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বাখরাবাদ গ্যা ডিডিডবউলন ক াম্পানী ডডমটেি 

(কেটরাবাাংার এ টি ক াম্পা  ) 

       চাে টার 

 

১। ডভলন ও ডমলন: 

রূে ল্প (Vission): বাখরাবাদ গ্যা ডিডিডবউলন ক াম্পানী ডডমটেি এর অডিভুক্ত এা ায়   গ্রা ট  ডনরবডিন্নভাটব প্রাকৃডি  গ্যা রবরা ও ডবেণন। 

অডভক্ষ্য (Mission): েডর ডল্পি, ডনরােদ ও জ উোটয় ডবডজডিডএ অডিভুক্ত এা ায় প্রাকৃডি  গ্যা ডবেণন এবাং অডিভুক্ত এা ায়   প্র ার ামাডজ -অর্ টননডি  প্রডিষ্ঠানমূট গ্যা রবরা। 

২। প্রডিশ্রুি কবামূ 

২.১) নাগডর  কবা: 

ক্রম কবার নাম কবা প্রদাটন টব টাচ্চ ময় প্রটয়াজনীয়  াগজেত্রাডদ 

প্রটয়াজনীয় 

 াগজেত্র/আটবদন ফরম 

প্রাডিস্থান 

কবামূল্য এবাং েডরটলাি 

েদ্ধডি (যডদ র্াট ) 

লাখার নাম দাডয়ত্বপ্রাি  ম ট িটার 

েদডব, রুম নম্বর, কজা/উেটজার ক াি, 

অডফডয়া কেডটফান ও ই-কমই 

উর্ধ্টিন  ম ট িটার েদডব, রুম 

নম্বর, কজা/উেটজার ক াি, 

অডফডয়া কেডটফান ও ই-

কমই 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ 

নতুন গ্যা াংটযাগ 

প্রদান (আবাড ) 

উটেখ্য, বিটমাটন 

র াডর ডনটদ টলনা 

কমািাটব  আবাড  

কে     গ্যা াংটযাগ 

স্থডগি আটছ। 

গ্রা   র্তট   রণীয়  ায টাডদ 

ম্পাদটনর ময় ব্যডিটরট  

৪৫  ায টডদব 

১. আটবদন ারীর োটোে ট াইটজর ০৩  ডে িযাডয়ি রডঙন 

ছডব। 

২. জািীয় েডরচয়েটত্রর িযাডয়ি ফটো ডে। 

৩. জডমর মাড ানার দাডড  প্রমাণ ডটটব দড/নামজাডরর 

 াগজ (কয ক ান এ টি) এবাং দাডখা/ভূডম উন্নয়ন  র েডরটলাটির 

রডদ (কয ক ান এ টি)। 

৪                                                   

৫. ভাড়াটিয়া/ডজ গ্রডিা ডব েডরটলাটি ব্যর্ ট বা অনবি  ায ট াটে 

ডি র্া ট মাড  দায়ভার বন  রটবন মটম ট কনাোডর োবড  

 র্তট  িযাডয়ি অঙ্গী ারনামা।   

৬. প্রস্তাডবি অভযন্তরীন োইে াইটনর ০৩ (ডিন)  ডে নক্সা। 

৭. আটবদন ডফ জমা বাবদ ৩০০.০০ ো া জমাদাটনর রডদ। 

৮. ঠি াদার ডনটযাগেত্র। 

রবরািব্য  াগজেত্র 

গ্রা  ডনজ উটযাটগ 

াংগ্র  রটবন। গ্যা 

াংটযাটগর আটবদনেত্র 

াংডিষ্ট ডবক্রয় দির/ 

One Stop 

Service Center/ 

ওটয়ব াইে কর্ট  

িাউনটাি  রা যাটব। 

(www.bgdcl.go

v.bd) 

আটবদন েত্র ডফ বাবদ ৩০০/- 

                   

                     

          াংটযাগ ব্যয়, 

ডনরােত্তা জামানি 

আনুাডঙ্গ  খাি মূট 

প্রটযাজয অর্ ট চাডদা েটত্রর 

মাধ্যটম ডনি টাডরি ব্যাাংট  

জমা ডদটি টব।  

াংডিষ্ট  ায টাটয়র ডবক্রয় লাখা প্রিান বা 

ব্যবস্থাে  (ডবক্রয়)। 

দাডয়ত্বপ্রাি  ম ট িটার                 

       -                 াংমৄক্ত 

িাড া টি কজটন ডনটি োরটবন  

াংডিষ্ট  ায টাটয়র ডবক্রয় 

ডিোে টটমন্ট প্রিান বা উে-

মাব্যবস্থাে  (ডবক্রয়)।  

দাডয়ত্বপ্রাি  ম ট িটার      

                  -     

            াংমৄক্ত িাড া 

টি কজটন ডনটি োরটবন  

                     

 

https://bgdcl.gov.bd/site/forms/2a7dff6d-0b9e-4ac3-8d97-eb12301597ad/-
www.bgdcl.gov.bd
www.bgdcl.gov.bd
https://bgdcl.gov.bd/site/page/bf4b9ed5-46d6-4011-93db-0a1ad2af3a59
http://bgdcl.gov.bd/site/page/e056b90c-8702-4817-9507-959157cb3b60
http://bgdcl.gov.bd/site/page/e056b90c-8702-4817-9507-959157cb3b60
http://bgdcl.gov.bd/site/page/e056b90c-8702-4817-9507-959157cb3b60
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ক্রম কবার নাম কবা প্রদাটন টব টাচ্চ ময় প্রটয়াজনীয়  াগজেত্রাডদ 
প্রটয়াজনীয়  াগজেত্র/আটবদন ফরম 

প্রাডিস্থান 

কবামূল্য এবাং েডরটলাি েদ্ধডি 

(যডদ র্াট ) 

লাখার নাম দাডয়ত্বপ্রাি 

 ম ট িটার েদডব, রুম নম্বর, 

কজা/উেটজার ক াি, 

অডফডয়া কেডটফান ও ই-কমই 

উর্ধ্টিন  ম ট িটার েদডব, রুম 

নম্বর, কজা/উেটজার ক াি, 

অডফডয়া কেডটফান ও ই-

কমই 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২ 

নতুন গ্যা াংটযাগ 

প্রদান (বাডণডজয ) 

উটেখ্য, বিটমাটন 

র াডর ডনটদ টলনা 

কমািাটব  বাডণডজয  

কে     গ্যা াংটযাগ 

স্থডগি আটছ। 

গ্রা   র্তট   রণীয় 

 ায টাডদ ম্পাদটনর ময় 

ব্যডিটরট  ৪৯  ায টডদব 

১. আটবদন ারীর োটোে ট াইটজর ০৩  ডে িযাডয়ি রডঙন ছডব। 

২. জািীয় েডরচয়েটত্রর িযাডয়ি ফটো ডে। 

৩. ানাগাদ নবায়নকৃি করি াইটটের িযাডয়ি  ডে। ৪. টিআইএন 

নদ েত্র। 

৫. জডমর মাড ানার দাডড  প্রমাণ ডটটব দড/নামজাডরর  াগজ 

(কয ক ান এ টি) এবাং দাডখা/ভূডম উন্নয়ন  র েডরটলাটির রডদ (কয 

ক ান এ টি)। 

৬                                                  

৭. ভাড়াটিয়া/ডজ গ্রডিা ডব েডরটলাটি ব্যর্ ট বা অনবি  ায ট াটে ডি 

র্া ট মাড  দায়ভার বন  রটবন মটম ট কনাোডর োবড   র্তট  

িযাডয়ি অঙ্গী ারনামা।   

৮. প্রস্তাডবি স্থাটন চালু/ডবডিন্নকৃি গ্যা াংটযাটগর ডবেরীটি   

োওনা েডরটলাি াংক্রান্ত ছাড়েত্র। 

৯. প্রটযাজয কক্ষ্টত্র েডরটবল অডিদিটরর ছাড়েত্র। 

১০. গ্যা রঞ্জামাডদর  াডরগডর  যাোগ (প্রটযাজয কক্ষ্টত্র) এবাং এটদর 

জ্বাাডন দক্ষ্িা ন্যযনিম মানদণ্ড অনুযায়ী টি টব। বয়ার ও 

কজনাটরেটরর কক্ষ্টত্র যর্াক্রটম  ৮২% ও  ৭০% টি টব। 

১১. প্রস্তাডবি অভযন্তরীন োইে াইটনর ০৪ (চার)  ডে নক্সা। 

১২. আটবদন ডফ জমা বাবদ ৩০০.০০ ো া জমাদাটনর রডদ। 

১৩. ঠি াদার ডনটযাগেত্র । 

রবরািব্য  াগজেত্র গ্রা  ডনজ 

উটযাটগ াংগ্র  রটবন। গ্যা 

াংটযাটগর আটবদনেত্র াংডিষ্ট ডবক্রয় 

দির/ One Stop Service 

Center/ ওটয়ব াইে কর্ট  

িাউনটাি  রা যাটব। 

(www.bgdcl.gov.bd) 

আটবদন েত্র ডফ বাবদ ৩০০/-      

                          

                   াংটযাগ 

ব্যয়, ডনরােত্তা জামানি 

আনুাডঙ্গ  খাি মূট প্রটযাজয অর্ ট 

চাডদা েটত্রর মাধ্যটম ডনি টাডরি 

ব্যাাংট  জমা ডদটি টব।  

 

 

াংডিষ্ট  ায টাটয়র ডবক্রয় লাখা 

প্রিান বা ব্যবস্থাে  (ডবক্রয়)। 

দাডয়ত্বপ্রাি  ম ট িটার            

            -          

       াংমৄক্ত িাড া টি কজটন 

ডনটি োরটবন  

াংডিষ্ট  ায টাটয়র ডবক্রয় 

ডিোে টটমন্ট প্রিান বা উে-

মাব্যবস্থাে  (ডবক্রয়)।  

দাডয়ত্বপ্রাি  ম ট িটার      

                  -     

            াংমৄক্ত িাড া 

টি কজটন ডনটি োরটবন  

  

https://bgdcl.gov.bd/site/forms/2a7dff6d-0b9e-4ac3-8d97-eb12301597ad/-
www.bgdcl.gov.bd
https://bgdcl.gov.bd/site/page/bf4b9ed5-46d6-4011-93db-0a1ad2af3a59
http://bgdcl.gov.bd/site/page/e056b90c-8702-4817-9507-959157cb3b60
http://bgdcl.gov.bd/site/page/e056b90c-8702-4817-9507-959157cb3b60
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ক্রম কবার নাম কবা প্রদাটন টব টাচ্চ ময় প্রটয়াজনীয়  াগজেত্রাডদ 
প্রটয়াজনীয়  াগজেত্র/আটবদন 

ফরম প্রাডিস্থান 

কবামূল্য এবাং েডরটলাি েদ্ধডি 

(যডদ র্াট ) 

লাখার নাম দাডয়ত্বপ্রাি 

 ম ট িটার েদডব, রুম নম্বর, 

কজা/উেটজার ক াি, 

অডফডয়া কেডটফান ও ই-কমই 

উর্ধ্টিন  ম ট িটার েদডব, রুম 

নম্বর, কজা/উেটজার ক াি, 

অডফডয়া কেডটফান ও ই-

কমই 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৩ 

নতুন গ্যা াংটযাগ 

প্রদান 

(ডলল্প/ যােটিভ/কমৌসু

মী/চা-বাগান) 

গ্রা   র্তট   রণীয়  ায টাডদ 

ম্পাদটনর ময় ব্যডিটরট  

৫৩  ায টডদব 

১. জডমর মাড ানার দাডড  প্রমাণ ডটটব েরচা/খডিয়ান/নামজারীর 

 াগজ (কয ক ান এ টি) এবাং দাডখা / ভূডম উন্নয়ন  র েডরটলাটির 

রডদ।  

২. ভাড়াকৃি স্থাটন স্থাডেি ট জডমর মাড ানার জন্য  “১” নাং ক্রডমট  

বডণ টি দাডড  প্রমাণাডদ, ভাড়ার চুডক্তেত্র এবাং আটবদনেত্র মূ 

মাডট র স্বাক্ষ্র দাডখ  রটি টব। 

৩. আটবদন ারীর োটোে ট াইটজর ০৩ (ডিন)  ডে িযাডয়ি রডঙন 

ছডব। 

৪. ঠি াদার ডনটয়াগ েত্র। 

৫. আটবদন ডফ জমা বাবদ ৫০০/- ো া জমাদাটনর রডদ। 

৬. ীজকৃি জডমটি স্থাডেি প্রডিষ্ঠাটনর কক্ষ্টত্র ীজ প্রদান ারী াংডিষ্ট 

প্রডিষ্ঠাটনর াটর্ ম্পাডদি চুডক্তেত্র এবাং “১” নাং ক্রডমট  বডণ টি 

দাডড  প্রমাণাডদ। 

৭. ানাগাদ নবায়নকৃি করি াইটটের িযাডয়ি  ডে। 

৮. প্রস্তাডবি অভযন্তরীণ োইে াইটনর ০৪(চার)  ডে নক্সা।  

৯. জািীয় েডরচয়েটত্রর িযাডয়ি  ডে। 

১০. টিআইএন নদেত্র। 

১১. ভাড়াটিয়া গ্রা  গ্যা ডব েডরটলাটি ব্যর্ ট ট এবাং অনবি  ায টক্রটম 

ডি র্া ট বাড়ীর মাড  এিদাংক্রান্ত দায়ভার বন  রটব মটম ট 

কনাোরী োবড   র্তট  িযাডয়ি এ টি অঙ্গী ারনামা প্রদান  রটি 

টব। 

১২. স্থাডেিব্য গ্যা রঞ্জামাডদর  াডরগরী  যাোগ (প্রটযাজয কক্ষ্টত্র) । 

বয়ার ও কজনাটরেটরর ন্যযনিম দক্ষ্িা যর্াক্রটম ৮২% ও ৭০% টি 

টব। 

১৩. প্রস্তাডবি স্থাটন চালু / ডবডিন্নকৃি গ্যা াংটযাটগর ডবেরীটি গ্যা 

ডবেণন ক াম্পানীর মুদয় োওনা েডরটলাি াংক্রান্ত রাজস্ব ছাড়েত্র। 

১৪. েডরটবল অডিদিটরর ছাড়েত্র (প্রটযাজয কক্ষ্টত্র)। 

১৫. করডজস্টার অব জটয়ন্ট স্টট  ডনবন্ধনকৃি ক াম্পানী ট কমটমাটরন্ডাম 

এন্ড আটি টট  অফ এটাডটয়লন এবাং াটি টডফট ে অব 

ইন রটোটরলন। 

১৬. ফযাক্টরীর ক-আউে প্ল্যান। 

রবরািব্য  াগজেত্র গ্রা  

ডনজ উটযাটগ াংগ্র  রটবন। 

গ্যা াংটযাটগর আটবদনেত্র 

াংডিষ্ট ডবক্রয় দির/ One 

Stop Service 

Center/ ওটয়ব াইে কর্ট  

িাউনটাি  রা যাটব। 

(www.bgdcl.gov.b

d) 

