
 

b ©̀vb B‡jKwUªwmwU mvcøvB †Kv¤úvwb wjwg‡UW (‡bm‡Kv)  
 

I‡qe mvBU t www.nesco.gov.bd 
 

নাগরযক নদ (wmwU‡Rb PvUv©i)  

 

16, ভার্ চ/ ২০২৩   

 

রবরক্ষ্য (Mission): 

 

* রনব চযযমাগ্য রফদ্যযৎ যফযাযয জন্য ননযকায ফ চস্তযযয রযর্ারনায় রডরজটারাআজড দ্ধরত নুযণ কযয গ্রাক নফায ভাযনান্নয়ন।  

 

* নতুন উযকন্দ্র ও রফতযণ রাআন রনভ চান, পুযাতন উযকযন্দ্রয ক্ষ্ভতা বৃরদ্ধ ও নন-স্ট্যান্ডাড চ রফতযণ রাআনযক স্ট্যান্ডাড চকযতঃযনযকা’য অওতাধীন 

এরাকায় রফদ্যযৎ নক্টযযয ফকাঠাযভাগত ভান উন্নয়যনয ভাধ্যযভ নদযয রজরডর নত গুরুত্বপূণ চ ফদান  রনরিতকযণ। 

 

রুকল্প (Vission): 

 

অআরটি রনব চয অধুরনক প্রযুরি, রনব চযযমাগ্য ফকাঠাযভা রনভ চান ও ভানম্মত জনফর ততরয কযয তবাগ, ভান ম্মত ও রনব চযযমাগ্য রফদ্যযৎ নফা 

রনরিতকযণ। 

  



ক্ররভ

ক bs 
‡mevi bvg 

‡mev cÖ`v‡b 

যফ চাচ্চ 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 চন্ত)  

  

খ) GjwU-G এফং GjwU-we  

(২ রক.ও এয উযদ্ধচ)   

 

গ) এরটি -র ১, এরটি- র ২, এরটি-

রড ১, এরটি -রড ২, এরটি- রড ৩, 

এরটি-আ এফং এরটি- টি 

 

      

 

প্রযয়াজনীয় ঠিক 

দরররারদ প্রদাযনয 

য নথযকঃ 

 

07 কভ চ w`ফ  

 

 

(মরদ ংরিষ্ট 

উযকযন্দ্র নরাযডয 

ংস্থান থাযক এফং 

অযফরদত ংযমাগ 

স্থর ১০০ ফুযটয 

ভযধ্য ফরস্থত 

য়।)  

 নরাআযন অযফদযনয কর 

জাতীয় রযর্য় ত্র/প্রযজায্য 

নক্ষ্যত্র ১ কর াযাট চ াআযজয 

ছরফ।  

 জরভয ভাররকানা দররর ফা ররজ 

রডড ফা নাভজাযীয কাগজ, মূর 

ভাররক না থাকযর উত্তযারধকায 

নদ। 

 পূযফ চয ংযমাগ থাকযর 

রযযারধত রফযরয কর (একআ 

নাযভ ফা স্থাযন অযও ংযমাগ 

রনযত নতুন কযয অয নকান 

ডকুযভন্ট রাগযফ না)। 

 ফহুতর বফযনয (১০ তরায রধক) 

নক্ষ্যত্র রি রনফ চান নদ। 

 যাজউক/ররডএ/যকরডএ/অযরডএ 

এফং ন্যান্য নক্ষ্যত্র রটি 

কয চাযযন/যৌযবায 

নুযভারদত রফরডং প্ল্যান, নারডং 

নম্বয (প্রযমাজয নক্ষ্যত্র )। 

 নর্ করভটিয নূযভাদনত্র। 

 রল্প ংযমাযগয নক্ষ্যত্র নরাড ৫০ 

রকযরাওয়াযটয রধক যর প্রধান 

রফদ্যযৎ রযদ চযকয দপ্তযযয 

উযকন্দ্র র্ালুয নুযভাদন ও রি 

রনফ চান নদ রাগযফ। 

Av‡e`b পযভ cÖvwßi ¯’vb:  

