
 

ফাাংরাদে গ্যা ফপল্ড ক াম্পানী ফরফভদেড 

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

ফটিদেন চাে টায 
 

১.০ ক াম্পাফন ফযফচফি: 

ফাাংরাদদ গ্যা ফপল্ডস্ ক াম্পানী ফরফভদেড (ফফফজএপফএর) কদদয ফ ববৃৎ প্রাকৃফত  গ্যা উৎাদন াযী যাষ্ট্রীয় ভাফর াধীন প্রফতষ্ঠান। ফফফজএপফএর ১৯৫৬ াদরয ৩০ কভ প্রফতফষ্ঠত া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 ফফফজএপফএর এয ফযচারনাধীন যদেদে। এোড়াও 

আন্তজবাফত  অদয়র ক াম্পাফন স্যাদটা ফযচাফরত াঙ্গু গ্যা কেদেয উৎাদন ফন্ধ দয় মাওয়ায় কদরাফাাংরায ফদ্ধান্তক্রদভ চট্টগ্রাদভয ফফরভপুযস্থ প্লাট স্থানা ফফফজএপফএর এয অধীনস্থ  যা 

দয়দছ। 

 

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

ম্পদ ফফবাদেয অধীনস্থ াংস্থা ফাাংরাদদ ততর, গ্যা ও খফনজ ম্পদ  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 প্রদান দ্ধফত 

প্রদয়াজনীয় 

 ােজে 

এফাং 

প্রাফিস্থান 

কফায ভল্য 

এফাং 

ফযদাধ 

দ্ধফত 

কফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাফয়ত্বপ্রাি  ভ ব তবা (নাভ, দফী, কপান 

নম্বয ও ইদভইর) 

উর্ধ্বতন  ভ ব তবায নাভ, 

দফফ, কজরা/উদজরায 

ক াড, অফপফয়ার কেফরদপান 

ও ইদভইর 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

০১ 

ক াম্পাফনয দযে/ফনরাভ ইতুাফদ 

ফফজ্ঞফিভ ফে ায় প্র া ও  ফ 

াংযেণ এফাং ফফর ফযদাদধয ব্যফস্থা 

গ্রণ। 

ফডএপফয তাফর া অনুযদণ 

ক াম্পাফন  র্তবদেয অনুদভাদন 

কভাতাদফ  েজাফয 

জনাংদমাে 

ফফবাে 
ফফনাভদল্য 

১৫ 

 াম বফদফ 

কভাাঃ লুৎপয যভান 

উ-ভাব্যফস্থা  (েনাংদমাগ) 

কভাফাাঃ ০১৭৩০-০৯৩৬৮৪  াআদভাআরাঃ 

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

কভাাঃ ভফনরুর   

ক াম্পাফন ফচফ 

কভাফাাঃ ০১৭৩০-৩১৭৯৬৮ 

াআদভাআরাঃ 

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

০২ 

য াদযয াপল্যফচে ফডফজোর 

ব্যানাদয প্রদ বন, প্রাভাণ্য ফচে ও ফচে 

ফাাংরাদদ ফফফবন্ন 

ম্যাোফজন/জাণ বাদরয জন্য 

তথ্য/উাত্ত/প্রফতদফদন প্রদান এফাং 

য াফয উদযাদে আদয়াফজত ফফফবন্ন 

কভরায় অাংগ্রণ। 

ে, প্রফতদফদন, ব্রফউয, ফবফডও 

ডকুদভটাফয, ফরপদরে, বু দরে, 

ব্যানায প্রভৃফত প্রণয়ন/প্র া/ফফতযণ 

" " 
১৫ 

 াম বফদফ 

০৩ 

ক াম্পাফনয উন্নয়ন  াম বক্রভ 

জনাধাযদণয জন্য প্রদ বদনয ব্যফস্থা 

গ্রণ 

" " " 
১৫ 

 াম বফদফ 

০৪ 
কপ্র ফফজ্ঞফি, াংফাদদয 

প্রফতউত্তয/জফাফ। 

েজাফয/প্রত্যুত্তয/জফাফ/প্রফতফাদ 

কপ্রযণ 
" " 

০৩ 

 াম বফদফ 

০৫ 

কদদয ফফফবন্ন ফো, কফা ও ধভীয় 

প্রফতষ্ঠান প্রফতফন্ধী প্রফতষ্ঠান  র্তব  

প্র াফত স্মযফণ া/ম্যাোফজন/জান বাদর 

ক াম্পাফনয শুদবচ্ছা ফফজ্ঞান প্রদান। 

েজাফয 

" " 
১৫ 

 াম বফদফ 

০৬ 

স্বাধীনতা ভেদ্ধ দফররে (১৫ খন্ড) 

াংযেণ ও েদফলণায প্রদয়াজদন 

ব্যফাদযয ব্যফস্থা গ্রণ। 

জনাংদমাে ফফবাদেয আ বাইব 

ব্যফায " " 
৩০ 

 াম বফদফ 

 

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


২. কফা েোন েফিশ্রুফিাঃ 

২.২) োফিষ্ঠাফন  কফা: (াাদযন ফডফবন) 

 

ক্রফভ  

নাং 
কফায নাভ কফা প্রদান দ্ধফত 

প্রদয়াজনীয় 

 ােজে এফাং 

প্রাফিস্থান 

কফায ভল্য এফাং 

ফযদাধ দ্ধফত 

কফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাফয়ত্বপ্রাি  ভ ব তবা (নাভ, দফী, 

কপান নম্বয ও ইদভইর) 

উর্ধ্বতন  ভ ব তবায নাভ, 

দফফ, কজরা/উদজরায 

ক াড, অফপফয়ার কেফরদপান 

ও ইদভইর 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

০১ 

ফিিা ফপল্ড কথদ  

গ্যা উৎােন ও 

ফফক্রে। 

াফ বেফণ  ভফনেফযাং এয ভাধ্যদভ গ্যা 

উৎাদন, প্রফক্রয়া যণ এফাং ঞ্চারন াযী 

প্রফতষ্ঠাদনয াদথ কমাোদমাদেয ভাধ্যদভ 

সুষ্ঠুবাদফ যফযা ব্যফস্থা চালু যাখা। 

 র্তবদেয 

অনুভফত ে। 

 

ফততা ফপল্ড 

কদরাফাাংরা  র্তব  

ফনধ বাফযত ফনয়ভ 

অনুমায়ী। 

০৫ 

 াম বফদফ 

কভাোঃ জাফ য কাদন তযপদায 

উ-ভাব্যফস্থা  (দফেণ)-ফততা 

কভাফাইর: ০১৭৩০৩১৭৯৬০ 

E-mail: 

dgmprtitas@bgfcl.org.bd 

 

উত্তভ কুভায য ায 

ভাব্যফস্থা  (অাদযন) 

কভাফাোঃ ০১৭৩০৩১৭৯৬০ 

gmop@bgfcl.org.bd 

ফফযাায, ব্রাহ্মণফাফিয়া-৩৪০০ 

০২ 

ফফগঞ্জ ফপল্ড কথদ  

গ্যা উৎােন ও 

ফফক্রে। 

াফ বেফণ  ভফনেফযাং এয ভাধ্যদভ গ্যা 

উৎাদন, প্রফক্রয়া যণ এফাং ঞ্চারন াযী 

প্রফতষ্ঠাদনয াদথ কমাোদমাদেয ভাধ্যদভ 

সুষ্ঠুবাদফ যফযা ব্যফস্থা চালু যাখা। 

 র্তবদেয 

অনুভফত ে। 

 

ফফেঞ্জ ফপল্ড 

কদরাফাাংরা  র্তব  

ফনধ বাফযত ফনয়ভ 

অনুমায়ী। 

০৫ 

 াম বফদফ 

ভাবুফ-উর-আরভ 

উ-ভাব্যফস্থা  (ফফেঞ্জ) 

কভাফাইর: ০১৭৩০৩১৭৯৭২ 

E-mail: 

dgmhbj@bgfcl.org.bd 

 

০৩ 

ফাখযাফাে ফপল্ড কথদ  

গ্যা উৎােন ও 

ফফক্রে। 

াফ বেফণ  ভফনেফযাং এয ভাধ্যদভ গ্যা 

উৎাদন, প্রফক্রয়া যণ এফাং ঞ্চারন াযী 

প্রফতষ্ঠাদনয াদথ কমাোদমাদেয ভাধ্যদভ 

সুষ্ঠুবাদফ যফযা ব্যফস্থা চালু যাখা। 

 র্তবদেয 

অনুভফত ে। 

 

ফাখযাফাদ ফপল্ড 

কদরাফাাংরা  র্তব  

ফনধ বাফযত ফনয়ভ 

অনুমায়ী। 

০৫ 

 াম বফদফ 

কভাোঃ ফজয়াউর  ফীয 

উ-ভাব্যফস্থা  (ফাখযাফাদ) 

কভাফাইর: ০১৭৩০০৯৩৬৯১ 

E-mail: 

dgmbkb@bgfcl.org.bd 

 

০৪ 

নযফাংেী ফপল্ড কথদ  

গ্যা উৎােন ও 

ফফক্রে। 

াফ বেফণ  ভফনেফযাং এয ভাধ্যদভ গ্যা 

উৎাদন, প্রফক্রয়া যণ এফাং ঞ্চারন াযী 

প্রফতষ্ঠাদনয াদথ কমাোদমাদেয ভাধ্যদভ 

সুষ্ঠুবাদফ যফযা ব্যফস্থা চালু যাখা। 

 র্তবদেয 

অনুভফত ে। 

 

নযফাংদী ফপল্ড 

কদরাফাাংরা  র্তব  

ফনধ বাফযত ফনয়ভ 

অনুমায়ী। 

০৫ 

 াম বফদফ 

কভাোঃ ইভযান কাদন 

উ-ভাব্যফস্থা  (নযফাংদী) 

কভাফাইর: ০১৭৩০০৯৩৬৯২ 

E-mail: 

dgmn@bgfcl.org.bd 

 

 

mailto:dgmprtitas@bgfcl.org.bd
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ক্রফভ  

নাং 
কফায নাভ কফা প্রদান দ্ধফত 

প্রদয়াজনীয় 

 ােজে এফাং 

প্রাফিস্থান 

কফায ভল্য এফাং 

ফযদাধ দ্ধফত 

কফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাফয়ত্বপ্রাি  ভ ব তবা (নাভ, দফী, 

কপান নম্বয ও ইদভইর) 

উর্ধ্বতন  ভ ব তবায নাভ, 

দফফ, কজরা/উদজরায 

ক াড, অফপফয়ার কেফরদপান 

ও ইদভইর 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

০৫ 

কভঘনা ফপল্ড কথদ  

গ্যা উৎােন ও 

ফফক্রে। 

াফ বেফণ  ভফনেফযাং এয ভাধ্যদভ গ্যা 

উৎাদন, প্রফক্রয়া যণ এফাং ঞ্চারন াযী 

প্রফতষ্ঠাদনয াদথ কমাোদমাদেয ভাধ্যদভ 

সুষ্ঠুবাদফ যফযা ব্যফস্থা চালু যাখা। 

 র্তবদেয 

অনুভফত ে। 

 

