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সেনেন, ছুটি ও সলান োখা 44 
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ভূিাতিক তবভাগ 

 

উন্নয়ন ভূিি উে-তবভাগ 

 

ক্রম. 

নং 

সেবার নাম সেবা প্রদান েদ্ধতি প্রপয়ািনীয় 

কাগিেত্র 

এবং 

কাগিেপত্রর 

প্রাতপ্তস্থান 

সেবার 

মূল্য এবং 

েতরপোধ 

েদ্ধতি 

সেবা 

প্রদাপনর 

েপব বাচ্চ 

েময়মীমা 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকিবা 

(নাম, েদবী,  

সফান নম্বর ও ইপমইল) 

 

ঊর্ধ্বিন কম বকিবা 

(নাম, েদবী,  

সফান নম্বর ও ইপমইল) 

 

১। তিওলতিকযাল 

সটকতনকযাল 

অি বার 

(তিটিও) প্রস্তুি 

বাপেক্স এর তনিস্ব অথবা 

সেপিাবাংলার আওিাধীণ 

প্রতিষ্ঠাপনর সকান ভূগঠপন 

অনুেন্ধান/ উন্নয়ন/ মূল্যায়ন কূে 

খনপনর সক্ষপত্র  োইেতমক 

ইন্টারতপ্রপটেন, কূে প্রস্তাবনা 

এবং খননকৃি কূপের িথ্য-উোত্ত 

তবপেষণ কপর েকল কাতরগরী 

কায বক্রম সযমন খনন গভীরিা, 

তলপথালতি, সকতেং টাইে ও 

গভীরিা, মাি প্রোটি বি ও 

সিনতেটি, সপ্রোর, সটম্পাপরচার, 

তেপমন্ট, ওয়ারলাইন লতগং, কূে 

েরীক্ষণ, কমতলেন ইিযাতদ 

তবষপয় সুতনতদ বট তনপদ বেনা 

েম্বতলি তিওলতিকযাল 

সটকতনকযাল অি বার (তিটিও) 

প্রস্তুি করা হয়। 

উন্নয়ন ভূিি 

উেতবভাগ, 

ভূিাতিক 

তবভাগ, 

বাপেক্স। 

বাপেক্স 

কর্তবক 

তনধ বাতরি 

চািব ও 

তনয়ম 

অনুযায়ী 

৩ (তিন) 

মাে *** 

ে.আ. ম. সমরাজুল আলম, 

উেমহাব্যবস্থােক,  

উন্নয়ন ভূিি উেতবভাগ,  

ভূিাতিক তবভাগ, বাপেক্স। 

সমাবাইলঃ ০১৭০৯-৬৭৩৯৯৮ 

ই-সমইল: 
merajul.alam@gmail.com.bd 

সমাঃ আলমগীর সহাপেন 

মহাব্যবস্থােক (ভূিি) 

সমাবাইল নং: ০১৭৩০৭৯১৫২৭ 

E-mail: 

gmgeology@bapex.com.bd 

 

২। মািলতগং সেবা 

প্রদান 

বাপেক্স এর তনিস্ব অথবা 

সেপিাবাংলার আওিাধীণ 

প্রতিষ্ঠাপনর ভূগঠপন অনুেন্ধান/ 

উন্নয়ন/ মূল্যায়ন কূে খনপনর 

উন্নয়ন ভূিি 

উেতবভাগ, 

ভূিাতিক 

বাপেক্স 

কর্তবক 

তনধ বাতরি 

চািব ও 

৬ (ছয়) 

মাে 

*** 

ে.আ. ম. সমরাজুল আলম, 

উেমহাব্যবস্থােক,  

উন্নয়ন ভূিি উেতবভাগ,  

ভূিাতিক তবভাগ, বাপেক্স। 

সমাঃ আলমগীর সহাপেন 

মহাব্যবস্থােক (ভূিি) 

সমাবাইল নং: ০১৭৩০৭৯১৫২৭ 

E-mail: 
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সক্ষপত্র খননকালীন েমপয় তিনটি 

অনলাইন কতম্পউটারাইিি 

ইউতনট দ্বারা মািলতগং সেবা 

প্রদান করা হয়। খনন চলাকালীন 

েমপয় তবতভন্ন তিতলং, মাি, 

োম্প, ইতিতনয়াতরং প্যারাতমটার, 

কাটিং তলপথালতি, গ্যাে সো ও 

কম্পতিেন, সপ্রোর, তকক 

তিপটকোন ও ওপয়ল কপরাল েহ 

েকল িথ্য-উোত্ত েয বপবক্ষণ, 

তবপেষণ, েংরক্ষণ ও েরবরাহ 

করা হয়। খনন েমােনাপন্ত কূপের 

োতব বক িথ্যবলী েংপযািন কপর 

কূপের ওপয়ল কমতলেন  তরপোট ব 

প্রস্তুি করা হয়। 

তবভাগ, 

বাপেক্স। 

তনয়ম 

অনুযায়ী 

সমাবাইলঃ ০১৭০৯-৬৭৩৯৯৮ 

ই-সমইল: 
merajul.alam@gmail.com.bd 

gmgeology@bapex.com.bd 

 

৩। ভূিাতিক 

েরামে ব সেবা 

প্রদান 

বাপেক্স এর তনিস্ব অথবা 

সেপিাবাংলার আওিাধীণ 

প্রতিষ্ঠাপনর ভূগঠপন অনুেন্ধান/ 

উন্নয়ন/ মূল্যায়ন কূে খনপনর 

সক্ষপত্র খননকালীন েমপয়  তবতভন্ন 

তিতলং, মাি, োম্প, 

ইতিতনয়াতরং প্যারাতমটার, 

তলপথালতি, গ্যাে সো ও 

কম্পতিেন, সপ্রোর, তকক 

তিপটকোন ও ওপয়ল কপরাল েহ 

েকল িথ্য-উোত্ত েয বপবক্ষণ, 

তবপেষণ স্বাপেপক্ষ কূপের োতব বক 

তেদ্ধান্ত গ্রহপন েরামে ব সেবা প্রদান 

করা হয়। 

উন্নয়ন ভূিি 

উেতবভাগ, 

ভূিাতিক 

তবভাগ, 

বাপেক্স। 

বাপেক্স 

কর্তবক 

তনধ বাতরি 

চািব ও 

তনয়ম 

অনুযায়ী 

৬ (ছয়) 

মাে 

*** 

ে.আ. ম. সমরাজুল আলম, 

উেমহাব্যবস্থােক,  

উন্নয়ন ভূিি উেতবভাগ,  

ভূিাতিক তবভাগ, বাপেক্স। 

সমাবাইলঃ ০১৭০৯-৬৭৩৯৯৮ 

ই-সমইল: 
merajul.alam@gmail.com.bd 

সমাঃ আলমগীর সহাপেন 

মহাব্যবস্থােক (ভূিি) 

সমাবাইল নং: ০১৭৩০৭৯১৫২৭ 

E-mail: 

gmgeology@bapex.com.bd 

 

                                           *** কাপির ধরণ ও েতরতধ অনুযায়ী েতরবিবন হপি োপর। 
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ফরপমেন ইভযালুপয়েন উেতবভাগ 

 

ক্রম. 

নং 

সেবার নাম সেবা প্রদান েদ্ধতি প্রপয়ািনীয় 

কাগিেত্র 

এবং 

কাগিেপত্রর 

প্রাতপ্তস্থান 

সেবার 

মূল্য এবং 

েতরপোধ 

েদ্ধতি 

সেবা 

প্রদাপনর 

েপব বাচ্চ 

েময়মীমা 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকিবা 

(নাম, েদবী,  

সফান নম্বর ও ইপমইল) 

 

ঊর্ধ্বিন কম বকিবা 

(নাম, েদবী,  

সফান নম্বর ও ইপমইল) 

 

১। ওয়যারলাইন লগ 

িাটা েংগ্রহ 

ওপয়ল োতভ বপেে তবভাপগর 

আওিাধীন ওয়যারলাইন লতগং 

োতভ বে উেতবভাগ কর্তবক 

খননকৃি কূপের ওপেন সহাল 

এবং সকেি সহাল ওয়যারলাইন 

লতগং, আরতিটি/এমতিটি 

কায বক্রম েপরিতমপন 

েয বপবক্ষপণর মাধ্যপম মান 

তনয়ন্ত্রণ েরবিী ওয়যারলাইন 

লগ িাটা েংগ্রহ করা হয়। 

ফরপমেন 

ইভযালুপয়েন 

উে-তবভাগ, 

ভূিাতিক 

তবভাগ 

প্রকপল্পর 

অথ বায়পন/ 

বাপেক্স 

কর্তবক 

তনধ বাতরি 

চািব ও 

তনয়ম 

অনুযায়ী 

অনুেন্ধান 

কূে: ৪ 

(চার) মাে  

 

ওয়াকবওভার 

কূে: ১ 

(এক) মাে 

ি. সমাঃ আতেক সহাপেন 

উেমহাব্যবস্থােক,  

ফরমপেন ইভযালুয়পেন 

উেতবভাগ,  

ভূিাতিক তবভাগ, বাপেক্স। 

সমাবাইলঃ ০১৭০০-৭১১৯২৮ 

ই-সমইল: 

ashique1977@yahoo.com 

সমাঃ আলমগীর সহাপেন 

মহাব্যবস্থােক (ভূিি) 

সমাবাইল নং: ০১৭৩০৭৯১৫২৭ 

E-mail: 

gmgeology@bapex.com.bd 

 

২। ওয়যারলাইন লগ 

িাটা 

ইন্টারতপ্রপটেন 

েংগৃতহি লগ উোত্ত েমূহ 

ম্যানুপয়ল েদ্ধতিপি এবং 

সটকলগ েফটওয়যার ব্যবহার 

কপর গুনগি ও েতরমাণগি 

তবপেষণ পূব বক েম্ভাবনাময় 

গ্যাে সিান তনণ বয় এবং 

ওয়যারলাইন লতগং িাটা প্রাতপ্ত 

োপেপক্ষ লগ ইন্টারতপ্রপটেন 

পূব বক প্রতিপবদন প্রস্তুি করা 

হয়।িাটা প্রাতপ্ত োপেপক্ষ লগ 

ইন্টারতপ্রপটেন পূব বক প্রতিপবদন 

প্রস্তুি করা হয়। 

ফরপমেন 

ইভযালুপয়েন 

উে-তবভাগ, 

ভূিাতিক 

তবভাগ 

প্রকপল্পর 

অথ বায়পন/ 

বাপেক্স 

কর্তবক 

তনধ বাতরি 

চািব ও 

তনয়ম 

অনুযায়ী 

৩ (তিন) 

মাে 

 

ি. সমাঃ আতেক সহাপেন 

উেমহাব্যবস্থােক,  

ফরমপেন ইভযালুয়পেন 

উেতবভাগ,  

ভূিাতিক তবভাগ, বাপেক্স। 

সমাবাইলঃ ০১৭০০-৭১১৯২৮ 

ই-সমইল: 

ashique1977@yahoo.com 

সমাঃ আলমগীর সহাপেন 

মহাব্যবস্থােক (ভূিি) 

সমাবাইল নং: ০১৭৩০৭৯১৫২৭ 

E-mail: 

gmgeology@bapex.com.bd 

 

৩। গ্যাে/কনপিনপেট 

এর বাতণতিযক 

োরপফাপরেন করি: খননকৃি 

কূে েমূপহ তিএেটি এর মাধ্যপম 

গ্যাে/কনপিনপেট এর 

ফরপমেন 

ইভযালুপয়েন 

উে-তবভাগ, 

প্রকপল্পর 

অথ বায়পন/ 

১৫-৩০ 

(েপনপরা-

তত্রে) তদন 

ি. সমাঃ আতেক সহাপেন 

উেমহাব্যবস্থােক,  

সমাঃ আলমগীর সহাপেন 

মহাব্যবস্থােক (ভূিি) 

সমাবাইল নং: ০১৭৩০৭৯১৫২৭ 
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উেপযাতগিা 

যাচাই 

বাতণতিযক উেপযাতগিা 

েফলভাপব যাচাই করা হপয় 

থাপক। 

ভূিাতিক 

তবভাগ 

বাপেক্স 

কর্তবক 

তনধ বাতরি 

চািব ও 

তনয়ম 

অনুযায়ী 

ফরমপেন ইভযালুয়পেন 

উেতবভাগ,  

ভূিাতিক তবভাগ, বাপেক্স। 

সমাবাইলঃ ০১৭০০-৭১১৯২৮ 

ই-সমইল: 

ashique1977@yahoo.com 

E-mail: 

gmgeology@bapex.com.bd 

 

৪। গ্যাে/কনপিনপেট 

এর মজুদ তনণ বয় 

খনন কায বক্রম সেপষ েংগৃতহি 

ওয়যারলাইন লতগং, তিএেটি 

এবং অন্যান্য িথ্য-উোত্ত 

তবপেষণপূব বক মজুদ তনণ বয় ও 

মজুদ প্রতিপবদন প্রস্তুি করা 

হয়। 

ফরপমেন 

ইভযালুপয়েন 

উে-তবভাগ, 

ভূিাতিক 

তবভাগ 

প্রকপল্পর 

অথ বায়পন/ 

বাপেক্স 

কর্তবক 

তনধ বাতরি 

চািব ও 

তনয়ম 

অনুযায়ী 

৩ (তিন) 

মাে 

 

ি. সমাঃ আতেক সহাপেন 

উেমহাব্যবস্থােক,  

ফরমপেন ইভযালুয়পেন 

উেতবভাগ,  

ভূিাতিক তবভাগ, বাপেক্স। 

সমাবাইলঃ ০১৭০০-৭১১৯২৮ 

ই-সমইল: 

ashique1977@yahoo.com 

সমাঃ আলমগীর সহাপেন 

মহাব্যবস্থােক (ভূিি) 

সমাবাইল নং: ০১৭৩০৭৯১৫২৭ 

E-mail: 

gmgeology@bapex.com.bd 

 

৫। মজুদ 

পুনঃমুল্যায়ন 

খনন কায বক্রম সেপষ প্রাপ্ত 

তবতভন্ন িথ্য-উোত্ত হপি নতুন 

গ্যাে স্তর েমূপহর মজুদ 

পুনঃমুল্যায়ন পূব বক প্রতিপবদন 

তিতর করা হপয় থাপক। 

ফরপমেন 

ইভযালুপয়েন 

উে-তবভাগ, 

ভূিাতিক 

তবভাগ 

প্রকপল্পর 

অথ বায়পন/ 

বাপেক্স 

কর্তবক 

তনধ বাতরি 

চািব ও 

তনয়ম 

অনুযায়ী 

৩ (তিন) 

মাে 

 

ি. সমাঃ আতেক সহাপেন 

উেমহাব্যবস্থােক,  

ফরমপেন ইভযালুয়পেন 

উেতবভাগ,  

ভূিাতিক তবভাগ, বাপেক্স। 

সমাবাইলঃ ০১৭০০-৭১১৯২৮ 

ই-সমইল: 

ashique1977@yahoo.com 

সমাঃ আলমগীর সহাপেন 

মহাব্যবস্থােক (ভূিি) 

সমাবাইল নং: ০১৭৩০৭৯১৫২৭ 

E-mail: 

gmgeology@bapex.com.bd 

 

৬। েরামে বক সেবা 

প্রদান 

তবতিএফতেএল এবং 

এেতিএফএল এর তবতভন্ন 

গ্যােকূপের েমস্যা দূরীকরপণ 

েরামে বক সেবা প্রদান এবং 

মজুদ মূল্যায়ন ও নতুন গ্যাে 

স্তর প্রাতপ্ত োপেপক্ষ মজুদ পুনঃ 

মূল্যায়পনর করি: প্রতিপবদন 

সপ্ররণ করা হপয় থাপক।  

 

ফরপমেন 

ইভযালুপয়েন 

উে-তবভাগ, 

ভূিাতিক 

তবভাগ 

প্রকপল্পর 

অথ বায়পন/ 

বাপেক্স 

কর্তবক 

তনধ বাতরি 

চািব ও 

তনয়ম 

অনুযায়ী 

৩ (তিন) 

মাে 

 

ি. সমাঃ আতেক সহাপেন 

উেমহাব্যবস্থােক,  

ফরমপেন ইভযালুয়পেন 

উেতবভাগ,  

ভূিাতিক তবভাগ, বাপেক্স। 

সমাবাইলঃ ০১৭০০-৭১১৯২৮ 

ই-সমইল: 

ashique1977@yahoo.com 

সমাঃ আলমগীর সহাপেন 

মহাব্যবস্থােক (ভূিি) 

সমাবাইল নং: ০১৭৩০৭৯১৫২৭ 

E-mail: 

gmgeology@bapex.com.bd 

 

৭। োধারন 

সযাগাপযাগ ও 

চাতহদা সমািাপবক কর্তবেপক্ষর 

মাধ্যপম মন্ত্রণালয়, েংেদ 

ফরপমেন 

ইভযালুপয়েন 

প্রকপল্পর 

অথ বায়পন/ 

চাতহদাকৃি 

িথ্য-উোত্ত 

ি. সমাঃ আতেক সহাপেন 

উেমহাব্যবস্থােক,  

সমাঃ আলমগীর সহাপেন 

মহাব্যবস্থােক (ভূিি) 
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িথ্য-উোত্ত 

আদান প্রদান 

েতচবালয়, সেপিাবাংলা ও 

তবতভন্ন সদতে তবপদতে 

প্রতিষ্ঠানপক তবতভন্ন তচঠি-েপত্রর 

িবাব ও িথ্য-উোত্ত সপ্ররণ 

করা হয়। 

উে-তবভাগ, 

ভূিাতিক 

তবভাগ 

বাপেক্স 

কর্তবক 

তনধ বাতরি 

চািব ও 

তনয়ম 

অনুযায়ী 

এবং েপত্রর 

ধরণ 

অনুযায়ী 

১-৩০ 

(এক-তত্রে) 

তদন । 

ফরমপেন ইভযালুয়পেন 

উেতবভাগ,  

ভূিাতিক তবভাগ, বাপেক্স। 

সমাবাইলঃ ০১৭০০-৭১১৯২৮ 

ই-সমইল: 

ashique1977@yahoo.com 

সমাবাইল নং: ০১৭৩০৭৯১৫২৭ 

E-mail: 

gmgeology@bapex.com.bd 

 

 

 

সবতেন-স্টাতি উে-তবভাগ 

 

ক্রম. 

নং 

সেবার নাম সেবা প্রদান েদ্ধতি প্রপয়ািনীয় 

কাগিেত্র 

এবং 

কাগিেপত্রর 

প্রাতপ্তস্থান 

সেবার মূল্য 

এবং 

েতরপোধ 

েদ্ধতি 

সেবা 

প্রদাপনর 

েপব বাচ্চ 

েময়মীমা 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকিবা 

(নাম, েদবী,  

সফান নম্বর ও ইপমইল) 

 

ঊর্ধ্বিন কম বকিবা 

(নাম, েদবী,  

সফান নম্বর ও ইপমইল) 

 

১। প্রপেক্ট 

ইভযালুপয়েন  

স্যাপটলাইট/ তরপমাট সেতসং 

ইপমি, তিওমরপফালতি, 

ভূিাতিক িরীে, গ্রযাতভটি িরীে 

এবং ম্যাগপনটিক িরীে সথপক 

প্রাপ্ত িথ্য-উোত্ত তবপেষণ কপর 

তলি তচতিি করিঃ োইেতমক 

প্রপোিাল সদওয়া হয়। 

ভূিাতিক, ভূেদাতথ বক 

(োইেতমক) এবং খননকৃি 

কূেেমূহ হপি প্রাপ্ত িথ্য-উোত্ত 

তবপেষণপূব বক প্রেপেক্টেমূহ 

মূল্যায়ন করা হয়। 

 

চাতহদাকারীর 

চাতহদার ধরণ 

অনুযায়ী 

ভূিাতিক 

তবভাগ/ 

সকাম্পানী/ 

সেপিাবাংলা 

সেপিাবাংলা/ 

সকাম্পানীর 

প্রচতলি 

তবতধ 

সমািাপবক 

৩ (তিন) 

মাে 

োমতেয়া মুকিাতদর 

উেমহাব্যবস্থােক, 

সবতেন স্টাতি উেতবভাগ, 

সমাবাইল: ০১৭০০৭১২০৪০ 

E-mail: 

shamsia@bapex.com.bd 

সমাঃ আলমগীর সহাপেন 

মহাব্যবস্থােক (ভূিি) 

সমাবাইল নং: ০১৭৩০৭৯১৫২৭ 

E-mail: 

gmgeology@bapex.com.bd 

 

২। কূে খননস্থান 

প্রদান, মাঠ 

েয বাপয় 

প্রেপেক্টেমূহ মূল্যায়ন সেপষ 

i¨vswKs কপর চূড়ান্তকৃি প্রেপেপক্ট 

খননস্থান তনধ বারণ করা হয়। 

চাতহদাকারীর 

চাতহদার ধরণ 

অনুযায়ী 

সেপিাবাংলা/ 

সকাম্পানীর 

প্রচতলি 

১৫ 

(েপনপরা) 

তদন 

োমতেয়া মুকিাতদর 

উেমহাব্যবস্থােক, 

সবতেন স্টাতি উেতবভাগ, 

সমাঃ আলমগীর সহাপেন 

মহাব্যবস্থােক (ভূিি) 

সমাবাইল নং: ০১৭৩০৭৯১৫২৭ 
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তচতিিকরণ ও 

সলাপকেন 

তরপোট ব প্রণয়ন 

চূড়ান্তকৃি খননস্থান মাঠ েয বাপয় 

তচতিি করি একটি 

সলাপকেন তরপোট ব প্রণয়ন করা 

হয়। 

ভূিাতিক 

তবভাগ/ 

সকাম্পানী/ 

সেপিাবাংলা 

তবতধ 

সমািাপবক 

সমাবাইল: ০১৭০০৭১২০৪০ 

E-mail: 

shamsia@bapex.com.bd 

E-mail: 

gmgeology@bapex.com.bd 

 

৩। তরতভউ কূে খননকালীন েমপয় ও 

েরবিী সটতস্টং এ প্রাপ্ত িথ্য-

উোপত্তর োপথ ভূিাতিক ও 

ভূেদাতথ বক িথ্য-উোত্তেমূহ 

মূল্যায়ন কপর কূপের ভতবষ্যৎ 

েতরকল্পনা করা হয়। তিএেটি-

কৃি েফল সিানেমূপহর তরিাভ ব 

তনধ বারপণর িন্য ম্যাে প্রস্তুি করা 

হয়। প্রপয়ািপন এপ্রাইিাল ও 

সিপভলেপমন্ট সপ্রাগ্রাম তনধ বারণ 

করা হয়। 

 

চাতহদাকারীর 

চাতহদার ধরণ 

অনুযায়ী 

ভূিাতিক 

তবভাগ/ 

সকাম্পানী/ 

সেপিাবাংলা 

সেপিাবাংলা/ 

সকাম্পানীর 

প্রচতলি 

তবতধ 

সমািাপবক 

৩ (তিন) 

মাে 

োমতেয়া মুকিাতদর 

উেমহাব্যবস্থােক, 

সবতেন স্টাতি উেতবভাগ, 

সমাবাইল: ০১৭০০৭১২০৪০ 

E-mail: 

shamsia@bapex.com.bd 

সমাঃ আলমগীর সহাপেন 

মহাব্যবস্থােক (ভূিি) 

সমাবাইল নং: ০১৭৩০৭৯১৫২৭ 

E-mail: 

gmgeology@bapex.com.bd 

 

৪। কূে প্রস্তাবনা 

প্রণয়ন  

প্রেপেক্ট মূল্যায়ন সেপষ প্রাপ্ত 

চূড়ান্তকৃি প্রেপেপক্ট অনুেন্ধান 

কূে খনপনর িন্য ভূিাতিক 

েফলিার েম্ভাব্যিা বৃতদ্ধর লপক্ষয 

সেপিাতলয়াম তেপস্টম 

এনালাইতেে, সিপোতিেনাল 

তহস্টতর ও তরস্ক এনালাইতেে কপর 

ওপয়ল তিিাইন, ওপয়ল 

প্রগপনাতেে ও তরওয়াি ব তনধ বারণ 

করি কূে প্রস্তাবনা প্রনয়ণ করা 

হয়। 

এছাড়াও, সকাপনা গ্যােপক্ষপত্র 

তবদ্যমান কূেেমূপহর খনন 

উোপত্তর োপথ ভূিাতিক ও 

ভূেদাতথ বক িথ্য-উোত্তেমূহ 

মূল্যায়ন কপর গ্যােপক্ষপত্র 

চাতহদাকারীর 

চাতহদার ধরণ 

অনুযায়ী 

ভূিাতিক 

তবভাগ/ 

সকাম্পানী/ 

সেপিাবাংলা 

সেপিাবাংলা/ 

সকাম্পানীর 

প্রচতলি 

তবতধ 

সমািাপবক 

২ (দুই) 

মাে 

োমতেয়া মুকিাতদর 

উেমহাব্যবস্থােক, 

সবতেন স্টাতি উেতবভাগ, 

সমাবাইল: ০১৭০০৭১২০৪০ 

E-mail: 

shamsia@bapex.com.bd 

সমাঃ আলমগীর সহাপেন 

মহাব্যবস্থােক (ভূিি) 

সমাবাইল নং: ০১৭৩০৭৯১৫২৭ 

E-mail: 

gmgeology@bapex.com.bd 
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এপ্রাইিাল ও সিপভলেপমন্ট 

কূপের প্রস্তাবনা প্রনয়ণ করা হয়।  

 

৫। সেপিাবাংলার 

আন্ত: 

সকাম্পানীেমূহপক 

সেবা প্রদান 

তবতিএফতেএল, এেতিএফএল 

এর খননিব্য কূেেমূপহর 

খননস্থান েপরিতমপন 

তচতিিকরি কূেটির সলাপকেন 

তরপোট ব প্রণয়ন কপর 

সকাম্পানীেমূহপক েরবরাহ করা 

হয়।  

চাতহদাকারীর 

চাতহদার ধরণ 

অনুযায়ী 

ভূিাতিক 

তবভাগ/ 

সকাম্পানী/ 

সেপিাবাংলা 

সেপিাবাংলা/ 

সকাম্পানীর 

প্রচতলি 

তবতধ 

সমািাপবক 

১৫ 

(েপনপরা) 

তদন 

োমতেয়া মুকিাতদর 

উেমহাব্যবস্থােক, 

সবতেন স্টাতি উেতবভাগ, 

সমাবাইল: ০১৭০০৭১২০৪০ 

E-mail: 

shamsia@bapex.com.bd 

সমাঃ আলমগীর সহাপেন 

মহাব্যবস্থােক (ভূিি) 

সমাবাইল নং: ০১৭৩০৭৯১৫২৭ 

E-mail: 

gmgeology@bapex.com.bd 

 

 

 

অনুেন্ধান উেতবভাগ 

 

ক্রম. 

