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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

ভৄদ্রণ  প্রকানা অধধদপ্তয 
ততজগাঁ, ঢাকা-১২০৮। 
www.dpp.gov.bd 

 
 

ধবন  ধভন  
ধবনঃ  ভৄদ্রণ  প্রকানা কাম যক্রভদক ধফশ্বভাদন উন্নীতকযণ 
ধভনঃ   দ  জনফর  আধুধনকায়দনয ভাধ্যদভ স্বল্পতভ ভদয়য ভদধ্য মথামথ ধনযাত্তায াদথ ভৄদ্রণ-যফযা, ভানম্মত প্রকানা  তেনা   াভগ্রী যফযা ধনধিতকযণ 
২.১ নাগধযক তফা 
ক্রধভক 

নাং 

তফায নাভ তফা প্রদান দ্ধধত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাধপ্তস্থান 

তফায ভল্য এফাং ধযদাধ 

দ্ধধত 

তফা প্রদাদনয ভয়ীভা দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা 

(নাভ,দফী, তপান নম্বয  ই-তভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. ফাাংরাদদ াপ্তাধক 

তগদজট ধফক্রয়। 

অধধদপ্তযাধীন ফাাংরাদদ পযভ 

 প্রকানা অধপদয 

নীচতরায় অফধস্থত ধফক্রয় তকন্দ্র 

তথদক নগদ ভদল্য এফাং 

ডাকদমাদগ ফাাংরাদদ 

াপ্তাধক তগদজট ধফক্রয় কযা 

য়। 

কাগজত্র 

নগদ অথ য/দেজা   চারান। 

প্রাধপ্তস্থান 

আদফদনকাযী। 

নগদ অদথ য এফাং ডাকদমাদগ 

ফাধল যক চাঁদা ৩,২০০/-টাকা 

গ্রাদকয ভাধ্যদভ ৩,০০০/-টাকা 

তেজা   চারাদনয ভাধ্যদভ 

ধনধ যাধযত তকাদড টাকা জভা 

কযদত য়।  

ফাধল যক চাঁদায ধফধনভদয় প্রধত 

প্তাদ এফাং তম তকান ব্যধি ফা 

প্রধতষ্ঠান নগদভদল্য ফাাংরাদদ 

পযভ  প্রকানা অধপদয 

ধফক্রয় তকন্দ্র তথদক অধপ 

চরাকারীন ভদয় 

তাৎ ধণকবাদফ ক্রয় কযদত 

াদযন। 

জনাফ তভাঃ আরভগীয তাদন,  

উধযচারক ফাাংরাদদ পযভ  প্রকানা 

অধপ তপান-৮৮৯১২০৫ 

তভাফাইর-০১৮১৯৫৬৭৪২৪ 

ই-তভইর-alamgir4154@Yahoo.com 

 

২. যকায প্রণীত 

অধ্যাদদ, আইন, 

ধফধধধফধান, 

ধফধডদকাড ধফধবন্ন 

প্রকানা ধফক্রয়। 

অধধদপ্তযাধীন ফাাংরাদদ পযভ 

 প্রকানা অধপদয 

নীচতরায় অফধস্থত ধফক্রয় তকন্দ্র 

এফাং তপ্রক্লাদফয উদটাধদদক 

আনছাযী বফদনয ২য় তরায় 

অফধস্থত ধফক্রয়দকন্দ্র তথদক 

নগদ ভদল্য ধফক্রয় কযা য়।  

কাগজত্র 

নগদ অদথ য। 

প্রাধপ্তস্থান 

আদফদনকাযী। 

প্রকানায গাদয় ভৄধদ্রত 

ধনধ যাধযত   ।  

নগদ অদথ য।  

অধপ চরাকারীন ভদয় 

তাৎ ধণকবাদফ ধফক্রয় কযা 

য়। 

ঐ 

৩. তথ্য প্রদান। তথ্য অধধকায আইন, ২০০৯ 

এয ৪  ৮ নাং ধাযা অনুমায়ী 

প্রাপ্ত আদফদদনয তপ্র  তত। 

কাগজত্র 

আফদনত্র। 

প্রাধপ্তস্থান 

আদফদনকাযী। 

ধফনাভদল্য। ২০ কাম য ধদফদয ভদধ্য। তভাঃ ভাসুদুর ক ভ ুঁইয়া, তপ্রাগ্রাভায,  

কাযী ধযচারক (প্রান-১) 

অধতধযি দাধয়  প্রধান কাম যারয়   

তপানঃ ৮৮৯১২৫৪ 

তভাফাইর-০১৯১৫০২৬৪২৩ 

ই-তভইর-programmer@dpp.gov.bd 

তফা প্রদান প্রধতশ্রুধত (Citizen’s Charter) 
 

http://www.dpp.gov.bd/
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ক্রধভক নাং তফায নাভ তফা প্রদান দ্ধধত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাধপ্তস্থান 

তফায ভল্য এফাং 

ধযদাধ দ্ধধত 

তফা প্রদাদনয ভয়ীভা দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা 

(নাভ,দফী, তপান নম্বয  ই-তভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৪. গণশুনা   গ্রণ। দাপ্তধযক ধফলদয় কাদযা তকান 

অধবদমাগ থাকদর তা ধনষ্পধত্তয 

জন্য ভাধযচারদকয অধপ 

    গণশুনা   গ্রণ। গ্রণ 

কযা য়। 

কাগজত্র 

আদফদনত্র। 

প্রাধপ্তস্থান 

      আদফদনকাযী। 

ধফনাভদল্য। প্রধত ভাদয ৫  ২০ তাধযদে 

(দকান তাধযদে অধপ ফন্ধ 

থাকদর যফতী কাম য ধদফ) 

গণশুনা   গ্রণ। গ্রণ কযা 

য়। 

তফগভ ধবকা   তনছা 

ভাধযচারক  

(অধতধযি ধচফ) 

