ওয়েবসাইয়ে প্রদর্শয়ের জন্য
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
জনশক্তি, কর্মসাংস্থান ও প্রক্তশক্ষণ ব্যুদরা
www.bmet.gov.bd

ক্তসটিদজন চার্ মার
১. ক্তিশন ও ক্তর্শন:
ক্তিশন: ববদেক্তশক কর্মসাংস্থান সুদ াগ বৃক্তি, অক্তিবাসী কর্ীদের অক্তিকতর কল্যাণ ও ক্তনরাপে অক্তিবাসন ক্তনক্তিত।
ক্তর্শন: ক্তবশ্ব শ্রর্ বাজাদরর চাক্তিোর ক্তিক্তিদত থা থ কাক্তরগক্তর প্রক্তশক্ষণ প্রোন এবাং েক্ষ অক্তিবাসন ব্যবস্থাপনার র্াধ্যদর্ ববকার জনদগাক্তির ববদেক্তশক কর্মসাংস্থাদনর সুদ াগ বৃক্তি এবাং অক্তিবাসী কর্ীদের
অক্তিকতর কল্যাণ ও অক্তিকার ক্তনক্তিত করা।

২. বসবা প্রোন প্রক্ততশ্রুক্তত:
নাগক্তরকদসবা (প্রশাসন শাখা)
ক্রঃনং
(১)
01

সেবার নাম

সেবা প্রদান পদ্ধতি

(২)
(৩)
জেসয়েতেতা ও প্রোর • জেসয়েতেতা ও প্রোর প্রোরণা।
প্রোরণা
• নেরাপদ অনিবাসে নেনিতকরয়ণ প্রোর
প্রোরণা।
• দূণীনত নে শমূয়ে সয়েতেতামূেক প্রোর
প্রোরণা।
• মধ্যস্বয়েয়িাগী শ্রেণীর শ্রদৌরাত্ম হায়স
সয়েতেতামূেক প্রোর প্রোরণা।
• বৃনিমূেক শ্রপর্ার প্রনর্ক্ষণ গ্রহয়ণর মাধ্যয়ম
দক্ষতা উন্নেয়ের নবষয়ে উদ্বুদ্ধ করণ নবষয়ে
প্রোর প্রোরণা।
• শ্রসবা প্রতযার্ী/য়সবা গ্রহীতাগয়ণর নেকে হয়ত
শ্রকাে অনিয় াগ পাওো শ্রগয়ে প্রনতকায়রর
ব্যবস্থা গ্রহণ।
• মােব পাোর শ্ররাধ এবং ববধ পয়ে শ্ররনমট্যান্স
শ্রপ্ররয়ণ সয়েতেতামূেক প্রোর প্রোরণা

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাতি স্থান
(৪)
শ্রপাস্টার, নেফয়েে, বুয়েটিে, নিনিও নেত্র, নবএমইটি ও এর
আওতাধীে শ্রজো কমশসংস্থাে ও জের্নি অনফস (নিইএমও),
কানরগনর প্রনর্ক্ষণ শ্রকন্দ্র (টিটিনস) এবং ইেনস্টটিউে অব
শ্রমনরে শ্রেকয়োেনজ (আইএমটি) ওয়েবসাইে, শ্রফইসবুক শ্রপজ
ও ইউটিউব ইতযানদ।

সেবার মূল্য এবং
পতরয় াধ পদ্ধতি
(৫)
নবোমূয়ে

সেবা প্রদায়নর
েময় েীমা
(৬)
এটি একটি েেমাে
প্রনিো এবং
প্রয় াজযতা অনু ােী
প্রয়োজেীে সমে।

দাতয়ত্বপ্রাি কমমকিমা (নাম, পদতব,
স ান নম্বর ও ই-সমইল)
(৭)
পক্তরচালক (প্রশাসন ও অথ ম)
ব ান: ০২-৮৩০০২৬৪
ইদর্ল: directoradmin@bmet.org.bd
পক্তরচালক (প্রক্তশক্ষণ পক্তরচালনা)
ব ান- ০২-৪৮৩১৪৬৩৬
Email- sakwat.ali@yahoo.com

উপ পক্তরচালক (আইটি ও বাদজর্)
ব ান: ০২-৪৮৩১৬৪৯৬
ইদর্ল: bmetit2018@gmail.com

ক্রঃনং

সেবার নাম

সেবা প্রদান পদ্ধতি

(১)
02

(২)
কর্মকতমা/ কর্মচারীদের
বপনশন

(৩)
বপনশন সিক্তজকরণ আদেশ অনুসাদর ৪নাং
কলাদর্ বক্তণ মত কাগজপত্রাক্তে াচাই বাছাইয়াদে
সঠিক থাকদল নূন্যতর্ সর্দয়র র্দধ্য বপনশন
র্ঞ্জুরী প্রোন।