কভঘনা ফপল্ড 

কদরাফাাংরা  র্তব  

ফনধ বাফযত ফনয়ভ 

অনুমায়ী। 

০৫ 

 াম বফদফ 

কভাাম্মদ জয়নার আদফদীন  

ব্যফস্থা  (দভঘনা) 

কভাফাইর: ০১৭৮৭৬৯০২৪৮ 

E-mail: 

abedin0078@gmail.com 

 

উত্তভ কুভায য ায 

ভাব্যফস্থা  (অাদযন) 

কভাফাোঃ ০১৭৩০৩১৭৯৬০ 

gmop@bgfcl.org.bd 

ফফযাায, ব্রাহ্মণফাফিয়া-৩৪০০ 

০৬ 

 নদডনদে/এভএ 

(দদরার)/এাআচএফড 

(ফডদের) উৎােন 

এফাং ফফক্রে। 

 র্তবে ফদ্ধান্ত অনুমায়ী  নদডনদে 

যফযা, ফ্রা দনন প্লাদটয ভাধ্যদভ 

কদরার/ফডদজর উৎাদন  দয কতর 

ফফণন ক াম্পাফনয ফন ে যফযা  যা। 

 র্তবদেয 

অনুভফত ে। 

 

ফততা ফপল্ড 

কদরাফাাংরা  র্তব  

ফনধ বাফযত ফনয়ভ 

অনুমায়ী। 

০৫ 

 াম বফদফ 

কভাোঃ  আযাফুর  আরভ 

উ-ভাব্যফস্থা  (ফফ) 

কভাফাইর: ০১৭১১৮০৭৯৭৯ 

E-mail: 

dgmcp@bgfcl.org.bd 

 

০৭ 

গ্যা ও  নদডনদে 

উৎােন/ফফক্রে 

াঅনুলফঙ্গ  

াাদযনার িথ্যাফে 

েস্তুি ও কেযণ। 

ফফফবন্ন ফপদল্ডয াদথ াফ বেফণ  

কমাোদমাদেয ভাধ্যদভ তথ্যাফদ াংগ্র 

 দয ফনধ বাফযত ছ  অনুমায়ী প্রফতদফদন 

প্রস্তুত  দয াংফিষ্ট অফপদ কপ্রযণ। 

 র্তবদেয 

অনুভফত ে। 

 

প্রধান  াম বারয়। 

কদরাফাাংরা  র্তব  

ফনধ বাফযত ফনয়ভ 

অনুমায়ী। 

০৫ 

 াম বফদফ 

কভাাঃ যফপকুর াআরাভ 

ব্যফস্থা  (াাদযন) 

কভাফাাআর: ০১৭৮৭৬৭৭৮৫৪ 

E-mail: 

rafiq444@gmail.com 

mop@bgfcl.org.bd 
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২.২) োফিষ্ঠাফন  কফা: (ফযাঃ ও উন্নেন ফডফবন) 

ক্রফভ  

নাং 
কফায নাভ কফা প্রদান দ্ধফত প্রদয়াজনীয়  ােজে এফাং প্রাফিস্থান 

কফায ভল্য 

এফাং ফযদাধ 

দ্ধফত 

কফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাফয়ত্বপ্রাি  ভ ব তবা (নাভ, 

দফী, কপান নম্বয ও 

ইদভইর) 

উর্ধ্বতন  ভ ব তবায নাভ, 

দফফ, কজরা/উদজরায 

ক াড, অফপফয়ার কেফরদপান 

ও ইদভইর 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

০৮ 

গ্যা কক্টদযয উন্নেদন 

ক াম্পাফনয স্বল্পদভোেী, 

ভেদভোেী ও 

েীঘ টদভোেী ফয ল্পনা 

েণেন। 

গ্যা কক্টদযয 

উন্নয়দন ক াম্পাফনয 

ভফিত ফয ল্পনা 

প্রস্তাফ কদরাফাাংরায় 

কপ্রযণ। 

ভন্ত্রণারয়/ফফবাে/দদরাফাাংরা দত প্রাি ফনধ বাফযত 

ছ । 
ফফনাভদল্য 

১৫ 

 াম বফদফ 

প্রদ  োঃ কভাোঃ ফাবুর ফভয়া 

উ-ভাব্যফস্থা  

(ফয ল্পনা) 

কভাফাোঃ ০১৭৩০০৯৩৬৯০ 

ই-কভইরোঃ 

dgmpl@bgfcl.org.bd 

কভাোঃ আরী কভাদেজায 

ভাব্যফস্থা  (ফয ল্পনা ও 

উন্নয়ন) 

কভাফাোঃ ০১৭৩০৩৩০৯৭৩ 

gmop@bgfcl.org.bd 

ফফযাায, ব্রাহ্মণফাফিয়া-৩৪০০ ০৯ 

ক াম্পাফনয স্বল্পদভোেী, 

ভেদভোেী ও 

েীঘ টদভোেী ফয ল্পনায 

াঅওিাে ফফফবন্ন উন্নেন 

ে দল্পয 

টিএফফ/ফডফফ/াঅয

ফডফফ েণেন। 

প্রণয়নকৃত 

টিএফফ/ফডফফ/

আযফডফফ মথামথ 

 র্তবদেয 

অনুদভাদদনয রদেু 

কদরাফাাংরায় 

কপ্রযণ। 

 )  ফয ল্পনা ভন্ত্রণারদয়য উন্নয়ন ফয ল্পনা 

 প্রণয়ন, প্রফক্রয়া যণ ও াংদাধন াংক্রান্ত 

 ফনধ বাফযত ছ । 

 

খ) উন্নয়ন ফয ল্পনা গ্রদণয স্বদে 

 ভন্ত্রণারয়/ফফবাে/দদরাফাাংরা/দ াম্পাফন/উন্নয়ন 

 দমােী াংস্থায প্রফতদফদন। 

 

ে) প্র দল্পয দমােী াংস্থা/ফজওফফ/ফনজস্ব অথ বায়ন 

 প্রাফিয ফনশ্চয়তাে। 

 

ঘ) উন্নয়ন প্র ল্প অনুদভাদন প্রফক্রয়া যদণয জন্য 

 ক াম্পাফন কফাদড বয সুাফয। 

 

ঙ) ফয ল্পনা ফফবাে  র্তব  প্রণীত উন্নয়ন প্র দল্পয 

 ফাস্তফায়ন ভয়সূচী। 

 

চ) উন্নয়ন প্র দল্পয স্বদে প্রদয়াজন অনুমায়ী 

 ফযদফ অফধদিদযয ছািে াংক্রান্ত তথ্যাফদ। 

 

ফফনাভদল্য 
৩০ 

 াম বফদফ 

 

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


 

ক্রফভ  

নাং 
কফায নাভ কফা প্রদান দ্ধফত 

প্রদয়াজনীয়  ােজে এফাং 

প্রাফিস্থান 

কফায ভল্য 

এফাং 

ফযদাধ 

দ্ধফত 

কফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাফয়ত্বপ্রাি  ভ ব তবা (নাভ, 

দফী, কপান নম্বয ও 

ইদভইর) 

উর্ধ্বতন  ভ ব তবায নাভ, 

দফফ, কজরা/উদজরায 

ক াড, অফপফয়ার কেফরদপান 

ও ইদভইর 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১০ 

ফফফবন্ন উন্নেন ে দল্পয 

ফাফল ট  উন্নেন  ভ টসূচী/ 

াংদাফধি ফাফল ট  উন্নেন 

 ভ টসূচী েণেন। 

প্র ল্প অফপ দত প্রাি মাচাই-ফাছাই 

পূফ ব  মথামথ  র্তবদেয অনুদভাদদনয 

রদেু কদরাফাাংরায় কপ্রযণ। 

ভন্ত্রণারয়/ফফবাে/দদরাফাাংরা দত 

প্রাি ফনধ বাফযত ছ । 
ফফনাভদল্য 

১৫ 

 াম বফদফ 

প্রদ  োঃ কভাোঃ ফাবুর ফভয়া 

উ-ভাব্যফস্থা  

(ফয ল্পনা) 

কভাফাোঃ ০১৭৩০০৯৩৬৯০ 

ই-কভইরোঃ 

dgmpl@bgfcl.org.bd 

কভাোঃ আরী কভাদেজায 

ভাব্যফস্থা  (ফয ল্পনা ও 

উন্নয়ন) 

কভাফাোঃ ০১৭৩০৩৩০৯৭৩ 

gmop@bgfcl.org.bd 

ফফযাায, ব্রাহ্মণফাফিয়া-৩৪০০ 

  

১১ 
ে দল্পয ফফফবন্ন ক্রে 

ফয ল্পনা েণেন। 

প্র ল্প অফপ দত প্রাি ক্রয় ফয ল্পনা 

মাচাই-ফাছাই পূফ ব  কদরাফাাংরায 

ভাধ্যদভ ভন্ত্রনারদয় কপ্রযণ। 

ভন্ত্রণারয়/ফফবাে/দদরাফাাংরা দত 

প্রাি ফনধ বাফযত ছ । 
ফফনাভদল্য 

১৫ 

 াম বফদফ 

১২ 

উন্নেন ে দল্পয 

াপ্তাফ /ভাফ /ত্রত্রভাফ

 /ফাফল ট  াগ্রগফি 

েফিদফেন (াঅফথ ট /ফাস্তফ) 

েোন। 

প্র ল্প অফপ দত প্রাি তথ্যাফদয 

আদরাদ  অগ্রেফত প্রফতদফদন 

প্রণয়নপূফ ব  মথামথ  র্তবদেয ফন ে 

কপ্রযদণয ফনফভত্ত কদরাফাাংরায় কপ্রযণ। 

ভন্ত্রণারয়/ফফবাে/দদরাফাাংরা দত 

প্রাি ফনধ বাফযত ছ । 
ফফনাভদল্য 

০৭ 

 াম বফদফ 

১৩ 
ে দল্পয ভাফপ্ত েফিদফেন 

(ফফাঅয) েণেন। 

প্র ল্প ভাফিয য প্রণীত ফফআয 

মথামথ  র্তবদেয অনুদভাদদনয রদেু 

কদরাফাাংরায় কপ্রযণ। 

 ) ভন্ত্রণারয় দত প্রাি ফ বদল 

ফনধ বাফযত ছ ।  

খ) প্র দল্পয ফফযীদত ফছযওয়াযী 

ফনযীো প্রফতদফদন। 

ফফনাভদল্য 
৩০ 

 াম বফদফ 

১৪ 

এনাফেট কক্টয উন্নেদন 

ফফফবন্ন ারনাগাে িথ্য 

েোন। 

প্র ল্প ফফফবন্ন উন্নয়ন  ভ ব াদন্ডয 

চাফদাকৃত ারনাোদ তথ্য াংগ্রপূফ ব  

মথামথ  র্তবদেয ফন ে কপ্রযদণয 

ফনফভত্ত কদরাফাাংরায় কপ্রযণ। 

ভন্ত্রণারয়/ফফবাে/দদরাফাাংরা দত 

প্রাি ফনধ বাফযত ছ । 
ফফনাভদল্য 

০৭ 

 াম বফদফ 

১৫ 
ফাফল ট   ভ টম্পােন চুফক্ত 

েণেন ও ম্পােন। 

ফাফল ব   ভ বম্পাদন চুফেয ফনদদ বফ া 

ও ফনধ বাফযত ছদ য আদরাদ  ফাফল ব  

 ভ বম্পাদন চুফে প্রণয়ন  দয 

কদরাফাাংরায় কপ্রযণ। 

ভফন্ত্রফযলদ 

ফফবাে/ভন্ত্রণারয়/ফফবাে/দদরাফাাং

রা দত প্রাি ফনধ বাফযত ছ । 

ফফনাভদল্য 
১৫ 

 াম বফদফ 

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


 

