
বাণিণযিক শ্রেণির গ্রাহকদের নতুন গ্যাস সংদ াগ প্রণিয়া 

 

আদবেনপত্র সংগ্রদহর পদ্ধণ িঃ 

১.   শ্রকাম্পানীর সংণিষ্ট কা যালয়/গ্রাহক শ্রসবা বুথ/ওয়ানস্টপ সাণভ যস শ্রসন্টার/ শ্রকাম্পানীর ওদয়ব সাইট হদ  ডাউনদলাড কদর আদবেনপত্র সংগ্রহ      

      করা  াদব।  

  

২.   আদবেনপত্র ণি বাবে টাকা ৩০০/- মাত্র ণনর্ যাণর  ব্াংক অথবা শ্রকাম্পানীর সংণিষ্ট ণহসাব শাখার কিাশ কাউন্টার এ পণরদশার্ করদ    

      হদব।  

 

আদবেনপত্র যমাোন পদ্ধণ িঃ 

      সংগৃহী  আদবেনপত্র  থা থভাদব পূরি কদর ণনদেবণি য  কাগযপত্রাণেসহ সংণিষ্ট শ্রযান/আঞ্চণলক কা যালদয় যমা ণেদ  হদব   

১.   আদবেনকারীর পাসদপাট য সাইদযর ৩ (ণ ন) কণপ স িাণয়  রণিন ছণব।  

২.   যা ীয় পণরচয় পদত্রর স িাণয়  িদটাকণপ। 

৩.   হালনাগাে নবায়নকৃ  শ্রেড লাইদসদের স িাণয়  কণপ।  

৪.   টিআইএন সনেপত্র।  

৫.   যণমর মাণলকানার োণলণলক প্রমাি ণহদসদব েণলল/নামযারীর কাগয (শ্র  শ্রকান একটি)  

৬.   োণখলা/ভূণম উন্নয়ন কর পণরদশাদর্র রণশে (শ্র  শ্রকান একটি)।  

৭.   ভাড়াকৃ  স্থাদন স্থাণপ  হদল ভাড়ার চুণিপত্র।  

৮.   ভাড়াটিয়া গ্রাহক গ্যাস ণবল পণরদশাদর্ ব্থ য হদল এবং অববর্ কা যিদম ণলপ্ত থাকদল বাড়ীর মাণলক  এ েসংিান্ত োয়ভার বহন করদব মদম য  

      শ্রনাটারী পাবণলক কর্তযক স িাণয়  একটি অিীকারনামা প্রোন করদ  হদব। 

 

৯.   প্রস্তাণব  অভিণ্ রীি পাইপ লাইদনর ৪(চার) কণপ নক্সা।   

১০.   গ্যাস সরঞ্জামাণের কাণরগরী কিাটালগ (প্রদ াযি শ্রেদত্র)। বয়লার ও শ্রযনাদরটদরর ন্যিন ম েে া  থািদম ৮২% ও ৩৫% হদ  হদব।   

১১.   প্রস্তাণব  স্থাদন চালু/ণবণিন্নকৃ  গ্যাস সংদ াদগর ণবপরীদ  গ্যাস ণবপিন শ্রকাম্পানীর সমুেয় পাওনা পণরদশার্ সংিান্ত রাযস্ব ছাড়পত্র।  

১২.   প্রদ াযি শ্রেদত্র পণরদবশ অণর্েপ্তদরর ছাড়পত্র।   

১৩.   আদবেন ণি যমা বাবে ৩০০/- টাকা যমাোদনর রণশে।  

 ১৪.   ঠিকাোর ণনদয়াগ পত্র।   

পুনিঃসংদ াগ এবং ব্য়িঃ  

       গ্রাহদকর আদবেদনর পণরদপ্রণেদ  অস্থায়ীভাদব সংদ াগ ণবণিন্ন, শ্রখলাপী অববর্ কা যকলাদপর যন্য ণবণিন্ন গ্যাস সংদ াগ পুনরায় গ্রহদির   

