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 গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

ফস্ত্র াধধদপ্তয 

ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় 

ধফটিএভধ বফন (১০ভ তরা) 

৭-৯, কাওযান ফাজায, ঢাকা-১২১৫। 

www.dot.gov.bd 

 

সফা প্রদান প্রধতশ্রুধত (Citizen’s Charter)  

১। ধবন ও ধভন 

রূকল্প (Vision) 

 ফস্ত্র ধল্প খাতদক ধনযাদ, ধিারী এফাং প্রধতদমাধগতা ক্ষভ ফস্ত্র খাত।  

াধবরক্ষয (Mission) 

 ফস্ত্র কাধযগধয ধক্ষায ায বৃধি এফাং ফস্ত্র ধল্পদক ায়তায ভাদেদভ ফস্ত্র খাদত াগ্রগধত াধন। 

২. প্রধতশ্রুত সফামূ:    

২.১. নাগধযক সফাাঃ  

ক্রধভ

কনাং 

সফায নাভ সফা প্রদাদনয 

িধত 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র ও প্রাধপ্তস্থান 

 

সফামূল্য এফাং 

ধযদাধ িধত (মধদ 

থাদক) 

সফা প্রদাদন 

দফ বাচ্চ 

ভয়ীভা 

দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মচাযী 

(নাভ, দফী, ফপান 

নম্বয ও ইমভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১.  প্রস্তাধফত 

ধনফন্ধন 

াংধিষ্ট সফায 

জন্য স্বয়াংম্পূণ ব 

াঅদফদন ওয়ান 

স্ট াধব ব 

সন্টাদয দাধখর। 

াঅদফদন ও 

ধযদ বন 

প্রধতদফদন 

ম বাদরাচনা কদয 

ধিান্ত প্রদান। 

(ক) প্রয়িষ্ঠামনয প্যামড আমফদনত্র ফস্ত্রয়ল্প (য়নফন্ধন ও ওিান স্ট ায়ব ম ফকন্দ্র) 

য়ফয়ধভারা, ২০২১ (নমুনা পযভ-২২) 

(খ) য়নধ মায়যি পূযণকৃি ফস্ত্রয়ল্প (য়নফন্ধন ও ওিান স্ট ায়ব ম ফকন্দ্র) য়ফয়ধভারা, ২০২১ 

পযভ-১ ( অয়ধদপ্তমযয ওমিফাইট ফা ওিান স্ট ায়ব ম এয ফডক্স ইমি পভ মটি 

‘য়ফনামূমে’ াওিা মাইমফ) 

(গ) ারনাগাদ ফেড রাইমন্স-এয পমটাকয়  

(ঘ) ারনাগাদ আিকয প্রিযিনমত্রয পমটাকয়  

(ঙ) য়রয়ভমটড ফকাম্পানী ইমর ফভমভামযন্ডাভ এন্ড অযাটি মকযার অপ এযামায়মিন এফং 

াটি ময়পমকট অপ ইনকম মামযন- এয পমটাকয় । অংীদায়য প্রয়িষ্ঠান ইমর অংীদায়য 

চুয়িমত্রয পমটাকয়  

(চ) কাযখানায জয়ভয ভায়রকানা ম্পয়কমি খয়িিামনয াটি মপাইড কয়য পমটাকয় ফা 

বাড়াকৃি ইমর বাড়ায চুয়িনাভা- এয পমটাকয় 

(ছ) ফহুির বফন ইমর ইনয়স্টটিউট অপ ইয়িয়নিা ম, ফাংরামদ (আইইয়ফ)-এয দস্যভূি 

ফস্ত্রয়ল্প (য়নফন্ধন ও 

ওিান স্ট ায়ব ম 

ফকন্দ্র) য়ফয়ধভারা, 

২০২১ এয িপয়র-১ 

অনুমািী য়নধ মায়যি য়প’ 

ভাধযচারক, ফস্ত্র 

াধধদপ্তয ফযাফয 

মূদল্যয  সেজাযী 

চারান সকাড (১-

৪১৩১-০০০১-১৮১৬)  

(ক) ধফধনদয়াগ ১ টাকা 

সথদক ১০ সকাটি টাকা 

দর ৫০০০/- 

২০ 

কভ বধদফ 

জনাফ ফভাাম্মদ যামদ 

ভূইঁিা 

উচ্চভান কাযী  

সপান: 

01719651800  

াআ-সভাআর – 

dotctgdiv@gm

ail.com 

(K-Z ম মন্ত)  
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ক্রধভ

কনাং 

সফায নাভ সফা প্রদাদনয 

িধত 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র ও প্রাধপ্তস্থান 

 

সফামূল্য এফাং 

ধযদাধ িধত (মধদ 

থাদক) 

সফা প্রদাদন 

দফ বাচ্চ 

ভয়ীভা 

দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মচাযী 

(নাভ, দফী, ফপান 

নম্বয ও ইমভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ফকান ইয়িয়নিায কর্তমক প্রদত্ত বফমনয উযুিিায নদ 

(জ) ক্রয় ধযকল্পনাধীন ফভয়নায়যমজয িায়রকা (ফভয়নায়যমজয নাভ, ংখ্যা, মূে)    

(ঝ) ব্াংক কর্তমক প্রদত্ত আয়থ মক স্বচ্ছরিায প্রিযিনমত্রয পমটাকয়  

(ঞ) স্থানীয় াথফা বফদদধক ঋণ থাধকদর ঋণ ভঞ্জুযীদত্রয পদটাকধ (প্রদমাজয সক্ষদত্র) 

(ট) ফস্ত্র ধদল্পয ভাধরক ফা ভাধরকগদণয জাতীয় ধযচয়দত্রয পদটাকধ 

(ঠ) ১০০% বফদদধক ধফধনদয়াগ ফা সমৌথ ধফধনদয়াদগ স্থাধত ফস্ত্র ধদল্পয জন্য বফদদধক 

উদযািা ফা উদযািাগদণয াসাট ব এয পদটাকধ 

(ড) ১০০% বফদদধক ধফধনদয়াগ ফা সমৌথ ধফধনদয়াদগ স্থাধত ফস্ত্র ধদল্পয জন্য বফদদধক 

উদযািা ফা উদযািাগদণয এনকযাদভন্ট াটি বধপদকট এয পদটাকধ 

(ঢ) সমৌথ ধফধনদয়াদগ স্থাধত ফস্ত্রধদল্পয জন্য সমৌথ ধফধনদয়াগ (joint venture) 

াংক্রান্ত চুধিদত্রয পদটাকধ 

(ণ) প্রমমাজয ফেমত্র ারনাগাদ পািায রাইমন্স-এয পমটাকয়   

(ি) ফস্ত্রয়ল্প স্থামনয অনুকূমর য়যমফ অয়ধদপ্তয কর্তমক প্রদত্ত অফস্থানগি ছাড়মত্রয 

পমটাকয়। 
(থ) িপয়র-১ অনুমািী য়নধ মায়যি য়প’ য়যমাধ (ফকাড নং-(১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) 

ংক্রান্ত ফেজায়য চারামনয মূরকয়। 

(ধফাঃ দ্রাঃ াঅদফদনদত্রয ধত াংমৄি পদটাকধগুধর প্রধতষ্ঠাদনয ব্যফস্থানা ধযচারক ফা 

ব্যফস্থানা াাংীদায ফা স্বত্বাধধকাযী ফা ক্ষভতাপ্রাপ্ত কর্তবক্ষ কর্তবক তযাধয়ত াআদত 

াআদফ)। 

(খ) ধফধনদয়াগ ১০ 

সকাটি টাকা সথদক ২৫ 

সকাটি টাকা দর 

১০,০০০/- টাকা 

(গ) ধফধনদয়াগ ২৫ 

সকাটি  টাকা সথদক 

৫০ সকাটি টাকা দর 

২৫,০০০/-  টাকা  

(ঘ) ধফধনদয়াগ ৫০ 

সকাটি টাকা সথদক 

১০০ সকাটি টাকা দর 

৫০,০০০/- টাকা  

(ঙ) ধফধনদয়াগ ১০০ 

সকাটি টাকায  াধধক 

দর- ১,০০,০০০/- 

টাকা জভা ধদদত দফ। 

২. য়ফদ্যভান 

য়নফন্ধন 

াংধিষ্ট সফায 

জন্য স্বয়াংম্পূণ ব 

াঅদফদন ওয়ান 

স্ট াধব ব 

সন্টাদয দাধখর। 

াঅদফদন ও 

ধযদ বন 

প্রধতদফদন 

ম বাদরাচনা কদয 

ধিান্ত প্রদান। 

(ক) প্রয়িষ্ঠামনয প্যামড আমফদনত্র ফস্ত্রয়ল্প (য়নফন্ধন ও ওিান  

স্ট ায়ব ম ফকন্দ্র) য়ফয়ধভারা, ২০২১ (নমুনা পযভ-২২) 

(খ) য়নধ মায়যি পূযণকৃি ফস্ত্রয়ল্প (য়নফন্ধন ও ওিান স্ট ায়ব ম  

ফকন্দ্র) য়ফয়ধভারা, ২০২১ পযভ-২ 

(গ) ারনাগাদ ফেড রাইমন্স-এয পমটাকয় 

(ঘ) ারনাগাদ আিকয প্রিযিনমত্রয পমটাকয় 

     (ঙ) য়রয়ভমটড ফকাম্পানী ইমর ফভমভামযন্ডাভ এন্ড অযাটি মকযার অপ এযামায়মিন এফং 

াটি ময়পমকট অপ ইনকম মামযন- এয পমটাকয় । অংীদায়য প্রয়িষ্ঠান ইমর অংীদায়য 

চুয়িমত্রয পমটাকয় 

(চ) কাযখানায বফন ফা ফমডয অয়িত্ব থাকা ংক্রান্ত প্রভাণক  (কাযখানায াইনমফাড ম 

ফস্ত্রয়ল্প (য়নফন্ধন ও 

ওিান স্ট ায়ব ম 

ফকন্দ্র) য়ফয়ধভারা, 

২০২১ এয িপয়র-১ 

অনুমািী য়নধ মায়যি য়প’ 

ভাধযচারক, ফস্ত্র 

াধধদপ্তয ফযাফয 

মূদল্যয  সেজাযী 

চারান সকাড (১-

৪১৩১-০০০১-১৮১৬)  

২৫ কভ ম 

য়দফ 

জনাফ ফভাাম্মদ যামদ 

ভূইঁিা 

উচ্চভান কাযী  

সপান: 

01719651800  

াআ-সভাআর – 

dotctgdiv@gm

ail.com  

(A-Z ম মন্ত)  
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ক্রধভ

কনাং 

সফায নাভ সফা প্রদাদনয 

িধত 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র ও প্রাধপ্তস্থান 

 

সফামূল্য এফাং 

ধযদাধ িধত (মধদ 

থাদক) 

সফা প্রদাদন 

দফ বাচ্চ 

ভয়ীভা 

দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মচাযী 

(নাভ, দফী, ফপান 

নম্বয ও ইমভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ংফয়রি ছয়ফ) থায়কমি ইমফ 

ছ) কাযখানায জয়ভয ভায়রকানা ম্পয়কমি খয়িিামনয াটি মপাইড কয়য পমটাকয় ফা 

বাড়াকৃি ইমর বাড়ায চুয়িনাভা- এয পমটাকয় 

জ) ফহুির বফন ইমর ইনয়স্টটিউট অপ ইয়িয়নিা ম, ফাংরামদ (আইইয়ফ)-এয 

দস্যভূি ফকান ইয়িয়নিায কর্তমক প্রদত্ত বফমনয উযুিিায নদ 

(ঝ) ব্াংক কর্তমক প্রদত্ত আয়থ মক স্বচ্ছরিায প্রিযিনমত্রয পমটাকয় 

(ঞ) স্থানীয় াথফা বফদদধক ঋণ থাধকদর ঋণ ভঞ্জুযীদত্রয পদটাকধ (প্রদমাজয সক্ষদত্র) 

(ট) ফস্ত্র ধদল্পয ভাধরক ফা ভাধরকগদণয জাতীয় ধযচয়দত্রয পদটাকধ 

(ঠ) ১০০% বফদদধক ধফধনদয়াগ ফা সমৌথ ধফধনদয়াদগ স্থাধত ফস্ত্র ধদল্পয জন্য বফদদধক 

উদযািা ফা উদযািাগদণয াদাট ব এয পদটাকধ 

ড) ১০০% বফদদধক ধফধনদয়াগ ফা সমৌথ ধফধনদয়াদগ স্থাধত ফস্ত্র ধদল্পয জন্য বফদদধক 

উদযািা ফা উদযািাগদণয এনকযাদভন্ট াটি বধপদকট এয পদটাকধ 

ঢ) সমৌথ ধফধনদয়াদগ স্থাধত ফস্ত্রধদল্পয জন্য সমৌথ ধফধনদয়াগ (joint venture) 

াংক্রান্ত চুধিদত্রয পদটাকধ 

(ণ) স্থানীিবামফ ক্রিকৃি ফভয়নাযীমজয িায়রকা (প্রয়িষ্ঠামনয প্যামড)  

ক্রয়ভ

ক নং 

সভধদনয 

নাভ 

ফভয়মনয 

ংখ্যা 

 

মূে বাউচায 

নম্বয 

 

বযাট 

ধযদাদধয 

নম্বয ও 

তাধযখ  

(ি) আভদায়নকৃি ফভয়নাযীমজয িায়রকা (ব্াংমকয প্যামড ব্াংক কর্তমক প্রিযয়িি) 

ক্রধভক 

নাং 

সভধদনয 

নাভ 

সভধদনয 

াংখ্যা 

এরয় নং 

ও িায়যখ 

াআনবদয়জ নাং 

ও তাধযখ 

এরয় 

মূে 

(থ) করকাযখানা ও প্রয়িষ্ঠান য়যদ মন অয়ধদপ্তয  কর্তমক  

অনুমভায়দি ফর-আউট প্লান ও পযাক্টযী রাইমন্স-এয পমটাকয় 

(দ) ারনাগাদ পািায রাইমন্স-এয পমটাকয় 

(ধ) য়যমফগি ছাড়মত্রয পমটাকয় 

(ন) িপয়র-১ অনুমািী য়নধ মায়যি য়প’ য়যমাধ (ফকাড নং-১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) 

