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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

াট অধধদপ্তয 

ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় 

www.dgjute,gov.bd 
 

সফা প্রদান প্রধতশ্রুধত (Citizen’s Charter) 
১. ধবন ও ধভন 

    ধবন: সটকই প্রততযমোতগতো ক্ষভ োটখোত । 

 

    ধভন: আইন, তফতধ ও নীততভোরো প্রয োগ, ফোস্তফো ন এফাং োটচোলী, োটকর ও ব্যফো ীযদযযক ো তো প্রদোসনয ভাধ্যদভ োটজোত যেয ব্যফোয বৃতি। 
 

২. সফা প্রদান প্রধতশ্রুধত 

 

২.১) নাগধযক সফা 

ক্রধভক 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধধত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাধপ্তস্থান সফায মূল্য এফাং ধযদাধ 

দ্ধধত 

সফা প্রদাদনয ভয়ীভা দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা 

( দধফ ও সটধরসপান নন্বয ) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. াটজাত ণ্য 

প্রস্তুতকাযক রাইদন্প 

ইস্যু ও নফায়ন 

 

ক) প্রদতুক জুট ধভদরয  

প্রধত ২৫০ তাঁত ফা 

উায বগ্াাংদয জন্য 

 

 

 

খ) প্রদতুক জুট 

ধিধনাং ধভদরয প্রধত 

৭০০ ধিদের ফা উায 

বগ্াাংদয জন্য 

 

 

 

গ) প্রদতুক জুট সট 

ধভদরয ১০ ইধি ফা 

উায কভ প্রদেয প্রধত 

২০ লুভ ফা উায 

বগ্াাংদয জন্য 

 

*রাইদন্প প্রতুাী ব্যধি/ প্রধতষ্ঠান  

কর্তমক ই-সভইর, পুাক্স, ডাকদমাদগ 

এফাং যাধয অধধদপ্তদয আদফদন 

দাধখদরয য াট  আইন , ২০১৭ 

অনুযদণ াংধিষ্ট াখা য ভাধ্যদভ  

মাচাই ফাছাইপূফ মক নধথদত 

উস্থাদনয য দাধয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ মকতমা কর্তমক রাইদন্প ভঞ্জুযী/ 

নফায়ন  কযা য়। 

 

*অনরাইদনয ভাধ্যদভ আদফদদনয 

সেদত্র াট অধধদপ্তদযয ওদয়ফাইট 

(www.dgjute.gov.bd) 

অথফা সানারী আঁ  সভাফাইর 

অুা ডাউনদরাড কদয প্রদয়াজনীয় 

কাগজদত্রয স্ক্ুান কধ াংযুধিয 

ভাধ্যদভ আদফদন কযা মায়। 

দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা কর্তমক যাধয 

অনরাইদন মাচাইপূফ মক উদ্ধমতন 

কর্তমদেয অনুদভাদন াদদে 

রাইদন্প ভঞ্জুযী ও নফায়ন কযা য়। 

১. ধনধ মাধযত পযদভ আদফদন, 

২. সভদভাদযোভ এে আর্ট মকুার অফ এদাধদয়ন (ীধভত  

    সকাম্পানী/অাংীদাযী প্রধতষ্ঠাদনয সেদত্র), 

৩. জাতীয়তা নদত্র,  

৪ .ব্যাাংক রদবধন্প ার্ট মধপদকট,  

৫. াংধিষ্ট ব্যফাধয়ক াংগঠদনয ারনাগাদ দস্য নদত্র , 

৬. কযদাতায নািকযণ নম্বয  (র্টআইএন), 

৭. যপ্তাধন ধনফন্ধনত্র (ইআযধ), 

৮. সেড রাইদন্প, 

৯. ধফধনদয়াগ সফাসড ময ছাড়ত্র, 

১০.ধভদর স্থাধত মন্ত্রাাংদয তাধরকা, 

১১.ভাধরকানা প্রধতষ্ঠাদনয সেদত্র স্থাফয ম্পধিয দধরর, 

১২. ধযফাদযয প্রাপ্ত ফয়স্ক্ দস্যগদণয নাভ, স্থায়ী ফাস্থান ও  

    জাতীয়তা নদত্র। 

 

ধনধ মাধযত আদফদন পযভ প্রধান কাম মারদয়য রাইদন্প াখা  

সথদক ধফনা মূদল্য াওয়া মাদফ। তাছাড়া াট অধধদপ্তদযয 

ওদয়ফ াইট সথদকও ডাউনদরাড কযয াংগ্র কযা মাদফ। 

 

*অনরাইদনয ভাধ্যদভ আদফদদনয সেদত্র াট অধধদপ্তদযয 

ওদয়ফাইট (www.dgjute.gov.bd) অথফা     

সানারী আঁ সভাফাইর অুা ডাউনদরাড কদয আদফদন কযা 

মাদফ। 

ক) ২০,০০০/- টাকা  াদয 

ধপ ফাফদ সেজাযী চারাদনায 

ভাধ্যদভ জভা প্রদাদনয মূর 

কধ।  

সকাডঃ 

১/৪১৩৫/০০০১/২৬৪১ 

 

খ) ১৫,০০০/-টাকা াদয ধপ 

ফাফদ সেজাযী চারাদনায 

ভাধ্যদভ জভা প্রদাদনয মূর 

কধ।  

সকাডঃ 

১/৪১৩৫/০০০১/২৬৪১ 

 

গ) ১১,০০০/-টাকা াদয ধপ 

ফাফদ সেজাযী চারাদনায 

ভাধ্যদভ জভাপ্রদাদনয মূর 

কধ।  

সকাডঃ 

১/৪১৩৫/০০০১/২৬৪১ 

 

১. আদফদন দত্রয াদথ দাধখরকৃত  

কাগজত্র ঠিক থাকদর আদফদন 

প্রাধপ্তয ৭(াত) কাম মধদফদয ভদধ্য। 

 

২. আদফদন দত্রয াদথ দাধখরকৃত  

কাগজত্র ঠিক না থাকদর ঘাটধত 

কাগজ যফযাদয জন্য ৭(াত) 

কাম মধদফদয ভদধ্য সভাফাইর, 

সটধরদপান, ই-সভইর অথফা 

ধরধখতত্র ভাধ্যদভ াংধিষ্ট 

ব্যাধি/প্রধতষ্ঠানদক অফধত কযা 

দফ।  

 

৩. সানারী আঁ  সভাফাইর অুা 

এয ভাধ্যদভ আদফদদনয সেদত্র  

ইউজায ( াংধিষ্ট ব্যাধি/প্রধতষ্ঠান ) 

এয সভাফাইদর sms এয ভাধ্যদভ  

অফধত কযা দফ। 

 

 

 

 

রাইদন্প ভঞ্জুযীয সেদত্রঃ 

 

ভাধযচারক 

সপানঃ ০২-২২৩৩৮১৫৪৬ 

 

রাইদন্প নফায়দনয সেদত্রঃ 

 

ধযচারক (াট) 

সপানঃ ০২-২২৩৩৮৩৮৪৬ 
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ক্রধভক 

নাং 
সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধধত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাধপ্তস্থান সফায মূল্য এফাং 

ধযদাধ দ্ধধত 

সফা প্রদাদনয ভয়ীভা দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা 

( দধফ ও সটধরসপান নন্বয ) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

২. াটজাতণ্য 

যপ্তাধনকাযক রাইদন্প 

ইস্যু ও নফায়ন 

 

ক) কাদ মট ব্যতীত 

রাইদন্প ইস্যু ও 

নফায়ন 

 

 

 

 

খ) কাদ মট যপ্তাধনকাযক 

রাইদন্প ইস্যু ও 

নফায়ন 

 

*রাইদন্প প্রতুাী ব্যধি/ প্রধতষ্ঠান  

কর্তমক ই-সভইর, পুাক্স, ডাকদমাদগ 

এফাং যাধয অধধদপ্তদয আদফদন 

দাধখদরয য াট  আইন , ২০১৭  

অনুযদণ াংধিষ্ট াখা য ভাধ্যদভ  

মাচাই ফাছাইপূফ মক নধথদত উস্থাদনয 

য দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা কর্তমক 

রাইদন্প ভঞ্জুযী/ নফায়ন  কযা য়। 

 

*অনরাইদনয ভাধ্যদভ আদফদদনয 

সেদত্র াট অধধদপ্তদযয ওদয়ফাইট 

(www.dgjute.gov.bd) 

অথফা সানারী আঁ  সভাফাইর অুা 

ডাউনদরাড কদয প্রদয়াজনীয় 

কাগজদত্রয স্ক্ুান কধ াংযুধিয 

ভাধ্যদভ আদফদন কযা মায়। দাধয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ মকতমা কর্তমক যাধয অনরাইদন 

মাচাইপূফ মক উদ্ধমতন কর্তমদেয 

অনুদভাদন াদদে রাইদন্প ভঞ্জুযী ও 

নফায়ন কযা য়। 

১. ধনধ মাধযত পযদভ আদফদন, 

২. ব্যাাংক রদবধন্প ার্ট মধপদকট, 

৩. াংধিষ্ট ব্যফাধয়ক াংগঠদনয ারনাগাদ দস্য নদত্র , 

৪. কযদাতায নািকযণ নম্বয  (র্টআইএন), 

৫. যপ্তাধন ধনফন্ধনত্র (ইআযধ), 

৬. অাংীদাযী প্রধতষ্ঠান/ধরধভদটড সকাম্পাধনয সেদত্র  

    সভদভাদযোভ এে আর্ট মকুার অফ এদাধদয়ন, 

৭. ভাধরকানা প্রধতষ্ঠাদনয সেদত্র স্থাফয ম্পদদয অফস্থান ও 

    মূল্য ধফফযণী, 

৮. সমৌথ ব্যফাদয়য সেদত্র চুধিনাভা, 

৯. সেড রাইদন্প, 

১০. ধযফাদযয প্রাপ্ত ফয়স্ক্ দস্যগদণয নাভ, স্থায়ী ফাস্থান ও  

     জাতীয়তা নদত্র। 

তনধ ধোতযত আযফদন পযভ প্রধোন কোম ধোরয য রোইযন্স োখো থথযক তফনোমূযে 

োও ো মোযফ। এছোড়ো োট অতধদপ্তযযয ওয ফোইট থথযকও ডোউনযরোড কযো 

মোযফ।  

 

*অনরাইদনয ভাধ্যদভ আদফদদনয সেদত্র াট অধধদপ্তদযয ওদয়ফাইট 

(www.dgjute.gov.bd) অথফা সানারী আঁ  সভাফাইর অুা 

ডাউনদরাড কদয আদফদন কযা মাদফ। 

 

 

ক) ২৫,০০০/- টাকা  

সেজাযী চারাদনায 

ভাধ্যদভ জভা প্রদাদনয 

মূর কধ।  

সকাডঃ 

১/৪১৩৫/০০০১/২৬৪১ 

 

 

খ) ৩,০০০/- টাকা  

সেজাযী চারাদনায 

ভাধ্যদভ জভা প্রদাদনয 

মূর কধ।  

সকাডঃ 

১/৪১৩৫/০০০১/২৬৪১ 

 

১. আদফদন  দত্রয াদথ 

দাধখরকৃত কাগজত্র ঠিক 

থাকদর আদফদন প্রাধপ্তয 

৭(াত) কাম মধদফদয ভদধ্য। 

 

২. আদফদন  দত্রয াদথ 

দাধখরকৃত কাগজত্র ঠিক 

না থাকদর ঘাটধত কাগজ 

যফযাদয জন্য ৭(াত) 

কাম মধদফদয ভদধ্য সভাফাইর, 

সটধরদপান, ই-সভইর অথফা 

ধরধখতত্র ভাধ্যদভ াংধিষ্ট 

ব্যাধি/প্রধতষ্ঠানদক অফধত 

কযা দফ।  

৩. সানারী আঁ  সভাফাইর 

অুা এয ভাধ্যদভ আদফদদনয 

সেদত্র  ইউজায ( াংধিষ্ট 

ব্যাধি/প্রধতষ্ঠান) এয 

সভাফাইদর sms এয ভাধ্যদভ  

অফধত কযা দফ। 

 

 

 

 

রাইদন্প ভঞ্জুযীয সেদত্রঃ 

 

ভাধযচারক  

সপানঃ ০২-২২৩৩৮১৫৪৬ 

 

রাইদন্প নফায়দনয সেদত্রঃ 

 

ধযচারক (াট) 

সপানঃ ০২-২২৩৩৮৩৮৪৬ 

 

 

 

৩. 

