
  

  

  

  

  

  

 

 

মেঘনা মেট্রালিয়াে লিলেট্েড 
(বাাংিাট্েশ মেট্রালিয়াে কট্ে পাট্েশন এে একটি অঙ্গ প্রলিষ্ঠান) 

৫৮, আগ্রাবাে বালিলযিক এিাকা, চট্টগ্রাে। লেএলবএক্স:02333311891-7। www.mpl.gov.bd 

 

 

মেবা প্রোন প্রলিkÖæলি (লেটিট্যনে চাে পাে) 
 

 

১. লিশন ও লেশন 
 
 

লিশন : সুষ্ঠু ব্যবস্থােনাে োধ্যট্ে মেট্শে েব পত্র লনেবলিন্নিাট্ব েেকাে/লবলেলে কর্তপক লনর্ পালেি মূট্ে োনেম্মি মেট্রালিয়াে েট্েে েেবোট্েে োধ্যট্ে মেট্শে জ্বািালন 

লনোেত্তা লনলিিকেি। 

 
লেশন : মেট্রালিয়ােযাি েে ক্রয়, েজুে, লবিেি ও সুষ্ঠু লবেিন ব্যবস্থাে োধ্যট্ে মেশব্যােী জ্বািালন মিট্িে লনেবলিন্ন েেবোে লনলিিকেি। 
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২. প্রলিkÖæZ মেবা েমূে 

২.১) নাগলেক মেবা 

ক্র. 

নাং 
 

মেবাে নাে 

 

মেবা প্রোন েদ্ধলি 

প্রট্য়াযনীয় কাগযেত্র 

 এবাং প্রালিস্থান 

মেবাে মূে এবাং 

েলেট্শার্ েদ্ধলি 

মেবা প্রোট্নে 

েেয়েীো 

োলয়ত্বপ্রাি কে পকিপা 

(নাে, েেবী, ম ান নম্বে ও  ইট্েইি) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ মেট্শে েব পত্র েেকাে লনর্ পালেি মূট্ে 

েঠিক েলেোট্ে  োনেম্মি মেট্রালিয়াে 

েে লনেবলিন্নিাট্ব েেবোে ও লবক্রয় 

লনলিিকেি।  

েেকাে/লবলেলে’ে েলিলে 

অনুযায়ী লডিাে (ট্েট্রাি োম্প)/ 

এট্যন্সী/ প্যাক েট্য়ন্ট লডিাে 

লনট্য়াট্গে োধ্যট্ে।  

মকাম্পালনে প্রর্ান কায পািয়েে েকি 

আঞ্চলিক অল েেমূট্ে োওয়া যায়। 

েেকাে লনর্ পালেি মূট্ে 

অলগ্রে েলেট্শার্ োট্েট্ে 

এবাং চুলি অনুযায়ী 

বাকীট্ি েে েেবোে। 

মক্রিাে 

চালেোনুযায়ী 

মোোাং যেীে উদ্দীন 

মযনাট্েি ম্যাট্নযাে (মার্কেটিং) 

মোবাইি ম ান: ০১৭১১৪৩৩৮১০ 

ইট্েইি:  gmmarketingctgmpl@gmail.com  

এ কক এম আকতার কামাল ক ৌধুরী 

কেপুট কেনার্রল ম্যার্নোর (র্েলে) 

মোবাইি ম ান : ০১৯১২১২৯২২৬                                                                                                               

ইট্েইি:  akmaktermpl@gmail.com 

মোোঃ ওেে  ারুক লেয়াঁজে 

এিালেষ্ট্িাণ্ট মযনাট্েি ম্যাট্নযাে, চট্টগ্রাে 

লেলযওন্যাি অল ে, চট্টগ্রাে। 

মোবাইি ম ান:  ০১৯৫৯৯২৯০০৪ 

ইট্েইি:mplagmctg@gmail.com 

মোোঃ আেোনুি আলেন 

এিালেষ্ট্িাণ্ট মযনাট্েি ম্যাট্নযাে, ঢাকা 

লেলযওন্যাি অল ে, ঢাকা। 

মোবাইি ম ান: ০১৯৫৮০৫০৭০৩  

ইট্েইি: agmsalesmpldhaka@gmail.com  

এে. এম. হাজিবুল্লাহ 

এিালেস্ট্যাণ্ট মযনাট্েি ম্যাট্নযাে, ইনচাযপ 

লেলযওন্যাি অল ে, িগুড়া 

মোবাইি ম ান: ০১৭০৮৪৯৩২২৫ 

ইট্েইি:ইট্েইি:  mmppllaaggmmbbooggrraa@@ggmmaaiill..ccoomm 

এে. এে. জেয়াউর রহমান 

 ম্যাট্নযাে (কেলে) 

