গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
ননৌরযফন ভন্ত্রণারয়
www.mos.gov.bd

নফাপ্রদান প্ররতশ্রুরত (রটিদজন’ চার্ টায)
১. রবন ও রভন
রবন: কাম টকয, রনযাদ ও ব্যয় াশ্রয়ী ননৌ-রযফন ব্যফস্থা।
রভন: মুদ্র, ননৌ ও স্থর ফ্দরদযয ধুনরনকায়ন, ভবযন্তরযীণ ও পূলরীয় ননৌ-দথয নাব্যতা াংযক্ষণ এফাং নভরযর্াইভ নক্টদয দক্ষ জনফর সৃরিয ভাধ্যদভ মাত্রী ও ণ্য রযফন রনযাদ কযা বফদদরক
ফারণদজযনয ম্প্রাযণ।

২. প্ররতশ্রুত নফামূ
২.১ নাগরযক নফা
ক্র.
নাং

নফায নাভ

নফা প্রদান দ্ধরত

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র
এফাং প্রারিস্থান

নফায মূল্য এফাং
রযদাধ দ্ধরত

নফা প্রদাদনয ভয়ীভা

দারয়ত্বপ্রাি কভটকতটা
(নাভ, দরফ, নপান নম্বয ও ইদভইর)

(১)
১।

(২)
তথ্য ভরধকায ধইন ২০০৯ ভনুাদয তথ্য প্রদান

(৩)
ধদফদন দারিদরয য
প্ররতদফদন প্রস্তুত কদয মথামথ
কর্তটদক্ষয ভনুদভাদনক্রদভ
তথ্য প্রদান কযা য়।

(৪)
রনধ টারযত ধদফদনত্র

(৫)
তথ্য প্রদান াংরিি
রফদ্যভান ধইন
ভনুমায়ী (প্রদমাজযন
নক্ষদত্র)।

(৬)
এক দিয াংরিি:
২০ কাম টরদফ

(৭)
জনাফ
উপ রচফ
নপান : ০১৭১২৩৯৭৯৬১
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একারধক দিয াংরিি :
৩০ কাম টরদফ

২.২ প্রারতষ্ঠারনক নফা
ক্র.
নাং

নফায নাভ

নফা প্রদান দ্ধরত

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র
এফাং প্রারিস্থান

নফায মূল্য
এফাং
রযদাধ
দ্ধরত
(৫)

নফা প্রদাদনয ভয়ীভা

দারয়ত্বপ্রাি কভটকতটা
(নাভ, দরফ, নপান নম্বয ও ইদভইর)

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৬)

(৭)

১.

ননৌ-রযফন ভন্ত্রণারদয়য ধওতাধীন
াংস্থামূদয ভরির্ ধরি
রনষ্পরিকযণ।

দিয/াংস্থায প্রস্তাফ াওয়ায য
মথামথ কর্তটদক্ষয ভনুদভাদনক্রদভ
ত্র এফাং ই-নভইর নমাদগ

১) ভরির্ ধরি
২) চারাদনয কর
৩) ভন্যান্য প্রাভারণক দররর

রফনামূদল্য

প্ররত ভাদ কভদক্ষ ৩
টি াংস্থায বা
ভনুষ্ঠাদনয ভাধ্যদভ

কাজী নজরুর ইরাভ
পরচফ
নপান: ৯৫৫৯১৯২
মুদ া নপান : 0171৩৪৭৭৫৪০
ই-নভইর : knazislam89@yahoo.com

২.

ভাভান্য াইদকাদর্ ট দাদয়যকৃত যীর্
ভাভরায রনষ্পরিয রফলদয় াংরিি াংস্থা
মূদক ভফরত কযণ

দিয/াংস্থায প্রস্তাফ াওয়ায য
মথামথ কর্তটদক্ষয ভনুদভাদনক্রদভ
ত্র এফাং ই-নভইর নমাদগ

১) ভাভান্য াইদকাদর্ টয সুপ্রীভ
নকার্ ট রফবাগ দত প্রাি ত্র

রফনামূদল্য

যীর্ ভাভরায রফলদয়
প্রদয়াজনীয় কাম টক্রভ
গ্রদণয জন্য
তাৎক্ষরণকবাদফ
াংস্থামূদক
ভফরতকযণ।

কাজী নজরুর ইরাভ
পরচফ
নপান: ৯৫৫৯১৯২
মুদ া নপান : 0171৩৪৭৭৫৪০
ই-নভইর : knazislam89@yahoo.com

৩.

ভন্ত্রণারদয়য ভধ্যদভয়ারদ ফাদজর্
কা াদভা প্রণয়ন ও ারনাগাদকযণ

দিয/াংস্থায প্রস্তাফ াওয়ায য
মথামথ কর্তটদক্ষয ভনুদভাদনক্রদভ
ত্র এফাং ই-নভইর নমাদগ

১) ভথ ট রফবাগ কর্তটক জাযীকৃত
রযত্র ভনুমায়ী

রফনামূদল্য

ফাৎরযক

জনাফ নভা: কুতুফ পর ধরভ,
কাযী রচফ
নপান : ৯৫১৪৮৮৫
ই-নভইর :
kutub_pabna@yahoo.com

প্রারিস্থান: ভথ ট রফবাদগয
ওদয়ফাইর্ ও ননৌভ’য ফাদজর্
ািা
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৪.

ভন্ত্রণারদয়য ভনুন্নয়ন ও পন্নয়ন ব্যদয়য
প্রাক্করন ও প্রদক্ষণ প্রস্তুতকযণ

৫.

ভন্ত্ররণারদয়য ধওতাধীন
দিয/ভরধদিদযয ফাদজর্
ফযাদ্দ/রফবাজন

৬.

৭.

