
 

ক্রভ কভ মকতমায নাভ ও দফী কমভটিতত ফস্থান ফপান নম্বয 

১. মতমযক্ত মিফ (প্রান ও থ ম) মিপ আতনাতবন মপায ০১৭৭৭-৯৫১৯৫৫ 

২. যুগ্মমিফ (ফফা ও ফাতেট) দস্য ০১৬১১-৫৭৮৭৪৭ 

৩. উমিফ (মভন) দস্য ০১৭১১-২৭৯২৭ 

৪. উমিফ (কল্যাণ) দস্য ০১৭৯৭-৪৯৯৭৩০ 

৫. উপ্রধান (মযকল্পনা) দস্য ০১৯৬১-৫৬১৭০৪ 

৬. কাযী ফপ্রাগ্রাভায দস্য ০১৭৪২-৫৪৪৫৮৩ 

৭. উমিফ (কভ মংস্থান াখা-২) দস্য-মিফ ০১৭১১-৩৭০৪৪৭ 

 

আতনাতবন-ংক্রান্ত তথ্যঃ 

ক্রভ কণ মায মফলয়/কযাতটগময পূযনীয় কতেে 

১. আতনাতবন কণ মায আতনাতবন টিভ (ফপান নম্বয)  

আতনাতবন টিতভয কভ মমযকল্পনা (থ মফছয মবমিক)  

আতনাতবন াআরটিং-এয তামরকা (গ্রতণয ফছয ও দপ্তয 

মবমিক) 

 

আতনাতবন ফযমিতকন-এয তামরকা (গ্রতণয ফছয ও দপ্তয 

মবমিক) 

 

আতনাতবন ফাতকমং/ফভরা  

২. এমএ কণ মায ফফা দ্ধমত মেকযণ  

 

  



আতনাতবন টিভঃ 

ক্রভ ভন্ত্রণারয় মধদপ্তয ফা দপ্তয নাভ ও দফী টিতভ দভম মাদা ফপান আতভআর 

১. প্রফাী কল্যাণ 

ও বফতদমক 

কভ মংস্থান 

ভন্ত্রণারয় 

েনমক্ত কভ মংস্থান ও 

প্রমক্ষণ ব্যযতযা 

েনাফ ফভাঃ অমভনুর আরাভ 

মতমযক্ত মিফ 

মিপ আতনাতবন 

মপায 

০১৭৭৭-৯৫১৯৫৫ adsadmin@probashi.gov.bd 

  ওতয়ে অন মা ম কল্যাণ 

ফফাড ম 

েনাফ ফভাোপপয অতভদ (ম এআি মড) দস্য ০১৬১১-৫৭৮৭৪৭ jsbudget@probashi.gov.bd 

  ফফাতয়তর েনাফ ফভাঃ মামদ ফাতন দস্য ০১৭১১-২৭৯২৭ dsmission@probashi.gov.bd 

  প্রফাী কল্যাণ ব্াংক েনাফ াীনা ফপযতদৌী দস্য ০১৭৯৭-৪৯৯৭৩০ dswelfare@probashi.gov.bd 

   েনাফ ফক এভ অরী ফযো দস্য ০১৯৬১-৫৬১৭০৪ dcplaning@probashi.gov.bd 

   েনাফ ফাাআন ফভাাম্মদ ভামুন দস্য ০১৭৪২-৫৪৪৫৮৩ ictc@probashi.gov.bd 

   েনাফ ফভাাম্মাদ াীন দস্য মিফ ০১৭১১-৩৭০৪৪৭ shaheen.moni2@gmail.com 

 

আতনাতবন টিতভয ফামল মক কভ মমযকল্পনা 

ক্রভ ভন্ত্রণারয় মধদপ্তয ফা দপ্তয থ ম ফছয কভ মমযকল্পনায মতযানাভ ংযুক্ত 

ডকুতভে 

(pdf/word) 

 প্রফাী কল্যাণ 

ও বফতদমক 

কভ মংস্থান 

ভন্ত্রণারয় 

 2017-18 নরাআন মবতমাগ ব্ফস্থানা  

  েনমক্ত কভ মংস্থান ও 

প্রমক্ষণ ব্যযতযা 

2017-18 মবফান প্রফণ অযও ৬ টি ফেরায় স্মাট ম কাড ম/ফমগ মভণ ছাড়ত্র প্রদান কাম মক্রভ 

