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ধাপ-১  

গ্যাস সংয াগ গ্রহযের জন্য আযে দনকারী নিম্নাক্ত কাগজ পম্ের স্ক্যাি কনপ/ সফট কনপ আম্েদিপে জমাদাম্ির 

পূম্ে ে সম্ে থানকম্ে হইম্ে।  

প্রয  াজন ীয়  কাগজ পত্র 

o  আয ে দন কার ীর  পাসয পার্ ট সাইয জ র ১ কনপ (এক) কপপ ছপে । 

o  ট্রেড লাইযসন্স । 

o  টিআইএন সনদপত্র। 

o  পন ে ন্ধন কৃত  ট্র কাম্পান ী হইযল  ট্রেয োয র ন্ড াে অ ফ আটি টয কল স এন্ড এ যসাপসযয় শন  এে ং 

সাটি টপফ য কর্ অ ে ইন করয পাযরশন । 

o  জ পের োপল কান ার  দাপল পলক প্রোে  (দপলল / ট্র হাপডং নম্বর / পর্ টা/ খাজ ন ার র পশদ ট্র  ট্র কান 

একটি) । 

o  ভাড়াকৃত  স্থ ায ন  স্থ াপপত  হইযল  ভাড়ার  চুপি পত্র ( াহায ত  গ্যাস সংয  াগ  সম্পপকট ত এেং পেল 

প্রদান  সম্পপকটত পে ষয় উযে খ থাপকয ে )। এয েয ত্র ৬ (ছয় ) োয সর পন র াপত্তা জ াোন ত প্রদান  কপরয ত 

হইযে । 

o  ফয াক্টরীর ট্রল -আউর্ প্ল্য ান । 

o  প্রস্তাপেত গ্যাস পাইপ লাইযনর ১ কনপ (এক) নকসা। 

o  স্থ াপপতব্য গ্যাস সরঞ্জাোপদর কাপরগর ী কযার্ালগ । 

o আযে দনপয ত্রর পফ পহসাযে  ৩০ ০ /-  র্াকার  (সেয়  সেয় পপরে ত টন য  াগ্য) ক্র স ট্র র্ক অ থে া ট্র প - অড টার 

(স্থ ানীয়ভাযে  প্রস্তুত কৃত/ সংয াপজত  ও পুরাতন  সরঞ্জাোপদর কাপরগর ী কযার্ালগ  প্রদান করা সম্ভে না হইযল 

ড্র ইংসহ পেস্তাপরত পেেরে দাপখল কপরযত হইযে। এই ট্রেযত্র কপেশপনং এর পর উি সরঞ্জাোপদর ট্রলাড 

পূন ঃ পন র্ টার ে কপর যত  হইযে । )। 

র্াপ ২ 

সুন্দরেি গ্যাস ককাম্পািী নিনমম্টড এর অনফনসয়াি ওম্য়েসাইট কথম্ক নিল্প/ কযানিভ পাওয়ার কেণীর গ্রাহকম্দর 

অিিাইম্ি গ্যাস সংম্ াম্গর আম্েদি করার জন্য কমনু োর ো ই-ম্সো সমূহ কসো েক্স এর নিংম্ক ক ম্ে হম্ে। 

ো onlineapplicat ion.sgcl.org.bd এই নিংম্ক সরাসপর পগযয় ব্রাউজার  পদযয়  প্রথম্ম 

করনজম্েিি সম্পন্ন করম্ে হম্ে ।  

অিিাইম্ি সুন্দরেি গ্যাস ককাম্পািী নিনমম্টড এর নিল্প/ কযাপটিভ পাওয়ার গ্রাহকম্দর গ্যাস  

                            সংম্ াম্গর আম্েদি সংক্রান্ত নিয়মােিীীঃ 

  



 

 

এই পলংয ক পিক করযল  পনযর্র ট্রপজটি ট্রদখা  াযে  । এই ট্রপয জ পক পক কাগজ পত্র সাযথ রাখযত হযে  তা েলা 

হযয়যছ ।   

 

অথো পনযর্র ব্লযক পগযয় ও পলংযক প্রযে শ করয ত পারযে ন ।  

অভয ন্তরীে ই-যসে াসমূহ নােক ব্লযক পগযয় গ্যাস সংয াযগর আযে দন পলংযক পিক করয ল পনযর্র েত একটি 

