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প্রক ৌশল বিভাগ 

ক্রবি  

নং 
সেিার নাি সেিা প্রদান পদ্ধবি 

প্রকয়াজনীয়  াগজপত্র 

এিং প্রাবিস্থান 

সেিার মূল্য এিং 

পবরকশাধ পদ্ধবি 

সেিা 

প্রদাকনর 

েিয়েীিা 

দাবয়ত্বরি  ি ম িমা (নাি, পদিী, স ান নং, ইকিইল) 

১। িাকপকের ভারী 

যানিাহনেমূকহর 

রক্ষণাকিক্ষণ  াজ 

িদারব  এিং বশবিউল 

সপ্রাগ্রাবিং এর িাধ্যকি 

লবজবি  োকপার্ ম 

প্রদান, বরগ ও অন্যান্য 

িালািাল স্থানান্তর  

বিবভন্ন প্র ল্প/স্থাপনা/বিভাকগর চাবহদানুযায়ী ভারী 

যানিাহনেমূকহর বশবিউল সপ্রাগ্রাবিং  কর , বরগ ও 

অন্যান্য িালািাল স্থানান্তর  রা হয়। 

বলবিি 

আই.বি.এন/ইকিইল 

িািমা/কিৌবি  

চাবহদানুযায়ী সেিা 

প্রদান  রা হয়। 

 

স ান বনবদ মষ্ট  ি ম 

নাই। 

বিনামূকল্য  াকজর 

ধরণ 

অনুযায়ী 

প্রক ৌ: সিা: আব্দুর রউ  

উপিহাব্যিস্থাপ  (যাবি ), ০১৭০৮১৩৯৮৩৩  

rouf.bapex@gmail.com 

gmengineering@bapex.com.bd 

২। িাকপকের যানিাহন 

পুকলর হাল া 

যানিাহনেমূকহর 

রক্ষণাকিক্ষণ/কিরািি 

 াজ বনজস্ব ওয়া মশপ 

(CMTW) এ  রা 

হয়। 

যানিাহন পুকলর গাবি যানিাহন শািার এিং 

প্রাবধ ারভূক্ত  ি ম িমার গাবি  ি ম িমার 

চাবহদানুযায়ী CMTW এ োবভ মবেং  রা হয়। 

একক্ষকত্র বি.আর.এে হকি প্রকয়াজনীয় 

িালািাল/বপওএল আই.বি.এন িার ৎ েংগ্রহ  রা 

হয়।  

িি ধরকণর সিরািি  াকজর সক্ষকত্র গাবি 

পরীক্ষাপূি ম  নবিকি অনুকিাদকনর িাধ্যকি িালািাল 

ক্রয়  কর বি.আর.এে হকি প্রিকি এি.আর.আর ও 

পকর বি.এন  কর পার্ মে বনকয় বনজস্ব ওয়া মশপ এ 

সিরািি  রা হয়। 

সক্ষত্র বিকশকে প্রকয়াজকন িাবহকরর ভাল িাকনর 

ওয়া মশপ হকি সিরািি  াজ  রা হয়।   

 

িহাব্যিস্থাপ  

(প্রক ৌশল) িরাির 

বলবিি আই.বি.এন 

িার ৎ চাবহদা সপশ 

 রকি হয়। 

 

এি.আর.আর এিং  

বি.এন েংক্রান্ত 

 াগজ প্রশােন 

বিভাকগর অধীন 

বি.আর.এে হকি 

েংগ্রহ  রকি হয়।  

বিনামূকল্য োবভ মে 

প্রদান।  

 

সিরািি  াজ নবিকি 

অনুকিাদন এিং 

রাজস্ব িাি হকি 

িাকজর্ ছাি োকপকক্ষ 

 রা হয়।  

িালািাল 

প্রাবির 

পর 

 াকজর 

ধরণ 

অনুযায়ী 

১-৩ 

বদকনর 

িকধ্য 

সিরািি 

 াজ 

 রা হয়। 

 সিা: ছাবিবললাহ হাোন বেবি ী, উপব্যিস্থাপ , 

০১৭০০৭১২০২৪,  

cmtw@bapex.com.bd 

৩। বিবভন্ন কূপ এলা ায় 

বরগ েংকযাজন, 

বিকয়াজন  রা হয়। 

 র্তমপকক্ষর বনকদ মশনা/পবর ল্পনানুযায়ী প্রিকি বরগ 

প্যাি/কূপ এলা া পয মকিক্ষণ, সল আউর্ ড্রইং 

প্রস্ত্তি রি: বনি মাণ  াকজর জন্য বনি মাণ বিভাগক  

 র্তমপকক্ষর 

বলবিি/কিৌবি  

বনকদ মশনা, িার চার্ ম 

িাকপকের বনজস্ব 

কূকপর  াকজর সক্ষকত্র  

বনজস্ব /ের ারী/ 

 াকজর 

ধরণ 

অনুযায়ী 

সগালাি সিাস্ত া, উপিহাব্যিস্থাপ , 

০১৭৫৫৬৩০৪৯৮ 

এিং 

mailto:rouf.bapex@gmail.com
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ক্রবি  

নং 
সেিার নাি সেিা প্রদান পদ্ধবি 

প্রকয়াজনীয়  াগজপত্র 

এিং প্রাবিস্থান 

সেিার মূল্য এিং 

পবরকশাধ পদ্ধবি 

সেিা 

প্রদাকনর 

েিয়েীিা 

দাবয়ত্বরি  ি ম িমা (নাি, পদিী, স ান নং, ইকিইল) 

 ড্রইং ও িথ্য প্রদান। 

অন্য প্রবিষ্ঠাকনর কূকপ িাকপকের বরগ দ্বারা 

িনন/ওয়া মওভার  াকজর সক্ষকত্র প্র ল্প এলা া 

পবরদশ মনপূি ম  সল আউর্ ড্রইং প্রস্তুি  কর ড্রইং এিং 

প্রােবি  িথ্য আদান প্রদান  রা হয়। 

বরগ ও অন্যান্য যিপাবি পবরিহকনর জন্য রাস্তা 

পয মকিক্ষণ  কর প্রকয়াজকন রাস্তা সিরািকির জন্য 

চাবহদা সপশ  রা হয়। 

িনন/ওয়া মওভার  াজ সশকে বরগ বিকয়াজন  রা 

হয়। 

 

এিং ড্রইং অনুযায়ী 

 াজ  রা হয়। 

 

অন্য স াম্পানীর 

োকি  াকজর সক্ষকত্র 

বলবিি পত্র/ াগকজর 

িাধ্যকি সযাগাকযাগ 

 রা হয়। 

বজবিএ  অি মায়কন  

 

অন্য ের ারী/ 

সিের ারী 

স াম্পানীর কূকপর 

 াজ চুবক্ত অনুযায়ী 

মূল্য পবরকশাকধর 

িাধ্যকি 

সিা: আশরাফুল আলি, ব্যিস্থাপ  (যাবি ),  

সিািাইল: ০১৭০০৭১১৯৯৬.  

ইকিইল- ashraful_bpx@yahoo.com 

৪। কূকপর 

িনন/ওয়া মওভার 

 াকজ ব্যিহৃি বরগ 

রক্ষণাকিক্ষণ/কিরািি 

 রা হয়। 

বরগ অপাকরশন ালীন েিকয় প্রকয়াজন অনুযায়ী 

অিিা  নোলকর্ন্ট/িনন/কর্ বন যাল োবভ মকেে 

বিভাকগর চাবহদানুযায়ী বরগ ও অন্যান্য যিপাবি 

সিরািি  রা হয়। 

 াকজর পূকি ম প্রকয়াজনীয় সেয়ার পার্ মে 

স্থানীয়/আন্তজমাবি  দরপত্র আহিাকনর িাধ্যকি ক্রয় 

 কর ভান্ডাকর িজুদ রািা হয়। এছািাও  াজ 

চলা ালীন েিকয় প্রকয়াজকন পার্ মে ক্রয়  কর এিং 

ভান্ডার হকি ইস্যয  কর যিপাবি সিরািি  রা হয়। 

সিৌবি /বলবিি 

চাবহদার সপ্রবক্ষকি 

পার্ মে 

 যার্ালগ/ম্যানুয়াল 

অনুযায়ী বনজস্ব 

জনিল দ্বারা সিরািি 

 াজ  রা হয়। 

বিনামূকল্য বনজস্ব 

জনিল দ্বারা োবভ মে 

প্রদান  রা হয়।  

 

অন্য ের ারী/ 

সিের ারী 

স াম্পানীর কূকপ 

 াকজর সক্ষকত্র চুবক্ত 

অনুযায়ী মূল্য 

পবরকশাকধর িাধ্যকি 

সেিা প্রদান  রা হয়। 

 

 াকজর 

ধরণ 

অনুযায়ী 

প্রধান  ায মালকয়-- 

সিা: আরিান ইিকন আবজজ, ব্যিস্থাপ  (যাবি ), 

০১৭০০৭১১৯৯৮ এিং  

সিা:  ািরুল হাোন সশাভন, ব্যিস্থাপ  (িবিৎ), 

০১৭০০৭১১৯৬০.  

gmengineering@bapex.com.bd 

ব কে-- 

ব কে  ি মরি যি/িবিৎ প্রক ৌশলীগণ 

mailto:gmengineering@bapex.com.bd
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উৎপাদন বিভাগ 

ক্রবি  

নং 
সেিার নাি সেিা প্রদান পদ্ধবি 

প্রকয়াজনীয় 

 াগজপত্র এিং 

প্রাবিস্থান 

সেিার মূল্য এিং 

পবরকশাধ পদ্ধবি 

সেিা 

প্রদাকনর 

েিয়েীিা 

দাবয়ত্বরি  ি ম িমা (নাি, পদিী, স ান নং, ইকিইল) 

১। োলদানদী ব ে 

সিক  গ্যাে উৎপাদন 

োলদা ব কের উৎপাদনরি কূপগুকলা সিক  

উৎপাবদি গ্যাে প্রকেে প্ল্যাকন্টর িাধ্যকি 

প্রবক্রয়া রণ  কর বিবজবিবেএল এিং বজটিবেএল 

এর েঞ্চালন লাইকন গ্যাে েরিরাহ এিং  ায়ার ও 

সেই টি বিেয়  বনরাপতা বনবিি  রা। 

োলদানদী গ্যাে 

সক্ষত্র,  েিা, বি-

িািীয়া। 

সপকরািাংলা  র্তম  

বনধ মাবরি বনয়ি 

অনুযায়ী। 

গ্যাে 

িজুদ 

িা া 

পয মন্ত 

প্রক ৌশলী সিাোঃ সিৌবহদুর রহিান 

উপ-িহাব্যিস্থাপ  ও এ আইবে 

সিািাইলোঃ ০১৭১১৮০৪৩৬৪ 

ইকিইল: 

saldaproduction@gmail.com 

২। স ঞ্চুগঞ্জ ব ে সিক  

গ্যাে উৎপাদন 

স ঞ্চুগঞ্জ ব কের উৎপাদনরি কূপগুকলা সিক  

উৎপাবদি গ্যাে প্রকেে প্ল্যাকন্টর িাধ্যকি 

প্রবক্রয়া রণ  কর সজবজটিবিবেএল এিং বজটিবেএল 

এর েঞ্চালন লাইকন গ্যাে েরিরাহ এিং  ায়ার ও 

সেই টি বিেয়  বনরাপতা বনবিি  রা। 

স ঞ্চুগঞ্জ গ্যাে সক্ষত্র, 

কুলাউিা, 

সিৌলভীিাজার। 

সপকরািাংলা  র্তম  

বনধ মাবরি বনয়ি 

অনুযায়ী। 

গ্যাে 

িজুদ 

িা া 

পয মন্ত 

প্রক ৌশলী গাজী সিাোঃ িাহবুবুল হ  

উপ-িহাব্যিস্থাপ  ও এ আইবে 

সিািাইলোঃ ০১৭১১৮০৪৩৬২ 

ইকিইল: fgf@bapex.com.bd 

৩। শাহিাজপুর ব ে 

সিক  গ্যাে উৎপাদন 

শাহিাজপুর ব কের উৎপাদনরি কূপগুকলা  সিক  

উৎপাবদি গ্যাে প্রকেে প্ল্যাকন্টর িাধ্যকি 

প্রবক্রয়া রণ  কর এেবজবেএল এর েঞ্চালন লাইকন 

গ্যাে েরিরাহ এিং  ায়ার ও সেই টি বিেয়  

বনরাপতা বনবিি  রা। 

শাহিাজপুর গ্যাে 

সক্ষত্র, 

সিারহানউবিন, 

সভালা।  

সপকরািাংলা  র্তম  

বনধ মাবরি বনয়ি 

অনুযায়ী। 

গ্যাে 

িজুদ 

িা া 

পয মন্ত 

প্রক ৌশলী মুহাম্মদ হাোনুজ্জািান বে দার 

উপ-িহাব্যিস্থাপ  ও এ আইবে 

সিািাইলোঃ ০১৭১১৮৯২১০৯ 

ইকিইল: sbzprod@gmail.com 

৪। সেমুিাং ব ে সিক  

গ্যাে উৎপাদন 

সেমুিাং ব কের উৎপাদনরি কূপগুকলা সিক  

উৎপাবদি গ্যাে প্রকেে প্ল্যাকন্টর প্রবক্রয়া রণ  কর 

স বজবিবেএল এর েঞ্চালন/বিবিবিউশন লাইকন 

গ্যাে েরিরাহ এিং  ায়ার ও সেই টি বিেয়  

বনরাপতা বনবিি  রা। 

সেমুিাং গ্যাে সক্ষত্র, 

িাবন ছবি, 

িাগিাছবি। 

সপকরািাংলা  র্তম  

বনধ মাবরি বনয়ি 

অনুযায়ী। 

গ্যাে 

িজুদ 

িা া 

পয মন্ত 

প্রক ৌশলী মুহাম্মদ িাবহনুর রহিান 

ব্যিস্থাপ  (উৎপাদন) ও এ আইবে 

সিািাইলোঃ ০১৭০০৭১১৯৫৬ 

ইকিইল:fic_semutang@bapex.com.bd 

           mahineng2007@gmail.com 

৫। শাহজাদপুর-স্যন্দলপুর 

ব ে সিক  গ্যাে 

উৎপাদন 

শাহজাদপুর-স্যন্দলপুর ব কের উৎপাদনরি কূপ 

সিক  উৎপাবদি গ্যাে প্রকেে প্ল্যাকন্টর িাধ্যকি 

প্রবক্রয়া রণ  কর বিবজবিবেএল এর েঞ্চালন 

লাইকন গ্যাে েরিরাহ এিং  ায়ার ও সেই টি 

বিেয়  বনরাপতা বনবিি  রা। 

শাহজাদপুর-

স্যন্দলপুর গ্যাে 

সক্ষত্র, সনায়ািাবল। 

সপকরািাংলা  র্তম  

বনধ মাবরি বনয়ি 

অনুযায়ী। 

গ্যাে 

িজুদ 

িা া 

পয মন্ত 

প্রক ৌশলী সিাোঃ শও ি স রকদৌে 

ব্যিস্থাপ  (ক বিক ৌশল) ও এ আইবে 

সিািাইলোঃ ০১৭০০ ৭১২০৩৬ 

ইকিইল: shaawkatt@yahoo.com 

mailto:saldaproduction@gmail.com
mailto:fgf@bapex.com.bd
mailto:sbzprod@gmail.com
mailto:fic_semutang@bapex.com.bd
mailto:mahineng2007@gmail.com
mailto:shaawkatt@yahoo.com
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ক্রবি  

নং 
সেিার নাি সেিা প্রদান পদ্ধবি 

প্রকয়াজনীয় 

 াগজপত্র এিং 

প্রাবিস্থান 

সেিার মূল্য এিং 

পবরকশাধ পদ্ধবি 

সেিা 

প্রদাকনর 

েিয়েীিা 

দাবয়ত্বরি  ি ম িমা (নাি, পদিী, স ান নং, ইকিইল) 

৬। শ্রী াইল ব ে সিক  

গ্যাে উৎপাদন 

শ্রী াইল ব কের উৎপাদনরি কূপটি সিক  

উৎপাবদি গ্যাে প্রকেে প্ল্যাকন্টর িাধ্যকি 

প্রবক্রয়া রণ  কর বজটিবেএল এর েঞ্চালন লাইকন 

গ্যাে েরিরাহ এিং  ায়ার ও সেই টি বিেয়  

বনরাপতা বনবিি  রা। 

শ্রী াইল গ্যাে সক্ষত্র, 

মুরাদনগর, কুবিল্লা। 

সপকরািাংলা  র্তম  

বনধ মাবরি বনয়ি 

অনুযায়ী। 

গ্যাে 

িজুদ 

িা া 

পয মন্ত 

প্রক ৌশলী সিাোঃ শাহজাহান 

উপ-িহাব্যিস্থাপ  ও এ আইবে 

সিািাইলোঃ ০১৭২৯০৭২৮০৭ 

ইকিইল: skrl@bapex.com.bd 

           msaju_bapex@yahoo.com 

           mshahjahan@bapex.com.bd 

 

৭। সিগিগঞ্জ ব ে সিক  

গ্যাে উৎপাদন 

সিগিগঞ্জ ব কের উৎপাদনরি কূপটি সিক  

উৎপাবদি গ্যাে প্রকেে প্ল্যাকন্টর িাধ্যকি 

প্রবক্রয়া রণ  কর বজটিবেএল এর েঞ্চালন লাইকন 

গ্যাে েরিরাহ এিং  ায়ার ও সেই টি বিেয়  

বনরাপতা বনবিি  রা। 

সিগিগঞ্জ গ্যাে 

সক্ষত্র, সচৌমুহনী, 

সনায়ািাবল। 

সপকরািাংলা  র্তম  

বনধ মাবরি বনয়ি 

অনুযায়ী। 

গ্যাে 

িজুদ 

িা া 

পয মন্ত 

প্রক ৌশলী সিাোঃ িাকয়বজদ সহাকেন 

ব্যিস্থাপ  (উৎপাদন) ও এ আইবে 

সিািাইলোঃ ০১৭০০৭১১৯৫৪ 

ই-মেইল: mbhche@gmail.com 

 

৮। রূপগঞ্জ ব ে সিক  

গ্যাে উৎপাদন 

রূপগঞ্জ ব কের উৎপাদনরি কূপটি সিক  উৎপাবদি 

গ্যাে প্রকেে প্ল্যাকন্টর িাধ্যকি প্রবক্রয়া রণ  কর 

বজটিবেএল এর েঞ্চালন লাইকন গ্যাে েরিরাহ এিং 

 ায়ার ও সেই টি বিেয়  বনরাপতা বনবিি  রা। 

রূপগঞ্জ গ্যাে সক্ষত্র, 

রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। 

সপকরািাংলা  র্তম  

বনধ মাবরি বনয়ি 

অনুযায়ী। 

গ্যাে 

িজুদ 

িা া 

পয মন্ত 

প্রক ৌশলী শাহ্ সিাোঃ বেরাজুে োকলব ন 

ব্যিস্থাপ  (উৎপাদন) ও এ আইবে 

সিািাইলোঃ ০১৭১২-১০৩৬২০ 

ইকিইল: 

rupam_che_bapex@yahoo.com 

 

৯। োলদানদী, স ঞ্চুগঞ্জ, 

শাহিাজপুর, সেমুিাং, 

শাহজাদপুর-স্যন্দলপুর, 

শ্রী াইল, সিগিগঞ্জ ও 

রূপগঞ্জ ব কের গ্যাে 

বিক্রয় প্রবিকিদন 

েংবিষ্ট ব ে হকি েরিরাহকৃি িাবে  সিার্ 

গ্যাকের পবরিাণ উকল্লিপূি ম  প্রবিকিদন প্রণয়ন  কর 

টিবজটিবিবেএল/বজটিবেএল/ বিবজবিবেএল  

/ক বজবিবেএল/এেবজবেএল এ সপ্ররণ। 

উৎপাদন বিভাগ, 

প্রধান  ায মালয়, 

ঢা া।  

বিনামূকল্য গ্যাে 

িজুদ 

িা া 

পয মন্ত 

প্রক ৌশলী সিাোঃ  জলুল হ  

উপ-িহাব্যিস্থাপ  (উৎপাদন) 

সিািাইল-০১৭৫৫৫৫০২২০ 

E-mail: 

gmproduction@bapex.com.bd 

১০। িাবে  উৎপাদন ও 

বিক্রয় প্রবিকিদন 

স াম্পানীর ৮টি ব কের উৎপাদনরি কূপেমূহ হকি 

িাবে  গ্যাে,  নকিনকের্ ও পাবন উৎপাদকনর 

পবরিাণ, িাবে  গ্যাে বিক্রকয়র পবরিাণ ও 

উৎপাদন বিভাগ, 

প্রধান  ায মালয়, 

ঢা া। 

বিনামূকল্য যিােিকয় প্রক ৌশলী সিাোঃ  জলুল হ  

উপ-িহাব্যিস্থাপ  (উৎপাদন) 

সিািাইল-০১৭৫৫৫৫০২২০ 

mailto:skrl@bapex.com.bd
mailto:msaju_bapex@yahoo.com
mailto:mshahjahan@bapex.com.bd
mailto:mbhche@gmail.com
mailto:rupam_che_bapex@yahoo.com
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ক্রবি  

নং 
সেিার নাি সেিা প্রদান পদ্ধবি 

প্রকয়াজনীয় 

 াগজপত্র এিং 

প্রাবিস্থান 

সেিার মূল্য এিং 

পবরকশাধ পদ্ধবি 

সেিা 

প্রদাকনর 

েিয়েীিা 

দাবয়ত্বরি  ি ম িমা (নাি, পদিী, স ান নং, ইকিইল) 

উৎপাবদি গ্যাে এিং  নকিনকেকর্র ল্যািকরর্বর 

বিকিেণ  িথ্য উকল্লিপূি ম  প্রবিকিদন প্রণয়ন  কর 

সপকরািাংলা ও হাইকড্রা াি মন ইউবনর্ এ সপ্ররণ। 

E-mail: 

gmproduction@bapex.com.bd 

১১। কূপ েমূকহর িাবে  

উৎপাদন ও 

আনুেবি  িথ্য 

েরিরাহ 

স াম্পানীর ৮টি ব কের উৎপাদনরি কূপেমূহ হকি 

িাবে  গ্যাে,  নকিনকের্ ও পাবন উৎপাদকনর 

পবরিাণেহ আনুেবি  িথ্য উকল্লিপূি ম  প্রবিকিদন 

প্রণয়ন  কর সপকরািাংলা সপ্ররণ। 

উৎপাদন বিভাগ, 

প্রধান  ায মালয়, 

ঢা া। 

বিনামূকল্য যিােিকয় প্রক ৌশলী সিাোঃ  জলুল হ  

উপ-িহাব্যিস্থাপ  (উৎপাদন) 