মফতকন্দীকযণ 

 

   ২০১৭-১৮ মফতদ গভতনচ্ছু কভীতদয ফফা েীকযতণ কাম মক্রতভয ধাযাফামকতায় অতযা ৪টি 

মডআএভওতত মপঙ্গাযমিে কাম মক্রভ িালুকযতণয ভাধ্যতভ ফ মতভাট ২৯ টি মডআএভওতত এ 

কাম মক্রভ উন্নীতকযণ 

 

   ২০১৭-১৮ মফতদত কভ মযত ফাংরাতদী কভীতদয ফাষ্যতদয এনওম প্রদান কাম মক্রভ অতযা ৬টি 

মবফান প্রফণ ফেরায় মফতকন্দ্রীকযণ। 

 

   ২০১৭-১৮ মতায টিটিম কর্তমক উদ্ভামফত মডমেটার ম্যাতনেতভে মতেভ এয ভাধ্যতভ অতযাও ৩ টি 

টিটিমতত ফাস্তফায়ন। 

 

   ২০১৭-১৮ মধক ংখ্যক প্রফাী ফাংরাতদী কভী ধ্যযমলত অযও ৫টি ফদতয Country  



Specifice Guideline ব্যযতযায ওতয়ফ াআতট প্রকা।  

   ২০১৭-১৮ মফএভআটিয দয দপ্তয এফং এয ধীনস্থ দপ্তযমূতয প্রতদয় ফফা এফং প্রামনক 

ভন্ত্রণারতয়য মনতদনামূ ফাশ্যার মভমডয়ায় প্রিায। 

 

   ২০১৭-১৮ মবতমাগ ব্ফস্থানায ম মায়ক্রমভক ধামূ এএভএতয ভাধ্যতভ ফমতকযণ।  

   ২০১৭-১৮ মফএভআটিয মনেস্ব অকমাআব ংযক্ষণ  

   ২০১৭-১৮ বফতদমক কভ মংস্থান মনতয় মফতদ গভণকাযী নাযী কভীতদয ংখ্যা অতযা বৃমদ্ধয রতক্ষয 

মাযা প্রামতষ্ঠামনক মক্ষা গ্রতণ প্রমতকূরতায মু্মখীন তে ফভস্ত মফতদ গভতনচ্ছু নাযী 

কভীতদয আ-রাযমণং দ্ধমততত গৃকভী ফায় প্রমক্ষণ প্রদান কাম মক্রভ ন্যান্য ফেরায় 

ম্প্রাযণ। 

 

   ২০১৭-১৮ েনমক্ত কভ মংস্থান ও প্রমক্ষণ ব্যযতযায ফফামূ মধকতয েনফান্ধফ কযায রতক্ষয কর 

ম মাতয়য কভ মকতমা/কভ মিাযীতদয মনকট তত প্রাপ্ত উদ্বাফনী ধাযণামূতয মািাআ-ফাছাআপূফ মক 

ফাস্তফায়তনয নুতভাদন গ্রণ এফং াযাতদত তা ফাস্তফায়ন 

 

  ওতয়ে অন মা ম কল্যান 

ফফাড ম 

২০১৭-১৮ মক্ষাবৃমি প্রদান কাম মক্রভ মডমেটাআতেন কযণ  

   ২০১৭-১৮ আ-পাআমরং িালু কযণ  

   ২০১৭-১৮ ফৌমদ অযফ প্রফাী তথ্য ফফা ফকন্দ্র Expatriates Digital Center 

(EDC) স্থান। 

 

   ২০১৭-১৮ ফাস্যার মভমডয়ায ব্ফায িালুকযণ  

   ২০১৭-১৮ উদ্ভাফন ায়ক ক্ষভতা বৃমদ্ধ  

   ২০১৭-১৮ ফমগ মভন ছাড়ত্র ব্তীত মফতদত গভনকৃত ফাংরাতদী কভী (Migrant Worker) 

এফং মফতদত ফফাযত ফাংরাতদীতদয (Diaspora) ডায়াতাযা কল্যাণ ফফাতড ময 

ডাটাতফআতে ন্তর্ভ মমক্তয েন্য (Software) বতযী কযা 

 