ইন ােে, লেলযওন্যাি অল ে, খুিনা 

মোবাইি ম ান: ০১৭০৮৪৯৩২২৮ 

ইট্েইি:  agmkhulnampl@gmail.com 

২ যানবােট্নে ইলিট্নে সুেোে স্বাট্থ প 

আন্তযপালিক োট্নে লুলিট্কন্টস্ েেবোে 

ও লবক্রয় লনলিিকেি। 

লডিাে (ট্েট্রাি োম্প)/ 

এট্যন্সী/ প্যাক েট্য়ন্ট লডিাে/ 

লুব লডিাে লনট্য়াট্গে োধ্যট্ে।  

মকাম্পালনে প্রর্ান কায পািয়েে েকি 

আঞ্চলিক অল েেমূট্ে োওয়া যায়। 

অলগ্রে মূে েলেট্শার্ 

োট্েট্ে েে েেবোে। 

মক্রিাে চালেোনুযায়ী 

৩ এিলে গ্যাে লবক্রয় (লেলিন্ডাে েে) েেকাে/লবলেলে’ে েলিলে 

অনুযায়ী এিলেলয লডিাে 

লনট্য়াট্গে োধ্যট্ে। 

মকাম্পালনে প্রর্ান কায পািয়েে েকি 

আঞ্চলিক অল েেমূট্ে োওয়া যায়। 

েেকাে লনর্ পালেি মূট্ে 

অলগ্রে েলেট্শার্ োট্েট্ে 

এবাং চুলি অনুযায়ী 

বাকীট্ি েে েেবোে। 

মক্রিাে 

চালেোনুযায়ী 

৪ ডাইট্েক্ট লবযট্নে এে োধ্যট্ে েকি 

প্রকাে মেট্রালিয়াে েে ও লুব অট্য়ি 

েেবোে ও লবক্রয় লনলিিকেি। 

  েেকাে/লবলেলে’ে েলিলে 

অনুযায়ী প্রলিেো বালেনী, আর্া-

োেলেক বালেনী, মেিওট্য়, 

লেলডলব,  বন্দে, লেটি কট্ে পাট্েশন 

েে েকি েেকােী মবেেকােী ও 

স্বায়ত্ত্বশালেি প্রলিষ্ঠাট্ন েোেলে 

েে লবক্রয় ।   

মকাম্পালনে প্রর্ান কায পািয়েে েকি 

আঞ্চলিক অল েেমূট্ে োওয়া যায়। 

েেকাে লনর্ পালেি মূট্ে 

অলগ্রে েলেট্শার্ োট্েট্ে 

এবাং চুলি অনুযায়ী 

বাকীট্ি েে েেবোে। 

 

মক্রিাে 

চালেোনুযায়ী 

৫ গ্রােক ও মিািা েয পাট্য় মেট্রালিয়াে 

েে ও লুলিট্কণ্টে েম্পট্কপ যন-

েট্চিনিা তিেী কো েয়। 

েিা, মেলেনাে, লেট্ম্পালযয়াে 

ও লবজ্ঞােন ইিিালেে োধ্যট্ে। 

মকাম্পালন কর্তপক েলেচালিি। লবনামূট্ে েোেলে 

৬ মেট্রালিয়াে েট্েে োন যাচাই। লিলযট্িন্স টিট্েে োধ্যট্ে 

ল লিাং মেশন/এট্যন্ট/প্যাক 

েট্য়ন্ট লডিাে েট্ি মেট্রালিয়াে 

েট্েে নমুনা োংগ্রে, গুিগিোন 

েেীো, েলেোে যাচাইকেি 

ইিিালে। 

মকাম্পালন কর্তপক েলেচালিি। লবনামূট্ে েোেলে 

৭ কালেগেী েোেশ প প্রোন। লুব অট্য়ট্িে প্রট্য়াগ লবলর্, 

মেলোং, কিকােখানায় োংেেি 

েদ্ধলি ও এ োংক্রান্ত  উদ্ভূি  

েেস্যাে  েোর্ান। 

মকাম্পালন কর্তপক েলেচালিি। লবনামূট্ে েোেলে 

 

 

 

mailto:agmkhulnampl@gmail.com
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ক্র. 

নাং 

 

মেবাে নাে 

 

মেবা প্রোন েদ্ধলি 

প্রট্য়াযনীয় কাগযেত্র 

 এবাং প্রালিস্থান 

মেবাে মূে এবাং 

েলেট্শার্ েদ্ধলি 

মেবা প্রোট্নে 

েেয়েীো 

োলয়ত্বপ্রাি কে পকিপা 

(নাে, েেবী, ম ান নম্বে ও  ইট্েইি) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৮ মেলেন লুব লবক্রয় লবলে লেডি ইে, ইউএই এবাং 

লুকঅট্য়ি মেলেন লুলিট্কন্টে 

ইউএই েট্ি েে েেবোট্েে 

িথ্য প্রালি োট্েট্ে অনুট্োলেি 

মেশী, লবট্েশী/লবট্েশগােী 

যাোট্য েেবোে কো েয়। 

মকাম্পালনে প্রর্ান স্থােনাগাে, গুিখাি, 

েট্িঙ্গা, চট্টগ্রাে। 

কলেশট্নে লিলত্তট্ি 

মেলেন লুব েেবোে কো 

েয়। 

েোেলে মো: আবুি মেোয 

এিালেস্ট্যাণ্ট মযনাট্েি ম্যাট্নযাে, এে আই 

মোবাইি ম ান: ০১৭১১৮০৯০১৩ 

ইট্েইি: agmmi.mpl@gmail.com 

মো: োট্শে-উি-আিে 

মডপুটি ম্যাট্নযাে (লশলোং, লডউটি এন্ড মেইে)  

