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c ẁe, iæg b¤̂i 

†Rjv/Dc‡Rjvi 

†KvW, Awdwmqvj 

†Uwj‡dvb I 

B‡gBj 

 

 

1 

 
bZzb ms‡hvM 

 

K) GjwU-G এবং GjwU-we  

(২ িক.ও পয )  
  
খ) GjwU-G এবং GjwU-we  

(২ িক.ও এর উে )   
 

গ) এল  -িস ১, এল - িস ২, এল -
িড ১, এল  -িড ২, এল - িড ৩, 
এল -ই এবং এল -  
 

      

 
েয়াজনীয় স ক 

দিললািদ দােনর 
পর থেকঃ 

 
07 w`b 

 

 
(যিদ সংি  
উপেকে  লােডর 
সং ান থােক এবং 
আেবিদত সংেযাগ 

ল ১০০ েটর 
মে  অবি ত 
হয়।)  

 অনলাইেন আেবদেনর কিপসহ 
জাতীয় পিরচয় প / েজা  

ে  ১ কিপ পাসেপাট সাইেজর 
ছিব।  

 জিমর মািলকানা দিলল বা িলজ 
িডড বা নামজারীর কাগজ, ল 
মািলক না থাকেল উ রািধকার 
সনদ। 

 েবর সংেযাগ থাকেল 
পিরেশািধত িবেলর কিপ (একই 
নােম বা ােন আরও সংেযাগ 
িনেত ন ন কের আর কান 
ড েম স লাগেব না)। 

 ব তল ভবেনর (১০ তলার অিধক) 
ে  অি  িনবাপন সনদ। 

 রাজউক/িসিডএ/েকিডএ/আরিডএ 
এবং অ া  ে  িস  
কেপােরশন/েপৗরসভার 
অ েমািদত িবি ং ান, হাি ং 
ন র ( েযাজ  ে  )। 

 সচ কিম র অ েমাদনপ । 
 িশ  সংেযােগর ে  লাড ৫০ 

িকেলাওয়ােটর অিধক হেল ধান 
িব ৎ পিরদশেকর দ েরর 
উপেক  চা র অ েমাদন ও অি  

Av‡e`b ফরম cÖvwßi ’̄vb:  

 

 নসেকা এর ওেয়বসাইট 
www.nesco.gov.bd I 

mswkøó `ßi  

 

†mev cÖ̀ vb c×wZ  

* AbjvBb Av‡e`b। 
* wba©vwiZ mKj kZ©vw` 

cÖwZcvjb I Z_¨vw` Rgv 

`vb| 

* Am¤ú~Y© Av‡e`‡bi wel‡q 

Av‡e`bKvix‡K ZvrÿwYK 

AewnZ KiY| 

* gvV ch©v‡q Z`šÍ I 

cÖwZ‡e`b `vwLj| 

* Z`‡šÍ †Kvb Awbqg/ÎæwU 

cwijwÿZ n‡j cÎ cÖ̀ vb। 
* cÖwZ‡e`b mwVK cvIqv 

†M‡j, †jvW Aby‡gv`‡bi 

Rb¨ h_vh_ KZ©„cÿ ( 

wbe©vnx cÖ‡KŠkjx, 

ZË¡veavqK cÖ‡KŠkjx, cÖavb 

Av‡e`b wd- 

* GK †dR-100 UvKv 

* wZb †dR-300 UvKv 

 

A ’̄vqx ms‡hvM Gi †ÿ‡Î 

Av‡e`b wd- 

* GK †dR-250 UvKv 

* wZb †dR-500 UvKv 

 

RvgvbZ- 

2 wKtIt ch©šÍ-400 

UvKv/wKtIt (ক ও খ 
ণী)  

2 wKtIt D‡×©-600 

UvKv/wKtIt (ক ও খ 
ণী)  

800 UvKv/ wKtIt (ক ও 
খ তীত সকল ণী)  
 

cÖv°jb wd (wgUvi I 

mvwf©m Zvi e¨wZZ): 

