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সটিজজন চাট টায 
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাজদ যকায 

সফদ্যুৎ, জ্বারাসন ও খসনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয় 

জ্বারাসন ও খসনজ ম্পদ সফবাগ 

www.emrd.gov.bd 

 

১. সবন ও সভন 

সবন: 

 কজরয জন্য ব্যয় াশ্রয়ী প্রাথসভক জ্বারাসন সনসিতকযণ। 
সভন:  

জ্বারাসন ও খসনজ ম্পদ-এয সফসবন্ন উৎ অনুন্ধান, উজতারন, আযণ, আভদাসন, সফতযণ ও সুষ্ঠ ুব্যফস্থানায ভাধ্যজভ দদজয জ্বারাসন সনযাতা অজটন। 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.emrd.gov.bd/
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২. দফা প্রদান প্রসতশ্রুসত 

 

২.১ নাগসযক দফা : 

 

ক্রঃ 

নাং 

দফায নাভ দফা প্রদান দ্ধসত প্রজয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাসিস্থান দফায মূল্য 

এফাং সযজাধ 

দ্ধসত 

দফা প্রদাজনয 

ভয়ীভা 

দাসয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা 

(নাভ, দফী, দপান নম্বয ও ই-দভইর 

১। CNG সপসরাং দেন স্থাজনয অনুজভাদন ব্যসিয  আজফদন াওয়ায য 

দজরাফাাংরায় দপ্রযণ কজয তদভত্মপূফ টক 

ভতাভত চাওয়া য়। তাজদয ভতাভজতয 

সবসতজত মাচাই-ফাছাই দজল মথামথ 

কর্তটজেয অনুজভাদনক্রজভ যকাসয 

আজদ জাসয কযা য়। 

 

ক) সফজফাযক সযদিজযয ছাড়ত্র 

খ) দরড রাইজন্স-এয তুাসয়ত পজটাকস  

গ) আয়কয নজদয (TIN) তুাসয়ত পজটাকস 

ঘ) পায়ায াসব ট ও সসবর সডজপন্স এয ছাড়ত্র  

ঙ) দজরা প্রাজকয ছাড়ত্র 

চ) প্রকজেয নকা 

ছ) সএনসজ সপসরাং দেন এয দর-আউট প্লান্ট  

জ) সযজফজয অসধদিজযয ছাড়ত্র 

ঝ) ড়ক সফবাজগয অনাসতত্র 

সফনামূজল্য 

স্বয়াং ম্পূণ ট 

প্রসতজফদন াওয়ায 

য ১৫ (জনজযা) 

সদন 

 

 

 

 

আকযামুজ্জাভান 

উ-সচফ (অা-২) 

দপানঃ ৯৫৪৯৩৪০ 

ইজভইর: 

Akram6927@gmail.com 

 

 

২। LPG ফটসরাং প্লান্ট অনুজভাদন  ব্যসিয  আজফদন াওয়ায য সফসস’দত 

দপ্রযণ কজয তদভত্মপূফ টক ভতাভত চাওয়া 

য়। তাজদয ভতাভজতয সবসতজত মাচাই-

ফাছাই দজল অনুজভাদন নীসতভারা ২০১১ 

অনুমায়ী মথামথ কর্তটজেয 

অনুজভাদনক্রজভ যকাসয আজদ জাসয 

কযা য়। 

ক) LPG অনুজভাদন নীসতভারা-২০১১ অনুযণপূফ টক 

আজফদনত্র 

খ) প্লান্ট স্থাজনয জন্য প্রত্মাসফত জসভয ভাসরকানা 

াংক্রান্ত প্রাথসভক প্রভাণত্র (চুসি/ফায়নাত্র) 

গ) আসথ টক েভতায প্রতুয়নত্র 

ঘ) দরড রাইজন্স-এয তুাসয়ত পজটাকস 

ঙ) আয়কয নজদয (TIN) তুাসয়ত পজটাকস 

চ) ব্যসি/আজফদনকাযীয জাতীয়সযচয়ত্র/প্রাসতষ্ঠাসনক 

আজফদনকাযীয দেজত্র দভজভাজযন্ডাভ অফ আটি টকুার 

ছ) আজফদনকাযীয ২ (দ্যই) কস াজাট ট াইজজয ছসফ 

(দগজজজটড কভ টকতটা কর্তটক তুাসয়ত)। 

সফনামূজল্য 

স্বয়াং ম্পূণ ট 

প্রসতজফদন াওয়ায 

য ১৫ (জনজযা) 

সদন 
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৩ যকাসয ও দফযকাসয ম টাজয় 

সযপাইনাযী/কনজডনজট ফ্রাকজনন প্লান্ট  

স্থাজনয অনুজভাদন  

ব্যসিয  আজফদন াওয়ায য 

তদভত্মপূফ টক ভতাভত প্রদাজনয জন্য 

দজরাফাাংরা/সফসস’দত দপ্রযণ কযা য়। 

তাজদয ভতাভত প্রাসিয য মাচাই-ফাছাই 

দজল কনজডনজট অনুজভাদন নীসতভারা 

অনুমায়ী মথামথ কর্তটজেয 

অনুজভাদনক্রজভ যকাসয আজদ জাসয 

কযা য়। 

ক) প্রত্মাসফত জসভয ভাসরকানা ম্পসকটত প্রভাণত্র 

খ) াইট স্দান 

গ) ইসিসনয়াসযাং সডজাইন 

ঘ) প্লান্ট দর-আউট 

ঙ) প্রজ দলা ডায়াগ্রাভ 
সফনামূজল্য 

স্বয়াং ম্পূণ ট 

প্রসতজফদন াওয়ায 

য ১৫ (জনজযা) 

সদন 

আকযামুজ্জাভান 

উ-সচফ (অা-২) 

দপানঃ ৯৫৪৯৩৪০ 

ইজভইর: 

Akram6927@gmail.com 

৪ সফজল দেজত্র সপসরাং দেন/াসব ট দেন  

স্থাজনয (দতর)  অনুভসত প্রদান 

সফসস’য স্বয়াং ম্পূণ ট প্রত্মাজফয 

দপ্রসেজত এ সফবাগ জত সপসরাং 

দেন/াসব ট দেন স্থাজনয 

পূফ টনুজভাদন প্রদান কযা য়। 

সফসস’য স্বয়াংম্পূণ ট প্রস্তাফ 

সফনামূজল্য ১৫ (জনজযা) সদন 

ড. ভ. শয আরী 

উ-চিফ(অারযন-১ অচধাখা) 

দপানঃ ৯৫৫১৯৮৭ 

ইজভইর:sherali93@yahoo.co

m 
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২.২) প্রাসতষ্ঠাসনক দফা : 

 

ক্রঃ 

নাং 

দফায নাভ দফা প্রদান দ্ধসত প্রজয়াজনীয় কাগজত্র  এফাং প্রাসি স্থান দফায মূল্য ও 

সযজাধ দ্ধসত 

দফা প্রদাজনয 

ভয়ীভা 

দাসয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা (নাভ, দসফ, দপান নম্বয 

ও ই-দভইর) 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ দজরাফাাংরা, ফাাংরাজদ ভূতাসিক জসয 

অসধদিয (সজএসফ) এফাং খসনজ ম্পদ 

উন্নয়ন ব্যুজযা (সফএভসড) এয যাজস্ব খাজত 

অস্থায়ী দ সৃজন  

দিয/াংস্থা/অসধদিজযয প্রধাজনয ভাধ্যজভ 

প্রস্তাফ াওয়ায য সফদ্যভান সফসধ/সফধান 

অনুযণপূফ টক জনপ্রান ভন্ত্রণারয় ও 

অথ টসফবাজগয ম্মসত গ্রণ কযায য 

প্রস্তাসফত জদয দফতন দের অথ ট সফবাজগয 

ফাস্তফায়ন অনুসফবাগ জত মাচাই কযা 

য়। প্রাসনক উন্নয়ন কসভটিয 

সুাসযজয সবসতজত প্রজমাজুজেজত্র 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয দয় অনুজভাদনক্রজভ 

যকাসয ভঞ্জুসয আজদ জাসয কযা য়। 

ক) জনপ্রান ভন্ত্রণারজয়য সনধ টাসযত পযজভ 

দিয/অসধদিয/াংস্থা কর্তটক প্রস্তাফ এ সফবাজগ দাসখর 

খ) অনুজভাসদত াাংগঠসনক কাঠাজভায কস 

গ) আসথ টক াংশেল 

 সফনামূজল্য ০৬ (ছয়) ভা 

শভাঃ আঃ খাররক ভচিক 

উ-সচফ 

দপান: ৯৫৪০২৭১ 

দভাফাইর: ০১৫৫২৩৬৬৭০৫ 

ই-দভইর: mullickdc@gmail.com 

২ দজরাফাাংরা, ফাাংরাজদ ভূতাসিক জসয 

অসধদিয (সজএসফ) এফাং খসনজ ম্পদ 

উন্নয়ন ব্যুজযা (সফএভসড)-এয সৃজনকৃত 

নতুন দ াংযেণ (৪থ ট ফছয জত) 

দিয/াংস্থা/অসধদিয জত প্রস্তাফ 

াওয়ায য সফদ্যভান সফসধ/সফধান 

অনুযণপূফ টক জনপ্রান ভন্ত্রণারয় ও 

অথ ট সফবাজগয ম্মসত গ্রণ কযায য 

যকাসয ভঞ্জুসয আজদ জাসয কযা য়। 

ক) দিয/াংস্থা/অসধদিজযয ভাধ্যজভ আজফদন 

খ) দ সৃজজনয যকাসয আজদ  

গ) ০৩ ফছয দ াংযেজণয যকাসয আজদ 

ঘ) দ াংযেজণয জন্য জনপ্রান ভন্ত্রণারজয়য ম্মসত  

ঙ) দ াংযেজণয জন্য অথ ট সফবাজগয ম্মসত 

সফনামূজল্য ০২ (দ্যই) ভা 

৩ দজরাফাাংরা, ফাাংরাজদ ভূতাসিক জসয 

অসধদিয (সজএসফ) এফাং খসনজ ম্পদ 

উন্নয়ন ব্যুজযা (সফএভসড)-এয অগ টাজনাগ্রাভ 

অনুমায়ী যাসয সনজয়াজগয ছাড়ত্র প্রদান  

দিয/াংস্থা/অসধদিয জত আজফদন 

াওয়ায য মথামথ কর্তটজেয 

অনুজভাদনক্রজভ  যকাচয আজদ জাসয 

কযা য়।   

ক) অনুজভাসদত অগ্রাজনাগ্রাভ 

খ) সফদ্যভান সনজয়াগসফসধ  

গ) ছক অনুমায়ী শূন্য জদয তাসরকা 

ঘ) াংস্থা/অসধদিয/সযদিয’য প্রধাজনয প্রস্তাফ 

সফনামূজল্য ১০ (দ) সদন 

৪ দজরাফাাংরা, সজএসফ ও সফএভসড এয 

জনফর/যিাভাসদ টিওএন্ডই ভুিকযণ 

দিয/অসধদিয/াংস্থায ভাধ্যজভ আজফদন 

াওয়ায য সফদ্যভান সফসধ/সফধান 

অনুযণপূফ টক জনপ্রান ভন্ত্রণারয় ও 

অথ টসফবাজগয ম্মসত গ্রণ  কযায য 

যকাসয ভঞ্জুসয আজদ জাসয কযা য়। 

ক) াংস্থায/দিয/অসধদিজযয প্রস্তাফ 

খ) জনপ্রান ভন্ত্রণারজয়য ম্মসতত্র 

গ) অথ ট সফবাজগয ম্মসতত্র 

ঘ) অথ ট সফবাজগয ফাস্তফায়ন অনুসফবাগ কর্তটক দফতন দের 

সনধ টাযণ (জনফজরয দেজত্র) 

