
শিল্প শ্রেশির গ্রাহকদের নতুন গ্যাস সংদ াগ প্রশিয়া 

 

আদেেন পত্র সংগ্রদহর পদ্ধশ িঃ 

১.   শ্রকাম্পানীর সংশিষ্ট কা যালয়/গ্রাহক শ্রসো বুথ/ওয়ানষ্টপ সাশভ যস শ্রসন্টার/শ্রকাম্পানীর ওদয়েসাইট হদ  ডাউনদলাড কদর আদেেনপত্র সংগ্রহ   

      করা  াদে।  

 

২.   আদেেনপত্র শি োেে টাকা ৫০০/- মাত্র শনর্ যাশর  ব্াংক অথো শ্রকাম্পানীর সংশিষ্ট শহসাে িাখার কযাি কাউন্টার এ পশরদিার্ করদ     

      হদে।  

 

আদেেনপত্র জমাোন পদ্ধশ িঃ  

      সংগৃহী  আদেেনপত্র  থা থভাদে পরূি কদর শনদে েশি য  কাগজপত্রসহ সংশিষ্ট কা যালদয় জমাোন করদ  হদেিঃ   

১.   আদেেনকারীর পাসদপাট য সাইদজর ৩ (শ ন) কশপ স যাশয়  ছশে। 

২.   জা ীয় পশরচয় পদত্রর স যাশয়  িদটাকশপ 

৩.   হালনাগাে নোয়নকৃ  শ্রেড লাইদসদের স যাশয়  িদটাকশপ। 

৪.   টিআইএন সনেপত্র। 

৫.   শনেন্ধনকৃ  শ্রকাম্পানী হদল শ্রমদমাদরন্ডাম এন্ড আটি যদকলস অি এদসাশসদয়িন এেং সাটি যশিদকট অে ইনকরদপাদরিন। 

 

৬.   জশমর মাশলকানার োশলশলক প্রমাি শহদসদে পরচা/খশ য়ান/ নামজারীর কাগজ (শ্র  শ্রকান একটি) । 

৭.   োশখলা/ভূশম উন্নয়ন কর পশরদিাদর্র রশিে(শ্র  শ্রকান একটি)। 

৮.   ভাড়াকৃ  স্থাদন স্থাশপ  হদল জশমর মাশলকানার জন্য ৬নং িশমদক েশি য  োশলশলক প্রমািাশে, ভাড়ার চুশিপত্র এেং আদেেনপত্র মূল    

      মাশলদকর স্বাক্ষরসহ োশখল করদ  হদে। 

 

৯.   লীজকৃ  জশমদ  স্থাশপ  প্রশ ষ্ঠাদনর শ্রক্ষদত্র লীজ প্রোনকারী সংশিষ্ট প্রশ ষ্ঠাদনর সাদথ সম্পাশে  চুশিপত্র এেং ৬নং িশমদক েশি য   

      োশলশলক প্রমািাশে। 

১০.  িযাক্টরীর শ্রল-আউট প্যাটান য। 

১১.  প্রস্তাশে  অভযন্তরীি পাইপ লাইদনর ৪(চার) কশপ নক্সা। 

১২.  স্থাশপ ব্ গ্যাস সরঞ্জামাশের কাশরগরী কযাটালগ (প্রদ াজয শ্রক্ষদত্র)। েয়লার ও শ্রজনাদরটদরর ন্যযন ম েক্ষ া  থািদম ৮২% ও ৩৫% হদ   

       হদে। 

১৩.  প্রস্তাশে  স্থাদন চালু/শেশিন্নকৃ  গ্যাস সংদ াদগর শেপরীদ  গ্যাস শেপিন শ্রকাম্পানীর সমুেয় পাওনা পশরদিার্ সংিান্ত রাজস্ব ছাড়পত্র। 

১৪.   পশরদেি অশর্েপ্তদরর ছাড়পত্র (প্রদ াজয শ্রক্ষদত্র)। 

১৫.   আদেেন শি জমা োেে ৫০০/- টাকা জমাোদনর রশিে। 

১৬.   ঠিকাোর শনদয়াগ পত্র। 

 



