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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

প্রফাী কল্যাণ  বফদদশক কভ মংস্থান ভন্ত্রণারয়  

www.probashi.gov.bd 

সফা প্রদান প্রততশ্রুতত (Citizen's Charter) 

১.শবন  শভন 
 

শবনঃ বফদদশক কভ মংস্থান সুদমাগ বৃশি, শবফান কভীদদয শধকতয কল্যাণ  শনযাদ শবফান শনশিত। 

 

শভনঃ শফশ্ব শ্রভ ফাজাদযয চাশদায শবশিদত মথামথ কাশযগশয প্রশক্ষণ প্রদান এফং দক্ষ শবফান ব্যফস্থানায ভাধ্যদভ বফকায জনদগাশিয বফদদশক কভ মংস্থাদনয সুদমাগ বৃশি এফং শবফাী কভীদদয শধকতয কল্যাণ  শধকায শনশিত কযা।  

 

২. প্রশতশ্রুত বফামূ:  

 

২.১ নাগতযক সফা : 

ক্রতভক সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধতত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাতিস্থান সফামূল্য এফাং তযদাধ দ্ধতত 
সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা 

(নাভ, দতফ, সপান ও ই-সভইর) 

 

 

 

 

 

১ 

 

 

 

 

 

শযক্রুটংএদজশিবক বফদদশক  

কভ মংস্থাদনয শনদয়াগানুভশত প্রদান 

 

 

 

 

শযক্রুটং এদজশি কর্তমক প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র দাশিরকৃত অদফদন মাচাআ-

ফাছাআয়াদে ঠিক থাকদর শনদয়াগানুভশত প্রদান 

কযা য়।  

১. শযক্রুআটং এদজশিয শপশয়ার প্যাদে 

অদফদন ত্র। 

২.শনদয়াগকতমা/ংস্থা কর্তমক প্রদি  চাশদাত্র 

৩. ক্ষভতাত্র (মূরকশ) 

৪. চুশিত্র (মূরকশ) 

৫. নন-জুশেশয়ার স্ট্যাদে শিকাযনাভা 

৬. শবফান ব্যয় (ভন্ত্রণারয় কর্তমক ধাযকৃত) 

প্রাশিস্থান-কভ মংস্থান, ািা। 

৭. দূতাফা কর্তমক চাশদাত্র তযায়ন/মাচাআ 

 

 

 

 

তফনামূদল্য 

 

 

 

৩-৭ কাম মতদফ 

(দাশিরকৃত 

কাগজদত্রয ঠিকতা 

াদদক্ষ) 

       

 

 

 

       

 

         

 

        বফগভ যাদফয়া ফযী 

শশনয়য কাযী শচফ  

(কভ মংস্থান ািা) 

বপানঃ ৮৩৩২২৫১৯ 

sasemployment2@ 

probashi.gov.bd 

 

 

 

 

২ 

 

 

 

শযক্রুটং এদজশিয রাআদি নফায়ন 

 

শযক্রুটং এদজশি কর্তমক প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র দাশিরকৃত  অদফদন মাচাআ-

ফাছাআয়াদে ঠিক থাকদর রাআদি নফায়ন 

কযা য়।  

  

 

১. শযক্রুআটং এদজশিয শপশয়ার প্যাদে 

অদফদনত্র। 

২. শফএভআটয প্রশতদফদন 

৩. রাআদি নফায়দনয শপ জভা বদয়ায ব -

ে মাদযয মূর কশ 

 

রাআদি নফায়ন শপ ২০,০০০/- টাকা, 

বযাট ৩,০০০/- টাকা (প্রশত ফছয ), বম 

বকান ত পশরী ব্যাংদক জভা প্রদাদনয 

য। 

 

 

 

 

০৭ কাম মতদফ 

 

৩ 

 

 

 

 

 

নতুন শযক্রুটং রাআদি প্রদান  

 

 

 

শযক্রুটং এদজশিয অবফদদনয বপ্রশক্ষদত 

শফএভআটয তদে প্রশতদফদন াদদক্ষ 

ভন্ত্রণারদয়য কর্তমক গঠিত কশভটয সুাশযদয 

অদরাদক নতুন শযক্রুটং এদজশি রাআদি 

প্রদান কযা য়।  

১. শনধ মাশযত অদফদন পযভ  

২. সেড রাইদন্স 

৩. ব্যাংক নদত্র  

৪. অয়কয শযটাদন ময প্রতযয়নত্র  

৫. নীট শযেদ (অআট-১০শফ নুমায়ী) 

৬. পুশর শিয়াদযি 

৭. শপ বাড়ায চুশিত্র /শনজস্ব বফদনয 

ভাশরকানায দশররত্র 

৮. রাআদদিয শনধ মাশযত শপ এয যশদ  

৯. ভাশরক/স্বত্বাশধকাযীয রপনাভা  

 

 

                   
 

অদফদদনয শপ ২,০০০/- টাকা  

রাআদদিয জাভানত ১৫,০০,০০০/- 

টাকা।বম বকা ন তপশরী ব্যাংদক জভা 

প্রদাদনয য।        

 

 

 

 

 

০২ ভা 

৪ 

শযক্রুটং এদজশি শফরুদি শফদদগাভী  

/বপযত/প্রতাশযত কভীদদয শবদমাগ 

শনষ্পশি 

শবদমাগ প্রাশি াদদক্ষ ভন্ত্রণারয়/শফএভআটয 

কর্তমক গঠিত তদে কশভটয প্রশতদফদন এফং 

তথ্য প্রভাণাশদয শবশিদত প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা 

১) শচফ, প্রফাী কল্যাণ  বফদদশক কভ মংস্থান 

ভন্ত্রণারদয়য ফযাফদয শবদমাগকাযীয স্বব্যাখ্যাশয়ত 

অদফদন  

 

                 শফনামূল্য 

 