AvevwmK/ evwYwR¨K  

Aby‡gvw`Z †jvW Ges 

ms‡hv‡Mi ~̀i‡Z¡i  Dci 

cÖv°j‡bi UvKvi cwigvb 

 
 
 

ওয়ান প সািভস 
স াের দািয় া  

কমকতাগণ   

 
 
 

িনবাহী 
েকৗশলী/আবািসক

েকৗশলী   

http://www.nesco.gov.bd
http://www.nesco.gov.bd


িম
ক bs 

‡mevi bvg 

‡mev cÖ̀ v‡b 

সেবা  mgq 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ 

 

Av‡e`b ফরম cÖvwßi ’̄vb 

I 

†mev cÖ̀ vb c×wZ 

‡mevi g~j¨ 

Ges 

cwi‡kva c×wZ 

 

kvLvi bvgmn 

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©vi 

c`we, iæg b¤̂i 

†Rjv/Dc‡Rjvi 

†KvW, Awdwmqvj 

†Uwj‡dvb I 

B‡gBj 

DaŸ©Zb Kg©KZ©vi 

c`we, iæg b¤̂i 

†Rjv/Dc‡Rjvi 

†KvW, Awdwmqvj 

†Uwj‡dvb I 

B‡gBj 

িনবাপন সনদ লাগেব। 
 সামািজক বা বািণিজ ক এবং 

িনমান (অ ায়ী) কমকাে র জ  
ক পে র অ মিতপ ।  

 ডেভলপার ক ক ভবন িনমাণ 
করা হেল িমর মািলক ক ক 
দ  পাওয়ার অব এটিন। 

 বািণিজ ক ভবেনর (১০ তলার 
অিধক) ে  অি  িনবাপণ 
সনদ। 

 এইচ  সংেযােগর ে  ধান 
িব ৎ পিরদশেকর দ েরর 
উপেক  চা র অ েমাদন লাগেব। 

িবঃ ঃ আবািসক াহেকর লাড ৮০ 
িকেলাওয়ােটর উপের হেল ধান 
িব ৎ পিরদশেকর দ েরর উপেক  
চা র অ েমাদন লাগেব। 
* Rwgi GKvwaK gvwjK _vK‡j 

mK‡ji AbvcwËbvgv| 

cÖ‡KŠkjx) eivei ‡cÖiY| 

* †mvjvর িসে ম াপন 

Rb¨ cÎ cÖ̀ vb( cÖ‡hvR¨ 

†ÿ‡Î) I wWgvÛ †bvU Rvix। 
* †mvjvi ’̄vcb K‡i 

AewnZKiY I cwi‡kvwaZ 

wWgvÛ †bvUmn wgUvi Rgv 

v̀b।   

wbf©ikxj 

 

* AvevwmK/ evwYwR¨K 

e¨wZZ mKj GjwU MÖvnK 

2200-3000 UvKv 

we. ª̀-cÖv°jb wd, ~̀iZ¡ 

Ges Abvb¨ gvjvgv‡ji 

g~‡j¨i Dci wbf©ikxj| 

 

wgUvi: wZb †dR wgUvi 

Gi ‡ÿ‡Î িনধারীত  

f¨vUmn (‡bm‡Kv KZ…©K 

mieiv‡ni †ÿ‡Î) Ges 

িডমা  নােট উে িখত 

e¨vs‡K g~j¨ cwi‡kva 

Ki‡Z n‡e| 

wet `ªt 7.5 wKtIt 

Aby‡gvw`Z †jvW n‡Z 

wZb †dR ms‡hvM MÖnb 

Ki‡Z n‡e| 

 

 

 