নং 

সেবার নাম সেবা প্রদান েদ্ধতি প্রপয়ািনীয় 

কাগিেত্র 

এবং 

কাগিেপত্রর 

প্রাতপ্তস্থান 

সেবার 

মূল্য এবং 

েতরপোধ 

েদ্ধতি 

সেবা 

প্রদাপনর 

েপব বাচ্চ 

েময়মীমা 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকিবা 

(নাম, েদবী,  

সফান নম্বর ও ইপমইল) 

 

ঊর্ধ্বিন কম বকিবা 

(নাম, েদবী,  

সফান নম্বর ও ইপমইল) 

 

১। ভূিাতিক িতরে। সদপের  জ্বালাতন ও খতনি েম্পদ 

েমৃদ্ধ করপনর লপক্ষয োহাতড় 

এলাকােমূপহ ভূিাতিক িতরে 

েতরচালনা কপর ভূগঠপনর ভূিাতিক 

তবপেষপনর মাধ্যপম েতরপূণ ব 

ভূিাতিক মানতচত্র প্রণয়নেহ 

হাইপিাকাব বন উেতস্থতির েম্ভব্যিা 

প্রতিপবদন প্রস্তুি করা। 

ভূিাতিক 

তবভাগ, 

বাপেক্স 

বাপেক্স 

কর্তবক 

তনধ বাতরি 

তনয়ম 

অনুযায়ী 

০৯ (নয়) 

মাে 

আবদুল্লাহ-আল-মামুন 

উেমহাব্যবস্থােক (ভূিি) 

সমাবাইল নং: 

০১৭৫৫৬৯৪১৬৯ 

E-mail: 

rony00001@yahoo.com 

সমাঃ আলমগীর সহাপেন 

মহাব্যবস্থােক (ভূিি) 

সমাবাইল নং: ০১৭৩০৭৯১৫২৭ 

E-mail: 

gmgeology@bapex.com.bd 

 

২। েট 

ইনপভেটিপগেন। 

সদপের তবতভন্ন অঞ্চপল গ্যাে/তিল 

উদগীরণ স্থান েপরিতমপন  

েতরদে বনপূব বক উক্ত স্থাপনর 

িাৎক্ষতনক করণীয়, েরবিী 

ভূিাতিক 

তবভাগ, 

বাপেক্স 

বাপেক্স 

কর্তবক 

তনধ বাতরি 

১৫ 

(েপনপরা) 

তদন 

োমতেয়া মুকিাতদর 

উেমহাব্যবস্থােক, 

অনুেন্ধান উেতবভাগ, 

সমাবাইল: ০১৭০০৭১২০৪০ 

সমাঃ আলমগীর সহাপেন 

মহাব্যবস্থােক (ভূিি) 

সমাবাইল নং: ০১৭৩০৭৯১৫২৭ 

E-mail: 
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েিকবিামূলক ব্যবস্থা এবং োতব বক 

অবস্থা েম্পপকব স্থানীয় প্রোেনেহ 

িনোধারনপক অবতহিকরণ। 

তনয়ম 

অনুযায়ী 

E-mail: 

shamsia@bapex.com.bd 

gmgeology@bapex.com.bd 

 

 

 

ভূ-েদাতথ বক তবভাগ 

 

৩তি োইেতমক িাটা এযাকুইতিেন উেতবভাগ 

 

বাপেক্স এর তনিস্ব অথবা সেপিাবাংলার আওিাধীন প্রতিষ্ঠাপনর সকান ভূগঠপনর অবস্থান ও ব্যাতপ্ত এবং গ্যােমজুদ েম্পপকব েতরপূণ বভাপব িানা, নতুন গ্যােস্তর তচতিিকরণ 

ও নতুন উন্নয়ন কূপের সলাপকেন প্রদাপনর িন্য ৩তি োইেতমক উোত্ত েংগ্রহ করা হয়।  

 

ক্রতম

ক নং 
সেবার নাম সেবাপ্রদান েদ্ধতি 

প্রপয়ািনীয় 

কাগিেত্র এবং 

প্রাতপ্তস্থান 

সেবার মূল্য 

এবং 

েতরপোধ 

েদ্ধতি 

সেবা প্রদাপনর 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বরি কম বকিবা 

(নাম, েদবী, সফান 

নং, ইপমইল) 

১। তিতেএে, 

স্কাউটিং ও 

োপভব সেকেন 

ভূগঠপনর অবস্থান, ব্যাতপ্ত এবং গ্যাে মজুদ েম্পপকব েতরপূণ ব 

ধারনা প্রাতপ্তর তনতমপত্ত ৩তি োইেতমক োপভবর উোত্ত 

েংগ্রপহর লপক্ষয অিযাধুতনক যন্ত্রোতি সযমন Trimble 

GNSS Receiver (R8 & R10),Trimble 

Controller, Total Station (S5 & S6) ব্যবহার করা 

হয়। েরবতিবপি প্রাপ্ত িাটা গুপলা GPSeismic, Trimble 

Geometrics Office (TGO), Trimble 

Business Center (TBC) ও ArcGIS েফটওয়যার 

এর মাধ্যপম Processing and Mapping করা হয়। 

Geodetic Control Network এর মাধ্যপম 

Ground Control Marker স্থােন কপর Global 

navigation satellite systems (GNSS) এর  

ভূেদাতথ বক 

তবভাগ, 

বাপেক্স 

বাপেক্স কর্তবক 

তনধ বাতরি চািব 

ও তনয়ম 

অনুযায়ী 

কাপির ধরণ 

ও েতরতধ 

অনুযায়ী 

১। সমপহরুল হাোন, 

উেমহাব্যবস্থােক, 

সমাবাইল নং- 

০১৭১৩১৮৮৯১১, 

ই-সমইল: 

meherul.hasan

@bapex.com.bd 

 

 

 

২। এম.এ.েবুর 

িাতমল ভূ ূঁঞা 

উেমহাব্যবস্থােক 

mailto:meherul.hasan@bapex.com.bd
mailto:meherul.hasan@bapex.com.bd
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Real-Time Kinematic (RTK) সকৌেল  ব্যবহার কপর 

োপভব তিওপমতির িিীয় েপয়ন্টগুপলা বাস্তপব মাঠ েয বাপয় 

েম্ভাব্যিা যাচাইপূব বক তনভূ বলভাপব তচতিি করা হয়। এছাড়া 

বাপেক্স, সেপিাবাংলার আওিাধীন তবতভন্ন সকাম্পাতন সযমন 

বাংলাপদে গ্যাে তফল্ডে সকাম্পাতন তলতমপটি (BGFCL), 

তেপলট গ্যাে তফল্ডে তলতমপটি (SGFL) ইিযাতদ এবং 

তবপদেী সকাম্পাতনর চাতহদানুোপর সকান কূপের অবস্থান মাঠ 

েয বাপয় তগপয় েঠিক ভাপব তচতিি করা হয় এবং Well 

Celler Survey করা হয়।  

সমাবাইল নং- 

০১৭০০৭১১৯১৫ 

dgm_geophy06

@bapex.com.bd 

২। তফল্ড িাটা 

সকায়াতলটি 

কপরাল 

সেকেন 

(তকউতে) 

তত্রমাতত্রক ভূকম্পন িতরপের লপক্ষয তনতদ বট এলাকার সলাকাল 

তিওলতি, তিওমরপফালতি ও হাইপিাকাব বন টাপগ বট Depth 

অনুযায়ী ৩তি োইেতমক Acquisitionপ্যারাতমটার 

তনধ বারণ ওতিিাইন করা হয়। োব োপফবে তিওলতির উের 

তভতত্ত কপর Optimum Charge Depth ও োতরোতববক 

স্থােনা আমপল তনপয় েঠিক চাপিবর েতরমান তনধ বারণ করা হয়। 

োইেতমকউোত্ত তনতিি করার লপক্ষয োপভব , তিতলং, 

সলআউট ও সরকতি বং কায বক্রম েেরীপর মাঠ েয বাপয় এবং 

েকল উোত্ত তবতভন্ন েফটওয়ার (eSQC-Pro, Easy QC, 

UltraEdit-32, Geoland, Geovation, Arc GIS 

etc.) োহাপে ধাপে ধাপে মান তনয়ন্ত্রণ করা হয়। োইেতমক 

উোপত্তর মান তনয়ন্ত্রণ তনতিি ও আনুষতিক Field 

Processing েম্পন্ন কপর মাঠ েয বাপয় েংগৃহীি ৩তি 

উোত্ত েমূহ উোত্ত প্রতক্রয়াকরপনর িন্য ৩তি প্রপেতেং োখায় 

সপ্ররণ করা হয়।  

ভূেদাতথ বক 

তবভাগ, 

বাপেক্স 

বাপেক্স কর্তবক 

তনধ বাতরি চািব 

ও তনয়ম 

অনুযায়ী 

কাপির ধরণ 

ও েতরতধ 

অনুযায়ী 

১। সমপহরুল হাোন, 

উেমহাব্যবস্থােক, 

সমাবাইল নং- 

০১৭১৩১৮৮৯১১, 

ই-সমইল: 

meherul.hasan

@bapex.com.b

d 

 

২। এম.এ.েবুর িাতমল 

ভূ ূঁঞা 

উেমহাব্যবস্থােক 

সমাবাইল নং- 

০১৭০০৭১১৯১৫ 

dgm_geophy06

@bapex.com.b

d 

৩। সরকতি বং 

সেকেন 

উোত্ত েংগ্রপহর লপক্ষয তনতদ বট এলাকায় QC সেকেন হপি 

প্রদত্ত ৩তি োইেতমক তিিাইন ও parameter সমািাপবক 

Field Digitizer Unit (FDU) েংযুক্ত Cable এবং 

Geophone (Receiver) Layout করা হয়। 

অিযাধুতনক e428XL Software install কৃি 

Server এর মাধ্যপম Layout কৃি লাইন এবং 

ভূেদাতথ বক 

তবভাগ, 

বাপেক্স 

বাপেক্স কর্তবক 

তনধ বাতরি চািব 

ও তনয়ম 

অনুযায়ী 

কাপির ধরণ 

ও েতরতধ 

অনুযায়ী 

১। সমপহরুল হাোন, 

উেমহাব্যবস্থােক, 

সমাবাইল নং- 

০১৭১৩১৮৮৯১১, 

ই-সমইল: 

meherul.hasan

@bapex.com.bd 

mailto:dgm_geophy06@bapex.com.bd
mailto:dgm_geophy06@bapex.com.bd
mailto:meherul.hasan@bapex.com.bd
mailto:meherul.hasan@bapex.com.bd
mailto:meherul.hasan@bapex.com.bd
mailto:dgm_geophy06@bapex.com.bd
mailto:dgm_geophy06@bapex.com.bd
mailto:dgm_geophy06@bapex.com.bd
mailto:meherul.hasan@bapex.com.bd
mailto:meherul.hasan@bapex.com.bd
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receiver এর trouble shoot (Resistance,  

Tilt, Leakage, CMMR, Noise etc) করা হয়। QC 

সেকেন হপি প্রদত্ত SPS Server এ install কপর 

তিিাইন সমািাপবক মাপঠ সলািকৃি explosive, Radio 

Signal এবং shooting system (SGD-S) এর 

মাধ্যপম explosion ঘটিপয়  Geophone এর মাধ্যপম 

উোত্ত েংগ্রহ করা হয়, যা েরােতর Server হপি 

Network Attached Storage (NAS) এ Data 

SEG-D format-এ িমা হয়। উক্ত উোত্ত সক eSQC –

Pro 4000 Server এর মাধ্যপম েরীক্ষা তনরীক্ষার ের 

QC সেকেপন সপ্ররণ করা হয়। 

এছাড়াও মাপঠ ব্যবহৃি Server/Client, Computer, 

Cable with FDU, Geophone, Optical & 

Electrical Transverse Cable ও আনুষাতিক 

অন্যান্য যন্ত্রোতি তফপল্ড অবতস্থি ওয়াকবেপে তনয়তমি 

সমরামি ও রক্ষণাপবক্ষণ করা হয়। 

 

২। এম.এ.েবুর 

িাতমল ভূ ূঁঞা 

উেমহাব্যবস্থােক 

সমাবাইল নং- 

০১৭০০৭১১৯১৫ 

dgm_geophy06

@bapex.com.bd 

৪। 

 

তবপফারক 

দ্রব্যাতদ 

ব্যবহাপরর িন্য 

অনুমতি ও 

লাইপেস গ্রহণ  

৩তি োইেতমক উোত্ত েংগ্রপহর কাপি প্রপয়ািনীয় তবপফারক 

দ্রব্যাতদ আমদানীর লপক্ষয তবপফারক েতরদপ্তর হপি অনুমতি 

গ্রহণ এবং আমদাতন লাইপেস ও আমদানীিব্য তবপফারক 

দ্রব্যাতদ েতরবহপনর িন্য েতরবহন লাইপেস গ্রহণ করা। 

চট্টগ্রামস্থ সোমরা ম্যাগাতিন, মাঠ েয বাপয় সিরীকৃি তেট 

ম্যাগাতিন ও তবপফারক দ্রব্যাতদ েতরবহপনর িন্য েতরবহন 

লাইপেস েংগ্রহ করা হপয় থাপক। 

   ১। সমপহরুল হাোন, 

উেমহাব্যবস্থােক, 

সমাবাইল নং- 

০১৭১৩১৮৮৯১১, 

ই-সমইল: 

meherul.hasan@b

apex.com.bd 

 

২। এম.এ.েবুর িাতমল ভূ ূঁঞা 

উেমহাব্যবস্থােক 

সমাবাইল নং- ০১৭০০৭১১৯১৫ 

dgm_geophy06@b

apex.com.bd 

৫। তবপফারক 

দ্রব্যাতদ ব্যবহার 

তবপফারক দ্রব্যাতদ প্রকল্প এলাকায় মজুপদর িন্য তবপফারক 

েতরদপ্তপরর মাধ্যপম েীট ম্যাগাতিন লাইপেস গ্রহণ করা এবং 

পুতলে প্রহরা প্রাতপ্তর লপক্ষয প্রপয়ািনীয় েদপক্ষে গ্রহণ করা 

হপয় থাপক। 

   ১। সমপহরুল হাোন, 

উেমহাব্যবস্থােক, 

সমাবাইল নং- 

০১৭১৩১৮৮৯১১, 

ই-সমইল: 

meherul.hasan@b

apex.com.bd 

 

mailto:dgm_geophy06@bapex.com.bd
mailto:dgm_geophy06@bapex.com.bd
mailto:meherul.hasan@bapex.com.bd
mailto:meherul.hasan@bapex.com.bd
mailto:dgm_geophy06@bapex.com.bd
mailto:dgm_geophy06@bapex.com.bd
mailto:meherul.hasan@bapex.com.bd
mailto:meherul.hasan@bapex.com.bd
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২। এম.এ.েবুর িাতমল ভূ ূঁঞা 

উেমহাব্যবস্থােক 

সমাবাইল নং- ০১৭০০৭১১৯১৫ 

dgm_geophy06@b

apex.com.bd 

 

 

২তি োইেতমক উোত্ত একুযইতিেন উেতবভাগ 

 

২তি োইেতমক উোত্ত একুযইতিেন উেতবভাগ বাপেক্স এর তনিস্ব অথবা সেপিাবাংলার আওিাধীন প্রতিষ্ঠাপনর িন্য ২তি োইেতমক িতরপের মাধ্যপম সদপের 

অনানুেন্ধানকৃি (Unexplored) এলাকায় েম্ভাব্য োইেতমক তলি তচতিি করা হয়। েরবিীপি তচতিি োইেতমক তলিেমূপহ সলাি তগ্রি ২তি োইেতমক িতরে 

েতরচালনার মাধ্যপম ভূগঠপনর অবস্থান ও ব্যাতপ্ত তনতিি কপর নতুন অনুেন্ধান/উন্নয়ন কূপের সলাপকেন প্রদাপনর িন্য ২তি োইেতমক উোত্ত েংগ্রহ করা হয়। 

ক্রতম

ক নং 

সেবার 

নাম 
সেবা প্রদান েদ্ধতি 

প্রপয়ািনীয় 

কাগিেত্র 

এবং 

প্রাতপ্তস্থান 

সেবার মূল্য 

এবং 

েতরপোধ 

েদ্ধতি 

সেবা প্রদাপনর 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বরি 

কম বকিবা (নাম, 

েদবী, সফান নং, 

ইপমইল) 

১। তিতেএে, 

স্কাউটিং 

ও োপভব 

সেকেন 

২তি োইেতমক উোত্ত েংগ্রপহর লপক্ষয অিযাধুতনক যন্ত্রোতি সযমন GPS, 

Trimble Controller, Total station (S5 & S6), 

Trimble TDL 450H, Juno 5 Series, GNSS 

Receiver (R8,R10)  GP Seismic, Trimble 

Geomatics Office, Trimble Business Center  ও 

ArcGIS েফটওয়যার ব্যবহার কপর োপভব তিওপমতির িিীয় েপয়ন্ট 

গুপলার বাস্তপব েম্ভাব্যিা যাচাই করা হয়।  

এছাড়াও বাপেক্স অথবা সেপিাবাংলার আওিাধীন প্রতিষ্ঠাপনর চাতহদানুোপর 

Well Celler Survey এবং সকান কূপের অবস্থান মাঠ েয বাপয় তগপয় 

েঠিক ভাপব তচতিি করা হয়। 

ভূেদাতথ বক 

তবভাগ, 

বাপেক্স 

বাপেক্স 

কর্তবক 

তনধ বাতরি 

চািব ও 

তনয়ম 

অনুযায় 

কাপির ধরণ 

ও েতরতধ 

অনুযায়ী 

িাতরকুল 

ইেলাম, 

উেমহাব্যবস্থাে

ক 

সমাবাইল নং-

০১৭১৩১৮৮৯২৫  

mailto:dgm_geophy06@bapex.com.bd
mailto:dgm_geophy06@bapex.com.bd
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২। তফল্ড 

িাটা 

সকায়াতল

টি 

কপনিাল 

সেকেন 

উোত্ত েংগ্রপহর লপক্ষয তনতদ বট এলাকায় ২তি োইেতমক প্যারাতমটার ও 

তিিাইন করা হয়। োবোপফবে তিওলতির উের তভতত্ত কপর Optimum 

Charge Depth ও োতরোতববক স্থােনা আমপল তনপয় েঠিক চািব 

তনধ বারণ করা হয়। উৎকৃট উোত্ত তনতিি করার লপক্ষয োপভব , তিতলং, 

সলআউট ও সরকতি বং কায বক্রম েেরীপর মাঠেয বাপয় এবং েকল উোত্ত তবতভন্ন 

েফটওয়াপরর (Geoland, Geovation, ArcGIS) োহাপে 

কপয়ক ধাপে মান তনয়ন্ত্রণ করা হয়। োইেতমক উোপত্তর মানতনয়ন্ত্রণ তনতিি 

কপও প্রতক্রয়াকরন উেপযাগী কপর প্রপেতেং োখায় সপ্ররণ করা হয়। 

ভূেদাতথ বক 

তবভাগ, 

বাপেক্স 

বাপেক্স 

কর্তবক 

তনধ বাতরি 

চািব ও 

তনয়ম 

অনুযায় 

কাপির ধরণ 

ও েতরতধ 

অনুযায় 

৩। সরকতি বং 

সেকেন 

উোত্ত েংগ্রপহর লপক্ষয তনতদ বট এলাকায় QC সেকেন হপি প্রদত্ত ২তি 

োইেতমক লাইন তিিাইন ও  Data Recording সমািাপবক 

Field Digitizer Unit (FDU) েংযুক্ত Cable এবং 

Geophone/Hydrophone (Receiver) Layout করা 

হয়। অিযাধুতনক e428XL Software install কৃি 

Server/Clint Computer এর মাধ্যপম Layout কৃি লাইন 

এবং Receiver েমূপহর trouble shoot ( i.e. 

Resistance,  Tilt, Leakage, CMMR and Noise 

etc) কপর  গ্রহণপযাগ্য েীমার মপধ্য তনপয় আো হয়। QC সেকেন প্রদত্ত 

SPS Server/Clint Computer এ Upload কপর SPS 

অনুযায়ী মাপঠর সলািকৃি explosive, shooting system 

(SGD-S) এর মাধ্যপম explosion ঘটিপয়  Receivers এর 

মাধ্যপম উোত্ত েংগ্রহ কপর Server/Clint Computer এর 

মাধ্যপম Network Attached Storage (NAS) এ SEG-

D format-এ উোত্ত িমা করা হয়। েংগৃহীি উোত্ত েরবিীপি QC 

সেকেপন সপ্ররণ করা হয়। 

এছাড়াও মাপঠ ব্যবহৃি Server/Client, Computer, েহ 

Cable , Geophone ও আনুষাতিক যন্ত্রোতি সমরামি ও 

রক্ষণাপবক্ষপণর কাপি সেকেপন তনয়তমি করা হয়। 

ভূেদাতথ বক 

তবভাগ, 

বাপেক্স 

বাপেক্স 

কর্তবক 

তনধ বাতরি 

চািব ও 

তনয়ম 

অনুযায়ী 

কাপির ধরণ 

ও েতরতধ 

অনুযায়ী 
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৪। 

 

তবপফারক 

দ্রব্যাতদ 

ব্যবহাপরর 

িন্য 

অনুমতি 

ও 

লাইপেস 

গ্রহণ  

২তি উোত্ত েংগ্রপহর কাপি প্রপয়ািনীয় তবপফারক দ্রব্যাতদ আমদানীর লপক্ষয 

তবপফারক েতরদপ্তর হপি পূব বানুমতি গ্রহণ এবং আমদাতন লাইপেস ও 

আমদানীিব্য তবপফারক দ্রব্যাতদ েতরবহপনর িন্য েতরবহন লাইপেস গ্রহণ 

করা হপয় থাপক।  

   

৫। তবপফারক 

দ্রব্যাতদ 

ব্যবহার 

তবপফারক দ্রব্যাতদ প্রকল্প এলাকায় মজুপদর িন্য সেপিাবাংলা ও তবপফারক 

েতরদপ্তপরর মাধ্যপম েীট ম্যাগাতিন লাইপেস গ্রহণ এবং পুতলে প্রহরা প্রাতপ্তর 

লপক্ষয প্রপয়ািনীয় েদপক্ষে গ্রহণ করা হপয় থাপক। 

   

 

উোত্ত প্রতক্রয়াকরণ উে-তবভাগ 

 

ক্রতমক 

নং 

সেবার 

নাম 
সেবাপ্রদান েদ্ধতি 

প্রপয়ািনীয় 

কাগিেত্র 

এবং 

প্রাতপ্তস্থান 

সেবার মূল্য 

এবং 

েতরপোধ 

েদ্ধতি 

সেবা 

প্রদাপনর 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বরি কম বকিবা 

(নাম, েদবী, সফান 

নং, ইপমইল) 

১। প্রপেতেং 

উেতবভাগ 

মাঠ েয বাপয় েংগৃহীি ২তি ও ৩তি োইেতমক উোত্তেমূহ Advanced 

reservoir analysis, Rreservoir characterization, 

Advanced AVO and Inversion analysis ইিযাতদ তবপেষণ 

এবং detail study করার িন্য েব বাধুতনক প্রযুতক্ত (SeisSpace, 

Geovation for 2D এবং Geovation for 3D) ব্যবহার কপর 

উন্নি Imaging এর লপক্ষয ২তি ও ৩তি োইেতমক Processing 

Flowchart ব্যবহারকপর এবং নানাতবধ Processing 

Parameter testকপর উোত্ত প্রতক্রয়াকরণ করা হয়। প্রতক্রয়াকরণ 

সেপষ Pre-Stack Time Migrations, Post-Stack Time 

Migrations, Angle Stack, PSTM Gather  and 

ভূেদাতথ বক 

তবভাগ, 

বাপেক্স 

বাপেক্স 

কর্তবক 

তনধ বাতরি 

চািব ও 

তনয়ম 

অনুযায়ী 

কাপির 

ধরণ ও 

েতরতধ 

অনুযায়ী 

োতবহা আক্তার 

খানম, 

উেমহাব্যবস্থােক, 

০১৭০৯৬৭৩৯৯৫, 
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Velocity ইিযাতদ উোত্তেমূহ ঊোত্ত তবপেষণ উেতবভাগ (২তি ও ৩তি) 

এবং ভূিাতিক তবভাপগ সপ্ররণ করা হয়। 

 

 

উোত্ত তবপেষণ উে-তবভাগ 

 

ক্রতম

ক নং 
সেবার নাম সেবা প্রদান েদ্ধতি 

প্রপয়ািনীয় 

কাগিেত্র 

এবং প্রাতপ্ত 

স্থান 

সেবার মূল্য 

এবং 

েতরপোধ 

েদ্ধতি 

সেবা 

প্রদাপনর 

েময়েী

মা 

দাতয়ত্বরি কম বকিবা 

(নাম, েদবী, সফান 

নং, ইপমইল) 

১। ইন্টারতপ্রপটেন 

উেতবভাগ 

অনুেন্ধান/উন্নয়ন কূে এর অবস্থান তনতিি করার লপক্ষয েংগৃহীি ২তি ও 

৩তি োইেতমক উোত্ত তবপেষপণর িন্য Petrel, PetroMod, 

Techlog, Hampson Russell, OpenDTect েফটওয়যার 

ব্যবহার কপর েম্ভাবনাময় এলাকার Seismic Interpretation, 

Fault Analysis, Seismic Attribute Analysis, Seismic 

Inversion, Petrophysical Analysis, Geo Modeling ও 

Basing Modeling কপর তলি, প্রপেক্টে, স্ট্রাকচারাল ও 

স্ট্রাটিগ্রাতফক িযাে, নতুন গ্যাে স্যান্ডতচতিিকরণ এবং নতুন  কূপের 

সলাপকেন তচতিি করা হয়। 

ভূেদাতথ বক 

তবভাগ, 

বাপেক্স 

বাপেক্স 

কর্তবক 

তনধ বাতরি 

চািব ও 

তনয়ম 

অনুযায়ী 

কাপির 

ধরণ ও 

েতরতধ 

অনুযায়ী 

সমাহাম্মদ মঈনুল 

সহাপেন, 

উেমহাব্যবস্থােক, 

০১৭৫৫৫৯৯৪২৫ 
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ভূেদাতথ বক রক্ষণাপবক্ষণ ও সটারে উেতবভাগ 

 

ক্রতম

ক নং 
সেবার নাম সেবা প্রদান েদ্ধতি 

প্রপয়ািনী

য় 

কাগিেত্র 

এবং প্রাতপ্ত 

স্থান 

সেবার মূল্য 

এবং েতরপোধ 

েদ্ধতি 

সেবা 

প্রদাপনর 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বরি কম বকিবা 

(নাম, েদবী, সফান নং, 

ইপমইল) 

১। ভূেদাতথ বক 

রক্ষণাপবক্ষণ ও 

সটারে উেতবভাগ 

 

⮚ মাঠ েয বাপয় োইেতমক উোত্ত েংগ্রপহর িন্য 

সরকতি বং সেকেপনর িন্য ক্রয়কৃি যন্ত্রোতি েমূপহর 

ইনস্টপলেন ও কতমেতনং এর মাধ্যপম 

যন্ত্রোতিেমূপহর তনরতবচ্ছন্নভাপব ব্যবহাপরর েহায়িা 

প্রদান করা হয়।  
⮚ োইেতমক উোত্ত েংগ্রহ কাপি ব্যবহৃি যন্ত্রোতি 

LAUL, LAUX ও FDU ইিযাতদ Test And 

Maintenance System (TMS) দ্বারা 

েরীক্ষা কপর িাপদর কায বক্ষমিা েরীক্ষা করা হয়। 

⮚ Geophone Tester এবং Hydrophone 

Tester এর মাধ্যপম োইেতমক উোত্ত েংগ্রপহর 

কাপি ব্যবহৃি তিওপফান ও হাইপিাপফাপনর তবতভন্ন 

parameter (Resistance, Till, 

Leakage, CMRR, Noise etc) েরীক্ষা 

করা হয়। 
⮚ োইেতমক উোত্ত েংগ্রপহর কাপি ব্যবহৃি সরতিও ও 

ব্লাস্টার Sercel 428-Lite & Sercel 508 

োভবার এর মাধ্যপম েরীক্ষা করা হয়। 

⮚ েরীক্ষাপন্ত প্রাপ্ত খারাে মালামালেমূহ সমরামি ও 

েঠিক রক্ষণাপবক্ষপণর মাধ্যপম মাঠ েয বাপয়র উোত্ত 

েংগ্রপহর িন্য ব্যবহার উেপযাগী কপর সিালা হয়।  

ভূেদাতথ বক 

তবভাগ, 

বাপেক্স। 

বাপেক্স কর্তবক 

তনধ বাতরি চািব 

ও তনয়ম 

অনুযায়ী 

কাপির 

ধরন ও 

েতরতধ 

অনুযায়ী 

সমা: েতফকুল ইেলাম, 

উেমহাব্যবস্থােক 

(ইপলকিতনক্স), 

০১৭০৯৬৭৩৯৯২ 
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⮚ োইেতমক উোত্ত েংগ্রপহর িন্য সরকতি বং োখার 

ক্রয়কৃি মালামাল সটাপর েংরক্ষণ করা হয়। 

েরবিীপি সরকতি বং োখার চাতহদা সমািাপবক প্রদান 

করা হয়। 

 

প্রপকৌেল তবভাগ 

 

ক্র: 

নং 
সেবার নাম সেবা প্রদান েদ্ধতি 

প্রপয়ািনীয় কাগিেত্র 

এবং প্রাতপ্তস্থান 

সেবার মূল্য এবং 

েতরপোধ েদ্ধতি 

সেবা 

প্রদাপনর 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকিবা  

(নাম, েদবী, সফান নং, ই-

সমইল) 

ঊর্ধ্বিন কম বকিবা  

(নাম, েদবী, সফান নং, ই-

সমইল) 

১। 

বাপেক্স এর ভারী যানবাহন 

েমূপহর রক্ষণাপবক্ষণ ও 

সমরামি কাি িদারতক 

এবং তেতিউল সপ্রাগ্রাতমং 

এর মাধ্যপম লতিতস্টক 

োপোট ব প্রদান, তরগ ও 

অন্যান্য মালামাল স্থানান্তর। 

তবতভন্ন প্রকল্প/স্থােনা/তবভাপগর চাতহদানুযায়ী ভারী যানবহন 

েমূপহর তেতিউল সপ্রাগ্রাতমং কপর, তরগ ও অন্যান্য মালামাল 

স্থানান্তর করা হয়। 

তলতখি আই.তি.এন/ই-

সমইল 

বািবা/সমৌতখক.চাতহদা.অনু

যায়ী সেবা প্রদান করা 

হয়। 

তনতদ বট সকান ফরম নাই। 

তবনামূপল্য। 

কাপির 

ধরণ 

অনুযায়ী। 

প্রপকৌ: সমাহাম্মদ মতনরুজ্জামান 

উেমহাব্যবস্থােক (যাতন্ত্রক) 

সমাবাইল-০১৭০০৭১১৯৯৫ 

ই-সমইল- 

engrmonir@ymail.

com 

প্রপকৌ: সমা: আব্দুর রউফ 

মহাব্যবস্থােক (অঃদঃ), 

প্রপকৌেল তবভাগ 

সমাবাইল-০১৭০৮-

১৩৯৮৩৩ 

ই-সমইল- 

gmengineering

@bapex.com.bd ২। 

বাপেপক্সর যানবাহন পুপলর 

হালকা যানবাহন এবং 

প্রাতধকারভুক্ত কম বকিবার 

গাড়ী েমূপহর রক্ষণাপবক্ষণ 

ও সমরামি কাি তনিস্ব 

সকতন্দ্রয় 

ওয়াকবেে (CMTW) এ 

েম্পাদন করা। 

যানবাহন োখার এবং প্রাতধকারভুক্ত কম বকিবার 

চাতহদানুযায়ী সকতন্দ্রয় ওয়াকবেে (CMTW) এ োতভ বতেং 

করা হয়। এপক্ষপত্র তি.আর.এে হপি প্রপয়ািনীয় মালামাল/ 

তেওএল আই.তি.এন মারফৎ েংগ্রহ করা হয়। 

বড় ধরপণর সমরামি কাপির সক্ষপত্র গাতড় েরীক্ষাপূব বক 

নতথপি অনুপমাদপনর মাধ্যপম মালামাল ক্রয় কপর 

তি.আর.এে হপি প্রথপম এম.আর.আর ও েপর তি.এন কপর 

োট বে তনপয় তনিস্ব ওয়াকবেপে এ সমরামি করা হয়। 

সক্ষত্র তবপেষ প্রপয়ািপন স্থানীয় ভাল মাপনর ওয়াকবেে হপি 

সমরামি কাি করা হয়। 

মহাব্যবস্থােক (প্রপকৌেল) 

বরাবর তলতখি 

আই.তি.এন মারফৎ 

চাতহদা সেে করপি হয়। 

এম.আর.আর এবং 

তি.এন েংক্রান্ত কাগি 

প্রোেন তবভাপগর অধীন 

তি.আর.এে হপি েংগ্রহ 

করপি হয়। 

তবনামূপল্য োতভ বতেং 

প্রদান। 

 

 সমরামি কাি 

নতথপি অনুপমাদন 

এবং রািস্ব খাি 

হপি বাপিট ছাড় 

প্রদান োপেপক্ষ করা 

হয়। 

মালামাল 

প্রাতপ্তর 

ের 

কাপির 

ধরণ 

অনুযায়ী 

১-৩ 

তদপনর 

মপধ্য 

সমরামি 

কাি 

েম্পাদন 

করা হয়। 

 

 

