
জ্বালানী ও খননজ সম্পদ নিভাগ কর্তকৃ ২০২০-২১ অর্িৃছরে িাস্তিায়নাধীন এনিনিভূক্ত 

প্রকল্পসমূরেে তানলকা 

ক্রম 
িাস্তিায়নকােী 

সংস্থাে নাম 
প্রকরল্পে নাম, মময়াদ ও প্রাক্কনলত ব্যয় (রকাটি টাকায়) 

প্রকল্প িনেচালরকে নাম,দাপ্তনেক ম ান 

নম্বে, মমািাইল নম্বে ও ইরমইল 

১ ২ ৩ ৫ 

১ মিররািাংলা ন্যাচাোল গ্যাস ইন নসরয়নি প্ররজক্ট (নততাস ন রেে মলারকশন-নস 

এিং নেনসংদী ন রে ওরয়লরেি গ্যাস করেসে স্থািন) [সংরশানধত] 

(০১/০৭/২০১৪-৩০/০৬/২০২২) (৭২৫.০০ মকাটি টাকা)  

মমা: সনেদুে েেমান মচৌধুেী                     

01730-317976; 

pdctn@bgfcl.org.bd 

২ মিররািাংলা ধনুয়া-এরলঙ্গা এিং িঙ্গিন্ধু মসতুে িনিমিাড় নলকা ির্নৃ্ত গ্যাস 

সঞ্চালন িাইিলাইন ননমাৃণ  প্রকল্প [সংরশানধত] (০১/০৭/২০১৪-

৩০/০৬/২০২১) (৮২৮.৫১ মকাটি টাকা) 

মমা: শামসুে েেমান                                   

02-9355391, 01709-639697, 

gtcldnp@gmail.com 

৩  মিররািাংলা ইনস্টরলশন অি নপ্ররিইি গ্যাস নমটাে  ে টিনজটিনিনসএল 

(০১/০১/২০১৫-৩১/১২/২০২০) (৪৯৮.৯৪ মকাটি টাকা) 

মমা:  য়জাে েেমান             

01939921046; 

pd.ipgm@gmail.com; 

faizar.titas@yahoo.com  

৪ মিররািাংলা নততাস গ্যাস ন রেে মলারকশন-এ মত ওরয়লরেি করেসে স্থািন 

(০১/০৭/২০১৬-৩১/১২/২০২০) (৯১০.০০ মকাটি টাকা) 

মমাোঃ আবুল কারশম খান                    

০১৭৩০৩১৭৯৯০ 

cpta.bgfcl@gmail.com 

৫ মিররািাংলা চরগ্রাম-র নী-িাখোিাদ গ্যাস সঞ্চালন সমান্তোল িাইিলাইন ননমাৃণ 

(০১/০৭/২০১৬-৩১/১২/২০২০) (২৪৭৯.৪১ মকাটি টাকা) 

মমাোঃ আইনুল কনিে                  

০১৭৩০৭২৬৮৩৬ 

gtclcfb@gmail.com 

৬ মিররািাংলা িগুড়া-েংপুে-সসয়দপুে গ্যাস সঞ্চালন িাইিলাইন ননমাৃন প্রকল্প 

(০১/১০/১৮-৩০/০৬/২১) (১৩৭৮.৫৫ মকাটি টাকা) 

খন্দকাে আনেফুল ইসলাম          

০১৭০৯৬৩৯৭২৭     

gtclbrs@gmail.com 

৭  নিনিনস ইনস্টরলশন অি নসরঙ্গল িরয়ন্ট মুনেং (এসনিএম) উইর্ িািল 

িাইিলাইন (০১/১১/২০১৫-৩০/০৬/২০২২) (৬৫৬৮.২৭ মকাটি টাকা) 

মমা: শেী  োসনাত                             

01711-307094,  

hasnat67@hotmail.com 

৮  নজএসনি নজও ইন েরমশন  ে আেিান প্লাননং এন্ড এিািরটশন টু ক্লাইরমট 

মচঞ্জ িাংলারদশ (নজইওনিএনস) (০১/০১/২০১৭-৩১/১২/২০২০) 

(৩৬.০০ মকাটি টাকা) 

