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ewikvj wmwU K‡c©v‡ikb 

cÖ‡K․kj wefvM 

wmwfj/c~i‡K․kj kvLv 

µt

bs 
‡mevi bvg ‡mev cÖ`vb c×wZ 

cÖ‡qvRbxq  KvMR cÎ 

Ges cÖvwß¯’vb 

‡mevg~j¨ 

Ges 

cwi‡kvac

×wZ 

‡mevcÖ`v‡bi 

mgqmxgv 

`vwqZ¡ cÖvßKg©KZ©v 

(bvg, c`ex, †dvb I B-‡gBj) 

Awf‡hvM wb¯úwË Kg©KZ©v 

(bvg, c`ex, †dvb I B-‡gBj) 

1 

iv Í̄v,‡Wªb, 

KvjfvU©,eªxR, 

dzUcv_, 

IqvKI‡q, 

gv‡K©U, ój, 

agx©qDcvmbvjq 

I †m․›`vh©ea©b 

KvR BZ¨vw` 

wbg©©vb I ms¯‥vi| 

bMi evmxi Av‡e`b, ¯’vbxq 

RbcÖwZwbwa ev MY¨gvb¨ e¨w³i 

Av‡e`b ev mycvwik, c~i‡K․kj 

kvLvi iæwUb gvwdK cwi`k©‡bi 

gva¨‡g Ges me©cwi gvbbxq †gqi 

g‡nv`‡q wb‡ ©̀kµ‡g †Kvb GKwU 

cÖK‡íi ev Kv‡Ri cÖv°jb cÖ¯‘Z 

c~e©K `icÎ Avn&evb Gi gva¨‡g 

mswkøó cÖKí ev KvR ev Í̄evqb 

Kiv nq| 

wmwU K‡c©v‡ikb Gi 

we`¨gvb cwil‡`i 

wm×všÍ Abyhvqx Ges 

ZË¡veavqK cÖ‡K․kjxi 

`ßi| 

cÖ‡hvR¨ 

b‡n| 

`ic‡Î D‡jøwLZ 

cÖKí ev KvR 

wfwËK wba©vwiZ 

mgqmxgv 

Abyhvqx| 

†gvt Aveyj evkvi 

wbe©vnx cÖ‡K․kjx 

‡gvevBj-01722955848 

exen1bcc2021@gmail.com 

ZË¡veavqK cÖ‡K․kjx 

se.bcc2021@gmail.com 
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বফচরী ফাবি াঔা 

ক্রঃ নং সফায নাভ 

সফা প্রদান দ্ধবি 

প্রয়য়াচনীয় 

ওাকচত্র এফং 

প্রাবিস্থান 

সফামূল্য 

এফং 

বযয়াধ 

দ্ধবি 

সফা প্রদায়নয 

ভয়ীভা 

দাবয়ত্বপ্রাি ওভ মওিমা 

(নাভ,দফী,সপান  আ-সভআর) 

ববয়মাক বনষ্পবি ওভ মওিমা 

(নাভ,দফী,সপান       আ-সভআর) 

1 ড়ও ফাবি 

স্থান 

ওাম মক্রভ 

গ্রায়ওয অয়ফদয়নয সপ্রবিয়ি ংবিষ্ট াঔা 

ওর্তমও প্রাক্করন তিযী, বযয়ায়ধয াধাযন 

বায় নুয়ভাদন  ওাম মক্রভ শুরু ওযন 

থফা প্রয়য়াচনীয়িা নুমায়ী িাৎিবনও 

ব্যফস্থা গ্রন। 

  প্রয়মাচয নয় প্রওয়েয 

বনধ মাবযি 

ভয়ীভা 

নুমায়ী 

চনাফ, সভাঃ ভয পারুঔ  বনফ মাী 

প্রয়ওৌরী (বফদ্যযৎ)               

সভাফাআর নং-01717970278                    

সপানঃ 0431-63924 

exen.elec2021@gmail.com 

‣mq` dviæK Avn¤§` 

cÖavb wbev©nx Kg©KZv© 

‡dvbt 043164777 

B-‡gj 

ceo.bcc.gov.bd@gmil.com 
 

2 ড়ও ফাবি 

যিনায়ফিন 

ওাম মক্রভ 

1। তফদ্যযবিও াঔায় ফ ম াধাযয়নয চন্য 

এওটি ফবি ওযন সডক্স যয়য়য়ঙ। সমঔায়ন 

চনকয়নয ফবয়িয বববিয়ি ব্যফস্থা গ্রন 

ওযা য়।                             2। 

চনাধাযয়নয অয়ফদয়নয সপ্রবিয়ি যাস্তায 

ফাবি পুনঃস্থায়নয ব্যফস্থা গ্রন ওযা য়।                             

ঈয়যাক্ত ওাম মাবদ ংবিষ্ট 

প্রয়ওৌরী,বযদ মও এফং ন-পওাযীয়দয 

বযয়ায়ট ময বববিয়ি রাআনম্যান  

আয়রওবিও বভবিয়দয ভাধ্যয়ভ তফদ্যযবিও 

ওাম মক্রভ ম্পন্ন ওযা য়। এঙাড়া ভাননীয় 

সভয়য ভয়াদয়  ঈর্ধ্মিন ওভ মওিমায়দয 

অয়দয় বফববন্ন তফদ্যযবিও ওাচ চরুযী  

বববিয়ি ফাস্তফায়ন ওযা য়। 

তফদ্যযবিও াঔা     

ওি নং-112 

প্রয়মাচয নয় 07 (াি) বদন/ 

প্রয়য়াচনীয় ভয় 

চনাফ, সভাঃ ভয পারুঔ                 

বনফ মাী প্রয়ওৌরী (বফদ্যযৎ)               

সভাফাআর নং-01717970278                    

সপানঃ 0431-63924 

exen.elec2021@gmail.com 

 

‣mq` dviæK Avn¤§` 

cÖavb wbev©nx Kg©KZv© 

‡dvbt 043164777 

B-‡gj 

ceo.bcc.gov.bd@gmil.com 
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weÁvcb kvLv 

µt 

bs 

 †mevi bvg  †mev cÖ`vb c×wZ cÖ‡qvRbxq KvMR Ges 

cÖvwß¯’vb 

 †mevgyj¨ Ges 

cwi‡kva c×wZ 

 †mev 

cÖ`v‡bi 

mgqmxgv 

`vwqZ¡ cÖvß Kg©KZ©v 

( bvg, c`ex, †dvb I   B- 

†gBj) 

Awf‡hvM wb¯úwË Kg©KZv© 

( bvg, c`ex, †dvb I B - †gBj) 

 

1 

 

 

 

 

weÁvcbx wej †evW© 

¯’vcb  

B”QyK weÁvcbx †evW©, 

wWRvBb, cøvwóK mvBb, 

wWwRUvj mvBb ¯’vcb 

Kivi Rb¨ wba©vwiZ wd 

mv‡c‡ÿ AbygwZ cÎ 

wb‡Z n‡e| AbygwZ cÎ 

cªwZ eQi bevqb Ki‡Z 

n‡e| †c-AW©v‡ii 

gva¨‡g wd †bIqv nq| 

Av‡e`‡b mv‡_ †h ¯’v‡b 

mvBb †evW© Ki‡Z B”QzK 

D³ ¯’v‡bi Qwe I bKkv 

Rgv w`‡Z n‡e|        

 

 

 

gvbbxq †gqi eivei Av‡e`b 

Ki‡Z n‡e| 

 

 

 

 

 

 

Ki Zdwmj wba©vwiZ 

wd I ‡c-AW©vi Rgv 

†ewmK e¨vsK PK 

evRvi kvLv wnmve 

bs- 

2710010000597 

 

 

 

 

 

 

 

 

m‡ev©”P 

07 w`b 

 

‡gvt ûgvqyb Kwei 

weÁvcb mnKvix 

‡gvevBj 

01739-038487 

 
 

‣mq` dviæK Avn¤§` 

cÖavb wbev©nx Kg©KZv© 

‡dvbt 043164777 

B-‡gj 

ceo.bcc.gov.bd@gmil.com 
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KkvBLvbv kvLv 

µt 

bs 

‡mevi bvg ‡mev 

cÖ`vb 

c×wZ 

cÖ‡qvRbxq 

KvMRcÎ Ges 

cÖvwß¯’vb 

‡mevg~j¨ Ges 

cwi‡kva c×wZ 

‡mev 

cÖ`v‡bi 

mgqmxgv 

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v  

(bvg,c`ex, †dvb I B-‡gBj) 

Awf‡hvM wb®úwË Kg©KZ©v 

(bvg,c`ex, †dvb I B-‡gBj) 

১ বযয়ফয়ও দূলণমুক্ত যাঔা এফং ঔাফায ঈয়মাকী 

কফাদী শু চয়ফ ওযায চন্য বনবদ মষ্ট স্থায়ন 

প্রবিবদন সবায ৪ টা সথয়ও ওার ৭টা  h©ন্ত শু 

চয়ফ ওযা য়। 

প্রয়মাচয 

নয় 

প্রয়মাচয নয় প্রয়মাচয নয় প্রবিবদন 

সবায ৪ টা 

সথয়ও 

ওার ৭টা 

h©ন্ত। 

ডাঃ সভাঃ যবফঈর আরাভ 

সবয়টবযনাবয াচমন  বযচ্ছন্নিা 

ওভ মওিমা। 

সভাফাআরঃ ০১৮১৬-০৯৯৮৬৫। 

 co.bcc2021@gmail.com 

ডাঃ সভাঃ যবফঈর আরাভ 

সবয়টবযনাবয াচমন  বযচ্ছন্নিা 

ওভ মওিমা। 

সভাফাআরঃ ০১৮১৬-০৯৯৮৬৫। 

 co.bcc2021@gmail.com 

২ িায় ০১ বদন (সাভফায) বভট সর-সড ারন 

ওযা য়। 

যাবয 

সফা 

 

 

  ------- 

 

 

------- 

 

 

------- 

ডাঃ সভাঃ যবফঈর আরাভ 

সবয়টবযনাবয াচমন  বযচ্ছন্নিা 

ওভ মওিমা। 

সভাফাআরঃ ০১৮১৬-০৯৯৮৬৫। 

 co.bcc2021@gmail.com 

ডাঃ সভাঃ যবফঈর আরাভ 

সবয়টবযনাবয াচমন  বযচ্ছন্নিা 

ওভ মওিমা। 

সভাফাআরঃ ০১৮১৬-০৯৯৮৬৫। 

 co.bcc2021@gmail.com 
03 শুয স্বাস্থয যীিা ওযা  াবফ মও Kvh©µg 

বযঘারনায ভাধ্যয়ভ নকযফাীয স্বাস্থযম্মি 

ভাং  ভাংচাি য়েয ভান বনবিি ওযা। 

যাবয 

সফা 

 

 

------- 

 

 

------- 

  

     

   ------- 

ডাঃ সভাঃ যবফঈর আরাভ 

সবয়টবযনাবয াচমন  বযচ্ছন্নিা 

ওভ মওিমা। 

সভাফাআরঃ ০১৮১৬-০৯৯৮৬৫। 

 co.bcc2021@gmail.com 

ডাঃ সভাঃ যবফঈর আরাভ 

সবয়টবযনাবয াচমন  বযচ্ছন্নিা 

ওভ মওিমা। 

সভাফাআরঃ ০১৮১৬-০৯৯৮৬৫। 

 co.bcc2021@gmail.com 
04 বফত্র ইদ-উর-অমা ঈরয়িয সওাযফানীয 

শুয ায়ট শুয স্বাস্থয যীিায চন্য সভাফাআর 

সবয়টবযনাবয টিভ বযঘারনা ওযা য়। 

 

 

  ------

- 

 

 

------- 

 

 

------- 

ইদ-উর-

অমায 

শুয 

াটগুয়রায়ি  

 

 