০১-০২ ভা 

বফগভ যাদফয়া ফযী 

শশনয়য কাযী শচফ 

(কভ মংস্থান ািা) 

mailto:sasemployment3@probashi.gov.bd
mailto:sasemployment3@probashi.gov.bd


 

 

ক্রতভক সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধতত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাতিস্থান সফামূল্য এফাং তযদাধ দ্ধতত 
সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা 

(নাভ, দতফ, সপান ও ই-সভইর) 

গ্রণ।  ২) স্বদক্ষ দাশিরকৃত কাগজত্র বপানঃ ৮৩৩২২৫১৯ 

sasemployment2@ 

probashi.gov.bd 

৫ 

 

 

শযক্রুটং এদজশিয ঠিকানা শযফতমন 

শযক্রুটং এদজিী কর্তমক দাশিরকৃত প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র মাচাআ-ফাছাআয়াদে এফং 

শফএভআটয প্রশতদফদন াদদক্ষ ঠিকানা 

শযফতমদনয নুশভত (তম াদদক্ষ) প্রদান 

কযা য়।  

১. শযক্রুটংএদজশিয অদফদন 

২. বেে রাআদি 

৩. শপ বাড়ায চুশিত্র /শনজস্ব বফদনয 

ভাশরকানায দশররত্র  

 

 

                 শফনামূদল্য 

 

 

ত্র প্রাশিয য ৭ 

কাম মতদফ 

৬ 

 

 

 

শযক্রুটং এদজশি ভাশরকানা/ 

ংীদাশযত্ব/ বকাোনীয বয়ায স্তােয 

 

 

শযক্রুটং এদজিী কর্তমক দাশিরকৃত প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র মাচাআ-ফাছাআয়াদে এফং 

শফএভআটয প্রশতদফদন াদদক্ষ শযক্রুটং 

এদজশি ভাশরকানা/ ংীদাশযত্ব/ বকাোশনয 

বয়ায স্তােদযয নুভশত প্রদান কযা য়।  

১. শযক্রুটংএদজশিয অদফদন 

২. বেে রাআদি 

৩. ব্যাংক নদত্র  

৪. অয়কয শযটাদন ময প্রতযয়নত্র  

৫. পুশর শিয়াদযি 

৬. শপ বাড়ায চুশিত্র 

৭. শযক্রুটং এদজশি ভাশরকানা/ ংীদাশযত্ব/ 

বকাোনীয বয়ায স্তােয ংক্রাে কাম©শফফযণী 

 

 

 

 

                শফনামূদল্য 

 

 

 

 

০৩-০৭ কাম মতদফ 

৭ 

প্রফাীদদয বদ ব ফস্থানযত শযফাদযয 

দস্যদদয স্থাফয/স্থাফয েদ সুযক্ষা  

ভস্যা নুমায়ী ংশিষ্ট প্রশতিাদন ত্র বপ্রযণ 

কদয ব্যফস্থা গ্রণপূফ ম ক  বফা গ্রীতাদক 

ফশত কযা য়। 

অদফদনকাযীয শনকট দত যাশয থফা 

শভদনয ভাধ্যদভ প্রাি অদফদন। 

 

শফনামূদল্য 

 

৭ কভ ম শদফ 

 

 

 

 

জনাফ কারাচাঁদ যকায 

কাযী শচফ 

বপানঃ ৯৩৫৭১১৮ 

E-mail: 

welfare6@probashi. 

gov.bd 

 

   ৮ 

 

 

প্রফাদ ফাংরাদদশ ভশরা কভীদদয 

য়যাশনয াত বথদক যক্ষায প্রদয়াজনীয় 

দদক্ষ গ্রণ 

 

 

ভস্যা নুমায়ী ংশিষ্ট শ্রভ 

উআং/কাউশিরদযয শনকট প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা 

গ্রদণয জন্য  ত্র বপ্রযণ । 

 

‡ অদফদনকাযী/অদফদনকাযীয বদদ ফস্থানযত 

শনকট অত্মীয় এয কাছ বথদক যাশয  প্রাি 

অদফদন। 

‡ শবদমাগ শফফযণী 

‡ াদাদট ময পদটাকশ 

 
 

শফনামূদল্য 

 
 

৭ কভ ম শদফ 

৯ 

 
 

মৃতদন্ড প্রাি প্রফাী কভীয াজা কভাদনা 

থফা ভকুপকযণ 

াজাপ্রাি ব্যশিয দক্ষ অদফদ বনয বপ্রশক্ষদত 

ভাভান্য যাষ্ট্রশত য স্বাক্ষদয নুদযাধত্র 

ংশিষ্ট বদদয শভদনয ভাধ্যদভ ঐ বদদয 

যাষ্ট্র প্রধাদনয শনকট বপ্রযণ। 

 

 

ংশিষ্ট বদদয শ্রভ উআং এয কাউশিরদযয বপ্রশযত 

প্রশতদফদন।  

 
 

 

                শফনামূদল্য 

ভাভান্য যাষ্ট্রশতয 

শনকট দত ম্মশত 

ত্র া য়ায ৪৮ 

ঘন্টায ভদধ্য ব্যফস্থা 

গ্রণ। 

১০ 

 

প্রফাদ কভ মযত ফাংরাদদশ কভীদদয 

নাদায়ী বফতন , বাতা, আিযযদযি 

ন্যান্য অদায় 

ংশিষ্ট শভন /দূতাফাদয ভাধ্যদভ থ ম 

অদায়পূফ মক ংশিষ্ট কভীয ব্যাংক একাউদন্ট 

বপ্রযণ কদয দত্রয ভাধ্যদভ ফশত কযা। 

 

অদফদনকাযীয শনকট দত যাশয প্রাি 

অদফদন।  

 

 

                  শফনামূদল্য 

 
 

১৫ কাম মতদফ 

১১ 

 

শফদদদ শনদয়াগকাযীয শনকট দত মৃত 

কভীদদয অশথ মক ক্ষশতপূযণ অদায় 

 

