
গণপ্রজাতন্ত্রীফাাংরাদদযকায 

াথ থ ভন্ত্রণারয় 

াথ থননততকম্পকথতফবাগ 

(www.erd.gov.bd) 

 

তটিদজনচার্ থায 

১. তবনওতভন: 

 

তবন: সুলভওদর্কাআ াঅথ থ-াভাতজকউন্নয়ন। 

তভন: বফদদতক ায়তায সুষ্ঠ ুব্যফস্থানা এফাং উন্নয়ন দমাতগদদয দে ম্পকথ জজাযদায কযদণয ভাধ্যদভ জাতীয় উন্নয়ন জকৌর ফাস্তফায়দন ায়তা। 

 

২. প্রততশ্রুত জফামূ 

২.১) নাগতযক জফাাঃ 

ক্রাঃ

নাং 

জফায নাভ জফা প্রদান দ্ধতত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাতিস্থান জফায 

মূল্য এফাং 

তযদাধ 

দ্ধতত 

জফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি কভ থকতথা  

(নাভ, দতফ, জপাননম্বয ও াআদভাআর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ তফদদদ াধ্যয়দনয সুদমাগ: 

১। জজতিএ প্রকদেয াঅওতায় 

ভাস্টা থ তিগ্রী জকাদ থ াধ্যয়দনয 

সুদমাগ 

২। AusAID জপ্রাগ্রাদভয 

াঅওতায় স্দাতক/ভাস্টা থ তিগ্রী 

জকাদ থ াধ্যয়দনয সুদমাগ 

বদতনক তত্রকায় ও াংতিষ্ট 

ভন্ত্রণারদয়য ওদয়ফাাআদর্ তফজ্ঞান 

প্রচাদযয ভাধ্যদভ াঅদফদন াংগ্র 

াঅদফদন মাচাাআ ফাছাাআ কযণ 

সুতনতদ থষ্ট জফাদি থয ভাধ্যদভ াক্ষাৎকায 

গ্রণ 

চূড়ান্ত প্রাথী তনফ থাচন 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র: 

াঅদফদন তনদদ থতকা ও জরাতওদয 

উতিতিত তথ জভাতাদফক 

প্রাতিস্থান:-াথ থননততক ম্পকথ তফবাগ 

(www.erd.gov.bd) 

জাান াআন্টাযন্যানার জকা-াাদযন 

জন্টায (জাাআ) 

 (http://jds-scholarship.org/) 

াদেতরয়া াাআকতভন 

www.ausaid.gov.bd 

াংতিষ্ট ভন্ত্রণারয় ও স্ব স্ব ওদয়ফাাআর্ 

তফনামূদল্য াঅদফদদনয 

ভয়ীভা 

ানুমায়ী 

১. উতচফ 

জাান ৩ াতধািা 

জপানাঃ ৯১৪৫৪৬৯ 

াআ-জভাআর: ds-japan3@erd.gov.bd 

 

২. উপ্রধান 

এপএন্ডএপ াতধািা  

জপানাঃ ৯১১৯৪৫৮ 

াআ-জভাআর: dc-fnf_jec@erd.gov.bd 

২ তফদদদ াধ্যয়দনয জন্য মাতায়াত 

সুতফধা ান্তর্ভ থক্ত নয় এরু বৃতিপ্রাি 

তক্ষাথীদদয মাতায়াত ব্যয় 

তনফ থাদয তনতভি সুাআতি ট্রাস্ট 

পান্ড দত ায়তা প্রদান 

-তফজ্ঞাদনয ভাধ্যদভ াঅদফদন গ্রণ 

-াঅদফদন মাচাাআ ফাছাাআ কযণ 

-ফাাংরাদদ-সুাআদিন ট্রাস্ট পান্ড কতভটি 

কর্তথক ানুদভাদন 

-চূড়ান্ত  তক্ষাথী তনফ থাচন 

-ভ্রভন ভঞ্জুতযয জচক স্তান্তয 

 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র: 