ডাঃ সভাঃ যবফঈর আরাভ 

সবয়টবযনাবয াচমন  বযচ্ছন্নিা 

ওভ মওিমা। 

সভাফাআরঃ ০১৮১৬-০৯৯৮৬৫। 

 co.bcc2021@gmail.com 

ডাঃ সভাঃ যবফঈর আরাভ 

সবয়টবযনাবয াচমন  বযচ্ছন্নিা 

ওভ মওিমা। 

সভাফাআরঃ ০১৮১৬-০৯৯৮৬৫। 

 co.bcc2021@gmail.com 

05 বনবদ মষ্ট স্থায়ন শু চয়ফ ওযায রয়িয স্থান প্রস্তুি 

ওযা, চনয়ঘিনিায চন্য ভাআবওং, বরপয়রট 

এফং বত্রওায় বফজ্ঞান এফং স্থানীয় চনপ্রবিবনবধ 

বনয়য় ওবভটি কঠন ওযা য়। এঙাড়া আভাভয়দয  

 

 

  ------

- 

 

 

------- 

 

 

------- 

 

 

   ------- 

ডাঃ সভাঃ যবফঈর আরাভ 

সবয়টবযনাবয াচমন  বযচ্ছন্নিা 

ওভ মওিমা। 

সভাফাআরঃ ০১৮১৬-০৯৯৮৬৫। 

ডাঃ সভাঃ যবফঈর আরাভ 

সবয়টবযনাবয াচমন  বযচ্ছন্নিা 

ওভ মওিমা। 

সভাফাআরঃ ০১৮১৬-০৯৯৮৬৫। 
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স্থানীয় ওাআয়দয বনয়য় অরাদা অরাদা বভটিং 

এয ব্যফস্থা ওযা য়। 

 co.bcc2021@gmail.com  co.bcc2021@gmail.com 

ভও  কুকুয বনধন kvLv 

µt 

bs 

‡mevi bvg ‡mev cÖ`vb 

c×wZ 

cÖ‡qvRbxq 

KvMRcÎ 

Ges 

cÖvwß¯’vb 

‡mevg~j¨ 

Ges 

cwi‡kva 

c×wZ 

‡mev cÖ`v‡bi 

mgqmxgv 

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v 

(bvg,c`ex, †dvb I B-‡gBj) 

Awf‡hvM wb®úwË Kg©KZ©v 

(bvg,c`ex, †dvb I B-‡gBj) 

1 চরািংও বফববন্ন সযাক বনয়ন্ত্রয়নয 

চন্য সফয়াবয কুকুযয়ও টিওা প্রদান 

ওযা য়। 

যাবয সফা বফনামূয়ল্য  

------- 

 

------- 

ডাঃ সভাঃ যবফঈর আরাভ 

সবয়টবযনাবয াচমন  বযচ্ছন্নিা 

ওভ মওিমা। 

সভাফাআরঃ ০১৮১৬-০৯৯৮৬৫। 

 co.bcc2021@gmail.com 

ডাঃ সভাঃ যবফঈর আরাভ 

সবয়টবযনাবয াচমন  বযচ্ছন্নিা 

ওভ মওিমা। 

সভাফাআরঃ ০১৮১৬-০৯৯৮৬৫। 

 co.bcc2021@gmail.com 
2 ভায বফস্তায সযাধওয়ে প্রবিটি য়ায়ড ম 

সে সভবন এফং পকায সভবন দ্বাযা 

ভায লধ প্রবিবদন সদয়া য়। 

mivmwi †mev  

 

------- 

 

 

------- 

প্রবিবদন 

Kvh©µg 

বযঘারনা ওযা 

য়। 

 

 

ডাঃ সভাঃ যবফঈর আরাভ 

সবয়টবযনাবয াচমন  বযচ্ছন্নিা 

ওভ মওিমা। 

সভাফাআরঃ ০১৮১৬-০৯৯৮৬৫। 

 co.bcc2021@gmail.com 

ডাঃ সভাঃ যবফঈর আরাভ 

সবয়টবযনাবয াচমন  বযচ্ছন্নিা 

ওভ মওিমা। 

সভাফাআরঃ ০১৮১৬-০৯৯৮৬৫। 

 co.bcc2021@gmail.com 

৩ ভায বফস্তায সযাধওয়ে সছাচঙ্গর 

বযস্কায ওযা য় এফং াবনয প্রফা 

ঠিও যাঔায চন্য ঔার  সেন 

ফঙযব্যাী বযস্কায ওযা য়। 

mivmwi †mev  

 

------- 

 

 

------- 

 

 

------- 

ডাঃ সভাঃ যবফঈর আরাভ 

সবয়টবযনাবয াচমন  বযচ্ছন্নিা 

ওভ মওিমা। 

সভাফাআরঃ ০১৮১৬-০৯৯৮৬৫। 

 co.bcc2021@gmail.com 

ডাঃ সভাঃ যবফঈর আরাভ 

সবয়টবযনাবয াচমন  বযচ্ছন্নিা 

ওভ মওিমা। 

সভাফাআরঃ ০১৮১৬-০৯৯৮৬৫। 

 co.bcc2021@gmail.com 
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cwi”QbœZv wefvM 

µ

t 

bs 

‡mevi bvg ‡mev cÖ`vb c×wZ cÖ‡qvRbxq 

KvMRcÎ Ges 

cÖvwß¯’vb 

‡mevg~j¨Ges 

cwi‡kva 

c×wZ 

‡mev cÖ`v‡bi 

mgqmxgv 

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v 

(bvg,c`ex, †dvb I B-

‡gBj) 

Awf‡hvM wb®úwË Kg©KZ©v 

(bvg,c`ex, †dvb I B-‡gBj) 

1 

 

সেন বযস্কায 

 চরাফদ্ধিা 

দূযীওযণ 

ফবযার বটি ওয় মায়যয়নয ৩০ টি য়ায়ড ম 

বফবক্ত। িাআ বযচ্ছন্নিা বফবায়কয এওটি 

গুরুত্বপূণ ম ওাচ সেন বযস্কায ওযা। নকযীয ৩০ টি 

য়ায়ড ম সঙাট ফড় ওর সেন বযস্কায ওযা য়। 

এচন্য ওর য়ায়ড ম সেন বযস্কায ওযায চন্য 

অরাদা অরাদা টিভ সদয়া অয়ঙ। এযা প্রবিবদন 

বদয়নয সফরা ওাচ ওয়য ভাটি এফং ফচময ঈঠিয়য় 

চভা ওয়য যায়ঔ এফং িায়ওয ভাধ্যয়ভ ঐ ওর 

ভাটি ফচময ংগ্র ওযা য়। এঙাড়া নকযীয 

গুরুত্বপূণ ম ঔার বযস্কায ওযা য়, মায়ি াবন 

ঘরাঘয়রয প্রফা ঠিও থায়ও। 

প্রয়মাচয নয় প্রয়মাচয নয় প্রবিবদন ডাঃ সভাঃ যবফঈর আরাভ 

সবয়টবযনাবয াচমন  

বযচ্ছন্নিা ওভ মওিমা। 

সভাফাআরঃ ০১৮১৬-০৯৯৮৬৫। 

 co.bcc2021@gmail.com 

ডাঃ সভাঃ যবফঈর আরাভ 

সবয়টবযনাবয াচমন  বযচ্ছন্নিা 

ওভ মওিমা। 

সভাফাআরঃ ০১৮১৬-০৯৯৮৬৫। 

 co.bcc2021@gmail.com 

২ যাস্তাছাড়ু ৩০ টি য়ায়ড ময প্রবিটি যাস্তা, াওম, ফুটাি 

এফং ফাকায়ন অরাদা অরাদা ছাড়ুদায বাক ওয়য 

সদমা অয়ঙ। িাযা প্রবিবদন যায়ি ছাড়ু বদয়য় 

বযস্কায বযচ্ছন্ন যায়ঔ। 

প্রয়মাচয নয় প্রয়মাচয নয় প্রবিবদন ডাঃ সভাঃ যবফঈর আরাভ 

সবয়টবযনাবয াচমন  

বযচ্ছন্নিা ওভ মওিমা। 

সভাফাআরঃ ০১৮১৬-০৯৯৮৬৫। 

 co.bcc2021@gmail.com 

ডাঃ সভাঃ যবফঈর আরাভ 

সবয়টবযনাবয াচমন  বযচ্ছন্নিা 

ওভ মওিমা। 

সভাফাআরঃ ০১৮১৬-০৯৯৮৬৫। 

 co.bcc2021@gmail.com 
৩ কায়ফ মচ 

াযন 

ফবযার ভানকযীয ফচময াযন যায়িয ভয়ধ্য 

ম্পন্ন ওযা য়। ন্ধ্যা সথয়ও বযচ্ছন্নওভীযা 

ফাড়ী ফাড়ী বকয়য় ফচময ংগ্র ওয়য সয়ওন্ডাযী 

য়য়য়ে চভা ওয়য। সয়ওন্ডাযী সেন সথয়ও 

িায়ও ওয়য কায়ফ মচ গ্রাঈয়ন্ড াযন ওযা য়। 

প্রয়মাচয নয় প্রয়মাচয নয় যায়িয সফরা ডাঃ সভাঃ যবফঈর আরাভ 

সবয়টবযনাবয াচমন  

বযচ্ছন্নিা ওভ মওিমা। 

সভাফাআরঃ ০১৮১৬-০৯৯৮৬৫। 

 co.bcc2021@gmail.com 

ডাঃ সভাঃ যবফঈর আরাভ 

সবয়টবযনাবয াচমন  বযচ্ছন্নিা 

ওভ মওিমা। 

সভাফাআরঃ ০১৮১৬-০৯৯৮৬৫। 

 co.bcc2021@gmail.com 

৪ বিবনওযার 

ফচময 

বনধ মাবযি সফ-যওাবয ংস্থা (এনবচ) এয 

ভাধ্যয়ভ ফবযার ভানকযীয়ি ফবস্থি ওর সফ-

প্রয়মাচয নয় প্রয়মাচয নয় যায়িয সফরা ডাঃ সভাঃ যবফঈর আরাভ 

সবয়টবযনাবয াচমন  

ডাঃ সভাঃ যবফঈর আরাভ 

সবয়টবযনাবয াচমন  বযচ্ছন্নিা 
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াযন যওাবয বিবনয়ওয ফচময বনচস্ব বযফয়নয 

ভাধ্যয়ভ কায়ব মচ গ্রাঈয়ন্ড বনবদ মষ্ট স্থায়ন াযন 

ওযা য়। যওাবয াািায়রয ফচময বটি 

ওয় মায়যয়নয ভাধ্যয়ভ াযন ওযা য়। 

বযচ্ছন্নিা ওভ মওিমা। 

সভাফাআরঃ ০১৮১৬-০৯৯৮৬৫। 

 co.bcc2021@gmail.com 

ওভ মওিমা। 

সভাফাআরঃ ০১৮১৬-০৯৯৮৬৫। 

 co.bcc2021@gmail.com 

৫ মৃি চীফচন্তু 

াযন 

বটি ওয় মায়যন এরাওায ভয়ধ্য যাস্তায ঈয 

ভয়য থাওা চীফচন্তুয মৃিয়দ িাৎিবনওবায়ফ 

সডাভ শ্রবভও দ্বাযা াযন ওযা য়। 

প্রয়মাচয নয় প্রয়মাচয নয় াফ মিবনও সডাভ 

বনয়য়াবচি 

যয়য়য়ঙ। 

ডাঃ সভাঃ যবফঈর আরাভ 

সবয়টবযনাবয াচমন  

বযচ্ছন্নিা ওভ মওিমা। 

সভাফাআরঃ ০১৮১৬-০৯৯৮৬৫। 

 co.bcc2021@gmail.com 

ডাঃ সভাঃ যবফঈর আরাভ 

সবয়টবযনাবয াচমন  বযচ্ছন্নিা 

ওভ মওিমা। 

সভাফাআরঃ ০১৮১৬-০৯৯৮৬৫। 

 co.bcc2021@gmail.com 
৬ ওফযস্থান/ 

শ্মান খাট 

বযষ্কায 

াফ মিবনও বযচ্ছন্নিা শ্রবভও দ্বাযা বযস্কায 

বযচ্ছন্ন যাঔা য়। 

প্রয়মাচয নয় প্রয়মাচয নয় ওফযস্থায়ন  

শ্মানখায়ট 

শ্রবভও 

বনয়য়াবচি 

যয়য়য়ঙ। 

 