ভৄদ্রণ  প্রকানা অধধদপ্তয  

তপান-৮৮৯১২৫১ 

ই-তভইর-dg@dpp.gov.bd 

৫. ভারাভার যফযাদয 

ধফযীদত ঠিকাদাদযয 

অনুকূদর অথ য ভঞ্জুধয। 

ধধআয তভাতাদফক দয 

ধফজ্ঞধপ্ত প্রকা, টিধ  

টিইধ’য বা অনুষ্ঠান, চুধি 

ম্পাদন, কাম যাদদ প্রদান, 

কাম যাদদ তভাতাদফক 

যফযাকৃত ভারাভাদরয 

ধফলদয় ধযদ যন কধভটিয 

প্রধতদফদন এফাং যফযাকৃত 

ভারাভাদরয ধফর  চারাদনয 

ধবধত্তদত অথ য ভঞ্জুধয প্রদান কযা 

য়। 

কাগজত্র 

কাম যাদদ, ধফর, চারান 

 ধযদ যন প্রধতদফদন। 

প্রাধপ্তস্থান 

      ক্রয়কাযী 

অধপ/দপ্র। 

ধফনাভদল্য। ২ কাম য ধদফদয ভদধ্য। তভাাম্মদ আইয়ুফ,  

কাযী ধযচারক (প্রান-২) 

প্রধান কাম যারয় 

তপানঃ ৮৮৯১২৪১ 

তভাফাইর-০১৮২৬৬২৩২৪২ 

 ই-তভইর -ad2@dpp.gov.bd 

৬. ঠিকাদাদযয জাভানত 

তপযত প্রদান। 

ঠিকাদাদযয আদফদনক্রদভ 

জাভানত তপযত প্রদান কযা 

য়। 

কাগজত্র 

আদফদনত্র। 

প্রাধপ্তস্থান 

াং  ষ্ট  ঠিকাদায। 

ধফনাভদল্য। ২ কাম য ধদফদয ভদধ্য। তভাাম্মদ আইয়ুফ,  

কাযী ধযচারক (প্রান-২) 

প্রধান কাম যারয় 

তপানঃ ৮৮৯১২৪১ 

তভাফাইর-০১৮২৬৬২৩২৪২ 

ই-তভইর -ad2@dpp.gov.bd 
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২.২ দাপ্তধযক তফা 

ক্রধভক নাং তফায নাভ তফা প্রদান দ্ধধত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাধপ্তস্থান 

তফায ভল্য এফাং 

ধযদাধ দ্ধধত 

তফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা 

(নাভ,দফী, তপান নম্বয  ই-তভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. তজরা প্রাদকয 

কাম যারদয় কাধে যজ 

তায যফযা। 

তজরা প্রাদকয কাম যারদয়য চাধদাদত্রয ধবধত্তদত 

অধধদপ্তযাধীন ফাাংরাদদ তেনা   অধপ, ততজগাঁ, 

ঢাকায ভাধ্যদভ কাধে যজ তায যফযা কযা য়। 

কাগজত্র 

তজরা প্রাদকয 

কাম যারদয়য চাধদাত্র। 

প্রাধপ্তস্থান 

তজরা প্রাদকয কাম যারয়। 

ধফনাভদল্য। ১ ধদদনয ভদধ্য। জনাফ তভাঃ াধভদুর ক 

উধযচারক 

তপান-০২-৮৮৯১৭১৮ 

ই-তভইর-ddbso1974@gmail.com 

২. ফাাংরাদদ াপ্তাধক 

তগদজট এফাং অধতধযি 

াংখ্যায তগদজট ভৄদ্রণ 

 প্রকা। 

যাষ্ট্রধতয কাম যারয়, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, কর 

ভন্ত্রণারয়, সুধপ্রভদকাট য, এযাটধন য তজনাদযদরয অধপ, 

ধরধটদযয অধপ, পুধর তড তকায়াট যায, জাতীয় 

যাজস্ব তফাড য, ঢাকা ধফবাগীয় কধভনাদযয কাম যারয়, 

ভূধভ প্রান  আধর তফাড য, জুধডধয়ার াধব য 

কধভন এফাং যকাধয কভ যচাযী াাতাদর ফাক 

ভাযপত তগদজট তপ্রযণ কযা য়। অন্যান্য কর 

যকাধয অধপদ ডাকদমাদগ তগদজট তপ্রযণ কযা য়। 

আধাযকাধয, স্বায়ত্তাধত প্রধতষ্ঠান তফযকাধয 

প্রধতষ্ঠান  ব্যধিফগ যদক তাদদয চাধদা তভাতাদফক 

ভদল্যয ধফধনভদয় ডাকদমাদগ ফাাংরাদদ পযভ  

প্রকানা অধপ তথদক যফযা তদয়া য়। এছাড়া উি 

অধপদয নীচতরায় অফধস্থত ধফক্রয়দকন্দ্র  জাতীয় 

তপ্রক্লাদফয উদটাধদদক আনাযী বফদনয ২য় তরায় 

অফধস্থত ধফক্রয়দকন্দ্র তথদক ধনধ যাধযত ভদল্যয ধফধনভদয় 

যফযা কযা য়। 

প্রদমাজয নয়। ধফনাভদল্য। াপ্তাধক তগদজট 

প্রধত প্তাদ এফাং 

অধতধযি াংখ্যায 

তগদজট ভৄদ্রণ 

াদ   অধপ 

চরাকারীন ভদয় 

প্রধতধদন।  

জনাফ তভাঃ আরভগীয তাদন 

উধযচারক 

ফাাংরাদদ পযভ  প্রকানা অধপ 

তপান-৮৮৯১২০৫ 

ই-তভইর-alamgir4154@Yahoo.com 
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ক্রধভক নাং তফায নাভ তফা প্রদান দ্ধধত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাধপ্তস্থান 

তফায ভল্য এফাং 

ধযদাধ দ্ধধত 

তফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা 

(নাভ,দফী, তপান নম্বয  ই-তভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৩. যকাধয অধপ/ 

আদারদত ব্যফহৃত 

ধফধবন্ন প্রকায পযভ  

তযধজোয ভৄদ্রণ  

যফযা। 

 