2 

bZzb ms‡hvM *২ 
 
ক) এম  (১১ কিভ): 
৮০ িকেলাওয়াট হেত ৫ মগাওয়াট 
পয  
 
খ) এইচ  (৩৩ কিভ): 
৫ মগাওয়াট হেত ৩০ মগাওয়াট 
পয । 
 
গ) ইএইচ -১ (১৩২ কিভ এবং ২৩০ 
কিভ): 

 
েয়াজনীয় স ক 

দিললািদ দােনর 
পর থেকঃ 

 
18 w`b  

 
ক) লাড সং লান     

সােপে । 
 

 

 অনলাইেন আেবদেনর কিপসহ 
জাতীয় পিরচয় প / েজা  

ে  ১ কিপ পাসেপাট সাইেজর 
ছিব।  

 জিমর মািলকানা দিলল বা িলজ 
িডড বা নামজারীর কাগজ, ল 
মািলক না থাকেল উ রািধকার 
সনদ। 

 েবর সংেযাগ থাকেল 
পিরেশািধত িবেলর কিপ (একই 
নােম বা ােন আরও সংেযাগ 
িনেত ন ন কের আর কান 

Av‡e`b ফরম cÖvwßi ’̄vb: 

নসেকা এর ওেয়বসাইট 
www.nesco.gov.bd I 

mswkøó `ßi  

 

†mev cÖ̀ vb c×wZ  

* AbjvBb Av‡e`b 

* wba©vwiZ mKj kZ©vw` 

cÖwZcvjb I Z_¨vw` Rgv 

v̀b 

* Am¤ú~Y© Av‡e`‡bi wel‡q 

Av‡e`b wd: 

( িত িমটােরর জ ) 
ক) ১০০০ 
খ) ১০০০ 
গ) ২০০০ 
ঘ) ২০০০ 
  

A ’̄vqx ms‡hvM Gi †ÿ‡Î 

- 

mKj GgwU †kÖwY- 

1000 UvKv  
িনরাপ া জামানতঃ  

 
 

ওয়ান প সািভস 
স াের দািয় া  

কমকতাগণ   

 
 

িনবাহী 
েকৗশলী/আবািসক 

েকৗশলী   

http://www.nesco.gov.bd


িম
ক bs 

‡mevi bvg 

‡mev cÖ̀ v‡b 

সেবা  mgq 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ 

 

Av‡e`b ফরম cÖvwßi ’̄vb 

I 

†mev cÖ̀ vb c×wZ 

‡mevi g~j¨ 

Ges 

cwi‡kva c×wZ 

 

kvLvi bvgmn 

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©vi 

c`we, iæg b¤̂i 

†Rjv/Dc‡Rjvi 

†KvW, Awdwmqvj 

†Uwj‡dvb I 

B‡gBj 

DaŸ©Zb Kg©KZ©vi 

c`we, iæg b¤̂i 

†Rjv/Dc‡Rjvi 

†KvW, Awdwmqvj 

†Uwj‡dvb I 

B‡gBj 

২০ মগাওয়াট হেত ১৪০ মগাওয়াট  
পয । 
 
ঘ) ইএইচ -২ (১৩২ কিভ এবং ২৩০ 
কিভ): 
১৪০ মগাওয়ােটর উে । 
 

 

 

 
 খ) লাড সং লান 

সােপে । 
 

 গ) লাড সং লান 
সােপে । 

 
ঘ) লাড সং লান 

সােপে । 
 

ড েম স লাগেব না)। 
 ব তল ভবেনর (১০ তলার অিধক) 

ে  অি  িনবাপন সনদ। 
 রাজউক/িসিডএ/েকিডএ/আরিডএ 

এবং অ া  ে  িস  
কেপােরশন/েপৗরসভার 
অ েমািদত িবি ং ান, হাি ং 
ন র ( েযাজ  ে  )। 

 সচ কিম র অ েমাদনপ । 
 িশ  সংেযােগর ে  লাড ৫০ 

িকেলাওয়ােটর অিধক হেল ধান 
িব ৎ পিরদশেকর দ েরর 
উপেক  চা র অ েমাদন ও অি  
িনবাপন সনদ লাগেব। 