  ফফাতয়তর ২০১৭-১৮ ফফাতয়ততরয দাপ্তমযক কােমূ তে কযায েন্য HRM Software বতযী কযণ।  

   ২০১৭-১৮ ফভাফাআর এযা বতযীকযণ  

  প্রফাী কল্যাণ ব্াংক ২০১৭-১৮ মবফান প্রতযাী মফতদগাভী কভীতদয মনকট অতযা ে প্রমক্রয়ায় মবফান ঋণ প্রদান 

কযা। 

 

   ২০১৭-১৮ ফতকয়া/ফখরাী ঋণ অদাতয়য েন্য নতুন ধযতনয উদ্বাফনী করাতকৌর ফরম্বন কতয াখা 

ম মাতয় তা ফাস্তফায়ন কযা। 

 

   ২০১৭-১৮ বযন্তযীণ প্রমক্ষতণ উদ্ভাফন মফলয়ক ফন ন্তর্ভ মক্ত কতয প্রমক্ষণ প্রদাতনয ভাধ্যভ 

কভ মকতমাতদয উদ্ভাফন মফলয়ক ধাযণা ও ক্ষভতা বৃমদ্ধ কযা। 

 

   ২০১৭-১৮ াখা ম মাতয়য কভ মকতমাতদয মনকট তত বযন্তযীণ এফং গ্রাক ম মাতয় ফফায উদ্ভাফনী 

ধাযণা অফান ও তা মািাআ-ফাছাআ কতয ফাস্তফায়তনয দতক্ষ গ্রণ। 

 

   ২০১৭-১৮ াখা ম মাতয়য কভ মকতমাতদয আতনাতবন/গ্রাক ফফা েীকযণ মফলতয় অআমডয়া প্রদান ও 

ভাঠ ম মাতয় ফাস্তফায়তনয েন্য পুযস্কায প্রদান। 

 

 



আতনাতবন াআরটিং 

ক্রভ ভন্ত্রণারয় মধদপ্তয ফা দপ্তয আতনাতবতনয 

নাভ 

আতনাতবতনয  

ংমক্ষপ্ত মফফযণ 

(তফাি ম ১০০ ব্দ 

কাম মক্রতভয  

গ্রগমত 

 (%) 

াযা ফদত 

আতনাতবনটি 

ফাস্তফায়নতমাগ্য 

মকনা? 

কg©m¤úv`b 

Pzw³‡Z AšÍ©ভু³ 

wKbv? (‡Kvb 

A_©eQi) 

ংযুক্ত 

ডকুতভে 

(pdf 

/word) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১ প্রফাী 

কল্যাণ ও 

বফতদমক 

কভ মংস্থান 

ভন্ত্রণারয় 

েনমক্ত কভ মংস্থান ও 

প্রমক্ষণ ব্যযতযা 

১. B-jvwb©s 

c×wZ‡Z 

nvDRwKwcs 

†ckvq cÖwkÿY 

Kvh©µg 

ev¯Íevqb;  

মফতকটিটিম, ঢাকায় we‡`k 

Mg‡b”Qz bvix Kg©x‡`i B-

jviwbs c×wZ‡Z M„nKg©x 

†ckvq cÖwkÿY cÖ`vb Kvh©µg 

cvBjwUs m¤úbœ n‡q‡Q| 

 

 100% 

 

 

 

 

 

mviv‡`‡k 

ev¯Íevqb†hvM¨|  

 

n¨vu 

2017-18 

 

2. h‡kvi wUwUwm 

KZ…©~K D™¢vweZ 

wWwRUvj 

g¨v‡bR‡g›U 

wm‡÷g G 

cÖwkÿYv_x© fwZ© 

Kvh©µg| 

 

 

 

wUwUwm‡Z Online  Gi 

gva¨‡g cÖv_wgK fwZ© Kvh©µg 

ïiæ nIqvq fwZ© B”QzKiv Lye 

mn‡RB Zv‡`i fwZ© Kvh©µg 

AbjvB‡b m¤úbœ Ki‡Z cvi‡e 

Ges cÖwkÿY msµvšÍ fwZ© 

welqK,fwZ©i djvdj msµvšÍ 

Z_¨ AwZ mn‡RB I‡qe 

mvBU, B‡gBj ,GmGgGm Gi 

gva¨‡g cv‡eb| G‡Z 

cÖwkÿYv_x©‡`i †mevcÖvwß mnR 

n‡e Ges mgq, A_© I wfwRU 

n«vm cv‡e| 

 

100% 

mviv‡`‡k 

ev¯Íevqb†hvM¨|  

 

n¨vu 

2017-18 

 