ব্যয় ভঞ্জুরয ভনুদভাদন

ধইএভও’য ফাদজর্ ফযাদ্দ ও চাঁদা প্রদান

১) ভথ ট রফবাদগয রযত্র
২) ভথ ট রফবাগ কর্তটক রনধ টারযত
পযভ
৩) প্ররতষ্ঠাদনয চারদাত্র
৪) নমৌরিকতা ম্পরকটত
তথ্য/দররর
প্রারিস্থান : ভথ ট রফবাদগয
ওদয়ফাইর্ ও ননৌভ’য ফাদজর্
ািা
দিয/াংস্থায প্রস্তাফ াওয়ায য ১) দিয/ভরধদিদযয প্রস্তাফ
মথামথ কর্তটদক্ষয ভনুদভাদনক্রদভ ২) াংরিি ভথনট নরতক নকাদি
রফবাজন ধদদ জারয কযণ।
ফযাদ্দকৃত ভদথ টয রযভাণ
৩) ভথ ট রফবাদগয ভনুদভাদদনয
কর

রফনামূদল্য

রযত্র-১ ও ২ এয
রনধ টারযত ভয় ভনুমায়ী

জনাফ নভা: কুতুফ পর ধরভ,
কাযী রচফ
নপান : ৯৫১৪৮৮৫
ই-নভইর :
kutub_pabna@yahoo.com

রফনামূদল্য

১৫ কাম টরদফ

জনাফ নভা: কুতুফ পর ধরভ,
কাযী রচফ
নপান : ৯৫১৪৮৮৫
ই-নভইর :
kutub_pabna@yahoo.com

দিয/াংস্থায প্রস্তাফ াওয়ায য
মথামথ কর্তটদক্ষয ভনুদভাদনক্রদভ
যকারয ভঞ্জুরয ধদদ জারয
কযণ।

১) দিয/ভরধদিদযয প্রস্তাফ
২) াংরিি যঞ্জাভারদ ক্রদয়য
প্রারনক ভনুদভাদন
৩) ভনুদভারদত TO&E-এয কর
৪) ফাদজদর্ ফযাদদ্দয রযভাণ
৫) দযত্র মূল্যায়ন করভটিয
সুারয (প্রদমাজযন নক্ষদত্র)
৬) ** (তাযকা) রচরিত িাদতয
জন্য ভথ ট রফবাদগয ম্মরত

রফনামূদল্য

৩০ কাম টরদফ

জনাফ নভা: কুতুফ পর ধরভ,
কাযী রচফ
নপান : ৯৫১৪৮৮৫
ই-নভইর :
kutub_pabna@yahoo.com

দিয/াংস্থায প্রস্তাফ াওয়ায য
মথামথ কর্তটদক্ষয ভনুদভাদনক্রদভ
ভরপ ধদদ জারযয ভাধ্যদভ।

১) IMO’য রনধ টারযত চাঁদায
চারদাত্র,

রফনামূদল্য

৩০ কাম টরদফ

জনাফ নভা: কুতুফ পর ধরভ,
কাযী রচফ
নপান : ৯৫১৪৮৮৫
ই-নভইর :
kutub_pabna@yahoo.com

দিয/াংস্থায প্রস্তাফ াওয়ায য
মথামথ কর্তটদক্ষয ভনুদভাদনক্রদভ
ত্র এফাং ই-নভইর নমাদগ

প্রারিস্থান : MOS, DOS ও
ত্র/ই-নভইর
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৮.

৯.

দ সৃজন

দ াংযক্ষণ (সৃজদনয ৪থ ট ফছয দত)

১০. দ স্থায়ীকযণ

রফদ্যভান রফরধভনুযদণ
রফধান/জনপ্রান ভন্ত্রণারয় ও
ভথরট ফবাদগয ম্মরত গ্রণ কযায
য প্রস্তারফত দদয নফতন নের
ভথ ট রফবাদগয ফাস্তফায়ন ভনুরফবাগ
দত মাচাই কযণ। প্রারনক
পন্নয়ন করভটিয সুারযদয
রবরিদত প্রদমাজযনদক্ষদত্র ভাননীয়
প্রধানভন্ত্রীয দয় ভনুদভাদনক্রদভ
যকারয ভঞ্জুরয ধদদ জ্ঞাণ।

১) জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য
রনধ টারযত পযদভ দিয/ভরধদিদযয
প্রস্তাফ
২) ভনুদভারদত াাংগ রনক
কা াদভায কর
ট াংদিল াংক্রা্তর প্রস্তাফ
৩) ধরথক
৪) রনদয়াগ রফরধ
৫) TO&E
৬) দসৃজদনয ধদদ
৭) নমৌরিকতা

রফনামূদল্য

৬ ভা

রফধইিরিপটির’য জন্য
জনাফ এ.টি.এভ. ধজারুর ইরাভ
ররনয়য কাযী রচফ
নপান : ৯৫৪০৫১৬
ই-নভইর : sas.tc@mos.gov.bd

রফদ্যভান রফরধ-রফধান
ভনুযদণ/জনপ্রান ভন্ত্রণারয় ও
ভথরট ফবাদগয ম্মরত গ্রণ কযায
য যকারয ভঞ্জুরয ধদদ
জ্ঞাণ।

১) দিয/ভরধদিদযয প্রস্তাফ
২) দ সৃজদনয যকারয ধদদ
৩) ০৩ ফছয দ াংযক্ষদণয
যকারয ধদদ

রফনামূদল্য

৬০ কাম টরদফ

রফদ্যভান রফরধ-রফধান
ভনুযদণ/জনপ্রান ভন্ত্রণারয় ও
ভথরট ফবাদগয ম্মরত গ্রণ কযায
য যকারয ভঞ্জুরয ধদদ জারয
কযা য়।

১) দ স্থায়ীকযদণয জন্য
জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য রনধ টারযত
পযদভ দিয/ভরধদিদযয প্রস্তাফ

রফনামূদল্য

৬০ কাম টরদফ

২) দ সৃজদনয যকারয ধদদ
৩) দ সৃজন যফতী কর
ফছদযয দ াংযক্ষদণয ভঞ্জুরয
ধদদ

রফধইিরিপটিএ’য জন্য
জনাফ নভাোঃ ধদনায়ারুর ইরাভ
পরচফ
নপান : ৯৫৪৬০৭২
ই-নভইর : anwarsaspd@yahoo.com

