
এনেক্সর – ঐচ 2 

 

 

ৱেবসাইত্তা এদভর্ট াইজ ৱ ৌেবগী ৱ ানমটর্ 

 

ররগুলর / রুনরল ররনর্ল আউর্নলর্ রদলররিপরিিং খন্নবগী ৱোটিস 

 

মখাদা পীরিবা অকুপ্পা ৱারিালর িংরিগী মতুিংইন্না, রিনু্দষ্টান রপত্রারলয়ম র াত্পপাত্িিন রলরমত্েদনা মরিপুিদা রিত্েল আউেত্লে রদলির িং খন্নবা প্রষ্টাব রতৌরি: 

 

রি. 
নম্বি 

মফমগী মীিং  রিত্ভনুু রদরিক্ট 
আি.গী 
মখল  

থাদা 
রয়ানবগী 
ইত্থা পা 
লল িায়না 
পারিবা # 

র ত্েত্গারি 
িাইে ী 
মখল* 

রমরনমম দাইত্মন্সন (রমেিদা)/ 
িাইে অদুগী এরিয়া (সু্কয়াি 
রমেিদা) * 

এরি ান্ট অদুনা 
রথৌিািং রতৌজগদবা 
ফাইনান্স (লাখতা 
ইবা লুপা) 

খনবগী মিং 

রফক্স 
রতৌিবা রফ 

/ রমরনমম 
রবদ 
এমাউন্ট 

(লাখতা 
ইবা লুপা) 

রিকুুরিটি 
রদত্পারজে 
(লাখতা 
ইবা 
লুপা) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9a 9b 10 11 12 

      
রিগুলি/ 

রুত্িল 

র ত্লারলেি
র িংদা ইবা 
এম.এি+ঐচ.
এ.রদ 

এি.রি 

রি.রি / 

রদ.রি / 
রি.এফ.এ
ি 

মমািংথিংবা 
 রু  

মনুিংত্লা
মদা 
চিংর নবা 
(ত্দপথ
) 

এরিয়া  

আি. 
চলাইবদা 
চিংগরন 

িায়না 
পারিবা 
ৱার প িং 
র রপত্েল 

আি.
দা 
ইনফ্রাি
 চি 
র মগৎ
পদা 
চিংগরন 
পারিবা 
ফন্দ 

রলােরি রতৌবা / 

রবরদিং রতৌবা 
    

এি.রি রি.রি-1   

এি.রি রি.রি-2   

এি.রি রপ.ঐচ   

 এি.টি   

এি.টি রি.রি-1   

 এি.টি রি.রি-2   

এি.টি রপ.ঐচ   

 .রব.রি   

 .রব.রি রি.রি-1   

.রব.রি রি.রি-2   

.রব.রি রপ.ঐচ   

পন   

পন রি.রি-1   

 পন রি.রি-2   

 পন রপ.ঐচ   

1 
এন.ঐচ-2 (অত্নৌবা নম্বি)দা, রবষু্ণপুি পুরলি 
রষ্টিন্দগী ইম্ফালত্লামদা র .রম 5গী মনুিংদা 

রবষু্ণপুি রিগুলি 150 
পন 

রদ.রি 40 45 1800 25 75 
রলােরি রতৌবা  

15 5 

2 
রমাইিািং কুম্বী রিাডতা, কুম্বী িাদািংত্লামদা 
চৎপগী ইথিংবদা ইবুত্ ৌ থািংরজিং লাই িংদগী 

রবষু্ণপুি রিগুলি 100 
পন 

রদ.রি 30 30 900 25 60 
রলােরি রতৌবা  

15 5 



র .রম 3 

3 

এন.ঐচ-102রব (অত্নৌবা নম্বি)দা, আই..রি.এল 
রপত্রাল পম্প "এম/এি লম া রফরলিং রষ্টিন"দগী, 
রজাগাম বজাি, চুিাচান্দপুিদা ললবা, এন.ঐচ-

102রব(অত্নৌবা নম্বি) অমিুিং এন.ঐচ-2 (অত্নৌবা 
নম্বি)গী জঙ্কিন ফাউবা 

চুিাচান্দপুি 

রিগুলি 

150 এি.টি 
রি.এফ.এ
ি 40 45 1800 0 0 

রলােরি রতৌবা  

0 3 

4 

"র ানুিং মমািং (িনাত্ ানুিং) ররাি" তগী রনািংমমবুিং 
রিাডতা ললবা "রনািংমমবুিং জরুনয়ি িায় সু্কল" 
ফাউবা 

