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১. ভবন ও ভভন 

ভবন: 

 কলরয জন্য ব্যয় াশ্রয়ী প্রাথভভক জ্বারাভন ভনভিতকযণ। 
ভভন:  

জ্বারাভন ও খভনজ ম্পদ-এয ভফভবন্ন উৎ নুন্ধান, উলতারন, অযণ, অভদাভন, ভফতযণ ও সুষ্ঠ ুব্যফস্থানায ভাধ্যলভ দদলয জ্বারাভন ভনযাতা জজন। 

 

http://www.emrd.gov.bd/


 

২. দফা প্রদান প্রভতশ্রুভত 

 

২.১ নাগভযক দফা : 

 

ক্রঃ

ন

দফায নাভ দফা প্রদান দ্ধভত প্রলয়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রাভিস্থান দফায মূল্য 

এফং ভযলাধ 

দ্ধভত 

দফা প্রদালনয 

ভয়ীভা 

দাভয়ত্বপ্রাি কভ জকতজা 

(নাভ, দফী, দপান নম্বয ও আ-দভআর 

১। CNG 

(TIN)

আলভআর: Akram6927@gmail.com 

 

২। LPG   LPG

 

 

(TIN)

 

Q) 

 

 

 

 

 



 

আলভআর: Akram6927@gmail.com

fmamtaz15@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



২.২) প্রাভতষ্ঠাভনক দফা :

 

ভফদ্যভান ভফভধ ভফধান

নুযণ জনপ্রান ভন্ত্রণারয় ও

থ জভফবালগয ম্মভত গ্রণ কযায য

প্রস্তাভফত লদয দফতন দের থ জ

ভফবালগয ফাস্তফায়ন নুভফবাগ লত

মাচাআ কযা য়। প্রাভনক উন্নয়ন

কভভটিয সুাভযলয ভবভতলত

প্রলমাজযলেলত্র ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয দয়

নুলভাদনক্রলভ যকাভয ভঞ্জুভয অলদ

জাভয কযা য়।

জনপ্রান ভন্ত্রণারলয়য ভনধ জাভযত পযলভ 

দিয/ভধদি  প্রস্তাফ 

খ) নুলভাভদত াংগঠভনক কাঠালভায কভ 

গ) অভথ জক ংশ্লে 

ববনামূল্যে

ববিকা আক্তার

উপ বিব

দপান ৯৫৭১১২৭

শ্লমাবাই ০১৭১২৫৬৮৬৫৪

আ দভআর siddika1109@gmail.com

ভফদ্যভান ভফভধ/ভফধান নুযণ  

জনপ্রান ভন্ত্রণারয় ও থ জ ভফবালগয 

ম্মভত গ্রণ কযায পর যকাভয ভঞ্জুভয 

অলদ জাভয কযা য়।

ক) দিয/ ভধদিলযয 

খ) দ সৃজলনয যকা য অলদ  

গ) ০৩ ফছয দ ংযেলণয যকাভয অলদ 

ঘ) দ ংযেলণয জন্য জনপ্রান ভন্ত্রণারলয়য ম্মভত  

ঙ) দ ংযেলণয জন্য থ জ ভফবালগয ম্মভত

ববনামূল্যে

যকাwi অলদ জাভয

কযা য়।

ববনামূল্যে

শ্লপল্যরাবাাংা বিএবব ও ববএমবি এর

িনব রঞ্জামাবি টিওএন্ডই ভুক্তকরণ ভফদ্যভান ভফভধ/ভফধান 

নুযণ  জনপ্রান ভন্ত্রণারয় ও 

থ জভফবালগয ম্মভত গ্রণ  কযায পর 

যকাভয ভঞ্জুভয অলদ জাভয কযা য়।

ক) দিয/ভধদিলযয প্রস্তাফ 

খ) জনপ্রান ভন্ত্রণারলয়য ম্মভত

গ) থ জ ভফবালগয ম্মভত  

ঘ) থ জ ভফবালগয ফাস্তফায়ন নুভফবাগ কর্তজক দফতন দের 

ভনধ জাযণ (জনফলরয দেলত্র) 

