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cÖZ¨vkx/‡diZ Awfevmxi wbivc` 
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1) cÖv_wgKfv‡e Z_¨ msMÖ‡ni gva¨‡g 

¯̂-D‡`¨v‡M †gvevBj †KvU© cwiPvjbv 

2) Awf‡hvM msµvšÍ cÖgvbvw`i 

`vwjwjK KvMRcÎ 
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c~Y©v½ wVKvbv 
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৬) Pjgvb gvgjvi weeiY (hw` _v‡K) 
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দ াংযক্ষণ (সৃজদনয ৪থ ম ফছয 

দত) 

 

তফদ্যভান তফতধ/তফধান ানুযদণ 

জনপ্রান ভন্ত্রণারয় ও াথ মতফবাদগয 

ম্মতত গ্রণ কযায য যকাতয ভঞ্জুতয 

াঅদদ জাতয কযা য়। 

 

১) দিয/াতধদিদযয প্রস্তাফ 

২) দ সৃজদনয যকাতয াঅদদ 

৩) ০৩ ফছয দ াংযক্ষদণয যকাতয 

াঅদদ 

৪) দ াংযক্ষদণয জন্য জনপ্রান 

ভন্ত্রণারদয়য ম্মতত 

৫) দ াংযক্ষদণয জন্য াথ ম তফবাদগয 

ম্মতত 

তফনামূদল্য ৬০ কাম মতদফ 
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দ স্থায়ীকযণ 

 

তফদ্যভান তফতধ/তফধান ানুযদণ 

জনপ্রান ভন্ত্রণারয় ও াথ মতফবাদগয 

ম্মতত গ্রণ কযায য যকাতয ভঞ্জুতয 

াঅদদ জাতয কযা য়। 

 

৬) দ স্থায়ীকযদণয জন্য জনপ্রান 

ভন্ত্রণারদয়য তনধ মাতযত পযদভ 

দিয/াতধদিদযয প্রস্তাফ 

৭) দ সৃজদনয যকাতয াঅদদ 

৮) দ সৃজন যফতী কর ফছদযয দ 

াংযক্ষদণয ভঞ্জুতয াঅদদ 

তফনামূদল্য ৬০ কাম মতদফ 

৬ 

জনফর/যঞ্জাভাতদ 

টিওএন্ডাআভুক্তকযন 

 

 

তফদ্যভান তফতধ/তফধান ানুযদণ 

জনপ্রান ভন্ত্রণারয় ও াথ মতফবাদগয 

ম্মতত গ্রণ কযায য যকাতয ভঞ্জুতয 

াঅদদ জাতয কযা য়। 

১) দিয/াতধদিদযয প্রস্তাফ 

২) জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য ম্মতত 

৩) াথ ম তফবাদগয ম্মতত 

৪) াথ ম তফবাদগয ফাস্তফায়ন ানুতফবাগ 

কর্তমক সফতন সের তনধ মাযণ(জনফদরয 

সক্ষদত্র) 

৫) প্রাতনক উন্নয়ন াংক্রান্ত তিফ 

                   তফনামূদল্য ৩০ কাম মতদফ 



 

 

