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১.লিশন ও লিশন: 

লিশন: প্রাকৃলি  গ্যাটসর দক্ষ ও লনরােদ ব্যবহার। 

লিশন: ( ) সম্মালনি গ্রাহ টদর উন্নি কসবা প্রদান (খ) প্রাকৃলি  গ্যাটসর দক্ষ ব্যবহার লনলিি রণ (গ) গ্যাস লবেণটন সুশাসন লনলিি রণ। 

২. কসবা প্রদান প্রলিশ্রুলি: 

২.১) নাগলর  কসবা 

ক্রলি 

নাং 

কসবার নাি কসবা প্রদাটনর সটব বাচ্চ 

সিয়  

প্রটয়াজনীয়  াগজেত্র প্রটয়াজনীয়  াগজেত্র  

প্রালির স্থান 

কসবার মূল্য এবাং েলরটশাধ 

েদ্ধলি 

দালয়ত্বপ্রাি  ি ব িবা 

 (নাি, েদবী, ক ান নম্বর ও ই-

কিইি) 

ঊধ বিন  ি ব িবা (নাি, েদবী, 

ক ান নম্বর ও ই-কিইি) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ নতুন গ্যাস সাংট াগ প্রদান 

(আবালস ) 

গ্রাহ   র্তব   রণীয় 

 া বালদ সম্পাদটনর 

সিয় ব্যলিটরট  

সটব বাচ্চ ৪৫  া বলদবস। 

 

১. ১ি কেলণর  ি ব িবা  র্তব  সিযালয়ি আটবদন ারীর 

োসটোে ব সাইটজর ৩ (লিন)  লে রলিন ছলব। 

২. জািীয় েলরচয় েটত্রর ১ি কেলণর  ি ব িবা  র্তব  

সিযালয়ি  টো লে। 

৩. জলির িালি ানার দালিলি  প্রিাণ লহটসটব 

দলিি/নািজালরর  াগজ (ক  ক ান এ টি) এবাং 

দালখিা/ভূলি উন্নয়ন  র েলরটশাটধর রলসদ (ক  ক ান 

এ টি)। 

৪. িাড়া /িীজকৃি স্থাটন স্থালেি হটি িাড়া/িীজ গ্রহটণর 

চুলিেত্র।  

৫. িাড়াটিয়া/িীজ গ্রহীিা লবি েলরটশাটধ ব্যর্ ব হটি বা 

অববধ  া ব িাটে লিি র্া টি িালি  দায়িার বহন 

 রটবন িটি ব কনাোরী োবলি   র্তব  সিযালয়ি 

অঙ্গী ারনািা। 

৬.আটবদন ল  বাবদ ৩০০/-ো া জিাদাটনর রলসদ। 

৭.ঠি াদার লনটয়াগেত্র। 

৮ প্রস্তালবি অিযন্তরীণ োইেিাইটনর ৩ (লিন)  লে নক্সা।  

গ্যাস সাংট াটগর 

আটবদনেত্র সাংলিষ্ট 

লবেণন দির বা 

ওটয়বসাইে (www. 

sgcl.org.bd) হটি 

ডাউনটিাড  রা  াটব। 

ওটয়বসাইে হটি 

ডাউনটিাটডর কক্ষটত্র 

আটবদনেটত্রর লনধ বালরি 

ল  জিা প্রদান পূব ব  

জিা প্রদান রলশদ 

সাংলিষ্ট লবেণন 

 া বািটয় প্রদশ বন 

 রিঃ আটবদনেত্র 

সাংগ্রহ  রটি হটব।  

আটবদনেত্র ল  বাবদ ো া 

৩০০/-িাত্র লনধ বালরি ব্যাাংট  

জিা লদটি হটব। লনটনাি 

ওটয়ব সাইে কর্ট  ব্যাাংট র 

নাি কজটন লনটি োরটবনঃ 

www.sgcl.org.bd 

প্রট ৌ. কিা াটয়ি আহটিদ, 

উে-িহাব্যবস্থাে  (িাট বটিাং-

দলক্ষণ) ও ইনচাজব, আঞ্চলি  

লবেণন  া বািয় (আলব া), 

কিািা। 

ক ান নম্বরঃ ০১৭১৮৩৮০৮৮৩, 

ই-কিইিঃ tofael.ahmed 

@sgcl.org.bd 
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ক্রলি 

নাং 

কসবার নাি কসবা প্রদাটনর সটব বাচ্চ 

সিয়  

প্রটয়াজনীয়  াগজেত্র প্রটয়াজনীয়  াগজেত্র  

প্রালির স্থান 

কসবার মূল্য এবাং েলরটশাধ 

েদ্ধলি 

দালয়ত্বপ্রাি  ি ব িবা 

 (নাি, েদবী, ক ান নম্বর ও ই-

কিইি) 

ঊধ বিন  ি ব িবা (নাি, েদবী, 

ক ান নম্বর ও ই-কিইি) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২ নতুন গ্যাস সাংট াগ প্রদান 

(লশল্প/ যােটিি/লসএনলজ/

কিৌসুিী/চা-বাগান) 

গ্রাহ   র্তব   রণীয় 

 া বালদ সম্পাদটনর 

সিয় ব্যলিটরট  

সটব বাচ্চ ৫৩  া বলদবস। 

১. ১ি কেলণর  ি ব িবা  র্তব  সিযালয়ি আটবদন ারীর 

োসটোে ব সাইটজর ৩(লিন)  লে রলিন ছলব। 

২.জািীয় েলরচয় েটত্রর ১ি কেলণর  ি ব িবা  র্তব  

সিযালয়ি  টো লে। 

৩. হািনাগাদ নবায়নকৃি করড িাইটসটের ১ি কেলণর 

 ি ব িবা  র্তব  সিযালয়ি  টো লে। 

৪. টিআইএন সনদেত্র । 

৫. জলির িালি ানার দালিলি  প্রিাণ লহটসটব 

দলিি/নািজালরর  াগজ (ক  ক ান এ টি) এবাং 

দালখিা/ভূলি উন্নয়ন  র েলরটশাটধর রলসদ (ক  ক ান 

এ টি) ।  

৬. িীজ/িাড়াকৃি স্থাটন স্থালেি হটি িীজ/িাড়ার 

চুলিেত্র।  

৭. িীজ /িাড়াটিয়া গ্রাহ  গ্যাস লবি েলরটশাটধ ব্যর্ ব হটি 

এবাং অববধ  া বক্রটি লিি র্া টি িালি  দায়িার বহন 

 রটব িটি ব কনাোরী োবলি   র্তব  সিযালয়ি এ টি 

অঙ্গী ারনািা প্রদান  রটি হটব। 

৮. প্রস্তালবি অিযন্তরীণ োইেিাইটনর ৪ (চার)  লে নক্সা।  

৯. গ্যাস সরঞ্জািালদ (বয়িার, কজনাটরের ও অন্যান্য) এর 

জ্বািানী দক্ষিা ন্যযনিি িানদন্ড অনু ায়ী হটি হটব। 

১০. প্রস্তালবি স্থাটন চালু/লবলিন্নকৃি গ্যাস সাংট াটগর 

লবেরীটি োওনা েলরটশাধ সাংক্রান্ত ছাড়েত্র। 

১১.প্রট াজয কক্ষটত্র সাংলিষ্ট সাংস্থা/দিটরর 

ছাড়েত্র/সনদেত্র। 

১২. আটবদন ল  বাবদ ৫০০/-ো া জিাদাটনর রলসদ। 

১৩. ঠি াদার লনটয়াগেত্র। 

 

সরবরাহিব্য  াগজেত্র 

গ্রাহ  লনজ উটযাটগ 

সাংগ্রহ  রটবন। গ্যাস 

সাংট াটগর আটবদনেত্র 

সাংলিষ্ট লবেণন দির বা 

ওটয়ব সাইে কর্ট  

ডাউন কিাড  রা  াটবঃ  

www.sgcl.org

.bd 

আটবদনেত্র ল  বাবদ ো া 

৫০০/-িাত্র লনধ বালরি ব্যাাংট  

জিা লদটি হটব। লনটনাি 

ওটয়ব সাইে কর্ট  ব্যাাংট র 

নাি কজটন লনটি োরটবনঃ 

www.sgcl.org.bd 

প্রট ৌ. কিা াটয়ি আহটিদ, 

উে-িহাব্যবস্থাে  (িাট বটিাং-

দলক্ষণ) ও ইনচাজব, আঞ্চলি  

লবেণন  া বািয় (আলব া), 

কিািা। 

ক ান নম্বরঃ ০১৭১৮৩৮০৮৮৩, 

ই-কিইিঃ tofael.ahmed 

@sgcl.org.bd 
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ক্রলি 

নাং 

কসবার নাি কসবা প্রদাটনর সটব বাচ্চ 

সিয়  

প্রটয়াজনীয়  াগজেত্র প্রটয়াজনীয়  াগজেত্র  

প্রালির স্থান 

কসবার মূল্য এবাং েলরটশাধ 

েদ্ধলি 

দালয়ত্বপ্রাি  ি ব িবা 

 (নাি, েদবী, ক ান নম্বর ও ই-

কিইি) 

ঊধ বিন  ি ব িবা (নাি, েদবী, 

ক ান নম্বর ও ই-কিইি) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৩ নতুন গ্যাস সাংট াগ প্রদান 

(বালণলজয ) 

