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১. রূকল্প (Vision)  অভবরক্ষ (Mission): 

রূকল্প (Vision): ভূ-তাভিক  ভূদাভথ িক কাম িক্রমভয ভাধ্যমভ ততর/গ্যা অনুন্ধান  উৎাদন কময ফামক্স-তক কাভযগভয  আভথ িকবামফ ক্ষভ  স্বয়ংম্পূন ি প্রভতষ্ঠান ভমমফ গমে ততারা।  

অভবরক্ষ (Mission): ফাংরামদময তেকই অথ িননভতক উন্নয়মনয রমক্ষে ততর/গ্যা অনুন্ধান  উৎাদমনয ভাধ্যমভ তদময তনতৃত্বস্থানীয় জাতীয় প্রভতষ্ঠান ভমমফ প্রভতষ্ঠা কযা।  

২. তফা প্রদান প্রভতশ্রুভত 

২.১। নাগভযক তফাাঃ 

ক্রভভক 

নং 
তফায নাভ তফা প্রদান দ্ধভত 

প্রময়াজনীয় কাগজত্র এফং 

প্রাভিস্থান 

তফায মূল্য এফং 

ভযমাধ দ্ধভত 

তফা প্রদামনয 

ভয়ীভা 

দাভয়ত্বযত কভ িকতিা 

(নাভ, দফী, তপান নং, ইমভইর) 

ঊর্ধ্িতন কভ িকতিা 

(নাভ, দফী, তপান নং, 

ইমভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১। 
 

 

 

 

 

 

 

 

তথ্য অভধকায আইন 

অনুমায়ী তথ্য প্রদান  

 

 

 

 

 

 

 

 

নাগভযক তফা প্রতোীগমণয 

আমফদমনয ফামক্স) তথ্য কভ িকতিা 

ফযাফয  তপ্রভক্ষমত ংভিষ্ট চাভত ( 

তথ্য ংগ্রপূফ িক প্রধান তথ্য 

কভ িকতিায ভাধ্যমভ 

আমফদনকাযীমক প্রদান কযায়। 

 

 

 

 

 

প্রধান তথ্যকভ িকতিা, ফামক্স 

এফং তথ্য অভধকায আইন, 

২০০৯ -এ  উভিভিত ভনধ িাভযত 

পযভ তথ্য কভভমনয  

ফামমক্সয ময়ফাইমে 

(www.bapex.com.bd) 

ায়া মামফ। 

 

তথ্য অভধকায 

আইনঅনুাময প্রভত াতা 

০২ (দুই) োকা অথফা 

প্রকৃত িযচ। ফামক্স-এয 

ভাফ  অথ ি ভফবামগ 

জভায যভদ। 

আমফদন প্রাভিয য 

২০ কাম িভদফ এফং 

৩য় মক্ষয ংভিষ্টতা 

থাকমর ৩০ 

কাম িভদফময ভমধ্য। 

 

 

 

 

তভাাঃ ভঞ্জুরুর ক, 

উভাব্যফস্থাক (ভরগ্যার এন্ড 

াফভরক এমপয়া ি) , তপান: 

+৮৮০১৭০৮৪৫৭২০ 

ইমভইর: 

rti@bapex.com.bd 

 

 

 

তচয়াযম্যান, তমরাফাংরা 

তপান: +৮৮০২৮১৮৯৯৪৪ 

ইমভইর: 

petchair@petrobangl

a.org.bd 

ঠিকানা: তমরামন্টায, ৩ কাযান 

ফাজায ফা/এ, ঢাকা-১২১৫, 

ফাংরামদ 

 

 

ফাংরামদ তমরাভরয়াভ এক্সমলামযন এন্ড তপ্রাডাকন  

তকাম্পানী ভরাঃ (ফামক্স) 

ফামক্স বফন, ৪ কাযান ফাজায ফা/এ, ঢাকা। 
www.bapex.com.bd 

 

তফা প্রদান প্রভতশ্রুভত (Citizen’s Charter) 
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২.২।  প্রাভতষ্ঠাভনক তফাাঃ 

ক্রভভ

ক 

নং 

তফায নাভ তফা প্রদান দ্ধভত 
প্রময়াজনীয় কাগজত্র এফং 

প্রাভিস্থান 

তফায মূল্য 

এফং ভযমাধ 

দ্ধভত 

তফা প্রদামনয 

ভয়ীভা 

দাভয়ত্বযত কভ িকতিা 

(নাভ, দফী, তপান নং, ইমভইর) 

ঊর্ধ্িতন কভ িকতিা 

(নাভ, দফী, তপান নং, 

ইমভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১ 

 

 

 

 

 

 

তমরাভপভজকোর ভফমিলণ 

(তকায ভপ্রামযন, রুটিনমকায, 

তোর তকায, ইমরকভরক 

তযভজভিভবটি, তকায 

ভপ্রজাযমবন, তকায 

অফজাযমবন, ময়র াইে 

াভব ি  ভযম িাে)তফাপ্রদান 

 

তফা প্রতোীগমণয আমফদমনয 

তপ্রভক্ষমতকতৃিক্ষীয় অনুমভাদনক্রমভ 

যীক্ষাগায ভফবাগকতৃিক ংভিষ্ট 

(আমফভদত) প্রভতষ্ঠামনয চাভদা 

অনুামযমথামথ দ্ধভতমত নমুনামূ 

ংগ্র, ভফমিলণমমল ংভিষ্ট ডাো এফং 

ভযম িােপ্রদানকযা য়। 

কতৃিক্ষীয় অনুমভাদন ংফভরত 

স্বয়ংম্পূণ িআমফদন। 

 

 

 

 

ফামক্স কতৃিক 

ভনধ িাভযত 

াভব ি চাজি। 

ডাো ফা ভযম িাে 

প্রমণয পূমফ ি 

আমফদনকাযী

তক ফামক্স-এয 

ভাফ  অথ ি 

ভফবামগ 

"ফাংরামদ 

তমরাভরয়াভ 

এক্সমলামযন 

এন্ড তপ্রাডাকন  

তকাম্পানী ভরাঃ" 

নামভ াভব ি 

চাজি ফাফদ 

তচক/ত অড িায 

জভাভদমত য় 

 

প্রভতটি নমুনায 

প্রস্তুতকযণ ভয় মত 

ডাো ংগ্রমমল 

প্রভতমফদন প্রণয়ন 

ম িন্ত তভাে ৬০ (লাে) 

ভদন। একাতথ ১০-

১৫ টি  তকায লাগ 

নমূনায  ভফমিলণ 

কযা মায়। 

 

াভফা তচৌধুযী, উভাব্যফস্থাক 

(ভূতি), যীক্ষাগায ভফবাগ, 

তভাফাইর: ০১৭০০৭১১৯২০, ই-

তভইর: 

sabihanita@bapex.com.

bd 

 

তগারাভ মভ োঃ আয ফুর  য়দ য 

বফব গীয় প্রধ ন, যীক্ষাগায 

ভফবাগ, ০১৯১১৭০৯০৫০, 

gmlab@ba 

pex.com.bd 

 

২। 

 

 

 

 

 

 

 

 

ভজরভজকোর ল্যাফ াভব ি 

(তকায, কাটিং  আউেক্র 

নমুনাযভাইমক্রাপ্যাভরময়মন্টার

ভজকোর, 

তভডমভমন্টারভজকোর, 

ভভনামযরভজকোর, 

তমরাগ্রাভপকোর ভফমিলণ 

ভযমাে ি)তফা প্রদান 

 

 

তফা প্রতোীগমণয আমফদমনয 

তপ্রভক্ষমতকতৃিক্ষীয় অনুমভাদনক্রমভ 

যীক্ষাগায ভফবাগকতৃিক ংভিষ্ট 

(আমফভদত) প্রভতষ্ঠামনয চাভদা 

অনুামযমথামথ দ্ধভতমত নমুনামূ 

ংগ্র, ভফমিলণমমল ংভিষ্ট ডাো এফং 

ভযম িােপ্রদানকযা য়। 

 

 

 

 

কতৃিক্ষীয় অনুমভাদন ংফভরত 

স্বয়ংম্পূণ িআমফদন। 

 

 

 

 

 

 

 

ঐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রভতটি নমুনা 

প্রস্তুতকযণ ভয় মত 

ডাো ংগ্র তমল 

প্রভতমফদনপ্রণয়ন 

ম িন্তাঃভাইমক্রাপ্যাভর

তয়মন্টারভজকোর-

তভাে ১৪(তচৌদ্দ) ভদন; 

তভডমভমন্টারভজকোর

- ৭ ( াত)) ভদন; 

ভভনামযরভজকোর- 

১০ (দ) ভদন  

তমরাগ্রাভপকোর- ১০ 

(দ) ভদন। 

তভাছাাঃ াানাজ তামন, 

উভাব্যফস্থাক (ভূতি), 

যীক্ষাগাযভফবাগ, তভাফাইর: 

০১৭০০৭১১৯২১, ই-

তভইর:shahanaj_dgm@ba

pex  

 

 

 

তগারাভ মভ োঃ আয ফুর  য়দ য 

বফব গীয় প্রধ ন, যীক্ষাগায 

ভফবাগ, ০১৯১১৭০৯০৫০, 

gmlab@ba 

pex.com.bd 

 

 

 



3 
 

৩। 

 

 

 

 

 

ভজমকভভকোর াভব ি 

(স্যাম্পর ভপ্রামযন, 

তকমযামজন ভফমিলণ, ভরউফর 

অগ িাভনক ম্যাোয 

কোমযক্টাযাইমজন, ক্রুড 

অময়র কোমযক্টাযাইমজন, 

ন্যাচাযার গ্যা ভফমিলণ, 

পযমভন য়াোয ভফমিলণ  

ময়র ভমভন্ট ভফমিলণ 

ভযমাে ি) তফা প্রদান 

 

তফা প্রতোীগমণয আমফদমনয 

তপ্রভক্ষমতকতৃিক্ষীয় অনুমভাদনক্রমভ 

যীক্ষাগায ভফবাগকতৃিক ংভিষ্ট 

(আমফভদত) প্রভতষ্ঠামনয চাভদা 

অনুামযমথামথ দ্ধভতমত নমুনামূ 

ংগ্র, ভফমিলণমমল ংভিষ্ট ডাো এফং 

ভযম িােপ্রদানকযা য়। 

 

 

 

 

 

  

কতৃিক্ষীয় অনুমভাদন ংফভরত 

স্বয়ংম্পূণ িআমফদন।  

 

 

 

 

 

 

 

 ঐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

নমুনা ংগ্র- ২ 

ভদন;গ্যা নমুনা- ২ 

ভদন;কনমডনমে/তত

র নমুনা- ৪ভদন;াভন 

নমুনা - ৪ ভদন; 

তকায/কাটিং/ভরা 

নমুনা (TOC)- ১০ 

ভদন; ভমভন্ট 

স্লাভযভথমকভনং োইভ- 

৫ ভদন 

 

 

 

জনাফ ভভউবিন আাভদ 

উভাব্যফস্থাক (যায়ন), 

যীক্ষাগায ভফবাগ, তভাফাইর: 

০১৬৭৪৯০৪৭২৯, mahi-

bx@yahoo.com 

 

 

 

 

 

  

তগারাভ মভ োঃ আয ফুর  য়দ য 

বফব গীয় প্রধ ন, যীক্ষাগায 

ভফবাগ, ০১৯১১৭০৯০৫০, 

gmlab@ba 

pex.com.bd 

 

 

 

৪। 

 

 

 

 

 

 কূ প্রস্ত ফন  প্রস্তুত 

( ইবভক ইন্ট যবপ্রটেন, 

প্রমেক্ট ইবোলুময়ন) এফং 

পেওয়য য (মটের) ব্যফ য 

কটয বজওরবজকয র ভটেবরং 

জ তীয় এফং আন্তজজ বতক  প্রবতষ্ঠ ন 

কর্তজক তপ্রভযত চাভদামত্রয ভবভিমত 

এফং  কতৃিক্ষীয় অনুমভাদন ামমক্ষ 

তফা প্রদান কযা য়।  

মফ  গ্রটেয বনবভটে মথ মথ 

কর্তজক্ষ ফয ফয চ বদ ত্র, 

ংভিষ্ট এর ক য ভূদাভথ িক 

(াইভভক ২বে এফং ৩বে), 

ভূতাভিক এফং িননকৃত 

কূমূ মত প্রাি তথ্য-

উাি।ংভিষ্ট প্রভতষ্ঠান 

 ঐ 

  

কূ প্রস্ত ফন  -৪০ 

কাম িভদফ 

বজওরবজকয র 

ভটেবরং-৩০ 

কাম িভদফ অথফা  

কামজয ভযভধ   

ধযণ অনুমায়ী। 

 ভবয়  মুকত বদয  

উভাব্যফস্থাক, 

মফবন স্ট বে উভফবাগ,  

ভূতাভিক ভফবাগ, ফামক্স। 

তভাফাইর: ০১৭০০-৭১২০৪০ 

ই-তভইর: 

shamsia@bapex.com.bd 

মভ োঃ আরভগীয ম টন 

ভ ব্যফস্থ ক (ভূতত্ত্ব) 

মভ ফ ইর নং-০১৭৩০৭৯১৫২৭ 

ই-তভইর: 

gmgeology@bapex.c

om.bd 

৫। 

 

 

 

কূ িনন স্থান বনধ জ যে, ভাঠ 

ম িাময় ভচভিতকযণ  

তরামকন ভযমাে ি প্রণয়ন 

জ তীয় এফং আন্তজজ বতক প্রবতষ্ঠ ন কর্তজক 

তপ্রভযত চাভদামত্রয ভবভিমত এফং  

কতৃিক্ষীয় অনুমভাদন ামমক্ষ তফা 

প্রদান কযা য়। 

ংভিষ্ট কূময মক -অবে জটনে 

এফং উক্ত এর ক য ভূদাভথ িক, 

ভূতাভিক বফটেলে প্রবতটফদন। 

 

ংভিষ্ট প্রভতষ্ঠান 

 ঐ 

  

৪ কাম িভদফ/ 

ক টজয বযবধ  ও 

ধযে অনুম য়ী। 

 ভবয়  মুকত বদয  

উভাব্যফস্থাক, মফবন স্ট বে 

উভফবাগ, ভূতাভিক ভফবাগ, ফামক্স, 

তভাফাইর: ০১৭০০-৭১২০৪০ ই-

তভইর: 

shamsia@bapex.com.bd 

মভ োঃ আরভগীয ম মন 

ভ ব্যফস্থ ক (ভূতত্ত্ব) 

মভ ফ ইর ০১৭৩০৭৯১৫২৭ 

ই-তভইর: 

gmgeology@bapex.c

om.bd 

 

৬। 

 

 

 

 

বজওরবজকয র মেকবনকয র 

অে জ য (বজটিও) প্রস্তুত 

 

জ তীয়  ফ  আন্তজজ বতক মতর/গ্য  

অনুন্ধ ন মক ম্প বন ফ  প্রবতষ্ঠ নকর্তজক 

মপ্রবযত চ বদ টত্রয বববেটত এফং  

কর্তজক্ষীয় অনুমভ দন টটক্ষ মফ  

প্রদ ন কয  য়। 

চ বদ ক যী মক ম্প বন ফ  

প্রবতষ্ঠ ন কর্তজক মপ্রবযত 

চ বদ ত্র, ংবেষ্ট কূটয কূ 

প্রস্ত ফন , বনকেস্থ কু মূটয 

ভূত বত্ত্বক, ভূদ বথ জক ও 

উৎ দন ংক্র ন্ত তথ্য (মবদ 

থ টক)। 

ংভিষ্ট প্রভতষ্ঠান 

ঐ 
৩০ জন বদন ফ  

ক টজয বযবধ  ও 

ধযে অনুম য়ী। 

. আ. ভ. মভয জুর আরভ 

উভ ব্যফস্থ ক 

উন্নয়ন ভূতত্ত্ব উ-বফব গ 

ভূত বত্ত্বক  বফব গ, ফ টক্স। 

মভ ফ ইর: ০১৭০৯-৬৭৩৯৯৮ 

ই-মভইর: 

merajul.alam@gmail.co

m 

মভ োঃ আরভগীয ম টন 

ভ ব্যফস্থ ক (ভূতত্ত্ব) 

মভ ফ ইর নং-০১৭৩০৭৯১৫২৭ 

ই-তভইর: 

gmgeology@bapex.c

om.bd 

 

 

৭। 
ভ েরবগং মফ  প্রদ ন মতর/গ্য  অনুন্ধ ন মক ম্প বন ফ  চ বদ ক যী মক ম্প বন ফ  

ঐ 
ক টজয বযবধ  ও 

. আ. ভ. মভয জুর আরভ 

উভ ব্যফস্থ ক 

মভ োঃ আরভগীয ম টন 

ভ ব্যফস্থ ক (ভূতত্ত্ব) 
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প্রবতষ্ঠ নকর্তজক মপ্রবযত চ বদ টত্রয 

