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১। রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য: 

রূপকল্প: আন্তর্জোভিক মোন  র্োে বেয়ে ভ য়ে কমী েে েোহকোেী প্রভিষ্ঠোন ভহয়েয়   োাংলোয়েয়েে অন্যিম র্নেভি েে েোহকোেী প্রভিষ্ঠোন    

  ভহয়েয়  প্রভিষ্ঠো লোি, বে ো গ্রভহিোয়েে দ্রুি, ফলপ্রসূ বে ো প্রেোন এ াং বেয়েে বেকেই উন্নেয়নে র্ন্য র্োিীে অর্ জনীভিয়ি অ েোন   

   েোেো।      

অভিলক্ষ্য: 

 ভনেভমি, ভনেোপে, ননভিক এ াং স্বল্প ব্যয়ে অভি োেন ভনভিি কেো।  

 েমোন অাংেগ্রহয়েে সুয় োগ ভনভিি কেো। 

 ব োগ্যিো ও েক্ষ্িোে মূল্যোেন ভনভিি কেো। 

 নতুন চোকভেে বক্ষ্ত্র নিভে কেো।  

 ভ ে োর্োয়ে চোকভেে  োর্োে েম্প্রেোেে কেো।   

 ভনয়েোগকিজো এ াং কমীয়েে মোয়ে ভনয়েোয়গ স্বচ্ছিো ভনভিি কেো। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



২। সিবা প্রোন প্রভিশ্রুভি:   

২.১ নাগসরক সিবা:  

ক্র:নাং সিবার নাম সিবা প্রোন পদ্ধসি প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র  সিবার মূল্য এবাং পসরদশাধ পদ্ধসি সিবা প্রোদনর 

িময়িীমা  

োসয়ত্বপ্রাপ্ত কম িকিিা 

(নাম, পেসব, স ান নম্বর, ইদমইল) 
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ মসিলা গাদম িন্টি 

কমী  ও 

অ্ন্যান্য কমী 

সপ্ররণ 

ক) সপশাজীবী 

খ) েক্ষ 

গ) স্বল্প েক্ষ / 

আধােক্ষ 

গোয়ম জন্টে কমী বপ্রেয়েে 

বক্ষ্য়ত্র ভ য়েেী ভনয়েোগকিজো 

কর্তজক কোভেগভে ও বমৌভেক 

পেীক্ষ্োে মোধ্যয়ম ভন জোভচি 

কমীয়েে ভ য়েয়ে বপ্রেে 

কেো হে। ইন্টোেভিউ-এে 

েমে এ াং স্থোন  র্োেময়ে 

ব োয়েয়েল-এে 

ওয়ে েোইয়ে প্রকোে কেো 

হে। 

অন্যোন্য কমী বপ্রেয়েে 

বক্ষ্য়ত্র ভ য়েেী ভনয়েোগকিজো 

 ো ব োয়েয়েল কর্তজক 

কোভেগভে ও বমৌভেক 

পেীক্ষ্োে মোধ্যয়ম কমী 

ভন জোভচি কেো হে।   

১। কমপয়ক্ষ্ ০১ (এক)  ছে      

    বমেোে েম্পন্ন বমভেনভেয়ে ল    

    পোেয়পোে জ (এমআেভপ)  ো ই- 

    পোেয়পোে জ এে েভিন ১ কভপ  

    এ াং েোেোকোয়লো ৫ কভপ। 

২। পোেয়পোে জ েোইয়র্ে েভিন ছভ     

    ১০ কভপ। 

৩। নভমনী ফেম ২ কভপ   

৪। বমভেকযোল ভিপ 

৫। র্ী নবৃত্তোন্ত 

৬। ভফঙ্গোে ভপ্রন্ট ফেম  

৭। অভিজ্ঞিোে েনে (প্রয় োর্য বক্ষ্য়ত্র) 

   (৩ , ৪ এ াং ৬ নাং েকুয়মন্ট   

   ব োয়েয়েল হয়ি প্রেোন কেো হয় )  

