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                  Citizen’s Charter)  
 ।             

     (Vision) 

                                                       ।  

             

       (Mission) 

                                                                        । 

২                    

২                  

   

    

                      

     

                          

 

           

             

           

           

       

        

দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মা 

(নাভ, দফী, ফপান নম্বয ও আমভআর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

1.        

      

            

           

           

          

            । 

        

        

        

               

          । 

(ক) প্রতিষ্ঠাননয প্যানড অনফদনত্র 

 ফস্ত্রতল্প (তনফন্ধন ও ওয়ান স্ট াতব ি ককন্দ্র) তফতধভারা,  

২০২১ এয নমুনা পযভ-২2); 

(খ) তনধ িাতযি পূযণকৃি ফস্ত্রতল্প 

 (তনফন্ধন ও ওয়ান স্ট াতব ি ককন্দ্র) তফতধভারা,  

২০২১ এয পযভ-১; 

(গ) ারনাগাদ কেড রাআনন্স-এয পনটাকত; 

(ঘ) ারনাগাদ অয়কয প্রিযয়ননত্রয পনটাকত; 

    (ঙ) তরতভনটড ককাম্পানী আনর কভনভানযন্ডাভ এন্ড 

র্ট ি যার্ট িকযার প এযানাতনয়ন এফং ার্ট িতপনকট প 

 আনকন িানযন- এয পনটাকত । ংীদাতয 

    প্রতিষ্ঠান আনর ংীদাতয চুতিনত্রয পনটাকত; 

ফস্ত্রতল্প (তনফন্ধন 

ও ওয়ান স্ট 

াতব ি ককন্দ্র) 

তফতধভারা, ২০২১ 

এয িপতর-1 

নুমায়ী তনধ িাতযি 

তপ’ 

               

             

             

           (১-

৪১৩১-০০০১-

২০ 

        

জনাফ যাজু অমভদ 

উয়যচারক (য়র্য়যক্ত দায়িত্ব) 

ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মা (ওিান স্ট ায়ব ম 

ফন্টায) 

      ০২৫৫০১৩৯২৭ 

 -     rajuahamed.te@gmail.com 

 

http://www.dot.gov.bd/
mailto:rajuahamed.te@gmail.com
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দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মা 

(নাভ, দফী, ফপান নম্বয ও আমভআর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

(চ) কাযখানায জতভয ভাতরকানা ম্পতকিি  

খতিয়াননয ার্ট িপাআড কতয পনটাকত ফা বাড়াকৃি আনর 

 বাড়ায চুতিনাভা- এয পনটাকত; 

(ছ) ফহুির বফন আনর আনতস্টর্টউট প  

আতিতনয়া ি, ফাংরানদ (অআআতফ)-এয দস্যভূি 

 ককান আতিতনয়ায কর্তিক প্রদত্ত বফননয উযুিিায 

 নদ; 

(জ)               কভতনাতযনজয িাতরকা  

(কভতনাতযনজয নাভ, ংখ্যা, মূল্য); 

(ঝ) ব্াংক কর্তিক প্রদত্ত অতথ িক স্বচ্ছরিায  

প্রিযয়ননত্রয পনটাকত; 

(ঞ)                                           

                       

                                                 

         

                                                     

                                                   

         

                                             

         

                                                

                      

                                                   

                                       

    প্রনমাজয কেনত্র ারনাগাদ পায়ায রাআনন্স- 

এয পনটাকত;    

(ি) ফস্ত্রতল্প স্থাননয নুকূনর তযনফ তধদপ্তয  

কর্তিক প্রদত্ত ফস্থানগি ছাড়নত্রয পনটাকত। ; 

(থ) িপতর-1 নুমায়ী তনধ িাতযি তপ’ তযনাধ (নকাড নং-1-৪১ 

31-0001-1816) ংক্রান্ত কেজাতয চারাননয মূরকত। 

১৮১৬)     

                

             

         

5000/- 

               

               

             

           - 

     

               

                

             

           -  

                 

             

              

         

50,000/-      

                

            

        - 

1,00,000/-      

            । 
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দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মা 

(নাভ, দফী, ফপান নম্বয ও আমভআর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 (                                               

                                                

                                        । 

২. য়ফদ্যভান 

য়নফন্ধন 

            

           

           

          

            । 

        

        

        

               

          । 

(ক) প্রতিষ্ঠাননয প্যানড অনফদনত্র ফস্ত্রতল্প  

(তনফন্ধন ও ওয়ান স্ট াতব ি ককন্দ্র) তফতধভারা, 

 ২০২১ (নমুনা পযভ-২2); 

(খ) তনধ িাতযি পূযণকৃি ফস্ত্রতল্প (তনফন্ধন ও ওয়ান স্ট াতব ি 

ককন্দ্র) তফতধভারা, ২০২১ পযভ-২; 

(গ) ারনাগাদ কেড রাআনন্স-এয পনটাকত; 

(ঘ) ারনাগাদ অয়কয প্রিযয়ননত্রয পনটাকত; 

(    (ঙ)  তরতভনটড ককাম্পানী আনর কভনভানযন্ডাভ এন্ড 

র্ট ি যার্ট িকযার প এযানাতনয়ন এফং ার্ট িতপনকট প 

 আনকন িানযন- এয পনটাকত । ংীদাতয 

প্রতিষ্ঠান আনর ংীদাতয চুতিনত্রয পনটাকত; 

(চ) কাযখানায বফন ফা কনডয তিত্ব থাকা ংক্রান্ত প্রভাণক 

(কাযখানায াআননফাড ি ংফতরি ছতফ) থাতকনি আনফ; 

ছ) কাযখানায জতভয ভাতরকানা ম্পতকিি  

খতিয়াননয ার্ট িপাআড কতয পনটাকত ফা বাড়াকৃি আনর 

 বাড়ায চুতিনাভা- এয পনটাকত; 

জ) ফহুির বফন আনর আনতস্টর্টউট প আতিতনয়া ি, ফাংরানদ 

(অআআতফ)-এয দস্যভূি ককান আতিতনয়ায কর্তিক প্রদত্ত বফননয 

উযুিিায নদ; 

(ঝ) ব্াংক কর্তিক প্রদত্ত অতথ িক স্বচ্ছরিায প্রিযয়ননত্রয পনটাকত; 

ঞ)                                           

                       

                                                

         

(ঠ)                                                  

                                                   

ফস্ত্রতল্প (তনফন্ধন 

ও ওয়ান স্ট 

াতব ি ককন্দ্র) 

তফতধভারা, ২০২১ 

এয িপতর-1 

নুমায়ী তনধ িাতযি 

তপ’ 

               

             

             

           (১-

৪১৩১-০০০১-

১৮১৬)     

                

             

         

5000/- 

               

               

             

           - 

     

               

                

             

         0/-  

২০ কভ ম 

য়দফ 

জনাফ যাজু অমভদ 

উয়যচারক (য়র্য়যক্ত দায়িত্ব) 

ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মা (ওিান স্ট ায়ব ম 

ফন্টায) 

      ০২৫৫০১৩৯২৭ 

 -     rajuahamed.te@gmail.com 

 

mailto:rajuahamed.te@gmail.com
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দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মা 

(নাভ, দফী, ফপান নম্বয ও আমভআর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

         

                                                    

                                                

                      

                                                  

                                       

(ণ) স্থানীয়বানফ ক্রয়কৃি কভতনাযীনজয িাতরকা 

 (প্রতিষ্ঠাননয প্যানড); 

ক্রতভ

ক নং 

        

    

কভতননয 

ংখ্যা 

 

মূল্য বাউচায 

নম্বয 

 

     

          

      

      

         

         

(ি) অভদাতনকৃি কভতনাযীনজয িাতরকা (ব্াংনকয 

 প্যানড ব্াংক কর্তিক প্রিযতয়ি); 

 

     

   

 

        

    

 

        

     

 

এরত নং 

ও িাতযখ 

         

     

     

          

        

         

         

এরত 

মূল্য 

 

    করকাযখানা ও প্রতিষ্ঠান তযদ িন তধদপ্তয  কর্তিক  

নুনভাতদি কর-অউট প্লান ও পযাক্টযী রাআনন্স-এয পনটাকত; 

    ারনাগাদ পায়ায রাআনন্স-এয পনটাকত;  

(ধ) তযনফগি ছাড়নত্রয পনটাকত;   

    িপতর-1 নুমায়ী তনধ িাতযি তপ’ তযনাধ (নকাড নং-1-

৪১31-0001-1816) ংক্রান্ত কেজাতয চারাননয মূরকত। 

 

                                                

  

 

                 

             

              

         

50,000/-      

                

            

        - 

1,00,000/-      

            । 
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দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মা 

(নাভ, দফী, ফপান নম্বয ও আমভআর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

                                                 

                                        । 

৩. প্রস্তায়ফর্ 

য়নফন্ধন 

নফািন  

            

           

           

          

            । 

        

        

        

               

          । 

(ক) প্রতিষ্ঠাননয প্যানড অনফদনত্র ফস্ত্রতল্প  

(তনফন্ধন ও ওয়ান স্ট াতব ি ককন্দ্র) তফতধভারা, 

 ২০২১ (নমুনা পযভ-২2);  

(খ) তনধ িাতযি পূযণকৃি ফস্ত্রতল্প (তনফন্ধন ও ওয়ান স্ট  

াতব ি ককন্দ্র) তফতধভারা, ২০২১ পযভ-3; 

(গ) ারনাগাদ কেড রাআনন্স-এয পনটাকত; 

