
 

 

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

জনপ্রান ভন্ত্রণারয় 

যকারয মানফান অরধদপ্তয 

রিফারয় ররাংক রযাড, ঢাকা। 

(www.dgt.gov.bd)  

 

রফা প্রদান প্ররতশ্রুরত (রটিদজন’ িার্ টায) 
 

১. রবন ও রভন: 

 রূকল্প (রবন):  জনপ্রাদন প্রতযারত, আধুরনক, ভানম্মত ও রর্কই রযফন রফা প্রদান। 

 

অরবরক্ষ্য (রভন): যকাদযয রকন্দ্রীয় ও ভাঠ প্রাদনয জন্য ভানম্মত মানফান াংগ্র, িারক দায়ন, সুষ্ঠ ুযক্ষ্ণাদফক্ষ্ণ, মানফান রভযাভত কাযখানায আধুরনকায়ন, প্ররক্ষ্ণ এফাং উন্নত 

ব্যফস্থানায ভাধ্যদভ প্রতযারত রযফন রফা রনরিতকযণ। 

 

২.      প্ররতশ্রুত রফামূ :  

২.১)    

ক্রভ রফায নাভ রফা প্রদান দ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রারপ্তস্থান 

রফায মূল্য এফাং 

রযদাধ দ্ধরত 

রফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকতটা (নাভ,দরফ, 

রপান নম্বয ও ই-রভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ তথ্য অরধকায আইন 

অনুাদয মারিত তথ্য 

প্রদান 

 তথ্য প্রদাদনয আদফদন রযফন 

করভনায  কর্তটক অনুদভারদত ওয়ায য 

মারিত তথ্য াংরিষ্ট ব্যরিদক  ডাকদমাদগ 

এফাং ই-রভইদর রপ্রযণ কযা দফ। 

রনধ টারযত আদফদন পযভ এই 

অরধদপ্তদযয রযিারক (ড়ক)  

এয কাম টারদয় াওয়া মাদফ। 

(আদফদন পযভ)   

তথ্য অরধকায আইন, 

২০০৯ এ রনধ টারযত মূল্য 

ও দ্ধরত 

(মূল্য ও দ্ধরত পযভ ) 

তথ্য অরধকায 

আইদন রনধ টারযত 

রভয়াদ 

রভা: আরভগীয রাদন রিৌধুযী 

রযিারক (ড়ক) 

রপান : ০২-২২৩৩৮৮৩৭৮ 

রভাফাইর নম্বয: ০১৮১৯৫০৫৩৫১ 

poripool@gmail.com 

 
২.২)  : 

ক্রভ রফায নাভ রফা প্রদান দ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রারপ্তস্থান 

রফায মূল্য 

এফাং রযদাধ 

দ্ধরত 

রফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকতটা (নাভ, দরফ, 

রপান নম্বয ও ই-রভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয 

ভাননীয় ভন্ত্রী, প্ররতভন্ত্রী, উদদষ্টা ও  

ভদভম টাদা ম্পন্ন ব্যরিফদগ টয 

অনুকূদর মথামথ ভাদনয মানফান 

ফযাদ্দ ও িারক দায়ন। 

াংরিষ্ট দপ্তয দত প্রাপ্ত আদফদন রযফন 

করভনায  কর্তটক অনুদভারদত ওয়ায য 

রযিারক (ড়ক) কর্তটক গারড় ফযাদ্দ ও িারক 

দায়দনয ত্র স্বাক্ষ্রযত দফ। ত্র দু’টি 

াংরিষ্ট দপ্তদয ডাক রমাদগ এফাং ই-রভইদর 

রপ্রযণ কযা দফ।  

িারদা ম্বররত র্াইকৃত ফা 

স্তরররখত আদফদন। 

রফনামূদল্য  

 

 

০৩ (রতন)  কাম ট 

রদফ। 

রভা: আরভগীয রাদন রিৌধুযী 

রযিারক (ড়ক) 

রপান : ০২-২২৩৩৮৮৩৭৮ 

রভাফাইর নম্বয: ০১৮১৯৫০৫৩৫১ 

poripool@gmail.com 

 

 

 

নাগরযক রফা 

প্রারতষ্ঠারনক রফা 

http://www.dgt.gov.bd/
https://dgt.portal.gov.bd/sites/default/files/files/dgt.portal.gov.bd/project/88f68504_3168_4d07_bb65_050a6c547a2e/2020-10-15-10-46-e99552cc3505220e632ed3ca4bf37703.pdf
https://dgt.portal.gov.bd/sites/default/files/files/dgt.portal.gov.bd/project/88f68504_3168_4d07_bb65_050a6c547a2e/2020-10-15-10-46-e99552cc3505220e632ed3ca4bf37703.pdf
mailto:poripool@gmail.com
mailto:poripool@gmail.com
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অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য 

 

ক্রভ রফায নাভ রফা প্রদান দ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রারপ্তস্থান 

রফায মূল্য এফাং 

রযদাধ দ্ধরত 

রফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকতটা (নাভ, দরফ, রপান 

নম্বয ও ই-রভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

২ গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ 

যকাদযয ভাননীয় ভন্ত্রী, 

প্ররতভন্ত্রী, উদদষ্টা ও 

ভভম টাদা ম্পন্ন 

ব্যরিফদগ টয দপ্তদযয 

প্রারনক কাদজয জন্য 

িারক মানফান ফযাদ্দ। 

াংরিষ্ট দপ্তয দত প্রাপ্ত আদফদন রযফন করভনায  

কর্তটক অনুদভারদত ওয়ায য রযিারক (ড়ক) 

কর্তটক গারড় ফযাদ্দ ও িারক দায়দনয ত্র স্বাক্ষ্রযত 

দফ। ত্র দু’টি াংরিষ্ট দপ্তদয ডাক রমাদগ এফাং ই-

রভইদর রপ্রযণ কযা দফ। 

িারদা ম্বররত র্াইকৃত ফা 

স্তরররখত আদফদন। 

রফনামূদল্য 

 

 

০৩ (রতন) 