ডাঃ সভাঃ যবফঈর আরাভ 

সবয়টবযনাবয াচমন  

বযচ্ছন্নিা ওভ মওিমা। 

সভাফাআরঃ ০১৮১৬-০৯৯৮৬৫। 

 co.bcc2021@gmail.com 

ডাঃ সভাঃ যবফঈর আরাভ 

সবয়টবযনাবয াচমন  বযচ্ছন্নিা 

ওভ মওিমা। 

সভাফাআরঃ ০১৮১৬-০৯৯৮৬৫। 

 co.bcc2021@gmail.com 

৭ সওাযফানীয 

ভয়য় 

বফয়ল 

বযচ্ছন্নিা 

সওাযফানীয ভয়য় বনধ মাবযি স্থায়ন শু সওাযফানী 

সদয়া য়। সওাযফানীয ফচময াযয়নয চন্য 

বিবযক্ত শ্রবভও বদয়য় দ্রুি াযন ওযা য়। 

এ ভয় যব্যাী যাস্তাখাট বযস্কায বযচ্ছয়ন্নয 

চন্য বফয়ল ব্যফস্থা গ্রণ ওযা য়। 

প্রয়মাচয নয় প্রয়মাচয নয় সওাযফানীয বদন 

এফং যাি। 

ডাঃ সভাঃ যবফঈর আরাভ 

সবয়টবযনাবয াচমন  

বযচ্ছন্নিা ওভ মওিমা। 

সভাফাআরঃ ০১৮১৬-০৯৯৮৬৫। 

 co.bcc2021@gmail.com 

ডাঃ সভাঃ যবফঈর আরাভ 

সবয়টবযনাবয াচমন  বযচ্ছন্নিা 

ওভ মওিমা। 

সভাফাআরঃ ০১৮১৬-০৯৯৮৬৫। 

rebivet02@yahoo.com 

৮ দূক মা পূচা  

বিষ্টানয়দয 

ফড় বদয়নয 

ভয় বফয়ল 

বযচ্ছন্নিায 

ব্যফস্থা 

দূক মা পূচা  বিষ্টানয়দয ফড় বদয়নয ভয় 

যব্যাী যাস্তাখাট বযস্কায  পূচা ভন্ডয়য 

এরাওায় এফং ফড় বদয়ন প্রবিটি কীচমায ঘাযায় 

বযস্কায বযচ্ছন্নিায চন্য বফয়ল ব্যফস্থা গ্রণ 

ওযা য়। 

প্রয়মাচয নয় প্রয়মাচয নয় পূচা  ফড় 

বদয়নয অয়কয 

বদন সথয়ও সল 

য়ায যবদন 

মন্ত। 

ডাঃ সভাঃ যবফঈর আরাভ 

সবয়টবযনাবয াচমন  

বযচ্ছন্নিা ওভ মওিমা। 

সভাফাআরঃ ০১৮১৬-০৯৯৮৬৫। 

 co.bcc2021@gmail.com 

ডাঃ সভাঃ যবফঈর আরাভ 

সবয়টবযনাবয াচমন  বযচ্ছন্নিা 

ওভ মওিমা। 

সভাফাআরঃ ০১৮১৬-০৯৯৮৬৫। 

 co.bcc2021@gmail.com 
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evRvi I ój kvLv 
 

µt 

bs 

 †mevi 

bvg 

 †mev cÖ`vb c×wZ cÖ‡qvRbxq KvMR Ges cÖvwß¯’vb  †mevg~j¨ cwi‡kva 

c×wZ 

 †mev cÖ`v‡bi 

mgqmxgv 

`vwqZ¡ cÖvß Kg©KZ©v 

( bvg, c`ex, †dvb 

I   B- †gBj) 

Awf‡hvM wb¯úwË Kg©KZv© 

( bvg, c`ex, †dvb I B - †gBj) 

 

 

1 

 

 

ój 

eivÏ 

cÖ̀ vb 

 

wmwU K‡c©v‡ik‡bi gvwjKvbvaxb ój 

mvaviY RbM‡bi g‡a¨ Db¥y³ `icÎ 

Avnev‡bi gva¨‡g eivÏ cÖ`vb Kiv n‡q 

_v‡K| K‡c©v‡ikb KZ…©K avh©¨K…Z 

miKvix g~j¨ †UÛvi †bvwU‡k D‡jøL 

_v‡K| 

wmwU K‡c©v‡ikb KZ…©K mieivnK…Z `icÎ 

dig| 

cÖvwß ¯’vb:- bMi feb, wefvMxq 

Kwgkbv‡ii Kvh©vjq, cywjk Kwgkbv‡ii 

Kvh©vjq I wbe©vnx cÖ‡K․kjx Gj.wR.B.wW 

ewikvj Kvh©vjq| 

ewikvj ’̄ †h †Kvb 

Zdwmwj e¨vs‡Ki    †c-

AW©v‡ii gva¨‡g 

 

m‡ev©”P 30 

Kvh©w`em  

ivR¯̂ Kg©KZv© 

eveyj nvj`vi 

‡gvevt-

01712074386 B-

‡gjt- 

revenue.bcc2021

@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‣mq` dviæK Avn¤§` 

cÖavb wbev©nx Kg©KZv© 

‡dvbt 043164777 

B-‡gj 

ceo.bcc.gov.bd@gmil.com 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

ó‡ji 

fvov 

Av`vq 

Kvh©µg 

wmwU K‡c©v‡ikb KZ…©K avh©¨K…Z gvwmK 

fvov wbqwgZ wej AvKv‡i kvLv †_‡K 

mieivn Kiv nq| K‡c©v‡ik‡bi wbw`©ó 

e¨vsK wnmve b¤^i RbZv e¨vsK K‡c©v‡iU 

kvLv   STD 002232791 Ges 

wgDPz¨vqvj Uªvó e¨vsK  (bMi feb ey_) 

wnmve b¤̂i  STD 0090-

0320000111 ‡Z Rgvi gva¨‡g fvov 

Av`vq Kiv nq| 

 

 

 

 

wmwU K‡c©v‡ikb KZ…©K mieivnK…Z wej| 

cÖvwß ¯’vb:- bMi feb, ewikvj| 

RbZv e¨vsK K‡c©v‡iU 

kvLv, ewikvj| wnmve bs 

-  STD 002232791 

Ges wgDPz¨vqvj Uªvó 

e¨vsK (bMi feb ey_) 

wnmve b¤̂i  STD 

0090-0320000111 
‡Z Rgvi gva¨‡g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mKj Kvh©w`em  

 

ivR¯̂ Kg©KZv© 

eveyj nvj`vi 

‡gvevt-

01712074386 B-

‡gjt- 

revenue.bcc2021

@gmail.com 

 

 

 

 

 

3 

(K) 

 

 

 

 

÷‡ji 

c‡Rkb 

n Í̄všÍi 

myweav 

(K) ÷‡ji eivÏ cÖvcK †Kvb Kvi‡b 

÷‡ji c‡Rkb n Í̄všÍi Ki‡Z PvB‡j 

K‡c©v‡ikb KZ…©K wewea Pvjv‡bi gva¨‡g 

wbw`©ó e¨vsK wnmve wgDPz¨vqvj Uªvó 

e¨vsK          STD 0090-

0320000111 (bMi feb ey_) b¤^‡i 

1000/- UvKv Rgv w`‡q mswkøó kvLv 

†_‡K n Í̄všÍ‡ii AbygwZ dig msMÖn 

K‡i h_vh_ fv‡e c~ib c~e©K `vwLj 

K‡c©v‡ikb KZ©„K mieivnK…Z n Í̄všÍi 

dig 

1| RvZxq cwiPq c‡Îi d‡UvKwc 

2| cvm‡cvU© mvB‡Ri m`¨ †Zvjv 2 Kwc 

Qwe| 

 

cÖvwß ¯’vb- bMi feb, ewikvj| 

 

 

 

wgDPz¨vqvj Uªvó e¨vsK          

(bMi feb ey_) wnmve 

b¤^i STD 0090-

0320000111 ‡Z 

Rgvi gva¨‡g 

 

 

 

 

 

 

m‡e©v”P 10 

Kvh©w`em 

 

 

 

ivR¯̂ Kg©KZv© 

eveyj nvj`vi 

‡gvevt-

01712074386 B-

‡gjt- 

revenue.bcc2021
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Kivi ci mswkøó ó‡ji 12 gv‡mi fvov 

mg cwigvb A_© wd wnmv‡e ÷‡ji 

c‡Rkb n Í̄všÍ‡ii AbygwZ MÖnY Ki‡Z 

cv‡ib| 

 

 

@gmail.com 

 

 

evRvi I ój kvLv 
 

µt 

bs 

 †mevi bvg  †mev cÖ`vb c×wZ cÖ‡qvRbxq KvMR Ges cÖvwß¯’vb  †mevgyj¨ cwi‡kva 

c×wZ 

 †mev cÖ`v‡bi 

mgqmxgv 

`vwqZ¡ cÖvß Kg©KZ©v 

( bvg, c`ex, †dvb 

I   B- †gBj) 

Awf‡hvM wb¯úwË Kg©KZv© 

( bvg, c`ex, †dvb I B - †gBj) 

 

 

 

(L) 

 

÷‡ji bvgcËb  

myweav  

(L) ÷‡ji c‡Rkb †µZv 

K‡c©v‡ikb KZ…©K mievinK…Z 

bvgcË‡bi dig evRvi I ój 

kvLv †_‡K msMÖn K‡i ÷‡ji bvg 

cËb K‡i wbR bv‡g fvovwUqv 

Pzw³cÎ m¤úv`b K‡i wb‡Z 

cv‡ib|  

K‡c©v‡ikb KZ©„K mieivnK…Z bvg 

cËb dig  

1| RvZxq cwiPq c‡Îi d‡UvKwc 

2| cvm‡cvU© mvB‡Ri m`¨ †Zvjv 2 

Kwc Qwe|  

 

cÖvwß ¯’vb- bMi feb, ewikvj|  

 

 

 

wgDPz¨vqvj Uªvó e¨vsK          

(bMi feb ey_) wnmve 

b¤^i STD 0090-

0320000111 ‡Z 

Rgvi gva¨‡g 

 

 

 

 

 

 

m‡e©v”P 10 

Kvh©w`em 

 

ivR¯̂ Kg©KZv© 

eveyj nvj`vi 

‡gvevt-

01712074386 B-

‡gjt- 

revenue.bcc2021

@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‣mq` dviæK Avn¤§` 

cÖavb wbev©nx Kg©KZv© 

‡dvbt 043164777 

B-‡gj ceo.bcc.gov.bd@gmil. 

com 

 

 

 

 

4 

 

 

 

BRviv cÖ`vb  

wmwU K‡c©v‡ik‡bi wbqš¿bvaxb 

nvU/evRvi , evm Uvwg©bvj, cvewjK 

Uq‡jU BZ¨vw` miKvix wbqgbxwZ 

Abymib K‡i Db¥y³ `icÎ 

Avnev‡bi gva¨‡g mvavib 

RbM‡bi wbKU 1 eQi †gqv`x 

BRviv cÖ`vb Kiv nq|  

wmwU K‡c©v‡ikb KZ…©K mieivnK…Z 

`icÎ dig|  

cÖvwß¯’vb- bMi feb, wefvMxq 

Kwgkbvi Kvh©vjq, †Rjv cÖkvmK 

Kvh©vjq I cywjk Kwgkbvi Gi 

Kvh©vjq ewikvj|  

 

 

ewikvj ’̄ †h †Kvb 

Zdwmwj e¨vs‡Ki       

†c-AW©v‡ii gva¨‡g 

 

 

cÖwZ eQi gvN 

gvm †_‡K •PÎ 

gvm ch©šÍ 

Kvh©µg P‡j  

 

ivR¯̂ Kg©KZv© 

eveyj nvj`vi 

‡gvevt-

01712074386 B-

‡gjt- 

revenue.bcc2021

@gmail.com 
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5 ‡gjv cÖ`k©bx Kivi 

