
সেফা প্রদান প্রতিশ্রুতি  
(সটিজজন্স চািটার) 



তবন ও তভন 

 

• রূকল্প (Vision) সিরাপদ, সিভটরজযাগয ও টিকই সবদযযৎ 

প্রদাজির মাধ্যজম অর্ টনিসিক উন্নয়ি ও ামাজজক অগ্রগসিজি 

ায়ক ওয়া। 

• অতবরক্ষ (Mission) গ্রাকজদর মজধ্য স্বাচ্ছন্দ্য আিয়ি, বযবা-

বাসিজয খাজি ায়িা, গ্রাকজদর সিকি জব টাচ্চ ক্ষমিা অজটি 

 জাসি গঠজি লজিলাী ভূসমকা রাখা এবং গ্রাকজদর 

সিভটরজযাগযিার জব টাচ্চ আস্থা অজটি  

 



আফাতেক নিুন েংযমাগ 

(টবা প্রদাি পদ্ধসি) 

ক)  অিাইজি আজবদি 

খ) সিধ্ টাসরি ক লিটাসদ প্রসিপাি ও ির্যাসদ এক অবস্থাি টবা 

কজক্ষ আজবদি জমা দাি 

গ) অম্পূি ট আজবদজির সবজয় আজবদিকারীজক িাৎক্ষসিক অবসি 

করি 

ঘ) মাঠ পয টাজয় িদন্ত ও িার প্রসিজবদি দাসখ 

ঙ) িদজন্ত টকাি টকাি অসিয়ম / িরুটি পসরসক্ষি জ পত্র প্রদাি 

চ) প্রসিজবদি টঠক পাওয়া টগজ, টাড অিযজমাদজির জিয যর্াযর্ 

কিৃটপক্ষ (সিব টাী প্রজকৌলী, িত্ত্বাবধ্ায়ক প্রজকৌলী, প্রধ্াি প্রজকৌলী 

ইিযাসদ) বরাবর টপ্ররি 

ছ) টাাজরর জিয পত্র প্রদাি (প্রজযাজয টক্ষজত্র) ও সডমান্ড টিাি জারী 

জ) টাার স্থাপি কজর অবসি করি ও পসরজলাসধ্ি সডমান্ড টিাি 

সমিার জমা দাি 

ঝ) সমিার স্থাপজির জিয সএমও ইযয ও টঠকাদাজরর সিকি িাা 

স্তান্তর 



আফাতেক নিুন েংযমাগ 
(প্রজয়াজিীয় কাগজপত্র)  

ক) অিাইজি যর্াযর্ভাজব পূরিকৃি আজবদি ফম ট ও আজবদিকারীর 

স্বাক্ষর ম্বসি দয টিাা 2 (দযই) কসপ পাজপািট াইজজর ছসব 

(https://onlineapplication.desco.org.bd) 

খ) জািীয় পসরচয় পত্র / পাজপািট এর ফজিাকসপ 

গ) জসমর মাসকািা দস বা সজ সডড বা িামজারীর কাগজ, মূ 

মাসক িা র্াকজ উত্তরাসধ্কার িদ। টডভাপার কিৃটক সিসম টি জ 

পাওয়ার অব এিিীর িযাসয়ি কসপ। 

ঘ) পূজব টর ংজযাগ র্াকজ পসরজলাসধ্ি সবজর কসপ (একই িাজম বা স্থাজি 

আজরা ংজযাগ সিজি িিুি কজর আর টকাি ডকয জমন্ট াগজব িা) 

ঙ) বুি ভবজির (১০ িার অসধ্ক) টক্ষজত্র অসি সিব টাপি াটিটসফজকি 

চ) রাজউক/সটি কজপ টাজরলি/টপৌরভার অিযজমাসদি সবজডং প্ল্যাি, 

টাজডং িং  

ছ) এইচটি ংজযাজগর (৮০ সকিঃ ওিঃ এর উজদ্ধট) টক্ষজত্র ববদযযসিক 

াইজজন্সং টবাজডটর াটিটসফজকি ও সমিার ুজমর ট-আউি প্ল্যাি 

https://onlineapplication.desco.org.bd/


আফাতেক নিুন েংযমাগ 

  
 

 

• টবার মূয 

 

 

• টবা প্রদাজির ময়ীমা  

 

সডমান্ড টিাজি উসিসখি িাকা 

  

(পসরজলাধ্ পদ্ধসি: সিধ্ টাসরি 

বযাংক ) 

এটি ংজযাগ-    ০৭        সদি 

  

এইচটি ংজযাগ - ২৮        সদি 



ফাতিজ্জিক নিুন েংযমাগ 

(টবা প্রদাি পদ্ধসি) 

ক)  অিাইজি আজবদি 

খ) সিধ্ টাসরি ক লিটাসদ প্রসিপাি ও ির্যাসদ এক অবস্থাি টবা 

কজক্ষ আজবদি জমা দাি 

গ) অম্পূি ট আজবদজির সবজয় আজবদিকারীজক িাৎক্ষসিক অবসি 

করি 

ঘ) মাঠ পয টাজয় িদন্ত ও িার প্রসিজবদি দাসখ 

ঙ) িদজন্ত টকাি টকাি অসিয়ম / িরুটি পসরসক্ষি জ পত্র প্রদাি 

চ) প্রসিজবদি টঠক পাওয়া টগজ, টাড অিযজমাদজির জিয যর্াযর্ 

কিৃটপক্ষ (সিব টাী প্রজকৌলী, িত্ত্বাবধ্ায়ক প্রজকৌলী, প্রধ্াি প্রজকৌলী 

ইিযাসদ) বরাবর টপ্ররি 

ছ) টাাজরর জিয পত্র প্রদাি (প্রজযাজয টক্ষজত্র) ও সডমান্ড টিাি জারী 

জ) টাার স্থাপি কজর অবসি করি ও পসরজলাসধ্ি সডমান্ড টিাি 

সমিার জমা দাি 

ঝ) সমিার স্থাপজির জিয সএমও ইযয ও টঠকাদাজরর সিকি িাা 

স্তান্তর 



ফাতিজ্জিক নিুন েংযমাগ 
(প্রজয়াজিীয় কাগজপত্র)   

ক) অিাইজি যর্াযর্ভাজব পূরিকৃি আজবদি ফম ট ও আজবদিকারীর 

স্বাক্ষর ম্বসি দয টিাা 2 (দযই) কসপ পাজপািট াইজজর ছসব 

(https://onlineapplication.desco.org.bd/ 

খ) জািীয় পসরচয় পত্র / পাজপািট এর ফজিাকসপ 

গ) জসমর মাসকািা দস বা সজ সডড বা িামজারীর কাগজ, মূ মাসক 

িা র্াকজ উত্তরাসধ্কার িদ। টডভাপার কিৃটক সিসম টি জ পাওয়ার অব 

এিিীর িযাসয়ি কসপ। 

ঘ) পূজব টর ংজযাগ র্াকজ পসরজলাসধ্ি সবজর কসপ (একই িাজম বা স্থাজি 

আজরা ংজযাগ সিজি িিুি কজর আর টকাি ডকয জমন্ট াগজব িা) 

ঙ) বুি ভবজির (১০ িার অসধ্ক) টক্ষজত্র অসি সিব টাপি াটিটসফজকি 

চ) রাজউক/সটি কজপ টাজরলি/টপৌরভার অিযজমাসদি সবজডং প্ল্যাি, টাজডং 

ছ) এইচটি ংজযাজগর (৫০ সকিঃ ওিঃ এর উজদ্ধট) টক্ষজত্র ববদযযসিক াইজজন্সং 

টবাজডটর াটিটসফজকি ও সমিার ুজমর ট-আউি প্ল্যাি 

https://onlineapplication.desco.org.bd/


ফাতিজ্জিক নিুন েংযমাগ 

  
 

 

• টবার মূয 

 

 

• টবা প্রদাজির ময়ীমা  

 

সডমান্ড টিাজি উসিসখি িাকা 

  

(পসরজলাধ্ পদ্ধসি: সিধ্ টাসরি 

বযাংক ) 

এটি ংজযাগ-    ০৭        সদি 

এইচটি ংজযাগ - ২৮        সদি 

ওয়যারাউজ  -     ০৭        সদি 



 তল্প েংযমাগ 

(টবা প্রদাি পদ্ধসি) 