03

অবসর উির ছুটি ও
ল্যাম্প গ্রান্ট

04

িাতাসি শ্রাক্তে
ক্তবদনােন ছুটি

05

অক্তজমত ছুটি

06

বক্তি ম:বাাংলাদেশ ছুটি

07

উচ্চক্তশক্ষা ছুটি

08

প্রসূক্ততজক্তনত ছুটি

09

পাসদপার্ ম করার
অনুর্ক্তত

৪ নাং কলাদর্ বক্তণ মত কাগজপত্রাক্তে াচাই
বাছাইয়াদে সঠিক থাকদল অবসর উির ছুটি ও
ল্যাম্প গ্রান্ট র্ঞ্জুরী প্রোন।
৪ নাং কলাদর্ বক্তণ মত কাগজপত্রাক্তে াচাই
বাছাইয়াদে সঠিক থাকদল িাতাসি শ্রাক্তে
ক্তবদনােন ছুটি র্ঞ্জুর করা িয় এবাং পত্র মারফত
অবক্তিত করা িয়।
৪ নাং কলাদর্ বক্তণ মত কাগজপত্রাক্তে াচাই
বাছাইয়াদে সঠিক থাকদল অক্তজমত ছুটি র্ঞ্জুর
করা িয়। পত্র দ্বারা অবক্তিত করা িয়।
৪ নাং কলাদর্ বক্তণ মত কাগজপত্রাক্তে াচাই
বাছাইয়াদে সঠিক থাকদল বক্তি ম:বাাংলাদেশ ছুটি
র্ঞ্জুর করা িয়। পত্র দ্বারা অবক্তিত করা িয়।
৪ নাং কলাদর্ বক্তণ মত কাগজপত্রাক্তে াচাই
বাছাইয়াদে সঠিক থাকদল উচ্চক্তশক্ষাছুটি র্ঞ্জুর
করা িয়। পত্র দ্বারা অবক্তিত করা িয়।
৪ নাং কলাদর্ বক্তণ মত কাগজপত্রাক্তে াচাই
বাছাইয়াদে সঠিক থাকদল প্রসূক্ততজক্তনত ছুটি
র্ঞ্জুর করা িয়। পত্র দ্বারা অবক্তিত করা িয়।
৪ নাং কলাদর্ বক্তণ মত কাগজপত্রাক্তে াচাই
বাছাইয়াদে সঠিক থাকদল পাসদপার্ ম করার
অনুদর্ােন প্রোন করা িয়। পত্র দ্বারা অবক্তিত
করা িয়।

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাতি স্থান
(৪)
১. চাকুরীর ক্তববরণী/সাক্তিসম ব্যক
২. ক্তপএলআর এর র্ঞ্জুরী পত্র
৩. ইএলক্তপক্তস
৪. বপনশন রর্
৫. সতুাক্তয়ত ছক্তব
৬. ববি উিরাক্তিকারদের ব াষণাপত্র/নন ম্যাক্তরজ সনে
(প্রদ াজু বক্ষদত্র)
৭. নমুনা স্বাক্ষর ও িাদতর পাঁচ আঙ্গুদলর ছাপ
৮. না-োবী প্রতুয়ন পত্র
১. মূল ইএলক্তপক্তস
২. বয়স প্রর্াদণর জন্য এসএসক্তস সনদের সতুাক্তয়ত কক্তপ
৩. সাক্তিসম ব্যক (নন-বগদজদর্ড কর্মচারীগদণর বক্ষদত্র)
১. আদবেন
২. পূদব মর র্ঞ্জুরীর কক্তপ
৩. ছুটি প্রাপ্যতার (বগদজদর্ড কর্মকতমাদের বক্ষদত্র) সনে
৪. মূল ববতদনর প্রতুয়নপত্র
৫. বর্য়াে পূক্তত ম
১. সুক্তনক্তে মষ্ট কারণ উদেখপূব মকআদবেন।
২. ছুটি প্রাপ্যতার সনে।
৩. বর্ক্তডদকুল সনে (প্রদ াজু বক্ষদত্র)।
১. সুক্তনক্তে মষ্ট কারণ উদেখপূব মকআদবেন।
২. ছুটি প্রাপ্যতার সনে।
৩. বক্তি ম:বাাংলাদেশ ছুটির ক্তনি মাক্তরত রর্ পূরণ (প্রদ াজু
বক্ষদত্র)।
১. আদবেন
২. ক্তশক্ষা প্রক্ততিান বা বকাদস মর কাক্তরকুলার্