ংক্রান্ত ফেজায়য চারামনয মূরকয়। 

(ক) ধফধনদয়াগ ১ টাকা 

সথদক ১০ সকাটি টাকা 

দর ৫০০০/- 

(খ) ধফধনদয়াগ ১০ 

সকাটি টাকা সথদক ২৫ 

সকাটি টাকা দর 

১০,০০০/- টাকা 

(গ) ধফধনদয়াগ ২৫ 

সকাটি  টাকা সথদক 

৫০ সকাটি টাকা দর 

২৫,০০০/-  টাকা  

(ঘ) ধফধনদয়াগ ৫০ 

সকাটি টাকা সথদক 

১০০ সকাটি টাকা দর 

৫০,০০০/- টাকা  

(ঙ) ধফধনদয়াগ ১০০ 

সকাটি টাকায  াধধক 

দর- ১,০০,০০০/- 

টাকা জভা ধদদত দফ। 

(চ) প্রিায়ফি য়নফন্ধন 

ফথমক য়ফদ্যভান 

য়নফন্ধমন রুান্তয য়প 

১০০০ টাকা।  
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ক্রধভ

কনাং 

সফায নাভ সফা প্রদাদনয 

িধত 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র ও প্রাধপ্তস্থান 

 

সফামূল্য এফাং 

ধযদাধ িধত (মধদ 

থাদক) 

সফা প্রদাদন 

দফ বাচ্চ 

ভয়ীভা 

দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মচাযী 

(নাভ, দফী, ফপান 

নম্বয ও ইমভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৩. প্রিায়ফি 

য়নফন্ধন 

নফািন  

াংধিষ্ট সফায 

জন্য স্বয়াংম্পূণ ব 

াঅদফদন ওয়ান 

স্ট াধব ব 

সন্টাদয দাধখর। 

াঅদফদন ও 

ধযদ বন 

প্রধতদফদন 

ম বাদরাচনা কদয 

ধিান্ত প্রদান। 

(ক) প্রয়িষ্ঠামনয প্যামড আমফদনত্র  ফস্ত্রয়ল্প (য়নফন্ধন ও ওিান স্ট ায়ব ম ফকন্দ্র) 

য়ফয়ধভারা, ২০২১ (নমুনা পযভ-২২) 

(খ) য়নধ মায়যি পূযণকৃি ফস্ত্রয়ল্প (য়নফন্ধন ও ওিান স্ট ায়ব ম ফকন্দ্র) য়ফয়ধভারা, ২০২১ 

পযভ-৩ 

(গ) ারনাগাদ ফেড রাইমন্স-এয পমটাকয় 

(ঘ) ারনাগাদ আিকয প্রিযিনমত্রয পমটাকয় 

(ঙ) য়রয়ভমটড ফকাম্পানী ইমর ফভমভামযন্ডাভ এন্ড অযাটি মকযার অপ এযামায়মিন এফং 

াটি ময়পমকট অপ ইনকম মামযন- এয পমটাকয় । অংীদায়য প্রয়িষ্ঠান ইমর অংীদায়য 

চুয়িমত্রয পমটাকয় 

(চ) কাযখানায জয়ভয ভায়রকানা ম্পয়কমি খয়িিামনয াটি মপাইড কয়য পমটাকয় ফা 

বাড়াকৃি ইমর বাড়ায চুয়িনাভা এয পমটাকয় 

(ছ) ফহুির বফন ইমর ইনয়স্টটিউট অপ ইয়িয়নিা ম , ফাংরামদ (আইইয়ফ)-এয 

দস্যভূি ফকান ইয়িয়নিায কর্তমক প্রদত্ত বফমনয উযুিিায নদ 

(জ) ফভয়নায়যমজয িায়রকা (ফভয়নায়যমজয নাভ, ংখ্যা, মূে) 

(ঝ) ব্াংক কর্তমক প্রদত্ত আয়থ মক স্বচ্ছরিায প্রিযিনমত্রয পমটাকয় 

(ঞ) প্রমমাজয ফেমত্র ারনাগাদ পািায রাইমন্স-এয পমটাকয় 

(ট) ফস্ত্রয়ল্প স্থামনয অনুকূমর য়যমফ অয়ধদপ্তয কর্তমক প্রদত্ত অফস্থানগি ছাড়মত্রয 

পমটাকয়।  
(ঠ) িপয়র-১ অনুমািী য়নধ মায়যি য়প’ য়যমাধ ফকাড নং- 

(১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) ংক্রান্ত ফেজায়য চারামনয মূরকয়। 

ফস্ত্রয়ল্প (য়নফন্ধন ও 

ওিান স্ট ায়ব ম 

ফকন্দ্র) য়ফয়ধভারা, 

২০২১ এয িপয়র-১ 

অনুমািী য়নধ মায়যি য়প’ 

ভাধযচারক, ফস্ত্র 

াধধদপ্তয ফযাফয 

১,০০০/- টাকা মূদল্যয  

সেজাযী চারান সকাড 

(১-৪১৩১-০০০১-

১৮১৬) এ উি 

ধযভাণ টাকা 

জভা প্রদান কযদফন। 

১৫ কভ ম 

য়দফ 

জনাফ ফভাাম্মদ যামদ 

ভূইঁিা 

উচ্চভান কাযী  

সপান: 

01719651800  

াআ-সভাআর – 

dotctgdiv@gm

ail.com  

(A-Z ম মন্ত)  

 

৪. ধফযভান 

ধনফন্ধন 

নফায়ন 

াংধিষ্ট সফায 

জন্য স্বয়াংম্পূণ ব 

াঅদফদন ওয়ান 

স্ট াধব ব 

সন্টাদয দাধখর। 

াঅদফদন ও 

ধযদ বন 

প্রধতদফদন 

ম বাদরাচনা কদয 

ক) প্রয়িষ্ঠামনয প্যামড আমফদনত্র ফস্ত্রয়ল্প (য়নফন্ধন ও ওিান স্ট ায়ব ম ফকন্দ্র) 

য়ফয়ধভারা, ২০২১ (নমুনা পযভ-২২) 

(খ) য়নধ মায়যি পূযণকৃি ফস্ত্রয়ল্প (য়নফন্ধন ও ওিান স্ট ায়ব ম ফকন্দ্র) য়ফয়ধভারা, ২০২১ 

পযভ-৪ 

গ) ারনাগাদ ফেড রাইমন্স- এয পমটাকয় 

(ঘ) ারনাগাদ আিকয প্রিযিনমত্রয পমটাকয় 

ঙ) কাযখানায জয়ভয ভায়রকানা ম্পয়কমি খয়িিামনয াটি মপাইড কয়য পমটাকয় ফা 

বাড়াকৃি ইমর বাড়ায চুয়িনাভা-এয পমটাকয়  

(চ) স্থানীিবামফ ক্রিকৃি ফভয়নাযীমজয িায়রকা (প্রয়িষ্ঠামনয প্যামড) 

ফস্ত্রয়ল্প (য়নফন্ধন ও 

ওিান স্ট ায়ব ম 

ফকন্দ্র) য়ফয়ধভারা, 

২০২১ এয িপয়র-১ 

অনুমািী য়নধ মায়যি য়প’ 

ভাধযচারক, ফস্ত্র 

াধধদপ্তয ফযাফয 

১,০০০/- টাকা মূদল্যয  

সেজাযী চারান সকাড 

১৫ কভ ম 

য়দফ 

জনাফ ফভাাম্মদ যামদ 

ভূইঁিা 

উচ্চভান কাযী  

সপান: 

01719651800  

াআ-সভাআর – 

dotctgdiv@gm

ail.com  

(A-Z ম মন্ত)  
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ক্রধভ

কনাং 

সফায নাভ সফা প্রদাদনয 

িধত 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র ও প্রাধপ্তস্থান 

 

সফামূল্য এফাং 

ধযদাধ িধত (মধদ 

থাদক) 

সফা প্রদাদন 

দফ বাচ্চ 

ভয়ীভা 

দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মচাযী 

(নাভ, দফী, ফপান 

নম্বয ও ইমভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ধিান্ত প্রদান। ক্রয়ভ

ক নং 

সভধদনয 

নাভ 

ফভয়মনয 

ংখ্যা 

মূে বাউচায 

নম্বয 

বযাট 

ধযসাদধয 

নম্বয ও 

তাধযখ  

ছ) আভদায়নকৃি ফভয়নাযীমজয িায়রকা (ব্াংমকয 

 প্যামড ব্াংক কর্তমক প্রিযয়িি) 

 

ক্রধভক 

নাং 

 

সভধদন

য নাভ 

 

সভধদন

য 

াংখ্যা 

এরয় নং 

ও িায়যখ 

 

াআনবদয়জ 

নাং ও 

তাধযখ 

এরয় 

মূে 

 

(জ) করকাযখানা ও প্রয়িষ্ঠান য়যদ মন অয়ধদপ্তয কর্তমক অনুমভায়দি ফর-আউট প্লযান ও 

পযাক্টযী রাইমন্স-এয পমটাকয় 

(ঝ) ফহুির বফন ইমর ইনয়স্টটিউট অপ ইয়িয়নিা ম, ফাংরামদ (আইইয়ফ)-এয 

দস্যভূি ফকান ইয়িয়নিায কর্তমক প্রদত্ত বফমনয উযুিিায নদ 

(ঞ) ারনাগাদ পািায রাইমন্স-এয পমটাকয় 

(ট) ব্াংক কর্তমক প্রদত্ত আয়থ মক স্বচ্ছরিায প্রিযিনমত্রয পমটাকয় 

(ঠ) ধযদফগত ছাড়দত্রয পদটাকধ 

(ড) িপয়র- ১ অনুমািী য়নধ মায়যি য়প’ য়যমাধ ফকাড নং- (১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) 

ংক্রান্ত ফেজায়য চারামনয মূরকয়। 

(১-৪১৩১-০০০১-

১৮১৬) এ উি 

ধযভাণ টাকা 

জভা প্রদান কযদফন।  

৫. য়নফন্ধন নদ 

ংমাধন 

াংধিষ্ট সফায 

জন্য স্বয়াংম্পূণ ব 

াঅদফদন ওয়ান 

স্ট াধব ব 

সন্টাদয দাধখর। 

াঅদফদন ও 

ধযদ বন 

প্রধতদফদন 

ম বাদরাচনা কদয 

ধিান্ত প্রদান। 

(ক) প্রয়িষ্ঠামনয প্যামড আমফদনত্র ফস্ত্রয়ল্প (য়নফন্ধন ও ওিান স্ট ায়ব ম ফকন্দ্র) 

য়ফয়ধভারা, ২০২১ (নমুনা পযভ-২২) 

(খ) য়নধ মায়যি পূযণকৃি ফস্ত্রয়ল্প (য়নফন্ধন ও ওিান স্ট ায়ব ম ফকন্দ্র) য়ফয়ধভারা, ২০২১  

পযভ-৫ 

(গ) নমদয পমটাকয় (কর াংদাধনী) 

(ঘ) কাযখানাি ংস্থায়ি মন্ত্রায়িয িায়রকা 

(ঙ) য়যচারনা ল মমদয বায কাম ময়ফফযণী 

(চ) িপয়র-১ অনুমািী য়নধ মায়যি য়প’ য়যমাধ (ফকাড নং 

(১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) ংক্রান্ত ফেজায়য চারামনয মূরকয়। 

(ছ) নদ ংমাধন ংক্রান্ত প্রভাণক (প্রমিাজমন আরাদা কাগমজ 

উমেখ কযা মাইমফ) 

 
 

ফস্ত্রয়ল্প (য়নফন্ধন ও 

ওিান স্ট ায়ব ম 

ফকন্দ্র) য়ফয়ধভারা, 

২০২১ এয িপয়র- ১ 

অনুমািী য়নধ মায়যি য়প’ 

য়যমাধ ফকাড নং-

(১-৪১৩১-০০০১-

১৮১৬) ংক্রান্ত 

ফেজায়য চারামনয 

মূরকয়। 

 

১৫ কভ ম 

য়দফ 

জনাফ ফভাাম্মদ যামদ 

ভূইঁিা 

উচ্চভান কাযী  

সপান: 

01719651800  

াআ-সভাআর – 

dotctgdiv@gm

ail.com 

(K-Z ম মন্ত)  

 

জনাফ ফভাোঃ ভনয়জর 

য়ভিা 

াঁট মুদ্রােয়যক কাভ 

কয়ম্পউটায অামযটয  

mailto:dotctgdiv@gmail.com
mailto:dotctgdiv@gmail.com
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ক্রধভ

কনাং 

সফায নাভ সফা প্রদাদনয 

িধত 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র ও প্রাধপ্তস্থান 

 

সফামূল্য এফাং 

ধযদাধ িধত (মধদ 

থাদক) 

সফা প্রদাদন 

দফ বাচ্চ 

ভয়ীভা 

দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মচাযী 

(নাভ, দফী, ফপান 

নম্বয ও ইমভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

সপান: ০১৭৪৫-৮৯৪৬৯৭   

াআ-সভাআর – 

monjilmiah201

8@gmail.com   

(A-J ম মন্ত)  

 

৬. ডুধিদকট 

নদ 

াআস্যযকযণ 

াংধিষ্ট সফায 

জন্য স্বয়াংম্পূণ ব 

াঅদফদন ওয়ান 

স্ট াধব ব 

সন্টাদয দাধখর। 

াঅদফদন 

ম বাদরাচনা কদয 

ধিান্ত প্রদান। 

ক) প্রয়িষ্ঠামনয প্যামড আমফদনত্র ফস্ত্রয়ল্প (য়নফন্ধন ও ওিান স্ট ায়ব ম ফকন্দ্র) 

য়ফয়ধভারা, ২০২১ (নমুনা পযভ-২২)  

