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ক্ররভ

ক bs 
‡mevi bvg 

‡mev cÖ`v‡b 

রফ বাচ্চ mgq 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ 

 

Av‡e`b পযভ cÖvwßi ¯’vb 

I 

†mev cÖ`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 

 

 

1 

 
bZzb ms‡hvM 

 

K) GjwU-G এফং GjwU-we  

(২ রক.ও ম বন্ত)  

  

খ) GjwU-G এফং GjwU-we  

(২ রক.ও এয উরধব)   

 

গ) এরটি -র ১, এরটি- র ২, এরটি-

রি ১, এরটি -রি ২, এরটি- রি ৩, 

এরটি-ই এফং এরটি- টি 

 

      

 

প্ররয়াজনীয় ঠিক 

দরররারদ প্রদারনয 

য থথরকেঃ 

 

07 w`b 

 

 

(মরদ ংরিষ্ট 

উরকরে থরারিয 

ংস্থান থারক এফং 

আরফরদত ংরমাগ 

স্থর ১০০ ফুরেয 

ভরে অফরস্থত 

য়।)  

 অনরাইরন আরফদরনয কর 

জাতীয় রযচয় ত্র/প্ররজায্য 

থেরত্র ১ কর ারাে ব াইরজয 

ছরফ।  

 জরভয ভাররকানা দররর ফা ররজ 

রিি ফা নাভজাযীয কাগজ, মূর 

ভাররক না থাকরর উত্তযারধকায 

নদ। 

 পূরফ বয ংরমাগ থাকরর 

রযরারধত রফররয কর (একই 

নারভ ফা স্থারন আযও ংরমাগ 

রনরত নতুন করয আয থকান 

িকুরভন্ট রাগরফ না)। 

 ফহুতর বফরনয (১০ তরায অরধক) 

থেরত্র অরি রনফ বান নদ। 

 যাজউক/ররিএ/রকরিএ/আযরিএ 

এফং অন্যান্য থেরত্র রটি 

কর বারযন/রৌযবায 

অনুরভারদত রফরডং প্ল্যান, থারডং 

নম্বয (প্ররমাজয থেরত্র )। 

 থচ করভটিয অনূরভাদনত্র। 

 রল্প ংরমারগয থেরত্র থরাি ৫০ 

রকররাওয়ারেয অরধক রর প্রধান 

রফদ্যযৎ রযদ বরকয দপ্তরযয 

উরকে চালুয অনুরভাদন ও অরি 

Av‡e`b পযভ cÖvwßi ¯’vb:  

 

 থনরকা এয ওরয়ফাইে 

www.nesco.gov.bd I 

mswkøó `ßi  

 

†mev cÖ`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 cÖ`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 

থেণী)  

2 wKtIt D‡×©-600 

UvKv/wKtIt (ক ও খ 

থেণী)  

800 UvKv/ wKtIt (ক ও 

খ ব্যতীত কর থেণী)  

 

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 

wbf©ikxj 

 

 

 

ওয়ান স্ট ারব ব 

থন্টারয দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ বকতবাগণ   

 

 

 

রনফ বাী 

প্ররকৌরী/আফারক 

প্ররকৌরী   



ক্ররভ

ক bs 
‡mevi bvg 

‡mev cÖ`v‡b 

রফ বাচ্চ mgq 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ 

 

Av‡e`b পযভ cÖvwßi ¯’vb 

I 

†mev cÖ`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 

রনফ বান নদ রাগরফ। 

 াভারজক ফা ফারণরজযক এফং 

রনভ বান (অস্থায়ী) কভ বকারডেরয জন্য 

কর্তবরেয অনুভরতত্র।  

 থিরবরায কর্তবক বফন রনভ বাণ 

কযা রর ভূরভয ভাররক কর্তবক 

প্রদত্ত াওয়ায অফ এেরন ব। 

 ফারণরজযক বফরনয (১০ তরায 

অরধক) থেরত্র অরি রনফ বাণ 

নদ। 

 এইচটি ংরমারগয থেরত্র প্রধান 

রফদ্যযৎ রযদ বরকয দপ্তরযয 

উরকে চালুয অনুরভাদন রাগরফ। 

রফেঃ দ্রেঃ আফারক গ্রারকয থরাি ৮০ 

রকররাওয়ারেয উরয রর প্রধান 

রফদ্যযৎ রযদ বরকয দপ্তরযয উরকে 

চালুয অনূরভাদন রাগরফ। 

* Rwgi GKvwaK gvwjK _vK‡j 

mK‡ji AbvcwËbvgv| 

cÖ‡KŠkjx) eivei ‡cÖiY| 

* †mvjvর ররস্টভ স্থান 

Rb¨ cÎ cÖ`vb( cÖ‡hvR¨ 

†ÿ‡Î) I wWgvÛ †bvU Rvix। 

* †mvjvi ¯’vcb K‡i 

AewnZKiY I cwi‡kvwaZ 

wWgvÛ †bvUmn wgUvi Rgv 

`vb।   

 