সেবার মূল্য এবং
পতরয় াধ পদ্ধতি
(৫)
ক্তবনামূল্য

সেবা প্রদায়নর
েময় েীমা
(৬)
৭-১০ কর্মক্তেবস

দাতয়ত্বপ্রাি কমমকিমা (নাম, পদতব,
স ান নম্বর ও ই-সমইল)
(৭)
পক্তরচালক (প্রশাসন ও অথ ম)
ব ান: ০২-৮৩০০২৬৪
ইদর্ল: directoradmin@bmet.org.bd
উপ-পক্তরচালক (বাদজর্ ও অথ ম)
ব ান: ০২-৪৮৩১৬৪৯৬
ইদর্ল: bmetit2018@gmail.com

ক্তবনামূল্য

৭ কর্মক্তেবস

ক্তবনামূল্য

৭ কর্মক্তেবস

পক্তরচালক (প্রশাসন ও অথ ম)
ব ান : ০২-৮৩০০২৬৪
ইদর্ল:directoradmin@bmet.org.bd
উপ-পক্তরচালক (প্রশাসন)
ব ান : ০২-৯৩৩০৯৫০
ইদর্ল:zohoramonsur2012t@gmail.com

ক্তবনামূল্য

৭ কর্মক্তেবস

ক্তবনামূল্য

৭ কর্মক্তেবস

ক্তবনামূল্য

৭ কর্মক্তেবস

১. ডািারী সনেসি আদবেন
২. সরকারী ক্তনদে মশনা প্রক্ততপালন

ক্তবনামূল্য

৭ কর্মক্তেবস

১. পাসদপার্ ম করার ছাড়পদত্রর ক্তনি মাক্তরত রর্ পূরণ এবাং
সুক্তনক্তে মষ্ট কারণ উদেখকরণ

ক্তবনামূল্য

৭ কর্মক্তেবস

সিকারী পক্তরচালক (প্রশাসন)
ব ান : ০২-9361832
ইদর্ল: mohammadali7707@gmail.com

পক্তরচালক (প্রশাসন ও অথ ম)
ব ান : ০২-৮৩০০২৬৪
ইদর্ল:directoradmin@bmet.org.bd
উপ-পক্তরচালক (প্রশাসন)
ব ান : ০২-৯৩৩০৯৫০
ইদর্ল:zohoramonsur2012@gmail.com
সিকারী পক্তরচালক (প্রশাসন)
ব ান : ০২-9361832
ইদর্ল: mohammadali7707@gmail.com

ক্রঃনং

সেবার নাম

সেবা প্রদান পদ্ধতি

(১)
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(২)
অধ্যক্ষদের কুাপাক্তসটি
ক্তবক্তডাং প্রক্তশক্ষণ প্রোন

(৩)
প্রক্তশক্ষণ প্রক্ততিানসমূদির অধ্যক্ষদের ব্যবস্থাপনা
ক্তবষদয় সক্ষর্তা বৃক্তির জন্য প্রকল্প ও ক্তবক্তিন্ন
উন্নয়ন সিদ াগী সাংস্থাসমূদির
সিদ াক্তগতায়দেদশ ও ক্তবদেদশ প্রক্তশক্ষণ।
প্রক্তশক্ষণ ক্তবষদয় ক্তবএর্ইটি কর্তমক জারীকৃত
অক্ত স আদেশ/ওদয়ব সাইর্।

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাতি স্থান
(৪)
প্রক্তশক্ষণ ক্তবষদয় ক্তবএর্ইটির অক্ত স আদেশ
প্রক্তশক্ষণ শাখা, প্রশাসন শাখা ও ক্তবএর্ইটির ওদয়ব সাইর্

সেবার মূল্য এবং
পতরয় াধ পদ্ধতি
(৫)
ক্তবনামূল্য

সেবা প্রদায়নর
েময় েীমা
(৬)
প্রক্তশক্ষণ প্রোনকারী
সাংস্থা কর্তমক
ক্তনি মাক্তরত সর্য়

দাতয়ত্বপ্রাি কমমকিমা (নাম, পদতব,
স ান নম্বর ও ই-সমইল)
(৭)
ড: বপ্রৌকশলী বর্া: সাখাওয়াৎ আলী
পক্তরচালক (প্রক্তশক্ষণ পক্তরচালনা)
ব ান- ০২-৪৮৩১৪৬৩৬
Email- sakwat.ali@yahoo.com
দেওয়ান দ াোঃ নজমুল হক
উপপনরোেক (প্রক্তশক্ষণ)