চট্টগ্রাভ ফ্দরয কর্তটদক্ষয জন্য
জনাফ নভাোঃ ধফদু ছািায
যুগ্মরচফ
নপান : ৯৫১৫১৮৫
ই-নভইর : sattarnet552@gmail.com
ভাংরা ফ্দরয কর্তটক্ষ
জনাফ এ.টি.এভ. ধজারুর ইরাভ
ররনয়য কাযী রচফ
নপান : ০১৭৩২৫২৭১৭০
ই-নভইর : azharul16299@gmail.com
জাাজ ািায জন্য
নভাোঃ মুরদুর ইরাভ
পরচফ
নপান : ৯৫৫০৭৮৬
ই-নভইর :
muhidul_islam@yahoo.com
ায়যা ফ্দরয কর্তটদক্ষয জন্য
ি. এ নক এভ ধজাদুয যভান
পরচফ
নপান : ৯৫৪৫৬৬৪
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১১. জনফর/যঞ্জাভারদ TO&E ভুিকযণ

রফদ্যভান রফরধ-রফধান ভনুযদণ
জনপ্রান ভন্ত্রণারয় ও
ভথরট ফবাদগয ম্মরত গ্রণ কযায
য যকারয ভঞ্জুরয ধদদ
জ্ঞাণ।

১) দিয/ভরধদিদযয প্রস্তাফ

রফনামূদল্য

৩০ কাম টরদফ

২) পূদফ টয TO&E

ই-নভইর : azadurh@gmail.com
ই-নভইর : dnag21@gmail.com
ফাাংরাদদ ররাং কদটাদযন এয জন্য
জনাফ নভা: নজরুর ইরাভ
ররনয়য কাযী রচফ
নপান : ৯৫৭৬৫০০
ই-নভইর : nazrulsr1968@gmail.com

১২.

াাংগ রনক কা াদভা ারনাগাদকযণ

দিয/াংস্থায প্রস্তাফ াওয়ায য
মথামথ কর্তটদক্ষয ভনুদভাদনক্রদভ
যকারয ধদদ জারযয ভাধ্যদভ।

১) রফদ্যভান াাংগ রনক কা াদভা
২) রনদয়াগ রফরধ
ট াংদিল
৩) ধরথক
৪) নমৌরিকতা
৫) দ সৃজদনয ধদদ

রফনামূদল্য

৩০ কাম টরদফ

১৩.

রনদয়াগরফরধ, চাকুযী প্ররফধানভারা
প্রণয়ন/াংদাধন

দিয/াংস্থায প্রস্তাফ াওয়ায য
মথামথ কর্তটদক্ষয ভনুদভাদনক্রদভ
যকারয ধদদ জারযয ভাধ্যদভ

১) প্রণয়ন : ভজাতীয় দিদযয
রনদয়াগ রফরধ।

রফনামূদল্য

৩ ভা

াংদাধন : রফদ্যভান রনদয়াগরফরধ
ও প্রস্তারফত রনদয়াগরফরধয
তুরনামূরক রচত্র

ফাাংরাদদ স্থরফ্দরয কর্তটক্ষ এয জন্য
জনাফ নভাোঃ াইফুর ইরাভ
পরচফ
নপান : ৯৫১৪৪৭৬
ই-নভইর : munnasyera@gmail.com
জাতীয় নদীযক্ষা করভন এয জন্য
কাজী নজরুর ইরাভ
পরচফ
নপান: ৯৫৫৯১৯২
মুদ া নপান : 0171৩৪৭৭৫৪০
ই-নভইর : knazislam89@yahoo.com
নভরযন একাদিরভ এয জন্য
নফগভ নযদফকা সুরতানা
পরচফ
নপান : ৯৫৪০২১৯
ই-নভইর : sasad2@mos.gov.bd
ন্যানার নভরযর্াইভ ইন্সটিটিপর্ এয জন্য
নফগভ নযদফকা সুরতানা
পরচফ
নপান : ৯৫৪০২১৯
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১৪.

ভন্ত্রণারয় এফাং ধওতাধীন দিদযয
মানফান মন্ত্রারত ননৌমান
কনদিভদনন ন ালণা

াংরিি দিয ভরধদিয দত প্রস্তাফ
াওয়ায য নভার্যমান, ননৌমান,
করম্পপর্ায ও ভরপদ ব্যফহৃত
ভন্যান্য মন্ত্রারত ভদকদজা
ন ালণাকযণ নীরতভারা ভনুমায়ী
ব্যফস্থা গ্রণ কযা য়।

১) মথামথ কর্তটদক্ষয প্রস্তাফ
২) ভন্ত্রণারয় এফাং ধওতাধীন
দিদযয মানফান মন্ত্রারত
ভদকদজা ন ালণাকযণ নীরতভারা
ভনুমায়ী রনধ টারযত ছদক তথ্যারদ
৩)রফধযটিএ’য
প্ররতদফদন/সুারয

রফনামূদল্য

৬০ কাম টরদফ

১৫.

ধইন/রফরধ প্রণয়ন

দিয/াংস্থায প্রস্তাফ াওয়ায য
মথামথ কর্তটদক্ষয ভনুদভাদনক্রদভ
যকারয ধদদ জারযয ভাধ্যদভ

১) রনদদ টনা
২) িড়া ধইন রফরধ
৩) কর্তটদক্ষয রদ্ধা্তর ও াংরিি
দিয/াংস্থায কর্তটদক্ষয
ভনুদভাদন

রফনামূদল্য

৬ ভা

১৬.

