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দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মা 

(নাভ, দফী, ফপান নম্বয ও ইমভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

1.                    

         

        

      

        

       

       

     । 

        

        

        

           

          

    । 

(ক) প্রততষ্ঠাননয প্যানড অনফদনত্র (নমুনা পযভ-২  ; 

(খ) তনধ ধাতযত পূযণকৃত পযভ-১; 

(গ) ারনাগাদ ট্রেড রাআনন্স-এয পনটাকত; 

(ঘ) ারনাগাদ অয়কয প্রতযয়ননত্রয পনটাকত; 

    (ঙ) তরতভনটড ট্রকাম্পানী আনর ট্রভনভানযন্ডাভ এন্ড 

র্ট ধ যার্ট ধকযার প এযানাতনয়ন এফং ার্ট ধতপনকট প 

 আনকন ধানযন- এয পনটাকত । ংীদাতয 

    প্রততষ্ঠান আনর ংীদাতয চুতিনত্রয পনটাকত; 

(চ) কাযখানায জতভয ভাতরকানা ম্পতকধত  

খততয়াননয ার্ট ধপাআড কতয পনটাকত ফা বাকাকৃত আনর 

 বাকায চুতিনাভা- এয পনটাকত; 

(ছ) ফহুতর বফন আনর আনতির্টউট প  

আতিতনয়া ধ, ফাংরানদ (অআআতফ)-এয দস্যভূি 

 ট্রকান আতিতনয়ায কর্তধক প্রদত্ত বফননয উযুিতায 

               

             

             

           (১-

৪১৩১-০০০১-

১৮১৬)     

                

             

         - 

               

           

             

         

10,000/-  

               

২০ 

        

জনাফ যাজু আমভদ 

উয়যচারক (অয়র্য়যক্ত দায়িত্ব) 

ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মা (ওিান স্ট ায়ব ম 

ফন্টায) 

      ০২৫৫০১৩৯২৭ 

 -     rajuahamed.te@gmail.com 

 

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

(নাভ, দফী, ফপান নম্বয ও ইমভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 নদ; 

(জ) ক্রয় তযকল্পনাধীন ট্রভতনাতযনজয তাতরকা  

(ট্রভতনাতযনজয নাভ, ংখ্যা, মূল্য); 

(ঝ) ব্াংক কর্তধক প্রদত্ত অতথ ধক স্বচ্ছরতায  

প্রতযয়ননত্রয পনটাকত; 

(ঞ) স্থানীয় থফা বফনদতক ঋণ থাতকনর ঋণ 

 ভঞ্জুযীনত্রয পনটাকত (প্রনমাজয ট্রেনত্র); 

(ট) ফস্ত্রতনল্পয ভাতরক ফা ভাতরকগনণয জাতীয়  

তযচয়নত্রয পনটাকত; 

(ঠ) ১০০% বফনদতক তফতননয়ানগ ফা ট্রমৌথ  

তফতননয়ানগ স্থাতত ফস্ত্রতনল্পয জন্য বফনদতক উনযািা 

 ফা উনযািাগনণয ানাট ধ-এয পনটাকত; 

(ড) ১০০% বফনদতক তফতননয়ানগ ফা ট্রমৌথ  

তফতননয়ানগ স্থাতত ফস্ত্রতনল্পয ট্রেনত্র বফনদতক  

উনযািা ফা উনযািাগনণয এনকযানভন্ট  

ার্ট ধতপনকট -এয পনটাকত;  

(ঢ) ট্রমৌথ তফতননয়ানগ স্থাতত ফস্ত্রতনল্পয জন্য ট্রমৌথ  

তফতননয়াগ (joint venture) ংক্রান্ত  

চুতিনত্রয পনটাকত; 

(ণ) প্রনমাজয ট্রেনত্র ারনাগাদ পায়ায রাআনন্স- 

এয পনটাকত;    

(ত) ফস্ত্রতল্প স্থাননয নুকূনর তযনফ তধদপ্তয  

কর্তধক প্রদত্ত ফস্থানগত ছাকনত্রয পনটাকত।  

  

            

             

         

       -

               

           

              

         

       -

                

            

        - 

1,00,000/- 

২. য়ফদ্যভান য়নফন্ধন       

         

        

      

        

       

(ক) প্রততষ্ঠাননয প্যানড অনফদনত্র (নমুনা পযভ-২  ;  

(খ) তনধ ধাতযত পূযণকৃত পযভ-২; 

(গ) ারনাগাদ ট্রেড রাআনন্স- এয পনটাকত;  

(ঘ) ারনাগাদ অয়কয প্রতযয়ননত্রয পনটাকত;  

 (ঙ) তরতভনটড ট্রকাম্পানী আনর ট্রভনভানযন্ডাভ এন্ড অর্ট ধকযার 

প এযানাতনয়ন এফং ার্ট ধতপনকট প আনকন ধানযন- এয 

ক)য়ফয়নমিাগ -১-

১০ফকাটি ৫০০০/-

টাকা 

(খ)য়ফয়নমিাগ -

১০ফকাটি ১টাকা 

মর্ ২৫ ফকাটি 

২০ কভ ম 

য়দফ 

জনাফ যাজু আমভদ 

উয়যচারক (অয়র্য়যক্ত দায়িত্ব) 

ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মা (ওিান স্ট ায়ব ম 

ফন্টায) 

      ০২৫৫০১৩৯২৭ 

 -     rajuahamed.te@gmail.com 

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

(নাভ, দফী, ফপান নম্বয ও ইমভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

       

     । 

        

        

        

           

          

    । 

পনটাকত । ংীদাতয প্রততষ্ঠান আনর ংীদাতয চুতিনত্রয 

পনটাকত; 

    (চ) কাযখানায বফন ফা ট্রনডয তিত্ব থাকা ংক্রান্ত  

প্র  প্রভাণক (কাযখানায াআননফাড ধ ংফতরত ছতফ) থাতকনত 

আনফ 

 

(ছ) কাযখানায জতভয ভাতরকানা ম্পতকধত খততয়াননয  

ার্ট ধপাআড কতয পনটাকত ফা বাকাকৃত আনর বাকায 

 চুতিনাভা-এয পনটাকত; 

(জ) ফহুতর বফন আনর আনতির্টউট প আতিতনয়া ধ,  

ফাংরানদ (অআআতফ)-এয দস্যভূি ট্রকান আতিতনয়ায  

কর্তধক প্রদত্ত বফননয উযুিতায নদ; 

(ঝ) ব্াংক কর্তধক প্রদত্ত অতথ ধক স্বচ্ছরতায প্রতযয়ননত্রয 

 পনটাকত; 

(ঞ) স্থানীয় থফা বফনদতক ঋণ থাতকনর ঋণ  

ভঞ্জুযীনত্রয পনটাকত (প্রনমাজয ট্রেনত্র); 

(ট) ফস্ত্রতনল্পয ভাতরক ফা ভাতরকগনণয জাতীয়  

তযচয়নত্রয পনটাকত; 

(ছ) কাযখানায জতভয ভাতরকানা ম্পতকধত খততয়াননয  

ার্ট ধপাআড কতয পনটাকত ফা বাকাকৃত আনর বাকায 

 চুতিনাভা-এয পনটাকত; 

(জ) ফহুতর বফন আনর আনতির্টউট প আতিতনয়া ধ,  

ফাংরানদ (অআআতফ)-এয দস্যভূি ট্রকান আতিতনয়ায  

কর্তধক প্রদত্ত বফননয উযুিতায নদ; 

