যমুনা অয়েল ক াম্পানী লললিয়েড
(বাাংলায়েশ কেয়রাললোি য়েপায়েশন এে এ টি অঙ্গ প্রলিষ্ঠান)

যমুনা ভবন, আগ্রাবাে বালিলযি এলা া, চট্টগ্রাি
www.jamunaoil.gov.bd
লিটিয়যন চাে পাে
১.১

রূে ল্প (Vision)
জ্বালালন কিয়লে েক্ষ ও সুষ্ঠ লবেিন।

১.২

অলভলক্ষি (Mission)
জ্বালালন অব াঠায়িাে উন্নেন, েলেচালন ব্যবস্থাে অয়োয়িশন, সুশািন ও েক্ষ িানবিম্পে ব্যবস্থাে িাধ্যয়ি কেয়শে প্রধানিি কিল লবেিন ক াম্পালনয়ি উলন্নি
হওো।

পৃষ্ঠা ১

পৃষ্ঠা ২
২) কিবা প্রোয়নে প্রলিশ্রুলি
২.১ নাগলে কিবা
ক্র.নাং
কিবাে নাি
(১)
১

২।

৩।

৪।

৫।

৬।

কিবা প্রোন েদ্ধলি

প্রয়োযনীে াগযেত্র এবাং প্রালিস্থান

(২)
কেয়শে িব পত্র িে াে লনধ পালেি মূয়ল্য
িঠি েলেিায়ে লনয়ভপযাল কেয়রাললোি
েণ্য লনেবলিন্নভায়ব িেবোহ ও লবক্রে
লনলিি েি
যানবাহয়নে ইলিয়নে সুেক্ষাে স্বায়থ প
আন্তযপালি িায়নে লুলিয় ন্টস্
িেবোহ ও লবক্রে লনলিি েি।
এললে গ্যাি

(৩)
লডলাে (ল ললাং কেশন)/ এয়যন্ট/ প্যা ড
েয়েন্ট লডলাে লনয়োয়গে িাধ্যয়ি।

(৪)
প্রয়যাযি কক্ষয়ত্র িে ােী ও
ক াম্পালনে প্রধান ায পালেিহ ি ল
আঞ্চলল অল িিমূয়হ।

লডলাে (ল ললাং কেশন)/ এয়যন্ট/ প্যা ড
েয়েন্ট লডলাে/ লুব লডলাে লনয়োয়গে
িাধ্যয়ি।
এললেলয লডলাে লনয়োয়গে িাধ্যয়ি।

ক াম্পালনে প্রধান ায পালেিহ ি ল
আঞ্চলল অল িিমূয়হ।

ডাইয়েক্ট লবযয়নি এে িাধ্যয়ি ি ল
প্র াে কেয়রাললোি েণ্য ও লুব অয়েল
িেবোহ ও লবক্রে লনলিি েি

প্রলিেক্ষা বালহনী, আধা-িািলে বালহনী,
কেলওয়ে, লেলডলব, বন্দে, লিটি
েয়োয়েশন িহ ি ল িে ােী,
কবিে ােী ও স্বােত্বশালিি প্রলিষ্ঠায়ন
িোিলে েণ্য লবক্রে
িভা, কিলিনাে, লিয়ম্পালযোি, ব্যানাে,
কোষ্টাে, লল য়লে ইিিালেে িাধ্যয়ি
কক্রিায়েেয় অবলহি েন।
লভলযয়লন্স টিয়িে িাধ্যয়ি ল ললাং কষ্টশন/
লডলাে হয়ি কেয়রাললোি েয়ণ্যে নমুনা
িাংগ্রহ, গুিগি েেীক্ষা,েলেিাে যাচাই েি
লুব অয়েয়লে প্রয়োগলবলধ, কেলষ্টাং,
ল ােখানাে িাংেক্ষি েদ্ধলি ও এ
িাংক্রান্ত উদ্ভূি িিস্যাে িিাধান
প
অগায়নাগ্রাি
অনুযালে িাংলিষ্ট শূন্য েয়ে
লনয়োগ কেওোে যন্য ক াম্পালনে
েলেচালনা ের্ েসের অনুস ােন গ্র নপূব েক
ে তো জনসয়াগ
জবজিজে কর্তেক প্রোয়নকৃত ক ক
ে তো জনসয়াগ মেয়া য়।
জবজি অনুেরসে ক ক
প্রার্থীর জলজখত, ম ৌজখক ও স্বাস্থ্য িরীক্ষা
মনওয়া য়।
ক াম্পালনে েলেচালনা ের্ পমের অনুস ােন
গ্র ন পূব েক মকাম্পাজনর প্রচজলত জনয়স
িপচােী/ শ্রলি লনয়োগ কিািায়ব
প
অগায়নাগ্রাি
অনুযযােী িাংলিষ্ট শূন্য েয়ে
প্রাথীে লললখি, কিৌলখ ও স্বাস্থি েেীক্ষা
গ্রহিপূব প িপচােী/শ্রজ ক লনয়োগ ো
হে।