আটবদন েত্র ডফ বাবদ ৫০০/-      

                          

                   এম এ 

মাামাটর মূল্য, াডভ ট াইন 

ডনম টাণ, ডনরােত্তা জামানি 

আনুাডঙ্গ  খািমূট প্রটযাজয অর্ ট 

ডনি টাডরি ব্যাাংট  জমা ডদটি টব। 

াংডিষ্ট  ায টাটয়র ডবক্রয় লাখা 

প্রিান বা ব্যবস্থাে  (ডবক্রয়)। 

দাডয়ত্বপ্রাি  ম ট িটার            

            -          

       াংমৄক্ত িাড া টি কজটন 

ডনটি োরটবন  

াংডিষ্ট  ায টাটয়র ডবক্রয় 

ডিোে টটমন্ট প্রিান বা উে-

মাব্যবস্থাে  (ডবক্রয়)।  

দাডয়ত্বপ্রাি  ম ট িটার      

                  -     

            াংমৄক্ত িাড া 

টি কজটন ডনটি োরটবন  

https://bgdcl.gov.bd/site/forms/2a7dff6d-0b9e-4ac3-8d97-eb12301597ad/-
www.bgdcl.gov.bd
www.bgdcl.gov.bd
https://bgdcl.gov.bd/site/page/bf4b9ed5-46d6-4011-93db-0a1ad2af3a59
http://bgdcl.gov.bd/site/page/e056b90c-8702-4817-9507-959157cb3b60
http://bgdcl.gov.bd/site/page/e056b90c-8702-4817-9507-959157cb3b60
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৪ 

নতুন গ্যা াংটযাগ 

প্রদান (ডএনডজ) 

উটেখ্য, বিটমাটন 

র াডর ডনটদ টলনা 

কমািাটব  ডএনডজ 

কেডণটি গ্যা াংটযাগ 

স্থডগি আটছ। 

গ্রা   র্তট   রণীয়  ায টাডদ 

ম্পাদটনর ময় ব্যডিটরট  

৫৩  ায টডদব 

১. জডমর মাড ানার দাডড  প্রমাণ ডটটব েরচা/খডিয়ান/নামজারীর 

 াগজ (কয ক ান এ টি) এবাং দাডখা / ভূডম উন্নয়ন  র েডরটলাটির 

রডদ।  

২. ভাড়াকৃি স্থাটন স্থাডেি ট জডমর মাড ানার জন্য  “১” নাং ক্রডমট  

বডণ টি দাডড  প্রমাণাডদ, ভাড়ার চুডক্তেত্র এবাং আটবদনেত্র মূ 

মাডট র স্বাক্ষ্র দাডখ  রটি টব। 

৩. আটবদন ারীর োটোে ট াইটজর ০৩ (ডিন) ডে িযাডয়ি রডঙন 

ছডব। 

৪. ঠি াদার ডনটয়াগ েত্র। 

৫. আটবদন ডফ জমা বাবদ ৫০০/- ো া জমাদাটনর রডদ। 

৬. ীজকৃি জডমটি স্থাডেি প্রডিষ্ঠাটনর কক্ষ্টত্র ীজ প্রদান ারী াংডিষ্ট 

প্রডিষ্ঠাটনর াটর্ ম্পাডদি চুডক্তেত্র এবাং “১” নাং ক্রডমট  বডণ টি 

দাডড  প্রমাণাডদ। 

৭. ানাগাদ নবায়নকৃি করি াইটটের িযাডয়ি  ডে। 

৮. প্রস্তাডবি অভযন্তরীণ োইে াইটনর ০৪(চার)  ডে নক্সা।  

৯. জািীয় েডরচয়েটত্রর িযাডয়ি  ডে। 

১০. টিআইএন নদেত্র। 

১১. ভাড়াটিয়া গ্রা  গ্যা ডব েডরটলাটি ব্যর্ ট ট এবাং অনবি  ায টক্রটম 

ডি র্া ট বাড়ীর মাড  এিদাংক্রান্ত দায়ভার বন  রটব মটম ট 

কনাোরী োবড   র্তট  িযাডয়ি এ টি অঙ্গী ারনামা প্রদান  রটি 

টব। 

১২. স্থাডেিব্য গ্যা রঞ্জামাডদর  াডরগরী  যাোগ (প্রটযাজয কক্ষ্টত্র) । 

বয়ার ও কজনাটরেটরর ন্যযনিম দক্ষ্িা যর্াক্রটম ৮২% ও ৭০% টি 

টব। 

১৩. প্রস্তাডবি স্থাটন চালু / ডবডিন্নকৃি গ্যা াংটযাটগর ডবেরীটি গ্যা 

ডবেণন ক াম্পানীর মুদয় োওনা েডরটলাি াংক্রান্ত রাজস্ব ছাড়েত্র। 

১৪. েডরটবল অডিদিটরর ছাড়েত্র (প্রটযাজয কক্ষ্টত্র)। 

১৫. করডজস্টার অব জটয়ন্ট স্টট  ডনবন্ধনকৃি ক াম্পানী ট কমটমাটরন্ডাম 

এন্ড আটি টট  অফ এটাডটয়লন এবাং াটি টডফট ে অব 

ইন রটোটরলন। 

১৬. ফযাক্টরীর ক-আউে প্ল্যান। 

রবরািব্য  াগজেত্র গ্রা  

ডনজ উটযাটগ াংগ্র  রটবন। 

গ্যা াংটযাটগর আটবদনেত্র 

াংডিষ্ট ডবক্রয় দির/ One 

Stop Service 

Center/ ওটয়ব াইে কর্ট  

িাউনটাি  রা যাটব। 

(www.bgdcl.gov.b

d) 

আটবদন েত্র ডফ বাবদ ৫০০/-      

                          

                   এম এ 

মাামাটর মূল্য, াডভ ট াইন 

ডনম টাণ, ডনরােত্তা জামানি 

আনুাডঙ্গ  খািমূট প্রটযাজয অর্ ট 

ডনি টাডরি ব্যাাংট  জমা ডদটি টব। 

াংডিষ্ট  ায টাটয়র ডবক্রয় লাখা 

প্রিান বা ব্যবস্থাে  (ডবক্রয়)। 

দাডয়ত্বপ্রাি  ম ট িটার            

            -          

       াংমৄক্ত িাড া টি কজটন 

ডনটি োরটবন  

াংডিষ্ট  ায টাটয়র ডবক্রয় 

ডিোে টটমন্ট প্রিান বা উে-

মাব্যবস্থাে  (ডবক্রয়)।  

দাডয়ত্বপ্রাি  ম ট িটার      

                  -     

            াংমৄক্ত িাড া 

টি কজটন ডনটি োরটবন  

  

https://bgdcl.gov.bd/site/forms/2a7dff6d-0b9e-4ac3-8d97-eb12301597ad/-
www.bgdcl.gov.bd
www.bgdcl.gov.bd
https://bgdcl.gov.bd/site/page/bf4b9ed5-46d6-4011-93db-0a1ad2af3a59
http://bgdcl.gov.bd/site/page/e056b90c-8702-4817-9507-959157cb3b60
http://bgdcl.gov.bd/site/page/e056b90c-8702-4817-9507-959157cb3b60
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ক্রম কবার নাম কবা প্রদাটন টব টাচ্চ ময় প্রটয়াজনীয়  াগজেত্রাডদ 

প্রটয়াজনীয় 

 াগজেত্র/আটবদন 

ফরম প্রাডিস্থান 

কবামূল্য এবাং েডরটলাি েদ্ধডি 

(যডদ র্াট ) 

লাখার নাম দাডয়ত্বপ্রাি 

 ম ট িটার েদডব, রুম নম্বর, 

কজা/উেটজার ক াি, 

অডফডয়া কেডটফান ও ই-কমই 

উর্ধ্টিন  ম ট িটার েদডব, রুম 

নম্বর, কজা/উেটজার ক াি, 

অডফডয়া কেডটফান ও ই-

কমই 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৫ 
পুন:াংটযাগ প্রদান 

(আবাড ) 

ডবযমান গ্যা ডবেণন 

ডনয়মাবী অনুযায়ী ডনি টাডরি 

মটয়র মটধ্য (াংটযাগ 

ডবডিটন্নর প্রকৃডির উের 

ডনভ টরলী) 

গ্রা ট  াংডিষ্ট ডবক্রয়  ায টাটয় ডনি টাডরি ফরটম বা াদা  াগটজ 

আটবদনেত্র ানাগাদ গ্যা ডব েডরটলাটির প্রমাণ  জমা ডদটি টব   

(প্রটযাজয কক্ষ্টত্র অন্যান্য  াগজেত্র) 

রবরািব্য 

 াগজেত্র গ্রা  ডনজ 

উটযাটগ াংগ্র 

 রটবন। 

াংটযাগ ডবডিন্ন ডফ + পুন:াংটযাগ 

ব্যয় ৫০০.০০ ো া+  ডমলডনাং ডফ 

৫০০.০০ ো া+ অন্যান্য রঞ্জাটমর 

মূল্য (প্রটযাজয কক্ষ্টত্র) + ১৫% ভযাে 

+ অডিডরক্ত ডনরােত্তা জামানি 

(প্রটযাজয কক্ষ্টত্র)+ াংটযাগ 

ডবডিটন্নর প্রকৃডি অনুযায়ী অন্যান্য 

োওনাডদ ডনি টাডরি ব্যাাংট  জমা 

ডদটি টব। 

াংডিষ্ট  ায টাটয়র ডবক্রয় লাখা 

প্রিান বা ব্যবস্থাে  (ডবক্রয়)। 

দাডয়ত্বপ্রাি  ম ট িটার            

            -          

       াংমৄক্ত িাড া টি কজটন 

ডনটি োরটবন  

াংডিষ্ট  ায টাটয়র ডবক্রয় 

ডিোে টটমন্ট প্রিান বা উে-

মাব্যবস্থাে  (ডবক্রয়)।  

দাডয়ত্বপ্রাি  ম ট িটার      

                  -     

            াংমৄক্ত িাড া 

টি কজটন ডনটি োরটবন  

৬ 
পুন:াংটযাগ প্রদান 

(বাডণডজয ) 

ডবযমান গ্যা ডবেণন 

ডনয়মাবী অনুযায়ী ডনি টাডরি 

মটয়র মটধ্য (াংটযাগ 

ডবডিটন্নর প্রকৃডির উের 

ডনভ টরলী) 

গ্রা ট  াংডিষ্ট ডবক্রয়  ায টাটয় ডনি টাডরি ফরটম বা াদা  াগটজ 

আটবদনেত্র ানাগাদ গ্যা ডব েডরটলাটির প্রমাণ  জমা ডদটি টব   

(প্রটযাজয কক্ষ্টত্র অন্যান্য  াগজেত্র) 