* AvevwmK/ evwYwR¨K 

e¨wZZ mKj GjwU MÖvnK 

2200-3000 UvKv 

we.`ª-cÖv°jb wd, ~̀iZ¡ 

Ges Abvb¨ gvjvgv‡ji 

g~‡j¨i Dci wbf©ikxj| 

 

wgUvi: wZb †dR wgUvi 

Gi ‡ÿ‡Î রনধ বাযীত মূল্য 

f¨vUmn (‡bm‡Kv KZ…©K 

mieiv‡ni †ÿ‡Î) Ges 

রিভাডের থনারে উরেরখত 

e¨vs‡K g~j¨ cwi‡kva 

Ki‡Z n‡e| 

wet ª̀t 7.5 wKtIt 

Aby‡gvw`Z †jvW n‡Z 

wZb †dR ms‡hvM MÖnb 

Ki‡Z n‡e| 

 

 

 

2 

bZzb ms‡hvM *২ 

 

ক) এভটি (১১ থকরব): 

৮০ রকররাওয়াে রত ৫ থভগাওয়াে 

ম বন্ত 

 

খ) এইচটি (৩৩ থকরব): 

৫ থভগাওয়াে রত ৩০ থভগাওয়াে 

ম বন্ত। 

 

গ) ইএইচটি-১ (১৩২ থকরব এফং ২৩০ 

থকরব): 

 

প্ররয়াজনীয় ঠিক 

দরররারদ প্রদারনয 

য থথরকেঃ 

 

18 w`b  

 

ক) থরাি ংকুরান     

াররে। 

 

 

 

 অনরাইরন আরফদরনয কর 

জাতীয় রযচয় ত্র/প্ররজায্য 

থেরত্র ১ কর ারাে ব াইরজয 

ছরফ।  

 জরভয ভাররকানা দররর ফা ররজ 

রিি ফা নাভজাযীয কাগজ, মূর 

ভাররক না থাকরর উত্তযারধকায 

নদ। 

 পূরফ বয ংরমাগ থাকরর 

রযরারধত রফররয কর (একই 

নারভ ফা স্থারন আযও ংরমাগ 

রনরত নতুন করয আয থকান 

িকুরভন্ট রাগরফ না)। 

Av‡e`b পযভ cÖvwßi ¯’vb: 

থনরকা এয ওরয়ফাইে 

www.nesco.gov.bd I 

mswkøó `ßi  

 

†mev cÖ`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 

Av‡e`b wd: 

(প্ররত রভোরযয জন্য) 

ক) ১০০০ 

খ) ১০০০ 

গ) ২০০০ 

ঘ) ২০০০ 

  

A¯’vqx ms‡hvM Gi †ÿ‡Î 

- 

mKj GgwU †kÖwY- 

1000 UvKv  
রনযাত্তা জাভানতেঃ  

১০০০ োকা/রক.ও 

 

 

ওয়ান স্ট ারব ব 

থন্টারয দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ বকতবাগণ   

 

 

রনফ বাী 

প্ররকৌরী/আফারক 

প্ররকৌরী   



ক্ররভ

ক bs 
‡mevi bvg 

‡mev cÖ`v‡b 

রফ বাচ্চ mgq 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ 

 

Av‡e`b পযভ cÖvwßi ¯’vb 

I 

†mev cÖ`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 থভগাওয়াে রত ১৪০ থভগাওয়াে  

ম বন্ত। 

 

ঘ) ইএইচটি-২ (১৩২ থকরব এফং ২৩০ 

থকরব): 

১৪০ থভগাওয়ারেয উরধব। 

 

 

 
 খ) থরাি ংকুরান 

াররে। 

 

 গ) থরাি ংকুরান 

াররে। 

 

ঘ) থরাি ংকুরান 

াররে। 

 

 ফহুতর বফরনয (১০ তরায অরধক) 

থেরত্র অরি রনফ বান নদ। 

 যাজউক/ররিএ/রকরিএ/আযরিএ 

এফং অন্যান্য থেরত্র রটি 

কর বারযন/রৌযবায 

অনুরভারদত রফরডং প্ল্যান, থারডং 

নম্বয (প্ররমাজয থেরত্র )। 

 থচ করভটিয অনূরভাদনত্র। 

 রল্প ংরমারগয থেরত্র থরাি ৫০ 

রকররাওয়ারেয অরধক রর প্রধান 

রফদ্যযৎ রযদ বরকয দপ্তরযয 

উরকে চালুয অনুরভাদন ও অরি 

রনফ বান নদ রাগরফ। 

 াভারজক ফা ফারণরজযক এফং 

রনভ বান (অস্থায়ী) কভ বকারডেরয জন্য 

কর্তবরেয অনুভরতত্র।  

 থিরবরায কর্তবক বফন রনভ বাণ 

কযা রর ভূরভয ভাররক কর্তবক 

প্রদত্ত াওয়ায অফ এেরন ব। 

 ফারণরজযক বফরনয (১০ তরায 

অরধক) থেরত্র অরি রনফ বাণ 

নদ। 

 এইচটি ংরমারগয থেরত্র প্রধান 

রফদ্যযৎ রযদ বরকয দপ্তরযয 

উরকে চালুয অনুরভাদন রাগরফ। 

রফেঃ দ্রেঃ আফারক গ্রারকয থরাি ৮০ 

রকররাওয়ারেয উরয রর প্রধান 

রফদ্যযৎ রযদ বরকয দপ্তরযয উরকে 

চালুয অনূরভাদন রাগরফ। 

 