ক্রফভ  

নাং 
কফায নাভ কফা প্রদান দ্ধফত 

প্রদয়াজনীয় 

 ােজে এফাং 

প্রাফিস্থান 

কফায 

ভল্য এফাং 

ফযদাধ 

দ্ধফত 

কফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাফয়ত্বপ্রাি  ভ ব তবা (নাভ, 

দফী, কপান নম্বয ও 

ইদভইর) 

উর্ধ্বতন  ভ ব তবায নাভ, 

দফফ, কজরা/উদজরায 

ক াড, অফপফয়ার কেফরদপান 

ও ইদভইর 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১৬ 

ফাফল ট   ভ টম্পােন চুফক্তয 

াঅওিাে ভাফ / কত্রভাফ / 

াধ টফাফল ট / ফাফল ট  মূোেন 

েফিদফেন  েণেন। 

প্র ল্প অফপ অন্যান্য ফডফবন/ফফবাে দত 

প্রাি ারনাোদ তথ্যাফদয আদরাদ  ভল্যায়ন 

প্রফতদফদন প্রণয়নপূফ ব  কদরাফাাংরায় কপ্রযণ। 

কদরাফাাংরা দত 

প্রাি ফনধ বাফযত ছ । 

ফফনাভদল্য 
১৫ 

 াম বফদফ 

প্রদ  োঃ কভাোঃ ফাবুর ফভয়া 

উ-ভাব্যফস্থা  

(ফয ল্পনা) 

কভাফাোঃ ০১৭৩০০৯৩৬৯০ 

ই-কভইরোঃ 

dgmpl@bgfcl.org.bd 

কভাোঃ আরী কভাদেজায 

ভাব্যফস্থা  (ফয ল্পনা ও 

উন্নয়ন) 

কভাফাোঃ ০১৭৩০৩৩০৯৭৩ 

gmop@bgfcl.org.bd 

ফফযাায, ব্রাহ্মণফাফিয়া-৩৪০০ 

  

১৭ 

ভন্ত্রণারে/ ফফবাগ/ 

কদরাফাাংরাে ফাফল ট  েফিদফেন 

েণেদনয ফনফভত্ত 

ফফফেএপফএর াংফিষ্ট িথ্যাফে 

েোন। 

ক াম্পাফনয ারনাোদ তথ্যাফদ 

ভন্ত্রণারয়/ফফবাে/ কদরাফাাংরায ফনধ বাফযত ছদ  

প্রণয়ন  দয কদরাফাাংরায় কপ্রযণ। 

ভন্ত্রণারয়/ফফবাে/ 

কদরাফাাংরায  

ফনধ বাফযত ছ । 

ফফনাভদল্য 
১৫ 

 াম বফদফ 

১৮ 

ফফফবন্ন উন্নেন ে দল্পয ভাফ  

াগ্রগফি ম টাদরাচনা বাে 

গৃীি ফফফেএপফএর াংফিষ্ট 

ফদ্ধাদন্তয ফাস্তফােন াগ্রগফি 

েফিদফেন েণেন। 

প্র ল্প অফপ দত প্রাি তথ্যাফদয আদরাদ  

ফফফজএপফএর াংফিষ্ট ফদ্ধাদন্তয ফাস্তফায়ন 

অগ্রেফত প্রফতদফদন প্রণয়নপূফ ব  মথামথ 

 র্তবদেয ফন ে কপ্রযদণয ফনফভত্ত 

কদরাফাাংরায় কপ্রযণ। 

প্রধানভন্ত্রীয 

 াম বারয়/ভন্ত্রণারয়/

ফফবাে/দদরাফাাংরায 

ফনধ বাফযত ছ । 

ফফনাভদল্য 
০৭ 

 াম বফদফ 

১৯ 

উন্নেন ে দল্প ফনদোফেি 

 ভ ট িটা এফাং ঠি াোযদেয 

িথ্যাফে কেযণ। 

প্র ল্প অফপ দত প্রাি তথ্যাফদয ফবফত্তদত 

প্রফতদফদন প্রস্তুতপূফ ব  কদরাফাাংরায় কপ্রযণ। 

কদরাফাাংরায  

ফনধ বাফযত ছ । 
ফফনাভদল্য 

০৭ 

 াম বফদফ 

২০ 

ফিিা ফপদল্ডয করাদ ন-ফ ও 

নযফাংেী ফপদল্ড গ্যা  দেয 

স্থান ে দল্পয িথ্যাফে েোন। 

প্রফতষ্ঠাদনয চাফদা/আদফদনদেয কপ্রফেদত। 
প্র দল্পয ফডফফ 

এফাং প্র ল্প অফপ। 
ফফনাভদল্য 

১৫ 

 াম বফদফ 

কভা: াফদুয যভান কচৌধুযী 

ে ল্প ফযচার  

কভাফাোঃ ০১৭৩০-৩১৭৯৭৬ 

ই-কভইরোঃ 

pdctn@bgfcl.org.bd 

 

mailto:dgmpl@bgfcl.org.bd
mailto:gmop@bgfcl.org.bd
mailto:ই-মেইলঃ%20pdctn@bgfcl.org.bd
mailto:ই-মেইলঃ%20pdctn@bgfcl.org.bd


 

ক্রফভ  

নাং 
কফায নাভ কফা প্রদান দ্ধফত 

প্রদয়াজনীয় 

 ােজে এফাং 

প্রাফিস্থান 

কফায ভল্য এফাং ফযদাধ 

দ্ধফত 

কফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাফয়ত্বপ্রাি  ভ ব তবা (নাভ, 

দফী, কপান নম্বয ও ইদভইর) 

উর্ধ্বতন  ভ ব তবায নাভ, 

দফফ, কজরা/উদজরায 

ক াড, অফপফয়ার কেফরদপান 

ও ইদভইর 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

২১ 

ফিিা ফপদল্ডয করাদ ন-এ  

কি ওদেরদড  দেয 

স্থান ে ল্প িথ্যাফে েোন। 

প্রফতষ্ঠাদনয চাফদা/আদফদন/ 

দেয কপ্রফেদত। 

প্র দল্পয ফডফফ 

এফাং  

প্র ল্প অফপ। 

ফফনাভদল্য 
১৫ 

 াম বফদফ 

জনাফ কভাোঃ আবুর  াদভ খান 

প্র ল্প ফযচার  

কভাফাোঃ ০১৭৩০৩১৭৯৯০ 

ই-কভইরোঃ 

cpta.bgfcl@gmail.com 

কভাোঃ আরী কভাদেজায 

ভাব্যফস্থা  (ফয ল্পনা ও 

উন্নেন) 

কভাফাাঃ ০১৭৩০৩৩০৯৭৩ 

gmop@bgfcl.org.bd 

ফফযাায, ব্রাহ্মণফাফিয়া-৩৪০০ 

২২ 

ফিিা, ফফগঞ্জ, নযফাংেী ও 

ফাখযাফাে ফপদল্ড ৭টি কূদয 

ওো টওবায ে ল্প িথ্যাফে 

েোন। 

প্রফতষ্ঠাদনয চাফদা/আদফদন/ 

দেয কপ্রফেদত। 

প্র দল্পয ফডফফ 

এফাং  

প্র ল্প অফপ। 

ফফনাভদল্য 
১৫ 

 াম বফদফ 

প্রদ  োঃ ভীয কভাোঃ আযাফুর 

ইরাভ 

প্র ল্প ফযচার  

কভাফাোঃ ০১৭৩০৭০৭৩০৪ 

ই-কভইরোঃ 

wp7wells@gmail.com 

২৩ 

ফততা গ্যা ফপদল্ডয 

করাদ ন-ই এফাং ফজ কত 

ওদয়রদড  দেয স্থান 

প্র ল্প তথ্যাফদ প্রদান। 

প্রফতষ্ঠাদনয চাফদা/আদফদন/ 

দেয কপ্রফেদত। 

প্র দল্পয ফডফফ 

এফাং  

প্র ল্প অফপ। 

ফফনাভদল্য 
১৫ 

 াম বফদফ 

প্রদ  . কভাাম্মদ ভাভৄন আজাদ 

প্র ল্প ফযচার  

কভাফাোঃ ০১৭৩০৭০৭৩১৮ 

ই-কভইরোঃ 

pdcpeg.bgfcl@gmail.com 

২৪ 
কূমূদয উৎােন যীিণ 

িথ্যাফে। 

প্রফতষ্ঠাদনয চাফদা/আদফদন/ 

দেয কপ্রফেদত। 

ওদয়র াফব বদ 

ফফবাে 

- ফফফজএপফএর এয 

ফনয়ভানুমায়ী 

- ফফফজএপফএর  র্তব  ফফর 

দাফখর 

১৫ 

 াম বফদফ 
প্রদ  . আফদ্যর ভাদর  

উ-ভাব্যফস্থা  (ওদয়র 

াফব বদ) 

কভাফাোঃ ০১৭৩০০৯৩৬৭৭ 

ই-কভইরোঃ 

dgmwsv@bgfcl.org.bd  ২৫ ওেূাযরাাআন াাদযন 
প্রফতষ্ঠাদনয চাফদা/আদফদন/ 

দেয কপ্রফেদত। 

ওদয়র াফব বদ 

ফফবাে 

- ফফফজএপফএর এয 

ফনয়ভানুমায়ী 

- ফফফজএপফএর  র্তব  ফফর 

দাফখর 

১৫ 

 াম বফদফ 

 

 

mailto:cpta.bgfcl@gmail.com
mailto:gmop@bgfcl.org.bd
mailto:wp7wells@gmail.com
mailto:pdcpeg.bgfcl@gmail.com
mailto:dgmwsv@bgfcl.org.bd


ক্রফভ  

নাং 
কফায নাভ কফা প্রদান দ্ধফত 

প্রদয়াজনীয় 

 ােজে এফাং 

প্রাফিস্থান 

কফায ভল্য এফাং ফযদাধ 

দ্ধফত 

কফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাফয়ত্বপ্রাি  ভ ব তবা (নাভ, 

দফী, কপান নম্বয ও ইদভইর) 

