খসড়া
পেট্রোবোাংলোর পেবো প্রদোন প্রতিশ্রুতি (তেটিট্েনে চোর্ টোর)
ক) নোগতরক পেবো:

ক্রতিক
নাং

পেবোর নোি

প্রট্য়োেনীয় কোগেেত্র
এবাংপ্রোতিস্থোন

পেবো প্রদোন েদ্ধতি

পেবোমূল্য
এবাং
েতরট্ োধ
েদ্ধতি

পেবো
প্রদোট্নর
েিয়েীিো

দোতয়ত্বপ্রোি কিটকিটো
(নোি, েদবী, প োন ও ইট্িইল)

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

(৬)

(৭)

১।

ত ক্ষোর্থীট্দর তর্থতেে/
ইন্টোর্ টত ে

পেট্রোবোাংলোর অনুট্িোদন স্বোট্েট্ক্ষ
োংস্থো বো এর অধীন পকোম্পোতনট্ি
উেতস্থি পর্থট্ক প্রট্য়োেনীয় ডোর্ো
ব্যবহোর কট্র ত ক্ষোর্থীট্দর তর্থতেে/
ইন্টোর্ টত ে কোট্য ট েহোয়িো করো
হয়।

১। শিক্ষার্থীর শিভাগীয় প্রধোন/
তর্থতেে / তেএইচতড সুেোরভোইেোর
কর্তটক পেট্রোবোাংলোর পচয়োরম্যোন
বরোবর আট্বদন েত্র

তবনোমূট্ল্য

২০
(তব )কোয ট
তদবে

েনোব পিোোঃ আব্দুে সুলিোন
িহোব্যবস্থোেক
তরেোভটোর এন্ড ডোর্ো ম্যোট্নেট্িন্ট তবভোগ
০২-৮১৮৯৯৮০
gmrdm@petrobangla.or
g.bd

ত ক্ষোর্থীট্দর
পেট্রোবোাংলোর অনুট্িোদন স্বোট্েট্ক্ষ
তেএইচতড গট্বষর্ো পকোন পকোম্পোতনট্ি প্রট্য়োেনীয়
(স্বট্দ ী)
ডোর্ো ব্যবহোর কট্র স্বট্দ ী
তবশ্বতবদ্যোলট্য় তেএইচতড গট্বষর্ো
কোট্য ট েহোয়িো করো হয়।

১। শিক্ষার্থীর শিভাগীয় েধান/
তর্থতেে / তেএইচতড সুেোরভোইেোর
কর্তটক পেট্রোবোাংলোর পচয়োরম্যোন
বরোবর আট্বদন েত্র

তবনোমূট্ল্য

৬০
(ষোর্)কোয ট
তদবে

েনোব পিোোঃ আব্দুে সুলিোন
িহোব্যবস্থোেক
তরেোভটোর এন্ড ডোর্ো ম্যোট্নেট্িন্ট তবভোগ
০২-৮১৮৯৯৮০
gmrdm@petrobangla.or
g.bd

২।

২।Confidentiality &
Safety Bond (অনুম াশিত
হমে ইম ইমে প্রেরণ করা হয়)

২।Confidentiality &
Safety Bond (অনুম াশিত
হমে ইম ইমে প্রেরণ করা হয়)

৩।

ত ক্ষোর্থীট্দর
িন্ত্রর্োলয় ও পেট্রোবোাংলোর
তেএইচতড গট্বষর্ো অনুট্িোদন স্বোট্েট্ক্ষ পকোন
(তবট্দ ী)
পকোম্পোতনর প্রট্য়োেনীয় ডোর্ো গ্রহর্
কট্র তবট্দ ী তবশ্বতবদ্যোলট্য়
তেএইচতড গট্বষর্ো কোট্য ট েহোয়িো
করো হয়।

১। শিক্ষার্থীর শিভাগীয় েধান/
তর্থতেে তেএইচতড / সুেোরভোইেোর
কর্তটক পেট্রোবোাংলোর পচয়োরম্যোন
বরোবর আট্বদন েত্র

তবনোমূট্ল্য

২।Confidentiality &
Safety Bond (অনুম াশিত
হমে ইম ইমে প্রেরণ করা হয়)

৭০
পিোোঃ আব্দুে সুলিোন
(েত্তর)কোয ট িহোব্যবস্থোেক
তদবে
তরেোভটোর এন্ড ডোর্ো ম্যোট্নেট্িন্ট তবভোগ
প্র ানঃ ০২-৮১৮৯৯৮০
ই-প্র ইেঃ
gmrdm@petrobangla.or
g.bd

খ) প্রোতিষ্ঠোতনক পেবো:

ক্রতিক
নাং

পেবোর নোি

পেবো প্রদোন েদ্ধতি

প্রট্য়োেনীয়
কোগেেত্র
এবাংপ্রোতিস্থোন

পেবোমূল্য এবাং
েতরট্ োধ েদ্ধতি

পেবো প্রদোট্নর
েিয়েীিো

দোতয়ত্বপ্রোি কিটকিটো
(নোি, েদবী, প োন ও ইট্িইল)

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

(৬)

(৭)

আট্বদট্নর পপ্রতক্ষট্ি
কর্তটেট্ক্ষর অনুট্িোদনক্রট্ি এ
োংক্রোন্ত িথ্য উেোত্ত প্রদোন

তেতেটিতভ ফুট্র্ট্ের
েন্য েোদো কোগট্ে
আট্বদনেত্র/চোতহদো
েত্র

তবনোমূট্ল্য

িন্ত্রর্োলয়/পকোম্পোতন/
োংস্থোর তবভোগ ও
তডেোর্ টট্িন্ট হট্ি
প্রোি

চোতহদোেত্র
অনুযোয়ী
কর্তটেট্ক্ষর
অনুট্িোদন

১।
তেতেটিতভ ফুট্র্ে োংক্রোন্ত
িথ্য প্রদোন

২।

পেট্রোবোাংলোয় তবতভন্ন েভো
অনুষ্ঠোট্নর লট্ক্ষে
অতডর্তরয়োি, পবোডট রুি,
কন োট্রন্স রুি, কতিটি

িন্ত্রর্োলয়/পকোম্পোতন/োংস্থোর
তবভোগ ও তডেোর্ টট্িট্ন্টর
চোতহদোর পপ্রতক্ষট্ি কর্তটেট্ক্ষর
অনুট্িোদন েোট্েট্ক্ষ

০৩ (তিন)
কোয টতদবে

০৩ (তিন)
কোয টতদবে

নোি: েনোব পিোোঃ আতিকুর রহিোন
েদবী: িহোব্যবস্থোেক (পেবো)
প োন নম্বর: ০২-৮১৮৯৯৪৩
০২-৫৫০১৪১০৫
ই-পিইল:
gmservice@petrobangl
a.org.bd
নোি: েনোব পিোোঃ আতিকুর রহিোন
েদবী: িহোব্যবস্থোেক (পেবো)
প োন নম্বর: ০২-৮১৮৯৯৪৩
০২-৫৫০১৪১০৫

৩।

৪।

রুি প্রস্তুি করো এবাং
প্রট্য়োেট্ন আপ্যোয়ট্নর
ব্যবস্থোেহ আনুষতিক
কোয টক্রি গ্রহর্।

পেট্রোবোাংলোয় তবতভন্ন েভো
অনুষ্ঠোট্নর লট্ক্ষে অতডর্তরয়োি,
পবোড ট রুি, কন োট্রন্স রুি,
কতিটি রুি প্রস্তুি করো এবাং
প্রট্য়োেট্ন আপ্যোয়ট্নর
ব্যবস্থোেহ আনুষতিক কোয টক্রি
গ্রহর্।

