
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

অর্ থ মন্ত্রণালয় 

অর্ থনৈততক সম্পকথ তবভাগ 

(www.erd.gov.bd) 

 

তসটিদজৈস চার্ থার 

১) তভশৈ ও তমশৈঃ  

 

তভশৈঃ সুষম ও টর্কসই আর্ থ-সামাতজক উন্নয়ৈ। 

তমশৈঃ  ববদেতশক সহায়তার সুষ্ঠ ুব্যবস্থাপৈা এবাং উন্নয়ৈ সহদ াতগদের সদে সম্পকথ টজারোরকরদণর মাধ্যদম জাতীয় উন্নয়ৈ টকৌশল বাস্তবায়দৈ সহায়তা। 

 

২) প্রততশ্রুত টসবাসমূহঃ 

 

২.১) ৈাগতরক টসবাঃ 

ক্রঃ

ৈাং 

টসবার ৈাম টসবা প্রোৈ পদ্ধতত প্রদয়াজৈীয় কাগজপত্র এবাং প্রাতিস্থাৈ টসবার 

মূল্য এবাং 

পতরদশাধ 

পদ্ধতত 

টসবা 

প্রোদৈর 

সময়সীমা 

োতয়ত্বপ্রাি কম থকতথা (ৈাম, পেতব, 

ট াৈৈম্বর ও ইদমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ তবদেদশ অধ্যয়দৈর সুদ াগ: 

১। টজতিএস প্রকদের আওতায় 

মাস্টাস থ তিগ্রী টকাদস থ অধ্যয়দৈর 

সুদ াগ 

২। AusAID টপ্রাগ্রাদমর 

আওতায় স্নাতক/মাস্টাস থ তিগ্রী 

টকাদস থ অধ্যয়দৈর সুদ াগ 

-বেতৈক পতত্রকায় ও সাংতিষ্ট 

মন্ত্রণালদয়র ওদয়বসাইদর্ তবজ্ঞাপৈ 

প্রচাদরর মাধ্যদম আদবেৈ সাংগ্রহ 

-আদবেৈ  াচাই বাছাই করণ 

-সুতৈতে থষ্ট টবাদি থর মাধ্যদম সাক্ষাৎকার 

গ্রহণ 

-চূড়ান্ত প্রার্ী তৈব থাচৈ 

প্রদয়াজৈীয় কাগজপত্র: 

-আদবেৈ তৈদে থতশকা ও টরাতশওদর উতিতিত শতথ 

টমাতাদবক 

প্রাতিস্থাৈ:-অর্ থনৈততক সম্পকথ তবভাগ 

(www.erd.gov.bd) 

- জাপাৈ ইন্টারন্যাশৈাল টকা-অপাদরশৈ টসন্টার 

(জাইস) 

(http://jdsscholarship.org/) 

অদেতলয়া হাইকতমশৈ 

www.ausaid.gov.bd  

-সাংতিষ্ট মন্ত্রণালয় ও স্ব স্ব ওদয়বসাইর্ 

তবৈামূদল্য আদবেদৈর 

সময়সীমা 

অনু ায়ী 

১. উপ সতচব, জাপাৈ ৪ অতধশািা, 

ট াৈঃ৯১৪৫৪৬৯  

ইদমইল: ds-japan4@erd.gov.bd         

২. যুগ্ম সতচব, এ এন্ডএ , ট াৈঃ 

৯১১৯৪৫৮  

ইদমইল:  

js-fandf@erd.gov.bd   

২ তবদেদশ অধ্যয়দৈর জন্য  াতায়াত 

সুতবধা অন্তর্ভ থক্ত ৈয় এরুপ বৃতিপ্রাি 

তশক্ষার্ীদের  াতায়াত ব্যয় 

তৈব থাদহর তৈতমি সুইতিস ট্রাস্ট 

 ান্ড হদত সহায়তা প্রোৈ 

-তবজ্ঞাপদৈর মাধ্যদম আদবেৈ গ্রহণ 

-আদবেৈ  াচাই বাছাই করণ 

-বাাংলাদেশ-সুইদিৈ ট্রাস্ট  ান্ড কতমটি 

কর্তথক অনুদমােৈ 

-চূড়ান্ত  তশক্ষার্ী তৈব থাচৈ 

-ভ্রমৈ মঞ্জুতরর টচক হস্তান্তর 

প্রদয়াজৈীয় কাগজপত্র: 

