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ই�ান � �কবলস িলিমেটড 
উ�র পেত�া, চ��াম । 

ওেয়বসাইট t www.easterncables.gov.bd 
�সবা �দান �িত�িত (Citizen’s Charter) 

১. িভশন ও িমশনঃ 
 
            িভশনঃ ই�ান � �কবলস িলিমেটড �ক �দেশর অ�তম শীষ ��ানীয় �ব��ৎিতক �কবলস উৎপাদনকারী �িত�ােন উ�ীতকরণ। 
 িমশনঃ উৎপাদন ও িবপণেন উৎকষ �তা �ি� ও দ�তা উ�য়েনর মা�েম ই�ান � �কবলস িলিমেটড �ক  �িতেযািগতা স�ম ও লাভজনক  �িত�ােন পিরণত করা। 

২.০ �িত�ত �সবাস�হঃ 
২.১ নাগিরক �সবা 

�ঃ 
নং �সবার নাম �সবা �দান প�িত 

�েয়াজনীয় কাগজপ� 
এবং �াি��ান 

�সবার �� এবং 
পিরেশাধ প�িত 

�সবা �দােনর সময়সীমা 
দািয়��া� কম �কত�া 

(নাম, পদিব, �ফান ন�র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১. �ভা�ার চািহদা �রেণ 

�দশীয় বাজাের ই�ান � 
�কবলস িলঃ-এ উৎপািদত 
আ�জািত�ক মানস�� 
িবিভ� �ব��িতক তার 
সরবরাহ 

ক.সরাসির �িত�ান ক��ক সরবরাহ 
খ.িনধ �ািরত িডলারগেণর মা�েম সরবরাহ 
 

(ক)ওেয়ব সাইট বা �িত�ান 
হেত সং�হ�ত �কােটশন  

 
 (খ) �িত�ােন চািহদা প�/ওয়�াক                  
অড �ার �পশ 

ক)�কােটশন/দরপ�ের মা�েম সং�হ�ত ��  
[ ৩০ (ি�শ) িদন পয �� বলবৎ] 
 
খ)�� অ�ীম �দান (নগদ / �াংক (�চক/�প-
অড �ার/িডিড/আর�িজএস/িবইএফ�এন) 

ক) �� �দান সােপে� তাৎ�িনক সরবরাহ 
খ) ভা�াের ম�দ না থাকেল সেব �া� ৩০িদেনর 
মে� সরবরাহ। 
গ)রিববার �থেক �হ�িতবার  
   সকাল ৮.৩০ িম. �থেক িবকাল ৫.০০ িম. 
   (সরকারী ��র িদন �তীত) 

১. �মাঃ আ�ল কালাম আজাদ 
�ব�াপনা পিরচালক (ভার�া�), ইিসএল 
�ফানঃ+৮৮-০৩১-২৫০১২৯০, +৮৮০১৮১৯৩১১০৫০ 

ই-�মইলঃ md@easterncables.gov.bd 
           www.easterscables.gov.bd 
 
২. �েকৗশলী �মা. হািব�র রহমান 
িবভাগীয় �ধান (িব�য়) 
�মাবাইলঃ +৮৮০১৯১২-০৮০৫৯১ 
ই-�মইলঃ sales@easterncables.gov.bd 

২. সরাসির �ডােমি�ক 
�কবল� িব�য় 

ক. �িত�ান ক��ক সেব �া� ৫ িমিনেট প� 
সরবরাহ 

ক. চািহদা প� ক) �িত�ান িনধ �ািরত �� তািলকা অ�যায়ী 
খ) নগেদ �� �দান প�িত/�প অড �ার  

  ক)শিনবার �থেক �হ�িতবার  
   সকাল ১০.০০ িম. �থেক রাত ৮.০০ িম. 
    (সরকারী ��র িদন �তীত) 

১. ওয়ান �প সািভ �স �স�ারঃ 
ই�ান � �কবলস িলিমেটড, কারখানা �গইট, চ��াম । 
�মাবাইলঃ ০১৮২৩-৭৬৯৪০০ 
 
২.িব�য় ও �দশ �নী �ক�র্, চ��াম   
১০, ১০/এ, ১১ (২য় তলা) �সািফরখানা মসিজদ শিপং 
কমে��, ন�নকানন,চ��াম । 
�ফানঃ ০২-৪১৩৬০৩২২ 

�মাবাইলঃ ০১৬৭৪৪১০০৪০ 
 
৩.িব�য় ও �দশ �নী �ক�, কাওরান বাজার 
িবএসইিস ভবন (নীচ তলা) 

১০২, কাজী নজ�ল ইসলাম এিভিনউ, ঢাকা-১২১৫  
�ফানঃ ০২-৮১২০৩০১ 

�মাবাইলঃ ০১৯১১-৭২৩৬৫৫  
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৪.িব�য় ও �দশ �নী �ক�, বায়�ল �মাকারম, ঢাকা 
৯৫-৯৬ বায়�ল �মাকারম, ঢাকা-১০০০ 
�ফানঃ ০২-৯৫৫২৬৮০ 

�মাবাইলঃ ০১৫৫২-৪১৪১৪২ 
 
৫.িব�য় ও �দশ �নী �ক�, নবাব�র, ঢাকা 
��রবন �য়ার �পার মােক�ট, নবাব�র �রাড, ঢাকা-১০০০  

�মাবাইলঃ ০১৫৫২-৪১৪১৪২ 

 

৬.িব�য় ও �দশ �নী �ক�, ট�ী, গাজী�র  
�সনাক�াণ কমািশ �য়াল কমে��, �হা�া �রাড (ট�ী বাজার 
সংল�), ট�ী, গাজী�র। 
�মাবাইলঃ ০১৭১৬-৬৪৭০৭৮ 

