
সফা প্রদান প্রতিশ্রুতি  
(তটিজজন্স চার্ টায) 

ক) নাগতযক সফা  



তবন ও তভন 

 

• রূকল্প (Vision) তনযাদ, তনব টযজমাগ্য ও সর্কআ তফদ্যুৎ প্রদাজনয ভাধ্যজভ 

র্ টননতিক উন্নয়ন ও াভাতজক গ্রগতিজি ায়ক ওয়া। 

 

• তবরক্ষ (Mission) গ্রাকজদয ভজধ্য স্বাচ্ছন্দ্ু অনয়ন, ব্যফা-ফাতিজু 

খাজি ায়িা, গ্রাকজদয তনকর্ জফ টাচ্চ ক্ষভিা জটন  জাতি গঠজন 

তিারী ভূতভকা যাখা এফং গ্রাকজদয তনব টযজমাগ্যিায জফ টাচ্চ অস্থা জটন  

 



অফাতক নতুন ংজমাগ 

(সফা প্রদান দ্ধতি) 

ক) http://ocsms.desco.org.bd:8080/login ঠিকানায় অজফদনকাযীয সভাফাআর 

নম্বয ও জািীয় তযচয় জেয নম্বয ব্যফায কজয তনফন্ধন। পূজফ ট তনফন্ধন কযা র্াকজর User 

ID (তনফতন্ধি সভাফাআর নম্বয) ও াওয়ার্ ট ব্যফায কজয রগআন কজয প্রজয়াজনীয় িথ্যাতদ  

নরাআজন অজফদন জভা প্রদান 

খ) ভাঠ ম টাজয় তযদ টন ও নরাআজন প্রতিজফদন দাতখর।  

তযদ টজনয তফলয়ঃ ওয়ুাতযং, ওয়ুাতযংকৃি সরার্, ফ্ল্ুার্ াআজ (প্রজমাজু সক্ষজে), অতর্ টং, াতব ট 

ড্রজয দদঘ টু  ও ংতিষ্ট ট্রান্সপযভাজযয সরার্। ভধ্যভচা (এভটি) অজফদজনয সক্ষজে ংতিষ্ট 

উজকন্দ্র ও তপর্াজযয সরার্, উজকন্দ্র ও সাজর কুাফর উজতারন  অনুলাতিক তফলয়াতদ। 

গ) সরার্ নুজভাদজনয জন্য নরাআজন কর্তটক্ষ (তনফ টাী প্রজকৌরী/ িত্ত্বাফধায়ক প্রজকৌরী/  প্রধান 

প্রজকৌরী/তনফ টাী তযচারক (াজযন)) ফযাফয সপ্রযি।  

ঘ) নরাআজন তর্ভান্ড সনার্ জাযী ও প্রজমাজু সক্ষজে স্থাতিব্য সারাজযয তযভান ফতি কযি। 

ঙ) তযজাতধি তর্ভান্ড সনার্ নরাআজন তযজাধ ও প্রজমাজু সারায স্থান তযজার্ ট নরাআজন 

াফতভর্।  

চ) সারায তযদ টন সজল তভর্ায স্থাজনয জন্য তএভও আস্যু, তভর্ায  তএভও ঠিকাদাজযয 

তনকর্ স্তান্তয ও ংজমাগ প্রদান। 

http://ocsms.desco.org.bd:8080/login
http://ocsms.desco.org.bd:8080/login
http://ocsms.desco.org.bd:8080/login
http://ocsms.desco.org.bd:8080/login


অফাতক নতুন ংজমাগ 

(প্রজয়াজনীয় কাগজে)  

http://ocsms.desco.org.bd:8080/login ঠিকানায় User ID (তনফতন্ধি সভাফাআর নম্বয) ও 

াওয়ার্ ট ব্যফায কজয রগ আন কজয তনজনাি র্কুজভন্ট মূ স্ক্ুান কজয অজরার্ কজয মর্ামর্বাজফ 

পূযিকৃি অজফদন নরাআজন Submit কযজি জফঃ  

ক) অজফদনকাযীয াজার্ ট াআজজয ছতফ এফং জািীয় তযচয় ে/ াজার্ ট 

খ) জতভয ভাতরকানা দতরর/তরজ তর্র্/ নাভজাযী । মূর ভাতরক জীতফি না র্াকজর উতযাতধকায নদ । 

বফন সর্বরাায কর্তটক তনতভ টি জর াওয়ায ফ এর্নী, সর্জবরাাজযয াজর্ ম্পাতদি চুতিে 

(প্রজমাজু সক্ষজে), সমৌর্ ভাতরকানায নাততনাভা (প্রজমাজু সক্ষজে)। 

গ) যাজউক/ তটি কজ টাজযন এয নুজভাতদি তফতডং প্ল্ুান, সাতডং ট্যাক্স তযজাজধয যতদ (প্রজমাজু 

সক্ষজে)। 

ঘ) এভটি ংজমাজগয (৮০ তকঃ ওঃ এয উজদ্ধট) সক্ষজে দফদ্যুতিক  রাআজতন্সং সফাজর্ টয াটি টতপজকর্ ঙ) 

ফহুির বফজনয (১০ িরায তধক) সক্ষজে বফজনয তি তনফ টান াটি টতপজকর্। 

চ) পূজফ টয ংজমাগ র্াকজর শুধু ভাে তযজাতধি তফজরয/ তর্ভান্ড সনাজর্য কত (একআ নাজভ ও স্থাজন 

সরার্/ তভর্ায বৃতদ্ধজি নতুন কজয সকান র্কুজভন্ট রাগজফ না, িজফ বফজনয সক্ষজে যাজউক/ তটি 

কজ টাজযন/ সৌযবায নুজভাতদি তফতডং প্ল্ুান)। 

ছ) সর্জকা’য িাতরকাভূি ঠিকাদাযী প্রতিষ্ঠান কর্তটক প্রদত ওয়ুাতযং াটি টতপজকর্। 

 

http://ocsms.desco.org.bd:8080/login
http://ocsms.desco.org.bd:8080/login
http://ocsms.desco.org.bd:8080/login
http://ocsms.desco.org.bd:8080/login


অফাতক নতুন ংজমাগ 

  

 

 

• সফায মূল্য 

 

 

• সফা প্রদাজনয ভয়ীভা  

 
নরাআজন সপ্রতযি তর্ভান্ড সনাজর্ উতিতখি র্াকা 

তযজাধ দ্ধতি: e-payment 

এরটি ংজমাগ- ০৭ কভ টতদফ 

এভটি ংজমাগ- ১৮ কভ টতদফ 

     



ফাতিতজুক নতুন ংজমাগ 

(সফা প্রদান দ্ধতি) 

ক) http://ocsms.desco.org.bd:8080/login ঠিকানায় অজফদনকাযীয সভাফাআর 

নম্বয ও জািীয় তযচয় জেয নম্বয ব্যফায কজয তনফন্ধন। পূজফ ট তনফন্ধন কযা র্াকজর User 

ID (তনফতন্ধি সভাফাআর নম্বয) ও াওয়ার্ ট ব্যফায কজয রগ আন কজয প্রজয়াজনীয় িথ্যাতদ  

নরাআজন অজফদন জভা প্রদান 

খ) ভাঠ ম টাজয় তযদ টন ও নরাআজন প্রতিজফদন দাতখর।  

তযদ টজনয তফলয়ঃ ওয়ুাতযং, ওয়ুাতযংকৃি সরার্, অতর্ টং, াতব ট ড্রজয দদঘ টু  ও ংতিষ্ট 

ট্রানপযভাজযয সরার্। ভধ্যভচা (এভটি) অজফদজনয সক্ষজে ংতিষ্ট উজকন্দ্র ও তপর্াজযয সরার্, 

উজকন্দ্র ও সাজর কুাফর উজতারন  অনুলাতিক তফলয়াতদ। 

গ) সরার্ নুজভাদজনয জন্য নরাআজন কর্তটক্ষ (তনফ টাী প্রজকৌরী/ িত্ত্বাফধায়ক প্রজকৌরী/ 

প্রধান প্রজকৌরী/তনফ টাী তযচারক (াজযন)) ফযাফয সপ্রযি  

ঘ) নরাআজন তর্ভান্ড সনার্ জাযী ও প্রজমাজু সক্ষজে স্থাতিব্য সারাজযয তযভান ফতি কযি। 

ঙ) তযজাতধি তর্ভান্ড সনার্ নরাআজন তযজাধ ও প্রজমাজু সারায স্থান তযজার্ ট নরাআজন 

াফতভর্।  

চ) সারায তযদ টন সজল তভর্ায স্থাজনয জন্য তএভও আস্যু, তভর্ায  তএভও ঠিকাদাজযয 

তনকর্ স্তান্তয ও ংজমাগ প্রদান। 

http://ocsms.desco.org.bd:8080/login
http://ocsms.desco.org.bd:8080/login
http://ocsms.desco.org.bd:8080/login
http://ocsms.desco.org.bd:8080/login


ফাতিতজুক নতুন ংজমাগ 

(প্রজয়াজনীয় কাগজে)   

http://ocsms.desco.org.bd:8080/login ঠিকানায় User ID (তনফতন্ধি সভাফাআর নম্বয) ও 

াওয়ার্ ট ব্যফায কজয রগ আন কজয তনজনাি র্কুজভন্ট মূ স্ক্ুান কজয অজরার্ কজয মর্ামর্বাজফ 

পূযিকৃি অজফদন নরাআজন Submit কযজি জফঃ  

ক) অজফদনকাযীয াজার্ ট াআজজয ছতফ এফং জািীয় তযচয় ে/ াজার্ ট। 

খ) জতভয ভাতরকানা দতরর/তরজ তর্র্/ নাভজাযী। মূর ভাতরক জীতফি না র্াকজর উতযাতধকায নদ । 

বফন সর্বরাায কর্তটক তনতভ টি জর াওয়ায ফ এর্নী, সর্জবরাাজযয াজর্ ম্পাতদি চুতিে 

(প্রজমাজু সক্ষজে), সমৌর্ ভাতরকানায নাততনাভা (প্রজমাজু সক্ষজে), প্রতিষ্ঠাজনয নাজভ অজফদজনয 

