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ক্তটিদজন চার্ মায 

 

১.ক্তবনওক্তভন: 

 

ক্তবন: বফদদক্তক কভ মাংস্থান সুদমাগ বৃক্তি, অক্তবফাী কভীদদয অক্তধকতয কল্যাণ ও ক্তনযাদ অক্তবফান ক্তনক্তিত। 
 

ক্তভন:ক্তফশ্ব শ্রভ ফাজাদযয চাক্তদায ক্তবক্তিদত মথামথ কাক্তযগক্তয প্রক্তক্ষণ প্রদান এফাং দক্ষ অক্তবফান ব্যফস্থানায ভাধ্যদভ বফকায জনদগাক্তিয বফদদক্তক কভ মাংস্থাদনয সুদমাগ বৃক্তি এফাং অক্তবফাী কভীদদয 

অক্তধকতয কল্যাণ ও অক্তধকায ক্তনক্তিত কযা। 
 

২.বফাপ্রদানপ্রক্ততশ্রুক্তত: 

নাগক্তযকদফা (প্রান াখা) 

 

ক্রঃনং সেফার নাম সেফা প্রদান দ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রাতি স্থান 
সেফার মূল্য এফং 

তরয় াধ দ্ধতি 

সেফা প্রদায়নর 

েময় েীমা 

দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমা (নাম, দতফ, 

সপান নম্বর ও ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

01 জনয়েতনতা ও প্রোয 

প্রোযণা 

 জনয়েতনতা ও প্রোয প্রোযণা। 

 ননযাদ অনবফান নননিতকযয়ণ প্রোয 

প্রোযণা। 

 দূণীনত নন শমূয়র য়েতনতামূরক প্রোয 

প্রোযণা। 

 ভধ্যস্বয়েয়বাগী শ্রেণীয শ্রদৌযাত্ম হায় 

য়েতনতামূরক প্রোয প্রোযণা। 

 বৃনিমূরক শ্রায প্রনক্ষণ গ্রয়ণয ভাধ্যয়ভ 

দক্ষতা উন্নেয়নয নফলয়ে উদ্বুদ্ধ কযণ নফলয়ে 

প্রোয প্রোযণা। 

 শ্রফা প্রতযাী /শ্রফা গ্রীতাগয়ণয ননকে য়ত 

শ্রকান অনবয়মাগ াওো শ্রগয়র প্রনতকায়যয 

ব্যফস্থা গ্রণ। 

 ভানফ াোয শ্রযাধ এফং বফধ য়থ শ্রযনভট্যান্স 

শ্রপ্রযয়ণ য়েতনতামূরক প্রোয প্রোযণা 

 

 

 প্রয়য়াজনীয় কাগজত্রঃ-  
শ্রাস্টায, নরপয়রে, বুয়রটিন, বুকয়রে, শ্রলাগান ও  নবনিও 

নেত্র । 

 প্রাতি স্থানঃ- 
নফএভইটিও এয আওতাধীন শ্রজরা কভ শংস্থান ও জননি 

অনপ (নিইএভও), কানযগনয প্রনক্ষণ শ্রকন্দ্র (টিটিন) এফং 

ইননস্টটিউে অফ শ্রভনযন শ্রেকয়নারনজ (আইএভটি) 

ওয়েফাইে, শ্রপইবুক শ্রজ ও ইউটিউফ ইতযানদ। 

নফনামূয়ে এটি একটি াযাফছয 

ওোযী েরভান 

কাম শক্রভ । 

ক্তযচারক (প্রান ও অথ ম) 

বপান: ০২-৮৩০০২৬৪ 

ইদভর:directoradmin@bmet.org.bd 

ক্তযচারক (প্রক্তক্ষণ ক্তযচারনা) 

বপান- ০২-৪৮৩১৪৬৩৬ 

Email- 

sakwat.ali@yahoo.com 

উ ক্তযচারক (আইটি ও ফাদজর্) 

বপান: ০২-৪৮৩১৬৪৯৬ 

ইদভর: bmetit2018@gmail.com 

 
উ ক্তযচারক (াধাযণ শ্রফা) 

বপান: ০২-৮৩০০২০৪ 

ইদভর: rafiqddbmet@gmail.com 

 

কাযী ক্তযচারক (াধাযণ শ্রফা) 

বপান: 01795852864 

ইদভর-divdhaka@gmail.com 

mailto:bmetit2018@gmail.com
mailto:rafiqddbmet@gmail.com


অবুন্তযীন বফা (প্রান াখা): 

ক্রঃনং সেফার নাম সেফা প্রদান দ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রাতি স্থান 
সেফার মূল্য এফং 

তরয় াধ দ্ধতি 

সেফা প্রদায়নর 

েময় েীমা 

দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমা (নাম, দতফ, 

সপান নম্বর ও ই-সমইল) 

0১ কভ মকতমা/ কভ মচাযীদদয 

বনন 

বনন ক্তজকযণ আদদ অনুাদয ৪নাং 

করাদভ ফক্তণ মত কাগজত্রাক্তদ মাচাই ফাছাইয়াদন্ত 

ঠিক থাকদরবনন প্রদান। 

প্রয়য়াজনীয় কাগজত্রঃ- 

১.চাকুযীয ক্তফফযণী/াক্তব ম ব্যক 

২.ক্তএরআয এয ভঞ্জুযী ত্র 

৩.ইএরক্তক্ত 

৪.বনন পযভ 

৫.তুাক্তয়ত ছক্তফ 

৬.বফধ উিযাক্তধকাযদদয বঘালণাত্র/নন ম্যাক্তযজ নদ 

(প্রদমাজু বক্ষদত্র) 

৭.নমুনা স্বাক্ষয ও াদতয াঁচ আঙ্গুদরয ছা 

৮.না-দাফী প্রতুয়ন ত্র 

প্রাক্তি স্থানঃ- ক্তফএভইটিয (ফাদজর্ ও আইটি অনুাখা) 

ক্তফনামূল্য বনন ক্তজকযণ 

অনুমায়ী আদফদন 

ত্র প্রাক্তিয য    

৭-১৫ কভ মক্তদফ 

ক্তযচারক (প্রান ও অথ ম) 

বপান: ০২-৮৩০০২৬৪ 

ইদভর:directoradmin@bmet.org.bd 

 

উ-ক্তযচারক (ফাদজর্ ও অথ ম) 

বপান: ০২-৪৮৩১৬৪৯৬ 

ইদভর: bmetit2018@gmail.com 

0২ অফয উিয ছুটি ও 

ল্যাম্প গ্রান্ট 

৪ নাং করাদভ ফক্তণ মত কাগজত্রাক্তদ মাচাই 

ফাছাইয়াদন্ত ঠিক থাকদর অফয উিয ছুটি ও 

ল্যাম্প গ্রান্ট ভঞ্জুযী প্রদান। 

প্রয়য়াজনীয় কাগজত্রঃ- 

১.মূর ইএরক্তক্ত 

২.ফয় প্রভাদণয জন্য এএক্ত নদদয তুাক্তয়ত কক্ত 

৩.াক্তব ম ব্যক (নন-বগদজদর্ড কভ মচাযীগদণয বক্ষদত্র) 

প্রাক্তি স্থানঃ- ক্তফএভইটিয (প্রান াখা) 

আদফদন প্রাক্তিয 

তাক্তযখ দত ২০ 

ক্তদদনয ভদধ্য 

ক্তফনামূল্য 

 ক্তআযএর গভদনয 

৩ভা পূদফ ম 

আদফদন াওয়ায  

য কাম মক্রভ গ্রণ। 

 আয়ফদন প্রানিয 

য ২০ কভ শনদফ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ক্তযচারক (প্রান ও অথ ম) 

বপান : ০২-৮৩০০২৬৪ 

ইদভর:directoradmin@bmet.org.bd 
 

 

0৩ বাতা শ্রাক্তন্ত 

ক্তফদনাদন ছুটি 

৪ নাং করাদভ ফক্তণ মত কাগজত্রাক্তদ মাচাই 

ফাছাইয়াদন্ত ঠিক থাকদর বাতা শ্রাক্তন্ত 

ক্তফদনাদন ছুটি ভঞ্জুয কযা য়  এফাং ত্র ভাযপত 

অফক্তত কযা য়। 

 প্রয়য়াজনীয়কাগজত্রঃ- 
১. আদফদন 

২.পূদফ ময আদফদদনয কক্ত (প্রদমাজুতা অনুমায়ী) 