ঙ) প্রাসনক উন্নয়ন াংক্রান্ত সচফ কসভটিয সুাসয  

সফনামূজল্য ০৩ (সতন) ভা 
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৫ ফাাংরাজদ দজরাসরয়াভ কজ টাজযন, 

ফাাংরাজদ দজরাসরয়াভ ইন্সটিটিউট, 

ফাাংরাজদ এনাসজট দযগুজরটযী কসভন ও 

সফজফাযক সযদিয এয যাজস্বখাজত 

অস্থায়ী দ সৃজন  

দিয/াংস্থা/অসধদিজযয প্রধাজনয ভাধ্যজভ 

প্রস্তাফ াওয়ায য সফদ্যভান সফসধ/সফধান 

অনুযণ জনপ্রান ভন্ত্রণারয় ও 

অথ টসফবাজগয ম্মসত গ্রণ কযায য 

প্রস্তাসফত জদয দফতন দের অথ ট 

সফবাজগয ফাস্তফায়ন অনুসফবাগ জত 

মাচাই কযা য়। প্রাসনক উন্নয়ন 

কসভটিয সুাসযজয  সবসতজত 

প্রজমাজুজেজত্র ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয দয় 

অনুজভাদনক্রজভ যকাসয ভঞ্জুসয আজদ 

জাসয কযা য়। 

ক) জনপ্রান ভন্ত্রণারজয়য সনধ টাসযত পযজভ 

দিয/অসধদিয/াংস্থা কর্তটক প্রস্তাফ এ সফবাজগ দাসখর 

খ) অনুজভাসদত াাংগঠসনক কাঠাজভায কস 

গ) আসথ টক াংশেল 

 

 
সফনামূজল্য ০৬ (ছয়) ভা 

শভা: আবু জুফাইয শারন ফাফলু 

যুগ্ম-চিফ 

দপান: ৯৫৫১১৪৩ 

দভাফাইর: ০১৭১২-৫৩১১৬০ 

ইজভইর: zubair6696@yahoo.com 

 

 

৬ ফাাংরাজদ দজরাসরয়াভ কজ টাজযন, 

ফাাংরাজদ দজরাসরয়াভ ইন্সটিটিউট, 

ফাাংরাজদ এনাসজট দযগুজরটযী কসভন ও 

সফজফাযক সযদিয এয দ স্থায়ীকযণ 

সফদ্যভান সফসধ/সফধান অনুযণপূফ টক 

জনপ্রান ভন্ত্রণারয় ও অথ টসফবাজগয 

ম্মসত গ্রণ কযায য যকাসয ভঞ্জুসয 

আজদ জাসয কযা য়। 

ক) দ স্থায়ীকযজণয জন্য জনপ্রান ভন্ত্রণারজয়য সনধ টাসযত 

পযজভ দিয/অসধদিজযয প্রস্তাফ  

খ) দ সৃজজনয যকাসয আজদ 

গ) দ সৃ জরনয য যফতী কর ফছজযয দ াংযেজণয 

ভঞ্জুসয আজদ  

সফনামূজল্য ০২ (দ্যই) ভা 

৭ ফাাংরাজদ দজরাসরয়াভ কজ টাজযন, 

ফাাংরাজদ দজরাসরয়াভ ইন্সটিটিউট, 

ফাাংরাজদ এনাসজট দযগুজরটযী কসভন ও 

সফজফাযক সযদিয এয 

জনফর/যিাভাসদ টিওএন্ডই ভুিকযণ 

সফদ্যভান সফসধ/সফধান অনুযণপূফ টক 

জনপ্রান ভন্ত্রণারয় ও অথ টসফবাজগয 

ম্মসত গ্রণ কযায য যকাসয ভঞ্জুসয 

আজদ জাসয কযা য়। 

ক) দিয/অসধদিজযয প্রস্তাফ 

খ) জনপ্রান ভন্ত্রণারজয়য ম্মসত 

গ) অথ ট সফবাজগয ম্মসত 

ঘ) অথ ট সফবাজগয ফাস্তফায়ন অনুসফবাগ কর্তটক দফতন দের 

সনধ টাযণ (জনফজরয দেজত্র) 

ঙ) প্রাসনক উন্নয়ন াংক্রান্ত সচফ কসভটিয সুাসয  

সফনামূজল্য ০৩ (সতন) ভা 

৮ ফাাংরাজদ দজরাসরয়াভ কজ টাজযন, 

ফাাংরাজদ দজরাসরয়াভ ইন্সটিটিউট, 

ফাাংরাজদ এনাসজট দযগুজরটযী কসভন ও 

সফজফাযক সযদিয এয সৃষ্টকৃত নতুন দ 

াংযেন (৪থ ট ফছযত জত) 

কজ টাজযন/াংস্থা জত প্রস্তাফ াওয়ায 

য সফদ্যভান সফসধ/সফধান অনুযণ পূফ টক 

জনপ্রান ভন্ত্রণারয় ও অথ টসফবাজগয 

ম্মসত গ্রণ কযায য যকাসয ভঞ্জুসয 

আজদ জাসয কযা য়।  জত যাসয 

আজফদজনয ভাধ্যজভ 

ক) দিয/াংস্থা/অসধদিজযয প্রস্তাফ 

খ) দ সৃজজনয যকাযী আজদ  

গ) ০৩ ফছয দ াংযেজণয যকাসয আজদ 

ঘ) দ াংযেজণয জন্য জনপ্রান ভন্ত্রণারজয়য ম্মসত  

ঙ) দ াংযেজণয জন্য অথ ট সফবাজগয ম্মসত 

সফনামূজল্য ০৩ (সতন) ভা 

৯ ফাাংরাজদ দজরাসরয়াভ কজ টাজযন, 

ফাাংরাজদ দজরাসরয়াভ ইন্সটিটিউট, 

ফাাংরাজদ এনাসজট দযগুজরটযী কসভন ও 

সফজফাযক সযদিয এয যাসয 

সনজয়াজগয ছাড়ত্র প্রদান  

কজ টাজযন/াংস্থায ভাধ্যজভ আজফদন 

াওয়ায য মথামথ কর্তটজেয 

অনুজভাদনক্রজভ  যকাসয  আজদ জাসয 

কযা য়।   

ক) অনুজভাসদত অগ্রাজনাগ্রাভ 

খ) সফদ্যভান সনজয়াগসফসধ  

গ) ছক অনুমায়ী শূন্য জদয তাসরকা 

ঘ) াংস্থা প্রধাজনয প্রস্তাফ 

সফনামূজল্য ১০ (দ) সদন  
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১০ ফাাংরাজদ দজরাসরয়াভ ইন্সটিটিউট 

(সফসআই) অথ ট ফছজযয ফাজজট ফযাদ্দ 

সফবাজন ও ছাড়কযণ।  

াংস্থায প্রস্তাফ াওয়ায য উযুি 

কর্তটজেয অনুজভাদনক্রজভ সফবাজন ও 

ছাড়কযজণয  যকাসয  আজদ জাসয কযা 

য়। 

ক) অথ ট ভন্ত্রণারয় কর্তটক অনুজভাসদত ফাজজট 

খ) াংস্থা কর্তটক সফবাজজনয প্রস্তাফ। 

ক) দিয/অসধদিজযয প্রস্তাফ  সফনামূজল্য ৫ (াঁচ) সদন 

শভা: আবু জুফাইয শারন ফাফলু 

যুগ্ম-চিফ 

দপান: ৯৫৫১১৪৩ 

দভাফাইর: ০১৭১২-৫৩১১৬০ 

ইজভইর: zubair6696@yahoo.com  

১১ ফাাংরাজদ দজরাসরয়াভ কজ টাজযন, 

ফাাংরাজদ দজরাসরয়াভ ইন্সটিটিউট, 

ফাাংরাজদ এনাসজট দযগুজরটযী কসভন ও 

সফজফাযক সযদিয এয ভূসভ অসধগ্রজণয 

প্রাসনক অনুজভাদন। 

দকাম্পাসন/কজ টাজযজনয ভাধ্যজভ 

আজফদন াওয়ায য মথামথ কর্তটজেয 

অনুজভাদনক্রজভ  যকাসয  আজদ জাসয 

কযা য়। 

ক) দাগ খসতয়ান াংসস্দষ্ট জায়গায জসভয কাগজত্র, নকা  

খ) টাকায উৎ ( দকাথা জত ব্যয় জফ) উজরস্দখ থাকজত জফ  

গ) দফাজড টয অনুজভাদন ও সদ্ধাজভত্ময কাগজত্র 

ঘ) এছাড়া াংসস্দষ্ট কাগজত্র (মসদ থাজক)।   

ঙ) াংস্থা প্রধাজনয স্বয়াংম্পূণ ট প্রস্তাফ 

সফনামূজল্য ০১ (এক) ভা 

১২ ফাাংরাজদ দজরাসরয়াভ কজ টাজযন, 

ফাাংরাজদ দজরাসরয়াভ ইন্সটিটিউট, 

ফাাংরাজদ এনাসজট দযগুজরটযী কসভন ও 

সফজফাযক সযদিয এয গাসড় ক্রজয়য 

অনুজভাদন। 

 

কজ টাজযন/াংস্থা/অসধদিয এয  ভাধ্যজভ 

আজফদন াওয়ায য মথামথ কর্তটজেয 

অনুজভাদনক্রজভ  যকাসয  আজদ জাসয 

কযা য়। 

ক) গাসড় ক্রয় াংক্রান্ত কসভটিয প্রসতজফদন 

খ) সত্রকায় প্রকাসত সফজ্ঞসি 

গ) সত্রকায় প্রকাসত সফজ্ঞসিয আজরাজক প্রাি দযত্র মূল্যায়ন 

াংক্রান্ত তথ্য 

ঘ) মানফান ক্রয়কাযী কর্তটক াংসস্দষ্ট াংস্থায সাফ সফবাজগ 

অথ ট জভা প্রভানক।  

ঙ) াংসস্দষ্ট াংস্থায/দফাজড টয অনুজভাদন 

চ) মানফান ক্রয়খাজত ফযাদ্দকৃত অথ ট  

ছ) টিওএন্ডই-দত মানফান অভত্মভু টসিয প্রতুয়নত্র। 

সফনামূজল্য ০১ (এক) ভা 

১৩ ফাাংরাজদ দজরাসরয়াভ কজ টাজযন, 

ফাাংরাজদ দজরাসরয়াভ ইন্সটিটিউট, 

ফাাংরাজদ এনাসজট দযগুজরটযী কসভন ও 

সফজফাযক সযদিয এয গাড়ী দভযাভজতয 

অনুজভাদন। 

কজ টাজযন/াংস্থা/অসধদিয এয  ভাধ্যজভ 

আজফদন াওয়ায য মথামথ কর্তটজেয 

অনুজভাদনক্রজভ  যকাসয  আজদ জাসয 

কযা য়। 

ক) সফইআযটিএ এয প্রাক্করজনয কস; 

খ) দভযাভজতয সফলজয় যকাসয মানফান দভযাভত কাযখানায 

ম্মসতত্র; 

গ) অনুজভাসদত ফাজজজট মানফান দভযাভত/াংযেন ফাফদ অজথ টয 

াংস্থান; 

ঘ) গবটাসনাং দফাজড টয অনুজভাদন।  

সফনামূজল্য ১০ (দ) সদন 
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১৪ ফাাংরাজদ দজরাসরয়াভ কযজাজযন এয 

আজফদজনয দপ্রসেজত জ্বারাসন দতর সফক্রয় 

ফাফদ  বতুটকীয (অথ ট সফবাগ জত প্রাি) 