ব ান- ০২-৮৩০০২০৭
Email -nazmul_87@yahoo.com
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প্রক্তশক্ষক প্রক্তশক্ষণ
(ToT) প্রোন

প্রক্তশক্ষণ প্রক্ততিাদনর প্রক্তশক্ষকদের প্যাডাগক্তজ ও
ক্তিল পাওয়ার বৃক্তির লদক্ষু প্রকল্প ও ক্তবক্তিন্ন
উন্নয়ন সিদ াগী সাংস্থাসমূদির
সিদ াক্তগতায়দেদশ ও ক্তবদেদশ প্রক্তশক্ষক প্রক্তশক্ষণ
(ঞড়ঞ) প্রোন।প্রক্তশক্ষণ ক্তবষদয় ক্তবএর্ইটি
কর্তমক জারীকৃত অক্ত স আদেশ/ওদয়ব সাইর্।

প্রক্তশক্ষণ ক্তবষদয় ক্তবএর্ইটির অক্ত স আদেশ
প্রক্তশক্ষণ শাখা, প্রশাসন শাখা ও ক্তবএর্ইটির ওদয়ব সাইর্

ক্তবনামূল্য

প্রক্তশক্ষণ প্রোকারী
সাংস্থা কর্তমক
ক্তনি মাক্তরত সর্য়

ড: বপ্রৌকশলী বর্া: সাখাওয়াৎ আলী
পক্তরচালক (প্রক্তশক্ষণ পক্তরচালনা)
ব ান- ০২-৪৮৩১৪৬৩৬
Email- sakwat.ali@yahoo.com
দেওয়ান দ াোঃ নজমুল হক
উপপনরোেক (প্রক্তশক্ষণ)

ব ান- ০২-৮৩০০২০৭
nazmul_87@yahoo.com
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কর্মকতমা/ কর্মচারীদের
বগ্রদডশন ও পদোন্নক্তত

ন্যনুতর্ সর্দয়র র্দধ্য ক্ত ডার পেিারীদের
বগ্রদডশন বতক্তর করা িয় এবাং চূড়াে বগ্রদডশন
তাক্তলকা ওদয়ব সাইর্ ও ইদর্ইদল অক্তিন েপ্তদর
জানাদনা িয়।

চাকুরী স্থায়ীকরণ

৪নাং কলাদর্ বক্তণ মত কাগজপত্রাক্তে সঠিক পাওয়া
বগদল ন্যনুতর্ সর্দয়র র্দধ্য অনুদর্ােন বেয়া
িয়। পত্র র্ার ত জানাদনা িয়।

14

বেলী/পোয়ন

15

ক্তজক্তপএ অক্তগ্রর্

আদবেন পাওয়া বগদল পে শূন্যতা ও ব ৌক্তিকতা
সাদপদক্ষ বেলীর ক্তবষদয় অনুদর্ােন বেয়া িয়।
পত্র র্ার ত জানাদনা িয়।
পাদশ্বম বক্তণ মত কাগজপত্রাক্তে সঠিক পাওয়া বগদল
ন্যনুতর্ সর্দয়র র্দধ্য অনুদর্ােন বেয়া িয়। পত্র
র্ার ত জানাদনা িয়।

১. নেয়োগনবনধ
২. ক্ত ডার পদের ব াগ্যতা এবাং সরকারী ক্তনয়র্নীক্ততর
ক্তিক্তিদত
৩. প্রচক্তলত ক্তবক্তি
প্রশাসন শাখা
১. আদবেনপত্র
২. নবগত ২ বছদরর এক্তসআর
৩. চাকুরী ক্তববরণী/চাকুরীর খক্ততয়ান বক্তি
৪. ক্তবিাগীয় পরীক্ষা পাস (প্রদ াজু বক্ষদত্র)
৫. প্রদয়াজনীয় বর্য়ােপূক্তত ম
প্রশাসন শাখা
ব ৌক্তিকতা সিকাদর আদবেনপত্র।
প্রশাসন শাখা

ক্তবনামূল্য

--

ক্তবনামূল্য

১৫ কর্মক্তেবস

১. ক্তনি মাক্তরত রদর্ আদবেনপত্র
২. ক্তজক্তপএ ক্তিসাদব জর্াকৃত র্াকার প্রর্ানক
নবএমইটির প্রশাসন ও অথ ম শাখা