(খ) য়নধ মায়যি পূযণকৃি ফস্ত্রয়ল্প (য়নফন্ধন ও ওিান স্ট ায়ব ম ফকন্দ্র) য়ফয়ধভারা, ২০২১  

পযভ-৬ 

(গ) নমদয পমটাকয় (মধদ থাদক) 

(ঘ) য়যচারনা ল মমদয বায কাম ময়ফফযণী (প্রমমাজয ফেমত্র) 

(ঙ) াধাযণ ডামিয়যয পমটাকয় 

(চ) িপয়র-১ অনুমািী য়নধ মায়যি য়প’ য়যমাধ (ফকাড নং- 

(১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) ংক্রান্ত ফেজায়য চারামনয মূরকয় 
 

ফস্ত্রয়ল্প (য়নফন্ধন ও 

ওিান স্ট ায়ব ম 

ফকন্দ্র) য়ফয়ধভারা, 

২০২১ এয িপয়র-১ 

অনুমািী য়নধ মায়যি য়প’ 

ভাধযচারক, ফস্ত্র 

াধধদপ্তয ফযাফয 

২,০০০/- টাকা মূদল্যয  

সেজাযী চারান সকাড 

(১-৪১৩১-০০০১-

১৮১৬) এ উি 

ধযভাণ টাকা 

জভা প্রদান কযদফন।  

০৭ কভ ম 

য়দফ 

জনাফ ফভাাম্মদ যামদ 

ভূইঁিা 

উচ্চভান কাযী  

সপান: 

01719651800  

াআ-সভাআর – 

dotctgdiv@gm

ail.com 

(K-Z ম মন্ত)  

 

জনাফ ফভাোঃ ভনয়জর 

য়ভিা 

াঁট মুদ্রােয়যক কাভ 

কয়ম্পউটায অামযটয  

সপান: ০১৭৪৫-৮৯৪৬৯৭   

াআ-সভাআর – 

monjilmiah201

8@gmail.com   

(A-J ম মন্ত)  

 

৭. ফস্ত্র ধল্প 

স্থাদন 

ানাধিত্র 

াংধিষ্ট সফায 

জন্য স্বয়াংম্পূণ ব 

াঅদফদন ওয়ান 

স্ট াধব ব 

সন্টাদয দাধখর। 

াঅদফদন 

ম বাদরাচনা কদয 

ধিান্ত প্রদান। 

(ক) প্রয়িষ্ঠামনয প্যামড আমফদনত্র ফস্ত্রয়ল্প (য়নফন্ধন ও ওিান  

স্ট ায়ব ম ফকন্দ্র) য়ফয়ধভারা, ২০২১ (নমুনা পযভ-২২); 

(খ) য়নধ মায়যি পূযণকৃি ফস্ত্রয়ল্প (য়নফন্ধন ও ওিান স্ট ায়ব ম  

ফকন্দ্র) য়ফয়ধভারা, ২০২১ পযভ-৭ (অয়ধদপ্তমযয ওমিফাইট ফা 

 ওিান স্ট ায়ব ম এয ফডক্স ইমি পভ মটি ‘য়ফনামূমে’ াওিা 

 মাইমফ) 

(গ) ারনাগাদ ফেড রাইমন্স-এয পমটাকয় 

(ঘ) ারনাগাদ আিকয প্রিযিনমত্রয পমটাকয় 

ফস্ত্রয়ল্প (য়নফন্ধন ও 

ওিান স্ট ায়ব ম 

ফকন্দ্র) য়ফয়ধভারা, 

২০২১ এয িপয়র-১ 

অনুমািী য়নধ মায়যি য়প’  

ভাধযচারক, ফস্ত্র 

াধধদপ্তয ফযাফয 

১,০০০/- টাকা মূদল্যয  

১০ কভ ম 

য়দফ 

জনাফ ফভাাম্মদ যামদ 

ভূইঁিা 

উচ্চভান কাযী  

সপান: 

01719651800  

াআ-সভাআর – 

dotctgdiv@gm

ail.com 

(K-Z ম মন্ত)  

mailto:monjilmiah2018@gmail.com
mailto:monjilmiah2018@gmail.com
mailto:dotctgdiv@gmail.com
mailto:dotctgdiv@gmail.com
mailto:monjilmiah2018@gmail.com
mailto:monjilmiah2018@gmail.com
mailto:dotctgdiv@gmail.com
mailto:dotctgdiv@gmail.com
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ক্রধভ

কনাং 

সফায নাভ সফা প্রদাদনয 

িধত 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র ও প্রাধপ্তস্থান 

 

সফামূল্য এফাং 

ধযদাধ িধত (মধদ 

থাদক) 

সফা প্রদাদন 

দফ বাচ্চ 

ভয়ীভা 

দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মচাযী 

(নাভ, দফী, ফপান 

নম্বয ও ইমভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

    (ঙ) য়রয়ভমটড ফকাম্পানী ইমর ফভমভামযন্ডাভ এন্ড অযাটি মকযার অপ এযামায়মিন এফং াটি ময়পমকট অপ 

অ ইনকম মামযন- এয পমটাকয় । অংীদায়যভ প্রয়িষ্ঠান ইমর  

    অংীদায়য চুয়িমত্রয পমটাকয় 

(চ) কাযখানায জয়ভয ভায়রকানা ম্পয়কমি খয়িিামনয াটি মপাইড কয়য পমটাকয় ফা বাড়াকৃি ইমর 

 বাড়ায চুয়িনাভা- এয পমটাকয় 

(ছ) উমদ্যািায প্যামড য়ল্প উমদ্যািামদয নাভ ঠিকানা, দফী ও  

জািীিিায য়ফফযণ 

(জ) াঅভদাধনতব্য ফা াংস্থানতব্য ফভয়নায়যমজয িায়রকা 

(ঝ) ব্াংক কর্তমক প্রদত্ত আয়থ মক স্বচ্ছরিায প্রিযিনমত্রয  

পমটাকয়; 

(ঞ) িপয়র-১ অনুমািী য়নধ মায়যি য়প’ য়যমাধ  

ফকাড নং-(১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) ংক্রান্ত ফেজায়য চারামনয  

মূরকয়। 

(ঞ) স্থানীয় াথফা বফদদধক ঋণ থাধকদর ঋণ ভঞ্জুযীদত্রয  

পদটাকধ (প্রদমাজয সক্ষদত্র) 

(ট) ১০০% বফদদধক ধফধনদয়াগ ফা সমৌথ ধফধনদয়াদগ স্থাধত ফস্ত্র 

ধদল্পয জন্য বফদদধক উদযািা ফা উদযািাগদণয এনকযাদভন্ট 

াটি বধপদকট এয পদটাকধ 

(ঠ) বফদদধক উদযািা ফা কভ বচাযীয সক্ষদত্র াদাট ব 

(ড) সমৌথ ধফধনদয়াদগ স্থাধত ফস্ত্রধদল্পয জন্য সমৌথ ধফধনদয়াগ  

(joint venture) াংক্রান্ত চুধিদত্রয পদটাকধ 

(ঠ) িপয়র-১ অনুমািী য়নধ মায়যি য়প’ য়যমাধ  

ফকাড নং-(১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) ংক্রান্ত ফেজায়য চারামনয  

মূরকয়।   
 

সেজাযী চারান সকাড 

(১-৪১৩১-০০০১-

১৮১৬) এ উি 

ধযভাণ টাকা 

জভা প্রদান কযদফন।  

 

জনাফ ফভাোঃ ভনয়জর 

য়ভিা 

াঁট মুদ্রােয়যক কাভ 

কয়ম্পউটায অামযটয  

সপান: ০১৭৪৫-৮৯৪৬৯৭   

াআ-সভাআর – 

monjilmiah201

8@gmail.com   

(A-J ম মন্ত)  

 

৮. ১ভ এডক 

ইন্ডায়িিার 

ইভমাট ম 

ফযয়জমেন 

াটি ময়পমকট 

াংধিষ্ট সফায 

জন্য স্বয়াংম্পূণ ব 

াঅদফদন ওয়ান 

স্ট াধব ব 

সন্টাদয দাধখর। 

(ক) প্রয়িষ্ঠামনয প্যামড আমফদনত্র; ফস্ত্রয়ল্প (য়নফন্ধন ও ওিান স্ট ায়ব ম ফকন্দ্র) 

য়ফয়ধভারা, ২০২১ (নমুনা পযভ-২২) 

খ) য়নধ মায়যি পূযণকৃি ফস্ত্রয়ল্প (য়নফন্ধন ও ওিান স্ট ায়ব ম ফকন্দ্র) য়ফয়ধভারা, ২০২১  

পযভ-১০  

(গ) চারামনয পমটাকয়-৩টি 

ফস্ত্রয়ল্প (য়নফন্ধন ও 

ওিান স্ট ায়ব ম 

ফকন্দ্র) য়ফয়ধভারা, 

২০২১ এয িপয়র-১ 

অনুমািী য়নধ মায়যি য়প’ 

১৫  কভ ম 

য়দফ 

জনাফ ফভাাম্মদ যামদ 

ভূইঁিা 

উচ্চভান কাযী  

সপান: 

01719651800  

াআ-সভাআর – 

mailto:monjilmiah2018@gmail.com
mailto:monjilmiah2018@gmail.com
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ক্রধভ

কনাং 

সফায নাভ সফা প্রদাদনয 

িধত 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র ও প্রাধপ্তস্থান 

 

সফামূল্য এফাং 

ধযদাধ িধত (মধদ 

থাদক) 

সফা প্রদাদন 

দফ বাচ্চ 

ভয়ীভা 

দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মচাযী 

(নাভ, দফী, ফপান 

নম্বয ও ইমভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

(য়ল্প আই 

আয য়) 

জাযীয 

সুায়য 

াঅদফদন ও 

ধযদ বন 

প্রধতদফদন 

ম বাদরাচনা কদয 

ধিান্ত প্রদান। 

(ঘ) আভদানীিব্ কাঁচাভামরয H.S Code  িায়রকা 

(ঙ) আভদায়নকৃি ফা ক্রিকৃি ফভয়নাযীমজয িায়রকা য়নম্নয়রয়খি ছমক দায়খর কয়যমি 

ইমফ। (ব্াংমকয প্যামড ব্াংক কর্তমক প্রিযিনকৃি) 

ক্রোঃ 

নং 

ফভয়মনয 

নাভ 

ং

খ্যা 

এরয় নং 

ও িায়যখ 

ইনবমিনং 

ও িায়যখ 

এরধ  

মূল্য 

এরয় 

মূে 

 

চ) স্থানীিবামফ ক্রিকৃি ফভয়নাযীমজয িায়রকা য়নম্নরুম প্রয়িষ্ঠামনয প্যামড দায়খর 

কয়যমি ইমফ 

ক্রোঃ 

নং 

ফভয়মনয 

নাভ  

ং

খ্যা 

মূে ক্রয় যধদ নম্বয ক্রি যয়দ 

নম্বয 

(ছ) করকাযখানা ও প্রয়িষ্ঠান য়যদ মন অয়ধদপ্তয  কর্তমক অনুমভায়দি ফর -আউট প্লান ও 

পযাক্টযী রাইমন্স-এয পমটাকয় 

(জ) ফহুির বফন ইমর ইনয়স্টটিউট অপ ইয়িয়নিা ম ফাংরামদ (আইইয়ফ)-এয 

দস্যভুি ফকান ইয়িয়নিায কর্তমক প্রদত্ত বফমনয উযুিিায নদ 

ঝ) ারনাগাদ পািায রাইমন্স-এয পমটাকয়; 

(ঞ) য়নফন্ধমনয পমটাকয় 

(ট) তপধর-১ ানুমায়ী ধনধ বাধযত ধপ’ ধযদাধ (ফকাড নং-১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) 

াংক্রান্ত  সেজাযী চারাদনয মূরকধ। 

ভাধযচারক, ফস্ত্র 

াধধদপ্তয ফযাফয 

১,০০০/- টাকা মূদল্যয  

সেজাযী চারান সকাড 

(১-৪১৩১-০০০১-

১৮১৬) এ উি 

ধযভাণ টাকা 

জভা প্রদান কযদফন। 

dotctgdiv@gm

ail.com 

(K-Z ম মন্ত)  

 

জনাফ ফভাোঃ ভনয়জর 

য়ভিা 

াঁট মুদ্রােয়যক কাভ 

কয়ম্পউটায অামযটয  

সপান: ০১৭৪৫-৮৯৪৬৯৭   

াআ-সভাআর – 

monjilmiah201

8@gmail.com   

(A-J ম মন্ত)  

 

৯. ২ি ফা ৩য় 

ইন্ডায়িিার 

ইভমাট ম 

ফযয়জমেন 

াটি ময়পমকট 

(য়ল্প আই 

আয য়) 

জাযীয 

সুায়য 

াংধিষ্ট সফায 

জন্য স্বয়াংম্পূণ ব 

াঅদফদন ওয়ান 

স্ট াধব ব 

সন্টাদয দাধখর। 

াঅদফদন 

ম বাদরাচনা কদয 

ধিান্ত প্রদান। 

(ক) প্রয়িষ্ঠামনয প্যামড আমফদনত্র ফস্ত্রয়ল্প (য়নফন্ধন ও ওিান স্ট ায়ব ম ফকন্দ্র) 

য়ফয়ধভারা, ২০২১ (নমুনা পযভ-২২) 

(খ) য়নধ মায়যি পূযণকৃি ফস্ত্রয়ল্প (য়নফন্ধন ও ওিান স্ট ায়ব ম ফকন্দ্র) য়ফয়ধভারা, ২০২১  

