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ফাাংরাদদ ওবাযসজ এভপ্লয়দভন্ট অ্যান্ড াসব িদ সর.  (বফাদয়দর) 

প্রফাী কল্যাণ ও বফদদসক কভ িাংস্থান ভন্ত্রণারয় 

www.boesl.gov.bd 

বফা প্রদান প্রসতশ্রুসত (Citizen Charter) 

১। রূকল্প ও অ্সবরক্ষ্য 

রূকল্প:  

বনসতকতায াদথ স্বল্পব্যদয় সনযাদ অ্সবফান। 

অ্সবরক্ষ্যঃ 

 স্বচ্ছ সনফ িাচন প্রসিয়া সনসিত কযা। 

 ন্যযনতভ অ্সবফান ব্যয় সনসিত কযা। 

 ঠিক কাদজ ঠিক কভী বপ্রযণ কযা। 

 সনদয়াগকতিায াদথ কভীয যাসয বমাগাদমাগ স্থান কযা মাদত ভধ্যস্বত্ব ববাগীয প্রতাযণায বকান সুদমাগ না থাদক।  

এফাং 

 অ্সবফান প্রসিয়া স্বচ্ছ, দক্ষ্ ও প্রযুসিফান্ধফ কযা। 

 

২। বফা প্রদান প্রসতশ্রুসতঃ 

২.১ নাগসযক বফাঃ 

ি:নাং বফায নাভ বফা প্রদান দ্ধসত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাসিস্থান 

ও প্রাথীয বমাগ্যতা 

বফায মূল্য এফাং সযদাধ দ্ধসত বফা প্রদাদনয ভয়ীভা

  

দাসয়ত্বপ্রাি কভ িকতিা 

(নাভ, দফী, বপান নম্বয, ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ দসক্ষ্ণ 

বকাসযয়ায় কভী 

বপ্রযণ 

অ্নরাইদন আদফদন 

কযদত দফ। প্রসত ফছয 

নদবম্বয-সিদম্বয  

ভাদ বফাদয়দদরয 

উদযাি ওদয়ফ াইদে 

সফজ্ঞসি প্রদান কযা 

য়। 

১। কভদক্ষ্ ০১ (এক) ফছয বফধ বভয়াদ 

ম্পন্ন বভসনসযদিফর াদাে ি 

(এভআযস) এয স্ক্যানকস।  

২। ফাদয়ািাো পযভ এফাং 

৩। সবা পযভ 

(২এফাং ৩ নাং পযভ বফাদয়দর এয 

িাোদফইজ াখায় াওয়া মাদফ) 

বমাগ্যতা:  

৪। ফয় ১৮-৩৯ ফছয এফাং ভদধ্য দত 

দফ। 

৫। সনধ িাসযত আদফদন সপ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

১। বকাসযয়া বালা যীক্ষ্ায সপ ফাফদ 

২৪ ভাসকিন িরায ভসযভান 

ফাাংরাদদী ২১০০/-োকায ব-

অ্ি িায। 

২। বফাদয়দদরয াসব ি চাজি ২৪০ 

(দুইত চসি) ভাসকিন িরায এয 

ভতুল্য ১৯,২০০/-  (উসন াজায 

দুই’) োকায ব-অ্ি িায (বযাে 

ব্যসতত)। 

৩। জাভানত (বপযতদমাগ্য) 

১,০০,০০০/- (এক রক্ষ্) োকা। 

১। অ্নরাইদন বযসজদেন ২ 

সদন। 

২। মূর বযসজদেন প্রসিয়া 

ম্পন্ন ও াব িাদয আদরাি 

২৫-৩০ সদন। 

জনাফ ন্যরুর ইরাভ 

কাযী ভাব্যফস্থাক (আই টি/ বভইদন্টন্যন্স) 

বপান: ৯৩৬১৫১৫, ৯৩৬১১২৫, ৯৩৩৬৫০৮  

Ext#১১৬ 

বভাফাইর: ০১৯২৩-৪৫৪০১৩ 

ই-বভইরঃkiron0176@gmail.com 

     সমর  ম র র   

       (আই  /  মই     ) 

বপান: ৯৩৬১৫১৫, ৯৩৬১১২৫, ৯৩৩৬৫০৮  

Ext#১২০ 

ই-বভইরঃ 

managerit147@gmail.com 

 
 

 