গ্যাস শ্রলাড হ্রাস/বৃশদ্ধিঃ   

       এ শ্রেিীর গ্রাহদকর শ্রলাড হ্রাস/বৃশদ্ধর প্রশিয়াকরদির র্াপগুদলা শনেরূপিঃ  

১।   শ্রলাড হ্রাস/বৃশদ্ধর জন্য গ্রাহকদক শনর্ যাশর  ছদক আদেেন পত্র সংগ্রহপূে যক  থা থভাদে পূরি কদর আদেেনপদত্র েশি য  প্রদয়াজনীয়   

      কাগজপত্রসহ সংশিষ্ট শ্রজান/কা যালয় প্রর্াদনর শনকট জমা প্রোন করদ  হদে।   

 

২।   সংশিষ্ট শ্রজান/কা যালয় প্রর্ান অথো  ার মদনানী  কম যক যা কর্তযক গ্রাহদকর আদেেনপত্র প্রাশপ্তর পরে ী ৫ (পাচঁ) কা যশেেদসর মদে  

      সংশিষ্ট প্রশ ষ্ঠান সদরজশমন পশরেি যন ও শ্রলাড হ্রাস/বৃশদ্ধর সম্ভাব্ া  াচাই করদে।  

 

৩।   পশরেি যদনর ২ (দুই) কা যশেেদসর মদে প্রদ াজয শ্রক্ষদত্র শেগ  দুই েছদরর গ্যাস ব্েহাদরর খশ য়ান ও প্রাসশিক  থ্য উপাত্ত (শ্র মন শেগ   

      সমদয় অপসাশর  শমটার পরীক্ষি িলািল, ে যমাদন ব্েহৃ  শমটাদর/শমটাদরর সীদলর  ত্রুটি/শেচুযশ , শ্রলাড  হ্রাস/বৃশদ্ধর শ্র ৌশিক া 

      (ই যাশে) সহ প্রশ দেেন কর্তযপক্ষ েরাের উত্থাপন করদ  হদে। কাশরগরীভাদে অগ্রহিদ াগ্য শ্রক্ষদত্র সং সংশিষ্ট শেভাগীয় প্রর্ানদক অেশহ    

      কদর শেষয়টি পশরেি যন পরে ী ৩ (শ ন) কা যশেেদসর মদে গ্রাহকদক অেশহ  করদ  হদে।  

 

৪।   শ্রকাম্পানীর  থা থ কর্তযপদক্ষর অনুদমােন লাদভর পরে ী ২ (দুই) কা যশেেদসর মদে প্রদয়াজনীয় ি যাশে উদেখ কদর  া প্রশ পালদনর      

      অনুদরার্ জাশনদয় গ্রাহকদক পত্র ও প্রদ াজয শ্রক্ষদত্র শনরাপত্তা জামানদ র চাশহো পত্র প্রোন করদ  হদে।  

 

৫।   হাল নাগাে গ্যাস শেল পশরদিার্ ও চাশহোপত্র অনু ায়ী অথ য জমাোন শেষদয় সংশিষ্ট রাজস্ব িাখা/শেভাদগর ছাড়পত্র গ্রহিসহ চাশহোকৃ     

      সকল ি য প্রশ পালন করদ  হদে। 

  

৬।   রাজস্ব ছাড়পত্র প্রাশপ্তসহ অন্যান্য ি য প্রশ পালদনর পরে ী ৩ (শ ন) কা যশেেদসর মদে প্রদ াজয শ্রক্ষদত্র ওয়াশকযং ড্রইং অনুদমােনসহ সাশভ যস   

       লাইন পশরে যন/রাইজার স্থানান্তর/ সাশভ যস লাইন শভন্ন শে রি লাইদন স্থানান্তর ই যাশে শ্রক্ষদত্র প্রদয়াজনীয় মালামাদলর মল্যয সংশিষ্ট  

       শেভাগ/িাখা কর্তযক আোয় করদ  হদে।   

 

৭।   প্রদ াজয হদল মালামাদলর মূল্য আোদয়র ৫ (পাচঁ) কা যশেেদসর মদে ভান্ডার হদ  গ্রাহকদক মালামাল প্রোদনর লদক্ষয এমআইশভ ইস্যয  