উর্ধ্বতন  ভ ব তবায নাভ, 

দফফ, কজরা/উদজরায 

ক াড, অফপফয়ার কেফরদপান 

ও ইদভইর 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

২৬ 

এনবােযণদভন্ট এন্ড কপটি 

ফফলে  ভাফ  েফিদফেন 

কদরাফাাংরাে কেযণ। 

ক াম্পাফনয ফফফবন্ন 

ফপল্ড/স্থানা দত প্রাি 

ভাফ  ইএ ফযদাে ব 

compile  দয প্রণীত 

প্রফতদফদন কদরাফাাংরায় 

কপ্রযণ। 

ফপল্ড/স্থানায 

ফযদাদে বয  ফ। 

 

ইএ ফফবাে। 

ফফনাভদল্য 
১৫ 

 াম বফদফ 
 াফত্তব  চন্দ্র কঘাল 

উ-ভাব্যফস্থা  (এনবাোঃ এন্ড 

কপটি) 

কভাফাইর : ০১৭৩০০৯৩৬৭৬ 

ইদভইর : 

dgmes@bgfcl.org.bd 
 

কভাোঃ আরী কভাদেজায 

ভাব্যফস্থা  (ফয ল্পনা ও 

উন্নেন) 

কভাফাাঃ ০১৭৩০৩৩০৯৭৩ 

gmop@bgfcl.org.bd 

ফফযাায, ব্রাহ্মণফাফিয়া-৩৪০০ 

২৭ 

ফফদফায  ভারাভার ব্যফায 

ও ভজুদেয েফিদফেন 

ফফদফায  ফযেপ্তদয কেযণ। 

ফফফবন্ন প্র দল্প 

ব্যফাযদমাগ্য/অব্যফাযদমা

গ্য ও ভজুদদয ফাফ 

াংক্রান্ত ভাফ  প্রফতদফদন 

ফফদফায  ফযদিদয কপ্রযণ। 

প্র ল্প অফপ দত 

প্রাি প্রফতদফদন 

 

ইএ ফফবাে। 

ফফনাভদল্য 
১৫ 

 াম বফদফ 

 

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


২.২) োফিষ্ঠাফন  কফা: (েনাংদমাগ ফফবাগ) 

 

ক্রফভ  

নাং 
কফায নাভ কফা প্রদান দ্ধফত 

প্রদয়াজনীয় 

 ােজে এফাং 

প্রাফিস্থান 

কফায ভল্য এফাং 

ফযদাধ দ্ধফত 

কফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাফয়ত্বপ্রাি  ভ ব তবা (নাভ, 

দফী, কপান নম্বয ও ইদভইর) 

উর্ধ্বতন  ভ ব তবায নাভ, 

দফফ, কজরা/উদজরায 

ক াড, অফপফয়ার কেফরদপান 

ও ইদভইর 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

২৮ 

য ায, াংদ, ভন্ত্রণারয়, 

কদরাফাাংরায চাফদানুমায়ী 

তথ্য/উাত্ত/প্রফতদফদন কপ্রযণ। 

ক াম্পাফন  র্তবদেয 

অনুদভাদন কভাতাদফ  

েজাফয 

জনাংদমাে 

ফফবাে 
ফফনাভদল্য ১৫  াম বফদফ 

কভাাঃ লুৎপয যভান 

উ-ভাব্যফস্থা  (েনাংদমাগ) 

কভাফাাঃ ০১৭৩০-০৯৩৬৮৪  

াআদভাআরাঃ 

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

কভাাঃ ভফনরুর   

ক াম্পাফন ফচফ 

কভাফাাঃ ০১৭৩০-৩১৭৯৬৮ 

াআদভাআরাঃ 

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

২৯ 

দুে /িথ্য  ফভন/ কেরা োন 

েভৃফিয চাফো ানুমােী 

িথ্য/উাত্ত/ েফিদফেন কেযণ। 

" " " ১৫  াম বফদফ 

৩০ 

ফাাংরাদদ গ্যা আইন' ২০১০, 

তথ্য অফধ ায আইন' ২০০৯, 

প্রভৃফতয প্রচায/প্রায এফাং 

এতদাংফিষ্ট তথ্য/উাত্ত/প্রফতদফদন 

প্রদান। 

" " " ১৫  াম বফদফ 

৩১ 

ক াম্পাফনয াফফ ব  তথ্যাফরী 

ম্বফরত ফাফল ব  প্রফতদফদন প্রণয়ন 

ও প্র া। 

" " " ৬০  াম বফদফ 

৩২ 

ক াম্পাফনয কেফরদপান ফডদযক্টফয 

প্রণয়ন/প্র া এফাং অন্যান্য 

দিয/াংস্থায কেফরদপান ফডদযক্টফয 

প্রণয়ন/প্র া াংক্রান্ত প্রদয়াজদন 

মাফচত তথ্য প্রদান। 

" " " ১৫  াম বফদফ 

 

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


২.২) োফিষ্ঠাফন  কফা: (কে ফন ূার াফব টদ) 

 

ক্রফভ  

নাং 
কফায নাভ কফা প্রদান দ্ধফত 

প্রদয়াজনীয়  ােজে এফাং 

প্রাফিস্থান 

কফায ভল্য এফাং 

ফযদাধ দ্ধফত 

কফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাফয়ত্বপ্রাি  ভ ব তবা (নাভ, 

দফী, কপান নম্বয ও ইদভইর) 

উর্ধ্বতন  ভ ব তবায নাভ, 

দফফ, কজরা/উদজরায 

ক াড, অফপফয়ার কেফরদপান 

ও ইদভইর 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

৩৩ 

ক াম্পাফনয ফফফবন্ন 

অফপ/স্থানাভদয াংফিষ্ট 

ভূফভ/তফর অফপদয দাফফকৃত 

য াফয ভূফভ উন্নয়ন ও অন্যান্য 

ট্যাক্স। 

 র্তবেীয় অনুদভাদন 

াদদে 

মথাদমাগ্য  র্তবদেয 

অনুভফত ে 

 

প্রাফিস্থান: এদেে ফফবাে। 

য ায  র্তব  

ফনধ বাফযত ফনয়দভ। 

৩০ 

 াম বফদফ 

পদয়জ উফিন আাদভদ 

উ-ভাব্যফস্থা  (এদেে) 

কপানোঃ ০১৭৮৭৬৭৭৮৩১ 

faizuddin.estate@gmail.

com  

ফফযাায, ব্রাহ্মণফাফিয়া-৩৪০০   

কভাোঃ আভীয পয়ার 

ভাব্যফস্থা  (টিএ) ও 

ভাব্যফস্থা  (প্রান)-

অফতফযে দাফয়ত্ব  

কভাফাোঃ ০১৭০৯৬৫৪৫৭০ 

ইদভইরোঃ 

ts@bgfcl.org.bd 

ফফযাায, ব্রাহ্মণফাফিয়া-৩৪০০   

 

mailto:faizuddin.estate@gmail.com
mailto:faizuddin.estate@gmail.com
mailto:ts@bgfcl.org.bd


২.২) প্রাফতষ্ঠাফন  কফা: (অথ ব ও ফাফ ফডফবন) 

ক্রফভ  

নাং 
কফায নাভ কফা প্রদান দ্ধফত 

প্রদয়াজনীয় 

 ােজে এফাং 

প্রাফিস্থান 

কফায ভল্য এফাং 

ফযদাধ দ্ধফত 

কফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাফয়ত্বপ্রাি  ভ ব তবা (নাভ, 

দফী, কপান নম্বয ও ইদভইর) 

উর্ধ্বতন  ভ ব তবায নাভ, 

দফফ, কজরা/উদজরায 

ক াড, অফপফয়ার কেফরদপান 

ও ইদভইর 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

৩৪  য ও ফীভা াংক্রান্ত 

প্রফতষ্ঠাদনয আদফদন/ 

দেয কপ্রফেদত 
অথ ব ফফবাে/াখা ফফনাভদল্য ১৫  াম বফদফ 

াঅফেে াঅভাে 

উ-ভাব্যফস্থা  (াথ ট) 

কভাফাাআরাঃ 01730-317992 

াআদভাআরাঃ 

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

 

গদন চন্দ্র ভজুভোয 

ভাব্যফস্থা  (াথ ট ও ফাফ) 

কভাফাাআরাঃ ০১৭৩০৩১৭৯৭৮ 

াআদভাআরাঃ 

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

৩৫ কযফবফনউ াংক্রান্ত " " " ১৫  াম বফদফ 

৩৬ এফড ও বুাে াংক্রান্ত। " " " ১৫  াম বফদফ 

৩৭ 
ক াম্পাফনয ফাফ প্রণয়ন ও 

াংযেণ। 
" 

ফাফ 

ফফবাে/াখা 
" ৩০  াম বফদফ 

ফপকুয যভান 

উ-ভাব্যফস্থা  (ফাফ) 

কভাফাাআরাঃ ০১৭৩০৩১৭৯৯৮ 

াআদভাআরাঃ 

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

৩৮ 
ভৄদবফর/নন ভৄদবফর ও স্থায়ী 

ম্পদদয ফাফ াংযেণ। 
" " " ৩০  াম বফদফ 

৩৯ 
নেদ ফযদাধ ও ব্যাাং  ফাফ 

াংক্রান্ত। 
" " " ১৫  াম বফদফ 

 

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


 

ক্রফভ  

নাং 
কফায নাভ কফা প্রদান দ্ধফত 

প্রদয়াজনীয় 

 ােজে এফাং 

প্রাফিস্থান 

কফায ভল্য 

এফাং 

ফযদাধ 

দ্ধফত 

কফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাফয়ত্বপ্রাি  ভ ব তবা (নাভ, 

দফী, কপান নম্বয ও ইদভইর) 

উর্ধ্বতন  ভ ব তবায নাভ, 

দফফ, কজরা/উদজরায 

ক াড, অফপফয়ার কেফরদপান 

ও ইদভইর 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

৪০ ম্যাদনজদভট ইনপযদভন ফদেভ। 

াংস্থা/ভন্ত্রণারদয়য ছ  কভাতাদফ  

ক াম্পাফনয উৎাদন. যাজস্ব ও প্র ল্প 

াংফিষ্ট তথ্যাফদ মথামথ  র্তবদেয 

ভাধ্যদভ কপ্রযণ  যা য়। 

এভআইএ াখা ফফনাভদল্য 
১৫ 

 াম বফদফ 

কভাাাং াঅবুর  াদভ কচৌধুযী 

উ-ভাব্যফস্থা  (এভাঅাআএ 

এন্ড ফাদেে) 

কভাফাাআরাঃ ০১৭৩০৩১৭৯৯৭ 

াআদভাআরাঃ 

dgmmisb@bgfcl.org.bd  

ফফযাায, ব্রাহ্মণফাফিয়া-৩৪০০  
গদন চন্দ্র ভজুভোয 

ভাব্যফস্থা  (াথ ট ও ফাফ) 

