গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
চট্টগ্রাভ উন্নয়ন কর্তৃক্ষ।
সটিদজন চাট ৃায
১) সবন  সভন
সবন: সযকসিত, টটকই  ননযাদ চট্টগ্রাভ নগযী
সভন: প্রাচীন চট্টগ্রাভ নগযীয নগযায়দনয ক্রভফধ ৃভান ধাযায প্রসত দৃসি টযদে নগযায়দনয ধাযাদক সযকসিত , টটকই  ননযাদ কযায রক্ষ্যে চট্টগ্রাভ উন্নয়ন কর্তৃক্ষ (চউক) কর্তৃক চট্টগ্রাভ য  এয
আতাধীন এরাকায সযকসিত  াভঞ্জস্যপূণ ৃ অফকাঠামভাগত উন্নয়ন, অনুমভাদন  ননয়ন্ত্রণ।
২) টফা প্রদান প্রসতশ্রুসত
২.১) নাগসযক টফা
ক্রনভক
নং
(১)
(২)
১.

ভূনভ ব্যফায ছাড়ত্র
প্রদান

ক্ষ্ফায নাভ
(৩)
ভাষ্টাযপ্ল্োন এয নদক ননমদ ৃনা
অনুমায়ী আমফনদত জনভয ভূনভ
ব্যফায চট্টগ্রাভ ভানগয ইভাযত
ননভৃাণ নফনধভারা - ২০০৮ এ প্রদত্ত
১০২ নং পযভ এয ভাধ্যমভ ভূনভ
ব্যফায অনুমভাদন প্রদান নকংফা
াংঘনল ৃক ভূনভ ব্যফামযয ক্ষ্যমত্র ১০৩
নং পযভ এ ভূনভ ব্যফায প্রতোখ্যান
ত্র জাযী কযা য়।

প্রময়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রানিস্থান
(৪)
ভূনভ ব্যফায ছাড়ত্র অনুমভাদমনয জন্য
আমফদন মত্রয ামথ ক্ষ্ম ভস্ত
দনররানদ/কাগজত্র দানির কযমত মফ তায
নফফযন/তানরকা ননমে ক্ষ্দয়া মরা :
 পূযণকৃত আমফদন পযভ (১০১ নং পযভ )
 বোট আমফদন নপ এয চারান কন
(আমফদন নপ ১০০০/-+বোট ১৫০/-)
 উক্ত নপ পূফারী ব্যাংক নরিঃ, চউক ািায়
জভা প্রদান কযমত মফ।
 ৩ (নতন) কন নকায এোমভাননয়া নপ্রন্ট
মামত থাকমফ ননধ ৃানযত ক্ষ্েমর  ক্ষ্রামকান ম্যা
 ক্ষ্র-আউট প্ল্োন
আয.এ, নফ.এ. ক্ষ্ভৌজা ম্যাম
নচনিত প্রস্তানফত াইট
ন.এ. ক্ষ্ভৌজা ম্যাম নচনিত
প্রস্তানফত াইট (প্রমমাজে ক্ষ্যমত্র)

ক্ষ্ফায মূল্য এফং নযমাধ দ্ধনত
(৫)
আমফদন পযভ এয মূল্য - ১২০/আমফদন নপ ১০০০/- + বোট ১৫০/-)
উক্ত নপ পূফারী ব্যাংক নরিঃ, চউক
ািায় জভা প্রদান কযমত মফ।
পুনিঃ আমফদন নপ ১০০০/- + বোট
১৫০/-)
উক্ত নপ পূফারী ব্যাংক নরিঃ, চউক
ািায় জভা প্রদান কযমত মফ।
(প্রমমাজে ক্ষ্যমত্র)

ক্ষ্ফা প্রদামনয
ভয় ীভা
(৬)

দানয়ত্বপ্রাি কভৃকতৃা
(নাভ, দফী, ক্ষ্পান নম্বয  ইমভইর)
(৭)

