
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

জজরা ভফায় কাম যারয় 

bovBj। 

     সটিদজন চার্ যায  

নাগসযক জফা : 
  

ক্রঃনাং জফায নাভ জফা 

প্রদাদনয 

দফ যাচ্চ ভয় 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র/ 

আদফদন পযভ 

প্রাসিস্থান 

জফামূল্য এফাং সযদাধ 

দ্ধসত 

দাসয়ত্বপ্রাি কভ যকতযায দফী,  

অসপসয়ার জর্সরদপান   

ই-জভইর 

উদ্ধযতন কভ যকতযায দফী, 

অসপসয়ার জর্সরদপান  ই-

জভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১।ক) যকাদযয 

 উন্নয়ন প্রকদেয 

আতা ফসর্ভ যত 

প্রাথসভক 

ভফায় সভসত 

সনফন্ধন 

৬০ সদন 1. আদফদন ত্র। জজরা ভফায় 

ইউসনয়ন/ 

াংসিষ্ট উদজরা 

ভফায় 

কাম যারয়। 

সনফন্ধন সপ সদদফ 300 

র্াকা এফাং  বযার্ ফাফদ 

আদযা অসতসযক্ত 45 র্াকা 

সনধ যাসযত জকাদে জেজাযী 

চারাদনয ভাধ্যদভ যকাসয 

জকালাগাদয জভা সদদত 

দফ । 

জজরা ভফায় কভ যকতযা, 

bovBj।  

জপানঃ ০৪81 62569 

dconarail@gmail.com 

জজরায  জকাে : 6500 

 

যুগ্ম-সনফন্ধক, সফবাগীয় ভফায় 

কাম যারয়, খুরনা। 

জপানঃ ০৪১-৭61981 

Jroffice.khulna@gmail.com 

 

জজরায  জকাে : 9100 

 

 

2. সনফন্ধন সপ এয জেজাযী চারাদনয মূর কস। 

3. কর কাগজত্র মথামথ কর্তযক্ষ কর্তযক তযাসয়ত 

দত দফ। 

4.  সভসতয াংগঠদকয নাভ  ঠিকানা।  

5. উ-আইদন স্বাক্ষকাযীদদয জাতীয় সযচয় দত্রয 

তযাসয়ত পদর্াকস অথফা ইউস 

জচয়াযম্যান/য়াে য কসভনায কর্তযক প্রদত্ত 

নাগসযকত্ব নদদয কস। 

6. উ-আইদন স্বাক্ষকাযীদদয ২ প্রস্থ দ্য জতারা 

াদার্ য াইদজয ছসফ, জভাফাইর/জপান নম্বয 

7. সফদ্যভান ভফায় সভসত আইন, সফসধভারা, 

উআইন, সফসবন্ন ভদয় জাসযকৃত যকাদযয 

সনদদ যনা ারদনয অসিকাযনাভা (দায়ীত্বপ্রাি 

কভ যকতযা কর্তযক) 

8. াাংগঠসনক বায শুরূ জথদক আদফদদনয তাসযখ 

ম যন্ত 

৯.  আগাভী দুই ফছদযয ফাদজর্। 

১০. ভফায় সভসত সনফন্ধন নীসতভারা / 2013 

জভাতাদফক একই এরাকায় এই নাদভ অন্য জকাদনা  

ভফায় সভসত জনই ফা অন্য জকান ভফায় সভসতয 

াদথ দ্বন্দ্ব -াংঘাত দফ না ভদভ য প্রতযয়ন ত্র থাকদত 

দফ। সভসত জকান প্রসতষ্ঠাদনয অি প্রসতষ্ঠান ফা 

সভসতয জকান অিপ্রসতষ্ঠান থাকদত াযদফ না। 

 ১১. প্রস্তাসফত উ-আইদনয- 3 কস 

 ১২. াাংগঠসনক বায কাম যসফফযণী 

১৩. জভা খযচ সফফযণীয াদথ জয়ায  ঞ্চয় খাদতয 

mailto:Jroffice.khulna@gmail.com


তাসরকা এফাং াংযক্ষণ সফলদয় প্রতযয়ন থাকদত দফ। 

   ১৪. সভসত সনফন্ধদনয য দুই ভাদয ভদধ্য জাতীয় 

ভফায় ব্াাংক সরঃ এয জকান াখায় অথফা জম জকাদনা 

তপসসর ব্াাংদক সভসতয নাভীয় সাফ জখারায 

 অিীকায থাকদত দফ। 

  