 

 

কাঁচা াট যপ্তাধন কাযক 

রাইদন্প ইস্যু ও 

নফায়ন 

 

 

*রাইদন্প প্রতুাী ব্যধি/ প্রধতষ্ঠান  

কর্তমক ই-সভইর, পুাক্স, ডাকদমাদগ 

এফাং যাধয অধধদপ্তদয আদফদন 

দাধখদরয য াট  আইন , ২০১৭ 

অনুযদণ াংধিষ্ট াখা য ভাধ্যদভ  

মাচাই ফাছাইপূফ মক নধথদত উস্থাদনয 

য দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা কর্তমক 

রাইদন্প ভঞ্জুযী/ নফায়ন  কযা য়। 

 

*অনরাইদনয ভাধ্যদভ আদফদদনয 

সেদত্র াট অধধদপ্তদযয ওদয়ফাইট 

(www.dgjute.gov.bd) 

অথফা সানারী আঁ  সভাফাইর অুা 

ডাউনদরাড কদয প্রদয়াজনীয় 

কাগজদত্রয স্ক্ুান কধ াংযুধিয 

ভাধ্যদভ আদফদন কযা মায়। দাধয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ মকতমা কর্তমক যাধয অনরাইদন 

মাচাইপূফ মক উদ্ধমতন কর্তমদেয 

অনুদভাদন াদদে রাইদন্প ভঞ্জুযী ও 

নফায়ন কযা য়। 

১. ধনধ মাধযত পযদভ আদফদন, 

২. অাংীদাযী প্রধতষ্ঠান /ধরধভদটড সকাম্পাধনয সেদত্র সভদভাদযোভ এে 

আর্টকুার অফ এদাধদয়ন, 

৩. জাতীয়তা নদত্র, 

৪ .ব্যাাংক রদবধন্প ার্ট মধপদকট,  

৫. াংধিষ্ট ব্যফাধয়ক াংগঠদনয ারনাগাদ দস্য নদত্র , 

৬. কযদাতায নািকযণ নম্বয  (র্টআইএন), 

৭. যপ্তাধন ধনফন্ধনত্র (ইআযধ), 

৮. সেড রাইদন্প(ইউধনয়ন ধযলদ/সৌযবা /ধর্ট কযদাদযন),  

৯. ধযফাদযয স্থায়ী দস্যদদয নাভ , স্থায়ী ফাস্থান ও  জাতীয়তা নদত্র। 

১০. ভাধরকানাধীন প্রধতষ্ঠাদনয সেদত্র স্থাফয ম্পদদয অফস্থান ও মূল্য ধফফযণী,    

১১. বাড়ায সেদত্র গুদাদভয চুধিত্র,  ধনজস্ব দর মুখ্য  ধযদ মদকয প্রতুয়ন ত্র, 

১২. গুদাভ ব্যফাদযয সঘালণা ত্র ও অঙ্গীকায নাভা। 

 

তনধ ধোতযত আযফদন পযভ প্রধোন কোম ধোরয য রোইযন্স োখো থথযক তফনোমূথে 

োও ো মোযফ। এছোড়ো োট অতধদপ্তযযয ওয ফোইট থথযকও ডোউনযরোড কযো 

মোযফ।  

*অনরাইদনয ভাধ্যদভ আদফদদনয সেদত্র াট অধধদপ্তদযয ওদয়ফাইট 

(www.dgjute.gov.bd) অথফা সানারী আঁ  সভাফাইর অুা 

ডাউনদরাড কদয আদফদন কযা মাদফ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

২৫,০০০/- টাকা  

সেজাযী চারাদনায 

ভাধ্যদভ জভা প্রদাদনয 

মূর কধ।  

সকাডঃ 

১/৪১৩৫/০০০১/২৬৪১ 

 

 

১. আদফদন  দত্রয াদথ 

দাধখরকৃত কাগজত্র ঠিক 

থাকদর আদফদন প্রাধপ্তয 

৭(াত) কাম মধদফদয ভদধ্য। 

 

২. আদফদন  দত্রয াদথ 

দাধখরকৃত কাগজত্র ঠিক 

না থাকদর ঘাটধত কাগজ 

যফযাদয জন্য ৭(াত) 

কাম মধদফদয ভদধ্য সভাফাইর, 

সটধরদপান, ই-সভইর অথফা 

ধরধখতত্র ভাধ্যদভ াংধিষ্ট 

ব্যধি/প্রধতষ্ঠানদক অফধত 

কযা দফ।  

৩. সানারী আঁ  সভাফাইর 

অুা এয ভাধ্যদভ আদফদদনয 

সেদত্র  ইউজায ( াংধিষ্ট 

ব্যাধি/প্রধতষ্ঠান) এয 

সভাফাইদর sms এয ভাধ্যদভ  

অফধত কযা দফ। 

 

 

 

 

রাইদন্প ভঞ্জুযীয সেদত্রঃ 

 

ভাধযচারক  

সপানঃ ০২-২২৩৩৮১৫৪৬ 

 

রাইদন্প নফায়দনয সেদত্রঃ 

 

ধযচারক (াট) 

সপানঃ ০২-২২৩৩৮৩৮৪৬ 
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ক্রধভক 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধধত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাধপ্তস্থান সফায মূল্য এফাং 

ধযদাধ দ্ধধত 

সফা প্রদাদনয ভয়ীভা দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা 

( দধফ ও সপান নন্বয ) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৪. 
াক্কা সফরায রাইদন্প 

ইস্যু ও নফায়ন 

*রাইদন্প প্রতুাী ব্যধি/ প্রধতষ্ঠান  কর্তমক ই-

সভইর, পুাক্স, ডাকদমাদগ এফাং যাধয এ 

অধধদপ্তদয আদফদন দাধখদরয য াট  আইন , 

২০১৭ অনুযদণ াংধিষ্ট াখা য ভাধ্যদভ  মাচাই 

ফাছাইপূফ মক নধথদত উস্থাদনয য দাধয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ মকতমা কর্তমক রাইদন্প ভঞ্জুযী/ নফায়ন  কযা 

য়। 

 

*অনরাইদনয ভাধ্যদভ আদফদদনয সেদত্র াট 

অধধদপ্তদযয ওদয়ফাইট 

(www.dgjute.gov.bd) অথফা 

সানারী আঁ  সভাফাইর অুা ডাউনদরাড কদয 

প্রদয়াজনীয় কাগজদত্রয স্ক্ুান কধ াংযুধিয 

ভাধ্যদভ আদফদন কযা মায়। দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা 

কর্তমক যাধয অনরাইদন মাচাইপূফ মক উদ্ধমতন 

কর্তমদেয অনুদভাদন াদদে রাইদন্প ভঞ্জুযী ও 

নফায়ন কযা য়। 

১ ধনধ মাধযত পযদভ আদফদন,  

২. জাতীয়তা নদত্র, 

৩. ব্যাাংক রদবধন্প ার্ট মধপদকট, 

৪. আয়কয নািকযণ নম্বয (র্টআইএন), 

৫. সেড রাইদন্প (ইউধনয়ন ধযলদ/ সৌযবা/ধর্ট  

    কযদাদযন), 

৬. বাড়ায সেদত্র গুদাদভয চুধিত্র,  ধনজস্ব দর সঘালনাত্র, 

৭. ধযফাদযয প্রাপ্ত ফয়স্ক্ দস্যদদয নাভ, স্থায়ী ফাস্থান ও  

    জাতীয়তা নদত্র। 

৯. স্থাফয ম্পদদয অফস্থান ও মূল্য ধফফযণী।   

 

ধনধ মাধযত আদফদন পযভ কাযী ধযচারক (াট) কাম মারয় 

সথদক ধফনা মূদল্য াওয়া মাদফ। তাছাড়া াট অধধদপ্তদযয 

ওদয়ফ াইট সথদকও ডাউনদরাড কযয াংগ্র কযা মাদফ। 

 

*অনরাইদনয ভাধ্যদভ আদফদদনয সেদত্র াট অধধদপ্তদযয 

ওদয়ফাইট (www.dgjute.gov.bd) অথফা 

সানারী আঁ সভাফাইর অুা ডাউনদরাড কদয আদফদন কযা 

মাদফ। 

 

 

১০,০০০/- টাকা  

সেজাযী চারাদনায 

ভাধ্যদভ জভা প্রদাদনয 

মূর কধ।  

সকাডঃ 

১/৪১৩৫/০০০১/২৬৪১ 

 

 

১. আদফদন দত্রয াদথ দাধখরকৃত 

কাগজত্র ঠিক থাকদর আদফদন প্রাধপ্তয 

৩(ততন) কাম মধদফদয ভদধ্য। 

 

২. আদফদন দত্রয াদথ দাধখরকৃত 

কাগজত্র ঠিক না থাকদর ঘাটধত 

প্রথ োজনী  কাগজ যফযাদয জন্য 

তাৎেধণকবাদফ সভাফাইর, সটধরদপান, ই-

সভইর অথফা ধরধখতত্র ভাধ্যদভ াংধিষ্ট 

ব্যফায়ীদক অফধত কযা দফ। 

 

৩. সানারী আঁ সভাফাইর অুা এয 

ভাধ্যদভ আদফদদনয সেদত্র  ইউজায 

(াংধিষ্ট ব্যাধি/প্রধতষ্ঠান) এয সভাফাইদর 

sms এয ভাধ্যদভ অফধত কযা দফ। 

 

 

কাযী ধযচারক (াট), 

১০র্ট আিধরক কাম মারদয়য 

ভাধ্যদভ মথাক্রদভ- 

 

ধদনাজপুয, যাজাী, যাংপুয, 

মদায, খুরনা, পধযদপুয, 

চট্টগ্রাভ, কুধভল্লা, নাযায়নগঞ্জ ও 

ভয়ভনধাং। 

 

 

৫. 

এক্সদাট ম সরাকায 

রাইদন্প ইস্যু ও 

নফায়ন 

*রাইদন্প প্রতুাী ব্যধি/ প্রধতষ্ঠান  কর্তমক ই-

সভইর, পুাক্স, ডাকদমাদগ এফাং যাধয 

অধধদপ্তদয আদফদন দাধখদরয য াট  আইন , 

২০১৭ অনুযদণ াংধিষ্ট াখা কর্তমক মাচাই 

ফাছাইপূফ মক নধথদত উস্থাদনয য দাধয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ মকতমা কর্তমক রাইদন্প ভঞ্জুযী/ নফায়ন  কযা 

য়। 

*অনরাইদনয ভাধ্যদভ আদফদদনয সেদত্র াট 

অধধদপ্তদযয ওদয়ফাইট 

(www.dgjute.gov.bd) অথফা 

সানারী আঁ  সভাফাইর অুা ডাউনদরাড কদয 

প্রদয়াজনীয় কাগজদত্রয স্ক্ুান কধ াংযুধিয 

ভাধ্যদভ আদফদন কযা মায়। দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা 

কর্তমক যাধয অনরাইদন মাচাইপূফ মক উদ্ধমতন 

কর্তমদেয অনুদভাদন াদদে রাইদন্প ভঞ্জুযী ও 

নফায়ন কযা য়। 

১ ধনধ মাধযত পযদভ আদফদন, 

২. জাতীয়তা নদত্র, 

৩. ব্যাাংক রদবধন্প ার্ট মধপদকট, 

৪. আয়কয নািকযণ নম্বয (র্টআইএন), 

৫. সেড রাইদন্প (ইউধনয়ন ধযলদ/ সৌযবা/ধর্ট  

    কযদাদযন), 

৬. বাড়ায সেদত্র গুদাদভয চুধিত্র,  ধনজস্ব দর সঘালনাত্র, 

৭. ধযফাদযয প্রাপ্ত ফয়স্ক্ দস্যদদয নাভ, স্থায়ী ফাস্থান ও  

জাতীয়তা নদত্র। 

৯. স্থাফয ম্পদদয অফস্থান ও মূল্য ধফফযণী ।  

 