গ্রাহ   র্তব   রণীয় 

 া বালদ সম্পাদটনর 

সিয় ব্যলিটরট  

সটব বাচ্চ ৪৯  া বলদবস। 

১. ১ি কেলণর  ি ব িবা  র্তব  সিযালয়ি আটবদন ারীর 

োসটোে ব সাইটজর ৩(লিন)  লে রলিন ছলব। 

২. জািীয় েলরচয় েটত্রর ১ি কেলণর  ি ব িবা  র্তব  

সিযালয়ি  টো লে। 

৩. হািনাগাদ নবায়নকৃি করড িাইটসটের ১ি কেলণর 

 ি ব িবা  র্তব  সিযালয়ি  লে । 

৪. টিআইএন সনদেত্র । 

 ৫. জলির িালি ানার দালিলি  প্রিাণ লহটসটব 

দলিি/নািজালরর  াগজ (ক  ক ান এ টি) এবাং 

দালখিা/ভূলি উন্নয়ন  র েলরটশাটধর রলসদ (ক  ক ান 

এ টি)। 

 ৬. িীজ/ িাড়াকৃি স্থাটন স্থালেি হটি িীজ/িাড়ার 

চুলিেত্র । 

৭. িীজ/িাড়াটিয়া গ্রাহ  গ্যাস লবি েলরটশাটধ ব্যর্ ব হটি 

এবাং অববধ  া বক্রটি লিি র্া টি িালি  দায়িার বহন 

 রটব িটি ব কনাোরী োবলি   র্তব  সিযালয়ি এ টি 

অঙ্গী ারনািা প্রদান  রটি হটব। 

৮. আটবদন ল  বাবদ ৩০০/-ো া জিাদাটনর রলসদ।  

৯.ঠি াদার লনটয়াগেত্র। 

১০. .প্রস্তালবি স্থাটন চালু/লবলিন্নকৃি গ্যাস সাংট াটগর 

লবেরীটি োওনা েলরটশাধ সাংক্রান্ত ছাড়েত্র।  

১১.প্রট াজয কক্ষটত্র েলরটবশ অলধদিটরর ছাড়েত্র। 

১২..গ্যাস সরঞ্জািালদ (বয়িার, কজনাটরের ও অন্যান্য 

জ্বািানী দক্ষিা ন্যযনিি িানদন্ড অনু ায়ী হটি হটব। 

১৩. প্রস্তালবি অিযন্তরীণ োইেিাইটনর ৪ (চার)  লে নক্সা।  

সরবরাহিব্য  াগজেত্র 

গ্রাহ  লনজ উটযাটগ 

সাংগ্রহ  রটবন। গ্যাস 

সাংট াটগর আটবদনেত্র 

সাংলিষ্ট লবেণন দির বা 

ওটয়ব সাইে কর্ট  

ডাউন কিাড  রা  াটবঃ  

www.sgcl.org

.bd 

আটবদনেত্র ল  বাবদ ো া 

৩০০/- িাত্র লনধ বালরি ব্যাাংট  

জিা লদটি হটব। লনটনাি 

ওটয়ব সাইে কর্ট  ব্যাাংট র 

নাি কজটন লনটি োরটবনঃ 

www.sgcl.org.bd 

প্রট ৌ. কিা াটয়ি আহটিদ, 

উে-িহাব্যবস্থাে  (িাট বটিাং-

দলক্ষণ) ও ইনচাজব, আঞ্চলি  

লবেণন  া বািয় (আলব া), 

কিািা। 

ক ান নম্বরঃ ০১৭১৮৩৮০৮৮৩, 

ই-কিইিঃ tofael.ahmed 

@sgcl.org.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



সুন্দরবন গ্যাস ক াম্পানী লিলিটেড 

(কেটরাবাাংিার এ টি প্রলিষ্ঠান) 

আলবর োওয়ার, ২১৮, এি.এ. বারী সড় , কসানাডাঙ্গা, খুিনা। 
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ক্রলি 

নাং 

কসবার নাি কসবা প্রদাটনর সটব বাচ্চ সিয়  প্রটয়াজনীয়  াগজেত্র প্রটয়াজনীয়  াগজেত্র  

প্রালির স্থান 

কসবার মূল্য এবাং েলরটশাধ েদ্ধলি দালয়ত্বপ্রাি  ি ব িবা 

 (নাি, েদবী, ক ান নম্বর ও ই-কিইি) 

ঊধ বিন  ি ব িবা (নাি, 

েদবী, ক ান নম্বর ও ই-

কিইি) 

১ ২  ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৪ পুন: সাংট াগ প্রদান 

(আবালস ) 

গ্রাহ  এবাং গ্রাহট র লনযুি 

ঠি াদার  র্তব   রনীয়  াজ 

 র্াসিটয় প্রলিোিন সাটেটক্ষ 

গ্যাস লবেণন লনয়িাবিী 

অনু ায়ী লনধ বালরি সিটয়র 

িটে পুনঃসাংট াগ প্রদান  রা 

হয় 

গ্রাহ ট  সাংলিষ্ট লবেণন  া বািটয় 

লনধ বালরি  রটি বা সাদা  াগটজ 

আটবদনেত্রসহ হািনাগাদ গ্যাস লবি 

েলরটশাটধর প্রিাণ  জিা লদটি হটব 

(প্রট াজয কক্ষটত্র অন্যান্য  াগজেত্র) । 

সরবরাহিব্য  াগজেত্র গ্রাহ  

লনজ উটযাটগ সাংগ্রহ  রটবন। 

গ্যাস পুন: সাংট াটগর 

আটবদনেত্র সাংলিষ্ট লবেণন 

দির বা ওটয়ব সাইে কর্ট  

ডাউন কিাড  রা  াটব : 

www.sgcl.org.bd 

পুনঃসাংট াগ ব্যয় ৫০০/-(োঁচশি) 

ো া লনধ বালরি ব্যাাংট  জিা লদটি 

হটব। লনটনাি ওটয়ব সাইে কর্ট  

ব্যাাংট র নাি কজটন লনটি োরটবন: 

www.sgcl.org.bd 

প্রট ৌ. কিা াটয়ি আহটিদ, উে-

িহাব্যবস্থাে  (িাট বটিাং-দলক্ষণ) ও 

ইনচাজব, আঞ্চলি  লবেণন  া বািয় 

(আলব া), কিািা। 

ক ান নম্বরঃ ০১৭১৮৩৮০৮৮৩, 

ই-কিইিঃ tofael.ahmed 

@sgcl.org.bd 

 

৫ পুন: সাংট াগ প্রদান 

(লশল্প/ যােটিি/লস

এনলজ কিৌসুিী/চা-

বাগান)) 

গ্রাহ  এবাং গ্রাহট র লনযুি 

ঠি াদার  র্তব   রনীয়  াজ 

 র্াসিটয় প্রলিোিন সাটেটক্ষ 

গ্যাস লবেণন লনয়িাবিী 

অনু ায়ী লনধ বালরি সিটয়র 

িটে পুনঃসাংট াগ প্রদান  রা 

হয় 

গ্রাহ ট  সাংলিষ্ট লবেণন  া বািটয় 

লনধ বালরি  রটি বা সাদা  াগটজ 

আটবদনেত্রসহ হািনাগাদ গ্যাস লবি 

েলরটশাটধর প্রিাণ  জিা লদটি হটব 

(প্রট াজয কক্ষটত্র অন্যান্য  াগজেত্র) । 

সরবরাহিব্য  াগজেত্র গ্রাহ  

লনজ উটযাটগ সাংগ্রহ  রটবন। 

গ্যাস সাংট াটগর আটবদনেত্র 

সাংলিষ্ট লবেণন দির বা ওটয়ব 

সাইে কর্ট  ডাউন কিাড  রা 

 াটব: www.sgcl.org. 

bd 

পুনঃসাংট াগ ব্যয়: গ্রাহট র 

আটবদটনর কপ্রলক্ষটি ৫০০০/- (োঁচ 

হাজার) ো া এবাং অন্যান্য  ারটণ 

১৫,০০০/-(েটনর হাজার) ো া 

লনধ বালরি ব্যাাংট  জিা লদটি হটব। 

লনটনাি ওটয়ব সাইে কর্ট  

ব্যাাংট র নাি কজটন লনটি োরটবন: 

www.sgcl.org.bd 

প্রট ৌ. কিা াটয়ি আহটিদ, উে-

িহাব্যবস্থাে  (িাট বটিাং-দলক্ষণ) ও 

ইনচাজব, আঞ্চলি  লবেণন  া বািয় 

(আলব া), কিািা। 

ক ান নম্বরঃ ০১৭১৮৩৮০৮৮৩, 

ই-কিইিঃ tofael.ahmed 

@sgcl.org.bd 

 

৬ পুন: সাংট াগ প্রদান 

(বালণলজয ) 

গ্রাহ  এবাং গ্রাহট র লনযুি 

ঠি াদার  র্তব   রনীয়  াজ 

 র্াসিটয় প্রলিোিন সাটেটক্ষ 

গ্যাস লবেণন লনয়িাবিী 

অনু ায়ী লনধ বালরি সিটয়র 

িটে পুনঃসাংট াগ প্রদান  রা 

হয় 

গ্রাহ ট  সাংলিষ্ট লবেণন  া বািটয় 

লনধ বালরি  রটি বা সাদা  াগটজ 

আটবদনেত্রসহ হািনাগাদ গ্যাস লবি 

েলরটশাটধর প্রিাণ  জিা লদটি হটব 

(প্রট াজয কক্ষটত্র অন্যান্য  াগজেত্র) । 

সরবরাহিব্য  াগজেত্র গ্রাহ  

লনজ উটযাটগ সাংগ্রহ  রটবন। 

গ্যাস সাংট াটগর আটবদন 

সাংলিষ্ট লবেণন দির বা ওটয়ব 

সাইে কর্ট  ডাউন কিাড  রা 

 াটব। 

পুনঃসাংট াগ ব্যয়: গ্রাহট র 

আটবদটনর কপ্রলক্ষটি ১৫০০/- (এ  

হাজার োঁচশি) এবাং অন্যান্য 

 ারটণ ৫,০০০/- (োঁচ হাজার) ো া 

লনধ বালরি ব্যাাংট  জিা লদটি হটব। 

লনটনাি ওটয়ব সাইে কর্ট  

ব্যাাংট র নাি কজটন লনটি োরটবন: 

www.sgcl.org.bd 

প্রট ৌ. কিা াটয়ি আহটিদ, উে-

িহাব্যবস্থাে  (িাট বটিাং-দলক্ষণ) ও 

ইনচাজব, আঞ্চলি  লবেণন  া বািয় 

(আলব া), কিািা। 

ক ান নম্বরঃ ০১৭১৮৩৮০৮৮৩, 

ই-কিইিঃ tofael.ahmed 

@sgcl.org.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sgcl.org.bd/
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ক্রলি 