কতভটিয সুাতয 

৭ 

ভন্ত্ররণারদয়য াঅওতাধীন দিয/ 

াতধদিদযয ফাদজর্ ফযাদ্দ/তফবাজন 

দিয/াংস্থায প্রস্তাফ াওয়ায য 

উযুক্ত কর্তমদক্ষয ানুদভাদনক্রদভ 

তফবাজন াঅদদ জাতয কযা য়। 

১) দিয/াতধদিদযয প্রস্তাফ 

২) াংতিষ্ট াথ মননততক সকাদে ফযাদ্দকৃত 

াদথ ময তযভাণ 

৩) াথ ম তফবাদগয ানুদভাদদনয কত 

তফনামূদল্য ১৫ কাম মতদফ 

৮ 
ফাতল মক ক্রয় প্রস্তাফ ানুদভাদন 

দিয/াংস্থায প্রস্তাফ াওয়ায য 

উযুক্ত কর্তমদক্ষয ানুদভাদন গ্রণ 

কযা য়। 

১)ততাঅয-২০০৮ ানুযদন ক্রয়কাযী 

দিয/াতধদিদযয প্রস্তাফ 

২) াংতিষ্ট দিয/াতধদিদযয টিওএন্ডাআ 

৩) ফাদজদর্ ফযাদদ্দয তযভাণ 

তফনামূদল্য ১৫ কাম মতদফ 

৯ 
ব্যয় ভঞ্জুতয ানুদভাদন 

দিয/াংস্থায প্রস্তাফ াওয়ায য 

উযুক্ত কর্তমদক্ষয ানুদভাদনক্রদভ 

যকাতয ভঞ্জুতয াঅদদ জাতয কযা য়। 

১) দিয/াতধদিদযয প্রস্তাফ 

২) াংতিষ্ট যঞ্জাভাতদ ক্রদয়য প্রাতনক 

ানুদভাদন 

৩) ানুদভাতদত টিওএন্ডাআ-এয কত 

৪) ফাদজদর্ ফযাদদ্দয তযভাণ 

৫) দযত্র মূল্যায়ন কতভটিয সুাতয 

(প্রদমাজয সক্ষদত্র) 
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প্রস্তাফ াওয়ায য উযুক্ত কর্তমদক্ষয 

ানুদভাদনক্রদভ            । 

 

 

                         

 

 

 

তফনামূদল্য 

 

 

 

১      

 

 

 

 



 

 

১১ 

 

 

                 / 

                           

   /        

 

প্রস্তাফ াওয়ায য             

             উযুক্ত কর্তমদক্ষয 

ানুদভাদনক্রদভ                 

   /       । 

 

 

                                  

                         

 

 

 

                 তফনামূদল্য 

 

 

            

         

৭-

১০কাম মতদফ 

 

 

 

 

 

 

     সভাাম্মদ াীন 

       (    ) 

    : ৪৯৩৫৭১০৮ 

shaheen.moni@gmail.

com 

 

 

১২ 

 

 

                 / 

                          

      

 

 

প্রস্তাফ াওয়ায য উযুক্ত কর্তমদক্ষয 

ানুদভাদনক্রদভ                

                  । 

 

 

                         

 

 

 

তফনামূদল্য 

 

 

 

৭ কাম মতদফ 

১৩ 

 

 

                 / 

                 /   

       

 

 

প্রস্তাফ াওয়ায য         ও     

                     উযুক্ত 

কর্তমদক্ষয ানুদভাদন গ্রণ। 

 

 

                         

 

 

তফনামূদল্য 

 

        ও 

            

         ১ 

    

 

 

২.৩ াবযন্তযীণ সফা 

ক্রতভ

ক 
সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধতত 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রাতিস্থান 
সফামূল্য এফাং তযদাধ দ্ধতত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা 

(নাভ, দতফ, সপান ও াআ-সভাআর) 

১ াতজমত ছুটি 

াঅদফদন াওয়ায য তনধ মাতযত 

ছুটি তফতধভারা, ১৯৫৯ ানুমায়ী 

উযুক্ত কর্তমদক্ষয (াঅতথ মক ও 

প্রাতনক ক্ষভতা ানুমায়ী) 

তনস্পতি কদয যকাতয াঅদদ 

১) াদা কাগদজ াঅদফদনত্র 

২) তনধ মাতযত পযদভ (ফাাংরাদদ পযভ 

নাং-২৩৯৫) প্রধান তাফযক্ষণ 

তফনামূদল্য 

ক) নন-সগদজদর্ে 

কভ মিাযীদদয সক্ষদত্র: ৫ 

কাম মতদফ 

 

খ) সগদজদর্ে 

পাদতভা জাান 

উতিফ (প্রান) 

http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2015/05/Financial-and-Administrative-power-of-Officers.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2015/05/Financial-and-Administrative-power-of-Officers.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf


 

 

জাতয কযা য়। কভ মকতমা  কর্তমক প্রদি ছুটি প্রাপ্যতায 

প্রততদফদন (দগদজদর্ে কভ মকতমাদদয 

সক্ষদত্র) 