আমফদন দানিমরয
৩০(নত্র) নদমনয
ভমধ্য।

১. মযায়ায উনিন আমভদ
নগয নযকল্পনানফদ -১
চট্টগ্রাভ উন্নয়ন কর্তৃয।
টপান - ০৩১-৬২৭৮৫৮
ই-ক্ষ্ভইর-sarwarctgbd@gmail.com
২.টভাোঃ আবু ঈা আনছাযী
নগয নযকল্পনানফদ – ২
চট্টগ্রাভ উন্নয়ন কর্তৃয।
টপান - ০৩১-৬৩২২৪৭
ই-ক্ষ্ভইর- plnr.issa@gmail.com
৩. ক্ষ্ভাাম্মদ জনয আমভদ
নগয নযকল্পনানফদ - ৩
চট্টগ্রাভ উন্নয়ন কর্তৃয।
টপান - ০৩১-৬২৪৪৬৮
ই-ক্ষ্ভইর - zahirurp@yahoo.com



২.

টফযকাযী আফাসক
প্রকদিয টর-আউট
অনুদভাদন

টফযকাযী আফাসক প্রকদিয ভূসভ
উন্নয়ন সফসধভারা ২০০৪ অনুমায়ী
আদফসদত জায়গায টর-আউট
অনুদভাদন











আমফদনকাযীয স্বাযয (প্রমমাজে
ক্ষ্যমত্র ভানরকানাধীন প্রনতষ্ঠামনয
ীর)
প্রস্তানফত জায়গায ভানরকানা ংক্রান্ত
দনররানদ  ক্ষ্যনজষ্টাড ৃ দনরর এয কন
ক্ষ্যনজষ্টাড ৃ আভ-ক্ষ্ভাক্তাযনাভা কন
(প্রমমাজে ক্ষ্যমত্র)
 নফ.এ এফং আয.এ িনতয়ান
ক্ষ্যনজষ্টাড ৃ অংনাভা দনরর (প্রমমাজে
ক্ষ্যমত্র)
ক্ষ্ভৌযী ম্পনত্তয ক্ষ্যমত্র য়ানয
নদত্র
 ক্ষ্বাটায আইনড কাড ৃ
ৃ
TIN ার্টনপমকট
অথফা নবা 
ামাট ৃ এয পমটাকন
সফসধ ১১ এয অধীন যাভৃ গ্রদণয মূর
কস
সফসধ ৭ এয সফধান অনুমায়ী প্রকদিয জসভয
ভাসরকানা স্বত্ত্ব
সফসধ ১০ এয সফধান অনুমায়ী প্রণীত টরআউট প্ল্যান
সফসধ ১৭ এয সফধান অনুমায়ী জভাকৃত সপ
এয ট অর্ ৃায এয মূর যসদ
প্রকি এরাকায প্রাক ভীক্ষা (PreFeasibility) প্রসতদফদন
প্রকি এরাকায় ভূসভকদেয ঝসুঁ ক েসকৃত
(Earthquake Vulnerability)
াংক্রান্ত ভীক্ষা
প্রকদিয Land development
including source of materials
প্রাথসভক সযদফ ভীক্ষা (Initial
Environmental Examination
Report) প্রসতদফদন
প্রকদিয Detailed Land Use

নতুন প্রকল্প অনুমভাদমনয জন্য একয
প্রনত ৩০০০/- ( নতন াজায) টাকা;
উক্ত নপ ক্ষ্চয়াযম্যান, চউক ফযাফয
ক্ষ্-অড ৃায মূমর প্রদান কযমত মফ।

-

ঐ

Schedule
 প্রকি এরাকায় প্রস্তাসফত সফসবন্ন নাগসযক
সুদমাগ সুসফধা, উন্নয়ন কভৃসূচী এফাং অন্যান্য
সফলদয় অনুর্দ্ৃ ২০ পৃষ্ঠায প্রসতদফদন।
 টভৌজা ম্যাদয উয প্রকি এরাকায
সুসনসদৃি ীভানা নচনিত াইট প্ল্যান
 স.এ/আয.এ ম্যাদয উয প্রকি
এরাকা এফাং এয সনকটফতী প্রধান/াংদমাগ
ড়ক, োর, সফর, জরাভূসভ, উন্ুক্ত স্থান 
অন্যান্য কর গুরুত্বপূণ ৃ স্থানামূদয
অফস্থানম্বসরত টরাদকন ম্যা
 Existing Topographical
survey map showing all
features with 1’-0”
interval contour
 Block wise plan including
detailed sub-division of
lands
 Road Network Plan
 Drainage Plan
 Water Supply Plan
 Sewerage System Plan
 Gas Supply System Plan
 Electricity Supply System
Plan
 Telephone Facilities Plan
 Traffic Circulation Plan
 Environmental Impact
Assessment (EIA) প্রনতমফদন
 প্রকি এরাকায াসযাসবৃকতায সফফযণ
 সফসধ ১০(১) অনুাদয টভৌজা ম্যাদয উয
জসভয ফতৃভান অফস্থা সচসিত ম্যা
 সযদফ অসধদপ্তয ইদত প্রকদিয
সযদফদয উয প্রবাফ সফস্তায  অফস্থাদনয
সফলদয় সযদফগত ছাড়ত্র