(ঝ) ব্াংক কর্তধক প্রদত্ত অতথ ধক স্বচ্ছরতায প্রতযয়ননত্রয 

 পনটাকত; 

(ঞ) স্থানীয় থফা বফনদতক ঋণ থাতকনর ঋণ  

ভঞ্জুযীনত্রয পনটাকত (প্রনমাজয ট্রেনত্র); 

(ট) ফস্ত্রতনল্পয ভাতরক ফা ভাতরকগনণয জাতীয়  

তযচয়নত্রয পনটাকত; 

ম মন্ত ১০০০/-টাকা 

(গ) য়ফয়নমিাগ-

২৫ফকাটি ১টাকা 

মর্ ৫০ ফকাটি 

ম মন্ত  ২৫,০০০/-

টাকা 

(ঘ) য়ফয়নমিাগ-

৫০ফকাটি ১টাকা 

মর্ ১০০ ফকাটি 

ম মন্ত  ৫০,০০০/-

টাকা 

ঙ)য়ফয়নমিাগ  

১০০ফকাটি ১  

১,০০০০০/-টাকা 

ভায়যচারক ফস্ত্র 

অয়ধদপ্তয ফযাফয  
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দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মা 

(নাভ, দফী, ফপান নম্বয ও ইমভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

(ঠ) ১০০% বফনদতক তফতননয়ানগ ফা ট্রমৌথ তফতননয়ানগ 

 স্থাতত ফস্ত্রতনল্পয জন্য বফনদতক উনযািা ফা  

উনযািাগনণয ানাট ধ-এয পনটাকত; 

(ড) ১০০% বফনদতক তফতননয়ানগ ফা ট্রমৌথ তফতননয়ানগ 

 স্থাতত ফস্ত্রতনল্পয ট্রেনত্র বফনদতক উনযািা ফা 

 উনযািাগনণয এনকযানভন্ট ার্ট ধতপনকট -এয 

 পনটাকত;  

(ঢ) ট্রমৌথ তফতননয়ানগ স্থাতত ফস্ত্রতনল্পয  জন্য ট্রমৌথ  

তফতননয়াগ (joint venture) ংক্রান্ত চুতিনত্রয 

 তযাতয়ত পনটাকত; 

 

 (ণ) স্থানীয়বানফ ক্রয়কৃত ট্রভতনাযীনজয তাতরকা 

 (প্রততষ্ঠাননয প্যানড); 

ক্রতভক 

নং 

        

    

ট্রভতননয 

ংখ্যা 

 

মূল্য বাউচায 

নম্বয 

 
 

 

(ত) অভদাতনকৃত ট্রভতনাযীনজয তাতরকা (ব্াংনকয 

 প্যানড ব্াংক কর্তধক প্রতযতয়ত); 

 

   

  

   

 

    

    

    

 

    

    

     

 

এরত 

নং ও 

তাতযখ 

       

     

      

এরত 

মূল্য 

 

 

 

(থ) করকাযখানা ও প্রততষ্ঠান তযদ ধন তধদপ্তয কর্তধক 

 নুনভাতদত ট্রর-অউট প্ল্যান ও পযাক্টযী রাআনন্স-এয 

 পনটাকত; 

(দ) ারনাগাদ পায়ায রাআনন্স-এয পনটাকত; 

(ধ) তযনফগত ছাকনত্রয পনটাকত। 
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দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মা 

(নাভ, দফী, ফপান নম্বয ও ইমভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 

  

৩. ১ভ এডক য়ল্প 

আইআযয় 

জাযীয সুায়য 

      

         

        

      

        

       

       

     । 

        

        

        

           

          

    । 

(ক) প্রততষ্ঠাননয প্যানড অনফদনত্র; (নমুনা পযভ-২0); 

খ) তনধ ধাতযত পূযণকৃত  পযভ ( তধদপ্তনযয ওনয়ফাআট ফা ওয়ান 

ি াতব ধ এয ট্রডক্স আনত পভ ধর্ট ‘তফনামূনল্য’ াওয়া মাআনফ); 

(গ) চারাননয পনটাকত-৩র্ট; 

(ঘ) অভদানীতব্ কাঁচাভানরয H.S Code  তাতরকা; 

(ঙ) অভদাতনকৃত ফা ক্রয়কৃত ট্রভতনাযীনজয তাতরকা তনম্নতরতখত 

ছনক দাতখর কতযনত আনফ। (ব্াংনকয প্যানড ব্াংক কর্তধক 

প্রতযয়নকৃত); 

ক্রঃ 

নং 

ট্রভতনন

য নাভ 

ং

খ্যা 

এরত নং 

ও তাতযখ 

আনবনয়

নং 

ও তাতযখ 

      

   

 

 

এরত 

মূল্য 

 

 

চ) স্থানীয়বানফ ক্রয়কৃত ট্রভতনাযীনজয তাতরকা তনম্নরুন 

প্রততষ্ঠাননয প্যানড দাতখর কতযনত আনফ; 

ক্রঃ 

নং 

ট্রভতননয 

নাভ  

ং

খ্যা 

মূল্য             ক্রয় যতদ 

নম্বয 

 

(ছ) করকাযখানা ও প্রততষ্ঠান তযদ ধন তধদপ্তয  কর্তধক 

নুনভাতদত ট্রর-অউট প্ল্ান ও পযাক্টযী রাআনন্স-এয পনটাকত; 

(জ) ফহুতর বফন আনর আনতির্টউট প আতিতনয়া ধ ফাংরানদ 

(অআআতফ)-এয দস্যভুি ট্রকান আতিতনয়ায কর্তধক প্রদত্ত বফননয 

উযুিতায নদ; 

ঝ) ারনাগাদ পায়ায রাআনন্স-এয পনটাকত; 

তনফন্ধননয পনটাকত; 

         -                    ’          ট্রকাড নং-১-

               

             

১ ০০০ -      

             

           (১-

৪১৩১-০০০১-

১৮১৬)      

            

         

     । 

১২  কভ ম 

য়দফ 

জনাফ যাজু আমভদ 

উয়যচারক (অয়র্য়যক্ত দায়িত্ব) 

ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মা (ওিান স্ট ায়ব ম 

ফন্টায) 

      ০২৫৫০১৩৯২৭ 

 -     rajuahamed.te@gmail.com 
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দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মা 

(নাভ, দফী, ফপান নম্বয ও ইমভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৪১৩১-০০০১-১৮১৬)                            । 

 

৪. ২ি এডক য়ল্প 

আই আয য় 

জাযীয সুায়য  

      

         

        

      

        

       

       

     । 

      

           

          

    । 

(ক) প্রততষ্ঠাননয প্যানড অনফদনত্র (নমুনা পযভ-২0); 

(খ) তনধ ধাতযত পূযণকৃত  পযভ ( তধদপ্তনযয ওনয়ফাআট ফা 

ওয়ান ি াতব ধ এয ট্রডক্স আনত পভ ধর্ট ‘তফনামূনল্য’ াওয়া 

মাআনফ); 

(গ) কাঁচাভার অভদাতন না কতযনর ব্াংনকয প্রতযয়নত্র; 

(ঘ) এনটাআনটরনভন্ট ট্রায এডক অআ অয ত 

সুাতযনত্রয পনটাকত; 

(ঙ) অভদাতন তনফন্ধন প্রতযয়ননত্রয পনটাকত;  

(চ)অভদাতন নদ নফায়ন ফআ-এয পনটাকত; 

