
                     

 

 

 

 

 

 

সফা প্রদান প্রততশ্রুতত (তটিজজন্স চার্ টায) : 
 

সুষ্ঠ ুসফা প্রদান তনতিত কযণাজথ ট ভূতভ ংস্কায সফার্ ট প্রণীত সফা প্রদান প্রততশ্রুতত (তটিজজন্স চার্ টায) তনম্নরূ:  
 

 

 

১। তবন  ও  তভনঃ  
 

তবন : দক্ষ, স্বচ্ছ এফং জনফান্ধফ ভূতভ ব্যফস্থানা।  
 

তভন :  ভূতভ ব্যফস্থানা অধুতনক ও সর্কআ প্রযুতিয জফ টাত্তভ ব্যফাজযয ভাধ্যজভ জনফান্ধফ ভূতভ সফা তনতিতকযণ ।  
 

২। সফা প্রদান প্রততশ্রুতত: 
 

২.১ নাগতযক সফা 
  

ক্রঃনং সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধতত প্রজয়াজনীয় 

কাগজত্র এফং 

প্রাতিস্থান 

সফায মূল্য 

এফং তযজাধ 

দ্ধতত 

সফা প্রদাজনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা  

(নাভ, দফী, সপান নম্বয ও  

আ-সভআর) 

১ নাগতযকগণ কর্তটক চাতত ও 

প্রদানজমাগ্য তথ্য উাত্তমূ 

নাগতযজকয অজফদজনয 

তযজপ্রতক্ষজত 

যাতয/তফতধ 

সভাতাজফক অজফদজনয  

ভাধ্যজভ 

নাগতযজকয 

অজফদন, ভূতভ 

ংস্কায সফাজর্ টয 

ংযতক্ষত 

তথ্য/উাত্ত। 

ভূতভ ংস্কায 

সফার্ ট 

তথ্য তধকায 

অআজনয 

অওতায় 

ধাম টকৃত মূল্য 

াধাযণ সক্ষজত্র ২০ 

(তফ) তদন 

জফ টাচ্চ ৩০ (তত্র) 

তদন, তফজল সক্ষজত্র 

তথ্য তধকায 

অআজনয ৯(৪) ধাযা 

সভাতাজফক 

জনাফ মুাম্মদ যতপকুর আরাভ 

কাযী ভূতভ ংস্কায কতভনায-১ 

ও দাতয়ত্বপ্রাি তথ্য প্রদানকাযী 

কভ টকতটা। 

সপান: ০২-৮১৭০১৫২ 

আ-সভআর alrc1@lrb.gov.bd 

 

 

২.২ প্রাততষ্ঠাতনক সফা  

ক্রঃনং সফায নাভ 

 

 

সফা প্রদান দ্ধতত 

 

 

প্রজয়াজনীয় 

কাগজত্র এফং 

প্রাতিস্থান 

সফায মূল্য 

এফং তযজাধ 

দ্ধতত 

সফা প্রদাজনয 

ভয়ীভা 

 

দাতয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা  

(নাভ, দফী, সপান নম্বয ও  

আ-সভআর) 

১ 

 

 

 

 

ভূতভ ংস্কায  সফার্ ট ও তফবাগীয় উ 

ভূতভ ংস্কায কতভনায কাম টারজয়য 

ফাজজর্ ছাড়কযণ 

নরাআন ফাজজর্ 

ব্যফস্থানা  এফং 

র্াকজমাজগ সপ্রযণ 

 

 

ভূতভ ংস্কায 

সফার্ ট ও 

তফবাগীয় উ-

ভূতভ ংস্কায 

কতভনায 

কাম টারয় জত 

প্রাি চাতদাত্র 

 

 

        

 

 

 

ফাজজর্ প্রাতিয ৭ 

(তদজনয) ভজধ্য 

 

 

 

সভাছাঃ সযজফকা সুরতানা 

কাযী ভূতভ ংস্কায কতভনায-৫ 

[তাফ যক্ষণ কভ টকতটা (তততযি 

দাতয়ত্ব]  

সপান- ০২৮১৭০১৫৬ 

আ-সভআর alrc5@lrb.gov.bd 

২ 

 

 