বববেটত এফং  কর্তজক্ষীয় 

অনুটভ দন টটক্ষ মফ  প্রদ ন কয  য়। 

প্রবতষ্ঠ ন কর্তজক মপ্রবযত 

চ বদ ত্র, বজওরবজকয র 

মেকবনকয র অে জ য (বজটিও) ও 

কূ ংবেষ্ট অন্য ন্য তথ্য বদ।  

ংভিষ্ট প্রভতষ্ঠান 

ধযে অনুম য়ী। মফ  

গ্রেক যী প্রবতষ্ঠ টনয 

চ বদ নুম য়ী  

উন্নয়ন ভূতত্ত্ব উ-বফব গ 

ভূত বত্ত্বক  বফব গ, ফ টক্স। 

মভ ফ ইর: ০১৭০৯-৬৭৩৯৯৮ 

ই-মভইর: 

merajul.alam@gmail.

com 

মভ ফ ইর নং-০১৭৩০৭৯১৫২৭ 

ই-তভইর: 

gmgeology@bapex.c

om.bd 

 

৮। 

 

 

 

 

 

গ্যা/মতর/ কনমডনমে এয 

ভজুদ ভনণ িয় ফ  মক্ষত্রবফটটল 

ভজুদ পূনোঃমূল্য য়ন 

জ তীয় ফ  আন্তজজ বতক  মতর/গ্য  

অনুন্ধ ন মক ম্প বন ফ  প্রবতষ্ঠ ন কর্তজক 

মপ্রবযত চ বদ টত্রয বববেটত এফং 

ফ টটক্সয কর্তজক্ষীয় অনুটভ দন টটক্ষ 

মফ  প্রদ ন কয  য়। 

ংভিষ্ট কূময য়োযরাইন রগ 

ডাো, তপ্রায ডাো, ভডএটি 

ডাো,কূ প্রস্তাফনা, 

ভজরভজকোর তেকভনকোর 

অড িায (ভজটি)  কূ ংভিষ্ট 

অন্যান্য তথ্যাভদএফং ভনকেস্থ 

কু মূময ভূতাভিক, 

ভূদাভথ িক  উৎাদন ংক্রান্ত 

তথ্য (মভদ থামক)। ংভিষ্ট 

প্রভতষ্ঠান 

ঐ ২৫ কাম িভদফ/ 

কামজয ধযণ  

ভযভধ অনুমায়ী। 

ড. তভাাঃ আভক তামন, 

উভাব্যফস্থাক, 

পযমভন ইবোলুময়ন উভফবাগ, 

ভূতাভিক ভফবাগ, ফামক্স। 

তভাফাইর: ০১৭০০-৭১১৯২৮ 

ই-তভইর: 

ashique1977@yahoo.co

m 

মভ োঃ আরভগীয ম টন 

ভ ব্যফস্থ ক (ভূতত্ত্ব) 

মভ ফ ইর নং-০১৭৩০৭৯১৫২৭ 

ই-তভইর: 

gmgeology@bapex.c

om.bd 

 

৯। 

 

 

 

 

 

য়োযরাইন রগ ডাো 

ইন্টাযভপ্রমেন। 

(ম্যানুময়র এফং তেকরগ 

পেয়োয এয ভাধ্যমভ) 

জ তীয় ফ  আন্তজজ বতক  মতর/গ্য  

অনুন্ধ ন মক ম্প বন ফ  প্রবতষ্ঠ ন কর্তজক 

মপ্রবযত চ বদ টত্রয বববেটত এফং 

ফ টটক্সয কর্তজক্ষীয় অনুটভ দন টটক্ষ 

মফ  প্রদ ন কয  য়। 

ংভিষ্ট কূময য়োযরাইন রগ 

ডাো, তপ্রায ডাো,  

ভজরভজকোর তেকভনকোর 

অড িায (ভজটি) কূ ংভিষ্ট 

অন্যান্য তথ্যাভদ এফং ভনকেস্থ 

কু মূময ভডএটি ডাো, 

ভূতাভিক, ভূদাভথ িক  

উৎাদন ংক্রান্ত তথ্য (মভদ 

থামক)। ংভিষ্ট প্রভতষ্ঠান 

ঐ ২৫ কাম িভদফ/ 

কামজয ভযভধ  

ধযণ অনুমায়ী। 

ড. তভাাঃ আভক তামন, 

উভাব্যফস্থাক, 

পযমভন ইবোলুময়ন উভফবাগ, 

ভূতাভিক ভফবাগ, ফামক্স। 

তভাফাইর: ০১৭০০-৭১১৯২৮ 

ই-তভইর: 

ashique1977@yahoo.co

m 

মভ োঃ আরভগীয ম টন 

ভ ব্যফস্থ ক (ভূতত্ত্ব) 

মভ ফ ইর নং-০১৭৩০৭৯১৫২৭ 

ই-তভইর: 

gmgeology@bapex.c

om.bd 

 

১০। 

 

 

 

খননক রীন ভূত বত্ত্বক 

য ভ জক মফ  প্রদ ন 

জ তীয় ফ  আন্তজজ বতক  মতর/গ্য  

অনুন্ধ ন মক ম্প বন ফ  প্রবতষ্ঠ ন কর্তজক 

মপ্রবযত চ বদ টত্রয বববেটত এফং  

কর্তজক্ষীয় অনুটভ দন টটক্ষ মফ  

প্রদ ন কয  য়। 

চ বদ ক যী মক ম্প বন ফ  

প্রবতষ্ঠ ন কর্তজক মপ্রবযত 

চ বদ ত্র, ংবেষ্ট কূটয কূ 

প্রস্ত ফন , বনকেস্থ কু মূটয 

ভূত বত্ত্বক, ভূদ বথ জক ও 

উৎ দন ংক্র ন্ত তথ্য (মবদ 

থ টক), বজওরবজকয র 

মেকবনকয র অে জ য 

ঐ 
ক টজয বযবধ ও 

ধযে  অনুম য়ী। 

. আ. ভ. মভয জুর আরভ 

উভ ব্যফস্থ ক 

উন্নয়ন ভূতত্ত্ব উ-বফব গ 

ভূত বত্ত্বক  বফব গ, ফ টক্স। 

মভ ফ ইর: ০১৭০৯-৬৭৩৯৯৮ 

ই-মভইর: 

merajul.alam@gmail.co

m 

মভ োঃ আরভগীয ম টন 

ভ ব্যফস্থ ক (ভূতত্ত্ব) 

মভ ফ ইর নং-০১৭৩০৭৯১৫২৭ 

ই-তভইর: 

gmgeology@bapex.c

om.bd 
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(বজটিও)।ংভিষ্ট প্রভতষ্ঠান 

১১। 

 

 

 

 

 

বফববন্ন বফশ্ববফদ্য রটয়য/বক্ষ  

প্রবতষ্ঠ টনয বক্ষ থী ও 

গটফলকটদয 

ভূতাভিক/ভূদ বথ জক/ খনন/ 

উৎ দমনয তথ্য-উ ে,  তকায 

 অন্যান্য নমুনা প্রদান ও 

বফটেলে 

 

 

কর্তজক্ষীয় অনুটভ দনক্রটভ ংবেষ্ট 

প্রবতষ্ঠ টনয চ বদ  অনুম য়ী তথ্য-উ ে 

বফটেলে কটয ( ে জকব ও পেকব) 

যফয  কয  য়। 

 

 

 

 

 

 

 

বক্ষ থীয বনজ বফব টগয প্রধ ন 

কর্তজক আটফদনত্র এফং 

মটে ফ ংর  ও ফ টক্স  কর্তজক 

প্রদে অনুভবতত্র। (ংবেষ্ট 

প্রবতষ্ঠ ন।) 

মইপটি ফন্ড।(ে ে  

ম্য টনজটভন্ট, ফ টক্স) 

 

 

 

বফন মূটল্য 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অনুটভ দন যফতীটত 

তথ্য-উ টেয ধযে 

অনুম য়ী ০৭-১৫ কভ জ 

বদফ 

নমুনা প্রদান- ২ভদন; 

ভফমিলণ তফা- ৬০ 

ভদন (ম্পুণ ি) 

 

 

 

 

ভূতাভিক/ভূদ বথ জক/খনন/ উৎ দমনয  

তথ্য-উ ে প্রদ ন : ওয় বদ বভয়  

উভ ব্যফস্থ ক (ভূতত্ত্ব), 

মভ ফ ইর: ০১৭১৭০৭৭৭৩১ 

ই-মভইর: 

wahidmiaarun@gmail.c

om 

 

তকায  অন্যান্য নমুনা প্রদান ও 

বফটেলে : াভফা তচৌধুযী, 

উভাব্যফস্থাক (ভূতি), 

যীক্ষাগায ভফবাগ, তভাফাইর: 

০১৭০০৭১১৯২০, ই-তভইর: 

sabihanita@bapex.com.

bd 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

এ. তক. এভ. ভনজুয কফীয 

ভাব্যফস্থাক, R&D ভফবাগ 

০১৭০৮১৩৯৮২৭ 

gmrnd@bapex.com.b

d  

 

তগারাভ মভ োঃ আয ফুর  য়দ য 

বফব গীয় প্রধ ন, যীক্ষাগায 

ভফবাগ, ০১৯১১৭০৯০৫০, 

gmlab@ba 

pex.com.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 

১২। 

 

 

 

 

ভূতাভিক/ভূদ বথ জক/ 

ল্যাফ/খনন/উৎ দে/ভাড 

ইভিভনয়াভযং/ময়র তেভটং 

ভক্ষাথীমদয ভক্ষা কাম িক্রভ 

(ইন্টান িভ/ইন-লোন্ট 

তরভনং/ল্যাফভবভজে/ 

বপল্ডবববজে/বথব 

সু যব ইজ) এ ায়তা 

তফাপ্রদান 

 

 

ভফভবন্ন ভফশ্বভফদ্যারময়য/ভক্ষা প্রভতষ্ঠামনয 

তফাপ্রতোীগমণয আমফদমনয তপ্রভক্ষমত 

কতৃিক্ষীয় অনুমভাদনক্রমভংভিষ্ট তফা 

প্রদান কযা য়। 

 

 

 

 

 

কতৃিক্ষীয় অনুমভাদন ংফভরত 

স্বয়ং ম্পূণ ি আমফদন। 

 

 

 

 

 

ভফনামূমল্য 

 

 

 

 

 

 

 

 

তফা প্রতোীমদয 

আমফদন অনুমায়ী 

 

 

 

 

 

 

 

ংবেষ্ট উ-বফব গীয় প্রধ নগে 

 

 

 

 

 

 

 

ংবেষ্ট বফব গীয় প্রধ নগে 
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১৩। 

 

ক বযগ বয ও অন্য ন্য 

তথ্য/উ ে যফয মূরক মফ  

( ইবভকে ে , বফববন্ন 

রগে ে , ম্য , বযট ে জ ইতয বদ 

এয পেকব বফক্রয়/যফয )  

 

জ তীয় ফ  আন্তজজ বতক  মতর/গ্য  

অনুন্ধ ন মক ম্প বন ফ  প্রবতষ্ঠ ন কর্তজক 

মপ্রবযত চ বদ টত্রয বববেটত এফং 

কর্তজক্ষীয় অনুটভ দন টটক্ষ মফ  

প্রদ ন কয  য়। 

 

প্রবতষ্ঠ ন কর্তজক মপ্রবযত 

চ বদ ত্র  

মটে ফ ংর  ও ফ টক্স কর্তজক 

প্রদে অনুভবতত্র এফং 

মইপটিফন্ড। 

ে ে ম্য টনজটভন্ট উবফব গ, 

ফ টক্স। 

 

মটে ফ ংর  ও 

ফ টটক্সয 

প্রচবরত বনয়ভ 

অনুম য়ী 

বফবধটভ ত টফক 

 বব জচ জজ 

প্রটম জয। 

তটফ ফ টক্স ফ  

মটে ফ ংর য 

 টথ 

চুবক্তম্প দনক 

যীটক ম্প নী/প্র

বতষ্ঠ টনযটক্ষটত্র 

ংবেষ্ঠ চুবক্ত 

অনুম য়ী। 

(চ বদ ক যী 

প্রবতষ্ঠ ন 

বেব ইজ 

যফয  

কযটফ) 

৫ (াঁচ) ক ম জবদফ 

এফং ৩য় 

টক্ষযংবেষ্ঠত থ ক

মর ১০ (দ) 

ক ম জবদফ। 

 

ওয় বদ বভয়  

উভ ব্যফস্থ ক (ভূতত্ত্ব), 

মভ ফ ইর: ০১৭১৭০৭৭৭৩১ 

ই-মভইর: 

wahidmiaarun@gmail.c

om 

 

এ. তক. এভ. ভনজুয কফীয 

ভাব্যফস্থাক, R&D ভফবাগ 

০১৭০৮১৩৯৮২৭ 

gmrnd@bapex.com.b

d  

 

১৪। ২বে/৩বে  ইবভক উ ে 

ংগ্রকযে (বজবএ, 

স্ক উটিং, বপল্ড ে ে  মক য় বরটি 

কটর র এফং মযকবে জং)  

 

ফ টক্স এয ব্যফস্থ ন  বযচ রক 

ভট দয় ফয ফয আটফদটনয মপ্রবক্ষটত দুই 

টক্ষয বনবদ জষ্ট চুবক্তয ভ ধ্যটভ মফ  প্রদ ন 

কয  য়। 

 

 

কর্তজক্ষীয় অনুটভ দন ংফবরত 

স্বয়ংম্পূে জ  আটফদন । 

 

ম্প বদত 

চুবক্ত অনুম য়ী। 

 

শুষ্ক মভৌসুটভ ১০০০ 

র ইন বক.বভ. ২বে 

এফং ২০০ ফগ জ 

বক.বভ.৩বে 

 ইবভক উ ে 

ংগ্রকযটে 

আনুভ বনক ০৬ (ছয়) 

ভ । 

 

বপকুর ইর ভ 

উভ ব্যফস্থ ক 

মভ ফ ইর নং- ০১৭০৯৬৭৩৯৯২ 

shafiqul.bapex.sazid@g

mail.com 

 

ারাদায ভদুর ইরাভ, 

বফব গীয় প্রধ ন, ভূদ বথ জক 

বফব গ 

 তভাফা: ০১৭৫৫৬৯৪১৬৩, 

ইটভইর: 

ohidulilo@yahoo.c

om  
 

১৫। ২বে/৩বে  ইবভক উ ে 

প্রবক্রয় কযে। 

 

ফ টক্স এয ব্যফস্থ ন  বযচ রক 

ভট দয় ফয ফয আটফদটনয মপ্রবক্ষটত দুই 

টক্ষয বনবদ জষ্ট চুবক্তয ভ ধ্যটভ মফ  প্রদ ন 

কয  য়। 

 

কর্তজক্ষীয় অনুটভ দন ংফবরত 

স্বয়ংম্পূে জ  আটফদন । 

 

ম্প বদত 

চুবক্ত অনুম য়ী। 

 

১০০০ র ইন বক.বভ. 

২বে এফং ২০০ ফগ জ 

বক.বভ.৩বে ইবভক 

উ ে  প্রবক্রয় কযটে 

আনুভ বনক ০৪ (চ য) 

ভ । 

 

 বফ  আক্ত য খ নভ, 

উভ ব্যফস্থ ক, 

মভ ফ ইর  ০১৭০৯৬৭৩৯৯৫,ই-

sabiha_khan04@ yahoo.com 

ারাদায ভদুর ইরাভ, 

বফব গীয় প্রধ ন, ভূদ বথ জক 

বফব গ 

 তভাফা: ০১৭৫৫৬৯৪১৬৩, 

ইটভইর: 

ohidulilo@yahoo.c

om  
 ১৬। ২বে/৩বে  ইবভক উ ে 

বফটেলে। 

 

ফ টক্স এয ব্যফস্থ ন  বযচ রক 

ভট দয় ফয ফয আটফদটনয মপ্রবক্ষটত দুই 

টক্ষয বনবদ জষ্ট চুবক্তয ভ ধ্যটভ মফ  প্রদ ন 

কয  য়। 

 

কর্তজক্ষীয় অনুটভ দন ংফবরত 

স্বয়ংম্পূে জ  আটফদন । 

 

ম্প বদত 

চুবক্ত অনুম য়ী। 

 

১০০০ র ইন বক.বভ. 