(ছ) ব্াংক কর্তধক প্রদত্ত অতথ ধক স্বচ্ছরতায প্রতযয়ননত্রয 

পনটাকত; 

(জ) করকাযখানা ও প্রততষ্ঠান তযদ ধন তধদপ্তয  কর্তধক 

নুনভাতদত ট্রর-অউট প্ল্ান ও পযাক্টযী রাআনন্স-এয পনটাকত; 

(ঝ) ফহুতর বফন আনর আনতির্টউট প আতিতনয়া ধ ফাংরানদ 

(অআআতফ)-এয দস্যভুি ট্রকান আতিতনয়ায কর্তধক প্রদত্ত বফননয 

উযুিতায নদ; 

(ঞ) ারনাগাদ পায়ায রাআনন্স-এয পনটাকত; 

ট) ারনাগাদ ট্রেড রাআনন্স-এয পনটাকত; 

ঠ) অভদাতনকৃত ফা ক্রয়কৃত ট্রভতনাযীনজয তাতরকা তনম্নতরতখত 

ছনক দাতখর কতযনত আনফ (ব্াংনক প্যানড ব্াংক কর্তধক 

প্রতযয়নকৃত); 

 

 

 

ক্রঃ 

নং 

ট্রভতননয 

নাভ 

ংখ্যা এরত 

নং ও 

আনব

ট্রয়

     

   

               

             

১ ০০০ -      

             

           (১-

৪১৩১-০০০১-

১৮১৬)      

            

         

     । 

১২  কভ ম 

য়দফ 

জনাফ যাজু আমভদ 

উয়যচারক (অয়র্য়যক্ত দায়িত্ব) 

ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মা (ওিান স্ট ায়ব ম 

ফন্টায) 

      ০২৫৫০১৩৯২৭ 

 -     rajuahamed.te@gmail.com 
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দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মা 

(নাভ, দফী, ফপান নম্বয ও ইমভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

তাতযখ নং ও 

তাতয

খ 

      

 

ড)  স্থানীয়বানফ ক্রয়কৃত ট্রভতনাযীনজয তাতরকা  তননম্নাি ছনক 

কাযখানায প্যানড দাতখর কতযনত আনফ। 

 

ক্রঃ 

নং 

ট্রভতননয 

নাভ  

ট্রভত

ট্রনয 

ংখ্যা 

মূল্য ক্রয় যতদ 

নম্বয 

 

         -                    ’          ট্রকাড নং-১-

৪১৩১-০০০১-১৮১৬)                            । 

 

০৫. ৩ি এডক য়ল্প 

আই আয য় 

জাযীয সুায়য 

      

         

        

      

        

       

       

     । 

      

           

          

    । 

(ক) প্রততষ্ঠাননয প্যানড অনফদনত্র (নমুনা পযভ-২0); 

(খ) তনধ ধাতযত পূযণকৃত  পযভ ( তধদপ্তনযয ওনয়ফাআট ফা 

ওয়ান ি াতব ধ এয ট্রডক্স আনত পভ ধর্ট ‘তফনামূনল্য’ াওয়া 

মাআনফ); 

(গ) কাঁচাভার অভদাতন না কতযনর ব্াংনকয প্রতযয়নত্র; 

(ঘ) এনটাআনটরনভন্ট ট্রায এডক অআ অয ত 

সুাতযনত্রয পনটাকত; 

(ঙ) অভদাতন তনফন্ধন প্রতযয়ননত্রয পনটাকত;  

(চ)অভদাতন নদ নফায়ন ফআ-এয পনটাকত; 

(ছ) ব্াংক কর্তধক প্রদত্ত অতথ ধক স্বচ্ছরতায প্রতযয়ননত্রয 

পনটাকত; 

(জ) করকাযখানা ও প্রততষ্ঠান তযদ ধন তধদপ্তয  কর্তধক 

নুনভাতদত ট্রর-অউট প্ল্ান ও পযাক্টযী রাআনন্স-এয পনটাকত; 

(ঝ) ফহুতর বফন আনর আনতির্টউট প আতিতনয়া ধ ফাংরানদ 

(অআআতফ)-এয দস্যভুি ট্রকান আতিতনয়ায কর্তধক প্রদত্ত বফননয 

উযুিতায নদ; 

               

             

১ ০০০ -      

             

           (১-

৪১৩১-০০০১-

১৮১৬)      

            

         

     । 

১২  কভ ম 

য়দফ 

জনাফ যাজু আমভদ 

উয়যচারক (অয়র্য়যক্ত দায়িত্ব) 

ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মা (ওিান স্ট ায়ব ম 

ফন্টায) 

      ০২৫৫০১৩৯২৭ 

 -     rajuahamed.te@gmail.com 
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দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মা 

(নাভ, দফী, ফপান নম্বয ও ইমভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

(ঞ) ারনাগাদ পায়ায রাআনন্স-এয পনটাকত; 

ট) ারনাগাদ ট্রেড রাআনন্স-এয পনটাকত; 

ঠ) অভদাতনকৃত ফা ক্রয়কৃত ট্রভতনাযীনজয তাতরকা তনম্নতরতখত 

ছনক দাতখর কতযনত আনফ (ব্াংনক প্যানড ব্াংক কর্তধক 

প্রতযয়নকৃত); 

 

 

ক্রঃ 

নং 

ট্রভতননয 

নাভ 

ংখ্যা এরত 

নং ও 

তাতযখ 

আনব

ট্রয়

নং ও 

তাতয

খ 

     

   

      

 

ড)  স্থানীয়বানফ ক্রয়কৃত ট্রভতনাযীনজয তাতরকা  তননম্নাি ছনক 

কাযখানায প্যানড দাতখর কতযনত আনফ। 

 

ক্রঃ 

নং 

ট্রভতননয 

নাভ  

ট্রভত

ট্রনয 

ংখ্যা 

মূল্য ক্রয় যতদ 

নম্বয 

 

         -                    ’          ট্রকাড নং-১-

৪১৩১-০০০১-১৮১৬)                            । 

 

৬. ফভয়ন ছাড়কযণ 

এয সুায়য 

      

         

        

      

        

       

       

(ক) প্রততষ্ঠাননয প্যানড অনফদনত্র; (নমুনা পযভ-২0); 

(খ) তনধ ধাতযত পূযণকৃত  পযভ ( তধদপ্তনযয ওনয়ফাআট ফা 

ওয়ান ি াতব ধ এয ট্রডক্স আনত পভ ধর্ট ‘তফনামূনল্য’ াওয়া 

মাআনফ); 

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

কর্তধক তযাতয়ত); 

(ঘ) এরত - এয পনটাকত (ব্াংক কর্তধক তযাতয়ত) ; 

               

             

১ ০০০ -      

             

           (১-

৪১৩১-০০০১-

১৮১৬)      

৩  কভ ম 

য়দফ 

জনাফ যাজু আমভদ 

উয়যচারক (অয়র্য়যক্ত দায়িত্ব) 

ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মা (ওিান স্ট ায়ব ম 

ফন্টায) 

      ০২৫৫০১৩৯২৭ 

 -     rajuahamed.te@gmail.com 
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দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মা 

(নাভ, দফী, ফপান নম্বয ও ইমভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

     । 

      

           

          

    । 

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

(চ) আনবনয়- এয পনটাকত (ব্াংক কর্তধক তযাতয়ত); 

(ছ) প্যাতকং তরষ্ট - এয পনটাকত (ব্াংক কর্তধক তযাতয়ত) ; 

(জ) তফর ফ ট্ররতডং - এয পনটাকত (ব্াংক কর্তধক তযাতয়ত); 