* Rwgi GKvwaK gvwjK _vK‡j 

mK‡ji AbvcwËbvgv| 

AewnZ KiY 

* gvV ch©v‡q Z`šÍ I 

cÖwZ‡e`b `vwLj 

* Z`‡šÍ †Kvb Awbqg/ÎæwU 

cwijwÿZ n‡j cÎ cÖ`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 cÖ`vb( 

cÖ‡hvR¨ †ÿ‡Î) I wWgvÛ 

†bvU Rvix 

* †mvjvi ¯’vcb K‡i 

AewnZKiY I cwi‡kvwaZ 

wWgvÛ †bvUmn wgUvi Rgv 

`vb 

 
 

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 ররস্টভ ’̄vcb 

mv‡c‡ÿ  
 

 



ক্ররভ

ক bs 
‡mevi bvg 

‡mev cÖ`v‡b 

রফ বাচ্চ mgq 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ 

 

Av‡e`b পযভ cÖvwßi ¯’vb 

I 

†mev cÖ`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× 
(নাভ, ঠিকানা, রাফ নম্বয ও ংরমাগ 

থেণী একই থাকরর এফং ংরিষ্ট 

রপিারয থরাি ংকুরান থাকরর )  

 

 

  

 

৭ w`b 

 অনরাইরন আরফদরনয কর 

জাতীয় রযচয় ত্র/প্ররমাজয 

থেরত্র ২ কর ারাে ব াইরজয 

ছরফ।  

 কর রারফয ফ বরল 

রযরারধত রফর ও রিভাডের 

থনারেয পরোকর। 

 থারায প্যারনর স্থারনয প্রভান 

ত্র। 

 রএপআই প্ল্ান্ট স্থারনয প্রভান 

ত্র (প্ররমাজয থেরত্র) 

 পূরফ বয জাভানত ভন্বয় পূফ বক 

ারনাগাদ ারয ম্পুন ব থরারিয 

জাভানত প্রদান কযরত রফ। 

Av‡e`b পযভ cÖvwßi ¯’vb: 

থনরকা এয ওরয়ফাইে 

www.nesco.gov.bd I 

mswkøó `ßi  

 

†mev cÖ`vb c×wZ:  

* AbjvBb Av‡e`b 

* wba©vwiZ mKj kZ©vw` 

cÖwZcvjb I Z_¨vw` Rgv 

`vb 

* 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 cÖ`vb( 

cÖ‡hvR¨ †ÿ‡Î) I wWgvÛ 

†bvU Rvix 

* †mvjvi ¯’vcb K‡i 

AewnZKiY I cwi‡kvwaZ 

wWgvÛ †bvUmn wgUvi Rgv 

`vb 

 

* 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 স্ট ারব ব 

থন্টারয দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ বকতবাগণ   

রনফ বাী 

প্ররকৌরী/আফারক 

প্ররকৌরী   

 

 

৪ 

 
bvg cwieZ©b  
(ক্রয়/ররজ/উত্তযারধকাযী সূরত্র) 

 
cÖ‡qvRbxq mKj 

`wjjvw` cÖ`v‡bi 

 

* wjwLZ Av‡e`b mn m`¨ 

†Zvjv cvm‡cvU© mvB‡Ri 2 Kwc 

mZ¨vwqZ iw½b Qwe| 

 

Av‡e`b পযভ cÖvwßi ¯’vb:  

mswkøó `ßi 

†mev cÖ`vb c×wZ:  

* বাড়া/রররজয থেরত্র 

বফন ভাররক ও 

বাড়াটিয়ায ভরে বাড়া 

ম্পরকবত ম্পারদত 

 

 

ওয়ান স্ট ারব ব 

থন্টারয দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

 

 

রনফ বাী 

প্ররকৌরী/আফারক 



ক্ররভ

ক bs 
‡mevi bvg 

‡mev cÖ`v‡b 

রফ বাচ্চ mgq 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ 

 

Av‡e`b পযভ cÖvwßi ¯’vb 

I 

†mev cÖ`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 cÖ`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| 
* রররভরেি থকাম্পারনয থেরত্র 

াটি বরপরকে অফ ইনকর বারযন 

ও থভরভারযডেরাভ অফ 

আটি বরকররয পরোকর 

(রযরজস্টায অফ জরয়ন্ট স্টক 

রত)।  

* ¯’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| 

 