৩.

সফদল প্রকি ছাড়ত্র
প্রদান

চট্টগ্রাভ ভানগয ইভাযত সনভৃাণ
সফসধভারা ২০০৮ অনুমায়ী সনম্নসরসেত
ধযদনয প্রকদিয জন্য সফদল প্রকি
ছাড়ত্র গ্রণ কযদত দফ।
(ক) ৪০ টিয অসধক আফাসক ইউসনট
সফসি আফাসক বফন
ৃ
(ে) টভাট ৭০০০ ফগসভটাদযয
অসধক
(FAR আতাধীন) টভদঝ সফসি টম
টকান প্রকি;
ৃ
(গ) টভাট ৫০০০ ফগসভটাদযয
অসধক
(FAR আতাধীন) টভদঝ সফসি
সফণী টকন্দ্র;
(ঘ) জাতীয়  আঞ্চসরক ভাড়ক ফা
প্রধান ড়দকয সত যাসয
াংদমাগ সফসি টম টকান প্রকি;
(ঙ) ইদটয বাটা সযদফ
দূলণমূরক ফা সফজ্জনক সিকাযোনা;
(চ) স্থাসতক ফা ঐসতাসক গুরুত্বপূণ ৃ
বফন ফা এরাকায ২৫০ (দুইত
ঞ্চা) সভটায দূযদত্বয সবতয টম
টকান সনভৃাণ ফা উন্নয়ন;
(ছ) প্রাকৃসতক টৌন্দম ৃভসিত এরাকায
২৫০ (দুইত ঞ্চা) সভটাদযয
দূযদত্বয সবতয টম টকান সনভৃাণ ফা
উন্নয়ন;
(জ) াাড়ী এরাকা অথফা াাড়
সদদফ দৃশ্যভান জসভদত অথফা
এইরূ ভূসভয ৫০ (ঞ্চা) সভটাদযয
ভদে টম টকান ধযদণয সনভৃাণ ফা
উন্নয়ন;
(ঝ) মুদ্র তীযফতী ২৫০ (দুইত
ঞ্চা) সভটায দূযদত্বয ভদে টম টকান
ধযদনয সনভৃাণ ফা উন্নয়ন; এফাং
(ঞ) মুদ্র ইদত জসভ উর্দ্ায
সযকিনায টক্ষদত্র;