ইম্ফাল ইষ্ট 

রিগুলি 
120 .রব.রি 

রদ.রি  

30 30 900 25 45 

রলােরি রতৌবা  

15 4 

5 

এন.ঐচ202দা, িম্বুিং বজািদগী "নাত্পেপরল – 
অত্রা রিাড" অমিুিং এন.ঐচ202 গী উন্নফম 
ফাউবা 

ইম্ফাল ইষ্ট 

রিগুলি 
150 .রব.রি রি.রি 1 

রদ.রি  

40 45 1800 25 75 

রলােরি রতৌবা  

15 4 

6 
এন.ঐচ-2 (অত্নৌবা নম্বি)দা, "লফরদিংগা 
বজাি" অমিুিং "মরিপুি পরি  সু্কল"গী মিক্তা 

ইম্ফাল রৱষ্ট 
রিগুলি 

150 পন 

রদ.রি  
40 45 1800 25 75 

রলােরি রতৌবা  
15 5 

7 

এন.ঐচ-2 (অত্নৌবা নম্বি)দা, আই..রি 
রপত্রাল পম্প "রলাক্তা  রফরলিং রষ্টিন"দগী 
রব.রপ.রি.এল রপত্রাল পম্প " ামচা িরভপ ি 
রষ্টিন" ফাউবা 

রবষু্ণপুি 

রিগুলি 

150 এি.রি 
রি.এফ.এ
ি 40 45 1800 0 0 

রলােরি রতৌবা  

0 3 

8 

এন.ঐচ-2 (অত্নৌবা নম্বি)দা, আই..রি.এল 
রপত্রাল পম্প "ইম্ফাল ইল এত্জরন্সজ"দগী 
ই.এি.এি.এ.আি রপত্রাল পম্প "এম/এি 
 িংমলপা  িরভপ ি রষ্টিন" ফাউবা 

ইম্ফাল রৱষ্ট রিগুলি 

150 .রব.রি 

রদ.রি  

40 45 1800 25 75 

রলােরি রতৌবা  

15 4 

9 

এন.ঐচ-37 (অত্নৌবা নম্বি)দা, "খুত্ম্বািং মাত্ প ে 
 মত্িক্স"তগী আই..রি.এল রপত্রাল পম্প 
"র াত্িৌিনবা ইল রিন্টি, ল ত্থলমানবী"গী 
মিক্তা 

ইম্ফাল রৱষ্ট রিগুলি 

150 পন 

রদ.রি  

40 45 1800 25 75 

রলােরি রতৌবা  

15 5 

10 

এন.ঐচ-2 (অত্নৌবা নম্বি)দা, আই..রি.এল 
রপত্রাল পম্প "এম/এি ফুলচান্দ ররত্লা চান্দ-
ইম্ফাল"দগী "রনয়ু এত্িমরি রিাড" ফাউবা 

ইম্ফাল রৱষ্ট রিগুলি 
200 .রব.রি রি.রি 21 21 441 25 10 রবরদিং রতৌবা 30 4 

11 

এন.ঐচ-37 (অত্নৌবা নম্বি) রজরিবাম-ইম্ফাল 
রিাডতা, "এম/এি এন.ই.এি ইম্ফাল রিটি -2"দগী 
রজরিবামত্লামদা রব.রপ.রি.এল রপত্রাল পম্প 
"এম/এি এন.ই.এি ইম্ফাল রিটি -2"দগী র .রম 6 
ফাউবগী মনুিংদা 

ইম্ফাল রৱষ্ট 

রিগুলি 

150 পন রি.রি 40 45 1800 25 10 রবরদিং রতৌবা 30 5 

12 

এন.ঐচ-102 (অত্নৌবা নম্বি)দা, রব.রপ.রি.এল 
রপত্রাল পম্প "এম/এি এন.ই.এি  রথৌবাল"দগী 
"বাবু বজাি র য়াম রিফাই" ফাউবা 