অথ ট ছাড়কযণ। 

ফাাংরাজদ দজরাসরয়াভ কযজাজযন 

(সফসস)  এয প্রত্মাজফয দপ্রসেজত অথ ট 

সফবাগ জত সফসস’য অনুকূজর জ্বারাসন 

দতর সফক্রয় ফাফদ  বতুটকীয  অথ ট 

ছাড়কযজণ অথ ট সফবাগজক ত্র প্রদান কযা 

য়। অথ ট সফবাগ জত অনুজভাদন প্রাসিয 

য মথামথ কর্তটজেয অনুজভাদনক্রজভ 

যকাসয আজদ জাসয কযা য়। 

সফসস’য স্বয়াংম্পূণ ট প্রস্তাফ সফনামূজল্য ত্র ও 

প্রজয়াজনীয় তথ্য 

প্রাসিয য ১৫ 

সদন 

ড. ভ. শয আরী 

উ-চিফ(অারযন-১ অচধাখা) 

দপানঃ ৯৫৫১৯৮৭ 

ইজভইর:sherali93@yahoo.com 
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১৫ খসনজ দাথ ট উজতারন ও দকায়াযী 

ইজাযা সফলয়ক সফসধ/নীসতভারা 

াংক্রান্ত। 

সফএভসড দথজক এই াংক্রান্ত নতুন সফসধ/নীসতভারা 

প্রণয়জনয প্রস্তাফ প্রাসিয য এয াজথ াংসস্দষ্ট সফসবনন 

ভন্ত্রণারয়/সফবাগ/দিয এয প্রসতসনসধ সনজয় কসভটি গঠন 

কযা য় এফাং উি কসভটি কর্তটক যীো-সনযীো কজয 

খড়া সফসধ/নীসতভারা প্রণয়ন কযা য়। এযয আইন, 

সফচায ও াংদ সফলয়ক ভন্ত্রণারজয়য ‘দরসজজরটিব ও 

াংদ সফলয়ক সফবাগ’ এয দবটিাং গ্রজণয য 

প্রাসনক ভন্ত্রণারজয়য ভন্ত্রীয অনুজভাদনক্রজভ দগজজজট 

প্রজ্ঞান প্রকা কযা য়। 

সফএভসড’য খড়া প্রস্তাফ  

 

সফনামূজল্য াংসস্দষ্ট সফসবন্ন 

ভন্ত্রণারজয়য 

ভতাভত ও 

প্রজয়াজনীয় 

তথ্যাসদ প্রাসিয 

য ৪ (চায) 

ভা। 

সযীন সুরতানা 

কাযী সচফ 

দপানঃ ৯৫৪০৩৬০ 

E-mail : 

emrdop2@gmail.com 

১৬ কয়রা, াথয, খসনজফালু সফসবন্ন 

খসনজ দাজথ টয অনুন্ধান রাইজন্স 

প্রদাজনয জন্য সফএভসড’য প্রস্তাফ 

অনুজভাদন। 

সফএভসড’য প্রস্তাফ াওয়ায য খসন ও খসনজ ম্পদ 

সফসধভারা, ২০১২ অনুমায়ী যীো সনযীো কজয 

রাইজন্স প্রদাজনয জন্য যকাজযয ম্মসত প্রদান কজয 

যফতী কাম টক্রভ গ্রজণয জন্য সফএভসডজক সনজদ টনা 

দদয়া য়। 

প্রজয়াজনীয় াংযুসিমূঃ- 

ক) আজফদন সপ প্রদাজনয দরজাযী চারাজনয মূর কস ;  

খ) ২০০ (দ্যইত) দক্টজযয দফী নয় এভন এরাকায জন্য 

৫(াঁচ) কস দভৌজা ম্যা/দেচ প্লুান এফাং মসদ এরাকা ২০০ 

(দ্যইত) দক্টজযয অসধক য় তাা ইজর শুধুভাত্র জসয 

অসধদিজযয টজাগ্রাসপক সট/এরসজইসড ভানসচত্র (দের-

১ঃঃ৫০,০০০) ইজত প্রস্ত্ততকৃত আজফসদত এারাকা, অোাং, 

দ্রাসঘভাাং প্রদ টনপূফ টক দেচ প্লুান; 

গ) ভাসরজকয নাভ আজফদনকৃত জসভয তপসর; 

ঘ)স্থানীয় আজফদনকাযীয দেজত্র 

আজফদনকাযী/সযচারক/অাংীদাযগজণয দগজজজটড অসপায 

কর্তটক তুাসয়ত ৩ (সতন) কস াজাট ট াইজজয ছসফ; 

O) ঙ)স্থানীয় আজফদনকাযীয দেজত্র 

আজফদনকাযী/সযচারক/অাংীদাযগজণয জাতীয়তা ও 

নাগসযকজতফয নদ এফাং সফজদী দকাম্পাসনয দেজত্র তাজদও 

কাম টকয াজাজট টয প্রাভাসণক কস; 

P) স্থানীয় আজফদনকাযীয দেজত্র ব্যাাংক স্বচ্ছরতায 

নদ, দরড রাইজন্স এফাং টি,আই,এন নদ;  

Q) ছ) সফজদী দকাম্পাসনয দেজত্র ২(দ্যই) কস াংঘ স্মাযক ও াংঘ 

সফসধ এফাং প্রজক্টা ফা অাংীদাযী দসরর ফা ভভাজনয দম 

দকান আইনানুগ প্রভাণত্র; 

R) জ) সফজদী দকাম্পাসনয দেজত্র ফাাংরাজদজ দকাম্পাসনয 

সনফন্ধজনয নদ। 

সফনামূজল্য প্রজয়াজনীয় 

তথ্যাসদ প্রাসিয 

য ৩০ সদন। 
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=০৯= 

১৭ সফএভসড জত প্রাি াদাভাটি, 

সসরকাফালু, খসনজফালু াধাযণ 

াথয, ফালুসভসশ্রত াথয ইতুাসদ 

দকায়াযী ইজাযায প্রস্তাফ 

অনুজভাদন। 

সফএভসড’য প্রস্তাফ াওয়ায য খসন ও খসনজ ম্পদ 

সফসধভারা, ২০১২ অনুমায়ী যীো-সনযীো কজয 

দকায়াযী ইজাযা প্রদাজনয জন্য যকাজযয ম্মসত প্রদান 

কজয যফতী কাম টক্রভ গ্রজণয জন্য সফএভসডজক 

সনজদ টনা দদয়া য়। 

K) ক) আজফদন সপ প্রদাজনয দরজাযী চারাজনয মূর কস ;  

L) খ) ২০০ (দ্যইত) দক্টজযয দফী নয় এভন এরাকায জন্য 

৫(াঁচ) কস দভৌজা ম্যা/দেচ প্লুান এফাং মসদ এরাকা ২০০ 

(দ্যইত) দক্টজযয অসধক য় তাা ইজর শুধুভাত্র জসয 

অসধদিজযয টজাগ্রাসপক সট/এরসজইসড ভানসচত্র (দের-

১ঃঃ৫০,০০০) ইজত প্রস্ত্ততকৃত আজফসদত এারাকা, অোাং, 

দ্রাসঘভাাং প্রদ টনপূফ টক দেচ প্লুান; 

গ) ভাসরজকয নাভ আজফদনকৃত জসভয তপসর; 

ঘ) অাংীদাযী পাজভ টয দেজত্র অাংীদাযী দসরজরয এক কস 

প্রাভাসণক; 

ঙ) ীসভতদায় দকাম্পাসনয দেজত্র দকাম্পাসনয সনগসভতকযণ/ 

সনফন্ধজনয নজদয এক কস তুাসয়ত; াংঘ স্মাযক, াংঘসফসধ 

এফাং প্রজপ্রক্টা ফা ভভাজনয আইনগত দসরজরয দ্যই কস;  

চ)স্থানীয় আজফদনকাযীয দেজত্র 

আজফদনকাযী/সযচারক/অাংীদাযগজণয দগজজজটড অসপায 

কর্তটক তুাসয়ত ৩ (সতন) কস াজাট ট াইজজয ছসফ; 

M) ছ) স্থানীয় আজফদনকাযীয দেজত্র 

আজফদনকাযী/সযচারক/অাংীদাযগজণয জাতীয়তা ও 

নাগসযকজতফয নদ এফাং সফজদী দকাম্পাসনয দেজত্র 

আজফদনকাযী/সযচারক/ অাংীদাযগজণয ারনাগাদ/ কাম টকয 

াজাজট টয প্রাভাসণক কস; 

N) জ) স্থানীয় আজফদনকাযীয দেজত্র ব্যাাংক স্বচ্ছরতায নদ, দরড 

রাইজন্স এফাং টি,আই,এন নদ; 

ঝ) সফজদী নাগসযক ফা সফজদী দকাম্পাসনয দেজত্র ফাাংরাজদজ 

সনফন্ধজনয দাসরসরক প্রভাণ; এফাং 

ঞ) ব্যুজযায তাসরকাভূি একজন যাভ টক ভূততফসফদ কর্তটক 

প্রদত ৩(সতন) কস ভূতাসতফক প্রসতজফদন। 

সফনামূজল্য প্রজয়াজনীয় 

তথ্যাসদ প্রাসিয 

য ৩০ সদন। 

সযীন সুরতানা 

কাযী সচফ 

দপানঃ ৯৫৪০৩৬০ 

E-mail : 

emrdop2@gmail.com 

১৮ সফএভসড’য াজথ াংসরষ্ট সফলজয় 

সফসবন্ন আদারজত দাজয়যকৃত 

ভাভরা াংক্রান্ত। 

ক) ভাভরা াংক্রান্ত সফলজয় এ সফবাজগয 

উজদ্যাজগ/সফএভসড’য প্রত্মাজফয সযজপ্রসেজত আইন, 

সফচায ও াংদ সফলয়ক ভন্ত্রণারজয়য ভতাভত গ্রণ 

কজয দ অনুমায়ী ব্যফস্থা গ্রজণয জন্য সফএভসডজক 

সনজদ টনা প্রদান কযা য়। 

খ) সফসবন্ন আদারত দথজক সফএভসড’য াজথ াংসরষ্ট 

ভাভরায আজদ ফাস্তফায়ন ফা আসজরয জন্য 

সফএভসডজক সনজদ টনা প্রদান কযা য়। 

ক) সফএভসড দথজক সফসবন্ন ভাভরায আজদজয সফলজয় ভতাভত 

গ্রজণয প্রস্তাফ। 

খ) সফসবন্ন আদারত দথজক দপ্রসযত সফসবন্ন ভাভরায আযসজ/ 

দনাটি/আজদ/যায় ইতুাসদ। 

সফনামূজল্য প্রজয়াজনীয় 

তথ্যাসদ  প্রাসিয 

য ১৫ সদন। 
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১৯ গ্যাজয ফজকয়া আদায় াংক্রান্ত।  ক) সফসবনন যকাযী/ আধা-যকাযী/ স্বায়তফাসত 

প্রসতষ্ঠাজনয সনকট গ্যাজয ফজকয়া আদায় াংক্রান্ত 

কাম টক্রভ; 

খ) সফসবনন যকাযী/ আধা-যকাযী/ স্বায়তফাসত 

প্রসতষ্ঠাজনয সনকট গ্যাজয ফজকয়া াওনা আদাজয়য 

সফলজয় দজরাফাাংরায প্রস্তাফ প্রাসিয য আভত্মঃ 

ভন্ত্রণারয় বায ভাধ্যজভ ফজকয়া অদাজয়য সদ্ধাজভত্ময 

সযজপ্রসেজত যফতী ব্যফস্থা গ্রজণয জন্য 

দজরাফাাংরাজক সনজদ টনা দদয়া য়।  

দজরাফাাংরা জত সফসবন্ন যকাযী/ আধা-যকাযী/স্বায়তাসত 

প্রসতষ্ঠাজনয গ্যাজয ফজকয়া আদাজয়য সফলজয়  পুণ টাঙ্গ প্রস্তাফ। 

 