সিািাইল-০১৭৫৫৫৫০২২০ 

E-mail: 

gmproduction@bapex.com.bd 

১২। প্রবিবদকনর উৎপাদন 

ও বিক্রয় প্রবিকিদন 

স াম্পানীর ৮টি ব কের উৎপাদনরি কূপেমূহ হকি 

িাবে  গ্যাে,  নকিনকের্ ও পাবন উৎপাদকনর 

পবরিাণেহ আনুেবি  িথ্য উকল্লিপূি ম  প্রবিকিদন 

প্রণয়ন  কর সপকরািাংলা সপ্ররণ। 

উৎপাদন বিভাগ, 

প্রধান  ায মালয়, 

ঢা া। 

বিনামূকল্য যিােিকয় প্রক ৌশলী সিাোঃ  জলুল হ  

উপ-িহাব্যিস্থাপ  (উৎপাদন) 

সিািাইল-০১৭৫৫৫৫০২২০ 

E-mail: 

gmproduction@bapex.com.bd 
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ভূিাবি  বিভাগ 

উন্নয়ন ভূিি উপ-বিভাগ 

ক্রবি  

নং 
সেিার নাি সেিা প্রদান পদ্ধবি 

প্রকয়াজনীয়  াগজপত্র 

এিং প্রাবিস্থান 

সেিার মূল্য এিং 

পবরকশাধ পদ্ধবি 

সেিা 

প্রদাকনর 

েিয়েীিা 

দাবয়ত্বরি  ি ম িমা (নাি, পদিী, স ান নং, 

ইকিইল) 

১। বজওলবজ যাল 

সর্ বন যাল অি মার 

(বজটিও) প্রস্তুি 

িাকপে এর বনজস্ব অিিা সপকরািাংলার আওিাধীণ 

প্রবিষ্ঠাকনর স ান ভূগঠকন অনুেন্ধান/উন্নয়ন/মূল্যায়ন 

কূপ িনকনর সক্ষকত্র  োইেবি  ইন্টারবপ্রকর্শন, কূপ 

প্রস্তািনা এিং িননকৃি কূকপর িথ্য-উপাত বিকিেণ 

 কর ে ল  াবরগরী  ায মক্রি সযিন িনন গভীরিা, 

বলকিালবজ, স বেং র্াইপ ও গভীরিা, িাি প্রপাটি মজ 

ও সিনবেটি, সপ্রোর, সর্ম্পাকরচার, বেকিন্ট, 

ওয়ারলাইন লবগং, কূপ পরীক্ষণ,  িবপ্ল্শন ইিযাবদ 

বিেকয় স্যবনবদ মষ্ট বনকদ মশনা েম্ববলি বজওলবজ যাল 

সর্ বন যাল অি মার (বজটিও) প্রস্তুি  রা হয়। 

উন্নয়ন ভূিি উপ-

বিভাগ, ভূিাবি  

বিভাগ, িাকপে। 

িাকপে  র্তম  

বনধ মাবরি চাজম ও 

বনয়ি অনুযায়ী 

 াকজর 

ধরণ ও 

পবরবধ 

অনুযায়ী 

ে.আ. ি. সিরাজুল আলি, উপিহাব্যিস্থাপ , 

উন্নয়ন ভূিি উপ-বিভাগ, ভূিাবি  বিভাগ, 

িাকপে। 

সিািাইলোঃ ০১৭০৯-৬৭৩৯৯৮ 

ই-সিইল: 

merajul.alam@gmail.com 

২। িািলবগং সেিা প্রদান িাকপে এর বনজস্ব অিিা সপকরািাংলার আওিাধীণ 

প্রবিষ্ঠাকনর ভূগঠকন অনুেন্ধান/উন্নয়ন/মূল্যায়ন কূপ 

িনকনর সক্ষকত্র িনন ালীন েিকয় বিনটি অনলাইন 

 বম্পউর্ারাইজি ইউবনর্ দ্বারা িািলবগং সেিা প্রদান 

 রা হয়। িনন চলা ালীন েিকয় বিবভন্ন বড্রবলং, 

িাি, পাম্প, ইবঞ্জবনয়াবরং প্যারাবির্ার,  াটিং 

বলকিালবজ, গ্যাে সশা ও  ম্পবজশন, সপ্রোর, ব   

বিকর্ শান ও ওকয়ল  করাল েহ ে ল িথ্য-উপাত 

পয মকিক্ষণ, বিকশস্নেণ, েংরক্ষণ ও েরিরাহ  রা হয়। 

িনন েিাপনাকন্ত কূকপর োবি ম  িথ্যিলী েংকযাজন 

 কর কূকপর ওকয়ল  িবপ্ল্শন  বরকপার্ ম প্রস্ত্তি  রা 

হয়। 

উন্নয়ন ভূিি উপ-

বিভাগ, ভূিাবি  

বিভাগ, িাকপে। 

িাকপে  র্তম  

বনধ মাবরি চাজম ও 

বনয়ি অনুযায়ী 

 াকজর 

ধরণ ও 

পবরবধ 

অনুযায়ী 

ে.আ. ি. সিরাজুল আলি, 

উপিহাব্যিস্থাপ , উন্নয়ন ভূিি উপ-বিভাগ, 

ভূিাবি  বিভাগ, িাকপে। 

সিািাইলোঃ ০১৭০৯-৬৭৩৯৯৮ 

ই-সিইল: 

merajul.alam@gmail.com 

৩। ভূিাবি  পরািশ ম সেিা িাকপে এর বনজস্ব অিিা সপকরািাংলার আওিাধীণ উন্নয়ন ভূিি উপ- িাকপে  র্তম   াকজর ে.আ. ি. সিরাজুল আলি, উপিহাব্যিস্থাপ , 
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ক্রবি  

নং 
সেিার নাি সেিা প্রদান পদ্ধবি 

প্রকয়াজনীয়  াগজপত্র 

এিং প্রাবিস্থান 

সেিার মূল্য এিং 

পবরকশাধ পদ্ধবি 

সেিা 

প্রদাকনর 

েিয়েীিা 

দাবয়ত্বরি  ি ম িমা (নাি, পদিী, স ান নং, 

ইকিইল) 

প্রদান প্রবিষ্ঠাকনর ভূগঠকন অনুেন্ধান/উন্নয়ন/মূল্যায়ন কূপ 

িনকনর সক্ষকত্র িনন ালীন েিকয়  বিবভন্ন বড্রবলং, 

িাি, পাম্প, ইবঞ্জবনয়াবরং প্যারাবির্ার, বলকিালবজ, 

গ্যাে সশা ও  ম্পবজশন, সপ্রোর, ব   বিকর্ শান ও 

ওকয়ল  করাল েহ ে ল িথ্য-উপাত পয মকিক্ষণ, 

বিকিেণ স্বাকপকক্ষ কূকপর োবি ম  বেদ্ধান্ত গ্রহকণ 

পরািশ ম সেিা প্রদান  রা হয়।  

বিভাগ, ভূিাবি  

বিভাগ, িাকপে। 

বনধ মাবরি চাজম ও 

বনয়ি অনুযায়ী 

ধরণ ও 

পবরবধ 

অনুযায়ী 

উন্নয়ন ভূিি উপ-বিভাগ, ভূিাবি  বিভাগ, 

িাকপে। 

সিািাইলোঃ ০১৭০৯-৬৭৩৯৯৮ 

ই-সিইল: 

merajul.alam@gmail.com 

 

 রকিশন ইভযালুকয়শন উপবিভাগ 

১। ওয়্যারলাইন লগ ডাটা 

সংগ্রহ 

িননকৃি কূপের ওপেন মহাল এবং মেসড মহাল 

ওয়্যারলাইন লগগং, আরগডটি/এিবিটি োর্ যক্রে 

সপরজগেপন ের্ যপবক্ষপের োধ্যপে োন গনয়্ন্ত্রে েপর 

ওয়্যারলাইন লগ ডাটা সংগ্রহ েরা হয়্।  

মগােনীয়্/ 

সীগেত 

ফরপেশন 

ইভ্যালুপয়্শন উে-

গবভ্াগ, ভূতাগিে 

গবভ্াগ 

প্রেপের অর্ যায়্পন/ 

বাপেক্স ের্তযে 

গনর্ যাগরত চাজয ও 

গনয়্ে অনুর্ায়্ী 

 

 

োপজর 

র্রে 

অনুর্ায়্ী 

স্বেতে 

সেপয়্ 

এ. স . এি. িনজুর  িীর 

উপিহাব্যিস্থাপ  (ভূিি) 

+৮৮০১৭০৮১৩৯৮২৭ 

manjurkabir.mk@gmail.com 

ভূিাবি  বিভাগ, িাকপে, ঢা া। 

২। ওয়্যারলাইন লগ ডাটা 

ইন্টারবপ্রকর্শন 

সংগৃহীি লগ উোত্ত সমূহ ম্যানুপয়্ল েদ্ধগতপত এবং 

মটেলগ সফটওয়্যার ব্যবহার েপর গুণগত ও 

েগরোেগত গবপেষে পূব যে সম্ভাবনােয়্ গ্যাস মজান 

গনে যয়্ এবং ওয়্যারলাইন লগগং িার্া প্রাবি োকপকক্ষ 

লগ ইন্টারবপ্রকর্শন পূি ম  প্রবিকিদন প্রস্ত্তি  রা হয়।  

৩। গ্যাস/েনপডনপসট এর 

বাগেগজযে উেপর্াগগতা 

র্াচাই 

োরপফাপরশন েরত: খননকৃত কূে সমূপহ গডএসটি 

এর োধ্যপে গ্যাস/েনপডনপসট এর বাগেগজযে 

উেপর্াগগতা সফলভ্াপব র্াচাই েরা হপয়্ র্াপে। 

৪। গ্যাস/েনপডনপসট এর 

েজুদ গনে যয়্ 

খনন োয মক্রি মশপষ সংগৃগহত ওয়্যারলাইন লগগং, 

গডএসটি এবং অন্যান্য তথ্য-উোত্ত গবপেষেপূব যে 

েজুদ গনে যয়্ ও েজুদ প্রগতপবদন প্রস্তুত েরা হয়্। 

৫। েজুদ পুনঃমূল্যায়্ন খনন োয মক্রি মশপষ প্রাপ্ত গবগভ্ন্ন তথ্য-উোত্ত হপত 

নতুন গ্যাস স্তর সমূপহর েজুদ পুনঃমূল্যায়্ন পূব যে 
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ক্রবি  

নং 
সেিার নাি সেিা প্রদান পদ্ধবি 

প্রকয়াজনীয়  াগজপত্র 

এিং প্রাবিস্থান 

সেিার মূল্য এিং 

পবরকশাধ পদ্ধবি 

সেিা 

প্রদাকনর 

েিয়েীিা 

দাবয়ত্বরি  ি ম িমা (নাি, পদিী, স ান নং, 

ইকিইল) 

প্রগতপবদন ততগর েরা হপয়্ র্াপে। 

৬। মটন্ডার ডকুপেন্ট 

প্রস্তুতেরণ 

র্ততীয়্ েক্ষীয়্ মসবা গহপসপব ওয়্যারলাইন লগগং মসবা 

গ্রহপের লপক্ষয মটন্ডার ডকুপেন্ট প্রস্তুতেরসণ 

প্রপয়্াজনীয়্ মটেগনেযাল মেগসগফপেশন চুড়ান্ত েরা 

হয়্। 

৭। দরেত্র মূল্যায়্ন র্ততীয়্ েক্ষীয়্ মসবা গহপসপব ওয়্যারলাইন লগগং মসবা 

গ্রহপের লপক্ষয আহবানকৃত মটন্ডাপরর গবেরীপত 

দাগখলকৃত দরেত্র মূল্যায়্ন েরা হয়্।  

৮। েরােশ যে মসবা প্রদান গবগজএফগসএল এবং এসগজএফএল এর গবগভ্ন্ন গ্যাস 

কূকপর সেস্যা দূরীেরপে েরােশ যে মসবা প্রদান এবং 

েজুদ মূল্যায়্ন ও নতুন গ্যাস স্তর প্রাগপ্ত সাপেপক্ষ েজুদ 

পুনঃ মূল্যায়্পনর েরত: প্রগতপবদন মপ্ররে েরা হপয়্ 

র্াপে।  

৯। গবপফারে দ্রব্যাগদ 

ব্যবহাপরর জন্য অনুেগত 

ও লাইপসন্স গ্রহে 

কূে খনন োর্ যক্রপে োরপফাপরশন-গডএসটি োপজ 

প্রপয়্াজনীয়্ গবপফারে দ্রব্যাগদ আেদানীর লপক্ষয 

গবপফারে েগরদপ্তর হপত পূব যানুেগত গ্রহে এবং 

আেদাগন লাইপসন্স ও আেদানীতব্য গবপফারে দ্রব্যাগদ 

েগরবহপনর জন্য েগরবহন লাইপসন্স গ্রহে েরা হপয়্ 

র্াপে। 

১০। গবপফারে দ্রব্যাগদ 

ব্যবহার 

গবপফারে দ্রব্যাগদ প্রেে এলাোয়্ েজুপদর জন্য 

মেপরাবাংলার ও গবপফারে েগরদপ্তপরর োধ্যপে েীট 

ম্যাগাগজন লাইপসন্স গ্রহে এবং পুগলশ প্রহরা প্রাগপ্তর 

লপক্ষয প্রকয়াজনীয় পদকক্ষপ গ্রহণ  রা হয়।   

১১। সিজবিয় পদাকি মর 

ব্যবহার 

খননতব্য কূপের আওতায়্ মরগডওএযােটিভ্ সোে ম 

আেদানীর লপক্ষয েরোণু শগি গনয়্ন্ত্রে ের্তযেক্ষ হপত 
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ক্রবি  

নং 
সেিার নাি সেিা প্রদান পদ্ধবি 

প্রকয়াজনীয়  াগজপত্র 

এিং প্রাবিস্থান 

সেিার মূল্য এিং 

পবরকশাধ পদ্ধবি 

সেিা 

প্রদাকনর 

েিয়েীিা 

দাবয়ত্বরি  ি ম িমা (নাি, পদিী, স ান নং, 

ইকিইল) 

পূি মানুিবি লাইপসন্স  গ্রহে েরা হয় এছািা সিজবিয় 

পদাকি মর ব্যিহাবর  লাইকেন্স ও পবরিহন লাইকেন্স 

গ্রহণ ও িাবে ম  নিায়কনর জরুরী  াজ  রা হকয় 

র্াপে। 

১২। সার্ারণ মর্াগাপর্াগ ও 

তথ্য-উোত্ত আদান 

প্রদান 

চাগহদা মোতাপবে  র্তমপকক্ষর িাধ্যকি েন্ত্রোলয়্, 

সংসদ সগচবালয়্, মেপরাবাংলা ও গবগভ্ন্ন মদগশ 

গবপদগশ প্রগতষ্ঠানপে গবগভ্ন্ন বচঠি-পকত্রর জিাি ও 

তথ্য-উোত্ত মপ্ররে েরা হয়্। 

 

মবগসন-স্টাগড উে-গবভ্াগ 

১। প্রপেক্ট ইভ্যালুপয়্শন ও 

ওপয়্ল প্রপোজাল  

স্যাপটলাইট/গরপোট মসগন্সং ইপেজ, গজওেরপফালগজ, 

ভূতাগিে জরীে, গ্রযাগভ্টি জরীে এবং ম্যাগপনটিে 

জরীে মর্পে প্রাপ্ত তথ্য-উোত্ত গবপেষে েপর গলড 

গচগিত েরতঃ সাইসগেে প্রপোজাল মদওয়্া হয়্। 

ভূতাগিে, ভূেদাগর্ যে (সাইসগেে) এবং খননকৃত 

কূেসমূহ হপত প্রাপ্ত তথ্য-উোত্ত গবপেষেপূব যে 

প্রসপেক্টসমূহ মূল্যায়্ন েরা হয়্। চূড়ান্তকৃত প্রসপেপক্ট 

খননস্থান গনর্ যারে েপর কূে প্রস্তাবনা প্রনয়্ে েরা হয়্। 

চূড়ান্তকৃত খননস্থান োঠ ের্ যাপয়্ গচগিত েরা হয়্। 

ভূতাগিে সফলতার সম্ভাব্যতা বৃগদ্ধর লপক্ষয 

মেপরাগলয়্াে গসপস্টে এনালাইগসস, মডপোগজশনাল 

গহস্টগর ও গরস্ক এনালাইগসস েপর ওপয়্ল প্রপোজাল, 

ওপয়্ল গডজাইন, ওপয়্ল প্রগপনাগসস ও গরওয়্াড য 

গনর্ যারে েরা হয়্। 

চাগহদাোরীর চাগহদার 

র্রে অনুর্ায়্ী 

ভূতাগিে গবভ্াগ/ 

মোম্পানী/ 

মেপরাবাংলা 

মেপরাবাংলা/ 

মোম্পানীর প্রচগলত 

গবগর্ মোতাপবে 

োপজর 

র্রে ও 

েগরগর্ 

অনুর্ায়্ী 

সম্ভাব্য 

স্বেতে 

সেপয়্ 

শােগসয়্া মুেতাগদর 

উেেহাব্যবস্থােে, 

মবগসন-স্টাগড উে-গবভ্াগ, 

০১৭০০৭১২০৪০ 

E-mail: 

shamsia@bapex.com.bd 

২। গরগভ্উ  কূে খননোলীন ও েরবতী সেপয়্ প্রাপ্ত তথ্য-উোপত্তর 

সাপর্ ভূতাগিে ও ভূেদাগর্ যে তথ্য-উোত্তসমূহ 

মূল্যায়্ন েপর কূপের ভ্গবষ্যৎ েগরেেনা েপর 

চাগহদাোরীর চাগহদার 

র্রে অনুর্ায়্ী 

ভূতাগিে গবভ্াগ/ 

মেপরাবাংলা/ 

মোম্পানীর প্রচগলত 

গবগর্ মোতাপবে 

োপজর 

র্রে ও 

েগরগর্ 
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ক্রবি  

নং 
সেিার নাি সেিা প্রদান পদ্ধবি 

প্রকয়াজনীয়  াগজপত্র 

এিং প্রাবিস্থান 

সেিার মূল্য এিং 

পবরকশাধ পদ্ধবি 

সেিা 

প্রদাকনর 

েিয়েীিা 

দাবয়ত্বরি  ি ম িমা (নাি, পদিী, স ান নং, 

ইকিইল) 

প্রপয়্াজপন এপ্রাইজাল ও মডপভ্লেপেন্ট মপ্রাগ্রাে 

গনর্ যারে েরা হয়্। 

মোম্পানী/ 

মেপরাবাংলা 

অনুর্ায়্ী 

সম্ভাব্য 

স্বেতে 

সেপয়্ 

 

অনুসন্ধান উেগবভ্াগ 

১। ভূতাগিে জগরে। সদকশর জ্বালাবন ও িবনজ েম্পদ েমৃদ্ধ রকণর লকক্ষয 

পাহাবি এলা ােমূকহ ভূিাবি  জবরপ পবরচালনা 

 কর ভূগঠকনর ভূিাবি  বিকিেকনর িাধ্যকি পবরপূণ ম 

ভূিাবি  িানবচত্র প্রণয়নেহ হাইকড্রা াি মন উপবস্থবির 

েম্ভব্যিা প্রবিকিদন প্রস্ত্তি  রা। 

 

ভূতাগিে গবভ্াগ, 

বাপেক্স 

বাপেক্স ের্তযে 

গনর্ যাগরত গনয়্ে 

অনুর্ায়্ী 

োপজর 

র্রন ও 

েগরগর্ 

অনুর্ায়্ী 

স্বেতে 

সেপয়্ 

আবদুল্লাহ-আল-োমুন 

ব্যবস্থােে (ভূতি) 

 মোবাইল নং-০১৬৭১৯২৬৯৫৮ 

E-mail-

rony00001@yahoo.com 

২। েট ইনপভ্সটিপগশন। সদকশর বিবভন্ন অঞ্চকল গ্যাে/তিল উদগীরণ স্থান 

েকরজবিকন  পবরদশ মনপূি ম  উক্ত স্থাকনর িাৎক্ষবন  

 রণীয়, পরিিী েি মিামূল  ব্যিস্থা এিং োবি ম  

অিস্থা েম্পক ম স্থানীয় প্রশােনেহ জনোধারনক  

অিবহি রণ। 

 

ভূতাগিে গবভ্াগ, 

বাপেক্স 

বাপেক্স ের্তযে 

গনর্ যাগরত গনয়্ে 

অনুর্ায়্ী 

োপজর 

র্রন 

অনুর্ায়্ী 

স্বেতে 

সেপয়্ 

হাওলাদার ওগহদুল ইসলাে 

উে েহা ব্যবস্থােে (ভূতি) 

মোবাইল নং-০১৭৫৫৬৯৪১৬৩ 

E-mail- ohidulilo@yahoo.om 

৩। কৃগত্রে ও প্রাকৃগতেভ্াপব  

ভূগঠপনর স্তরসমূপহর 

ক্ষয়্ এবং প্রাকৃগতে 

সম্পদ সংরক্ষসণ 

সপচতনতা সৃগি। 

ভূগঠকন িানিসৃষ্ট বিবভন্ন ঝুঁব  সযিন- অপবর বল্পি 

িাঁধ বনি মাণ, পাহাি  ার্া, পাহাকির পাথুকর স্তর 

েমূকহর ক্ষয় ইিযাবদ েম্পক ম েকচিনিা গকি সিালা। 

জবরপ চলা ালীন েিকয় ভূিিবিদগণ িাঠ পয মাকয় 

জবরপ  াকজর পাশাপাবশ অত্র এলা ার ভূগভমস্থ ও 

ভূপৃকষ্ঠর পাবনর দূেণ এিং ভূপৃকষ্ঠর উপাদানগুকলার 

উপ ারী ও ক্ষবি র বদ  তুকল ধকর। 

ভূতাগিে গবভ্াগ, 

বাপেক্স 

বাপেক্স ের্তযে 

গনর্ যাগরত গনয়্ে 

অনুর্ায়্ী 

োপজর 

র্রন 

অনুর্ায়্ী 

স্বেতে 

সেপয়্ 

৪। প্রাকৃগতে দুপর্ যাগ প্রাকৃবি  দুকয মাগ সযিন ভূবি ম্প, ভূবিধকের  কল ভূতাগিে গবভ্াগ, বাপেক্স ের্তযে োপজর 



 

11 

 

ক্রবি  

নং 
সেিার নাি সেিা প্রদান পদ্ধবি 

প্রকয়াজনীয়  াগজপত্র 

এিং প্রাবিস্থান 

সেিার মূল্য এিং 

পবরকশাধ পদ্ধবি 

সেিা 

প্রদাকনর 

েিয়েীিা 

দাবয়ত্বরি  ি ম িমা (নাি, পদিী, স ান নং, 

ইকিইল) 

সমূপহর ভূতাগিে ব্যাখ্যা 

প্রদান। 

ভূগঠকন অস্বাভাবি  স ান পবরিিমন ঘর্কল িার 

ভূিাবি  ব্যাখ্যা এিং পরিিী  রণীয় েম্পক ম 

যিাযি  র্তমপকক্ষর িাধ্যকি ে লক  অিবহি রণ 

বাপেক্স গনর্ যাগরত গনয়্ে 

অনুর্ায়্ী 

র্রন 

অনুর্ায়্ী 

স্বেতে 

সেপয়্ 

 



 

12 

 