দয়জ অন মা ম কল্যাণ বফাে ম এফং ংশিষ্ট 

শভদনয ভাধ্যদভ  অদায় কদয শযফাযদক 

জানাদনা য়।  

 

অদফদনকাযীয শনকট অত্মীয় দত প্রাি অদফদন  

 

 

                  শফনামূদল্য 

 

 

ত্র প্রাশিয য ৭ 

কাম মতদফ 

 

 

 

 

জনাফ কারাচাঁদ যকায 

mailto:sasemployment3@probashi.gov.bd
mailto:sasemployment3@probashi.gov.bd


 

 

ক্রতভক সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধতত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাতিস্থান সফামূল্য এফাং তযদাধ দ্ধতত 
সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা 

(নাভ, দতফ, সপান ও ই-সভইর) 

১২ 

 

 

 

 

প্রফাদ মৃত কভীদদয বদদ বপযত 

অনয়ন  অশথ মক নুদান প্রদান 

 

 

 

 

দয়জ অন মা ম  কল্যাণ বফাদে ময নীশতভারা  

বভাতাদফক ব্যফস্থা গ্রণপূফ মক প্রদত্রয ভাধ্যদভ 

মৃত কভীয শযফাযদক ফশত কযা। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

শ্রভ উআং/ অদফদনকাযীয শনকট অত্মীয় দত প্রাি 

অদফদন। 

 

 

                শফনামূদল্য 

 

 

 

 

ত্র প্রাশিয য ৭ 

কাম মতদফ 

কাযী শচফ 

বপানঃ ৯৩৫৭১১৮ 

E-mail: 

welfare6@probashi.ogv.

bd 

 

১৩ 

 

 

 

 

জাাদন বটকশনকযার আন্টান ম বপ্রযদণয শনশভি 

শযক্রুটং এদজশিদক Sending 

Organization শাদফ তাশরকাভুশি। 

 

 

 

অগ্রী ব্যশি /এদজশিয শরশিত অদফদন গ্রণ। 

প্রদয়াজনীয় তথ্য মাচাআ এয জন্য শেশজ , 

শফএভআটদত বপ্রযণ। তদদে আশতফাচক ভতাভত 

প্রাশি াদদক্ষ নুভশত প্রদান। 

 

 

 

 

(১)অগ্রী ব্যশি/এদজশিয শরশিত অদফদন 

(২) শেশজ, শফএভআটয ভতাভত 

 

 

 

 

                শফনামূদল্য 

 

    

 

 

 

৭ কাম মতদফ 

 
 

 

 

জনাফ মঃ বগারাভ বভাস্তপা 

কাযী শচফ (প্রশক্ষণ) 

বপান: ০১৭১১-৫৮৬৫৮৪ 

আভদআর: 

mustafa8053801@gmail.

com 

 

১৪ 

 

 

জাাদন বটকশনকযার আন্টান ম বপ্রযদণয 

রদক্ষয কাম মক্রভ গ্রদণয জন্য Sending 

Organization- বক প্রাথশভক নুভশত 

প্রদান। 

 

(১)জাানস্থ ফাংরাদদ দূতাফা কর্তমক 

প্রতযাশয়ত শেভান্ড বরটায মাচাআকযণ। 

(২)বটকশনকযার আন্টান ম শদরকন এয 

প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য শে শজ, 

শফএভআট ফযাফদয বপ্রযণ। 

(৩) শেশজ, শফএভআটয ভতাভত প্রাশিয য 

শিাে  গ্রণ।  

 

 

১ অগ্রী ব্যশি/এদজশিয শরশিত অদফদন 

২. শেভান্ড বরটায  

৩. শেশজ, শফএভআটয ভতাভত 

 

 

 

 

 

                 শফনামূদল্য 

 

 

 

 

০৭ কাম মতদফ 

১৫ 

 

 

 

 

ফাশণশজযক গুরুত্বপূণ ম ব্যশি (নাফাশ 

ফাংরাদদশ) শনফ মাচন 

 

 

শঅআশ (এনঅযশফ) শনফ মাচন নীশতভারা 

২০০৬ এফং ২০১৫,  

নুমায়ী দয়ফাআদট  দযিাস্ত অহ্বান কদয  

শফজ্ঞশি প্রদান  নীশতভারায় উদেশিত 

প্রশক্রয়ায় শনফ মাচন েন্ন কযা। 

 

 শনধ মাশযত পযদভ অদফদন, 

  ২কশ াদাট ম াআদজয তযাশয়ত 

ছশফ  

 অদফদনদত্র চাশত কর কাগজত্র। 

 ফাশণজয ভন্ত্রণারয়, স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়, 

শফশনদয়াগ বফাে ম, বফাে ম ফ বযশবশনউ, 

ফাংরাদদ ব্যাংক এফং অদফদনকাযী 

ংশিষ্ট বদদয শভন বথদক প্রাি 

ভতাভত।  

 

 

 

 

 

শফনামূদল্য 

 

 

 

 

নূন্যতভ ৫ (াঁচ) ভা 

 

 

 

 

জনাফ বভাজাপপয অদভদ 

উশচফ (কল্যাণ) 

বপানঃ ৮৩১৭৪১৫ 

E-mail: 

mahmed5769@gmail.c

om 

mailto:mustafa8053801@gmail.com
mailto:mustafa8053801@gmail.com


 

 

ক্রতভক সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধতত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাতিস্থান সফামূল্য এফাং তযদাধ দ্ধতত 
সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা 

(নাভ, দতফ, সপান ও ই-সভইর) 

 

১৬ 

 

 

 

†gvevBj †KvU© cwiPvjbvi gva¨‡g 

শনযাদ শবফান শনশিত কযা 

 

 