ক্তবনামূল্য

৭ কর্মক্তেবস

পক্তরচালক (প্রশাসন ও অথ)ম
ব ান : ০২-৮৩০০২৬৪
ইদর্ল:directoradmin@bmet.org.bd
ক্তবনামূল্য

৭ কর্মক্তেবস

উপ-পক্তরচালক (প্রশাসন)
ব ান : ০২-৯৩৩০৯৫০
ইদর্ল: zohoramonsur2012t@gmail.com
সিকারী পক্তরচালক (প্রশাসন)
ব ান : ০২-9361832
ইদর্ল: mohammadali7707@gmail.com
পক্তরচালক (প্রশাসন ও অথ)ম
ব ান : ০২-৮৩০০২৬৪
ইদর্ল:directoradmin@bmet.org.bd
উপ-পক্তরচালক (বাদজর্ ও অথ)ম
ব ান : ০২-48316496
ইদর্ল: bmetit2018@gmail.com

নাগক্তরকদসবা (বক্তি মগর্ন শাখা):
ক্রঃনং

সেবার নাম

(১)

(২)
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েলীয় ও একক ক্তিসায়
ক্তবদেশগার্ী কর্ীদের
শ ছাড়পত্র এবং
বনহগমে
স্মার্ ম কাডম প্রোন।

সেবা প্রদান পদ্ধতি
(৩)

ক্তরক্রুটিাং এদজন্সীর ক্তনকর্ িদত ৪ নাং
কলাদর্ বক্তণ মত কাগজপত্র াচাই
বাছাইয়াদে সঠিক থাকদল ক্তিসাপ্রাক্তপ্ত
ম শাখা িদত স্মার্ ম কাডম
সাদপদক্ষ বক্তিগর্ন
প্রোন।

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাতি স্থান

সেবার মূল্য এবং
পতরয় াধ পদ্ধতি

সেবা প্রদায়নর
েময় েীমা

দাতয়ত্বপ্রাি কমমকিমা (নাম, পদতব,
স ান নম্বর ও ই-সমইল)

(৪)

(৫)

(৬)

(৭)

ম ও প্রদর্াকল)
• কল্যাণ ক্ত এবাং বীর্া ১-৩ কর্মক্তেবস পক্তরচালক (বক্তিগর্ন
ব
ান
:
02-৯৩৪২৪১৫
ক্তপ্রক্তর্য়ার্
bmetdemigration@yahoo.com
(3500+490) ক্ত িঃ
বাবে বর্ার্ 3990/সহকারী পনরোেক, নিইএমও, েট্টগ্রাম
র্াকা।
শ্রফাে- ০৩১/৭২০৮৮১
• স্মার্ ম কাডম ক্ত (একক
demochittagong@bmet.gov.bd
ও েলীয় বক্তি মগর্ন) :
সহকারী পনরোেক, নিইএমও, পাবো
কমী প্রনত- -২৫০/শ্রফাে-0731/65408
োকা
demopabna@gmail.com
demopabmna@bmet.gov.bd
• আয়কর ক্ত (েলীয়):
সহকারী পনরোেক, নিইএমও, রংপুর
শ্রফাে- ০৫২১/৬৫৪২৯
একক নিসার শ্রক্ষয়ত্র
ad.demorangpur@gmail.com
➢ অসতুাক্তয়ত ক্তিসাম শাখা ও ৭নাং কলাদর্ বক্তণ মত বজলা কর্মসাংস্থান
ক্তবএর্ইটির বক্তিগর্ন
demorangpur@bmet.gov.bd
৪০০/- র্াকা
ও জনশক্তি অক্ত স (ক্তডইএর্ও) সমূি।
সহকারী পনরোেক, নিইএমও, কুনমল্লা
➢ সতুাক্তয়ত ক্তিসাশ্রফাে- 081/65487
250/- োকা
democomilla@gmail.com
➢ শুধুমাত্র
সেৌতদ
democomilla@bmet.gov.bd
আরব এর ক্তিসার
সহকারী পনরোেক, নিইএমও, নসয়েে।
বক্ষদত্র ৫০০/- র্াকা
শ্রফাে- 0821/717534
দেীে নিসার শ্রক্ষয়ত্র
demosylhet@bmet.gov.bd
েক্ষ কর্ী - ১২০০/সহকারী পনরোেক, নিইএমও, য়র্ার।
র্াকা
শ্রফাে- 0421/66916
অেক্ষ কর্ী - ৮০০/demojessore@bmet.gov.bd
র্াকা
সহকারী পনরোেক, নিইএমও,
শ্রগাপােগঞ্জ।
শ্রফাে- 02-6685288
১. ক্তর/এদজন্সীর আদবেনপত্র
২. ক্তিসার কক্তপ
৩. চাকুরীর চুক্তিপত্র (প্রদ াজু বক্ষদত্র) সতুাক্তয়ত দর্াকক্তপ।
৪. কর্ীর ক্তনবন্ধন পদত্রর সতুাক্তয়ত দর্াকক্তপ।
৫. নবয়দর্গামী কমীর োকনর নেিেতা সংিান্ত নবষয়ে স্বীকার কয়র
নরক্রুটিং এয়জনন্স কর্তশক ৩০০/- (নতের্ত) োকার নন-জুক্তডক্তশয়াল
ষ্টুাদম্প অক্তিকারনার্া।
৬. র্ক্তিলা গৃিকর্ী ক্তিদসদব ক্তবদেশগার্ীর বক্ষদত্র বয়সসীর্া ২৫-৪০
বছর সাংক্রাে প্রর্াণক এবাং ববি অক্তিিাবদকর অনাপক্তি পত্র।
৭. ওয়েজ আে শাস শ কোণ তহনবয়ে জমাকৃত শ্রপ-অিশার (কোণ নফ
ও স্মার্ ম কাডম ক্ত ) এর মূে কনপ।
৮. সরকারী বকাষাগাদর নেধ শানরত শ্রকাি েম্বয়র জর্াকৃত উৎস
আেকর চালাদনর মূল কক্তপ।