পযভ-১১  

(গ) কাঁচাভার আভদায়ন না কয়যমর ব্াংমকয প্রিযিনত্র 

(ঘ) এনটাইমটরমভন্ট ফায এডক আই আয য় সুায়যমত্রয পমটাকয় 

(ঙ) আভদায়ন য়নফন্ধন প্রিযিনমত্রয পমটাকয় 

(চ)আভদায়ন নদ নফািন ফই-এয পমটাকয় 

(ছ) ব্াংক কর্তমক প্রদত্ত আয়থ মক স্বচ্ছরিায প্রিযিনমত্রয পমটাকয় 

(জ) করকাযখানা ও প্রয়িষ্ঠান য়যদ মন অয়ধদপ্তয  কর্তমক অনুমভায়দি ফর -আউট প্লান ও 

পযাক্টযী রাইমন্স-এয পমটাকয় 

(ঝ) ফহুির বফন ইমর ইনয়স্টটিউট অপ ইয়িয়নিা ম ফাংরামদ (আইইয়ফ)-এয 

ফস্ত্রয়ল্প (য়নফন্ধন ও 

ওিান স্ট ায়ব ম 

ফকন্দ্র) য়ফয়ধভারা, 

২০২১ এয িপয়র-১ 

অনুমািী য়নধ মায়যি য়প’ 

ভাধযচারক, ফস্ত্র 

াধধদপ্তয ফযাফয 

১,০০০/- টাকা মূদল্যয  

সেজাযী চারান সকাড 

(১-৪১৩১-০০০১-

১৮১৬) এ উি 

ধযভাণ টাকা 

১৫  কভ ম 

য়দফ 

(য়যদ মন 

না মর ১০ 

কভ ময়দফ) 

জনাফ ফভাাম্মদ যামদ 

ভূইঁিা 

উচ্চভান কাযী  

সপান: 

01719651800  

াআ-সভাআর – 

dotctgdiv@gm

ail.com 

(K-Z ম মন্ত)  

 

জনাফ ফভাোঃ ভনয়জর 

য়ভিা 

াঁট মুদ্রােয়যক কাভ 

কয়ম্পউটায অামযটয  

mailto:dotctgdiv@gmail.com
mailto:dotctgdiv@gmail.com
mailto:monjilmiah2018@gmail.com
mailto:monjilmiah2018@gmail.com
mailto:dotctgdiv@gmail.com
mailto:dotctgdiv@gmail.com
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ক্রধভ

কনাং 

সফায নাভ সফা প্রদাদনয 

িধত 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র ও প্রাধপ্তস্থান 

 

সফামূল্য এফাং 

ধযদাধ িধত (মধদ 

থাদক) 

সফা প্রদাদন 

দফ বাচ্চ 

ভয়ীভা 

দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মচাযী 

(নাভ, দফী, ফপান 

নম্বয ও ইমভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

দস্যভুি ফকান ইয়িয়নিায কর্তমক প্রদত্ত বফমনয উযুিিায নদ 

(ঞ) ারনাগাদ পািায রাইমন্স-এয পমটাকয় 

ট) ারনাগাদ ফেড রাইমন্স-এয পমটাকয় 

ঠ) আভদায়নকৃি ফা ক্রিকৃি ফভয়নাযীমজয িায়রকা য়নম্নয়রয়খি ছমক দায়খর কয়যমি 

ইমফ (ব্াংমক প্যামড ব্াংক কর্তমক প্রিযিনকৃি) 

ক্রোঃ 

নং 

ফভয়মনয 

নাভ 

ং

খ্যা 

এরয় নং 

ও িায়যখ 

ইনবমি নং ও 

িায়যখ 

এরধ 

মূল্য 

      

 

ড)  স্থানীিবামফ ক্রিকৃি ফভয়নাযীমজয িায়রকা  য়নমম্নাি ছমক কাযখানায প্যামড দায়খর 

কয়যমি ইমফ। 

ক্রোঃ 

নং 

ফভয়মনয 

নাভ  

ফভয়মন

য ংখ্যা 

মূে ক্রি যয়দ নম্বয 

 

(ঢ) তপধর-১ ানুমায়ী ধনধ বাধযত ধপ’ ধযদাধ (ফকাড নং-১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) 

াংক্রান্ত  সেজাযী চারাদনয মূরকধ। 

জভা প্রদান কযদফন। সপান: ০১৭৪৫-৮৯৪৬৯৭   

াআ-সভাআর – 

monjilmiah201

8@gmail.com   

(A-J ম মন্ত)  

 

১০. ইন্ডায়িিার 

ইভমাট ম 

ফযয়জমেন 

াটি ময়পমকট 

(য়ল্প আই 

আয য়) 

য়নিয়ভি 

কযমণয  

সুায়য  

াংধিষ্ট সফায 

জন্য স্বয়াংম্পূণ ব 

াঅদফদন ওয়ান 

স্ট াধব ব 

সন্টাদয দাধখর। 

াঅদফদন ও 

ধযদ বন 

প্রধতদফদন 

ম বাদরাচনা কদয 

ধিান্ত প্রদান। 

(ক) প্রয়িষ্ঠামনয প্যামড আমফদনত্র ফস্ত্রয়ল্প (য়নফন্ধন ও ওিান স্ট ায়ব ম ফকন্দ্র) 

য়ফয়ধভারা, ২০২১ (নমুনা পযভ-২২) 

(খ) য়নধ মায়যি পূযণকৃি ফস্ত্রয়ল্প (য়নফন্ধন ও ওিান স্ট ায়ব ম ফকন্দ্র) য়ফয়ধভারা, ২০২১ 

পযভ-১২  

(গ) এনটাইমটরমভন্ট ফায এডক আইআযয় সুায়যমত্রয পমটাকয় 

(ঘ) আভদায়ন য়নফন্ধন প্রিযিনমত্রয পমটাকয় 

(ঙ )আভদায়ন নদ নফািন ফই এয পমটাকয় 

(চ) ব্াংক কর্তমক প্রদত্ত আয়থ মক স্বচ্ছরিায প্রিযিনমত্রয পমটাকয় 

ছ)  কাযখানাি ংস্থায়ি ফভয়নায়যমজয য়ফফযণ য়নমম্নাি ছমক কাযখানায প্যামড দায়খর 

কয়যমি ইমফ 

 

(জ) ফল ৬ 

(ছি) ভাময আভদানীকৃি কাঁচাভামরয য়যভাণ ও মূে য়নম্নয়রয়খি ছমক দায়খর কয়যমি 

ইমফ। (ব্াংমকয প্যামড ব্াংকায কর্তমক িযায়িি) 

 

ক্রোঃ নং ফভয়নাযীমজয নাভ ংখ্যা 

ফস্ত্রয়ল্প (য়নফন্ধন ও 

ওিান স্ট ায়ব ম 

ফকন্দ্র) য়ফয়ধভারা, 

২০২১ এয িপয়র- ১ 

অনুমািী য়নধ মায়যি য়প’ 

ভাধযচারক, ফস্ত্র 

াধধদপ্তয ফযাফয 

১,০০০/- টাকা মূদল্যয  

সেজাযী চারান সকাড 

(১-৪১৩১-০০০১-

১৮১৬) এ উি 

ধযভাণ টাকা 

জভা প্রদান কযদফন। 

১৫  কভ ম 

য়দফ 

জনাফ ফভাাম্মদ যামদ 

ভূইঁিা 

উচ্চভান কাযী  

সপান: 

01719651800  

াআ-সভাআর – 

dotctgdiv@gm

ail.com 

(K-Z ম মন্ত)  

 

জনাফ ফভাোঃ ভনয়জর 

য়ভিা 

াঁট মুদ্রােয়যক কাভ 

কয়ম্পউটায অামযটয  

সপান: ০১৭৪৫-৮৯৪৬৯৭   

াআ-সভাআর – 

monjilmiah201

8@gmail.com   

mailto:monjilmiah2018@gmail.com
mailto:monjilmiah2018@gmail.com
mailto:dotctgdiv@gmail.com
mailto:dotctgdiv@gmail.com
mailto:monjilmiah2018@gmail.com
mailto:monjilmiah2018@gmail.com
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ক্রধভ

কনাং 

সফায নাভ সফা প্রদাদনয 

িধত 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র ও প্রাধপ্তস্থান 

 

সফামূল্য এফাং 

ধযদাধ িধত (মধদ 

থাদক) 

সফা প্রদাদন 

দফ বাচ্চ 

ভয়ীভা 

দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মচাযী 

(নাভ, দফী, ফপান 

নম্বয ও ইমভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

(ঝ) এরয় এফং 

য়ফর অফ এয়ি এয 

ফ কাগজমত্রয 

পমটাকয় 

(ঞ) য়.আয.য় এয পমটাকয় 

(ট) এডক এয আভদায়নস্বত্ব ফভািামফক আভদায়নকৃি কাঁচাভামরয য়যভাণ ও িকযা 

ায কাযখানায প্যামড দায়খর কয়যমি ইমফ 

ঠ) তপধর-১ ানুমায়ী ধনধ বাধযত ধপ’ ধযদাধ (ফকাড নং-১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) 

াংক্রান্ত সেজাযী চারাদনয মূরকধ 

ক্রোঃ 

নং 

এরয় নং 

 ও িায়যখ 

কাঁচা

ভামরয 

নাভ 

H.S 

COD

E 

মূ

ে 

 

য়ফর অফ 

এয়ি নং 

ও িায়যখ 

মূে 

 

য়ফর অফ 

এয়ি নং 

ও িায়যখ 

(A-J ম মন্ত)  

 

১১. ইন্ডায়েিার  

ইভফাট ম 

ফযয়জমেন 

াটি ময়পমকট 

(আই আয 

য়) আভদায়ন 

স্বত্ব 

য়যফিমমনয 

আমফদন  

াংধিষ্ট সফায 

জন্য স্বয়াংম্পূণ ব 

াঅদফদন ওয়ান 

স্ট াধব ব 

সন্টাদয দাধখর। 

াঅদফদন ও 

ধযদ বন 

প্রধতদফদন 

ম বাদরাচনা কদয 

ধিান্ত প্রদান। 

(ক) প্রয়িষ্ঠামনয প্যামড আমফদনত্র ফস্ত্রয়ল্প (য়নফন্ধন ও ওিান স্ট ায়ব ম ফকন্দ্র) 

য়ফয়ধভারা, ২০২১ (নমুনা পযভ-২২) 

(খ) য়নধ মায়যি পূযণকৃি ফস্ত্রয়ল্প (য়নফন্ধন ও ওিান স্ট ায়ব ম ফকন্দ্র) য়ফয়ধভারা, ২০২১ 

পযভ-১৩  

(গ) এনটাইমটরমভন্ট ফায এডক আইআযয় সুায়যমত্রয পমটাকয় 

(ঘ) আভদায়ন নদ নফািন ফই এয পমটাকয় 

(ঙ ) ব্াংক কর্তমক প্রদত্ত আয়থ মক স্বচ্ছরিায প্রিযিনমত্রয পমটাকয় 

 (চ) ফল ৬ (ছি) ভা/১ ফছদযয আভদানীকৃি কাঁচাভামরয য়যভাণ ও মূে য়নম্নয়রয়খি 

ছমক দায়খর কয়যমি ইমফ। (ব্াংমকয প্যামড ব্াংকায কর্তমক িযায়িি) 

 

 

 

 

 

(ছ) এরয় এফং য়ফর অফ এয়ি এয ফ কাগজমত্রয পমটাকয় 

(জ) য়.আয.য় এয পমটাকয়  

(ঝ) আিকয প্রিযিনমত্রয পমটাকয় 

(ঞ) য়রমিন ব্াংক য়যফিমন মর পূমফ ময ব্াংমকয অনায়ত্ত (প্রমমাজয ফেমত্র) 

(ট) ারনাগাদ পািায রাইমন্স-এয পমটাকয় (উৎাদন শুরুয পূমফ ম দায়খর কয়যমি 

ইমফ) 

ক্রোঃ 

নং 

এরয় নং 

 ও িায়যখ 

কাঁচা

ভামর

য নাভ 

H.S 

COD

E 

মূ

ে 

 

য়ফর অফ 

এয়ি নং ও 

িায়যখ 

মূে 

 

য়ফর অফ 

এয়ি নং ও 

িায়যখ 

        

ফস্ত্রয়ল্প (য়নফন্ধন ও 

ওিান স্ট ায়ব ম 

ফকন্দ্র) য়ফয়ধভারা, 

২০২১ এয িপয়র-১ 

অনুমািী য়নধ মায়যি য়প’ 

ভাধযচারক, ফস্ত্র 

াধধদপ্তয ফযাফয 

১,০০০/- টাকা মূদল্যয  

সেজাযী চারান সকাড 

(১-৪১৩১-০০০১-

১৮১৬) এ উি 

ধযভাণ টাকা 

জভা প্রদান কযদফন। 

১৫ 

কভ ময়দফ 

জনাফ ফভাাম্মদ যামদ 

ভূইঁিা 

উচ্চভান কাযী  

সপান: 

01719651800  

াআ-সভাআর – 

dotctgdiv@gm

ail.com 

(K-Z ম মন্ত)  

 

জনাফ ফভাোঃ ভনয়জর 

য়ভিা 

াঁট মুদ্রােয়যক কাভ 

কয়ম্পউটায অামযটয  

সপান: ০১৭৪৫-৮৯৪৬৯৭   

াআ-সভাআর – 

monjilmiah201

8@gmail.com   

(A-J ম মন্ত)  

 

mailto:dotctgdiv@gmail.com
mailto:dotctgdiv@gmail.com
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mailto:monjilmiah2018@gmail.com
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ক্রধভ

কনাং 

সফায নাভ সফা প্রদাদনয 

িধত 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র ও প্রাধপ্তস্থান 

 

সফামূল্য এফাং 

ধযদাধ িধত (মধদ 

থাদক) 

সফা প্রদাদন 

দফ বাচ্চ 

ভয়ীভা 

দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মচাযী 

(নাভ, দফী, ফপান 

নম্বয ও ইমভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ঠ) তপধর-১ ানুমায়ী ধনধ বাধযত ধপ’ ধযদাধ (ফকাড নং-১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) 

াংক্রান্ত সেজাযী চারাদনয মূরকধ 

১২.  ইভমাট ম 

াযয়ভট 

(আই য়)  

জাধযয 

স্যাধয 

াংধিষ্ট সফায 

জন্য স্বয়াংম্পূণ ব 

াঅদফদন ওয়ান 

স্ট াধব ব 

সন্টাদয দাধখর। 

াঅদফদন 

ম বাদরাচনা কদয 

ধিান্ত প্রদান। 

(ক) প্রয়িষ্ঠামনয প্যামড আমফদনত্র ; ফস্ত্রয়ল্প (য়নফন্ধন ও ওিান স্ট ায়ব ম ফকন্দ্র) 