ধনধ মাধযত আদফদন পযভ কাযী ধযচারক (াট) কাম মারয় 

সথদক ধফনা মূদল্য াওয়া মাদফ। তাছাড়া াট অধধদপ্তদযয 

ওদয়ফ াইট সথদকও ডাউনদরাড কযয াংগ্র কযা মাদফ। 

 

*অনরাইদনয ভাধ্যদভ আদফদদনয সেদত্র াট অধধদপ্তদযয 

ওদয়ফাইট (www.dgjute.gov.bd) অথফা 

সানারী আঁ সভাফাইর অুা ডাউনদরাড কদয আদফদন কযা 

মাদফ। 

 

 

১০,০০০/- টাকা  

সেজাযী চারাদনায 

ভাধ্যদভ জভা প্রদাদনয 

মূর কধ।  

সকাডঃ 

১/৪১৩৫/০০০১/২৬৪১ 

 

 

১. আদফদন দত্রয াদথ দাধখরকৃত 

কাগজত্র ঠিক থাকদর আদফদন প্রাধপ্তয 

৩(ততন) কাম মধদফদয ভদধ্য। 

 

২. আদফদন দত্রয াদথ দাধখরকৃত 

কাগজত্র  ঠিক না থাকদর ঘাটধত কাগজ 

যফযাদয জন্য তাৎেধণকবাদফ সভাফাইর, 

সটধরদপান, ই-সভইর অথফা ধরধখতত্র 

ভাধ্যদভ াংধিষ্ট ব্যফায়ীদক অফধত কযা 

দফ। 

 

৩. সানারী আঁ সভাফাইর অুা এয 

ভাধ্যদভ আদফদদনয সেদত্র  ইউজায 

(াংধিষ্ট ব্যাধি/প্রধতষ্ঠান) এয সভাফাইদর 

sms এয ভাধ্যদভ অফধত কযা দফ। 

 

কাযী ধযচারক (াট), 

১০র্ট আিধরক কাম মারদয়য 

ভাধ্যদভ মথাক্রদভ- 

 

ধদনাজপুয, যাজাী, যাংপুয, 

মদায, খুরনা, পধযদপুয, 

চট্টগ্রাভ, কুধভল্লা, নাযায় ণগঞ্জ ও 

ভয়ভনধাং 
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ক্রধভক 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধধত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাধপ্তস্থান সফায মূল্য এফাং 

ধযদাধ দ্ধধত 

সফা প্রদাদনয ভয়ীভা দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা 

( দধফ ও সপান নন্বয ) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৬. 

ইন্টাযন্যার সরাকায 

রাইদন্প ইস্যু ও 

নফায়ন 

*রাইদন্প প্রতুাী ব্যধি/ প্রধতষ্ঠান  কর্তমক ই-

সভইর, পুাক্স, ডাকদমাদগ এফাং যাধয 

অধধদপ্তদয আদফদন দাধখদরয য াট  আইন , 

২০১৭ অনুযদণ াংধিষ্ট াখা য ভাধ্যদভ  মাচাই 

ফাছাইপূফ মক নধথদত উস্থাদনয য দাধয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ মকতমা কর্তমক রাইদন্প ভঞ্জুযী/ নফায়ন  কযা 

য়। 

 

*অনরাইদনয ভাধ্যদভ আদফদদনয সেদত্র াট 

অধধদপ্তদযয ওদয়ফাইট 

(www.dgjute.gov.bd) অথফা 

সানারী আঁ  সভাফাইর অুা ডাউনদরাড কদয 

প্রদয়াজনীয় কাগজদত্রয স্ক্ুান কধ াংযুধিয 

ভাধ্যদভ আদফদন কযা মায়। দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা 

কর্তমক যাধয অনরাইদন মাচাইপূফ মক উদ্ধমতন 

কর্তমদেয অনুদভাদন াদদে রাইদন্প ভঞ্জুযী ও 

নফায়ন কযা য়। 

১ ধনধ মাধযত পযদভ আদফদন,  

২. জাতীয়তা নদত্র, 

৩. ব্যাাংক রদবধন্প ার্ট মধপদকট, 

৪. আয়কয নািকযণ নম্বয (র্টআইএন), 

৫. সেড রাইদন্প (ইউধনয়ন ধযলদ/ সৌযবা/ধর্ট 

    কযদাদযন),  

৬. বাড়ায সেদত্র গুদাদভয চুধিত্র,  ধনজস্ব দর সঘালনাত্র, 

৭. ধযফাদযয প্রাপ্ত ফয়স্ক্ দস্যদদয নাভ, স্থায়ী ফাস্থান ও  

    জাতীয়তা, 

৯. স্থাফয ম্পদদয অফস্থান ও মূল্য ধফফযণী।   

 

ধনধ মাধযত আদফদন পযভ কাযী ধযচারক (াট) কাম মারয় 

সথদক ধফনা মূদল্য াওয়া মাদফ। তাছাড়া াট অধধদপ্তদযয 

ওদয়ফ াইট সথদকও ডাউনদরাড কযয াংগ্র কযা মাদফ। 

 

*অনরাইদনয ভাধ্যদভ আদফদদনয সেদত্র াট অধধদপ্তদযয 

ওদয়ফাইট (www.dgjute.gov.bd) অথফা 

সানারী আঁ সভাফাইর অুা ডাউনদরাড কদয আদফদন কযা 

মাদফ। 

 

৩,৫০০/- টাকা  সেজাযী 

চারাদনায ভাধ্যদভ জভা 

প্রদাদনয মূর কধ।  

সকাডঃ 

১/৪১৩৫/০০০১/২৬৪১ 

 

১. আদফদন দত্রয াদথ দাধখরকৃত 

কাগজত্র ঠিক থাকদর আদফদন প্রাধপ্তয 

৩(ততন) কাম মধদফদয ভদধ্য। 

 

২. আদফদন ঠিক না থাকদর ঘাটধত কাগজ 

যফযাদয জন্য তাৎেধণকবাদফ  

সভাফাইর, সটধরদপান, ই-সভইর অথফা 

ধরধখতত্র ভাধ্যদভ াংধিষ্ট ব্যফায়ীদক 

অফধত কযা দফ। 

 

৩. সানারী আঁ সভাফাইর অুা এয 

ভাধ্যদভ আদফদদনয সেদত্র  ইউজায 

(াংধিষ্ট ব্যাধি/প্রধতষ্ঠান) এয সভাফাইদর 

sms এয ভাধ্যদভ অফধত কযা দফ। 

কাযী ধযচারক (াট), 

১০র্ট আিধরক কাম মারদয়য 

ভাধ্যদভ মথাক্রদভ- 

 

ধদনাজপুয, যাজাী, যাংপুয, 

মদায, খুরনা, পধযদপুয, 

চট্টগ্রাভ, কুধভল্লা, নাযায় ণগঞ্জ ও 

ভয়ভনধাং 

 

 

৭. 

সপ্র ভাধরক (াক্কা 

সপ্র)রাইদন্প ইস্যু ও 

নফায়ন 

*রাইদন্প প্রতুাী ব্যধি/ প্রধতষ্ঠান  কর্তমক ই-

সভইর, পুাক্স, ডাকদমাদগ এফাং যাধয 

অধধদপ্তদয আদফদন দাধখদরয য াট  আইন , 

২০১৭ অনুযদণ াংধিষ্ট াখা য ভাধ্যদভ  মাচাই 

ফাছাইপূফ মক নধথদত উস্থাদনয য দাধয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ মকতমা কর্তমক রাইদন্প ভঞ্জুযী/ নফায়ন  কযা 

য়। 

 

*অনরাইদনয ভাধ্যদভ আদফদদনয সেদত্র াট 

অধধদপ্তদযয ওদয়ফাইট 

(www.dgjute.gov.bd) অথফা 

সানারী আঁ  সভাফাইর অুা ডাউনদরাড কদয 

প্রদয়াজনীয় কাগজদত্রয স্ক্ুান কধ াংযুধিয 

ভাধ্যদভ আদফদন কযা মায়। দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা 

কর্তমক যাধয অনরাইদন মাচাইপূফ মক উদ্ধমতন 

কর্তমদেয অনুদভাদন াদদে রাইদন্প ভঞ্জুযী ও 

নফায়ন কযা য়। 

১ ধনধ মাধযত পযদভ আদফদন,  

২. জাতীয়তা নদত্র, 

৩. ব্যাাংক রদবধন্প ার্ট মধপদকট, 

৪. আয়কয নািকযণ নম্বয (র্টআইএন), 

৫. সেড রাইদন্প (ইউধনয়ন ধযলদ/ সৌযবা/ধর্ট  

    কযদাদযন),  

৬. বাড়ায সেদত্র গুদাদভয চুধিত্র,  ধনজস্ব দর সঘালনাত্র, 

৭. ধযফাদযয প্রাপ্ত ফয়স্ক্ দস্যদদয নাভ, স্থায়ী ফাস্থান ও  

    জাতীয়তা, 

৯. স্থাফয ম্পদদয অফস্থান ও মূল্য ধফফযণী।   

 

ধনধ মাধযত আদফদন পযভ কাযী ধযচারক (াট) কাম মারয় 

সথদক ধফনা মূদল্য াওয়া মাদফ। তাছাড়া াট অধধদপ্তদযয 

ওদয়ফ াইট সথদকও ডাউনদরাড কযয াংগ্র কযা মাদফ। 

 

 

*অনরাইদনয ভাধ্যদভ আদফদদনয সেদত্র াট অধধদপ্তদযয 

ওদয়ফাইট (www.dgjute.gov.bd) অথফা 

সানারী আঁ সভাফাইর অুা ডাউনদরাড কদয আদফদন কযা 

মাদফ। 

 

 

২৫,০০০/- টাকা  

সেজাযী চারাদনায 

ভাধ্যদভ জভা প্রদাদনয 

মূর কধ।  

সকাডঃ 

১/৪১৩৫/০০০১/২৬৪১ 

 

 

আদফদন দত্রয াদথ দাধখরকৃত কাগজত্র  

ঠিক থাকদর আদফদন প্রাধপ্তয ৩(ততন) 

কাম মধদফদয ভদধ্য। 

 

২. আদফদন দত্রয াদথ দাধখরকৃত 

কাগজত্র  ঠিক না থাকদর ঘাটধত কাগজ 

যফযাদয জন্য তাৎেধণকবাদফ  

সভাফাইর, সটধরদপান, ই-সভইর অথফা 

ধরধখতত্র ভাধ্যদভ াংধিষ্ট ব্যফায়ীদক 

অফধত কযা দফ। 

 

৩. সানারী আঁ সভাফাইর অুা এয 

ভাধ্যদভ আদফদদনয সেদত্র  ইউজায 

(াংধিষ্ট ব্যাধি/প্রধতষ্ঠান) এয সভাফাইদর 

sms এয ভাধ্যদভ অফধত কযা দফ। 

 

 

 

কাযী ধযচারক (াট), 

১০র্ট আিধরক কাম মারদয়য 

ভাধ্যদভ মথাক্রদভ- 

 

ধদনাজপুয, যাজাী, যাংপুয, 

মদায, খুরনা, পধযদপুয, 

চট্টগ্রাভ, কুধভল্লা, নাযায় ণগঞ্জ ও 

ভয়ভনধাং 
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ক্রধভক 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধধত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাধপ্তস্থান সফায মূল্য এফাং 

ধযদাধ দ্ধধত 

সফা প্রদাদনয ভয়ীভা দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা 

( দধফ ও সপান নন্বয ) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৮. াদটয ধডরাযঃ 

 

ক) াদটয ধডরায অফ 

জুট (গুদাভ ব্যধতত) 

রাইদন্প ইস্যু ও 

নফায়ন 

 

 

খ) াদটয ধডরায অফ 

জুট (গুদাভ স্যধফধা) 

রাইদন্প ইস্যু ও 

নফায়ন 

 

 

*রাইদন্প প্রতুাী ব্যধি/ প্রধতষ্ঠান  কর্তমক ই-

সভইর, পুাক্স, ডাকদমাদগ এফাং যাধয 

অধধদপ্তদয আদফদন দাধখদরয য াট  আইন , 

২০১৭ অনুযদণ াংধিষ্ট াখা য ভাধ্যদভ মাচাই 

ফাছাইপূফ মক নধথদত উস্থাদনয য দাধয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ মকতমা কর্তমক রাইদন্প ভঞ্জুযী/ নফায়ন  কযা 

য়। 

 

