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সফা প্রদান প্রততশ্রুতত (তটিয়জন্প চাে শায) : 
 

সুষ্ঠ ুসফা প্রদান তনতিত কযণায়থ শ ভূতভ ংস্কায সফার্ শ প্রণীত সফা প্রদান প্রততশ্রুতত (তটিয়জন্প চাে শায) তনম্নরূ:  
 

 

 

১। তবন  ও  তভনঃ  
 

তবন : দক্ষ, স্বচ্ছ এফং জনফান্ধফ ভূতভ ব্যফস্থানা।  
 

তভন :  ভূতভ ব্যফস্থানাে অধুতনক ও সেকআ প্রযুতিয য়ফ শাত্তভ ব্যফায়যয ভাধ্যয়ভ জনফান্ধফ ভূতভ সফা তনতিতকযণ ।   
 

২। সফা প্রদান প্রততশ্রুতত: 
 

২.১ নাগতযক সফা 
  

ক্রঃনং সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধতত প্রয়োজনীে 

কাগজত্র এফং 

প্রাতিস্থান 

সফায মূল্য 

এফং তযয়াধ 

দ্ধতত 

সফা প্রদায়নয 

ভেীভা 

দাতেত্বপ্রাি কভ শকতশা  

(নাভ, দফী, সপান নম্বয ও  

আ-সভআর) 

১ নাগতযকগণ কর্তশক চাতত ও 

প্রদানয়মাগ্য তথ্য উাত্তমূ 

নাগতযয়কয অয়ফদয়নয 

তযয়প্রতক্ষয়ত 

যাতয/তফতধ 

সভাতায়ফক অয়ফদয়নয  

ভাধ্যয়ভ 

নাগতযয়কয 

অয়ফদন, ভূতভ 

ংস্কায সফায়র্ শয 

ংযতক্ষত 

তথ্য/উাত্ত। 

ভূতভ ংস্কায 

সফার্ শ 

তথ্য তধকায 

অআয়নয 

অওতাে 

ধাম শকৃত মূল্য 

াধাযণ সক্ষয়ত্র ২০ 

(তফ) তদন 

য়ফ শাচ্চ ৩০ (তত্র) 

তদন, তফয়ল সক্ষয়ত্র 

তথ্য তধকায 

অআয়নয ৯(৪) ধাযা 

সভাতায়ফক 

জনাফ মুাম্মদ যতপকুর আরাভ 

কাযী ভূতভ ংস্কায কতভনায-১ 

ও দাতেত্বপ্রাি তথ্য প্রদানকাযী 

কভ শকতশা। 

সপান: ০২-৮১৭০১৫২ 

আ-সভআর  alrc1@lrb.gov.bd 

 

 

২.২ প্রাততষ্ঠাতনক সফা  

ক্রঃনং সফায নাভ 

 

 

সফা প্রদান দ্ধতত 

 

 

প্রয়োজনীে 

কাগজত্র এফং 

প্রাতিস্থান 

সফায মূল্য 

এফং তযয়াধ 

দ্ধতত 

সফা প্রদায়নয 

ভেীভা 

 

দাতেত্বপ্রাি কভ শকতশা  

(নাভ, দফী, সপান নম্বয ও  

আ-সভআর) 

১ 

 

 

 

 

ভূতভ ংস্কায  সফার্ শ ও তফবাগীে উ 

ভূতভ ংস্কায কতভনায কাম শারয়েয 

ফায়জে ছাড়কযণ 

নরাআন ফায়জে 

ব্যফস্থানা  এফং 

র্াকয়মায়গ সপ্রযণ 

 

 

ভূতভ ংস্কায 

সফার্ শ ও 

তফবাগীে উ-

ভূতভ ংস্কায 

কতভনায 

কাম শারে য়ত 

প্রাি চাতদাত্র 

তফনামূয়ল্য 

 

 

 

ফায়জে প্রাতিয ৭ 

(তদয়নয) ভয়ধ্য 

 

 

 

সভাছাঃ সযয়ফকা সুরতানা 

কাযী ভূতভ ংস্কায কতভনায ও 

তাফ যক্ষণ কভ শকতশা (তততযি 

দাতেত্ব)  

সপান- ০২৮১৭০১৫৩ 

আ-সভআর alrc2@lrb.gov.bd 

২ 

 

 

সফার্ শ ও তফবাগীে কাম শারয়েয তর্ে 

অতত্ত তনষ্পতত্তকযণ 

ত্র সমাগায়মায়গয 

ভাধ্যয়ভ 

 

