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কফা প্রদান প্রলতশ্রুলত (Citizen’s Charter) 

 

 

১.  রূ ল্প (Vision)  ালবরক্ষ্য (Mission)  

 

রূ ল্প (Vision):  কদয়য ফ পত্র লনযফলিন্নবায়ফ য ায লনধ পালযত মূয়ে ভানম্মত কয়রালরোভ ণ্য এফাং লফভায়নয জ্বারালন  

    কতর (কজে এ-১) যফযায়য ভাধ্যয়ভ কদয় জ্বারালন লনযাত্তা লনলিত যণ। কদয়য কৃলল উৎাদন বৃলিয     

    রয়ক্ষ্য াযায়দয় লযয়ফফান্ধফ  ভানম্মত কৃলল যাাোলন  (Agrochemicals) ণ্য যফযা      

    কজাযদায যণ।   

ালবরক্ষ্য (Mission): 

 কয়রালরোভজাত ণ্য ক্রে, ভজুদ, লফতযণ  সুষ্ঠু ব্যফস্থানায ভাধ্যয়ভ কদয় জ্বারালন কতয়রয যফযা লনলিত যণ ; 

 কয়রালরোভ াংলিষ্ট াফ াঠায়ভায উন্নেন; 

 লফণন  লযচারন  াম পক্রয়ভয াঅধুলন ী যণ; 

 ফাজায চালদায ায়থ লভর কযয়ে উদ্ভাফনী ব্যফা নীলত এফাং য়ণ্যয ফহুমুলেতা াঅনেন ; 

 লফভায়নয জ্বারালন লয়য়ফ াঅন্তজপালত  ভানম্পন্ন কজে এ-১ াঅধুলন  িলতয়ত লনযলফলিন্নবায়ফ কদী  লফয়দী উয় াজাায়জ যফযা লনলিত যণ ;  

 কৃলল যাাোলন  াঅভদালন, উৎাদন, ণ্য ভজুদ, লফতযণ  সুষ্ঠু ব্যফস্থানায ভাধ্যয়ভ াযায়দয় যফযায়য রয়ক্ষ্য প্রয়োজনীে ব্যফস্থা গ্রন।    

  

১ 



২. প্রলতশ্রুত কফামূ 

২.১) নাগলয  কফাাঃ 

ক্রলভ  

নাং 
কফায নাভ কফা প্রদান িলত প্রয়োজনীে  াগজত্র এফাং 

প্রালিস্থান 
কফাযমূে  এফাং লযয়াধ 

িলত 
কফা প্রদায়নয ভেীভা দালেত্বপ্রাি  ভ প তপা 

১. কদয়য ফ পত্র য ায 

লনধ পালযত মূয়ে ঠি  

লযভায় ভানম্মত 

কয়রালরোভ ণ্য 

লনযফলিন্নবায়ফ 

যফযা  লফক্রে 

লনলিত যণ। 

লপলরাং কেন লডরায/ 

এয়জলি, প্যা ড য়েন্ট 

লডরায  কভলযন লডরায 

লনয়োয়গয ভাধ্যয়ভ। 

প্রয়মাজয কক্ষ্য়ত্র য াযী  

ক াম্পালনয াবযন্তযীণ 

লনেভানুমােী ক াম্পালনয 

প্রধান  াম পারে  র 

াঅঞ্চলর  ালপমূয় 

াো মাে। 

য ায লনধ পালযত মূয়ে ালগ্রভ 

লযয়াধ ায়য়ক্ষ্ এফাং চুলি 

ানুমােী ফা ীয়ত ণ্য 

যফযা। 

কক্রতায চালদানুমােী ১) জনাফ কায়র াঅব্দুল্লাহ  

ভাব্যফস্থা  (লফণন), কডালপ, চটগ্রাভ 

কভাফাাআরাঃ ০১৭৭৭৭০৩৩২০ 

াআয়ভাআর- soabpocl@gmail.com 

২) জনাফ কভাাঃ াআব্রালভ ালভদুয যভান 

 াযী- ভাব্যফস্থা  (লফক্রে), ঢা া 

কভাফাাআরাঃ ০১৭৭৭৭০৩৩৫৫ 

াআয়ভাআর-agmsalesdhaka.pocl@gmail.com 

৩) জনাফ এভ.এভ. ভলজবুয যভান 

 াযী- ভাব্যফস্থা  (লজএ), ঢা া 

কভাফাাআরাঃ ০১৭৭৭৭০৩৩৯২ 

াআয়ভাআর- mmmrpocl@gmail.com 

৪) জনাফ কে াঅর ভামুন 

 াযী- ভাব্যফস্থা  (লফক্রে), খুরনা 

কভাফাাআরাঃ ০১৭৭৭৭০৩৩৫৮ 

াআয়ভাআর-

agmkhulna.pocl@gmail.com 

৫) জনাফ মুাম্মদ কযাভান কচৌধুযী 

 াযী- ভাব্যফস্থা  (লফক্রে), চটগ্রাভ 

কভাফাাআরাঃ ০১৭৭৭৭০৩৩৫৯ 

াআয়ভাআর- agmsctg.pocl@gmail.com 

৬) জনাফ কভাাঃ লজোউর  লযভ 

 াযী- ভাব্যফস্থা  (লডলফ), কড ালপ, চটগ্রাভ 

কভাফাাআরাঃ ০১৭৭৭৭০৩৩৮৮ 

াআয়ভাআর- zkarim.mainu@gmail.com 
৭) জনাফ ালযছ াঅয়ভদ য ায 

 াযী- ভাব্যফস্থা  (লফক্রে), ফগু া 

কভাফাাআরাঃ ০১৭৭৭৭০৩৪২২ 

াআয়ভাআর 

agmpadma.bogra@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

২. মানফায়নয জন্য 

াঅন্তজপালত  ভায়নয 

লুলব্রয় ন্ট যফযা  

লফক্রে লনলিত যণ। 

লপলরাং কেন  লডরায/ 

এয়জলি, প্যা ড য়েন্ট 

লডরায  লুফ লডরায 

লনয়োয়গয ভাধ্যয়ভ। 

ক াম্পালনয প্রধান 

 াম পারে  র াঅঞ্চলর  

ালপমূয় াো মাে। 

ালগ্রভ মূে লযয়াধ ায়য়ক্ষ্ 

ণ্য যফযা। 

কক্রতায চালদানুমােী 

৩. এরললজ গ্যা লফক্রে এরললজ লডরায লনয়োয়গয 

ভাধ্যয়ভ। 

প্রয়মাজয কক্ষ্য়ত্র য াযী  

ক াম্পালনয াবযন্তযীণ 

লনেভানুমােী ক াম্পালনয 

প্রধান  াম পারে  র 

াঅঞ্চলর  ালপমূয় 

াো মাে। 

য ায লনধ পালযত মূয়ে ালগ্রভ 

লযয়াধ ায়য়ক্ষ্ এফাং চুলি 

ানুমােী ফা ীয়ত ণ্য 

যফযা। 

কক্রতায চালদানুমােী 

৪. ডাাআয়যক্ট লফজয়ন এয 

ভাধ্যয়ভ  র প্র ায 

কয়রালরোভ ণ্য  

লুফ ায়ের যফযা  

লফক্রে লনলিত যণ। 

প্রলতযক্ষ্া ফালনী, াঅধা-

াভলয  ফালনী, কযরয়ে, 

ললডলফ, ফন্দয, লটি 

 য় পায়যন   র 

য াযী, কফয াযী  

স্বােত্তালত প্রলতষ্ঠায়ন 

যালয ণ্যলফক্রে। 

প্রয়মাজয কক্ষ্য়ত্র য াযী  

ক াম্পালনয াবযন্তযীণ 

লনেভানুমােী ক াম্পালনয 

প্রধান  াম পারে  র 

াঅঞ্চলর  ালপমূয় 

াো মাে। 

ালগ্রভ মূে লযয়াধ ায়য়ক্ষ্ 

ণ্য যফযা। 

কক্রতায চালদানুমােী 

৫. গ্রা   কবািা 

ম পায়ে কয়রালরোভ 

ণ্য  লুলব্রয় ন্ট 

ম্পয় প জন 

য়চতনতা। 

বা, কলভনায, প্রলক্ষ্ণ  

ো প এয ভাধ্যয়ভ। 

ক াম্পালন  র্তপ  

লযচালরত। 

লফনামূয়ে যালয 

২ 
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ক্রলভ  

নাং 
কফায নাভ কফা প্রদান িলত প্রয়োজনীে  াগজত্র এফাং 

প্রালিস্থান 
কফাযমূে  এফাং লযয়াধ 

িলত 
কফা প্রদায়নয ভেীভা দালেত্বপ্রাি  ভ প তপা 

৬. কয়রালরোভ য়ণ্যয 

ভান মাচাাআ। 

লবলজয়রি টিয়ভয ভাধ্যয়ভ 

লপলরাং কষ্টন/ এয়জলি, 

প্যা ড য়েন্ট লডরায য়ত 

কয়রালরোভ য়ণ্যয নমুনা 

াংগ্র, গুণগতভান যীক্ষ্া, 

লযভা মাচাাআ যণ 

াআতযালদ। 

ক াম্পালন  র্তপ  

লযচালরত। 

লফনামূয়ে যালয ক্রলভ  নাং ১ কথয়  ৫ এয ানুরু 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