ঢাকা ধফবাগ  কুধভ   তজরায তাধরকাভি যকাধয 

অধপ    তাদদয ইনদডধটাং অধপাযদদয ভাধ্যদভ 

ফছদযয      অধধদপ্তযাধীন ফাাংরাদদ পযভ  

প্রকানা অধপ তথদক এফাং অন্যান্য ধফবাদগয 

যকাধয অধপ    অধধদপ্তদযয চট্টগ্রাভ, খুরনা, 

ফগুড়া, ফধযার, ধদরট ও যাংপুয আঞ্চধরক অধপ 

তথদক চাধদায আদরাদক ভজুদ াদ   ধফনাভদল্য 

পযভ  তযধজোয যফযা কযা দয় থাদক। 

রাইদন্পপ্রাপ্ত ধফধবন্ন ধদভ যয ধনকা তযধজস্ট্রাযদদয 

যকায ধনধ যাধযত ভদল্য াং    পযভ যফযা কযা 

য়। 

কাগজত্র 

 চাধদাকাযী যকাধয 

অধপভদয ইনদডধটাং 

অধপায কর্তযক 

প্রাধধকাযকৃত প্রধতধনধধয 

তযাধয়ত ছধফ  স্বা   

ম্বধরত চাধদাত্র। 

প্রাধপ্তস্থান 

চাধদাকাযী       

যকাধয অধপ। 

ধফনাভদল্য। ১ ধদন। ১।  তভাঃ আরভগীয তাদন 

উধযচারক,ফাাংরাদদ পযভ  প্রকানা অধপ 

তপান-৮৮৯১২০৫ 

ই-তভইর- alamgir4154@Yahoo.com 

 
২।  তভাঃ আব্দু ছারাভ, বাযপ্রাপ্ত ম্যাদনজায  

চট্টগ্রাভ আঞ্চধরক অধপ, চট্টগ্রাভ,  

তপান-০৩১-৭৫১৬০৫ 

 ই-তভইর-ppc.gov.bd@gmail.com 

 
৩। তভাঃ ধপকুর ইরাভ, ম্যাদনজায 

খুরনা আঞ্চধরক অধপ, খুরনা, তপান-০৪১-৭৬২৮২১ 

Msislam0999@gmail.com 

 
৪।  তভাঃ জাাঙ্গীয তাদন, ম্যাদনজায 

ফগুড়া আঞ্চধরক অধপ, ফগুড়া 

তপান-২৫১-৬৫৩৮৪, 

mdjahangir54@gmail.com 

 
৫। তভাঃ আধনছুয যভান, ম্যাদনজায, 

 যাংপুয আঞ্চধরক অধপ, যাংপুয। 

 তপান- ০৫২১-৫৬৮৭৭ 

 ই-তভইর- ppc.gov.bd@gmail.com 

 
৬।  তভাঃ আদনায়া র ইরাভ,বাযপ্রাপ্ত   

   ম্যাদনজায, ফধযার আঞ্চধরক অধপ,ফধযার।   

   তপান-০৪৩১-৬১৭৯৩ 

   ই-তভইর- aislam.dpp@gmail.com 

 
৭। তভাঃ ভধবুর াফ জায়পধয,  

   বাযপ্রাপ্ত ম্যাদনজায, 

   ধদরট আঞ্চধরক অধপ, ধদরট। 

   তপান-০১৬৭০৬০৫৪৮০ 

  ই-তভইর-mahibulwahab@.gmail.com 
 

mailto:alamgir4154@Yahoo.com
mailto:Msislam0999@gmail.com
mailto:ppc.gov.bd@gmail.com
mailto:aislam.dpp@gmail.com
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ক্রধভক নাং তফায নাভ তফা প্রদান দ্ধধত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রাধপ্তস্থান 

তফায ভল্য এফাং 

ধযদাধ দ্ধধত 

তফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা 

(নাভ,দফী, তপান নম্বয  ই-তভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৪. যকাধয ডাদয়ধয, 

কযাদরন্ডায ভৄদ্রণ  

যফযা 

জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য ফযাদ্দ অনুমায়ী ধফধবন্ন 

যকাধয অধপ কর্তযক প্রাধধকাযপ্রাপ্ত 

প্রধতধনধধয ভাধ্যদভ যফযা তদয়া দয় থাদক। 

কাগজত্র 

 প্রাধধকাযকৃত প্রধতধনধধয 

তযাধয়ত ছধফ  স্বা   

ম্বধরত চাধদাত্র। 

প্রাধপ্তস্থান 

চাধদাকাযী       যকাধয 

অধপ। 

ধফনাভদল্য। নতুন ফছদযয      

চাধদায আদরাদক 

ভজুদ া      ১ 

ধদন। 

জনাফ তভাঃ আরভগীয তাদন 

উধযচারক 

ফাাংরাদদ পযভ  প্রকানা অধপ 

তপান-৮৮৯১২০৫ 

ই-তভইর-alamgir4154@Yahoo.com 

 