য়ফয়ধভারা, ২০২১ (নমুনা পযভ-২২) 

(খ) য়নধ মায়যি পূযণকৃি ফস্ত্রয়ল্প (য়নফন্ধন ও ওিান স্ট ায়ব ম ফকন্দ্র) য়ফয়ধভারা, ২০২১  

পযভ-১৪  

(গ) ফপ্রা-পযভা ইনবমি(য় আই) - এয পমটাকয় 

(ঘ) ইনবমিজ- এয পমটাকয়  

(ঙ) প্যায়কং য়রষ্ট - এয পমটাকয় 

(চ) য়ফর অফ ফরয়ডং - এয পমটাকয় 

(ছ) প্রয়িষ্ঠামনয য়নজস্ব প্যামড ফভয়নাযীজ/মন্ত্রাংময িায়রকা ৩ কয় 

জ) তপধর-১ ানুমায়ী ধনধ বাধযত ধপ’ ধযদাধ (ফকাড নং-১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) 

াংক্রান্ত সেজাযী চারাদনয মূরকধ। 

ফস্ত্রয়ল্প (য়নফন্ধন ও 

ওিান স্ট ায়ব ম 

ফকন্দ্র) য়ফয়ধভারা, 

২০২১ এয িপয়র-১ 

অনুমািী য়নধ মায়যি য়প’ 

ভাধযচারক, ফস্ত্র 

াধধদপ্তয ফযাফয 

১,০০০/- টাকা মূদল্যয  

সেজাযী চারান সকাড 

(১-৪১৩১-০০০১-

১৮১৬) এ উি 

ধযভাণ টাকা 

জভা প্রদান কযদফন। 

৭ কভ ম 

য়দফ 

জনাফ ফভাাম্মদ যামদ 

ভূইঁিা 

উচ্চভান কাযী  

সপান: 

01719651800  

াআ-সভাআর – 

dotctgdiv@gm

ail.com 

(K-Z ম মন্ত)  

 

জনাফ ফভাোঃ ভনয়জর 

য়ভিা 

াঁট মুদ্রােয়যক কাভ 

কয়ম্পউটায অামযটয  

সপান: ০১৭৪৫-৮৯৪৬৯৭   

াআ-সভাআর – 

monjilmiah201

8@gmail.com   

(A-J ম মন্ত)  

 

১৩. ফভয়ন 

ছাড়কযমণয 

সুায়য 

াংধিষ্ট সফায 

জন্য স্বয়াংম্পূণ ব 

াঅদফদন ওয়ান 

স্ট াধব ব 

সন্টাদয দাধখর। 

াঅদফদন 

ম বাদরাচনা কদয 

ধিান্ত প্রদান। 

(ক) প্রয়িষ্ঠামনয প্যামড আমফদনত্র ; ফস্ত্রয়ল্প (য়নফন্ধন ও ওিান স্ট ায়ব ম ফকন্দ্র) 

য়ফয়ধভারা, ২০২১ (নমুনা পযভ-২২) 

(খ) য়নধ মায়যি পূযণকৃি ফস্ত্রয়ল্প (য়নফন্ধন ও ওিান স্ট ায়ব ম ফকন্দ্র) য়ফয়ধভারা, ২০২১  

পযভ-১৫  

(গ) ফপ্রা-পযভা ইনবমি(য় আই)-এয পমটাকয় (ব্াংক কর্তমক িযায়িি) 

(ঘ) এরয় - এয পমটাকয় (ব্াংক কর্তমক িযায়িি)  

(ঙ) য়এআই - এয পমটাকয় (ফিরামযয ফেমত্র) 

(চ) ইনবমি- এয পমটাকয় (ব্াংক কর্তমক িযায়িি) 

(ছ) প্যায়কং য়রষ্ট - এয পমটাকয় (ব্াংক কর্তমক িযায়িি)  

ফস্ত্রয়ল্প (য়নফন্ধন ও 

ওিান স্ট ায়ব ম 

ফকন্দ্র) য়ফয়ধভারা, 

২০২১ এয িপয়র-১ 

অনুমািী য়নধ মায়যি য়প’ 

ভাধযচারক, ফস্ত্র 

াধধদপ্তয ফযাফয 

১,০০০/- টাকা মূদল্যয  

সেজাযী চারান সকাড 

৩  কভ ম 

য়দফ 

জনাফ ফভাাম্মদ যামদ 

ভূইঁিা 

উচ্চভান কাযী  

সপান: 

01719651800  

াআ-সভাআর – 

dotctgdiv@gm

ail.com 

(K-Z ম মন্ত)  

 

জনাফ ফভাোঃ ভনয়জর 

mailto:dotctgdiv@gmail.com
mailto:dotctgdiv@gmail.com
mailto:monjilmiah2018@gmail.com
mailto:monjilmiah2018@gmail.com
mailto:dotctgdiv@gmail.com
mailto:dotctgdiv@gmail.com


Page 12 of 23 

 

ক্রধভ

কনাং 

সফায নাভ সফা প্রদাদনয 

িধত 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র ও প্রাধপ্তস্থান 

 

সফামূল্য এফাং 

ধযদাধ িধত (মধদ 

থাদক) 

সফা প্রদাদন 

দফ বাচ্চ 

ভয়ীভা 

দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মচাযী 

(নাভ, দফী, ফপান 

নম্বয ও ইমভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

(জ) য়ফর অফ ফরয়ডং - এয পমটাকয় (ব্াংক কর্তমক িযায়িি) 

(ঝ) ংয়িষ্ট য়ভয়িয প্রিযিনত্র-এয পমটাকয় (যায়য ফটক্সটাইর ফভয়নাযীজ না 

ইমর)  

(ঞ) প্রয়িষ্ঠামনয য়নজস্ব প্যামড ফভয়নাযীজ ফা মন্ত্রাংময িায়রকা ৩ কয়  

ট) তপধর-১ ানুমায়ী ধনধ বাধযত ধপ’ ধযদাধ (ফকাড নং-১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) 

াংক্রান্ত সেজাযী চারাদনয মূরকধ। 

(১-৪১৩১-০০০১-

১৮১৬) এ উি 

ধযভাণ টাকা 

জভা প্রদান কযদফন। 

য়ভিা 

াঁট মুদ্রােয়যক কাভ 

কয়ম্পউটায অামযটয  

সপান: ০১৭৪৫-৮৯৪৬৯৭   

াআ-সভাআর – 

monjilmiah201

8@gmail.com   

(A-J ম মন্ত)  

 

১৪. ধফদদধ 

নাগধযকদদয 

ওয়াকব 

াযধভট 

স্যাধয 

াংধিষ্ট সফায 

জন্য স্বয়াংম্পূণ ব 

াঅদফদন ওয়ান 

স্ট াধব ব 

সন্টাদয দাধখর। 

াঅদফদন 

ম বাদরাচনা কদয 

ধিান্ত প্রদান। 

(ক) প্রয়িষ্ঠামনয প্যামড আমফদনত্র; ফস্ত্রয়ল্প (য়নফন্ধন ও ওিান স্ট ায়ব ম ফকন্দ্র) 

য়ফয়ধভারা, ২০২১ (নমুনা পযভ-২২) 

(খ) য়নধ মায়যি পূযণকৃি ফস্ত্রয়ল্প (য়নফন্ধন ও ওিান স্ট ায়ব ম ফকন্দ্র) য়ফয়ধভারা, ২০২১ 

পযভ-১৬  

(গ) য়রয়ভমটড ফকাম্পানী ইমর ফভমভামযন্ডাভ এন্ড আটি মকযার অপ এযামায়মিন এফং 

াটি ময়পমকট অপ ইনকম মামযন- এয পমটাকয় । অংীদায়য প্রয়িষ্ঠান ইমর অংীদায়য 

চুয়িমত্রয পমটাকয় 

ঘ) নমদয পমটাকয় 

(ঙ) ধযচারন ম বদদয বায কাম বধফফযণীয কয় (উি কাম বধফফযণীফি আমফদনকাযীয 

নাভ, দফী, কভ মানুভয়ি প্রাপ্ত সুয়ফধায়দ ইিযায়দ উমেখ থায়কমি ইমফ)  

(চ) য়নমিাগত্র ফা চুয়িমত্রয পমটাকয় 

(ছ য়বা ম্বয়রি পূণ মাঙ্গ ামামট ময পমটাকয় 

(জ) য়ফমদী নাগয়যমকয য়োগি ও ফাগি ফমাগ্যিা এফং অয়বজ্ঞিা নদমত্রয 

পমটাকয় (ইংমযজীমি) 

(ঝ) য়নমিাগ য়ফজ্ঞয়প্তয পমটাকয় ( জািীি দদয়নক/ওমিফ াইট) 

(ঞ) ইমিাপূমফ ম স্থানীি ফকান প্রয়িষ্ঠামনয ভাধ্যমভ কভ মানুভয়ি গ্রণ কযা ইমর উা 

ফায়িমরয পমটাকয়, য়যয়রজ অড মামযয পমটাকয়, আিকয য়যমামধয প্রিযিনমত্রয 

পমটাকয় 

ট) তপধর-১ ানুমায়ী ধনধ বাধযত ধপ ’ ধযদাধ (ফকাড নং-১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) 

াংক্রান্ত সেজাযী চারাদনয মূরকধ। 

ফস্ত্রয়ল্প (য়নফন্ধন ও 

ওিান স্ট ায়ব ম 

ফকন্দ্র) য়ফয়ধভারা, 

২০২১ এয িপয়র-১ 

অনুমািী য়নধ মায়যি য়প’ 

ভাধযচারক, ফস্ত্র 

াধধদপ্তয ফযাফয 

১,০০০/- টাকা মূদল্যয  

সেজাযী চারান সকাড 

(১-৪১৩১-০০০১-

১৮১৬) এ উি 

ধযভাণ টাকা 

জভা প্রদান কযদফন। 

১৫ 

কভ বধদফ 

জনাফ ফভাাম্মদ যামদ 

ভূইঁিা 

উচ্চভান কাযী  

সপান: 

01719651800  

াআ-সভাআর – 

dotctgdiv@gm

ail.com 

(K-Z ম মন্ত)  

 

জনাফ ফভাোঃ ভনয়জর 

য়ভিা 

াঁট মুদ্রােয়যক কাভ 

কয়ম্পউটায অামযটয  

সপান: ০১৭৪৫-৮৯৪৬৯৭   

াআ-সভাআর – 

monjilmiah201

8@gmail.com   

(A-J ম মন্ত)  

 

 

mailto:monjilmiah2018@gmail.com
mailto:monjilmiah2018@gmail.com
mailto:dotctgdiv@gmail.com
mailto:dotctgdiv@gmail.com
mailto:monjilmiah2018@gmail.com
mailto:monjilmiah2018@gmail.com
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ক্রধভ

কনাং 

সফায নাভ সফা প্রদাদনয 

িধত 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র ও প্রাধপ্তস্থান 

 

সফামূল্য এফাং 

ধযদাধ িধত (মধদ 

থাদক) 

সফা প্রদাদন 

দফ বাচ্চ 

ভয়ীভা 

দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মচাযী 

(নাভ, দফী, ফপান 

নম্বয ও ইমভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১৫. ধফদদধ 

নাগধযকদদয 

ধবা প্রাধপ্তয 

স্যাধয 

াংধিষ্ট সফায 

জন্য স্বয়াংম্পূণ ব 

াঅদফদন ওয়ান 

স্ট াধব ব 

সন্টাদয দাধখর। 

াঅদফদন 

ম বাদরাচনা কদয 

ধিান্ত প্রদান। 

(ক) প্রয়িষ্ঠামনয প্যামড আমফদনত্র; ফস্ত্রয়ল্প (য়নফন্ধন ও ওিান স্ট ায়ব ম ফকন্দ্র) 

য়ফয়ধভারা, ২০২১ (নমুনা পযভ-২২) 

(খ) য়নধ মায়যি পূযণকৃি ফস্ত্রয়ল্প (য়নফন্ধন ও ওিান স্ট ায়ব ম ফকন্দ্র) য়ফয়ধভারা, ২০২১ 

পযভ-১৭  

(গ) য়রয়ভমটড ফকাম্পানী ইমর ফভমভামযন্ডাভ এন্ড আটি মকযার অপ এযামায়মিন এফং 

াটি ময়পমকট অপ ইনকম মামযন- এয পমটাকয় । অংীদায়য প্রয়িষ্ঠান ইমর অংীদায়য 

চুয়িমত্রয পমটাকয় 

ঘ) নমদয পমটাকয় 

(ঙ) ধযচারন ম বদদয বায কাম বধফফযণীয কয় (উি কাম বধফফযণীফি আমফদনকাযীয 

নাভ, দফী, কভ মানুভয়ি প্রাপ্ত সুয়ফধায়দ ইিযায়দ উমেখ থায়কমি ইমফ) 

(চ) য়নমিাগত্র ফা চুয়িমত্রয পমটাকয় 

ছ) তপধর-১ ানুমায়ী ধনধ বাধযত ধপ’ ধযদাধ (ফকাড নং-১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) 

াংক্রান্ত সেজাযী চারাদনয মূরকধ। 

ফস্ত্রয়ল্প (য়নফন্ধন ও 

ওিান স্ট ায়ব ম 

ফকন্দ্র) য়ফয়ধভারা, 

২০২১ এয িপয়র-১ 

অনুমািী য়নধ মায়যি য়প’ 

ভাধযচারক, ফস্ত্র 

াধধদপ্তয ফযাফয 

১,০০০/- টাকা মূদল্যয  

সেজাযী চারান সকাড 

(১-৪১৩১-০০০১-

১৮১৬) এ উি 

ধযভাণ টাকা 

জভা প্রদান কযদফন। 

১৫ 

কভ বধদফ 

জনাফ ফভাাম্মদ যামদ 

ভূইঁিা 

উচ্চভান কাযী  

সপান: 