নাং 

কসবার নাি কসবা প্রদাটনর সটব বাচ্চ 

সিয়  

প্রটয়াজনীয়  াগজেত্র প্রটয়াজনীয়  াগজেত্র  

প্রালির স্থান 

কসবার মূল্য এবাং েলরটশাধ েদ্ধলি দালয়ত্বপ্রাি  ি ব িবা 

 (নাি, েদবী, ক ান নম্বর ও ই-

কিইি) 

ঊধ বিন  ি ব িবা (নাি, েদবী, 

ক ান নম্বর ও ই-কিইি) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৭ কিাড হ্রাস/ বৃলদ্ধ/পুনলব বন্যাস 

/সাংটশাধন (লিোরলবহীন 

আবালস  গ্রাহ ) 

গ্রাহ  এবাং গ্রাহট র 

লনযুি ঠি াদার  র্তব  

 রনীয়  াজ  র্াসিটয় 

প্রলিোিন সাটেটক্ষ 

গ্যাস লবেণন 

লনয়িাবিীটি উলিলখি 

সিয় অনু ায়ী। 

কিাড হ্রাস/ বৃলদ্ধ / পুনলব বন্যাস / 

সাংটশাধন-এর ক ৌলি িা উটিখ 

পূব ব  হািনাগাদ গ্যাস লবি এবাং 

অন্য ক ান োওনা র্া টি িা 

েলরটশাটধর ছাড়েত্রসহ গ্রাহ ট  

সাংলিষ্ট লবেণন  া বািটয় আটবদন 

 রটি হটব। 

সরবরাহিব্য  াগজেত্র গ্রাহ  

লনজ উটযাটগ সাংগ্রহ  রটবন। 

গ্যাস সাংট াটগর আটবদনেত্র 

সাংলিষ্ট লবেণন দির বা ওটয়ব 

সাইে কর্ট  ডাউন কিাড  রা 

 াটব: 

www.sgcl.org.bd 

গ্যাস সরঞ্জাটির ক ানরূে েলরবিবন না 

 রা হটি গ্রাহ ট  চুিা প্রলি ো া ২০০/-

(দুইশি) হাটর চাজব লনধ বালরি ব্যাাংট  

জিা লদটি হটব। লনটনাি ওটয়ব সাইে 

কর্ট  ব্যাাংট র নাি কজটন লনটি 

োরটবন: 

www.sgcl.org.bd 

প্রট ৌ. কিা াটয়ি আহটিদ, উে-

িহাব্যবস্থাে  (িাট বটিাং-দলক্ষণ) 

ও ইনচাজব, আঞ্চলি  লবেণন 

 া বািয় (আলব া), কিািা। 

ক ান নম্বরঃ ০১৭১৮৩৮০৮৮৩, 

ই-কিইিঃ tofael.ahmed 

@sgcl.org.bd 

 

৮ কিাড হ্রাস/ 

বৃলদ্ধ/পুনলব বন্যাস/সাংটশাধন 

(লিোরযুি আবালস  

গ্রাহ ) 

গ্রাহ  এবাং গ্রাহট র 

লনযুি ঠি াদার  র্তব  

 রনীয়  াজ  র্াসিটয় 

প্রলিোিন সাটেটক্ষ 

গ্যাস লবেণন 

লনয়িাবিীটি উলিলখি 

সিয় অনু ায়ী। 

কিাড হ্রাস/ বৃলদ্ধ / পুনলব বন্যাস / 

সাংটশাধন-এর ক ৌলি িা উটিখ 

পূব ব  হািনাগাদ গ্যাস লবি এবাং 

অন্য ক ান োওনা র্া টি িা 

েলরটশাটধর ছাড়েত্রসহ গ্রাহ ট  

সাংলিষ্ট লবেণন  া বািটয় আটবদন 

 রটি হটব।  

সরবরাহিব্য  াগজেত্র গ্রাহ  

লনজ উটযাটগ সাংগ্রহ  রটবন। 

গ্যাস সাংট াটগর আটবদনেত্র 

সাংলিষ্ট লবেণন দির বা ওটয়ব 

সাইে কর্ট  ডাউন কিাড  রা 

 াটব: 

www.sgcl.org.bd 

গ্রাহট র সরঞ্জাটির ক ান েলরবিবটনর 

প্রটয়াজন হটি ১৫০০/- (এ  হাজার 

পঁচশি) ো া চাজব লনধ বালরি ব্যাাংট  জিা 

লদটি হটব। লনটনাি ওটয়ব সাইে কর্ট  

ব্যাাংট র নাি কজটন লনটি োরটবন: 

www.sgcl.org.bd 

প্রট ৌ. কিা াটয়ি আহটিদ, উে-

িহাব্যবস্থাে  (িাট বটিাং-দলক্ষণ) 

ও ইনচাজব, আঞ্চলি  লবেণন 

 া বািয় (আলব া), কিািা। 

ক ান নম্বরঃ ০১৭১৮৩৮০৮৮৩, 

ই-কিইিঃ tofael.ahmed 

@sgcl.org.bd 

 

৯ কিাড হ্রাস/ 

বৃলদ্ধ/পুনলব বন্যাস/সাংটশাধন 

(লশল্প/ যােটিি/লসএনলজ/

কিৌসুিী/চা-বাগান) 

গ্রাহ  এবাং গ্রাহট র 

লনযুি ঠি াদার  র্তব  

 রনীয়  াজ  র্াসিটয় 

প্রলিোিন সাটেটক্ষ 

গ্যাস লবেণন 

লনয়িাবিীটি উলিলখি 

সিয় অনু ায়ী। 

হািনাগাদ গ্যাস লবি এবাং অন্য 

ক ান োওনা র্া টি িা 

েলরটশাটধর ছাড়েত্রসহ গ্রাহ ট  

সাংলিষ্ট লবেণন  া বািটয় আটবদন 

 রটি হটব। প্রট াজয কক্ষটত্র গ্যাস 

সরঞ্জািালদর  ালরগলর  যাোিগ 

দালখি  রটি হটব। 

সরবরাহিব্য  াগজেত্র গ্রাহ  

লনজ উটযাটগ সাংগ্রহ  রটবন। 

গ্যাস সাংট াটগর আটবদনেত্র 

সাংলিষ্ট লবেণন দির বা ওটয়ব 

সাইে কর্ট  ডাউন কিাড  রা 

 াটব: 

www.sgcl.org.bd 

গ্রাহট র সরঞ্জাটি ক ান েলরবিবটনর 

প্রটয়াজন হটি গ্রাহ ট  ৫০০০/- (োঁচ 

হাজার) ো া চাজব লনধ বালরি ব্যাাংট  জিা 

লদটি হটব। লনটনাি ওটয়ব সাইে কর্ট  

ব্যাাংট র নাি কজটন লনটি োরটবন: 

www.sgcl.org.bd 

প্রট ৌ. কিা াটয়ি আহটিদ, উে-

িহাব্যবস্থাে  (িাট বটিাং-দলক্ষণ) 

ও ইনচাজব, আঞ্চলি  লবেণন 

 া বািয় (আলব া), কিািা। 

ক ান নম্বরঃ ০১৭১৮৩৮০৮৮৩, 

ই-কিইিঃ tofael.ahmed 

@sgcl.org.bd 

 

১০ কিাড হ্রাস/ 

বৃলদ্ধ/পুনলব বন্যাস/সাংটশাধন 

(বালণলজয ) 

গ্রাহ  এবাং গ্রাহট র 

লনযুি ঠি াদার  র্তব  

 রনীয়  াজ  র্াসিটয় 

প্রলিোিন সাটেটক্ষ 

গ্যাস লবেণন 

লনয়িাবিীটি উলিলখি 

সিয় অনু ায়ী। 

হািনাগাদ গ্যাস লবি এবাং অন্য 

ক ান োওনা র্া টি িা 

েলরটশাটধর ছাড়েত্রসহ গ্রাহ ট  

সাংলিষ্ট লবেণন  া বািটয় আটবদন 

 রটি হটব। প্রট াজয কক্ষটত্র গ্যাস 

সরঞ্জািালদর  ালরগলর  যাোিগ 

দালখি  রটি হটব। 

সরবরাহিব্য  াগজেত্র গ্রাহ  

লনজ উটযাটগ সাংগ্রহ  রটবন। 

গ্যাস সাংট াটগর আটবদনেত্র 

সাংলিষ্ট লবেণন দির বা ওটয়ব 

সাইে কর্ট  ডাউন কিাড  রা 

 াটব: 

www.sgcl.org.bd 

গ্রাহট র সরঞ্জাটির ক ান েলরবিবটনর 

প্রটয়াজন হটি গ্রাহ ট  ৩০০০/- (লিন 

হাজার) ো া চাজব লনধ বালরি ব্যাাংট  জিা 

লদটি হটব। লনটনাি ওটয়ব সাইে কর্ট  

ব্যাাংট র নাি কজটন লনটি োরটবন: 

www.sgcl.org.bd 

প্রট ৌ. কিা াটয়ি আহটিদ, উে-

িহাব্যবস্থাে  (িাট বটিাং-দলক্ষণ) 