সমা: ছাতবতললাহ হাোন 

তেতিকী, ব্যবস্থােক, 

উে-ব্যবস্থােক 

সমাবাইল-০১৭০০-৭১২০২৪ 

ই-সমইল- 

cmtw@bapex.com.

bd 
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৩। 

তবতভন্ন কূে এলাকায় তরগ 

েংপযািন ও তবপযািন করা 

হয়। 

কর্তবেপক্ষর তনপদ বেণা/েতরকল্পনা অনুযায়ী প্রথপম প্রস্তাতবি 

কূে খনন এলাকা েপরিতমপন েতরদে বণ ও েয বপবক্ষণাপন্ত 

তরগ সমতেনারী ফাউপন্ডেপনর ও খনন কাপির িন্য অন্যান্য 

স্থােনার সল-আউট িইং প্রস্তুি করিঃ বাস্তবায়পনর লপক্ষয 

তনম বাণ তবভাপগ সপ্ররণ করা হয়। এছাড়াও উক্ত কাি 

বাস্তবায়পন প্রপয়ািনীয় িথ্য উোত্ত েরবরাহ করা হয়। 

অন্য প্রতিষ্ঠাপনর কূপে বাপেপক্সর তরগ দ্বারা খনন/ 

ওয়াকবওভার কাপির সক্ষপত্র কূে এলাকা েপরিতমপন 

েতরদে বণ পূব বক প্রপয়ািনীয় তরগ সমতেনাতর ফাউপন্ডেনেহ 

অন্যান্য পূিব কাপির সল-আউট ও আনুোংতগক িথ্যাতদ 

প্রদান করা হয়। 

বাপেপক্সর তনিস্ব কূপের কাি অনুরুে ভাপব েম্পন্ন করা 

হয়। 

তরগ ও অন্যান্য যন্ত্রোতি েতরবহপনর িন্য েড়ক েয বপবক্ষণ 

কপর প্রপয়ািপন েড়ক সমরামি/ প্রেস্ত/ োরলীকরপণর 

চাতহদা সেে করা হয়। করপণর চাতহদা সেে করা হয়। 

খনন/ওয়াকবওভার কাি সেপষ তরগ তবপযািন কাি েম্পন্ন 

করা হয়। 

কর্তবেপক্ষর তলতখি/ 

সমৌতখক তনপদ বেনা, বার 

চাট ব এবং িইং অনুযায়ী 

কাি করা হয়। 

অন্য সকাম্পানীর োপথ 

কাপির সক্ষপত্রতলতখি 

েপত্রর মাধ্যপম সযাগাপযাগ 

করা হয়। 

তিতিএফ অথ বায়পন 

অন্য 

েরকারী/ সবেরকা

রী সকাম্পানীর 

কূপের কাি চুতক্ত 

অনুযায়ী মূল্য 

েতরপোপধর মাধ্যপম 

সেবা প্রদান করা 

হয়। 

কাপির 

ধরণ 

অনুযায়ী। 

প্রপকৌঃ সমাঃ আেরাফুল আলম 

উে-মহাব্যবস্থােক (যাতন্ত্রক), 

সমাবাইল-০১৭০০-৭১১৯৯৬ 

ই-সমইল- 

mydocbox2013@g

mail.com 

৪। 

কুপের খনন/ ওয়াকবওভার 

কাপি ব্যবহৃি তরগ 

রক্ষণাপবক্ষণ/ 

সমরামি করা হয়। 

তরগ অোপরেন চলাকালীন েমপয় প্রপয়ািন অনুযায়ী অথবা 

কনোলপটন্ট/ খনন/ সটকতনকযাল োতভ বপেে তবভাপগর 

চাতহদানুযায়ী তরগ ও অন্যান্য যন্ত্রোতি সমরামি করা হয়। 

কাপির পূপব ব প্রপয়ািনীয় সেয়ার োট বে 

স্থানীয়/আন্তিবাতিক দরেত্র আহবাপনর মাধ্যপম ক্রয় কপর 

ভান্ডাপর মওজুদ রাখা হয়। এছাড়াও কাি চলাকালীন েমপয় 

প্রপয়ািপন োট বে ক্রয় কপর ও ভান্ডার হপি ইসুয কপর 

যন্ত্রোতি সমরামি করা হয়। 

সমৌতখক/তলতখি চাতহদার 

সপ্রতক্ষপি োট বে কযাটালগ/ 

ম্যানুয়াল অনুযায়ী তনিস্ব 

িনবল দ্বারা সমরামি 

কাি করা হয়। 

তবনামূপল্য তনিস্ব 

িনবল দ্বারা োতভ বে 

প্রদান করা হয়। 

অন্য েরকারী/ 

সবেরকারী 

সকাম্পানীর কূপের 

কাপির সক্ষপত্র চুতক্ত 

অনুযায়ী মূল্য 

েতরপোপধর মাধ্যপম 

সেবা প্রদান করা 

হয়। 

কাপির 

ধরণ 

অনুযায়ী। 

প্রপকৌঃ সমাঃ োহতরয়ার বারী, 

উে-মহাব্যবস্থােক (যাতন্ত্রক), 

সমাবাইল-০১৭০০-৭১১৯৯৭ 

ই-সমইল- 

bari.shahrear@gmail.co

m 

প্রপকৌঃ সমাহাম্মদ সেফাউল 

ইেলাম 

উে-মহাব্যবস্থােক (িতড়ৎ), 

সমাবাইল-০১৭০০-৭১১৯১২ 

ই-সমইল- 

shefaul@gmail.com 

 

উৎোদন তবভাগ 
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ক্রতম

ক নং 
সেবার নাম সেবা প্রদান েদ্ধতি 

প্রপয়ািনীয় 

কাগিেত্র 

এবং প্রাতপ্তস্থান 

সেবার মূল্য 

এবং েতরপোধ 

েদ্ধতি 

সেবা 

প্রদাপনর 

েময়েী

মা 

দাতয়ত্বরি কম বকিবা (নাম, েদবী, সফান নং, 

ইপমইল) 

১। োলদানদী তফল্ড 

সথপক গ্যাে 

উৎোদন 

োলদা তফপল্ডর উৎোদনরি কূেগুপলা 

সথপক উৎোতদি গ্যাে প্রপেে লযাপন্টর 

মাধ্যপম প্রতক্রয়াকরণ কপর তবতিতিতেএল 

এবং তিটিতেএল এর েঞ্চালন লাইপন 

গ্যাে েরবরাহ এবং ফায়ার ও সেইফটি 

তবষয়ক তনরােত্তা তনতিি করা। 

োলদানদী 

গ্যাে সক্ষত্র, 

কেবা, তব-

বাড়ীয়া। 

সেপিাবাংলা 

কর্তবক 

তনধ বাতরি 

তনয়ম 

অনুযায়ী। 

গ্যাে 

মজুদ 

থাকা 

েয বন্ত 

প্রপকৌেলী সমাঃ সিৌতহদুর রহমান 

উেমহাব্যবস্থােক ও তফল্ড ইনচািব 

সমাবাইলঃ ০১৭১১৮০৪৩৬৪ 

ইপমইল: 

saldaproduction@gmail.com 

২। সফঞ্চুগি তফল্ড 

সথপক গ্যাে 

উৎোদন 

সফঞ্চুগি তফপল্ডর উৎোদনরি কূেগুপলা 

সথপক উৎোতদি গ্যাে প্রপেে লযাপন্টর 

মাধ্যপম প্রতক্রয়াকরণ কপর 

সিতিটিতিতেএল এবং তিটিতেএল এর 

েঞ্চালন লাইপন গ্যাে েরবরাহ এবং 

ফায়ার ও সেইফটি তবষয়ক তনরােত্তা 

তনতিি করা। 

সফঞ্চুগি গ্যাে 

সক্ষত্র, 

কুলাউড়া, 

সমৌলভীবািার

। 

সেপিাবাংলা 

কর্তবক 

তনধ বাতরি 

তনয়ম 

অনুযায়ী। 

গ্যাে 

মজুদ 

থাকা 

েয বন্ত 

প্রপকৌঃ এম. এম. নাতিম উিীন 

ব্যবস্থােক ও তফল্ড ইনচািব 

সমাবাইলঃ ০১৭১৬৫৮৪০৭১ 

ইপমইল: fgf@bapex.com.bd 

৩। োহবািপুর 

তফল্ড সথপক 

গ্যাে উৎোদন 

োহবািপুর তফপল্ডর উৎোদনরি 

কূেগুপলা  সথপক উৎোতদি গ্যাে প্রপেে 

লযাপন্টর মাধ্যপম প্রতক্রয়াকরণ কপর 

এেতিতেএল এর েঞ্চালন লাইপন গ্যাে 

েরবরাহ এবং ফায়ার ও সেইফটি তবষয়ক 

তনরােত্তা তনতিি করা। 

োহবািপুর 

গ্যাে সক্ষত্র, 

সবারহানউতিন

, সভালা।  

সেপিাবাংলা 

কর্তবক 

তনধ বাতরি 

তনয়ম 

অনুযায়ী। 

গ্যাে 

মজুদ 

থাকা 

েয বন্ত 

প্রপকৌঃ োহ সমাঃ তেরাজুে োপলতকন 

উেমহাব্যবস্থােক ও তফল্ড ইনচািব 

সমাবাইলঃ ০১৭০৯৬৭৩৯৯১ 

ইপমইল: sbzprod@gmail.com 

৪। সেমুিাং তফল্ড 

সথপক গ্যাে 

উৎোদন 

সেমুিাং তফপল্ডর উৎোদনরি কূেগুপলা 

সথপক উৎোতদি গ্যাে প্রপেে লযাপন্টর 

প্রতক্রয়াকরণ কপর সকতিতিতেএল এর 

েঞ্চালন/তিতস্ট্রতবউেন লাইপন গ্যাে 

েরবরাহ এবং ফায়ার ও সেইফটি তবষয়ক 

তনরােত্তা তনতিি করা। 

সেমুিাং গ্যাে 

সক্ষত্র, 

মাতনকছতড়, 

খাগড়াছতড়। 

সেপিাবাংলা 

কর্তবক 

তনধ বাতরি 

তনয়ম 

অনুযায়ী। 

গ্যাে 

মজুদ 

থাকা 

েয বন্ত 

প্রপকৌেলী মুহাম্মদ মাতহনুর রহমান 

ব্যবস্থােক ও তফল্ড ইনচািব 

সমাবাইলঃ ০১৭০০৭১১৯৫৬ 

ইপমইল: 

fic_semutang@bapex.com.bd 

mahineng2007@gmail.com 

৫। োহিাদপুর-

সুন্দলপুর তফল্ড 

োহিাদপুর-সুন্দলপুর তফপল্ডর 

উৎোদনরি কূে সথপক উৎোতদি গ্যাে 

োহিাদপুর-

সুন্দলপুর গ্যাে 

সেপিাবাংলা 

কর্তবক 

গ্যাে 

মজুদ 

প্রপকৌেলী সমাঃ েওকি সফরপদৌে 

ব্যবস্থােক ও তফল্ড ইনচািব 

mailto:saldaproduction@gmail.com
mailto:fgf@bapex.com.bd
mailto:sbzprod@gmail.com
mailto:fic_semutang@bapex.com.bd
mailto:mahineng2007@gmail.com
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সথপক গ্যাে 

উৎোদন 

প্রপেে লযাপন্টর মাধ্যপম প্রতক্রয়াকরণ কপর 

তবতিতিতেএল এর েঞ্চালন লাইপন গ্যাে 

েরবরাহ এবং ফায়ার ও সেইফটি তবষয়ক 

তনরােত্তা তনতিি করা। 

সক্ষত্র, 

সনায়াখাতল। 

তনধ বাতরি 

তনয়ম 

অনুযায়ী। 

থাকা 

েয বন্ত 

সমাবাইলঃ ০১৭০০৭১২০৩৬ 

ইপমইল: shaawkatt@yahoo.com 

৬। শ্রীকাইল তফল্ড 

সথপক গ্যাে 

উৎোদন 

শ্রীকাইল তফপল্ডর উৎোদনরি কূেটি 

সথপক উৎোতদি গ্যাে প্রপেে লযাপন্টর 

মাধ্যপম প্রতক্রয়াকরণ কপর তিটিতেএল এর 

েঞ্চালন লাইপন গ্যাে েরবরাহ এবং 

ফায়ার ও সেইফটি তবষয়ক তনরােত্তা 

তনতিি করা। 

শ্রীকাইল গ্যাে 

সক্ষত্র, 

মুরাদনগর, 

কুতমল্লা। 

সেপিাবাংলা 

কর্তবক 

তনধ বাতরি 

তনয়ম 

অনুযায়ী। 

গ্যাে 

মজুদ 

থাকা 

েয বন্ত 

প্রপকৌেলী সমাঃ োহিাহান 

উেমহাব্যবস্থােক ও এফআইতে 

সমাবাইলঃ ০১৭১৬৮২৮০৮৩ 

ইপমইল:  

skrl@bapex.com.bd 

msaju_bapex@yahoo.com 

mshahjahan@bapex.com.bd 

৭। সবগমগি তফল্ড 

সথপক গ্যাে 

উৎোদন 

সবগমগি তফপল্ডর উৎোদনরি কূেটি 

সথপক উৎোতদি গ্যাে প্রপেে লযাপন্টর 

মাধ্যপম প্রতক্রয়াকরণ কপর তিটিতেএল এর 

েঞ্চালন লাইপন গ্যাে েরবরাহ এবং 

ফায়ার ও সেইফটি তবষয়ক তনরােত্তা 

তনতিি করা। 

সবগমগি গ্যাে 

সক্ষত্র, 

সচৌমুহনী, 

সনায়াখাতল। 

সেপিাবাংলা 

কর্তবক 

তনধ বাতরি 

তনয়ম 

অনুযায়ী। 

গ্যাে 

মজুদ 

থাকা 

েয বন্ত 

প্রপকৌেলী সমাঃ বাপয়তিদ সহাপেন 

ব্যবস্থােক ও তফল্ড ইনচািব 

সমাবাইলঃ ০১৭০০৭১১৯৫৪ 

ই-সমইল: mbhche@gmail.com 

৮। রূেগি তফল্ড 

সথপক গ্যাে 

উৎোদন 

রূেগি তফপল্ডর উৎোদনরি কূেটি সথপক 

উৎোতদি গ্যাে প্রপেে লযাপন্টর মাধ্যপম 

প্রতক্রয়াকরণ কপর তিটিতেএল এর 

েঞ্চালন লাইপন গ্যাে েরবরাহ এবং 

ফায়ার ও সেইফটি তবষয়ক তনরােত্তা 

তনতিি করা। 

রূেগি গ্যাে 

সক্ষত্র, রূেগি, 

নারায়ণগি। 

সেপিাবাংলা 

কর্তবক 

তনধ বাতরি 

তনয়ম 

অনুযায়ী। 

গ্যাে 

মজুদ 

থাকা 

েয বন্ত 

প্রপকৌঃ সমাঃ োহাদাৎ সহাপেন 

ব্যবস্থােক ও তফল্ড ইনচািব 

সমাবাইলঃ ০১৭৬৫৩২৩৭৫৬ 

ইপমইল: 

engr.mshossain@gmail.com 

৯। োলদানদী, 

সফঞ্চুগি, 

োহবািপুর, 

সেমুিাং, 

োহিাদপুর-

সুন্দলপুর, 

শ্রীকাইল, 

সবগমগি ও 

েংতেট তফল্ড হপি েরবরাহকৃি মাতেক 

সমাট গ্যাপের েতরমাণ উপল্লখপূব বক 

প্রতিপবদন প্রণয়ন কপর 

টিতিটিতিতেএল/তিটিতেএল/ 

তবতিতিতেএল  

/সকতিতিতেএল/এেতিতেএল এ সপ্ররণ। 

উৎোদন 

তবভাগ, প্রধান 

কায বালয়, 

ঢাকা।  

তবনামূপল্য গ্যাে 

মজুদ 

থাকা 

েয বন্ত 

প্রপকৌেলী সমাঃ ফিলুল হক 

মহাব্যবস্থােক 

উৎোদন তবভাগ 

সমাবাইল-০১৭৫৫৫৫০২২০ 

E-mail: 

gmproduction@bapex.com.b

d 

mailto:shaawkatt@yahoo.com
mailto:skrl@bapex.com.bd
mailto:msaju_bapex@yahoo.com
mailto:mshahjahan@bapex.com.bd
mailto:mbhche@gmail.com
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রূেগি তফপল্ডর 

গ্যাে তবক্রয় 

প্রতিপবদন 

১০। মাতেক উৎোদন 

ও তবক্রয় 

প্রতিপবদন 

সকাম্পানীর ৮টি তফপল্ডর উৎোদনরি 

কূেেমূহ হপি মাতেক গ্যাে, কনপিনপেট 

ও োতন উৎোদপনর েতরমাণ, মাতেক 

গ্যাে তবক্রপয়র েতরমাণ ও উৎোতদি 

গ্যাে এবং কনপিনপেপটর ল্যাবপরটতর 

তবপেষণ  িথ্য উপল্লখপূব বক প্রতিপবদন 

প্রণয়ন কপর সেপিাবাংলা ও হাইপিাকাব বন 

ইউতনট এ সপ্ররণ। 

উৎোদন 

তবভাগ, প্রধান 

কায বালয়, 

ঢাকা। 

যথােম

সয় 

১১। কূে েমূপহর 

মাতেক উৎোদন 

ও আনুষতিক 

িথ্য েরবরাহ 

সকাম্পানীর ৮টি তফপল্ডর উৎোদনরি 

কূেেমূহ হপি মাতেক গ্যাে, কনপিনপেট 

ও োতন উৎোদপনর েতরমাণেহ 

আনুেতিক িথ্য উপল্লখপূব বক প্রতিপবদন 

প্রণয়ন কপর সেপিাবাংলা সপ্ররণ। 

উৎোদন 

তবভাগ, প্রধান 

কায বালয়, 

ঢাকা। 

১২। প্রতিতদপনর 

উৎোদন ও 

তবক্রয় 

প্রতিপবদন 

সকাম্পানীর ৮টি তফপল্ডর উৎোদনরি 

কূেেমূহ হপি মাতেক গ্যাে, কনপিনপেট 

ও োতন উৎোদপনর েতরমাণেহ 

আনুেতিক িথ্য উপল্লখপূব বক প্রতিপবদন 

প্রণয়ন কপর সেপিাবাংলা সপ্ররণ। 

উৎোদন 

তবভাগ, প্রধান 

কায বালয়, 

ঢাকা। 

 

েরীক্ষাগার তবভাগ 

 

নাগতরক সেবা 

ক্র

তম

ক 

নং 

সেবার নাম সেবা প্রদান েদ্ধতি প্রপয়ািনী

য় 

কাগিেত্র 

এবং 

প্রাতপ্তস্থান 

সেবার মূল্য 

এবং 

েতরপোধ 

েদ্ধতি 

সেবা প্রদাপনর 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বরি কম বকিবা  

(নাম, েদবী, সফান নং, ইপমইল) 
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১। তেলা নমুনার 

মাইপক্রাপ্যাতলপয়পন্টালতিকযাল  ও 

বাপয়াস্ট্রাটিগ্রাতফকযাল  তবপেষণ 

(ব্যতক্ত/ব্যতক্তগি প্রতিষ্ঠান সথপক 

প্রাপ্ত) 

কর্তবেক্ষীয় অনুপমাদনক্রপম েংতেট 

প্রতিষ্ঠাপনর চাতহদা অনুোপর 

নমুনােমূহ যথাযথ েদ্ধতিপি 

েংগ্রহ, তবপেষণ এবং প্রতিপবদন 

প্রণয়ন 

েরীক্ষাগা

র তবভাগ 

বাপেক্স 

কর্তবক 

তনধ বাতরি 

চািব ও 

তনয়ম 

অনুযায়ী 

নমুনার ধরণ ও 

েতরমাপণর 

উের 

তনভ বরেীল 

োতবহা সচৌধুরী 

উেমহাব্যবস্থােক (ভূিি), েরীক্ষাগার 

তবভাগ 

সমাবাইল: ০১৭০০৭১১৯২০ 

sabihanita@bapex.com.bd 

২। তেলা নমুনার 

সেতিপমপন্টালতিকযাল তবপেষণ  

(ব্যতক্ত/ব্যতক্তগি প্রতিষ্ঠান সথপক 

প্রাপ্ত) 

কর্তবেক্ষীয় অনুপমাদনক্রপম েংতেট 

প্রতিষ্ঠাপনর চাতহদা অনুোপর 

নমুনােমূহ যথাযথ েদ্ধতিপি 

েংগ্রহ, তবপেষণ এবং প্রতিপবদন 

প্রণয়ন 

েরীক্ষাগা

র তবভাগ 

বাপেক্স 

কর্তবক 

তনধ বাতরি 

চািব ও 

তনয়ম 

অনুযায়ী 

নমুনার ধরণ ও 

েতরমাপণর 

উের 

তনভ বরেীল 

সমাছাঃ োহানাি সহাপেন 

উেমহাব্যবস্থােক (ভূিি), েরীক্ষাগার 

তবভাগ 

সমাবাইল: ০১৭০০৭১১৯২১ 

shahanaj_geo@bapex.com.

bd 

৩। তেলা নমুনার তমনাপরলতিকযাল 

তবপেষণ 

(ব্যতক্ত/ব্যতক্তগি প্রতিষ্ঠান সথপক 

প্রাপ্ত) 

৪। তেলা নমুনার সেপিাগ্রাতফকযাল  

তবপেষণ 

(ব্যতক্ত/ব্যতক্তগি প্রতিষ্ঠান সথপক 

প্রাপ্ত) 

৫। তরিাভ বার রক/সকার 

(সেপিাতফতিকযাল) তবপেষণ 

(ব্যতক্ত/ব্যতক্তগি প্রতিষ্ঠান সথপক 

প্রাপ্ত) 

তবতভন্ন অনুেন্ধান/উন্নয়ন কূে 

সথপক সপ্রতরি নমুনােমূপহর 

তবপেষণ এবং প্রতিপবদন প্রণয়ন 

েরীক্ষাগা

র তবভাগ 

বাপেক্স 

কর্তবক 

তনধ বাতরি 

চািব ও 

তনয়ম 

অনুযায়ী 

চাতহদাকারী 

প্রতিষ্ঠান কর্তবক 

আপরাতেি 

েময়েীমা 

েয বন্ত 

ওয়াতহদ তময়া 

উেমহাব্যবস্থােক (ভূিি), েরীক্ষাগার 

তবভাগ 

সমাবাইল নম্বর: ০১৭০০৭১১৯১৭ 

wahidmiaarun@bapex.co

m.bd 

৬। গ্যাে, কনপিনপেট/সিল, োতন, 

তেলা ইিযাতদ নমুনা েংগ্রহ ও 

Geochemical  তবপেষণ 

(ব্যতক্ত/ব্যতক্তগি প্রতিষ্ঠান সথপক 

প্রাপ্ত) 

কর্তবেক্ষীয় অনুপমাদনক্রপম েংতেট 

প্রতিষ্ঠাপনর চাতহদা অনুোপর 

নমুনােমূহ যথাযথ েদ্ধতিপি 

েংগ্রহ, তবপেষণ এবং প্রতিপবদন 

প্রণয়ন  

েরীক্ষাগা

র তবভাগ 

বাপেক্স 

কর্তবক 

তনধ বাতরি 

চািব ও 

তনয়ম 

অনুযায়ী 

নমুনার েংখ্যা 

ও তবপেষপণর 

ধরপনর উের 

তনভ বরেীল 

সমাহাম্মদ আতেফ ইকরাম খান 

ব্যবস্থােক (রোয়ন), েরীক্ষাগার তবভাগ 

সমাবাইল: ০১৭০০৭১১৯১১ 

ashif_eqram@bapex.com.

bd 

mailto:shahanaj_geo@bapex.com.bd
mailto:shahanaj_geo@bapex.com.bd
mailto:ashif_eqram@bapex.com.bd
mailto:ashif_eqram@bapex.com.bd
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প্রাতিষ্ঠাতনক সেবা 

ক্রতম

ক নং 
সেবার নাম সেবা প্রদান েদ্ধতি 

প্রপয়ািনী

য় 

কাগিেত্র 

এবং 

প্রাতপ্তস্থান 

সেবার মূল্য 

এবং েতরপোধ 

েদ্ধতি 

সেবা 

প্রদাপনর 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বরি কম বকিবা  

(নাম, েদবী, সফান নং, ইপমইল) 

১। মাইপক্রাপ্যাতলপয়পন্টালতিকযা

ল ও বাপয়াস্ট্রাটিগ্রাতফকযাল 

তবপেষণ (সেপিাবাংলার 

অন্যান্য সকাম্পাতন ও IOC 
সথপক প্রাপ্ত তেলা নমুনার) 

কর্তবেক্ষীয় অনুপমাদনক্রপম 

েংতেট প্রতিষ্ঠাপনর চাতহদা 

অনুোপর নমুনােমূহ যথাযথ 

েদ্ধতিপি েংগ্রহ, তবপেষণ 

এবং প্রতিপবদন প্রণয়ন 

েরীক্ষাগা

র তবভাগ 

বাপেক্স কর্তবক 

তনধ বাতরি চািব 

ও তনয়ম 

অনুযায়ী 

নমুনার 

ধরণ ও 

েতরমাপণর 

উের 

তনভ বরেীল 

োতবহা সচৌধুরী 

উেমহাব্যবস্থােক (ভূিি), েরীক্ষাগার তবভাগ 

সমাবাইল: ০১৭০০৭১১৯২০ 

sabihanita@bapex.com.bd 

২। সেতিপমপন্টালতিকযাল 

তবপেষণ (সেপিাবাংলার 

অন্যান্য সকাম্পাতন ও IOC 
সথপক প্রাপ্ত তেলা নমুনার) 

কর্তবেক্ষীয় অনুপমাদনক্রপম 

েংতেট প্রতিষ্ঠাপনর চাতহদা 

অনুোপর নমুনােমূহ যথাযথ 

েদ্ধতিপি েংগ্রহ, তবপেষণ 

এবং প্রতিপবদন প্রণয়ন 

েরীক্ষাগা

র তবভাগ 

বাপেক্স কর্তবক 

তনধ বাতরি চািব 

ও তনয়ম 

অনুযায়ী 

নমুনার 

ধরণ ও 

েতরমাপণর 

উের 

তনভ বরেীল 

সমাছাঃ োহানাি সহাপেন 

উেমহাব্যবস্থােক (ভূিি), েরীক্ষাগার তবভাগ 

সমাবাইল: ০১৭০০৭১১৯২১ 

shahanaj_geo@bapex.com.bd 

৩। তমনাপরলতিকযাল  তবপেষণ 

(সেপিাবাংলার অন্যান্য 

সকাম্পাতন ও IOC সথপক প্রাপ্ত 

তেলা নমুনার) 

৪। সেপিাগ্রাতফকযাল  তবপেষণ 

(সেপিাবাংলার অন্যান্য 

সকাম্পাতন ও IOC সথপক প্রাপ্ত 

তেলা নমুনার) 

৫।  সেপিাতফতিকযাল তবপেষণ 

(সেপিাবাংলার অন্যান্য 

সকাম্পাতন ও IOC সথপক প্রাপ্ত 

তরিাভ বার রক/সকার)  

তবতভন্ন অনুেন্ধান/উন্নয়ন কূে 

সথপক সপ্রতরি নমুনােমূপহর 

তবপেষণ এবং প্রতিপবদন 

প্রণয়ন 

েরীক্ষাগা

র তবভাগ 

বাপেক্স কর্তবক 

তনধ বাতরি চািব 

ও তনয়ম 

অনুযায়ী 

চাতহদাকা

রী প্রতিষ্ঠান 

কর্তবক 

আপরাতেি 

ওয়াতহদ তময়া 

উে-মহাব্যবস্থােক (ভূিি), েরীক্ষাগার তবভাগ 

সমাবাইল নম্বর: ০১৭০০৭১১৯১৭ 

wahidmiaarun@bapex.com.bd 

mailto:shahanaj_geo@bapex.com.bd
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েময়েীমা 

েয বন্ত 

 

 

 

ক্রতমক 

নং 

সেবার নাম সেবা প্রদান েদ্ধতি 

প্রপয়ািনী

য় 

কাগিেত্র 

এবং 

প্রাতপ্তস্থান 

সেবার মূল্য 

এবং েতরপোধ 

েদ্ধতি 

সেবা 

প্রদাপনর 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বরি কম বকিবা  

       (নাম, েদবী, সফান নং, ইপমইল) 

 

৬। 

গ্যাে, কনপিনপেট/সিল, 

োতন, সকার, কাটিং, তেলা 

ইিযাতদ নমুনা েংগ্রহ ও 

Geochemical 

তবপেষণ (আইওতে, 

সেপিাবাংলার তবতভন্ন 

সকাম্পাতন, তবদুযৎপকন্দ্রেহ 

তবতভন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তবক 

সপ্রতরি) 

কর্তবেক্ষীয় অনুপমাদনক্রপম 

েংতেট প্রতিষ্ঠাপনর চাতহদা 

অনুোপর নমুনােমূহ যথাযথ 

েদ্ধতিপি েংগ্রহ, তবপেষণ 

এবং প্রতিপবদন প্রণয়ন 

েরীক্ষাগা

র তবভাগ 

বাপেক্স কর্তবক 

তনধ বাতরি চািব 

ও তনয়ম 

অনুযায়ী 

নমুনার 

েংখ্যা ও 

তবপেষপণর 

ধরপণর 

উের 

তনভ বরেীল। 

সমাহাম্মদ আতেফ ইকরাম খান 

ব্যবস্থােক (রোয়ন), েরীক্ষাগার তবভাগ 

সমাবাইল: ০১৭০০৭১১৯১১ 

ashif_eqram@bapex.com.bd 

৭। তবতভন্ন তববতবদ্যালপয়র/তেক্ষা 

প্রতিষ্ঠাপনর তেক্ষাথী ও 

গপবষকপদর িথ্য-উোত্ত, 

সকার ও অন্যান্য নমুনা প্রদান 

ও তবপেষণ 

সকার নমুনা ও িাটা 

প্রদানেহ কর্তবেক্ষীয় 

অনুপমাদনক্রপম প্রপয়ািনীয় 

েদপক্ষে গ্রহণ 

েরীক্ষাগা

র তবভাগ 

বাপেক্স 

কর্তবেপক্ষর 

েপি 

আপলাচনাক্র

সম 

েংতেটপদর 

োপথ 

আপলাচনা 

োপেপক্ষ 

িনাব সমাহাম্মদ সমািাপম্মল হক 

উেমহাব্যবস্থােক (ভূিি), েরীক্ষাগার তবভাগ 

সমাবাইল নম্বর: ০১৭০০৭১১৯১৯ 

mozammel_geo@bapex.com.b

d 

৮। তবতভন্ন তববতবদ্যালপয়র/ তেক্ষা 

প্রতিষ্ঠাপনর তেক্ষাথীপদর 

তেক্ষা কায বক্রম 

(ইন্টান বতেে/ইন-লযান্ট 

সিতনং/ল্যাব তভতিট) এ 

েহায়িা 

কর্তবেক্ষীয় অনুপমাদনক্রপম 

প্রপয়ািনীয় েদপক্ষে গ্রহণ 

েরীক্ষাগা

র তবভাগ 

বাপেক্স 

কর্তবেপক্ষর 

েপি 

আপলাচনাক্র

সম 

েংতেটপদর 

োপথ 

আপলাচনা 

োপেপক্ষ 

 