গ্রাহ ও কভাক্তা েয পায়ে কেয়রাললোি
েণ্য ও লুলিয় ন্টি িম্পয় প যনিয়চিনিা
কেয়রাললোি েণ্য ও লুলিয় ন্টস্ এে
িান যাচাই

৭।

ালেগেী েোিশপ প্রোন

৮।

িপ িপা লনয়োগ

৯।

িপচােী/ শ্রলি লনয়োগ

প্রয়যাযিয়ক্ষয়ত্র িে ালে ও
ক াম্পালনে প্রধান ায পালেিহ ি ল
আঞ্চলল অল ি িমূয়হ।

-----

ক াম্পালন র্তপক েলেচাললি

কিবাে মূল্য এবাং
েলেয়শাধ েদ্ধলি
(৫)
অলগ্রি মূল্য
েলেয়শাধ িায়েয়ক্ষ
েণ্য িেবোহ

কিবা প্রোয়নে িিেিীিা
(৬)
কক্রিাে চালহোনুযােী

অলগ্রি মূল্য
েলেয়শাধ িায়েয়ক্ষ
েণ্য িেবোহ
অলগ্রি মূল্য
েলেয়শাধ িায়েয়ক্ষ
েণ্য িেবোহ
অলগ্রি মূল্য
েলেয়শাধ িায়েয়ক্ষ
েণ্য িেবোহ

কক্রিাে চালহোনুযােী

লবনামূয়ল্য

চলিান প্রলক্রো

কক্রিাে চালহোনুযােী

কক্রিাে চালহোনুযােী

োলেত্বপ্রাি িপ িপা
(নাি, েেবী, ক ান নম্বে ও ই-কিইল)
(৭)
১। জনাব ম া. আইয়ুব ম াসেন
জজএ ( াসকেটিং)
ম াবাইল: ০১৭১১৮৭৮২০৩
২। জনাব ম া: আব্দুে েবুর খান
জিজজএ (মেলে)
ম াবাইল: ০১৭১১৮৭৮২০৫
৩। জনাব ম াোঃ আসনায়ারুল ইেলা
এজজএ (মেলে)
ঢাকা জিজিশনাল অজিে।
ম াবাইল: ০১৭১১৪৩৩৮৪৪
৪। জনাব াোন ই া
এজজএ (সেলে)
চট্টগ্রা জবিাগীয় অজিে
ম াবাইল: ০১৭১১৮৭৮২১৩

ক াম্পালন র্তপক েলেচাললি

লবনামূয়ল্য

চলিান প্রলক্রো

ক াম্পালন র্তপক েলেচাললি

লবনামূয়ল্য

চলিান প্রলক্রো এবাং
কক্রিাে চালহোনুযােী

বহুল প্রচালেি যািীে ও স্থানীে
দেলন েলত্র াে লনয়োগ লবজ্ঞলি
প্র াশ ো হে। এছাড়াও online
এ আসবেন করার িদ্ধজত প্রচার করা
য়।

লবনামূয়ল্য

৩-৬ িাি

ঐ

লবনামূয়ল্য

৩-৬ িাি

০৫। জনাব ম া াম্মে মজাবাসয়র মচৌধুরী
এজজএ (সেলে)
খুলনা জবিাগীয় অজিে
ম াবাইল: ০১৭১১৮৭৮২০৬
০৬। যনাব কিাোঃ যিীি উদ্দীন
এলযএি (কিলস্) বগুড়া
কিাবাইলোঃ ০১৭১৩৩৯৬৯৯৫