জনাি আশোফুল কামাল               

০১৯১২৬৭৫১৮০   

akamalbd@gmail.com 

৯ মিররািাংলা মিররালরক অকরটন এ রূিান্তরেে লরযে আেনসএ নিরত ৩০০০ 

ব্যারেল যমতা সম্পন্ন কোটালাইটিক নে েনমং ইউননট স্থািন 

[সংরশানধত] (০১/০৩/২০১২-৩০/০৬/২০২০) (৪৯৭.৯৮ মকাটি টাকা) 

মমা: মশারয়ি                                       

01730312095, 

pd1500cru@sgfl.org.bd 

১০ মিররািাংলা নসরলট ৯ নং কূি (মূল্যায়ন/উন্নয়ন কূি) খনন প্রকল্প (০১/১২/২০১৩-

৩১/১২/২০২১) (১৭১.২৭ মকাটি টাকা) 

মমা: আব্দুল জনলল প্রামাননক                      

0821-760450, 01730-088382, 

dgmhgf@sgfl.org.bd 

১১ মিররািাংলা রুিকল্প-২ খনন প্রকল্পোঃ ৪টি অনুসন্ধানকুি (সালদা নদী দনযণ-১, 

মসমুতাং দনযণ-১,িাতনচয়া-১ এিং সালদা নদী পূি-ৃ১) জনকগন্জ-১ 

(০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০২০) (৪১৪.৫২ মকাটি টাকা) 

মমাোঃ জহুরুল ইসলাম        

01777759992   

১২ মিররািাংলা মরেশখানল আরনায়াো গ্যাস সঞ্চালন সমান্তোল িাইিলাইন  

(০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০২০)( ১৩১৪.৭২ মকাটি টাকা) 

মমা: আনেফুল েক  নকে       

01709639726 

mapgtcl@gmail.com;  



ক্রম 
িাস্তিায়নকােী 

সংস্থাে নাম 
প্রকরল্পে নাম, মময়াদ ও প্রাক্কনলত ব্যয় (রকাটি টাকায়) 

প্রকল্প িনেচালরকে নাম,দাপ্তনেক ম ান 

নম্বে, মমািাইল নম্বে ও ইরমইল 

১৩ মিররািাংলা রূিকল্প-৫ খনন প্রকল্পোঃ ২টি অনুসন্ধান কূি (শ্রীকাইল নর্-ৃ১, 

মমািােকপুে সাউর্ ইষ্ট-১), ১টি মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূি (রিগমগঞ্জ-

৪) এিং ১টি ওয়াকৃওভাে (রিগমগঞ্জ-৩) [সংরশানধত] (০১/০৪/২০১৭-

৩০/০৬/২০১৯) (১৬৩.২৯ মকাটি টাকা) 

মমাোঃ মতা ারয়ল উনিন নশকদাে               

০১৭০০-৭১১৯০৯ 

pdrpkp5@bapex.com.bd  

১৪ মিররািাংলা রূিকল্প-৯: ২নি সাইসনমক প্রকল্প (০১/০৪/২০১৭-৩০/০৬/২০২১) 

(১০৫.৮০ মকাটি টাকা) 

তানেকুল ইসলাম                     

০১৭১৩১৮৮৯২৫ 

pdrupkalpa9@gmail.com 

১৫ মিররািাংলা নততাস, েনিগঞ্জ, নেনসংদী ও িাখোিাদ গ্যাস ন রে ৭ টি কূরিে 

ওয়াকৃওভাে (০১/০৪/২০১৭-৩১/১২/২০১৯) (৩৫৪.৫০ মকাটি টাকা) 

মীে মমাোঃ আশোফুল ইসলাম                  

০১৭৩০-৭০৭৩০৪  

wp7wells@gmail.com 

১৬ মিররািাংলা আরনায়াো-র ৌজদােোট গ্যাস সঞ্চালন িাইিলাইন (০১/০৪/১৬-

৩১/০৩/২০)         ( ৭৩৯.০৬ মকাটি টাকা) 

সুশীল কুমাে সেকাে                

০১৭৫৫৫২২০২৮ 

afpgtcl@gmail.com 

১৭ মিররািাংলা মরেশখানল নজরো িরয়ন্ট (কালানদয়া চে) নসটিএমএস (ধলঘাট িাড়া) 

গ্যাস সঞ্চালন িাইিলাইন ননমাৃন প্রকল্প (০১/১০/১৮-৩০/০৬/২০) 

(৩২৭.৪০ মকাটি টাকা)  