৭.  ালযগযী যাভ প 

প্রদান 

লুফ ায়েয়রয প্রয়োগলফলধ, 

 র াযোনাে াংযক্ষ্ণ 

িলত  এ াংক্রান্ত উদূ্ভত 

ভস্যায ভাধান। 

ক াম্পালন  র্তপ  

লযচালরত। 

লফনামূয়ে যালয 

৩ 



ক্রলভ  

নাং 
কফায নাভ কফা প্রদান িলত প্রয়োজনীে  াগজত্র এফাং 

প্রালিস্থান 
কফাযমূে  এফাং লযয়াধ 

িলত 
কফা প্রদায়নয ভেীভা দালেত্বপ্রাি  ভ প তপা 

০৮. লফভান ফন্দয মূয় 

লনযফলিন্নবায়ফ 

য ায লনধ পালযত 

মূয়ে কদী লফয়দী 

লফভান াংস্থায়  

লফভায়নয/ 

উয় াজাায়জয  

জ্বারালন  কতর (কজে 

এ-১) যফযা 

লনলিত যণ। 

ফতপভায়ন দুাআটি  িলতয়ত  

কক্রতাগনয়   জ্বারালন কতর 

(কজে এ-১) প্রদান  যা 

োঃ 

১। াাআয়েন্ট রাাআন দ্বলত 

এফাং 

২। লযফুয়েরায এয 

ভাধ্যয়ভ। 

ক াম্পালনয প্রধান  াম পারে, 

চটগ্রাভ, 

মযত াাজারার 

াঅন্তপজালত  লফভান ফন্দয , 

ঢা া,  

া াঅভানত াঅন্তপজালত  

লফভান ফন্দয , চটগ্রাভ,  

ভানী াঅন্তপজালত  লফভান 

ফন্দয, লয়রে। 
 

ব্যাাংয় য ভাধ্যয়ভ ২৪ ঘন্টা ১) জনাফ কভাাঃ াঅবু ায়র াআ ফার 

ভাব্যফস্থা  (লযচারন  লয ল্পনা), কডালপ, চটগ্রাভ 

কভাফাাআরাঃ ০১৭৭৭৭০৩৩০৭ 

াআয়ভাআর- salehiqbal@gmail.com 

২) জনাফ কায়র াঅব্দুল্লাহ  

ভাব্যফস্থা  (লফণন), কডালপ, চটগ্রাভ 

কভাফাাআরাঃ ০১৭৭৭৭০৩৩২০ 

াআয়ভাআর- soabpocl@gmail.com 

৩) কভাাম্মদ ভাবুবুর াঅরভ 

উ-ভাব্যফস্থা  (এলবয়েন) 

মযত াাজারার াঅন্তজপালত  লফাভান ফন্দয, ঢা া। 
কভাফাাআরাঃ ০১৭৭৭৭০৩৩২৪ 

াআয়ভাআর- padma27735@yahoo.com 

৪) লযাজ উলিন াঅয়ভদ 

-ভাব্যফস্থা  (এলবয়েন), 

া াঅভানত াঅন্তজপালত  লফাভান ফন্দয, ঢা া। 

কভফাাআরাঃ ০১৭৭৭৭০৩৩৯৭ 

াআয়ভাআর- 

ahmed.sirajuddin67@gmail.com 

৫) কভাাঃ  াভরুর াআরাভ ভ ূঁাআো 

ব্যফস্থা  (লাফ), 

মযত াাজারার াঅন্তজপালত  লফাভান ফন্দয, ঢা া। 

কভফাাআরাঃ ০১৭৭৭৭০৩৪০৭ 

াআয়ভাআর- i.kamrulpocl@gmail.com 

৬) কভাাঃ কভা য়দুর াআরাভ 

ব্যফস্থা  (ল উল) 

মযত াাজারার াঅন্তজপালত  লফাভান ফন্দয, ঢা া। 
কভফাাআরাঃ ০১৭৭৭৭০৩৪১০ 

াআয়ভাআর- moksedulpocl@gmail.com 

৭) দ পায কভাাঃ াঅরভ 

ব্যফস্থা  (এাআচএএাআ), 

া াঅভানত াঅন্তজপালত  লফাভান ফন্দয, চটগ্রাভ। 
কভফাাআরাঃ ০১৭৭৭৭০৩৪১২ 

াআয়ভাআর- alampocl24@gmail.com 
৮) কভাাম্মদ ালভদুল্লা ায়দ  

উ-ব্যফস্থা  (এলবয়েন), 

মযত াাজারার াঅন্তজপালত  লফাভান ফন্দয, ঢা া। 

কভফাাআরাঃ ০১৭৭৭৭০৩৪৫৩ 

াআয়ভাআর- sadeqhamidullah@gmail.com 
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ক্রলভ  

নাং 
কফায নাভ কফা প্রদান িলত প্রয়োজনীে  াগজত্র এফাং 

প্রালিস্থান 
কফাযমূে  এফাং লযয়াধ 

িলত 
কফা প্রদায়নয ভেীভা দালেত্বপ্রাি  ভ প তপা 

৯. কদয়য ফ পত্র 

ভানম্পন্ন লনয়ব পজার 

কৃলল যাােলন  ণ্য 

 ানুায যফযা  

লফক্রে লনলিত যণ। 

লযয়ফ   লডরায 

লনয়োয়গয ভাধ্যয়ভ 

প্রয়মাজয কক্ষ্য়ত্র য াযী  

ক াম্পালনয াবযন্তযীণ 

লনেভানুমােী  ক াম্পালনয 

 র দয দিয 

াঅঞ্চলর   ালপমূয় 

াো মায়ফ। 

লডলড/ ক াড পায/ ক াআন লি 

এয ভাধ্যয়ভ 

কক্রতায চালদা  কৃলল 

কভৌসুভ ানুমােী। 

১) জনাফ কভাাঃ াঅবু ায়র াআ ফার 

ভাব্যফস্থা  (লযচারন  লয ল্পনা), কডালপ, চটগ্রাভ 

কভাফাাআরাঃ ০১৭৭৭৭০৩৩০৭ 

াআয়ভাআর- salehiqbal@gmail.com 

২)জনাফ কায়র াঅব্দুল্লাহ  

ভাব্যফস্থা  (লফণন), কডালপ, চটগ্রাভ 

কভাফাাআরাঃ ০১৭৭৭৭০৩৩২০ 

৩)  জনাফ ভলউর াঅরভ 

 াযী ভাব্যফস্থা  (ক লভ যারস্), ঢা া 

দ্মা ায়ের ক াম্পানী লরলভয়েড 

লফ টিএভল  বফন  (১০ভ তরা), ৭-৯  াযোন  ফাজায, 

ঢা া-১২১২। 

কভাফাাআর নাং-০১৭৭৭৭০৩৩৪২B‡gj-

moshiul.fcc@gmail.com 

4) জনাফ  কভা: তলযকুর াআরাভ 

 াযী ভাব্যফস্থা  (ক লভ যারস্), ঢা া 

কভাফাাআর নাং-০১৭৭৭৭০৩৩৭৩ 

াআয়ভাআর 

tariqulislam1964@yahoo.com 

5)  জনাফ কযজায়ে  লযভ োন 

ব্যফস্থা  বাযপ্রাি (ক লভ যারস্), কুলভল্লা 

কভাফাাআর নাং-০১৭৭৭৭০৩৩৯০ 

াআয়ভাআর 

rekk22265@gmail.com 

6)  জনাফ কভাাঃ াঅব্দুয যলদ 
ব্যফস্থা  (ক লভ যারস্), খুরনা 

কভাফাাআর নাং-০১৭৭৭৭০৩৩৯৬ 

াআয়ভর-abdurrashidpadma@gmail.com 

7)  জনাফ কভা: এানুর   

ব্যফস্থা   (ক লভ যারস্), ফলযার 

কভাফাাআর নাং-০১৭৭৭৭০৩৪০৪ 

াআয়ভাআর 

dmbarisal@gmail.com 

8)  জনাফ এ.লফ.এভ াভসুর ল ফলযো 

ব্যফস্থা  (ক লভ যারস্), ফগু া 

কভাফাাআর নাং-০১৭৭৭৭০৩৩৯১ 

াআয়ভাআর 

kibriapocl@gmail.com 

9)  জনাফ কভাাঃ াঅযভান ভা সুদ 

উ-ব্যফস্থা   ক লভ যারস্), শ্রীভঙ্গর 

কভাফাাআর নাং-০১৭৭৭৭০৪৩২ 

াআয়ভাআর 

amaksud67@gmail.com 

১০) জনাফ লজ এভ ভাযজান াঅরী 

উ-ব্যফস্থা  (ক লভ যারস্), যাংপুয 

কভাফাাআর নাং- ০১৭৭৭৭০৩৪২৩ 

াআয়ভাআর- marzanpocl@gmail.com    

১০. গ্রা   কবািা 

ম পায়ে কৃলল 

যাােলন  ণ্য  

ানুায যফযা  

জন য়চতনতা বৃলি 

 গুণগত ভান 

াফলত  যণ। 

লফক্রে উন্নেন  ভ প ায়ন্ডয 

ভাধ্যভ 

 