৫. যকায প্রণীত 

অধ্যাদদ,        আইন, 

ধফধধ-ধফধান, ধফধড 

তকাড ধফধবন্ন 

প্রকানা ভৄদ্রণ  

যফযা। 

ধফধবন্ন ভন্ত্রণারয়  যকাধয অধপভদ আইন, 

ধফচায  াংদ ধফলয়ক ভন্ত্রণারদয়য চাধদা 

তভাতাদফক ধফনাভদল্য যফযা কযা দয় 

থাদক।  

কাগজত্র 

 প্রাধধকাযকৃত প্রধতধনধধয 

তযাধয়ত ছধফ  স্বা   

ম্বধরত চাধদাত্র। 

প্রাধপ্তস্থান 

চাধদাকাযী       যকাধয 

অধপ। 

ধফনাভদল্য। ভজুদ াদ   

তাৎ ধণকবাদফ। 

ঐ 

৬. ভন্ত্রণারয়/ধফবাদগয 

ধফধবন্ন প্রধতদফদন, ধড 

প্যাড, ধড োভ, তরটায 

তড প্যাড,    প্যাড, 

াযাং    প্যাড, 

াযাং    কবায, 

ধবধজটিাং কাড য ইতযাধদ 

ভৄদ্রণ  যফযা। 

ভন্ত্রণারয়/ধফবাগ কর্তযক যকাধয ধনদদ যনা 

তভাতাদফক       ভন্ত্রণারয়/ধফবাদগয 

কভ   একজন উধচফ/উধচফ ম যাদয়য 

কভ যকতযায স্বা    চাধদাত্র ফাাংরাদদ পযভ 

 প্রকানা অধপদ দাধের কযদত য়। 

অতঃয ভজুদ াদ   প্রাধধকায প্রাপ্ত 

প্রধতধনধধয ভাধ্যদভ যফযা তদয়া য়।  

কাগজত্র 

চাধদাকাযী অধপদয 

উধচফ/উধচফ ম যাদয়য 

কভ যকতযায স্বা     

চাধদাত্র। 

প্রাধপ্তস্থান 

চাধদাকাযী       যকাধয 

অধপ। 

ধফনাভদল্য। ভজুদ াদ   

তাৎ ধণকবাদফ। 

ঐ 

 

 

 

 



E:\DPP_Citizen_Charter_2ndGen.doc                                                                                                                                                                                                                     6/১২ 

 

ক্রধভক নাং তফায নাভ তফা প্রদান দ্ধধত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং  

প্রাধপ্তস্থান 

তফায ভল্য এফাং 

ধযদাধ দ্ধধত 

তফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা 

(নাভ,দফী, তপান নম্বয  ই-তভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৭. াভধযক ফাধনীয ধফধবন্ন প্রকায পযভ, 

তযধজোয. ডাদয়ধয, কযাদরন্ডায ইতযাধদ 

ভৄদ্রণ  যফযা।  

াভধযক ফাধনীয প্রধান 

প্রাধনক কভ যকতযায দপ্তয 

কর্তযক চাধদাত্র ফাাংরাদদ 

পযভ  প্রকানা অধপদ 

দাধের কযদত য়। অতঃয 

ভৄদ্রণ তদল প্রাধধকায প্রাপ্ত 

প্রধতধনধধয ভাধ্যদভ যফযা 

তদয়া য়।  

কাগজত্র 

চাধদাকাযী অধপদয 

উধচফ/উধচফ ম যাদয়য 

কভ যকতযায স্বা ধযত চাধদাত্র। 

প্রাধপ্তস্থান 

চাধদাকাযী       যকাধয অধপ। 

ধফনাভদল্য। ভজুদ াদ   

তাৎ ধণকবাদফ। 

জনাফ তভাঃ আরভগীয তাদন 

উধযচারক  

ফাাংরাদদ পযভ  প্রকানা অধপ 

তপান-৮৮৯১২০৫  

ই-তভইর-alamgir4154@Yahoo.com 
 

 

৮. ফাদজট ফই, ফাদজট ফিৃতা ভৄদ্রণ। অধধদপ্তযাধীন ধফধজ তপ্রদয 

ভাধ্যদভ ভৄদ্রণ কদয যফযা 

কযা য়। 

কাগজত্র 

চাধদাত্র।  

প্রাধপ্তস্থান 

চাধদাকাযী       যকাধয 

অধপ। 

ধফনাভদল্য ৭ ধদন তথদক ১৫ 

ধদন 

 

জনাফ তভাঃ আব্দুর ভাদরক, 

উধযচারক, ফাাংরাদদ যকাধয 

ভৄদ্রণারয়, 

তপান-৯১১৭৪১৫ 

ই-তভইর 

Malek3166@hotmail.com 

৯. ভাধাফ ধনযী    ধনয়ন্ত্রদকয ফাধল যক 

ধযদাট য ভৄদ্রণ। 

অধধদপ্তযাধীন ধফধজ তপ্রদয 

ভাধ্যদভ ভৄদ্রণ কদয যফযা 

কযা য়। 

কাগজত্র 

চাধদাত্র।  

প্রাধপ্তস্থান 

চাধদাকাযী       যকাধয 

অধপ। 

ধফনাভদল্য চাধদাকাযী 

প্রধতষ্ঠাদনয তেঁদধ 

তদয়া ভদয়য 

ভদধ্য 

ঐ 

১০. ধফধবন্ন ধ   তফাড য, জাতীয় ধফশ্বধফদ্যারয়, 

উন্ুি ধফশ্বধফদ্যারয়,  ইরাধভ 

ধফশ্বধফদ্যারয় ও                 

              , তগানীয় ভৄদ্রণ কাজ। 

অধধদপ্তযাধীন ধফধজ তপ্রদয 

ভাধ্যদভ ভৄদ্রণ কদয যফযা 

কযা য়। 

কাগজত্র 

চাধদাত্র।  

প্রাধপ্তস্থান 

চাধদাকাযী       প্রধতষ্ঠান। 

ধফনাভদল্য ১ তথদক ৩০ 

ধদদনয ভদধ্য 

ঐ 

১১. াইদকাদট যয দদধনক ভাভরায কাম যতাধরকা 

(কজধরে) ভৄদ্রণ, ফাঁধাই  যফযা। 

অধধদপ্তযাধীন গবঃ ধপ্রধটাং 

তপ্রদয ভাধ্যদভ ভৄদ্রণ কদয 

যফযা কযা য়। 

কাগজত্র 

চাধদাত্র।  

প্রাধপ্তস্থান 

াইদকাট য ধফবাগ। 

ধফনাভদল্য। ১ ধদন জনাফ তভাঃ ভধজফয যভান 

উধযচারক  

গবন যদভট ধপ্রধটাং তপ্র 

তপান-৮৮৭০২০০ 

ই-তভইর- dd.gpp@dpp.gov.bd 
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ক্রধভক 

নাং 

তফায নাভ তফা প্রদান দ্ধধত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রাধপ্তস্থান 

তফায ভল্য এফাং 

ধযদাধ দ্ধধত 

তফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা 

(নাভ,দফী, তপান নম্বয  ই-তভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১২. াইদকাদট যয তডথ তযপাদযন্প ভৄদ্রণ, ফাঁধাই  