       যন্য গ্রাহক শ্রেিী ও অবস্থা অনু ায়ী ণনেবণি য  হাদর পুনিঃসংদ াগ ব্য় পণরদশার্ করদ  হদব।  দব শ্রল-অি/লকআউট এর শ্রেদত্র এ ব্য়  

       প্রদ াযি হদব না। 

গ্যাস শ্রলাড হ্রাস/বৃণদ্ধিঃ   

     এ শ্রেিীর গ্রাহদকর শ্রলাড হ্রাস/বৃণদ্ধর প্রণিয়াকরদির র্াপগুদলা ণনেরূপিঃ 

১।   শ্রলাড হ্রাস/বৃণদ্ধর যন্য গ্রাহকদক ণনর্ যাণর  ছদক আদবেন পত্র সংগ্রহপূব যক  থা থভাদব  পূরি কদর আদবেনপদত্র বণি য  প্রদয়াযনীয় কাগযপত্রসহ    

 

      সংণিষ্ট শ্রযান/কা যালয় প্রর্াদনর ণনকট যমা প্রোন করদ  হদব। 

 



২।   সংণিষ্ট শ্রযান/কা যালয় প্রর্ান অথবা  ার মদনানী  কম যক যা কর্তযক গ্রাহদকর আদবেনপত্র প্রাণপ্তর পরব ী ৫ (পাঁচ) কা যণেবদসর মদে   

      সংণিষ্ট প্রণ ষ্ঠান সদরযণমন পণরেশ যন ও শ্রলাড হ্রাস/বৃণদ্ধর সম্ভাব্ া  াচাই করদব।  

 

৩।   পণরেশ যদনর ২ (দুই) কা যণেবদসর মদে প্রদ াযি শ্রেদত্র ণবগ  ২ (দুই) বছদরর গ্যাস ব্বহাদরর খণ য়ান ও প্রাসণিক  থ্য  উপাত্ত (শ্র মন  

      ণবগ  সমদয় অপসাণর  ণমটার পরীেি িলািল, ব যমাদন ব্বহৃ  ণমটাদর/ণমটাদরর সীদলর ত্রুটি/ণবচুিণ , শ্রলাড হ্রাস/বৃণদ্ধর শ্র ৌণিক া   

      ই িাণে) সহ প্রণ দবেন কর্তযপে বরাবর উত্থাপন করদ  হদব। কাণরগরীভাদব অগ্রহিদ াগ্য শ্রেদত্র সংণশষ্ট ণবভাগীয় প্রর্ানদক অবণহ  কদর  

      ণবষয়টি পণরেশ যন পরব ী ৩ (ণ ন) কা যণেবদসর মদে গ্রাহকদক অবণহ  করদ  হদব।  

 

৪।   শ্রকাম্পানীর  থা থ কর্তযপদের অনুদমােন লাদভর পরব ী ২ (দুই) কা যণেবদসর মদে প্রদয়াযনীয় শ যাণে উদেখপূব যক  া  প্রণ পালদনর  

      অনুদরার্ যাণনদয় গ্রাহকদক পত্র ও প্রদ াযি শ্রেদত্র ণনরাপত্তা যামানদ র চাণহো পত্র প্রোন করদ  হদব।  

 

৫।   হাল নাগাে গ্যাস ণবল পণরদশার্ ও চাণহোপত্র অনু ায়ী অথ য যমাোন ণবষদয় সংণিষ্ট রাযস্ব শাখা/ণবভাদগর ছাড়পত্র গ্রহিসহ চাণহোকৃ     

      সকল শ য প্রণ পালন করদ  হদব।  

 

৬।   রাযস্ব ছাড়পত্র প্রাণপ্তসহ অন্যান্য শ য প্রণ পালদনর পরব ী ৩ (ণ ন) কা যণেবদসর মদে প্রদ াযি শ্রেদত্র ওয়াণকযং ড্রইং অনুদমােন সহ সাণভ যস   