AbygwZ cÖ`vb  

gnvbMix‡Z †KD †Kvb 

†gjv/cÖ̀ k©bx Ki‡Z PvB‡j mv`v 

KvM‡R/wbR¯^ c¨v‡W AbygwZ †P‡q 

Av‡e`b Ki‡Z nq| wmwU KZ…©cÿ 

hvPvB/evPvB K‡i Av‡e`b we‡ePbv 

†hvM¨ g‡b Ki‡j •`wbK m‡e©v”P 

5,000/- UvKv ch©šÍ wd MÖnY K‡i 

†gjv/cÖ̀ k©bx Kiv AbygwZ cÖ̀ vb 

K‡i _v‡K|  

1| K‡c©v‡ikb e¨ZxZ Ab¨ †Kvb 

ms ’̄vi Rwg/gv‡V †gjv/cÖ`k©bx Ki‡Z 

PvB‡j mswkøó ms¯’vi AbvcwË cÎ|  

 

2| cywjk cÖkvm‡bi AbygwZcÎ  

 

 

ewikvj ’̄ †h †Kvb 

Zdwmwj e¨vs‡Ki       

†c-AW©v‡ii gva¨‡g 

 

 

 

m‡e©v”P 10 

Kvh©w`em 

 

ivR¯̂ Kg©KZv© 

eveyj nvj`vi 

‡gvevt-

01712074386 B-

‡gjt- 

revenue.bcc2021

@gmail.com 

 

 

Rb¯^v¯’¨ wefvM 

¯^v¯’¨ kvLv 

µ.bs ‡mevi bvg ‡mev cÖ`vb 

c×wZ 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ 

Ges cÖvwß¯’vb 

‡mevg~j¨ Ges 

c‡ivkva c×wZ 

‡mev cÖ`v‡bi 

mgqmxgv 

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v (bvg, c`ex, 

†dvb I B‡gBj) 

Awf‡hvM wb®úwË Kg©KZ©v (bvg, 

c`ex, †dvb I B-‡gBj) 

01 wcªwg‡mm jvB‡mÝ cÖ`vb I bevqb miKvwi 

†mev 

1| Av‡e`b dig 

2| 2(`yB) Kwc cvm‡cvU© 

mvB‡Ri Qwe(mZ¨vwqZ) 

3| RvZxq cwiPq c‡Îi 

d‡UvKwc mZ¨vwqZ (1Kwc) 

4| g~j Pzw³bvgv 

1| bva©vwiZ wd 

2| A/C-NO-

STD/07 RbZv 

e¨vsK PK evRvi 

kvLv, ewikvj| 

21 Kvh© w`em Wvt mRj cv‡Û 

‡gwW‡Kj Awdmvi 

‡gvevBj bs-01680760608       

B-‡gBj-

drsajalpanday@gmail.com 

 

Wvt L›`Kvi gÄyiæj Bgvg ïå 

‡gwW‡Kj Awdmvi 

‡gvevBj bs-01722208022 

B-‡gBj 

ho.bcc.2021@gmail.com 
 

02 m¨vwb‡Ukb, ¯^v¯’¨m¤§Z gvsmRvZ, I 

`y»RvZ, wWgRvZ c‡b¨i wbwðZ 

Kib I Lv`¨ Drcv`bKvix cÖwZôvb 

I †`vKvb, ‡nv‡Uj BZ¨vw` ¯̂v¯’¨Ki 

cwi‡ek wbwðZ Kib| 

miKvwi 

†mev 

---------- ----------- 

 Wvt mRj cv‡Û 

‡gwW‡Kj Awdmvi 

‡gvevBj bs-01680760608       

B-‡gBj-

drsajalpanday@gmail.com 

Wvt L›`Kvi gÄyiæj Bgvg ïå 

‡gwW‡Kj Awdmvi 

‡gvevBj bs-01722208022 

B-‡gBj 

ho.bcc.2021@gmail.com 

03 wbivc` Lvevi m¤úwK©Z hveZxq 

Kvh©µg cwiPvjbv Kiv| 

miKvwi 

†mev 
------------- ---------------- 

 Wvt mRj cv‡Û 

‡gwW‡Kj Awdmvi 

‡gvevBj bs-01680760608       

B-‡gBj-

drsajalpanday@gmail.com 

Wvt L›`Kvi gÄyiæj Bgvg ïå 

‡gwW‡Kj Awdmvi 

‡gvevBj bs-01722208022 

B-‡gBj 

ho.bcc.2021@gmail.com 
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04 wmwU K‡c©v‡ik‡bi 30wU Iqv‡W©i 

¯’vqx I A¯’vqx †K‡›`ªi gva¨‡g 

wkï‡`i wUKv cÖ`vb Kvh©µg| 

miKvwi 

†mev 

----------- -------------- 

 ‡gvt Kwei †nv‡mb 

BwcAvB mycvifvBRvi 

‡gvevBj bs-01711949642 

Wvt L›`Kvi gÄyiæj Bgvg ïå 

‡gwW‡Kj Awdmvi 

‡gvevBj bs-01722208022 

B-‡gBj 

ho.bcc.2021@gmail.com 
 

05 mKj RvZxq ‡cÖvMÖvg †hgb, wfUvwgb 

G cøvm  K¨v‡¤úBb, Gg Avi 

K¨v‡¤úBb, RvZxq K…wg wbqš¿b 

mßvn, cywó mßvn mn Ab¨vb¨ 

†cÖvMÖvg¸‡jv Kiv nq| 

miKvwi 

†mev 
----------- ----------- 

 Wvt mRj cv‡Û 

‡gwW‡Kj Awdmvi 

‡gvevBj bs-01680760608       

B-‡gBj-

drsajalpanday@gmail.com 

Wvt L›`Kvi gÄyiæj Bgvg ïå 

‡gwW‡Kj Awdmvi 

‡gvevBj bs-01722208022 

B-‡gBj 

ho.bcc.2021@gmail.com 

 

 

 

 

Rb¥ I g„Zz¨ wbeÜb kvLv 

µ.bs ‡mevi bvg ‡mev cÖ`vb 

c×wZ 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ Ges 

cÖvwß¯’vb 

‡mevg~j¨ Ges 

c‡ivkva c×wZ 

‡mev cÖ`v‡bi 

mgqmxgv 

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v (bvg, c`ex, †dvb 

I B‡gBj) 

Awf‡hvM wb®úwË Kg©KZ©v (bvg, c`ex, 

†dvb I B-‡gBj) 

01 Rb¥ wbeÜb I mb` cÖ`vb miKvwi 

†mev 

1| Rb¥ wbeÜb dig ( Rb¥ 

wbeÜb kvLv I mKj 

KvDwÝj‡ii Awd‡m cvIqv 

hvq| GQvov di‡gi mv‡_ 

eqm cÖgv‡bi Rb¨ RvZxq 

cwiPqcÎ/Gm.Gm.wm 

cixÿvi mb`/wUKvKv‡W©i 

d‡UvKwc Rgvw`‡Z nq| 

2| AbjvB‡b Rb¥ wbeÜ‡bi 

Av‡e`b Kiv hvq| 

wmwU K‡c©vikb †_‡K 

A_ev KvDwÝj‡ii 

Awdm †_‡K 

webvg~‡j¨ dig 

mieivn Kiv nq| 

Rb¥ †_‡K 45 w`b 

ch©šÍ webvg~‡j¨, 46 

w`b †_‡K 05 eQi 

ch©šÍ 25UvKv Ges 

06 eQi †_‡K Z`ya©¨ 

50UvKv wd cª`vb 

Ki‡Z n‡e 

Av‡e`b 

Kvixi 

Av‡e`b hvPvB 

evPvB K‡i 

m‡e©v”P 15 

w`b 

Wvt mRj cv‡Û 

‡gwW‡Kj Awdmvi 

‡gvevBj bs-01680760608       

B-‡gBj-

drsajalpanday@gmail.com 

Wvt L›`Kvi gÄyiæj Bgvg ïå 

‡gwW‡Kj Awdmvi 

‡gvevBj bs-01722208022 

B-‡gBj 

ho.bcc.2021@gmail.com 

02 g„Zz¨ wbeÜb I mb` cÖ`vb miKvwi 

†mev 

1| g„Zz¨ wbeÜb dig( Rb¥ 

wbeÜb kvLv I mKj 

wmwU K‡c©vikb †_‡K 

A_ev KvDwÝj‡ii 

Av‡e`b 

Kvixi 

Wvt mRj cv‡Û 

‡gwW‡Kj Awdmvi 

Wvt L›`Kvi gÄyiæj Bgvg ïå 

‡gwW‡Kj Awdmvi 
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KvDwÝj‡ii Awd‡m cvIqv 

hvq| 

2| †Mvi¯’vb I k¥kv‡b 

†iwRóvi wbeÜ‡bi gva¨‡g 

mivmwi g„Zz¨ wbeÜb mb` 

†`qv nq| 

3| cvwievwiK Ke‡ii Rb¨ 

Awd‡m dig c~ibK‡i g„Zz¨ 

wbeÜb mb` †`qv nq| 

Awdm †_‡K 

webvg~‡j¨ dig 

mieivn Kiv nq| 

Rb¥ †_‡K 45 w`b 

ch©šÍ webvg~‡j¨, 46 

w`b †_‡K 05 eQi 

ch©šÍ 25UvKv Ges 

06 eQi †_‡K Z`ya©¨ 

50Uv wd cª`vb 

Ki‡Z n‡e 

Av‡e`b hvPvB 

evPvB K‡i 

m‡e©v”P 15 

w`b 

‡gvevBj bs-01680760608       

B-‡gBj-

drsajalpanday@gmail.com 

‡gvevBj bs-01722208022 

B-‡gBj 

ho.bcc.2021@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

Ab¨vb¨ 

µ.bs ‡mevi bvg ‡mev cÖ`vb 

c×wZ 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ Ges 

cÖvwß¯’vb 

‡mevg~j¨ Ges 

c‡ivkva c×wZ 

‡mevcÖ`v‡bi 

eqm mxgv 

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v (bvg, c`ex, 

†dvb I B‡gBj) 

Awf‡hvM wb®úwË Kg©KZ©v (bvg, 

c`ex, †dvb I B-‡gBj) 

01 30 wU Iqv‡W© 30wU wUKv †K‡›`ªi 

gva¨‡g K‡ivbv f¨vKwmb Kvh©µg 

cwiPvjbv Kiv nq| 

miKvwi †mev 

-------- --------- 

12 eQi †_‡K 

Z`ya©¨ 

Wvt mRj cv‡Û 

‡gwW‡Kj Awdmvi 

‡gvevBj bs-01680760608       

B-‡gBj-

drsajalpanday@gmail.com 

Wvt L›`Kvi gÄyiæj Bgvg ïå 

‡gwW‡Kj Awdmvi 

‡gvevBj bs-01722208022 

B-‡gBj 

ho.bcc.2021@gmail.com 

02 Avievi cÖvBgvix †Wwjfvix mvwf©‡mm () 

cÖKí| GKwU bMi gvZ… m`b, I 3wU 

¯^v¯’¨ †K‡›`ªi gva¨‡g gv I wkï‡`i †mev 

Kvh©µg cwiPvjbv Kiv nq 

miKvwi †mev 

------------ ------------ ------- 

cÖ‡R± Awdmvi 

Wvt L›`Kvi gÄyiæj Bgvg ïå 

‡gwW‡Kj Awdmvi 

‡gvevBj bs-01722208022 

B-‡gBj 

ho.bcc.2021@gmail.com 
 

cÖMÖvg g¨v‡bRvi 

cÖavb wbe©vnx Kg©KZ©v 

ewikvj wmwU K‡c©v‡ikb 
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Ki avh© kvLv 

µt 

bs 

 †mevi bvg  †mev 

cÖ`vb 

c×wZ 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ Ges 

cÖvwß¯’vb 

 †mevgyj¨ Ges 

cwi‡kva c×wZ 

 †mev 

cÖ`v‡bi 

mgqmxgv 

`vwqZ¡ cÖvß Kg©KZ©v 

( bvg,c`ex,†dvb I B-†gBj) 

Awf‡hvM wb¯úwË Kg©KZv© 

 ( bvg, c`ex, †dvb I B - †gBj) 

 

1 

 

1| †nvwìs 

msµvšÍ 

hveZxq 

Kvh©vejx bZzb 

†nvwìs, bvg 

cwieZ©b| 

 

 

 

mivmwi 

†mev 

cÖ̀ vb 

 