1) বফদদশক কভ মংস্থান  শবফাী অআন 

,২০১৩ নুমায়ী Awfevmb cÖZ¨vkx/‡diZ 

Awfevmxi wbivc` Awfevmb শনশিত কযদত  

†gvevBj †KvU© cwiPvjbv কদয তাৎক্ষশনক 

প্রশতকায প্রদান । 
 

1) cÖv_wgKfv‡e Z_¨ msMÖ‡ni gva¨‡g ¯^-

D‡`¨v‡M †gvevBj †KvU© cwiPvjbv 

2) Awf‡hvM msµvšÍ cÖgvbvw`i `vwjwjK 

KvMRcÎ 

3) Av‡e`bKvix/Awf‡hvMKvixi Ab¨vb¨ c~Y©v½ 

wVKvbv 

4) wiµzwUs G‡RwÝi †ÿ‡Î G‡RwÝi Avi.Gj. 

b¤^imn Ab¨vb¨ wVKvbv `vwLj Ki‡Z n‡e 

 

 

 

 

webvg~‡j¨ 

 

 

 

 

7 কাম মতদফ 

 

বফগভ রুভানা যভান ো 

শশনয়য কাযী শচফ 

বপানঃ ৯৫৬৮৩৭৬ 

আদভআরঃ 

shampa15925@gmail.

com 

১৭ 

 

 

 

শবফান ংক্রাে শবদমাগ গ্রণ  

শনষ্পশি 

 

 

 

 

১) শবদমাগ /অদফদন প্রাশি 

২)ক্ষদ্বদয়য শুনানীদত ংগ্রণ 

৩)শিাে ফশতকযণ 

১)অদফদনত্র 

২)শববমাগ ংক্রাে প্রাভাণাশদয দাশরশরক 

কাগজত্র 

৩)অদফদনকাযী/শবদমাগকাযীয ন্যান্য পূণ মাি 

ঠিকানা 

৪)শযক্রুটং এদজশিয বক্ষদত্র এদজশিয অয .এর. 

নম্বয ন্যান্য ঠিকানা দাশির কযদত দফ। 

 

 

 

 

webvg~‡j¨ 

 

 

 

 

4 gvm 

 

 

জনাফ বভাঃ অিতারুজ্জাভান 

(উপসচিব) 

‡dvb: ৯৩৫৬৮৭৬ 

B‡gBj: 

ankitakabid@yahoo.co

m 

 

২.২ প্রাততষ্ঠাতনক সফা : 

ক্রতভক সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধতত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাতিস্থান সফামূল্য এফাং তযদাধ দ্ধতত 
সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা 

(নাভ, দতফ, সপান ও ই-সভইর) 

১ আউএনশশয ফাদজট ফযাদ্দ এপশেঅয এয রবযাং দত ফাদজট 

নুদভাদন। 

শফএভআট দত যফযা  

শফনামূদল্য 

ত্র প্রাশিয য ৭ 

কাম মতদফ 

 

 

 

২ 

 

 

শভনমূদয দয়র বপয়ায ফাদজট 

 

দয়জ অন মা ম কল্যাণ বফাে ম কর্তমক নুদভাদন। 

 

দয়জ অন মা ম কল্যাণ বফাে ম  শভন এয 

নুদযাধ ত্র 

 

 

শফনামূদল্য 

বফাদে ময 

নুদভাদদনয য 

এফং ত্র প্রাশিয 

য ৭ কাম মতদফ

  

 

 

 

 

 

 

 

৩ 

 

 

 

 

 

বাযীজ বেশনং বন্টাদযয এনশ 

নফায়ন প্রদান 

 

 

 

 

 

 

প্রাি অদফদন মাচাআ ফাছাআয়াদে নফায়ন কযা 

য়।  

 

১)নফায়দনয জন্য অদফদন কযদফ শিাপুযস্থ 

টশয বরাকার এনশ বাল্ডায 

২)শিাপুযস্থ টশ’য াদথ চুশিত্র 

৩)বরাকার এনশ বাল্ডাদযয াদথ তাদদয 

াট মনাযদদয চুশিত্র 

৪)শফগত ফছদয বটদস্ট্ ংগ্রণকাযী  উিীণ ম  

৫) cÖwkÿY Pjgvb †Uª‡Wi msL¨v 

৬) Pjgvb gvgjvi weeiY (hw` _v‡K) 

৭) weMZ 1 eQ‡i gvmwfwËK cÖwkÿY cÖ`vbK…Z 

 

 

 

 

†K›`ª wd (350 wm½vcyi Wjvi) RgvKiY 

 

 

 

 

ত্র প্রাশিয য ৭ 

কাম মতদফ  

 

 

     বফগভ রুভানা যভান ো 

শশনয়য কাযী শচফ 

বপানঃ ৯৫৬৮৩৭৬ 

আদভআরঃ 

shampa15925@gmail.

com 



 

 

cv‡mi cwimsL¨vb 

৫ দ াংযক্ষণ (সৃজদনয ৪থ ম ফছয দত) 

 

তফদ্যভান তফতধ/তফধান অনুযদণ জনপ্রান 

ভন্ত্রণারয় ও অথ মতফবাদগয ম্মতত গ্রণ কযায 

য যকাতয ভঞ্জুতয আদদ জাতয কযা য়। 

 

১) দিয/অতধদিদযয প্রস্তাফ 

২) দ সৃজদনয যকাতয আদদ 

৩) ০৩ ফছয দ াংযক্ষদণয যকাতয আদদ 

৪) দ াংযক্ষদণয জন্য জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য 

ম্মতত 

৫) দ াংযক্ষদণয জন্য অথ ম তফবাদগয ম্মতত 

তফনামূদল্য ৬০ কাম মতদফ 

 
৬ 

দ স্থায়ীকযণ 

 

তফদ্যভান তফতধ/তফধান অনুযদণ জনপ্রান 

ভন্ত্রণারয় ও অথ মতফবাদগয ম্মতত গ্রণ কযায 

য যকাতয ভঞ্জুতয আদদ জাতয কযা য়। 

 