৩) তাফ যক্ষণ কভ মকতমা,   

       কর্তমক প্রদি ছুটি প্রাপ্যতায 

প্রতযয়নত্র (নন সগদজদর্ে 

কভ মিাযীদদয সক্ষদত্র), প্রাতিস্থান: 

তাফযক্ষণ কভ মকতমায কাম মারয় 

কভ মকতমাদদয সক্ষদত্র: ৭ 

কাম মতদফ 

       ৪৯৩৪৯৩১৪ 

 

 

 

২ াতজমত ছুটি (ফত: ফাাংরাদদ) 

াঅদফদন াওয়ায য  

(ক) তনধ মাতযত ছুটি তফতধভারা, 

১৯৫৯ ানুমায়ী তনস্পতি কদয 

যকাতয াঅদদ জাতয কযা য়। 

(খ) যকায কর্তমক ভদয় ভদয় 

জাতযকৃত তফদদ ভ্রভদণয ানুভতত 

ও াঅনুলাংতগক তনদদ মনা 

ানুযণীয়। 

১) াদা কাগদজ াঅদফদনত্র 

২) তনধ মাতযত পযদভ (ফাাংরাদদ পযভ 

নাং-২৩৯৫) প্রধান তাফযক্ষণ 

কভ মকতমা কর্তমক প্রদি ছুটি প্রাপ্যতায 

প্রততদফদন (দগদজদর্ে কভ মকতমাদদয 

সক্ষদত্র) 

৩) তাফযক্ষণ কভ মকতমা,   ভন্ত্রণারয় 

কর্তমক প্রদি ছুটি প্রাপ্যতায 

প্রতযয়নত্র (নন সগদজদর্ে 

কভ মিাযীদদয সক্ষদত্র), প্রাতিস্থান: 

তাফ যক্ষণ কভ মকতমায কাম মারয় 

৪) ব্যতক্তগত কাযদণ যকাতয/ 

স্বায়িাতত াংস্থায কভ মকতমাদদয 

তফদদ ভ্রভদণয াঅদফদনত্র 

(প্রাতিস্থান: প্রান-১,            

ও                  ভন্ত্রণারয়) 

তফনামূদল্য 

 

 

ক) নন-সগদজদর্ে 

কভ মিাযীদদয সক্ষদত্র: ৫ 

কাম মতদফ 

 

খ) সগদজদর্ে 

কভ মকতমাদদয সক্ষদত্র: ৭ 

কাম মতদফ 

 

 

 

 

 

 

 

৩ তিি তফদনাদন ছুটি 

 

াঅদফদন াওয়ায য তিি 

তফদনাদনবাতা তফতধভারা, ১৯৭৯ 

ানুমায়ী তনস্পতি কদয যকাতয 

১) াদা কাগদজ াঅদফদনত্র 

২) তনধ মাতযত পযদভ (ফাাংরাদদ পযভ 

নাং-২৩৯৫) প্রধান তাফ যক্ষণ 

তফনামুদল্য 

 

 

ক) নন-সগদজদর্ে 

কভ মিাযীদদয সক্ষদত্র: ৫ 

http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf


 

 

াঅদদ জাতয কযা য়। 

 

 

কভ মকতমা কর্তমক প্রদি ছুটি প্রাপ্যতায 

প্রততদফদন (দগদজদর্ে কভ মকতমাদদয 

সক্ষদত্র), প্রাতিস্থান: তাফ যক্ষণ 

কভ মকতমায কাম মারয়  

৩) তাফ যক্ষণ কভ মকতমা,   

ভন্ত্রণারয় কর্তমক প্রদি ছুটি প্রাপ্যতায 

প্রতযয়নত্র (নন-সগদজদর্ে 

কভ মিাযীদদয সক্ষদত্র) 

কাম মতদফ 

 

খ) সগদজদর্ে 

কভ মকতমাদদয সক্ষদত্র: ৭ 

কাম মতদফ 

 

৪ 
াধাযণ বতফষ্য ততফর দত 

াতগ্রভ ভঞ্জুতয 

াঅদফদন াওয়ায য াধাযণ 

বতফষ্য ততফর তফতধভারা ১৯৭৯ 

ানুমায়ী উযুক্ত কর্তমদক্ষয 

(াঅতথ মক ও প্রাতনক ক্ষভতা 

ানুমায়ী) যকাতয াঅদদ জাতয 

কযা য়। 

১) তনধ মাতযত পযদভ াঅদফদন 

(ফাাংরাদদ পযভ নাং-২৬৩৯, 

সগদজদর্ে/নন-সগদজদর্ে)  