তক্ষা প্রততষ্ঠাদন বততথ এফাং বৃতি 

াংক্রান্ত কাগজত্র 

IELTS /TOEFLজকাযকাি থ 

তক্ষাগত জমাগ্যতায নদ 

নাগতযক নদ/ জাতীয় তযচয়ত্র 

প্রাতিস্থান:-াথ থননততক ম্পকথ তফবাগ 

(www.erd.gov.bd) 

তফনামূদল্য তফজ্ঞাদন 

উতিতিত 

ভয় 

উপ্রধান 

এপএন্ডএপ াতধািা  

জপানাঃ ৯১১৯৪৫৮ 

াআ-জভাআর: dc-fnf_jec@erd.gov.bd  

http://www.erd.gov.bd/
http://www.erd.gov.bd/
mailto:ds-japan3@erd.gov.bd
http://www.erd.gov.bd/
mailto:dc-fnf_jec@erd.gov.bd


http:// bstf.erd.gov.bd  

 

২.২) প্রাততষ্ঠাতনক জফাাঃ 

ক্রাঃনাং জফায নাভ জফা প্রদান দ্ধতত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাতিস্থান জফায 

মূল্য এফাং 

তযদাধ 

দ্ধতত 

জফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি কভ থকতথা  

(নাভ, দতফ, জপাননম্বয ও 

াআ-জভাআর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 

 

 

১ 

 

 

 

প্রকে প্রস্তাফ ম্পতকথত জফা  

তফতবন্ন ভন্ত্রণারয় ও তফবাদগয চাতদা 

ভদত প্রাি প্রকে প্রস্তাফ মাচাাআ 

ানুদভাতদত ততিতত’ মথামথ 

কর্তথদক্ষয ানুদভাদন 

উন্নয়ন দমাগী জদ/াংস্থায তনকর্ 

াথ থায়দনয প্রস্তাফ জপ্রযণ 

াথ থায়ন চূড়ান্তকযণ  

াথ থ ায়তায উৎ তনতিত দর 

াংতিষ্টদদয তা াফততকযণ 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র: 

তযকেনা কতভদনয নীততগত 

ানুদভাদন 

প্রকে াংক্রান্ত কাগজত্র 

িড়া াঅতথ থকচুতক্ত প্রাতিস্থানাঃ 

তযকেনা কতভন 

াংতিষ্ট ভন্ত্রণারয়/তফবাগ 

াথ থননততক ম্পকথ তফবাগ 

(www.erd.gov.bd) 

 

 

তফনামূদল্য 

 

 

৪ ভা 

 

 

উতচফ 

ভন্বয়-৩ াতধািা 

জপানাঃ ৯১৮০৬৭৪  

াআ-জভাআরাঃ 

 ds-cord3@erd. gov.bd 

 

২ 

তফতবন্ন উন্নয়ন দমাগী 

জদ/াংস্থায াদথ াথ থননততক 

দমাতগতা জজাযদাযকযণ 

ত্র জমাগাদমাগ 

াআদরক্ট্রতনক জমাগাদমাগ 

বা 

জতভনায 

ওয়াকথ াআতযাতদ 

প্রদয়াজন ানুাদয  

 

তফনামূদল্য 

 

 

চাতদা ভদত 

 

 

                   

de-

sec2@erd.gov.b

d  

জপানাঃ ৯১৮০৬২২ 

 

 

৩ 

 

 

প্রকদে াথ থায়ন facilitate 

কযায জন্য উন্নয়ন দমাগীদদয 

প্রদয়াজনীয় ায়তা কযা 

তপ্র-এযদপ্রাআজার 

এযদপ্রাআজার 

জপ্রাগ্রাতভাং তভদনয দে বা 

াঅন্তাঃভন্ত্রনারয় বা 

জনদগাতদয়ন 

াথ থায়ন প্রস্তাদফ যকাদযয ম্মতত 

জ্ঞান 

চুতক্ত ম্পাদন 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র: 