যনাব ম াোঃ াসুে কজর
লযএি (এইচ আে)
কিাবাইলোঃ ০১৭১১৮৬৭৬৫৬

পৃষ্ঠা ৩
২.২ প্রালিষ্ঠালন কিবা
ক্র.নাং
কিবাে নাি

(১)
১

২।

(২)
জিলার (জিজলিং মেশন)
জনসয়াগ

এসজন্সী/প্যাকি িসয়ণ্ট
জিলার/ এলজিজজ জিলার
জনসয়াগ

কিবা প্রোন েদ্ধলি

প্রয়োযনীে াগযেত্র এবাং প্রালিস্থান

(৩)

(৪)

আগ্র ী প্রজতষ্ঠাসনর আসবেনিত্র গ্র সের ির েরকার প্রেীত
ে তো
নীজত ালা ও মগসজসের আসলাসক াঠ ির্ োসয়র ক ক
কর্তেক োইে িজরেশেনপূব েক প্রজতসবেন প্রেয়ন করা য়।
উক্ত প্রজতসবেন জিজলিং মেশন স্থ্ািসনর অনুকূসল সল
মকাম্পানীর মবািে েিায় অনুস ােসনর জন্য উিস্থ্ািন করা
য়। মবাি ে েিার অনুস ােসনর জিজিসত চূড়ান্ত অনুস ােসনর
জন্য তা জবজিজে-মত মপ্ররে করা য়। স্থ্ানীয় মজলা প্রশােক
সত অনািজি েনে গ্র ে, জবসফারক লাইসেন্স েিংগ্র এবিং
েড়ক ও জনিে জবিাগ সত প্রসয়াজনীয় অনু জত গ্র েে
জন াে ে কাজ েম্পােসনর ির এবিং মকাম্পাজনর চাজ োকৃত
েনেিত্র েমূ প্রাজির ১০ (েশ) জেসনর সে অজিপ্রায় িত্র
প্রোন করা য়। েিংস্থ্ার অনুস ােন প্রোসনর মেড় বছসরর
সে উিসরাক্ত েকল কাজ েম্পােন পূব েক প্রস্তাজবত
জিজলিং মেশনট বাজেজজযক জিজিসত চালু করসত য়।
আগ্র ী প্রজতষ্ঠাসনর আসবেনিত্র গ্র সের ির জবজিজে প্রেীত
ে তো কর্তেক োইে
নীজত ালার আসলাসক াঠ ির্ োসয়র ক ক
িজরেশেনপূব েক প্রজতসবেন প্রস্ত্িত করা য়। উক্ত প্রজতসবেন
জিলারশীি প্রোসনর অনুকূসল সল মজনাসরল ম্যাসনজার
( াসকেটিং) এর সুিাজরশ ক্রস ব্বস্থ্ািনা িজরচালক কর্তেক
ে তোর
জনসয়াগ প্রোন করা য়। াঠ ির্ োসয়র ক ক
প্রজতসবেন জিলারশীি প্রোসনর অনুকূসল না সল তা ৭
(োত) জেসনর সে আসবেনকারীসক অবজ ত করা য়।

আগ্র ী প্রজতষ্ঠাসনর ব্ািংক স্বচ্ছলতার েনে, মেি
ে
লাইসেন্স, টআইএন োটজিসকে,
োইে প্ল্যান, ১০
কজি মল-আউে প্ল্যান, কিৌযা ম্যাি, প্রস্তাজবত
জজ র েজলসলর েতযাজয়ত কজি, আসবেনকারীর
েতযাজয়ত ছজব, নাগজরকত্ব েনসের কজি এবিং
চাজ ত েকল িকুস ণ্টস্/তথ্য ে কাসর ব্বস্থ্ািনা
িজরচালক বরাবসর আসবেন করসত য়।