চোতহদোেত্র/অনুট্রোধ
েত্র

পেট্রোট্েন্টোর ভবট্ন
োংস্থোর তবতভন্ন তবভোগ ও
তডেোর্ টট্িন্ট/আওিোধীন
পকোম্পোতনেমূট্হর
তলয়োট্েোঁ অত ট্ের েন্য
েোয়গো বরোদ্দ প্রদোন এবাং
বনোনীস্থ হোউতোং
কিট্েট্ে অবতস্থি
ফ্ল্েোর্েমূহ োংস্থোর
কিটকিটো ও কিটচোরীট্দর
িট্ে বরোদ্দ প্রদোন।

আট্বদনেত্র/চোতহদোর পপ্রতক্ষট্ি
পেট্রোবোাংলোর স্ট্েোতন্ডাং কতিটির
সুেোতর ও কর্তটেট্ক্ষর
অনুট্িোদন েোট্েট্ক্ষ বরোদ্দ
প্রদোন করো হয়।

োংস্থোর তবতভন্ন
তবভোগ ও
তডেোর্ টট্িন্ট/

জ্বোলোতন পেক্টট্রর গ্যোে )
উন্নয়ন (ও কয়লো োংক্রোন্ত
কিটকোট্ন্ডর
Perspective

কর্তটেট্ক্ষর অনুট্িোদনক্রট্ি
ইট্িইলহোডটকতে/

আওিোধীন
পকোম্পোতনেমূট্হর
তলয়োট্েোঁ অত ে/
োংস্থোর কিটকিটো ও
কিটচোরীট্দর তনকর্
হট্ি হট্ি প্রোি
চোতহদোেত্র/আট্বদন
েত্র

োংতিষ্ট দিট্রর
আট্বদনেত্র

পিোিোট্বক

োংস্থোর তবতভন্ন
তবভোগ/
তডেোর্ টট্িন্ট-এর
েন্য তবনোমূট্ল্য।

ই-পিইল:
gmservice@petrobangl
a.org.bd

৩০(তত্র )
কোয টতদবে

োংস্থোর
আওিোধীন
পকোম্পোতনেমূট্হ
র তলয়োট্েোঁ
অত ট্ের েন্য
কতিটির েভোর
তেদ্ধোন্ত
পিোিোট্বক
ভোড়ো এবাং
বনোনীস্থ ফ্ল্েোর্
ভোড়ো েরকোতর
তবতধ অনুযোয়ী।
তবনোমূট্ল্য

নোি: েনোব পিোোঃ আতিকুর রহিোন
েদবী: িহোব্যবস্থোেক (পেবো)
প োন নম্বর: ০২-৮১৮৯৯৪৩
০২-৫৫০১৪১০৫
ই-পিইল:
gmservice@petrobangla.or
g.bd

০৭
(েোি)কোয টতদবে

প্রট্কৌ লী তবশ্বতেৎ েোহো
িহোব্যবস্থোেক
েতরকল্পনো পকৌ ল তবভোগ
পর্তলট্ োন নম্বরোঃ০২-৮১৮৯৯৮৭

Plan, Master
Plan, Five Year
Plan,Priority
Investment
Program ইিেোতদ
প্রর্য়ন।

৫।

৬।

তবতভন্ন উন্নয়ন েহট্যোতগ
োংস্থোপদ এর তনকর্ /
হট্ি উন্নয়ন প্রকট্ল্পর
অর্থ টোয়ন প্রোতির লট্ক্ষে
Preliminary
Development
Project
Proposal)PDPP
মূল্যোয়র্ ও /প্রর্য়ন (
প্রতক্রয়োকরর্।
উন্নয়ন েহট্যোতগ
োংস্থোপদ কর্তটক /
গ্যোে ) জ্বোলোতন পেক্টট্রর
(ও কয়লো োংক্রোন্তউন্নয়ন
প্রকট্ল্পর অর্থ টোয়ন োংক্রোন্ত
যোবিীয় কোয টক্রি
)ProjectApprai
sal, Loan
Negotiation,
Loan
Agreement,

ইট্িইলোঃ
stplanning_pb@yahoo.c
om

কর্তটেট্ক্ষর অনুট্িোদনক্রট্ি
ইট্িইলহোডটকতে/

কর্তটেট্ক্ষর অনুট্িোদনক্রট্ি
ইট্িইলহোডটকতে/

োংতিষ্ট দিট্রর
আট্বদনেত্র

োংতিষ্ট দিট্রর
আট্বদনেত্র

তবনোমূট্ল্য

তবনোমূট্ল্য

০৭ (েোি)
কোয টতদবে

প্রট্কৌ লী তবশ্বতেৎ েোহো
িহোব্যবস্থোেক
েতরকল্পনো পকৌ ল তবভোগ
পর্তলট্ োন নম্বরোঃ০২-৮১৮৯৯৮৭
ইট্িইলোঃ
stplanning_pb@yahoo.c
om

০৭ (েোি)
কোয টতদবে

প্রট্কৌ লী তবশ্বতেৎ েোহো
িহোব্যবস্থোেক
েতরকল্পনো পকৌ ল তবভোগ
পর্তলট্ োন নম্বরোঃ০২-৮১৮৯৯৮৭
ইট্িইলোঃ
stplanning_pb@yahoo.c
om

Subsidiary
Loan
Agreement
etc.) েম্পোদন।
৭।

৮।

৯।

এতডতেভুক্ত (তবতনট্য়োগ,
তনেস্ব ও তেতডএ )
প্রকট্ল্পর তডতেতে োংতিষ্ট
িথ্য প্রদোন

চলিোন প্রকল্পেমূট্হর
বোস্তবোয়ন অগ্রগতি োংতিষ্ট
িথ্য প্রদোন

কর্তটেট্ক্ষর অনুট্িোদনক্রট্ি
ইট্িইলহোডটকতে/

চোতহদোকোরীর
আট্বদনেত্র এবাং
োংতিষ্ট দির

তবনোমূূ্ট্ল্য

০৭ (েোি)
কোয টতদবে

কর্তটেট্ক্ষর অনুট্িোদনক্রট্ি
ইট্িইলহোডটকতে/

চোতহদোকোরীর
আট্বদনেত্র এবাং
োংতিষ্ট দির

তবনোমূূ্ট্ল্য

০৭ (েোি)
কোয টতদবে

পেট্রোবোাংলো ও এর
পচয়োরম্যোন
িট্হোদট্য়র
আওিোধীন পকোম্পোতনেমূহ অনুট্িোদনক্রট্ি িো জ্বোলোতন ও
কর্তটক বোস্তবোতয়ি েিোি
খতনে েম্পদ তবভোট্গ পপ্ররর্।
প্রকট্ল্পর তেতেআর এবাং
পেট্রোবোাংলো ও এর
আওিোধীন
পকোম্পোতনেমূট্হর েিীক্ষো
ও কোতরগরী েহোয়িো
প্রকট্ল্পর যর্থোক্রট্ি
তেএ এে ও টিএতেতে এর
তবষট্য় চোতহদোকৃি
িথ্যোতদ।

প্রট্য়োেনীয়
কোগেেত্র: প্রকট্ল্পর
তেতেআর, তেএ এে
ও টিএতেতে এর
তবষট্য় চোতহদোকৃি
িথ্যোতদ।
প্রোতি স্থোন: অনুেন্ধোন
ও েিীক্ষো প্রকল্প
তবভোগ।