 প্রদয়াজনীয় কর স্বাক্ষয পুযণকৃত
আদফদন পযভ (২০১ নাং)- ০১ কস
 বযাট চারান সপ জভাদাদনয যসদ
(পুফারী ব্াাংক, সসর্এ কদৃাদযট াো)-০১
কস
 জাতীয়তা নদদত্রয তযাসয়ত কস
(আদফদনকাযী প্রফাী দর াদৃাদটয
তযাসয়ত অনুসরস)-০১ কস
 TIN (কযদাতা নাক্তকযন নম্বয)
ৃ
াটিসপদকট
এয তযাসয়ত অনুসরস-০১
কস
 ১ভ টেণীয কভৃকতৃা কর্তৃক তযাসয়ত
ভাসরকানা স্বত্ত্ব  জসভয ভাসরকানা াংক্রান্ত
প্রদয়াজনীয় তথ্যাসদ :
 টযসজষ্ট্রার্ ৃ দসরর এয কস,
 টযসজষ্ট্রার্ ৃ আভ-টভাক্তাযনাভা এয কস
(প্রদমাজয টক্ষদত্র),
 সফ.এ এফাং আয.এ েসতয়ান,
 টযসজষ্ট্রার্ ৃ অাংনাভা দসরর (প্রদমাজয টক্ষদত্র)
 টভৌযী েসিয টক্ষদত্র য়াসয নদত্র
 অনুদভাসদত ভূসভ ব্ফায ছাড়ত্র (LUC)
এফাং অনুদভাসদত LUC এয সত
যফযাকৃত নকা এয অনুসরস (প্রদমাজয
টক্ষদত্র)-১১ কস
 প্রদমাজয টক্ষদত্র স্থসতয অসবজ্ঞতায প্রভান
ৃ
স্বরূ তাসরকাভূসক্ত াটিসপদকট
এয
অনুসরস (স্থসত কর্তৃক যফযাকৃত)-০১
কস
 প্রদমাজয টক্ষদত্র প্রদকৌরীয অসবজ্ঞতায
ৃ
প্রভান স্বরূ তাসরকাভূসক্ত াটিসপদকট
এয
অনুসরস (প্রদকৌরী কর্তৃক যফযাকৃত)০১ কস
 মূর নকা-১১ কস

আদফদন পযভ এয মূল্য - ৫২০/আদফদন সপ (১০০০০/- + বযাট
১৫০০/-)
উক্ত সপ পূফারী ব্াাংক সরোঃ, চউক
াোয় জভা প্রদান কযদত দফ।

আদফদন দাসেদরয
৩০(সত্র) সদদনয
ভদে।

সভদ ভাাসযনা জাপসযন
উদ্ধৃতন স্থসত  দস্য-সচফ
বৃদায়তন  সফদল প্রকি অনুদভাদন কসভটি
চট্টগ্রাভ উন্নয়ন কর্তৃক্ষ
টপান- ০৩১-৬৩২২৪৬

৪.

সনভৃান নক্সা অনুদভাদন
 ইভাযত সনভৃান
আইন- ১৯৫২ এফাং
তৎাংদাধনী
ফাস্তফায়ন

৫.

তথ্য অনধকায
নফনধভারা-২০০৯ এয
আমরামক নাগনযকগমণয
চানত তথ্য ক্ষ্ফা প্রদান

ইভাযত সনভৃান আইন-১৯৫২ এফাং
তৎাংদাধনী সনভৃান সফসধভারা
২০০৮ এয সফসধ অনুাদয
নাগসযকদদয ইভাযত সনভৃান নক্সা
অনুদভাদন অন্যান্য টফা প্রদান
কযা য়।
তথ্য ভন্ত্রণারয় কর্তৃক জানযকৃত তথ্য
অনধকায আইন-২০০৯ এয ধাযা ৯
অনুমায়ী

চট্টগ্রাভ উন্নয়ন কর্তৃক্ষ বফন, টকাট ৃ টযার্,
চট্টগ্রাভ।

ব্াাংক চারানমুদর ইভাযদতয
টক্ষত্রপর অনুাদয সফসধভারা
টভাতাদফক নক্সা অনুদভাদন সপ এফাং
অন্যান্য সপ/জসযভানা গ্রন কযা য়।

৪৫ সদন

তথ্য অনধকায নফনধভারা- ২০০৯ এ প্রদত্ত তথ্য
প্রানিয আমফদনত্র ( পযভ-‘ক’ [নফনধ-৩
দ্রষ্টব্য])

ক্ষ্ফায মূল্য:তথ্য অনধকায নফনধভারা-২০০৯ এয
পযভ ‘ঘ’ [নফনধ ৮ দ্রষ্টব্য ] “তথ্য
প্রানিয অনুমযাধ নপ এফং তমথ্যয মূল্য
ননধ ৃাযণ নপ” ক্ষ্ভাতামফক নপ
নযমাধমমাগ্য মফ

-অনুমযাধ প্রানিয
তানযি ইমত
অননধক ২০ (নফ)
কাম ৃনদফ

প্রানিস্থান: তথ্য অনধকায নফনধভারা -২০০৯,
তথ্য কনভমনয ময়ফাইট, চউমকয
ময়ফাইট

৬.