  

mailto:kiron0176@gmail.com


ি:নাং বফায নাভ বফা প্রদান দ্ধসত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাসিস্থান  বফায মূল্য এফাং সযদাধ দ্ধসত বফা প্রদাদনয ভয়ীভা

  

দাসয়ত্বপ্রাি কভ িকতিা 

(নাভ, দফী, বপান নম্বয, ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

২ সফদদদ ভসরা 

গাদভ িন্ট কভী 

বপ্রযণ 

সফদদী সনদয়াগকতিা 

কর্তিক যাসয 

ব্যফাসযক ও  

বভৌসখক যীক্ষ্া 

গ্রদণয ভাধ্যদভ 

সনফ িাসচত কভীদদয 

সফদদদ বপ্রযণ কযা 

য়। 

১। কভদক্ষ্ ০১ (এক) ফছয বফধ বভয়াদ 

ম্পন্ন বভসনসযদিফর াদাে ি 

(এভআযস) এয স্ক্যানযসঙন ১ কস এফাং 

াদাকাদরা ৫ কস। 

২। াদাে ি াইদজয যসিন ছসফ ১০ 

কস 

৩। নসভনী পযভ ২ কস   

৪। বভসিকযার  প্রসতদফদন   

(৩ ও ৪ নাং িকুদভন্ট বফাদয়দর দত 

প্রদান কযা দফ) আদফদন দত্রয পযভ  

বফাদয়দর-এয ওদয়ফ াইদে াওয়া 

মাদফ।  

১। বভসিকযার সপ ফাফদ ১০০০/- (এক 

াজায) োকা প্রদয়াজন য়। 

২। বফাদয়দর এয াসব ি চাজি, 

ফস িগভন ছাড় ত্র াংগ্র, স্মাে িকাি ি 

াংগ্র ও অ্ন্যান্য যকাসয সপ ফাফদ 

১৭,৭৫০/- ( দতয াজায াতত 

ঞ্চা) োকা ব-অ্ি িাদযয ভাধ্যদভ 

বফাদয়দদর জভা সদদত য়। 

১। বভসিকযারম্পন্ন ৩ সদন। 

 