ক)  অিাইজি আজবদি 

খ) সিধ্ টাসরি ক লিটাসদ প্রসিপাি ও ির্যাসদ এক অবস্থাি টবা 

কজক্ষ আজবদি জমা দাি 

গ) অম্পূি ট আজবদজির সবজয় আজবদিকারীজক িাৎক্ষসিক অবসি 

করি 

ঘ) মাঠ পয টাজয় িদন্ত ও িার প্রসিজবদি দাসখ 

ঙ) িদজন্ত টকাি টকাি অসিয়ম / িরুটি পসরসক্ষি জ পত্র প্রদাি 

চ) প্রসিজবদি টঠক পাওয়া টগজ, টাড অিযজমাদজির জিয যর্াযর্ 

কিৃটপক্ষ (সিব টাী প্রজকৌলী, িত্ত্বাবধ্ায়ক প্রজকৌলী, প্রধ্াি প্রজকৌলী 

ইিযাসদ) বরাবর টপ্ররি 

ছ) টাাজরর জিয পত্র প্রদাি (প্রজযাজয টক্ষজত্র) ও সডমান্ড টিাি জারী 

জ) টাার স্থাপি কজর অবসি করি ও পসরজলাসধ্ি সডমান্ড টিাি 

সমিার জমা দাি 

ঝ) সমিার স্থাপজির জিয সএমও ইযয ও টঠকাদাজরর সিকি িাা 

স্তান্তর  



তল্প েংযমাগ 
(প্রজয়াজিীয় কাগজপত্র)   

ক) অিাইজি যর্াযর্ভাজব পূরিকৃি আজবদি ফম ট ও আজবদিকারীর 

স্বাক্ষর ম্বসি দয টিাা 2 (দযই) কসপ পাজপািট াইজজর ছসব 

(https://onlineapplication.desco.org.bd/ 

খ) জািীয় পসরচয় পত্র / পাজপািট এর ফজিাকসপ 

গ) জসমর মাসকািা দস বা সজ সডড বা িামজারীর কাগজ, মূ মাসক 

িা র্াকজ উত্তরাসধ্কার িদ। টডভাপার কিৃটক সিসম টি জ পাওয়ার অব 

এিিীর িযাসয়ি কসপ। 

ঘ) পূজব টর ংজযাগ র্াকজ পসরজলাসধ্ি সবজর কসপ (একই িাজম বা স্থাজি 

আজরা ংজযাগ সিজি িিুি কজর আর টকাি ডকয জমন্ট াগজব িা) 

ঙ) বুি ভবজির (১০ িার অসধ্ক) টক্ষজত্র অসি সিব টাপি াটিটসফজকি 

চ) রাজউক/সটি কজপ টাজরলি/টপৌরভার অিযজমাসদি সবজডং প্ল্যাি, টাজডং 

ছ) এইচটি ংজযাজগর (৫০ সকিঃ ওিঃ এর উজদ্ধট) টক্ষজত্র ববদযযসিক াইজজন্সং 

টবাজডটর াটিটসফজকি ও সমিার ুজমর ট-আউি প্ল্যাি 

জ) সলল্প/ক্ষয দ্র সলল্প সজজব সিবন্ধি াটিটসফজকি  

https://onlineapplication.desco.org.bd/


তল্প েংযমাগ 

  
 

 

• টবার মূয 

 

 

• টবা প্রদাজির ময়ীমা  

 

সডমান্ড টিাজি উসিসখি িাকা 

  

(পসরজলাধ্ পদ্ধসি: সিধ্ টাসরি 

বযাংক ) 

এটি ংজযাগ-    ০৭        সদি 

এইচটি ংজযাগ - ২৮        সদি 

ওয়যারাউজ   -   ০৭         সদি  



তক্ষা প্রতিষ্ঠান / ধভঅয় প্রতিষ্ঠান / সেফাভূরক 

প্রতিষ্ঠান / হাোিার (সেফা প্রদান দ্ধতি ) 

 
ক)  অিাইজি আজবদি 

খ) সিধ্ টাসরি ক লিটাসদ প্রসিপাি ও ির্যাসদ এক অবস্থাি টবা 

কজক্ষ আজবদি জমা দাি 

গ) অম্পূি ট আজবদজির সবজয় আজবদিকারীজক িাৎক্ষসিক অবসি 

করি 

ঘ) মাঠ পয টাজয় িদন্ত ও িার প্রসিজবদি দাসখ 

ঙ) িদজন্ত টকাি টকাি অসিয়ম / িরুটি পসরসক্ষি জ পত্র প্রদাি 

চ) প্রসিজবদি টঠক পাওয়া টগজ, টাড অিযজমাদজির জিয যর্াযর্ 

কিৃটপক্ষ (সিব টাী প্রজকৌলী, িত্ত্বাবধ্ায়ক প্রজকৌলী, প্রধ্াি প্রজকৌলী 

ইিযাসদ) বরাবর টপ্ররি 

ছ) টাাজরর জিয পত্র প্রদাি (প্রজযাজয টক্ষজত্র) ও সডমান্ড টিাি জারী 

জ) টাার স্থাপি কজর অবসি করি ও পসরজলাসধ্ি সডমান্ড টিাি 

সমিার জমা দাি 

ঝ) সমিার স্থাপজির জিয সএমও ইযয ও টঠকাদাজরর সিকি িাা 

স্তান্তর  



তক্ষা প্রতিষ্ঠান / ধভঅয় প্রতিষ্ঠান / সেফাভূরক 

প্রতিষ্ঠান / হাোিার (প্রযয়াজনীয় কাগজত্র)   

ক) অিাইজি যর্াযর্ভাজব পূরিকৃি আজবদি ফম ট ও আজবদিকারীর 

স্বাক্ষর ম্বসি দয টিাা 2 (দযই) কসপ পাজপািট াইজজর ছসব 

(https://onlineapplication.desco.org.bd/ 

খ) জািীয় পসরচয় পত্র / পাজপািট এর ফজিাকসপ 

গ) জসমর মাসকািা দস বা সজ সডড বা িামজারীর কাগজ, মূ মাসক 

িা র্াকজ উত্তরাসধ্কার িদ। টডভাপার কিৃটক সিসম টি জ পাওয়ার অব 

এিিীর িযাসয়ি কসপ। 

ঘ) পূজব টর ংজযাগ র্াকজ পসরজলাসধ্ি সবজর কসপ (একই িাজম বা স্থাজি 

আজরা ংজযাগ সিজি িিুি কজর আর টকাি ডকয জমন্ট াগজব িা) 

ঙ) বুি ভবজির (১০ িার অসধ্ক) টক্ষজত্র অসি সিব টাপি াটিটসফজকি 

চ) রাজউক/সটি কজপ টাজরলি/টপৌরভার অিযজমাসদি সবজডং প্ল্যাি, টাজডং 

ছ) এইচটি ংজযাজগর (৮০ সকিঃ ওিঃ এর উজদ্ধট) টক্ষজত্র ববদযযসিক াইজজন্সং 

টবাজডটর াটিটসফজকি ও সমিার ুজমর ট-আউি প্ল্যাি 

https://onlineapplication.desco.org.bd/


তক্ষা প্রতিষ্ঠান / ধভঅয় প্রতিষ্ঠান / সেফাভূরক 

প্রতিষ্ঠান / হাোিার 

 

 

• টবার মূয 

 

 

• টবা প্রদাজির ময়ীমা  

 

সডমান্ড টিাজি উসিসখি িাকা 

  

(পসরজলাধ্ পদ্ধসি: সিধ্ টাসরি 

বযাংক ) 

এটি ংজযাগ-    ০৭        সদি 

  

এইচটি ংজযাগ - ২৮        সদি 



সামাজিক / বাজিজিিক কমমকান্ড /জিমমাি কাজির িিি 
অস্থায়ী সংজ াগ 

ক)  অিাইজি আজবদি 

খ) সিধ্ টাসরি ক লিটাসদ প্রসিপাি ও ির্যাসদ এক অবস্থাি টবা 

কজক্ষ আজবদি জমা দাি 

গ) অম্পূি ট আজবদজির সবজয় আজবদিকারীজক িাৎক্ষসিক অবসি 

করি 

ঘ) মাঠ পয টাজয় িদন্ত ও িার প্রসিজবদি দাসখ 

ঙ) িদজন্ত টকাি টকাি অসিয়ম / িরুটি পসরসক্ষি জ পত্র প্রদাি 

চ) প্রসিজবদি টঠক পাওয়া টগজ, টাড অিযজমাদজির জিয যর্াযর্ 

কিৃটপক্ষ (সিব টাী প্রজকৌলী, িত্ত্বাবধ্ায়ক প্রজকৌলী, প্রধ্াি প্রজকৌলী 

ইিযাসদ) বরাবর টপ্ররি 

ছ) টাাজরর জিয পত্র প্রদাি (প্রজযাজয টক্ষজত্র) ও সডমান্ড টিাি জারী 

জ) টাার স্থাপি কজর অবসি করি ও পসরজলাসধ্ি সডমান্ড টিাি 

সমিার জমা দাি 

ঝ) সমিার স্থাপজির জিয সএমও ইযয ও টঠকাদাজরর সিকি িাা 

স্তান্তর  



সামাজিক / বাজিজিিক কমমকান্ড /জিমমাি কাজির িিি 
অস্থায়ী সংজ াগ  

ক) অিাইজি যর্াযর্ভাজব পূরিকৃি আজবদি ফম ট ও 

আজবদিকারীর স্বাক্ষর ম্বসি দয টিাা 2 (দযই) কসপ পাজপািট 

াইজজর ছসব 

 (https://onlineapplication.desco.org.bd) 