প্রয়মাজয কক্ষ্য়ত্র য াযী  

ক াম্পালনয াবযন্তযীণ 

লনেভানুমােী  ক াম্পালনয 

 র দয দিয 

াঅঞ্চলর   ালপমূয় 

াো মায়ফ। 

লনধ পালযত মূয়ে নগয়দ এফাং 

চুলি ানুমােী ফাল য়ত 

কক্রতায চালদা  ফাজায 

লনরূণ। 

১১. কৃলল যাােলন  ণ্য 

 ানুায়যয লফলয়ে 

 ালযগলয যাভ প 

প্রদান। 

কৃলল লফবাগ , লযয়ফ , 

খুচযা লফয়ক্রতা  লযা প 

াগ পানাাআয়জন। 

ক াম্পানীয উন্নেন াোয 

ভাধ্যয়ভ যফযাকৃত 

লফনামূয়ে প্রয়োজন ানুমােী । 

১২. কৃলল যাােলন  

য়ণ্যয গুনগত ভান 

লনলিত  যণ। 

লফক্রে  ভ প তপা  কৃলল 

লফবায়গয ভাধ্যয়ভ 

লযয়ফ   লডরাযয়দয 

কবজার ণ্য  লফক্রে ফয়ন্ধ 

ব্যফস্থা গ্রন  যয়ফ | 

ক াম্পানী   ভ প তপায়দয 

লন ে কথয়  

লফনামূয়ে প্রয়োজন ানুমােী । 

৫ 

mailto:salehiqbal@gmail.com
mailto:amaksud67@gmail.com
mailto:marzanpocl@gmail.com


 
ক্রলভ  

নাং 
কফায নাভ কফা প্রদান িলত প্রয়োজনীে  াগজত্র এফাং 

প্রালিস্থান 
কফাযমূে  এফাং লযয়াধ 

িলত 
কফা প্রদায়নয ভেীভা দালেত্বপ্রাি  ভ প তপা 

১৩.  ভ প তপা লনয়োগ লফলল প্রণীত লনয়োগ 

নীলতভারা/লফলধভারা 

ানুমােী ভন্ত্রণারে,  

 াংস্থা  ক াম্পালনয 

প্রলতলনলধয ভন্বয়ে গঠিত 

লনয়োগ  লভটিয সুালয 

 যফতীয়ত ক াম্পালনয 

লযচারনা ল পয়দয 

ানুয়ভাদনক্রয়ভ লনয়োগ 

প্রদান  যা ে।  

াঅয়ফদন য়ত্রয ায়থ 

লক্ষ্াগত কমাগ্যতা, কাগত 

কমাগ্যতা  ালবজ্ঞতায 

নদত্র  লনয়োগ 

লফজ্ঞলিয়ত ফলণ পত লনধ পালযত 

পযয়ভ াঅয়ফদন  যয়ত ে।  

ফহুর প্রচালযত জাতীে  

স্থানীে দদলন  লত্র াে 

লনয়োগ লফজ্ঞলি প্র া  যা 

ে। 

 

ক-াড পায/লডলড এয ভাধ্যয়ভ প্রয়োজন ানুমােী জনাফ কভাাম্মদ ীদুর াঅরভ 

উ ভাব্যফস্থা  (ভানফ ম্পদ  প্রান) 

কভাফাাআর নাং-০১৭৭৭৭০৩২৯ 

াআ-কভাআর- shahidul86@gmail.com 

 

 

 

১৪  ভ পচাযী/শ্রলভ  

লনয়োগ 

ক াম্পালনয লযচারনা 

ল পয়দয লনয়দ পনা  ানুমােী 

ভন্ত্রণারে,  াংস্থা  

ক াম্পালনয প্রলতলনলধয 

ভন্বয়ে গঠিত লনয়োগ 

 লভটিয সুালয  

যফতীয়ত ক াম্পালনয 

লযচারনা ল পয়দয 

ানুয়ভাদনক্রয়ভ লনয়োগ 

প্রদান  যা ে।   

াঅয়ফদনয়ত্রয ায়থ 

লক্ষ্াগত কমাগ্যতা, কাগত 

কমাগ্যতা  ালবজ্ঞতা 

নদত্র  লনয়োগ 

লফজ্ঞলিয়ত ফলণ পত লনধ পালযত 

পযয়ভ াঅয়ফদন  যয়ত ে।  

ফহুর প্রচালযত জাতীে  

স্থানীে দদলন  লত্র াে 

লনয়োগ লফজ্ঞলি প্র া  যা 

ে। 

ক-াড পায/লডলড এয ভাধ্যয়ভ প্রয়োজন ানুমােী জনাফ কভাাম্মদ ীদুর াঅরভ 

উ ভাব্যফস্থা  (ভানফ ম্পদ  প্রান) 

কভাফাাআর নাং-০১৭৭৭৭০৩২৯ 

াআ-কভাআর- shahidul86@gmail.com 

 

জনাফ  কভাাঃ  াঅলভনুর   

উর্ধ্পতন  ভ প তপা ( ভ পচাযী ম্প প) 

কভাফাাআর নাং-০১৭৭৭৭০৩৫৪১ 

াআ-কভাআর- erc_padmaoil@yahoo.com 
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২.২)  প্রাতষ্ঠালন  কফা  

ক্রলভ  

নাং 

কফায নাভ কফা প্রদান িলত প্রয়োজনীে  াগজত্র এফাং 

প্রালিস্থান 

কফাযমূে  এফাং 

লযয়াধ িলত 

কফা প্রদায়নয ভেীভা দালেত্বপ্রাি  ভ প তপা 

১. লপলরাং কষ্টন 

লনয়োগ 

াঅগ্রী প্রলতষ্ঠায়নয াঅয়ফদন ত্র গ্রয়ণয 

য য ায প্রণীত কগয়জয়েয াঅয়রায়  

ভাঠ ম পায়েয  ভ প তপা  র্তপ  াাআে 

লযদ পন পূফ প  প্রলতয়ফদন প্রস্তুত  যা 

ে। 
 উি প্রলতয়ফদন লপলরাং কেন স্থান 

ম্পল পত নীলতভারায ায়থ ঙ্গলতপূন প 

য়র ক াম্পালনয কফাড প বাে 

ানুয়ভাদয়নয জন্য উস্থান   যা ে। 
কফাড প বায ানুয়ভাদয়নয লবলত্তয়ত চু ান্ত 

ানুয়ভাদয়নয জন্য তা লফললয়ত কপ্রযণ 

 যা ে। 
লফলল’য ানুয়ভাদন প্রালিয  য 

প্রস্তালফত লপলরাং কেয়নয ানুকূয়র 

ক াম্পালন  র্তপ  করোয াপ াআনয়েন্ট 

প্রদান  যা ে। প্রস্তালফত লডরায  র্তপ  
স্থানীে কজরা প্রা  য়ত ানালত্ত 

নদ গ্রন, কয়রালরোভ ভজুদ রাাআয়ি 

গ্রণ, লযয়ফ ছা ত্র, পাোয রাাআয়ি 

এফাং     জনদ লফবায়গয ানুকূয়র 

প্রয়োজনীে  াগজত্র  লনভ পাণ  াজ 

ম্পাদয়নয য ক াম্পালন ফযাফয 

প্রস্তালফত লডরায়যয াঅয়ফদয়নয কপ্রলক্ষ্য়ত 

১০ (দ) লদয়নয ভয়ধ্য লডরাযী প্রদান 

 যা ে। াংস্থায ানুয়ভাদন প্রদায়নয 

কদ  ফছয়যয ভয়ধ্য উয়যাি  র  াজ 

ম্পাদন পূফ প  প্রস্তালফত লপলরাং কষ্টনটি  

ফালণলজয  লবলত্তয়ত চালু  যয়ত ে। 

লডরাযল প্রদান ারীন ভয়ে 

ক াম্পালন  াংলিষ্ট লপলরাং কেয়নয 

লডরায়যয ভয়ধ্য “লযয়ের লডরাযল” 