ক্রয় প্রস্তাফ ভনুদভাদন

দিয/াংস্থায প্রস্তাফ াওয়ায য
মথামথ কর্তটদক্ষয ভনুদভাদনক্রদভ
যকারয ধদদ জারযয ভাধ্যদভ

১) ভনুদভারদত ফারল টক ক্রয়
রযকল্পনা
২) প্রস্তাফ/দযত্র মূল্যায়ন
করভটিয সুারয
৩। াংস্থা প্রধাদনয সুারয
৪) রফতযণকৃত ধযএপর এফাং
দযদাতা কর্তটক পূযণকৃত
ধযএপর িকুদভন্ট এয
ছায়াররর (যাভটক নফা
গ্রদণয জন্য) এফাং রফজ্ঞরিকৃত ও
দযদাতা কর্তটক পূযণকৃত নর্ন্ডায
িকুদভন্ট এয ছায়াররর (পূতট ও
ণ্য ক্রদয়য চুরি ভনুদভাদদনয
জন্য)

রফনামূদল্য

৩০ কাম টরদফ
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ই-নভইর : sasad2@mos.gov.bd

১৭.

১৮.

১৯.

ভনুদভারদত/াংদারধত
ভননুদভারদত/এরিরদত ভ্তরভুটি নয়
এভন প্রকদল্পয ফযাদ্দ রফবাজন

স্বায়ত্ত্বারত াংস্থায প্রকদল্পয ভথছট াড়

প্রকদল্পয জনফর রনধ টাযণ

দিয/াংস্থায প্রস্তাফ াওয়ায য
মথামথ কর্তটদক্ষয ভনুদভাদনক্রদভ
রফবাজন ধদদ জারযয ভাধ্যদভ

দিয/াংস্থায প্রস্তাফ াওয়ায য
মথামথ কর্তটদক্ষয ভনুদভাদনক্রদভ
ভঞ্জুরয ধদদ জারযয ভাধ্যদভ

ভথ ট রফবাদগয জনফর করভটিয
সুারয ভগ্রায়ন

১) এরির ফযাদদ্দয রফবাজন
[প্রারিস্থান- ভথ ট ভফমুরি ও
ব্যফায রনদদ টরকায াংরগ্নী- ৩০,
৪৫, ৪ এফাং ৫]।

রফনামূদল্য

১) পুনবটযণ াংক্রা্তর ছক
২) DSL রযদাধ াংক্রা্তর
প্রতযনয়ন ত্র
৩) ভথ ট ব্যফায ও ভফমুরি
রনদদ টরকায াংরগ্নী ৪ ও ৫
৪) ব্যাাংক নির্দভন্ট

রফনামূদল্য

১) জনফর রনধ টাযণ াংক্রা্তর
ভথরট ফবাদগয ছদক তথ্য

রফনামূদল্য

২)াংস্থায ভযগাদনাগ্রাভ
৩)রিররয ৭ নর্ [প্রারিস্থান :
াংরিি াংস্থা, ভথ ট ভফমুরি ও
ব্যফায রনদদ টরকায াংরগ্নী]
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ভনুদভারদত প্রকল্প :
৭ কাম ট রদফ
াংদারধত
ভননুদভারদত/এরির
ফর টভূত প্রকদল্পয জন্য :
২৫ কাম টরদফ (ভথ ট
রফবাগ ও রযকল্পনা
করভদনয ম্মরত)

াংস্থায নাভ : রফধইিরিপটির, ায়যা ফ্দরয কর্তটক্ষ,
নভরযন একদিভী, ন্যানার নভরযর্াইভ ইনরিটিপর্
এফাং মুদ্র রযফন ভরধদিয

৭ কাম টরদফ (১ভ ও ২য়
রকরস্ত)
১০ কাম টরদফ (৩য় ও
৪থ ট রকরস্ত)

াংস্থায নাভ : চট্টগ্রাভ ফ্দরয কর্তটক্ষ, ফাাংরাদদ
ররাং কদটাদযন, রফধইিরিপটিএ এফাং নদী যক্ষা
করভন
নফগভ ীভা যানী ধয,
ররনয়য কাযী প্রধান
নপান : ৯৫৪০২৫৪
ই-নভইর : simadhar86@gmail.com

এরির ফর টভূত প্রকল্প
এফাং কর রকরস্তয ভথ ট
এককারীন ছাদড় :২৫
কাম টরদফ (ভথ ট রফবাগ
ও রযকল্পনা করভদনয
ম্মরত)
১৫ কাম টরদফ

জনাফ নভা: পফায়দুর ক
পপ্রধান,
নপান : ৯৫১৪৪৭৬
ই-নভইর : ubaidul31@yahoo.com

২০.

পন্নয়ন প্রকল্প ভনুদভাদন এয রনরভি
রযকল্পনা করভদন ভগ্রায়ন

প্রস্তাফ ও চারদা নভাতাদফক
মথামথ কর্তটদক্ষয ভনুদভাদনক্রদভ
ভনুদভাদন ধদদ জারযয ভাধ্যদভ।

১) মথামথবাদফ প্রণীত রিরর
(বুজ াতায় ভ্তরভুটি প্রকল্প) :
জনফর াংক্রা্তর তথ্য, ভূরভ
ভরধগ্রণ থাকদর রির ভরপদয
প্রাক্করন, ভীক্ষায প্রদয়াজন দর
ভীক্ষা প্ররতদফদন, প্রকল্প মাচাই
করভটিয বায রদ্ধাদ্তর প্ররতপরন
ইতযনারদ।

রফনামূদল্য

১৫ রদন

২১.

কারযগরয ায়তা/প্রকল্প ভনুদভাদন

দিয/াংস্থায প্রস্তাফ াওয়ায য
মথামথ কর্তটদক্ষয ভনুদভাদনক্রদভ
ভনুদভাদন ধদদ জারযয ভাধ্যদভ।

১) মথামথবাদফ প্রণীত টিরর,
যাভট নফা থাকদর তায
ToR, ভথাট য়দনয পৎ ম্পদকট
সুরনরদ টি তথ্য, পন্নয়ন দমাগীয
াদথ ম্পারদত চুরিয কর এফাং
এরইর বায রদ্ধাদ্তরয
প্ররতপরন।

রফনামূদল্য

৭ নকাটি র্াকা ম ট্তর :
২৫ কাম টরদফ
৭ নকাটি র্াকায ঊদবট :
১০ কাম টরদফ
(রযকল্পনা করভদনয
ভনুদভাদন)

২২.