*অনরাইদনয ভাধ্যদভ আদফদদনয সেদত্র াট 

অধধদপ্তদযয ওদয়ফাইট 

(www.dgjute.gov.bd) অথফা 

সানারী আঁ  সভাফাইর অুা ডাউনদরাড কদয 

প্রদয়াজনীয় কাগজদত্রয স্ক্ুান কধ াংযুধিয 

ভাধ্যদভ আদফদন কযা মায়। দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা 

কর্তমক যাধয অনরাইদন মাচাইপূফ মক উদ্ধমতন 

কর্তমদেয অনুদভাদন াদদে রাইদন্প ভঞ্জুযী ও 

নফায়ন কযা য়। 

১. ধনধ মাধযত পযদভ আদফদন, 

২. জাতীয়তা নদত্র,  

৩. কধ াদপাট ম াইদজয তুাধয়ত ছধফ। 

১. ধনধ মাধযত পযদভ আদফদন, 

২. জাতীয়তা নদত্র,  

৩.কধ াদপাট ম াইদজয তুাধয়ত ছধফ, 

৪. গুদাভ ব্যফাদযয সঘালণা ত্র। 

 

ধনধ মাধযত আদফদন পযভ মুখ্য ধযদ মক কাম মারয় সথদক ধফনা 

মূদল্য াওয়া মাদফ। তাছাড়া াট অধধদপ্তদযয ওদয়ফ াইট 

সথদকও ডাউনদরাড কযয  াংগ্র কযা মাদফ। 

 

*অনরাইদনয ভাধ্যদভ আদফদদনয সেদত্র াট অধধদপ্তদযয 

ওদয়ফাইট (www.dgjute.gov.bd) অথফা 

সানারী আঁ সভাফাইর অুা ডাউনদরাড কদয আদফদন কযা 

মাদফ। 

 

ক) ৫০০/- টাকা  

সেজাযী চারাদনায 

ভাধ্যদভ জভা প্রদাদনয 

মূর কধ।  

সকাডঃ 

১/৪১৩৫/০০০১/২৬৪১ 

 

খ) ২,০০০/- টাকা 

সেজাযী চারাদনায 

ভাধ্যদভ জভা প্রদাদনয 

মূর কধ।  

সকাডঃ 

১/৪১৩৫/০০০১/২৬৪১ 

 

 

১. আদফদন দত্রয াদথ দাধখরকৃত 

কাগজত্র ঠিক থাকদর আদফদন 

প্রাধপ্তয ৩(ততন) কাম মধদফদয ভদধ্য। 

 

২. আদফদন দত্রয াদথ দাধখরকৃত 

কাগজত্র ঠিক না থাকদর ঘাটধত 

কাগজ যফযাদয জন্য 

তাৎেধণকবাদফ  

সভাফাইর, সটধরদপান, ই-সভইর অথফা 

ধরধখতত্র ভাধ্যদভ াংধিষ্ট 

ব্যফায়ীদক অফধত কযা দফ। 

 

৩. সানারী আঁ সভাফাইর অুা 

এয ভাধ্যদভ আদফদদনয সেদত্র  

ইউজায (াংধিষ্ট ব্যাধি/প্রধতষ্ঠান) 

এয সভাফাইদর sms এয ভাধ্যদভ 

অফধত কযা দফ। 

মুখ্য ধযদ মক কর্তমক ৪২র্ট সজরা 

কাম মারদয়য ভাধ্যদভ । 
নযধাংদী, গাজীপুয, ঢাকা, 

নাযায়ণগঞ্জ(উিয), নাযায়ণগঞ্জ (দ:), 

টাাংগাইর, জাভারপুয, সনত্রদকানা, 

ধকদাযগঞ্জ, ভয়ভনধাং, চট্টগ্রাভ, 

সচৌমুনী (সনায়াখারী), রাম্মণফাধড়য়া, 

চাঁদপুয, কুধভ ল্লা, পধযদপুয, 

সগাারগঞ্জ, ভাদাযীপুয, ফধযার, 

খুরনা (  ভাংরা ), খুরনা, সদৌরতপুয, 

াতেীযা, মদায, ধঝনাইদ, 

কুধষ্টয়া, চুয়াডাঙ্গা, ধযাজগঞ্জ, 

াফনা, নাদটায, যাজাী  , নওগাঁ , 

জয়পুযাট, ফগুড়া, ধদনাজপুয, 

ঠাকুযগাঁও, িগড়, যাংপুয, 

নীরপাভাযী, গাইফান্ধা, কুধড়গ্রাভ, 

রারভধনযাট , ভাগুযা। 

৯. 

আড়তদায রাইদন্প 

ইস্যু ও নফায়ন 

 

*রাইদন্প প্রতুাী ব্যধি/ প্রধতষ্ঠান  কর্তমক ই-

সভইর, পুাক্স, ডাকদমাদগ এফাং যাধয 

অধধদপ্তদয আদফদন দাধখদরয য াট  আইন , 

২০১৭ অনুযদণ াংধিষ্ট াখা য ভাধ্যদভ  মাচাই 

ফাছাইপূফ মক নধথদত উস্থাদনয য দাধয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ মকতমা কর্তমক রাইদন্প ভঞ্জুযী/ নফায়ন  কযা 

য়। 

 

*অনরাইদনয ভাধ্যদভ আদফদদনয সেদত্র াট 

অধধদপ্তদযয ওদয়ফাইট 

(www.dgjute.gov.bd) অথফা 

সানারী আঁ  সভাফাইর অুা ডাউনদরাড কদয 

প্রদয়াজনীয় কাগজদত্রয স্ক্ুান কধ াংযুধিয 

ভাধ্যদভ আদফদন কযা মায়। দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা 

কর্তমক যাধয অনরাইদন মাচাইপূফ মক উদ্ধমতন 

কর্তমদেয অনুদভাদন াদদে রাইদন্প ভঞ্জুযী ও 

নফায়ন কযা য়। 

১. ধনধ মাধযত পযদভ আদফদন, 

২. জাতীয়তা নদত্র,  

৩.  ৩.াংধিষ্ট ব্যফাধয়ক াংগঠদনয ারনাগাদ দস্য নদত্র , 

৪. ধযফাদযয প্রাপ্ত ফয়স্ক্  দস্যদদয নাভ , স্থায়ী ফাস্থান ও 

জাতীয়তা, 

৫. গুদাভ ব্যফাদযয সঘালণা ত্র, 

৬. ব্যফা ধযচারনায ধফোধযত ঠিকানা। 

ধনধ মাধযত আদফদন পযভ মুখ্য ধযদ মক কাম মারয় সথদক ধফনা 

মূদল্য াওয়া মাদফ। তাছাড়া াট অধধদপ্তদযয ওদয়ফাইট 

সথদকও ডাউনদরাড কযয  াংগ্র কযা মাদফ। 

 

 

*অনরাইদনয ভাধ্যদভ আদফদদনয সেদত্র াট অধধদপ্তদযয 

ওদয়ফাইট (www.dgjute.gov.bd) অথফা 

সানারী আঁ সভাফাইর অুা ডাউনদরাড কদয আদফদন কযা 

মাদফ। 

 

 

৩,০০০/- টাকা  সেজাযী 

চারাদনায ভাধ্যদভ জভা 

প্রদাদনয মূর কধ।  

সকাডঃ 

১/৪১৩৫/০০০১/২৬৪১ 

 

 

আদফদন দত্রয াদথ দাধখরকৃত 

কাগজত্র  ঠিক থাকদর আদফদন 

প্রাধপ্তয ৩(ততন) কাম মধদফদয ভদধ্য। 

 

২. আদফদন দত্রয াদথ দাধখরকৃত 

কাগজত্র ঠিক না থাকদর ঘাটধত 

কাগজ যফযাদয জন্য 

তাৎেধণকবাদফ  

সভাফাইর, সটধরদপান, ই-সভইর অথফা 

ধরধখতত্র ভাধ্যদভ াংধিষ্ট 

ব্যফায়ীদক অফধত কযা দফ। 

 

৩. সানারী আঁ সভাফাইর অুা 

এয ভাধ্যদভ আদফদদনয সেদত্র  

ইউজায (াংধিষ্ট ব্যাধি/প্রধতষ্ঠান) 

এয সভাফাইদর sms এয ভাধ্যদভ 

অফধত কযা দফ। 

মুখ্য ধযদ মক কর্তমক ৪২র্ট সজরা 

কাম মারদয়য ভাধ্যদভ । 
নযধাংদী, গাজীপুয, ঢাকা, 

নাযায়ণগঞ্জ(উিয), নাযায়ণগঞ্জ (দ:), 

টাাংগাইর, জাভারপুয, সনত্রদকানা, 

ধকদাযগঞ্জ, ভয়ভনধাং, চট্টগ্রাভ, 

সচৌমুনী (সনায়াখারী), রাম্মণফাধড়য়া, 

চাঁদপুয, কুধভ ল্লা, পধযদপুয, 

সগাারগঞ্জ, ভাদাযীপুয, ফধযার, 

খুরনা (  ভাংরা ), খুরনা, সদৌরতপুয, 

াতেীযা, মদায, ধঝনাইদ, 

কুধষ্টয়া, চুয়াডাঙ্গা, ধযাজগঞ্জ, 

াফনা, নাদটায, যাজাী  , নওগাঁ , 

জয়পুযাট, ফগুড়া, ধদনাজপুয, 

ঠাকুযগাঁও, িগড়, যাংপুয, 

নীরপাভাযী, গাইফান্ধা, কুধড়গ্রাভ, 

রারভধনযাট , ভাগুযা। 
 
 
 
 
 



6 
 

ক্রধভক 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধধত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাধপ্তস্থান সফায মূল্য এফাং ধযদাধ 

দ্ধধত 

সফা প্রদাদনয ভয়ীভা দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা 

( দধফ ও সপান নন্বয ) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১০. াটজাত দণ্যয 

ধডরাযঃ 

ক) াটজাত দণ্যয 

ধডরায (কাদ মট 

ব্যতীত) রাইদন্প ইস্যু 

ও নফায়ন 

 

 

 

খ) াটজাত দণ্যয 

ধডরায (কাদ মট ) 

রাইদন্প ইস্যু ও 

নফায়ন 

 

 

 

 

 

গ) াটণ্য 

সরধভদনর্টাং/ প্রধতষ্ঠান 

রাইদন্প ইস্যু ও 

নফায়ন 

*রাইদন্প প্রতুাী ব্যধি/ প্রধতষ্ঠান  কর্তমক ই-

সভইর, পুাক্স, ডাকদমাদগ এফাং যাধয এ 

অধধদপ্তদয আদফদন দাধখদরয য াট  আইন , 

২০১৭ অনুযদণ াংধিষ্ট াখা য ভাধ্যদভ  মাচাই 

ফাছাইপূফ মক নধথদত উস্থাদনয য দাধয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ মকতমা কর্তমক রাইদন্প ভঞ্জু ধয/ নফায়ন  কযা 

য়। 

 

*অনরাইদনয ভাধ্যদভ আদফদদনয সেদত্র াট 

অধধদপ্তদযয ওদয়ফাইট 

(www.dgjute.gov.bd) অথফা 

সানারী আঁ  সভাফাইর অুা ডাউনদরাড কদয 

প্রদয়াজনীয় কাগজদত্রয স্ক্ুান কধ াংযুধিয 

ভাধ্যদভ আদফদন কযা মায়। দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা 

কর্তমক যাধয অনরাইদন মাচাইপূফ মক উদ্ধমতন 

কর্তমদেয অনুদভাদন াদদে রাইদন্প ভঞ্জুযী ও 

নফায়ন কযা য়। 

 

ক) 

১. ধনধ মাধযত পযদভ আদফদন, 

২. জাতীয়তা নদত্র, 

৩. সেড রাইদন্প (ইউধনয়ন ধযলদ/ সৌযবা/ধর্ট  

কযদাদযন),  

৪. নাগধযকত্ব নদত্র। 
 

খ) ও (গ) 

১. ধনধ মাধযত পযদভ আদফদন, 

২. জাতীয়তা নদত্র, 

৩. সেড রাইদন্প(ইউধনয়ন ধযলদ/ সৌযবা/ ধর্ট 

কযদাদযন),  

৪. ব্যফা ধযচারনায ধফোধযত ঠিকানা, 

৫. নাগধযকত্ব নদত্র, 

৬. ব্যাাংক রদবধন্প ার্ট মধপদকট। 

 