২বে এফং ২০০ ফগ জ 

বক.বভ.৩বে ইবভক 

উ ে  বফটেলটে 

আনুভ বনক ০৫ (াঁচ) 

ভ । 

 

 বফ  আক্ত য খ নভ, 

উভ ব্যফস্থ ক, 

মভ ফ ইর  ০১৭০৯৬৭৩৯৯৫,ই-

sabiha_khan04@ yahoo.com 

ারাদায ভদুর ইরাভ, 

বফব গীয় প্রধ ন, ভূদ বথ জক 

বফব গ 

 তভাফা: ০১৭৫৫৬৯৪১৬৩, 

ইটভইর: 

ohidulilo@yahoo.c

om  
 

mailto:dgm_geophy06@bapex.com.bd
mailto:sabiha_khan04@yahoo.com
mailto:sabiha_khan04@yahoo.com
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১৭। 

 

 

 

 

 

 

 

বফববন্ন ংস্থ য, গ্য  মক্ষত্র ও 

খনন (অনুন্ধ ন/ উন্নয়ন/ 

ওয় কজওব য) ক ম জক্রভ 

বফববন্ন স্থ ন য জন্য ভূবভ 

উন্নয়ন, বফবফধ পূতজ অফক ঠ টভ  

বনভ জ ে ও মভয ভটতয বনবভটে 

প্রটয় জনীয় নক , প্র ক্করন ও 

য ভ জ প্রদ ন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ফ টক্স এয ব্যফস্থ ন  বযচ রক 

ভট দয় ফয ফয আটফদটনয মপ্রবক্ষটত দুই 

টক্ষয বনবদ জষ্ট চুবক্তয ভ ধ্যটভ মফ  প্রদ ন 

কয  য়। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কর্তজক্ষীয় অনুটভ দন ংফবরত 

স্বয়ংম্পূে জ  আটফদন । 

 

ম্প বদত 

চুবক্ত অনুম য়ী। 

 

টফ জ চ্চ ৩০ (বত্র) 

বদন 

প্রটকৌোঃ এএভ ক ভরুজ্জ ভ ন, 

ভ ব্যফস্থ ক (ব যপ্র প্ত),  

বনভ জ ে বফব গ 

মভ ফ ইর: ০১৭৫৫৬৯৪১৬১ 

ইটভইর- gmconstruction@ 

bapex.com.bd 

প্রটকৌোঃ এএভ ক ভরুজ্জ ভ ন, 

ভ ব্যফস্থ ক (ব যপ্র প্ত), বনভ জ ে 

বফব গ মভ ফ ইর: ০১৭৫৫৬৯৪১৬১ 

ইটভইর- 

gmconstruction@bap

ex.com.bd 

১৮। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

খনন বযগ ব ড়  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ফ টক্স এয ব্যফস্থ ন  বযচ রক 

ভট দয় ফয ফয আটফদটনয মপ্রবক্ষটত দুই 

টক্ষয বনবদ জষ্ট চুবক্তয ভ ধ্যটভ মফ  প্রদ ন 

কয  য়। 

 

 

 

 

 

 

 

কর্তজক্ষীয় অনুটভ দন ংফবরত 

স্বয়ংম্পূে জ  আটফদন । 

 

 

 

 

 

 

 

 

দদবনক ব ড়  অথফ  

ম্প বদত চুবক্ত 

অনুম য়ী। 

 

 

 

 

 

 

ম্প বদত চুবক্ত 

অনুম য়ী। 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রটকৌ: মভ : আবনসুয যভ ন ম টর 

উভ ব্যফস্থ ক (তবড়ৎ) 

মভ ফ ইর-০১৭০০৭১২০০৭ 

ইটভইর-egnranis@ 

bapex.com.bd 

 

 

 

 

প্রটকৌরী মভ োঃ আব্দুয যউপ 

ভ ব্যফস্থ ক (ব যপ্র প্ত), 

মভ ফ ইর নম্বয-০১৭০৮১৩৯৮৩৩ 

ইটভইর-gmdrilling@ 

bapex.com.bd 

১৯। ওয় কজওব য বযগ ব ড়  

 

 

 

 

 

ফ টক্স এয ব্যফস্থ ন  বযচ রক 

ভট দয় ফয ফয আটফদটনয মপ্রবক্ষটত দুই 

টক্ষয বনবদ জষ্ট চুবক্তয ভ ধ্যটভ মফ  প্রদ ন 

কয  য়। 

 

 

 

কর্তজক্ষীয় অনুটভ দন ংফবরত 

স্বয়ংম্পূে জ  আটফদন । 

 

 

 

 

দদবনক ব ড়  অথফ  

ম্প বদত চুবক্ত 

অনুম য়ী। 

 

 

ম্প বদত চুবক্ত 

অনুম য়ী। 

 

 

 

 

 

প্রটকৌ: মভ :  বযয় য ফ যী 

উভ ব্যফস্থ ক (ম বিক) 

মভ ফ ইর-০১৭০০৭১১৯৯৭ 

ইটভইর-egnrbari 

@bapex.com.bd 

 

প্রটকৌরী মভ োঃ আব্দুয যউপ 

ভ ব্যফস্থ ক (ব যপ্র প্ত), 

মভ ফ ইর নম্বয-০১৭০৮১৩৯৮৩৩ 

ইটভইর-gmdrilling@ 

bapex.com.bd 

২০। 

 

 

 

 

 

বযগ স্থ ন ন্তয, বযগ বফবল্ডং, 

ইস্টটরন, কবভবনং, 

যক্ষে টফক্ষে ও মভয ভত 

 

 

 

 

 

 

ফ টক্স এয ব্যফস্থ ন  বযচ রক 

ভট দয় ফয ফয আটফদটনয মপ্রবক্ষটত দুই 

টক্ষয বনবদ জষ্ট চুবক্তয ভ ধ্যটভ মফ  প্রদ ন 

কয  য়। 

 

 

কর্তজক্ষীয় অনুটভ দন ংফবরত 

স্বয়ংম্পূে জ  আটফদন । 

 

 

 

 

দদবনক ব ড়  অথফ  

ম্প বদত চুবক্ত 

অনুম য়ী। 

 

 

ম্প বদত চুবক্ত 

অনুম য়ী। 

 

 

 

 

প্রটকৌ: মভ : আয ফুর আরভ 

উভ ব্যফস্থ ক (ম বিক) 

মভ ফ ইর-০১৭০০৭১১৯৯৬ 

ইটভইর-ashraful 

@bapex.com.bd 

 

প্রটকৌরী মভ োঃ আব্দুয যউপ 

ভ ব্যফস্থ ক (ব যপ্র প্ত), 

মভ ফ ইর নম্বয-০১৭০৮১৩৯৮৩৩ 

ইটভইর-gmdrilling@ 

bapex.com.bd 
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২১। 

 

 

 

 

 

 

ব যী ভ র ভ র উঠ টন , 

ন ভ টন , স্থ ন ন্তয ও বযফন। 

 

 

 

 

ফ টক্স এয ব্যফস্থ ন  বযচ রক 

ভট দয় ফয ফয আটফদটনয মপ্রবক্ষটত দুই 

টক্ষয বনবদ জষ্ট চুবক্তয ভ ধ্যটভ মফ  প্রদ ন 

কয  য়। 

 

 

 

 

কর্তজক্ষীয় অনুটভ দন ংফবরত 

স্বয়ংম্পূে জ  আটফদন । 

 

 

 

 

 

দদবনক ব ড়  অথফ  

ম্প বদত চুবক্ত 

অনুম য়ী। 

 

 

 

ম্প বদত চুবক্ত 

অনুম য়ী। 

 

 

 

 

 

প্রটকৌ: মভ : আয ফুর আরভ 

উভ ব্যফস্থ ক (ম বিক) 

মভ ফ ইর-০১৭০০৭১১৯৯৬ 

ইটভইর-ashraful 

@bapex.com.bd 

 

প্রটকৌরী মভ োঃ আব্দুয যউপ 

ভ ব্যফস্থ ক (ব যপ্র প্ত), 

মভ ফ ইর নম্বয-০১৭০৮১৩৯৮৩৩ 

ইটভইর-gmdrilling@ 

bapex.com.bd 

২২। 
 

 

 

িনন  য়াকিবায তফা প্রদানাঃ ফ টক্স এয ব্যফস্থ ন  বযচ রক 

ভট দয় ফয ফয আটফদটনয মপ্রবক্ষটত দুই 

টক্ষয বনবদ জষ্ট চুবক্তয ভ ধ্যটভ মফ  প্রদ ন 

কয  য়। 

 

কতৃিক্ষীয়  অনুমভাাদন 

ংফভরত স্বমংম্পূণ ি 

আমফদন  কভিে য়াকি লান / 

ভজটি। 
 

 

ম্প বদত চুবক্ত 

অনুম য়ী। 

 

য়াকিবায ৫০ ভদন  

িনন ৯০ ভদন (কূময 

গবীযতা, ভডজাইন  

কাম িজটিরতায কাযমন 

কভমফভ মত াময) 

ভপ্রন্স তভাাঃ আর তরার 

ভডএ (ময়র লাভনং) 

তভাফাইর নম্বয-০১৭৫৫৫২০২৬৯ 

ইমভইর-princebpx80@ 

gmail.com 

প্রটকৌরী মভ োঃ আব্দুয যউপ 

ভ ব্যফস্থ ক (ব যপ্র প্ত), 

মভ ফ ইর নম্বয-০১৭০৮১৩৯৮৩৩ 

ইটভইর-gmdrilling@ 

bapex.com.bd 

২৩। ভাড ইভিভনয়াভযং াভব ি প্রদান ফ টক্স এয ব্যফস্থ ন  বযচ রক 

ভট দয় ফয ফয আটফদটনয মপ্রবক্ষটত দুই 

টক্ষয বনবদ জষ্ট চুবক্তয ভ ধ্যটভ মফ  প্রদ ন 

কয  য়। 

 

কর্তজক্ষীয় অনুটভ দন ংফবরত 

স্বয়ংম্পূে জ  আটফদন । 

 

ম্প বদত চুবক্ত 

অনুম য়ী। 

 

 

কামজয ধযন  চুভি 

অনুমায়ী। 

বরন চন্দ্র মন 

উ-ভ ব্যফস্থ ক (চোঃদ োঃ) 

ভাড ইভিভনয়াভযং উভফবাগ 

০১৭১৬৮৫০৩৭০ 

lipon_sen@yahoo.com 

শ্যাভর কুভায ফামরা 

ভফবাগীয় প্রধান 

ময়র াভব িম ভফবাগ 

০১৭৫৫৫৫৫৩৯০ 

gmwellservice@ 

bapex.com.bd 

 

 

 

২৪। ভাড ইভিভনয়াভযং াভব ি যাভ ি 

তফা 

ফ টক্স এয ব্যফস্থ ন  বযচ রক 

ভট দয় ফয ফয আটফদটনয মপ্রবক্ষটত দুই 

টক্ষয বনবদ জষ্ট চুবক্তয ভ ধ্যটভ মফ  প্রদ ন 

কয  য়। 

 

কর্তজক্ষীয় অনুটভ দন ংফবরত 

স্বয়ংম্পূে জ  আটফদন । 

 

ম্প বদত চুবক্ত 

অনুম য়ী। 

 

কামজয ধযন  চুভি 

অনুমায়ী। 

বরন চন্দ্র মন 

উ-ভ ব্যফস্থ ক (চোঃদ োঃ) 

ভাড ইভিভনয়াভযং উভফবাগ 

০১৭১৬৮৫০৩৭০ 

lipon_sen@yahoo.com  

শ্যাভর কুভায ফামরা 

ভফবাগীয় প্রধান 

ময়র াভব িম ভফবাগ 

০১৭৫৫৫৫৫৩৯০ 

gmwellservice@ 

bapex.com.bd 

 

 

২৫। ভফভবন্ন িনন  য়াকিবায 

কূম ভমভমন্টন াভব ি প্রদান 

ফ টক্স এয ব্যফস্থ ন  বযচ রক 

ভট দয় ফয ফয আটফদটনয মপ্রবক্ষটত দুই 

টক্ষয বনবদ জষ্ট চুবক্তয ভ ধ্যটভ মফ  প্রদ ন 

কয  য়। 

 

কর্তজক্ষীয় অনুটভ দন ংফবরত 

স্বয়ংম্পূে জ  আটফদন । 

 

ম্প বদত চুবক্ত 

অনুম য়ী। 

 

কামজয ধযন  চুভি 

অনুমায়ী। 

মভ োঃ মত প টয়র উবিন বকদ য 

উভাব্যফস্থাক  

ভাড ইভিভনয়াভযং উভফবাগ 

০১৭০০৭১১৯০৯ 

tofayel.sikdar@bapex.c

om.bd  

শ্যাভর কুভায ফামরা 

ভফবাগীয় প্রধান 

ময়র াভব িম ভফবাগ 

০১৭৫৫৫৫৫৩৯০ 

gmwellservice@ 

bapex.com.bd 
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২৬। 
 

 

 

 

ময়র ভমভমন্টন াভব িময 

যাভ ি তফা 

ফ টক্স এয ব্যফস্থ ন  বযচ রক 

ভট দয় ফয ফয আটফদটনয মপ্রবক্ষটত দুই 

টক্ষয বনবদ জষ্ট চুবক্তয ভ ধ্যটভ মফ  প্রদ ন 

কয  য়। 

 

কর্তজক্ষীয় অনুটভ দন ংফবরত 

স্বয়ংম্পূে জ  আটফদন । 

 

ম্প বদত চুবক্ত 

অনুম য়ী। 

 

কামজয ধযন  চুভি 

অনুমায়ী। 

মভ োঃ মত প টয়র উবিন বকদ য 

উভাব্যফস্থাক  

ভাড ইভিভনয়াভযং উভফবাগ 

০১৭০০৭১১৯০৯ 

tofayel.sikdar@bapex.c

om.bd  

শ্যাভর কুভায ফামরা 

ভফবাগীয় প্রধান 

ময়র াভব িম ভফবাগ 

০১৭৫৫৫৫৫৩৯০ 

gmwellservice@ 

bapex.com.bd 

 

 

২৭। 
 

 

 

 

 

 

 

ভফভবন্ন কূম ভডএটি াভব ি 

প্রদান 

ফ টক্স এয ব্যফস্থ ন  বযচ রক 

ভট দয় ফয ফয আটফদটনয মপ্রবক্ষটত দুই 

টক্ষয বনবদ জষ্ট চুবক্তয ভ ধ্যটভ মফ  প্রদ ন 

কয  য়। 

 

কর্তজক্ষীয় অনুটভ দন ংফবরত 

স্বয়ংম্পূে জ  আটফদন । 

 

ম্প বদত চুবক্ত 

অনুম য়ী। 

 

কামজয ধযন  চুভি 

অনুমায়ী। 

প্রমকৌাঃ তভাাঃ তভাজামের ক যকায 

উভাব্যফস্থাক (তেভটং)  

০১৭০০ -৭১১৯১৩  

testing@bapex.com.bd 

 

শ্যাভর কুভায ফামরা 

ভফবাগীয় প্রধান 

ময়র াভব িম ভফবাগ 

০১৭৫৫৫৫৫৩৯০ 

gmwellservice@ 

bapex.com.bd 

 

২৮। 
 

 

 

ভফভবন্ন কূম ময়র তেভটং  

াভব ি প্রদান 

ফ টক্স এয ব্যফস্থ ন  বযচ রক 

ভট দয় ফয ফয আটফদটনয মপ্রবক্ষটত দুই 

টক্ষয বনবদ জষ্ট চুবক্তয ভ ধ্যটভ মফ  প্রদ ন 

কয  য়। 

 

কর্তজক্ষীয় অনুটভ দন ংফবরত 

স্বয়ংম্পূে জ  আটফদন । 

 

ম্প বদত চুবক্ত 

অনুম য়ী। 

 

কামজয ধযন  চুভি 

অনুমায়ী। 

প্রমকৌাঃ তভাাঃ তভাজামের ক যকায 

উভাব্যফস্থাক (তেভটং)  

০১৭০০ -৭১১৯১৩  

testing@bapex.com.bd 

 

শ্যাভর কুভায ফামরা 

ভফবাগীয় প্রধান 

ময়র াভব িম ভফবাগ 

০১৭৫৫৫৫৫৩৯০ 

gmwellservice@ 

bapex.com.bd 

 

২৯। 
 

 

ময়র তেভটং  যাভ ি তফা ফ টক্স এয ব্যফস্থ ন  বযচ রক 

ভট দয় ফয ফয আটফদটনয মপ্রবক্ষটত দুই 

টক্ষয বনবদ জষ্ট চুবক্তয ভ ধ্যটভ মফ  প্রদ ন 

কয  য়। 

 

কর্তজক্ষীয় অনুটভ দন ংফবরত 

স্বয়ংম্পূে জ  আটফদন । 

 

ম্প বদত চুবক্ত 

অনুম য়ী। 

 

কামজয ধযন  চুভি 

অনুমায়ী। 

প্রমকৌাঃ তভাাঃ তভাজামের ক যকায 

উভাব্যফস্থাক (তেভটং)  

০১৭০০ -৭১১৯১৩  

testing@bapex.com.bd 

 

শ্যাভর কুভায ফামরা 

ভফবাগীয় প্রধান 

ময়র াভব িম ভফবাগ 

০১৭৫৫৫৫৫৩৯০ 

gmwellservice@ 

bapex.com.bd 

 

৩০। ফামক্স এয আতাধীন গ্যা তক্ষত্র 

মত ভফক্রয়কৃত গ্যা ভযভা 

ফ টক্স এয ব্যফস্থ ন  বযচ রক 

ভট দয় ফয ফয আটফদটনয মপ্রবক্ষটত দুই 

কর্তজক্ষীয় অনুটভ দন ংফবরত 

স্বয়ংম্পূে জ  আটফদন । 

ভফনামূমল্য কামজয ধযন  চুভি 

অনুমায়ী। 

প্রটকৌরী মু ম্ম দ   নুজ্জ ভ ন 

বকদ য 

প্রটকৌরী মু ম্ম দ   নুজ্জ ভ ন 

বকদ য 

mailto:testing@bapex.com.bd
mailto:testing@bapex.com.bd
mailto:testing@bapex.com.bd
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ংভিষ্ট মন্ত্াং গুমরা 

