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ক্তটিয়জন চাট শায 

১.ক্তবন  ক্তভন 

 

ক্তবনঃ বফয়দক্তক কভ শংস্থান সুয়মাগ বৃক্তি, ক্তবফান কভীয়দয ক্তধকতয কল্যাণ  ক্তনযাদ ক্তবফান ক্তনক্তিত। 

ক্তভনঃ  ক্তফশ্ব শ্রভ ফাজায়যয চাক্তদায ক্তবক্তিয়ত মথামথ কাক্তযগক্তয প্রক্তক্ষণ প্রদান এফং দক্ষ ক্তবফান ব্যফস্থানায ভাধ্যয়ভ বফকায জনয়গাক্তিয বফয়দক্তক কভ শংস্থায়নয সুয়মাগ বৃক্তি এফং ক্তবফাী কভীয়দয ক্তধকতয কল্যাণ  ক্তধকায ক্তনক্তিত কযা। 

  

২.বফা প্রদান প্রক্ততশ্রুক্তত     
 

২.১) নাগক্তযক বফা 

 

Rbkw³,Kg©ms¯’vb I cÖwkÿY ey¨‡iv 

 

ক্রঃনং বফায নাভ বফা প্রদান িক্তত প্রয়োজনীে কাগজত্র এফং প্রাক্তি স্থান বফায মূল্য এফং ক্তযয়াধ িক্তত বফা প্রদায়নয ভে 

ীভা 

দাক্তেত্বপ্রাি কভ শকতশা (নাভ, দক্তফ, বপান নম্বয  

আ-বভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ ক্তফয়দগাভী কভীয়দয 

স্মাট শ কাড শ প্রদান 

ক্তযক্রুটিং এয়জন্পীয ক্তনকট য়ত ৪ 

নং করায়ভ ফক্তণ শত কাগজত্র 

মাচাআ ফাছাআোয়ে ঠিক থাকয়র 

ক্তবাপ্রাক্তি ায়য়ক্ষ ফক্তগ শভন াখা 

য়ত স্মাট শ কাড শ প্রদান। 

১.ক্তয/এয়জন্পীয অয়ফদনত্র 

২.ক্তবায  কক্ত 

৩.চাকুযীয চুক্তিত্র (প্রয়মাজয বক্ষয়ত্র) তযাক্তেত 

পয়টাকক্ত। 

৪.কভীয ক্তনফন্ধন য়ত্রয তযাক্তেত পয়টাকক্ত। 

৫.নন-জুক্তডক্তোর ষ্ট্যায়ে ক্তিকাযনাভা 

৬.যকাযী বকালাগায়য জভাকৃত কল্যাণ ক্তপ ফাফদ 

জভাকৃত চারায়নয মূর কক্ত।  

(স্মাট শ কাড শ গ্রয়ণয ভে মূর কক্ত উস্থান 

কযয়ত য়ফ।) 

কল্যাণ ক্তপঃ কভী প্রক্তত ৩৫০০/- টাকা 

 

অেকয ক্তপ (দরীে):  দক্ষ-১২০০/- 

টাকা 

দক্ষ-৮০০/- টাকা 

 

অেকয(একক):  

*কর বদয়য তযাক্তেত ক্তবায 

বক্ষয়ত্র অেকয-৪০০/- টাকা 

*কর বদয়য তযাক্তেত ক্তবায 

বক্ষয়ত্র-২৫০/- টাকা  

১-২ কভ শক্তদফ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ক্তযচারক(ফক্তগ শভন  প্রয়টাকর) 

বপান : ৯৩৪২৪১৫ 

bmetdemigration@yahoo.co

m 

 

 

২ ব্যক্তিগত উয়যায়গ 

ক্তবা গ্রণকাযী 

ক্তফয়দগাভী কভীয়দয 

স্মাট শ কাড শ প্রদান 

ব্যক্তিগত উয়যায়গ ক্তফয়দগাভী 

কভীয  ক্তনকট য়ত ৪ নং করায়ভ 

ফক্তণ শত কাগজত্র মাচাআ 

ফাছাআোয়ে ঠিক থাকয়র 

ফক্তগ শভন াখা য়ত স্মাট শ কাড শ 

প্রদান। 

১.ব্যক্তিয অয়ফদনত্র 

২.ক্তবায কক্ত 

৩.চাকুযীয চুক্তিত্র (মক্তদ থায়ক) 

৪.কভীয ক্তনফন্ধন য়ত্রয তযাক্তেত কক্ত 

৫.নন-জুক্তডক্তোর ষ্ট্যায়ে ক্তিাযনাভা 

৬. যকাযী বকালাগায়য জভাকৃত কল্যাণ ক্তপ ফাফদ 

জভাকৃত চারায়নয মূর কক্ত।  

(স্মাট শ কাড শ গ্রয়ণয ভে মূর কক্ত উস্থান 

কযয়ত বফ।) 

*কল্যাণ ক্তপ-৩৫০০/-(জনপ্রক্তত) 

*স্মাট শ কাড শ ক্তপ-২৫০/- 

প্রফাী  কল্যাণ ব্যাংক তাক্তরকাভুি 

(য়েফাআট/ফক্তগ শভন াখাে তাক্তরকা 

াো মায়ফ) বম বকান যকাক্তয 

ব্যাংয়ক ক্তযয়াধ কযা মায়ফ।  

১-২ কভ শক্তদফ 
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৩ প্রফাী কভীয়দয উয 

ক্তনব শযীর বাষ্যয়দয 

ক্তফয়দগভয়ণয 

নাক্তি ত্র (এনক্ত) 