 সামািজক বা বািণিজ ক এবং 
িনমান (অ ায়ী) কমকাে র জ  
ক পে র অ মিতপ ।  

 ডেভলপার ক ক ভবন িনমাণ 
করা হেল িমর মািলক ক ক 
দ  পাওয়ার অব এটিন। 

 বািণিজ ক ভবেনর (১০ তলার 
অিধক) ে  অি  িনবাপণ 
সনদ। 

 এইচ  সংেযােগর ে  ধান 
িব ৎ পিরদশেকর দ েরর 
উপেক  চা র অ েমাদন লাগেব। 

িবঃ ঃ আবািসক াহেকর লাড ৮০ 
িকেলাওয়ােটর উপের হেল ধান 
িব ৎ পিরদশেকর দ েরর উপেক  
চা র অ েমাদন লাগেব। 
 

* Rwgi GKvwaK gvwjK _vK‡j 

mK‡ji AbvcwËbvgv| 

Av‡e`bKvix‡K ZvrÿwYK 

AewnZ KiY 

* gvV ch©v‡q Z`šÍ I 

cÖwZ‡e`b `vwLj 

* Z`‡šÍ †Kvb Awbqg/ÎæwU 

cwijwÿZ n‡j cÎ cÖ̀ vb 

* cÖwZ‡e`b mwVK cvIqv 

†M‡j, †jvW Aby‡gv`‡bi 

Rb¨ h_vh_ KZ©„cÿ( wbe©vnx 

cÖ‡KŠkjx, ZË¡veavqK 

cÖ‡KŠkjx, cÖavb cÖ‡KŠkjx) 

eivei ‡cÖiY 

* †mvjv‡ii Rb¨ cÎ cÖ̀ vb( 

cÖ‡hvR¨ †ÿ‡Î) I wWgvÛ 

†bvU Rvix 

* †mvjvi ’̄vcb K‡i 

AewnZKiY I cwi‡kvwaZ 

wWgvÛ †bvUmn wgUvi Rgv 

v̀b 

১০০০ টাকা/িক.ও 

 
 

cªv°jb: Aby‡gvw`Z †jvW 

Ges ms‡hv‡Mi ~̀i‡Z¡i  

Dci cÖv°j‡bi UvKvi 

cwigvb wbf©ikxj 

 
 

wgUvwis BDwbU: 

wba©vwiZ g~j¨ cwi‡kva 

mv‡c‡ÿ  

 

‡mvjvi:  

‡mvjvi িসে ম ’̄vcb 

mv‡c‡ÿ  
 

 



িম
ক bs 

‡mevi bvg 

‡mev cÖ̀ v‡b 

সেবা  mgq 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ 

 

Av‡e`b ফরম cÖvwßi ’̄vb 

I 

†mev cÖ̀ vb c×wZ 

‡mevi g~j¨ 

Ges 

cwi‡kva c×wZ 

 

kvLvi bvgmn 

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©vi 

c`we, iæg b¤̂i 

†Rjv/Dc‡Rjvi 

†KvW, Awdwmqvj 

†Uwj‡dvb I 

B‡gBj 

DaŸ©Zb Kg©KZ©vi 

c`we, iæg b¤̂i 

†Rjv/Dc‡Rjvi 

†KvW, Awdwmqvj 

†Uwj‡dvb I 

B‡gBj 

 
৩ 

‡jvW e„w× 
(নাম, কানা, িহসাব ন র ও সংেযাগ 

ণী একই থাকেল এবং সংি  
িফডাের লাড সং লান থাকেল )  
 
 

  

 

৭ w`b 

 অনলাইেন আেবদেনর কিপসহ 
জাতীয় পিরচয় প / েযাজ  

ে  ২ কিপ পাসেপাট সাইেজর 
ছিব।  

 সকল িহসােবর সবেশষ 
পিরেশািধত িবল ও িডমা  
নােটর ফেটাকিপ। 

 সালার ােনল াপেনর মান 
প । 

 িপএফআই া  াপেনর মান 
প  ( েযাজ  ে ) 