চুরিয তযারয়ত 

পরোকর এফং রফদ্যযৎ 

রফর ফরকয়া থাকরর 

জরভ/বফরনয ভাররক 

তায দায় ফন কযরফন 

ভরভ ব থনাোরয াফররক 

কর্তবক 300.00 UvKvi 

bb RywWwkqvj óv‡¤ú 

m¤úvw`Z feb 

gvwj‡Ki Aw½Kvi bvgv 

। 

*অনারত্ত ত্র প্রারপ্ত 

াররে পুফ বফতী 

গ্রারকয ারথ যফতী 

গ্রারকয জভাকৃত 

জাভানত ভন্বয়পূফ বক 

ারনাগাদ †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| 

এরেরত্র চুরি রযফতবন রপ 

জভা রদরত রফ ও নতুন 

চুরি স্বােয কযরত রফ। 

 

কভ বকতবাগ ণ   প্ররকৌরী   



ক্ররভ

ক bs 
‡mevi bvg 

‡mev cÖ`v‡b 

রফ বাচ্চ mgq 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ 

 

Av‡e`b পযভ cÖvwßi ¯’vb 

I 

†mev cÖ`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 

 

 

৫ 

 
MÖvn‡Ki Aby‡iv‡a bvg I wVKvbv 

ংরাধন (cÖwZevi) 

 
    ২ w`b 

 

 

*me©‡kl cwi‡kvwaZ we` ÿr 

wej/‡fwÛs iwk` Gi 

d‡UvKwc| 

*  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)| 

 

 

 

Av‡e`b পযভ cÖvwßi ¯’vb:  

mswkøó `ßi 

 

 

চাজব প্ররমাজয 

নয় 

 

 

ওয়ান স্ট ারব ব 

থন্টারয দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ বকতবাগণ   

 

 

রনফ বাী 

প্ররকৌরী/আফারক 

প্ররকৌরী   

 

 

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` ÿr 

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` 

cÖ`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: 

 

Av‡e`b পযভ cÖvwßi ¯’vb:  

mswkøó `ßi 

†mev cÖ`vb c×wZ:  

* ¯’vcbv cwi`k©b 

* e¨env‡ii aib Abyhvqx 

cÖ¯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 

 
রযফরতবত ট্যারযরপয 

অনুকুরর ারনাগাদ ারয 

জাভানত রদরত রফ ও 

‡bm‡Kv KZ…©K wba©vwiZ 

e¨vs‡K g~j¨ cwi‡kva 

Ki‡Z n‡e| 

 

 

ওয়ান স্ট ারব ব 

থন্টারয দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ বকতবাগণ   

 

 

রনফ বাী 

প্ররকৌরী/আফারক 

প্ররকৌরী   



ক্ররভ

ক bs 
‡mevi bvg 

‡mev cÖ`v‡b 

রফ বাচ্চ mgq 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ 

 

Av‡e`b পযভ cÖvwßi ¯’vb 

I 

†mev cÖ`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 

* 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 

n‡Z)| 

* fvovi †ÿ‡Î (ïaygvÎ ÿz`ª 

wkí ms‡hv‡Mi †ÿ‡Î) feb 

gvwjK I fvovwUqvi g‡a¨ fvov 

m¤úwK©Z m¤úvw`Z Pzw³i 

mZ¨vwqZ d‡UvKwc Ges we`y¨r 

wej e‡Kqv _vK‡j Rwg/fe‡bi 

gvwjK Zvi `vq enb Ki‡eb 

g‡g© 300.00 UvKvi bb-

RywWwkqvj ÷v‡¤ú feb 

gvwj‡Ki Aw½Kvi bvgv| 

* cÖ‡hvh¨ †ÿ‡Î cwi‡ek 

Awa`ß‡ii QvocÎ| 

 

 

 

৭ 

 
MÖvn‡Ki Aby‡iv‡a wgUvi/ wgUvwis 

BDwbU ’̄vcb/cwieZ©b/¯’vbvšÍi wd 

 
A) GjwU 
K) GK †dR 

L) wZb †dR 

গ) GjwU wmwU  

 
B) এভটি ও এইচটি 

 

 

 

 

 
 

A) 3 w`b 

B) 5 w`b 
C) 7 w`b 

* wjwLZ Av‡e`b| 

* mswkøó MÖvn‡Ki me©‡kl 

cwi‡kvwaZ we` ÿr wej/‡fwÛs 

iwk` Gi d‡UvKwc 

* MÖvnK KZ©„K cÖ‡`q 

Aw½Kvibvgv 

* (wgUv‡i hw` A‰ea 

n Í̄‡ÿ‡ci AvjvgZ/RgvK…Z 

wiwWs/ wgUvi g¨jdvskb/ wgUvi 

axi MwZ m¤úbœ cvIqv hvq, ‡m 

†ÿ‡Î †cbvj/m¤ú~iK wej 

cwi‡kv‡a eva¨ _vKv)| 

** রভোয স্থানান্তরযয থেরত্র 

Av‡e`b পযভ cÖvwßi ¯’vb:  

mswkøó `ßi 

†mev cÖ`vb c×wZ:  