খ) জািীয় পসরচয় পত্র ফজিাকসপ (মজিাসিি বযজির) 

গ) ামাজজক বা বাসিজজযক কম টকাজন্ডর জিয কিৃটপজক্ষর অিযমসি 

পত্র 

ঘ) টডভাপার কিৃটক সিসম টি জ ভুসমর মাসক কিৃটক প্রদত্ত 

পাওয়ার অব এিসি ট 

ঙ) এইচটি ংজযাজগর (৮০ সকিঃ ওিঃ এর উজদ্ধট) টক্ষজত্র ববদযযসিক 

াইজজন্সং টবাজডটর াটিটসফজকি ও সমিার ুজমর ট-আউি প্ল্যাি 



সামাজিক / বাজিজিিক কমমকান্ড /জিমমাি কাজির িিি 
অস্থায়ী সংজ াগ   

 

 

• টবার মূয 

 

 

• টবা প্রদাজির ময়ীমা  

 

সডমান্ড টিাজি উসিসখি িাকা 

  

(পসরজলাধ্ পদ্ধসি: সিধ্ টাসরি 

বযাংক ) 

এটি ংজযাগ-    ০৭        সদি 

  

এইচটি ংজযাগ - ২৮        সদি 



সেচ েংযমাগ 
(টবা প্রদাি পদ্ধসি ) 

 
ক)  অিাইজি আজবদি 

খ) সিধ্ টাসরি ক লিটাসদ প্রসিপাি ও ির্যাসদ এক অবস্থাি টবা 

কজক্ষ আজবদি জমা দাি 

গ) অম্পূি ট আজবদজির সবজয় আজবদিকারীজক িাৎক্ষসিক অবসি 

করি 

ঘ) মাঠ পয টাজয় িদন্ত ও িার প্রসিজবদি দাসখ 

ঙ) িদজন্ত টকাি টকাি অসিয়ম / িরুটি পসরসক্ষি জ পত্র প্রদাি 

চ) প্রসিজবদি টঠক পাওয়া টগজ, টাড অিযজমাদজির জিয যর্াযর্ 

কিৃটপক্ষ (সিব টাী প্রজকৌলী, িত্ত্বাবধ্ায়ক প্রজকৌলী, প্রধ্াি প্রজকৌলী 

ইিযাসদ) বরাবর টপ্ররি 

ছ) টাাজরর জিয পত্র প্রদাি (প্রজযাজয টক্ষজত্র) ও সডমান্ড টিাি জারী 

জ) টাার স্থাপি কজর অবসি করি ও পসরজলাসধ্ি সডমান্ড টিাি 

সমিার জমা দাি 

ঝ) সমিার স্থাপজির জিয সএমও ইযয ও টঠকাদাজরর সিকি িাা 

স্তান্তর  



সেচ েংযমাগ  
(প্রজয়াজিীয় কাগজপত্র ) 

ক) অিাইজি যর্াযর্ভাজব পূরিকৃি আজবদি 

ফম ট ও আজবদিকারীর স্বাক্ষর ম্বসি দয টিাা 

2 (দযই) কসপ পাজপািট াইজজর ছসব  

 

খ) জািীয় পসরচয়পত্র /পাজপাজিটর ফজিাকসপ 

 

গ) টচ কসমটির অিযজমাদিপত্র 

 

ঘ) এইচটি ংজযাজগর (৮০ সকিঃ ওিঃ এর উজদ্ধট) 

টক্ষজত্র ববদযযসিক াইজজন্সং টবাজডটর াটিটসফজকি 

ও সমিার ুজমর ট-আউি প্ল্যাি 

 



সেচ েংযমাগ 

  

 

 

• টবার মূয 

 

 

• টবা প্রদাজির ময়ীমা  

 

সডমান্ড টিাজি উসিসখি িাকা 

  

(পসরজলাধ্ পদ্ধসি: সিধ্ টাসরি 

বযাংক ) 

     ০৭ (াি ) সদি 



তফর না াওয়া 
(িিুি সাজবর টক্ষজত্র) 

• টবা প্রদাি পদ্ধসি – 

   সমিার সরসডং বই এ সমিার সরসডং িা র্াকজ 

স্থাপিা জি সমিার সরসডং ংগ্র ও সব প্রস্তুি  

  সব গ্রাকজক স্তান্তর     

• প্রজয়াজিীয় কাগজপত্র – 

  াজি টখা একটি আজবদি 

   সডমান্ড টিাি / সএমও এর কসপ (জসমর/ভবি 

মাসক/ ভাশাটিয়ার সিকি)    

 েভয়েীভা 
০৫ (পাাঁচ) সদি  

  তফনাভূযরি 



তফর না াওয়া 
(পযরািি সাজবর টক্ষজত্র) 

• টবা প্রদাি পদ্ধসি – 

   সমিার সরসডং বই এ সমিার সরসডং িা র্াকজ 

স্থাপিা জি সমিার সরসডং ংগ্র ও সব প্রস্তুি  

  সব গ্রাকজক স্তান্তর     

• প্রজয়াজিীয় কাগজপত্র – 

  াজি টখা একটি আজবদি 

    ংসিষ্ট সাজবর সবজর কসপ (জসমর/ভবি 

মাসক/ ভাশাটিয়ার সিকি)  

 েভয়েীভা 
০৩ (সিি) সদি  

  তফনাভূযরি 



তফর তয-তপ্রন্ট 
 

• টবা প্রদাি পদ্ধসি – 

   আইটি জি আজবসদি মাজর সব সর সপ্রন্ট 

করি 

  সব গ্রাকজক স্তান্তর     

• প্রজয়াজিীয় কাগজপত্র – 

  াজি টখা একটি আজবদি 

    ংসিষ্ট সাজবর সবজর কসপ (জসমর/ভবি 

মাসক/ ভাশাটিয়ার সিকি)  

 েভয়েীভা  
  িাৎক্ষসিক  

  তফনাভূযরি 



তফর সফী/কভ / ইতিযভযেড  

• টবা প্রদাি পদ্ধসি – 

   স্থাপিা জি সমিার সরসডং গ্রি ও প্রজয়াজজি 

সমিার পরীক্ষাকরি 

ংজলাধ্জির প্রস্তাব অিযজমাদি (যসদ প্রজয়াজি য়) 

 সব প্রস্তুি ও সব গ্রাকজক স্তান্তর 

• প্রজয়াজিীয় কাগজপত্র – 

  াজি টখা একটি আজবদি 

    ংসিষ্ট সাজবর অসভজযাগকৃি মাজর সবজর 

কসপ (জসমর/ভবি মাসক/ ভাশাটিয়ার সিকি)  

 েভয়েীভা 
০৫ (পাাঁচ) সদি   

  তফনাভূযরি 



তফর তযযাধ েযেও ফযকয়া িাতরকায় 

সেরাত সদোযনা 

• টবা প্রদাি পদ্ধসি – 

 সবজর কসপ বযাংক টেিজমন্ট াজর্ যাচাই 

পসরজলাসধ্ি জ ফিওয়াজর আপজডি করি 

• প্রজয়াজিীয় কাগজপত্র – 

  াজি টখা একটি আজবদি 

    ংসিষ্ট সাজবর অসভজযাগকৃি মাজর সবজর 

কসপ (জসমর/ভবি মাসক/ ভাশাটিয়ার সিকি)  

