
সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতির কাঠাম া (Citizen Charter) 

১. নাগতরক সেবাাঃ- 

ক্রত ক 

নং 

সেবার না  সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রময়াজনীয় কাজপত্র   

এবং প্রাতি স্থান 

সেবামূল্য এবং পতরম াধ পদ্ধতি সেবা প্রদামনর ে য়েী া দাতয়ত্বপ্রাি ক মকিমা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০১ িথ্য অতধকার 

আইমনর 

আওিায় 

নাগতরকমক 

িথ্য প্রদান। 

িথ্য প্রাতির আমবদন ফ ম 

দাতয়ত্ব প্রাি ক মকিমার তনকট 

তিতিিভামব বা ইমিকট্রতনক্স 

 াধ্যম  বা ইম ইমি 

আমবদমনর  াধ্যম  িথ্য 

প্রদান। 

(১) আমবদপত্র; 

(২) আমবদমনর ে র্ মমন প্রােতিক 

কাগজপত্র; 

প্রাতিস্থান: সজতিতপতে 

www.jdpc.gov.bd 

১. A4  ও A3  ামপর কাগমজর সেমত্র 

প্রতি পৃষ্ঠা দুই টাকা, তভন্ন  ামপর সেমত্র 

প্রকৃি মূল্য; 

২. তেতিমি িথ্য হমি প্রকৃি মূল্য, 

েরবরাহ করা হমি তবনা মূমল্য; 

পতরম াধ পদ্ধতি: চািামনর  াধ্যম  

সকাি নং-১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ 

 

১.দাতয়ত্ব প্রাি ক মকিমার তনকট 

েংরতেি িমথ্যর সেমত্র 

অনতধক  ২০ কার্ মতদবে; 

২. িমথ্যর  একাতধক ইউতনট বা 

কর্তমপমের েংতিষ্ঠিার সেমত্র 

অনাতধক ৩০ কার্ মতদবে।  

জনাব স াাঃ  তফজুি ইেিা  আিন্দ 

প্র ােতনক ক মকিমা 

স াবাইি:০১৭৩১০৬০৭৬৭ 

ইস ি-

mafijulakhand54@gmail.com 

 

তবকল্প ক মকিমা 

কাজী  ামুন আি সফরমদৌে 

কতিউটার এন্ড িাটা ব্াংক অপামরটর 

স াবাইি-০৭১৮৮৯১৯০৬ 

ইম ইি-

Summon.ece99@gmail.com 

০২ 

 

 

 

 

 

 

েংক্ষুদ্ধ 

ব্াতির 

অতভমর্ামগর  

সপ্রতেমি 

ব্বস্থা গ্রহণ 

(তজআরএে) 

 

 

 

 

 

আমবদমনর সপ্রতেমি প্রতিকার 

প্রদান। 

 

 

 

 

 

 

(১) আমবদনপত্র; 

(২) আমবদন ে র্ মমন প্রােতিক 

কাগজপত্র। 

 

 

 

তবনামূমল্য 

 

 

 

 

 

 

আমবদন প্রাতির (র্র্ার্র্ 

কাগজপত্রেহ) িাতরি হমি 

েমবার্চ্ম ৩০ কার্ মতদবমের  মধ্য। 

 

 

 

জনাব স াাঃ  ঈনুি হক 

পতরচািক (তপএ আই) 

স াবাইি:০১৯১৩৩৮৩১৮০ 

ইম ইি-pmi@jdpc.gov.bd 

 
 জনাব স াাঃ জাহািীর আি  

প্রযুতি গমবষণা ও প্রত েণ তনব মাহী 

স াবাইি-০১৭১১৪৪০৫৭৬ 

ইম ইি-trte@jdpc.gov.bd 

 

 জনাব স াাঃ  তফজুি ইেিা  আিন্দ 

প্র ােতনক ক মকিমা 

স াবাইি:০১৭৩১০৬০৭৬৭ 

ইম ি-

mafijulakhand54@gmail.com 
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০৩ 

 

ক্রয়কৃি পণ্য 

ও সেবার জন্য 

মূল্য 

পতরম াধ। 

 

আমবদমনর সপ্রতেমি মূল্য 

পতরম াধ। 

 

(১) তবি, কার্ মমদ  এবং 

েরবরাহকৃি  ািা ামির চািান 

০২ সেট; 