প্রকদল্পয মানফান ক্রদয় ভনুদভাদন

দিয/াংস্থায প্রস্তাফ াওয়ায য
মথামথ কর্তটদক্ষয ভনুদভাদনক্রদভ
ত্র/ইদভইর নমাদগ

১) ভনুদভারদত রিররয াংরিি
ভাংদয ছায়াররর

রফনামূদল্য

৭ কাম টরদফ

দিয/াংস্থায প্রস্তাফ াওয়ায য
মথামথ কর্তটদক্ষয ভনুদভাদনক্রদভ
ত্র/ইদভইর নমাদগ

১) ভনুদভারদত রিররয াংস্থান
ভনুমায়ী প্রস্তাফ কযদত দফ।
২) প্রস্তারফত ব্যরিয রফরুদদ্ধ
রফবাগীয় ভাভরা াংক্রা্তর তথ্য
রদদত দফ।
৩) প্রস্তারফত ব্যরিয প্রকল্প নভয়াদ
ম ট্তর চাকুযী থাকদত দফ।

রফনামূদল্য

৭ কাম টরদফ

২৩. প্রকল্প রযচারক রনদয়াগ

২) ফযাদ্দ রফবাজদন াংস্থান
থাকদত দফ।
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২৪.

পন্নয়ন প্রকদল্পয দ সৃরি ও াংযক্ষণ

দিয/াংস্থায প্রস্তাফ াওয়ায য
মথামথ কর্তটদক্ষয ভনুদভাদনক্রদভ
ত্র/ইদভইর নমাদগ

১) ভনুদভারদত রিররয াংরিি
ভাংদয ছায়াররর

রফনামূদল্য

৭ কাম টরদফ

২) ফযাদ্দ রফবাজদন ভদথযট
াংস্থান থাকদত দফ।

২৫.

ভনুদভারদত প্রকদল্পয প্রারনক
ভনুদভাদনত্র জারয

দিয/াংস্থায প্রস্তাফ াওয়ায য
মথামথ কর্তটদক্ষয ভনুদভাদনক্রদভ
ত্র/ইদভইর নমাদগ

১) মথামথ কর্তটদক্ষয ভনুদভাদন

রফনামূদল্য

৭ কাম টরদফ

২৬.

যাভটক নফা গ্রণ এফাং পূতট ও ণ্য
ক্রদয়য চুরি ভনুদভাদন

দিয/াংস্থায প্রস্তাফ াওয়ায য
মথামথ কর্তটদক্ষয ভনুদভাদনক্রদভ
ত্র/ইদভইর নমাদগ

১) ভনুদভারদত ফারল টক ক্রয়
রযকল্পনা
২) প্রস্তাফ/দযত্র মূল্যায়ন
করভটিয সুারয
৩) াংস্থা প্রধাদনয সুারয
৪) রফতযণকৃত ধযএপর এফাং
দযদাতা কর্তটক পুযনকৃত
ধযএপর িকুদভন্ট এয
ছায়াররর (যাভটক নফা
গ্রদনয জন্য) এফাং রফজ্ঞরিকৃত ও
দযদাতা কর্তটক পূযণকৃত নর্ন্ডায
িকুদভন্ট এয ছায়াররর (পূতট ও
ণ্য ক্রদয়য চুরি ভনুদভাদদনয
জন্য)

রফনামূদল্য

ভাননীয় ভন্ত্রীয নক্ষদত্র
৭ কাম টরদফ
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রররজরয নক্ষদত্র
১৫ কাম টরদফ

২.৩ ভবযন্তরযীণ নফা
ক্ররভক নফায নাভ

নফা প্রদান দ্ধরত

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রারিস্থান

নফামূল্য এফাং
রযদাধ দ্ধরত

১

ধদফদন াওয়ায য রনধ টারযত
ছুটি রফরধভারা, ১৯৫৯ ভনুমায়ী
ট ও
পযুি কর্তটদক্ষয (ধরথক
প্রারনক ক্ষভতা ভনুমায়ী)
রনস্পরি কদয যকারয ধদদ
জারয ।

১) াদা কাগদজ ধদফদনত্র

রফনামূদল্য

ভরজটত ছুটি

২) রনধ টারযত ক্ষভতা ভনুমায়ী প্রধান
রাফযক্ষণ কভটকতটা কর্তটক প্রদি ছুটি
প্রাপ্যতায প্ররতদফদন (দগদজদর্ি
কভটকতটাদদয নক্ষদত্র)

নফা প্রদাদনয ভয়ীভা

ক) নন-নগদজদর্ি
কভটচাযীদদয নক্ষদত্র: ৫
কভটরদফ
ি) নগদজদর্ি কভটকতটাদদয
নক্ষদত্র: ৭ কভটরদফ

৩) রাফ যক্ষণ কভটকতটা, ননৌরযফন ভন্ত্রণারয় কর্তটক প্রদি ছুটি
প্রাপ্যতায প্রতযনয়নত্র (নন নগদজদর্ি
কভটচাযীদদয নক্ষদত্র), প্রারিস্থান:
রাফযক্ষণ কভটকতটায কাম টারয়
২

ভরজটত ছুটি (ফর: ফাাংরাদদ)

ধদফদন াওয়ায য
(ক) রনধ টারযত ছুটি রফরধভারা,
১৯৫৯ ভনুমায়ী রনস্পরি কদয
যকারয ধদদ জারয।
(ি) যকায কর্তটক ভদয় ভদয়
জারযকৃত রফদদ ভ্রভদণয ভনুভরত
ও ধনুলাংরগক রনদদ টনা ভনুমায়ী
ভঞ্জুরয জ্ঞাণ।

১) াদা কাগদজ ধদফদনত্র
২) রনধ টারযত পযদভ প্রধান রাফযক্ষণ
কভটকতটা কর্তটক প্রদি ছুটি প্রাপ্যতায
প্ররতদফদন (দগদজদর্ি কভটকতটাদদয
নক্ষদত্র)
৩) রাফযক্ষণ কভটকতটা, ননৌ-রযফন
ভন্ত্রণারয় কর্তটক প্রদি ছুটি প্রাপ্যতায
প্রতযনয়নত্র (নন নগদজদর্ি কভটচাযীদদয
নক্ষদত্র), প্রারিস্থান: রাফ যক্ষণ
কভটকতটায কাম টারয়
৪) ব্যরিগত কাযদণ
যকারয/স্বায়ত্বারত াংস্থায ৩য় নগ্রি
ও তদুবট নগ্রদিয কভটকতটাদদয রফদদ
ভ্রভদণয ধদফদনত্র
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রফনামূদল্য