ঙ) প্রাভনক উন্নয়ন ংক্রান্ত ভচফ কভভটিয সুাভয

ববনামূল্যে ০

 

 



ভফদ্যভান ভফভধ ভফধান

নুযণ জনপ্রান ভন্ত্রণারয় ও

থ জভফবালগয ম্মভত গ্রণ কযায য

প্রস্তাভফত লদয দফতন দের থ জ

ভফবালগয ফাস্তফায়ন নুভফবাগ লত

মাচাআ কযা য়। প্রাভনক উন্নয়ন

কভভটিয সুাভযলয ভবভতলত

প্রলমাজযলেলত্র ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয দয়

নুলভাদনক্রলভ যকাভয ভঞ্জুভয অলদ

জাভয কযা য়।

জনপ্রান ভন্ত্রণারলয়য ভনধ জাভযত পযলভ 

দিয/ভধদি  প্রস্তাফ 

খ) নুলভাভদত াংগঠভনক কাঠালভায কভ 

গ) অভথ জক ংশ্লে 

ববনামূল্যে

উপ-বিব 

দপান: 

শ্লমাবাই

আলভআর: jahan.nowara@gmail.com 

ভফদ্যভান ভফভধ/ভফধান  

জনপ্রান ভন্ত্রণারয় ও থ জভফবালগয 

ম্মভত গ্রণ কযায পর যকাভয ভঞ্জুভয 

অলদ জাভয কযা য়। 

ক) দ স্থায়ীকযলণয জন্য জনপ্রান ভন্ত্রণারলয়য ভনধ জাভযত 

পযলভ দিয/ভধদিলযয প্রস্তাফ  

খ) দ সৃজলনয যকা য অলদ 

গ) দ সৃ িল্যনর পর যফতী কর ফছলযয দ ংযেলণয 

ভঞ্জুভয অলদ  

ভফনামূলল্য 

ভফদ্যভান ভফভধ/ভফধান  

জনপ্রান ভন্ত্রণারয় ও থ জভফবালগয 

ম্মভত গ্রণ কযায পর যকাভয ভঞ্জুভয 

অলদ জাভয কযা য়। 

ক) দিয/ভধদিলযয প্রস্তাফ 

খ) জনপ্রান ভন্ত্রণারলয়য ম্মভত 

গ) থ জ ভফবালগয ম্মভত 

ঘ) থ জ ভফবালগয ফাস্তফায়ন নুভফবাগ কর্তজক দফতন দের 

ভনধ জাযণ (জনফলরয দেলত্র) 

ঙ) প্রাভনক উন্নয়ন ংক্রান্ত ভচফ কভভটিয সুাভয  

ভফনামূলল্য ০

ভফদ্যভান ভফভধ/ভফধান নুযণ  

জনপ্রান ভন্ত্রণারয় ও থ জভফবালগয 

ম্মভত গ্রণ কযায পর যকাভয ভঞ্জুভয 

অলদ জাভয কযা য়।

ক) দিয/ ভধদিলযয প্রস্তাফ 

খ) দ সৃজলনয যকাযী অলদ  

গ) ০৩ ফছয দ ংযেলণয যকাভয অলদ 

ঘ) দ ংযেলণয জন্য জনপ্রান ভন্ত্রণারলয়য ম্মভত  

ঙ) দ ংযেলণয জন্য থ জ ভফবালগয ম্মভত

০

 যকাভয অলদ জাভয

কযা য়।

mailto:jahan.nowara@gmail.com


ংস্থায প্রস্তাফ াওয়ায য উযুক্ত 

কর্তজলেয নুলভাদনক্রলভ ভফবাজন 

  যকাভয অলদ জাভয কযা 

য়।

ক) দিয/ভধদিলযয প্রস্তাফ  

উপ-বিব 

দপান: 

শ্লমাবাই

আলভআর: jahan.nowara@gmail.com 

 যকাভয

 যকাভয

 