তবনোমূট্ল্য

নোতেিো খোনি
িহোব্যবস্থোেক
েোতনাং এন্ড িতনর্তরাং তবভোগ
পর্তলট্ োন নাং- ০২-৫৫০১৪১০৭
ই-পিইল:
pbgmppm@gmail.com
নোতেিো খোনি
িহোব্যবস্থোেক
েোতনাং এন্ড িতনর্তরাং তবভোগ
পর্তলট্ োন নাং- ০২-৫৫০১৪১০৭
ই-পিইল:
pbgmppm@gmail.com

০৭ (েোি)
কোয টতদবে
েনোব পিোোঃ েোতহরুল ইেলোি
িহোব্যবস্থোেক
অনুেন্ধোন ও েিীক্ষো প্রকল্প তবভোগ
প োন: ০২-৯১২২৮৮২
ইপিইল:zahirul.splpb@yahoo.co
m

১০।

১১।

পেট্রোবোাংলো ও এর
আওিোধীন পকোম্পোতনেমূহ
কর্তটক বোস্তবোতয়ি েিোি
প্রকট্ল্পর তেতেআর এবাং
পেট্রোবোাংলো ও এর
আওিোধীন
পকোম্পোতনেমূট্হর েিীক্ষো
ও কোতরগরী েহোয়িো
প্রকট্ল্পর
যর্থোক্রট্ি
তেএ এে ও টিএতেতে এর
তবষট্য়
চোতহদোকৃি
িথ্যোতদ।

েতরচোলক
(েতরকল্পনো)
িট্হোদট্য়র অনুট্িোদনক্রট্ি িো
পেট্রবোাংলোর
আওিোধীন
পকোম্পোতনেমূট্হ পপ্ররর্।

পেট্রোবোাংলোর
কিটকিটোট্দর প োকোল
েট্য়ন্ট/প্রতিতনতধ তহট্েট্ব
িট্নোনয়ন।

জ্বোলোতন ও খতনে েম্পদ
তবভোগ, োংস্থোর আওিোধীন
পকোম্পোতনেমূহ এবাং তবতভন্ন
েরকোতর/স্বোয়ত্ত োতেি
প্রতিষ্ঠোট্নর চোতহদোর পপ্রতক্ষট্ি
তবতভন্ন কতিটিট্ি কর্তটেট্ক্ষর
অনুট্িোদন েোট্েট্ক্ষ
পেট্রোবোাংলোর কিটকিটোট্দর
প োকোল েট্য়ন্ট/প্রতিতনতধ
তহট্েট্ব িট্নোনয়ন প্রদোন।

প্রট্য়োেনীয়
কোগেেত্র: প্রকট্ল্পর
তেতেআর, তেএ এে
ও টিএতেতে এর
তবষট্য় চোতহদোকৃি
িথ্যোতদ।

তবনোমূট্ল্য

০৭ (েোি)
কোয টতদবে
েনোব পিোোঃ েোতহরুল ইেলোি
িহোব্যবস্থোেক
অনুেন্ধোন ও েিীক্ষো প্রকল্প তবভোগ
প োন: ০২-৯১২২৮৮২
ইপিইল:zahirul.splpb@yahoo.co
m

প্রোতি স্থোন: অনুেন্ধোন
ও েিীক্ষো প্রকল্প
তবভোগ।

িন্ত্রর্োলয়/পকোম্পোতন/
তবতভন্ন েরকোতর/
স্বোয়ত্ত োতেি
প্রতিষ্ঠোন হট্ি প্রোি
চোতহদোেত্র/অনুট্রোধ
েত্র

তবনোমূট্ল্য

০৭ (েোি)
কোয টতদবে
নোি: পবগি রুতচরো ইেলোি
েদবী: িহোব্যবস্থোেক (প্র োেন)
প োন: +৮৮০২৮১৮৯৯৩৯
ই-পিইল:
gmadmin@petrobangla.or
g.bd

১২।

Drilling &
Workover,
Production
Testing (PT) &
Pressure
Transient
Testing (PTT)
কোট্ে েহোয়িো প্রদোন

পেট্রোবোাংলোর অধীন পকোন
পকোম্পোতনর সুতবধো অনুযোয়ী
পকোন Drilling,
Workover, নতুন কূট্ের
PT এবাং উৎেোদনরি
কূেেমূট্হর PTT এর কোট্ে
েট্রেতিন উেতস্থি পর্থট্ক
েহোয়িো প্রদোন করো।

পকোম্পোতন
প্রধোন
কর্তটক পেট্রোবোাংলোর
পচয়োরম্যোন বরোবর
আট্বদন েত্র

তবনোমূট্ল্য

১৫ (েট্নর)
কোয টতদবে

পিোোঃ আব্দুে সুলিোন
িহোব্যবস্থোেক
তরেোভটোর এন্ড ডোর্ো ম্যোট্নেট্িন্ট তবভোগ
০২-৮১৮৯৯৮০
gmrdm@petrobangla.or
g.bd

১৩।

Production
Projection (PP)

পকোম্পোতনেমুহ হট্ি প্রোি
কূট্ের েোিতগ্রক িথ্যোতদ এবাং
Petrel হট্ি প্রোি GIIP
িথ্য Eclipse ে র্ওয়োর
এ ইনপুর্ তহট্েট্ব ব্যবহোট্রর
িোেট্ি গ্যোে ত ল্ডেমূট্হর
Production
Projection করো হয়।

পকোম্পোতনেমুহ হট্ি
প্রোি কূট্ের েোিতগ্রক
িথ্যোতদ

তবনোমূট্ল্য

২৫ (পঁতচ )
কোয টতদবে

পিোোঃ আব্দুে সুলিোন
িহোব্যবস্থোেক
তরেোভটোর এন্ড ডোর্ো ম্যোট্নেট্িন্ট তবভোগ
০২-৮১৮৯৯৮০
gmrdm@petrobangla.or
g.bd

১৪।

Data েরবরোহ

পেট্রোবোাংলোর অনুট্িোদন
স্বোট্েট্ক্ষ পকোন প্রতিষ্ঠোন-পক
প্রট্য়োেনীয় ডোর্ো েরবরোহ
করো।

প্রতিষ্ঠোন
প্রধোন
কর্তটক
পেট্রোবোাংলোর
পচয়োরম্যোন বরোবর
আট্বদন েত্র

তবনোমূট্ল্য

২৫ (পঁতচ )
কোয টতদবে

পিোোঃ আব্দুে সুলিোন
তরেোভটোর এন্ড ডোর্ো ম্যোট্নেট্িন্ট তবভোগ
িহোব্যবস্থোেক
০২-৮১৮৯৯৮০
gmrdm@petrobangla.or
g.bd

১৫।

তনরীক্ষো আেতত্তর িথ্য

িন্ত্রর্োলয়/প্রতিষ্ঠোট্নর চোতহদোর
পপ্রতক্ষট্ি কর্তটেট্ক্ষর অনুট্িোদন
পিোিোট্বক িথ্য প্রদোন

৫ (েোঁচ)
কোয টতদবে

েনোব পিোোঃ পগোলোি পিোিটেো
িহোব্যবস্থোেক
তনরীক্ষো তবভোগ
০২-৮১৮৯৯৭৭
pbaudit2013@gmail.co
m

আট্বদনেত্র/চোতহদো
েত্র

তবনোমূট্ল্য

১৬।

বোাংলোট্দ েোিীয়
চোতহদো অনুযোয়ী কর্তটেট্ক্ষর োংতিষ্ট দিট্রর
োংেট্দ িহোিোন্য রোষ্ট্রেতি অনুট্িোদন পিোিোট্বক িথ্যোতদ আট্বদনেত্র/চোতহদোে
কর্তটক প্রট্দয় ভোষট্র্
পপ্ররর্ করো হট্য় র্থোট্ক।
ত্র
অন্তটভুতক্তর েন্য
পেট্রোবোাংলো োংতিষ্ট
িথ্যোতদ পপ্ররর্