২। সবা ইসুযয য (টিসকে 

প্রাসি াদদক্ষ্) ১৫- ৩০ 

সদন। 

জনাফ বনাভান বচৌধুযী, স   র  ম  ব্যফস্থাক  (ব্যফা 

উন্নয়ন), বপান: ৯৩৬১৫১৫, ৯৩৬১১২৫, ৯৩৩৬৫০৮  

Ext#১১৫  

বভাফাইর: ০১৭৩৯-৫৫৩৩২২ 

ই-বভইর:manageroe1@gmail.com 
 

জনাফ ভাসুদ আরভ সযপ, ব্যফস্থাক (বফ. সনদয়াগ), 

বপানঃ ৯৩৬১৫১৫, ৯৩৬১১২৫, ৯৩৩৬৫০৮  

Ext#১১৯ 

বভাফাইর: ০১৫৫২-৩৪৯৫২০ 

ই-বভইর: sharifboesl147@gmail.com 
 

জনাফ সযপাত তাছসনভ, ব্যফস্থাক (অ্সিে),  

বপানঃ ৯৩৬১৫১৫, ৯৩৬১১২৫, ৯৩৩৬৫০৮  

Ext#১১৭ 

বভাফাইর: ০১৭৪০১০৯৩০৪, 

ই-বভইর: rifat.moe.boesl@gmail.com 
 

জনাফ ভামুদা সর, উ-ব্যফস্থাক (ভসরা বর), 

বপানঃ ৯৩৬১৫১৫, ৯৩৬১১২৫, ৯৩৩৬৫০৮  

Ext#১১৭ 

বভাফাইর: ০১৭৪৮-৪৫৯৫৪৭ 

ই-বভইর: polyboesl147@gmail.com 
 

ভইনউসিন খন্দকায, অ্বযথ িনাকাযী (বফ. সন),  

বপানঃ ৯৩৬১৫১৫, ৯৩৬১১২৫, ৯৩৩৬৫০৮  

Ext#১২৪ 

বভাফাইর: ০১৮১৯-৩৩৭৫০২,  

ই-বভইর: khondoker.boesl@gmail.com 
 

জনাফ বপযদদৌ বভা. ইভযান, কসম্পউোযঅ্াদযেয, 

বপানঃ ৯৩৬১৫১৫, ৯৩৬১১২৫, ৯৩৩৬৫০৮  

Ext#১১৯ 

বভাফাইর: ০১৬৭০-৫০৪০৪০ 

ই-বভইর:fardousboesl@gmail.com 
 

জনাফ এভযানউদিৌরা াদরায়ান, কসম্পউোয 

অ্াদযেয  

বপানঃ ৯৩৬১৫১৫, ৯৩৬১১২৫, ৯৩৩৬৫০৮  

Ext#১২৪ 

বভাফাইর: ০১৭১১-০৫৩৩৮৮, 

ই-বভইর: pahlowan.boesl@gmail.com 

mailto:manageroe1@gmail.com
mailto:sharifboesl147@gmail.com
mailto:rifat.moe.boesl@gmail.com
mailto:polyboesl147@gmail.com
mailto:khondoker.boesl@gmail.com
mailto:fardousboesl@gmail.com
mailto:pahlowan.boesl@gmail.com


ি:নাং বফায নাভ বফা প্রদান দ্ধসত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাসিস্থান  বফায মূল্য এফাং সযদাধ দ্ধসত বফা প্রদাদনয ভয়ীভা

  

দাসয়ত্বপ্রাি কভ িকতিা 

(নাভ, দফী, বপান নম্বয, ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৩ অ্ন্যান্য কভী 

বপ্রযণ 

ক) বাজীফী 

খ) দক্ষ্ 

গ) স্বল্প দক্ষ্ / 

আধাদক্ষ্  

সফদদী সনদয়াগকতিা 

কর্তিক যাসয 

     র  ও 

বভৌসখক যীক্ষ্া 

গ্রদণয ভাধ্যদভ 

সনফ িাসচত কভীদদয 

সফদদদ বপ্রযণ কযা 

য়।  

১। কভদক্ষ্ ০১ (এক) ফছয বফধ বভয়াদ 

ম্পন্ন বভসন সযদিফর াদাে ি 

(এভআযস) এয স্ক্যানযসঙন ১ কস এফাং 

াদাকাদরা ৫ কস। 

২। াদাে ি াইদজয যসিন ছসফ ১০ 

কস 

৩। ফাদয়ািাো 

৪। অ্সবজ্ঞতায নদ (মূর কস প্রদ িদনয 

জন্য ও ৩ বে পদোকস) 

৫। বভসিকযার প্রসতদফদন  

(৫ নাং িকুদভন্ট বফাদয়দর দত প্রদান 

কযা দফ) 

১। সনদয়াগকতিা সফভান বাড়া প্রদান 

কযদর বফাদয়দর এয াসব ি চাজিঃ 

ক) বাজীফী-৭২,০০০/- 

খ) দক্ষ্: ৪২,০০০/- 

গ) স্বল্প দক্ষ্: ২৬,৪০০/- 

 

২। সনদয়াগকতিা সফভান বাড়া প্রদান না 

কযদর বফাদয়দর এয াসব ি চাজিঃ 

ক) বাজীফী-৫৪,০০০/- 

খ) দক্ষ্: ৩০,০০০/- 

গ) স্বল্প দক্ষ্: ২০,৪০০/- 

ঘ) ভসরা গাদভ িন্ট কভী: ১২,০০০/- 

 

 