ক) নন-নগদজদর্ি
কভটচাযীদদয নক্ষদত্র: ৫
কভটরদফ
ি) নগদজদর্ি কভটকতটাদদয
নক্ষদত্র: ৭ কভটরদফ

দারয়ত্বপ্রাি কভটকতটা
(নাভ, দরফ, নপান ও ই-নভইর)
ননৌ-রযফন ভন্ত্রণারয় এফাং দিয/াংস্থায ৩য় ও
তদুবট নগ্রি ভুি কভটকতটাদদয জন্য
জনাফ নারদ-পর-নভাস্তাক
ররনয়য কাযী রচফ
নপান : ৯৫১৫৫৫১
ই-নভইর :
sas.admin1@mos.gov.bd
রফধইিরিপটিএ’য জন্য
জনাফ নভাোঃ ধদনায়ারুর ইরাভ
পরচফ
নপান : ৯৫৪৬০৭২
ই-নভইর :
anwarsaspd@yahoo.com
রফধইিরিপটির’য জন্য
জনাফ এ.টি.এভ. ধজারুর ইরাভ
ররনয়য কাযী রচফ
নপান : ৯৫৪০৫১৬
ই-নভইর : sas.tc@mos.gov.bd
চট্টগ্রাভ ফ্দরয কর্তটদক্ষয জন্য
জনাফ নভাোঃ ধফদু ছািায
যুগ্মরচফ
নপান : ৯৫১৫১৮৫
ই-নভইর : sattarnet552@gmail.com
ভাংরা ফ্দরয কর্তটক্ষ
জনাফ নভাোঃ ধফদু ছািায
রচফ

৩

৪

৫

শ্রার্তর রফদনাদন ছুটি

াধাযণ বরফষ্য তরফর দত
ভরগ্রভ ভঞ্জুরয

রদরকন নগ্রি/র্াইভদের
ভঞ্জুরয

১) াদা কাগদজ ধদফদনত্র
২) রনধ টারযত পযদভ প্রধান রাফ যক্ষণ
কভটকতটা কর্তটক প্রদি ছুটি প্রাপ্যতায
প্ররতদফদন (দগদজদর্ি কভটকতটাদদয
নক্ষদত্র), প্রারিস্থান: রাফ যক্ষণ
কভটকতটায কাম টারয়
৩) রাফ যক্ষণ কভটকতটা, ননৌ-রযফন
ভন্ত্রণারয় কর্তটক প্রদি ছুটি প্রাপ্যতায
প্রতযনয়নত্র (নন-নগদজদর্ি কভটচাযীদদয
নক্ষদত্র)

রফনামূদল্য

ধদফদন াওয়ায য াধাযণ
বরফষ্য তরফর রফরধভারা ১৯৭৯
ভনুমায়ী পযুি কর্তটদক্ষয
ট ও প্রারনক ক্ষভতা
(ধরথক
ভনুমায়ী) যকারয ধদদ জারয
কযা য়।

১) রনধ টারযত পযদভ নগদজদর্ি/নননগদজদর্ি)
২) াধাযণ বরফষ্য তরফদর ফ টদল
জভাকৃত ভদথ টয রাফ রফফযণী(প্রধান
রাফযক্ষণ কভটকতটা কর্তটক প্রদি) (মূর
কর, ভঞ্জুরয ধদদ জারযয য
নপযতদমাগ্য)

রফনামূদল্য

ধদফদন াওয়ায য যকায
রনধ টারযত করভটিয বায় পস্থান
কযা য়। করভটিয সুারযদয
রবরিদত পযুি কর্তটদক্ষয
ভনুদভাদনক্রদভ ভঞ্জুরয ধদদ
জারয ।

১) াদা কাগদজ ধদফদনত্র
২) ফারল টক নগানীয় ভনুদফদন (২য়
নশ্রণীয কভটকতটাদদয রদরকন নগ্রি
ভঞ্জুরযয নক্ষদত্র ৫ ফছদযয এরধয
এফাং ২য়/৩য় নশ্রণীয
কভটকতটা/কভটচাযীদদয নক্ষদত্র
র্াইভদের ৫ ফছদযয এরধয)
১) াদা কাগদজ ধদফদনত্র
২) ারনাগাদ ফারল টক নগানীয়
প্ররতদফদন (দদান্নরতয নক্ষদত্র ০১ ফছয
এফাং যারয রনদয়াদগয নক্ষদত্র ০২
ফছদযয এরধয)

রফনামূদল্য

১) ভরিত যকারয নর্ররদপান
নীরতভারা-২০০৪ এয রনধ টারযত ছদক
ধদফদন

রফনামূদল্য

ধদফদন াওয়ায য ার্তর
রফদনাদনবাতা রফরধভারা, ১৯৭৯
ভনুমায়ী রনস্পরি কদয যকারয
ধদদ জারয ।

৬

চাকরয স্থায়ীকযণ

ধদফদন াওয়ায য াংরিি
রনদয়াগ রফরধভারা ভনুমায়ী পযুি
কর্তটদক্ষয ভনুদভাদনক্রদভ
যকারয ধদদ জারয কযা য়।

৭

ভন্ত্রণারদয়য কভটকতটাদদয
ধফারক ও দািরযক
নর্ররদপান াংদমাগ ব্যফস্থা

ভরিত যকারয নর্ররদপান
নীরতভারা-২০০৪ ভনুমায়ী ব্যফস্থা
গ্রণ
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রফনামূদল্য

ক) নন-নগদজদর্ি
কভটচাযীদদয নক্ষদত্র: ৫
কভটরদফ
ি) নগদজদর্ি কভটকতটাদদয
নক্ষদত্র: ৭ কভটরদফ