আগ্র ী প্রজতষ্ঠাসনর ব্ািংক স্বচ্ছলতার েনে, মেি
ে
লাইসেন্স, টআইএন োটজিসকে,
জবসফারক
লাইসেন্স, মেলে িসয়সণ্টর মল-আউে প্ল্যান,
আসবেনকারীর েতযাজয়ত ছজব, নাগজরকত্ব েনসের
কজি এবিং চাজ ত েকল িকুস ণ্ট/ তথ্য ে কাসর
ব্বস্থ্ািনা িজরচালক বরাবসর আসবেন করসত
য়।

৩।

(ক) িাইসরক্ট জবজসনে এর
আওতায় মিসোজলয়া িণ্য
ও লুজিসকন্টস্ জবক্রয়

আগ্র ী প্রজতষ্ঠানসক স্ব-স্ব মলোর ম ি প্যাসি ব্বস্থ্ািনা
িজরচালক বরাবসর মেি লাইসেন্স, জবসফারক লাইসেন্স,
ব্ািংক স্বচ্ছলতার েনে, টআইএন, আইজি কাি ে,
এিজবজেজেআই এর েনেিসত্রর কজি এবিং েকল চাজ ত
িকুস ন্টে আসবেন করসত য়।

প্রসর্াজয মক্ষসত্র েরকারী ও মকাম্পানীর আিযন্তরীে
জনয় ানুর্ায়ী মকাম্পানীর প্রিান কার্ োলয়ে েকল
আঞ্চজলক অজিেেমূস িাওয়া র্ায়।

৪।

(খ) িাইসরক্ট জবজসনে এর
আওতায় জবটুজ ন জবক্রয়

আগ্র ী প্রজতষ্ঠানসক স্ব-স্ব মলোর ম ি প্যাসি ব্বস্থ্ািনা
িজরচালক বরাবসর মেি লাইসেন্স, জবসফারক লাইসেন্স,
ব্ািংক স্বচ্ছলতার েনে, টআইএন, আইজি কাি ে,
এিজবজেজেআই এর েনেিসত্রর কজি এবিং েকল চাজ ত
িকুস ন্টে আসবেন করসত য়।

প্রসর্াজয মক্ষসত্র েরকারী ও মকাম্পানীর আিযন্তরীে
জনয় ানুর্ায়ী মকাম্পানীর প্রিান কার্ োলয়ে েকল
আঞ্চজলক অজিেেমূস িাওয়া র্ায়।

কিবাে মূল্য এবাং েলেয়শাধ
েদ্ধলি
(৫)
জিলার (জিজলিং মেশন) এর
মক্ষসত্র ৩.০০ লক্ষ োকা
জা ানত জা ানত প্রোন
করসত য়। জা ানত এর
ো াে উেে সুে োবীয়যাগ্য
নে।

ক)এসজন্সী/ প্যাক িসয়ণ্ট
জিলার এর জন্য জেট
কসিোসরশন এবিং মিৌরেিা
এলাকায় ৫০,০০০/- োকা
এবিং অন্যান্য অঞ্চসলর মক্ষসত্র
৩০,০০০/- োকা জা ানত
জ সেসব জ া রাখা য়।
খ) এলজিজজ জিলার এর জন্য
েকল মক্ষসত্র ৫০,০০০/োকা জা ানত জ সেসব জ া
রাখা য়। উক্ত যািানিকৃি
ো াে উেে সুে োবীয়যাগ্য
নে
অজগ্র মূল্য িজরসশাি
োসিসক্ষ িণ্য েরবরা ।

অজগ্র মূল্য িজরসশাি
োসিসক্ষ িণ্য েরবরা ।

কিবা প্রোয়নে িিেিীিা

(৬)
ক) আসবেনিত্র প্রাজির ির াঠ
ে তো র্তপ ৩০
ির্ োসয়র ক ক
(জত্রশ) জেসনর সে ম ি অজিসে
প্রজতসবেন মিশ করা য়।
ে তোর
খ) াঠ ির্ োসয়র ক ক
প্রজতসবেন জিজলিং মেশন
স্থ্ািসনর অনুকূসল না সল তা ৭
(োত) জেসনর সে
আসবেনকারীসক অবজ ত করা
য়।
গ) প্রজতসবেন জিজলিং মেশন
স্থ্ািসনর অনুকূসল সল ৩০
(জত্রশ) জেসনর সে মবািে েিায়
উিস্থ্ািন করা য়
ক) আসবেনিত্র প্রাজির ির াঠ
ে তো র্তপ ৩০
ির্ োসয়র ক ক
(জত্রশ) জেসনর সে ম ি অজিসে
প্রজতসবেন মিশ করা য়।
খ) াঠ ির্ োসয়র প্রজতসবেন
এসজন্সী/প্যাকি িসয়ন্ট/এলজিজজ
জিলারশীি প্রোসনর অনুকূসল
সল ৩০ (জত্রশ) জেসনর সে
ব্বস্থ্ািনা িজরচালক কর্তেক
জিলার জনসয়াগ িত্র প্রোন করা
য়।

