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(অঃ পৃঃ দ্রঃ) 

 

 

 

 
 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

 

 
দফা প্রদান প্রততশ্রুতত   

(Citizen’s Charter) 
ফ বশল ারনাগাদ: ১৮/০৮/২০২০ তি: 

 

 
অথ ব তফবাগ 

অথ ব ভন্ত্রণারয় 

ফাাংরাদদ তচফারয় 

www.mof.gov.bd 

http://www.mof.gov.bd/
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(অঃ পৃঃ দ্রঃ) 

 

অথ ব তফবাশগয রূকল্প  (Vision), অতবরক্ষ্য (Mission), 

 
 

১.১। রূকল্প  (Vision):  দূযদী  দেকই যকাতয আথ ব-ব্যফস্থানা তনতিতকযণ। 

 

১.২।     অতবরক্ষ্য (Mission): তফচক্ষ্ণ আতথ বক নীতত প্রণয়ন  সুষু্ঠ আথ ব-ব্যফস্থানায ভাধ্যশভ াভতিক অথ বননততক তস্থততীরতা ফজায় যাখা  যকাশযয আতথ বক 

শৃঙ্খরা তনতিতকযণ। 

 

 

 

নাগতযক দফা 

 

ক্র:নাং দফায নাভ দফা প্রদান দ্ধতত প্রশয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাতিস্থান দফায মূল্য 

এফাং তযশাধ 

দ্ধতত 

দফা প্রদাশনয 

ভয়ীভা 

(কভ বতদফ) 

দাতয়ত্বপ্রাি কভ বকতবা (নাভ, দফী, দপান 

নম্বয  ই-দভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 

যাতয নাগতযক দফা দনই। 
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(অঃ পৃঃ দ্রঃ) 

 

দািতযক দফা 

 

ক্র 

নাং 

দফায নাভ দফা প্রদান দ্ধতত প্রশয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাতিস্থান দফায মূল্য এফাং 

তযশাধ দ্ধতত 

দফা প্রদাশনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি কভ বকতবা (নাভ,দতফ,শপান নম্বয  

 ই-দভইর) 

1  তএন্ডএতজ/ততজএ ‘য 

কাম বারশয়য দ সৃজন 

১. তফদ্যভান তফতধ/তফধান 

অনুযশণ জনপ্রান 

ভন্ত্রণারয়  অথ ব 

তফবাশগয ব্যয় তনয়ন্ত্রণ 

অনুতফবাশগয ম্মতত গ্রণ 

কযায য প্রস্তাতফত শদয 

দফতন দের অথ ব তফবাশগয 

ফাস্তফায়ন অনুতফবাগ শত 

মাচাই কযা য়। 

২. প্রাতনক উন্নয়ন 

াংক্রান্ত তচফ কতভটিয 

সুাতযশয তবতিশত 

প্রশমাজযশক্ষ্শত্র ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রীয দয় 

অনুশভাদনক্রশভ যকাতয 

ভঞ্জুতয আশদ জাতয কযা 

য়। 

১. তএন্ডএতজ/ততজএ কাম বারশয়য প্রস্তাফ, 

২. দ সৃজশনয দমৌতিকতা, 

৩. যাজস্ব খাশত দ সৃজশনয তনধ বাতযত ছক, 

৪. তনশয়াগতফতধয কত, 

৫. তফদ্যভান াাংগঠতনক কাঠাশভায তযাতয়ত 

অনুতরত, 

৬. দ সৃজশন জনপ্রান, অথ ব তফবাশগয ব্যয় 

তনয়ন্ত্রণ অনুতফবাশগয এফাং দক্ষ্ত্র তফশশল ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রীয ন্মতত শত্রয তযাতয়ত অনুতরত। 

প্রাতিস্থানঃ  এন্ড এভ ম্যানুয়যার 

তফনামূশল্য ৯০ কভ বতদফ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

মৄগ্ম-তচফ 

প্রান-২ অতধাখা 

দপানঃ ৯৫১৫৫৩৭ 

ই-দভইরঃ mahad@finance.gov.bd 

 

2  তএন্ডএতজ/ততজএ ‘য 

কাম বারশয়য অস্থায়ী দ 

াংযক্ষ্ণ 

তফদ্যভান তফতধ/তফধান 

অনুযশণ জনপ্রান 

ভন্ত্রণারয়  অথ ব 

তফবাশগয ব্যয় তনয়ন্ত্রণ 

অনুতফবাশগয ম্মতত গ্রণ 

কযায য যকাতয ভঞ্জুতয 

আশদ জাতয কযা য়। 

১. তএন্ডএতজ/ততজএ কাম বারশয়য প্রস্তাফ, 

২. যাজস্ব খাশত দ সৃজশনয তনধ বাতযত ছক, 

৩. তনশয়াগতফতধয কত, 

৪. দ সৃজশনয আশদশয তযাতয়ত অনুতরত, 

৫.  অস্থায়ী স্থানান্ততযত/সৃজনৃতত দুলতর ফছয 

তবতিক াংযক্ষ্শণ ারনাগাদ জনপ্রান  ভন্ত্রণারয়, 

অথ ব তফবাগ-এয যকাতয আশদয 

তযাতয়ত অনুতরত। 

তফনামূশল্য ৯০ কভ বতদফ 

3  তএন্ডএতজ/ততজএ’য 

কাম বারশয়য দ স্থায়ীকযণ 

তফদ্যভান তফতধ/তফধান 

অনুযশণ জনপ্রান 

ভন্ত্রণারয়  অথ ব 

তফবাশগয ব্যয় তনয়ন্ত্রণ 

অনুতফবাশগয ম্মতত গ্রণ 

কযায য যকাতয ভঞ্জুতয 

আশদ জাতয কযা য়। 

১. তএন্ডএতজ/ততজএ কাম বারশয়য প্রস্তাফ, 

২. যাজস্ব খাশত দ সৃজশনয আশদ, 

৩. তনশয়াগতফতধয কত, 

৪. তফদ্যভান াাংগঠতনক কাঠাশভায তযাতয়ত 

অনুতরত, 

৫. দ সৃজশন জনপ্রান, অথ ব তফবাগ এফাং দক্ষ্শত্র 

তফশশল ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয ন্মতত শত্রয 

তযাতয়ত অনুতরত। 

তফনামূশল্য ৯০ কভ বতদফ 

mailto:mahad@finance.gov.bd
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(অঃ পৃঃ দ্রঃ) 

 

 

 

ক্র 

নাং 

দফায নাভ দফা প্রদান দ্ধতত প্রশয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাতিস্থান দফায মূল্য এফাং 

তযশাধ দ্ধতত 

দফা প্রদাশনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি কভ বকতবা (নাভ,দতফ,শপান নম্বয  

ই-দভইর) 

4  তএন্ডএতজ/ততজএ’য 

কাম বারশয়য কভ বকতবাশদয 

চাকুযী স্থায়ীকযণ 

আশফদন ায়ায য 

াংতিি তনশয়াগ তফতধভারা 

অনুমায়ী উমৄি 

কর্তবশক্ষ্য 

অনুশভাদনক্রশভ যকাতয 

আশদ জাতয কযা য়। 

১. তনশয়াগত্র, 

২. তফবাগীয় যীক্ষ্া াশয দগশজে, 

৩. তফবাগীয় প্রতক্ষ্শণয নদ, 

৪. বুতনয়াদী প্রতক্ষ্শণয নদ, 

৫. ACR-এয মূল্যায়ন, 

৬. তনশয়াগতফতধ। 

তফনামূশল্য ১০ কভ বতদফ  

 

 

 

 

 

             

মৄগ্ম-তচফ 

প্রান-২ অতধাখা 

দপানঃ ৯৫১৫৫৩৭ 

ই-দভইরঃ mahad@finance.gov.bd 

 

5  তফতএ (তনঃ  তঃ) 

কযাডায কভ বকতবা  ভা 

তাফ তনযীক্ষ্ক  তনয়ন্ত্রক 

এয কাম বারশয়য নন-কযাডায 

কভ বকতবাশদয শদান্নতত 

প্রস্তাফ প্রাতিয য বায 

ভাধ্যশভ তদ্ধান্ত গ্রণপূফ বক 

যকাতয আশদ জাতয 

কযা য়। 

১. াংতিি দিশযয প্রস্তাফ। 

২. শূন্য শদয তাফ প্রতযয়ন। 

৩. তফবাগীয়/দূনীতত াংক্রান্ত প্রততশফদন। 

৪. চাকুতয স্থায়ীকযশণয আশদ ত্র। 

তফনামূশল্য ৩০ কভ বতদফ 

6  তএন্ডএতজ/ততজএ’য 

কাম বারশয়য দািতযক 

দেতরশপান ভঞ্জুযী 

প্রস্তাফ প্রাতিয য 

তফদ্যভান দেতরশপান 

নীততভারায ২০০৪ এয 

আশরাশক প্রাতনক  

আতথ বক ক্ষ্ভতা অ বণ 

নীততভারা দভাতাশফক 

মথামথ ম বাশয়য 

অনুশভাদনক্রশভ যকাতয 

আশদ জাতয কযা য়। 

১. তনধ বাতযত ছশক মথামথ কর্তবশক্ষ্য ভাধ্যশভ 

আশফদন। 

 

তনধ বাতযত ছক প্রাতিস্থানঃ দেতরশপান নীততভারা-

২০০৪। 

তফনামূশল্য ১০ কভ বতদফ 

 

mailto:mahad@finance.gov.bd


5 

 

(অঃ পৃঃ দ্রঃ) 

 

 

ক্র 

নাং 

দফায নাভ দফা প্রদান দ্ধতত প্রশয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাতিস্থান দফায মূল্য এফাং 

তযশাধ দ্ধতত 

দফা প্রদাশনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি কভ বকতবা (নাভ,দতফ,শপান 

নম্বয  ই-দভইর) 

7  ততত প্রকশল্পয  জন্য 

তবতজএপ (VGF-

Viability Gap 

Financing) খাত শত 

আতথ বক ায়তা প্রদান 

ততত প্রকশল্পয জন্য 

তবতজএপ (VGF-

Viability Gap 

Financing) খাত 

শত আতথ বক ায়তা 

প্রাতিয জন্য প্রকল্প 

ফাস্তফায়ন কর্তবশক্ষ্য 

প্রস্তাশফয তবতিশত ম্ভাব্য 

আতথ বক ায়তায 

দমৌতিকতা যীক্ষ্া, বা 

আফান, এপ্রাইশজর 

কতভটিয বায জন্য 

কাম বত্র, কাম বতফফযণী 

প্রণয়ন  যকাতয 

আশদ জাতয 

১. ততত অতপশয  সুাতয ভন্ত্রণারয়/তফবাগ শত 

তবতজএপ প্রস্তাফ প্রাতি, 

২. তনধ বাতযত পযশভ আশফদন, 

৩. প্রকল্প ব্যশয়য তফস্তাতযত তফফযণী, 

৪. তফস্তাতযত ভীক্ষ্া প্রততশফদন। 

তফনামূশল্য ৩০ কভ বতদফ  

 

 

 

 

 

 

 

 

ঃ/তঃ ঃ তচফ 

তবতজএপাখা 

দপানঃ ৯৫৮৫১৩০ 

8  ততত প্রকশল্পয জন্য  

 কাতযগতয ায়তা পান্ড 

(TAF-Technical 

Assistance 

Financing) খাত শত 

অথ ব ছাড়  

মথামথ কর্তবশক্ষ্য 

ভাশধ্যভ ততত অতপশয 

আশফদন ায়ায য 

যীক্ষ্া-তনযীক্ষ্াপূফ বক  

মথামথ কর্তবশক্ষ্য 

অনুশভাদন গ্রণ কশয অথ ব 

ছাশড়য জন্য প্রশয়াজনীয় 

কাম বক্রভ গ্রণ 

১. ততত অতপশয প্রস্তাফ প্রাতি, 

২. ভয়তবতিক তযকল্পনা, 

৩. তফগত  ফছশযশয ব্যশয়য তফফযণী, 

৪. ব্যাাংক তাফ তফফযণী। 

তফনামূশল্য ১৫ কভ বতদফ 
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(অঃ পৃঃ দ্রঃ) 

 

 

ক্র 

নাং 

দফায নাভ দফা প্রদান দ্ধতত প্রশয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাতিস্থান দফায মূল্য এফাং 

তযশাধ দ্ধতত 

দফা প্রদাশনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি কভ বকতবা (নাভ,দতফ,শপান 

নম্বয  ই-দভইর) 

9  এএরএ ম্পাদশন চূড়ান্ত  

অনুশভাদন। 

প্রাতনক ভন্ত্রণারশয়য 

প্রস্তাশফয দপ্রতক্ষ্শত রগ্নী  

পুনরগ্নী পুতস্তকায 

তবাফরীয আশরাশক 

 যীক্ষ্া-তনযীক্ষ্াপূফ বক নতথ 

উস্থাশনয ভাধ্যশভ 

অনুশভাদশনয য 

াংতিিশদয উতস্থততশত 

এএরএ স্বাক্ষ্তযত য় 

ক) প্রাতনক ভন্ত্রণারশয়য প্রস্তাফ; 

খ) মূর ঋণচুতিয কত; 

গ) পুণ: ঋণচুতিয কত; 

তফনামূশল্য ১৫ কভ বতদফ দভা: দতৌতদুর ইরাভ 

উতচফ (ফাশজে-৩) 

দপানঃ ৯৫৬৩১৮৬ 

ই-দভইরঃ touhidju79@gmail.com 

(খাদ্য ভন্ত্রণারয় এফাং দুশম বাগ ব্যফস্থানা  

ত্রাণ ভন্ত্রণারয়-াংক্রান্ত তফলশয়য জন্য) 

10  যাজস্ব ফাশজে শত অনুদান 

প্রাি প্রততষ্ঠাশনয ফযাদ্দৃতত 

অশথ বয তফবাজশন ম্মতত।  

প্রাতনক ভন্ত্রণারশয়য 

প্রস্তাশফয দপ্রতক্ষ্শত নতথ 

উস্থান  অনুশভাদশনয 

য অথ ব তফবাশগয ম্মতত 

প্রদান কযা য়। 

ক) প্রাতনক ভন্ত্রণারয়/তফবাশগয দনাশেয উদ্ধৃতাাং; 

খ) তফবাজন আশদ; 

গ) তফগত অথ বফছশয ছাড়ৃতত অশথ বয প্রৃতত তাফ তফফযণী; 

ঘ) তফগত অথ বফছশযয অব্যতয়ত অথ ব ভ বণ/যকাতয 

দকালাগাশয  জভা প্রদান কযা শয়শছ তক-না এতদাংক্রান্ত 

তএ'য প্রতযয়ন ত্র। 

তফনামূশল্য ৩০ কভ বতদফ দভাাম্মদ আতনসুজ্জাভান খান 

উতচফ (ফাশজে-১) 

দপানঃ ৯৫১৪১৪৬ 

ই-দভইরঃ anism321@yahoo.com 

(প্রাথতভক  গণতক্ষ্া ভন্ত্রণারয়, অথ ব 

তফবাগ এফাং আতথ বক প্রততষ্ঠান তফবাগ-

াংক্রান্ত তফলশয়য জন্য) 

 

ততনভা তাতভন 

উতচফ (ফাশজে-২) 

দপানঃ ৯৫৭৬০২৯ 

ই-দভইরঃ 

tanimatasmin75@gmail.com 

(ভাধ্যতভক  উচ্চ তক্ষ্া তফবাগ, কাতযগতয 

 ভাদ্রাা তক্ষ্া তফবাগ এফাং যকাতয কভ ব 

কতভন তচফারয়-াংক্রান্ত তফলশয়য জন্য) 

 

দভা: দতৌতদুর ইরাভ 

উতচফ (ফাশজে-৩) 

দপানঃ ৯৫৬৩১৮৬ 

ই-দভইরঃ touhidju79@gmail.com  

11  অনুদানপ্রাি প্রকশল্পয অথ ব 

ছাড় (৪থ ব তকতস্ত) 

১ভ-৩য় তকতস্ত ম বন্ত অথ ব 

ছাশড় প্রাতনক 

ভন্ত্রণারয়/তফবাগ 

কর্তবত্বফান। ৪থ ব তকতস্তয 

অথ ব ছাশড় প্রাতনক 

ভন্ত্রণারয়/তফবাশগয 

প্রস্তাশফয দপ্রতক্ষ্শত নতথ 

উস্থান  অনুশভাদশনয 

য অথ ব তফবাশগয ম্মতত 

প্রদান কযা য়। 

ক) প্রাতনক ভন্ত্রণারয়/তফবাশগয দনাশেয উদ্ধৃতাাং; 

খ) তফবাজন আশদ; 

গ) তফগত অথ বফছশয ছাড়ৃতত অশথ বয প্রৃতত তাফ তফফযণী; 

ঘ) তফগত অথ বফছশযয অব্যতয়ত অথ ব ভ বণ/যকাতয 

দকালাগাশয  জভা প্রদান কযা শয়শছ তক-না এতদাংক্রান্ত 

তএ'য প্রতযয়ন ত্র; 

ঙ) চরতত অথ বফছশযয ১ভ-৩য় তকতস্ত ম বন্ত ছাড়ৃতত অশথ বয 

প্রৃতত ব্যয় তফফযণী। 

তফনামূশল্য ৩০ কভ বতদফ 

12  ফাশজে ফযাশদ্দয অতততযি 

প্রস্তাফ তফশফচনা। 

প্রাতনক 

ভন্ত্রণারয়/তফবাশগয মুখ্য 

তাফ যক্ষ্ণ কভ বকতবায 

অনুশভাদনক্রশভ প্রস্তাফ 

ায়া দগশর তা যীক্ষ্া 

ক) প্রাতনক ভন্ত্রণারয়/তফবাশগয মূখ্য তাফ যক্ষ্ণ কভ বকতবা 

কর্তবক অনুশভাতদত  স্বাক্ষ্তযত স্বয়াংম্পূণ ব ায-াংশক্ষ্ 

আকাশয প্রস্তাফ দপ্রযণ; 

খ) অতততযি ফযাশদ্দয দমৌতিকতা ম্পতকবত কাগজত্র। 

তফনামূশল্য ৩০ কভ বতদফ 
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(অঃ পৃঃ দ্রঃ) 

 

তনযীক্ষ্াপূফ বক উর্ধ্বতন 

কভ বকতবায অনুশভাদশনয 

জন্য নতথ উস্থান য়। 

 

(খাদ্য ভন্ত্রণারয় এফাং দুশম বাগ ব্যফস্থানা  

ত্রাণ ভন্ত্রণারয়-াংক্রান্ত তফলশয়য জন্য) 

 

ড. দভাাম্মদ আবু ইউছুপ 

মৄগ্মতচফ (ফাশজে-৪) 

দপানঃ ৯৫৭৪০১৩ 

ই-দভইরঃ ma_yousuf@hotmail.com 

(স্বাস্থয দফা তফবাগ, স্বাস্থয তক্ষ্া  

তযফায কল্যাণ তফবাগ, যাষ্ট্রততয 

কাম বারয় এফাং তনফ বাচন কতভন-াংক্রান্ত 

তফলশয়য জন্য) 