চুলিনাভা ম্পাদন  যা ে।  

প্রস্তালফত জলভয কভৌজা ম্যা  

দলরয়রয তযালেত  ল (লটি 

 য় পায়যন ফা কজরা য  

কৌয এরা াে প্রস্তালফত লপলরাং 

কেন প্রাঙ্গয়ণয ম্মুেবায়গয 

দদঘ পয নুযন্যতভ ২৫ লভোয  

জলভয লযভাণ নুযনতভ ২৬ 

ত  য়ত য়ফ।    ফা 

ভা   , ানুয়ভালদত ফা ফা 

রা  োলভ পনার এফাং কপলযঘাে 

এরা াে প্রস্তালফত লপলরাং কেন 

প্রাঙ্গয়নয ম্মুে বায়গয দদঘ পয 

নুযনতভ ২৫ লভোয  জলভয 

লযভাণ নুযনতভ ৫০ ত  য়ত 

য়ফ)।  

ব্যাাং  স্বিরতা নদত্র , করড 

রাাআয়ি এয তযালেত  ল   

টিাঅাআএন াটি পলপয় ে এয 

তযালেত  ল (লফগত দুাআ 

ফছয়যয প্রলত ফছয  ভয়ক্ষ্ 

৫০,০০০ ো া )। (ঞ্চা াজায 
ভাত্র) ব্যলি ম পায়ে াঅে য  

প্রদায়নয তথ্য ম্বলরত াঅে য 

লফবায়গয প্রতযেন ত্র), 

 ৮  ল াাআে করাঅউে প্ল্যান 

এয তযালেত   ল, 

াঅয়ফদন াযীয ২  ল তযালেত 

ছলফ, নাগলয ত্ব নয়দয 

তযালেত  ল , জাতীে লযচে  

য়ত্রয তযালেত  ল  এফাং 

চালত  র  ডকুয়ভন্ট/ তথ্য 

 ায়য ব্যফস্থানা লযচার  

ফযাফয াঅয়ফদন  যয়ত ে।     

 

লপলরাং কষ্টন লডরাযল 

প্রদান ায়র ৩.০০ রক্ষ্ 

ো া সুদ লফীন জাভানত 

লায়ফ জভা। 

 . াঅয়ফদনত্র প্রালিয য ভাঠ 

ম পায়েয  ভ প তপা  র্তপ  ৩০  (লত্র) 

লদয়নয ভয়ধ্য কড ালপয়  

প্রলতয়ফদন ক  যা ে। 

ে. ভাঠ ম পায়েয  ভ প তপায 

প্রলতয়ফদন লপলরাং কষ্টন স্থায়নয 

ানুকূয়র না য়র তা ৭ (াত) 

লদয়নয ভয়ধ্য াঅয়ফদন াযীয়  

াফলত  যা ে। 

গ. প্রলতয়ফদন লপলরাং কষ্টন 

স্থায়নয ানুকূয়র য়র ৩০ (লত্র) 

লদয়নয ভয়ধ্য কফাড প বাে উস্থান 

 যা ে। 

ঘ. কফাড প ানুয়ভাদয়নয য দ্রুততভ 

ভয়ে চু ান্ত ানুয়ভাদয়নযজন্য 

লফললয়ত কপ্রযণ  যা ে।  

১) জনাফ কভাাঃ াঅবু ায়র াআ ফার 

ভাব্যফস্থা  (লযচারন  লয ল্পনা), কডালপ, 

চটগ্রাভ 

কভাফাাআরাঃ ০১৭৭৭৭০৩৩০৭ 

াআয়ভাআর- salehiqbal@gmail.com 

২) জনাফ কায়র াঅব্দুল্লাহ  

ভাব্যফস্থা  (লফণন), কডালপ, চটগ্রাভ 

কভাফাাআরাঃ ০১৭৭৭৭০৩৩২০ 

াআয়ভাআর- soabpocl@gmail.com 

৩) জনাফ কভাাঃ াআব্রালভ ালভদুয যভান 

 াযী- ভাব্যফস্থা  (লফক্রে), ঢা া 

কভাফাাআরাঃ ০১৭৭৭৭০৩৩৫৫ 

াআয়ভাআর-

agmsalesdhaka.pocl@gmail.com 

 

৪) জনাফ কে াঅর ভামুন 

 াযী- ভাব্যফস্থা  (লফক্রে), খুরনা 

কভাফাাআরাঃ ০১৭৭৭৭০৩৩৫৮ 

াআয়ভাআর-

agmkhulna.pocl@gmail.com 

 

৫)জনাফ মুাম্মদ কযাভান কচৌধুযী 

 াযী- ভাব্যফস্থা  (লফক্রে), চটগ্রাভ 

কভাফাাআরাঃ ০১৭৭৭৭০৩৩৫৯ 

াআয়ভাআর-agmsctg.pocl@gmail.com 

 

৬) জনাফ ভীয কভাাম্মদ পেয উলিন 

 াযী- ভাব্যফস্থা  (লযয়োআর করড),চটগ্রাভ 

কভাফাাআরাঃ ০১৭৭৭৭০৩৩৮০ 

াআয়ভাআর-mirmfu.pocl@gmail.com 

৭) জনাফ ালযছ াঅয়ভদ য ায 

 াযী- ভাব্যফস্থা  (লফক্রে), ফগু া 

কভাফাাআরাঃ ০১৭৭৭৭০৩৪২২ 

াআয়ভাআর-

agmpadma.bogra@gmail.com 
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ক্রলভ  

নাং 

কফায নাভ কফা প্রদান িলত প্রয়োজনীে  াগজত্র এফাং 

প্রালিস্থান 

কফাযমূে  এফাং 

লযয়াধ িলত 

কফা প্রদায়নয ভেীভা দালেত্বপ্রাি  ভ প তপা 

২. এয়জলি/প্যা 

ড য়েন্ট 

লডরায/ 

এরললজ 

লডরায লনয়োগ 

াঅগ্রী প্রলতষ্ঠায়নয াঅয়ফদনত্র 

গ্রয়ণয য লফলল প্রণীত 

নীলতভারায াঅয়রায়  ভাঠ ম পায়েয 

 ভ প তপা  র্তপ  াাআে 

লযদ পনপূফ প  প্রলতয়ফদন প্রস্তুত  যা 

ে। উি প্রলতয়ফদন লডরাযী 

প্রদায়নয ানুকূয়র য়র 

ভাব্যফস্থা  (লফণন) এয 

সুালযক্রয়ভ ব্যফস্থানা লযচার  

 র্তপ  লনয়োগ প্রদান  যা ে। ভাঠ 

ম পায়েয  ভ প তপায প্রলতয়ফদন 

লডরাযী প্রদায়নয ানুকূয়র না য়র 

তা ৭(াত) লদয়নয ভয়ধ্য 

াঅয়ফদন াযীয়  াফলত  যা ে। 

াঅগ্রী প্রলতষ্ঠায়নয ব্যাাং  

স্বিরতায নদ ত্র , করড 

রাাআয়ি এয তযালেত  ল , 

টিাঅাআ 

এন াটি পলপয় য়েয তযালেত 

 ল, 

কয়রালরোভ ভজুয়দয লনলভয়ত্ত 

লফয়ফায  রাাআয়য়িয 

তযালেত 

 ল, কর য়েয়ন্টয 

করাঅঊে প্ল্যান এয তযালেত 

 ল, 

াঅয়ফদন াযীয ২  ল 

তযালেত ছলফ, 

নাগলয ত্ব নয়দয তযালেত 

 ল, 

জাতীে লযচে  য়ত্রয 

তযালেত  ল এফাং 

চালত  র 

ডকুয়ভন্ট/তথ্য  ায়য 

ব্যফস্থানা লযচার  ফযাফয 

াঅয়ফদন  যয়ত ে। 

এয়জলি/ প্যা ড 

য়েন্ট লডরায এয জন্য 

লটি  য় পায়যন এফাং 

কৌযবা এরা াে 

৫০,০০০/- ো া এফাং  

ান্যান্য াঞ্চয়রয 

কক্ষ্য়ত্র ৩০,০০০/- 

ো া জাভানত লায়ফ 

জভা। 

 . াঅয়ফদনত্র প্রালিয য ভাঠ 

ম পায়েয  ভ প তপা  র্তপ  ৩০  

(লত্র) লদয়নয ভয়ধ্য কড ালপয় 

প্রলতয়ফদন ক  যা ে। 
ে. প্রলতয়ফদন  লডরাযী 

প্রদায়নয ানুকূয়র য়র ৩০ 

(লত্র) লদয়নয ভয়ধ্য ব্যফস্থনা 

লযচার   র্তপ  লডরায লায়ফ 

লনয়োগ ত্র প্রদান  যা ে। 

 