রবরািব্য 

 াগজেত্র গ্রা  ডনজ 

উটযাটগ াংগ্র 

 রটবন। 

াংটযাগ ডবডিন্ন ডফ + পুন:াংটযাগ 

ব্যয় ১,৫০০.০০ ো া (গ্রাট র 

আটবদটনর কপ্রডক্ষ্টি) / ৫,০০০.০০ 

ো া (অন্যান্য কক্ষ্টত্র) +  ডমলডনাং 

ডফ ১,০০০.০০ ো া+ ডমোর ডডাং 

চাজট ২,৩৪৫.০০ ো া (প্রটযাজয 

কক্ষ্টত্র)+ অন্যান্য রঞ্জাটমর মূল্য 

(প্রটযাজয কক্ষ্টত্র) + ১৫% ভযাে + 

অডিডরক্ত ডনরােত্তা জামানি 

(প্রটযাজয কক্ষ্টত্র)+ াংটযাগ 

ডবডিটন্নর প্রকৃডি অনুযায়ী অন্যান্য 

োওনাডদ ডনি টাডরি ব্যাাংট  জমা 

ডদটি টব। 

াংডিষ্ট  ায টাটয়র ডবক্রয় লাখা 

প্রিান বা ব্যবস্থাে  (ডবক্রয়)। 

দাডয়ত্বপ্রাি  ম ট িটার            

            -          

       াংমৄক্ত িাড া টি কজটন 

ডনটি োরটবন  

াংডিষ্ট  ায টাটয়র ডবক্রয় 

ডিোে টটমন্ট প্রিান বা উে-

মাব্যবস্থাে  (ডবক্রয়)।  

দাডয়ত্বপ্রাি  ম ট িটার      

                  -     

            াংমৄক্ত িাড া 

টি কজটন ডনটি োরটবন  

  

http://bgdcl.gov.bd/site/download/50894125-e880-48cb-b2b3-70fa6762598c/-
http://bgdcl.gov.bd/site/download/50894125-e880-48cb-b2b3-70fa6762598c/-
https://bgdcl.gov.bd/site/page/bf4b9ed5-46d6-4011-93db-0a1ad2af3a59
http://bgdcl.gov.bd/site/page/e056b90c-8702-4817-9507-959157cb3b60
http://bgdcl.gov.bd/site/page/e056b90c-8702-4817-9507-959157cb3b60
http://bgdcl.gov.bd/site/download/50894125-e880-48cb-b2b3-70fa6762598c/-
http://bgdcl.gov.bd/site/download/50894125-e880-48cb-b2b3-70fa6762598c/-
https://bgdcl.gov.bd/site/page/bf4b9ed5-46d6-4011-93db-0a1ad2af3a59
http://bgdcl.gov.bd/site/page/e056b90c-8702-4817-9507-959157cb3b60
http://bgdcl.gov.bd/site/page/e056b90c-8702-4817-9507-959157cb3b60
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ক্রম কবার নাম কবা প্রদাটন টব টাচ্চ ময় প্রটয়াজনীয়  াগজেত্রাডদ 

প্রটয়াজনীয় 

 াগজেত্র/আটবদন ফরম 

প্রাডিস্থান 

কবামূল্য এবাং েডরটলাি েদ্ধডি (যডদ র্াট ) 

লাখার নাম দাডয়ত্বপ্রাি 

 ম ট িটার েদডব, রুম নম্বর, 

কজা/উেটজার ক াি, 

অডফডয়া কেডটফান ও ই-কমই 

উর্ধ্টিন  ম ট িটার েদডব, রুম 

নম্বর, কজা/উেটজার ক াি, 

অডফডয়া কেডটফান ও ই-

কমই 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৭ 

পুন:াংটযাগ প্রদান 

(ডলল্প/  যােটিভ/ 

ডএনডজ/ কমৌসুমী/চা-

বাগান) 

ডবযমান গ্যা ডবেণন 

ডনয়মাবী অনুযায়ী ডনি টাডরি 

মটয়র মটধ্য (াংটযাগ 

ডবডিটন্নর প্রকৃডির উের 

ডনভ টরলী) 

গ্রা ট  াংডিষ্ট ডবক্রয়  ায টাটয় ডনি টাডরি 

ফরটম বা াদা  াগটজ আটবদনেত্র 

ানাগাদ গ্যা ডব েডরটলাটির প্রমাণ  

জমা ডদটি টব   

(প্রটযাজয কক্ষ্টত্র অন্যান্য  াগজেত্র) 

রবরািব্য  াগজেত্র 

গ্রা  ডনজ উটযাটগ াংগ্র 

 রটবন। 

পুন:াংটযাগ ব্যয়ঃ  

ঘন্টাপ্রডি কাি ৪,০০০ ঘনফুটের ডনটচ-াংটযাগ ডবডিন্ন ডফ+ 

পুন:াংটযাগ ডফ- ৫,০০০.০০ ো া (গ্রাট র আটবদটনর 

কপ্রডক্ষ্টি) / ১৫,০০০.০০ ো া (অন্যান্য কক্ষ্টত্র) + 

 ডমলডনাং ডফ ৫,০০০.০০ ো া+ ডমোর ডডাং চাজট 

২,৩৪৫.০০ ো া (প্রটযাজয কক্ষ্টত্র)+ অন্যান্য রঞ্জাটমর মূল্য 

(প্রটযাজয কক্ষ্টত্র) + ১৫% ভযাে + অডিডরক্ত ডনরােত্তা 

জামানি (প্রটযাজয কক্ষ্টত্র)+ াংটযাগ ডবডিটন্নর প্রকৃডি 

অনুযায়ী অন্যান্য োওনাডদ 

এবাং 

ঘন্টাপ্রডি কাি ৪,০০০ ঘনফুে ও িার উটি ট- াংটযাগ ডবডিন্ন 

ডফ + পুন:াংটযাগ ডফ ৫,০০০.০০ ো া (গ্রাট র 

আটবদটনর কপ্রডক্ষ্টি) / ১৫,০০০.০০ ো া (অন্যান্য কক্ষ্টত্র) 

+  ডমলডনাং ডফ ১০,০০০.০০ ো া+ ডমোর ডডাং চাজট 

২,৩৪৫.০০ ো া (প্রটযাজয কক্ষ্টত্র)+ অন্যান্য রঞ্জাটমর মূল্য 

(প্রটযাজয কক্ষ্টত্র) + ১৫% ভযাে + অডিডরক্ত ডনরােত্তা 

জামানি (প্রটযাজয কক্ষ্টত্র)+াংটযাগ ডবডিটন্নর প্রকৃডি 

অনুযায়ী অন্যান্য োওনাডদ ডনি টাডরি ব্যাাংট  জমা ডদটি 

টব। 

াংডিষ্ট  ায টাটয়র ডবক্রয় লাখা 

প্রিান বা ব্যবস্থাে  (ডবক্রয়)। 

দাডয়ত্বপ্রাি  ম ট িটার            

            -          

       াংমৄক্ত িাড া টি কজটন 

ডনটি োরটবন  

াংডিষ্ট  ায টাটয়র ডবক্রয় 

ডিোে টটমন্ট প্রিান বা উে-

মাব্যবস্থাে  (ডবক্রয়)।  

দাডয়ত্বপ্রাি  ম ট িটার      

                  -     

            াংমৄক্ত িাড া 

টি কজটন ডনটি োরটবন  

৮ 

কাি হ্রা/ বৃডদ্ধ 

/পুনডব টন্যা 

(ডমোরডবীন 

আবাড  গ্রা ) 

উটেখ্য,বিটমাটন 

র াডর ডনটদ টলনায় 

কাি বৃডদ্ধ  স্থডগি 

আটছ। 

ডবযমান গ্যা ডবেণন 

ডনয়মাবী অনুযায়ী 

গ্রা ট  াংডিষ্ট ডবক্রয়  ায টাটয় ডনি টাডরি 

ফরটম বা াদা  াগটজ আটবদনেত্র 

ানাগাদ গ্যা ডব েডরটলাটির প্রমাণ  

জমা ডদটি টব  

(প্রটযাজয কক্ষ্টত্র অন্যান্য  াগজেত্র) 

রবরািব্য  াগজেত্র 

গ্রা  ডনজ উটযাটগ াংগ্র 

 রটবন। 

গ্যা রঞ্জাটমর ক ানরূে েডরবিটন  রা ট চুা প্রডি 

২০০.০০ ো া +  ডমলডনাং ডফ ৫০০.০০ ো া+ ১৫% 

ভযাে+ অডিডরক্ত ডনরােত্তা জামানি (প্রটযাজয কক্ষ্টত্র) 

ডনি টাডরি ব্যাাংট  জমা ডদটি টব। 

াংডিষ্ট  ায টাটয়র ডবক্রয় লাখা 

প্রিান বা ব্যবস্থাে  (ডবক্রয়)। 

দাডয়ত্বপ্রাি  ম ট িটার            

            -          

       াংমৄক্ত িাড া টি কজটন 

ডনটি োরটবন  

াংডিষ্ট  ায টাটয়র ডবক্রয় 

ডিোে টটমন্ট প্রিান বা উে-

মাব্যবস্থাে  (ডবক্রয়)।  

দাডয়ত্বপ্রাি  ম ট িটার      

                  -     

            াংমৄক্ত িাড া 

টি কজটন ডনটি োরটবন  

http://bgdcl.gov.bd/site/download/50894125-e880-48cb-b2b3-70fa6762598c/-
http://bgdcl.gov.bd/site/download/50894125-e880-48cb-b2b3-70fa6762598c/-
https://bgdcl.gov.bd/site/page/bf4b9ed5-46d6-4011-93db-0a1ad2af3a59
http://bgdcl.gov.bd/site/page/e056b90c-8702-4817-9507-959157cb3b60
http://bgdcl.gov.bd/site/page/e056b90c-8702-4817-9507-959157cb3b60
https://bgdcl.gov.bd/site/page/bf4b9ed5-46d6-4011-93db-0a1ad2af3a59
http://bgdcl.gov.bd/site/page/e056b90c-8702-4817-9507-959157cb3b60
http://bgdcl.gov.bd/site/page/e056b90c-8702-4817-9507-959157cb3b60
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ক্রম কবার নাম কবা প্রদাটন টব টাচ্চ ময় প্রটয়াজনীয়  াগজেত্রাডদ 

প্রটয়াজনীয় 

 াগজেত্র/আটবদন ফরম 

প্রাডিস্থান 

কবামূল্য এবাং েডরটলাি েদ্ধডি (যডদ র্াট ) 

লাখার নাম দাডয়ত্বপ্রাি 

 ম ট িটার েদডব, রুম নম্বর, 

কজা/উেটজার ক াি, 

অডফডয়া কেডটফান ও ই-কমই 

উর্ধ্টিন  ম ট িটার েদডব, রুম 

নম্বর, কজা/উেটজার ক াি, 

অডফডয়া কেডটফান ও ই-

কমই 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৯ 

কাি হ্রা/ বৃডদ্ধ/ 

পুনডব টন্যা (ডমোরমৄক্ত 

আবাড  গ্রা ) 

উটেখ্য,বিটমাটন 

র াডর ডনটদ টলনায় 

কাি বৃডদ্ধ  স্থডগি 

আটছ। 

ডবযমান গ্যা ডবেণন 

ডনয়মাবী অনুযায়ী 

গ্রা ট  াংডিষ্ট ডবক্রয়  ায টাটয় ডনি টাডরি 

ফরটম বা াদা  াগটজ আটবদনেত্র 

ানাগাদ গ্যা ডব েডরটলাটির প্রমাণ  

জমা ডদটি টব  

(প্রটযাজয কক্ষ্টত্র অন্যান্য  াগজেত্র) 

রবরািব্য  াগজেত্র 

গ্রা  ডনজ উটযাটগ াংগ্র 

 রটবন। 

RMS/CMS এর ক ান রঞ্জাম েডরবিটটনর প্রটয়াজন না 

ট  ডমলডনাং ডফ ৫০০.০০ ো া+ ১৫% ভযাে+ 

অডিডরক্ত ডনরােত্তা জামানি (প্রটযাজয কক্ষ্টত্র) 

RMS/CMS এর ক ান রঞ্জাম েডরবিটটনর প্রটয়াজন 

ট েডরবিটন চাজট ১,৫০০.০০ ো া+  ডমলডনাং ডফ 

৫০০.০০ ো া+ ১৫% ভযাে+ অডিডরক্ত ডনরােত্তা জামানি 

(প্রটযাজয কক্ষ্টত্র) ডনি টাডরি ব্যাাংট  জমা ডদটি টব। 

াংডিষ্ট  ায টাটয়র ডবক্রয় লাখা 

প্রিান বা ব্যবস্থাে  (ডবক্রয়)। 

দাডয়ত্বপ্রাি  ম ট িটার            

            -          

       াংমৄক্ত িাড া টি কজটন 

ডনটি োরটবন  

াংডিষ্ট  ায টাটয়র ডবক্রয় 

ডিোে টটমন্ট প্রিান বা উে-

মাব্যবস্থাে  (ডবক্রয়)।  

দাডয়ত্বপ্রাি  ম ট িটার      

                  -     

            াংমৄক্ত িাড া 

টি কজটন ডনটি োরটবন  

১০ 

কাি হ্রা/ বৃডদ্ধ/ 

পুনডব টন্যা  

(বাডণডজয ) 

উটেখ্য,বিটমাটন 

র াডর ডনটদ টলনায় 

কাি বৃডদ্ধ  স্থডগি 

আটছ। 

গ্রা   র্তট   রণীয়  ায টাডদ 

ম্পাদটনর ময় ব্যডিটরট  

২৬  ায টডদব 

গ্রা ট  াংডিষ্ট ডবক্রয়  ায টাটয় ডনি টাডরি 

ফরটম বা াদা  াগটজ আটবদনেত্র 

ানাগাদ গ্যা ডব েডরটলাটির প্রমাণ  

জমা ডদটি টব    

(প্রটযাজয কক্ষ্টত্র অন্যান্য  াগজেত্র) 

রবরািব্য  াগজেত্র 

গ্রা  ডনজ উটযাটগ াংগ্র 

 রটবন। 

RMS/CMS এর ক ান রঞ্জাম েডরবিটটনর প্রটয়াজন না 

ট  ডমলডনাং ডফ ১,০০০.০০ ো া+ ১৫% ভযাে+ 

অডিডরক্ত ডনরােত্তা জামানি (প্রটযাজয কক্ষ্টত্র) 