৩.ছুটি প্রাপ্যতায ক্তাফ ক্তফফযনী। 

৪.মূর বফতদনয প্রতুয়নত্র। 
৫.বভয়াদ পূক্ততম (পূফ মফতী আদফদন দত ৩ ফছয অক্ততক্রান্ত) 

 প্রাক্তি স্থানঃ- ক্তফএভইটিয (প্রান াখা) 

ক্তফনামূল্য  আয়ফদন প্রানিয 

য ২০ কভ শনদফ। 

0৪ অক্তজমত ছুটি ৪ নাং করাদভ ফক্তণ মত কাগজত্রাক্তদ মাচাই 

ফাছাইয়াদন্ত ঠিক থাকদর অক্তজমত ছুটি ভঞ্জুয 

কযা য়। ত্র দ্বাযা অফক্তত কযা য়। 

 প্রয়য়াজনীয়কাগজত্রঃ- 
১.সুক্তনক্তদ মষ্ট কাযণ উদেখপূফ মকআদফদন। 

২.ছুটি প্রাপ্যতায ক্তাফ ক্তফফযনী । 
৩.বভক্তডদকুর নদ (প্রদমাজু বক্ষদত্র)। 

 প্রাক্তি স্থানঃ- ক্তফএভইটিয (প্রান াখা) 

ক্তফনামূল্য আদফদন প্রাক্তিয য 

২০ কভ শনদফ। 

0৫ ফক্ত ম:ফাাংরাদদ ছুটি ৪ নাং করাদভ ফক্তণ মত কাগজত্রাক্তদ মাচাই 

ফাছাইয়াদন্ত ঠিক থাকদর ফক্ত ম :ফাাংরাদদ ছুটি 

ভঞ্জুয কযা য়। ত্র দ্বাযা অফক্তত কযা য়। 

 প্রয়য়াজনীয়কাগজত্রঃ- 
১.সুক্তনক্তদ মষ্ট কাযণ উদেখপূফ মকআদফদন। 

২.ছুটি প্রাপ্যতায ক্তাফ ক্তফফযনী । 
৩.ফক্ত ম:ফাাংরাদদ ছুটিয ক্তনধ মাক্তযত পযভ পূযণ (প্রদমাজু 

বক্ষদত্র)। 

 প্রাক্তি স্থানঃ- ক্তফএভইটিয (প্রানাখা) 

ক্তফনামূল্য  আদফদন প্রাক্তিয য 

ক্তফএভইটিয বক্ষদত্র 

১৫ কভ শনদফ। 

 আদফদন প্রাক্তিয য 

ভন্ত্রণারদয়য বক্ষদত্র 

৩০ কভ শনদফ। 

 

mailto:bmetit2018@gmail.com


ক্রঃনং সেফার নাম সেফা প্রদান দ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রাতি স্থান 
সেফার মূল্য এফং 

তরয় াধ দ্ধতি 

সেফা প্রদায়নর 

েময় েীমা 

দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমা (নাম, দতফ, 

সপান নম্বর ও ই-সমইল) 

0৬ উচ্চক্তক্ষা ছুটি ৪ নাং করাদভ ফক্তণ মত কাগজত্রাক্তদ মাচাই 

ফাছাইয়াদন্ত ঠিক থাকদর উচ্চক্তক্ষাছুটি ভঞ্জুয 

কযা য়। ত্র দ্বাযা অফক্তত কযা য়। 

 প্রয়য়াজনীয়কাগজত্রঃ- 
১.আদফদন 

২.ক্তক্ষা প্রক্ততিান ফা বকাদ ময কাক্তযকুরাভ 

 প্রাক্তি স্থানঃ- ক্তফএভইটিয (প্রানাখা) 

ক্তফনামূল্য  আদফদন প্রাক্তিয য 

ক্তফএভইটিয বক্ষদত্র 

১৫ কভ শনদফ। 

 আদফদন প্রাক্তিয য 

ভন্ত্রণারদয়য বক্ষদত্র 

৩০ কভ শনদফ। 

 

 

 

 

 

 

 

ক্তযচারক (প্রান ও অথ ম) 

বপান : ০২-৮৩০০২৬৪ 

ইদভর:directoradmin@bmet.org.bd 

 

 

0৭ প্রসূক্ততজক্তনত ছুটি ৪ নাং করাদভ ফক্তণ মত কাগজত্রাক্তদ মাচাই 

ফাছাইয়াদন্ত ঠিক থাকদর প্রসূক্ততজক্তনত ছুটি 

ভঞ্জুয কযা য়। ত্র দ্বাযা অফক্তত কযা য়। 

 প্রয়য়াজনীয়কাগজত্রঃ- 
১.ডািাযী নদ আদফদন  

২.যকাযী ক্তনদদ মনা প্রক্ততারন 

 প্রাক্তি স্থানঃ- ক্তফএভইটিয (প্রান াখা) 

ক্তফনামূল্য আদফদন প্রাক্তিয য 

১৫ কভ শনদফ। 

0৮ াদার্ ম কযায 

অনুভক্তত 

৪ নাং করাদভ ফক্তণ মত কাগজত্রাক্তদ মাচাই 

ফাছাইয়াদন্ত ঠিক থাকদর াদার্ ম কযায 

অনুদভাদন প্রদান কযা য়। ত্র দ্বাযা অফক্তত 

কযা য়। 
 

 

 

 প্রয়য়াজনীয়কাগজত্রঃ- 
১.াদার্ ম কযায ছাড়দত্রয ক্তনধ মাক্তযত পযভ পূযণ এফাং 

সুক্তনক্তদ মষ্ট কাযণ উদেখকযণ 

 প্রাক্তি স্থানঃ- ক্তফএভইটিয (প্রানাখা) 

ক্তফনামূল্য আদফদন প্রাক্তিয য 

১৫ কভ শনদফ। 

০৯ দািনযক দক্ষতা 

বৃনদ্ধয়ত প্রনক্ষণ 

নফএভইটিয কভ শকতশা/কভ শোযীয়দয দক্ষতা বৃনদ্ধয়ত  

ইনাউজ প্রনক্ষয়নয ভাধ্যয়ভ প্রনক্ষণ প্রদান।  

প্রয়য়াজনীয়কাগজত্রঃ- 

প্রক্তক্ষণ ক্তফলদয় ক্তফএভইটিয অক্তপ আদদ 

প্রাক্তি স্থানঃ- ক্তফএভইটিযপ্রান াখা ও ক্তফএভইটিয ওদয়ফ 

াইর্ 

ক্তফনামূল্য বকাদ ময ধযন 

অনুমায়ী 

ক্তযচারক (প্রান ও অথ ম) 

বপান : ০২-৮৩০০২৬৪ 

ইদভর:directoradmin@bmet.org.bd 

 

1০ কভ মকতমা/ কভ মচাযীদদয 

বগ্রদডন ও দদান্নক্তত 

ন্যনুতভ ভদয়য ভদধ্য ক্তপডায দধাযীদদয 

বগ্রদডন বতক্তয কযা য় এফাং চূড়ান্ত বগ্রদডন 

তাক্তরকা ওদয়ফ াইর্ ও ইদভইদর অক্তধন দিদয 

জানাদনা য়। 

প্রয়য়াজনীয়কাগজত্রঃ- 

১. ননয়োগনফনধ 

২. ক্তপডায দদয বমাগ্যতা এফাং যকাযী ক্তনয়ভনীক্ততয 

ক্তবক্তিদত 

৩. প্রচক্তরত ক্তফক্তধ 

প্রাক্তি স্থানঃ- ক্তফএভইটিয প্রান াখা  

ক্তফনামূল্য  শ্রগয়িন 

চূড়ান্তকযয়ণ 

নফএভইটিয শ্রক্ষয়ত্র 

০২ ভা  

 ভন্ত্রণারয়েয শ্রক্ষয়ত্র 

০৩ ভা ১৫ নদন 

ক্তযচারক (প্রান ও অথ ম) 

বপান : ০২-৮৩০০২৬৪ 

ইদভর:directoradmin@bmet.org.bd 

1১ চাকুযী স্থায়ীকযণ  ৪নাং করাদভ ফক্তণ মত কাগজত্রাক্তদ ঠিক াওয়া 

বগদর ন্যনুতভ ভদয়য ভদধ্য অনুদভাদন বদয়া 

য়। ত্র ভাযপত জানাদনা য়। 
 

প্রয়য়াজনীয়কাগজত্রঃ- 

১.আদফদনত্র  

২. নফগত২ ফছদযয এক্তআয 

৩. চাকুযী ক্তফফযণী/চাকুযীয খক্ততয়ান ফক্ত  

৪. ক্তফবাগীয় যীক্ষায় উিীদণ ময বগদজর্ 

৫. প্রদয়াজনীয় বভয়াদপূক্ততম (ক্তক্ষানক্তফী কার ০২ ফছয) 