 

 ননযকা এয ওযয়ফাআট 

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 

cÖ‡KŠkjx) eivei ‡cÖiY| 

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 

নেণী)  

2 wKtIt D‡×©-600 

UvKv/wKtIt (ক ও খ 

নেণী)  

800 UvKv/ wKtIt (ক ও 

খ ব্যতীত কর নেণী)  

 

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 স্ট্ ারব চ 

নন্টাযয দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ চকতচাগণ   

 

 

 

রনফ চাী 

প্রযকৌরী/অফারক 

প্রযকৌরী   



 াভারজক ফা ফারণরজযক এফং 

রনভ চান (স্থায়ী) কভ চকাযন্ডয জন্য 

কর্তচযক্ষ্য নুভরতত্র।  

 নডযবরায কর্তচক বফন রনভ চাণ 

কযা যর ভূরভয ভাররক কর্তচক 

প্রদত্ত াওয়ায ফ এটরন চ। 

 ফারণরজযক বফযনয (১০ তরায 

রধক) নক্ষ্যত্র রি রনফ চাণ 

নদ। 

 এআর্টি ংযমাযগয নক্ষ্যত্র প্রধান 

রফদ্যযৎ রযদ চযকয দপ্তযযয 

উযকন্দ্র র্ালুয নুযভাদন রাগযফ। 

রফঃ দ্রঃ অফারক গ্রাযকয নরাড ৮০ 

রকযরাওয়াযটয উযয যর প্রধান 

রফদ্যযৎ রযদ চযকয দপ্তযযয উযকন্দ্র 

র্ালুয নূযভাদন রাগযফ। 

* Rwgi GKvwaK gvwjK _vK‡j 

mK‡ji AbvcwËbvgv| 

* †mvjvর রযস্ট্ভ 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 

 

we.`ª-cÖv°jb wd, ~̀iZ¡ 

Ges Abvb¨ gvjvgv‡ji 

g~‡j¨i Dci wbf©ikxj| 

 

wgUvi: wZb †dR wgUvi 

Gi ‡ÿ‡Î রনধ চাযীত মূল্য 

f¨vUmn (‡bm‡Kv KZ…©K 

mieiv‡ni †ÿ‡Î) Ges 

রডভান্ড ননাযট উযেরখত 

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 নকরব): 

৮০ রকযরাওয়াট যত ৫ নভগাওয়াট 

ম চন্ত 

 

খ) এআর্টি (৩৩ নকরব): 

৫ নভগাওয়াট যত ৩০ নভগাওয়াট 

ম চন্ত। 

 

গ) আএআর্টি-১ (১৩২ নকরব এফং ২৩০ 

নকরব): 

২০ নভগাওয়াট যত ১৪০ নভগাওয়াট  

ম চন্ত। 

 

প্রযয়াজনীয় ঠিক 

দরররারদ প্রদাযনয 

য নথযকঃ 

 

18 w`b  

 

ক) নরাড ংকুরান     

াযযক্ষ্। 

 

 

 

 
 খ) নরাড ংকুরান 

 নরাআযন অযফদযনয কর 

জাতীয় রযর্য় ত্র/প্রযজায্য 

নক্ষ্যত্র ১ কর াযাট চ াআযজয 

ছরফ।  

 জরভয ভাররকানা দররর ফা ররজ 

রডড ফা নাভজাযীয কাগজ, মূর 

ভাররক না থাকযর উত্তযারধকায 

নদ। 

 পূযফ চয ংযমাগ থাকযর 

রযযারধত রফযরয কর (একআ 

নাযভ ফা স্থাযন অযও ংযমাগ 

রনযত নতুন কযয অয নকান 

ডকুযভন্ট রাগযফ না)। 

 ফহুতর বফযনয (১০ তরায রধক) 

নক্ষ্যত্র রি রনফ চান নদ। 

Av‡e`b পযভ cÖvwßi ¯’vb: 

ননযকা এয ওযয়ফাআট 

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 

Av‡e`b wd: 

