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১. সভেন ও সমেনঃ 

 

 

 

 

 

২. প্রসিশ্রুি সির্ািমূহঃ 

 

২.১) নাগসরক সির্াঃ 

ক্র. 

নং 
সির্ার নাম সির্া প্রদান 

পদ্ধসি, প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র 

এর্ং প্রাসিস্থান 

সির্ার মূল্য এর্ং 

পসরজোধ পদ্ধসি 

সির্া প্রদাজনর 

িময়িীমা 

দাসয়ত্বপ্রাি কম টকিটা 

(নাম, পদর্ী, সফান নম্বর ও ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ 

শূন্য পদ 

উপযুক্ত প্রার্থীর মাধ্যজম 

পূরজের েন্য র্র্থািমজয় 

সনজয়াগ সর্জ্ঞসি প্রচার  ও প্রাি 

আজর্দন র্াচাই-র্াছাই 

ইন্টারজনজর্র 

মাধ্যজম 
ওজয়র্িাইর্ 

সপ অর্ টাজরর মাধ্যজম 

৩০০ হজি ৫০০ র্াকা 
সনধ টাসরি 

েনার্ সেযাৎস্না সর্কাে চাকমা 

সেনাজরল ম্যাজনোর 

মানর্ িম্পদ সর্ভাগ 

িার্ীক, প্রধান কার্ টালয়, ঢাকা। 

সফান নং ৪১০৫১৬১৩ 

সমার্াঃ ০১৭১৭০৭৩২৪৪ 

ই-সমইলঃ jbikashchakma@yahoo.com 

২ 
িথ্য অসধকার আইন সমািাজর্ক িথ্যপ্রদান 

করা 

অসধর্াসচি িথ্য প্রদান (পত্র/সিসর্/          

িফর্ কসপ) িথ্য প্রাসির েন্য 

ই-সমইল/ফযাক্স/ র্াকজর্াজগ/ িরািসর 

সনসদ টষ্ট ফরজম আজর্দন 

সর্নামূজল্য/ 

সর্সধজমািাজর্ক সনধ টাসরি 

মূল্য  

২০ (সর্ে) 

কম টসদর্ি 

েনার্ োহ্ মুহাম্মাদ িানওয়ার আলম 

িহকারী সেনাজরল ম্যাজনোর 

আইটি সর্ভাগ 

িার্ীক, প্রধান কার্ টালয়, ঢাকা 

সমার্াঃ ০১৬৭৩৭৮৪৩৬৬ 

ই-সমইলঃ msa_shah@yahoo.com 

৩ 

র্ীমা পসলসি/ 

কভার সনার্/ 

িাটি টসফজকর্ প্রদান করা 

হার্ ট কসপ ও ই-সমইল এর মাধ্যজম 

কসপ। 

 

িংসিষ্ট কাগেপত্র, 

দায়গ্রহে সর্ভাগ, 

প্রধান কার্ টালয়, ঢাকা/ িকল সোনাল 

অসফি ও োখা অসফি। 

সর্সধজমািাজর্ক 

সনধ টাসরি মূল্য 

িাৎক্ষসেক/  

০৭ (িাি) সদন 

েনার্ সমাঃ োসকর সহাজিন 

সর্পুটি সেনাজরল ম্যাজনোর 

সর্পেন, ব্যর্িা উন্নয়ন ও দায়গ্রহে সর্ভাগ, প্রধান কার্ টালয়, 

ঢাকা/িকল সোনাল অসফি ও োখা অসফজি দাসয়ত্বপ্রাি কম টকিটা 

(সর্স্তাসরি ২.৪ অনুজেদ) । 

সফান-৯৫৬১২৪৯ সমার্াঃ ০১৮১৯১০৩৩৮০ 

ই-সমইলঃ jakir.hossain@sbc.gov.bd 

সভেনঃ 

র্ীমা ও পুনঃর্ীমা সির্া প্রদাজনর মাধ্যজম  

সদজের আর্থ ট িামাসেক উন্নয়ন সনসিি করা। 

 

সমেনঃ 

িজর্ টাচ্চ সনরাপত্তা, মানিম্পন্ন সির্া এর্ং ব্যর্িাজয়র সপোদারী পসরচালক সহিাজর্ 

র্াংলাজদজের প্রর্থম পছজের র্ীমা ও পুনঃর্ীমা প্রসিষ্ঠান সহিাজর্ গজে সিালা। 

 

mailto:msa_shah@yahoo.com
mailto:jakir.hossain@sbc.gov.bd
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ক্র. 

নং 
সির্ার নাম সির্া প্রদান 

পদ্ধসি, প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র 

এর্ং প্রাসিস্থান 

সির্ার মূল্য এর্ং 

পসরজোধ পদ্ধসি 

সির্া প্রদাজনর 

িময়িীমা 

দাসয়ত্বপ্রাি কম টকিটা 

(নাম, পদর্ী, সফান নম্বর ও ই-সমইল) 

৪ পুনঃর্ীমা  

হার্ ট কসপ ও ই-সমইল এর মাধ্যজম 

কসপ। 

 

িংসিষ্ট কাগেপত্র, 

পুনঃর্ীমা সর্ভাগ, 

প্রধান কার্ টালয়, ঢাকা। 

সর্সধজমািাজর্ক 

সনধ টাসরি মূল্য 

িাৎক্ষসেক/  

০৭ (িাি) সদন 

েনার্ ওয়াসিফুল হক 

সেনাজরল ম্যাজনোর  

পুনঃর্ীমা সর্ভাগ, প্রধান কার্ টালয়, ঢাকা। 

সফানঃ ৪১০৫১৬৩৪ 

সমার্াঃ ০১৭২০০৪৬৪৬০ 

ই-সমইলঃ wasiful.hoq@sbc.gov.bd 

৫ অসি/ মর্র ও সর্সর্ধ পুনঃর্ীমা  

হার্ ট কসপ ও ই-সমইল এর মাধ্যজম 

কসপ। 

 