(ঝ) ংতিষ্ট তভততয প্রতযয়নত্র - এয পনটাকত (যাতয 

ট্রটক্সটাআর ট্রভতনাযীজ না আনর) ; 

(ঞ) প্রততষ্ঠাননয তনজস্ব প্যানড ট্রভতনাযীজ    মন্ত্াংনয তাতরকা 

৩ কত ; 

        -                    ’          ট্রকাড নং-১-

৪১৩১-০০০১-১৮১৬)                           । 

            

         

     । 

৭. আই য়       

       

      

         

        

      

        

       

       

     । 

      

           

          

    । 

(ক) প্রততষ্ঠাননয প্যানড অনফদনত্র; (নমুনা পযভ-২0); 

(খ) তনধ ধাতযত পূযণকৃত  পযভ ( তধদপ্তনযয ওনয়ফাআট ফা 

ওয়ান ি াতব ধ এয ট্রডক্স আনত পভ ধর্ট ‘তফনামূনল্য’ াওয়া 

মাআনফ); 

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

(ঘ) আনবনয়জ- এয পনটাকত ;   

(ঙ) প্যাতকং তরষ্ট - এয পনটাকত; 

(চ) তফর ফ ট্ররতডং - এয পনটাকত; 

(ছ) প্রততষ্ঠাননয তনজস্ব প্যানড ট্রভতনাযীজ/মন্ত্াংনয তাতরকা ৩ 

কত; 

জ)      -                    ’          ট্রকাড নং-১-

৪১৩১-০০০১-১৮১৬)                           । 

 

               

             

১ ০০০ -      

             

           (১-

৪১৩১-০০০১-

১৮১৬)      

            

         

     । 

৩   কভ ম 

য়দফ 

জনাফ যাজু আমভদ 

উয়যচারক (অয়র্য়যক্ত দায়িত্ব) 

ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মা (ওিান স্ট ায়ব ম 

ফন্টায) 

      ০২৫৫০১৩৯২৭ 

 -     rajuahamed.te@gmail.com 

৮. য়ল্প আই আয 

য় য়নিয়ভর্ 

কযন 

      

         

        

      

        

       

       

(ক) প্রততষ্ঠাননয প্যানড অনফদনত্র (নমুনা পযভ-২0); 

(খ) তনধ ধাতযত পূযণকৃত  পযভ ( তধদপ্তনযয ওনয়ফাআট ফা 

ওয়ান ি াতব ধ এয ট্রডক্স আনত পভ ধর্ট ‘তফনামূনল্য’ াওয়া 

মাআনফ); 

(গ) এনটাআনটরনভন্ট ট্রায এডক অআঅযত 

সুাতযনত্রয পনটাকত; 

(ঘ) অভদাতন তনফন্ধন প্রতযয়ননত্রয পনটাকত; 

               

             

১ ০০০ -      

             

           (১-

৪১৩১-০০০১-

১৮১৬)      

১২   কভ ম 

য়দফ 

জনাফ যাজু আমভদ 

উয়যচারক (অয়র্য়যক্ত দায়িত্ব) 

ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মা (ওিান স্ট ায়ব ম 

ফন্টায) 

      ০২৫৫০১৩৯২৭ 

 -     rajuahamed.te@gmail.com 
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দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মা 

(নাভ, দফী, ফপান নম্বয ও ইমভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

     । 

        

        

        

           

          

    । 

(ঙ )অভদাতন নদ নফায়ন ফআ এয পনটাকত; 

(চ) ব্াংক কর্তধক প্রদত্ত অতথ ধক স্বচ্ছরতায প্রতযয়ননত্রয 

পনটাকত; 

 

ছ)  কাযখানায় ংস্থাতত ট্রভতনাতযনজয তফফযণ তননম্নাি ছনক 

কাযখানায প্যানড দাতখর কতযনত আনফ; 

 

(জ) ট্রল ৬ (ছয়) ভানয অভদানীকৃত কাঁচাভানরয তযভাণ ও 

মূল্য তনম্নতরতখত ছনক দাতখর কতযনত আনফ। (ব্াংনকয প্যানড 

ব্াংকায কর্তধক তযাতয়ত);  

 

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

(ঝ) ত.অয.ত এয পনটাকত ; 

(ঞ) এডক এয অভদাতনস্বত্ব ট্রভাতানফক অভদাতনকৃত 

কাঁচাভানরয তযভাণ ও তকযা ায কাযখানায প্যানড দাতখর 

কতযনত আনফ; 

        -                    ’          ট্রকাড নং-১-

৪১৩১-০০০১-১৮১৬)                            

 

ক্রঃ নং ট্রভতনাযীনজয নাভ ংখ্যা 

ক্রঃ 

নং 

এরত নং 

 ও তাতযখ 

কাঁচাভা

ট্ররয 

নাভ 

H.S 

CODE 

মূল্য 

 

তফর ফ 

এতি নং 

ও 

তাতযখ 

মূল্য 

 

তফর ফ 

এতি নং 

ও তাতযখ 

            

         

     । 

৯. আভদায়নস্বত্ব 

অনুমািী 

আভদায়ন কযা না 

মর ফা ফফয় 

কাচাঁভার 

      

         

        

      

        

(ক)  প্রয়র্ষ্ঠামনয প্যামড আমফদন 

(খ) কাঁচাভার এয র্ায়রকা এইচ এ ফকাড  

 (গ)এনটাইমটরমভন্ট ফায এডক আই আয য় সুায়য 

মেয কয়। 

(ঘ) আভদায়ন নদ নফািন ফই 

               

             

১ ০০০ -      

             

           (১-

১২   কভ ম 

য়দফ 

জনাফ যাজু আমভদ 

উয়যচারক (অয়র্য়যক্ত দায়িত্ব) 

ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মা (ওিান স্ট ায়ব ম 

ফন্টায) 

      ০২৫৫০১৩৯২৭ 
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দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মা 

(নাভ, দফী, ফপান নম্বয ও ইমভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

আভদায়ন কযায 

প্রমিাজন মর 

ইনমাট ম 

ফযয়জমেন 

(আই আয য়) 

হ্রা/বৃয়িয 

সুায়য  

       

       

     । 

        

        

        

           

          

    । 

(ঙ) ব্াাংক রমবন্সী াটিয়পমকট । 

(চ) করকাযখানা ও প্রয়র্ষ্ঠান য়যদ মন অয়ধদপ্তয কর্তমক 

অনুমভায়দর্ ফর-আউটপ্লান ও পযাক্টযী  রাইমন্স। 

(ছ) ফহুর্র বফন মর য়ফয়ডাং / বফমনয উযুক্তর্ায নদ 

(জ) ারনাগাদ পািায নদ 

(ঝ) ফেড রাইমন্স (ারনাগাদ) 

(ঞ) ইআযয় কয়  

(ট) ফফাড ম অফ য়ডমযক্টয ফযজুন  

৪১৩১-০০০১-

১৮১৬)      

            

         

     । 

 -     rajuahamed.te@gmail.com 

১০. য়নফন্ধন নফািন 

/াংমাধন  

      

         

        

      

        

       

       

     । 

        

        

        

           

          