(প্ররত রভটাযযয জন্য) 

ক) ১০০০ 

খ) ১০০০ 

গ) ২০০০ 

ঘ) ২০০০ 

  

A¯’vqx ms‡hvM Gi †ÿ‡Î 

- 

mKj GgwU †kÖwY- 

1000 UvKv  
রনযাত্তা জাভানতঃ  

১০০০ টাকা/রক.ও 

 

 

 

ওয়ান স্ট্ ারব চ 

নন্টাযয দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ চকতচাগণ   

 

 

রনফ চাী 

প্রযকৌরী/অফারক 

প্রযকৌরী   



 

ঘ) আএআর্টি-২ (১৩২ নকরব এফং ২৩০ 

নকরব): 

১৪০ নভগাওয়াযটয উযদ্ধচ। 

 

 

াযযক্ষ্। 

 

 গ) নরাড ংকুরান 

াযযক্ষ্। 

 

ঘ) নরাড ংকুরান 

াযযক্ষ্। 

 

 যাজউক/ররডএ/যকরডএ/অযরডএ 

এফং ন্যান্য নক্ষ্যত্র রটি 

কয চাযযন/যৌযবায 

নুযভারদত রফরডং প্ল্যান, নারডং 

নম্বয (প্রযমাজয নক্ষ্যত্র )। 

 নর্ করভটিয নূযভাদনত্র। 

 রল্প ংযমাযগয নক্ষ্যত্র নরাড ৫০ 

রকযরাওয়াযটয রধক যর প্রধান 

রফদ্যযৎ রযদ চযকয দপ্তযযয 

উযকন্দ্র র্ালুয নুযভাদন ও রি 

রনফ চান নদ রাগযফ। 

 াভারজক ফা ফারণরজযক এফং 

রনভ চান (স্থায়ী) কভ চকাযন্ডয জন্য 

কর্তচযক্ষ্য নুভরতত্র।  

 নডযবরায কর্তচক বফন রনভ চাণ 

কযা যর ভূরভয ভাররক কর্তচক 

প্রদত্ত াওয়ায ফ এটরন চ। 

 ফারণরজযক বফযনয (১০ তরায 

রধক) নক্ষ্যত্র রি রনফ চাণ 

নদ। 

 এআর্টি ংযমাযগয নক্ষ্যত্র প্রধান 

রফদ্যযৎ রযদ চযকয দপ্তযযয 

উযকন্দ্র র্ালুয নুযভাদন রাগযফ। 

রফঃ দ্রঃ অফারক গ্রাযকয নরাড ৮০ 

রকযরাওয়াযটয উযয যর প্রধান 

রফদ্যযৎ রযদ চযকয দপ্তযযয উযকন্দ্র 

র্ালুয নূযভাদন রাগযফ। 

 

* Rwgi GKvwaK gvwjK _vK‡j 

mK‡ji AbvcwËbvgv| 

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 রযস্ট্ভ ’̄vcb 

mv‡c‡ÿ  
 

 

 

৩ 

‡jvW e„w× 
(নাভ, ঠিকানা, রাফ নম্বয ও ংযমাগ 

নেণী একআ থাকযর এফং ংরিষ্ট 

 

৭ w`b 

 নরাআযন অযফদযনয কর 

জাতীয় রযর্য় ত্র/প্রযমাজয 

নক্ষ্যত্র ২ কর াযাট চ াআযজয 

ছরফ।  

Av‡e`b পযভ cÖvwßi ¯’vb: 

ননযকা এয ওযয়ফাআট 

www.nesco.gov.bd I 

* AwZwi³ †jv‡Wi 

Rb¨ RvgvbZ wdt 

MÖvnK K¨v‡UMix 

ওয়ান স্ট্ ারব চ 

নন্টাযয দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ চকতচাগণ   

রনফ চাী 

প্রযকৌরী/অফারক 

প্রযকৌরী   



রপডাযয নরাড ংকুরান থাকযর )  

 

 

  

 ারনাগাদ রযযারধত 

রফযরয কর ও রডভান্ড 

ননাযটয পযটাকর। 

 