ক) নন-নগদজদর্ি
কভটচাযীদদয নক্ষদত্র: ৫
কভটরদফ
ি) নগদজদর্ি কভটকতটাদদয
নক্ষদত্র: ৫ কভটরদফ

ক) নন-নগদজদর্ি
কভটচাযীদদয নক্ষদত্র:
১০ কভটরদফ
ি) রিতীয় নশ্রণীয
নগদজদর্ি কভটকতটাদদয
নক্ষদত্র: ১০ কভটরদফ
ক) নন-নগদজদর্ি
কভটচাযীদদয নক্ষদত্র: ৫
কভটরদফ
ি) রিতীয় নশ্ররণয
নগদজদর্ি কভটকতটাদদয
নক্ষদত্র: ৭ কভটরদফ
১৫ কাম টরদফ

নপান : ৯৫৪০৪৪৬
ই-নভইর : sattar5919@gmail.com
জাাজ ািায জন্য
নভাোঃ মুরদুর ইরাভ
পরচফ
নপান : ৯৫৫০৭৮৬
ই-নভইর :
muhidul_islam@yahoo.com
ায়যা ফ্দরয কর্তটদক্ষয জন্য
ি. এ নক এভ ধজাদুয যভান
পরচফ
নপান : ৯৫৪৫৬৬৪
ই-নভইর : azadurh@gmail.com
ফাাংরাদদ ররাং কদটাদযন এয জন্য
জনাফ নভা: নজরুর ইরাভ
কাযী রচফ
নপান : ৯৫৭৬৫০০
ই-নভইর :
nazrulsr1968@gmail.com
ফাাংরাদদ স্থরফ্দরয কর্তটক্ষ এয জন্য
জনাফ নভাোঃ াইফুর ইরাভ
পরচফ
নপান : ৯৫১৪৪৭৬
ই-নভইর :
munnasyera@gmail.com
জাতীয় নদীযক্ষা করভন এয জন্য
কাজী নজরুর ইরাভ
পরচফ
নপান: ৯৫৫৯১৯২
মুদ া নপান : 0171৩৪৭৭৫৪০
ই-নভইর :

ননৌ-রযফন ভন্ত্রণারয় এফাং
ধওতাধীন দিয/ ভরধদিদযয
নকার্াভুি কভটকতটা/
কভটচাযীদদয ভনুূলদর যকারয
ফাা ফযাদ্দ

যকারয ফাা ফযাদ্দ নীরতভারা
১৯৮২ ভনুমায়ী ধদফদদনয
নপ্ররক্ষদত ফযাদ্দত্র ইসুযন

৮

ভন্ত্রণারদয়য কভটচাযীদদয জন্য
গৃ রনভটাণ, ঋণ ও ভরগ্রভ

প্রস্তাফ ও চারদা নভাতাদফক
মথামথ কর্তটদক্ষয ভনুদভাদনক্রদভ
যকারয ধদদ জারযয ভাধ্যদভ

৯

ভন্ত্রণারদয়য কভটচাযীদদয জন্য
করম্পপর্ায ঋণ ও ভরগ্রভ

প্রস্তাফ ও চারদা নভাতাদফক
মথামথ কর্তটদক্ষয ভনুদভাদনক্রদভ
যকারয ধদদ জারযয ভাধ্যদভ

১০

ভন্ত্রণারদয়য কভটচাযীদদয জন্য
নভার্যগারড় ঋণ ও ভরগ্রভ

প্রস্তাফ ও চারদা নভাতাদফক
মথামথ কর্তটদক্ষয ভনুদভাদনক্রদভ
যকারয ধদদ জারযয ভাধ্যদভ

১১

ভন্ত্রণারদয়য কভটচাযীদদয জন্য
নভার্যাইদকর ঋণ ও ভরগ্রভ

প্রস্তাফ ও চারদা নভাতাদফক
মথামথ কর্তটদক্ষয ভনুদভাদনক্রদভ
যকারয ধদদ জারযয ভাধ্যদভ

১২

ননন দাফী রনষ্পরিকযণ

প্রস্তাফ ও চারদা নভাতাদফক
মথামথ কর্তটদক্ষয ভনুদভাদনক্রদভ
যকারয ধদদ জারযয ভাধ্যদভ

১) ভনুমায়ী রনধ টারযত পযদভ ধদফদন
২) মূর নফতদনয প্রতযনয়ন ত্র
(প্রারি স্থানোঃ স্ব স্ব দিদযয রাফ
ািা)

রফনামূদল্য

১) ধদফদন ত্র
২) রনধ টারযত পযভ
৩) নন-জুরিরয়ার িযনাম্প
৪) Offer Letter
১) ধদফদন ত্র
২) রনধ টারযত পযভ
৩) নন-জুরিরয়ার িযনাম্প
৪) Offer Letter
১) ধদফদন ত্র
২) রনধ টারযত পযভ
৩) নন-জুরিরয়ার িযনাম্প
৪) Offer Letter
১) ধদফদন ত্র
২) রনধ টারযত পযভ
৩) নন-জুরিরয়ার িযনাম্প
৪) Offer Letter

রফনামূদল্য

৭ কাম টরদফ

রফনামূদল্য

৭ কাম টরদফ

রফনামূদল্য

৭ কাম টরদফ

রফনামূদল্য

৭ কাম টরদফ

১) রনধ টারযত ধদফদনত্র
২) ই, এর, র, র
৩) াদার্ ট াইজ ছরফ (৫ কর)
৪) নমুনা স্বাক্ষয ও াদতয াঁচ
ধঙ্গুদরয ছা
৫) পিযারধকায নদত্র
৬) যকাযী ফাায় ফফাকাযীদদয
াংরিি কর নাদাফীত্র
৭) নর্ররদপান নাদাফীত্র
৮) গৃরনভটান ভরগ্রভ/ভর্যগাড়ী
ভরগ্রভ/ভর্যাইদকর ভরগ্রভ নাদাফীত্র

