
ভাঠ ম যায়েয সফা প্রদান প্রতিশ্রতি (তটিয়জন চার্ যায) 

মুখ্য তযদ যয়েয োম যারে 

ার্ তধদপ্তয, ময়ায 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ক্রতভে সফায নাভ সফা প্রদায়ন য়ফ যাচ্চ ভে প্রয়োজনীে োগজত্র প্রয়োজনীে 

োগজত্র/অয়ফদন 

পযভ প্রাতপ্তস্থান 

সফামূল্য এফং তযয়াধ দ্ধতি 

(মতদ থায়ে 

াখায নাভ দাতেত্বপ্রাপ্ত 

েভ যেিযায দফী, রুভ নম্বয 

সজরা/উয়জরায সোড, 

তপতোর সর্তরয়পান ও আয়ভআর 

উর্ধ্যিন েভ যেিযায দফী, 

রুভ নম্বয সজরা/উয়জরায 

সোড, তপতোর 

সর্তরয়পান ও আয়ভআর 

১। ায়র্য তডরাযঃ 

ে) ায়র্য তডরায ফ 

জুর্ (গুদাভ ব্যতিি) 

রাআয়ন্স আস্যু ও 

নফােন 

 

খ) ায়র্য তডরায ফ 

জুর্ (গুদাভ স্যতফধা) 

রাআয়ন্স আস্যু ও 

নফােন 

১. অয়ফদন ঠিে থােয়র অয়ফদন 

প্রাতপ্তয ৩ (তিন) োম য তদফয়য 

ভয়ে।  

 

 

২. অয়ফদন ঠিে না থােয়র 

ঘার্তি োগজ যফযায়য জন্য 

িাৎক্ষতিেবায়ফ সভাফাআর, 

সর্তরয়পান, আ-সভআর থফা 

তরতখিত্র ভােয়ভ ংতিষ্ট 

ব্যফােীয়ে ফতি েযা য়ফ। 

ে)  

১. তনধ যাতযি পযয়ভ অয়ফদন  

২. জািীেিা নদত্র 

৩. ২ েত ায়ার্ য াআয়জয িুাতেি ছতফ 

 

খ)  

১. তনধ যাতযি পযয়ভ অয়ফদন  

২. জািীেিা নদত্র 

৩. ২ েত ায়ার্ য াআয়জয িুাতেি ছতফ 

৪. গুদাভ ব্যফায়যয সঘালিা ত্র। 

 

তনধ যাতযি অয়ফদন 

পযভ মুখ্য 

তযদ যয়েয োম যারে 

সথয়ে তফনামূয়ল্য 

াওো মায়ফ। এছাড়া 

ার্ তধদপ্তয়যয 

ওয়েফাআর্ সথয়েও 

ডাউনয়রাড েয়য 

ংগ্র েযা মায়ফ। 

ে) ৫০০/- র্াো সেজাযী 

চারায়নয ভােয়ভ জভা প্রদায়নয 

মূর েত। 

সোডঃ ১/৪১৩৫/০০০১/২৬৪১ 

 

খ) ২,০০০/- র্াো সেজাযী 

চারায়নয ভােয়ভ জভা প্রদায়নয 

মূর েত। 

সোডঃ ১/৪১৩৫/০০০১/২৬৪১ 

মুখ্য তযদ যে 

৭৫ এআচ, এভ, এভ সযাড, ার্ 

তধদপ্তয, ময়ায। 

সর্তরয়পান নং- 

০৪২১-৬৫১৩৫ 

মুখ্য তযদ যে 

৭৫ এআচ, এভ, এভ সযাড, 

ার্ তধদপ্তয, ময়ায। 

সর্তরয়পান নং- 

০৪২১-৬৫১৩৫ 

২। ার্জাি য়েয 

তডরাযঃ 

ে) ার্জাি য়েয 

তডরায (োয় যর্ 

ব্যতিি) 

রাআয়ন্স আস্যু ও 

নফােন 

 

খ) ার্জাি য়েয 

তডরায (োয় যর্) 

রাআয়ন্স আস্যু ও 

নফােন 

 

 

 

গ) ার্ ে 

সরতভয়নটিং/ প্রতিষ্ঠান 

রাআয়ন্স আস্যু ও 

নফােন 

১. অয়ফদন ঠিে থােয়র অয়ফদন 

প্রাতপ্তয ৩ (তিন) োম য তদফয়য 

ভয়ে।  

 

 

 

২. অয়ফদন ঠিে না থােয়র 

ঘার্তি োগজ যফযায়য জন্য 

িাৎক্ষতিেবায়ফ সভাফাআর, 

সর্তরয়পান, আ-সভআর থফা 

তরতখিত্র ভােয়ভ ংতিষ্ট 

ব্যফােীয়ে ফতি েযা য়ফ। 

ে)  