RMS/CMS এর ক ান রঞ্জাম েডরবিটটনর প্রটয়াজন 

ট েডরবিটন চাজট ৩,০০০.০০ ো া+  ডমলডনাং ডফ 

১,০০০.০০ ো া+ ১৫% ভযাে+ অডিডরক্ত ডনরােত্তা 

জামানি (প্রটযাজয কক্ষ্টত্র) ডনি টাডরি ব্যাাংট  জমা ডদটি 

টব। 

াংডিষ্ট  ায টাটয়র ডবক্রয় লাখা 

প্রিান বা ব্যবস্থাে  (ডবক্রয়)। 

দাডয়ত্বপ্রাি  ম ট িটার            

            -          

       াংমৄক্ত িাড া টি কজটন 

ডনটি োরটবন  

াংডিষ্ট  ায টাটয়র ডবক্রয় 

ডিোে টটমন্ট প্রিান বা উে-

মাব্যবস্থাে  (ডবক্রয়)।  

দাডয়ত্বপ্রাি  ম ট িটার      

                  -     

            াংমৄক্ত িাড া 

টি কজটন ডনটি োরটবন  

  

https://bgdcl.gov.bd/site/page/bf4b9ed5-46d6-4011-93db-0a1ad2af3a59
http://bgdcl.gov.bd/site/page/e056b90c-8702-4817-9507-959157cb3b60
http://bgdcl.gov.bd/site/page/e056b90c-8702-4817-9507-959157cb3b60
https://bgdcl.gov.bd/site/page/bf4b9ed5-46d6-4011-93db-0a1ad2af3a59
http://bgdcl.gov.bd/site/page/e056b90c-8702-4817-9507-959157cb3b60
http://bgdcl.gov.bd/site/page/e056b90c-8702-4817-9507-959157cb3b60


          -8 

 

ক্রম কবার নাম কবা প্রদাটন টব টাচ্চ ময় প্রটয়াজনীয়  াগজেত্রাডদ 

প্রটয়াজনীয় 

 াগজেত্র/আটবদন 

ফরম প্রাডিস্থান 

কবামূল্য এবাং েডরটলাি েদ্ধডি 

(যডদ র্াট ) 

লাখার নাম দাডয়ত্বপ্রাি 

 ম ট িটার েদডব, রুম নম্বর, 

কজা/উেটজার ক াি, 

অডফডয়া কেডটফান ও ই-কমই 

উর্ধ্টিন  ম ট িটার েদডব, রুম 

নম্বর, কজা/উেটজার ক াি, 

অডফডয়া কেডটফান ও ই-

কমই 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১১ 

কাি হ্রা/ 

বৃডদ্ধ/পুনডব টন্যা/ 

াংটলািন ((ডলল্প/ 

 যােটিভ/ ডএনডজ/ 

কমৌসুমী/  

চা বাগান)) 

গ্রা   র্তট   রণীয়  ায টাডদ 

ম্পাদটনর ময় ব্যডিটরট  

২৬  ায টডদব 

গ্রা ট  াংডিষ্ট ডবক্রয়  ায টাটয় ডনি টাডরি ফরটম বা াদা  াগটজ 

আটবদনেত্র ানাগাদ গ্যা ডব েডরটলাটির প্রমাণ  জমা ডদটি টব    

(প্রটযাজয কক্ষ্টত্র অন্যান্য  াগজেত্র) 

রবরািব্য 

 াগজেত্র গ্রা  ডনজ 

উটযাটগ াংগ্র 

 রটবন। 

RMS/CMS এর ক ান রঞ্জাম 

েডরবিটটনর প্রটয়াজন না ট 

 ডমলডনাং ডফ ৫,০০০.০০ ো া 

(৪,০০০ ঘনফুযটের উটি ট) 

/১০,০০০.০০ ো া (৪,০০০ ঘনফুে 

ও িার উটি ট)+ ১৫% ভযাে+ 

অডিডরক্ত ডনরােত্তা জামানি 

(প্রটযাজয কক্ষ্টত্র) 

RMS/CMS এর ক ান রঞ্জাম 

েডরবিটটনর প্রটয়াজন ট েডরবিটন 

চাজট ৫,০০০.০০ ো া+  ডমলডনাং 

ডফ ৫,০০০.০০ ো া (৪,০০০ 

ঘনফুটের উটি ট) /১০,০০০.০০ ো া 

(৪,০০০ ঘনফুে ও িার উটি ট)+ 

১৫% ভযাে+ অডিডরক্ত ডনরােত্তা 

জামানি (প্রটযাজয কক্ষ্টত্র) ডনি টাডরি 

ব্যাাংট  জমা ডদটি টব। 

াংডিষ্ট  ায টাটয়র ডবক্রয় লাখা 

প্রিান বা ব্যবস্থাে  (ডবক্রয়)। 

দাডয়ত্বপ্রাি  ম ট িটার            

            -          

       াংমৄক্ত িাড া টি কজটন 

ডনটি োরটবন  

াংডিষ্ট  ায টাটয়র ডবক্রয় 

ডিোে টটমন্ট প্রিান বা উে-

মাব্যবস্থাে  (ডবক্রয়)।  

দাডয়ত্বপ্রাি  ম ট িটার      

                  -     

            াংমৄক্ত িাড া 

টি কজটন ডনটি োরটবন  

১২ 
নাম/মাড ানা 

েডরবিটন (আবাড ) 

ডবযমান গ্যা ডবেণন 

ডনয়মাবী অনুযায়ী 

গ্যা াংটযাগকৃি ক ান গ্রাট র মাড ানা এবাং/বা নাম েডরবিটন  রটি 

ট মাডট র স্বেটক্ষ্ প্রটয়াজনীয়    াগজেত্র কনাোডর োবডট র 

দ্বারা প্রিযায়নপূব ট  জমা প্রদান উক্ত াংটযাটগর ডবেরীটি পূটব টর 

মাড /মাড গটনর ক ান বট য়া র্া ট মাড ানা/নাম েডরবিটটনর 

ময় িা েডরটলাি  রটি টব 

রবরািব্য 

 াগজেত্র গ্রা  ডনজ 

উটযাটগ াংগ্র 

 রটবন। 

েডরবিটন চাজট ৫০০.০০ ো া+ 

ভযাে ১৫%+ অডিডিক্ত ডনরােত্তা 

জামানি (প্রটযাজয কক্ষ্টত্র) ডনি টাডরি 

ব্যাাংট  জমা ডদটি টব। 

াংডিষ্ট  ায টাটয়র ডবক্রয় লাখা 

প্রিান বা ব্যবস্থাে  (ডবক্রয়)। 

দাডয়ত্বপ্রাি  ম ট িটার            

            -          

       াংমৄক্ত িাড া টি কজটন 

ডনটি োরটবন  

াংডিষ্ট  ায টাটয়র ডবক্রয় 

ডিোে টটমন্ট প্রিান বা উে-

মাব্যবস্থাে  (ডবক্রয়)।  

দাডয়ত্বপ্রাি  ম ট িটার      

                  -     

            াংমৄক্ত িাড া 

টি কজটন ডনটি োরটবন  

  

https://bgdcl.gov.bd/site/page/bf4b9ed5-46d6-4011-93db-0a1ad2af3a59
http://bgdcl.gov.bd/site/page/e056b90c-8702-4817-9507-959157cb3b60
http://bgdcl.gov.bd/site/page/e056b90c-8702-4817-9507-959157cb3b60
https://bgdcl.gov.bd/site/page/bf4b9ed5-46d6-4011-93db-0a1ad2af3a59
http://bgdcl.gov.bd/site/page/e056b90c-8702-4817-9507-959157cb3b60
http://bgdcl.gov.bd/site/page/e056b90c-8702-4817-9507-959157cb3b60
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ক্রম কবার নাম কবা প্রদাটন টব টাচ্চ ময় প্রটয়াজনীয়  াগজেত্রাডদ 

প্রটয়াজনীয় 

 াগজেত্র/আটবদন 

ফরম প্রাডিস্থান 

কবামূল্য এবাং েডরটলাি েদ্ধডি 

(যডদ র্াট ) 

লাখার নাম দাডয়ত্বপ্রাি 

 ম ট িটার েদডব, রুম নম্বর, 

কজা/উেটজার ক াি, 

অডফডয়া কেডটফান ও ই-কমই 

উর্ধ্টিন  ম ট িটার েদডব, রুম 

নম্বর, কজা/উেটজার ক াি, 

অডফডয়া কেডটফান ও ই-

কমই 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৩ 
নাম/মাড ানা 

েডরবিটন (বাডণডজয ) 

ডবযমান গ্যা ডবেণন 

ডনয়মাবী অনুযায়ী 

গ্যা াংটযাগকৃি ক ান গ্রাট র মাড ানা এবাং/বা নাম েডরবিটন  রটি 

ট মাডট র স্বেটক্ষ্ প্রটয়াজনীয়    াগজেত্র কনাোডর োবডট র 

দ্বারা প্রিযায়নপূব ট  জমা প্রদান উক্ত াংটযাটগর ডবেরীটি পূটব টর 

মাড /মাড গটনর ক ান বট য়া র্া ট মাড ানা/নাম েডরবিটটনর 

ময় িা েডরটলাি  রটি টব 

রবরািব্য 

 াগজেত্র গ্রা  ডনজ 

উটযাটগ াংগ্র 

 রটবন। 

েডরবিটন চাজট ৪,০০০.০০ ো া+ 

ভযাে ১৫%+ অডিডিক্ত ডনরােত্তা 

জামানি (প্রটযাজয কক্ষ্টত্র) ডনি টাডরি 

ব্যাাংট  জমা ডদটি টব। 

াংডিষ্ট  ায টাটয়র ডবক্রয় লাখা 

প্রিান বা ব্যবস্থাে  (ডবক্রয়)। 

দাডয়ত্বপ্রাি  ম ট িটার            

            -          

       াংমৄক্ত িাড া টি কজটন 

ডনটি োরটবন  

াংডিষ্ট  ায টাটয়র ডবক্রয় 

ডিোে টটমন্ট প্রিান বা উে-

মাব্যবস্থাে  (ডবক্রয়)।  

দাডয়ত্বপ্রাি  ম ট িটার      

                  -     

            াংমৄক্ত িাড া 

টি কজটন ডনটি োরটবন  

১৪ 

নাম/মাড ানা 

েডরবিটন 

(ডলল্প/ যােটিভ/ডএন

ডজ/ কমৌসুমী/  

চা বাগান) 

ডবযমান গ্যা ডবেণন 

ডনয়মাবী অনুযায়ী 

গ্যা াংটযাগকৃি ক ান গ্রাট র মাড ানা এবাং/বা নাম েডরবিটন  রটি 

ট মাডট র স্বেটক্ষ্ প্রটয়াজনীয়    াগজেত্র কনাোডর োবডট র 

দ্বারা প্রিযায়নপূব ট  জমা প্রদান উক্ত াংটযাটগর ডবেরীটি পূটব টর 

মাড /মাড গটনর ক ান বট য়া র্া ট মাড ানা/নাম েডরবিটটনর 

ময় িা েডরটলাি  রটি টব 

রবরািব্য 

 াগজেত্র গ্রা  ডনজ 

উটযাটগ াংগ্র 

 রটবন। 

েডরবিটন চাজট ১০,০০০.০০ ো া+ 

ভযাে ১৫%+ অডিডিক্ত ডনরােত্তা 

জামানি (প্রটযাজয কক্ষ্টত্র) ডনি টাডরি 

ব্যাাংট  জমা ডদটি টব। 

াংডিষ্ট  ায টাটয়র ডবক্রয় লাখা 

প্রিান বা ব্যবস্থাে  (ডবক্রয়)। 

দাডয়ত্বপ্রাি  ম ট িটার            

            -          

       াংমৄক্ত িাড া টি কজটন 

ডনটি োরটবন  

াংডিষ্ট  ায টাটয়র ডবক্রয় 

ডিোে টটমন্ট প্রিান বা উে-

মাব্যবস্থাে  (ডবক্রয়)।  

দাডয়ত্বপ্রাি  ম ট িটার      

                  -     

            াংমৄক্ত িাড া 

টি কজটন ডনটি োরটবন  

১৫ 

রাইজার/ আরএমএ/ 

ডএমএ স্থানান্তর 

(আবাড ) 

ডবযমান গ্যা ডবেণন 

ডনয়মাবী অনুযায়ী 

গ্রা ট  াংডিষ্ট ডবক্রয়  ায টাটয় ডনি টাডরি ফরটম বা াদা  াগটজ 

আটবদনেত্র ানাগাদ গ্যা ডব েডরটলাটির প্রমাণ  জমা ডদটি টব  

(প্রটযাজয কক্ষ্টত্র অন্যান্য  াগজেত্র) 

রবরািব্য 

 াগজেত্র গ্রা  ডনজ 

উটযাটগ াংগ্র 

 রটবন। 

আটাচয কবা গ্রটণর প্রটয়াজনীয়িা 

কদখা ডদট উক্ত  াটজর জন্য 

ডবিরণ/াডভ ট াইটনর প্রটয়াজনীয় 

মাামাটর প্রকৃি মূটল্যর ১৫% 

ওভারটি খরচ মূল্য ও স্থােটনর 

প্রকৃিব্যয় ছাড়াও  স্থানান্তর চাজট 

১,০০০.০০ ো া +  ডমলডনাং ডফ 

৫০০.০০ ো া +  ভযাে ১৫% + 

অডিডরক্ত ডনরােত্তা জামানি 

(প্রটযাজয কক্ষ্টত্র) ডনি টাডরি ব্যাাংট  

জমা ডদটি টব। 

াংডিষ্ট  ায টাটয়র ডবক্রয় লাখা 

প্রিান বা ব্যবস্থাে  (ডবক্রয়)। 

দাডয়ত্বপ্রাি  ম ট িটার            

            -          

       াংমৄক্ত িাড া টি কজটন 

ডনটি োরটবন  

াংডিষ্ট  ায টাটয়র ডবক্রয় 

ডিোে টটমন্ট প্রিান বা উে-

মাব্যবস্থাে  (ডবক্রয়)।  

দাডয়ত্বপ্রাি  ম ট িটার      

                  -     

            াংমৄক্ত িাড া 

টি কজটন ডনটি োরটবন  

  

https://bgdcl.gov.bd/site/page/bf4b9ed5-46d6-4011-93db-0a1ad2af3a59
http://bgdcl.gov.bd/site/page/e056b90c-8702-4817-9507-959157cb3b60
http://bgdcl.gov.bd/site/page/e056b90c-8702-4817-9507-959157cb3b60
https://bgdcl.gov.bd/site/page/bf4b9ed5-46d6-4011-93db-0a1ad2af3a59
http://bgdcl.gov.bd/site/page/e056b90c-8702-4817-9507-959157cb3b60
http://bgdcl.gov.bd/site/page/e056b90c-8702-4817-9507-959157cb3b60
https://bgdcl.gov.bd/site/page/bf4b9ed5-46d6-4011-93db-0a1ad2af3a59
http://bgdcl.gov.bd/site/page/e056b90c-8702-4817-9507-959157cb3b60
http://bgdcl.gov.bd/site/page/e056b90c-8702-4817-9507-959157cb3b60
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ক্রম কবার নাম কবা প্রদাটন টব টাচ্চ ময় প্রটয়াজনীয়  াগজেত্রাডদ 