িংসিষ্ট কাগেপত্র, 

পুনঃর্ীমা সর্ভাগ, 

প্রধান কার্ টালয়, ঢাকা। 

সর্সধজমািাজর্ক 

সনধ টাসরি মূল্য 

িাৎক্ষসেক/  

০৭ (িাি) সদন 

েনার্ সের্ােীষ চাকমা 

িহকারী সেনাজরল ম্যাজনোর 

পুনঃর্ীমা সর্ভাগ, প্রধান কার্ টালয়, ঢাকা। 

ই-সমইলঃ shibashis.chakma@sbc.gov.bd 

সফানঃ ০২-৭৬৩২৫৬৫ 

৬ 
প্রজকৌেল ও সর্জেষ অর্সলখন/ এসভজয়েন 

পুনঃর্ীমা 

হার্ ট কসপ ও ই-সমইল এর মাধ্যজম 

কসপ। 

 

িংসিষ্ট কাগেপত্র, 

পুনঃর্ীমা সর্ভাগ, 

প্রধান কার্ টালয়, ঢাকা। 

সর্সধজমািাজর্ক 

সনধ টাসরি মূল্য 

িাৎক্ষসেক/  

০৭ (িাি) সদন 

েনার্ সমাঃ েসফউল আেম খান 

িহকারী সেনাজরল ম্যাজনোর 

পুনঃর্ীমা সর্ভাগ, প্রধান কার্ টালয়, ঢাকা। 

সফান- ৯৫৫৯৮৬০ 

ই-সমইলঃ shafiul.azam@sbc.gov.bd 

৭ সনৌ পুনঃর্ীমা  

হার্ ট কসপ ও ই-সমইল এর মাধ্যজম 

কসপ। 

 

িংসিষ্ট কাগেপত্র, 

পুনঃর্ীমা সর্ভাগ, 

প্রধান কার্ টালয়, ঢাকা। 

সর্সধজমািাজর্ক 

সনধ টাসরি মূল্য 

 

 

 

িাৎক্ষসেক/  

০৭ (িাি) সদন 

 

 

েনার্ নাসহদ আসেে 

িহকারী সেনাজরল ম্যাজনোর 

পূনঃর্ীমা (সনৌ) সর্ভাগ, প্রধান কার্ টালয়, ঢাকা। 

সফান -৯৫৬১৫২১ 

সমার্াইল- ০১৮২২৮৮৬২৬৫ 

ই-সমইলঃ nahid.aziz@sbc.gov.bd 

৮ 

এক্সজপার্ ট সক্রসর্র্ গ্যারাসন্ট(ইসিসে) স্কীম 

ইস্যয ও দার্ী পসরজোধ 

করা 

হার্ ট কসপ ও 

ই-সমইল এর মাধ্যজম কসপ। 

িংসিষ্ট কাগেপত্র, 

ইসিসে সর্ভাগ, 

সর্সধজমািাজর্ক সনধ টাসরি 

মূল্য 

িাৎক্ষসেক/        

০৭ (িাি) সদন 

েনার্ সমাহাম্মদ মসনরুল ইিলাম 

ম্যাজনোর 

ইসিসে সর্ভাগ, প্রধান কার্ টালয়, ঢাকা। 

ই-সমইলঃ manirul.islam@sbc.gov.bd 

সফান -০২-৯৫৫২২৪২ 

৯ 
দার্ী পসরজোধ 

করা 

হার্ ট কসপ ও 

ই-সমইল এর মাধ্যজম কসপ। 

িংসিষ্ট কাগেপত্র, 

দার্ী সর্ভাগ, 
সর্নামূল্য ৯০ (নব্বই) সদন 

সমজিি সেখ পারভীন স্যলিানা  

সর্পুটি সেনাজরল ম্যাজনোর 

দার্ী সর্ভাগ, িার্ীক, প্রধান কার্ টালয়, ঢাকা। 

সফান- ০২- ৪১০৫১৪৯৪ 

mailto:wasiful.hoq@sbc.gov.bd
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ক্র. 

নং 
সির্ার নাম সির্া প্রদান 

পদ্ধসি, প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র 

এর্ং প্রাসিস্থান 

সির্ার মূল্য এর্ং 

পসরজোধ পদ্ধসি 

সির্া প্রদাজনর 

িময়িীমা 

দাসয়ত্বপ্রাি কম টকিটা 

(নাম, পদর্ী, সফান নম্বর ও ই-সমইল) 

ই-সমইলঃ sheikh.parveen@sbc.gov.bd 

১০ স্টক এক্সজচঞ্জ (সেয়ার ক্রয়-সর্ক্রয়) 
হার্ টকসপ ও 

ই-সমইল এর মাধ্যজম। 

িংসিষ্ট কাগেপত্র, এিসর্সি 

সিসকউসরটিে এন্ড ইনজভস্টজমন্ট 

সলসমজর্র্ িার্ীক, প্রধান কার্ টালয়, 

ঢাকা। 

সর্সধ সমািাজর্ক 

সনধ টাসরি মূল্য 
িাৎক্ষসেক 

েনার্ আবুল ফেল সমাহাম্মদ োহোলাল 

িহকারী সেনাজরল ম্যাজনোর 

এিসর্সি সিসকউসরটিে এন্ড ইনজভস্টজমন্ট সলঃ িার্ীক, প্রধান 

কার্ টালয়, ঢাকা। 

সমার্াঃ ০১৭২০৩৫৯১২৩ 

ই-সমইলঃ md.shahjalal@sbc.gov.bd 

 

 

২.২) প্রাসিষ্ঠাসনক সির্াঃ 

ক্র. 