(ঘ) ারনাগাদ অয়কয প্রিযয়ননত্রয পনটাকত; 

    তরতভনটড ককাম্পানী আনর কভনভানযন্ডাভ এন্ড 

র্ট ি যার্ট িকযার প এযানাতনয়ন এফং ার্ট িতপনকট প 

 আনকন িানযন- এয পনটাকত । ংীদাতয প্রতিষ্ঠান আনর 

ংীদাতয চুতিনত্রয পনটাকত; 

(চ) কাযখানায জতভয ভাতরকানা ম্পতকিি  

খতিয়াননয ার্ট িপাআড কতয পনটাকত ফা বাড়াকৃি আনর 

বাড়ায চুতিনাভা এয পনটাকত; 

(ছ) ফহুির বফন আনর আনতস্টর্টউট প  

আতিতনয়া ি, ফাংরানদ (অআআতফ)-এয দস্যভূি 

 ককান আতিতনয়ায কর্তিক প্রদত্ত বফননয উযুিিায 

 নদ; 

(জ) কভতনাতযনজয িাতরকা  

(কভতনাতযনজয নাভ, ংখ্যা, মূল্য); 

(ঝ) ব্াংক কর্তিক প্রদত্ত অতথ িক স্বচ্ছরিায  

প্রিযয়ননত্রয পনটাকত; 

(ঞ) প্রনমাজয কেনত্র ারনাগাদ পায়ায রাআনন্স- 

এয পনটাকত; 

 

 

 

 

ফস্ত্রতল্প (তনফন্ধন 

ও ওয়ান স্ট 

াতব ি ককন্দ্র) 

তফতধভারা, ২০২১ 

এয িপতর-1 

নুমায়ী তনধ িাতযি 

তপ’ 

               

             

১ ০০০ -      

             

           (১-

৪১৩১-০০০১-

১৮১৬)      

            

         

     । 

১৫ কভ ম 

য়দফ 

জনাফ যাজু অমভদ 

উয়যচারক (য়র্য়যক্ত দায়িত্ব) 

ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মা (ওিান স্ট ায়ব ম 

ফন্টায) 

      ০২৫৫০১৩৯২৭ 

 -     rajuahamed.te@gmail.com 
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দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মা 

(নাভ, দফী, ফপান নম্বয ও আমভআর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

(ট) ফস্ত্রতল্প স্থাননয নুকূনর তযনফ তধদপ্তয  

কর্তিক প্রদত্ত ফস্থানগি ছাড়নত্রয পনটাকত। ; 

(ঠ) িপতর-1 নুমায়ী তনধ িাতযি তপ’ তযনাধ (নকাড নং- 

1-৪১31-0001-1816) ংক্রান্ত কেজাতয চারাননয মূরকত। 

                                       

                                             

                                             

          । 

৪.        

      

      

            

           

           

          

            । 

        

        

        

               

          । 

ক) প্রতিষ্ঠাননয প্যানড অনফদনত্র ফস্ত্রতল্প (তনফন্ধন ও ওয়ান 

স্ট াতব ি ককন্দ্র) তফতধভারা, ২০২১ (নমুনা পযভ-২2);  

(খ) তনধ িাতযি পূযণকৃি ফস্ত্রতল্প (তনফন্ধন ও ওয়ান স্ট 

 াতব ি ককন্দ্র) তফতধভারা, ২০২১ পযভ-৪; 

গ) ারনাগাদ কেড রাআনন্স- এয পনটাকত; 

(ঘ) ারনাগাদ অয়কয প্রিযয়ননত্রয পনটাকত; 

ঙ) কাযখানায জতভয ভাতরকানা ম্পতকিি খতিয়াননয  

ার্ট িপাআড কতয পনটাকত ফা বাড়াকৃি আনর বাড়ায 

 চুতিনাভা-এয পনটাকত  

(চ) স্থানীয়বানফ ক্রয়কৃি কভতনাযীনজয িাতরকা 

 (প্রতিষ্ঠাননয প্যানড); 

ক্রতভ

ক নং 

        

    

কভতননয 

ংখ্যা 

 

মূল্য বাউচায 

নম্বয 

 

     

          

      

      

         

     

    

ছ) অভদাতনকৃি কভতনাযীনজয িাতরকা (ব্াংনকয 

 প্যানড ব্াংক কর্তিক প্রিযতয়ি); 

 

ফস্ত্রতল্প (তনফন্ধন 

ও ওয়ান স্ট 

াতব ি ককন্দ্র) 

তফতধভারা, ২০২১ 

এয িপতর-1 

নুমায়ী তনধ িাতযি 

তপ’ 

               

             

১ ০০০ -      

             

           (১-

৪১৩১-০০০১-

১৮১৬)      

            

         

     ।  

১৫ কভ ম 

য়দফ 

জনাফ যাজু অমভদ 

উয়যচারক (য়র্য়যক্ত দায়িত্ব) 

ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মা (ওিান স্ট ায়ব ম 

ফন্টায) 

      ০২৫৫০১৩৯২৭ 

 -     rajuahamed.te@gmail.com 
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দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মা 

(নাভ, দফী, ফপান নম্বয ও আমভআর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

     

   

 

      

      

 

      

  

     

 

এরত নং 

ও িাতযখ 

         

     

     

       

     

      

         

     

    

এরত 

মূল্য 

 

(জ) করকাযখানা ও প্রতিষ্ঠান তযদ িন তধদপ্তয কর্তিক 

 নুনভাতদি কর-অউট প্লযান ও পযাক্টযী রাআনন্স-এয 

 পনটাকত; 

(ঝ) ফহুির বফন আনর আনতস্টর্টউট প আতিতনয়া ি,  

ফাংরানদ (অআআতফ)-এয দস্যভূি ককান আতিতনয়ায  

কর্তিক প্রদত্ত বফননয উযুিিায নদ; 

(ঞ) ারনাগাদ পায়ায রাআনন্স-এয পনটাকত; 

(ট) ব্াংক কর্তিক প্রদত্ত অতথ িক স্বচ্ছরিায প্রিযয়ননত্রয 

 পনটাকত; 

                              

(ড) িপতর-1 নুমায়ী তনধ িাতযি তপ’ তযনাধ (নকাড নং-1-

৪১ 

31-0001-1816) ংক্রান্ত কেজাতয চারাননয মূরকত। 

                                                

                                                

                                        । 

 

৫. য়নফন্ধন নদ 

ংমাধন 

            

           

           

          

            । 

        

        

        

    প্রতিষ্ঠাননয প্যানড অনফদনত্র ফস্ত্রতল্প (তনফন্ধন ও ওয়ান 

স্ট াতব ি ককন্দ্র) তফতধভারা, ২০২১ (নমুনা পযভ-২2);  

(খ) তনধ িাতযি পূযণকৃি ফস্ত্রতল্প (তনফন্ধন ও ওয়ান  

স্ট াতব ি ককন্দ্র) তফতধভারা, ২০২১ পযভ-৫; 

(গ) ননদয পনটাকত                   

(ঘ) কাযখানায় ংস্থাতি মন্ত্রাতিয িাতরকা; 

(ঙ) তযচারনা ল িনদয বায কাম িতফফযণী;  

(চ) িপতর-1 নুমায়ী তনধ িাতযি তপ’ তযনাধ (নকাড নং-1-৪১ 

ফস্ত্রতল্প (তনফন্ধন 

ও ওয়ান স্ট 

াতব ি ককন্দ্র) 

তফতধভারা, ২০২১ 

এয িপতর-1 

নুমায়ী তনধ িাতযি 

তপ’ তযনাধ 

(নকাড নং-1-৪১ 

১৫ কভ ম 

য়দফ 

জনাফ যাজু অমভদ 

উয়যচারক (য়র্য়যক্ত দায়িত্ব) 

ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মা (ওিান স্ট ায়ব ম 

ফন্টায) 

      ০২৫৫০১৩৯২৭ 

 -     rajuahamed.te@gmail.com 

 

mailto:rajuahamed.te@gmail.com
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দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মা 

(নাভ, দফী, ফপান নম্বয ও আমভআর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

               

          । 

31-0001-1816) ংক্রান্ত কেজাতয চারাননয মূরকত। 

(ছ) নদ ংনাধন ংক্রান্ত প্রভাণক (প্রনয়াজনন অরাদা কাগনজ 

উনেখ কযা মাআনফ);  

   

২  

৩  

৪  

৫  

 

 
 

31-0001-1816) 

ংক্রান্ত কেজাতয 

চারাননয মূরকত। 

 

৬.        

    

       

            

           

           

          

            । 

      

               

          । 

ক) প্রতিষ্ঠাননয প্যানড অনফদনত্র ফস্ত্রতল্প (তনফন্ধন ও ওয়ান 

স্ট াতব ি ককন্দ্র) তফতধভারা, ২০২১ (নমুনা পযভ-২2);  

(খ) তনধ িাতযি পূযণকৃি ফস্ত্রতল্প (তনফন্ধন ও ওয়ান 

 স্ট াতব ি ককন্দ্র) তফতধভারা, ২০২১ পযভ-৬; 

(গ) ননদয পনটাকত             

(ঘ) তযচারনা ল িনদয বায কাম িতফফযণী (প্রনমাজয কেনত্র); 

(ঙ) াধাযণ ডানয়তযয পনটাকত;  

(চ) িপতর-1 নুমায়ী তনধ িাতযি তপ’ তযনাধ (নকাড নং- 

1-৪১ 

31-0001-1816) ংক্রান্ত কেজাতয চারাননয মূরকত। 

                                       

                                                 

                                              

     । 
 

ফস্ত্রতল্প (তনফন্ধন 

ও ওয়ান স্ট 

াতব ি ককন্দ্র) 

তফতধভারা, ২০২১ 

এয িপতর-1 

নুমায়ী তনধ িাতযি 

তপ’ 

               

             

২ ০০০ -      

             

           (১-

৪১৩১-০০০১-

১৮১৬)      

            

         

     ।  

০৭ কভ ম 

য়দফ 

জনাফ যাজু অমভদ 

উয়যচারক (য়র্য়যক্ত দায়িত্ব) 

ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মা (ওিান স্ট ায়ব ম 

ফন্টায) 

      ০২৫৫০১৩৯২৭ 

 -     rajuahamed.te@gmail.com 

mailto:rajuahamed.te@gmail.com
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দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মা 

(নাভ, দফী, ফপান নম্বয ও আমভআর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৭.        