রফনামূদল্য

২ ভা

12

৩০ কাম টরদফ

knazislam89@yahoo.com
নভরযন একাদিরভ এয জন্য
নফগভ নযদফকা সুরতানা
পরচফ
নপান : ৯৫৪০২১৯
ই-নভইর : sasad2@mos.gov.bd
ন্যানার নভরযর্াইভ ইন্সটিটিপর্ এয জন্য
নফগভ নযদফকা সুরতানা
জনাফ নভা: কুতুফ পর ধরভ,
ররনয়য
কাযী কাযী
রচফ রচফ
নপান
নপান :: ৯৫৪০২১৯
৯৫১৪৮৮৫
ই-নভইর
ই-নভইর: :sasad2@mos.gov.bd
নপান :
kutub_pabna@yahoo.com
৯৫৭৪৪৬১
ই-নভইর : sasad2@mos.gov.bd

রফধইিরিপটিএ’য জন্য
জনাফ নভাোঃ ধদনায়ারুর ইরাভ
পরচফ
নপান : ৯৫৪৬০৭২
ই-নভইর :
anwarsaspd@yahoo.com
রফধইিরিপটির’য জন্য
জনাফ এ.টি.এভ. ধজারুর ইরাভ
ররনয়য কাযী রচফ
নপান : ৯৫৪০৫১৬
ই-নভইর : sas.tc@mos.gov.bd

চট্টগ্রাভ ফ্দরয কর্তটদক্ষয জন্য
জনাফ নভাোঃ ধফদু ছািায
যুগ্মরচফ
নপান : ৯৫১৫১৮৫
ই-নভইর : sattarnet552@gmail.com
ভাংরা ফ্দরয কর্তটক্ষ
জনাফ এ.টি.এভ. ধজারুর ইরাভ
ররনয়য কাযী রচফ
নপান : ০১৭৩২৫২৭১৭০
ই-নভইর : azharul16299@gmail.com
জাাজ ািায জন্য
নভাোঃ মুরদুর ইরাভ
পরচফ
নপান : ৯৫৫০৭৮৬
ই-নভইর :
muhidul_islam@yahoo.com
ায়যা ফ্দরয কর্তটদক্ষয জন্য
ি. এ নক এভ ধজাদুয যভান
পরচফ
নপান : ৯৫৪৫৬৬৪
ই-নভইর : azadurh@gmail.com
ফাাংরাদদ ররাং কদটাদযন এয জন্য
জনাফ নভা: নজরুর ইরাভ
কাযী রচফ
নপান : ৯৫৭৬৫০০
ই-নভইর :
nazrulsr1968@gmail.com
ফাাংরাদদ স্থরফ্দরয কর্তটক্ষ এয জন্য
জনাফ নভাোঃ াইফুর ইরাভ
পরচফ
নপান : ৯৫১৪৪৭৬
ই-নভইর :
munnasyera@gmail.com
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জাতীয় নদীযক্ষা করভন এয জন্য
কাজী নজরুর ইরাভ
পরচফ
নপান: ৯৫৫৯১৯২
মুদ া নপান : 0171৩৪৭৭৫৪০
ই-নভইর :
knazislam89@yahoo.com নভরযন
একাদিরভ এয জন্য
নফগভ নযদফকা সুরতানা
পরচফ
নপান : ৯৫৪০২১৯
ই-নভইর : sasad2@mos.gov.bd
ন্যানার নভরযর্াইভ ইন্সটিটিপর্ এয জন্য
নফগভ নযদফকা সুরতানা
পরচফ
নপান : ৯৫৪০২১৯
ই-নভইর : sasad2@mos.gov.bd

৩) ধনায কাদছ ধভাদদয প্রতযনাা
ক্ররভক

প্ররতশ্রুত/কারিত নফা প্রারিয রদক্ষযন কযণীয়

১)

স্বয়াংম্পূণ ট ধদফদন জভা প্রদান

২)

ঠিক ভাধ্যদভ প্রদয়াজনীয় নফামূল্য রযদাধ কযা

৩)

াক্ষাদতয জন্য রনধ টারযত ভদয়য পূদফ টই পরস্থত থাকা
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৪) ভরবদমাগ প্ররতকায ব্যফস্থানা (GRS)
নফা প্রারিদত ভন্তুি দর দারয়ত্বপ্রাি কভটকতটায দে নমাগাদমাগ করুন। তায কাছ নথদক ভাধান াওয়া না নগদর রনদনাি দ্ধরতদত নমাগাদমাগ কদয ধনায ভস্যা ভফরত করুন।
ক্ররভক কিন নমাগাদমাগ কযদফন

১.

দারয়ত্বপ্রাি কভটকতটা ভাধান
রদদত না াযদর

কায দে নমাগাদমাগ
কযদফন

নমাগাদমাদগয ঠিকানা

ভরবদমাগ রনষ্পরি কভটকতটা
(ভরনক)

জনাফ নভাোঃ ভনর চন্দ্র দা
যুগ্মরচফ
নপান : ৯৫১৫১৮৫
ই-নভইর : anoldas@yahoo.com

রনষ্পরিয
ভয়ীভা

৩ ভা

GRS নপাকার দয়ন্ট কভটকতটা
জনাফ নভাোঃ
ভরতরযি রচফ
১ ভা
নপান: ৯৫৪৯১১৫
ই-নভইর:
hossainsha2004@yahoo.com
ওদয়ফ নার্ টার: www.mos.gov.bd

২.

ভরবদমাগ রনষ্পরি কভটকতটা
রনরদ টি ভদয় ভাধান রদদত না
াযদর

ধরর কভটকতটা

৩.

GRS নপাকার দয়ন্ট রনরদ টি
ভদয় ভাধান রদদত ব্যথ ট দর

ভরন্ত্ররযলদ রফবাদগয
ভরবদমাগ ব্যফস্থানা নর
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ভরবদমাগ গ্রণ নকন্দ্র
৫ নাং নগইর্, ফাাংরাদদ রচফারয়, ঢাকা
ওদয়ফ: www.grs.gov.bd

৩ ভা