নং 
সির্ার নাম সির্া প্রদান 

পদ্ধসি প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র 

এর্ং প্রাসিস্থান 

সির্ার মূল্য এর্ং 

পসরজোধ পদ্ধসি 

সির্া প্রদাজনর 

িময়িীমা 

দাসয়ত্বপ্রাি কম টকিটা 

(নাম, পদর্ী, সফান নম্বর ও ই-সমইল) 

১ 

সর্সভন্ন মন্ত্রোলয়, আইসর্আরএ, 

র্াংলাজদে ব্যাংক ও অন্যান্য প্রসিষ্ঠানজক 

িথ্য প্রদান 

িংসিষ্ট প্রসিষ্ঠাজনর চাসহদার 

আজলাজক প্রজয়ােনীয় িথ্য িরর্রাহ 

করা হয়। 

পত্র 

 প্রধান কার্ টালয়, ঢাকা। 
সর্নামূজল্য চাসহদা অনুর্ায়ী 

 

েনার্ সেযাৎস্না সর্কাে চাকমা 

সেনাজরল ম্যাজনোর 

মানর্ িম্পদ সর্ভাগ 

িার্ীক, প্রধান কার্ টালয়, ঢাকা। 

সফান নং ৪১০৫১৬১৩ 

সমার্াঃ ০১৭১৭০৭৩২৪৪ 

ই-সমইলঃ jbikashchakma@yahoo.com  

২ 
সর্সভন্ন কসমটিজি প্রসিসনসধ মজনানয়ন 

সদয়া 
প্রসিসনসধ মজনানয়ন পত্র 

কসমটি গঠজনর সিদ্ধান্ত িম্বসলি 

অনুজমাসদি সর্াকপত্র/ 

কার্ টসর্র্রেী ও পত্র। 

প্রধান কার্ টালয়, 

মানর্ িম্পদ সর্ভাগ, ঢাকা। 

সর্নামূজল্য 

 

 

 

০৭ (িাি) সদন 

 

 

 

৩ 
কজপ টাজরর্ সিাস্যাল সরিপনসিসর্সলটি 

(সি.এি. আর) 
আসর্থ টক অনুদান প্রদান অনুজরাধপত্র প্রাসি/স্বপ্রজোসদি  সর্নামূজল্য 

কর্তটপজক্ষর সিদ্ধান্ত 

অনুর্ায়ী  

েনার্ সর্জর্কানে িাহা 

সেনাজরল ম্যাজনোর  

অর্থ ট ও দার্ী সর্ভাগ এর্ং গৃহসনম টাে অসগ্রম সিল 

িার্ীক, প্রধান কার্ টালয়, ঢাকা। 

সমার্াঃ ০১৯১৭১৬৪৯৪৭ 



 

 

 

মানর্ িম্পদ সর্ভাগ, প্রধান কার্ টালয়, ঢাকা। 
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ক্র. 

নং 
সির্ার নাম সির্া প্রদান 

পদ্ধসি প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র 

এর্ং প্রাসিস্থান 

সির্ার মূল্য এর্ং 

পসরজোধ পদ্ধসি 

সির্া প্রদাজনর 

িময়িীমা 

দাসয়ত্বপ্রাি কম টকিটা 

(নাম, পদর্ী, সফান নম্বর ও ই-সমইল) 

ই-সমইলঃ gmre@gmail.com 

৪ প্রসেক্ষে প্রদান 
সর্সভন্ন প্রসিষ্ঠাজন কম টকিটা মজনানয়ন 

পত্র 

মানর্ িম্পদ সর্ভাগ, 

প্রধান কার্ টালয়, 

ঢাকা। 

সর্সধ সমািাজর্ক 

সনধ টাসরি মূল্য 

কর্তটপজক্ষর সিদ্ধান্ত 

অনুর্ায়ী  

েনার্ সমাঃ আজনায়ারুল ইিলাম 

িহকারী সেনাজরল ম্যাজনোর 

মানর্ িম্পদ ও অভযন্তরীে প্রসেক্ষে সর্ভাগ 

িার্ীক, প্রধান কার্ টালয়, ঢাকা। 

সমার্াঃ ০১৭১৮১৬৯৫৫৭ 

ই-সমইলঃ anwarul.islam@sbc.gov.bd 

৫ গােী পাসকটংজয়র ব্যর্স্থা চাসহদা পত্র সপ্ররে 

ভাো আদায় ও প্রদান সিল, িার্ীক, 

প্রধান কার্ টালয়, 

ঢাকা। 

সর্সধজমািাজর্ক, সচজকর 

মাধ্যজম 

কর্তটপজক্ষর সিদ্ধান্ত 

অনুর্ায়ী  

েনার্ সমাঃ নেরুল ইিলাম 

িহকারী সেনাজরল ম্যাজনোর 

িম্পদ ব্যর্স্থাপনা (ভাো আদায় ও িংস্থাপন) সর্ভাগ, প্রধান 

কার্ টালয়, ঢাকা। 

সফানঃ ৯৫৬১২৯০ 

সমার্াঃ ০১৭১১১৩৮১৪৪ 

ই-সমইলঃ nazrul.islam@sbc.gov.bd 

 

 

২.৩) অভযন্তরীে সির্াঃ 

ক্র. 

নং 
সির্ার নাম সির্া প্রদান পদ্ধসি 

প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র 

এর্ং প্রাসিস্থান 

সির্ার মূল্য এর্ং 

পসরজোধ পদ্ধসি 

সির্া প্রদাজনর 

িময়িীমা 

দাসয়ত্বপ্রাি কম টকিটা (নাম, পদর্ী, 

সফান নম্বর ও ই-সমইল) 

১ 
পসরচালনা পষ টজদর িভা এর্ং পসরচালনা 

পষ টদ কর্তটক গঠিি কসমটির িভা 

সর্ার্ ট কজক্ষ পসরচালনা পষ টজদর িভার 

মাধ্যজম সর্সভন্ন নীসিমালা/ সনজয়াগ/ 

পজদান্নসি/দার্ী পসরজোধ ইিযাসদ 

সর্ষজয় সিদ্ধান্ত 

িংসিষ্ট কাগেপত্র দাসখল, সর্ার্ ট 

সর্ভাগ, প্রঃকাঃ, ঢাকা। 

 