**bZzb †nvwìs Kivi Rb¨ 

cÖ‡qvRbxq KvMR cÎ| 

1| gvbbxq †gqi eivei 

Av‡e`b Ki‡Z n‡e| 

2| Gm G cP©vi d‡UvKwc | 

3| `vwLjvi d‡UvKwc | 

4| `wj‡ji d‡UvKwc | 

5| Qwe 1 Kwc| 

6| cøvb Aby‡gv`‡bi Zvwi‡Li 

Kwc| 

7| D‡jøwLZ KvMR cÎ 

mswkøô IqvW© KvDwÝji KZ©„K 

mZ¨vwqZ| 

 

**bvg cwieZ©‡bi †ÿ‡Î 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ| 

1| gvbbxq †gqi eivei 

Av‡e`b Ki‡Z n‡e| 

2| Gm G cP©vi d‡UvKwc | 

3| `vwLjvi d‡UvKwc | 

4| `wj‡ji d‡UvKwc | 

5| Qwe 1 Kwc| 

6| D‡jøwLZ KvMR cÎ 

mswkøô IqvW© KvDwÝji KZ©„K 

mZ¨vwqZ| 

7| c~e©eZx gvwjK‡K 26 (L) 

avivq †bvwUk| (bvg 

cwieZ©‡bi †ÿ‡Î) 

 

bvg cwieZ©b wd 

500/- 

( e¨vs‡K Rgv) 

 

** ewikvj wmwU 

K‡c©v‡ikb wgDPzqvj 

Uªv÷ e¨vs‡Ki wej 

Kv‡jKkb ey_| 

 

 wnmve bs - 

00900320000200 

 

m‡ev©”P 15 

w`b 

 

 

 

 

 

eveyj nvj`vi 

ivR¯̂ Kg©KZv© 

‡gvevt-01712074386 

B-‡gj 

revenue.bcc.2021@gmail.com 

 
 

 

 

 

 

 

‣mq` dviæK Avn¤§` 

cÖavb wbev©nx Kg©KZv© 

‡dvbt 043164777 

B-‡gj ceo.bcc.gov.bd@gmil. 

com 
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8| nvj mb ch©šÍ †nvwìs 

U¨v· cwi‡kv‡ai Kwc| (bvg 

cwieZ©‡bi †ÿ‡Î) 
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প্লাবনংয়র 

ক্র: 

নং 

সফায নাভ সফাপ্রদন

দ্ধবি 

প্রয়য়াচনীয় ওাকচত্র এফং প্রাবিস্থান 

 

সফা মূূ্ল্য এফং বযয়াধ দ্ধবি সফা প্রদায়নয 

ভয়ীভা 

দাবয়ত্ব প্রাি ওভ মওিমা (নাভ, দফী, 

সপান  আ-সভআর) 

ববয়মাক বনস্পবি ওভ মওিমা (নাভ, দফী, 

সপান  আ-সভআর) 

 

 

 

 

 

 

১ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

নওা 

নুয়ভাদন 

প্রদান 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

যাবয

সফাপ্রদা

নওযায় 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১। অয়ফদন পযভ (নকয বফন, থফা 

য়য়ফাআট সথয়ও) ংগ্র ওযয়ি য়ফ (১০০০/- 

(এও াচায) টাওা ব্যাংও বাঈঘায়যয ভাধ্যয়ভ)। 

২। এর আঈ ব ঙাড় ত্র ংমৄবক্ত 

৩। ১ (এও) ওব াস মাট াআয়চয যংবগণ 

ঙবফ (িযাবয়ি) 

৪।১ (এও) ওব চািীয় বযঘয় য়ত্রয পয়টা 

ওব (িযাবয়ি) 

৫। ১ (এও) ওব চবভয এ, এ ঘ মা/নাভ চাযী 

পয়টাওব 

৬।১ (এও) ওব ভূবভ ঈন্নয়ণ ওয়যয যবয়দয 

(ার ন বযয়াবধি) পয়টাওব 

৭। চবভয ওরভী নওা 

৮। ১ (এও) ওব সাবডং বফয়রয (ার ন 

বযয়াবধি) পয়টাওব 

৯। ১ (এও) ওব াবন ংয়মাক নুয়ভাদন 

য়ত্রয পয়টাওব 

১০।  াি িরা নওা নুয়ভাদয়নয সিয়ত্র 

স্ট্রাওঘাযার বডচাআন, য়য়রয়টে বযয়ায়ট ময 

ওব  পায়াযাবব ময়য নুভবি ত্র প্রদান 

ওযয়ি য়ফ (২০০ ফক ম বভ মটায়যয সফী য়র)। 

১১।একায িরা সথয়ও বববর এযাববয়য়ন এয 

ঙাড়ত্র  বযয়ফ বধদিয এয ঙায ত্র বদয়ি 

য়ফ (১৫ বও:বভ: সযবডয়য়ন্স এয ভয়ধ্য) 

১২। দ্যআ িরা সথয়ও সম সওায়না আভাযয়িয চন্য 

য়য়রয়টে োওঘায প্রদান ওযয়ি য়ফ। 

১৩। ওরওাযঔানা বোরয় এয চন্য এও িরা 

সথয়ও বি  বযয়ফ ঙাড় ত্র প্রদান ওযয়ি 

য়ফ। 

১।০ সথয়ও ৫০ ফ:বভ: ম মন্ত ৫০/-

টাওা (প্রবি ফ:বভ:) 

২। ৫১ ফ:বভ: সথয়ও ১৫০০ ফ:বভ: 

ম মন্ত ৬০/-টাওা(প্রবি ফ:বভ:) 

৩। ১৫০১ ফ:বভ: সথয়ও ৫০০০ 

ফ:বভ: ম মন্ত ৭০/-টাওা(প্রবি ফ:বভ:) 

৪। ৫০০১ ফ:বভ: সথয়ও ১০০০০ 

ফ:বভ: ম মন্ত ৮০/-টাওা (প্রবি ফ:বভ:) 

৫। ১০০০১ ফ:বভ: সথয়ও ২০০০০ 

ফ:বভ: ম মন্ত ৯০/-টাওা(প্রবি ফ:বভ:) 

৬। ২০০০১ ফ:বভ: সথয়ও িসদ মাধ 

ম মন্ত ১০০/-টাওা(প্রবি ফ:বভ:) 

টিনয়ড সথয়ও ফহুির বফন ম মন্ত 

ওর আভাযয়িয সিয়ত্র রুপএবযয়া 

(ঙাদ) এয বপ সনয়া য়।এঙাড়া প্লান 

নুয়ভায়দয়নয পূয়ফ ম বনভ মান ওাচ শুরু 

ওযয়র সয়িয়ত্র অয়ফদনওাযীয়ও 

প্লান নুয়ভাদয়নয সিয়ত্র প্রবি 

ফঃবভঃ বনধাবয মি বপ এয দগুন  

টাওা ায়য। (ওর বপ বভঈচুয়যার 

িাে ব্যাংও বরঃ- বাফ নং- 

০০৯০০৩২০০০০১৪৮-এ  চভা 

সনয়া য়।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১ ভা (ওাকচ  

নওা ঠিও 

থাওয়র) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ানবচদ সায়ন 

টাঈন প্লানায/নকয বযওেনা বফদ 

সপানঃ ০১৭৩৫৬১৮৮২২ 

B-‡gj 

tp.bcc2021@gmail.com 

 

সভাঃ াবফ ভামুদ টিপু, স্থবি 

সপানঃ ০১৫৬৮০৯৬৭৮৭ 

B-‡gj 

archiect.bcc2021@gmail.

com 
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২ 

 

 

 

 

 

 

ভূবভ 

ব্যফায 

ঙাড়ত্র 

(LUC) 

 

 

 

 

 

 

 

যাবয 

সফা 

প্রদান 

ওযা য় 

 

১। অয়ফদন পযভ (এযায়নক্স বফন িথ্য সওন্দ্র 

থফা য়য়ফাআট সথয়ও বি) 

২। DCR ওব । 

৩। চবভয দবরয়রয ওব। 

৪। ঘ ময ওব। 

৫। ার য়নয ঔাচনা। 

৬। ওরভী নওা। 

৭। এন.অআ.বড এয ওব। 

৮। ায়াট ম াআয়চয ঙবফ। 

৯। বে ওর-ওাযঔানায সিয়ত্র বযয়ফ 

বধদিয  বি বনফ মাও ঙাড়ত্র। 

   

 

 

 

 

প্রবি ফক মবভটায ২৫ টাওা । 

(ওর বভঈচুয়যর িাষ্ট ব্যাংও বরঃ 

বাফ নং- ০০৯০-০৩২০০০০২০০ 

এ চভা সনয়া য়। 

 

 

 

 

 

 

১ ভা ( ওকচ  

নওা ঠিও 

থাওয়র) 
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ম্পবি াঔা 

µt 

bs 

 †mevi bvg  †mev cÖ`vb 

c×wZ 

cÖ‡qvRbxq 

KvMR Ges 

cÖvwß¯’vb 

 †mevgyj¨ 

Ges cwi‡kva 

c×wZ 

 †mev cÖ`v‡bi 

mgqmxgv 

`vwqZ¡ cÖvß Kg©KZ©v 

( bvg,c`ex,†dvb I B-

†gBj) 

Awf‡hvM wb¯úwË Kg©KZv© 

 ( bvg, c`ex, †dvb I B - 

†gBj) 

০১ ওাঈবনয়া াঈবচং এয প্লয়টয 

দবরর,সযওড ম এয নুভবি,বফক্রয় 

নাবি। 

 

 

 

অয়ফদন এয 

সপ্রবিয়ি 

 

বফবব, 

নকয বফন, 

বম্পবি 

াঔা 

বপ অয়দ 

নুমায়ী। 

দ্যআ সথয়ও ঘায বদন   

 

 

চনাফ ানবচদ সায়ন 

বম্পবি Kg©KZv© (ঃদাঃ)  

সভাফাআর নং ০১৭৩৫৬১৮৮২২ 

 আ-সভআর: 
estate.bcc@gmail.com 

 

 

 

 

চনাফ ানবচদ সায়ন 

বম্পবি Kg©KZv© (ঃদাঃ)  

সভাফাআর নং ০১৭৩৫৬১৮৮২২ 

 আ-সভআর: 
estate.bcc@gmail.com 
 

০২ বফববয ৩০ টি য়ায়ড ম চবভ 

বযভা। 

বফবব, 

নকয বফন, 

বম্পবি 

াঔা 

বপ অয়দ 

নুমায়ী। 

াঁঘ সথয়ও দ 

বদন 

০৩ এর-এ াঔায ওাচ  ঔা চবভ 

অনায়ন ওযায বঘঠি- ত্র অদান 

প্রদান  বফববয বম্পবি সযওড ম 

/ঘ মা ংগ্র  যিনায়ফিন ওযা । 

Kg©KZv©সদয 

বনয়দ ম ভয়ি। 

বফবব, 

নকয বফন, 

বম্পবি 

াঔা 

বপ অয়দ 

নুমায়ী। 

KZ©„য়িয য়িয 

বনসদ ম নুমায়ী। 
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ফাবনচয াঔা (সিড রাআয়ন্স) 

ক্র:

নং 

সফায নাভ সফা প্রদান 

দ্ধবি 

প্রয়য়াচনীয় ওাকচত্র এফং 

প্রাবিস্থান 

সফামূল্য এফং বযয়াধ 

দ্ধবি 

সফা প্রদায়নয 

ভয়ীভা 

দাবয়ত্বপ্রাি ওভ মওিমা 

(নাভ,দফী,সপান  আ-

সভআর) 

ববয়মাক বনস্পবি 

ওভ মওিমা 

(নাভ,দফী,সপান  আ-

সভআর) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

০১ 

 

 

 

 

  

 

 

 

সিড রাআয়ন্স 

প্রদান। 

 

 

 

 

 

 

 

অয়ফদয়নয 

সপ্রবিয়ি 

য়যচবভয়ন 

িদন্ত ায়য়ি 

ব্যফস্থা গ্রন | 

১। অয়ফদন পযভ (নকয বফন,সিড 

রাআয়ন্স াঔা সথয়ও ংগ্র ওযয়ি 

য়ফ। 

২।  বাড়াটিয়া চুবক্তত্র(ংবিষ্ট 

ওাঈবন্সরয ওর্তমও িযাবয়ি)/সাবডং 

বফর এয পয়টাওব। (ওাঈবন্সরয 

দ্বাযা িযাবয়ি) 