২) াধাযণ বতফষ্য ততফদর ফ মদল 

জভাকৃত াদথ ময তাফ তফফযণী(প্রধান 

তাফযক্ষণ কভ মকতমা কর্তমক প্রদি) 

(মূর কত, ভঞ্জুতয াঅদদ জাতযয য 

সপযতদমাগ্য) 

তফনামূদল্য 

ক) নন-সগদজদর্ে 

কভ মিাযীদদয সক্ষদত্র: ৫ 

কাম মতদফ 

খ) সগদজদর্ে 

কভ মকতমাদদয সক্ষদত্র: ৫ 

কাম মতদফ 

৫ 
তদরকন সগ্রে/র্াাআভদের 

ভঞ্জুতয 

াঅদফদন াওয়ায য যকায 

তনধ মাতযত কতভটিয বায় উস্থান 

কযা য়। কতভটিয সুাতযদয 

তবতিদত্ব উযুক্ত কর্তমদক্ষয 

ানুদভাদনক্রদভ ভঞ্জুতয াঅদদ 

জাতয কযা য়।  

 

১) াদা কাগদজ াঅদফদনত্র 

২) ারনাগাদ ফাতল মক সগানীয় 

প্রততদফদন (২য় সেণীয কভ মকতমাদদয 

তদরকন সগ্রে ভঞ্জুতযয সক্ষদত্র ৪ 

ফছদযয এতাঅয এফাং ২য়/৩য় 

সেণীয কভ মকতমা/কভ মিাযীদদয সক্ষদত্র 

র্াাআভদের ৮/১২/১৫ ফছদযয 

এতাঅয)  

তফনামূদল্য 

ক) নন-সগদজদর্ে 

কভ মিাযীদদয সক্ষদত্র: 

১০ কাম মতদফ 

খ) তিতীয় সেণীয 

সগদজদর্ে 

কভ মকতমাদদয সক্ষদত্র: 

১০  কাম মতদফ 

পাদতভা জাান 

উতিফ (প্রান) 

    :  ৪৯৩৪৯৩১৪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

৬ িাকতয স্থায়ীকযণ 

াঅদফদন াওয়ায য াংতিষ্ট 

তনদয়াগ তফতধভারা ানুমায়ী 

উযুক্ত কর্তমদক্ষয ানুদভাদনক্রদভ 

যকাতয াঅদদ জাতয কযা য়।  

১) াদা কাগদজ াঅদফদনত্র 

২) ারনাগাদ ফাতল মক সগানীয় 

প্রততদফদন (দদান্নততয সক্ষদত্র ০১ 

ফছয এফাং যাতয তনদয়াদগয সক্ষদত্র 

০২ ফছদযয এতাঅয) 

তফনামূদল্য 

ক) নন-সগদজদর্ে 

কভ মিাযীদদয সক্ষদত্র:  

৫ কভ মতদফ 

খ) তিতীয় সেণীয 

সগদজদর্ে 

কভ মকতমাদদয সক্ষদত্র: 

৭  কাম মতদফ 

৭ 

 

 

 

 

১.             /          

২.                  

 

 

 

 

http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2015/05/Financial-and-Administrative-power-of-Officers.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2015/05/Financial-and-Administrative-power-of-Officers.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%AB-%E0%A6%85%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AE-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%AB-%E0%A6%85%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AE-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf


 

 

 

 

        

/                 

                   

       ৪               

                          

                     

                  ।  

৩.        

৪.          

৫.            

৬.                 

        /             

(           ) 

৭.          ও           

          

৮.  -              

 

       

 

৭-১০ কাম মতদফ  
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৭ কাম মতদফ 
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                ও        

               । 
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২. ৫             

৩.                  