সক্ষজে প্রতিষ্ঠাজনয সট্রর্ রাআজন্স, বাড়াটিয়ায নাজভ অজফদজনয সক্ষজে বাড়াটিয়া ও জতভয ভাতরজকয 

াজর্ ম্পাতদি চুতিে। 

গ) যাজউক/ তটি কজ টাজযন এয নুজভাতদি তফতডং প্ল্ুান, সাতডং ট্যাক্স তযজাজধয যতদ (প্রজমাজু 

সক্ষজে)। 

ঘ) এভটি ংজমাজগয (৮০ তকঃ ওঃ এয উজদ্ধট) সক্ষজে দফদ্যুতিক  রাআজতন্সং সফাজর্ টয াটি টতপজকর্ । 

ঙ) ফহুির বফজনয (১০ িরায তধক) সক্ষজে বফজনয তি তনফ টান াটি টতপজকর্। 

চ) পূজফ টয ংজমাগ র্াকজর শুধু ভাে তযজাতধি তফজরয/ তর্ভান্ড সনাজর্য কত (একআ নাজভ ও স্থাজন  

    সরার্/ তভর্ায বৃতদ্ধজি নতুন কজয সকান র্কুজভন্ট রাগজফ না, িজফ বফজনয সক্ষজে যাজউক/তটি  

    কজ টাজযন/সৌযবায নুজভাতদি তফতডং প্ল্ুান)। 

ছ) সর্জকা’য িাতরকাভূি ঠিকাদাযী প্রতিষ্ঠান কর্তটক প্রদত ওয়ুাতযং াটি টতপজকর্।  

http://ocsms.desco.org.bd:8080/login
http://ocsms.desco.org.bd:8080/login
http://ocsms.desco.org.bd:8080/login
http://ocsms.desco.org.bd:8080/login


ফাতিতজুক নতুন ংজমাগ 

  
 

 

• সফায মূল্য 

 

 

• সফা প্রদাজনয ভয়ীভা  

এরটি ংজমাগ - ০৭ কভ টতদফ 

এভটি ংজমাগ - ১৮ কভ টতদফ 

এভটি (ওয়ুাযাউজ) - ০৭ কভ টতদফ 

     

 
নরাআজন সপ্রতযি তর্ভান্ড সনাজর্ উতিতখি র্াকা 

তযজাধ দ্ধতি: e-payment 



 তল্প ংজমাগ 

(সফা প্রদান দ্ধতি) 

ক) http://ocsms.desco.org.bd:8080/login ঠিকানায় অজফদনকাযীয সভাফাআর 

নম্বয ও জািীয় তযচয় জেয নম্বয ব্যফায কজয তনফন্ধন। পূজফ ট তনফন্ধন কযা র্াকজর User ID 

(তনফতন্ধি সভাফাআর নম্বয) ও াওয়ার্ ট ব্যফায কজয রগ আন কজয প্রজয়াজনীয় িথ্যাতদ  

নরাআজন অজফদন জভা প্রদান 

খ) ভাঠ ম টাজয় তযদ টন ও নরাআজন প্রতিজফদন দাতখর।  

তযদ টজনয তফলয়ঃ ওয়ুাতযং, ওয়ুাতযংকৃি সরার্, অতর্ টং, াতব ট ড্রজয দদঘ টু  ও ংতিষ্ট 

ট্রানপযভাজযয সরার্। ভধ্যভচা (এভটি) অজফদজনয সক্ষজে ংতিষ্ট উজকন্দ্র ও তপর্াজযয সরার্, 

উজকন্দ্র ও সাজর কুাফর উজতারন  অনুলাতিক তফলয়াতদ। 

গ) সরার্ নুজভাদজনয জন্য নরাআজন কর্তটক্ষ (তনফ টাী প্রজকৌরী/ িত্ত্বাফধায়ক প্রজকৌরী/ প্রধান 

প্রজকৌরী/ তনফ টাী তযচারক (াজযন)) ফযাফয সপ্রযি  

ঘ) নরাআজন তর্ভান্ড সনার্ জাযী ও প্রজমাজু সক্ষজে স্থাতিব্য সারাজযয তযভান ফতি কযি। 

ঙ) তযজাতধি তর্ভান্ড সনার্ নরাআজন তযজাধ ও প্রজমাজু সারায স্থান তযজার্ ট নরাআজন 

াফতভর্।  

চ) সারায তযদ টন সজল তভর্ায স্থাজনয জন্য তএভও আস্যু, তভর্ায  তএভও ঠিকাদাজযয 

তনকর্ স্তান্তয ও ংজমাগ প্রদান। 

http://ocsms.desco.org.bd:8080/login
http://ocsms.desco.org.bd:8080/login
http://ocsms.desco.org.bd:8080/login
http://ocsms.desco.org.bd:8080/login


তল্প ংজমাগ 

(প্রজয়াজনীয় কাগজে)   

http://ocsms.desco.org.bd:8080/login ঠিকানায় User ID (তনফতন্ধি সভাফাআর নম্বয) ও 

াওয়ার্ ট ব্যফায কজয রগ আন কজয তনজনাি র্কুজভন্ট মূ স্ক্ুান কজয অজরার্ কজয মর্ামর্বাজফ পূযিকৃি 

অজফদন নরাআজন Submit কযজি জফঃ  

ক) অজফদনকাযীয াজার্ ট াআজজয ছতফ এফং জািীয় তযচয় ে/ াজার্ ট । 

খ) জতভয ভাতরকানা দতরর/তরজ তর্র্/ নাভজাযী। মূর ভাতরক জীতফি না র্াকজর উতযাতধকায নদ এয স্ক্ুান কত। 

বফন সর্বরাায কর্তটক তনতভ টি জর াওয়ায ফ এর্নীয, সর্জবরাাজযয াজর্ ম্পাতদি চুতিে (প্রজমাজু সক্ষজে), 

সমৌর্ ভাতরকানায নাততনাভা (প্রজমাজু সক্ষজে), প্রতিষ্ঠাজনয নাজভ অজফদজনয সক্ষজে প্রতিষ্ঠাজনয সট্রর্ রাআজন্স, 

বাড়াটিয়ায নাজভ অজফদজনয সক্ষজে বাড়াটিয়া ও জতভয ভাতরজকয াজর্ ম্পাতদি চুতিে, ক্ষুদ্র ও কুটিয তজল্পয 

তনফন্ধন (প্রজমাজু সক্ষজে) । 

গ) যাজউক/ তটি কজ টাজযন এয নুজভাতদি তফতডং প্ল্ুান, সাতডং ট্যাক্স তযজাজধয যতদ (প্রজমাজু সক্ষজে)। 

ঘ) এভটি ংজমাজগয (৮০ তকঃ ওঃ এয উজদ্ধট) সক্ষজে দফদ্যুতিক  রাআজতন্সং সফাজর্ টয াটি টতপজকর্। 

ঙ) ফহুির বফজনয (১০ িরায তধক) সক্ষজে বফজনয তি তনফ টান াটি টতপজকর্। 

চ) পূজফ টয ংজমাগ র্াকজর শুধু ভাে তযজাতধি তফজরয/ তর্ভান্ড সনাজর্য কত (একআ নাজভ ও স্থাজন সরার্/ তভর্ায 

বৃতদ্ধজি নতুন কজয সকান র্কুজভন্ট রাগজফ না, িজফ বফজনয সক্ষজে যাজউক/তটি কজ টাজযন/সৌযবায নুজভাতদি 

তফতডং প্ল্ুান)। 

ছ) সর্জকা’য িাতরকাভূি ঠিকাদাযী প্রতিষ্ঠান কর্তটক প্রদত ওয়ুাতযং াটি টতপজকর্। 

http://ocsms.desco.org.bd:8080/login
http://ocsms.desco.org.bd:8080/login
http://ocsms.desco.org.bd:8080/login
http://ocsms.desco.org.bd:8080/login


তল্প ংজমাগ 

  
 

 

• সফায মূল্য 

 

 

• সফা প্রদাজনয ভয়ীভা  

এরটি ংজমাগ-    ০৭ কভ টতদফ 

এভটি ংজমাগ -   ১৮ কভ টতদফ 

     

 
নরাআজন সপ্রতযি তর্ভান্ড সনাজর্ উতিতখি র্াকা 

তযজাধ দ্ধতি: e-payment 



তক্ষা প্রতিষ্ঠান / ধভীয় প্রতিষ্ঠান / সফামূরক প্রতিষ্ঠান / াািার 

(সফা প্রদান দ্ধতি ) 

 

ক) http://ocsms.desco.org.bd:8080/login ঠিকানায় অজফদনকাযীয সভাফাআর নম্বয 

ও জািীয় তযচয় জেয নম্বয ব্যফায কজয তনফন্ধন। পূজফ ট তনফন্ধন কযা র্াকজর User ID (তনফতন্ধি 

সভাফাআর নম্বয) ও াওয়ার্ ট ব্যফায কজয রগ আন কজয প্রজয়াজনীয় িথ্যাতদ  নরাআজন অজফদন 

জভা প্রদান 

খ) ভাঠ ম টাজয় তযদ টন ও নরাআজন প্রতিজফদন দাতখর।  

তযদ টজনয তফলয়ঃ ওয়ুাতযং, ওয়ুাতযংকৃি সরার্, অতর্ টং, াতব ট ড্রজয দদঘ টু  ও ংতিষ্ট 

ট্রান্সপযভাজযয সরার্। ভধ্যভচা (এভটি) অজফদজনয সক্ষজে ংতিষ্ট উজকন্দ্র ও তপর্াজযয সরার্, 

উজকন্দ্র ও সাজর কুাফর উজতারন  অনুলাতিক তফলয়াতদ। 

গ) সরার্ নুজভাদজনয জন্য নরাআজন কর্তটক্ষ (তনফ টাী প্রজকৌরী/ িত্ত্বাফধায়ক প্রজকৌরী/  প্রধান 

প্রজকৌরী/তনফ টাী তযচার (াজযন)) ফযাফয সপ্রযি। 

ঘ) নরাআজন তর্ভান্ড সনার্ জাযী। 

ঙ) তযজাতধি তর্ভান্ড সনার্ নরাআজন তযজাধ।  

চ) তভর্ায স্থাজনয জন্য তএভও আস্যু, তভর্ায ও তএভও  ঠিকাদাজযয তনকর্ স্তান্তয ও ংজমাগ 