ও ইনচাজব, আঞ্চলি  লবেণন 

 া বািয় (আলব া), কিািা। 

ক ান নম্বরঃ ০১৭১৮৩৮০৮৮৩, 

ই-কিইিঃ tofael.ahmed 

@sgcl.org.bd 
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সুন্দরবন গ্যাস ক াম্পানী লিলিটেড 

(কেটরাবাাংিার এ টি প্রলিষ্ঠান) 

আলবর োওয়ার, ২১৮, এি.এ. বারী সড় , কসানাডাঙ্গা, খুিনা। 

কসবা প্রদান প্রলিশ্রুলি (Citizen’s Charter) 
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ক্রলি  

নাং 

কসবার নাি কসবা প্রদাটনর সটব বাচ্চ 

সিয়  

প্রটয়াজনীয়  াগজেত্র প্রটয়াজনীয়  াগজেত্র  

প্রালির স্থান 

কসবার মূল্য এবাং েলরটশাধ েদ্ধলি দালয়ত্বপ্রাি  ি ব িবা 

 (নাি, েদবী, ক ান নম্বর ও ই-

কিইি) 

ঊধ বিন  ি ব িবা 

(নাি, েদবী, 

ক ান নম্বর ও ই-

কিইি) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১১ নাি েলরবিবন/ 

িালি ানা 

েলরবিবন 

(আবালস ) 

গ্রাহ  এবাং গ্রাহট র 

লনযুি ঠি াদার  র্তব  

 রনীয়  াজ  র্াসিটয় 

প্রলিোিন সাটেটক্ষ 

গ্যাস লবেণন 

লনয়িাবিীটি উলিলখি 

সিয় অনু ায়ী। 

গ্যাস সাংট াগকৃি ক ান গ্রাহট র িালি ানা এবাং/বা 

নাি েলরবিবন  রটি হটি নতুন িালিট র স্বেটক্ষ 

প্রটয়াজনীয় স ি  াগজেত্র কনাোরী োবলি  -এর 

দ্বারা প্রিযায়নপূব ব  জিা প্রদানসহ উি সাংট াটগর 

লবেরীটি পূটব বর িালি / িালি গটণর ক ান বট য়া 

র্া টি িালি ানা/নাি েলরবিবটনর সিয় িা 

েলরটশাটধর ছাড়েত্র জিা লদটি হটব। 

সরবরাহিব্য  াগজেত্র গ্রাহ  

লনজ উটযাটগ সাংগ্রহ  রটবন। 

গ্যাস সাংট াটগর আটবদনেত্র 

সাংলিষ্ট লবেণন দির বা 

ওটয়ব সাইে কর্ট  ডাউন 

কিাড  রা  াটব: 

www.sgcl.org. bd 

ো া ৫০০/-(োঁচশি) চাজব লনধ বালরি ব্যাাংট  জিা লদটি 

হটব। লনটনাি ওটয়ব সাইে কর্ট  ব্যাাংট র নাি কজটন 

লনটি োরটবন: 

www.sgcl.org.bd 

প্রট ৌ. কিা াটয়ি আহটিদ, উে-

িহাব্যবস্থাে  (িাট বটিাং-দলক্ষণ) ও 

ইনচাজব, আঞ্চলি  লবেণন  া বািয় 

(আলব া), কিািা। 

ক ান নম্বরঃ ০১৭১৮৩৮০৮৮৩, 

ই-কিইিঃ tofael.ahmed 

@sgcl.org.bd 

 

১২ নাি েলরবিবন 

/িালি ানা 

েলরবিবন 

(লশল্প/ যােটিি

/ লসএনলজ/ 

কিৌসুিী/ চা-

বাগান) 

গ্রাহ  এবাং গ্রাহট র 

লনযুি ঠি াদার  র্তব  

 রনীয়  াজ  র্াসিটয় 

প্রলিোিন সাটেটক্ষ 

গ্যাস লবেণন 

লনয়িাবিীটি উলিলখি 

সিয় অনু ায়ী। 

গ্যাস সাংট াগকৃি ক ান গ্রাহট র িালি ানা এবাং/বা 

নাি েলরবিবন  রটি হটি নতুন িালিট র স্বেটক্ষ 

প্রটয়াজনীয় স ি  াগজেত্র কনাোরী োবলি  -এর 

দ্বারা প্রিযায়নপূব ব  জিা প্রদানসহ উি সাংট াটগর 

লবেরীটি পূটব বর িালি / িালি গটণর ক ান বট য়া 

র্া টি িালি ানা/নাি েলরবিবটনর সিয় িা 

েলরটশাটধর ছাড়েত্র জিা লদটি হটব। 

সরবরাহিব্য  াগজেত্র গ্রাহ  

লনজ উটযাটগ সাংগ্রহ  রটবন। 

গ্যাস সাংট াটগর আটবদনেত্র 

সাংলিষ্ট লবেণন দির বা 

ওটয়ব সাইে কর্ট  ডাউন 

কিাড  রা  াটব: 

www.sgcl.org. bd 

ো া ১০,০০০/-(দশ হাজার) চাজব লনধ বালরি ব্যাাংট  জিা 

লদটি হটব। লনটনাি ওটয়ব সাইে কর্ট  ব্যাাংট র নাি 

কজটন লনটি োরটবন: 

www.sgcl.org.bd 

প্রট ৌ. কিা াটয়ি আহটিদ, উে-

িহাব্যবস্থাে  (িাট বটিাং-দলক্ষণ) ও 

ইনচাজব, আঞ্চলি  লবেণন  া বািয় 

(আলব া), কিািা। 

ক ান নম্বরঃ ০১৭১৮৩৮০৮৮৩, 

ই-কিইিঃ tofael.ahmed 
@sgcl.org.bd 

 

১৩ নাি েলরবিবন/ 

িালি ানা 

েলরবিবন 

(বালণলজয ) 

গ্রাহ  এবাং গ্রাহট র 

লনযুি ঠি াদার  র্তব  

 রনীয়  াজ  র্াসিটয় 

প্রলিোিন সাটেটক্ষ 

গ্যাস লবেণন 

লনয়িাবিীটি উলিলখি 

সিয় অনু ায়ী। 

গ্যাস সাংট াগকৃি ক ান গ্রাহট র িালি ানা এবাং/বা 

নাি েলরবিবন  রটি হটি নতুন িালিট র স্বেটক্ষ 

প্রটয়াজনীয় স ি  াগজেত্র কনাোরী োবলি  -এর 

দ্বারা প্রিযায়নপূব ব  জিা প্রদানসহ উি সাংট াটগর 

লবেরীটি পূটব বর িালি / িালি গটণর ক ান বট য়া 

র্া টি িালি ানা/নাি েলরবিবটনর সিয় িা 

েলরটশাটধর ছাড়েত্র জিা লদটি হটব। 

সরবরাহিব্য  াগজেত্র গ্রাহ  

লনজ উটযাটগ সাংগ্রহ  রটবন। 

গ্যাস সাংট াটগর আটবদনেত্র 

সাংলিষ্ট লবেণন দির বা 

ওটয়ব সাইে কর্ট  ডাউন 

কিাড  রা  াটব: 

www.sgcl.org. bd 

ো া ৪০০০/-(চার হাজার) চাজব লনধ বালরি ব্যাাংট  জিা 

লদটি হটব। লনটনাি ওটয়ব সাইে কর্ট  ব্যাাংট র নাি 

কজটন লনটি োরটবন: 

www.sgcl.org.bd 

প্রট ৌ. কিা াটয়ি আহটিদ, উে-

িহাব্যবস্থাে  (িাট বটিাং-দলক্ষণ) ও 

ইনচাজব, আঞ্চলি  লবেণন  া বািয় 

(আলব া), কিািা। 

ক ান নম্বরঃ ০১৭১৮৩৮০৮৮৩, 

ই-কিইিঃ tofael.ahmed 

@sgcl.org.bd 

 

১৪ রাইজার/ 

আরএিএস/ 

লসএিএস 

স্থানান্তর 

(আবালস ) 

গ্রাহ  এবাং গ্রাহট র 

লনযুি ঠি াদার  র্তব  

 রনীয়  াজ  র্াসিটয় 

প্রলিোিন সাটেটক্ষ 

গ্যাস লবেণন 

লনয়িাবিীটি উলিলখি 

সিয় অনু ায়ী। 

রাইজার/ আরএিএস স্থানান্তটরর ক ৌলি িা 

উটিখসহ প্রস্তালবি স্থাটন রাইজার/ আরএিএস 

স্থানান্তটরর জন্য উেযুি  যাোগলরর ঠি াদাটরর 

িােটি ০৪ (চার)  লে ন শাসহ গ্রাহ ট  সাংলিষ্ট 

লবেণন  া বািটয় আটবদন  রটি হটব। 

সরবরাহিব্য  াগজেত্র গ্রাহ  

লনজ উটযাটগ সাংগ্রহ  রটবন। 

গ্যাস সাংট াটগর আটবদনেত্র 

সাংলিষ্ট লবেণন দির বা 

ওটয়ব সাইে কর্ট  ডাউন 

কিাড  রা  াটব: 

www.sgcl.org. bd 

গ্রাহট র সরঞ্জাি স্থানান্তটরর প্রটয়াজনীয়িা কদখা লদটি উি 

 াটজর জন্য লবিরণ/সালি বস িাইটনর প্রটয়াজনীয় 

িািািাটির প্রকৃি মূটল্যর ১৫% ওিারটহড খরচসহ মূল্য 

ও স্থােটনর প্রকৃি ব্যয় ছাড়াও ো া ১০০০/- (এ  হাজার) 