ক্রমিক নং ১ এর অনুরুপ 

৩. ডাাআয়যক্ট 

লফজয়ন এয 

াঅতাে 

কয়রালরোভ 

ণ্য  

লুলব্রয় ন্ট 

লফক্রে 

াঅগ্রী প্রলতষ্ঠানয়  স্ব-স্ব করোযয়ড 

প্যায়ড ব্যফস্থানা লযচার  ফযাফয়য 

করড রাাআয়ি, লফয়ফায  রাাআয়ি,  

ব্যাাং  স্বিরতায নদ , টিাঅাআএন, 

জাতীে লযচেত্র এফাং এপলফলল 

াঅাআ এয নদয়ত্রয  তযালেত  ল   

এফাং চালত  র 

ডকুয়ভন্ট/তথ্য  ায়য াঅয়ফদন 

 যয়ত ে। াঅয়ফদন াযীয  
াঅয়ফদন ত্র গ্রয়ণয য ভাঠ 

ম পায়েয  ভ প তপা  র্তপ  াাআে 

লযদ পনপূফ প  প্রলতয়ফদন প্রস্তুত  যা 

ে। প্রলতয়ফদনটি ব্যফায ানুকূয়র 

য়র মথামথ  র্তপয়ক্ষ্য 

ানুয়ভাদয়নয ায়য়ক্ষ্ ণ্য 

যফযায়য ানুয়ভাদন প্রদান  যা 

ে।   

প্রয়মাজয কক্ষ্য়ত্র য াযী  

ক াম্পালনয াবযন্তযীণ 

লনেভানুমােী ক াম্পালনয 

প্রধান  াম পারে  র 

াঅঞ্চলর  ালপমূয় 

াো মাে। 

 

ালগ্রভ মূে লযয়াধ 

ায়য়ক্ষ্ ণ্য 

যফযা। 

কক্রতায চালদানুমােী  

ক্রমিক নং ১ এর অনুরুপ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৮ 



ক্রলভ  

নাং 

কফায নাভ কফা প্রদান িলত প্রয়োজনীে  াগজত্র এফাং 

প্রালিস্থান 

কফাযমূে  এফাং 

লযয়াধ িলত 

কফা প্রদায়নয ভেীভা দালেত্বপ্রাি  ভ প তপা 

৪. ডাাআয়যক্ট 

লফজয়ন এয 

াঅতাে 

লফটুলভন লফক্রে 

লফলল  র্তপ  ক াম্পালনয ানুকূয়র  

ফযািকৃত গ্রায় য লন ে য়ত 

াঅয়ফদন ত্র গ্রয়ণয য  াম পায়দ 

প্রদান াযী প্রলতষ্ঠান কথয়  মাচাাআ 

পূফ প  লফটুলভন যফযা  যা ে। 

প্রয়মাজয কক্ষ্য়ত্র য াযী  

ক াম্পালনয াবযন্তযীণ 

লনেভানুমােী ক াম্পালনয 

প্রধান  াম পারে  র 

াঅঞ্চলর  ালপমূয় 

াো মাে। 

 

ালগ্রভ মূে লযয়াধ 

ায়য়ক্ষ্ ণ্য 

যফযা। 

কক্রতায চালদানুমােী ১)জনাফ কভাাঃ াঅবু ায়র াআ ফার 

ভাব্যফস্থা  (লযচারন  লয ল্পনা), কডালপ, 

চটগ্রাভ 

কভাফাাআরাঃ ০১৭৭৭৭০৩৩০৭ 

াআয়ভাআর- 

salehiqbal@gmail.com 

২)জনাফ কায়র াঅব্দুল্লাহ  

ভাব্যফস্থা  (লফণন), কডালপ, চটগ্রাভ 

কভাফাাআরাঃ ০১৭৭৭৭০৩৩২০ 

াআয়ভাআর- 

soabpocl@gmail.com 

৩)জনাফ কভাাঃ লজোউর  লযভ 

 াযী- ভাব্যফস্থা  (লডলফ), কড ালপ, চটগ্রাভ 

কভাফাাআরাঃ ০১৭৭৭৭০৩৩৮৮ 

াআয়ভাআর- 

zkarim.mainu@ gmail.com 
 

৪)জনাফ কভাাঃ াঅযাপাতুর াআরাভ 

উধ পতন  ভ প তপা (লডলফ), কডালপ 

কভাফাাআরাঃ ০১৭৭৭৭০৩৫৩১ 

াআয়ভাআর- 

arafatmktg@gmail.com 
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ক্রলভ  

নাং 

কফায নাভ কফা প্রদান িলত প্রয়োজনীে  াগজত্র এফাং 

প্রালিস্থান 

কফাযমূে  এফাং 

লযয়াধ িলত 

কফা প্রদায়নয ভেীভা দালেত্বপ্রাি  ভ প তপা 

৫. লফভান ফন্দয 

মূয় 

লনযফলিন্নবা

কফ য ায 

লনধ পালযত 

মূয়ে কদী 

লফয়দী লফভান 

াংস্থায়  

লফভায়নয/ 

উয় াজাায়জয  

জ্বারালন কতর 

(কজে এ-১) 

যফযা 

লনলিত যণ।  

ফতপভায়ন দুাআটি  িলতয়ত 

কক্রতাগনয়   জ্বারালন কতর (কজে এ-

১) প্রদান  যা োঃ    

১। াাআয়েন্ট রাাআন দ্বলত এফাং  

২। লযফুয়েরায এয ভাধ্যয়ভ।  

ক াম্পালনয প্রধান  াম পারে, 

চটগ্রাভ,   মযত াাজারার 

াঅন্তপজালত  লফভান ফন্দয , 

ঢা া, া াঅভানত 

াঅন্তপজালত  লফভান ফন্দয , 

চটগ্রাভ,  ভানী 

াঅন্তপজালত  লফভান ফন্দয , 

লয়রে।   
 

ব্যাাংয় য ভাধ্যয়ভ ২৪ ঘন্টা ১) জনাফ কভাাঃ াঅবু ায়র াআ ফার 

ভাব্যফস্থা  (লযচারন  লয ল্পনা), কডালপ, 

চটগ্রাভ 

কভাফাাআরাঃ ০১৭৭৭৭০৩৩০৭ 

াআয়ভাআর- 

 salehiqbal@gmail.com 
 

২) জনাফ কায়র াঅব্দুল্লাহ  

ভাব্যফস্থা  (লফণন), কডালপ, চটগ্রাভ 

কভাফাাআরাঃ ০১৭৭৭৭০৩৩২০ 

াআয়ভাআর-  

soabpocl@gmail.com 

৩) কভাাম্মদ ভাবুবুর াঅরভ 

উ-ভাব্যফস্থা  (এলবয়েন) 

মযত াাজারার াঅন্তজপালত  লফাভানফন্দয, ঢা া। 

কভাফাাআরাঃ ০১৭৭৭৭০৩৩২৪ 

াআয়ভাআর- 

 padma27735@yahoo.com 
 

৪) লযাজ উলিন াঅয়ভদ 

-ভাব্যফস্থা  (এলবয়েন), 

া াঅভানত াঅন্তজপালত  লফাভান ফন্দয, ঢা া। 

কভফাাআরাঃ ০১৭৭৭৭০৩৩৯৭ 

াআয়ভাআর- 

ahmed.sirajuddin67@gmail.com 
 

৫) কভাাঃ  াভরুর াআরাভ ভ ূঁাআো 

ব্যফস্থা  (লাফ), 

মযত াাজারার াঅন্তজপালত  লফাভান ফন্দয, ঢা া। 
কভফাাআরাঃ ০১৭৭৭৭০৩৪০৭ 

াআয়ভাআর-  
i.kamrulpocl@gmail.com 

৬) কভাাঃ কভা য়দুর াআরাভ 

ব্যফস্থা  (ল উল) 

মযত াাজারার াঅন্তজপালত  লফাভান ফন্দয, ঢা া। 
কভফাাআরাঃ ০১৭৭৭৭০৩৪১০ 

াআয়ভাআর-  
moksedulpocl@gmail.com 

৭) দ পায কভাাঃ াঅরভ 

ব্যফস্থা  (এাআচএএাআ), 

া াঅভানত াঅন্তজপালত  লফাভান ফন্দয, চটগ্রাভ। 
কভফাাআরাঃ ০১৭৭৭৭০৩৪১২ 

াআয়ভাআর- 

 alampocl24@gmail.com 
 
 

 

৮) কভাাম্মদ ালভদুল্লা ায়দ  

উ-ব্যফস্থা  (এলবয়েন), 

মযত াাজারার াঅন্তজপালত  লফাভান ফন্দয, ঢা া। 
কভফাাআরাঃ ০১৭৭৭৭০৩৪৫৩ 

াআয়ভাআর- sadeqhamidullah@gmail.com     
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ক্রলভ  