প্রটয়াজনীয় 

 াগজেত্র/আটবদন 

ফরম প্রাডিস্থান 

কবামূল্য এবাং েডরটলাি েদ্ধডি 

(যডদ র্াট ) 

লাখার নাম দাডয়ত্বপ্রাি 

 ম ট িটার েদডব, রুম নম্বর, 

কজা/উেটজার ক াি, 

অডফডয়া কেডটফান ও ই-কমই 

উর্ধ্টিন  ম ট িটার েদডব, রুম 

নম্বর, কজা/উেটজার ক াি, 

অডফডয়া কেডটফান ও ই-

কমই 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৬ 

রাইজার/ আরএমএ/ 

ডএমএ স্থানান্তর 

(বাডণডজয ) 

ডবযমান গ্যা ডবেণন 

ডনয়মাবী অনুযায়ী 

গ্রা ট  াংডিষ্ট ডবক্রয়  ায টাটয় ডনি টাডরি ফরটম বা াদা  াগটজ 

আটবদনেত্র ানাগাদ গ্যা ডব েডরটলাটির প্রমাণ  জমা ডদটি টব  

(প্রটযাজয কক্ষ্টত্র অন্যান্য  াগজেত্র) 

রবরািব্য 

 াগজেত্র গ্রা  ডনজ 

উটযাটগ াংগ্র 

 রটবন। 

আটাচয কবা গ্রটণর প্রটয়াজনীয়িা 

কদখা ডদট উক্ত  াটজর জন্য 

ডবিরণ/াডভ ট াইটনর প্রটয়াজনীয় 

মাামাটর প্রকৃি মূটল্যর ১৫% 

ওভারটি খরচ মূল্য ও স্থােটনর 

প্রকৃিব্যয় ছাড়াও  স্থানান্তর চাজট 

১,৫০০.০০ ো া +    ডমলডনাং ডফ 

১,০০০.০০ ো া + ভযাে ১৫% + 

অডিডরক্ত ডনরােত্তা জামানি 

(প্রটযাজয কক্ষ্টত্র) ডনি টাডরি ব্যাাংট  

জমা ডদটি টব। 

াংডিষ্ট  ায টাটয়র ডবক্রয় লাখা 

প্রিান বা ব্যবস্থাে  (ডবক্রয়)। 

দাডয়ত্বপ্রাি  ম ট িটার            

            -          

       াংমৄক্ত িাড া টি কজটন 

ডনটি োরটবন  

াংডিষ্ট  ায টাটয়র ডবক্রয় 

ডিোে টটমন্ট প্রিান বা উে-

মাব্যবস্থাে  (ডবক্রয়)।  

দাডয়ত্বপ্রাি  ম ট িটার      

                  -     

            াংমৄক্ত িাড া 

টি কজটন ডনটি োরটবন  

১৭ 

রাইজার/ আরএমএ/ 

ডএমএ স্থানান্তর 

(ডলল্প/ যােটিভ/ডএন

ডজ/ কমৌসুমী/ 

 চা বাগান) 

ডবযমান গ্যা ডবেণন 

ডনয়মাবী অনুযায়ী 

গ্রা ট  াংডিষ্ট ডবক্রয়  ায টাটয় ডনি টাডরি ফরটম বা াদা  াগটজ 

আটবদনেত্র ানাগাদ গ্যা ডব েডরটলাটির প্রমাণ  জমা ডদটি টব  

(প্রটযাজয কক্ষ্টত্র অন্যান্য  াগজেত্র) 

রবরািব্য 

 াগজেত্র গ্রা  ডনজ 

উটযাটগ াংগ্র 

 রটবন। 

আটাচয কবা গ্রটণর প্রটয়াজনীয়িা 

কদখা ডদট উক্ত  াটজর জন্য 

ডবিরণ/াডভ ট াইটনর প্রটয়াজনীয় 

মাামাটর প্রকৃি মূটল্যর ১৫% 

ওভারটি খরচ মূল্য ও স্থােটনর 

প্রকৃিব্যয় ছাড়াও  স্থানান্তর চাজট 

৫,০০০.০০ ো া +    ডমলডনাং ডফ 

৫,০০০.০০ (ঘন্টাপ্রডি কাি ৪,০০০ 

ঘনফুটের ডনটচ ) / ১০,০০০.০০ 

(ঘন্টাপ্রডি কাি ৪,০০০ ঘনফুে বা 

িার উটি ট )  ো া + ভযাে ১৫%+ 

অডিডরক্ত ডনরােত্তা জামানি 

(প্রটযাজয কক্ষ্টত্র) ডনি টাডরি ব্যাাংট  

জমা ডদটি টব। 

াংডিষ্ট  ায টাটয়র ডবক্রয় লাখা 

প্রিান বা ব্যবস্থাে  (ডবক্রয়)। 

দাডয়ত্বপ্রাি  ম ট িটার            

            -          

       াংমৄক্ত িাড া টি কজটন 

ডনটি োরটবন  

াংডিষ্ট  ায টাটয়র ডবক্রয় 

ডিোে টটমন্ট প্রিান বা উে-

মাব্যবস্থাে  (ডবক্রয়)।  

দাডয়ত্বপ্রাি  ম ট িটার      

                  -     

            াংমৄক্ত িাড া 

টি কজটন ডনটি োরটবন  

  

https://bgdcl.gov.bd/site/page/bf4b9ed5-46d6-4011-93db-0a1ad2af3a59
http://bgdcl.gov.bd/site/page/e056b90c-8702-4817-9507-959157cb3b60
http://bgdcl.gov.bd/site/page/e056b90c-8702-4817-9507-959157cb3b60
https://bgdcl.gov.bd/site/page/bf4b9ed5-46d6-4011-93db-0a1ad2af3a59
http://bgdcl.gov.bd/site/page/e056b90c-8702-4817-9507-959157cb3b60
http://bgdcl.gov.bd/site/page/e056b90c-8702-4817-9507-959157cb3b60
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ক্রম কবার নাম কবা প্রদাটন টব টাচ্চ ময় প্রটয়াজনীয়  াগজেত্রাডদ 

প্রটয়াজনীয় 

 াগজেত্র/আটবদন 

ফরম প্রাডিস্থান 

কবামূল্য এবাং েডরটলাি েদ্ধডি 

(যডদ র্াট ) 

লাখার নাম দাডয়ত্বপ্রাি 

 ম ট িটার েদডব, রুম নম্বর, 

কজা/উেটজার ক াি, 

অডফডয়া কেডটফান ও ই-কমই 

উর্ধ্টিন  ম ট িটার েদডব, রুম 

নম্বর, কজা/উেটজার ক াি, 

অডফডয়া কেডটফান ও ই-

কমই 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৮ 

গ্রাট র অনুটরাটির 

কপ্রডক্ষ্টি াংটযাগ 

ডবডিন্ন রণ 

(আবাড ) 

ডবযমান গ্যা ডবেণন 

ডনয়মাবী অনুযায়ী 

গ্রা ট  াংডিষ্ট ডবক্রয়  ায টাটয় আটবদনেত্র ানাগাদ গ্যা ডব 

েডরটলাটির প্রমাণ  জমা ডদটি টব  

(প্রটযাজয কক্ষ্টত্র অন্যান্য  াগজেত্র) 

রবরািব্য  াগজেত্র 

গ্রা  ডনজ উটযাটগ 

াংগ্র  রটবন। 

অস্থায়ী ডবডিটন্নর কক্ষ্টত্র ৩০০.০০ 

ো া +১৫% ভযাে। স্থায়ী ডবডিটন্নর 

কক্ষ্টত্র ৫০০.০০ ো া + াইন 

অোরটণর প্রকৃি ব্যয়+ ১৫% 

ভযাে ডনি টাডরি ব্যাাংট  জমা ডদটি 

টব। 

াংডিষ্ট  ায টাটয়র ডবক্রয় লাখা 

প্রিান বা ব্যবস্থাে  (ডবক্রয়)। 

দাডয়ত্বপ্রাি  ম ট িটার            

            -          

       াংমৄক্ত িাড া টি কজটন 

ডনটি োরটবন  

াংডিষ্ট  ায টাটয়র ডবক্রয় 

ডিোে টটমন্ট প্রিান বা উে-

মাব্যবস্থাে  (ডবক্রয়)।  

দাডয়ত্বপ্রাি  ম ট িটার      

                  -     

            াংমৄক্ত িাড া 

টি কজটন ডনটি োরটবন  

১৯ 

গ্রাট র অনুটরাটির 

কপ্রডক্ষ্টি াংটযাগ 

ডবডিন্ন রণ 

(বাডণডজয ) 

ডবযমান গ্যা ডবেণন 

ডনয়মাবী অনুযায়ী 

গ্রা ট  াংডিষ্ট ডবক্রয়   ায টাটয় আটবদনেত্র ানাগাদ গ্যা ডব 

েডরটলাটির প্রমাণ  জমা ডদটি টব 

(প্রটযাজয কক্ষ্টত্র অন্যান্য  াগজেত্র) 

রবরািব্য  াগজেত্র 

গ্রা  ডনজ উটযাটগ 

াংগ্র  রটবন। 

অস্থায়ী ডবডিটন্নর কক্ষ্টত্র চাজট 

৫০০.০০ ো া +১৫% ভযাে।   

স্থায়ী ডবডিটন্নর কক্ষ্টত্র চাজট 

৫,০০০.০০ ো া + াইন 

অোরটণর প্রকৃি ব্যয় + ১৫% 

ভযাে ডনি টাডরি ব্যাাংট  জমা ডদটি 

টব। 

াংডিষ্ট  ায টাটয়র ডবক্রয় লাখা 

প্রিান বা ব্যবস্থাে  (ডবক্রয়)। 

দাডয়ত্বপ্রাি  ম ট িটার            

            -          

       াংমৄক্ত িাড া টি কজটন 

ডনটি োরটবন  

াংডিষ্ট  ায টাটয়র ডবক্রয় 

ডিোে টটমন্ট প্রিান বা উে-

মাব্যবস্থাে  (ডবক্রয়)।  

দাডয়ত্বপ্রাি  ম ট িটার      

                  -     

            াংমৄক্ত িাড া 

টি কজটন ডনটি োরটবন  

২০ 

গ্রাট র অনুটরাটির 

কপ্রডক্ষ্টি াংটযাগ 

ডবডিন্ন রণ 

(ডলল্প/ যােটিভ/ডএন

ডজ/ কমৌসুমী/ 

চা বাগান) 

ডবযমান গ্যা ডবেণন 

ডনয়মাবী অনুযায়ী 

গ্রা ট  াংডিষ্ট ডবক্রয়  ায টাটয় আটবদনেত্র ানাগাদ গ্যা ডব 

েডরটলাটির প্রমাণ  জমা ডদটি টব 

(প্রটযাজয কক্ষ্টত্র অন্যান্য  াগজেত্র) 

রবরািব্য  াগজেত্র 

গ্রা  ডনজ উটযাটগ 

াংগ্র  রটবন। 

অস্থায়ী ডবডিটন্নর কক্ষ্টত্র চাজট 

২,৫০০.০০ ো া +১৫% ভযাে। 

স্থায়ী ডবডিটন্নর কক্ষ্টত্র চাজট 

১৫,০০০.০০ ো া + াইন 

অোরটণর প্রকৃি ব্যয় + ১৫% 

ভযাে ডনি টাডরি ব্যাাংট  জমা ডদটি 

টব। 

াংডিষ্ট  ায টাটয়র ডবক্রয় লাখা 

প্রিান বা ব্যবস্থাে  (ডবক্রয়)। 

দাডয়ত্বপ্রাি  ম ট িটার            

            -          

       াংমৄক্ত িাড া টি কজটন 

ডনটি োরটবন  

াংডিষ্ট  ায টাটয়র ডবক্রয় 

ডিোে টটমন্ট প্রিান বা উে-

মাব্যবস্থাে  (ডবক্রয়)।  

দাডয়ত্বপ্রাি  ম ট িটার      

                  -     

            াংমৄক্ত িাড া 

টি কজটন ডনটি োরটবন  

  

https://bgdcl.gov.bd/site/page/bf4b9ed5-46d6-4011-93db-0a1ad2af3a59
http://bgdcl.gov.bd/site/page/e056b90c-8702-4817-9507-959157cb3b60
http://bgdcl.gov.bd/site/page/e056b90c-8702-4817-9507-959157cb3b60
https://bgdcl.gov.bd/site/page/bf4b9ed5-46d6-4011-93db-0a1ad2af3a59
http://bgdcl.gov.bd/site/page/e056b90c-8702-4817-9507-959157cb3b60
http://bgdcl.gov.bd/site/page/e056b90c-8702-4817-9507-959157cb3b60
https://bgdcl.gov.bd/site/page/bf4b9ed5-46d6-4011-93db-0a1ad2af3a59
http://bgdcl.gov.bd/site/page/e056b90c-8702-4817-9507-959157cb3b60
http://bgdcl.gov.bd/site/page/e056b90c-8702-4817-9507-959157cb3b60
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ক্রম কবার নাম কবা প্রদাটন টব টাচ্চ ময় প্রটয়াজনীয়  াগজেত্রাডদ 