 যকাভয

 

 

 

 

 

mailto:jahan.nowara@gmail.com


 

fmamtaz15@yahoo.com



 

E-mail : emrdop2@gmail.com

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

E-mail : emrdop2@gmail.com



E-mail : emrdop2@gmail.com



 

e-mail : emrdop2@gmail.com 



rekha.balo@yahoo.com 

 যকাভয 

আলভআর: szanendra11@yahoo.com 

mailto:szanendra11@yahoo.com


 

জজওজফ/বফদদজক অথ থায়দন পদরাফাাংরা/ জজএসজফ’য 

প্রকদেয জিজজ/আযজিজজ অনুদভাদন প্রজিয়াকযণ 

সাংস্থা  ভাধ্যভ ভন্ত্রণারদয় 

প্রস্তাফ পপ্রযণ 

স্বয়াংসর্ম্পথ  জিজজ/আযজিজজ,  

জ্বাখসজফ 

জফনামূদে ২ ভাস 

 

 

 

 

 

 

 

 

ি. পভাোঃ যজপকুর ইসরাভ 

 জসজনয়য সহকাযী প্রধান  

পপানোঃ  

E-mail:  rafiqjp@ yahoo.com  

জজজিএপ অথ থায়দন পদরাফাাংরায প্রকদেয 

জিজজ/আযজিজজ অনুদভাদন প্রজিয়াকযণ 
 

সাংস্থা  ভাধ্যভ ভন্ত্রণারদয় 

প্রস্তাফ পপ্রযণ 

স্বয়াংসর্ম্পথ  জিজজ/আযজিজজ, 

জ্বাখসজফ 

জফনামূদে ২ ভাস 

 প্রকদেয আন্তোঃখাত ব্যয় সভন্বদয়য প্রস্তাফ 

অনুদভাদন প্রজিয়াকযণ। 

সাংস্থা  ভাধ্যভ ভন্ত্রণারদয় 

প্রস্তাফ পপ্রযণ 

জিজজ/আযজিজজ ছদক স্বয়াংসর্ম্পথ  প্রস্তাফ জ্বাখসজফ জফনামূদে ২ ভাস 

 প্রকদেয আন্তোঃখাত ব্যয় সভন্বদয়য প্রস্তাফ 

অনুদভাদন প্রজিয়াকযণ  

সাংস্থা  ভাধ্যভ ভন্ত্রণারদয় 

প্রস্তাফ পপ্রযণ 

জিজজ/আযজিজজ ছদক স্বয়াংসর্ম্পথ  প্রস্তাফ  জ্বাখসজফ জফনামূদে ২ ভাস 

 প্রকদেয ফযাদ্দ জফবাজন ও অথ ছাড়  সাংস্থায ভাধ্যভ ভন্ত্রণারদয় 

প্রস্তাফ পপ্রযণ 

অ  অফমুজিয জন জযত পযভ  (সাংরগ্নী-৪, ৫, ৪৫) 

মথামথবাদফ পূযণ, িয় জযকেনা,  

ক কেনা, 

জ্বাখসজফ

জফনামূদে  সপ্তাহ 

পদরাফাাংরায প্রকদেয প্রকে জযচারক জনদয়াগ সাংস্থা  ভাধ্যভ ভন্ত্রণারদয় 

প্রস্তাফ পপ্রযণ 

প্রকে জযচারক জনদয়াদগয স্বয়াংসর্ম্পথ  প্রস্তাফ

  জ্বাখসজফ 

জফনামূদে  সপ্তাহ 

পদরাফাাংরায প্রকদেয মানফাহন িদয়য অনুভজত সাংস্থা  ভাধ্যভ ভন্ত্রণারদয় 

প্রস্তাফ পপ্রযণ 

মানফাহ মানফাহন িদয়য 

স্বয়াংসর্ম্পথ  প্রস্তাফ মানফাহ

 জ্বাখসজফ  

জফনামূদে  সপ্তাহ 



 