demogopalganj@bmet.gov.bd

ক্রঃনং
(১)
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সেবার নাম
(২)

ব্যক্তিগত উদযাদগ
ক্তিসা সাংগ্রিকারী
ক্তবদেশগার্ী কর্ীদের
স্মার্ ম কাডম প্রোন।

অেোইয়ে নিসা াোই

সেবা প্রদান পদ্ধতি
(৩)

ব্যক্তিগত উদযাদগ ক্তবদেশগার্ী
কর্ীরক্তনকর্ িদত ৪ নাং কলাদর্ বক্তণ মত
কাগজপত্র াচাই বাছাইয়াদে সঠিক
ম শাখা িদত স্মার্ ম কাডম
থাকদল বক্তিগর্ন
প্রোন।

শ্রসৌনদ আরব, কাতার, বাহরাইে, নসঙ্গাপুর
ও সংযুি আরব আনমরায়তর নিসা
অেোইয়ের মাধ্যয়ম াোই করা হে।
এছাড়া শ্রসয়ক্ষয়ত্র নিসা াোই এযাপ্স গুগে
শ্রে শ্রস্টার শ্রেয়ক িাউেয়োি কয়র শ্রেো
াে।

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাতি স্থান

সেবার মূল্য এবং
পতরয় াধ পদ্ধতি

(৪)

(৫)

সেবা প্রদায়নর
েময় েীমা
(৬)

• কল্যাণ ক্ত এবাং বীর্া
ক্তপ্রক্তর্য়ার্
(3500+490) ক্ত িঃ
বাবে বর্ার্ 3990/র্াকা। (জন প্রক্তত)
স্মার্ ম কাডম ক্ত -২৫০/প্রবাসীকল্যাণ ব্যাাংকসি
তাক্তলকাভুি
ম
(ওদয়বসাইর্/বক্তিগর্ন
শাখায় তাক্তলকা পাওয়া
াদব) ব বকান সরকাক্তর
ব্যাাংদক পক্তরদশাি করা
ম শাখা ও ৭নাং কলাদর্ বক্তণ মত বজলা কর্মসাংস্থান াদব। র্দর্ম বগদজদর্ড
ক্তবএর্ইটির বক্তিগর্ন
ও জনশক্তি অক্ত স (ক্তডইএর্ও) সমূি।
কর্মকতমার প্রতুয়নপত্র
সরকারী/আিা
সরকাকরী/স্বায়ত্বশাক্তসত
সাংস্থায় কর্মকতমাদের
বক্ষদত্র সাংক্তিষ্ট
ক্তনদয়াগকতমা িদত
ক্তরক্তলজ অডমার বা
বপষনপত্র।
ওদয়জ অন মাস কল্যাণ
তিক্তবদল জর্াকৃত বপঅডমার(কল্যাণ ক্ত এবাং
স্মার্ ম কাডম ক্ত ) এর মূল
কক্তপ।