১৫. াাংগঠসনক ম যাদয়য জভা-খযচ ফস , দস্য 

জযসজস্টায, জয়ায  ঞ্চয় জযসজস্টায এয  পদর্াকস 

াংদমাজন কযদত দফ। 

   

১৬. াংসিষ্ট সনফন্ধক প্রদমাজদন অসতসযক্ত কাগজত্র 

চাইদত াযদফন। 

 

১৭. কাগজত্র মথাম্ভফ একই ভাদয প্রস্তুত কযদত 

দফ ।কার্াকাটি ,ঘলাভাজা এফাং ফ্লুইে ব্ফায 

ফজযনীয়। 

18. ফাসিবািা চুসক্তনাভা। 

 

১।খ) প্রকে/কভ যসূসচ 

ভুক্ত প্রাথসভক 

ভফায় সভসত 

সনফন্ধন। 

৬০ সদন ঐ ঐ সনফন্ধন সপ সদদফ ৫০ 

(ঞ্চা) র্াকা এফাং  বযার্ 

ফাফদ আদযা অসতসযক্ত 0৭ 

(াত) র্াকা জেজাযী 

চারাদনয ভাধ্যদভ যকাসয 

জকালাগাদয জভা সদদত 

দফ। 

াংসিষ্ট উদজরা ভফায় 

অসপায। 

জজরা ভফায় কভ যকতযা,  bovBj।।  

জপানঃ ০৪81 62569 

dconarail@gmail.com 

 

১।গ) জকন্দ্রীয়/জাতীয় 

ভফায় সভসত 

সনফন্ধন 

৬০ সদন ঐ ঐ সনফন্ধন সপ সদদফ ১০০০ 

(এক াজায) র্াকা এফাং 

 বযার্ ফাফদ আদযা 

অসতসযক্ত ১৫০/-(এক ত 

ঞ্চা) র্াকা জেজাযী 

চারাদনয ভাধ্যদভ যকাসয 

জকালাগাদয জভা সদদত 

দফ। 

যুগ্ম-সনফন্ধক, সফবাগীয় ভফায় 

কাম যারয়, খুরনা। 

জপানঃ ০৪১-৭61981 

Jroffice.khulna@gmail.com 

 

সনফন্ধক  ভাসযচারক,  

ভফায় অসধদিয, ঢাকা। 

জপানঃ 02-9141131  

Coop_bangladesh@yahoo.com 

 

 

2। উ-আইন 

াংদাধন 

৬০ সদন ১) ভফায় সভসত সফসধভারা 2004 এয ৯ (১) সফসধ 

জভাতাদফক উ-আইন াংদাধদনয জন্য সভসতয াধাযণ 

বায় াধাযণ াংখ্যাগসযষ্ঠ দদস্যয উসস্থসত এফাং বায় 

উসস্থত দুই-র্ততীয়াাং দদস্যয ম্মসতয প্রদয়াজন দফ। 

২) ভফায় সভসত সফসধভারা 2004 এয ৯(২) সফসধ 

জভাতাদফক াংদাসধত উ-আইন সনফন্ধন এয জন্য “পযভ-

৪” জভাতাদফক সনফন্ধদকয সনকর্ আদফদন কযদত দফ এফাং 

উায  মথাথ যতা সফদফচনা পূফ যকসনফন্ধক উা  সনফন্ধন কদয 

“পযভ-5” জভাতাদফক নদ ইস্যয কযদফন । 

 

উদজরা/জভদো 

থানা ভফায় 

কাম যারয়। 

সফনা মূদল্য জজরা ভফায় কভ যকতযা, 

bovBj।  

জপানঃ ০৪81 62569 

dconarail@gmail.com 

জজরায  জকাে : 