সফার্ ট ও তফবাগীয় কাম টারজয়য তর্র্ 

অতত্ত তনষ্পতত্তকযণ 

ত্র সমাগাজমাজগয 

ভাধ্যজভ 

 

 

ভূতভ ংস্কায 

সফার্ ট ও 

তফবাগীয় উ-

ভূতভ ংস্কায 

কতভনায 

কাম টারয় জত 

প্রাি চাতদাত্র 

 
        

 

ত্র প্রাতিয ০১ 

(এক) ভাজয ভজধ্য 

 

সভাছাঃ সযজফকা সুরতানা 

কাযী ভূতভ ংস্কায কতভনায-৫ 

[তাফ যক্ষণ কভ টকতটা (তততযি 

দাতয়ত্ব]  

সপান- ০২৮১৭০১৫৬ 

আ-সভআর alrc5@lrb.gov.bd 

 

 

 

 গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাজদ যকায 

ভূতভ ংস্কায সফার্ ট 

াখা-১ (প্রান) 

ভূতভ বফন, ৯৮, তদ তাজউদ্দীন অভদ যতণ  

সতজগাঁও, ঢাকা-১২০৮। 

www.lrb.gov.bd 

 

mailto:alrc5@lrb.gov.bd
http://www.lrb.gov.bd/
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ক্রঃনং সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধতত প্রজয়াজনীয় 

কাগজত্র এফং 

প্রাতিস্থান 

সফায মূল্য 

এফং তযজাধ 

দ্ধতত 

সফা প্রদাজনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা  

(নাভ, দফী, সপান নম্বয ও  

আ-সভআর) 

৩ 
 

কর প্রকায তফর  প্রস্তুতকযণ ও 

সচক/থ ট প্রদান  ংক্রান্ত তফলয়াতদ 

ত্র সমাগাজমাজগয 

ভাধ্যজভ 

 

 

ভূতভ ংস্কায 

সফার্ ট ও 

তফবাগীয় উ-

ভূতভ ংস্কায 

কতভনায 

কাম টারয় জত 

প্রাি চাতদাত্র 

 
        

 

কাগজত্র প্রাতিয ০৭ 

(াত) তদন 

 

 

সভাছাঃ সযজফকা সুরতানা 

কাযী ভূতভ ংস্কায কতভনায-৫ 

[তাফ যক্ষণ কভ টকতটা (তততযি 

দাতয়ত্ব]  

সপান- ০২৮১৭০১৫৬ 

আ-সভআর alrc5@lrb.gov.bd 

৪ 

 

সজরা, উজজরা  ও আউতনয়ন ভূতভ  

তপজয ফাজজর্ প্রণয়ন ও ব্যয় 

তনয়ন্ত্রণ 

নরাআন ফাজজর্ 

ব্যফস্থানা এফং 

যাতয র্াকজমাজগ 

সপ্রযণ 

ংতিষ্ট তপ 

জত চাতদাত্র 

এফং 

ভূতভ ংস্কায 

সফার্ ট 

 
        

 

০১ (এক) ভা জনাফ কাভার সভাাম্মদ যাজদ 

কাযী ভূতভ ংস্কায কতভনায-৪         

                

সপান- ০২৮১৭০১৫৫/০২৮১৭০১৫৩   

আ-সভআর alrc4@lrb.gov.bd 

৫ ফাজজর্ প্রস্তুতকযণ, ফাজজর্ 

উজামাজন ও পুন: উজমাজন। 

নরাআন ফাজজর্ 

ব্যফস্থানা এফং 

যাতয র্াকজমাজগ 

সপ্রযণ 

ংতিষ্ট তপ 

জত চাতদাত্র 

এফং 

ভূতভ ংস্কায 

সফার্ ট 

 

        

 

ফাজজর্  প্রাতিয ২ 

(দুআ) ভাজয ভজধ্য 

জনাফ কাভার সভাাম্মদ যাজদ 

কাযী ভূতভ ংস্কায কতভনায-৪         

                

সপান- ০২৮১৭০১৫৫/০২৮১৭০১৫৩    

আ-সভআর alrc4@lrb.gov.bd 

৬ সজরা জত আউতনয়ন তপ ম টাজয়য 

কর ভূতভ তপজয তর্র্ অতত্ত 

ংক্রান্ত  উজজরা  ও আউতনয়ন ভূতভ  

তপজয তর্র্ অতত্ত ংক্রান্ত 

তফলয়াতদ তদাযতক কযা 

ত্র সমাগাজমাজগয 

ভাধ্যজভ 

 