৬. প্রকল্প দত যাজস্বখাদত স্থানান্তক্তযতগদণয বক্ষদত্র ক্তফক্তধ 

অনুমায়ী 

প্রাক্তি স্থানঃ- ক্তফএভইটিয প্রান াখা 

ক্তফনামূল্য  আদফদন প্রাক্তিয য 

১৫ বথদক ৩০ 

কভ শনদফ। 

 প্রকল্প দত 

যাজস্বখাদত 

স্থানান্তক্তযতগদণয 

বক্ষদত্র জনপ্রান 

ও অথ ম ভন্ত্রণারদয়য 

ম্মক্তি প্রাক্তিযয য 

৩০ কভ ম ক্তদফ। 

 

ক্তযচারক (প্রান ও অথ ম) 

বপান : ০২-৮৩০০২৬৪ 

ইদভর:directoradmin@bmet.org.bd 



ক্রঃনং সেফার নাম সেফা প্রদান দ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রাতি স্থান 
সেফার মূল্য এফং 

তরয় াধ দ্ধতি 

সেফা প্রদায়নর 

েময় েীমা 

দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমা (নাম, দতফ, 

সপান নম্বর ও ই-সমইল) 

1২ 

 

ফদরী/দায়ন আদফদন াওয়া বগদর দ শূন্যতা ও বমৌক্তিকতা 

াদদক্ষ ফদরীয ক্তফলদয় অনুদভাদন বদয়া য়। 
ত্র ভাযপত জানাদনা য়। 

প্রয়য়াজনীয়কাগজত্রঃ- 

বমৌক্তিকতা কাদয আদফদনত্র। 

প্রাক্তি স্থানঃ- ক্তফএভইটিয প্রান াখা 

ক্তফনামূল্য  আদফদন প্রাক্তিয য 

ক্তফএভইটিয বক্ষদত্র 

৩০ কভ শনদফ। 

 আদফদন প্রাক্তিয য 

ভন্ত্রণারদয়য বক্ষদত্র 

৬০ কভ শনদফ। 

ক্তযচারক (প্রান ও অথ ম) 

বপান : ০২-৮৩০০২৬৪ 

ইদভর:directoradmin@bmet.org.bd 

 

 

1৩ ক্তজক্তএপ অক্তগ্রভ াদশ্বম ফক্তণ মত কাগজত্রাক্তদ ঠিক াওয়া বগদর 

ন্যনুতভ ভদয়য ভদধ্য অনুদভাদন বদয়া য়। ত্র 

ভাযপত জানাদনা য়। 
 

প্রয়য়াজনীয়কাগজত্রঃ- 

১. ক্তনধ মাক্তযত পযদভ আদফদনত্র  

২. ক্তজক্তএপ ক্তাদফ জভাকৃত র্াকায প্রভানক  

প্রাক্তি স্থানঃ- ক্তফএভইটি (ফাদজর্ ও অথ ম অনুাখা) 

ক্তফনামূল্য  আদফদন প্রাক্তিয য 

১৫ কভ শনদফ। 

 

ক্তযচারক (প্রান ও অথ ম) 

বপান : ০২-৮৩০০২৬৪ 

ইদভর:directoradmin@bmet.org.bd 

 

উ-ক্তযচারক (ফাদজর্ ও অথ ম) 

বপান : ০২-48316496 

ইদভর: bmetit2018@gmail.com 

mailto:bmetit2018@gmail.com


নাগক্তযকদফা (ফক্ত মগভন াখা): 

 

ক্রঃনং সেফার নাম সেফা প্রদান দ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রাতি স্থান 
সেফার মূল্য এফং 

তরয় াধ দ্ধতি 

সেফা প্রদায়নর 

েময় েীমা 

দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমা (নাম, দতফ, 

সপান নম্বর ও ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

16 দরীয় ও একক ক্তবায় 

ক্তফদদগাভী কভীদদয 

ফনগ শভন ছাড়ত্র এফং 

স্মার্ ম কাড ম প্রদান। 

ক্তযক্রুটিাং এদজন্পীয ক্তনকর্ দত ৪ নাং 

করাদভ ফক্তণ মত কাগজত্র মাচাই 

ফাছাইয়াদন্ত ঠিক থাকদর ক্তবাপ্রাক্তি 

াদদক্ষ ফক্তগ মভন াখা দত স্মার্ ম কাড ম 

প্রদান। 

১.ক্তয/এদজন্পীয আদফদনত্র 

২.ক্তবাযকক্ত 

৩.চাকুযীয চুক্তিত্র (প্রদমাজু বক্ষদত্র) তুাক্তয়ত পদর্াকক্ত। 
৪.কভীয ক্তনফন্ধন দত্রয তুাক্তয়ত পদর্াকক্ত। 
৫.নফয়দগাভী কভীয োকনয ননিেতা ংক্রান্ত নফলয়ে স্বীকায কয়য 

নযক্রুটিং এয়জনন্স কর্তশক ৩০০/- (নতনত) োকায    নন-জুক্তডক্তয়ার 

ষ্টুাদম্প অক্তিকাযনাভা। 

৬. ভক্তরা গৃকভী ক্তদদফ ক্তফদদগাভীয বক্ষদত্র ফয়ীভা ২৫-৪০ 

ফছয াংক্রান্ত প্রভাণক এফাং বফধ অক্তববাফদকয অনাক্তি ত্র। 

৭. ওয়েজ আন শা শ কোণ তনফয়র জভাকৃত শ্র -অি শায (কোণ নপ 

ও স্মার্ ম কাড ম ক্তপ) এয মূর কন।  

৮.যকাযী বকালাগাদয ননধ শানযত শ্রকাি নম্বয়য জভাকৃত উৎ 

আেকয  চারাদনয মূর কক্ত।  
 

ক্তফএভইটিয ফক্তগ মভন াখা ও ৭নাং করাদভ ফক্তণ মত বজরা কভ মাংস্থান 

ও জনক্তি অক্তপ (ক্তডইএভও)মূ। 

 

 কল্যাণ ক্তপ এফাং ফীভা 

ক্তপ্রক্তভয়াভ(3500+49

0) ক্তপঃ ফাফদ বভার্ 

3990/- র্াকা। 

 স্মার্ ম কাড ম ক্তপ (একক 

ও দরীয় ফক্ত মগভন) : 

কভী প্রনত - -২৫০/- 

োকা 

 

 আয়কয ক্তপ (দরীয়):  

 

একক  নবায শ্রক্ষয়ত্র 

 অতুাক্তয়ত ক্তবা-

৪০০/-  র্াকা 

 তুাক্তয়ত ক্তবা-  

250/- োকা 

 শুধুমাত্র 
সেৌতদআরফ এয 

ক্তবায বক্ষদত্র 

৫০০/- র্াকা  

দরীে নবায শ্রক্ষয়ত্র 

দক্ষ কভী -  ১২০০/- 

র্াকা 

অদক্ষ কভী - ৮০০/- 

র্াকা 

১-৩ কভ মক্তদফ ক্তযচারক (ফক্তগ মভন ও প্রদর্াকর) 

বপান : 02-৯৩৪২৪১৫ 

bmetdemigration@yahoo.com 
 

কাযী নযোরক, নিইএভও, েট্টগ্রাভ 

শ্রপান- ০৩১/৭২০৮৮১ 

demochittagong@bmet.gov.bd 
কাযী নযোরক, নিইএভও, াফনা 

শ্রপান-0731/65408 

demopabna@gmail.com 
demopabmna@bmet.gov.bd 
 

কাযী নযোরক, নিইএভও, যংপুয 

শ্রপান- ০৫২১/৬৫৪২৯ 

ad.demorangpur@gmail.com 
demorangpur@bmet.gov.bd 
কাযী নযোরক, নিইএভও, কুনভল্লা 

শ্রপান- 081/65487 

democomilla@gmail.com 
democomilla@bmet.gov.bd 
 

কাযী নযোরক, নিইএভও, নয়রে। 

শ্রপান- 0821/717534 

demosylhet@bmet.gov.bd  
কাযী নযোরক, নিইএভও, ময়ায। 

শ্রপান- 0421/66916 

demojessore@bmet.gov.bd  
কাযী নযোরক, নিইএভও, 

শ্রগাারগঞ্জ। 

শ্রপান- 02-6685288 

demogopalganj@bmet.gov.bd 

mailto:demochittagong@bmet.gov.bd
mailto:demopabna@gmail.com
mailto:demopabmna@bmet.gov.bd
mailto:ad.demorangpur@gmail.com
mailto:demorangpur@bmet.gov.bd
mailto:democomilla@gmail.com
mailto:democomilla@bmet.gov.bd
mailto:demosylhet@gmail.com
mailto:demosylhet@gmail.com