৭। আয় েন পয়ত্রে ফেম ব োয়েয়েল- 

    এে ওয়ে  েোইয়ে পোওেো  োয় । 

 

মসিলা গাদম িন্টি কমী সপ্ররদণর সক্ষদত্র:   

১। সমসডকযাল স  বাবে ১০০০/-    

(এক িাজার) োকা প্রদয়াজন িয়। 

২। সবাদয়দিল এর সনধ িাসরি িাসভ িি চাজি, 

বসি িগমন ছাড় পত্র িাংগ্রি, স্মাে িকাড ি 

িাংগ্রি ও অ্ন্যান্য িরকাসর স  চাকসরর 

সবজ্ঞাপন অ্নুযায়ী  সপ-অ্ড িাদরর মাধ্যদম 

সবাদয়দিদল জমা প্রেোন কেয়ি হে । 

অ্ন্যন্য কমী সপ্ররদণর সক্ষদত্রেঃ 

১। সনদয়াগকিিা সবমান ভাড়া প্রোন 

করদল সবাদয়দিল এর িাসভ িি চাজিেঃ 

ক) সপশাজীবী-৭২,০০০/- 

খ) েক্ষ-৪২,০০০/- 

গ) আধো েক্ষ-২৬,৪০০/- 

২। সনদয়াগকিিা সবমান ভাড়া প্রোন না 

করদল সবাদয়দিল এর িাসভ িি চাজিেঃ 

ক) সপশাজীবী-৫৪,০০০/- 

খ) েক্ষ-৩০,০০০/- 

গ) আধো েক্ষ-২০,৪০০/- 

ঘ) মসিলা গাদম িন্টি কমী-১২,০০০/- 

১। সমসডকযালিম্পন্ন ৩ 

সেন। 

২। সভিা ইস্যযর পর 

(টিসকে প্রাসপ্ত িাদপদক্ষ) 

৩০ সেন। 

১। জনাব সনামান সচৌধুরী, েহকোেী মহোব্যবস্থাপক    

   (ব্যবিা উন্নয়ন), স ান: ৪৮৩১৯১২৫, ৪৮৩১৭৫১৫,    

   ৯৩৩৬৫০৮ সমাবাইল: ০১৭১১৫০৬৯০৫ 

    ই-সমইল:agmbp147@gmail.com 

২। জনাব মাস্যে আলম শসর , ব্যবস্থাপক (বব.সনদয়াগ),     

    স ান: ৪৮৩১৯১২৫, ৪৮৩১৭৫১৫, ৯৩৩৬৫০৮ 

     সমাবাইল: ০১৭১৭৩২৮২২৫  

    ই-সমইল: sharifboesl147@gmail.com 

৩। র্নো  বমোোঃ হোভ বুল্লোহ েোন, ব্য স্থোপক, বপ্রোয়েোকল 

    স ান: ৪৮৩১৯১২৫, ৪৮৩১৭৫১৫, ৯৩৩৬৫০৮ 

    সমাবাইলেঃ ০১৭২২৫২৫৬৫৭ 

    ইদমইলেঃ mprotocol.boesl@gmail.com 

৪। র্নো  বমোহোম্মোে ফেেোলউভিন      

     ব্য স্থোপক(ন য়েভেক ভনয়েোগ) 

     স ান: ৪৮৩১৯১২৫, ৪৮৩১৭৫১৫, ৯৩৩৬৫০৮ 

      বমো োইল+৮৮-০১৬৭৭৩২৭৭৫৪ 

      ই-বমইল :manageroe1@gmail.com 

২ ইসপএি-এর 

মাধ্যদম েসক্ষণ 

সকাসরয়ায় কমী 

সপ্ররদণ সনবন্ধন।  

অ্নলাইদন আদবেন করদি 

িদব। প্রসি বছর 

এক  োে সবাদয়দিল-এর 

ওদয়ব িাইদে সবজ্ঞসপ্ত 

প্রকোে করা িয়। 

১। কমপদক্ষ ০১ (এক) বছর ববধ 

সময়াে িম্পন্ন সমসশনসরদডবল 

পািদপাে ি 

২। নূন্যিম এি এি সি/ িমমাদনর 

সডগ্রী িনে (প্রয় োর্য বক্ষ্য়ত্র)। 

৩। অভিজ্ঞিো েনে (প্রয় োর্য বক্ষ্য়ত্র) 