১ কর্মক্তেবস

নিসা এবং প্রয় াজয শ্রক্ষয়ত্র পাসয়পায়ে শ নিসা স্টযানপং এর পৃষ্ঠা
সংবনেত
কনপ।

১ কর্মক্তেবস

১. ব্যক্তির আদবেনপত্র
২. ক্তিসার কক্তপ
৩. চাকুরীর চুক্তিপত্র ( ক্তে থাদক)
৪. কর্ীর ক্তনবন্ধন পদত্রর সতুাক্তয়ত কক্তপ
৫. ৩০০/- (নতের্ত) োকার নন-জুক্তডক্তশয়াল ষ্টুাদম্প অক্তিারনার্া।
৬. বপশাজীবীদের বক্ষদত্র সরকারী/আিাসরকারী/স্বায়িশাক্তসত
সাংস্থায় কর্মরত নয় র্দর্ম বগদজদর্ড কর্মকতমার প্রতুয়ন পত্র।
৭. সরকারী/আিাসরকারী/স্বায়িশাক্তসত সাংস্থায় কর্মরতদের বক্ষদত্র
সাংক্তিষ্ট ক্তনদয়াগকতমা িদত ক্তরক্তলজ অডমার বা বপ্রষণ পত্র।
৮. ওয়েজ আে শাস শ কোণ তহনবয়ে জমাকৃত শ্রপ-অিশার (কোণ নফ
ও স্মার্ ম কাডম ক্ত ) এর মূে কনপ।

নবএমইটির ওয়েব সাইে-এ অেোইে নিসা াোই নেংক ও এযাপস।

নবোমূে

দাতয়ত্বপ্রাি কমমকিমা (নাম, পদতব,
স ান নম্বর ও ই-সমইল)
(৭)

ম ও প্রদর্াকল)
পক্তরচালক (বক্তিগর্ন
ব ান : 02-৯৩৪২৪১৫
bmetdemigration@yahoo.com
সহকারী পনরোেক, নিইএমও, েট্টগ্রাম
শ্রফাে- ০৩১/৭২০৮৮১
demochittagong@bmet.gov.bd
সহকারী পনরোেক, নিইএমও, পাবো
শ্রফাে-0731/65408
demopabna@gmail.com
demopabmna@bmet.gov.bd
সহকারী পনরোেক, নিইএমও, রংপুর
শ্রফাে- ০৫২১/৬৫৪২৯
ad.demorangpur@gmail.com
demorangpur@bmet.gov.bd
সহকারী পনরোেক, নিইএমও, কুনমল্লা
শ্রফাে- 081/65487
democomilla@gmail.com
democomilla@bmet.gov.bd
সহকারী পনরোেক, নিইএমও, নসয়েে।
শ্রফাে- 0821/717534
demosylhet@bmet.gov.bd
সহকারী পনরোেক, নিইএমও, য়র্ার।
শ্রফাে- 0421/66916
demojessore@bmet.gov.bd
সহকারী পনরোেক, নিইএমও, শ্রগাপােগঞ্জ।
শ্রফাে- 02-6685288
demogopalganj@bmet.gov.bd

1৯

প্রবাসী কর্ীদের উপর
ক্তনিমরশীল বপাষ্যদের
ক্তবদেশগর্দণর
অনাপক্তি পত্র (এনওক্তস)
প্রোন

এনওক্তস গ্রিদণ আগ্রিী বপাষ্যদের ক্তনকর্
িদত ৪ নাং কলাদর্ বক্তণ মত কাগজপত্র াচাই
ম শাখা
বাছাইয়াদে সঠিক থাকদল বক্তিগর্ন
বথদক এনওক্তসপ্রোন।

১. ক্তনি মাক্তরত আদবেন রর্
২. বপাষ্যদের পাসদপার্ ম ও ক্তিসা।
৩. কাক্তবননার্ার সতুাক্তয়ত কক্তপ(প্রদ াজু বক্ষদত্র))।
৪. জন্ম সনদের সতুাক্তয়ত কক্তপ (প্রদ াজু বক্ষদত্র))।
৫. প্রবাসী কর্ীর ক্তিসার সতুাক্তয়ত কক্তপ।
৬. চাকুরীর চুক্তিপদত্রর মূল কক্তপ ( ক্তে থাদক) এনওক্তস গ্রিণকাদল
উপস্থাপন করদত িদব।