ক্রঃনং সেফার নাম সেফা প্রদান দ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রাতি স্থান 
সেফার মূল্য এফং 

তরয় াধ দ্ধতি 

সেফা প্রদায়নর 

েময় েীমা 

দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমা (নাম, দতফ, 

সপান নম্বর ও ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

1৭ ব্যক্তিগত উদযাদগ 

ক্তবা াংগ্রকাযী 

ক্তফদদগাভী কভীদদয 

স্মার্ ম কাড ম প্রদান। 

ব্যক্তিগত উদযাদগ ক্তফদদগাভী 

কভীযক্তনকর্ দত ৪ নাং করাদভ ফক্তণ মত 

কাগজত্র মাচাই ফাছাইয়াদন্ত ঠিক 

থাকদর ফক্তগ মভন াখা দত স্মার্ ম কাড ম 

প্রদান। 

১.ব্যক্তিয আদফদনত্র 

২.ক্তবায কক্ত 

৩.চাকুযীয চুক্তিত্র (মক্তদ থাদক) 

৪.কভীয ক্তনফন্ধন দত্রয তুাক্তয়ত কক্ত 

৫. ৩০০/- (নতনত) োকায নন-জুক্তডক্তয়ার ষ্টুাদম্প অক্তিাযনাভা। 

৬. বাজীফীদদয বক্ষদত্র যকাযী/আধাযকাযী/স্বায়িাক্তত 

াংস্থায় কভ মযত নয় ভদভ ম বগদজদর্ড কভ মকতমায প্রতুয়ন ত্র। 

৭. যকাযী/আধাযকাযী/স্বায়িাক্তত াংস্থায় কভ মযতদদয বক্ষদত্র 

াংক্তিষ্ট ক্তনদয়াগকতমা দত ক্তযক্তরজ অড মায ফা বপ্রলণ ত্র। 

৮. ওয়েজ আন শা শ কোণ তনফশ্রর জভাকৃত শ্র-অি শায (কোণ নপ 

ও স্মার্ ম কাড ম ক্তপ) এয মূর কন।  

 

ক্তফএভইটিয ফক্তগ মভন াখা ও ৭নাং করাদভ ফক্তণ মত বজরা কভ মাংস্থান 

ও জনক্তি অক্তপ (ক্তডইএভও) মূ। 

 

 

 কল্যাণ ক্তপ এফাং ফীভা 

ক্তপ্রক্তভয়াভ 

(3500+490) ক্তপঃ 

ফাফদ বভার্ 3990/- 

র্াকা। (জন প্রক্তত) 

স্মার্ ম কাড ম ক্তপ-২৫০/- 

প্রফাীকল্যাণ ব্যাাংক 

তাক্তরকাভুি 

(ওদয়ফাইর্/ফক্তগ মভন 

াখায় তাক্তরকা াওয়া 

মাদফ) বম বকান যকাক্তয 

ব্যাাংদক ক্তযদাধ কযা 

মাদফ। ভদভ ম বগদজদর্ড 

কভ মকতমায প্রতুয়নত্র 

যকাযী/আধা 

যকাকযী/স্বায়ত্বাক্তত 

াংস্থায় কভ মকতমাদদয 

বক্ষদত্র াংক্তিষ্ট 

ক্তনদয়াগকতমা দত 

ক্তযক্তরজ অড মায ফা 

বলনত্র। 

ওদয়জ অন মা কল্যাণ 

তক্তফদর জভাকৃত ব-

অড মায(কল্যাণ ক্তপ এফাং 

স্মার্ ম কাড ম ক্তপ) এয মূর 

কক্ত। 

১ কভ মক্তদফ ক্তযচারক (ফক্তগ মভন ও প্রদর্াকর) 

বপান : 02-৯৩৪২৪১৫ 

bmetdemigration@yahoo.com 
 

 

কাযী নযোরক, নিইএভও, েট্টগ্রাভ 

শ্রপান- ০৩১/৭২০৮৮১ 

demochittagong@bmet.gov.bd 
কাযী নযোরক, নিইএভও, াফনা 

শ্রপান-0731/65408 

demopabna@gmail.com 
demopabmna@bmet.gov.bd 
 
কাযী নযোরক, নিইএভও, যংপুয 

শ্রপান- ০৫২১/৬৫৪২৯ 

ad.demorangpur@gmail.com 
demorangpur@bmet.gov.bd 
কাযী নযোরক, নিইএভও, কুনভল্লা 

শ্রপান- 081/65487 

democomilla@gmail.com 
democomilla@bmet.gov.bd 
 

কাযী নযোরক, নিইএভও, নয়রে। 

শ্রপান- 0821/717534 

demosylhet@bmet.gov.bd  
কাযী নযোরক, নিইএভও, ময়ায। 

শ্রপান- 0421/66916 

demojessore@bmet.gov.bd  
কাযী নযোরক, নিইএভও, শ্রগাারগঞ্জ। 

শ্রপান- 02-6685288 

demogopalganj@bmet.gov.bd 

18 অনরাইয়ন নবা মাোই শ্রৌনদ আযফ, কাতায, ফাযাইন, নঙ্গাপুয 

ও ংমৄি আযফ আনভযায়তয নবা 

অনরাইয়নয ভাধ্যয়ভ মাোই কযা ে। 

এছাড়া শ্রয়ক্ষয়ত্র নবা মাোই এযাপ্স গুগর 

শ্রে শ্রস্টায শ্রথয়ক িাউনয়রাি কয়য শ্রনো 

মাে।  

নবা এফং প্রয়মাজয শ্রক্ষয়ত্র ায়ায়ে শ নবা স্টযানপং এয পৃষ্ঠা 

ংফনরত  

কন। 

 

নফএভইটিয ওয়েফ াইে-এ অনরাইন নবা মাোই নরংক ও এযা। 

নফনামূে ১ কভ মক্তদফ 
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mailto:demopabmna@bmet.gov.bd
mailto:ad.demorangpur@gmail.com
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1৯ প্রফাী কভীদদয উয 

ক্তনব মযীর বাষ্যদদয 

ক্তফদদগভদণয 

অনাক্তি ত্র (এনওক্ত) 

প্রদান 

এনওক্ত গ্রদণ আগ্রী বাষ্যদদয ক্তনকর্ 

দত ৪ নাং করাদভ ফক্তণ মত কাগজত্র মাচাই 

ফাছাইয়াদন্ত ঠিক থাকদর ফক্তগ মভন াখা 

বথদক এনওক্তপ্রদান। 

১.ক্তনধ মাক্তযত আদফদন পযভ  

২.বাষ্যদদয াদার্ ম ও ক্তবা। 

৩.কাক্তফননাভায  তুাক্তয়ত কক্ত(প্রদমাজু বক্ষদত্র))। 

৪.জন্  নদদয তুাক্তয়ত কক্ত (প্রদমাজু বক্ষদত্র))। 

৫.প্রফাী কভীয ক্তবায তুাক্তয়ত কক্ত। 

৬.চাকুযীয চুক্তিদত্রয মূর কক্ত (মক্তদ থাদক) এনওক্ত গ্রণকাদর 

উস্থান কযদত দফ। 
 

ক্তফএভইটিয ফক্তগ মভন াখা ও ৭নাং করাদভ ফক্তণ মত বজরা কভ মাংস্থান 

ও জনক্তি অক্তপ (ক্তডইএভও) মূ। 

ক্তফনামূল্য ১ কভ মক্তদফ ক্তযচারক (ফক্তগ মভন ও প্রদর্াকর) 

বপান : 02-৯৩৪২৪১৫ 

bmetdemigration@yahoo.com 
কাযী নযোরক (নিইএভও) েট্টগ্রাভ। 

কাযী নযোরক, নিইএভও, নয়রে। 

কাযী নযোরক, নিইএভও, ময়ায। 

কাযী নযোরক, নিইএভও, যংপুয। 

কাযী নযোরক, নিইএভও, কুনভল্লা। 

কাযী নযোরক, নিইএভও, াফনা। 

কাযী নযোরক, নিইএভও, শ্রগাারগঞ্জ। 

 