 েভয়েীভা 
০২ (দযই)সদি  

  তফনাভূযরি 



 তফর তযযাযধয প্রিিয়ন ত্র না প্রাতি 

• টবা প্রদাি পদ্ধসি – 

   পূজব ট প্রিযয়িপত্র ইযয জয় িা র্াকজ, িার কারি 

উৎঘািি 

গ্রাজকর টকাি মযা র্াকজ িাা অবসি করি 

মযা মাধ্াজির পর প্রিযয়ি পত্র ইযয ও স্তান্তর 

• প্রজয়াজিীয় কাগজপত্র – 

  াজি টখা একটি আজবদি 

    ংসিষ্ট সাজবর সবজর কসপ (জসমর/ভবি 

মাসক/ ভাশাটিয়ার সিকি)  

 েভয়েীভা 
০৪ (চার) সদি  

  তফনাভূযরি 



েুতনতদষ্ট েভযয়য তফর তযযাযধয প্রিিয়ন ত্র   

• টবা প্রদাি পদ্ধসি – 

  আজবসদি মজয়র সব পসরজলাধ্ রজয়জছ সকিা িাা 

ফিওয়াজর যাচাই ও সিব টাী প্রজকৌলী এর অিযজমাদি  

 প্রিযয়ি পত্র ইযয ও স্তান্তর 

• প্রজয়াজিীয় কাগজপত্র – 

   াজি টখা একটি আজবদি 

   ংসিষ্ট সাজবর সবজর কসপ (জসমর/ভবি মাসক/ 

ভাশাটিয়ার সিকি)  

 েভয়েীভা 
০৩ (সিি) সদি  

  সডমান্ড টিাজি উসিসখি িাকা 

  

পসরজলাধ্ পদ্ধসি: সিধ্ টাসরি বযাংক  



ফযকয়ায কাযযি েংযমাগ তফজ্িন্নকৃি েংযমাগ 

ুনঃেংযমাগ (এরটে) 

• টবা প্রদাি পদ্ধসি – 

   মযদয় বজকয়া সব ও পযিিঃংজযাগ সফ পসরজলাধ্ 

এবং এর কসপ অসফজ জমা দাি 

 টঠকাদারজক পযিিঃংজযাজগর সিজদটল প্রদাি    

• প্রজয়াজিীয় কাগজপত্র – 

   াজি টখা একটি আজবদি 

    ংসিষ্ট সাজবর সবজর কসপ (জসমর/ভবি 

মাসক/ ভাশাটিয়ার সিকি) ও পযিিঃংজযাগ সফ এর 

কসপ  

 েভয়েীভা 
০১ (এক) সদি  

এক সপজ – ৩০০/- 

তিন সপজ – ৮০০/-   



ফযকয়ায কাযযি েংযমাগ তফজ্িন্নকৃি েংযমাগ 

ুনঃেংযমাগ (এভটে) 

• টবা প্রদাি পদ্ধসি – 

   মযদয় বজকয়া সব ও পযিিঃংজযাগ সফ পসরজলাধ্ 

এবং এর কসপ অসফজ জমা দাি 

 টঠকাদারজক পযিিঃংজযাজগর সিজদটল প্রদাি    

• প্রজয়াজিীয় কাগজপত্র – 

   াজি টখা একটি আজবদি 

    ংসিষ্ট সাজবর সবজর কসপ (জসমর/ভবি 

মাসক/ ভাশাটিয়ার সিকি) ও পযিিঃংজযাগ সফ এর 

কসপ  

 েভয়েীভা 
০১ (এক) সদি  

      এভটে  

      ৫০০০/- 



অবফধ হস্তযক্ষ জতনি েংযমাগ তফজ্িন্নকৃি 

েংযমাগ ুনঃেংযমাগ (এরটে) 

• টবা প্রদাি পদ্ধসি – 

   মযদয় জসরমািা সব ও পযিিঃংজযাগ সফ পসরজলাধ্ 

এবং এর কসপ অসফজ জমা দাি 

 টঠকাদারজক পযিিঃংজযাজগর সিজদটল প্রদাি 

• প্রজয়াজিীয় কাগজপত্র – 

   াজি টখা একটি আজবদি 

    ংসিষ্ট সাজবর পসরজলাসধ্ি জসরমািা  সবজর 

কসপ (জসমর/ভবি মাসক/ ভাশাটিয়ার সিকি) ও 

পযিিঃংজযাগ সফ এর কসপ  

 েভয়েীভা 
০২ (দযই) সদি  

এক সপজ – ১২০০/- 

তিন সপজ – ৩০০০/-   



অবফধ হস্তযক্ষ জতনি েংযমাগ তফজ্িন্নকৃি 

েংযমাগ ুনঃেংযমাগ (এভটে) 

• টবা প্রদাি পদ্ধসি – 

   মযদয় জসরমািা সব ও পযিিঃংজযাগ সফ পসরজলাধ্ 

এবং এর কসপ অসফজ জমা দাি 

 টঠকাদারজক পযিিঃংজযাজগর সিজদটল প্রদাি 

• প্রজয়াজিীয় কাগজপত্র – 

   াজি টখা একটি আজবদি 

    ংসিষ্ট সাজবর পসরজলাসধ্ি জসরমািা  সবজর 

কসপ (জসমর/ভবি মাসক/ ভাশাটিয়ার সিকি) ও 

পযিিঃংজযাগ সফ এর কসপ  

 েভয়েীভা 
০২ (দযই) সদি  

      এভটে  

      ১২০০/-  



 গ্রাহযকয অনুযযাযধ েংযমাগ তফজ্িন্ন 

(এরটে) 

• টবা প্রদাি পদ্ধসি – 

 টঠকাদারজক ংজযাগ সবজচ্ছজন্নর সিজদটল প্রদাি 

• প্রজয়াজিীয় কাগজপত্র – 

   াজি টখা একটি আজবদি 

   ংসিষ্ট সাজবর পসরজলাসধ্ি সবজর কসপ 

(জসমর/ভবি মাসক/ ভাশাটিয়ার সিকি) 

 ংজযাগ সবজচ্ছন্ন করজির চাজজট এর পসরজলাসধ্ি কসপ 

েভয়েীভা    
িাৎক্ষসিক  

এক সপজ – ২০০/- 

তিন সপজ – ৪০০/-   



 গ্রাহযকয অনুযযাযধ তফজ্িন্ন েংযমাগ 

ুনঃেংযমাগ  (এরটে)  

• টবা প্রদাি পদ্ধসি – 

 স্থাপিা পসরদল টি 

 প্রজয়াজজি পযিিঃংজযাগকৃি সমিার পরীক্ষাকরি 

 টঠকাদারজক ংজযাগ পযিিঃংজযাজগর সিজদটল প্রদাি 

• প্রজয়াজিীয় কাগজপত্র – 

   াজি টখা একটি আজবদি 

   ংসিষ্ট সাজবর পসরজলাসধ্ি সবজর কসপ (জসমর/ভবি 

মাসক/ ভাশাটিয়ার সিকি) 

 সবজচ্ছন্নকৃি ংজযাগ  পযিিঃংজযাগ করজির চাজজট এর 

পসরজলাসধ্ি কসপ  

েভয়েীভা    
িাৎক্ষসিক  

এক সপজ – ২০০/- 

তিন সপজ – ৪০০/-   



গ্রাহযকয অনুযযাযধ েংযমাগ তফজ্িন্ন  (এভটে)/ 

াে ডাউন 

• টবা প্রদাি পদ্ধসি – 

   টঠকাদারজক ংজযাগ সবজচ্ছজন্নর সিজদটল প্রদাি 

• প্রজয়াজিীয় কাগজপত্র – 

   াজি টখা একটি আজবদি 

   ংসিষ্ট সাজবর পসরজলাসধ্ি সবজর কসপ 

(জসমর/ভবি মাসক/ ভাশাটিয়ার সিকি) 

 ংজযাগ সবজচ্ছন্ন করজির চাজজট এর পসরজলাসধ্ি কসপ 

 েভয়েীভা 
িাৎক্ষসিক  

      এভটে  

      ১০০০/-  



 গ্রাহযকয অনুযযাযধ তফজ্িন্ন েংযমাগ 

ুনঃেংযমাগ  (এভটে)  

• টবা প্রদাি পদ্ধসি – 

 স্থাপিা পসরদল টি 

 প্রজয়াজজি পযিিঃংজযাগকৃি সমিার পরীক্ষাকরি 

 টঠকাদারজক ংজযাগ পযিিঃংজযাজগর সিজদটল প্রদাি 

• প্রজয়াজিীয় কাগজপত্র – 

   াজি টখা একটি আজবদি 

   ংসিষ্ট সাজবর পসরজলাসধ্ি সবজর কসপ (জসমর/ভবি 

মাসক/ ভাশাটিয়ার সিকি) 