৬) দ স্থায়ীকযদণয জন্য জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য 

তনধ মাতযত পযদভ দিয/অতধদিদযয প্রস্তাফ 

৭) দ সৃজদনয যকাতয আদদ 

৮) দ সৃজন যফতী কর ফছদযয দ 

াংযক্ষদণয ভঞ্জুতয আদদ 

তফনামূদল্য ৬০ কাম মতদফ 

৭ জনফর/যঞ্জাভাতদ টিওএন্ডইভুক্তকযন 

 

 

তফদ্যভান তফতধ/তফধান অনুযদণ জনপ্রান 

ভন্ত্রণারয় ও অথ মতফবাদগয ম্মতত গ্রণ কযায 

য যকাতয ভঞ্জুতয আদদ জাতয কযা য়। 

১) দিয/অতধদিদযয প্রস্তাফ 

২) জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য ম্মতত 

৩) অথ ম তফবাদগয ম্মতত 

৪) অথ ম তফবাদগয ফাস্তফায়ন অনুতফবাগ কর্তমক 

সফতন সের তনধ মাযণ(জনফদরয সক্ষদত্র) 

৫) প্রাতনক উন্নয়ন াংক্রান্ত তিফ কতভটিয 

সুাতয 

                   তফনামূদল্য ৩০ কাম মতদফ 

৮ 

ভন্ত্ররণারদয়য আওতাধীন দিয/ অতধদিদযয 

ফাদজট ফযাদ্দ/তফবাজন 

দিয/াংস্থায প্রস্তাফ াওয়ায য উযুক্ত 

কর্তমদক্ষয অনুদভাদনক্রদভ তফবাজন আদদ 

জাতয কযা য়। 

১) দিয/অতধদিদযয প্রস্তাফ 

২) াংতিষ্ট অথ মননততক সকাদড ফযাদ্দকৃত অদথ ময 

তযভাণ 

৩) অথ ম তফবাদগয অনুদভাদদনয কত 

তফনামূদল্য ১৫ কাম মতদফ 

 

জনাফ বভাঃ শদুর আরাভ 

শশনয়য কাযী শচফ (ফাদজট) 

বপান: +৮৮০২ ৯৩৪৪৫১০ 

আভদআর:ohid08@gmail.co

m 

 

৯ ফাতল মক ক্রয় প্রস্তাফ অনুদভাদন 

দিয/াংস্থায প্রস্তাফ াওয়ায য উযুক্ত 

কর্তমদক্ষয অনুদভাদন গ্রণ কযা য়। 

১)ততআয-২০০৮ অনুযদন ক্রয়কাযী 

দিয/অতধদিদযয প্রস্তাফ 

২) াংতিষ্ট দিয/অতধদিদযয টিওএন্ডই 

৩) ফাদজদট ফযাদদ্দয তযভাণ 

তফনামূদল্য ১৫ কাম মতদফ 

১০ ব্যয় ভঞ্জুতয অনুদভাদন 

দিয/াংস্থায প্রস্তাফ াওয়ায য উযুক্ত 

কর্তমদক্ষয অনুদভাদনক্রদভ যকাতয ভঞ্জুতয 

আদদ জাতয কযা য়। 

১) দিয/অতধদিদযয প্রস্তাফ 

২) াংতিষ্ট যঞ্জাভাতদ ক্রদয়য প্রাতনক 

অনুদভাদন 

৩) অনুদভাতদত টিওএন্ডই-এয কত 

৪) ফাদজদট ফযাদদ্দয তযভাণ 

৫) দযত্র মূল্যায়ন কতভটিয সুাতয (প্রদমাজয 

সক্ষদত্র) 

 

তফনামূদল্য ৩০ কাম মতদফ 

১১ 

 

 

শ্রভ উআংমূদ স্থানীয় শবশিক জনফর 

শনদয়াদগয নুভশত প্রদান 

 

 

প্রস্তাফ াওয়ায য উযুক্ত কর্তমদক্ষয 

অনুদভাদনক্রদভ নুভশত প্রদান । 

 

 

ংশিষ্ট শভন বথদক প্রাি প্রস্তাফ 

 

 

 

তফনামূদল্য 

 

 

 

১ ভা  

 

 

 

 

 

 



 

 

১২ 

 

 

শ্রভ উআংদয়য কভ মকতমা / কভ মচাযীদদয 

ফাশড় বাড়া শশরং বৃশি/শনধ মাযণ 

 

প্রস্তাফ াওয়ায য থ ম শফবাদগয ম্মশত  

গ্রণপূফ মক উযুক্ত কর্তমদক্ষয অনুদভাদনক্রদভ 

ফাশড় বাড়া শশরং বৃশি/শনধ মাযণ। 

 

 

থ ম শফবাদগয  শনধ মাশযত ছক বভাতাদফক ংশিষ্ট 

শভন বথদক প্রাি প্রস্তাফ 

 

 

 

                 তফনামূদল্য 

 

 

থ ম শফবাদগয 

ম্মশতয য ৭-

১০কাম মতদফ 

 

 

 

 

 

 

    জনাফ সুাে কুভায যকায 

উশচফ (শভন) 

dsmission.probashi@g

mail.com 

বপান: ৯৩৪৯৪২১ 

 

১৩ 

 

 

শ্রভ উআংদয়য কভ মকতমা / কভ মচাযীদদয 

স্বদদ শবশিক ছুটয ভঞ্জুযী  

 

 

প্রস্তাফ াওয়ায য উযুক্ত কর্তমদক্ষয 

অনুদভাদনক্রদভ স্বদদ শবশিক ছুটয ভঞ্জুযী 

অদদ জাশয কযা। 

 

 

ংশিষ্ট শভন বথদক প্রাি প্রস্তাফ 

 

 

 

তফনামূদল্য 

 

 

 