ডাটা ম্যাপনজপেন্ট গবভ্াগ 

ক্রবি  

নং 
সেিার নাি সেিা প্রদান পদ্ধবি 

প্রকয়াজনীয় 

 াগজপত্র এিং 

প্রাবিস্থান 

সেিার মূল্য এিং 

পবরকশাধ পদ্ধবি 

সেিা 

প্রদাকনর 

েিয়েীিা 

দাবয়ত্বরি  ি ম িমা (নাি, পদিী, স ান নং, ইকিইল) 

১। সাইসগেে ডাটা, 

ওপয়্ল লগ ডাটা, ম্যাে 

ইতযাগদ 

গবক্রয়্/সরবরাহ। 

হাড যেগে ও সফটেগে সরবরাহ। বাপেক্স ও 

মেপরাবাংলা ের্তযে 

প্রদত্ত অনুেগতেত্র 

এবং মসইফটি বন্ড। 

ডাটা ম্যাপনজপেন্ট 

গবভ্াগ, বাপেক্স। 

মদশীয়্ গবগভ্ন্ন 

মোম্পানী/প্রগতষ্ঠান 

এবং আইওগস-এর 

মক্ষপত্র বাপেক্স ও 

মেপরাবাংলার 

প্রচগলত গনয়্ে 

অনুর্ায়্ী গবগর্ 

মোতাপবে সাগভ্ যস 

চাজয প্রপর্াজয। 

চাগহদাকৃত 

ডাটার 

েগরোসণর 

উের 

গনভ্যর 

েপর 

আপলাচনা 

সাপেপক্ষ 

সেয়্সীো 

গনর্ যারে। 

এ,এস,এে, নাজমুল মফরপদৌস, উে-ব্যবস্থােে 

(ইপলেরগনক্স), মোবাইল: ০১৭১৬-১৯০৪৭৩, ই-

মেইল- 

ferdous.bapex04@gmail.com 

২। সাইসগেে গরপোট যস, 

ওপয়্ল গরপোট যস 

ইতযাগদ 

গবক্রয়্/সরবরাহ। 

হাড যেগে ও সফটেগে সরবরাহ। বাপেক্স ও 

মেপরাবাংলা ের্তযে 

প্রদত্ত অনুেগতেত্র 

এবং মসইফটি বন্ড। 

ডাটা ম্যাপনজপেন্ট 

গবভ্াগ, বাপেক্স। 

মদশীয়্ গবগভ্ন্ন 

মোম্পানী/প্রগতষ্ঠান 

এবং আইওগস-এর 

মক্ষপত্র বাপেক্স ও 

মেপরাবাংলার 

প্রচগলত গনয়্ে 

অনুর্ায়্ী গবগর্ 

মোতাপবে সাগভ্ যস 

চাজয প্রপর্াজয। 

চাগহদাকৃত 

ডাটার 

েগরোসণর 

উের 

গনভ্যর 

েপর 

আপলাচনা 

সাপেপক্ষ 

সেয়্সীো 

গনর্ যারে। 

মোঃ োসুদ খান, সহোরী ব্যবস্থােে (ভূতি), 

মোবাইল: ০১৬১৬৭২৫৪২২  

ই-মেইল- 

khanmdmasuddu14@gmail.com 

৩। গপবষো োপজ 

(োস্টাস য, গর্গসস এবং 

PhD সহায়্তা। 

গপবষোর স্বাপর্ য গশক্ষার্ীপদর তাপদর প্রপয়্াজনীয়্ 

ডাটা অত্র গবভ্াপগ উেগস্থত মর্পে স্টাগড েরার  জন্য 

সরবরাহ েরা মর্পত োপর। 

গশক্ষার্ীর গনজ 

গবভ্াপগর প্রর্ান 

ের্তযে র্র্ার্র্ 

ের্তযেক্ষ বরাবর 

তবপদগশে 

গশক্ষার্ীপদর মক্ষপত্র 

বাপেক্স ও 

মেপরাবাংলার 

চাগহদাকৃত 

ডাটার 

েগরোসণর 

উের 

মশখ গনয়্াজ আহপেদ, সহোরী ব্যবস্থােে (ভূতি), 

মোবাইল: ০১৬৭১৬৫৪৭৫৭  

ই-মেইল- angqur@gmail.com 

mailto:ferdous.bapex04@gmail.com
mailto:khanmdmasuddu14@gmail.com
mailto:angqur@gmail.com
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ক্রবি  

নং 
সেিার নাি সেিা প্রদান পদ্ধবি 

প্রকয়াজনীয় 

 াগজপত্র এিং 

প্রাবিস্থান 

সেিার মূল্য এিং 

পবরকশাধ পদ্ধবি 

সেিা 

প্রদাকনর 

েিয়েীিা 

দাবয়ত্বরি  ি ম িমা (নাি, পদিী, স ান নং, ইকিইল) 

আপবদন েত্র এবং 

বাপেক্স ও 

মেপরাবাংলা ের্তযে 

প্রদত্ত অনুেগতেত্র 

এবং মসইফটি বন্ড। 

ডাটা ম্যাপনজপেন্ট 

গবভ্াগ, বাপেক্স। 

প্রচগলত গনয়্ে 

অনুর্ায়্ী গবগর্ 

মোতাপবে সাগভ্ যস 

চাজয প্রপর্াজয এবং 

বাংলাপদপশর 

োবগলে গশক্ষা 

প্রগতষ্ঠাপনর 

গশক্ষার্ীপদর মক্ষপত্র 

বাপেক্স ও 

মেপরাবাংলা ের্তযে 

অনুপোদনক্রপে 

গবনামূপল্য। 

 

গনভ্যর 

েপর 

আপলাচনা 

সাপেপক্ষ 

সেয়্সীো 

গনর্ যারে। 
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পবর ল্পনা বিভাগ 

পবর ল্পনা উপ-বিভাগ: 

ক্রবি  

নং 
সেিার নাি 

প্রকয়াজনীয়  াগজপত্র ও 

প্রাবি স্থান 

সেিার মূল্য ও 

পবরকশাধ ও পদ্ধবি 

সেিা প্রদাকনর 

েিয়েীিা 

দাবয়ত্বরি  ি ম িমা (নাি, পদিী, স ান নং এিং ই-

সিইল) 

১ 

 

িাননীয় প্রধানিিীর  ায মালকয়র জন্য অগ্রাবধ ার প্র কল্পর পয মাকলাচনা, েিস্যািলী ও 

হালনাগাদ অগ্রগবি প্রবিকিদন প্রণয়ন। 
পবর ল্পনা উপবিভাগ বিনামূকল্য 

প্রবি িাকের ২৫ 

িাবরকির িকধ্য 

জনাি প্রক ৌোঃ সিাহাম্মদ িবনরুজ্জািান 

উপ-িহাব্যিস্থাপ  (যাবি ) 

সিািাইলোঃ ০১৭০০৭১১৯৯৫ 

ই-সিইলোঃ engrmonir@ymail.com   

 

 

জনাি সজবুন নাহার 

ব্যিস্থাপ  (ভূিি) 

সিািাইলোঃ ০১৭০০৭১১৯১৮ 

ই-সিইলোঃ jabunbapex14@gmail.com 

 

 

জনাি সিাোঃ শািস্যজ্জািান 

ব্যিস্থাপ  (ক বিি) 

সিািাইলোঃ ০১৭০০৭১১৯৬৯ 

ই-সিইলোঃ zaman85_s@yahoo.com 

 

 

জনাি উতি কুিার সিপারী 

ব্যিস্থাপ  (ক বিি) 

সিািাইলোঃ ০১৭০০৭১১৯৭২ 

ই-সিইলোঃ uttamkumar.uk@yahoo.com 

 

 

২ 

উন্নয়ন প্র ল্প প্রস্তাি, েংকশাবধি উন্নয়ন প্র ল্প প্রস্তাি এিং সিয়াদ বৃবদ্ধর প্রস্তািেমূহ 

বিবনকয়াগ প্র ল্প েংক্রান্ত অন্যান্য প্রস্তাি বিকিচনার জন্য অনুবষ্ঠিব্য অভযন্তরীন  বিটি 

েভা ও বপইবে েভােহ এিদেংক্রান্ত অন্যান্য েভার জন্য প্রবিকিদন প্রণয়ন এিং উক্ত 

েভার গৃহীি বেদ্ধান্ত অনুযায়ী  ায ম র ব্যিস্থা গ্রহন। 

পবর ল্পনা উপবিভাগ বিনামূকল্য 
 াকজর ধরন 

অনুযায়ী 

৩ 

স াম্পাবন  র্তম  িাবে  উন্নয়ন  ি মসূচীভূক্ত (বিবনকয়াগ, বনজস্ব ও বজবিএ ) চলবি 

প্র ল্পেমূকহর িাবে  অগ্রগবি প্রবিকিদন এিং ত্রত্রিাবে  প্রবিকিদন আইএিইবি ছক  

প্রণয়ন ও মূল্যায়ন। 

পবর ল্পনা উপবিভাগ বিনামূকল্য 
সপকরািাংলার 

বনকদ মশনা অনুযায়ী 

৪ 
সপকরািাংলায় অনুবষ্ঠি িাবে ম  উন্নয়ন  ি মসূচীভূক্ত প্র ল্পেমূকহর িাবে  অগ্রগবি েভায় 

সযাগদান ও গৃহীি বেদ্ধান্তেমূকহর িাস্তিায়ন ও অগ্রগবি প্রবিকিদন প্রণয়ন। 
পবর ল্পনা উপবিভাগ বিনামূকল্য 

সপকরািাংলার 

বনকদ মশনা অনুযায়ী 

৫ 

জ্বািে বিভাকগ উন্নয়ন প্র ল্পেমূকহর িাবে  অগ্রগবি েভার জন্য প্রকয়াজনীয় প্রবিকিদন 

প্রণয়ন, েভায় গৃহীি বেদ্ধান্তেমূকহর িাস্তিায়ন ও অগ্রগবি প্রবিকিদন প্রণয়নপূি ম  

সপকরািাংলায় সপ্ররণ। 

পবর ল্পনা উপবিভাগ বিনামূকল্য 
সপকরািাংলার 

বনকদ মশনা অনুযায়ী 

৬ অবনষ্পন্ন  ায মাবদর অগ্রগবি প্রবিকিদন প্রনয়নপূি ম  সপকরািাংলায় সপ্ররণ। পবর ল্পনা উপবিভাগ বিনামূকল্য 
প্রবি িাকের ১০ 

িাবরকির িকধ্য 
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৭ 
িাবে ম   ি মেম্পাদন চুবক্তর িাবে , ত্রত্রিাবে , োন্মাবে  ও িাৎেবর  প্রবিকিদন 

প্রনয়নপূি ম  সপকরািাংলায় সপ্ররণ। 
পবর ল্পনা উপবিভাগ বিনামূকল্য 

প্রবি িাকের ৪ 

িাবরকির িকধ্য 

জনাি সিাোঃ আকনায়ার সহাকেন 

উপ-ব্যিস্থাপ  (যাবি ) 

সিািাইলোঃ ০১৭০০৭১১৯৫৯ 

ই-সিইলোঃ hossainbx@gmail.com 

৮ 
এনভায়রনকিন্ট ও সে টি বিেয়  িাবে  প্রবিকিদন প্রনয়নপূি ম  সপকরািাংলায় 

সপ্ররণ। 
পবর ল্পনা উপবিভাগ বিনামূকল্য 

প্রবি িাকের ১০ 

িাবরকির িকধ্য 

৯ 

ের ারী  ি মেম্পাদন ব্যিস্থাপনা পদ্ধবি (Government Perfromance 

Management System) এর আওিায় িাকপকের বিবভন্ন অি ম িছকরর িাবে ম  

 ি মেম্পাদন চুবক্ত (Annual Performance Agreement) েম্পাদন। 

পবর ল্পনা উপবিভাগ বিনামূকল্য 

প্রবি িছর জুকনর 

িকধ্য সপকরািাংলার 

োকি চুবক্ত স্বাক্ষর 

েম্পন্ন  রা 

১০ 

িাংলাকদশ জািীয় েংেকদর চাবহদা সিািাকি  িাকপে েংবিষ্ট বিবভন্ন েিকয়র জিাি, 

েংেদীয় বিবভন্ন  বিটির  ায মপত্র/বেদ্ধান্ত িাস্তিায়ন অগ্রগবির প্রবিকিদন প্রণয়কনর 

লকক্ষয িাকপে েংবিষ্ঠ িথ্যাবদর েিন্বকয় প্রবিকিদন প্রণয়নপূি ম  সপকরািাংলায় সপ্ররণ 

 রা হয়। 

পবর ল্পনা উপবিভাগ বিনামূকল্য 

 াকজর ধরন ও 

সপকরািাংলার 

বনকদ মশনা অনুযায়ী 

১১ 
জািীয় েংেদ েম্পব মি বিবভন্ন বিেয়েমূহ অন্যান্য বিেকয় সপকরািাংলার োকি 

বনয়বিি সযাগাকযাগ রক্ষা  রা হয়। 
পবর ল্পনা উপবিভাগ বিনামূকল্য 

 াকজর ধরন 

অনুযায়ী 

১২ 
স াম্পানী  র্তম  িাস্তিাবয়িব্য বিবনকয়াগ, বনজস্ব ও বজবিএ ভূক্ত প্র ল্পেমূকহর উন্নয়ন 

প্র ল্প প্রস্তাি (বিবপবপ) প্রণয়ন, মূল্যায়ন, অনুকিাদন গ্রহণ ও পয মাকলাচনা। 
পবর ল্পনা উপবিভাগ বিনামূকল্য 

 াকজর ধরন ও 

সপকরািাংলার 

বনকদ মশনা অনুযায়ী 

 

জনাি প্রক ৌোঃ সিাহাম্মদ িবনরুজ্জািান 

উপ-িহাব্যিস্থাপ  (যাবি ) 

সিািাইলোঃ ০১৭০০৭১১৯৯৫ 

ই-সিইলোঃ  engrmonir@ymail.com   

 

 

জনাি সিাহাম্মদ িবনরুল ইেলাি 

ব্যিস্থাপ  (প্রশােন) 

সিািাইলোঃ ০১৭০০৭১১৯০৬ 

ই-সিইলোঃ monir_bapex@yahoo.com 

 

১৩ 

িাস্তিায়নাধীন প্র ল্পেমূকহর েংকশাবধি প্র ল্প প্রস্তািেমূহ প্রণয়ন/মূল্যায়ন, স াম্পানী 

সিাকি©র অনুকিাদন গ্রহণ এিং পরিিী©সি ের াকরর অনুকিাদন প্রাবির জন্য 

সপকরািাংলার িাধ্যকি প্রশােবন  িিণালয়/পবর ল্পনা  বিশকন সপ্ররণ। 

পবর ল্পনা উপবিভাগ বিনামূকল্য 

 াকজর ধরন ও 

সপকরািাংলার 

বনকদ মশনা অনুযায়ী 

১৪ 

িাস্তিায়নাধীন বিবনকয়াগ প্র ল্পেমূকহর সিয়াদ বৃবদ্ধর প্রস্তাি প্রণয়ন/মূল্যায়ন এিং 

ের াকরর অনুকিাদন প্রাবির লকক্ষয সপকরািাংলার িাধ্যকি িিণালয়/পবর ল্পনা 

 বিশকন সপ্ররণ। 

পবর ল্পনা উপবিভাগ বিনামূকল্য 

 াকজর ধরন ও 

সপকরািাংলার 

বনকদ মশনা অনুযায়ী 
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১৫ 

িাস্তিানাধীন প্র ল্পেমূকহর আন্তোঃঅি ব্যয়  েিন্বয় প্রস্তাি প্রণয়ন/ মূল্যায়ন এিং 

ের াকরর অনুকিাদন প্রাবির জন্য সপকরািাংলার িাধ্যকি িিণালয়/পবর ল্পনা  বিশকন 

সপ্ররণ। 

পবর ল্পনা উপবিভাগ বিনামূকল্য 
 াকজর ধরন 

অনুযায়ী 

 

জনাি িাবর -উর-রহিান 

ব্যিস্থাপ  (ক বিি)  

সিািাইলোঃ ০১৭০০৭১১৯৭০ 

ই-সিইলোঃ tarikacct@yahoo.com 

 

 

জনািা িাবনয়া স্যলিানা 

েহ ারী ব্যিস্থাপ  (যিক ৌশল) 

সিািাইলোঃ ০১৫২০০৮৫১৫৩ 

ই-সিইলোঃ  taniya092107@gmail.com 

 

 

১৬ 
এবিবপ/ আরএবিবপভূক্ত প্র ল্পেমূকহর িরাি উপকযাজন ও পুনোঃ িারি প্রস্তাি প্রণয়ন 

এিং অনুকিাদকনর জন্য সপকরািাংলার িাধ্যকি িিণালয় সপ্ররণ। 
পবর ল্পনা উপবিভাগ বিনামূকল্য 

 াকজর ধরন 

অনুযায়ী 

১৭ 
িাস্তিায়ানাধীন/িাস্তিবয়িব্য উন্নয়ন প্র ল্পেমূকহর িাবে ম  উন্নয়ন  ি মসূচী (এবিবপ) 

প্রস্তাি প্রণয়ন এিং সপকরািাংলার িাধ্যকি িিণালয়/পবর ল্পনা  বিশকন সপ্ররণ। 
পবর ল্পনা উপবিভাগ বিনামূকল্য 

সপকরািাংলার 

বনকদ মশনা অনুযায়ী 

১৮ 

এবিবপ প্রণয়কনর লকক্ষয ত্রিকদবশ  োহাকেপুষ্ট চলবি ও িাস্তিাবয়িব্য প্র ল্পেমূকহর 

প্র ল্প োহাকে িরাি প্রাক্কলন প্রণয়ন এিং   সপকরািাংলার িাধ্যকি 

িিণালয়/পবর ল্পনা  বিশকন সপ্ররণ। 

পবর ল্পনা উপবিভাগ বিনামূকল্য 
 াকজর ধরন 

অনুযায়ী 

১৯ 
প্র ল্পেমূকহর েিাপনাকন্ত প্র কল্পর Project Completion Report (PCR)  

যাচাই-িাছাইপুি ম  িা সপ্রকরািাংলায় সপ্ররণ। 
পবর ল্পনা উপবিভাগ বিনামূকল্য 

 াকজর ধরন 

অনুযায়ী 

২০ 
যাচাই-িাচাই ও েংকযাজন-বিকয়াজন এিং পবরিাজমন  কর বনর্ভ মলভাকি প্র কল্পর TPP 

(Technical Project Performa) প্রণয়ন। 
পবর ল্পনা উপবিভাগ বিনামূকল্য 

 াকজর ধরন ও 

সপকরািাংলার 

বনকদ মশনা অনুযায়ী 
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২১ েিয় েিয় সপকরািাংলার বনকদ মশনা সিািাকি  বিবভন্ন িথ্যাবদ সপ্ররণ। পবর ল্পনা উপবিভাগ বিনামূকল্য 

 াকজর ধরন ও 

সপকরািাংলার 

বনকদ মশনা অনুযায়ী 

 

জনাি প্রক ৌোঃ সিাহাম্মদ িবনরুজ্জািান 

উপ-িহাব্যিস্থাপ  (যাবি ) 

সিািাইলোঃ ০১৭০০৭১১৯৯৫ 

ই-সিইলোঃ engrmonir@ymail.com   

 

জনাি সিাোঃ সরজাউল হাবলি 

ব্যিস্থাপ  (ভূিি) 

সিািাইলোঃ ০১৭০০৭১১৯৯১ 

ই-সিইলোঃ bapy_1971@yahoo.com 

 

জনাি সজবুন নাহার 

ব্যিস্থাপ  (ভূিি) 

সিািাইলোঃ ০১৭০০৭১১৯১৮ 

ই-সিইলোঃ jabunbapex14@gmail.com 

 

জনাি সিাহাম্মদ িবনরুল ইেলাি 

ব্যিস্থাপ  (প্রশােন) 

সিািাইলোঃ ০১৭০০৭১১৯০৬ 

ই-সিইলোঃ monir_bapex@yahoo.com 

২২ 
জািীয় ও আন্তজমাবি  পবর ল্পনার োকি েংগবি সরকি গ্যাে সেক্টকরর উন্নয়কন 

স াম্পাবনর স্বল্পকিয়াদী, িধ্যকিয়াদী ও দীঘ মকিয়াদী পবর ল্পনা প্রনয়ন। 
পবর ল্পনা উপবিভাগ বিনামূকল্য 

 াকজর ধরন ও 

সপকরািাংলার 

বনকদ মশনা অনুযায়ী 

 

 

প্রাবিষ্ঠাবন  সেিা (আইবেটি): 

ক্রবি  

নং 
সেিার নাি সেিা প্রদান পদ্ধবি 

প্রকয়াজনীয়  াগজপত্র 

এিং প্রাবিস্থান 

সেিার মূল্য এিং 

পবরকশাধ পদ্ধবি 

সেিা প্রদাকনর 

েিয়েীিা 

দাবয়ত্বরি  ি ম িমা (নাি, পদিী, 

স ান নং, ইকিইল) 

১। ই-বজবপ 

# ই-বজবপকি Government User ত্রিবর  রা এিং 

সপ্রা াইল ব্যিস্থাপনা।  

# APP, সর্ন্ডার সনাটিশ ত্রিবর, Publish, 

Opening, Evaluation, NOA, Contract 

Award ইিযাবদ  াকজ েহায়িা। 

আইবেটি উপবিভাগ বিনামূকল্য 

বেবপটিউ এর 

বনকদ মশনা 

অনুযায়ী 

প্রক ৌোঃ সিাহাম্মদ আহোনুল আবিন 

উপ-িহাব্যিস্থাপ  (আইবেটি) 

সিািাইলোঃ ০১৭১৩০৬৮৪৫১ 

ইকিইল: 

dgm_ict@bapex.com.bd 
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ক্রবি  

নং 
সেিার নাি সেিা প্রদান পদ্ধবি 

প্রকয়াজনীয়  াগজপত্র 

এিং প্রাবিস্থান 

সেিার মূল্য এিং 

পবরকশাধ পদ্ধবি 

সেিা প্রদাকনর 

েিয়েীিা 

দাবয়ত্বরি  ি ম িমা (নাি, পদিী, 

স ান নং, ইকিইল) 

# ই-বজবপকি অগ্রগবির প্রবিকিদন প্রস্তুি ও 

ওকয়িোইকর্ আপকলাি  রা 

২। ই-নবি 

# নতুন ব্যিহার ারী ত্রিবর, পদবি এোইন, 

প্রাবিষ্ঠাবন   াঠাকিা অনুযায়ী ই-নবিকি পদ ত্রিবর 

# ই-নবিকি অগ্রগবির প্রবিকিদন, ব্যিহার ারীকদর 

িাবল া, তুলনামূল  র যাবকং, অবনষ্পন্ন  ায মক্রকির 

িথ্য এিং অন্যান্য প্রবিকিদন প্রস্তুি ও ওকয়িোইকর্ 

আপকলাি  রা। 

# ই নবি বিেকয় প্রকয়াজনীয় প্রবশক্ষণ প্রদান। 

আইবেটি উপবিভাগ বিনামূকল্য 

িাৎক্ষবন  

এিং  াকজর 

ধরণ অনুযায়ী 

 