যফযা। 

অধধদপ্তযাধীন গবঃ ধপ্রধটাং 

তপ্রদয ভাধ্যদভ ভৄদ্রণ কদয 

যফযা কযা য়। 

কাগজত্র 

চাধদাত্র।  

প্রাপ্তিস্থান   ।          

      

ধফনাভদল্য। ৭-১০ ধদন জনাফ তভাঃ ভধজফয যভান, 

উধযচারক, গবন যদভট ধপ্রধটাং তপ্র 

তপান-৮৮৭০২০০ 

তভাফাইর-০১৭১৬৯১৮৯৬৭  

ই-তভইর- dd.gpp@dpp.gov.bd 

 

১৩. ফাাংরাদদ জাতীয় াংদদয প্রশ্ন ভৄদ্রণ  

যফযা।  

অধধদপ্তযাধীন গবন যদভট 

ধপ্রধটাং তপ্রদয ভাধ্যদভ 

ভৄদ্রণ কদয যফযা কযা 

য়। 

কাগজত্র 

চাধদাত্র।  

প্রাধপ্তস্থান 

ফাাংরাদদ জাতীয় াংদ। 

ধফনাভদল্য ৭-১০ ধদন ঐ 

১৪. ফাাংরাদদ জাতীয় াংদদয প্রদশ্নাত্তয ভৄদ্রণ 

 যফযা।  

অধধদপ্তযাধীন গবন যদভট 

ধপ্রধটাং তপ্রদয ভাধ্যদভ 

ভৄদ্রণ কদয যফযা কযা 

য়। 

কাগজত্র 

চাধদাত্র।  

প্রাধপ্তস্থান 

ফাাংরাদদ জাতীয় াংদ। 

ধফনাভদল্য। ১-২ ধদন ঐ 

১৫. ফাাংরাদদ জাতীয় াংদদয কাম যপ্রণারী  

ভৄদ্রণ, ফাঁধাই  যফযা।  

অধধদপ্তযাধীন গবন যদভট 

ধপ্রধটাং তপ্রদয ভাধ্যদভ 

ভৄদ্রণ কদয যফযা কযা 

য়। 

কাগজত্র 

চাধদাত্র।  

প্রাধপ্তস্থান 

ফাাংরাদদ জাতীয় াংদ। 

ধফনাভদল্য। াংদ চরাকারীন 

দদধনক। 

ঐ 

১৬. ফাাংরাদদ জাতীয় াংদদয াংদ ধফতকয 

ভৄদ্রণ, ফাঁধাই  যফযা।  

অধধদপ্তযাধীন গবন যদভট 

ধপ্রধটাং তপ্রদয ভাধ্যদভ 

ভৄদ্রণ কদয যফযা কযা 

য়। 

কাগজত্র 

চাধদাত্র।  

প্রাধপ্তস্থান 

ফাাংরাদদ জাতীয় াংদ। 

ধফনাভদল্য। ফাাংরাদদ জাতীয় 

াংদ কর্তযক প্রদত্ত 

ভয়ীভা অনুমায়ী। 

ঐ 

১৭. ফাাংরাদদ জাতীয় াংদদয ধফধবন্ন 

ভন্ত্রণারয়       স্থায়ী কধভটিয ধযদাট য 

ভৄদ্রণ, ফাঁধাই  যফযা।  

অধধদপ্তযাধীন গবন যদভট 

ধপ্রধটাং তপ্রদয ভাধ্যদভ 

ভৄদ্রণ কদয যফযা কযা 

য়। 

কাগজত্র 

চাধদাত্র।  

প্রাধপ্তস্থান 

ফাাংরাদদ জাতীয় াংদ। 

ধফনাভদল্য। ফাাংরাদদ জাতীয় 

াংদ কর্তযক প্রদত্ত 

ভয়ীভা অনুমায়ী। 

ঐ 
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ক্রধভক 

নাং 

তফায নাভ তফা প্রদান দ্ধধত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রাধপ্তস্থান 

তফায ভল্য এফাং 

ধযদাধ দ্ধধত 

তফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা 

(নাভ,দফী, তপান নম্বয  ই-তভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১৮. জাতীয় াংদ ধনফ যাচন 

  স্থানীয় যকাদযয 

ধফধবন্ন প্রকায ধনফ যাচদনয 

ব্যারট তায ভৄদ্রণ, 

ফাঁধাই  যফযা। 

অধধদপ্তযাধীন গবন যদভট ধপ্রধটাং 

তপ্রদয ভাধ্যদভ ভৄদ্রণ কদয 

যফযা কযা য়। 

কাগজত্র 

চাধদাত্র।  

প্রাধপ্তস্থান 

ফাাংরাদদ ধনফ যাচন কধভন 

ধচফারয় 

ধফনাভদল্য। ধনফ যাচন কধভন 

ধচফারদয়য  প্রদত্ত 

ভয়ীভা অনুমায়ী। 

জনাফ তভাঃ ভধজফয যভান, উধযচারক, 

গবন যদভট ধপ্রধটাং তপ্র  

তপান-৮৮৭০২০০  

তভাফাইর-০১৭১৬৯১৮৯৬৭  

ই-তভইর-dd.gpp@dpp.gov.bd 

 