 

(২)তবি, কার্ মমদ  এবংপ্রদত্ত 

সেবার তববরণী ০২ সেট; 

 

প্রাতি স্থান: প্র ােন  ািা; 

 

তবনামূমল্য 

 

তবি প্রাতির িাতরি হমি েমবার্চ্ম 

৭ কার্ মতদবমের  মধ্য। 

 

জনাব স াাঃ  তফজুি ইেিা  আিন্দ 

প্র ােতনক ক মকিমা 

স াবাইি:০১৭৩১০৬০৭৬৭ 

ইম ি-

mafijulakhand54@gmail.com 

 তবকল্প 

 

জনাব েী া সবাে অধরা 

পতরচািক (এ আরতপ) 

স াবাইি-০১৭৬১৪৪৩৩২২ 

mrp@jdpc.gov.bd 
 

জনাব স াাঃ  ঈনুি হক 

পতরচািক (তপএ আই) 

স াবাইি:০১৯১৩৩৮৩১৮০ 

ইম ইি-pmi@jdpc.gov.bd 

০৪ বহুমুখী পাটপণ্য 

সম্পর্কিত তথ্য 

ও পরামর্ ি 

মূলক সসবা: 

(ক) উৎপাদন 

ও র্বপণন 

সংক্রান্ত সসবা। 

(ি) র্বর্নয় াগ 

সসবা 

(র্বর্নয় াগ পূব ি, 

র্বর্নয় াগ এবং 

র্বর্নয় াগ 

বর্ধ িত সসবা) । 

(গ) প্রযুর্ি ও 

কার্রগর্র তথ্য 

সরবরাহ মূলক 

সসবা।  

(ঘ) সঠিক 

যন্ত্রপার্ত 

র্নব িাচন সংক্রান্ত 

সসবা। 

 

সের্ির্পর্স প্রধান কায িাল  এবং 

০৭ টি জুট এন্ট্রীয়প্রর্ন রস 

সার্ভ িস সসন্টার (সেইএসর্স) এর 

কম িকতিায়দর সায়ে সযাগায়যায়গর 

মাধ্যয়ম এ সসবা গ্রহণ করা 

যায়ব। 

১। সের্ির্পর্স  

   ১৪৫, মর্নপুর্রপাড়া, 

   সতেগাঁও ঢাকা। 

২। সেইএসর্স , ঢাকা      

সের্ির্পর্স, ১৪৫, মর্নপুর্রপাড়া, 

সতেগাঁও,   ঢাকা। 

৩। সেইএসর্স, নরর্সংদী 

   তাঁত প্রর্র্ক্ষণ ইনর্িটিউট, 

   সায়হপ্রতাপ, নরর্সংদী। 

৪। সেইএসর্স, রংপুর 

   ৩৯, লালকুটিয়মাড়, ধাপ, 

   রংপুর। 

৫। সেইএসর্স, যয়র্ার 

   সময়হরুন র্ভলা, 

   নীলরতনধর সরাি, 

   চারখাম্বার সমাড়, যয়র্ার। 

৬। সেইএসর্স, চট্টগ্রাম 

   ৯৯, সাত্তার সচম্বার, 

আগ্রহী প্রার্ী সর্ সকান ব্াতি; 

 

তবনামূমল্য সরকারী ছুটির র্দন ব্যতীত প্রর্তর্দন 

সকাল ৯.০০ টা সেয়ক র্বকাল 

৫.০০ টা পয িন্ত। 

জনাব স াাঃ জাহািীর আি  

প্রযুতি গমবষণা ও প্রত েণ তনব মাহী 

স াবাইি-০১৭১১৪৪০৫৭৬ 

ইম ইি-trte@jdpc.gov.bd 
 

জনাব  ইেতিয়াক আহম দ 

সেন্টার ইন-চাজম, সজইএেতে ঢাকা,  

সফান:০১৯১১৯৬৭৭৪৯  

ইম ইি: jesc_dhaka@jdpc.gov.bd 

  

জনাব স াাঃ জাফর োমদক 

ম্যামনজার অপামর ন 

প্রদ ম তন ও তবক্রয় সকন্দ্র, সজতিতপতে 

স াবাইি-০১৬৭৭১২৭২৪১ 

 