 

সফনামূজল্য প্রজয়াজনীয় 

তথ্যাসদ প্রাসিয 

য ৪ (চায) 

ভা। 

সযীন সুরতানা 

কাযী সচফ 

দপানঃ ৯৫৪০৩৬০ 

E-mail : 

emrdop2@gmail.com 
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=১১= 

 

২০ নন-ট্যাক্স দযসবসনউ াংক্রান্ত । ক)  নন-ট্যাক্স দযসবসনউ বৃসদ্ধয সফলজয় এ 

সফবাজগয অধীনস্থ সফসবন্ন 

দিয/অসধদিয/াংস্থায াজথ বা কজয 

সদ্ধাভত্ম গ্রণ কযা য়। 

 

খ)  এ সফবাজগয অধীনস্থ সফসবন্ন 

দিয/অসধদিয/াংস্থা জত নন-ট্যাক্স 

দযসবসনউ াংক্রান্ত প্রাি তথ্যাসদ অথ ট সফবাজগ 

দপ্রযণ কযা য়। 

ক)  এ সফবাজগয অধীনস্থ সফসবন্ন 

দিয/অসধদিয/াংস্থা জত প্রাি নন ট্যাক্স 

দযসবসনউ াংক্রান্ত সফসবন্ন তথ্যাসদ/ প্রসতজফদন। 

  

সফনা মূজল্য ক) ত্র ও প্রজয়াজনীয়   

    তথ্য প্রাসিয য  

    ২ ভা। 

খ) ত্র ও প্রজয়াজনীয়   

    তথ্য প্রাসিয য 

    ১৫ সদন। 

 

 

াচকর আরভদ 

চচনয়য কাযী চিফ 

দপানঃ ৯৫৪০২৬৯ 

e-mail : 

shakil15857@gmail.com 

 

২১ জ্বারাসন ও খসনজ ম্পদ সফবাজগয 

অধীনস্থ দিয/াংস্থা/দকাম্পানীমূজয  

অসডট াংক্রান্ত । 

 

ক)  এ সফবাজগয অধীনস্থ সফসবন্ন  

দিয/অসধদিয/াংস্থা জত প্রাি অসডট 

আসতয জফাফ ম টাজরাচনা কযা য় এফাং 

অসডট আসত সনষ্পসতয সুাসয 

জফাফমূ অসডট অসধদিজয দপ্রযণ কযা য়। 

 

খ)  অসডট আসত সনষ্পসতয রজেু সুাসয 

প্রদাজনয জন্য ভন্ত্রণারয়, অসডট অসধদিয ও 

াংস্থায প্রসতসনসধয ভন্বজয় সত্র-েীয় বায 

আজয়াজন কযা য়। 

ক)  দিয/অসধদিয/াংস্থা জত প্রাি অসডট 

আসতয জফাফ। 

 

খ)  দিয/অসধদিয/াংস্থা জত প্রাি 

অভীভাাংসত অসডট আসতয উয সত্র-েীয় 

বায প্রস্তাফ। 

সফনা মূজল্য ক) ত্র ও প্রজয়াজনীয় 

  তথ্য প্রাসিয য 

     ৩০ সদন। 

 

খ) ত্র ও প্রজয়াজনীয়   

    তথ্য প্রাসিয য 

     ২ভা। 

 

২২ যকাযী সাফ ম্পসকটত স্থায়ী কসভটি 

াংক্রান্ত । 

ক) যকাযী সাফ ম্পসকটত স্থায়ী কসভটিয 

সনজদ টনা দভাতাজফক ব্যফস্থা গ্রজণয জন্য 

অসধদিয/দিয/াংস্থাজক অনুজযাধ কযা য়।  

 

খ)   যকাযী সাফ ম্পসকটত স্থায়ী কসভটিয  

সনজদ টনা ভন্ত্রণারয় কর্তটক ফাস্তফায়ন। 

ক) যকাযী সাফ ম্পসকটত 

    স্থায়ী কসভটিয সনকট জত   

    প্রাি বায কাম টসফফযণী । 

সফনা মূজল্য ক)  ত্র ও প্রজয়াজনীয় 

      তথ্য প্রাসিয য 

      ১৫ সদন 

 

ক)  ত্র ও প্রজয়াজনীয় 

     তথ্য প্রাসিয য 

     ০৬ ভা 
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২৩ দজরাফাাংরা, সফসস এফাং এজদয অাংগ 

প্রসতষ্ঠানমূজয প্রকজে সনজয়াসজত 

সফজদীজদয কাষ্টভ, সবায দভয়াদ 

বৃসদ্ধ সনযাতা ছাড়ত্র প্রদাজনয  

সুাসয। 

াংস্থা এফাং দকাম্পানীয প্রস্তাফ/সুাসয 

অনুমায়ী সনযাতা ছাড়ত্র প্রদান 

সবায দভয়াদ বৃসদ্ধয জন্য স্বযাষ্ট্র 

ভন্ত্রণারয় এফাং ফসযাগভন ও াজাট ট 

অসধদিজয সুাসয  াংসস্দষ্ট কাগজ 

ত্র দপ্রযণ। 

াজাট ট এয পজটাকস,ছসফ, সনধ টাসযত পযজভ আজফদন ত্র 

এফাং আজফদনকাযীজদয নাভ তাসরকা।  

সফনামূজল্য  

০৭ (াত) 

সদন 

ড. মুা. ভচনরুজ্জাভান 

 উ-সচফ (উঃ-১ অচধাখা) 

দপানঃ+৮৮০২৯৫৪০২৬৭ 

mukul71pmre@yahoo.com 

২৪ দজরাফাাংরা’য অধীনস্থ  এভসজএভসএর 

ও সফসএভসএর-এয ব্যফাজযয জন্য 

সফজফাযক দ্রব্য  সযফজণয দেজত্র পুসর 

েট প্রদাজনয সুাসয  াংক্রান্ত; 

াংস্থা এফাং দকাম্পানীয প্রস্তাফ অনুমায়ী 

পুসর েট প্রদাজনয জন্য স্বযাষ্ট্র 

ভন্ত্রণারয়জক সুাসয াংসস্দষ্ট কাগজ 

ত্র দপ্রযণ। 

সফজফাযক সযদিজযয সফ্রাযসভট কস, এরসয অনুসরস, 

সফজফাযক দ্রজব্যয সজভজন্টয অনুসরস।  

সফনামূজল্য  

০৭ (াত) 

সদন 

২৫ দজরাফাাংরা‘য অধীনস্থ এভসজএভসএর 

ও সফসএভসএর, সফসস ও অধীনস্থ 

দকাম্পানীমূ এফাং সজএসফ‘য খড়া 

চুসি/েীভ এয অনুজভাদন প্রদান। 

াংস্থা এফাং দকাম্পানীয প্রস্তাফ াওয়ায 

য প্রদত চুসিয খড়া 

এ সফবাজগ যীোজভত্ম মথামথ প্রতীয়ভান 

জর আইন ভন্ত্রণারজয়য দবটিাং াজজে 

চুসি চুড়ান্ত কজয াংসস্দষ্ট দিয াংস্থায় 

দপ্রযণ। 

াংসস্দষ্ট দিজযয প্রস্তাফ/সচঠি এফাং চুসি জত্রয খড়া। 

 

সফনামুজল্য  

১৫ 

(জনজযা) 

সদন 

২৬ সফজল আইজনয আওতায় কাজ/ণ্য/দফা 

ক্রজয়য রজেু প্রস্তাফ প্রসক্রয়াকযণ; 

াংস্থা এফাং দকাম্পানীয ভাধ্যজভ আজফদন 

াওয়ায য মথামথ কর্তটজেয 

অনুজভাদনক্রজভ  যকাসয আজদ জাসয 

কযা য়। 

(ক) সফজল আইজনয আওতায় নীসতগত অনুজভাদন প্রস্তাফ     

অনুজভাদন- 

     (১) খড়া ায-াংজে। 

     (২) ায-াংজেজ ফসণ টত কর াংযুসি (২ কস)।  

(খ) সফজল আইজনয আওতায় অথ টননসতক/যকাসয ক্রয়  

াংক্রান্ত ভসন্ত্রবা কসভটিজত দপ্রযণঃ 

     (১) খড়া ায-াংজে। 

     (২) াংযুসি কর কাগজ (৩৭ দট)।  

     (৩) াংস্থা প্রধাজনয সনধ টাসযত প্রতুয়ন। 

সফনামুজল্য  

 

১৫ 

(জনজযা) 

সদন 

 

খাচদজা নাজনীন 

উ-সচফ (উন্নঃ-২অচধাখা) 

দপানঃ+৮৮০২৯৫৭০০৬২ 

ইজভইর: emrd.dev3@gmail.com 
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২৭ চজওচফ/বফরদচক অথ থায়রন শররাফাাংরা / চজএচফ’য 

প্রকরেয চডচচ/আযচডচচ অনুরভাদন প্রচক্রয়াকযণ 

াংস্থায ভাধ্যভ ভন্ত্রণাররয় 

প্রস্তাফ শপ্রযণ 

স্বয়াংর্ম্পথণ চডচচ/আযচডচচ,  

জ্বাখচফ 

চফনামূরে ২ ভা 

 

 

 

 

 

 

 

 

ড. শভাঃ যচপকুর ইরাভ 

 উ-প্রধান 

শপানঃ ৯৫৭১১২৫  

E-mail:  

rafiqjp@gmail.com 

২৮ চজচডএপ অথ থায়রন শররাফাাংরায প্রকরেয 

চডচচ/আযচডচচ অনুরভাদন প্রচক্রয়াকযণ 

 

াংস্থায ভাধ্যভ ভন্ত্রণাররয় 

প্রস্তাফ শপ্রযণ 

স্বয়াংর্ম্পথণ চডচচ/আযচডচচ, 

জ্বাখচফ 

চফনামূরে ২ ভা 

২৯ াংসস্দষ্ঠ প্রকরেয আন্তঃখাত ব্যয় ভন্বরয়য প্রস্তাফ 

অনুরভাদন প্রচক্রয়াকযণ। 

াংস্থায ভাধ্যভ ভন্ত্রণাররয় 

প্রস্তাফ শপ্রযণ 

চডচচ/আযচডচচ ছরক স্বয়াংর্ম্পথণ প্রস্তাফ। জ্বাখচফ চফনামূরে ২ ভা 

৩০ াংসস্দষ্ঠ প্রকরেয আন্তঃখাত ব্যয় ভন্বরয়য প্রস্তাফ 

অনুরভাদন প্রচক্রয়াকযণ  

াংস্থায ভাধ্যভ ভন্ত্রণাররয় 

প্রস্তাফ শপ্রযণ 

চডচচ/আযচডচচ ছরক স্বয়াংর্ম্পথণ প্রস্তাফ।  জ্বাখচফ চফনামূরে ২ ভা 

৩১ াংসস্দষ্ঠ প্রকরেয ফযাদ্দ চফবাজন ও অথ ©© 

ছাড়কযণ 

াংস্থায ভাধ্যভ ভন্ত্রণাররয় 

প্রস্তাফ শপ্রযণ 

অথ ট অফমুচিয চন ধ টাচযত পযভ মু (াংরগ্নী-৪, ৫, ৪৫) 