সযাগ্যিা:  

৪। বয়ি ১৮-৩৯ বছর। 

৫। সকারীয় ভাষা পড়া, সলখা ও 

সবাঝার পারেসশ িিা এবাং সকারীয় 

ভাষা পরীক্ষায় উত্তীণ ি িওয়া। 

৬।স ৌজোসর অ্পরাদধ সজল বা 

অ্ন্যান্য শাসি পাওয়া যাদব না।    

৫। কালার সভশদন িমস্যা থাকা যাদব 

না। 

৬।েসক্ষণ সকাসরয়ায় অ্ববধ ভাদব 

অ্বস্থানকারী আদবেদনর অ্দযাগ্য 

১। প্রোর্ভমক ভন ন্ধন ভফ ৫০০/- েোকো 

২। বকোেীে িোষো পেীক্ষ্োে ভফ  ো ে    

    ২৪ মোভকজন েলোে এে েমপভেমোন   

     োাংলোয়েেী ২১০০/-েোকোে বপ-    

    অে জোে। 

৩। ব োয়েয়েয়লে েোভি জে চোর্জ ২৪০   

    (দুইে চভল্লে) মোভকজন েলোে এে   

   েমতুল্য ২০,১৬০/-  (ভ ে হোর্োে  

   একে ষোে) েোকোে বপ-অে জোে  

   (িযোে ব্যভিি)। 

৪। েোধোেে কমীয়েে বফেিয় োগ্য      

    র্োমোনি ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ্)    

    েোকো। 

৫। ভে এভি কমীয়েে বফেি ব োগ্য   

     র্োমোনি ৩,০০,০০০ (ভিন লক্ষ্)   

     েোকো।  

৬। র্োমোনি বফেি ভনয়ে জভেকোনু োেী ১৫    

১। অনলোইয়ন ভন ন্ধন। 

২। মূল ভন ন্ধন প্রভিেো  

   েম্পন্ন ও েোি জোয়ে 

   আপয়লোে ২৫ ভেয়নে 

   ময়ধ্য।  

১। জনাব নূরুল ইিলাম 

    িিকারী মিাব্যবস্থাপক (আই টি/ সমইদন্টন্যন্স) 

    স ান: ৪৮৩১৯১২৫, ৪৮৩১৭৫১৫, ৯৩৩৬৫০৮ 

    সমাবাইল: ০১৭১৬০৩৫৬৭৩ 

    ই-সমইলেঃkiron0176@gmail.com. 

 

২।  জনাব সর াি িাছসনম, ব্যবস্থাপক (ডাোদবইজ),  

    স ান: ৪৮৩১৯১২৫, ৪৮৩১৭৫১৫, ৯৩৩৬৫০৮ 

    সমাবাইল: ০১৭৪০১০৯৩০৪, 

    ই-সমইল: rifat.moe.boesl@gmail.com 

mailto:mprotocol.boesl@gmail.com


সিদিদব সবদবসচি িদবন।  

৭। মােকািক্ত ব্যসক্তগণ আদবেদনর 

অ্দযাগ্য বদল সবদবসচি িদবন।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

    কো জভে য়েে ময়ধ্য র্োমোনি 

    বফেি োংিোন্ত কো জিম ভনষ্পভত্ত     

    কেো হে।  

৩ আদবেন  রম 

পূরণ 

অ্স ি িদি িরবরািকৃি 

আদবেন পত্র পূরণ কদর 

জমা োন। 

আদবেন পত্র প্রাসপ্তস্থানেঃ সবাদয়দিল 

অভফে। 

আদবেনপত্র সবাদয়দিল অ্স ি সথদক 

সবনামূদল্য িরবরাি করা িয়। 

০১ (এক) সেন ববদেসশক সনদয়াগ শাখার িাংসিষ্ট কম িকিিা। 

৪ পািদপাে ি ও 

িাসভ িি চাজি 

স রি  

অ্স ি িদি িরবরািকৃি 

আদবেন পত্র পূরণ কদর 

জমা প্রেোন ।  

আদবেন পত্র, পািদপাে ি কসপ 

প্রাসপ্তস্থানেঃ সবাদয়দিল অভফে । 

আদবেনপত্র সবাদয়দিল অ্স ি সথদক 

সবনামূদল্য িরবরাি করা িয়। 

পািদপাে ি ০১ (এক) 