সবাইসুযয য (টিসকে প্রাসি 

াদদক্ষ্) ১৫- ৩০ সদন। 

জনাফ বনাভান বচৌধুযী, স   র  ম  ব্যফস্থাক  (ব্যফা 

উন্নয়ন),, বপান: ৯৩৬১৫১৫, ৯৩৬১১২৫, ৯৩৩৬৫০৮  

Ext#১১৫ 

বভাফাইর: ০১৭৩৯-৫৫৩৩২২  

ই-বভইর:manageroe1@gmail.com 
 

জনাফ ভাসুদ আরভ সযপ, ব্যফস্থাক (বফ. সনদয়াগ), 

বপানঃ ৯৩৬১৫১৫, ৯৩৬১১২৫, ৯৩৩৬৫০৮  

Ext#১১৯ 

বভাফাইর: ০১৫৫২-৩৪৯৫২০ 

ই-বভইর: sharifboesl147@gmail.com 
 

জনাফ সযপাত তাছসনভ, ব্যফস্থাক (অ্সিে),  

বপানঃ ৯৩৬১৫১৫, ৯৩৬১১২৫, ৯৩৩৬৫০৮  

Ext#১১৭ 

বভাফাইর: ০১৭৪০১০৯৩০৪, 

ই-বভইর: rifat.moe.boesl@gmail.com 
 

জনাফ ভামুদা সর, উ-ব্যফস্থাক (ভসরা বর), 

বপানঃ ৯৩৬১৫১৫, ৯৩৬১১২৫, ৯৩৩৬৫০৮  

Ext#১১৭ 

বভাফাইর: ০১৭৪৮-৪৫৯৫৪৭ 

ই-বভইর: polyboesl147@gmail.com 
 

ভইনউসিন খন্দকায, অ্বযথ িনাকাযী (বফ. সন),  

বপানঃ ৯৩৬১৫১৫, ৯৩৬১১২৫, ৯৩৩৬৫০৮  

Ext#১২৪ 

বভাফাইর: ০১৮১৯-৩৩৭৫০২,  

ই-বভইর: khondoker.boesl@gmail.com 
 

জনাফ বপযদদৌ বভা. ইভযান, কসম্পউোযঅ্াদযেয, 

বপানঃ ৯৩৬১৫১৫, ৯৩৬১১২৫, ৯৩৩৬৫০৮  

Ext#১১৯ 

বভাফাইর: ০১৬৭০-৫০৪০৪০ 

ই-বভইর:fardousboesl@gmail.com 
 

জনাফ এভযানউদিৌরা াদরায়ান, কসম্পউোয 

অ্াদযেয  

বপানঃ ৯৩৬১৫১৫, ৯৩৬১১২৫, ৯৩৩৬৫০৮  

Ext#১২৪ 

বভাফাইর: ০১৭১১-০৫৩৩৮৮, 

ই-বভইর: pahlowan.boesl@gmail.com 

mailto:manageroe1@gmail.com
mailto:sharifboesl147@gmail.com
mailto:rifat.moe.boesl@gmail.com
mailto:polyboesl147@gmail.com
mailto:khondoker.boesl@gmail.com
mailto:fardousboesl@gmail.com
mailto:pahlowan.boesl@gmail.com


 নাগসযক বফা যকাসয প্রসতষ্ঠান মূদক প্রদত্ত বফা। 

২.২ প্রসতষ্ঠাসনক বফা: 

ি:নাং বফায নাভ বফাপ্রদান দ্ধসত প্রদয়াজনীয় কাগজ ত্র 

এফাং প্রাসিস্থান 

বফায মূল্য এফাংসযদাধ 

দ্ধসত 

বফা প্রদাদনয ভয়ীভা

  

দাসয়ত্বপ্রাি কভ িকতিা 

(নাভ, দফী, বপান নম্বয, ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ আদফদন পযভ পূযণ   অ্সপ দত যফযাকৃত 

আদফদন ত্র পূযণ কদয 

জভা দান। 

আদফদন ত্র, াদাে ি কস 

প্রাসিস্থানঃ বফাদয়দর দিয 

আদফদনত্র বফাদয়দর অ্সপ 

বথদক সফনামূদল্য যফযা কযা 

য়। 

০১ সদন  বফদদসক সনদয়াগ াখায াংসিষ্ট কভ িকতিা 

 যকাসয প্রসতষ্ঠান এফাং যকাসযকাম ি ম্পাদদনয দি জসড়ত বদস/সফদদস প্রসতষ্ঠাদন প্রদত্ত বফা  (বমভনঃ প্রকদল্পয অ্থ ি ছাড়) 

২.৩) অ্বযন্তযীণ বফা: 

ি:নাং বফায নাভ বফা প্রদান দ্ধসত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রাসিস্থান 