 নারায প্যাযনর স্থাযনয প্রভান 

ত্র। 

 রএপঅআ প্ল্ান্ট স্থাযনয প্রভান 

ত্র (প্রযমাজয নক্ষ্যত্র) 

 পূযফ চয জাভানত ভন্বয় পূফ চক 

ারনাগাদ াযয ম্পুন চ নরাযডয 

জাভানত প্রদান কযযত যফ। 

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 

 

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| 

 

 

৪ 

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

 
cÖ‡qvRbxq mKj 

`wjjvw` cÖ`v‡bi 

ci †_‡K 7 w`b 

 

*   ারনাগাদ রযযারধত 

রফযরয কর। 

* wjwLZ Av‡e`b mn m`¨ 

†Zvjv cvm‡cvU© mvB‡Ri 2 Kwc 

mZ¨vwqZ iw½b Qwe| 

*RvZxq cwiPq c‡Îi mZ¨vwqZ 

 

Av‡e`b পযভ cÖvwßi ¯’vb:  

mswkøó `ßi 

†mev cÖ`vb c×wZ:  

* ¯’vcbv I Zvi Av‡kcv‡k 

GjvKv cwi`k©b K‡i Z_¨ 

hvPvB| 

* বাড়া/ররযজয নক্ষ্যত্র 

বফন ভাররক ও 

বাড়াটিয়ায ভযধ্য বাড়া 

ম্পরকচত ম্পারদত 

চুরিয তযারয়ত 

পযটাকর এফং রফদ্যযৎ 

রফর ফযকয়া থাকযর 

 

 

ওয়ান স্ট্ ারব চ 

নন্টাযয দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ চকতচাগ ণ   

 

 

রনফ চাী 

প্রযকৌরী/অফারক 

প্রযকৌরী   



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| 
* রররভযটড নকাম্পারনয নক্ষ্যত্র 

াটি চরপযকট ফ আনকয চাযযন 

ও নভযভাযযন্ডাভ ফ 

অটি চযকরযয পযটাকর 

(যযরজস্ট্ায ফ জযয়ন্ট স্ট্ক 

যত)।  

* ংরিষ্ট কভ চকতচায wbKU 

যত Aby‡gv`b। 

* wd cwi‡kva 

* cieZ©x gv‡mi we‡j bvg 

cwieZ©b|  

 

জরভ/বফযনয ভাররক 

তায দায় ফন কযযফন 

ভযভ চ ননাটারয াফররক 

কর্তচক 300.00 UvKvi 

bb RywWwkqvj óv‡¤ú 

m¤úvw`Z feb 

gvwj‡Ki Aw½Kvi bvgv 

। 

*নারত্ত ত্র প্রারপ্ত 

াযযক্ষ্ পুফ চফতী 

গ্রাযকয াযথ যফতী 

গ্রাযকয জভাকৃত 

জাভানত ভন্বয়পূফ চক 

ারনাগাদ †i‡U m¤ú~b© 

†jv‡Wi RvgvbZ Rgv 

w`‡Z n‡e  
( রপ্রযযভন্ট রভটাযযয 

নক্ষ্যত্র জাভানত ভন্বয় 

প্রযমাজয নয় ) 

Ges ‡bm‡Kv KZ…©K 

wba©vwiZ e¨vs‡K g~j¨ 

cwi‡kva Ki‡Z n‡e| 

এযক্ষ্যত্র চুরি রযফতচন রপ 

জভা রদযত যফ ও নতুন 

চুরি স্বাক্ষ্য কযযত যফ। 

 

 

 

৫ 

 
MÖvn‡Ki Aby‡iv‡a bvg I wVKvbv 

ংযাধন (cÖwZevi) 

 
    ২ w`b 

 

* ারনাগাদ রযযারধত রফযরয 

কর/‡fwÛs iwk` Gi 

d‡UvKwc| 

*  RvZxq cwiPq cÎ/ 

 

 

Av‡e`b পযভ cÖvwßi ¯’vb:  

mswkøó `ßi 

 