৩। ওকয়িোইর্ 

# বনয়বিি িথ্য হালনাগাদ রণ  রা  

# প্রশােকনর বনকদ মশ অনুযায়ী দিরাকদশ, অনাপবতপত্র, 

সর্ন্ডার সনাটিশ এিং অন্যান্য প্রবিকিদন আপকলাি 

# উৎপাদন প্রবিকিদন, িাবে  অগ্রগবি ও িাবে ম  

প্রবিকিদন আপকলাি 

আইবেটি উপবিভাগ বিনামূকল্য 

িাৎক্ষবন  

এিং  াকজর 

ধরণ অনুযায়ী 

 

৪। ইকিইল 

# ব্যিহার ারীর ইকিইল-এর িথ্য ব্যিস্থাপনা, 

সিাকরজ একলাক শন, পােওয়াি ম পুনরুদ্ধার 

# সিইল োভ মার এর বনরাপতা েংক্রান্ত যািিীয় 

সিইবন্টন্যান্স ও রািলশুটিং 

আইবেটি উপবিভাগ বিনামূকল্য 

িাৎক্ষবন  

এিং  াকজর 

ধরণ অনুযায়ী 

 

৫। বভবিও  ন াকরবন্সং 
# বরকয়ল আইবপ সিইেি আধুবন  বভবিও 

 ন াকরবন্সং বেকিি োবভ মে প্রদান। 
আইবেটি উপবিভাগ বিনামূকল্য 

 াকজর ধরণ 

অনুযায়ী 
 

৬। ই-সিার ব্যিস্থাপনা 

# ই-সিার-এ নতুন ব্যিহার ারী ত্রিবর, িথ্য ও 

পােওয়াি ম ব্যিস্থাপনা  

# ইনকভন্টবর ব্যিস্থাপনা েংক্রান্ত যািিীয়  ায মক্রি 

আইবেটি উপবিভাগ বিনামূকল্য 
 াকজর ধরণ 

অনুযায়ী 
 

৭। 
ইকনাকভশন  ায মক্রি  

িাস্তিায়ন 

# ইকনাকভশন  ি ম পবর ল্পনা অনুযায়ী  ি মকক্ষকত্রর 

বিবজর্াল বেকিকির  িাস্তিায়কন ব্যিস্থা গ্রহণ। 
আইবেটি উপবিভাগ বিনামূকল্য 

 াকজর ধরণ 

অনুযায়ী 
 

৮। এিআইএে 

# িাবে  অগ্রগবির প্রবিকিদন প্রণয়ন, েং লন, মুদ্রণ, 

িাঁধাই, বিিরণ ও েংরক্ষণ 

# িবিপবরেদ এিং বহোি ও অি ম বিভাকগ সপ্রবরি 

আইবেটি উপবিভাগ বিনামূকল্য 

বনকদ মশনা 

এিং  াকজর 

ধরণ অনুযায়ী 
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ক্রবি  

নং 
সেিার নাি সেিা প্রদান পদ্ধবি 

প্রকয়াজনীয়  াগজপত্র 

এিং প্রাবিস্থান 

সেিার মূল্য এিং 

পবরকশাধ পদ্ধবি 

সেিা প্রদাকনর 

েিয়েীিা 

দাবয়ত্বরি  ি ম িমা (নাি, পদিী, 

স ান নং, ইকিইল) 

িাবে  প্রবিকিদন প্রণয়ন 

# অন্যান্য েংস্থা হকি সপ্রবরি প্রবিকিদন েংরক্ষণ 

৯। আইবপ স ান 

# প্রাবধ াকরর বভবতকি নতুন েংকযাগ প্রদান  রা 

# আইবপ স ান সের্আপ,  নব গার, সিইবন্টন্যান্স ও 

রািলশুটিং 

# এেআইবপ োভ মার সিইবন্টন্যান্স ও রািলশুটিং 

আইবেটি উপবিভাগ বিনামূকল্য 
 াকজর ধরণ 

অনুযায়ী 

এি. এ. েবুর জাবিল ভূঞা  

ব্যিস্থাপ  (ইকল রবনে) 

সিািাইলোঃ  

ইকিইল: ict@bapex.com.bd 

১০। বপএবিএে স ান 

# প্রাবধ াকরর বভবতকি নতুন েংকযাগ প্রদান 

# বপএবিএে স ান সের্আপ, সপার্ ম এোইন, ড্রপওয়যার 

 যািল সল-আউর্, সিইবন্টন্যান্স ও রািলশুটিং 

# এ এেএে সিইবন্টন্যান্স ও রািলশুটিং 

আইবেটি উপবিভাগ বিনামূকল্য 
 াকজর ধরণ 

অনুযায়ী 
 

১১। ইন্টারকনর্ 

# বনরিবিন্ন ইন্টারকনর্ েংকযাগ বনবিি  রা। 

# অব বশয়াল ল্যাপর্প, সিস্কর্প  বম্পউর্ার, 

সিািাইকল এ ইন্টারকনর্ েংকযাগ প্রদাকন েহকযাবগিা 

 রা। 

আইবেটি উপবিভাগ বিনামূকল্য 
 াকজর ধরণ 

অনুযায়ী 
 

১২। 
হাি মওয়যার/ ে র্ওয়যার 

ক্রয় এিং োকপার্ ম 

# অব বশয়াল ল্যাপর্প, সিস্কর্প  বম্পউর্ার, 

ইউবপএে, বপ্রন্টার ও অন্যান্য যিাংকশর হাি মওয়যার ও 

ে র্ওয়যার সিইবন্টন্যান্স ও রািলশুটিং 

আইবেটি উপবিভাগ বিনামূকল্য 
 াকজর ধরণ 

অনুযায়ী 

সিাোঃ িহেীন এিং 

সিাহাম্মদ শবরফুল হ  

ইকিইল: ict@bapex.com.bd 

 

এইচআরএে উেগবভ্াগ: 

ক্রবি  

নং 
সেিার নাি সেিা প্রদান পদ্ধবি 

প্রকয়াজনীয়  াগজপত্র 

এিং প্রাবিস্থান 

সেিার মূল্য এিং 

পবরকশাধ পদ্ধবি 

সেিা 

প্রদাকনর 

েিয়েীিা 

দাবয়ত্বরি  ি ম িমা (নাি, পদিী, স ান 

নং, ইকিইল) 

১। স্থানীয়্ প্রগশক্ষে/ 

ওয়্ােযশে/ মসগেনার/ 

প্রপজপন্টশন/ ইন্টান যশীে 

মদপশর গবগভ্ন্ন প্রগশক্ষে প্রদানোরী প্রগতষ্ঠান হপত প্রাপ্ত 

প্রস্তাবনা অনুর্ায়্ী গবগভ্ন্ন গবভ্াগ হপত েপনানয়্ন সংগ্রহ 

েপর তা অনুপোদন পূব যে  েপনানীত েে যেতযাগেপে 

প্রগশক্ষে গ্রহপের  জন্য সংগেি প্রগতষ্ঠান সমূপহ মপ্ররে 

এইচআরএে উেগবভ্াগ গবনামূপল্য োপজর 

র্রন 

অনুর্ায়্ী 

জনাব মোহােদ োেরুজ্জাোন  

উে-েহাব্যবস্থােে (এইচআরএে) 

মোবাইলঃ ০১৭০০৭১২০০২ 

ই-মেইলঃ 
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ক্রবি  

নং 
সেিার নাি সেিা প্রদান পদ্ধবি 

প্রকয়াজনীয়  াগজপত্র 

এিং প্রাবিস্থান 

সেিার মূল্য এিং 

পবরকশাধ পদ্ধবি 

সেিা 

প্রদাকনর 

েিয়েীিা 

দাবয়ত্বরি  ি ম িমা (নাি, পদিী, স ান 

নং, ইকিইল) 

েরা।  

েন্ত্রোলয়্/ মেপরাবাংলার গনপদ যশনা এবং এগেএ এর 

অন্তভূ যি গবগভ্ন্ন গবষপয়্ ইনহাউজ প্রগশক্ষপের আপয়্াজন 

েরা। তাছাড়া গবগভ্ন্ন গবশ্বগবদ্যালপয়্র গশক্ষার্ীপদর 

আপবদপনর মপ্রগক্ষপত তাঁপদর গডগসগিন অনুর্ায়্ী বাপেক্স 

এর সংগেি গবভ্াপগ ইন্টান যশীপের আপয়্াজন েরা। 

quamrulbpx@gmail.com 

 

জনাব মোঃ শাহীনুর ইসলাে 

ব্যবস্থােে (এইচআরএে) 

মোবাইলঃ ০১৭০০৭১১৯০৮ 

ই-মেইলঃ 

shahin620@yahoo.com 

 

২। তবপদগশে প্রগশক্ষে/  

ওয়্ােযশে/ মসগেনার/ 

ইন্সপেেশন/ সভ্া 

তবপদগশে গবগভ্ন্ন প্রগশক্ষে প্রদানোরী প্রগতষ্ঠান হপত 

প্রাপ্ত প্রস্তাবনা অনুর্ায়্ী গবগভ্ন্ন গবভ্াগ হপত েপনানয়্ন 

সংগ্রহ েপর তা অনুপোদন পূব যে  েপনানীত 

েে যেতযাগেপে প্রগশক্ষে গ্রহপের  জন্য  সংগেি প্রগতষ্ঠান 

সমূপহ মপ্ররে েরা।  

এইচআরএে উেগবভ্াগ গবনামূপল্য োপজর 

র্রন 

অনুর্ায়্ী 

 

mailto:quamrulbpx@gmail.com
../../../A_Hannan/AppData/Local/Temp/shahin620@yahoo.com
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গনে যাে গবভ্াগ 

ক্রবি  

নং 
সেিার নাি সেিা প্রদান পদ্ধবি 

প্রকয়াজনীয় 

 াগজপত্র এিং 

প্রাবিস্থান 

সেিার মূল্য এিং 

পবরকশাধ পদ্ধবি 

সেিা 

প্রদাকনর 

েিয়েীিা 

দাবয়ত্বরি  ি ম িমা (নাি, পদিী, স ান নং, 

ইকিইল) 

১। বাপেক্স-এর গবগভ্ন্ন গ্যাস 

মক্ষত্র, গবগভ্ন্ন খনন 

(অনুসন্ধান/ উন্নয়্ন/ 

ওয়্ােযওভ্ার) োর্ যক্রেসহ 

প্রর্ান োর্ যালয়্, আঞ্চগলে 

োর্ যালয়্ ও অন্যান্য 

স্থােনার জন্য ভূগে উন্নয়্ন, 

গবগবর্ পূতয অবোঠাপো 

গনে যাে ও মেরােপতর 

গনগেপত্ত প্রপয়্াজনীয়্ 

নেশা, প্রাক্কলন ও েরােশ য 

প্রদান। 

ে) সংগেি গবভ্াগ/ সংস্থা হপত চাগহদার মপ্রগক্ষপত 

সপরজগেন েগরদশ যেপূব যে নেশা ও প্রাক্কলন প্রেয়্ন 

এবং পূতয গনে যাে সংগেি োগরগগর গবষপয়্ েতােত 

প্রদান। 

খ) ের্তযেপক্ষর অনুপোদন ও বাপজট বরাদ্দ প্রাগপ্ত 

সাপেপক্ষ দরেত্র দগলল প্রেয়্ন ও ঠিোদার 

গনব যাচনপূব যে প্রপয়্াজনীয়্ গনে যাে োজ বাস্তবায়্ন। 

গনে যাে গবভ্াগ, 

বাপেক্স। 

গবনা মূল্য সপব যাচ্চ 

৩০ (গত্রশ) 

গদন 

প্রপেৌঃ এসএে োেরুজ্জাোন, উেেহাব্যবস্থােে 

(গনে যাে), গনে যাে গবভ্াগ। 

মোবাইল: ০১৭৫৫৬৯৪১৬১ 

ইপেইল- kzamancenirman@gmail.com 

২। বাপেক্স-এর গবগভ্ন্ন গ্যাস 

মক্ষত্র, খনন প্রেেসহ 

প্রর্ান োর্ যালয়্, আঞ্চগলে 

োর্ যালয়্ ও অন্যান্য 

স্থােনার পূতয অবোঠাপো 

গনে যাে ও মেরােপতর 

গনগেপত্ত দরেত্র প্রগক্রয়্া 

বাস্তবায়্ন। 

গেগেআর-২০০৮ এর গবগর্ অনুর্ায়্ী দরেত্র গবজ্ঞগপ্ত 

প্রোশ, দরেত্র মূল্যায়্ন ও ঠিোদারী প্রগতষ্ঠান 

গনব যাচনপূব যে োর্ যাপদশ প্রদান। 

ে) ই-গজগে 

মোট যাল। 

খ) গনে যাে গবভ্াগ, 

বাপেক্স (প্রপর্াজয 

মক্ষপত্র) 

ে) গসগেটিইউ ের্তযে 

গনর্ যাগরত মূল্য। 

খ) গবনা মূসল্য 

গেগেআর-

২০০৮ 

অনুর্ায়্ী 

প্রপেৌঃ এসএে োেরুজ্জাোন, উেেহাব্যবস্থােে 

(গনে যাে), গনে যাে গবভ্াগ। 

মোবাইল: ০১৭৫৫৬৯৪১৬১ 

ইপেইল- kzamancenirman@gmail.com 
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গহসাব ও অর্ য গবভ্াগ 

ক্রবি  

নং 
সেিার নাি সেিা প্রদান পদ্ধবি 

প্রকয়াজনীয়  াগজপত্র 

এিং প্রাবিস্থান 

সেিার মূল্য এিং 

পবরকশাধ পদ্ধবি 

সেিা 

প্রদাকনর 

েিয়েীিা 

দাবয়ত্বরি  ি ম িমা (নাি, পদিী, স ান 

নং, ইকিইল) 

১। ক োম্পোনীর হিসোব প্রনয়ণ 

ও সংরক্ষণ 

ক োম্পোহনর চূডোন্ত হিসোব প্রস্তুত এবং বহিিঃ হনরীক্ষোর 

ব্যবস্থো গ্রিণ এবং হিসোব অনুম োদমনর জন্য কবোমড ে 

সভোয়  োর্ েপত্র উপস্থোপন 

হিসোব উপহবভোগ হবনোমূ্মে সম্ভোব্য 

সল্পত  

স ময় 

 

২। ক োম্পোনীর র্োবতীয় হবল 

পহরম োধ 

-ক্রয় বো কসবোর হবপরীমত হবল পহরম োধ। 

-ক্রয় কসবোর হবপরীমত হবল পহরম োধ োমল সর োহর 

হনয় োনুর্োয়ী হনধ েোহরত িোমর উৎসস্থমল আয় র ও মস  

 ত েন। 

 

দরপত্র উনু্মক্ত রণ ও মেোয়ন  হ টির সদস্যমদর 

সম্মোনী প্রদোন এবং অর্ েবছর স োপনোমন্ত উপযুক্ত 

সদস্যকদর প্রদোনকৃত সম্মোনী িমত  হত েত আয় মরর 

সনদপত্র প্রদোন। 

হিসোব উপহবভোগ হবনোমূ্মে সম্ভোব্য 

সল্পত  

স ময় 

এে এি িবরকুল ইেলাি 

 (উপম্িোব্যবস্থোপ  (বহোি) 

ক োবোইলিঃ ০১৭১৩২৩৫৬১২ 

ইকিইলোঃ 

dgmaccouts@bapex.org.bd 

৩। কবতন ভোতো সংহিষ্ট 

র্োবতীয়  োর্ েোবলী 

-ক োম্পোহনর   ে ত েো/  েচোরীমদর কবতন-ভোতোহদ 

পহরম োধ। 

-প্র োসন হবভোমগর হনমদ ে নো ক োতোমব  কবোনোস, 

এলএফএ, ছুটি নগদোয়ন,হ ক্ষোবৃহি ও বম য়োসি অন্যোন্য 

ভোতোহদ পহরম োমধর ব্যবস্থো গ্রিণ। 

-ফোইনোল কসমেলম ন্ট হিসোব লোস্ট কপ সোটি েহফম ে 

(এলহপহস) প্রস্তুত রণ। 

-কবতন, ভোতো ও অন্যোন্য পহরম োধ সংক্রোন্ত পহরম োমধর 

কজহভ প্রস্তুত রণ। 

-প্র োসন হবভোমগর হনমদ ে নো ক োতোমব  হবহভন্ন ধরমণর 

ঋণ (গৃি হন েোণ, - হম্পউেোর ক্রয়, ক োেরসোইম ল 

ক্রয়, বোই-সোইম ল ক্রয়) পহরম োধ এবং  োহস  

হভহিমত  ত েন। 

-ট্রোস্ট ফোন্ড  োখোর সুপোহর  ক োতোমব   হিহবউেহর 

হিসোব উপহবভোগ হবনোমূ্মে সম্ভোব্য 

সল্পত  

স ময় 
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ক্রবি  

নং 
সেিার নাি সেিা প্রদান পদ্ধবি 

প্রকয়াজনীয়  াগজপত্র 

এিং প্রাবিস্থান 

সেিার মূল্য এিং 

পবরকশাধ পদ্ধবি 

সেিা 

প্রদাকনর 

েিয়েীিা 

দাবয়ত্বরি  ি ম িমা (নাি, পদিী, স ান 

নং, ইকিইল) 

প্রহভমডন্ট ফোন্ড (হসহপএফ) ও কজনোমরল প্রহভমডন্ট ফোন্ড 

(হজহপএফ) এর অং  কবতন এবং স্থোনোন্তর এবং 

হববরণী ট্রাস্ট ফোন্ড  োখোয় কপ্ররণ। 

 

৪। ডহিউহপহপএফ ওয়ো েোরস প্রহফে পোটি েহসমপ ন এন্ড ওময়লমফয়োর ফোন্ড 

(ডহিউহপহপ এন্ড ডহিউএফ) এর আওতোয় সদস্যমদর 

 মে মুনোফা লভ্োং  ও হ ক্ষো সিোয়তো প্রদোন। আহর্ ে  

বছর ক মে সংহিষ্ট ফোমন্ডর হিসোৰ প্রণয়ন এবং হসএ 

ফো ে দ্বোরো হনরীক্ষোর  োেম  আহর্ ে  হিসোব ও প্রহতমবদন 

চুডোন্ত রণ। 

 

অর্ ে উপহবভোগ হবনোমূ্মে সম্ভোব্য 

সল্পত  

স ময় 

 

৫। ঋণপত্র স্থোপন ও 

ববমদহ   মদ্রোয় হবল 

পহরম োধ 

ক োম্পোনীর ববমদহ    োলো োল ক্রয় ও আ দোনীর জন্য 

ক্রয় আমদ  অনুর্োয়ী ব্যোংম  ঋণপত্র স্থোপন ও 

ববমদহ    োলো োল আ দোনী পরবতীমত ববমদহ   

মদ্রোয় মেূ্ পহরম োধ। 

 

অর্ ে উপহবভোগ হবনোমূ্মে সম্ভোব্য 

সল্পত  

স ময় 

ক োিোম্মদ নূর কিোমসন 

উপম্িোব্যবস্থোপ  (অর্ ে) 

ক োবোইলিঃ ০১৭৩০৭৯৫৯৪৭ 

ইকিইলোঃ 

dgmfinance@bapex.org.bd 

৬। বোমজে ও বোমজেোরী 

 মিোল 

ক োম্পোহনর বোহে ে  করহভহনউ, পহরচোলন ও মলধনী 

বোমজে (সংম োহধত ও প্রোক্কহলত) প্রস্তুত ও কবোড ে  র্তে  

অনুম োদন গ্রিমণর ব্যবস্থো রণ। অনুম োদমনর আমলোম  

চাহিদোর হবপরীমত বোমজে ছোড় রণ। 

 

অর্ ে উপহবভোগ হবনোমূ্মে সম্ভোব্য 

সল্পত  

স ময় 

৭। বী ো সংক্রোন্ত ক োম্পোনীর স্থায়ী   ে ত েো ও   েচোরীগণণর কগোহিবী ো, 

নগদ েো ো কলনমদমনর  ্ো  ইন কসফ,  ্ো  ইন 

ট্রোনহজে ও বী ো পহলহস, কনৌ বী ো পহলহস, ক োের বী ো 

পহলহস ইত্োহদ গ্রিমণর লক্ষ্যে হপ্রহ য়োম র পহর োণ 

হনণ েয়, পহরম োধ ও বী োর সনদ নবোয়মনর জন্য 

প্রময়োজনীয় ব্যোবস্থো গ্রিণ। 

বী োকৃত হবেয়োহদর ক্ষহতর কক্ষমত্র বী ো দোবী রণ ও 

অর্ ে উপহবভোগ হবনোমূ্মে সম্ভোব্য 

সল্পত  

স ময় 
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ক্রবি  

নং 
সেিার নাি সেিা প্রদান পদ্ধবি 

প্রকয়াজনীয়  াগজপত্র 

এিং প্রাবিস্থান 

সেিার মূল্য এিং 

পবরকশাধ পদ্ধবি 

সেিা 

প্রদাকনর 

েিয়েীিা 

দাবয়ত্বরি  ি ম িমা (নাি, পদিী, স ান 

নং, ইকিইল) 

আদোয়  রো। 

 

৮। ভহবষ্য তিহবল তিহবমলর নীহত োলো ও ট্রোস্টস্ট কবোমড ের হসদ্ধোন্ত অনুর্োয়ী 

সোধোরণ প্রহভমডন্ট ফোন্ড (হজহপএফ), কজনোমরল 

প্রহভমডন্ট ফোমন্ডর সদস্যমদর চোাঁদো  ত েন, সদস্যমদর 

 মে ঋণ হবতরণ, সদস্যমদর হনজস্ব তিহবমলর ৮০% 

েো ো উমিোলন, অবসর প্রোপ্ত চোকুরী িমত 

অবসরগ্রিণ োরী, পদত্োগ োরী   েকর্ তা-  েচোরীমদর 

সংহিষ্ট ফোমন্ডর প্রোপ্য অর্ ে পহরম োধ  এবং অবহ ষ্ট অর্ ে 

(যহদ র্োম ) তো  হবহনময়োগ। আহর্ ে  বছর ক মে সংহিষ্ট 

ফোমন্ডর হিসোব এবং হসএ ফো ে দ্বোরো হনরীক্ষোর  োেম  

হিসোব ও প্রহতমবদন চুড়োন্ত রণ। 

অর্ ে উপহবভোগ হবনোমূ্মে সম্ভোব্য 

সল্পত  

স ময় 

৯। করহভহনউ সংক্রোন্ত গ্যোস ও কতল হবক্রময়র হবপরীমত রোজস্ব সংগ্রি  রো 

এবং হবহভন্ন ক োম্পোহন িমত ক্রয়কৃত কতমলর মে 

পহর োমধর ৩  োমসর  মে পোওনো আদোময়র প্রমচষ্টো 

হিমসমব সংহিষ্ট ক োম্পোহন সংস্থো ও মন্ত্রণোলময়র সহিত 

পত্র কর্োগোমর্োগ এবং প্রময়োজমন হদ্ব-পক্ষীয় ও হত্রপক্ষীয় 

সভো আময়োজন প্রময়োজনীয় ব্যবস্থো গ্রিণ গ্যোস ও কতল 

হবক্রময়র তথ্য  ন্ত্রণোলয়/দপ্তর/সংস্থো/ম োম্পোহন সমমির 

চোহিদা ক োতোমব  কপ্ররণ। 

 