 

       

 

৭ কাম মতদফ 

১০ 

কভ মকতমা/কভ মিাযীদদয 

গৃতনভ মাণ ঋণ 

                     

      ও                

                      

               ভঞ্জুতয াঅদদ 

জাতয       । 

১) াদা কাগদজ াঅদফদন 

২) সম জতভদত গৃ তনভ মাণ/দভযাভত 

কযা দফ স জতভয দতরর/ফায়নাত্র 

৩) ১৫০ র্াকায নন জুতেতয়ার 

স্ট্যাদে াঙ্গীকাযনাভা 

৪) মথামথ কর্তমদক্ষয সুাতয 

তফনামূদল্য ১৫ কাম মতদফ 



 

 

১১ 

কভ মকতমা/কভ মিাযীদদয 

সভার্যমান ক্রয় াতগ্রভ 

                     

      ও                

                      

               ভঞ্জুতয াঅদদ 

জাতয       । 

১) াদা কাগদজ াঅদফদন 

২) াঅদফদনকাযীয ১৫০ র্াকায নন-

জুতেতয়ার স্ট্যাদে াঙ্গীকাযনাভা। 

৩) সভার্য াাআদকর তফক্রয়কাযীয 

াঙ্গীযনাভা। 

তফনামূদল্য ১৫ কাম মতদফ 

১২ 

কভ মকতমা/কভ মিাযীদদয 

কতেউর্ায ক্রয়  াতগ্রভ 

                     

      ও                

                      

               ভঞ্জুতয াঅদদ 

জাতয       । 

১) াদা কাগদজ াঅদফদন 

২) াঅদফদনকাযীয ১৫০ র্াকায নন-

জুতেতয়ার স্ট্যাদে াঙ্গীকাযনাভা। 

তফনামূদল্য ৩০ কাম মতদফ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

২.৪  ও                         :                  

 

ক্রতভ

ক 
সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধতত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাতিস্থান সফামূল্য এফাং তযদাধ দ্ধতত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা 

(নাভ, দতফ, সপান ও াআ-সভাআর) 

১            

 

      

২               

৩ ও                           

৪                      

 

 

৩)                          

 

              /                            

১)                                             

২)                                    

৩)                                            

৪)                                     

৫)                               

৬)                     ও  । 

 



 

 

৪) াতবদমাগ প্রততকায ব্যফস্থানা (GRS) 

সফা প্রাতিদত ান্তুষ্ট দর দাতয়ত্বপ্রাি কভ মকতমায দঙ্গ সমাগাদমাগ করুন। তায কাছ সথদক ভাধান াওয়া না সগদর তনদনাক্ত দ্ধততদত সমাগাদমাগ কদয াঅনায ভস্যা াফতত করুন। 

ক্রতভক কখন সমাগাদমাগ কযদফন 
কায দঙ্গ সমাগাদমাগ 

কযদফন 
সমাগাদমাদগয ঠিকানা তনষ্পতিয ভয়ীভা 

১ 
দাতয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা ভাধান 

তদদত না াযদর 

াতবদমাগ তনষ্পতি 

কভ মকতমা (াতনক) 

জনাব ম াোঃ শাহননওয়াজ ম ৌধুরী 

যুগ্ম সচ ব( চনটচরিং ও এনন্ফাসম ন্ট) 

ম্ানোঃ ৮৩৩৩৪২০ 

াআদভাআরাঃ 

nawazbd2008@gmail.com 

 

ততন ভা 

২ 

াতবদমাগ তনষ্পতি কভ মকতমা 

তনতদ মষ্ট ভদয় ভাধান তদদত 

না াযদর 

াঅতর কভ মকতমা 

                      

            

      ৯৩৩৯০৯৭ 

       : ০১৭৭৭৯৫১৯৫৫ 

াআদভাআরাঃ 

aminchapai@gmail.com 

 

এক ভা 

৩ 
াঅতর কভ মকতমা তনতদ মষ্ট ভদয় 

ভাধান তদদত না াযদর 

ভতন্ত্রতযলদ তফবাদগয 

াতবদমাগ ব্যফস্থানা সর 

াতবদমাগ গ্রণ সকন্দ্র 

৫ নাং সগাআর্, ফাাংরাদদ তিফারয়, ঢাকা 

ওদয়ফ: www.grs.gov.bd 

ততন ভা 



 

 

 

 