 

ভূতভ ংস্কায 

সফার্ শ ও 

তফবাগীে উ-

ভূতভ ংস্কায 

কতভনায 

কাম শারে য়ত 

প্রাি তর্ে 

অতত্ত ও জফাফ 

তফনামূয়ল্য 

 

ত্র প্রাতিয ০১ 

(এক) ভায়য ভয়ধ্য 

 

সভাছাঃ সযয়ফকা সুরতানা 

কাযী ভূতভ ংস্কায কতভনায ও 

তাফ যক্ষণ কভ শকতশা (তততযি 

দাতেত্ব)  

সপান- ০২৮১৭০১৫৩ 

আ-সভআর alrc2@lrb.gov.bd  
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরায়দ যকায 

ভূতভ ংস্কায সফার্ শ 

াখা-১ (প্রান) 

ভূতভ বফন, ৯৮, তদ তাজউদ্দীন অভদ যতণ  

সতজগাঁও, ঢাকা-১২০৮। 

www.lrb.gov.bd 
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ক্রঃনং সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধতত প্রয়োজনীে 

কাগজত্র এফং 

প্রাতিস্থান 

সফায মূল্য 

এফং তযয়াধ 

দ্ধতত 

সফা প্রদায়নয 

ভেীভা 

দাতেত্বপ্রাি কভ শকতশা  

(নাভ, দফী, সপান নম্বয ও  

আ-সভআর) 

৩ 
 

কর প্রকায তফর  প্রস্তুতকযণ ও 

সচক/থ শ প্রদান  ংক্রান্ত তফলোতদ 

ত্র সমাগায়মায়গয 

ভাধ্যয়ভ 

 

  

ভূতভ ংস্কায 

সফার্ শ ও 

তফবাগীে উ-

ভূতভ ংস্কায 

কতভনায 

কাম শারে য়ত 

প্রাি চাতদাত্র 

তফনামূয়ল্য 

  

কাগজত্র 

প্রাতিয ০৭ 

(াত) তদন 

 

 

সভাছাঃ সযয়ফকা সুরতানা 

কাযী ভূতভ ংস্কায কতভনায ও তাফ 

যক্ষণ কভ শকতশা (তততযি দাতেত্ব)  

সপান- ০২৮১৭০১৫৩ 

আ-সভআর alrc2@lrb.gov.bd  

৪ 

 

সজরা, উয়জরা  ও আউতনেন ভূতভ  

তপয়য ফায়জে প্রণেন ও ব্যে 

তনেন্ত্রণ 

নরাআন ফায়জে 

ব্যফস্থানা এফং 

যাতয র্াকয়মায়গ 

সপ্রযণ 

ংতিষ্ট তপ 

য়ত চাতদাত্র 

এফং 

ভূতভ ংস্কায 

সফার্ শ 

তফনামূয়ল্য 

 

০১ (এক) ভা াফতযনা সুরতানা  

কাযী ভূতভ ংস্কায কতভনায-৪           

সপান- ০২৮১৭০১৫৫   

আ-সভআর alrc4@lrb.gov.bd 

৫ ফায়জে প্রস্তুতকযণ, ফায়জে 

উয়ামাজন ও পুন: উয়মাজন 

নরাআন ফায়জে 

ব্যফস্থানা এফং 

যাতয র্াকয়মায়গ 

সপ্রযণ 

ংতিষ্ট তপ 

য়ত চাতদাত্র 

এফং 

ভূতভ ংস্কায 

সফার্ শ 

 
তফনামূয়ল্য 

 

ফায়জে  প্রাতিয 

২ (দুআ) ভায়য 

ভয়ধ্য 

াফতযনা সুরতানা  

কাযী ভূতভ ংস্কায কতভনায-৪           

সপান- ০২৮১৭০১৫৫   

আ-সভআর alrc4@lrb.gov.bd 

৬ সজরা য়ত আউতনেন তপ ম শায়েয 

কর ভূতভ তপয়য তর্ে অতত্ত 

ংক্রান্ত  উয়জরা  ও আউতনেন ভূতভ  

তপয়য তর্ে অতত্ত ংক্রান্ত 

তফলোতদ তদাযতক কযা 

ত্র সমাগায়মায়গয 

ভাধ্যয়ভ 

 

 

--- তফনামূয়ল্য 

 