মথামথবারফ পূযণ , ফাসল টক ক্রয় চযকেনা , ফাসল টক 

কভ টসযকেনা, ব্যাাংক দেইটজভন্ট, সসড/বুাট 

এজজভজন্টয কস, অথ টননসতক দকাড অনুমায়ী অব্যসয়ত 

ব্যাজরজন্সয সফফযণী। জ্বাখচফ 

চফনামূরে ২ প্তা 

৩২ শররাফাাংরায প্রকরেয প্রকে চযিারক চনরয়াগ াংস্থায ভাধ্যভ ভন্ত্রণাররয় 

প্রস্তাফ শপ্রযণ 

প্রকে চযিারক চনরয়ারগয স্বয়াংর্ম্পথ ণ প্রস্তাফ। প্রাথীগজনয 

জীফনবৃতান্ত, প্রসেজণয নজদয কস।  জ্বাখচফ 

চফনামূরে ৩ প্তা 

৩৩ শশরাফাাংরায প্রকরেয মানফান ক্ররয়য অনুভচত াংস্থায ভাধ্যভ ভন্ত্রণাররয় 

প্রস্তাফ শপ্রযণ 

মানফাদনয সফদ্যভান তাসরকা মানফান ক্ররয়য 

স্বয়াংর্ম্পথণ প্রস্তাফ। সডসসজত মানফাদনয াংস্থান, ফাজজট 

ফযাদ্দ। জ্বাখচফ  

চফনামূরে ৩ প্তা 
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34 এসডস/ আযএসডস প্রণয়ন সযকেনা কসভজনয কাম টক্রভ সফবাগ ও  অথ ট সফবাজগয 

সনজদ টনা ও পূফ ট সনধ টাসযত সসরাং এয ভজধ্য দথজক 

াংস্থামূজয চাসদা দভাতাজফক উন্নয়ন ফাজজট প্রণয়ন 

এসডস/ আযএসডস এয জন্য কাম টক্রভ সফবাগ 

কর্তটক প্রণীত সনধ টাসযত পূযণকৃত  ছক,  জ্বাখসফ 

সফনামূজল্য ১. প্রসত ফছয ভাচ ট ভাজ যফতী 

অথ টফছজযয এসডস প্রণয়ন 

২. প্রসত ফছয সডজম্বয ভাজ চরসত 

অথ টফছজযয আযএসডস প্রণয়ন 

শভাঃ াানুজ্জাভান 

চচনয়য কাযী প্রধান 

শপান: +৮৮০২৯৫৫৮১১৯ 

ripon.hasan@gmail.co

m 

35 প্রকেমূজয এসডস/ 

আযএসডস ফযাদ্দ পুনসন টধ টাযণ/ 

উজমাজন  

সযকেনা কসভজনয অনুজভাদনক্রজভ প্রকেমূজয 

এসডস/ আযএসডস ফযাদ্দ পুনসন টধ টাযণ/ উজমাজন 

১. াংরগ্নী ৪, ৫ ও ৪৫ মথামথবাজফ পূযণ 

২. ফাসল টক ক্রয়/ কভ টসযকেনা 

 

সফনামূজল্য ১ ভা 

৩6 জাতীয় সযকেনা 

দসররমূজয খড়া প্রসতজফদন 

প্রণয়ন/ ভতাভত প্রদান 

সযকেনা কসভজনয চাসদা অনুমায়ী াংস্থামূ জত 

প্রাি  তজথ্যয সবসতজত প্রণীত প্রসতজফদন সযকেনা 

কসভজন দপ্রযণ 

জাতীয় সযকেনা দসররমূজয াংসিষ্ট 

সনজদ টনা (গাইডরাইন), জ্বাখসফ 

সফনামূজল্য ১ ভা 

37 সফজল প্রকজেয 

সডসস/আযসডসস অনুজভাদন 

প্রসক্রয়াকযণ 

াংস্থায ভাধ্যজভ এ সফবাজগ প্রস্তাফ দপ্রযণ স্বয়াংম্পূটণ সডসস/ আযসডসস, 

জ্বাখসফ 

সফনামূজল্য ২ ভা 

38 যাজস্ব ফাজজজটয আওতায় 

উন্নয়ন কভ টসূসচ ফাস্তফায়ন 

প্রসক্রয়াকযণ 

অথ ট সফবাগ এয ‘অনুন্নয়ন ফাজজট জত অথ টায়নকৃত 

কভ টসূসচ (PPNB)’ এয জন্য সনধ টাসযত পূযণকৃত  

মথামথবাজফ পূযণকৃত PPNB ছক সফনামূজল্য ২ ভা 

39 সফজল  প্রকজেয আন্তঃঅঙ্গ 

ব্যয় ভন্বজয়য প্রস্তাফ 

অনুজভাদন প্রসক্রয়াকযণ 

াংস্থায ভাধ্যজভ এ সফবাজগ প্রস্তাফ দপ্রযণ সডসস/ আযসডসস ছজক স্বয়াংম্পূণ ট প্রস্তাফ, 

জ্বাখসফ 

সফনামূজল্য ২ ভা 

40 সফজল প্রকজেয ব্যয়বৃসদ্ধ 

ব্যসতজযজক দভয়াদবৃসদ্ধয প্রস্তাফ 

অনুজভাদন প্রসক্রয়াকযণ 

াংস্থায ভাধ্যজভ এ সফবাজগ প্রস্তাফ দপ্রযণ আইএভইসড’য সনধ টাসযত ছজক স্বয়াংম্পূটণ  

প্রস্তাফ, জ্বাখসফ 

সফনামূজল্য ২ ভা 

41 সফজল প্রকজেয/কভ টসূসচয  

ফযাদ্দ সফবাজন ও অথ©© 

ছাড় 

াংস্থায ভাধ্যজভ এ সফবাজগ প্রস্তাফ দপ্রযণ অথ ট অফমুসিয সনধ টাসযত পযভমূ (াংরগ্নী ৪, 

৫ ও ৪৫) মথামথবাজফ পূযণ, ফাসল টক ক্রয় ও 

কভ টসযকেনা, ব্যাাংক দেটজভন্ট, এজজভন্ট 

কস, অথ টননসতক দকাড অনুমায়ী অব্যসয়ত 

ব্যাজরন্স।  

সফনামূজল্য ২ িা 

42 সফজল প্রকে  সযচারক 

সনজয়াগ 

াংস্থায ভাধ্যজভ এ সফবাজগ প্রস্তাফ দপ্রযণ প্রকে সযচারক সনজয়াজগয স্বয়াংম্পূটণ প্রস্তাফ। 
এছাড়া প্রাথীগজণয  জীফনবৃতান্ত, প্রসেজণয 

নদজত্রয কস, জ্বাখসফ 

সফনামূজল্য ৩ িা 

43 সফজল প্রকজেয  মানফান 

ক্রজয়য অনুভসত 

াংস্থায ভাধ্যজভ এ সফবাজগ প্রস্তাফ দপ্রযণ মানফান ক্রজয়য স্বয়াংম্পূটণ প্রস্তাফ। এছাড়া, 

সডসসজত মানফাজনয াংস্থান, প্রজয়াজনীয় 

ফাজজট ফযাদ্দ, াংস্থামূজয সফদ্যভান 

মানফাজনয তাসরকা, জ্বাখসফ 

সফনামূজল্য ৩ িা 
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৪৪ সজওসফ/বফজদসক অথ টায়জন দজরাফাাংরায 

সজটিসএর/সফসস এয প্রকজেয সডসস/আযসডসস 

অনুজভাদন প্রসক্রয়াকযণ 

 

াংস্থায ভাধ্যজভ 

ভন্ত্রণারজয় প্রস্তাফ দপ্রযণ 

স্বয়াংম্পূণ ট সডসস/আযসডসস, জ্বাখসফ 

 

সফনামূজল্য ২ ভা  

 

 

 

 

শভাঃ াানুজ্জাভান 

চচনয়য কাযী প্রধান 

শপান: +৮৮০২৯৫৫৮১১৯ 

ripon.hasan@gmail.com 

৪৫ সনজস্ব অথ টায়জন দজরাফাাংরা/সফসস এয প্রকজেয 

সডসস/আযসডসস অনুজভাদন প্রসক্রয়াকযণ 

াংস্থায ভাধ্যজভ 

ভন্ত্রণারজয় প্রস্তাফ দপ্রযণ 

সরক্যুইসডটি াটি টসপজকট স্বয়াংম্পূণ ট সডসস/আযসডসস. 

জ্বাখসফ 

সফনামূজল্য ২.৫ ভা 

৪৬ ব্যয় বৃসদ্ধ ব্যসতজযজক াংসস্দষ্ট প্রকজেয দভয়াদ 

ফসধ টতকযণ 

াংস্থায ভাধ্যজভ 

ভন্ত্রণারজয় প্রস্তাফ দপ্রযণ 

আইএভইসড’য সনধ টাসযত ছজক  স্বয়াংম্পূণ ট প্রস্তাফ, জ্বাখসফ সফনামূজল্য ২ ভা 

৪৭ াংসস্দষ্ট প্রকজেয আভত্মঃঅঙ্গ ব্যয় ভন্বয় াংস্থায ভাধ্যজভ 

ভন্ত্রণারজয় প্রস্তাফ দপ্রযণ 

 সডসস/আযসডসস ছজক স্বয়াংম্পূণ ট প্রস্তাফ, জ্বাখসফ সফনামূজল্য ২ ভা 

৪৮ দজরাফাাংরা/সফসস এফাং াংসস্দষ্ট প্রকজেয (সনজস্ব ও 

সজওসফ অথ টায়জন) ফযাদ্দ সফবাজন ও অথ ট ছাড় 

াংস্থায ভাধ্যজভ 

ভন্ত্রণারজয় প্রস্তাফ দপ্রযণ 

 

অথ ট অফমুসিয সনধ টাসযত ছক মূ (াংরগ্নী-৪, ৫, ৪৫) 

মথামথবাজফ পূযণ, ফাসল টক ক্রয় সযকেনা, ফাসল টক 

কভ টসযকেনা, ব্যাাংক দেটজভন্ট, সসড/বুাট এুাজজভজন্টয 

কস, অব্যসয়ত ব্যাজরজন্সয সফফযণী (অথ টননসতক দকাড 

অনুমায়ী), জ্বাখসফ 

সফনামূজল্য ২ িা 

৪৯ দজরাফাাংরা/সফসস প্রকজেয প্রকে সযচারক সনজয়াগ াংস্থায ভাধ্যজভ 

ভন্ত্রণারজয় প্রস্তাফ দপ্রযণ 

 

প্রকে সযচারক সনজয়াজগয স্বয়াংম্পূণ ট প্রস্তাফ। এছাড়া, 

প্রাথীগজণয জীফন-বৃতান্ত ও প্রসেণমূজয নজদয কস, 

জ্বাখসফ 

সফনামূজল্য ৩ িা 

৫০ দজরাফাাংরা/সফসস প্রকজেয মানফান ক্রজয়য অনুভসত াংস্থায ভাধ্যজভ 

ভন্ত্রণারজয় প্রস্তাফ দপ্রযণ 

 

াংস্থায সফদ্যভান মানফাজনয তাসরকা  মানফান ক্রজয়য  

স্বয়াংম্পূণ ট প্রস্তাফ। এছাড়া, সডসসজত াংস্থান এফাং 

প্রজয়াজনীয় ফাজজট ফযাদ্দ থাকজত জফ। জ্বাখসফ 

সফনামূজল্য ৩ িা 
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২.৩) অবুন্তযীণ দফা 

ক্র. 

