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লিটিয়যন চাে পাে 

 

 

১. লভশন ও লিশন 

 রূে ল্প (Vision) 

 কেয়শে িব পত্র লনেবলিন্নভায়ব িে াে লনর্ পালেি মূয়ে িানিমত ি কেয়রাললোি েয স িেবোয় ে িাযমেয়ি কেয়শ বালালালন লনোেতা া লনলকি েি  

 অলভলক্ষ্ি (Mission) 

 কেয়রাললোিযাি েয স ক্রে, িজুে, লবিেি ও সুষ্ঠ ুব্যবস্থােনাে িাযমেয়ি কেয়শ বালালালন কিয়লে িেবো  লনলকি েি; 

 কেয়রাললোি িাংলিষ্ট অব াঠায়িাে উন্নেন; 

 লবেিন ও েলেচালন  ায পক্রয়িে আধুলন ী েি এবাং 

 বাযাে চাল োে িায়ে লিল কেয়ে উদ্ভাবনী ব্যবিা নীলি এবাং েয়য সে বহুমুলেিা আনেন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পৃষ্ঠা ১ 



 

পৃষ্ঠা ২ 

২)  কিবা প্রোয়নে প্রলিশ্রুলি 

২.১ নাগলে  কিবা 

ক্র.নাং কিবাে নাি কিবা প্রোন েদ্ধলি প্রয়োযনীে  াগযেত্র এবাং প্রালিস্থান কিবাে মূে এবাং 

েলেয়শার্ েদ্ধলি 

কিবা প্রোয়নে িিেিীিা োলেত্বপ্রাি  ি প িপা 

(নাি, েেবী, ক ান নম্বে ও ই-কিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ কেয়শে িব পত্র িে াে লনর্ পালেি মূয়ে 

িঠি  েলেিায়ে লনয়ভপযাল কেয়রাললোি 

েয স লনেবলিন্নভায়ব িেবো  ও লবক্রে 

লনলকি েি 

লডলাে (ল ললাং কেশন)/ এয়যন্ট/ প্যা ড 

েয়েন্ট লডলাে লনয়োয়গে িাযমেয়ি  

প্রয়যাযি কক্ষ্য়ত্র িে ােী ও ক াম্পালনে 

প্রর্ান  ায পালেি  ি ল আঞ্চলল  

অল িিমূয়  োওো যাে  

অলগ্রি মূে 

েলেয়শার্ িায়েয়ক্ষ্ 

েয স িেবো  

কক্রিাে চাল োনুযােী ১। জনাব ম া. আইয়ুব ম াসেন 

জজএ ( াসকেটিং) 

ম াবাইল: ০১৭১১৮৭৮২০৩ 

২। জনাব ম া: জেী  উদ্দীন  

এজজএ (আর ট)  

ম াবাইল: ০১৭১১৮৬৭৬৫৫  

৩। জনাব ম া: আব্দুে েবুর খান এজজএ  (টএে)  

ম াবাইল: ০১৭১১৮৭৮২০৫ 

৪। জনাব সেয়দ শাজ দুল ইেলা  এজজএ  (মেল ে)-

ঢাকা জলয়াঁসজা অজিে। ম াবাইল: ০১৭৩০০৭৪২২০ 

 

৫। জনাব  াোন ই া   

ম্যাসনজার(সেল ে) এন্ড ইনচাজে 

 (মেল ে)-চট্টগ্রা  জবভাগ  

ম াবাইল: ০১৭১১৮৭৮২১৩ 

০৬। জনাব ম া. মজাবাসয়র মচৌধুরী ম্যাসনজার(সেল ে) 