টিভজটিভডভএর / ভজটিভএর / 

তকভজভডভএর / এভজভএর এয 

কভ িকতিামদয তমৌথবামফ 

Calibration ংক্রান্ত। 

টক্ষয বনবদ জষ্ট চুবক্তয ভ ধ্যটভ মফ  প্রদ ন 

কয  য়। 

 

 উভাব্যফস্থাক 

তভাফাইরাঃ ০১৭১১৮৯২১০৯ 

ই-তভইর: 

hassanprod@yahoo.com 

ভফবাগীয় প্রধান, উৎাদন ভফবাগ 

তভাফাইরাঃ ০১৭১১৮৯২১০৯ 

ই-তভইর: gmproduction 

@bapex.com.bd 

৩১। সুন্দযফন গ্যা তকাম্পানী ভর: 

কতৃিক চাভদায তপ্রভক্ষমত 

াফাজপুয গ্যা তক্ষমত্রয গ্যা 

উৎাদন হ্রা-বৃভদ্ধ ংক্রান্ত 

সুন্দযফন গ্যা তকাম্পানী ভর: কতৃিক চাভদায 

তপ্রভক্ষমত  বনবদ জষ্ট চুবক্তয ভ ধ্যটভ মফ  প্রদ ন 

কয  য়। 

কর্তজক্ষীয় অনুটভ দন ংফবরত 

স্বয়ংম্পূে জ  আটফদন । 

 

ভফনামূমল্য ম্প বদত চুবক্ত অনুম য়ী। 

 

প্রটকৌরী মু ম্ম দ   নুজ্জ ভ ন 

বকদ য 

উভাব্যফস্থাক 

তভাফাইরাঃ ০১৭১১৮৯২১০৯ 

ই-তভইর: 

hassanprod@yahoo.com 

প্রটকৌরী মু ম্ম দ   নুজ্জ ভ ন 

বকদ য 

ভফবাগীয় প্রধান, উৎাদন ভফবাগ 

তভাফাইরাঃ ০১৭১১৮৯২১০৯ 

ই-তভইর: gmproduction 

@bapex.com.bd 

৩২। 
 

 

 

আভথ িক াায্য প্রদান 

 

 

 

ভফবান্ন প্রভতষ্ঠামনয কভ িকতিা-কভ িচাযীমদয 

মথামথ কতৃিমক্ষয ভাধ্যমভ প্রাি আমফদন 

মাচাই-ফাছাই কময কতৃিমক্ষয 

অনুমভাদনক্রমভ ভএআয পান্ড মত 

আভথ িি অনুদামনয তচক প্রদান কযা য়।  

ংস্থা/দিয/তকাম্পাভনয ভাধ্যমভ  

ব্যভিয আমফদমনয  অগ্রায়নত্র 

ভফনামূমল্য ২০ (ভফ) কাম িভদফ মুম্মদ জবরুর ইর ভ 

উভ ব্যফস্থ ক 

াধাযণ প্রান উভফবাগ 

 তভাফা: ০১৭১৩২৩৫৬১১ 

sangram_bapex@yaho

o.com 

তভাােদ আবুর ফয 

ভাব্যফস্থাক (প্রান) 

তভাফা: ০১৭১৩৩৩৯৮৮৮ 

gmadmin@ 

bapex.com.bd 

৩৩। 
 

 

ভতাভত প্রদান 

 

 

ভফভবন্ন তকাম্পাভনয  চাভদায তপ্রভক্ষমত 

ফামক্স এয ভফভধ/নীভত ইতোভদ ভফলময় 

ডাকমমামগ ফা ইনভথয ভাধ্যমভ 

তথ্য/ভতাভত  প্রদান কযা য়। 
 

ভরভিত চাভগদাত্র অনুম য়ী। ভফনামূমল্য ১৫ (মনয) 

কাম িভদফ 

মুম্মদ জবরুর ইর ভ 

উভ ব্যফস্থ ক 

াধাযণ প্রান উভফবাগ 

 তভাফা: ০১৭১৩২৩৫৬১১ 

sangram_bapex@yah

oo.com 

তভাােদ আবুর ফয 

ভাব্যফস্থাক (প্রান) 

তভাফা: ০১৭১৩৩৩৯৮৮৮ 

gmadmin@ 

bapex.com.bd 

 

২.৩ অবেন্তযীণ তফা 

ক্রবভক 

নং 
মফ য ন ভ মফ  প্রদ ন দ্ধবত 

প্রটয় জনীয় ক গজত্র এফং 

প্র বপ্তস্থ ন 

মফ য মূল্য 

এফং বযট ধ 

দ্ধবত 

মফ  প্রদ টনয ভয়ীভ  
দ বয়ত্বযত কভ জকতজ  

(ন ভ, দফী, মপ ন নং, ইটভইর) 

ঊর্ধ্জতন কভ জকতজ  

(ন ভ, দফী, মপ ন নং, ইটভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১। 
 

 

 

 

 

 

তমরাভপভজকোর 

ভফমিলণ (তকায 

ভপ্রামযন, রুটিনমকায, 

তোর তকায, 

ইমরকভরক তযভজভিভবটি, 

তকায ভপ্রজাযমবন, 

তকায অফজাযমবন, 

আন্তাঃভফবাগীয়ত্র এয ভাধ্যমভ চাভদা 

তপ্রযমণয য ংভিষ্ট তফা ংক্রান্ত 

কাজম্পন্ন/প্রভতমফদন প্রণয়ন কময 

চাভদাকাযী ভফবাগ/উভফবামগ তপ্রযণ 

কযা য়। 

 

 

কতৃিক্ষীয় অনুমভাদন ংফভরত 

স্বয়ংম্পূণ ি আমফদন। 

 

বফন মূটল্য প্রভতটিনমুনা প্রস্তুতকযণ 

ভয় মত ডাো ংগ্র 

তমল প্রভতমফদন প্রণয়ন 

ম িন্ত তভাে ৬০ (লাে) 

ভদন। 

*একাতথ ১০-১৫ টি  

তকায লাগ নমূনায  

াভফা তচৌধুযী, উভাব্যফস্থাক 

(ভূতি), যীক্ষাগায ভফবাগ, তভাফাইর: 

০১৭০০৭১১৯২০, 

sabihanita@bapex.com.b

d 

তগারাভ মভ োঃ আয ফুর  য়দ য 

বফব গীয় প্রধ ন, যীক্ষাগায ভফবাগ, 

০১৯১১৭০৯০৫০, gmlab@ba 

pex.com.bd 

 

 

 

mailto:sabihanita@bapex.com.bd
mailto:sabihanita@bapex.com.bd


11 
 

 ময়র াইে াভব ি  

ভযম িাে) তফাপ্রদান 

 

 

ভফমিলণ কযা মায়। 

 

২। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ভজরভজকোর ল্যাফ 

াভব ি (তকায, কাটিং  

আউেক্র 

নমুনাযভাইমক্রাপ্যাভরময়

তন্টারভজকোর, 

তভডমভমন্টারভজকোর, 

ভভনামযরভজকোর, 

তমরাগ্রাভপকোর 

ভফমিলণ ভযমাে ি)তফা 

প্রদান 

 

 

আন্তাঃভফবাগীয়ত্র এয ভাধ্যমভ চাভদা 

তপ্রযমণয য ংভিষ্ট তফা ংক্রান্ত 

কাজম্পন্ন/প্রভতমফদন প্রণয়ন কময 

চাভদাকাযী ভফবাগ/উভফবামগ তপ্রযণ 

কযা য়। 

 

কতৃিক্ষীয় অনুমভাদন ংফভরত 

স্বয়ংম্পূণ ি আমফদন। 

 

বফন মূটল্য প্রভতটি নমুনা প্রস্তুতকযণ 

ভয় মত ডাো 

ংগ্রমমল প্রভতমফদন 

প্রণয়ন 

ম িন্তাঃভাইমক্রাপ্যাভরময়

তন্টারভজকোর-তভাে ১৪  

(তচৌদ্দ) ভদন; 

তভডমভমন্টারভজকোর- ৭ 

( াত)) ভদন; 

ভভনামযরভজকোর- ১০ 

(দ) ভদন  

তমরাগ্রাভপকোর- ১০ 

(দ) ভদন। 

তভাছাাঃ াানাজ তামন, 

উভাব্যফস্থাক (ভূতি), 

যীক্ষাগাযভফবাগ, তভাফাইর: 

০১৭০০৭১১৯২১, 

shahanaj_dgm@bapex.co

m.bd 

 

তগারাভ মভ োঃ আয ফুর  য়দ য 

বফব গীয় প্রধ ন, যীক্ষাগায ভফবাগ, 

০১৯১১৭০৯০৫০, gmlab@ba 

pex.com.bd 

 

 

 

 

 

 

 

৩। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ভজমকভভকোর াভব ি 

(স্যাম্পর ভপ্রামযন, 

তকমযামজন ভফমিলণ, 

ভরউফর অগ িাভনক 

ম্যাোয 

কোমযক্টাযাইমজন, ক্রুড 

ময়র 

কোমযক্টাযাইমজন, 

ন্যাচাযার গ্যা ভফমিলণ, 

পযমভন য়াোয 

ভফমিলণ  ময়র 

ভমভন্ট ভফমিলণ 

ভযমাে ি) তফা প্রদান 

আন্তাঃভফবাগীয়ত্র এয ভাধ্যমভ চাভদা 

তপ্রযমণয য ংভিষ্ট তফা ংক্রান্ত 

কাজম্পন্ন/প্রভতমফদন প্রণয়ন কময 

চাভদাকাযী ভফবাগ/উভফবামগ তপ্রযণ 

কযা য়। 

 

কতৃিক্ষীয় অনুমভাদন ংফভরত 

স্বয়ংম্পূণ ি আমফদন। 

 

বফন মূটল্য নমুনা ংগ্র- ২ 

ভদন;গ্যা নমুনা- 

২ভদন;কনমডনমে/ততর 

নমুনা- ৪ ভদন;াভন নমুনা 

- ৪ ভদন; 

তকায/কাটিং/ভরা নমুনা 

(TOC)- ১০ ভদন; 

ভমভন্ট স্লাভয ভথমকভনং 

োইভ- ৫ ভদন 

জনাফ ভভউবিন আাভদ, 

উভাব্যফস্থাক (যায়ন), 

যীক্ষাগায ভফবাগ, তভাফাইর: 

০১৬৭৪৯০৪৭২৯, mahi-

bx@yahoo.com 

 

 

 

 

 

তগারাভ মভ োঃ আয ফুর  য়দ য 

বফব গীয় প্রধ ন, যীক্ষাগায ভফবাগ, 

০১৯১১৭০৯০৫০, gmlab@ba 

pex.com.bd 

 

 

 

 

 

৪। 
 

 

 

 

 

 

মটে বরয় ভ এন্ড 

বযজ ব জয় য ম্পবকজত 

তথ্য প্রদ ন। 

 

 

 

 

ফ টক্স এয ে ে  মন্ট য, ভূ-তত্ত্ব ও 

ভূদ বথ জক বফব গ টত ংগুীত 

 ইবভক ে ে , বিবরং ে ে  ও গ্য  

বপটল্ডয মপ্র ে কন ে ে  মূটক 

Software compatible কটয 

বফববন্ন format রু ন্তটযয ভ ধ্যটভ 

গ্য টয উবস্থবত, মর টকন, বযজ ব জ 

এফং কূটয গ্য টয যফয  ক্ষভত  

বনরূটনয ভ ধ্যটভ  বব জ প্রদ ন কয । 

কর্তজক্ষ অনুভবতক্রটভ ফ টক্স 

বয চ জ এন্ড মেটবরটভন্ট 

বফব গ। 

 

 

 

 

বফন মূটল্য 

 

 

 

 

 

 

৫-৭ ক ম জবদফ 

 

 

 

 

 

 

প্রটকৌোঃ  ইময়যদ মু ম্মদ কবফয 

উভ ব্যফস্থ ক (তবড়োঃ) 

মটে বরয় ভ এন্ড বযজ ব জয় য 

ইবিবনয় বযং উবফব গ 

০১৭০০-৭১২০১১ 

Kabirengr99@gmail.com 

শ্যাভর কুভায ফামরা 

ভফবাগীয় প্রধান 

ময়র াভব িম ভফবাগ 

০১৭৫৫৫৫৫৩৯০ 

gmwellservice@ 

bapex.com.bd 
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৫। 
 

 

 

 

 

 

 

ই-তটায ব্যফস্থানা   

 

 

 

 

 

 

 

ই-তটায-এ নতুন ব্যফাযকাযী ততভয  

ায়াড ি ব্যফস্থানায জন্য মথামথ 

কতৃিমক্ষয ভাধ্যমভ াড িকভ/ইমভইমরয 

ভাধ্যমভ আমফদন। 

ই- তটায ংক্রান্ত কর ধযমনয 

কাভযগভয ামামে িয জন্য াড িকভ/ 

ইমভইমর/ তপান এয ভাধ্যমভ আইভটি 

এন্ড এভআইএ উভফবামগ আমফদন। 

 

ভফভবন্নভফবাগ/ প্রকল্প মত প্রাি 

চাভদাত্র/ আইভডএন/ ইমভইর 

 

 

 

 

 

ভফনামূমল্য 

 

 

 

 

 

 

আমফদন প্রাভিয য 

ফ িাভধক৩-৪ কভ িভদফ 

 

 

 

 

 

উমে িাময়য জান্নাতুর হুভায়যা 

উভাব্যফস্থাক (কবযগবয) 

তভাফাইরাঃ০১৭০০৭১২০০৯ 

ইমভইর: 

dgm_ict@bapex.com.bd 

 

 

প্রটকৌরী মভ োঃ পজলুর ক 

ভ ব্যফস্থ ক 

বযকল্পন  ও আইবটি বফব গ 

মভ ফ ইরোঃ ০১৭৫৫৫৫০২২০ 

ইটভইরোঃ 

gmplaning@bapex.co

m.bd 

 

 

৬। 
 

 

 

 

 

আইভ তপান 

 

 

 

 

 

নতুনংমমাগপ্রদান , 

আইভমপানমেআ, কনভপগায, 

তভইভন্টন্যান্সরাফরশুটিংএযভফযীমতকা

ভযগভযায়তামমতফামক্সময়ফাইমে

আমরাডকৃত ‘তফাপ্রদান’ 

পভ িপূযণপূফ িক /চ বদ ত্র 

াড িকভ/ইমভইমরযভাধ্যমভআমফদন। 

 

পূযণকৃতমফাপ্রদানপভ ি/চ বদ 

ত্র  

ফামক্সময়ফাইে, 

আইভটিএভআইএউভফবা

গ 

 

ভফনামূমল্য 

 

 

 

 

 

ক বযগবয গুরুত্ব বফটফচন য়   

৫-৭ কভ িভদফ 

 

 

 

তভাাঃজহুরুরইরাভ 

ব্যফস্থাক (ইমরকরভনক্স) 

তভাফাইরাঃ০১৭১৩১৮৮৯২৬ 

ইমভইর: 

zahurul.islam@bapex.co

m.bd 

প্রটকৌরী মভ োঃ পজলুর ক 

ভ ব্যফস্থ ক 

বযকল্পন  ও আইবটি বফব গ 

মভ ফ ইরোঃ ০১৭৫৫৫৫০২২০ 

ইটভইরোঃ 

gmplaning@bapex.co

m.bd 

 

৭। 
 

 

 

 

 

 

ভএভফএক্স তপান 

 

 

 

 

 

 

নতুন ংমমাগ প্রদান, ভএভফএক্স 

তপানমে আ, তাে িএাইন, 

ড্রয়োযকোফরমর-আউে, 

তভইভন্টন্যান্সরাফরশুটিং 

এযভফযীমতকাভযগভযায়তামমতফাম

ক্সময়ফাইমেআমরাডকৃত 

‘তফাপ্রদান’ পভ ি /চ বদ ত্র 

াড িকভ/ইমভইমরযভাধ্যমভআইভটিউ

ভফবামগআমফদন। 

 

পূযণকৃত তফাপ্রদান পভ ি/ 

চ বদ ত্র 

ফামক্স ময়ফাইে, 

আইভটি  এভআইএ 

উভফবাগ 

 

 

 

ভফনামূমল্য 

 

 

 

 

 

 

ক বযগবয গুরুত্ব বফটফচন য়   

৫-৭ কভ িভদফ 

 

 

 

 

 

তভাাঃভীন (উব্যফস্থাক) 

তভাফাইরাঃ০১৯১১৭০০৩৪১ 

ইমভইর: 

mohsin@bapex.com. 