নাং 
দফায নাভ দফা প্রদান দ্ধসত 

প্রজয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাসি স্থান 

দফায মূল্য এফাং  

সযজাধ দ্ধসত 

দফা প্রদাজনয 

ভয়ীভা 

দাসয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা 

(নাভ, দসফ, দপান নম্বয ও ই-দভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ এ সফবাগ ও এয অধীনস্থ অসধদিয, সযদিয, 

াংস্থা ও দকাম্পাসনমূজয কভ টকতটাগজণয 

অবুভত্মযীণ ও বফজদসক প্রসেজণয যকাসয 

আজদ জাসয। 

দিয/াংস্থা/দকাম্পাসন জত 

প্রস্তাফ াওয়ায য মথামথ 

কর্তটজেয অনুজভাদনক্রজভ 

প্রসেজণয যকাসয আজদ 

জাসয কযা য়। 

 ক) জীফন বৃতান্ত, খ) ব্যজয়য উৎ, গ) মথামথ 

কর্তটজেয ভাধ্যজভ দপ্রযণ প্রস্তাফ, ঘ) সফগত ০১ (এক) 

ফছজযয ভ্রভণ সফফযণী।  

সফনা মূজল্য ০৭ (াত) সদন 

 

শভাঃ ারুন-অয-যচদ  

উ-সচফ 

দপান: ৯৫৪০২৭১ 

ইজভইর: 

hrashid7562@gmail.com 

 

 

২ এ সফবাগ ও এয অধীনস্থ দিয, অসধদিয, 

সযদিয, াংস্থা ও দকাম্পাসনয কভ টকতটাগজণয 

ফসঃফাাংরাজদ ছুটি প্রদান। 

 

আজফদন াওয়ায য  

(ক) সনধ টাসযত ছুটি সফসধভারা, 

১৯৮৭ অনুমায়ী সনস্পসত কজয 

যকাযী আজদ জাসয কযা য়। 

(খ) যকায কর্তটক ভজয় ভজয় 

জাসযকৃত সফজদ ভ্রভজণয অনুভসত 

ও আনুলচিক সনজদ টনা 

অনুযণপূফফ টক যকাসয আজদ 

জাসয কযা য়। 

ক) ফসঃফাাংরাজদ ছুটিয সনধ টাসযত পযভ, খ) ছুটিয 

সাফ, গ) ার জনয আয়কয সফফযণীয াটি টপাইড 

কস, ঘ) জীফন বৃতান্ত, ঙ) ব্যজয়য উৎ, চ) অজথ টয উৎ, 

মথামথ কর্তটে কর্তটক দপ্রসযত প্রস্তাফ, ছ) আজফদনকাযীয 

অনুসস্থসতজত দাসয়ত্ব ারনকাযী কভ টকতটায নাভ। সফনা মূজল্য ০৭ (াত) সদন 

শভাাম্মদ কাভরুজ্জাভান  

উচিফ  

শপান: +৮৮০২৯৫১৪১৬৫ 

শভাফাইর:+৮৮০১৭১২০০৯২৩১ 

ইজভইর:dsadmin1@emrd.gov.bd  
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৩ এ সফবাগ ও এয আওতাধীন াইজরাকাফ টন 

ইউসনজটয কভ টকতটা/কভ টচাযীজদয গৃ সনভ টাণ ঋণ 

ও দভাটয াইজকর ক্রয় অসগ্রভ ভঞ্জুযী  

দফা প্রতুাী  জত 

আজফদন াওয়ায য 

াংসিষ্ট গৃ সনভ টাণ ঋণ ও 

দভাটয াইজকর ক্রয় 

সফসধভারা অনুমায়ী 

উযুি কর্তটজেয 

অনুজভাদনক্রজভ  যকাসয  

আজদ জাসয কযা য়। 

১) গৃ সনভ টাণ/গৃ দভযাভত  অসগ্রভ ভঞ্জুসয 

ক) াদা কাগজজ আজফদনত্র, খ)  দঘালণাত্র,  

গ) প্রতুয়নত্র, ঘ) মুচজরকা, ঙ) ফায়নাত্র, চ) যাজধানী  

উন্নয়নকর্তটে ভূসভ ব্যফায াংক্রান্ত তথ্য, ছ) দায়মুি 

নদত্র, জ) খাজনায যসদ, ঝ) এএ চ টা, ঞ) সএ চ টা, 

ট) একত ঞ্চা টাকা মূজল্যয েুাজম্প অঙ্গীকাযনাভা । 

২) দভাটয াইজকর/ফাই াইজকর অসগ্রভ ভঞ্জুসয 

ক) াদা কাগজজ আজফদনত্র, 

খ) এপ আয পযভ নাং-৩২ সফসধ-২৯৪,  

গ) জাসভননাভা,  

ঘ) একত ঞ্চা টাকা মূজল্যয েুাজম্প অঙ্গীকাযনাভা । 

সফনামূজল্য ১৫ (জনজযা) সদন 

 

 

শভাাম্মদ কাভরুজ্জাভান  

উচিফ  

শপান: +৮৮০২৯৫১৪১৬৫ 

শভাফাইর:+৮৮০১৭১২০০৯২৩১ 

ইজভইর:dsadmin1@emrd.gov.bd  

 

৪ কভ টকতটা/কভ টচাযীজদয শ্রাসভত্ম সফজনাদন বাতা 

প্রদান 

ব্যসি জত সরসখত 

আজফদন  াওয়ায য 

সচত সফজনাদনবাতা 

সফসধভারা, ১৯৭৯ অনুমায়ী 

সনস্পসত কজয  যকাসয 

আজদ জাসয কযা য়। 

শ্রাসভত্ম সফজনাদন বাতা 

(ক) াদা কাগজজ আজফদনত্র 

(খ) সনধ টাসযত পযজভ (ফাাংরাজদ পযভ নাং-২৩৯৫) প্রধান 

সাফ যেণ কভ টকতটা কর্তটক প্রদত ছুটি প্রাপ্যতায প্রসতজফদন 

(দগজজজটড কভ টকতটাজদযজেজত্র), প্রাসিস্থান: সাফ যেণ 

কভ টকতটায কাম টারয়।  (গ) সাফ যেণ কভ টকতটা, জ্বারাসন ও 

খসনজ ম্পদ সফবাগ কর্তটক প্রদত ছুটি প্রাপ্যতায প্রতুয়নত্র 

(নন-দগজজজটড কভ টচাযীজদযজেজত্র) 

সফনামূজল্য ০৫ (াঁচ) সদন 

৫ সজরকন দগ্রড/ টাইভজের প্রদান  আজফদন াওয়ায য 

যকায সনধ টাসযত কসভটিয 

বায় উস্থান কযা য়। 

কসভটিয সুাসযজয 

সবসতজত্ব উযুি 

কর্তটজেয 

অনুজভাদনক্রজভ ভঞ্জুসয 

আজদ জাসয কযা য়।  

সজরকন দগ্রড 

ক) াদা কাগজজ আজফদনত্র খ) সনজয়াগত্র গ) দমাগদানত্র 

ঘ) সজরকন দগ্রড াংক্রান্ত অথ ট ভন্ত্রণারজয়য প্রজ্ঞান  

ঙ)  ফাসল টক দগানীয় অনুজফদজনয ায-াংজে (এসআয)। 

 টাইরজের 

ক) াদা কাগজজ আজফদনত্র খ) সনজয়াগত্র,  

গ) দমাগদানত্র, 

খ) টাইভজের াংক্রান্ত অথ ট ভন্ত্রণারজয়য প্রজ্ঞান  

ঘ) ফাসল টক দগানীয় অনুজফদজনয ায-াংজে (এসআয)। 

সফনামূজল্য ১০ (দ) সদন 

 

 

 

 

 

 

 

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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৬  চাক্যসয সনয়সভতকযণ/স্থায়ীকযণ  

 

 

আজফদন াওয়ায য াংসিষ্ট 

সনজয়াগ সফসধভারা অনুমায়ী 

মথামথ কর্তটজেয 

অনুজভাদনক্রজভ  যকাসয 

আজদ জাসয কযা য়। 

 চাক্যযী সনয়সভতকযণ/স্থায়ীকযণ 

ক) াদা কাগজজ আজফদনত্র খ) সনজয়াগত্র গ) দমাগদানত্র 

ঘ) সনজয়াগসফসধ ঙ) ফ টজল সোগত দমাগ্যতায কাগজত্র  

চ) ফাসল টক দগানীয় অনুজফদজনয ায-াংজে (এসআয)। 

সফনামূজল্য ১৫ (জনয) সদন 

 

 

 

 

শভাাম্মদ কাভরুজ্জাভান  

উচিফ  

শপান: +৮৮০২৯৫১৪১৬৫ 

শভাফাইর:+৮৮০১৭১২০০৯২৩১ 

ইজভইর:dsadmin1@emrd.gov.bd  

 

৭ জদান্নসত প্রদান আজফদন াওয়ায য 

যকায সনধ টাসযত কসভটিয 

বায় উস্থান কযা য়। 

কসভটিয সুাসযজয সবসত দত 

মথামথ কর্তটজেয 

অনুজভাদনক্রজভ ভঞ্জুসয 

আজদ জাসয কযা য়। 

1) জদান্নসত 

ক) াদা কাগজজ আজফদনত্র 

 খ) সএস কর্তটক সনধ টাসযত দচকসরে অনুমায়ী আনুলাাংসগক  

কাগজত্র খ) সনজয়াগত্র  

গ) দমাগদানত্র ঘ) সনজয়াগসফসধ  

ঙ) এসআয  

চ) ভাভরা নাই ভজভ ট প্রতুায়নত্র 

সফনামূল্য ১৫ (জনয) সদন 

৮ দনন প্রদান 

 

আজফদন াওয়ায য  

Retirenent Act 

1974 অনুমায়ী মথামথ 

কর্তটজেয অনুজভাদনক্রজভ  

যকাসয আজদ জাসয কযা 

য়। 

১) দনন (সআযএর) 

ক)      ক) াদা কাগজজ আজফদনত্রখ খ) সনজয়াগত্র গ) দমাগদানত্র  

ঘ) এ,এ,স’য াটি টসপজকট, ঙ) ছুটিয সাফ।  

২) ল্যাম্প গ্রান্ট  

ক) াদা কাগজজ আজফদনত্র খ) সনজয়াগত্র গ) দমাগদানত্র 

 ঘ) এ,এ,স’য াটি টসপজকট, ঙ) ছুটিয সাফ।  

৩) দনন ভঞ্জুসয 

ক) াদা কাগজজ আজফদনত্র খ) সআযএর’য অড টায  

গ) দনন দায মথামথবাজফ পূযণপূফ টক দাসখর 

ঘ) াসব ট ব্যক/এসআয 

সফনামূজল্য ১৫ (জনয) সদন 

৯ এ সফবাজগয সিতীয়, র্ততীয় এফাং চতুথ ট দশ্রসণয 

কভ টকতটা/কভ টচাযীজদয াধাযণ বসফষ্যৎ তসফর 

দথজক কতটনজমাগ্য ও অজপযৎজমাগ্য ঋণ প্রদান   

 

ব্যসিগত আজফদন াওয়ায 

য াধাযণ বসফষ্যৎ তসফর 

সফসধভারা ১৯৭৯ অনুমায়ী 

উযুি কর্তটজেয 

অনুজভাদনক্রজভ ভঞ্জুসয 

আজদ জাসয কযা য়। 

বসফষ্যৎ তসফর দথজক কতটনজমাগ্য ও অজপযজমাগ্য ঋণ ভঞ্জুসয 

ক) াদা কাগজজ আজফদনত্র খ) ঋণ ভঞ্জুসয াংক্রান্ত 

সনধ টাসযত পযভ (মথামথবাজফ পূযণকৃত)  

গ) াধাযণ বসফষ্যৎ তসফজর জভাকৃত অজথ টয সাফ। 

 

