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জরুরী শ্চবজ্ঞশ্চি 

 

নটেল  টরানা োইরাস (COVID-19) সাংক্রমণ এড়াটত পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস ক াম্পানী শ্চলশ্চমটেড (শ্চপশ্চজশ্চসএল)-এর স ল কেশ্চণর 

সম্মাশ্চনত গ্রাহ টের জরুরী প্রটয়াজন ছাড়া বাসা-বাশ্চড় হটত কবর না হওয়ার জন্য অনুটরাধ  রা র্াটে। 

 

 শ্চপশ্চজশ্চসএল-এর আওতাধীন এলা ার গ্যাস কসবা সাংক্রান্ত কর্ট ান জরুরী প্রটয়াজটন শ্চপশ্চজশ্চসএল-এর হে-লাইন নম্বটর 

কর্াগাটর্াগ  রার জন্য অনুটরাধ  রা র্াটে। 

 তাছাড়া সাংশ্চিষ্ট আঞ্চশ্চল   ার্ যালটয়র শ্চনম্নবশ্চণ যত কমাবাইল নম্বটর কর্াগাটর্াগ  রার জন্য অনুটরাধ  রা র্াটে। 

 ব্যবস্থাপ  (শ্চসরাজগঞ্জ আঞ্চশ্চল   ার্ যালয়)  ০১৭৩০ ৩৫৭২২৪ 

 ব্যবস্থাপ  (বাঘাবাশ্চড় আঞ্চশ্চল   ার্ যালয়)  ০১৭৩০ ৩৫৭২৪০ 

 ব্যবস্থাপ  (কবড়া-সাঁশ্চিয়া আঞ্চশ্চল   ার্ যালয়)  ০১৭০৮ ৪৯৪৮৫৫ 

 ব্যবস্থাপ  (পাবনা আঞ্চশ্চল   ার্ যালয়)  ০১৭৩০ ৩৫৭২২৮ 

 ব্যবস্থাপ  (ঈশ্বরেী আঞ্চশ্চল   ার্ যালয়)  ০১৭৫৫ ৫১৩৫৯৮ 

 ব্যবস্থাপ  (বগুড়া নি য আঞ্চশ্চল   ার্ যালয়)  ০১৭৩০ ৩৫৭২৩৩ 

 ব্যবস্থাপ  (বগুড়া সাউি আঞ্চশ্চল   ার্ যালয়)  ০১৭১১ ৪০৫৪৩২ 

 ব্যবস্থাপ  (রাজশাহী আঞ্চশ্চল   ার্ যালয়)  ০১৭৩০ ৩৫৭২৪৪ 

 

 বাসাবাশ্চড়টত গ্যাটসর চুলা, শ্চজআই গ্যাস পাইপলাইন, রাইজাটর গ্যাস শ্চলট জসহ ক ান সমস্যা কেখা শ্চেটল হে-লাইন নম্বর 

বা সাংশ্চিষ্ট  ার্ যালটয়র কমাবাইল নম্বটর কর্াগাটর্াটগর মাধ্যটম অবশ্চহত  টর ক াম্পাশ্চনর অনুটমাশ্চেত ১.১  যাোগরী ঠি াোর 

বা শ্চিোটরর মাধ্যটম তা সমাধান  রার জন্য অনুটরাধ  রা র্াটে। 

 বদ্ধ রান্নাঘটর গ্যাটসর চুলা না জ্বালাটনার জন্য অনুটরাধ  রা কগল। 

 জ্বালাশ্চন ও খশ্চনজ সম্পে শ্চবোটগর স্মার  নাং ২৮.০০.০০০০.০২৯.৯৯.০২৬.১৯-২২, তাশ্চরখঃ ২২মার্ য ২০২০ এর মাধ্যটম 

জাশ্চরকৃত আটেটশ আবাশ্চস  গ্যাস শ্চবল ক ান প্র ার সারর্াজয/ শ্চবলম্ব মাশুল ব্যশ্চতত কিব্রুয়াশ্চর-কম/২০২০ মাটসর গ্যাস শ্চবল 

জুন/২০২০ (র্শ্চে আর ক ান শ্চনটে যশনা না িাট ) মাটসর সুশ্চবধাজন  সমটয় পশ্চরটশাধ  রা র্াটব। 

 তাছাড়া আবাশ্চস  গ্রাহ গণ ঘটর বটসই তাটের গ্যাস শ্চবল গ্রামীণ কিাটনর ‘G-Pay’ এযাপস, ডার্ বাাংলা ব্যাাংট র কমাবাইল 

অযাপস, শ্চব াশ অযাপস-এর মাধ্যটম পশ্চরটশাধ  রটত পারটবন। 

 গ্যাস শ্চবটলর হালনাগাে তথ্য Google Play Store হটত PGCL Gas Bill এযাপস ডাউনটলাড  টর গ্রাহ  

সাংট ত নম্বর লগ-ইন  টর জানা র্াটব। এছাড়া শ্চপশ্চজশ্চসএল এর তথ্য বাতায়টনর “গ্রাহ  তথ্য অনুসন্ধান” এ গ্রাহ  সাংট ত 

নম্বর শ্চেটয় শ্চবল সাংক্রান্ত হালনাগাে তথ্যাশ্চে কেখা র্াটব ও প্রতযয়নপত্র ডাউনটলাড  রা র্াটব। 

  

প্রর্াটরঃ শ্চপশ্চজশ্চসএল  র্তযপক্ষ 

 

 