সেন 

িাসভ িি চাজি ০৭ (িাি) 

সেন  

ববদেসশক সনদয়াগ শাখার িাংসিষ্ট কম িকিিা 

 

(২.২) প্রোভিষ্ঠোভনক সিবা: 

 

ক্র:নাং সিবার নাম সিবাপ্রোন পদ্ধসি প্রদয়াজনীয় কাগজ পত্র এবাং প্রাসপ্তস্থান সিবার মূল্য এবাংপসরদশাধ পদ্ধসি সিবা প্রোদনর িময়িীমা

  

োসয়ত্বপ্রাপ্ত কম িকিিা 

(নাম, পেসব, স ান নম্বর, ইদমইল) 
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ সবল পসরদশাধ পণ্য বা সিবা 

িরবরাি পূব িক সবল 

প্রোন করদি িয়। 

ক) কায িাদেশ  পদত্রর অ্নুসলসপ 

খ) পণ্য / সিবা িরবরাদির চালান 

গ) সবল 

অ্নুদমাসেি চাসিোপত্র সিিাব শাখায় 

সপ্ররণ িাদপদক্ষ 

৫ (পাঁচ) কম িসেবি জনাব ওয়াসিদুর রিমান 

ব্যবস্থাপক (অ্থ ি ও সিিাব) 

স ান: ৪৮৩১৯১২৫, ৪৮৩১৭৫১৫, ৯৩৩৬৫০৮ 

সমাবাইল: ০১৭১২-৭৫৩৪৬৪ 

ই-সমইল: 

manageracc147@gmail.com 

২ অ্সডে আপসত্ত 

সনস্পসত্ত, অ্সডে 

কসমটি, 

ব্যবস্থাপনা ও 

িালনাগাে িথ্য 

িরবরাি 

অ্সডে কসমটি কর্তিক 

সনয়সমি িভা 

অ্নুষ্ঠাদনর মাধ্যদম 

সবদ্যমান অ্সডে 

আপসত্ত িমূি 

সনষ্পসত্ত কেো হে।  

ক) অ্সডে আপসত্ত ও এ িাংক্রান্ত পত্রাসে 

প্রাসপ্তস্থান: সবাদয়দিল অভফে ।  

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্রিি সবল উপস্থাপন চলসি অ্থ ি বছর জনাব ওয়াসিদুর রিমান 

ব্যবস্থাপক (অ্থ ি ও সিিাব) 

স ান: ৪৮৩১৯১২৫, ৪৮৩১৭৫১৫, ৯৩৩৬৫০৮ 

সমাবাইল: ০১৭১২-৭৫৩৪৬৪ 

ই-সমইল: 

manageracc147@gmail.com 

 

(২.৩) অ্ভযন্তরীণ সিবা:  

ক্র:নাং সিবার নাম সিবা প্রোন পদ্ধসি প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাসপ্তস্থান 

সিবার মূল্য এবাং পসরদশাধ পদ্ধসি সিবা প্রোদনর িময়িীমা োসয়ত্বপ্রাপ্ত কম িকিিা 

(নাম, পেসব, স ান নম্বর, ইদমইল) 
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ 

িরািসর ক্রয় ও িরবরাি চাসিো অ্নুদমােন 

িাদপদক্ষ নগে 

উদত্তালন পূব িক পণ্য বা 

সিবা ক্রয় করদি িয়। 

ক) অ্নুদমাসেি চাসিো 

পদত্রর অ্নুসলসপ 

খ) পণ্য / সিবা িরবরাদির 

চালান 

গ) সবল  

অ্নুদমাসেি চাসিোপত্র প্রেশ িন মাত্র ৫ (পাঁচ) কম িসেবি  র্নো  মীে বমোোঃ বেোয়হল 

ব্য স্থোপক 

(প্রেোেন, মোন েম্পে ও প্রভেক্ষ্ে) 