 

 

 

নাগক্তযকদফা (কভ মাংস্থান াখা): 
 

 

ক্রঃনং সেফার নাম সেফা প্রদান দ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রাতি স্থান সেফার মূল্য এফং তরয় াধ দ্ধতি 
সেফা প্রদায়নর 

েময় েীমা 

দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমা (নাম, দতফ, 

সপান নম্বর ও ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

2০ ক্তযক্রুটিাং এদজন্পীয 

ক্তফরুদি ক্তফদদগাভী/ 

নফয়দ বপযত/ 

প্রতাক্তযত কভীদদয 

অক্তবদমাগ ক্তনষ্পক্তি 

অক্তবদমাগ প্রাক্তি াদদক্ষ তদন্ত কক্তভটি 

গঠন এফাং শুনানীয ব্যফস্থা গ্রণ পূফ মক 

তথ্য প্রভানাক্তদয ক্তবক্তিদত প্রদয়াজনীয় 

ব্যফস্থা গ্রণ। এয়ক্ষয়ত্র নফএভইটি শ্রথয়ক 

ভন্ত্রণারয়ে সুানয শ্রপ্রযণ কযা ে; চূড়ান্ত 

নদ্ধান্ত ভন্ত্রণারে শ্রথয়ক গৃীত ে। 

 ভাক্তযচারক, ক্তফএভইটি এয ফযাফদয অক্তবদমাগকাযীয 

স্বব্যাখ্যাক্তয়ত আদফদন ও প্রভানক। 

 নাযী কভীদদয ক্তফদল অক্তবদমাগ বর কভ মাংস্থান াখায় 

উযুি প্রভানক দাক্তখর কযদত দফ। 

 

ক্তফনামূল্য ৩০ কভ মক্তদফ ক্তযচারক (কভ মাংস্থান) 

বপান : ০২-8300565 

ইদভর: 

bmetdirectoremployment@gmail.com 
উর্ধ্শতন নযংখ্যান কভ শকতশা 

বপান : 02-৮৩০০৫৬৪  

ইয়ভইর: mrana24@yahoo.com 

ক্তযাংখ্যান কভ মকতমা 

বপান : 02-৮৩০০৫৪১  

ইয়ভইর : mnasirrana24@yahoo.com 

2১ ভন্ত্রণারদয় নতুন 

ক্তযক্রুটিাং এদজক্তন্পয 

রাইদন্প এয প্রস্তাফ 

বপ্রযণ 

ছদেয ০৩ টি নাভ এয ভদধ্য একটি 

নাভ অনুদভাদন প্রদান পূফ মক ৪ নাং 

করাদভ ফক্তণ মত কাগজত্রাক্তদ মাচাই 

ফাছাই এ ঠিক াওয়া বগদর রাইদন্প 

প্রদাদনয জন্য ভন্ত্রণারদয় প্রস্তাফ বপ্রযণ 

আদফদনকাযী/কর ক্তযচারক /কর অাংীদাদযয জীফন 

বৃিান্ত, নাগক্তযকত্বনদ/জাতীয় ক্তযচয়ত্র /াদাদর্ ময কক্ত , 

পুক্তর ক্তিয়াদযন্প (মূর কক্ত), ব্যাাংক রদবক্তন্প নদ ব্যাাংক 

বের্দভন্ট(মূর কক্ত ),  আয়কয প্রতুায়নক্তফগত ০২ ফছদযয 

ক্তযর্াণ ম ক্তফফযণী  (াটি মপাইড কক্ত )। প্রক্ততিাদনয নাদভ বেড 

রাইদন্প।Declaration Letter,কভ মকতমা/কভ মচাযীদদয দাক্তয়ত্ব 

ফন্টন/ োপ ভক্তডউর , অক্তপ বাড়ায চুক্তিত্র ,বাড়ায যক্তদ , 

বর-আউর্ প্লান , ৩০০/-(ক্ততনত) র্াকায নন -জুক্তডক্তয়ার 

ষ্টুাদম্প রপনাভা এফাংঅাংগীকাযনাভা  (মূর কক্ত ) এফং 

ননধ শানযত পযয়ভ আয়ফদন। 

 

নফএভইটি কভ শংস্থান াখা এফং নফএভইটিয ওয়েফ াইে 

আদফদন ক্তপ=৫০০/- 

এয প্রদমাজু বুার্=৭৫/- 

রাইদন্প ক্তপ =৩,০০,০০০/- 

এয প্রদমাজু বুার্ = ৪৫,০০০/- 

জাভানত 

এপক্তডআয ১৬,০০,০০০/-  

ব-অড মায- ৪,০০,০০০/- 

6০ কভ মক্তদফ ক) ক্তযচারক (কভ মাংস্থান) 

বপান : ০২-8300565 

ইদভর: 

bmetdirectoremployment@gmail.com 

খ) উ-ক্তযচারক (কভ মাংস্থান) 

বপান : ০২-৮৩০০৫৪২ 

ইদভর:azadbulbul31@yahoo.com 
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ক্রঃনং সেফার নাম সেফা প্রদান দ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রাতি স্থান সেফার মূল্য এফং তরয় াধ দ্ধতি 
সেফা প্রদায়নর 

েময় েীমা 

দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমা (নাম, দতফ, 

সপান নম্বর ও ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

2২ ক্তযক্রুটিাং এদজক্তন্পয 

রাইদন্প নফায়ন 

াংক্রান্ত 

আদফদনত্র প্রাক্তিয য তদন্ত কক্তভটি 

গঠন। উি কক্তভটিতদন্ত পূফ মক 

প্রক্ততদফদন দাক্তখর এফাং কাগজত্র 

ঠিক াওয়া বগদর ভন্ত্রণারদয় প্রস্তাফ 

বপ্রযণ। 

ক্তনধ মাক্তযত পযদভ আদফদনত্র , বেড রাইদন্প োপ ভক্তডউদরয 

মূর কক্ত , অক্তপ বাড়ায চুক্তিত্র , বাড়ায যক্তদ ইতুাক্তদয 

তুাক্তয়ত পদর্াকক্ত, কভী বপ্রযদণয তথ্য ,  ক্তফগত াঁচ ফছদযয 

কাম মক্রভ ক্তযক্রুটিাং এদজক্তন্প দাক্তখর কযদফ। 

 

নফএভইটি কভ শংস্থান াখা এফং নফএভইটিয ওয়েফ াইে 

আয়ফদন নপ-২০০-,বযে-৩০০/- 

যকায কর্তমক ক্তনধ মাক্তযত ক্তপ 

৩ফছদযয জন্য ১,০০০০০/- র্াকা 

ও ১৫% বুার্ = ১৫,০০০/- র্াকা 

ব-অড মাদযয ভাধ্যদভ (ফাাংরাদদ 

ব্যাাংক কর্তমক অনুদভাক্তদত বম 

বকান তপক্তক্তর ব্যাাংক দত)। 

৩০ কভ মক্তদফ 

2৩ ক্তযক্রুটিাং 

এদজন্পীযঅক্তপ 

স্থানান্তদযয অনুভক্তত 

প্রদান 

তদন্ত কক্তভটিয প্রক্ততদফদন এফাং 

কাগজত্র ঠিক াওয়া বগদর 

ভন্ত্রণারদয় প্রস্তাফ বপ্রযণ। 

ক্তনধ মাক্তযত পযদভ আদফদনত্র , বেড রাইদন্প োপ ভক্তডউর , 

অক্তপ বাড়ায চুক্তিত্র , বাড়ায যক্তদ , বর-আউর্ প্লান ও 

আফাফদত্রয তাক্তরকা (তুাক্তয়ত পদর্াকক্ত)  প্রদমাজু বক্ষদত্র 

বযজুদরন। ক্তযক্রুটিাং এদজক্তন্প দাক্তখর কযদফ। 

 

নফএভইটি কভ শংস্থান াখা এফং নফএভইটিয ওয়েফ াইে 

ক্তফনামূল্য ৩০ কভ মক্তদফ 

 
 

 

  



নাগরযক সফা (প্ররক্ষণ রযচারনা াখা): 

 

ক্রঃনং সেফার নাম সেফা প্রদান দ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রাতি স্থান 
সেফার মূল্য এফং তরয় াধ 