অসপ টে

সচফ, চউক’য ফযাফদয াদবৃ ফসণ ৃত
কাগজত্র আদফদন কযদত দফ।

৭.

জসভয টযসজদষ্ট্রন

৭।(ক) সচফ চউক এয ফযাফদয াদ
ফসণ ৃত কাগজত্র আদফদন ত্র।
(ে) সাফ সফবাগ কর্তৃক
যীক্ষাসনযীক্ষা।
(গ) মূল্যায়ন াো দত েসতয়ান
নম্বয, দাগ নম্বয াংগ্র।
(ঘ) প্রদকৌর সফবাগ দত র্াটা
ীট াংগ্র।

১। দাতা-গ্রীতায তযাসয়ত ছসফ  সপ
আদফদনত্র
২। অসপ টে এয চুসক্তনাভা দসরর
৩। দাতা-গ্রীতায জাতীয় সযচয়দত্রয
তযাসয়ত কস।
৪। ৩০০/- টাকায নন-জুসর্সয়ার িযাদে
রপনাভা।
৫। সচফ দপ্তদয টঘালণাদত্র স্বাক্ষয।
৭। (ক) জসভয সপ্রসভয়াভ, সপ্রসভয়াদভয উয
সুদ,তযাসয়ত ছসফ, ফযাদদত্রয তযাসয়ত কস,
রপনাভা,

নযমাধ দ্ধনত:- প্রমদয় নপ নগদ,
ভানন অড ৃায, ক্ষ্াস্টার অড ৃায,, ক্রড
ক্ষ্চক অথফা স্টোম্প এয ভাধ্যমভ প্রদান
কযা মাইমফ।
চউক কর্তৃক সনধ ৃাসযত।

১। স্তান্তয সপ- প্ল্দটয টক্ষদত্র প্ল্দটয
মূদল্যয উয ১০% াদয।
২। আভদভাক্তায সপ- প্ল্দটয স্তান্তয
সপদয ২৫%(ব্সক্তয টক্ষদত্র) এফাং
১০% (টর্দবরায প্রসতষ্ঠাদনয
টক্ষদত্র)।
৩। নাভজাযী সপ- ১৫,০০০/- টাকা।
৪। অনাসি সপ-১০,০০০/- টাকা

-অনুমযাধকৃত
তমথ্যয নত
একানধক তথ্য
প্রদান ইউননট ফা
কর্তৃমযয
ংনিষ্টতা থানকমর
অননধক ৩০ (নত্র)
কাম ৃনদফ
১৫ কাম ৃসদফ

টযসজদষ্ট্রদনয
টক্ষদত্র ৩০
কাম ৃসদফ
অন্যান্য টক্ষদত্র ১৫
কাম ৃসদফ

টভাাম্মদ াসভভ
অথযাইজর্ অসপায-২ 
সনফ ৃাী প্রদকৌরী-২ (বাযপ্রাপ্ত)
টপান-০৩১-৬৩৩২৪৫
ইদভইর:
md-shamim007@yahoo.com
ক্ষ্ভািঃ ক্ষ্ভাস্তপা জাভার
নক্ষ্স্টভ এনানরস্ট, চউক  দানয়ত্বপ্রাি
কভৃকতৃা, ক্ষ্টনরমপানিঃ ০৩১-৬২৫৫৬২
ই-ক্ষ্ভইরিঃ mjamalbd@gmail.com

জনাফ পসযদুর ক
এদিট অসপায (সফসডাং)
চট্টগ্রাভ উন্নয়ন কর্তৃক্ষ
টপান - ০১৫৫৪৩৩১৩৪৬

১। জনাফ টভাোঃ আব্দুর াদী
এদিট অসপায (ল্যাি)
চট্টগ্রাভ উন্নয়ন কর্তৃক্ষ
টপান : ০১৯১১২৮২২৫৮
২। জনাফ পসযদুর ক
এদিট অসপায (সফসডাং)
চট্টগ্রাভ উন্নয়ন কর্তৃক্ষ

৮.

েদদয স্তান্তয

৮। সচফ চউক এয ফযাফদয াদ
ফসণ ৃত কাগজত্র আদফদন ত্র ।

৯.