 

দভা: তাজুর ইরাভ 

ততনয়য কাযী তচফ (ফাশজে-৫) 

দপানঃ ৯৫৭৪০১৬ 

ই-দভইরঃ tajuli@finance.gov.bd 

                tajulislam166@gmail.com 

(প্রধানভন্ত্রীয কাম বারয় এফাং তফনান  

প্রমৄতি ভন্ত্রণারয়-াংক্রান্ত তফলশয়য জন্য) 

 

দভাাম্মদ ভতউয যভান 

ততনয়য কাযী তচফ (ফাশজে-৬) 

দপানঃ ৯৫৭৬০৩৮ 

ই-দভইরঃ moshiur1694@gmail.com 

      moshiur1694@finance.gov.bd 

(অথ বননততক ম্পকব তফবাগ, জনতনযািা 

তফবাগ এফাং সুযক্ষ্া দফা তফবাগ-াংক্রান্ত 

তফলশয়য জন্য) 

 

মুাম্মদ আবুর কাশভ 

উতচফ (ফাজশে-৭) 

দপান : ৯৫৭৬০২৯ 

13  তফতবন্ন ততফশর ফযাদ্দৃতত 

অথ ব ছাড় 

প্রাতনক 

ভন্ত্রণারয়/তফবাশগয 

প্রস্তাশফয দপ্রতক্ষ্শত নতথ 

উস্থান  অনুশভাদশনয 

য অথ ব তফবাশগয ম্মতত 

প্রদান কযা য়। 

(ক) প্রাতনক ভন্ত্রণারয়/তফবাশগয স্বয়াংম্পূণ ব প্রস্তাফ, 

(খ) তফগত অথ বফছশযয প্রৃতত তাফ তফফযণী। 

তফনামূশল্য ৩০ কভ বতদফ 

14  াংশাতধত ফযাশদ্দয কর্তবত্ব 

জাযী,  ভঞ্জুযী  ফযাশদ্দয 

দাফী (তাফ) এফাং ভঞ্জুযী  

ফযাশদ্দয দাফী (ম্পূযক)। 

াংশাতধত ফাশজে 

চূড়ান্তপূফ বক ব্যশয়য তনতভি 

ভাননীয় অথ বভন্ত্রীয 

অনুশভাদনক্রশভ 

াংশাতধত ফযাশদ্দয 

কর্তবত্ব জাযী কযা য়। 

ভাননীয় অথ বভন্ত্রী কর্তবক অনুশভাতদত ায-াংশক্ষ্। তফনামূশল্য তনয়তভত 

15  ফাশজে পুতস্তকা তফতযণ। ভান জাতীয় াংশদ 

জাতীয় ফাশজে 

অনুশভাদশনয য 

ফাশজশেয 

ফই/পুতস্তকামূ চাতদা 

অনুমায়ী কর 

ভন্ত্রণারয়/তফবাগ 

াংতিি কশরয তনকে 

তফতযণ কযা য়। 

াংতিি ব্যতি ফা প্রততষ্ঠাশনয চাতদাত্র তফনামূশল্য তনয়তভত 
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(অঃ পৃঃ দ্রঃ) 

 

ই-দভইরঃ 

abul.kasem.2003@gmail.com 

(প্রততযক্ষ্া ভন্ত্রণারয় এফাং স্ত্র ফাতনী 

তফবাগ-াংক্রান্ত তফলশয়য জন্য) 

 

 

---------------------------- 

উতচফ (ফাশজে-৮) 

দপানঃ ৯৫৭৩৬৫৫ 

(তথ্য ভন্ত্রণারয়, মুতিমৄদ্ধ তফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

এফাং যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়-াংক্রান্ত তফলশয়য 

জন্য) 

 

দভশদী ভাসুদুজ্জাভান 

উতচফ (ফাশজে-৯) 

দপানঃ ৯৫৫৮৫৮৮ 

ই-দভইরঃ habib.mopa@gmail.com 

(ভাজ কল্যাণ ভন্ত্রণারয় এফাং ভতরা  

তশু তফলয়ক ভন্ত্রণারয়-াংক্রান্ত তফলশয়য 

জন্য) 
 

দভাাম্মদ আজাদ ছাল্লার 

উতচফ (ফাশজে-১০) 

দপানঃ ৯৫৭৬০৩০ 

ই-দভইরঃ azadsallal@gmail.com 

(ভতন্ত্রতযলদ তফবাগ, দুনীতত দভন কতভন 

এফাং জনপ্রান ভন্ত্রণারয়-াংক্রান্ত 

তফলশয়য জন্য) 

 

দপৌতজয়া যভান 

উতচফ (ফাশজে-২১) 

দপানঃ ৯৫৪০২৮৬ 

ই-দভইরঃ 

fowzia_rahman@yahoo.com 
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(অঃ পৃঃ দ্রঃ) 

 

(অবযন্তযীণ ম্পদ তফবাগ, জাতীয় াংদ 

তচফারয় এফাং ভা তাফ তনযীক্ষ্ক  

তনয়ন্ত্রশকয কাম বারয়-াংক্রান্ত তফলশয়য জন্য) 

 

দফগভ নাছতযন আিায 

ততনয়য কাযী তচফ (ফাশজে-২২) 

দপানঃ ৯৫৪০২৮৭ 

ই-দভইরঃ chunirmail@gmail.com 

(শরতজশরটিব  াংদ তফলয়ক তফবাগ, 

আইন  তফচায তফবাগ এফাং সুপ্রীভ দকাে ব-

াংক্রান্ত তফলশয়য জন্য) 

 

াইপৄর ইরাভ 

ততনয়য কাযী তচফ (ফাশজে-২৩) 

দপানঃ ৯৫৪০২৮৪ 

ই-দভইরঃ saiful16099@gmail.com 

                   saifuli@finance.gov.bd 

াংস্কৃতত তফলয়ক ভন্ত্রণারয়, ধভ ব তফলয়ক 

ভন্ত্রণারয় এফাং মৄফ  ক্রীড়া তফলয়ক 

ভন্ত্রণারয়-াংক্রান্ত তফলশয়য জন্য) 

 

ক্র 

নাং 

দফায নাভ দফা প্রদান দ্ধতত প্রশয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাতিস্থান দফায মূল্য এফাং 

তযশাধ দ্ধতত 

দফা প্রদাশনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি কভ বকতবা (নাভ,দতফ,শপান 

নম্বয  ই-দভইর) 

16  ডা, দকানোা, ইভশপ্রস্ট, 

দপ  তডতএ দোর 

একাউন্ট দথশক অথ ব 

তযশাশধয অথযাইশজন 

প্রাতনক ভন্ত্রণারশয়য 

প্রস্তাশফয দপ্রতক্ষ্শত নতথ 

উস্থান  অনুশভাদশনয 

য অথযাইশজন জাযী 

কযা য় 

ক) তফবাজন আশদ, াংরগ্নী-৪, ৫ পূযণপূফ বক মথামথ 

কর্তবশক্ষ্য স্বাক্ষ্য; 

খ) ভন্বয় আশদ; 

গ) প্রধান তাফ যক্ষ্ণ কভ বকতবা প্রতযয়ন; 

ঘ) ব্যাাংক তফফযণী 

প্রাতিস্থান:  

অথ ব অফমুতি  ব্যফায তনশদ বতকা,২০১২ (অথ ব তফবাশগয 

শয়ফাইে www.mof.gov.bd) 

তফনামূশল্য ১০ কভ বতদফ  

 

 

 

রীজা খাজা 

ততনয়য কাযী তচফ (ফাশজে-১১) 

দপানঃ ৯৫৫৭২০৩ 

ই-দভইরঃ lizakhwaja@gmail.com 

(স্থানীয় যকায তফবাগ-াংক্রান্ত তফলশয়য 

জন্য) 

17  ফাাংরাশদ ব্যাাংক/ 

ফাতণতজযক ব্যাাংক ডা, 

ইভশপ্রস্ট, দপ, দকানোা  

প্রাতনক ভন্ত্রণারশয়য 

প্রস্তাশফয দপ্রতক্ষ্শত নতথ 

উস্থান  অনুশভাদশনয 

ক) প্রকল্প অনুশভাদশনয আশদ; 

খ) মূর ঋণ চুতিয কত;  

গ) ৩টি ফাতণতজযক ব্যাাংশকয নাভ 

তফনামূশল্য ১০ কভ বতদফ 
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(অঃ পৃঃ দ্রঃ) 

 

তডতএ দোর একাউন্ট 

তাফ দখারায অনুশভাদন 

য তাফ দখারা য় প্রাতিস্থান:  

অথ ব অফমুতি  ব্যফায তনশদ বতকা,২০১২ (অথ ব তফবাশগয 

শয়ফাইে www.mof.gov.bd) 

18  দথাক ফযাদ্দ দথশক অথ ব 

অফমুতিশত ম্মতত নান 

(কর তকতস্ত)।  

অথ ব অফমুতি  ব্যফায 

তনশদ বতকা অনুমায়ী 

তযকল্পনা কতভন কর্তবক 

অথ ব ফযাশদ্দয য অথ ব 

ছাশড় অথ ব তফবাশগয 

ম্মতত প্রদান কযা য় 

ক) প্রাতনক ভন্ত্রণারশয়য নতথয দনােীশেয পশোকত; 

খ) তফবাজন আশদ, াংরগ্নী-৪, ৫ পূযণপূফ বক মথামথ 

কর্তবশক্ষ্য স্বাক্ষ্য; 

গ) ব্যাাংক তফফযণী 

প্রাতিস্থান:  

অথ ব অফমুতি  ব্যফায তনশদ বতকা,২০১২ (অথ ব তফবাশগয 

শয়ফাইে www.mof.gov.bd, াংরগ্নী-১,৪, ৫) 

তফনামূশল্য প্রদান 

কযা য়। 

১৫ কভ ব তদফ রীজা খাজা 

ততনয়য কাযী তচফ (ফাশজে-১১) 

দপানঃ ৯৫৫৭২০৩ 

ই-দভইরঃ lizakhwaja@gmail.com 

(স্থানীয় যকায তফবাগ-াংক্রান্ত তফলশয়য 

জন্য) 

 

ভামুদা আিায 

ততনয়য কাযী তচফ (ফাশজে-১২) 

দপানঃ ৯৫৭৬০৩৩ 

ই-দভইরঃ 

mahmudaakther27@gmail.com 

(ল্লী উন্নয়ন  ভফায় তফবাগ এফাং 

ফাতণজয ভন্ত্রণারয়-াংক্রান্ত তফলশয়য জন্য) 

 

                  

উতচফ (ফাশজে-১৩) 

দপানঃ ৯৫৬৫৪৯৬ 

ই-দভইরঃ anisrahman24@yahoo.com 

(প্রফাী কল্যাণ  বফশদতক কভ বাংস্থান 

ভন্ত্রণারয় এফাং শ্রভ  কভ বাংস্থান 

ভন্ত্রণারয়-াংক্রান্ত তফলশয়য জন্য) 

 

নূযউতদ্দন আর পারুক 

ততনয়য কাযী তচফ (ফাশজে-১৪) 

দপানঃ ৯৫৭৪৩০৬ 

ই-দভইরঃ nalfaruk@yahoo.com 

(ফস্ত্র  াে ভন্ত্রণারয় এফাং তল্প ভন্ত্রণারয়-

াংক্রান্ত তফলশয়য জন্য) 

 

19  নতুন প্রকশল্প দ সৃতি। প্রাতনক ভন্ত্রণারশয়য 

প্রস্তাশফয দপ্রতক্ষ্শত বা 

অনুতষ্ঠত য়। বায় দ 

অনুশভাদশনয য 

কাম বতফফযণী জাযী কযা 

য় 

ক) তডততয কত; 

খ) ততনয়য তচফ/তচশফয প্রতযয়ন 

গ) যাজস্বখাশতয জনফশরয তথ্যাতদ 

ঘ) তনধ বাতযত ছক পূযণ 

প্রাতিস্থান:  

অথ ব অফমুতি  ব্যফায তনশদ বতকা,২০১২ (অথ ব তফবাশগয 

শয়ফাইে www.mof.gov.bd, াংরগ্নী-৪০) 

তফনামূশল্য ২০ কভ বতদফ 

20  প্রকশল্পয অনুকূশর দথাক 

তাশফ ফযাদ্দৃতত অশথ বয 

তফবাজন অনুশভাদন  

অথ বছাড় 

প্রাতনক ভন্ত্রণারশয়য 

প্রস্তাশফয দপ্রতক্ষ্শত অথ ব 

অফমুতি  ব্যফায 

তনশদ বতকা অনুমায়ী 

তফবাজন অনুশভাদন কযা 

য়। 

ক) প্রাতনক ভন্ত্রণারশয়য নতথয দনােীশেয পশোকত; 

খ) তফবাজন আশদ, াংরগ্নী-৪, ৫ পূযণপূফ বক মথামথ 

কর্তবশক্ষ্য স্বাক্ষ্য; 

গ) ব্যাাংক তফফযণী (স্বায়ত্বাতত াংস্থায দক্ষ্শত্র) 

প্রাতিস্থান:  

অথ ব অফমুতি  ব্যফায তনশদ বতকা,২০১২ (অথ ব তফবাশগয 

শয়ফাইে www.mof.gov.bd, াংরগ্নী-১,৪, ৫) 

তফনামূশল্য ১০ কভ বতদফ 

21  প্রকশল্পয জন্য নতুন গাতড় 

ক্রয়। 

আতথ বক ক্ষ্ভতা পুতস্তকা 

অনুযশণ মথামথ 

কর্তবশক্ষ্য অনুশভাদন 

গ্রণ কশয ম্মতত প্রদান 

কযা য় 

ক) প্রাতনক ভন্ত্রণারশয়য প্রস্তাফ 

খ) অনুশভাতদত তডতত গাড়ী াংস্থাশনয তযাতয়ত কত; 

গ) তনধ বাতযত ছক পূযণপূফ বক মথামথ কর্তবশক্ষ্য স্বাক্ষ্য; 

প্রাতিস্থান:  

অথ ব অফমুতি  ব্যফায তনশদ বতকা,২০১২ (অথ ব তফবাশগয 

শয়ফাইে www.mof.gov.bd,াংরগ্নী-৩৬) 

তফনামূশল্য ৪০ কভ বতদফ 

22  অথ ব ফযাদ্দ/ছাড় (শম দকান 

তকতস্ত), াংশাতধত অথফা 

অননুশভাতদত অথ ব 

প্রাতনক ভন্ত্রণারশয়য 

প্রস্তাশফয দপ্রতক্ষ্শত নতথ 

উস্থান  অনুশভাদশনয 

ক) প্রাতনক ভন্ত্রণারশয়য নতথয দনােীশেয পশোকত; 

খ) তফবাজন আশদ, াংরগ্নী-৪, ৫ পূযণপূফ বক মথামথ 

কর্তবশক্ষ্য স্বাক্ষ্য; 

তফনামূশল্য ১০ কভ বতদফ 



11 

 

(অঃ পৃঃ দ্রঃ) 

 

ফযাদ্দ/ছাড়, খাদ্য াভগ্রী 

উশিারন, নগদ বফশদতক 

মুদ্রা/প্রততরূ ততফর 

ব্যফায, তডএএর প্রদান 

ব্যততশযশক অথ ব ছাড় এফাং 

অতগ্রভ অথ ব উশিারশন ম্মতত 

নান। 

য অথ ব ছাড় কযা য় গ) ব্যাাংক তফফযণী 

প্রাতিস্থান:  

অথ ব অফমুতি  ব্যফায তনশদ বতকা,২০১২ (অথ ব তফবাশগয 

শয়ফাইে www.mof.gov.bd) 

দভাাম্মদ জাতকয দাশন 

উতচফ (ফাশজে-১৫) 

দপানঃ ৯৫৫৬৬৭৬ 

ই-দভইরঃ zakirh@fiance.gov.bd 

                    zdk.hossain@gmail.com 

(তফদুযৎ তফবাগ এফাং জ্বারানী  খতনজ 

ম্পদ তফবাগ-াংক্রান্ত তফলশয়য জন্য) 

 

দভা: নজরুর ইরাভ 

উপতচফ (ফাশজে-১৬) 

দপানঃ ৯৫৫৪৫১১ 

ই-দভইরঃ nislam6748@gmail.com 

(ড়ক তফবাগ এফাং দতু তফবাগ-াংক্রান্ত 

তফলশয়য জন্য) 

 

                  

উতচফ (ফাশজে-১৭) 

দপানঃ ৯৫৭৪৩০৮ 

(শনৌ-তযফণ ভন্ত্রণারয় এফাং দযরথ 

ভন্ত্রণারয়-াংক্রান্ত তফলশয়য জন্য) 

 

  উ           

উতচফ (ফাশজে-১৮) 

দপানঃ ৯৫৬৫১৮৪ 

ই-দভইরঃ nasrink@finance.gov.bd 

             nasrinnu@yahoo.com 

(াফ বতয চট্টগ্রাভ তফলয়ক ভন্ত্রণারয় এফাং 

ভূতভ ভন্ত্রণারয়-াংক্রান্ত তফলশয়য জন্য) 

 

              

উতচফ (ফাশজে-১৯) 

দপানঃ ৯৫৬৮৮২১ 

ই-দভইরঃ 

miliasharmin24@yahoo.com 
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(অঃ পৃঃ দ্রঃ) 

 

(তযশফ  ফন ভন্ত্রণারয় এফাং াতন 

ম্পদ ভন্ত্রণারয়-াংক্রান্ত তফলশয়য জন্য) 

 

দভাাম্মদ পারুক-উজ-জাভান 

উতচফ (ফাশজে-২০) 

দপানঃ ৯৫৬৯৭৫৩ 

ই-দভইরঃ faruk22@gmail.com 

(ৃততল ভন্ত্রণারয় এফাং ভৎস্য  প্রাণী ম্পদ 

ভন্ত্রণারয়-াংক্রান্ত তফলশয়য জন্য) 

 

             

উপতচফ (ফাশজে-২৪) 

দপানঃ ৯৫১৪৪১৮ 

ই-দভইরঃ rahim.ibs@gmail.com 

(শফাভতযক তফভান তযফণ  ম বেন 

ভন্ত্রণারয় এফাং ৃহায়ন  গণপূতব ভন্ত্রণারয়-

াংক্রান্ত তফলশয়য জন্য) 

 

দাশন আশভদ 

উপতচফ (ফাশজে-২৫) 

দপানঃ ৯৫১৪৪১৯ 

(ডাক  দেতরশমাগাশমাগ তফবাগ এফাং তথ্য 

 দমাগাশমাগ প্রমৄতি তফবাগ-াংক্রান্ত 

তফলশয়য জন্য) 

 

 াম্মদ আরী তপ্রন্স 

ততনয়য কাযী তচফ (ফাশজে-২৬) 