্তর্ে অতত্ত 

প্রাতিয য ০৩ 

(ততন) িা 

াফতযনা সুরতানা  

কাযী ভূতভ ংস্কায কতভনায-৪           

সপান- ০২৮১৭০১৫৫   

আ-সভআর alrc4@lrb.gov.bd  

৭ তফবাগীে উ-ভূতভ ংস্কায 

কতভনাযগয়ণয তযদ শন ও কভ শ-

তৎযতা তযফীক্ষণ কযা 

তযদ শন প্রততয়ফদয়নয 

অয়রায়ক প্রাি ত্রুটি 

তফচ্যুতত ম্পয়কশ 

ংতিষ্টয়দযয়ক ত্র 

ভাযপত ফততকযণ 

তযদ শন 

প্রততয়ফদন ও 

কভ শতৎযতায 

ছক এফং 

ভূতভ ংস্কায 

সফার্ শ 

তফনামূয়ল্য 

  

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) 

গয়ণয তযদ শন ও কভ শতৎযতা 

তযফীক্ষণ কযা 

তযদ শন প্রততয়ফদয়নয 

অয়রায়ক প্রাি ত্রুটি 

তফচ্যুতত ম্পয়কশ 

ংতিষ্টয়দযয়ক ত্র 

ভাযপত ফততকযণ 

তযদ শন 

প্রততয়ফদন ও 

কভ শতৎযতায 

ছক এফং 

ভূতভ ংস্কায 

সফার্ শ 

তফনামূয়ল্য 

 

০৩ (ততন) 

িা 

(১) াফতযনা সুরতানা  

কাযী ভূতভ ংস্কায কতভনায-৪           

সপান- ০২৮১৭০১৫৫   

আ-সভআর alrc4@lrb.gov.bd 

(যাজাী, যংপুয ও খুরনা তফবাগ)। 

(২) সভাঃ আকফার সায়ন  

কাযী ভূতভ ংস্কায কতভনায-৫ 

(চট্টগ্রাভ ও তয়রে তফবাগ) 

সপান- ০২৮১৭০১৫৬ 

আ-সভআর alrc5@lrb.gov.bd   

(৩) সভাঃ আকফার সায়ন  

কাযী ভূতভ ংস্কায কতভনায-৬[.দা]  

(ঢাকা, ফতযার ও ভেভনতং তফবাগ) 

সপান- ০২৮১৭০১৫৭ 

আ-সভআর alrc6@lrb.gov.bd 

৯ ভূতভ ব্যফস্থানায ভাঠ প্রান 

ংক্রান্ত তফতবন্ন তবয়মায়গয তদন্ত 

কযা 

প্রাি তবয়মায়গয 

তবতত্তয়ত গৃীত 

কাম শক্রভ যাতয 

এফং 

র্াকয়মায়গ/নরাআয়ন 

ফততকযয়ণয 

ভাধ্যয়ভ ব্যফস্থা গ্রণ 

নরাআয়ন/ 

পরাআয়ন প্রাি 

তবয়মাগ এফং   

ভূতভ ংস্কায 

সফার্ শ 

তফনামূয়ল্য 

 

০১ (এক) ভা জনাফ মুাম্মদ যতপকুর আরাভ 

কাযী ভূতভ ংস্কায কতভনায-১ 

সপান- ০২৮১৭০১৫২ 

আ-সভআর alrc1@lrb.gov.bd  
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ক্রঃনং সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধতত প্রয়োজনীে 

কাগজত্র এফং 

প্রাতিস্থান 

সফায মূল্য এফং 

তযয়াধ দ্ধতত 

সফা 

প্রদায়নয 

ভেীভা 

দাতেত্বপ্রাি কভ শকতশা  

(নাভ, দফী, সপান নম্বয ও  

আ-সভআর) 

১০ ংদীে স্থােী কতভটি, ভতন্ত্রতযলদ 

তফবাগ আতুাতদ স্থায়ন প্রয়োজনীে 

তথ্য-উাত্ত সপ্রযণ 

যাতয, র্াক ও আ-

সভআয়রয ভাধ্যয়ভ 

তধমাচন ত্র/প্রদত্ত 

তনয়দ শনা এফং ভূতভ 

ংস্কায সফার্ শ 

মূল্য প্রয়মাজু নে ০১ (এক) 