কাম ট রদফ। 

রভা: আরভগীয রাদন রিৌধুযী 

রযিারক (ড়ক) 

রপান : ০২-২২৩৩৮৮৩৭৮ 

রভাফাইর নম্বয: ০১৮১৯৫০৫৩৫১ 

poripool@gmail.com   

৩ গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ 

যকাদযয ভাননীয় ভন্ত্রী, 

প্ররতভন্ত্রী, উদদষ্টা ও 

ভদভম টাদা ম্পন্ন 

ব্যরিফদগ টয মানফান 

যক্ষ্ণাদফক্ষ্ণ ও রভযাভত।  

গারড় ব্যফাযকাযী কভ টকতটা ও িারক কর্তটক রনধ টারযত 

পযদভ রযিারক (ড়ক) ফযাফদয আদফদদনয 

রযদপ্ররক্ষ্দত রফা প্রদান কযা দফ। গারড়য রভযাভত 

কাজ ম্পন্ন দর তা গারড় ব্যফাযকাযী ও িারকদক 

ক্ষুদদ ফাতটায ভাধ্যদভ অফরত কযা দফ। 

রনধ টারযত আদফদন পযভ ওদয়ফ 

াইদর্ (dgt.gov.bd) ও 

রযিারক (ড়ক) এয কাম টারয় 

ও পুদরয রপাযম্যান এয  দপ্তদয 

াওয়া মাদফ। 

(মানফান যক্ষ্ণাদফক্ষ্ণ ও 

রভযাভদতয আদফদন পযভ) 

রভযাভত রদল 

ব্যফস্থাক কর্তটক 

রফর দারখর ও 

রযিারক (ড়ক) 

কর্তটক তা 

রযদাধ কযা 

দফ। 

ক্ষুদ্র রভযাভত 

০৫   ম ট 

রদফ ও বৃৎ 

রভযাভত ১০ 

  ম ট রদফ।  

রভা: রযফুজজাভান 

ব্যফস্থাক  

মানফান রভযাভত কাযখানা 

রপান : ০২-২২৩৩৮১৬৭০ 

রভাফাইর নাং-০১৭৫৫০১৯৬০০ 

ইদভইর: poripool@gmail.com   

৪ ভাননীয় ভন্ত্রী/ প্ররতভন্ত্রী/ 

উদদষ্টা/ ভভম টাদা ম্পন্ন 

ব্যরিফদগ টয দপ্তদযয 

প্রারনক মানফান 

যক্ষ্ণাদফক্ষ্ণ ও রভযাভত।  

গারড় ব্যফাযকাযী কভ টকতটা ও িারক কর্তটক রনধ টারযত 

পযভ পূযণ কদয রযিারক (ড়ক) ফযাফদয 

আদফদদনয রযদপ্ররক্ষ্দত রফা প্রদান কযা য়। 

গারড়য রভযাভত কাজ ম্পন্ন দর তা গারড় 

ব্যফাযকাযী ও িারকদক ক্ষুদদ ফাতটায ভাধ্যদভ 

জানাদনা দফ। 

রনধ টারযত আদফদন পযভ ওদয়ফ 

াইদর্ (dgt.gov.bd)  

রযিারক (ড়ক) এয কাম টারয় 

ও পুদরয রপাযম্যান এয দপ্তদয 

াওয়া মাদফ। 

(মানফান যক্ষ্ণাদফক্ষ্ণ ও 

রভযাভদতয আদফদন পযভ) 

রভযাভত রদল 

ব্যফস্থাক কর্তটক 

রফর দারখর ও 

রযিারক (ড়ক) 

কর্তটক তা 

রযদাধ কযা 

দফ। 

ক্ষুদ্র রভযাভত 

০৫ (াঁি) 

কাম ট রদফ 

বৃৎ রভযাভত 

১০ (দ) কাম ট 

রদফ 

রভা: রযফুজজাভান 

ব্যফস্থাক  

মানফান রভযাভত কাযখানা 

রপান : ০২-২২৩৩৮১৬৭০ 

রভাফাইর নাং-০১৭৫৫০১৯৬০০ 

ইদভইর: poripool@gmail.com 

৫ 

 

প্রারধকাযপ্রাপ্ত কভ টকতটাদদয 

মথামথ ভাদনয মানফান ও 

িারক ফযাদ্দ। 

াংরিষ্ট কভ টকতটায রনকর্ দত প্রাপ্ত আদফদন রযফন 

করভনায  কর্তটক অনুদভারদত ওয়ায য রযিারক 

(ড়ক) কর্তটক গারড় ফযাদ্দ ও িারক দায়দনয ত্র 

স্বাক্ষ্রযত দফ। ত্র দু’টি াংরিষ্ট দপ্তদয ডাক রমাদগ 

এফাং ই-রভইদর রপ্রযণ কযা দফ। 

িারদা ম্বররত র্াইকৃত ফা 

স্তরররখত আদফদন। 

রফনামূদল্য  

 

 

১০ (দ) কাম ট 

রদফ। 

রভা: আরভগীয রাদন রিৌধুযী 

রযিারক (ড়ক) 

রপান : ০২-২২৩৩৮৮৩৭৮ 

রভাফাইর নম্বয: ০১৮১৯৫০৫৩৫১ 

poripool@gmail.com   

৬ রজরা ও উদজরা পুদর 

গারড়  ফযাদ্দ/ প্ররতস্থান। 

গারড় ফযাদ্দ/ প্ররতস্থান রফলদয় প্রাপ্ত আদফদন 

রযফন করভনায  কর্তটক অনুদভারদত ওয়ায য 

রযিারক (ড়ক) কর্তটক গারড় ফযাদ্দ/ প্ররতস্থাদনয 

অনুদভাদন ত্র স্বাক্ষ্রযত দফ। অনুদভাদন ত্র াংরিষ্ট 

রজরায় ডাক রমাদগ এফাং ই-রভইদর রপ্রযণ কযা দফ। 

িারদা ম্বররত র্াইকৃত ফা 

স্তরররখত আদফদন। 

রফনামূদল্য 

 