দপানঃ ৯৫৪০২৮৫ 

(তযকল্পনা তফবাগ, ফাস্তফায়ন তযফীক্ষ্ণ  

মূল্যায়ন তফবাগ এফাং তযাংখ্যান  তথ্য 

ব্যফস্থানা তফবাগ-াংক্রান্ত তফলশয়য জন্য) 
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(অঃ পৃঃ দ্রঃ) 

 

 

ক্র 

নাং 

দফায নাভ দফা প্রদান দ্ধতত প্রশয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাতিস্থান দফায মূল্য এফাং 

তযশাধ দ্ধতত 

দফা প্রদাশনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি কভ বকতবা (নাভ,দতফ,শপান 

নম্বয  ই-দভইর) 

23  যকাতয গ্যাযাতন্ট  

কাউন্টায গ্যাযাতন্ট প্রদান 

 

প্রাতনক ভন্ত্রণারশয়য 

প্রস্তাশফয দপ্রতক্ষ্শত নতথ 

উস্থান  অনুশভাদশনয 

য স্বাক্ষ্তযত গ্যাযাতন্ট 

চুতি  অগ্রায়ন ত্র জাতয 

কযা য়। 

১. ভন্ত্রণারয়/তফবাশগয/াংস্থায সুাতয প্রস্তাফ; 

২. গ্যাযাতন্ট  কাউন্টায গ্যাযাতন্ট াংক্রান্ত গাইডরাইন 

অনুমায়ী কর ডকুশভন্ট। 

গাইডরাইন প্রাতিস্থান-অথ বতফবাশগয শয়ফাইে 

তফনামূশল্য ১০ কভ বতদফ দভা: তপশযাজ আশভদ 

উতচফ 

(নগদ  প্রচ্ছন্ন দায় ব্যফস্থানা অতধাখা) 

দপান: +৮৮০ ২ ৯৫৬১৬১৭ 

mrashed@finance.gov.bd 

24  ফাাংরাশদ কাশযতন্স, ব্যাাংক 

দনাে ইতযাতদয তডজাইন 

অনুশভাদন 

প্রাতনক ভন্ত্রণারশয়য 

প্রস্তাশফয দপ্রতক্ষ্শত নতথ 

উস্থান  অনুশভাদশনয 

য যকাতয আশদ 

জাতয কযা য়। 

১. ফাাংরাশদ ব্যাাংশকয সুাতয প্রস্তাফ 

২. তফদ্যভান এফাং প্রস্তাতফত দনাশেয নমূনা কত 

তফনামূশল্য ৫ কভ বতদফ  

 

 

              

উপ     

দেজাতয ব্যফস্থানা-১ াখা 

দপান:+ ৮৮০ ২ ৯৫৪০৫০৪ 

25  তফতবন্ন মূল্যভাশনয মুদ্রা  

দনাে মুদ্রণ াংক্রান্ত কাজ। 

প্রাতনক ভন্ত্রণারশয়য 

প্রস্তাশফয দপ্রতক্ষ্শত নতথ 

উস্থান  অনুশভাদশনয 

য যকাতয আশদ 

জাতয কযা য়। 

১. ফাাংরাশদ ব্যাাংশকয সুাতয প্রস্তাফ; 

২. আন্তজবাততক দেন্ডাশযয ভাধ্যশভ মুদ্রশণয দাতয়ত্বপ্রাি াংস্থা 

এফাং যকাশযয ভশধ্য ম্পাতদত চুতিয খড়া;  

৩. আইন  তফচায তফবাশগয দবটিাং এয কত; 

তফনামূশল্য ১০ কভ বতদফ 

26  জাতীয় যাজস্ব দফাড ব ফতর্ভ বত 

কয যাজস্ব (Non-NBR 

Tax Revenue) 

আইশেভমূশয দযে তনধ বাযণ 

 পুনতন বধ বাযণ 

প্রাতনক ভন্ত্রণারশয়য 

প্রস্তাশফয দপ্রতক্ষ্শত নতথ 

উস্থান  অনুশভাদশনয 

য যকাতয আশদ 

জাতয কযা য়। 

১  ভন্ত্রণারয়/তফবাশগয সুাতয প্রস্তাফ; 

২. াংতিস্ট আইন, তফতধভারা, নীততভারায কত (প্রশমাজয 

দক্ষ্শত্র); 

৩. দযে পুনতনধ বাযশণয দক্ষ্শত্র                      

আশদশয কত অথফা দযে তনধাযশণয ফ বশল তাতযখ; 

৪. তফদ্যভান দযে এফাং প্রস্তাতফত দযশেয তুরনামূরক তফফযণী; 

তফনামূশল্য ১০ কভ বতদফ দাভায়যা দফগভ 

মৄগ্মতচফ 

(এনটিআয াখা-১) 

দপান:+ ৮৮০ ২ ৯৫৭৬০২৮ 

(স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়, ১১- অবযন্তযীণ ম্পদ 

তফবাগ- াংক্রান্ত তফলশয়য জন্য) 
 

.............................. 

                   

(এনটিআয অতধাখা-২) 

দপান: +৮৮০ ২ ৯৫৫০৭৩৮ 

hnahar@finance.gov.bd 

(৪৬- ভূতভ ভন্ত্রণারয়, ৫০- ড়ক তফবাগ, - 

াংক্রান্ত তফলশয়য জন্য) 
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(অঃ পৃঃ দ্রঃ) 

 

 

ক্র 

নাং 

দফায নাভ দফা প্রদান দ্ধতত প্রশয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাতিস্থান দফায মূল্য এফাং 

তযশাধ দ্ধতত 

দফা প্রদাশনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি কভ বকতবা (নাভ,দতফ,শপান 

নম্বয  ই-দভইর) 

27  কয ব্যতীত যাজস্ব (Non-

Tax Revenue) 

আইশেভমূশয দযে 

তনধ বাযণ, পুনতন বধ বাযণ 

প্রাতনক ভন্ত্রণারশয়য 

প্রস্তাশফয দপ্রতক্ষ্শত নতথ 

উস্থান  অনুশভাদশনয 

য যকাতয আশদ 

জাতয কযা য়। 

১  ভন্ত্রণারয়/তফবাশগয সুাতয প্রস্তাফ; 

২. াংতিি আইন, তফতধভারা, নীততভারায কত (প্রশমাজয 

দক্ষ্শত্র); 

৩. দযে পুনতনধ বাযশণয দক্ষ্শত্র                      

আশদশয কত অথফা দযে তনধাযশণয ফ বশল তাতযখ; 

৪. তফদ্যভান দযে এফাং প্রস্তাতফত দযশেয তুরনামূরক তফফযণী; 

তফনামূশল্য ১০ কভ বতদফ দাভায়যা দফগভ 

১.উতচফ, (এনটিআয াখা-১) 

দপান: +৮৮০ ২ ৯৫৭৬০২৮ 

(০১- যাষ্ট্রততয কাম বারয়, -০২ জাতীয় 

াংদ, ০৩-প্রধানভন্ত্রীয কাম বারয়, ০৬- 

তনফ বাচন কতভন তচফারয়, ০৭- 

জনপ্রান ভন্ত্রণারয়, ০৮- যকাতয কভ ব 

কতভন, ০৯- অথ ব তফবাগ (ত এন্ড এতজ 

ব্যতীত), ১০- অথ ব তফবাগ (ত এন্ড এতজ), 

১১- অবযন্তযীণ ম্পদ তফবাগ, ১২- আতথ বক 

প্রততষ্ঠান তফবাগ, ১৮- যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়, 

১৯- প্রততযক্ষ্া ভন্ত্রণারয়, ২০- স্ত্র ফাতনী 

তফবাগ, ২১- আইন  তফচায তফবাগ, ২২- 

স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়,২৩- দরতজশরটিব  

াংদ তফলয়ক তফবাগ, ৬১- সুপ্রীভ দকাে ব, 

৬৭- দুনীতত দভন কতভন-াংক্রান্ত 

তফলশয়য জন্য) 

 

২. ........................ 

                   

 (এনটিআয অতধাখা-২) 

দপান: +৮৮০ ২ ৯৫৫০৭৩৮ 

hnahar@finance.gov.bd 

(০৪- ভতন্ত্রতযলদ তফবাগ, ১৩- অথ বননততক 

ম্পকব তফবাগ, ১৪- তযকল্পনা তফবাগ, ১৫-

ফাস্তফায়ন,তযফীক্ষ্ণ  মূল্যায়ন তফবাগ, 

১৬- তযাংখ্যান তফবাগ, ১৭- ফাতণজয 

ভন্ত্রণারয়, ২৬- তফনান  প্রমৄতি ভন্ত্রণারয়, 

২৮- তথ্য  দমাগাশমাগ প্রমৄতি ভন্ত্রণারয়, 

৩১- শ্রভ  কভ বাংস্থান ভন্ত্রণারয়, ৩২- 

mailto:hnahar@finance.gov.bd
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(অঃ পৃঃ দ্রঃ) 

 

ৃহায়ন  গণপূতব ভন্ত্রণারয়, ৩৩-তথ্য 

ভন্ত্রণারয়, ৩৫- ধভ ব তফলয়ক ভন্ত্রণারয়, ৩৭- 

স্থানীয় যকায তফবাগ, ৩৮ ল্লী উন্নয়ন  

ভফায় তফবাগ, ৩৯-তল্প ভন্ত্রণারয়, ৪৬- 

ভূতভ ভন্ত্রণারয়, ৫০- ড়ক তফবাগ, ৫১- 

দযরথ ভন্ত্রণারয়, ৫২- দনৌ- তযফন 

ভন্ত্রণারয়, ৫৫- াফ বতয চেগ্রাভ তফলয়ক 

ভন্ত্রণারয়, ৭১- দতু তফবাগ াংক্রান্ত 

তফলশয়য জন্য) 

 

৩. াতফবুন নাায, 

উতচফ (এনটিআয অতধাখা-৩) 

দপান: ৮৮০ ২ ৯৫৭০৬৪৩ 

hnahar@finance.gov.bd 

 (২৪- প্রাথতভক  গণতক্ষ্া ভন্ত্রণারয়, ২৫- 

তক্ষ্া ভন্ত্রণারয়, ২৭- স্বাস্থয  তযফায 

কল্যাণ ভন্ত্রণারয়, ২৯- ভাজ কল্যাণ 

ভন্ত্রণারয়, ৩০- ভতরা  তশু তফলয়ক 

ভন্ত্রণারয়, ৩৪- াংস্কৃতত তফলয়ক ভন্ত্রণারয়, 

৩৬- মৄফ  ক্রীড়া ভন্ত্রণারয়, ৪০- ফস্ত্র  

াে ভন্ত্রণারয়, ৪২- জ্বারানী  খতনজ 

ম্পদ তফবাগ, ৪৩- ৃততল ভন্ত্রণারয়, ৪৪- 

ভৎস্য  শু ম্পদ ভন্ত্রণারয়, ৪৫- 

তযশফ  ফন ভন্ত্রণারয়, ৪৭- াতন ম্পদ 

ভন্ত্রণারয়, ৪৮- খাদ্য তফবাগ, ৪৯- দুশম বাগ  

ত্রাণ ব্যফস্থানা তফবাগ, ৫৩- দফাভতযক 

তফভান তযফন  ম বেন ভন্ত্রণারয়, ৫৪- 

ডাক  দেতরশমাগাশমাগ ভন্ত্রণারয়, ৫৬- 

তফদুযৎ তফবাগ, ৬৩- মুতিমৄদ্ধ তফলয়ক 

ভন্ত্রণারয়, ৬৫- প্রফাী কল্যাণ  বফশদতক 

কভ বাংস্ান ভন্ত্রণারয়-াংক্রান্ত তফলশয়য 

জন্য) 
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(অঃ পৃঃ দ্রঃ) 

 

 

ক্র 

নাং 

দফায নাভ দফা প্রদান দ্ধতত প্রশয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাতিস্থান দফায মূল্য এফাং 

তযশাধ দ্ধতত 

দফা প্রদাশনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি কভ বকতবা (নাভ,দতফ,শপান 

নম্বয  ই-দভইর) 

28  ভন্ত্রণারয়/তফবাগ এফাং এয 

অধীনস্থ াংমৄি দিয/ 

অতধদিয/ তযদিয এয 

যকাযী অতপশয জন্য 

দফযকাযী ফাতড় বাড়াকযণ 

ম্পতকবত প্রস্তাফ অনুশভাদন। 

প্রস্তাফ প্রাতিয য 

তফদ্যভান তফতধ/তফধান/ 

আইশনয আশরাশক 

প্রাতনক  আতথ বক 

ক্ষ্ভতা অ বণ নীততভারা 

দভাতাশফক মথামথ 

ম বাশয়য অনুশভাদনক্রশভ 

যকাতয আশদ জাতয 

কযা য়। 

(১) আফান তযদিশযয ছাড়ত্র, 

(২) াখায় দম পযভ বতযী কযা শয়শছ তা পূযণ কযশত শফ। 

তফনামূশল্য ৩০ কভ বতদফ  

 

 

 

 

 

 

পশয়জ আশভদ, উতচফ, 

ব্যয় ব্যফস্থানা-১ 

দপান: ৯৫৭৬০৩৬ 

(প্রততযক্ষ্া, অথ ব,  ভা তাফ তনযীক্ষ্ক  

তনয়ন্ত্রশকয কাম বারয়) 

 

29  ভন্ত্রণারয়/তফবাগ  এয 

অধীনস্থ াংমৄি দিয/ 

অতধদিয/তযদিয  

তভনমূশয অনুন্নয়ন 

ফাশজশেয আতায় ইভশপ্রস্ট 

তনধ বাযণ  পুনঃতনধ বাযণ এফাং 

৭.০০ (াত) রক্ষ্ োকায 

উশয অস্থায়ী অগ্রীভ ফা 

ইভশপ্রি ফতর্ভ বত অতগ্রভ 

উশিারশনয অনুশভাদন 

প্রদান। 

প্রস্তাফ প্রাতিয য 

তফদ্যভান তফতধ/তফধান/ 

আইশনয আশরাশক 

প্রাতনক  আতথ বক 

ক্ষ্ভতা অ বণ নীততভারা 

দভাতাশফক মথামথ 

ম বাশয়য অনুশভাদনক্রশভ 

যকাতয আশদ জাতয 

কযা য়। 

(১) াংতিি ব্যশয়য অনুকূশর প্রাতনক ভন্ত্রণারশয়য প্রতযয়ন 

ত্র, 

(২) সুতনতদ বি প্রস্তাফ  প্রস্তাশফয শক্ষ্ দমৌতিকতা, 

(৩) দক্ষ্ত্র তফশশল তাফযক্ষ্ণ কভ বকতবা কর্তবক প্রতযয়নৃতত 

তফগত ১ ফৎশযয আয়-ব্যশয়য তফফযণী। 

তফনামূশল্য ৩০ কভ বতদফ 

30  তফশদস্ ফাাংরাশদ তভশন 

কভ বযত স্বশদতবতিক 

কভ বকতবা/কভ বচাযীশদয  

(ক) ফাতড়/অতপ 

বাড়া/বফশদতক   

আপ্যায়ন বাতা  তনধ বাযণ/ 

পুনঃতনধ বাযণ, 

প্রস্তাফ প্রাতিয য 

তফদ্যভান তফতধ/তফধান/ 

আইশনয আশরাশক 

প্রাতনক  আতথ বক 

ক্ষ্ভতা অ বণ নীততভারা 

দভাতাশফক মথামথ 

ম বাশয়য অনুশভাদনক্রশভ 

যকাতয আশদ জাতয 

কযা য়। 

(ক) অথ ব তফবাশগয প্রণীত ছশক তথ্যাতদ সুতনতদ বি 

দমৌতিকতা প্রত্মাফ 

 

 

 

 

 

তফনামূশল্য  

 

৪৫ কভ বতদফ 

 

 

 

 

দখ দভাশভনা ভতন 

ব্যয় ব্যফস্থানা-২,   তচফ 

দপানঃ ৯৫৭৪০০৬ 

(যাষ্ট্রততয কাম বারয়, ভূতভ ভন্ত্রণারয়, 

জাতীয় াংদ তচফারয়, যযাষ্ট্র 

ভন্ত্রণারয়, তনফ বাচন কতভন তচফারয়  

জনপ্রান ভন্ত্রণারয়) 

 



17 

 

(অঃ পৃঃ দ্রঃ) 

 

 

ক্র 

নাং 

দফায নাভ দফা প্রদান দ্ধতত প্রশয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাতিস্থান দফায মূল্য এফাং 

তযশাধ দ্ধতত 

দফা প্রদাশনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি কভ বকতবা (নাভ,দতফ,শপান 

নম্বয  ই-দভইর) 

31  (খ)তক্ষ্া বাতা তনধ বাযণ/ 

পুনঃতনধ বাযণ, 

প্রস্তাফ প্রাতিয য 

তফদ্যভান তফতধ/তফধান/ 

আইশনয আশরাশক 

প্রাতনক  আতথ বক 

ক্ষ্ভতা অ বণ নীততভারা 

দভাতাশফক মথামথ 

ম বাশয়য অনুশভাদনক্রশভ 

যকাতয আশদ জাতয 

কযা য়। 

দমৌতিকতা সুতনতদ বি প্রস্তাফ। তফনামূশল্য ৯০ কভ বতদফ  

 

 

 

 

 

 

 

 

দখ দভাশভনা ভতন 

ব্যয় ব্যফস্থানা-২,   তচফ 

দপানঃ ৯৫৭৪০০৬ 

(যাষ্ট্রততয কাম বারয়, ভূতভ ভন্ত্রণারয়, 

জাতীয় াংদ তচফারয়, যযাষ্ট্র 

ভন্ত্রণারয়, তনফ বাচন কতভন তচফারয়  

জনপ্রান ভন্ত্রণারম) 

32  (গ)অতততযি তচতকৎা 

ব্যশয়য অনুশভাদন 

প্রস্তাফ প্রাতিয য 

তফদ্যভান তফতধ/তফধান/ 

আইশনয আশরাশক 

প্রাতনক  আতথ বক 

ক্ষ্ভতা অ বণ নীততভারা 

দভাতাশফক মথামথ 

ম বাশয়য অনুশভাদনক্রশভ 

যকাতয আশদ জাতয 

কযা য়। 

দমৌতিকতা সুতনতদ বি প্রস্তাফ। তফনামূশল্য ৩০ কভ বতদফ 

 

33  (ঘ)তফশদশ অফতস্থত 

ফাতণতজযক ব্যাাংশকয 

াখামূশয কভ বকতবাগশণয 

বফশদতক আপ্যায়ন বাতা 

তনধ বাযণ 

প্রস্তাফ প্রাতিয য 

তফদ্যভান তফতধ/তফধান/ 

আইশনয আশরাশক 

প্রাতনক  আতথ বক 

ক্ষ্ভতা অ বণ নীততভারা 

দভাতাশফক মথামথ 

ম বাশয়য অনুশভাদনক্রশভ 

যকাতয আশদ জাতয 

কযা য়। 

দমৌতিকতা সুতনতদ বি প্রস্তাফ। তফনামূশল্য ৬০ কভ বতদফ 
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(অঃ পৃঃ দ্রঃ) 