এন্ড ইন-চাজে (মেল ে) -খুলনা জবভাগ  

ম াবাইল: ০১৭১১৮৭৮২০৬  

২  যানবা য়নে ইলিয়নে সুেক্ষ্াে স্বায়ে প 

আন্তযপালি  িায়নে লুলিয় ন্টস্ িেবো  

ও লবক্রে লনলকি েি  

লডলাে (ল ললাং কেশন)/ এয়যন্ট/ প্যা ড 

েয়েন্ট লডলাে/ লুব লডলাে লনয়োয়গে 

িাযমেয়ি  

ক াম্পালনে প্রর্ান  ায পালেি  ি ল 

আঞ্চলল  অল িিমূয়  োওো যাে 

অলগ্রি মূে 

েলেয়শার্ িায়েয়ক্ষ্ 

েয স িেবো  

কক্রিাে চাল োনুযােী 

৩  এললে গ্যাি এললেলয লডলাে লনয়োগ প্রয়যাযিয়ক্ষ্য়ত্র িে ালে ও ক াম্পালনে 

আভিন্তলেি লনেিানুযােী ক াম্পানীে 

প্রর্ান  ায পালেি  ি ল আঞ্চলল  

অল ি িমূয়  োওো যাে  

অলগ্রি মূে 

েলেয়শার্ িায়েয়ক্ষ্ 

েয স িেবো  

কক্রিাে চাল োনুযােী 

৪  ডাইয়েক্ট লবযয়নি এে িাযমেয়ি ি ল 

প্র াে কেয়রাললোি েয স ও লুব অয়েল 

িেবো  ও লবক্রে লনলকি েি 

প্রলিেক্ষ্া বাল নী, আর্া-িািলে  বাল নী, 

কেলওয়ে, লেলডলব, বন্দে, লিটি  েয়োয়েশন 

ি  ি ল িে ােী, কবিে ােী ও 

স্বােত্বশালিি প্রলিষ্ঠায়ন িোিলে েয স লবক্রে 

 অলগ্রি মূে 

েলেয়শার্ িায়েয়ক্ষ্ 

েয স িেবো  

কক্রিাে চাল োনুযােী 

৫  গ্রা   ও কভাক্তা েয পায়ে কেয়রাললোি 

েয স ও লুলিয় ন্টি িম্পয় প যন-

িয়চিনিা 

িভা, কিলিনাে, লিয়ম্পালযোি ইিিালেে 

িাযমেয়ি 

ক াম্পালন  র্তপক েলেচাললি লবনামূয়ে িোিলে 

৬  কেয়রাললোি েয স ও লুলিয় ন্টস্ এে িান 

যাচাই 

লভলযয়লন্স টিয়িে িাযমেয়ি ল ললাং কষ্টশন/ 

লডলাে  য়ি কেয়রাললোি েয়য সে নমুনা 

িাংগ্র , গুিগি েেীক্ষ্া,েলেিাে যাচাই েি 

ক াম্পালন  র্তপক েলেচাললি লবনামূয়ে িোিলে 

৭   ালেগেী েোিশ প প্রোন লুব অয়েয়লে প্রয়োগলবলর্, কেলষ্টাং, 

 লোে ানাে িাংেক্ষ্ি েদ্ধলি ও এ িাংক্রান্ত 

উদ্ভূি িিস্যাে িিার্ান 

ক াম্পালন  র্তপক েলেচাললি লবনামূয়ে িোিলে 

৮   ি প িপা লনয়োগ ক াম্পালনে েলেচালনা ের্ পে এবাং লবলেলি’ে 

অনুয়িালেি  ি প িপা লনয়োগ লবলর্ 

কিািায়ব  অগ পায়নাগ্রাি অনুযালে িাংলিষ্ট েয়ে 

প্রােীে লললেি, কিৌলে  ও স্বাস্থি েেীক্ষ্া 

গ্র ি পূব প   ি প িপা লনয়োগ  ো  ে  

আয়বেনেয়ত্রে িায়ে লশক্ষ্াগিয়যাগ্যিা, 

কেশাগি কযাগ্যিা ও অলভজ্ঞিাে 

িনেেত্র ি  চাল ি িথ্যালেে লবশে 

বি পনাি  িাো  াগয়য আয়বেন  েয়ি 

 ে  বহুল প্রচালেি যািীে ও স্থানীে 

দেলন  েলত্র াে লনয়োগ লবজ্ঞলি প্র াশ 

 ো  ে  

লবনামূয়ে িোিলে যনাব ম াোঃ  াসুদ কজর  

জিলযএি (এইচ আে) 