* MÖvnK KZ„©K Av‡e`b 

* cwi`k©b I cixÿvKiY  

* রভোয রযফতবন রপেঃ 

 

A) 

K) GjwU (GK  
†dR)-300 UvKv 

L) GjwU (wZb †dR)-

700 UvKv 

M) GjwUwmwU-2000 

UvKv 

 

B) GgwU I GBPwU-

5000 UvKv 

 

 

 

ওয়ান স্ট ারব ব 

থন্টারয দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ বকতবাগণ   

 

 

রনফ বাী 

প্ররকৌরী/আফারক 

প্ররকৌরী   



ক্ররভ

ক bs 
‡mevi bvg 

‡mev cÖ`v‡b 

রফ বাচ্চ mgq 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ 

 

Av‡e`b পযভ cÖvwßi ¯’vb 

I 

†mev cÖ`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 

C) ইএইচটি জরভয ও স্থানায ভাররকানা 

,গ্রারকয নাভ একই রত রফ 

এফং একই রফক্রয় ও রফতযণ 

রফবাগ/ রফদ্যযৎ যফযারয অধীন 

রত রফ একই রপিায রত 

রফ। অন্য রপিারযয থেরত্র 

ংরিষ্ট রপিারযয থরাি ংকুরান 

থাকরত রফ। 

C) BGBPwU-10000 

UvKv 

 

 

৮ 

 
MÖvn‡Ki Aby‡iv‡a wgUvi cixÿv Pvজব 

© 
K) GjwU (GK †dR) 

L) GjwU (wZb †dR) 

M) GjwU (GjwUwmwU) 

N) GgwU I GBPwU 

O) BGBPwU 

K. 2w`b 

 

L. 3 w`b 

 

M. 5w`b 

 

N.7 w`b 

 

O.10w`b 

* wjwLZ Av‡e`b| 

* mswkøó wnmv‡ei cwi‡kvwaZ 

we‡ji Kwcmn Av‡e`b | 

 

 

Av‡e`b পযভ cÖvwßi ¯’vb:  

mswkøó `ßi 

 

 

K) GjwU (GK †dR)-

200 UvKv 

 
L) GjwU (wZb †dR)-

400 UvKv 

 

M) GjwU (GjwUwmwU)-

600 UvKv 

 

N) GgwU I GBPwU-

2000 UvKv 

 

O) BGBPwU-4000 

UvKv 

 

 

‡bm‡Kv KZ…©K wba©vwiZ 

e¨vs‡K g~j¨ cwi‡kva 

Ki‡Z n‡e| 

 

 

 

 

 

ওয়ান স্ট ারব ব 

থন্টারয দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ বকতবাগণ   

 

 

রনফ বাী 

প্ররকৌরী/আফারক 

প্ররকৌরী   



ক্ররভ

ক bs 
‡mevi bvg 

‡mev cÖ`v‡b 

রফ বাচ্চ mgq 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ 

 

Av‡e`b পযভ cÖvwßi ¯’vb 

I 

†mev cÖ`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 

 

 

 

 

 

 

৯ 

 
MÖvn‡Ki Aby‡iv‡a MÖvn‡Ki Avw½bvq 

wgUvi cwi`k©b 

 

K) GjwU (GK †dR) 

L) GjwU (wZb †dR) 

M) GjwU (GjwUwmwU) 

N) GgwU I GBPwU 

O) BGBPwU 

 
 

 

 

ক) ৫ রদন 

খ) ৫ রদন 

গ) ৭ রদন 

ঘ) ৭ রদন 

O) ৭ রদন 

 

 

* mswkøó wnmv‡ei cwi‡kvwaZ 

we‡ji Kwcmn Av‡e`b | 

* e‡Kqv we‡ji cwi‡kvwaZ 

d‡UvKwc 

 

 

Av‡e`b পযভ cÖvwßi ¯’vb:  

mswkøó `ßi 

†mev cÖ`vb c×wZ:  

K.wgUvi cwi`k©b wd MªvnK 

KZ©„K cÖ`vb 

L. MÖvn‡Ki Avw½bvq wgUvi 

cwi`k©b 

M. cixÿvi djvd‡ji 

wfwË‡Z cieZ©x e¨e¯’v MÖnb 

ক) GjwU (GK †dR)-

150 UvKv 

L) GjwU (wZb †dR)-

300 UvKv 

M) GjwU (GjwUwmwU)-

500 UvKv 

N) GgwU I GBPwU-

1000/- 

O) BGBPwU 2000/- 

 

‡bm‡Kv KZ…©K wba©vwiZ 

e¨vs‡K g~j¨ cwi‡kva 

Ki‡Z n‡e| 

 

ওয়ান স্ট ারব ব 

থন্টারয দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ বকতবাগণ   

 

 

রনফ বাী 

প্ররকৌরী/আফারক 

প্ররকৌরী 

 