প্রদান 

এনক্ত গ্রয়ণ অগ্রী বাষ্যয়দয 

ক্তনকট য়ত ৪ নং করায়ভ ফক্তণ শত 

কাগজত্র মাচাআ ফাছাআোয়ে 

ঠিক থাকয়র ফক্তগ শভন াখা 

বথয়ক এনক্ত  প্রদান। 

১.ক্তনধ শাক্তযত অয়ফদন পযভ (ফক্তগ শভন াখা য়ত 

প্রদি) 

২.বাষ্যয়দয ায়াট শ  ক্তবা 

৩.কাক্তফননাভায তযাক্তেত কক্ত (প্রয়মাজয বক্ষয়ত্র) 

৪.জন্ নয়দয তযাক্তেত কক্ত (প্রয়মাজয বক্ষয়ত্র) 

৫.প্রফাী কভীয ক্তবায তযাক্তেত কক্ত 

৬.চাকুযীয চুক্তিত্র (মক্তদ থায়ক) এনক্ত 

গ্রণকায়র মূর কক্ত উস্থান কযয়ত য়ফ। 

ক্তফনামূল্য ১-২ কভ শক্তদফ  

৪ ক্তযক্রুটিং এয়জন্পীয 

ক্তফরুয়ি ক্তফয়দগাভী/ 

বপযত/প্রতাক্তযত 

কভীয়দয ক্তবয়মাগ 

ক্তনষ্পক্তি 

ক্তবয়মাগ প্রাক্তি ায়য়ক্ষ তদে 

কক্তভটি গঠন এফং শুনানীয ব্যফস্থা 

গ্রণ পূফ শক তথ্য প্রভানাক্তদয 

ক্তবক্তিয়ত প্রয়োজনীে ব্যফস্থা গ্রণ।

  

ভাক্তযচারক,ক্তফএভআটি এয ফযাফয়য 

ক্তবয়মাগকাযীয স্বব্যাখ্যাক্তেত অয়ফদন  প্রভানক 

 

ক্তফনামূল্য ৩০ কভ শক্তদফ ক্তযচারক(কভ শংস্থান) 

বপান:০২-৯৩৩৯৭০৫ 

আয়ভর: employment@bmet.org.bd  

উ-ক্তযচারক(কভ শংস্থান) 

বপান:০২-৫৫১৩৮৬২১ 

আয়ভর: 

sohidulislambmet@gmail.com  

কাযী ক্তযচারক(কভ শংস্থান) 

বপান:০২-৫৫১৩৮৬২৩ 

 

২.২) প্রাক্ততিাক্তনক বফা 

ক্রঃনং বফায নাভ বফা প্রদান িক্তত প্রয়োজনীে কাগজত্র এফং প্রাক্তি স্থান বফায মূল্য এফং ক্তযয়াধ িক্তত বফা প্রদায়নয ভে 

ীভা 

দাক্তেত্বপ্রাি কভ শকতশা (নাভ, দক্তফ, 

বপান নম্বয  আ-বভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ ভন্ত্রণারয়ে নতুন ক্তযক্রুটিং 

এয়জক্তন্পয রাআয়ন্প এয প্রস্তাফ 

বপ্রযণ 

ছয়েয ০৩ টি নাভ এয ভয়ধ্য 

একটি নাভ নুয়ভাদন প্রদান 

পূফ শক ৪ নং করায়ভ ফক্তণ শত 

কাগজত্রাক্তদ মাচাআ ফাছাআ এ 

ঠিক াো বগয়র রাআয়ন্প 

প্রদায়নয জন্য ভন্ত্রণারয়ে প্রস্তাফ 

বপ্রযণ 

অয়ফদনকাযী/কর ক্তযচারক/কর ংীদায়যয 

জীফন বৃিাে, নাগক্তযকত্বনদ/জাতীে 

ক্তযচেত্র/ায়ায়ট শয কক্ত, পুক্তর ক্তিোয়যন্প (মূর 

কক্ত), ব্যাংক রয়বক্তন্প নদ ব্যাংক বেটয়ভন্ট(মূর 

কক্ত),  অেকয প্রতযােন  ক্তফগত ০২ ফছয়যয ক্তযটাণ শ 

ক্তফফযণী (াটি শপাআড কক্ত)। প্রক্ততিায়নয নায়ভ বেড 

রাআয়ন্প। Declaration Letter,  কভ শকতশা/ 

কভ শচাযীয়দয দাক্তেত্ব ফন্টন/ োপ ভক্তডউর, ক্তপ 

বাড়ায চুক্তিত্র,বাড়ায যক্তদ, বর-অউট প্লান, ৩০০/-

(ক্ততনত) টাকায নন-জুক্তডক্তোর ষ্ট্যায়ে রপনাভা 

এফং  ংগীকাযনাভা (মূর কক্ত), 

অয়ফদন ক্তপ=২,০০০/-, 

এয প্রয়মাজয বযাট=৩,০০/-, 

রাআয়ন্প ক্তপ =১,৫০,০০০/- 

এয প্রয়মাজয বযাট = ২২,৫০০/- 

কযা ক্তক্তকউক্তযটি 

৩,০০,০০০/-, স্থােী জাভানত 

১২,০০,০০০/-এপক্তডঅয 

 

প্রফাী  কল্যাণ ব্যাংক 

তাক্তরকাভুি বম বকান যকাক্তয 

ব্যাংয়ক ক্তযয়াধ কযা মায়ফ।  

৩০ কভ শক্তদফ ক্তযচারক(কভ শংস্থান) 

বপান:০২-৯৩৩৯৭০৫ 

আয়ভর:directoremploym

ent@bmet.org.bd 

উ-ক্তযচারক(কভ শংস্থান) 

বপান:০২-৫৫১৩৮৬২১ 

আয়ভর: 

sohidulislambmet@g

mail.com 

কাযী ক্তযচারক(কভ শংস্থান) 