৭.িব�য় ও �দশ �নী �ক�, ময়মনিসংহ 
১০১ �জলেরাড,কািচ�িল সদর, ময়মনিসংহ। 
�মাবাইলঃ ০১৯১১-৬৪৬৪৫৪ 

৩. ইিসএল ক��ক প� 
উৎপাদেন �েয়াজনীয় 
সংি�� ক�চামাল �য় 
িবষয়ক ত�ািদ 

ক.�কােটশন সং�হ।  
খ.�ট�ার িশিডউল িব�য় ও �হণ। 

(ক) জাতীয় �দিনক, ওেয়ব সাইট 
এবং �িত�ান হেত ির�েয়� 
ফর �কােটশন (আর.এফ.িকউ) 
এবং �ট�ার িব�ি� সং�হ। 
 

ক) নগদ / �াংক (�চক/�প-অড �ার/িডিড/�� 
ও ইেল�িনক প�িত) এর মা�েম �িত�ান 
িনধ �ািরত ��/জামানত �দান ।  

ক. আর.এফ.িকউ অথবা �ট�ার িব�ি�েত 
উে�িখত সময়সীমা । 
খ. রিববার �থেক �হ�িতবার  
   সকাল ৮.৩০ িম. �থেক িবকাল ৫.০০ িম. 
   (সরকারী ��র িদন �তীত) 

জনাব �মা. �গালাম হায়দার 

িবভাগীয় �ধান, �য় িবভাগ (৩য় তলা) 

�ফান নং-০৩১-২৫০১২৯৬ 

�মাবাইলঃ ০১৮১৮-১০১১৯৪ 

 
৪. অিভেযাগ িন�ি� �ি�/�িত�ােনর িনকট �থেক �া� 

অিভেযাগ তদ��ব �ক িন�ি� 

অিভেযাগ সং�া� আেবদন 
দািখল করেত হেব। 

িবনা �ে� ৩০ (ি�শ) কম �িদবস জনাব গাজী মাজহা�ল আেনায়ার 
িবভাগীয় �ধান,�শাসন িবভাগ 
�ফান নং-০৩১-২৫০১৪৩৩ 
�মাবাইল নং :০১৭২৬-২৮৫৫৫৯ 
e-mail : arifur8192@gmail.com 
 

৫. ত� অিধকার আইেনর 
আওতায় ত� �দান 

ত� অিধকার আইন অ�যায়ী যথাযথ 

ক��পে�র অ�েমাদন �হণ�েম প� 

জািরর মা�েম/ই-�মইেল 

িনধ �াির ফরেম আেবদন দািখল 
করেত হেব। 
�াি��ান: 
িবএসইিস’র দািয়��া� ত� 
কম �কত�া এবং িবএসইিস’র 
ওেয়বসাইট। 

ত� অিধকার আইন ২০০৯ এ বিণ �ত সরকাির 
িফ 

২০ (িবশ) কম �িদবস জনাব গাজী মাজহা�ল আেনায়ার 
িবভাগীয় �ধান,�শাসন িবভাগ 
�ফান নং-০৩১-২৫০১৪৩৩ 
�মাবাইল নং :০১৭২৬-২৮৫৫৫৯ 
e-mail : arifur8192@gmail.com 

৬. �িশ�ণাথ�েদর 
�িশ�ণ/ই�ারশীেপর 
�েয়াজনীয় ত�ািদ 

১. আেবদনকারী �াি�/�িত�ান ক��ক সং�া 

�ধান/ �ব�াপনা পিরচালক বরাবর 

আেবদনপ� ��রন 

২. আেবদন যাচাই বাছাই �ব �ক 

সং�া/�িত�ান �ধােনর অ�েমাদন�বক� 

�েয়াজনীয় কায ��ম স�াদন 

  ৩. মেনানীত �াি�/�িত�ানেক প� মারফত     
অবিহত করন 

১. যথাযথ ক��প� বরাবর  
আেবদন  
২. সামিয়ক আইিড কােড �র জ� 
এক কিপ ছিব 
৩. অ�ায়নরত �িত�ান ক��ক 
��রণ প� 
 

সরকাির িনয়ম মািফক িফ ক��পে�র অ�েমাদন �াি� সােপে� 
আেবদনকারীর িনধ �ািরত সময়সীমার মে�। 

�েকৗশলী �মা. হািব�র রহমান 
িবভাগীয় �ধান (পিরক�না ও �িশ�ণ িবভাগ) 
�মাবাইলঃ +৮৮০১৯১২-০৮০৫৯১ 
ই-�মইলঃ habibhillol@gmail.com 
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২.২) �ািত�ািনক �সবা 

�. 
নং 

�সবার নাম �সবা �দান প�িত 
�েয়াজনীয় কাগজপ� 

এবং �াি��ান 
�সবার �� এবং  
পিরেশাধ প�িত 

�সবা �দােনর সময়সীমা 
দািয়��া� কম �কত�া 

(নাম, পদিব, �ফান ন�র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. ইিসএল এর সাংগঠিনক 
কাঠােমা অ�েমাদন। 

ক)িবএসইিস �বাড �-এর অ�েমাদন �হণ�েম  ইিসএল 
এর অ��েল অিফস আেদশ জারীকরণ। 

ক) িশ� �িত�ানস�েহর সাংগঠিনক কাঠােমা/�সটা-আপ কিপ 
খ) িব�ািরত িববরণী; 
গ) ইিসএল এর  �বাড � এর অ�েমাদন কিপ 

িবনা �ে� ৫ কম �িদবস জনাব শাহীরা পারিভন 
�ধান �ি��শাসন কম �কত�া (চলিত দািয়�) 
�ফান: +৮৮-০২-৯১৩৭৮৭৪, +৮৮০১৫৫২৩৩৯০৬২ 
e-mail : shahira.manzur@gmail.com   

২. 