 

র্াজচ প্রযমাজয 

নয় 

 

 

ওয়ান স্ট্ ারব চ 

নন্টাযয দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ চকতচাগণ   

 

 

রনফ চাী 

প্রযকৌরী/অফারক 

প্রযকৌরী   



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 

 

* ারনাগাদ রযযারধত রফযরয 

কর/‡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: 

* 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)| 

 

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 

 
রযফরতচত ট্যারযযপয 

নুকুযর ারনাগাদ াযয 

জাভানত রদযত যফ ও 

‡bm‡Kv KZ…©K wba©vwiZ 

e¨vs‡K g~j¨ cwi‡kva 

Ki‡Z n‡e| 

 

 

 

ওয়ান স্ট্ ারব চ 

নন্টাযয দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ চকতচাগণ   

 

 

রনফ চাী 

প্রযকৌরী/অফারক 

প্রযকৌরী   



* 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 এআর্টি 

 

C) আএআর্টি 

 

 

 

 
 

A) 3 w`b 

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

* wjwLZ Av‡e`b| 

*  ারনাগাদ রযযারধত রফযরয 

কর/‡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)| 

** রভটায স্থানান্তযযয নক্ষ্যত্র 

জরভয ও স্থানায ভাররকানা 

,গ্রাযকয নাভ একআ যত যফ 

এফং একআ রফক্রয় ও রফতযণ 

রফবাগ/ রফদ্যযৎ যফযাযয ধীন 

যত যফ একআ রপডায যত 

যফ। ন্য রপডাযযয নক্ষ্যত্র 

ংরিষ্ট রপডাযযয নরাড ংকুরান 

Av‡e`b পযভ cÖvwßi ¯’vb:  

mswkøó `ßi 

†mev cÖ`vb c×wZ:  

* MÖvnK KZ„©K Av‡e`b 

* cwi`k©b I cixÿvKiY  

* রভটায রযফতচন রপঃ 

 

A) 

K) GjwU (GK  
†dR)-300 UvKv 

L) GjwU (wZb †dR)-

700 UvKv 

M) GjwUwmwU-2000 

UvKv 

 

B) GgwU I GBPwU-

5000 UvKv 

 

C) BGBPwU-10000 

UvKv 

 

 

ওয়ান স্ট্ ারব চ 

নন্টাযয দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ চকতচাগণ   

 

 

রনফ চাী 

প্রযকৌরী/অফারক 

প্রযকৌরী   



থাকযত যফ। 

 

 

৮ 

 
MÖvn‡Ki Aby‡iv‡a wgUvi cixÿv Pvজচ 

© 
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| 

*  ারনাগাদ রযযারধত রফযরয 

কর। 

 

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 স্ট্ ারব চ 

নন্টাযয দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ চকতচাগণ   

 

 

রনফ চাী 

প্রযকৌরী/অফারক 

প্রযকৌরী   



 

 

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  ারনাগাদ 

রযযারধত রফযরয কর| 

 

 

 

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 স্ট্ ারব চ 

নন্টাযয দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ চকতচাগণ   

 

 

রনফ চাী 

প্রযকৌরী/অফারক 

প্রযকৌরী 

 

১০ 
 
cwi‡kva m‡Ë¡I কারযগরয ত্রুটিয 

কাযযণ we‡j e‡Kqv cÖ`k©b 

 

 

২ w`b 

*we`¨yr wej/‡fwÛs iwk` Gi 

d‡UvKwc  

 

*প রাআন ব্যাংযকয নক্ষ্যত্রঃ  

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 

পটওয়যাযয Avc‡WU KiY| 

 

 
র্াজচ প্রযমাজয 

নয় 

 

 

ওয়ান স্ট্ ারব চ 

নন্টাযয দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ চকতচাগণ   

 

 

রনফ চাী 

প্রযকৌরী/অফারক 

প্রযকৌরী 

 

 