প্রদান। 

http://ocsms.desco.org.bd:8080/login
http://ocsms.desco.org.bd:8080/login
http://ocsms.desco.org.bd:8080/login
http://ocsms.desco.org.bd:8080/login


তক্ষা প্রতিষ্ঠান / ধভীয় প্রতিষ্ঠান / সফামূরক প্রতিষ্ঠান / াািার  

(প্রজয়াজনীয় কাগজে)   

http://ocsms.desco.org.bd:8080/login ঠিকানায় User ID (তনফতন্ধি সভাফাআর নম্বয) ও াওয়ার্ ট 

ব্যফায কজয রগ আন কজয তনজনাি র্কুজভন্ট মূ স্ক্ুান কজয অজরার্ কজয মর্ামর্বাজফ পূযিকৃি অজফদন 

নরাআজন Submit কযজি জফঃ  

ক) প্রতিষ্ঠাজনয সরর্াযজর্ প্যাজর্ অজফদন, অজফদনকাযীয াজার্ ট াআজজয ছতফ এফং জািীয় তযচয় ে/ 

াজার্ ট। 

খ) জতভয ভাতরকানা দতরর/তরজ তর্র্/ নাভজাযী এয কত (প্রজমাজু সক্ষজে), সমৌর্ ভাতরকানায নাততনাভা (প্রজমাজু 

সক্ষজে)। 

গ) যাজউক/ তটি কজ টাজযন এয নুজভাতদি তফতডং প্ল্ুান, সাতডং ট্যাক্স তযজাজধয যতদ (প্রজমাজু সক্ষজে)। 

ঘ) এভটি ংজমাজগয (৮০ তকঃ ওঃ এয উজদ্ধট) সক্ষজে দফদ্যুতিক  রাআজতন্সং সফাজর্ টয াটি টতপজকর্ 

ঙ) ফহুির বফজনয (১০ িরায তধক) সক্ষজে বফজনয তি তনফ টান াটি টতপজকর্। 

চ) পূজফ টয ংজমাগ র্াকজর শুধু ভাে তযজাতধি তফজরয/ তর্ভান্ড সনাজর্য কত (একআ নাজভ ও স্থাজন সরার্/ তভর্ায 

বৃতদ্ধজি নতুন কজয সকান র্কুজভন্ট রাগজফ না, িজফ বফজনয সক্ষজে যাজউক/তটি কজ টাজযন/সৌযবায নুজভাতদি 

তফতডং প্ল্ুান)। 

ছ) সর্জকা’য িাতরকাভূি ঠিকাদাযী প্রতিষ্ঠান কর্তটক প্রদত ওয়ুাতযং াটি টতপজকর্। 

 

http://ocsms.desco.org.bd:8080/login
http://ocsms.desco.org.bd:8080/login
http://ocsms.desco.org.bd:8080/login
http://ocsms.desco.org.bd:8080/login


তক্ষা প্রতিষ্ঠান / ধভীয় প্রতিষ্ঠান / সফামূরক প্রতিষ্ঠান / াািার 

 

 

• সফায মূল্য 

 

 

• সফা প্রদাজনয ভয়ীভা  
এরটি ংজমাগ-  ০৭ কভ টতদফ 

এভটি ংজমাগ - ১৮   কভ টতদফ 

     

 
নরাআজন সপ্রতযি তর্ভান্ড সনাজর্ উতিতখি র্াকা 

তযজাধ দ্ধতি: e-payment 



সামাজিক / বাজিজিিক কমমকান্ড /জিমমাি কাজির িিি অস্থায়ী সংজ াগ 

(স্বল্পস্থায়ী সামাজিক অিুষ্ঠাি, প্রদর্মিী এরং বাজিজিিক কমমকাজন্ডর িিি অস্থায়ী 
সংজ াগ/ জিমমাি কাজির িিি জিমমাি সংজ াগ) 

ক) http://ocsms.desco.org.bd:8080/login ঠিকানায় অজফদনকাযীয সভাফাআর 

নম্বয ও জািীয় তযচয় জেয নম্বয ব্যফায কজয তনফন্ধন। পূজফ ট তনফন্ধন কযা র্াকজর User 

ID (তনফতন্ধি সভাফাআর নম্বয) ও াওয়ার্ ট ব্যফায কজয রগ আন কজয প্রজয়াজনীয় িথ্যাতদ  

নরাআজন অজফদন জভা প্রদান 

খ) ভাঠ ম টাজয় তযদ টন ও নরাআজন প্রতিজফদন দাতখর।  

তযদ টজনয তফলয়ঃ ওয়ুাতযং, ওয়ুাতযংকৃি সরার্, অতর্ টং, াতব ট ড্রজয দদঘ টু  ও ংতিষ্ট 

ট্রানপযভাজযয সরার্। ভধ্যভচা (এভটি) অজফদজনয সক্ষজে ংতিষ্ট উজকন্দ্র ও তপর্াজযয সরার্, 

উজকন্দ্র ও সাজর কুাফর উজতারন  অনুলাতিক তফলয়াতদ। 

গ) সরার্ নুজভাদজনয জন্য নরাআজন কর্তটক্ষ (তনফ টাী প্রজকৌরী/ িত্ত্বাফধায়ক প্রজকৌরী/ প্রধান 

প্রজকৌরী/তনফ টাী তযচার (াজযন)) ফযাফয সপ্রযি। 

ঘ) নরাআজন তর্ভান্ড সনার্ জাযী। 

ঙ) তযজাতধি তর্ভান্ড সনার্ নরাআজন তযজাধ।  

চ) তভর্ায স্থাজনয জন্য তএভও আস্যু, ঠিকাদাজযয তনকর্ স্তান্তয ও ংজমাগ প্রদান। 

http://ocsms.desco.org.bd:8080/login
http://ocsms.desco.org.bd:8080/login
http://ocsms.desco.org.bd:8080/login
http://ocsms.desco.org.bd:8080/login


  

http://ocsms.desco.org.bd:8080/login ঠিকানায় User ID (তনফতন্ধি 

সভাফাআর নম্বয) ও াওয়ার্ ট ব্যফায কজয রগ আন কজয তনজনাি র্কুজভন্ট মূ স্ক্ুান 

কজয অজরার্ কজয মর্ামর্বাজফ পূযিকৃি অজফদন নরাআজন Submit কযজি 

জফঃ  

ক) জািীয় তযচয় জেয (প্রতিষ্ঠাজনয ভজনানীি ব্যতিয), অজফদনকাযীয াজার্ ট 

াআজজয ছতফ। 

খ) জতভয ভাতরকানা দতরর/তরজ তর্র্/ নাভজাযী এয কত (প্রজমাজু সক্ষজে), সমৌর্ 

ভাতরকানায নাততনাভা (প্রজমাজু সক্ষজে), সর্জবরাাজযয নাজভ অজফদজনয সক্ষজে 

ম্পাতদি াওয়ায ফ এর্নী, সর্জবরাাজযয াজর্ সর্জবরাাজযয াজর্ ম্পাতদি 

চুতিে (প্রজমাজু সক্ষজে), । 

গ) াভাতজক ও ফাতনতজুক কভ টকাজন্ডয জন্য কর্তটজক্ষয নুভতিে।  

ঘ) ঙ) এভটি ংজমাজগয (৮০ তকঃওঃ এয উজদ্ধট) সক্ষজে দফদ্যুতিক রাআজরতন্সং সফাজর্ টয 

াটি টতপজকর্। 

সামাজিক / বাজিজিিক কমমকান্ড /জিমমাি কাজির িিি অস্থায়ী সংজ াগ 

(স্বল্পস্থায়ী সামাজিক অিুষ্ঠাি, প্রদর্মিী এরং বাজিজিিক কমমকাজন্ডর িিি অস্থায়ী 
সংজ াগ/ জিমমাি কাজির িিি জিমমাি সংজ াগ) 

http://ocsms.desco.org.bd:8080/login
http://ocsms.desco.org.bd:8080/login
http://ocsms.desco.org.bd:8080/login
http://ocsms.desco.org.bd:8080/login


 

 

• সফায মূল্য 

 

 

• সফা প্রদাজনয ভয়ীভা  

সামাজিক / বাজিজিিক কমমকান্ড /জিমমাি কাজির িিি অস্থায়ী সংজ াগ 
(স্বল্পস্থায়ী সামাজিক অিুষ্ঠাি, প্রদর্মিী এরং বাজিজিিক কমমকাজন্ডর িিি অস্থায়ী 

সংজ াগ/ জিমমাি কাজির িিি জিমমাি সংজ াগ) 

এরটি ংজমাগ-  ০৭ কভ টতদফ 

এভটি ংজমাগ - ১৮   কভ টতদফ 

     



সচ ংজমাগ 

(সফা প্রদান দ্ধতি ) 

 
ক) http://ocsms.desco.org.bd:8080/login ঠিকানায় অজফদনকাযীয 

সভাফাআর নম্বয ও জািীয় তযচয় জেয নম্বয ব্যফায কজয তনফন্ধন। পূজফ ট তনফন্ধন কযা 

র্াকজর User ID (তনফতন্ধি সভাফাআর নম্বয) ও াওয়ার্ ট ব্যফায কজয রগ আন কজয 

প্রজয়াজনীয় িথ্যাতদ  নরাআজন অজফদন জভা প্রদান 

খ) ভাঠ ম টাজয় তযদ টন ও নরাআজন প্রতিজফদন দাতখর।  

তযদ টজনয তফলয়ঃ ওয়ুাতযং, ভর্য সরার্, াতব ট দ্যযত্ব ও ংতিষ্ট ট্রানপযভাজযয সরার্। 

ভধ্যভচা (এভটি) অজফদজনয সক্ষজে ংতিষ্ট উজকন্দ্র ও তপর্াজযয সরার্, উজকন্দ্র ও সাজর 

কুাফর উজতারন  অনুলাতিক তফলয়াতদ। 

গ) সরার্ নুজভাদজনয জন্য নরাআজন কর্তটক্ষ (তনফ টাী প্রজকৌরী/ িত্ত্বাফধায়ক প্রজকৌরী/  