৩। চািীয় বযঘয় ত্র এয 

পয়টাওব।(ওাঈবন্সরয দ্বাযা 

িযাবয়ি) 

৪। ায়াট ম াআয়চয ৪ ওব ঙবফ। 

৫। অয়ফদন পযয়ভ ংবিষ্ট 

ওাঈবন্সরয়যয সুাবয। 

৬। বনধ মাবযি বপ। 

৭। বে প্রবিষ্ঠান  বরবভয়টড 

সওাম্পাবনয চন্য ংয়াবধি 

মূরধয়নয ওাকচ,ংবিষ্ট ভন্ত্রাণারয় 

ওর্তমও নুয়ভাবদি নদত্র,বটি 

ওয় মায়যয়নয স্বাস্থয বফবায়কয সনা-

ফয়চওন নদত্র বদয়ি য়ফ। 

*ফাবনচয াঔায ওাযীকন স্ব স্ব 

প্রবিষ্ঠায়ন বকয়য় (৩০ টি য়ায়ড ম) স্ব- 

যীয়য সফা প্রদান ওয়য থায়ওন। 

১। ব্যফায ধযন নুায়য 

পযয়ভয মূল্য ১০০/- ২৫০/- 

৫০০/- টাওা (নকয বফন সিড 

রাআয়ন্স াঔা সথয়ও ংগ্র 

ওযয়ি য়ফ)। 

২। ফাংরায়দ সকয়চট অদ ম 

ওয িপবর সভািায়ফও 

বনধ মাবযি বপ বভঈচুয়ার িাে 

ব্যাংও,ওায়রওন বুথ নকয 

বফন এফং বভঈচুয়ার িাে 

ব্যাংও পায়িভা সোয,দয 

সযাড ফবযার াঔা,এয বাফ 

নং(A/C-NO-

০০৯০০৩২০০০০১৩৯ চভা 

বদয়ি য়ফ। 

৩। যওায বনধ মাবযি অয়ওয 

সানারী ব্যাংয়ওয ১-১১৪১-

০০৭৫-০১১১ নং বায়ফ চভা 

সদয়া য়। 

৪। ১৫% বযাট সানারী 

ব্যাংয়ওয ১-১১৩৩-০০০১-

০৩১১ নং বায়ফ চভা সদয়া 

য়। 

 

 

 

 

 

১। নতুন রাআয়ন্স এয 

সিয়ত্র য়যচবভয়ন িদন্ত 

পূফ মও প্রবিয়ফদন দাবঔর 

ওযায য়য রাআয়ন্স 

আসুয আয়ি য়ফ মাচ্চ ৫ 

বদন ভয় রায়ক। 

২।  নফায়য়যন সিয়ত্র ৩ 

বদন ভয় রায়ক। 

 

eveyj nvj`vi 

ivR¯^ Kg©KZv© 

‡gvevt-01712074386 

B-‡gj 

revenue.bcc.2021@

gmail.com 

 

ওাচী সভায়ায়েভ সায়ন 

সিড রাআয়ন্স 

সুাবযনয়টনয়ডে 

সভাফাআর : 

০১৭৩৩৬০৯২১৫ 

আ -সভআর: 

ts.bcc2021@gmail.

com 
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াবন যফযা বফবাক 

ক্রবভও 

নং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধবি প্রয়য়াচনীয় ওাকচত্র এফং প্রাবিস্থান সফা মূল্য এফং বযয়াধ দ্ধবি সফা প্রদায়নয 

ভয়ীভা 

দাবয়ত্বপ্রাি ওভ মওিমা (নাভ, দফী, সপান  আ-

সভআর) 

ববয়মাক বনষ্পবি ওভ মওিমা (নাভ, দফী, সপান 

 আ-সভআর) 

১ াবনয ংয়মাক 

প্রদান 

গ্রায়ওয অয়ফদয়নয 

সপ্রবিয়ি 

১। অয়ফদন পযভ (াবন াঔা, নকয বফনথফা 

য়য়ফ াআট সথয়ও ংগ্র ওযয়ি য়ফ)। 

২। ০১ (এও) ওব ায়াট ম াআয়চয যবগন ঙবফ 

(িযাবয়ি)। 

৩। ০১ (এও) ওব চািীয় বযঘয়য়ত্রয পয়টাওব 

(িযাবয়ি)। 

৪। ০১ (এও) ওব সাবডং বফয়রয (ার ন 

বযয়াবধি) পয়টাওব ত্র ওাকচত্র ংবিষ্ট 

য়াড ম ওাঈবন্সরয ওর্তমও িযাবয়ি ওযয়ি য়ফ। 

৫। ০১ (এও) ওব চবভয এ.এ ঘ মা/ নাভচাযী/ 

য়াবয নয়দয পয়টাওব। 

৬। ০১ (এও) ওব ার ন বযয়াবধি ভূবভ 

ঈন্নয়ন ওয়যয যবয়দয পয়টাওব। 

বফ:দ্র: ওর ওাকচ ত্রাবদ িযাবয়ি য়ি য়ফ। 

১। পযয়ভয মূল্য ৫০০/- 

২। বনধ মাবযি ংয়মাক বপ- 

 ৩/৪ আবি ডায়া -  ৬০০০/- + (বযাট ১৫% ৯০০/-), 

সভাট ৬,৯০০/- 

 ০১ আবি ডায়া - ১২,০০০/- + (বযাট ১৫% ১৮০০/-), 

সভাট ১৩,৮০০/- 

 ১.৫ আবি ডায়া - ৪৫,০০০/- + (বযাট ১৫% ৬৭৫০/-), 

সভাট ৫১,৭৫০/- 

 ০২ আবি ডায়া - ৭০,০০০/- + (বযাট ১৫% ১০,৫০০/-), 

সভাট ৮০,৫০০/- 

৩। বভঈচুয়ার িাে ব্যাংও এয বাফ নং –১২০ , নকয বফন াঔা, 

বনধ মাবযি বপ এফং ১৫% বযাট চভা প্রদান ওযয়ি য়। 

০৭ ওার্য্ম বদফ। চনাফ সভা: সাযাফ সায়ন, ওাযী 

িত্ত্বাফধায়ও (ঘ:দা:), াবন যফযা বফবাক। 

সভাফাআর: ০১৯১৩৩৪৩৩৭৫ সপান : ০৪৩১-

২১৭৫৪১৯ 

আয়ভআর: 

exenwater.bcc2021@gmail.

com 

‣mq` dviæK Avn¤§` 

cÖavb wbev©nx Kg©KZv© 

‡dvbt 043164777 
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২ ডায়া বযফিমন 

(য়াবয সূয়ত্র) 

গ্রায়ওয অয়ফদয়নয 

সপ্রবিয়ি 

১। গ্রায়ওয অয়ফদন ত্র ।  

২। ভূবভ দবরর পয়টাওব। 

৩। য়াবয নদত্র। 

৪। নাবি নাভা। 

৫। ০১ (এও) ওব চবভয এ.এ ঘ মা/ নাভচাযী 

পয়টাওব। 

৬। ঙবফ ০১ ওব। 

বফ:দ্র: ওর ওাকচ ত্রাবদ িযাবয়ি য়ি য়ফ। 

১। ডায়া বযফিমন বপ : 

 ১/২ আবি সথয়ও ৩/৪ আবি ডায়া - ৫,০০০/- + (বযাট 

৭৫০/-) সভাট ৫,৭৫০/- 

 ১/২ আবি সথয়ও ১ আবি ডায়া- ১১,০০০/- + (বযাট 

১৬৫০/-) সভাট ১২,৬৫০/- 

 ৩/৪ আবি সথয়ও ১ আবি ডায়া- ১০,৫০০/- + (বযাট-

১৫৭৫/-) সভাট ১২,০৭৫/- 

২। বভঈচুয়ার িাে ব্যাংও এয বাফ নং – ১২০ , নকয বফন াঔা, 

বনধ মাবযি বপ এফং ১৫% বযাট  চভা প্রদান ওযয়ি য়। 

০৭ ওার্য্ম বদফ। চনাফ সভা: সাযাফ সায়ন, ওাযী 

িত্ত্বাফধায়ও (ঘ:দা:), াবন যফযা বফবাক। 

সভাফাআর: ০১৯১৩৩৪৩৩৭৫ সপান : ০৪৩১-

২১৭৫৪১৯ 

আয়ভআর: 

exenwater.bcc2021@gmail.

com 

‣mq` dviæK Avn¤§` 

cÖavb wbev©nx Kg©KZv© 

‡dvbt 043164777 

B-‡gj 

ceo.bcc.gov.bd@gmil. 

com 

 
ডায়া বযফিমন 

(ক্রয় সূয়ত্র) 

গ্রায়ওয অয়ফদয়নয 

সপ্রবিয়ি 

১। অয়ফদন পযভ (াবন াঔা, নকয বফন থফা 

য়য়ফ াআট সথয়ও ংগ্র ওযয়ি য়ফ)। 

২। ০১ (এও) ওব ায়াট ম াআয়চয যবগন ঙবফ 

(িযাবয়ি)। 

৩। ০১ (এও) ওব চািীয় বযঘয়য়ত্রয পয়টাওব 

(িযাবয়ি)। 

৪। ০১ (এও) ওব সাবডং বফয়রয (ার ন 

বযয়াবধি) পয়টাওব ত্র ওাকচত্র ংবিষ্ট 

য়াড ম ওাঈবন্সরয ওর্তমও িযাবয়ি ওযয়ি য়ফ। 

৫। ০১ (এও) ওব চবভয এ.এ ঘ মা/ নাভচাযী/ 

য়াবয নয়দয পয়টাওব। 

৬। ০১ (এও) ওব ার ন বযয়াবধি ভূবভ 

ঈন্নয়ন ওয়যয যবয়দয পয়টাওব। 

বফ:দ্র: ওর ওাকচ ত্রাবদ িযাবয়ি য়ি য়ফ। 

১। পযয়ভয মূল্য ৫০০/- 

ক্রয় সুয়ত্র নাভ বযফিমন: 

১। পযয়ভয মূল্য ৫০০/- 

২। বনধ মাবযি বপ- 

 ৩/৪ আবি ডায়া -  ৬০০০/- + (বযাট ১৫% ৯০০/-), 

সভাট ৬,৯০০/- 

 ০১ আবি ডায়া - ১২,০০০/- + (বযাট ১৫% ১৮০০/-), 

সভাট ১৩,৮০০/- 

 ১.৫ আবি ডায়া - ৪৫,০০০/- + (বযাট ১৫% ৬৭৫০/-), 

সভাট ৫১,৭৫০/- 

 ০২ আবি ডায়া - ৭০,০০০/- + (বযাট ১৫% ১০,৫০০/-), 

সভাট ৮০,৫০০/-  

৩। বভঈচুয়ার িাে ব্যাংও এয বাফ নং – ১২০ , নকয বফন াঔা, 

বনধ মাবযি বপ এফং ১৫% বযাট  চভা প্রদান ওযয়ি য়। 

mailto:ceo.bcc.gov.bd@gmil
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ক্রবভও 

নং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধবি প্রয়য়াচনীয় ওাকচত্র এফং প্রাবিস্থান সফা মূল্য এফং বযয়াধ দ্ধবি সফা প্রদায়নয 

ভয়ীভা 

দাবয়ত্বপ্রাি ওভ মওিমা (নাভ, দফী, সপান  আ-

সভআর) 

ববয়মাক বনষ্পবি ওভ মওিমা (নাভ, দফী, সপান 

 আ-সভআর) 

৩ নাভ বযফিমন 

(ক্রয়সূয়ত্র) 