ইয়মইল 

manager.ad.boesl147@gmail.com 

বমো োইল +৮৮-০১৫১৫৬৫৫৪১৩ 
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২ 

িভ ষ্য িহভ ল বর্য়ক ঋে 

প্রেোন   

িভ ষ্য িহভ ল বর্য়ক 

ঋে গ্রহয়েে র্ন্য 

আয় েনপত্র েোভেল 

কেয়ি হয় । 

ক) আয় েন পত্র 

ে) প্রোর্ীে র্মো  ইয়েে 

িথ্য 

আয় েনপত্র অনুয়মোভেি হয়ল প্রোর্ীে 

নোয়ম একোউন্ট বপভে বচয়কে মোধ্যয়ম 

ভনর্ র্মোে েয় জোচ্চ ৮০% এে 

েমপভেমোে অর্ জ ঋে প্রেোন কেো হে।  

৫ (পাঁচ) কম িসেবি জনাব ওয়াসিদুর রিমান 

ব্যবস্থাপক (অ্থ ি ও সিিাব) 

স ান: ৪৮৩১৯১২৫, ৪৮৩১৭৫১৫, ৯৩৩৬৫০৮ 

সমাবাইল: ০১৭১২-৭৫৩৪৬৪ 

ই-সমইল: 

manageracc147@gmail.com 

৩ 

শ্রোভন্ত ভ য়নোেন িোিো ও 

ছুটি প্রেোন 

প্রভি ভিন  ছে পে পে 

শ্রোভন্ত ভ য়নোেন িোিো ও 

ছুটি প্রেোন কেো হে।  

ক) আয় েনপত্র 

ে)  প্রোর্ীে ে জয়েষ 

অনুয়মোভেি শ্রোভন্ত ভ য়নোেন 

ছুটি প্রেোয়নে অভফে কভপ।    

আয় েনপত্র অনুয়মোেন েোয়পয়ক্ষ্ প্রোর্ীে 

নোয়ম একোউন্ট বপভে বচয়কে মোধ্যয়ম 

িোিোে অর্ জ প্রেোন কেো হে।  

৫ (পাঁচ) কম িসেবি ১। জনাব ওয়াসিদুর রিমান 

    ব্যবস্থাপক (অ্থ ি ও সিিাব) 

   স ান: ৪৮৩১৯১২৫, ৪৮৩১৭৫১৫, ৯৩৩৬৫০৮ 

   সমাবাইল: ০১৭১২-৭৫৩৪৬৪ 

    ই-সমইল: manageracc147@gmail.com 

২। র্নো  মীে বমোোঃ বেোয়হল 

    ব্য স্থোপক (প্রেোেন, মোন েম্পে ও প্রভেক্ষ্ে) 

    ইয়মইল 

    manager.ad.boesl147@gmail.com 

    বমো োইল+৮৮-০১৫১৫৬৫৫৪১৩ 

৪ 

আ েেকোলীন  

পোভেয়িোভষক/ আনুয়িোভষক 

ও অভর্জি ছুটিে নগেোেন  

আ েেকোলীন 

পভেয়িোভষক/ 

আনুয়িোভষক প্রোয়েে 

র্ন্য প্রোর্ীে 

আয় েনপত্র েোভেল 

কেয়ি হে  

ক) ব োগেোন পত্র 

ে) অভর্জি ছুটিে ভহেো  

গ) ে জয়েষ মূল ব িয়নে 

িথ্য   

একোউন্ট বপভে বচয়কে মোধ্যয়ম প্রেোন 

কেো হে। 

১০ (েে) কম জভে ে ১। জনাব ওয়াসিদুর রিমান 

    ব্যবস্থাপক (অ্থ ি ও সিিাব) 