 

mailto:ashif_eqram@bapex.com.bd
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অভযন্তরীণ সেবা 

ক্রতমক 

নং 
সেবার নাম সেবা প্রদান েদ্ধতি 

প্রপয়ািনী

য় 

কাগিেত্র 

এবং 

প্রাতপ্তস্থান 

সেবার 

মূল্য 

এবং 

েতরপোধ 

েদ্ধতি 

সেবা 

প্রদাপনর 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বরি কম বকিবা  

(নাম, েদবী, সফান নং, ইপমইল) 

১। মাইপক্রাপ্যাতলপয়পন্টালতিকযাল 

ও বাপয়াস্ট্রাটিগ্রাতফকযাল 

তবপেষণ (কাটিং, সকার, 

আউটক্রে নমুনা) 

Zoom Stereo 

Microscope এর োহাপে 

িীবাশ্ম েনাক্তকরপণর মাধ্যপম নমুনার 

Age & Depositional 

Environment তনণ বয়করণ ও 

প্রতিপবদন প্রণয়ন 

েরীক্ষাগা

র তবভাগ 

তবনামূ

সল্য 

নমুনার ধরণ ও 

েতরমাপণর 

উের 

তনভ বরেীল 

োতবহা সচৌধুরী 

উেমহাব্যবস্থােক (ভূিি), েরীক্ষাগার তবভাগ 

সমাবাইল: ০১৭০০৭১১৯২০ 

sabihanita@gmail.com  

২। সেতিপমপন্টালতিকযাল 

তবপেষণ (কাটিং, সকার, 

আউটক্রে নমুনা) 

Sieving & 

Sedimentation েদ্ধতির 

মাধ্যপম Sample এর Grain 

Size তবপেষণ ও প্রতিপবদন প্রণয়ন 

েরীক্ষাগা

র তবভাগ 

তবনামূ

সল্য 
নমুনার ধরণ ও 

েতরমাপণর 

উের 

তনভ বরেীল 

সমাছাঃ োহানাি সহাপেন 

উেমহাব্যবস্থােক (ভূিি), েরীক্ষাগার তবভাগ 

সমাবাইল: ০১৭০০৭১১৯২১ 

shahanaj_geo@bapex.com.bd 

৩। তমনাপরলতিকযাল তবপেষণ 

(কাটিং, সকার, আউটক্রে 

নমুনার) 

XRD যপন্ত্রর মাধ্যপম Mineral 

েনাক্তকরণ, েতরমাণ তনরূেণ ও 

প্রতিপবদন প্রণয়ন 

েরীক্ষাগা

র তবভাগ 

তবনামূ

সল্য 
নমুনার ধরণ ও 

েতরমাপণর 

উের 

তনভ বরেীল 

৪। সেপিাগ্রাতফকযাল তবপেষণ 

(কাটিং, সকার, আউটক্রে) 

Polarizing 

Microscope এর মাধ্যপম 

নমুনার সেপিাগ্রাতফকযাল তবপেষণ ও 

প্রতিপবদন প্রণয়ন 

েরীক্ষাগা

র তবভাগ 

তবনামূ

সল্য 

নমুনার ধরণ ও 

েতরমাপণর 

উের 

তনভ বরেীল 

৫। তরিাভ বার রক/সকার তবপেষণ 

(সেপিাতফতিকযাল) 

তবতভন্ন অনুেন্ধান/উন্নয়ন কূে সথপক 

সপ্রতরি নমুনােমূপহর তবপেষণ এবং 

প্রতিপবদন প্রণয়ন 

েরীক্ষাগা

র তবভাগ 

তবনামূ

সল্য 
চাতহদাকারী 

প্রতিষ্ঠান 

কর্তবক 

আপরাতেি 

সমাঃ খাতলদ আহাপম্মদ খান          

ব্যবস্থােক (ভূিি), েরীক্ষাগার তবভাগ 

সমাবাইলঃ ০১৭০০৭১১৯২৭ 

khalid@bapex.com.bd 

mailto:shahanaj_geo@bapex.com.bd
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েময়েীমা 

েয বন্ত 

৬। গ্যাে, কনপিনপেট ও োতন নমুনা েংগ্রহ ও Geochemical তবপেষণ 

ক)  বাপেক্স এর গ্যােপক্ষত্রেমূহ 

সথপক মাতেক রুটিন নমুনা 

তবপেষণ 

বহনপযাগ্য তেতলন্ডার/সবািপল নমুনা 

েংগ্রহ, নমুনা তবপেষণ এবং 

প্রতিপবদন প্রণয়ন  

েরীক্ষাগা

র তবভাগ 

তবনামূ

সল্য 
প্রতি মাপের 

সেষ 

কম বতদবপের 

সভিপর 

সমাহাম্মদ আতেফ ইকরাম খান 

ব্যবস্থােক (রোয়ন), েরীক্ষাগার তবভাগ 

সমাবাইল: ০১৭০০৭১১৯১১ 

ashif_eqram@bapex.com.bd 

খ) খনন ও ওয়াকবওভার কূপের 

সটতস্টং অোপরেনকাপল 

েংগৃহীি নমুনা তবপেষণ 

নমুনার 

েংখ্যা ও 

তবপেষপণর 

ধরপণর উের 

তনভ বরেীল 

গ) েীে গ্যাে, সিল ও োতন 

নমুনা তবপেষণ (সদপের 

অভযন্তপর সযপকাপনা স্থাপনর 

নমুনা) 

নমুনা তবপেষণ এবং প্রতিপবদন 

প্রণয়ন  

েরীক্ষাগা

র তবভাগ 

তবনামূ

সল্য 
নমুনার 

েংখ্যা ও 

তবপেষপণর 

ধরপণর উের 

তনভ বরেীল ৭। সকার, কাটিং, আউটক্রে 

ইিযাতদ তেলা নমুনা 

Geochemical 

তবপেষণ 

নমুনা তবপেষণ ও প্রতিপবদন প্রণয়ন  

৮। ওপয়ল তেপমপন্টেন কাপি 

ব্যবহৃিব্য নমুনা তেপমন্ট স্লাতর 

প্রস্তুি ও েরীক্ষণ 

সপ্রতরি তেপমন্ট ও আযাতিটিভ এর 

েমন্বপয় তেপমন্ট স্লাতর নমুনা 

প্রস্তুিকরণ এবং প্রস্তুিকৃি স্লাতর 

নমুনার গুণাগুণ েরীক্ষণ এবং 

প্রতিপবদন প্রণয়ন  

০৯। গ্লাইকল, মাি সকতমকযাল, 

ব্রাইন ইিযাতদ নমুনা তবপেষণ 

নমুনা তবপেষণ ও প্রতিপবদন প্রণয়ন  

১০। তিতস্টল্ড/তিআপয়ানাইিি 

ওয়াটার প্রদান 

কর্তবেক্ষীয় তনপদ বেক্রপম 

তিতস্টলি/তিআপয়ানাইিি ওয়াটার 

প্রস্তুিকরণ ও প্রদান 

েংতেটপদর 

োপথ 

mailto:ashif_eqram@bapex.com.bd
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আপলাচনা 

োপেপক্ষ 

 

 

েতরকল্পনা ও আইতেটি তবভাগ 

েতরকল্পনা উেতবভাগ 

ক্রতমক 

নং 
সেবার নাম 

প্রপয়ািনীয় কাগিেত্র ও প্রাতপ্ত 

স্থান 

সেবার মূল্য ও েতরপোধ 

ও েদ্ধতি 

সেবা প্রদাপনর 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বরি কম বকিবা (নাম, েদবী, সফান নং 

এবং ই-সমইল) 

১ 

 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কায বালপয়র িন্য 

অগ্রাতধকার প্রকপল্পর েয বাপলাচনা, েমস্যাবলী 

ও হালনাগাদ অগ্রগতি প্রতিপবদন প্রণয়ন। 

েতরকল্পনা উেতবভাগ তবনামূপল্য 
প্রতি মাপের ২৫ 

িাতরপখর মপধ্য 

িনাব প্রপকৌঃ সমাহাম্মদ মতনরুজ্জামান 

উে-মহাব্যবস্থােক (যাতন্ত্রক) 

সমাবাইলঃ ০১৭০০৭১১৯৯৫ 

ই-সমইলঃ engrmonir@ymail.com   

 

 

িনাব সিবুন নাহার 

উে-মহাব্যবস্থােক (ভূিি) 

সমাবাইলঃ ০১৭০০৭১১৯১৮ 

ই-সমইলঃ jabunbapex14@gmail.com 

 

 

সমাহাম্মদ নাতেরুল ইেলাম 

ব্যবস্থােক 

সমাবাইলঃ ০১৭৫৫৫২৩২১৭ 

ই-সমইলঃ nasir_bapex@yahoo.com 

 

 

 

িনাব সমাঃ আপনায়ার সহাপেন 

উে-ব্যবস্থােক (যাতন্ত্রক) 

২ 

উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব, েংপোতধি উন্নয়ন 

প্রকল্প প্রস্তাব এবং সময়াদ বৃতদ্ধর প্রস্তাবেমূহ 

তবতনপয়াগ প্রকল্প েংক্রান্ত অন্যান্য প্রস্তাব 

তবপবচনার িন্য অনুতষ্ঠিব্য অভযন্তরীন 

কতমটি েভা ও তেইতে েভােহ এিদেংক্রান্ত 

অন্যান্য েভার িন্য প্রতিপবদন প্রণয়ন এবং 

উক্ত েভার গৃহীি তেদ্ধান্ত অনুযায়ী কায বকর 

ব্যবস্থা গ্রহন। 

েতরকল্পনা উেতবভাগ তবনামূপল্য 
কাপির ধরন 

অনুযায়ী 

৩ 

সকাম্পাতন কর্তবক বাতষক উন্নয়ন কম বসূচীভূক্ত 

(তবতনপয়াগ, তনিস্ব ও তিতিএফ) চলতি 

প্রকল্পেমূপহর মাতেক অগ্রগতি প্রতিপবদন 

এবং তত্রমাতেক প্রতিপবদন আইএমইতি ছপক 

প্রণয়ন ও মূল্যায়ন। 

েতরকল্পনা উেতবভাগ তবনামূপল্য 
সেপিাবাংলার 

তনপদ বেনা অনুযায়ী 

৪ 

সেপিাবাংলায় অনুতষ্ঠি বাতষ বক উন্নয়ন 

কম বসূচীভূক্ত প্রকল্পেমূপহর মাতেক অগ্রগতি 

েভায় সযাগদান ও গৃহীি তেদ্ধান্তেমূপহর 

বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি প্রতিপবদন প্রণয়ন। 

েতরকল্পনা উেতবভাগ তবনামূপল্য 
সেপিাবাংলার 

তনপদ বেনা অনুযায়ী 



31 
 

৫ 

জ্বাখে তবভাপগ উন্নয়ন প্রকল্পেমূপহর মাতেক 

অগ্রগতি েভার িন্য প্রপয়ািনীয় প্রতিপবদন 

প্রণয়ন, েভায় গৃহীি তেদ্ধান্তেমূপহর 

বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি প্রতিপবদন প্রণয়নপূব বক 

সেপিাবাংলায় সপ্ররণ। 

েতরকল্পনা উেতবভাগ তবনামূপল্য 
সেপিাবাংলার 

তনপদ বেনা অনুযায়ী 

সমাবাইলঃ ০১৭০০৭১১৯৫৯ 

ই-সমইলঃ hossainbx@gmail.com 

৬ 
অতনষ্পন্ন কায বাতদর অগ্রগতি প্রতিপবদন 

প্রনয়নপূব বক সেপিাবাংলায় সপ্ররণ। 
েতরকল্পনা উেতবভাগ তবনামূপল্য 

প্রতি মাপের ১০ 

িাতরপখর মপধ্য 

৭ 

বাতষ বক কম বেম্পাদন চুতক্তর মাতেক, 

তত্রমাতেক, ষান্মাতেক ও বাৎেতরক 

প্রতিপবদন প্রনয়নপূব বক সেপিাবাংলায় সপ্ররণ। 

েতরকল্পনা উেতবভাগ তবনামূপল্য 
প্রতি মাপের ৪ 

িাতরপখর মপধ্য 

৮ 
এনভায়রনপমন্ট ও সেফটি তবষয়ক মাতেক 

প্রতিপবদন প্রনয়নপূব বক সেপিাবাংলায় সপ্ররণ। 
েতরকল্পনা উেতবভাগ তবনামূপল্য 

প্রতি মাপের ১০ 

িাতরপখর মপধ্য 

৯ 

েরকারী কম বেম্পাদন ব্যবস্থােনা েদ্ধতি 

(Government Perfromance 

Management System) এর আওিায় 

বাপেপক্সর তবতভন্ন অথ ব বছপরর বাতষ বক 

কম বেম্পাদন চুতক্ত (Annual 

Performance Agreement) 
েম্পাদন। 

েতরকল্পনা উেতবভাগ তবনামূপল্য 

প্রতি বছর জুপনর 

মপধ্য সেপিাবাংলার 

োপথ চুতক্ত স্বাক্ষর 

েম্পন্ন করা 

১০ 

বাংলাপদে িািীয় েংেপদর চাতহদা 

সমািাপবক বাপেক্স েংতেট তবতভন্ন েমপয়র 

িবাব, েংেদীয় তবতভন্ন কতমটির 

কায বেত্র/তেদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির 

প্রতিপবদন প্রণয়পনর লপক্ষয বাপেক্স েংতেষ্ঠ 

িথ্যাতদর েমন্বপয় প্রতিপবদন প্রণয়নপূব বক 

সেপিাবাংলায় সপ্ররণ করা হয়। 

েতরকল্পনা উেতবভাগ তবনামূপল্য 

কাপির ধরন ও 

সেপিাবাংলার 

তনপদ বেনা অনুযায়ী 

১১ 

িািীয় েংেদ েম্পতকবি তবতভন্ন তবষয়েমূহ 

অন্যান্য তবষপয় সেপিাবাংলার োপথ তনয়তমি 

সযাগাপযাগ রক্ষা করা হয়। 

েতরকল্পনা উেতবভাগ তবনামূপল্য 
কাপির ধরন 

অনুযায়ী 

১২ 

সকাম্পানী কর্তবক বাস্তবাতয়িব্য তবতনপয়াগ, 

তনিস্ব ও তিতিএফভূক্ত প্রকল্পেমূপহর উন্নয়ন 

প্রকল্প প্রস্তাব (তিতেতে) প্রণয়ন, মূল্যায়ন, 

অনুপমাদন গ্রহণ ও েয বাপলাচনা। 

েতরকল্পনা উেতবভাগ তবনামূপল্য 

কাপির ধরন ও 

সেপিাবাংলার 

তনপদ বেনা অনুযায়ী 

 

িনাব প্রপকৌঃ সমাহাম্মদ মতনরুজ্জামান 

উে-মহাব্যবস্থােক (যাতন্ত্রক) 

সমাবাইলঃ ০১৭০০৭১১৯৯৫ 
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১৩ 

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পেমূপহর েংপোতধি 

প্রকল্প প্রস্তাবেমূহ প্রণয়ন/মূল্যায়ন, সকাম্পানী 

সবাপি©র অনুপমাদন গ্রহণ এবং েরবিী©সি 

েরকাপরর অনুপমাদন প্রাতপ্তর িন্য 

সেপিাবাংলার মাধ্যপম প্রোেতনক 

মন্ত্রণালয়/েতরকল্পনা কতমেপন সপ্ররণ। 

েতরকল্পনা উেতবভাগ তবনামূপল্য 

কাপির ধরন ও 

সেপিাবাংলার 

তনপদ বেনা অনুযায়ী 

ই-সমইলঃ  engrmonir@ymail.com   

 

 

িনাব সমাহাম্মদ মতনরুল ইেলাম 

ব্যবস্থােক (প্রোেন) 

সমাবাইলঃ ০১৭০০৭১১৯০৬ 

ই-সমইলঃ monir_bapex@yahoo.com 

 

 

িনাব িাতরক-উর-রহমান 

ব্যবস্থােক (সকতমস্ট)  

সমাবাইলঃ ০১৭০০৭১১৯৭০ 

ই-সমইলঃ tarikacct@yahoo.com 

১৪ 

বাস্তবায়নাধীন তবতনপয়াগ প্রকল্পেমূপহর 

সময়াদ বৃতদ্ধর প্রস্তাব প্রণয়ন/মূল্যায়ন এবং 

েরকাপরর অনুপমাদন প্রাতপ্তর লপক্ষয 

সেপিাবাংলার মাধ্যপম মন্ত্রণালয়/েতরকল্পনা 

কতমেপন সপ্ররণ। 

েতরকল্পনা উেতবভাগ তবনামূপল্য 

কাপির ধরন ও 

সেপিাবাংলার 

তনপদ বেনা অনুযায়ী 

১৫ 

বাস্তবানাধীন প্রকল্পেমূপহর আন্তঃঅি ব্যয়  

েমন্বয় প্রস্তাব প্রণয়ন/ মূল্যায়ন এবং 

েরকাপরর অনুপমাদন প্রাতপ্তর িন্য 

সেপিাবাংলার মাধ্যপম মন্ত্রণালয়/েতরকল্পনা 

কতমেপন সপ্ররণ। 

েতরকল্পনা উেতবভাগ তবনামূপল্য 
কাপির ধরন 

অনুযায়ী 

১৬ 

এতিতে/ আরএতিতেভূক্ত প্রকল্পেমূপহর বরাি 

উেপযািন ও পুনঃ বারি প্রস্তাব প্রণয়ন 

এবং অনুপমাদপনর িন্য সেপিাবাংলার 

মাধ্যপম মন্ত্রণালয় সপ্ররণ। 

েতরকল্পনা উেতবভাগ তবনামূপল্য 
কাপির ধরন 

অনুযায়ী 

১৭ 

বাস্তবায়ানাধীন/বাস্তবতয়িব্য উন্নয়ন 

প্রকল্পেমূপহর বাতষ বক উন্নয়ন কম বসূচী 

(এতিতে) প্রস্তাব প্রণয়ন এবং সেপিাবাংলার 

মাধ্যপম মন্ত্রণালয়/েতরকল্পনা কতমেপন 

সপ্ররণ। 

েতরকল্পনা উেতবভাগ তবনামূপল্য 
সেপিাবাংলার 

তনপদ বেনা অনুযায়ী 

১৮ 

এতিতে প্রণয়পনর লপক্ষয তবপদতেক 

োহাপেপুট চলতি ও বাস্তবাতয়িব্য 

প্রকল্পেমূপহর প্রকল্প োহাপে বরাি প্রাক্কলন 

প্রণয়ন এবং   সেপিাবাংলার মাধ্যপম 

মন্ত্রণালয়/েতরকল্পনা কতমেপন সপ্ররণ। 

েতরকল্পনা উেতবভাগ তবনামূপল্য 
কাপির ধরন 

অনুযায়ী 

১৯ 

প্রকল্পেমূপহর েমােনাপন্ত প্রকপল্পর Project 

Completion Report (PCR)  যাচাই-

বাছাইপুব বক িা সপ্রপিাবাংলায় সপ্ররণ। 

েতরকল্পনা উেতবভাগ তবনামূপল্য 
কাপির ধরন 

অনুযায়ী 
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২০ 

যাচাই-বাচাই ও েংপযািন-তবপয়ািন এবং 

েতরমািবন কপর তনভু বলভাপব প্রকপল্পর TPP 

(Technical Project Performa) 
প্রণয়ন। 

েতরকল্পনা উেতবভাগ তবনামূপল্য 

কাপির ধরন ও 

সেপিাবাংলার 

তনপদ বেনা অনুযায়ী 

২১ 
েময় েময় সেপিাবাংলার তনপদ বেনা 

সমািাপবক তবতভন্ন িথ্যাতদ সপ্ররণ। 
েতরকল্পনা উেতবভাগ তবনামূপল্য 

কাপির ধরন ও 

সেপিাবাংলার 

তনপদ বেনা অনুযায়ী 

িনাব প্রপকৌঃ সমাহাম্মদ মতনরুজ্জামান 

উে-মহাব্যবস্থােক (যাতন্ত্রক) 

সমাবাইলঃ ০১৭০০৭১১৯৯৫ 

ই-সমইলঃ engrmonir@ymail.com   

 

িনাব সিবুন নাহার 

উে-মহাব্যবস্থােক (ভূিি) 

সমাবাইলঃ ০১৭০০৭১১৯১৮ 

ই-সমইলঃ jabunbapex14@gmail.com 

 

িনাব সমাহাম্মদ মতনরুল ইেলাম 

ব্যবস্থােক (প্রোেন) 

সমাবাইলঃ ০১৭০০৭১১৯০৬ 

ই-সমইলঃ monir_bapex@yahoo.com 

২২ 

িািীয় ও আন্তিবাতিক েতরকল্পনার োপথ 

েংগতি সরপখ গ্যাে সেক্টপরর উন্নয়পন 

সকাম্পাতনর স্বল্পপময়াদী, মধ্যপময়াদী ও 

দীঘ বপময়াদী েতরকল্পনা প্রনয়ন। 

েতরকল্পনা উেতবভাগ তবনামূপল্য 

কাপির ধরন ও 

সেপিাবাংলার 

তনপদ বেনা অনুযায়ী 

 

 

আইতেটি ও এমআইএে উেতবভাগ 

ক্রতম

ক নং 
সেবার নাম সেবা প্রদান েদ্ধতি 

প্রপয়ািনীয় 

কাগিেত্র এবং 

প্রাতপ্তস্থান 

সেবার মূল্য এবং 

েতরপোধ েদ্ধতি 

সেবা 

প্রদাপনর 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বরি কম বকিবা (নাম, েদবী, সফান 

নং, ইপমইল) 

১। ই-তিতে 

# ই-তিতেপি Government User 
তিতর করা এবং সপ্রাফাইল ব্যবস্থােনা।  

# APP, সটন্ডার সনাটিে তিতর, Publish, 

Opening, Evaluation, NOA, 

আইতেটি ও 

এমআইএে 

উেতবভাগ 

তবনামূপল্য 

তেতেটিউ 

এর 

তনপদ বেনা 

অনুযায়ী 

প্রপকৌঃ সমাহাম্মদ আহোনুল আতমন 

উেমহাব্যবস্থােক (আইতেটি) 

সমাবাইলঃ ০১৭১৩০৬৮৪৫১ 
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Contract Award ইিযাতদ কাপি 

েহায়িা। 

# ই-তিতেপি অগ্রগতির প্রতিপবদন প্রস্তুি 

ও ওপয়বোইপট আেপলাি করা 

ইপমইল: 

dgm_ict@bapex.com.bd 

২। ই-নতথ 

# নতুন ব্যবহারকারী তিতর, েদতব এোইন, 

প্রাতিষ্ঠাতনক কাঠাপমা অনুযায়ী ই-নতথপি 

েদ তিতর 

# ই-নতথপি অগ্রগতির প্রতিপবদন, 

ব্যবহারকারীপদর িাতলকা, তুলনামূলক 

র্ যাতকং, অতনষ্পন্ন কায বক্রপমর িথ্য এবং 

অন্যান্য প্রতিপবদন প্রস্তুি ও ওপয়বোইপট 

আেপলাি করা। 

# ই নতথ তবষপয় প্রপয়ািনীয় প্রতেক্ষণ 

প্রদান। 

আইতেটি ও 

এমআইএে 

উেতবভাগ 

তবনামূপল্য 

িাৎক্ষতন

ক এবং 

কাপির 

ধরণ 

অনুযায়ী 

৩। ওপয়বোইট 

# তনয়তমি িথ্য হালনাগাদকরণ করা  

# প্রোেপনর তনপদ বে অনুযায়ী দপ্তরাপদে, 

অনােতত্তেত্র, সটন্ডার সনাটিে এবং অন্যান্য 

প্রতিপবদন আেপলাি 

# উৎোদন প্রতিপবদন, মাতেক অগ্রগতি ও 

বাতষ বক প্রতিপবদন আেপলাি 

আইতেটি ও 

এমআইএে 

উেতবভাগ 

তবনামূপল্য 

িাৎক্ষতন

ক এবং 

কাপির 

ধরণ 

অনুযায়ী 

৪। ইপমইল 

# ব্যবহারকারীর ইপমইল-এর িথ্য 

ব্যবস্থােনা, সস্টাপরি এপলাপকেন, 

োেওয়াি ব পুনরুদ্ধার 

# সমইল োভ বার এর তনরােত্তা েংক্রান্ত 

যাবিীয় সমইতন্টন্যাস ও িাবলশুটিং 

আইতেটি ও 

এমআইএে 

উেতবভাগ 

তবনামূপল্য 

িাৎক্ষতন

ক এবং 

কাপির 

ধরণ 

অনুযায়ী 

৫। 
তভতিও 

কনফাপরতসং 

# তরপয়ল আইতে সবইেি আধুতনক তভতিও 

কনফাপরতসং তেপস্টম োতভ বে প্রদান। 

আইতেটি ও 

এমআইএে 

উেতবভাগ 

তবনামূপল্য 

কাপির 

ধরণ 

অনুযায়ী 

৬। 
ই-সস্টার 

ব্যবস্থােনা 

# ই-সস্টার-এ নতুন ব্যবহারকারী তিতর, 

িথ্য ও োেওয়াি ব ব্যবস্থােনা  

আইতেটি ও 

এমআইএে 

উেতবভাগ 

তবনামূপল্য 

কাপির 

ধরণ 

অনুযায়ী 
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# ইনপভন্টতর ব্যবস্থােনা েংক্রান্ত যাবিীয় 

কায বক্রম 

৭। 

ইপনাপভেন 

কায বক্রম  

বাস্তবায়ন 

# ইপনাপভেন কম ব েতরকল্পনা অনুযায়ী 

কম বপক্ষপত্রর তিতিটাল তেপস্টপমর  

বাস্তবায়পন ব্যবস্থা গ্রহণ। 

আইতেটি ও 

এমআইএে 

উেতবভাগ 

তবনামূপল্য 

কাপির 

ধরণ 

অনুযায়ী 

৮। এমআইএে 

# মাতেক অগ্রগতির প্রতিপবদন প্রণয়ন, 

েংকলন, মুদ্রণ, বাঁধাই, তবিরণ ও েংরক্ষণ 

# মতন্ত্রেতরষদ এবং তহোব ও অথ ব তবভাপগ 

সপ্রতরি মাতেক প্রতিপবদন প্রণয়ন 

# অন্যান্য েংস্থা হপি সপ্রতরি প্রতিপবদন 

েংরক্ষণ 

আইতেটি ও 

এমআইএে 

উেতবভাগ 

তবনামূপল্য 

তনপদ বেনা 

এবং 

কাপির 

ধরণ 

অনুযায়ী 

৯। আইতে সফান 

# প্রাতধকাপরর তভতত্তপি নতুন েংপযাগ 

প্রদান করা 

# আইতে সফান সেটআে, কনতফগার, 

সমইতন্টন্যাস ও িাবলশুটিং 

# এেআইতে োভ বার সমইতন্টন্যাস ও 

িাবলশুটিং 

আইতেটি ও 

এমআইএে 

উেতবভাগ 

তবনামূপল্য 

কাপির 

ধরণ 

অনুযায়ী 

সমাঃ িহুরুল ইেলাম  

ব্যবস্থােক (ইপলকিতনক্স) 

সমাবাইলঃ ০১৭১৩১৮৮৯২৬  

ইপমইল: 

zahurul.islam@bapex.com.b
d 

১০। তেএতবএক্স সফান 

# প্রাতধকাপরর তভতত্তপি নতুন েংপযাগ 

প্রদান 

# তেএতবএক্স সফান সেটআে, সোট ব 

এোইন, িেওয়যার কযাবল সল-আউট, 

সমইতন্টন্যাস ও িাবলশুটিং 

# এফএক্সএে সমইতন্টন্যাস ও িাবলশুটিং 

আইতেটি ও 

এমআইএে 

উেতবভাগ 

তবনামূপল্য 

কাপির 

ধরণ 

অনুযায়ী 

১১। ইন্টারপনট 

# তনরবতচ্ছন্ন ইন্টারপনট েংপযাগ তনতিি 

করা। 

# অতফতেয়াল ল্যােটে, সিস্কটে 

কতম্পউটার, সমাবাইপল এ ইন্টারপনট 

েংপযাগ প্রদাপন েহপযাতগিা করা। 

আইতেটি ও 

এমআইএে 

উেতবভাগ 

তবনামূপল্য 

কাপির 

ধরণ 

অনুযায়ী 

১২। 

হাি বওয়যার/ 

েফটওয়যার ক্রয় 

এবং োপোট ব 

# অতফতেয়াল ল্যােটে, সিস্কটে 

কতম্পউটার, ইউতেএে, তপ্রন্টার ও অন্যান্য 

আইতেটি ও 

এমআইএে 

উেতবভাগ 

তবনামূপল্য 

কাপির 

ধরণ 

অনুযায়ী 

সমাঃ মহেীন (উেব্যবস্থােক) 
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যন্ত্রাংপের হাি বওয়যার ও েফটওয়যার 

সমইতন্টন্যাস ও িাবলশুটিং 

সমাবাইলঃ ০১৯১১৭০০৩৪১  

ইপমইল: 

mohsin@bapex.com.bd 

 