জনাব স াাঃ  তহউতিন জাহািীর  

ম্যামনজার সেিে এন্ড  ামকমটং 

প্রদ ম তন ও তবক্রয় সকন্দ্র, সজতিতপতে 

০১৭১৭০৪৪৭৩৪ 
 

জনাব সরাক ানা ইয়ােত ন 

 সেিে এতক্সতকটভ 

প্রদ ম তন ও তবক্রয় সকন্দ্র, সজতিতপতে 
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   আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম 

৭। সেইএসর্স, টাঙ্গাইল 

   আকুরটাকুর পাড়া 

   কালীবাড়ী টাঙ্গাইল। 

৮। সেইএসর্স , োমালপুর  

র্নউ হার্ববুর রহমান মায়কিট 

(তালুকদার মায়কিট সংলগ্ন),বড় 

মসর্েদ সরাি, তমালতলা, 

োমালপুর-২০০০। 

 

২. প্রাতিষ্ঠাতনক সেবাাঃ- 

ক্রত ক 

নং 

সেবার না  সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রময়াজনীয় কাজপত্র   

এবং প্রাতি স্থান 

সেবামূল্য এবং 

পতরম াধ পদ্ধতি 

সেবা প্রদামনর 

ে য়েী া 

দাতয়ত্বপ্রাি ক মকিমা 

 

০১ 

 

 ন্ত্রণািময়র আওিাধীন দির/েংস্থা 

েরােতর তনময়াগমর্াগ্য শূন্যপমদ 

জনবি তনময়ামগর ছাড়পমত্রর প্রস্তাব 

তনষ্পতত্তকরণ। 

 

ছাড়পত্র প্রদান এবং প্রদান করা েম্ভব না হমি 

কারণেহ পমত্রর  াধ্যম  অবতহি করন। 

 

প্রস্তাতবি পমদর ছক-তভতত্তক 

িথ্যেহ তিতিি প্রস্তাব।  

 

ছক পত্র ওময়বোইমট পাওয়া 

র্ামব। 

 

 

তবনামূমল্য 

 

পমনর (১৫)কার্ মতদবে। 

 

জনাব স াাঃ  ঈনুি হক 

পতরচািক (তপএ আই) 

স াবাইি:০১৯১৩৩৮৩১৮০ 

ইম ইি-

pmi@jdpc.gov.bd 

ও 

জনাব স াাঃ  তফজুি 

ইেিা  আিন্দ 

প্র ােতনক ক মকিমা 

স াবাইি:০১৭৩১০৬০৭৬৭ 

ইম ি-

mafijulakhand54@gm

ail.com 

০২. বহুমুখী পাটপণ্য ততরীর প্রর্র্ক্ষয়ণর নাম: 

ক) দক্ষতা উন্ন ন প্রর্র্ক্ষণ (০৫ র্দন 

ব্যাপী); 

খ) উচ্চ দক্ষতা উন্ন ন প্রর্র্ক্ষণ (০৪ র্দন 

ব্যাপী); 

গ) পয়ণ্যর উৎপাদন খরচ/মূল্য র্নধ িারণ 

প্রর্র্ক্ষণ (০১ র্দন ব্যাপী); 

ঘ) মায়কিটিং প্রর্র্ক্ষণ (০১ র্দন ব্যাপী); 

ঙ) র্িোইন প্রর্র্ক্ষণ (০২ র্দন ব্যাপী); 

চ) পয়ণ্যর গুণগতমান উন্ন ন প্রর্র্ক্ষণ 

(০২ র্দন ব্যাপী) 