ধনধ মাধযত আদফদন পযভ মু খ্য ধযদ মক কাম মারয় সথদক ধফনা 

মূদল্য াওয়া মাদফ। তাছাড়া াট অধধদপ্তদযয ওদয়ফাইট 

সথদকও ডাউনদরাড কযয  াংগ্র কযা মাদফ। 

 

*অনরাইদনয ভাধ্যদভ আদফদদনয সেদত্র াট অধধদপ্তদযয 

ওদয়ফাইট (www.dgjute.gov.bd) অথফা সানারী 

আঁ সভাফাইর অুা ডাউনদরাড কদয আদফদন কযা মাদফ। 

 

ক) ৭৫০/- টাকা  সেজাযী 

চারাদনায ভাধ্যদভ জভা 

প্রদাদনয মূর কধ।  

সকাডঃ 

১/৪১৩৫/০০০১/২৬৪১ 

 

 

খ) ৩,০০০/- টাকা  সেজাযী 

চারাদনায ভাধ্যদভ জভা 

প্রদাদনয মূর কধ।  

সকাডঃ 

১/৪১৩৫/০০০১/২৬৪১ 

 

 

 

গ) ৬,০০০/- টাকা  সেজাযী 

চারাদনায ভাধ্যদভ জভা 

প্রদাদনয মূর কধ।  

সকাডঃ 

১/৪১৩৫/০০০১/২৬৪১ 

১. আদফদন দত্রয াদথ 

দাধখরকৃত কাগজত্র ঠিক 

থাকদর আদফদন প্রাধপ্তয 

৩(ততন) কাম মধদফদয ভদধ্য। 

 

২. আদফদন দত্রয াদথ 

দাধখরকৃত কাগজত্র ঠিক 

না থাকদর ঘাটধত কাগজ 

যফযাদয জন্য 

তাৎেধণকবাদফ  

সভাফাইর, সটধরদপান, ই-

সভইর অথফা ধরধখতত্র 

ভাধ্যদভ াংধিষ্ট ব্যফায়ীদক 

অফধত কযা দফ। 

 

৩. সানারী আঁ সভাফাইর 

অুা এয ভাধ্যদভ 

আদফদদনয সেদত্র  ইউজায 

(াংধিষ্ট ব্যাধি/প্রধতষ্ঠান) 

এয সভাফাইদর sms এয 

ভাধ্যদভ অফধত কযা দফ। 

মুখ্য ধযদ মক কর্তমক ৪২র্ট সজরা 

কাম মারদয়য ভাধ্যদভ । 
নযধাংদী, গাজীপুয, ঢাকা, 

নাযায়ণগঞ্জ(উিয), নাযায়ণগঞ্জ (দ:), 

টাাংগাইর, জাভারপুয, সনত্রদকানা, 

ধকদাযগঞ্জ, ভয়ভনধাং, চট্টগ্রাভ, 

সচৌমুনী (সনায়াখারী), রাম্মণফাধড়য়া, 

চাঁদপুয, কুধভ ল্লা, পধযদপুয, সগাারগঞ্জ, 

ভাদাযীপুয, ফধযার, খুরনা  (  ভাংরা ), 

খুরনা, সদৌরতপুয, াতেীযা, মদায, 

ধঝনাইদ, কুধষ্টয়া, চুয়াডাঙ্গা, 

ধযাজগঞ্জ, াফনা, নাদটায, যাজাী  , 

নওগাঁ , জয়পুযাট, ফগুড়া, ধদনাজপুয, 

ঠাকুযগাঁও, িগড়, যাংপুয, নীরপাভাযী, 

গাইফান্ধা, কুধড়গ্রাভ, রারভধনযাট , 

ভাগুযা। 

১১. 

কাঁচা সফরায রাইদন্প 

ইস্যু ও নফায়ন 

 

*রাইদন্প প্রতুাী ব্যধি/ প্রধতষ্ঠান  কর্তমক ই-

সভইর, পুাক্স, ডাকদমাদগ এফাং যাধয 

অধধদপ্তদয আদফদন দাধখদরয য াট  আইন , 

২০১৭ অনুযদণ াংধিষ্ট াখা কর্তমক মাচাই 

ফাছাইপূফ মক নধথদত উস্থাদনয য দাধয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ মকতমা কর্তমক রাইদন্প ভঞ্জুযী/ নফায়ন  কযা 

য়। 

*অনরাইদনয ভাধ্যদভ আদফদদনয সেদত্র াট 

অধধদপ্তদযয ওদয়ফাইট 

(www.dgjute.gov.bd) অথফা 

সানারী আঁ  সভাফাইর অুা ডাউনদরাড কদয 

প্রদয়াজনীয় কাগজদত্রয স্ক্ুান কধ াংযুধিয 

ভাধ্যদভ আদফদন কযা মায়। দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা 

কর্তমক যাধয অনরাইদন মাচাইপূফ মক উদ্ধমতন 

কর্তমদেয অনুদভাদন াদদে রাইদন্প ভঞ্জুযী ও 

নফায়ন কযা য়। 

১. ধনধ মাধযত পযদভ আদফদন, 

২. জাতীয়তা নদত্র,  

৩ .ব্যাাংক রদবধন্প ার্ট মধপদকট,  

৪. াংধিষ্ট ব্যফাধয়ক াংগঠদনয ারনাগাদ দস্য নদত্র , 

৫. কযদাতায নািকযণ নম্বয  (র্টআইএন), 

৬. ধযফাদযয প্রাপ্ত ফয়স্ক্  দস্যদদয নাভ , স্থায়ী ফাস্থান ও  

    জাতীয়তা, 

৭. আদফদনকাযী স্থাফয ম্পদদয অফস্থান, ধফফযণ  ও মূল্য, 

৮. গুদাভ ব্যফাদযয সঘালণা ত্র। 
 

ধনধ মাধযত আদফদন পযভ মু খ্য ধযদ মক কাম মারয় সথদক ধফনা 

মূদল্য াওয়া মাদফ। তাছাড়া াট অধধদপ্তদযয ওদয়ফাইট 

সথদকও ডাউনদরাড কযয  াংগ্র কযা মাদফ। 

*অনরাইদনয ভাধ্যদভ আদফদদনয সেদত্র াট অধধদপ্তদযয 

ওদয়ফাইট (www.dgjute.gov.bd) অথফা সানারী 

আঁ সভাফাইর অুা ডাউনদরাড কদয আদফদন কযা মাদফ। 

 

৬,০০০/- টাকা  সেজাযী 

চারাদনায ভাধ্যদভ জভা 

প্রদাদনয মূর কধ।  

সকাডঃ 

১/৪১৩৫/০০০১/২৬৪১ 

 

১.আদফদন দত্রয াদথ 

দাধখরকৃত কাগজত্র ঠিক 

থাকদর আদফদন প্রাধপ্তয 

৩(ততন) কাম মধদফদয ভদধ্য। 
 

২. আদফদন দত্রয াদথ 

দাধখরকৃত কাগজত্র ঠিক 

না থাকদর ঘাটধত কাগজ 

যফযাদয জন্য 

তাৎেধণকবাদফ  

সভাফাইর, সটধরদপান, ই-

সভইর অথফা ধরধখতত্র 

ভাধ্যদভ াংধিষ্ট ব্যফায়ীদক 

অফধত কযা দফ। 

৩. সানারী আঁ সভাফাইর 

অুা এয ভাধ্যদভ 

আদফদদনয সেদত্র  ইউজায 

(াংধিষ্ট ব্যাধি/প্রধতষ্ঠান) 

এয সভাফাইদর sms এয 

ভাধ্যদভ অফধত কযা দফ। 

মুখ্য ধযদ মক কর্তমক ৪২র্ট সজরা 

কাম মারদয়য ভাধ্যদভ । 
নযধাংদী, গাজীপুয, ঢাকা, 

নাযায়ণগঞ্জ(উিয), নাযায়ণগঞ্জ (দ:), 

টাাংগাইর, জাভারপুয, সনত্রদকানা, 

ধকদাযগঞ্জ, ভয়ভনধাং, চট্টগ্রাভ, 

সচৌমুনী (সনায়াখারী), রাম্মণফাধড়য়া, 

চাঁদপুয, কুধভ ল্লা, পধযদপুয, সগাারগঞ্জ, 

ভাদাযীপুয, ফধযার, খুরনা  (  ভাংরা ), 

খুরনা, সদৌরতপুয, াতেীযা, মদায, 

ধঝনাইদ, কুধষ্টয়া, চুয়াডাঙ্গা, 

ধযাজগঞ্জ, াফনা, নাদটায, যাজাী  , 

নওগাঁ , জয়পুযাট, ফগুড়া, ধদনাজপুয, 

ঠাকুযগাঁও, িগড়, যাংপুয, নীরপাভাযী, 

গাইফান্ধা, কুধড়গ্রাভ, রারভধনযাট , 

ভাগুযা। 
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ক্রধভক 

নাং 
সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধধত 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাধপ্তস্থান সফায মূল্য এফাং ধযদাধ 

দ্ধধত 
সফা প্রদাদনয ভয়ীভা 

দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা 

( দধফ ও সপান নন্বয ) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১২. 

সপ্র ভাধরক (কাঁচা 

সপ্র) রাইদন্প ইস্যু 

ও নফায়ন 

 

রাইদন্প প্রতুাী ব্যধি/ প্রধতষ্ঠান  কর্তমক ই-সভইর, 

পুাক্স, ডাকদমাদগ এফাং যাধয অধধদপ্তদয 

আদফদন দাধখদরয য াট আইন, ২০১৭ অনুযদণ 

াংধিষ্ট াখা কর্তমক মাচাই ফাছাইপূফ মক নধথদত 

উস্থাদনয য দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা কর্তমক 

রাইদন্প ভঞ্জুযী/ নফায়ন  কযা য়। 

 

অনরাইদনয ভাধ্যদভ আদফদদনয সেদত্র াট 

অধধদপ্তদযয ওদয়ফাইট 

(www.dgjute.gov.bd) অথফা সানারী 

আঁ সভাফাইর অুা ডাউনদরাড কদয প্রদয়াজনীয় 

কাগজদত্রয স্ক্ুান কধ াংযুধিয ভাধ্যদভ আদফদন 

কযা মায়। দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা কর্তমক যাধয 

অনরাইদন মাচাইপূফ মক উদ্ধমতন কর্তমদেয 

অনুদভাদন াদদে রাইদন্প ভঞ্জুযী ও নফায়ন কযা 

য়। 

১. ধনধ মাধযত পযদভ আদফদন, 

২. জাতীয়তা নদত্র,  

৩. সেড রাইদন্প (ইউধনয়ন ধযলদ/ 

সৌযবা/ ধর্ট    কযদাদযন),  

৪. সপ্রদয ফণ মনা ও ভাধরকানা দধরর।  

 

ধনধ মাধযত আদফদন পযভ মু খ্য ধযদ মক 

কাম মারয় সথদক ধফনা মূদল্য াওয়া মাদফ। 

তাছাড়া াট অধধদপ্তদযয ওদয়ফাইট 

সথদকও ডাউনদরাড কযয  াংগ্র কযা মাদফ। 

 

*অনরাইদনয ভাধ্যদভ আদফদদনয সেদত্র াট 

অধধদপ্তদযয ওদয়ফাইট 

(www.dgjute.gov.bd) অথফা 

সানারী আঁ  সভাফাইর অুা ডাউনদরাড 

কদয আদফদন কযা মাদফ। 

৬,০০০/- টাকা  সেজাযী 

চারাদনায ভাধ্যদভ জভা 

প্রদাদনয মূর কধ।  

সকাডঃ ১/৪১৩৫/০০০১/২৬৪১ 

 

১.আদফদন দত্রয াদথ দাধখরকৃত 

কাগজত্র ঠিক থাকদর আদফদন প্রাধপ্তয 

৩(ততন) কাম মধদফদয ভদধ্য। 
 

২. আদফদন দত্রয াদথ দাধখরকৃত 

কাগজত্র ঠিক না থাকদর ঘাটধত কাগজ 

যফযাদয জন্য তাৎেধণকবাদফ  

সভাফাইর, সটধরদপান, ই-সভইর অথফা 

ধরধখতত্র ভাধ্যদভ াংধিষ্ট ব্যফায়ীদক 

অফধত কযা দফ। 

 