১৯. ধনফ যাচন কধভন 

ধচফারদয়য চাধদা 

অনুমায়ী ধফধবন্ন প্রকায 

পযভ, প্যাদকট, 

ধযচয়ত্র, ধেকায, 

তাোয, ধযত্র  

ধনফ যাচন ধযচারনা 

াংক্রা  ম্যানুদয়র 

ইতযাধদ ভৄদ্রণ, ফাঁধাই  

যফযা। 

অধধদপ্তযাধীন গবন যদভট ধপ্রধটাং 

তপ্রদয ভাধ্যদভ ভৄদ্রণ কদয 

যফযা কযা য়। 

কাগজত্র 

চাধদাত্র।  

প্রাধপ্তস্থান 

ফাাংরাদদ ধনফ যাচন কধভন 

ধচফারয় 

ধফনাভদল্য। ধনফ যাচন কধভন 

ধচফারদয়য  প্রদত্ত 

ভয়ীভা অনুমায়ী। 

ঐ 

২০. ধফধবন্ন যকাধয 

প্রধতষ্ঠাদনয তচক। 

অধধদপ্তযাধীন ফাাংরাদদ 

ধনযাত্তা ভৄদ্রণারদয়য ভাধ্যদভ 

ভৄদ্রণ কদয যফযা কযা য়। 

কাগজত্র 

ভৄদ্রণ কাম যাদদ।  

প্রাধপ্তস্থান 

ধধজএ, ধধজধডএপ, তযরদয়। 

ধফনাভদল্য ১ ভা জনাফ তভা পা কাভার,  

 উধযচারক 

ফাাংরাদদ ধনযাত্তা ভৄদ্রণারয় 

তপানঃ ৮৮৯১২১৪ 

ই-তভইরঃ dd_bspp@yahoo.Com 
২১. ধফধবন্ন ব্যাাংদকয তচক। অধধদপ্তযাধীন ফাাংরাদদ 

ধনযাত্তা ভৄদ্রণারদয়য ভাধ্যদভ 

ভৄদ্রণ কদয যফযা কযা য়। 

কাগজত্র 

ভৄদ্রণ কাম যাদদ।  

প্রাধপ্তস্থান 

তানারী ব্যাাংক, কৃধল ব্যাাংক, 

ভৄদ্রণ েযচ, তচদকয ভাধ্যদভ ২ ভা 
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ক্রধভক নাং তফায নাভ তফা প্রদান দ্ধধত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রাধপ্তস্থান 

তফায ভল্য এফাং 

ধযদাধ দ্ধধত 

তফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা 

(নাভ,দফী, তপান নম্বয  ই-তভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

২২. তেনা   ভারাভার 

যফযা।  

অধধদপ্তদযয তাধরকাভি যকাধয 

অধপভদ ঢাকা, চট্টগ্রাভ, 

খুরনা, ফগুড়া ফধযার, ধদরদট ও 

যাংপুয অফধস্থত অধধদপ্তযাধীন ৭টি 

আঞ্চধরক অধপদয ভাধ্যদভ 

তেনা   ভারাভার যফযা 

কযা য়।  

কাগজত্র 

অধধদপ্তদযয প্রধান কাম যারয় কর্তযক 

প্রদত্ত অথ য ফযাদ্দ অনুমায়ী 

আঞ্চধরক অধপ তথদক  জাধযকৃত 

ফযাদ্দত্র, চাধদা পযভ, 

ভারাভাদরয ভল্য তাধরকা, 

চাধদাকাযী কভ যকতযায তযাধয়ত 

নভৄনা স্বা  ,  চাধদাকাযী 

কভ যকতযা কর্তযক প্রাধধকাযপ্রাপ্ত 

প্রধতধনধধয তযাধয়ত ছধফ  নভৄনা 

স্বা য। 

প্রাধপ্তস্থান 

অধধদপ্তদযয প্রধান কাম যারয়, 

অধধদপ্তদযয       আঞ্চধরক 

অধপ  চাধদাকাযী অধপ। 

যকাধয অধপভদ অথ য 

ফযাদদ্দয ধফযীদত 

ধফনাভদল্য এফাং আধা-

যকাধয  স্বায়ত্তাধত 

প্রধতষ্ঠানভদ তডধফট 

তভদভায দ্বাযা অথ য ভন্বদয়য 

ভাধ্যদভ। 

১ ধদন। ১। জনাফ তফগভ াভসুন নাায,বাযপ্রাপ্ত ম্যাদনজায  

 ঢাকা আঞ্চধরক অধপ, ঢাকা। 

 তপান-৮৮৯১৭৩৮ 

 ই-তভইরঃ akbarshamsun@gmail.com 

 ২।  জনাফ তভাঃ আব্দু ছারাভ ,বাযপ্রাপ্ত ম্যাদনজায  

 চট্টগ্রাভ আঞ্চধরক অধপ, চট্টগ্রাভ 

 তপান-০৩১-৭৫১৬০৫ 

  ই-তভইর- ppc.gov.bd@gmail.com 
 

৩। জনাফ তভাঃ ধপকুর ইরাভ, ম্যাদনজায 

খুরনা আঞ্চধরক অধপ, খুরনা 

তপান-০৪১-৭৬২৮২১ 

ই-তভইর-Msislam0999@gmail.com 
 

৪। জনাফ তভাঃ জাাঙ্গীয তাদন, বাযপ্রাপ্ত ম্যাদনজায 

ফগুড়া আঞ্চধরক অধপ, ফগুড়া 

তপান-২৫১-৬৫৩৮৪ 

ই-তভইর-mdjahangirh54@gmail.com 
 

৫। জনাফ তভাঃ আদনায়া   ইরাভ,বাযপ্রাপ্ত   

   ম্যাদনজায, ফধযার আঞ্চধরক অধপ,ফধযার।   

   তপান-০৪৩১-৬১৭৯৩ 

   ই-তভইর- aislam.dpp@gmail.com 
 

৬। জনাফ তভাঃ আধনছুয যভান, ম্যাদনজায, 

 যাংপুয আঞ্চধরক অধপ, যাংপুয। 

 তপান- ০৫২১-৫৬৮৭৭ 

 ই-তভইর- ppc.gov.bd@gmail.com 
 

৭। জনাফ তভাঃ ভধবুর াফ জায়পধয,  

 বাযপ্রাপ্ত ম্যাদনজায, 

 ধদরট আঞ্চধরক অধপ, ধদরট। 

 তপান-০১৬৭০৬০৫৪৮০ 

 ই-তভইর-mahibulwahab@.gmail.com 

 

mailto:ppc.gov.bd@gmail.com
mailto:Msislam0999@gmail.com
mailto:mdjahangirh54@gmail.com
mailto:ppc.gov.bd@gmail.com
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২.৩ অবয     তফা 

ক্রধভক 

নাং 

তফায নাভ তফা প্রদান দ্ধধত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রাধপ্তস্থান  