 

১৫ (      ) 

কাম ট রদফ। 

রভা: আরভগীয রাদন রিৌধুযী 

রযিারক (ড়ক) 

রপান : ০২-২২৩৩৮৮৩৭৮ 

রভাফাইর নম্বয: ০১৮১৯৫০৫৩৫১ 

poripool@gmail.com   

৭ রফদদী যাষ্ট্রপ্রধান/ 

রডররদগদনয ব্যফাদযয 

জন্য িারক মানফান 

যফযা। 

রফদদী যাষ্ট্রপ্রধান/ রডররদগদনয ব্যফাদযয জন্য 

াংরিষ্ট ভন্ত্রণারয় রথদক প্রাপ্ত আদফদন রযফন 

করভনায এয অনুদভাদদনয য িারক মানফান 

যফযা কযা দফ। 

িারদা ম্বররত র্াইকৃত ফা 

স্তরররখত আদফদন। 

রফনামূদল্য ০২  (দুই) 

কাম ট রদফ। 

রভা: আরভগীয রাদন রিৌধুযী 

রযিারক (ড়ক) 

রপান : ০২-২২৩৩৮৮৩৭৮ 

রভাফাইর নম্বয: ০১৮১৯৫০৫৩৫১ 

poripool@gmail.com   

 

mailto:poripool@gmail.com
http://www.dgt.gov.bd/
http://www.dgt.gov.bd/site/project/8b36f6b3-3348-4b48-a1f7-fef1fe2aaf55/%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B9
http://www.dgt.gov.bd/site/project/8b36f6b3-3348-4b48-a1f7-fef1fe2aaf55/%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B9
mailto:poripool@gmail.com
http://www.dgt.gov.bd/
http://www.dgt.gov.bd/site/project/8b36f6b3-3348-4b48-a1f7-fef1fe2aaf55/%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B9
http://www.dgt.gov.bd/site/project/8b36f6b3-3348-4b48-a1f7-fef1fe2aaf55/%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B9
mailto:poripool@gmail.com
mailto:poripool@gmail.com
mailto:poripool@gmail.com
mailto:poripool@gmail.com
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অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য 

 

ক্রভ রফায নাভ রফা প্রদান দ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রারপ্তস্থান 

রফায মূল্য এফাং 

রযদাধ দ্ধরত 

রফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকতটা (নাভ, দরফ, রপান 

নম্বয ও ই-রভইর) 

৮ প্রারধকাযপ্রাপ্ত কভ টকতটাদদয 

মানফান যক্ষ্ণাদফক্ষ্ণ ও 

রভযাভত। 

গারড় ব্যফাযকাযী কভ টকতটা ও িারক কর্তটক 

রনধ টারযত পযভ পূযণ কদয রযিারক (ড়ক) 

ফযাফদয আদফদদনয রযদপ্ররক্ষ্দত রফা প্রদান 

কযা দফ। গারড়য রভযাভত কাজ ম্পন্ন দর তা 

গারড় ব্যফাযকাযী ও িারকদক ক্ষুদদ ফাতটায 

ভাধ্যদভ জানাদনা দফ। 

রনধ টারযত আদফদন পযভ ওদয়ফ 

াইদর্ (dgt.gov.bd)  

রযিারক (ড়ক) এয কাম টারয় 

ও পুদরয রপাযম্যান এয দপ্তদয 

াওয়া মাদফ। 

(মানফান যক্ষ্ণাদফক্ষ্ণ ও 

রভযাভদতয আদফদন পযভ) 

রভযাভত রদল 

ব্যফস্থাক কর্তটক 

রফর দারখর ও 

রযিারক (ড়ক) 

কর্তটক তা রযদাধ 

কযা দফ। 

ক্ষুদ্র ১০(দ) 

ও বৃৎ ২১ 

(একু) কাম ট 

রদফ। 

রভা: রযফুজজাভান 

ব্যফস্থাক  

মানফান রভযাভত কাযখানা 

রপান : ০২-২২৩৩৮১৬৭০ 

রভাফাইর নাং-০১৭৫৫০১৯৬০০ 

ইদভইর: poripool@gmail.com 

৯ রজরা ও উদজরা পুদরয 

মানফাদনয রভজয রভযাভত ও 

যক্ষ্ণাদফক্ষ্ণ। 

গারড় ব্যফাযকাযী কভ টকতটা ও িারক কর্তটক 

রনধ টারযত পযভ পূযণ কদয রযিারক (ড়ক) 

ফযাফদয আদফদদনয রযদপ্ররক্ষ্দত রফা প্রদান 

কযা দফ। গারড়য রভযাভত কাজ ম্পন্ন দর তা 

গারড় ব্যফাযকাযী ও িারকদক ক্ষুদদ ফাতটায 

ভাধ্যদভ জানাদনা দফ। 

রনধ টারযত আদফদন পযভ ওদয়ফ 

াইদর্ (dgt.gov.bd)  

রযিারক (ড়ক) এয কাম টারয় 

ও পুদরয রপাযম্যান এয দপ্তদয 

াওয়া মাদফ। 

(মানফান যক্ষ্ণাদফক্ষ্ণ ও 

রভযাভদতয আদফদন পযভ) 

রভযাভত রদল রফর 

দারখর ও রজরা 

প্রাক/ ইউএনও 

কর্তটক রযদাধ  

বৃৎ        

২১ (একু) 

কাম ট রদফ। 

রভা: রযফুজজাভান 

ব্যফস্থাক  

মানফান রভযাভত কাযখানা 

রপান : ০২-২২৩৩৮১৬৭০ 

রভাফাইর নাং-০১৭৫৫০১৯৬০০ 

ইদভইর: poripool@gmail.com 

১০ রফরবন্ন রজরা ও উদজরা পুদর 

স্পীডদফার্/ রকরফন ক্রুজায 

ফযাদ্দ এফাং িারক   দায়ন ।    

রজরা ও উদজরা রথদক প্রাপ্ত আদফদন রযফন 

করভনায  কর্তটক অনুদভারদত ওয়ায য 

রযিারক (রনৌ) কর্তটক জরমান ফযাদ্দ ও িারক 

দায়দনয ত্র াংরিষ্ট দপ্তদয ডাক রমাদগ এফাং ই-

রভইদর রপ্রযণ কযা দফ। 

রজরা প্রাক/ 

উদজরা রনফ টাী অরপাদযয 

র্াইকৃত ফা স্তরররখত আদফদন। 

রফনামূদল্য ০৭ (াত) 