মোবাইি ম ান: ০১৭১৪০৮০৮০৮ 

ইট্েইি:rashedmpl@gmail.com 

৯ কে পকিপা লনট্য়াগ লবলেলে প্রণীত কে পকিপা লনট্য়াগ 

নীজতমালা/জিজিমালা অনুযায়ী 

মন্ত্রণালয়, েিংস্থা ও ককাম্পাজনর 

প্রজতজনজির েমন্বর্য় গঠিত 

জনর্য়াগ কজমটর সুপাজরশ ও   

পরিতীর্ত মকাম্পাজন েলেচািক 

ের্ পে এর অনুর্মাদনক্রর্ম  

কে পকিপা লনট্য়াগ কো েয়। 

আট্বেনেট্ত্রে োট্থ লশক্ষাগি 

মযাগ্যিা, মেশাগি মযাগ্যিা ও 

অলিজ্ঞিাে েনেেত্র েে জনর্য়াগ 

জিজ্ঞজি অনুযায়ী আট্বেন কেট্ি েয়।   

বহুি প্রচালেি যািীয় ও স্থানীয় তেলনক 

েলত্রকায় লনট্য়াগ লবজ্ঞলি প্রকাশ কো 

েয়। 

জিনামূর্ে/জনি োজরত জি 

জেজে/কপ-অে োর্রর  

মাধ্যর্ম 

লনট্য়াগ কজমটর 

জেদ্ধান্ত অনুযায়ী।   
 

 

মোোঃ টপু সুলতান 

মযনাট্েি  ম্যাকনোর  (এই    আর )  

মোবাইি ম ান: ০১৭৭৭৭৭৪৬৯৩ 

ইট্েইি: tsultanmpl@gmail.com 

  

১০ কে পচােী/শ্রলেক লনট্য়াগ মকাম্পালন েলেচািনা ের্ পট্েে 

লনট্ে পশনা অনুযায়ী েন্ত্রিািয়, 

োংস্থা ও মকাম্পালনে প্রলিলনলর্ে 

েেন্বট্য় গঠিি লনট্য়াগ কলেটিে 

সুোলেশ ও  পরিতীর্ত 

মকাম্পাজন েলেচািক ের্ পে এর 

অনুর্মাদনক্রর্ম  কে প ারী/শ্রজমক 

লনট্য়াগ কো েয়। 

 

আট্বেনেট্ত্রে োট্থ লশোগি 

মযাগ্যিা, মেশাগি মযাগ্যিা ও 

অলিজ্ঞিাে েনেেত্র েে জনর্য়াগ 

জিজ্ঞজি অনুযায়ী আর্িদন কেট্ি েয়। 

বহুি প্রচালেি যািীয় ও স্থানীয় তেলনক 

েলত্রকায় লনট্য়াগ লবজ্ঞলি প্রকাশ কো 

েয়। 

জিনামূর্ে/জনি োজরত জি 

জেজে/কপ-অে োর্রর  

মাধ্যর্ম 

লনট্য়াগ কজমটর 

জেদ্ধান্ত অনুযায়ী।   
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২.২) প্রালিষ্ঠালনক মেবা 
 

ক্র. 

নাং 

 

মেবাে নাে 
 

মেবা প্রোন েদ্ধলি 
প্রট্য়াযনীয় কাগযেত্র 

 এবাং প্রালিস্থান 

মেবাে মূে এবাং 

েলেট্শার্ েদ্ধলি 
মেবা প্রোট্নে েেয়েীো োলয়ত্বপ্রাি কে পকিপা 

(নাে, েেবী, ম ান নম্বে ও  ইট্েইি) 
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ লডিাে (ল লিাং মেশন) লনট্য়াগ আগ্রেী প্রলিষ্ঠাট্নে প্রট্য়াযনীয় 

