
“�ালািন িনরাপ�া সেব �া�

অ�ািধকার।”

“�ন�িতেক না

ব�ন, �নিতকতা �মেন

চ�ন।”  পি�মা�ল �াস �কা�ানী িলিমেটড 
(�পে�াবাংলার এক� �কা�ািন) 

�ধান কায �ালয়, নলকা, িসরাজগ� 
�ােটিরয়াল ��ািনং শাখা 

�ফানঃ ০৭৫১-৬৩৮৩৩, ফ�া�ঃ ০৭৫১-৬৩৮২০

জ�ির 

ন�র ২৮.১৮.০০০০.০৪৯.৩৮.০০১.২০.৮৬ তািরখ: 
১৫ �সে��র ২০২০

৩১ ভা� ১৪২৭

�ন:িব�ি�/�না�শ

িবষয়: ডেমি�ক িফটার তািলকা�ি�করণ ও নবায়েনর �ন:িব�ি�।

ক) ডেমি�ক িফটার তািলকা�ি�করণ:

িপিজিসএল এর আওতাধীন এলাকায় ১.১ ��িণর তািলকা�� �াস পাইপ লাইন িনম �াণকারী �কাদারী �িত�ােনর অধীেন ডেমি�ক

িফটার িহসােব কাজ করার জ� �যা�তা যাচাই পরী�ায় অংশ �হণ করেত আ�হী �াথ�েদর  অ� �কা�ািনর িনধ �ািরত ফরেম

আেবদন করার জ� আহবান করা যাে�।

আেবদেনর �যা�তা:  অ�ম ৮ম ��িণ পাস, িজ.আই পাইপ লাইন িনম �াণ ও �াস সর�াম �াপন কােজর অিভ�তা (যিদ থােক),

০৩/০৬ মাস কািরগরী �কাস � স�� �াথ�েদর অ�ািধকার �দয়া হেব। ডেমি�ক িফটার �যা�তা যাচাই পরী�ায় অংশ�হণকারী

িফটারেদর আেবদপে�র িফ বাবদ টাকা ১,০০০.০০ (এক হাজার) মা� (অেফরতেযা�)। 

নগেদ িনধ �ািরত ০১/১০/২০২০ তািরেখর মে� ”পি�মা�ল �াস �কা�ানী িলিমেটড”-এর অ��েল �বিসক �াংক িলিমেটড, িহসাব

ন�র : SND ২৯১৬-০১-০০০০০৫৩-এ �বিসক �াংক-এর �য �কান শাখায় জমা �দান / �য �কান সরকারী তফিশলধারী �াংক হেত

�প-অড �ার করেত হেব। টাকা জমা �দােনর �ল রিসদ/ �প-অড �ার এর �ল কিপ জমা �দান করেত হেব। আগামী ১৬.০৯.২০২০ হেত

০১.১০.২০২০ তািরখ পয �� অিফস চলাকালীন সমেয় িপিজিসএল এর পিরক�না িবভােগর �ােটিরয়াল �ািনং শাখা, নলকা, িসরাজগ�

হেত আেবদপ� সং�হ এবং জমা �দান করা যােব। িপিজিসএল এর ওেয়ব সাইট (pgcl.org.bd) ও সকল আ�িলক িবতরন

কায �ালয় হেত আেবদন প� সং�হ করা যােব।

তািলকা�ি�র জ� �েয়াজনীয় কাগজপ� ও দিললািদ:

১) আেবদনপ� জমাদানকােল যাচাই-বাছাই করার পর সংি��েদর ই�ারিভউ কাড � / �েবশ প� �দান করা হেব। আলাদাভােব

ডাকেযােগ �কান ই�ারিভউ কাড � / �েবশ প� ��রণ করা হেব না। অস�ণ � বা ���ণ � আেবদন প� বািতল বেল গ� হেব।

২) আেবদনপে�র সােথ িন�িলিখত কাগজপ� দািখল করেত হেব ক) আেবদনকারীর স� �তালা পাসেপাট � সাইেজর ০২ কিপ এবং

��া� সাইেজর ০২ কিপ রি�ন ছিব খ) বােয়াডাটা গ) জাতীয় পিরচয়পে�র ফেটাকিপ ঘ) অথ � জমাদােনর �ল রিশদ / �প-অড �ার এর

�ল কিপ ঙ) িশ�াগত �যা�তার সনেদর সত�ািয়ত ফেটাকিপ চ) ইউিপ/�পৗরসভা/িস� কেপ �ােরশন ক��ক ই���ত নাগিরক� সনদ