-তশক্ষা প্রততষ্ঠাদৈ ভততথ এবাং বৃতি সাংক্রান্ত 

কাগজপত্র 

-IELTS /TOEFL টকারকাি থ 

- তশক্ষাগত ট াগ্যতার সৈে 

-ৈাগতরক সৈে/ জাতীয় পতরচয়পত্র 

তবৈামূদল্য তবজ্ঞাপদৈ 

উতিতিত 

সময় 

যুগ্ম-সতচব, এ এন্ডএ   ট াৈ: ৯১১৯৪৫৮ 

ইদমইল:  

js-fandf@erd.gov.bd   

http://www.erd.gov.bd/
http://www.erd.gov.bd/
http://jdsscholarship.org/
http://www.ausaid.gov.bd/
mailto:ds-japan4@erd.gov.bd
mailto:js-fandf@erd.gov.bd
mailto:js-fandf@erd.gov.bd
mailto:js-fandf@erd.gov.bd


ক্রঃ

ৈাং 

টসবার ৈাম টসবা প্রোৈ পদ্ধতত প্রদয়াজৈীয় কাগজপত্র এবাং প্রাতিস্থাৈ টসবার 

মূল্য এবাং 

পতরদশাধ 

পদ্ধতত 

টসবা 

প্রোদৈর 

সময়সীমা 

োতয়ত্বপ্রাি কম থকতথা (ৈাম, পেতব, 

ট াৈৈম্বর ও ইদমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 প্রাতিস্থাৈ:-অর্ থনৈততক সম্পকথ তবভাগ 

(www.erd.gov.bd) 

http://bstf.erd.gov.bd     

 

২.২) প্রাততষ্ঠাতৈক টসবাঃ 

ক্রঃৈাং টসবার ৈাম টসবা প্রোৈ পদ্ধতত প্রদয়াজৈীয় কাগজপত্র এবাং প্রাতিস্থাৈ টসবার 

মূল্য এবাং 

পতরদশাধ 

পদ্ধতত 

টসবা 

প্রোদৈর 

সময়সীমা 

োতয়ত্বপ্রাি কম থকতথা (ৈাম, পেতব, 

ট াৈৈম্বর ও ইদমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 

 

 

১ 

 

 

 

প্রকে প্রস্তাব সম্পতকথত টসবা   

-তবতভন্ন মন্ত্রণালয় ও তবভাদগর চাতহো 

মদত প্রাি প্রকে প্রস্তাব  াচাই 

-অনুদমাতেত তপতিতপতপ’সহ  র্া র্ 

কর্তথপদক্ষর অনুদমােৈ 

-উন্নয়ৈ সহদ াগী টেশ/সাংস্থার তৈকর্ 

অর্ থায়দৈর প্রস্তাব টপ্ররণ 

-অর্ থায়ৈ চূড়ান্তকরণ  

- অর্ থ সহায়তার উৎস তৈতিত হদল 

সাংতিষ্টদের তা অবতহতকরণ 

প্রদয়াজৈীয় কাগজপত্র: 

-পতরকেৈা কতমশদৈর ৈীততগত অনুদমােৈ 

-প্রকে সাংক্রান্ত কাগজপত্র 

-িসড়া আতর্ থকচুতক্ত                          

প্রাতিস্থাৈঃ পতরকেৈা কতমশৈ 

-সাংতিষ্ট মন্ত্রণালয়/তবভাগ 

-অর্ থনৈততক সম্পকথ তবভাগ 

(www.erd.gov.bd) 

 

 

তবৈামূদল্য 

 

 

৪ মাস 

 

 

উপসতচব, সমন্বয়-৩ অতধশািা, 

ট াৈঃ ৯১৩৫৬৮৯,  

ইদমইলঃ 

ds-cord3@erd.gov.bd   

 