প্রটয়াজনীয় 

 াগজেত্র/আটবদন 

ফরম প্রাডিস্থান 

কবামূল্য এবাং েডরটলাি েদ্ধডি 

(যডদ র্াট ) 

লাখার নাম দাডয়ত্বপ্রাি 

 ম ট িটার েদডব, রুম নম্বর, 

কজা/উেটজার ক াি, 

অডফডয়া কেডটফান ও ই-কমই 

উর্ধ্টিন  ম ট িটার েদডব, রুম 

নম্বর, কজা/উেটজার ক াি, 

অডফডয়া কেডটফান ও ই-

কমই 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২১ 

গ্রা  উেটেডণ 

েডরবিটন 

(ডলল্প/ যােটিভ/ডএন

ডজ/ কমৌসুমী/ 

চা বাগান) 

ডবযমান গ্যা ডবেণন 

ডনয়মাবী অনুযায়ী 

১)গ্রাট   আটবদনেত্র 

২) ানাগাদ গ্যা ডব েডরটলাটির প্রমাণ   

৩) গ্রা  উেটেডণ েডরবিটটনর স্বেটক্ষ্ প্রটয়াজনীয়  াগজেত্র  

াংডিষ্ট ডবক্রয়  ায টাটয় দাডখ  রটি টব। 

রবরািব্য  াগজেত্র 

গ্রা  ডনজ উটযাটগ 

াংগ্র  রটবন। 

ডবনামূটল্য 

াংডিষ্ট  ায টাটয়র ডবক্রয় লাখা 

প্রিান বা ব্যবস্থাে  (ডবক্রয়)। 

দাডয়ত্বপ্রাি  ম ট িটার            

            -          

       াংমৄক্ত িাড া টি কজটন 

ডনটি োরটবন  

াংডিষ্ট  ায টাটয়র ডবক্রয় 

ডিোে টটমন্ট প্রিান বা উে-

মাব্যবস্থাে  (ডবক্রয়)।  

দাডয়ত্বপ্রাি  ম ট িটার      

                  -     

            াংমৄক্ত িাড া 

টি কজটন ডনটি োরটবন  

২২ 
গ্রা  উেটেডণ 

েডরবিটন (বাডণডজয ) 

ডবযমান গ্যা ডবেণন 

ডনয়মাবী অনুযায়ী 

১) গ্রাট   আটবদনেত্র 

২) ানাগাদ গ্যা ডব েডরটলাটির প্রমাণ   

৩) গ্রা  উেটেডণ েডরবিটটনর স্বেটক্ষ্ প্রটয়াজনীয়  াগজেত্র  

াংডিষ্ট ডবক্রয়  ায টাটয় দাডখ  রটি টব। 

রবরািব্য  াগজেত্র 

গ্রা  ডনজ উটযাটগ 

াংগ্র  রটবন। 

ডবনামূটল্য 

াংডিষ্ট  ায টাটয়র ডবক্রয় লাখা 

প্রিান বা ব্যবস্থাে  (ডবক্রয়)। 

দাডয়ত্বপ্রাি  ম ট িটার            

            -          

       াংমৄক্ত িাড া টি কজটন 

ডনটি োরটবন  

াংডিষ্ট  ায টাটয়র ডবক্রয় 

ডিোে টটমন্ট প্রিান বা উে-

মাব্যবস্থাে  (ডবক্রয়)।  

দাডয়ত্বপ্রাি  ম ট িটার      

                  -     

            াংমৄক্ত িাড া 

টি কজটন ডনটি োরটবন  

২৩ 

গ্রাট র ডন ে ডব 

কেৌছাটনা (ডমোরমৄক্ত 

  গ্রা ) 

চডি মাটর ডব েরবিী 

মাটর ১০ (ডএনডজগ্রাট র 

কক্ষ্টত্র)/ ১৫ িাডরটখর মটধ্য 

অর্বা গ্রাট র াটর্ 

ম্পাডদি চুডক্ত অনুযায়ী 

রবরাকৃি ডব 

ক াম্পাডন  র্তট  গ্রা  

আডঙ্গনায় কেৌছাটনা টয় 

র্াট । 

ডবনামূটল্য 

াংডিষ্ট  ায টাটয়র ডবক্রয় লাখা 

প্রিান বা ব্যবস্থাে  (ডবক্রয়)। 

দাডয়ত্বপ্রাি  ম ট িটার            

            -          

       াংমৄক্ত িাড া টি কজটন 

ডনটি োরটবন  

াংডিষ্ট  ায টাটয়র ডবক্রয় 

ডিোে টটমন্ট প্রিান বা উে-

মাব্যবস্থাে  (ডবক্রয়)।  

দাডয়ত্বপ্রাি  ম ট িটার      

                  -     

            াংমৄক্ত িাড া 

টি কজটন ডনটি োরটবন  

  

http://bgdcl.gov.bd/site/page/e056b90c-8702-4817-9507-959157cb3b60
http://bgdcl.gov.bd/site/page/e056b90c-8702-4817-9507-959157cb3b60
http://bgdcl.gov.bd/site/page/e056b90c-8702-4817-9507-959157cb3b60
http://bgdcl.gov.bd/site/page/e056b90c-8702-4817-9507-959157cb3b60
http://bgdcl.gov.bd/site/page/e056b90c-8702-4817-9507-959157cb3b60
http://bgdcl.gov.bd/site/page/e056b90c-8702-4817-9507-959157cb3b60


          -13 

 

ক্রম কবার নাম কবা প্রদাটন টব টাচ্চ ময় প্রটয়াজনীয়  াগজেত্রাডদ 

প্রটয়াজনীয় 

 াগজেত্র/আটবদন 

ফরম প্রাডিস্থান 

কবামূল্য এবাং েডরটলাি েদ্ধডি 

(যডদ র্াট ) 

লাখার নাম দাডয়ত্বপ্রাি 

 ম ট িটার েদডব, রুম নম্বর, 

কজা/উেটজার ক াি, 

অডফডয়া কেডটফান ও ই-কমই 

উর্ধ্টিন  ম ট িটার েদডব, রুম 

নম্বর, কজা/উেটজার ক াি, 

অডফডয়া কেডটফান ও ই-

কমই 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২৪ প্রিযয়নেত্র প্রদান/ইসুয 

াংডিষ্ট েডঞ্জ া বছটরর 

প্রিযয়নেত্র েরবিী বছটরর 

জুন মাটর মটধ্য রবরা 

 রা য়। 

প্রটযাজয নয় প্রটযাজয নয় ডবনামূটল্য 

াংডিষ্ট  ায টাটয়র ডবক্রয় লাখা 

প্রিান বা ব্যবস্থাে  (ডবক্রয়)। 

দাডয়ত্বপ্রাি  ম ট িটার            

            -          

       াংমৄক্ত িাড া টি কজটন 

ডনটি োরটবন  

াংডিষ্ট  ায টাটয়র ডবক্রয় 

ডিোে টটমন্ট প্রিান বা উে-

মাব্যবস্থাে  (ডবক্রয়)।  

দাডয়ত্বপ্রাি  ম ট িটার      

                  -     

            াংমৄক্ত িাড া 

টি কজটন ডনটি োরটবন  

২৫ 

গ্রাট র অনুটরাটির 

কপ্রডক্ষ্টি ডুডপ্ল্ট ে ডব 

প্রদান/ইসুয 

১ (  )          াংডিষ্ট রাজস্ব  ায টাটয় আটবদনেত্র দাডখ  রটবন। 
গ্রা  ডনজ উটযাটগ 

রবরা  রটবন। 
ডবনামূটল্য 

াংডিষ্ট  ায টাটয়র ডবক্রয় লাখা 

প্রিান বা ব্যবস্থাে  (ডবক্রয়)। 

দাডয়ত্বপ্রাি  ম ট িটার            

            -          

       াংমৄক্ত িাড া টি কজটন 

ডনটি োরটবন  

াংডিষ্ট  ায টাটয়র ডবক্রয় 

ডিোে টটমন্ট প্রিান বা উে-

মাব্যবস্থাে  (ডবক্রয়)।  

দাডয়ত্বপ্রাি  ম ট িটার      

                  -     

            াংমৄক্ত িাড া 

টি কজটন ডনটি োরটবন  

২৬ 
গ্রাট র ডব াংক্রান্ত 

অডভটযাগ ডনষ্পডত্ত রণ 

১ কর্ট  ৭          

(অডভটযাটগর িরণ/প্রকৃডির 

উের ডনভ টরলী) 

১) আটবদনেত্র  

২) ডবটর মূ ডে/ফটো ডে 

৩) প্রটযাজয কক্ষ্টত্র অনুটমাডদি রঞ্জাটমর প্রমাণ । 

৪) পূব টবিী ডব েডরটলাটির প্রমাণ । 

গ্রা  ডনজ উটযাটগ 

রবরা  রটবন। 
ডবনামূটল্য 

াংডিষ্ট  ায টাটয়র ডবক্রয় লাখা 

প্রিান বা ব্যবস্থাে  (ডবক্রয়)। 

দাডয়ত্বপ্রাি  ম ট িটার            

            -          

       াংমৄক্ত িাড া টি কজটন 

ডনটি োরটবন  

াংডিষ্ট  ায টাটয়র ডবক্রয় 

ডিোে টটমন্ট প্রিান বা উে-

মাব্যবস্থাে  (ডবক্রয়)।  

দাডয়ত্বপ্রাি  ম ট িটার      

                  -     

            াংমৄক্ত িাড া 

টি কজটন ডনটি োরটবন  

  

http://bgdcl.gov.bd/site/page/e056b90c-8702-4817-9507-959157cb3b60
http://bgdcl.gov.bd/site/page/e056b90c-8702-4817-9507-959157cb3b60
http://bgdcl.gov.bd/site/page/e056b90c-8702-4817-9507-959157cb3b60
http://bgdcl.gov.bd/site/page/e056b90c-8702-4817-9507-959157cb3b60
http://bgdcl.gov.bd/site/page/e056b90c-8702-4817-9507-959157cb3b60
http://bgdcl.gov.bd/site/page/e056b90c-8702-4817-9507-959157cb3b60


          -14 

 

ক্রম কবার নাম কবা প্রদাটন টব টাচ্চ ময় প্রটয়াজনীয়  াগজেত্রাডদ 

প্রটয়াজনীয় 

 াগজেত্র/আটবদন ফরম 

প্রাডিস্থান 

কবামূল্য এবাং েডরটলাি 

েদ্ধডি (যডদ র্াট ) 

লাখার নাম দাডয়ত্বপ্রাি  ম ট িটার 

েদডব, রুম নম্বর, কজা/উেটজার 

ক াি, অডফডয়া কেডটফান ও ই-

কমই 

উর্ধ্টিন  ম ট িটার েদডব, রুম নম্বর, 

কজা/উেটজার ক াি, 

অডফডয়া কেডটফান ও ই-কমই 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২৭ জরুরী গ্যা ডনয়ন্ত্রণ িাৎক্ষ্    ডডখিভাটব, োইন নম্বর বা অন্য ক ান উোটয় অডভটযাগ দাডখ 

১. ে াইন নাং ১৬৫২৩ 

২. ওটয়বাইে  

৩. াংডিষ্ট গ্যা ডনয়ন্ত্রণ  ক্ষ্ 

৪. দাডয়ত্বপ্রাি ব্যডক্ত 

ডবনামূটল্য 

াংডিষ্ট  ায টাটয়র ডবক্রয় লাখা 

প্রিান বা ব্যবস্থাে  (ডবক্রয়)। 

দাডয়ত্বপ্রাি  ম ট িটার            

            -          

       াংমৄক্ত িাড া টি কজটন 

ডনটি োরটবন  

াংডিষ্ট  ায টাটয়র ডবক্রয় 

ডিোে টটমন্ট প্রিান বা উে-

মাব্যবস্থাে  (ডবক্রয়)।  

দাডয়ত্বপ্রাি  ম ট িটার            

            -          

       াংমৄক্ত িাড া টি কজটন 

ডনটি োরটবন  

২৮ 
ডমোর নষ্ট/অট টজা 

াংক্রান্ত 
০৭ (াি)  ায টডদব গ্রাট র আটবদন ও ানাগাদ ডব/কদনা োওনা েডরটলাটির  ডে 

গ্রা  ডনজ উটযাটগ রবরা 

 রটবন। 
িরণ/প্রকৃডির উের ডনভ টরলী 

াংডিষ্ট  ায টাটয়র ডবক্রয় লাখা 

প্রিান বা ব্যবস্থাে  (ডবক্রয়)। 

দাডয়ত্বপ্রাি  ম ট িটার            

            -          

       াংমৄক্ত িাড া টি কজটন 

ডনটি োরটবন  

াংডিষ্ট  ায টাটয়র ডবক্রয় 

ডিোে টটমন্ট প্রিান বা উে-

মাব্যবস্থাে  (ডবক্রয়)।  

দাডয়ত্বপ্রাি  ম ট িটার            

            -          

       াংমৄক্ত িাড া টি কজটন 

ডনটি োরটবন  

২৯ ডমোর ডরডিাং াংক্রান্ত ০৩ (ডিন)  ায টডদব গ্রাট র আটবদন ও ানাগাদ ডব/কদনা োওনা েডরটলাটির  ডে 
গ্রা  ডনজ উটযাটগ রবরা 

