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সবার নাম: িশ ণাথ গেণর জ ডরিমটির িবধা।

বাংলােদশ পে ািলয়াম ই উট
ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ

ট-৫এ, স র- ৮, উ রা মেডল টাউন, ঢাকা-১২৩০।

সং ার নাম: বাংলােদশ পে ািলয়াম ই উট



িব মান 

ি য়ার েসস 

াপ

বাংলােদশ পে ািলয়াম ই উট
ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ

ট-৫এ, স র- ৮, উ রা মেডল টাউন, ঢাকা-১২৩০।

ইেমইেলর মা েম
আেবদন

জমাদান ও ডসপাস
সকশন ক ক

আেবদন প গহণ।
মহাপিরচালক মেহাদেয়র িনকট

রণ।

মহাপিরচালক মেহাদয় কতৃক পিরচালক মেহাদেয়র
িনকট রণ।

পিরচালক মেহাদয় কতৃক িসিনয়র উপপিরচালেকর
িনকট রণ।

উপপিরচালক কতৃক সহকারী
পিরচালেকর িনকট রণ।

উপপিরচালক কতৃক সহকারী
পিরচালেকর িনকট রণ।

সহকারী পিরচালক কতৃক অনুমিত হেণর জন নিথ
ত করণ ও উপপিরচালেকর িনকট রণ

উপপিরচালক কতৃক পিরচালক মেহাদেয়র
িনকট রণ।

পিরচালক মােহাদয় কতৃক মহাপিরচালক
মেহাদেয়র িনকট রণ।

মহাপিরচালক মােহাদয় কতৃক অনুেমাদন ও পিরচালক
মেহাদেয়র িনকট রণ।

পিরচালক মেহাদয় কতৃক উপপিরচালেকর িনকট রণ।

উপপিরচালক কতৃক সহকারী
পিরচালেকর িনকট রণ।

সহকারী পিরচালক কতৃক কাস
কা-অিডেনটর এর িনকট নােটর

মাধ েম অবিহত করণ।

কাস কা-অিডেনটর ক ক
িশ ণাথ েক অবিহত

করণ।

০১ িদন

০১ িদন

০১ িদন

০১ িদন

০১ িদন



িব মান 

ি য়ার 

ক াটাগির

িভি ক 

সম াস হ
বাংলােদশ পে ািলয়াম ই উট

ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ
ট-৫এ, স র- ৮, উ রা মেডল টাউন, ঢাকা-১২৩০।

সমস ার বণনা
১। আেবদনপ / ফরম/

র জ ার/ িতেবদন

আেবদন প ান কের ইেমইেলর মাধ েম রণ করেত হয়।

২। দািখলীয় কাগজপ ািদ ১) িশ ণাথ র িত ান কতৃক িরত মেনানয়ন পে র ফেটাকিপ।

২। জাতীয় পিরচয় প ।

৩। অিফিসয়াল পিরচয়প ।

৩। সবার ধাপ ১৪ ট।
৪। স ৃ জনবল ০৭ জন।
৫। া রকারী/ অনুেমাদেনর সে স ৃ

ব র সংখ া ও পদিব

০৩ জন, উপপিরচালক, পিরচালক ও মহাপিরচালক

৬। আ ঃঅিফস িনভরশীলতা নাই।
৭। আইন/িবিধ/ াপন ইত ািদ েযাজ নয়।
৮। অবকাঠােমা/ হাডওয়ার ইত ািদ
৯। রকড/তথ সংর ণ েত কবার র জ ার দেখ ডরিমটির সবা াপ তা িনধারণ করা হয়।

১০। যু র েয়াগ েযাজ িক না েযাজ

১১। খরচ (নাগিরক+অিফস) ই ারেনট ক , কাগজ, ি ও ান ক
১২। সময় (নাগিরক+অিফস) ০৫ িদন
১৩। যাতায়াত (নাগিরক)

১৪। অন ান



ক াটাগির

িভি ক 

সম াস হ 

সমাধােনর 

াব 
বাংলােদশ পে ািলয়াম ই উট

ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ
ট-৫এ, স র- ৮, উ রা মেডল টাউন, ঢাকা-১২৩০।

সমাধােনর াবনা
১। আেবদনপ / ফরম/

র জ ার/ িতেবদন

অনলাইন ফেমর মাধ েম আেবদন

২। দািখলীয় কাগজপ ািদ ১) িশ ণাথ র িত ান কতৃক িরত মেনানয়ন পে র

কিপ।

৩। সবার ধাপ ০৫ ট।
৪। স ৃ জনবল ০৪ জন।
৫। া রকারী/ অনুেমাদেনর সে স ৃ ব র

সংখ া ও পদিব

০২ জন, উপপিরচালক ও পিরচালক

৬। আ ঃঅিফস িনভরশীলতা নাই।
৭। আইন/িবিধ/ াপন ইত ািদ েযাজ নয়।
৮। অবকাঠােমা/ হাডওয়ার ইত ািদ
৯। রকড/তথ সংর ণ ক উটােরর মাধ েম দেখ সবা াপ তা িনধারণ করা হয়।

১০। যু র েয়াগ েযাজ িক না

১১। খরচ (নাগিরক+অিফস)

১২। সময় (নাগিরক+অিফস)

১৩। যাতায়াত (নাগিরক)

১৪। অন ান



ািবত 

ি য়ার েসস 

াপ 

বাংলােদশ পে ািলয়াম ই উট
ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ

ট-৫এ, স র- ৮, উ রা মেডল টাউন, ঢাকা-১২৩০।

অনলাইেন আেবদন প গহণ।

সহকারী পিরচালক কতৃক অনুমিত হেণর জন নিথ ত
করণ ও উপপিরচালেকর িনকট রণ

উপপিরচালক কতৃক পিরচালক
মেহাদেয়র িনকট রণ।

পিরচালক মােহাদয় ক ক অ েমাদন ও কাস
কা-অিডেনটরিনকট রণ

কাস কা-অিডেনটর ক ক িশ ণাথ েক অবিহত
করণ।

০১ িদন

০১ িদন



িব মান ও ািবত ি য়া/ ি য়াস েহর মে  TCV-িভি ক পাথক

বাংলােদশ পে ািলয়াম ই উট
ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ

ট-৫এ, স র- ৮, উ রা মেডল টাউন, ঢাকা-১২৩০।

িবদ মান প িত ািবত প িত
সময় (িদন/ঘ া) ০৫ িদন ০২ িদন
খরচ (নাগিরক ও
অিফেসর)

সীিমত নাই

যাতায়াত
ধাপ ১৪ ০৫
জনবল ০৭ ০৪
দািখলীয় কাগজপ ১) িশ ণাথ র িত ান কতৃক

িরত মেনানয়ন পে র ফেটাকিপ।

২। জাতীয় পিরচয় প ।

৩। অিফিসয়াল পিরচয়প ।

১) িশ ণাথ র িত ান কতৃক

িরত মেনানয়ন পে র কিপ।
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