এইচআরএম উেতবভাগ 

 

ক্রতম

ক নং 
সেবার নাম সেবা প্রদান েদ্ধতি 

প্রপয়ািনীয় 

কাগিেত্র এবং 

প্রাতপ্তস্থান 

সেবার মূল্য এবং 

েতরপোধ েদ্ধতি 

সেবা 

প্রদাপনর 

েময়েী

মা 

দাতয়ত্বরি কম বকিবা (নাম, েদবী, সফান 

নং, ইপমইল) 

১। স্থানীয় প্রতেক্ষণ/ 

ওয়াকবেে/ 

সেতমনার/ 

প্রপিপন্টেন/ 

ইন্টান বেীে 

সদপের তবতভন্ন প্রতেক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান 

হপি প্রাপ্ত প্রস্তাবনা অনুযায়ী তবতভন্ন তবভাগ 

হপি মপনানয়ন েংগ্রহ কপর িা অনুপমাদন 

পূব বক মপনানীি কম বকিবাগণপক প্রতেক্ষণ 

গ্রহপণর  িন্য েংতেট প্রতিষ্ঠান েমূপহ সপ্ররণ 

করা।  

মন্ত্রণালয়/ সেপিাবাংলার তনপদ বেনা এবং 

এতেএ এর অন্তভূ বক্ত তবতভন্ন তবষপয় ইনহাউি 

প্রতেক্ষপণর আপয়ািন করা। িাছাড়া তবতভন্ন 

তববতবদ্যালপয়র তেক্ষাথীপদর আপবদপনর 

সপ্রতক্ষপি িাঁপদর তিতেতলন অনুযায়ী বাপেক্স 

এর েংতেট তবভাপগ ইন্টান বেীপের আপয়ািন 

করা। 

এইচআরএম 

উেতবভাগ 

তবনামূপল্য কাপির 

ধরন 

অনুযায়ী 

কািী মাহবুবুল আলম 

উে-মহাব্যবস্থােক (এইচআরএম) 

সমাবাইলঃ ০১৭৩০৭৯৫৯৪৯ 

ই-সমইলঃ 

kazimahbub.bpx@gmail.co
m 

 

আতিয়াতুল োতেয়া 

ব্যবস্থােক (এইচআরএম) 

সমাবাইলঃ ০১৭০০৭১১৯৫০ 

ই-সমইলঃ 

atiatul.papia@gmail.com 

 

২। তবপদতেক 

প্রতেক্ষণ/  

ওয়াকবেে/ 

সেতমনার/ 

ইসপেকেন/ েভা 

তবপদতেক তবতভন্ন প্রতেক্ষণ প্রদানকারী 

প্রতিষ্ঠান হপি প্রাপ্ত প্রস্তাবনা অনুযায়ী তবতভন্ন 

তবভাগ হপি মপনানয়ন েংগ্রহ কপর িা 

অনুপমাদন পূব বক  মপনানীি কম বকিবাগণপক 

প্রতেক্ষণ গ্রহপণর  িন্য  েংতেট প্রতিষ্ঠান 

েমূপহ সপ্ররণ করা।  

এইচআরএম 

উেতবভাগ 

তবনামূপল্য কাপির 

ধরন 

অনুযায়ী 
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প্রোেন তবভাগ 

 

ক্রতম

ক নং 
সেবার নাম সেবা প্রদান েদ্ধতি 

প্রপয়ািনীয় 

কাগিেত্র 

এবং 

প্রাতপ্তস্থান 

সেবার মূল্য 

এবং 

েতরপোধ 

েদ্ধতি 

সেবা 

প্রদাপনর 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বরি কম বকিবা (নাম, েদবী, সফান 

নং, ইপমইল) 

১। প্রাতিষ্ঠাতনক োমাতিক 

দায়বদ্ধিা (CSR)  

সেবা প্রিযােীর আপবদপনর সপ্রতক্ষপি 

সকাম্পানীর প্রাতিষ্ঠাতনক োমাতিক 

দায়বদ্ধিা (CSR) িহতবল হপি 

সকাম্পানীর েতরচালনা েষ বপদর 

অনুপমাদপনর সপ্রতক্ষপি তবতভন্ন 

োমাতিক, তেক্ষামূলক, সেবা 

প্রদানকারী, ধমীয়, ক্রীড়া ও প্রতিবন্ধী 

প্রতিষ্ঠানপক আতথ বক েহপযাতগিা 

প্রদান করা হয়। 

প্রোেন 

তবভাগ 

 

তবনা মূপল্য ৩৫ তদন সমাহাম্মদ িতেম উতিন হায়দার  

উেমহাব্যবস্থােক (োপে বাপনল) 

০১৭৫৫৬৯৪১৬৭ 

২। তবতভন্ন িািীয় তদবে উদ্যােন  

(আন্তিবাতিক মার্তভাষা তদবে, 

স্বাধীনিা তদবে, তবিয় তদবে, 

িািীয় সোক তদবে, িািীয় 

জ্বালাতন তনরােত্তা তদবে ও 

অন্যান্য তদবে) 

অতফোে ব ওপয়লপফয়ার 

এপোতেপয়েন, বাোক্রীে, তেতবএ 

এবং ইউতনয়ন  

৩। বাতষ বক বনপভািন, ক্রীড়া 

প্রতিপযাগীিা, োংস্কৃতিক 

অনুষ্ঠান, ঈদ-এ-তমলাদুন্নবী 

বাোক্রীে 

 

োপে বাপনল উেতবভাগ 

োধারণ প্রোেন োখা (কম বকিবা) 
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ক্রতম

ক নং 
সেবার নাম সেবা প্রদান েদ্ধতি 

প্রপয়ািনীয় 

কাগিেত্র 

এবং 

প্রাতপ্তস্থান 

সেবার মূল্য 

এবং 

েতরপোধ 

েদ্ধতি 

সেবা 

প্রদাপনর 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বরি কম বকিবা (নাম, েদবী, সফান 

নং, ইপমইল) 

১। কম বকিবাপদর সকাম্পানীর 

চাকুরীপি স্থায়ীকরণ 

নতুন তনপয়াগপ্রাপ্ত কম বকিবাপদর 

অনুকূপল সকাম্পানীর তচতকৎো 

উেতবভাগ কর্তবক প্রদত্ত োরীতরক  

সযাগ্যিা েনদ, তনয়ন্ত্রণকারী কম বকিবা 

কর্তবক েপন্তাষিনক েত্র এবং 

ইতিবাচক পুতলে সভতরতফপকেপনর 

তভতত্তপি েংতেট কম বকিবার 

চাকুরীকাল ০৬ (ছয়) মাে উত্তীণ ব হপল 

সকাম্পানীর চাকুরীপি তনয়তমি করা 

হয়। 

োপে বাপনল 

উেতবভাগ 

োধারণ োখা 

তবনামূপল্য যথােমপয় সমাহাম্মদ িতেম উতিন হায়দার 

উেমহাব্যবস্থােক (োপে বাপনল) 

০১৭৫৫৬৯৪১৬৭ 

২। কম বকিবাপদর বদলী, েদায়ন,  

েংযুতক্তকরণ এবং অব্যাহতি 

প্রদান 

কর্তবেক্ষীয় তেদ্ধান্ত সমািাপবক যথােমপয় 

০৭  তদন 

৩। টাইমপস্কপলর সপ্রতক্ষপি সবিন 

তনধ বারণ, বাতষ বক ইনতক্রপমন্ট 

প্রদান এবং িািীয় সবিন 

সস্কপলর প্রতক্রয়াকরণ ও সবিন 

তবষম্য দূরীকরণ 

তবতধ-তবধান অনুযায়ী যথােমপয় 

৪। শংখলামূলক ব্যবস্থা/তবভাগীয় 

মামলা/িদন্ত/ 

অনুেন্ধান/আইনগি তবষয়াতদ  

প্রপয়ািন অনুযায়ী েংতেট তবতধ-

তবধাপনর আপলাপক 

যথােমপয় 

৫। দপ্তর আপদে/অতফে 

আপদে/অতফে স্মারক/তবজ্ঞতপ্ত 

কর্তবেপক্ষর তনপদ বেনার আপলাপক যথােমপয় 

৬। মন্ত্রণালয় ও সেপিাবাংলার 

তনপদ বেনা/চাতহদােপত্রর 

আপলাপক প্রোেতনক তবষপয় 

তবতভন্ন িথ্যাতদ সপ্ররণ 

চাতহদার সপ্রতক্ষপি যথােমপয় 
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৭। কম বকিবাপদর ব্যতক্তগি নতথ 

েংরক্ষণ 

তবতধ-তবধান অনুযায়ী েব বদা 

৮। প্রাতন্তক সুতবধা/ওপয়লপফয়ার  সকাম্পানী প্রবতিবি প্রাতন্তক সুতবধা 

অনুযায়ী 

যথােমপয় 

৯। সকাম্পানীর স্থায়ী কম বকিবা 

কম বচারীগপণর অনুকূপল 

তেক্ষােহায়ক ভািা ও বৃতত্ত 

প্রদান 

সেবা প্রিযােীপদর আপবদপনর 

সপ্রতক্ষপি তবতধ-তবধান অনুযায়ী 

যথােমপয় 

১০। আন্তিবাতিক োেপোট ব ইসুয 

প্রতক্রয়াকরণ 

সেবা প্রিযােীপদর আপবদপনর 

সপ্রতক্ষপি তবতধ-তবধান অনুযায়ী 

০৩ তদন 

১১। তবতবধ তবষপয় সেবা প্রদান সেবা প্রিযােীপদর আপবদপনর 

সপ্রতক্ষপি েংতেট তবতধ সমািাপবক 

যথােমপয় 

 

তনপয়াগ ও েপদান্নতি োখা 

ক্রতম

ক নং 
সেবার নাম সেবা প্রদান েদ্ধতি 

প্রপয়ািনীয় 

কাগিেত্র 

এবং 

প্রাতপ্তস্থান 

সেবার মূল্য 

এবং 

েতরপোধ 

েদ্ধতি 

সেবা 

প্রদাপনর 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বরি কম বকিবা (নাম, েদবী, সফান 

নং, ইপমইল) 

১। কম বকিবা তনপয়াগ  সকাম্পানীর তবতভন্ন তবভাপগর 

অনুকূপল প্রপয়ািনীয় কম বকিবা 

তনপয়াপগর চাতহদার সপ্রতক্ষপি েংতেট 

তবতধ-তবধান অনুযায়ী 

োপে বাপনল 

উেতবভাগ 

তনপয়াগ ও 

েপদান্নতি 

োখা 

তবনামূপল্য যথােমপয় সমাহাম্মদ িতেম উতিন হায়দার 

উেমহাব্যবস্থােক (োপে বাপনল) 

০১৭৫৫৬৯৪১৬৭ 

২। কম বকিবাপদর েপদান্নতি/ 

তেপলকেন/ েদায়ন 

তবতধ-তবধান অনুযায়ী  

 

সেনেন ও ছুটি োখা 

ক্রতম

ক নং 
সেবার নাম সেবা প্রদান েদ্ধতি 

প্রপয়ািনীয় 

কাগিেত্র 

এবং 

প্রাতপ্তস্থান 

সেবার মূল্য 

এবং 

েতরপোধ 

েদ্ধতি 

সেবা 

প্রদাপনর 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বরি কম বকিবা (নাম, েদবী, সফান 

নং, ইপমইল) 
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১। কম বকিবাগপণর অবেপরাত্তর ছুটি 

প্রদান 

েংরতক্ষি সরকি বেত্র ও সেবা 

প্রিযােীপদর আপবদপনর সপ্রতক্ষপি  

োপে বাপনল 

উেতবভাগ,  

সেনেন ও 

ছুটি  োখা 

তবনামূপল্য যথােমপয় সমাহাম্মদ িতেম উতিন হায়দার 

উেমহাব্যবস্থােক (োপে বাপনল) 

০১৭৫৫৬৯৪১৬৭ ২। কম বকিবাপদর চূড়ান্ত োওনাতদর 

তহোব প্রস্তুিকরণ 

েংরতক্ষি সরকি বেত্র ও সেবা 

প্রিযােীপদর আপবদপনর সপ্রতক্ষপি  

৩। কম বকিবাপদর সেনেন প্রদান সেবা প্রিযােীপদর আপবদন ও  

েংরতক্ষি নতথেপত্রর সরকি ব অনুযায়ী 

৪। কম বকিবাগপণর বাৎেতরক 

তনতমতত্তক, অতিবি, 

অসুস্থিািতনি, মার্তত্বকালীন, 

বতহঃবাংলাপদে, তেক্ষা ছুটি 

এবং  তলপয়ন প্রতক্রয়া ও 

সরকি বভূক্তকরণ 

সেবা প্রিযােীপদর আপবদন ও  

েংরতক্ষি নতথ েপত্রর সরকি ব 

অনুযায়ী  

৫। সমতিকযাল কাি ব প্রদান তবতধ-তবধান অনুযায়ী 

 

সেবা উেতবভাগ 

োধারণ সেবা োখা 

ক্রতম

ক নং 
সেবার নাম সেবা প্রদান েদ্ধতি 

প্রপয়ািনীয় 

কাগিেত্র 

এবং 

প্রাতপ্তস্থান 

সেবার মূল্য 

এবং 

েতরপোধ 

েদ্ধতি 

সেবা 

প্রদাপনর 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বরি কম বকিবা (নাম, েদবী, সফান 

নং, ইপমইল) 

১। প্রধান কায বালয়, বাপেক্স ভবন এ 

োতন-েয়ঃব্যবস্থােনা, তবদুযৎ, 

গ্যাে তবল েতরপোধ এবং 

আউটপোতে বং তভতত্তপি তলতনং 

োতভ বে ও তনরােত্তার কাপি 

তনপয়াতিি  কমীপদর তবল 

েতরপোধ 

েরকাতর তবতধ-তবধান এবং 

এিদেংক্রান্ত চুতক্ত সমািাপবক 

সেবা 

উেতবভাগ           

োধারণ োখা 

 

 

তবনামূপল্য 

 

 

যথােমপয় 

মুহম্মদ িতহরুল ইেলাম 

উেমহাব্যবস্থােক (সেবা)  

০১৭১৩২৩৫৬১১ 

২। কম বকিবা/কম বচারীপদর 

েতরচয়েত্র প্রদান 

সরকি ব অনুযায়ী  
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৩। কম বকিবাগপণর আবাতেক 

সটতলপফান ও সমাবাইল সুতবধা 

প্রদান 

েতরচালনা েষ বদ কর্তবক অনুপমাতদি 

প্রাতন্তক সুতবধাতদর আওিায় প্রাপ্যিা 

অনুযায়ী  

৪। বাপেক্স ভবন রক্ষণাপবক্ষণ, 

ইপলতিকযাল, োতন ও 

েয়ঃব্যবস্থােনা 

োব বক্ষতণক  

৫। মন্ত্রণালয়, সেপিাবাংলা এবং 

অন্যান্য সকাম্পানী েমূপহর 

তচঠিেত্র সপ্ররণ ও তবতল 

ব্যবস্থােনা 

প্রপয়ািন অনুযায়ী 

৬।  তবতবধ সেবা প্রধান সেবা প্রিযােীপদর আপবদন অনুযায়ী 

তবতধ সমািাপবক 

 

এপস্টট, তেতকউতরটি এবং প্রপটাকল োখা 

ক্রতম

ক নং 
সেবার নাম সেবা প্রদান েদ্ধতি 

প্রপয়ািনীয় 

কাগিেত্র 

এবং 

প্রাতপ্তস্থান 

সেবার মূল্য 

এবং 

েতরপোধ 

েদ্ধতি 

সেবা 

প্রদাপনর 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বরি কম বকিবা (নাম, েদবী, সফান 

নং, ইপমইল) 

১। সকাম্পানীর তনিস্ব/তলি/ভাড়ায় 

গৃহীি িতমর িদারতক  

েরকাতর তবতধ-তবধান ও চুতক্ত 

সমািাপবক 

 

 

সেবা 

উেতবভাগ           

এপস্টট, 

তেতকউতরটি 

এবং প্রপটাকল 

োখা 

 

 

 

তবনা মূপল্য 

 

 

যথােমপয় 

মুহম্মদ িতহরুল ইেলাম 

উেমহাব্যবস্থােক (সেবা)  

০১৭১৩২৩৫৬১১ ২। তনরােত্তা তবধান/সিারদারকরণ 

েংতেট দপ্তর আপদে/তবজ্ঞতপ্ত 

িাতর 

কর্তবেপক্ষর তনপদ বেনা সমািাপবক 

৩। মন্ত্রণালয়, সেপিাবাংলা ও 

বাপেক্স েতরচালনা েষ বদেহ 

েকল ঊর্ধ্বিন কম বকিবাবৃপন্দর 

প্রপটাকল প্রদান 

প্রপয়ািন অনুযায়ী 

৪। সকাম্পানীর প্রধান কায বালপয়র 

সেৌন্দয ববধ বন ও নাে বারী 

ব্যবস্থােনা 

োব বক্ষতণক 
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যানবাহন োখা 

ক্রতম

ক নং 
সেবার নাম সেবা প্রদান েদ্ধতি 

প্রপয়ািনীয় 

কাগিেত্র 

এবং 

প্রাতপ্তস্থান 

সেবার মূল্য 

এবং 

েতরপোধ 

েদ্ধতি 

সেবা 

প্রদাপনর 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বরি কম বকিবা (নাম, েদবী, সফান 

নং, ইপমইল) 

১। স্থায়ী  কম বকিবা/কম বচারীপদর 

অতফপে আনা-সনয়ার িন্য 

ভাড়াকৃি এবং সকাম্পানীর 

তনিস্ব (পুপলর) 

যানবাহন/গাতড়র িদারতক 

সেবা প্রিযােীপদর প্রপয়ািন অনুযায়ী 

এবং চুতক্ত সমািাপবক 

 

 

সেবা 

উেতবভাগ           

যানবাহন 

োখা 

 

 

 

তবনামূপল্য 

 

 

যথােমপয় 

মুহম্মদ িতহরুল ইেলাম 

উেমহাব্যবস্থােক (সেবা)  

০১৭১৩২৩৫৬১১ 

২। সকাম্পানীর বাতষ বক বনপভািন, 

ক্রীড়ানুষ্ঠান, োংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 

এবং তবতভন্ন তদবে উেলপক্ষয 

আপয়াতিি অনুষ্ঠাপন 

যািায়াপির িন্য গাতড় েরবরাহ 

প্রপয়ািন অনুযায়ী  

৩। যানবাহন ক্রপয়র উপদ্যাগ কর্তবেপক্ষর তেদ্ধান্ত সমািাপবক 

৪। গাতড় ভাড়াকরণ এবং ভাড়া চুতক্ত 

নবায়ন 

কর্তবেপক্ষর তেদ্ধান্ত সমািাপবক 

৫। সকাম্পানীর তনিস্ব (পুপলর) 

যানবাহন/গাতড়র সরতিপেেন,  

তফটপনে নবায়ন, ট্যাক্স-সটাপকন 

ও  সমরামপির চাতহদা প্রদান 

েরকাতর তবতধ সমািাপবক এবং  

সেবা প্রিযােীপদর চাতহদা অনুযায়ী 

 

েংস্থােন উেতবভাগ  

োধারণ প্রোেন োখা (কম বচারী) 

ক্রতম

ক নং 
সেবার নাম সেবা প্রদান েদ্ধতি 

প্রপয়ািনীয় 

কাগিেত্র 

এবং 

প্রাতপ্তস্থান 

সেবার মূল্য 

এবং 

েতরপোধ 

েদ্ধতি 

সেবা 

প্রদাপনর 

েময়েী

মা 

দাতয়ত্বরি কম বকিবা (নাম, েদবী, 

সফান নং, ইপমইল) 
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১। কম বচারীপদর চাকুরী স্থায়ীকরণ 

প্রতক্রয়া 

তচতকৎো উেতবভাগ কর্তবক প্রদত্ত 

োরীতরক  সযাগ্যিা েনদ, 

তনয়ন্ত্রণকারী কম বকিবা কর্তবক 

েপন্তাষিনক েত্র এবং ইতিবাচক 

পুতলে সভতরতভপকেপনর তভতত্তপি 

েংতেট কম বচারীর চাকুরীকাল ০৬ 

(ছয়) মাে উত্তীণ হপল স্থায়ী েপদর 

অনুকূপল নতুন তনপয়াগপ্রাপ্ত 

কম বচারীপদর সকাম্পানীর চাকুরীপি 

তনয়তমি করা হয় 

েংস্থােন 

উেতবভাগ 

োধারণ 

োখা 

 

 

তবনামূপল্য 

 

যথােম

সয় 

সমাঃ আোদ উল্লাহ 

উেমহাব্যবস্থােক (েংস্থােন) 

০১৭১৬৭৮১১২৮ 

২। কম বচারীপদর বদলী, েদায়ন,  

েংযুতক্তকরণ  

কর্তবেক্ষীয় তেদ্ধান্ত সমািাপবক 

৪। শংখলামূলক ব্যবস্থা/তবভাগীয় 

মামলা/িদন্ত/ অনুেন্ধান/ আইনগি 

তবষয়াতদ/ইউতনয়ন েংতেট কায বাবলী 

েংতেট তবতধ-তবধান অনুযায়ী 

৫। মন্ত্রণালয় ও সেপিাবাংলার 

তনপদ বেনা/চাতহদার আপলাপক 

প্রোেতনক তবষপয় তবতভন্ন িথ্যাতদ 

সপ্ররণ 

তনপদ বেনা/চাতহদার সপ্রতক্ষপি 

৬। দপ্তর আপদে/অতফে স্মারক/তবজ্ঞতপ্ত কর্তবেপক্ষর তনপদ বেনার আপলাপক 

৭। কম বচারীপদর ব্যতক্তগি নতথ েংরক্ষণ তবতধ-তবধান অনুযায়ী 

৮। সবানাে/েম্মানী/ইনপেনটিভে তবতধ-তবধান অনুযায়ী 

৯। তবতবধ তবষপয় সেবা প্রদান সেবা প্রিযােীপদর আপবদপনর 

সপ্রতক্ষপি েংতেট তবতধ সমািাপবক 

 

তনপয়াগ ও েপদান্নতি োখা 

ক্রতম

ক নং 
সেবার নাম সেবা প্রদান েদ্ধতি 

প্রপয়ািনীয় 

কাগিেত্র 

এবং 

প্রাতপ্তস্থান 

সেবার মূল্য 

এবং 

েতরপোধ 

েদ্ধতি 

সেবা 

প্রদাপনর 

েময়েী

মা 

দাতয়ত্বরি কম বকিবা (নাম, েদবী, 

সফান নং, ইপমইল) 
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১। কম বচারী তনপয়াগ 

(স্থায়ী/তনয়তমি/অস্থায়ী/আউটপোতে বং

)   

সকাম্পানীর চাতহদার সপ্রতক্ষপি 

েংতেট তবতধ-তবধান অনুযায়ী  

েংস্থােন 

উেতবভাগ 

তনপয়াগ ও 

েপদান্নতি  

োখা 

তবনামূপল্য যথােম

সয় 

সমাঃ আোদ উল্লাহ 

উেমহাব্যবস্থােক (েংস্থােন) 

০১৭১৬৭৮১১২৮ 

২। কম বচারীপদর েপদান্নতি/তেপলকেন/ 

েদায়ন 

তবতধ-তবধান অনুযায়ী   

৩। টাইমপস্কপলর সপ্রতক্ষপি সবিন তনধ বারণ 

বাতষ বক ইনতক্রপমন্ট প্রদান ও সবিন 

তবষম্য দূরীকরণ 

তবতধ-তবধান অনুযায়ী 

 

সেনেন, ছুটি ও সলান োখা 

ক্রতম

ক নং 
সেবার নাম সেবা প্রদান েদ্ধতি 

প্রপয়ািনীয় 

কাগিেত্র 

এবং 

প্রাতপ্তস্থান 

সেবার মূল্য 

এবং 

েতরপোধ 

েদ্ধতি 

সেবা 

প্রদাপনর 

েময়েী

মা 

দাতয়ত্বরি কম বকিবা (নাম, েদবী, 

সফান নং, ইপমইল) 

১। কম বচারীপদর অবেপরাত্তর ছুটি প্রদান েংরতক্ষি সরকি বেত্র ও সেবা 

প্রিযােীপদর আপবদপনর সপ্রতক্ষপি  

েংস্থােন 

উেতবভাগ 

সেনেন, ছুটি 

ও সলান 

োখা 

তবনামূপল্য যথােম

সয় 

সমাঃ আোদ উল্লাহ 

উেমহাব্যবস্থােক (েংস্থােন) 

০১৭১৬৭৮১১২৮ ২। কম বচারীপদর চূড়ান্ত োওনাতদর তহোব 

প্রস্তুিকরণ 

েংরতক্ষি সরকি বেত্র ও সেবা 

প্রিযােীপদর আপবদপনর সপ্রতক্ষপি  

৩। কম বচারীপদর সেনেন প্রদান সেবা প্রিযােীপদর আপবদন ও  

েংরতক্ষি নতথেপত্রর সরকি ব 

অনুযায়ী 

৪। কম বচারীপদর বাৎেতরক, তনতমতত্তক, 

অতিবি, অসুস্থিািতনি, 

মার্তত্বকালীন, বতহঃবাংলাপদে ছুটি 

প্রতক্রয়া ও সরকি বভূক্তকরণ 

সেবা প্রিযােীপদর আপবদন ও 

েংরতক্ষি নতথ েপত্রর সরকি ব 

অনুযায়ী  

৫।  সলান প্রতক্রয়াকরণ 

(িতম ক্রয়/গৃহ তনম বাণ/গৃহ 

েম্প্রোরণ/ফ্ল্যাট ও মটর োইপকল 

ক্রয়)  

সেবা প্রিযােীপদর আপবদপনর 

সপ্রতক্ষপি েংতেট তবতধ-তবধান 

অনুযায়ী  

৬। সমতিকযাল কাি ব প্রদান তবতধ-তবধান অনুযায়ী 
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তফল্ড ম্যাপনিপমন্ট উেতবভাগ 

ক্রতম

ক নং 
সেবার নাম সেবা প্রদান েদ্ধতি 

প্রপয়ািনীয় 

কাগিেত্র 

এবং 

প্রাতপ্তস্থান 

সেবার মূল্য 

এবং 

েতরপোধ 

েদ্ধতি 

সেবা 

প্রদাপনর 

েময়েী

মা 

দাতয়ত্বরি কম বকিবা (নাম, েদবী, 

সফান নং, ইপমইল) 

১। প্রোেতনক ও ভান্ডার কম বকিবা 

বদতল/েংযুক্ত/েদায়ন  

সকাম্পানীর খনন প্রকল্প, গ্যােপক্ষত্র, 

তরগ সবইি স্থােনা, ভূেদাতথ বক 

িতরে প্রকল্প, ভূিাতিক িতরে দল 

ইিযাতদ প্রকপল্পর চাতহদার সপ্রতক্ষপি 

কর্তবেক্ষীয় তেদ্ধান্ত সমািাপবক 

তফল্ড 

ম্যাপনিপমন্ট 

উেতবভাগ 

 

তবনামূপল্য যথােম

সয় 

সমাঃ মঞ্জুরুল হক 

উেমহাব্যবস্থােক (তফল্ড 

ম্যাপনিপমন্ট) 

০১৭০৮৪৫৭৫২০ 

২। প্রকল্প এলাকায় আইন শঙ্খলা ও 

প্রোেতনক কাপি েহপযাতগিা প্রদান 

খনন প্রকল্প, গ্যােপক্ষত্র, তরগ সবইি 

স্থােনা, ভূেদাতথ বক িতরে প্রকল্প, 

ভূিাতিক িতরে দল ইিযাতদ 

প্রকপল্পর োপথ স্থানীয় প্রোেন ও 

আইন শঙ্খলা তনয়ন্ত্রণকারী 

কর্তবেপক্ষর েমন্বয় োধন 

 

তহোব ও অথ ব তবভাগ 

 

ক্র

তম

ক 

নং 

সেবার নাম সেবা প্রদান েদ্ধতি 

প্রপয়ািনীয় 

কাগিেত্র 

এবং 

প্রাতপ্তস্থান 

সেবার মূল্য এবং 

েতরপোধ েদ্ধতি 

সেবা প্রদাপনর 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বরি কম বকিবা (নাম, 

েদবী, সফান নং, ইপমইল) 

১। সকাম্পানীর তহোব 

প্রনয়ণ ও েংরক্ষণ 

সকাম্পাতনর চূি ান্ত তহোব প্রস্তুি এবং বতহঃ তনরীক্ষার 

ব্যবস্থা গ্রহণ এবং তহোব অনুপমাদপনর িন্য সবাপি ব 

েভায় কায বেত্র উেস্থােন 

তহোব 

উেতবভাগ 

তবনামূ পল্য েম্ভাব্য 

েল্পিম েমপয় 

এে এম িাতরকুল ইেলাম 
মহাব্যবস্থােক  

সমাবাইলঃ 

০১৭১৩২৩৫৬১২ ২। সকাম্পানীর যাবিীয় 

তবল েতরপোধ 

-ক্রয  বা সেবার তবেরীপি তবল েতরপোধ। তহোব 

উেতবভাগ 

তবনামূ পল্য েম্ভাব্য 

েল্পিম েমপয় 
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-ক্রয  সেবার তবেরীপি তবল েতরপোধকাপল েরকাতর 

তনয মানুযায ী তনধ বাতরি হাপর উৎেস্থপল আয়কর ও 

মূেক কিবন। 

 

দরেত্র উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায ন কতমটির েদস্যপদর 