নাং 

কফায নাভ কফা প্রদান িলত প্রয়োজনীে  াগজত্র এফাং 

প্রালিস্থান 

কফাযমূে  এফাং 

লযয়াধ িলত 

কফা প্রদায়নয ভেীভা দালেত্বপ্রাি  ভ প তপা 

৬. ফারাাআনা  

লযয়ফ  

লনয়োগ 

াঅগ্রী প্রলতষ্ঠানয়  স্ব-স্ব করোযয়ড 

প্যায়ড ব্যফস্থানা লযচার  ফযাফয়য 

ব্যাাং  স্বিরতায নদ ত্র , করড 

রাাআয়ি, াাআ ালয ফারাাআনা  

লফক্রয়েয রাাআয়ি, 

টিাঅাআএন াটি পলপয় ে,   নাগলয ত্ব 

নদ এফাং  জাতীে লযচে  য়ত্রয 

তযালেত  ল , াঅয়ফদন াযীয ২   ল 

তযালেত ছলফ ,  এফাং চালত  র  

ডকুয়ভন্ট/ তথ্য  ায়য াঅয়ফদন 

 যয়ত ে। াঅয়ফদন াযীয  

াঅয়ফদন ত্র গ্রয়ণয য ভাঠ ম পায়েয   

 ভ প তপা  র্তপ  াাআে লযদ পনপূফ প  

প্রলতয়ফদন প্রস্তুত  যা ে। প্রলতয়ফদনটি 

ব্যফায ানুকূয়র য়র মথামথ 

 র্তপয়ক্ষ্য ানুয়ভাদয়নয ায়য়ক্ষ্ ণ্য  

যফযায়য ানুয়ভাদন প্রদান  যা ে।     

প্রয়মাজয কক্ষ্য়ত্র য াযী  

ক াম্পালনয াবযন্তযীণ 

লনেভানুমােী ক াম্পালনয 

প্রধান  াম পারে  র 

াঅঞ্চলর  ালপমূয় 

াো মাে।  

 

লযয়ফ  লনয়োগ 

  এয জন্য ৫,০০০/- 

(াঁচ হাজার) ো া 
লডলড ভাযপত 

জাভানত লায়ফ জভা  

কনো ে। 

 

প্রাথীত াঅয়ফদন লযয়ফ  

প্রদায়নয ানুকূয়র য়র মথাীঘ্র 

ম্ভফ লযয়ফ  লায়ফ লনয়োগ 

ত্র প্রদান  যা ে। 

১) জনাফ কভাাঃ াঅবু ায়র াআ ফার 

ভাব্যফস্থা  (লযচারন  লয ল্পনা), কডালপ, চটগ্রাভ 

কভাফাাআরাঃ ০১৭৭৭৭০৩৩০৭ 

াআয়ভাআর-  

salehiqbal@gmail.com 

২)জনাফ কায়র াঅব্দুল্লাহ  

ভাব্যফস্থা  (লফণন), কডালপ, চটগ্রাভ 

কভাফাাআরাঃ ০১৭৭৭৭০৩৩২০ 

৩)  জনাফ ভলউর াঅরভ 

 াযী ভাব্যফস্থা  (ক লভ যারস্), ঢা া 

দ্মা ায়ের ক াম্পানী লরলভয়েড 

লফ টিএভল  বফন  (১০ভ তরা), ৭-৯  াযোন  ফাজায, ঢা া-

১২১২। 

কভাফাাআর নাং-০১৭৭৭৭০৩৩৪২ 

াআয়ভাআর- 

moshiul.fcc@gmail.com 

4) জনাফ  কভা: তলযকুর াআরাভ 

 াযী ভাব্যফস্থা  (ক লভ যারস্), ঢা া 

কভাফাাআর নাং-০১৭৭৭৭০৩৩৭৩ 

াআয়ভাআর- 

tariqulislam1964@yahoo.com 

5)  জনাফ কযজায়ে  লযভ োন 

ব্যফস্থা  বাযপ্রাি (ক লভ যারস্), কুলভল্লা 

কভাফাাআর নাং-০১৭৭৭৭০৩৩৯০ 

াআয়ভাআর- 

rekk22265@gmail.com 

6)  জনাফ কভাাঃ াঅব্দুয যলদ 

ব্যফস্থা  (ক লভ যারস্), খুরনা 

কভাফাাআর নাং-০১৭৭৭৭০৩৩৯৬ 

াআয়ভর-abdurrashidpadma@gmail.com 

7)  জনাফ কভা: এানুর   

ব্যফস্থা   (ক লভ যারস্), ফলযার 

কভাফাাআর নাং-০১৭৭৭৭০৩৪০৪ 

াআয়ভাআর- 

dmbarisal@gmail.com 

8)  জনাফ এ.লফ.এভ াভসুর ল ফলযো 

ব্যফস্থা  (ক লভ যারস্), ফগু া 

কভাফাাআর নাং-০১৭৭৭৭০৩৩৯১ 

াআয়ভাআর- 

kibriapocl@gmail.com 

9)  জনাফ কভাাঃ াঅযভান ভা সুদ 

উ-ব্যফস্থা   ক লভ যারস্), শ্রীভঙ্গর 

কভাফাাআর নাং-০১৭৭৭৭০৪৩২ 

াআয়ভাআর- 

amaksud67@gmail.com 

১০) জনাফ লজ এভ ভাযজান াঅরী 

উ-ব্যফস্থা  (ক লভ যারস্), যাংপুয 

কভাফাাআর নাং- ০১৭৭৭৭০৩৪২৩ 

াআয়ভাআর- 

marzanpocl@gmail.com 
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ক্রলভ  

নাং 

কফায নাভ কফা প্রদান িলত প্রয়োজনীে  াগজত্র এফাং 

প্রালিস্থান 

কফাযমূে  এফাং 

লযয়াধ িলত 

কফা প্রদায়নয ভেীভা দালেত্বপ্রাি  ভ প তপা 

৭. কৃলল  ায়জ 

লনয়োলজত 

প্রলতষ্ঠায়নয 

ভাধ্যয়ভ কৃলল 

যাােলন  

ণ্য  

ানুায 

যফযা| 

য াযী, কফয াযী  এনলজ 

প্রলতষ্ঠায়নয ভাধ্যয়ভ 

প্রয়মাজয কক্ষ্য়ত্র য াযী  

ক াম্পালনয াবযন্তযীণ 

লনেভানুমােী  ক াম্পালনয 

 র দয দিয াঅঞ্চলর   

ালপমূয় াো মায়ফ।  

লফনামূয়ে প্রয়োজন ানুমােী ।  

ক্রমিক নং ৬ এর অনুরুপ 

 

১২ 



২.৩) াবযন্তযীণ কফা  

ক্রলভ  

নাং 

কফায নাভ কফা প্রদান িলত প্রয়োজনীে  াগজত্র এফাং প্রালিস্থান কফাযমূে  এফাং লযয়াধ 

িলত 

কফা প্রদায়নয ভেীভা দালেত্বপ্রাি  ভ প তপা 

১. য়দান্নলত  ভ প তপায়দয কক্ষ্য়ত্র লফলল প্রণীত 

য়দান্নলত নীলতভারা ানুমােী 

ভন্ত্রণারে, াংস্থা  ক াম্পালনয 

প্রলতলনলধয ভন্বয়ে গঠিত 

য়দান্নলত   লভটিয সুালয  

যফতীয়ত ক াম্পালনয লযচারনা 

ল পয়দয ানুয়ভাদনক্রয়ভ 

ম্যয়নজয়ভন্ট কগ্রড (এভ-৩ য়ত 

এভ-১ মন্তপ) এফাং ক াম্পালনয 

ব্যফস্থানা লযচারয় য 

ানুয়ভাদনক্রয়ভ ম্যয়নজয়ভন্ট কগ্রড 

(এভ-৭ য়ত কগ্রড এভ-৪ মন্তপ) 

 ভ প তপায়দয য়দান্নলত প্রদান  যা 

ে।  

 ভ পচাযী/ শ্রলভ য়দয কক্ষ্য়ত্র   

ক াম্পালনয লযচারনা ল পদ  

লফলল  র্তপ  ানুয়ভালদত 

য়দান্নলত নীলতভারা ানুমােী  

ভন্ত্রণারে, াংস্থা  ক াম্পালনয 

প্রলতলনলধয ভন্বয়ে গঠিত 

য়দান্নলত  লভটিয সুালয   

যফতীয়ত ক াম্পালনয ব্যফস্থানা 

লযচারয় য ানুয়ভাদনক্রয়ভ  

 ভ পচাযী/শ্রলভ য়দয য়দান্নলত 

প্রদান  যা ে। 

 ভ প তপায়দয ৩ ফৎয এফাং শ্রলভ -

 ভ পচাযীয়দয ৪ ফছয়যয ফালল প  কগানীে 

প্রলতয়ফদন। 

লফনামুয়ে  প্রয়োজন ানুমােী জনাফ কভাাম্মদ ীদুর াঅরভ 

উ ভাব্যফস্থা  (ভানফ ম্পদ  

প্রান) 

কভাফাাআর নাং-০১৭৭৭৭০৩২৯ 

াআ-কভাআরাঃ 

shahidul86@gmail.com 

 
জনাফ কভাাঃ াঅলভনুর   

উর্ধ্পতন  ভ প তপা ( ভ পচাযী ম্প প) 