রথৌবাল 

রিগুলি 
150 এি.টি 

রি.এফ.এ
ি 40 45 1800 0 0 রলােরি রতৌবা 0 3 

13 

এন.ঐচ-102 (অত্নৌবা নম্বি)দা, র িংজমম 
রারফ  রপাইন্টতগী "মরিপুি য়ুরনভরিপটি, 
 ারিপুি" রলামদা র .রম. 2 ফাউবগী মনুিংদা 

ইম্ফাল রৱষ্ট 

রিগুলি 
180 পন রি.রি 30 30 900 25 10 রবরদিং রতৌবা 30 5 

14 

"ময়াই লম্বী রিাড"তা, ল  াম্পাৎ জঙ্কিনদগী 
আই..রি.এল রপত্রাল পম্প "এম/এি 
লিিািংত্গাইত্থািং িরভপ ি রষ্টিন"  ফাউবা 

ইম্ফাল রৱষ্ট 

রিগুলি 
150 পন রি.রি 1 

রদ.রি  

30 30 900 25 45 

রলােরি রতৌবা  

15 5 



15 

"ময়াই লম্বী রিাড"তা, আই..রি.এল রপত্রাল 
পম্প "এম/এি ময়াই লম্বী িরভপ ি রষ্টিন"দগী  

"এম/এি লিিািংত্গাইত্থািং িরভপ ি রষ্টিন"  ফাউবা  
ইম্ফাল রৱষ্ট 

রিগুলি 
150 পন 

রদ.রি  

30 30 900 25 45 

রলােরি রতৌবা  

15 5 

16 রজরি-টিপাইমুখ রিাডতা ললবা জাকুিাত্ ািদা রজরিবাম রিগুলি 100 এি.টি 
রি.এফ.এ
ি 35 35 1225 0 0 রলােরি রতৌবা  0 3 

17 

 উরিত্পা - ািংচুপ রিাডতা, আই..রি.এল 
রপত্রাল পম্প "এম/এি লমিািং ইল িরভপ ি"তগী 
"লমিািং বজাি ররারিিং" ফাউবা 

ইম্ফাল রৱষ্ট রিগুলি 
100 .রব.রি 

রদ.রি  

30 30 900 25 60 

রলােরি রতৌবা  

15 4 

18 
“ময়াই লম্বী রিাড”তা, "রিয়ািংথািং রথািং"দগী 
"ৱাত্গাই পুরলি রষ্টিন" ফাউবা 

ইম্ফাল রৱষ্ট রিগুলি 
150 .রব.রি 

রদ.রি  
40 45 1800 25 75 

রলােরি রতৌবা  
15 4 

19 
এন.ঐচ-2 (অত্নৌবা নম্বি)দা, ল  ামপাৎ 
জঙ্কিন্দগী ইম্ফাল ইন্টিত্নিত্নল এয়িত্পােপ  ফাউবা 

ইম্ফাল রৱষ্ট রিগুলি 
150 পন রি.রি 30 30 900 25 10 রবরদিং রতৌবা 30 5 

20 

এন.ঐচ-2 (অত্নৌবা নম্বি)দা, আই..রি 
রপত্রাল পম্প "এম/এি নত্ম্বাল িরভপ ি রষ্টিন"গী 
না ল রয়ৎ নত্ত্রগা ইত্িামদা র .রম. 3গী মনুিংদা 

রবষু্ণপুি 
রিগুলি 

150 এি.টি 
রি.এফ.এ
ি 40 45 1800 0 0 

রলােরি রতৌবা  

0 3 

21 

এন.ঐচ-202দা, আই..রি.এল রপত্রাল পম্প 
"এম/এি রফ্রন্দরল এন্টিপ্রাইত্জি"গী না ল রয়ৎ 
নত্ত্রগা ইত্িামদা র .রম. 4গী মনুিংদা 

ইম্ফাল রৱষ্ট 

রিগুলি 
150 পন রদ.রি 40 45 1800 25 75 

রলােরি রতৌবা  

15 5 

22 

ইম্ফাল-রিলচি রিাদতা, আই..রি.এল রপত্রাল 
পম্প "িািংরিিং রলএনজাথািং এন্দ িন্স"তগী 
রব.রপ.রি.এল রপত্রাল পম্প "এম/এি এনরজপ  
রষ্টিন রজরিবাম" ফাউবা 