িা  

সভাঃ আকফার সায়ন  

কাযী ভূতভ ংস্কায কতভনায-৫ 

সপান- ০২৮১৭০১৫৬  

আ-সভআর alrc5@lrb.gov.bd   

১১ ভূতভ ংস্কায সফার্ শ কাম শারয়েয 

কভ শকতশাগয়ণয তযদ শন প্রততয়ফদয়নয 

উয প্রয়োজনীে ব্যফস্থা গ্রণ 

যাতয, র্াকয়মায়গ  

ও আ-সভআয়রয ভাধ্যয়ভ 

দাতখরকৃত তযদ শন 

প্রততয়ফদন 

ভূতভ ংস্কায সফার্ শ 

মূল্য প্রয়মাজু নে ০১ (এক) 

িা 

জনাফ মুাম্মদ যতপকুর আরাভ 

কাযী ভূতভ ংস্কায কতভনায-১ 

সপান- ০২৮১৭০১৫২  

আ-সভআর alrc1@lrb.gov.bd  

১২ ভূতভ উন্নেন কয়যয ঠিক দাফী 

তনধ শাযণ, অদাে ও বৃতদ্ধয জন্য 

প্রয়োজনীে ব্যফস্থা গ্রণ এফং 

ভন্ত্রণারে তবতত্তক তফতবন্ন ংস্থায 

ফয়কো দাফী তনধ শাযণ  অদায়েয 

দয়ক্ষ গ্রণ এফং  ভূতভ উন্নেন কয 

অদাে ংক্রান্ত ভাতক প্রততয়ফদন 

ভূতভ ভন্ত্রণারে  ন্যান্য ভন্ত্রণারে 

এফং তফতবন্ন দিয়য সপ্রযণ। নাভজাযী, 

সযন্ট াটি শতপয়কে সকয়য ভাতক 

প্রততয়ফদন ভূতভ ভন্ত্রণারে ংতিষ্ট 

দিযমূয় সপ্রযণ। কর প্রকায সকাে শ 

সক ংক্রান্ত তফলোতদ 

যাতয, র্াকয়মায়গ  

ও আ-সভআয়রয ভাধ্যয়ভ 

তযয়াে শ ও তযোণ শ 

এফং ভূতভ ংস্কায 

সফার্ শ 

মূল্য প্রয়মাজু নে ০২ (দুআ) 

িা 

সভাঃ আকফার সায়ন  

কাযী ভূতভ ংস্কায কতভনায-৫ 

সপান- ০২৮১৭০১৫৬  

আ-সভআর alrc5@lrb.gov.bd   

১৩ সজরা ও উয়জরা ম শায়ে ভূতভ 

ব্যফস্থানায ায়থ ংতিষ্ট কভ শকতশা-

কভ শচাযী মাযা ভূতভ ভন্ত্রণারে-কর্তশক 

তনয়োগকৃত তায়দয অন্তঃতফবাগ 

ফদতর এফং ন্যান্য প্রাতনক 

কাম শক্রভ (তনয়োগ ও য়দান্নতত 

ব্যততত) 

তপ 

অয়দ/প্রজ্ঞান 

অয়ফদনত্র ও 

মথামথ কর্তশয়ক্ষয 

পয়যাোতর্ শং 

তফনামূয়ল্য 

 

০২ (দুআ) 

িা 

জনাফ মুাম্মদ যতপকুর আরাভ 

কাযী ভূতভ ংস্কায কতভনায-১ 

সপান- ০২৮১৭০১৫২  

আ-সভআর alrc1@lrb.gov.bd 

১৪ ততরং-ফতভূ শত জতভ তচতিতকযণ, 

যকায়যয তনেন্ত্রণ অনেন ও 

ফায়জোিকযণ। 

ফগ শা-ংক্রান্ত তফতধ-তফধান ফাস্তফােন। 

তপ স্মাযক প্রততয়ফদন তফনামূয়ল্য 

 

২ ভা াফতযনা সুরতানা  

কাযী ভূতভ ংস্কায কতভনায-৩ (. দা)           

সপান- ০২৮১৭০১৫৫   

আ-সভআর alrc3@lrb.gov.bd  

১৫ সজরা ও উয়জরা ম শায়েয সযকর্ শ 

রুভ স্থান, তদাযতক ও তযদ শন 

এফং এগুয়রায ংযক্ষণ/য়ভযাভত-

ংক্রান্ত ব্যফস্থা গ্রণ এফং এ ংক্রান্ত 

ফাতল শক প্রততয়ফদন ভন্ত্রণারয়ে সপ্রযণ। 

তপ স্মাযক, 

প্রততয়ফদন 

মথামথ কর্তশয়ক্ষয 

তধমাচন 

তফনামূয়ল্য 

 