      

         

            

           

           

          

            । 

      

               

          । 

(ক) প্রতিষ্ঠাননয প্যানড অনফদনত্র ফস্ত্রতল্প (তনফন্ধন ও ওয়ান  

স্ট াতব ি ককন্দ্র) তফতধভারা, ২০২১ (নমুনা পযভ-২2); 

(খ) তনধ িাতযি পূযণকৃি ফস্ত্রতল্প (তনফন্ধন ও ওয়ান স্ট  

াতব ি ককন্দ্র) তফতধভারা, ২০২১ পযভ-৭;  

( তধদপ্তনযয ওনয়ফাআট ফা 

 ওয়ান স্ট াতব ি এয কডক্স আনি পভ ির্ট ‘তফনামূনল্য’ াওয়া 

 মাআনফ); 

 

(গ) ারনাগাদ কেড রাআনন্স-এয পনটাকত; 

(ঘ) ারনাগাদ অয়কয প্রিযয়ননত্রয পনটাকত; 

    (ঙ) তরতভনটড ককাম্পানী আনর কভনভানযন্ডাভ এন্ড 

র্ট ি যার্ট িকযার প এযানাতনয়ন এফং ার্ট িতপনকট প 

 আনকন িানযন- এয পনটাকত । ংীদাতয 

    প্রতিষ্ঠান আনর ংীদাতয চুতিনত্রয পনটাকত; 

(চ) কাযখানায জতভয ভাতরকানা ম্পতকিি  

খতিয়াননয ার্ট িপাআড কতয পনটাকত ফা বাড়াকৃি আনর 

 বাড়ায চুতিনাভা- এয পনটাকত; 

(ছ) উনযািায প্যানড তল্প উনযািানদয নাভ ঠিকানা, দফী ও  

জািীয়িায তফফযণ; 

(জ)                     কভতনাতযনজয িাতরকা; 

(ঝ) ব্াংক কর্তিক প্রদত্ত অতথ িক স্বচ্ছরিায  

প্রিযয়ননত্রয পনটাকত; 

(ঞ) িপতর-1 নুমায়ী তনধ িাতযি তপ’ তযনাধ (নকাড নং-1-৪১ 

31-0001-1816) ংক্রান্ত কেজাতয চারাননয মূরকত। 

(ঞ)                                           

                       

                                                     

                                                

                      

                                              

ফস্ত্রতল্প (তনফন্ধন 

ও ওয়ান স্ট 

াতব ি ককন্দ্র) 

তফতধভারা, ২০২১ 

এয িপতর-1 

নুমায়ী তনধ িাতযি 

তপ’  

               

             

১ ০০০ -      

             

           (১-

৪১৩১-০০০১-

১৮১৬)      

            

         

     ।  

০৩ কভ ম 

য়দফ 

জনাফ যাজু অমভদ 

উয়যচারক (য়র্য়যক্ত দায়িত্ব) 

ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মা (ওিান স্ট ায়ব ম 

ফন্টায) 

      ০২৫৫০১৩৯২৭ 

 -     rajuahamed.te@gmail.com 

mailto:rajuahamed.te@gmail.com
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দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মা 

(নাভ, দফী, ফপান নম্বয ও আমভআর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

                                                   

                                       

(ঠ) িপতর-1 নুমায়ী তনধ িাতযি তপ’ তযনাধ (নকাড নং-1-৪১ 

31-0001-1816) ংক্রান্ত কেজাতয চারাননয মূরকত। 

 

                                       

                                             

                                             

          । 

   
 

৮.            

      

            

           

           

          

            । 

        

        

        

               

          । 

   প্রতিষ্ঠাননয প্যানড অনফদনত্র ফস্ত্রতল্প (তনফন্ধন ও ওয়ান 

স্ট াতব ি ককন্দ্র) তফতধভারা, ২০২১ (পযভ-২২); 

খ) তনধ িাতযি পূযণকৃি ফস্ত্রতল্প (তনফন্ধন ও ওয়ান স্ট াতব ি 

ককন্দ্র) তফতধভারা, ২০২১ পযভ (তধদপ্তনযয ওনয়ফাআট ফা 

ওয়ান স্ট াতব ি এয কডক্স আনি পভ ির্ট ‘তফনামূনল্য’ াওয়া 

মাআনফ); 

                                   

                                    

                           

                                            

              

                                         

         

                                

                                               

                                                     

         -                    ’          ককাড নং-১-

৪১৩১-০০০১-১৮১৬)                           । 

(ঠ) িপতর-1 নুমায়ী তনধ িাতযি তপ’ তযনাধ (নকাড নং-1-

৪১31-0001-1816) ংক্রান্ত কেজাতয চারাননয মূরকত। 

ফস্ত্রতল্প (তনফন্ধন 

ও ওয়ান স্ট 

াতব ি ককন্দ্র) 

তফতধভারা, ২০২১ 

এয িপতর-1 

নুমায়ী তনধ িাতযি 

তপ’ 

               

             

২০ ০০০ -      

             

           (১-

৪১৩১-০০০১-

১৮১৬)      

            

         

     । 

২  

        

জনাফ যাজু অমভদ 

উয়যচারক (য়র্য়যক্ত দায়িত্ব) 

ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মা (ওিান স্ট ায়ব ম 

ফন্টায) 

      ০২৫৫০১৩৯২৭ 

 -     rajuahamed.te@gmail.com 
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দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মা 

(নাভ, দফী, ফপান নম্বয ও আমভআর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

(ঠ) ১০০% বফনদতক তফতননয়ানগ ফা কমৌথ তফতননয়ানগ স্থাতি 

ফস্ত্রতনল্পয কেনত্র বফনদতক উনযািা ফা উনযািাগনণয 

এনকযানভন্ট ার্ট িতপনকট -এয পনটাকত; 

(ড) কমৌথ তফতননয়ানগ স্থাতি ফস্ত্রতনল্পয  জন্য কমৌথ  

তফতননয়াগ (joint venture) ংক্রান্ত চুতিনত্রয 

 িযাতয়ি পনটাকত; 

 

                                       

                                             

                                             

          । 

৯.            

      

      

            

           

           

          

            । 

        

        

        

               

          । 

   প্রতিষ্ঠাননয প্যানড অনফদনত্র ফস্ত্রতল্প (তনফন্ধন ও ওয়ান 

স্ট াতব ি ককন্দ্র) তফতধভারা, ২০২১ (পযভ-২২); 

খ) তনধ িাতযি পূযণকৃি ফস্ত্রতল্প (তনফন্ধন ও ওয়ান স্ট াতব ি 

ককন্দ্র) তফতধভারা, ২০২১ পযভ-৯ (তধদপ্তনযয ওনয়ফাআট ফা 

ওয়ান স্ট াতব ি এয কডক্স আনি পভ ির্ট ‘তফনামূনল্য’ াওয়া 

মাআনফ); 

                                   

                                    

           ২                                      

       

                                            

              

                                         

         

                                

                                               

                       

    ১০০% বফনদতক তফতননয়ানগ ফা কমৌথ তফতননয়ানগ স্থাতি 

ফস্ত্রতনল্পয কেনত্র বফনদতক উনযািা ফা উনযািাগনণয 

ফস্ত্রতল্প (তনফন্ধন 

ও ওয়ান স্ট 

াতব ি ককন্দ্র) 

তফতধভারা, ২০২১ 

এয িপতর-1 

নুমায়ী তনধ িাতযি 

তপ’ 

               

             

৫ ০০০ -      

             

           (১-

৪১৩১-০০০১-

১৮১৬)      

            

         

     । 

১৫ কভ ম 

য়দফ 

জনাফ যাজু অমভদ 

উয়যচারক (য়র্য়যক্ত দায়িত্ব) 

ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মা (ওিান স্ট ায়ব ম 

ফন্টায) 

      ০২৫৫০১৩৯২৭ 

 -     rajuahamed.te@gmail.com 
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দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মা 

(নাভ, দফী, ফপান নম্বয ও আমভআর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

এনকযানভন্ট ার্ট িতপনকট -এয পনটাকত; 

(ঠ) কমৌথ তফতননয়ানগ স্থাতি ফস্ত্রতনল্পয  জন্য কমৌথ  

তফতননয়াগ (joint venture) ংক্রান্ত চুতিনত্রয 

 িযাতয়ি পনটাকত; 

(ড)      -                    ’          ককাড নং-১-

৪১৩১-০০০১-১৮১৬)                           । 

(ঠ) িপতর-1 নুমায়ী তনধ িাতযি তপ’ তযনাধ (নকাড নং-1-

৪১ 

31-0001-1816) ংক্রান্ত কেজাতয চারাননয মূরকত। 

 