কিাবাইলঃ ০১৭১১৮৬৭৬৫৬ 

৯   ি পচােী/ শ্রলি  লনয়োগ ক াম্পালনে েলেচালনা ের্ পে অনুয়িালেি 

 ি পচােী/ শ্রলি  লনয়োগ লবলর্ কিািায়ব  

অগ পায়নাগ্রাি অনুযযােী িাংলিষ্ট েয়ে প্রােীে 

লললেি, কিৌলে  ও স্বাস্থি েেীক্ষ্া গ্র িপূব প  

 ি পচােী লনয়োগ  ো  ে  

আয়বেনেয়ত্রে িায়ে লশক্ষ্াগি 

কযাগ্যিা, কেশাগি কযাগ্যিা ও 

অলভজ্ঞিাে িনেেত্রি  চাল ি 

িথ্যালেে লবশে বি পনাি  িাো  াগয়য 

আয়বেন  েয়ি  ে  বহুল প্রচালেি 

যািীে ও স্থানীে দেলন  েলত্র াে 

লনয়োগ লবজ্ঞলি প্র াশ  ো  ে  

লবনামূয়ে লনয়োগ লবজ্ঞলি প্র ায়শে 

৩০ (লত্রশ) লেয়নে িয়যমে 



পৃষ্ঠা ৩ 

 

২.২ প্রালিষ্ঠালন  কিবা 

ক্র.নাং কিবাে নাি কিবা প্রোন েদ্ধলি প্রয়োযনীে  াগযেত্র এবাং প্রালিস্থান কিবাে মূে এবাং েলেয়শার্ 

েদ্ধলি 

কিবা প্রোয়নে িিেিীিা োলেত্বপ্রাি  ি প িপা 

(নাি, েেবী, ক ান নম্বে ও ই-

কিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ জিলার (জিজলিং মেশন)  আগ্র ী প্রজিষ্ঠাসনর আসবদনপত্র গ্র সের পর েরকার প্রেীি 