পাতা আসযে ।  

 

 

 

 

আযে দনটি পপপডএফ আকাযর ড াউনযলাড করুন।  অনলাইযন আযে দন করুন এই অংয শ পিক করযল পনযর্র েত 

একটি পাতা আসযে । লপগন  ট্রপজটি পনম্নরুপঃ 

 

  



 

করনজম্েিি করা না থাকযল প্রথযে ট্ররজযে শন কযর পনযয় এ রপর িনগি করযত  হযে ।   

 

USER ID: 2821 এই চারটি সংখ্যা নফক্সড । এরপর ২ টি সংখ্যা আপিার ইচ্ছামে নদম্য় কমাট ৬ টি নডনজট 

নদম্য় USER ID তেনর করুি ।  

Password টির Security র স্বাম্থ ে !@#$%^&*()/-+;’A-Z/a-z1-9 এই প্রনেক গুম্িা নদম্য় 

পাসওয়াড ে তেনর করুি ।  

Register োটম্ি নিক করার পর আপিার ই-ম্মইি এ একটি কমইি  াম্ে । কমইি টি ইিেক্স/স্পাম এ 

ক ম্ে পাম্র । কমইি কগম্ি/ কমম্সজ কপম্ি আপিার Registration টি সম্পূণ ে হম্য়ম্ে । 



  

এর পর লপগন হওয় ার পর পনযর্র েত একটি ট্রপজ আসযে । 

 



 

 



 

Page- 1 এর সে নফল্ড ইিপুট নদম্ে হম্ে । ইিপুট সম্পন্ন হম্ি Page-2 আসম্ে এরপর  Page-3 

এরপর Page-4 আসম্ে । আম্েদিটি সম্পূণ ে হম্ি আপিার ই-ম্মইম্ি কমইি  াম্ে।  

সু ন্দর ে ন  গ্যাস কর্ত টপে আপনার  ট্র কান  ফ াইল  অ সম্পূে ট ে া না পদয ল  আপনার  ড য াসয ে াযড ট ট্রেয সজ  পদযত  পাযর   া 

আপপন  আপন ার ডয াস ট্র ে াড ট এ পগ যয়  ট্র দখয ত  পার যে ন । পন য র্র  পিন শর্টি  ল েয  করুন  ।   

  

 

উপযর র পর্যত্র লাল পর্পিত অংযশ পিক করযল পনয র্র েত একটি পাতা আসযে ।  



 

উপযর র পর্যত্র  Pending, See Message, Send Message Edit and Download 

িামক োটি রম্য়ম্ে । এখাম্ি Pending অথ ে হম্চ্ছ আপিার আম্েদিটি এখিও চূড়ান্ত ভাম্ে গৃহীে হয় নি ।  

See Message অপিম্ি সুন্দরেি গ্যাস কর্তেপক্ষ ককাি কমম্সজ আপিাম্ক পাঠাম্ি আপনি এখাম্ি নিক 

করম্ি কদখম্ে পারম্েি। ককাি ফাইি অসম্পূণ ে ো িা নদম্য় থাকম্ি এখাম্ি একটি কমম্সজ আসম্ে। আোর আপনি 

ককাি ফাইি ো কমম্সজ সুন্দরেি গ্যাস ককাম্পািী কর্তেপক্ষ কক পাঠাম্ে চাইম্ি Send Message এ নিক  

করম্েি। ফাইি আদাি প্রদাম্ির সময় নসম্েম কথম্ক ইম্মইি করা হম্ে ।  া আপনি মুহূম্েের মম্েই জািম্ে 

পারম্েি । Download অপশযন পগযয়  আপপন আপনার  এপ্ল্াই করা ড ার্া গুযলা ট্রদখযত  পারয েন এে ং 

পপপডএফ ফরম্যাযর্ ড াউনয লাড  কযর  পনয ত পারযে ন।   

কানরগনর ো ক ম্কাম্িা ধরম্ির সাহায্য িাগম্ি ক াগাম্ াগ করুিীঃ 

Md.Manik Uddin 

Assistant Engineer(ICT) 

Sundarban Gas Company Limited 

 

 

Email: manik.uddin@sgcl.org.bd 

Phone: +8801949527839 
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