                                       

                                             

                                             

          । 

১০. ১ভ এডক 

আন্ডায়িিার 

আভমার্ ম 

ফযয়জমেন 

ার্ট ময়পমকর্ 

(য়ল্প অআ 

অয য়) 

জাযীয 

সুায়য 

            

           

           

          

            । 

        

        

        

               

          । 

(ক) প্রতিষ্ঠাননয প্যানড অনফদনত্র; ফস্ত্রতল্প (তনফন্ধন ও ওয়ান 

স্ট াতব ি ককন্দ্র) তফতধভারা, ২০২১ (নমুনা পযভ-২2); 

খ) তনধ িাতযি পূযণকৃি ফস্ত্রতল্প (তনফন্ধন ও ওয়ান স্ট াতব ি 

ককন্দ্র) তফতধভারা, ২০২১ পযভ-10 ( তধদপ্তনযয ওনয়ফাআট ফা 

ওয়ান স্ট াতব ি এয কডক্স আনি পভ ির্ট ‘তফনামূনল্য’ াওয়া 

মাআনফ); 

(গ) চারাননয পনটাকত-৩র্ট; 

(ঘ) অভদানীিব্ কাঁচাভানরয H.S Code  িাতরকা; 

(ঙ) অভদাতনকৃি ফা ক্রয়কৃি কভতনাযীনজয িাতরকা তনম্নতরতখি 

ছনক দাতখর কতযনি আনফ। (ব্াংনকয প্যানড ব্াংক কর্তিক 

প্রিযয়নকৃি); 

ক্রঃ 

নং 

কভতনন

য নাভ 

ং

খ্যা 

এরত নং 

ও িাতযখ 

আনবনয়

নং 

ও িাতযখ 

      

   

 

 

এরত 

মূল্য 

 

 

ফস্ত্রতল্প (তনফন্ধন 

ও ওয়ান স্ট 

াতব ি ককন্দ্র) 

তফতধভারা, ২০২১ 

এয িপতর-1 

নুমায়ী তনধ িাতযি 

তপ’ 

               

             

১ ০০০ -      

             

           (১-

৪১৩১-০০০১-

১৮১৬)      

            

         

১২  কভ ম 

য়দফ 

জনাফ যাজু অমভদ 

উয়যচারক (য়র্য়যক্ত দায়িত্ব) 

ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মা (ওিান স্ট ায়ব ম 

ফন্টায) 

      ০২৫৫০১৩৯২৭ 

 -     rajuahamed.te@gmail.com 

 

mailto:rajuahamed.te@gmail.com
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দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মা 

(নাভ, দফী, ফপান নম্বয ও আমভআর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

চ) স্থানীয়বানফ ক্রয়কৃি কভতনাযীনজয িাতরকা তনম্নরুন 

প্রতিষ্ঠাননয প্যানড দাতখর কতযনি আনফ; 

ক্রঃ 

নং 

কভতননয 

নাভ  

ং

খ্যা 

মূল্য             ক্রয় যতদ 

নম্বয 

 

(ছ) করকাযখানা ও প্রতিষ্ঠান তযদ িন তধদপ্তয  কর্তিক 

নুনভাতদি কর-অউট প্লান ও পযাক্টযী রাআনন্স-এয পনটাকত; 

(জ) ফহুির বফন আনর আনতস্টর্টউট প আতিতনয়া ি ফাংরানদ 

(অআআতফ)-এয দস্যভুি ককান আতিতনয়ায কর্তিক প্রদত্ত বফননয 

উযুিিায নদ; 

ঝ) ারনাগাদ পায়ায রাআনন্স-এয পনটাকত; 

তনফন্ধননয পনটাকত; 

         -                    ’          ককাড নং-১-

৪১৩১-০০০১-১৮১৬)                            । 

(ঠ) িপতর-1 নুমায়ী তনধ িাতযি তপ’ তযনাধ (নকাড নং-1-

৪১ 

31-0001-1816) ংক্রান্ত কেজাতয চারাননয মূরকত। 

 

                                       

                                             

                                             

          । 

 

     । 

১১. ২ি    ৩  

আন্ডায়িিার 

আভমার্ ম 

ফযয়জমেন 

ার্ট ময়পমকর্ 

(য়ল্প অআ 

অয য়) 

            

           

           

          

            । 

      

               

(ক) প্রতিষ্ঠাননয প্যানড অনফদনত্র ফস্ত্রতল্প (তনফন্ধন ও ওয়ান 

স্ট াতব ি ককন্দ্র) তফতধভারা, ২০২১ (নমুনা পযভ-২2); 

(খ) তনধ িাতযি পূযণকৃি ফস্ত্রতল্প (তনফন্ধন ও ওয়ান স্ট াতব ি 

ককন্দ্র) তফতধভারা, ২০২১ পযভ-11 ( তধদপ্তনযয ওনয়ফাআট ফা 

ওয়ান স্ট াতব ি এয কডক্স আনি পভ ির্ট ‘তফনামূনল্য’ াওয়া 

মাআনফ); 

(গ) কাঁচাভার অভদাতন না কতযনর ব্াংনকয প্রিযয়নত্র; 

ফস্ত্রতল্প (তনফন্ধন 

ও ওয়ান স্ট 

াতব ি ককন্দ্র) 

তফতধভারা, ২০২১ 

এয িপতর-1 

নুমায়ী তনধ িাতযি 

তপ’ 

১২  কভ ম 

য়দফ 

জনাফ যাজু অমভদ 

উয়যচারক (য়র্য়যক্ত দায়িত্ব) 

ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মা (ওিান স্ট ায়ব ম 

ফন্টায) 

      ০২৫৫০১৩৯২৭ 

 -     rajuahamed.te@gmail.com 

   

mailto:rajuahamed.te@gmail.com
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দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মা 

(নাভ, দফী, ফপান নম্বয ও আমভআর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

জাযীয 

সুায়য 

          । (ঘ) এনটাআনটরনভন্ট কায এডক অআ অয ত 

সুাতযনত্রয পনটাকত; 

(ঙ) অভদাতন তনফন্ধন প্রিযয়ননত্রয পনটাকত;  

(চ)অভদাতন নদ নফায়ন ফআ-এয পনটাকত; 

(ছ) ব্াংক কর্তিক প্রদত্ত অতথ িক স্বচ্ছরিায প্রিযয়ননত্রয 

পনটাকত; 

(জ) করকাযখানা ও প্রতিষ্ঠান তযদ িন তধদপ্তয  কর্তিক 

নুনভাতদি কর-অউট প্লান ও পযাক্টযী রাআনন্স-এয পনটাকত; 

(ঝ) ফহুির বফন আনর আনতস্টর্টউট প আতিতনয়া ি ফাংরানদ 

(অআআতফ)-এয দস্যভুি ককান আতিতনয়ায কর্তিক প্রদত্ত বফননয 

উযুিিায নদ; 

(ঞ) ারনাগাদ পায়ায রাআনন্স-এয পনটাকত; 

ট) ারনাগাদ কেড রাআনন্স-এয পনটাকত; 

ঠ) অভদাতনকৃি ফা ক্রয়কৃি কভতনাযীনজয িাতরকা তনম্নতরতখি 

ছনক দাতখর কতযনি আনফ (ব্াংনক প্যানড ব্াংক কর্তিক 

প্রিযয়নকৃি); 

ক্রঃ 

নং 

কভতননয 

নাভ 

ং

খ্যা 

এরত 

নং ও 

িাতযখ 

আনবনয় 

নং ও 

িাতযখ 

     

   

      

 

ড)  স্থানীয়বানফ ক্রয়কৃি কভতনাযীনজয িাতরকা  তননম্নাি ছনক 

কাযখানায প্যানড দাতখর কতযনি আনফ। 

 

ক্রঃ 

নং 

কভতননয 

নাভ  

কভত

কনয 

ংখ্যা 

মূল্য ক্রয় যতদ 

নম্বয 

 

         -                    ’          ককাড নং-১-

৪১৩১-০০০১-১৮১৬)                            । 

(ঠ) িপতর-1 নুমায়ী তনধ িাতযি তপ’ তযনাধ (নকাড নং-1-

               

             

১ ০০০ -      

             

           (১-

৪১৩১-০০০১-

১৮১৬)      

            

         

     । 
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দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মা 

(নাভ, দফী, ফপান নম্বয ও আমভআর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৪১ 

31-0001-1816) ংক্রান্ত কেজাতয চারাননয মূরকত। 

 

                                       

                                             

                                             

          । 

 

১২. আন্ডায়িিার 

আভমার্ ম 

ফযয়জমেন 

ার্ট ময়পমকর্ 

(য়ল্প অআ 

অয য়) 

য়নিয়ভর্ 

কযমেয  

সুায়য  

            

           

           

          

            । 

        

        

        

               

          । 

(ক) প্রতিষ্ঠাননয প্যানড অনফদনত্র ফস্ত্রতল্প (তনফন্ধন ও ওয়ান 

স্ট াতব ি ককন্দ্র) তফতধভারা, ২০২১ (নমুনা পযভ-২2); 

(খ) তনধ িাতযি পূযণকৃি ফস্ত্রতল্প (তনফন্ধন ও ওয়ান স্ট াতব ি 

ককন্দ্র) তফতধভারা, ২০২১ পযভ-12 ( তধদপ্তনযয ওনয়ফাআট ফা 

ওয়ান স্ট াতব ি এয কডক্স আনি পভ ির্ট ‘তফনামূনল্য’ াওয়া 

মাআনফ); 