১. তনধ যাতযি পযয়ভ অয়ফদন  

২. জািীেিা নদত্র 

৩. সেড রাআয়ন্স (আউতনেন তযলদ/ 

সৌযবা/তটি েয় যায়যন) 

৪. নাগতযেত্ব নদত্র 

খ)  

১. তনধ যাতযি পযয়ভ অয়ফদন  

২. জািীেিা নদত্র 

৩. সেড রাআয়ন্স (আউতনেন তযলদ/ 

সৌযবা/তটি েয় যায়যন) 

৪. ব্যফা তযচারনায তফস্তাতযি ঠিোনা 

৫. নাগতযেত্ব নদত্র 

৬. ব্যাংে রয়বতন্স াটি যতপয়ের্ 

গ)  

১. তনধ যাতযি পযয়ভ অয়ফদন  

২. জািীেিা নদত্র 

৩. সেড রাআয়ন্স (আউতনেন তযলদ/ 

সৌযবা/তটি েয় যায়যন) 

৪. ব্যফা তযচারনায তফস্তাতযি ঠিোনা 

৫. নাগতযেত্ব নদত্র 

৬. ব্যাংে রয়বতন্স াটি যতপয়ের্ 

তনধ যাতযি অয়ফদন 

পযভ মুখ্য 

তযদ যয়েয োম যারে 

সথয়ে তফনামূয়ল্য 

াওো মায়ফ। এছাড়া 

ার্ তধদপ্তয়যয 

ওয়েফাআর্ সথয়েও 

ডাউনয়রাড েয়য 

ংগ্র েযা মায়ফ। 

ে) ৭৫০/- র্াো সেজাযী 

চারায়নয ভােয়ভ জভা প্রদায়নয 

মূর েত। 

সোডঃ ১/৪১৩৫/০০০১/২৬৪১ 

 

 

 

খ) ৩,০০০/- র্াো সেজাযী 

চারায়নয ভােয়ভ জভা প্রদায়নয 

মূর েত। 

সোডঃ ১/৪১৩৫/০০০১/২৬৪১ 

 

 

 

গ) ৬,০০০/- র্াো সেজাযী 

চারায়নয ভােয়ভ জভা প্রদায়নয 

মূর েত। 

সোডঃ ১/৪১৩৫/০০০১/২৬৪১ 

 

মুখ্য তযদ যে 

৭৫ এআচ, এভ, এভ সযাড, ার্ 

তধদপ্তয, ময়ায। 

সর্তরয়পান নং- 

০৪২১-৬৫১৩৫ 

E-mail: 

cijutejessore@gmail.com 

মুখ্য তযদ যে 

৭৫ এআচ, এভ, এভ সযাড, 

ার্ তধদপ্তয, ময়ায। 

সর্তরয়পান নং- 

০৪২১-৬৫১৩৫ 

E-mail: 

cijutejessore@gmail.com 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

৩। োঁচা সফরায রাআয়ন্স 

আস্যু ও নফােন 

১. অয়ফদন ঠিে থােয়র 

অয়ফদন প্রাতপ্তয ৩ (তিন) োম য 

তদফয়য ভয়ে।  

২. অয়ফদন ঠিে না থােয়র 

ঘার্তি োগজ যফযায়য জন্য 

িাৎক্ষতিেবায়ফ সভাফাআর, 

সর্তরয়পান, আ-সভআর থফা 

তরতখিত্র ভােয়ভ ংতিষ্ট 

ব্যফােীয়ে ফতি েযা য়ফ। 

১. তনধ যাতযি পযয়ভ অয়ফদন  

২. জািীেিা নদত্র 

৩. ব্যাংে রয়বতন্স াটি যতপয়ের্ 

৪. ংতিষ্ট ব্যফাতেে ংগঠয়নয ারনাগাদ দস্য 

নদত্র 

৫. েযদািায নাক্তেযি নম্বয (টিঅআএন) 

৬. তযফায়যয প্রাপ্ত ফেস্ক দস্যয়দয নাভ, স্থােী 

ফাস্থান ও জািীেিা 

৭. অয়ফদনোযী স্থাফয ম্পয়দয ফস্থান, তফফযি 

ও মূল্য 

৮. গুদাভ ব্যফায়যয সঘালিা ত্র 

তনধ যাতযি অয়ফদন পযভ 

মুখ্য তযদ যয়েয োম যারে 

সথয়ে তফনামূয়ল্য াওো 

মায়ফ। এছাড়া ার্ 

তধদপ্তয়যয ওয়েফাআর্ 

সথয়েও ডাউনয়রাড েয়য 

ংগ্র েযা মায়ফ। 

৬,০০০/- র্াো সেজাযী 

চারায়নয ভােয়ভ জভা 

প্রদায়নয মূর েত। 

সোডঃ 

১/৪১৩৫/০০০১/২৬৪১ 

 