 েবর জামানত সম য় বক 
হালনাগাদ হাের স ন লােডর 
জামানত দান করেত হেব। 

Av‡e`b ফরম cÖvwßi ’̄vb: 

নসেকা এর ওেয়বসাইট 
www.nesco.gov.bd I 

mswkøó `ßi  

 

†mev cÖ̀ vb c×wZ:  

* AbjvBb Av‡e`b 

* wba©vwiZ mKj kZ©vw` 

cÖwZcvjb I Z_¨vw` Rgv 

v̀b 

* gvV ch©v‡q Z`šÍ I 

cÖwZ‡e`b `vwLj 

* cÖwZ‡e`b mwVK cvIqv 

†M‡j, †jvW Aby‡gv`‡bi 

Rb¨ h_vh_ KZ©„cÿ( wbe©vnx 

cÖ‡KŠkjx, ZË¡veavqK 

cÖ‡KŠkjx, cÖavb cÖ‡KŠkjx) 

eivei ‡cÖiY 

* †mvjv‡ii Rb¨ cÎ cÖ̀ vb( 

cÖ‡hvR¨ †ÿ‡Î) I wWgvÛ 

†bvU Rvix 

* †mvjvi ’̄vcb K‡i 

AewnZKiY I cwi‡kvwaZ 

wWgvÛ †bvUmn wgUvi Rgv 

v̀b 

 

* AwZwi³ †jv‡Wi 

Rb¨ RvgvbZ wdt 

MÖvnK K¨v‡UMix 

Abyhvqx| 

* Pzw³ cwieZ©b wd  

01 ‡dR-100 UvKv| 

3-‡dR- 300 UvKv 

GBPwU I GgwU-

1000UvKv 
 
7.5 wKtIt Gi D‡aŸ© 

Aby‡gvw`Z/ewa©Z 

†jv‡Wi †ÿ‡Î wZb 

†dR ms‡hvM MÖnb 

Ki‡Z n‡e| ‡m‡ÿ‡Î 

wb‡¤œv³ wd Rgv w`‡Z 

n‡e 

*  RvgvbZ 

*  cÖv°vjb 

* wgUv‡ii g~j¨  

cwi‡kva mv‡c‡ÿ 

†jvWe„w×i Aby‡gv`b 

†`Iqv †h‡Z cv‡i| 
 
‡bm‡Kv KZ…©K wba©vwiZ 

e¨vs‡K g~j¨ cwi‡kva 

Ki‡Z n‡e| 

ওয়ান প সািভস 
স াের দািয় া  

কমকতাগণ   

িনবাহী 
েকৗশলী/আবািসক 

েকৗশলী   

 
 

৪ 

 
bvg cwieZ©b  
( য়/িলজ/উ রািধকারী ে ) 

 
cÖ‡qvRbxq mKj 

ẁjjvw` cÖ̀ v‡bi 

 

* wjwLZ Av‡e`b mn m`¨ 

†Zvjv cvm‡cvU© mvB‡Ri 2 Kwc 

mZ¨vwqZ iw½b Qwe| 

 

Av‡e`b ফরম cÖvwßi ’̄vb:  
mswkøó `ßi 

†mev cÖ̀ vb c×wZ:  

* ভাড়া/িলেজর ে  
ভবন মািলক ও 
ভাড়া য়ার মে  ভাড়া 
স িকত স ািদত 

 
 

ওয়ান প সািভস 
স াের দািয় া  

 
 

িনবাহী 
েকৗশলী/আবািসক 

http://www.nesco.gov.bd


িম
ক bs 

‡mevi bvg 

‡mev cÖ̀ v‡b 

সেবা  mgq 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ 

 