কম �কত�ােদর �াি� 
িবেনাদন �� ও ভাতা 
ম�ির। 

যথাযথ ক��পে�র অ�েমাদন �হণ�েম ম�িরপ� ই-
�মইল/ডােকযােগ/সরাসির আেবদনকারীর িনকট 
��রণ। 

১। আেবদনপ� 
 

িবনা �ে�। ০৭ কম �িদবস 

জনাব �মা: �রজাউল কিরম 
িহসাব িনয়�ক, িহসাব িবভাগ 
�ধান িহসাবর�ণ কম �কত�া 
�ফান: +৮৮-০২-৯১৩৭৯০৭ 
�মাবাইলঃ ০১৭১২- ৬৭০ ৭৬৫ 
ই-�মইলঃ ca@bsec.gov.bd 

৩. কম �কত�া ও কম �চারীেদর 
��িত ��র আেবদন 
িন�ি�। 

যথাযথ পয �ােয়র অ�েমাদন�েম অিফস আেদশ জাির ১. আেবদনপ� 
২.যথাযথ ক��পে�র অ�ায়নপ� ও �পািরশ 
৩. �� িহসাব (�েয়াজন অ�সাের) 
৪.িচিকৎসেকর �ত�য়ণ প� 
 

িবনা�ে� ৭ কম �িদবস জনাব �মা: �রজাউল কিরম 
িহসাব িনয়�ক, িহসাব িবভাগ 
�ধান িহসাবর�ণ কম �কত�া 
�ফান: +৮৮-০২-৯১৩৭৯০৭ 
�মাবাইলঃ ০১৭১২- ৬৭০ ৭৬৫ 
ই-�মইলঃ ca@bsec.gov.bd 

৪. কম �কত�া ও কম �চারীেদর 
অিজ�ত ��র আেবদন 
িন�ি�। 

কাগজপে�র স�কতা যাচাই �ব �ক যথাযথ ক��পে�র 
অ�েমাদন�েম অিফস আেদশ জাির 

১. আেবদনপ� 
২.যথাযথ ক��পে�র অ�ায়নপ� ও �পািরশ 
৩. �� িহসাব (�েয়াজন অ�সাের) 

িবনা�ে� ০৩ (িতন) কম �িদবস শাহীরা পারিভন 
�ধান �ি��শাসন কম �কত�া (চলিত দািয়�) 
�ফান: +৮৮-০২-৯১৩৭৮৭৪, +৮৮০১৫৫২৩৩৯০৬২ 
e-mail : shahira.manzur@gmail.com  

৫. কম �কত�া ও কম �চারীেদর 
অসাধারণ ��র 
আেবদন িন�ি�। 

কাগজপে�র স�কতা যাচাই�ব �ক যথাযথ ক��পে�র 
অ�েমাদন�েম অিফস আেদশ জাির 

১. আেবদনপ� 
২.যথাযথ ক��পে�র অ�ায়নপ� ও �পািরশ 
৩. �� িহসাব (�েয়াজন অ�সাের) 
৪.িচিকৎসেকর �ত�য়ণ প� 

িবনা�ে� ০৩ (িতন) কম �িদবস শাহীরা পারিভন 
�ধান �ি��শাসন কম �কত�া (চলিত দািয়�) 
�ফান: +৮৮-০২-৯১৩৭৮৭৪, +৮৮০১৫৫২৩৩৯০৬২ 
e-mail : shahira.manzur@gmail.com  

৬. কম �কত�ােদর িবিভ� 
ধরেণর অি�ম ম�রী 

ক��পে�র অ�েমাদন �হণ�েম সংি�� 
কম �কত�া/কম �চারীেদর অ��েল অিফস আেদশ 

জারীকরণ। 

১। �শাসিনক আেদশ 
২।  িহসাব শাখার িহসাব িববরণী। 
�াি��ান: 
ইিসএল’র িহসাব িবভাগ  

িবনা �ে� ৩ কম �িদবস জনাব �মা: �রজাউল কিরম 
িহসাব িনয়�ক, িহসাব িবভাগ 
�ধান িহসাবর�ণ কম �কত�া 
�ফান: +৮৮-০২-৯১৩৭৯০৭ 
�মাবাইলঃ ০১৭১২- ৬৭০ ৭৬৫ 
ই-�মইলঃ ca@bsec.gov.bd 

৭. ‘না-দািব �ত�য়নপ� 
�দান 

ইিসএল হেত িপআরএল ��র সময় অথবা 
বদিলজিনত কারেণ কম �কত�া/কম �চারীেদর না-দািব 
�ত�য়নপ� �দান। 

ইিসএল হেত �কান কম �কত�া িপআরএল ��র ১৫ িদন �েব � এবং 
বদিলজিনত কম �কত�ার ��ে� িবএসইিস �ধান কায �ালয়/িশ� 
�িত�ান হেত  �থেক অ���করেণর সময় না-দাবী �ত�য়নপ� 
�দান করা হেব। এজ� �কান আেবদন করার �েয়াজন �নই। 

িবনা �ে� ০৩ (িতন) কম �িদবস শাহীরা পারিভন 
�ধান �ি��শাসন কম �কত�া (চলিত দািয়�) 

�ফান: +৮৮-০২-৯১৩৭৮৭৪, +৮৮০১৫৫২৩৩৯০৬২ 
e-mail : shahira.manzur@gmail.com 
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৮. কম �কত�ােদর িপআরএল 
ও ১৮ মােসর 
�া��া� ম�র 

যথাযথ ক��পে�র অ�েমাদন �হণ�েম ম�িরপ� ই-
�মইল/ডােকযােগ/সরাসির আেবদনকারীর িনকট 
��রণ। 

১। আেবদনপ� 
২। �শাসন িবভাগ,ইিসএল �থেক �� �া�তার অ�েমাদন কিপ 

িবনা �ে�। ০৩ (িতন) কম �িদবস জনাব �মা: �রজাউল কিরম 
িহসাব িনয়�ক, িহসাব িবভাগ 
�ধান িহসাবর�ণ কম �কত�া 
�ফান: +৮৮-০২-৯১৩৭৯০৭ 
�মাবাইলঃ ০১৭১২- ৬৭০ ৭৬৫ 
ই-�মইলঃ ca@bsec.gov.bd 