করহভহনউ উপহবভোগ হবনোমূ্মে সম্ভোব্য 

সল্পত  

স ময় 

ক োিোম্মদ নূর কিোমসন 

উপম্িোব্যবস্থোপ  (অর্ ে) 

ক োবোইলিঃ ০১৭৩০৭৯৫৯৪৭ 

ইকিইলোঃ 

dgmfinance@bapex.org.bd 

১০।  র ক োম্পোহনর আয় র হনণ েয়,  র পহরম োধ,  র  ো লো 

পহরচোলনো ও হ  োংসো  রো।  

 

করহভহনউ উপহবভোগ হবনোমূ্মে সম্ভোব্য 

সল্পত  

স ময় 

 

১১। এসহড ও ভ্োে সংক্রোন্ত গ্যোস ও কতল হবক্রময়র হবপরীমত প্রহত  োমসর ক ে 

 োর্ েহদবমসর  মে এসহড ও ভ্োে পহরম োধ জোতীয় 

রোজস্ব কবোমড ের সোমর্ কর্োগোমর্োগ গ্রিোন  রো, প্রময়োজমন 

হদ্বপক্ষীয় ও হত্রপক্ষীয় সভোর আময়োজন  রো।  এসহড ও 

করহভহনউ উপহবভোগ হবনোমূ্মে সম্ভোব্য 

সল্পত  

স ময় 
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ক্রবি  

নং 
সেিার নাি সেিা প্রদান পদ্ধবি 

প্রকয়াজনীয়  াগজপত্র 

এিং প্রাবিস্থান 

সেিার মূল্য এিং 

পবরকশাধ পদ্ধবি 

সেিা 

প্রদাকনর 

েিয়েীিা 

দাবয়ত্বরি  ি ম িমা (নাি, পদিী, স ান 

নং, ইকিইল) 

ভ্োে সংক্রোন্ত তথ্য মন্ত্রণোলয় / দপ্তর / সংস্থো / 

ক োম্পোহনসমমির চোহিদো ক োতোমব  কপ্ররণ। 

 

১২। নগদ পহরম োধ ও ব্যোং  

হিসোব সংক্রোন্ত 

ক োম্পোহনর আওতোধীন স ল ধরমনর নগদ/ব্যোংম র 

 োেম  পহরম োমধর ব্যবস্থো গ্রিণ,  োহস  ব্যোং  হস্থহত 

প্রহতমবদন কপমট্রোবোংলোয় কপ্ররণ। 

ব্যোং  গ্যোরোহন্ট ও অন্যোন্য ডকুম ন্ট সংরক্ষণ এবং 

উর্ধ্েতন  র্তেপমক্ষর অনুম োদনক্রম  কফরত প্রদোন। 

হনহদ েষ্ট স য়সী োর  মে ঠি োদোর/সরবরোি োরীর হন ে 

দরপত্র হবক্রয়। নগমদ অর্ ে গ্রিণ। 

করহভহনউ উপহবভোগ হবনোমূ্মে সম্ভোব্য 

সল্পত  

স ময় 
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স াম্পানী েবচিালয় 

ক্রবি  

নং 
সেিার নাি সেিা প্রদান পদ্ধবি 

প্রকয়াজনীয় 

 াগজপত্র এিং 

প্রাবিস্থান 

সেিার মূল্য এিং 

পবরকশাধ পদ্ধবি 

সেিা 

প্রদাকনর 

েিয়েীিা 

দাবয়ত্বরি  ি ম িমা (নাি, পদিী, স ান নং, 

ইকিইল) 

১। ের ার, েংেদ, িিণালয়, 

সপকরািাংলার চাবহদানুযায়ী িথ্য/ 

উপাত/ েিন্বয় েভার প্রবিকিদন 

প্রবিকিদন সপ্ররণ। 

িকুকিন্ট   জন-েংকযাগ ও 

আইন শািা 

বিনামূকল্য যিাশীঘ্র/ 

বনবদ মষ্ট 

িাবরকির 

িকধ্য 

সিাহাম্মদ আলী 

স াম্পানী েবচি ও িহাব্যিস্থাপ  

সিািাইলোঃ ০১৭৩০০৮৭১৯৯ 

ইকিইলোঃ cs@bapex.org.bd 

২। দুদ  / িথ্য  বিশন / অন্যান্য 

প্রবিষ্ঠান এর চাবহদা অনুযায়ী িথ্য / 

উপাত / প্রবিকিদন সপ্ররণ। 

িকুকিন্ট   জন-েংকযাগ  

ও আইন শািা 

বিনামূকল্য যিাশীঘ্র/ 

বনবদ মষ্ট 

িাবরকির 

িকধ্য 

৩। প্রািাণ্য বচত্র/েবচত্র/ িাংলাকদকশর 

বিবভন্ন ম্যাগাবজন/ জান মাকল প্র াকশর 

জন্য িথ্য/প্রবিকিদন প্রদানেহ ের াবর 

উকযাকগ আকয়াবজি বিবভন্ন সিলায় 

অংশগ্রহণ। 

 

িকুকিন্ট/ের াবর সেিা প্রদান।  জন-েংকযাগ  

ও আইন শািা 

বিনামূকল্য যিাশীঘ্র/ 

বনবদ মষ্ট 

িাবরকির 

িকধ্য 

৪। স াম্পাবনর উন্নয়ন  ায মক্রি 

জনোধারকণর জন্য প্রদশ মকনর ব্যিস্থা। 

ব্যানার/ক স্টুন  জন-েংকযাগ  

ও আইন শািা 

বিনামূকল্য যিাশীঘ্র 

৫। িাংলাকদশ গ্যাে আইন’ ২০১০, িথ্য 

অবধ ার আইন ‘২০০৯’ প্রভৃবির প্রচার 

প্রোর এিং এিদেংবিষ্ট 

িথ্য/প্রবিকিদন প্রদান। 

 

িকুকিন্ট  জন-েংকযাগ  

ও আইন শািা 

বিনামূকল্য/মূকল্যর 

বিবনিকয় ের াবর 

চালান 

যিাশীঘ্র/ 

বনবদ মষ্ট 

িাবরকির 

িকধ্য 

৬। িাবে ম  প্রবিকিদন প্রণয়ন, প্র াশ ও 

বিিরণ। 

 

সযাগাকযাকগর িাধ্যকি সিাি ম শািা িাকজর্ 

সিািাকি  

যিাশীঘ্র সিাহাম্মদ আলী 

স াম্পানী েবচি ও িহাব্যিস্থাপ  

সিািাইলোঃ ০১৭৩০০৮৭১৯৯ 

৭। ত্রদবন  পবত্র া েংরক্ষকণর ব্যিস্থা সযাগাকযাকগর িাধ্যকি  জন-েংকযাগ  িাকজর্ যিাশীঘ্র 
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ক্রবি  

নং 
সেিার নাি সেিা প্রদান পদ্ধবি 

প্রকয়াজনীয় 

 াগজপত্র এিং 

প্রাবিস্থান 

সেিার মূল্য এিং 

পবরকশাধ পদ্ধবি 

সেিা 

প্রদাকনর 

েিয়েীিা 

দাবয়ত্বরি  ি ম িমা (নাি, পদিী, স ান নং, 

ইকিইল) 

গ্রহণ। 

 

ও আইন শািা সিািাকি  ইকিইলোঃ cs@bapex.org.bd 

৮। বিবভন্ন জািীয় বদিকে েংবিষ্ট ে ল 

প্রবিষ্ঠানক  েহায়িা  রা। 

 

সযাগাকযাকগর িাধ্যকি  জন-েংকযাগ  

ও আইন শািা 

িাকজর্ 

সিািাকি  

যিাশীঘ্র 

৯। জনেংকযাগ েংবিষ্ট প্রকয়াজনীয় 

 ায মক্রি েম্পাদন। 

 

সযাগাকযাকগর িাধ্যকি  জন-েংকযাগ  

ও আইন শািা 

িাকজর্ 

সিািাকি  

যিাশীঘ্র 

১০। শুকভিা বিজ্ঞাপন। িকুকিন্ট  জন-েংকযাগ 

 ও আইন শািা 

িাকজর্ 

সিািাকি  

যিাশীঘ্র 

১১। স াম্পাবনর বিবভন্ন বিভাগ/বিবভশন 

 র্তম  েম্পাবদিব্য চুবক্তর বিেকয় 

আইবন িিািি গ্রহণ ও চুবক্ত স্বাক্ষর। 

 

বনকয়াবজি প্যাকনল আইনজীিীর বন র্ 

নবি/িকুকিন্ট সপ্ররণপূি ম  আইবন িিািি 

গ্রহণ সশকে চুবক্ত স্বাক্ষর। 

জন-েংকযাগ ও 

আইন শািা 

দাবিলকৃি বিকলর 

বিপরীকি সচ  

প্রদান। 

যিাশীঘ্র 

১২। উচ্চ, বনম্ন ও শ্রি আদালকি চলিান 

িািলােমূহ পবরচালনা। 

বনকয়াবজি আইনজীিীর িাধ্যকি পবরচাবলি 

িািলােমূকহর প্রকয়াজনীয়  ায মক্রি গ্রহণ 

 রা হয়। 

জন-েংকযাগ ও 

আইন শািা 

দাবিলকৃি বিকলর 

বিপরীকি সচ  

প্রদান। 

যিাশীঘ্র 

১৩। আইন উপকদষ্টা ও প্যাকনল আইনজীিী 

বনকয়াগ। 

পবরচালনা পে মদ এর অনুকিাদনক্রকি 

পবত্র ায় বিজ্ঞবি প্র াশপূি ম  প্রকয়াজনীয় 

েংখ্য  আইনজীিী বনকয়াগ  রা হয়। 

জন-েংকযাগ ও 

আইন শািা 

দাবিলকৃি বিকলর 

বিপরীকি সচ  

প্রদান। 

যিাশীঘ্র 

১৪। এবজএি, ইবজএি ও সিাি ম েভা। 

 

স াম্পাবনর বনয়ি অনুযায়ী। সিাি ম শািা বিনামূকল্য যিাশীঘ্র 

১৫। অবির্  াি ম এিং জকয়ন্ট ি   াি মেহ 

বিবভন্ন ের াবর, আধা-ের াবর 

প্রবিষ্ঠাকনর োকি সযাগাকযাগ। 

১) স াম্পানীর িাবে ম  োধারণ েভা এিং 

সিাি ম েভায় অনুকিাদনক্রকি িাৎেবর  

পাবরশ্রবিক র বিবনিকয় স াম্পানীর বনরীক্ষা 

 ায মক্রি েম্পকন্নর জন্য অবির্  াি ম বনকয়াগ 

 রা হয়। 

সিাি ম শািা ১) দাবিলকৃি 

বিকলর বিপরীকি  

সচ  প্রদান  রা 

হয়। 

 

যিাশীঘ্র 
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ক্রবি  

নং 
সেিার নাি সেিা প্রদান পদ্ধবি 

প্রকয়াজনীয় 

 াগজপত্র এিং 

প্রাবিস্থান 

সেিার মূল্য এিং 

পবরকশাধ পদ্ধবি 

সেিা 

প্রদাকনর 

েিয়েীিা 

দাবয়ত্বরি  ি ম িমা (নাি, পদিী, স ান নং, 

ইকিইল) 

 

২)  স াম্পানীর িাবে ম  োধারণ েভা এিং 

সিাি ম েভার অনুকিাদনক্রকি অনলাইকন 

ের াবর ব  জিা প্রদানপূি ম  জকয়ন্ট ি  

স াম্পাবনকি িাবে ম  বরর্ান ম দাবিল  রা হয় 

এিং পরিিীকি সযাগাকযাকগর িাধ্যকি 

 াইল পাশ  রাকনা হয়। 

 

২) অনলাইকনর 

িাধ্যকি ের াবর 

ব  জিা প্রদান 

 রা হয়। 

১৬। সিাি ম বেদ্ধান্ত অিবহি রণ। 

 

আন্তোঃবিভাগীয় পত্র সপ্ররণ। সিাি ম শািা বিনামূকল্য যিাশীঘ্র 

১৭। সিাি ম বেদ্ধান্ত েংক্রান্ত যাবচি িথ্য 

প্রদান। 

 

যিাযি  র্তমপকক্ষর অনুকিাদনক্রকি 

ছায়াবলবপ প্রদান। 

সিাি ম শািা বিনামূকল্য যিাশীঘ্র 

১৮। োধারণ বিেকয় িিািি। 

 

যিাযি  র্তমপকক্ষর অনুকিাদনক্রকি। সিাি ম শািা বিনামূকল্য যিাশীঘ্র 
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প্রশােন বিভাগ 

ক্রবি  

নং 
সেিার নাি সেিা প্রদান পদ্ধবি 

প্রকয়াজনীয় 

 াগজপত্র এিং 

প্রাবিস্থান 

সেিার মূল্য এিং 

পবরকশাধ পদ্ধবি 

সেিা 

প্রদাকনর 

েিয়েীিা 

দাবয়ত্বরি  ি ম িমা (নাি, পদিী, স ান নং, 

ইকিইল) 

১। প্রাবিষ্ঠাবন  োিাবজ  দায়িদ্ধিা 

(CSR)  

সেিা প্রিযাশীর আকিদকনর সপ্রবক্ষকি 

স াম্পানীর প্রাবিষ্ঠাবন  োিাবজ  

দায়িদ্ধিা (CSR) িহবিল হকি 

স াম্পানীর পবরচালনা পে মকদর অনুকিাদকনর 

সপ্রবক্ষকি বিবভন্ন োিাবজ , বশক্ষামূল , 

সেিা প্রদান ারী, ধিীয়, ক্রীিা ও প্রবিিন্ধী 

প্রবিষ্ঠানক  আবি ম  েহকযাবগিা প্রদান  রা 

হয়। 

 

প্রশােন বিভাগ 

 

 

বিনা মূকল্য 

 

৩৫ বদন 

 

সিাোঃ িঞ্জুরুল হ   

উপিহাব্যিস্থাপ  (পাকে মাকনল) ০১৭০৮৪৫৭৫২০ 

২। বিবভন্ন জািীয় বদিে উযাপন  

(আন্তজমাবি  িার্তভাো বদিে, 

স্বাধীনিা বদিে, বিজয় বদিে, জািীয় 

সশা  বদিে, জািীয় জ্বালাবন বনরাপতা 

বদিে ও অন্যান্য বদিে) 

অব োে ম ওকয়লক য়ার একোবেকয়শন, 

িাোক্রীপ, বেবিএ এিং ইউবনয়ন  

৩। িাবে ম  িনকভাজন, ক্রীিা প্রবিকযাগীিা, 

োংস্কৃবি  অনুষ্ঠান, ঈদ-এ-বিলাদুন্নিী 

িাোক্রীপ 

 

 

পাকে মাকনল উপবিভাগ: 

োধারণ প্রশােন শািা ( ি ম িমা) 

১।  ি ম িমাকদর স াম্পানীর চাকুরীকি 

স্থায়ী রণ 

নতুন বনকয়াগপ্রাি  ি ম িমাকদর অনুকূকল 

স াম্পানীর বচব ৎো উপবিভাগ  র্তম  প্রদত 

শারীবর   সযাগ্যিা েনদ, বনয়িণ ারী 

 ি ম িমা  র্তম  েকন্তােজন  পত্র এিং 

ইবিিাচ  পুবলশ সভবরব ক শকনর বভবতকি 

 

পাকে মাকনল 

উপবিভাগ 

োধারণ শািা 

 

বিনামূকল্য 

 

যিােিকয় 

সিাোঃ িঞ্জুরুল হ   

উপিহাব্যিস্থাপ  (পাকে মাকনল)  

০১৭০৮৪৫৭৫২০ 
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ক্রবি  

নং 
সেিার নাি সেিা প্রদান পদ্ধবি 

প্রকয়াজনীয় 

 াগজপত্র এিং 

প্রাবিস্থান 

সেিার মূল্য এিং 

পবরকশাধ পদ্ধবি 

সেিা 

প্রদাকনর 

েিয়েীিা 

দাবয়ত্বরি  ি ম িমা (নাি, পদিী, স ান নং, 

ইকিইল) 

েংবিষ্ট  ি ম িমার চাকুরী াল ০৬ (ছয়) 

িাে উতীণ ম হকল স াম্পানীর চাকুরীকি 

বনয়বিি  রা হয়। 

২।  ি ম িমাকদর িদলী, পদায়ন,  

েংযুবক্ত রণ এিং অব্যাহবি প্রদান 

 

 র্তমপক্ষীয় বেদ্ধান্ত সিািাকি  যিােিকয় 

০৭  বদন 

৩। র্াইিকস্ককলর সপ্রবক্ষকি সিিন বনধ মারণ, 

িাবে ম  ইনবক্রকিন্ট প্রদান এিং জািীয় 

সিিন সস্ককলর প্রবক্রয়া রণ ও সিিন 

ত্রিেম্য দূরী রণ 

 

বিবধ-বিধান অনুযায়ী যিােিকয় 

৪। শংিলামূল  ব্যিস্থা/বিভাগীয় 

িািলা/িদন্ত/ অনুেন্ধান/আইনগি 

বিেয়াবদ  

 

প্রকয়াজন অনুযায়ী েংবিষ্ট বিবধ-বিধাকনর 

আকলাক  

যিােিকয় 

৫। দির আকদশ/অব ে আকদশ/অব ে 

স্মার /বিজ্ঞবি 

 

 র্তমপকক্ষর বনকদ মশনার আকলাক  যিােিকয় 

৬। িিণালয় ও সপকরািাংলার 

বনকদ মশনা/চাবহদাপকত্রর আকলাক  

প্রশােবন  বিেকয় বিবভন্ন িথ্যাবদ 

সপ্ররণ 

চাবহদার সপ্রবক্ষকি যিােিকয় 

৭।  ি ম িমাকদর ব্যবক্তগি নবি েংরক্ষণ 

 

বিবধ-বিধান অনুযায়ী েি মদা 

৮। প্রাবন্ত  স্যবিধা/ওকয়লক য়ার  স াম্পানী প্রিবিমি প্রাবন্ত  স্যবিধা অনুযায়ী যিােিকয় 

৯। স াম্পানীর স্থায়ী  ি ম িমা 

 ি মচারীগকণর অনুকূকল বশক্ষােহায়  

সেিা প্রিযাশীকদর আকিদকনর সপ্রবক্ষকি 

বিবধ-বিধান অনুযায়ী 

যিােিকয় 
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ক্রবি  

নং 
সেিার নাি সেিা প্রদান পদ্ধবি 

প্রকয়াজনীয় 

 াগজপত্র এিং 

প্রাবিস্থান 

সেিার মূল্য এিং 

পবরকশাধ পদ্ধবি 

সেিা 

প্রদাকনর 

েিয়েীিা 

দাবয়ত্বরি  ি ম িমা (নাি, পদিী, স ান নং, 

ইকিইল) 

ভািা ও বৃবত প্রদান 

১০। আন্তজমাবি  পােকপার্ ম ইস্যয 

প্রবক্রয়া রণ 

 

সেিা প্রিযাশীকদর আকিদকনর সপ্রবক্ষকি 

বিবধ-বিধান অনুযায়ী 

০৩ বদন 

১১। বিবিধ বিেকয় সেিা প্রদান সেিা প্রিযাশীকদর আকিদকনর সপ্রবক্ষকি 

েংবিষ্ট বিবধ সিািাকি  

যিােিকয় 

 

বনকয়াগ ও পকদান্নবি শািা 

১।  ি ম িমা বনকয়াগ  স াম্পানীর বিবভন্ন বিভাকগর অনুকূকল 

প্রকয়াজনীয়  ি ম িমা বনকয়াকগর চাবহদার 

সপ্রবক্ষকি েংবিষ্ট বিবধ-বিধান অনুযায়ী 

 

পাকে মাকনল 

উপবিভাগ 

বনকয়াগ ও 

পকদান্নবি শািা 

বিনামূকল্য যিােিকয় সিাোঃ িঞ্জুরুল হ  

উপিহাব্যিস্থাপ  (পাকে মাকনল)  

০১৭০৮৪৫৭৫২০ 

২।  ি ম িমাকদর পকদান্নবি/ বেকল শন/ 

পদায়ন 

 

বিবধ-বিধান অনুযায়ী   

 

সপনশন ও ছুটি শািা 

১।  ি ম িমাগকণর অিেকরাতর ছুটি প্রদান েংরবক্ষি সর ি মপত্র ও সেিা প্রিযাশীকদর 

আকিদকনর সপ্রবক্ষকি  

পাকে মাকনল 

উপবিভাগ 

সপনশন ও ছুটি  

শািা 

বিনামূকল্য যিােিকয় সিাোঃ িঞ্জুরুল হ  

উপিহাব্যিস্থাপ  (পাকে মাকনল) ০১৭০৮৪৫৭৫২০ 

২।  ি ম িমাকদর চূিান্ত পাওনাবদর বহোি 

প্রস্তুি রণ 

েংরবক্ষি সর ি মপত্র ও সেিা প্রিযাশীকদর 

আকিদকনর সপ্রবক্ষকি  

যিােিকয় 

৩।  ি ম িমাকদর সপনশন প্রদান সেিা প্রিযাশীকদর আকিদন ও  েংরবক্ষি 

নবিপকত্রর সর ি ম অনুযায়ী 

যিােিকয় 

৪।  ি ম িমাগকণর িাৎেবর  ত্রনবিবত , 

অবজমি, অস্যস্থিাজবনি, িার্তত্ব ালীন, 

সেিা প্রিযাশীকদর আকিদন ও  েংরবক্ষি 

নবি পকত্রর সর ি ম অনুযায়ী  

যিােিকয় 
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ক্রবি  

নং 
সেিার নাি সেিা প্রদান পদ্ধবি 

প্রকয়াজনীয় 

 াগজপত্র এিং 

প্রাবিস্থান 

সেিার মূল্য এিং 

পবরকশাধ পদ্ধবি 

সেিা 

প্রদাকনর 

েিয়েীিা 

দাবয়ত্বরি  ি ম িমা (নাি, পদিী, স ান নং, 

ইকিইল) 

িবহোঃিাংলাকদশ, বশক্ষা ছুটি এিং  

বলকয়ন প্রবক্রয়া ও সর ি মভূক্ত রণ 

৫। সিবি যাল  াি ম প্রদান বিবধ-বিধান অনুযায়ী যিােিকয় 

 

সেিা উপবিভাগ: 

োধারণ সেিা শািা 

ক্রবি  

নং 

সেিার নাি সেিা প্রদান পদ্ধবি প্রকয়াজনীয় 

 াগজপত্র এিং 

প্রাবিস্থান 

সেিার মূল্য এিং 

পবরকশাধ পদ্ধবি 

সেিা 

প্রদাকনর 

েিয়েীিা 

দাবয়ত্বরি  ি ম িমা (নাি, পদিী, স ান নং, 

ইকিইল) 

