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১। �জনােরল 
ইেলকি�ক 
�া�ফ�াকচািরং 
�কা�ানী 
িলিমেটড 

িজইএম �কাং িলঃ 

এর হট লাইন ন�র 

চা�করণ 

�া�ফরমার ও �ব��িতক সর�ামিদ 

�য় এবং �মরামত সং�া� কােজ 

স�ািনত �াহকগণ �ায় অিফস ��র 

পর এবং বে�র িদন �যাগােযােগর 

�চ�া কেরন যা অিফেসর �এন� 

�ফান �ারা �সবা �দওয়া স�ব হয় 

না। এছাড়া, অিফেসর �এন� �ফান 

মােঝ মে� িবকল হেয় যায় এবং 

�মরামত করেত অেনক সময় �লেগ 

যায়। এে�ে�, এক� হট লাইন ন�র 

থাকেল সাব ��িনক �াহক �সবা 

�দওয়া স�ব হেব। 

িজইএম �কাং িলঃ এর উৎপািদত 
প�ািদ িবপণন করেণর লে�� 
িবপণন শাখা হেত স�িনত ��তা 
যথা িপিডিব, আরইিব, �ডসা, 
�ডসেকা, ওেজাপািডেকা, �নসেকা, 
ইিপেজডসহ অ�া� সরকারী ও 
�বসরকারী �িত�ােনর 
কম �কত�াগণেদর সিহত সব সময় 
�যাগােযাগ রাখেত হয়। িবেশষ কের 
িপিডিব, আরইিব, �ডসা, �ডসেকা, 
ওেজাপািডেকা, �নসেকা’র িবিভ� 
��ারসহ িবিভ� �কে�র সংি�� 
কম �কত�ােদর সিহত অিফস সমেয়র 
পেরও �যাগােযাগ করেত হয়। 
এমনিক অিফস সমেয়র মে�ও 
ত�েদরেক অিফেসর  �এ��’র 
�টিলেফােন পাওয়া যায় না। যার 
ফেল যথা সমেয় স�ািনত 
��তাগেণর �েয়াজনীয় িস�া� সং�হ 
করা যাে� না। ফল�িতেত অ� 
�িত�ােনর আিথ �ক ভােব �িত�� 
হে�। অ� �িত�ােনর �ােথ � 
স�ািনত ��তােদর সােথ সাব ��িনক  
�যাগােযাগ র�ার জ� িবপণন শাখার 
জ� এক� �মাবাইল �ফান (হট 
লাইন ন�র) থাকা একা� �েয়াজন। 

�মাঃ �গালাম 
রহমান, 

��া�ামার, 
িজইএম �কাং 

িলঃ 

১০০% ১২,০০০.০০   �মাঃ �গালাম রহমান, 
��া�ামার, 

িজইএম �কাং িলঃ, 
�মাবাইলঃ 

০১৮১৬০৯৬৩৮৬ 
ইেমইলঃ 
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UªvÝdigvi †Uwós 

j¨ve G Analog 

type cwieZ©b 

K‡i Digital 

type 

Measuring 

instrument 

ms¯’vcb | 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital type Power 

Analyzer Measuring 

instrument ms¯’vcb| 

 Digital type 

Measuring 

instrument    ¯’vcb Kiv 

n‡j UªvÝdigv‡ii jm cwigvc 

mnR I mwVK n‡e| 

‡gvt bvwQi 
DÏxb, 

cÖ‡KŠkjx 
(Zwor), 

wRBGg‡Kvs 
wjt 
 

100% 7.5 jÿ UvKv 
e¨q n‡q‡Q | 

- - ‡gvt bvwQi DÏxb, 
cÖ‡KŠkjx (Zwor), 
wRBGg‡Kvs wjt 

 

 
 
 
 