েম্মানী প্রদান এবং অথ ববছর েমােনাপন্ত উেযুক্ত 

েদস্যপদর প্রদানকৃি েম্মানী হপি কতিবি আয়কপরর 

েনদেত্র প্রদান। 

ইপমইলঃ 

gmaccounts@bapex
.com.bd 

৩। সবিন ভািা েংতেট 

যাবিীয় কায বাবলী 

-সকাম্পাতনর কম বকিবা/কম বচারীপদর সবিন-ভািাতদ 

েতরপোধ। 

-প্রোেন তবভাপগর তনপদ বেনা সমািাপবক সবানাে, 

এলএফএ, ছুটি নগদায ন,তেক্ষাবৃতত্ত ও বপকয ােহ 

অন্যান্য ভািাতদ েতরপোপধর ব্যবস্থা গ্রহণ। 

-ফাইনাল সেপটলপমন্ট তহোব লাস্ট সে োটি বতফপকট 

(এলতেতে) প্রস্তুিকরণ। 

-সবিন, ভািা ও অন্যান্য েতরপোধ েংক্রান্ত 

েতরপোপধর সিতভ প্রস্তুিকরণ। 

-প্রোেন তবভাপগর তনপদ বেনা সমািাপবক তবতভন্ন ধরপণর 

ঋণ (গৃহ তনম বাণ, -কতম্পউটার ক্রয , সমাটরোইপকল 

ক্রয , বাই-োইপকল ক্রয ) েতরপোধ এবং মাতেক 

তভতত্তপি কিবন। 

-িাস্ট ফান্ড োখার সুোতরে সমািাপবক কতরতবউটতর 

প্রতভপিন্ট ফান্ড (তেতেএফ) ও সিনাপরল প্রতভপিন্ট ফান্ড 

(তিতেএফ) এর অংে সবিন এবং স্থানান্তর এবং 

তববরণী িাস্ট ফান্ড োখায  সপ্ররণ। 

 

তহোব 

উেতবভাগ 

তবনামূ পল্য েম্ভাব্য 

েল্পিম েমপয় 

৪। িতব্লউতেতেএফ ওয াকবারে প্রতফট োটি বতেপেেন এন্ড ওপয লপফয ার ফান্ড 

(িতব্লউতেতে এন্ড িতব্লউএফ) এর আওিায় েদস্যপদর 

মপধ্য মুনাফা লভযাংে ও তেক্ষা েহায িা প্রদান। আতথ বক 

বছর সেপষ েংতেট ফাপন্ডর তহোৰ প্রণয়ন এবং তেএ 

অথ ব 

উেতবভাগ 

তবনামূ পল্য েম্ভাব্য 

েল্পিম েমপয় 

সমাহাম্মদ নূর সহাপেন 

উেমহাব্যবস্থােক (অথ ব) 

সমাবাইলঃ ০১৭৩০৭৯৫৯৪৭ 
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ফাম ব দ্বারা তনরীক্ষার মাধ্যপম আতথ বক তহোব ও 

প্রতিপবদন চুি ান্তকরণ। 

 

ইপমইলঃ 

dgmfinance@bapex
.org.bd 

৫। ঋণেত্র স্থােন ও 

তবপদতেক মূদ্রায় তবল 

েতরপোধ 

সকাম্পানীর তবপদতেক মালামাল ক্রয় ও আমদানীর 

িন্য ক্রয় আপদে অনুযায়ী ব্যাংপক ঋণেত্র স্থােন ও 

তবপদতেক মালামাল আমদানী েরবিীপি তবপদতেক 

মূদ্রায় মূল্য  েতরপোধ। 

 

অথ ব 

উেতবভাগ 

তবনামূ পল্য েম্ভাব্য 

েল্পিম েমপয় 

৬। বাপিট ও বাপিটারী 

কপরাল 

সকাম্পাতনর বাতষ বক সরতভতনউ, েতরচালন ও মূলধনী 

বাপিট (েংপোতধি ও প্রাক্কতলি) প্রস্তুি ও সবাি ব কর্তবক 

অনুপমাদন গ্রহপণর ব্যবস্থাকরণ। অনুপমাদপনর আপলাপক 

চাতহদার তবেরীপি বাপিট ছাড়করণ। 

 

অথ ব 

উেতবভাগ 

তবনামূ পল্য েম্ভাব্য 

েল্পিম েমপয় 

৭। বীমা েংক্রান্ত সকাম্পানীর স্থায়ী কম বকিবা ও কম বচারীগপণর 

সগাতষ্ঠবীমা, নগদ টাকা সলনপদপনর কযাে ইন সেফ, 

কযাে ইন িানতিট ও বীমা েতলতে, সনৌ বীমা েতলতে, 

সমাটর বীমা েতলতে ইিযাতদ গ্রহপণর লপক্ষয তপ্রতময াপমর 

েতরমাণ তনণ বয , েতরপোধ ও বীমার েনদ নবায়পনর 

িন্য প্রপয ািনীয  ব্যাবস্থা গ্রহণ। 

বীমাকৃি তবষয াতদর ক্ষতির সক্ষপত্র বীমা দাবীকরণ ও 

আদায  করা। 

 

অথ ব 

উেতবভাগ 

তবনামূ পল্য েম্ভাব্য 

েল্পিম েমপয় 

৮। ভতবষ্য িহতবল িহতবপলর নীতিমালা ও িাতস্ট সবাপি বর তেদ্ধান্ত অনুযায ী 

োধারণ প্রতভপিন্ট ফান্ড (তিতেএফ), সিনাপরল প্রতভপিন্ট 

ফাপন্ডর েদস্যপদর চাঁদা কিবন, েদস্যপদর মপধ্য ঋণ 

তবিরণ, েদস্যপদর তনিস্ব িহতবপলর ৮০% টাকা 

উপত্তালন, অবের প্রাপ্ত চাকুরী হপি অবেরগ্রহণকারী, 

েদিযাগকারী কম বকিবা-কম বচারীপদর েংতেট ফাপন্ডর 

প্রাপ্য অথ ব েতরপোধ  এবং অবতেট অথ ব (যতদ থাপক) িা  

তবতনপয়াগ। আতথ বক বছর সেপষ েংতেট ফাপন্ডর তহোব 

অথ ব 

উেতবভাগ 

তবনামূ পল্য েম্ভাব্য 

েল্পিম েমপয় 
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এবং তেএ ফাম ব দ্বারা তনরীক্ষার মাধ্যপম তহোব ও 

প্রতিপবদন চুড়ান্তকরণ। 

৯। সরতভতনউ েংক্রান্ত গ্যাে ও সিল তবক্রপয র তবেরীপি রািস্ব েংগ্রহ করা 

এবং তবতভন্ন সকাম্পাতন হপি ক্রয কৃি সিপলর মূল্য 

েতরোপধর ৩ মাপের মপধ্য োওনা আদাপয র প্রপচটা 

তহপেপব েংতেট সকাম্পাতন েংস্থা ও মন্ত্রণালপয র েতহি 

েত্র সযাগাপযাগ এবং প্রপয ািপন তদ্ব-েক্ষীয  ও তত্রেক্ষীয  

েভা আপয়ািন প্রপয়ািনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ গ্যাে ও সিল 

তবক্রপয র িথ্য মন্ত্রণালয /দপ্তর/েংস্থা/সকাম্পাতন েমূপহর 

চাতহদা সমািাপবক সপ্ররণ। 

 

সরতভতনউ 

উেতবভাগ 

তবনামূ পল্য েম্ভাব্য 

েল্পিম েমপয় 

সমাঃ আবুল তমল্লাি 

উেমহাব্যবস্থােক, সরতভতনউ 

ও তফল্ড অোপরেন 

উেতবভাগ 

সমাবাইলঃ ০১৭০০৭১২০১৪ 
ইপমইলঃ 

millatz@yahoo.com 

১০। কর সকাম্পাতনর আয়কর তনণ বয়, কর েতরপোধ, কর মামলা 

েতরচালনা ও তমমাংো করা।  

 

সরতভতনউ 

উেতবভাগ 

তবনামূ পল্য েম্ভাব্য 

েল্পিম েমপয় 

১১। এেতি ও ভযাট 

েংক্রান্ত 

গ্যাে ও সিল তবক্রপয র তবেরীপি প্রতি মাপের সেষ 

কায বতদবপের মপধ্য এেতি ও ভযাট েতরপোধ িািীয  

রািস্ব সবাপি বর োপথ সযাগাপযাগ গ্রহান করা, প্রপয়ািপন 

তদ্বেক্ষীয  ও তত্রেক্ষীয  েভার আপয়ািন করা।  এেতি ও 

ভযাট েংক্রান্ত িথ্য মন্ত্রণালয  / দপ্তর / েংস্থা / 

সকাম্পাতনেমূপহর চাতহদা সমািাপবক সপ্ররণ। 

 

সরতভতনউ 

উেতবভাগ 

তবনামূ পল্য েম্ভাব্য 

েল্পিম েমপয় 

১২। নগদ েতরপোধ ও 

ব্যাংক তহোব 

েংক্রান্ত 

সকাম্পাতনর আওিাধীন েকল ধরপনর নগদ/ব্যাংপকর 

মাধ্যপম েতরপোপধর ব্যবস্থা গ্রহণ, মাতেক ব্যাংক তস্থতি 

প্রতিপবদন সেপিাবাংলায  সপ্ররণ। 

ব্যাংক গ্যারাতন্ট ও অন্যান্য িকুপমন্ট েংরক্ষণ এবং 

উর্ধ্বিন কর্তবেপক্ষর অনুপমাদনক্রপম সফরি প্রদান। 

তনতদ বট েময েীমার মপধ্য ঠিকাদার/েরবরাহকারীর 

তনকট দরেত্র তবক্রয়। নগপদ অথ ব গ্রহণ। 

সরতভতনউ 

উেতবভাগ 

তবনামূ পল্য েম্ভাব্য 

েল্পিম েমপয় 
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আঞ্চতলক কায বালয়, চট্টগ্রাম 

োধারণ উে-তবভাগ 

তিওতফতিকযাল ও এক্সপলাতেভ োখা 

ক্র নং সেবার নাম সেবা প্রদাপনর েদ্ধতি 
প্রপয়ািনীয় কাগিেত্র 

এবং প্রাতপ্তস্থান 

সেবার মূল্য এবং 

েতরপোধ েদ্ধতি 

সেবা প্রদাপনর 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বরি কম বকিবা (নাম, েদবী, 

সফান নং এবং ইপমইল ) 

১) তিওতফতিকযাল ও  তিওলতিকযাল 

তবভাপগর চাতহদার আওিায় 

আমদানীকৃি েকল ধরপনর মালামাল 

গ্রহণ , িিাবধান ও চাতহদা 

সমািাপবক তবতভন্ন প্রকপল্প সপ্ররণ । 

চট্টগ্রাম সিলার রাঙ্গুতনয়া থানার 

সোমরায় বাপেপক্সর সকন্দ্রীয় 

তবপফারক ম্যাগাতিন রপয়পছ। 

এটি একটি তবপেষাতয়ি গুদাম। এ 

তবপফারক গুদাপম বাপেপক্সর 

োইেতমক িতরে কাি  ও লতগং 

কাপি ব্যবহৃি তবপফারক ও 

তবপফারক োমগ্রী েপব বাচ্চ 

েিকবিা ও োবধানিার োপথ 

েংরক্ষণ করা হয়। েরবিীপি 

তিওতফতিকযাল (২-তি ও ৩-তি) 

ও তিওলতিকযাল তবভাপগর 

চাতহদার তবেরীপি েরবরাহ করা 

হয়। এছাড়া োইেতমক িতরে 

কাপির িন্য  ব্যবহৃি তবতভন্ন 

যন্ত/যন্ত্রাংে, হাি বওয়যার, 

েফটওয়যার ইিযাতদও েংরক্ষণ, 

প্রপয়ািনীয় ভান্ডার িকুপমন্টে 

প্রস্তুি, িিাবধান ও চাতহদা 

সমািপবক প্রকপল্প সপ্ররপণর কাি 

করা হয়। 

তিওতফতিকযাল ও 

এক্সপলাতেভ োখা 

 

তবনা মূপল্য  যথােমপয় ১)সমাঃ েতহদ উল্লা, 

মহাব্যবস্থেক(অঃদাঃ)  

২) সমাঃ আহোন উল্লাহ সচৌধুরী 

েহকারী ব্যবস্থােক(ইপলকিতনক্স) 

২) দাপ্ততরক কাপির প্রপয়ািনীয় েকল 

ধরপনর অতফে ইকুইেপমন্ট, 

সিনাপরল ও সস্টেনারী মালামাল 

েমূহ তবিরন । তবতভন্ন োখা হপি  

সপ্ররীি অপকপিা/ব্যবহার অনুেপযাগী 

মালামাল গ্রহন ও যথাযথ ব্যবস্থা 

গ্রহন। 

ক) সস্টেনারী মালামাল েমূহ 

বাপেক্স ক)আঞ্চতলক কায বালপয়র 

চাতহদানুযায়ী বাপেক্স, প্রধান 

কায বালয়, ঢাকা হপি েংগ্রহ কপর 

েংরক্ষন করা । 

 

খ)স্থানীয়ভাপব ক্রয়কৃি 

মালামালেমূহ আঞ্চতলক 

সিনাপরল সস্টেনারী ও 

স্যালপভি োখা: 

তবনা মূপল্য  যথােমপয় ১)সমাঃ েতহদ উল্লা, 

মহাব্যবস্থেক(অঃদাঃ)  

২)সমাঃ ফরছল কতবর 

েহকাতর কম বকিবা(প্রোেন)  
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কায বালপয়র তরতেতভং এন্ড 

সিতলভাতর োখা হপি  যথাযথ 

প্রতক্রয়ায় গ্রহণ কপর যথােমপয় 

মাতকবং, ইপন্ডতক্সং ও স্থান তনধ বারন 

কপর সুষ্ঠভাপব তবন কাপির 

মাধ্যপম েংরক্ষণ করা হয়। 

  

গ) আঞ্চতলক কায বালপয়র তবতভন্ন 

োখার চাতহদার সপ্রতক্ষপি তবিরণ 

করা। 

 

ঘ) সেলপভি মালামাল েমূহ 

েংরক্ষণ ও তনলাপমর ব্যবস্থা 

গ্রহন। 

 

সিনাপরল সস্টেনারী ও স্যালপভি োখা 

ক্র নং সেবার নাম সেবা প্রদাপনর েদ্ধতি 
প্রপয়ািনীয় কাগিেত্র 

এবং প্রাতপ্তস্থান 

সেবার মূল্য এবং 

েতরপোধ েদ্ধতি 

সেবা প্রদাপনর 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বরি কম বকিবা (নাম, েদবী, 

সফান নং এবং ইপমইল ) 

১) দাপ্ততরক কাপির প্রপয়ািনীয় েকল 

ধরপনর অতফে ইকুইেপমন্ট, 

সিনাপরল ও সস্টেনারী মালামাল 

েমূহ তবিরন । তবতভন্ন োখা হপি  

সপ্ররীি অপকপিা/ব্যবহার অনুেপযাগী 

মালামাল গ্রহন ও যথাযথ ব্যবস্থা 

গ্রহন। 

ক) সস্টেনারী মালামাল েমূহ 

বাপেক্স ক)আঞ্চতলক কায বালপয়র 

চাতহদানুযায়ী বাপেক্স, প্রধান 

কায বালয়, ঢাকা হপি েংগ্রহ কপর 

েংরক্ষন করা । 

 

খ)স্থানীয়ভাপব ক্রয়কৃি 

মালামালেমূহ আঞ্চতলক 

কায বালপয়র তরতেতভং এন্ড 

সিতলভাতর োখা হপি  যথাযথ 

প্রতক্রয়ায় গ্রহণ কপর যথােমপয় 

মাতকবং, ইপন্ডতক্সং ও স্থান তনধ বারন 

কপর সুষ্ঠভাপব তবন কাপির 

মাধ্যপম েংরক্ষণ করা হয়। 

  

সিনাপরল সস্টেনারী ও 

স্যালপভি োখা: 

তবনা মূপল্য  যথােমপয় ১)সমাঃ েতহদ উল্লা, 

মহাব্যবস্থেক(অঃদাঃ)  

২)সমাঃ ফরছল কতবর 

েহকাতর কম বকিবা(প্রোেন)  
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গ) আঞ্চতলক কায বালপয়র তবতভন্ন 

োখার চাতহদার সপ্রতক্ষপি তবিরণ 

করা। 

 

ঘ) সেলপভি মালামাল েমূহ 

েংরক্ষণ ও তনলাপমর ব্যবস্থা 

গ্রহন। 

 

োধারণ প্রোেন োখা 

 

ক্রতমক 

নং 
সেবার নাম সেবা প্রদান েদ্ধতি 

প্রপয়ািনীয় কাগিেত্র 

এবং প্রাতপ্ত স্থান 

সেবা মূল্য 

এবং েতরপোধ 

সেবা প্রদাপনর 

েময়েীমা 
দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকিবা 

 োধারণ প্রোেন োখার বাৎেতরক কায বাবতল 

০১ বাৎেতরক সেৌরকর (আঞ্চতলক অতফে ও েপিিা 

ল্যাবঃ ইয়াি ব) প্রদান 

তবতধ সমািাপবক

  

োধারণ প্রোেন োখা

  

 বাতষ বক 

িনাব সমাহাম্মদ 

োখাওয়াি সহাোইন, 

ব্যবস্থােক (প্রোেন) 

সমাবাইলঃ ০১৭০০-

৭১২০১০ 

 

০২ বাৎেতরক ভূতমকর/খািনা (সোমড়া ম্যাগাতিন ও 

আঞ্চতলক অতফে) প্রদান  

তবতধ সমািাপবক

  

োধারণ প্রোেন োখা  বাতষ বক 

০৩ িীে টিউবওপয়পলর লাইপসে নবায়ন  তবতধ সমািাপবক

  

োধারণ প্রোেন োখা  বাতষ বক 

০৪ আঞ্চতলক কায বালপয় ব্যবহৃি ফপটাকতে সমতেপনর 

োতভ বতেং অনুপমাদন  

তবতধ সমািাপবক

  

োধারণ প্রোেন োখা  বাতষ বক 

০৫ সোমড়া ম্যাগাতিপন েংরতক্ষি বারুপদর লাইপসে 

নবায়ন  

তবতধ সমািাপবক

  

োধারণ প্রোেন োখা  বাতষ বক 

০৬ আঞ্চতলক অতফে, েপিিা ল্যাবঃ ইয়বাি ও েপিিা 

স্থােনায় তনরােত্তার কাপি তনপয়াতিি আনোর 

েদস্যপদর অনুপমাদন 

তবতধ সমািাপবক

  

োধারণ প্রোেন োখা  বাতষ বক 

০৭ আঞ্চতলক কায বালপয় কম বরি কম বকিবাপদর আনা-

সনওয়ার কাপি তনপয়াতিি মাইপক্রাবাপের সময়াদ 

নবায়ন 

তবতধ সমািাপবক

  

োধারণ প্রোেন োখা  বাতষ বক 

০৮ আঞ্চতলক কায বালপয় কম বরি কম বচারীপদর আনা-

সনওয়ার কাপি তনপয়াতিি স্টাফবাপের সময়াদ 

নবায়ন 

তবতধ সমািাপবক

  

োধারণ প্রোেন োখা  বাতষ বক 
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০৯ আঞ্চতলক কায বালপয় ব্যবহৃি গাড়ীগুপলার জ্বালানীর 

িন্য মহানগর েতভ বে সস্টেন (সেপিাল োম্প)-এর 

োপথ চুতক্ত নবায়ন। 

তবতধ সমািাপবক

  

োধারণ প্রোেন োখা  বাতষ বক 

 োধারণ প্রোেন োখার মাতেক কায বাবতল 

১০ বৃক্ষ সরােন েংক্রান্ত মাতেক প্রতিপবদন প্রধান 

কায বালয়, ঢাকায় সপ্ররণ 

তবতধ সমািাপবক

  

োধারণ প্রোেন োখা  প্রতি মাপের 

শুরুপি/যথােমপয় 

িনাব সমাহাম্মদ 

োখাওয়াি সহাোইন, 

ব্যবস্থােক (প্রোেন) 

সমাবাইলঃ ০১৭০০-

৭১২০১০ 

১১ এনভায়রপমন্ট এন্ড সেইফটি তবষয়ক মাতেক 

প্রতিপবদন প্রধান কায বালয়, ঢাকায় সপ্ররণ। 

তবতধ সমািাপবক

  

োধারণ প্রোেন োখা  প্রতি মাপের 

শুরুপি/যথােমপয় 

িনাব অে বণ সিযাতি 

তত্রপুরা, েহঃ ব্যবস্থােক 

(প্রোেন) 

সমাবাইলঃ ০১৫১৫-

৬২৫১০৩ 

 

১২ কম বকিবা ও কম বচারীপদর যািায়াি ভাড়া কিবপনর 

িাতলকা প্রধান কায বালয়, ঢাকায় সপ্ররণ।  

তবতধ সমািাপবক

  

োধারণ প্রোেন োখা  প্রতি মাপের 

শুরুপি/যথােমপয় 

১৩ ভ্রমণ আপদে ইসুয েংক্রান্ত মাতেক প্রতিপবদন 

ব্যবস্থােনা েতরচালক মপহাদপয়র দপ্তপর সপ্ররণ।  

তবতধ সমািাপবক

  

োধারণ প্রোেন োখা  প্রতি মাপের 

শুরুপি/যথােমপয় 

১৪ অস্থায়ী শ্রতমক/ কম বচারীপদর মাতেক হাতিরার 

প্রতিপবদন প্রধান কায বালয়, ঢাকায় সপ্ররণ।  

তবতধ সমািাপবক

  

োধারণ প্রোেন োখা  প্রতি মাপের 

শুরুপি/যথােমপয় 

১৫ কম বকিবা ও কমৃচারীপদর মাতেক হাতিরার 

প্রতিপবদন। 

তবতধ সমািাপবক োধারণ প্রোেন োখা  প্রতি মাপের 

শুরুপি/যথােমপয় 

১৬ ওয়াোর োতনর তবল েতরপোধ। তবতধ সমািাপবক োধারণ প্রোেন োখা  মাপের ২০-২৫ 

িাতরপখর মপধ্য। 

১৭ আঞ্চতলক কায বালয়, েপিিা ল্যাব ইয়বাি এবং 

সোমরা ম্যাগাতিপনর তবদুযৎ তবলতেতরপোধ 

তবতধ সমািাপবক

  

োধারণ প্রোেন োখা  মাপের ২০-২৫ 

িাতরপখর মপধ্য। 

১৮ গ্যাে তবল েতরপোধ (গ্যাে সিনাপরটর ও কযাতন্টন)     

১৯ অতফতেয়াল ল্যান্ড সফান (টিএন্ডটি) তবল েতরপোধ। তবতধ সমািাপবক োধারণ প্রোেন োখা  মাপের ২৫-৩০ 

িাতরপখর মপধ্য। 

 োধারণ প্রোেন োখার তদনতন্দন কায বাবতল 

২০ তবতভন্ন তবষপয় আন্তঃ তবভাগীয় েত্র, তবজ্ঞতপ্ত, 

ইিযাতদ তিরী তবতধ সমািাপবক 

তবতধ সমািাপবক

  

োধারণ প্রোেন োখা  োরা মাে জুপড়   

২১ োধারণ প্রোেন োখার তবতভন্ন নতথ প্রস্তুিকরণ। তবতধ সমািাপবক োধারণ প্রোেন োখা  োরা মাে জুপড়   

২২ আঞ্চতলক কায বালয়, চট্টগ্রাপমর প্রপয়ািনীয় ও 

গুরুত্বপূণ ব নতথ, িকুপমন্ট, তচঠি সরতিটাপর তলতেবদ্ধ 

তবতধ সমািাপবক োধারণ প্রোেন োখা  োরা মাে জুপড়  
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করিঃ প্রধান কায বালয় ও বাপেপক্সর অন্যান্য 

দপ্তপর/ প্রকপল্প কুতরয়ারপযাপগ সপ্ররণ। 

২৩ প্রধান কায বালয়, ঢাকা ও বাপেপক্সর অন্যান্য দপ্তর/ 

প্রকল্প হপি অগি িরুরী নতথ, িকুপমন্ট, তচঠিেত্র 

েমূহ সরতিটাপর তলতেবদ্ধ করিঃ তনতদ বট উে-

তবভাগ, োখায় সপ্ররণ।  

তবতধ সমািাপবক

  

োধারণ প্রোেন োখা  োরা মাে জুপড়   

২৪ অতিবি ছুটি, এল.এফ.এ, বতহঃ বাংলাপদে ছুটি 

েংক্রান্ত কায বাতদ েম্পাদন। 

তবতধ সমািাপবক

  

োধারণ প্রোেন োখা  োরা মাে জুপড়   

২৫ কম বকিবা/ কম বচারীপদর অবের েংক্রান্ত তবতভন্ন েত্র, 

িকুপমন্ট েংক্রান্ত কায বাতদ েম্পাদন। 

তবতধ সমািাপবক

  

োধারণ প্রোেন োখা  োরা মাে জুপড়   

২৬ প্রপয়ািনীয় িরুরী ক্রয় কায ব েম্পাদন ও 

েমন্বয়করণ। 

তবতধ সমািাপবক োধারণ প্রোেন োখা  োরা মাে জুপড়  

 

তিতলং এন্ড সপ্রািাকেন সস্টার উেতবভাগ 

তরতেতভং এন্ড সিতলভারী োখা 

 

ক্র 

নং 
সেবার নাম সেবা প্রদাপনর েদ্ধতি 

প্রপয়ািনীয় কাগিেত্র এবং 

প্রাতপ্তস্থান 

সেবার মূল্য 

এবং েতরপোধ 

েদ্ধতি 

সেবা প্রদাপনর 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বরি কম বকিবা (নাম, 

েদবী, সফান নং এবং ইপমইল ) 

১) বাপেপক্সর এবং সদেীয় অন্যান্য 

সিল গ্যাে উৎোদন সকাম্পাতনর 

অনুেন্ধান ও ওয়াকবওভার কূে 

খনন কাপি ব্যবহৃি মালামাল 

গ্রহণ , িিাবধান ও েংতেট 

সস্টাপর তবিরণ। 

১) বাপেক্স কর্তবক গৃহীি তবতভন্ন 

প্রকল্প/তবভাপগর চাতহদা অনুযায়ী ইসুযকৃি 

ক্রয়াপদপের তবেরীপি তবতভন্ন সদে হপি 

আমদানীকৃি তবপদতেক মালামাল 

প্রাথতমক েয বাপয় চালান সমািাপবক 

গণনাাপূব বক তরতেতভং ও সিতলভারী 

োখায় েংরক্ষণ করা হয়। 

২)েংতেট কম বকিবা ও কম বচারীপদর 

োতব বক িত্তা¡বধাপন েপব বাচ্চ েিকবিা ও 

োবধানিার োপথ আমদানীকৃি 

যন্ত্র/যন্ত্রাংে, হাি বওয়যার , েফটওয়যার, 

তবপফারক , তবপফারক োমগ্রী 

সকতমকযাল, তেপমন্ট, োইেেমূহ যথাযথ 

তরতেতভং এন্ড সিতলভারী োখা তবনা মূপল্য  যথােমপয় ১)সমাঃ েতহদ উল্লা, 

মহাব্যবস্থেক(অঃদাঃ)  

২)উপম্ম খাপয়র িান্নতুল হুমায়রা 

উেমহাব্যবস্থােক(ইপলকিতনক্স) 

৩) সমাঃ আহোন উল্লাহ সচৌধুরী 

েহকারী ব্যবস্থােক(ইপলকিতনক্স) 
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সগািাউন/সেি/ইয়াপি ব 

গুদামিাি/েংরক্ষন করা হয় ও মান 

েতরমােক েনদ প্রদাপনর তনতমপত্ত 

েংতেট তবভাগ/ প্রকপল্প বািবা সপ্ররণ করা 

হয়। 

৩) তবপদতেক মালামাপলর বাস্তব অবস্থা 

যাচাই-বাছাই এবং কতমটি কর্তবক প্রদত্ত 

মানেতরমােক েনপদর তভতত্তপি এম আর 

আর প্রস্তুি করা হয়। েরবরাহকৃি 

মালামাপলর অোমিস্যিা থাকপল িা 

প্রোেন তবভাপগর মাধ্যপম ক্রয় উে-

তবভাগপক েরবিী প্রপয়ািনীয় ব্যবস্থা 

গ্রহপনর তনতমপত্ত অবতহি করা হয়। 

প্রস্তুিকৃি এম আর আর েমূহ েংতেট 

ভান্ডার োখার প্রপয়ািনীয় কায বক্রম সেপষ 

তহোব তবভাগ ও েংতেট তবভাগ/প্রকল্প 

দপ্তপর সপ্ররণ করা হয়। 

তরগ ইকুইেপমন্ট এন্ড তিতলং সেয়াে ব োখা 

ক্র নং সেবার নাম সেবা প্রদাপনর েদ্ধতি 
প্রপয়ািনীয় কাগিেত্র 

এবং প্রাতপ্তস্থান 

সেবার মূল্য এবং 

েতরপোধ েদ্ধতি 

সেবা প্রদাপনর 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বরি কম বকিবা (নাম, েদবী, 

সফান নং এবং ইপমইল ) 

২) বাপেপক্সর এবং সদেীয় অন্যান্য 

সিল গ্যাে উৎোদন সকাম্পাতনর 

অনুেন্ধান কূে খনন এবং গ্যাে 

উৎোদন বৃতদ্ধর লপক্ষয কূে 

ওয়াকবওভার কাপি ব্যবহৃি তরগ 

এবং অন্যান্য খনন যন্ত্র ও যন্ত্রাংে 

যথাযথ গ্রহন, মাতকবং, গ্রুতেং, 

ইনপিতক্সং, েংরক্ষণ ও  চাতহদা 

সমািাপবক তবতভন্ন প্রকপল্প সপ্ররণ 

করা হয়। 

১) 

(ক) তরগ ইকুইেপমন্ট: বাপেক্স অনুেন্ধান 

কূে খনন এবং তবতভন্ন কূপে 

ওয়াকবওভার কায ব েম্পাদপনর িন্য 

তবতভন্ন প্রকপল্পর চাতহদা সমািাপবক তরগ  

েতরচালনার িন্য মালামাল, যন্ত্র ও 

যন্ত্রাংে সেয়াে ব োট বে েমূহ তরতেতভং 

এন্ড সিতলভাতর োখা হপি গ্রহণ কপর  

মাতকবং ও স্থান তনধ বারন কপর সুষ্ঠভাপব 

েংরক্ষণ করা হয়। এরের ই-সটাতরং 

েফটওয়যাপরর মাধ্যপম উক্ত যন্ত্র ও 

যন্ত্রাংে এবং মালামাপলর ইনপিতক্সং গ্রুে 

তনধ বারণ করা হয়। 

(খ) তিতলং সেয়াে ব:  তিতলং এর টুলে - 

ইকুইেপমন্ট েমূহ, লাইনার সহংগার ও 

তরগ ইকুইেপমন্টম এন্ড 

তিতলং সেয়াে ব োখা 

তবনা মূপল্য  যথােমপয় ১)সমাঃ েতহদ উল্লা, 

মহাব্যবস্থেক(অঃদাঃ)  