প�। সকল কাগজপ� ১ম ��িণর �গেজেটড কম �কত�া ক��ক সত�ািয়ত হেত হেব। সনদধারী িফটারগণ �াস পাইপ লাইন িনম �াণকারী

�কাদারী �িত�ােন �ি�গত উে�ােগ িনেয়ািজত হেবন। �কা�ািন �কান িফটােরর কম �সং�ােনর দািয়� িনেব না।



খ) ডেমি�ক িফটার নবায়ন:

  অ� �কা�ািনর সনদপ�ধারী িফটারেদর ২০২০ ও ২০২১ �ই বৎসেরর জ� নবায়ন িফ বাবদ টাকা ৫০০.০০ (প�চশত) মা�

(অেফরতেযা�) নগেদ িনধ �ািরত ০৫/১০/২০২০ তািরেখর মে� ”পি�মা�ল �াস �কা�ানী িলিমেটড”-এর অ��েল �বিসক �াংক

িলিমেটড, িহসাব ন�র : SND ২৯১৬-০১-০০০০০৫৩-এ �বিসক �াংক-এর �য �কান শাখায় জমা �দান / �য �কান সরকারী

তফিশলদারী �াংক হেত �প-অড �ার করেত হেব। টাকা জমা �দােনর �ল রিসদ/ �প-অড �ার এর �ল কিপ ০৫/১০/২০২০ তািরেখর

মে� জমা �দান করেত হেব। আগামী- ১৬.০৯.২০২০ হেত ০৫.১০.২০২০ তািরখ পয �� অিফস চলাকালীন সমেয় পি�মা�ল �াস

�কা�ানী িলিমেটেডর পিরক�না িবভােগর �ােটিরয়াল �ািনং শাখা, নলকা, িসরাজগ� হেত আেবদপ� সং�হ এবং জমা �দান করা

যােব। আেবদনপ� সরাসির পিরক�না িবভােগর �ােটিরয়াল �ািনং শাখা, নলকা, িসরাজগ�-এ জমা �দান করেত হেব। িপিজিসএল-এ

তািলক�� ডেমি�ক িফটার ২০২০ ও ২০২১ �ই পি�কা বছের জ� িনধ �ািরত সমেয়র মে� আেবদন/ নবায়ন না কিরেল িফটার সনদ

বািতল বেল গ� হেব। আেবদনপে�র সােথ িন�িলিখত কাগজপ� দািখল করেত হেব ক) আেবদনকারীর স� �তালা পাসেপাট �

সাইেজর ০৩ কিপ রি�ন ছিব; খ) বােয়াডাটা ; গ) জাতীয় পিরচয়পে�র ফেটাকিপ ; ঘ) অথ � জমাদােনর �ল রিশদ/�প-অড �ার এর �ল

কিপ এবং ঙ) সব �েশষ ডেমি�ক িফটার নবায়ন সনেদর ফেটাকিপ। সকল কাগজপ� ১ম ��িণর �গেজেটড কম �কত�া ক��ক সত�ািয়ত

হেত হেব। 

িপিজিসএল এর ওেয়ব সাইট (pgcl.org.bd) ও সকল আ�িলক িবতরন কায �ালয়   হেত আেবদন প� সং�হ করা যােব।

এতদসং�া� �য �কান তে�র জ� পিরক�না িবভােগর �েটিরয়াল �ািনং �সকশেনর �ব�াপক (�মাবাইল নং- ০১৭০৮৪৫৮৮৯৫)

এর দ�ের   �যাগােযাগ করেত পােরন। ডেমি�ক িফটার নবায়ন ও �ট� �হেণর �াপাের িপিজিসএল এর   িস��ই �ড়া� বেল গ�

হেব।

১৫-৯-২০২০
�মাঃ ফজেল আলম

মহা�ব�াপক (চলিত দািয়�)

সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) মহা�ব�াপক, পি�মা�ল �াস �কা�ানী িলিমেটড
২) সংি�� সকল উপ-মহা�ব�াপক, পি�মা�ল �াস �কা�ানী িলিমেটড
৩) �ব�াপক, পি�মা�ল �াস �কা�ানী িলিমেটড
৪) �ব�াপক, আইিস� শাখা, পি�মা�ল �াস �কা�ানী িলিমেটড
৫) সহকারী �ব�াপক (সম�য়), �ব�াপনা পিরচালক এর দ�র, পি�মা�ল �াস �কা�ানী িলিমেটড
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