ডকুট্েন্টেে আট্বেনেত্র গ্রেট্িে েে 

েেকাে প্রিীি মগট্যট্েে আট্িাট্ক 

োঠ েয পাট্য়ে কে পকিপা কর্তপক োইে 

েলেেশ পন পূব পক প্রলিট্বেন প্রস্তুি কো 

েয়। উি প্রলিট্বেট্ন ল লিাং মেশন 

স্থােন োংক্রান্ত নীলিোিাে োট্থ 

োংগলিপূি প প্রস্তাব থাকট্ি  

মকাম্পালনে েলেচািক ের্ পে েিায় 

অনুট্োেট্নে যন্য উেস্থােন কো 

েয়। েলেচািক ের্ পট্েে অনুট্োেট্নে 

লিলত্তট্ি চূড়ান্ত অনুট্োেট্নে যন্য  

লবলেলে-মি মপ্রেি কো েয়। োংস্থা 

কর্তপক অনুট্োেন প্রোট্নে িালেখ 

মথট্ক ০৭ (োি) লেট্নে েট্ধ্য 

মকাম্পালন কর্তপক প্রচলিি 

লবলর্লবর্াট্নে আওিায় মিোে অব 

ইনট্েন্ট (LOI )প্রোন কো েয়। 

োংস্থাে চৃড়ান্ত অনুট্োেট্নে মেড় 

বছট্েে েট্ধ্য নকঁশা অনুযায়ী লনে পাি 

কায েম্পােন পূব পক  স্থানীয় মযিা 

প্রশােক েট্ি অনােলত্ত েনে গ্রেি, 

মেট্রালিয়াে েজুে িাইট্েন্স গ্রেি, 

েলেট্বশ ছাড়েত্র,  ায়াে িাইট্েন্স 

এবাং েড়ক ও যনেে লবিাগ েট্ি 

প্রট্য়াযনীয় অনুেলি গ্রেিেে ল লিাং 

মেশনটি বালিলযিকিাট্ব চালুে যন্য 

মকাম্পালন বোবট্ে আট্বেট্নে 

মপ্রলেট্ি লডিােশীে লনট্য়াগেত্র 

প্রোন কো েয়। লডিােশীে 

প্রোনকািীন েেট্য় মকাম্পালন ও 

ল লিাং মেশন োলিট্কে োট্থ 

লেট্েি লডিােশীে চুলিনাো েম্পােন 

কো েয়।  

আগ্রেী প্রলিষ্ঠাট্নে আলথ পক স্বিিিাে 

েনে, মরড িাইট্েন্স, টিআইএন 

োটি পল ট্কে (লবগি দুই বছট্েে প্রলি 

বছে কেেট্ে ৫০,০০০ (েঞ্চাশ োযাে 

োকা) ব্যলি েয পাট্য় আয়কে প্রোট্নে 

িথ্য েম্বলিি আয়কে লবিাট্গে 

প্রিিয়নেত্র), োইে প্লান, ১০ কলে মি-

আউে প্লান, মেৌযা ম্যাে, প্রস্তালবি 

যলেে েলিট্িে েিিালয়ি কলে, 

আট্বেনকােীে েিিালয়ি ছলব, 

নাগলেকত্ব েনট্েে কলে এবাং চালেি 

েকি ডকুট্েণ্টস্/িথ্য েেকাট্ে 

ব্যবস্থােনা েলেচািক বোবট্ে আট্বেন 

কেট্ি েয়। লেটি কট্ে পাট্েশন বা মযিা 

শেে এবাং মেৌে এিাকায় প্রস্তালবি 

ল লিাং মেশন প্রাঙ্গট্িে েম্মুখিাট্গে 

তেঘ পি নুিনিে ২৫ লেোে এবাং যলেে 

েলেোি নুিনিে ২৬ শিক েট্ি েট্ব। 

েড়ক বা েোেড়ক, অনুট্োলেি বাে 

বা রাক োলে পনাি এবাং ম লেঘাে 

এিাকায় প্রস্তালবি ল লিাং মেশন 

প্রাঙ্গট্িে েম্মুখিাট্গে তেঘ পি নুিনিে 

৪৫ লেোে এবাং যলেে েলেোি 

নুিনিে ৫০ শিক েট্ি েট্ব।  

লডিাে (ল লিাং মেশন) 

এে মেট্ত্র লডলড/ট্ে-

অড পাট্েে োধ্যট্ে ৩.০০ 

িে  োকা যাোনি 

লেট্েট্ব গ্রেি কো েয়। 

 

 

 

 

ক) আট্বেনেত্র প্রালিে 

েে োঠ েয পাট্য়ে 

কে পকিপাে োধ্যট্ে ৩০ 

(লত্রশ) লেট্নে েট্ধ্য 

মেড অল ট্ে 

প্রলিট্বেন মেশ কো 

েয়। 

 

খ) োঠ েয পাট্য়ে 

কে পকিপাে প্রলিট্বেন 

ল লিাং মেশন 

স্থােট্নে অনুকূট্ি না 

েট্ি িা ৭ (োি) 

লেট্নে েট্ধ্য 

আট্বেনকােীট্ক 

অবলেি কো েয়।  

 

গ) প্রলিট্বেন ল লিাং 

মেশন স্থােট্নে 

অনুকূট্ি েট্ি ৩০ 

(লত্রশ) লেট্নে েট্ধ্য 

মকাম্পালনে েলেচািক 

ের্ পে েিায় উেস্থােন 

কো েয়।  

ঘ) েলেচািক ের্ পট্েে 

অনুট্োেট্নে েে 

দ্রুিিে েেট্য় চুড়ান্ত 

অনুট্োেট্নে যন্য 

লবলেলেট্ি মপ্রেি কো  

েয়। 

মোোাং যেীে উদ্দীন 

মযনাট্েি ম্যাট্নযাে (মার্কেটিং) 

মোবাইি ম ান: ০১৭১১৪৩৩৮১০ 

ইট্েইি: gmmarketingctgmpl@gmail.com  

 

এ কক এম আকতার কামাল ক ৌধুরী 

কেপুট কেনার্রল ম্যার্নোর (র্েলে) 