১১ 

 
MÖvn‡Ki Aby‡iv‡a e‡Kqvi 

cÖZ¨qbcÎ cÖ`vb 

 
24 N›Uv 

* ননযকায ওযয়ফাআট নথযক 

গ্রাক যারয ডাউনযরাড কযযত 

াযযফন। 

গ্রাক কর্তচক রডরজটার নফা গ্রন 

ম্ভফ না যরঃ 

*we`¨yr wej/‡fwÛs iwk` Gi 

d‡UvKwc| 

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 

n Í̄všÍi 

 

 
র্াজচ প্রযমাজয 

নয়  

 

ওয়ান স্ট্ ারব চ 

নন্টাযয দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ চকতচাগণ   

 

 

রনফ চাী 

প্রযকৌরী/অফারক 

প্রযকৌরী 

১২ MÖvn‡Ki Aby‡iv‡a wnmve Iqvix 

Structure/ Payment 
Structure Gi Printing 

 

 ৩ রদন 

*wjwLZ Av‡e`b | 

*we`¨yr wej/‡fwÛs iwk` Gi 

d‡UvKwc|  

 

Av‡e`b পযভ cÖvwßi ¯’vb:  

mswkøó `ßi 

†mev cÖ`vb c×wZ:  

* Av‡ew`Z mg‡qi wej 

 

 

 

১০০/-  

 

 

ওয়ান স্ট্ ারব চ 

নন্টাযয দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

 

 

রনফ চাী 

প্রযকৌরী/অফারক 



 ( ১ ermi ch©šÍ)  
 

অযফদযনয নপ্ররক্ষ্যত cwi‡kva i‡q‡Q Zv hvPvB| 

* wcÖ›U I MÖvnK‡K n Í̄všÍi 

 

‡bm‡Kv KZ…©K wba©vwiZ 

e¨vs‡K g~j¨ cwi‡kva 

Ki‡Z n‡e| 

কভ চকতচাগণ   প্রযকৌরী 

 

 

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 

রযযাযধয প্রভান 

প্রারপ্ত াযযক্ষ্ 

২৪ ঘন্টায ভযধ্য 

 

 

* 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 স্ট্ ারব চ 

নন্টাযয দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ চকতচাগণ   

 

 

রনফ চাী 

প্রযকৌরী/অফারক 

প্রযকৌরী 

 

 

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| 

* একআ স্থাযন যত যফ।  

 

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 

 

ওয়ান স্ট্ ারব চ 

নন্টাযয দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ চকতচাগণ   

 

 

রনফ চাী 

প্রযকৌরী/অফারক 

প্রযকৌরী 



  

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| 

 

 

১৫ 

 
স্মাট চ রপ্রযযভন্ট রভটায 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 

 

 

      র্াজচ প্রযমাজয 

নয় 

 

 

ওয়ান স্ট্ ারব চ 

নন্টাযয দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ চকতচাগণ   

 

রনফ চাী 

প্রযকৌরী/অফারক 

প্রযকৌরী 

 

 

১৬ 

 

MÖvn‡Ki Aby‡iv‡a mvwf©m Wªc 

K¨vej(mvwf©m wµgwcU/K¬¨v¤úmn) 

†givgZ/cwieZ©b/¯’vbvšÍi wd 

 

গ্রাক কর্তচক 

ভারাভার যফযা 

াযযক্ষ্ ২৪ ঘন্টা 

 

*  ারনাগাদ রযযারধত রফযরয 

কর।/‡fwÛs KvW©/‡fwÛs iwk` 

Gi d‡UvKwc| 

*একআ স্থান ও একআ স্থানা যত 

যফ। 

 

Av‡e`b পযভ cÖvwßi ¯’vb: 

mswkøó `ßi 

 

 

GK †dR- 200/- 

wZb †dR-500/- 

GgwU I GBPwU-

1250/- 

BGBPwU-2500/- 

 

‡bm‡Kv KZ…©K wba©vwiZ 

e¨vs‡K g~j¨ cwi‡kva 

Ki‡Z n‡e| 

 

 

ওয়ান স্ট্ ারব চ 

নন্টাযয দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ চকতচাগণ   

 