 

---  

        

 

ফাজজর্ প্রাতিয য 

০৩ (ততন) িা 

জনাফ কাভার সভাাম্মদ যাজদ 

কাযী ভূতভ ংস্কায কতভনায-৪         

                

সপান- ০২৮১৭০১৫৫/০২৮১৭০১৫৩    

আ-সভআর alrc4@lrb.gov.bd 

৭ তফবাগীয় উ-ভূতভ ংস্কায 

কতভনাযগজণয তযদ টন ও কভ ট-

তৎযতা তযফীক্ষণ কযা 

তযদ টন প্রততজফদজনয 

অজরাজক প্রাি ত্রুটি 

তফচ্যুতত ম্পজকট 

ংতিষ্টজদযজক 
ফততকযণ 

তযদ টন 

প্রততজফদন ও 

কভ টতৎযতায 

ছক এফং 

ভূতভ ংস্কায 

সফার্ ট 

 
        

 

০৩ (ততন) িা জনাফ মুাম্মদ যতপকুর আরাভ 

কাযী ভূতভ ংস্কায কতভনায-১ 

সপান- ০২৮১৭০১৫২ 

আ-সভআর alrc1@lrb.gov.bd 

৮ কর সজরায  সজরা প্রাক ও 

তততযি সজরা প্রাক (যাজস্ব) 

গজণয তযদ টন ও কভ টতৎযতা 

তযফীক্ষণ কযা 

তযদ টন প্রততজফদজনয 

অজরাজক প্রাি 

ত্রুটিতফচ্যুতত ম্পজকট 

ংতিষ্টজদযজক 

ফততকযণ 

তযদ টন 

প্রততজফদন ও 

কভ টতৎযতায 

ছক এফং 

ভূতভ ংস্কায 

সফার্ ট 

 

 

        

 

০৩ (ততন) িা ১) জনাফ কাভার সভাাম্মদ যাজদ 

কাযী ভূতভ ংস্কায কতভনায-৪         

                

(যাজাী, যংপুয ও খুরনা তফবাগ)। 

সপান- ০২৮১৭০১৫৫/০২৮১৭০১৫৩    

আ-সভআর alrc4@lrb.gov.bd 

২) সভাছাঃ সযজফকা সুরতানা 

কাযী ভূতভ ংস্কায কতভনায-৫ 

(চট্টগ্রাভ ও তজরর্ তফবাগ) 

সপান- ০২৮১৭০১৫৬ 

আ-সভআর alrc5@lrb.gov.bd   

৩) তজতনয়া তজন্নাত 

কাযী ভূতভ ংস্কায কতভনায-৬ 

(ঢাকা, ফতযার ও ভয়ভনতং 

তফবাগ) 

সপান- ০২৮১৭০১৫৭ 

আ-সভআর alrc6@lrb.gov.bd 

৯ ভূতভ ব্যফস্থানায ভাঠ প্রান 

ংক্রান্ত তফতবন্ন তবজমাজগয তদন্ত 

কযা 

প্রাি তবজমাজগয 

তবতত্তজত গৃীত 

কাম টক্রভ যাতয 

এফং র্াকজমাজগ 

ফততকযজণয 

ভাধ্যজভ ব্যফস্থা গ্রণ 

প্রাি তবজমাগ 

ভূতভ ংস্কায 

সফার্ ট 

 

        

 

০১ (এক) ভা জনাফ মুাম্মদ যতপকুর আরাভ 

কাযী ভূতভ ংস্কায কতভনায-১ 

সপান- ০২৮১৭০১৫২ 

আ-সভআর alrc1@lrb.gov.bd  

 

mailto:alrc5@lrb.gov.bd
mailto:alrc4@lrb.gov.bd
mailto:alrc4@lrb.gov.bd
mailto:alrc4@lrb.gov.bd
mailto:alrc1@lrb.gov.bd
mailto:alrc4@lrb.gov.bd
mailto:alrc5@lrb.gov.bd
mailto:alrc6@lrb.gov.bd
mailto:alrc1@lrb.gov.bd
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ক্রঃনং সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধতত প্রজয়াজনীয় 