চাজব গ্রাহ ট  লনধ বালরি ব্যাাংট  জিা লদটি হটব। লনটনাি 

ওটয়ব সাইে কর্ট  ব্যাাংট র নাি কজটন লনটি োরটবন: 

www.sgcl.org.bd 

প্রট ৌ. কিা াটয়ি আহটিদ, উে-

িহাব্যবস্থাে  (িাট বটিাং-দলক্ষণ) ও 

ইনচাজব, আঞ্চলি  লবেণন  া বািয় 

(আলব া), কিািা। 

ক ান নম্বরঃ ০১৭১৮৩৮০৮৮৩, 

ই-কিইিঃ tofael.ahmed 
@sgcl.org.bd 

 

 

 

 

 

http://www.sgcl.org.bd/
http://www.sgcl.org.bd/
http://www.sgcl.org.bd/
http://www.sgcl.org.bd/
http://www.sgcl.org.bd/
http://www.sgcl.org.bd/
http://www.sgcl.org.bd/


সুন্দরবন গ্যাস ক াম্পানী লিলিটেড 

(কেটরাবাাংিার এ টি প্রলিষ্ঠান) 

আলবর োওয়ার, ২১৮, এি.এ. বারী সড় , কসানাডাঙ্গা, খুিনা। 

কসবা প্রদান প্রলিশ্রুলি (Citizen’s Charter) 
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ক্রলি 

নাং 

কসবার নাি কসবা প্রদাটনর সটব বাচ্চ 

সিয়  

প্রটয়াজনীয়  াগজেত্র প্রটয়াজনীয়  াগজেত্র  

প্রালির স্থান 

কসবার মূল্য এবাং েলরটশাধ েদ্ধলি দালয়ত্বপ্রাি  ি ব িবা 

 (নাি, েদবী, ক ান নম্বর ও ই-

কিইি) 

ঊধ বিন  ি ব িবা (নাি, 

েদবী, ক ান নম্বর ও ই-

কিইি) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৫ 

 

রাইজার/আরএিএস/ 

লসএিএস স্থানান্তর  

(লশল্প/ যােটিি/ 

লসএনলজ/কিৌসুিী/চা-

বাগান) 

গ্রাহ  এবাং গ্রাহট র 

লনযুি ঠি াদার  র্তব  

 রনীয়  াজ 

 র্াসিটয় প্রলিোিন 

সাটেটক্ষ গ্যাস লবেণন 

লনয়িাবিীটি উলিলখি 

সিয় অনু ায়ী। 

হািনাগাদ গ্যাস লবি এবাং অন্য ক ান োওনা 

র্া টি িা েলরটশাটধর ছাড়েত্রসহ গ্রাহ ট  

প্রস্তালবি স্থাটন রাইজার /আরএিএস/লসএিএস 

স্থানান্তটরর ক ৌলি িা উটিখ পূব ব  উেযুি 

 যাোগলরর ঠি াদাটরর িােটি ০৪ (চার)  লে 

ন শাসহ সাংলিষ্ট লবেণন  া বািটয় আটবদন  রটি 

হটব (প্রট াজয কক্ষটত্র অন্যান্য  াগজেত্র) । 

সরবরাহিব্য  াগজেত্র 

গ্রাহ  লনজ উটযাটগ সাংগ্রহ 

 রটবন। গ্যাস সাংট াটগর 

আটবদনেত্র সাংলিষ্ট লবেণন 

দির বা ওটয়ব সাইে কর্ট  

ডাউনটিাড  রা  াটব: 

www.sgcl.org.bd 

গ্রাহট র সরঞ্জাি স্থানান্তটরর প্রটয়াজনীয়িা 

কদখা লদটি উি  াটজর জন্য লবিরণ/সালি বস 

িাইটনর প্রটয়াজনীয় িািািাটির প্রকৃি 

মূটল্যর ১৫% ওিারটহড খরচসহ মূল্য ও 

স্থােনার প্রকৃি ব্যয় ছাড়াও ো া ৫,০০০/- 

(োঁচ হাজার) চাজব লনধ বালরি ব্যাাংট  জিা 

লদটি হটব। লনটনাি ওটয়ব সাইে কর্ট  

ব্যাাংট র নাি কজটন লনটি োরটবন: 

www.sgcl.org.bd 

প্রট ৌ. কিা াটয়ি আহটিদ, উে-

িহাব্যবস্থাে  (িাট বটিাং-দলক্ষণ) 

ও ইনচাজব, আঞ্চলি  লবেণন 

 া বািয় (আলব া), কিািা। 

ক ান নম্বরঃ ০১৭১৮৩৮০৮৮৩, 

ই-কিইিঃ tofael.ahmed 

@sgcl.org.bd 

 

১৬ 

রাইজার/আরএিএস/ 

লসএিএস স্থানান্তর  

(বালণলজয ) 

গ্রাহ  এবাং গ্রাহট র 

লনযুি ঠি াদার  র্তব  

 রনীয়  াজ 

 র্াসিটয় প্রলিোিন 

সাটেটক্ষ গ্যাস লবেণন 

লনয়িাবিীটি উলিলখি 

সিয় অনু ায়ী। 

হািনাগাদ গ্যাস লবি এবাং অন্য ক ান োওনা 

র্া টি িা েলরটশাটধর ছাড়েত্রসহ গ্রাহ ট  

প্রস্তালবি স্থাটন রাইজার /আরএিএস/লসএিএস 

স্থানান্তটরর ক ৌলি িা উটিখ পূব ব  উেযুি 

 যাোগলরর ঠি াদাটরর িােটি ০৪ (চার)  লে 

ন শাসহ সাংলিষ্ট লবেণন  া বািটয় আটবদন  রটি 

হটব (প্রট াজয কক্ষটত্র অন্যান্য  াগজেত্র) । 

সরবরাহিব্য  াগজেত্র 

গ্রাহ  লনজ উটযাটগ সাংগ্রহ 

 রটবন। আটবদনেত্র 

সাংলিষ্ট লবেণন দির বা 

ওটয়ব সাইে কর্ট  

ডাউনটিাড  রা  াটব: 

www.sgcl.org.bd 

ো া ১,৫০০/- (এ  হাজার োঁচশি) চাজব 

লনধ বালরি ব্যাাংট র িােটি জিা প্রদান 

 রটি হটব এবাং অন্যান্য শিবালদ লশল্প 

গ্রাহট র অনুরূে। লনটনাি ওটয়ব সাইে 

কর্ট  ব্যাাংট র নাি কজটন লনটি োরটবন: 

www.sgcl.org.bd  

প্রট ৌ. কিা াটয়ি আহটিদ, উে-

িহাব্যবস্থাে  (িাট বটিাং-দলক্ষণ) 

ও ইনচাজব, আঞ্চলি  লবেণন 

 া বািয় (আলব া), কিািা। 

ক ান নম্বরঃ ০১৭১৮৩৮০৮৮৩, 

ই-কিইিঃ tofael.ahmed 

@sgcl.org.bd 

 

১৭ 

গ্রাহট র অনুটরাটধর 

কপ্রলক্ষটি সাংট াগ 

লবলিন্ন রণ  

(আবালস ) 

গ্রাহ  এবাং গ্রাহট র 

লনযুি ঠি াদার  র্তব  

 রনীয়  াজ 

 র্াসিটয় প্রলিোিন 

সাটেটক্ষ গ্যাস লবেণন 

লনয়িাবিীটি উলিলখি 

সিয় অনু ায়ী। 

হািনাগাদ গ্যাস লবি এবাং অন্য ক ান োওনা 

র্া টি িা েলরটশাটধর ছাড়েত্রসহ গ্রাহ ট  

প্রস্তালবি স্থাটন রাইজার /আরএিএস/লসএিএস 

স্থানান্তটরর ক ৌলি িা উটিখ পূব ব  উেযুি 

 যাোগলরর ঠি াদাটরর িােটি ০৪ (চার)  লে 

ন শাসহ সাংলিষ্ট লবেণন  া বািটয় আটবদন  রটি 

হটব (প্রট াজয কক্ষটত্র অন্যান্য  াগজেত্র) । 

সরবরাহিব্য  াগজেত্র 

গ্রাহ  লনজ উটযাটগ সাংগ্রহ 

 রটবন। আটবদনেত্র 

সাংলিষ্ট লবেণন দির বা 

ওটয়ব সাইে কর্ট  

ডাউনটিাড  রা  াটব: 

www.sgcl.org.bd 

অস্থায়ী লবলিটন্নর কক্ষটত্র ৩০০/-(লিনশি) 

ো া এবাং স্থায়ী লবলিটন্নর কক্ষটত্র ৫০০/-

(োঁচশি) ো া ও প্রকৃি ব্যয় লনধ বালরি 

ব্যাাংট  জিা লদটি হটব। লনটনাি ওটয়ব 

সাইে কর্ট  ব্যাাংট র নাি কজটন লনটি 

োরটবন: 

www.sgcl.org.bd 

প্রট ৌ. কিা াটয়ি আহটিদ, উে-

িহাব্যবস্থাে  (িাট বটিাং-দলক্ষণ) 

ও ইনচাজব, আঞ্চলি  লবেণন 

 া বািয় (আলব া), কিািা। 

ক ান নম্বরঃ ০১৭১৮৩৮০৮৮৩, 

ই-কিইিঃ tofael.ahmed 

@sgcl.org.bd 

 

১৮ 

গ্রাহট র অনুটরাটধর 

কপ্রলক্ষটি সাংট াগ 

লবলিন্ন রণ  

(লশল্প/ যােটিি/ 

লসএনলজ/কিৌসুিী/চা-

বাগান) 