কাম ট রদফ। 

আদভদ পয়র ইভাভ 

রযিারক (রনৌ) 

রপান:০২-২২৩৩৮০৩৯৪ 

রভাফাইর নাং-০১৭১০১১২৪৯০ 

ইদভইর: poripool@gmail.com   

১১ রফরবন্ন যকারয দপ্তদযয 

জরমান অদকদজা রঘালণা। 

াংরিষ্ট দপ্তয রথদক আদফদদনয রযদপ্ররক্ষ্দত এই 

অরধদপ্তদযয কাযী রযিারক (রনৌ)/ রযদ টক 

(রনৌ) কর্তটক রযদ টনপূফ টক প্ররতদফদন দারখর। 

াংরিষ্ট দপ্তয কর্তটক  জরমান 

অদকদজা রঘালণায আদফদন ত্র 

ও নীরতভারায রযরষ্ট : খ-১ 

পযদভ তথ্য দারখর। 

(রযরষ্ট : খ- ১ পযভ) 

রফনামূদল্য ৩০ (রত্র) 

কাম ট রদফ। 

আদভদ পয়র ইভাভ 

রযিারক (রনৌ) 

রপান:০২-২২৩৩৮০৩৯৪ 

রভাফাইর নাং-০১৭১০১১২৪৯০ 

ইদভইর: poripool@gmail.com   

১২ রফরবন্ন রজরা ও উদজরা পুদর 

ফযাদ্দকৃত জরমাদনয রভযাভত/ 

দুঘ টর্না াংক্রান্ত িারদাদত্রয 

রপ্ররক্ষ্দত কারযগরয ভীক্ষ্ায 

ভাধ্যদভ প্ররতদফদন/ প্রাক্করন 

চূড়ান্তকযণ।  

রফরবন্ন রজরা/উদজরা রথদক জরমান 

রভযাভদতয িারদা ত্র প্রারপ্তয রযদপ্ররক্ষ্দত 

রযিারক (রনৌ) এয দপ্তয কর্তটক রযদ টন ও 

প্ররতদফদন দারখর কযা দফ।  

িারদা ম্বররত র্াইকৃত ফা 

স্তরররখত আদফদন। 

রফনামূদল্য ৩০ (রত্র) 

কাম ট রদফ। 

আদভদ পয়র ইভাভ 

রযিারক (রনৌ) 

রপান:০২-২২৩৩৮০৩৯৪ 

রভাফাইর নাং-০১৭১০১১২৪৯০ 

ইদভইর: poripool@gmail.com   

১৩  মানফান ব্যফায াংক্রান্ত না-

দাফী প্রতযয়ন ত্র প্রদান । 

গারড় ব্যফাযকাযী কভ টকতটা কর্তটক রনধ টারযত 

পযদভ ফা স্বরররখত আকাদয রযফন করভনায 

ফযাফদয আদফদদনয রযদপ্ররক্ষ্দত প্রতযয়ন ত্র 

রদয়া দফ এফাং তা গারড় ব্যফাযকাযীদক ক্ষুদদ 

ফাতটা / ই-রভইর এয  ভাধ্যদভ জানাদনা দফ।  

অরধদপ্তদযয ওদয়ফ াইদর্ 

(dgt.gov.bd) ও রযিারক 

(ড়ক) এয কাম টারদয় রনধ টারযত 

আদফদন পযভ াওয়া মাদফ। 

(না-দাফী আদফদন পযভ) 

রফনামূদল্য ০২ (দুই)  

কাম ট রদফ। 

রভা: আরভগীয রাদন রিৌধুযী 

রযিারক (ড়ক) 

রপান : ০২-২২৩৩৮৮৩৭৮ 

রভাফাইর নম্বয: ০১৮১৯৫০৫৩৫১ 

poripool@gmail.com 

 

 

 

http://www.dgt.gov.bd/
http://www.dgt.gov.bd/site/project/8b36f6b3-3348-4b48-a1f7-fef1fe2aaf55/%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B9
http://www.dgt.gov.bd/site/project/8b36f6b3-3348-4b48-a1f7-fef1fe2aaf55/%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B9
mailto:poripool@gmail.com
http://www.dgt.gov.bd/
http://www.dgt.gov.bd/site/project/8b36f6b3-3348-4b48-a1f7-fef1fe2aaf55/%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B9
http://www.dgt.gov.bd/site/project/8b36f6b3-3348-4b48-a1f7-fef1fe2aaf55/%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B9
mailto:poripool@gmail.com
mailto:poripool@gmail.com
http://dgt.gov.bd/site/project/64fa917f-ac9f-418e-a722-bd91cd541327/%E0%A6%A8%E0%A7%8C%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE
mailto:poripool@gmail.com
mailto:poripool@gmail.com
http://www.dgt.gov.bd/
https://dgt.gov.bd/site/page/fed9bbcc-3418-4a98-bcfd-07e452a66aa0/-
mailto:poripool@gmail.com
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অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য 

 

 
ক্রভ রফায নাভ রফা প্রদান দ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র  এফাং  প্রারপ্তস্থান রফায মূল্য এফাং 

রযদাধ দ্ধরত 

রফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকতটা (নাভ, দরফ, রপান 

নম্বয ও ই-রভইর) 

১৪ রভাফাইর এযাদয ভাধ্যদভ 

রফরবন্ন রজরা ও উদজরা পুদর 

ফযাদ্দকৃত গারড়য র্ায়ায ও 

ব্যার্াযী যফযা।   

াংরিষ্ট রজরা প্রাক/ উদজরা রনফ টাী 

অরপায কর্তটক এযাদ দারখরকৃত 

আদফদদনয রবরিদত উি রফা প্রদান কযা 

দফ। 

অরধদপ্তদযয ওদয়ফ াইদর্ 

(dgt.gov.bd) এযাটিয ররাংক 

যদয়দে।  

(রভাফাইর এযা) 