34 এডিড/ আযএডিড প্রণয়ন ডযকল্পনা কডভননয কাম যক্রভ ডফবাগ ও  অথ য ডফবানগয 

ডননদ যনা ও পূফ য ডনধ যাডযত ডডরিং এয ভনে থথনক 

িংস্থামূনয চাডদা থভাতানফক উন্নয়ন ফানজট প্রণয়ন  

এডিড/ আযএডিড এয জন্য কাম যক্রভ ডফবাগ 

কর্তযক প্রণীত ডনধ যাডযত পূযণকৃত  ছক,  জ্বাখডফ 

ডফনামূনে ১. প্রডত ফছয ভাচ য ভান যফতী 

অথ যফছনযয এডিড প্রণয়ন 

২. প্রডত ফছয ডিনম্বয ভান চরডত 

অথ যফছনযয আযএডিড প্রণয়ন 

ল্লফ কুভায াজযা 

কাযী প্রধান 

ফ োন: 5998119 

pallab411@gmail.com 

 

35 প্রকল্পমূনয এডিড/ 

আযএডিড ফযাদ্দ পুনডন যধ যাযণ/ 

উনমাজন  

ডযকল্পনা কডভননয অনুনভাদনক্রনভ প্রকল্পমূনয 

এডিড/ আযএডিড ফযাদ্দ পুনডন যধ যাযণ/ উনমাজন  

১. িংরগ্নী ৪, ৫ ও ৪৫ মথামথবানফ পূযণ 

২. ফাডল যক ক্রয়/ কভ যডযকল্পনা 

 

ডফনামূনে ১ ভা 

৩6 জাতীয় ডযকল্পনা 

দডররমূনয খড়া প্রডতনফদন 

প্রণয়ন/ ভতাভত প্রদান 

ডযকল্পনা কডভননয চাডদা অনুমায়ী িংস্থামূ নত 

প্রাপ্ত  তনেয ডবডিনত প্রণীত প্রডতনফদন ডযকল্পনা 

কডভনন থপ্রযণ 

জাতীয় ডযকল্পনা দডররমূনয িংডিষ্ট 

ডননদ যনা (গাইিরাইন), জ্বাখডফ 

ডফনামূনে ১ ভা 

37 প্রকনল্পয 

ডিডড/আযডিডড অনুনভাদন 

প্রডক্রয়াকযণ 

িংস্থায ভােথভ এ ডফবানগ প্রস্তাফ থপ্রযণ স্বয়িংর্ম্পযণ ডিডড/ আযডিডড, 

জ্বাখডফ 

ডফনামূনে ২ ভা 

38 যাজস্ব ফানজনটয আওতায় 

উন্নয়ন কভ যসূডচ ফাস্তফায়ন 

প্রডক্রয়াকযণ 

অথ য ডফবাগ এয ‘অনুন্নয়ন ফানজট নত অথ যায়নকৃত 

কভ যসূডচ (PPNB)’ এয জন্য ডনধ যাডযত পূযণকৃত  

মথামথবানফ পূযণকৃত PPNB ছক ডফনামূনে ২ ভা 

39   প্রকনল্পয আন্তঃঅঙ্গ 

ব্যয় ভন্বনয়য প্রস্তাফ 

অনুনভাদন প্রডক্রয়াকযণ 

িংস্থায ভােথভ এ ডফবানগ প্রস্তাফ থপ্রযণ ডিডড/ আযডিডড ছনক স্বয়িংর্ম্পণ য প্রস্তাফ, 