(ছ) িার্ ং এন্ড র্ির্নর্র্ং প্রর্র্ক্ষণ (০৫ 

র্দন ব্যাপী)। 

প্রর্র্ক্ষয়ণর র্বজ্ঞর্ি প্রর্িকা  প্রকার্ করা হ । সস 

অনুযা ী আয়বদন িরম েমা প্রদায়নর ১৫ সেয়ক 

৩০ র্দয়নর ময়ধ্য অেবা ১৫ টি আয়বদন েমা 

হয়ল প্রর্র্ক্ষণ আরম্ভ হ । সকাল ১০.০০ ঘটিকা 

সেয়ক র্বকাল ৪.০০ ঘটিকা পয িন্ত শুক্রবার ছাড়া 

সিায়হ ০৬ র্দন প্রর্র্ক্ষণ প্রদান করা হ । 

প্রেম পয িায়  ১৫ েয়নর দর্ র্দন কয়র প্রর্তটি 

সসন্টায়র প্রর্র্ক্ষণ প্রদান করা হ  এবং এই 

প্রর্র্ক্ষণ  সেয়ক ০৫ েন বাছাইকৃত প্রর্র্ক্ষণােী ও 

সের্ির্পর্সর র্নবন্ধনকৃত পাঁচেন উয়যািায়ক 

র্নয়  র্িতী  পয িায়  সমাট ১০ েনয়ক আবার উচ্চ 

দক্ষতা উন্ন ন প্রর্র্ক্ষণ প্রদান করা হ । 

 

প্রময়াজনীয় কাজপত্র   

প্রর্তটি প্রর্র্ক্ষয়ণর েন্য 

(১) র্নধ িার্রত িরম; 

(২) ০১ কর্প পাসয়পাট ি সাইে ছর্ব;  

(৩)োতী  পর্রচ পয়ির িয়টাকর্প; 

(৪) এে এে তে োট মতফমকমটর 

ফমটাকতপ। 

 

স্থান 

১। সের্ির্পর্স  

   ১৪৫, মর্নপুর্রপাড়া, 

   সতেগাঁও ঢাকা। 

 

সসবার মূল্যঃ  

প্রর্ত  প্রর্র্ক্ষয়ণর েন্য ১০০/ 

(একর্ত টাকা) র্দন র্হয়সয়ব 

প্রয়যােয হয়ব; 

 

পর্রয়র্াধ পদ্ধর্তঃ 

প্রর্র্ক্ষয়ণর আয়বদন পয়ির 

সায়ে র্ি েমা র্দয়ত হয়ব।   

সরকারী ছুটির র্দন 

ব্যতীত প্রর্তর্দন সকাল 

৯.০০ টা সেয়ক র্বকাল 

৫.০০ টা পয িন্ত। 

জনাব স াাঃ জাহািীর 

আি  

 প্রযুতি গমবষণা ও প্রত েণ 

তনব মাহী 

সফান: +৮৮০১৭১১৪৪০৫৭৬ 

ইম ইি: 

trte@jdpc.gov.bd 

janbipul@gmail.com 
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প্রর্তটি সসন্টার সেয়ক সবয়চয়  ভাল ০৩ েনয়ক 

বাছাই কয়র সের্ির্পর্সর প্রধান কায িল  ১৪৫, 

মর্নপুরী পাড়া সতেগাঁও, ঢাকায়ত আয়রা উচ্চতর 

প্রর্র্ক্ষয়নর েন্য সপ্ররণ করা হ । সব ি সর্ষ 

প্রর্র্ক্ষয়ণ সবয়চয়  ভাল প্রর্র্ক্ষণােীয়ক পুরুস্কার 

প্রদান করা হ । 

২। সেইএসর্স , ঢাকা      

সের্ির্পর্স, ১৪৫, মর্নপুর্রপাড়া, 

সতেগাঁও,   ঢাকা। 

৩। সেইএসর্স, নরর্সংদী 

   তাঁত প্রর্র্ক্ষণ ইনর্িটিউট,, 

   সায়হপ্রতাপ, নরর্সংদী। 

৪। সেইএসর্স, রংপুর 

   ৩৯, লালকুটিয়মাড়, ধাপ, 

   রংপুর। 

৫। সেইএসর্স, যয়র্ার 

   সময়হরুন র্ভলা, 

   নীলরতনধর সরাি, 

   চারখাম্বার সমাড়, যয়র্ার। 

৬। সেইএসর্স, চট্টগ্রাম 

   ৯৯, সাত্তার সচম্বার, 

   আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম 

৭। সেইএসর্স, টাঙ্গাইল 

   আকুরটাকুর পাড়া 

   কালীবাড়ী টাঙ্গাইল। 

৮। সেইএসর্স , োমালপুর  

র্নউ হার্ববুর রহমান মায়কিট 

(তালুকদার মায়কিট সংলগ্ন),বড় 

মসর্েদ সরাি, তমালতলা, 

োমালপুর-২০০০। 

০৩. বহুমুখী পাটপয়ণ্যর সমলা ও প্রদর্ িণী 

আয় ােন; 