      লাইন পণরব যন/রাইযার স্থানান্তর/সাণভ যস লাইন ণভন্ন ণব রি লাইদন স্থানান্তর ই িাণে শ্রেদত্র প্রদয়াযনীয় মালামাদলর মূল্য সংণিষ্ট 

      ণবভাগ/শাখা কর্তযক আোয় করদ  হদব।  

 

৭।   প্রদ াযি শ্রেদত্র গ্রাহদকর ণনকট হদ  সংণিষ্ট রাস্তা কাটার অনুমণ  পত্র গ্রহি কদর শ্রকাম্পানীর প্রণ ণনণর্র  ত্ত্বাবর্াদন শ্রকাম্পানী কর্তযক  

      ণনদয়াণয  রাইযার ঠিকাোদরর মােদম সাণভ যস লাইন এবং প্রদ াযি শ্রেদত্র গ্রাহক ণনদয়াণয  ঠিকাোদরর মােদম অভিন্তরীি লাইন ণনম যাদির  

      কায সমাপ্ত করদ  হদব। অভিন্তরীি লাইন প যাপ্ত সাদপাট যসহ শ্রেয়াদল বা মাটির উপদর এমনভাদব ণনম যাি করদ  হদব শ্র ন  া ণনরাপে ও     

      সহদয দৃশ্যমান হয়।  

  

৮।   পরব ী ৩ (ণ ন) কা যণেবদসর মদে শ্রকাম্পানীর উপযুি কম যক যার উপণস্থণ দ  পাণযয (পাইপ লাইদনর আভিন্তরীি অংশ পণরস্কার) ও     

      শ্রটণস্টং (চাপ পরীো) এর কায সম্পন্ন করদ  হদব।  

 

৯।    গ্রাহক ও  ার ণনদয়াণয  ঠিকাোর কর্তযক শ্র ৌথ স্বােণর  As built Drawing যমা শ্রেয়ার ৩ (ণ ন) কা যণেবদসর মদে সংণিষ্ট কম যক যা  

       গ্রাহক আণিনা পণরেশ যন কদর অনুদমােন অনু ায়ী নক্সা শ্রমা াদবক গ্যাস লাইন ও স্থাপনা,  স্থাপনার েম া/বান যাদরর অণরণিদসর আকার  

       ণনণি  হদয় সংণিষ্ট শাখা প্রর্ান কর্তযক নক্সা অনুদমােন করদ  হদব। অন্যথায় এর শ্রকান ব্ণ িম হদল অনুদমােনকারীর ণনকট প্রণ দবেন  

       োণখল করদ  হদব। 

  

১০।    থা থভাদব পূরিকৃ  গ্রাহক ও ঠিকাোদরর শ্র ৌথ স্বােণর  কা যসমাপনী প্রণ দবেন গ্রহি করদ  হদব।   

১১।   গ্রাহদকর সাদথ  থা থভাদব পূরিকৃ  গ্যাস ণবিয় চুণিপত্র সম্পােন করদ  হদব।  

১২।   চুণিপত্র সম্পােদনর ৫ (পাচঁ) কা যণেবদসর মদে প্রদ াযি শ্রেদত্র নবণনণম য  সাণভ যস লাইন কণমশন ও পুরা ন সাণভ যস লাইন ণকল কদর  

        আরএমএস স্থাপন করদ  হদব।  

 

১৩।   শ্রলাড হ্রাস বৃণদ্ধর যন্য আরএমএস/ণসএমএস পণরব যদনর প্রদয়াযন না হদল কা যসমাপনীর  াণরখ ও আরএমএস/ণসএমএস পণরব যদনর   

        প্রদয়াযন হদল  া পণরব যদনর  াণরখ হদ  শ্রলাড হ্রাস/বৃণদ্ধ কা যকরী করার লদেি কণম্পউটার ণবভাগদক ৩ (ণ ন) কা যণেবদসর মদে  

        অবণহ  করদ  হদব।    

 

 

 

 