01719651800  

াআ-সভাআর – 

dotctgdiv@gm

ail.com 

(K-Z ম মন্ত)  

 

জনাফ ফভাোঃ ভনয়জর 

য়ভিা 

াঁট মুদ্রােয়যক কাভ 

কয়ম্পউটায অামযটয  

সপান: ০১৭৪৫-৮৯৪৬৯৭   

াআ-সভাআর – 

monjilmiah201

8@gmail.com   

(A-J ম মন্ত)  

 

১৬. সডপাড ব 

সদভন্ট 

স্যাধয  

াংধিষ্ট সফায 

জন্য স্বয়াংম্পূণ ব 

াঅদফদন ওয়ান 

স্ট াধব ব 

সন্টাদয দাধখর। 

াঅদফদন 

ম বাদরাচনা কদয 

ধিান্ত প্রদান। 

(ক) প্রয়িষ্ঠামনয প্যামড আমফদনত্র; ফস্ত্রয়ল্প (য়নফন্ধন ও ওিান স্ট ায়ব ম ফকন্দ্র) 

য়ফয়ধভারা, ২০২১ (নমুনা পযভ-২২) 

খ) য়নধ মায়যি পূযণকৃি ফস্ত্রয়ল্প (য়নফন্ধন ও ওিান স্ট ায়ব ম ফকন্দ্র) য়ফয়ধভারা, ২০২১ 

পযভ-১৮  

(গ) য়আই ফা ফর কণ্ট্রাক ফা ইনমডন্ট-এয িযায়িি পমটাকয় 

(ঘ) এরয়য  পমটাকয় (প্রমমাজয ফেমত্র)  

(ঙ) ধযচারন ম বদদয বায কাম বধফফযণীয কয় 

(চ) ব্াংক অনায়ত্তমত্রয পমটাকয় 

ছ) ব্াংক কর্তমক প্রদত্ত আয়থ মক স্বচ্ছরিায প্রিযিনমত্রয পমটাকয় 

(জ) আভদানীিব্ ফভয়মনয িায়রকা-এয কয় 

(ঝ) তপধর-১ ানুমায়ী ধনধ বাধযত ধপ ’ ধযদাধ (ফকাড নং-১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) 

াংক্রান্ত সেজাযী চারাদনয মূরকধ। 

ফস্ত্রয়ল্প (য়নফন্ধন ও 

ওিান স্ট ায়ব ম 

ফকন্দ্র) য়ফয়ধভারা, 

২০২১ এয িপয়র-১ 

অনুমািী য়নধ মায়যি য়প’ 

ভাধযচারক, ফস্ত্র 

াধধদপ্তয ফযাফয 

১,০০০/- টাকা মূদল্যয  

সেজাযী চারান সকাড 

(১-৪১৩১-০০০১-

১৮১৬) এ উি 

ধযভাণ টাকা 

জভা প্রদান কযদফন। 

১৫ 

কভ বধদফ 

জনাফ ফভাাম্মদ যামদ 

ভূইঁিা 

উচ্চভান কাযী  

সপান: 

01719651800  

াআ-সভাআর – 

dotctgdiv@gm

ail.com 

(K-Z ম মন্ত)  

 

জনাফ ফভাোঃ ভনয়জর 

য়ভিা 

াঁট মুদ্রােয়যক কাভ 

কয়ম্পউটায অামযটয  

সপান: ০১৭৪৫-৮৯৪৬৯৭   

mailto:dotctgdiv@gmail.com
mailto:dotctgdiv@gmail.com
mailto:monjilmiah2018@gmail.com
mailto:monjilmiah2018@gmail.com
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ক্রধভ

কনাং 

সফায নাভ সফা প্রদাদনয 

িধত 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র ও প্রাধপ্তস্থান 

 

সফামূল্য এফাং 

ধযদাধ িধত (মধদ 

থাদক) 

সফা প্রদাদন 

দফ বাচ্চ 

ভয়ীভা 

দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মচাযী 

(নাভ, দফী, ফপান 

নম্বয ও ইমভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

াআ-সভাআর – 

monjilmiah201

8@gmail.com   

(A-J ম মন্ত)  

 

১৭. বফদদধক 

ঋদণয 

ানাধিত্র 

াংধিষ্ট সফায 

জন্য স্বয়াংম্পূণ ব 

াঅদফদন ওয়ান 

স্ট াধব ব 

সন্টাদয দাধখর। 

াঅদফদন 

ম বাদরাচনা কদয 

ধিান্ত প্রদান। 

(ক) প্রয়িষ্ঠামনয প্যামড আমফদনত্র; ফস্ত্রয়ল্প (য়নফন্ধন ও ওিান স্ট ায়ব ম ফকন্দ্র) 

য়ফয়ধভারা, ২০২১ (নমুনা পযভ-২২) 

(খ) য়নধ মায়যি পূযণকৃি ফস্ত্রয়ল্প (য়নফন্ধন ও ওিান স্ট ায়ব ম ফকন্দ্র) য়ফয়ধভারা, ২০২১ 

পযভ-১৯  

(গ) ঋণ অনুমভাদমনয কয় /য়আই/য়ফক্রি চুয়িত্র (ব্াংক কর্তমক িযায়িি) 

(ঘ) ধযচারন ম বদদয বায কাম বধফফযণী 

(চ) ব্াংক অনায়ত্ত মত্রয পমটাকয় 

ছ) ব্াংক কর্তমক প্রদত্ত আয়থ মক স্বচ্ছরিায প্রিযিনমত্রয পমটাকয় 

(চ) আভদানীিব্ ফভয়মনয িায়রকা 

(জ) তপধর-১ ানুমায়ী ধনধ বাধযত ধপ’ ধযদাধ (ফকাড নং-১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) 

াংক্রান্ত সেজাযী চারাদনয মূরকধ। 

ফস্ত্রয়ল্প (য়নফন্ধন ও 

ওিান স্ট ায়ব ম 

ফকন্দ্র) য়ফয়ধভারা, 

২০২১ এয িপয়র-১ 

অনুমািী য়নধ মায়যি য়প’ 

ভাধযচারক, ফস্ত্র 

াধধদপ্তয ফযাফয 

১,০০০/- টাকা মূদল্যয  

সেজাযী চারান সকাড 

(১-৪১৩১-০০০১-

১৮১৬) এ উি 

ধযভাণ টাকা 

জভা প্রদান কযদফন। 

১৫ 

কভ বধদফ 

জনাফ ফভাাম্মদ যামদ 

ভূইঁিা 

উচ্চভান কাযী  

সপান: 

01719651800  

াআ-সভাআর – 

dotctgdiv@gm

ail.com 

(K-Z ম মন্ত)  

 

জনাফ ফভাোঃ ভনয়জর 

য়ভিা 

াঁট মুদ্রােয়যক কাভ 

কয়ম্পউটায অামযটয  

সপান: ০১৭৪৫-৮৯৪৬৯৭   

াআ-সভাআর – 

monjilmiah201

8@gmail.com   

(A-J ম মন্ত)  

  

১৮. কদপাধজট 

নদ 

াংধিষ্ট সফায 

জন্য স্বয়াংম্পূণ ব 

াঅদফদন ওয়ান 

স্ট াধব ব 

সন্টাদয দাধখর। 

াঅদফদন ও 

ধযদ বন 

প্রধতদফদন 

(ক) প্রয়িষ্ঠামনয প্যামড আমফদনত্র; ফস্ত্রয়ল্প (য়নফন্ধন ও ওিান স্ট ায়ব ম ফকন্দ্র) 

য়ফয়ধভারা, ২০২১ (নমুনা পযভ-২২) 

খ) য়নধ মায়যি পূযণকৃি ফস্ত্রয়ল্প (য়নফন্ধন ও ওিান স্ট ায়ব ম ফকন্দ্র) য়ফয়ধভারা, ২০২১ 

পযভ-২০  

(গ) নদ ও নদ ংমাধমনয পমটাকয় (ময়দ থামক) 

ঘ) কাযখানাি ংস্থায়ি ফভয়নাযীমজয িায়রকা 

(ঙ) ধযচারন ম বদদয বায কাম বধফফযণী 

(চ) ারনাগাদ ফেড রাইমমন্স-এয পমটাকয় 

ফস্ত্রয়ল্প (য়নফন্ধন ও 

ওিান স্ট ায়ব ম 

ফকন্দ্র) য়ফয়ধভারা, 

২০২১ এয িপয়র-১ 

অনুমািী য়নধ মায়যি য়প’ 

ভাধযচারক, ফস্ত্র 

াধধদপ্তয ফযাফয 

১,০০০/- টাকা মূদল্যয  

১৫ 

কভ বধদফ 

জনাফ ফভাাম্মদ যামদ 

ভূইঁিা 

উচ্চভান কাযী  

সপান: 

01719651800  

াআ-সভাআর – 

dotctgdiv@gm

ail.com 

(K-Z ম মন্ত)  
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mailto:monjilmiah2018@gmail.com
mailto:dotctgdiv@gmail.com
mailto:dotctgdiv@gmail.com
mailto:monjilmiah2018@gmail.com
mailto:monjilmiah2018@gmail.com
mailto:dotctgdiv@gmail.com
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ক্রধভ

কনাং 

সফায নাভ সফা প্রদাদনয 

িধত 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র ও প্রাধপ্তস্থান 

 

সফামূল্য এফাং 

ধযদাধ িধত (মধদ 

থাদক) 

সফা প্রদাদন 

দফ বাচ্চ 

ভয়ীভা 

দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মচাযী 

(নাভ, দফী, ফপান 

নম্বয ও ইমভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ম বাদরাচনা কদয 

ধিান্ত প্রদান।  

(ছ) ারনাগাদ পািায রাইমন্স-এয পমটাকয় 

জ) তপধর-১ ানুমায়ী ধনধ বাধযত ধপ’ ধযদাধ (ফকাড নং-১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) 

াংক্রান্ত সেজাযী চারাদনয মূরকধ। 

সেজাযী চারান সকাড 

(১-৪১৩১-০০০১-

১৮১৬) এ উি 

ধযভাণ টাকা 

জভা প্রদান কযদফন। 

জনাফ ফভাোঃ ভনয়জর 

য়ভিা 

াঁট মুদ্রােয়যক কাভ 

কয়ম্পউটায অামযটয  

সপান: ০১৭৪৫-৮৯৪৬৯৭   

াআ-সভাআর – 

monjilmiah201

8@gmail.com   

(A-J ম মন্ত)  

 

১৯. ফন্ড 

রাাআদদে 

এাআচ এ 

সকাড 

াংদমাজদনয 

স্যাধয 

াংধিষ্ট সফায 

জন্য স্বয়াংম্পূণ ব 

াঅদফদন ওয়ান 

স্ট াধব ব 

সন্টাদয দাধখর। 

াঅদফদন 

ম বাদরাচনা কদয 

ধিান্ত প্রদান। 

ক) প্রয়িষ্ঠামনয প্যামড আমফদনত্র; ফস্ত্রয়ল্প (য়নফন্ধন ও ওিান স্ট ায়ব ম ফকন্দ্র) 

য়ফয়ধভারা, ২০২১ (নমুনা পযভ-২২) 

খ) য়নধ মায়যি পূযণকৃি ফস্ত্রয়ল্প (য়নফন্ধন ও ওিান স্ট ায়ব ম ফকন্দ্র) য়ফয়ধভারা, ২০২১ 

পযভ-২১  

(গ) ফন্ড রাাআদদেয পদটাকধ 

(ঘ) এাআচ. এ সকাড কাঁচাভাদরয তাধরকা 

(ঙ) এনটাাআদটরদভন্ট সায এডক ফা ধনয়ধভত াঅাআ াঅয ধ স্যাধযদত্রয 

পদটাকধ 

(চ) াঅভদাধন ধনফন্ধন নদ এয পদটাকধ (াঅাআ াঅয ধ া ফাআ) 

(ছ) যপ্তাধন ধনফন্ধন নদ এয পদটাকধ ( াআাঅযধ) 

(জ) ব্যাাংক কর্তবক প্রদি াঅধথ বক স্বচ্ছরতায প্রতযয়নদত্রয পদটাকধ 

(ঝ) াঅয়কয প্রতযয়নদত্রয পদটাকধ 

(ঞ) তপধর-১ ানুমায়ী ধনধ বাধযত ধপ’ ধযদাধ (ফকাড নং-১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) 

াংক্রান্ত সেজাযী চারাদনয মূরকধ। 

য়ফয়ধভারা, ২০২১ এয 

িপয়র-১ অনুমািী 

য়নধ মায়যি য়প’ 

ভাধযচারক, ফস্ত্র 

াধধদপ্তয ফযাফয 

১,০০০/- টাকা মূদল্যয  

সেজাযী চারান সকাড 

(১-৪১৩১-০০০১-

১৮১৬) এ উি 

ধযভাণ টাকা 

জভা প্রদান কযদফন। 

১৫ কভ ব 

ধদফ 

জনাফ ফভাাম্মদ যামদ 

ভূইঁিা 

উচ্চভান কাযী  

সপান: 

01719651800  

াআ-সভাআর – 

dotctgdiv@gm

ail.com 

(K-Z ম মন্ত)  

 

জনাফ ফভাোঃ ভনয়জর 

য়ভিা 

াঁট মুদ্রােয়যক কাভ 

কয়ম্পউটায অামযটয  

সপান: ০১৭৪৫-৮৯৪৬৯৭   

াআ-সভাআর – 

monjilmiah201

8@gmail.com   

(A-J ম মন্ত)  
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২.২ প্রাধতষ্ঠাধনক সফা 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ক্রধভ

কনাং 

সফায নাভ সফা প্রদাদনয িধত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

ও প্রাধপ্তস্থান 

 

সফামূল্য এফাং 

ধযদাধ িধত (মধদ 

থাদক) 

সফা প্রদাদন দফ বাচ্চ 

ভয়ীভা 

দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কভ বকতবা (নাভ,দধফ, সপান  নম্বয ও 

াআদভাআর) 