(ক) সের্ির্পর্স আয় ার্েত একক সমলা; 

(ি) অন্যান্য সংস্থা আয় ার্েত সমলা  

অংর্গ্রহন/সযৌে সমলা। 

 

সের্ির্পর্স’র তার্লকাভূি উয়যািায়দর 

পি/সিান/সমইয়লর মাধ্যয়ম বহুমুখী পাটপয়ণ্যর 

সমলা সম্পর্কিত তথ্য (সমলার স্থান, সম , 

সরর্েয়ের্ন র্ি, িল ভাড়া ইতযার্দ) োনায়না 

হ । উয়যািাগণয়ক র্নধ িার্রত সময়  

সরর্েয়ের্য়নর মাধ্যয়ম িল বুর্কং সম্পন্ন করয়ত 

হয়ব। 

প্রর্তটি সমলার েন্য প্রয় ােনী  

কােপিসমুহ:  

(১) সরর্েয়ের্ন িরম; 

(২) ০১ কর্প পাসয়পাট ি সাইে ছর্ব; 

(৩) োতী  পর্রচ  পয়ির 

িয়টাকর্প; 

(৪) সেি লাইয়সন্স এর কর্প। 

 

স্থান: সমলার িরম সের্ির্পর্স’র 

ওয় বসাইট সেয়ক বা সরাসর্র 

সের্ির্পর্স সেয়ক সংগ্রহ করা যায়ব। 

সের্ির্পর্সর র্নবর্ন্ধত 

উয়যািা হয়ত হয়ব; 

 

সের্ির্পর্স কর্তিক সম  

র্নধ িার্রত হ  এবং মূল্য 

পর্রয়র্ায়ধর মাধ্যয়ম।  

(১) একক সমলা 

অংর্গ্রহয়নর সম  

র্ন র্মত সের্ির্পর্সর 

ওয় ব সাইয়ট প্রকার্ করা 

হ । এছাড়া পি / সিান/ 

ইয়মইয়লর মাধ্যয়ম 

োনায়না হ ;  

  

(২) সযৌে সমলা 

অংর্গ্রহয়নর সম  

র্ন র্মত সের্ির্পর্স’র 

ওয় ব সাইয়ট প্রকার্ করা 

হ । এছাড়া পি / সিান/ 

ইয়মইয়লর মাধ্যয়ম 

োনায়না হ । 

 জনাব েী া সবাে অধরা 

 পতরচািক (এ আরতপ) 

স াবাইি-০১৭৬১৪৪৩৩২২ 

ইম ইি-

mrp@jdpc.gov.bd 

 

 জনাব স াাঃ স াজাতহদুি 

ইেিা  

পদতব:  ানটতরং এক্সমট ান 

এতক্সতকউটভ 

সফান: ০১৭৫৭১১১৫৬৭ 

ইম ইি: 

eme@jdpc.gov.bd 

 
 

 

০৪. কাঁচামাল ব্যাংয়কর মাধ্যয়ম বহুমুখী বহুমুখী পাটপণ্য উয়যািা সসবা সকন্দ্র  কাঁচামাল ব্যাংক সেয়ক সয সকান নগদ মূল্য পর্রয়র্ায়ধর সরকারী ছুটির র্দন  জনাব স াাঃ স াজাতহদুি 
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পাটপয়ণ্যর কাঁচামাল (সুতা, সির্িক্স 

ইতযার্দ)  সরবরাহ: 

 

বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনকারী ক্ষুদ্র 

উয়যািায়দর সুলভমূয়ল্য এবং সহয়ে 

কাঁচামাল সরবরায়হর উয়যয়ে ঢাকা 

এবং রংপুয়র সের্ির্পর্স’র দুটি কাঁচামাল 

ব্যাংক রয় য়ছ। 

(য়েইএসর্স) ঢাকা এবং রংপুর সেয়ক পাটপণ্য 

উয়যািাগণ কাঁচামাল ক্র  করয়ত পারয়ব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ব্যার্ি নগদ মূল্য পর্রয়র্ায়ধর 