কাগজত্র এফং 

প্রাতিস্থান 

সফায মূল্য 

এফং তযজাধ 

দ্ধতত 

সফা প্রদাজনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা  

(নাভ, দফী, সপান নম্বয ও  

আ-সভআর) 

১০ ংদীয় স্থায়ী কতভটি, ভতন্ত্রতযলদ 

তফবাগ আতুাতদ স্থাজন প্রজয়াজনীয় 

তথ্য-উাত্ত সপ্রযণ 

যাতয, র্াক ও আ-

সভআজরয ভাধ্যজভ 

তধমাচন 

ত্র/প্রদত্ত 

তনজদ টনা এফং 

ভূতভ ংস্কায 

সফার্ ট 

 

        

 

০১ (এক) িা  সভাছাঃ সযজফকা সুরতানা 

কাযী ভূতভ ংস্কায কতভনায-৫ 

সপান- ০২৮১৭০১৫৬ 

আ-সভআর alrc5@lrb.gov.bd 

১১ ভূতভ ংস্কায সফার্ ট কাম টারজয়য 

কভ টকতটাগজণয তযদ টন প্রততজফদজনয 

উয প্রজয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ 

যাতয, র্াকজমাজগ  

ও আ-সভআজরয ভাধ্যজভ 

দাতখরকৃত 

তযদ টন 

প্রততজফদন 

ভূতভ ংস্কায 

সফার্ ট 

 

        

 

০১ (এক) িা জনাফ মুাম্মদ যতপকুর আরাভ 

কাযী ভূতভ ংস্কায কতভনায-১ 

সপান- ০২৮১৭০১৫২  

আ-সভআর alrc1@lrb.gov.bd  

১২ ভূতভ উন্নয়ন কজযয ঠিক দাফী 

তনধ টাযণ, অদায় ও বৃতদ্ধয জন্য 

প্রজয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ এফং 

ভন্ত্রণারয় তবতত্তক তফতবন্ন ংস্থায 

ফজকয়া দাফী তনধ টাযণ  অদাজয়য 

দজক্ষ গ্রণ এফং  ভূতভ উন্নয়ন কয 

অদায় ংক্রান্ত ভাতক প্রততজফদন 

ভূতভ ভন্ত্রণারয়  ন্যান্য ভন্ত্রণারয় 

এফং তফতবন্ন দিজয সপ্রযণ। নাভজাযী, 

সযন্ট াটি টতপজকর্ সকজয ভাতক 

প্রততজফদন ভূতভ ভন্ত্রণারয় ংতিষ্ট 

দিযমূজ সপ্রযণ। কর প্রকায সকার্ ট 

সক ংক্রান্ত তফলয়াতদ। 

যাতয, র্াকজমাজগ  

ও আ-সভআজরয ভাধ্যজভ 

তযজার্ ট ও তযর্াণ ট 

এফং ভূতভ 

ংস্কায সফার্ ট 

 

 

        

 

০২ (দুআ) িা সভাছাঃ সযজফকা সুরতানা 

কাযী ভূতভ ংস্কায কতভনায-৫ 

সপান- ০২৮১৭০১৫৬ 

আ-সভআর alrc5@lrb.gov.bd 

 

২.৩ বুন্তযীণ সফা: 

ক্রঃনং সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধতত প্রজয়াজনীয় 

কাগজত্র এফং 

প্রাতিস্থান 

সফায মূল্য 

এফং তযজাধ 

দ্ধতত 

সফা প্রদাজনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা  

(নাভ, দফী, সপান নম্বয ও  

আ-সভআর) 

০১ ভূতভ ংস্কায সফাজর্ টয কর 

কভ টচাযীজদয তনজয়াগ/ফদরী/ 

জদান্নতত/শূন্য দ সঘালণা/ দ সৃতষ্ট 

  

তপ অজদ/স্মাযক  তফতধ-তফধান 

সভাতাজফক এফং 

ভূতভ ংস্কায 

সফার্ ট  

 

        

 