ম্ভাব্যতা মাচাাআ প্রততদফদন 

(feasibility test report) 

তযকেনা কতভদনয নীততগত 

ানুদভাদনত্র 

Environmental Impactাংক্রান্ত 

প্রততদফদন 

তফতবন্ন বায কাম থতফফযণী 

প্রাতিস্থান:-াথ থননততক ম্পকথ তফবাগ 

(www.erd.gov.bd) 

 

 

 

তফনামূদল্য 

 

 

 

৯ ভা 

 

 

উতচফ 

তফশ্বব্যাাংক-৮ াতধািা 

জপানাঃ ৯১৪৫৪৬২ 

াআ-জভাআরাঃ 

ds-wb8@erd.gov.bd 

 

৪ 

বফদদতক ায়তায দফ থািভ 

ব্যফায এফাং মথামথ ফাস্তফায়ন 

তযাতন্বত কযদণ উন্নয়ন দমাগী 

ত্র জমাগাদমাগ 

তত্রক্ষীয় ম থাদরাচনা বা 

উচ্চ ম থাদয়য জমৌথ তযফীক্ষণ দদরয 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র: 

প্রকদেয ফাস্তফায়ন াগ্রগতত প্রততদফদন 

তত্রক্ষীয় বায কাম থতফফযণী 

 

 

তফনামূদল্য 

 

 

১০ তদন 

১। উতচফ 

জাততাংঘ-৭াতধািা 

জপানাঃ ৯১২৮৭৮২ 

http://www.erd.gov.bd/
mailto:de-sec2@erd.gov.bd
mailto:de-sec2@erd.gov.bd
mailto:de-sec2@erd.gov.bd
http://www.erd.gov.bd/


ও াংতিষ্ট ভন্ত্রণারয়/তফবাগদক 

প্রদয়াজনীয় তনদদ থনা ও 

দমাগীতা প্রদান 

ভাধ্যদভ দযজতভন তযদ থন দযজতভন তযদ থদনয প্রততদফদন 

প্রাতিস্থান:-াথ থননততক ম্পকথ তফবাগ 

(www.erd.gov.bd) 

 াআ-জভাআরাঃ 

ds-un7@erd.gov.bd  

 

২। তাঃ াঃ  প্রধান 

ভধ্যপ্রাচয-৩ ািা 

জপানাঃ ৯১৮০৭৬৭ 

াআ-জভাআরাঃ   

sac-me3@erd.gov.bd 

ক্রাঃনাং জফায নাভ জফা প্রদান দ্ধতত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাতিস্থান জফায 

মূল্য এফাং 

তযদাধ 

দ্ধতত 

জফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি কভ থকতথা 

(নাভ, দতফ, জপাননম্বয ও 

াআ-জভাআর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 

৫ 

 

উন্নয়ন দমাগীদদয ঋণ তযদাধ 

ফাাংরাদদ ব্যাাংদকয ভাধ্যদভ াথ থ 

তযদাধ 

তএতজদক াফততকযণ 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র:-ফাদজর্ ফযাদ্দ 

উন্নয়ন দমাগীদদয তফর 

প্রাতিস্থান:-াথ থননততক ম্পকথ তফবাগ 

(www.erd.gov.bd) 

 

তফনামূদল্য 

ঋণ চুতক্তয 

তথ ানুমায়ী 

উতচফ 

পাফা-৩ াতধািা 

জপানাঃ ৯১৪৫৪৭৫ 

াআ-জভাআরাঃ   

ds-faba3@erd.gov.bd 

 

https://dmfas.erd.gov.

bd  

 

৬ 

 

বফদদতক াায্যপুষ্ট প্রকদেয 

ানুকূদর াথ থ ফণ্টদন দমাগীতা 

প্রকেতবতিক চাতদা াংগ্র 

াংতিষ্টদদয াদথ বা 

প্রকেতবতিক াথ থ ফণ্টনপূফ থক তযকেনা 

কতভদন জপ্রযণ 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র: 