জ্বাখডফ 

ডফনামূনে ২ ভা 

40  প্রকনল্পয ব্যয়বৃডি 

ব্যডতনযনক থভয়াদবৃডিয প্রস্তাফ 

অনুনভাদন প্রডক্রয়াকযণ 

িংস্থায ভােথভ এ ডফবানগ প্রস্তাফ থপ্রযণ আইএভইডি’য ডনধ যাডযত ছনক স্বয়িংর্ম্পযণ 

প্রস্তাফ, জ্বাখডফ 

ডফনামূনে ২ ভা 

41  প্রকনল্পয /কভ যসূডচয 

ফযাদ্দ ডফবাজন ও অথ ছাড় 

িংস্থায ভােথভ এ ডফবানগ প্রস্তাফ থপ্রযণ অথ য অফমুডিয ডনধ যাডযত পযভমূ (িংরগ্নী ৪, 

৫ ও ৪৫) মথামথবানফ পূযণ, ফাডল যক ক্রয় ও 

কভ যডযকল্পনা, ব্যািংক থেটনভন্ট, এননভন্ট 

কড, অথ যননডতক থকাি অনুমায়ী অব্যডয়ত 

ব্যানরন্স   

ডফনামূনে ২ প্তা 

42  প্রকল্প  ডযচারক 

ডননয়াগ 

িংস্থায ভােথভ এ ডফবানগ প্রস্তাফ থপ্রযণ প্রকল্প ডযচারক ডননয়ানগয স্বয়িংর্ম্পযণ প্রস্তাফ। 
এছাড়া প্রাথীগনণয  জীফনবৃিান্ত, প্রডক্ষনণয 

নদনেয কড, জ্বাখডফ 

ডফনামূনে ৩ প্তা 

43  প্রকনল্পয  মানফান 

ক্রনয়য অনুভডত 

িংস্থায ভােথভ এ ডফবানগ প্রস্তাফ থপ্রযণ মানফান ক্রনয়য স্বয়িংর্ম্পযণ প্রস্তাফ। এছাড়া, 

ডিডডনত মানফাননয িংস্থান, প্রনয়াজনীয় 

ফানজট ফযাদ্দ, িংস্থামূনয ডফদ্যভান 

মানফাননয তাডরকা, জ্বাখডফ 

ডফনামূনে ৩ প্তা 



E-mail: 

ali2123m@ 

yahoo.com



 

২.৩) বযন্তযীণ দফা 

ক্র. 

নং 
দফায নাভ দফা প্রদান দ্ধভত

প্রলয়াজনীয় কাগজত্র

এফং প্রাভি স্থান

দফায মূল্য এফং  

ভযলাধ দ্ধভত 

দফা প্রদালনয 

ভয়ীভা 

দাভয়ত্বপ্রাি কভ জকতজা 

(নাভ, দভফ, দপান নম্বয ও আ-দভআর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

১ দিয ংস্থা

প্রস্তাফ াওয়ায য

কর্তজলেয নুলভাদনক্রলভ 

অলদ জাভয

কযা য়।

দপান: 

০

আলভআর: shahid5903@gmail.com

২ অলফদন াওয়ায য  

(ক) ভনধ জাভযত ছুটি ভফভধভারা, 

১৯  নুমায়ী ভনস্পভত কলয 

যকাযী অলদ জাভয কযা য়। 

(খ) যকায কর্তজক ভলয় ভলয় 

জাভযকৃত ভফলদ ভ্রভলণয নুভভত 

ও আনুবিক ভনলদ জনা 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

অলফদন াওয়ায য

ংভিষ্ট

ভফভধভারা নুমায়ী উযুক্ত

কর্তজলেয নুলভাদনক্রলভ  

যকাভয অলদ জাভয

কযা য়।

দপান: 

০

আলভআর: shahid5903@gmail.com

 াওয়ায য 

ভচত ভফলনাদনবাতা 

ভফভধভারা, ১৯৭৯ নুমায়ী 

ভনস্পভত কলয  যকাভয 

অলদ জাভয কযা য়।

(ক) াদা কাগলজ অলফদনত্র 

(খ) ভনধ জাভযত পযলভ (ফাংরালদ পযভ নং-২৩৯৫) প্রধান 

ভাফ যেণ কভ জকতজা কর্তজক প্রদত ছুটি প্রাপ্যতায প্রভতলফদন 

(দগলজলেড কভ জকতজালদযলেলত্র), প্রাভিস্থান: ভাফ যেণ 

কভ জকতজায কাম জারয়।  (গ) ভাফ যেণ কভ জকতজা, 

 কর্তজক প্রদত ছুটি প্রাপ্যতায প্রতযয়নত্র 

(নন-দগলজলেড কভ জচাযীলদযলেলত্র) 