 

 

ক্র 

নাং 

দফায নাভ দফা প্রদান দ্ধতত প্রশয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাতিস্থান দফায মূল্য এফাং 

তযশাধ দ্ধতত 

দফা প্রদাশনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি কভ বকতবা (নাভ,দতফ,শপান 

নম্বয  ই-দভইর) 

34  ক. বফশদতক তভন মূশয 

চযান্সযীবফন/যাষ্ট্রদূত 

কভ বকতবা/কভ বচাযীগশণয 

ফাবফশনয জন্য জতভ  

ফাতড় ক্রয়/তনভ বাশণ ব্যয় 

াংক্রান্ত কাম বাফরী 

প্রস্তাফ প্রাতিয য 

তফদ্যভান তফতধ/তফধান/ 

আইশনয আশরাশক 

প্রাতনক  আতথ বক 

ক্ষ্ভতা অ বণ নীততভারা 

দভাতাশফক মথামথ 

ম বাশয়য অনুশভাদনক্রশভ 

যকাতয আশদ জাতয 

কযা য়। 

ায-াংশক্ষ্ আকাশয সুতনতদ বি প্রস্তাফ। 

 

তফনামূশল্য ৯০ কভ বতদফ  

 

 

 

 

 

 

 

 

দখ দভাশভনা ভতন 

ব্যয় ব্যফস্থানা-২,   তচফ  

দপানঃ ৯৫৭৪০০৬ 

(যাষ্ট্রততয কাম বারয়, ভূতভ ভন্ত্রণারয়, 

জাতীয় াংদ তচফারয়, যযাষ্ট্র 

ভন্ত্রণারয়, তনফ বাচন কতভন তচফারয়  

জনপ্রান ভন্ত্রণারয়) 

35  খ. তফশদশ অফতস্থত তভশন 

কভ বযত কভ বকতবা/ 

কভ বচাযীগশণয ফদতর জতনত 

কাযশণ ব্যতিগত 

ভারাভার/গাতড় তযফশনয 

ব্যয় তনধ বাযণ 

প্রস্তাফ প্রাতিয য 

তফদ্যভান তফতধ/তফধান/ 

আইশনয আশরাশক 

প্রাতনক  আতথ বক 

ক্ষ্ভতা অ বণ নীততভারা 

দভাতাশফক মথামথ 

ম বাশয়য অনুশভাদনক্রশভ 

যকাতয আশদ জাতয 

কযা য়। 

ায-াংশক্ষ্ আকাশয সুতনতদ বি প্রস্তাফ। 

 

তফনামূশল্য ৯০ কভ বতদফ 

36  যকাযী কভ বকতবা  

কভ বচাযীগশণয তফশদ 

ভ্রভশণয দক্ষ্শত্র প্রাপ্যতায 

অতততযি ভঞ্জুযী প্রদান। 

প্রস্তাফ প্রাতিয য 

তফদ্যভান তফতধ/তফধান/ 

আইশনয আশরাশক 

প্রাতনক  আতথ বক 

ক্ষ্ভতা অ বণ নীততভারা 

দভাতাশফক মথামথ 

ম বাশয়য অনুশভাদনক্রশভ 

যকাতয আশদ জাতয 

কযা য়। 

(১) দমৌতিকতা প্রস্তাফ 

 

তফনামূশল্য ৩০ কভ বতদফ 
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(অঃ পৃঃ দ্রঃ) 

 

 

ক্র 

নাং 

দফায নাভ দফা প্রদান দ্ধতত প্রশয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাতিস্থান দফায মূল্য এফাং 

তযশাধ দ্ধতত 

দফা প্রদাশনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি কভ বকতবা (নাভ,দতফ,শপান 

নম্বয  ই-দভইর) 

37  আউেশাত বাং নীততভারা 

াংক্রান্ত ভতাভত। 

তফদ্যভান নীততভারা/ 

তফতধ/আইশনয আশরাশক  

মথামথ ম বাশয়য 

অনুশভাদনক্রশভ ভতাভত 

প্রদান কযা য়। 

(১) সুতনতদ বি প্রস্তাফ 

 

তফনামূশল্য ৬০ কভ বতদফ  

              

        

ব্যয় ব্যফস্থানা-৩,  

দপানঃ ৯৫৪০০৭৮ 

38  অনুন্নয়ন ফাশজশেয আতায় 

নতুন দ সৃজন  দ 

তফলুিকযণ াংক্রান্ত 

কাম বাফরী। 

জনপ্রান ভন্ত্রণারশয়য 

ম্মতত প্রস্তাফ প্রাতিয 

য তফদ্যভান 

তফতধ/তফধান/ আইশনয 

আশরাশক প্রাতনক  

আতথ বক ক্ষ্ভতা অ বণ 

নীততভারা দভাতাশফক 

মথামথ ম বাশয়য 

অনুশভাদনক্রশভ ম্মতত 

প্রদান কযা য়। 

(১) যাজস্বখাশত দ সৃজশনয ছশক তথ্যাতদ, 

(২) ফাতল বক আতথ বক াংশিল, 

(৩) প্রাতনক ভন্ত্রণারশয়য সুষ্পি সুাতয, 

(৪) অনুশভাতদত ারনাগাদ টিএন্ডই-য কত (প্রস্তাতফত দ 

তবন্ন কাতরশত তচতিত), 

(৫) জনপ্রান ভন্ত্রণারশয়য ম্মততয তযাতয়ত কত। 

(৬) প্রস্তাশফয শক্ষ্ সুেি দমৌতিকতা। 

তফনামূশল্য ৬০ কভ বতদফ পশয়জ আশভদ 

ব্যয় ব্যফস্থানা-১, উতচফ 

দপান: ৯৫৭৬০৩৬ 

(প্রততযক্ষ্া, অথ ব,  ভা তাফ তনযীক্ষ্ক  

তনয়ন্ত্রশকয কাম বারয়) 

 

------------------- 

ব্যয় ব্যফস্থানা-৩ 

দপানঃ ৯৫৬৯৯৫১ 

(ভতন্ত্রতযলদ তফবাগ, যকাযী কভ ব কতভন 

তচফারয়, ৃহায়ন  গণপূতব, াতন ম্পদ, 

তফনান  প্রমৄতি, তথ্য  দমাগাশমাগ 

প্রমৄতি, প্রাথতভক  গণতক্ষ্া ভন্ত্রণারয়, 

ভাধ্যতভক  উচ্চতক্ষ্া তফবাগ, কাতযগতয  

ভাদ্রাা তক্ষ্া তফবাগ) 

 

     :              

ব্যয় ব্যফস্থানা-৪, উতচফ 

দপানঃ ৯৫৭০০৩৫ 

(প্রধানভন্ত্রীয কাম বারয়, তযশফ  ফন, 

ভৎস্য  শু ম্পদ, ভতরা  তশু 

তফলয়ক, তথ্য ভন্ত্রণারয়, ভাজ কল্যাণ, 

ৃততল ভন্ত্রণারয়, মৄফ  ক্রীড়া ভন্ত্রণারয়) 

 

 

39  অস্থায়ী দ াংযক্ষ্ণ জনপ্রান ভন্ত্রণারশয়য 

ম্মতত প্রস্তাফ প্রাতিয 

য তফদ্যভান 

তফতধ/তফধান/ আইশনয 

আশরাশক প্রাতনক  

আতথ বক ক্ষ্ভতা অ বণ 

নীততভারা দভাতাশফক 

মথামথ ম বাশয়য 

অনুশভাদনক্রশভ ম্মতত 

প্রদান কযা য়। 

(ক) জনপ্রান ভন্ত্রণারশয়য ম্মততয তযাতয়ত কত, 

(খ) দ সৃজশন অথ ব তফবাশগয ম্মতত শত্রয তবমূ 

ারশনয প্রভাণক। 

 

তফনামূশল্য ১৫ কভ বতদফ 

40  য়াকবচাজবড/কতন্টনশজন্ট 

কভ বচাযীশদয তনয়তভতকযণ। 

জনপ্রান ভন্ত্রণারশয়য 

ম্মতত প্রস্তাফ প্রাতিয 

য তফদ্যভান 

তফতধ/তফধান/ আইশনয 

আশরাশক প্রাতনক  

(১) জনপ্রান ভন্ত্রণারশয়য ম্মততয তযাতয়ত কত 

(২) স্টযাতন্ডাং কতভটিয বায কাম বতফফযণীয তযাতয়ত কত। 

তফনামূশল্য ৯০ কভ বতদফ 
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(অঃ পৃঃ দ্রঃ) 

 

আতথ বক ক্ষ্ভতা অ বণ 

নীততভারা দভাতাশফক 

মথামথ ম বাশয়য 

অনুশভাদনক্রশভ ম্মতত 

প্রদান কযা য়। 

   :                

ব্যয় ব্যফস্থানা-৫, উতচফ 

দপানঃ ৯৫৭৬০৩৭ 

(স্বযাষ্ট্র, তল্প, ফাতণজয, দমাগাশমাগ, দযরথ, 

দফাভতযক তফভান তযফন  ম বেন, 

ডাক  দেতরশমাগাশমাগ, আইন, তফচায  

াংদ তফলয়ক) 

 

             

ব্যয় ব্যফস্থানা-৬, মৄগ্মতচফ 

দপানঃ ৯৫৫০৭৩০ 

(স্থানীয় যকায তফবাগ, দুশম বাগ ব্যফস্থানা 

 ত্রাণ, খাদ্য ভন্ত্রণারয়, তফদুযৎ তফবাগ, 

জ্বারানী  খতনজ ম্পদ তফবাগ, াংস্কৃতত 

তফলয়ক ভন্ত্রণারয়, স্বাস্থয দফা তফবাগ, 

স্বাস্থয তক্ষ্া  তযফায কল্যাণ তফবাগ, 

ব্যয় তনয়ন্ত্রণ অনুতফবাশগয ভন্বয় াংক্রান্ত) 

 

   :         

ব্যয় ব্যফস্থানা-৭, কাযী তচফ 

দপানঃ : ৯৫৫০৭৭৫ 

(মুতিমৄদ্ধ তফলয়ক, শ্রভ  কভ বাংস্থান, 

প্রফাী কল্যাণ  বফশদতক কভ বাংস্থান, 

ধভ ব, দনৌ-তযফন, ফস্ত্র  াে ভন্ত্রণারয়) 

 

             

ব্যয় ব্যফস্থানা-৮, কাযী তচফ 

দপানঃ : ৯৫৪০১৪২ 

(তযাংখ্যান তফবাগ, ল্লী উন্নয়ন  

ভফায় তফবাগ, াফ বতয চট্টগ্রাভ তফলয়ক 

ভন্ত্রণারয়, তযকল্পনা তফবাগ, ফাস্তফায়, 

তযফীক্ষ্ণ  মূল্যায়ণ তফবাগ) 

41  অস্থায়ী দ স্থায়ীকযণ জনপ্রান ভন্ত্রণারশয়য 

ম্মতত প্রস্তাফ প্রাতিয 

য তফদ্যভান 

তফতধ/তফধান/ আইশনয 

আশরাশক প্রাতনক  

আতথ বক ক্ষ্ভতা অ বণ 

নীততভারা দভাতাশফক 

মথামথ ম বাশয়য 

অনুশভাদনক্রশভ ম্মতত 

প্রদান কযা য়। 

(১) স্থায়ীকযশণয দমৌতিকতা, 

(২) জনপ্রান ভন্ত্রণারশয়য ম্মততয তযাতয়ত কত, 

(৩) প্রাতনক ভন্ত্রণারয় কর্তবক ৩ ফছয দ াংযক্ষ্শণয 

তযাতয়ত কত, 

(৪) তনশয়াগতফতধয কত (তযাতয়ত)। 

তফনামূশল্য ৩০ কভ বতদফ 

42  ক.দভম বাদা উন্নীতকযণ/ 

দফীয তযফতবন, াংমৄি 

দিযশক  অতধদিয/তযদিয 

দঘালণা প্রদান।  

খ. ভন্ত্রণারয়/তফবাগ এফাং এয 

অধীনস্থ াংমৄি 

দিয/অতধদিয/তযদিয এয 

প্রধানশক তফবাগীয় প্রধান 

তাশফ দঘালণা প্রদান। 

জনপ্রান ভন্ত্রণারশয়য 

ম্মতত প্রস্তাফ প্রাতিয য 

তফদ্যভান তফতধ/তফধান/ 

আইশনয আশরাশক 

প্রাতনক  আতথ বক 

ক্ষ্ভতা অ বণ নীততভারা 

দভাতাশফক মথামথ ম বাশয়য 

অনুশভাদনক্রশভ ম্মতত 

প্রদান কযা য়। 

(১) জনপ্রান ভন্ত্রণারশয়য ম্মতত/ভতাভত (তযাতয়ত), 

(২) তনশয়াগতফতধয কত, 

(৩) ফাতল বক আতথ বক াংশিল, 

(৪) দ উন্নীতকযশণয দমৌতিকতা, 

(৪) অনুশভাতদত ারনাগাদ টিএন্ডই-য কত। 

তফনামূশল্য ৬০ কভ বতদফ 
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(অঃ পৃঃ দ্রঃ) 

 

 

ক্র 

নাং 

দফায নাভ দফা প্রদান দ্ধতত প্রশয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাতিস্থান দফায মূল্য এফাং 

তযশাধ দ্ধতত 

দফা প্রদাশনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি কভ বকতবা (নাভ,দতফ,শপান নম্বয   

ই-দভইর) 

43  ক. গাতড়  অতপ 

যঞ্জাভাতদ টিএন্ডইশত 

অন্তর্ভ বিকযণ। 

 

জনপ্রান ভন্ত্রণারশয়য 

ম্মতত প্রস্তাফ প্রাতিয 

য তফদ্যভান তফতধ/তফধান 

অনুযশণ ম্মতত প্রদান 

কযা য়। 

ক. (১) জনপ্রান ভন্ত্রণারশয়য ম্মততয তযাতয়ত 

কত, 

(২) অনুশভাতদত ারনাগাদ টিএন্ডই-য কত, 

(৩) তফদ্যভান গাতড়/যঞ্জাভাতদয তাতরকা, 

(৪) দমৌতিকতা। 

 

তফনামূশল্য ৪৫ কভ বতদফ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ঐ- 

খ. গাতড়  অতপ 

যঞ্জাভাতদ ক্রশয় ম্মতত 

প্রদান 

তফদ্যভান তফতধ/তফধান 

অনুযশণ জনপ্রান 

ভন্ত্রণারশয়য প্রদান কযা 

য়। 

 

খ. নতুন গাড়ী ক্রশয়য দক্ষ্শত্র- 

(১) অনুশভাতদত ারনাগাদ টিএন্ডই-য কত, 

(২) ফাশজে ফযাদ্দ আশছ তকনা, 

(৩) ব্যফাযকাযী কভ বকতবায াংখ্যা, 

(৪) ক্রশয়য দমৌতিকতা। 

 

প্রততস্থাশনয ভাধ্যশভ ক্রশয়য দক্ষ্শত্র- 

(১) তফআযটিএ’এয দভােযমান তযদ বশকয 

প্রততশফদন, 

(২) ভন্ত্রণারশয়য কনশডভন কতভটিয বায 

কাম বতফফযণীয কত (তযাতয়ত), 

(৩) তনরাশভ তফক্রয়ৃতত গাড়ীয োকা দেজাযীশত 

জভাদাশনয কত(তযাতয়ত)। 

  

 

২৫ কভ বতদফ 

44  ভন্ত্রণারয়/তফবাগ এফাং এয 

অধীনস্থ াংমৄি 

দিয/অতধদিয/তযদিয এয 

স্বাধীনতা পূফ বকারীন মাফতীয় 

দায়শদনা তযশাধ াংক্রান্ত 

কাম বাফরী। 

প্রস্তাফ প্রাতিয য তফদ্যভান 

তফতধ/তফধান/ আইশনয 

আশরাশক প্রাতনক  

আতথ বক ক্ষ্ভতা অ বণ 

নীততভারা দভাতাশফক 

মথামথ ম বাশয়য 

অনুশভাদনক্রশভ যকাতয 

আশদ জাতয কযা য়। 

(১) াংতস্দি  অতডে অতধদিশযয ভতাভত। (২) 

প্রাতনক ভন্ত্রণারশয়য সুেি ভতাভত প্রস্তাশফয 

দমৌতিকতা, 

(৩) াংতিি  ইনশবতি তযশাে ব।  

তফনামূশল্য ৬০ কভ বতদফ 

 



22 

 

(অঃ পৃঃ দ্রঃ) 

 

 

ক্র 

নাং 

দফায নাভ দফা প্রদান দ্ধতত প্রশয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাতিস্থান দফায মূল্য এফাং 

তযশাধ দ্ধতত 

দফা প্রদাশনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি কভ বকতবা (নাভ,দতফ,শপান নম্বয  

 ই-দভইর) 

45  ভন্ত্রণারয়/তফবাগ এফাং এয 

অধীনস্থ াংমৄি 

দিয/অতধদিয/তযদিয এয 

অনুন্নয়ন ফাশজশেয আতায় 

জাতরয়াতত, গাতপরতত ফা 

অন্যান্য কাযশণ আদায়শমাগ্য 

নয় এভন আতথ বক ক্ষ্ততয 

অফশরান। 

প্রস্তাফ প্রাতিয য 

তফদ্যভান তফতধ/তফধান/ 

আইশনয আশরাশক 

প্রাতনক  আতথ বক 

ক্ষ্ভতা অ বণ নীততভারা 

দভাতাশফক মথামথ 

ম বাশয়য অনুশভাদনক্রশভ 

যকাতয আশদ জাতয 

কযা য়। 

(১) প্রাতনক ভন্ত্রণারশয়য সুতনতদ বি সুাতয 

দমৌতিকতা, 

(২) াংতিি অতডে অতধদিশযয ভতাভত। 

তফনামূশল্য ৯০ কভ বতদফ  

 

 

 

-ঐ- 

46  দফতনশের তনধ বাযণ 

 

 

 

প্রস্তাফ প্রাতিয য 

তফদ্যভান তফতধ/তফধান/ 

আইশনয আশরাশক 

প্রাতনক  আতথ বক 

ক্ষ্ভতা অ বণ নীততভারা 

দভাতাশফক মথামথ 

ম বাশয়য অনুশভাদনক্রশভ 

যকাতয আশদ জাতয 

কযা য়। 

১.প্রাতনক ভন্ত্রণারয়/ তফবাগ কর্তবক প্রস্তাফ; 

২.জনপ্রান ভন্ত্রণারয়  অথ ব তফবাশগয  ব্যয় 

তনয়ন্ত্রণ/ যািায়ত্ত্ব প্রততষ্ঠান অনুতফবাগ কর্তবক দ 

সৃজশনয ম্মতত; এফাং 

৩. াংতিি তনশয়াগ তফতধভারা। 

তফনামূশল্য ৬০ কভ বতদফ               

অতততযি তচফ (ফাস্তফায়ন) 