রনফ চাী 

প্রযকৌরী/অফারক 

প্রযকৌরী 

 

১৭ 

 
wnmve eÜ KiY 
ক) এরটি 

খ) এভটি ও এআর্টি 

 
ক) 3 w`b 
খ) ৭ রদন 

 

*MÖvn‡Ki wjwLZ Av‡e`b| 

*mswkøó wnmv‡ei  ারনাগাদ 

রযযারধত রফযরয কর। 

 

 

Av‡e`b পযভ cÖvwßi ¯’vb: 

mswkøó `ßi 

 

 
র্াজচ প্রযমাজয 

নয় 

 

ওয়ান স্ট্ ারব চ 

নন্টাযয দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ চকতচাগণ   

 

রনফ চাী 

প্রযকৌরী/অফারক 

প্রযকৌরী 



 

 

 

 

 

 

১৮ 

 

 
Riæwi cÖ‡qvR‡b UªvÝdigvi fvov 

( m‡eŸ©v”P ৩০ w`b, Z‡e we‡kl 

we‡ePbvq wØ¸b nv‡i 30 w`ননয নফর) 

 
 

 

ভজুদ থাকা 

াযযক্ষ্ ২৪ ঘন্টা 

 

 

 

 

* wjwLZ Av‡e`b| 

* রফযল রফযফর্নায নক্ষ্যত্র পুনঃ 

রররখত অযফদন কযযত যফ। 

   

 

 

 

Av‡e`b পযভ cÖvwßi ¯’vb: 

 

mswkøó `ßi 

 

 

 

 

* 11 †Kwf UªvÝdigvi 

WªcAvDU wdDR 

KvUAvDU mn)- 
 K) 2.00 টাকা 

†KwfG/w`b(m‡e©v”P 

30 w`‡bi Rb¨) 

L) ৪.00 UvKv 

নকরবএ/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 স্ট্ ারব চ 

নন্টাযয দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ চকতচাগণ   

 

 

 

 

রনফ চাী 

প্রযকৌরী/অফারক 

প্রযকৌরী   

 

 

১৯ 

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

এভটি, এআর্টি ও আএআর্টি 

(*শুধুভাত্র Di-electric 

Break down voltage 

& Di-electri 

strenght test.) 

 

 

সুরফধা থাকা 

াযযক্ষ্ 

গ্রণযমাগ্য 

ভয়ীভায ভযধ্য 

 

*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 স্ট্ ারব চ 

নন্টাযয দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ চকতচাগণ   

 

 

রনফ চাী 

প্রযকৌরী/অফারক 

প্রযকৌরী   



 

অনায (নফা গ্রীতায) কাযছ অভাযদয (যফা প্রদানকাযীয) প্রতযাা 

 

প্ররতশ্রুত/কারিত নফা প্রারপ্তয রযক্ষ্য কযনীয় 

 

* রটিযজন র্াট চাযয উযেরখত প্রযয়াজনীয় ডকুযভন্ট ম্পূন চ অযফদন জভা প্রদান।  

* জরভয ভাররকানা ংক্রান্ত রফযযাধ থাকযর অযফদন জভা না নদওয়া। 

* রনযজ অযফদন জভা নদওয়া।  

* নকান ভধ্যস্ততাকাযী/প্রতাযক র্যক্রয ায়তা না ননওয়া। 

* স্থানা রযদ চনকাযর ায়তা কযা। 

* নম নকান ভস্যায় দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভ চকতচায াযথ নমাগাযমাগ কযা। 

* রনয়রভত রফদ্যযৎ রফর রযযাধ কযা। 

* প্রযয়াজনীয় অযরাকজ্জা রযায কযা। 

* রফদ্যযৎ চুরয ও বফধ রফদ্যযৎ ব্যফায ম্পযকচ রপযক ফগত কযা। 

* গ্রাক য়যারন ংক্রান্ত নম নকান রবযমাগ ংরিষ্ট রনফ চাী প্রযকৌরীযক ফগত কযা।  

* যকায নঘারলত নীরতভারা/অআন/রফরধ-রফধান নুযণ কযা। 

 