 

যুগ্ম-সনফন্ধক, সফবাগীয় ভফায় 

কাম যারয়, খুরনা। 

জপানঃ ০৪১-৭61981 

Jroffice.khulna@gmail.com 

 



৩। ভফায় 

সভসতয ফাসল যক 

সাফ সনযীক্ষা 

ভফায় ফল য 

ভাসিয 

তাসযখ দত 

যফতী 9 

(নয়) ভাদয 

ভদধ্য 

১) ভফায় সভসত সফসধভারা 2004 এয 102 (2) সফসধ    

   জভাতাদফক সনযীক্ষক কর্তযক াংসিষ্ট সভসতদক কভদক্ষ    

   ১৫ সদন পূদফ য জনাটি জাসয কযদত দফ। 

২) সনযীক্ষকদক  সভসতয কর কভ যকতযা  কভ যচাযী 

সনযীক্ষা কাদজ প্রদয়াজনীয় ায়তা প্রদান কযদফন এফাং 

সনযীক্ষায উদেদে প্রদয়াজনীয় সফফযণী প্রণয়ন কযদফ এফাং 

সনযীক্ষক দাসখরকৃত সফফযণী মথামথবাদফ মাচাই কযদফন। 

াংসিষ্ট সভসতয 

কাম যারয় 

ভফায় সভসত সনযীক্ষায 

জন্য সফসধ জভাতাদফক সপ 

প্রদান কযদফ 

াংসিষ্ট উদজরা ভফায় 

অসপায  জজরা ভফায় 

কভ যকতযা, bovBj| 

যুগ্ম-সনফন্ধক, সফবাগীয় ভফায় 

কাম যারয়, খুরনা। 

জপানঃ ০৪১-৭61981 

Jroffice.khulna@gmail.com 

 

৪। ব্ফস্থানা 

কসভটিয 

সনফ যাচন 

২/৩ ফছয ১) সনফন্ধক কর্তযক অনুদভাসদত ব্ফস্থানা কসভটিয জভয়াদ   

    দুই ফছয। 

২) সনফ যাসচত ব্ফস্থানা কসভটি উায প্রথভ অনুসষ্ঠত বায   

    তাসযখ দত 01 (এক) জভয়াদদয 03 (সতন) ফছয 

যফতীজত আদযা দুই জভয়াদদ 06 (ছয়) ফছয ম ©ন্ত থাকদত 

াযদফ । 

াংসিষ্ট সভসতয 

কাম যারয় 

সফনা মূদল্য াংসিষ্ট সভসত কর্তযক্ষ াংসিষ্ট উদজরা ভফায় কভ যকতযা 

 জজরা ভফায় কভ যকতযা,  

bovBj। 

৫। অন্তফ যতী 

ব্ফস্থানা 

কসভটি 

১২০ সদন ভফায় সভসতয সনফ যাচন জযসজস্ট্রায , ফাসল যক সনযীক্ষা 

প্রসতদফদন  সনফ যাচন কযাদরন্ডায এফাং সভসত কর্তযদক্ষয 

আদফদদনয সযদপ্রসক্ষদত । 

াংসিষ্ট সভসতয 

কাম যারয়, 

উদজরা/জভদো 

থানা ভফায় 

কাম যারয়। 

সফনা মূদল্য াংসিষ্ট উদজরা ভফায় 

কভ যকতযা  জজরা ভফায় 

কভ যকতযা,  bovBj। 

জজরা ভফায় কভ যকতযা, bovBj।  

জপানঃ ০৪81 62569 

dconarail@gmail.com 

জজরায  জকাে : 

 