১। প্রধান  ায মালয়, িাকপে ভিন এ পাবন- 

পয়োঃব্যিস্থাপনা, বিদুযৎ, গ্যাে বিল 

পবরকশাধ এিং আউর্কোবে মং বভবতকি 

বিবনং োবভ মে ও বনরাপতার  াকজ 

বনকয়াবজি   িীকদর বিল পবরকশাধ 

 

ের াবর বিবধ-বিধান এিং এিদেংক্রান্ত 

চুবক্ত সিািাকি  

 

 

সেিা উপবিভাগ           

োধারণ  শািা 

 

 

বিনামূকল্য 

 

 

যিােিকয় 

সিাোঃ আোদ উল্লাহ্  

উপিহাব্যিস্থাপ  (কেিা)  ০১৭১৩১২৯৬৮৩ 

২।  ি ম িমা/ ি মচারীকদর পবরচয়পত্র প্রদান 

 

সর ি ম অনুযায়ী  

৩।  ি ম িমাগকণর আিাবে  সর্বলক ান ও 

সিািাইল স্যবিধা প্রদান 

 

পবরচালনা পে মদ  র্তম  অনুকিাবদি প্রাবন্ত  

স্যবিধাবদর আওিায় প্রাপ্যিা অনুযায়ী  

৪। িাকপে ভিন রক্ষণাকিক্ষণ, 

ইকলবি যাল, পাবন ও পয়োঃব্যিস্থাপনা 

  

োি মক্ষবণ   

৫। িিণালয়, সপকরািাংলা এিং অন্যান্য 

স াম্পানী েমূকহর বচঠিপত্র সপ্ররণ ও 

প্রকয়াজন অনুযায়ী 
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ক্রবি  

নং 

সেিার নাি সেিা প্রদান পদ্ধবি প্রকয়াজনীয় 

 াগজপত্র এিং 

প্রাবিস্থান 

সেিার মূল্য এিং 

পবরকশাধ পদ্ধবি 

সেিা 

প্রদাকনর 

েিয়েীিা 

দাবয়ত্বরি  ি ম িমা (নাি, পদিী, স ান নং, 

ইকিইল) 

বিবল ব্যিস্থাপনা 

 

৬।  বিবিধ সেিা প্রধান সেিা প্রিযাশীকদর আকিদন অনুযায়ী বিবধ 

সিািাকি  

 

একির্, বেব উবরটি এিং প্রকর্া ল শািা 

১। স াম্পানীর বনজস্ব/বলজ/ভািায় গৃহীি 

জবির িদারব   

 

ের াবর বিবধ-বিধান ও চুবক্ত সিািাকি   

 

সেিা উপবিভাগ           

একির্, 

বেব উবরটি এিং 

প্রকর্া ল শািা 

 

 

 

বিনা মূকল্য 

 

 

যিােিকয় 

সিাোঃ আোদ উল্লাহ্ উপিহাব্যিস্থাপ  (কেিা)  

০১৭১৩১২৯৬৮৩ 

২। বনরাপতা বিধান/কজারদার রণ েংবিষ্ট 

দির আকদশ/বিজ্ঞবি জাবর 

 

 র্তমপকক্ষর বনকদ মশনা সিািাকি  

৩। িিণালয়, সপকরািাংলা ও িাকপে 

পবরচালনা পে মদেহ ে ল ঊর্ধ্মিন 

 ি ম িমাবৃকন্দর প্রকর্া ল প্রদান 

 

প্রকয়াজন অনুযায়ী 

৪। স াম্পানীর প্রধান  ায মালকয়র 

সেৌন্দয মিধ মন ও নাে মারী ব্যিস্থাপনা 

 

োি মক্ষবণ  

 

যানিাহন শািা 

১। স্থায়ী   ি ম িমা/ ি মচারীকদর অব কে 

আনা-সনয়ার জন্য ভািাকৃি এিং 

স াম্পানীর বনজস্ব (পুকলর) 

যানিাহন/গাবির িদারব  

সেিা প্রিযাশীকদর প্রকয়াজন অনুযায়ী এিং 

চুবক্ত সিািাকি  

 

 

সেিা উপবিভাগ           

যানিাহন শািা 

 

 

বিনামূকল্য 

 

 

যিােিকয় 

সিাোঃ আোদ উল্লাহ্ উপিহাব্যিস্থাপ  (কেিা)  

০১৭১৩১২৯৬৮৩ 
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ক্রবি  

নং 

সেিার নাি সেিা প্রদান পদ্ধবি প্রকয়াজনীয় 

 াগজপত্র এিং 

প্রাবিস্থান 

সেিার মূল্য এিং 

পবরকশাধ পদ্ধবি 

সেিা 

প্রদাকনর 

েিয়েীিা 

দাবয়ত্বরি  ি ম িমা (নাি, পদিী, স ান নং, 

ইকিইল) 

  

২। স াম্পানীর িাবে ম  িনকভাজন, 

ক্রীিানুষ্ঠান, োংস্কৃবি  অনুষ্ঠান এিং 

বিবভন্ন বদিে উপলকক্ষয আকয়াবজি 

অনুষ্ঠাকন যািায়াকির জন্য গাবি 

েরিরাহ 

 

প্রকয়াজন অনুযায়ী   

৩। যানিাহন ক্রকয়র উকযাগ 

 

 র্তমপকক্ষর বেদ্ধান্ত সিািাকি   

৪। গাবি ভািা রণ এিং ভািা চুবক্ত 

নিায়ন 

 

 র্তমপকক্ষর বেদ্ধান্ত সিািাকি   

৫। স াম্পানীর বনজস্ব (পুকলর) 

যানিাহন/গাবির সরবজকেশন,  

ব র্কনে নিায়ন, ট্যাে-সর্াক ন ও  

সিরািকির চাবহদা প্রদান 

 

ের াবর বিবধ সিািাকি  এিং  সেিা 

প্রিযাশীকদর চাবহদা অনুযায়ী 

 

 

েংস্থাপন উপবিভাগ:  

োধারণ প্রশােন শািা ( ি মচারী) 

ক্রবি  

নং 
সেিার নাি সেিা প্রদান পদ্ধবি 

প্রকয়াজনীয় 

 াগজপত্র এিং 

প্রাবিস্থান 

সেিার মূল্য এিং 

পবরকশাধ পদ্ধবি 

সেিা 

প্রদাকনর 

েিয়েীিা 

দাবয়ত্বরি  ি ম িমা (নাি, পদিী, স ান নং, 

ইকিইল) 

১।  ি মচারীকদর চাকুরী স্থায়ী রণ প্রবক্রয়া বচব ৎো উপবিভাগ  র্তম  প্রদত শারীবর   

সযাগ্যিা েনদ, বনয়িণ ারী  ি ম িমা  র্তম  

েংস্থাপন 

উপবিভাগ 

 

বিনামূকল্য 

 

যিােিকয় 

সিাোঃ জাব র সহাকেন উপিহাব্যিস্থাপ  
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ক্রবি  

নং 
সেিার নাি সেিা প্রদান পদ্ধবি 

প্রকয়াজনীয় 

 াগজপত্র এিং 

প্রাবিস্থান 

সেিার মূল্য এিং 

পবরকশাধ পদ্ধবি 

সেিা 

প্রদাকনর 

েিয়েীিা 

দাবয়ত্বরি  ি ম িমা (নাি, পদিী, স ান নং, 

ইকিইল) 

েকন্তােজন  পত্র এিং ইবিিাচ  পুবলশ 

সভবরবভক শকনর বভবতকি েংবিষ্ট  ি মচারীর 

চাকুরী াল ০৬ (ছয়) িাে উতীণ হকল স্থায়ী 

পকদর অনুকূকল নতুন বনকয়াগপ্রাি 

 ি মচারীকদর স াম্পানীর চাকুরীকি বনয়বিি 

 রা হয় 

োধারণ শািা 

 

(েংস্থাপন) ০১৭৫৫৬৪৫৪৯৫ 

২।  ি মচারীকদর িদলী, পদায়ন,  

েংযুবক্ত রণ  

 

 র্তমপক্ষীয় বেদ্ধান্ত সিািাকি      

৪। শংিলামূল  ব্যিস্থা/বিভাগীয় 

িািলা/িদন্ত/ অনুেন্ধান/ আইনগি 

বিেয়াবদ/ইউবনয়ন েংবিষ্ট  ায মািলী 

েংবিষ্ট বিবধ-বিধান অনুযায়ী     

৫। িিণালয় ও সপকরািাংলার 

বনকদ মশনা/চাবহদার আকলাক  প্রশােবন  

বিেকয় বিবভন্ন িথ্যাবদ সপ্ররণ 

বনকদ মশনা/চাবহদার সপ্রবক্ষকি     

৬। দির আকদশ/অব ে স্মার /বিজ্ঞবি  র্তমপকক্ষর বনকদ মশনার আকলাক      

৭।  ি মচারীকদর ব্যবক্তগি নবি েংরক্ষণ বিবধ-বিধান অনুযায়ী     

৮। সিানাে/েম্মানী/ইনকেনটিভে বিবধ-বিধান অনুযায়ী     

৯। বিবিধ বিেকয় সেিা প্রদান সেিা প্রিযাশীকদর আকিদকনর সপ্রবক্ষকি 

েংবিষ্ট বিবধ সিািাকি  

    

 

বনকয়াগ ও পকদান্নবি শািা 

১।  ি মচারী বনকয়াগ 

(স্থায়ী/বনয়বিি/অস্থায়ী/আউর্কোবে মং)   

স াম্পানীর চাবহদার সপ্রবক্ষকি েংবিষ্ট বিবধ-

বিধান অনুযায়ী  

েংস্থাপন 

উপবিভাগ বনকয়াগ 

বিনামূকল্য যিােিকয় সিাোঃ জাব র সহাকেন                
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ক্রবি  

নং 
সেিার নাি সেিা প্রদান পদ্ধবি 

প্রকয়াজনীয় 

 াগজপত্র এিং 

প্রাবিস্থান 

সেিার মূল্য এিং 

পবরকশাধ পদ্ধবি 

সেিা 

প্রদাকনর 

েিয়েীিা 

দাবয়ত্বরি  ি ম িমা (নাি, পদিী, স ান নং, 

ইকিইল) 

 ও পকদান্নবি  

শািা 

উপিহাব্যিস্থাপ  (েংস্থাপন) ০১৭৫৫৬৪৫৪৯৫ 

২।  ি মচারীকদর পকদান্নবি/বেকল শন/ 

পদায়ন 

 

বিবধ-বিধান অনুযায়ী   

৩। র্াইিকস্ককলর সপ্রবক্ষকি সিিন বনধ মারণ 

িাবে ম  ইনবক্রকিন্ট প্রদান ও সিিন 

ত্রিেম্য দূরী রণ 

 

বিবধ-বিধান অনুযায়ী 

 

সপনশন, ছুটি ও সলান শািা 

১।  ি মচারীকদর অিেকরাতর ছুটি প্রদান েংরবক্ষি সর ি মপত্র ও সেিা প্রিযাশীকদর 

আকিদকনর সপ্রবক্ষকি  

েংস্থাপন 

উপবিভাগ 

সপনশন, ছুটি ও 

সলান শািা 

বিনামূকল্য যিােিকয়  সিাোঃ জাব র সহাকেন                

উপিহাব্যিস্থাপ  (েংস্থাপন) ০১৭৫৫৬৪৫৪৯৫ 

২।  ি মচারীকদর চূিান্ত পাওনাবদর বহোি 

প্রস্তুি রণ 

 

েংরবক্ষি সর ি মপত্র ও সেিা প্রিযাশীকদর 

আকিদকনর সপ্রবক্ষকি  

৩।  ি মচারীকদর সপনশন প্রদান সেিা প্রিযাশীকদর আকিদন ও  েংরবক্ষি 

নবিপকত্রর সর ি ম অনুযায়ী 

৪।  ি মচারীকদর িাৎেবর , ত্রনবিবত , 

অবজমি, অস্যস্থিাজবনি, িার্তত্ব ালীন, 

িবহোঃিাংলাকদশ ছুটি প্রবক্রয়া ও 

সর ি মভূক্ত রণ 

 

সেিা প্রিযাশীকদর আকিদন ও েংরবক্ষি নবি 

পকত্রর সর ি ম অনুযায়ী  

৫।  সলান প্রবক্রয়া রণ 

(জবি ক্রয়/গৃহ বনি মাণ/গৃহ 

েম্প্রোরণ/ফ্ল্যার্ ও ির্র োইক ল 

ক্রয়)  

সেিা প্রিযাশীকদর আকিদকনর সপ্রবক্ষকি 

েংবিষ্ট বিবধ-বিধান অনুযায়ী  
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ক্রবি  

নং 
সেিার নাি সেিা প্রদান পদ্ধবি 

প্রকয়াজনীয় 

 াগজপত্র এিং 

প্রাবিস্থান 

সেিার মূল্য এিং 

পবরকশাধ পদ্ধবি 

সেিা 

প্রদাকনর 

েিয়েীিা 

দাবয়ত্বরি  ি ম িমা (নাি, পদিী, স ান নং, 

ইকিইল) 

 

৬। সিবি যাল  াি ম প্রদান 

 

বিবধ-বিধান অনুযায়ী 

 

ব ে ম্যাকনজকিন্ট উপবিভাগ: 

১। প্রশােবন  ও ভান্ডার  ি ম িমা 

িদবল/েংযুক্ত/পদায়ন  

স াম্পানীর িনন প্র ল্প, গ্যােকক্ষত্র, বরগ 

সিইজ স্থাপনা, ভূপদাবি ম  জবরপ প্র ল্প, 

ভূিাবি  জবরপ দল ইিযাবদ প্র কল্পর 

চাবহদার সপ্রবক্ষকি  র্তমপক্ষীয় বেদ্ধান্ত 

সিািাকি  

ব ে 

ম্যাকনজকিন্ট 

উপবিভাগ 

 

বিনামূকল্য যিােিকয়  াজী িাহবুবুল আলি  

উপিহাব্যিস্থাপ  (ব ে ম্যাকনজকিন্ট) 

০১৭৩০৭৯৫৯৪৯ 

২। প্র ল্প এলা ায় আইন শঙ্খলা ও 

প্রশােবন   াকজ েহকযাবগিা প্রদান 

িনন প্র ল্প, গ্যােকক্ষত্র, বরগ সিইজ স্থাপনা, 

ভূপদাবি ম  জবরপ প্র ল্প, ভূিাবি  জবরপ 

দল ইিযাবদ প্র কল্পর োকি স্থানীয় প্রশােন ও 

আইন শঙ্খলা বনয়িণ ারী  র্তমপকক্ষর 

েিন্বয় োধন 
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পরীক্ষাগার বিভাগ  

১.১। নাগবর  সেিাোঃ 

 

ক্রবি  

নং 

সেিার নাি সেিা প্রদান পদ্ধবি প্রকয়াজনীয় 

 াগজপত্র এিং 

প্রাবিস্থান 

সেিার মূল্য এিং 

পবরকশাধ পদ্ধবি 

সেিা 

প্রদাকনর 

েিয়েীিা 

দাবয়ত্বরি  ি ম িমা (নাি, পদিী, স ান নং, 

ইকিইল) 

১। ব্যবক্তিাবল ানাধীন প্রবিষ্ঠান সিক  

প্রাি বশলা নমুনার 

িাইকক্রাপ্যাবলকয়কন্টালবজ যাল 

এনালাইবেে 

Zoom Stereo Microscope 

এর োহাকে জীিাশ্ম েনাক্ত রকণর িাধ্যকি 

Sample এর Age & 

Depositional Environment 

বনণ ময় রণ 

পরীক্ষাগার বিভাগ িাকপে  র্তম  

বনধ মাবরি চাজম ও 

বনয়ি অনুযায়ী 

Sample 

এর ধরণ ও 

পবরিাকণর 

উপর 

বনভমরশীল 

োবিহা সচৌধুরী 

ব্যিস্থাপ  (ভূিি), পরীক্ষাগার বিভাগ 

সিািাইলোঃ ০১৭০০৭১১৯২০ 

sabihanita@gmail.com 

২। ব্যবক্তিাবল ানাধীন প্রবিষ্ঠান সিক  

প্রাি বশলা নমুনার 

সেবিকিকন্টালবজ যাল এনালাইবেে 

ASTM এর িাধ্যকি Sample এর 

Grain Size Analysis   

পরীক্ষাগার বিভাগ িাকপে  র্তম  

বনধ মাবরি চাজম ও 

বনয়ি অনুযায়ী 

Sample 

এর ধরণ ও 

পবরিাকণর 

উপর 

বনভমরশীল 

সিাছাোঃ শাহানাজ সহাকেন 

ব্যিস্থাপ  (ভূিি), পরীক্ষাগার বিভাগ 

সিািাইলোঃ ০১৭০০৭১১৯২১ 

shahanaj.bapex@gmail.com 

৩। ব্যবক্তিাবল ানাধীন প্রবিষ্ঠান সিক  

প্রাি বশলা নমুনার বিনাকরলবজ যাল  

এনালাইবেে 

XRD যকির িাধ্যকি Mineral 

Identification & 

Quantification 

পরীক্ষাগার বিভাগ িাকপে  র্তম  

বনধ মাবরি চাজম ও 

বনয়ি অনুযায়ী 

Sample 

এর ধরণ ও 

পবরিাকণর 

উপর 

বনভমরশীল 

৪। ব্যবক্তিাবল ানাধীন প্রবিষ্ঠান সিক  

প্রাি বশলা নমুনার সপকরাগ্রাব  যাল 

এনালাইবেে 

Polarizing Microscope এর 

িাধ্যকি Sample এর 

Petrographycal Analysis 

পরীক্ষাগার বিভাগ িাকপে  র্তম  

বনধ মাবরি চাজম ও 

বনয়ি অনুযায়ী 

Sample 

এর ধরণ ও 

পবরিাকণর 

mailto:shahanaj.bapex@gmail.com
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ক্রবি  

নং 

সেিার নাি সেিা প্রদান পদ্ধবি প্রকয়াজনীয় 

 াগজপত্র এিং 

প্রাবিস্থান 

সেিার মূল্য এিং 

পবরকশাধ পদ্ধবি 

সেিা 

প্রদাকনর 

েিয়েীিা 

দাবয়ত্বরি  ি ম িমা (নাি, পদিী, স ান নং, 

ইকিইল) 

উপর 

বনভমরশীল 

৫। ব্যবক্তিাবল ানাধীন প্রবিষ্ঠান সিক  

প্রাি বরজাভমার র /ক ার এনালাইবেে 

বিবভন্ন অনুেন্ধান/উন্নয়ন কূপ েমূহ হকি 

আগি নমুনােমূকহর বিকিেণ সশকে 

প্রবিকিদন প্রস্তি 

পরীক্ষাগার বিভাগ িাকপে  র্তম  

বনধ মাবরি চাজম ও 

বনয়ি অনুযায়ী 

চাবহদা ারী 

প্রবিষ্ঠান 

 র্তম  

আকরাবপি 

েিয়েীিা 

পয মন্ত 

ওয়াবহদ বিয়া, উপ-িহাব্যিস্থাপ , সিািাইল 

নম্বরোঃ ০১৭১৭০৭৭৭৩১, 

wahidmiaarun@gmail.com 

৬। ব্যবক্তিাবল ানাধীন প্রবিষ্ঠান সিক  

প্রাি গ্যাে,  নকিনকের্, পাবন, 

স ার াটিং, বশলা-নমুনা েংগ্রহ, 

বিকিেণ, প্রবিকিদন প্রণয়ন 

 র্তমপক্ষীয় অনুকিাদনক্রকি েংবিষ্ট 

প্রবিষ্ঠাকনর চাবহদাক্রকি নমুনােমূহ যিাযি 

পদ্ধবিকি বিকিেণ, প্রবিকিদন প্রণয়ন ও 

সপ্ররণ 

পরীক্ষাগার বিভাগ িাকপে  র্তম  

বনধ মাবরি চাজম ও 

বনয়ি অনুযায়ী 

নমুনার 

েংখ্যা ও 

বিকিেকণর 

ধরকনর উপর 

বনভমরশীল 

সিাহাম্মদ আবে  ই রাি িান, ব্যিস্ত্হাপ  

(রোয়ন), 

সিািাইল:০১৭০০৭১১৯১১, 

ashif_eqram@bapex.com.bd 

৭। বিশ্ববিযালকয়র বশক্ষািী ও 

গকিে কদর িথ্য-উপাত, স ার ও 

অন্যান্য নমুনা প্রদান ও বিকিেণ 

স ার নমুনা ও িার্াপ্রদানেহ  র্তমপক্ষীয় 

অনুকিাদনক্রকি প্রকয়াজনীয় পদকক্ষপ গ্রহণ 

পরীক্ষাগার বিভাগ িাকপে  র্তম  

বনধ মাবরি চাজম ও 

বনয়ি অনুযায়ী 

েংবিষ্টকদর 

োকি 

আকলাচনা 

োকপকক্ষ 

ওয়াবহদ বিয়া, উপ-িহাব্যিস্থাপ , সিািাইল 

নম্বরোঃ ০১৭১৭০৭৭৭৩১, 

wahidmiaarun@gmail.com 

৮। বিশ্ববিযালকয়র বশক্ষািীকদর বশক্ষা 

 ায মক্রি (ইন্টান মবশপ/ইন-

প্ল্যান্টকরবনং/ল্যািবভবজর্) এ েহায়িা 

 র্তমপক্ষীয় অনুকিাদনক্রকি প্রকয়াজনীয় 

পদকক্ষপ গ্রহণ 

পরীক্ষাগার বিভাগ িাকপে  র্তম  

বনধ মাবরি চাজম ও 

বনয়ি অনুযায়ী 

েংবিষ্টকদর 

োকি 

আকলাচনা 

োকপকক্ষ 
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ক্রবি  

নং 

সেিার নাি সেিা প্রদান পদ্ধবি প্রকয়াজনীয় 

 াগজপত্র এিং 

প্রাবিস্থান 

সেিার মূল্য এিং 

পবরকশাধ পদ্ধবি 

সেিা 

প্রদাকনর 

েিয়েীিা 

দাবয়ত্বরি  ি ম িমা (নাি, পদিী, স ান নং, 

ইকিইল) 

 

 

 

১.২ প্রাবিষ্ঠাবন  সেিাোঃ 

 

ক্রবি  

নং 

সেিার নাি সেিা প্রদান পদ্ধবি প্রকয়াজনীয় 

 াগজপত্র এিং 

প্রাবিস্থান 

সেিার মূল্য এিং 

পবরকশাধ পদ্ধবি 

সেিা 

প্রদাকনর 

েিয়েীিা 

দাবয়ত্বরি  ি ম িমা (নাি, পদিী, স ান নং, 

ইকিইল) 