বফায মূল্য এফাং সযদাধ 

দ্ধসত 

বফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাসয়ত্বপ্রাি কভ িকতিা 

(নাভ, দফী, বপান নম্বয, ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ 

াদাে ি বপযত অ্সপ দত যফযাকৃত আদফদন ত্র 

পূযণ কদয জভা দান। 

আদফদন ত্র, াদাে ি কস 

প্রাসিস্থানঃ বফাদয়দর দিয 

আদফদনত্র বফাদয়দর অ্সপ 

বথদক সফনামূদল্য যফযা কযা 

য়। 

০১ সদন বফদদসক সনদয়াগ াখায াংসিষ্ট কভ িকতিা 

২ 

াসব ি চাজি বপযত মথামথ কর্তিদক্ষ্য ভাধ্যদভ আদফদন। 

অ্সপ দত যফযাকৃত ও আদফদন 

ত্র পূযণ কদয জভাদান 

আদফদন ত্র, াদাে ি কস 

প্রাসিস্থানঃ বফাদয়দর দিয  

আদফদনত্র বফাদয়দর অ্সপ 

বথদক সফনামূদল্য যফযা কযা 

য়। 

০৭ সদন বফদদসক সনদয়াগ াখায াংসিষ্ট কভ িকতিা 

৩ 

অ্সিে আসত্ত সনস্পসত্ত, 

অ্সিে কসভটি ও অ্সিে 

ব্যফস্থানা ও ারনাগাদ 

তথ্য যফযা 

অ্সিে কসভটি সনয়সভত বা অ্নুষ্ঠাদনয 

ভাধ্যদভ সফদ্যভান অ্সিে আসত্ত মূ 

সনষ্পসত্ত কযা। 

ক) অ্সিে আসত্ত ও এ 

াংিান্ত ত্রাসদ 

প্রাসিস্থানঃ বফাদয়দর দিয 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র সফর 

উস্থান 

চরসত অ্থ ি ফছয জনাফ বভাঃ ইয়াকুফ আরী , স   র  

ম  ব্যফস্থাক (একাউন্টস্ এন্ড অ্সিে),  

বপান: ৯৩৬১৫১৫, ৯৩৬১১২৫, ৯৩৩৬৫০৮  

Ext#১১০ 

বভাফাইর: ০১৮১৯-১৪৯১৮৯ 

ই-বভইর: info@boesl.gov.bd; 

manageraudit147@gmail.co

m 

৪ 

সফর সযদাধ ন্য ফা বফা যফযা পূফ িক সফর প্রদান 

কযদত য়। 

ক) কাম িাদদ  দত্রয অ্নুসরস 

খ) ন্য / বফা যফযাদয 

চারান 

গ) সফর 

অ্নুদভাসদত চাসদাত্র সাফ 

াখায় বপ্রযণ াদদক্ষ্ 

৫ কভ িসদফ জনাফ ওয়াসদুয যভান 

ব্যফস্থাক (অ্থ ি ও সাফ) 

বপানঃ ৯৩৬১৫১৫, ৯৩৬১১২৫, 

৯৩৩৬৫০৮  Ext#১১৪ 

বভাফাইর: ০১৭১২-৭৫৩৪৬৪ 

ই-বভইর: info@boesl.gov.bd; 

manageracc147@gmail.com 

৫ 

যাসয িয় ও যফযা চাসদা অ্নুদভাদন াদদক্ষ্ নগদ 

উদত্তারন পূফ িক ন্য ফা বফা িয় 

কযদত য়। 

ক) অ্নুদভাসদত চাসদা দত্রয 

অ্নুসরস 

খ) ন্য / বফা যফযাদয 

চারান 

গ) সফর 

অ্নুদভাসদত চাসদাত্র প্রদ িন ভাত্র ৫ কভ িসদফ জনাফ ওয়াসদুয যভান 

ব্যফস্থাক (অ্থ ি ও সাফ) 

বপানঃ ৯৩৬১৫১৫, ৯৩৬১১২৫, 

৯৩৩৬৫০৮  Ext#১১৪ 

বভাফাইর: ০১৭১২-৭৫৩৪৬৪ 

ই-বভইর: info@boesl.gov.bd; 

manageracc147@gmail.com 

mailto:info@boesl.gov.bd
mailto:manageraudit147@gmail.com
mailto:manageraudit147@gmail.com
mailto:info@boesl.gov.bd
mailto:manageracc147@gmail.com
mailto:info@boesl.gov.bd
mailto:manageracc147@gmail.com


 

২.৪ আওতাধীন দিয মূদয বফা: 

ি:নাং বফায নাভ বফা প্রদান দ্ধসত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রাসিস্থান 

বফায মূল্য এফাং 

সযদাধ দ্ধসত 

বফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা  

দাসয়ত্বপ্রাি কভ িকতিা 

(নাভ, দফী, বপান নম্বয, ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ প্রদমাজয নয় 

   

প্রদমাজয নয় প্রদমাজয নয় প্রদমাজয নয় প্রদমাজয নয় প্রদমাজয নদ। 

 ভন্ত্রণারয়/সফবাদগয আওতাধীন দিয মূদয প্রদত্ত বফা সরঙ্ক আকাদয যুি কযদত দফ। 

৩) আনায কাদছ আভাদদয প্রতযাা: 