রজরিবাম 

রিগুলি 

150 .রব.রি 

রদ.রি  

40 45 1800 25 75 

রলােরি রতৌবা  

15 4 

23   রচিং োউন মুুরনরিপারলটি রলরমে ী মনুিংদা   রচিং রিগুলি 100 পন 
রদ.রি  

35 35 1225 25 45 রলােরি রতৌবা  15 5 

24 
এন.ঐচ 102 (অত্নৌবা নম্বি)দা, রলত্লািং 
বজািদগী রথৌবালত্লামদা র .রম. 3গী মনুিংদা 

রথৌবাল 
রিগুলি 

150 পন 

রদ.রি  
40 45 1800 25 75 

রলােরি রতৌবা  
15 5 

25 

এন.ঐচ-202গী উখ্রুলদা ললবা "রিত্রদ িােপ  
িায়ি রিত্ ন্দরি সু্কল"দগী "দিুংমি জঙ্কিন" 
ফাউবা  

উখ্রুল 

রিগুলি 
150 এি.টি রি.রি 1 

রি.এফ.এ
ি 40 45 1800 0 0 

রলােরি রতৌবা  

0 3 

26 

এন.ঐচ 102 (অত্নৌবা নম্বি)দা, "রখািংত্জাম 
ৱাি রমত্মারিএল"দগী "রলাপত্লন্দ পরি  সু্কল" 
ফাউবা 

রথৌবাল 

রিগুলি 
150 পন রদ.রি 40 45 1800 25 75 

রলােরি রতৌবা  

15 5 

27 

এন.ঐচ 102 (অত্নৌবা নম্বি)দা, আই..রি.এল 
রপত্রাল পম্প "এম/এি ইত্ন্দা মুানমাি ইল 
রিন্টি"দগী রথৌবাল পুরলি রষ্টিন ফাউবা 

রথৌবাল রিগুলি 150 পন রি.রি 2 রদ.রি 40 45 1800 25 75 

রলােরি রতৌবা  

15 5 

28 
হুনফুন বারিষ্ট চচপ তগী উখ্রুল পরি  সু্কল 
ফাউবা 

উখ্রুল রুত্িল 60 পন রদ.রি 30 30 900 12 30 
রলােরি রতৌবা  

5 4 

 
# তারিবা রভালুুমর িং অরি মাত্ প ে ী রফভমর িংদা য়ুম্ফম ই অমিুিং রিািংবিু য়াই। এরি ান্টর িংনা রপাত্েরন্সএলগী মতািংদা মত্খায় ম াগী ইবা এত্িিত্মন্ট পািংত্থাক্নবা খিংিরল। 

 

* িাইে অদু ম াগী ইবা নত্ত্রগা এরি ান্ট অদুনা য়ামদ্রবদা চরি 19গা থা 11 রলজ রলৌিবা নত্ত্রগা এরি ান্ট অদুনা মদুগী ফি ফিংগরন িায়বগী অত্চৎপা থাজবা ললবা ইবা তাই। 

 



রেবল অদুগী  াখলর িংগী এক্সত্িত্নিন অদু, এরিত্ িন রফামপ অমিুিং অমত মরিমলনবা অকুপ্পা ৱারিালর িংগা রলায়নিবা, রদলির প খনবগী রপ্রারিজিগী অকুপ্পা গাইদলাইনর িংিু য়াউিবা 
ব্রাউচিদা রপরি। ব্রাউচি অদ ু মখাদা পীরিবা এত্দ্রির িংরিদা ললরিবা র াত্পপাত্িিনগী রফির িংদগী লুপা 100/- রপদুনা ফিংবীগরন। মরি র াত্পপাত্িিনগী রৱবিাইে 
(www.bharatpetroleum.in/www.hindustanpetroleum.com/www.iocl.com/ www.petrolpumpdealerchayan.in)তিু ফিংগরন অমিুিং র ল রতিংদনা দাউনত্লাদ রতৌবা য়াগরন।    
 

এরিকান্টরিিংো মিাগী ইবা ইন্টৱরষ্ট া, “ব্রাউচর” অদবু ু মপুিং াো কুপ্না ৱয়িংগদবরে অমসুিং মনখায়গী এরিনকসে অদ ু সবরমর্ ৱ ৌরিঙৈদা ৱসনলক্সেগী করিসেরিিং অদ ুমুন্না 
খিংগদবরে। 
 
