
নাগরিক-সেবাি রববিণ েম্বরিত সরাফাইি ও রসেে ম্যাপ 

(4) সেবাি নামঃ অরফে চিাকািীন েমসে অগ্রহী আসবদনকারিসক গৃহীত সপসেন্ট রবসেষত্বনামা (Specification) পরিদে শসনি  

সুস াগ রদান ও রস াজ্য সষেতসরে  রসোজ্নীে করপ েিবিাহ  

 

 

 

সেবা সরাফাইি 

সেবা রদানকািী অরফসেি নাম দারেত্বরাপ্ত কম শকতশা/কম শচািী সেবা রারপ্তি স্থান রসোজ্নীে েমে 

 

সপসেন্ট, রিজ্াইন ও সেিমাকশে অরিদপ্তি, রেল্প 

মন্ত্রণািে, ঢাকা-১০০০  

সিরজ্স্ট্রাি, সিপুটি সিরজ্স্টাি (সপসেন্ট ও 

রিজ্াইন), েহকারি সিরজ্স্ট্রাি (সপসেন্ট), পিীষেতক 

(সপসেন্ট), অরফে েহকারি, করিউোি 

অপাসিেি, িাো এরি/কসিাি অপাসিেি (আইটি 

ইউরনে), রিসেপেন সিস্ক  

সপসেন্ট, রিজ্াইন ও 

সেিমাকশে অরিদপ্তি, রেল্প 

মন্ত্রণািে, ৯১, মরতরিি 

বা/এ, ঢাকা-১০০০  

েংরবরিবদ্ধ োিািণ 

েমেেীমা ১৮ মাে  

 

 

সেবা রদাসনি েংরষেতপ্ত রববিণ 

স  সকান আগ্রহী ব্যরি অরফে চিাকািীন েমসে গৃহীত সপসেন্ট দিখাস্ত, রবসেষত্বনামা ও ড্রইং ইতযারদ 

পরিদে শন কিসত পাসিন  আগ্রহী ব্যরি রনি শািত রফ রদান পূব শক  থা থভাসব রনি শারিত ফসম শ সকান সপসেন্ট 

দিখাসস্তি রবসেষত্বনামা বা ড্রইং এি োটি শফাইি করপি জ্ন্য আসবদন কিসি  থারনেসম উহা েিবিাহ কিা 

হে  সেসষেতসরে  আসবদনকািীসক এতদ্বেংক্রান্ত রবষসে রিরেপেন োখা হসত রিরেে রদান কিা হে   উি 

আসবদনটি সপসেন্ট োখাে অরফে েহকািী বা করিউোি অপাসিেি কর্তশক  াচাই-বাছাই কিাি পি েংরিষ্ট 

রবষসে ররতসবদন রস্তুত কিতঃ পিীষেতসকি রনকে উপস্থাপন কিা হে  পিীষেতক েহকািী সিরজ্স্ট্রাি ও সিপুটি 

সিরজ্স্ট্রাসিি রনকে অনুসমাদসনি জ্ন্য নরথ উপস্থাপন ক     অনুসমারদত হসি োটি শফাইি করপ সিেপাে 

োখাি মধ্যসম আসবদনকািীসক েিবিাহ কিা হে  

সেবা রারপ্তি েতশাবরি রসোজ্নীে কাগজ্পরে  ও রনি শারিত রফ রদান  

 

রসোজ্নীে কাগজ্পরে  ০১) একটি অগ্রােণ পরে  (Forwarding Letter); 

০2)  থা থভাসব পূিণকৃত রনি শারিত আসবদন ফিম Form-29/29A 

রসোজ্নীে রফ/ট্যাক্স/আনুষরিক খিচ ১. রস াজ্যসষেতসরে  রনি শারিত রফ ২০০০/৩০০০ োকা এবং  োটি শফাইি করপি জ্ন্য রস াজ্য রফ  

েংরিষ্ট আইন /রবরি/নীরতমািা  ক) সপসেন্ট ও রিজ্াইন আইন, ১৯১১ 

খ) সপসেন্ট ও রিজ্াইন রবরিমািা, ১৯৩৩ 

রনরদ শষ্ট সেবা সপসত ব্যথ শ হসি পিবতী 

ররতকািকািী কম শকতশা 

 থারনেসম আসবদন কিা হসি এতদ্বেংক্রান্ত সেবা রদান কিা হসে থাসক  ব্যথ শ হসি সিরজ্স্ট্রাসিি রনকে 

আসবদন কিা  াসব  

সেবা রদান/ রারপ্তি 

সষেতসরে  অসুরবিােমূহ 

ক) নাগরিক 

প শাে 

েংরিষ্ট রবষসে আসবদনকারিি সুস্পষ্ট িািনা না থাকা   

খ) েিকারি প শাে রসোজ্নীে দষেত জ্নবি ও Equipment এি স্বল্পতা  

রবরবি/অন্যান্যঃ  



৩.১.২রসেে ম্যাপ 
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