৭ কাম মতদফ 

১৪ 

 

 

শ্রভ উআংদয়য কভ মকতমা / কভ মচাযীদদয দ 

সৃজন/দ ংযক্ষণ  

 

 

প্রস্তাফ াওয়ায য জনপ্রান  থ ম 

শফবাদগয ম্মশত গ্রণপূফ মক উযুক্ত কর্তমদক্ষয 

অনুদভাদন গ্রণ। 

 

 

ংশিষ্ট শভন বথদক প্রাি প্রস্তাফ 

 

 

তফনামূদল্য 

 

জনপ্রান  

থ ম শফবাদগয 

ম্মশতয য ১ 

ভা 

 

 

২.৩ অবযন্তযীণ সফা 

ক্রতভক সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধতত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাতিস্থান সফামূল্য এফাং তযদাধ দ্ধতত সফা প্রদাদনয ভয়ীভা 
দাতয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা 

(নাভ, দতফ, সপান ও ই-সভইর) 

১ অতজমত ছুটি 

আদফদন াওয়ায য তনধ মাতযত ছুটি 

তফতধভারা, ১৯৫৯ অনুমায়ী উযুক্ত 

কর্তমদক্ষয (আতথ মক ও প্রাতনক  ক্ষভতা 

অনুমায়ী) তনস্পতি কদয যকাতয আদদ 

জাতয কযা য়। 

১) াদা কাগদজ আদফদনত্র 

২) তনধ মাতযত পযদভ (ফাাংরাদদ পযভ নাং-

২৩৯৫) প্রধান তাফযক্ষণ কভ মকতমা  কর্তমক 

প্রদি ছুটি প্রাপ্যতায প্রততদফদন (সগদজদটড 

কভ মকতমাদদয সক্ষদত্র) 

৩) তাফ যক্ষণ কভ মকতমা, এ ভন্ত্রণারয় কর্তমক 

প্রদি ছুটি প্রাপ্যতায প্রতযয়নত্র (নন 

সগদজদটড কভ মিাযীদদয সক্ষদত্র) , প্রাতিস্থান: 

তাফযক্ষণ কভ মকতমায কাম মারয় 

তফনামূদল্য 

ক) নন-সগদজদটড 

কভ মিাযীদদয সক্ষদত্র: ৫ 

কাম মতদফ 

 

খ) সগদজদটড কভ মকতমাদদয 

সক্ষদত্র: ৭ কাম মতদফ 

বফগভ বাবা ানাজ 

শশনয়য কাযী শচফ 

বপানঃ ৯৩৪৯৩১৪; 

আদভআরঃsasadmin@probashi.go

v.bd 

 

 

২ অতজমত ছুটি (ফত: ফাাংরাদদ) 

আদফদন াওয়ায য  

(ক) তনধ মাতযত ছুটি তফতধভারা, ১৯৫৯ 

অনুমায়ী তনস্পতি কদয যকাতয আদদ 

জাতয কযা য়। 

(খ) যকায কর্তমক ভদয় ভদয় 

জাতযকৃত তফদদ ভ্রভদণয অনুভতত ও 

আনুলাংতগক তনদদ মনা অনুযণীয়। 

১) াদা কাগদজ আদফদনত্র 

২) তনধ মাতযত পযদভ (ফাাংরাদদ পযভ নাং-

২৩৯৫) প্রধান তাফযক্ষণ কভ মকতমা কর্তমক 

প্রদি ছুটি প্রাপ্যতায প্রততদফদন (সগদজদটড 

কভ মকতমাদদয সক্ষদত্র) 

৩) তাফযক্ষণ কভ মকতমা , এ ভন্ত্রণারয় কর্তমক 

প্রদি ছুটি প্রাপ্যতায প্রতযয়নত্র (নন 

সগদজদটড কভ মিাযীদদয সক্ষদত্র) , প্রাতিস্থান: 

তাফ যক্ষণ কভ মকতমায কাম মারয় 

তফনামূদল্য 

 

 

ক) নন-সগদজদটড 

কভ মিাযীদদয সক্ষদত্র: ৫ 

কাম মতদফ 

 

খ) সগদজদটড কভ মকতমাদদয 

সক্ষদত্র: ৭ কাম মতদফ 

 

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
mailto:??????sasadmin@probashi.gov.bd
mailto:??????sasadmin@probashi.gov.bd
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


 

 

৪) ব্যতক্তগত কাযদণ যকাতয/ স্বায়িাতত 

াংস্থায কভ মকতমাদদয তফদদ ভ্রভদণয 

আদফদনত্র (প্রাতিস্থান: প্রান-১, প্রফাী 

কল্যাণ  বফদদশক কভ মংস্থান ভন্ত্রণারয়) 

 

 

 

 

 

 

৩ তিি তফদনাদন ছুটি 

 

আদফদন াওয়ায য তিি তফদনাদনবাতা 

তফতধভারা, ১৯৭৯  অনুমায়ী তনস্পতি কদয 

যকাতয আদদ জাতয কযা য়। 

 

 

১) াদা কাগদজ আদফদনত্র 

২) তনধ মাতযত পযদভ (ফাাংরাদদ পযভ নাং-

২৩৯৫) প্রধান তাফ যক্ষণ কভ মকতমা কর্তমক 

প্রদি ছুটি প্রাপ্যতায প্রততদফদন (সগদজদটড 

কভ মকতমাদদয সক্ষদত্র), প্রাতিস্থান: তাফ যক্ষণ 

কভ মকতমায কাম মারয়  

৩) তাফ যক্ষণ কভ মকতমা, এ ভন্ত্রণারয় কর্তমক 

প্রদি ছুটি প্রাপ্যতায প্রতযয়নত্র (নন-

সগদজদটড কভ মিাযীদদয সক্ষদত্র) 

তফনামুদল্য 

 

 

ক) নন-সগদজদটড 

কভ মিাযীদদয সক্ষদত্র: ৫ 

কাম মতদফ 

 