সর্নামূজল্য/ 

সর্সধজমািাজর্ক সনধ টাসরি 

মূল্য 

০৭ (িাি) সদজনর 

সনাটিে প্রদান 

স্বাজপজক্ষ 

 

েনার্ সিয়দ সদৌলি সমাজে টদ 

িহকারী সেনাজরল ম্যাজনোর 

সর্ার্ ট সর্ভাগ, প্রধান কার্ টালয়, ঢাকা। 

ই-সমইলঃ daulat.morshed@sbc.gov.bd 

সফান -০২-৯৫৬৬১১০ 

সমার্াইলঃ০১৯১২৯৮২২৬৮ 

২ 
সর্সভন্ন কসমটির 

িভা আজয়ােন করা। 
িভার কার্ টসর্র্রনী র্াস্তর্ায়ন 

িভার সিদ্ধান্ত, 

িংসিষ্ট সর্ভাগ। 
সর্নামূজল্য 

০৭ (িাি) সদজনর 

সনাটিে প্রদান 

স্বাজপজক্ষ 

েনার্ সেযাৎস্না সর্কাে চাকমা 

সেনাজরল ম্যাজনোর 

মানর্ িম্পদ সর্ভাগ 

িার্ীক, প্রধান কার্ টালয়, ঢাকা। 

সফান নং ৪১০৫১৬১৩ 

সমার্াঃ ০১৭১৭০৭৩২৪৪ 

mailto:gmre@gmail.com


 

 

 

মানর্ িম্পদ সর্ভাগ, প্রধান কার্ টালয়, ঢাকা। 
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ক্র. 

নং 
সির্ার নাম সির্া প্রদান পদ্ধসি 

প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র 

এর্ং প্রাসিস্থান 

সির্ার মূল্য এর্ং 

পসরজোধ পদ্ধসি 

সির্া প্রদাজনর 

িময়িীমা 

দাসয়ত্বপ্রাি কম টকিটা (নাম, পদর্ী, 

সফান নম্বর ও ই-সমইল) 

ই-সমইলঃ jbikashchakma@yahoo.com  

৩ 

প্রধান কার্ টালজয়র িকল সর্ভাগ ও সোনাল 

অসফি 

অসর্র্ করা, সিএন্ডএসের অসর্র্ আপসত্তর 

ব্রর্েীর্ ের্ার্ প্রদান এর্ং সি-পক্ষীয় ও                              

সত্র-পক্ষীয় িভার আজয়ােন করা 

প্রধান কার্ টালয় এর অসর্র্ এন্ড 

কমপ্লাজয়ন্স সর্ভাজগর কম টকিটা ও 

কম টচারীজদর মাধ্যজম 

িংসিষ্ট িকল নসর্থ ও কাগেপত্রাসদ, 

প্রধান কার্ টালয় ও সোনাল 

অসফিিমূহ 

সর্নামূজল্য 

সত্রমাসিক/ 

ষান্মাসিক/ 

র্াৎিসরক/ 

িাৎক্ষসনক 

েনার্ সমাঃ োহীমুল ইিলাম র্াবুল 

সর্পুটি সেনাজরল ম্যাজনোর 

অসর্র্ এন্ড কমপ্লাজয়ন্স সর্ভাগ 

িার্ীক, প্রধান কার্ টালয়, ঢাকা। 

সফানঃ ৪১০৫১৬১৬ সমার্াঃ ০১৯১১৪৯৬৭০৬ 

ই-সমইলঃ shahimul.islam@sbc.gov.bd 

৪ 

কম টকিটা/ 

কম টচারীজদর  

র্দলী ও পদায়ন করা 

পজত্রর মাধ্যজম িংসিষ্ট িকল কাগেপত্র সর্নামূজল্য 
০৩ (সিন)/ ০৫ 

(পাঁচ) র্ছর 

েনার্ সেযাৎস্না সর্কাে চাকমা 

সেনাজরল ম্যাজনোর 

মানর্ িম্পদ সর্ভাগ 

িার্ীক, প্রধান কার্ টালয়, ঢাকা। 

সফান নং ৪১০৫১৬১৩ 

সমার্াঃ ০১৭১৭০৭৩২৪৪ 

ই-সমইলঃ jbikashchakma@yahoo.com 

৫ 

কম টকিটা/ 

কম টচারীজদর অসেটি/সেক্ষা/ মার্তত্বকালীন/ 

সচসকৎিা/ 

শ্রাসন্ত ও সর্জনাদন ছুটি মঞ্জুর করা 

পজত্রর মাধ্যজম িংসিষ্ট িকল কাগেপত্র সর্নামূজল্য 
আজর্দজনর ০৩ 

(সিন) সদজনর মজধ্য 

েনার্ সেযাৎস্না সর্কাে চাকমা 

সেনাজরল ম্যাজনোর 

মানর্ িম্পদ সর্ভাগ 

িার্ীক, প্রধান কার্ টালয়, ঢাকা। 

সফান নং ৪১০৫১৬১৩ 

সমার্াঃ ০১৭১৭০৭৩২৪৪ 

ই-সমইলঃ jbikashchakma@yahoo.com 

৬ প্রচার ও সর্জ্ঞাপন এর ব্যর্স্থা গ্রহে করা সপ্রসন্টং এর্ং ইজলক্ট্রসনক সমসর্য়া 
ম্যার্ার িরর্রাহ, েনিংজর্াগ সর্ভাগ, 