অলফদন াওয়ায য 

যকায ভনধ জাভযত কভভটিয 

বায় উস্থান কযা য়। 

কভভটিয সুাভযলয 

ভবভতলত্ব উযুক্ত 

কর্তজলেয নুলভাদনক্রলভ 

ভঞ্জুভয অলদ জাভয কযা 

য়।  

 

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


অলফদন াওয়ায য ংভিষ্ট 

ভনলয়াগ ভফভধভারা নুমায়ী 

কর্তজলেয 

নুলভাদনক্রলভ  যকাভয 

অলদ জাভয কযা য়।

দপান: 

০

আলভআর: shahid5903@gmail.com

অলফদন াওয়ায য যকায 

ভনধ জাভযত কভভটিয বায় 

উস্থান কযা য়। কভভটিয 

সুাভযলয ভবভত   

কর্তজলেয নুলভাদনক্রলভ 

ভঞ্জুভয অলদ জাভয কযা য়। 

 

অলফদন াওয়ায য 

Retirenent Act 1974  

নুমায়ী কর্তজলেয 

নুলভাদনক্রলভ  যকাভয 

অলদ জাভয কযা য়। 

অলফদন াওয়ায 

য 

 কর্তজলেয 

নুলভাদনক্রলভ ভঞ্জুভয অলদ 

জাভয কযা য়।

অলফদন াওয়ায য ংভিষ্ট 

 

নুমায়ী কর্তজলেয 

নুলভাদনক্রলভ  যকাভয 

অলদ জাভয কযা য়। 

 

 



অফাভক ও দািভযক 

দেভরলপান ংলমাগ ব্যফস্থা 

ভভিত 

যকাযী দেভরলপান নীভতভারা-

২০০৪ নুমায়ী ব্যফস্থা গ্রণ 

কযা য়। 

ক) ভভিত যকাযী দেভরলপান নীভতভারা-২০০৪  এয ভনধ জাভযত 

ছলক অলফদন। 
ভফনামূলল্য ১৫    

দপান: 

০

আলভআর: shahid5903@gmail.com

 এফং অওতাধীন 

দিয/ভধদিয/  দকাোভূক্ত যকাভয 

ফাা  কভ জকতজা/কভ জচাযীলদয নুকূলর ফযাদ্দ 

যকাযী ফাা ফযাদ্দ নীভতভারা 

১৯৮২ নুমায়ী  

 

১। যকাযী ফাা ফযাদ্দ নীভতভারা ১৯৮২ নুমায়ী ভনধ জাভযত 

পযলভ অলফদন। 

২। মূর দফতলনয প্রতযয়ন ত্র 

(প্রাভি স্থানঃ স্ব স্ব দিলযয ভাফ াখা) 

ভফনামূলল্য ৩০

ভচত ভফলনাদনবাতা ভফভধভারা, 

১৯৭৯ নুমায়ী ভনস্পভত কলয  

যকাভয অলদ জাভয কযা য়। 

 ভনধ জাভযত পযলভ (ফাংরালদ পযভ নং-২৩৯৫) প্রধান ভাফ 

যেণ কভ জকতজা  কর্তজক প্রদত ছুটি প্রাপ্যতায প্রভতলফদন 

(দগলজলেড কভ জকতজালদযলেলত্র), প্রাভিস্থান: ভাফ যেণ 

কভ জকতজায কাম জারয়  

 

ববনামূল্যে

ববিকা আক্তার

উপ বিব

দপান ৯৫৭১১২৭

শ্লমাবাই ০১৭১২৫৬৮৬৫৪

আ দভআর siddika1109@gmail.com

প্রিা

যকায 

ভনধ জাভযত কভভটিয বায় 

উস্থান কযা য়। কভভটিয 

সুাভযলয ভবভত   

কর্তজলেয নুলভাদনক্রলভ 

ভঞ্জুভয অলদ জাভয কযা য়।

 

