোস ভিযে 

স্থোভপি ফ্রোকশযনশন প্লোন্ট হযি উৎপোভদি এিএস ও এইচএসভে ভপওভসএ  এর ভনকট ভবক্রয় ভবষয়ক য  যকোযনো 

সিস্যো 

 েোসিযয় 

যিোোঃ  আশরোফু   আ ি 

উপ-িহোব্যবস্থোপক (ভসভপ), 

যিোবোই : ০১৭১১৮০৭৯৭৯ 

E-mail: dgmcp@bgfcl.org.bd 

৩ হভবগঞ্জ ভিযের ভবভিন্ন য োযকশযন অবভস্থি কূপসমূহ যেযক গ্যোস ও কনযেনযসট উৎপোদন ভবষয়ক য  যকোযনো সিস্যো  েোসিযয় 

িোহবুব-উ -আ ি 

উপ-িহোব্যবস্থোপক (হভবগঞ্জ), 

যিোবোই : ০১৭৩০৩১৭৯৭২ 

E-mail: dgmhbj@bgfcl.org.bd 

৪ 

বোখরোবোদ ভিযের ভবভিন্ন য োযকশযন অবভস্থি কূপসমূহ যেযক গ্যোস ও কনযেনযসট উৎপোদন এবং যিঘনো ভিে এবং 

বোযপযের ভবভিন্ন ভিে হযি কনযেনযসট পভরবহন কযর বোখরোবোদ ভিযে  আনোসহ বোখরোবোদ ভিযে স্থোভপি 

ফ্রোকশযনশন প্লোন্ট হযি উৎপোভদি এিএস ও এইচএসভে ভপওভসএ  ও এিভপএ এর ভনকট ভবক্রয় ভবষয়ক য  যকোযনো 

সিস্যো 

 েোসিযয় 

যিোোঃ ভজয়োউ  কবীর 

উপ-িহোব্যবস্থোপক (বোখরোবোদ), 

যিোবোই : ০১৭৩০০৯৩৬৯১ 

E-mail: dgmbkb@bgfcl.org.bd 

৫ 
নরভসংদী ভিযের ভবভিন্ন য োযকশযন অবভস্থি কূপসমূহ যেযক গ্যোস ও কনযেনযসট উৎপোদন ভবষয়ক য  যকোযনো 

সিস্যো 
 েোসিযয় 

যিোোঃ ইিরোন যহোযসন 

উপ-িহোব্যবস্থোপক (নরভসংদী) 

যিোবোই : ০১৭৩০০৯৩৬৯২ 

E-mail: dgmn@bgfcl.org.bd 

৬ যিঘনো ভিযে অবভস্থি কূপটি যেযক গ্যোস ও কনযেনযসট উৎপোদন ভবষয়ক য  যকোযনো সিস্যো  েোসিযয় 

যিোহোম্মদ জয়নো  আযবদীন  

ব্যবস্থোপক (যিঘনো) 

যিোবোই : ০১৭৮৭৬৯০২৪৮ 

E-mail: abedin0078@gmail.com 

 

mailto:jakirtarafder@yahoo.com