Bd 

 

 

 

প্রটকৌরী মভ োঃ পজলুর ক 

ভ ব্যফস্থ ক 

বযকল্পন  ও আইবটি বফব গ 

মভ ফ ইরোঃ ০১৭৫৫৫৫০২২০ 

ইটভইরোঃ 

gmplaning@bapex.co

m.bd 

 

৮। 
 

 

 

 

ইন্টাযমনে 

 

 

 

অভপভয়ারল্যাে, 

তডস্কেকভম্পউোয, 

তভাফাইমরইন্টাযমনেংক্রান্তমফামমত

তফাযধযনউমিিপূফ িকআইভডএনঅথফা

ফামক্সময়ফাইমেআমরাডকৃত 

‘তফাপ্রদান’ পভ ি /চ বদ ত্র  

াড িকভ/ইমভইমরযভাধ্যমভআইভটিউ

ভফবামগআমফদন। 

 

 

ভফভবন্নভফবাগ/ প্রকল্প মত প্রাি 

চ বদ ত্র/ পূযণকৃত 

তফাপ্রদান পভ ি 

ফামক্স ময়ফাইে, 

আইভটি  এভআইএ 

উভফবাগ 

ভফনামূমল্য 

 

 

 

 

তাৎক্ষভনক 

 

 

 

 

তভাাঃজহুরুরইরাভ 

ব্যফস্থাক (ইমরকরভনক্স) 

তভাফাইরাঃ০১৭১৩১৮৮৯২৬ 

ইমভইর: 

zahurul.islam@bapex.co

m.bd 

প্রটকৌরী মভ োঃ পজলুর ক 

ভ ব্যফস্থ ক 

বযকল্পন  ও আইবটি বফব গ 

মভ ফ ইরোঃ ০১৭৫৫৫৫০২২০ 

ইটভইরোঃ 

gmplaning@bapex.co

m.bd 

 

৯। আইটিমন্ত্/ অভপভয়ারল্যাে, পূযণকৃতমফাপ্রদানপভ ি/ ভফনামূমল্য ক বযগবয গুরুত্ব বফটফচন য়   তভাাঃভীন (উব্যফস্থাক) প্রটকৌরী মভ োঃ পজলুর ক 
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মন্ত্াংমযরাফরশুটিং/কা

ভযগভযায়তা 

 

 

 

 

 

 

 

 

তডস্কেকভম্পউোয, ইউভএ, 

ভপ্রন্টাযঅন্যান্যমন্ত্াংমযাড িয়োয

পেয়োযমভইভন্টন্যান্সরাফরশুটিংএয

ভফযীমতকাভযগভযায়তামমতফামক্স

ময়ফাইমেআমরাডকৃত ‘তফাপ্রদান’ 

পভ ি / চ বদ  ত্র 

াড িকভ/ইমভইমরযভাধ্যমভআইভটিউ

ভফবামগআমফদন। 

তফাপ্রাভিযফতীভযমাে িআইভটিউভফ

বামগযঅভপভয়ারইমভইরমতচাভদাকা

যীযঅভপভয়ারইমভইমরমপ্রযণ। 

 

চ বদ ত্র 

ফামক্সময়ফাইে, 

আইভটিএভআইএউভফবা

গ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩-৫ কভ িভদফ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তভাফাইরাঃ০১৯১১৭০০৩৪১ 

ইমভইর: 

mohsin@bapex.com.bd 

 

 

 

 

 

 

 

ভ ব্যফস্থ ক 

বযকল্পন  ও আইবটি বফব গ 

মভ ফ ইরোঃ ০১৭৫৫৫৫০২২০ 

ইটভইরোঃ 

gmplaning@bapex.co

m.bd 

 

 

 

 

১০। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

স্থ নীয় প্রবক্ষে/ 

ওয় কজ/ মবভন য/ 

প্রটজটন্টন/ ইন্ট ন জী 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মদটয বফববন্ন প্রবক্ষে প্রদ নক যী 

প্রবতষ্ঠ ন টত প্র প্ত প্রস্ত ফন য অনুকূটর 

বফব গ মূ টত কভ জকতজ -কভ জচ যী 

ভটন নয়ন ংগ্র কয  য়।  অতোঃয 

অনুটভ দনপূফ জক ভটন নীত 

কভ জকতজ গেটক প্রবক্ষে গ্রটেয  জন্য 

ংবেষ্ট প্রবতষ্ঠ ন মূট মপ্রযে কয  য়।  

ভিে রয়/ মটে ফ ংর /এবএ এয 

বনটদ জন  মভ ত টফক ইন উজ 

প্রবক্ষটেয আটয় জন কয । ত ছ ড় ও 

বফববন্ন বফশ্ববফদ্য রটয়য বক্ষ থীটদয 

আটফদটনয মপ্রবক্ষটত বেববিন অনুম য়ী 

ফ টক্স এয ংবেষ্ট বফব গ/গ্য  বপল্ড/ 

খনন প্রকটল্প ইন্ট ন জীটয আটয় জন 

কয । 

 

 

 

 

 

এইচআযএভ উবফব গ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বফন মূটল্য 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ক টজয প্রকৃবত অনুম য়ী 

৭-১০ বদন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ক জী ভ বুবুর আরভ 

উ-ভ ব্যফস্থ ক (এইচআযএভ) 

মভ ফ ইরোঃ ০১৭৩০৭৯৫৯৪৯ 

ই-মভইরোঃ  

alamkazimahbubul@gma

il.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রটকৌরী মভ োঃ পজলুর ক 

ভ ব্যফস্থ ক 

বযকল্পন  ও আইবটি বফব গ 

মভ ফ ইরোঃ ০১৭৫৫৫৫০২২০ 

ইটভইরোঃ 

gmplaning@bapex.co

m.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১১। 
 

 

 

 

 

দফটদবক প্রবক্ষে/  

ওয় কজ/ মবভন য/ 

ইন্সটকন/ ব  

 

 

 

দফটদবক বফববন্ন প্রবক্ষে প্রদ নক যী 

প্রবতষ্ঠ ন টত প্র প্ত প্রস্ত ফন য অনুকূটর 

বফব গ মূ টত কভ জকতজ -কভ জচ যী 

ভটন নয়ন ংগ্র কয  য়।  অতোঃয 

অনুটভ দনপূফ জক ভটন নীত 

কভ জকতজ গেটক প্রবক্ষে গ্রটেয  জন্য 

ংবেষ্ট দফটদবক প্রবতষ্ঠ ন মূট মপ্রযে 

কয  য়।  

 

এইচআযএভ উবফব গ বফন মূটল্য ক টজয প্রকৃবত অনুম য়ী 

২০-৩০ বদন 

ক জী ভ বুবুর আরভ 

উ-ভ ব্যফস্থ ক (এইচআযএভ) 

মভ ফ ইরোঃ ০১৭৩০৭৯৫৯৪৯ 

ই-মভইরোঃ  

alamkazimahbubul@gma

il.com 

 

প্রটকৌরী মভ োঃ পজলুর ক 

ভ ব্যফস্থ ক 

বযকল্পন  ও আইবটি বফব গ 

মভ ফ ইরোঃ ০১৭৫৫৫৫০২২০ 

ইটভইরোঃ 

gmplaning@bapex.co

m.bd 
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১২। 

 

 

 

 

 

 

 

ফ টক্স-এয বফববন্ন গ্য  

মক্ষত্র, বফববন্ন খনন 

(অনুন্ধ ন/ উন্নয়ন/ 

ওয় কজওব য) 

ক ম জক্রভ প্রধ ন 

ক ম জ রয়, আঞ্চবরক 

ক ম জ রয় ও অন্য ন্য 

স্থ ন য জন্য ভূবভ 

উন্নয়ন, বফবফধ পূতজ 

অফক ঠ টভ  বনভ জ ে ও 

মভয ভটতয বনবভটে 

প্রটয় জনীয় নক , 

প্র ক্করন ও য ভ জ 

প্রদ ন। 

ক) ংবেষ্ট বফব গ/ ংস্থ  টত চ বদ য 

মপ্রবক্ষটত টযজবভন বযদ জেপূফ জক 

নক  ও প্র ক্করন প্রেয়ন এফং পূতজ 

বনভ জ ে ংবেষ্ট ক বযগবয বফলটয় 

ভত ভত প্রদ ন। 

খ) কর্তজটক্ষয অনুটভ দন ও ফ টজে 

ফয ি প্র বপ্ত  টটক্ষ দযত্র দবরর 

প্রেয়ন ও ঠিক দ য বনফ জ চনপূফ জক 

প্রটয় জনীয় বনভ জ ে ক জ ফ স্তফ য়ন। 

 

 

 

 

বনভ জ ে বফব গ, ফ টক্স। 

 

 

 

 

 

 

 

 

বফন মূটল্য 

 

 

 

 

 

 

 

 

টফ জ চ্চ ৩০ (বত্র) বদন 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রটকৌোঃ ত টযক আভদ, 

উভ ব্যফস্থ ক মভ ফ ইর: 

০১৭১৯৮২৯৯৮৯ 

ইটভইর-tarekengr@bapex. 

com.bd 

 

 

 

 

প্রটকৌোঃ এএভ ক ভরুজ্জ ভ ন, 

ভ ব্যফস্থ ক (ব যপ্র প্ত),  

বনভ জ ে বফব গ 

মভ ফ ইর: ০১৭৫৫৬৯৪১৬১ 

ইটভইর- 

gmconstruction@bap

ex.com.bd 

 

 

 

 

 

 

 

১৩। 
 

 

 

 

 

 

 

 

ফ টক্স-এয বফববন্ন গ্য  

মক্ষত্র, খনন প্রকল্প 

প্রধ ন ক ম জ রয়, 

আঞ্চবরক ক ম জ রয় ও 

অন্য ন্য স্থ ন য পূতজ 

অফক ঠ টভ  বনভ জ ে ও 

মভয ভটতয বনবভটে 

দযত্র প্রবক্রয়  

ফ স্তফ য়ন। 

ববআয-২০০৮ এয বফবধ অনুম য়ী 

দযত্র বফজ্ঞবপ্ত প্রক , দযত্র মূল্য য়ন 

ও ঠিক দ যী প্রবতষ্ঠ ন বনফ জ চনপূফ জক 

ক ম জ টদ প্রদ ন। 

 

 

 

ক) ই-বজব ম ে জ র। 

খ) বনভ জ ে বফব গ, ফ টক্স 

(প্রটম জয মক্ষটত্র) 

 

 

 

ক) ববটিইউ 

কর্তজক 

বনধ জ বযত 

মূল্য। 

খ) বফন মূটল্য 

 

 

ববআয-২০০৮ অনুম য়ী 

 

 

 

 

প্রটকৌোঃ মভ োঃ  বনুয যভ ন পয জী 

উ-ভ ব্যফস্থ ক 

মভ ফ ইর: ০১৭০৮১৩২৭৭০ 

ইটভইর- 

farazibapex1977@gmail.

com 

 

প্রটকৌোঃ মভ োঃ  বনুয যভ ন 

পয জী 

উ-ভ ব্যফস্থ ক 

মভ ফ ইর: ০১৭০৮১৩২৭৭০ 

ইটভইর- 

farazibapex1977@gm

ail.com 

 

 

১৪। 
 

 

 

 

 

 

কূ খনন ক টজ বযগ 

ব্যফ য 

 

 

 

প্রকটল্পয বেবব, মফ টে জয  বদ্ধ ন্ত, 

আন্ত:বফব গীয় ত্র অথফ  কতজটক্ষয 

মভৌবখক বনটদ জন য ভ ধ্যটভ মফ  প্রদ ন 

কয  য়। 

 

 

বেবব/মফ টে জয  বদ্ধ ন্ত/ 

আন্ত:বফব গীয় ত্র 

বনবদ জষ্ট মক ন পযভ ন ই। 

 

বফন মূটল্য 

 

 

 

৩-৬ ভ  ভয় প্রটয় জন 

টত  টয। 

 

 

 

প্রটকৌ: মভ : আবনসুয যভ ন ম টর 

উভ ব্যফস্থ ক (তবড়ৎ) 

মভ ফ ইর-০১৭০০৭১২০০৭ 

ই-মভইর- 

egnranis@bapex.com.bd 

প্রটকৌ: মভ : আব্দুয যউপ 

ভ ব্যফস্থ ক (ব যপ্র প্ত), 

প্রটকৌর বফব গ 

মভ ফ ইর-০১৭০৮-১৩৯৮৩৩ 

ই-মভইর- 

gmengineering@bape

x.com.bd 

১৫। কূটয ওয় কজওব য প্রকটল্পয বেবব, মফ টে জয  বদ্ধ ন্ত, বেবব/মফ টে জয  বদ্ধ ন্ত/ বফন মূটল্য ১-৬ ভ  ভয় প্রটয় জন প্রটকৌ: মভ :  বযয় য ফ যী প্রটকৌ: মভ : আব্দুয যউপ 

ভ ব্যফস্থ ক (ব যপ্র প্ত), 
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 ক টজ বযগ ব্যফ য 

 

আন্ত:বফব গীয় ত্র অথফ  কতজটক্ষয 

মভৌবখক বনটদ জন য ভ ধ্যটভ মফ  প্রদ ন 

কয  য়। 

 

আন্ত:বফব গীয় ত্র 

বনবদ জষ্ট মক ন পযভ ন ই। 

 

 টত  টয। উভ ব্যফস্থ ক (ম বিক) 

মভ ফ ইর-০১৭০০৭১১৯৯৭ 

ই-মভইর- 

egnrbari@bapex.com.bd 

প্রটকৌর বফব গ 

মভ ফ ইর-০১৭০৮-১৩৯৮৩৩ 

ই-মভইর- 

gmengineering@bape

x.com.bd 

১৬। 

 

 

 

বযগ স্থ ন ন্তয, বযগ 

বফবল্ডং, ইস্টটরন, 

কবভবনং, যক্ষে টফক্ষে 

ও মভয ভত 

 

 

 

প্রকটল্পয বেবব, মফ মে জয  বদ্ধ ন্ত, 

আন্ত:বফব গীয় ত্র অথফ  কতজটক্ষয 

মভৌবখক বনটদ জন য ভ ধ্যটভ মফ  প্রদ ন 

কয  য়। 

 

বেবব/মফ টে জয  বদ্ধ ন্ত/ 

আন্ত:বফব গীয় ত্র 

বনবদ জষ্ট মক ন পযভ ন ই। 

 

বফন মূটল্য 

 

বযগ স্থ ন ন্তটয ১ ভ  

ভয় প্রটয় জন টত 

 টয। 

প্রটকৌ: মভ : আয ফুর আরভ 

উভ ব্যফস্থ ক (ম বিক) 

মভ ফ ইর-০১৭০০৭১১৯৯৬ 

ই-মভইর- 

ashraful@bapex.com.bd 

প্রটকৌ: মভ : আব্দুয যউপ 

ভ ব্যফস্থ ক (ব যপ্র প্ত), 

প্রটকৌর বফব গ 

মভ ফ ইর-০১৭০৮-১৩৯৮৩৩ 

ই-মভইর- 

gmengineering@bape

x.com.bd 

১৮। 

 

 

ব যী ভ র ভ র উঠ টন , 

ন ভ টন , স্থ ন ন্তয ও 

বযফন। 

 

চ বদ কৃত মফ য গ্রটনয রটক্ষয 

আন্ত:বফব গীয় ত্র/ই-মভইর ফ তজ  মপ্রযে 

অথফ  জরুযী প্রটয় জটন মভৌবখক 

চ বদ য ভ ধ্যটভ মফ  প্রদ ন কয  য়। 

 

আন্ত:বফব গীয় ত্র/ই-মভইর 

ফ তজ  

 

বনবদ জষ্ট মক ন পযভ ন ই। 

বফন মূটল্য  

 

ক টজয ধযে অনুম য়ী ১-

৭ বদন ভয় প্রটয় জন 

টত  টয। 

প্রটকৌ: মভ : আয ফুর আরভ 

উভ ব্যফস্থ ক (ম বিক) 

মভ ফ ইর-০১৭০০৭১১৯৯৬ 

ই-মভইর- 

ashraful@bapex.com.bd 

প্রটকৌ: মভ : আব্দুয যউপ 

ভ ব্যফস্থ ক (ব যপ্র প্ত), 

প্রটকৌর বফব গ 

মভ ফ ইর-০১৭০৮-১৩৯৮৩৩ 

ই-মভইর- 

gmengineering@bape

x.com.bd 

১৯। 

 

 

 

 রক  ম নফ ন 

মভয ভত ও যক্ষে টফক্ষে 

 

 

চ বদ কৃত মফ য গ্রমনয রটক্ষয 

আন্ত:বফব গীয় ত্র/ই-মভইর ফ তজ  মপ্রযে 

অথফ  জরুযী প্রটয় জটন মভৌবখক 

চ বদ য ভ ধ্যটভ মফ  প্রদ ন কয  য়। 

 

আন্ত:বফব গীয় ত্র/ই-মভইর 

ফ তজ  

 

বনবদ জষ্ট মক ন পযভ ন ই। 

বফন মূটল্য 

 

ক টজয ধযে অনুম য়ী ১-

৩০ বদন ভয় প্রটয় জন 

টত  টয। 

 

প্রটকৌ: মভ :  বযয় য ফ যী 

উভ ব্যফস্থ ক (ম বিক) 

মভ ফ ইর-০১৭০০৭১১৯৯৭ 

ই-মভইর- 

egnrbari@bapex.com.bd 

প্রটকৌ: মভ : আব্দুয যউপ 

ভ ব্যফস্থ ক (ব যপ্র প্ত), 

প্রটকৌর বফব গ 

মভ ফ ইর-০১৭০৮-১৩৯৮৩৩ 

ই-মভইর- 

gmengineering@bape

x.com.bd 

২০। 

 

 

 

 

ভফভবন্ন িনন  

য়াকিবায কূম 

ভমভমন্টন াভব ি 

প্রদান  

 

 

 

ফামক্স এয আতাধীন ভফভবন্ন িনন  

য়াকিবায কূমযভজটি/ভড্রভরং 

তপ্রাগ্রাভ/কাভযগযী কভভটি ফা কতৃিমক্ষয 

ভদ্ধামন্তয আমরামক অনুন্ধান/উন্নয়ন 

/এমপ্রইজার কাভ উন্নয়ন/য়াকিবায 

কূময ম িায়ভবভিক তকভং  

ভমভমন্টন/ ভমভন্ট স্ক্রুইজ জমফয 

জন্যপ্রময়াজনীয় Cement, 

ময়র ভমভমন্টন উভফবাগ,  

ময়র াভব িম 

ভফবাগ/প্রান ভফবাগ,ফামক্স।  

ক) ফামমক্সয 

ভনজস্ব কূম 

প্রচভরত ভনয়ভ 

অনুমায়ী 

াভব ি প্রদান। 

 

 

কামজয ধযন  চুভি 

অনুমায়ী।  

শ্য ভর কুভ য ফ টর  

উভাব্যফস্থাক (যায়ন) (অ.দা.) 