    । 

(ক)  প্রয়র্ষ্ঠামনয প্যামড আমফদন 

(খ) নফািন  পযভ  

(গ) ফেড রাইমন্স (ারনাগাদ)এয কয়  

(ঘ) টিন নদ(ারনাগাদ) এয কয়  

(ঙ) য়রিঃ ইমর ইনকম মামযন াটিয়পমকট  ফভমভামযন্ডাভ এন্ড 

আটি মমকর/অাংীদাযী প্রয়র্ষ্ঠান মর অাংীদাযী চুয়ক্তে  

এয র্যায়ির্ কয়। 

(চ) কাযখানা জয়ভয ভায়রকাাানা ম্পয়কমর্ দয়রমরয/বাড়াকৃর্ 

মর বাড়ায চুয়ক্ত নাভা এয পমটা কয়। (ফনাটাযীকৃর্) 

(ছ) য়ল্প উমদ্যাগর্ামদয নাভ ঠিকানা, দফী ও জার্ীির্ায 

য়ফফযণ কাযখানায ফরটায ফড প্যামড  

(জ) ফহুর্র বফন মর য়ফয়ডাং / বফমনয উযুক্তর্ায নদ 

(ঝ) ফরাকার ফভয়নায়যজ মর ফভয়ন ক্রমিয চুয়ক্তে ৩০০/- 

ষ্ট্যাম্পমি ফনাটাযী কযমর্ মফ ফমখামন ১ভ ক্ষ ও ২ি মক্ষয 

স্বাক্ষয থাকমফ। 

(ঞ)আভদায়নকৃর্/ক্রিকৃর্ ফভয়নায়যমজয য়ফফযণ: 

(নাভ,াংখ্যা, মূল্য,এরয় নাং-,ইনবমিজ নাং ) ব্াাংমকয প্যামড 

ব্াাংক কর্তমক র্যায়ির্ কময  দায়খর কযমর্ মফ, 

(ট) য়যমফ ছাড়ে (প্রমমাজয ফক্ষমে) 

               

             

১ ০০০ -      

             

           (১-

৪১৩১-০০০১-

১৮১৬)      

            

         

     । 

১২ 

 কভ ম য়দফ 

জনাফ যাজু আমভদ 

উয়যচারক (অয়র্য়যক্ত দায়িত্ব) 

ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মা (ওিান স্ট ায়ব ম 

ফন্টায) 

      ০২৫৫০১৩৯২৭ 

 -     rajuahamed.te@gmail.com 
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দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মা 

(নাভ, দফী, ফপান নম্বয ও ইমভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১১. ভায়রকানা 

য়যফর্মন/ 

াংমাধন  

      

         

        

      

        

       

       

     । 

      

           

          

    । 

(ক)  প্রয়র্ষ্ঠামনয প্যামড আমফদন 

(খ) আয ফজ এ য় পযভ -১২ 

(গ) আয ফজ এ য় পযভ -১১৭ 

(ঘ) ফফাড ম অফ য়ডমযক্টয ফযজুন  

(ঙ) ফযয়জমেমনয কয়  

(চ) য়রমিন ব্াাংমকয অনায়ি ে  

               

             

১ ০০০ -      

             

           (১-

৪১৩১-০০০১-

১৮১৬)      

            

         

     । 

৭  কভ ম 

য়দফ 

জনাফ যাজু আমভদ 

উয়যচারক (অয়র্য়যক্ত দায়িত্ব) 

ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মা (ওিান স্ট ায়ব ম 

ফন্টায) 

      ০২৫৫০১৩৯২৭ 

 -     rajuahamed.te@gmail.com 
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১২.            

      

      

         

        

      

        

       

       

     । 

        

        

        

           

          

    । 

   ারনাগাদ ট্রেড রাআনন্স এয তযাতয়ত কত 

খ) ারনাগাদ অয়কয ননদয কত 

গ) তরতভনটড ট্রকাম্পাতনয ট্রেনত্র ার্টতপনকট ফ 

আনকনানযন ট্রভনভানযন্ডাভ এন্ড অর্টনকর ফ 

এনাতনয়ননয কত, ংীদাযী প্রততষ্ঠান নর ংতদাযী 

চুতিত্র এয কত 

ঘ) ম্ভাব্ ফাৎতযক টানওবায 

ঙ) ংতিষ্ট ফাতণতজযক ংগঠননয দস্য নদয নদ নত্রয 

তযাতয়ত কত 

চ) তনফন্ধন তপ ফাফদ ভাতযচারক, ফস্ত্র তধদপ্তয ফযাফয 

২০,০০০/- (তফ াজায) টাকা ব্াংক ড্রাপট/ন ডায  

                            

                      তযাতয়ত     

                               তযাতয়ত     

               

             

২০ ০০০ -      

             

           (১-

৪১৩১-০০০১-

১৮১৬)      

            

         

     । 

২  

        

জনাফ যাজু আমভদ 

উয়যচারক (অয়র্য়যক্ত দায়িত্ব) 

ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মা (ওিান স্ট ায়ব ম 

ফন্টায) 

      ০২৫৫০১৩৯২৭ 

 -     rajuahamed.te@gmail.com 

১৩.          

            

             

      

         

        

      

        

       

       

     । 

        

        

        

           

          

    । 

                        

                                

                 

                             

                                                 

        

                                                    

                                       

                                          

                                   

                                               

                       -         

                           

               

             

১ ০০০ -      

             

           (১-

৪১৩১-০০০১-

১৮১৬)      

            

         

     । 

১২ 

কভ ময়দফ 

জনাফ যাজু আমভদ 

উয়যচারক (অয়র্য়যক্ত দায়িত্ব) 

ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মা (ওিান স্ট ায়ব ম 

ফন্টায) 

      ০২৫৫০১৩৯২৭ 

 -     rajuahamed.te@gmail.com 

১৪.          

       

       

             

      

         

        

      

        

                         

                               

                   

                              

                        

               

             

১ ০০০ -      

             

           (১-

০৭  

        

জনাফ যাজু আমভদ 

উয়যচারক (অয়র্য়যক্ত দায়িত্ব) 

ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মা (ওিান স্ট ায়ব ম 

ফন্টায) 

      ০২৫৫০১৩৯২৭ 



Page 14 of 26 

 

       

       

     । 

      

           

          

    । 

                                           

                          । 

৪১৩১-০০০১-

১৮১৬)      

            

         

     । 

 -     rajuahamed.te@gmail.com 

১৫.          

      

             

      

         

        

      

        

       

       

     । 

        

        

        

           

          

    । 

                        

                              

                                               

                                                  

                                          

                                              

                           ।  

                                   

               

             

১ ০০০ -      

             

           (১-

৪১৩১-০০০১-

১৮১৬)      

            

         

     । 

১০ 

        

জনাফ যাজু আমভদ 

উয়যচারক (অয়র্য়যক্ত দায়িত্ব) 

ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মা (ওিান স্ট ায়ব ম 

ফন্টায) 

      ০২৫৫০১৩৯২৭ 

 -     rajuahamed.te@gmail.com 

 ৬.        