োলেত্বপ্রাি িপ িপা
(নাি, েেবী, ক ান নম্বে ও ইকিইল)
(৭)
১। জনাব ম া. আইয়ুব ম াসেন
জজএ ( াসকেটিং)
ম াবাইল: ০১৭১১৮৭৮২০৩
২। জনাব ম া: আব্দুে েবুর খান
জিজজএ (মেলে)
ম াবাইল: ০১৭১১৮৭৮২০৫
৩। জনাব ম াোঃ আসনায়ারুল ইেলা
এজজএ (মেলে)ঢাকা জিজিশনাল অজিে।
ম াবাইল: ০১৭১১৪৩৩৮৪৪
৪। জনাব াোন ই া
এজজএ (সেলে)
চট্টগ্রা জবিাগীয় অজিে
ম াবাইল: ০১৭১১৮৭৮২১৩
০৫। জনাব ম া াম্মে মজাবাসয়র মচৌধুরী
এজজএ (সেলে)
খুলনা জবিাগীয় অজিে
ম াবাইল: ০১৭১১৮৭৮২০৬
৬। জনাব ম াোঃ জেী উদ্দীন
এজজএ (সেলস্)-বগুড়া
ম াবাইল: ০১৭১৩৩৯৬৯৯৫

মক্রতার চাজ োনুর্ায়ী

মক্রতার চাজ োনুর্ায়ী

১। জনাব াোন ই া
এজজএ (সেলে)
চট্টগ্রা জবিাগীয় অজিে
ম াবাইল: ০১৭১১৮৭৮২১৩

পৃষ্ঠা ৪
২.৩ অভিন্তেীি কিবা
ক্র.নাং
কিবাে নাি

(১)

(২)

১

েয়োন্নলি

২।

অজজেত/ ননজ জিক/
অসুস্থ্তা/ েীর্ ে ম য়ােী
অসুস্থ্তা/ ার্তত্বকালীন
ছুট
বজ োঃ বািংলাসেশ (অজজেত/
জশক্ষা ছুট ঞ্জুর

৩।

কিবা প্রোন েদ্ধলি

প্রয়োযনীে াগযেত্র এবাং প্রালিস্থান

কিবাে মূল্য এবাং েলেয়শাধ
েদ্ধলি

(৩)

(৪)

ে তো িসোন্নজতর মক্ষসত্র জবজিজে কর্তেক প্রজনত িসোন্নজত
ক ক
নীজত ালা অনুর্ায়ী শূণ্য িসে মকাম্পাজনর িজরচালনা
ির্ েসের অনুস ােসনর জিজিসত িসোন্নজত প্রোন করা য়।
শ্রজ ক/ক চে ারীসের অন-মগ্রসিশন (িসোন্নজত) িাংলিষ্ট
চুলক্তনািা/অল ি আয়েশ অনুযােী প্রলিয়বেন অনুযােী
র্তপেয়ক্ষে অনুয়িােন এে লভলিয়ি বাস্তবােন ো হে।
মকাম্পানীর প্রচললি ছুট জবজি ালা অনুোসর ছুটর
অনুস ােন মেওয়া য়। শ্রলি / চে ারীসের চুজক্তনা া
অনুর্ায়ী চুজক্তনা া োসিসক্ষ অনুেরে করা য়।