২ 

তবতভন্ন উন্নয়ৈ সহদ াগী 

টেশ/সাংস্থার সাদর্ অর্ থনৈততক 

সহদ াতগতা টজারোরকরণ 

-পত্র ট াগাদ াগ 

-ইদলক্ট্রতৈক ট াগাদ াগ 

-সভা 

-টসতমৈার 

-ওয়াকথসপ ইতযাতে 

প্রদয়াজৈ অনুসাদর  

 

তবৈামূদল্য 

 

 

চাতহো মদত 

 

উপ-প্রধাৈ, টিদভলপদমন্ট 

ইদ তিভদৈস অনুতবভাগ,  

ট াৈঃ ৯১৮০৬২২ 

 

 

৩ 

 

 

প্রকদে অর্ থায়ৈ facilitate 

করার জন্য উন্নয়ৈ সহদ াগীদের 

প্রদয়াজৈীয় সহায়তা করা 

-তপ্র-এযদপ্রইজাল 

-এযদপ্রইজাল 

-টপ্রাগ্রাতমাং তমশদৈর সদে সভা 

-আন্তঃমন্ত্রৈালয় সভা 

-টৈদগাতশদয়শৈ 

-অর্ থায়ৈ প্রস্তাদব সরকাদরর সম্মতত 

জ্ঞাপৈ 

প্রদয়াজৈীয় কাগজপত্র: 

-সম্ভাব্যতা  াচাই প্রততদবেৈ (Feasibility 

Test Report)  

-পতরকেৈা কতমশদৈর ৈীততগত অনুদমােৈপত্র 

-Environmental Impact সাংক্রান্ত 

প্রততদবেৈ 

-তবতভন্ন সভার কা থতববরণী 

 

 

 

তবৈামূদল্য 

 

 

 

৯ মাস 

 

 

যুগ্ম-সতচব, তবশ্বব্যাাংক-৫ অতধশািা, 

ট াৈঃ ৯১৪৫৪৬২, ইদমইলঃ 

js-wb5@erd.gov.bd  

http://www.erd.gov.bd/
http://bstf.erd.gov.bd/
http://www.erd.gov.bd/
mailto:ds-cord3@erd.gov.bd
mailto:js-wb5@erd.gov.bd


ক্রঃৈাং টসবার ৈাম টসবা প্রোৈ পদ্ধতত প্রদয়াজৈীয় কাগজপত্র এবাং প্রাতিস্থাৈ টসবার 

মূল্য এবাং 

পতরদশাধ 

পদ্ধতত 

টসবা 

প্রোদৈর 

সময়সীমা 

োতয়ত্বপ্রাি কম থকতথা (ৈাম, পেতব, 

ট াৈৈম্বর ও ইদমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

-চুতক্ত সম্পােৈ প্রাতিস্থাৈ:-অর্ থনৈততক সম্পকথ তবভাগ 

(www.erd.gov.bd) 

 

৪ 

ববদেতশক সহায়তার সদব থািম 

ব্যবহার এবাং  র্া র্ বাস্তবায়ৈ 

তরাতন্বতকরদণ উন্নয়ৈ সহদ াগী ও 

সাংতিষ্ট মন্ত্রণালয়/তবভাগদক 

প্রদয়াজৈীয় তৈদে থশৈা ও 

সহদ াগীতা প্রোৈ 

-পত্রদ াগাদ াগ 

-তত্রপক্ষীয় প থাদলাচৈা সভা 

-উচ্চ প থাদয়র ট ৌর্ পতরবীক্ষণ েদলর 

মাধ্যদম সদরজতমৈ পতরেশ থৈ 

প্রদয়াজৈীয় কাগজপত্র: 

-প্রকদের বাস্তবায়ৈ অগ্রগতত প্রততদবেৈ 

-তত্রপক্ষীয় সভার কা থতববরণী 

-সদরজতমৈ পতরেশ থদৈর প্রততদবেৈ 

প্রাতিস্থাৈ:-অর্ থনৈততক সম্পকথ তবভাগ 

(www.erd.gov.bd) 

 

 

তবৈামূদল্য 

 