প্রকে তবতিক চাতদাত্র 

ভন্ত্রণারয়/তফবাদগয ম্মততত্র 

উন্নয়ন দমাগীদদয াথ থায়ন চুতক্ত  

প্রাতিস্থান:-াথ থননততক ম্পকথ তফবাগ 

(www.erd.gov.bd) 

 

তফনামূদল্য 

তনধ থাতযত 

ভয়ীভায 

ভদধ্য 

 

৭ 

উন্নয়ন দমাগীদদয তনকর্ ঋণ 

াংগ্র ও াথ থ ছাড়কযণ ম্পতকথত 

তথ্য যফযা 

 

াথ থ তফবাগ/ফাাংরাদদ ব্যাাংদকয 

ভাধ্যদভ জপ্রযণ 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র: 

াআাঅযতিয তফতবন্ন ানুতফবাগ দত প্রাি -

DMFASএয তথ্য 

প্রাতিস্থান:-াথ থননততক ম্পকথ তফবাগ 

(www.erd.gov.bd) 

 

তফনামূদল্য 

তনধ থাতযত 

ভয়ীভায 

ভদধ্য 

 

 

 

৮ 

 

 

প্রকে াংতিষ্ট তফদদী যাভ থক, 

তফদলজ্ঞ ও কভ থকতথাদদয তবা ও 

তনযািা ছাড়দত্রয ব্যফস্থা কযা 

স্বযাে ভন্ত্রণারয়/ ফতযাগভণ ও 

াদার্ থ াতধদিদযয ভাধ্যদভ 

কভ থকতথাদদয তবা ও তনযািা 

ছাড়দত্রয ব্যফস্থা কযায জন্য প্রকে 

ফাস্তফায়নকাযী ভন্ত্রণারয়দক ানুদযাধ-

ফাস্তফায়নকাযী ভন্ত্রণারয় 

ম্মতত/ানাতি গ্রণপূফ থক  স্বযাে 

ভন্ত্রণারয়/ ফতযাগভণ ও াদার্ থ 

াতধদিযদক ানুদযাধ 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র: 

ছতফ তবা ও তনযািা ছাড়ত্র 

প্রাতিয াঅদফদন 

াদাদর্ থয ানুতরত 

তনদয়াগত্র 

ফাদয়ািার্া 

তনদয়াগকাযীয সুাতয ফা পযওয়াতি থাং 

ত্র 

প্রাতিস্থান: 

াথ থননততক ম্পকথ তফবাগ 

 

 

 

তফনামূদল্য 

 

 

 

৫ তদন 

 

 

 

 

 

যুগ্ম তচফ 

জাান-২ াতধািা 

জপানাঃ ৯১১৬৮২২ 

 াআ-জভাআরাঃ 

js-japan2@erd.gov.bd 

http://www.erd.gov.bd/
mailto:ds-un7@erd.gov.bd
http://www.erd.gov.bd/
mailto:ds-faba3@erd.gov.bd
https://dmfas.erd.gov.bd/
https://dmfas.erd.gov.bd/
http://www.erd.gov.bd/
http://www.erd.gov.bd/


 

 

৯ 

 

প্রকে াংতিষ্ট তফদদী যাভ থক, 

তফদলজ্ঞ ও কভ থকতথা কর্তথক 

াঅভদাতনকৃত ভারাভাদরয শুল্কমুক্ত  

সুতফধা প্রদাদনয ব্যফস্থা 

 

জেভওয়াকথ চুতক্ত 

াথ থায়নচুতক্তয তথানুমায়ী শুল্কমুক্ত  

সুতফধা প্রদাদনয জন্য জাতীয় যাজস্ব 

জফাি থদক ানুদযাধ 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র:-াঅদফদনত্র 

াংস্থা/তনদয়াগকাযীয সুাতয ফা 

পযওয়াতি থাংত্র 

ভারাভাদরয তফফযণ 

জম চুতক্তয াঅওতায় সুতফধা চাওয়া দে 

তায ানুতরত/প্রদমাজয াাং 

প্রাতিস্থান: 