তবনোমূট্ল্য

জ্বোলোতন ও
এি নোতেমুল আলীি
খতনে েম্পদ
উে-িহোব্যবস্থোেক
তবভোট্গর
তভতেট্লন্স তডেোর্ টট্িন্ট
চোতহদোিি েিয়
০২-৮১৮৯৯৩১
বো েোধোরর্ি ৩- vigilance@petrobangla.org.bd
৫ কোয টতদবে

১৭।

িোননীয় প্রধোনিন্ত্রী কর্তটক
েোিীয় োংেট্দর
অতধট্ব ট্ন তলতখি
পিৌতখক প্রট্ের
উত্তরদোট্নর েন্য
পেট্রোবোাংলো োংতিষ্ট
প্রট্ের খেড়ো উত্তর পপ্ররর্

চোতহদো অনুযোয়ী কর্তটেট্ক্ষর
অনুট্িোদন পিোিোট্বক িথ্যোতদ
পপ্ররর্ করো হট্য় র্থোট্ক।

োংতিষ্ট দিট্রর
আট্বদনেত্র/চোতহদো
েত্র

তবনোমূট্ল্য

জ্বোলোতন ও
এি নোতেমুল আলীি
খতনে েম্পদ
উে-িহোব্যবস্থোেক
তবভোট্গর
তভতেট্লন্স তডেোর্ টট্িন্ট
চোতহদোিি েিয়
০২-৮১৮৯৯৩১
বো েোধোরর্ি ১- vigilance@petrobangla.org.bd
২ কোয টতদবে

১৮।

েোিীয় োংেট্দ িোননীয়
প্রধোনিন্ত্রী কর্তটক প্রদত্ত
প্রতিশ্রুতির বোস্তবোয়ন
অগ্রগতি প্রতিট্বদন পপ্ররর্

চোতহদো অনুযোয়ী কর্তটেট্ক্ষর
অনুট্িোদন পিোিোট্বক িথ্যোতদ
পপ্ররর্ করো হট্য় র্থোট্ক।

োংতিষ্ট দিট্রর
আট্বদনেত্র/চোতহদো
েত্র

তবনোমূট্ল্য

জ্বোলোতন ও
এি নোতেমুল আলীি
খতনে েম্পদ
উে-িহোব্যবস্থোেক
তবভোট্গর
তভতেট্লন্স তডেোর্ টট্িন্ট
চোতহদোিি েিয়
০২-৮১৮৯৯৩১
বো েোধোরর্ি ২- vigilance@petrobangla.org.bd

৩ কোয টতদবে
১৯।

েোিীয় োংেট্দর তবদ্যেৎ,
চোতহদো অনুযোয়ী কর্তটেট্ক্ষর
জ্বোলোতন ও খতনে েম্পদ অনুট্িোদন পিোিোট্বক িথ্যোতদ
িন্ত্রর্োলয় েম্পতকটি স্থোয়ী
পপ্ররর্ করো হট্য় র্থোট্ক।
কতিটি’র েভোর
পেট্রোবোাংলো োংতিষ্ট
কোয টেত্র পপ্ররর্ ও কতিটির
েভোয় গৃহীি পেট্রোবোাংলো
োংতিষ্ট তেদ্ধোন্তেমূট্হর
বোস্তবোয়ন অগ্রগতি
প্রতিট্বদন পপ্ররর্

োংতিষ্ট দিট্রর
আট্বদনেত্র/চোতহদো
েত্র

তবনোমূট্ল্য

জ্বোলোতন ও
এি নোতেমুল আলীি
খতনে েম্পদ
উে-িহোব্যবস্থোেক
তবভোট্গর
তভতেট্লন্স তডেোর্ টট্িন্ট
চোতহদোিি েিয়
০২-৮১৮৯৯৩১
বো েোধোরর্ি ১৫ vigilance@petrobangla.org.bd
কোয টতদবে

২০।

েোিীয় োংেট্দর েরকোরী
তহেোব েম্পতকটি স্থোয়ী
কতিটি, েরকোরী প্রতিষ্ঠোন
েম্পতকটি স্থোয়ী কতিটি,
েরকোরী প্রতিশ্রুতি
েম্পতকটি স্থোয়ী কতিটি,
অনুতিি তহেোব েম্পতকটি
স্থোয়ী কতিটি, েতরকল্পনো
িন্ত্রর্োলয় েম্পতকটি স্থোয়ী
কতিটি ও অর্থ ট িন্ত্রর্োলয়
েম্পতকটি স্থোয়ী কতিটি’র
েভোর পেট্রোবোাংলো
োংতিষ্ট কোয টেত্র পপ্ররর্ ও
কতিটির েভোয় গৃহীি
পেট্রোবোাংলো োংতিষ্ট
তেদ্ধোন্তেমূট্হর বোস্তবোয়ন

োংতিষ্ট দিট্রর
আট্বদনেত্র/চোতহদো
েত্র

তবনোমূট্ল্য

জ্বোলোতন ও
এি নোতেমুল আলীি
খতনে েম্পদ
উে-িহোব্যবস্থোেক
তবভোট্গর
তভতেট্লন্স তডেোর্ টট্িন্ট
চোতহদোিি েিয়
০২-৮১৮৯৯৩১
বো েোধোরর্ি ১৫ vigilance@petrobangla.org.bd
কোয টতদবে

চোতহদো অনুযোয়ী কর্তটেট্ক্ষর
অনুট্িোদন পিোিোট্বক িথ্যোতদ
পপ্ররর্ করো হট্য় র্থোট্ক।

অগ্রগতি প্রতিট্বদন পপ্ররর্
২১।

েোিীয় োংেট্দর
অতধট্ব ট্ন ‘তবদ্যেৎ,
জ্বোলোতন ও খতনে েম্পদ
িন্ত্রর্োলট্য়র িোননীয়
িন্ত্রী/প্রতিিন্ত্রী কর্তটক
িোননীয় োংেদ
েদস্যগট্র্র উত্থোতেি
তবতভন্ন তলতখি ও পিৌতখক
প্রট্ের উত্তরদোট্নর েন্য
পেট্রোবোাংলো োংতিষ্ট
প্রট্ের খেড়ো েবোব পপ্ররর্

চোতহদো অনুযোয়ী কর্তটেট্ক্ষর
অনুট্িোদন পিোিোট্বক িথ্যোতদ
পপ্ররর্ করো হট্য় র্থোট্ক।

োংতিষ্ট দিট্রর
আট্বদনেত্র/চোতহদো
েত্র

তবনোমূট্ল্য

জ্বোলোতন ও
এি নোতেমুল আলীি
খতনে েম্পদ
উে-িহোব্যবস্থোেক
তবভোট্গর
তভতেট্লন্স তডেোর্ টট্িন্ট
চোতহদোিি েিয়
০২-৮১৮৯৯৩১
বো েোধোরর্ি ৪- vigilance@petrobangla.org.bd
৫ কোয টতদবে

২২।

েোিীয় োংেট্দর
অতধট্ব ট্ন পবেরকোরী
েদস্যট্দর কোয টতদবট্ে
আট্লোচনোর েন্য িোননীয়
োংেদ েদস্যগর্ কর্তটক
উত্থোতেি পেট্রোবোাংলো
োংতিষ্ট তেদ্ধোন্ত প্রস্তোট্বর
খেড়ো েবোব পপ্ররর্