মাধ্যয়ম পাটপয়ণ্যর কাঁচামাল ক্র  

করয়ত পারয়ব।কাঁচামাল ব্যাংয়ক 

সক্রতার চার্হদা অনুযা ী কাঁচামাল 

মজুদ োকয়ল তাৎক্ষর্নক সরবরাহ 

করা হ  এবং না োকয়ল নুযনতম 

সময় র ময়ধ্য সরবরাহ করার সচষ্টা 

করা হ । 

স্থান: ১। সেইএসর্স ঢাকা 

   ১৪৫, মর্নপুর্রপাড়া, 

   সতেগাঁও ঢাকা। 

 

২। সেইএসর্স রংপুর 

   ৩৯, লালকুটিয়মাড়, ধাপ, 

   রংপুর। 

মাধ্যয়ম পাটপয়ণ্যর 

কাঁচামাল ক্র  করয়ত 

পারয়ব। 

ব্যতীত প্রর্তর্দন সকাল 

৯.০০ টা সেয়ক র্বকাল 

৫.০০ টা পয িন্ত। 

ইেিা  

  ানটতরং এক্সমট ান 

এতক্সতকউটভ 

সফান: ০১৭৫৭১১১৫৬৭ 
 

ইম ইি: 

eme@jdpc.gov.bd 

জনাব  স াাঃ ইেতিয়াক 

আহম দ 

সেন্টার ইন-চাজম, সজইএেতে 

ঢাকা,  

সফান:০১৯১১৯৬৭৭৪৯  

ইম ইি: 

jesc_dhaka@jdpc.gov.

bd 
 জনাব স মহর সহাোইন 

তবপণন েহকারী 

সেইএসর্স রংপুর 

 ৩৯, লালকুটিয়মাড়, ধাপ, 

   রংপুর। 

সমাবাইল-০১৭১৬৩২৩৫১১ 

ইয়মইল-

jesc_rangpur@jdpc.gov. 

Bd 

৩. অভযান্তরীণ সেবাাঃ-  

ক্রত ক 

নং 

সেবার না  সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রময়াজনীয় কাজপত্র   

এবং প্রাতি স্থান 

সেবামূল্য এবং পতরম াধ 

পদ্ধতি 

সেবা প্রদামনর 

ে য়েী া 

দাতয়ত্বপ্রাি ক মকিমা 

০১ অতজমি ছুট (সদম র অভযান্তমর) 

 

আমবদন পাওয়ার পর তনধ মাতরি ছুট তবতধ ািা 

১৯৫৯ অনুর্ায়ী উপযুি কর্তমপে কর্তমক (আতর্ মক 

ও প্র ােতনক ে িা অনুর্ায়ী) তনষ্পতত্ত কমর 

েরকারী আমদ  জারী করা হয়। 

(ক) আমবদনপত্র; 

(ি) তহোবরেণ ক মকিমাকর্র্র্তমক 

প্রদত্ত ছুট প্রাপ্যিা েনদ; 

(বাংিামদ  ফ ম নম্বর-৪০ নন 

সগমজমটি ক মচারীমদর সেমত্র) 

েনদ; 

(গ) পূরণকৃি তনধাতরি ফ ম; 

(বাংিামদ  ফ ম নম্বর-৪০ নন 

সগমজমটি ক মচারীমদর সেমত্র) 

েনদ; 

(ঘ) তচতকৎো সেমত্র প্রময়াজনীয় 

কাগজপত্র। 

 

বস্ত্র ও পাট  ন্ত্রণািময়র ওময়ব োইট 

র্বনামূয়ল্য 

 

 

 

 

 

আমবদনপত্র প্রাতির 

(র্র্ার্র্ 

কাগজপত্রেহ) ১৫ 

(পমনর) ক মতদবমের 

 মধ্য। 

 

 

 জনাব স াাঃ  ঈনুি হক 

পতরচািক (তপএ আই) 

স াবাইি:০১৯১৩৩৮৩১৮০ 

ইম ইি-

pmi@jdpc.gov.bd 
 

 জনাব স াাঃ  তফজুি 

ইেিা  আিন্দ 

প্র ােতনক ক মকিমা 

স াবাইি:০১৭৩১০৬০৭৬৭ 

ইম ি-

mafijulakhand54@g

mail.com 

 ও 
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(www.motj.gov.bd)  জনাব স াাঃ আত ন 

আহমেদ 

তহোবরেণ ক মকিমা।  

স াবাইি:-০১৮১৭৫২২৬৫৭ 

ইম ি-

acco@jdpc.gov.bd 

০২ বতহ: বাংিামদ  

(অতজমি ছুট) 