১. কভ বচাযীদদয ফদধর াংক্রান্ত 

কাম বাফরী 

প্রধান কাম মারমি ত্র 

অগ্রগাভী কযা ি।  

াংধিষ্ট 

প্রধতষ্ঠান/াখায 

চাধদা ত্র 

ধফনা মূদল্য প্রস্তাফ াওয়ায য ০৭ 

(াত)  কভ বধদফ 

জনাফ ইয়িোঃ পারুক আম্মদ 

উধযচারক  

সপানাঃ ০৩১-৭২৪৫৮৪  

াআ-সভাআরাঃ dotctgdiv@gmail.com 

২. কভ বকতবাদদয ফাধল বক 

সগানীয় ানুদফদন াংগ্র 

ও াংযক্ষণ 

চাকুযী াংক্রান্ত াভধগ্রক 

ধফলয় মূল্যায়ন কদয  ফাধল বক 

সগানীয় ানুদফদন সদয়া য় 

ফাধল বক সগানীয় 

ানুদফদন পযভ, 

াংধিষ্ট প্রধতষ্ঠাদনয 

সস্টায 

ধফনা মূদল্য দাধখদরয য ৩০ (ধত্র) 

কভ বধদফ 

জনাফ ইয়িোঃ পারুক আম্মদ 

উধযচারক  

সপানাঃ ০৩১-৭২৪৫৮৪  

াআ-সভাআরাঃ dotctgdiv@gmail.com 

৩.  কভ বচাযীদদয ফাধল বক 

সগানীয় ানুদফদন াংগ্র 

ও াংক্রান্ত  মাফতীয় 

কাম বাফরী 

চাকুযী াংক্রান্ত াভধগ্রক 

ধফলয় মূল্যায়ন কদয  ফাধল বক 

সগানীয় ানুদফদন সদয়া য় 

ফাধল বক সগানীয় 

ানুদফদন পযভ, 

াংধিষ্ট প্রধতষ্ঠাদনয 

সস্টায 

ধফনা মূদল্য দাধখদরয য  ৩০ 

(ধত্র) কভ বধদফ 

 

জনাফ ইয়িোঃ পারুক আম্মদ 

উধযচারক  

সপানাঃ ০৩১-৭২৪৫৮৪  

াআ-সভাআরাঃ dotctgdiv@gmail.com 

৪ য়যচারন ফামজট প্রাক্করন ও 

প্রমেণ প্রস্তুি ফা ংমাধন 

প্রধান কাম মারমি ফামজট 

চায়দাত্র অগ্রগাভী কযা ি।   

অথ ম ভন্ত্রণারি, ফস্ত্র ও 

াট ভন্ত্রণারি এফং 

ফস্ত্র অয়ধদপ্তমযয 

আওিাধীন কাম মারি 

/প্রয়িষ্ঠানমূ 

অনরাইন এফং মত্রয 

ভাধ্যমভ 

য়ফনামূমে জনাফ ইয়িোঃ পারুক আম্মদ 

উধযচারক  

সপানাঃ ০৩১-৭২৪৫৮৪  

াআ-সভাআরাঃ dotctgdiv@gmail.com 

৫ য়যচারন ফামজট য়ফবাজন প্রধান কাম মারমি ফামজট 

চায়দাত্র অগ্রগাভী কযা ি।    

অথ ম ভন্ত্রণারি, ফস্ত্র ও 

াট ভন্ত্রণারি এফং 

ফস্ত্র অয়ধদপ্তমযয 

আওিাধীন কাম মারি 

/প্রয়িষ্ঠানমূ 

অনরাইন এফং মত্রয 

ভাধ্যমভ 

য়ফনামূমে জনাফ ইয়িোঃ পারুক আম্মদ 

উধযচারক  

সপানাঃ ০৩১-৭২৪৫৮৪  

াআ-সভাআরাঃ dotctgdiv@gmail.com  

৬ য়যচারন  ফামজট এয ব্ি 

য়ফফযণী 

অথ মফছমযয ভমধ্য এফং প্রাপ্ত 

মত্রয ভিীভা অনুমািী প্রয়ি 

ভাময ৫ কভ ম য়দফময ভমধ্য 

 

অথ ম ভন্ত্রণারি, ফস্ত্র ও 

াট ভন্ত্রণারি এফং 

ফস্ত্র অয়ধদপ্তমযয 

আওিাধীন কাম মারি 

/প্রয়িষ্ঠানমূ 

অনরাইন এফং মত্রয 

ভাধ্যমভ 

য়ফনামূমে জনাফ ইয়িোঃ পারুক আম্মদ 

উধযচারক  

সপানাঃ ০৩১-৭২৪৫৮৪  

াআ-সভাআরাঃ dotctgdiv@gmail.com  
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ক্রধভ

কনাং 

সফায নাভ সফা প্রদাদনয িধত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

ও প্রাধপ্তস্থান 

 

সফামূল্য এফাং 

ধযদাধ িধত (মধদ 

থাদক) 

সফা প্রদাদন দফ বাচ্চ 

ভয়ীভা 

দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কভ বকতবা (নাভ,দধফ, সপান  নম্বয ও 

াআদভাআর) 

৭ ফাদজট ফাস্তফায়ন ও 

ধযকল্পনা প্রণয়ন 

ফাদজট ফযাদ্দ প্রাধপ্তয ধত্র 

কভ বধদফদয ভদে ফা ফাধল বক 

কভ বপাদন চুধি ানুমাধয় 

 

অথ ম ভন্ত্রণারি, ফস্ত্র ও 

াট ভন্ত্রণারি এফং 

ফস্ত্র অয়ধদপ্তমযয 

আওিাধীন কাম মারি 

/প্রয়িষ্ঠানমূ 

অনরাইন এফং মত্রয 

ভাধ্যমভ 

য়ফনামূমে জনাফ ইয়িোঃ পারুক আম্মদ 

উধযচারক  

সপানাঃ ০৩১-৭২৪৫৮৪  

াআ-সভাআরাঃ dotctgdiv@gmail.com 

৮ ফাধল বক ক্রয় ধযকল্পনা প্রণয়ন ফাদজট ফযাদ্দ প্রাধপ্তয ধত্র 

কভ বধদফদয ভদে ফা ফাধল বক 

কভ বপাদন চুধি ানুমাধয় 

 

 অনরাইন এফং মত্রয 

ভাধ্যমভ 

য়ফনামূমে জনাফ ইয়িোঃ পারুক আম্মদ 

উধযচারক  

সপানাঃ ০৩১-৭২৪৫৮৪  

াআ-সভাআরাঃ dotctgdiv@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 18 of 23 

 

 

২.৩ অবযন্তযীণ ফফা  

 

ক্রয়ভক 

নং 

ফফায নাভ ফফা প্রদান দ্ধয়ি প্রমিাজনীি কাগজত্র এফং প্রায়প্তস্থান ফফামূে এফং 

য়যমাধ দ্ধয়ি 

ফফা প্রদামন মফ মাচ্চ 

ভিীভা 

দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকিমা (নাভ, দফী, 

ফপান নম্বয ও ইমভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ সনন ও াঅনুদতাধলক 

ভঞ্জুযী 

াঅদফদন াওয়ায 

য সনন ভঞ্জুযীয 

জন্য ত্র অগ্রগাভী 

কযা। 

ক) াঅদফদন 

খ) ধনধ বাধযত সনন পযভ ২.১ (াংদমাজনী-৪) 

(াধযফাধযক সনদনয সক্ষদত্র পযভ নাং-২.২ াংদমাজনী-

০৫) 

গ) াআএরধধ (াংদমাজনী-১) 

ঘ) উিযাধধকায সঘালণাত্র (াংদমাজনী-০২) 

ঙ) নমুনা স্বাক্ষয ও াঁচ াঅঙ্গুদরয ছা (াংদমাজনী-০৫) 

চ) না-দাফী নদ ত্র (াংদমাজনী-০৮) 

ছ) াফয াঅদদদয কধ 

জ) চাকধয ফধ (৩য় ও ৪থ ব সেধণয কভ বচাযীদদয সক্ষদত্র) 

ঝ) চাকধযয ধফফযণী (১ভ ও ২য় সেধণয সক্ষদত্র) 

ঞ) চাকধয স্থায়ীকযদণয/ধনয়ধভত কযদণয াঅদদ 

ট) াটদাট ব াাআদজয ০৪ (চায) কধ ছধফ 

ঠ) জাতীয় ধযচয় ত্র। 

ড) মৃত্যয নদ (াধযফাধযক সনদনয সক্ষদত্র) 

ঢ) উিযাধধকায নদত্র ও াধববাফক ভদনানয়ন 

(াধযফাধযক সনদনয সক্ষদত্র) 

ণ) নন-ম্যাধযজ নদত্র (াধযফাধযক সনদনয সক্ষদত্র) 

কযাডায কভ বকতবাদদয সক্ষদত্র ০৪ সট ও নন-কযাডায 

কভ বকতবা/কভ বচাযীদদয সক্ষদত্র ০৩ সট জভা ধদদত দফ। 

ধফনামূদল্য 

 

২০ (ধফ) কভ ব ধদফ জনাফ ইয়িোঃ পারুক আম্মদ 

উধযচারক  

সপানাঃ ০৩১-৭২৪৫৮৪  

াআ-সভাআরাঃ 

dotctgdiv@gmail.com  

 

২ 

াফয-উিয ছুটি 

(ছুটি নগদায়ন) 

Public 

Servants 

(retirement) 

Act, 1974 

ানুমায়ী আমফদন 

প্রায়প্তয য প্রধান 

কাম মারমি অগ্রগাভী 

কযা। 

ক) ছুটি ও ছুটি নগদায়দনয াঅদফদন 

খ) এ,এ,ধ নদত্র 

গ) প্রধান ধাফ যক্ষণ কভ বকতবা কর্তবক প্রদি ছুটি প্রাপ্যতায 

নদ। 

 (ফাাংরাদদ পযভ নম্বয-২৩৯৫ সগদজদটড কভ বকতবাদদয 

সক্ষদত্র ) 

ঘ) ছুটিয ধাফ ধরধফি চাকধয ফধ (নন-সগদজদটড 

কভ বচাযীয সক্ষদত্র) 

ধফনামূদল্য াঅদফদন প্রাধপ্তয 

(মথামথ 

কাগজত্র) ২৫ 

(ধচ) কভ বধদফদয 

ভদে 

জনাফ ইয়িোঃ পারুক আম্মদ 

উধযচারক  

সপানাঃ ০৩১-৭২৪৫৮৪  

াআ-সভাআরাঃ 

dotctgdiv@gmail.com 

 

 

 

 

mailto:dotctgdiv@gmail.com
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ক্রয়ভক 

নং 

ফফায নাভ ফফা প্রদান দ্ধয়ি প্রমিাজনীি কাগজত্র এফং প্রায়প্তস্থান ফফামূে এফং 

য়যমাধ দ্ধয়ি 

ফফা প্রদামন মফ মাচ্চ 

ভিীভা 

দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকিমা (নাভ, দফী, 

ফপান নম্বয ও ইমভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

৩. ভার্তত্বকারীন ছুটি াঅদফদন াওয়ায 

য ভার্তত্বকারীন 

ছুটি ধফএাঅয, 

াট ব-১ এয ধফধধ 

১৯৭ এফাং াথ ব 

ভন্ত্রণারয় সথদক 

ভদয় ভদয় 

জাযীকৃত ধযত্র 

ানুমায়ী প্রধান 

কাম মারমি ত্র 

অগ্রগাভী কযা।  

ক) ছুটিয াঅদফদন 

খ) ডািাযী নদত্র। 

গ) পূফ বফতী ভার্তত্বকারীন ছুটি ভঞ্জুদযয কধ (প্রদমাজয 

সক্ষদত্র) 

(ঘ)প্রধান ধাফ যক্ষণ কভ বকতবা কর্তবক প্রদি ছুটি প্রাপ্যতায 

নদ 

 (ফাাংরাদদ পযভ নম্বয-২৩৯৫ সগদজদটড কভ বকতবাদদয 

সক্ষদত্র) 

ঙ) পূফ বফতী ভার্তত্বকারীন ছুটি সবাদগয প্রদয়াজনীয় 

তথ্যাধদ।  

ধফনামূদল্য াঅদফদন প্রাধপ্তয 

(মথামথ 

কাগজত্র) 

০৭ (াত) 

কভ বধদফদয ভদে 

জনাফ ইয়িোঃ পারুক আম্মদ 

উধযচারক  

সপানাঃ ০৩১-৭২৪৫৮৪  

াআ-সভাআরাঃ 

dotctgdiv@gmail.com 

৪. াধজবত ছুটি 

(সদদয াবযন্তদয) 

াঅদফদন াওয়ায 

য ধনধ বাধযত ছুটি 

ধফধধভারা, ১৯৫৯ 

ানুমায়ী উমৄি 

কর্তবক্ষ কর্তবক 

(াঅধথ বক ও 

প্রাধনক ক্ষভতা 

ানুমায়ী) ধনস্পধি 

কদয যকাধয 

াঅদদ জাধয কযা 

এফং প্রধান 

কাম মারমি ত্র 

অগ্রগাভী কযা।  

(ক)  াঅদফদনত্র। 

(খ)প্রধান ধাফ যক্ষণ কভ বকতবা কর্তবক প্রদি ছুটি প্রাপ্যতায 

নদ 

(ফাাংরাদদ পযভ নম্বয-২৩৯৫ সগদজদটড কভ বকতবাদদয 

সক্ষদত্র )। 

গ) পূযণকৃত ধনধ বাধযত পযভ। 

(ফাাংরাদদ পযভ নম্বয-৪০ নন-সগদজদটড কভ বচাযীদদয 

সক্ষদত্র )। 

ঘ) ধচধকৎা াংক্রান্ত কাগজ ত্র। ( প্রদমাজয সক্ষদত্র) 