 

              উ    

              তচফ (ফাস্তফায়ন-৪) 

দপানঃ ০২-৯৫৫০৭৪৫ 

(ফস্ত্র ভন্ত্রণারয়, ৃততল ভন্ত্রণারয়, তনফ বাচন কতভন তচফারয়, 

জাতীয় াংদ তচফারয়, যাষ্ট্রততয কাম বারয়, াফ বতয 

চট্টগ্রাভ তফলয়ক ভন্ত্রণারয়, তল্প ভন্ত্রণারয়, মুতিমৄদ্ধ তফলয়ক 

ভন্ত্রণারয়, ভতন্ত্রতযলদ তফবাগ এফাং মৄফ  ক্রীড়া ভন্ত্রণারয়-

াংক্রান্ত তফলশয়য জন্য) 

 

 

                  

উতচফ (ফাস্তঃ অতধাখা-১)  

দপানঃ ০২-৯৫৬৫৭৩৩  

(স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়, প্রততযক্ষ্া ভন্ত্রণারয়, ভাজ কল্যাণ 

ভন্ত্রণারয়, ভূতভ ভন্ত্রণারয়, প্রাথতভক  গণ তক্ষ্া ভন্ত্রণারয়, 

তযশফ  ফন ভন্ত্রণারয়, খাদ্য তফবাগ, দুশম বাগ ব্যফস্থানা 

 ত্রাণ তফবাগ, তযকল্পনা ভন্ত্রণারয় এফাং শ্রভ  

কভ বাংস্থান ভন্ত্রণারয়-াংক্রান্ত তফলশয়য জন্য) 

 

47  দফতনশের উন্নীতকযণ/দফী 

তযফতবন/দভম বাদা 

উন্নীতকযণ এফাং দফতন 

বফলম্য দূযীকযণ/শফতন 

ভতাকযণ কাম বাফরী। 

প্রস্তাফ প্রাতিয য 

তফদ্যভান তফতধ/তফধান/ 

আইশনয আশরাশক 

প্রাতনক  আতথ বক 

ক্ষ্ভতা অ বণ নীততভারা 

দভাতাশফক মথামথ 

ম বাশয়য অনুশভাদনক্রশভ 

যকাতয আশদ জাতয 

কযা য়। তশফ দক্ষ্ত্র 

তফশশল এতদাংক্রান্ত 

প্রস্তাফ দফতন বফলম্য 

দূযীকযণ াংক্রান্ত 

১. প্রাতনক ভন্ত্রণারয়/ তফবাশগয স্বয়াংম্পূণ ব 

প্রস্তাফ;  

২.আতথ বক াংশিল; 

৩.জনপ্রান ভন্ত্রণারয়  অথ ব তফবাশগয ব্যয় 

তনয়ন্ত্রণ/যািায়ত্ত্ব প্রততষ্ঠান অনুতফবাগ কর্তবক 

ম্মতত/ভতাভত; 

৪. াংতিি তনশয়াগ তফতধভারা এফাং 

৫. দফতন বফলম্য দূযীকযণ াংক্রান্ত ভতন্ত্রবা 

কতভটিয বায কাম বতফফযণী। 

তফনামূশল্য ৯০ কভ বতদফ 

mailto:০২-৯৫৫০৭৪৫moziburr@finance.gov.%20bd
mailto:০২-৯৫৫০৭৪৫moziburr@finance.gov.%20bd
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(অঃ পৃঃ দ্রঃ) 

 

ভতন্ত্রবা কতভটিয 

সুাতযশয তবতিশত 

তনষ্পতি কযা য়। 

  

              

উতচফ (ফাস্তফায়ন অতধাখা-২) 

দপানঃ ০২-৯৫৪০১৮৪ 

(স্থানীয় যকায তফবাগ, ল্লী উন্নয়ন  ভফায় তফবাগ, 

তক্ষ্া ভন্ত্রণারয়, তফনান  প্রমৄতি ভন্ত্রণারয়, তথ্য  

দমাগাশমাগ প্রমৄতি ভন্ত্রণারয়, ভতরা  তশু তফলয়ক 

ভন্ত্রণারয়, তফদুযৎ তফবাগ, জ্বারানী  খতনজ ম্পদ 

তফবাগ, প্রধানভন্ত্রীয কাম বারয় এফাং জনপ্রান 

ভন্ত্রণারয়-াংক্রান্ত তফলশয়য জন্য) 

 

       প      

  তচফ (ফাস্তঃ াখা-৩) 

দপানঃ ৯৫৪৯২৭৬ 

(স্বাস্থয  তযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয়, ধভ ব তফলয়ক ভন্ত্রণারয়, 

ৃহায়ন  গণপূতব ভন্ত্রণারয়, দমাগাশমাগ ভন্ত্রণারয়, দযরথ 

ভন্ত্রণারয়, দনৌ-তযফন ভন্ত্রণারয়, ডাক  দেতরশমাগাশমাগ 

ভন্ত্রণারয়, দফাভতযক তফভান তযফন  ম বেন ভন্ত্রণারয়, 

াতন ম্পদ ভন্ত্রণারয় এফাং ভৎস্য  প্রাণী ম্পদ 

ভন্ত্রণারয়-াংক্রান্ত তফলশয়য জন্য) 

 

 

------------------------------------- 

ততনয়য কাযী তচফ (ফাস্তঃ াখা-৫) 

দপানঃ ০২-৯৫৭৬০৩৭ 

(ফাতণজয ভন্ত্রণারয়, যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়, অথ ব তফবাগ, 

অবযন্তযীণ ম্পদ তফবাগ, অথ বননততক ম্পকব তফবাগ, 

ব্যাাংক  আতথ বক প্রততষ্ঠান তফবাগ, প্রফাী কল্যাণ 

বফশদতক কভ বাংস্থান ভন্ত্রণারয়, তথ্য ভন্ত্রণারয়, আইন 

 তফচায তফবাগ, দরতজশরটিব  াংদ তফলয়ক 

ভন্ত্রণারয় এফাং াংস্কৃতত তফলয়ক ভন্ত্রণারয়-াংক্রান্ত 

তফলশয়য জন্য) 

48   োইভশের  তশরকন 

দগ্রড াংক্রান্ত তফলশয় ম্মতত 

প্রদান। 

প্রস্তাফ প্রাতিয য 

তফদ্যভান তফতধ/তফধান/ 

আইশনয আশরাশক 

প্রাতনক  আতথ বক 

ক্ষ্ভতা অ বণ নীততভারা 

দভাতাশফক মথামথ 

ম বাশয়য অনুশভাদনক্রশভ 

যকাতয আশদ জাতয 

কযা য়। 

১.প্রাতনক ভন্ত্রণারয়/ তফবাশগয স্বয়াংম্পূণ ব 

প্রস্তাফ; ২. াংতিি তফতধ;  

৩. প্রাতনক ভন্ত্রণারয়/ তফবাগ কর্তবক দগ্রশডন 

তাতরকা; এফাং  

৪.াংতিি তনশয়াগ তফতধভারা। 

তফনামূশল্য ৬০ কভ বতদফ 
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(অঃ পৃঃ দ্রঃ) 

 

 

ক্র 

নাং 

দফায নাভ দফা প্রদান দ্ধতত প্রশয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাতিস্থান দফায মূল্য এফাং 

তযশাধ দ্ধতত 

দফা প্রদাশনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি কভ বকতবা (নাভ,দতফ,শপান নম্বয   

ই-দভইর) 

49  চুতিতবতিক তনশয়াগ/পুনঃ 

তনশয়াশগয দক্ষ্শত্র দফতন 

বাতা তনধ বাযণ াংক্রান্ত 

তফলয়। 

প্রস্তাফ প্রাতিয য 

তফদ্যভান তফতধ/তফধান/ 

আইশনয আশরাশক 

প্রাতনক  আতথ বক 

ক্ষ্ভতা অ বণ নীততভারা 

দভাতাশফক মথামথ 

ম বাশয়য অনুশভাদনক্রশভ 

যকাতয আশদ জাতয 

কযা য়। 

১. চুতি ম্পাদশনয অতপ আশদ, 

২.চুতিশত তনশয়াতজত ব্যতি যকাতয চাকুতযশত 

থাকশর তায চুতি যফতী শদয দফতন বাতা 

ম্পতকবত তথ্য, 

৩. দম শদ চুতিশত তনশয়াগপ্রাি দই শদয দফতন 

দের ম্পতকবত তথ্য, 

৪. চুতিশত পূন:তনশয়াশগয দক্ষ্শত্র পূফ বফতী চুু্তি 

ম্পতকবত তথ্য, 

৫. চুতিশত তনশয়াগকাযীয Curriculum Vitae. 

৬. ভন্ত্রণারয়/তফবাশগয  স্বয়াং ম্পূন ব াযাংশক্ষ্।  

 

 

তফনামূশল্য ২০ কভ বতদফ  

 

 

 

 

 .              

উপতচফ (প্রতফতধ-২) 

দপানঃ ৯৫১৪৪৮৭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50  ম্মানী বাতা/পুযোয 

বাতা/তপ এয প্রাপ্যতা 

তনধ বাযণ কযায তফলয়। 

প্রস্তাফ প্রাতিয য 

তফদ্যভান তফতধ/তফধান/ 

আইশনয আশরাশক 

প্রাতনক  আতথ বক 

ক্ষ্ভতা অ বণ নীততভারা 

দভাতাশফক মথামথ 

ম বাশয়য অনুশভাদনক্রশভ 

যকাতয আশদ জাতয 

কযা য়। 

১.ম্মানী /পুযোয /তপ প্রদাশনয শক্ষ্ সুতনতদ বি তফতধ 

তফধান উশল্লখপূফ বক স্বয়াং ম্পূণ ব প্রস্তাফ, 

২. ম্মানী /পুযোয /তপ প্রদাশনয দক্ষ্শত্র একই অথ ব 

ফৎশয একই ব্যতিয জন্য একাতধক প্রস্তাফ তকনা দ 

ম্পতকবত তথ্য, 

৩.অথ ব তফবাগ কর্তবক ইশতাপূশফ ব দকান ম্মতত দদয়া 

শয় থাকশর তায কত, 

৪. আতথ বক াংশিশলয তযভান, 

৫.ভন্ত্রণারয়/তফবাশগয  স্বয়াং ম্পূন ব াযাংশক্ষ্। 

তফনামূশল্য ২০ কভ বতদফ 

51  ফাাংরাশদ স্ত্র ফাতনী 

দস্যগশণয 

তফশদশ/জাততাংশঘয 

অধীশন তনশয়াগ াংক্রান্ত 

নীততভারা 

াংশাধন/ারনাগাদকযন। 

প্রস্তাফ প্রাতিয য 

তফদ্যভান তফতধ/তফধান/ 

আইশনয আশরাশক 

প্রাতনক  আতথ বক 

ক্ষ্ভতা অ বণ নীততভারা 

দভাতাশফক মথামথ 

ম বাশয়য অনুশভাদনক্রশভ 

যকাতয আশদ জাতয 

কযা য়। 

১. ভন্ত্রণারয়/তফবাগ এয সুাতয ম্বতরত প্রস্তাফ, 

২. তফদ্যভান তফতধ এফাং প্রস্তাতফত াংশাতধত তফতধয 

কত, 

৩. আতথ বক াংশিশলয তযভান (প্রশমাজয দক্ষ্শত্র), 

৪.প্রাতনক ভন্ত্রণারশয়য  সুাতয ম্বতরত স্বয়াং 

ম্পূন ব াযাংশক্ষ্। 

 

 

তফনামূশল্য ৩০ কভ বতদফ  

 

 

   :            

মৄগ্মতচফ (প্রতফতধ-৪) 

দপান-৯৫৪০১৮৩ 
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(অঃ পৃঃ দ্রঃ) 

 

 

 

ক্র 

নাং 

দফায নাভ দফা প্রদান দ্ধতত প্রশয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাতিস্থান দফায মূল্য এফাং 

তযশাধ দ্ধতত 

দফা প্রদাশনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি কভ বকতবা (নাভ,দতফ,শপান নম্বয   

ই-দভইর) 

52  যকাতয অতপশ বদতনক 

তবতিশত তনশয়াতজত 

শ্রতভশকয ভজুযী তনধ বাযণ। 

প্রস্তাফ প্রাতিয য 

তফদ্যভান তফতধ/তফধান/ 

আইশনয আশরাশক 

প্রাতনক  আতথ বক 

ক্ষ্ভতা অ বণ নীততভারা 

দভাতাশফক মথামথ 

ম বাশয়য অনুশভাদনক্রশভ 

যকাতয আশদ জাতয 

কযা য়। 

১.বদতনক তবতিশক তনশয়াশগয শক্ষ্ মৄতি ম্বতরত 

প্রস্তাফ, 

২.বদতনক ভজুযীয পূফ বফতী তনধ বাতযত ায। (মতদ 

থাশক), 

৩.প্রস্তাতফত ভজুতয ায, 

৪. ভজুতয তনধ বাযণ/পুনঃতনধ বাযশণয দরুণ ফাতল বক 

আতথ বক াংশিশলয তযভাণ, 

৫.প্রাতনক ভন্ত্রণারশয়য  স্বয়াং ম্পূন ব 

াযাংশক্ষ্।  

তফনামূশল্য ১৫ কভ বতদফ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------- 

  তচফ (প্রতফতধ-৩) 

দপান-৯৫৬১১৩১ 

 

53  যকাতয কভ বচাযীশদয 

টিএ/তডএ (শদশয 

অবযন্তশয), চাজব এরাউন্স, 

দোর এরাউন্স, আপ্যায়ন 

বাতা, ক্ষ্ততপূযণ বাতা, 

দালাক বাতা, াফ বতয 

বাতা, শ্রাতন্ত  তফশনাদন 

বাতা ইতযাতদ তফলশয় 

আতথ বক/তফতধগত 

ভতাভত/ব্যাখ্যা প্রদান কযায 

তফলয়। 

প্রস্তাফ প্রাতিয য 

তফদ্যভান তফতধ/তফধান/ 

আইশনয আশরাশক 

প্রাতনক  আতথ বক 

ক্ষ্ভতা অ বণ নীততভারা 

দভাতাশফক মথামথ 

ম বাশয়য অনুশভাদনক্রশভ 

যকাতয আশদ জাতয 

কযা য়। 

১. তফতধ তফধান উশল্লখপূফ বক সুতনতদ বি প্রস্তাফ, 

২. ফতবভান ায উশল্লখপূফ বক াংতিি বাতা বৃতদ্ধয 

শক্ষ্ মৄতি, 

৩. প্রস্তাতফত বাতায তফদ্যভান ায (মতদ থাশক) 

৪. বাতা প্রফতবন/বৃতদ্ধয দরুণ ফাতল বক আতথ বক 

াংশিশলয তযভাণ, 

৫.প্রাতনক ভন্ত্রণারশয়য  স্বয়াং ম্পূন ব 

াযাংশক্ষ্।   

 

 

তফনামূশল্য ২০ কভ বতদফ 

54  তফতবন্ন ধযশণয বাতায 

ায/তযভাণ তনধ বাযণ 

প্রাতনক ভন্ত্রণারশয়য 

সুেি প্রস্তাফনায তবতিশত 

ম্মতত দদয়া য়।    

১. প্রস্তাতফত বাতা প্রফতবন/বৃতদ্ধয প্রস্তাশফয 

দমৌতিকতা, 

২. বাতা প্রদাশন াংতিি তফতধ/তফধাশনয তযাতয়ত 

পশোকত, 

৩. বাতা প্রফতবন/বৃতদ্ধশত ফাতল বক আতথ বক াংশিল, 

৪. বাতা াংতিি খাত এফাং প্রদানকাযীয নাভ, 

৫. বাতা বৃতদ্ধশত যকাযী ণ্য/শফায মূল্য বৃতদ্ধ 

াশফ তক-না (?) 

তফনামূশল্য ৪০ কভ বতদফ 
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(অঃ পৃঃ দ্রঃ) 

 

 

ক্র 

নাং 

দফায নাভ দফা প্রদান দ্ধতত প্রশয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাতিস্থান দফায মূল্য এফাং 

তযশাধ দ্ধতত 

দফা প্রদাশনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি কভ বকতবা (নাভ,দতফ,শপান নম্বয   

ই-দভইর) 

55  যাষ্ট্রায়ি প্রততষ্ঠানমূশয 

অস্থায়ী দ সৃজন  দ 

তফলুতি/অফশরান  

 

প্রাতনক ভন্ত্রণারশয়য 

সুেি প্রস্তাফনায তবতিশত 

ম্মতত দদয়া য়।    

১. প্রাতনক ভন্ত্রণারশয়য দমৌতিকতা এফাং আতথ বক 

াংশিল সুেি প্রস্তাফনা, 

২. জনপ্রান ভন্ত্রণারশয়য ম্মততয তযাতয়ত কত, 

৩. অথ ব তফবাগ কর্তবক তনধ বাতযত ছশক মথামথবাশফ  

পূযণৃতত প্রস্তাফনা, 

৪. প্রস্তাতফত দ তবন্ন কাতরশত দদতখশয় তচফ 

স্বাক্ষ্তযত ারনাগাদ টিএন্ডই-এয কত। 

তফনামূশল্য ৬০ কভ বতদফ           

কাযী তচফ, যাষ্ট্রায়ি প্রততষ্ঠান, অতধাখা-১ 

দপানঃ ৯৫৪৯৪৩১ 

০১-১০ 

১.ধভ ব তফলয়ক ভন্ত্রণারয়  

২. দনৌ-তযফন ভন্ত্রণারয় 

৩. যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় 

৪. তফনান, তথ্য  দমাগাশমাগ প্রমৄতি ভন্ত্রণারয় 

৫. জ্বারানী  খতণজ ম্পদ তফবাগ  

৬. তফদুযৎ তফবাগ  

৭. ৃততল ভন্ত্রণারয় 

৮. মৄফ  ক্রীড়া ভন্ত্রণারয় 

৯. স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় এফাং  

১০. দুশম বাগ ব্যফস্থানা  ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। 

56  যাষ্ট্রায়ি প্রততষ্ঠানমূশয 

অস্থায়ী দ াংযক্ষ্ণ   

প্রাতনক ভন্ত্রণারশয়য 

সুেি প্রস্তাফনায তবতিশত 

ম্মতত দদয়া য়।    

১. প্রাতনক ভন্ত্রণারশয়য সুেি প্রস্তাফনা, 

২. জনপ্রান ভন্ত্রণারশয়য ম্মততয তযাতয়ত কত, 

৩. দ াংযক্ষ্শণয ধাযাফাতকতায তফফযণ, 

৪. দ াংযক্ষ্শণয দমৌতিকতা।  

তফনামূশল্য ৬০ কভ বতদফ 

57  যাষ্ট্রায়ি প্রততষ্ঠানমূশয 

অস্থায়ী দ স্থায়ীকযণ  

প্রাতনক ভন্ত্রণারশয়য 

সুেি প্রস্তাফনায তবতিশত 

ম্মতত দদয়া য়।    

১. দ স্থায়ীকযশণয দমৌতিকতা, 

২. জনপ্রান ভন্ত্রণারশয়য ম্মততয তযাতয়ত কত, 

৩. প্রাতনক ভন্ত্রণারয় কর্তবক ধাযাফাতকতা দ 

াংযক্ষ্শণয তযাতয়ত কত, 

৪. তনশয়াগতফতধয কত।  

তফনামূশল্য ৬০ কভ বতদফ 
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(অঃ পৃঃ দ্রঃ) 