প্রধান কার্ টালয়, ঢাকা। 
সনধ টাসরি মূজল্য 

আজর্দজনর ০৩ 

(সিন) সদজনর মজধ্য 

েনার্ স্যপ্রসিভ হালদার 

ম্যাজনোর 

েনিংজর্াগ সর্ভাগ 

িার্ীক, প্রধান কার্ টালয়, ঢাকা। 

সমার্াঃ ০১৮১৭৫৪৫৪৪০ 

ই-সমইলঃ suprativa.halder68@gmail.com 

৭ িাধারে ভসর্ষ্যৎ িহসর্জলর অসগ্রম মঞ্জুর অসগ্রম প্রদাজনর মঞ্জুরী আজদে 

আজর্দন পত্র এর্ং িাধারে ভসর্ষ্যৎ 

িহসর্জলর ির্ টজেষ সহিার্ সর্র্রেী 

(সকন্দ্রীয় সহিার্ রক্ষে সর্ভাগ কর্তটক 

প্রদত্ত), অর্থ ট সহিার্ সর্ভাগ, প্রধান 

কার্ টালয়, ঢাকা। 

সর্নামূজল্য 
আজর্দজনর ০৩ 

(সিন) সদজনর মজধ্য 

েনার্ আবু িাজহর 

ম্যাজনোর 

অর্থ ট ও সহিার্ সর্ভাগ 

িার্ীক, প্রধান কার্ টালয়, ঢাকা। 

সফান: ০২-৯৫৬৬১০৬ 

mailto:jbikashchakma@yahoo.com
mailto:suprativa.halder68@gmail.com
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ক্র. 

নং 
সির্ার নাম সির্া প্রদান পদ্ধসি 

প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র 

এর্ং প্রাসিস্থান 

সির্ার মূল্য এর্ং 

পসরজোধ পদ্ধসি 

সির্া প্রদাজনর 

িময়িীমা 

দাসয়ত্বপ্রাি কম টকিটা (নাম, পদর্ী, 

সফান নম্বর ও ই-সমইল) 

সমার্াঃ ০১৮১৮৪০৭১০০ 

ই-সমইলঃ abu.taher@sbc.gov.bd 

৮ 
কম টকিটা ও কম টচারীজদর েসম ক্রয়/গৃহ 

সনম টাে/ সমরামি অসগ্রম মঞ্জুর করা 
অগ্রীম মঞ্জুরী আজদে প্রদান 

আজর্দন পত্র ও সনয়ন্ত্রেকারী 

কর্তটপজক্ষর স্যপাসরে, গৃহসনম টাে অগ্রীম 

সিল, প্রধান কার্ টালয়, ঢাকা। 

সনধ টাসরি মূজল্য 

আজর্দজনর ১৫ 

(পজনর) সদজনর 

মজধ্য 

েনার্ সমাঃ মমিাে সহাজিন 

ম্যাজনোর 

গৃহসনম টাে অসগ্রম সিল 

িার্ীক, প্রধান কার্ টালয়, ঢাকা। 

সমার্াঃ ০১৯১৪৭২৩২৪০ 

ই-সমইলঃmomtaz.hossain@sbc.gov.bd 

৯ 
কম টকিটা ও কম টচারীজদর সমার্র িাইজকল 

অসগ্রম মঞ্জুর করা 
অগ্রীম মঞ্জুরী আজদে প্রদান 

সনধ টাসরি ফরজম আজর্দন ও 

সনয়ন্ত্রেকারী কর্তটপজক্ষর স্যপাসরে, 

িংস্থাপন সর্ভাগ, প্রধান কার্ টালয়, 

ঢাকা। 

সনধ টাসরি মূজল্য 

আজর্দজনর 

১৫(পজনর) 

সদজনর মজধ্য 

েনার্ সমাঃ নেরুল ইিলাম 

িহকারী সেনাজরল ম্যাজনোর 

িম্পদ ব্যর্স্থাপনা (ভাো আদায় ও িংস্থাপন) সর্ভাগ, প্রধান 

কার্ টালয়, ঢাকা। 

সফানঃ ৯৫৬১২৯০ 

সমার্াঃ ০১৭১১১৩৮১৪৪ 

ই-সমইলঃ nazrul.islam@sbc.gov.bd 

১০ 

কম টকিটা ও কম টচারীজদর অর্ির-উত্তর ছুটি 

(সপ.আর.এল.)/ সপনেন/ গ্রাচুইটি/ পাওনা 

অসেটি ছুটির পসরর্জিট নগদায়ন মঞ্জুর 

করা 

মঞ্জুরী আজদে প্রদান 
আজর্দন প্রত্র এর্ং মঞ্জুরী আজদে, 

কল্যাে সিল, প্রধান কার্ টালয়, ঢাকা। 
সর্নামূজল্য 

আজর্দজনর ১০ 

(দে) সদজনর মজধ্য 

েনার্ সর্সনময় চাকমা 

ম্যাজনোর 

কল্যাে ও র্াস্তর্ায়ন সিল, প্রধান কার্ টালয়, ঢাকা।  

সফানঃ ৯৫১৪২৭০ 

ই-সমইলঃ binimay.chakma@sbc.gov.bd 

১১ সর্সনজয়াগ  মঞ্জুরী আজদে প্রদান 

সনধ টাসরি ফরজম আজর্দন ও 

সনয়ন্ত্রেকারী কর্তটপজক্ষর স্যপাসরে, 

পু ুঁসে সর্সনজয়াগ সর্ভাগ, প্রধান 

কার্ টালয়, ঢাকা। 

সর্সধজমািাজর্ক মূজল্য 

সর্ার্ ট কর্তটক 

অনুজমাদজনর ১০ 

(দে) সদজনর মজধ্য 

 