মুখ্য তযদ যে 

৭৫ এআচ, এভ, এভ সযাড, ার্ 

তধদপ্তয, ময়ায। 

সর্তরয়পান নং- 

০৪২১-৬৫১৩৫ 

E-mail: 

cijutejessore@gmail.com 

মুখ্য তযদ যে 

৭৫ এআচ, এভ, এভ সযাড, 

ার্ তধদপ্তয, ময়ায। 

সর্তরয়পান নং- 

০৪২১-৬৫১৩৫ 

E-mail: 

cijutejessore@gmail.com 

৪। অড়িদায রাআয়ন্স 

আস্যু ও নফােন 

১. অয়ফদন ঠিে থােয়র 

অয়ফদন প্রাতপ্তয ৩ (তিন) োম য 

তদফয়য ভয়ে।  

২. অয়ফদন ঠিে না থােয়র 

ঘার্তি োগজ যফযায়য জন্য 

িাৎক্ষতিেবায়ফ সভাফাআর, 

সর্তরয়পান, আ-সভআর থফা 

তরতখিত্র ভােয়ভ ংতিষ্ট 

ব্যফােীয়ে ফতি েযা য়ফ। 

১. তনধ যাতযি পযয়ভ অয়ফদন  

২. জািীেিা নদত্র 

৩. ংতিষ্ট ব্যফাতেে ংগঠয়নয ারনাগাদ 

দস্য নদত্র 

৪. তযফায়যয প্রাপ্ত ফেস্ক দস্যয়দয নাভ, স্থােী 

ফাস্থান ও জািীেিা 

৫. গুদাভ ব্যফায়যয সঘালিা ত্র 

৬. ব্যফা তযচারনায তফস্তাতযি ঠিোনা 

তনধ যাতযি অয়ফদন পযভ 

মুখ্য তযদ যয়েয োম যারে 

সথয়ে তফনামূয়ল্য াওো 

মায়ফ। এছাড়া ার্ 

তধদপ্তয়যয ওয়েফাআর্ 

সথয়েও ডাউনয়রাড েয়য 

ংগ্র েযা মায়ফ। 

৩,০০০/- র্াো সেজাযী 

চারায়নয ভােয়ভ জভা 

প্রদায়নয মূর েত। 

সোডঃ 

১/৪১৩৫/০০০১/২৬৪১ 

 

মুখ্য তযদ যে 

৭৫ এআচ, এভ, এভ সযাড, ার্ 

তধদপ্তয, ময়ায। 

সর্তরয়পান নং- 

০৪২১-৬৫১৩৫ 

E-mail: 

cijutejessore@gmail.com 

মুখ্য তযদ যে 

৭৫ এআচ, এভ, এভ সযাড, 

ার্ তধদপ্তয, ময়ায। 

সর্তরয়পান নং- 

০৪২১-৬৫১৩৫ 

E-mail: 

cijutejessore@gmail.com 

৫। সপ্র ভাতরে (োঁচা 

সপ্র) রাআয়ন্স আস্যু 

ও নফােন 

১. অয়ফদন ঠিে থােয়র 

অয়ফদন প্রাতপ্তয ৩ (তিন) োম য 

তদফয়য ভয়ে।  

২. অয়ফদন ঠিে না থােয়র 

ঘার্তি োগজ যফযায়য জন্য 

িাৎক্ষতিেবায়ফ সভাফাআর, 

সর্তরয়পান, আ-সভআর থফা 

তরতখিত্র ভােয়ভ ংতিষ্ট 

ব্যফােীয়ে ফতি েযা য়ফ। 

১. তনধ যাতযি পযয়ভ অয়ফদন  

২. জািীেিা নদত্র 

৩. সেড রাআয়ন্স (আউতনেন তযলদ/ 

সৌযবা/তটি েয় যায়যন) 

৪. সপ্রয়য ফি যনা ও ভাতরোনা দতরর 

তনধ যাতযি অয়ফদন পযভ 

মুখ্য তযদ যয়েয োম যারে 

সথয়ে তফনামূয়ল্য াওো 

মায়ফ। এছাড়া ার্ 

তধদপ্তয়যয ওয়েফাআর্ 

সথয়েও ডাউনয়রাড েয়য 

ংগ্র েযা মায়ফ। 

৬,০০০/- র্াো সেজাযী 

চারায়নয ভােয়ভ জভা 

প্রদায়নয মূর েত। 

সোডঃ 

১/৪১৩৫/০০০১/২৬৪১ 

 

মুখ্য তযদ যে 

৭৫ এআচ, এভ, এভ সযাড, ার্ 

তধদপ্তয, ময়ায। 

সর্তরয়পান নং- 

০৪২১-৬৫১৩৫ 

E-mail: 

cijutejessore@gmail.com 

মুখ্য তযদ যে 

৭৫ এআচ, এভ, এভ সযাড, 

ার্ তধদপ্তয, ময়ায। 

সর্তরয়পান নং- 

০৪২১-৬৫১৩৫ 

E-mail: 

cijutejessore@gmail.com 

 

 

 
 