চোতহদো অনুযোয়ী কর্তটেট্ক্ষর
অনুট্িোদন পিোিোট্বক িথ্যোতদ
পপ্ররর্ করো হট্য় র্থোট্ক।

োংতিষ্ট দিট্রর
আট্বদনেত্র/চোতহদো
েত্র

তবনোমূট্ল্য

জ্বোলোতন ও
এি নোতেমুল আলীি
খতনে েম্পদ
উে-িহোব্যবস্থোেক
তবভোট্গর
তভতেট্লন্স তডেোর্ টট্িন্ট
চোতহদোিি েিয়
০২-৮১৮৯৯৩১
বো েোধোরর্ি ১- vigilance@petrobangla.org.bd
২ কোয টতদবে

২৩।

েোিীয় োংেট্দর
কোয টপ্রর্োলী তবতধর ৭১তবতধ অনুযোয়ী িোননীয়
োংেদ েদস্যগর্ কর্তটক
উত্থোতেি পেট্রোবোাংলো
োংতিষ্ট িট্নোট্যোগ
আকষ টর্ পনোটিট্ র খেড়ো

চোতহদো অনুযোয়ী কর্তটেট্ক্ষর
অনুট্িোদন পিোিোট্বক িথ্যোতদ
পপ্ররর্ করো হট্য় র্থোট্ক।

োংতিষ্ট দিট্রর
আট্বদনেত্র/চোতহদো
েত্র

তবনোমূট্ল্য

জ্বোলোতন ও
এি নোতেমুল আলীি
খতনে েম্পদ
উে-িহোব্যবস্থোেক
তবভোট্গর
তভতেট্লন্স তডেোর্ টট্িন্ট
চোতহদোিি েিয়
০২-৮১৮৯৯৩১
বো েোধোরর্ি ২- vigilance@petrobangla.org.bd
৩ কোয টতদবে

েবোব পপ্ররর্
২৪।

েোিীয় োংেট্দ আনীি
পেট্রোবোাংলো োংতিষ্ট
মুলিবী প্রস্তোট্বর খেড়ো
েবোব পপ্ররর্

চোতহদো অনুযোয়ী কর্তটেট্ক্ষর
অনুট্িোদন পিোিোট্বক িথ্যোতদ
পপ্ররর্ করো হট্য় র্থোট্ক।

োংতিষ্ট দিট্রর
আট্বদনেত্র/চোতহদো
েত্র

তবনোমূট্ল্য

জ্বোলোতন ও
এি নোতেমুল আলীি
খতনে েম্পদ
উে-িহোব্যবস্থোেক
তবভোট্গর
তভতেট্লন্স তডেোর্ টট্িন্ট
চোতহদোিি েিয়
০২-৮১৮৯৯৩১
বো েোধোরর্ি ৩- vigilance@petrobangla.org.bd
৪ কোয টতদবে

২৫।

েোিীয় োংেট্দর
অতধট্ব ট্ন পবেরকোরী
েদস্যট্দর আনীি
পেট্রোবোাংলো োংতিষ্ট
তবট্লর তবষট্য় িিোিি
প্রদোন

চোতহদো অনুযোয়ী কর্তটেট্ক্ষর
অনুট্িোদন পিোিোট্বক িথ্যোতদ
পপ্ররর্ করো হট্য় র্থোট্ক।

োংতিষ্ট দিট্রর
আট্বদনেত্র/চোতহদো
েত্র

তবনোমূট্ল্য

জ্বোলোতন ও
এি নোতেমুল আলীি
খতনে েম্পদ
উে-িহোব্যবস্থোেক
তবভোট্গর
তভতেট্লন্স তডেোর্ টট্িন্ট
চোতহদোিি েিয়
০২-৮১৮৯৯৩১
বো েোধোরর্ি ২- vigilance@petrobangla.org.bd
৩ কোয টতদবে

২৬।

পেট্রোবোাংলো-এর অধীন
পকোম্পোতনেমূট্হর
কিটকিটো/কিটচোরীবৃট্ের
চোতহদোেত্র/আট্বদট্নর পপ্রতক্ষট্ি
বতহোঃবোাংলোট্দ ছুটি,
পেট্রোবোাংলো কর্তটেক্ষ/িন্ত্রর্োলট্য়র তনে তনে অত ট্ের
অেয়ন ছুটিেহ েব ধরট্র্র অনুট্িোদন েোট্েট্ক্ষ পেবো প্রদোন
প্র োেন তবভোগ
ছুটি (প্রট্যোেে পক্ষট্ত্র) এবাং
করো হয়।
তলট্য়ন অনুট্িোদট্নর
প্রতক্রয়ো করো।

২৭।

গ্যোে
কনট্ডনট্ের্ আট্বদন প্রোতির ের কর্তটেট্ক্ষর
উৎেোদন ও েরবরোহ িথ্য অনুট্িোদন েোট্েট্ক্ষ
প্রদোন

েোদো
কোগট্ে/প্রতিষ্ঠোট্নর
প্যোট্ডআট্বদনেত্র/চো
তহদোেত্র

তবনোমূট্ল্য

১০ (দ )
কোয টতদবে

তবনোমূট্ল্য

১৫ (েট্নর)
কোয©তদবে

রুতচরো ইেলোি
িহোব্যবস্থোেক, প্র োেন তবভোগ
ই-পিইল:
gmadmin@petrobangla.or
g.bd
প োন (অত ে):০২-৮১৮৯৯৩৯
আট্নোয়োরুল ইেলোি
িহোব্যবস্থোেক (উৎেোদন ও তবের্ন)
প োনোঃ +৮৮০২৮১৮৯৯৭৯
ইপিইলোঃ pb_anwar@yahoo.co
m

গ) অভেন্তরীর্ পেবো:

ক্রতিক নাং

পেবোর নোি

পেবো প্রদোন েদ্ধতি

প্রট্য়োেনীয় কোগেেত্র
এবাংপ্রোতিস্থোন

পেবোমূল্য এবাং
েতরট্ োধ
েদ্ধতি

পেবো
প্রদোট্নর
েিয়েীিো

দোতয়ত্বপ্রোি কিটকিটো
(নোি, েদবী, প োন ও ইট্িইল)

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

(৬)

(৭)

১।

পেট্রোবোাংলোর
কিটকিটো ও
কিটচোরীট্দরট্ক
অত ট্ে যোিোয়োট্ির
েন্য গোতড় সুতবধো
প্রদোন

আট্বদনেট্ত্রর পপ্রতক্ষট্ি
কর্তটেট্ক্ষর অনুট্িোদন েোট্েট্ক্ষ

আট্বদনেত্র (নোি,
েদবী, বোেস্থোট্নর
ঠিকোনো ও আইতড নম্বর
উট্েখপূব টক)

তবতধ অনুযোয়ী
ভোড়ো কিটন

১৫ (েট্নর)
কোয টতদবে

২।

দোিতরক/ব্যতক্তগি
প্রট্য়োেট্ন
অতধযোচট্নর
পপ্রতক্ষট্ি গোড়ী
েরবরোহ

েতরবহন অতধযোচট্নর পপ্রতক্ষট্ি
কর্তটেট্ক্ষর অনুট্িোদন েোট্েট্ক্ষ
গোড়ী েরবরোহ

েতরবহন অতধযোচন
(প্রট্য়োেনীয় িথ্যেহ)

তবতধ অনুযোয়ী
ভোড়ো কিটন

০২ (দ্যই)
কোয টতদবে

৩।

তেতেটিতভ ফুট্র্ে

আট্বদট্নর পপ্রতক্ষট্ি কর্তটেট্ক্ষর

তেতেটিতভ ফুট্র্ট্ের

তবনোমূট্ল্য

০৩ (তিন)