০১ (এক) ভা জনাফ মুাম্মদ যতপকুর আরাভ 

কাযী ভূতভ ংস্কায কতভনায-১ 

সপান- ০২৮১৭০১৫২  

আ-সভআর  alrc1@lrb.gov.bd  

০২ সফাজর্ টয কর প্রকায তগ্রভ ভঞ্জুজযয 

প্রাতনক তনয়ন্ত্রজকয দাতয়ত্ব ারন 

তপ অজদ/স্মাযক  তফতধ-তফধান 

সভাতাজফক এফং 

ভূতভ ংস্কায 

সফার্ ট  

 

        

 

০৭ (াত)তদন জনাফ মুাম্মদ যতপকুর আরাভ 

কাযী ভূতভ ংস্কায কতভনায-১ 

সপান- ০২৮১৭০১৫২ 

আ-সভআর alrc1@lrb.gov.bd  

০৩ কর সেণীয কভ টকতটা/ কভ টচাযীয 

তনজয়াগ, স্থায়ীকযণ, দক্ষতাীভা 

ততক্রভ, তঅযএর ভঞ্জুয, সফতন 

ভতা, পূণ ট চাকুযী গণনা,  সাক 

প্রস্তাফ গ্রণ, সজুষ্ঠতা, তনধ টাযণ, 

তনজয়াগ তফতধ ততযী ও াতব ট বুক 

ংযক্ষণ 

তপ অজদ/স্মাযক  তফতধ-তফধান 

সভাতাজফক এফং 

ভূতভ ংস্কায 

সফার্ ট  

 

        

 

১০ (দ)তদন জনাফ মুাম্মদ যতপকুর আরাভ 

কাযী ভূতভ ংস্কায কতভনায-১ 

সপান- ০২৮১৭০১৫২ 

আ-সভআর alrc1@lrb.gov.bd  

০৪ ত্র সফাজর্ টয কর কভ টকতটা 

/কভ টচাযীজদয ছুটি,  তজটত ছুটি, োতন্ত 

তফজনাদন ছুটি, প্রসুতত ছুটি,  ফতঃ 

ফাংরাজদ ছুটি গ্রজণ ব্যফস্থা গ্রণ ও 

তফতবন্ন অদারজত যকাতয াক্ষী 

তজজফ াক্ষু প্রদাজনয তনতভত্ত ব্যফস্থা 

গ্রণ 

তপ অজদ/স্মাযক  তফতধ-তফধান 

সভাতাজফক এফং 

ভূতভ ংস্কায 

সফার্ ট  

 

        

 

০৭ (াত) তদন জনাফ মুাম্মদ যতপকুর আরাভ 

কাযী ভূতভ ংস্কায কতভনায-১ 

সপান- ০২৮১৭০১৫২  

আ-সভআর alrc1@lrb.gov.bd  
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-৩- 

 

 

 

ক্রঃনং সফায নাভ 

 

 

সফা প্রদান দ্ধতত 

 

 

প্রজয়াজনীয় 

কাগজত্র এফং 

প্রাতিস্থান 

সফায মূল্য 

এফং তযজাধ 

দ্ধতত 

সফা প্রদাজনয 

ভয়ীভা 

 

দাতয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা  

(নাভ, দফী, সপান নম্বয ও  

আ-সভআর) 

০৫ ত্র সফাজর্ টয কর সেণীয 

কভ টকতটা/কভ টচাযীয শংখরা তফলয়ক 

ব্যফস্থা গ্রণ, অনীত তবজমাগ 

মূজয তদন্ত, তথ্য-উাত্ত ংগ্র ও 

ংযক্ষণ, তবজমাগ নাভা, তবজমাগ 

তফফযণী তততয,  তফতবন্ন অদারত জত 

সপ্রতযত ভন / অজদ এয উয 

ব্যফস্থা গ্রণ,  ভাভরায দপাওয়াযী 

জফাফ প্রণয়ন এয ব্যফস্থা গ্রণ 

তপ অজদ/স্মাযক  তফতধ-তফধান 

সভাতাজফক এফং 

ভূতভ ংস্কায 

সফার্ ট 

 

        

 