েনার্ স্যধাংশু কুমার স াষ 

সর্পুটি সেনাজরল ম্যাজনোর, 

পুনঃর্ীমা সহিার্ ও পু ুঁসে সর্সনজয়াগ সর্ভাগ 

িার্ীক, প্রধান কার্ টালয়, ঢাকা। 

সমার্াঃ ০১৯১৪৭২৩২৪০ 

সর্সলজফানঃ ৯৫৬০১১৫ 

ই-সমইলঃ sudhangshu.ghosh@sbc.gov.bd 

১২ 
প্রধান কার্ টালজয়র িকল সর্ভাগ ও সোনাল 

অসফজি র্াজের্ র্রাদ্দ সদয়া 

র্াজের্ র্রাদ্দ িংক্রান্ত মঞ্জুরী আজদে 

প্রদান 

প্রাক্কসলি র্াজের্ প্রস্তার্ ও 

সনয়ন্ত্রেকারী কর্তটপজক্ষর স্যপাসরে, 

র্াজের্ োখা, 

অর্থ ট সর্ভাগ, প্রধান কার্ টালয়, ঢাকা। 

সর্নামূজল্য র্াৎিসরক 

েনার্ সর্জর্কানে িাহা 

সেনাজরল ম্যাজনোর 

অর্থ ট ও দার্ী সর্ভাগ এর্ং গৃহসনম টাে অসগ্রম সিল 

িার্ীক, প্রধান কার্ টালয়, ঢাকা। 



 

 

 

মানর্ িম্পদ সর্ভাগ, প্রধান কার্ টালয়, ঢাকা। 
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ক্র. 

নং 
সির্ার নাম সির্া প্রদান পদ্ধসি 

প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র 

এর্ং প্রাসিস্থান 

সির্ার মূল্য এর্ং 

পসরজোধ পদ্ধসি 

সির্া প্রদাজনর 

িময়িীমা 

দাসয়ত্বপ্রাি কম টকিটা (নাম, পদর্ী, 

সফান নম্বর ও ই-সমইল) 

সমার্াঃ ০১৯১৭১৬৪৯৪৭ 

সফান নং ৯৫৬২৩০৯ 

ই-সমইলঃ gmre@gmail.com 

১৩ 

 

র্াসষ টক চূোন্ত 

সহিার্ সনরূপে 
মঞ্জুরী আজদে প্রদান 

র্াসষ টক চূোন্ত সহিার্ সনরূপে করার 

েন্য প্রজয়ােনীয় িথ্য এর্ং গি 

র্ছজরর সহিার্, সকন্দ্রীয় সহিার্ রক্ষে 

সর্ভাগ, প্রধান কার্ টালয়, ঢাকা। 

সর্সধজমািাজর্ক মূজল্য র্াৎিসরক 

েনার্ এ. সক. মাকস্যদুল আহিান ভূইয়া 

সর্পুটি সেনাজরল ম্যাজনোর, 

সকন্দ্রীয় সহিার্ রক্ষে সর্ভাগ 

িার্ীক, প্রধান কার্ টালয়, ঢাকা। 

সমার্াঃ ০১৯১৪০২০৯৩১ 

সফান নং ৪১০৫১৬১৪ 

ই-সমইলঃ dgm.cad@sbc.gov.bd 

১৪ 
আউর্জিাসি টং নীসিমালায় 

েনর্ল সনজয়াগ 
িরকাসর অনুজমাদন 

সনজয়াগ কসমটির সিদ্ধান্ত ও সনজয়াজগর 

সনজদ টেনা অনুর্ায়ী িথ্যাসদ, মানর্ 

িম্পদ সর্ভাগ, প্রধান কার্ টালয়, ঢাকা। 

সর্সধজমািাজর্ক মূজল্য র্াৎিসরক 

েনার্ সেযাৎস্না সর্কাে চাকমা 

সেনাজরল ম্যাজনোর 

মানর্ িম্পদ সর্ভাগ 

িার্ীক, প্রধান কার্ টালয়, ঢাকা। 

সফান নং ৪১০৫১৬১৩ 

সমার্াঃ ০১৭১৭০৭৩২৪৪ 

ই-সমইলঃ jbikashchakma@yahoo.com  

১৫ 

কম টরি কম টকিটা-কম টচারীজদর িন্তানজদর 

সেক্ষা ভািা/ 

সেক্ষা বৃসত্ত 

সর্সধ সমািাজর্ক 
আজর্দন পত্র /মঞ্জুরী পত্র মানর্ 

িম্পদ সর্ভাগ, প্রধান কার্ টালয়, ঢাকা। 
সর্না মূজল্য 

র্ছজর  

০১ (এক) র্ার 

েনার্ সেযাৎস্না সর্কাে চাকমা 

সেনাজরল ম্যাজনোর 

মানর্ িম্পদ সর্ভাগ 

িার্ীক, প্রধান কার্ টালয়, ঢাকা। 

সফান নং ৪১০৫১৬১৩ 

সমার্াঃ ০১৭১৭০৭৩২৪৪ 

ই-সমইলঃ jbikashchakma@yahoo.com  

১৬ 

কম টকিটা/ 

কম টচারীজদর সেযষ্ঠিা সনধ টারে/পজদান্নসি 

প্রদান 

আজদে োরী 

ক) চাকুরী বৃত্তান্ত 

খ) এসিআর 

গ) র্াছাই কসমটির সরজপার্ ট 

সর্নামূজল্য সনধ টাসরি িময় 

েনার্ সেযাৎস্না সর্কাে চাকমা 

সেনাজরল ম্যাজনোর 

মানর্ িম্পদ সর্ভাগ 

িার্ীক, প্রধান কার্ টালয়, ঢাকা। 

সফান নং ৪১০৫১৬১৩ সমার্াঃ ০১৭১৭০৭৩২৪৪ 

ই-সমইলঃ jbikashchakma@yahoo.com 



 

 

 

মানর্ িম্পদ সর্ভাগ, প্রধান কার্ টালয়, ঢাকা। 
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ক্র. 