(গ) এনটাআনটরনভন্ট কায এডক অআঅযত 

সুাতযনত্রয পনটাকত; 

(ঘ) অভদাতন তনফন্ধন প্রিযয়ননত্রয পনটাকত; 

(ঙ )অভদাতন নদ নফায়ন ফআ এয পনটাকত; 

(চ) ব্াংক কর্তিক প্রদত্ত অতথ িক স্বচ্ছরিায প্রিযয়ননত্রয 

পনটাকত; 

ছ)  কাযখানায় ংস্থাতি কভতনাতযনজয তফফযণ তননম্নাি ছনক 

কাযখানায প্যানড দাতখর কতযনি আনফ; 

 

(জ) কল ৬ (ছয়) ভানয অভদানীকৃি কাঁচাভানরয তযভাণ ও 

মূল্য তনম্নতরতখি ছনক দাতখর কতযনি আনফ। (ব্াংনকয প্যানড 

ব্াংকায কর্তিক িযাতয়ি);  

 

ক্রঃ নং কভতনাযীনজয নাভ ংখ্যা 

ফস্ত্রতল্প (তনফন্ধন 

ও ওয়ান স্ট 

াতব ি ককন্দ্র) 

তফতধভারা, ২০২১ 

এয িপতর-1 

নুমায়ী তনধ িাতযি 

তপ’ 

               

             

১ ০০০ -      

             

           (১-

৪১৩১-০০০১-

১৮১৬)      

            

         

     । 

১২  কভ ম 

য়দফ 

জনাফ যাজু অমভদ 

উয়যচারক (য়র্য়যক্ত দায়িত্ব) 

ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মা (ওিান স্ট ায়ব ম 

ফন্টায) 

      ০২৫৫০১৩৯২৭ 

 -     rajuahamed.te@gmail.com 
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দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মা 

(নাভ, দফী, ফপান নম্বয ও আমভআর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

(ঝ) এরত এফং তফর ফ এতি এয ফ কাগজনত্রয পনটাকত; 

(ঞ) ত.অয.ত এয পনটাকত ; 

(ট) এডক এয অভদাতনস্বত্ব কভািানফক অভদাতনকৃি 

কাঁচাভানরয তযভাণ ও িকযা ায কাযখানায প্যানড দাতখর 

কতযনি আনফ; 

 )      -                    ’          ককাড নং-১-

৪১৩১-০০০১-১৮১৬)                            

(ঠ) িপতর-1 নুমায়ী তনধ িাতযি তপ’ তযনাধ (নকাড নং-1-

৪১ 

31-0001-1816) ংক্রান্ত কেজাতয চারাননয মূরকত। 

 

                                       

                                             

                                             

          । 

 

ক্রঃ 

নং 

এরত নং 

 ও িাতযখ 

কাঁচাভা

করয 

নাভ 

H.S 

CODE 

মূল্য 

 

তফর ফ 

এতি নং 

ও 

িাতযখ 

মূল্য 

 

তফর ফ 

এতি নং 

ও িাতযখ 

১৩. আন্ডায়েিার  

আনমার্ ম 

ফযয়জমেন 

ার্ট ময়পমকর্ 

(অআ অয 

য়) অভদায়ন 

স্বত্ব 

য়যফর্মমনয 

অমফদন  

            

           

           

          

            । 

        

        

        

               

          । 

(ক) প্রতিষ্ঠাননয প্যানড অনফদনত্র ফস্ত্রতল্প (তনফন্ধন ও ওয়ান 

স্ট াতব ি ককন্দ্র) তফতধভারা, ২০২১ (নমুনা পযভ-২2); 

(খ) তনধ িাতযি পূযণকৃি ফস্ত্রতল্প (তনফন্ধন ও ওয়ান স্ট াতব ি 

ককন্দ্র) তফতধভারা, ২০২১ পযভ-1৩ ( তধদপ্তনযয ওনয়ফাআট ফা 

ওয়ান স্ট াতব ি এয কডক্স আনি পভ ির্ট ‘তফনামূনল্য’ াওয়া 

মাআনফ); 

(গ) এনটাআনটরনভন্ট কায এডক অআঅযত 

সুাতযনত্রয পনটাকত; 

(ঘ) অভদাতন নদ নফায়ন ফআ এয পনটাকত; 

(ঙ ) ব্াংক কর্তিক প্রদত্ত অতথ িক স্বচ্ছরিায প্রিযয়ননত্রয 

ফস্ত্রতল্প (তনফন্ধন 

ও ওয়ান স্ট 

াতব ি ককন্দ্র) 

তফতধভারা, ২০২১ 

এয িপতর-1 

নুমায়ী তনধ িাতযি 

তপ’ 

               

             

১ ০০০ -      

১২ 

কভ ময়দফ 

জনাফ যাজু অমভদ 

উয়যচারক (য়র্য়যক্ত দায়িত্ব) 

ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মা (ওিান স্ট ায়ব ম 

ফন্টায) 

      ০২৫৫০১৩৯২৭ 

 -     rajuahamed.te@gmail.com 
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দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মা 

(নাভ, দফী, ফপান নম্বয ও আমভআর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

পনটাকত; 

 (চ) কল ৬ (ছয়)             অভদানীকৃি কাঁচাভানরয 

তযভাণ ও মূল্য তনম্নতরতখি ছনক দাতখর কতযনি আনফ। 

(ব্াংনকয প্যানড ব্াংকায কর্তিক িযাতয়ি);  

 

(ছ) এরত এফং তফর ফ এতি এয ফ কাগজনত্রয পনটাকত; 

(জ) ত.অয.ত এয পনটাকত ; 

(ঝ) অয়কয প্রিযয়ননত্রয পনটাকত; 

(ঞ) তরনয়ন ব্াংক তযফিিন নর পূনফ িয ব্াংনকয নাতত্ত 

(প্রনমাজয কেনত্র); 

(ট) ারনাগাদ পায়ায রাআনন্স-এয পনটাকত (উৎাদন শুরুয 

পূনফ ি দাতখর কতযনি আনফ); 

 )      -                    ’          ককাড নং-১-

৪১৩১-০০০১-১৮১৬)                            

(ঠ) িপতর-1 নুমায়ী তনধ িাতযি তপ’ তযনাধ (নকাড নং-1-

৪১ 

31-0001-1816) ংক্রান্ত কেজাতয চারাননয মূরকত। 

 

                                       

                                             

                                             

          । 

 

ক্রঃ 

নং 

এরত নং 

 ও িাতযখ 

কাঁচাভা

করয 

নাভ 

H.S 

CODE 

মূল্য 

 

তফর ফ 

এতি নং 

ও 

িাতযখ 

মূল্য 

 

তফর ফ 

এতি নং 

ও িাতযখ 

             

           (১-

৪১৩১-০০০১-

১৮১৬)      

            

         

     । 
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দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মা 

(নাভ, দফী, ফপান নম্বয ও আমভআর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১৪.  আভমার্ ম 

াযয়ভর্ 

(অআ য়)  

      

       

            

           

           

          

            । 

      

               

          । 

(ক) প্রতিষ্ঠাননয প্যানড অনফদনত্র; ফস্ত্রতল্প (তনফন্ধন ও ওয়ান 

স্ট াতব ি ককন্দ্র) তফতধভারা, ২০২১ (নমুনা পযভ-২2); 

(খ) তনধ িাতযি পূযণকৃি ফস্ত্রতল্প (তনফন্ধন ও ওয়ান স্ট াতব ি 

ককন্দ্র) তফতধভারা, ২০২১ পযভ-14 ( তধদপ্তনযয ওনয়ফাআট ফা 

ওয়ান স্ট াতব ি এয কডক্স আনি পভ ির্ট ‘তফনামূনল্য’ াওয়া 

মাআনফ); 

(গ) কপ্রা-পযভা আনবনয়(ত অআ) - এয পনটাকত; 

(ঘ) আনবনয়জ- এয পনটাকত ;   

(ঙ) প্যাতকং তরষ্ট - এয পনটাকত; 

(চ) তফর ফ করতডং - এয পনটাকত; 

(ছ) প্রতিষ্ঠাননয তনজস্ব প্যানড কভতনাযীজ/মন্ত্রাংনয িাতরকা ৩ 

কত; 

জ)      -                    ’          ককাড নং-১-

৪১৩১-০০০১-১৮১৬)                           । 

(ঠ) িপতর-1 নুমায়ী তনধ িাতযি তপ’ তযনাধ (নকাড নং-1-

৪১ 

31-0001-1816) ংক্রান্ত কেজাতয চারাননয মূরকত। 

 

                                       

                                             

                                             

          । 

 

ফস্ত্রতল্প (তনফন্ধন 

ও ওয়ান স্ট 

াতব ি ককন্দ্র) 

তফতধভারা, ২০২১ 

এয িপতর-1 

নুমায়ী তনধ িাতযি 

তপ’ 

               

             

১ ০০০ -      

             

           (১-

৪১৩১-০০০১-

১৮১৬)      

            

         

     । 

৩   কভ ম 

য়দফ 

জনাফ যাজু অমভদ 

উয়যচারক (য়র্য়যক্ত দায়িত্ব) 

ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মা (ওিান স্ট ায়ব ম 

ফন্টায) 

      ০২৫৫০১৩৯২৭ 

 -     rajuahamed.te@gmail.com 

১৫. ফভয়ন 

ছাড়কযমেয 

সুায়য 

            

           

           

          

            । 

      

               