Av‡e`b ফরম cÖvwßi ’̄vb 

I 

†mev cÖ̀ vb c×wZ 

‡mevi g~j¨ 

Ges 

cwi‡kva c×wZ 

 

kvLvi bvgmn 

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©vi 

c`we, iæg b¤̂i 

†Rjv/Dc‡Rjvi 

†KvW, Awdwmqvj 

†Uwj‡dvb I 

B‡gBj 

DaŸ©Zb Kg©KZ©vi 

c`we, iæg b¤̂i 

†Rjv/Dc‡Rjvi 

†KvW, Awdwmqvj 

†Uwj‡dvb I 

B‡gBj 

ci †_‡K 7 w`b *RvZxq cwiPq c‡Îi mZ¨vwqZ 

d‡UvKwc| 

*Rwgi `wjj, bvgRvwi/ 

mvK‡mkb mvwU©wd‡KU Gi 

mZ¨vwqZ d‡UvKwc| 

*wmwU K‡c©v‡ikb/ ‡cŠimfv 

KZ©…K cÖ̀ Ë †nvwìs b¤̂i A_ev 

†nvwìs U¨v· cwi‡kv‡ai 

mZ¨vwqZ d‡UvKwc| 

*nvjbvMv` cwi‡kvwaZ we` ÿr 

wej/‡fwÛs iwk` Gi 

d‡UvKwc| 

*evwYwR¨K/wkí ms‡hv‡Mi 

†ÿ‡Î Av‡e`bKvixi nvjbvMv` 

†UªW jvB‡mÝ Gi mZ¨vwqZ 

d‡UvKwc| 
* িলিমেটড কা ািনর ে  
সা িফেকট অব ইনকেপােরশন 
ও মেমাের াম অব 
আ েকলেসর ফেটাকিপ 
(েরিজ ার অব জেয়  ক 
হেত)।  

* ’̄vcbv I Zvi Av‡kcv‡k 

GjvKv cwi`k©b K‡i Z_¨ 

hvPvB| 

* wbe©vnx cÖ‡KŠkjxi wbKU 

Aby‡gv`b 

* wd cwi‡kva 

* cieZ©x gv‡mi we‡j bvg 

cwieZ©b| 

 

ি র সত ািয়ত 
ফেটাকিপ এবং িব ৎ 
িবল বেকয়া থাকেল 
জিম/ভবেনর মািলক 
তার দায় বহন করেবন 
মেম নাটাির পাবিলক 
ক ক 300.00 UvKvi 

bb RywWwkqvj óv‡¤ú 

m¤úvw`Z feb 

gvwj‡Ki Aw½Kvi bvgv 

। 
*অনাপি  প  াি  
সােপে  ববত  
াহেকর সােথ পরবত  
াহেকর জমা ত 

জামানত সম য় বক 

হালনাগাদ †i‡U m¤ú~b© 

†jv‡Wi RvgvbZ Rgv 

w`‡Z n‡e Ges ‡bm‡Kv 

KZ…©K wba©vwiZ e¨vs‡K 

g~j¨ cwi‡kva Ki‡Z 

n‡e| 

এে ে  ি  পিরবতন িফ 
জমা িদেত হেব ও ন ন 
ি  া র করেত হেব। 

 

কমকতাগণ   েকৗশলী   

 
 
৫ 

 
MÖvn‡Ki Aby‡iv‡a bvg I wVKvbv 

সংেশাধন (cÖwZevi) 

 
    ২ w`b 

 

 

*me©‡kl cwi‡kvwaZ we`¨yr 

wej/‡fwÛs iwk` Gi 

d‡UvKwc| 

 

 

Av‡e`b ফরম cÖvwßi ’̄vb:  
mswkøó `ßi 

 
 

চাজ েযাজ  
নয় 

 
 

ওয়ান প সািভস 
স াের দািয় া  

কমকতাগণ   

 
 