 

যফযা রদল রফর 

দারখর ও রজরা 

প্রাক/ ইউএনও 

কর্তটক রযদাধ 

০৩ (রতন) 

কাম ট রদফ। 

রভা: আরভগীয রাদন রিৌধুযী 

রযিারক (ড়ক) 

রপান : ০২-২২৩৩৮৮৩৭৮ 

রভাফাইর নম্বয: ০১৮১৯৫০৫৩৫১ 

poripool@gmail.com 

রভা: রযফুজজাভান 

ব্যফস্থাক 

 মানফান রভযাভত কাযখানা 

রপান : ০২-২২৩৩৮১৬৭০ 

রভাফাইর নাং-০১৭৫৫০১৯৬০০ 

ইদভইর: poripool@gmail.com 

১৫ র-রডস্ক প্রদান আদফদনকাযী তাঁয অরপরয়ার প্যাদড 

আদফদদনয ভাধ্যদভ দারখর কযায য 

মািাই ফাোই কদয করভনায 

ভদাদদয়য অনুদভাদন াদদক্ষ্ র-

রডস্ক প্রদান 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র : 
 

১।              

২।             

৩।         -রডস্ক রপযত প্রদান 

৪।                  

৫।               

রফনামূদল্য ০৭ (াত) 

কাম ট রদফ। 

             

প্রারনক কভ টকতটা 

রপান-০২-২২৩৩৮৬৩২৮ 

রভাফাইর নাং-০১৭১১২৬৫৬৫৮ 

       poripool@gmail.com 

১৬ যকারয মানফান রভযাভত 

কাযখানা কর্তটক মানফান 

রভযাভত ম্পরকটত অনারি 

প্রদান  

রযদ টদকয সুারযদয রবরিদত 

ব্যফস্থাক  অনারি প্রদাদনয 

অনুদভাদন রদদফন। 

িারদা ম্বররত র্াইকৃত ফা স্তরররখত 

আদফদন। 

রফনামূদল্য ০৩ (রতন) 

কাম ট রদফ। 

রভা: রযফুজজাভান 

ব্যফস্থাক  

মানফান রভযাভত কাযখানা 

রপান : ০২-২২৩৩৮১৬৭০ 

রভাফাইর নাং-০১৭৫৫০১৯৬০০ 

poripool@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dgt.gov.bd/
http://35.247.146.202/pprequisition/public/login
mailto:poripool@gmail.com
mailto:poripool@gmail.com
mailto:poripool@gmail.com
mailto:poripool@gmail.com
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অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য 

 

২.৩)    

ক্রভ রফায নাভ রফা প্রদান দ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র  এফাং 

প্রারপ্তস্থান 

রফায মূল্য এফাং 

রযদাধ দ্ধরত 

রফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকতটা (নাভ, দরফ, রপান 

নম্বয  ও ই-রভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ এ অরধদপ্তদয কভ টযত 

কভ টিাযীদদয অরজটত ছুটি ভঞ্জুয। 

 াংরিষ্ট কভ টিাযী কর্তটক দারখরকৃত স্বয়াংম্পূণ ট 

আদফদদনয রপ্ররক্ষ্দত রযফন করভনায কর্তটক 

অরজটত ছুটি ভঞ্জুয কযা দফ, মা অরধদপ্তদযয 

ওদয়ফ াইদর্ প্রকা ও আদফদনকাযীদক অফরত 

কযা দফ। তদফ আদফদন দত্র আদফদনকাযীয 

রভাফাইর  রপান নম্বয ও ছুটি কারীন অফস্থান 

উদেখ কযদত দফ। 

অরধদপ্তদযয ওদয়ফ াইদর্ 

(dgt.gov.bd) াওয়া মাদফ। 
 

(অরজটত ছুটিয আদফদন পযভ) 

রফনামূদল্য ০৭ (াত) 

কাম ট রদফ। 

আদভদ পয়র ইভাভ, রযিারক (রনৌ) 

রপান:০২-২২৩৩৮০৩৯৪ 

রভাফাইর নাং-০১৭১০১১২৪৯০ 

poripool@gmail.com   

রভা: আরভগীয রাদন রিৌধুযী 

রযিারক (ড়ক) 

রপান : ০২-২২৩৩৮৮৩৭৮ 

রভাফাইর নম্বয: ০১৮১৯৫০৫৩৫১ 

poripool@gmail.com 

রভা: রযফুজজাভান,  ব্যফস্থাক  

মানফান রভযাভত কাযখানা 

রপান : ০২-২২৩৩৮১৬৭০ 

রভাফাইর নাং-০১৭৫৫০১৯৬০০ 

poripool@gmail.com  
ভরনযা াযবীন,  প্রারনক কভ টকতটা 

রপান-০২-২২৩৩৮৬৩২৮ 

রভাফাইর নাং-০১৭১১২৬৫৬৫৮ 

  poripool@gmail.com 

২ এ অরধদপ্তদয কভ টযত  (১১-

২০তভ রগ্রড)  কভ টিাযীদদয 

অরজটত (ফর: ফাাংরাদদ) ছুটি 

ভঞ্জুয। 

 াংরিষ্ট কভ টিাযী কর্তটক দারখরকৃত স্বয়াংম্পূণ ট 

আদফদদনয রপ্ররক্ষ্দত রযফন করভনায কর্তটক 

অরজটত (ফর: ফাাংরাদদ) ছুটি ভঞ্জুয কযা দফ, 

মা অরধদপ্তদযয ওদয়ফ াইদর্ প্রকা ও 

আদফদনকাযীদক অফরত কযা দফ। 

আদফদনকাযীয রভাফাইর নম্বয ও ছুটিকারীন  

অফস্থান আদফদন দত্র  উদেখ কযদত দফ। 

প্রান াখা ও অরধদপ্তদযয 

ওদয়ফ াইদর্ 

(dgt.gov.bd) াওয়া মাদফ। 
 

(ফর: ফাাংরাদদ ছুটিয আদফদন 

পযভ) 