নং 
সির্ার নাম সির্া প্রদান পদ্ধসি 

প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র 

এর্ং প্রাসিস্থান 

সির্ার মূল্য এর্ং 

পসরজোধ পদ্ধসি 

সির্া প্রদাজনর 

িময়িীমা 

দাসয়ত্বপ্রাি কম টকিটা (নাম, পদর্ী, 

সফান নম্বর ও ই-সমইল) 

১৭ 
িকল ধরজের 

সষ্টেনারী ও অসফি িরঞ্জাম িরর্রাহ 
চাসহদাপত্র সপ্ররে িকল ফম ট সর্নামূজল্য 

আজর্দজনর ০৭ 

(িাি) মাজির 

মজধ্য 

েনার্ সমাঃ নেরুল ইিলাম 

িহকারী সেনাজরল ম্যাজনোর 

িম্পদ ব্যর্স্থাপনা (ভাো আদায় ও িংস্থাপন) সর্ভাগ, প্রধান 

কার্ টালয়, ঢাকা। 

সফানঃ ৯৫৬১২৯০ সমার্াঃ ০১৭১১১৩৮১৪৪ 

ই-সমইলঃ nazrul.islam@sbc.gov.bd 

১৮ 
কম টকিটা/ কম টচারীজদর অসফজি 

র্ািায়াজির েন্য গােী র্রাদ্দ 
চাসহদাপত্র সপ্ররে ব্যসক্তগি নসর্থ 

সনধ টাসরি  

মূজল্য 

আজর্দজনর ০৭ 

(িাি) সদজনর 

মজধ্য 

েনার্ খিরু দস্তগীর আলম 

সর্পুটি সেনাজরল ম্যাজনোর 

িম্পদ ব্যর্স্থাপনা, িম্পদ ব্যর্স্থাপনা (িংস্থাপন), িম্পদ 

ব্যর্স্থাপনা (ভাো) ও আইন সর্ভাগ, প্রধান কার্ টালয়, ঢাকা। 

সমার্াঃ ০১৮৩৪-১২৭৬৯৮ 

সফান- ৯৫৫৩৩৯৩ 

ই-সমইলঃ khosru.dostagir@sbc.gov.bd 

১৯ দািসরক ও আর্াসিক সর্সলজফান মঞ্জুরী চাসহদাপত্র সপ্ররে ব্যসক্তগি নসর্থ সর্নামূজল্য 

আজর্দজনর ০৭ 

(িাি) সদজনর 

মজধ্য 

েনার্ আেরাফ সহাজিন মন্ডল 

ম্যাজনোর 

সকন্দ্রীয় মর্রপুল সর্ভাগ 

িার্ীক, প্রধান কার্ টালয়, ঢাকা। 

সফান নং ৯৫৬০১১৪ 

সমার্াঃ ০১৭১২২৫২০৮২ 

ই-সমইলঃ ashraf.hossain@sbc.gov.bd  

২০ 

সর্জদসেক প্রসেক্ষে, সিসমনার, ওয়াকটেপ 

ইিযাসদজি অংেগ্রহজের েন্য কম টকিটা 

মজনানয়ন  

  

সর্সধ সমািাজর্ক ব্যসক্তগি নসর্থ সর্নামূজল্য ১৫ (পজনর) সদন 

েনার্ সমাঃ আজনায়ারুল ইিলাম 

িহকারী সেনাজরল ম্যাজনোর 

মানর্ িম্পদ সর্ভাগ 

প্রধান কার্ টালয়, ঢাকা। 

সমার্াঃ ০১৭১৮১৬৯৫৫৭ 

ই-সমইলঃ anwarul.islam@sbc.gov.bd  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:khosru.dostagir@sbc.gov.bd
mailto:ashraf.hossain@sbc.gov.bd
mailto:anwarul.islam@sbc.gov.bd
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২.৪) আওিাধীন মাঠ কার্ টালয়িমূহ কর্তটক প্রদত্ত সির্া (মাঠ কার্ টালয়িমূজহর িাসলকা, সফান নম্বর, ই-সমইল এজেি) 

ক্রঃ 

নং 
অসফজির নাম ঠিকানা 

অসফি প্রধাজনর নাম, সমার্াইল নম্বর, 

সফান নম্বর ও ই-সমইল এজেি 

১. 
সোনাল অসফি 

ঢাকা 

ঢাকা সোনাল অসফি 

িাধারে র্ীমা িদন 

২৪-২৫, সদলকুো র্া/এ, ঢাকা 

েনার্ এি.এম. োহ আলম  

সেনাজরল ম্যাজনোর, ঢাকা সোন  

সমার্াইলঃ ০১৭২০-০৩৮৭২১ 

সর্সলজফানঃ ৯৫৫১১৩৬, ৯৫৫১৮২৫ ফযাক্সঃ ৮৮-০২-৯৫৫২৩৫১ 

ই-সমইলঃ dhaka@sbc.gov.bd 

 shahalom2610@gmail.com  

২. 
সোনাল অসফি 

চট্টগ্রাম 
১৩, এিজক. মুসের্ সরার্. চট্টগ্রাম। 

েনার্ সমাঃ সিসলম 

সেনাজরল ম্যাজনোর  

সোনাল অসফি, চট্টগ্রাম। 

সমার্াঃ ০১৫৫২৩০৬৩৯২ 

সর্সলজফানঃ ০৩১-৭২০৭৬৫, ০৩১-৭১৪৯৭৬ 

ই-সমইলঃ chattogram@sbc.gov.bd  

 mohammed.salim@sbc.gov.bd 

৩. 