১। সপকরািাংলার অন্যান্য স াম্পাবন ও 

IOC সিক  প্রাি বশলা নমুনার 

িাইকক্রাপ্যাবলকয়কন্টালবজ যাল 

এনালাইবেে 

Zoom Stereo Microscope 

এর োহাকে জীিাশ্ম েনাক্ত রকণর িাধ্যকি 

Sample এর Age & 

Depositional Environment 

বনণ ময় রণ 

পরীক্ষাগার বিভাগ িাকপে  র্তম  

বনধ মাবরি চাজম ও 

বনয়ি অনুযায়ী 

Sample 

এর ধরণ ও 

পবরিাকণর 

উপর 

বনভমরশীল 

োবিহা সচৌধুরী 

ব্যিস্থাপ  (ভূিি), পরীক্ষাগার বিভাগ 

সিািাইলোঃ ০১৭০০৭১১৯২০ 

sabihanita@gmail.com 

২। সপকরািাংলার অন্যান্য স াম্পাবন ও 

IOC সিক  প্রাি বশলা নমুনার 

সেবিকিকন্টালবজ যাল এনালাইবেে 

ASTM এর িাধ্যকি Sample এর 

Grain Size Analysis   

পরীক্ষাগার বিভাগ িাকপে  র্তম  

বনধ মাবরি চাজম ও 

বনয়ি অনুযায়ী 

Sample 

এর ধরণ ও 

পবরিাকণর 

উপর 

বনভমরশীল 

সিাছাোঃ শাহানাজ সহাকেন 

ব্যিস্থাপ  (ভূিি), পরীক্ষাগার বিভাগ 

সিািাইলোঃ ০১৭০০৭১১৯২১ 

shahanaj.bapex@gmail.com 

৩। সপকরািাংলার অন্যান্য স াম্পাবন ও 

IOC সিক  প্রাি বশলা নমুনার 

বিনাকরলবজ যাল এনালাইবেে 

XRD যকির িাধ্যকি Mineral 

Identification & 

Quantification 

পরীক্ষাগার বিভাগ িাকপে  র্তম  

বনধ মাবরি চাজম ও 

বনয়ি অনুযায়ী 

Sample 

এর ধরণ ও 

পবরিাকণর 

উপর 

বনভমরশীল 
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৪। সপকরািাংলার অন্যান্য স াম্পাবন ও 

IOC সিক  প্রাি বশলা নমুনার 

সপকরাগ্রাব  যাল এনালাইবেে 

Polarizing Microscope এর 

িাধ্যকি Sample এর 

Petrographical Analysis 

পরীক্ষাগার বিভাগ িাকপে  র্তম  

বনধ মাবরি চাজম ও 

বনয়ি অনুযায়ী 

Sample 

এর ধরণ ও 

পবরিাকণর 

উপর 

বনভমরশীল  

৫। সপকরািাংলার অন্যান্য স াম্পাবন ও 

IOC সিক  প্রাি বরজাভমার র /ক ার 

এনালাইবেে 

বিবভন্ন অনুেন্ধান/উন্নয়ন কূপেমূহ হকি 

আগি নমুনােমূকহর বিকিেণ সশকে 

প্রবিকিদন প্রস্তি 

পরীক্ষাগার বিভাগ িাকপে  র্তম  

বনধ মাবরি চাজম ও 

বনয়ি অনুযায়ী 

চাবহদা ারী 

প্রবিষ্ঠান 

 র্তম  

আকরাবপি 

েিয়েীিা 

পয মন্ত 

 

ওয়াবহদ বিয়া, উপ-িহাব্যিস্থাপ , সিািাইল 

নম্বরোঃ ০১৭১৭০৭৭৭৩১,  

wahidmiaarun@gmail.com 

৬। আইওবে, সপকরািাংলার বিবভন্ন 

স াম্পাবন, ের ারী বিদুযৎক ন্দ্র েহ 

বিবভন্ন প্রবিষ্ঠান  র্তম  সপ্রবরি গ্যাে, 

 নকিনকের্, পাবন, স ার াটিং, বশলা 

নমুনা েংগ্রহ, বিকিেণ, প্রবিকিদন 

প্রণয়ন ও সপ্ররণ। 

 র্তমপক্ষীয় অনুকিাদনক্রকি েংবিষ্ট 

প্রবিষ্ঠাকনর চাবহদাক্রকি নমুনােমূহ যিাযি 

পদ্ধবিকি বিকিেণ, প্রবিকিদন প্রণয়ন ও 

সপ্ররণ 

 

পরীক্ষাগার বিভাগ 

িাকপে  র্তম  

বনধ মাবরি চাজম ও 

বনয়ি অনুযায়ী 

নমুনার 

েংখ্যা ও 

বিকিেকণর 

ধরকণর উপর 

বনভমরশীল। 

সিাহাম্মদ আবে  ই রাি িান, ব্যিস্ত্হাপ  

(রোয়ন), 

সিািাইল: ০১৭০০৭১১৯১১, 

ashif_eqram@bapex.com.bd 

 

 

 

১.৩ অভযন্তরীণ সেিাোঃ 

ক্রবি  

নং 

সেিার নাি সেিা প্রদান পদ্ধবি প্রকয়াজনীয় 

 াগজপত্র এিং 

প্রাবিস্থান 

সেিার মূল্য এিং 

পবরকশাধ পদ্ধবি 

সেিা 

প্রদাকনর 

েিয়েীিা 

দাবয়ত্বরি  ি ম িমা (নাি, পদিী, স ান নং, 

ইকিইল) 

১। িাইকক্রাপ্যাবলকয়কন্টালবজ যাল বিকিেণ Zoom Stereo Microscope 

এর োহাকে জীিাশ্ম েনাক্ত রকণর িাধ্যকি 

Sample এর Age & 

Depositional Environment 

পরীক্ষাগার বিভাগ িাকপে  র্তম  

বনধ মাবরি চাজম ও 

বনয়ি অনুযায়ী 

নমুনার ধরণ 

ও পবরিাকণর 

উপর 

বনভমরশীল 

োবিহা সচৌধুরী 

ব্যিস্থাপ  (ভূিি), পরীক্ষাগার বিভাগ 

সিািাইলোঃ০১৭০০৭১১৯২০ 

sabihanita@gmail.com 
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ক্রবি  

নং 

সেিার নাি সেিা প্রদান পদ্ধবি প্রকয়াজনীয় 

 াগজপত্র এিং 

প্রাবিস্থান 

সেিার মূল্য এিং 

পবরকশাধ পদ্ধবি 

সেিা 

প্রদাকনর 

েিয়েীিা 

দাবয়ত্বরি  ি ম িমা (নাি, পদিী, স ান নং, 

ইকিইল) 

বনণ ময় রণ ও প্রবিকিদন প্রণয়ন  

 সেবিকিকন্টালবজ যাল বিকিেণ ASTM এর িাধ্যকি Sample এর 

Grain Size Analysis ও 

প্রবিকিদন প্রণয়ন 

পরীক্ষাগার বিভাগ িাকপে  র্তম  

বনধ মাবরি চাজম ও 

বনয়ি অনুযায়ী 

নমুনার ধরণ 

ও পবরিাকণর 

উপর 

বনভমরশীল 

সিাছাোঃ শাহানাজ সহাকেন 

ব্যিস্থাপ  (ভূিি), পরীক্ষাগারবিভাগ 

সিািাইলোঃ০১৭০০৭১১৯২১ 

shahanaj.bapex@gmail.com 

 বিনাকরলবজ যাল বিকিেণ XRD যকির িাধ্যকি Mineral 

Identification & 

Quantification ও প্রবিকিদন 

প্রণয়ন 

পরীক্ষাগার বিভাগ িাকপে  র্তম  

বনধ মাবরি চাজম ও 

বনয়ি অনুযায়ী 

নমুনার ধরণ 

ও পবরিাকণর 

উপর 

বনভমরশীল 

 সপকরাগ্রাব  যাল বিকিেণ Polarizing Microscope এর 

িাধ্যকি Sample এর 

Petrographical Analysis ও 

প্রবিকিদন প্রণয়ন 

পরীক্ষাগার বিভাগ িাকপে  র্তম  

বনধ মাবরি চাজম ও 

বনয়ি অনুযায়ী 

নমুনার ধরণ 

ও পবরিাকণর 

উপর 

বনভমরশীল 

 বরজাভমার র /ক ার বিকিেণ বিবভন্ন অনুেন্ধান/উন্নয়ন কূপ েমূহ হকি 

আগি নমুনা েমূকহর বিকিেণ সশকে 

প্রবিকিদন প্রস্তি 

 

পরীক্ষাগার বিভাগ িাকপে  র্তম  

বনধ মাবরি চাজম ও 

বনয়ি অনুযায়ী 

চাবহদা ারী 

প্রবিষ্ঠান 

 র্তম  

আকরাবপি 

েিয়েীিা 

পয মন্ত 

সিাোঃ িাবলদ আহাকম্মদ িান          

ব্যিস্থাপ  (ভূিি), পরীক্ষাগার বিভাগ 

সিািাইলোঃ ০১৭০০৭১১৯২৭ 

khalid@bapex.com.bd 

 িাকপে এর গ্যােকক্ষত্রেমূহ সিক  

িাবে  রুটিন গ্যাে,  নকিনকের্ ও 

পাবন নমুনা েংগ্রহ ও বিকিেণ 

িহনকযাগ্য বেবলন্ডার/কিািকল নমুনা েংগ্রহ, 

Gas Chromatograph ও 

অন্যান্য যকির োহাকে নমুনা বিকিেণ, 

প্রবিকিদন প্রণয়ন  

পরীক্ষাগার বিভাগ িাকপে  র্তম  

বনধ মাবরি চাজম ও 

বনয়ি অনুযায়ী 

প্রবি িাকের 

সশে 

 ি মবদিকের 

সভিকর 

সিাহাম্মদ আবে  ই রাি িান, ব্যিস্ত্হাপ  

(রোয়ন), 

সিািাইল: ০১৭০০৭১১৯১১, 

ashif_eqram@bapex.com.bd 

 িনন ও ওয়া মওভার কূকপর বিএেটি ও 

অন্যান্য সর্বিং এর েিয় গ্যাে, 

 নকিনকের্ ও পাবন নমুনা েংগ্রহ ও 

িহনকযাগ্য বেবলন্ডার / সিািকল নমুনা েংগ্রহ, 

Gas Chromatrograph ও 

অন্যান্য যকির োহাকে নমুনা বিকিেণ, 

পরীক্ষাগার বিভাগ িাকপে  র্তম  

বনধ মাবরি চাজম ও 

বনয়ি অনুযায়ী 

নমুনার 

েংখ্যা ও 

বিকিেকণর 
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ক্রবি  

নং 

সেিার নাি সেিা প্রদান পদ্ধবি প্রকয়াজনীয় 

 াগজপত্র এিং 

প্রাবিস্থান 

সেিার মূল্য এিং 

পবরকশাধ পদ্ধবি 

সেিা 

প্রদাকনর 

েিয়েীিা 

দাবয়ত্বরি  ি ম িমা (নাি, পদিী, স ান নং, 

ইকিইল) 

বিকিেণ প্রবিকিদন প্রণয়ন  ধরকণর উপর 

বনভমরশীল 

 স ার- াটিং, আউর্ক্রপ ইিযাবদ 

বশলানমুনা বিকিেণ 

CS Analyzer/ Elemental 

Analyzer/ Rock Eval ইিযাবদ 

যকির োহাকে নমুনা বিকিেণ, প্রবিকিদন 

প্রণয়ন  

পরীক্ষাগার বিভাগ িাকপে  র্তম  

বনধ মাবরি চাজম ও 

বনয়ি অনুযায়ী 

নমুনার 

েংখ্যা ও 

বিকিেকণর 

ধরকণর উপর 

বনভমরশীল 

 ওকয়ল বেকিকন্টশন  াকজ ব্যিহৃিব্য 

নমুনা বেকিন্ট স্লাবর প্রস্তুি ও পরীক্ষণ 

িনন/ওয়া ম ওভার কূপ সিক  সপ্রবরি 

বেকিন্ট ও আযাবিটিভ এর েিন্বকয় বেকিন্ট 

স্লাবর নমুনা প্রস্তুি রণ এিং প্রস্তুিকৃি 

slurry নমুনার গুণাগুণ পরীক্ষণ, 

প্রবিকিদন প্রণয়ন  

পরীক্ষাগার বিভাগ িাকপে  র্তম  

বনধ মাবরি চাজম ও 

বনয়ি অনুযায়ী 

নমুনার 

েংখ্যা ও 

বিকিেকণর 

ধরকণর উপর 

বনভমরশীল 

 েীপ গ্যাে ও সিল নমুনা বিকিেণ Gas Chromatograph ও 

অন্যান্য যকির োহাকে নমুনা বিকিেণ, 

প্রবিকিদন প্রণয়ন  

পরীক্ষাগার বিভাগ িাকপে  র্তম  

বনধ মাবরি চাজম ও 

বনয়ি অনুযায়ী 

নমুনার 

েংখ্যা ও 

বিকিেকণর 

ধরকণর উপর 

বনভমরশীল 

 গ্লাই ল, িািক বি যাল, সিল, পাবন 

ইিযাবদ নমুনা বিকিেণ 

যিাযি পদ্ধবিকি নমুনা বিকিেণ, প্রবিকিদন 

প্রণয়ন  

পরীক্ষাগার বিভাগ 

 

িাকপে  র্তম  

বনধ মাবরি চাজম ও 

বনয়ি অনুযায়ী 

নমুনার 

েংখ্যা ও 

বিকিেকণর 

ধরকণর উপর 

বনভমরশীল 

 বিবিে/বিআকয়ানাইজি ওয়ার্ার 

প্রস্তুি রণ ও প্রদান 

 র্তমপক্ষীয় বনকদ মশক্রকি 

বিবিলি/বিআকয়ানাইজি ওয়ার্ারপ্ল্যান্ট এর 

োহাকে প্রস্তুি রণ  

পরীক্ষাগার বিভাগ িাকপে  র্তম  

বনধ মাবরি চাজম ও 

বনয়ি অনুযায়ী 

েংবিষ্টকদর 

োকি 

আকলাচনা 

োপাকক্ষ 
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সর্ বন যাল োবভ মকেে বিভাগ 

ওকয়ল বেকিকন্টশন উপবিভাগোঃ  

ক্রবি  

নং 
সেিার নাি সেিা প্রদান পদ্ধবি 

প্রকয়াজনীয় 

 াগজপত্র এিং 

প্রাবিস্থান 

সেিার মূল্য এিং 

পবরকশাধ পদ্ধবি 

সেিা 

প্রদাকনর 

েিয়েীিা 

দাবয়ত্বরি  ি ম িমা (নাি, পদিী, 

স ান নং, ইকিইল) 

০১। বিবভন্ন িনন 

কূকপ 

বেকিকন্টশন 

োবভ মে প্রদান  

িাকপে এর বনজস্ব অিিা সপকরািাংলার আওিাধীন 

প্রবিষ্ঠাকনর বিবভন্ন িননকূকপর বজটিও ও বড্রবলং সপ্রাগ্রাকির 

আকলাক  অনুেন্ধান ও উন্নয়ন কূকপর পয মায়বভবত  স বেং  

বেকিকন্টশন এিং ওয়া মওভার কূকপর প্রকয়াজনীয় 

Cement, Cement additives বনি মাচন ও ক্রয় 

পূি ম  কূকপর Cement Slurry Design প্রস্তুবি, 

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 ইিযাবদ  াকজ বেকিকন্টশন োবভ মে প্রদান  রা 

হয়।        

ওকয়ল বেকিকন্টশন 

উপবিভাগ,  

সর্ বন যাল 

োবভ মকেে 

বিভাগ/প্রশােন 

বিভাগ,িাকপে।  

 ) িাকপকের 

বনজস্ব  কূকপ 

প্রচবলি বনয়ি 

অনুযায়ী োবভ মে 

প্রদান। 

 

ি)কপকরািাংলার 

বনয়িণাধীন 

প্রবিষ্ঠাকন জ্বালানী 

িিণালয়  র্তম  

বনধ মাবরি বনয়ি ও 

চাজম  অনুযায়ী। 

 

 াকজর 

ধরন ও 

চুবক্ত 

অনুযায়ী।  

সিাোঃ িবিউর রহিান 

উপিহাব্যিস্থাপ  (বেকিকন্টশন) 

০১৭৫৫৬৪৯৮১৪ 

dgm_cmt@bapex.com.bd 

০২।  ওকয়ল 

বেকিকন্টশন 

োবভ মকের 

সপকরািাংলার আওিাধীন প্রবিষ্ঠাকনর অনুেন্ধান/উন্নয়ন/ 

মূল্যায়ণ কূপেমূকহ বজটিও এিং বড্রবলং সপ্রাগ্রাকির আকলাক   

বেকিকন্টশন োবভ মকের পরািশ ম সেিা প্রদান  রা হয়।     

ওকয়ল বেকিকন্টশন 

উপবিভাগ,  

সর্ বন যাল 

সপকরািাংলার 

বনয়িণাধীন 

প্রবিষ্ঠাকন জ্বালানী 

িিণালয়  র্তম  

 াকজর 

ধরন ও 

চুবক্ত 

সিাোঃ িবিউর রহিান 

উপিহাব্যিস্থাপ  (বেকিকন্টশন) 

mailto:dgm_cmt@bapex.com.bd
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পরািশ ম সেিা োবভমকেে 

বিভাগ/প্রশােন 

বিভাগ, িাকপে। 

বনধ মাবরি বনয়ি ও 

চাজম  অনুযায়ী। 

অনুযায়ী।  ০১৭৫৫৬৪৯৮১৪ 

dgm_cmt@bapex.com.bd 

 

 

কূপ পরীক্ষণ উপবিভাগোঃ 

ক্রবি  

নং 

সেিার 

নাি 
সেিা প্রদান পদ্ধবি 

প্রকয়াজনীয় 

 াগজপত্র এিং 

প্রাবিস্থান 

সেিার মূল্য এিং 

পবরকশাধ 

পদ্ধবি 

সেিা 

প্রদাকনর 

েিয়েীিা 

দাবয়ত্বরি  ি ম িমা (নাি, পদিী, 

স ান নং, ইকিইল) 

০১। বিবভন্ন 

কূকপ 

বিএেটি 

োবভ মে 

প্রদান 

িাকপে এর বনজস্ব অিিা সপকরািাংলার আওিাধীন 

বিবভন্ন কূকপ বিএেটি োবভ মে প্রদান  কর কূকপ 

সিল/গ্যাে িাবণবজয  বভবতকি িজুদ েনাক্ত  রা হয়। 

DST োবভমকেে এর জন্য প্রকয়াজনীয় িাকজর্ DPP-সি 

েংরক্ষণ  রা। িদানুযায়ী আন্তজমাবি  দরপত্র ত্রিরী ও 

যিাযি  র্তমপক্ষীয় অনুকিাদন োকপকক্ষ র্তিীয় পক্ষীয় 

সেিা গ্রহকণর িাধ্যকি অনুেন্ধানমূল  কূকপ িাবণবজয  

বভবতকি হাইকড্রা াি মন িজুদ ও AOF  বনধ মারণ  রা 

হয়। 

কূপ পরীক্ষণ 

উপবিভাগ, 

সর্ বন যাল 

োবভ মকেে 

বিভাগ/প্রশােন 

বিভাগ,িাকপে।  

িাকপে এর বনজস্ব 

কূকপ দরপত্র 

মূল্যায়ণ োকপকক্ষ 

চুবক্ত সিািাকি  

বনধ মাবরি চাজম ও 

বনয়ি অনুযায়ী।    

 াকজর ধরন 

ও পবরবধ 

অনুযায়ী 

৩০-৬০ 

বদন।। 

সিাোঃ বজল্লুর রহিান 

উপিহাব্যিস্থাপ  (কর্বিং) 

০১৭০০-৭১২০৩৮ 

jillur1961@gmail.com 

প্রক ৌোঃ সিাোঃ সিাজাকম্মল হ  

ের ার 

ব্যিস্থাপ  (কর্বিং) 

০১৭০০-৭১১৯১৩  

testing@bapex.com.bd 

mailto:dgm_cmt@bapex.com.bd
mailto:jillur1961@gmail.com
mailto:testing@bapex.com.bd
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০২। বিবভন্ন 

কূকপ 

ওকয়ল 

সর্বিং  

োবভ মে 

প্রদান 

িাকপে এর বনজস্ব অিিা সপকরািাংলার আওিাধীন 

বিবভন্ন কূকপ কূপ-পরীক্ষণ যিপাবি ব্যিহার  কর প্রবি 

বিবলয়ন গ্যাকে condensate, গ্যাে ও পাবনর 

পবরিাণ বনবিি  কর কূকপর অবিিাি সফ্ল্া বনরূপণ 

 রা হয়।  

কূপ পরীক্ষণ 

উপবিভাগ, 

সর্ বন যাল 

োবভ মকেে 

বিভাগ/প্রশােন 

বিভাগ, িাকপে। 

 ) িাকপকের বনজস্ব  

কূকপ প্রচবলি বনয়ি 

অনুযায়ী োবভ মে 

প্রদান। 

 

ি) অন্যান্য 

স াম্পাবনকি চুবক্ত 

োকপকক্ষ বনধ মাবরি 

চাজম ও বনয়ি 

অনুযায়ী।  

 াকজর ধরন 

ও পবরবধ 

অনুযায়ী 

১০-৬০ 

বদন।। 

সিাোঃ বজল্লুর রহিান 

উপিহাব্যিস্থাপ  (কর্বিং) 

০১৭০০-৭১২০৩৮ 

jillur1961@gmail.com 

 

প্রক ৌোঃ সিাোঃ সিাজাকম্মল হ  

ের ার 

ব্যিস্থাপ  (কর্বিং) 

০১৭০০-৭১১৯১৩  

testing@bapex.com.bd 

 

 

িাি ইবঞ্জবনয়াবরং উপবিভাগোঃ  

ক্রবি  

নং 
সেিার নাি সেিা প্রদান পদ্ধবি 

প্রকয়াজনীয় 

 াগজপত্র এিং 

প্রাবিস্থান 

সেিার মূল্য এিং 

পবরকশাধ 

পদ্ধবি 

সেিা 

প্রদাকনর 

েিয়েীিা 

দাবয়ত্বরি  ি ম িমা (নাি, পদিী, স ান নং, 

ইকিইল) 

০১।  িাি 

ইবঞ্জবনয়াবরং 

োবভ মে প্রদান 

িাকপে এর বনজস্ব অিিা সপকরািাংলার 

আওিাধীন প্রবিষ্ঠাকনর বিবভন্ন িননকূকপর 

বজটিও, বড্রবলং সপ্রাগ্রাি ও ওয়া মওভার 

সপ্রাগ্রাকির আকলাক  অনুেন্ধান, উন্নয়ন ও 

িাি ইবঞ্জবনয়াবরং 

উপবিভাগ, 

সর্ বন যাল 

োবভ মকেে 

 ) িাকপকের বনজস্ব  

কূকপ প্রচবলি বনয়ি 

অনুযায়ী োবভ মে 

 াকজর 

ধরন ও 

চুবক্ত 

শ্যািল কুিার িাকলা  

উপ-িহাব্যিস্থাপ  (রোয়ন)  

mailto:jillur1961@gmail.com
mailto:testing@bapex.com.bd
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ওয়া মওভার কূকপর িাি সপ্রাগ্রাি ত্রিবর ও 