নাভজাযী অনুভসত/
নাভজাযী চুসক্ত

১০.

ফন্ধদকয জন্য অনাসি

১০। সচফ চউক এয ফযাফদয
আদফদন ত্র ।

১১.

আভদভাক্তায সনদয়াগ

১১। সচফ চউক এয ফযাফদয াদ
ফসণ ৃত কাগজত্র আদফদন ত্র ।

১২.

অাংীদায সনদয়াগ

৯। সচফ চউক এয ফযাফদয াদ
ফসণ ৃত কাগজত্র আদফদন ত্র ।

১২। সচফ চউক এয ফযাফদয াদ
ফসণ ৃত কাগজত্র আদফদন ত্র ।

৮। (ক) দাতা-গ্রীতায তযাসয়ত ছসফ  স্তান্তয
সপদয ট-অড ৃায।
(ে) মূর দসরর।
(গ) দাতা-গ্রীতায জাতীয় সযচয়দত্রয
তযাসয়ত কস।
(ঘ) ৩০০/- টাকায নন-জুসর্সয়ার িযাদে
রপনাভা।
৯। (ক) নাভজাযী েসতয়ান
(ে) মূরদসরর।
(গ) মৃত্যয দনত্র।
ৃ
(ঘ) য়াসযান াটিসপদকট
(ঙ) কর য়াসযদয াদাট ৃ াইদজয
তযাসয়ত ছসফ
(চ) প্ল্দটয সফযীদত ব্াাংক/আসথ ৃক প্রসতষ্ঠান
দত ঋণ গৃীত দর ঋণ াংক্রান্ত ছাড়ত্র।
(ছ) অনুদভাদন প্রাসপ্তয য চুসক্তনাভ দসরর
োদন।
(জ)। ৩০০/- টাকায নন-জুসর্সয়ার িযাদে
রপনাভা।
১০। (ক) মূরদসরর।
(ে) চউক সনধাসযত নমুনা টভাতাদফক সরজ
গ্রীতা  ঋণদানকাযী াংস্থা দত অঙ্গীকায
নাভা।
(গ) পূদফ ৃ ঋণ গ্রণ কদয থাকদর ঋণ
সযদাধ াংক্রান্ত ছাড়ত্র।
১১। (ক) আভদভাক্তায দাতা  গ্রীতায
তযাসয়ত ছসফ  সপদয ট-অর্ায।
(ে) মূর দসরর।
(গ) দাতা-গ্রীতায জাতীয় সযচয়দত্রয
তযাসয়ত কস।
১২। (ক) দাতা গ্রীতায তযাসয়ত ছসফ
(ে) দাতা গ্রীতায জাতীয় সযচয় দত্রয
তযাসয়ত ছসফ।
(গ) দাতা  গ্রীতায ভদে চুসক্তনাভা।
টকাোসন দয় থাকদর কর টক্ষদত্র টকাোসন
আইন প্রদমাজয দফ।
করদক্ষদত্র সচফ দপ্তদয টঘালণাদত্র স্বাক্ষয।

(আফাসক প্ল্ট) এফাং ১৫,০০০/- টাকা
(সি/ফাসণসজযক প্ল্ট)
৫। ফ্ল্যাট/টদাকান/অসপ এয কর
ধযদণয সপ চউক কর্তৃক সনধ ৃাসযত।

টপান : ০১৫৫৪৩৩১৩৪৬

২.২) প্রাসতষ্ঠাসনক টফা
ক্রসভক
নাং
(১)
১.

টফায নাভ

টফা প্রদান র্দ্সত

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাসপ্তস্থান

(২)
প্রসতসষ্ঠত গাদভৃন্ট
প্রসতষ্ঠান মূদক
ছাড়ত্র প্রদান

(৩)
চউক টফার্ ৃ বায সর্দ্ান্ত
অনুমায়ী সফদ্যভান বফদন
গাদভৃন্টস্ সদদফ কাম ৃক্রভ
সযচারনায জন্য াভসয়ক (সতন
ফছয) ভদয়য জন্য নদ প্রদান

(৪)