৩. সানারী আঁ সভাফাইর অুা এয 

ভাধ্যদভ আদফদদনয সেদত্র  ইউজায 

(াংধিষ্ট ব্যাধি/প্রধতষ্ঠান) এয সভাফাইদর 

sms এয ভাধ্যদভ অফধত কযা দফ। 

মুখ্য ধযদ মক কর্তমক ৪২র্ট সজরা 

কাম মারদয়য ভাধ্যদভ । 
নযধাংদী, গাজীপুয, ঢাকা, 

নাযায়ণগঞ্জ(উিয), নাযায়ণগঞ্জ (দ:), 

টাাংগাইর, জাভারপুয, সনত্রদকানা, 

ধকদাযগঞ্জ, ভয়ভনধাং, চট্টগ্রাভ, 

সচৌমুনী (সনায়াখারী), রাম্মণফাধড়য়া, 

চাঁদপুয, কুধভ ল্লা, পধযদপুয, সগাারগঞ্জ, 

ভাদাযীপুয, ফধযার, খুরনা  (  ভাংরা ), 

খুরনা, সদৌরতপুয, াতেীযা, মদায, 

ধঝনাইদ, কুধষ্টয়া, চুয়াডাঙ্গা, 

ধযাজগঞ্জ, াফনা, নাদটায, যাজাী  , 

নওগাঁ , জয়পুযাট, ফগুড়া, ধদনাজপুয, 

ঠাকুযগাঁও, িগড়, যাংপুয, নীরপাভাযী, 

গাইফান্ধা, কুধড়গ্রাভ, রারভধনযাট , 

ভাগুযা। 

১৩. 
াটজাত দণ্যয ভান 

ধযদ মন 

ভাঠ ম মাদয় কভ মযত কাযী ধযচারক এফাং 

ধযদ মক (ণ্য) কর্তমক ধনয়ধভত বাদফ যকাধয ও 

সফযকাধয াটকর  ধযদ মদনয ভাধ্যদভ 

ধফএর্টআই কর্তমক ধনধ মাধযত ভান অনুমায়ী অথফা 

আভদানী কাযকদদয চাধদা অনুমায়ী উৎাধদত 

াটদণ্যয ভান উন্নয়দন ায়তা প্রদান কযা য়। 

 

 

১. ধফএর্টআই কর্তমক প্রণীত ণ্যধবধিক 

ভান, 

২. আভদানীকাযকদদয চাধদাদত্রয কধ। 

 

 

ধফনামূদল্য 

১. ধভর ধযদ মণঃ  

অনুদভাধদত ভ্রভণসূধচ সভাতাদফক প্রধত ভাদ 

যকাধয ও সফযকাধয াটকরমূ 

ধযদ মন কযা দফ। 
 

২. প্রধতদফদন দাধখরঃ 

ধযদ মন পরাপর াংক্রান্ত প্রধতদফদন 

তাৎেধণকবাদফ ধভর কর্তমদেয ধনকট 

দাধখর কযা দফ। 
 

৩. ভধন্বত প্রধতদফদন দাধখরঃ 

ভা ধবধিক ধভর ধযদ মদণয ভধন্বত 

প্রধতদফদন প্রধত ভাদয সল প্তাদ  প্রধান 

কাম মারদয় সপ্রযণ কযা দফ। 

 

 

কাযী ধযচারক (ধযদ মন) কর্তমক 

৪র্ট আিধরক কাম মারদয়য ভাধ্যদভ 

মথাক্রদভ-  

 

চট্টগ্রাভ-ীতাকুে অির, খুরনা-মদায 

অির,  

ঢাকা-নযধাংদী অির,নাযায়ণগঞ্জ-

কাির অির, 

১৪. 
াটজাত দণ্যয ভান 

যীেণ 

াটণ্য ধযদ মন এফাং যীেণ াখায অধীদন ভাঠ 

ম মাদয় কভ মযত কাযী ধযচারক, ধযদ মক ণ্য 

এফাং যীেণ কাযীগণ ধনয়ধভতবাদফ যকাধয ও 

সফযকাধয াটকরমূ ধযদ মনপূফ মক উৎাধদত 

াটদণ্যয নমুনা াংগ্র কদয এফাং াটকর 

কর্তমে সচ্ছায় াটজাত দণ্যয নমুনা যীেদণয 

জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাভ ও খুরনা যীোগাদয সপ্রযণ 

কযায য ধফএর্টআই কর্তমক ধনধ মাধযত ভান 

অনুমায়ী নমূনা মূদয সবৌত ও যাায়ধনক ভান 

যীো কযা য়। 

 

 

১. ধফএর্টআই কর্তমক প্রণীত ণ্যধবধিক 

ভান, 

২. আভদানীকাযকদদয চাধদাদত্রয কধ। 

ধফনামূদল্য 

১. াটজাত দণ্যয নমুনা যীেণ:  

নমুনা প্রাধপ্তয ৩(ততন) কাম মধদফদয ভদধ্য 

(থবৌত ও যাায়ধনক) যীেদণয কাজ 

ম্পন্ন কযা দফ। 
 

২. প্রধতদফদন দাধখরঃ 

যীেণ পরাপর াংক্রান্ত প্রধতদফদন  

৩(ততন) কাম মধদফদয ভদধ্য াংধিষ্ট ধভর 

কর্তমদেয ধনকট সপ্রযণ কযা দফ। 
 

৩. ভধন্বত প্রধতদফদন দাধখরঃ 

ভা ধবধিক াটজাত দণ্যয নমুনা 

যীেদণয ভধন্বত প্রধতদফদন প্রধত ভাদয 

সল প্তাদ  প্রধান কাম মারদয় সপ্রযণ কযা 

দফ। 

 

 

 

কাযী ধযচারক (যীেণ) ৩র্ট 

যীোগাদযয ভাধ্যদভ মথাক্রদভ- 

ঢাকা যীোগায, চট্টগ্রাভ যীোগায, 

খুরনা যীোগায। 
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২.৩) অবুন্তযীণ সফা 
 

ক্রধভক 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধধত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাধপ্তস্থান সফায মূল্য এফাং 

ধযদাধ দ্ধধত 

সফা প্রদাদনয ভয়ীভা দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা 

(নাভ, দধফ, সপান নন্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০১ অধজমত ছুর্ট 

আদফদন াওয়ায য ধনধ মাধযত ছুর্ট 

ধফধধভারা, ১৯ ৫৯ অনুমায়ী উযুি 

কর্তমদেয অনুভধতক্রদভ (আধথ মক  ও 

প্রাধনক েভতা অনুমায়ী ) ধনষ্পধি কদয 

যকাধয আদদ জাধয কযা য়। 

১. াদা কাগদজ আদফদনত্র, 

২. ধনধ মাধযত পযদভ (ফাাংরাদদ পযভ নম্বয-২৩৯৫) প্রধান  

    ধাফ যেণ কভ মকতমা কর্তমক ছুর্ট প্রাপ্যতায প্রধতদফদন। 

    সগদজদটড কভ মকতমাদদয সেদত্র প্রাধপ্তস্থানঃ ধাফ যেণ 

    কভ মকতমায কাম মারয়। 

    কভ মচাযীদদয সেদত্র প্রাধপ্তস্থানঃ  প্রান াখা। 

ধফনামূদল্য 

আদফদনপ্রাধপ্তয য দফ মাচ্চ ৩(ধতন) 

কাম মধদফদয ভদধ্য াংধিষ্ট অধপ 

কাযী নধথ উস্থান কযদফন। নধথ 

উস্থাদনয যফতী ৭(াত) 

কাম মধদফদয ভদধ্য আদফদন ধনষ্পধি 

কযা দফ। 

সভাঃ আধভনুর ইরাভ 

কাযী ধযচারক 

সপানঃ  ৯৫৫২০৩৬ 

সভাফাঃ  ০১৭১২৬৬৬১৮৬ 

ই-সভইরঃ 

aminulislamjute@gmail.com 

০২ 
অধজমত ছুর্ট (ফধঃ 

ফাাংরাসদ) 

আদফদন াওয়ায য ধনধ মাধযত ছুর্ট 

ধফধধভারা, ১৯৫৯ অনুমায়ী উযুি 

কর্তমদেয অনুদভাদনক্রদভ যকাযী আদদ 

জাযী কযা দফ। 

১.  াদা কাগদজ আদফদনত্র 

২.  ধনধ মাধযত পযদভ (ফাাংরাদদ পযভ নম্বয-২৩৯৫) প্রধান  

     ধাফ যেণ কভ মকতমা কর্তমক প্রদি ছুর্ট প্রাপ্যতায  

     প্রধতদফদন। 

     সগদজদটড কভ মকতমাদদয সেদত্র প্রাধপ্তস্থানঃ ধাফ যেণ 

     কভ মকতমায কাম মারয়। 

     কভ মচাযীদদয সেদত্র প্রাধপ্তস্থানঃ  প্রান াখা। 

ধফনামূদল্য 

আদফদনপ্রাধপ্তয য দফ মাচ্চ ৩(ধতন) 

কাম মধদফদয ভদধ্য াংধিষ্ট অধপ 

কাযী নধথ উস্থান কযদফন। নধথ 

উস্থাদনয যফতী ৭(াত) 

কাম মধদফদয ভদধ্য আদফদন ধনষ্পধি 

কযা দফ। 

সভাঃ আধভনুর ইরাভ 

কাযী ধযচারক 

সপানঃ  ৯৫৫২০৩৬ 

সভাফাঃ  ০১৭১২৬৬৬১৮৬ 

ই-সভইরঃ 

aminulislamjute@gmail.com 

০৩ ভার্তত্বকারীন ছুর্ট 

আদফদন াওয়ায য ধনধ মাধযত ছুর্ট 

ধফধধভারা, ১৯৫৯  অনুমায়ী উযুি 

কর্তমদেয অনুদভাদনক্রদভ যকাধয আদদ 

জাযী কযা দফ। 

১.  াদা কাগদজ আদফদনত্র। 

২.  ডািাযী নদত্র। 

৩. ধনধ মাধযত পযদভ (ফাাংরাদদ পযভ নম্বয-২৩৯৫) ছুর্ট  

     প্রাপ্যতায প্রধতদফদন। 

    সগদজদটড কভ মকতমাদদয সেদত্র প্রাধপ্তস্থানঃ ধাফ যেণ 

    কভ মকতমায কাম মারয়। 

    কভ মচাযীদদয সেদত্র প্রাধপ্তস্থানঃ  প্রান াখা। 

ধফনামূদল্য 

আদফদনপ্রাধপ্তয য দফ মাচ্চ ৩(ধতন) 

কাম মধদফদয ভদধ্য াংধিষ্ট অধপ 

কাযী নধথ উস্থান কযদফন। নধথ 

উস্থাদনয যফতী ৭(াত) 

কাম মধদফদয ভদধ্য আদফদন ধনষ্পধি 

কযা দফ। 

সভাঃ আধভনুর ইরাভ 

কাযী ধযচারক 

সপানঃ  ৯৫৫২০৩৬ 

সভাফাঃ  ০১৭১২৬৬৬১৮৬ 

ই-সভইরঃ 

aminulislamjute@gmail.com 

০৪ 

 

শ্রাধন্ত ধফদনাদন বাতা 

অধজমত ছুর্ট ভঞ্জুয 

আদফদন াওয়ায য ধনধ মাধযত ছুর্ট 

ধফধধভারা, ১৯ ৫৯ অনুমায়ী উযুি 

কর্তমদেয (আধথ মক  ও প্রাধনক েভতা 

অনুমায়ী ধনষ্পধি কদয যকাধয আদদ 

জাধয কযা য়)। 

১.  াদা কাগদজ আদফদনত্র, 

২.  ধনধ মাধযত পযদভ (ফাাংরাদদ পযভ নম্বয-২৩৯৫) প্রধান  

     ধাফ যেণ কভ মকতমা কর্তমক প্রদি ছুর্ট প্রাপ্যতায 

     প্রধতদফদন।  

     সগদজদটড কভ মকতমাদদয সেদত্র প্রাধপ্তস্থানঃ ধাফ যেণ 

     কভ মকতমায কাম মারয়। 

     কভ মচাযীদদয সেদত্র প্রাধপ্তস্থানঃ  প্রান াখা। 

ধফনামূদল্য 

ক) কভ মচাযীদদয সেদত্র ৫(াঁচ) 

কাম মধদফ। 

 

খ)  সগদজদটড কভ মকতমাদদয সেদত্র 

৭(াত) কাম মধদফ। 

সভাঃ আধভনুর ইরাভ 

কাযী ধযচারক 

সপানঃ  ৯৫৫২০৩৬ 

সভাফাঃ  ০১৭১২৬৬৬১৮৬ 

ই-সভইরঃ 

aminulislamjute@gmail.com 

০৫. 