১ ভা াফতযনা সুরতানা  

কাযী ভূতভ ংস্কায কতভনায-৪           

সপান- ০২৮১৭০১৫৫   

আ-সভআর alrc4@lrb.gov.bd  

১৬ ভন্ত্রণারয়েয তনয়দ শ ও তনেন্ত্রয়ণ 

ত শত/নাফাত ও তযতুি 

ম্পতত্তয ব্যফস্থানা ও তদাযকী, 

ংতিষ্ট কভ শচাযীয়দয তনেন্ত্রণ, 

াভতগ্রক ব্যফস্থানা ও তদাযতক এফং 

লান্াতক/ফাতল শক প্রততয়ফদন 

ভন্ত্রণারয়ে সপ্রযণ 

তপ স্মাযক প্রততয়ফদন, 

তধমাচন 

তফনামূয়ল্য 

 

১ ভা  সভাঃ আকফার সায়ন  

কাযী ভূতভ ংস্কায কতভনায-৫ 

সপান- ০২৮১৭০১৫৬  

আ-সভআর alrc5@lrb.gov.bd    

১৭ কৃতল খা জতভ তচতিতকযণ, 

নীততভারা নুমােী ভূতভীনয়দয ভয়ধ্য 

কৃতল খাজতভ ফণ্টন, ব্যফস্থানা ও 

সফদখরকৃত খাজতভ উদ্ধায; 

খা পুকুয ও সফদখরকৃত খা 

জরাে উদ্ধায ও ব্যফস্থানা; 

জরভার ংস্কায়য প্রয়োজনীে 

দয়ক্ষ গ্রণ এফং উয়জরা ভূতভ 

তপ ও আউতনেন ভূতভ তপংরগ্ন 

কাছাতযয পুকুয ংস্কায; 

অন্তঃতফবাগীে ফদ্ধ জরভায়রয 

আজাযা প্রদান। 

তপ স্মাযক প্রততয়ফদন, 

তধমাচন 

তফনামূয়ল্য 

 

১ ভা  সভাঃ আকফার সায়ন  

কাযী ভূতভ ংস্কায কতভনায-৬[.দা] 

সপান- ০২৮১৭০১৫৭  

আ-সভআর alrc6@lrb.gov.bd 

-৩- 
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ওয়েফাআয়ে প্রদ শয়নয জন্য 

২.৩ বুন্তযীণ সফা: 

ক্রঃনং সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধতত প্রয়োজনীে 

কাগজত্র এফং 

প্রাতিস্থান 

সফায মূল্য 

এফং তযয়াধ 

দ্ধতত 

সফা প্রদায়নয 

ভেীভা 

দাতেত্বপ্রাি কভ শকতশা  

(নাভ, দফী, সপান নম্বয ও  

আ-সভআর) 

০১ ভূতভ ংস্কায সফায়র্ শয কর 

কভ শচাযীয়দয তনয়োগ/ফদরী/ 

য়দান্নতত/শূন্য দ সঘালণা/ দ সৃতষ্ট 

  

তপ অয়দ/স্মাযক  তফতধ-তফধান 

সভাতায়ফক এফং 

ভূতভ ংস্কায 

সফার্ শ  

তফনামূয়ল্য 

 

০১ (এক) ভা জনাফ মুাম্মদ যতপকুর আরাভ 

কাযী ভূতভ ংস্কায কতভনায-১ 

সপান- ০২৮১৭০১৫২  

আ-সভআর  alrc1@lrb.gov.bd  

০২ সফায়র্ শয কর প্রকায তগ্রভ ভঞ্জুয়যয 

প্রাতনক তনেন্ত্রয়কয দাতেত্ব ারন 

যকাতয ত্র    তফতধ-তফধান 

সভাতায়ফক এফং 

ভূতভ ংস্কায 

সফার্ শ  

তফনামূয়ল্য 

 

০৭ (াত)তদন জনাফ মুাম্মদ যতপকুর আরাভ 

কাযী ভূতভ ংস্কায কতভনায-১ 

সপান- ০২৮১৭০১৫২ 

আ-সভআর alrc1@lrb.gov.bd  

০৩ কর সেণীয কভ শকতশা/ কভ শচাযীয 

তনয়োগ, স্থােীকযণ, দক্ষতাীভা 

ততক্রভ, তঅযএর ভঞ্জুয, সফতন 

ভতা, পূণ শ চাকুযী গণনা,  সাক 

প্রস্তাফ গ্রণ, সজুষ্ঠতা, তনধ শাযণ, 

তনয়োগ তফতধ ততযী ও াতব শ বুক 

ংযক্ষণ 

তপ অয়দ/স্মাযক  তফতধ-তফধান 

সভাতায়ফক এফং 

ভূতভ ংস্কায 

সফার্ শ  

তফনামূয়ল্য 

 