 

 

ক্র 

নাং 

দফায নাভ দফা প্রদান দ্ধতত প্রশয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাতিস্থান দফায মূল্য এফাং 

তযশাধ দ্ধতত 

দফা প্রদাশনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি কভ বকতবা (নাভ,দতফ,শপান নম্বয   

ই-দভইর) 

58  (ক) যাষ্ট্রায়ি প্রততষ্ঠান 

মূশয মানফান, মন্ত্রাতত 

 ীতাত তনয়ন্ত্রীত মন্ত্র 

টিএন্ডই-দত অন্তর্ভিবকযণ 

প্রাতনক ভন্ত্রণারশয়য 

সুেি প্রস্তাফনায তবতিশত 

ম্মতত দদয়া য়।    

১. জনপ্রান ভন্ত্রণারশয়য ম্মততয তযাতয়ত কত, 

২. তচফ স্বাক্ষ্তযত অনুশভাতদত ারনাগাদ 

টিএন্ডই-এয কত, 

৩. তফদ্যভান গাড়ীয তাতরকা, 

৪. দমৌতিকতা, 

৫. আতথ বক াংশিশলয তযভাণ, 

নতুন গাড়ী ক্রশয়য দক্ষ্শত্র- 

১. অনুশভাতদত ারনাগাদ টিএন্ডই-এয কত, 

২. ফাশজে ফযাদ্দ আশছ তকনা, 

৩. ব্যফাযকাযী কভ বকতবায াংখ্যা। 

 

তফনামূশল্য ৬০ কভ বতদফ                      

মৄগ্মতচফ, যাষ্ট্রায়ি প্রততষ্ঠান, অতধাখা-২ 

দপানঃ ৯৫৪০১৮৮ 

১১-২০ 

১১.াংস্কৃতত তফলয়ক ভন্ত্রণারয়  

১২. ভতন্ত্রতযলদ তফবাগ  

১৩. জনপ্রান ভন্ত্রণারয় 

১৪. তক্ষ্া ভন্ত্রণারয় 

১৫. প্রাথতভক  গণতক্ষ্া ভন্ত্রণারয় 

১৬. প্রধানভন্ত্রীয কাম বারয়  

১৭. দফাভতযক তফভান তযফন  ম বেন ভন্ত্রণারয় 

১৮. প্রততযক্ষ্া ভন্ত্রণারয় 

১৯. অবযন্তযীণ ম্পদ তফবাগ এফাং  

২০. অথ বননততক ম্পকব তফবাগ  

 

---------------------------- 

       

                   -৩ 

       ৯৫৭৭২৪৩ 

২১-২৯ 

২১. ভতরা  তশু তফলয়ক ভন্ত্রণারয়  

২২. স্বাস্থয  তযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয় 

২৩. ফস্ত্র  াে ভন্ত্রণারয় 

২৪. াতন ম্পদ ভন্ত্রণারয় 

২৫. মুতিমৄদ্ধ তফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

২৬. শ্রভ  কভ বাংস্থান ভন্ত্রণারয়   

২৭. তল্প ভন্ত্রণারয় 

২৮. ৃহায়ন  গণপূতব ভন্ত্রণারয়   

২৯. তনফ বাচন কতভন তচফারয় 

(খ) যাষ্ট্রায়ি প্রততষ্ঠান 

মূশয মানফান, মন্ত্রাতত 

 ীতাত তনয়ন্ত্রীত মন্ত্র 

টিএন্ডই-দত প্রততস্থান 

 প্রততস্থাশনয ভাধ্যশভ ক্রশয়য দক্ষ্শত্র- 

১. দভােযমান তযদ বশনয প্রততশফদন, 

২. ভন্ত্রণারশয়য কনশডভন কতভটিয বায 

কাম বতফফযণীয কত, 

৩. তনরাশভ তফক্রয়ৃতত গাড়ীয োকা দেজাযীশত 

জভাদাশনয কত। 

তফনামূশল্য ৬০ কভ বতদফ 
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(অঃ পৃঃ দ্রঃ) 

 

 

ক্র 

নাং 

দফায নাভ দফা প্রদান দ্ধতত প্রশয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাতিস্থান দফায মূল্য এফাং 

তযশাধ দ্ধতত 

দফা প্রদাশনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি কভ বকতবা (নাভ,দতফ,শপান নম্বয   

ই-দভইর) 

59  যাষ্ট্রায়ি/স্ব-াতত/তফতধফদ্ধ 

াংস্থা  অতধনস্থ অাংগ 

প্রততষ্ঠানমূশয জাতরয়াতত, 

গাপরতত ফা অন্যান্য কাযশণ 

আদায়শমাগ্য নয় এভন 

ধযশনয আতথ বক ক্ষ্তত 

ভকুশপয তফলশয় যফতী 

ব্যফস্থা গ্রণ  

প্রাতনক ভন্ত্রণারশয়য 

সুেি প্রস্তাফনায তবতিশত 

ম্মতত দদয়া য়।    

১. অশথ বয াংশিল প্রাতনক ভন্ত্রণারশয়য সুেি 

প্রস্তাফনা। 

২. চুতয, জাতরয়াতত  ক্ষ্ততয পূণ বাঙ্গ তফফযণ 

৩. াংতিি থানায় তজতড এতিয তফফযণ এফাং 

ফ বশল অফস্থা 

৪. প্রশমাজয দক্ষ্শত্র াংতিি কভ বকতবা-কভ বচাযীয 

মৃতুযয নদ 

৫. অফশরাশনয জন্য প্রস্তাতফত অথ ব আদাশয়য রশক্ষ্য 

ৃহতত কাম বক্রশভয পূণ বাঙ্গ তফফযণী।  

তফনামূশল্য ৬০ কভ বতদফ ---------------------------- 

                   

                   -৪ 

       ৯৫৪৯১০৮ 

 

৩০-৩৮ 

৩০. আইন, তফচায  াংদ তফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

৩১. ড়ক  দযরদ তফবাগ 

৩২. ডাক দেতরশপান  তথ্য প্রমৄতি ভন্ত্রণারয় 

৩৩. ফাতণজয ভন্ত্রণারয় 

৩৪. স্থানীয় যকায তফবাগ 

৩৫. ল্লী উন্নয়ন  ভফায় তফবাগ  

৩৬. ভূতভ ভন্ত্রণারয় 

৩৭. দতু তফবাগ এফাং  

৩৮. খাদ্য ভন্ত্রণারয়  

 

        উ                        

                    

                   -৫ 

       ৯৫৭৭২৪১ 

৩৯-৪৭ 

৩৯. ব্যাাংক  আতথ বক প্রততষ্ঠান তফবাগ  

৪০. ভৎস্য  প্রাণীম্পদ ভন্ত্রণারয় 

৪১. তযশফ  ফন ভন্ত্রণারয় 

৪২. তযকল্পনা ভন্ত্রণারয় 

৪৩. ভাজ কল্যাণ ভন্ত্রণারয় 

৪৪. তথ্য ভন্ত্রণারয় 

৪৫. াফ বতয চট্টগ্রাভ তফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

৪৬. ফাস্তফায়ন,তযযীক্ষ্ণ  মূল্যায়ন তফবাগ এফাং  

৪৭. অথ ব তফবাগ 
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(অঃ পৃঃ দ্রঃ) 

 

60  Monthly Report on 

Fiscal Position 

iBAS++ শত 

াংৃহীত যকাশযয 

যাজস্ব আয়/ব্যয় তফলয়ক 

তথ্যমূশক প্রততশফদন 

আকাশয উস্থান কযা 

য়। অতততযি তচফ 

(াভতিক অথ বনীতত) 

চূড়ান্ত অনুশভাদন প্রদান 

কশযন। অতয অথ ব 

তফবাশগয শয়ফ াইশে 

প্রকা কযা য়। 

www.mof.gov.bd তফনামূশল্য অথ ব 

তফবাশগয 

শয়ফাইে শত 

ডাউনশরাডশমাগ্য 

প্রতত ভাশ 

একটি 

১. আনারূর কতফয 

 উতচফ 

 

২. আব্দুর ভন্নান 

 কাযী প্রধান 

61  Monthly Macro 

Fiscal Up date 

iBAS++ শত 

াংৃহীত যকাশযয 

যাজস্ব আয়/ব্যয় তফলয়ক 

তথ্যমূশক প্রততশফদন 

আকাশয উস্থান কযা 

য়। অতততযি তচফ 

(াভতিক অথ বনীতত) 

চূড়ান্ত অনুশভাদন প্রদান 

কশযন। অতয অথ ব 

তফবাশগয শয়ফ াইশে 

প্রকা কযা য়। 

www.mof.gov.bd তফনামূশল্য অথ ব 

তফবাশগয 

শয়ফাইে শত 

ডাউনশরাডশমাগ্য 

প্রতত ভাশ 

একটি 

১. দভাাম্মদ তপজনূয যভান 

 ততনয়য কাযী তচফ 

 

২. দভাাম্মদ ভাাবুফ আরভ 

 ততনয়য কাযী তচফ 

62  Years end Report on 

Fiscal Position 

iBAS++ শত 

াংৃহীত যকাশযয 

যাজস্ব আয়/ব্যয় তফলয়ক 

তথ্যমূশক প্রততশফদন 

আকাশয উস্থান কযা 

য়। অতততযি তচফ 

(াভতিক অথ বনীতত) 

চূড়ান্ত অনুশভাদন প্রদান 

কশযন। অতয অথ ব 

তফবাশগয শয়ফ াইশে 

প্রকা কযা য়। 

www.mof.gov.bd তফনামূশল্য অথ ব 

তফবাশগয 

শয়ফাইে শত 

ডাউনশরাডশমাগ্য 

ফছশয একটি ১. আনারূর কতফয 

 উতচফ 

 

২. আব্দুর ভন্নান 

 ততনয়য কাযী প্রধান 
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(অঃ পৃঃ দ্রঃ) 

 

 

ক্র 

নাং 

দফায নাভ দফা প্রদান দ্ধতত প্রশয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাতিস্থান দফায মূল্য এফাং 

তযশাধ দ্ধতত 

দফা প্রদাশনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি কভ বকতবা (নাভ,দতফ,শপান নম্বয  

 ই-দভইর) 

63  স্বায়িাতত 

প্রততষ্ঠানমূশয তফতবন্ন 

আভদানীৃতত  উৎাতদত 

শণ্যয তফযীশত বতুবকী 

প্রদান। 

আশফদন প্রাতিয য মথামথ কর্তবশক্ষ্য 

অনুশভাদনক্রশভ ত্র ইসুয কযা। 

ভতনেতযাং দশরয াংতিি নতথ তফনামুশল্য ৬০ কভ বতদফ ১) দভাঃ াখায়াত দাশন 

    তপনানতয়ার এনাতরি 

    দপানঃ ৯৫৪০৯৬৮ 

ই-দভইর shakhawath3@finance.gov.bd 

২) বয়দ খাশরদ তফন াতপজ 

    গশফলণা কভ বকতবা 

    দপানঃ ৯৫১৫৬১১ 

ই-দভইর skhaled1@finance.gov.bd 

৩)  দভাঃ ইব্রাীভ খতরর 

     গশফলণা কভ বকতবা 

     দপানঃ ৯৫৭৭৩৩৮ 

ই-দভইর ibrahimkhalildu170@gmail.com 

৪)  দভাাম্মদ দাযাফ দাশন 

     গশফলণা কভ বকতবা 

     দপানঃ ৯৫৪৫২২১ 

ই-দভইর sohrabshorif@gmail.com 

64  ফাতণতজযকবাশফ তযচাতরত 

যাষ্ট্রায়ি স্বায়িাতত 

প্রততষ্ঠানমুশয দফানা 

েীভ  পুযোয/ততযোয 

েীভ প্রফতবন। 

াংতিি প্রততষ্ঠাশনয তনকে শত প্রাি 

প্রস্তাশফয তবতিশত তথ্য-উাি 

ম বাশরাচনাপুফ বক কর্তবশক্ষ্য 

অনুশভাদশনয য ত্রাকাশয  জানাশনা। 

ভতনেতযাং দশরয াংতিি নতথ তফনামুশল্য ৯০ কভ বতদফ 

65  স্ব-অথ বায়শন প্রকল্প 

ফাস্তফায়শনয জন্য তরকুইতডটি 

াটিতপশকে ইসুযকযণ। 

াংতিি প্রততষ্ঠাশনয প্রস্তাফ 

ম বাশরাচনাক্রশভ তরকুইতডটি াটি বতপশকে 

প্রদান কযা য়। 

ভতনেতযাং দশরয াংতিি নতথ তফনামুশল্য ৩০ কভ বতদফ 

66  যিাতনৃতত তফতবন্ন শণ্যয 

তফযীশত Cash 

Incentive প্রদান। 

তফদ্যভান নীততয আশরাশক যিানী খাশত 

নগদ ায়তা প্রদাশন অনুশভাদন এফাং 

ফাাংরাশদ ব্যাাংক কর্তবক নগদ ায়তায 

াকুবরায জাতযশত অথ ব তফবাশগয ম্মতত 

প্রদান। 

ভতনেতযাং দশরয াংতিি নতথ  অথ ব 

তফবাশগয শয়ফ াইে 

তফনামুশল্য ৬০ কভ বতদফ ১) দভাাম্মদ দাযাফ দাশন 

     গশফলণা কভ বকতবা 

     দপানঃ ৯৫৪৫২২১ 

ই-দভইর sohrabshorif@gmail.com 

২) বয়দ খাশরদ তফন াতপজ 

    গশফলণা কভ বকতবা 

    দপানঃ ৯৫১৫৬১১ 

ই-দভইর skhaled1@finance.gov.bd 

67  ফাতণতজযকবাশফ তযচাতরত 

যাষ্ট্রায়ি প্রততষ্ঠানমূশয 

ফাশজে পুতস্তকা তফতযণ। 

যাষ্ট্রায়ি প্রততষ্ঠানমূশয ফাশজে 

ম বাশরাচনাপূফ বক ফাশজে ফই/পুতস্তকা 

ভান জাতীয় াংশদ অফততকযণ এফাং 

চাতদা অনুমায়ী কর 

ভন্ত্রণারয়/তফবাগ/যাষ্ট্রায়ি প্রততষ্ঠান  

াংতিি কশরয তনকে তফতযণ কযা। 

াংতিি ব্যতি/প্রততষ্ঠাশনয চাতদাত্র 

অনুমায়ী। 

তফনামূশল্য তনয়তভত দভাঃ াখায়াত দাশন 

তপনানতয়ার এনাতরি 

দপানঃ ৯৫৪০৯৬৮ 

ই-দভইর shakhawath3@finance.gov.bd 

mailto:sohrabshorif@gmail.com
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(অঃ পৃঃ দ্রঃ) 

 

 

অবযন্তযীণ দফা 

 

ক্র 

নাং 

দফায নাভ দফা প্রদান দ্ধতত প্রশয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাতিস্থান দফায মূল্য এফাং 

তযশাধ দ্ধতত 

দফা প্রদাশনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি কভ বকতবা (নাভ,দতফ,শপান নম্বয   

ই-দভইর) 

1  তএন্ডএতজ/ততজএ’য 

কাম বারশয়য কভ বকতবাশদয 

োইভশের  তশরকন 

দগ্রড প্রদান 

আশফদনত্র ায়ায য 

তনধ বাতযত কতভটিয বা 

উস্থান কযা য়। 

কতভটিয সুাতযশয 

তবতিশত  উমৄি 

কর্তবশক্ষ্য 

অনুশভাদনক্রশভ ভঞ্জুযী 

আশদ জাযী কযা য়। 

১. াংতিি দিশযয প্রস্তাফ, 

২. জাতীয় দফতন দেশরয কত, 

৩. শন্তালজনক চাকুতযয দযকড ব, 

৪. দমাগদান ত্র, 

৫. চাকুতয স্থায়ী য়ায প্রতযায়ন ত্র। 

তফনামূশল্য ৪৫ কভ বতদফ  

 

 

 

 

মুন্সী আব্দুর আাদ 

  তচফ 

প্রান-২ অতধাখা 

দপানঃ ৯৫১৫৫৩৭ 

ই-দভইরঃ mahad@finance.gov.bd 

 
2  তএন্ডএতজ/ততজএ’য 

কাম বারশয়য তরশয়ন 

অনুশভাদন 

প্রস্তাফ প্রাতিয য 

তফদ্যভান তরশয়ন 

নীততভারায/আইশনয 

আশরাশক প্রাতনক  

আতথ বক ক্ষ্ভতা অ বণ 

নীততভারা দভাতাশফক 

মথামথ ম বাশয়য 

অনুশভাদনক্রশভ যকাতয 

আশদ জাতয কযা য়। 

১. Offer Leter.  

২. মথামথ কর্তবশক্ষ্য ভাধ্যশভ আশফদন। 

৩. 1
st

 class magistrate দ্বাযা প্রতযাতয়ত 

স্টযাম্প  PP াইজ ছতফ। 

 

 

তফনামূশল্য ১৫ কভ বতদফ 

 



32 

 

(অঃ পৃঃ দ্রঃ) 

 

 

ক্র 

নাং 

দফায নাভ দফা প্রদান দ্ধতত প্রশয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাতিস্থান দফায মূল্য এফাং 

তযশাধ দ্ধতত 

দফা প্রদাশনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি কভ বকতবা (নাভ,দতফ,শপান নম্বয  

 ই-দভইর) 

3  তএন্ডএতজ/ততজএ’য 

কাম বারশয়য কভ বকতবাশদয 

অতজবত ছুটি (শদশ  

তফশদশ) 

১. আশফদন ায়ায য 

তনধ বাতযত ছুটি তফতধভারা, 

১৯৫৯ অনুমায়ী উমৄি 

কর্তবশক্ষ্য (আতথ বক  

প্রাতনক ক্ষ্ভতা 

অনুমায়ী) তনষ্পতি কশয 

যকাতয আশদ জাতয 

কযা য়। 

২. যকায কর্তবক ভশয় 

ভশয় জাতযৃতত তফশদ 

ভ্রভশণয অনুভতত  

আনুলাংতগক তনশদ বনা 

অনুযণীয়। 

১. মথামথ কর্তবশক্ষ্য ভাধ্যশভ আশফদন, 

২. তনধ বাতযত পশভ ব আশফদন, 

৩. ছুটি প্রাপ্যতায প্রতযয়ণ ত্র, 

 

    প্রাতিস্থানঃ তাফ াখা। 

তফনামূশল্য ১৫ কভ বতদফ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মুন্সী আব্দুর আাদ 