ববনামূল্যে ৩০

 

 

 

 

 

  

http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2015/10/%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AB%E0%A7%8B%E0%A6%A8-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%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


বপআরএ

মঞ্জুর ও োম্পগ্রান্ট প্রিান

মাধ্যল্যম

Retirenent Act 1974  

নুমায়ী কর্তজলেয 

নুলভাদনক্রলভ  যকাভয  

অলদ জাভয কযা য়।

ববনামূল্যে

ববিকা আক্তার

উপ বিব

দপান ৯৫৭১১২৭

শ্লমাবাই ০১৭১২৫৬৮৬৫৪

আ দভআর siddika1109@gmail.com

শ্লপনলন

ও আনুল্য াবক মঞ্জুর

মাধ্যল্যম

Retirenent Act 1974  

নুমায়ী কর্তজলেয 

নুলভাদনক্রলভ  যকাভয অলদ 

জাভয কযা য়। 

১ শ্লপনলন ফরম পূরণ

২ শ্লল শ্লব ল্যনর প্র যয়নপত্র

৩ িাকবরর বববরণীর  যাবয় কবপ

৪ না িাবী প্র যয়নপত্র

৫ নমুনা স্বাক্ষর ও াল্য র পাঁি আঙ্গুল্যর ছাপ

৬ অবর গ্রল্যণর অনুমব আল্যিল

৭ অবিকারনামা

৮ উত্তরাবিকারী নি

৯ রকাবর বাস্থাল্যন ববা াংক্রান্ত প্র যয়নপত্র

১০ রকাবর গাবি ব্যবার াংক্রান্ত না িাবী প্র যয়নপত্র

১১ চূিান্ত বাব পয যল্যবক্ষল্যণর িন্য এ ববভাল্যগর বাব

লাখায় শ্লপ্ররণ কল্যর ম াম গ্রণ করা

গ বনি যাবর ফরল্যম আল্যবিন এবাং বাব বববরণী।

ববনামূল্যে

ািারণ

ভববষ্য  বব ল্য অবগ্রম

অলফদন 

াওয়ায য 

  কর্তজলেয 

নুলভাদনক্রলভ ভঞ্জুভয অলদ 

জাভয কযা য়।

ববনামূল্যে

 

 

 

 

 



যকায 

ভনধ জাভযত কভভটিয বায় উস্থান 

কযা য়। কভভটিয সুাভযলয 

ভবভত   কর্তজলেয 

নুলভাদনক্রলভ ভঞ্জুভয অলদ 

জাভয কযা য়।

 

উপ-বিব 

দপান: 

শ্লমাবাই

আলভআর:jahan.nowara@gmail.com অলফদন াওয়ায য যকায 

ভনধ জাভযত কভভটিয বায় উস্থান 

কযা য়। কভভটিয সুাভযলয 

 উযুক্ত কর্তজলেয 

নুলভাদনক্রলভ ভঞ্জুভয অলদ 

জাভয কযা য়।  

 যকাভয

অলফদন াওয়ায য যকায 

ভনধ জাভযত কভভটিয বায় উস্থান 

কযা য়। কভভটিয সুাভযলয 

 উযুক্ত কর্তজলেয 

নুলভাদনক্রলভ ভঞ্জুভয অলদ 

জাভয কযা য়।

 যকাভয
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 াওয়ায য ভচত 

ভফলনাদনবাতা ভফভধভারা, ১৯৭৯ 

নুমায়ী ভনস্পভত কলয  যকাভয 

অলদ জাভয কযা য়। 

 ভনধ জাভযত পযলভ (ফাংরালদ পযভ নং-২৩৯৫) প্রধান 

ভাফ যেণ কভ জকতজা কর্তজক প্রদত ছুটি প্রাপ্যতায প্রভতলফদন 

(দগলজলেড কভ জকতজালদযলেলত্র) প্রাভিস্থান: ভাফ যেণ 

কভ জকতজায কাম জারয়  

 