মগসজসের আসলাসক  াঠ পর্ োসয়র ক েকিো কর্তেক োইে 

পজরদশ েনপূব েক প্রজিসবদন প্রেয়ন করা  য়। উক্ত প্রজিসবদন 

জিজলিং মেশন স্থাপসনর অনুকূসল  সল মকাম্পানীর মবাি ে 

েভায় অনুস াদসনর জন্য উপস্থাপন করা  য়। মবাি ে েভার 

অনুস াদসনর জভজিসি চূড়ান্ত অনুস াদসনর জন্য িা 

জবজপজে-মি মপ্ররে করা  য়। স্থানীয় মজলা প্রশােক  সি 

অনাপজি েনদ গ্র ে, জবসফারক লাইসেন্স েিংগ্র  এবিং 

েড়ক ও জনপদ জবভাগ  সি প্রসয়াজনীয় অনু জি গ্র েে  

জন োে কাজ েম্পাদসনর পর এবিং মকাম্পানীর চাজ দাকৃি 

েনদপত্র েমূ  প্রাজির ১০ (দশ) জদসনর  সে জিলারশীপ 

প্রদান করা  য়। েিংস্থার অনুস াদন প্রদাসনর মদড় বরসরর 

 সে উপসরাক্ত েকল কাজ েম্পাদন পূব েক প্রস্তাজবি 

জিজলিং মেশনট বাজেজজিক জভজিসি চালু করসি  য়।  

আগ্র ী প্রজিষ্ঠাসনর ব্ািংক স্বচ্ছলিার েনদ, মেি 

লাইসেন্স, টআইএন োট েজিসকে, োইে প্ল্িান, ১০ 

কজপ মল-আউে প্ল্িান, কিৌযা ম্যাপ, প্রস্তাজবি 

জজ র দজলসলর েিিাজয়ি কজপ, আসবদনকারীর 

েিিাজয়ি রজব, নাগজরকত্ব েনসদর কজপ এবিং 

চাজ ি েকল িকুস ণ্টস্/িথ্য ে কাসর ব্বস্থাপনা 

পজরচালক বরাবসর আসবদন করসি  য় 

জিলার (জিজলিং মেশন) এর 

মেসত্র ৩.০০ লে োকা 

জা ানি জ সেসব জ া 

যািানিকৃি ো াে উেে সুে 

োবীয়যাগ্য নে 

ক) আসবদনপত্র প্রাজির পর  াঠ 

পর্ োসয়র ক েকিো  র্তপ  ৩০ 

(জত্রশ) জদসনর  সে ম ি অজিসে 

প্রজিসবদন মপশ করা  য়। 

 খ)  াঠ পর্ োসয়র ক েকিোর 

প্রজিসবদন জিজলিং মেশন 

স্থাপসনর অনুকূসল না  সল িা ৭ 

(োি) জদসনর  সে 

আসবদনকারীসক অবজ ি করা 

 য়।  

গ) প্রজিসবদন জিজলিং মেশন 

স্থাপসনর অনুকূসল  সল ৩০ 

(জত্রশ) জদসনর  সে মবাি ে েভায় 

উপস্থাপন করা  য় 

১। জনাব ম া. আইয়ুব ম াসেন 

জজএ ( াসকেটিং) 

ম াবাইল: ০১৭১১৮৭৮২০৩ 

২। জনাব ম া: জেী  উদ্দীন  

এজজএ (আর ট)  

ম াবাইল: ০১৭১১৮৬৭৬৫৫  

৩। জনাব ম া: আব্দুে েবুর খান 

এজজএ  (টএে)  

ম াবাইল: ০১৭১১৮৭৮২০৫ 

৪। জনাব সেয়দ শাজ দুল ইেলা  

এজজএ  (মেল ে)-ঢাকা জলয়াঁসজা অজিে 

ম াবাইল: ০১৭৩০০৭৪২২০ 

 