২) সমাঃ আলাউতিন 

 খননতবদ 

 



55 
 

এক্সপোতরে, সকতেং এক্সপোতরে, সকতেং 

সহংগার, টিউতবং সহংগার (সপ্রািাকেন 

সেকার, সেকার সেটিং টুলে, 

আরটিটিএে সেকার), তবতভন্ন ওপয়ল 

লাগ, তবতভন্ন ওপয়ল তফতেং টুলে এন্ড 

এক্সপোতরে েমূহ, ওপয়ল কমতলেপনর 

তবতভন্ন মালামাল ও টুলে েমূহ, ওপয়ল 

সটতস্টং টুলে েমূহ ইঙচ সটতস্টং 

মালামালেমূহ, ওপয়ল কপিাল টুলে ও 

মালামাল েমূহ( ইঙচ, 

িধে,সচাকপমতনপফাল্ড, ওপয়ল সহি), 

তবতভন্ন হাইপিাতলক লাইন এবং ভাল্ব, 

সপ্রোর সগি (তবতভন্ন সপ্রোর সরটিং), 

সহন্ডটুলে তবতভন্ন োইি (সরি, সহমার, 

স্ক্র-িাইভার, সহমার সরি, োইে সরি, 

ইিযাতদ), তবতভন্ন ধরপনর েীল েমূহ 

ইিযাতদ মালামাল ও যন্ত্র/যন্ত্রাংে 

আমদাতন সেপষ যথাযথ প্রতক্রয়ায় কূে 

খনন কাি এবং ওয়াকবওভার  কায ব 

েম্পাদপনর িন্য তরতেতভং এন্ড 

সিতলভাতর োখা হপি গ্রহণ কপর 

যথােমপয় মাতকবং, স্থান তনধ বারন কপর 

সুষ্ঠভাপব েংরক্ষণ করা হয়। 

 এরের ই-সটাতরং  েফটওয়যাপরর 

মাধ্যপম উক্ত যন্ত্র ও যন্ত্রাংে এবং 

মালামাল এর ইনপিতক্সং গ্রুে তনধ বারণ 

করা হয়। 

৩।উক্ত তরপগর মালামাল, যন্ত্র ও যন্ত্রাংে 

েমূহ ও তিতলং এর মালামাল এবং 

যন্ত্রাংে, সেয়াে ব েমূহ চাতহদারকারী 

তবভাপগর চাতহদার েতরপপ্রতক্ষপি যথা 

েমপয় তবতভন্ন প্রকপল্প সপ্ররনর ব্যবস্থা 

এবং সপ্ররণ করা হয়। 

৪।উক্ত েকল যন্ত্র /যন্ত্রাংে এবং 

মালামাল েমূহ তবন কাি ব /সলিার বুক 

এর মাধ্যপম গ্রহণ ও তবিরণ েথােমপয় 
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তলতেবদ্ধ করা হয়। উক্ত কম বকাপন্ডর 

োপথ োপথ ই-সটাতরং েফটওয়যাপরর 

মাধ্যপম হালনাগাদ করা হয়। তক 

েতরমাণ মালামাল যন্ত্র ও যন্ত্রাংে সপ্ররণ 

করা হপয়পছ ও বিবমাপন মজুদ আপছ এর 

একটি বাতষ বক প্রতিোদন িাতলকা 

প্রতিবছর েদর দপ্তর ঢাকা তনরীক্ষা উে-  

তবভাপগর প্রতিতনতধর উেতস্থতিপি প্রস্তুি 

করা হয়। 

 

সকতমকযাল এন্ড সপ্রািাকেন োখা 

ক্র নং সেবার নাম সেবা প্রদাপনর েদ্ধতি 
প্রপয়ািনীয় কাগিেত্র 

এবং প্রাতপ্তস্থান 

সেবার মূল্য এবং 

েতরপোধ েদ্ধতি 

সেবা প্রদাপনর 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বরি কম বকিবা (নাম, েদবী, 

সফান নং এবং ইপমইল ) 

৩) সটকতনকযাল োতভ বপেে ও 

উৎোদন তবভাপগর চাতহদার 

আওিায় আমদানীকৃি েকল 

ধরপনর মালামাল গ্রহণ , 

িিাবধান ও চাতহদা সমািাপবক 

তবতভন্ন প্রকপল্প সপ্ররণ । 

বাপেপক্সর অনুেন্ধান ও ওয়াকবওভার কূে 

খনন কাপি ব্যবহৃি েকল ধরপনর মাি 

ও কমতলেন সকতমকযালে, তেপমন্ট, 

তেপমন্ট এতিটিভে উৎোদন কাপি 

প্রপয়ািনীয় যন্ত্র, যন্ত্রাংে, সকমতকযাল,  

সকমতকযাল এন্ড সপ্রািাকেন োখায় 

েংরক্ষন করা হয়। ই-সটাতরং 

েফটওয়যাপরর মাধ্যপম মালামাপলর 

ইনপিতক্সং তনধ বারণ করা হয়। 

চাতহদাকারী তবভাপগর চাতহদার সপ্রতক্ষপি 

যথােমপয় প্রকপল্প সপ্ররন করা হয়। তবন 

কাি ব ও সলিাপরর মাধ্যপম মালামাপলর 

গ্রহণ/তবিরন  তলতেবদ্ধ করা হয় এবং ই-

সস্টাতরং েফটওয়যাপর িাৎক্ষতনক 

হালনাগাদ করা হয়। এছাড়াও প্রতিবছর 

েদর দপ্তর ঢাকার তনরীক্ষা উেতবভাপগর 

প্রতিতনতধর উেতস্থতিপি মালামাপলর 

বাতষ বক প্রতিোদন িাতলকা প্রস্তুি করা 

হয়। 

সকতমকযাল এন্ড 

সপ্রািাকেন োখা 

তবনা মূপল্য  যথােমপয় ১)সমাঃ েতহদ উল্লা, 

মহাব্যবস্থেক(অঃদাঃ)  

২)উপম্ম খাপয়র িান্নতুল হুমায়রা 

উেমহাব্যবস্থােক(ইপলকিতনক্স) 

৩) সমাঃ আহোন উল্লাহ সচৌধুরী 

েহকারী ব্যবস্থােক(ইপলকিতনক্স) 
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অপটা সেয়ার োখা 

ক্র নং সেবার নাম সেবা প্রদাপনর েদ্ধতি 
প্রপয়ািনীয় কাগিেত্র 

এবং প্রাতপ্তস্থান 

সেবার মূল্য এবং 

েতরপোধ েদ্ধতি 

সেবা প্রদাপনর 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বরি কম বকিবা (নাম, েদবী, 

সফান নং এবং ইপমইল ) 

৪) প্রপকৌেল তবভাপগর চাতহদার 

আওিায় আমদানীকৃি ও 

স্থানীয়ভাপব ক্রয়কৃি   অপটা 

সেয়ার েমূহ গ্রহণ , িিাবধান 

ও চাতহদা সমািাপবক তবিরণ । 

বাপেপক্সর অনুেন্ধান ও ওয়াকবওভার কূে 

খনন কাপি ব্যবহৃি েকল ধরপনর 

মালামাল েতরবহন কাপি সবে তকছু 

ভারী যানবাহন রপয়পছ। এেকল ভারী  

যানবাহন সযমন োইে সকতরয়ার, সলা-

সবি সিইলর, হাই-সবি সিইলর, িাক, 

তবতভন্ন সকোতেটির সক্রন ও ফকব তলফ্ট 

ইিযাতদ যানবাহপনর সেয়ার োট বে েমূহ  

প্রপকৌেল তবভাপগর চাতহদা অনুযায়ী 

ক্রয়াপদপের তবেরীপি তবতভন্ন সদে হপি 

আমদানী সেপষ ও স্থানীয় েয বাপয় 

ক্রয়কৃি মালামালেমূহ আঞ্চতলক 

কায বালপয়র তরতেতভং এন্ড সিতলভাতর 

োখা হপি  যথাযথ প্রতক্রয়ায় গ্রহণ কপর 

যথােমপয় মাতকবং, ইপন্ডতক্সং ও স্থান 

তনধ বারন কপর সুষ্ঠভাপব েংরক্ষণ করা 

হয়। েরবিীপি প্রকল্প/তবভাপগর চাতহদা 

অনুযায়ী মালামাল ও যন্ত্রাংে েমূহ খুব 

েিকবিার েতহি  তবতভন্ন প্রকপল্প প্ররপনর 

কাি করা হয়। িরুরী তভতত্তপি মালামাল 

ও যন্ত্রাংে েমূহ সেৌছাপনর কাি ও করা 

হয়। সেরাল  অপটাপমাবাইল এন্ড 

ইপলকতিকযাল ও সেরাল সমতেনেে ও 

তিতলং ইকুইেপমন্ট  উে-তবভাপগর 

চাতহদা অনুযায়ী যন্ত্রাংে ইসুয করা হয়। 

স্টক কাি ব ও সলিাপরর মাধ্যপম 

মালামাপলর গ্রহণ/তবিরন  তলতেবদ্ধ করা 

হয় এবং ই-সস্টাতরং েফটওয়যাপর 

িাৎক্ষতনক হালনাগাদ করা হয়। 

এছাড়াও প্রতিোদন েীপট প্রতি অথ ব 

বছপরর মালামাল/ যন্ত্রাংপের মজুপদর 

েতরমান উপল্লখ করা হয়। 

অপটা সেয়ার োখা তবনা মূপল্য  যথােমপয় ১)সমাঃ েতহদ উল্লা, 

মহাব্যবস্থেক(অঃদাঃ)  

২)উপম্ম খাপয়র িান্নতুল হুমায়রা 

উেমহাব্যবস্থােক(ইপলকিতনক্স) 

৩) সমাঃ আহোন উল্লাহ সচৌধুরী 

েহকারী ব্যবস্থােক(ইপলকিতনক্স) 
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সকন্দ্রীয় অপটাপমাবাইল এন্ড ইপলকতিকযাল ওয়াকবেে উে-তবভাগ 

 

অপটা সমাবাইল োখা 

 

ক্রম সেবার নাম সেবা প্রধান েদ্ধতি 

প্রপয়ািনীয় 

কাগিেত্র এবং 

প্রাতপ্তস্থান 

সেবার মূল্য এবং 

েতরপোধ েদ্ধতি 

সেবা প্রদাপনর 

েময়েীমা 
দাতয়ত্বরি কম বকিবা (নাম, েদবী, সফান নং, ই-সমইল) 

০১। বাপেক্স আঞ্চতলক কায বালয়, 

চট্টগ্রাপমর তনয়ন্ত্রণাধীন ভারী 

যানবাহনেমূপহর যথাযথ 

সমরামি, রক্ষণাপবক্ষণ ও 

োতভ বতেং কাি করা।   

আঞ্চতলক কায বালয়, 

চট্টগ্রাপমর যানবাহন োখার 

চাতহদার সপ্রতক্ষপি 

কারখানার আওিাধীন ভারী 

যানবাহন (লং বতি িাক, 

প্রাইমমুভার, সিইলর, োইে 

কযাতরয়ার, তলফটার, সক্রন) 

এর যথাযথ সমরামি ও 

োতভ বতেং করা হয়। এপক্ষপত্র 

ভান্ডার োখা হপি 

প্রপয়ািনীয় মালামাল/ 

যন্ত্রাংে আইতিএন/ সলাকাল 

তরকুইতিেন ইিযাতদর 

মাধ্যপম ইসূয করা হয়। সয 

েকল মালামাল/ যন্ত্রাংে 

ভান্ডাপর মজুদ থাপক না। িা 

নতথ উত্থােপনর  মাধ্যপম ক্রয় 

কপর ভান্ডাপর প্রপয়ািনীয় 

এমআরআর 

েম্পাদনপূব©ক ইসূয কপর 

তনিস্ব ওয়াক©েপে তফটিং 

সটতস্টং ও কতমেতনং করা 

হয়। এছাড়া কারখানায় সয 

েকল মালামাল যন্ত্রাংে 

সমরামপির প্রপয়ািনীয় 

তলতখি/ই-সমইল/ 

ওয়াক© অিার 

অনুযায়ী সেবা 

প্রদান করা হয়। 

তবনা মূপল্য 

সমরামি কাি 

অনুপমাদন এবং 

রািস্ব খাি হপি 

বাপিট ছাড় 

োপেপক্ষ কাি 

করা হয়।  

মালামাল প্রাতপ্ত/ 

ভান্ডার হপি 

মালামাল ইসূয 

করার ের 

যানবাহন োখার 

গাতড় চাতহদার 

তেতিউল 

অনুযায়ী সেবা 

প্রদান করা হয়।  

িগদীে কুমার নাথ 

ব্যবস্থােক (যাতন্ত্রক) 

০১৭০০৭১২০৩২ 

Jagadish.cuet@yahoo..com 

gmct@bapex.com.bd 

 

about:blank
mailto:gmct@bapex.com.bd
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ব্যবস্থা নাই। উক্ত মালামাল/ 

যন্ত্রাংপের নতথ উত্থােপনর 

মাধ্যপম অনুপমাদপনর 

সপ্রতক্ষপি বাতহপরর 

ওয়াক©েপে সমরামি কপর 

তনিস্ব ওয়াক©েপে 

গাতড়পি তফটিং, সটতস্টং ও 

কতমেতনং করা হয়।  

০২। আঞ্চতলক কায বালয়, 

চট্টগ্রাপমর পুপলর খাপি 

ব্যবহৃি হালকা 

যানবাহনেমূহ সমরামি ও 

োতভ বতেং কারা হয়।   

আঞ্চতলক কায বালয়, 

চট্টগ্রাপমর যানবাহন োখার 

চাতহদার তভতত্তপি পুপলর 

খাপি ব্যবহৃি হালকা 

যানবাহন/ িীে/ তেকআে 

তনিস্ব ওয়াক©েপে 

সমরামি ও োতভ বতেং করা 

হয়। বড় ধরপনর সমরামি 

কাপির সক্ষপত্র তবপেষ 

প্রপয়ািনপন নতথ 

অনুপমাদপনর মাধ্যপম 

বাতহপরর ভাল মাপনর 

ওয়াক©েে হপি 

প্রপয়ািনীয় সমরামি ও 

োতভ বতেং করা হয়।  

তলতখি/ই-সমইল/ 

ওয়াক© অিার 

অনুযায়ী সেবা 

প্রদান করা হয়। 

তবনা মূপল্য 

সমরামি কাি 

অনুপমাদন এবং 

রািস্ব খাি হপি 

বাপিট ছাড় 

োপেপক্ষ কাি 

করা হয়। 

মালামাল প্রাতপ্ত 

োপেপক্ষ কাপির 

ধরণ অনুযায়ী 

োতভ বে প্রদান 

করা হয়।  

০৩। তবতভন্ন প্রকপল্প ভারী 

যানবাহন সমরামি ও 

রক্ষণাপবক্ষপণর কাপির 

তনতত্তপি ভান্ডার হপি 

প্রপয়ািনীয় মালামাল/ 

যন্ত্রাংে সপ্ররপণর 

েহপযাতগিা করা।  

তবতভন্ন প্রকপল্পর চাতহদার 

সপ্রতক্ষপি প্রপকৌেল তবভাপগর 

তনপদ বেক্রপম তবতভন্ন 

মালামাল/ যন্ত্রাংে োতব বক 

সেতেপকেন অনুযায়ী 

প্রকপল্প সপ্ররপণর তনতমপত্ত 

ভান্ডারপক েহপযাতগিা করা।  

তলতখি/ই-সমইল/ 

আইতিএন অনুযায়ী 

সেবা প্রদান করা 

হয়। 

তবনা মূ পল্য ই-সমইল 

অনুযায়ী 

চাতহদার 

তভতত্তপি োতভ বে 

প্রদান করা হয়।   

০৪। তবতভন্ন ধরপণর গাতড়র 

তবতভন্ন মালামাল/ যন্ত্রাংপের 

আলাদা চাতহদােত্র প্রস্তুি 

করা এবং ভান্ডার তলয়াপরস 

প্রপকৌেল তবভাগ, ঢাকার ই-

সমইল বািবা বা আইতিএন 

এর সপ্রতক্ষপি তবতভন্ন ধরপণর 

গাতড়র মালামাপলর োতব বক 

সেতেপকেন প্রদান কপর 

চাতহদা েত্র প্রস্তুি এবং 

তলতখি/ই-সমইল/ 

ওয়াক© অিার 

অনুযায়ী সেবা 

প্রদান করা হয়। 

তবনা মূপল্য।    কাপির ধরণ 

অনুযায়ী।   

িগদীে কুমার নাথ 

ব্যবস্থােক (যাতন্ত্রক) 

০১৭০০৭১২০৩২ 

Jagadish.cuet@yahoo..com 

gmct@bapex.com.bd 

about:blank
mailto:gmct@bapex.com.bd
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গ্রহণ পূব©ক প্রধান 

কায বালপয় সপ্ররণ করা।    

ভান্ডার তলয়াপরস 

েংগ্রহপূব©ক প্রধান 

কায বালপয় সপ্ররণ করা হয়।  

 

ইপলকতিকযাল ওয়াকবেে োখা 

 

ক্রম সেবার নাম সেবা প্রধান েদ্ধতি 
প্রপয়ািনীয় কাগিেত্র এবং 

প্রাতপ্তস্থান 

সেবার মূল্য এবং 

েতরপোধ েদ্ধতি 

সেবা প্রদাপনর 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বরি কম বকিবা (নাম, েদবী, সফান 

নং, ই-সমইল) 

০১। আঞ্চতলক কায বালয়, চট্টগ্রাপমর 

তনয়ন্ত্রণাধীন ভারী এবং হালকা 

যানবাহপনর যাবিীয় 

ইপলকতিকযাল তেপস্টম সমরামি 

ও োতভ বতেং করা হয়।  

চট্টগ্রাম আঞ্চতলক কায বালপয়র 

তনয়ন্ত্রণাধীন ভারী যানবাহন (িাক, 

সিইলর, সক্রন, তলফটার) এবং পুপলর 

খাপি ব্যবহৃি হালকা যানবাহপনর 

গাতড়র চাতহদা েপত্রর তভতত্তপি তনিস্ব 

ওয়াক©েপে তবতভন্ন ইপলকতিকযাল 

সমরামি ও োতভ বতেং করা হয়। 

প্রপয়ািপন ভান্ডার োখা হপি প্রপয়ািনীয় 

ইপলকতিকযাল মালামাল/ যন্ত্রাংে ইসূয 

করা হয় এবং ভান্ডাপর সয েমস্ত 

মালামাল/ যন্ত্রাংে মজুদ নাই িা নতথ 

অনুপমাদপনর মাধ্যপম স্থানীয় বািার 

হপি ক্রয় করা হয়।  

তলতখি/ই-

সমইল/আইতিএন/ ওয়াক© 

অিার অনুযায়ী সেবা প্রদান 

করা হয়। 

তবনা মূপল্য।    কাপির ধরণ 

অনুযায়ী।   

িগদীে কুমার নাথ 

ব্যবস্থােক (যাতন্ত্রক) 

০১৭০০৭১২০৩২ 

Jagadish.cuet@yahoo..com 

gmct@bapex.com.bd 

 

সমাঃ মুতিবুল ইেলাম 

ব্যবস্থােক (যাতন্ত্রক) 

০১৯১১-৯৫৩৮০৯, ০১৭০০৭১২০৩৩ 

Mujib.bapex04@gmail.com 

gmct@bapex.com.bd 

০২।  আঞ্চতলক কায বালয়, চট্টগ্রাপমর 

প্রোেতনক ভবন, ওয়যার হাউি, 

সগািাউন, েপিিা সগািাউন, 

হালদা ম্যাগতিন সগািাউন এ 

ইিযাতদ তবতভন্ন ধরপণর 

ইপলকতিকযাল লাইন সমরামি 

করা।  

প্রোেন ও ভান্ডার োখার আইতিএন/ 

নতথর চাতহদা েপত্রর তভতত্তপি আঞ্চতলক 

কায বালয়, চট্টগ্রাপমর অতফে ভবন, 

ওয়যার হাউি, সগািাউন, েপিিা 

সগািাউন, হালদা ম্যাগতিন সগািাউন এ 

তবতভন্ন ইপলকতিকযাল, আইতেএে লাইন, 

ইন্টারপনট লাইন সমরামি, েংপযািন ও 

প্রতিস্থােন করা হয়।  

তলতখি/আইতিএন/ 

ওয়াক© অিার/ নতথর 

চাতহদা অনুযায়ী সেবা প্রদান 

করা হয়। 

তবনা মূপল্য।    কাপির ধরণ 

অনুযায়ী।   

০৩।  আঞ্চতলক কায বালয়, চট্টগ্রাপমর 

োওয়ার হাউপি অবতস্থি তবতভন্ন 

ইপলকতিকযাল ইকুইেপমন্ট এবং 

60KVA গ্যাে সিনাপরটর এর 

তবতভন্ন রক্ষণাপবক্ষণ ও োতভ বতেং 

কাি করা হয়।  

আঞ্চতলক কায বালয়, চট্টগ্রাপমর োওয়ার 

হাউপি অবতস্থি িাসফারমার, PFI 

Unit এবং 60KVA গ্যাে 

সিনাপরটর এর চাতহদা অনুযায়ী তবতভন্ন 

োতভ বতেং ও রক্ষণাপবক্ষণ কাি করা। 

প্রপয়ািপন নতথ অনুপমাদপনর সপ্রতক্ষপি 

বড় ধরপণর সমরামি ও োতভ বতেং এবং 

মালামাল যন্ত্রাংে ক্রয় করা হয়।  

কাপির চাতহদা অনুযায়ী তবনা মূপল্য।    কাপির ধরণ 

অনুযায়ী। যথা 

েমপয় োতভ বে প্রদান 

করা হয়।   

about:blank
mailto:gmct@bapex.com.bd
mailto:Mujib.bapex04@gmail.com
mailto:gmct@bapex.com.bd


61 
 

 

যানবাহন োখা 

 

ক্রম সেবার নাম সেবা প্রধান েদ্ধতি 
প্রপয়ািনীয় কাগিেত্র 

এবং প্রাতপ্তস্থান 

সেবার মূল্য এবং 

েতরপোধ েদ্ধতি 

সেবা প্রদাপনর 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বরি কম বকিবা (নাম, েদবী, সফান 

নং, ই-সমইল) 

০১। বাপেপক্সর ভারী 

যানবাহনেমূহপর  রক্ষণাপবক্ষণ 

কাি িদারতক এবং তেতিউল 

সপ্রাগ্রাতমং এর মাধ্যপম 

লতিতস্টক োপোট© প্রদান 

তরগ যন্ত্রাংে ও অন্যান্য 

মালামাল সপ্ররণ।  

চট্টগ্রাম ভান্ডার/ তেএন্ডএফ/ তবতভন্ন 

প্রকল্প/ স্থােনা/ তবভাপগর চাতহদা 

অনুযায়ী ভারী যানবাহনেমূপহর 

তেতিউল সপ্রাগ্রাতমং কপর তরগ 

যন্ত্রাংে, সকতমকযাল, সকতেং োইে 

ও অন্যান্য মালামাল সপ্ররণ করা 

এবং বন্দর হপি েপিিা সগািাউন ও 

কমপলক্স ইয়াপি ব েতরবহণ করা।   

তলতখি/আইতিএন/ই-

সমইল অনুযায়ী সেবা 

প্রদান করা হয়। 

তবতভন্ন প্রকল্প/ 

স্থােনায় মালামাল/ 

যন্ত্রাংে সপ্ররপণর 

সপ্রতক্ষপি 

প্রপয়ািনীয় েতরবহণ 

খরচ (জ্বালানী/ 

TA/ DA ও 

অন্যান্য খরচ) 

েংতেট প্রকল্প/ 

স্থােনা হপি নতথ 

উত্থােপনর মাধ্যপম 

বাপিট েংগ্রহ করা 

হপয়।   

কাগপির ধরণ 

অনুযায়ী 

সমাঃ মুতিবুল ইেলাম 

ব্যবস্থােক (যাতন্ত্রক) 

০১৯১১-৯৫৩৮০৯, ০১৭০০৭১২০৩৩ 

Mujib.bapex04@gmail.com 

gmct@bapex.com.bd 

০২। আঞ্চতলক কায বালপয়র 

তনয়ন্ত্রণাধীন যানবাহনেমূপহর 

সকন্দ্রীয় কারখানায় সমরামি 

ও রক্ষণাপবক্ষণ কাি করা।  

যানবাহনেমূপহর যাতন্ত্রক েমস্যা 

সদখা তদপল চাতহদা অনুযায়ী সমরামি 

ও োতভ বতেং করা হয়। এপক্ষপত্র 

প্রপয়ািনীয় মালামাল চট্টগ্রাম ভান্ডার 

হপি তরকুইতিেন/তিএন এর মাধ্যপম 

েংগ্রহ করা হয়।  বড় ধরপণর কাপির 

সক্ষপত্র েরীক্ষণপূব©ক নতথপি 

অনুপমাদপনর মাধ্যপম মালামাল ক্রয়  

ও সমরামি কায বাতদ েম্পাদন করা 

হয়।  

সকন্দ্রীয় অপটা সমাবাইলে 

এন্ড ইপলকতিকযাল োখা 

হপি চাতহদা অনুযায়ী।  

মালামাল ক্রয় ও 

সমরামি কাি 

নতথপি অনুপমাদন 

ও রািস্ব খাি হপি 

বাপিট ছাড় 

োপেপক্ষ করা হয়।  

মালামাল প্রাতপ্তর 

ের এবং নতথর 

অনুপমাদন ও 

বাপিট ছাপড়র 

ের কাগপির 

ধরণ অনুযায়ী 

যথা েমপয়র 

মপধ্য কায বাতদ 

েম্পাদন করা 

হয়।  

০৩। সকাম্পানীর বাতষ বক 

বনপভািন, ক্রীড়ানুষ্ঠান, 

োংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং 

তবতভন্ন তদবে উেলপক্ষয 

আপয়াতিি অনুষ্ঠাপন 

চাতহদা অনুযায়ী/ তবতধ সমািাপবক তলতখি/আইতিএন/ই-

সমইল/ সমৌতখক চাতহদা 

অনুযায়ী সেবা প্রদান করা 

হয়। সকান তনতদ বট ফরম 

নাই।  

তবনা মূ পল্য কাগপির ধরণ 

অনুযায়ী 

mailto:Mujib.bapex04@gmail.com
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যািায়াপির িন্য গাতড় 

েরবরাহ করা। 

০৪। সকাম্পানীর তনিস্ব হালাকা ও 

ভারী যানবাহনেমূপহর 

সরতিপেেন, রুটোরতমট, 

তফটপনে, ট্যাক্সপটাপকন ও 

বীমা নাবায়ন েংক্রান্ত কাি 

েম্পান করা।  

েরকারী তবতধ সমািাপবক এবং 

সেবা প্রিযােীপদর চাতহদা অনুযায়ী 

তলতখি/আইতিএন/ই-

সমইল/ সমৌতখক চাতহদা 

অনুযায়ী সেবা প্রদান করা 

হয়। সকান তনতদ বট ফরম 

নাই।  

তবনা মূ পল্য কাগপির ধরণ 

অনুযায়ী 

 

সকন্দ্রীয় সমতেনেে ও তিতলং ইকুইেপমন্ট উেতবভাগ 

সমতেনেে োখা 

 

ক্রম সেবার নাম সেবা প্রধান েদ্ধতি 
প্রপয়ািনীয় কাগিেত্র এবং 

প্রাতপ্তস্থান 

সেবার মূল্য এবং 

েতরপোধ েদ্ধতি 

সেবা প্রদাপনর 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বরি কম বকিবা (নাম, েদবী, সফান 

নং, ই-সমইল) 

০১। তবতভন্ন প্রকল্প হপি সপ্ররণকৃি তরগ 

ও তিতলং মালামাল/ যন্ত্রাংে 

সমরামি তিরী রক্ষণাপবক্ষণ করা ।  

প্রকপল্পর ই-সমইল বািবা/ আইতিএন 

সপ্রতক্ষপি কারখানার তবতভন্ন সমতেন দ্বারা 

চাতহদা সমািাপবক তবতভন্ন তরগ ও তিতলং 

যন্ত্রাংে সমতেতনং সফতব্রপকেন ও তিরী 

কপর তিএন এর মাধ্যপম আবার প্রকপল্প 

সপ্ররণ করা হয়।  

তলতখি/ই-

সমইল/আইতিএন/ ওয়াক© 

অিার অনুযায়ী সেবা প্রদান 

করা হয়। 

তবনা মূপল্য।    কাপির ধরণ 

অনুযায়ী।   

সমাঃ মুতিবুল ইেলাম 

ব্যবস্থােক (যাতন্ত্রক) 

০১৯১১-৯৫৩৮০৯, ০১৭০০৭১২০৩৩ 

Mujib.bapex04@gmail.com 
gmct@bapex.com.bd 

০২।  কারখানার তবতভন্ন হালকা ও ভারী 

যানবাহনেমূপহর মালামাল/ 

যন্ত্রাংে সমতেতনং এবং তিরী করা।  

অপটা সমাবাইল োখার চাতহদার 

সপ্রতক্ষপি গাতড় সমরামপির সুতবধাপথ ব 

তবতভন্ন যন্ত্রাংে (তেন, বুে, নাট, সবাল্ট, 

বাপকট) ইিযাতদ সমতেতনং মতিতফপকেন 

এবং তিরী করা হয়।  

তলতখি/ ওয়াক© অিার 

অনুযায়ী সেবা প্রদান করা 

হয়। 

তবনা মূপল্য।    কাপির ধরণ 

অনুযায়ী।   

 

তিতলং ইকুইেপমন্ট োখা 

 

ক্রম সেবার নাম সেবা প্রধান েদ্ধতি 
প্রপয়ািনীয় কাগিেত্র এবং 

প্রাতপ্তস্থান 

সেবার মূল্য এবং 

েতরপোধ েদ্ধতি 

সেবা প্রদাপনর 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বরি কম বকিবা (নাম, েদবী, সফান 

নং, ই-সমইল) 