     প্রধান প্রজকৌরী/তনফ টাী তযচার (াজযন)) ফযাফয সপ্রযি  

ঘ) নরাআজন তর্ভান্ড সনার্ জাযী। 

ঙ) তযজাতধি তর্ভান্ড সনার্ নরাআজন তযজাধ।  

চ) তভর্ায স্থাজনয জন্য তএভও আস্যু, ঠিকাদাজযয তনকর্ স্তান্তয ও ংজমাগ প্রদান। 

http://ocsms.desco.org.bd:8080/login
http://ocsms.desco.org.bd:8080/login
http://ocsms.desco.org.bd:8080/login
http://ocsms.desco.org.bd:8080/login


সচ ংজমাগ  

(প্রজয়াজনীয় কাগজে ) 

http://ocsms.desco.org.bd:8080/login ঠিকানায় User ID 

(তনফতন্ধি সভাফাআর নম্বয) ও াওয়ার্ ট ব্যফায কজয রগ আন কজয তনজনাি র্কুজভন্ট 

মূ স্ক্ুান কজয অজরার্ কজয মর্ামর্বাজফ পূযিকৃি অজফদন নরাআজন Submit 

কযজি জফঃ  

ক) জািীয় তযচয় জেয পজর্াকত (প্রতিষ্ঠাজনয ভজনানীি ব্যতিয), অজফদনকাযীয 

াজার্ ট াআজজয ছতফ। 

খ) জািীয় তযচয়ে /াজাজর্ টয কত (ভজনানীি ব্যতিয) 

গ) সচ কতভটিয নুজভাদনে 

ঘ) এভটি ংজমাজগয (৮০ তকঃ ওঃ এয উজদ্ধট) সক্ষজে দফদ্যুতিক রাআজতন্সং সফাজর্ টয 

াটি টতপজকর্। 

http://ocsms.desco.org.bd:8080/login
http://ocsms.desco.org.bd:8080/login
http://ocsms.desco.org.bd:8080/login
http://ocsms.desco.org.bd:8080/login


সচ ংজমাগ 

  

 

 

• সফায মূল্য 

 

 

• সফা প্রদাজনয ভয়ীভা  

সর ব্োচ্চ ০৭ (সোত) কর্বদি্স 



তফদ্যভান গ্রাজকয সরার্ হ্রা 

(সফা প্রদান দ্ধতি )   

ক) নরাআজন অজফদন  কর িটাতদ ও িথ্যাতদ এক ফস্থান 

সফা সকজন্দ্র অজফদন জভা প্রদান 

খ) ম্পূি ট অজফদজনয তফলজয় অজফদনকাযীজক িাৎক্ষতিক ফতি 

কযি/ ভাঠ ম টাজয় তযদ টন ও প্রতিজফদন দাতখর।  

তযদ টজনয তফলয়ঃ ওয়ুাতযং, ংজমাতজি সরার্ 

ঘ) প্রতিজফদন ঠিক াওয়া সগজর নুজভাদজনয জন্য মর্ামর্ কর্তটক্ষ 

(তনফ টাী প্রজকৌরী/ িত্ত্বাফধায়ক প্রজকৌরী/ প্রধান প্রজকৌরী) ফযাফয 

সপ্রযি  



 

তফদ্যভান গ্রাজকয সরার্ হ্রা 

(প্রজয়াজনীয় কাগজে )  

  

ক) জািীয় তযচয় ে/ াজার্ ট এয পজর্াকত এক ফস্থাজন সফা 

সকজন্দ্র অজফদন। 

খ) সমৌর্ ভাতরকানায সক্ষজে অজফদনকাযীয কর্তটক ংজমাগ গ্রিকাযী 

ন্য ংীদাযগি এয তনকর্ জি নাতত ে (স্বাক্ষয ফশ্যআ 

NID এয স্বাক্ষজযয নুরূ জি জফ)। 

দির্োন্ড ন োরে 

উদিদিত েোকো 
  

     সর্য়সীর্ো 
৫ ( াঁচ) কর্ম দিফস 



তফর না াওয়া 

(নতুন তাজফয সক্ষজে) 

• সফা প্রদান দ্ধতি – 

   তভর্ায তযতর্ং ফআ এ তভর্ায তযতর্ং না র্াকজর স্থানা জি তভর্ায 

      তযতর্ং ংগ্র ও তফর প্রস্তুি  

  তফর গ্রাকজক স্তান্তয     

• প্রজয়াজনীয় কাগজে – 

ক) তর্ভান্ড সনার্/ তএভও এয কত  OPS (One Point 

Service) এ অজফদন 

 সর্য়সীর্ো  
৩ (দিন) কর্মদিফস 

  দ্ োর্ূরযে 



তফর না াওয়া 

(পুযািন তাজফয সক্ষজে) 

• সফা প্রদান দ্ধতি – 

  গ্রাক কর্তটক সর্তরজপাজন/ সভাফাআর র্ফা আজভআজর তপজক 

ফতি কযায ১ তদজনয ভজধ্য তফর তপ্রন্ট কজয স্থানায় সৌৌঁছাজনা 

জফ।  

    

• প্রজয়াজনীয় কাগজে – 

             ক) ংতিষ্ট তাফ নম্বয/ তফর কত  OPS এ অজফদন। 

 সর্য়সীর্ো  
১ (এক) কর্ম দিফস 

  দ্ োর্ূরযে 



তফর পূনঃমূদ্রন 

• সফা প্রদান দ্ধতি – 

   অআটি জি অজফতদি ভাজয তফর তয তপ্রন্ট কযি 

  তফর গ্রাকজক স্তান্তয     

• প্রজয়াজনীয় কাগজে – 

 ক) ংতিষ্ট তাফ নম্বয/ পুযািন তফজরয কত (গ্রাক যাতয 

       www.desco.or.bd/ bill সর্জকও তপ্রন্ট কজয তনজি  

       াজযন)  

  দ্ োর্ূরযে 

http://www.desco.or.bd/ bill


তফর সফী/কভ/ আতিজভজর্র্  

• সফা প্রদান দ্ধতি – 

   স্থানা জি তভর্ায তযতর্ং গ্রি ও প্রজয়াজজন তভর্ায যীক্ষাকযি 

   ংজাধজনয প্রস্তাফ নুজভাদন (মতদ প্রজয়াজন য়) 

   তফর প্রস্তুি ও তফর গ্রাকজক স্তান্তয 

• প্রজয়াজনীয় কাগজে – 

  ংতিষ্ট তাজফয তবজমাগকৃি ভাজয তফজরয কত  OPS এ 

      অজফদন। 

   সর্য়সীর্ো  
৩ (দিন) কর্মদিফস 

  দ্ োর্ূরযে 



তফর তযজাধ জত্ত্বও ফজকয়া িাতরকায় সখরাত সদখাজনা 

• সফা প্রদান দ্ধতি – 

ক) গ্রাক কর্তটক সর্তরজপাজন/ সভাফাআর র্ফ আজভআজর তপজক ফতি কযন 

খ) তফজরয কত ব্যাংক কাজরকন সির্জভন্ট মাচাআ 

গ) পর্ওয়াজয অজর্র্ কযি  

 

• প্রজয়াজনীয় কাগজে – 

ক) ংতিষ্ট তাফ নম্বয/ তফর কত  OPS এ অজফদন 

   সর্য়সীর্ো  
০২ (িইু) কর্মদিফস  

  দ্ োর্ূরযে 



 তফর তযজাজধয প্রিুয়ন ে  

• সফা প্রদান দ্ধতি – 

গ্রাক কর্তটক সর্তরজপাজন/ সভাফাআর র্ফা আজভআজর তপজক 

ফতি কযি  

গ্রাজকয সকান ভস্যা র্াকজর িাা ফতি কযি 

ভস্যা ভাধাজনয য প্রিুয়ন ে আস্যু ও স্তান্তয 

• প্রজয়াজনীয় কাগজে – 

ংতিষ্ট তাফ নম্বয/ তফর কত  OPS এ অজফদন। 

 সর্য়সীর্ো  
০২ (িইু) কর্মদিফস  

 

  দ্ োর্ূরযে 



স্যতনতদ টষ্ট ভজয়য প্রিুয়ন ে   

• সফা প্রদান দ্ধতি – 

 গ্রাক কর্তটক সর্তরজপাজন/ সভাফাআর র্ফা আজভআজর তপজক ফতি 

কযি 

 প্রিুয়ন ে আস্যু ও স্তান্তয 

• প্রজয়াজনীয় কাগজে – 

 ংতিষ্ট তাফ নম্বয/ তফর কত  OPS এ অজফদন।  



ফজকয়ায কাযজি ংজমাগ তফতচ্ছন্নকৃি ংজমাগ পুনঃংজমাগ (এরটি) 

• সফা প্রদান দ্ধতি – 

  মুদয় ফজকয়া তফর ও পুনঃংজমাগ তপ তযজাধ এফং এয 

কত তপজ জভা দান াজজক্ষ পুনঃংজমাগ প্রদান 

• প্রজয়াজনীয় কাগজে – 

  ংতিষ্ট তাজফয তযজাতধি তফর ও পুনঃংজমাগ তপ এয 

কত  OPS এ অজফদন।  

 সর্য়সীর্ো  
০১ (এক) কর্মদিফস  

এক নেজ – ৬৩০/- 

দত  নেজ – ১৬৮০/-   



ফজকয়ায কাযজি ংজমাগ তফতচ্ছন্নকৃি ংজমাগ পুনঃংজমাগ (এভটি) 

• সফা প্রদান দ্ধতি – 

   মুদয় ফজকয়া তফর ও পুনঃংজমাগ তপ তযজাধ এফং এয 

কত তপজ জভা দান াজজক্ষ পুনঃংজমাগ প্রদান 

• প্রজয়াজনীয় কাগজে – 

   ংতিষ্ট তাজফয তযজাতধি তফর ও পুনঃংজমাগ তপ এয 

কত  OPS এ অজফদন।  

 

 সর্য়সীর্ো  
০১ (এক) কর্মদিফস   

      এর্টি  

      ১০৫০০/- 



    নফধ স্তজক্ষ জতনি ংজমাগ তফতচ্ছন্নকৃি ংজমাগ পুনঃংজমাগ (এরটি) 