৫। জনাব  াোন ই া   

ম্যাসনজার(সেল ে) এন্ড ইনচাজে 

 (মেল ে)-চট্টগ্রা  জবভাগ  

ম াবাইল: ০১৭১১৮৭৮২১৩ 

৬। জনাব ম া. মজাবাসয়র মচৌধুরী 

ম্যাসনজার(সেল ে) এন্ড ইন-চাজে 

(মেল ে) -খুলনা জবভাগ  

ম াবাইল: ০১৭১১৮৭৮২০৬ 

২  এসজন্সী/প্যাক ি পসয়ণ্ট 

জিলার/ এলজপজজ জিলার 

জনসয়াগ  

আগ্র ী প্রজিষ্ঠাসনর আসবদনপত্র গ্র সের পর জবজপজে প্রেীি 

নীজি ালার আসলাসক  াঠ পর্ োসয়র ক েকিো কর্তেক োইে 

পজরদশ েনপূব েক প্রজিসবদন প্রস্ত্িি করা  য়। উক্ত প্রজিসবদন 

জিলারশীপ প্রদাসনর অনুকূসল  সল মজনাসরল ম্যাসনজার 

( াসকেটিং) এর সুপাজরশ ক্রস  ব্বস্থাপনা পজরচালক কর্তেক 

জনসয়াগ প্রদান করা  য়।  াঠ পর্ োসয়র ক েকিোর 

প্রজিসবদন জিলারশীপ প্রদাসনর অনুকূসল না  সল িা ৭ 

(োি) জদসনর  সে আসবদনকারীসক অবজ ি করা  য়।  

আগ্র ী প্রজিষ্ঠাসনর ব্ািংক স্বচ্ছলিার েনদ, মেি 

লাইসেন্স, টআইএন োট েজিসকে, জবসফারক 

লাইসেন্স, মেলে পসয়সণ্টর মল-আউে প্ল্িান, 

আসবদনকারীর েিিাজয়ি রজব, নাগজরকত্ব েনসদর 

কজপ এবিং চাজ ি েকল িকুস ণ্ট/ িথ্য ে কাসর 

ব্বস্থাপনা পজরচালক বরাবসর আসবদন করসি 

 য়।  

ক)এসজন্সী/ প্যাক পসয়ণ্ট 

জিলার এর জন্য জেট 

কসপ োসরশন এবিং মপৌরেভা 

এলাকায় ৫০,০০০/- োকা 

এবিং অন্যান্য অঞ্চসলর মেসত্র 

৩০,০০০/- োকা জা ানি 

জ সেসব জ া। খ) এলজপজজ 

জিলার এর জন্য েকল মেসত্র  

৫০,০০০/- োকা জা ানি 

জ সেসব জ া। উক্ত 

যািানিকৃি ো াে উেে সুে 

োবীয়যাগ্য নে 

ক) আসবদনপত্র প্রাজির পর  াঠ 

পর্ োসয়র ক েকিো  র্তপ  ৩০ 

(জত্রশ) জদসনর  সে ম ি অজিসে 

প্রজিসবদন মপশ করা  য়। খ) 

 াঠ পর্ োসয়র প্রজিসবদন 

জিলারশীপ প্রদাসনর অনুকূসল 

 সল ৩০ (জত্রশ) জদসনর  সে 

ব্বস্থাপনা পজরচালক কর্তেক 

জিলার জনসয়াগ পত্র প্রদান করা 

 য়।  

 

৩  (ক) িাইসরক্ট জবজসনে এর 

আওিায় মপসোজলয়া  পণ্য 

ও লুজিসকন্টস্ জবক্রয়  

আগ্র ী প্রজিষ্ঠানসক স্ব-স্ব মলোর ম ি প্যাসি ব্বস্থাপনা 

পজরচালক বরাবসর মেি লাইসেন্স, জবসফারক লাইসেন্স, 

ব্ািংক স্বচ্ছলিার েনদ, টআইএন, আইজি কাি ে, 

এিজবজেজেআই এর েনদপসত্রর কজপ এবিং েকল চাজ ি 

িকুস ন্টে  আসবদন করসি  য়।  

 

প্রসর্াজি মেসত্র েরকারী ও মকাম্পানীর আভিন্তরীে 

জনয় ানুর্ায়ী মকাম্পানীর প্রধান কার্ োলয়ে  েকল 

আঞ্চজলক অজিেেমূস  পাওয়া র্ায়।  

 

অজগ্র  মূল্য পজরসশাধ 

োসপসে পণ্য েরবরা ।  

 

মক্রিার চাজ দানুর্ায়ী  

৪  (খ) িাইসরক্ট জবজসনে এর 

আওিায় জবটুজ ন জবক্রয়  

 

আগ্র ী প্রজিষ্ঠানসক স্ব-স্ব মলোর ম ি প্যাসি ব্বস্থাপনা 

পজরচালক বরাবসর মেি লাইসেন্স, জবসফারক লাইসেন্স, 

ব্ািংক স্বচ্ছলিার েনদ, টআইএন, আইজি কাি ে, 

এিজবজেজেআই এর েনদপসত্রর কজপ এবিং েকল চাজ ি 

িকুস ন্টে  আসবদন করসি  য়।  

 

প্রসর্াজি মেসত্র েরকারী ও মকাম্পানীর আভিন্তরীে 

জনয় ানুর্ায়ী মকাম্পানীর প্রধান কার্ োলয়ে  েকল 

আঞ্চজলক অজিেেমূস  পাওয়া র্ায়।  

 

 

অজগ্র  মূল্য পজরসশাধ 

োসপসে পণ্য েরবরা ।  

 