ে তোসের ৩ বছর এবিং শ্রজ ক-ক চে ারীসের ৩
ক ক
বছসরর বাজর্ েক মগািনীয় প্রজতসবেন।

জবনামূসল্য

েিংজিে িসে সুজনজে েে ম য়াে
পূজতেসত।

জনজে েে ছুটর িরস আসবেন িাওয়ার ির ছুটর
অনুস ােন মেওয়া য়।

জবনামূসল্য

ে তোর
ছুট অনুস ােনকারী ক ক
অনুস ােন োসিসক্ষ।

ক) মকাম্পানীর ছুট জবজি ালা এবিং েরকার কর্তেক ে সয়
ে সয় জাজরকৃত জবসেশ ভ্র সের অনু জত েিংক্রান্ত প্রজ্ঞািন
ে তোসের মক্ষসত্র ব্বস্থ্ািনা কর্তেিসক্ষর
অনুোসর ক ক
সুিাজরশক্রস জবজিজে এবিং ন্ত্রোলসয়র অনুস ােন
োসিসক্ষ ছুট ঞ্জুর করা য়। খ) শ্রজ ক/ ক চে ারীসের
মক্ষসত্র ব্বস্থ্ািনা কর্তেিসক্ষর সুিাজরশক্রস জবজিজে’র
অনুস ােন োসিসক্ষ ছুট ঞ্জুর করা য়।
মজওজেএল প্রজিসিণ্ট িান্ড নীজত ালা অনুর্ায়ী
ে তো ও শ্রজ ক/ ক চে ারীসের
কজিজবউোরী জেসে এ ক ক
স্ব-স্ব মূল মবতসনর ১০% াসর িজবষ্য ত জবসল মকাম্পানী
কর্তেক জ া করা য়।
ে তো ও শ্রজ ক/ ক চে ারীসের চাকুরীকাল মশসর্ তারা
ক ক
মকাম্পানীর গ্রযাচুইট নীজত ালা অনুর্ায়ী সুজবিা মিসয়
র্থাসক।
ে তো ও শ্রজ ক/ ক চে ারীগে মকাম্পানীর গৃ জন াে ন
ক ক
স্কীস র আওতায় েিংজিে কজ টর সুিাজরশক্রস ব্বস্থ্ািনা
কর্তেিসক্ষর অনুস ােন োসিসক্ষ গৃ জন াে সের জন্য ঋে
সুজবিা মিসয় র্থাসক।

ক) ছুটর আসবেন এবিং অনুস াজেত অজজেত ছুট
অনুস ােসনর ির এর কজিে অন্যান্য চাজ ত
তথ্যাজের কজি।

জবনামূসল্য

কর্তেিক্ষ/জবজিজে/ ন্ত্রোলসয়র
অনুস ােন োসিসক্ষ।

ট্রাষ্টি বোর্ডের ষ্টিদ্ধান্ত ব াতার্েক প্রর্েয়।

জবনামূসল্য

ে তো ও শ্রজ ক-ক চে ারীসের
ক ক
চাকুরী স্থ্ায়ীকরন সল
মকাম্পাজনর অনুোন প্রাপ্য।

মকাম্পানী কর্তেক িজরসশাজিত য়।

মচসকর ােস িজরসশাি
করা য়।

স্বল্পত ে সয়র সে।

জনজে েে িরস আসবেন করসত য়।

ে তো ও ক চে ারীরা চাকুরী
ক ক
জীবসন ৩বার েসব োচ্চ ৯.০০
লক্ষ োকা ঋে সুজবিা মিসয়
র্থাসক। মচসকর ােস ই া
িজরসশাি করা য়।
গাড়ী ক্রয় ঋেোন স্কীস র
ে তোগে ২.০০
আওতায় ক ক
লক্ষ োকা ঋে সুজবিা মিসয়
র্থাসক। মচসকর ােস ই া
িজরসশাি করা য়।
ম াের োইসকল ক্রয় ঋেোন
স্কীস র আওতায় শ্রজ কক চে ারীগে ১.০০ লক্ষ োকা
ঋে সুজবিা মিসয় র্থাসক।
মচসকর ােস ই া িজরসশাি
করা য়।