তফায ভল্য এফাং 

ধযদাধ দ্ধধত 

তফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা 

(নাভ,দফী, তপান নম্বয  ই-তভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. ২য়, ৩য়  ৪থ য তেধণয 

কভ যকতযা-কভ যচাযী ধনদয়াগ। 

দ শূন্য াদ   ভন্ত্রণারয় তথদক ছাড়ত্র 

গ্রণপূফ যক ধত্রকায় ধফজ্ঞধপ্ত প্রদাদনয ভাধ্যদভ 

অধধদপ্তদযয ধনদয়াগ ধফধধভারা এফাং প্রচধরত 

যকাধয ধফধধ-ধফধান অনুযণপূফ যক শূন্য দদ 

তরাক ধনদয়াগ কযা য়। 

কাগজত্র ধনদয়াগ ধফধধভারা 

তভাতাদফক ধ  গত  

অধবজ্ঞতায নদত্র এফাং 

ধত্রকায় প্রকাধত ধনদয়াগ 

ধফজ্ঞধপ্ত তভাতাদফক অন্যান্য 

কাগজত্র।  

প্রাধপ্তস্থান  আদফদনকাযী। 

ধত্রকায় প্রকাধত 

ধনদয়াগ ধফজ্ঞধপ্ত 

তভাতাদফক ধনধ যাধযত 

ভল্যভাদনয 

ব্যাাংকড্রাপ/দ-

অড যায/ তাোর 

অড যায। 

১ ফছয তভাঃ ভাসুদুর ক ভ ুঁইয়া, তপ্রাগ্রাভায 

কাযী ধযচারক (প্রান-১)-এয 

অধতধযি দাধয়দত্ব 

প্রধান কাম যারয় 

তপানঃ ৮৮৯১২৫৪ 

তভাফাইর-০১৯১৫০২৬৪২৩ 

ই-তভইর programmer@dppgov.bd 

২. ২য়, ৩য়  ৪থ য তেধণয 

কভ যকতযা-কভ যচাযীদদয 

দদান্নধত। 

দ শূন্য াদ   অধধদপ্তদযয ধনদয়াগ ধফধধভারা 

তভাতাদফক ধফবাগীয় ধনফ যাচন  দদান্নধত কধভটিয 

সুাধযদয ধবধত্তদত দদান্নধত প্রদান কযা য়। 

কাগজত্র  াধব য ফই, 

এধআয প্রভৃধত। 

প্রাধপ্তস্থান        অধপ। 

ধফনাভদল্য ৩ ভা  ঐ 

৩. ২য়, ৩য়  ৪থ য তেধণয 

কভ যকতযা-কভ যচাযীদদয চাক   

স্থায়ীকযণ। 

যাধয ধনদয়াদগয      ২ ফছয  দদান্নধতয 

     ১ ফছদযয ধ  নধফধয তভয়াদ তদল 

     জনক চাকুযীয ধবধত্তদত চাক   স্থায়ী কযা 

য়। 

কাগজত্র  াধব য ফই, 

এধআয, পুধর তবধযধপদকন 

ধযদাট য প্রভৃধত। 

প্রাধপ্তস্থান       অধপ  

পুধর কর্তয । 

ধফনাভদল্য। ৩-৭      

             

ঐ 

৪. গৃ ধনভ যাণ/গৃ তভযাভত/ 

তভাটযাইদকর/কধম্পউটায/ 

ফাইাইদকর অধগ্রভ ঋণ। 

ভঞ্জুধযত্র প্রদাদনয ভাধ্যদভ। কাগজত্র 

      কভ যচাযীয আদফদনত্র। 

প্রাধপ্তস্থান 

আদফদনকাযী।  

ধফনাভদল্য। ৩-৭ কাম য 

ধদফদয 

ভদধ্য। 

তভাঃ কধফয উধদ্দন  

তভইনদটন্যান্প ইধিধনয়ায 

ধাফ য ণ কভ যকতযা-এয অধতধযি 

দাধয়দত্ব 

প্রধান কাম যারয় 

তপান-৮৮৯১৪৫৮ 

তভাফাইর-০১৭১৭৩১০৫১৯ 

 -    - me@dppgov.bd 

৫.  াধাযণ বধফষ্য তধফর দত 

অধগ্রভ ভঞ্জুধয       

উদত্তারন। 

ভঞ্জুধযত্র প্রদাদনয ভাধ্যদভ। কাগজত্র 

      কভ যচাযীয আদফদনত্র, 

একাউট    । 

প্রাধপ্তস্থান আদফদনকাযী। 

ধফনাভদল্য। ঐ তভাঃ ভাসুদুর ক ভ ুঁইয়া, তপ্রাগ্রাভায 

কাযী ধযচারক (প্রান-১)-এয 

অধতধযি দাধয়দত্ব 

প্রধান কাম যারয় 

তপানঃ ৮৮৯১২৫৪ 

তভাফাইর-০১৮২৬৬২৩২৪২ 

ই-তভইর-programmer@dpp.gov.bd  
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ক্রধভক  

নাং 

তফায নাভ তফা প্রদান দ্ধধত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাধপ্তস্থান তফায ভল্য এফাং 

ধযদাধ দ্ধধত 

তফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা 

(নাভ, দফী, তপান নম্বয  ই-তভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৬. কভ যকতযা-কভ যচাযীয 

