
বার্ষ িক উদ্ভাবন কর্ িপর্িকল্পনা

যমুনা অয়েল ককাম্পানী র্লর্র্য়েড
(বাাংলায়েশ কপয়রার্লোর্ কয়প িায়িশয়নি একটি অঙ্গ প্রর্িষ্ঠান)

আগ্রাবাে, চট্টগ্রার্।
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২০২০-২১



২০২০-২১ অর্ ি বছয়ি উদ্ভাবন কর্ িপর্িকল্পনা

•সিাসর্ি গ্রাহকয়েি অনলাইন কসল্স কডর্লভািী অড িাি ইস্যূ কিা।

•গ্রাহক কসবা সহর্িকিয়েি িন্য সম্মার্নি গ্রাহকগে জ্বালার্ন কিল

ক্রে কিাি পি চালান প্রস্তুি সম্পন্ন হয়ল গ্রাহয়কি কর্াবাইয়ল

এসএর্এস/কনাটির্িয়কশন কপ্রিে ।



১. সিাসর্ি গ্রাহকয়েি অনলাইন কসল্স কডর্লভার্ি অড িাি ইস্যূ কিা।

ক োম্পোনির ৩ ধরণের গ্রোহ রণেণে:-

১. সরোসনর গ্রোহ (সরকারর গ্রাহক যেমন আরমি, যনভী, রিমান িারহনী, রিদ্যুৎ উন্নয়ণ যিার্ি , পারন উন্নয়ন যিার্ি ,
যরলওয়য়, রিআরটিরস অনুানু সরকারর গ্রাহক)- িাকী, যেয়কর মাধ্ুয়ম জ্বালারন পণু সরিরাহ যেওয়া হয়য় থায়ক।
অসুনিধো: গ্রাহয়ক যর্রলভারর অর্ি ার সংগ্রহ করয়ে আমায়ের রিভাগীয়/যেলা রিক্রয় অরিয়স আসয়ে হয়।
সুনিধো: সরাসরর গ্রাহকয়ের েনু অনলাইন যসল্স যর্রলভারর অর্ি ার ইস্যূ করা হয়ল োয়ের রিভাগীয়/ যেলা
রিক্রয় অরিয়স আসয়ে হয়ি না।

২. নিলোর: যকাম্পারনর রনিরিে গ্রাহক যকান প্রকার িাকী যেওয়া এিং জ্বালারন যেল সংগ্রয়হর েনু রিভাগীয়/

যেলা রিক্রয় অরিয়স আসয়ে হয় না।

৩. নিনিটিনিউটর: রকছু রনধ্িাররে জ্বালারন যেল রিক্রয় করয়ে পায়র যকান প্রকার িাকী যেওয়া এিং জ্বালারন
যেল সংগ্রয়হর েনু রিভাগীয়/ যেলা রিক্রয় অরিয়স আসয়ে হয় না।



১. সিাসর্ি গ্রাহকয়েি অনলাইন কসল্স কডর্লভার্ি অড িাি ইস্যূ কিা স্থাপন/র্নর্ িাে

ব্যে ও অন্যান্য

• অনলাইন িির্টি আর্ায়েি ওয়েব সাইয়ে র্াকয়ব।

• িির্টি তির্ি কয়ি ওয়েব সাইয়ে র্লাংক কয়ি পিীক্ষামূলক চালু কিয়ি আনুর্ার্নক

৬ র্াস সর্ে প্রয়োিন হয়ি পায়ি।

• িির্টি তির্ি কিাি পি ৩ র্াস কশায়কর্ছাং কিা হয়ব।

• ওয়েব সাইে কডয়ভলাপায়ি এ র্বষয়ে আয়লাচনা চলয়ছ।

•আনুর্ার্নক েশ/র্বশ হািাি োকা খিচ হয়ি পায়ি।



২. গ্রাহক্কসবা্সহর্িকিয়েি্িন্য্সম্মার্নি্গ্রাহকগে্জ্বালার্ন কিল্ক্রে্কিাি্পি্

চালান্প্রস্তুি্সম্পন্ন্হয়ল্গ্রাহয়কি্কর্াবাইয়ল্এসএর্এস/কনাটির্িয়কশন্কপ্রিে ।

• গ্রাহয়কি কর্াবাইয়ল এসএর্এস/কনাটির্িয়কশন কপ্রিয়েি িন্য গ্রাহকয়েি কর্াবাইল

নম্বি সাংগ্রহ প্রর্ক্রো চলর্ান আয়ছ।

• কর্াবাইল নম্বি সাংগ্রহ কিয়ি আনুর্ার্নক ৬ র্াস সর্ে প্রয়োিন হয়ি পায়ি।

• কর্াবাইল নম্বি সাংগ্রহ কিা হয়ল আনুর্ার্নক ৩ র্াস কশায়কর্ছাং কিা হয়ব।

• কর্াবাইল অপায়িেি ককাম্পার্নি এ র্বষয়ে আয়লাচনা চলয়ছ।

• প্রর্ির্ায়স এসএর্এস র্বল বাবে আনুর্ার্নক েশ/পয়নি হািাি োকা খিচ হয়ি

পায়ি।