১০ 
 
cwi‡kva m‡Ë¡I কারযগরয ত্রুটিয 

কাযরণ we‡j e‡Kqv cÖ`k©b 

 

 

২ w`b 

*we`¨yr wej/‡fwÛs iwk` Gi 

d‡UvKwc  

 

*অপ রাইন ব্যাংরকয থেরত্রেঃ  

mswkøó wnmv‡ei Awf‡hvMK„Z 

gv‡mi cwi‡kvwaZ we` ÿr 

wej/‡fwÛs iwk` Gi 

d‡UvKwc| 

Av‡e`b পযভ cÖvwßi ¯’vb:  

mswkøó `ßi 

†mev cÖ`vb c×wZ:  

we‡ji Kwc e¨vsK 

†÷U‡g›Ui mv‡_ hvPvB 

cwi‡kvwaZ n‡j 

পেওয়যারয Avc‡WU KiY| 

 

 
চাজব প্ররমাজয 

নয় 

 

 

ওয়ান স্ট ারব ব 

থন্টারয দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ বকতবাগণ   

 

 

রনফ বাী 

প্ররকৌরী/আফারক 

প্ররকৌরী 

 

 

১১ 

 
MÖvn‡Ki Aby‡iv‡a e‡Kqvi 

cÖZ¨qbcÎ cÖ`vb 

 
24 N›Uv 

* থনরকায ওরয়ফাইে থথরক 

গ্রাক যারয িাউনররাি কযরত 

াযরফন। 

গ্রাক কর্তবক রিরজোর থফা গ্রন 

ম্ভফ না ররেঃ 

 

Av‡e`b পযভ cÖvwßi ¯’vb:  

mswkøó `ßi 

†mev cÖ`vb c×wZ:  

* Av‡ew`Z mg‡qi wej 

cwi‡kva i‡q‡Q Zv hvPvB| 

* cªZ¨qb cÎ Bmy¨ I 

 

 
চাজব প্ররমাজয 

নয়  

 

ওয়ান স্ট ারব ব 

থন্টারয দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ বকতবাগণ   

 

 

রনফ বাী 

প্ররকৌরী/আফারক 

প্ররকৌরী 



ক্ররভ

ক bs 
‡mevi bvg 

‡mev cÖ`v‡b 

রফ বাচ্চ mgq 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ 

 

Av‡e`b পযভ cÖvwßi ¯’vb 

I 

†mev cÖ`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 

*we`¨yr wej/‡fwÛs iwk` Gi 

d‡UvKwc| 

n Í̄všÍi 

১২ MÖvn‡Ki Aby‡iv‡a wnmve Iqvix 

Structure/ Payment 
Structure Gi Printing 

 ( ১ ermi ch©šÍ)  
 

 

 ৩ রদন 

*wjwLZ Av‡e`b | 

*we`¨yr wej/‡fwÛs iwk` Gi 

d‡UvKwc|  

 

আরফদরনয থপ্ররেরত 

Av‡e`b পযভ cÖvwßi ¯’vb:  

mswkøó `ßi 

†mev cÖ`vb c×wZ:  

* Av‡ew`Z mg‡qi wej 

cwi‡kva i‡q‡Q Zv hvPvB| 

* wcÖ›U I MÖvnK‡K n Í̄všÍi 

 

 

 

১০০/-  

 

‡bm‡Kv KZ…©K wba©vwiZ 

e¨vs‡K g~j¨ cwi‡kva 

Ki‡Z n‡e| 

 

 

ওয়ান স্ট ারব ব 

থন্টারয দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ বকতবাগণ   

 

 

রনফ বাী 

প্ররকৌরী/আফারক 

প্ররকৌরী 

 

 

১৩ 

 
e‡Kqvi Kvi‡Y ms‡hvM wew”Qbœ 

(DC) Ges cybt  ms‡hvM(RC) 

 

K) GjwU GK †dR 

 L) GjwU wZb †dR 

 M) GgwU I GBPwU 

 N) BGBPwU 

 

   

 
রফদ্যযৎ রফর ও 

RC/DC রপ 

রযরারধয প্রভান 

প্রারপ্ত াররে 

২৪ ঘন্টায ভরে 

 

 

* e‡Kqv we‡ji cwi‡kvwaZ 

d‡UvKwc|  

* DC- RC we‡ji cwi‡kvwaZ 

d‡UvKwc| 

 

 

Av‡e`b পযভ cÖvwßi ¯’vb:  

mswkøó `ßi 

†mev cÖ`vb c×wZ:  

* mgy`q e‡Kqv wej I cybt 

ms‡hvM wd cwi‡kva Ges 

Gi Kwc Awd‡m Rgv `vb 

*cybtms‡hvM cÖ`vb 

 

K. GK †dR- DC-

300/-   

 RC-300/- UvKv 
L. wZb †dR- DC-

800/-   

RC-800/- UvKv 
M.GgwU Ges GBPwU-             

DC-5000/-   

 RC-5000/- UvKv 
N. BGBPwU-- DC-

10000/-   

 RC-10000/- UvKv 

 
‡bm‡Kv KZ…©K wba©vwiZ 

e¨vs‡K g~j¨ cwi‡kva 

Ki‡Z n‡e| 

 