বপান:০২-৫৫১৩৮৬২৩ 

২ ক্তযক্রুটিং এয়জক্তন্পয রাআয়ন্প 

নফােন ংক্রাে 

অয়ফদনত্র প্রাক্তিয য তদে 

কক্তভটি গঠন। উি কক্তভটি  তদে 

পূফ শক প্রক্ততয়ফদন দাক্তখর এফং 

কাগজত্র ঠিক াো বগয়র 

ভন্ত্রণারয়ে প্রস্তাফ বপ্রযণ। 

ক্তনধ শাক্তযত পযয়ভ অয়ফদনত্র, বেড রাআয়ন্প োপ 

ভক্তডউয়রয মূর কক্ত, ক্তপ বাড়ায চুক্তিত্র, বাড়ায 

যক্তদ আতযাক্তদয তযাক্তেত পয়টাকক্ত, কভী বপ্রযয়ণয 

তথ্য,  ক্তফগত াঁচ ফছয়যয কাম শক্রভ ম শায়রাচনা। 

নফােয়নয ভে মূর কক্ত কভ শংস্থান াখাে  উস্থান 

কযয়ত য়ফ। 

যকায কর্তশক ক্তনধ শাক্তযত ক্তপ 

৩  ফছয়যয জন্য ৬০,০০০/- টাকা  

১৫% বযাট = ৯,০০০/- টাকায ব-ড শায 

প্রফাী  কল্যাণ ব্যাংক তাক্তরকাভুি বম 

বকান যকাক্তয ব্যাংয়ক ক্তযয়াধ কযা 

মায়ফ।  

৩০ কভ শক্তদফ  

৩ ক্তযক্রুটিং এয়জন্পীয  ক্তপ 

স্থানােয়যয নুভক্তত প্রদান 

তদে কক্তভটিয প্রক্ততয়ফদন এফং 

কাগজত্র ঠিক াো বগয়র 

ভন্ত্রণারয়ে প্রস্তাফ বপ্রযণ। 

ক্তনধ শাক্তযত পযয়ভ অয়ফদনত্র, বেড রাআয়ন্প োপ 

ভক্তডউর, ক্তপ বাড়ায চুক্তিত্র, বাড়ায যক্তদ, বর-

অউট প্লান  অফাফয়ত্রয তাক্তরকা (তযাক্তেত 

পয়টাকক্ত)  প্রয়মাজয বক্ষবত্র বযজুয়রন। মূর কক্ত 

কভ শংস্থান াখাে  উস্থান কযয়ত য়ফ। 

ক্তফনামূল্য ৩০ কভ শক্তদফ  
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২.৩) বযেযীণ বফা 

ক্রঃনং বফায নাভ বফা প্রদান িক্তত প্রয়োজনীে কাগজত্র এফং প্রাক্তি স্থান বফায মূল্য এফং 

ক্তযয়াধ িক্তত 

বফা প্রদায়নয ভে 

ীভা 

দাক্তেত্বপ্রাি কভ শকতশা (নাভ, দক্তফ, বপান 

নম্বয  আ-বভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ কভ শকতশা 

/কভ শচাযীয়দয বনন 

বনন ক্তজকযণ অয়দ নুায়য ৪নং করায়ভ ফক্তণ শত 

কাগজত্রাক্তদ মাচাআ ফাছাআোয়ে ঠিক থাকয়র নূন্যতভ 

ভয়েয ভয়ধ্য বনন ভঞ্জুয প্রদান। ত্র দ্বাযা ফক্তত কযা 

ে। 

১.চাকুযীয ক্তফফযণী/াক্তব শ বুক 

২.ক্তএরঅয এয ভঞ্জুযী ত্র 

৩.আএরক্তক্ত 

৪.বনন পযভ 

৫.তযাক্তেত ছক্তফ 

৬.বফধ উিযাক্তধকাযয়দয বঘালণাত্র/নন ম্যাক্তযজ নদ 

(প্রয়মাজয বক্ষয়ত্র) 

৭.নমুনা স্বাক্ষয  ায়তয াঁচ অঙ্গুয়রয ছা 

৮.না-দাফী প্রতযেন ত্র 

ক্তফনামূল্য ৭-১০ কভ শক্তদফ

  

ক্তযচারক(প্রান  থ শ) 

বপান:০২-৮৩০০২৬৪ 

আয়ভর:directoradmin@bm

et.org.bd 

 

উ-ক্তযচারক(প্রান) 

বপান:০২-৫৫১৩৮৬২১ 

আয়ভর: 

zohoramonsur2012t@g

mail.com 

 

কাযী ক্তযচারক(প্রান) 

বপান:০২-৮৩০০৩৩৭ 

আয়ভর: 

dilipkumarroy.bd@gma

il.com 

২ ফয উিয ছুটি  

ল্যাে গ্রান্ট 

৪ নং করায়ভ ফক্তণ শত কাগজত্রাক্তদ মাচাআ ফাছাআোয়ে ঠিক 

থাকয়র ফয উিয ছুটি  ল্যাে গ্রান্ট ভঞ্জুয কযা ে। ত্র 

দ্বাযা ফক্তত কযা ে।   

১.মূর আএরক্তক্ত 

২.ফে প্রভায়ণয জন্য এএক্ত নয়দয তযাক্তেত 

কক্ত 

৩.াক্তব শ বুক(নন-বগয়জয়টড কভ শচাযীগয়ণয বক্ষয়ত্র) 

ক্তফনামূল্য ৭ কভ শক্তদফ  

৩ বাতা শ্রাক্তে 

ক্তফয়নাদন ছুটি 

৪ নং করায়ভ ফক্তণ শত কাগজত্রাক্তদ মাচাআ ফাছাআোয়ে ঠিক 

থাকয়র বাতা শ্রাক্তে ক্তফয়নাদন ছুটি ভঞ্জুয কযা ে। ত্র 

দ্বাযা ফক্তত কযা ে। 

১. অয়ফদন 

২.পূয়ফ শয ভঞ্জুযীয কক্ত 

৩.ছুটি প্রাপ্যতায(বগয়জয়টড কভ শকতশায়দয বক্ষয়ত্র) 