কভাফাাআরাঃ ০১৭৩০৩১৭৯৭৮ 

াআদভাআরাঃ 

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

৪১ 

ক াম্পাফনয আওতা ফাস্তফায়নাধীন 

প্র ল্প ভদয ফফযীদত ঋণ 

(স্থানীয়/বফদদফ ) গ্রণ, ফাফ 

াংযেণ ও ফফর 

(স্থানীয়/বফদদফ ) ফযদাধ। ঋণ 

চুফে অনুমায়ী মথাভদয় ঋণ 

ফযদাধ। 

ফজফডএপ, ফজওফফ ও তফদদফ  ঋণ এয 

আওতায় ফাস্তফায়নাধীন প্র ল্প ভদয 

ঋণ গ্রণ, ঠি াদাদযয/যফযা াযীয 

ফফর (স্থানীয়/বফদদফ ) ফযদাধ, 

ফাফ াংযেণ, ঋণ চুফে অনুমায়ী 

মথাভদয় ঋণ ফযদাধ  যা য়। 

ভন্ত্রণারয়, কদরাফাাংরা এফাং  র্তবদেয 

চাফদা কভাতাদফ  ফফফবন্ন তথ্য উাত্ত 

যফযা  যা য়। 

কডদবরদভট 

পান্ড াখা। 
ফফনাভদল্য। 

৬০ 

 াম বফদফ 

কভাাঃ  াভরুজ্জাভান 

উ-ভাব্যফস্থা  (পান্ড) 

কভাফাাআরাঃ ০১৭৩০৩১৭৯৯৪ 

াআদভাআরাঃ 

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

 

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


 

ক্রফভ  

নাং 
কফায নাভ কফা প্রদান দ্ধফত 

প্রদয়াজনীয় 

 ােজে এফাং 

প্রাফিস্থান 

কফায ভল্য 

এফাং 

ফযদাধ 

দ্ধফত 

কফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাফয়ত্বপ্রাি  ভ ব তবা (নাভ, 

দফী, কপান নম্বয ও ইদভইর) 

উর্ধ্বতন  ভ ব তবায নাভ, 

দফফ, কজরা/উদজরায 

ক াড, অফপফয়ার কেফরদপান 

ও ইদভইর 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

৪২ ম্যাদনজদভট অফডে াংক্রান্ত। 

ক াম্পাফনয ফফর বাউচায প্রা  ফনযীো 

 যা য়। 

ম্যাদনজদভট 

অফডে াখা। 
ফফনাভদল্য 

০৭ 

 াম বফদফ 

কভাাঃ রুহুর াঅফভন 

উ-ভাব্যফস্থা  (ফনযীিা) 

কভাফাাআরাঃ ০১৭৩০৩১৭৯৮৯ 

াআদভাআরাঃ 

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

গদন চন্দ্র ভজুভোয 

ভাব্যফস্থা  (াথ ট ও ফাফ) 

কভাফাাআরাঃ ০১৭৩০৩১৭৯৭৮ 

াআদভাআরাঃ 

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

৪৩ ফফোঃ ফনযীো াংক্রান্ত। 

য াফয অফডে, কদরাফাাংরা অফডে, 

ফ.এ পাভ ব অফডেদ  দমাফেতা ও 

আফত্ত ফনষ্পফত্তয উদযাে কনওয়া য়। 

ফফোঃ ফনযীো 

াখা। 
ফফনাভদল্য। 

১৫ 

 াম বফদফ 

৪৪ প্র ল্প ফনযীো াংক্রান্ত। 

তফদদফ  াায্যপুষ্ট প্র ল্প ফনযীো 

দরদ  দমাফেতা ও উত্থাফত আফত্তয 

উদযাে কনওয়া। 

ফফফবন্ন প্র ল্প 

অফপ দত 

াওয়া মায়। 

প্র ল্প ফনযীো 

াখা। 

ফফনাভদল্য 
১৫ 

 াম বফদফ 

mailto:dgmad@bgfcl.org.bd


২.৩) অবুন্তযীণ কফা: (প্রান ফডফবন) 

ক্রফভ  

নাং 
কফায নাভ কফা প্রদান দ্ধফত 

প্রদয়াজনীয় 

 ােজে এফাং 

প্রাফিস্থান 

কফায 

ভল্য এফাং 

ফযদাধ 

দ্ধফত 

কফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাফয়ত্বপ্রাি  ভ ব তবা (নাভ, 

দফী, কপান নম্বয ও ইদভইর) 

উর্ধ্বতন  ভ ব তবায নাভ, 

দফফ, কজরা/উদজরায 

ক াড, অফপফয়ার কেফরদপান 

ও ইদভইর 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

০১ 
চাকুফয 

ফনয়ফভত যণ/স্থায়ী যণ। 

অদফোধীন ভয় ার ও পুফর প্রফতদফদন 

দন্তালজন  াদদে চাকুফয ফনয়ফভত যণ ও 

স্থায়ী যণ  যা য়। 

 

চাকুফয প্রফফধানভারা অনুমায়ী ফনফদ বষ্ট ভয় 

অফতক্রভ  যায য চাকুফয বৃত্তান্ত ও ফাফল ব  

কোনীয় প্রফতদফদদনয ফবফত্তদত দদান্নফত প্রদান 

 যা য়। 

প্রান 

ফফবাে/াংস্থান 

ফফবাে 

ফফনাভদল্য 

 ভ ব তবা 

০৬ ভা  

 

 ভ বচাযী 

০৩ ভা 

 ভ ট িটাদেয েন্যাঃ 
এ, এভ যাফফ াযওোয 

ব্যফস্থা  (াদ টাদনর) 

কভাফাাআর: ০১৭১১৬০৭৯৮৭ 

াআদভাআর: 

rahib.pial@gmail.com 

ফফযাায, ব্রাহ্মণফাফিয়া-৩৪০০ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ভ টচাযীদেয েন্যাঃ 

 
এ, এ, এভ নঈভ উিীন 

উ-ভাব্যফস্থা  (াংস্থান) 

কভাফাাআর: ০১৭৩০০৯৩৬৯৪ 

াআদভাআর: 
dgme@bgfcl.org.bd  

ফফযাায, ব্রাহ্মণফাফিয়া-

৩৪০০ 

কভাোঃ আভীয পয়ার 

ভাব্যফস্থা  (টিএ) ও 

ভাব্যফস্থা  (প্রান)-

অফতফযে দাফয়ত্ব  

কভাফাোঃ ০১৭০৯৬৫৪৫৭০ 

ইদভইরোঃ 

ts@bgfcl.org.bd 

ফফযাায, ব্রাহ্মণফাফিয়া-

৩৪০০   

০২ 
দদান্নফত/ব্যফেেত নফথ 

াংযেণ ও ফদফর াংক্রান্ত 

 ভ ব তবাদদয ব্যফেেত নফথ প্রান ফফবাদে এফাং 

 ভ বচাযীদযদ ব্যফেেত নফথ াংস্থান ফফবাদে 

মথামথবাদফ াংযেণ  যা য়। 

 

 র্তবদেয অনুদভাদনক্রদভ ক াম্পাফনয  াদজয 

স্বাদথ ব ফদফরয আদদ জাফয  যা য়। 

" " 
০৫ 

 াম বফদফ 

০৩ শাংখরাজফনত ব্যফস্থা গ্রণ। 

ক ান  ভ ব তবা/ ভ বচাযীয ফফরুদদ্ধ অাদচযদণয 

অফবদমাে উত্থাফত দর তদন্ত াদদে চাকুফযয 

প্রফফধানভারা অনুমায়ী দন্ড প্রদান  যা য়। 

" " 
৪৫ 

 াম বফদফ 

০৪ 

ক াম্পাফনয 

 ভ ব তবা/ ভ বচাযীদদয 

ফযচয়ে প্রদান  যা। 

 ভ ব তবা/ ভ বচাযীদদয ফনদয়াে, ফদফর, দদান্নফত, 

ফযচয়ে নষ্ট ও াফযদয় কেদর (ফজফড  ফ 

জভাদান াদদে)  ভ ব তবাদদয ফযচয়ে 

প্রান ফফবাে দত এফাং  ভ বচাযীদদয ফযচয়ে 

াংস্থান ফফবাে দত প্রদান  যা য়। 

" " 
১০ 

 াম বফদফ 

 

mailto:dgme@bgfcl.org.bd
mailto:ts@bgfcl.org.bd


ক্রফভ  

নাং 
কফায নাভ কফা প্রদান দ্ধফত 

প্রদয়াজনীয় 

 ােজে এফাং 

প্রাফিস্থান 

কফায 

ভল্য এফাং 

ফযদাধ 

দ্ধফত 

কফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাফয়ত্বপ্রাি  ভ ব তবা (নাভ, 

দফী, কপান নম্বয ও ইদভইর) 

উর্ধ্বতন  ভ ব তবায নাভ, 

দফফ, কজরা/উদজরায 

ক াড, অফপফয়ার কেফরদপান 

ও ইদভইর 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

০৫ 
দিয আদদ এফাং ফফফবন্ন 

ফফজ্ঞফি জাযী  যণ। 

মথামথ  র্তবদেয অনুদভাদনক্রদভ মথাভদয় 

ফফফবন্ন দিয আদদ এফাং ফফজ্ঞফি জাযী  যা য়। 

প্রান 

ফফবাে/াংস্থান 

ফফবাে 

ফফনাভদল্য 
০৫ 

 াম বফদফ 
 

 

 ভ ট িটাদেয েন্যাঃ 
এ, এভ যাফফ াযওোয 

ব্যফস্থা  (াদ টাদনর) 

কভাফাাআর: ০১৭১১৬০৭৯৮৭ 

াআদভাআর: 

rahib.pial@gmail.com 

ফফযাায, ব্রাহ্মণফাফিয়া-৩৪০০ 

 

 

 

 

 

 

 

 ভ টচাযীদেয েন্যাঃ 

 
এ, এ, এভ নঈভ উিীন 

উ-ভাব্যফস্থা  (াংস্থান) 

কভাফাাআর: ০১৭৩০০৯৩৬৯৪ 

াআদভাআর: 
dgme@bgfcl.org.bd 

ফফযাায, ব্রাহ্মণফাফিয়া-

৩৪০০ 

কভাোঃ আভীয পয়ার 

ভাব্যফস্থা  (টিএ) ও 

ভাব্যফস্থা  (প্রান)-

অফতফযে দাফয়ত্ব  

কভাফাোঃ ০১৭০৯৬৫৪৫৭০ 

ইদভইরোঃ 

ts@bgfcl.org.bd 

ফফযাায, ব্রাহ্মণফাফিয়া-

৩৪০০   

০৬ 

াংফিষ্ট ভন্ত্রনারয় ও 

কদরাফাাংরায অধীনস্ত 

প্রফতষ্ঠাদনয ফনদদ বনা, 

চাফদাে ও প্রাফন  ফফলয় 

াংক্রান্ত ফফফবন্ন তথ্যাফদ 

কপ্রযণ। 

াংফিষ্ট ভন্ত্রনারয় ও কদরাফাাংরায অধীনস্ত 

প্রফতষ্ঠাদনয ফনদদ বনা, চাফদাে ও প্রাফন  

ফফলয় াংক্রান্ত ফফফবন্ন তথ্যাফদ ক াম্পাফন 

 র্তবদেয অনুদভাদনক্রদভ মথাভদয় কপ্রযণ  যা 

য়। 

প্রান ফফবাে " 
০৫ 

 াম বফদফ 

০৭ 

 ভ ব তবা/ ভ বচাযীদদয চূিান্ত 

াওনাফদয ফাফ এপএএ) 