১০ (দ)তদন জনাফ মুাম্মদ যতপকুর আরাভ 

কাযী ভূতভ ংস্কায কতভনায-১ 

সপান- ০২৮১৭০১৫২ 

আ-সভআর alrc1@lrb.gov.bd  

০৪ ত্র সফায়র্ শয কর কভ শকতশা 

/কভ শচাযীয়দয ছুটি,  তজশত ছুটি, োতন্ত 

তফয়নাদন ছুটি, প্রসূতত ছুটি,  ফতঃ 

ফাংরায়দ ছুটি গ্রয়ণ ব্যফস্থা গ্রণ ও 

তফতবন্ন অদারয়ত যকাতয াক্ষী 

তয়য়ফ াক্ষু প্রদায়নয তনতভত্ত ব্যফস্থা 

গ্রণ 

তপ অয়দ/স্মাযক  তফতধ-তফধান 

সভাতায়ফক এফং 

ভূতভ ংস্কায 

সফার্ শ  

তফনামূয়ল্য 

 

০৭ (াত) তদন জনাফ মুাম্মদ যতপকুর আরাভ 

কাযী ভূতভ ংস্কায কতভনায-১ 

সপান- ০২৮১৭০১৫২  

আ-সভআর alrc1@lrb.gov.bd  

০৫ ত্র সফায়র্ শয কর সেণীয 

কভ শকতশা/কভ শচাযীয শংখরা তফলেক 

ব্যফস্থা গ্রণ, অনীত তবয়মাগ 

মূয়য তদন্ত, তথ্য-উাত্ত ংগ্র ও 

ংযক্ষণ, তবয়মাগ নাভা, তবয়মাগ 

তফফযণী তততয,  তফতবন্ন অদারত য়ত 

সপ্রতযত ভন / অয়দ এয উয 

ব্যফস্থা গ্রণ,  ভাভরায দপাওোযী 

জফাফ প্রণেন এয ব্যফস্থা গ্রণ 

তপ অয়দ/স্মাযক  তফতধ-তফধান 

সভাতায়ফক এফং 

ভূতভ ংস্কায 

সফার্ শ 

তফনামূয়ল্য 

 

০৭ (াত) তদন জনাফ মুাম্মদ যতপকুর আরাভ 

কাযী ভূতভ ংস্কায কতভনায-১ 

সপান- ০২৮১৭০১৫২ 

আ-সভআর alrc1@lrb.gov.bd  

০৬  ত্র সফায়র্ শয কর সেণীয কভ শকতশা ও 

কভ শচাযীয In-House ও  On-the-

Job সেতনং এয ব্যফস্থাকযণ, প্রতক্ষণ 

কভ শ -তযকল্পনা প্রণেন ও তফয়ল 

সেতনং ভতর্উর প্রস্তুতকযণ, প্রতক্ষণ 

কভ শসূচী ভন্বে ও    ফাস্তফােয়নয 

ব্যফস্থা সনো, াটি শতপয়কে প্রদান, 

প্রতক্ষণ ংক্রান্ত কর সযকর্ শ 

ংযক্ষণ 

যাতয স্বযীয়য 

উতস্থততয ভাধ্যয়ভ 

 

 

  

 

প্রতক্ষণ ভতর্উর, 

তধয়ফন সূতচ, 

নদ আতুাতদ 

এফং ভূতভ 

ংস্কায সফার্ শ 

  

তফনামূয়ল্য 

 

০৩ (ততন) িা সভাঃ আকফার সায়ন  

কাযী ভূতভ ংস্কায কতভনায-৬ 

[.দা]  

সপান- ০২৮১৭০১৫৭  

আ-সভআর alrc6@lrb.gov.bd 

০৭

 

  

সকন্দ্রীেবায়ফ ভূতভ ংস্কায সফায়র্ শয 

ত্র গ্রণ ও  জাতযয ব্যফস্থানা, স্টাপ  

াতজযা, াধাযণ প্রান তযচারনা  

  

যাতয, র্াকয়মায়গ  

ও আ-সভআয়রয ভাধ্যয়ভ 

তধমাচন  এফং 

ভূতভ ংস্কায 

সফার্ শ 

তফনামূয়ল্য 

 