রফনামূদল্য ০৭ (াত) 

কাম ট রদফ। 

আদভদ পয়র ইভাভ 

রযিারক (রনৌ) 

রপান:০২-২২৩৩৮০৩৯৪ 

রভাফাইর নাং-০১৭১০১১২৪৯০ 

 poripool@gmail.com  

রভা: আরভগীয রাদন রিৌধুযী 

রযিারক (ড়ক) 

রপান : ০২-২২৩৩৮৮৩৭৮ 

রভাফাইর নম্বয: ০১৮১৯৫০৫৩৫১ 

poripool@gmail.com 

রভা: রযফুজজাভান,  ব্যফস্থাক  

মানফান রভযাভত কাযখানা 

রপান : ০২-২২৩৩৮১৬৭০ 

রভাফাইর নাং-০১৭৫৫০১৯৬০০ 

poripool@gmail.com 
ভরনযা াযবীন,  প্রারনক কভ টকতটা 

রপান-০২-২২৩৩৮৬৩২৮ 

রভাফাইর নাং-০১৭১১২৬৫৬৫৮ 

poripool@gmail.com 

অবযন্তযীণ রফা 

http://dgt.portal.gov.bd/sites/default/files/files/dgt.portal.gov.bd/project/c229783b_0592_4584_80b3_610ae65a7633/2022-08-31-06-59-adf70c9a845f0d9cae396fa588a55fa4.pdf
mailto:poripool@gmail.com
mailto:poripool@gmail.com
mailto:poripool@gmail.com
mailto:poripool@gmail.com
http://dgt.portal.gov.bd/sites/default/files/files/dgt.portal.gov.bd/project/c229783b_0592_4584_80b3_610ae65a7633/2022-08-31-06-59-dbdee336a5a4647c573b73ad00f3babd.pdf
http://dgt.portal.gov.bd/sites/default/files/files/dgt.portal.gov.bd/project/c229783b_0592_4584_80b3_610ae65a7633/2022-08-31-06-59-dbdee336a5a4647c573b73ad00f3babd.pdf
mailto:poripool@gmail.com
mailto:poripool@gmail.com
mailto:poripool@gmail.com
mailto:poripool@gmail.com
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ক্রভ রফায নাভ রফা প্রদান দ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রারপ্তস্থান রফায মূল্য এফাং 

রযদাধ দ্ধরত 

রফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকতটা (নাভ, দরফ, রপান 

নম্বয  ও ই-রভইর) 

৩ এ অরধদপ্তদয কভ টযত কভ টিাযীদদয 

শ্রারন্ত রফদনাদন ছুটি ভঞ্জুয। 

াংরিষ্ট কভ টিাযী কর্তটক দারখরকৃত স্বয়াংম্পূণ ট 

আদফদদনয রপ্ররক্ষ্দত রযফন করভনায 

কর্তটক শ্রারন্ত রফদনাদন ছুটি ভঞ্জুয কযা দফ মা 

অরধদপ্তদযয ওদয়ফ াইদর্ প্রকা ও 

আদফদনকাযীদক অফরত কযা দফ। 

আদফদনকাযীয রভাফাইর নম্বয ও ছুটিকারীন  

অফস্থান আদফদন দত্র  উদেখ কযদত দফ। 

আদফদদনয রনধ টারযত পযভ প্রান 

াখা ও অরধদপ্তদযয  ওদয়ফ াইদর্ 

(dgt.gov.bd) াওয়া মাদফ। 
 

(শ্রারন্ত রফদনাদন ছুটিয আদফদন 

পযভ) 

রফনামূদল্য ০৭ (াত) 

কাম ট রদফ।  

আদভদ পয়র ইভাভ, রযিারক (রনৌ) 

রপান:০২-২২৩৩৮০৩৯৪ 

রভাফাইর নাং-০১৭১০১১২৪৯০ 

poripool@gmail.com   

রভা: আরভগীয রাদন রিৌধুযী 

রযিারক (ড়ক) 

রপান : ০২-২২৩৩৮৮৩৭৮ 

রভাফাইর নম্বয: ০১৮১৯৫০৫৩৫১ 

poripool@gmail.com 

রভা: রযফুজজাভান, ব্যফস্থাক  

মানফান রভযাভত কাযখানা 

রপান : ০২-২২৩৩৮১৬৭০ 

রভাফাইর নাং-০১৭৫৫ -০১৯৬০০  

poripool@gmail.com 

ভরনযা াযবীন, প্রারনক কভ টকতটা 

রপান-০২-২২৩৩৮৬৩২৮ 

রভাফাইর নাং-০১৭১১২৬৫৬৫৮ 

poripool@gmail.com 

৪ অরধদপ্তদযয ১১-২০তভ রগ্রডভুি 

অফযপ্রাপ্ত/মৃত কভ টিাযীয রনন 

ও আনুদতারলক রনষ্পরিকযণ। 

াংরিষ্ট কভ টিাযী/মৃত কভ টিাযীয রযফায 

কর্তটক  দারখরকৃত স্বয়াংম্পূণ ট আদফদন 

রযফন করভনায কর্তটক অনুদভাদদনয য 

রএও অরপদ রপ্রযণ। 

আদফদদনয রনধ টারযত পযভ ও াংরিষ্ট 

কাগজত্র রাফ াখায় াওয়া 

মাদফ। 

(আদফদদনয রনধ টারযত পযভ ও 

াংরিষ্ট কাগজত্র) 

রফনামূদল্য ১৫ (দনদযা) 