গোতড় সুতবধো প্রদোন

নোি: েনোব পিোোঃ আতিকুর রহিোন
েদবী: িহোব্যবস্থোেক (পেবো)
প োন নম্বর: ০২-৮১৮৯৯৪৩
০২-৫৫০১৪১০৫
ই-পিইল:
gmservice@petrobangla.org.
bd
নোি: েনোব পিোোঃ আতিকুর রহিোন
েদবী: িহোব্যবস্থোেক (পেবো)
প োন নম্বর: ০২-৮১৮৯৯৪৩
০২-৫৫০১৪১০৫
ই-পিইল:
gmservice@petrobangla.org.
bd

নোি: েনোব পিোোঃ আতিকুর রহিোন

োংক্রোন্ত িথ্য প্রদোন

অনুট্িোদনক্রট্ি এ োংক্রোন্ত িথ্য
উেোত্ত প্রদোন

কোয টতদবে

েন্য েোদো কোগট্ে
আট্বদন

েদবী: িহোব্যবস্থোেক (পেবো)
প োন নম্বর: ০২-৮১৮৯৯৪৩
০২-৫৫০১৪১০৫
ই-পিইল:
gmservice@petrobangla.org.
bd

৪।

৫।

৬।

পেট্রোট্েন্টোর ভবন
এবাং বনোনী
আবোতেক প্রকট্ল্পর
রক্ষর্োট্বক্ষর্ োংক্রোন্ত
পেবো প্রদোন

কর্তটেট্ক্ষর অনুট্িোদন ও বোট্ের্
বরোদ্দ েোট্েট্ক্ষ প্রট্য়োেনীয়
িোলোিোল ক্রয়পূব টক

পেট্রোবোাংলোয় তবতভন্ন
েভো অনুষ্ঠোট্নর
লট্ক্ষে অতডর্তরয়োি,
পবোডট রুি,
কন োট্রন্স রুি,
কতিটি রুি প্রস্তুি
করো এবাং প্রট্য়োেট্ন
আপ্যোয়ট্নর
ব্যবস্থোেহ
আনুষতিক কোয টক্রি
গ্রহর্।

পেট্রোট্েন্টোর ভবট্ন
োংস্থোর তবতভন্ন

চোতহদো অনুযোয়ী েোদো
কোগট্ে আট্বদন/
োংস্থোর ওট্য়বেোইট্র্
পদওয়ো/রক্ষর্োট্বক্ষর্
োখোয় র্থোকো তনধ টোতরি
রট্িট্র্ আট্বদনেত্র

তবনোমূট্ল্য

িন্ত্রর্োলয়/পকোম্পোতন/োংস্থোর
তবভোগ ও তডেোর্ টট্িট্ন্টর
চোতহদোর পপ্রতক্ষট্ি কর্তটেট্ক্ষর
অনুট্িোদন েোট্েট্ক্ষ
পেট্রোবোাংলোয় তবতভন্ন েভো
অনুষ্ঠোট্নর লট্ক্ষে অতডর্তরয়োি,
পবোড ট রুি, কন োট্রন্স রুি,
কতিটি রুি প্রস্তুি করো এবাং
প্রট্য়োেট্ন আপ্যোয়ট্নর ব্যবস্থোেহ
আনুষতিক কোয টক্রি গ্রহর্।

িন্ত্রর্োলয়/পকোম্পোতন/োং
স্থোর তবভোগ ও
তডেোর্ টট্িন্ট হট্ি প্রোি
চোতহদোেত্র/অনুট্রোধেত্র।

চোতহদোেত্র
অনুযোয়ী
কর্তটেট্ক্ষর
অনুট্িোদন
পিোিোট্বক

আট্বদনেত্র/চোতহদোর পপ্রতক্ষট্ি
পেট্রোবোাংলোর স্ট্েোতন্ডাং কতিটির

োংস্থোর তবতভন্ন তবভোগ
ও

পেবো প্রদোন

০৭ (েোি)
কোয টতদবে

নোি: েনোব পিোোঃ আতিকুর রহিোন
েদবী: িহোব্যবস্থোেক (পেবো)
প োন নম্বর: ০২-৮১৮৯৯৪৩
০২-৫৫০১৪১০৫
ই-পিইল:
gmservice@petrobangla.org.
bd

৩ (তিন)
কোয টতদবে
নোি: েনোব পিোোঃ আতিকুর রহিোন
েদবী: িহোব্যবস্থোেক (পেবো)
প োন নম্বর: ০২-৮১৮৯৯৪৩
০২-৫৫০১৪১০৫
ই-পিইল:
gmservice@petrobangla.org.
bd

োংস্থোর তবতভন্ন
তবভোগ/

৩০(তত্র )
কোয টতদবে

নোি: েনোব পিোোঃ আতিকুর রহিোন
েদবী: িহোব্যবস্থোেক (পেবো)

৭।

৮।

তবভোগ ও
তডেোর্ টট্িন্ট/আওিো
ধীন
পকোম্পোতনেমূট্হর
তলয়োট্েোঁ অত ট্ের
েন্য েোয়গো বরোদ্দ
প্রদোন এবাং বনোনীস্থ
হোউতোং কিট্েট্ে
অবতস্থি ফ্ল্েোর্েমূহ
োংস্থোর কিটকিটো ও
কিটচোরীট্দর িট্ে
বরোদ্দ প্রদোন।

সুেোতর ও কর্তটেট্ক্ষর
তডেোর্ টট্িন্ট/আওিোধীন
অনুট্িোদন েোট্েট্ক্ষ বরোদ্দ প্রদোন পকোম্পোতনেমূট্হর
করো হয়।
তলয়োট্েোঁ অত ে/
োংস্থোর কিটকিটো ও
কিটচোরীট্দর তনকর্
হট্ি হট্ি প্রোি
চোতহদোেত্র/আট্বদনেত্র।

োংস্থোর তবতভন্ন
তবভোগ/ োখোয়
ব্যবহোট্রর েন্য
চোতহদো অনুযোয়ী
মুদ্রর্ ও িট্নোহরী
েোিগ্রী েরবরোহ

চোতহদোর পপ্রতক্ষট্ি
কর্তটেট্ক্ষর অনুট্িোদন েোট্েট্ক্ষ
িোলোিোল েরবরোহ

োংস্থোর
কিটকিটোগর্ট্ক
েরকোরী তনয়ট্ি

প্রোপ্যিো অনুযোয়ী কর্তটেট্ক্ষর
অনুট্িোদন েোট্েট্ক্ষ োংট্যোগ
প্রদোন করো হয়।

োংতিষ্ট পেবো গ্রহর্
োংক্রোন্ত
কোগেেত্র/চোতহদোেত্র
প্রোতি স্থোন:
ভোন্ডোর োখো

তডেোর্ টট্িন্ট-এর
েন্য
তবনোমূট্ল্য।

প োন নম্বর: ০২-৮১৮৯৯৪৩
০২-৫৫০১৪১০৫
ই-পিইল:
gmservice@petrobangla.org.
bd

োংস্থোর
আওিোধীন
পকোম্পোতনেমূট্হ
র তলয়োট্েোঁ
অত ট্ের েন্য
কতিটির েভোর
তেদ্ধোন্ত
পিোিোট্বক
ভোড়ো এবাং
বনোনীস্থ ফ্ল্েোর্
ভোড়ো েরকোতর
তবতধ অনুযোয়ী।
তবনোমূট্ল্য

০১ (এক)
কোয টতদবে

নোি: েনোব পিোোঃ আতিকুর রহিোন
েদবী: িহোব্যবস্থোেক (পেবো)
প োন নম্বর: ০২-৮১৮৯৯৪৩
০২-৫৫০১৪১০৫
ই-পিইল:
gmservice@petrobangla.org.
bd