নদ 

৪.মূর বফতয়নয প্রতযেনত্র 

৫.বভোদ পূক্ততশ 

ক্তফনামূল্য ৭ কভ শক্তদফ 

৪ ক্তজশত ছুটি ৪ নং করায়ভ ফক্তণ শত কাগজত্রাক্তদ মাচাআ ফাছাআোয়ে ঠিক 

থাকয়র ক্তজশত ছুটি ভঞ্জুয কযা ে। ত্র দ্বাযা ফক্তত কযা 

ে। 

১.সুক্তনক্তদ শষ্ট্ কাযণ উয়েখপূফ শক  অয়ফদন 

২.ছুটি প্রাপ্যতায নদ 

৩.বভক্তডয়কযর নদ 

ক্তফনামূল্য ৭ কভ শক্তদফ   

৫ ফক্ত শ:ফাংরায়দ ছুটি ৪ নং করায়ভ ফক্তণ শত কাগজত্রাক্তদ মাচাআ ফাছাআোয়ে ঠিক 

থাকয়র ফক্ত শ:ফাংরায়দ ছুটি ভঞ্জুয কযা ে। ত্র দ্বাযা 

ফক্তত কযা ে। 

১.সুক্তনক্তদ শষ্ট্ কাযণ উয়েখপূফ শক  অয়ফদন 

২.ছুটি প্রাপ্যতায নদ 

৩.ফক্ত শ:ফাংরায়দ ছুটিয ক্তনধ শাক্তযত পযভ পূযণ 

ক্তফনামূল্য  ৭ কভ শক্তদফ  

৬ উচ্চক্তক্ষা ছুটি ৪ নং করায়ভ ফক্তণ শত কাগজত্রাক্তদ মাচাআ ফাছাআোয়ে ঠিক 

থাকয়র উচ্চক্তক্ষা  ছুটি ভঞ্জুয কযা ে। ত্র দ্বাযা ফক্তত 

কযা ে। 

১.অয়ফদন 

২.ক্তক্ষা প্রক্ততিান ফা বকায় শয কাক্তযকুরাভ 

ক্তফনামূল্য 

  

৭ কভ শক্তদফ  

৭ প্রসূক্ততজক্তনত ছুটি ৪ নং করায়ভ ফক্তণ শত কাগজত্রাক্তদ মাচাআ ফাছাআোয়ে ঠিক 

থাকয়র প্রসূক্ততজক্তনত ছুটি ভঞ্জুয কযা ে। ত্র দ্বাযা ফক্তত 

কযা ে।   

১.ডািাযী নদ অয়ফদন  

২.যকাযী ক্তনয়দ শনা প্রক্ততারন 

ক্তফনামূল্য  ৭ কভ শক্তদফ  

৮ ক্তফক্তফধ প্রাক্তনক 

ংক্তিষ্ট্ অয়ফদন 

গ্রােন 

প্রয়মাজযতা নুমােী প্রয়মাজযতা নুমােী ক্তফনামূল্য  

  

৭ কভ শক্তদফ  

৯ ায়াট শ কযায 

নুভক্তত 

৪ নং করায়ভ ফক্তণ শত কাগজত্রাক্তদ মাচাআ ফাছাআোয়ে ঠিক 

থাকয়র ায়াট শ কযায নুয়ভাদন প্রদান কযা ে। ত্র 

দ্বাযা ফক্তত কযা ে। 

১.ায়াট শ কযায ছাড়য়ত্রয ক্তনধ শাক্তযত পযভ পূযণ 

এফং সুক্তনক্তদ শষ্ট্ কাযণ উয়েখকযণ 

ক্তফনামূল্য  ৭ কভ শক্তদফ  

১০ বদ ক্তফয়দয় প্রক্তক্ষণ 

 বক্তভনায়য 

ভয়নানেন 

৪ নং করায়ভ ফক্তণ শত কাগজত্রাক্তদ মাচাআ ফাছাআোয়ে ঠিক 

থাকয়র প্রক্ততিায়নয চাক্তদা বভাতায়ফক ংক্তিষ্ট্ বকায় শ 

কভ শকতশা কভ শচাযী ভয়নানেন প্রদান কযা ে। ত্র দ্বাযা 

১.অয়ফদনত্র  

২. প্রক্তক্ষণ প্রদানকাযী প্রক্ততিায়নয চাক্তদা 

ক্তফনামূল্য 

  

৭ কভ শক্তদফ  
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ক্রঃনং বফায নাভ বফা প্রদান িক্তত প্রয়োজনীে কাগজত্র এফং প্রাক্তি স্থান বফায মূল্য এফং 

ক্তযয়াধ িক্তত 

বফা প্রদায়নয ভে 

ীভা 

দাক্তেত্বপ্রাি কভ শকতশা (নাভ, দক্তফ, বপান 

নম্বয  আ-বভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

ফক্তত কযা ে। 

১১ ধ্যক্ষয়দয কযাাক্তটি 

ক্তফক্তডং প্রক্তক্ষণ প্রদান 

প্রক্তক্ষণ প্রক্ততিানমূয়য ধ্যক্ষয়দয ব্যফস্থানা ক্তফলয়ে 

ক্ষভতা বৃক্তিয জন্য প্রকল্প  ক্তফক্তবন্ন উন্নেন য়মাগী 

ংস্থামূয়য য়মাক্তগতাে  বদয়  ক্তফয়দয় প্রক্তক্ষণ।  

  প্রক্তক্ষণ ক্তফলয়ে ক্তফএভআটি কর্তশক জাযীকৃত ক্তপ 

অয়দ/য়েফ াআট। 

প্রক্তক্ষণ ক্তফলয়ে ক্তফএভআটি কর্তশক জাযীকৃত ক্তপ 

অয়দ 

ক্তফনামূল্য প্রক্তক্ষণ প্রদাকাযী 

ংস্থা কর্তশক 

ক্তনধ শাক্তযত ভে 

বভাঃ খক্তরলুয যভান ক্তযচারক 

(প্রক্তক্ষণ ক্তযচা 

রনা) 