কাম ট রদফ। 

রক. এভ. আজারুর ইরাভ 

 রাফযক্ষ্ণ কভ টকতটা 

রপান : ০২-২২৩৩৮১৩৯৫ 

রভাফাইর নাং-০১৭১৫০২৬০২৬ 

poripool@gmail.com 

৫ অরধদপ্তদযয ১১-২০তভ রগ্রডভুি 

কভ টিাযীয অফদযািয ছুটি ও 

রাম্প গ্রান্ট প্রদান। 

াংরিষ্ট কভ টিাযী কর্তটক  দারখরকৃত 

স্বয়াংম্পূণ ট আদফদন রযফন করভনায 

কর্তটক অনুদভাদদনয য অরপ আদদ জারয। 

স্তরররখত ফা র্াইকৃত আদফদন 

 

রফনামূদল্য ০৭ (াত) 

কাম ট রদফ 

রক. এভ. আজারুর ইরাভ 

 রাফযক্ষ্ণ কভ টকতটা 

রপান : ০২-২২৩৩৮১৩৯৫ 

রভাফাইর নাং-০১৭১৫০২৬০২৬ 

poripool@gmail.com 

৬ অরধদপ্তদযয কভ টিাযীয কল্যাণ 

তরফর/ রমৌথফীভা/মৃত্যয জরনত 

ক্ষ্রতপূযণ/ দাপন কাপন াংক্রান্ত 

অনুদাদনয আদফদন রপ্রযণ।  

াংরিষ্ট কভ টিাযী কর্তটক  দারখরকৃত 

স্বয়াংম্পণ ট আদফদন রযফন করভনায 

কর্তটক অনুদভাদদনয য সুারয 

জনপ্রান ভন্ত্রণারদয় রপ্রযণ কযা দফ। 

আদফদদনয রনধ টারযত পযভ রাফ 

াখায় াওয়া মাদফ। 

(াংরিষ্ট আদফদন পযভ) 

রফনামূদল্য ০৭ (   ) 

কাম ট রদফ। 

রক. এভ. আজারুর ইরাভ 

 রাফযক্ষ্ণ কভ টকতটা 

রপান : ০২-২২৩৩৮১৩৯৫ 

রভাফাইর নাং-০১৭১৫০২৬০২৬ 

poripool@gmail.com  

৭ অরধদপ্তদযয কভ টিাযীদদয কর 

প্রকায অরগ্রভ/ঋণ ভঞ্জুয ও 

রভার্যাইদকর/ 

ফাইাইদকর/গৃরনভ টাণ/ 

করম্পউর্ায ঋদণয আদফদন রপ্রযণ। 

াংরিষ্ট কভ টিাযী কর্তটক  দারখরকৃত 

স্বয়াংম্পূণ ট আদফদন রযফন করভনায 

কর্তটক অনুদভাদদনয য আদদ জাযী ফা 

প্রদমাজয রক্ষ্দত্র সুারয জনপ্রান 

ভন্ত্রণারদয় রপ্রযণ কযা দফ। 

আদফদদনয রনধ টারযত পযভ রাফ 

াখায় াওয়া মাদফ। 
 

(               / ঋ      

            ফ   ও       

             ) 

রফনামূদল্য ০৭ (াত) 

কাম ট রদফ। 

রক. এভ. আজারুর ইরাভ 

 রাফযক্ষ্ণ কভ টকতটা 

রপান : ০২-২২৩৩৮১৩৯৫ 

রভাফাইর নাং-০১৭১৫০২৬০২৬ 

poripool@gmail.com 

http://dgt.portal.gov.bd/sites/default/files/files/dgt.portal.gov.bd/project/c229783b_0592_4584_80b3_610ae65a7633/2022-08-31-06-59-9ddaf6f03ddae3b5dd7580b2ba13e6fd.pdf
http://dgt.portal.gov.bd/sites/default/files/files/dgt.portal.gov.bd/project/c229783b_0592_4584_80b3_610ae65a7633/2022-08-31-06-59-9ddaf6f03ddae3b5dd7580b2ba13e6fd.pdf
mailto:poripool@gmail.com
mailto:poripool@gmail.com
mailto:poripool@gmail.com
mailto:poripool@gmail.com
http://dgt.portal.gov.bd/site/project/236a094b-adf3-43a2-86f9-491f1f9da226/%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%B6%E0%A6%A8-%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%9F%E0%A7%8B%E0%A6%259
http://dgt.portal.gov.bd/site/project/236a094b-adf3-43a2-86f9-491f1f9da226/%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%B6%E0%A6%A8-%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%9F%E0%A7%8B%E0%A6%259
mailto:poripool@gmail.com
mailto:poripool@gmail.com
http://www.dgt.gov.bd/site/project/6062c797-5710-480b-91bc-909fa64503e3/%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A3
mailto:poripool@gmail.com
http://dgt.gov.bd/site/project/143d4603-a481-4c37-9d7a-2623ad91ba0c/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%25A
http://dgt.gov.bd/site/project/143d4603-a481-4c37-9d7a-2623ad91ba0c/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%25A
http://dgt.gov.bd/site/project/143d4603-a481-4c37-9d7a-2623ad91ba0c/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%25A
mailto:poripool@gmail.com
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অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য 

 

ক্রভ রফায নাভ রফা প্রদান দ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রারপ্তস্থান রফায মূল্য এফাং 

রযদাধ দ্ধরত 

রফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকতটা (নাভ, দরফ, রপান 

নম্বয  ও ই-রভইর) 

৮ অরধদপ্তদযয কভ টিাযীদদয 

াদাদর্ টয অনারি প্রদান। 

াংরিষ্ট কভ টিাযী কর্তটক স্বয়াংম্পূণ ট আদফদন 

দারখদরয য তা রযফন করভনায কর্তটক 

অনুদভাদদনয য অনারি জ্ঞান। 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র : 
 

১। র্াইকৃত ফা স্তরররখত আদফদন। 
 

২। জাতীয় রযিয় দত্রয তযারয়ত 

োয়াররর । 
 

৩। জন্ রনফন্ধন নদদয তযারয়ত 

োয়াররর (অপ্রাপ্ত ফয়স্ক রেদর 

রভদয়দদয রক্ষ্দত্র)। 

রফনামূদল্য ০৩ (রতন) 

কাম ট রদফ 

আদভদ পয়র ইভাভ, রযিারক (রনৌ) 