তদনতিন      জনাফ মুাম্মদ যতপকুর আরাভ 

কাযী ভূতভ ংস্কায কতভনায-১ 

সপান- ০২৮১৭০১৫২  

আ-সভআর alrc1@lrb.gov.bd  

০৮ কর্তশক্ষ কর্তশক গৃীত তদ্ধায়ন্তয নতথ 

াখাে সপযত প্রাতিয য অয়দ/ত্র 

জাতযকযণ 

তপ অয়দ/স্মাযক 

আতুাতদয ভাধ্যয়ভ 

প্রাি তনয়দ শনা তফনামূয়ল্য 

 

০১ (এক)তদন 

 

াখা কভ শকতশাগণ 
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ক্রঃনং সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধতত প্রয়োজনীে 

কাগজত্র এফং 

প্রাতিস্থান 

সফায মূল্য 

এফং তযয়াধ 

দ্ধতত 

সফা প্রদায়নয 

ভেীভা 

দাতেত্বপ্রাি কভ শকতশা  

(নাভ, দফী, সপান নম্বয ও  

আ-সভআর) 

০৯ সফায়র্ শয প্রয়োজনীে পযভ, 

সস্টনাযী  ও ভয়নাযী দ্রব্যাতদ এফং 

অফাফত্র নানাতফধ উকযণ 

ংগ্র ও তফতযণ। 

তধমাচয়নয ভাধ্যয়ভ 

যাতয 

তধমাচন তফনামূয়ল্য 

 

ভজুদ থাকা ায়য়ক্ষ  

৩ (ততন) িা 

সভাছাঃ সযয়ফকা সুরতানা 

কাযী ভূতভ ংস্কায কতভনায-২  

সপান- ০২৮১৭০১৫৩  

আ-সভআর alrc2@lrb.gov.bd 

১০ সফায়র্ শয কর গাতড় ক্রে, সভযাভত ও 

ব্যফস্থানা। কভ শকতশায়দয যকাযী 

অফাতক  ও দািতযক সেতরয়পান 

ংয়মাগ, সভযাভত ও ব্যফস্থানা। 

তধমাচন তধমাচন ত্র 

এফং ভূতভ 

ংস্কায সফার্ শ 

তফনামূয়ল্য 

 

৪ (চায) িা 

 

সভাছাঃ সযয়ফকা সুরতানা 

কাযী ভূতভ ংস্কায কতভনায-২  

সপান- ০২৮১৭০১৫৩  

আ-সভআর alrc2@lrb.gov.bd  

১১ সফায়র্ শয ভেযগাড়ী ব্যতিগত কায়জ 

ব্যফায ফাফদ গাতড় বাড়া অদাে, 

গাড়ী দুঘ শেনাে জতড়ত দােী 

ব্যতিগয়ণয তনকে সথয়ক ক্ষততপুযণ 

অদাে, াফ শক্ষতণক গাতড় ব্যফায 

ফাফদ বাড়া কতশন না দাফী নদত্র 

প্রদান, প্রাতনক কায়জ ব্যফহৃত 

গাতড়য জ্বারানীয তফর প্রস্তুতপূফ শক 

এতজ তপয় দাতখর ও মথাভয়ে 

উয়ত্তারনপূফ শক ংতিষ্ট সয়োর াম্প 

ফযাফয়য সপ্রযণ   

তধমাচন 

এফং কর্তশয়ক্ষয প্রদত্ত 

তনয়দ শনা 

তধমাচন ত্র ও 

ভূতভ ংস্কায 

সফার্ শ 

তফনামূয়ল্য 

 

৭ (াত) তদন সভাছাঃ সযয়ফকা সুরতানা 

কাযী ভূতভ ংস্কায কতভনায-২  

সপান- ০২৮১৭০১৫৩  

আ-সভআর alrc2@lrb.gov.bd  

১২ সকাে শ ফ ওোর্ শঃ বাওোর যাজ 

এয়স্টে ও ঢাকা নওোফ এয়স্টয়েয 

কভ শকতশা- কভ শচাযীয়দয তনয়োগ/ 

ফদরী/প্রাতনক শঙ্খরামূরক 

তফলোতদ এফং কভ শকতশা-কভ শচাযীয়দয 

ব্যতিগত নতথ ংযক্ষণ। সকাে শ ফ 

ওোর্ শঃ বাওোর যাজ এয়স্টে ও 

ঢাকা নওোফ এয়স্টয়েয তফলয়ে 

ভন্ত্রণারয়ে সমাগায়মাগ ও প্রততয়ফদন 

সপ্রযণ এফং নীতততনধ শাযণ ংক্রান্ত 

তফলোতদ 

তপ অয়দ ও 

স্মাযক য়ত্রয ভাধ্যয়ভ 

ভূতভ ংস্কায 

সফার্ শ 

তফনামূয়ল্য 

 