কভাফাাআর নাং-০১৭৭৭৭০৩৫৪১ 

াআ-কভাআরাঃ 

erc_padmaoil@yahoo.co

m 

 

২. ালজপত/দনলভলত্ত 

/ 

াসুস্থতা/দীঘ পয়ভ

োদী 

াসুস্থতা/ভার্তত্ব

 ারীন ছুটি 

ক াম্পালনয প্রচলরত লনেভানুমােী  

ছুটিয ানুয়ভাদন কদো ে। 
াআ-নলথয ভাধ্যয়ভ জুলনেয  ভ প তপায়দয 

(কগ্রড এভ- ৮ কথয়  এভ-৪) কক্ষ্য়ত্র উ- 

ভাব্যফস্থা  (ভানফ ম্পদ  

প্রান) ফযাফয এফাং ললনেয 

 ভ প তপায়দয (কগ্রড এভ- ৩ কথয়  এভ-

১) কক্ষ্য়ত্র ব্যফস্থানা লযচার  ফযাফয 

াঅয়ফদন  যয়ত ে। শ্রলভ -

 ভ পচাযীয়দয কক্ষ্য়ত্র এভপ্ল্েী লযয়রনস্ 

ালপ, এভ াঅাআ, গুিোর ফযাফয 

ক াম্পালনয লনধ পালযত পযয়ভয ভাধ্যয়ভ 

াঅয়ফদন  যয়ত ে। 

লফনামূয়ে  াঅয়ফদন প্ররালিয ৩ 

 াম পলদফয়য ভয়ধ্য। 
ক্রমিক নং ১ এর অনুরুপ 
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ক্রলভ  

নাং 

কফায নাভ কফা প্রদান িলত প্রয়োজনীে  াগজত্র এফাং প্রালিস্থান কফাযমূে  এফাং লযয়াধ 

িলত 

কফা প্রদায়নয ভেীভা দালেত্বপ্রাি  ভ প তপা 

৩. ফলাঃ ফাাংরায়দ 

ছুটি ভঞ্জুয 

ক াম্পানীয প্রচলরত লনেভ এফাং 

য ায  র্তপ  ভয়ে ভয়ে 

জালযকৃতলফয়দ ভ্রভয়ণয ানুভলত 

াংক্রান্ত প্রজ্ঞান ানুায়য 

 ভ প তপায়দয কক্ষ্য়ত্র ব্যফস্থানা 

 র্তপয়ক্ষ্য সুালযক্রয়ভ 

লফলল’য ানুয়ভাদন ায়য়ক্ষ্ 

ফলাঃ ফাাংরায়দ ছুটি ভঞ্জুয  যা 

ে। 
শ্রলভ / ভ পচাযীয়দয কক্ষ্য়ত্র 

ব্যফস্থানা  র্তপয়ক্ষ্য 

সুলযক্রয়ভ লফলল’য ানুয়ভাদন 

ায়য়ক্ষ্ ফলাঃ ফাাংরায়দ ছুটি 

ভঞ্জুয  যা ে। 

ানুয়ভালদত ালজপত ছুটি ানুয়ভাদয়নয 

পযভ এয  ল   ান্যান্য চালত 

তথ্যালদয  ল  ায়য াআ-নলথয 

ভাধ্যয়ভ াঅয়ফদন  যয়ত ে। 

লফনামূয়ে  াঅয়ফদন প্ররালিয ৩ 

 াম পলদফয়য ভয়ধ্য। 
জনাফ কভাাম্মদ ীদুর াঅরভ 

উ ভাব্যফস্থা  (ভানফ ম্পদ  

প্রান) 

কভাফাাআর নাং-০১৭৭৭৭০৩২৯ 

াআ-কভাআর- 

shahidul86@gmail.com 

 

৪. লচল ৎা ক াম্পালন  াংলিষ্ট ক উ াসুস্থ 

য়র ক াম্পালনয লচল ৎয় য 

যাভ প ানুমােী। 

ক াম্পালনয লচল ৎা াো। লফনামূয়ে  াফ পক্ষ্লন । ১) ডাাঃ কভাাঃ াঅরভগীয কচৌধুযী 

প্রধান লচল ৎা  ভ প তপা 

কভাফাাআর নাং-০১৭৭৭৭০৩৩৩৩ 

াআ-কভাআর-

alampocl67@gmail.com 

২) ডাাঃ কযজাউর  লযভ 

উর্ধ্পতন লচল ৎা  ভ প তপা 

প্রধান স্থানা, গুিোর, চটগ্রাভ। 
কভাফাাআর নাং-০১৭১১৯৮৯৪০৫ 

াআ-কভাআর-

dermatologist.karim@gm

ail.com 

৩) ডাাঃ  কভাাঃ াীন লভো 

লচল ৎা  ভ প তপা, ঢা া। 
কভাফাাআর নাং-০১৭৭৭৭০৩৪৩৮ 

াআ-কভাআর-

mohdshahin2010@gmail.

com 

৪) ডাাঃ  সুফীয দা 

লচল ৎা  ভ প তপা, এাআচএাঅাআএ, ঢা া। 
কভাফাাআর নাং-০১৭৭৭৭০৩৪১৭ 

াআ-কভাআর-

dr.subir.pocl@gmail.com 
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ক্রলভ  

নাং 

কফায নাভ কফা প্রদান িলত প্রয়োজনীে  াগজত্র এফাং প্রালিস্থান কফাযমূে  এফাং লযয়াধ 

িলত 

কফা প্রদায়নয ভেীভা দালেত্বপ্রাি  ভ প তপা 

৫. বলফষ্য তলফয়র 

ক াম্পানীয 

ানুদান 

দ্মা ায়ের ক াম্পানী লরলভয়েড 

প্রলবয়ডন্ট পান্ড নীলতভারা ানুমােী 

( লিলফউোযী লয়ষ্টভ নীলতভারা  

ানুমােী)  লিলফউোযী লয়েভ এ 

 ভ প তপা   শ্রলভ / ভ পচাযীয়দয 

স্ব-স্ব মূর কফতয়নয ১০% ায়য 

বলফষ্য তলফয়র ক াম্পানী  র্তপ  

জভা  যা ে। 

ক াম্পানীয়ত লফদ্যভান প্রলবয়ডন্ট পান্ড 

রালেয রুর ানুমােী । 
প্রলবয়ডন্ট পান্ড  রায়ে 

ফলণ পত রুর ানুমােী । 
চাকুযী  ারীন ভে 

ম পন্ত। 
১) জনাফ কভাাম্মদ ীদুর াঅরভ 

উ ভাব্যফস্থা  (ভানফ ম্পদ  

প্রান) 

কভাফাাআর নাং-০১৭৭৭৭০৩২৯ 

াআ-কভাআর- 

shahidul86@gmail.com 

 

৬. প্রলবয়ডন্ট পান্ড 

এয লফযীয়ত ঋণ 

সুলফধা 

প্রলবয়ডন্ট পান্ড রুয়র ফলণ পত লনেভ 

ানুমােী  

লনলদ পষ্ট পযয়ভ াঅয়ফদন  যয়ত ে। 
প্রধান  াম পারে, চরগ্রাভ। 

কচয় য ভাধ্যয়ভ লযয়াধ 

 যা ে। 
প্রলবয়ডন্ট পান্ড  রালে 

 র্তপ  ানুয়ভাদয়নয য 

স্বল্পতভ   ভয়েয ভয়ধ্য। 

জনাফ াঅরী াঅফছায 

 াযী ভাব্যফস্থা  (াথ প)  

রালে লচফ। 
কভাফাাআর -০১৭৭৭৭০৩৩৮৩B-কভাআর- 

aabsar74@gmail.com 

 
৭. গ্রযাচুাআটি  ভ প তপা  শ্রলভ /  ভ পচাযীয়দয 

চাকুযী ার কয়ল তাযা 

ক াম্পানীয গ্রযাচুাআটি নীলতভারা 

ানুমােী সুলফধা কয়ে থায় । 

গ্রযাচুাআটি স্কীয়ভ ফলণ পত লনেভানুমােী। কচয় য ভাধ্যয়ভ লযয়াধ 

 যা ে। 
াফয গ্রয়ণয য 

স্বল্পতভ ভয়েয ভয়ধ্য। 
জনাফ কভাাম্মদ ীদুর াঅরভ 

উ ভাব্যফস্থা  (ভানফ ম্পদ  

প্রান) 

কভাফাাআর নাং-০১৭৭৭৭০৩২৯ 

াআ-কভাআর- 

shahidul86@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৮. গৃ লনভ পাণ স্কীভ লফলল  র্তপ  ানুয়ভালদত গৃ 