বপান-৮৩১৩৭৭৭ 

khalilbmet@gmail.com 

বভাঃ খক্তরলুয যভান ক্তযচারক 

(প্রক্তক্ষণ ক্তযচা 

রনা) 

বপান-৮৩১৩৭৭৭ 

khalilbmet@gmail.com 

১২ প্রক্তক্ষক প্রক্তক্ষণ 

(ToT) প্রদান 

প্রক্তক্ষণ প্রক্ততিায়নয প্রক্তক্ষকয়দয প্যাডাগক্তজ  ক্তির 

াোয বৃক্তিয রয়ক্ষয প্রকল্প  ক্তফক্তবন্ন উন্নেন য়মাগী 

ংস্থামূয়য য়মাক্তগতাে  বদয়  ক্তফয়দয় প্রক্তক্ষক 

প্রক্তক্ষণ (ঞড়ঞ) প্রদান।  প্রক্তক্ষণ ক্তফলয়ে ক্তফএভআটি কর্তশক 

জাযীকৃত ক্তপ অয়দ/য়েফ াআট। 

প্রক্তক্ষণ ক্তফলয়ে ক্তফএভআটি কর্তশক জাযীকৃত ক্তপ 

অয়দ  

ক্তফনামূল্য প্রক্তক্ষণ প্রদাকাযী 

ংস্থা কর্তশক 

ক্তনধ শাক্তযত ভে 

১3 দক্ষতাীভা ক্ততক্রভ ায়শ্বশ ফক্তণ শত কাগজত্রাক্তদ মথামথ াো বগয়র নুয়ভাদন 

বদো ে। ত্র ভাযপত জানায়না ে। 

১. অয়ফদনত্র 

২. ৫ ফছয়যয এক্তঅয 

৩. মূর বফতয়নয প্রভানক  

ক্তফনামূল্য ৭ কভ শক্তদফ  ক্তযচারক(প্রান  থ শ) 

বপান:০২-৮৩০০২৬৪ 

আয়ভর:directoradmin@bm

et.org.bd 

 

উ-ক্তযচারক(প্রান) 

বপান:০২-৫৫১৩৮৬২১ 

আয়ভর: 

zohoramonsur2012t@g

mail.com 

 

কাযী ক্তযচারক(প্রান) 

বপান:০২-৮৩০০৩৩৭ 

আয়ভর: 

dilipkumarroy.bd@gma

il.com 

১4 কভ শকতশা/কভ শচাযীয়দয 

বগ্রয়ডন 

ন্যনুতভ ভয়েয ভয়ধ্য ক্তপডায দধাযীয়দয বগ্রয়ডন বতক্তয 

কযা ে। ত্র ভাযপত জানায়না ে। 

১.  ক্তপডায য়দয বমাগ্যতা এফং যকাযী 

ক্তনেভনীক্ততয ক্তবক্তিয়ত 

ক্তফনামূল্য  -- 

১5 টাআভয়ির/ক্তয়রকন 

বগ্রড 

৪ নং করায়ভ ফক্তণ শত কাগজত্রাক্তদ মাচাআ ফাছাআোয়ে ঠিক 

াো বগয়র ন্যনুতভ ভয়েয ভয়ধ্য ভঞ্জুযী প্রদান কযা ে। 

ত্র ভাযপত জানায়না ে। 

১.অয়ফদনত্র  

২. ৫ ফছয়যয এক্তঅয 

৩. চাকুযীয খক্ততোন ফক্ত 

৪. বমাগ্যতা 

৫. প্রয়োজনীে বভোদপূক্ততশ 

ক্তফনামূল্য  -- 

১6 চাকুযী স্থােী কযণ

  

ায়শ্বশ ফক্তণ শত কাগজত্রাক্তদ ঠিক াো বগয়র ন্যনুতভ 

ভয়েয ভয়ধ্য নুয়ভাদন বদো ে। ত্র ভাযপত জানায়না 

ে। 

১.অয়ফদনত্র  

২. ৫ ফছয়যয এক্তঅয 

৩. চাকুযী ক্তফফযণী/চাকুযীয খক্ততোন ফক্ত  

৪. ক্তফবাগীে যীক্ষা া (প্রয়মাজয বক্ষয়ত্র) 

৫. প্রয়োজনীে বভোদপূক্ততশ   

 

ক্তফনামূল্য ৭ কভ শক্তদফ  

১7 ক্তজক্তএপ ক্তগ্রভ ায়শ্বশ ফক্তণ শত কাগজত্রাক্তদ ঠিক াো বগয়র ন্যনুতভ 

ভয়েয ভয়ধ্য নুয়ভাদন বদো ে। ত্র ভাযপত জানায়না 

ে। 

 

১. ক্তনধ শাক্তযত পযয়ভ অয়ফদনত্র  

২. ক্তজক্তপএপ ক্তায়ফ জভাকৃত টাকায প্রভানক  

 

ক্তফনামূল্য 

  

৭ কভ শক্তদফ 

18 ফদরী/দােন অয়ফদন াো বগয়র দ শূন্যতা  বমৌক্তিকতা ায়য়ক্ষ 

ফদরীয ক্তফলয়ে নুয়ভাদন বদো ে। ত্র ভাযপত জানায়না 

ে।  

বমৌক্তিকতা কায়য অয়ফদনত্র 

 

ক্তফনামূল্য   ১৫ কভ শক্তদফ
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ক) কাক্তযগক্তয প্রক্তক্ষণ বকন্দ্র 