৯. কম �কত�ােদর �া��িয়� 
ম�ির 

যথাযথ ক��পে�র অ�েমাদন �হণ�েম ম�িরপ� ই-
�মইল/ডােকযােগ//সরাসির আেবদনকারীর িনকট 
��রণ। 

১। চাকিরর িববরণী- ০১ কিপ                 
২। িপআরএল-এ গমেনর আেদশ 
৩। �া��িয়� আেবদন পে�র ফরম   
৪। সত�ািয়ত ছিব ০৪ কিপ 
৫। �া�� �পনশেনর �বধ উ�রািধকার �ঘাষণা প�  
৬। ন�না �া�র ও হােতর প�চ আং�েলর ছাপ  

িবনা �ে�। ১৫ কম �িদবস জনাব �মা: �রজাউল কিরম 
িহসাব িনয়�ক, িহসাব িবভাগ 
�ধান িহসাবর�ণ কম �কত�া 
�ফান: +৮৮-০২-৯১৩৭৯০৭ 
�মাবাইলঃ ০১৭১২- ৬৭০ ৭৬৫ 
ই-�মইলঃ ca@bsec.gov.bd 

১০. কম �কত�ােদর �া��িয়� 
ম�ির (মেরা�র) 

যথাযথ ক��পে�র অ�েমাদন �হণ�েম ম�িরপ� ই-
�মইল/ডােকযােগ//সরাসির আেবদনকারীর িনকট 
��রণ। 

১। চাকিরর িববরণী-০১কিপ 
২। িপআরএল-এ গমেনর ম�ির প�-০১কিপ 
৩। মেরা�র �া��িয়� আেবদন পে�র ফরম  
৪। সত�ািয়ত ছিব ০৪ কিপ 
৫। উ�রািধকার সনদপ�  
৬। ন�না �া�র ও হােতর প�চ আং�েলর ছাপ  
৭। অিভভাবক মেনানয়ন এবং অবসর ভাতা ও আ�েতািষক 
উে�ালন করার জ� �মতা অপ �ন সনদ  
৮। িচিকৎসক/�পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ �চয়ার�ান/কাউি�লর 
ক��ক �দ� ��� সনদ  
৯। �পনশন ম�রী আেদশ 
১০। না দাবী সনদ 

িবনা �ে�। ১৫ কম �িদবস জনাব �মা: �রজাউল কিরম 
িহসাব িনয়�ক, িহসাব িবভাগ 
�ধান িহসাবর�ণ কম �কত�া 
�ফান: +৮৮-০২-৯১৩৭৯০৭ 
�মাবাইলঃ ০১৭১২- ৬৭০ ৭৬৫ 
ই-�মইলঃ ca@bsec.gov.bd 

১১. কম �কত�ােদর �পনশন 
ম�ির 

যথাযথ ক��পে�র অ�েমাদন �হণ�েম ম�িরপ� ই-
�মইল/ডােকযােগ//সরাসির আেবদনকারীর িনকট 
��রণ। 

১। চাকিরর িববরণী- ০১ কিপ                 
২। িপআরএল-এ গমেনর আেদশ 
৩। �পনশন ফরম  
৪। সত�ািয়ত ছিব ০৪ কিপ 
৫। �া�� �পনশেনর �বধ উ�রািধকার �ঘাষণা প�  
৬। ন�না �া�র ও হােতর প�চ আং�েলর ছাপ  

িবনা �ে�। ১৫ কম �িদবস জনাব �মা: �রজাউল কিরম 
িহসাব িনয়�ক, িহসাব িবভাগ 
�ধান িহসাবর�ণ কম �কত�া 
�ফান: +৮৮-০২-৯১৩৭৯০৭ 
�মাবাইলঃ ০১৭১২- ৬৭০ ৭৬৫ 
ই-�মইলঃ ca@bsec.gov.bd 

১২. কম �কত�ােদর 
পািরবািরক �পনশন 
(চাকিররত অব�ায় 
���বরণ করেল) ম�ির 

যথাযথ ক��পে�র অ�েমাদন �হণ�েম ম�িরপ� ই-
�মইল/ডােকযােগ আেবদনকারীর িনকট ��রণ। 

১। চাকিরর িববরণী-০১কিপ 
২। িপআরএল-এ গমেনর ম�ির প�-০১কিপ 
৩। পািরবািরক �পনশেনর আেবদন পে�র ফরম  
৪। সত�ািয়ত ছিব ০৪ কিপ 
৫। উ�রািধকার সনদপ�  
৬। ন�না �া�র ও হােতর প�চ আং�েলর ছাপ  
৭। অিভভাবক মেনানয়ন এবং অবসর ভাতা ও আ�েতািষক 
উে�ালন করার জ� �মতা অপ �ন সনদ  
৮। িচিকৎসক/�পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ �চয়ার�ান/কাউি�লর 
ক��ক �দ� ��� সনদ  
৯। �পনশন ম�রী আেদশ 
১০। না দাবী সনদ 

িবনা �ে�। ৩০ কম �িদবস জনাব �মা: �রজাউল কিরম 
িহসাব িনয়�ক, িহসাব িবভাগ 
�ধান িহসাবর�ণ কম �কত�া 
�ফান: +৮৮-০২-৯১৩৭৯০৭ 
�মাবাইলঃ ০১৭১২- ৬৭০ ৭৬৫ 
ই-�মইলঃ ca@bsec.gov.bd 
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১৩. কম �কত�া ও কম �চারীেদর 
সাধারণ ভিব� 
তহিবেলর (িনজ জমা) 
অি�ম ম��র। 