 সবজচ্ছন্নকৃি ংজযাগ  পযিিঃংজযাগ করজির চাজজট এর 

পসরজলাসধ্ি কসপ  

েভয়েীভা    
িাৎক্ষসিক  

      এভটে  

      ১০০০/-  



তহোফ ফন্ধকযি  

• টবা প্রদাি পদ্ধসি – 

  ম্পূি ট সব পসরজলাধ্ র্াকজ টঠকাদারজক ংজযাগ 

সবজচ্ছজন্নর সিজদটল প্রদাি 

 সমিাজরর ব টজল সরসডং এ সব ইযয ও গ্রাকজক স্তান্তর 

• প্রজয়াজিীয় কাগজপত্র – 

   াজি টখা একটি আজবদি 

   ংসিষ্ট সাজবর সবজর কসপ (জসমর/ভবি মাসক/ 

ভাশাটিয়ার সিকি)  

 েভয়েীভা 
০৩ (সিি) সদি  

  সডমান্ড টিাজি উসিসখি িাকা 

  

পসরজলাধ্ পদ্ধসি: সিধ্ টাসরি বযাংক  



তভোয সাড়া (এরটে)  

• টবা প্রদাি পদ্ধসি – 

  স্থাপিা জি সমিার খযজ আিা ও পরীক্ষাকরি 

 সমিার টপাশার কারি উৎঘািি 

 ট অিযযায়ী সব প্রস্তুি ও গ্রাকজক মরিান্তর 

 গ্রাক কিৃটক সব পসরজলাধ্ ও সমিার জমা প্রদাি (টষ্টাজর সমিার 

মজযদ িা র্াকজ) 

 সমিার পরীক্ষাকরি ও ংজযাগ প্রদাি 

• প্রজয়াজিীয় কাগজপত্র – 

   াজি টখা একটি আজবদি 

   ংসিষ্ট সাজবর সবজর কসপ (জসমর/ভবি মাসক/ 

ভাশাটিয়ার সিকি)  

  েভয়েীভা  
০১ (এক) সদি  

সডমান্ড টিাজি 

উসিসখি িাকা 

  

পসরজলাধ্ পদ্ধসি: 

সিধ্ টাসরি বযাংক  



তভোয সাড়া (এভটে)  

• টবা প্রদাি পদ্ধসি – 

  স্থাপিা জি সমিার খযজ আিা ও পরীক্ষাকরি 

 সমিার টপাশার কারি উৎঘািি 

 ট অিযযায়ী সব প্রস্তুি ও গ্রাকজক মরিান্তর 

 গ্রাক কিৃটক সব পসরজলাধ্ ও সমিার জমা প্রদাি (টষ্টাজর সমিার 

মজযদ িা র্াকজ) 

 সমিার পরীক্ষাকরি ও ংজযাগ প্রদাি 

• প্রজয়াজিীয় কাগজপত্র – 

   াজি টখা একটি আজবদি 

   ংসিষ্ট সাজবর সবজর কসপ (জসমর/ভবি মাসক/ 

ভাশাটিয়ার সিকি)  

  েভয়েীভা  
০৩ (সিি) সদি  

সডমান্ড টিাজি 

উসিসখি িাকা 

  

পসরজলাধ্ পদ্ধসি: 

সিধ্ টাসরি বযাংক  



োতবে ড্র সাড়া 

• টবা প্রদাি পদ্ধসি – 

  স্থাপিা পসরদল টি কজর াসভট ড্রপ টপাশার কারি উৎঘািি 

 ট অিযযায়ী সব প্রস্তুি ও গ্রাকজক মরিান্তর 

 গ্রাক কিৃটক সব পসরজলাধ্ ও ংজযাগ প্রদাি 

• প্রজয়াজিীয় কাগজপত্র – 

   াজি টখা একটি আজবদি 

   ংসিষ্ট সাজবর সবজর কসপ (জসমর/ভবি মাসক/ 

ভাশাটিয়ার সিকি)  

  েভয়েীভা  
০১ (এক) সদি  

সডমান্ড টিাজি 

উসিসখি িাকা 

  

পসরজলাধ্ পদ্ধসি: 

সিধ্ টাসরি বযাংক  



োতবে ড্র চুতয 

• টবা প্রদাি পদ্ধসি – 

  স্থাপিা পসরদল টি কজর াসভট ড্রপ পসরমাি সিধ্ টারি 

 াসভট ড্রজপর পসরমাি অপসরবসিটি র্াকজ, সডমান্ড টিাি ির্য 

গ্রি 

 ট অিযযায়ী সব প্রস্তুি ও গ্রাকজক মরিান্তর 

 গ্রাক কিৃটক সব পসরজলাধ্ ও ংজযাগ প্রদাি 

• প্রজয়াজিীয় কাগজপত্র – 

 াজি টখা একটি আজবদি 

 ংসিষ্ট সাজবর পসরজলাসধ্ি সবজর কসপ (জসমর/ভবি মাসক/ 

ভাশাটিয়ার সিকি) / সডমান্ড টিাজির কসপ 

 র্ািায় দাসখকৃি জজসড এর কসপ 

  েভয়েীভা  
০১ (এক) সদি  

সডমান্ড টিাজি 

উসিসখি িাকা 

  

পসরজলাধ্ পদ্ধসি: 

সিধ্ টাসরি বযাংক  



বফদিুতিক তহোযফয নাভ তযফিন  
(এটি/এমটি/আবাসক/বাসিজজযক) 

• টবা প্রদাি পদ্ধসি – 

  স্থাপিা ও িার আজলপাজ এাকা পসরদল টি কজর ির্য যাচাই 

 সিব টাী প্রজকৌলীর সিকি অিযজমাদজির জিয টপল 

 অিযজমাদজির পর সডমান্ড টিাি ইযয ও গ্রাকজক স্তান্তর 

 গ্রাক কিৃটক সডমান্ড টিাি পসরজলাধ্  

 পরবিী মাজর সবজ িাম পসরবিটি 

• প্রজয়াজিীয় কাগজপত্র – 

 আজবদিকারীর স্বাক্ষর ম্বসি 2 (দযই) কসপ ছসব আজবদি  

 জািীয় পসরচয় পত্র / পাজপািট এর ফজিাকসপ 

 জসমর মাসকািা দস ও িামজারীর কাগজ,  

 পূজব টর ংজযাগ র্াকজ পসরজলাসধ্ি সবজর কসপ/সপ্র-টপইড কাজডটর কসপ 

  পূজব টর সিরাপত্তা জামািি মন্য় চাইজ পূজব টর মাসজকর অিাপসত্তিামা 

  েভয়েীভা  
  ০৫ (পাাঁচ) সদি   

সডমান্ড টিাজি 

উসিসখি িাকা 

  

পসরজলাধ্ পদ্ধসি: 

সিধ্ টাসরি বযাংক  



 তভোয যীক্ষাকযি (এরটে) 

• টবা প্রদাি পদ্ধসি – 

 সমিার পরীক্ষার সফ এর সডমান্ড টিাি প্রদাি 

 গ্রাক কিৃটক সডমান্ড টিাি পসরজলাধ্ 

 সমিার পরীক্ষা করি (সমিার টিষ্ট যাজব) 

 পরীক্ষার ফাফজ সভসত্তজি পরবিী বযবস্থা গ্রি 

• প্রজয়াজিীয় কাগজপত্র – 

   পসরজলাসধ্ি সবজর কসপ আজবদি কসপ 

   েভয়েীভা     

 ০৭ (াি) সদি  

এক সপজ – ২০০/- 

তিন সপজ – ৪০০/- 

এরটেতেটে   - ৬০০/- 

সমিাজরর ংজযাগ সবজচ্ছন্ন ও 

পযিিঃংজযাগ চাজট 

   



 তভোয যীক্ষাকযি (এভটে) 

• টবা প্রদাি পদ্ধসি – 

 সমিার পরীক্ষার সফ এর সডমান্ড টিাি প্রদাি 

 গ্রাক কিৃটক সডমান্ড টিাি পসরজলাধ্ 

 সমিার পরীক্ষা করি (সমিার টিষ্ট যাজব) 

 পরীক্ষার ফাফজ সভসত্তজি পরবিী বযবস্থা গ্রি 

• প্রজয়াজিীয় কাগজপত্র – 

   পসরজলাসধ্ি সবজর কসপ আজবদি কসপ 

   েভয়েীভা     

 ১০ (দল) সদি  

এভটে – ১০০০/- 

সমিাজরর ংজযাগ সবজচ্ছন্ন ও 

পযিিঃংজযাগ চাজট 

   