মক্রিার চাজ দানুর্ায়ী  

৫  (খ) িাইসরক্ট জবজসনে এর 

আওিায় জবটুজ ন জবক্রয়  

 

আগ্র ী প্রজিষ্ঠানসক স্ব-স্ব মলোর ম ি প্যাসি ব্বস্থাপনা 

পজরচালক বরাবসর েিংজিে জবভাগ/ দিসরর কার্ োসদশ/ 

চাজ দাপসত্রর কজপ এবিং েকল চাজ ি িকুস ন্টে  আসবদন 

করসি  য়।  

প্রসর্াজি মেসত্র েরকারী ও মকাম্পানীর আভিন্তরীে 

জনয় ানুর্ায়ী মকাম্পানীর প্রধান কার্ োলয়ে  েকল 

আঞ্চজলক অজিেেমূস  পাওয়া র্ায়।  

 

অজগ্র  মূল্য পজরসশাধ 

োসপসে পণ্য েরবরা ।  

 

মক্রিার চাজ দানুর্ায়ী  ২। জনাব ম া:  াসুদুল ইেলা   

জিজজএ  (একাউন্টে)  

ম াবাইল: ০১৭১১৭২২৫০০  

 



পৃষ্ঠা ৪ 

 
২.৩ অভিন্তেীি কিবা 

ক্র.নাং কিবাে নাি কিবা প্রোন েদ্ধলি প্রয়োযনীে  াগযেত্র এবাং প্রালিস্থান কিবাে মূে এবাং েলেয়শার্ 

েদ্ধলি 

কিবা প্রোয়নে িিেিীিা োলেত্বপ্রাি  ি প িপা 

(নাি, েেবী, ক ান নম্বে ও ই-

কিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ েয়োন্নলি ক েকিো/ ক েচারী/ শ্রজ কসদর পসদান্নজির মেসত্র 

মকাম্পানীর পজরচালনা পর্ েদ ও জবজপজে অনুস াজদি 

পসদান্নজি নীজি ালা অনুর্ায়ী শূণ্য পসদ পসদান্নজি প্রদান 

করা  য়। ক েকিোসদর পসদান্নজির মেসত্র জশোগি 

মর্াগ্যিা, ক েকাল ও চাকুরীর মরকি ে/ শৃঙ্খলিাজজনি 

আচরে মূল্যায়ন করা  য়। িারাড়া ক েকিো/ ক েচারীসদর 

মেসত্র মজষ্ঠিিা ও ক েদেিা মূল্যায়ন করা  য়।  

 

ক েকিোসদর ৫ বরর এবিং শ্রজ ক-ক েচারীসদর ৫ 

বরসরর বাজর্ েক মগাপনীয় প্রজিসবদন।  

 

জবনামূসল্য  েিংজিে পসদ সুজনজদ েে ম য়াদ 

পূজিেসি।  

 

২। জনাব ম াোঃ  াসুদ কজর   

জিজজএ (এইচআর)  

ম াবাইল: ০১৭১১৮৬৭৬৫৬ 

২  অজজেি/ সনজ জিক/ 

অসুস্থিা/ দীর্ ে ম য়াদী 

অসুস্থিা/  ার্তত্বকালীন 

ছুট  

মকাম্পানীর ছুট জবজধ ালা অনুোসর ছুটর অনুস াদন 

মদওয়া  য়।  

 

জনজদ েে ছুটর িরস  আসবদন পাওয়ার পর ছুটর 

অনুস াদন মদওয়া  য়।  

 

জবনামূসল্য  ছুট অনুস াদনকারী ক েকিোর 

অনুস াদন োসপসে।  

 

৩  বজ োঃ বািংলাসদশ (অজজেি/ 

জশো ছুট  ঞ্জুর  

 

ক) মকাম্পানীর ছুট জবজধ ালা এবিং েরকার কর্তেক ে সয় 

ে সয় জাজরকৃি জবসদশ ভ্র সের অনু জি েিংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন 