 

১০ তেৈ 

১। তসতৈঃ সহঃ সতচব,জাততসাংঘ-৪ শািা, 

ট াৈঃ ৯১২৮৭৮২, ইদমইলঃsas-

un4@erd.gov. bd ২। সহঃ  প্রধাৈ, 

মধ্যপ্রাচয-৩ শািা, ট াৈঃ ৯১৮০৭৬৭, 

ইদমইলঃ   

ac-me3@erd.gov.bd 

 

৫ 

 

উন্নয়ৈ সহদ াগীদের ঋণ পতরদশাধ 

-বাাংলাদেশ ব্যাাংদকর মাধ্যদম অর্ থ 

পতরদশাধ 

-তসএতজদক অবতহতকরণ 

প্রদয়াজৈীয় কাগজপত্র:-বাদজর্ বরাদ্দ 

-উন্নয়ৈ সহদ াগীদের তবল 

প্রাতিস্থাৈ:-অর্ থনৈততক সম্পকথ তবভাগ 

(www.erd.gov.bd) 

 

তবৈামূদল্য 

ঋণ চুতক্তর 

শতথ অনু ায়ী 

সহঃ  প্রধাৈ,  াবা-১ শািা, ট াৈঃ 

৯১৪৫৪৭৫,ইদমইলঃ   

ac-faba1@erd.gov.bd 

 

৬ 

 

ববদেতশক সাহায্যপুষ্ট প্রকদের 

অনুকূদল অর্ থ বণ্টদৈ সহদ াগীতা 

-প্রকেতভতিক চাতহো সাংগ্রহ 

-সাংতিষ্টদের সাদর্ সভা 

- প্রকেতভতিক অর্ থ বণ্টৈপূব থক 

পতরকেৈা কতমশদৈ টপ্ররণ 

প্রদয়াজৈীয় কাগজপত্র: 

-প্রকে তভতিক চাতহোপত্র 

-মন্ত্রণালয়/তবভাদগর সম্মততপত্র 

-উন্নয়ৈ সহদ াগীদের অর্ থায়ৈ চুতক্ত  

প্রাতিস্থাৈ:-অর্ থনৈততক সম্পকথ তবভাগ 

(www.erd.gov.bd) 

 

তবৈামূদল্য 

তৈধ থাতরত 

সময়সীমার 

মদধ্য 

 

৭ 

উন্নয়ৈ সহদ াগীদের তৈকর্ ঋণ 

সাংগ্রহ ও অর্ থ ছাড়করণ সম্পতকথত 

তথ্য সরবরাহ 

 

অর্ থ তবভাগ/বাাংলাদেশ ব্যাাংদকর 

মাধ্যদম টপ্ররণ 

প্রদয়াজৈীয় কাগজপত্র: 

-ইআরতির তবতভন্ন অনুতবভাগ হদত প্রাি -

DMFAS এর তথ্য 

প্রাতিস্থাৈ:-অর্ থনৈততক সম্পকথ তবভাগ 

(www.erd.gov.bd) 

 

তবৈামূদল্য 

তৈধ থাতরত 

সময়সীমার 

মদধ্য 

 

 

 

৮ 

 

 

প্রকে সাংতিষ্ট তবদেশী পরামশ থক, 

তবদশষজ্ঞ ও কম থকতথাদের তভসা ও 

তৈরাপিা ছাড়পদত্রর ব্যবস্থা করা 

-স্বরাে মন্ত্রণালয়/ বতহরাগমণ ও 

পাসদপার্ থ অতধেিদরর মাধ্যদম 

কম থকতথাদের তভসা ও তৈরাপিা 

ছাড়পদত্রর ব্যবস্থা করার জন্য প্রকে 

বাস্তবায়ৈকারী মন্ত্রণালয়দক অনুদরাধ 

-বাস্তবায়ৈকারী মন্ত্রণালয় 

সম্মতত/অৈাপতি গ্রহণপূব থক  স্বরাে 

মন্ত্রণালয়/ বতহরাগমণ ও পাসদপার্ থ 

অতধেিরদক অনুদরাধ 

প্রদয়াজৈীয় কাগজপত্র:-ছতবসহ তভসা ও 

তৈরাপিা ছাড়পত্র প্রাতির আদবেৈ 

-পাসদপাদর্ থর অনুতলতপ 

-তৈদয়াগপত্র 

-বাদয়ািার্া 

-তৈদয়াগকারীর সুপাতরশ বা  রওয়াতি থাং পত্র 

প্রাতিস্থাৈ:-অর্ থনৈততক সম্পকথ তবভাগ  

 