   স ান: ৪৮৩১৯১২৫, ৪৮৩১৭৫১৫, ৯৩৩৬৫০৮ 

   সমাবাইল: ০১৭১২-৭৫৩৪৬৪ 

    ই-সমইল: manageracc147@gmail.com 

২। র্নো  মীে বমোোঃ বেোয়হল 

    ব্য স্থোপক (প্রেোেন, মোন েম্পে ও প্রভেক্ষ্ে) 

    ইয়মইল 

    manager.ad.boesl147@gmail.com 

    বমো োইল+৮৮-০১৫১৫৬৫৫৪১৩ 

৫ 

ভচভকৎেো ছুটি  প্রোর্ীে আয় েনপত্র  

েোভেল েোয়পয়ক্ষ্ ছুটি 

প্রেোন কেো হে।     

ক) আয় েনপত্র 

ে) ভচভকৎেয়কে প্রিযোেন  

আয় েনপত্র অনুয়মোেন েোয়পয়ক্ষ্ ছুটি 

প্রেোন কেো হে।  

১  (এক) কম জভে ে ১। র্নো  মীে বমোোঃ বেোয়হল 

   ব্য স্থোপক 

  (প্রেোেন, মোন েম্পে ও প্রভেক্ষ্ে) 

   ইয়মইল     

manager.ad.boesl147@gmail.com 

  বমো োইল +৮৮-০১৫১৫৬৫৫৪১৩ 

৬ 

গ্রুপ ইনসুযয়েন্স (ব ৌর্  ীম) ব োয়েয়েল-এে বকোন 

কম জকিজো/ কম জচোেীে 

চোকুভেকোলীন অ স্থোে 

মৃতুয  েে কেয়ল গ্রুপ 

ইনসুযয়েন্স প্রেোন কেো 

হে  

ক) মৃতুয েনে 

ে) চোকুেীে প্রমোন পত্র 

গ)  ীমো প্রভিষ্ঠোন  েো ে 

আয় েন  

আয় েনপত্র  োচোই  োছোইয়েে পয়ে 

প্রোে অর্ জ (কম জকিজোে বক্ষ্য়ত্র 

১,০০,০০০/- এ াং কম জচোেীে বক্ষ্য়ত্র 

৭০,০০০/-)  একোউন্ট বপভে বচয়কে 

মোধ্যয়ম প্রেোন কেো হে। 

১ মোে  ১। জনাব ওয়াসিদুর রিমান 

    ব্যবস্থাপক (অ্থ ি ও সিিাব) 

   স ান: ৪৮৩১৯১২৫, ৪৮৩১৭৫১৫, ৯৩৩৬৫০৮ 

   সমাবাইল: ০১৭১২-৭৫৩৪৬৪ 

    ই-সমইল: manageracc147@gmail.com 

২। র্নো  মীে বমোোঃ বেোয়হল 

    ব্য স্থোপক (প্রেোেন, মোন েম্পে ও প্রভেক্ষ্ে) 

    ইয়মইল 

    manager.ad.boesl147@gmail.com 

    বমো োইল+৮৮-০১৫১৫৬৫৫৪১৩ 

mailto:manageracc147@gmail.com
mailto:manageracc147@gmail.com
mailto:manageracc147@gmail.com
mailto:manageracc147@gmail.com


৭ 

  ভহ:  োাংলোয়েে গময়নে 

র্ন্য অনোপভত্ত েনে প্রেোন  

োংভিষ্ট ভ ষয়েে 

আয় েন পত্র েোভেল 

কেয়ি হয় ।  

ক) আয় েন পত্র 

ে) ভিেো/ পোেয়পোয়ে জে 

কভপ  

আয় েনপত্র অনুয়মোেন েোয়পয়ক্ষ্ 

অনোপভত্ত েনে প্রেোন কেো হে।  

৩ (ভিন) কম জভে ে    র্নো  মীে বমোোঃ বেোয়হল 

  ব্য স্থোপক 

  (প্রেোেন, মোন েম্পে ও প্রভেক্ষ্ে) 