ধফনামূদল্য াঅদফদন প্রাধপ্তয 

(মথামথ 

কাগজত্র) ১৫ 

(দনয) কভ বধদফদয 

ভদে 

জনাফ ইয়িোঃ পারুক আম্মদ 

উধযচারক  

সপানাঃ ০৩১-৭২৪৫৮৪  

াআ-সভাআরাঃ 

dotctgdiv@gmail.com  

৫. োধন্ত ধফদনাদন ছুটি াঅদফদন াওয়ায 

য োধন্ত 

ধফদনাদনবাতা 

ধফধধভারা, ১৯৭৯ 

ানুমায়ী ধনস্পধি 

কদয যকাধয 

(ক) াঅদফদনত্র 

(খ) প্রধান ধাফ যক্ষণ কভ বকতবা কর্তবক প্রদি ছুটি 

প্রাপ্যতায নদ।(ফাাংরাদদ পযভ নম্বয-২৩৯৫ সগদজদটড 

 কভ বকতবাদদয সক্ষদত্র ) 

(গ) পূযণকৃত ধনধ বাধযত পযভ 

(ফাাংরাদদ পযভ নম্বয-৪০ নন-সগদজদটড কভ বচাযীদদয 

ধফনামূদল্য াঅদফদন প্রাধপ্তয 

(মথামথ 

কাগজত্র) ১০ 

(দ) কভ বধদফদয 

ভদে 

 

জনাফ ইয়িোঃ পারুক আম্মদ 

উধযচারক  

সপানাঃ ০৩১-৭২৪৫৮৪  

াআ-সভাআরাঃ 

dotctgdiv@gmail.com 

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/2015/05/Financial-and-Administrative-power-of-Officers.pdf
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ক্রয়ভক 

নং 

ফফায নাভ ফফা প্রদান দ্ধয়ি প্রমিাজনীি কাগজত্র এফং প্রায়প্তস্থান ফফামূে এফং 

য়যমাধ দ্ধয়ি 

ফফা প্রদামন মফ মাচ্চ 

ভিীভা 

দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকিমা (নাভ, দফী, 

ফপান নম্বয ও ইমভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

াঅদদ জাধয কযা 

এফং প্রধান 

কাম মারমি ত্র 

অগ্রগাভী কযা ।  

সক্ষদত্র) 

(ঘ) পূফ বফতী োধন্ত ধফদনাদন ছুটি ভঞ্জুযীয জন্য াঅদফদন 

কধ ও সফতন ধফফযণী 

 

প্রধপ্তস্থানাঃ 

  ক) ফস্ত্র াধধদপ্তদযয ওদয়ফ াাআট/ াংধিষ্ট প্রধতষ্ঠাদনয 

সস্টায। 

খ) ধনজ কভ বস্থর, চাকুযী ফাআদয় াংযধক্ষত ধাফ ধফফযণী।    

৬. াধাযণ বধফষ্য তধফর 

দত াধগ্রভ ভঞ্জুযী 

াঅদফদন াওয়ায য 

াধাযণ বধফষ্য 

তধফর ধফধধভারা 

১৯৭৯ ানুমায়ী 

উমৄি কর্তবক্ষ 

কর্তবক (াঅধথ বক ও 

প্রাধনক ক্ষভতা 

ানুমায়ী)যকাধয 

াঅদদ জাধয কযা 

য় এফং প্রধান 

কাম মারমি ত্র 

অগ্রগাভী কযা ।  

(ক) ধনধ বাধযত পযদভ (ফাাংরাদদ পযভ নম্বয- ২৬৩৯)  ধচপ 

এযাকাউন্ট এন্ড ধপন্যাে াধপাদযয কাম বারয়, ফস্ত্র ও াট 

ভন্ত্রণারয়। 

 (খ) াধাযণ বধফষ্য তধফদর ফ বদল জভাকৃত াদথ বয 

ধাফ ধফফযণী (ধচপ এযাকাউন্ট এন্ড ধপন্যাে াধপাদযয 

কাম বারয়, ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়) 

 (মূর কধ, ভঞ্জুধয াঅদদ জাযীয য সপযতদমাগ্য)।  

 

প্রাধপ্তস্থানাঃ(ক) ফস্ত্র াধধদপ্তদযয ওদয়ফ াাআট / াংধিষ্ট 

প্রধতষ্ঠাদনয সস্টায । 

 

(খ) ধচপ এযাকাউন্ট এন্ড ধপন্যাে াধপাদযয কাম বারয় , 

ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়। 

ধফনা মূদল্য 

 

(ক) নন-সগদজদটড 

কভ বচাযীদদয সক্ষদত্র: 

১০ (দ) কাম বধদফ 

(খ) সগদজদটড 

কভ বকতবাদদয সক্ষদত্র: 

১০ (দ) কাম বধদফ 

জনাফ ইয়িোঃ পারুক আম্মদ 

উধযচারক  

সপানাঃ ০৩১-৭২৪৫৮৪  

াআ-সভাআরাঃ 

dotctgdiv@gmail.com  

৭. কভ বকতবা/কভ বচাযীদদয 

গৃধনভ বাণ ঋণ এয 

স্যাধয 

উমৄি কর্তবক্ষ 

কর্তবক ানুদভাদন 

াদদক্ষ ভঞ্জুধয 

াঅদদ জাধয এফং 

প্রধান কাম মারমি ত্র 

অগ্রগাভী কযা । 

ক) াঅদফদন ত্র 

খ) সম জধভদত গৃধনভ বাণ/সভযাভত কযা দফ স জধভয 

দধরর/ফায়নাত্র 

গ) ১৫০ টাকায নন-জুধডধয়ার স্টযাদপ াঙ্গীকাযনাভা 

ধনজস্ব ব্যফস্থানায় 

ধফনামূদল্য ১৫ (দনয) 

কভ বধদফ 

জনাফ ইয়িোঃ পারুক আম্মদ 

উধযচারক  

সপানাঃ ০৩১-৭২৪৫৮৪  

াআ-সভাআরাঃ 

dotctgdiv@gmail.com 

৮. কভ বচাযীদদয সভাটযমান 

ক্রয় এয াধগ্রভ ঋণ 

স্যাধয  

 

উমৄি কর্তবক্ষ 

কর্তবক ানুদভাদন 

াদদক্ষ ভঞ্জুধয 

াঅদদ জাধয এফং 

ক) াদা কাগদজ াঅদফদন; 

 (খ) াঅদফদনকাযীয ৩০০ টাকায নন- জুধডধয়ার  ধফফযণী 

াধঙ্গকায নাভা;  

(ঘ) সভাটয াাআদকর ধফক্রয়কাযীয াধঙ্গকাযনাভা। 

ধফনামূদল্য ৩ (ধতন) কাম বধদফ জনাফ ইয়িোঃ পারুক আম্মদ 

উধযচারক  

সপানাঃ ০৩১-৭২৪৫৮৪  

াআ-সভাআরাঃ 

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/2015/05/Financial-and-Administrative-power-of-Officers.pdf
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ক্রয়ভক 

নং 

ফফায নাভ ফফা প্রদান দ্ধয়ি প্রমিাজনীি কাগজত্র এফং প্রায়প্তস্থান ফফামূে এফং 

য়যমাধ দ্ধয়ি 

ফফা প্রদামন মফ মাচ্চ 

ভিীভা 

দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকিমা (নাভ, দফী, 

ফপান নম্বয ও ইমভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

 

প্রধান কাম মারমি ত্র 

অগ্রগাভী কযা ।  

ধনজস্ব ব্যফস্থানায়। dotctgdiv@gmail.com  

৯. কভ বচাযীদদয কধপউটায 

ক্রয় এয াধগ্রভ ঋণ 

স্যাধয 

উমৄি কর্তবক্ষ 

কর্তবক ানুদভাদন 

াদদক্ষ ভঞ্জুধয 

াঅদদ জাধয এফং 

প্রধান কাম মারমি ত্র 

অগ্রগাভী কযা ।  

(ক) াদা কাগদজ াঅদফদন; 

 (খ) াঅদফদনকাযীয ৩০০  টাকায নন-জুধডধয়ার স্টযাদপ 

াধঙ্গকায নাভা । 

ধনজস্ব ব্যফস্থানায়। 

ধফনামূদল্য 

 

৩ (ধতন) কাম বধদফ জনাফ ইয়িোঃ পারুক আম্মদ 

উধযচারক  

সপানাঃ ০৩১-৭২৪৫৮৪  

াআ-সভাআরাঃ 

dotctgdiv@gmail.com 

১০. কভ বচাযীদদয ানুকূদর 

ফাা ফযাদ্দ এয 

স্যাধয  

প্রধান কাম মারমি ত্র 

অগ্রগাভী কযা ।  

(ক) যকাযী ফাা ফযাদ্দ নীধতভারা ১৯৮২ ানুমায়ী 

ধনধ বাধযত পযদভ াঅদফদন; 

 (খ) মূর সফতদনয প্রতযয়নত্র। 

 

প্রধপ্তস্থানাঃ  

(ক) ফস্ত্র দপ্তদযয ওদয়ফাাআট 

(খ) াধধদপ্তদযয ধাফ াখা 

ধফনামূদল্য ১০ (দ)  

কাম বধদফদয ভদে 

াঅদফদন াগ্রগাভী 

কযা য়। 

জনাফ ইয়িোঃ পারুক আম্মদ 

উধযচারক  

সপানাঃ ০৩১-৭২৪৫৮৪  

াআ-সভাআরাঃ 

dotctgdiv@gmail.com 

১১. াঅন্তজবাধতক াদদাট ব 

কযায রদক্ষয NOC 

প্রদান 

সফা প্রতযাীদক ত্র 

ভাযপত/াআ-সভাআর-এ 

জাধনদয় সদওয়া য় 

এফং প্রধান কাম মারমি 

ত্র অগ্রগাভী কযা ।  

ক)  মথামথবাদফ পূযণকৃত NOC পযভ াদা কাগদজ 

াঅদফদন; 

খ) জাতীয় ধযচয়ত্র; 

গ) জন্ম ধনফন্ধন; 

প্রাধপ্তস্থানাঃ 

াদাট ব াধধদপ্তদযয ওদয়ফাাআট 

ধফনামূদল্য 

 

 

 

াঅদফদন প্রাধপ্তয ১৫ 

(দনয) কভ বধদফদয 

ভদে 

জনাফ ইয়িোঃ পারুক আম্মদ 

উধযচারক  

সপানাঃ ০৩১-৭২৪৫৮৪  

াআ-সভাআরাঃ 

dotctgdiv@gmail.com  
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াঅনায (সফা গ্রীতায) কাদছ াঅভাদদয (সফা প্রদানকাযীয) প্রতযাা 

 

ক্রধভক নাং প্রধতশ্রুধত/কাধিত সফা প্রাধপ্তয রদক্ষয কযণীয় 

১ স্বয়াংম্পূণ ব াঅদফদন জভা প্রদান 

২ মথামথ প্রধক্রয়ায় প্রদয়াজনীয় ধপ ধযদাধ কযা 

৩ প্রদমাজয সক্ষদত্র সভাফাাআর সভদজ/াআদভাআদরয ধনদদ বনা ানুযণ কযা 

৪ াক্ষাদতয জন্য ধাম ব তাধযদখ ধনধ বাধযত ভদয়য পূদফ বাআ উধস্থত থাকা 

৫ ানাফশ্যক সপান/তদধফয না কযা 

 

ধফ: দ্র: সম কর কাযদণ াধাযনত সকান াঅদফদনত্র ফাধতর য় ধফাংফা সফা প্রদান ম্ভফ না য় সফ কাযণমূ ধফদিলণপূফ বক মথামথবাদফ পযভ /ছক পূযণ কযদত দফ। এদক্ষদত্র ধকছু ধকছু ধফলয় প্রধতষ্ঠাদনয 

জন্য একাআ যকভ দত াদয এফাং ধকছু ধফলয় াঅরাদা দত াদয। 

 

 সকান নাগধযক ভন্ত্রণারয়/ধফবাগ দত সকান কাধিত সফা না সদর ফা সফা প্রাধপ্তদত ান্তুষ্ট দর ম বায়ক্রদভ ধতধন সকান কভ বকতবায ধনকট এফাং ধকবাদফ সমাগদমাগ কয সফন তা াধবদমাগ প্রধতকায ব্যফস্থানা 

(GRS)- এ ধনম্নরুবাদফ উদেখ কযদত দফ:- 

 

ক্রধভক 

নাং    

কখন সমাগাদমাগ কযদফন কায দঙ্গ সমাগাদমাগ 

কযদফন 

সমাগাদমাদগয ঠিকানা ধনষ্পধিয ভয়ীভা 

১ দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কভ বকতবা ভাধান ধদদত 

ব্যথ ব দর 

াধবদমাগ ধনষ্পধি 

কভ বকতবা (াধনক) 

জনাফ আরী আাফ যাখা 

কাযী য়যচারক (কায়যগয়য) 

ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকিমা (ওিান স্ট ায়ব ম ফন্টায) 

সপান: ০২-৪১৩৭০০৬২ 

াআ-সভাআর rakhapappu113@gmail.com  

 

৩০ কাম বধদফ 

২ াধবদমাগ ধনষ্পধি কভ বকতবা ধনধদ বষ্ট 

ভদয় ভাধান ধদদত ব্যথ ব দর  

াঅধর কভ বকতবা সভা: ভাফুজুয যভান 

উ-ধযচারক (কাধযগধয) 

ফস্ত্র াধধদপ্তয, প্রধান কাম বারয়, ঢাকা। 

mahfujurrahman58@yahoo.com  

সভাফাাআর- ০১৭১৮৪৮৮৩৬১ 
 

 

২০ কাম বধদফ 

৩ াঅধর কভ বকতবা ধনধদ বষ্ট ভদয় 

ভাধান ধদদত ব্যথ ব দর 

ভধন্ত্রধযলদ ধফবাদগয 

াধবদমাগ ব্যফস্থানা 

সর 

ভাধযচারক 

ফস্ত্র াধধদপ্তয, ঢাকা 

সপান: ০২-48118692 

ই-ফভইর- dg@dot.gov.bd 

৬০ কাম বধদফ 

mailto:rakhapappu113@gmail.com
mailto:mahfujurrahman58@yahoo.com
mailto:dg@dot.gov.bd
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