 রটবন। 
িরণ/প্রকৃডির উের ডনভ টরলী 

াংডিষ্ট  ায টাটয়র ডবক্রয় লাখা 

প্রিান বা ব্যবস্থাে  (ডবক্রয়)। 

দাডয়ত্বপ্রাি  ম ট িটার            

            -          

       াংমৄক্ত িাড া টি কজটন 

ডনটি োরটবন  

াংডিষ্ট  ায টাটয়র ডবক্রয় 

ডিোে টটমন্ট প্রিান বা উে-

মাব্যবস্থাে  (ডবক্রয়)।  

দাডয়ত্বপ্রাি  ম ট িটার            

            -          

       াংমৄক্ত িাড া টি কজটন 

ডনটি োরটবন  

http://bgdcl.gov.bd/site/page/e056b90c-8702-4817-9507-959157cb3b60
http://bgdcl.gov.bd/site/page/e056b90c-8702-4817-9507-959157cb3b60
http://bgdcl.gov.bd/site/page/e056b90c-8702-4817-9507-959157cb3b60
http://bgdcl.gov.bd/site/page/e056b90c-8702-4817-9507-959157cb3b60
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ক্রম কবার নাম কবা প্রদাটন টব টাচ্চ ময় প্রটয়াজনীয়  াগজেত্রাডদ 

প্রটয়াজনীয় 

 াগজেত্র/আটবদন ফরম 

প্রাডিস্থান 

কবামূল্য এবাং েডরটলাি 

েদ্ধডি (যডদ র্াট ) 

লাখার নাম দাডয়ত্বপ্রাি  ম ট িটার 

েদডব, রুম নম্বর, কজা/উেটজার 

ক াি, অডফডয়া কেডটফান ও ই-

কমই 

উর্ধ্টিন  ম ট িটার েদডব, রুম নম্বর, 

কজা/উেটজার ক াি, 

অডফডয়া কেডটফান ও ই-কমই 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৩০ জামানি মন্বয় ১৫ (েটনর)  ায টডদব গ্রাট র আটবদন প্রটযাজয নয় ডবনামূটল্য 

াংডিষ্ট  ায টাটয়র ডবক্রয় লাখা 

প্রিান বা ব্যবস্থাে  (ডবক্রয়)। 

দাডয়ত্বপ্রাি  ম ট িটার            

            -          

       াংমৄক্ত িাড া টি কজটন 

ডনটি োরটবন  

াংডিষ্ট  ায টাটয়র ডবক্রয় 

ডিোে টটমন্ট প্রিান বা উে-

মাব্যবস্থাে  (ডবক্রয়)।  

দাডয়ত্বপ্রাি  ম ট িটার            

            -          

       াংমৄক্ত িাড া টি কজটন 

ডনটি োরটবন  

৩১ 

ম্মডি / মঞ্জুডরেত্র 

(ডলল্প/ যােটিভ/ডএন

ডজ/ কমৌসুমী/ 

চা বাগান) 

৬০ (াে)  ায টডদব গ্রাট র আটবদন প্রটযাজয নয় 

২,০০০.০০ ো া ক াম্পানী 

 র্তট  ডনি টাডরি ব্যাাংট  জমা 

ডদটি টব। 

াংডিষ্ট  ায টাটয়র ডবক্রয় লাখা 

প্রিান বা ব্যবস্থাে  (ডবক্রয়)। 

দাডয়ত্বপ্রাি  ম ট িটার            

            -          

       াংমৄক্ত িাড া টি কজটন 

ডনটি োরটবন  

াংডিষ্ট  ায টাটয়র ডবক্রয় 

ডিোে টটমন্ট প্রিান বা উে-

মাব্যবস্থাে  (ডবক্রয়)।  

দাডয়ত্বপ্রাি  ম ট িটার            

            -          

       াংমৄক্ত িাড া টি কজটন 

ডনটি োরটবন  

 

 

 

 

 

 

http://bgdcl.gov.bd/site/page/e056b90c-8702-4817-9507-959157cb3b60
http://bgdcl.gov.bd/site/page/e056b90c-8702-4817-9507-959157cb3b60
https://bgdcl.gov.bd/site/page/bf4b9ed5-46d6-4011-93db-0a1ad2af3a59
http://bgdcl.gov.bd/site/page/e056b90c-8702-4817-9507-959157cb3b60
http://bgdcl.gov.bd/site/page/e056b90c-8702-4817-9507-959157cb3b60
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২.২) প্রাডিষ্ঠাডন  কবা: 

ক্রম কবার নাম কবা প্রদাটন টব টাচ্চ ময় প্রটয়াজনীয়  াগজেত্রাডদ 

প্রটয়াজনীয় 

 াগজেত্র/আটবদন 

ফরম প্রাডিস্থান 

কবামূল্য এবাং েডরটলাি েদ্ধডি 

(যডদ র্াট ) 

লাখার নাম দাডয়ত্বপ্রাি 

 ম ট িটার েদডব, রুম নম্বর, 

কজা/উেটজার ক াি, 

অডফডয়া কেডটফান ও ই-কমই 

উর্ধ্টিন  ম ট িটার েদডব, রুম 

নম্বর, কজা/উেটজার ক াি, 

অডফডয়া কেডটফান ও ই-

কমই 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ 

র াডর/ আিা 

র াডর/ স্বায়ত্বলাডি 

াংস্থা/ কবর াডর 

প্রডিষ্ঠান এ নতুন গ্যা 

াংটযাগ প্রদান 

ডবযমান গ্যা ডবেণন 

ডনয়মাবী অনুযায়ী 

(াংটযাটগর িরটণর উের 

ডনভ টরলী) 

এই ডটিটজন চাে টাটরর ক্রডম  নাং ১, ২ ও ৩ এ বডণ টি যর্াক্রটম 

আবাড , বাডণডজয  ও ডলল্প কেডণর গ্রাট র ন্যায় ( গ্রা  কয কেডণর 

অন্তগ টি ক কেডণর  াগজেত্র) 

রবরািব্য  াগজেত্র 

গ্রা  ডনজ উটযাটগ 

াংগ্র  রটবন। 

আবাড , বাডণডজয  ও ডলল্প কয 

কেডণর অন্তগ টি ক কেডণর গ্রাট র 

ন্যায় 

াংডিষ্ট  ায টাটয়র ডবক্রয় লাখা 

প্রিান বা ব্যবস্থাে  (ডবক্রয়)। 

দাডয়ত্বপ্রাি  ম ট িটার            

            -          

       াংমৄক্ত িাড া টি কজটন 

ডনটি োরটবন  

াংডিষ্ট  ায টাটয়র ডবক্রয় 

ডিোে টটমন্ট প্রিান বা উে-

মাব্যবস্থাে  (ডবক্রয়)।  

দাডয়ত্বপ্রাি  ম ট িটার      

                  -     

            াংমৄক্ত িাড া 

টি কজটন ডনটি োরটবন  

২ 

র াডর/ অন্য ক ান 

প্রডিষ্ঠাটনর  াটজর 

প্রটয়াজটন উচ্চ চাটের 

গ্যা োইোইন/ 

স্থােনা স্থানান্তর 

প্রাক্কডি অর্ ট প্রাডির ের 

 াটজর েডরমাটণর উের 

ডনভ টলী 

াংডিষ্ট াংস্থার েত্র/ডচঠি/কমই প্রটযাজয নয় 
কযৌর্ েডরদল টটনর ডভডত্তটি ডনরূডেি 

প্রাক্কন অনুযায়ী 

োইোইন ডনম টাণ লাখা প্রিান বা 

ব্যবস্থাে  (োইোইন ডনম টাণ)। 

দাডয়ত্বপ্রাি  ম ট িটার            

            -          

       াংমৄক্ত িাড া টি কজটন 

ডনটি োরটবন  

াংডিষ্ট ডিোে টটমন্ট প্রিান বা উে-

মাব্যবস্থাে  (ডেএডড)।  

দাডয়ত্বপ্রাি  ম ট িটার      

                  -     

            াংমৄক্ত িাড া 

টি কজটন ডনটি োরটবন  

 

  

http://bgdcl.gov.bd/site/page/e056b90c-8702-4817-9507-959157cb3b60
http://bgdcl.gov.bd/site/page/e056b90c-8702-4817-9507-959157cb3b60
http://bgdcl.gov.bd/site/page/e056b90c-8702-4817-9507-959157cb3b60
http://bgdcl.gov.bd/site/page/e056b90c-8702-4817-9507-959157cb3b60
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২.৩) অভযন্তরীণ কবা: 

ক্রম কবার নাম কবা প্রদাটন টব টাচ্চ ময় প্রটয়াজনীয়  াগজেত্রাডদ 

প্রটয়াজনীয় 

 াগজেত্র/আটবদন 

ফরম প্রাডিস্থান 

কবামূল্য এবাং 

েডরটলাি েদ্ধডি (যডদ 

র্াট ) 

লাখার নাম দাডয়ত্বপ্রাি  ম ট িটার েদডব, 

রুম নম্বর, কজা/উেটজার ক াি, 

অডফডয়া কেডটফান ও ই-কমই 

উর্ধ্টিন  ম ট িটার েদডব, রুম নম্বর, 

কজা/উেটজার ক াি, অডফডয়া 

কেডটফান ও ই-কমই 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

                                          : 

১ 

                 

              

                

    

০৭ (াি) 

         
                     

 

                

 

        

               

       (                  ) 

     - ১২৫ 

         ০১৭১৩৫৫৩১০৫ 

 -      

bgdclwelfare.school@gmail.com 

              

            (          ) 

     - ১৩৪ 

         ০১৭৭০৭৯১৪০২ 

 -      

dgm_admin@bgdcl.gov.bd 

২ 

           

                

    

০৭ (াি) 

         

১)         

২)                         ১     

৩)           ১     

৪)                      

৫)                     ১     (           ) 

৬)                         

৭)                    

৮)                                                        

                       

৯)                                

 

                

 

        

               

       (                  ) 

     - ১২৫ 

         ০১৭১৩৫৫৩১০৫ 

 -      

bgdclwelfare.school@gmail.com 

              

            (          ) 

     - ১৩৪ 

         ০১৭৭০৭৯১৪০২ 

 -      

dgm_admin@bgdcl.gov.bd 

৩ 

                  

             

           

                 

               

০৭ (াি) 

         

১          

২                  

৩                           (           ) 

 

                

 

        

               

       (                  ) 

     - ১২৫ 

         ০১৭১৩৫৫৩১০৫ 

 -      

bgdclwelfare.school@gmail.com 

              

            (          ) 

     - ১৩৪ 

         ০১৭৭০৭৯১৪০২ 

 -      

dgm_admin@bgdcl.gov.bd 

৪ 

               

             

       

০৭ (াি) 

         
                     

 

                

 

        

               

       (                  ) 

     - ১২৫ 

         ০১৭১৩৫৫৩১০৫ 

 -      

bgdclwelfare.school@gmail.com 

              

            (          ) 

     - ১৩৪ 

         ০১৭৭০৭৯১৪০২ 

 -      

dgm_admin@bgdcl.gov.bd 

৫ 
                  

             

১৫ (    ) 

         
        

 

                
        

               

       (                  ) 

              

            (          ) 

mailto:bgdclwelfare.school@gmail.com
mailto:dgm_admin@bgdcl.gov.bd
mailto:bgdclwelfare.school@gmail.com
mailto:dgm_admin@bgdcl.gov.bd
mailto:bgdclwelfare.school@gmail.com
mailto:dgm_admin@bgdcl.gov.bd
mailto:bgdclwelfare.school@gmail.com
mailto:dgm_admin@bgdcl.gov.bd
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                     - ১২৫ 

         ০১৭১৩৫৫৩১০৫ 

 -      

bgdclwelfare.school@gmail.com 

     - ১৩৪ 

         ০১৭৭০৭৯১৪০২ 

 -      

dgm_admin@bgdcl.gov.bd 

৬ 

                  

           

                

    -            

              

১৫ (    ) 

         
 -       

 

                

 

        

               

       (                  ) 

     - ১২৫ 

         ০১৭১৩৫৫৩১০৫ 

 -      

bgdclwelfare.school@gmail.com 

              

            (          ) 

     - ১৩৪ 

         ০১৭৭০৭৯১৪০২ 

 -      

dgm_admin@bgdcl.gov.bd 

৭ 

                 

              

              

       -        

                 

       

১৫ (    ) 

         
 -       

 

                

 

        

               

       (                  ) 

     - ১২৫ 

         ০১৭১৩৫৫৩১০৫ 

 -      

bgdclwelfare.school@gmail.com 

              

            (          ) 

     - ১৩৪ 

         ০১৭৭০৭৯১৪০২ 

 -      

dgm_admin@bgdcl.gov.bd 

৮ 

                   

               

                

             

        

০৭ (াি) 

         

১          

২        

৩          

 

                

 

        

               

       (                  ) 

     - ১২৫ 

         ০১৭১৩৫৫৩১০৫ 

 -      

bgdclwelfare.school@gmail.com 

              

            (          ) 

     - ১৩৪ 

         ০১৭৭০৭৯১৪০২ 

 -      

dgm_admin@bgdcl.gov.bd 

                       : 

১ 

ডবযাটয়র ডলক্ষ্  ও 

 ম টচারীটদর োডন্ত 

ডবটনাদন াংক্রান্ত 

যাবিীয়  ায টক্রম 

০৭ (াি) 

         
        

 

                

 

        

               

       (                  ) 

     - ১২৫ 

         ০১৭১৩৫৫৩১০৫ 

 -      

bgdclwelfare.school@gmail.com 

              