প্রস্তুত  যণ। 

 ভ ব তবা/ ভ বচাযীদদয অফযগ্রণ, অফান 

(োযফভদনন), ইস্তপাদান, ভত্যু ইতুাফদয য 

চূিান্ত াওনাফদয ফাফ (এপএএ)  ভ ব তবাদদয 

প্রান ফফবাদে এফাং  ভ বচাযীদদয াংস্থান 

ফফবাদে প্রস্তুত  যা য়। 

প্রান 

ফফবাে/াংস্থান 

ফফবাে 

" 
৬০ 

 াম বফদফ 

০৮ 

 ভ ব তবা/ ভ বচাযীদদয 

ফাৎফয , তনফভফত্ত , 

অসুস্থতাজফনত এফাং 

ভার্তত্ব ারীন ছুটি কয ড বভুে 

 যণ। 

ক াম্পাফনয চাকুফয প্রফফধানভারা-২০০৫ এয ছুটি 

ফফফধ অনুমায়ী  ভ ব তবা/ ভ বচাযীদদয ফাৎফয , 

তনফভফত্ত , অসুস্থতাজফনত এফাং ভার্তত্ব ারীন ছুটি 

কযফজষ্টাদয কয ড ববুে  যা য়। 

" " 
০৫ 

 াম বফদফ 

০৯ 
 ভ ব তবা/ ভ বচাযীদদয অফয 

উত্তয ছুটি প্রদান। 

ক াম্পাফনয  ভ ব তবা/ ভ বচাযী অফযবাতা ও 

াধাযণ বফফষ্যৎ তফফর ফফফধভারা-২০১৩ এ 

ফফণ বত ফফফধ কভাতাদফ  অফয গ্রদণয উদমােী 

ফয় প্রাি ওয়ায তাফযদখয ৬০ (লাে) ফদন পূদফ ব 

াংফিষ্ট  ভ ব তবা/ ভ বচাযীদ  তায অফয গ্রদণয 

তাফযখ জানাদনা য়।  ভ ব তবা/ ভ বচাযীদদয 

আদফদদনয কপ্রফেদত অফয উত্তয ছুটি প্রদান  যা 

য়। 

" " 
৬০ 

 াম বফদফ 

 

mailto:dgme@bgfcl.org.bd
mailto:ts@bgfcl.org.bd


ক্রফভ  

নাং 
কফায নাভ কফা প্রদান দ্ধফত 

প্রদয়াজনীয় 

 ােজে এফাং 

প্রাফিস্থান 

কফায ভল্য 

এফাং ফযদাধ 

দ্ধফত 

কফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাফয়ত্বপ্রাি  ভ ব তবা (নাভ, 

দফী, কপান নম্বয ও ইদভইর) 

উর্ধ্বতন  ভ ব তবায নাভ, 

দফফ, কজরা/উদজরায 

ক াড, অফপফয়ার 

কেফরদপান ও ইদভইর 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১০ 
 ভ ব তবা/ ভ বচাযীদদয 

কনন প্রদান। 

ক াম্পাফনয  ভ ব তবা/ ভ বচাযী অফযবাতা ও 

াধাযণ বফফষ্যৎ তফফর ফফফধভারা-২০১৩ এ ফফণ বত 

ফফফধ অনুমায়ী  ভ ব তবা/ ভ বচাযীদদয কনন 

মথাভদয় প্রদান  যা য়। 

প্রান 

ফফবাে/াংস্থান 

ফফবাে 

 
৯০ 

 াম বফদফ 

 ভ ট িটাদেয েন্যাঃ 
এ, এভ যাফফ াযওোয 

ব্যফস্থা  (াদ টাদনর) 

কভাফাাআর: ০১৭১১৬০৭৯৮৭ 

াআদভাআর: 

rahib.pial@gmail.com 

ফফযাায, ব্রাহ্মণফাফিয়া-৩৪০০ 

 

 ভ টচাযীদেয েন্যাঃ 

এ, এ, এভ নঈভ উিীন 

উ-ভাব্যফস্থা  (াংস্থান) 

কভাফাাআর: ০১৭৩০০৯৩৬৯৪ 

াআদভাআর: 
dgme@bgfcl.org.bd  

ফফযাায, ব্রাহ্মণফাফিয়া-৩৪০০ 

কভাোঃ আভীয পয়ার 

ভাব্যফস্থা  (টিএ) ও 

ভাব্যফস্থা  (প্রান)-

অফতফযে দাফয়ত্ব  

কভাফাোঃ ০১৭০৯৬৫৪৫৭০ 

ইদভইরোঃ 

ts@bgfcl.org.bd 

ফফযাায, ব্রাহ্মণফাফিয়া-

৩৪০০   

১১ 
ফাস্থান ফযাি 

 ভ ব তবা/ ভ বচাযী 

প্রাি আদফদনে ফাস্থান ফযাি  ফভটিয 

সুাফযদয ফবফত্তদত ফাস্থান ফযাি ফফফধ-২০১৩ 

অনুমায়ী ফযাি প্রদান  যা য়। 

প্রান 

ফফবাে/াংস্থান 

ফফবাে 

ফফনাভদল্য 
৩০ 

 াম বফদফ 

১২ 
চাকুফযদত 

ফনদয়াে/দমােদান 

ফনদয়াে াংক্রান্ত  ফভটি েঠনপূফ ব  ফনদয়াে ফফজ্ঞফি 

প্র া যত:  ফভটি  র্তব  মথামথ ভল্যায়ন প্রফক্রয়া 

কদল কভধা তাফর া প্রস্তুত  দয  র্তবেীয় 

অনুদভাদনক্রদভ ফনদয়াে প্রদান। 

ভানফম্পদ 

ফফবাে 
ফফনাভদল্য 

৩০ 

 াম বফদফ 
কভাোঃ ফফল্লার কাদন 

উ-ভাব্যফস্থা  (ফউম্যান 

ফযদাদ ব) 

কভাফাইর: ০১৭৩০০৯৩৬৮৫ 

ইদভইর: 

dgmhr@bgfcl.org.bd 

ফফযাায, ব্রাহ্মণফাফিয়া-

৩৪০০ 

১৩ 

ক াম্পাফনয 

 ভ ব তবা/ ভ বচাযীেদণয 

অবুন্তযীণ ও তফদদফ  

প্রফেণ। 

তফদদফ  প্রফেদণয কেদে ভাব্যফস্থা েদনয 

সুাফয অনুমায়ী প্রফেণাথীদদয ভদনানমন প্রস্তাফ 

 র্তবদেয অনুদভাদনগ্রণপুফ ব  কদরাফাাংরায 

ভাধ্যদভ ভন্ত্রণারদয় কপ্রযণ  যা য়। য াফয আদদ 

জাফযয য প্রফেণ প্রদাদনয ব্যফস্থা গ্রণ  যা য়। 

স্থানীয়/অবুন্তযীণ প্রফেদণয কেদে 

ফডফবন/ফফবােীয় প্রধাদনয সুাফয অনুমায়ী 

প্রফেণাথীদদয ভদনানয়ন প্রস্তাফ  র্তবদেয 

অনুদভাদনগ্রণপূফ ব  প্রফেণ প্রদান। 

" 

ক াম্পাফনয 

অনুদভাফদত 

ফাদজে ফযাি 

দত স্থানীয় ও 

তফদদফ  

প্রফেদণয ব্যয় 

ফনফ বা  যা য়। 

অবুন্তযীণ 

৩০ 

 াম বফদফ 

 

তফদদফ  

৪৫ 

 াম বফদফ 

 

mailto:dgme@bgfcl.org.bd
mailto:ts@bgfcl.org.bd
mailto:dgmhr@bgfcl.org.bd


ক্রফভ  

নাং 
কফায নাভ কফা প্রদান দ্ধফত 

প্রদয়াজনীয় 

 ােজে 

এফাং 

প্রাফিস্থান 

কফায ভল্য 

এফাং ফযদাধ 

দ্ধফত 

কফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাফয়ত্বপ্রাি  ভ ব তবা (নাভ, 

দফী, কপান নম্বয ও ইদভইর) 

উর্ধ্বতন  ভ ব তবায নাভ, 

দফফ, কজরা/উদজরায 

ক াড, অফপফয়ার 

কেফরদপান ও ইদভইর 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১৪ ক ফআই ফনযাত্তা ফফফধফফধাদনয  

ক াম্পাফনয স্থায়ী ফনযাত্তা প্রযী এফাং 

আনায দস্য দ্বাযা ফনযাত্তা ফফধান 

 যা দয় থাদ । 

ফনযাত্তা 

ফফবাে 
ফফনাভদল্য 

০৭ 

 াম বফদফ 

এ,টি,এভ নাফছভৄজ্জাভান 

উ-ভাব্যফস্থা  (ফনযাত্তা) 

কভাফাইরোঃ ০১৭৩০৭০৭৩০৬ 

ই-কভইরোঃ 

dgms@bgfcl.org.bd 

ফফযাায, ব্রাহ্মণফাফিয়া-৩৪০০ 

কভাোঃ আভীয পয়ার 

ভাব্যফস্থা  (টিএ) ও 

ভাব্যফস্থা  (প্রান)-

অফতফযে দাফয়ত্ব  

কভাফাোঃ ০১৭০৯৬৫৪৫৭০ 

ইদভইরোঃ 

ts@bgfcl.org.bd 

ফফযাায, ব্রাহ্মণফাফিয়া-

৩৪০০   

১৫ 

ক াম্পাফনয স্থায়ী  ভ ব তবা ও 

 ভ বচাযীেণদ  

গৃফনভ বান/জফভক্রয়/ ফম্পউোয 

ক্রয়/দভােযাইদ র ক্রয়/ফাইাইদ র 

ক্রয় ফিদভয আওতায় ফফফবন্ন ঋণ প্রদান। 

ঋণ প্রদান নীফতভারায আদরাদ  

 ফভটি েঠনপূফ ব   ফভটিয সুাফয 

এফাং  র্তবেীয় অনুদভাদন অনুমায়ী 

ঋণ প্রদান  যা য়। 

ওদয়রদপয়া

য ফফবাে 
ফফফধদভাতাদফ  

১৫ 

 াম বফদফ 

কভাাঃ াফীবুয যভান 

উ-ভাব্যফস্থা  

(ওদেরদপোয)  