খ) সগদজদটড কভ মকতমাদদয 

সক্ষদত্র: ৭ কাম মতদফ 

 

৪ 
াধাযণ বতফষ্য ততফর দত অতগ্রভ 

ভঞ্জুতয 

আদফদন াওয়ায য াধাযণ বতফষ্য 

ততফর তফতধভারা ১৯৭৯ অনুমায়ী 

উযুক্ত কর্তমদক্ষয (আতথ মক ও প্রাতনক 

ক্ষভতা অনুমায়ী) যকাতয আদদ জাতয 

কযা য়। 

১) তনধ মাতযত পযদভ আদফদন (ফাাংরাদদ 

পযভ নাং-২৬৩৯, সগদজদটড/নন-সগদজদটড)  

২) াধাযণ বতফষ্য ততফদর ফ মদল 

জভাকৃত অদথ ময তাফ তফফযণী(প্রধান 

তাফযক্ষণ কভ মকতমা কর্তমক প্রদি) (মূর 

কত, ভঞ্জুতয আদদ জাতযয য 

সপযতদমাগ্য) 

তফনামূদল্য 

ক) নন-সগদজদটড 

কভ মিাযীদদয সক্ষদত্র: ৫ 

কাম মতদফ 

খ) সগদজদটড কভ মকতমাদদয 

সক্ষদত্র: ৫ কাম মতদফ 

৫ তদরকন সগ্রড/টাইভদের ভঞ্জুতয 

আদফদন াওয়ায য যকায তনধ মাতযত 

কতভটিয বায় উস্থান কযা য়। 

কতভটিয সুাতযদয তবতিদত্ব উযুক্ত 

কর্তমদক্ষয অনুদভাদনক্রদভ ভঞ্জুতয আদদ 

জাতয কযা য়।  

 

১) াদা কাগদজ আদফদনত্র 

২) ারনাগাদ ফাতল মক সগানীয় প্রততদফদন  

(২য় সেণীয কভ মকতমাদদয তদরকন সগ্রড 

ভঞ্জুতযয সক্ষদত্র ৪ ফছদযয এতআয এফাং 

২য়/৩য় সেণীয কভ মকতমা/কভ মিাযীদদয সক্ষদত্র 

টাইভদের ৮/১২/১৫ ফছদযয এতআয)  

তফনামূদল্য 

ক) নন-সগদজদটড 

কভ মিাযীদদয সক্ষদত্র: ১০ 

কাম মতদফ 

খ) তিতীয় সেণীয 

সগদজদটড কভ মকতমাদদয 

সক্ষদত্র: ১০  কাম মতদফ  

 

 

 

 

 

 

বফগভ বাবা ানাজ 

শশনয়য কাযী শচফ 

বপানঃ ৯৩৪৯৩১৪; 

আদভআরঃsasadmin@probashi.go

v.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৬ িাকতয স্থায়ীকযণ 

আদফদন াওয়ায য াংতিষ্ট তনদয়াগ 

তফতধভারা অনুমায়ী উযুক্ত কর্তমদক্ষয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাতয আদদ জাতয 

কযা য়।  

১) াদা কাগদজ আদফদনত্র 

২) ারনাগাদ ফাতল মক সগানীয় প্রততদফদন  

(দদান্নততয সক্ষদত্র ০১ ফছয এফাং যাতয 

তনদয়াদগয সক্ষদত্র ০২ ফছদযয এতআয) 

তফনামূদল্য 

ক) নন-সগদজদটড 

কভ মিাযীদদয সক্ষদত্র:  ৫ 

কভ মতদফ 

খ) তিতীয় সেণীয 

সগদজদটড কভ মকতমাদদয 

সক্ষদত্র: ৭  কাম মতদফ  

৭ 

 

 
 

 

কভ মকতমা 

/কভ মচাযীদদয বনন 

 

 

বনন শজকযণ অদদ নুাদয ৪নং 

করাদভ ফশণ মত কাগজত্রাশদ মাচাআ 

ফাছাআয়াদে ঠিক থাকদর নূন্যতভ 

ভদয়য ভদধ্য বনন ভঞ্জুয প্রদান।  

১.চাকুযীয শফফযণী/াশব ম বুক 

২.শএরঅয এয ভঞ্জুযী ত্র 

৩.আএরশশ 

৪.বনন পযভ 

৫.তযাশয়ত ছশফ 

৬.বফধ উিযাশধকাযদদয বঘালণাত্র /নন 

ম্যাশযজ নদ (প্রদমাজয বক্ষদত্র) 

৭.নমনা স্বাক্ষয  াদতয াঁচ অঙ্গুদরয 

 

 

 

শফনামূল্য 

 

 

 

৭-১০ কাম মতদফ  

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/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
mailto:??????sasadmin@probashi.gov.bd
mailto:??????sasadmin@probashi.gov.bd


 

 

ছা 

৮.না-দাফী প্রতযয়ন ত্র 

৮ 

 

 

ফয উিয ছুট  ল্যাে গ্রান্ট 

  

োনাদয করাদভ ফশণ মত কাগজত্রাশদ 

মাচাআ ফাছাআয়াদে ঠিক থাকদর ফয 

উিয ছুট  ল্যাে গ্রান্ট ভঞ্জুয কযা য়।  

১.মূর আএরশশ 

২.ফয় প্রভাদণয জন্য এএশ নদদয 

তযাশয়ত কশ 

৩.াশব ম বুক (নন-বগদজদটে কভ মচাযীগদণয 

বক্ষদত্র) 

 

 

 

শফনামূল্য 

 

 

৭ কাম মতদফ 

৯ 

 

দক্ষতাীভা শতক্রভ 

োনাদশ্বম ফশণ মত কাগজত্রাশদ  

অদফদনত্র মথামথ ায়া বগদর 

নুদভাদন বদয়া য়। 

১. অদফদনত্র 

২. ৫ ফছদযয এশঅয 

৩. মূর বফতদনয প্রভানক  

 