 

ধদরকন সগ্রড/টাইভ সস্ক্র 

(উচ্চতয সস্ক্র) ভঞ্জুয 

১. ৩  ও ৪থ ধ থেণীয কভ ধচোযীযদয থক্ষযে 

আদফদন াওয়ায য  তফবোগী  যদোন্নতত 

কতভটিয বো আফোন কযো   । কধভর্টয 

স্যাধয এফং  কর্তধযক্ষয অনুযভোদন 

োযযক্ষ ধদরকন সগ্রড/টাইভ সস্ক্র 

(উচ্চতয সস্ক্র) ভঞ্জুয কযো  । 

২. ১ভ ও ২  থেণীয কভ ধকতধোযদয থক্ষযে 

আযফদন োও োয য তফগত ৫(াঁচ) 

ফছযযয ফোতল ধক থগোনী  প্রততযফদন, 

তফবোগী  ভোভরো ম্পতকধত তথ্যোতদ 

তফবোগী  যদোন্নতত কতভটিয বো 

আফোযনয অনুথযোধ জোতনয  ভন্ত্রণোরয  

প্রস্তোফ থপ্রযণ কযো  । 

১.  াদা কাগদজ আদফদন ত্র, 

২.  ধনধ মাধযত পযদভ (ফাাংরাদদ পযভ নম্বয-২৩৯৫) প্রধান  

     ধাফ যেণ কভ মকতমা কর্তমক প্রদি ছুর্ট প্রাপ্যতায  

     প্রধতদফদন।  

     সগদজদটড কভ মকতমাদদয সেদত্র প্রাধপ্তস্থানঃ ধাফ যেণ  

     কভ মকতমায কাম মারয়। 

     কভ মচাযীদদয সেদত্র প্রাধপ্তস্থানঃ  প্রোন োখো। 

৩.  ধফবাগীয় দদান্নধত কধভর্টয স্যাধয। 

 

ধফনামূদল্য 

ক) কভ মচাযীদদয সেদত্র ৫(াঁচ) 

কাম মধদফ। 

 

খ)  সগদজদটড কভ মকতমাদদয সেদত্র 

৭(াত) কাম মধদফ। 

 

 

 

 

 

সভাঃ আধভনুর ইরাভ 

কাযী ধযচারক 

সপানঃ  ৯৫৫২০৩৬ 

সভাফাঃ  ০১৭১২৬৬৬১৮৬ 

ই-সভইরঃ 

aminulislamjute@gmail.com 
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ক্রধভক 

নাং 
সফায নাভ 

সফা প্রদান দ্ধধত 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাধপ্তস্থান 

সফায মূল্য এফাং 

ধযদাধ দ্ধধত 
সফা প্রদাদনয ভয়ীভা 

দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা 

(নাভ, দধফ, সপান নন্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০৬. চাকুধয স্থায়ীকযণ 

আদফদন াওয়ায য াট অধধদপ্তয 

(কভ মকতমা ও কভ মচাযী) ধনদয়াগ ধফধধভারা, 

২০০৯ অনুমায়ী উযুি কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাধয আদদ জাধয কযা 

য়। 

ক) াদা কাগদজ আদফদনত্র , 

খ) ারনাগাদ ফাধল মক সগান প্রধতদফদন (দদান্নধতয সেদত্র  

    ১(এক) ফছয এফাং যাধয ধনদয়াদগয সেদত্র ২(দুই)  

    ফছদযয যতোলজনক চোকুতয)। 
 

ধফনামূদল্য 

ক) কভ মচাযীদদয সেদত্র ৫(াঁচ) 

কাম মধদফ। 

 

খ)  সগদজদটড কভ মকতমাদদয সেদত্র 

৭(াত) কাম মধদফ। 

সভাঃ আধভনুর ইরাভ 

কাযী ধযচারক 

সপানঃ  ৯৫৫২০৩৬ 

সভাফাঃ  ০১৭১২৬৬৬১৮৬ 

ই-সভইরঃ 

aminulislamjute@gmail.com 

০৭. 
কভ মকতমা/কভ মচাযীদদয গৃ 

ধনভ মাণ ঋণ/ অধগ্রভ ভঞ্জুয 

প্রচধরত ধফধধ ধফধান অনুযণপূফ মক গৃ ঋণ 

ভঞ্জুয কযা য়। 

ক) াদা কাগদজ আদফদনত্র , 

খ) সম জধভদত গৃ ধনভ মাণ/সভযাভত কযা দফ স জধভয 

    দধরর/ফায়নাত্র, 

গ) ৩০০/- টাকায নন জুধডধয়ার স্ট্ুাদম্প অঙ্গীকাযনাভা, 

ঘ) মথামথ কর্তমদেয স্যাধয। 

ধফনামূদল্য 

আদফদন প্রাধপ্তয য দফ মাচ্চ ১৫(দনয) 

কাম মধদফদয ভদধ্য ভন্ত্রণারদয় সপ্রযণ 

কযা দফ। 

সভাঃ আধভনুর ইরাভ 

কাযী ধযচারক 

সপানঃ  ৯৫৫২০৩৬ 

সভাফাঃ  ০১৭১২৬৬৬১৮৬ 

ই-সভইরঃ 

aminulislamjute@gmail.com 

০৮. 
কভ মকতমা/কভ মচাযীদদয 

কধম্পউটায ক্রয় অধগ্রভ ভঞ্জুয 

প্রচধরত ধফধধ ধফধান অনুযণপূফ মক 

কধম্পউটায ক্রয় অধগ্রভ ভঞ্জু ধযয আদফদন 

প্রাধনক ভন্ত্রণারদয় সপ্রযণ কযা য়। ক) াদা কাগদজ আদফদনত্র,  

খ) ৩০০/- টাকায নন জুধডধয়ার স্ট্ুাদম্প অঙ্গীকাযনাভা। 
ধফনামূদল্য 

আদফদন প্রাধপ্তয য দফ মাচ্চ ১৫(দনয) 

কাম মধদফদয ভদধ্য ভন্ত্রণারদয় সপ্রযণ 

কযা দফ। 

সভাঃ আধভনুর ইরাভ 

কাযী ধযচারক 

সপানঃ  ৯৫৫২০৩৬ 

সভাফাঃ  ০১৭১২৬৬৬১৮৬ 

ই-সভইরঃ 

aminulislamjute@gmail.com 

০৯. 

 

াধাযণ বধফষ্য তধফর দত 

অধগ্রভ ভঞ্জুয 

ধনধ মাধযত পযদভ ধনয়ন্ত্রনকাযী কভ মকতমায 

স্যাধয আদফদন প্রাধপ্তয য াধাযণ 

বধফষ্য তধফর ধফধধভারা, ১৯৫৯ এয ধফধধ-

ধফধান প্রদমাজু সেদত্র অনুযণপূফ মক 

কর্তমদেয অনুদভাদদনয জন্য নধথ 

উস্থান কযা য়। কর্তমদেয 

অনুদভাদদনয য ভঞ্জুধয ত্র জাযী কযা য়। 

ক) াদা কাগদজ আদফদন ত্র, 

খ) ধনধ মাধযত পযদভ (ফাাংরাদদ পযভ নম্বয-২৩৯৫) প্রধান  

    ধাফ যেণ কভ মকতমা কর্তমক প্রদি অথ ধ জভোয প্রতয ন 

    ে। 

 

    প্রাধপ্তস্থানঃ প্রধোন/তফবোগী /থজরো তোফ তোফ যক্ষণ 

                  কভ মকতমায কাম মারয়। 

ধফনামূদল্য 

ক) কভ মচাযীদদয সেদত্র ৫(াঁচ) 

কাম মধদফ। 

 

খ)  সগদজদটড কভ মকতমাদদয সেদত্র 

৭(াত) কাম মধদফ। 

সভাঃ আধভনুর ইরাভ 

কাযী ধযচারক 

সপানঃ  ৯৫৫২০৩৬ 

সভাফাঃ  ০১৭১২৬৬৬১৮৬ 

ই-সভইরঃ 

aminulislamjute@gmail.com 

১০. ভ্রভণ ব্যয় ধফর অনুদভাদন 

াংধিস্ট্ কভ মকতমা/কভ মচাযীয ভ্রভণ ব্যয় ধফর 

প্রাধপ্তয য উা মাচাই/ফাছাই কদয 

কর্তমদেয অনুদভাদদনয জন্য মথামথ 

প্রধক্রয়া অনুযণ কদয উস্থান কযা য়। 

১. অনুদভাধদত ভ্রভণ সূধচ, 

২. অনুদভাধদত ভ্রভণ প্রধতদফদন, 

৩. াংধিস্ট্ খাদত অথ ম ফযাদ্দ। 

ধফনামূদল্য 

কর্তমদেয অনুদভাদদনয য দফ মাচ্চ 

৫(াঁচ) কাম মধদফদয ভদধ্য প্রধান 

ধাফ যেণ কভ মকতমায অধপদ সপ্রযণ  

কযা দফ। 

সভাঃ াধফবুয যভান 

কাযী ধযচারক 

সভাফাঃ  ০১৭১৬-০০৬২৬৯ 

ই-সভইরঃ hr300367@gmail.com 

১১. অধধকার বাতা প্রদান 

াংধিষ্ট কভ মচাযীয ধফর প্রাধপ্তয য উা 

মাচাই/ফাছাই কদয কর্তমদেয অনুদভাদদনয 

জন্য মথামথ প্রধক্রয়া অনুযণ কদয 

উস্থান কযা য়। কর্তমদেয 

অনুদভাদদনয য প্রধান ধাফ যেণ 

কভ মকতমায অধপদ ধফর দাধখর কযা য়। 

সচক প্রাধপ্তয য াংধিষ্ট কভ মচাযীদক নগদ 

অথ ম প্রদান কযা য়। 

১. প্রতুাধয়ত অধধকার বাতা ধফফযণী, 

২. াংধিষ্ট ভাদয রগফধ মাচাই, 

৩. াংধিষ্ট খাদত অথ ম ফযাদ্দ। 

ধফনামূদল্য 

কর্তমদেয অনুদভাদদনয য দফ মাচ্চ 

৫(াঁচ) কাম মধদফদয ভদধ্য প্রধান 

ধাফ যেণ কভ মকতমায অধপদ সপ্রযণ  

কযা দফ। 

 

সভাঃ াধফবুয যভান 

কাযী ধযচারক 

সভাফাঃ  ০১৭১৬-০০৬২৬৯ 

ই-সভইরঃ hr300367@gmail.com 
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ক্রধভক 

নাং 
সফায নাভ 

সফা প্রদান দ্ধধত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাধপ্তস্থান সফায মূল্য এফাং 

ধযদাধ দ্ধধত 

সফা প্রদাদনয ভয়ীভা দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা 

(নাভ, দধফ, সপান নন্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১২. 

জ্বারাধন ব্যয়, ধফদ্যুৎ ধফর, 

সৌযকয, ভূধভ উন্নয়ন কয, 

অধপ বাড়া ইতুাধদ 

ধযদাধ 

সফা খাদত  ধফর প্রাধপ্তয য উা মাচাই/ফাছাই কদয 

কর্তমদেয অনুদভাদদনয জন্য মথামথ প্রধক্রয়া অনুযণ 

কদয উস্থান কযা য়।  মথামথ কর্তমদেয 

অনুদভাদদনয য প্রধান ধাফ যেণ কভ মকতমায অধপদ 

ধফর দাধখর এফাং সচক প্রাধপ্তয য াংধিষ্ট াংস্থায 

অনুকুদর সচদকয ভাধ্যদভ ধফর ধযদাধ কযা য়। 

১. মথামথ ধফর প্রাধপ্ত, 

২. স্যধনধদ মষ্ট খাদত অথ ম ফযাদ্দ । 
ধফনামূদল্য 

ধফর প্রাধপ্তয য স্যধনধদ ম ষ্ট খাদত অথ ম 

ফযাদ্দ াদদে দফ মাচ্চ ৭(াত) 

কাম মধদফদয ভদধ্য ধযদাদধয 

ধনধভি ধাফ যেণ অধপদ ধফর 

দাধখর কযা দফ। 

সভাঃ াধফবুয যভান 

কাযী ধযচারক 

সভাফাঃ  ০১৭১৬-০০৬২৬৯ 

ই-সভইরঃ hr300367@gmail.com 

১৩. 