অনুোসর ক েকিোসদর মেসত্র ব্বস্থাপনা কর্তেপসের 

সুপাজরশক্রস  জবজপজে এবিং  ন্ত্রোলসয়র অনুস াদন 

োসপসে ছুট  ঞ্জুর করা  য়। খ) শ্রজ ক/ ক েচারীসদর 

মেসত্র ব্বস্থাপনা কর্তেপসের সুপাজরশক্রস  জবজপজে’র 

অনুস াদন োসপসে ছুট  ঞ্জুর করা  য়।  

ক) োদা কাগসজ ছুটর আসবদন এবিং অনুস াজদি 

অজজেি ছুট অনুস াদসনর ির  এর কজপে  

অন্যান্য চাজ ি িথ্যাজদর কজপ।  

 

জবনামূসল্য  জবজপজে/  ন্ত্রোলসয়র অনুস াদন 

োসপসে।  

 

৪  ভজবষ্যি ি জবসল 

মকাম্পানীর অনুদান  

মজওজেএল প্রজভসিণ্ট িান্ড নীজি ালা অনুর্ায়ী 

কজিজবউোরী জেসে  এ ক েকিো ও শ্রজ ক/ ক েচারীসদর 

স্ব-স্ব মূল মবিসনর ১০%  াসর ভজবষ্য ি জবসল মকাম্পানী 

কর্তেক জ া করা  য়।  

জনজদ েে িরস  আসবদন করসি  য়।  

 

জবনামূসল্য  ক েকিো ও ক েচারীসদর মেসত্র 

চাকুরী ৩  াে এবিং শ্রজ কসদর 

মেসত্র চাকুরী ৬  াে 

েসন্তার্জনক অজিবাজ ি  সল 

ভজবষ্য ি জবসলে েদস্য  ন।  

৫  গ্রিাচুইট  ক েকিো ও শ্রজ ক/ ক েচারীসদর চাকুরীকাল মশসর্ িারা 

মকাম্পানীর গ্রিাচুইট নীজি ালা অনুর্ায়ী সুজবধা মপসয় 

থাসক।  

মকাম্পানী কর্তেক পজরসশাজধি  য়।  

 

মচসকর  ােস  পজরসশাধ 

করা  য়।  

স্বল্পি  ে সয়র  সে।   

৬  গৃ  জন োে ঋি স্কী   ক েকিো ও শ্রজ ক/ ক েচারীগে মকাম্পানীর গৃ  জন োন 

স্কীস র আওিায় েিংজিে কজ টর সুপাজরশক্রস  ব্বস্থাপনা 

কর্তেপসের অনুস াদন োসপসে গৃ  জন োসের জন্য ঋে 

সুজবধা মপসয় থাসক।  

জনজদ েে িরস  আসবদন করসি  য়।  ক েকিো ও ক েচারীরা চাকুরী 

জীবসন েসব োচ্চ ৯.০০ লে 

োকা ঋে সুজবধা মপসয় থাসক। 

মচসকর  ােস  ই া পজরসশাধ 

করা  য়।  

স্বল্পি  ে সয়র  সে।   

৭  গাড়ী ক্রয় ঋেদান স্কী  ক েকিোগে মকাম্পানীর গাড়ী ক্রয় ঋেদান স্কীস র  

আওিায় েিংজিে কজ টর সুপাজরশক্রস  ব্বস্থাপনা 

কর্তেপসের অনুস াদন োসপসে গাড়ী ক্রসয়র জন্য ঋে 

সুজবধা মপসয় থাসক।  

 

জনজদ েে িরস  আসবদন করসি  য়।  

 