াথ থননততক ম্পকথ তফবাগ 

 

 

তফনামূদল্য 

 

 

৭ তদন 

 

 

২.৩) াবযন্তযীণ জফা: 

ক্রাঃ

নাং 
জফায নাভ জফা প্রদান দ্ধতত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাতিস্থান 

জফায মূল্য 

এফাং 

তযদাধ 

দ্ধতত 

জফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি কভ থকতথা 

(নাভ, দতফ, জপান নম্বয 

ও  

াআ-জভাআর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 

 

 

১ 

 

 

বফদদতক াায্য াংগ্র, াথ থ 

ছাড় ও ঋণ তযদাধ াংক্রান্ত 

তথ্য যফযা 

 

 

 

-Borrowing program বায 

ানুদভাদন 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র: 

াআাঅযতিয কর ানুতফবাগ দত বফদদতক 

াাদয্যয কতভর্দভন্ট তথ্য াংগ্র  

উন্নয়ন দমাগী/প্রকে দত াথ থ ছাদড়য তথ্য 

াংগ্র 

ফাাংরাদদ ব্যাাংদকয ভাধ্যদভ ঋণ তযদাদধয 

তথ্য 

প্রাতিস্থান:-াথ থননততক ম্পকথ তফবাগ 

(www.erd.gov.bd) 

 

 

 

 

তফনামূদল্য 

 

 

 

প্রতত 

ভাদয 

জল 

িাদ 

 

 

 

তাঃ াঃ  প্রধান পাফা-

৬ ািা জপানাঃ 

৯১৮০৭৮৭  

াআ-জভাআরাঃ   

sac-faba6@erd. 

gov.bd 

https://fams.erd.gov.b

d  

 

 

 

২ 

 

 

 

বফদদতক াথ থ ায়তা প্রফা 

াংক্রান্ত তথ্য উমু্মক্তকযণ 

 

 

 

‘Flow of External Resources 

into Bangladesh'নাদভ ফাৎতযক 

প্রততদফদন প্রকা 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র: 

াথ থফছয াংতিষ্ট বফদদতক াাদয্যয কর তথ্য 

াভতষ্টক াথ থনীততয কততয় সূচক 

াথ থ তফবাগ/তযকেনা কতভন/ ফাাংরাদদ 

তযকেনা ব্যযদযা াংতিষ্ট প্রততষ্ঠান কর্তথক 

যফযাকৃত তথ্য 

প্রাতিস্থান: 

াথ থননততক ম্পকথ তফবাগ 

(www.erd.gov.bd) 

 

 

 

তফনামূদল্য 

 

 

প্রতত 

ফছদযয 

তিদম্বয 

ভাদয 

ভদধ্য 

প্রকা 

 

 

উতচফ 

পাফা-৪াতধািা জপানাঃ 

৯১৪০৪৯০  

াআ-জভাআরাঃ   

ds-faba4@erd.gov.bd 

 জনন/ াঅনুদতাতলক প্রদান াঅদফদন গ্রণ প্রদয়াজনীয় কাগজত্র:    

http://www.erd.gov.bd/
https://fams.erd.gov.bd/
https://fams.erd.gov.bd/
http://www.erd.gov.bd/


 

 

 

 

৩ 

াঅদফদন ও প্রদয়াজনীয় কাগজত্র াংতিষ্ট 

ভন্ত্রনারয়/তফবাগ/প্রধান তাফযক্ষণ 

কভ থকতথায কাম থারদয় জপ্রযণ 

াতব থব্যক/চাকুতযতফফযনী 

তাঅযএরএ গভদনয ভঞ্জুু্তযত্র 

প্রতযাতত জল জফতনত্র/জল জফতনত্র 

(প্রদমাজয জক্ষদত্র) 

জনন পযভ ২.১ (াংদমাজনী ৪) 