মোবাইি ম ান: ০১৯১২১২৯২২৬ 

ইট্েইি: akmaktermpl@gmail.com 
 

মোোঃ ওেে  ারুক লেয়াঁজে 

এিালেস্ট্যাণ্ট মযনাট্েি ম্যাট্নযাে, চট্টগ্রাে 

লেলযওন্যাি অল ে, চট্টগ্রাে। 

মোবাইি ম ান:  ০১৯৫৯৯২৯০০৪ 

ইট্েইি:mplagmctg@gmail.com 
 

মোোঃ আেোনুি আলেন 

এিালেস্ট্যাণ্ট মযনাট্েি ম্যাট্নযাে, ঢাকা 

লেলযওন্যাি অল ে, ঢাকা। 

মোবাইি ম ান:  ০১৯৫৮০৫০৭০৩ 

ইট্েইি: agmsalesmpldhaka@gmail.com  

এে. এম. হাজিবুল্লাহ 

এিালেস্ট্যাণ্ট মযনাট্েি ম্যাট্নযাে, ইনচাযপ 

লেলযওন্যাি অল ে, িগুড়া 

মোবাইি ম ান: ০১৭০৮৪৯৩২২৫ 

ইট্েইি:ইট্েইি:  mmppllaaggmmbbooggrraa@@ggmmaaiill..ccoomm 

এে. এে. জেয়াউর রহমান 

 ম্যাট্নযাে (কেলে) 

ইন ােে, লেলযওন্যাি অল ে, খুিনা 

মোবাইি ম ান: ০১৭০৮৪৯৩২২৮ 

ইট্েইি:  agmkhulnampl@gmail.com 
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ক্র. 

নাং 

 

মেবাে নাে 
 

মেবা প্রোন েদ্ধলি 
প্রট্য়াযনীয় কাগযেত্র 

 এবাং প্রালিস্থান 

মেবাে মূে এবাং েলেট্শার্ 

েদ্ধলি 
মেবা প্রোট্নে েেয়েীো োলয়ত্বপ্রাি কে পকিপা 

(নাে, েেবী, ম ান নম্বে ও  ইট্েইি) 
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬)  (৭)  

২ এট্যন্সী/প্যাক েট্য়ণ্ট লডিাে/ 

এিলেলয লডিাে লনট্য়াগ 

আগ্রেী প্রলিষ্ঠাট্নে আট্বেনেত্র গ্রেট্িে 

েে লবলেলে প্রিীি নীলিোিাে আট্িাট্ক 

োঠ েয পাট্য়ে কে পকিপা কর্তপক োইে 

েলেেশ পনপূব পক প্রলিট্বেন প্রস্তুি কো 

েয়। উি প্রলিট্বেন লডিােশীে প্রোট্নে 

অনুকূট্ি েট্ি মযনাট্েি ম্যাট্নযাে 

(োট্কপটিাং) এে সুোলেশক্রট্ে ব্যবস্থােনা 

েলেচািক কর্তপক লনট্য়াগ প্রোন কো 

েয়। োঠ েয পাট্য়ে কে পকিপাে প্রলিট্বেন 

লডিােশীে প্রোট্নে অনুকূট্ি না েট্ি িা 

৭ (োি) লেট্নে েট্ধ্য আট্বেনকােীট্ক 

অবলেি কো েয়।  

আগ্রেী প্রলিষ্ঠাট্নে ব্যাাংক স্বিিিাে 

েনে, মরড িাইট্েন্স, টিআইএন 

োটি পল ট্কে, মেট্রালিয়াে েজুে 

িাইট্েন্স, মেিে েট্য়ট্ণ্টে মি-আউে প্লান,  

আট্বেনকােীে েিিালয়ি ছলব, নাগলেকত্ব 

েনট্েে কলে এবাং চালেি েকি ডকুট্েণ্ট/ 

িথ্য েেকাট্ে ব্যবস্থােনা েলেচািক 

বোবট্ে আট্বেন কেট্ি েয় ।    

ক) এট্যন্সী/ প্যাক েট্য়ণ্ট 

লডিাে এে যন্য লেটি 

কট্ে পাট্েশন এবাং মেৌেেিা 

এিাকায় ৫০,০০০/- োকা 

এবাং অন্যান্য অঞ্চট্িে মেট্ত্র 

৩০,০০০/- োকা  লডলড/ মে-

অড পাট্েে োধ্যট্ে যাোনি 

লেট্েট্ব গ্রেি কো েয়। 

খ) এিলেলয লডিাে এে যন্য 

েকি মেট্ত্র ৫০,০০০/- োকা  

লডলড/ মে-অড পাট্েে োধ্যট্ে 

যাোনি লেট্েট্ব গ্রেি কো 

েয়। 

ক) আট্বেনেত্র প্রালিে েে 

োঠ েয পাট্য়ে কে পকিপাে 

োধ্যট্ে ৩০ (লত্রশ) লেট্নে 

েট্ধ্য প্রর্ান কায পািট্য় 

প্রলিট্বেন মেশ কো েয়। 

 

খ) োঠ েয পাট্য়ে প্রলিট্বেন 

লডিােশীে প্রোট্নে 

অনুকূট্ি েট্ি ৩০ (লত্রশ) 