দ্ধতি 

সেফা প্রদায়নর 

েময় েীমা 

দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমা (নাম, দতফ, 

সপান নম্বর ও ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

2৪ রফরবন্ন কারযগরয 

প্ররক্ষণ সকন্দ্র এফং 

ইরিটিউট অফ সভরযন 

সটকননাররজ 

(আইএভটি) প্ররক্ষণ 

কভ মসূচী 

৫৫টি সেনে রনম্নরূ প্ররক্ষণ প্রদান কযা য়। প্ররক্ষণ 

প্রদান কযা য়। সেেগুনরা নরাোঃ 

 

সভরযনোঃ র সটি  পায়ায পাইটিং , র সপরিনকন 

এফং নয়রডং , সভরযন াই রপটিং , সভরযন ইরিন  

সভকারনকযার রপটায, র রফরডং ড্রইং এফং অনটাকযাে। 

 

অনটানভাফাইরোঃ অনটানভকারনক্স, অনটানভকারনক্স উইথ 

অনটা ইনরকরেরয়ান, অনটানভকারনক্স উইথ ড্রাইরবং। 

 

ররবরোঃ কাযননরে, প্লারবং এন্ড াই রপটিং , ররবর 

কনষ্ট্রাকন, আরকমনটকচাযার ড্রাপটিং উইথ অনটাকযাে , 

াটারযং (িীর/উে), যে ফাইন্ডায, টাইর রপকচায, সভন, 

অনটাকযাে (২রে, ৩রে)। 

 

সভকারনকযারোঃ নয়রডং এন্ড সপরিনকন , আরকমনটকচাযার 

এন্ড গ্যা নয়রডং , টিগ এন্ড রভগ নয়ররডং (৬রজ), 

সভরন টুর অানযন , সভকারনকযার রপটায , ড্রাপটিং 

সভকারনকযার, সজনানযর সভকারনক্স। 

 

ইনরকরেকযারোঃ ইনরকরেকযার সভরন সভইননটননন্স , 

ইনরকরেকযার াউজ য়ারযং। 

 

আইটিোঃ করিউটায অানযন, গ্রারপক্স রেজাইন। 

 

ইনরকনোরনক্সোঃ কনরজউভায ইনরকেরনক্স। 

 

সযরিজানযন এন্ড এয়াযকরন্ডরনং : সযরিজানযন এন্ড 

এয়াযকরন্ডরনং, োক্ট সপরিনকন। 

 

 

 

 

 

 

 প্ররক্ষণ ংক্রান্ত  রফরবন্ন ররপনরট , 

বুকনরট, ফাৎরযক রক্ষা কযানরন্ডায 

ইতযারদ। প্রারিস্থানোঃ ংরিি প্ররক্ষণ 

প্ররতষ্ঠান  রফএভইটি ’য নয়ফাইট  

এফং সজরা ,উনজরা ম মানয় ৭০টি 

টিটির  আইএভটি (প্রনমাজযতা 

অনুমায়ী)। 

 

 ংরিি সেে রবরিক চারদা অনুমায়ী 

রক্ষাগত সমাগ্যতায নদ। 

 

ংরিি টিটির  আইএভটি। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১।  রেনপ্লাভা-ইন-ইরিোঃ, ০২ 

ফছয সভয়াদী াটি মরপনকট 

ইন সভরযন সেে   

এএর সবানকনার 

সকান ম ফাংরানদ কারযগরয 

রক্ষা সফাে ম কর্তমক 

রনধ মারযত সকা ম রপ ভারন 

রযরপ্ট এয ভাধ্যনভ 

রযনাধনমাগ্য। 

 

২।  স্বল্প সভয়াদী সকান ম 

রফএভইটি কর্তমক রনধ মারযত 

সকা ম রপ ভারন রযরপ্ট এয 

ভাধ্যনভ রযনাধনমাগ্য। 

 

৩। রফরবন্ন উন্নয়ন নমাগী 

প্ররতষ্ঠান  প্রকনল্পয 

ভাধ্যনভ রযচাররত 

সকান ময প্ররক্ষাথীনদয 

রনকট নত সকান সকা ম রপ 

গ্রন কযা য় না , ফযং 

প্ররক্ষাথীনদযনক রনধ মারযত 

ানয ভারক রবরিনত বৃরি 

প্রদান কযা য়। 

০৩ রদন সথনক ০৪ 

ফছয ম মন্ত। 

ংরিি প্ররক্ষণ প্ররতষ্ঠাননয 

অধ্যক্ষ(ভন্ত্রণারয়/ রফএভইটিয 

নয়ফাইট) 



ক্রঃনং সেফার নাম সেফা প্রদান দ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রাতি স্থান 
সেফার মূল্য এফং তরয় াধ 

দ্ধতি 

সেফা প্রদায়নর 

েময় েীমা 

দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমা (নাম, দতফ, 

সপান নম্বর ও ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

  আযএভরজোঃ সড্র সভরকং , প্যাটান ম সভরকং , ভাকমায সভরকং 

এন্ড কাটিং , বুটিক/ব্লক ফাটিক , সুইং অানযন , রভে 

সরনবর গানভ মন্ট সুাযবাইজায , সুইং সভরনাযী 

সভইননটন্যান্স, কয়াররটি কন্ট্রর ম্যাননজনভন্ট , সুনয়টায এন্ড 

ররংরকং সভরন অানযটয। 

 

অন্যান্যোঃ ফ্রুট এন্ড ফুে প্রনরং , প্লাটিক সটকননাররজ , 

কযটারযং, াউজরকরং, সকয়াযরগবায, সভাফাইর সপান 

ারব মরং, রফউটিরপনকন, যারন্ডক্রাপট। 

 

ল্াংগুনয়জ সকা মোঃ সকারযয়ান ল্াংগুনয়জ, ইরএ-সটারক, 

কযাননটারনজ ল্াংগুনয়জ , এযারফক ল্াংগুনয়জ , ইংরর 

ল্াংগুনয়জ, জাারনজ ল্াংগুনয়জ, রপ্র-রোযায সেরনং। 

এছাড়া রফরবন্ন সেনে ৪ ফছয সভয়াদী রেনপ্লাভা , ২ ফছয 

সভয়াদী এএর (সবানকনার) এফং ১ ফছয সভয়াদী 

প্ররক্ষণ প্রদান কনয নদ প্রদান কযা য়। 

 

১। ৬টি ইনরিটিউট অফ সভরযন সটকননারজী ’য ভাধ্যনভ ০৪ 

ফছয সভয়াদী রেনপ্লাভা -ইন-সভরযন/ র রফরডং 

সটকননারজী  ০২ ফছয সভয়াদী াটি মরপ সকট ইন 

সভরযন সেনে প্ররক্ষণ প্রদান। 
 

২। ৭০ টি প্ররক্ষণ প্ররতষ্ঠাননয ভনধ্য ৪৭ টি কারযগরয 

প্ররক্ষণ সকনন্দ্র ০২ ফছয সভয়াদী এএর সবানকনার 

 কর প্ররক্ষণ প্ররতষ্ঠানন স্বল্প সভয়াদী দক্ষতা উন্নয়ন 

সকান ম প্ররক্ষণ প্রদান। 
 

৩।  ৬১টি টিটিরনত ড্রাইরবং প্ররক্ষ ণ সকা ম রযচারনা 

কযা নে। 
 

৪। ৩০টি টিটিরনত জাারনজ বালা 

     ০৭টি টিটিরনত জাারনজ বালা সকয়াযরগবায  

      ১৮টি টিটিরনত সকারযয়ান 

     ০২টি টিটিরনত চাইরনজ (কযান্টরনজ) 

     ০১টি টিটিরনত চাইরনজ (ম্যান্ডারযণ) 

    ০২টি টিটিরনত আযফী   

    ০৯টি টিটিরনত  ইংনযজী বালা প্ররক্ষণ সকা ম 

রযচারনা কযা নে। 
 

৫। সফযকাযী প্ররতষ্ঠাননয ানথ ররর ’য ভাধ্যনভ দক্ষতা  

উন্নয়ন প্ররক্ষণ রযচারনা।  

 প্ররক্ষণ ংক্রান্ত  রফরবন্ন ররপনরট , 

বুকনরট, ফাৎরযক রক্ষা কযানরন্ডায 

ইতযারদ। প্রারিস্থানোঃ ংরিি প্ররক্ষণ 

প্ররতষ্ঠান  রফএভইটি ’য নয়ফাইট  

এফং সজরা ,উনজরা ম মানয় ৭০টি 

টিটির  আইএভটি (প্রনমাজযতা 

অনুমায়ী)। 

 

 ংরিি সেে রবরিক চারদা অনুমায়ী 

রক্ষাগত সমাগ্যতায নদ।  

 

ংরিি টিটির  আইএভটি। 

 