গ্রায়ওয অয়ফদয়নয 

ভাধ্যয়ভ 

১। অয়ফদন পযভ (াবন াঔা, নকয বফন থফা 

য়য়ফ াআট সথয়ও ংগ্র ওযয়ি য়ফ)। 

২। ০১ (এও) ওব ায়াট ম াআয়চয যবগন ঙবফ 

(িযাবয়ি)। 

৩। ০১ (এও) ওব চািীয় বযঘয়য়ত্রয পয়টাওব 

(িযাবয়ি)। 

৪। ০১ (এও) ওব সাবডং বফয়রয (ার ন 

বযয়াবধি) পয়টাওব ত্র ওাকচত্র ংবিষ্ট 

য়াড ম ওাঈবন্সরয ওর্তমও িযাবয়ি ওযয়ি য়ফ। 

৫। ০১ (এও) ওব চবভয এ.এ ঘ মা/ নাভচাযী 

পয়টাওব। 

৬। ০১ (এও) ওব ার ন বযয়াবধি ভূবভ 

ঈন্নয়ন ওয়যয যবয়দয পসটাওব। 

বফ:দ্র: ওর ওাকচ ত্রাবদ িযাবয়ি য়ি য়ফ। 

১। পযয়ভয মূল্য ৫০০/- 

ক্রয় সুয়ত্র নাভ বযফিমন: 

১। পযয়ভয মূল্য ৫০০/- 

২। বনধ মাবযি বপ- 

 ৩/৪ আবি ডায়া -  ৬০০০/- + (বযাট ১৫% ৯০০/-), 

সভাট ৬,৯০০/- 

 ০১ আবি ডায়া - ১২,০০০/- + (বযাট ১৫% ১৮০০/-), 

সভাট ১৩,৮০০/- 

 ১.৫ আবি ডায়া - ৪৫,০০০/- + (বযাট ১৫% ৬৭৫০/-), 

সভাট ৫১,৭৫০/- 

 ০২ আবি ডায়া - ৭০,০০০/- + (বযাট ১৫% ১০,৫০০/-), 

সভাট ৮০,৫০০/-  

৩। বভঈচুয়ার িাে ব্যাংও এয বাফ নং – ১২০ , নকয বফন াঔা, 

বনধ মাবযি বপ এফং ১৫% বযাট  চভা প্রদান ওযয়ি য়। 

নাভ বযফিমন 

(য়াবয সূয়ত্র) । 

গ্রায়ওয অয়ফদয়নয 

ভাধ্যয়ভ 

১। গ্রায়ওয অয়ফদন ত্র ।  

২। ভূবভ দবরর পয়টাওব। 

৩। য়াবয নদত্র। 

৪। নাবি নাভা। 

৫। ০১ (এও) ওব চবভয এ.এ ঘ মা/ নাভচাযী/ 

য়াবয নয়দয পয়টাওব। 

৬। ঙবফ ০১ ওব। 

বফ:দ্র: ওর ওাকচ ত্রাবদ িযাবয়ি য়ি য়ফ। 

য়াবয সুয়ত্র নাভ বযফিমন : 

১। নাভ বযফিমন বপ ৫০০/- + (বযাট ১৫%  ৭৫/-), সভাট ৫৭৫/- 

 

০৭ ওার্য্ম বদফ। চনাফ সভা: সাযাফ সায়ন, ওাযী 

িত্ত্বাফধায়ও (ঘ:দা:), াবন যফযা বফবাক। 

সভাফাআর: ০১৯১৩৩৪৩৩৭৫ সপান : ০৪৩১-

২১৭৫৪১৯ 

আয়ভআর: 

exenwater.bcc2021@gmail.

com 

‣mq` dviæK Avn¤§` 

cÖavb wbev©nx Kg©KZv© 

‡dvbt 043164777 

B-‡gj 

ceo.bcc.gov.bd@gmil. 

com 
 

৪ ববটং  

য়াওযন ওাচ 

গ্রায়ওয অয়ফদয়নয 

ভাধ্যয়ভ 

১। াবনয বফয়রয ারনাকাদ বযয়ায়ধয ওব। 

২। ০১ (এও) ওব সাবডং বফয়রয (ার ন 

বযয়াবধি) পয়টাওব  

বফ:দ্র: ওর ওাকচ ত্রাবদ িযাবয়ি য়ি য়ফ।  

১। ববটং ঘাচম- ২৩৭০/- + (১৫% বযাট ৩৫৬/-), সভাট ২,৭২৬/- 

টাওা। 

২। য়া ঘাচম -২২৭০/- + (১৫%বযাট ৩৪১/- ), সভাট ২,৬১১/- টাওা। 

০৭ ওার্য্ম বদফ। চনাফ সভা: সাযাফ সায়ন, ওাযী 

িত্ত্বাফধায়ও (ঘ:দা:), াবন যফযা বফবাক। 

সভাফাআর: ০১৯১৩৩৪৩৩৭৫ সপান : ০৪৩১-

২১৭৫৪১৯ 

আয়ভআর: 

exenwater.bcc2021@gmail.

com 

‣mq` dviæK Avn¤§` 

cÖavb wbev©nx Kg©KZv© 

‡dvbt 043164777 

B-‡gj 

ceo.bcc.gov.bd@gmil. 

com 

 
৫ াবন যফযা াআ রাআয়নয ভাধ্যয়ভ 

নুয়ভাবদি গ্রাওয়দয 

তদবনও ০২ ফায (০৪ 

খো) াবন যফযা ওযা 

য়। 

সওান গ্রায়ওয াবন 

যফযা বফরম্ব য়র 

বরবঔি থফা সভৌবঔও 

অয়ফদয়নয সপ্রবিয়ি 

ভস্যা ভাধান ওযা য়। 

নুয়ভাদনকৃি ংয়মায়কয বাফ নম্বয়যয স্থানায় 

সফা প্রদান ওযা য়। 

গ্রায়ওয স্থানায় তত্রভাবও বফর সপ্রযণ ওযা য়।  

 ০.৫ আবি রাআয়নয ভাবও সযট ১০০ টাওা (অফাবও)। 

 ০.৫ আবি রাআয়নয ভাবও সযট ২০০ টাওা (ফাবনবচযও)। 

 ০.৭৫ আবি রাআয়নয ভাবও সযট ২০০ টাওা 

(অফাবও)। 

 ০.৭৫ আবি রাআয়নয ভাবও সযট ৪০০ টাওা 

(ফাবনবচযও)। 

 ০১ আবি রাআয়নয ভাবও সযট ৯০০ টাওা। 

 ১.৫ আবি রাআয়নয ভাবও সযট ২৫০০ টাওা। 

 ০২ আবি রাআয়নয ভাবও সযট ৪০০০টাওা। 

 ০৪ আবি রাআয়নয ভাবও সযট ৮০০০টাওা। 

০২ ওার্য্ম বদফ। চনাফ সভা: সাযাফ সায়ন, ওাযী 

িত্ত্বাফধায়ও (ঘ:দা:), াবন যফযা বফবাক। 

সভাফাআর: ০১৯১৩৩৪৩৩৭৫ সপান : ০৪৩১-

২১৭৫৪১৯ 

আয়ভআর: 

exenwater.bcc2021@gmail.

com 

‣mq` dviæK Avn¤§` 

cÖavb wbev©nx Kg©KZv© 

‡dvbt 043164777 

B-‡gj 

ceo.bcc.gov.bd@gmil. 

com 
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ক্রবভও 

নং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধবি প্রয়য়াচনীয় ওাকচত্র এফং প্রাবিস্থান সফা মূল্য এফং বযয়াধ দ্ধবি সফা প্রদায়নয 

ভয়ীভা 

দাবয়ত্বপ্রাি ওভ মওিমা (নাভ, দফী, সপান  আ-

সভআর) 

ববয়মাক বনষ্পবি ওভ মওিমা (নাভ, দফী, সপান 

 আ-সভআর) 

 ০৬ আবি রাআয়নয ভাবও সযট ১২,০০০টাওা। 

 বনধ মাবযি ব্যাংয়ও বফর চভা প্রদান ওযয়ি য়। 

৬ বফয়ল চরুযী 

ফস্থায় য়াটায 

ট্াংওায়যয 

ভাধ্যয়ভ াবন 

যফযা 

গ্রায়ওয অয়ফদয়নয 

সপ্রবিয়ি 

অয়ফদন ত্র ১। বপ ৫০০/- 

২। বভঈচুয়ার িাে ব্যাংও এয বাফ নং – ১২০ , নকয বফন াঔা, 

বনধ মাবযি বপ চভা প্রদান ওযয়ি য়। 

িাৎিবনও। চনাফ সভা: সাযাফ সায়ন, ওাযী 

িত্ত্বাফধায়ও (ঘ:দা:), াবন যফযা বফবাক। 

সভাফাআর: ০১৯১৩৩৪৩৩৭৫ সপান : ০৪৩১-

২১৭৫৪১৯ 

আয়ভআর: 

exenwater.bcc2021@gmail. 

com 

‣mq` dviæK Avn¤§` 

cÖavb wbev©nx Kg©KZv© 

‡dvbt 043164777 

B-‡gj 

ceo.bcc.gov.bd@gmil. 

com 

 
৭ ব্যবক্তকি ঈয়যায়ক 

কবীয নরকু 

স্থায়নয নুভবি 

প্রদান। 

গ্রায়ওয অয়ফদয়নয 

সপ্রবিয়ি 

১। ০১ (এও) ওব ায়াট ম াআয়চয যবগন ঙবফ 

(িযাবয়ি)। 

২। ০১ (এও) ওব চািীয় বযঘয়য়ত্রয পয়টাওব 

(িযাবয়ি)। 

৩। ০১ (এও) ওব চবভয এ.এ ঘ মা/ নাভচাযী/ 

য়াবয নয়দয পয়টাওব। 

৪। ০১ (এও) ওব ভূবভ ঈন্নয়ন ওয়যয যবয়দয 

(ার ন বযয়াবধি) 

৫। বযয়াবধি সাবডং ট্াক্স এয পয়টাওব । 

৬। বযয়াবধি াবনয বফয়রয পয়টাওব । 

৭। নুয়ভাবদি প্লায়নয পয়টাওব (মবদ থায়ও)। 

বফ:দ্র: ওর ওাকচ ত্রাবদ িযাবয়ি য়ি য়ফ। 

ক্রবভও 

নং 

ব্যা সশ্রনী নুভবি বপ ভাবও বপ ০৭ 

ওার্য্ম 

বদফ। 

চনাফ সভা: সাযাফ সায়ন, 

ওাযী িত্ত্বাফধায়ও (ঘ:দা:), াবন 

যফযা বফবাক। 

সভাফাআর: ০১৯১৩৩৪৩৩৭৫ সপান : 

০৪৩১-২১৭৫৪১৯ 

আয়ভআর: 

exenwater.bcc2021@

gmail.com 

‣mq` dviæK Avn¤§` 

cÖavb wbev©nx Kg©KZv© 

‡dvbt 043164777 

B-‡gj 

ceo.bcc.gov.bd@gmil. 

com 

 

১. ১.৫ আবি 

(কবীয 

স্তঘাবরি 

শ্যায়রা)। 

অফাবও 

ফাবনবচযও 

প্রাবিষ্ঠাবনও 

২০০০/- (বযফবিমি) 

৫০০০/-  (বযফবিমি) 

৫০০০/- (বযফবিমি) 

১০০/- 

৩০০/- 

৩০০/- 

২. ১.৫ আবি 

কবীয নরকূ। 

অফাবও 

 

ফাবনবচযও 

 

প্রাবিষ্ঠাবনও 

১৫,০০০/-  

৫০০০/- (ফবধ মি য়ায়ড ময 

চন্য) 

২০,০০০/-  

১০,০০০/- (ফবধ মি য়ায়ড ময 

চন্য) 

২০,০০০/-  

১৫,০০০/- (ফবধ মি য়ায়ড ময 

চন্য) 

২০০/- 

৩০০/-   

৩০০/- 

৩. ০২ আবি 

কবীয নরকূ। 

অফাবও 

ফাবনবচযও 

প্রাবিষ্ঠাবনও 

50,000/- 

(cÂvk nvRvi) 

৩০০/- 

৫০০/- 

৫০০/- 

৪. ০৩ আবি 

কবীয নরকূ। 

অফাবও 

ফাবনবচযও 

প্রাবিষ্ঠাবনও 

1,00,000/-  

(GK jÿ) 

 

৯০০/- 

১,২০০/- 

৪,০০০/- 

৫. ০৪ আবি 

কবীয নরকূ। 

অফাবও 

ফাবনবচযও 

প্রাবিষ্ঠাবনও 

2,00,000/- 

`(দ্যআ jÿ ) 