যথাযথ ক��পে�র অ�েমাদন �হণ�েম ম�িরপ� 
জাির 

১. িনধ �ািরত ফরেম আেবদন 
২. সব �েশষ জমা�ত অেথ �র িহসাব সংি�� িবভােগর এর �ত�য়ন 
 

িবনা�ে� ৩০ কম �িদবস জনাব �মা: �রজাউল কিরম 
িহসাব িনয়�ক, িহসাব িবভাগ 
�ধান িহসাবর�ণ কম �কত�া 
�ফান: +৮৮-০২-৯১৩৭৯০৭ 
�মাবাইলঃ ০১৭১২- ৬৭০ ৭৬৫ 
ই-�মইলঃ ca@bsec.gov.bd 

১৪. কম �কত�া ও কম �চারীেদর 
সাধারণ ভিব� তহিবল 
হেত �ড়া� পিরেশাধ 

যথাযথ ক��পে�র অ�েমাদন �হণ�েম ম�িরপ� 
জাির 

১. িনধ �ািরত ফরেম আেবদন 
২. সব �েশষ জমা�ত অেথ �র িহসাব সংি�� িবভােগর এর �ত�য়ন 
 

িবনা�ে� ৩০ কম �িদবস জনাব �মা: �রজাউল কিরম 
িহসাব িনয়�ক, িহসাব িবভাগ 
�ধান িহসাবর�ণ কম �কত�া 
�ফান: +৮৮-০২-৯১৩৭৯০৭ 
�মাবাইলঃ ০১৭১২- ৬৭০ ৭৬৫ 
ই-�মইলঃ ca@bsec.gov.bd 

১৫. বিহ: বাংলােদশ �� 
ম�ির [��ড ১০-২০] 

যথাযথ ক��পে�র অ�েমাদন �হণ�েম ম�িরপ� ই-
�মইল/ডােকযােগ আেবদনকারীর িনকট ��রণ। 

১) িনধ �ািরত ছেক আেবদনপ�। 
২) যথাযথ ক��প� ক��ক �দ� ��র �া�তা সনদ। 
�াি��ানঃ 
(১) �ি��শাসন িবভাগ 
 

িবনা�ে� ০৩  কম �িদবস  শাহীরা পারিভন 
�ধান �ি��শাসন কম �কত�া (চলিত দািয়�) 

�ফান: +৮৮-০২-৯১৩৭৮৭৪, +৮৮০১৫৫২৩৩৯০৬২ 
e-mail : shahira.manzur@gmail.com  

১৬. িলেয়ন ম�র �ব�াপনা পিরচালক মেহাদেয়র �পািরশসহ 
িবএসইিস ক��ক অ�েমাদন �হণ�েম �ড়া� 
অ�েমাদন �হেণর জ� িশ� ম�ণালেয় ��রণ  

১. িনেয়াগ প� 
২. যথাযথ ক��পে�র �পািরশ 
৩. িবেদশ �মেণর িববরণী 
৪. �চেলকা 
আেবদেনর �াি��ানঃ  
�ি��শাসন, িবভাগ 

িবনা �ে�। ৭ কম �িদবস শাহীরা পারিভন 
�ধান �ি��শাসন কম �কত�া (চলিত দািয়�) 

�ফান: +৮৮-০২-৯১৩৭৮৭৪, +৮৮০১৫৫২৩৩৯০৬২ 
e-mail: shahira.manzur@gmail.com  

১৭. �বেদিশক �িশ�ণ 
মেনানয়ন 

১. ি�য়ািরং কিম�র �পািরশ �হণ; 
২. ক��পে�র অ�েমাদন �হণ; 
৩. মেনানয়নপ� ই-�মইল/ডাকেযােগ মেনানীত 
�ি�/�িত�ােন ��রণ। 
 

১. িবগত ১ বৎসেরর িবেদশ �মণ িববরণী 
 ২. ২নং বাছাই কিম�র ফরম (যথাযথভােব �রণ�ত) 
 ৩. �িত�ান �ধান ক��ক �পািরশসহ ��াব। 
 

িবনা �ে�। ০৫  কম �িদবস শাহীরা পারিভন 
�ধান �ি��শাসন কম �কত�া (চলিত দািয়�) 

�ফান: +৮৮-০২-৯১৩৭৮৭৪, +৮৮০১৫৫২৩৩৯০৬২ 
e-mail : shahira.manzur@gmail.com  

১৮. কম �কত�ােদর ���ায় 
অবসর �রহণ 

��াব �াি�র পর িব�মান িবিধ/িবধান/ আইেনর 
আেলােক �শাসিনক ও আিথ �ক �মতা অপ �ণ 
নীিতমালা �মাতােবক যথাযথ পয �ােয়র 
অ�েমাদন�েম আেদশ জাির করা হয়। 

আেবদন �াি� িবনা�ে� ১৫ কম �িদবস শাহীরা পারিভন 
�ধান �ি��শাসন কম �কত�া (চলিত দািয়�) 

�ফান: +৮৮-০২-৯১৩৭৮৭৪, +৮৮০১৫৫২৩৩৯০৬২ 
e-mail : shahira.manzur@gmail.com  

১৯. কম �কত�ােদর পদত�াগ ��াব �াি�র পর িব�মান িবিধ/িবধান/ আইেনর 
আেলােক �শাসিনক ও আিথ �ক �মতা অপ �ণ 
নীিতমালা �মাতােবক যথাযথ পয �ােয়র 
অ�েমাদন�েম আেদশ জাির করাহয়। 

আেবদন �াি� িবনা�ে� ১৫ কম �িদবস শাহীরা পারিভন 

�ধান �ি��শাসন কম �কত�া (চলিত দািয়�) 
�ফান: +৮৮-০২-৯১৩৭৮৭৪, +৮৮০১৫৫২৩৩৯০৬২ 

e-mail : shahira.manzur@gmail.com  
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২.৩) অভ��রীণ �সবা 

�. 
নং 

�সবার নাম �সবা �দান প�িত 
�েয়াজনীয় কাগজপ� 

এবং �াি��ান 
�সবার �� এবং  
পিরেশাধ প�িত 

�সবা �দােনর সময়সীমা 
দািয়��া� কম �কত�া 

(নাম, পদিব, �ফান ন�র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. 