(ক) প্রতিষ্ঠাননয প্যানড অনফদনত্র; ফস্ত্রতল্প (তনফন্ধন ও ওয়ান 

স্ট াতব ি ককন্দ্র) তফতধভারা, ২০২১ (নমুনা পযভ-২2); 

(খ) তনধ িাতযি পূযণকৃি ফস্ত্রতল্প (তনফন্ধন ও ওয়ান স্ট াতব ি 

ককন্দ্র) তফতধভারা, ২০২১ পযভ-15 ( তধদপ্তনযয ওনয়ফাআট ফা 

ওয়ান স্ট াতব ি এয কডক্স আনি পভ ির্ট ‘তফনামূনল্য’ াওয়া 

মাআনফ); 

(গ) কপ্রা-পযভা আনবনয়(ত অআ) - এয পনটাকত (ব্াংক 

ফস্ত্রতল্প (তনফন্ধন 

ও ওয়ান স্ট 

াতব ি ককন্দ্র) 

তফতধভারা, ২০২১ 

এয িপতর-1 

নুমায়ী তনধ িাতযি 

তপ’ 

৩  কভ ম 

য়দফ 

জনাফ যাজু অমভদ 

উয়যচারক (য়র্য়যক্ত দায়িত্ব) 

ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মা (ওিান স্ট ায়ব ম 

ফন্টায) 

      ০২৫৫০১৩৯২৭ 

 -     rajuahamed.te@gmail.com 
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দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মা 

(নাভ, দফী, ফপান নম্বয ও আমভআর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

          । কর্তিক িযাতয়ি); 

(ঘ) এরত - এয পনটাকত (ব্াংক কর্তিক িযাতয়ি) ; 

(ঙ) তএঅআ - এয পনটাকত (ফয়রানযয কেনত্র); 

(চ) আনবনয়- এয পনটাকত (ব্াংক কর্তিক িযাতয়ি); 

(ছ) প্যাতকং তরষ্ট - এয পনটাকত (ব্াংক কর্তিক িযাতয়ি) ; 

(জ) তফর ফ করতডং - এয পনটাকত (ব্াংক কর্তিক িযাতয়ি); 

(ঝ) ংতিষ্ট তভতিয প্রিযয়নত্র - এয পনটাকত (যাতয 

কটক্সটাআর কভতনাযীজ না আনর) ; 

(ঞ) প্রতিষ্ঠাননয তনজস্ব প্যানড কভতনাযীজ    মন্ত্রাংনয 

িাতরকা ৩ কত ; 

        -                    ’          ককাড নং-১-

৪১৩১-০০০১-১৮১৬)                           । 

(ঠ) িপতর-1 নুমায়ী তনধ িাতযি তপ’ তযনাধ (নকাড নং-1-

৪১ 

31-0001-1816) ংক্রান্ত কেজাতয চারাননয মূরকত। 

 

                                       

                                             

                                             

          । 

               

             

১ ০০০ -      

             

           (১-

৪১৩১-০০০১-

১৮১৬)      

            

         

     । 

১৬.        

          

      

       

         

      

            

           

           

          

            । 

      

               

          । 

(ক) প্রতিষ্ঠাননয প্যানড অনফদনত্র; ফস্ত্রতল্প (তনফন্ধন ও ওয়ান 

স্ট াতব ি ককন্দ্র) তফতধভারা, ২০২১ (নমুনা পযভ-২2); 

(খ) তনধ িাতযি পূযণকৃি ফস্ত্রতল্প (তনফন্ধন ও ওয়ান স্ট াতব ি 

ককন্দ্র) তফতধভারা, ২০২১ পযভ-16 ( তধদপ্তনযয ওনয়ফাআট ফা 

ওয়ান স্ট াতব ি এয কডক্স আনি পভ ির্ট‘তফনামূনল্য’ াওয়া 

মাআনফ); 

(গ) তরতভনটড ককাম্পানী আনর কভনভানযন্ডাভ এন্ড অর্ট িকযার 

প এযানাতনয়ন এফং ার্ট িতপনকট প আনকন িানযন- এয 

পনটাকত । ংীদাতয প্রতিষ্ঠান আনর ংীদাতয চুতিনত্রয 

পনটাকত; 

ফস্ত্রতল্প (তনফন্ধন 

ও ওয়ান স্ট 

াতব ি ককন্দ্র) 

তফতধভারা, ২০২১ 

এয িপতর-1 

নুমায়ী তনধ িাতযি 

তপ’ 

               

             

১ ০০০ -      

০৭ 

        

জনাফ যাজু অমভদ 

উয়যচারক (য়র্য়যক্ত দায়িত্ব) 

ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মা (ওিান স্ট ায়ব ম 

ফন্টায) 

      ০২৫৫০১৩৯২৭ 

 -     rajuahamed.te@gmail.com 



                     

Page 20 of 31 

 

   

    

                      

     

                          

 

           

             

           

           

       

        

দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মা 

(নাভ, দফী, ফপান নম্বয ও আমভআর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ঘ) ননদয পনটাকত; 

(ঙ)                               য কত (উি 

          কন অনফদনকাযীয নাভ, দফী, কভ িানুভতি প্রাপ্ত 

সুতফধাতদ আিযাতদ উনেখ থাতকনি আনফ);   

(চ) তননয়াগত্র ফা চুতিনত্রয পনটাকত; 

(ছ তবা ম্বতরি পূণ িাঙ্গ ানানট িয পনটাকত; 

(জ) তফনদী নাগতযনকয তোগি ও কাগি কমাগ্যিা এফং 

তবজ্ঞিা নদনত্রয পনটাকত (আংনযজীনি); 

(ঝ) তননয়াগ তফজ্ঞতপ্তয পনটাকত ( জািীয় বদতনক/ওনয়ফ াআট); 

(ঞ) আনিাপূনফ ি স্থানীয় ককান প্রতিষ্ঠাননয ভাধ্যনভ কভ িানুভতি গ্রণ 

কযা আনর উা ফাতিনরয পনটাকত, তযতরজ ড িানযয 

পনটাকত, অয়কয তযনানধয প্রিযয়ননত্রয পনটাকত; 

        -                    ’          ককাড নং-১-

৪১৩১-০০০১-১৮১৬)                           । 

(ঠ) িপতর-1 নুমায়ী তনধ িাতযি তপ’ তযনাধ (নকাড নং-1-

৪১ 

31-0001-1816) ংক্রান্ত কেজাতয চারাননয মূরকত। 

 

                                       

                                             

                                             

          । 

             

           (১-

৪১৩১-০০০১-

১৮১৬)      

            

         

     । 

১৭.        

          

           

       

            

           

           

          

            । 

      

               

          । 

(ক) প্রতিষ্ঠাননয প্যানড অনফদনত্র; ফস্ত্রতল্প (তনফন্ধন ও ওয়ান 

স্ট াতব ি ককন্দ্র) তফতধভারা, ২০২১ (নমুনা পযভ-২2); 

(খ) তনধ িাতযি পূযণকৃি ফস্ত্রতল্প (তনফন্ধন ও ওয়ান স্ট াতব ি 

ককন্দ্র) তফতধভারা, ২০২১ পযভ-1৭ ( তধদপ্তনযয ওনয়ফাআট ফা 

ওয়ান স্ট াতব ি এয কডক্স আনি পভ ির্ট‘তফনামূনল্য’ াওয়া 

মাআনফ); 

(গ) তরতভনটড ককাম্পানী আনর কভনভানযন্ডাভ এন্ড অর্ট িকযার 

প এযানাতনয়ন এফং ার্ট িতপনকট প আনকন িানযন- এয 

ফস্ত্রতল্প (তনফন্ধন 

ও ওয়ান স্ট 

াতব ি ককন্দ্র) 

তফতধভারা, ২০২১ 

এয িপতর-1 

নুমায়ী তনধ িাতযি 

তপ’ 

               

০৭ 

        

জনাফ যাজু অমভদ 

উয়যচারক (য়র্য়যক্ত দায়িত্ব) 

ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মা (ওিান স্ট ায়ব ম 

ফন্টায) 

      ০২৫৫০১৩৯২৭ 

 -     rajuahamed.te@gmail.com 
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দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মা 

(নাভ, দফী, ফপান নম্বয ও আমভআর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

পনটাকত । ংীদাতয প্রতিষ্ঠান আনর ংীদাতয চুতিনত্রয 

পনটাকত; 

ঘ) ননদয পনটাকত; 

(ঙ)                               য কত (উি 

          কন অনফদনকাযীয নাভ, দফী, কভ িানুভতি প্রাপ্ত 

সুতফধাতদ আিযাতদ উনেখ থাতকনি আনফ);   

(চ) তননয়াগত্র ফা চুতিনত্রয পনটাকত; 

 )      -                    ’          ককাড নং-১-

৪১৩১-০০০১-১৮১৬)                           । 

(ঠ) িপতর-1 নুমায়ী তনধ িাতযি তপ’ তযনাধ (নকাড নং-1-

৪১ 

31-0001-1816) ংক্রান্ত কেজাতয চারাননয মূরকত। 

 

                                       

                                             

                                             

          । 

             

১ ০০০ -      

             

           (১-

৪১৩১-০০০১-

১৮১৬)      

            

         

     । 

১৮.        