সফনামূজল্য ১৫ (জনয) সদন 

১০ অফয প্রািজদয চুড়াভত্ম উজতারন 

ভঞ্জুসয 

আজফদন াওয়ায য াংসিষ্ট 

চুড়ান্ত উজতারন সফসধভারা  

অনুমায়ী মথামথ কর্তটজেয 

অনুজভাদনক্রজভ  যকাসয 

আজদ জাসয কযা য়। 

অফযপ্রািজদয চুড়াভত্ম উজতারন ভঞ্জুসয 

ক) াদা কাগজজ আজফদনত্র  

খ) সআযএর’য যকাসয আজদ 

গ) সনধ টাসযত পযভ (মথামথবাজফ পূযণকৃত)। 

সফনামূজল্য ১৫ (জনয) সদন 
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১১ এ সফবাজগয কভ টকতটাজদয আফাসক ও দািসযক 

দটসরজপান াংজমাগ প্রদাজনয ব্যফস্থা 

আজফদন াওয়ায য ভসন্বত 

যকাযী দটসরজপান নীসতভারা-

২০০৪ অনুমায়ী ব্যফস্থা গ্রণ 

কযা য়। 

ক) ভসন্বত যকাযী দটসরজপান নীসতভারা-২০০৪  এয 

সনধ টাসযত ছজক আজফদন। 

 

 

সফনামূজল্য ১৫ (জনজযা) সদন 

 

শভাাম্মদ কাভরুজ্জাভান  

উচিফ  

শপান: +৮৮০২৯৫১৪১৬৫ 

শভাফাইর:+৮৮০১৭১২০০৯২৩১ 

ইজভইর:dsadmin1@emrd.gov.bd  

 

১২ জ্বারাসন ও খসনজ ম্পদ সফবাগ  এফাং 

আওতাধীন দিয/অসধদিয/ সযদিজযয 

দকাটাভূি যকাসয ফাা  

কভ টকতটা/কভ টচাযীজদয অনুকূজর ফযাদ্দ প্রদান 

যকাযী ফাা ফযাদ্দ নীসতভারা 

১৯৮২ অনুমায়ী  মথামথ 

কর্তটজেয অনুজভাদনক্রজভ 

ফাা ফযাজদ্দয যকাসয আজদ 

জাসয কযা য়। 

১। যকাযী ফাা ফযাদ্দ নীসতভারা ১৯৮২ অনুমায়ী সনধ টাসযত 

পযজভ আজফদন। 

২। মূর দফতজনয প্রতুয়ন ত্র 

(প্রাসি স্থানঃ স্ব স্ব দিজযয সাফ াখা) 

সফনামূজল্য ৩০ (সত্র) সদন 

১৩ দজরাফাাংরা, ফাাংরাজদ ভূতাসিক জসয 

অসধদিয (সজএসফ) এফাং খসনজ ম্পদ 

উন্নয়ন ব্যুজযা (সফএভসড) প্রসতষ্ঠাজন 

কভ টযত/দপ্রলজণ কভ টযত কভ টকতটাজদয শ্রাসভত্ম 

সফজনাদন ছুটি ভঞ্জুয  

মথামথ কর্তটজেয ভাধাজভ 

ব্যসিয আজফদন াওয়ায য 

সচত সফজনাদনবাতা সফসধভারা, 

১৯৭৯ অনুমায়ী সনস্পসত কজয  

যকাসয আজদ জাসয কযা 

য়। 

ক) াদা কাগজজ আজফদনত্র 

খ) সনধ টাসযত পযজভ (ফাাংরাজদ পযভ নাং-২৩৯৫) প্রধান 

সাফ যেণ কভ টকতটা  কর্তটক প্রদত ছুটি প্রাপ্যতায প্রসতজফদন 

(দগজজজটড কভ টকতটাজদযজেজত্র), প্রাসিস্থান: সাফ যেণ 

কভ টকতটায কাম টারয়  গ) ফ টজল ভঞ্জুসযকৃত ছুটিয যকাসয 

আজদ। 

সফনামূজল্য ০৭ (াত) সদন 

 

শভাঃ আঃ খাররক ভচিক 

উ-সচফ 

দপান: ৯৫৪০২৭১ 

দভাফাইর: ০১৫৫২৩৬৬৭০৫ 

ই-দভইর: mullickdc@gmail.com 

১৪ দজরাফাাংরা, সজএসফ ও সফএভসড এয প্রথভ 

দশ্রসণয (নন-কুাডায) কভ টকতটাজদয জদান্নসত 

প্রদান 

মথামথ কর্তটজেয ভাধ্যজভয 

আজফদন াওয়ায য যকায 

সনধ টাসযত কসভটিয বায় 

উস্থান কযা য়। কসভটিয 

সুাসযজয সবসত দত মথামথ 

কর্তটজেয অনুজভাদনক্রজভ 

ভঞ্জুসয আজদ জাসয কযা য়। 

2)   জদান্নসত 

ক) াদা কাগজজ আজফদনত্র 

 খ) সএস কর্তটক সনধ টাসযত দচকসরে অনুমায়ী আনুলাাংসগক  

কাগজত্র খ) সনজয়াগত্র  

গ) দমাগদানত্র ঘ) সনজয়াগসফসধ  

ঙ) ফাসল টক দগানীয় অনুজফদজনয ায-াংজে (এসআয)  

চ) ভাভরা নাই এই ভজভ ট প্রতুয়নত্র 

সফনামূজল্য ৩০ (সত্র) সদন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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১৫ সজএসফ ও সফএভসড এয কভ টকতটাজদয সআযএর  

ভঞ্জুয ও ল্যাম্পগ্রান্ট প্রদান 

 

 

 

 

মথামথ কর্তটজেয ভাধ্যজভ  

আজফদন াওয়ায য 

Retirenent Act 1974  

অনুমায়ী উযুি কর্তটজেয 

অনুজভাদনক্রজভ  যকাসয  

আজদ জাসয কযা য়। 

১) দনন (সআযএর) 

ক)      ক) াদা কাগজজ আজফদনত্রখ খ) সনজয়াগত্র গ) দমাগদানত্র ঘ) 

এ,এ,স’য াটি টসপজকট, ঙ) ছুটিয সাফ।  

২) ল্যাম্প গ্রান্ট  

ক) াদা কাগজজ আজফদনত্র খ) সনজয়াগত্র গ) দমাগদানত্র 

 ঘ) এ,এ,স’য াটি টসপজকট, ঙ) ছুটিয সাফ।  

 

সফনামূজল্য ১৫ (জনজযা) সদন  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

শভাঃ আঃ খাররক ভচিক 

উ-সচফ 

দপান: ৯৫৪০২৭১ 

দভাফাইর: ০১৫৫২৩৬৬৭০৫ 

ই-দভইর: mullickdc@gmail.com 

১৬ সজএসফ ও সফএভসড এয কভ টকতটাজদয দনন 

ও আনুজতাসলক ভঞ্জুয। 

 

মথামথ কর্তটজেয ভাধ্যজভ 

আজফদন াওয়ায য 

Retirenent Act 1974  

অনুমায়ী উযুি কর্তটজেয 

অনুজভাদনক্রজভ  যকাসয আজদ 

জাসয কযা য়। 

১) সনধ টাসযত দনন পযভ পূযণপূফ টক দাসখর  

২) দল দফতজনয প্রতুয়নত্র 

৩) চাকসযয সফফযণীয তুাসয়ত কস 

৪) না দাফী প্রতুয়নত্র    

৫) নমুনা স্বােয ও াজতয াঁচ আঙ্গুজরয ছা 

৬) অফয গ্রজণয অনুভসত আজদ   

৭) অসঙ্গকাযনাভা 

৮) উতযাসধকাযী নদ 

৯) যকাসয ফাস্থাজন ফফা াংক্রান্ত প্রতুয়নত্র 

১০) যকাসয গাসড় ব্যফায াংক্রান্ত না দাফী প্রতুয়নত্র  

১১) চূড়ান্ত সাফ ম টজফেজণয জন্য এ সফবাজগয সাফ  

াখায় দপ্রযণ কজয ভতাভত গ্রণ কযা 

গ) সনধ টাসযত পযজভ আজফদন এফাং সাফ সফফযণী। 

সফনামূজল্য ১৫ (জনজযা) সদন  

১৭ সজএসফ ও সফএভসড এয কভ টকতটাজদয াধাযণ 

বসফষ্য তসফর জত অসগ্রভ ভঞ্জুসয 

মথামথ কর্তটজেয ভাধ্যজভ 

আজফদন াওয়ায য াধাযণ 

বসফষ্যৎ তসফর সফসধভারা ১৯৭৯ 

অনুমায়ী মথামথ  উযুি 

কর্তটজেয অনুজভাদনক্রজভ ভঞ্জুসয 

আজদ জাসয কযা য়। 

াধাযণ বসফষ্যৎ তসফর জত অসগ্রভ ভঞ্জুসয 

ক) াদা কাগজজ আজফদনত্র  

খ) ঋণ ভঞ্জুসয াংক্রান্ত সনধ টাসযত পযভ (মথামথবাজফ পূযণকৃত)  

গ) াধাযণ বসফষ্যৎ তসফজর জভাকৃত অজথ টয সাফ। 

 

সফনামূজল্য ১৫ (জনজযা) সদন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Citizen Charter : Energy and Mineral Resources Division                                                                                                                   May 7, 2018 

=২১= 

১৮ সফজফাযক সযদিজযয প্রথভ দশ্রসণয 

কভ টকতটাজদয (নন-কুাডায) জদান্নসত প্রদান 

মথামথ কর্তটজেয ভাধ্যজভয 

আজফদন াওয়ায য যকায 

সনধ টাসযত কসভটিয বায় উস্থান 

কযা য়। কসভটিয সুাসযজয 

সবসতদত মথামথ কর্তটজেয 

অনুজভাদনক্রজভ ভঞ্জুসয আজদ 

জাসয কযা য়। 

3)   জদান্নসত 

ক)  মথামথ কর্তটজেয ভাধ্যজভ াদা কাগজজ আজফদনত্র 

খ) সএস কর্তটক সনধ টাসযত দচকসরে অনুমায়ী আনুলাাংসগক  

কাগজত্র খ) সনজয়াগত্র  

গ) দমাগদানত্র ঘ) সনজয়াগসফসধ  

ঙ) ফাসল টক দগানীয় অনুজফদজনয ায-াংজে (এসআয) 

চ) সফবাগীয় ভাভরা নাই ভজভ ট প্রতুায়নত্র 

ছ) দজুষ্ঠাতায তাসরকা, উসরস্দসখত কভ টকতটা/কভ টচাযীয 

জীফনবৃতান্ত 

জ) সডসস বায সুাসয। 

সফনামূজল্য ০১ (এক) ভা 

 

 

 

 

 

 

 

শভা: আবু জুফাইয শারন ফাফলু 

যুগ্ম-চিফ 

দপান: ৯৫৫১১৪৩ 

দভাফাইর: ০১৭১২-৫৩১১৬০ 

ইজভইর: 

zubair6696@yahoo.com  

১৯ সফজফাযক সযদিজযয প্রথভ দশ্রসণয 

কভ টকতটাজদয (নন-কুাডায) সজরকন দগ্রড 

প্রদান  

মথামথ কর্তটজেয ভাধ্যজভ 

আজফদন াওয়ায য যকায 

সনধ টাসযত কসভটিয বায় উস্থান 

কযা য়। কসভটিয সুাসযজয 

সবসতজত উযুি কর্তটজেয 

অনুজভাদনক্রজভ ভঞ্জুসয আজদ 

জাসয কযা য়।  

ক) াদা কাগজজ আজফদনত্র খ) সনজয়াগত্র গ) দমাগদানত্র 

ঘ) সজরকন দগ্রড াংক্রান্ত অথ ট ভন্ত্রণারজয়য প্রজ্ঞান  

ঙ) চাক্যসয স্থায়ীকযজণয  যকাসয আজদ 

চ) ৪ ফছজযয ফাসল টক দগানীয় অনুজফদজনয ায-াংজে 

(এসআয) 