 

 

তবৈামূদল্য 

 

 

 

৫ তেৈ 

যুগ্ম-সতচব, জাপাৈ-২ অতধশািা, 

ট াৈঃ ৯১১৬৮২২, ইদমইলঃ 

js-japan2@erd.gov.bd 

http://www.erd.gov.bd/
http://www.erd.gov.bd/
mailto:ac-me3@erd.gov.bd
http://www.erd.gov.bd/
mailto:ac-faba1@erd.gov.bd
http://www.erd.gov.bd/
http://www.erd.gov.bd/
mailto:js-japan2@erd.gov.bd


ক্রঃৈাং টসবার ৈাম টসবা প্রোৈ পদ্ধতত প্রদয়াজৈীয় কাগজপত্র এবাং প্রাতিস্থাৈ টসবার 

মূল্য এবাং 

পতরদশাধ 

পদ্ধতত 

টসবা 

প্রোদৈর 

সময়সীমা 

োতয়ত্বপ্রাি কম থকতথা (ৈাম, পেতব, 

ট াৈৈম্বর ও ইদমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 

 

৯ 

 

প্রকে সাংতিষ্ট তবদেশী পরামশ থক, 

তবদশষজ্ঞ ও কম থকতথা কর্তথক 

আমোতৈকৃত মালামাদলর শুল্কমুক্ত  

সুতবধা প্রোদৈর ব্যবস্থা 

 

-টেমওয়াকথ চুতক্ত 

-অর্ থায়ৈ চুতক্তর শতথানু ায়ী শুল্কমুক্ত  

সুতবধা প্রোদৈর জন্য জাতীয় রাজস্ব 

টবাি থদক অনুদরাধ 

প্রদয়াজৈীয় কাগজপত্র:-আদবেৈপত্র 

-সাংস্থা/তৈদয়াগকারীর সুপাতরশ বা  রওয়াতি থাং 

পত্র 

-মালামাদলর তববরণ 

-ট  চুতক্তর আওতায় সুতবধা চাওয়া হদে তার 

অনুতলতপ/প্রদ াজয অাংশ 

প্রাতিস্থাৈ:-অর্ থনৈততক সম্পকথ তবভাগ  

 

 

তবৈামূদল্য 

 

 

৭ তেৈ 

 

 
২.৩) অভযন্তরীণ টসবা 

ক্রঃ

ৈাং 
টসবার ৈাম টসবা প্রোৈ পদ্ধতত প্রদয়াজৈীয় কাগজপত্র এবাং প্রাতিস্থাৈ 

টসবার 

মূল্য এবাং 

পতরদশাধ 

পদ্ধতত 

টসবা 

প্রোদৈর 

সময়সীমা 

োতয়ত্বপ্রাি কম থকতথা (ৈাম, পেতব, 

ট াৈ ৈম্বর ও ইদমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 

 

 

১ 

 

 

ববদেতশক সাহায্য সাংগ্রহ, অর্ থ 

ছাড় ও ঋণ পতরদশাধ সাংক্রান্ত 

তথ্য সরবরাহ 

 

 

 

Borrowing program সভার 

অনুদমােৈ 

প্রদয়াজৈীয় কাগজপত্র: 

-ইআরতির সকল অনুতবভাগ হদত ববদেতশক 

সাহাদয্যর কতমর্দমন্ট তথ্য সাংগ্রহ  

-উন্নয়ৈ সহদ াগী/প্রকে হদত অর্ থ ছাদড়র 

তথ্য সাংগ্রহ 

-বাাংলাদেশ ব্যাাংদকর মাধ্যদম ঋণ 

পতরদশাদধর তথ্য 

প্রাতিস্থাৈ:-অর্ থনৈততক সম্পকথ তবভাগ 

(www.erd.gov.bd) 