কম �কত�া ও কম �চারী/ 
�িমকেদর  িবিভ� 
ধরেণর অি�ম ম�রী 

ক��পে�র অ�েমাদন �হণ�েম সংি�� 
কম �কত�া/কম �চারীেদর অ��েল অিফস আেদশ 

জারীকরণ। 

১। �শাসিনক আেদশ 
২।  িহসাব শাখার িহসাব িববরণী। 
�াি��ান: 
ইিসএল’র িহসাব িবভাগ  

িবনা �ে� ৩ কম �িদবস জনাব �মা. �গালাম মাওলা  
িবভাগীয় �ধান, িহসাব িবভাগ 
�মাবাইলঃ +৮৮০১৫৪৪-৩২৩২৮৬ 
ইেমইলঃgolam_2011.mawla@yahoo.com 

২. কম �কত�া ও কম �চারী/ 
�িমকেদর   �াি� 
িবেনাদন �� ও ভাতা 
ম�ির। 

যথাযথ ক��পে�র অ�েমাদন �হণ�েম ম�িরপ� ই-
�মইল/ডােকযােগ/সরাসির আেবদনকারীর িনকট 
��রণ। 

১। আেবদনপ� 
 

িবনা �ে�। ০৭ কম �িদবস 

জনাব �মা. �গালাম মাওলা  
িবভাগীয় �ধান, িহসাব িবভাগ 
�মাবাইলঃ +৮৮০১৫৪৪-৩২৩২৮৬ 

ইেমইলঃgolam_2011.mawla@yahoo.com 
৩. কম �কত�া ও কম �চারী/ 

�িমকেদর  ��িত ��র 
আেবদন িন�ি�। 

যথাযথ পয �ােয়র অ�েমাদন�েম অিফস আেদশ জাির ১. আেবদনপ� 
২.যথাযথ ক��পে�র অ�ায়নপ� ও �পািরশ 
৩. �� িহসাব (�েয়াজন অ�সাের) 
৪.িচিকৎসেকর �ত�য়ণ প� 
 

িবনা�ে� ৭ কম �িদবস জনাব �মা. �গালাম মাওলা  
িবভাগীয় �ধান, িহসাব িবভাগ 
�মাবাইলঃ +৮৮০১৫৪৪-৩২৩২৮৬ 
ইেমইলঃgolam_2011.mawla@yahoo.com 

৪. কম �কত�া ও কম �চারী/ 
�িমকেদর  অিজ�ত 
��র আেবদন িন�ি�। 

কাগজপে�র স�কতা যাচাই �ব �ক যথাযথ ক��পে�র 
অ�েমাদন�েম অিফস আেদশ জাির 

১. আেবদনপ� 
২.যথাযথ ক��পে�র অ�ায়নপ� ও �পািরশ 
৩. �� িহসাব (�েয়াজন অ�সাের) 

িবনা�ে� ০৩  কম �িদবস জনাব গাজী মাজহা�ল আেনায়ার 
িবভাগীয় �ধান,�শাসন িবভাগ 
�ফান নং-০৩১-২৫০১৪৩৩ 
�মাবাইল নং :০১৭২৬-২৮৫৫৫৯ 
e-mail : arifur8192@gmail.com 

৫. কম �কত�া ও কম �চারী/ 
�িমকেদর  অসাধারণ 
��র আেবদন িন�ি�। 

কাগজপে�র স�কতা যাচাই�ব �ক যথাযথ ক��পে�র 
অ�েমাদন�েম অিফস আেদশ জাির 

১. আেবদনপ� 
২.যথাযথ ক��পে�র অ�ায়নপ� ও �পািরশ 
৩. �� িহসাব (�েয়াজন অ�সাের) 
৪.িচিকৎসেকর �ত�য়ণ প� 
 

িবনা�ে� ০৩  কম �িদবস জনাব গাজী মাজহা�ল আেনায়ার 
িবভাগীয় �ধান,�শাসন িবভাগ 
�ফান নং-০৩১-২৫০১৪৩৩ 
�মাবাইল নং :০১৭২৬-২৮৫৫৫৯ 
e-mail : arifur8192@gmail.com 

৬. কম �কত�া ও কম �চারী/ 
�িমকেদর   িবিভ� 
ধরেণর অি�ম ম�রী 

ক��পে�র অ�েমাদন �হণ�েম সংি�� 
কম �কত�া/কম �চারীেদর অ��েল অিফস আেদশ 

জারীকরণ। 

১। �শাসিনক আেদশ 
২।  িহসাব শাখার িহসাব িববরণী। 
�াি��ান: 
ইিসএল’র িহসাব িবভাগ  

িবনা �ে� ৩ কম �িদবস জনাব �মা. �গালাম মাওলা  
িবভাগীয় �ধান, িহসাব িবভাগ 
�মাবাইলঃ +৮৮০১৫৪৪-৩২৩২৮৬ 
ইেমইলঃgolam_2011.mawla@yahoo.com 

৭. ‘না-দািব �ত�য়নপ� 
�দান 

ইিসএল হেত িপআরএল ��র সময় অথবা বদিলজিনত 
কারেণ কম �কত�া/কম �চারীেদর না-দািব �ত�য়নপ� 
�দান। 

ইিসএল হেত �কান কম �কত�া িপআরএল ��র ১৫ িদন �েব � এবং 
বদিলজিনত কম �কত�ার ��ে� িবএসইিস �ধান কায �ালয়/িশ� 
�িত�ান হেত  �থেক অ���করেণর সময় না-দাবী �ত�য়নপ� 
�দান করা হেব। এজ� �কান আেবদন করার �েয়াজন �নই। 