      

        

            

           

           

          

            । 

      

               

          । 

(ক) প্রতিষ্ঠাননয প্যানড অনফদনত্র; ফস্ত্রতল্প (তনফন্ধন ও ওয়ান 

স্ট াতব ি ককন্দ্র) তফতধভারা, ২০২১ (নমুনা পযভ-২২); 

খ) তনধ িাতযি পূযণকৃি ফস্ত্রতল্প (তনফন্ধন ও ওয়ান স্ট াতব ি 

ককন্দ্র) তফতধভারা, ২০২১ পযভ-18 ( তধদপ্তনযয ওনয়ফাআট ফা 

ওয়ান স্ট াতব ি এয কডক্স আনি পভ ির্ট‘তফনামূনল্য’ াওয়া 

মাআনফ); 

(গ) তঅআ ফা কর কণ্ট্রাক ফা আননডন্ট-এয িযাতয়ি 

পনটাকত;   

(ঘ) এরতয  পনটাকত (প্রনমাজয কেনত্র) ; 

(ঙ)                               য কত; 

(চ) ব্াংক নাতত্তনত্রয পনটাকত;; 

   ব্াংক কর্তিক প্রদত্ত অতথ িক স্বচ্ছরিায প্রিযয়ননত্রয 

পনটাকত;    

ফস্ত্রতল্প (তনফন্ধন 

ও ওয়ান স্ট 

াতব ি ককন্দ্র) 

তফতধভারা, ২০২১ 

এয িপতর-1 

নুমায়ী তনধ িাতযি 

তপ’ 

               

             

১ ০০০ -      

             

           (১-

৪১৩১-০০০১-

১০ 

        

জনাফ যাজু অমভদ 

উয়যচারক (য়র্য়যক্ত দায়িত্ব) 

ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মা (ওিান স্ট ায়ব ম 

ফন্টায) 

      ০২৫৫০১৩৯২৭ 

 -     rajuahamed.te@gmail.com 
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দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মা 

(নাভ, দফী, ফপান নম্বয ও আমভআর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

    অভদানীিব্ কভতননয িাতরকা-এয কত; 

         -                    ’          ককাড নং-১-

৪১৩১-০০০১-১৮১৬)                           । 

(ঠ) িপতর-1 নুমায়ী তনধ িাতযি তপ’ তযনাধ (নকাড নং-1-

৪১ 

31-0001-1816) ংক্রান্ত কেজাতয চারাননয মূরকত। 

 

                                       

                                             

                                             

          । 

১৮১৬)      

            

         

     । 

১৯.         

     

         

            

           

           

          

            । 

      

               

          । 

(ক) প্রতিষ্ঠাননয প্যানড অনফদনত্র; ফস্ত্রতল্প (তনফন্ধন ও ওয়ান 

স্ট াতব ি ককন্দ্র) তফতধভারা, ২০২১ (নমুনা পযভ-২2); 

(খ) তনধ িাতযি পূযণকৃি ফস্ত্রতল্প (তনফন্ধন ও ওয়ান স্ট াতব ি 

ককন্দ্র) তফতধভারা, ২০২১ পযভ-19 (তধদপ্তনযয ওনয়ফাআট ফা 

ওয়ান স্ট াতব ি এয কডক্স আনি পভ ির্ট ‘তফনামূনল্য’ াওয়া 

মাআনফ); 

(গ) ঋণ নুনভাদননয কত /তঅআ/তফক্রয় চুতিত্র (ব্াংক 

কর্তিক িযাতয়ি); 

(ঘ)                                 

(চ) ব্াংক নাতত্ত নত্রয পনটাকত; 

   ব্াংক কর্তিক প্রদত্ত অতথ িক স্বচ্ছরিায প্রিযয়ননত্রয 

পনটাকত;    

(চ) অভদানীিব্ কভতননয িাতরকা; 

(জ)      -                    ’          ককাড নং-১-

৪১৩১-০০০১-১৮১৬)                           । 

(ঠ) িপতর-1 নুমায়ী তনধ িাতযি তপ’ তযনাধ (নকাড নং-1-

৪১ 

31-0001-1816) ংক্রান্ত কেজাতয চারাননয মূরকত। 

 

ফস্ত্রতল্প (তনফন্ধন 

ও ওয়ান স্ট 

াতব ি ককন্দ্র) 

তফতধভারা, ২০২১ 

এয িপতর-1 

নুমায়ী তনধ িাতযি 

তপ’ 

               

             

১ ০০০ -      

             

           (১-

৪১৩১-০০০১-

১৮১৬)      

            

         

     । 

১০ 

        

জনাফ যাজু অমভদ 

উয়যচারক (য়র্য়যক্ত দায়িত্ব) 

ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মা (ওিান স্ট ায়ব ম 

ফন্টায) 

      ০২৫৫০১৩৯২৭ 

 -     rajuahamed.te@gmail.com 
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দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মা 

(নাভ, দফী, ফপান নম্বয ও আমভআর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

                                       

                                             

                                             

          । 

২০.         

    

            

           

           

          

            । 

        

        

        

               

          ।  

(ক) প্রতিষ্ঠাননয প্যানড অনফদনত্র; ফস্ত্রতল্প (তনফন্ধন ও ওয়ান 

স্ট াতব ি ককন্দ্র) তফতধভারা, ২০২১ (নমুনা পযভ-২২); 

খ) তনধ িাতযি পূযণকৃি ফস্ত্রতল্প (তনফন্ধন ও ওয়ান স্ট াতব ি 

ককন্দ্র) তফতধভারা, ২০২১ পযভ-২০ ( তধদপ্তনযয ওনয়ফাআট ফা 

ওয়ান স্ট াতব ি এয কডক্স আনি পভ ির্ট ‘তফনামূনল্য’ াওয়া 

মাআনফ); 

(গ) নদ ও নদ ংনাধননয পনটাকত (মতদ থানক); 

ঘ) কাযখানায় ংস্থাতি কভতনাযীনজয িাতরকা; 

(ঙ)                                 

    ারনাগাদ কেড রাআননন্স-এয পনটাকত; 

    ারনাগাদ পায়ায রাআনন্স-এয পনটাকত; 

        -                    ’          ককাড নং-১-

৪১৩১-০০০১-১৮১৬)                           । 

(ঠ) িপতর-1 নুমায়ী তনধ িাতযি তপ’ তযনাধ (নকাড নং-1-

৪১ 

31-0001-1816) ংক্রান্ত কেজাতয চারাননয মূরকত। 

 

                                       

                                             

                                             

          । 

ফস্ত্রতল্প (তনফন্ধন 

ও ওয়ান স্ট 

াতব ি ককন্দ্র) 

তফতধভারা, ২০২১ 

এয িপতর-1 

নুমায়ী তনধ িাতযি 

তপ’ 

               

             

১ ০০০ -      

             

           (১-

৪১৩১-০০০১-

১৮১৬)      

            

         

     । 

১০ 

        

জনাফ যাজু অমভদ 

উয়যচারক (য়র্য়যক্ত দায়িত্ব) 

ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মা (ওিান স্ট ায়ব ম ফন্টায) 

      ০২৫৫০১৩৯২৭ 

 -     rajuahamed.te@gmail.com 

২১.    

        

       

     

          

            

           

           

          

            । 

ক) প্রতিষ্ঠাননয প্যানড অনফদনত্র; ফস্ত্রতল্প (তনফন্ধন ও ওয়ান 

স্ট াতব ি ককন্দ্র) তফতধভারা, ২০২১ (নমুনা পযভ-২২); 

খ) তনধ িাতযি পূযণকৃি ফস্ত্রতল্প (তনফন্ধন ও ওয়ান স্ট াতব ি 

ককন্দ্র) তফতধভারা, ২০২১ পযভ-২১ ( তধদপ্তনযয ওনয়ফাআট ফা 

ওয়ান স্ট াতব ি এয কডক্স আনি পভ ির্ট ‘তফনামূনল্য’ াওয়া 

তফতধভারা, ২০২১ 

এয িপতর-1 

নুমায়ী তনধ িাতযি 

তপ’ 

               

১২     

     

জনাফ যাজু অমভদ 

উয়যচারক (য়র্য়যক্ত দায়িত্ব) 

ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মা (ওিান স্ট ায়ব ম 

ফন্টায) 

      ০২৫৫০১৩৯২৭ 



                     

Page 24 of 31 

 

   

    

                      

     

                          

 

           

             

           

           

       

        

দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মা 

(নাভ, দফী, ফপান নম্বয ও আমভআর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

             

               

          । 

মাআনফ); 

                         

                                     

                                                

                    

                                              

       

                                         

                                         

          

                            

         -                    ’          ককাড নং-১-

৪১৩১-০০০১-১৮১৬)                           । 

(ঠ) িপতর-1 নুমায়ী তনধ িাতযি তপ’ তযনাধ (নকাড নং-1-

৪১ 

31-0001-1816) ংক্রান্ত কেজাতয চারাননয মূরকত। 

 

                                       

                                             

                                             

          । 

 

             

১ ০০০ -      

             

           (১-

৪১৩১-০০০১-

১৮১৬)      

            

         

     । 

 -     rajuahamed.te@gmail.com 
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২.২                 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

   

    

                                           

          

 

           

                  

      

                  

        

                                        

       

১.                       

         

              

      /      

          

                        ০৭ 

(   )          

                      

                          

     - ৯ 

       ২৮ ৮৯  ৪ 

 -      saifurmurad@yahoo.com 

২.                   

                    

        

                   

                       

                       

               

            

               

     

                    ৩০ (   ) 

        

                       

                          

     - ৯ 

       ২৮ ৮৯  ৪ 

 -      saifurmurad@yahoo.com 

৩.                    