  তচফ 

প্রান-২ অতধাখা 

দপানঃ ৯৫১৫৫৩৭ 

ই-দভইরঃ mahad@finance.gov.bd 

 

4  তএন্ডএতজ/ততজএ’য 

কাম বারশয়য কভ বকতবাশদয 

কভ বকতবাশদয তক্ষ্া ছুটি 

প্রস্তাফ প্রাতিয য 

তফদ্যভান ছুটি 

তফতধ/তফধান/আইশনয 

আশরাশক প্রাতনক  

আতথ বক ক্ষ্ভতা অ বণ 

নীততভারা দভাতাশফক 

মথামথ ম বাশয়য 

অনুশভাদনক্রশভ যকাতয 

আশদ জাতয কযা য়। 

১. মথামথ কর্তবশক্ষ্য ভাধ্যশভ আশফদন, 

২. াংতিি তক্ষ্া প্রততষ্ঠান কর্তবক প্রদি প্রতযয়ণ 

ত্র।                      

তফনামূশল্য ১৫ কভ বতদফ 

5  তএন্ডএতজ/ততজএ’য 

কাম বারশয়য কভ বকতবাশদয 

অফয প্রস্তুততমূরক ছুটি 

অনুশভাদন  অফয বাতা 

ভঞ্জুযী 

প্রস্তাফ প্রাতিয য 

তফদ্যভান অফয বাতা 

তফতধ-তফধাশনয আশরাশক 

প্রাতনক  আতথ বক 

ক্ষ্ভতা অ বণ নীততভারা 

দভাতাশফক মথামথ 

ম বাশয়য অনুশভাদনক্রশভ 

যকাতয আশদ জাতয 

কযা য়। 

১. তনধ বাতযত পযভ-এ মথামথ কর্তবশক্ষ্য 

ভাধ্যশভ আশফদন, 

২. পযভ প্রাতিস্থানঃ তাফ াখা। 

তফনামূশল্য ২০ কভ বতদফ 
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(অঃ পৃঃ দ্রঃ) 

 

 

ক্র 

নাং 

দফায নাভ দফা প্রদান দ্ধতত প্রশয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাতিস্থান দফায মূল্য এফাং 

তযশাধ দ্ধতত 

দফা প্রদাশনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি কভ বকতবা (নাভ,দতফ,শপান নম্বয  

 ই-দভইর) 

6  তএন্ডএতজ/ততজএ’য 

কাম বারশয় কভ বযত তফতএ 

(তনঃ  তঃ) কযাডায 

কভ বকতবাশদয দস্বচ্ছায় অফয 

গ্রণ/দতযাগ/অফয গ্রণ 

প্রস্তাফ প্রাতিয য 

তফদ্যভান তফতধ/তফধান/ 

আইশনয আশরাশক 

প্রাতনক  আতথ বক 

ক্ষ্ভতা অ বণ নীততভারা 

দভাতাশফক মথামথ 

ম বাশয়য অনুশভাদনক্রশভ 

যকাতয আশদ জাতয 

কযা য়। 

১. মথামথ কর্তবশক্ষ্য ভাধ্যশভ আশফদন। 

২. Service Book-এয তযাতয়ত পশোকত। 

৩. শন্তালজনক চাকুতযয দযকড ব। 

৪. দমাগদান ত্র। 

 

তফনামূশল্য ৪৫ কভ বতদফ মুন্সী আব্দুর আাদ 

  তচফ 

প্রান-২ অতধাখা 

দপানঃ ৯৫১৫৫৩৭ 

ই-দভইরঃ mahad@finance.gov.bd 

 

7  অথ ব তফবাশগয ১ভ দশ্রণীয 

শদয অতততযি দাতয়ত্ব/ 

চরতত দাতয়ত্ব/দাতয়ত্ব বাতা 

প্রদান 

প্রস্তাফ প্রাতিয য 

তফদ্যভান তফতধ/তফধান/ 

আইশনয আশরাশক 

প্রাতনক  আতথ বক 

ক্ষ্ভতা অ বণ নীততভারা 

দভাতাশফক মথামথ 

ম বাশয়য অনুশভাদনক্রশভ 

যকাতয আশদ জাতয 

কযা য়। 

১. কভ বকতবায আশফদনত্র। 

২. ভ ম বাশয়য শূণ্য শদ দাতয়ত্ব প্রদাশনয 

আশদশয কত। 

তফনামূশল্য ১৫ কভ বতদফ  

 

 

 

 

 

 

 

 

             

                   

দপানঃ ৯৫৭৬০৪২ 

 

8  অথ ব তফবাশগয ১ভ দশ্রণীয 

শদয শ্রাতন্ত  তচিতফশনাদন 

বাতা ছুটি ভঞ্জুযী 

প্রস্তাফ প্রাতিয য 

তফদ্যভান তফতধ/তফধান/ 

আইশনয আশরাশক 

প্রাতনক  আতথ বক 

ক্ষ্ভতা অ বণ নীততভারা 

দভাতাশফক মথামথ 

ম বাশয়য অনুশভাদনক্রশভ 

যকাতয আশদ জাতয 

কযা য়। 

১.কভ বকতবায আশফদনত্র। 

২. পূফ বফতী ভনুযীয কত। 

৩. তনধ বাতযত পযশভ অতজবত ছুটিয তাফ। 

৪. পযভ প্রাতিস্থান: অথ ব তফবাশগয শয়ফাইে  

তাফ াখা। 

*প্রথভ আশফদশনয দক্ষ্শত্র ২নাং ক্রতভক প্রশমাজয নয়। 

তফনামূশল্য ১৫ কভ বতদফ 

9  অথ ব তফবাশগয ১ভ দশ্রণীয দ 

সৃজন 

MOPA-দত দ সৃজশনয 

চাতদাত্র দপ্রযণ 

১.াংগঠন কাঠাশভা । 

২.প্রাতনক অনুশভাদশনয অনুতরত। 

৩. অতথ বক াংশিল। 

তফনামূশল্য ৬০ কভ বতদফ 
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ক্র 

নাং 

দফায নাভ দফা প্রদান দ্ধতত প্রশয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাতিস্থান দফায মূল্য এফাং 

তযশাধ দ্ধতত 

দফা প্রদাশনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি কভ বকতবা (নাভ,দতফ,শপান নম্বয   

ই-দভইর) 

10  অথ ব তফবাশগয ১ভ দশ্রণীয 

শদয অতজবত ছুটি (শদশ  

তফশদশ) 

প্রস্তাফ প্রাতিয য তফদ্যভান 

তফতধ/তফধান/আইশনয আশরাশক 

প্রাতনক  আতথ বক ক্ষ্ভতা 

অ বণ নীততভারা দভাতাশফক 

মথামথ ম বাশয়য অনুশভাদনক্রশভ 

যকাতয আশদ জাতয কযা য়। 

১.কভ বকতবায আশফদনত্র, 

২. তনধ বাতযত পযশভ অতজবত ছুটিয তাফ। 

৩. ফতঃফাাংরাশদ ছুটিয দক্ষ্শত্র তনধ বাতযত 

পযশভ তথ্যাতদ প্রদান। 

৪. পযভ প্রাতিস্থান: অথ ব তফবাশগয 

শয়ফাইে, প্রান-৩ াখা  তাফ 

দকাল। 

তফনামূশল্য ১৫ কভ বতদফ  

 

 

 

 

 

 

 

             

                   

দপানঃ ৯৫৭৬০৪২ 

 

11  অথ ব তফবাশগয ১ভ দশ্রণীয 

শদয তক্ষ্া ছুটি 

MOPA-দত আশফদন ত্র 

অগ্রায়ন 

১.কভ বকতবায আশফদন, 

২.তক্ষ্া াংক্রান্ত বৃতি/অনুশভাদশনয আশদ। 

 ৭ কভ বতদফ 

12  অথ ব তফবাশগয ১ভ দশ্রণীয 

শদয বতফষ্য ততফর দথশক 

অগ্রীভ ভঞ্জুযী 

MOPA-দত আশফদন ত্র 

অগ্রায়ন 

১.তনধ বাতযত পশভ ব আশফদন, 

২.জভাৃতত অশথ বয  তাফত্র। 

তফনামূশল্য ৭ কভ বতদফ 

13  অথ ব তফবাশগয ১ভ দশ্রণীয 

কভ বকতবাশদয াধাযণ 

দনন ভঞ্জুযী 

MOPA-দত আশফদন ত্র 

অগ্রায়ন 

১.কভ বকতবায আশফদন, 

২.পূযণৃতত তনধ বাতযত পযভ, 

৩.ছতফ, 

৪.না-দাফী ত্র। 

তফনামূশল্য ৩০ কভ বতদফ 

14  অথ ব তফবাশগয ১ভ দশ্রণীয 

কভ বকতবাশদয াতযফাতযক 

দনন 

MOPA-দত আশফদন ত্র 

অগ্রায়ন 

১.কভ বকতবায আশফদন, 

২.পূযণৃতত তনধ বাতযত পযভ, 

৩.ছতফ, 

৪ উিযাতধকায নদ। 

তফনামূশল্য ৬০ কভ বতদফ 

15  অথ ব তফবাশগয ১ভ দশ্রণীয 

কভ বকতবাশদয তজতএপ, ৃহ 

তনভ বাণ, দভােয াইশকর  

অন্যান্য অতগ্রভ প্রদান। 

MOPA-দত আশফদন ত্র 

অগ্রায়ন 

প্রশয়াজনীয় কাগজত্র আশফদনত্র। তফনা মুশল্য 

 

৭ কভ বতদফ 

16  অথ ব তফবাশগয ২য় দথশক ৪থ ব 

দশ্রণীয কভ বকতবা  

কভ বচাযীশদয দজযষ্ঠতা 

তনধ বাযণ 

আশফদনত্র ায়ায য দজযষ্ঠতা 

তফতধভারা অনুমায়ী উমৄি 

কর্তবশক্ষ্য (আতথ বক  প্রাতনক 

ক্ষ্ভতা অনুমায়ী) তনষ্পতি কশয 

যকাযী আশদ জাযী 

দজযষ্ঠতা তফতধভারা ২০১১ অনুমায়ী  

তডততয ভাধ্যশভ দজযষ্ঠতা তনধ বাযণ। 

তফনামূশল্য ২৫ কভ বতদফ ------------------ 

ত: কাযী তচফ, 

প্রান-৪ াখা, 

দপান-৯৫৮৫০৪৬ 
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17  অথ ব তফবাশগয ২য় দথশক ৪থ ব 

দশ্রণীয কভ বকতবা  

কভ বচাযীশদয শদান্নতত 

আশফদনত্র ায়ায য 

তনধ বাতযত কতভটিয বায় 

উস্থান কযা য়। কতভটিয 

সুাতযশয তবতিশত  উমৄি 

কর্তবশক্ষ্য অনুশভাদনক্রশভ ভঞ্জুযী 

আশদ জাযী কযা য়। 

(ক) আশফদনত্র, 

(খ) ০৫ ফছয চাকতযয দভয়াদ, 

(গ) শন্তালজনক ০৫ ফছশযয এতআয, 

(ঘ) শন্তালজন চাকযীয দযকড বত্র, 

(ঙ) তফতধ অনুমায়ী দজযষ্ঠতায তাতরকা, 

(চ) প্রতযয়ন ত্র, 

(ছ) দ তফন্যা ছক, 

(জ) তডতত বায কাম বতফফযণী। 

তফনামূশল্য ১৩ কভ বতদফ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------ 

ত: কাযী তচফ, 

প্রান-৪ াখা, 

দপান-৯৫৮৫০৪৬  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18  অথ ব তফবাশগয ২য় দথশক ৪থ ব 

দশ্রণীয কভ বকতবা  

কভ বচাযীশদয োইভশের 

আশফদনত্র ায়ায য 

তনধ বাতযত কতভটিয বা উস্থান 

কযা য়। কতভটিয সুাতযশয 

তবতিশত  উমৄি কর্তবশক্ষ্য 

অনুশভাদনক্রশভ ভঞ্জুযী আশদ 

জাযী কযা য়। 

(ক) আশফদনত্র, 

(খ) ারনাগাদফাতল বক দগানীয় 

প্রততশফদন(২য় দশ্রণীয কভ বকতবাশদয 

োইভশের ভঞ্জুযীয দক্ষ্শত্র ৮  ১২ ফছয,  

এতআয এফাং  ৩য় দশ্রণীয কভ বচাযীশদয 

োইভশের ভঞ্জুযীয দক্ষ্শত্র ৮/১২/১৫ ফছয   

এতআয, াতব ব বুক ইতযাতদ), 

(খ) তডতত বায কাম বতফফযণী। 

তফনামূশল্য ২০ কভ বতদফ 

19  অথ ব তফবাশগয ২য় দথশক ৪থ ব 

দশ্রণীয কভ বকতবা  

কভ বচাযীশদয তশরকন দগ্রড 

আশফদনত্র ায়ায য 

তনধ বাতযত কতভটিয বা উস্থান 

কযা য়। কতভটিয সুাতযশয 

তবতিশত  উমৄি কর্তবশক্ষ্য 

অনুশভাদনক্রশভ ভঞ্জুযী আশদ 

জাযী কযা য়। 

(ক) আশফদনত্র, 

(খ) ারনাগাদ ফাতল বক দগানীয় প্রততশফদন 

(২য় দশ্রণীয কভ বকতবাশদয তশরকন দগ্রড 

ভঞ্জুযীয দক্ষ্শত্র ৪ ফছয  এতআয এফাং  

৩য় দশ্রণীয কভ বচাযীশদয দক্ষ্শত্র ০৫ ফছয  

এতআয, াতব ব বুক ইতযাতদ), 

 

(খ) তডততয বায। 

তফনামূশল্য ২০ কভ বতদফ 

20  অথ ব তফবাশগয ২য় দথশক ৪থ ব 

দশ্রণীয কভ বকতবা  

কভ বচাযীশদয অতততযি 

দাতয়ত্ব/চরতত দাতয়ত্ব/দাতয়ত্ব 

বাতা 

আশফদনত্র ায়ায য  তফতধ 

অনুমায়ী যকাযী আশদ জাযী। 

 

(ক)আশফদনত্র, 

(খ) ভ ম বাশয়য শূন্য শদ দাতয়ত্ব প্রদাশনয 

আশদশয কত। 

তফনামূশল্য ৮ কভ বতদফ 
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ক্র 

নাং 

দফায নাভ দফা প্রদান দ্ধতত প্রশয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাতিস্থান দফায মূল্য এফাং 

তযশাধ দ্ধতত 

দফা প্রদাশনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি কভ বকতবা (নাভ,দতফ,শপান নম্বয   

ই-দভইর) 

21  অথ ব তফবাশগয ২য় দথশক ৪থ ব 

দশ্রণীয কভ বকতবা  

কভ বচাযীশদয উদ্বৃি কভ বকতবা 

 কভ বচাযী আত্মীকযণ, উদ্বৃি 

দঘালণাকযণ, চাকুযী 

তনয়তভতকযণ  চাকুযী 

স্থায়ীকযণ 

আশফদনত্র ায়ায য 

তনধ বাতযত কতভটিয বা 

উস্থান কযা য়। 

কতভটিয সুাতযশয 

তবতিশত  উমৄি 

কর্তবশক্ষ্য 

অনুশভাদনক্রশভ ভঞ্জুযী 

আশদ জাযী কযা য়। 

(ক) জনপ্রান ভন্ত্রণারয় কর্তবক ভশনানীত শত শফ, 

(খ) উদৃ্বি য়ায অব্যফতত পূশফ বয দেশর াংতিি 

ভশেরর্ভি শদয ম্ভফভশত আত্মীকযণ, 

(গ) ভশেশর দকান শদ আত্মীকযণ ম্ভফ না শর, 

াংতিি গণকভ বচাযীশক তনম্ন দেরর্ভি অপায দদয়া মাশফ 

এফাং তততন মতদ উি অপায গ্রণ না কশয  তা শর 

অপায প্রতযাখাশনয তাতযখ অথফা অপায প্রাতিয ৩০ তদন 

য, এয ভশধ্য মা পূশফ ব ঘেশফ দ তাতযখ শত তততন 

চাকতযশত অফয প্রাি ভশভ ব গণ্য শফন, 

(ঘ) উদৃ্বি গণকভ বচাযীশক দকানরূ যীক্ষ্া ফা মাচাশয় 

অাং গ্রণ কযশত শফ না অথফা দকান তনতদ বি দমাগ্যতা 

ফা চাকতযয দভয়াদ ফা দকান তনতদি ফয়ীভায  

প্রশয়াজন শফ না। 

তফনামূশল্য ৩০ কভ বতদফ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------ 

ত: কাযী তচফ, 

প্রান-৪ াখা, 

দপান-৯৫৮৫০৪৬  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22  অথ ব তফবাশগয ২য় দথশক ৪থ ব 

দশ্রণীয কভ বকতবা  

কভ বচাযীশদয শ্রাতন্ত  তচি 

তফশনাদন বাতা ছুটি 

ভঞ্জুযী 

আশফদন ামায য 

শ্রাতন্ত  তচি তফশনাদন 

ধাতা তফতধভারা ১৯৭৯ 

অনুমায়ী অনুশভাদনক্রশভ 

যকাতয আশদ জাযী 

কযা য়। 

(ক) আশফদনত্র, 

(খ) তনধ বাতযত পযশভ (ফাাংরাশদ পযভ নাং-২৩৯৫) 

প্রধান তাফ যক্ষ্ণ কভ বকতবা কর্তবক প্রশদয় ছুটি 

প্রাপ্যতায প্রততশফদন (শগশজশেড কভ বকতবাশদয 

দক্ষ্শত্র), 

(গ) তাফ যক্ষ্ণ কভ বকতবা তাফ দকাল কর্তবক 

প্রশদয় ছুটি প্রাপ্যতায প্রততশফদন (নন-দগশজশেড 

কভ বচাযীশদয দক্ষ্শত্র), 

(খ) পূফ বফতী ভঞ্জুযীয কত, 

(গ) তনধ বাতযত পযশভ অতজবত ছুটিয তাফ। 

তফনামূশল্য ৬ কভ বতদফ 

23  অথ ব তফবাশগয ২য় দথশক ৪থ ব 

দশ্রণীয কভ বকতবা  

কভ বচাযীশদয অতজবত ছুটি 

(শদ/তফশদ) 

আশফদনত্র ায়ায 

তনধ বাতযত ছুটি তফতধভারা 

১৯৫৯ অনুমায়ী উমৄি 

কর্তবশক্ষ্য (আতথ বক  

প্রাতনক ক্ষ্ভতা 

অনুমায়ী) অনুশভাদনক্রশভ 

যকাতয আশদ জাযী 

কযা য়। 

(ক) আশফদনত্র, 

(খ) প্রধান তাফ যক্ষ্ণ কভ বকতবা কর্তবক প্রশদয় ছুটি 

প্রাপ্যতায প্রততশফদন (শগশজশেড কভ বকতবাশদয 

দক্ষ্শত্র), 

(গ) তাফ যক্ষ্ণ কভ বকতবা তাফ দকাল কর্তবক 

প্রশদয় ছুটি প্রাপ্যতায প্রততশফদন (নন-দগশজশেড 

কভ বচাযীশদয দক্ষ্শত্র)। 

তফনামূশল্য ৬ কভ বতদফ 
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(অঃ পৃঃ দ্রঃ) 