শফনামূল্য 

 

৭ কাম মতদফ 

১০ কভ মকতমা/কভ মিাযীদদয গৃতনভ মাণ ঋণ 

বশফষ্য তশফদরয শফস্তাশযত শফফযণ  

োন াদ ফশণ মত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

ম্বশরত অদফদন মাচাআদে ভঞ্জুতয 

আদদ জাতয কযা য়। 

১) াদা কাগদজ আদফদন 

২) সম জতভদত গৃ তনভ মাণ/সভযাভত কযা দফ 

স জতভয দতরর/ফায়নাত্র 

৩) ১৫০ টাকায নন জুতডতয়ার স্ট্যাদে 

অঙ্গীকাযনাভা 

৪) মথামথ কর্তমদক্ষয সুাতয 

তফনামূদল্য ১৫ কাম মতদফ 

১১ 
কভ মকতমা/কভ মিাযীদদয সভাটযমান 

ক্রয় অতগ্রভ 

বশফষ্য তশফদরয শফস্তাশযত শফফযণ  

োন াদ ফশণ মত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

ম্বশরত অদফদন মাচাআদে ভঞ্জুতয 

আদদ জাতয কযা য়। 

১) াদা কাগদজ আদফদন 

২) আদফদনকাযীয ১৫০ টাকায নন-

জুতডতয়ার স্ট্যাদে অঙ্গীকাযনাভা। 

৩) সভাটয াইদকর তফক্রয়কাযীয 

অঙ্গীযনাভা। 

তফনামূদল্য ১৫ কাম মতদফ 

১২ 
কভ মকতমা/কভ মিাযীদদয কতেউটায 

ক্রয়  অতগ্রভ 

বশফষ্য তশফদরয শফস্তাশযত শফফযণ  

োন াদ ফশণ মত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

ম্বশরত অদফদন মাচাআদে ভঞ্জুতয 

আদদ জাতয কযা য়। 

১) াদা কাগদজ আদফদন 

২) আদফদনকাযীয ১৫০ টাকায নন-

জুতডতয়ার স্ট্যাদে অঙ্গীকাযনাভা। 

তফনামূদল্য ৩০ কাম মতদফ 

 

 

 

২.৪ অতাধীন দিয/ংস্থামূদয বফা : (শরংক অকাদয অদছ) 

 

ক্রতভক সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধতত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাতিস্থান সফামূল্য এফাং তযদাধ দ্ধতত 
সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা 

(নাভ, দতফ, সপান ও ই-সভইর) 

১ শফএভআট     

 

      

২ বফাদয়দর      

৩ দয়জ অন মা ম কল্যাণ বফাে ম      

৪ প্রফাী কল্যাণ ব্যাংক      

 

 

http://www.bmet.gov.bd/
http://www.boesl.org.bd/
http://www.wewb.gov.bd/
http://pkb.gov.bd/


 

 

 

৩) অনায কাদছ অভাদদয প্রতযাা 

 

 

ক্রশভক নং প্রশতশ্রুশত/কাশিত বফা প্রাশিয রদক্ষয কযণীয় 

১) শনধ মাশযত পযদভ ম্পূণ মবাদফ পূযণকৃত অদফদন জভা প্রদান 

২) ঠিক ভাধ্যদভ প্রদয়াজনীয় শপ শযদাধ কযা 

৩) াক্ষাদতয জন্য শনধ মাশযত ভদয়য পূদফ মআ উশস্থত থাকা 

৪) বফা প্রদাদনয শনধ মাশযত িশত নুযণ কযা 

৫) চাশত কাগজত্রাশদ ঠিকবাদফ দাশির 

৬) ভধ্যস্বত্বদবাগীয দাযস্থ না য়া। 

 

 

 

৪) অতবদমাগ প্রততকায ব্যফস্থানা (GRS) 

 

সফা প্রাতিদত অন্তুষ্ট দর দাতয়ত্বপ্রাি কভ মকতমায দঙ্গ সমাগাদমাগ করুন। তায কাছ সথদক ভাধান াওয়া না সগদর তনদনাক্ত দ্ধততদত সমাগাদমাগ কদয আনায ভস্যা অফতত করুন। 

 

  

ক্রমিক কখন সমাগাদমাগ কযদফন কায দঙ্গ সমাগাদমাগ কযদফন সমাগাদমাদগয ঠিকানা তনষ্পতিয ভয়ীভা 

১ 
দাতয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা ভাধান তদদত না 

াযদর 

অতবদমাগ তনষ্পতি কভ মকতমা 

(অতনক) 

জনাফ বভাঃ অকযাভ বাদন 

যুগ্মতিফ  

সপানঃ ৮৩৩৩৪২০ 

বভাফাআর: ০১৭১১৩৭৭৩৮৪ 

ইদভইরঃ 

akram.hossain.bes@gmail.com 

ততন ভা 

২ 
অতবদমাগ তনষ্পতি কভ মকতমা তনতদ মষ্ট ভদয় 

ভাধান তদদত না াযদর 
আতর কভ মকতমা 

জনাফ জাদফদ অদভদ 

শতশযি শচফ 

বপানঃ ৯৩৩৯০৯৭ 

বভাফাআর: ০১৭১৪৪৬৩৫৮৯ 

ইদভইরঃ jbdahmed63@gmail.com 

এক ভা 

৩ 
আতর কভ মকতমা তনতদ মষ্ট ভদয় ভাধান 

তদদত না াযদর 

ভতন্ত্রতযলদ তফবাদগয 

অতবদমাগ ব্যফস্থানা সর 

অতবদমাগ গ্রণ সকন্দ্র 

৫ নাং সগইট, ফাাংরাদদ তিফারয়, ঢাকা 

ওদয়ফ: www.grs.gov.bd 

ততন ভা 

 