ঐ ংরিি প্ররক্ষণ  

সকান ময সভয়ানদয 

রবরিনত 

 



ক্রঃনং সেফার নাম সেফা প্রদান দ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রাতি স্থান 
সেফার মূল্য এফং তরয় াধ 

দ্ধতি 

সেফা প্রদায়নর 

েময় েীমা 

দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমা (নাম, দতফ, 

সপান নম্বর ও ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

  ৬। STEP, SEIP, B-SEP, Skills 21প্রকনল্পয সকা -

াট মনায রননফ প্ররক্ষণ প্রদান। 
 

৭। LG Butterfly  রফএভইটিয সমৌথ উনযানগ 

রফনক টিটির ঢাকা  রফনকটিটির , চট্টগ্রানভ প্ররক্ষণ 

প্রদান। 
 

৮। আইরেরফ আরথ মক ায়তায় প্রকনল্পয আতায় Dhaka 

Technical Teachers Training Institute 
(DTTTI)ভাধ্যনভ প্ররক্ষকনদয প্ররক্ষণ। 

 

৯। যুক্তযাজয রবরিক আন্তজমারতক নদায়ন প্ররতষ্ঠান City 

& Guilds এয কারযকুরাভ অনুযনণ ৬টি টিটিরনত 

(রফরজ টিটির ঢাকা , রফনক টিটির ঢাকা , সখ 

পরজরাতুনন্নছ মুরজফ ভররা টিটির , রফনক টিটি 

চট্টগ্রাভ, রনরট টিটির  যংপুয টিটির ) প্ররক্ষণ 

প্রদান। 
 

১০। রফএভইটিয আতাধীন প্ররক্ষণ প্ররতষ্ঠানন ভানজয 

এরতভ  দুস্থ তরুণ-তরুণীনদয দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ প্রদান 

 কভ মংস্থানন ায়তা প্রদান। 

 প্ররক্ষণ ংক্রান্ত  রফরবন্ন ররপনরট , 

বুকনরট, ফাৎরযক রক্ষা কযানরন্ডায 

ইতযারদ। প্রারিস্থানোঃ ংরিি প্ররক্ষণ 

প্ররতষ্ঠান  রফএভইটি ’য নয়ফাইট  

এফং সজ রা,উনজরা ম মানয় ৭০টি 

টিটির আ ইএভটি (প্রনমাজযতা 

অনুমায়ী)। 

 

 ংরিি সেে রবরিক চারদা অনুমায়ী 

রক্ষাগত সমাগ্যতায নদ।  

 

ংরিি টিটির  আইএভটি। 

 

ঐ ংরিি প্ররক্ষণ  

সকান ময সভয়ানদয 

রবরিনত 

 

25 রফনদগাভী কভীনদয 

জন্য রপ্র-রোচ মায 

প্ররক্ষণ 

১। ৭০ টি প্ররক্ষণ প্ররতষ্ঠানন রফনদগাভী কভীনদয 

ফাধ্যতামূরকবানফ ০৩ রদননয রপ্র-রোচ মায প্ররক্ষণ প্রদান। 

২। গৃকভ ম সায় ংকং  ভধ্যপ্রানচয গভনকাযী ভররা 

কভীনদয ফাধ্যতামূরকবানফ ৪১টি টিটিরনত াউজরকরং 

সেনে প্ররক্ষণ প্রদান।  

প্ররক্ষণ ংক্রান্ত  রফরবন্ন ররপনরট , 

বুকনরট, ফাৎরযক রক্ষা কযানরন্ডায 

ইতযারদ।  

 

ংরিি টিটির  আইএভটি এফং  

রফএভইটি’য নয়ফাইট। 

ংরিি প্ররতষ্ঠান কর্তমক রনধ মারযত 

প্ররক্ষণ রপ ভারন রযরপ্ট এয 

ভাধ্যনভ রযনাধনমাগ্য। 

০৩ রদন সথনক   

০১ ভায ম মন্ত। 

(সভয়াদরবরিক) 

ংরিি প্ররক্ষণ প্ররতষ্ঠাননয 

অধ্যক্ষ (ভন্ত্রণারয়/ রফএভইটিয 

নয়ফাইট) 

26 প্ররক্ষাথীনদয বৃরি 

প্রদান 

০৪ ফছয সভয়াদী রেনপ্লাভা -ইন-সভরযন/ র রফরডং 

সটকননারজী, ০২ ফছয সভয়াদী াটি মরপনকট ইন সভরযন সেে 

এফং ০২ ফছয সভয়াদী এএর সবানকনার সকান ময 

প্ররক্ষাথীনদয বৃরি প্রদান। 

ংরিি প্ররক্ষণ প্ররতষ্ঠান প্রনমাজয নয়। ংরিি প্ররক্ষণ  

সকান ময সভয়ানদয 

রবরিনত 

ংরিি প্ররক্ষণ প্ররতষ্ঠাননয 

অধ্যক্ষ 

 

২৭ অধ্যক্ষদদয কুাাক্তটি 

ক্তফক্তডাং প্রক্তক্ষণ প্রদান 

প্রক্তক্ষণ প্রক্ততিানমূদয অধ্যক্ষদদয ব্যফস্থানা ক্তফলদয় 

ক্ষভতা বৃক্তিয জন্য প্রকল্প ও ক্তফক্তবন্ন উন্নয়ন দমাগী 

াংস্থামূদয দমাক্তগতায়দদদ ও ক্তফদদদ প্রক্তক্ষণ।  
প্রক্তক্ষণ ক্তফলদয় ক্তফএভইটি কর্তমক জাযীকৃত অক্তপ 

আদদ/ওদয়ফ াইর্। 
 

প্রক্তক্ষণ ক্তফলদয় ক্তফএভইটিয অক্তপ আদদ 

প্রক্তক্ষণ াখা, প্রান াখা ও 

ক্তফএভইটিয ওদয়ফ াইর্ 

ক্তফনামূল্য প্রক্তক্ষণ প্রদানকাযী 

াংস্থা কর্তমক ক্তনধ মাক্তযত 

ভয় 

ক্তযচারক (প্রক্তক্ষণ ক্তযচারনা) 

বপান- ০২-৪৮৩১৪৬৩৬ 

Email- 

dirtrg.bmet@gmail.com 

২৮ প্রক্তক্ষক প্রক্তক্ষণ 

(ToT) প্রদান 

প্রক্তক্ষণ প্রক্ততিাদনয প্রক্তক্ষকদদয প্যাডাগক্তজ ও ক্তির 

াওয়ায বৃক্তিয রদক্ষু প্রকল্প ও ক্তফক্তবন্ন উন্নয়ন দমাগী 

াংস্থামূদয দমাক্তগতায়দদদ ও ক্তফদদদ প্রক্তক্ষক 

প্রক্তক্ষণ ক্তফলদয় ক্তফএভইটিয অক্তপ আদদ 

প্রক্তক্ষণ াখা, প্রান াখা ও 

ক্তফএভইটিয ওদয়ফ াইর্  

ক্তফনামূল্য প্রক্তক্ষণ প্রদাকাযী 

াংস্থা কর্তমক ক্তনধ মাক্তযত 

ভয় 

ক্তযচারক (প্রক্তক্ষণ ক্তযচারনা) 

বপান- ০২-৪৮৩১৪৬৩৬ 

Email- 

dirtrg.bmet@gmail.com 



ক্রঃনং সেফার নাম সেফা প্রদান দ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রাতি স্থান 
সেফার মূল্য এফং তরয় াধ 

দ্ধতি 

সেফা প্রদায়নর 

েময় েীমা 

দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমা (নাম, দতফ, 

সপান নম্বর ও ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

প্রক্তক্ষণ (ঞড়ঞ) প্রদান।প্রক্তক্ষণ ক্তফলদয় ক্তফএভইটি কর্তমক 

জাযীকৃত অক্তপ আদদ/ওদয়ফ াইর্। 

 
 



নাগরযক সফা (রফভানফন্দযস্থ প্রফাী কল্াণ সেস্ক): 
 

ক্রঃনং সেফার নাম সেফা প্রদান দ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রাতি স্থান 
সেফার মূল্য এফং 