গাড়ী ক্রয় ঋেদান স্কীস র 

আওিায় ক েকিোগে ২.০০ 

লে োকা ঋে সুজবধা মপসয় 

থাসক। মচসকর  ােস  ই া 

পজরসশাধ করা  য়।  

স্বল্পি  ে সয়র  সে।   

৮  ম াের োইসকল ক্রয় 

ঋেদান স্কী  

শ্রজ ক/ক েচারীগে মকাম্পানীর ম াের োইসকল ক্রয় 

ঋেদান স্কীস র আওিায় েিংজিে কজ টর সুপাজরশক্রস  

ব্বস্থাপনা কর্তেপসের অনুস াদন োসপসে ম াের 

োইসকল ক্রসয়র জন্য ঋে সুজবধা মপসয় থাসক।  

জনজদ েে িরস  আসবদন করসি  য়।  

 

ম াের োইসকল ক্রয় ঋেদান 

স্কীস র আওিায় শ্রজ ক-

ক েচারীগে ৯০  াজার োকা 

ঋে সুজবধা মপসয় থাসক। 

মচসকর  ােস  ই া পজরসশাধ 

করা  য়।  

স্বল্পি  ে সয়র  সে।   



 পৃষ্ঠা ৫ 

 

 

২.৪ আওিার্ীন অলর্েিে/েিে/িাংস্থা  র্তপ  প্রেতা  কিবা 

 আওিার্ীন অলর্েিে/েিে/িাংস্থা িমূয় ে লিটিয়যনি চাে পাে ললঙ্ক আ ায়ে যুক্ত  েয়ি  য়ব  

 যমুনা অয়েল ক াম্পালনে ক ান প্রলিষ্ঠান কনই  

৩) অলভয়যাগ ব্যবস্থােনা েদ্ধলি (GRS) 

 কিবা প্রালিয়ি অসুন্তুষ্ট  য়ল োলেত্বপ্রাি  ি প িপাে িয়ঙ্গ কযাগায়যাগ  েয়বন  লিলন িিার্ান লেয়ি ব্যে প  য়ল লনয়নাক্ত েদ্ধলিয়ি কযাগায়যাগ  য়ে আেনাে িিস্যা অবল ি  েয়বন   

 

ক্রলি  নাং  েন কযাগায়যাগ  েয়বন  াে িয়ঙ্গ কযাগায়যাগ  েয়বন কযাগায়যায়গে ঠি ানা লনষ্পলতা ে িিেিীিা 

১ োলেত্বপ্রাি  ি প িপা িিার্ান লেয়ি অোেগ  য়ল অলভয়যাগ লনষ্পলতা   ি প িপা ১। জনাব ম াোঃ আইয়ুব ম াসেন  

জজএ  ( াসকেটিং), চট্টগ্রা  

ম াবাইল: ০১৭১১-৮৭৮২০৩  

২। জনাব ম াোঃ  াসুদ কজর   

জিজজএ (এইচআর)  

ম াবাইল: ০১৭১১৮৬৭৬৫৬  

 

৩০ (জত্রশ ক েজদবে 
 

২ অজভসর্াগ জনষ্পজি ক েকিো জনজদ েে ে সয় ে াধান জদসি অপারগ 

 সল 

GRS মিাকাল পসয়ন্ট ক েকিো জনাব ম াোঃ জগয়াে উজদ্দন আনচারী 

ম্যাসনজজিং িাইসরক্টর 

ম াবাইলোঃ ০১৭১৩৩৯৬৯০০ 

ই-ম ইলোঃ joclbd@yahoo.com 

৬০ (র্াে) জদন 

 

৪) আেনাে  ায়ে আিায়েে প্রিিাশা  

 

ক্রলি  নাং প্রতিশ্রুত/  ালিি কিবা প্রালিে লয়ক্ষ্ি  েিীে 

১ লনর্ পালেি  েয়ি িম্পূি পভায়ব পূেিকৃি আয়বেন যিা প্রোন  

২ িঠি  িাযমেয়ি প্রয়োযনীে ল ি েলেয়শার্  ো  

৩ িাক্ষ্ায়িে যন্য লনর্ পালেি িিয়েে পূয়ব পই উেলস্থি ো া  

 