০৭ (াত) তদন জনাফ মুাম্মদ যতপকুর আরাভ 

কাযী ভূতভ ংস্কায কতভনায-১ 

সপান- ০২৮১৭০১৫২ 

আ-সভআর alrc1@lrb.gov.bd  

০৬  ত্র সফাজর্ টয কর সেণীয কভ টকতটা ও 

কভ টচাযীয In-House ও  On-the-

Job সেতনং এয ব্যফস্থাকযণ, প্রতক্ষণ 

কভ ট -তযকল্পনা প্রণয়ন ও তফজল 

সেতনং ভতর্উর প্রস্তুতকযণ, প্রতক্ষণ 

কভ টসূচী ভন্বয় ও    ফাস্তফায়জনয 

ব্যফস্থা সনয়া, াটি টতপজকর্ প্রদান, 

প্রতক্ষণ ংক্রান্ত কর সযকর্ ট 

ংযক্ষণ।  

যাতয স্বযীজয 

উতস্থততয ভাধ্যজভ 

 

 

  

 

প্রতক্ষণ ভতর্উর, 

তধজফন সূতচ, 

নদ আতুাতদ 

এফং ভূতভ 

ংস্কায সফার্ ট 

  

 

        

 

০৩ (ততন) িা তজতনয়া তজন্নাত 

কাযী ভূতভ ংস্কায কতভনায-৬ 

সপান- ০২৮১৭০১৫৭  

আ-সভআর alrc6@lrb.gov.bd 

০৭

 

  

সকন্দ্রীয়বাজফ ভূতভ ংস্কায সফাজর্ টয 

ত্র গ্রণ ও  জাযীয ব্যফস্থানা, স্টাপ 

াতজযা, াধাযণ প্রান তযচারনা   

যাতয, র্াকজমাজগ  

ও আ-সভআজরয ভাধ্যজভ 

তধমাচন  এফং 

ভূতভ ংস্কায 

সফার্ ট 

 

        

 

তদনতিন      জনাফ মুাম্মদ যতপকুর আরাভ 

কাযী ভূতভ ংস্কায কতভনায-১ 

সপান- ০২৮১৭০১৫২  

আ-সভআর alrc1@lrb.gov.bd  

০৮ কর্তটক্ষ কর্তটক গৃীত তদ্ধাজন্তয নতথ 

াখায় সপযত প্রাতিয য অজদ/ত্র 

জাযীকযণ 

তপ অজদ/স্মাযক 

আতুাতদয ভাধ্যজভ 

প্রাি তনজদ টনা  

        

 

০১ (এক)তদন 

 

াখা কভ টকতটাগণ 

 

০৯ সফাজর্ টয প্রজয়াজনীয় পযভ, 

সস্টনাযী  ও ভজনাযী দ্রব্যাতদ এফং 

অফাফত্র নানাতফধ উকযণ 

ংগ্র ও তফতযণ 

তধমাচজনয ভাধ্যজভ 

যাতয 

তধমাচন  

        

 

ভজুদ থাকা াজজক্ষ  

৩ (ততন) িা 

জনাফ কাভার সভাাম্মদ যাজদ 

কাযী ভূতভ ংস্কায কতভনায-২  

সপান- ০২৮১৭০১৫৩/০২৮১৭০১৫৫   

আ-সভআর alrc2@lrb.gov.bd 

১০ সফাজর্ টয কর গাতড় ক্রয়, সভযাভত ও 

ব্যফস্থানা। কভ টকতটাজদয যকাযী 

অফাতক  ও দািতযক সর্তরজপান 

ংজমাগ, সভযাভত ও ব্যফস্থানা। 

তধমাচন তধমাচন ত্র 

এফং ভূতভ 

ংস্কায সফার্ ট 

 

        

 

৪ (চায) িা 

 

জনাফ কাভার সভাাম্মদ যাজদ 

কাযী ভূতভ ংস্কায কতভনায-২ 

সপান- ০২৮১৭০১৫৩/০২৮১৭০১৫৫  

আ-সভআর alrc2@lrb.gov.bd 

১১ সফাজর্ টয ভর্যগাড়ী ব্যতিগত কাজজ 

ব্যফায ফাফদ গাতড় বাড়া অদায়, 

গাড়ী দুঘ টর্নায় জতড়ত দায়ী 

ব্যতিগজণয তনকর্ সথজক ক্ষততপুযণ 

অদায়, াফ টক্ষতণক গাতড় ব্যফায 

ফাফদ বাড়া কতটন না দাফী নদত্র 

প্রদান, প্রাতনক কাজজ ব্যফহৃত 

গাতড়য জ্বারানীয তফর প্রস্তুতপূফ টক 

এতজ তপজ দাতখর ও মথাভজয় 

উজত্তারনপূফ টক ংতিষ্ট সজোর াম্প 

ফযাফজয সপ্রযণ  

তধমাচন 

এফং কর্তটজক্ষয প্রদত্ত 

তনজদ টনা 

তধমাচন ত্র ও 

ভূতভ ংস্কায 

সফার্ ট 

 