 

ক্রঃনং বফায নাভ বফা প্রদান িক্তত প্রয়োজনীে কাগজত্র 

এফং প্রাক্তি স্থান 

বফায মূল্য এফং ক্তযয়াধ িক্তত বফা প্রদায়নয ভে 

ীভা 

দাক্তেত্বপ্রাি কভ শকতশা (নাভ, 

দক্তফ, বপান নম্বয  আ-বভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 প্রক্তক্ষণ প্রদান ১। ৬টি আনক্তেটিউট ফ বভক্তযন বটকয়নারজী’য ভাধ্যয়ভ ০৪ ফছয 

বভোদী ক্তডয়প্লাভা-আন-বভক্তযন/ ক্ত ক্তফক্তডং বটকয়নারজী  ০২ ফছয 

বভোদী াটি শক্তপয়কট আন বভক্তযন বেয়ড প্রক্তক্ষণ প্রদান। 

২। ৪৭ টি কাক্তযগক্তয প্রক্তক্ষণ বকয়ন্দ্রয ভাধ্যয়ভ ০২ ফছয বভোদী 

এএক্ত ববায়কনার  স্বল্প বভোদী দক্ষতা উন্নেন বকায় শ প্রক্তক্ষণ 

প্রদান। 

৩। গৃকভ শ বাে ংকং  ভধ্যপ্রায়চয গভনকাযী ভক্তরা কভীয়দয 

ফাধ্যতামূরকবায়ফ াউ ক্তকক্তং বেয়ড প্রক্তক্ষণ প্রদান।  

৪। বৌক্তদ অযফ, ভান, কাতায এফং ফাযাআয়ন গভনকাযী কভীয়দয 

ফাধ্যতামূরকবায়ফ ০৩ ক্তদয়নয ক্তযয়েয়ন্টন বেক্তনং প্রদান। 

৫। বফযকাযী প্রক্ততিায়নয ায়থ ক্তক্তক্ত’য ভাধ্যয়ভ দক্ষতা  উন্নেন 

প্রক্তক্ষণ ক্তযচারনা। 

৬। SDP, STEP, SEIP, B-SEP প্রকয়ল্পয বকা-াট শনায 

ক্তয়য়ফ প্রক্তক্ষণ প্রদান। ফাৎক্তযকা ক্তক্ষা কযায়রন্ডায/য়েফাআট। 

১। প্রক্তক্ষণ ংক্রাে  

ক্তফক্তবন্ন ক্তরপয়রট, 

বুকয়রট, ফাৎক্তযক ক্তক্ষা 

কযায়রন্ডায আতযাক্তদ। 

প্রাক্তিস্থানঃ ংক্তিষ্ট্ 

প্রক্তক্ষণ প্রক্ততিান। 

১। ক্তডয়প্লাভা-আন-আক্তজঃ, ০২ ফছয বভোদী 

াটি শক্তপয়কট আন বভক্তযন বেড   এএক্ত 

ববায়কনার বকায় শ ফাংরায়দ কাক্তযগক্তয 

ক্তক্ষা বফাড শ কর্তশক ক্তনধ শাক্তযত বকা শ ক্তপ ভাক্তন 

ক্তযক্তন্ফ এয ভাধ্যয়ভ ক্তযয়াধয়মাগ্য। 

২। স্বল্প বভোদী বকায় শ ক্তফএভআটি কর্তশক 

ক্তনধ শাক্তযত বকা শ ক্তপ ভাক্তন ক্তযক্তন্ফ এয ভাধ্যয়ভ 

ক্তযয়াধয়মাগ্য। 

৩। ক্তফক্তবন্ন উন্নেন য়মাগী প্রক্ততিান  

প্রকয়ল্পয ভাধ্যয়ভ ক্তযচাক্তরত বকায় শয 

প্রক্তক্ষাথীয়দয ক্তনকট য়ত বকান বকা শ ক্তপ 

গ্রন কযা ে না, ফযং প্রক্তক্ষাথীয়দযয়ক 

ক্তনধ শাক্তযত ায়য ভাক্তক ক্তবক্তিয়ত বৃক্তি প্রদান 

কযা ে। 

১। ০৩ ক্তদন বথয়ক ০৪ 

ফছয ম শে। 

 

 

 ক্তযক্তষ্ট্-১ দ্রষ্ট্ব্য 

ংক্তিষ্ট্ প্রক্তক্ষণ প্রক্ততিায়নয 

ধ্যক্ষ 

ংক্তিষ্ট্ প্রক্তক্ষণ প্রক্ততিায়নয 

ধ্যক্ষ 

 

২ প্রক্তক্ষাথীয়দয বৃক্তি 

প্রদান 

১। ০৪ ফছয বভোদী ক্তডয়প্লাভা-আন-বভক্তযন/ ক্ত ক্তফক্তডং বটকয়নারজী, 

০২ ফছয বভোদী াটি শক্তপয়কট আন বভক্তযন বেড এফং ০২ ফছয বভোদী 

এএক্ত ববায়কনার বকায় শয প্রক্তক্ষাথীয়দয বৃক্তি প্রদান। ত্র 

ভাযপত জানায়না ে। 

ংক্তিষ্ট্ প্রক্তক্ষণ প্রক্ততিান প্রয়মাজয নে। ংক্তিষ্ট্ প্রক্তক্ষণ  

বকায় শয বভোয়দয 

ক্তবক্তিয়ত 

 

৩ ক্তির বটে গ্রন ১। ক্তনয়োগকাযী প্রক্ততিায়নয চাক্তদায ক্তবক্তিয়ত কাক্তযগক্তয প্রক্তক্ষণ 