 

 

ক্র 

নাং 

দফায নাভ দফা প্রদান দ্ধতত প্রশয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাতিস্থান দফায মূল্য এফাং 

তযশাধ দ্ধতত 

দফা প্রদাশনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি কভ বকতবা (নাভ,দতফ,শপান নম্বয  

 ই-দভইর) 

24  অথ ব তফবাশগয ২য় দথশক ৪থ ব 

দশ্রণীয কভ বকতবা  

কভ বচাযীশদয তক্ষ্া ছুটি 

আশফদনত্র ায়ায য 

তনধ বাতযত ছুটি তফতধভারা 

অনুমায়ী উমৄি 

কর্তবশক্ষ্য (আতথ বক  

প্রাতনক ক্ষ্ভতা 

অনুমায়ী) অনুশভাদনক্রশভ 

যকাতয আশদ জাযী 

কযা য়। 

(ক) আশফদনত্র, 

(খ) াধাযণবাশফ চাকতযয দভয়াদ ০৫ ফছয পূণ ব শত 

শফ, 

(গ) যকাতয চাকতযয ২৫ ফছয পূণ ব য়ায ০৩ 

ফছশযয অতধক চাকতয থাকশত শফ, 

(ঘ)  অধ্যয়ন ছুটিকারীন অধ বগড় দফতন প্রাপ্য শফন, 

(ঙ) অধ্যয়ন ছুটি যকাযী কর্তবক ভঞ্জুয কযশত শফ । 

তফনামূশল্য ৮ কভ বতদফ  

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------ 

ত: কাযী তচফ, 

প্রান-৪ াখা, 

দপান-৯৫৮৫০৪৬  

 

25  অথ ব তফবাশগয ২য় দথশক ৪থ ব 

দশ্রণীয কভ বকতবা  

কভ বচাযীশদয বতফষ্য ততফর 

দথশক অতগ্রভ ভঞ্জুতয 

আশফদনত্র ায়ায য 

াধাযণ বতফষ্য ততফর 

তফতধভারা ১৯৭৯ অনুমায়ী 

উমৄি কর্তবশক্ষ্য 

(আতথ বক  প্রাতনক 

ক্ষ্ভতা অনুমায়ী) 

অনুশভাদনক্রশভ যকাতয 

আশদ জাযী কযা য়। 

(ক) তনধ বাতযত পযশভ আশফদন, 

(খ) তনধ বাতযত পযশভ আশফদন(ফাাংরাশদ পযভ নাং-

২৬৩৯), 

(গ) াধাযণ বতফষ্য ততফশর ফ বশল জভাৃতত 

অশথ বয তাফ তফফযণী (প্রধান তাফ যক্ষ্ণ কভ বকতবা 

কর্তবক প্রদি মুর কত)। 

তফনামূশল্য ৪ কভ বতদফ 

 

26  অথ ব তফবাশগয ২য় দথশক ৪থ ব 

দশ্রণীয কভ বকতবা  

কভ বচাযীশদয ৃহ তনভ বাণ  

দভােযকায/ দভােয 

াইশকর/ কতম্পউোয/ফাই 

াইশকর ক্রশয়য জন্য অতগ্রভ 

ভঞ্জুযী 

আশফদনত্র ায়ায য 

তনধ বাতযত কতভটিয বা 

উস্থান কযা য়। 

কতভটিয সুাতযশয 

তবতিশত  উমৄি 

কর্তবশক্ষ্য 

অনুশভাদনক্রশভ ভঞ্জুযী 

আশদ জাযী কযা য়। 

(ক) আশফদনত্র, 

(খ) িযাম্প কর্তক চুতিত্র, 

(খ)কতভটিয তদ্ধান্ত অনুমায়ী অতগ্রভ ভঞ্জুযী 

(আশফদশনয শঙ্গ াংমৄি প্রশয়াজনীয় 

কাগজত্রাতদ)। 

তফনামূশল্য ২৫ কভ বতদফ 
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(অঃ পৃঃ দ্রঃ) 

 

 

ক্র 

নাং 

দফায নাভ দফা প্রদান দ্ধতত প্রশয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাতিস্থান দফায মূল্য এফাং 

তযশাধ দ্ধতত 

দফা প্রদাশনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি কভ বকতবা (নাভ,দতফ,শপান নম্বয  

 ই-দভইর) 

27  অথ ব তফবাশগয ২য় দথশক ৪থ ব 

দশ্রণীয কভ বকতবা  

কভ বচাযীশদয অফয 

প্রস্তুততমুরক ছুটি অনুশভাদন 

 অফয বাতা ভঞ্জুযী 

আশফদনত্র ায়ায য 

গণ কভ বচাযী (অফয) 

আইন ১৯৭৪ অনুমায়ী 

উমৄি কর্তবশক্ষ্য 

(আতথ বক  প্রাতনক 

ক্ষ্ভতা অনুমায়ী) তনষ্পতি 

কশয যকাতয আশদ 

জাযী 

(ক) আশফদনত্র, 

(খ) তনধ বাতযত ছুটি তফতধভারা, ১৯৫৯ এয ৩(১) তফ-ii 

দভাতাশফক, 

(গ) প্রধান তাফ যক্ষ্ণ কভ বকতবা কর্তবক প্রশদয় ছুটি 

প্রাপ্যতায প্রততশফদন (শগশজশেড কভ বকতবাশদয 

দক্ষ্শত্র), 

(ঘ) তাফ যক্ষ্ণ কভ বকতবা তাফ দকাল কর্তবক 

প্রশদয় ছুটি প্রাপ্যতায প্রততশফদন (নন-দগশজশেড 

কভ বচাযীশদয দক্ষ্শত্র)। 

  

তফনামূশল্য ১৫ কভ বতদফ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------ 

ত: কাযী তচফ, 

প্রান-৪ াখা, 

দপান-৯৫৮৫০৪৬  

 

28  অথ ব তফবাশগয ২য় দথশক ৪থ ব 

দশ্রণীয কভ বকতবা  

কভ বচাযীশদয াতযফাতযক 

দনন 

আশফদনত্র ায়ায 

তনধ বাতযত াতযফাতযক 

দনন পযভ ২.২ অনুমায়ী 

উমৄি কর্তবশক্ষ্য (আতথ বক 

 প্রাতনক ক্ষ্ভতা 

অনুমায়ী) অনুশভাদনক্রশভ 

যকাযী আশদ জাযী কযা 

য়। 

(ক) আশফদন ত্র, 

(খ) তনধ বাতযত পযশভ আশফদন (ফাাংরাশদ পযভ 

নাং-২৩৯৭), 

(গ) চাকতয ফত , চাকতয তফফযণী,শল দফতশনয 

নদত্র, দনন পযভ, তযাতয়ত ছতফ, প্রািব্য 

দনশনয বফধ উিযাতধকাযী দঘালনাত্র, নমুনা 

স্বাক্ষ্য  াঁচ আঙ্গুশরয ছা, মৃতুযয দনত্র, নন-

ম্যাতযজ াটি বতপশকে)। 

  

তফনামূশল্য ১৫ কভ বতদফ 

 

29  অথ ব তফবাশগয ২য় দথশক ৪থ ব 

দশ্রণীয কভ বকতবা  

কভ বচাযীশদয দস্বচ্ছায় অফয 

গ্রণ/দতযাগ/ অফয প্রদান 

প্রস্তাফ প্রাতিয য 

তফদ্যভান তফতধ/তফধান/ 

আইশনয আশরাশক 

প্রাতনক  আতথ বক 

ক্ষ্ভতা অ বণ নীততভারা 

দভাতাশফক মথামথ 

ম বাশয়য অনুশভাদনক্রশভ 

যকাতয আশদ জাতয 

কযা য়। 

(ক) আশফদনত্র, 

(খ) প্রধান তাফ যক্ষ্ণ কভ বকতবা কর্তবক প্রশদয় ছুটি 

প্রাপ্যতায প্রততশফদন (শগশজশেড কভ বকতবাশদয 

দক্ষ্শত্র), 

(গ) তাফ যক্ষ্ণ কভ বকতবা তাফ দকাল কর্তবক 

প্রশদয় ছুটি প্রাপ্যতায প্রততশফদন (নন-দগশজশেড 

কভ বচাযীশদয দক্ষ্শত্র)। 

তফনামূশল্য ১৫ কভ বতদফ 
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(অঃ পৃঃ দ্রঃ) 

 

 

ক্র 

নাং 

দফায নাভ দফা প্রদান দ্ধতত প্রশয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাতিস্থান দফায মূল্য এফাং 

তযশাধ দ্ধতত 

দফা প্রদাশনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি কভ বকতবা (নাভ,দতফ,শপান নম্বয  

 ই-দভইর) 

30  অথ ব তফবাশগয ২য় দথশক ৪থ ব 

দশ্রণীয কভ বকতবা  

কভ বচাযীশদয এতফত দশ্রণীয 

ফাা ফযাদ্দ 

আশফদনত্র ায়ায য 

তনধ বাতযত কতভটিয বা 

উস্থান কযা য়। 

কতভটিয সুাতযশয 

তবতিশত  উমৄি 

কর্তবশক্ষ্য 

অনুশভাদনক্রশভ ভঞ্জুযী 

আশদ জাযী কযা য়। 

(খ) ফাা ফযাশদ্দয তনতভি াকুরায জাতয, 

(ক) আশফদনকাযীগশণয ত্র, 

(গ) দজযষ্ঠতায তবতিশত আশফদশনয তাতরকা প্রণয়ন, 

(ঘ) ফাা ফযাদ্দ কতভটিয বায তদ্ধান্ত। 

তফনামূশল্য    ২০ কভ বতদফ ------------------ 

ত: কাযী তচফ, 

প্রান-৪ াখা, 

দপান-৯৫৮৫০৪৬  

31  কর ধযশণয দিনাযী 

ভারাভার  অতপ যঞ্জাভ 

যফযা 

চাতদাত্র দপ্রযণ কযায 

য ভারাভার 

ইসুয/যফযা কযায 

ব্যফস্থা কযা য়। 

চাতদাশত্রয ভাধ্যশভ 

কক্ষ্ নাং-২১৫ 

বফন নাং-৭, ফাাংরাশদ তচফারয়, ঢাকা 

তফনামূশল্য ১৫ কভ বতদফ  

 

 

 

 

দভাঃ রুহুর আতভন ভতল্লক 

কাযী তচফ (প্রান-৬) 

দপানঃ ৯৫১২৫৯৬ 

দভাফা-০১৫৫২-৪২৩৭৬৩ 

E-mail: 

rmollick@finance.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

32  প্রশোকর াংক্রান্ত দফা 

প্রদান (মৄগ্ম তচফ ম বায় 

শত) 

ভ্রভণ াংক্রান্ত আশদ 

প্রদান ফা দেতরশপান 

দমাগাশমাশগয ভাধ্যশভ। 

ভ্রভণ াংক্রান্ত আশদ। 

প্রশোকর অতপায 

নাভ: দভাাম্মদ আরভগীয দাশন 

দপান: ০১৭৩১১৬০০৯৩ 

তফনামূশল্য তনয়তভত 

33  কভ বকতবাশদয অতপশ 

মাতায়াশতয জন্য গাড়ীয 

ফযাদ্দ 

আশফদশনয দপ্রতক্ষ্শত 

প্রশয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ 

কযা য়। 

তনধ বাতযত ছশক আশফদন 

প্রাতি স্থান: 

কক্ষ্ নাং-২১৫ 

বফন নাং-৭ 

ফাাংরাশদ তচফারয়,ঢাকা  

তফনামূশল্য ৩ কভ বতদফ 

34  দািতযক  আফাতক 

দেতরশপান ভঞ্জুযী 

ভতন্বত যকাতয 

দেতরশপান নীততভারা-

২০০৪ অনুমায়ী ব্যফস্থা 

গ্রণ 

তনধ বাতযত ছশক আশফদন 

প্রাতি স্থান: 

কক্ষ্ নাং-২৩৫ 

বফন নাং-৭ 

ফাাংরাশদ তচফারয়ঢাকা  

 

তফনামূশল্য 

 

১০ কভ বতদফ 
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(অঃ পৃঃ দ্রঃ) 

 

 

ক্র 

নাং 

দফায নাভ দফা প্রদান দ্ধতত প্রশয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাতিস্থান দফায মূল্য এফাং 

তযশাধ দ্ধতত 

দফা প্রদাশনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি কভ বকতবা (নাভ,দতফ,শপান নম্বয   

ই-দভইর) 

35  যকাযী আফাতক 

দেতরশপাশন BTCL এয 

ইন্টাযশনে ব্যফাশযয ভঞ্জুযী 

ভতন্বত যকাতয দেতরশপান 

নীততভারা-২০০৪ অনুমায়ী 

ব্যফস্থা গ্রণ 

BTCL এয Format অনুমায়ী আশফদন  

তফনামূশল্য 

 

৭ কভ বতদফ 

দভাঃ রুহুর আতভন ভতল্লক 

কাযী তচফ (প্রান-৬) 

দপানঃ ৯৫১২৫৯৬ 

দভাফা-০১৫৫২-৪২৩৭৬৩ 

E-mail: rmollick@finance.gov.bd 

36  ইন্টাযকভ, দেতরশপান, 

পশোকত দভতন, পযাক্স 

দভতন দভযাভত 

চাতদাত্র ায়ায য 

াংতিি প্রততষ্ঠান কর্তবক 

ব্যফস্থা গ্রণ। 

চাতদাশত্রয ভাধ্যশভ 

প্রান াখা-৬ 

প্রান-৬ াখা 

কর্তবক তফর 

প্রদান কযা য় 

৭ কভ বতদফ 

37  বা, দতভনায আশয়াজন  

আপ্যায়শনয ব্যফস্থা 

তনশদ বনা দভাতাশফক চাতদাত্র প্রান-৬ াখা 

কর্তবক তফর 

প্রদান কযা য় 

২ কভ বতদফ 

38  বফশদতক প্রতক্ষ্ণ, 

দতভনায, য়াকব 

ইতযাতদশত অাংগ্রশণয জন্য 

কভ বকতবা ভশনানয়ন। 

আশয়াজক াংস্থা শত ত্র 

ায়ায য নতথ 

অনুশভাদশনয ভাধ্যশভ/তফশদ 

ভ্রভণ াংক্রান্ত স্থায়ী তনফ বাচন 

কতভটিয দ্বাযা কভ বকতবা 

ভশনানয়ন পূফ বক 

তনশম্নাশিাবাশফ দফা প্রদান 

কযা য়: 

১. তজ.  জাযী 

২. ই-দভইর 

৩. ডাশকয ভাধ্যশভ 

প্রশয়াজনীয় কাগজত্র 

১. তফশদ ভ্রভণ তফফযণী 

২. অথ ব তফবাগ কর্তবক ভশনানয়ন াংক্রান্ত ত্র 

৩. াশাশে বয পশোকত 

৪. আশয়াজক াংস্থা কর্তবক চূড়ান্ত আভন্ত্রণত্র 

প্রাতিস্থান 

প্রতক্ষ্ণ াখা, কক্ষ্ নাং: ২৩০, বফন নাং: ০৭ 

তফনামূশল্য তনয়তভত  

 

 

 

 

 

 

 

বয়দ মুাম্মদ কাছায দাশন 

উতচফ 

দপান: ৯৫৭৬০১৮ 

syedkowser@yahoo.com 39  অথ ব তফবাশগয কভ বতযতধর্ভি 

তফলশয় দদশ প্রতক্ষ্ণ, 

য়াকব, দতভনায 

ইতযাতদশত কভ বকতবা 

ভশনানয়ন এফাং 

কভ বকতবা/কভ বচাযীশদয 

প্রতক্ষ্শণয ব্যফস্থা গ্রণ। 

আশয়াজক াংস্থা শত ত্র 

ায়ায য নতথ 

অনুশভাদশনয ভাধ্যশভ/অথ ব 

তফবাশগয আউেলুশক 

াকুবরাযশযয ভাধ্যশভ প্রাথী 

ভশনানয়ন পূফ বক 

তনশম্নাশিাবাশফ দফা প্রদান 

কযা য়: 

 ১. ত্র ভাযপত 

২.  ই-দভইর 

প্রশয়াজনীয় কাগজত্র 

প্রতক্ষ্ণ াখা শত াংতিি কভ বকতবায াশথ 

দমাগাশমাগ কশয প্রশয়াজনীয় কাগজত্র াংগ্র 

কযা য়। 

প্রাতিস্থান 

প্রতক্ষ্ণ াখা, কক্ষ্ নাং: ২৩০, বফন নাং: ০৭ 

তফনামূশল্য তনয়তভত 
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(অঃ পৃঃ দ্রঃ) 

 

 

অতবশমাগ প্রততকায ব্যফস্থানা (GRS) 

 

দফা প্রাতিশত অন্তুি শর দাতয়ত্বপ্রাি কভ বকতবায াংশগ দমাগাশমাগ করুণ। তায কাছ দথশক ভাধান ায়া না দগশর তনশম্নাি দ্ধততশত দমাগাশমাগ কশয আনায ভস্যা অফতত করুন 

 

 

ক্রতভক কখন দমাগাশমাগ কযশফন কায াংশগ দমাগাশমাগ কযশফন দমাগাশমাশগয ঠিকানা তনষ্পতিয ভয়ীভা 

 

1  দাতয়ত্বপ্রাি কভ বকতবা ভাধান তদশত না াযশর অতবশমাগ তনষ্পতি কভ বকতবা (অতনক) দভা: াইদুয যভান 

মৄগ্মতচফ (প্রান) 

দপান : ৯৫৭৬০২৪ 

ই-দভইর : saidur5947@yahoo.com 

শয়ফাইে : www.grs.gov.bd 

ততন ভা 

2  অতবশমাগ তনষ্পতি কভ বকতবা তনতদ বি কভ বকতবা তনতদ বি 

ভশয় ভাধান তদশত না াযশর 

আতর কভ বকতবা দতরনা আখতায 

অতততযি তচফ (প্রান  ব্যয় ব্যফস্থানা) 

দপান : ৯৫১৪৪৪৩ 

ই-দভইর : selinaakhter62@gmail.com 

শয়ফাইে : www.grs.gov.bd 

এক ভা 

3  আতর কভ বকতবা তনতদ বি ভশয় ভাধান তদশত না াযশর ভতন্ত্রতযলদ তফবাশগয অতবশমাগ ব্যফস্থানা 

দর 

অতবশমাগ গ্রণ দকন্দ্র 

৫নাং দগইে, ফাাংরাশদ তচফারম, ঢাকা 

শয়ফাইে : www.grs.gov.bd 

ততন ভা 

 