আট্বদনেত্র/চোতহদোেত্র

তবনোমূট্ল্য

৪০ (চতে )
কোয টতদবে

নোি: েনোব পিোোঃ আতিকুর রহিোন
েদবী: িহোব্যবস্থোেক (পেবো)
প োন নম্বর: ০২-৮১৮৯৯৪৩

প্রোপ্যিো অনুযোয়ী
অত ট্ে এবাং
বোেগৃট্হ পর্তলট্ োন
সুতবধো প্রদোন
৯।
পেট্রোবোাংলোর েন্য
বোতষ টক ক্রয়
েতরকল্পনো (এতেতে)
প্রর্য়ন এবাং িো
োংস্থোর ওট্য়বেোইট্র্
প্রকো
১০।

১১।

০২-৫৫০১৪১০৫
ই-পিইল:
gmservice@petrobangla.org.
bd
েোিীয় শুদ্ধোচোর পকৌ ল এবাং
বোতষ টক কিটেম্পোদন চুতক্তর
তনট্দ ট নো অনুেরট্র্ কর্তটেট্ক্ষর
অনুট্িোদনক্রট্ি োংস্থোর েন্য
“বোতষ টক ক্রয় েতরকল্পনো
(এতেতে) প্রর্য়ন” এবাং িো
োংস্থোর ওট্য়বেোইট্র্ প্রকো
করো হয়।

োংস্থোর তবতভন্ন
তবভোগ ও োখোর
চোতহদোর পপ্রতক্ষট্ি
কতম্পউর্োর ও
োংতিষ্ট েরঞ্জোিোতদ,
মুদ্রর্, িট্নোহরী,
ইট্লকতরক আইট্র্ি,
োতন টচোর ইিেোতদ
ক্রয়

চোতহদোেত্র/অনুট্রোট্ধর পপ্রতক্ষট্ি
কর্তটেট্ক্ষর অনুট্িোদন ও বোট্ের্
বরোদ্দ েোট্েট্ক্ষ প্রট্য়োেনীয়
িোলোিোল ক্রয়পূব টক পেবো প্রদোন

পেট্রোবোাংলো এবাং
এর আওিোধীন
পকোম্পোতনেমূট্হর
কিটকিটোট্দর তবরুট্দ্ধ

পেট্রোবোাংলো এবাং এর
আওিোধীন পকোম্পোতনেমূট্হর
কিটকিটোট্দর তবরুট্দ্ধ তবভোগীয়
িোিলো/অতভট্যোগ োংক্রোন্ত

তবনোমূট্ল্য

চোতহদোেত্র/অনুট্রোধেত্র

প্রোক্কলট্নর
পপ্রতক্ষট্ি
কর্তটেট্ক্ষর
অনুট্িোদট্নর
ের ৬০
(ষোর্)
কোয টতদবে

তবনোমূট্ল্য

োংস্থোর তবতভন্ন
তবভোগ/তডেোর্ টট্িট্ন্টর
কিটকিটো ও
কিটচোরীট্দর তনকর্
হট্ি প্রোি চোতহদোেত্র

চোতহদোেত্র/
অনুট্রোধেত্র।

তবনোমূূ্ট্ল্য

নোি: পবগি রুতচরো ইেলোি
েদবী: িহোব্যবস্থোেক (প্র োেন)
প োন: +৮৮০২৮১৮৯৯৩৯
ই-পিইল:
gmadmin@petrobangla.org.
bd

চোতহদোেট্ত্রর
পপ্রতক্ষট্ি
কর্তটেট্ক্ষর
অনুট্িোদট্নর
ের
তেতেআর২০০৮
অনুযোয়ী ৪৫
(পঁয়িোতে )
কোয টতদবে

নোি: পবগি রুতচরো ইেলোি
েদবী: িহোব্যবস্থোেক (প্র োেন)
প োন: +৮৮০২৮১৮৯৯৩৯
ই-পিইল:

০৭ (েোি)
কোয টতদবে

নোি: পবগি রুতচরো ইেলোি
েদবী: িহোব্যবস্থোেক (প্র োেন)
প োন: +৮৮০২৮১৮৯৯৩৯
ই-পিইল:

gmadmin@petrobangla.org.
bd

১২।

১৩।

gmadmin@petrobangla.org.
bd

তবভোগীয়
িোিলো/অতভট্যোগ
োংক্রোন্ত িথ্যোতদ
প্রদোন।

তবষয়োতদ পরতেস্ট্োর খোিোয়
োংরক্ষর্ করো হয়, যো েরবিীট্ি
কিটকিটোট্দর েট্দোন্নতি ও
অবেরগ্রহট্র্র কোট্ে
চোতহদোনুযোয়ী কর্তটেট্ক্ষর
অনুট্িোদনক্রট্ি েরবরোহ করো
হয়।

পেট্রোবোাংলো ও এর
আওিোধীন
পকোম্পোতনেমূহ
কর্তটক বোস্তবোতয়ি
েিোি
প্রকট্ল্পর
তেতেআর
এবাং
পেট্রোবোাংলো ও এর
আওিোধীন
পকোম্পোতনেমূট্হর
েিীক্ষো ও কোতরগরী
েহোয়িো প্রকট্ল্পর
যর্থোক্রট্ি তেএ এে
ও টিএতেতে এর
তবষট্য় চোতহদোকৃি
িথ্যোতদ।

িহোব্যবস্থোেক (অনুেন্ধোন ও
েিীক্ষো
প্রকল্প)-এর
অনুট্িোদনক্রট্ি
িো
পেট্রোবোাংলোর
তবতভন্ন
তবভোগ/তডেোর্ টট্িন্ট/ োখোয়
পপ্ররর্।

Data েরবরোহ

েতরচোলক িট্হোদট্য়র অনুট্িোদন তবভোগীয় প্রধোন কর্তটক
স্বোট্েট্ক্ষ পকোন তবভোগ-পক
আট্বদন েত্র
প্রট্য়োেনীয় ডোর্ো েরবরোহ করো।

প্রট্য়োেনীয় কোগেেত্র:
প্রকট্ল্পর
তেতেআর,
তেএ এে ও টিএতেতে
এর তবষট্য় চোতহদোকৃি
িথ্যোতদ।

তবনোমূট্ল্য

০৭ (েোি)
কোয টতদবে

েনোব পিোোঃ েোতহরুল ইেলোি
িহোব্যবস্থোেক
অনুেন্ধোন ও েিীক্ষো প্রকল্প তবভোগ
প োন: ০২-৯১২২৮৮২
ইপিইল:zahirul.splpb@yahoo.com

প্রোতি স্থোন: অনুেন্ধোন ও
েিীক্ষো প্রকল্প তবভোগ।

তবনোমূট্ল্য

৭ (েোি)
কোয টতদবে

পিোোঃ আব্দুে সুলিোন
িহোব্যবস্থোেক
তরেোভটোর এন্ড ডোর্ো ম্যোট্নেট্িন্ট তবভোগ
০২-৮১৮৯৯৮০
gmrdm@petrobangla.org