 

 

 

 

তবৈামূদল্য 

 

 

 

প্রতত মাদসর 

টশষ সিাদহ 

 

সহঃ  প্রধাৈ,  াবা-৬ শািা, ট াৈঃ 

৯১৮০৭৮৭,  

ইদমইলঃ   

ac-faba6@erd.gov.bd  

 

 

 

২ 

 

 

 

ববদেতশক অর্ থ সহায়তা প্রবাহ 

সাংক্রান্ত তথ্য উমু্মক্তকরণ 

 

 

 

Flow of External Resources into 

Bangladesh' ৈাদম বাৎসতরক প্রততদবেৈ 

প্রকাশ 

প্রদয়াজৈীয় কাগজপত্র: 

-অর্ থবছর সাংতিষ্ট ববদেতশক সাহাদয্যর সকল 

তথ্য 

-সামতষ্টক অর্ থৈীততর কততপয় সূচক 

-অর্ থ তবভাগ/পতরকেৈা কতমশৈ/ বাাংলাদেশ 

পতরকেৈা ব্যযদরাসহ সাংতিষ্ট প্রততষ্ঠাৈ কর্তথক 

 

 

 

তবৈামূদল্য 

 

 

প্রতত বছদরর 

তিদসম্বর 

মাদসর মদধ্য 

প্রকাশ 

 

 

সহঃ  প্রধাৈ,  াবা-৪ শািা, ট াৈঃ 

৯১৪০৪৯০, ইদমইলঃ   

ac-faba4@erd.gov.bd  

http://www.erd.gov.bd/
mailto:ac-faba6@erd.gov.bd
mailto:ac-faba4@erd.gov.bd


ক্রঃ

ৈাং 
টসবার ৈাম টসবা প্রোৈ পদ্ধতত প্রদয়াজৈীয় কাগজপত্র এবাং প্রাতিস্থাৈ 

টসবার 

মূল্য এবাং 

পতরদশাধ 

পদ্ধতত 

টসবা 

প্রোদৈর 

সময়সীমা 

োতয়ত্বপ্রাি কম থকতথা (ৈাম, পেতব, 

ট াৈ ৈম্বর ও ইদমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

সরবরাহকৃত তথ্য 

প্রাতিস্থাৈ:-অর্ থনৈততক সম্পকথ তবভাগ 

(www.erd.gov.bd) 

 

 

 

 

 

৩ টপৈশৈ/ আনুদতাতষক প্রোৈ 

-আদবেৈ গ্রহণ 

-আদবেৈ ও প্রদয়াজৈীয় কাগজপত্র সাংতিষ্ট 

মন্ত্রৈালয়/তবভাগ/প্রধাৈ তহসাবরক্ষণ 

কম থকতথার কা থালদয় টপ্ররণ 

প্রদয়াজৈীয় কাগজপত্র: 

-সাতভ থসব্যক/চাকুতরতববরৈী 

-তপ আর এল এ গমদৈর মঞ্জুু্তরপত্র 

-প্রতযাতশত টশষ টবতৈপত্র/টশষ টবতৈপত্র 

(প্রদ াজয টক্ষদত্র) 

-টপৈশৈ  রম ২.১ (সাংদ াজৈী ৪) 

-চার কতপ সতযাতয়ত ছতব 

-প্রািব্য টপৈশদৈর ববধ উিরাতধকার 

টঘাষণাপত্র (সাংদ াজৈী-২) 

 

  

 

 

 

 

 

তবৈামূদল্য 

 

 

 

 

 

০৭ তেৈ 

 

 

 

 

 

 

  

-ৈমুৈাস্বাক্ষর ও হাদতর পাঁচ আাংগুদলর ছাপ 

(সাংদ াজৈী-৬) 

-ৈা-োবী প্রতযয়ৈ পত্র (সাংদ াজৈী-৮) 