যুগ্ম-সনফন্ধক, সফবাগীয় ভফায় 

কাম যারয়, খুরনা। 

জপানঃ ০৪১-৭61981 

Jroffice.khulna@gmail.com 

৫। সযদ যন সনদয়াগকাযী 

কর্তযক্ষ 

কর্তযক প্রদত্ত 

ভয় 

সনফন্ধক স্ব-প্রদনাসদত দয়/ভফায় সভসতয ফাসল যক সনযীক্ষা 

প্রসতদফদজনয সবসত্তদত/সভসত কর্তযদক্ষয আদফদদনয 

সযদপ্রসক্ষদত । 

াংসিষ্ট সভসতয 

কাম যারয় 

সফনা মূদল্য ঐ ঐ 

৬। প্রসক্ষণ/ভ্রাম্য

ভাণ প্রসক্ষণ 

প্রদান  

কভ যারায় 

অাংগ্রণ  

১/৫/১০/১৫ 

সদন। 

প্রসক্ষদণয ভদনানয়ন আদদ জজরা ভফায় 

কাম যারয়, খুরনা। 

ঐ াংসিষ্ট উদজরা ভফায় 

অসপায  ভ্রাম্যভান প্রসক্ষণ 

ইউসনর্, জজরা ভফায় 

কাম যারয়,  bovBj। 

অধ্যক্ষ, আঞ্চসরক ভফায় 

ইনসস্টটিউর্, খুরনা/অধ্যক্ষ,ফারাদদ 

ভফায় একাদেসভ, জকার্ফািী, 

কুসভল্লা। 

৭। ফাসল যক াধাযণ 

বা 

ফাসল যক 

সনযীক্ষা 

ভাসিয ৬০ 

(লার্) সদদনয 

ভদধ্য 

১) ব্ফস্থানা কসভটিয সনফ যাচন অনুষ্ঠান ব্তীত ফাসল যক 

াধাযণ বায জক্ষদত্র বা অনুষ্ঠাদনয ১৫ সদন পূদফ য; 

২) ব্ফস্থানা কসভটিয সনফ যাচন াংক্রান্ত  াধাযণ /সফদল 

াধাযণ বায জনাটি সনফ যাচন  অনুষ্ঠাদনয ৬০ সদন পূদফ য 

জাযী কযদত দফ। 

াংসিষ্ট সভসতয 

কাম যারয় 

ঐ াংসিষ্ট সভসত কর্তযক্ষ 

উদজরা ভফায় অসপায  

জজরা ভফায় কভ যকতযা, bovBj।  

জপানঃ ০৪81 62569 

dconarail@gmail.com 

জজরায  জকাে : 

 

৮। তদন্ত সনধ যাসযত 

জকান ভয় 

জনই 

অসবদমাদগয দক্ষ কাগজ ত্র াংযুক্ত কদয ভফায় 

সভসত আইন  সফসধভারা অনুযণপূফ যক অসবদমাগকাযীগণ 

আদফদন কযদত াযজফ। 

াংসিষ্ট 

উদজরা/জভদো 

থানা ভফায় 

কাম যারয়  জজরা 

ভফায় কাম যারয় , 

খুরনা 

 জজরা ভফায় কভ যকতযা, 

bovBj।  

জপানঃ ০৪81 62569 

dconarail@gmail.com 

জজরায  জকাে : 

 

াংসিষ্ট সফবাগীয় উ-সনফন্ধক 

(সফচায) 

 

যুগ্ম-সনফন্ধক, সফবাগীয় ভফায় 

কাম যারয়, খুরনা। 

জপানঃ ০৪১-৭61981 



 

 