              

    

      

         

        

      

        

       

       

     । 

        

        

        

           

          

(ক) প্রততষ্ঠাননয প্যানড অনফদনত্র 

(খ) তনধ ধাতযত তনফন্ধন পযভ (ওয়ান ি াতব ধ এয ট্রডক্স ট্রথনক 

‘তি’ ট্রদওয়া য়) 

(গ) ট্রেড রাআনন্স (ারনাগাদ                           

         ।  

(ঘ) অয়কয প্রতযায়নত্র (ারনাগাদ) 

(ঙ) তরতভনটড ট্রকাম্পানী নর ট্রভনভাযান্ডাভ এন্ড অর্ট ধকযার ফ 

এযানাতনয়ন এফং ার্ট ধতপনকট ফ আনকন ধানযন এয 

কত। ংীদাতয প্রততষ্ঠান নর, ংীদাতয চুতিত্র এয 

কত। 

(চ) কাযখানা জতভয ভাতরকানা ম্পতকধত দতরনরয/বাকাকৃত 

নর বাকায চুতিনাভা এয পনটাকত ট্রনাটাতযকৃত। 

(ছ) তল্প উনযািানদয নাভ ঠিকানা, দফী ও জাতীয়তায তফফযণ 

               

             

১ ০০০ -      

             

           (১-

৪১৩১-০০০১-

১৮১৬)      

            

         

     । 

২  

        

জনাফ যাজু আমভদ 

উয়যচারক (অয়র্য়যক্ত দায়িত্ব) 

ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মা (ওিান স্ট ায়ব ম 

ফন্টায) 

      ০২৫৫০১৩৯২৭ 

 -     rajuahamed.te@gmail.com 
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    । কাযখানায প্যানড । 

(জ) ফহুতর বফন নর তফতডং/বফননয উযু ধিতায নদ/নরাড 

তফয়াতযং নদ। 

(ঝ                                               

                ।  

(ঞ) ব্াংক রনবতন্স ার্ট ধতপনকট 

(ট) স্থানীয় থফা বফনদতক ঋণ থাকনর ঋণ ংক্রান্ত মাফতীয় 

ডকুনভন্ট ।  

(ঠ) পায়ায রাআনন্স (উৎাদন শুরুয পূনফ ধ দাতখর কনযনত নফ) 

(ড) উৎাদন শুরুয পূনফ ধ তযনফ তধদপ্তয কর্তধক প্রদত্ত 

ফস্থানগত ছাকত্র (প্রনমাজয ট্রেনত্র) 

(ঢ) উনযািাগনণয জাতীয় তযচয় ত্র। 

উনযাি কাগজত্র ছাকাও ১০০% বফনদতক কাযখানায জন্য 

তনম্নফতন ধত কাগজ ত্র রাগনফ: 

(ণ) বফনদতক উনযািা   ানাট ধ                

আনকযানভন্ট ার্ট ধতপনকট 

 উনযাি কাগজত্র ছাকাও  জনয়ন্ট ট্রবন্সায ফা  ট্রমৌথ তফতননয়াগ 

তনম্নফতন ধত কাগজ ত্র রাগনফ: 

(ত) ট্রমৌথ তফতননয়াগ (joint venture)  নর জনয়ন্ট 

ট্রবন্সায (joint venture)এয চুতিত্র এয পনটাকত 

ট্রনাটাযীকৃত। 

 (থ) ভাতযচারক, ফস্ত্র তধদপ্তয ফযাফয 1000/- টাকা ানয  

ট্রেজাতয চারাননয কত। 

        ।        তনফন্ধননয ট্রভয়াদ বৃতিয য ফতধ ধত ভনয়য 

                               । 

           ২।                                         

      । 

 

১৭.        

          

             

            

   

      

         

        

      

        

       

(ক) প্রততষ্ঠাননয প্যানড অনফদনত্র; (নমুনা পযভ-২0); 

(খ) তনধ ধাতযত পূযণকৃত  পযভ ( তধদপ্তনযয ওনয়ফাআট ফা 

ওয়ান ি াতব ধ এয ট্রডক্স আনত পভ ধর্ট‘তফনামূনল্য’ াওয়া 

মাআনফ); 

(গ) তরতভনটড ট্রকাম্পানী আনর ট্রভনভানযন্ডাভ এন্ড অর্ট ধকযার 

প এযানাতনয়ন এফং ার্ট ধতপনকট প আনকন ধানযন- এয 

               

             

১ ০০০ -      

             

           (১-

৪১৩১-০০০১-

০৭ 

        

জনাফ যাজু আমভদ 

উয়যচারক (অয়র্য়যক্ত দায়িত্ব) 

ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মা (ওিান স্ট ায়ব ম 

ফন্টায) 

      ০২৫৫০১৩৯২৭ 

 -     rajuahamed.te@gmail.com 
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     । 

      

           

          

    । 

পনটাকত । ংীদাতয প্রততষ্ঠান আনর ংীদাতয চুতিনত্রয 

পনটাকত; 

ঘ) ননদয পনটাকত; 

(ঙ)                               য কত (উি 

          ট্রন অনফদনকাযীয নাভ, দফী, কভ ধানুভতত প্রাপ্ত 

সুতফধাতদ আতযাতদ উনেখ থাতকনত আনফ);   

(চ) তননয়াগত্র ফা চুতিনত্রয পনটাকত; 

(ছ তবা ম্বতরত পূণ ধাঙ্গ ানানট ধয পনটাকত; 

(জ) তফনদী নাগতযনকয তোগত ও ট্রাগত ট্রমাগ্যতা এফং 

তবজ্ঞতা নদনত্রয পনটাকত (আংনযজীনত); 

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

(ঞ) আনতাপূনফ ধ স্থানীয় ট্রকান প্রততষ্ঠাননয ভাধ্যনভ কভ ধানুভতত গ্রণ 

কযা আনর উা ফাততনরয পনটাকত, তযতরজ ড ধানযয 

পনটাকত, অয়কয তযনানধয প্রতযয়ননত্রয পনটাকত; 

        -                    ’          ট্রকাড নং-১-

৪১৩১-০০০১-১৮১৬)                           । 

১৮১৬)      

            

         

     । 

১৮.              

              

   

      

         

        

      

        

       

       

     । 

      

           

          

    । 

(ক) প্রততষ্ঠাননয প্যানড অনফদনত্র; (নমুনা পযভ-২0); 

খ) তনধ ধাতযত পূযণকৃত  পযভ ( তধদপ্তনযয ওনয়ফাআট ফা ওয়ান 

ি াতব ধ এয ট্রডক্স আনত পভ ধর্ট‘তফনামূনল্য’ াওয়া মাআনফ); 

(গ) তঅআ ফা ট্রর কণ্ট্রাক ফা আননডন্ট-এয তযাতয়ত 

পনটাকত;   

(ঘ) এরতয  পনটাকত (প্রনমাজয ট্রেনত্র) ; 

(ঙ)                               য কত; 

(চ) ব্াংক নাতত্তনত্রয পনটাকত;; 

   ব্াংক কর্তধক প্রদত্ত অতথ ধক স্বচ্ছরতায প্রতযয়ননত্রয 

পনটাকত;    

    অভদানীতব্ ট্রভতননয তাতরকা-এয কত; 

         -                    ’          ট্রকাড নং-১-

৪১৩১-০০০১-১৮১৬)                           । 

               

             

১ ০০০ -      

             

           (১-

৪১৩১-০০০১-

১৮১৬)      

            

         

     । 

১০ 

        

জনাফ যাজু আমভদ 

উয়যচারক (অয়র্য়যক্ত দায়িত্ব) 

ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মা (ওিান স্ট ায়ব ম 

ফন্টায) 

      ০২৫৫০১৩৯২৭ 

 -     rajuahamed.te@gmail.com 

১৯.              