তরয় াধ দ্ধতি 

সেফা প্রদায়নর 

েময় েীমা 

দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমা (নাম, দতফ, 

সপান নম্বর ও ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

27 ঢাকা, েট্টগ্রাভ ও 

নয়রে আন্তজশানতক 

নফভানফন্দয়য প্রফাী 

কোণ শ্রিক্স এয 

ভাধ্যয়ভনফয়দগাভী ও 

নফয়দ প্রতযাগত এফং 

মৃত প্রফাী কভীয়দয 

ানফ শক শ্রফা 

১. ননযাদ অনবফান নননিতকযণ জানরোনত শ্রযাধ ও 

নফয়দগাভী কভীয়দয প্রস্থান ও আগভয়ন ােতা ও যাভ শ 

প্রদান, াব শায নরংয়কয ভাধ্যয়ভ তথ্য মাোই। 

 

 

২.(ক) ছুটিয়ত এয় পূণযাে শ্রৌনদ আযফগাভী কভীয়দয 

নবায শ্রভোদ /পূণগভয়নয তানযখ অনরাইয়ন মাোই পূফ শক 

তযােন।  

 

(খ) কভ শংস্থান নবাে নফয়দগাভী কভীয়দয নফএভইটি 

কর্তক প্রদি স্মাে শ কাি মাোই ও তযােন। 

 

 

(গ) নফয়দ য়ত ননম শানতত/ননীনড়ত/প্রতানযত য়ে 01 

ফছয়যয ভয়ধ্য শ্রপযত নাযী কভীয়দয আনথ শক ােতা 

নয়য়ফ নগদ 5,000/- (াঁে াজায) োকা প্রদান। 

 

(ঘ) আগভনী অসুস্থ কভীয়দয নযফায়যয কায়ছ স্তান্তয ও 

অফস্থা নফয়ফেনাে এমু্বয়রন্সয়মায়গ াাতায়র শ্রৌছায়না ও 

নেনকৎায ব্যফস্থা কযা। 

 

৩. মৃতয়দ স্তান্তয ও শ্রেক প্রদান কাম শক্রভ- রা আনেয়নয 

মাফতীে তথ্য শ্রেক গ্রয়ণয নননভি প্রয়োজনীে 

কাগজয়ত্রয নফলয়ে মৃয়তয নযফাযয়ক শ্রেনরয়পান ভাযপত 

অফনতকযণ, কায়গ শা াখা য়ত ওোনযয়দয কায়ছ মৃতয়দ 

স্তান্তয়য, ােতা প্রদান , প্রফাী কোণ শ্রিক্স য়ত রা 

নযফন ও দাপন খযে ফাফদ ৩৫,০০০/- (পঁেনত্র াজায) 

োকায শ্রেক প্রদান। 

 প্রয়য়াজনীয় কাগজত্রঃ- 
১। কভীয ছাড়ত্র,নবা, নফভান টিয়কে 

এফং এোযওয়েজ নফর ইতযানদ। 
 

 

 

২। ক. কভীয নতুন নবা, নফভান টিয়কে 

এফং এোযওয়েজ নফর ইতযানদ। 

 

 

২। খ. প্রফাী কোণ শ্রিক্স য়ত 

নফএভইটিয ছাড়ত্র প্রদায়নয তথ্য মাোই 

ও প্রনতস্বাক্ষয। 

 

২। গ. নফয়দ য়ত প্রতানযত য়ে শ্রপযত 

আানাযী কভীয া শয়াে শ, ছাড়ত্র,নবা, 

নফভান টিয়কে এফং এোযওয়েজ নফর 

ইতযানদ। 

২। ঘ.কভীযঅসুস্থজননত তথ্য ও 

িকুয়ভন্ট নফভান টিয়কে ও আনুলংনগক 

বফধ কাগজত্র। 

 

 3। কভীয ায়াে শ, মৃতুযজননত তথ্য 

ও িকুয়ভন্ট নফভান টিয়কে ও 

আনুলংনগক বফধ কাগজত্র ও ওোনয 

নদ। প্রয়মাজয শ্রক্ষয়ত্র াওোয অফ 

এেনন শ। 

 প্রাতি স্থানঃ- 

ঢাকা, েট্টগ্রাভ ও নয়রে আন্তজশানতক 

নফভানফন্দয়য প্রফাী কোণ শ্রিক্স। 

 

নফভান ফন্দযস্থ 

প্রফাী কোণ 

শ্রিক্স য়ত 

ক্তফনামূদল্য তথ্য 

মাচাই  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তাৎক্ষনণক শ্রথয়ক ০১ নদন 

(প্রয়মাজযতা অনুমােী) 

 

 

 

 

 

 

কাযী নযোরক,  

প্রফাী কোণ শ্রিক্স,  

মযত াজারার আন্তজশানতক 

নফভানফন্দয, ঢাকা। 

বপান : ০২-৮৩০০৫৪২ 

ইদভর: welfaredesk@gmail.com 

কাযী নযোরক, প্রফাী 

কোণ শ্রিক্স, া আভানত 

আন্তজশানতক নফভানফন্দয, েট্টগ্রাভ। 

বপান : 031-2500957 

ইদভর: pkdctg@gmail.com 
কাযী নযোরক,  

প্রফাী কোণ শ্রিক্স, 

 এভএনজ ওভানী আন্তজশানতক 

নফভানফন্দয, নয়রে। 

বপান : 01558277904 

ইদভর: pkdsylhet@gmail.com 

 

 

  

mailto:welfaredesk@gmail.com


অক্তবদমাগ ব্যফস্থানা িক্তত(GRS): 

 

বফা প্রাক্তিদত অন্তুষ্ট দর দাক্তয়ত্বপ্রাি কভ মকতমায দি বমাগাদমাগ করুন। ক্ততক্তন ভাধান ক্তদদত ব্যথ ম দর ক্তনদনাি িক্ততদত বমাগাদমাগ কদয আনায ভস্যা অফক্তত করুন। 

 

ক্র. নং কখন শ্রমাগায়মাগ কযয়ফন কায য়ঙ্গ শ্রমাগায়মাগ কযয়ফন শ্রমাগায়মায়গয ঠিকানা ননষ্পনিয ভেীভা 

ক) দাক্তয়ত্ব প্রাি কভ মকতমা ভাধান ক্তদদত ব্যথ ম 

দর 

অনবয়মাগ ননস্পনি কভ শকতশা 

(অননক) 

জনাফ ভীয খায়রুর আরভ 

অরতরযক্ত ভারযচারক (যুগ্ম রচফ) 

জনরক্ত কভ মংস্থান  প্ররক্ষণ বুযনযা 

বপান: ০২-৪৮৩২১৯৪৯ (অক্তপ) 

ওয়েফ শ্রাে শার: প্রনতষ্ঠায়নয ওয়েফ শ্রাে শায়রয GRS নরংক 

০৩ (নতন) ভা 

খ) অনবয়মাগ ননস্পনি কভ শকতশা নননদ শষ্ট ভয়ে 

ভাধান নদয়ত না াযয়র 

 

আনর কভ শকতশা 

 জনাফ শ্রভাোঃ আব্দুর ভান্নান , অনতনযি নেফ 

প্রফাী কোণ ও বফয়দনক কভ শংস্থান ভন্ত্রণারে 

শ্রপান: ৪১০৩০২২৪ 

ইদভর: adsadmin@probashi.gov.bd 
ওয়েফ শ্রাে শার: প্রনতষ্ঠায়নয ওয়েফ শ্রাে শায়রয GRS নরংক 

০১ (এক) ভা 

গ) আনর কভ শকতশা নননদ শষ্ট ভয়ে ভাধান 

নদয়ত না াযয়র  

ভনন্ত্রনযলদ নফবায়গয অনবয়মাগ 

ব্যফস্থানা শ্রর  

অনবয়মাগ গ্রণ শ্রকন্দ্র  

৫নং শ্রগইে, ফাংরায়দ নেফারে, ঢাকা 

ওয়েফ: www.grs.gov.bd 

০৩ (নতন) ভা 

 

 

আনায কাদছ আভাদদয প্রতুাা 

 

ক্র. নং প্রনতশ্রুত/কানিত শ্রফা প্রানিয রয়ক্ষয কযণীে 

1। ননধ শানযত পযয়ভ ম্পূণ শবায়ফ পূযণকৃত আয়ফদন জভা প্রদান  

2। ঠিক ভাধ্যয়ভ ও যনয়দয নফযীয়ত প্রয়োজনীে নপ নযয়াধ কযা 

3। াক্ষায়তয জন্য ননধ শানযত ভয়েয পূয়ফ শই উনস্থত থাকা  

4। শ্রফা প্রদায়নয ননধ শানযক দ্ধনত অনুযণ কযা 

5। োনত কাগজত্রানদ ঠিকবয়ফ দানখর 

6। ভধ্যস্বত্বয়বাগীয দ্বাযস্থ না ওো। 

 

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