বকয়ন্দ্র ক্তফক্তবন্ন বেয়ড ক্তির বটে গ্রন। য়েফাআট/ত্র ভাযপত 

জানায়না ে। 

১। ক্তনয়োগকাযী 

প্রক্ততিায়নয ক্তনয়োগ 

ক্তফজ্ঞক্তি। 

২। ক্তির বটে গ্রনকাযী ংক্তিষ্ট্ প্রক্তক্ষণ 

প্রক্ততিায়নয বনাটি বফাড শ  

ক্তফএভআটি কর্তশক 

ক্তনধ শাক্তযত ক্তপ ভাক্তন 

ক্তযক্তন্ফ এয ভাধ্যয়ভ 

ক্তযয়াধয়মাগ্য 

ক্তনয়োগ ক্তফজ্ঞক্তিয়ত উয়েক্তখত 

ভেীভা 

৪ ক্তক্তক্ত ফাস্তফােন ১। ক্তফক্তবন্ন বফযকাযী প্রক্ততিান  বেড ফক্তড’য ায়থ ক্তক্তক্ত’য 

ভাধ্যয়ভ প্রক্তক্ষণ প্রদান। বক্ততশ ক্তফজ্ঞক্তি  প্রচায ত্র/য়েফাআট। 

১। স্বাক্ষক্তযত গড়ট 

২। বক্ততশ ক্তফজ্ঞক্তি  

প্রচাযত্র। 

৩। প্রাক্তিস্থানঃ ংক্তিষ্ট্ 

প্রক্তক্ষণ প্রক্ততিান। 

বকান বকা শ ক্তপ গ্রন কযা ে না। MoU বত উয়েক্তখত 

ভেীভা 

ংক্তিষ্ট্ প্রক্তক্ষণ প্রক্ততিায়নয 

ধ্যক্ষ 

ংক্তিষ্ট্ প্রকল্প ক্তযচারক 

কাযী ক্তযচারক (ক্তক্ষানক্তফক্ত 

প্রক্তক্ষণ)। 

 ৫ প্রকল্প গ্রন, প্রণেন 

 ফাস্তফােন 

১। প্রক্তক্ষণ কাম শক্রভ ম্প্রাযয়ণয রয়ক্ষয প্রকল্প গ্রয়নয ভাধ্যয়ভ নতুন 

নতুন প্রক্তক্ষণ প্রক্ততিান স্থান। 

১। নতুন প্রকল্প গ্রয়নয ভাধ্যয়ভ ক্তফযভান প্রক্তক্ষণ প্রক্ততিায়নয ংিায 

 অধুক্তনকােয়নয ব্যফস্থা কযা। 

১। প্রকল্প ংক্তিষ্ট্ 

ক্তডক্তক্ত। 

২।প্রাক্তিস্থানঃ ক্তফএভআটি। 

প্রয়মাজয নে। প্রকয়ল্পয বভোদ ম শে 

৬ ক্তক্ষানক্তফক্ত 

প্রক্তক্ষণ 

১। প্রাক্ততিাক্তনক ক্তক্ষা য়ত ঝয়য ড়া  বফকায মৄফয়দয ক্তফক্তবন্ন ক্তল্প 

প্রক্ততিায়ন ংমৄক্তিয ভাধ্যয়ভ ক্তক্ষানক্তফক্ত প্রক্তক্ষণ প্রদান। ত্র 

ভাযপত জানায়না ে। 

১। বযক্তজয়েন ংক্রাে 

কাগজত্র। 

প্রাক্তিস্থানঃ ক্তক্ষানক্তফক্ত 

প্রক্তক্ষণ দিয- ঢাকা, 

চট্টগ্রাভ  খুরনা। 

বকা শ ক্তপ গ্রণ কযা ে না। ০৩ ভা য়ত ০৩ ফছয 

ম শে 
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(খ) বজরা কভ শংস্থান  জনক্তি ক্তপঃ 

ক্রঃনং বফায নাভ বফা প্রদান িক্তত প্রয়োজনীে কাগজত্র এফং প্রাক্তি স্থান বফায মূল্য এফং 

ক্তযয়াধ িক্তত 

বফা প্রদায়নয ভে 

ীভা 

দাক্তেত্বপ্রাি কভ শকতশা 

(নাভ, দক্তফ, বপান নম্বয 

 আ-বভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৭ কভী ক্তনফন্ধন ায়শ্বশ ফক্তণ শত কাগজত্রাক্তদ াো বগয়র ডাটায়ফয়জ কভী ক্তনফন্ধন কযা ে। 

বনাটি/য়েফাআট। 

১. ছক্তফ ক্তনধ শাক্তযত পযয়ভ অয়ফদন,  

২. ববাটায অআক্তড কাড শ 

৩. বচোযম্যায়নয প্রতযেনত্র 

৪.  বুযয়যায য়েফ াআট 

ক্তপ ২০০ টাকা ০১ কভ শক্তদফ কাযী ক্তযচারক 

ংক্তিষ্ট্ ক্তডআএভ। 

৮ ক্তফয়দগাভী কভীয়দয 

ক্তপংগায ক্তপ্রন্ট 

৪নং করায়ভয কাগজত্রাক্তদ ঠিকতা মাচাআ পূফ শক ক্তপংগায ক্তপ্রন্ট কযা ে। 

ক্তডআএভ ক্তপ/য়েফাআট। 

(ফতশভায়ন ঢাকা, চট্গ্গ্রাভ ক্তয়রট ক্তডআএভ ক্তপমূয়) 