 

 

আতনাতবন ফযমিতকন 

ক্রভ ভন্ত্রণারয় মধদপ্তয/ 

দপ্তয 

ফযমিতকন 

আতনাতবতনয 

নাভ 

আতনাতবতনয 

ংমক্ষপ্ত eY©bv 

ফাস্তফায়ন 

গ্রগমত 

যফতী 

মযকল্পনা/ 

কযণীয় 

ফাস্তফায়তনয 

ফল তামযখ 

কg©m¤úv`b 

Pzw³‡Z 

AšÍ©ভু³ 



wKbv?(‡Kvb 

A_©eQi) 

১ প্রফাী 

কল্যাণ ও 

বফতদমক 

কভ মংস্থান 

ভন্ত্রণারয় 

েনমক্ত 

কভ মংস্থান ও 

প্রমক্ষণ ব্যযতযা 

১.B-jvwb©s c×wZ‡Z 

wkÿv cÖ`vb cÖKí 

ev¯Íevqb;  

 

 

 

 

 

 

 

 

ˆe‡`wkK Kg©ms¯’vb 

wb‡q we‡`k MgYKvix 

bvix Kg©x‡`i msL¨v 

Av‡iv e„w×i j‡ÿ¨ hviv  

cÖvwZôvwbK wkÿv 

MÖn‡Y cÖwZK~jZvi 

m¤§~Lxb n‡”Q ‡mg¯Í 

we‡`k Mg‡b”Qz bvix 

Kg©x‡`i মফতকটিটিম, 

ঢাকায় B-jviwbs 

c×wZ‡Z M„nKg©x 

†ckvq cÖwkÿY cÖ`vb 

Kvh©µg িরতছ।  

cÖavbgš¿xi Kvh©vj‡qi 

a2i cÖK‡íi 

mnvqZvq নিম্নে 
বনণিত 35wU 

KvwiMwi cÖwkÿY 

†K‡›`ª  M „nKg©x †ckvq 

cÖwkÿY cÖ`vb 

Kvh©µg  Pvjy i‡q‡Q। 

মথাক্রতভ-মফতেটিটিম, 

মফতকটিটিম,ঢাকা, 

ফখ পরেরাতুতন্না 

মুমেফ ভমরা টিটিম 

ঢাকা, যাোী, 

পমযদপুয, কুমভল্লা, 

ভয়ভনমং, ফগুড়া, 

মতায, াফনা, 

টাঙ্গাআর, যংপুয, 

নযমংদী, খুরনা, 

ফমযার, যাোী 

ভমরা, িট্টগ্রাভ 

ভমরা, মতরট ভমরা, 

ফকযাণীগজ্ঞ, 

ব্রাম্মণফাড়ীয়, ফযপুয, 

চুয়াডাঙ্গা, ফগাারগজ্ঞ, 

নড়াআর, নীরপাভাযী, 

ফবারা, মতরট, 

ভামনকগজ্ঞ, কৃমড়গ্রাভ, 

যােফাড়ী, মিনাআদ, 

ঠাকুযগাঁও, িারকাঠি, 

কুমিয়া, ভাগুযা ও 

াতমক্ষযা টিটিম।| 

ম মায়ক্রতভ Ab¨vb¨ 

†Rjvmg~‡n B-

jviwbs c×wZ‡Z 

M„nKg©x †ckvq 

cÖwkÿY cÖ`vb 

Kvh©µg  m¤úªmviY 

কযা তফ। 

 

 

15/09/17 তত 

31/12/17 

nu¨v 



2. h‡kvi wUwUwm KZ…©~K 

D™¢vweZ wWwRUvj 

g¨v‡bR‡g›U wm‡÷g|  

 

 

 

 wUwUwm‡Z Online  Gi 

gva¨‡g cÖv_wgK fwZ© 

Kvh©µg ïiæ nIqvq 

fwZ© B”QzKiv Lye 

mn‡RB Zv‡`i fwZ© 

Kvh©µg AbjvB‡b 

m¤úbœ Ki‡Z cvi‡e 

Ges cÖwkÿY msµvšÍ 

fwZ© welqK,fwZ©i 

djvdj msµvšÍ Z_¨ 

AwZ mn‡RB I‡qe 

mvBU, B‡gBj, 

GmGgGm Gi gva¨‡g 

cv‡eb| G‡Z 

cÖwkÿYv_x©‡`i 

†mevcÖvwß mnR n‡e 

Ges mgq, A_© I 

wfwRU n«vm cv‡e| 

G fwZ© Kvh©µg 

ভয়ভনমং wUwUwm 

Pvjy i‡q‡Q খুরনা 

wUwUwm I we‡R-

wUwUwm‡Z †g/2018 

gv‡m Pvj~ n‡e।  

 