 গ্রাহযকয অনুযযাযধ গ্রাহক আতিনায় তভোয 

তযদ ন (এরটে)  

• টবা প্রদাি পদ্ধসি – 

 সমিার পসরদল টি চাজট এর সডমান্ড টিাি প্রদাি 

 গ্রাক কিৃটক সডমান্ড টিাি পসরজলাধ্ 

 গ্রাক আসিিায় সমিার পসরদল টি  

 পরীক্ষার ফাফজ সভসত্তজি পরবিী বযবস্থা গ্রি 

• প্রজয়াজিীয় কাগজপত্র – 

  পসরজলাসধ্ি সবজর কসপ আজবদি  

েভয়েীভা    
০৭ (াি) সদি  

 

এক সপজ- ১৫০/- 

তিন সপজ- ৩০০/- 

এরটেতেটে- ৫০০/- 

 

  



 গ্রাহযকয অনুযযাযধ গ্রাহক আতিনায় তভোয 

তযদ ন (এভটে)  

• টবা প্রদাি পদ্ধসি – 

 সমিার পসরদল টি চাজট এর সডমান্ড টিাি প্রদাি 

 গ্রাক কিৃটক সডমান্ড টিাি পসরজলাধ্ 

 গ্রাক আসিিায় সমিার পসরদল টি  

 পরীক্ষার ফাফজ সভসত্তজি পরবিী বযবস্থা গ্রি 

• প্রজয়াজিীয় কাগজপত্র – 

  পসরজলাসধ্ি সবজর কসপ আজবদি  

েভয়েীভা    
১২ (বার) সদি)   

এভটে – ১০০০/- 

এবং সমিাজরর 

ংজযাগ সবজচ্ছন্ন ও 

পযিিঃংজযাগ চাজট 

 



 েিাতযপ তযফিন 
(আবাসক জি বাসিজজযক) 

• টবা প্রদাি পদ্ধসি – 

 স্থাপিা পসরদল টি 

 বযবাজরর ধ্রি অিযযায়ী িযাসরফ পসরবিটজির প্রস্তাব টপল 

ও অিযজমাদি 

 পরবিী মাজর সবজ িযাসরফ পসরবিটি 

• প্রজয়াজিীয় কাগজপত্র – 

  পসরজলাসধ্ি সবজর কসপ আজবদি 

 টেড াইজন্স এর কসপ ( সিকিস্থ টপৌরভা/সটি 

কজপ টাজরলি এর অসফ) 

  ভবি বযবাজরর জিয রাজউক/যর্াযর্ কিৃটপক্ষ এর 

অিযজমাদজির কসপ 

 



 েিাতযপ তযফিন 
(বাসিজজযক জি আবাসক) 

• টবা প্রদাি পদ্ধসি – 

 স্থাপিা পসরদল টি 

 বযবাজরর ধ্রি অিযযায়ী িযাসরফ পসরবিটজির প্রস্তাব টপল 

ও অিযজমাদি 

 পরবিী মাজর সবজ িযাসরফ পসরবিটি 

• প্রজয়াজিীয় কাগজপত্র – 

  পসরজলাসধ্ি সবজর কসপ আজবদি 

 



 েিাতযপ তযফিন 

(আবাসক জি সলল্প ) 

• টবা প্রদাি পদ্ধসি – 

 স্থাপিা পসরদল টি 

 বযবাজরর ধ্রি অিযযায়ী িযাসরফ পসরবিটজির প্রস্তাব টপল ও অিযজমাদি 

 পরবিী মাজর সবজ িযাসরফ পসরবিটি 

• প্রজয়াজিীয় কাগজপত্র – 

  পসরজলাসধ্ি সবজর কসপ আজবদি 

  টেড াইজন্স এর কসপ ( সিকিস্থ টপৌরভা/সটি কজপ টাজরলি এর অসফ) 

  ভবি বযবাজরর জিয রাজউক/যর্াযর্ কিৃটপক্ষ এর অিযজমাদজির কসপ 

 সসমজিড টকাম্পািীর টক্ষজত্র াটিটসফজকি অব ইিকজপ টাজরলি ও 

টমজমাজরন্ডাম অব আটিটকযা এর িযাসয়ি কসপ ( টরজজষ্টার অব জজয়ন্ট 

েক জি) 

 ভাশাটিয়ার টক্ষজত্র জসম/ভবজির ভাশার চুজিপজত্রর ফজিাকসপ ও মাসজকর 

ম্মসি পত্র ( (জসম/ভবি মাসজকর সিকি) 

 



 েিাতযপ তযফিন 
(সলল্প জি আবাসক) 

• টবা প্রদাি পদ্ধসি – 

 স্থাপিা পসরদল টি 

 বযবাজরর ধ্রি অিযযায়ী িযাসরফ পসরবিটজির প্রস্তাব টপল 

ও অিযজমাদি 

 পরবিী মাজর সবজ িযাসরফ পসরবিটি 

• প্রজয়াজিীয় কাগজপত্র – 

  পসরজলাসধ্ি সবজর কসপ আজবদি 

 



 অস্থায়ী েংযমাগ প্রিিাহায ও জাভানি 

উযতারন (এরটে) 

• টবা প্রদাি পদ্ধসি – 

 স্থাপিা জি সমিার খযজ আিা, সমিার পরীক্ষা,  

 পরীক্ষায় সমিার টঠক র্াকজ, ব টজল সমিার সরসডং এর সব 

 বযিযয় জ সমিার টিষ্ট সরজপািট অিযযায়ী বযবস্থা গ্রি 

 অবসলষ্ট জামািজির িাকা টফরি প্রদাজির সিসমত্ত অর্ ট ও সাব 

সবভাজগ টপ্ররি 

 অর্ ট ও সাব সবভাগ কিৃটক টচক ইযয 

 টচক গ্রাকজক স্তান্তর 

• প্রজয়াজিীয় কাগজপত্র – 

  পসরজলাসধ্ি সবজর কসপ আজবদি 

  জামািজির সবজর মূ কসপ জমা দাি 

েভয়েীভা       

০৫ (পাাঁচ) সদি  



 অস্থায়ী েংযমাগ প্রিিাহায ও জাভানি 

উযতারন (এরটে) 

• টবা প্রদাি পদ্ধসি – 

 স্থাপিা জি সমিার খযজ আিা, সমিার পরীক্ষা,  

 পরীক্ষায় সমিার টঠক র্াকজ, ব টজল সমিার সরসডং এর সব 

 বযিযয় জ সমিার টিষ্ট সরজপািট অিযযায়ী বযবস্থা গ্রি 

 অবসলষ্ট জামািজির িাকা টফরি প্রদাজির সিসমত্ত অর্ ট ও সাব 

সবভাজগ টপ্ররি 

 অর্ ট ও সাব সবভাগ কিৃটক টচক ইযয 

 টচক গ্রাকজক স্তান্তর 

• প্রজয়াজিীয় কাগজপত্র – 

  পসরজলাসধ্ি সবজর কসপ আজবদি 

  জামািজির সবজর মূ কসপ জমা দাি 

েভয়েীভা       

১৪ (টচৌদ্দ) সদি   



 অস্থায়ী েংযমাগ প্রিিাহায ও জাভানি 

উযতারন (এভটে) 

• টবা প্রদাি পদ্ধসি – 

 স্থাপিা জি সমিার খযজ আিা, সমিার পরীক্ষা,  

 পরীক্ষায় সমিার টঠক র্াকজ, ব টজল সমিার সরসডং এর সব 

 বযিযয় জ সমিার টিষ্ট সরজপািট অিযযায়ী বযবস্থা গ্রি 

 অবসলষ্ট জামািজির িাকা টফরি প্রদাজির সিসমত্ত অর্ ট ও সাব 

সবভাজগ টপ্ররি 

 অর্ ট ও সাব সবভাগ কিৃটক টচক ইযয 

 টচক গ্রাকজক স্তান্তর 

• প্রজয়াজিীয় কাগজপত্র – 

  পসরজলাসধ্ি সবজর কসপ আজবদি 

  জামািজির সবজর মূ কসপ জমা দাি 

েভয়েীভা       

১৪ (টচৌদ্দ) সদি  



 ফহিুর বফযনয সরাড ছাড়ত্র  
(সিম টাজির পূজব ট) 