স্বল্পত ে সয়র সে।

৪।

িজবষ্যত ত জবসল
মকাম্পানীর অনুোন

৫।

গ্রযাচুইট

৬।

গৃ জন াে ে ঋি স্কী

৭।

গাড়ী ক্রয় ঋেোন স্কী

ে তোগে মকাম্পানীর গাড়ী ক্রয় ঋেোন স্কীস র
ক ক
আওতায় েিংজিে কজ টর সুিাজরশক্রস ব্বস্থ্ািনা
কর্তেিসক্ষর/সবাসি ের অনুস ােন োসিসক্ষ গাড়ী ক্রসয়র জন্য
ঋে সুজবিা মিসয় র্থাসক।

জনজে েে িরস আসবেন করসত য়।

৮।

ম াের োইসকল ক্রয়
ঋেোন স্কী

শ্রজ ক/ক চে ারীগে চুজক্তনা া অনুর্ায়ী ম াের োইসকল
ক্রয় ঋেোন স্কীস র আওতায় ব্বস্থ্ািনা কর্তেিসক্ষর
অনুস ােন ক্রস ম াের োইসকল ক্রসয়র জন্য ঋে সুজবিা
মিসয় র্থাসক।

জনজে েে িরস আসবেন করসত য়।

(৫)

কিবা প্রোয়নে িিেিীিা

(৬)

স্বল্পত ে সয়র সে।

স্বল্পত ে সয়র সে।

োলেত্বপ্রাি িপ িপা
(নাি, েেবী, ক ান নম্বে ও ইকিইল)
(৭)

২। জনাব ম াোঃ াসুে কজর
জজএ (এইচআর)
ম াবাইল: ০১৭১১৮৬৭৬৫৬

পৃষ্ঠা ৫
২.৪
৩)

আওিাধীন অলধেিে/েিে/িাংস্থা র্তপ প্রেি কিবা
আওিাধীন অলধেিে/েিে/িাংস্থা িমূয়হে লিটিয়যনি চাে পাে ললঙ্ক আ ায়ে যুক্ত েয়ি হয়ব।
যমুনা অয়েল ক াম্পালনে ক ান প্রলিষ্ঠান কনই।
অলভয়যাগ ব্যবস্থােনা েদ্ধলি (GRS)
কিবা প্রালিয়ি অসুন্তুষ্ট হয়ল োলেত্বপ্রাি িপ িপাে িয়ঙ্গ কযাগায়যাগ েয়বন। লিলন িিাধান লেয়ি ব্যথ প হয়ল লনয়নাক্ত েদ্ধলিয়ি কযাগায়যাগ য়ে আেনাে িিস্যা অবলহি েয়বন।
ক্রলি নাং
১

২

৪)

খন কযাগায়যাগ েয়বন
োলেত্বপ্রাি িপ িপা িিাধান লেয়ি অোেগ হয়ল

াে িয়ঙ্গ কযাগায়যাগ েয়বন
অলভয়যাগ লনষ্পলি িপ িপা

ে তো জনজে েে ে সয় ে ািান জেসত GRS মিাকাল িসয়ন্ট ক ক
ে তো
অজিসর্াগ জনষ্পজি ক ক
অিারগ সল

আেনাে ায়ে আিায়েে প্রিিাশা
ক্রলি নাং
১
২
৩

প্রতিশ্রুি/

ালিি কিবা প্রালিে লয়ক্ষি েিীে
লনধ পালেি েয়ি িম্পূি পভায়ব পূেিকৃি আয়বেন যিা প্রোন।
িঠি িাধ্যয়ি প্রয়োযনীে ল ি েলেয়শাধ ো।
িাক্ষায়িে যন্য লনধ পালেি িিয়েে পূয়ব পই উেলস্থি থা া।

কযাগায়যায়গে ঠি ানা

লনষ্পলিে িিেিীিা

১। জনাব ম াোঃ আইয়ুব ম াসেন
জজএ ( াসকেটিং), চট্টগ্রা
ম াবাইল: ০১৭১১-৮৭৮২০৩
২। জনাব ম াোঃ াসুে কজর
জজএ (এইচআর)
ম াবাইল: ০১৭১১৮৬৭৬৫৬

৩০ (জত্রশ ক জে েবে

জনাব ম াোঃ জগয়াে উজদ্দন আনচারী

৬০ (র্াে) জেন

ম্যাসনজজিং িাইসরক্টর
ম াবাইলোঃ ০১৭১৩৩৯৬৯০০
ই-ম ইলোঃ joclbd@yahoo.com

