
পি মা ল াস কা ানী িলিমেটড 
( পে াবাংলার এক  কা ািন) 
ধান কাযালয়, নলকা, িসরাজগ  
পাইপলাইন মইন া  শাখা 

ফানঃ ০২৫৮৮৮৩১৪৪২, ত  বাতায়নঃ
িপিজিসএল.বাংলা

জ ির 
সীিমত

ারক ন র: ২৮.১৮.০০০০.০৬৭.৪২.০০১.২১.৩৯ তািরখ: 
৩০ ন ২০২২

১৬ আষাঢ ়১৪২৯

িবষয:় 6 inch dia x 60 psig x 2540 Meter Gas Distribution Pipeline6 inch dia x 60 psig x 2540 Meter Gas Distribution Pipeline
Removal and Reconstruction Works of RajshahiRemoval and Reconstruction Works of Rajshahi
Mohanagorir Kolpona cinema Hall To Talaimari Mour” Mohanagorir Kolpona cinema Hall To Talaimari Mour” শীষকশীষক
কােজরকােজর   ট াইট াই --ইনইন   ওও  াসাস   কিমশিনংকিমশিনং  কােজকােজ   াসাস   সরবরাহসরবরাহ   বব   র াখ ার াখ া   সেসে ।।

মেহাদয়
  
শীষক িবষেয় আপনার অবগিতর জ  জানােনা যাে  য, রাজশাহী িস  কেপোেরশেনর িডেপািজটরী ফাে র অথায়েন
রাজশাহী আ িলক কাযালয়-এর আওতাধীন তালাইমািড় মাড় হেত ক না িসেনমা হল মহাসড়ক  চারেলেন শ করণ
কােজর ফেল রাজশাহী  তালাইমািড় মাড় হেত ক না িসেনমা হল পয  িব মান ৬০ Psig চােপর ৬" ডায়া ২৫৪০
িমটার পাইপলাইন ানা র/ ন: াপেনর েয়াজন হয়। কা ানী ক ক ি ব  কাদােরর মা েম ৬০ Psig চােপর
৬" ডায়া ২৫৪০ িমটার পাইপলাইন  চারেলেনর পা  েনর বাইের ন ন এলাইেমে  ন: াপন করা হেয়েছ।

ন: ািপত পাইপলাইেনর চাপ পরী ণ ইেতামে  স কভােব স  করা হেয়েছ। ন: ািপত পাইপলাইেন াস বােহর
জ  াস নটওয়ােকর িব মান পাইপলাইেনর সােথ Tie-in ও িব মান াহক সংেযাগ কাজ স াদন করা েয়াজন।

স ত উে  য, উ  নটওয়ােকর রাতন ২৫৪০ িমটার ৬ ইি  ােসর ৬০ িপএসআইিজ চােপর াসলাইন অংশ
তদসময় হেত পিরত  িহসােব গ  করা হেব। 

আেলাচ  Tie-in ও িব মান াহক সংেযাগ কাজ স াদেনর লে -

উ  টাই-ইন কাজ স াদেন রাজশাহীর তালাইমাড়ী মাড় হেত ক না িসেনমা হল আ মািনক ২.৫০ িকঃিমঃ এলাকায়
াস সরবরাহ আগামী ০১/০৭/০২২ইং তািরখ রাজ বার রাত ৮.০০ ঘ কা হেত ০২/০৭/২০২২ইং তািরখ রাজ

শিনবার ভার ৬.০০ ঘ কা পয  সামিয়কভােব ব  রাখা হেব। স ত উে  য, বিনত ২.৫০ িকঃিমঃ নটওয়ােক
মা  ৩০-৩৫  আবািসক িনর াহক িব মান। উ  াস লাইন  িডে শারইজ কের টাই-ইন কাজ স াদন শেষ
াস কিমশিনং কের বিণত লাইেন িব মান াহকেদরেক ন ন লাইন হেত পরবত  ৩-৪ িদেনর মে  াস সংেযাগ
দান করা  হেব। Tie-in কাজ  স াদেনর লে  া িতক াস িনরাপ া ও সা াল িনরাপ া লক ব া হন

করা হেব। 
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াস সরবরাহ সামিয়ক ব  থাকার িবষয়  রাজশাহী আ িলক কাযালয় মাইিকং মা েম সংি  াহকেদরেক অবিহত
করেবন। আেলাচ  Tie-in কােজ উ  াস লাইন য় িডে শারইজ কের টাই-ইন কাজ স াদন শেষ ততম সমেয়

াস সরবরাহ করা হেব। 

িবষয়  সদয় অবিহত করা হল।

৩০-৬-২০২২

পিরচালক (অপােরশন এ  মাই )
বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ স দ করেপােরশন 
( পে াবাংলা)

মাঃ আ ল মা ান পাটওয়ারী
ব াপনা পিরচালক

ফান: ০২৫৮৮৮৩১৪৫৩
ইেমইল: md@pgcl.org.bd

ারক ন র: ২৮.১৮.০০০০.০৬৭.৪২.০০১.২১.৩৯/১(৬) তািরখ: ১৬ আষাঢ ়১৪২৯
৩০ ন ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহা ব াপক, পিরক না ও উ য়ন িডিভশন, পি মা ল াস কা ানী িলিমেটড
২) মহা ব াপক (চলিত দািয় ), িবপণন িডিভশন, পি মা ল াস কা ানী িলিমেটড
৩) উপ-মহা ব াপক (অিতির  দািয় ), রাজশাহী সলস িডপাটেম , পি মা ল াস কা ানী িলিমেটড
৪) উপ-মহা ব াপক (অিতির  দািয় ), ইি িনয়ািরং সািভেসস িডপাটেম , পি মা ল াস কা ানী
িলিমেটড
৫) ব াপক, িজএমআরএস ক াকশন অ া  মইন া  শাখা, পি মা ল াস কা ানী িলিমেটড
৬) উপ- ব াপক, রাজশাহী িরিজওনাল অিফস, পি মা ল াস কা ানী িলিমেটড

৩০-৬-২০২২
শলজা ন  বসাক 

মহা ব াপক (চলিত দািয় )
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