গ্রাহ  এবাং গ্রাহট র 

লনযুি ঠি াদার  র্তব  

 রনীয়  াজ 

 র্াসিটয় প্রলিোিন 

সাটেটক্ষ গ্যাস লবেণন 

লনয়িাবিীটি উলিলখি 

সিয় অনু ায়ী। 

হািনাগাদ গ্যাস লবি এবাং অন্য ক ান োওনা 

র্া টি িা েলরটশাটধর ছাড়েত্রসহ গ্রাহ ট  

প্রস্তালবি স্থাটন রাইজার /আরএিএস/লসএিএস 

স্থানান্তটরর ক ৌলি িা উটিখ পূব ব  উেযুি 

 যাোগলরর ঠি াদাটরর িােটি ০৪ (চার)  লে 

ন শাসহ সাংলিষ্ট লবেণন  া বািটয় আটবদন  রটি 

হটব (প্রট াজয কক্ষটত্র অন্যান্য  াগজেত্র) । 

সরবরাহিব্য  াগজেত্র 

গ্রাহ  লনজ উটযাটগ সাংগ্রহ 

 রটবন। আটবদনেত্র 

সাংলিষ্ট লবেণন দির বা 

ওটয়ব সাইে কর্ট  

ডাউনটিাড  রা  াটব: 

www.sgcl.org.bd 

৫০০০/-(োঁচ হাজার) ো া লনধ বালরি ব্যাাংট  

জিা লদটি হটব। লনটনাি ওটয়ব সাইে কর্ট  

ব্যাাংট র নাি কজটন লনটি োরটবন: 

www.sgcl.org.bd 

প্রট ৌ. কিা াটয়ি আহটিদ, উে-

িহাব্যবস্থাে  (িাট বটিাং-দলক্ষণ) 

ও ইনচাজব, আঞ্চলি  লবেণন 

 া বািয় (আলব া), কিািা। 

ক ান নম্বরঃ ০১৭১৮৩৮০৮৮৩, 

ই-কিইিঃ tofael.ahmed 

@sgcl.org.bd 

 



সুন্দরবন গ্যাস ক াম্পানী লিলিটেড 

(কেটরাবাাংিার এ টি প্রলিষ্ঠান) 

আলবর োওয়ার, ২১৮, এি.এ. বারী সড় , কসানাডাঙ্গা, খুিনা। 

কসবা প্রদান প্রলিশ্রুলি (Citizen’s Charter) 
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ক্রলি  

নাং 

কসবার নাি কসবা প্রদাটনর সটব বাচ্চ 

সিয় 

প্রটয়াজনীয়  াগজেত্র প্রটয়াজনীয়  াগজেত্র প্রালির স্থান কসবার মূল্য এবাং েলরটশাধ 

েদ্ধলি 

দালয়ত্বপ্রাি  ি ব িবা (নাি, েদবী, ক ান 

নম্বর ও ই-কিইি) 

ঊধ বিন  ি ব িবা (নাি, েদবী, ক ান নম্বর 

ও ই-কিইি) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৯ 

গ্রাহট র আটবদটনর 

কপ্রলক্ষটি সাংট াগ 

লবলিন্ন রণ 

(বালণলজয ) 

গ্রাহ  এবাং গ্রাহট র লনযুি 

ঠি াদার  র্তব   রনীয় 

 াজ  র্াসিটয় প্রলিোিন 

সাটেটক্ষ গ্যাস লবেণন 

লনয়িাবিীটি উলিলখি 

সিয় অনু ায়ী। 

হািনাগাদ গ্যাস লবি এবাং অন্য 

ক ান োওনা র্া টি িা 

েলরটশাটধর ছাড়েত্রসহ 

গ্রাহ ট  সাংলিষ্ট লবেণন 

 া বািটয় আটবদন  রটি হটব 

(প্রট াজয কক্ষটত্র অন্যান্য 

 াগজেত্র) । 

সরবরাহিব্য  াগজেত্র গ্রাহ  লনজ 

উটযাটগ সাংগ্রহ  রটবন। আটবদনেত্র 

সহ প্রটয়াজনীয় িথ্যালদ সাংলিষ্ট 

লবেণন  া বািটয় বা ওটয়ব সাইে 

কর্ট  ডাউনটিাড  রা  াটব: 

www.sgcl.org.bd 

১,৫০০/-(এ  হাজার োঁচশি) 

ো া লনধ বালরি ব্যাাংট  জিা 

লদটি হটব। লনটনাি ওটয়ব 

সাইে কর্ট  ব্যাাংট র নাি 

কজটন লনটি োরটবন: 

www.sgcl.org.bd 

প্রট ৌ. কিা াটয়ি আহটিদ, উে-

িহাব্যবস্থাে  (িাট বটিাং-দলক্ষণ) ও ইনচাজব, 

আঞ্চলি  লবেণন  া বািয় (আলব া), 

কিািা।ট ান নম্বরঃ ০১৭১৮৩৮০৮৮৩, ই-

কিইিঃ tofael. 

ahmed@sgcl.org.bd 

  

২০ 

গ্রাহ  উে-কেণী 

েলরবিবন (লশল্প/ 

 যােটিি/ 

লসএনলজ/টিৌসুিী/চা-

বাগান) 

গ্রাহ  এবাং গ্রাহট র লনযুি 

ঠি াদার  র্তব   রনীয় 

 াজ  র্াসিটয় প্রলিোিন 

সাটেটক্ষ গ্যাস লবেণন 

লনয়িাবিীটি উলিলখি 

সিয় অনু ায়ী। 

১) আটবদনেত্র 

২) গ্রাহ  উে-কশণী েলরবিবটনর 

স্বেটক্ষ প্রটয়াজনীয়  াগজেত্র। 

সাংলিষ্ট লবেণন  া বািয়-এ 

দালখি  রটি হটব।  

সরবরাহিব্য  াগজেত্র গ্রাহ  লনজ 

উটযাটগ সাংগ্রহ  রটবন। আটবদনেত্র 

সহ প্রটয়াজনীয় িথ্যালদ সাংলিষ্ট 

লবেণন  া বািটয় বা ওটয়ব সাইে 

কর্ট  ডাউনটিাড  রা  াটব: 

www.sgcl.org.bd 

লনধ বালরি চাজব ব্যাাংট র 

িােটি েলরটশাধ  রটি হটব 

(ব্যবসায় ধরটণর উের 

লনরিবরশীি) । লনটনাি 

ওটয়বসাইে কর্ট  ব্যাাংট র 

নাি কজটন লনটি োরটবন: 

www.sgcl.org.bd 

প্রট ৌ. কিা াটয়ি আহটিদ, উে-

িহাব্যবস্থাে  (িাট বটিাং-দলক্ষণ) ও ইনচাজব, 

আঞ্চলি  লবেণন  া বািয় (আলব া), 

কিািা।ট ান নম্বরঃ ০১৭১৮৩৮০৮৮৩, ই-

কিইিঃ tofael. 

ahmed@sgcl.org.bd 

  

২১ 

গ্রাহ  উে-কেণী 

েলরবিবন 

(বালণলজয ) 

গ্রাহ  এবাং গ্রাহট র লনযুি 

ঠি াদার  র্তব   রনীয় 

 াজ  র্াসিটয় প্রলিোিন 

সাটেটক্ষ গ্যাস লবেণন 

লনয়িাবিীটি উলিলখি 

সিয় অনু ায়ী। 

১) আটবদনেত্র 

২) গ্রাহ  উে-কশণী েলরবিবটনর 

স্বেটক্ষ প্রটয়াজনীয়  াগজেত্র। 

সাংলিষ্ট লবেণন  া বািয়-এ 

দালখি  রটি হটব। 

সরবরাহিব্য  াগজেত্র গ্রাহ  লনজ 

উটযাটগ সাংগ্রহ  রটবন। আটবদনেত্র 

সহ প্রটয়াজনীয় িথ্যালদ সাংলিষ্ট 

লবেণন  া বািটয় বা ওটয়ব সাইে 

কর্ট  ডাউনটিাড  রা  াটব: 

www.sgcl.org.bd 

লনধ বালরি চাজব ব্যাাংট র 

িােটি েলরটশাধ  রটি হটব 

(ব্যবসায় ধরটনর উের 

লনিবরশীি) । 

প্রট ৌ. কিা াটয়ি আহটিদ, উে-

িহাব্যবস্থাে  (িাট বটিাং-দলক্ষণ) ও ইনচাজব, 

আঞ্চলি  লবেণন  া বািয় (আলব া), 

কিািা।ট ান নম্বরঃ ০১৭১৮৩৮০৮৮৩, ই-

কিইিঃ tofael. 

ahmed@sgcl.org.bd 

  

২২ 

গ্রাহট র লন ে গ্যাস 

লবি/ করলজটেশন 

 াড ব প্রদান (লিোর 

যুি/ লিোর লবহীন 

আবালস  গ্রাহ ) 

িাৎক্ষলণ । গ্রাহ  সাংট ি নাং এবাং 

গ্রাহট র কিাবাইি নম্বর। 

আঞ্চলি  লবেণন  া বািয় (আলব া), 

কিািা। 

লবনামূটল্য। কিাঃ খায়রুি ইসিাি, সহ ারী ব্যবস্থাে  

(রাজস্ব), আঞ্চলি  লবেণন  া বািয় 

(আলব া), কিািা। ক ান নম্বরঃ 

০১৭০৪১৭১১২৩, ই-কিইিঃ khairul. 

islam@sgcl.org.bd 

 প্রট ৌ. কিা াটয়ি আহটিদ, উে-

িহাব্যবস্থাে  (িাট বটিাং-দলক্ষণ) ও ইনচাজব, 

আঞ্চলি  লবেণন  া বািয় (আলব া), কিািা। 

ক ান নম্বরঃ ০১৭১৮৩৮০৮৮৩, ই-কিইিঃ 

tofael. ahmed@sgcl.org.bd 

২৩ 

গ্রাহট র লন ে লবি 

কোঁছাটনা (লিোর যুি 

স ি গ্রাহ ) 