িনবাহী 
েকৗশলী/আবািসক 

েকৗশলী   



িম
ক bs 

‡mevi bvg 

‡mev cÖ̀ v‡b 

সেবা  mgq 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ 

 

Av‡e`b ফরম cÖvwßi ’̄vb 

I 

†mev cÖ̀ vb c×wZ 

‡mevi g~j¨ 

Ges 

cwi‡kva c×wZ 

 

kvLvi bvgmn 

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©vi 

c`we, iæg b¤̂i 

†Rjv/Dc‡Rjvi 

†KvW, Awdwmqvj 

†Uwj‡dvb I 

B‡gBj 

DaŸ©Zb Kg©KZ©vi 

c`we, iæg b¤̂i 

†Rjv/Dc‡Rjvi 

†KvW, Awdwmqvj 

†Uwj‡dvb I 

B‡gBj 

*  RvZxq cwiPq cÎ/ 

cvm‡cvU©/ Rb¥wbeÜb Gi 

d‡UvKwc (bvg mwVKvq‡bi 

†ÿ‡Î)| 

*  †nvwìs U¨v·/wmwU Rwic Gi 

d‡UvKwc( wVKvbv mwVKvq‡bi 

†ÿ‡Î)| 

 

 
 

৬ 

 
mieivn Pzw³/U¨vwid cwieZ©b 
 
K) GjwU GK †dR 

L) GjwU wZb †dR 

M) GgwU I GBPwU 

N) BGBPwU 

 
 
 
 

৭ w`b 

 

*me©‡kl cwi‡kvwaZ we`¨yr 

wej/‡fwÛs iwk` Gi d‡UvKwc 

mn Av‡e`b 

AvevwmK n‡Z evwYwR¨K Gi 

†ÿ‡Î Dc‡iv³ KvMRcÎ mn 

wb‡¤œ ewY©Z KvMRcÎ/`wjjvw` 

cÖ̀ vb Ki‡Z n‡e:  

* nvjbvMv` ‡UªW jvB‡mÝ Gi 

d‡UvKwc| 

* feb evwYwR¨K e¨env‡ii 

‡ÿ‡Î ivRDK/h_vh_ 

KZ©c‡ÿi… Aby‡gv`‡bi 

mZ¨vwqZ d‡UvKwc| 

AvevwmK n‡Z wkí Gi †ÿ‡Î 

Dc‡iv³ KvMRcÎ mn wb‡¤œ 

ewY©Z KvMRcÎ/`wjjvw` cÖ̀ vb 

Ki‡Z n‡e: 

* wjwg‡UW †Kv¤úvwbi ‡ÿ‡Î 

mvwU©wd‡KU Ae BbK‡cv©‡ikb 

I †g‡gv‡iÛvg Ae AvwU©‡Kjm 

Gi mZ¨vwqZ d‡UvKwc 

(†iwRóvi Ae R‡q›U ÷K 

 

Av‡e`b ফরম cÖvwßi ’̄vb:  
mswkøó `ßi 

†mev cÖ̀ vb c×wZ:  

* ’̄vcbv cwi`k©b 

* e¨env‡ii aib Abyhvqx 

cȪ Íve †ck I Aby‡gv`b 

* cieZ©x gv‡mi we‡j 

U¨vwid cwieZ©b| 

 

Pzw³/U¨vwid cwieZ©b 

wdt 

ক) GK †dR-100 

UvKv 

খ) wZb †dR-300 

UvKv 

গ) GgwU, GBPwU-

1000 
ঘ) BGBPwU -1000 
 

পিরবিতত ািরেফর 
অ েল হালনাগাদ হাের 
জামানত িদেত হেব ও 

‡bm‡Kv KZ…©K wba©vwiZ 

e¨vs‡K g~j¨ cwi‡kva 

Ki‡Z n‡e| 

 

 
 

ওয়ান প সািভস 
স াের দািয় া  

কমকতাগণ   

 
 

িনবাহী 
েকৗশলী/আবািসক 

েকৗশলী   