ছ) দকান ভাভরা নাই এই ভজভ ট প্রতুায়নত্র 

জ)  সডসস বায সুাসয। 

সফনামূজল্য 
১৫ (জনজযা) 

সদন 

২০ সফজফাযক সযদিজযয কভ টকতটাজদয  

(নন-কুাডায) টাইভজের প্রদান 

মথামথ কর্তটজেয ভাধ্যজভ 

আজফদন াওয়ায য যকায 

সনধ টাসযত কসভটিয বায় উস্থান 

কযা য়। কসভটিয সুাসযজয 

সবসতজত উযুি কর্তটজেয 

অনুজভাদনক্রজভ ভঞ্জুসয আজদ 

জাসয কযা য়। 

ক) াদা কাগজজ আজফদনত্র খ) সনজয়াগত্র গ) দমাগদানত্র 

ঘ) চাক্যসয স্থায়ীকযজণয  যকাসয আজদ 

ঙ) টাইভজের াংক্রান্ত অথ ট ভন্ত্রণারজয়য প্রজ্ঞান  

চ) দকান ভাভরা নাই এই ভজভ ট প্রতুায়নত্র 

ছ) ০৮/১২/১৫ ফছজযয ফাসল টক দগানীয় অনুজফদজনয  

ায-াংজে (এসআয) 

জ) সডসস বায সুাসয। 

সফনামূজল্য 
১৫ (জনজযা) 

সদন 
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২১ দপ্রলজন সনজয়াসজত ফাাংরাজদ দজরাসরয়াভ 

কজ টাজযন, ফাাংরাজদ দজরাসরয়াভ 

ইন্সটিটিউট, ফাাংরাজদ এনাসজট দযগুজরটযী 

কসভন এয কভ টকতটা  এফাং সফজফাযক 

সযদিয এয কভ টকতটাজদয শ্রাসভত্ম সফজনাদন ছুটি 

ভঞ্জুয  

মথামথ কর্তটজেয ভাধাজভ 

ব্যসিয আজফদন   াওয়ায য 

সচত সফজনাদনবাতা সফসধভারা, 

১৯৭৯ অনুমায়ী সনস্পসত কজয  

যকাসয আজদ জাসয কযা য়। 

ক) াদা কাগজজ আজফদনত্র 

খ) সনধ টাসযত পযজভ (ফাাংরাজদ পযভ নাং-২৩৯৫) প্রধান 

সাফ যেণ কভ টকতটা কর্তটক প্রদত ছুটি প্রাপ্যতায প্রসতজফদন 

(দগজজজটড কভ টকতটাজদযজেজত্র) প্রাসিস্থান: সাফ যেণ 

কভ টকতটায কাম টারয়  গ) ফ টজল ভঞ্জুসযকৃত ছুটিয যকাসয 

আজদ। 

সফনামূজল্য ০৭ (াত) সদন 

 

 

 

 

 

 

শভা: আবু জুফাইয শারন ফাফলু 

যুগ্ম-চিফ 

দপান: ৯৫৫১১৪৩ 

দভাফাইর: ০১৭১২-৫৩১১৬০ 

ইজভইর: 

zubair6696@yahoo.com  

২২ ফাাংরাজদ দজরাসরয়াভ কজ টাজযন, ফাাংরাজদ 

দজরাসরয়াভ ইন্সটিটিউট, ফাাংরাজদ এনাসজট 

দযগুজরটযী কসভন ও সফজফাযক সযদিয এয 

কভ টকতটাজদয সআযএর ভঞ্জুয ও ল্যাম্পগ্রান্ট 

প্রদান 

 

 

 

 

মথামথ কর্তটজেয ভাধ্যজভ  

আজফদন াওয়ায য 

Retirenent Act 1974  

অনুমায়ী উযুি কর্তটজেয 

অনুজভাদনক্রজভ  যকাসয  

আজদ জাসয কযা য়। 

১) দনন (সআযএর) 

ক)      ক) াদা কাগজজ আজফদনত্রখ খ) সনজয়াগত্র গ) দমাগদানত্র 

ঘ) এ,এ,স’য াটি টসপজকট, ঙ) ছুটিয সাফ।  

২) ল্যাম্প গ্রান্ট  

ক) াদা কাগজজ আজফদনত্র খ) সনজয়াগত্র গ) দমাগদানত্র 

 ঘ) এ,এ,স’য াটি টসপজকট, ঙ) ছুটিয সাফ।  

 

সফনামূজল্য ০১ (এক) ভা 

২৩। ফাাংরাজদ দজরাসরয়াভ কজ টাজযন, ফাাংরাজদ 

দজরাসরয়াভ ইন্সটিটিউট, ফাাংরাজদ এনাসজট 

দযগুজরটযী কসভন ও সফজফাযক সযদিয এয 

কভ টকতটাজদয াধাযণ বসফষ্যৎ তসফর জত 

অসগ্রভ ভঞ্জুসয প্রদান 

মথামথ কর্তটজেয ভাধ্যজভ 

আজফদন াওয়ায য াধাযণ 

বসফষ্যৎ তসফর সফসধভারা ১৯৭৯ 

অনুমায়ী মথামথ  উযুি 

কর্তটজেয অনুজভাদনক্রজভ ভঞ্জুসয 

আজদ জাসয কযা য়। 

াধাযণ বসফষ্যৎ তসফর জত অসগ্রভ ভঞ্জুসয 

ক) াদা কাগজজ আজফদনত্র  

খ) ঋণ ভঞ্জুসয াংক্রান্ত সনধ টাসযত পযভ (মথামথবাজফ পূযণকৃত)  

গ) াধাযণ বসফষ্যৎ তসফজর জভাকৃত অজথ টয সাফ। 

 

সফনামূজল্য ১৫ (জনজযা) সদন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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২৩ ফাাংরাজদ দজরাসরয়াভ কজ টাজযন, ফাাংরাজদ 

দজরাসরয়াভ ইন্সটিটিউট, ফাাংরাজদ এনাসজট 

দযগুজরটযী কসভন ও সফজফাযক সযদিয এয 

কভ টকতটাজদয দনন ও আনুজতাসলক ভঞ্জুয  

মথামথ কর্তটজেয ভাধ্যজভ  

আজফদন াওয়ায য 

Retirenent Act 1974  

অনুমায়ী উযুি কর্তটজেয 

অনুজভাদনক্রজভ যকাসয  

আজদ জাসয কযা য়। 

১) দনন পযভ ২ঃঃ১ পূযণ; 

২) দল দফতজনয প্রতুয়নত্র; 

৩) চাক্যসযয সফফযণীয তুাসয়ত কস; 

৪) না দাফী প্রতুয়নত্র; 

৫) নমুনা স্বােয ও াজতয াঁচ আঙ্গুজরয ছা; 

৬) অফয গ্রজণয অনুভসত আজদ; 

৭) অসঙ্গকায নাভা; 

৮) উতযাসধকাযী নদ; 

৯) যকাসয ফাস্থাজন ফাফা াংক্রান্ত প্রতুয়নত্র; 

১০) যকাসয গাসড় ব্যফায াংক্রান্ত না দাফী প্রতুয়নত্র;  

১১) চুড়ান্ত সাফ ম টজফেজণয জন্য এ সফবাজগয সাফ াখায় 

দপ্রযণ কজয ভতাভত গ্রণ কযা।  

সফনামূজল্য ০১ (এক) ভা 

 

 

 

 

শভা: আবু জুফাইয শারন ফাফলু 

যুগ্ম-চিফ 

দপান: ৯৫৫১১৪৩ 

দভাফাইর: ০১৭১২-৫৩১১৬০ 

ইজভইর: zubair6696@yahoo.com 

 

 

২.৪ আওতাধীন অসধদিয/সযদিয/াংস্থা/অন্যান্য প্রসতষ্ঠান কর্তটক প্রদত দফা: 

  

২.৪.১ ফাাংরাজদ দজরাসরয়াভ কযজাজযন (সফসস), চট্টগ্রাভ। 

২.৪.২ ফাাংরাজদ বতর, গ্যা ও খসনজ ম্পদ কযজাজযন (দজরাফাাংরা), ঢাকা।  

২.৪.৩ ফাাংরাজদ দজরাসরয়াভ ইন্সটিটিউট (সফসআই), ঢাকা। 

২.৪.৪  ফাাংরাজদ ভূতাসিক জসয অসধদিয (সজএসফ), ঢাকা।  

২.৪.৫ াইজরাকাফ টন ইউসনট, ঢাকা। 

 ২.৪.৬ ফাাংরাজদ এনাসজট দযগুজরটযী কসভন (সফইআযস), ঢাকা। 

 ২.৪.৭ খসনজ ম্পদ উন্নয়ন ব্যুজযা (সফএভসড), ঢাকা। 

 ২.৪.৮ সফজফাযক সযদিয, ঢাকা। 
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৩. অসবজমাগ প্রসতকায ব্যফস্থানা (GRS) 

দফা প্রাসিজত অন্তুষ্ট জর দাসয়ত্বপ্রাি কভ টকতটায জঙ্গ দমাগাজমাগ করুন। তায কাছ দথজক ভাধান াওয়া না দগজর সনজনাি দ্ধসতজত দমাগাজমাগ কজয আনায ভস্যা অফসত করুন। 

ক্রসভক কখন দমাগাজমাগ কযজফন কায জঙ্গ দমাগাজমাগ কযজফন দমাগাজমাজগয ঠিকানা 
সনষ্পসতয 

ভয়ীভা 

১ দাসয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা ভাধান সদজত না াযজর অসবজমাগ সনষ্পসত কভ টকতটা (অসনক) 

নাভ ও দসফ: শভা: চজল্লুয যভান শিৌধুযী, যুগ্মসচফ (প্রান) 

দপানঃ +৮৮০২৯৫৭১১২৫ 

ইজভইর: zillurchy@gmail.com 

ওজয়ফ: www.emrd.gov.bd 

সতন ভা 

২ 
অসবজমাগ সনষ্পসত কভ টকতটা সনসদ টষ্ট ভজয় 

ভাধান সদজত না াযজর 
আসর কভ টকতটা 

নাভ ও দসফ: দভাাম্মদ আানুর জফফায, অচতচযি চিফ 

(অাজযন) 

দপান:+৮৮-০২-৯৫৭৩৭৭৪ 

ইজভইর: jahsan_2000@yahoo.com 

ওজয়ফ: www.emrd.gov.bd 

এক ভা 

৩ 
আসর কভ টকতটা সনসদ টষ্ট ভজয় ভাধান সদজত 

না াযজর 

ভসন্ত্রসযলদ সফবাজগয অসবজমাগ 

ব্যফস্থানা দর 

অসবজমাগ গ্রণ দকন্দ্র 

৫ নাং দগইট, ফাাংরাজদ সচফারয়, ঢাকা 

ওজয়ফ: www.grs.gov.bd 

সতন ভা 

 

৪. আনায কাজছ আভাজদয প্রতুাা 

 

ক্রসভক প্রসতশ্রুত/কাসিত দফা প্রাসিয রজেু কযণীয় 

১ স্বয়াংম্পূণ ট আজফদন জভা প্রদান 

২ মথামথ প্রসক্রয়ায় প্রজয়াজনীয় সপ সযজাধ কযা 

৩ াোজতয জন্য সনধ টাসযত ভজয়য পূজফ টই উসস্থত থাকা 

  

 

 

 