 

আি. রদলির প ী এরিত্ িন অদু, এরিত্ বল ইবা (অকুপ্পা মত্িাল মখাদা পীরি) নন-রিফত্ন্দবল এরিত্ িন রফগী নলাইন রপত্মন্ট া রলায়ননা 24/12/2018 ফাউবদা িবরমে 
রতৌগদবরন।   

 
আি.গী মখল িাইে ী 

মখল 

র ত্েত্গারি লুপাদা ইবা 
এরিত্ িন রফ 

আি.গী 
মখল 

িাইে ী 
মখল 

র ত্েত্গারি লুপাদা ইবা 
এরিত্ িন রফ 

রিগুলি 
আি.র িং 

রি.এফ.এি এি.রি/ এি.টি 3000 

রুত্িল 
আি.র িং  
  
  
  

রি.এফ.এি এি.রি/ এি.টি 2500 

 রি.রি .রব.রি 5000  রি.রি .রব.রি 4000 

 রি.রি পন 10000  রি.রি পন 8000 

রদ.রি .রব.রি 5000 রদ.রি .রব.রি 4000 

 রদ.রি পন 10000  রদ.রি পন 8000 

 
ন-লাইন এরিত্ িন পীর নবগী খুত্দািংচাবা অরি মথক্তা পরলবা  ে-ফ তািং অরিগী মতুিংদা খদুক্তা িত্ন্দাক্করন।  

 
রদলির প ী মতম অরি অত্িৌবগী ইনা চরি 10 ইগরন অমিুিং মদগুী মতুিংদা চরি 10 খুরদিংগী রিনুু রতৌগরন। 
 

মরি আি. রদলির প ী এত্লােত্মন্ট ীদম  দিখাষ্ট র ৌরিবা রনাটিি অমখরক্ন অমরদ মরি আি. রদলির প ী ফি অমা নত্ে।  

 

র াত্পপাত্িিননা, মরিগী অরনিংবা-অপাম্বগী মখাত্পান্না মিম অমো পীদনা, এদভেপ াইজত্মন্ট অরি   থৎপা/িত্ন্দা পা/র মত্দা -র মরজন রতৌবগী নত্ত্রগা 
অপীবা মতম অরি  ািংত্দা পগী ি  ললগরন। 
 
 
 রিগুম্বা ইিংত্িারজগী পাউ-রচর িং অমিুিং লম-লমগী ইবা রলালগী নুিংরতগী রচত্ফািংর িংদা রফািংরলবা এদভেপ াইজত্মন্টতা মান্নদবা ললিবরদ, ইিংত্িরজগী পাউ-রচদা তারিবা 
রদত্িক্সন/ইনত্ফাত্মপিন অদ ুইনা চৎনগরন। মরিগা মান্ননা, ইিংত্িরজগী ব্রাউচিদা য়াউরিবা  ত্ন্টন্টর িং অদনুা অত্িাইবা ইগরন অমিুিং চত্য়ৎনবা অমত্িক্তা ললি পদা মদ ু
ইনা চৎনগরন।    
 

ব্রাউচি ললনবা অমিুিং এদভেপ াইজত্মন্ট অরিগা মরিমলনবা ইনত্ফাত্মপিনগীদমক্তা, র রন্দত্দের িংনা মখাগী এত্দ্রি অরিদা পাউ ফাউরববা য়াগরন:- 

 
রিিষু্টাে ৱপনরারলয়ম ৱকানপটানরসে রলরমনর্দ 

(এ গবর্টনমন্ট   ইরিয়া এন্টরপ্রাইজ) 
ৱসনকি ৱলার, জেপথ, ঐচ.রদ. কমনিক্স, রজ. এস. ৱরাড, উলুবারর, গুোিাটি – 781007 
কনন্টক্ট েম্বর: 0361 – 2464092, 0361 – 2464096, 9434916386, 7888042587 

http://www.bharatpetroleum.in/
http://www.hindustanpetroleum.com/
http://www.hindustanpetroleum.com/
http://www.petrolpumpdealerchayan.in/


 

 
 