-টপৈশৈ মঞ্জুতর আদেশ 

প্রাতিস্থাৈ:-অর্ থনৈততক সম্পকথ তবভাগ 

  উপসতচব, প্রশাসৈ অতধশািা; ট াৈঃ 

৯১৮০৭২৭;  

ইদমইলঃ 

ds-admin@erd.gov.bd  

 

 

 

৪ 

 

তবতভন্ন প্রকার ছুটি প্রোৈ:  

 

ক) বৈতমতিক ছুটি  

ি) শ্রাতন্ত ও তচি তবদৈােৈ ছুটি 

গ) অতজথতছুটি 

ঘ) মার্তত্বকালীৈ ছুটি 

ঙ) বতহ:বাাংলাদেশ ছুটি 

 

 

-আদবেৈপত্র গ্রহণ 

-ছুটির প্রাপ্যতা  াচাই 

- র্া র্ কর্তথপক্ষ কর্তথক অনুদমােৈ 

-আদেশ জারী 

 

প্রদয়াজৈীয় কাগজপত্র: 

-তলতিত আদবেৈ  

-তৈয়ন্ত্রণকারী কম থকতথার সুপাতরশ/অনুদমােৈ 

-তহসাবরক্ষণ কম থকতথা/প্রধাৈ তহসাবরক্ষণ 

কম থকতথা কর্তথক ছুটির প্রাপ্যতা সৈে  

-শারীতরক অসুস্থতার টক্ষদত্র িাক্তাদরর 

সুপাতরশসহ সৈে (প্রদ াজয টক্ষদত্র) 

-গভথধারদৈর স্বপদক্ষ প্রমাৈপত্র স্বরুপ িাক্তারী 

সৈে (প্রদ াজয টক্ষদত্র) 

প্রাতিস্থাৈ:-অর্ থনৈততক সম্পকথ তবভাগ  

 

 

 

তবৈামূদল্য 

 

 

 

০৩ তেৈ 

http://www.erd.gov.bd/
mailto:ds-admin@erd.gov.bd


ক্রঃ

ৈাং 
টসবার ৈাম টসবা প্রোৈ পদ্ধতত প্রদয়াজৈীয় কাগজপত্র এবাং প্রাতিস্থাৈ 

টসবার 

মূল্য এবাং 

পতরদশাধ 

পদ্ধতত 

টসবা 

প্রোদৈর 

সময়সীমা 

োতয়ত্বপ্রাি কম থকতথা (ৈাম, পেতব, 

ট াৈ ৈম্বর ও ইদমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 

 

৫ 

 

 

তজতপএ  অগ্রীম 

-তৈধ থাতরত  রদম আদবেৈ গ্রহণ  

- প্রাপ্যতা  াচাই 

-তবতধ টমাতাদবক অগ্রীম অনুদমােৈ 

-তবল প্রস্তুত কদর প্রধাৈ তহসাবরক্ষণ 

কম থকতথার তৈকর্ টপ্ররৈ 

প্রদয়াজৈীয় কাগজপত্র: 

-পূরণকৃত তৈধ থাতরত আদবেৈ  রম  

-তহসাব শািার কতথৈ তববরণী 

-তসএও কর্তথক তজতপএ  এ জমাকৃত 

অর্ থতববরণীর মূলতিপ 

প্রাতিস্থাৈ:-অর্ থনৈততক সম্পকথ তবভাগ 

 

তবৈামূদল্য 

 

০৩ তেৈ 

 

৬ 

 

রােীয় অতততর্দের আপ্যায়ৈ 

আদয়াজৈ 

 

-োওয়াতপত্র 

-টভনুয ব্যবস্থাপৈা 

প্রদয়াজৈীয় কাগজপত্র: 

-চাতহোপত্র 

-অতততর্ তাতলকা 

প্রাতিস্থাৈ:-অর্ থনৈততক সম্পকথ তবভাগ  

 

তবৈামূদল্য চাতহো মদত 

৭  াৈবাহৈ সরবরাহ প্রাপ্যতা অনুসাদর  াৈবাহৈ সরবরাহ -চাতহো পত্র 

 

তবৈামূদল্য ১২ ঘন্টা 

 