 



 

রবযমাগ প্ররতকায ব্যফস্থানা 

নফা প্রারপ্তযত ন্তুষ্ট যর দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভ চকতচায াযথ নমাগাযমাগ করুন। তায কাযছ ভাধান াওয়া না নগযর রনযনাি দ্ধরতযত নমাগাযমাগ কযয অনায ভস্যা ফরত করুন। 

 

ক্ররভক কখন নমাগাযমাগ কযযফন কায যে নমাগাযমাগ কযযফন নমাগাযমাযগয ঠিকানা রনষ্পরত্তয ভয়ীভা 

১ দারয়ত্ব প্রাপ্ত কভ চকতচা ভাধান 

রদযত না াযযর 

রবযমাগ রনষ্পরত্ত কভ চকতচা (রনক) নভাাম্মদ ভরউরিন ভামুদ 

ব্যফস্থাক (অআরটি), উ-ভাব্যফস্থাক (রফররং যান্ড আঅযর) (ঃদাঃ) 

০১৯৬৭১১৫৫৬৬ 

mohiuddin@nesco.gov.bd 

৬০ রদন 

২ রবযমাগ রনষ্পরত্ত কভ চকতচা রনরদ চষ্ট 

ভযয় ভাধান রদযত না াযযর 

অরর কভ চকতচা নভাঃজারদ্যর আরাভ 

যুগ্ম রর্ফ 

০১৭১৮৭৬৮৩০০ 

jahidul.islam95@gmail.com 

৩০ রদন 

৩ অরর কভ চকতচা রনরদ চষ্ট ভযয় 

ভাধান রদযত না াযযর 

ভরিরযলদ রফবাযগয রবযমাগ 

ব্যফস্থানা নর 

৫ নম্বয নগআট, ফাংরাযদ রর্ফারয়, ঢাকা। 

ওযয়ফঃ www.grs.gov.bd 

 

৯০ রদন  

 

*** জরুযী প্রযয়াজযন কর করুনঃ ননযকা তথ্য ও নফা- ১৬৬০৩ (২৪ ঘন্টা)। 

 

 

 

http://www.grs.gov.bd/


ংযুরিঃ ট্যারযযপয ফণ চনা 

ক. রননর্া- এরটি (২৩০/৪০০ নবাল্ট) 
 
 

এরটি-এ 

(অফারক) 

এরটি-রফ 

(কৃরল নর্ াম্প) 

এরটি-র-১ (ক্ষুদ্র 

রল্প) 

এরটি-র-২ (রনভ চাণ) এরটি-রড-১ (ধভীয়, 

রক্ষ্া, দাতব্য 

প্ররতষ্ঠান ও 

াাতার) 

এরটি-রড-২ (যাস্তায 

ফারত ও ারনয 

াম্প) 

এরটি-রড-৩ 

(ব্যাটাযী র্ারজচং 

নস্ট্ন) 

এরটি-আ (ফারণরজযক 

ও রপ) 

এরটি –টি (স্থায়ী) 

 

খ. ভধ্যভর্া- এভটি (১১ নকরব) 
 

 

গ. উচ্চর্া- এআর্টি (৩৩ নকরব) 
 

 

 

ঘ) রত উচ্চর্া- আএআর্টি (১৩২ নকরব) 

আএআর্টি-১ াধাযণ আএআর্টি-২ াধাযণ 

 

 

 

এভটি-১ (অফারক) এভটি-২ (ফারণরজযক ও রপ) এভটি-৩ (রল্প) এভটি-৪ (রনভ চাণ) 

 

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

(ব্যাটাযী র্ারজচং নস্ট্ন) 

এভটি-৮ 

(নর্ ও কৃরল 

কাযজ ব্যফহৃত 

াম্প) 

এআর্টি-১ (অফারক) এআর্টি -২ (ফারণরজযক ও রপ) এআর্টি -৩ (রল্প) এআর্টি -৪ (রনভ চাণ) 



 

 

 