লেট্নে েট্ধ্য ব্যবস্থােনা 

েলেচািক কর্তপক লডিাে 

লেট্েট্ব লনট্য়াগ েত্র প্রোন 

কো েয়।  

ক্রলেক নম্বে ১ এে অনুরুে। 

৩ (ক) ডাইট্েক্ট লবযট্নে এে 

আওিায় জ্বািালন তিি ও 

লুলিট্কন্টস্ লবক্রয় 

আগ্রেী প্রলিষ্ঠানট্ক স্ব-স্ব মিোে মেড 

প্যাট্ড ব্যবস্থােনা েলেচািক বোবট্ে 

মরড িাইট্েন্স, লবট্ফােক িাইট্েন্স, 

ব্যাাংক স্বিিিাে েনে, টিআইএন, 

আইলড কাড প, এ লবলেলেআই এে 

েনেেট্ত্রে কলে এবাং েকি চালেি 

ডকুট্েন্টেে আট্বেন কেট্ি েয়। 

মকাম্পালনে প্রর্ান কায পািয়েে েকি 

আঞ্চলিক অল ে েমূট্ে োওয়া যায়। 

 

অলগ্রে মূে েলেট্শার্ 

োট্েট্ে েে েেবোে 

কো েয়। 

 

মক্রিাে চালেোনুযায়ী। ক্রলেক নম্বে ১ এে অনুরুে। 

৪ (খ) ডাইট্েক্ট লবযট্নে এে 

আওিায় লবটুলেন লবক্রয় 

লবলেলে কর্তপক মকাম্পালনে অনুকূট্ি 

বোদ্দকৃি গ্রােট্কে লনকে েট্ি 

আট্বেনেত্র গ্রেট্িে েে কায পাট্েশ 

প্রোনকােী প্রলিষ্ঠান েট্ি যাচাই পূব পক 

লবটুলেন েেবোে কো েয়।  

মকাম্পালনে প্রর্ান কায পািয়েে েকি 

আঞ্চলিক অল ে েমূট্ে োওয়া যায়। 

 

অলগ্রে মূে েলেট্শার্ 

োট্েট্ে েে েেবোে 

কো েয়। 

 

কায পাট্েশ অনুযায়ী। মোোাং যেীে উদ্দীন 

মযনাট্েি ম্যাট্নযাে (মার্কেটিং) 

মোবাইি ম ান: ০১৭১১৪৩৩৮১০ 

ইট্েইি:gmmarketingctgmpl@gmail.com  
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২.৩) অভ্যন্তরীণ মেবা 
 

ক্র. 

নাং 

 

মেবাে নাে 
 

মেবা প্রোন েদ্ধলি 
প্রট্য়াযনীয় কাগযেত্র 

 এবাং প্রালিস্থান 

মেবাে মূে এবাং েলেট্শার্ 

েদ্ধলি 
মেবা প্রোট্নে েেয়েীো োলয়ত্বপ্রাি কে পকিপা 

(নাে, েেবী, ম ান নম্বে ও  ইট্েইি) 
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬)  (৭)  

১ েট্োন্নলি কে পকিপা/ কে পচােী/ শ্রলেকট্েে েট্োন্নলিে মেট্ত্র 

মকাম্পালনে েলেচািক ের্ পে ও লবলেলে অনুট্োলেি 

েট্োন্নলি নীলিোিা অনুযায়ী শূে েট্ে েট্োন্নলি 

প্রোন কো েয়। কে পকিপাট্েে েট্োন্নলিে মেট্ত্র 

মযষ্ঠিিা, লশোগি মযাগ্যিা, কে পকাি ও চাকুেীে  

মেকড প/ শৃঙ্খিাযলনি আচেি মূোয়ন কো েয়। 

এছাড়া কে পচােী/শ্রলেকট্েে মেট্ত্র মযষ্ঠিিা ও 

কে পেেিা মূোয়ন কো েয়। 

কে পকিপাট্েে ৩ বছে এবাং 

শ্রলেক-কে পচােীট্েে ৩ বছট্েে 

বালর্ পক মগােনীয় প্রলিট্বেন। 

লবনামূট্ে। োংলিষ্ট্ েট্ে সুলনলে পষ্ট্ 

মেয়াে পূলিপট্ি। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মোোঃ টপু সুলতান 

মযনাট্েি  ম্যাকনোর  (এই    আর )  

মোবাইি ম ান: ০১৭৭৭৭৭৪৬৯৩ 

ইট্েইি: tsultanmpl@gmail.com 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২ অলযপি/ তনলেলত্তক/ অসুস্থিা/ 