  ইয়মইল    

manager.ad.boesl147@gmail.com 

বমো োইল +৮৮-০১৫১৫৬৫৫৪১৩ 

 

     ৩) অ্সভদযাগ প্রসিকার ব্যবস্থাপনা (GRS) 

সিবা প্রাসপ্তদি অ্িন্তুষ্ট িদল োসয়ত্ব প্রাপ্ত কম িকিার িদে সযাগাদযাগ করুন। সনদনাক্ত পদ্ধসিদি সযাগাদযাগ কদর আপনার িমস্যা িমাধান করুণ।   

ক্রসমক নাং কখন সযাগাদযাগ করদবন কার িদে সযাগাদযাগ করদবন সযাগাদযাদগর ঠিকানা সনষ্পসত্তর িময়িীমা 

১ োসয়ত্বপ্রাপ্ত কম িকিিা িমাধান সেদি 

ব্যথ ি িদল। 

অ্সভদযাগ সনষ্পসত্ত কম িকিিা (অ্সনক) মহোব্য স্থোপক(ন য়েভেক ভনয়েোগ) ,সবাদয়দিল। 

স ান: ৫৫১৩৮৫৯৩  (অ্স ি)  

ই-সমইলেঃ gmoeboesl@gmail.com  

৩০ (সত্রশ) কায িসেবি 

২ অ্সভদযাগ সনষ্পসত্ত কম িকিিা সনসে িষ্ট 

িমদয় িমাধান সেদি ব্যথ ি িদল। 

আসপল-কম িকিিা যুগ্ম  িসচব (মসনেসরাংএবাংএনদ াি িদমন্ট) 

প্রবািী কল্যাণ ও ববদেসশক কম িিাংস্থান মন্ত্রণালয় 

স ান: ৪১০৩০২২১, ইদমইল: mahmed5769@gmail.com 

২০ (সবশ) কায িসেবি 

৩ আসপল কম িকিিা সনসে িষ্ট িমদয় িমাধান 

সেদি ব্যথ ি িদল। 

মসন্ত্রপসরষে সবভাদগর অ্সভদযাগ ব্যবস্থাপনা সিল অ্সভদযাগগ্রিণ সকন্দ্র.  

৫নাং সগইে, বাাংলাদেশ িসচবালয়, ঢাকা. ওদয়ব: www.grs.gov.bd 

৬০ (ষাে) কায িসেবি 

     ৪) আপনার কাদছ আমাদের প্রিযাশা  

ক্রসমক নাং প্রসিশ্রুি/কাসিি সিবা প্রাসপ্তর লদক্ষয করণীয় 

০১ সবাদয়দিল-এর সিটিদজন চাে িার-এ উদেসখি নাগসরক সিবা ২.১ এর কলাম ৪ এর উদেসখি প্রদয়াজনীয় কাগজিি িম্পূণ িভাদব পূরণকৃি আদবেন জমা প্রোন। 

০২ িঠিক মাধ্যদম প্রদয়াজনীয় স  পসরদশাধ করা এবাং িাক্ষাদির জন্য সনধ িাসরি িমদয়র পূদব িই প্রদয়াজনীয় কাগজ পত্রিি উপসস্থি থাকা। সকান এদজন্ট বা োলাদলর েেেোপন্ন নো হওেো। 

০৩ চাকুসর সনদয়াগ িাংক্রান্ত িদথ্যর জন্য সবাদয়দিল এর ওদয়বিাইে www.boesl.gov.bd  সভসজে কেো ও সনদয়াগ িাংক্রান্ত  রম িঠিকভাদব পূরণ করা। সয সকান সজজ্ঞািার জন্য সবাদয়দিল এর স ান নম্বর 

(৪৮৩১৯১২৫, ৪৮৩১৭৫১৫, ৯৩৩৬৫০৮) এ িরািসর কথা বলুন। অ্নাবশ্যক স ান/িেসবর না করা। 

 

 

েমে কুমোে েভন  

ব্য স্থোপক ,ব োয়েয়েল   

এ াং বফোকোল পয়েন্ট কম জকিজো  