০১। কারখানার তবতভন্ন গাতড়র বতি 

ওপয়তল্ডং সিতন্টং সমরামি ও 

সফতব্রপকেন করা।  

গাতড়র চাতহদা েপত্রর তভতত্তপি 

কারখানার তনিস্ব ওপয়ল্ডার দ্বারা 

তবতভন্ন পুরািন গাতড়র বতি ওপয়তল্ডং, 

সফতব্রপকেন, ব্যাটারী বক্স, গাতড়র 

তলতখি/ই-সমইল/আইতিএন/ 

ওয়াক© অিার অনুযায়ী সেবা 

প্রদান করা হয়। 

তবনা মূপল্য।    কাপির ধরণ 

অনুযায়ী।   

সমাঃ মুতিবুল ইেলাম 

ব্যবস্থােক (যাতন্ত্রক) 

০১৯১১-৯৫৩৮০৯, ০১৭০০৭১২০৩৩ 

Mujib.bapex04@gmail.com 
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তবতভন্ন টযান্ড ওপয়তল্ডং ও সমরামি 

কাি করা হয়।  

gmct@bapex.com.bd 

০২।  আঞ্চতলক কায বালয় চট্টগ্রাপম 

তবতভন্ন োতনর োম্প, োতনর 

লাইন, গ্যাে লাইন ইিযাতদ 

সমরামি ও োতভ বতেং করা হয়।  

আঞ্চতলক কায বালয়, চট্টগ্রাপমর প্রোেন 

োখার চাতহদার সপ্রতক্ষপি অতফে 

ভবপনর তবতভন্ন ওয়াটার োম্প এবং এর 

েংযুক্ত ওয়াটার লাইন সমরামি গ্যাে, 

লাইন সমরামি এবং অপটা সমাবাইল 

োখার তবতভন্ন যন্ত্রাংে সখালা ও তফটিং 

তবতভন্ন পুলার ও টুলে তিরী ইিযাতদ 

কাি করা হয়।  

তলতখি/আইতিএন/ওয়াক© 

অিার অনুযায়ী সেবা প্রদান 

করা হয়। 

তবনা মূপল্য।    কাপির ধরণ 

অনুযায়ী।   

 

সকাম্পানী েতচবালয় 

 

ক্রতম

ক নং 
সেবার নাম সেবা প্রদান েদ্ধতি 

প্রপয়ািনীয় 

কাগিেত্র 

এবং 

প্রাতপ্তস্থান 

সেবার মূল্য এবং 

েতরপোধ েদ্ধতি 

সেবা 

প্রদাপনর 

েময়েী

মা 

দাতয়ত্বরি কম বকিবা (নাম, েদবী, সফান 

নং, ইপমইল) 

১। েরকার, েংেদ, মন্ত্রণালয়, 

সেপিাবাংলার চাতহদানুযায়ী 

িথ্য/ উোত্ত/ েমন্বয় েভার 

প্রতিপবদন প্রতিপবদন সপ্ররণ। 

িকুপমন্ট   িন-

েংপযাগ ও 

আইন োখা 

তবনামূপল্য যথােীঘ্র/ 

তনতদ বট 

িাতরপখর 

মপধ্য 

সমাঃ িাতকর সহাপেন 

মহাব্যবস্থােক 

সকাম্পাতন েতচবালয় 

সমাবাইলঃ ০১৭৩০০৮৭১৯৯ 

ইপমইলঃ 

secretary@bapex.com.b

d 

২। দুদক / িথ্য কতমেন / অন্যান্য 

প্রতিষ্ঠান এর চাতহদা অনুযায়ী 

িথ্য / উোত্ত / প্রতিপবদন 

সপ্ররণ। 

িকুপমন্ট   িন-

েংপযাগ  

ও আইন 

োখা 

তবনামূপল্য যথােীঘ্র/ 

তনতদ বট 

িাতরপখর 

মপধ্য 

৩। প্রামাণ্য তচত্র/েতচত্র/ 

বাংলাপদপের তবতভন্ন 

ম্যাগাতিন/ িান বাপল প্রকাপের 

িন্য িথ্য/প্রতিপবদন প্রদানেহ 

েরকাতর উপদ্যাপগ আপয়াতিি 

তবতভন্ন সমলায় অংেগ্রহণ। 

িকুপমন্ট/েরকাতর সেবা প্রদান।  িন-

েংপযাগ  

ও আইন 

োখা 

তবনামূপল্য যথােীঘ্র/ 

তনতদ বট 

িাতরপখর 

মপধ্য 

mailto:gmct@bapex.com.bd
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৪। সকাম্পাতনর উন্নয়ন কায বক্রম 

িনোধারপণর িন্য প্রদে বপনর 

ব্যবস্থা। 

ব্যানার/সফস্টুন  িন-

েংপযাগ  

ও আইন 

োখা 

তবনামূপল্য যথােীঘ্র 

৫। বাংলাপদে গ্যাে আইন’ 

২০১০, িথ্য অতধকার আইন 

‘২০০৯’ প্রভৃতির প্রচার প্রোর 

এবং এিদেংতেট 

িথ্য/প্রতিপবদন প্রদান। 

িকুপমন্ট  িন-

েংপযাগ  

ও আইন 

োখা 

তবনামূপল্য/মূপল্য

র তবতনমপয় 

েরকাতর চালান 

যথােীঘ্র/ 

তনতদ বট 

িাতরপখর 

মপধ্য 

৬। বাতষ বক প্রতিপবদন প্রণয়ন, 

প্রকাে ও তবিরণ। 

সযাগাপযাপগর মাধ্যপম সবাি ব োখা বাপিট 

সমািাপবক 

যথােীঘ্র 

৭। তদতনক েতত্রকা েংরক্ষপণর 

ব্যবস্থা গ্রহণ। 

 

সযাগাপযাপগর মাধ্যপম  িন-

েংপযাগ  

ও আইন 

োখা 

বাপিট 

সমািাপবক 

যথােীঘ্র 

৮। তবতভন্ন িািীয় তদবপে েংতেট 

েকল প্রতিষ্ঠানপক েহায়িা 

করা। 

সযাগাপযাপগর মাধ্যপম  িন-

েংপযাগ  

ও আইন 

োখা 

বাপিট 

সমািাপবক 

যথােীঘ্র 

৯। িনেংপযাগ েংতেট 

প্রপয়ািনীয় কায বক্রম 

েম্পাদন। 

সযাগাপযাপগর মাধ্যপম  িন-

েংপযাগ  

ও আইন 

োখা 

বাপিট 

সমািাপবক 

যথােীঘ্র 

১০। শুপভচ্ছা তবজ্ঞােন। িকুপমন্ট  িন-

েংপযাগ 

 ও আইন 

োখা 

বাপিট 

সমািাপবক 

যথােীঘ্র 

১১। সকাম্পাতনর তবতভন্ন 

তবভাগ/তিতভেন কর্তবক 

েম্পাতদিব্য চুতক্তর তবষপয় 

তনপয়াতিি প্যাপনল আইনিীবীর 

তনকট নতথ/িকুপমন্ট সপ্ররণপূব বক 

আইতন মিামি গ্রহণ সেপষ চুতক্ত 

স্বাক্ষর। 

িন-েংপযাগ 

ও আইন 

োখা 

দাতখলকৃি 

তবপলর তবেরীপি 

সচক প্রদান। 

যথােীঘ্র 
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আইতন মিামি গ্রহণ ও চুতক্ত 

স্বাক্ষর। 

১২। উচ্চ, তনম্ন ও শ্রম আদালপি 

চলমান মামলােমূহ 

েতরচালনা। 

তনপয়াতিি আইনিীবীর মাধ্যপম 

েতরচাতলি মামলােমূপহর 

প্রপয়ািনীয় কায বক্রম গ্রহণ করা হয়। 

িন-েংপযাগ 

ও আইন 

োখা 

দাতখলকৃি 

তবপলর তবেরীপি 

সচক প্রদান। 

যথােীঘ্র 

১৩। আইন উেপদটা ও প্যাপনল 

আইনিীবী তনপয়াগ। 

েতরচালনা েষ বদ এর 

অনুপমাদনক্রপম েতত্রকায় তবজ্ঞতপ্ত 

প্রকােপূব বক প্রপয়ািনীয় েংখ্যক 

আইনিীবী তনপয়াগ করা হয়। 

িন-েংপযাগ 

ও আইন 

োখা 

দাতখলকৃি 

তবপলর তবেরীপি 

সচক প্রদান। 

যথােীঘ্র 

১৪। এতিএম, ইতিএম ও সবাি ব 

েভা। 

সকাম্পাতনর তনয়ম অনুযায়ী। সবাি ব োখা তবনামূপল্য যথােীঘ্র 

১৫। অতিট ফাম ব এবং িপয়ন্ট স্টক 

ফাম বেহ তবতভন্ন েরকাতর, 

আধা-েরকাতর প্রতিষ্ঠাপনর 

োপথ সযাগাপযাগ। 

১) সকাম্পানীর বাতষ বক োধারণ েভা 

এবং সবাি ব েভায় অনুপমাদনক্রপম 

বাৎেতরক োতরশ্রতমপকর তবতনমপয় 

সকাম্পানীর তনরীক্ষা কায বক্রম 

েম্পপন্নর িন্য অতিট ফাম ব তনপয়াগ 

করা হয়। 

 

২)  সকাম্পানীর বাতষ বক োধারণ 

েভা এবং সবাি ব েভার 

অনুপমাদনক্রপম অনলাইপন েরকাতর 

তফ িমা প্রদানপূব বক িপয়ন্ট স্টক 

সকাম্পাতনপি বাতষ বক তরটান ব দাতখল 

করা হয় এবং েরবিীপি 

সযাগাপযাপগর মাধ্যপম ফাইল োে 

করাপনা হয়। 

সবাি ব োখা ১) দাতখলকৃি 

তবপলর তবেরীপি  

সচক প্রদান করা 

হয়। 

 

 

২) অনলাইপনর 

মাধ্যপম েরকাতর 

তফ িমা প্রদান 

করা হয়। 

যথােীঘ্র 

১৬। সবাি ব তেদ্ধান্ত অবতহিকরণ। আন্তঃতবভাগীয় েত্র সপ্ররণ। সবাি ব োখা তবনামূপল্য যথােীঘ্র 

১৭। সবাি ব তেদ্ধান্ত েংক্রান্ত যাতচি 

িথ্য প্রদান। 

যথাযথ কর্তবেপক্ষর অনুপমাদনক্রপম 

ছায়াতলতে প্রদান। 

সবাি ব োখা তবনামূপল্য যথােীঘ্র 

১৮। োধারণ তবষপয় মিামি। যথাযথ কর্তবেপক্ষর অনুপমাদনক্রপম। সবাি ব োখা তবনামূপল্য যথােীঘ্র 
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ওপয়ল োতভ বপেে তবভাগ 

ওপয়ল তেপমপন্টেন উেতবভাগ 

ক্রতম

ক নং 
সেবার নাম সেবা প্রদান েদ্ধতি 

প্রপয়ািনীয় 

কাগিেত্র এবং 

প্রাতপ্তস্থান 

সেবার মূল্য এবং 

েতরপোধ েদ্ধতি 

সেবা 

প্রদাপনর 

েময়েী

মা 

দাতয়ত্বরি কম বকিবা (নাম, 

েদবী, সফান নং, ইপমইল) 

০১। তবতভন্ন খনন 

কূপে 

তেপমপন্টেন 

োতভ বে প্রদান  

বাপেক্স এর তনিস্ব অথবা সেপিাবাংলার আওিাধীন 

প্রতিষ্ঠাপনর তবতভন্ন খননকূপের তিটিও ও তিতলং সপ্রাগ্রাপমর 

আপলাপক অনুেন্ধান ও উন্নয়ন কূপের েয বায়তভতত্তক সকতেং  

তেপমপন্টেন এবং ওয়াকবওভার কূপের প্রপয়ািনীয় 

Cement, Cement additives তনব বাচন ও ক্রয় 

পূব বক কূপের Cement Slurry Design প্রস্তুতি, 

Casing Cementation job, Cement Plug 

Setting, Cement Squeezing Job, 

Injectivity Test, Leak of Test/Formation 

Integrity Test, BOP & Surface 

Equipment Pressure Testing, DST 

services with surface and downhole 

equipment test, Well control/Killing, 

Pipe Stuck Free Fluid Preparation and 

Placing ইিযাতদ কাপি তেপমপন্টেন োতভ বে প্রদান করা 

হয়।        

ওপয়ল 

তেপমপন্টেন 

উেতবভাগ,  

সটকতনকযাল 

োতভ বপেে 

তবভাগ/প্রোেন 

তবভাগ,বাপেক্স।  

ক) বাপেপক্সর 

তনিস্ব  কূপে 

প্রচতলি তনয়ম 

অনুযায়ী োতভ বে 

প্রদান। 

 

খ)সেপিাবাংলার 

তনয়ন্ত্রণাধীন 

প্রতিষ্ঠাপন জ্বালানী 

মন্ত্রণালয় কর্তবক 

তনধ বাতরি তনয়ম ও 

চািব  অনুযায়ী। 

 

কাপির 

ধরন ও 

চুতক্ত 

অনুযায়ী।  

সমাঃ সিাফাপয়ল উতিন তেকদার 

উেমহাব্যবস্থােক (তেপমপন্টেন) 

০১৭০০৭১১৯০৯ 

dgm_cmt@bapex.com.bd 

০২।  ওপয়ল 

তেপমপন্টেন 

োতভ বপের 

েরামে ব সেবা 

সেপিাবাংলার আওিাধীন প্রতিষ্ঠাপনর অনুেন্ধান/উন্নয়ন/ 

মূল্যায়ণ কূেেমূপহ তিটিও এবং তিতলং সপ্রাগ্রাপমর আপলাপক  

তেপমপন্টেন োতভ বপের েরামে ব সেবা প্রদান করা হয়।     

ওপয়ল 

তেপমপন্টেন 

উেতবভাগ, 

সটকতনকযাল 

োতভ বপেে 

তবভাগ/প্রোেন 

তবভাগ, বাপেক্স। 

সেপিাবাংলার 

তনয়ন্ত্রণাধীন 

প্রতিষ্ঠাপন জ্বালানী 

মন্ত্রণালয় কর্তবক 

তনধ বাতরি তনয়ম ও 

চািব  অনুযায়ী। 

কাপির 

ধরন ও 

চুতক্ত 

অনুযায়ী।  

সমাঃ সিাফাপয়ল উতিন তেকদার 

উেমহাব্যবস্থােক (তেপমপন্টেন) 

০১৭০০৭১১৯০৯ 

dgm_cmt@bapex.com.bd 

mailto:dgm_cmt@bapex.com.bd
mailto:dgm_cmt@bapex.com.bd
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কূে েরীক্ষণ উেতবভাগ 

ক্রতমক 

নং 

সেবার 

নাম 
সেবা প্রদান েদ্ধতি 

প্রপয়ািনীয় 

কাগিেত্র এবং 

প্রাতপ্তস্থান 

সেবার মূল্য এবং 

েতরপোধ 

েদ্ধতি 

সেবা 

প্রদাপনর 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বরি কম বকিবা (নাম, েদবী, 

সফান নং, ইপমইল) 

০১। তবতভন্ন 

কূপে 

তিএেটি 

োতভ বে 

প্রদান 

বাপেক্স এর তনিস্ব অথবা সেপিাবাংলার আওিাধীন 

তবতভন্ন কূপে তিএেটি োতভ বে প্রদান কপর কূপে 

সিল/গ্যাে বাতণতিযক তভতত্তপি মজুদ েনাক্ত করা হয়। 

DST োতভ বপেে এর িন্য প্রপয়ািনীয় বাপিট DPP-সি 

েংরক্ষণ করা। িদানুযায়ী আন্তিবাতিক দরেত্র তিরী ও 

যথাযথ কর্তবেক্ষীয় অনুপমাদন োপেপক্ষ র্তিীয় েক্ষীয় 

সেবা গ্রহপণর মাধ্যপম অনুেন্ধানমূলক কূপে বাতণতিযক 

তভতত্তপি হাইপিাকাব বন মজুদ ও AOF  তনধ বারণ করা 

হয়। 

কূে েরীক্ষণ 

উেতবভাগ, 

সটকতনকযাল 

োতভ বপেে 

তবভাগ/প্রোেন 

তবভাগ,বাপেক্স।  

বাপেক্স এর তনিস্ব 

কূপে দরেত্র 

মূল্যায়ণ োপেপক্ষ 

চুতক্ত সমািাপবক 

তনধ বাতরি চািব ও 

তনয়ম অনুযায়ী।    

কাপির ধরন 

ও েতরতধ 

অনুযায়ী 

৩০-৬০ 

তদন।। 

প্রপকৌঃ সমাঃ সমািাপম্মল হক 

েরকার 

উেমহাব্যবস্থােক (সটতস্টং) 

০১৭০০৭১১৯১৩ 

mozammel@bapex.com

.bd 

০২। তবতভন্ন 

কূপে 

ওপয়ল 

সটতস্টং  

োতভ বে 

প্রদান 

বাপেক্স এর তনিস্ব অথবা সেপিাবাংলার আওিাধীন 

তবতভন্ন কূপে কূে-েরীক্ষণ যন্ত্রোতি ব্যবহার কপর প্রতি 

তমতলয়ন গ্যাপে condensate, গ্যাে ও োতনর 

েতরমাণ তনতিি কপর কূপের অতিমাম সফ্ল্া তনরূেণ 

করা হয়।  

কূে েরীক্ষণ 

উেতবভাগ, 

সটকতনকযাল 

োতভ বপেে 

তবভাগ/প্রোেন 

তবভাগ, বাপেক্স। 

ক) বাপেপক্সর 

তনিস্ব  কূপে 

প্রচতলি তনয়ম 

অনুযায়ী োতভ বে 

প্রদান। 

খ) অন্যান্য 

সকাম্পাতনপি চুতক্ত 

োপেপক্ষ তনধ বাতরি 

চািব ও তনয়ম 

অনুযায়ী।  

কাপির ধরন 

ও েতরতধ 

অনুযায়ী 

১০-৬০ 

তদন।। 
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মাি ইতিতনয়াতরং উেতবভাগ 

ক্রতমক 

নং 
সেবার নাম সেবা প্রদান েদ্ধতি 

প্রপয়ািনীয় 

কাগিেত্র এবং 

প্রাতপ্তস্থান 

সেবার মূল্য এবং 

েতরপোধ 

েদ্ধতি 

সেবা 

প্রদাপনর 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বরি কম বকিবা (নাম, েদবী, সফান নং, 

ইপমইল) 

০১।  মাি 

ইতিতনয়াতরং 

োতভ বে প্রদান 

বাপেক্স এর তনিস্ব অথবা সেপিাবাংলার 

আওিাধীন প্রতিষ্ঠাপনর তবতভন্ন খননকূপের 

তিটিও, তিতলং সপ্রাগ্রাম ও ওয়াকবওভার 

সপ্রাগ্রাপমর আপলাপক অনুেন্ধান, উন্নয়ন ও 

ওয়াকবওভার কূপের মাি সপ্রাগ্রাম তিতর ও 

মাি সপ্রাগ্রাম অনুযায়ী তিতলং ফ্লুইপির ধরন 

ও সকতমকযাল তনব বাচন এবং ক্রয় পূব বক 

তিতলং ফ্লুইপির তবতেটয অথ বাৎ Sp. Gr., 

Viscosity, pH, Gel Strength, 

Fluid Loss, Yield Point, 

Solid content, Chloride 

content, Oil content ইিযাতদ 

তনয়ন্ত্রণ করিঃ মাি এবং কমতলেন ফ্লুইি 

তিতর ও রক্ষনাপবক্ষণ কপর মাি 

ইতিতনয়াতরং োতভ বে প্রদান করা হয়।    

মাি ইতিতনয়াতরং 

উেতবভাগ, 

সটকতনকযাল 

োতভ বপেে 

তবভাগ/প্রোেন 

তবভাগ, বাপেক্স।  

 

ক) বাপেপক্সর তনিস্ব  

কূপে প্রচতলি তনয়ম 

অনুযায়ী োতভ বে 

প্রদান। 

 

খ)সেপিাবাংলার 

তনয়ন্ত্রণাধীন 

প্রতিষ্ঠাপন জ্বালানী 

মন্ত্রণালয় কর্তবক 

তনধ বাতরি তনয়ম ও 

চািব  অনুযায়ী। 

কাপির 

ধরন ও 

চুতক্ত 

অনুযায়ী। 

শ্যামল কুমার বাপলা  

উেমহাব্যবস্থােক (রোয়ন)  

মাি ইতিতনয়াতরং উেতবভাগ 

০১৭৫৫-৫৫৫৩৯০ 

shyamalbalo@gmail.com 

mudengineering@bapex.com.b

d 

 

০২। মাি 

ইতিতনয়াতরং 

োতভ বে 

েরামে ব সেবা 

সেপিাবাংলার আওিাধীন প্রতিষ্ঠাপনর 

অনুেন্ধান/উন্নয়ন/মূল্যায়ণ/ওয়াকবওভার 

কূেেমূপহ তিটিও এবং তিতলং সপ্রাগ্রাপমর 

আপলাপক  েরামে ব সেবা প্রদান করা হয়।   

মাি ইতিতনয়াতরং 

উেতবভাগ, 

সটকতনকযাল 

োতভ বপেে 

তবভাগ/প্রোেন 

তবভাগ, বাপেক্স।  

সেপিাবাংলার 

তনয়ন্ত্রণাধীন 

প্রতিষ্ঠাপন জ্বালানী 

মন্ত্রণালয় কর্তবক 

তনধ বাতরি তনয়ম ও 

চািব অনুযায়ী। 

কাপির 

ধরন ও 

চুতক্ত 

অনুযায়ী। 
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তরোচ ব এন্ড সিপভলেপমন্ট তবভাগ 

 

ক্রঃ 

নং 

সেবার নাম সেবা প্রদান 

েদ্ধতি 

প্রপয়ািনীয় 

কাগিেত্র এবং 

প্রাতপ্তস্থান 

সেবার মূল্য এবং েতরপোধ 

েদ্ধতি 

সেবা 

প্রদাপনর 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বরি কম বকিবা  

(নাম, েদবী, সফান নং, ই-সমইল) 

উর্ধ্বিন কম বকিবা  

(নাম, েদবী, সফান নং, ই-সমইল) 

১ 

োইেতমক িাটা, 

ওপয়ল লগ 

িাটা, ম্যাে 

ইিযাতদ 

তবক্রয়/েরবরাহ। 

হাি বকতে ও 

েফটকতে 

েরবরাহ। 

সেপিাবাংলা ও 

বাপেক্স কর্তবক প্রদত্ত 

অনুমতিেত্র এবং 

সেইফটি বন্ড। 

িাটা ম্যাপনিপমন্ট 

তবভাগ, বাপেক্স। 

সদেীয় তবতভন্ন 

সকাম্পানী/প্রতিষ্ঠান এবং 

আইওতে-এর সক্ষপত্র 

সেপিাবাংলা ও বাপেপক্সর   

প্রচতলি তনয়ম অনুযায়ী তবতধ 

সমািাপবক োতভ বে চািব 

প্রপযািয। 

৫ 

কায বতদবে 

সমাঃ সরিাউল হাতলম, 

উে-মহাব্যবস্থােক (ভূিি), 

সমাবাইল: ০১৭০০৭১১৯৯১, 

ই-সমইল: 

bapy_1971@yahoo.com 

সেতলমা োহ্নাি 

মহাব্যবস্থােক 
তরোচ ব এন্ড সিপভলেপমন্ট তবভাগ 

বাপেক্স 
সমাবাইল: 

+8801700711900 

ই-সমইল:  

gmdata@bapex.com.bd  

২ 

োইেতমক 

তরপোট বে, 

ওপয়ল তরপোট বে 

ইিযাতদ 

তবক্রয়/েরবরাহ। 

হাি বকতে ও 

েফটকতে 

েরবরাহ। 

সেপিাবাংলা ও 

বাপেক্স কর্তবক প্রদত্ত 

অনুমতিেত্র এবং 

সেইফটি বন্ড। 

িাটা ম্যাপনিপমন্ট 

তবভাগ, বাপেক্স। 

সদেীয় তবতভন্ন 

সকাম্পানী/প্রতিষ্ঠান এবং 

আইওতে-এর সক্ষপত্র 

সেপিাবাংলা ও বাপেপক্সর  

প্রচতলি তনয়ম অনুযায়ী তবতধ 

সমািাপবক োতভ বে চািব 

প্রপযািয। 

৫ 

কায বতদবে 

সেখ তনয়াি আহপম্মদ অংকুর, 

উে-ব্যবস্থােক (ভূিি), 

সমাবাইল: ০১৭০০৭১২০৭৬, 

ই-সমইল: 

angqur@gmail.com 

৩ 

গপবষণা কাপি 

(মাস্টাে ব, তথতেে 

এবং PhD) 

েহায়িা। 

গপবষণার 

স্বাপথ ব 

তেক্ষাথীপদর 

প্রপয়ািনীয় 

িাটা অত্র 

তবভাপগ 

উেতস্থি 

সথপক স্টাতি 

করার িন্য 

েরবরাহ 

করা। 

তেক্ষাথীর তনি 

তবভাপগর প্রধান 

কর্তবক যথাযথ 

কর্তবেক্ষ বরাবর 

আপবদনেত্র এবং 

সেপিাবাংলা ও 

বাপেক্স  কর্তবক 

প্রদত্ত অনুমতিেত্র 

এবং সেইফটি বন্ড। 

িাটা ম্যাপনিপমন্ট 

তবভাগ, বাপেক্স। 

তবপদতেক তেক্ষাথীপদর সক্ষপত্র 

সেপিাবাংলা ও বাপেপক্সর   

প্রচতলি তনয়ম অনুযায়ী তবতধ 

সমািাপবক োতভ বে চািব 

প্রপযািয এবং বাংলাপদপের 

তেক্ষা প্রতিষ্ঠাপনর তেক্ষাথীপদর 

সক্ষপত্র সেপিাবাংলা ও বাপেক্স   

কর্তবক অনুপমাদনক্রপম 

তবনামূপল্য। 

৫ 

কায বতদবে 

সেখ তনয়াি আহপম্মদ অংকুর, 

উে-ব্যবস্থােক (ভূিি), 

সমাবাইল: ০১৭০০৭১২০৭৬, 

ই-সমইল: 

angqur@gmail.com 
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৪ 

বাপেপক্সর 

অভযন্তরীন 

গপবষণা ও 

তবপেষণ  কাপি 

িথ্য/উোত্ত 

েরবরাহ 

হাি বকতে ও 

েফটকতে 

েরবরাহ। 

েংতেট তবভাগীয় 

প্রধাপনর অনুপমাদন 

ও সেইফটি বন্ড। 

তবনামূল্য েরবরাহ 
৫ 

কায বতদবে 

সমাঃ আব্দুল বাতিন, 

ব্যবস্থােক (ভূিি), 

সমাবাইল: ০১৭১৩৩৩৯৮৮৫, 

ই-সমইল: 

panna305@yahoo.com 

 

তনম বাণ তবভাগ 

 

ক্রতম

ক নং 
সেবার নাম সেবা প্রদান েদ্ধতি 

প্রপয়ািনীয় 

কাগিেত্র 

এবং প্রাতপ্তস্থান 

সেবার মূল্য 

এবং েতরপোধ 

েদ্ধতি 

সেবা 

প্রদাপনর 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বরি কম বকিবা (নাম, েদবী, সফান নং, 

ইপমইল) 

১। বাপেক্স-এর তবতভন্ন 

গ্যাে সক্ষত্র, তবতভন্ন 

খনন (অনুেন্ধান/ 

উন্নয়ন/ 

ওয়াকবওভার) 

কায বক্রমেহ প্রধান 

কায বালয়, আঞ্চতলক 

কায বালয় ও অন্যান্য 

স্থােনার িন্য ভূতম 

উন্নয়ন, তবতবধ পূিব 

অবকাঠাপমা তনম বাণ 

ও সমরামপির 

তনতমপত্ত প্রপয়ািনীয় 

নকো, প্রাক্কলন ও 

েরামে ব প্রদান। 

ক) েংতেট তবভাগ/ েংস্থা হপি চাতহদার 

সপ্রতক্ষপি েপরিতমন েতরদে বণপূব বক 

নকো ও প্রাক্কলন প্রণয়ন এবং পূিব তনম বাণ 

েংতেট কাতরগতর তবষপয় মিামি প্রদান। 

খ) কর্তবেপক্ষর অনুপমাদন ও বাপিট 

বরাি প্রাতপ্ত োপেপক্ষ দরেত্র দতলল 

প্রণয়ন ও ঠিকাদার তনব বাচনপূব বক 

প্রপয়ািনীয় তনম বাণ কাি বাস্তবায়ন। 

তনম বাণ তবভাগ, 

বাপেক্স। 

তবনামূপল্য েপব বাচ্চ 

৩০ 

(তত্রে) 

তদন 

প্রপকৌঃ এেএম কামরুজ্জামান, মহাব্যবস্থােক 

(ভারপ্রাপ্ত),  

তনম বাণ তবভাগ 

সমাবাইল: ০১৭৫৫৬৯৪১৬১ 

ইপমইল- 

gmconstruction@bapex.com.b
d 
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২। বাপেক্স-এর তবতভন্ন 

গ্যাে সক্ষত্র, খনন 

প্রকল্পেহ প্রধান 

কায বালয়, আঞ্চতলক 

কায বালয় ও অন্যান্য 

স্থােনার পূিব 

অবকাঠাপমা তনম বাণ 

ও সমরামপির 

তনতমপত্ত দরেত্র 

প্রতক্রয়া বাস্তবায়ন। 

তেতেআর-২০০৮ এর তবতধ অনুযায়ী 

দরেত্র তবজ্ঞতপ্ত প্রকাে, দরেত্র মূল্যায়ন ও 

ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান তনব বাচনপূব বক 

কায বাপদে প্রদান। 

ক) ই-তিতে 

সোট বাল। 

খ) তনম বাণ 

তবভাগ, বাপেক্স 

(প্রপযািয 

সক্ষপত্র) 

ক) তেতেটিইউ 

কর্তবক তনধ বাতরি 

মূল্য। 

খ) তবনামূপল্য 

তেতেআর

-২০০৮ 

অনুযায়ী 

 