মমা: জানকরুল ইসলাম               

০১৭০৯৬৩৯৬৯৪ 

zeropointgtcl@gmail.co

m 

১৮ নিনিনস প্ররজক্ট ম্যারনজরমন্ট কনসালরটননস সানভসৃ  ে ইনস্টরলশন অি 

ইআেএল ইউননট-২  (০১/০৪/২০১৬-৩০/০৬/২০২৪) (২৬০.৪৭ মকাটি 

টাকা) 

আরনায়াে সাদাত                                  

01819612479 

masdt86@gmail.com 

১৯ নিনিনস কনস্ট্রাকশন অি ২০ মষ্টানেজ র্মুনা অন স নিনেং (র্মুনা ভিন) এোট 

কাওোন িাজাে, ঢাকা (র জ-২) (০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০২১) ( 

১৫৪.১৯ মকাটি টাকা) 

মমাোঃ মানেদুে েেমান   01711-

430784, 

mahidur63@yahoo.com 

২০ নিনিনস কিস্ট্রাকশন অি ১৯ মষ্টানেজ মমঘনা ভিন উইর্ ০৩ মিইজরমন্ট মলাে 

এোট আগ্রািাদ কমাৃনশয়াল এনেয়া, চট্টগ্রাম (০১/০৭/২০১৬-

৩০/০৬/২০২০) ( ৬১.৬৮ মকাটি টাকা) 

মােবুবুন নূে                                        

01713-106016,                                

mnur.mpl@gmail.com 

২১ নিনিনস কিরাকশন অি মেি অন স নিনেং অি িদ্মা ওরয়ল মকাম্পানী 

নলনমরটি (০১/০৭/২০১৩-৩১/১২/২০২০) (১০১.০০ মকাটি টাকা) 

নুমান আেমদ                           

০১৭৭৭৭০৩৩১৭ 

numonpocl@gmail.com 

২২ নিনিনস মজট-এ-১ িাইি লাইন ফ্রম নিতলগঞ্জ (ননয়াে কাঞ্চন ব্রীজ ) টু 

কনমরৃটালা এনভরয়শন নিরিা) (মকএনি) ইনক্লুনিং িানম্পং 

 োনসনলটিজ ওয়ান অরয়ল িাইি লাইন ফ্রম নচটাগাং টু ঢাকা 

(০১/০৭/২০১৬-৩০/০৯/২০২০) (২৪৮.৭৫ মকাটি টাকা) 

মমাোঃ নেজাউল েক                       

০১৭৭৭৭০৩৩২২ 

engrrezaulpocl@gmail.com 

২৩ নিনিনস চট্টগ্রাম েরত ঢাকা ির্নৃ্ত িাইিলাইরন জ্বালানী মতল িনেিেন 

(০১/১০/১৮-৩১/১২/২২) ( ২৭৫৮.৪৯ মকাটি টাকা) 

মমা: আনমনুল েক             

01777703316 

haminul38@yahoo.com 



ক্রম 
িাস্তিায়নকােী 

সংস্থাে নাম 
প্রকরল্পে নাম, মময়াদ ও প্রাক্কনলত ব্যয় (রকাটি টাকায়) 

প্রকল্প িনেচালরকে নাম,দাপ্তনেক ম ান 

নম্বে, মমািাইল নম্বে ও ইরমইল 

২৪ নিনিনস ইনন্ডয়া-িাংলারদশ মফ্রন্ডনশি িাইিলাইন প্রকরল্পে প্ররয়াজনীয় জনম 

অনধগ্রেন ও হুকুম দখল এিং অন্যান্য অিকাঠারমা উন্নয়ন/অন্যান্য 

আনুষনঙ্গক সুনিধাদী উন্নয়ন (০১/০১/২০২০-৩০/০৬/২০২২)(৩০৬.২৩ 

মকাটি টাকা) 

মমা: টিপু সুলতান          

01777774693 

tsultanmpl@gmail.com 

২৫ নিনিনস নিজাইন, সাপ্লাই ইনস্টরলশন, মটনষ্টং এন্ড কনমশননং অি কাস্টনি 

রাি াে মলা নমটাে উইর্ সুিােনভজনে কররাল এোট ইআেএল 

ট্াংক  াম ৃ(০১/০৩/২০২০-২৮/০২/২০২২) 

মমা: জানমল আল মামুন            

01715406163 

jamil_erl@yahoo.com 

 