রপান:০২-২২৩৩৮০৩৯৪ 

রভাফাইর নাং-০১৭১০১১২৪৯০ 

poripool@gmail.com   

রভা: আরভগীয রাদন রিৌধুযী 

রযিারক (ড়ক) 

রপান : ০২-২২৩৩৮৮৩৭৮ 

রভাফাইর নম্বয: ০১৮১৯৫০৫৩৫১ 

poripool@gmail.com 

রভা: রযফুজজাভান, ব্যফস্থাক  

মানফান রভযাভত কাযখানা 

রপান : ০২-২২৩৩৮১৬৭০ 

রভাফাইর নাং-০১৭৫৫ -০১৯৬০০  

poripool@gmail.com 
              প্রারনক কভ টকতটা 

রপান-০২-২২৩৩৮৬৩২৮ 

রভাফাইর নাং-০১৭১১২৬৫৬৫৮ 

    poripool@gmail.com 

৯ অরধদপ্তদযয কভ টিাযীদদয যকারয 

ফাা ফযাদদ্দয আদফদন রপ্রযণ। 

াংরিষ্ট কভ টিাযী কর্তটক রনধ টারযত পযদভ/াদা 

কাগদজ দারখরকৃত আদফদন জনপ্রান 

ভন্ত্রণারদয় সুারয রপ্রযণ কযা দফ। 

আদফদদনয রনধ টারযত পযভ 

অরধদপ্তদযয ওদয়ফাইর্ ও রাফ 

াখায় াওয়া মাদফ। 
 

(ফাা ফযাদদ্দয আদফদন পযভ) 

রফনামূদল্য ০৩ (রতন) 

কাম ট রদফ 

আদভদ পয়র ইভাভ, রযিারক (রনৌ) 

রপান:০২-২২৩৩৮০৩৯৪ 

রভাফাইর নাং-০১৭১০১১২৪৯০ 

poripool@gmail.com   

রভা: আরভগীয রাদন রিৌধুযী 

রযিারক (ড়ক) 

রপান : ০২-২২৩৩৮৮৩৭৮ 

রভাফাইর নম্বয: ০১৮১৯৫০৫৩৫১ 

poripool@gmail.com 

রভা: রযফুজজাভান,  ব্যফস্থাক  

মানফান রভযাভত কাযখানা 

রপান : ০২-২২৩৩৮১৬৭০ 

রভাফাইর নাং-০১৭৫৫ -০১৯৬০০  

poripool@gmail.com  

              প্রারনক কভ টকতটা 

রপান-০২-২২৩৩৮৬৩২৮ 

রভাফাইর নাং-০১৭১১২৬৫৬৫৮ 

   poripool@gmail.com 

 
  

mailto:poripool@gmail.com
mailto:poripool@gmail.com
mailto:poripool@gmail.com
mailto:poripool@gmail.com
http://www.dgt.gov.bd/site/project/6e30a841-a2d7-4555-909b-537e7fda69a4/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A6-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%AC%25
mailto:poripool@gmail.com
mailto:poripool@gmail.com
mailto:poripool@gmail.com
mailto:poripool@gmail.com
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৩. রফা গ্রীতায কাদে আভাদদয (রফা প্রদানকাযীয) প্রতযাা: 

ক্ররভক প্ররতশ্রুত/কারিত রফা প্রারপ্তয রদক্ষ্য কযণীয় 

১ স্বয়াংম্পূণ ট আদফদন জভা প্রদান। 

২ প্রদমাজয রক্ষ্দত্র রভাফাইর রভদজ/ই-রভইদরয রনদদ টনা অনুযণ। 

৩ প্রদমাজয রক্ষ্দত্র রনধ টারযত রপ মথাভদয় প্রদান। 

 

৪. অরবদমাগ প্ররতকায ব্যফস্থানা (GRS): 

 

ক্ররভক কখন রমাগাদমাগ কযদফন কায দে রমাগাদমাগ কযদফন রমাগাদমাদগয ঠিকানা রনষ্পরিয ভয়ীভা 

১. 

 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকতটা 

ভাধান রদদত ব্যথ ট দর 

অরবদমাগ রনষ্পরি কভ টকতটা (অরনক) নাভ : রভা: আরভগীয রাদন রিৌধুযী 

দরফ : রযিারক (ড়ক)  

রপান : +৮৮ ০২- ২২৩৩৮৮৩৭৮ 

রভাফাইর :+৮৮ ০১৮১৯৫০৫৩৫১ 

ই-রভইর : poripool@gmail.com 

াধাযণবাদফ ৩০ (রত্র) কাম ট 

রদফ- 

তদদন্তয উদযাগ গৃীত দর 

অরতরযি ১০ (দ) কাম টরদফ 

২. অরবদমাগ রনষ্পরি 

কভ টকতটা রনরদ টষ্ট ভদয় 

ভাধান রদদত ব্যথ ট দর 

আরর কভ টকতটা জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য অরবদমাগ রনষ্পরি কভ টকতটা (অরনক) 

রদদরায়াযা রফগভ 

দফী : মৄগ্ম রিফ, শৃিরা-১ অরধাখা  

 জনপ্রান ভন্ত্রণারয়। 

 রপান :+৮৮ ০২- ৯৫৭৮০১৩ 

রভাফাইর: +৮৮ ০১৭ ১১১৩৭৫৭৩ 

ই-রভইর: d i s br 1@mopa  gov . bd 

ওদয়ফ: www.mopa.gov.bd  

অনরধক ২০ (   ) কাম ট রদফ 

 

 

৩. আরর কভ টকতটা রনরদ টষ্ট 

ভদয় ভাধান রদদত 

ব্যথ ট দর 

ভরন্ত্ররযলদ রফবাদগয অরবদমাগ 

ব্যফস্থানা রর 

ভরন্ত্ররযলদ রফবাগ   

ওদয়ফ: www.cabinet.gov.bd  

অনরধক ৬০ (লার্) কাম ট রদফ 

 

mailto:poripool@gmail.com
http://www.mopa.gov.bd/
http://www.cabinet.gov.bd/