লনভ পাণ স্কীয়ভয াঅতাে াংলিষ্ট 

 লভটিয সুালযক্রয়ভ এফাং  

ব্যফস্থানা  র্তপয়ক্ষ্য ানুয়ভাদন 

ায়য়ক্ষ্  জলভ ক্রে  তাায়ত 

গৃ লনভ পাণ/ফ্ল্যাে ক্রয়েয জন্য 

ক াম্পালনয  ভ প তপা  

শ্রলভ / ভ পচাযীগণ গৃ লনভ পাণ ঋণ 

সুলফধা কয়ে থায় । 

লনলদ পষ্ট পযয়ভ াঅয়ফদন  যয়ত ে। 
প্রধান  াম পারে, চরগ্রাভ। 

ক াম্পালনয  ভ প তপা  

 ভ পচাযীযা লভউলনলপ্যার 

এর ায লবতয মথাক্রয়ভ 

১০  ৮ রক্ষ্ ো া এফাং 

লভউলনলপ্যার এর ায 

ফাাআয়য মথাক্রয়ভ ৮  ৬ 

ো া  ঋণ লয়য়ফ কয়ে 

থায় ন। উি ঋণ তায়দয 

প্রলবয়ডন্ট পান্ড  এফাং  

গ্রযাচুাআটিয কভাে এয উয 

৮০% লনধ পাযন  য়য উি  

ীভায ভয়ধ্য করান কদো 

ে এফাং কচয় য  ভাধ্যয়ভ 

লযয়াধ  যা ে। 

 লভটি  ব্যফস্থানা 

লযচার   র্তপ  

ানুয়ভাদয়নয য স্বল্পতভ 

ভয়েয ভয়ধ্য। 
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ক্রলভ  

নাং 

কফায নাভ কফা প্রদান িলত প্রয়োজনীে  াগজত্র এফাং প্রালিস্থান কফাযমূে  এফাং লযয়াধ 

িলত 

কফা প্রদায়নয ভেীভা দালেত্বপ্রাি  ভ প তপা 

৯. গা ী ক্রে ঋণদান 

স্কীভ 

 ভ প তপাগণ ক াম্পানীয গা ী ক্রে 

ঋণদান স্কীয়ভয এয াঅতাে 

াংলিষ্ট  লভটিয সুালযক্রয়ভ 

ব্যফস্থানা  র্তপয়ক্ষ্য ানুয়ভাদন 

ায়য়ক্ষ্ গা ী ক্রয়েয জন্য ঋণ 

সুলফধা কয়ে থায় । 

লনলদ পষ্ট পযয়ভ াঅয়ফদন  যয়ত ে। 
প্রধান  াম পারে, চরগ্রাভ। 

গা ী ক্রে ঋণদান স্কীয়ভয 

াঅতাে  ভ প তপাগণ 

২.০০ রক্ষ্ ো া ঋণ 

সুলফধা কয়ে থায় । 
কচয় য  ভাধ্যয়ভ াআা 

লযয়াধ  যা ে। 

ব্যফস্থানা লযচারয় য 

ানুয়ভাদয়নয য স্বল্পতভ 

ভয়েয ভয়ধ্য। 

জনাফ কভাাম্মদ ীদুর াঅরভ 

উ ভাব্যফস্থা  (ভানফ ম্পদ  

প্রান) 

কভাফাাআর নাং-০১৭৭৭৭০৩২৯ 

াআ-কভাআর- 

shahidul86@gmail.com 

 
১০. লযফন সুলফধা 

প্রদান 

দািলয  প্রয়োজয়ন  ক াম্পালনয 

াবযন্তযীণ লনেভ ানুমােী। 
ক াম্পালনয দয দিয  াঅঞ্চলর  

ালপ মূ। 
ক াম্পালনয রািয়াে প পুর 

য়ত। 
তাৎক্ষ্লণ । জনাফ কভাাম্মদ ীদুর াঅরভ 

উ ভাব্যফস্থা  (ভানফ ম্পদ  

প্রান) 

কভাফাাআর নাং-০১৭৭৭৭০৩২৯ 

াআ-কভাআর- 

shahidul86@gmail.com 

জনাফ কভাাম্মদ াঅবু তায়য 

 াযী ব্যফস্থা  (প্রান) 

কভাফাাআর নাং-০১৭৭৭৭০৩৪৫৫ 

াআ-কভাআর- atpocl@yahoo.com 
১১. াআন্টাযয়নে 

াংয়মাগ 

ক াম্পালনয  র ালপাযগণয়  

াআন্টাযয়নে সুলফধা প্রদান। 
াঅাআটি লফবাগ লফনামূয়ে াফ পক্ষ্লণ  কভা: াআ ফার কচৌধুযী 

এলজএভ (াঅাআটি) 

কভাফাাআর নাং-০১৭৭৭৭০৩৩৮৬ 

কপান: ০৩১-৬১৪১৩৩ 

াআ-কভাআর: agm_it@pocl.gov.bd 

 
 
 

১২. য়েফাাআে 

প্রচরন 

য়েফাাআে ারনাগাদ যণ, 

াংয়াধন, লযভাজপন, লযফতপন 

াআতযালদ। 

লফনামূয়ে ঐ 

১৩. াআ-পাাআলরাং 

লয়েভ 

ক াম্পালনয 

াআ-পাাআলরাং  াম পক্রভ তদাযল । 
লফনামূয়ে ঐ 

১৪. প্রলতয়ফদন 

প্র ানা 

ভাল , দত্রভাল   ফালল প  

প্রলতয়ফদন প্রণেন। 
লফনামূয়ে চালদা কভাতায়ফ । 
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৩) াঅনায  ায়ছ াঅভায়দয প্রতযাা 

ক্রলভ  নাং প্রলতশ্রুত/ ালিত কফা প্রালিয রয়ক্ষ্য  যনীে 

১) লনধ পালযত পযয়ভ মথামথবায়ফ পূযণকৃত াঅয়ফদন জভা প্রদান। 

২) মথামথ প্রলক্রোে প্রয়োজনীে লপ লযয়াধ  যা। 

৩) প্রয়মাজয কক্ষ্য়ত্র কভাফাাআর ম্যায়জ/াআ-কভাআয়রয লনয়দ পনা ানুযণ  যা।  

৪) াক্ষ্ায়তয জন্য ধাম প তালযয়ে লনধ পালযত ভয়েয পূয়ফ পাআ উলস্থত থা া।    

৫) ান্যাফশ্য  কপান/তদলফয না  যা।   
 

 

৪)   ালবয়মাগ ব্যফস্থানা িলত (GRS):   

কফা প্রালিয়ত ান্তুষ্ট য়র দালেত্বপ্রাি  ভ প তপায য়ঙ্গ কমাগায়মাগ  রুন। লতলন ভাধান লদয়ত ব্যথ প য়র লনয়নাি িলতয়ত কমাগায়মাগ  য়য াঅনায ভস্যা াফলত  রুন। 

 

ক্রলভ  নাং  েন কমাগায়মাগ  যয়ফন  ায য়ঙ্গ কমাগায়মাগ  যয়ফন কমাগায়মায়গয ঠি ানা লনস্পলত্তয ভেীভা 

১. দালেত্বপ্রাি  ভ প তপা ভাধান লদয়ত 

ব্যথ প য়র 

ালবয়মাগ লনস্পলত্ত  ভ প তপা (ালন ) জনাফ কভাাম্মদ ীদুর াঅরভ 

উ ভাব্যফস্থা  (ভানফ ম্পদ  প্রান) 

কভাফাাআর নাং-০১৭৭৭৭০৩২৯ 

াআ-কভাআর- shahidul86@gmail.com 

কভাফাাআর নাং-০১৭৭৭৭০৩৩৪২ 

 

৩০ (লত্র)  ভ পলদফ 

২ ালবয়মাগ লনস্পলত্ত  ভ প তপা লনলদ পষ্ট 

ভয়ে ভাধান লদয়ত ব্যথ প য়র 

াঅলর  ভ প তপা জনাফ কভা: ভাসুদুয যভান 

ব্যফস্থানা লযচার  

দ্মা ায়ের ক াম্পানী লরলভয়েড 

৪ স্ট্র্যান্ড কযাড, চরগ্রাভ। 
কভাফাাআর-০১৭১১৪৩৩৮০৪ 

াআ-কভাআর:  md@pocl.gov.bd 

৬০ (লাে)  ভ পলদফ 

৩ াঅলর  ভ প তপা লনলদ পষ্ট ভয়ে 

ভাধান লদয়ত না াযয়র 

লচফ 

ফাাংরাকদ কয়টালরোভ  য় পায়যন লফএল 

বফন, ল্টয়গারা কযাড, চটগ্রাভ। 
 

লচফ 

ফাাংরাকদ কয়টালরোভ  য় পায়যন লফএল বফন, 

ল্টয়গারা কযাড, চটগ্রাভ। 
কপানাঃ (০৩১) ৭১৬৪১৩ 

াআ-কভাআর- secretary@bpc.gov.bd 

৬০ (লাে)  ভ পলদফ 
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