চিলি িাটসর লবি েরবিী 

িাটসর ৫ িালরটখর িটে 

অর্বা গ্রাহট র সাটর্ 

সম্পালদি চুলি অনু ায়ী।  

প্রটয়াজন কনই।  ক াম্পালন  র্তব  গ্রাহ  আলঙ্গনায় 

কেৌৌঁছাটনা হটয় র্াট । 

লবনামূটল্য। কিাঃ খায়রুি ইসিাি, সহ ারী ব্যবস্থাে  

(রাজস্ব), আঞ্চলি  লবেণন  া বািয় 

(আলব া), কিািা। ক ান নম্বরঃ 

০১৭০৪১৭১১২৩, ই-কিইিঃ khairul. 

islam@sgcl.org.bd 

 প্রট ৌ. কিা াটয়ি আহটিদ, উে-

িহাব্যবস্থাে  (িাট বটিাং-দলক্ষণ) ও ইনচাজব, 

আঞ্চলি  লবেণন  া বািয় (আলব া), কিািা। 

ক ান নম্বরঃ ০১৭১৮৩৮০৮৮৩, ই-কিইিঃ 

tofael.ahmed@sgcl.org.bd 

 

 

http://www.sgcl.org.bd/
http://www.sgcl.org.bd/
http://www.sgcl.org.bd/
http://www.sgcl.org.bd/


সুন্দরবন গ্যাস ক াম্পানী লিলিটেড 

(কেটরাবাাংিার এ টি প্রলিষ্ঠান) 

আলবর োওয়ার, ২১৮, এি.এ. বারী সড় , কসানাডাঙ্গা, খুিনা। 
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ক্রলি  

নাং 

কসবার নাি কসবা প্রদাটনর সটব বাচ্চ সিয় প্রটয়াজনীয়  াগজেত্র প্রটয়াজনীয়  াগজেত্র 

প্রালির স্থান 

কসবার মূল্য 

এবাং েলরটশাধ 

েদ্ধলি 

দালয়ত্বপ্রাি  ি ব িবা (নাি, েদবী, ক ান নম্বর ও 

ই-কিইি) 

ঊধ বিন  ি ব িবা (নাি, েদবী, ক ান নম্বর ও ই-

কিইি) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২৪ প্রিযয়নেত্র 

প্রদান/ইসুয 

সাংলিষ্ট েলঞ্জ া বছটরর 

প্রিযয়নেত্র েরবিী বছটরর জুন 

িাটসর িটে সরবরাহ  রা হয়। 

প্রটয়াজন কনই। প্রটয়াজন কনই। লবনামূটল্য। কিাঃ খায়রুি ইসিাি, সহ ারী ব্যবস্থাে  

(রাজস্ব), আঞ্চলি  লবেণন  া বািয় (আলব া), 

কিািা। ক ান নম্বরঃ ০১৭০৪১৭১১২৩, ই-কিইিঃ 

khairul. islam@sgcl.org.bd 

প্রট ৌ. কিা াটয়ি আহটিদ, উে-িহাব্যবস্থাে  

(িাট বটিাং-দলক্ষণ) ও ইনচাজব, আঞ্চলি  লবেণন 

 া বািয় (আলব া), কিািা। 

ক ান নম্বরঃ ০১৭১৮৩৮০৮৮৩, ই-কিইিঃ 

tofael.ahmed@sgcl.org.bd 

২৫ 

 

গ্রাহট র অনুটরাটধর 

কপ্রলক্ষটি ডুলিট ে 

লবি প্রদান/ইসুয রণ 

িাৎক্ষলণ । সাংলিষ্ট লবেণন  া বািটয় 

গ্রাহ  আটবদনেত্র দালখি 

 রটবন। 

গ্রাহ  লনজ উটযাটগ 

সরবরাহ  রটব। 

লবনামূটল্য। কিাঃ খায়রুি ইসিাি, সহ ারী ব্যবস্থাে  

(রাজস্ব), আঞ্চলি  লবেণন  া বািয় (আলব া), 

কিািা। ক ান নম্বরঃ ০১৭০৪১৭১১২৩, ই-কিইিঃ 

khairul. islam@sgcl.org.bd 

প্রট ৌ. কিা াটয়ি আহটিদ, উে-িহাব্যবস্থাে  

(িাট বটিাং-দলক্ষণ) ও ইনচাজব, আঞ্চলি  লবেণন 

 া বািয় (আলব া), কিািা। 

ক ান নম্বরঃ ০১৭১৮৩৮০৮৮৩, ই-কিইিঃ 

tofael.ahmed@sgcl.org.bd 

২৬ গ্রাহট র লবি সাংক্রান্ত 

অলিট াগ 

লনস্পলি রণ  

 

১ কর্ট  ৭ লদন (অলিট াটগর 

ধরণ/ প্রকৃলির উের লনিবরশীি) । 

১) আটবদনেত্র 

২) লবটির  লে/  টো লে 

৩) প্রট াজয কক্ষটত্র 

অনুটিালদি সরঞ্জাটির 

প্রিাণ । 

গ্রাহ  লনজ উটযাটগ 

সরবরাহ  রটবন। 

লবনামূটল্য। কিাঃ খায়রুি ইসিাি, সহ ারী ব্যবস্থাে  

(রাজস্ব), আঞ্চলি  লবেণন  া বািয় (আলব া), 

কিািা। ক ান নম্বরঃ ০১৭০৪১৭১১২৩, ই-কিইিঃ 

khairul. islam@sgcl.org.bd 

প্রট ৌ. কিা াটয়ি আহটিদ, উে-িহাব্যবস্থাে  

(িাট বটিাং-দলক্ষণ) ও ইনচাজব, আঞ্চলি  লবেণন 

 া বািয় (আলব া), কিািা। 

ক ান নম্বরঃ ০১৭১৮৩৮০৮৮৩, ই-কিইিঃ 

tofael.ahmed@sgcl.org.bd 

২৭ জরুরী দূর্ বেনা 

কিা াটবিা 

৩০ লিলনে হটি ১.০০ র্ন্টা। প্রটয়াজন কনই। প্রটয়াজন কনই। লবনামূটল্য। কিাঃ শািীি আহটিদ, উে-ব্যবস্থাে  (ই. 

সালি বস), আঞ্চলি  লবেণন  া বািয় (আলব া), 

কিািা। ক ান নম্বরঃ ০১৭২৯৮৩৮৮৩৭, ই-

কিইিঃ shamim.ahmed@sgcl.org. 

bd 

প্রট ৌ. কিা াটয়ি আহটিদ, উে-িহাব্যবস্থাে  

(িাট বটিাং-দলক্ষণ) ও ইনচাজব, আঞ্চলি  লবেণন 

 া বািয় (আলব া), কিািা। ক ান নম্বরঃ 

০১৭১৮৩৮০৮৮৩, ই-কিইিঃ 

tofael.ahmed@sgcl.org.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



সুন্দরবন গ্যাস ক াম্পানী লিলিটেড 

(কেটরাবাাংিার এ টি প্রলিষ্ঠান) 

আলবর োওয়ার, ২১৮, এি.এ. বারী সড় , কসানাডাঙ্গা, খুিনা। 
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২.২) প্রালিষ্ঠালন  কসবাঃ 

 

ক্রলি  

নাং 

কসবার নাি কসবা প্রদাটনর সটব বাচ্চ 

সিয়  

প্রটয়াজনীয়  াগজেত্র প্রটয়াজনীয়  াগজেত্র  

প্রালির স্থান 

কসবার মূল্য এবাং 

েলরটশাধ েদ্ধলি 

দালয়ত্বপ্রাি  ি ব িবা 

 (নাি, েদবী, ক ান নম্বর ও ই-কিইি) 

ঊধ বিন  ি ব িবা (নাি, েদবী, 

ক ান নম্বর ও ই-কিইি) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

 

 

১ 

সর ারী/ আধা- 

সর ারী/ 

স্বায়িশালসি সাংস্থা/ 

কবসর ারী প্রলিষ্ঠাটন 

নতুন গ্যাস সাংট াগ 

প্রদান। 

লবযিান গ্যাস লবেণন 

লনয়িাবিী অনু ায়ী 

(সাংট াটগর ধরটনর 

উের লনি বরশীি) । 

এই লসটিটজন চাে বাটরর ক্রলি  নাং ১,২ ও ৩ ক  

বলণ বি  র্াক্রটি আবালস , লশল্প ও বালনলজয  

কেলণর গ্রাহট র ন্যায় ( গ্রাহ  ক  কেলণর অন্তর্ভ বি 

কস কেলণর  াগজেত্র) । 

সরবরাহিব্য  াগজেত্র গ্রাহ  লনজ 

উটযাটগ সাংগ্রহ  রটবন। গ্যাস 

সাংট াটগর আটবদনেত্র সাংলিষ্ট 

লবেণন দির বা ওটয়ব সাইে কর্ট  

ডাউন কিাড  রা  াটব: 

www.sgcl.org. bd 

আবালস , লশল্প ও 

বালনলজয  কেলণর িটে 

গ্রাহ  ক  কেলণর অন্তর্ভ বি 

হটবন কস কেলণর 

গ্রাহট র ন্যায়।  

প্রট ৌ. কিা াটয়ি আহটিদ, উে-

িহাব্যবস্থাে  (িাট বটিাং-দলক্ষণ) ও 

ইনচাজব, আঞ্চলি  লবেণন  া বািয় 

(আলব া), কিািা। ক ান নম্বরঃ 

০১৭১৮৩৮০৮৮৩, ই-কিইিঃ 

tofael.ahmed@sgcl.org.bd 

 