িবনা �ে� ০৩  কম �িদবস জনাব গাজী মাজহা�ল আেনায়ার 
িবভাগীয় �ধান,�শাসন িবভাগ 
�ফান নং-০৩১-২৫০১৪৩৩ 
�মাবাইল নং :০১৭২৬-২৮৫৫৫৯ 
e-mail : arifur8192@gmail.com 

৮. কম �কত�া ও কম �চারীেদর  
িপআরএল ও ১৮ মােসর 
�া��া� ম�র 

যথাযথ ক��পে�র অ�েমাদন �হণ�েম ম�িরপ� ই-
�মইল/ডােকযােগ/সরাসির আেবদনকারীর িনকট 
��রণ। 

১। আেবদনপ� 
২। �শাসন িবভাগ,ইিসএল �থেক �� �া�তার অ�েমাদন কিপ 

িবনা �ে�। ০৩  কম �িদবস জনাব �মা. �গালাম মাওলা  
িবভাগীয় �ধান, িহসাব িবভাগ 
�মাবাইলঃ +৮৮০১৫৪৪-৩২৩২৮৬ 

ইেমইলঃgolam_2011.mawla@yahoo.com 
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৯. কম �কত�া ও কম �চারী/ 
�িমকেদর   �া��িয়� 
ম�ির 

যথাযথ ক��পে�র অ�েমাদন �হণ�েম ম�িরপ� ই-
�মইল/ডােকযােগ//সরাসির আেবদনকারীর িনকট 
��রণ। 

১। চাকিরর িববরণী- ০১ কিপ                 
২। িপআরএল-এ গমেনর আেদশ 
৩। �া��িয়� আেবদন পে�র ফরম   
৪। সত�ািয়ত ছিব ০৪ কিপ 
৫। �া�� �পনশেনর �বধ উ�রািধকার �ঘাষণা প�  
৬। ন�না �া�র ও হােতর প�চ আং�েলর ছাপ  

িবনা �ে�। ১৫ কম �িদবস জনাব �মা. �গালাম মাওলা  
িবভাগীয় �ধান, িহসাব িবভাগ 
�মাবাইলঃ +৮৮০১৫৪৪-৩২৩২৮৬ 

ইেমইলঃgolam_2011.mawla@yahoo.com 

১০. কম �কত�া ও কম �চারী/ 
�িমকেদর  �া��িয়� 
ম�ির (মেরা�র) 

যথাযথ ক��পে�র অ�েমাদন �হণ�েম ম�িরপ� ই-
�মইল/ডােকযােগ//সরাসির আেবদনকারীর িনকট 
��রণ। 

১। চাকিরর িববরণী-০১কিপ 
২। িপআরএল-এ গমেনর ম�ির প�-০১কিপ 
৩। মেরা�র �া��িয়� আেবদন পে�র ফরম  
৪। সত�ািয়ত ছিব ০৪ কিপ 
৫। উ�রািধকার সনদপ�র  
৬। ন�না �া�র ও হােতর প�চ আং�েলর ছাপ  
৭। অিভভাবক মেনানয়ন এবং অবসর ভাতা ও আ�েতািষক 
উে�ালন করার জ� �মতা অপ �ন সনদ  
৮। িচিকৎসক/�পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ �চয়ার�ান/কাউি�লর 
ক��ক �দ� ��� সনদ  
৯। �পনশন ম�রী আেদশ 
১০। না দাবী সনদ 

িবনা �ে�। ১৫ কম �িদবস জনাব �মা. �গালাম মাওলা  
িবভাগীয় �ধান, িহসাব িবভাগ 
�মাবাইলঃ +৮৮০১৫৪৪-৩২৩২৮৬ 

ইেমইলঃgolam_2011.mawla@yahoo.com 

১১. কম �কত�া ও কম �চারী/ 
�িমকেদর   �পনশন 
ম�ির 

যথাযথ ক��পে�র অ�েমাদন �হণ�েম ম�িরপ� ই-
�মইল/ডােকযােগ//সরাসির আেবদনকারীর িনকট 
��রণ। 

১। চাকিরর িববরণী- ০১ কিপ                 
২। িপআরএল-এ গমেনর আেদশ 
৩। �পনশন ফরম  
৪। সত�ািয়ত ছিব ০৪ কিপ 
৫। �া�� �পনশেনর �বধ উ�রািধকার �ঘাষণা প�  
৬। ন�না �া�র ও হােতর প�চ আং�েলর ছাপ  

িবনা �ে�। ১৫ কম �িদবস জনাব �মা. �গালাম মাওলা  
িবভাগীয় �ধান, িহসাব িবভাগ 
�মাবাইলঃ +৮৮০১৫৪৪-৩২৩২৮৬ 

ইেমইলঃgolam_2011.mawla@yahoo.com 

১২. কম �কত�া ও কম �চারী/ 
�িমকেদর  পািরবািরক 
�পনশন (চাকিররত 
অব�ায় ���বরণ 
করেল) ম�ির 

যথাযথ ক��পে�র অ�েমাদন �হণ�েম ম�িরপ� ই-
�মইল/ডােকযােগ আেবদনকারীর িনকট ��রণ। 

১। চাকিরর িববরণী-০১কিপ 
২। িপআরএল-এ গমেনর ম�ির প�-০১কিপ 
৩। পািরবািরক �পনশেনর আেবদন পে�র ফরম  
৪। সত�ািয়ত ছিব ০৪ কিপ 
৫। উ�রািধকার সনদপ�  
৬। ন�না �া�র ও হােতর প�চ আং�েলর ছাপ  
৭। অিভভাবক মেনানয়ন এবং অবসর ভাতা ও আ�েতািষক 
উে�ালন করার জ� �মতা অপ �ন সনদ  
৮। িচিকৎসক/�পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ �চয়ার�ান/কাউি�লর 
ক��ক �দ� ��� সনদ  
৯। �পনশন ম�রী আেদশ 
১০। না দাবী সনদ 