ch©vqµ‡g Ab¨vb¨ 

wUwUwm‡Z  G 

Kvh©µg Pvjy Kiv 

n‡e| 

31.12.2018 nu¨v 

   ৩. wd½viwcÖ›U 

Kvh©µg মফতকন্দ্রীকযণ 

we‡`k Mg‡b”Qz 

Kg©x‡`i †mev 

mnRxKi‡Y Kvh©µ‡gi 

avivevwnKZvq Av‡iv 

6wU wWBGgI‡Z 

wd½viwcÖ›U Kvh©µg 

PvjyKi‡Yi   gva¨‡g 

me©‡gvU 31wU 

wWBGgI‡Z G Kvh©µg 

DbœxZKiY| 

AviI 6wU †Rjvt 

Puv`cyi, †gŠjfxevRvi, 

PzqvWv½v, 

wmivRMÄ,PvcvBbeveM

Á I mvZÿxiv †Rjvq G 

Kvh©µg we‡K›`ªxKi‡Yi 

d‡j me©‡gvU 31wU 

†Rjvq G Kvh©µg 

m¤úªmvwiZ n‡q‡Q| 

cieZx©‡Z Av‡iv 11wU 

†Rjvq m¤úªmviY Kiv 

n‡e| 

Ryb/2018 Gi 

g‡a¨  Aewkó 11wU 

wWBGgI‡Z 

wd½viwcÖ›U Kvh©µg 

Pvjy Kiv n‡e| 

30.6.2018 nu¨v 

   4.B-gwbUwis Kvh©µg 

ev¯Íevqb 

AvBwc K¨vgiv 

¯’vcbmn B-gwbUwis 

Gi gva¨‡g wUwUwm 

mg~‡ni Kvh©µg 

gwbUwis 

G ch©šÍ 20wU wUwUwm‡K 

B-gwbUwis Gi AvIZvq 

Avbvi d‡j G me 

cÖwZôv‡bi Kvh©µg 

Z`viwK Kiv mnRZi 

ন্যান্য টিটিমতত 

এ Kvh©µg িালু 

কযা তফ। 

 nu¨v 



n‡q‡Q|  

   5.Ab jvBb wfmv 

†PwKs 

Ab jvBb wfmv †PwKs 

A¨vcm D™¢veb Kiv 

n‡q‡Q| d‡j †h mg¯Í 

†`‡ki wfmv Ab 

jvB‡b †PK Kivi 

myweav i‡q‡Q †m mg¯Í 

†`‡ki wfmv †PK Kiv 

mnR nIqvq 

we‡`kMvgx Kgx©‡`i 

†fvMvwšÍ n«vm †c‡q‡Q| 

Ab jvB‡b †h †Kvb ¯’vb 

n‡Z wfmv hvPvB Kiv 

m¤¢e nIqvq weGgBwUi 

Awab mKj wWBGgI 

n‡Z G †mev cÖ`vb Kiv 

n‡”Q| 

Ab¨vb¨ †`k 

mg~‡ni wfmv Ab 

jvB‡b wPwKs Gi 

myweav _vKvq Zv G 

A¨vc‡m Bw›U‡MÖW 

Kiv n‡e| 

৩১.১২.১৭ nu¨v 

 

আতনাতবন ফাতকমং/ফভরা 

ক্রভ ভন্ত্রণারয় মধদপ্তয ফা দপ্তয ফাতকমং / 

ফভরায তামযখ 

স্থান প্রদম মত 

আতনাতবতনয 

ংখ্যা 

ফযমিতকন ফমাগ্য আতনাতবতনয 

ংখ্যা 

ংযুক্ত ডকুতভে 

(pdf /word) 

১ প্রফাী কল্যাণ 

ও বফতদমক 

কভ মংস্থান 

ভন্ত্রণারয় 

েনমক্ত কভ মংস্থান 

ও প্রমক্ষণ ব্যযতযা 

GwcÖj/2018 gv‡m মফএভআটিi আতনাতবন ফাতকমং Kivi cwiKíbv i‡q‡Q|  

 