          

   

      

         

        

      

        

(ক) প্রততষ্ঠাননয প্যানড অনফদনত্র; (নমুনা পযভ-২0); 

(খ) তনধ ধাতযত পূযণকৃত  পযভ (তধদপ্তনযয ওনয়ফাআট ফা ওয়ান 

ি াতব ধ এয ট্রডক্স আনত পভ ধর্ট ‘তফনামূনল্য’ াওয়া মাআনফ); 

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

কর্তধক তযাতয়ত); 

               

             

১ ০০০ -      

             

           (১-

১০ 

        

জনাফ যাজু আমভদ 

উয়যচারক (অয়র্য়যক্ত দায়িত্ব) 

ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মা (ওিান স্ট ায়ব ম 

ফন্টায) 

      ০২৫৫০১৩৯২৭ 
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     । 

      

           

          

    । 

(ঘ)                               ; 

(চ) ব্াংক নাতত্ত নত্রয পনটাকত; 

   ব্াংক কর্তধক প্রদত্ত অতথ ধক স্বচ্ছরতায প্রতযয়ননত্রয 

পনটাকত;    

(চ) অভদানীতব্ ট্রভতননয তাতরকা; 

(জ)      -                    ’          ট্রকাড নং-১-

৪১৩১-০০০১-১৮১৬)                           । 

৪১৩১-০০০১-

১৮১৬)      

            

         

     । 

 -     rajuahamed.te@gmail.com 

২০.             

           

            

      

         

        

      

        

       

       

     । 

      

           

          

    । 

                                ।  

                            ।  

                                               । 

                       ।  

                                            

                                       ।  

                           ।  

                    । 

               

             

১ ০০০ -      

             

           (১-

৪১৩১-০০০১-

১৮১৬)      

            

         

     । 

০৭ 

        

জনাফ যাজু আমভদ 

উয়যচারক (অয়র্য়যক্ত দায়িত্ব) 

ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মা (ওিান স্ট ায়ব ম 

ফন্টায) 

      ০২৫৫০১৩৯২৭ 

 -     rajuahamed.te@gmail.com 

২১.         

            

   

      

         

        

      

        

       

       

     । 

        

        

        

           

          

    ।  

(ক) প্রততষ্ঠাননয প্যানড অনফদনত্র; (নমুনা পযভ-২0); 

খ) তনধ ধাতযত পূযণকৃত  পযভ ( তধদপ্তনযয ওনয়ফাআট ফা ওয়ান 

ি াতব ধ এয ট্রডক্স আনত পভ ধর্ট ‘তফনামূনল্য’ াওয়া মাআনফ); 

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

ঘ) কাযখানায় ংস্থাতত ট্রভতনাযীনজয তাতরকা; 

(ঙ)                               ; 

    ারনাগাদ ট্রেড রাআননন্স-এয পনটাকত; 

    ারনাগাদ পায়ায রাআনন্স-এয পনটাকত; 

        -                    ’          ট্রকাড নং-১-

৪১৩১-০০০১-১৮১৬)                           । 

               

             

১ ০০০ -      

             

           (১-

৪১৩১-০০০১-

১৮১৬)      

            

         

     । 

১০ 

        

জনাফ যাজু আমভদ 

উয়যচারক (অয়র্য়যক্ত দায়িত্ব) 

ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মা (ওিান স্ট ায়ব ম 

ফন্টায) 

      ০২৫৫০১৩৯২৭ 

 -     rajuahamed.te@gmail.com 
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২২.            

           

         

        

( ) 

        

      

         

    

         

        

  

        

      

     । 

         

       

         

        

        

         

        

     

        

      

      

(         

    )। 

        

          

       

        

        

          

        

        

     । 

( )      

                                ।  

                               । 

                                       ।  

                              

                       ।  

                                   । 

               ।  

                                             

     । 

               

             

১ ০০০ -      

             

           (১-

৪১৩১-০০০১-

১৮১৬)      

            

         

     । 

১৫        জনাফ যাজু আমভদ 

উয়যচারক (অয়র্য়যক্ত দায়িত্ব) 

ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মা (ওিান স্ট ায়ব ম 

ফন্টায) 

      ০২৫৫০১৩৯২৭ 

 -     rajuahamed.te@gmail.com 
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         , 

 -        

      

          

      । 

 

 
 



Page 20 of 26 

 

 

২.২                 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

   

    

                                           

          

 

           

                  

      

                  

        

                                        

       

১.                       

         

              

      /      

          

                        ০৭ 

(   )          

                    

                         

     - ৯ 

       ২৮ ৮৯  ৪ 

 -      ddsurvey-stat@dot.gov.bd 

২.                   

                    

        

                   

                       

                       

               

            

               

     

                    ৩০ (   ) 

        

                    

                         

     - ৯ 

       ২৮ ৮৯  ৪ 

 -      ddsurvey-stat@dot.gov. 

৩.                    

                    

                     

         

                   

                       

                       

               

            

               

     

                     ৩০ 

(   )         

 

                    

                         

     - ৯ 

       ২৮ ৮৯  ৪ 

 -      ddsurvey-stat@dot.gov.bd 

 

 

৪ য়যচারন ফামজট প্রাক্করন ও 

প্রমক্ষণ প্রস্তুর্ ফা াংমাধন 

পূফ মফর্ী অথ মফছমযয ভমে প্রাপ্ত 

চায়দায ফপ্রয়ক্ষমর্ 

 

অথ ম ভন্ত্রণারি, ফস্ত্র ও 

াট ভন্ত্রণারি এফাং 

ফস্ত্র অয়ধদপ্তমযয 

আওর্াধীন কাম মারি 

/প্রয়র্ষ্ঠানমূ 

অনরাইন এফাং মেয 

ভােমভ 

য়ফনামূমল্য জনাফ এ.ফক.এভ. যায়জবুয যভান 

উয়যচারক (অথ ম)  

রুভ নাং-১০ 

ফপানিঃ০২৫৫০১৩২০২ 

ই-ফভইর-

textiledepartment01@gmail.com 

৫ য়যচারন ফামজট য়ফবাজন ফামজট ফযাদ্দ প্রায়প্তয য য়ে 

কভ ময়দফময ভমে অথফা ফায়ল মক 

কভ মম্পাদন চুয়ক্ত অনুমায়ি 

অথ ম ভন্ত্রণারি, ফস্ত্র ও 

াট ভন্ত্রণারি এফাং 

ফস্ত্র অয়ধদপ্তমযয 

অনরাইন এফাং মেয 

ভােমভ 

য়ফনামূমল্য জনাফ এ.ফক.এভ. যায়জবুয যভান 

উয়যচারক (অথ ম)  

রুভ নাং-১০ 

mailto:ddsurvey-stat@dot.gov.bd
mailto:ই-মেইল-textiledepartment01@gmail.com
mailto:ই-মেইল-textiledepartment01@gmail.com
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

   

    

                                           

          

 

           

                  

      

                  

        

                                        

       

আওর্াধীন কাম মারি 

/প্রয়র্ষ্ঠানমূ 

ফপানিঃ০২৫৫০১৩২০২ 

ই-ফভইর-

textiledepartment01@gmail.com 

 

৬ য়যচারন  ফামজট এয ব্ি 

য়ফফযণী 

অথ মফছমযয ভমে এফাং প্রাপ্ত 

মেয ভিীভা অনুমািী প্রয়র্ 

ভাময ৫ কভ ম য়দফময ভমে 

 

অথ ম ভন্ত্রণারি, ফস্ত্র ও 

াট ভন্ত্রণারি এফাং 

ফস্ত্র অয়ধদপ্তমযয 

আওর্াধীন কাম মারি 

/প্রয়র্ষ্ঠানমূ 

অনরাইন এফাং মেয 

ভােমভ 

য়ফনামূমল্য জনাফ এ.ফক.এভ. যায়জবুয যভান 

উয়যচারক (অথ ম)  

রুভ নাং-১০ 

ফপানিঃ০২৫৫০১৩২০২ 

ই-ফভইর-

textiledepartment01@gmail.com 

 