সোনাল অসফি 

রােোহী 

 

৯৩, কােীহাটা, রােোহী। 

 

েনার্ সমাঃ হাসমদুল হক 

িহকারী সেনাজরল ম্যাজনোর 

সর্সলজফানঃ ০২৫৮৮৮৫৫৯৭৩,  

সমার্াইলঃ ০১৯১৬-০০৯৩৮০ 

ই-সমইলঃ hamidul.haque@sbc.gov.bd  

 rajshahi@sbc.gov.bd  

৪. 
সোনাল অসফি 

খুলনা 
২৩-২৪, সকসর্এ র্া/এ, খুলনা 

েনার্ সমাঃ মসেউর রহমান 

িহকারী সেনাজরল ম্যাজনোর 

সর্সলজফানঃ০৪১-৭৩০৩৮১ 

ফযাক্সঃ ০৪১-৭২২০৬০  

সমার্াইলঃ ০১৫৫৫-০১৭৯১৩ 

ই-সমইলঃ moshiur.rahman@sbc.gov.bd

 khulna@sbc.gov.bd  

mailto:dhaka@sbc.gov.bd
mailto:shahalom2610@gmail.com
mailto:chittagong@sbc.gov.bd
mailto:mohammed.salim@sbc.gov.bd
mailto:hamidul.haque@sbc.gov.bd
mailto:rajshahi@sbc.gov.bd
mailto:moshiur.rahman@sbc.gov.bd
mailto:moshiur.rahman@sbc.gov.bd
mailto:khulna@sbc.gov.bd
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ক্রঃ 

নং 
অসফজির নাম ঠিকানা 

অসফি প্রধাজনর নাম, সমার্াইল নম্বর, 

সফান নম্বর ও ই-সমইল এজেি 

৫. 

সোনাল অসফি 

নারায়েগঞ্জ 

 

েীর্ন র্ীমা ভর্ন (নীচ িলা), ১৫০, র্ঙ্গর্ন্ধু িেক, নারায়েগঞ্জ।  

েনার্ সমা: নাসেম উসদ্দন 

িহকারী সেনাজরল ম্যাজনোর 

সর্সলজফানঃ ৭৬৩২৫৬৫, ৭৬৩২৫৮২ 

সমার্াইলঃ ০১৭১৭-০৭৩২৫৪ 

ই-সমইলঃ narayangonj@sbc.gov.bd 

৬. 

সোনাল অসফি 

সিজলর্ 

 

১২ সনলয়, সচৌহাট্টা, সিজলর্ 

 

েনার্ সমাঃ মসহবুল ইিলাম 

িহকারী সেনাজরল ম্যাজনোর  

সর্সলজফানঃ ০৮২১- ৭১৭৪৫৮ 

সমার্াইলঃ ০১৭৩৬-৪৪৮৮৫৫ 

ফযাক্সঃ ০৮২১-৭১৭৪৫৮ 

ই-সমইলঃ mahibul.islam@sbc.gov.bd 

 sylhet@sbc.gov.bd 

৭. 
সোনাল অসফি 

কুসমল্লা 
র্সেোহী স্যপার মাজকটর্, চক র্াোর কুসমল্লা। 

েনার্ সমাঃ ইব্রাসহম 

িহকারী সেনাজরল ম্যাজনোর 

সর্সলজফানঃ ০৮১-৭৬০০২ 

সমার্াঃ ০১৯১১৩২৪৫৮৯ 

ই-সমইলঃ md.ibrahim@sbc.gov.bd 

 cumilla@sbc.gov.bd 

৮. 
সোনাল অসফি 

ময়মনসিংহ 
৬১/১, রামর্াবু সরার্, (নতুন র্াোর), ময়মনসিংহ। 

েনার্ সমাঃ আসনস্যর রহমান সমঞা 

ম্যাজনোর (সোজনর দাসয়জত্ব) 

সর্সলজফানঃ ০৯১-৬৬৭৬৮  

সমার্াইলঃ ০১৭১২১৮৭১৮৬ 

ই-মজইলঃ miah.anis@sbc.gov.bd 

 mymensingh@sbc.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:narayangonj@sbc.gov.bd
mailto:mahibul.islam@sbc.gov.bd
mailto:sylhet@sbc.gov.bd
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৩) অসভজর্াগ ব্যর্স্থাপনা পদ্ধসি (GRS) 

ক্র. নং কখন সর্াগাজর্াগ করজর্ন কার িজঙ্গ সর্াগাজর্াগ করজর্ন সর্াগাজর্াজগর ঠিকানা সনস্পসত্তর িময়িীমা 

১ দাসয়ত্বপ্রাি কম টকিটা িমাধান সদজি ব্যর্থ ট হজল   

অসভজর্াগ সনস্পসত্ত কম টকিটা (GRS সফাকাল 

পজয়ন্ট কম টকিটা) 

 

েনার্ সেযাৎস্না সর্কাে চাকমা 

সেনাজরল ম্যাজনোর 

মানর্ িম্পদ সর্ভাগ 

িার্ীক, প্রধান কার্ টালয়, ঢাকা। 

সফান নং ৪১০৫১৬১৩ 

সমার্াঃ ০১৭১৭০৭৩২৪৪ 

ই-সমইলঃ jbikashchakma@yahoo.com ওজয়র্ সপার্ টালঃ 

প্রসিষ্ঠাজনর ওজয়র্ সপার্ টাজলর GRS সলংক  

৩০ (সত্রে) কম টসদর্ি 

 

২ 
GRS সফাকাল পজয়ন্ট কম টকিটা সনসদ টষ্ট িমজয় িমাধান সদজি ব্যর্থ ট হজল

  
আসপল কম টকিটা 

ব্যর্স্থাপনা পসরচালক,  

সর্সলজফান- ৯৫৫২০৭০ 

ফযাক্স- ৯৫৬৪১৯৭ 

িাধারে র্ীমা কজপ টাজরেন,  

৩৩ সদলকুো র্া/এ, ঢাকা-১০০০। 

৩০ (সত্রে) কম টসদর্ি 

৩ আসপল কম টকিটা সনসদ টষ্ট িমজয় িমাধান সদজি না পারজল পসরচালনা পষ টদ 

সচয়ারম্যান 

পসরচালনা পষ টদ 

সর্সলজফান- ৯৬৬১৯০০-৫০  

এক্স: ৪৩৫৯ 

ফযাক্স- ৯৫৬৪১৯৭ 

িাধারে র্ীমা কজপ টাজরেন,  

৩৩ সদলকুো র্া/এ, ঢাকা-১০০০। 

 

৯০ (নব্বই) কম টসদর্ি 

 