২ (দুআ) িা জনাফ মুাম্মদ যতপকুর আরাভ 

কাযী ভূতভ ংস্কায কতভনায-১ 

সপান- ০২৮১৭০১৫২ 

আ-সভআর alrc1@lrb.gov.bd  

১৩ আয়নায়বন কভ শতযকল্পনা প্রণেন ও 

ভতন্ত্রতযলদ তফবায়গ সপ্রযণ।  

 

তপ স্মাযক  ভূতভ ংস্কায 

সফার্ শ 

তফনামূয়ল্য 

 

প্রতত ফছয জুরাআ 

ভায় 

াফতযনা সুরতানা  

কাযী ভূতভ ংস্কায কতভনায-৩ 

(. দা)           

সপান- ০২৮১৭০১৫৫   

আ-সভআর alrc3@lrb.gov.bd  

১৪ ফাতল শক কভ শতযকল্পনা প্রণেন  

(Action Plan) 

-- 

 

 

 

ভূতভ ংস্কায 

সফার্ শ 

তফনামূয়ল্য 

 

প্রতত ফছয জুরাআ 

ভায় 

াফতযনা সুরতানা  

কাযী ভূতভ ংস্কায কতভনায-৩ 

(. দা)           

সপান- ০২৮১৭০১৫৫   

আ-সভআর alrc3@lrb.gov.bd  

১৫ ভূতভ ংস্কায সফায়র্ শয ফাতল শক 

প্রততয়ফদন প্রকা 

-- 

 

ভূতভ ংস্কায 

সফার্ শ 

তফনামূয়ল্য 

 

প্রতত ফছয য়টাফয 

ভায় 

জনাফ মুাম্মদ যতপকুর আরাভ 

কাযী ভূতভ ংস্কায কতভনায-১ 

সপান- ০২৮১৭০১৫২ 

আ-সভআর alrc1@lrb.gov.bd  

 
                                                                  -৫- 
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৩।  তবয়মাগ ব্যফস্থানা (GRS) 

 সফা প্রাতিয়ত ন্তুষ্ট য়র দাতেত্বপ্রাি কভ শকতশায ংয়গ সমাগায়মাগ করুন। তততন ভাধান তদয়ত ব্যথ শ য়র তনয়ম্নাি দ্ধতত সমাগায়মাগ কয়য 

অনায ভস্যা ফতত করুন। 

ক্রঃনং কখন সমাগায়মাগ কযয়ফন সমাগায়মায়গয ঠিকানা তনষ্পতত্তয ভেীভা 

১ দাতেত্বপ্রাি কভ শকতশা ভাধান তদয়ত ব্যথ শ য়র GRS সপাকার য়েন্ট কভ শকতশা 

জনাফ মুাম্মদ যতপকুর আরাভ 

কাযী ভূতভ ংস্কায কতভনায-১ 

সপান : ৮১৭০১৫২ 

আ-সভআর alrc1@lrb.gov.bd 

১ (এক) িা 

 

 GRS সপাকার য়েন্ট কভ শকতশা তনতদ শষ্ট ভয়ে ভাধান 

তদয়ত ব্যথ শ য়র 

সকন্দ্রীে তবয়মাগ ব্যফস্থানা দ্ধতত 

(১) তচফ, ভূতভ ভন্ত্রণারয়েয (GRS) সাে শার 

১ (এক) িা 

 

       ৪। অনায কায়ছ অভায়দয প্রতুাা : 

ক্রঃনং প্রততশ্রুতত/কাতঙ্খত সফা প্রাতিয রয়ক্ষু কযণীে 

১ তনধ শাতযত পযয়ভ ম্পূণ শবায়ফ পূযণকৃত অয়ফদন জভা প্রদান 

২ ঠিক ভাধ্যয়ভ প্রয়োজনীে তপ তযয়াধ কযা 

৩ াক্ষায়তয জন্য তনধ শাতযত ভয়েয পূয়ফ শআ উতস্থত থাকা 

                                                

 

                                                                          

 

 

(মুাম্মদ যতপকুর আরাভ) 

কাযী ভূতভ ংস্কায কতভনায 

সপান: ০২-৮১৭০১৫২ 

আ-সভআর-alrc1@lrb.gov.bd 
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