      করদ  হদে। এমআইশভ এর সাদথ গ্রাহক/গ্রাহক শনযুি প্রশ শনশর্র নমুনা স্বাক্ষর সংশিষ্ট োশয়ত্বপ্রাপ্ত কম যক যা কর্তযক প্র যয়ন করদ  হদে।  

 

৮।   প্রদ াজয হদল ভান্ডার হদ  প্রদয়াজনীয় সকল মালামাল উদত্তালদনর কাগজপত্র এেং প্রদ াজয শ্রক্ষদত্র গ্রাহদকর শনকট হদ  সংশিষ্ট রাস্তা কাটার    

      অনুমশ  পত্র গ্রহি কদর গ্রাহক ও  ার শনদয়াশজ  উপযুি প যাদয়র ঠিকাোদরর প্রেত্ত শ্র ৌথ স্বাক্ষশর  কম যসূচী (Work Schedule)  

      অনুদমােন করদ  হদে। শ্রকাম্পানী প্রশ শনশর্র  ত্ত্বাের্াদন অনুদমাশে  সূচী শ্রমা াদেক সাশভ যস লাইন এেং প্রদ াজয শ্রক্ষদত্র অভযন্তরীি লাইন 

      শনম যাদির কাজ সমাপ্ত করদ  হদে। অভযন্তরীি লাইন প যাপ্ত সাদপাট যসহ শ্রেয়াদল ো মাটির উপদর এমনভাদে শনম যাি করদ  হদে শ্র ন  া     

      শনরাপে ও সহদজ দৃশ্যমান হয়।  

 

৯।   পরে ী ৩ (শ ন) কা যশেেদসর মদে শ্রকাম্পানীর উপযুি কম যক যার উপশস্থশ দ  পাশজযং (পাইপ লাইদনর অভযন্তরীি অংি পশরস্কার) ও  

      শ্রটশটং (চাপ পরীক্ষা) এর কাজ সম্পন্ন করদ  হদে।  

 

১০।   গ্রাহক ও  ার শনদয়াশজ  ঠিকাোদরর শ্র ৌথ স্বাক্ষশর  As built Drawing জমা শ্রেয়ার ৩ (শ ন) কা যশেেদসর মদে সংশিষ্ট কম যক যা    

       গ্রাহক আশিনা পশরেি যন কদর অনুদমােন অনু ায়ী নক্সা শ্রমা াদেক গ্যাস লাইন ও স্থাপনা, স্থাপনার ক্ষম া/োি যাদরর অশরশিদসর আকার  

       শনশি  হদয় সংশিষ্ট িাখা প্রর্ান কর্তযক নক্সা অনুদমােন করদ  হদে। অন্যথায় এর শ্রকান ব্শ িম হদল অনুদমােনকারীর শনকট প্রশ দেেন  

       োশখল করদ  হদে।  

 

১১।    থা থভাদে পূরিকৃ  গ্রাহক ও ঠিকাোদরর শ্র ৌথ স্বাক্ষশর  কা যসমাপনী প্রশ দেেন গ্রহি করদ  হদে।   

১২।   গ্রাহদকর সাদথ  থা থভাদে পূরিকৃ  গ্যাস শেিয় চুশিপত্র সম্পােন করদ  হদে।  



১৩।   চুশিপত্র সম্পােদনর ৫ (পাচঁ) কা যশেেদসর মদে প্রদ াজয শ্রক্ষদত্র নেশনশম য  সাশভ যস লাইন কশমিন ও পুরা ন সাশভ যস লাইন শকল কদর      

        আরএমএস/শসএমএস স্থাপন করদ  হদে।  

 

১৪।   শ্রলাড হ্রাস/বৃশদ্ধর জন্য আরএমএস/শসএমএস পশরে যদনর প্রদয়াজন না থাকদল কা যসমাপশনর  াশরখ ও আরএমএস/শসএমএস পশরে যদনর  

        প্রদয়াজন হদল  া পশরে যদনর  াশরখ হদ  শ্রলাড হ্রাস/বৃশদ্ধ কা যকরী করার লদক্ষয কশম্পউটার শেভাগদক ৩ (শ ন) কা যশেেদসর মদে  

        অেশহ  করদ  হদে।    

 

 

 

 