• সফা প্রদান দ্ধতি – 

  মুদয় জতযভানা তফর ও পুনঃংজমাগ তপ তযজাধ এফং এয 

কত তপজ জভা দান াজজক্ষ পুনঃংজমাগ প্রদান 

• প্রজয়াজনীয় কাগজে – 

   ংতিষ্ট তাজফয তযজাতধি জতযভানা তফর ও পুনঃংজমাগ 

তপ এয কত  OPS এ অজফদন 

এক নেজ – ৬৩০/- 

দত  নেজ – ১৬৮০/-   



নফধ স্তজক্ষ জতনি তফতচ্ছন্নকৃি ংজমাগ পুনঃংজমাগ (এভটি) 

• সফা প্রদান দ্ধতি – 

   মুদয় জতযভানা তফর ও পুনঃংজমাগ তপ তযজাধ এফং 

এয কত তপজ জভা দান াজজক্ষ পুনঃংজমাগ প্রদান 

• প্রজয়াজনীয় কাগজে – 

   ংতিষ্ট তাজফয তযজাতধি জতযভানা তফর ও 

পুনঃংজমাগ তপ এয কত  OPS এ অজফদন।   

      এর্টি  

      ১০৫০০/-  



ফজকয়া ও নফধ স্তজক্ষ জতনি কাযজি তফতচ্ছন্নকৃি ংজমাগ পুনঃংজমাগ 

(এরটি) 

• সফা প্রদান দ্ধতি – 

  মুদয় ফজকয়া, জতযভানা তফর ও পুনঃংজমাগ তপ তযজাধ 

এফং এয কত তপজ জভা দান াজজক্ষ পুনঃংজমাগ প্রদান 

• প্রজয়াজনীয় কাগজে – 

   ংতিষ্ট তাজফয তযজাতধি ফজকয়া তফর, জতযভানা তফর ও 

পুনঃংজমাগ তপ এয কত  OPS এ অজফদন 

এক নেজ – ৬৩০/- 

দত  নেজ – ১৬৮০/-   



ফজকয়া ও নফধ স্তজক্ষ জতনি তফতচ্ছন্নকৃি ংজমাগ পুনঃংজমাগ 

(এভটি) 

• সফা প্রদান দ্ধতি – 

   মুদয় ফজকয়া, জতযভানা তফর ও পুনঃংজমাগ তপ 

তযজাধ এফং এয কত তপজ জভা দান াজজক্ষ 

পুনঃংজমাগ প্রদান 

• প্রজয়াজনীয় কাগজে – 

   ংতিষ্ট তাজফয তযজাতধি ফজকয়া তফর, জতযভানা তফর 

ও পুনঃংজমাগ তপ এয কত  OPS এ অজফদন।   

      এর্টি  

      ১০৫০০/-  



 গ্রাজকয নুজযাজধ ংজমাগ তফতচ্ছন্ন (এরটি) 

• সফা প্রদান দ্ধতি – 

ংজমাগ তফতচ্ছন্ন কযি তপ এয তযজাতধি কত OPS এ জভা 

প্রদান াজজক্ষ তফতচ্ছন্নকযি।       

 

প্রজয়াজনীয় কাগজে – 

   ংতিষ্ট তাফ নম্বয  OPS এ অজফদন। 

এক নেজ – ২১০/- 

দত  নেজ – ৪২০/-   



 গ্রাজকয নুজযাজধ পুনঃংজমাগ  (এরটি)  

• সফা প্রদান দ্ধতি – 

পুনঃংজমাগ তপ এয তযজাতধি কত OPS এ জভা 

প্রদান াজজক্ষ প্রজয়াজজন স্থানা তযদ টন ও 

পুনঃংজমাগকৃি তভর্ায যীক্ষা কজয পুনঃংজমাগ প্রদান 

• প্রজয়াজনীয় কাগজে – 

   ংতিষ্ট তাফ নম্বয  OPS এ অজফদন।  

        সর্য়সীর্ো   
  ০১ (এক) কর্মদিফস  

এক নেজ – ২১০/- 

দত  নেজ – ৪২০/-   



গ্রাজকয নুজযাজধ ংজমাগ তফতচ্ছন্ন  (এভটি)/ ার্ র্াউন 

• সফা প্রদান দ্ধতি – 

   ংজমাগ তফতচ্ছন্ন কযি তপ এয তযজাতধি কত OPS এ 

জভা প্রদান াজজক্ষ তফতচ্ছন্ন কযি। 

• প্রজয়াজনীয় কাগজে – 

   ংতিষ্ট তাফ নম্বয  OPS এ অজফদন।  

      এর্টি  

      ১০৫০/-  



 গ্রাজকয নুজযাজধ পুনঃংজমাগ  (এভটি)  

• সফা প্রদান দ্ধতি – 

পুনঃংজমাগ তপ এয তযজাতধি কত OPS এ জভা 

প্রদান াজজক্ষ প্রজয়াজজন স্থানা তযদ টন ও 

পুনঃংজমাগকৃি তভর্ায যীক্ষা কজয পুনঃংজমাগ প্রদান 

• প্রজয়াজনীয় কাগজে – 

   ংতিষ্ট তাফ নম্বয  OPS এ অজফদন।  

        সর্য়সীর্ো   
  ০১ (এক) কর্মদিফস  

      এর্টি  

      ১০৫০/-  



তাফ ফন্ধকযি  

• সফা প্রদান দ্ধতি – 

   কর তফর ও তফতচ্ছন্ন কযি তপ তযজাধ াজজক্ষ ংজমাগ 

তফতচ্ছন্ন কজয তভর্াজযয ফ টজল তযতর্ং নুমায়ী তফর আস্যু কজয 

গ্রাকজক ম্তান্তয ও তযজাধ াজজক্ষ তাফ ফন্ধ কযি।      

• প্রজয়াজনীয় কাগজে – 

   ংতিষ্ট তাফ নম্বয  OPS এ অজফদন।  

 সর্য়সীর্ো  
০৩ (দিন) কর্মদিফস  

দির্ ন্ড নন টে উদিদিি ে ক  
পদির োধ পদ্ধদত:  

অদপস সংলগ্ন ফযংক ফথু অথফ  
Online এ 



তভর্ায সাড়া (এরটি)  

• সফা প্রদান দ্ধতি – 

  ক) স্থানা জি তভর্ায খুজর এজন যীক্ষা ও মাচাআজন্ত তফর 

প্রস্তুি ও গ্রাকজক ম্তান্তয। 

 খ) গ্রাক কর্তটক তফর তযজাধ ও তভর্ায জভা প্রদান (সষ্টাজয 

তভর্ায ভজুদ না র্াকজর) াজজক্ষ ংজমাগ প্রদান। 

• প্রজয়াজনীয় কাগজে – 

   ংতিষ্ট তাফ নম্বয  OPS এ অজফদন। 

 সর্য়সীর্ো  
০২ (িইু) কর্মদিফস  

দির্ ন্ড নন টে উদিদিি ে ক  
পদির োধ পদ্ধদত:  

অদপস সংলগ্ন ফযংক ফথু অথফ  
Online এ 



তভর্ায সাড়া (এভটি)  

• সফা প্রদান দ্ধতি – 

  ক) স্থানা জি তভর্ায খুজর এজন যীক্ষা ও মাচাআজন্ত তফর 

প্রস্তুি ও গ্রাকজক ম্তান্তয। 

 খ) গ্রাক কর্তটক তফর তযজাধ ও তভর্ায জভা প্রদান (সষ্টাজয 

তভর্ায ভজুদ না র্াকজর) াজজক্ষ ংজমাগ প্রদান। 

• প্রজয়াজনীয় কাগজে – 

   ংতিষ্ট তাফ নম্বয  OPS এ অজফদন। 



াতব ট ড্র সাড়া 

• সফা প্রদান দ্ধতি – 

  ক) স্থানা তযদ টন কজয াতব ট ড্র এয দদঘ টু  ও সাড়ায 

কাযি তনি টয় 

 খ) াতব ট ড্রজয মূজল্যয তফর প্রস্তুি কজয গ্রাকজক ম্তান্তয ও    

গ্রাক কর্তটক তফর তযজাধ াজজক্ষ ংজমাগ প্রদান 

• প্রজয়াজনীয় কাগজে – 

  ংতিষ্ট তাফ নম্বয  OPS এ অজফদন।  

 

 সর্য়সীর্ো  
০১ (এক) কর্মদিফস  



াতব ট ড্র চুতয 

• সফা প্রদান দ্ধতি – 

 ক) স্থানা তযদ টন কজয াতব ট ড্র এয দদঘ টু  তনি টয় 

 খ) াতব ট ড্রজয মূজল্যয তফর প্রস্তুি কজয গ্রাকজক স্তান্তয ও  

গ্রাক কর্তটক তফর তযজাধ াজজক্ষ ংজমাগ প্রদান 

• প্রজয়াজনীয় কাগজে – 

 ংতিষ্ট তাফ নম্বয  OPS এ অজফদন।  



দফদ্যুতিক তাজফয নাভ তযফিটন  

(এরটি/এভটি/অফাতক/ফাতনতজুক) 

• সফা প্রদান দ্ধতি – 

 ক) স্থানা তযদ টন কজয প্রদত িথ্য মাচাআ ও তর্ভান্ড সনার্ প্রদান। 

 খ) গ্রাক কর্তটক তর্ভান্ড সনার্ তযজাধ াজজক্ষ যফিী ভাজয তফজর নাভ 

তযফিটন 

• প্রজয়াজনীয় কাগজে – 

 ক) অজফদনকাযীয স্বাক্ষয ম্বতরি ১ (এক) কত ছতফ OPS এ অজফদন  

 খ) জািীয় তযচয় ে/ াজার্ ট এয পজর্াকত 

 গ) জতভয ভাতরকানা দতরর/ নাভজাযীয কাগজ  

 ঘ) পূজফ টয তনযাতা জাভানি ভন্বয় চাআজর পূজফ টয ভাতরজকয নাততনাভা  



 তভর্ায যীক্ষাকযি (এরটি) 