• টবা প্রদাি পদ্ধসি – 

 স্থাপিা পসরদল টি ও কাসরগরী ির্য সপ এন্ড সড সবভাজগ টপ্ররি 

 সপ এন্ড সড সবভাগ কিৃটক টাড ছাশপজত্রর আজবদি অিযজমাদি/ বাসি 

 অিযজমাদি জ, সিধ্ টাসরি সফ পসরজলাজধ্র জিয পত্র প্রদাি 

 বাসি জ, িাাও গ্রাকজক পত্র দ্নারা জাসিজয় টদয়া 

 টপ-অডটার প্রাসি াজপজক্ষ টাড ছাশপত্র জাসর 

• প্রজয়াজিীয় কাগজপত্র – 

 গ্রাজকর আজবদি এর কসপ  

 টমাি টাজডর পসরমাি 

 ভবজির সিম টািকা শুু ও মাসি ময়ীমা 

 স্থাপিার টাজকলি মযাপ 

  িামজারী (আরএ/সটি জসরপ) এর কসপ (ভূসম অসফ জি) 

  রাজউক/টপৌরভা/সটি কজপ টাজরলি অসফজ জমা জক্ষয প্রস্তাসবি িকলার কসপ (ংসিষ্ট 

আসকটজিক্ট জি) 

 ববদযযসিক উপজদষ্টা কিৃটক প্রিীি প্রসিটি টলাজরর ববদযযসিক টাজডর সবস্তাসরি সাব  

েভয়েীভা       

১৫ (পজির) সদি  

সেফায ভূরি:  

পজত্র উজিসখি িাকা 



 উচ্চচা েংযমাগ গ্রহযিয ূযফ  সরাড ছাড়ত্র  

(250 সকিঃওিঃ টাজডর উজব ট জ) 

• টবা প্রদাি পদ্ধসি – 

 স্থাপিা পসরদল টি ও কাসরগরী ির্য সপ এন্ড সড সবভাজগ টপ্ররি 

 সপ এন্ড সড সবভাগ কিৃটক টাড ছাশপজত্রর আজবদি অিযজমাদি/ বাসি 

 অিযজমাদি জ, সিধ্ টাসরি সফ পসরজলাজধ্র জিয পত্র প্রদাি 

 বাসি জ, িাাও গ্রাকজক পত্র দ্নারা জাসিজয় টদয়া 

 টপ-অডটার প্রাসি াজপজক্ষ টাড ছাশপত্র জাসর 

• প্রজয়াজিীয় কাগজপত্র – 

 গ্রাজকর আজবদি এর কসপ  

 টমাি টাজডর পসরমাি 

 ভবজির সিম টািকা শুু ও মাসি ময়ীমা 

 স্থাপিার টাজকলি মযাপ 

  িামজারী (আরএ/সটি জসরপ) এর কসপ (ভূসম অসফ জি) 

  রাজউক/টপৌরভা/সটি কজপ টাজরলি অসফজ জমা জক্ষয প্রস্তাসবি িকলার কসপ (ংসিষ্ট 

আসকটজিক্ট জি) 

 ববদযযসিক উপজদষ্টা কিৃটক প্রিীি প্রসিটি টলাজরর ববদযযসিক টাজডর সবস্তাসরি সাব  

েভয়েীভা       

১৫ (পজির) সদি 

(সবিরি টিিওয়াজকট 

টাড ংকয াি 

াজপজক্ষ)  

সেফায ভূরি:  

পজত্র উজিসখি িাকা 



 তডযাজ্জে স্কীযভয আওিায় নিুন এরটে  

(0.4 টকসভ াইি সিম টাি) 

• টবা প্রদাি পদ্ধসি – 

 ক) স্থাপিা পসরদল টি কজর কাসরগরী প্রসিজবদি প্রস্তুিপূব টক দাসখকৃি 

আজবদি প্রাক্কি সপ এন্ড সড সবভাজগ টপ্ররি 

 খ) সপ এন্ড সড সবভাগ কিৃটক সডজাইি প্রাক্কি যাচাই করি ও  

অিযজমাদি প্রদাি 

 গ) িাকা জমা টদয়ার জিয সপ এন্ড সড সবভাগ কিৃটক পত্র জাসর 

 ঘ) টপ-অডটার/টচজকর মাধ্যজম িাকা জমা দাি 

 ঙ) াইি সিম টাজির জিয প্রকল্প সবভাজগ টপ্ররি 

• প্রজয়াজিীয় কাগজপত্র – 

 ক) গ্রাজকর আজবদি এর কসপ  

 খ) স্থাপিার টাজকলি মযাপ  

েভয়েীভা       

১৫ (পজির) সদি 

সেফায ভূরি:  

গ্রাক স্থাপিায় ংজযাগ 

যসবধ্া টৃষ্টর অবকাঠাজমার 

ধ্রি অিযযায়ী টবার মূয 

সিধ্ টারি করা য় 



 বফদিুতিক তফিযি রাইন স্থানান্তয 

• টবা প্রদাি পদ্ধসি – 

 ক) স্থাপিা পসরদল টি কজর কাসরগরী প্রসিজবদি প্রস্তুিপূব টক দাসখকৃি 

আজবদি প্রাক্কি সপ এন্ড সড সবভাজগ টপ্ররি 

 খ) সপ এন্ড সড সবভাগ কিৃটক সডজাইি প্রাক্কি যাচাই করি ও অিযজমাদি 

প্রদাি 

 গ) িাকা জমা টদয়ার জিয সপ এন্ড সড সবভাগ কিৃটক পত্র জাসর 

 ঘ) টপ-অডটার/টচজকর মাধ্যজম িাকা জমা দাি 

 ঙ) াইি সিম টাজির জিয প্রকল্প সবভাজগ টপ্ররি 

• প্রজয়াজিীয় কাগজপত্র – 

 ক) গ্রাজকর আজবদি এর কসপ  

 খ) স্থাপিার টাজকলি মযাপ 

 গ) ভবজির টক্ষজত্র, রাজউক/টপৌরভা/সটি কজপ টাজরলি কিৃটক অিযজমাসদি 

প্ল্যাজির কসপ (ংসিষ্ট রাজউক/টপৌরভা/সটি কজপ টাজরলি এর অসফ ) 

েভয়েীভা       

১৫ (পজির) সদি 

সেফায ভূরি:  

সডমান্ড টিাজি 

উসিসখি িাকা  



 গ্রাহযকয অনুযযাযধ তডওএপতে তযফিন  

(টডজকা কিৃটক মাামা রবরা )  

• টবা প্রদাি পদ্ধসি – 

 ক) স্থাপিা পসরদল টি 

 খ) টষ্টার জি মাামা ংগ্র লাি ডাউি গ্রি 

 গ) মাামা স্থাপি ও রবরা স্বাভাসবক করি 

• প্রজয়াজিীয় কাগজপত্র – 

 ক) গ্রাজকর আজবদি এর কসপ 

 খ) পসরজলাসধ্ি সবজর কসপ 

 গ) সডওএফস এর মূয, এর স্থাপি চাজট এবং লাি ডাউি সফ এর 

পসরজলাসধ্ি কসপ 

 

েভয়েীভা       

০১ (এক) সদি 

সেফায ভূরি: 

সডমান্ড টিাজি 

উসিসখি িাকা  

 



 গ্রাহযকয অনুযযাযধ তডওএপতে তযফিন 
(আজবদিকারী কিৃটক মাামা রবরা করজ) 

 
• টবা প্রদাি পদ্ধসি – 

 ক)স্থাপিা পসরদল টি 

 খ) আজবদিকারী কিৃটক মাামা রবরাকরি 

 গ) লাি ডাউি গ্রি 

 ঘ) মাামা স্থাপি ও রবরা স্বাভাসবক করি 

• প্রজয়াজিীয় কাগজপত্র – 

 ক) গ্রাজকর আজবদি এর কসপ 

 খ) পসরজলাসধ্ি সবজর কসপ 

 গ) সডওএফস  এর স্থাপি চাজট এবং লাি ডাউি সফ এর পসরজলাসধ্ি 

কসপ 

 

েভয়েীভা       

০১ (এক) সদি 

সেফায ভূরি: 

সডমান্ড টিাজি 

উসিসখি িাকা  

 



 গ্রাহযকয অনুযযাযধ রাইযেতনং অিাযযষ্টায তযফিন 
(টডজকা কিৃটক মাামা রবরা করজ) 