কভাফাাআরাঃ ০১৭৩০-৩১৭৯৭৯ 

াআ-কভাআরাঃ 
dgmw@bgfcl.org.bd 

ফফযাায, ব্রাহ্মণফাফিয়া-

৩৪০০ 

১৬ 

ক াম্পাফনয স্থায়ী  ভ ব তবা ও 

 ভ বচাযীেদণয ন্তানদ  ফোভর  বৃফত্ত 

প্রদান। 

ক াম্পাফনয স্থায়ী  ভ ব তবা ও 

 ভ বচাযীেদণয ন্তানদ  ফোভর  

বৃফত্ত প্রদান ফিভ  ফভটি েঠনপূফ ব  

 ফভটিয সুাফয এফাং  র্তবেীয় 

অনুদভাদন অনুমায়ী ফোভর  বৃফত্ত 

প্রদান  যা য়। 

ওদয়রদপয়া

য ফফবাে 
ফফফধদভাতাদফ  

১৫ 

 াম বফদফ 

১৭ 

ক াম্পাফনয স্থায়ী  ভ ব তবা/ ভ বচাযীেদণয 

কোফষ্ট ফীভা াংক্রান্ত মাফতীয়  াম বক্রভ 

গ্রণ ও ফনফশ্চত  যণ। 

 র্তবেীয় অনুদভাদন অনুমায়ী ফীভা 

ক াম্পাফনয াদথ চুফে অনুমায়ী 

কোষ্ঠীফীভা  াম বক্রভ ম্পন্ন  যা য়। 

ওদয়রদপয়া

য ফফবাে 
ফফনাভদল্য 

৩০ 

 াম বফদফ 

১৮ 
ফাফল ব  ফনদবাজন, কখরাধূরা ও ফফদনাদন 

আদয়াজন। 

 ফভটি েঠনপূফ ব   র্তবেীয় 

অনুদভাদনক্রদভ ফাফল ব  ফনদবাজন, 

কখরাধূরা ও ফফদনাদন আদয়াজন  যা 

য়। 

ওদয়রদপয়া

য ফফবাে 
ফফনাভদল্য 

০৭ 

 াম বফদফ 
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ক্রফভ  

নাং 
কফায নাভ কফা প্রদান দ্ধফত 

প্রদয়াজনীয় 

 ােজে 

এফাং 

প্রাফিস্থান 

কফায ভল্য 

এফাং 

ফযদাধ 

দ্ধফত 

কফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাফয়ত্বপ্রাি  ভ ব তবা (নাভ, দফী, কপান নম্বয ও 

ইদভইর) 

উর্ধ্বতন  ভ ব তবায নাভ, দফফ, কজরা/উদজরায 

ক াড, অফপফয়ার কেফরদপান ও ইদভইর 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১৯ 

ক াম্পাফনয স্থায়ী 

 ভ ব তবা ও 

 ভ বচাযী এফাং 

 ভ ব তবাদদয 

 ভ বস্থদর 

অফস্থানযত 

ফনব বযীর 

ফযফাযফদে বয 

ফচফ ৎা সুফফধা 

প্রদান। 

ক াম্পাফনদত 

ফনদয়াফজত ডাোয 

 র্তব  

ফচফ ৎা/স্বাস্থুদফা 

প্রদান  যা য়। 

ফফদলাফয়ত ফচফ ৎা 

কফা প্রদাদনয কেদে 

ক াম্পাফন ডাোদযয 

যাভ বক্রদভ ফফদলজ্ঞ 

ফচফ ৎদ য ফচফ ৎা 

কফা প্রদান  যা য়। 

কভফডদ র 

ফফবাে 

দাফখরকৃত 

ব্যয়পূযণ 

ফচফ ৎা 

ফফর 

ক াম্পাফনয 

প্রচফরত 

ফনয়ভানুমায়ী 

ফযদাধ 

 যা য়। 

০১ 

 াম বফদফ 

ডাোঃ কভাাম্মদ আরভা 

এফদেট চীপ কভফড ুার অফপায, ফফেঞ্জ ফপল্ড 

কভাফাইরোঃ ০১৭৩০৩১৭৯৫১ 

ই-কভইরোঃ dralmas44@yahoo.com  

ডাোঃ জাদবদ আফজজ 

কডপুটি চীপ কভফড ুার অফপায, প্রধান  াম বারয় 

কভাফাইরোঃ ০১৭৩০৩১৭৯৬৭ 

ই-কভইরোঃ dr.javedaziz1989@gmail.com 

ডাোঃ ইভত আযা কফেভ 

এফদেট চীপ কভফড ুার অফপায, ফততা ফপল্ড 

কভাফাইরোঃ ০১৭৮৭৬৭৭৮৫৭ 

ই-কভইরোঃ ismatara565@gmail.com 

ডাোঃ কভাোঃ এানুর  ফযভ 

কভফড ুার অফপায (ফযদেইনায), নযফাংদী ফপল্ড 

কভাফাইরোঃ ০১৭১২১৩২৭৭৩ 

ই-কভইরোঃ drehsanulkarim@gmail.com 

ডাোঃ কভাস্তপা ভদনায়ায ক  ফ  

কভফড ুার অফপায (ফযদেইনায), কভঘনা ফপল্ড 

কভাফাইরোঃ ০১৭১৮৫৭৯৯৪৭ 

ই-কভইরোঃ mostafa.kowshik@gmail.com 

ডাোঃ কভাোঃ আবুর ফাায 

কভফড ুার অফপায (ফযদেইনায), ঢা া ফরয়াদজোঁ 

অফপ 

কভাফাইরোঃ ০১৭১১৫৪২৯৭৪ 

ই-কভইরোঃ Basar.nmc71@gmail.com 

ডাোঃ যফফউল্লা 

কভফড ুার অফপায (ফযদেইনায), ফাখযাফাদ ফপল্ড 

কভাফাইরোঃ ০১৮৭৬৫১৩৩৩২ 

ই-কভইরোঃ Robidmc68@gmail.com 

ডাোঃ ভৄফজবুয যভান (ফযাজী) 

কভফড ুার অফপায (ফযদেইনায), াঙ্গু ফপল্ড 
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২.৩) অবুন্তযীণ কফা: (ফযোঃ ও উন্নয়ন) 

ক্রফভ  

নাং 
কফায নাভ কফা প্রদান দ্ধফত 

প্রদয়াজনীয় 

 ােজে এফাং 

প্রাফিস্থান 

কফায ভল্য 

এফাং ফযদাধ 

দ্ধফত 

কফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাফয়ত্বপ্রাি  ভ ব তবা (নাভ, দফী, 

কপান নম্বয ও ইদভইর) 

উর্ধ্বতন  ভ ব তবায নাভ, 

দফফ, কজরা/উদজরায 

ক াড, অফপফয়ার কেফরদপান 

ও ইদভইর 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

২০ 
ক াম্পাফনয উন্নয়ন প্র দল্পয 

খাতওয়াযী ফাদজে প্রদান। 

উন্নয়ন প্র দল্পয এফফ 

আওতাধীন ফফবােভদয 

খাতওয়াযী ফাদজে ফযাদিয 

প্রস্তাফ কপ্রযণ। 

অনুদভাফদত 

এফডফ/আযএফডফ 
ফফনাভদল্য ৩০  াম বফদফ 

প্রদ  োঃ কভাোঃ ফাবুর ফভয়া 

উ-ভাব্যফস্থা  (ফয ল্পনা) 

কভাফাোঃ ০১৭৩০০৯৩৬৯০  

ই-কভইরোঃ 

babul_71@yahoo.com  

কভাোঃ আরী কভাদেজায 

ভাব্যফস্থা  (ফয ল্পনা ও 

উন্নয়ন) 

কভাফাোঃ ০১৭৩০৩৩০৯৭৩ 

gmop@bgfcl.org.bd 

ফফযাায, ব্রাহ্মণফাফিয়া-

৩৪০০ 

২১ ওদয়ফাইে প্রফতদফদন 

ফফফবন্ন প্র ল্প অফপ দত 

ারনাোদ তথ্য াংগ্রপূফ ব  

প্রফতদফদন প্রণয়ন  দয 

ক াম্পাফনয আইটি াখায় কপ্রযণ। 

ফয ল্পনা 

ফফবাদেয প্রণীত 

পযদভে 

ফফনাভদল্য ০৫  াম বফদফ 
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২.৩) অবুন্তযীণ কফা: (অথ ব ও ফাফ ফডফবন) 

ক্রফভ  

নাং 
কফায নাভ কফা প্রদান দ্ধফত 

প্রদয়াজনীয় 

 ােজে এফাং 

প্রাফিস্থান 

কফায ভল্য এফাং 

ফযদাধ দ্ধফত 

কফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাফয়ত্বপ্রাি  ভ ব তবা (নাভ, দফী, কপান 

নম্বয ও ইদভইর) 

উর্ধ্বতন  ভ ব তবায নাভ, দফফ, 

কজরা/উদজরায ক াড, অফপফয়ার 

কেফরদপান ও ইদভইর 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

২২ 

গ্রুাচুইটি পান্ড এফাং 

কনন পান্ড াংক্রান্ত 

তথ্যাফদ। 

চাফদা/দেয কপ্রফেদত 
গ্রুাচুইটি এন্ড 

কনন াখা। 

ফফনাভদল্য ১৫  াম বফদফ 

কভাাঃ  াভরুজ্জাভান 

উ-ভাব্যফস্থা  (পান্ড) 

কভাফাাআরাঃ ০১৭৩০৩১৭৯৯৪ 

াআদভাআরাঃ dgmfund@bgfcl.org.bd    

ফফযাায, ব্রাহ্মণফাফিয়া-৩৪০০ 

  

গদন চন্দ্র ভজুভোয 

ভাব্যফস্থা  (াথ ট ও ফাফ) 

কভাফাাআরাঃ ০১৭৩০৩১৭৯৭৮ 

াআদভাআরাঃ gmfa@bgfcl.org.bd 
ফফযাায, ব্রাহ্মণফাফিয়া-৩৪০০ 

২৩ 

ক াম্পাফনয মাফতীয় 

ফফর অনুদভাদন ও 

ফযদাধ। 

মথামথ  র্তবদেয 

অনুদভাদনক্রদভ ফযদাধ 

 যা য়। 

ফফর াখা। ফফনাভদল্য ০৭  াম বফদফ 

এ ক  এভ াআ ান্দায 

উ-ভাব্যফস্থা  (ফফর এন্ড ক) 

কভাফাাআরাঃ ০১৭৩০৩১৭৯৯৫ 

াআদভাআরাঃ dgmbp@bgfcl.org.bd 

ফফযাায, ব্রাহ্মণফাফিয়া-৩৪০০ 
২৪ 

কফতন-বাতাফদ 

ফযদাধ। 

মথামথ  র্তবদেয 

অনুদভাদনক্রদভ কফতন-

বাতাফদ এফাং অন্যান্য 

াওনা ফযদাধ  যা 

য়। 

ক-কযার াখা। ফফনাভদল্য ০৭  াম বফদফ 
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ক্রফভ  

নাং 
কফায নাভ কফা প্রদান দ্ধফত 

প্রদয়াজনীয় 

 ােজে এফাং 

প্রাফিস্থান 

কফায ভল্য এফাং 

ফযদাধ দ্ধফত 

কফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাফয়ত্বপ্রাি  ভ ব তবা (নাভ, দফী, কপান 

নম্বয ও ইদভইর) 