• সফা প্রদান দ্ধতি – 

 তভর্ায যীক্ষা তপ তযজাধ কত জভা প্রদান াজজক্ষ 

তভর্ায যীক্ষা কযি (তভর্ায সর্ষ্ট ল্যাজফ) ও পরাপজরয 

তবততজি ব্যফস্থা গ্রি 

• প্রজয়াজনীয় কাগজে – 

   ংতিষ্ট তাজফয তযজাতধি তফজরয কত  OPS এ 

অজফদন। 

    সর্য়সীর্ো     
 ০৫ ( াঁচ) কর্ম দিফস 

এক নেজ – ২১০/- 

দত  নেজ – ৪২০/- 

এযটিদসটি   - ৬৩০/- 

দিট  ধ দ্ধদি: অদপস সংলগ্ন ফযংক 

ফথু অথফ  Online এ   



 তভর্ায যীক্ষাকযি (এভটি) 

• সফা প্রদান দ্ধতি – 

 তভর্ায যীক্ষা তপ তযজাধ কত জভা প্রদান াজজক্ষ 

তভর্ায যীক্ষা কযি (তভর্ায সর্ষ্ট ল্যাজফ) ও পরাপজরয 

তবততজি ব্যফস্থা গ্রি 

• প্রজয়াজনীয় কাগজে – 

   ংতিষ্ট তাজফয তযজাতধি তফজরয কত  OPS এ 

অজফদন।  

   সর্য়সীর্ো     
 ০৫ ( াঁচ) কর্ম দিফস 

এর্টি – ২১০০/- 

পদির োধ পদ্ধদত: অদপস সংলগ্ন ফযংক 

ফথু অথফ  Online এ    



 গ্রাজকয নুজযাজধ গ্রাক অতিনায় তভর্ায তযদ টন (এরটি)  

• সফা প্রদান দ্ধতি – 

  তভর্ায তযদ টন তপ তযজাধ কত জভা প্রদান াজজক্ষ 

তভর্ায গ্রাক অতিনায় তভর্ায তযদ টন ও তযদ টজনয 

তবততজি ব্যফস্থা গ্রি   

• প্রজয়াজনীয় কাগজে – 

  ংতিষ্ট তাফ নম্বয  OPS এ অজফদন। 

 

এক নেজ- ১৫৮/- 

দত  নেজ- ৩১৫/- 

এযটিদসটি- ৫২৫/- 

 

  



 গ্রাজকয নুজযাজধ গ্রাক অতিনায় তভর্ায তযদ টন (এভটি)  

• সফা প্রদান দ্ধতি – 

  তভর্ায তযদ টন তপ তযজাধ কত জভা প্রদান াজজক্ষ 

তভর্ায গ্রাক অতিনায় তভর্ায তযদ টন ও তযদ টজনয 

তবততজি ব্যফস্থা গ্রি   

• প্রজয়াজনীয় কাগজে – 

  ংতিষ্ট তাফ নম্বয  OPS এ অজফদন। 

 

এর্টি – ১০৫০ 

পদির োধ পদ্ধদত: 

অদপস সংলগ্ন ফযংক ফুথ 

   



 ট্যাতযপ তযফিটন 

(অফাতক জি ফাতিতজুক) 

• সফা প্রদান দ্ধতি – 

 গ্রাজকয নুজযাজধ যফযা চুতি তযফিটন তপ তযজাধ াজজক্ষ 

স্থানা তযদ টন, ব্যফাজযয ধযন নুমায়ী ট্যাতযপ তযফিটজনয 

প্রস্তাফ ও নুজভাদন াজজক্ষ যফিী ভাজয তফজর ট্যাতযপ 

তযফিটন       

• প্রজয়াজনীয় কাগজে – 

  ংতিষ্ট তাফ নম্বয  OPS এ অজফদন। 

 বফন ব্যফাজযয জন্য যাজউক/মর্ামর্ কর্তটক্ষ এয নুজভাদজনয কত 

 বাড়াটিয়ায সক্ষজে জতভ/বফজনয বাড়ায চুতিজেয পজর্াকত ও 

ভাতরজকয ম্মতি ে (জতভ/বফন ভাতরজকয তনকর্) 

 

 সর্য়সীর্ো  
০৩ (দিন) কর্মদিফস  

 

এক নেজ- ১০৫/- 

দত  নেজ- ৩১৫/- 

এযটিদসটি- ১০৫০/- 

 

  



 ট্যাতযপ তযফিটন 

(ফাতিতজুক জি অফাতক) 

• সফা প্রদান দ্ধতি – 

 গ্রাজকয নুজযাজধ যফযা চুতি তযফিটন তপ তযজাধ াজজক্ষ 

স্থানা তযদ টন, ব্যফাজযয ধযন নুমায়ী ট্যাতযপ তযফিটজনয 

প্রস্তাফ ও নুজভাদন াজজক্ষ যফিী ভাজয তফজর ট্যাতযপ 

তযফিটন       

• প্রজয়াজনীয় কাগজে – 

  ংতিষ্ট তাফ নম্বয  OPS এ অজফদন। 

 সর্য়সীর্ো  
০৩ (দিন) কর্মদিফস  

 

এক নেজ- ১০৫/- 

দত  নেজ- ৩১৫/- 

এযটিদসটি- ১০৫০/- 

 

  



 ট্যাতযপ তযফিটন 

(অফাতক জি তল্প ) 

• সফা প্রদান দ্ধতি – 

 গ্রাজকয নুজযাজধ যফযা চুতি তযফিটন তপ তযজাধ াজজক্ষ স্থানা তযদ টন, 

ব্যফাজযয ধযন নুমায়ী ট্যাতযপ তযফিটজনয প্রস্তাফ ও নুজভাদন াজজক্ষ যফিী 

ভাজয তফজর ট্যাতযপ তযফিটন 

   প্রজয়াজনীয় কাগজে – 

 ক) ংতিষ্ট তাফ নম্বয  OPS এ অজফদন। 

 খ) বফন ব্যফাজযয জন্য যাজউক/মর্ামর্ কর্তটক্ষ এয নুজভাদজনয কত 

 গ) বাড়াটিয়ায সক্ষজে জতভ/বফজনয বাড়ায চুতিজেয পজর্াকত ও ভাতরজকয 

ম্মতি ে (জতভ/বফন ভাতরজকয তনকর্) 

 
 

এক নেজ- ১১০/- 

দত  নেজ- ৩১৫/- 

এযটিদসটি- ১০৫০/- 

 

  



 ট্যাতযপ তযফিটন 

(তল্প জি অফাতক) 

• সফা প্রদান দ্ধতি – 

 গ্রাজকয নুজযাজধ যফযা চুতি তযফিটন তপ তযজাধ াজজক্ষ 

স্থানা তযদ টন, ব্যফাজযয ধযন নুমায়ী ট্যাতযপ তযফিটজনয প্রস্তাফ ও 

নুজভাদন াজজক্ষ যফিী ভাজয তফজর ট্যাতযপ তযফিটন  

• প্রজয়াজনীয় কাগজে – 

  ংতিষ্ট তাফ নম্বয  OPS এ অজফদন। 

 সর্য়সীর্ো  
০৩ (দিন) কর্মদিফস  

 

এক নেজ- ১১০/- 

দত  নেজ- ৩১৫/- 

এযটিদসটি- ১০৫০/- 

 

  



 স্থায়ী ংজমাগ প্রিুাায ও জাভানি উজতারন 

• সফা প্রদান দ্ধতি – 

 স্থানা জি তভর্ায খুজর অনা, তভর্ায যীক্ষা, ফ টজল তভর্ায তযতর্ং 

তফর প্রস্তুি ও গ্রাক কর্তটক তযজাধ। 

 জাভানজিয র্াকা সপযি প্রদাজনয তনতভত র্ ট ও তাফ তফবাজগ সপ্রযি 

 মাচাআ ও নুজভাদন সজল র্ ট ও তাফ তফবাগ জি EFT এয ভাধ্যজভ 

র্াকা গ্রাজকয তাজফ র্াকা স্থানান্তয কযা য়। 

• প্রজয়াজনীয় কাগজে – 

  ংতিষ্ট জাভানি তফজরয মূর কত  OPS এ অজফদন  

সর্য়সীর্ো       
১৪ (নচৌদ্দ) কর্ম দিফস   

 

এক নেজ- ২১০/- 

দত  নেজ-  ৪২০/- 

  এর্টি      - ১০৫০/- 

 

  



 ফহুির বফন তনভ টান ছাড়ে  

(তনভ টাজিয পূজফ ট) 

• সফা প্রদান দ্ধতি – 

 স্থানা তযদ টন ও কাতযগযী িথ্য ত এন্ড তর্ তফবাজগ সপ্রযি 

 ত এন্ড তর্ তফবাগ কর্তটক সরার্ ছাড়জেয অজফদন নুজভাদন/ ফাতির 

 নুজভাদন জর, তনধ টাতযি তপ তযজাজধয জন্য ে প্রদান 

 ফাতির জর, িাাও গ্রাকজক ে দ্বাযা জাতনজয় সদয়া 

 

• প্রজয়াজনীয় কাগজে – 

 গ্রাজকয অজফদন এয কত  

 সভার্ সরাজর্য তযভাি 

 স্থানায সরাজকন ম্যা 

  নাভজাযী (অযএ/তটি জতয) এয কত (ভূতভ তপ জি) 

  যাজউক/সৌযবা/তটি কজ টাজযন তপজ জভা রজক্ষু প্রস্তাতফি নকায কত (ংতিষ্ট অতকটজর্ক্ট জি) 

 দফদ্যুতিক উজদষ্টা কর্তটক প্রনীি প্রতিটি সফ্ল্াজযয দফদ্যুতিক সরাজর্য তফস্তাতযি তাফ  

সর্য়সীর্ো       
১৫ (টনি) দিন  

নস্োি র্ূযে: 
দফন র্ূটলয 



 উচ্চচা ংজমাগ গ্রজিয পূজফ ট সরার্ ছাড়ে  

(250 তকঃওঃ সরাজর্য উজবট জর) 

• সফা প্রদান দ্ধতি – 

 স্থানা তযদ টন ও কাতযগযী িথ্য ত এন্ড তর্ তফবাজগ সপ্রযি 

 ত এন্ড তর্ তফবাগ কর্তটক সরার্ ছাড়জেয অজফদন নুজভাদন/ ফাতির 

 নুজভাদন জর, তনধ টাতযি তপ তযজাজধয জন্য ে প্রদান 

 ফাতির জর, িাাও গ্রাকজক ে দ্বাযা জাতনজয় সদয়া 

 স-র্ টায প্রাতি াজজক্ষ সরার্ ছাড়ে জাতয 

• প্রজয়াজনীয় কাগজে – 

 গ্রাজকয অজফদন এয কত  

 সভার্ সরাজর্য তযভাি 

 বফজনয তনভ টািকার শুরু ও ভাতি ভয়ীভা 

 স্থানায সরাজকন ম্যা 

  নাভজাযী (অযএ/তটি জতয) এয কত (ভূতভ তপ জি) 