            (          ) 

     - ১৩৪ 

         ০১৭৭০৭৯১৪০২ 

 -      

dgm_admin@bgdcl.gov.bd 

২ 

ডলক্ষ্  ও  ম টচারীটদর 

ডবযাটয় অধ্যয়নরি 

ন্তানটদর ডলক্ষ্া 

ায় ভািা াংক্রান্ত 

যাবিীয়  ায টক্রম 

০৭ (াি) 

         

১          

২        

৩          

 

                

 

        

               

       (                  ) 

     - ১২৫ 

         ০১৭১৩৫৫৩১০৫ 

 -      

bgdclwelfare.school@gmail.com 

              

            (          ) 

     - ১৩৪ 

         ০১৭৭০৭৯১৪০২ 

 -      

dgm_admin@bgdcl.gov.bd 

৩ 

ডবযাটয়র ডলক্ষ্  ও 

 ম টচারীটদর অবটর 

গমন/মৃতুযবরণ াংক্রান্ত 

১৫ (    ) 

         
        

 

                

 

        

               

       (                  ) 

     - ১২৫ 

              

            (          ) 

     - ১৩৪ 

mailto:bgdclwelfare.school@gmail.com
mailto:dgm_admin@bgdcl.gov.bd
mailto:bgdclwelfare.school@gmail.com
mailto:dgm_admin@bgdcl.gov.bd
mailto:bgdclwelfare.school@gmail.com
mailto:dgm_admin@bgdcl.gov.bd
mailto:bgdclwelfare.school@gmail.com
mailto:dgm_admin@bgdcl.gov.bd
mailto:bgdclwelfare.school@gmail.com
mailto:dgm_admin@bgdcl.gov.bd
mailto:bgdclwelfare.school@gmail.com
mailto:dgm_admin@bgdcl.gov.bd
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যাবিীয়  ায টক্রম          ০১৭১৩৫৫৩১০৫ 

 -      

bgdclwelfare.school@gmail.com 

         ০১৭৭০৭৯১৪০২ 

 -      

dgm_admin@bgdcl.gov.bd 

৪ 

ডবযাটয়র চাকুডর টি 

অবটর গমন ারী এবাং 

মৃতুযবরণ ারী ডলক্ষ্  

ও  ম টচারীটদর চূড়ান্ত 

কদনা-োওনা াংক্রান্ত 

যাবিীয়  ায টক্রম 

১৫ (    ) 

         
        

 

                

 

        

               

       (                  ) 

     - ১২৫ 

         ০১৭১৩৫৫৩১০৫ 

 -      

bgdclwelfare.school@gmail.com 

              

            (          ) 

      - ১৩৪ 

         ০১৭৭০৭৯১৪০২ 

 -      

dgm_admin@bgdcl.gov.bd 

                                 

১ 

                 

              

      

       

০৭ (   ) 

         
                     

                 

 

        

 

                  

       (             ) 

     -১১৭ 

         ০১৭১৫৭৩৭৯১৯ 

        est.bgdcl1@gmail.com 

                    

  -          (      ) 

(          ) 

     -১২৯ 

         

০১৭৭০৭৯১৪০৩ 

       

bgdcldgmestd@gmail.com 

 

২ 

           

             

       

০৭ (   ) 

         

১)        

২)                 

        - ১     

৩)           -১     

৪)                     

৫)                      -১     (           ) 

৬)                      

৭)                   

৮)                                                        

                       

৯)                  

              

 

 

                  
        

 

                  

       (             ) 

     -১১৭ 

         ০১৭১৫৭৩৭৯১৯ 

        est.bgdcl1@gmail.com 

                    

  -          (      ) 

(          ) 

     -১২৯ 

         ০১৭৭০৭৯১৪০৩ 

       

bgdcldgmestd@gmail.com 

 

 

 

 

mailto:bgdclwelfare.school@gmail.com
mailto:dgm_admin@bgdcl.gov.bd
mailto:bgdclwelfare.school@gmail.com
mailto:dgm_admin@bgdcl.gov.bd
mailto:est.bgdcl1@gmail.com
mailto:bgdcldgmestd@gmail.com
mailto:est.bgdcl1@gmail.com
mailto:bgdcldgmestd@gmail.com
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৩) অডভটযাগ প্রডি ার ব্যবস্থা (GRS) 

কবা প্রাডিটি অন্তুষ্ট ট দাডয়ত্ব প্রাি  ম ট িটার াটর্ কযাগাটযাগ  রুন। িাঁর  াছ কর্ট  মািান োওয়া না কগট ডনটনাক্ত েদ্ধডিটি কযাগাটযাগ  টর আেনার মস্যা অবডি  রুন। 

ক্রডম  নাং  খন কযাগাটযাগ  রটবন  ার টঙ্গ কযাগাটযাগ  রটবন কযাগাটযাটগর ঠি ানা ডনষ্পডত্তর ময়ীমা 

১ দাডয়ত্ব প্রাি  ম ট িটা মািান ডদটি না োরট অডভটযাগ        ম ট িটা (অডন ) 

নাম: জনাব নাডদ বানী ইাম 

েদবী: উেমাব্যবস্থাে  (  ) 

কমাবাই: ০১৭৭০৭৯১৪১২ 

ইটমই: dgm_purchase@bgdcl.gov.bd 

৩০  ায টডদব 

২ অডভটযাগ        ম ট িটা        মটয় মািান ডদটি না োরট আডে  ম ট িটা 

নাম: কমা: জাটভদ ইবটন লাটদ 

েদবী: মাব্যবস্থাে  (      ),            

কমাবাই: ০১৭২৬৬৭৩০৮৩ 

ইটমই: javed.shahed@gmail.com 

২০  ায টডদব 

৩       ম ট িটা        মটয় মািান ডদটি না োরট                                      

                  

৫        ,                 ,      

    : www.grs.gov.bd 

৬০  ায টডদব 

 

৪) আেনার (গ্রা গটণর)  াটছ আমাটদর প্রিযালা: 

ক্রডম  নাং প্রডিশ্রুি ও  াডিি কবা প্রাডির টক্ষ্য  রণীয় 

১  য়াংম্পূণ ট আটবদনেত্র জমা প্রদান 

২ ডনি টাডরি ব্যাাংট  যর্াযর্ প্রডক্রয়ায় ডফ/চাজট প্রদান 

৩ প্রটযাজয কক্ষ্টত্র প্রটয়াজনীয়  াগজেত্র/দডাডদ যর্া মটয় জমা প্রদা  

৪ ডনয়ডমি গ্যা ডব েডরটলাি ও অনবি  ায ট াে টি ডবরি র্া া 

৫ গ্যা াংক্রান্ত যাবিীয়  াটজ           

৬ কবা প্রাডির ের মূল্যবান মিামি প্রদান 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dgm_purchase@bgdcl.gov.bd
mailto:javed.shahed@gmail.com
http://www.grs.gov.bd/
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(                       ) 

             :                              

 

               /                          (   ,     ,             -    ) 
                                        (   ,     ,      

       -    ) 

           :  

১                      (      /        /    /      /      /      /  

        ) 

২    :            (      /        /    /      /      /      / 

        ) 

৩          /    /         /        (          /               /         / 

   /      /      /      /  

        ) 

৪             /                 (      /        / 

   /      /      /      / 

        ) 

৫        /      /              (      /        /   /      / 

      /      /       ) 

৬                                         (      /        /    /      /  

      /      /        ) 

৭                      (         /   ) 

৮      /        (   /      /      /      / 

        ) 

 

              : 

      

    

           :                      

       (    ),       

০১৭৭০৭৯১৪৩১ 

wislam1978@gmail.com 

           :           

            (    ),       

০১৭১১৮১৯৩১০ 

dgm_sales_cml@bgdcl.gov.bd 

       ১ 

(         

       ) 

           :                      

       (    ),  :   : ,       -১ 

০১৭৭০৭৯১৪৩১ 

wislam1978@gmail.com 

       ২ 

(       )  

   :                  

        (    ),       -২  

০১৭১১১৭১১৬৯ 

zia4665@gmail.com 

       

             

  -       (    ),         

০১৭১২৭৬৬২৮০ 

atul_bgsl@yahoo.com 

         

                

  -       (    ),         

০১৭৩৮০৯৭৫৪৩ 

karimbgdcl@gmail.com 

      

                               

       (    ),        

০১৭৭০৭৯১৪২৯ 

hossainmobarak3176@gmail.com 

                 

           :             

       (         ),         

০১৭১২৫৬৮০৬৬ 

           :         

            (    ),            

০১৭১১৪০৫১৭২ 

mailto:wislam1978@gmail.com
mailto:dgm_sales_cml@bgdcl.gov.bd
mailto:wislam1978@gmail.com
mailto:zia4665@gmail.com
mailto:atul_bgsl@yahoo.com
mailto:karimbgdcl@gmail.com
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৯        /           /               /                                  

     

saiful1980buet@gmail.com dgm_sales_noa@bgdcl.gov.bd 

     

                      

       (    ),      

০১৭১১৮৮১৬৯৭ 

bpshahriar@gmail.com 

      

  .   .              

  -       (    ),        

০১৭১৯৩৫৪৩৩৩ 

jahidislm13@gmail.com 

       

           :                

  -       (    ),        

০১৭৮২৬৬৩৫১২ 

rihan@bgdcl.gov.bd 

           

           
                 

       (    ) ( .   .),            

০১৭৩০০৮৫৭১৬ 

jakariabgdcl@gmail.com 

           :            

            (    ), ( .  ),               

০১৭৩০৭০৭৩৭১ 

dgm_sales_bb@bgdcl.gov.bd 

     

           :  

১০                 

১১          /             

১২                    

      

    

 

           :               

       (    )   

০১৭২০৯৯২৪৮৯ 

rabbigas@gmail.com 

                              

            (                 ),       

০১৭০৮৮৩০২০৮ 

dgm_es_cml@bgdcl.gov.bd 

       ১ 

(         

       ) 

              

       (    ),         

০১৭১২৬০২৩৮৫ 

kironpaul78@gmail.com 

       ২ 

(       ) 

   :                  

       (    ),          

০১৭১১১৭১১৬৯ 

zia4665@gmail.com 

        

             

  -       (    )   

০১৭১২৭৬৬২৮০ 

atul_bgsl@yahoo.com 

mailto:saiful1980buet@gmail.com
mailto:dgm_sales_noa@bgdcl.gov.bd
mailto:bpshahriar@gmail.com
mailto:jahidislm13@gmail.com
mailto:rihan@bgdcl.gov.bd
mailto:jakariabgdcl@gmail.com
mailto:dgm_sales_bb@bgdcl.gov.bd
mailto:rabbigas@gmail.com
mailto:dgm_es_cml@bgdcl.gov.bd
mailto:kironpaul78@gmail.com
mailto:zia4665@gmail.com
mailto:atul_bgsl@yahoo.com
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  -       (    ),         

০১৭৩৮০৯৭৫৪৩ 

karimbgdcl@gmail.com 

      

                               

       (     ),        

০১৭১১৪০৫১৭১ 

hossainmobarak3176@gmail.com 

           

           

                 

       (    ) ( .   .),            

০১৮৪০২২৪৩১৭ 

jakariabgdcl@gmail.com 
     

          

       

                   

  -       (    )  

০১৭৪৫৩৩২২৩৯ 

iqbaljinuk@gmail.com 

                          

            (                 ),           

০১৭০৮৮৩০২০৯ 

dgm_es_noa@bgdcl.gov.bd 

     

                      

       (    ),     ,  :  : 

০১৭১১৮৮১৬৯৭ 

bpshahriar@gmail.com 

       

  .   .              

  -       (    ),        

০১৭১৯৩৫৪৩৩৩ 

jahidislm13@gmail.com 

       

           :               

  -       (    ),        

০১৭৮২৬৬৩৫১২ 

rihan@bgdcl.gov.bd 

              : 

১৩                                                       /        

           

   :                       

       (               ) 

০১৭১২১১৩৫২৮ 

jashimbgsl@gmail.com 

           .          

            (        ) 

০১৭৭০৭৯১৪০৭ 

dgm_plcc@bgdcl.gov.bd 

           :  
      

 
    

           

       (    ),     

           

            (         ),                   ,       
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১৪                           (                ) 

১৫              /    

১৬                                        /    

১৭                                    

১৮              

 

 

০১৭১৬১০২৫১৬ 

 prantosh15@gmail.com 

০১৭১৬১০২৫১৬ 

 prantosh15@gmail.com 

       ১ 

(         

       ) 

                     

       (    ) ( .  .),        

০১৭৩০০৮৫৭৪৩ 

haiderbgdcl1980@gmail.com 

       ২ 

(       ) 

   :             

  -       (    ) 

০১৭৩৮৭৭৯৯৮৬ 

bgdcl.revenue@gmail.com 

       

   :                

  -       (    ),        

০১৭১১৩৯৮৪৫২ 

jh.bgdcl.lak@gmail.com 

      

            

       ( .  .),                   

০১৭১৫১৩০৩৪১ 

rathindra101@gmail.com 

           

                           

  -       (    ) 

০১৭১২১৩৪৪১৭ 

muktadirknu21@gmail.com 

     

          

       

   :               

              (    ) 

০১৬৭৭৫৪৩৩১৮ 

hossainasgar435@gmail.com 

 

   :            

  -          (         ), ( .  .),           

০১৭৩০০৮৫৭৫৭ 

dgm_rev_south@bgdcl.gov.bd 

     
             

       (    ),      

০১৭১৮৪৬৩৫১৭ 

shyamolkumardatta@gmail.com 
       

      

   :             

  -       (    ) 

০১৭১১৯৮৯৩১৯ 

anislnk847@gmail.com 
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