সফদ্যভান বফদনয অনুদভাসদত নকা
সফসজএভইএ এয সুাসয
সফদ্যভান বফদনয স্ট্রাকচাযার সর্জাইন
সযদফ ছাড়ত্র
পায়ায াসবৃদয ছাড়ত্র
Non Destructive Test Report ইতযাসদ

টফায মূল্য এফাং
সযদাধ র্দ্সত
(৫)
আদফদন সপ
(১০০০০/- + বযাট
১৫০০/-)
উক্ত সপ টচয়াযম্যান,
চউক ফযাফয ট-অর্ ৃায
মূদর প্রদান কযদত দফ।

টফা প্রদাদনয
ভয় ীভা
(৬)
-

প্রদমাজয নয়

৪ ভা

দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভৃকতৃা (নাভ, দফী, টপান
নম্বয  ইদভইর)
(৭)
াীনুর ইরাভ োন
প্রধান নগয সযকিনাসফদ
চট্টগ্রাভ উন্নয়ন কর্তৃক্ষ।
টপান - ০৩১-৬২৭৭২৫
ই-টভইরোঃshahinul_05@yahoo.com

২.৩) আবযন্তযীন টফা
১.

টনন (কভৃকতৃা/কভৃচাযী)

২.

ফসোঃ ফাাংরাদদ ছুটি, ভার্তৃত্বকারীন
ছুটি  সচসকৎা ছুটি
ঋণ গ্রণ ( কসেউটায, গৃ সনভৃাণ,
বসফষ্য তসফর, ইতযাসদ)

৩.

অসপ আদদ যকাযী র্াদক
আদফদনকাযীয ঠিকানায় টপ্রযণ কযা
দফ।
-----

১.টচয়াযম্যান, চউক ফযাফদয াদা
কাগদজ আদফদন কযদত দফ।
২.আদফদনকাযীয সনয়ন্ত্রণকাযী
কভৃকতৃায সুাসয।
"
"

জনাফ টভাোঃ ফাদা সভঞা
কাযী সচফ, চউক।
টপানোঃ ৬৩৩২৪০

"

১৫ সদন

"

"

১ ভা

"

৩) অসবদমা ব্ফস্থানা র্দ্সত (GRS):
(টফা প্রাসপ্তদত অন্তুষ্ট দর দাসয়তপ্রাপ্ত কভৃকতৃায দঙ্গ টমাগাদমাগ করুন। সতসন ভাধান সদদত ব্থ ৃ দর সনদনাক্ত র্দ্সতদত টমাগাদমাগ কদয আনায ভস্যা অফসত করুন।
ক্রসভক নাং
১

কেন টমাগাদমাগ কযদফন
দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভৃকতৃা ভাধান সদদত ব্থ ৃ দর

টমাগাদমাদগয ঠিকানা

GRS টপাকার দয়ন্ট কভৃকতা
নাভ  দসফ: ক্ষ্ভািঃ ক্ষ্ভাস্তপা জাভার
নমস্টভ এনানরস্ট,
চউক ।
টপানোঃ-০৩১-৬২৫৫৬২
ই-টভইর:- mjamalbd@gmail.com
দয়য টাট ৃার : প্রসতষ্ঠাদনয দয়য টাট ৃাদরয GRS সরঙ্ক

সনষ্পসিয ভয়ীভা

২

GRS টপাকার দয়ন্ট কভৃকতৃা সনসদি ভদয় ভাধান সদদত ব্থ ৃ দর

টকন্দ্রীয় অসবদমাগ ব্ফস্থানা র্দ্সত (GRS)
 ভন্ত্রণারয়/সফবাদগয টক্ষদত্র ভসন্ত্রসযলদ সফবাদগয GRS
টাট ৃাদরয ঠিকানা

৪) আনায কাদছ আভাদদয প্রতযাাোঃ
ক্রসভক নাং

প্রসতশ্রুত/কানিত টফা প্রাসপ্তয রদক্ষয কযণীয়

১.

ননধ ৃাসযত পযদভ ম্পূণ ৃবাদফ পূযণকৃত আদফদন জভা প্রদান

২.

ঠিক ভােদভ প্রদয়াজনীয় সপ সযদাধ কযা

৩.

াক্ষাদতয জন্য সনধ ৃাসযত ভদয়য পূদফ ৃই উসস্থত থাকা

৯