Jroffice.khulna@gmail.com 

৯। অফায়ন সনফন্ধদকয 

অনুদভাদন 

ক্রদভ 01 ফছয 

জথদক দফ যাচ্চ 

06 ফছয 

৪৯ ধাযা অনুমায়ী তদন্ত সযদাদর্ যয কস, সফদল াধাযণ 

বায সদ্ধাদন্তয তযাসয়ত ছায়াসরস, সনযীক্ষা  প্রসতদফদন, 

সনফন্ধদনয তয বদিয জযকে যত্র। 

ঐ সফনা মূদল্য ঐ যুগ্ম-সনফন্ধক, সফবাগীয় ভফায় 

কাম যারয়, খুরনা। 

জপানঃ ০৪১-৭61981 

Jroffice.khulna@gmail.com 

১০। অসের্ সপ ৩০ জুদনয 

ভদধ্য 

সভসতয সনযীক্ষা  প্রসতদফদন ঐ নীর্ রাদবয সবসত্তদত ভফায় 

সভসত আইন  সফসধভারা 

অনুমায়ী সনধ যাযণ 

াংসিষ্ট উদজরা ভফায় 

কভ যকতযা  জজরা ভফায় 

কভ যকতযা,  bovBj। 

ঐ 

১১। ভফায় উন্নয়ন 

তসফর 

ঐ ঐ ঐ নীর্ রাদবয সবসত্তদত ভফায় 

সভসত আইন  সফসধভারা 

অনুমায়ী 3% সনধ যাযন  

ঐ ঐ 

১২। সফদযাধ/আীর 

সনষ্পসত্ত 

সফদযাধ 

সনষ্পসত্ত ৬০ 

সদন, আীর  

১ ভা, 

যায় ৩ ভা 

সভসতয কাম যক্রভ সযচারনায জক্ষদত্র সৃষ্ট সফদযাধ সনষ্পসত্তয 

আদফদন  আদফদদনয দক্ষ জযকে যত্র। 

াংসিষ্ট কর্তযদক্ষয 

কাম যারয় 

১০০ র্াকায জকার্ য সপ 

াংযুক্ত 

জজরা ভফায় কভ যকতযা, 

bovBj।  

াংসিষ্ট সফবাগীয় উ-

সনফন্ধক(সফচায) 

 

যুগ্ম-সনফন্ধক, সফবাগীয় ভফায় 

কাম যারয়, খুরনা। 

জপানঃ ০৪১-৭61981 

Jroffice.khulna@gmail.com 

১৩। গণশুনানী িাদয 

জমদকান 01  

কভ য সদফ 

অসবদমাগ ম্পদকয আদফদন  আদফদদনয দক্ষ 

জযকে যত্র। 

াংসিষ্ট কর্তযদক্ষয 

কাম যারয় 

সফনা মূদল্য াংসিষ্ট উদজরা ভফায় 

অসপায  জজরা ভফায় 

কভ যকতযা,  bovBj। 

যুগ্ম-সনফন্ধক, সফবাগীয় ভফায় 

কাম যারয়, খুরনা। 

জপানঃ ০৪১-৭61981 

Jroffice.khulna@gmail.com 

১৪। তথ্য প্রচায  

জফা প্রদান 

াংক্রান্ত 

সনয়সভত জপবুদক এ াংক্রান্ত তথ্য সনয়সভত আদের্ কযায ভাধ্যদভ 

তথ্য প্রচায কযা য়। 

াংসিষ্ট কর্তযদক্ষয 

কাম যারয় 

সফনা মূদল্য ঐ ঐ 

15। তথ্য অসধকায 

আইন 2009 

অনুমায়ী তথ্য 

প্রদান 

*আদফদন 

প্রাসিয তাসযখ 

দত 20 কাম© 

সদফদয ভদধ্য 

তথ্য প্রদান 

* তথ্য 

প্রদাদনয 

অাযগ দর 

10 কাম© 

সদফদয ভদধ্য 

জানাদত দফ। 

 

চাসত তথ্যাসদ াংসিষ্ট কর্তযদক্ষয 

কাম যারয় 

A4 াইদজয কাগদজয প্রসত 

পৃষ্ঠায জন্য 02 র্াকা াদয 

প্রদান কযদত দফ। 

াংসিষ্ট দাসয়ত্ব প্রাি তথ্য 

প্রদানকাযী কভ যকতযা/জজরা 

ভফায় কভ যকতযা,  bovBj। 

যুগ্ম-সনফন্ধক, সফবাগীয় ভফায় 

কাম যারয়, খুরনা। 

জপানঃ ০৪১-৭61981 

Jroffice.khulna@gmail.com  

 

জজরা ভফায় কভ যকতযা,  

bovBj।  

জপানঃ ০৪81 62569 

dconarail@gmail.com 

জজরায  জকাে : 