উর্ধ্বতন  ভ ব তবায নাভ, দফফ, 

কজরা/উদজরায ক াড, অফপফয়ার 

কেফরদপান ও ইদভইর 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

২৫ 
ফাদজে এন্ড ফাদজোযী 

 দরার। 

ক াম্পাফনয কফাড ব  র্তব  

ফাদজে অনুদভাদদনয য 

 র ফফবাদে ফাদজে 

তথ্য কপ্রযণ  যা য় এফাং 

ক কভাতাদফ   াম ব 

ম্পাদদনয পূদফ ব ফাদজে 

অনুদভাদন/ম্মফত জ্ঞান 

 যা য়। 

ফাদজে াখা ফফনাভদল্য ১৫  াম বফদফ 

কভাাাং াঅবুর  াদভ কচৌধুযী 

উ-ভাব্যফস্থা  (এভাঅাআএ এন্ড 

ফাদেে) 

কভাফাাআরাঃ ০১৭৩০৩১৭৯৯৭ 

াআদভাআরাঃ 

dgmmisb@bgfcl.org.bd  

ফফযাায, ব্রাহ্মণফাফিয়া-৩৪০০ 

গদন চন্দ্র ভজুভোয 

ভাব্যফস্থা  (াথ ট ও ফাফ) 

কভাফাাআরাঃ ০১৭৩০৩১৭৯৭৮ 

াআদভাআরাঃ gmfa@bgfcl.org.bd 
ফফযাায, ব্রাহ্মণফাফিয়া-৩৪০০ 

২৬ 

ফজফএপ, ফফএপ, 

ডফিউফফ এন্ড 

ডফিউএপ এফাং  ল্যাণ 

তফফর াংক্রান্ত। 

ফজফএপ, ফফএপ, 

ডফিউফফ এন্ড ডফিউএপ 

এফাং  ল্যাণ তফফর এয 

করান প্রদান, উদত্তারন 

এফাং মাফতীয় াওনা 

ফনষ্পফত্ত। 

কজনাদযর পান্ড 

াখা। 
ফফনাভদল্য ১৫  াম বফদফ 

কভাাঃ  াভরুজ্জাভান 

উ-ভাব্যফস্থা  (পান্ড) 

কভাফাাআরাঃ ০১৭৩০৩১৭৯৯৪ 

াআদভাআরাঃ dgmfund@bgfcl.org.bd    

ফফযাায, ব্রাহ্মণফাফিয়া-৩৪০০ 

 

 

mailto:dgmmisb@bgfcl.org.bd
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২.৩) অবুন্তযীণ কফা: (দভইনদেন্যান্প ফডফবন) 

ক্রফভ  

নাং 
কফায নাভ কফা প্রদান দ্ধফত 

প্রদয়াজনীয় 

 ােজে 

এফাং 

প্রাফিস্থান 

কফায ভল্য 

এফাং ফযদাধ 

দ্ধফত 

কফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাফয়ত্বপ্রাি  ভ ব তবা (নাভ, 

দফী, কপান নম্বয ও ইদভইর) 

উর্ধ্বতন  ভ ব তবায নাভ, 

দফফ, কজরা/উদজরায 

ক াড, অফপফয়ার কেফরদপান 

ও ইদভইর 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

২৭ 

ফাাংরাদদ গ্যা ফপল্ড ক াম্পানী 

ফরোঃ এয  র প্র ায ার া ও বাযী 

মানফান এফাং কভােয 

াইদ রভদয ত্রুটি ফনরূন  ও 

যেণাদফেণ  যা। 

 

ফফফবন্ন দিয/ফডফবন/ফফবাে/াখা/ফপল্ড 

দত অবুন্তযীণ  াদজয ফনদদ বে 

প্রাফিয য  র্তবেীয় অনুদভাদন এফাং 

প্রদয়াজনীয় ফাদজে প্রদান াদদে। 

অবুন্তযীণ 

 াদজয 

ফনদদ বে। 

ফফনাভদল্য ০৫  াম বফদফ 

কভাোঃ আবুর জাফদ 

উ-ভাব্যফস্থা  

(দভ াফন ুার কভইনদেন্যান্প) 

কপান : ০১৭৩০-৩১৭৯৭৩ 

ই-কভইর: 

dgmmmt@bgfcl.org.bd   

কভাোঃ কযজাউর ইরাভ 

ভাব্যফস্থা  (দভইনদেন্যান্প) 

কভাফাোঃ ০১৭১১৭৬২৯৩২ 

ই-কভইরোঃ 

gmmt@bgfcl.org.bd  

ফফযাায, ব্রাহ্মণফাফিয়া-৩৪০০ 

২৮ 

স্থানীয় এফাং তফদদফ  ক্রয়াদদদয 

ফফযীদত াংগৃীত ভজুদ ভারাভার 

বান্ডায দত ফফফবন্ন ফফবাে/ফপদল্ড 

যফযা  যা। 

ফফফবন্ন দিয/ফডফবন/ফফবাে/াখা/ফপল্ড 

দত ভারাভার প্রদান বাউচায প্রাফি 

াদদে যফযা  যা। 

ভারাভার 

প্রদান 

বাউচায 

" ০৩  াম বফদফ 

কভাোঃ াইফুর ইরাভ  

উ-ভাব্যফস্থা  (দোয 

এন্ড ইনদবটযী  দরার) 

কভাফাোঃ ০১৭৫৫-৬৭৬৯৯৭ 

ইদভইরোঃ 

dgmst@bgfcl.org.bd 

ফফযাায, ব্রাহ্মণফাফিয়া-

৩৪০০ 

২৯ 

কোয এন্ড ইনদবটযী  দরার ফফবাদে 

াংযফেত কয ড ব কথদ  ভজুদ 

ভারাভার এফাং ভৄদবফর ভারাভাদরয 

তথ্য যফযা  যা। 

মথামথ  র্তবদেয অনুভফতে প্রদান 

াদদে। 

অনুভফত 

ে। 
" ০৩  াম বফদফ 

৩০ 

তফদ্যুফত , কেফর- ফভউফনদ ন ও 

আইটি ইকুুইদভটভ যেণাদফেণ 

ও কভযাভত  যা। 

ফফফবন্ন দিয/ফডফবন/ফফবাে/াখা দত 

অবুন্তযীণ  াদজয ফনদদ বে প্রাফিয য 

 র্তবেীয় অনুদভাদন এফাং প্রদয়াজনীয় 

ফাদজে প্রদান াদদে। 

অবুন্তযীণ 

 াদজয 

ফনদদ বে। 

" ০৫  াম বফদফ আব্দুয যাজ্জা  খান  

উ-ভাব্যফস্থা  

(ইদর ফর ুার কভইনদেন্যান্প) 

কভাফাাঃ ০১৭৩০০৯৩৬৯৫ 

াআদভাআরাঃ 

dgmemt@bgfcl.org.bd 

ফফযাায, ব্রাহ্মণফাফিয়া-

৩৪০০ 
৩১ 

দািফয   াদজ ব্রড-ব্যান্ড ইটাযদনে 

কফা প্রদান, ক াম্পাফনয ওদয়ফাইদে 

তদফন  গ্যা উৎাদন প্রফতদফদন, 

কেন্ডায কনাটি, NOC, ফফফবন্ন 

উন্নয়নভর   ভ ব াদন্ডয ফচে 

প্রফতদফদন ইতুাফদ আদরাড যণ। 

ইনপযদভন এন্ড ওদয়ফাইে 

কে দনারজী াখায ভাধ্যদভ ব্রড-ব্যান্ড 

ইটাযদনে কভযাভত/যেণাদফেণ এফাং 

ক াম্পাফনয ওদয়ফাইে ারনাোদ  যা 

য়। 

" " ০৩  াম বফদফ 
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২.৩) অবুন্তযীণ কফা: (অাদযন ফডফবন) 

ক্রফভ  

নাং 
কফায নাভ কফা প্রদান দ্ধফত 

প্রদয়াজনীয় 

 ােজে এফাং 

প্রাফিস্থান 

কফায ভল্য এফাং 

ফযদাধ দ্ধফত 

কফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাফয়ত্বপ্রাি  ভ ব তবা (নাভ, দফী, কপান 

নম্বয ও ইদভইর) 

উর্ধ্বতন  ভ ব তবায নাভ, 

দফফ, কজরা/উদজরায 

ক াড, অফপফয়ার কেফরদপান 

ও ইদভইর 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

৩২ 

ফততা ফপদল্ডয গ্যা প্রদ প্লাট, 

ফ্রা দনন প্লাট, াই রাইন 

ইতুাফদ যেণাদফেণ  াজ। 

 

ফনয়ফভত যেণাদফেণ 

 াজ তদাযফ   যা। 

 র্তবদেয 

অনুভফত ে। 

ফততা ফপল্ড 

কদরাফাাংরা 

 র্তব  ফনধ বাফযত 

ফনয়ভ অনুমায়ী 

০৩ 

 াম বফদফ 

 

ফফনয় কুভায কঘাল 

উ-ভাব্যফস্থা  (কভইনদেন্যান্প)-

ফততা 

কভাফাইরোঃ ০১৭৩০৭০৭৩০৮ 

ই-কভইর: 

dgmmtt@bgfcl.org.bd  

 

উত্তভ কুভায য ায 

ভাব্যফস্থা  (অাদযন) 

কভাফাোঃ ০১৭৩০৩১৭৯৬০ 

gmop@bgfcl.org.bd 

ফফযাায, ব্রাহ্মণফাফিয়া-৩৪০০ 
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৩. াফবদমাগ েফি ায ব্যফস্থানা (GRS) 

কফা প্রাফিদত অন্তুষ্ট দর দাফয়ত্বপ্রাি  ভ ব তবায দে কমাোদমাে  রুন। তায  াছ কথদ  ভাধান াওয়া না কেদর ফনদন্াে দ্ধফতদত কমাোদমাে  দয আনায ভস্যা অফফত  রুন। 

ক্রফভ   

নাং 

 খন কমাগাদমাগ  যদফন  ায দঙ্গ কমাগাদমাগ  যদফন  কমাগাদমাদগয ঠি ানা ফনষ্পফত্তয ভেীভা 

১ োফেত্ব োপ্ত  ভ ট িটা ভাধান ফেদি না াযদর 
াফবদমাগ ফনষ্পফত্ত  ভ ট িটা 

(াফন ) 

জনাফ কভাোঃ রুহুর আফভন 

উ-ভাব্যফস্থা  (ফনযীো) 

কভাফাইর নম্বয: ০১৭৩০৩১৭৯৮৯ 

E-mail: dgmad@bgfcl.org.bd/ 

amin225bgfcl@yahoo.com  

৩০  াম ব ফদফ 

২ - াঅফর  ভ ট িটা 

জনাফ কভাোঃ জাদবদ ইফদন াদদ 

উ-ভাব্যফস্থা  (দ াম্পানী এুাদপয়া ব), কদরাফাাংরা 

কভাফাইর নম্বয: ০১৭২৬৬৭৩০৮৩ 

কেফরদপান: +৮৮০২৯১২৭৩৯৮ 

৩০  াম ব ফদফ 

 

mailto:dgmad@bgfcl.org.bd/
mailto:amin225bgfcl@yahoo.com