৯০০/- 

১,৬০০/- 

৮,০০০/- 

৬. ০৬ আবি 

কবীয নরকূ। 

অফাবও 

ফাবনবচযও 

প্রাবিষ্ঠাবনও 

4,00,000/- 

(Pvi jÿ) 

৫,০০০/- 

১০,০০০/- 

১২,০০০/- 

িমাফরী: 

১। াবন াঔায প্রয়ওৌরীয়দয যাভ মক্রয়ভ কবীয নরকূ স্থান ওযয়ি য়ফ। 

২। নুভবি প্রাবিয ৩০(বত্র) বদয়নয ভয়ধ্য কবীয নযকূ স্থায়নয ওাচ ভাি ওযয়ি য়ফ। 

৩। নুয়ভাদন প্রাি ডায়া য়িা বধও ডায়ায টিঈফয়য়র স্থান ওযয়ফ এ নুয়ভাদন 

ফাবির ফয়র কন্য  য়ফ এফং নতুনবায়ফ নুয়ভাদন গ্রন ওযয়ি য়ফ। 

   

mailto:exenwater.bcc2021@gmail
mailto:ceo.bcc.gov.bd@gmil
mailto:ceo.bcc.gov.bd@gmil
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ক্রবভও 

নং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধবি প্রয়য়াচনীয় ওাকচত্র এফং প্রাবিস্থান সফা মূল্য এফং বযয়াধ দ্ধবি সফা প্রদায়নয 

ভয়ীভা 

দাবয়ত্বপ্রাি ওভ মওিমা (নাভ, দফী, সপান  আ-

সভআর) 

ববয়মাক বনষ্পবি ওভ মওিমা (নাভ, দফী, সপান 

 আ-সভআর) 

৪। নরকূয়য ঈয়িারনকৃি াবন বফক্রয় এফং ার্শ্মফিী ংয়মাক প্রদান ম্পূন ম বনয়লধ। 

৫। যাস্তায় এফং সেয়ন নরকূ স্থান ওযা মায়ফ না। 

৬। চন াধাযয়নয ঘরাঘয়রয ব্যাখাি সৃবষ্ট ওযা মায়ফ না। 

৭। প্রবি বিন ভা ন্তয তত্রভাবও বফর বযয়াধ ওযয়ি য়ফ। 

৮। বভঈচুয়ার িাে ব্যাংও এয বাফ নং – ১২০ , নকয বফন াঔা, বনধ মাবযি বপ এফং ১৫% 

বযাট  চভা প্রদান ওযয়ি য়। 

৮ 
বফনামূয়ল্য াবন 

যফযা 

ওর্তময়িয বনয়দ ম 

নুমায়ী 
াবন যফযা বফবাক, নকয বফন। 

১। ব.বব.ব য়াটায ট্াংওায়যয ভাধ্যয়ভ বফববন্ন য়ায়ড ময চনগুরুত্ব পূন ম স্থান 

মূয় (গুচ্ছগ্রাভ, ওয়রানী) াবন যফযা ওযা য় । 

ঘাবদায়ভািা

সফও 

চনাফ সভা: সাযাফ সায়ন, ওাযী 

িত্ত্বাফধায়ও (ঘ:দা:), াবন যফযা বফবাক। 

সভাফাআর: ০১৯১৩৩৪৩৩৭৫ 

 সপান :  

০৪৩১-২১৭৫৪১৯ 

আয়ভআর: 

exenwater.bcc2021@gmail.

com 

‣mq` dviæK Avn¤§` 

cÖavb wbev©nx Kg©KZv© 

‡dvbt 043164777 

B-‡gj 

ceo.bcc.gov.bd@gmil. 

com 
 

 

এঙাড়া ওয়যানা (সওাববড-১৯) এয পয়র নকযীয বফববন্ন যাস্তা  স্থান মূয় চীফানুনাও সে ওযা য়।    
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Ki Av`vq kvLv 

µ 

bs 

‡mevi 

bvg 

†mev cÖavb c×wZ cÖ‡qvRbxq 

KvMRcÎ 

Gevs 

cÖvwß ’̄vb 

‡mevg~j¨ 

Ges 

cwi‡kva 

cw× 

‡mev 

cÖ`v‡bi 

mgqmx

gv 

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZv© 

(bvg,c`ex,‡dvb I B-

‡gj) 

Awf‡hvM wb®úwË Kg©KZv© 

 

 

 

 

 

 

 

0

1 

 

 

 

 

 

 

 

wmwU 

Ki 

Av`vq 

wWwRUvj Kw¤úDUvi cw×wZ‡Z 30wU  

Iqv‡W©i I miKvix, Avav-miKvix 

¯v̂qZ¡ kvmxZ cÖwZôvb mg~‡ni wej 

wcÖ›U K‡i h_v mg‡q Ki MÖvnK‡`i 

Kv‡Q ‡c․‡Q †`Iqv nq| 1g  wKw¯Í 

1jv RyjvB †_‡K 30 †k †m‡Þ¤̂i 

Gi g‡a¨  MÖvnK we‡ji m¤ú~b© UvKv 

cwi‡kva Ki‡j 10% wi‡eU myweav 

cÖ`vb Kiv nq, 2q wKw Í̄ 1jv 

A‡±vei  †_‡K 31†k wW‡m¤̂i Gi 

g‡a¨  MÖvnK we‡ji m¤ú~b© UvKv 

cwi‡kva Ki‡j 7.5% wi‡eU myweav 

cÖ`vb Kiv nq,3q wKw¯Í 1jv Rvbyqvix  

†_‡K 31†k gvP© Ges 4_© wKw Í̄ 1j 

Gwcªj †_‡K 30†k Ryb Gi g‡a¨  

MÖvnK we‡ji m¤ú~b© UvKv cwi‡kva 

Ki‡j 3q I 4_© wKw¯Í‡Z 5% wi‡eU 

myweav cÖ`vb Kiv nq| 

 

 

 

 

 

 

 

ewikvj 

wmwU 

K‡c©v‡ikb,

bMi feb| 

 

 

wmwU 

K‡c©v‡ik‡

bi 

AvIZvaxb

-RbZv 

e¨vs‡Ki 

8wU kvLv 

Ges bMi 

fe‡bi 

wgDPzqvj 

Uªv÷ 

e¨vs‡Ki 

Kv‡jKkb 

ey_| 

 

 

 

 

 

 

4 

(Pvi) 

wKw¯Í‡Z 

 

 

 

eveyj nvj`vi 

ivR¯^ Kg©KZv© 

‡gvevt-01712074386 

B-‡gj 

revenue.bcc.2021@gmai

l.com 

 

 

Rbve AvwRRyi ingvb 

Ki Kg©KZv© 

‡gvevt 01721653401 

B-‡gj আয়ভআর: 

tax.bcc2021@gmail.com 

 

 

 

 

‣mq` dviæK Avn¤§` 

cÖavb wbev©nx Kg©KZv© 

‡dvbt 043164777 

B-‡gj ceo.bcc.gov.bd@gmil.com 
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hvbevnb I jvB‡mÝ kvLv 

µ 

bs 

‡mevi 

bvg 

†mev 

cÖavb 

c×wZ 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ Gevs 

cÖvwß ’̄vb 

‡mevg~j¨ Ges 

cwi‡kva cw× 

‡mev cÖ`v‡bi 

mgqmxgv 

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZv© 

(bvg,c`ex,‡dvb I B-‡gj) 

Awf‡hvM wb®úwË 

Kg©KZv© 

 

 

 

 

0

1 

 

 

 

hvbevnb 

c¨v‡Wj 

wi·v| 

 

 

 

mivmwi 

†mev 

cÖavb| 

 

 

1| c¨v‡Wj wi·vi gnvRbx 

jvB‡mÝ| 

2| c¨v‡Wj f¨vb gnvRbx 

jvB‡mÝ| 

K| wbav©wiZ Av‡e`b 

dig|  

L| RvZxq cwiPq c‡Îi 

c‡UvKwc| 

M| ỳB Kwc Qwe| 

 

1| bevqb I bZzb 

c¨v‡Wj wi·v †ÿ‡Î 

wd IFIC 350/-UvKv 

wbavwiZ wd  

wnmve bs 

5064472712041 

e¨vs‡K Rgv w`‡Z 

n‡e| 

 

 

 

 

 

 

m‡ev©”P 07 w`b| 

 

eveyj nvj`vi 

ivR¯^ Kg©KZv© 

‡gvevt-01712074386 

B-‡gj 

revenue.bcc.2021@gmail

.com 

 

Rbve †gvt Kwei †nv‡mb|  

‡gvevt 01818024878 

B-‡gj 

kabirhossain198705@gmil.

com 

 

‣mq` dviæK Avn¤§` 

cÖavb wbev©nx Kg©KZv© 

‡dvbt 043164777 

B-‡gj 

ceo.bcc.gov.bd@gmil.

com 
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Rbms‡hvM  kvLv 

µt 

bs 

‡mevi bvg †mev cÖavb c×wZ cÖ‡qvRbxq 

KvMRcÎ Gevs 

cÖvwß¯’vb 

‡mevg~j¨ 

Ges 

cwi‡kva 

c×wZ 

‡mev 

cÖ̀ v‡bi 

mgqmxgv 

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZv© 

(bvg,c`ex,‡dvb I 

 B-‡gj) 

Awf‡hvM wb®úwË Kg©KZv© 

 

 

 

 

01 

Z_¨ †mev 

cwÎKvq 

weÁvcb, 

Ab¨vb¨| 

 

Z_¨ Av‡e`b di‡g PvwnZ Z_¨ 

‡gvZv‡eK Z_¨ mieivn| ewikvj 

wmwU K‡c©v‡ikb msµvšÍK †h †Kvb 

weÁvcb/‡cÖm weÁwË cÖ`vb| 

 

Rbms‡hvM `ßi 

bMi feb| 

 

 

  

webvg~‡j¨ 

 

 

 

 3-7 w`b| 

 

¯^cb Kzgvi `vm Rbms‡hvM 

Kg©KZv© †gvevt  

01721539670 

Email- 

pro.bcc2021@gmail.com 

 

 

‣mq` dviæK Avn¤§` 

cÖavb wbev©nx Kg©KZv© 

‡dvbt 043164777 

B-‡gj 

 ceo.bcc.gov.bd@gmil.com 

 

Awf‡hvM e¨e ’̄vcbv cw×wZ (GHS)  

‡mev cÖvwß‡Z Am ‘̄ó n‡j `vwqZ¡cÖvß Kg©KZv© m‡½ †hvMv‡hvM Kiæb|wZwb mgvavb w`‡Z e¨_© n‡j wb‡¤œ³ cw×wZ‡Z †hvMv‡hvM K‡i Avcbvi mgm¨v AewnZ Kiæb| 

µt 

bs 

KLb †hvMv‡hvM Ki‡eb ‡Kv_vq †hvMv‡hvM Ki‡eb wb¯úwËi 

mgqmxgv 

‡hvMv‡hv‡Mi wVKvbv 

01 `vwqZ¡cÖvß Kg©KZv© mgvavb w`‡Z bv cvi‡j cÖavb wbe©vnx Kg©KZ©v 15 w`b ‣mq` dviæK Avn¤§` 

cÖavb wbev©nx Kg©KZv© 

‡dvbt 043164777 

B-‡gj ceo.bcc.gov.bd@gmil.com 

 

02 Awf‡hvM wb®úwË Kg©KZ©v wbw`ó mg‡q mgvavb 

w`‡Z bv cvi‡j 

cÖavb wbe©vnx Kg©KZ©v 30 w`b ‣mq` dviæK Avn¤§` 

cÖavb wbev©nx Kg©KZv© 

‡dvbt 043164777 

B-‡gj ceo.bcc.gov.bd@gmil.com 
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03 Avwcj Kg©KZ©v wbw`ó mg‡q mgvavb w`‡Z bv 

cvi‡j 

cÖavb wbe©vnx Kg©KZ©v 30 w`b ‣mq` dviæK Avn¤§` 

cÖavb wbev©nx Kg©KZv© 

‡dvbt 043164777 

B-‡gj ceo.bcc.gov.bd@gmil.com 

 
 