.bd
১৪।

১৫।

তনরীক্ষো আেতত্তর
ছোড়েত্র প্রদোন

অবেরগোিীট্দর
অবেরেতনি চূড়োন্ত
সুতবধো/েোওনোতদর
প্রিেয়ন প্রদোন

চোতহদো অনুযোয়ী কর্তটেট্ক্ষর
অনুট্িোদন েোট্েট্ক্ষ ব্যতক্ত
েয টোট্য় তনরীক্ষো আেতত্ত োংক্রোন্ত
ছোড়েত্র প্রদোন করো হয়
চোতহদো অনুযোয়ী কর্তটেট্ক্ষর
অনুট্িোদন েোট্েট্ক্ষ
অবেরগোিীট্দর পেন ন
প্রোপ্যিোয় তনরীক্ষো তবভোট্গর
প্রিেোয়ন প্রদোন করো হয়
কর্তটেট্ক্ষর অনুট্িোদন েোট্েট্ক্ষ
োংস্থোর তবতভন্ন েয টোট্য়র তনরীক্ষো
আেতত্ততনষ্পতত্তর উট্দ্যোগ গ্রহট্র্র
ব্যবস্থো করর্।

১৬।

োংস্থোর তনরীক্ষো
আেতত্ত তনষ্পতত্ত
করর্

১৭।

পে-ত ট্ে ন,
প্র োেন/ োংস্থোেন তবভোট্গর
র্োইিট্েল/তেট্লক
উেস্থোতেি পবিন তনধ টোরর্ ীট্র্
ন পগ্রড পেট্লর
তনরীক্ষোতবভোট্গর েম্মতি প্রদোন
নতর্থট্ি েম্মতি প্রদোন

১৮।

পেট্রোবোাংলোর
িোতেক এিআইএে
প্রতিট্বদট্ন
এনভোয়রনট্িন্ট এন্ড
পেই টি
(ইএে)
তবষয়ক
িথ্য
প্রকো করট্র্র লট্ক্ষে
এিআইএে

পেট্রোবোাংলোর
আওিোধীন
পকোম্পোতনেমূহ পর্থট্ক প্রোি
এনভোয়রনট্িন্ট এন্ড পেই টি
(ইএে) তবষয়ক প্রতিট্বদনেমূহ
োংকলন কট্র এিআইএে
তডেোর্ টট্িট্ন্ট পপ্ররর্।

চোতহদোেত্র/অনুট্রোধেত্র

তবনোমূট্ল্য

চোতহদোেত্র/অনুট্রোধেত্র

তবনোমূূ্ট্ল্য

চোতহদোেত্র/অনুট্রোধেত্র

তবনোমূূ্ট্ল্য

চোতহদোেত্র/অনুট্রোধেত্র

তবনোমূট্ল্য

চোতহদোেত্র/অনুট্রোধেত্র

তবনোমূূ্ট্ল্য

েনোব পিোোঃ পগোলোি পিোিটেো
িহোব্যবস্থোেক
তনরীক্ষো তবভোগ
৩(তিন)কোয ট
০২-৮১৮৯৯৭৭
তদবে
pbaudit2013@gmail.com
২(দ্যই)
েনোব পিোোঃ পগোলোি পিোিটেো
কোয টতদবে
িহোব্যবস্থোেক
তনরীক্ষো তবভোগ
০২-৮১৮৯৯৭৭
pbaudit2013@gmail.com
৬০ (ষোর্)
েনোব পিোোঃ পগোলোি পিোিটেো
কোয টতদবে
িহোব্যবস্থোেক
তনরীক্ষো তবভোগ
০২-৮১৮৯৯৭৭
pbaudit2013@gmail.com
েনোব পিোোঃ পগোলোি পিোিটেো
িহোব্যবস্থোেক
২ (দ্যই)
তনরীক্ষো তবভোগ
কোয টতদবে
০২-৮১৮৯৯৭৭
pbaudit2013@gmail.com
প্রভঞ্জন তবশ্বোে
িহোব্যবস্থোেক
এনভোয়রনট্িন্ট এন্ড পেই টি তবভোগ
১০ (দ )
+৮৮০২৮১৮৯০৬৩
কোয টতদবে
esd.petrobangla@gmail.c
om

তডেোর্ টট্িট্ন্ট পপ্ররর্।
১৯।

পেট্রোবোাংলো-এর
কিটকিটো/কিটচোরীবৃট্ে
র বতহোঃবোাংলোট্দ
চোতহদোেত্র/আট্বদট্নর পপ্রতক্ষট্ি
ছুটি, অতেটি ছুটি,
পেট্রোবোাংলো কর্তটেক্ষ/িন্ত্রর্োলট্য়র
অেয়ন ছুটিেহ েব
অনুট্িোদন েোট্েট্ক্ষ পেবো প্রদোন
ধরট্র্র ছুটি এবাং
করো হয়।
তলট্য়ন অনুট্িোদট্নর
প্রতক্রয়ো করো

োংস্থোর
কিটকিটো/কিটচোরীট্দর
তনকর্ হট্ি হট্ি প্রোি
চোতহদোেত্র/আট্বদনেত্র

তবনোমূট্ল্য

১০ (দ )
কোয টতদবে

২০।

কিটকিটোট্দর পবিন
ববষম্য ও পে-লে
প্রট্র্ক ন প্রতক্রয়ো
করো

চোতহদোেত্র/আট্বদট্নর পপ্রতক্ষট্ি
কর্তটেট্ক্ষর অনুট্িোদন েোট্েট্ক্ষ
পেবো প্রদোন করো হয়।

োংস্থোর
কিটকিটো/কিটচোরীট্দর
তনকর্ হট্ি প্রোি
চোতহদোেত্র/আট্বদনেত্র।

তবনোমূট্ল্য

৬০ (ষোর্)
কোয টতদবে

২১।
কিটকিটো/কিটচোরীট্দর
আন্তেটোতিক েোেট্েোর্ ট চোতহদোেত্র/আট্বদট্নর পপ্রতক্ষট্ি
ইসুের তবষট্য় এনওতে কর্তটেট্ক্ষর অনুট্িোদন েোট্েট্ক্ষ
পদয়োর প্রতক্রয়োকরর্
পেবো প্রদোন করো হয়।
করো

োংস্থোর
কিটকিটো/কিটচোরীট্দর
তনকর্ হট্ি প্রোি
চোতহদোেত্র/আট্বদনেত্র।

তবনোমূট্ল্য

০৭ (েোি)
কোয টতদবে

রুতচরো ইেলোি
িহোব্যবস্থোেক (প্র োেন)
ই-পিইল:
gmadmin@petrobangla.org.
bd
প োন (অত ে):
+৮৮০২৮১৮৯৯৩৯
রুতচরো ইেলোি
িহোব্যবস্থোেক (প্র োেন)
ই-পিইল:
gmadmin@petrobangla.org.
bd
প োন (অত ে):
+৮৮০২৮১৮৯৯৩৯

রুতচরো ইেলোি
িহোব্যবস্থোেক (প্র োেন)
ই-পিইল:
gmadmin@petrobangla.org.
bd
প োন (অত ে):
+৮৮০২৮১৮৯৯৩৯

২২।
কিটকিটোট্দর চোকুতর
স্থোয়ীকরর্/ইস্ত ো
প্রদোট্নর তবষয়টি
প্রতক্রয়োকরর্

চোতহদোেত্র/আট্বদট্নর পপ্রতক্ষট্ি
কর্তটেট্ক্ষর অনুট্িোদন েোট্েট্ক্ষ
পেবো প্রদোন করো হয়।

োংস্থোর
কিটকিটো/কিটচোরীট্দর
তনকর্ হট্ি প্রোি
চোতহদোেত্র/আট্বদনেত্র।

তবনোমূট্ল্য

৬০ (ষোর্)
কোয টতদবে

রুতচরো ইেলোি
িহোব্যবস্থোেক (প্র োেন)
ই-পিইল:
gmadmin@petrobangla.org.
bd
প োন (অত ে):
+৮৮০২৮১৮৯৯৩৯