েীঘ প মেয়ােী অসুস্থিা/ 

োর্তত্বকািীন ছুটি 

মকাম্পালনে ছুটি লবলর্োিা অনুোট্ে ছুটিে 

অনুট্োেন মেওয়া েয়। 

লনলে পষ্ট্ ছুটিে  েট্ে আট্বেন 

োওয়াে েে ছুটিে অনুট্োেন 

মেওয়া েয়। 

লবনামূট্ে। ছুটি  অনুট্োেনকােী  

কর্তপেট্েে  অনুট্োেন  

োট্েট্ে।  

৩ বলেোঃ বাাংিাট্েশ (অলযপি/ 

লশো) ছুটি েঞ্জুে 

ক) মকাম্পালনে ছুটি লবলর্োিা এবাং েেকাে 

কর্তপক েেট্য় েেট্য় যালেকৃি লবট্েশ ভ্রেট্িে 

অনুেলি োংক্রান্ত প্রজ্ঞােন অনুোট্ে 

কে পকিপাট্েে মেট্ত্র ব্যবস্থােনা কর্তপেে 

সুোলেশক্রট্ে লবলেলে এবাং েন্ত্রিািট্য়ে 

অনুট্োেন োট্েট্ে ছুটি েঞ্জুে কো েয়। 

খ) শ্রলেক/ কে পচােীট্েে মেট্ত্র ব্যবস্থােনা 

কর্তপেট্েে সুোলেশক্রট্ে লবলেলে’ে অনুট্োেন 

োট্েট্ে ছুটি েঞ্জুে কো েয়। 

োো কাগট্য ছুটিে আট্বেন 

এবাং অনুট্োলেি অলযপি ছুটি 

অনুট্োেট্নে  েে এে কলেেে 

অন্যান্য চালেি িথ্যালেে কলে। 

  

লবনামূট্ে। ব্যবস্থােনা কর্তপেে 

/লবলেলে/ েন্ত্রিািট্য়ে  

অনুট্োেন োট্েট্ে। 

৪ িলবষ্য িেলবট্ি মকাম্পালনে 

অনুোন 

মেঘনা মেট্রালিয়াে প্রলিট্ডণ্ট  ান্ড নীলিোিা 

অনুযায়ী কলিলবউোেী লেট্ষ্ট্ে এ কে পকিপা ও 

শ্রলেক/ কে পচােীট্েে স্ব-স্ব মূি মবিট্নে ১০% 

োট্ে িলবষ্য িেলবট্ি মকাম্পালন কর্তপক যো 

কো েয়।    

লনি োজরত  েট্ে আট্বেন কেট্ি 

েয়।  

লবনামূট্ে। কে পকিপা ও  কে পচােীট্েে 

মেট্ত্র  চাকুেী  ৩  োে 

এবাং  শ্রলেকট্েে  মেট্ত্র 

চাকুেী  ৬  োে 

েট্ন্তার্যনক অলিবালেি  

েট্ি  িলবষ্য  িেলবট্ি  

েেস্য  েন।  

৫ গ্রিাচুইটি  কে পকিপা ও শ্রলেক/ কে পচােীট্েে চাকুেীকাি 

মশট্র্ িাো মকাম্পালনে গ্রিাচুইটি নীলিোিা 

অনুযায়ী সুলবর্া মেট্য় থাট্ক। 

মকাম্পালন কর্তপক েলেট্শালর্ি 

েয়। 

মচট্কে োধ্যট্ে েলেট্শার্ 

কো েয়।  
স্বল্পিে েেট্য়ে েট্ধ্য। 



  

  

-৭- 

  

  

  

  

ক্র. 

নাং 

 

মেবাে নাে 

 

মেবা প্রোন েদ্ধলি 

প্রট্য়াযনীয় কাগযেত্র 

এবাং প্রালিস্থান 

মেবাে মূে এবাং েলেট্শার্ 

েদ্ধলি 

মেবা প্রোট্নে েেয়েীো োলয়ত্বপ্রাি কে পকিপা 

(নাে, েেবী, ম ান নম্বে ও  ইট্েইি) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৬ গৃে লনে পাি স্কীে কে পকিপা ও শ্রলেক/ কে পচােীগি মকাম্পালনে 

গৃে লনে পাি স্কীট্েে আওিায় োংলিষ্ট্ কলেটিে 

সুোলেশক্রট্ে ব্যবস্থােনা কর্তপেট্েে অনুট্োেন 

োট্েট্ে যলে ক্রয় ও িাোট্ি গৃে লনে পাি/ 

ফ্ল্িাে ক্রট্য়ে যন্য ঋি সুলবর্া মেট্য় থাট্ক। 

লনলে পষ্ট্  েট্ে আট্বেন কেট্ি 

েয়। 

কে পকিপা ও কে পচােীো 

যথাক্রট্ে লেউলনলেপ্যাি 

এিাকাে লিিে ১০.০০ ও 

৮.০০ িক্ষ োকা এবাং 

লেউলনলেপ্যাি এিাকাে 

বাইট্ে ৮.০০ ও ৬.০০ িক্ষ 

োকা ঋি লেট্েট্ব মেট্য় 

থাট্ক। মচট্কে োধ্যট্ে ইো 

েলেট্শার্ কো েয়। 

স্বল্পিে েেট্য়ে েট্ধ্য।  

 

 

 

 

মোোঃ টপু সুলতান 

মযনাট্েি  ম্যাকনোর  (এই    আর )  

মোবাইি ম ান: ০১৭৭৭৭৭৪৬৯৩ 

ইট্েইি: tsultanmpl@gmail.com 

 