 

ওয়ান স্ট ারব ব 

থন্টারয দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ বকতবাগণ   

 

 

রনফ বাী 

প্ররকৌরী/আফারক 

প্ররকৌরী 



ক্ররভ

ক bs 
‡mevi bvg 

‡mev cÖ`v‡b 

রফ বাচ্চ mgq 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ 

 

Av‡e`b পযভ cÖvwßi ¯’vb 

I 

†mev cÖ`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 

 

 

১৪ 

 
MÖvn‡Ki Aby‡iv‡a ms‡hvM wew”Qbœ 

Ges 

cybt ms‡hvM 

K) GjwU GK †dR 

L) GjwU wZb †dR 

M) GgwU I GBPwU 

 
N) BGBPwU 

 

 

 
২৪ ঘন্টা 

 

* e‡Kqv we‡ji cwi‡kvwaZ 

d‡UvKwc|  

* DC-RC we‡ji cwi‡kvwaZ 

d‡UvKwc| 

* একই স্থারন রত রফ।  

 

Av‡e`b পযভ cÖvwßi ¯’vb:  

mswkøó `ßi 

†mev cÖ`vb c×wZ:  

* mgy`q e‡Kqv wej I cybt 

ms‡hvM wd cwi‡kva Ges 

Gi Kwc Awd‡m Rgv `vb 

 
* cybtms‡hvM cÖ`vb 

 

GjwU 

K. GK †dR- DC-

200/-   

RC-200/- UvKv 

L. wZb †dR- DC-

400/-   

 
RC-400/- UvKv 

 

M.GgwU Ges GBPwU- 

DC-1000/-   

RC-1000/- UvKv 

N. BGBPwU-- DC-

2000/-   
 RC-2000/- UvKv  
‡bm‡Kv KZ…©K wba©vwiZ 

e¨vs‡K g~j¨ cwi‡kva 

Ki‡Z n‡e| 

 

ওয়ান স্ট ারব ব 

থন্টারয দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ বকতবাগণ   

 

 

রনফ বাী 

প্ররকৌরী/আফারক 

প্ররকৌরী 

 

 

১৫ 

 
স্মাে ব রপ্রররভন্ট রভোয রক wK¬qv‡iÝ  

K) GK †dR 

L) wZb †dR 

 
6 N›Uv 

 

*wjwLZ Av‡e`b| 

*wcÖ-‡cBW ¯§vU© KvW©/‡fwÛs 

iwk` Gi d‡UvKwc| 

 

Av‡e`b পযভ cÖvwßi ¯’vb: 

mswkøó `ßi 

 

 

      চাজব প্ররমাজয 

নয় 

 

 

ওয়ান স্ট ারব ব 

থন্টারয দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ বকতবাগণ   

 

রনফ বাী 

প্ররকৌরী/আফারক 

প্ররকৌরী 

 

 

১৬ 

 

MÖvn‡Ki Aby‡iv‡a mvwf©m Wªc 

K¨vej(mvwf©m wµgwcU/K¬¨v¤úmn) 

†givgZ/cwieZ©b/¯’vbvšÍi wd 

 

গ্রাক কর্তবক 

ভারাভার যফযা 

াররে ২৪ ঘন্টা 

 

* me©‡kl cwi‡kvwaZ we ỳ¨r 

wej/‡fwÛs KvW©/‡fwÛs iwk` 

Gi d‡UvKwc| 

*একই স্থান ও একই স্থানা রত 

রফ। 

 

Av‡e`b পযভ cÖvwßi ¯’vb: 

mswkøó `ßi 

 

 

GK †dR- 200/- 

wZb †dR-500/- 

GgwU I GBPwU-

1250/- 

BGBPwU-2500/- 

 

 

ওয়ান স্ট ারব ব 

থন্টারয দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ বকতবাগণ   

 

রনফ বাী 

প্ররকৌরী/আফারক 

প্ররকৌরী 



ক্ররভ

ক bs 
‡mevi bvg 

‡mev cÖ`v‡b 

রফ বাচ্চ mgq 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ 

 

Av‡e`b পযভ cÖvwßi ¯’vb 

I 

†mev cÖ`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 

 

‡bm‡Kv KZ…©K wba©vwiZ 

e¨vs‡K g~j¨ cwi‡kva 

Ki‡Z n‡e| 

 

১৭ 

 
wnmve eÜ KiY 
ক) এরটি 

খ) এভটি ও এইচটি 

 
ক) 3 w`b 
খ) ৭ রদন 

 

*MÖvn‡Ki wjwLZ Av‡e`b| 

*mswkøó wnmv‡ei cwi‡kvwaZ 

we‡ji Kwc| 

 

Av‡e`b পযভ cÖvwßi ¯’vb: 

mswkøó `ßi 

 

 
চাজব প্ররমাজয 

নয় 

 