আমবদন পাওয়ার পর (ক)  তনধ মাতরি ছুট 

তবতধ ািা; 

১৯৫৯ অনুর্ায়ী উপযুি কর্তমপে কর্তমক (আতর্ মক 

ও প্র ােতনক ে িা অনুর্ায়ী) তনষ্পতত্ত কমর 

েরকারী আমদ  জারী করা হয়। 

 

(ি) েরকার কর্তমক ে ময় ে ময় জাতরকৃি 

তবমদ  ভ্র মণর অনু তি  ও আনুষতিক তনমদ ম না 

অনুেরনীয়।  

(ক)  আমবদন পত্র; 

(ি) ব্তিগি কারমণ 

েরকার/স্বায়ত্ব াতেি েংস্থার 

ক মচারীমদর তবমদ  ভ্র মনর 

আমবদনপত্র (প্রাতির স্থান প্র ােন-১, 

বস্ত্র ও পাট  ন্ত্রণািয়); 

(গ) তহোবরেণ ক মকিমার কার্ মািয় 

কর্তমক প্রদত্ত ছুটর প্রিযায়ন পত্র; 

(বাংিামদ  ফর  নং২৩৯৫ সগমজট 

ক মকিমামদর সেমত্র); 

(ঘ) পূরণকৃি তনধাতরি ফ ম। 

(বাংিামদ  ফ ম নম্বর-৪০ নন 

সগমজমটি ক মচারীমদর সেমত্র); 

(ঙ) তচতকৎো সেমত্র প্রময়াজণীয় 

কাগজপত্র; 

বস্ত্র ও পাট  ন্ত্রণািময়র ওময়ব োইট 

(www.motj.gov.bd 

র্বনামূয়ল্য 

 

আমবদন প্রাতির 

(র্র্ার্র্ কাগজপত্র) 

১৫ (পমনর) 

ক মতদবমের  মধ্য 

 জনাব স াাঃ  ঈনুি হক 

পতরচািক (তপএ আই) 

স াবাইি:০১৯১৩৩৮৩১৮০ 

ইম ইি-

pmi@jdpc.gov.bd 
 

 জনাব স াাঃ  তফজুি 

ইেিা  আিন্দ 

প্র ােতনক ক মকিমা 

স াবাইি:০১৭৩১০৬০৭৬৭ 

ইম ি-

mafijulakhand54@g

mail.com 

 ও 

 জনাব স াাঃ আত ন 

আহমেদ 

তহোবরেণ ক মকিমা  

স াবাইি:-০১৮১৭৫২২৬৫৭ 

ইম ি-

acco@jdpc.gov.bd 

০৩ শ্রাতন্ত তবমনাদন ছুট আমবদন পাওয়ার পর শ্রাতন্ত তবমনাদন ভািা 

তবতধ ািা ১৯৭৯ অনুর্ায়ী তনস্পতত্ত কমর েরকাতর 

আমদ  জাতর করা হয়। 

(ক) আমবদন পত্র; 

(ি) তহোবরেণ ক মকিমা কর্র্র্তমক 

প্রদত্ত ছুট প্রাপ্যিা; 

(বাংিামদ  ফ ঙ নং২৩৯৫ সগমজট 

ক মকিমামদর সেমত্র); 

(গ) পূরণকৃি তনধাতরি ফ ম; 

(বাংিামদ  ফ ম নম্বর-৪০ নন 

সগমজমটি ক মচারীমদর সেমত্র;। 

(ঘ) পূব মবিী শ্রাতন্ত তবমনাদন ছুট 

 ঞ্জুরীর জন্য আমবদন; 

(ঙ) পূব মবিী শ্রাতন্ত তবমনাদন ছুট 

 ঞ্জুরীর কতপ। 

বস্ত্র ও পাট  ন্ত্রণািময়র ওময়ব োইট 

(www.motj.gov.bd) 

র্বনামূয়ল্য 

 

আমবদন প্রাতির 

(র্র্ার্র্ কাগজপত্র) 

১৫ (পমনর) 

ক মতদবমের  মধ্য 

 জনাব স াাঃ  ঈনুি হক 

পতরচািক (তপএ আই) 