  যাজউক/সৌযবা/তটি কজ টাজযন তপজ জভা রজক্ষু প্রস্তাতফি নকায কত (ংতিষ্ট অতকটজর্ক্ট জি) 

 দফদ্যুতিক উজদষ্টা কর্তটক প্রনীি প্রতিটি সফ্ল্াজযয দফদ্যুতিক সরাজর্য তফস্তাতযি তাফ  

সর্য়সীর্ো       
১৫ (টনি) দিন 

(দফিিণ ননেওয় টকম  
নল ি সংকুল ন স টটে)  

নস্োি র্ূযে:  
টে উটিদিি ে ক  



 তর্জাতজর্ স্ক্ীজভয অওিায় নতুন এরটি  

(0.4 সকতব রাআন তনভ টাি) 

• সফা প্রদান দ্ধতি – 

 ক) স্থানা তযদ টন কজয কাতযগযী প্রতিজফদন প্রস্তুিপূফ টক দাতখরকৃি অজফদন প্রাক্করন 

ত এন্ড তর্ তফবাজগ সপ্রযি 

 খ) ত এন্ড তর্ তফবাগ কর্তটক তর্জাআন প্রাক্করন মাচাআ কযি ও  নুজভাদন প্রদান 

 গ) র্াকা জভা সদয়ায জন্য ত এন্ড তর্ তফবাগ কর্তটক ে জাতয 

 ঘ) স-র্ টায/সচজকয ভাধ্যজভ র্াকা জভা দান 

 ঙ) রাআন তনভ টাজিয জন্য প্রকল্প তফবাজগ সপ্রযি 

• প্রজয়াজনীয় কাগজে – 

 ক) গ্রাজকয অজফদন এয কত  

 খ) স্থানায সরাজকন ম্যা  

সর্য়সীর্ো       
১৫ (টনি) দিন 

নস্োি র্ূযে:  
গ্র হক স্থ ন য় সংট  গ সুদফধ  
সৃদিি অফক ঠ টর্ ি ধিণ 

অনু  য়ী নসফ ি র্ূলয দনধম িণ 

কি  হয় 



 দফদ্যুতিক তফিযি রাআন স্থানান্তয 

• সফা প্রদান দ্ধতি – 

 ক) স্থানা তযদ টন কজয কাতযগযী প্রতিজফদন প্রস্তুিপূফ টক দাতখরকৃি অজফদন প্রাক্করন ত 

এন্ড তর্ তফবাজগ সপ্রযি 

 খ) ত এন্ড তর্ তফবাগ কর্তটক তর্জাআন প্রাক্করন মাচাআ কযি ও নুজভাদন প্রদান 

 গ) র্াকা জভা সদয়ায জন্য ত এন্ড তর্ তফবাগ কর্তটক ে জাতয 

 ঘ) স-র্ টায/সচজকয ভাধ্যজভ র্াকা জভা দান 

 ঙ) রাআন তনভ টাজিয জন্য প্রকল্প তফবাজগ সপ্রযি 

• প্রজয়াজনীয় কাগজে – 

 ক) গ্রাজকয অজফদন এয কত  

 খ) স্থানায সরাজকন ম্যা 

 গ) বফজনয সক্ষজে, যাজউক/সৌযবা/তটি কজ টাজযন কর্তটক নুজভাতদি প্ল্ুাজনয কত 

(ংতিষ্ট যাজউক/সৌযবা/তটি কজ টাজযন এয তপস ) 

সর্য়সীর্ো       
১৫ (টনি) দিন 

নস্োি র্ূযে:  
দির্ ন্ড নন টে উদিদিি 

ে ক   



 গ্রাজকয নুজযাজধ তর্ওএপত তযফিটন  

(সর্জকা কর্তটক ভারাভার যফযা )  

• সফা প্রদান দ্ধতি – 

 ক) স্থানা তযদ টন 

 খ) সষ্টায জি ভারাভার ংগ্র ার্ র্াউন গ্রি 

 গ) ভারাভার স্থান ও যফযা স্বাবাতফক কযি 

• প্রজয়াজনীয় কাগজে – 

 ক) গ্রাজকয অজফদন এয কত 

 খ) তযজাতধি তফজরয কত 

 গ) তর্ওএপত এয মূল্য, এয স্থান চাজট এফং ার্ র্াউন তপ এয 

তযজাতধি কত 

 

সর্য়সীর্ো       
০১ (এক) দিন 

নস্োি র্ূযে: 
দির্ ন্ড নন টে 

উদিদিি ে ক   
 



 গ্রাজকয নুজযাজধ তর্ওএপত তযফিটন 

(অজফদনকাযী কর্তটক ভারাভার যফযা কযজর) 
 

• সফা প্রদান দ্ধতি – 

 ক)স্থানা তযদ টন 

 খ) অজফদনকাযী কর্তটক ভারাভার যফযাকযি 

 গ) ার্ র্াউন গ্রি 

 ঘ) ভারাভার স্থান ও যফযা স্বাবাতফক কযি 

• প্রজয়াজনীয় কাগজে – 

 ক) গ্রাজকয অজফদন এয কত 

 খ) তযজাতধি তফজরয কত 

 গ) তর্ওএপত  এয স্থান চাজট এফং ার্ র্াউন তপ এয তযজাতধি কত 

 

সর্য়সীর্ো       
০১ (এক) দিন 

নস্োি র্ূযে: 
দির্ ন্ড নন টে 

উদিদিি ে ক   
 



 গ্রাজকয নুজযাজধ রাআজর্তনং ুাজযষ্টায তযফিটন  

(সর্জকা কর্তটক ভারাভার যফযা কযজর) 

• সফা প্রদান দ্ধতি – 

 ক) স্থানা তযদ টন 

 খ) সষ্টায জি ভারাভার ংগ্র ার্ র্াউন গ্রি 

 গ) ভারাভার স্থান ও যফযা স্বাবাতফক  কযি 

• প্রজয়াজনীয় কাগজে – 

 ক) গ্রাজকয অজফদন এয কত 

 খ) তযজাতধি তফজরয কত 

 গ) রাআজর্তনং ুাজযষ্টায এয মূল্য, এয স্থান চাজট এফং ার্ র্াউন তপ এয 

তযজাতধি কত 

সর্য়সীর্ো       
০১ (এক) দিন 

নস্োি র্ূযে: 
দির্ ন্ড নন টে 

উদিদিি ে ক   
 



 গ্রাজকয নুজযাজধ রাআজর্তনং ুাজযষ্টায তযফিটন  

(অজফদনকাযী কর্তটক ভারাভার যফযা কযজর) 

• সফা প্রদান দ্ধতি – 

 ক) স্থানা তযদ টন 

 খ) অজফদনকাযী কর্তটক ভারাভার যফযাকযি 

 গ) ার্ র্াউন গ্রি 

 ঘ) ভারাভার স্থান ও যফযা স্বাবাতফক কযি 

• প্রজয়াজনীয় কাগজে – 

 ক) গ্রাজকয অজফদন এয কত 

 খ) তযজাতধি তফজরয কত 

 গ) রাআজর্তনং ুাজযষ্টায এয স্থান চাজট এফং ার্ র্াউন তপ এয 

তযজাতধি কত 

সর্য়সীর্ো       
০১ (এক) দিন 

নস্োি র্ূযে: 
দির্ ন্ড নন টে উদিদিি 

ে ক   
 



 গ্রাজকয নুজযাজধ তর্ওএপত ও রাআজর্তনং ুাজযষ্টায তযফিটন  

(সর্জকা কর্তটক ভারাভার যফযা কযজর ) 

• সফা প্রদান দ্ধতি – 

 ক) স্থানা তযদ টন 

 খ) সষ্টায জি ভারাভার ংগ্র ার্ র্াউন গ্রি 

 গ) ভারাভার স্থান ও যফযা স্বাবাতফক কযি 

• প্রজয়াজনীয় কাগজে – 

 ক) গ্রাজকয অজফদন এয কত 

 খ) তযজাতধি তফজরয কত 

 গ) তর্ওএপত ও রাআজর্তনং ুাজযষ্টায এয মূল্য, এয স্থান চাজট এফং ার্ 

র্াউন তপ এয তযজাতধি কত 

সর্য়সীর্ো       
০১ (এক) দিন 

নস্োি র্ূযে: 
দির্ ন্ড নন টে উদিদিি ে ক   
 



 গ্রাজকয নুজযাজধ তর্ওএপত ও রাআজর্তনং ুাজযষ্টায তযফিটন 

(অজফদনকাযী কর্তটক ভারাভার যফযা কযজর)  

• সফা প্রদান দ্ধতি – 

 ক) স্থানা তযদ টন 

 খ) অজফদনকাযী কর্তটক ভারাভার যফযাকযি 

 গ) ার্ র্াউন গ্রি 

 ঘ) ভারাভার স্থান ও যফযা স্বাবাতফক কযি 

• প্রজয়াজনীয় কাগজে – 

 ক) গ্রাজকয অজফদন এয কত 

 খ) তযজাতধি তফজরয কত 

 গ) তর্ওএপত ও রাআজর্তনং ুাজযষ্টায এয স্থান চাজট এফং ার্ র্াউন তপ 

এয তযজাতধি কত 

সর্য়সীর্ো       
০১ (এক) দিন 

নস্োি র্ূযে: 
দির্ ন্ড নন টে 

উদিদিি ে ক   
 



 গ্রাজকয নুজযাজধ তর্ওএপত, রাআজর্তনং ুাজযষ্টায ও  চুাজনর স্থান  

(অজফদনকাযী কর্তটক ভারাভার যফযা কযজর) 