চায কত তযাতয়ত ছতফ 

প্রািব্য জনদনয বফধ উিযাতধকায জঘালণাত্র 

(াংদমাজনী-২) 

 

 

 

 

 

 

তফনামূদল্য 

 

 

 

 

০৭ তদন 

 

 

 

 

ক্রাঃ

নাং 
জফায নাভ জফা প্রদান দ্ধতত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাতিস্থান 

জফায মূল্য 

এফাং 

তযদাধ 

দ্ধতত 

জফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি কভ থকতথা 

(নাভ, দতফ, জপান নম্বয 

ও  

াআ-জভাআর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 

  

নমুনাস্বাক্ষয ও াদতয াঁচ াঅাংগুদরয ছা 

(াংদমাজনী-৬) 

না-দাফী প্রতযয়ন ত্র (াংদমাজনী-৮) 

জনন ভঞ্জুতয াঅদদ 

প্রাতিস্থান:-াথ থননততক ম্পকথ তফবাগ 

   

 

 

 

 

 

 

যুগ্ম তচফ 

প্রান াতধািা 

জপানাঃ ৯১৮০৭২৭ 

াআ-জভাআরাঃ 

js-admin@ 

erd.gov.bd 

 

 

 

৪ 

 

তফতবন্ন প্রকায ছুটি প্রদান:  

 

ক) বনতভতিক ছুটি 

ি) শ্রাতন্ত ও তচি তফদনাদন ছুটি 

গ) াতজথতছুটি 

ঘ) ভার্তত্বকারীন ছুটি 

ঙ) ফত:ফাাংরাদদ ছুটি 

 

 

াঅদফদনত্র গ্রণ 

ছুটিয প্রাপ্যতা মাচাাআ 

মথামথ কর্তথক্ষ কর্তথক ানুদভাদন 

াঅদদ জাযী 

 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র: 

তরতিত াঅদফদন 

তনয়ন্ত্রণকাযী কভ থকতথায সুাতয/ানুদভাদন 

তাফযক্ষণ কভ থকতথা/প্রধান তাফযক্ষণ 

কভ থকতথাকর্তথক ছুটিয প্রাপ্যতা নদ 

াযীতযক াসুস্থতায জক্ষদত্র িাক্তাদযয 

সুাতয নদ(প্রদমাজয জক্ষদত্র) 

গবথধাযদনয স্বদক্ষ প্রভানত্র স্বরু িাক্তাযী নদ 

(প্রদমাজয জক্ষদত্র) 

প্রাতিস্থান:-াথ থননততক ম্পকথ তফবাগ 

 

 

 

তফনামূদল্য 

 

 

 

০৩ তদন 

 

 

৫ 

 

 

তজতএপ াগ্রীভ 

তনধ থাতযত পযদভ াঅদফদন গ্রণ 

প্রাপ্যতা মাচাাআ 

তফতধ জভাতাদফক াগ্রীভ ানুদভাদন 

তফর প্রস্তুত কদয প্রধান তাফযক্ষণ কভ থকতথায 

তনকর্ জপ্রযন 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র: 

পূযণকৃত তনধ থাতযত াঅদফদন পযভ 

তাফ ািায কতথন তফফযণী 

তএও কর্তথক তজতএপ এ জভাকৃত াথ থতফফযণীয 

মূরতি 

প্রাতিস্থান:-াথ থননততক ম্পকথ তফবাগ 

 

তফনামূদল্য 

 

০৩ তদন 

 

৬ 

 

যােীয় াতততথদদয াঅপ্যায়ন 

 

-দাওয়াতত্র 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র: 

চাতদাত্র 

তফনামূদল্য চাতদা 

ভদত 



াঅদয়াজন -জবনুয ব্যফস্থানা াতততথ তাতরকা 

প্রাতিস্থান:-াথ থননততক ম্পকথ তফবাগ 

৭ মানফান যফযা প্রাপ্যতা ানুাদয মানফান যফযা চাতদা ত্র তফনামূদল্য ১২ ঘন্টা 

 