উপ-বিব 

দপান: 

শ্লমাবাই

আলভআর:jahan.nowara@gmail.com বপআরএ মঞ্জুর ও োম্পগ্রান্ট

প্রিান

মাধ্যল্যম

Retirenent Act 1974  

নুমায়ী কর্তজলেয 

নুলভাদনক্রলভ  যকাভয  

অলদ জাভয কযা য়।

ববনামূল্যে

অলফদন াওয়ায য 

  

কর্তজলেয নুলভাদনক্রলভ ভঞ্জুভয 

অলদ জাভয কযা য়।

ববনামূল্যে

 

 

 

 

 

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
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মাধ্যল্যম

Retirenent Act 1974  

নুমায়ী কর্তজলেয 

নুলভাদনক্রলভ যকাভয  

অলদ জাভয কযা য়। উপ-বিব 

দপান: 

শ্লমাবাই

আলভআর:jahan.nowara@gmail.com 

২.৪ অওতাধীন ভধদিয/ /ংস্থা/ন্যান্য প্রভতষ্ঠান কর্তজক প্রদত দফা: 

  

২.৪.১ 

২.৪.২  

২.৪.৩  

২.৪.৪   

২.৪.৫  

 ২.৪.৬  

 ২.৪.৭  

 ২.৪.৮  
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৩. ভবলমাগ প্রভতকায ব্যফস্থানা (GRS) 

দফা প্রাভিলত ন্তুষ্ট লর দাভয়ত্বপ্রাি কভ জকতজায লে দমাগালমাগ করুন। তায কাছ দথলক ভাধান াওয়া না দগলর ভনলনাক্ত দ্ধভতলত দমাগালমাগ কলয অনায ভস্যা ফভত করুন। 

ক্রভভক কখন দমাগালমাগ কযলফন কায লে দমাগালমাগ কযলফন দমাগালমালগয ঠিকানা 
ভনষ্পভতয 

ভয়ীভা 

১ দাভয়ত্বপ্রাি কভ জকতজা ভাধান ভদলত না াযলর ভবলমাগ ভনষ্পভত কভ জকতজা (ভনক) 

নাভ ও দভফ: যুগ্মভচফ ( )

দপানঃ ৮৮ ০২

আলভআর: zebun1@yahoo.com 

ওলয়ফ: www.emrd.gov.bd 

ভতন ভা 

২ 
ভবলমাগ ভনষ্পভত কভ জকতজা ভনভদ জষ্ট ভলয় 

ভাধান ভদলত না াযলর 
অভর কভ জকতজা 

নাভ ও দভফ: , অব বরক্ত বিব 

(প্রলান/ ) 

দপান ৮৮ ০২

আলভআর: jahsan_2000@yahoo.com 

ওলয়ফ: www.emrd.gov.bd 

এক ভা 

৩ 
অভর কভ জকতজা ভনভদ জষ্ট ভলয় ভাধান ভদলত 

না াযলর 

ভভন্ত্রভযলদ ভফবালগয ভবলমাগ 

ব্যফস্থানা দর 

ভবলমাগ গ্রণ দকন্দ্র 

৫ নং দগআে, ফাংরালদ ভচফারয়, ঢাকা 

ওলয়ফ: www.grs.gov.bd 

ভতন ভা 

 

৪. অনায কালছ অভালদয প্রতযাা 

 

ক্রভভক প্রভতশ্রুত/কাভিত দফা প্রাভিয রলেয কযণীয় 

১ স্বয়ংম্পূণ জ অলফদন জভা প্রদান 

২ মথামথ প্রভক্রয়ায় প্রলয়াজনীয় ভপ ভযলাধ কযা 

৩ াোলতয জন্য ভনধ জাভযত ভলয়য পূলফ জআ উভস্থত থাকা 

  

 

 

 