ধফধবন্ন প্রকায ছুটি। 

াং  ষ্ট কভ যকতযা-কভ যচাযীয 

আদফদদনয ধবধত্তদত ছুটি 

ভঞ্জুয কযা য়। 

কাগজত্র 

াং  ষ্ট কভ যকতযা-কভ যচাযীয আদফদনত্র। 

প্রাধপ্তস্থান 

আদফদনকাযী।  

ধফনাভদল্য। ৩-৭ কাম য 

ধদফদয ভদধ্য। 

তভাঃ ভাসুদুর ক ভ ুঁইয়া, তপ্রাগ্রাভায  

কাযী ধযচারক (প্রান-১)-এয 

অধতধযি দাধয়দত্ব 

প্রধান কাম যারয় 

তপানঃ ৮৮৯১২৫৪ 

তভাফাইর-০১৮২৬৬২৩২৪২ 

ই-তভইর-programmer@dpp.gov.bd 

৭. কভ যকতযা-কভ যচাযীদদয 

তনন ভঞ্জুধয। 

াং  ষ্ট কভ যকতযা-কভ যচাযীয 

আদফদদনয ধবধত্তদত ছুটি 

ভঞ্জুয কযা য়। 

কাগজত্র 

১.ধআযএর গভদনয আদদদয কধ 

২.তনন আদফদদনয পূযণকৃত ধনধ যাধযত পযভ 

৩.অধপ কর্তযক প্রদত্ত প্রতযয়নত্র 

৪.তল তফতদনয প্রতযয়নত্র 

৫.না-দাফী প্রতযয়নত্র 

৬.আদফদনকাযীয নভৄনা স্বা   াঁচ আঙ্গুদরয ছা 

৭.প্রাপ্য তনদনয দফধ উত্তযাধধকাযীয ত ালণাত্র  

৮. জাতীয়তায নদত্র 

৯. চাক  ফধ 

১০.যকাধয ফাবফদন ফফা কযদর ফাা         

প্রতযয়নত্র 

প্রাধপ্তস্থান         অধপ  কভ যকতযা-কভ যচাযী। 

ধফনাভদল্য। স্বয়াংম্পূণ য 

আদফদদনয ১৫ 

ধদদনয ভদধ্য। 

তভাঃ কধফয উধদ্দন  

তভইনদটন্যান্প ইধিধনয়ায 

ধাফ য ণ কভ যকতযা-এয অধতধযি 

দাধয়দত্ব 

প্রধান কাম যারয় 

তপান-৮৮৯১৪৫৮ 

তভাফাইর-০১৭১৭৩১০৫১৯ 

 -    - me@dppgov.bd 

 

৮. কভ যকতযা-কভ যচাযীগদণয 

াধযফাধযক তনন 

ভঞ্জুধয।  

াং  ষ্ট কভ যচাযীয ধযফাদযয 

তকান দদেয আদফদদনয 

ধবধত্তদত াধযফাধযক তনন 

ভঞ্জুয কযা য়। 

কাগজত্র 

১.াধযফাধযক অফয বাতায ধনধ যাধযত পযদভ আদফদন 

  ২.ভতুয নদত্র 

৩.তনন ধযদাদধয আদদ ফধ (পযভ নাং-৫৮৮) 

৪.য়াধযগণ কর্তযক  ভতা প্রদাদনয নদত্র 

৫.উত্তযাধধকায নদ  নন-ম্যাদযজ নদত্র 

৬.জাতীয়তায নদত্র 

৭.তল তফতদনয নদত্র 

৮.াঁচ আঙ্গুদরয ছা  নভৄনা স্বা য 

৯.ধতন কধ াদাট য াইদজয তযাধয়ত ছধফ 

১০.জাতীয় ধযচয়দত্রয তযাধয়ত কধ। 

প্রাধপ্তস্থান   াং  ষ্ট অধপ  কভ যকতযা-কভ যচাযী। 

ধফনাভদল্য। স্বয়াংম্পূণ য 

আদফদদনয ১৫ 

ধদদনয ভদধ্য। 

তভাঃ কধফয উধদ্দন  

তভইনদটন্যান্প ইধিধনয়ায 

ধাফ য ণ কভ যকতযা-এয অধতধযি 

দাধয়দত্ব 

প্রধান কাম যারয় 

তপান-৮৮৯১৪৫৮ 

তভাফাইর-০১৭১৭৩১০৫১৯ 

 -    - me@dppgov.bd 
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২.৪  আতাধীন অধধদপ্তয/দপ্তয/াংস্থা কর্তযক প্রদত্ত তফা 
অধধদপ্তযাধীন অধপ/তপ্রভদয ধটিদজনস্ চাট যায ধরঙ্ক আকাদয ভেি কযা দয়দছ। 

 

৩) অধবদমাগ ব্যফস্থানা দ্ধধত (GRS) 

তফা প্রাধপ্তদত অন্তুষ্ট দর দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায দঙ্গ তমাগাদমাগ ক  । ধতধন ভাধান ধদদত ব্যথ য দর ধনদনাি দ্ধধতদত তমাগাদমাগ কদয আনায ভো অফধত ক  । 

 

ক্রধভক 

নাং 

কেন তমাগাদমাগ কযদফন তমাগাদমাদগয ঠিকানা ধনষ্পধত্তয ভয়ীভা 

১. দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা ভাধান ধদদত ব্যথ য দর GRS তপাকার দয়ট কভ যকতযা 

নাভ  দধফঃ                  (অধতধযি ধচফ) 

দফীঃ   ভাধযচারক  

তপানঃ ৮৮৯১২৫১ 

ই-তভইরঃ dg@dpp.gov.bd  

দয়ফ তাট যারঃ প্রধতষ্ঠাদনয দয়ফ তাট যাদরয GRS ধরঙ্ক 

 

২. GRS তপাকার দয়ট কভ যকতযা ধনধদ যষ্ট ভদয় ভাধান 

ধদদত ব্যথ য দর 

 

তকন্দ্রীয় অধবদমাগ ব্যফস্থানা দ্ধধত (GRS) 

আদফদন ক নঃ 

নাভ  দফীঃ ড. তভাঃ                , ধধনয়য ধচফ,              য় 

তপান-৯৫৭০১০০ 

ই-তভইরঃ Secretary@mopa.gov.bd 

 

 
৪) আনায কাদছ আভাদদয প্রতযাা 

ক্রধভক 

নাং 

প্রধত   /কাধিত তফা প্রাধপ্তয      কযণীয় 

১) ধনধ যাধযত পযদভ ম্পূণ যবাদফ পূযণকৃত আদফদন জভা প্রদান 

২) ঠিক ভাধ্যদভ প্রদয়াজনীয় ধপ ধযদাধ কযা 

৩) া      জন্য ধনধ যাধযত ভদয়য পূদফ যই উধস্থত থাকা। 

৪)  

৫)  

 