        

 

৭ (াত) তদন জনাফ কাভার সভাাম্মদ যাজদ 

কাযী ভূতভ ংস্কায কতভনায-২  

সপান- ০২৮১৭০১৫৩/০২৮১৭০১৫৫ 

আ-সভআর alrc2@lrb.gov.bd 
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-৪- 

 

 

ক্রঃনং সফায নাভ 

 

 

সফা প্রদান দ্ধতত 

 

 

প্রজয়াজনীয় 

কাগজত্র এফং 

প্রাতিস্থান 

সফায মূল্য 

এফং তযজাধ 

দ্ধতত 

সফা প্রদাজনয 

ভয়ীভা 

 

দাতয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা  

(নাভ, দফী, সপান নম্বয ও  

আ-সভআর) 

১২ সকার্ ট ফ ওয়ার্ টঃ বাওয়ার যাজ 

এজস্টর্ ও ঢাকা নওয়াফ এজস্টজর্য 

কভ টকতটা- কভ টচাযীজদয তনজয়াগ/ 

ফদরী/প্রাতনক শঙ্খরামূরক 

তফলয়াতদ এফং কভ টকতটা-কভ টচাযীজদয 

ব্যতিগত নতথ ংযক্ষণ। সকার্ ট ফ 

ওয়ার্ টঃ বাওয়ার যাজ এজস্টর্ ও 

ঢাকা নওয়াফ এজস্টজর্য তফলজয় 

ভন্ত্রণারজয় সমাগাজমাগ ও প্রততজফদন 

সপ্রযণ এফং নীতততনধ টাযণ ংক্রান্ত 

তফলয়াতদ 

অজদ ও স্মাযক 

জত্রয ভাধ্যজভ 

ভূতভ ংস্কায 

সফার্ ট 

 

        

 

২ (দুআ) িা জনাফ মুাম্মদ যতপকুর আরাভ 

কাযী ভূতভ ংস্কায কতভনায-১ 

সপান- ০২৮১৭০১৫২ 

আ-সভআর alrc1@lrb.gov.bd  

১৩ আজনাজবন কভ টতযকল্পনা প্রণয়ন ও 

ভতন্ত্রতযলদ তফবাজগ সপ্রযণ 

 

-- 

 

 

 

 

ভূতভ ংস্কায 

সফার্ ট 

 

        

 

প্রতত ফছয জুরাআ 

ভাজ 

সভাাঃ যাজফয়া ফযী 

কাযী ভূতভ ংস্কায কতভনায-৩ 

সপান নং- ০২৮১৭০১৫৪  

আ-সভআর alrc3@lrb.gov.bd 

১৪ ফাতল টক কভ টতযকল্পনা প্রণয়ন  

(Action Plan) 

-- 

 

 

 

ভূতভ ংস্কায 

সফার্ ট 

 

        

 

প্রতত ফছয জুরাআ 

ভাজ 

সভাাঃ যাজফয়া ফযী 

কাযী ভূতভ ংস্কায কতভনায-৩ 

সপান নং- ০২৮১৭০১৫৪ 

আ-সভআর alrc3@lrb.gov.bd 

১৫ ভূতভ ংস্কায সফাজর্ টয ফাতল টক 

প্রততজফদন প্রকা 

-- 

 

ভূতভ ংস্কায 

সফার্ ট 

 

        

 

প্রতত ফছয জটাফয 

ভাজ 

জনাফ মুাম্মদ যতপকুর আরাভ 

কাযী ভূতভ ংস্কায কতভনায-১ 

সপান- ০২৮১৭০১৫২ 

আ-সভআর alrc1@lrb.gov.bd  

 
 

 

 

                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

 

 

(                 ) 

কাযী ভূতভ ংস্কায কতভনায 

সপান: ০২-৮১৭০১৫২ 

আ-সভআর-alrc1@lrb.gov.bd 
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