িবনা �ে�। ৩০ কম �িদবস জনাব �মা. �গালাম মাওলা  
িবভাগীয় �ধান, িহসাব িবভাগ 
�মাবাইলঃ +৮৮০১৫৪৪-৩২৩২৮৬ 

ইেমইলঃgolam_2011.mawla@yahoo.com 

১৩. কম �কত�া ও কম �চারী/ 
�িমকেদর  সাধারণ 
ভিব� তহিবেলর (িনজ 
জমা) অি�ম ম��র। 

যথাযথ ক��পে�র অ�েমাদন �হণ�েম ম�িরপ� জাির ১. িনধ �ািরত ফরেম আেবদন 
২. সব �েশষ জমা�ত অেথ �র িহসাব সংি�� িবভােগর এর �ত�য়ন 
 

িবনা�ে� ৩০ কম �িদবস জনাব �মা. �গালাম মাওলা  
িবভাগীয় �ধান, িহসাব িবভাগ 
�মাবাইলঃ +৮৮০১৫৪৪-৩২৩২৮৬ 
ইেমইলঃgolam_2011.mawla@yahoo.com 

১৪. কম �কত�া ও কম �চারী/ 
�িমকেদর  সাধারণ ভিব� 
তহিবল হেত �ড়া� 
পিরেশাধ 

যথাযথ ক��পে�র অ�েমাদন �হণ�েম ম�িরপ� জাির ১. িনধ �ািরত ফরেম আেবদন 
২. সব �েশষ জমা�ত অেথ �র িহসাব সংি�� িবভােগর এর �ত�য়ন 
 

িবনা�ে� ৩০ কম �িদবস জনাব �মা. �গালাম মাওলা  
িবভাগীয় �ধান, িহসাব িবভাগ 
�মাবাইলঃ +৮৮০১৫৪৪-৩২৩২৮৬ 
ইেমইলঃgolam_2011.mawla@yahoo.com 
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১৫. কম �কত�া ও কম �চারী/ 
�িমকেদর   ���ায় 
অবসর �হণ 

��াব �াি�র পর িব�মান িবিধ/িবধান/ আইেনর 
আেলােক �শাসিনক ও আিথ �ক �মতা অপ �ণ নীিতমালা 
�মাতােবক যথাযথ পয �ােয়র অ�েমাদন�েম আেদশ 
জাির করা হয়। 

আেবদন �াি� িবনা�ে� ১৫ কম �িদবস জনাব গাজী মাজহা�ল আেনায়ার 
িবভাগীয় �ধান,�শাসন িবভাগ 
�ফান নং-০৩১-২৫০১৪৩৩ 
�মাবাইল নং :০১৭২৬-২৮৫৫৫৯ 
e-mail : arifur8192@gmail.com 

১৬. কম �কত�া ও কম �চারী/ 
�িমকেদর   পদত�াগ 

��াব �াি�র পর িব�মান িবিধ/িবধান/ আইেনর 
আেলােক �শাসিনক ও আিথ �ক �মতা অপ �ণ নীিতমালা 
�মাতােবক যথাযথ পয �ােয়র অ�েমাদন�েম আেদশ 
জাির করা হয়। 

আেবদন �াি� িবনা�ে� ১৫ কম �িদবস জনাব গাজী মাজহা�ল আেনায়ার 
িবভাগীয় �ধান,�শাসন িবভাগ 
�ফান নং-০৩১-২৫০১৪৩৩ 
�মাবাইল নং :০১৭২৬-২৮৫৫৫৯ 
e-mail : arifur8192@gmail.com 

 
 
 
৩) অিভেযাগ �ব�াপনা প�িত (GRS) 
 
�সবা �াি�েত অস�� হেল দািয়��া� কম �কত�ার সে� �যাগােযাগ ক�ন। িতিন সমাধান িদেত �থ � হেল িনে�া� প�িতেত �যাগােযাগ কের আপনার সম�া অবিহত ক�ন। 
 

�. নং কখন �যাগােযাগ করেবন �যাগােযােগর �কানা 
িন�ি�র 
সময়সীমা 

১ দািয়��া� কম �কত�া সমাধান িদেত �থ � হেল 

জনাব গাজী মাজহা�ল আেনায়ার 
িবভাগীয় �ধান,�শাসন িবভাগ 
�ফান নং-০৩১-২৫০১৪৩৩ 
�মাবাইল নং :০১৭২৬-২৮৫৫৫৯ 
e-mail : arifur8192@gmail.com 

৩০ িদন 

২ GRS �ফাকাল পেয়� কম �কত�া িনিদ �� সমেয় সমাধান িদেত �থ � হেল 

�মাঃ সারওয়ার �হােসন 
উপ-�ধান �ি��শাসন কম �কত�া ও GRS কম �কত�া 
�ি��শাসন িবভাগ 
�ফানঃ ০১৮৬৬২২২০৯১ 

২০ িদন 

 
৪) আপনার কােছ আমােদর �ত�াশা 

�িমক নং �িত�ত/কাি�ত �সবা �াি�র লে�� করণীয় 

১) �য়ং�ণ � আেবদন জমা �দান 

২) যথাযথ �ি�য়ায় �েয়াজনীয় িফ পিরেশাধ করা 

৩) �েযাজ� ��ে� �মাবাইল �মেসজ/ইেমইেলর িনেদ �শনা অ�সরণ করা 

৪) সা�ােতর জ� ধায � তািরেখ িনধ �ািরত সমেয়র �েব �ই উপি�ত থাকা 

৫) অনাব�ক �ফান/ তদিবর না করা 

 


	২.১ নাগরিক সেবা