• টবা প্রদাি পদ্ধসি – 

 ক) স্থাপিা পসরদল টি 

 খ) টষ্টার জি মাামা ংগ্র লাি ডাউি গ্রি 

 গ) মাামা স্থাপি ও রবরা স্বাভাসবক  করি 

• প্রজয়াজিীয় কাগজপত্র – 

 ক) গ্রাজকর আজবদি এর কসপ 

 খ) পসরজলাসধ্ি সবজর কসপ 

 গ) াইজিসিং অযাজরষ্টার এর মূয, এর স্থাপি চাজট এবং লাি ডাউি 

সফ এর পসরজলাসধ্ি কসপ 

েভয়েীভা       

০১ (এক) সদি 

সেফায ভূরি: 

সডমান্ড টিাজি 

উসিসখি িাকা  

 



 গ্রাহযকয অনুযযাযধ রাইযেতনং অিাযযষ্টায তযফিন 

(আজবদিকারী কিৃটক মাামা রবরা করজ) 

• টবা প্রদাি পদ্ধসি – 

 ক) স্থাপিা পসরদল টি 

 খ) আজবদিকারী কিৃটক মাামা রবরাকরি 

 গ) লাি ডাউি গ্রি 

 ঘ) মাামা স্থাপি ও রবরা স্বাভাসবক করি 

• প্রজয়াজিীয় কাগজপত্র – 

 ক) গ্রাজকর আজবদি এর কসপ 

 খ) পসরজলাসধ্ি সবজর কসপ 

 গ) াইজিসিং অযাজরষ্টার এর স্থাপি চাজট এবং লাি ডাউি সফ এর 

পসরজলাসধ্ি কসপ 

েভয়েীভা       

০১ (এক) সদি 

সেফায ভূরি: 

সডমান্ড টিাজি 

উসিসখি িাকা  

 



 গ্রাহযকয অনুযযাযধ তডওএপতে ও রাইযেতনং অিাযযষ্টায 

তযফিন (টডজকা কিৃটক মাামা রবরা করজ ) 

• টবা প্রদাি পদ্ধসি – 

 ক) স্থাপিা পসরদল টি 

 খ) টষ্টার জি মাামা ংগ্র লাি ডাউি গ্রি 

 গ) মাামা স্থাপি ও রবরা স্বাভাসবক করি 

• প্রজয়াজিীয় কাগজপত্র – 

 ক) গ্রাজকর আজবদি এর কসপ 

 খ) পসরজলাসধ্ি সবজর কসপ 

 গ) সডওএফস ও াইজিসিং অযাজরষ্টার এর মূয, এর স্থাপি চাজট এবং 

লাি ডাউি সফ এর পসরজলাসধ্ি কসপ 

েভয়েীভা       

০১ (এক) সদি 

সেফায ভূরি: 

সডমান্ড টিাজি 

উসিসখি িাকা  

 



 গ্রাহযকয অনুযযাযধ তডওএপতে ও রাইযেতনং অিাযযষ্টায 

তযফিন (আজবদিকারী কিৃটক মাামা রবরা 

করজ)  

• টবা প্রদাি পদ্ধসি – 

 ক) স্থাপিা পসরদল টি 

 খ) আজবদিকারী কিৃটক মাামা রবরাকরি 

 গ) লাি ডাউি গ্রি 

 ঘ) মাামা স্থাপি ও রবরা স্বাভাসবক করি 

• প্রজয়াজিীয় কাগজপত্র – 

 ক) গ্রাজকর আজবদি এর কসপ 

 খ) পসরজলাসধ্ি সবজর কসপ 

 গ) সডওএফস ও াইজিসিং অযাজরষ্টার এর স্থাপি চাজট এবং লাি 

ডাউি সফ এর পসরজলাসধ্ি কসপ 

েভয়েীভা       

০১ (এক) সদি 

সেফায ভূরি: 

সডমান্ড টিাজি 

উসিসখি িাকা  

 



 গ্রাহযকয অনুযযাযধ তডওএপতে, রাইযেতনং অিাযযষ্টায ও  

চিাযনর স্থান (আজবদিকারী কিৃটক মাামা রবরা করজ) 

• টবা প্রদাি পদ্ধসি – 

 ক) স্থাপিা পসরদল টি 

 খ) আজবদিকারী কিৃটক মাামা রবরাকরি 

 গ) লাি ডাউি গ্রি 

 ঘ) মাামা স্থাপি ও রবরা স্বাভাসবক করি 

• প্রজয়াজিীয় কাগজপত্র – 

 ক) গ্রাজকর আজবদি এর কপ 

 খ) পসরজলাসধ্ি সবজর কসপ 

 গ) সডওএফস, াইজিসিং অযাজরষ্টার ও চযাজি এর স্থাপি চাজট এবং 

লাি ডাউি সফ এর পসরজলাসধ্ি কসপ 

েভয়েীভা       

০১ (এক) সদি 

সেফায ভূরি: 

সডমান্ড টিাজি 

উসিসখি িাকা  

 



 গ্রাহযকয অনুযযাযধ তডওএপতে, রাইযেতনং অিাযযষ্টায ও  

চিাযনর স্থান (টডজকা কিৃটক মাামা রবরা করজ) 

• টবা প্রদাি পদ্ধসি – 

 ক) স্থাপিা পসরদল টি 

 খ) আজবদিকারী কিৃটক মাামা রবরাকরি 

 গ) লাি ডাউি গ্রি 

 ঘ) মাামা স্থাপি ও রবরা স্বাভাসবক করি 

• প্রজয়াজিীয় কাগজপত্র – 

 ক) গ্রাজকর আজবদি এর কপ 

 খ) পসরজলাসধ্ি সবজর কসপ 

 গ) সডওএফস, াইজিসিং অযাজরষ্টার ও চযাজি এর মূয,স্থাপি চাজট 

এবং লাি ডাউি সফ এর পসরজলাসধ্ি কসপ 

েভয়েীভা       

০১ (এক) সদি 

সেফায ভূরি: 

সডমান্ড টিাজি 

উসিসখি িাকা  

 



 তভোয তযতডং কাড তযফিন  
(পযরািি কাডট টল জয় টগজ)  

• টবা প্রদাি পদ্ধসি – 

 ংসিষ্ট লাখা জি সরসডং কাডট ংগ্র কজর গ্রাকজক প্রদাি।  

 

• প্রজয়াজিীয় কাগজপত্র – 

 ক) গ্রাজকর আজবদি এর কসপ 

 খ) পসরজলাসধ্ি সবজর কসপ 

 গ) পযরািি সরসডং কাডট টফরি প্রদাি  

েভয়েীভা       

০১ (এক) সদি 

সেফায ভূরি: 

সডমান্ড টিাজি 

উসিসখি িাকা  

 



 তভোয তযতডং কাড তযফিন  
(াসরজয় টগজ) 

• টবা প্রদাি পদ্ধসি – 

 ংসিষ্ট লাখা জি সরসডং কাডট ংগ্র কজর গ্রাকজক প্রদাি।  

 

• প্রজয়াজিীয় কাগজপত্র – 

 ক) গ্রাজকর আজবদি এর কসপ 

 খ) পসরজলাসধ্ি সবজর কসপ 

 গ) জজসডর কসপ। 

েভয়েীভা       

০১ (এক) সদি 

সেফায ভূরি: 

সডমান্ড টিাজি 

উসিসখি িাকা  

 



 তপ্র-সইড তভোযযয স্মাে কাড তযফিন  
(পযরািি কাডট িষ্ট জয় টগজ) 

• টবা প্রদাি পদ্ধসি – 

 ংসিষ্ট লাখা জি সরসডং কাডট ংগ্র কজর গ্রাকজক প্রদাি।  

 

• প্রজয়াজিীয় কাগজপত্র – 

 ক) গ্রাজকর আজবদি এর কসপ 

 খ) পযরািি স্মািট কাডট টফরি প্রদাি। 

েভয়েীভা       

০১ (এক) সদি 

সেফায ভূরি: 

সডমান্ড টিাজি 

উসিসখি িাকা  

 



 তপ্র-সইড তভোযযয স্মাে কাড তযফিন 

(াসরজয় টগজ) 

• টবা প্রদাি পদ্ধসি – 

 ংসিষ্ট লাখা জি সরসডং কাডট ংগ্র কজর গ্রাকজক প্রদাি।  

 

• প্রজয়াজিীয় কাগজপত্র – 

 ক) গ্রাজকর আজবদি এর কসপ 

 খ) জজসডর কসপ। 

েভয়েীভা       

০১ (এক) সদি 

সেফায ভূরি: 

সডমান্ড টিাজি 

উসিসখি িাকা  

 