স াবাইি:০১৯১৩৩৮৩১৮০ 

ইম ইি-

pmi@jdpc.gov.bd 
 

 জনাব স াাঃ  তফজুি 

ইেিা  আিন্দ 

প্র ােতনক ক মকিমা 

স াবাইি:০১৭৩১০৬০৭৬৭ 

ইম ি-

mafijulakhand54@g

mail.com 

 ও 
 

http://www.motj/
mailto:ইমেল-acco@jdpc.gov.bd
mailto:ইমেল-acco@jdpc.gov.bd
http://www.motj/
mailto:ইমেইল-pmi@jdpc.gov.bd
mailto:ইমেইল-pmi@jdpc.gov.bd
mailto:ইমেল-mafijulakhand54@gmail.com
mailto:ইমেল-mafijulakhand54@gmail.com
mailto:ইমেল-mafijulakhand54@gmail.com
mailto:ইমেল-acco@jdpc.gov.bd
mailto:ইমেল-acco@jdpc.gov.bd
http://www.motj/
mailto:ইমেইল-pmi@jdpc.gov.bd
mailto:ইমেইল-pmi@jdpc.gov.bd
mailto:ইমেল-mafijulakhand54@gmail.com
mailto:ইমেল-mafijulakhand54@gmail.com
mailto:ইমেল-mafijulakhand54@gmail.com


 জনাব স াাঃ আত ন 

আহমেদ 

তহোবরেণ ক মকিমা।  

স াবাইি:-০১৮১৭৫২২৬৫৭ 

ইম ি-

acco@jdpc.gov.bd 

০৪  ার্তত্বকািীন ছুট।  আমবদন পত্র পাওয়ার পর  ার্তত্বকািীন ছুট 

তবএেআর, পাট-১ এর তবতধ ১৯৭ এবং অর্ ম 

 ন্ত্রণািয় সর্মক ে ময় ে ময় জারীকৃি পতরপত্র 

অনুর্ায়ী তনস্পতত্ত কমর েরকামরর আমদ  জাতর 

করা হয়। 

(ক) ছুটর আমবদন পত্র; 

(ি) িািাতর েনদপত্র; 

(গ) পূব মবিী  ার্তত্বকািীন ছুট 

 ঞ্জুমরর কতপ; 

(ি) তহোবরেণ ক মকিমা কর্র্র্তমক 

প্রদত্ত ছুট প্রাপ্যিা; 

(বাংিামদ  ফ ম নং-২৩৯৫ সগমজট 

ক মকিমামদর সেমত্র); 

(গ) ছুটর তহোব তিতপবদ্ধেহ চাকতর 

বতহ (নন সগমজমটি ক মচারীমদর 

সেমত্র); 

র্বনামূয়ল্য 

 

আমবদন প্রাতির 

(র্র্ার্র্ কাগজপত্র) 

১৫ (পমনর) 

ক মতদবমের  মধ্য। 

জনাব স াাঃ  ঈনুি হক 

পতরচািক (তপএ আই) 

স াবাইি:০১৯১৩৩৮৩১৮০ 

ইম ইি-

pmi@jdpc.gov.bd 
 

জনাব স াাঃ  তফজুি 

ইেিা  আিন্দ 

প্র ােতনক ক মকিমা 

স াবাইি:০১৭৩১০৬০৭৬৭ 

ইম ি-

mafijulakhand54@g

mail.com 

        ও 

জনাব স াাঃ আত ন আহমেদ 

তহোবরেণ ক মকিমা।  

স াবাইি:-০১৮১৭৫২২৬৫৭ 

ইম ি-

acco@jdpc.gov.bd 

০৫ ক মকিমামদর সটতিমফান তবি নগদায়ন আমবদমনর সপ্রতেমি নগদায়ন। (১) আমবদনপত্র; তবনামূমল্য  ০৭ (োি) 

কার্ মতদবমের  মধ্য। 

জনাব স াাঃ  তফজুি 

ইেিা  আিন্দ; 

প্র ােতনক ক মকিমা 

স াবাইি:০১৭৩১০৬০৭৬৭ 

ইম ি-

mafijulakhand54@g

mail.com 

        ও 

জনাব স াাঃ আত ন আহমেদ 

তহোবরেণ ক মকিমা;  

স াবাইি:-০১৮১৭৫২২৬৫৭ 

ইম ি-

acco@jdpc.gov.bd 
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