 

 

২ 

কবসর ারী প্রলিষ্ঠাটন 

লশল্পটেণীটি নতুন 

গ্যাস সাংট াগ 

প্রদাটনর অনােলিেত্র 

প্রদান। 

আটবদন ারী  র্তব  

 র্া সিটয়  রনীয় 

 া বালদ সম্পাদন  রা 

হটি গ্যাস লবেণন 

লনয়িাবলিটি উলিলখি 

সিয়।  

প্রস্তালবি গ্যাস স্থােনার  ালরগলর িথ্যালদ 

প্রট াজযটক্ষটত্র  যাোিগসহ প্রস্তালবি স্থান এবাং 

গ্রাহ  কেণী উটিখপূব ব  সাংলিষ্ট লবেণন  া বািয় 

প্রধান বরাবটর আটবদন  রটি হটব।  

আটবদন ারী  র্তব  লনজ উটযাটগ 

 াগজেত্র সাংগ্রহ  রটি হটব।  

লবযিান গ্যাস লবেণন 

লনয়িাবিী অনু ায়ী।  

প্রট ৌ. কিা াটয়ি আহটিদ, উে-

িহাব্যবস্থাে  (িাট বটিাং-দলক্ষণ) ও 

ইনচাজব, আঞ্চলি  লবেণন  া বািয় 

(আলব া), কিািা। ক ান নম্বরঃ 

০১৭১৮৩৮০৮৮৩, ই-কিইিঃ 

tofael.ahmed@sgcl.org.bd 
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২.৩) অিযন্তরীণ কসবাঃ 

ক্রলি  

নাং 

কসবার নাি কসবা প্রদাটনর 

সটব বাচ্চ সিয়  

প্রটয়াজনীয়  াগজেত্র প্রটয়াজনীয়  াগজেত্র  

প্রালির স্থান 

কসবার মূল্য এবাং 

েলরটশাধ েদ্ধলি 

দালয়ত্বপ্রাি  ি ব িবা 

 (নাি, েদবী, ক ান নম্বর ও ই-কিইি) 

ঊধ বিন  ি ব িবা (নাি, েদবী, ক ান নম্বর 

ও ই-কিইি) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

 

 

১ 

 ি ব িবা- 

 ি বচারীটদর 

অলজবি ছুটি িঞ্জুর 

সটব বাচ্চ ৭ লদন। লনধ বালরি ছট  আটবদনেত্র।  প্রশাসন লবিাগ লবনামুটল্য রত্না রায়, সহ ারী ব্যবস্থাে  (কজনাটরি 

এডলিন), এইচআর লডোে বটিন্ট কিাবাইি: 

০১৬৭৫৬৬২৮৩৬, ই-কিইি: ratna.roy 

@sgcl.org.bd 

 

 

 

 

 

২ 

 ি ব িবা- 

 ি বচারীটদর বলহঃ 

বাাংিাটদশ ছুটি 

িঞ্জুর 

৭ লদটনর িটে 

কেটরাবাাংিায় 

কপ্ররণ  রা হয়। 

১) আটবদনেত্র। 

২) বলহঃবাাংিাটদশ ছুটির আটবদনেত্র ১  লে। 

৩) OFVIS  রি ১  লে । 

৪) আলর্ ব  উৎটসর কর্াষনােত্র। 

৫) স র সঙ্গীর অলঙ্গ ারনািা ১  লে (প্রট াজয কক্ষটত্র) । 

৬) আয় র প্রিযয়নেত্র/লরোন ব লিে। 

৭) োসটোটে বর  টো লে। 

৮) বলহঃবাাংিাটদশ ছুটিটি র্া া ািীন অবস্থায় িার েলরবটিব 

দালয়টত্ব র্া া  ি ব িবা সম্পল বি প্রিযয়নেত্র।  

৯ অন্যান্য প্রাসলঙ্গ   াগজেত্র (প্রট াজয কক্ষটত্র) । 

প্রশাসন লবিাগ লবনামুটল্য রত্না রায়, সহ ারী ব্যবস্থাে  (কজনাটরি 

এডলিন), এইচআর লডোে বটিন্ট কিাবাইি: 

০১৬৭৫৬৬২৮৩৬, ই-কিইি: ratna.roy 
@sgcl.org.bd 

 

 

 

   ৩ 

 ি ব িবা- 

 ি বচারীটদর 

োসটোে ব সাংক্রান্ত 

NOC প্রদান 

সটব বাচ্চ ৭ লদন। আটবদন ারীট  আটবদনেত্র এবাং অন্যান্য প্রটয়াজনীয়  াগজেত্র 

(পূটব বর োসটোে ব ( লদ র্াট )-এর  টো লে) সহ আটবদন  রটি 

হটব।  

আটবদন ারী লনজ 

উটযাটগ সাংগ্রহ এবাং 

সরবরাহ  রটবন।  

লবনামুটল্য  জনাব কিা: কসলিউর রহিান, সহ ারী 

ব্যবস্থাে  (োটস বাটনি), লহউম্যান লরটসাস ব 

লডোে বটিন্ট কিাবাইি: ০১৭১৭০০১৩১২, ই-

কিইি: 

saliur.rahman@sgcl.org.bd 

 

 

 

৪ 

 ি ব িবা-

 ি বচারীটদর 

সন্তানটদর লশক্ষা 

সহায়িা প্রদান  

 

সটব বাচ্চ ৩০ লদন। আটবদন ারীট  আটবদনেত্রসহ সন্তাটনর লশক্ষা সহায়িা প্রালির কক্ষটত্র 

নীলিিািা/অল স আটদটশ বলণ বি প্রটয়াজনীয়  াগজেত্র জিা প্রদান 

 রটি হটব। 

আটবদন ারী লনজ 

উটযাটগ সাংগ্রহ এবাং 

সরবরাহ  রটবন। 

লবনামুটল্য জনাব কিাহাম্মদ কিটহদী হাসান, উে-

ব্যবস্থাে  (কজনাটরি এডলিন), কিাবাইি: 

০১৭০৪১৭১১০৭, ই-কিইি: 

mahade.hasan@sgcl.org.bd 

 

 

 

৫ 

 ি ব িবা-

 ি বচারীটদর 

লবলিন্ন প্র ার ঋণ 

িঞ্জুর  

 

প্রটয়াজনীয় 

 াগজেত্র 

দালখি সাটেটক্ষয 

১৫ হটি ২০ লদন 

লনধ বালরি  রটি আটবদনেত্র প্রশাসন লবিাগ লবনামুটল্য জনাব কিাহাম্মদ কিটহদী হাসান, উে-

ব্যবস্থাে  (কজনাটরি এডলিন), কিাবাইি: 

০১৭০৪১৭১১০৭, ই-কিইি: 

mahade.hasan@sgcl.org.bd 
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৩. অলিট াগ প্রলি ার ব্যবস্থাঃ 

কসবা প্রালিটি অসন্তুষ্ট হটি দালয়ত্বপ্রাি  ি ব িবার সাটর্ ক াগাট াগ  রুন । িাঁর  াছ কর্ট  সিাধান োওয়া না কগটি লনটনাি েদ্ধলিটি ক াগাট াগ  টর আেনার সিস্যা অবলহি  রুনঃ 

ক্রলি  নাং  খন ক াগাট াগ  রটবন  ার সটঙ্গ ক াগাট াগ  রটবন ক াগাট াটগর ঠি ানা লনষ্পলির সিয়সীিা 

১ দালয়ত্বপ্রাি  ি ব িবা সিাধান লদটি 

না োরটি 

অলিট াগ লনস্পলি  ি ব িবা 

(অলন ) 

প্রট ৌ. কিা াটয়ি আহটিদ, উে-িহাব্যবস্থাে  (িাট বটিাং-দলক্ষণ) ও ইনচাজব, 

আঞ্চলি  লবেণন  া বািয় (আলব া), কিািা। ক ান নম্বরঃ ০১৭১৮৩৮০৮৮৩,  

ই-কিইিঃ tofael.ahmed@sgcl.org.bd 

৩০  া বলদবস 

২ অলিট াগ লনষ্পলি  ি ব িবা লনলদ বষ্ট 

সিটয় সিাধান লদটি না োরটি 

আলেি  ি ব িবা কিাঃ জাটিদ ইবটন শাটহদ, উে-িহাব্যবস্থাে  (ক াম্পালন অযাট য়াস ব), কেটরাবাাংিা, 

কিাবাইিঃ ০১৭২৬৬৭৩০৮৩, কেলিট ানঃ ০২৯১২৭৩৯৮,  

ই-কিইিঃ javed.shahed@gmail.com 

২০  া বলদবস 

 

 

৪. আেনার (গ্রাহ গটণর)  াটছ আিাটদর প্রিযাশাঃ 

 

ক্রলি  নাং প্রলিশ্রুি ও  ালিি কসবা প্রালির িটক্ষয  রনীয় 

১ স্বয়াংসম্পূণ ব আটবদনেত্র জিা প্রদান।  

২ লনধ বালরি ব্যাাংট   র্া র্ প্রলক্রয়ায় ল  /চাজব প্রদান। 

৩ প্রট াজয কক্ষটত্র প্রটয়াজনীয়  াগজেত্র / দলিিালদ  র্া সিটয় জিা প্রদান। 

৪ লনয়লিি গ্যাস লবি েলরটশাধ ও অববধ  া ব িাে হটি লবরি র্া া। 

৫ গ্যাস সাংক্রান্ত  াবিীয়  াটজ সহট াগীিা। 

৬ কসবা প্রালির ের মূল্যবান িিািি প্রদান। 

 