৭                 

             

                     

                        

                    

 

অথ ম ভন্ত্রণারি, ফস্ত্র ও 

াট ভন্ত্রণারি এফাং 

ফস্ত্র অয়ধদপ্তমযয 

আওর্াধীন কাম মারি 

/প্রয়র্ষ্ঠানমূ 

অনরাইন এফাং মেয 

ভােমভ 

য়ফনামূমল্য জনাফ এ.ফক.এভ. যায়জবুয যভান 

উয়যচারক (অথ ম)  

রুভ নাং-১০ 

ফপানিঃ০২৫৫০১৩২০২ 

ই-ফভইর-

textiledepartment01@gmail.com 

 

৮                                             

                        

                    

 

 অনরাইন এফাং মেয 

ভােমভ 

য়ফনামূমল্য জনাফ এ.ফক.এভ. যায়জবুয যভান 

উয়যচারক (অথ ম)  

রুভ নাং-১০ 

ফপানিঃ০২৫৫০১৩২০২ 

ই-ফভইর-

textiledepartment01@gmail.com 

 

 

 

 

 
 

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

 

ক্রতভক 

নং 

ট্রফায নাভ ট্রফা প্রদান িতত প্রনয়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রাতপ্তস্থান ট্রফামূল্য এফং 

তযনাধ িতত 

ট্রফা প্রদানন নফ ধাচ্চ 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ধকতধা (নাভ, 

দফী, ট্রপান নম্বয ও আনভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১         

              

             

              

             । 

         

                      ২.১          -৪  

                              -২.২ 

        -০৫  

                    -১  

                               -০২  

                                      -০৫  

     -                     -০৮  

                   

              ৩    ৪                          

                  ১    ২              

                                     

                   ০৪               

                 । 

                                    

                                     

                       ) 

     -                                     

                       ০৪         -       

                        ০৩                 । 

        

 

২০                                    

                         

     - ৯ 

       ২৮ ৮৯  ৪ 

 -      ddsurvey-

stat@dot.gov.bd 

 

২ 

    -       

              

Public 

Servants 

(retirement) 

Act, 1974 
             

           

             । 

                          

                  

                                      

          । 

                  -২৩৯৫                    

       

                                   -        

                    

       

          ২৫ 

       

              

                    

                         

     - ৯ 

       ২৮ ৮৯  ৪ 

 -      ddsurvey-

stat@dot.gov.bd 
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ক্রতভক 

নং 

ট্রফায নাভ ট্রফা প্রদান িতত প্রনয়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রাতপ্তস্থান ট্রফামূল্য এফং 

তযনাধ িতত 

ট্রফা প্রদানন নফ ধাচ্চ 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ধকতধা (নাভ, 

দফী, ট্রপান নম্বয ও আনভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

               

৩.                           

             

           

    -১         

১৯৭         

            

          

             

             

           

             । 

             

               । 

                                         

      

                                      

           

                  -২৩৯৫                    

      

                                       

     ।  

                    

       

          

০৭       

              

                    

                         

     - ৯ 

       ২৮ ৮৯  ৪ 

 -      ddsurvey-

stat@dot.gov.bd 

৪.          

               

             

               

          ১৯৫৯ 

            

           

(        

             

              

           

             । 

            । 

                                      

           

                 -২৩৯৫                    

      । 

                     । 

                 -৪০   -                   

      । 

                        ।                

                    

       

          ১৫ 

       

              

                    

                         

     - ৯ 

       ২৮ ৮৯  ৪ 

 -      ddsurvey-

stat@dot.gov.bd 

৫.                              

        

            

          ১৯৭৯ 

             

           

             । 

            

                                

                               ।          

          -২৩৯৫                            

                       

                 -৪০   -                   

      

                                          

    

                    

       

          ১০ 

               

    

 

                    

                         

     - ৯ 

       ২৮ ৮৯  ৪ 

 -      ddsurvey-

stat@dot.gov.bd 

http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2015/05/Financial-and-Administrative-power-of-Officers.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2015/05/Financial-and-Administrative-power-of-Officers.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2015/05/Financial-and-Administrative-power-of-Officers.pdf
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ক্রতভক 

নং 

ট্রফায নাভ ট্রফা প্রদান িতত প্রনয়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রাতপ্তস্থান ট্রফামূল্য এফং 

তযনাধ িতত 

ট্রফা প্রদানন নফ ধাচ্চ 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ধকতধা (নাভ, 

দফী, ট্রপান নম্বয ও আনভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

        

                                           

    । 

                                            ।    

৬.                   

              

             

               

               

১৯৭৯        

           

              

             

              

              

  । 

                                   - ২৬৩৯   

                                           

            । 

                                           

                                    

                                   

                                      ।  

 

                                         

              । 

 

                                            

               । 

         

 

      -        

                 

১০               

            

                 

১০               

                    

                         

     - ৯ 

       ২৮ ৮৯  ৪ 

 -      ddsurvey-

stat@dot.gov.bd 

৭.                    

         ঋ     

       

           

             

            

         । 

            

                                            

             

   ১৫০         -                          

              

        ১৫        

        

                    

                         

     - ৯ 

       ২৮ ৮৯  ৪ 

 -      ddsurvey-

stat@dot.gov.bd 

৮.                     

           ঋ  

        

 

 

 

           

             

            

         । 

                     

                ৩০০         -           

                     

                                     । 

             । 

        ৩                                    

                         

     - ৯ 

       ২৮ ৮৯  ৪ 

 -      ddsurvey-

stat@dot.gov.bd 

৯.                                                     ৩                                    

http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2015/05/Financial-and-Administrative-power-of-Officers.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2015/05/Financial-and-Administrative-power-of-Officers.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2015/05/Financial-and-Administrative-power-of-Officers.pdf


Page 25 of 26 

 

ক্রতভক 

নং 

ট্রফায নাভ ট্রফা প্রদান িতত প্রনয়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রাতপ্তস্থান ট্রফামূল্য এফং 

তযনাধ িতত 

ট্রফা প্রদানন নফ ধাচ্চ 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ধকতধা (নাভ, 

দফী, ট্রপান নম্বয ও আনভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

              

     ঋ         

             

            

         । 

                ৩০০          -         

                  । 

             । 

                          

     - ৯ 

       ২৮ ৮৯  ৪ 

 -      ddsurvey-

stat@dot.gov.bd 

১০.                  

             

        

             

             

       

                              ১৯৮২        

                     

                      । 

 

         

                      

                        

        ১০       

               

             

      । 

                    

                         

     - ৯ 

       ২৮ ৮৯  ৪ 

 -      ddsurvey-

stat@dot.gov.bd 

১১.                    

              

     

              

          -

    -         

        । 

                                   

             

                  

             

         

                           

        

 

 

 

            ১৫ 

                 

    

                    

                         

     - ৯ 

       ২৮ ৮৯  ৪ 

 -      ddsurvey-

stat@dot.gov.bd 

  

 

 

                                                         

 

                                           

                         

২                                       

                                                       

৪                                                        

৫                          
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                                                                                                                                 ।                    

                                                        । 

 

                                                                                                                                                           

         GRS)-                           - 

 

     

      

                                      

      

                                 

                               

        

              

               

                        

                 

      ৯১১৩৫৪৫ 

 -     adadmin@dot.gov.bd 

 

            

২                              

                          

                        

                

       ২-48118692 

আ-ট্রভআর- dg@dot.gov.bd 

 

২           

                           

                    

                 

                

    

               ৬           

 

 