 

 

  



 

ফফা দ্ধমত মেকযণ 

ভন্ত্রণারয়/ 

মফবাগ 

ফফায নাভ TCV(Time,Cost & 

Visit) 

মফতেলণ 

মেকৃত ফফা ফাস্তফায়ন মযকল্পনা মেকযতণয 

মফস্তামযত 

মযকল্পনা  

তথ্য ফাতায়তন 

অতরাতডয তামযখ  

মেকযণ  

ফাস্তফায়তন 

গ্রগমত  

(%) 

ফপাকার তয়ে 

কg©কতমায নাভ, 

দফী ও ফভাফাআর 

নম্বয 

প্রফাী 

কল্যাণ ও 

বফতদমক 

কভ মংস্থান 

ভন্ত্রণারয় 

 ফক্ষত্র মফদ্যভান প্রস্তামফত/ 

ফাস্তফাময়

ত 

কাh©ক্রভ তামযখ  ৭০%  

 1.Awfevmb 

cÖeY AviI 

2wU †Rjvq 

¯§vU© 

KvW©/ewnM©gb 

QvocÎ cÖ`vb 

Kvh©µg 

we‡K›`ªxKiY| 

 

 

 

 

 

 

ভয় 5 মদন ১মদন মেকযণ প্রস্তাফনা 

নুতভাদন 

- 

খযি ৫০০0 

টাকা 

৫০০/- 

টাকা 

যকাময অতদ োময - 

মাতায়াত 

(ফায) 

৫ ফায 1 ফায াআরটিং(প্রতয়ােন্য 

ফক্ষতত্র) 

_ 

দামখরীয় 

কাগেতত্র

য 

ংখ্যা 

মবা 

া মতাট ম 

cÖwkÿY 

mb` 

মপঙ্গায

মপ্রে 

ব্াংক 

যমদ 

 

মবা 

া মতাট ম 

ব্াংক 

যমদ 

Av‡iv 4wU †Rjv 

†MvcvjMÁ,Kzwgjøv,is

cyi I h‡kvimn †gvU 

6wU †Rjvq 

AwZkxNªB G Kvh©µg 

m¤úªmviY n‡e 

- 

2.we‡`k 

Mg‡b”Qz 

Kg©x‡`i †mev 

mnRxKi‡Y 

Kvh©µª‡gi 

avivevwnKZvq 

ভয় ২ মদন ১ মদন মেকযণ প্রস্তাফনা 

নুতভাদন 

-  ৭৫%  

খযি 2০০০ 

টাকা 

2০০ 

টাকা 

যকাময অতদ োময - 

মাতায়াত 

(ফায) 

২ ফায ১ ফায াআরটিং(প্রতয়ােন্য 

ফক্ষতত্র) 

_ 



Av‡iv ২wU 

wWBGgI‡Z 

wd½viwcÖ›U 

Kvh©µg 

PvjyKi‡Yi   

gva¨‡g me©‡gvU 

৩১wU 

wWBGgI‡Z G 

Kvh©µg 

DbœxZKiY| 

দামখরীয় 

কাগেতত্র

য 

ংখ্যা 

মবা 

া মতাট ম 

ব্াংক 

যমদ 

 

মবা 

া মতাট ম 

ব্াংক 

যমদ 

জুন/২০১৮ এয ভতধ্য 

ফমি ১১টি 

মডআএভওতত 

ফাস্তফায়ন কযা তফ। 

 

- 

 3.we‡`kMvgx 

Kgx©‡`i cÖvK& 

ewnM©gb 

cÖwkÿY †Kvm© 

we‡K›`ªxKiY  

ভয় ৫ মদন ৩মদন মেকযণ প্রস্তাফনা 

নুতভাদন 

-  ১০০%  

খযি ৫০০০ 

টাকা 

১০০০ 

টাকা 

যকাময অতদ োময - 

মাতায়াত 

(ফায) 

৫ ফায ৩ ফায াআরটিং(প্রতয়ােন্য 

ফক্ষতত্র) 

_ 

দামখরীয় 

কাগেতত্র

য 

ংখ্যা 

মবা 

া মতাট ম 

মনফন্ধন

কাW© 

মবা 

া মতাট ম 

ব্াংক 

যমদ 

cÖvK& ewnM©gb 

cÖwkÿ‡Yi gvbDbœqb 

Kiv n‡e 

 

- 

 

 