ক্তফয়দগাভী কভীয়দয ক্তবা, োকশ াযক্তভট, 

ায়াট শ 

ক্তফনামূল্য  -- -ঐ- 

৯ রা দাপন এয ক্তফলয়ে 

ােতা প্রদান 

মৃয়তয রা অনেনপূফ শক বদয় বৌছায়নায জন্য ৩৫,০০০ টাকা অক্তথ শক 

নুদান ক্তফভান ফেয কর্তশক তাৎক্ষক্তণক প্রদান। 

রা দাপয়নয বক্ষয়ত্র স্বজনয়দয ক্তনকট য়ত 

তাৎক্ষক্তণক ভতাভত ংগ্র কয়য য়েজ অন শা শ 

কল্যাণ বফাড শ এফং ক্তভনয়ক য়ত্রয ভাধ্যয়ভ ফক্তত 

কযা। 

ক্তফনামূল্য  -- -ঐ- 

১০ মৃতুযজক্তনত ক্ষক্ততপূযণ ক্তভন বথয়ক প্রাক্তি ায়য়ক্ষ দ্রুততভ ভয়ে মৃতুযজক্তনত ক্ষক্ততপূযয়ণয বচক 

মৃয়তয োক্তযয়দয ক্তনকট স্তােয। ত্র ভাযপত ফক্তত কযা ে। 

১.অয়ফদন 

২.োক্তযত্ব নদ 

৩. াোয ফ এযাটনী 

৪.বচোযম্যান কর্তশক প্রতযেনত্র আতযাক্তদ। 

ক্তফনামূল্য  -- -ঐ- 

১১ মৃত কভীয অক্তথ শক 

াায্য প্রদান 

মৃতকভীয ক্তযফায কর্তশক অক্তথ শক নুদায়নয অয়ফদন প্রাক্তিয য 

কাগজত্রাক্তদ মাচাআ ফাছাআোয়ে মৃয়তয ক্তযফাযয়ক ৩,০০,০০০ টাকা অক্তথ শক 

াায্য প্রদান কযা ে। ত্র ভাযপত ফক্তত কযা ে। 

১.অয়ফদন 

২.োক্তযত্ব নদ 

৩. াোয ফ এযাটনী 

৪.বচোযম্যান কর্তশক প্রতযেনত্র আতযাক্তদ 

ক্তফনামূল্য  -- -ঐ- 

১২ প্রফাী কভীয োনয়দয 

ক্তক্ষাবৃক্তি প্রদান 

প্রফাী কভীয বভধাফী োনয়দযয়ক স্কুর  কয়রজ ম শায়ে ক্তক্ষাবৃক্তি প্রদান 

কযা ে। ত্র ভাযপত ফক্তত কযা ে। 

১. ক্তনধ শাক্তযত পযয়ভ ছক্তফ  তথ্যাক্তদ প্রভানক 

অয়ফদন  

 

য়েজ অন শা শ কল্যাণ বফাড শ  ক্তডআএভ ক্তপ 

ক্তফনামূল্য  -- -ঐ- 

১৩ ক্তনযাদ ক্তবফান 

ংক্রাে তথ্য প্রচাযনা 

বুকয়রট, ব্রক্তোয, বাোয, ডকুড্রাভা প্রদ শন, ক্তবফান বভরা, ক্তডক্তজটার 

বভরা আতযাক্তদয ভাধ্যয়ভ ক্তনেক্তভত প্রচাযনা চারায়না ে।   

ক্তবফান ংক্রাে তথ্য  ক্তডআএভ য়ত ংগ্র কযা 

মায়ফ।  

ক্তফনামূল্য  -- -ঐ- 

১৪ ভানফ াচায বযায়ধ 

য়চতনতামূরক 

প্রচাযনা 

বুকয়রট, ব্রক্তোয, বাোয, ডকুড্রাভা প্রদ শন, ক্তবফান বভরা, ক্তডক্তজটার 

বভরা আতযাক্তদয ভাধ্যয়ভ ক্তনেক্তভত প্রচাযনা চারায়না ে।   

ক্তবফান ংক্রাে তথ্য  ক্তডআএভ য়ত ংগ্র কযা 

মায়ফ। 

ক্তফনামূল্য  -- -ঐ- 
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৩) অভবযমোগ ব্যফস্থোনো দ্ধভি (GRS) 

সেফো প্রোভিযি অেন্তুষ্ট হযর দোভিত্বপ্রোি কভ মকিমোয েযে সমোগোযমোগ করুন। ভিভন েভোধোন ভদযি ব্যর্ ম হযর ভনযনোক্ত দ্ধভিযি সমোগোযমোগ কযয আনোয েভস্যো অফভহি করুন। 

ক্র. 

নং 
কখন সমোগোযমোগ কযযফন সকোর্োি সমোগোযমোগ কযযফন ভনষ্পভিয েভিেীভো সমোগোযমোযগয ঠিকোনো 

১ 
দোভিত্বপ্রোি কভ মকিমো েভোধোন 

ভদযি ব্যর্ ম হযর 
weGgBwUÕi ভহোcwiPvjK 07 w`b| 

নোভ ও দভফ: ‡eMg kvmQzb bvnvi, gnvcwiPvjK 

সপোন: 9349925, 8313314 

ইযভইর: shamsunnahar85@gmail.com 

ওযিফ সোর্ মোর: প্রভিষ্ঠোযনয ওযিফ সোর্ মোযরয GRS ভরঙ্ক 

৪) আনোয কোযে আভোযদয প্রিযোো 

ক্রভভক নং প্রভিশ্রুি/কোভিি সেফো প্রোভিয রযযয কযণীি 

১) ভনধ মোভযি পযযভ েম্পূণ মবোযফ পূযণকৃি আযফদন জভো প্রদোন 

২) েঠিক ভোধ্যযভ প্রযিোজনীি ভপে ভযযোধ কযো 

৩) েোযোযিয জন্য ভনধ মোভযি েভযিয পূযফ মই উভস্থি র্োকো 

৪) ‡mev cÖ`v‡bi wba©vwiZ c×wZ AbymiY Kiv  

৫) PvwnZ  KvMRcÎvw` mwVKfv‡e `vwLj 

6) ga¨¯^Z¡‡fvMxi `vi ’̄ bv nIqv| 

 