িাি সপ্রাগ্রাি অনুযায়ী বড্রবলং ফ্লুইকির ধরন 

ও স বি যাল বনি মাচন এিং ক্রয় পূি ম  

বড্রবলং ফ্লুইকির ত্রিবশষ্টয অি মাৎ Sp. Gr., 

Viscosity, pH, Gel Strength, 

Fluid Loss, Yield Point, 

Solid content, Chloride 

content, Oil content ইিযাবদ 

বনয়িণ  রিোঃ িাি এিং  িবপ্ল্শন ফ্লুইি 

ত্রিবর ও রক্ষনাকিক্ষণ  কর িাি 

ইবঞ্জবনয়াবরং োবভ মে প্রদান  রা হয়।    

বিভাগ/প্রশােন 

বিভাগ, িাকপে।  

 

প্রদান। 

 

ি)কপকরািাংলার 

বনয়িণাধীন 

প্রবিষ্ঠাকন জ্বালানী 

িিণালয়  র্তম  

বনধ মাবরি বনয়ি ও 

চাজম  অনুযায়ী। 

 

  

অনুযায়ী। িাি ইবঞ্জবনয়াবরং উপবিভাগ 

০১৭৫৫-৫৫৫৩৯০ 

shyamalbalo@gmail.com/ 

mudengineering@bapex.com.bd 

 

০২। িাি 

ইবঞ্জবনয়াবরং 

োবভ মে 

পরািশ ম সেিা 

সপকরািাংলার আওিাধীন প্রবিষ্ঠাকনর 

অনুেন্ধান/উন্নয়ন/ মূল্যায়ণ/ওয়া মওভার 

কূপেমূকহ বজটিও এিং বড্রবলং সপ্রাগ্রাকির 

আকলাক   পরািশ ম সেিা প্রদান  রা হয়।   

িাি ইবঞ্জবনয়াবরং 

উপবিভাগ, 

সর্ বন যাল 

োবভ মকেে 

বিভাগ/প্রশােন 

বিভাগ, িাকপে।  

 

সপকরািাংলার 

বনয়িণাধীন 

প্রবিষ্ঠাকন জ্বালানী 

িিণালয়  র্তম  

বনধ মাবরি বনয়ি ও 

চাজম  অনুযায়ী। 

 

 াকজর 

ধরন ও 

চুবক্ত 

অনুযায়ী। 

শ্যািল কুিার িাকলা  

উপ-িহাব্যিস্থাপ  (রোয়ন)  

িাি ইবঞ্জবনয়াবরং উপবিভাগ 

০১৭৫৫-৫৫৫৩৯০ 

shyamalbalo@gmail.com/ 

mudengineering@bapex.com.bd 

 

 

 

mailto:shyamalbalo@gmail.com/
mailto:mudengineering@bapex.com.bd
mailto:shyamalbalo@gmail.com/
mailto:mudengineering@bapex.com.bd


cÖvwZôvwbK †mevt f‚c`vw_©K wefvM, ev‡c· 

 

2wW mvBmwgK DcvË GKy¨BwRkb DcwefvM 
ev‡c· Gi wbR¯^ A_ev †c‡Uªvevsjvi AvIZvaxb cÖwZôv‡bi Rb¨ 2wW mvBmwgK Rwi‡ci gva¨‡g †`‡ki AbvbymÜvbK…Z (Unexplored) GjvKvq m¤¢ve¨ mvBmwgK wjW wPwýZ Kiv nq| 

cieZ©x‡Z wPwýZ mvBmwgK wjWmg~‡n †K¬vR wMÖW 2wW mvBmwgK Rwic cwiPvjbvi gva¨‡g f‚MV‡bi Ae¯’vb I e¨vwß wbwðZ K‡i bZzb AbymÜvb/Dbœqb K‚‡ci †jv‡Kkb cÖ`v‡bi Rb¨ 2wW 

mvBmwgK DcvË msMÖn Kiv nq| 

 

µwgK 
bs 

†mevi bvg †mev cÖ`vb c×wZ cÖ‡qvRbxq 
KvMRcÎ 

Ges 
cÖvwß¯’vb 

†mevi g~j¨ 
Ges 

cwi‡kva 
c×wZ 

†mev 
cÖ`v‡bi 
mgqmxgv 

`vwqZ¡iZ Kg©KZ©v 
(bvg, c`ex, †dvb 

bs, B‡gBj) 

1| wRwcGm, 
¯‹vDwUs I 
mv‡f© †mKkb 

2wW mvBmwgK DcvË msMÖ‡ni j‡ÿ¨ AZ¨vaywbK hš¿cvwZ †hgb GPS, 

Trimble Controller, Total station (S5 & S6), Trimble TDL 

450H, Juno 5 Series, GNSS Receiver (R8,R10) Ges GPSeismic, 

Trimble Geomatics Office, Trimble Business Center I ArcGIS 

mdUIq¨vi e¨envi K‡I mv‡f© wRI‡gwUªi ZË¡xq c‡q›U ¸‡jvi ev Í̄‡e 
m¤¢ve¨Zv hvPvB Kiv nq| 
GQvovI ev‡c· A_ev †c‡Uªvevsjvi AvIZvaxb cÖwZôv‡bi Pvwn`vbymv‡i 
Well Celler Survey Ges †Kvb K~‡ci Ae¯’vb gvV ch©v‡q wM‡q mwVK 
fv‡e wPwýZ Kiv nq|  

f‚c`vw_©K 
wefvM, 
ev‡c· 

ev‡c· 
KZ©…K 

wba©vwiZ PvR© 
I wbqg 
Abyhvqx 

Kv‡Ri 
aiY I 
cwiwa 
Abyhvqx 

ZvwiKzjBmjvg, 
e¨e¯’vcK(f~c`v_©) 
01713188925 

pdrupkalpa9@g

mail.com 

  

2| wdì WvUv 
†KvqvwjwU 
K‡›Uªvj †mKkb 

DcvË msMÖ‡ni j‡ÿ¨ wbw`©ó GjvKvq 2wW mvBmwgK c¨vivwgUvi I wWRvBb 
Kiv nq| mvemv‡d©m wRIjwRi Dci wfwË K‡I Optimum Charge 

Depth I cvwicvwk¦©K ¯’vcbv Avg‡j wb‡q mwVK PvR© wba©viY Kiv nq| 
DrK…ó DcvË wbwðZ Kivi j‡ÿ¨ mv‡f© , wWªwjs, †jAvDU I †iKwW©s Kvh©µg 
mkix‡i gvVch©v‡q Ges mKj DcvË wewfbœ mdUIqv‡ii (Geoland, 

Geovation, ArcGIS) mvnv‡h¨ K‡qK av‡c gvb wbqš¿Y Kiv nq| 
mvBmwgK Dcv‡Ëi gvbwbqš¿Y wbwðZ K‡I cÖwµqvKib Dc‡hvMx K‡i 
cÖ‡mwms kvLvq †cÖiY Kiv nq|  
 
 
 
 

f‚c`vw_©K 
wefvM, 
ev‡c· 

ev‡c· 
KZ©…K 

wba©vwiZ PvR© 
I wbqg 
Abyhvqx 

Kv‡Ri 
aiY I 
cwiwa 
Abyhvqx 

mailto:pdrupkalpa9@gmail.com
mailto:pdrupkalpa9@gmail.com


3| †iKwW©s 
†mKkb 

DcvË msMÖ‡ni j‡ÿ¨ wbw ©̀ó GjvKvq QC †mKkb cÖ`Ë 2wW mvBmwgK 
jvBb wWRvBb I  Data Recording Parameters †gvZv‡eK Field 

Digitizer Unit(FDU) mshy³ Cable Ges 
Geophone/Hydrophone (Receiver) Layout Kiv nq| 
AZ¨vaywbK e428-Lite Software Install K„Z Server/Client 

Computer Gi gva¨‡g Layout K…Z jvBb Ges Receiver mg~‡ni 
trouble shoot (i.e. Resistance, Tilt, Leakage, CMRR and 

Noise etc) K‡i S/N ratio MÖnY‡hvMv¨ mxgvi g‡a¨ wb‡q Avmv nq| QC 

†mKkb cÖ`Ë SPS, Server/ClientComputerG Upload K‡i SPS 

Abyhvqx gv‡Vi ‡jvWK„Z explosive, Shooting system (SGD-S) 

Gi gva¨‡g Explosion NwU‡q Receivers Gi gva¨‡g DcvË msMÖn K‡i 
Server/Client Computer Gi gva¨‡g Network attached 

storage (NAS) G SEG-D format G DcvË Rgv Kiv nq|msM„nxZ 
DcvË cieZ©x‡Z QC †mKkb G ‡cÖiY Kiv nq|  
 

GQvovI gv‡V e¨eüZ Server/Client Computer mn Cable, Geophone  

I Avbylw½K hš¿cvwZ †givgZ I iÿYv‡eÿ‡Yi Kv‡R †mKk‡b wbqwgZ Kiv nq|  

 

f‚c`vw_©K 
wefvM, 
ev‡c· 

ev‡c· 
KZ©…K 

wba©vwiZ PvR© 
I wbqg 
Abyhvqx 

Kv‡Ri 
aiY I 
cwiwa 
Abyhvqx 

4|  

 
we‡ùviK 
`ªe¨vw` 
e¨env‡ii Rb¨ 
AbygwZ I 
jvB‡mÝ MÖnY  

 

2wW DcvË msMÖ‡ni Kv‡R cÖ‡qvRbxq we‡ùviK `ªe¨vw` Avg`vbxi j‡¶¨ 
we‡ùviK cwi`ßi n‡Z c~e©vbygwZ MÖnY Ges Avg`vwb jvB‡mÝ I 
Avg`vbxZe¨ we‡ùviK `ªe¨vw` cwien‡bi Rb¨ cwienb jvB‡mÝ MÖnY Kiv 
n‡q _v‡K| 

 

   

5|  we‡ùviK ª̀e¨vw` 
e¨envi  

we‡ùviK ª̀e¨vw` cÖKí GjvKvq gRy‡`i Rb¨ †c‡Uªvevsjvi I we‡ùviK cwi`ß‡ii 
gva¨‡g cxU g¨vMvwRb jvB‡mÝ MÖnY Ges cywjk cÖniv cÖvwßi j‡¶¨ cÖ‡qvRbxq 
c`‡¶c MÖnY Kiv n‡q _v‡K| 

 

   

 

 

 

 



3wW mvBmwgK DcvË GKy¨BwRkb DcwefvM 

 
ev‡c· Gi wbR¯^ A_ev †c‡Uªvevsjvi AvIZvaxb cÖwZôv‡bi †Kvb f‚MV‡bi Ae ’̄vb I e¨vwß Ges M¨vmgRy` m¤ú‡K© cwic~Y© fv‡e Rvbv, bZzb M¨vm m¨vÛ wPwýZKiY I bZzb Dbœqb K‚‡ci 

†jv‡Kkb cÖ`v‡bi Rb¨ 3wW mvBmwgK DcvË msMÖn Kiv nq|  

µwgK 
bs 

†mevi bvg †mev cÖ`vb c×wZ cÖ‡qvRbxq 
KvMRcÎ 

Ges 
cÖvwß¯’vb 

†mevi g~j¨ 
Ges 

cwi‡kva 
c×wZ 

†mev 
cÖ`v‡bi 
mgqmxgv 

`vwqZ¡iZ Kg©KZ©v 
(bvg, c`ex, †dvb 

bs, B‡gBj) 

1| wRwcGm, 
¯‹vDwUs I 
mv‡f© †mKkb 

3wW mvBmwgK mv‡f©i DcvË msMÖ‡ni j‡¶¨ AZ¨vaywbK hš¿cvwZ †hgb 
Trimble Controller, Trimble GNSS Receiver (R8 & R10), 

Total Station (S5 & S6) Gi gva¨‡g cÖvß WvUv ¸‡jv Processing 

and Mapping Kivi Rb¨ GPSeismic, Trimble Geometrics 

Office (TGO), Trimble Business Center (TBC) I ArcGIS 
mdUIq¨vi e¨envi Kiv nq| Geodetic Control Network Gi gva¨‡g 
Ground Control Marker ¯’vcb K‡i Global navigation 

satellite systems (GNSS) Gi  Real-Time Kinematic (RTK) 
†KŠkj  e¨envi K‡i mv‡f© wRI‡gwUªi  ZË¡xq c‡q›U¸‡jv ev Í̄‡e gvV ch©v‡q 
m¤¢ve¨Zv hvPvBc~e©K wbf©zj fv‡e wPwýZ Kiv nq|  
GQvov ev‡c· , †c‡Uªvevsjvi AvIZvaxb wewfbœ †Kv¤cvwb †hgb evsjv‡`k 
M¨vm wdìm †Kv¤cvwb wjwg‡UW (BGFCL), wm‡jU M¨vm wdìm wjwg‡UW 
(SGFL) BZ¨vw` Ges we‡`kx †Kv¤cvwbi Pvwn`vbymv‡i †Kvb K‚‡ci Ae¯’vb 
gvV ch©v‡q wM‡q mwVK fv‡e wPwýZ Kiv nq Ges Well Celler Survey 
Kiv nq|   

f‚c`vw_©K 
wefvM, 
ev‡c· 

ev‡c· 
KZ©…K 

wba©vwiZ PvR© 
I wbqg 
Abyhvqx 

Kv‡Ri 
aiY I 
cwiwa 
Abyhvqx 

†g‡niæj nvmvb, 
Dcgnve¨e¯’vcK, 
01713188911, 
meherul.hasan@

bapex.com.bd  

2| wdì WvUv 
†KvqvwjwU 
K‡›Uªvj †mKkb 

wÎgvwÎK f‚K¤cb Rwi‡ci j‡¶¨ wbw`©ó GjvKvi †jvKvj wRIjwR I Uv‡M©U 
Abyhvqx 3wW mvBmwgK c¨vivwgUvi wba©viY I wWRvBb Kiv nq| mve mv‡d©m 
wRIjwRi Dci wfwË K‡i Optimum Charge Depth I cvwicvwk¦©K 
¯’vcbv Avg‡j wb‡q mwVK Pv‡R©i cwigvb wba©viY Kiv nq| DrK…ó DcvË 
wbwðZ Kivi j‡ÿ¨ mv‡f© , wWªwjs, †jAvDU I †iKwW©s Kvh©µg mkix‡i gvV 
ch©v‡q Ges mKj DcvË wewfbœ mdUIqv‡ii (eSQC-Pro, Easy QC, 

UltraEdit-32, Geoland, Geovation, Arc GIS) mvnv‡h¨ av‡c 
av‡c gvb wbqš¿Y Kiv nq| mvBmwgK Dcv‡Ëi gvb wbqš¿Y wbwðZ I 
Avbylw½K Field Processing m¤cbœ K‡i cÖ‡mwms kvLvq †cÖiY Kiv nq|  

f‚c`vw_©K 
wefvM, 
ev‡c· 

ev‡c· 
KZ©…K 

wba©vwiZ PvR© 
I wbqg 
Abyhvqx 

Kv‡Ri 
aiY I 
cwiwa 
Abyhvqx 

mailto:meherul.hasan@bapex.com.bd
mailto:meherul.hasan@bapex.com.bd


3| †iKwW©s 
†mKkb  

DcvË msMÖ‡ni j‡ÿ wbw`©ó GjvKvq QC †mKkb cÖ`Ë 3wW mvBmwgK 
wWRvBb I parameter †gvZv‡eK Field Digitizer Unit(FDU) 

mshy³ Cable Ges Geophone (Receiver) layout Kiv nq| 
AZ¨vaywbK e428XL Software install K„Z server Gi gva¨‡g 
layout K…Z jvBb Ges receiver Gi trouble shoot (resistance, 

tilt, leakage, CMRR, noise etc) Kiv nq| QC †mKkb cÖ`Ë 
SPS, machine G install K‡i wWRvBb †gvZv‡eK gv‡V ‡jvWK„Z 
explosive, Radio Signal Ges Shooting system (SGD-S) Gi 
gva¨‡g explosion NwU‡q Geophone Gi gva¨‡g DcvË msMÖn Kiv nq| 
hv mivmwi Network Attached Storage (NAS)- G Data SEG-D 

format-G Rgv Kiv nq| msMÖn K…Z DcvË QC †mKk‡b ‡cÖiY Kiv nq|  
 

GQvovI gv‡V e¨eüZ Server/Client Computer Cable with FDU, 

Geophone  I Avbylw½K hš¿cvwZ wd‡ì Aew ’̄Z IqvK©k‡c wbqwgZ †givgZ I 

iÿYv‡eÿY Kiv nq|  

f‚c`vw_©K 
wefvM, 
ev‡c· 

ev‡c· 
KZ©…K 

wba©vwiZ PvR© 
I wbqg 
Abyhvqx 

Kv‡Ri 
aiY I 
cwiwa 
Abyhvqx 

4|  
 

we‡ùviK 
`ªe¨vw` 
e¨env‡ii Rb¨ 
AbygwZ I 
jvB‡mÝ MÖnY  
 

3wW DcvË msMÖ‡ni Kv‡R cÖ‡qvRbxq we‡ùviK `ªe¨vw` Avg`vbxi j‡¶¨ 
we‡ùviK cwi`ßi n‡Z c~e©vbygwZ MÖnY Ges Avg`vwb jvB‡mÝ I 
Avg`vbxZe¨ we‡ùviK `ªe¨vw` cwien‡bi Rb¨ cwienb jvB‡mÝ MÖnY Kiv 
n‡q _v‡K| 

 

   

5| we‡ùviK ª̀e¨vw` 
e¨envi 

we‡ùviK ª̀e¨vw` cÖKí GjvKvq gRy‡`i Rb¨ †c‡Uªvevsjvi I we‡ùviK cwi`ß‡ii 
gva¨‡g cxU g¨vMvwRb jvB‡mÝ MÖnY Ges cywjk cÖniv cÖvwßi j‡¶¨ cÖ‡qvRbxq 
c`‡¶c MÖnY Kiv n‡q _v‡K| 
 

   

 

 

 

 

 



DcvË cÖwµqvKiY DcwefvM 

1|  cÖ‡mwms 
DcwefvM 

gvV ch©v‡q msM„nxZ mvBmwgK DcvË mg~n advanced reservoir analysis,  

characterization, advanced AVO and Inversion analysis 

BZ¨vw` we‡kølY Dc‡hvMx Kivi Rb¨ me©vaywbK cÖhyw³ (SeisSpace, 

Geovation for 2D,  Ges  Geovation for 3D)  e¨envi K‡i DbœZ 

Imaging Gi j‡¶¨ 2wW I 3wW mvBmwgK DcvË cÖwµqvKiY K‡i Pre-

Stack Time Migrations, Post-Stack Time Migrations, 

Angle Stack, PSTM Gather  and  Velocity BZ¨vw` EcvË 
we‡køl‡Yi Rb¨ †cÖiY Kiv nq | 
 

f‚c`vw_©K 
wefvM, 
ev‡c· 

ev‡c· 
KZ©…K 

wba©vwiZ PvR© 
I wbqg 
Abyhvqx 

Kv‡Ri 
aiY I 
cwiwa 
Abyhvqx 

mvwenv Av³vi Lvbg, 
Dcgnve¨e¯’vcK, 
01709673995, 
 

 

 

B›UviwcÖ‡Ukb DcwefvM 

1| B›UviwcÖ‡Ukb 
DcwefvM  

AbymÜvb/Dbœqb K~c Gi Ae¯’vb wbwðZ Kivi j‡ÿ¨ msM„nxZ 2wW I 3wW 
mvBmwgK DcvË we‡køl‡bi Rb¨ PetroMod, Techlog, Petrel, 

HampsonRussell, OpenDTect mdUIq¨vi e¨envi K‡i m¤¢vebvgq 
GjvKvi Basing Modeling, Petrophysical Analysis, Seismic 

Interpretation, Fault Analysis, Seismic Attribute Analysis, 

Seismic Inversion I Geo Modeling K‡i wjW, cÖ‡¯c±m, ÷ªvKPvivj 
Ges ÷ªvwUMÖvwdK Uª¨vc wPwýZ Kiv nq| 

 

f‚c`vw_©K 
wefvM, 
ev‡c· 

ev‡c· 
KZ©…K 

wba©vwiZ PvR© 
I wbqg 
Abyhvqx 

Kv‡Ri 
aiY I 
cwiwa 
Abyhvqx 

†gvnv¤§` gCbyj 
†nv‡mb, 
Dcgnve¨e¯’vcK, 
01755599425 

 

 

 

 

 

 



f~c`vw_©K iÿYv‡eÿY I †÷vim DcwefvM 

 
1| f~c`vw_©K 

iÿYv‡eÿY I 
†÷vim 
DcwefvM 
 

gvV ch©v‡q mvBmwgK DcvË msMÖ‡ni Rb¨ wewfbœ †mKk‡bi  †hgb mv‡f©, wKDwm Ges 
†iKwWs) Rb¨ µqK…Z hš¿cvwZ mg~‡ni Bbó‡jkb I Kwgkwbs Gi gva¨‡g hš¿cvwZ 
mg~‡ni wbiwew”Qbœ fv‡e e¨env‡ii wbðqZv cÖ`vb Kiv nq|  

mvBmwgK DcvË msMÖn Kv‡R e¨eüZ hš¿cvwZ LAUX, LAUL I FDU 

BZ¨vw` Test and Maintenance System (TMS) Øviv cixÿv K‡i 
Zv‡`i Kvh©ÿgZv cixÿv Kiv nq| 
Geophone Tester Gi gva¨‡g mvBmwgK DcvË msMÖ‡ni Kv‡R e¨eüZ 
wRI‡dvb I nvB‡Wªv‡dv‡bi wewfbœ Parameter (Resistance, Tili, 

Leakage, CMRR, Noise etc) cixÿv Kiv nq| 
mvBmwgK DcvË msMÖ‡ni Kv‡R e¨eüZ †iwWI I eøv÷vi Sercel 428-Lite 
mvf©vi Gi gva¨‡g cixÿv Kiv nq| 
cixÿv‡šÍ cÖvß Lvivc gvjvgvj mg~n †givgZ I mwVK iÿYv‡eÿ‡bi gva¨‡g 
gvV ch©v‡qi DcvË msMÖ‡ni Rb¨ e¨envi Dc‡qvMx K‡i ‡Zvjv nq| GQvovI 
msMÖnK…Z DcvË cÖwµqvKib I we‡kølb Dcwefv‡M e¨eüZ hš¿cvwZ mg~‡ni 
†givgZ I mve©ÿwbK iÿYv‡eÿY Kiv nq| 
mvBmwgK DcvË msMÖ‡niRb¨ wewfbœ kvLvi µqK…Z gvjvgvj ‡÷v‡i 
msiÿYKivnq| cieZ©x‡Z wewfbœ kvLvi Pvwn`v †gvZv‡eK cÖ`vb Kiv nq| 
 

f‚c`vw_©K 
wefvM, 
ev‡c· 

ev‡c· 
KZ©…K 

wba©vwiZ PvR© 
I wbqg 
Abyhvqx 

Kv‡Ri 
aiY I 
cwiwa 
Abyhvqx 

‡gvt kwdKzj Bmjvg, 
Dcgnve¨e¯’vcK, 
01709673992 

 