ভাড ইভিভনয়াভযং উভফবাগ 

০১৭৫৫-৫৫৫৩৯০ 

dgm_cmt@bapex.com.bd 

 

 

 

শ্যাভর কুভায ফামরা 

ভফবাগীয় প্রধান 

ময়র াভব িম ভফবাগ 

০১৭৫৫৫৫৫৩৯০ 

gmwellservice@ 

bapex.com.bd 

 

mailto:dgm_cmt@bapex.com.bd
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Cement additives ভনফ িাচন  

ক্রয় পূফ িক কূময Cement 

Slurry Design প্রস্তুভত,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 

ইতোভদ কামজ ভমভমন্টন াভব ি 

প্রদান কযা য়। 

 

২১। বফববন্ন প্রকটল্প ব যী 

ম নফ ন মভয ভত ও 

যক্ষে টফক্ষটেয ক টজয 

বনবেটত ব ন্ড য টত 

প্রটয় জনীয় ভ র ভ র/ 

মি ং মপ্রযটেয 

টম বগত  কয ।  

বফববন্ন প্রকটল্পয চ বদ য মপ্রবক্ষটত 

প্রটকৌর বফব টগয বনটদ জক্রটভ বফববন্ন 

ভ র ভ র/ মি ং  বফ জক মেবটকন 

অনুম য়ী প্রকটল্প মপ্রযটেয বনবভটে 

ব ন্ড যটক টম বগত  কয ।  

বরবখত/ই-মভইর/ আইবেএন 

অনুম য়ী মফ  প্রদ ন কয  য়। 

বফন  মূূ্টল্য ই-মভইর অনুম য়ী 

চ বদ য বববেটত  বব জ 

প্রদ ন কয  য়।   

মু ম্মদ মুবজবুর ইর ভ 

ব্যফস্থ ক(ম বিক) 

০১৯১১-৯৫৩৮০৯, ০১৭০০৭১২০৩৩ 

gmct@bapex.com.bd 

মভ োঃ জ বকয ম টন 

ভ ব্যফস্থ ক, আঞ্চবরক 

ক ম জ রম, চট্টগ্র ভ। 

০১৭৫৫৬৪৫৪৯৫ 

gmctg@bapex.com.

bd  

২২। বফববন্ন ধযটেয গ বড়য 

বফববন্ন ভ র ভ র ও 

মেববপটকন 

মি ংময আর দ  

চ বদ ত্র প্রস্তুত কয  

এফং ব ন্ড য বিয় টযন্স 

গ্রে পূফ©ক প্রধ ন 

ক ম জ রটয় মপ্রযে কয ।    

প্রটকৌর বফব গ, ঢ ক য ই-মভইর ফ তজ  

ফ  আইবেএন এয মপ্রবক্ষটত বফববন্ন 

ধযটেয গ বড়য ভ র ভ টরয  বফ জক 

মেবটকন প্রদ ন কটয চ বদ  ত্র 

প্রস্তুত এফং ব ন্ড য বিয় টযন্স 

ংগ্রপূফ©ক প্রধ ন ক ম জ রটয় মপ্রযে 

কয  য়।  

বরবখত/ই-মভইর/ ওয় ক© 

অে য অনুম য়ী মফ  প্রদ ন 

কয  য়। 

বফন  মূটল্য।    ক টজয ধযে অনুম য়ী। 

মথ  ভটয়  বব জ প্রদ ন 

কয  য়।   

জগদী কুভ য ন থ 

ব্যফস্থ ক (ম বিক) 

০১৭০০৭১২০৩২ 

gmct@bapex.com.bd 

 

 

 

 

মভ োঃ জ বকয ম টন 

ভ ব্যফস্থ ক, আঞ্চবরক 

ক ম জ রম, চট্টগ্র ভ। 

০১৭৫৫৬৪৫৪৯৫ 

gmctg@bapex.com.

bd  

২৩। ফ টটক্সয ব যী 

ম নফ নমূটয  

চট্টগ্র ভ ব ন্ড য/ বএন্ডএপ/ বফববন্ন 

প্রকল্প/ স্থ ন / বফব টগয চ বদ  

বরবখত/আইবেএন/ই-মভইর 

অনুম য়ী মফ  প্রদ ন কয  য়। 

বফন  মূূ্টল্য ক টজয ধযে অনুম য়ী। 

মথ  ভটয়  বব জ প্রদ ন 

জগদী কুভ য ন থ 

ব্যফস্থ ক (ম বিক) 

মভ োঃ জ বকয ম টন 

ভ ব্যফস্থ ক, আঞ্চবরক 

mailto:gmct@bapex.com.bd
mailto:gmct@bapex.com.bd
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যক্ষে টফক্ষে ক জ 

তদ যবক এফং ববেউর 

মপ্র গ্র বভং এয ভ ধ্যটভ 

রবজবস্টক  ট ে© প্রদ ন 

বযগ মি ং ও অন্য ন্য 

ভ র ভ র মপ্রযে।  

অনুম য়ী ব যী ম নফ নমূটয 

ববেউর মপ্র গ্র বভং কটয বযগ মি ং, 

মকবভকয র, মকবং  ই ও অন্য ন্য 

ভ র ভ র মপ্রযে কয  এফং ফন্দয টত 

টতঙ্গ  মগ ে উন ও কভটিক্স ইয় টে জ 

বযফে কয ।   

কয  য়।   ০১৭০০৭১২০৩২ 

gmct@bapex.com.bd 

 

 

 

 

ক ম জ রম, চট্টগ্র ভ। 

০১৭৫৫৬৪৫৪৯৫ 

gmctg@bapex.com.

bd  

 ২৪। আঞ্চবরক ক ম জ রয়, 

চট্টগ্র টভয বনয়িে ধীন 

ব যী এফং  রক  

ম নফ টনয ম ফতীয় 

ইটরকবেকয র বটস্টভ 

মভয ভত ও  বব জবং 

কয  য়।  

চট্টগ্র ভ আঞ্চবরক ক ম জ রটয়য 

বনয়িে ধীন ব যী ম নফ ন (ে ক, 

মেইরয, মক্রন, বরপে য) এফং পুটরয 

খ টত ব্যফহৃত  রক  ম নফ টনয 

গ বড়য চ বদ  টত্রয বববেটত বনজস্ব 

ওয় ক©ট বফববন্ন ইটরকবেকয র 

মভয ভত ও  বব জবং কয  য়। 

প্রটয় জটন ব ন্ড য  খ  টত প্রটয় জনীয় 

ইটরকবেকয র ভ র ভ র/ মি ং ইস্যয 

কয  য় এফং ব ন্ড টয মম ভস্ত 

ভ র ভ র/ মি ং ভজুদ ন ই ত  নবথ 

অনুটভ দটনয ভ ধ্যটভ স্থ নীয় ফ জ য 

টত ক্রয় কয  য়।  

বরবখত/ই-মভইর/আইবেএন/ 

ওয় ক© অে য অনুম য়ী মফ  

প্রদ ন কয  য়। 

বফন  মূটল্য।    ক টজয ধযে অনুম য়ী। 

মথ  ভটয়  বব জ প্রদ ন 

কয  য়।   

জগদী কুভ য ন থ 

ব্যফস্থ ক (ম বিক) 

০১৭০০৭১২০৩২ 

gmct@bapex.com.bd 

 

 

 

 

মভ োঃ জ বকয ম টন 

ভ ব্যফস্থ ক, আঞ্চবরক 

ক ম জ রম, চট্টগ্র ভ। 

০১৭৫৫৬৪৫৪৯৫ 

gmctg@bapex.com.

bd  

২৫। আঞ্চবরক ক ম জ রয়, 

চট্টগ্র টভয প্র বনক 

বফন, ওয়য য  উজ, 

মগ ে উন, টতঙ্গ  

মগ ে উন,  রদ  

ম্য গবজন মগ ে উন এ 

ইতয বদ বফববন্ন ধযটেয 

ইটরকবেকয র র ইন 

মভয ভত কয ।  

প্র ন ও ব ন্ড য  খ য আইবেএন/ 

নবথয চ বদ  টত্রয বববেটত আঞ্চবরক 

ক ম জ রয়, চট্টগ্র টভয অবপ বফন, 

ওয়য য  উজ, মগ ে উন, টতঙ্গ  

মগ ে উন,  রদ  ম্য গবজন মগ ে উন এ 

বফববন্ন ইটরকবেকয র, আইবএ র ইন, 

ইন্ট যটনে র ইন মভয ভত, ংটম জন ও 

প্রবতস্থ ন কয  য়।  

বরবখত/আইবেএন/ ওয় ক© 

অে য/ নবথয চ বদ  অনুম য়ী 

মফ  প্রদ ন কয  য়। 

বফন  মূটল্য।    ক টজয ধযে অনুম য়ী। 

মথ  ভটয়  বব জ প্রদ ন 

কয  য়।   

জগদী কুভ য ন থ 

ব্যফস্থ ক (ম বিক) 

০১৭০০৭১২০৩২ 

gmct@bapex.com.bd 

 

 

 

 

মভ োঃ জ বকয ম টন 

ভ ব্যফস্থ ক, আঞ্চবরক 

ক ম জ রম, চট্টগ্র ভ। 

০১৭৫৫৬৪৫৪৯৫ 

gmctg@bapex.com.

bd  

২৬। আঞ্চবরক ক ম জ রয়, 

চট্টগ্র টভয  ওয় য 

 উটজ অফবস্থত বফববন্ন 

ইটরকবেকয র 

ইকুইটভন্ট এফং 

আঞ্চবরক ক ম জ রয়, চট্টগ্র টভয  ওয় য 

 উটজ অফবস্থত ে ন্সপ যভ য, PFI 

Unit এফং 60KVA গ্য  

মজন টযেয এয চ বদ  অনুম য়ী বফববন্ন 

 বব জবং ও যক্ষে টফক্ষে ক জ কয । 

ক টজয চ বদ  অনুম য়ী বফন  মূটল্য।    ক টজয ধযে অনুম য়ী। 

মথ  ভটয়  বব জ প্রদ ন 

কয  য়।   

জগদী কুভ য ন থ 

ব্যফস্থ ক (ম বিক) 

০১৭০০৭১২০৩২ 

gmct@bapex.com.bd 

 

 

মভ োঃ জ বকয ম টন 

ভ ব্যফস্থ ক, আঞ্চবরক 

ক ম জ রম, চট্টগ্র ভ। 

০১৭৫৫৬৪৫৪৯৫ 

gmctg@bapex.com.

bd  

mailto:gmct@bapex.com.bd
mailto:gmct@bapex.com.bd
mailto:gmct@bapex.com.bd
mailto:gmct@bapex.com.bd
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60KVA গ্য  

মজন টযেয এয বফববন্ন 

যক্ষে টফক্ষে ও  বব জবং 

ক জ কয  য়।  

প্রটয় জমন নবথ অনুটভ দটনয মপ্রবক্ষটত 

ফড় ধযটেয মভয ভত ও  বব জবং এফং 

ভ র ভ র মি ং ক্রয় কয  য়।  

 

 

২৭। বফববন্ন প্রকল্প টত 

মপ্রযেকৃত বযগ ও বিবরং 

ভ র ভ র/ মি ং 

মভয ভত দতযী 

যক্ষে টফক্ষে কয  ।  

প্রকটল্পয ই-মভইর ফ তজ / আইবেএন 

মপ্রবক্ষটত ক যখ ন য বফববন্ন মভবন দ্ব য  

চ বদ  মভ ত টফক বফববন্ন বযগ ও বিবরং 

মি ং মভববনং মপবিটকন ও দতযী 

কটয বেএন এয ভ ধ্যটভ আফ য প্রকটল্প 

মপ্রযে কয  য়।  

বরবখত/ই-মভইর/আইবেএন/ 

ওয় ক© অে য অনুম য়ী মফ  

প্রদ ন কয  য়। 

বফন  মূটল্য।    ক টজয ধযে অনুম য়ী। 

মথ  ভটয়  বব জ প্রদ ন 

কয  য়।   

জগদী কুভ য ন থ 

ব্যফস্থ ক (ম বিক) 

০১৭০০৭১২০৩২ 

gmct@bapex.com.bd 

 

 

 

 

মভ োঃ জ বকয ম টন 

ভ ব্যফস্থ ক, আঞ্চবরক 

ক ম জ রম, চট্টগ্র ভ। 

০১৭৫৫৬৪৫৪৯৫ 

gmctg@bapex.com.

bd 

২৮। 

 

 

 

 

 

ক যখ ন য বফববন্ন  রক  

ও ব যী ম নফ নমূটয 

ভ র ভ র/ মি ং 

মভববনং এফং দতযী 

কয ।  

 

 

অটে  মভ ফ ইর  খ য চ বদ য 

মপ্রবক্ষটত গ বড় মভয ভটতয সুবফধ টথ জ 

বফববন্ন মি ং (বন, বু, ন ে, মফ ল্ট, 

ফ টকে) ইতয বদ মভববনং ভবেবপটকন 

এফং দতযী কয  য়।  

 

 

 

বরবখত/ ওয় ক© অে য 

অনুম য়ী মফ  প্রদ ন কয  য়। 

বফন  মূটল্য।    ক টজয ধযে অনুম য়ী। 

মথ  ভটয়  বব জ প্রদ ন 

কয  য়।   

জগদী কুভ য ন থ 

ব্যফস্থ ক (ম বিক) 

০১৭০০৭১২০৩২ 

gmct@bapex.com.bd 

 

 

 

 

মভ োঃ জ বকয ম টন 

ভ ব্যফস্থ ক, আঞ্চবরক 

ক ম জ রম, চট্টগ্র ভ। 

০১৭৫৫৬৪৫৪৯৫ 

gmctg@bapex.com.

bd  

২৯। 

ক যখ ন য বফববন্ন গ বড়য 

ফবে ওটয়বল্ডং মেবন্টং 

মভয ভত ও মপবিটকন 

কয ।  

গ বড়য চ বদ  টত্রয বববেটত 

ক যখ ন য বনজস্ব ওটয়ল্ড য দ্ব য  বফববন্ন 

পুয তন গ বড়য ফবে ওটয়বল্ডং, 

মপবিটকন, ব্য ে যী ফক্স, গ বড়য বফববন্ন 

ষ্টয ন্ড ওটয়বল্ডং ও মভয ভত ক জ কয  

য়।  

বরবখত/ই-মভইর/আইবেএন/ 

ওয় ক© অে য অনুম য়ী মফ  

প্রদ ন কয  য়। 

বফন  মূটল্য।    ক টজয ধযে অনুম য়ী। 

মথ  ভটয়  বব জ প্রদ ন 

কয  য়।   

জগদী কুভ য ন থ 

ব্যফস্থ ক (ম বিক) 

০১৭০০৭১২০৩২ 

gmct@bapex.com.bd 

 

 

 

 

মভ োঃ জ বকয ম টন 

ভ ব্যফস্থ ক, আঞ্চবরক 

ক ম জ রম, চট্টগ্র ভ। 

০১৭৫৫৬৪৫৪৯৫ 

gmctg@bapex.com.

bd  

৩০। 

আঞ্চবরক ক ম জ রয় 

চট্টগ্র টভ বফববন্ন  বনয 

 ম্প,  বনয র ইন, 

গ্য  র ইন ইতয বদ 

মভয ভত ও  বব জবং 

আঞ্চবরক ক ম জ রয়, চট্টগ্র টভয প্র ন 

 খ য চ বদ য মপ্রবক্ষটত অবপ বফন, 

টতঙ্গ  ও ম ভয  ম্য গবজন স্থ ন য় 

বফববন্ন ওয় ে য  ম্প এফং এয ংমৄক্ত 

ওয় ে য র ইন মভয ভত, গ্য  র ইন 

মভয ভত বফববন্ন পূতজক জ এফং অটে  

বরবখত/আইবেএন/ওয় ক© 

অে য অনুম য়ী মফ  প্রদ ন 

কয  য়। 

বফন  মূটল্য।    ক টজয ধযে অনুম য়ী। 

মথ  ভটয়  বব জ প্রদ ন 

কয  য়।   

জগদী কুভ য ন থ 

ব্যফস্থ ক (ম বিক) 

০১৭০০৭১২০৩২ 

gmct@bapex.com.bd 

 

 

মভ োঃ জ বকয ম টন 

ভ ব্যফস্থ ক, আঞ্চবরক 

ক ম জ রম, চট্টগ্র ভ। 

০১৭৫৫৬৪৫৪৯৫ 

gmctg@bapex.com.

bd  

mailto:gmct@bapex.com.bd
mailto:gmct@bapex.com.bd
mailto:gmct@bapex.com.bd
mailto:gmct@bapex.com.bd
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কয  য়।  মভ ফ ইর  খ য বফববন্ন মি ং মখ র  

ও বপটিং বফববন্ন পুর য ও টুর দতযী 

ইতয বদ ক জ কয  য়।  

 

 

৩১। স্থ নীয়ব টফ ক্রয়কৃত 

ভ র ভ র গ্রে/ংযক্ষে 

এফং এভ.আয.আয 

প্রস্তুতকযে। 

১) য  বয নগদ ক্রয় দ্ধবতটত 

ক্রয়কৃত ভ র ভ র অনুটভ বদত নবথ, 

মভটভ  ও ংবেষ্ট দবরর বদ অনুম য়ী 

গ্রে/ংযক্ষে এফং যফতীটত ইসুযকৃত 

ভ ন বযভ ক নদ প্র বপ্ত  টটক্ষ 

এভ.আয.আয প্রস্তুত কয  য়। 

 

প্রটয় জনীয় ক গজত্র: 

১. অনুটভ বদত নবথয কব 

২. ক্রয় কবভটিয স্ব ক্ষযকৃত 

মভটভ , মক টেন 

৩. ভ ন বযভ ক নদ 

৪. ক্রয় চ বদ ত্র 

 

প্র বপ্তস্থ নোঃ 

ংবেষ্ট বফব গ এফং চট্টগ্র ভ 

ব ন্ড য অবপ 

বফন মূটল্য ক টজয ধযে অনুম য়ী। 

মথ  ভটয়  বব জ প্রদ ন 

কয  য়।   

আবু   ন মভ : খ য়রুজ্জ ভ ন, 

উভ ব্যফস্থ ক, ব ন্ড য উবফব গ, 

চট্টগ্র ভ আ: অবপ, 

01709673999. 

khairuzzaman2001@gma

il.com 

এ.এভ বদুর ইর ভ 

:ব্যফস্থ ক, ব ন্ড য উবফব গ, 

চট্টগ্র ভ আ: অবপ, 01712244133. 