প্রাধধকাযপ্রাপ্ত কভ মকতমাদদয 

আফাধক ও দাপ্তধযক 

সটধরদপান াংদমাগ, স্থানান্তয 

ও খাত ধযফতমন  

ভধন্বত সটধরদপান নীধতভারা, ২০০৪ (ভ  ভ  

জোযীকৃত ংযোধনী) অনুমায়ী ব্যফস্থা গ্রণ কযা য়। 

১. াংধিষ্ট ধফবাগীয় প্রদকৌরী ফযাফয 

আদফদন, 

২. ফ মদল ধযদাধধত ধফদরয 

ছায়াধরধ। 

ধফনামূদল্য 
কর্তমদেয অনুদভাদদনয য দফ মাচ্চ 

১৫(দনয) কাম মধদফদয ভদধ্য। 

 

সভাঃ আধভনুয যভান 

কাযী ধযচারক 

সপানঃ  ৯৫৫২০৩৬ 

সভাফাঃ  ০১৯১৩১৬২৩১৭ 

ই-সভইরঃ 

aminurrahmanjute@gmail.com 

 

 
১৪. 

ভাঠ ম মাদয়য অধপ বাড়া 

চুধিত্র ম্পাদন 

ধনয়ন্ত্রণকাযী কভ মকতমায স্যাধয আদফদন প্রাধপ্তয াদথ 

াদথ মাচাই কদয নধথদত উস্থান কযা য়। প্রোফ 

গণপূতম অধধদপ্তদযয ধনধ মাধযত ফা ধড় বাড়ায ায অনুমায়ী 

ঠিক থাকদর মথামথ কর্তমদেয অনুদভাদন প্রাধপ্ত 

াদদে চুধিত্র ম্পাদন কদয উায একপ্রস্থ প্রধান 

কাম মারদয় পুনযায় সপ্রয সণয জন্য  ভাঠ ম মাদয়য াংধিষ্ট 

কভ মকতমায ধনকট ত্র সপ্রযণ কযা য়। াংধিষ্ট কভ মকতমা 

চুধিত্র ম্পাদন কদয উায একপ্রস্থ প্রধান কাম মারদয় 

পুনযায় সপ্রযণ কযদর বাড়া ধযদাদধয ধনধভি ভঞ্জুযী 

ত্র জাযী কযা য়। 

১. ফাধড়য ভাধরক কর্তমক াদা কাগদজ 

আদফদন, 

২. াংধিষ্ট স্থানীয় কর্তমদেয স্যাধয, 

৩. গণপুতম অধধদপ্তদযয ধনধ মাধযত বাড়ায 

ায, 

৪. ৩০০/- টাকায নন জুধডধয়ার স্ট্ুাদম্প 

চুধিত্র  ম্পাদন। 

ধফনামূদল্য 

কর্তমদেয অনুদভাদদনয য দফ মাচ্চ 

৫(াঁচ) কাম মধদফদয ভদধ্য আিধরক 

অধপদ সপ্রযণ  কযা দফ। 

১৫. 

রধজধস্ট্ক দ্রব্যাধদ 

(কধম্পউটায, কুারকুদরটয, 

ইন্টাযকভ াংদমাগ, ইন্টাযদনট  

াংদমাগ, সটধরদপান সট 

াংগ্র, ধপ্রন্টায াংগ্র, 

ল্যাট, প্রদজক্টয, কুাদভযা, 

সদয়ার ঘধড়, াউে ধদস্ট্ভ, 

কধরাং সফর, কুাদভযা 

ধধ র্টধব, অধগ্ ধনফ মাক 

মন্ত্র, ধডধজটার উধস্থধত 

ব্যফস্থা,   পদটাকধয়ায, 

ইউধএ, আইধএ , 

এয়াযকুরায, বফ দ্যুধতক াখা 

ইতুাধদ)  যফযা 

কভ মকতমা ও কভ মচাযীগদণয ধনকট সথদক প্রাপ্ত 

আদফদন/চাধদাত্র প্রাধধকায অনুমায়ী ঠিক আদছ ধক না 

তা মাচাইপূফ মক কর্তমদেয অনুদভাদদনয জন্য নধথ 

উস্থান কযা য়। কর্তমদেয অনুদভাদদনয য ধনম্ন 

ফধণ মত দ্ধধতদত ভারাভার াংগ্র কযা য়ঃ 

১. ধধআয-২০০৮ অনুমায়ী যাধয নগদ ক্রয় দ্ধধত 

অনুযণ, 

২. সফামূল্য ২৫,০০০/- টাকায  উদবম দর 

সকাদটন/দযত্র আফাদনয ভাধ্যদভ ক্রয় দ্ধধত, 

৩. সফা মূল্য ৫,০০,০০০/- টাকায  উদবম দর উন্ুি 

দযত্র আফান দ্ধধত অনুযণ কযা য়। 

১. অনুদভাধদত র্টওএেই সত অন্তর্ভ মি 

আদছ ধক না তা মাচাই কযা, 

২. খাতধবধিক ফাদজট ফযাদ্দ, 

৩. আদফদনকাযীয প্রাপ্যতা, 

৪.যফযাকাযী ব্যধি/ প্রধতষ্ঠানদক 

তাধরকাভূিকযণ, 

৫. ফাজাযদয মাচাই কধভর্ট, 

৬. দযত্র উন্ুিকযণ কধভর্ট গঠন, 

৭. দযত্র মূল্যায়ন কধভর্ট গঠন। 

 

ধফনামূদল্য 

১. কর্তমদেয অনুদভাদদনয য ভজুদ 

থাকা াদদে চাধফা ভাত্র যফযা 

কযা দফ। 

২. ভজুদ না থাকদর যকাযী ক্রয় 

ধফধধভোরো-২০০৮ অনুযণপূফ মক 

ক্রয়কাম ম ম্পাদন কদয দফ মাচ্চ 

৩০(ধত্র) কাম মধদফদয ভদধ্য 

যফযা কযা দফ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সভাঃ আধভনুয যভান 

কাযী ধযচারক 

সপানঃ  ৯৫৫২০৩৬ 

সভাফাঃ  ০১৯১৩১৬২৩১৭ 

ই-সভইরঃ 

aminurrahmanjute@gmail.com 

 

১৬. 
ভদনাযী দ্রব্যাধদ াংগ্র, 

াংযেণ ও যফযা 

১. াংধিষ্ট কভ মকতমা ও কভ মচাযীয চাধদাত্র প্রাধপ্তয য দ্রব্যাধদ 

ভজুদ থাকা াদদে তাৎেধণকবাদফ যফযা কযা য়।  

২. দ্রব্যাধদ ভজুদ না থাকদর ক্রয়/াংগ্রদয ধনধভি মথামথ 

কর্তমদেয অনুদভাদদনয জন্য নধথ উস্থান কযা য়। 

কর্তমদেয অনুদভাদদনয য তাধরকাভূি ব্যধি/প্রধতষ্ঠাদনয 

ধনকট সথদক াংগ্রপূফ মক তা যফযা কযা য়। 

১.  মুদ্রণ ও প্রকানা অধধদপ্তদয তাধরকার্ভি 

ওয়া, 

২.  ফাধল মক চাধদা ত্র সপ্রযণ, 

৩.  ভদনাযী দ্রব্যাধদ াংগ্রদয সেদত্র ইদেধন্টাং 

অধপায 

     ধনদয়াগ ও নমূনা স্বােয তুাধয়ত কযা, 

৪.  াংধিষ্ট কভ মকতমা ও কভ মচাযীয চাধদাত্র। 

ধফনামূদল্য 

১. কর্তমদেয অনুদভাদদনয য 

ভওজুদ থাকা াদদে চাধফা ভাত্র 

যফযা কযা দফ। 

২. ভজুদ না থাকদর ধফধধ-ধফধান 

অনুযণপূফ মক দ্রুত ক্রয় কদয যফযা 

কযা দফ। 
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২.৪ ) আওতাধীন অধধদপ্তয/দপ্তয/াংস্থা/অন্যান্য প্রধতষ্ঠান কর্তমক প্রদি সফাঃ  

 

 ২.৪.১ কোযী তযচোরক (োট) এয আঞ্চতরক কোম ধোর   ১০ টিিঃ  ধদনাজপুয, যাজাী, যাংপুয, মদায, খুরনা, পধযদপুয, চট্টগ্রাভ, কুধভল্লা, নাযায়নগঞ্জ এফাং ভয়ভনধাং। 

 ২.৪.২ কোযী তযচোরক (যীক্ষণ), োটে যীক্ষোগোয ৩ টিিঃ  ঢাকা যীোগায, চট্টগ্রাভ যীোগায এফাং খুরনা যীোগায। 

 ২.৪.৩ কোযী তযচোরক (তযদ ধন), আঞ্চতরক তযদর্ন কোম ধোর  ৫ টিিঃ চট্টগ্রাভ-ীতাকুে সজান, খুরনা-মদায সজান, ঢাকা-নাযায়ণগঞ্জ সজান, নযধাংদী সজান এফাং সডভযা-কািন সজান । 
 

৩) আনায কাদছ আভাদদয প্রতুাা 

 

ক্রঃ নাং প্রধতশ্রুত/কাধিত সফা প্রাধপ্তয জন্য কযণীয় 

১) স্বয়াংম্পূণ ম আদফদন জভা প্রদান 

২) মথামথ প্রধক্রয়ায় প্রদয়াজনীয় ধপ ধযদাধ কযা 

৩) প্রযমোজয থক্ষযে থভোফোইর থভযজ/ইযভইযরয তনযদ ধনো অনুযণ কযো 

৪) াোদতয জন্য ধাম ম তাধযদখ ধনধ মাধযত ভয় উধস্থত থাকা 

৫) অনোফশ্যক থপোন/তদতফয নো কযো 

 

৪) অধবদমাগ প্রধতকায ব্যফস্থানা (GRS) 

 
থফো প্রাধপ্তদত অন্তুষ্ট দর দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমায দঙ্গ সমাগাদমাগ করুন। উি দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমায কাছ সথদক ঠিক াভাধান াওয়া না সগদর ধনদম্নাি দ্ধধতদত সমাগাদমাগ কদয আনায ভস্যা অফধত করুন।  

 

ক্রধভক কখন সমাগাদমাগ কযদফন কায দঙ্গ সমাগাদমাগ কযদফন সমাগাদমাদগয ঠিকানা ধনষ্পধিয ভয়ীভা 

 

১) 

 

দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা ভাধান ধদদত না াযদর অধবদমাগ ধনষ্পধি কভ মকতমা (অধনক) 

ভোতযচোরক 

সপানঃ ০২-২২৩৩৮১৫৪৬ 

 

 

 

০৩(ধতন) কাম মধদফদয ভদধ্য 

২) 
অতবযমোগ তনষ্পতি কভ ধকতধো তনতদ ধষ্ট ভয  ভোধোন 

তদযত নো োযযর 
আধর কভ মকতমা 

ধযচারক (াট) 

সপানঃ ০২-২২৩৩৮৩৮৪৬ 

 

০৭(াত) কাম মধদফদয ভদধ্য 

৩) 
আধর কভ ধকতধো তনতদ ধষ্ট ভয  ংতিষ্ট তফল  

ভোধোন তদযত নো োযযর 
তচফ, ফস্ত্র ও োট ভন্ত্রণোর , ঢোকো । 

অতবযমোগ গ্রণ থকন্দ্র 

৫ নম্বয থগইট, 

ফোংরোযদ তচফোর , ঢোকো 

৯০(নব্বই) কাম মধদফদয ভদধ্য 

 
 

 

ভোতযচোরক 

োট অতধদপ্তয 

ঢোকো । 