• সফা প্রদান দ্ধতি – 

 ক) স্থানা তযদ টন 

 খ) অজফদনকাযী কর্তটক ভারাভার যফযাকযি 

 গ) ার্ র্াউন গ্রি 

 ঘ) ভারাভার স্থান ও যফযা স্বাবাতফক কযি 

• প্রজয়াজনীয় কাগজে – 

 ক) গ্রাজকয অজফদন এয কত 

 খ) তযজাতধি তফজরয কত 

 গ) তর্ওএপত, রাআজর্তনং ুাজযষ্টায ও চুাজনর এয স্থান চাজট এফং ার্ 

র্াউন তপ এয তযজাতধি কত 

সর্য়সীর্ো       
০১ (এক) দিন 

নস্োি র্ূযে: 
দির্ ন্ড নন টে 

উদিদিি ে ক   
 



 গ্রাজকয নুজযাজধ তর্ওএপত, রাআজর্তনং ুাজযষ্টায ও  চুাজনর স্থান  

(সর্জকা কর্তটক ভারাভার যফযা কযজর) 

• সফা প্রদান দ্ধতি – 

 ক) স্থানা তযদ টন 

 খ) অজফদনকাযী কর্তটক ভারাভার যফযাকযি 

 গ) ার্ র্াউন গ্রি 

 ঘ) ভারাভার স্থান ও যফযা স্বাবাতফক কযি 

• প্রজয়াজনীয় কাগজে – 

 ক) গ্রাজকয অজফদন এয কত 

 খ) তযজাতধি তফজরয কত 

 গ) তর্ওএপত, রাআজর্তনং ুাজযষ্টায ও চুাজনর এয মূল্য,স্থান চাজট এফং 

ার্ র্াউন তপ এয তযজাতধি কত 

সর্য়সীর্ো       
০১ (এক) দিন 

নস্োি র্ূযে: 
দির্ ন্ড নন টে 

উদিদিি ে ক   
 



 তভর্ায তযতর্ং কার্ ট তযফিটন  

(পুযািন কার্ ট সল জয় সগজর)  

• সফা প্রদান দ্ধতি – 

ংতিষ্ট াখা জি তযতর্ং কার্ ট ংগ্র কজয গ্রাকজক প্রদান।  

 

• প্রজয়াজনীয় কাগজে – 

ক) গ্রাজকয অজফদন এয কত 

খ) তযজাতধি তফজরয কত 

 গ) পুযািন তযতর্ং কার্ ট সপযি প্রদান  

সর্য়সীর্ো       
০১ (এক) দিন 

নস্োি র্ূযে: 
দফন র্ূটলয 
 



 তভর্ায তযতর্ং কার্ ট তযফিটন  

(াতযজয় সগজর) 

• সফা প্রদান দ্ধতি – 

 ংতিষ্ট াখা জি তযতর্ং কার্ ট ংগ্র কজয গ্রাকজক প্রদান।  

 

• প্রজয়াজনীয় কাগজে – 

 ক) গ্রাজকয অজফদন এয কত 

 খ) তযজাতধি তফজরয কত 

 গ) তজতর্য কত। 

সর্য়সীর্ো       
০১ (এক) দিন 

নস্োি র্ূযে: 
দফন র্ূটলয 
 



 তপ্র-সআর্ তভর্াজযয স্মার্ ট কার্ ট তযফিটন  

(পুযািন কার্ ট নষ্ট জয় সগজর) 

• সফা প্রদান দ্ধতি – 

 ংতিষ্ট াখা জি স্মার্ ট কার্ ট ংগ্র কজয গ্রাকজক প্রদান।  

 

• প্রজয়াজনীয় কাগজে – 

 ক) গ্রাজকয অজফদন এয কত 

 খ) পুযািন স্মার্ ট কার্ ট সপযি প্রদান। 

সর্য়সীর্ো       
০১ (এক) দিন 

নস্োি র্ূযে: 
২১০ ে ক  অদপস 

সংলগ্ন ফযংক ফুটথ 

জর্ ি ন  

 



 তপ্র-সআর্ তভর্াজযয স্মার্ ট কার্ ট তযফিটন 

(াতযজয় সগজর) 

• সফা প্রদান দ্ধতি – 

ংতিষ্ট াখা জি স্মার্ ট কার্ ট ংগ্র কজয গ্রাকজক প্রদান।  

 

• প্রজয়াজনীয় কাগজে – 

ক) গ্রাজকয অজফদন এয কত 

খ) তজতর্য কত। 

সর্য়সীর্ো       
০১ (এক) দিন 

নস্োি র্ূযে: 
২১০ ে ক  অদপস 

সংলগ্ন ফযংক ফুটথ 

জর্ ি ন  

 



অনায (সফা গ্রীিায) কাজছ অভাজদয (সফা প্রদানকাযীয) প্রিুাা 

 

 প্রতিশ্রুি/কাতক্ষি সফা প্রাতিয রজক্ষু কযিীয়  

 তটিজজন চার্ টাজয উজিতখি প্রজয়াজনীয় র্কুজভন্ট  ম্পূি ট অজফদন জভা প্রদান  

 নতুন ংজমাগ ও সরার্/ তভর্ায বৃতদ্ধয সক্ষজে তনভ টাি কাজ ও ওয়াতযং ম্পন্ন কজয অজফদন জভা প্রদান  

 জতভয ভাতরকানা ংক্রান্ত তফজযাধ র্াকজর, অজফদন জভা না সদয়া  

 তনজজ অজফদন জভা সদয়া এফং সকান ভধ্যস্থিাকাযীজক প্রশ্রয় না সদয়া  

 স্থানা তযদ টন কাজর ায়িা প্রদান কযা  

 যকায সঘাতলি তফতধভারা নুযি কযা  

 তফক্রয় ও তফিযন তফবাগ তপ ংরি ফ টাংক বুর্ র্ফা Online এ প্রজয়াজনীয় সফা মূল্য তযজাধ কযা  

 তফক্রয় ও তফিযন তফবাগ এয এক ফস্থান সফা সকন্দ্র জি সফা গ্রি  

 সম সকান ধযজনয ভস্যা/ সকান তফলয় সফাধগম্য না জর যাতয ংতিষ্ট কভ টকিটায াজর্ কর্া ফরা  

 িদ্যতয ভস্যায ভাধান/ সফাধগম্য না জর তনফ টাী প্রজকৌরীয াজর্ াক্ষাৎ কযা  

 

 



অনায (সফা গ্রীিায) কাজছ অভাজদয (সফা প্রদানকাযীয) প্রিুাা 
 

 প্রতিশ্রুি/কাতক্ষি সফা প্রাতিয রজক্ষু কযিীয়  

 তনয়তভি তফদ্যুৎ তফর তযজাধ এফং তফদ্যুৎ চুতয ও নফধ তফদ্যুৎ ব্যফায সযাজধ তপজক িথ্য তদজয় ায়িা 

কযা   

 গ্রাক য়যাতন ম্পজকট তবজমাগ র্াকজর তফক্রয় ও তফিযন তফবাগ এয দাতয়ত্বপ্রাি কভ টকিটাজক ফতি কযা  

 সর্জকা’য গ্রাক শুনানীজি ংগ্রি কজয মূল্যফান ভিাভি/ যাভ ট প্রদান কযা  

  তফদ্যুৎ অভাজদয জািীয় ম্পদ। সদজয নাগতযক তজজফ এয চয় সযাধ এফং রাআজন স্থাতিভারাভর ও 

মন্ত্রাতিয স্যযক্ষায় সর্জকাজক িথ্য তদজয় ায়িা কযা  

 সদাকান, তং ভর, ফাা-ফাতড়জি প্রজয়াজনীয় অজরাকজ্জা তযায কযা  

 তদজনয সফরায় জানারায দ টা তযজয় সযজখ স্যজম টয অজরা ব্যফায কজয তফদ্যুজিয াশ্রয়ী ব্যফায তনতিি কযা  

 এক আউতনর্ তফদ্যুৎ উৎাদন জক্ষা এক আউতনর্ তফদ্যুৎ াশ্রয় জনক রাবফান তফলয়টি করজক স্মযন 

কতযজয় সদয়া। 

 উজযাি দ্ধতিজি তফদ্যুৎ ব্যফাজয াশ্রয়ী জয় ন্যজক ব্যফাজযয স্যজমাগ কজয সদয়া  

 



তবজমাগ প্রতিকায ব্যফস্থানা 

ক্রতভক 

নং 

কখন সমাগাজমাগ 

কযজফন 

কায জি 

সমাগাজমাগ কযজফন 
সমাগাজমাজগয ঠিকানা 

তনষ্পততয 

ভয়ীভা 

01 
দাতয়ত্বপ্রাি কভ টকিটা 

ভাধান তদজি ব্যর্ ট জর 

প্রধান প্রজকৌরী (এ 

এন্ড তর্ াজযন ) 

নাভঃ প্রজকৌরী ভতপজুর আরাভ  ভূ ৌঁআয়া 

দতফঃ প্রধান প্রজকৌরী, এ এন্ড তর্ াজযন  

সপানঃ +88 02 890091৬ 

আজভআরঃ mbhuiyan@desco.org.bd 

ওজয়ফঃ www.desco.org.bd 

তিন ভা 

02 

তবজমাগ তনষ্পতত 

কভ টকিটা তনতদ টষ্ট ভজয় 

ভাধান তদজি ব্যর্ ট জর 

তনফ টাী তযচারক 

(াজযন) 

নাভঃ নূয ভম্মদ 

দতফঃ তনফ টাী তযচারক (াজযন) 

সপানঃ+88 02 8900808 

আজভআরঃ  

nmohammad@desco.org.bd 

ওজয়ফঃ www.desco.org.bd 

এক ভা 

03 

অতর কভ টকিটা তনতদ টষ্ট 

ভজয় ভাধান তদজি 

ব্যর্ ট জর 

ভতন্ত্রতযলদ তফবাজগয 

তবজমাগ ব্যফস্থানা 

সর 

তবজমাগ গ্রি সকন্দ্র 

5নং সগআর্, ফাংরাজদ তচফারয়, ঢাকা। 

ওজয়ফ: www.grs.gov.bd 

তিন ভা 

mailto:ইমেইলঃmbhuiyan@desco.org.bd
mailto:ইমেইলঃmbhuiyan@desco.org.bd
mailto:ইমেইলঃmbhuiyan@desco.org.bd
http://www.grs.gov.bd/
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