িসভক নাং প্রসতশ্রুত/কাসিত বফা প্রাসিয রদক্ষ্য কযণীয় 

০১ বফাদয়দর-এয সটিদজন চাে িায-এ উদিসখত নাগসযক বফা ২.১ এয করাভ ৪এ উদিসখত প্রদয়াজনীয় কাগজ ম্পূণ িবাদফ পূযণকৃত আদফদন জভা প্রদান। 

০২ ঠিক ভাধ্যদভ প্রদয়াজনীয় সপ সযদাধ কযা। 

০৩ াক্ষ্াদতয জন্য সনধ িাসযত ভদয়য পূদফ িই প্রদয়াজনীয় কাগজ ত্র উসস্থত থাকা। 

০৪ বফা প্রদাদনয সনধ িাসযত দ্ধসত অ্নুযন কযা। 

০৫ ভধ্যস্বত্বদবাগীয দাযস্থ না ওয়া; বকান এদজন্ট ফা দারাদরয স্মযনাণ্য দফন না। 

০৬ চাকুযী সনদয়াগ াংিান্ত তদথ্যয জন্য বফাদয়দর এয ওদয়ফাইে www.boesl.gov.bd  সবসজে করুন। 

০৭ সনদয়াগ াংিান্ত পযভ ঠিকবাদফ পূযণ কযা। 

০৮ বম বকান সজজ্ঞাায জন্য বফাদয়দর এয বপান নম্বয (৯৩৬১৫১৫, ৯৩৩৬৫০৮, ৯৩৬১১২৫) এ যাসয কথা ফলুন। 

০৯ অ্নাফশ্যক বপান/তদসফয না কযা। 

 

৪) অ্সবদমাগ প্রসতকায ব্যফস্থানা (GRS)  

বফা প্রাসিদত অ্ন্তুষ্ট দর দাসয়ত্ব প্রাি কভ িকতা দি বমাগাদমাগ করুন। তায কাছ বথদক ভাধান বদত সনদনাি দ্ধসতদত বমাগদমাগ কদয আনায ভস্যা ভাধান করুণ।   

ি:নাং কখন বমাগাদমাগ কযদফন কাযাংদগ বমাগাদমাগ কযদফন বমাগাদমাদগয ঠিকানা সনষ্পসত্তয ভয়ীভা 

১ দাসয়ত্বপ্রাি কভ িকতিা ভাধান সদদত ব্যথ ি 

দর। 

অ্সবদমাগ সনষ্পসত্ত কভ িকতিা (অ্সনক) জনাফ ন্যয আদভদদ, উভাব্যফস্থাক (প্রান, এইচ.আয এফাং বেসনাং), বফাদয়দর। 

বপান: ৯৩৩৬২৬৫ (অ্সপ)  

বভাফাইর: ০১৯৭৭১২৩০৫৩,  

ই-বভইরঃ dgmadmin@boesl.gov.bd 

৩০ কাম িসদফ 

২ অ্সবদমাগ সনষ্পসত্ত কভ িকতিা সনসদ িষ্ট 

ভদয় ভাধান সদদত ব্যথ ি দর। 

আসরকভ িকতিা জনাফ াসফা াযবীন, অ্সতসযি সচফ (ভসনেসযাংএফাংএনদপা িদভন্ট) 

প্রফাী কল্যাণ ও বফদদসক কভ িাংস্থান ভন্ত্রণারয় 

বপান: ৪১০৩০২২১, ইদভইর: adsmonitoring@probashi.gov.bd 

২০ কাম িসদফ 

৩ আসর কভ িকতিা সনসদ িষ্ট ভদয় ভাধান 

সদদত ব্যথ ি দর। 

ভসন্ত্রসযলদ সফবাদগয অ্সবদমাগ ব্যফস্থানা বর অ্সবদমাগগ্রণ বকন্দ্র.  

৫নাং বগইে, ফাাংরাদদ সচফারয়, ঢাকা. ওদয়ফ: www.grs.gov.bd 

৬০ কাম িসদফ 

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                   ভয কুভায যসন 

ব্যফস্থাক-আই.টি     

(বপাকার দয়ন্ট কভ িকতিা) 

বপান: ৯৩৬১৫১৫, ৯৩৬১১২৫, ৯৩৩৬৫০৮  Ext#১২০ 

বফাদয়দর  

http://www.boesl.gov.bd/
mailto:dgmadmin@
http://www.grs.gov.bd/