মভ োঃ জ বকয ম টন 

ভ ব্যফস্থ ক, আঞ্চবরক 

ক ম জ রম, চট্টগ্র ভ। 

০১৭৫৫৬৪৫৪৯৫ 

gmctg@bapex.com.

bd  

৩২। 

 

 

 

 

 

 

 

আভদ নীকৃত ভ র ভ র 

গ্রে/ংযক্ষে এফং 

এভ.আয.আয 

প্রস্তুতকযে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

আভদ নীকৃত ভ র ভ র ব,এন্ড.এপ এয 

ভ ধ্যটভ ফন্দয টত খ র টয য 

মথ মথ দবরর বদ অনুম য়ী চট্টগ্র ভ 

অবপটয ব ন্ড টয গ্রে/ংযক্ষে কয  

য়। 

ংবেষ্ট চ বদ ক যী বফব গ এ ভ ন 

বযভ ক নদ প্রদ টনয জন্য ত্র 

মপ্রযে কয  য়। কর্তজক্ষ কর্তজক গঠিত 

কবভটিয ভ ধ্যটভ ভ র ভ র যীক্ষ মন্ত 

ভ ন বযভ ক নদ ইসুযয য 

ক্রয় টদ/চুবক্ত, মথ মথ ইনবটয়, 

প্য বকং বরস্ট ইতয বদ দবরর বদ 

অনুম য়ী ব ন্ড য অবপট এভ.আয.আয 

প্রস্তুত কয  য়। প্রস্তুতকৃত 

এভ.আয.আয, ভ ন বযভ ক নদ 

যফতীটত দফটদবক ক্রয় উবফব গ, 

প্র ন বফব গ ংবেষ্ট 

বফব গ/প্রকটল্প মপ্রযে কয  য়। 

প্রটয় জনীয় ক গজত্র: 

১. ক্রয় টদ/চুবক্তত্র 

২. মথ মথব টফ প্র প্ত ইনবটয়, 

প্য বকং বরস্ট, বফর অফ ল্য বেং 

ইতয বদ দবরর বদ  

৩. ভ ন বযভ ক নদ 

 

প্র বপ্তস্থ নোঃ 

দফটদবক ক্রয় উবফব গ; 

চট্টগ্র ভ অবপটয ব.এন্ড.এপ; 

চট্টগ্র ভ ব ন্ড য অবপ 

বফন মূটল্য ক টজয ধযে অনুম য়ী। 

মথ  ভটয়  বব জ প্রদ ন 

কয  য়।   

আবু   ন মভ : খ য়রুজ্জ ভ ন, 

উভ ব্যফস্থ ক, ব ন্ড য উবফব গ, 

চট্টগ্র ভ আ: অবপ, 

01709673999. 

khairuzzaman2001@gma

il.com 

 

মভ োঃ জ বকয ম টন 

ভ ব্যফস্থ ক, আঞ্চবরক 

ক ম জ রম, চট্টগ্র ভ। 

০১৭৫৫৬৪৫৪৯৫ 

gmctg@bapex.com.

bd  

mailto:khairuzzaman2001@gmail.com
mailto:khairuzzaman2001@gmail.com
mailto:khairuzzaman2001@gmail.com
mailto:khairuzzaman2001@gmail.com
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৩৩। 

 

 

 

 

 

 

 

চ বদ নুম য়ী বফববন্ন 

স্থ ন য়/প্রকটল্প/ বফব টগ 

ব ন্ড টয ংযবক্ষত 

ভ রভ র মপ্রযে।  

 

 

 

 

ংবেষ্ট বফব গ/প্রকল্প প্রধ নগটেয 

বরবখত চ বদ  অনুম য়ী ম নফ ন প্র বপ্ত 

 টটক্ষ চট্টগ্র ভ অবপটয ব ন্ড ময 

ংযবক্ষত ভ র ভ র মথ মথ 

বে.এ/বে.এন, মগইে টয ভ ধ্যটভ 

বফববন্ন স্থ ন য় মপ্রযটে কয  য়।  

 

 

 

 

প্রটয় জনীয় ক গজত্র: 

১. ংবেষ্ট বফব গ/প্রকল্প 

প্রধ নগটেয বরবখত ত্র/ফ তজ / 

আই.বে.এন 

২. বে.এ/বে.এন, মগইে  

 

প্র বপ্তস্থ নোঃ 

ংবেষ্ট বফব গ/প্রকল্প; চট্টগ্র ভ 

ব ন্ড য অবপ 

 

বফন মূটল্য ক টজয ধযে অনুম য়ী। 

মথ  ভটয়  বব জ প্রদ ন 

কয  য়।   

আবু   ন মভ : খ য়রুজ্জ ভ ন, 

উভ ব্যফস্থ ক, ব ন্ড য উবফব গ, 

চট্টগ্র ভ আ: অবপ, 

01709673999. 

khairuzzaman2001@gma

il.com 

 

 

মভ োঃ জ বকয ম টন 

ভ ব্যফস্থ ক, আঞ্চবরক 

ক ম জ রম, চট্টগ্র ভ। 

০১৭৫৫৬৪৫৪৯৫ 

gmctg@bapex.com.

bd  

৩৪। 

 

 

 

 

অন্য ন্য স্থ ন  এফং 

আই.ও.ব মক ম্প বন 

টত আগত ভ র ভ র 

চট্টগ্র ভ অবপটয 

ব ন্ড টয ংযক্ষে 

 

 

 

 

মথ মথ বরবখত দবরর বদ অনুম য়ী 

ফ টক্সয অন্য ন্য স্থ ন  এফং 

আই.ও.ব মক ম্প বন টত আগত 

ভ র ভ র চট্টগ্র ভ অবপটয ব ন্ড টয 

ংযক্ষে কয  য়। 

 

 

 

 

প্রটয় জনীয় ক গজত্র: 

১. ংবেষ্ট বফব গ/স্থ ন / 

প্রকল্প প্রধ নগটেয বরবখত 

ত্র/ফ তজ / আই.বে.এন 

২. বে.এ/বে.এন 

প্র বপ্তস্থ নোঃংবেষ্ট বফব গ/ 

স্থ ন / প্রকল্প  

বফন মূটল্য ক টজয ধযে অনুম য়ী। 

মথ  ভটয়  বব জ প্রদ ন 

কয  য়।   

আবু   ন মভ : খ য়রুজ্জ ভ ন, 

উভ ব্যফস্থ ক, ব ন্ড য উবফব গ, 

চট্টগ্র ভ আ: অবপ,  

01709673999 

khairuzzaman2001@gma

il.com 

 

মভ োঃ জ বকয ম টন 

ভ ব্যফস্থ ক, আঞ্চবরক 

ক ম জ রম, চট্টগ্র ভ। 

০১৭৫৫৬৪৫৪৯৫ 

gmctg@bapex.com.

bd 

৩৫। 

 

 

 

 

 

 

 

 

স্থ নীয়ব টফ ক্রয়কৃত 

স্থ নীয় ভ র ভ রমূ, 

ঔলধ এফং বফভ ন মম টগ 

আভদ নীকৃত দফটদবক 

ভ রভ রমূটয 

Materials 

Receiving 

Report (M.R.R)  

প্রস্তুত কয । 

 

 

 

 

 

বফববন্ন বফব গ, উবফব গ এফং 

প্রকল্পমূটয চ বদ য মপ্রবক্ষটত 

অনুটভ বদত নবথ/ ক্রয় টদটয বফযীটত 

ক্রয়কৃত ভ র ভ টরয Materials 

Receiving Report (M.R.R)  

প্রস্তুত কয ।য প্রস্তুত কটয যফয  কয । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রটয় জনীয় ক গজত্রোঃ 

১. অনুটভ বদত নবথ/ক্রয় টদ। 

২. চ র ন/বফর। 

৩. ভ নবযভ ক নদ 

৪. চ বদ ত্র। 

৫. ক ম জ ম্প দন নদ। 

৬. ক্রয় টদটয তজ নুম য়ী 

কবভবনং  টি জবপটকে। 

প্র বপ্তস্থ নোঃ ংবেষ্ট চ বদ ক যী 

বফব গ/উবফব গ/প্রকল্প। 

 

বফন  মূটল্য 

ক গজত্র প্র বপ্ত স্ব টটক্ষ 

স্থ নীয় ভ র ভ টরয মক্ষটত্র 

৩-৫ ক মবদফ এফং 

বফভ ন মম টগ 

আভ দ নীকৃত 

ভ র ভ টরয মক্ষটত্র ৭-১০ 

ক ম জবদফ। 

মভ োঃ বদুর ইর ভ, 

উভ ব্যফস্থ ক, প্র ন, ব ন্ড য 

উবফব গ, ঢ ক  

01700712015 

shahidbpx112@gmail.co

m 

মভ োঃ জ বকয ম টন 

ভ ব্যফস্থ ক, আঞ্চবরক 

ক ম জ রম, চট্টগ্র ভ। 

০১৭৫৫৬৪৫৪৯৫ 

gmctg@bapex.com.

bd  

mailto:khairuzzaman2001@gmail.com
mailto:khairuzzaman2001@gmail.com
mailto:khairuzzaman2001@gmail.com
mailto:khairuzzaman2001@gmail.com
mailto:Shahidbpx112@gmail.com
mailto:Shahidbpx112@gmail.com
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৩৬। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অকটজ /ব্যফ য অটম গ্য 

ভ র ভ রমূ মফ  

উবফব টগয ভ ধ্যটভ 

গ্রে/স্ত ন্তয 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অকটজ /ব্যফ য অটম গ্য 

ভ র ভ রমূটয ত বরক  প্রস্তুত পূফ জক 

বনর ভ ও মূল্য বনধ জ যে কবভটিয 

ফয ফটয উক্ত ত বরক  স্ত ন্তয কয । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রটয় জনীয় ক গজত্রোঃ 

বেএ/বেএন/ত বরক    

প্র বপ্তস্থ নোঃ মফ  উবফব গ 

বফন  মূটল্য অটকটজ /ব্যফ য অটম গ্য 

ভ র ভ রমূ প্র বপ্তয য 

ত বরক  প্রস্তুত এফং  

বনর ভ ও মূল্য বনধ জ যে 

কবভটিয বনকে স্ত ন্তয 

কযটত আনুভ বনক ৭-১০ 

ক ম জবদফ। 

মভ োঃ বদুর ইর ভ, 

উভ ব্যফস্থ ক, প্র ন, ব ন্ড য 

উবফব গ, ঢ ক  

01700712015 

shahidbpx112@gmail.co

m 

মভ োঃ জ বকয ম টন 

ভ ব্যফস্থ ক, আঞ্চবরক 

ক ম জ রম, চট্টগ্র ভ। 

০১৭৫৫৬৪৫৪৯৫ 

gmctg@bapex.com.

bd  

mailto:Shahidbpx112@gmail.com
mailto:Shahidbpx112@gmail.com
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৩৭। 

 

 

 

বফববন্ন ছুটি ভঞ্জুয 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ংবেষ্ট কভ জকতজ -কভ জচ যীটদয 

আটফদটনয মপ্রবক্ষটত ফবোঃফ ংর টদ 

ছুটি, অবজজত ছুটি, এর এপ এ ছুটি, 

বচবকৎ জবনত ও ভ র্তত্বক রীন ছুটি 

ভঞ্জুয কয  য়।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ফবোঃফ ংর টদ ছুটিোঃ                

১) অবজজত ছুটিয আটফদনত্র, 

২)ফব: ফ ংর টদ ছুটিয 

আটফদন, ৩) GM কর্তজক 

প্রতযয়ন ত্র, ৪) OFVIS 

Form, ৫) ব্যবক্তগত 

মঘ লে ত্র,  ৬) অঙ্গীক য 

ন ভ , ৭) Tin ID এফং 

 ট টে জয পটে কব (ফব: 

ফ ংর টদ ছুটি উভয  টর 

উটয ক্ত ক গজ আটগ 

উভয  জ্জ কটযটছ বকন  মই 

প্রতযয়ন ত্র, ফব: ফ ংর টদ 

বÿv ছুটি টর মমখ টন ড়টফ 

মখ টনয offer letter, 

বরটয়ন টর মম 

Organization-এ ম টফ  

মখ টনয Related Job 

offer letter) । 

অবজজত ও দনবভবেক ছুটিোঃ  

(১)অবজজত ও দনবভবেক ছুটিয 

আটফদনত্র । 

এর এপ এ ছুটিোঃ (১) অবজজত 

ছুটি  য়ত  ব ত  পযভ । 

বচবকৎ  ছুটিোঃ (১)  অবজজত 

ছুটিয আটফদনত্র ে ক্ত য 

কর্তজক নদত্র । 

ভ র্তত্বক রীন ছুটিোঃ (১) অবজজত 

ছুটিয আটফদনত্র ও ে ক্ত য 

কর্তজক নদত্র । 

বফন মূটল্য ০১-০৭ ক ম জবদফ কভ জকতজ টদয জন্য- 

রু আপজ  প য ন  

ব্যফস্থ ক (প্র ন) 

 ধ যে প্র ন উবফব গ মভ ফ : 

০১৭০০৭১১৯৯৯ 

farhana_bapex@yahoo.com 

কভ জচ যীটদয জন্য- 

আভী আয   যবীন 

ব্যফস্থ ক (প্র ন) 

ংস্থ ন উবফব গ 

 মভ ফ : ০১৭০০৭১১৯৫১ 

asmiaraparvin1976@ 

gmail.com 

মভ  ম্মদ আবুর ফয 

ভ ব্যফস্থ ক (প্র ন) 

মভ ফ : ০১৭১৩৩৩৯৮৮৮ 

gmadmin@bapex.com

.bd 

mailto:farhana_bapex@yahoo.com
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৩৮। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বযফ বযক মনন 

প্রদ ন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

আটফদন  ওয় য য ফ টক্স মনন 

বফবধভ র  অনুম য়ী অবপ আটদ জ বয 

কয  য়। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(১) বতনটে মনন পযভ, 

(২) বচবকৎক/মৌযব / 

ইউব মচয় যম্য ন কর্তজক মৃত্যয 

নদ,  (৩) উেয বধক য নদ, 

(৪) নন ম্য টযজ নদ, (৫) 

ক্ষভত  অ জন নদ, (৬) 

তয বয়ত ৩ কব ছবফ । 

প্র বপ্তস্থ ন-  ধ যে প্র ন ও 

ংস্থ ন উবফব গ 

 

 

 

বফন মূটল্য ১৫ (টনয) ক ম জবদফ কভ জকতজ টদয জন্য- 

রু আপজ  প য ন  

ব্যফস্থ ক (প্র ন) 

 ধ যে প্র ন উবফব গ মভ ফ : 

০১৭০০৭১১৯৯৯ 

farhana_bapex@yahoo.com 

কভ জচ যীটদয জন্য- 

আভী আয   যবীন 

ব্যফস্থ ক (প্র ন) 

ংস্থ ন উবফব গ 

 মভ ফ : ০১৭০০৭১১৯৫১ 

asmiaraparvin1976@ 

gmail.com  

মভ  ম্মদ আবুর ফয 

ভ ব্যফস্থ ক (প্র ন) 