ওয়ান স্ট ারব ব 

থন্টারয দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ বকতবাগণ   

 

রনফ বাী 

প্ররকৌরী/আফারক 

প্ররকৌরী 

 

 

১৮ 

 

 
Riæwi cÖ‡qvR‡b UªvÝdigvi fvov 

( m‡eŸ©v”P 15 w`b, Z‡e we‡kl 

we‡ePbvq wØ¸b nv‡i 30 w`b) 

 
 

 

ভজুদ থাকা 

াররে ২৪ ঘন্টা 

 

 

 

* wjwLZ Av‡e`b| 

* রফরল রফরফচনায থেরত্র পুনেঃ 

রররখত আরফদন কযরত রফ। 

 

 

 

 

Av‡e`b পযভ cÖvwßi ¯’vb: 

 

mswkøó `ßi 

 

 

 

 

* 11 †Kwf UªvÝdigvi 

WªcAvDU wdDR 

KvUAvDU mn)- 
 K) 2.00 োকা 

†KwfG/w`b(m‡e©v”P 

30 w`‡bi Rb¨) 

L) ৪.00 UvKv 

থকরবএ/w`b( 30 w`b 

ci n‡Z)  

 

‡bm‡Kv KZ…©K wba©vwiZ 

e¨vs‡K g~j¨ cwi‡kva 

Ki‡Z n‡e| 

 

 

 

 

ওয়ান স্ট ারব ব 

থন্টারয দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ বকতবাগণ   

 

 

 

 

রনফ বাী 

প্ররকৌরী/আফারক 

প্ররকৌরী   

 

 

১৯ 

MÖvn‡Ki Aby‡iv‡a UªvÝdigv‡ii †Zj 
(Transformer Oil) cixÿv PvR© 

এভটি, এইচটি ও ইএইচটি 

(*শুধুভাত্র Di-electric 

Break down voltage 

& Di-electri 

strenght test.) 

 

সুরফধা থাকা 

াররে 

গ্রণরমাগ্য 

ভয়ীভায ভরে 

 

*MÖvn‡Ki wjwLZ Av‡e`b| 

*mswkøó wnmv‡ei cwi‡kvwaZ      

we‡ji Kwc 

 

 

Av‡e`b পযভ cÖvwßi ¯’vb: 

 

mswkøó `ßi 

 

 

১০০০/- 

 

‡bm‡Kv KZ…©K wba©vwiZ 

e¨vs‡K g~j¨ cwi‡kva 

Ki‡Z n‡e| 

 

 

ওয়ান স্ট ারব ব 

থন্টারয দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ বকতবাগণ   

 

 

রনফ বাী 

প্ররকৌরী/আফারক 

প্ররকৌরী   



ক্ররভ

ক bs 
‡mevi bvg 

‡mev cÖ`v‡b 

রফ বাচ্চ mgq 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ 

 

Av‡e`b পযভ cÖvwßi ¯’vb 

I 

†mev cÖ`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 

 

 

 

 

*** জরুযী প্ররয়াজরন কর করুনেঃ থনরকা তথ্য ও থফা- ১৬৬০৩ (২৪ ঘন্টা)। 

ংযুরিেঃ ট্যারযরপয ফণ বনা 

ক. রনম্নচা- এরটি (২৩০/৪০০ থবাল্ট) 

 

 

 

 

খ. ভেভচা- এভটি (১১ থকরব) 

 

এরটি-এ 

(আফারক) 

এরটি-রফ 

(কৃরল থচ াম্প) 

এরটি-র-১ (ক্ষুদ্র 

রল্প) 

এরটি-র-২ 

(রনভ বাণ) 

এরটি-রি-১ (ধভীয়, 

রো, দাতব্য প্ররতষ্ঠান 

ও াাতার) 

এরটি-রি-২ (যাস্তায ফারত ও 

ারনয াম্প) 

এরটি-রি-৩ (ব্যাোযী 

চারজবং থস্টন) 

এরটি-ই (ফারণরজযক ও 

অরপ) 

এরটি –টি 

(অস্থায়ী) 



 

গ. উচ্চচা- এইচটি (৩৩ থকরব) 

 

 

ঘ) অরত উচ্চচা- ইএইচটি (১৩২ থকরব) 

ইএইচটি-১ াধাযণ ইএইচটি-২ াধাযণ 

এভটি-১ (আফারক) এভটি-২ (ফারণরজযক ও অরপ) এভটি-৩ (রল্প) এভটি-৪ (রনভ বাণ) 

 

এভটি-৫ (াধাযণ) এভটি-৬ (অস্থায়ী) এভটি-৭ 

(ব্যাোযী চারজবং থস্টন) 

এভটি-৮ 

(থচ ও কৃরল কারজ 

ব্যফহৃত াম্প) 

এইচটি-১ (আফারক) এইচটি -২ (ফারণরজযক ও অরপ) এইচটি -৩ (রল্প) এইচটি -৪ (রনভ বাণ) 



 