                    

                     

         

                   

                       

                       

               

            

               

     

                     ৩০ 

(   )         

 

                       

                          

     - ৯ 

       ২৮ ৮৯  ৪ 

 -      saifurmurad@yahoo.com 

 

৪ য়যচারন ফামজর্ প্রাক্করন ও 

প্রমেে প্রস্তুর্ ফা ংমাধন 

পূফ মফর্ী র্ মফছমযয ভমে প্রাপ্ত 

চায়দায ফপ্রয়েমর্ 

 

র্ ম ভন্ত্রোরি, ফস্ত্র ও 

ার্ ভন্ত্রোরি এফং 

ফস্ত্র য়ধদপ্তমযয 

অওর্াধীন কাম মারি 

/প্রয়র্ষ্ঠানমূ 

নরাআন এফং মেয 

ভােমভ 

য়ফনামূমে জনাফ এ.ফক.এভ. যায়জবুয যভান 

উয়যচারক (র্ ম)  

রুভ নং-১০ 

ফপানঃ০২৫৫০১৩২০২ 

আ-ফভআর-

textiledepartment01@gmail.com 

৫ য়যচারন ফামজর্ য়ফবাজন ফামজর্ ফযাদ্দ প্রায়প্তয য য়ে 

কভ ময়দফময ভমে র্ফা ফায়ল মক 

কভ মম্পাদন চুয়ক্ত নুমায়ি 

র্ ম ভন্ত্রোরি, ফস্ত্র ও 

ার্ ভন্ত্রোরি এফং 

ফস্ত্র য়ধদপ্তমযয 

অওর্াধীন কাম মারি 

/প্রয়র্ষ্ঠানমূ 

নরাআন এফং মেয 

ভােমভ 

য়ফনামূমে জনাফ এ.ফক.এভ. যায়জবুয যভান 

উয়যচারক (র্ ম)  

রুভ নং-১০ 

ফপানঃ০২৫৫০১৩২০২ 

আ-ফভআর-

mailto:ই-মেইল-textiledepartment01@gmail.com
mailto:ই-মেইল-textiledepartment01@gmail.com
mailto:ই-মেইল-textiledepartment01@gmail.com
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

   

    

                                           

          

 

           

                  

      

                  

        

                                        

       

textiledepartment01@gmail.com 

 

৬ য়যচারন  ফামজর্ এয ব্যি 

য়ফফযেী 

র্ মফছমযয ভমে এফং প্রাপ্ত 

মেয ভিীভা নুমািী প্রয়র্ 

ভাময ৫ কভ ম য়দফময ভমে 

 

র্ ম ভন্ত্রোরি, ফস্ত্র ও 

ার্ ভন্ত্রোরি এফং 

ফস্ত্র য়ধদপ্তমযয 

অওর্াধীন কাম মারি 

/প্রয়র্ষ্ঠানমূ 

নরাআন এফং মেয 

ভােমভ 

য়ফনামূমে জনাফ এ.ফক.এভ. যায়জবুয যভান 

উয়যচারক (র্ ম)  

রুভ নং-১০ 

ফপানঃ০২৫৫০১৩২০২ 

আ-ফভআর-

textiledepartment01@gmail.com 

 

৭                 

             

                     

                        

                    

 

র্ ম ভন্ত্রোরি, ফস্ত্র ও 

ার্ ভন্ত্রোরি এফং 

ফস্ত্র য়ধদপ্তমযয 

অওর্াধীন কাম মারি 

/প্রয়র্ষ্ঠানমূ 

নরাআন এফং মেয 

ভােমভ 

য়ফনামূমে জনাফ এ.ফক.এভ. যায়জবুয যভান 

উয়যচারক (র্ ম)  

রুভ নং-১০ 

ফপানঃ০২৫৫০১৩২০২ 

আ-ফভআর-

textiledepartment01@gmail.com 

 

৮                                             

                        

                    

 

 নরাআন এফং মেয 

ভােমভ 

য়ফনামূমে জনাফ এ.ফক.এভ. যায়জবুয যভান 

উয়যচারক (র্ ম)  

রুভ নং-১০ 

ফপানঃ০২৫৫০১৩২০২ 

আ-ফভআর-

textiledepartment01@gmail.com 

 

 

 

 

 
 

mailto:ই-মেইল-textiledepartment01@gmail.com
mailto:ই-মেইল-textiledepartment01@gmail.com
mailto:ই-মেইল-textiledepartment01@gmail.com
mailto:ই-মেইল-textiledepartment01@gmail.com
mailto:ই-মেইল-textiledepartment01@gmail.com
mailto:ই-মেইল-textiledepartment01@gmail.com
mailto:ই-মেইল-textiledepartment01@gmail.com
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২.৩ বযন্তযীণ কফা  

 

ক্রতভক 

নং 

কফায নাভ কফা প্রদান দ্ধতি প্রনয়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রাতপ্তস্থান কফামূল্য এফং 

তযনাধ দ্ধতি 

কফা প্রদানন নফ িাচ্চ 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকিিা (নাভ, 

দফী, কপান নম্বয ও আনভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১         

              

             

              

             । 

         

                      ২.১          -৪  

                              -২.২ 

        -০৫  

                    -১  

                               -০২  

                                      -০৫  

     -                     -০৮  

                   

              ৩    ৪                          

                  ১    ২              

                                     

                   ০৪               

                 । 

                                    

                                     

                         

     -                                     

                       ০৪         -       

                        ০৩                 । 

        

 

২০                                       

                         

     - ৯ 

       ২৮ ৮৯  ৪ 

 -      

saifurmurad@yahoo.com 

 

২ 

    -       

              

Public 

Servants 

(retirement) 

Act, 1974 
             

           

             । 

                          

                  

                                      

          । 

                  -২৩৯৫                    

       

                                   -        

                    

       

          ২৫ 

       

              

                       

                          

     - ৯ 

       ২৮ ৮৯  ৪ 

 -      

saifurmurad@yahoo.com 
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ক্রতভক 

নং 

কফায নাভ কফা প্রদান দ্ধতি প্রনয়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রাতপ্তস্থান কফামূল্য এফং 

তযনাধ দ্ধতি 

কফা প্রদানন নফ িাচ্চ 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকিিা (নাভ, 

দফী, কপান নম্বয ও আনভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

               

৩.                           

             

           

    -১         

১৯৭         

            

          

             

             

           

             । 

             

               । 

                                         

      

                                      

           

                  -২৩৯৫                    

      

                                       

     ।  

                    

       

          

০৭       

              

                       

                   

         

     - ৯ 

       ২৮ ৮৯  ৪ 

 -      

saifurmurad@yahoo.com 

৪.          

               

             

               

          ১৯৫৯ 

            

           

(        

             

              

           

             । 

            । 

                                      

           

                 -২৩৯৫                    

      । 

                     । 

                 -৪০   -                   

      । 

                        ।                

                    

       

          ১৫ 

       

              

                       

                          

     - ৯ 

       ২৮ ৮৯  ৪ 

 -      

saifurmurad@yahoo.com 

৫.                              

        

            

          ১৯৭৯ 

             

           

             । 

            

                                

                               ।          

          -২৩৯৫                            

                       

                 -৪০   -                   

      

                                          

    

                    

       

          ১০ 

               

    

 

                       

                  

          

     - ৯ 

       ২৮ ৮৯  ৪ 

 -      

saifurmurad@yahoo.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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ক্রতভক 

নং 

কফায নাভ কফা প্রদান দ্ধতি প্রনয়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রাতপ্তস্থান কফামূল্য এফং 

তযনাধ দ্ধতি 

কফা প্রদানন নফ িাচ্চ 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকিিা (নাভ, 

দফী, কপান নম্বয ও আনভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

        

                                           

    । 

                                            ।    

৬.                   

              

             

               

               

১৯৭৯        

           

              

             

              

              

  । 

                                   - ২৬৩৯   

                                           

            । 

                                           

                                    

                                   

                                      ।  

 

                                         

              । 

 

                                            

               । 

         

 

      -        
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     - ৯ 

       ২৮ ৮৯  ৪ 
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saifurmurad@yahoo.com 
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         ঋ     

       

           

             

            

         । 

            

                                            

             

   ১৫০         -                          

              

        ১৫        

        

                       

                   

         

     - ৯ 

       ২৮ ৮৯  ৪ 

 -      

saifurmurad@yahoo.com 

৮.                     

           ঋ  

        

 

 

 

           

             

            

         । 

                     

                ৩০০         -           

                     

                                     । 

             । 

        ৩                                       

                          

     - ৯ 

       ২৮ ৮৯  ৪ 

 -      

saifurmurad@yahoo.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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ক্রতভক 

নং 

কফায নাভ কফা প্রদান দ্ধতি প্রনয়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রাতপ্তস্থান কফামূল্য এফং 

তযনাধ দ্ধতি 

কফা প্রদানন নফ িাচ্চ 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকিিা (নাভ, 

দফী, কপান নম্বয ও আনভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৯.            

              

     ঋ         

           

             

            

         । 

                      

                ৩০০          -         

                  । 

             । 

        

 

৩                                       

                         

     - ৯ 

       ২৮ ৮৯  ৪ 

 -      

saifurmurad@yahoo.com 

১০.                  
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                      । 
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saifurmurad@yahoo.com 
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saifurmurad@yahoo.com 
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                                                                                                                                 ।                    

                                                        । 
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      ৯১১৩৫৪৫ 

 -     adadmin@dot.gov.bd 

 

৩           

২                              

                          

                        

                

       ২-48118692 

আ-কভআর- dg@dot.gov.bd 
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৩                          
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