মভ ফ : ০১৭১৩৩৩৯৮৮৮ 

gmadmin@bapex.com

.bd 

৩৯। 

 

 

মনন বনষ্পবে কর্তজটক্ষয অনুটভ দনক্রটভ মচক ইসুযয 

ভ ধ্যটভ 

১।  বতন ( ০৩) মে 

 ন -দ ফী ত্র । 

প্র বপ্তস্থ ন- প্র ন বফব গ। 

২।  মনন বযট ধ আটদ 

ত্র  

(ববও) । 

প্র বপ্তস্থ ন- ব ফ উবফব গ। 

বফন মূটল্য ০৭* ( ত) ক ম জবদফ 

 

 

* অবনষ্পবেকৃত 

বফলয় বদয বনষ্পবে 

 টটক্ষ 

আব্দুর ভ ন্ন ন যক য 

ব্যফস্থ ক 

মভ ফ ইরোঃ   ০১৭০০৭১১৯৪৩ 

ই-মভইরোঃ 

mannansarkar00@gmail.

com 

ক জী ত জুর ইর ভ 

উ-ভ ব্যফস্থ ক 

মনন এন্ড ে স্ট প ন্ড 

মভ ফ ইরোঃ   ০১৭৩০৭৯৫৯৪৮ 

ই-মভইরোঃ  

kazitajulislam1965@g

mail.com 

 

 

৪০। ঋে প্রদ ন 

 

 

 

 

 

 

 

 

কভ জকতজ -ফভ জচ যীটদয আটফদটনয 

মপ্রবক্ষটত ফ্ল্য ে/গৃ বনভ জ ে ঋে, গ ড়ী 

ঋে, মভ েয গ ড়ী ঋে, বএপ ঋে ভঞ্জুয 

কয  য়। 

 

 

 

 

 

 

ফ্ল্য ে/গৃ বনভ জ টেয মক্ষটত্রোঃ 

(১) আটফদনত্র, (২) 

মযবজস্ট ে জ ফ য়ন ভ  (মূর ও 

পটে কব), (৩) মম জবভটত 

ফ্ল্ ে বনবভ জত টে উক্ত জবভয 

দবরর,  র ন ম জন্ত 

বযট বধত খ জন য যবদ, 

ইভ যত বনভ জ টেয জন্য 

অনুটভ দনক যী কতজটক্ষয 

অনুভবতত্র ও বভউটেটনয 

কব, (৪) এইচবফআয পযভ-

৪,৫ ও ৯ এফং ২য় বকবস্তয জন্য 

আটফদনটত্রয  টথ 

বফন মূটল্য ৩০ (বত্র) ক ম জবদফ আবতয়  সুরত ন  

ব্যফস্থ ক (প্র ন) 

 ধ যে প্র ন উবফব গ মভ ফ : 

০১৭০০৭১১৯০৭ 

asultana.bapex@gmail.com 

মভ  ম্মদ আবুর ফয 

ভ ব্যফস্থ ক (প্র ন) 

মভ ফ : ০১৭১৩৩৩৯৮৮৮ 

gmadmin@bapex.com

.bd 

 

 

 

 

mailto:farhana_bapex@yahoo.com
mailto:mmhbpx@gmail.com
mailto:mmhbpx@gmail.com
mailto:mmhbpx@gmail.com
mailto:mmhbpx@gmail.com
mailto:farhana_bapex@yahoo.com
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এইচবফআয পযভ-১১ দ বখর 

কযটত টফ।    

(যক যী ফ্ল্য ে ক্রটয়য মক্ষটত্র 

আটফদটনয  টথ ফ্ল্য ে 

ভঞ্জুযীত্র, এইচবফআয পযভ-

৪,৫,৮ ও ১২ দ বখর কযটত 

টফ) । 

গৃ ম্প্র যে এয মক্ষটত্রোঃ 

(১) আটফদনত্র, (২) জবভয 

দবরর ও তয বয়ত পটে কব, 

(৩) বভউটেন ও  র ন 

ম জন্ত বযট বধত খ জন য 

যবটদয তয বয়ত পটে কব, 

(৪) এইচবফআয পযভ-১,৪ ও ৫ 

এফং ২য় বকবস্তয জন্য 

আটফদনটত্রয  টথ 

এইচবফআয পযভ-৩ দ বখর 

কযটত টফ।  

গ ড়ীক্রটয়য মক্ষটত্রোঃ 

(১)  বনধ জ বযত পযটভ আটফদন, 

(২) গ ড়ীয বপেটনটয টত্রয 

পটে কব, (৩) গ ড়ীয ট্য টক্সয 

পটে কব, (৪) গ ড়ী ঋটেয 

মচটকয পটে কব, (৫) গ ড়ী 

মযবজটেটনয পটে কব । 

মভ েয  ইটকর ক্রটয়য মক্ষটত্রোঃ 

(১) আটফদনত্র, (২) ৩০০/- 

(বতনত)ে ক য নন-

জুবেবয় র স্ট টম্প এভব 

আয-১ পযভ পূযে । 

বএপ ঋমেয মক্ষটত্রোঃ  

মথ মথ কর্তজটক্ষয ভ ধ্যমভ  

বনধ জ বযত পযটভ আটফদনত্র । 

 

উটেবখত পযভ মূ ংস্থ ন 
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উবফব টগয ঋে  খ য় ও 

ফ টটক্সয ওটয়ফ ইটে 

(www.bapex.com.

bd)  ওয়  ম টফ। 

 

 

 ৪১। 

 

 

 

 

ম নফ ন যফয  

 

 

 

 

কভ জকতজ টদয দ প্তবযক চ বদ য মপ্রবক্ষটত 

মক ম্প বনয বযফন পুর টত ম নফ ন 

যফয  কয  য়।  

 

 

বনধ জ বযত পযভ এ  ম নফ ন 

চ বদ ত্র 

বফন মূটল্য ১ (এক) বদন এ.মক.এভ মভ স্তপ    ন 

ব্যফস্থ ক (প্র ন) 

মফ  উবফব গ  

মভ ফ : ০১৭৫৫৫৩২৬৮৬ 

mostofahasan_bpx75@ya

hoo.com 

মভ  ম্মদ আবুর ফয 

ভ ব্যফস্থ ক (প্র ন) 

মভ ফ : ০১৭১৩৩৩৯৮৮৮ 

gmadmin@bapex.com

.bd 

৪২। 

 

 

 

 

 

 

 

বফববন্ন ইউটিবরটি  বব জ 

 

 

 

 

 

 

 

ফ টক্স বফটনয বফদ্যযৎ,  বন, ি বম্বং 

বফববন্ন ইউটিবরটি  বব জ প্রদ ন 

 

 

 

 

 

 

চ বদ ত্র বফন মূটল্য চ বদ য ধযে অনুম য়ী 

ইভটপ্রস্ট টত ব্যয় 

বনফ জ টযবি মফ মূ ১ 

(এক) ক ম জবদফট এফং 

অন্য ন্য মক্ষটত্র কর্তজক্ষীয় 

অনুটভ টদন ও ফ টজে 

প্র বপ্ত  টটক্ষ  টফ জ চ্চ 

(৩০)ক ম জবদফ 

এ.মক.এভ মভ স্তপ    ন 

ব্যফস্থ ক (প্র ন) 

মফ  উবফব গ  

মভ ফ : ০১৭৫৫৫৩২৬৮৬ 

mostofahasan_bpx75@ya

hoo.com 

মভ  ম্মদ আবুর ফয 

ভ ব্যফস্থ ক (প্র ন) 

মভ ফ : ০১৭১৩৩৩৯৮৮৮ 

gmadmin@bapex.com

.bd 

৪৩। 

 

 

 

 

বচবকৎ  মফ  ও আবথ জক 

 য়ত  প্রদ ন 

 

 

 

কভ জকতজ -কভ জচ যীটদয বনকে টত 

আটফদটনয বববেটত   ত টর ববতজ 

এফং বফববন্ন জটির ময টগয বচবকৎ য 

য আবথ জক  য়ত  প্রদ ন কয  য়।  

 

আটফদন ত্র ও বচবকৎ  গ্রে 

ংক্র ন্ত ক গজত্র 

বফন মূটল্য   ত টর ববব জ ১ (এক) 

ক ম জবদফ এফং বফববন্ন 

জটির ময টগয বচবকৎ য 

জন্য আবথ জক  য়ত  

প্রদ ন (২০) ক ম জবদফ 

ে োঃ বযপ ত যবভন 

উভ ব্যফস্থ ক (বচবকৎ ) 

বচবকৎ  উবফব গ  

মভ ফ : ০১৭৩০০৩১১৭১ 

rifatsharmin@hotmail.co

m 

মভ  ম্মদ আবুর ফয 

ভ ব্যফস্থ ক (প্র ন) 

মভ ফ : ০১৭১৩৩৩৯৮৮৮ 

gmadmin@bapex.com

.bd 

৪৪। 

 

 

 

 

 

এরএপএ এয অথ জ প্রদ ন কতজটক্ষয অনুটভ দন  টে্টক্ষ প ন্ড 

ে ন্সপ টযয ভ ধ্যটভ বযট ধ কয  য়। 

 

-মথ মথ কর্তজটক্ষয ভ ধ্যটভ 

বনধ জ বযত পযটভ আটফদন 

-দপ্তয টদ 

-প্র নবফব গ/ওটয়ফ  ইে 

বফন মূটল্য ০৭  ( ত) কভ জ বদফ। 

 

মভ োঃ মভ জ টম্মর ক 

ব্যফস্থ ক 

মভ ফ ইরোঃ   ০১৭০০৭১১৯০৪ 

ই-মভইরোঃ 

mmhbpx@gmail.com 

মভ  ম্মদ নূয ম টন 

উভ ব্যফস্থ ক (ব ফ) 

মভ ফ ইরোঃ   ০১৭৩০৭৯৫৯৪৭ 

ই-মভইরোঃ 

dgm_finance@bapex.c

om.bd 

৪৫। বজবএপ,েবিউববএপ চ বদ  অনুম য়ী কর্তজটক্ষয অনুটভ দন অনুটভ বদত চ বদ ত্র/ত্র বফন মূটল্য ০৭  ( ত) কভ জ বদফ। আব্দুর ভ ন্ন ন যক য ক জী ত জুর ইর ভ 

http://www.bapex.com.bd/
http://www.bapex.com.bd/
http://www.bapex.com.bd/
mailto:dgm_finance@bapex.com
mailto:dgm_finance@bapex.com
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এফং মনন প ন্ড 

ংক্র ন্ত  তথ্য প্রদ ন 

মভ ত টফক। -ংবেষ্ট চ বদ ক যী। 

 

 ব্যফস্থ ক 

মভ ফ ইরোঃ   ০১৭০০৭১১৯৪৩ 

ই-মভইরোঃ 

mannansarkar00@gmail.

com 

উ-ভ ব্যফস্থ ক 

মনন এন্ড ে স্ট প ন্ড 

মভ ফ ইরোঃ   ০১৭৩০৭৯৫৯৪৮ 

ই-মভইরোঃ  

kazitajulislam1965@

mail.com 

৪৬। ফীভ  ংক্র ন্ত মফ  প্রদ ন প্র বনক অনুটভ দনক্রটভ অনুটভ বদত চ বদ ত্র/ আন্ত: 

বফব গীয় ত্র 

-ংবেষ্ট চ বদ ক যী 

 

বফন মূটল্য ০৭  ( ত) কভ জ বদফ। 

 

আবু ভনসুয মভ োঃ  ইদুজ্জ ভ ন 

উব্যফস্থ ক 

মভ ফ ইরোঃ   ০১৭০০৭১২০৫৫ 

ই-মভইরোঃ 

mszaman04@yahoo.com 

মভ  ম্মদ হুভ য়ুন কবফয খ ন 

উভ ব্যফস্থ ক (অথ জ) 

মভ ফ ইরোঃ   ০১৩১৩৭০০৬৫৪ 

ই-মভইরোঃ 

humayundgm@bapex.

com.bd  

৪৭। অগ্রীভ ভন্বয় ংক্র ন্ত মথ মথ কর্তজটক্ষয ভ ধ্যটভ বফর দ বখর 

 টটক্ষ 

প্র ক-বনযীক্ষ টন্ত। 

১. অনুটভ বদত চ বদ ত্র 

২. অনুটভ বদত নবথ 

৩.দযত্র 

৪.বফর 

৫. বযট বধত বয ে চ র ন 

৬. বযট বধত ট্য ক্স চ র ন 

৭. এভ আয আয 

৮. ভ ন বযভ ক নদ 

৯.ক র্ম ম্প দন ত্র 

(প্রটম জয মক্ষত্র) 

 

বফন মূটল্য ০৭  ( ত) কভ জ বদফ। 

 

মভ োঃ মভ জ টম্মর ক 

ব্যফস্থ ক 

মভ ফ ইরোঃ   ০১৭০০৭১১৯০৪ 

ই-মভইরোঃ 

mmhbpx@gmail.com 

মভ  ম্মদ নূয ম টন 

উভ ব্যফস্থ ক (ব ফ) 

মভ ফ ইরোঃ   ০১৭৩০৭৯৫৯৪৭ 

ই-মভইরোঃ 

dgm_finance@bapex.c

om.bd 

 

 

৪৮। স্থানীয়  আন্তজিাভতক 

চুভিয ভফলময় আইভন 

ভতাভত গ্রণ। 

তকাম্পাভনয ভনয়ভ অনুমায়ী। ভরগ্যার এন্ড াফভরক 

এোমপয়া ি উভফবাগ 

ভফনামূমল্য চাভদা অনুমায়ী ভতাভত 

ায়ায য 

তভাাঃ ভঞ্জুরুর ক, উভাব্যফস্থাক 

(ভরগ্যার এন্ড াফভরক এমপয়া ি) , 

তপান: +৮৮০১৭০৮৪৫৭২০ 

ইমভইর: rti@bapex.com.bd 

 

মভ  ম্মদ আবুর ফয 

ভাব্যফস্থাক (অোঃদোঃ) 

তকাম্পানী ভচফারয় 

তভাফাইরাঃ ০১৭১৩৩৩৯৮৮৮ 

ইমভইরাঃsecretary@ 

bapex.com.bd 

 

 

 

 

mailto:%20kazitajulislam1965@mail.com
mailto:%20kazitajulislam1965@mail.com
mailto:%20kazitajulislam1965@mail.com
mailto:%20kazitajulislam1965@mail.com
mailto:humayundgm@bapex.com
mailto:humayundgm@bapex.com
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৩. অববটম গ প্রবতক য ব্যফস্থ  (GRS): 

মফ  প্র বপ্তটত অন্তুষ্ট টর দ বয়ত্বপ্র প্ত কভ জকতজ য টঙ্গ মম গ টম গ করুন। ত য ক ছ মথটক ভ ধ ন  ওয়  ন  মগটর বনটন ক্ত দ্ধবতটত মম গ টম গ কটয আন য ভস্য  অফবত করুন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৪. আন য ক টছ আভ টদয প্রতয  : 

ক্রবভক নং প্রবতশ্রুত/ক বিত মফ  প্র বপ্তয রটক্ষয কযেীয় 

১ স্বয়ংম্পূে জ আটফদন জভ  প্রদ ন 

২ মথ মথ প্রবক্রয় য় প্রটয় জনীয় বপ বযট ধ কয  

৩ প্রটম জয মক্ষটত্র মভ ফ ইর মভটজ/ইটভইটরয বনটদ জন  অনুযে কয  

৪  ক্ষ টতয জন্য ধ ম © ত বযটখ বনধ জ বযত ভটয়য পূটফ জই উবস্থত থ ক  

৫ অন ফশ্যক মপ ন/ তদবফয ন  কয  

 

ক্রবভক কখন মম গ টম গ কযটফন ক য টঙ্গ মম গ টম গ কযটফন  মম গ টম টগয ঠিক ন  বনষ্পবেয ভয়ীভ  

১ দ বয়ত্বপ্র প্ত কভ জকতজ  

ভ ধ ন বদটত ন   যটর 

অবনক 

(অববটম গ বনষ্পবে কভ জকতজ ) 

ন ভ ও দবফ: মভ  ম্মদ জবভ উবিন  য়দ য, উভ ব্যফস্থ ক (ংস্থ ন 

উবফব গ),ফ টক্স 

মভ ফ ইর: ০১৭৫৫৬৯৪১৬৭ 

ইটভইর: hayderbpx@gmail.com 

ওটয়ফ: www.bapex.com.bd 

অববটম গ অনুম য়ী ০৩ মথটক ৩০ 

ক ম জবদফ 

২ অববটম গ বনষ্পবে কভ জকতজ  

বনবদ জষ্ট ভটয় ভ ধ ন বদটত 

ন   যটর 

আবর কভ জকতজ  ন ভ ও দবফ: মভ োঃ জ টফদ ইনটফ  টদ, উভ ব্যফস্থ ক (মক ম্প বন এটপয়  জ), 

মটে ফ ংর  

মভ ফ ইর: ০১৭২৬৬৭৩০৮৩ 

ইটভইর: javed.shahed@gmail.com 

ওটয়ফ: www.petrobangla.org.bd 

 

২০ (বফ) ক ম জবদফ 