৭ গাড়ী ক্রয় ঋিোন স্কীে কে পকিপাগি মকাম্পালনে গাড়ী ক্রয় ঋিোন 

স্কীট্েে আওিায় োংলিষ্ট্ কলেটিে 

সুোলেশক্রট্ে ব্যবস্থােনা কর্তপেট্েে অনুট্োেন 

োট্েট্ে গাড়ী ক্রট্য়ে যন্য ঋি সুলবর্া মেট্য় 

থাট্ক। 

লনলে পষ্ট্  েট্ে আট্বেন কেট্ি 

েয়। 

গাড়ী ক্রয় ঋিোন স্কীট্েে 

আওিায় কে পকিপাগি মগ্রড 

মিট্ে ১০.০০ িক্ষ হর্ত 

২০.০০ িক্ষ োকা ঋি সুলবর্া 

মেট্য় থাট্ক।  মচট্কে োধ্যট্ে 

ইো েলেট্শার্ কো েয়।  

স্বল্পিে েেট্য়ে েট্ধ্য। 

৮ মোেে োইট্কি ক্রয় ঋিোন 

স্কীে 

শ্রলেক/কে পচােীগি মকাম্পালনে মোেে 

োইট্কি ক্রয় ঋিোন স্কীট্েে আওিায় োংলিষ্ট্ 

কলেটিে সুোলেশক্রট্ে ব্যবস্থােনা কর্তপেট্েে 

অনুট্োেন োট্েট্ে মোেে োইট্কি ক্রট্য়ে 

যন্য ঋি সুলবর্া মেট্য় থাট্ক। 

 

লনলে পষ্ট্  েট্ে আট্বেন কেট্ি 

েয়। 

মোেে োইট্কি ক্রয় ঋিোন 

স্কীট্েে আওিায় শ্রলেক-

কে পচােীগি ১,২০,০০০ োকা 

ঋি সুলবর্া মেট্য় থাট্ক।  

মচট্কে োধ্যট্ে ইো েলেট্শার্ 

কো েয়। 

স্বল্পিে েেট্য়ে েট্ধ্য। 
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৩)  অলিট্যাগ ব্যবস্থােনা েদ্ধলি (GRS) : 

      মেবা প্রালিট্ি অেন্তুষ্ট্ েট্ি োলয়ত্বপ্রাি কে পকিপাে েট্ঙ্গ মযাগাট্যাগ করুন। লিলন েোর্ান লেট্ি ব্যথ প েট্ি লনট্নাি েদ্ধলিট্ি মযাগাট্যাগ কট্ে আেনাে েেস্যা অবলেি করুন।  

ক্রলেক নাং কখন মযাগাট্যাগ কেট্বন কাে েট্ঙ্গ মযাগাট্যাগ কেট্বন মযাগাট্যাট্গে ঠিকানা লনষ্পলত্তে েেয়েীো 

১ োলয়ত্বপ্রাি কে পকিপা েোর্ান লেট্ি 

অোেগ েট্ি 

কিাকাল পর্য়ন্ট কে পকিপা েনাি করো কমাোঃ জরয়ােউজিন 

ককাম্পাজন েজ ি 

মোবাইি ম ান: ০১৯৫৯-৯২৯০০১ 

ইট্েইি: rezaujjal@gmail.com 

অলিট্যাগ প্রলিকাে ব্যবস্থা োংক্রান্ত 

লনট্ে পলশকা – ২০১৫ (েলেোলযপি 

২০১৮) –এে েেয়েীো অনুযায়ী। 

২ কিাকাল পর্য়ন্ট  কে পকিপা েোর্ান লেট্ি 

অোেগ েট্ি 

অলিট্যাগ লনষ্পলত্ত কে পকিপা 

(অজনক) 

যনাব মোোঃ োসুদুে েেোন 

ম্যাট্নলযাং ডাইট্েক্টে  

মোবাইি ম ান: ০১৭১১-৪৩৩৮০৪ 

ইট্েইি:md@mpl.gov.bd 

” 

৩ অলিট্যাগ লনষ্পলত্ত কে পকিপা লনলে পষ্ট্ েেট্য় 

েোর্ান লেট্ি অোেগ েট্ি 
আজপল কে পকিপা যনাব মুেম্মে আশো  মোট্েন 

েলচব 

মোবাইি ম ান: ০১৭৫৫-৫৮৭৬২৪ 

ইট্েইি:secretary@bpc.gov.bd 

” 

-৮- 
 

৪) আেনাে কাট্ছ আোট্েে প্রিিাশা : 
 

ক্রলেক নাং প্রলিশ্রুি/কালঙ্খি মেবা প্রালিে িকক্ষ কেিীয় 

১ লনর্ পালেি  েট্ে েম্পূি পিাট্ব পূেিকৃি আট্বেন যো প্রোন। 

২ েঠিক োধ্যট্ে প্রট্য়াযনীয় ল ে েলেট্শার্ কো। 

৩ োক্ষামিে যন্য লনর্ পালেি েেট্য়ে পূট্ব পই উেলস্থি থাকা। 

 

mailto:rezaujjal@gmail.com