ক্তবনামূল্য

১ কর্মক্তেবস

ম ও প্রদর্াকল)
পক্তরচালক (বক্তিগর্ন
ব ান : 02-৯৩৪২৪১৫
bmetdemigration@yahoo.com
সহকারী পনরোেক (নিইএমও) েট্টগ্রাম।
সহকারী পনরোেক, নিইএমও, নসয়েে।
সহকারী পনরোেক, নিইএমও, য়র্ার।
সহকারী পনরোেক, নিইএমও, রংপুর।
সহকারী পনরোেক, নিইএমও, কুনমল্লা।
সহকারী পনরোেক, নিইএমও, পাবো।
সহকারী পনরোেক, নিইএমও, শ্রগাপােগঞ্জ।

ম শাখা ও ৭নাং কলাদর্ বক্তণ মত বজলা কর্মসাংস্থান
ক্তবএর্ইটির বক্তিগর্ন
ও জনশক্তি অক্ত স (ক্তডইএর্ও) সমূি।

নাগক্তরকদসবা (কর্মসাংস্থান শাখা):
ক্রঃনং

সেবার নাম

সেবা প্রদান পদ্ধতি

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাতি স্থান

সেবার মূল্য এবং পতরয় াধ পদ্ধতি

সেবা প্রদায়নর
েময় েীমা

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

(৬)

ক্তবনামূল্য

৩০ কর্মক্তেবস

2০

ক্তরক্রুটিাং এদজন্সীর
ক্তবরুদি ক্তবদেশগার্ী/
নবয়দর্ ব রত/
প্রতাক্তরত কর্ীদের
অক্তিদ াগ ক্তনষ্পক্তি

অক্তিদ াগ প্রাক্তপ্ত সাদপদক্ষ তেে কক্তর্টি • র্িাপক্তরচালক, ক্তবএর্ইটি এর বরাবদর অক্তিদ াগকারীর
গঠন এবাং শুনানীর ব্যবস্থা গ্রিণ পূব মক
স্বব্যাখ্যাক্তয়ত আদবেন ও প্রর্ানক।
তথ্য প্রর্ানাক্তের ক্তিক্তিদত প্রদয়াজনীয় • নারী কর্ীদের ক্তবদশষ অক্তিদ াগ বসল কর্মসাংস্থান শাখায়
ব্যবস্থা গ্রিণ। এয়ক্ষয়ত্র নবএমইটি শ্রেয়ক
উপযুি প্রর্ানকসি োক্তখল করদত িদব।
মন্ত্রণােয়ে সুপানরর্ শ্রপ্ররণ করা হে; চূড়ান্ত
নসদ্ধান্ত মন্ত্রণােে শ্রেয়ক গৃহীত হে।

দাতয়ত্বপ্রাি কমমকিমা (নাম, পদতব,
স ান নম্বর ও ই-সমইল)
(৭)
পক্তরচালক (কর্মসাংস্থান)
ব ান : ০২-8300565
ইদর্ল:
bmetdirectoremployment@gmail.com
উর্ধ্শতে পনরসংখ্যাে কমশকতশা
ব ান : 02-৮৩০০৫৬৪
ইয়মইে: mrana24@yahoo.com

পক্তরসাংখ্যান কর্মকতমা
ব ান : 02-৮৩০০৫৪১
2১

র্ন্ত্রণালদয় নতুন
ক্তরক্রুটিাং এদজক্তন্সর
লাইদসন্স এর প্রস্তাব
বপ্ররণ

পছদের ০৩ টি নার্ এর র্দধ্য একটি
নার্ অনুদর্ােন প্রোন পূব মক ৪ নাং
কলাদর্ বক্তণ মত কাগজপত্রাক্তে াচাই
বাছাই এ সঠিক পাওয়া বগদল লাইদসন্স
প্রোদনর জন্য র্ন্ত্রণালদয় প্রস্তাব বপ্ররণ

আদবেনকারী/সকল পক্তরচালক/সকল অাংশীোদরর জীবন
বৃিাে, নাগক্তরকত্বসনে/জাতীয় পক্তরচয়পত্র/পাসদপাদর্ মর কক্তপ,
পুক্তলশ ক্তিয়াদরন্স (মূল কক্তপ), ব্যাাংক সলদিক্তন্স সনেসি ব্যাাংক
বের্দর্ন্ট(মূল কক্তপ), আয়কর প্রতুায়নসিক্তবগত ০২ বছদরর
ক্তরর্াণ ম ক্তববরণী (সাটি ম াইড কক্তপ)। প্রক্ততিাদনর নাদর্ বেড
লাইদসন্স। Declaration Letter, কর্মকতমা/কর্মচারীদের োক্তয়ত্ব
বন্টন/ ো র্ক্তডউল, অক্ত স িাড়ার চুক্তিপত্র,িাড়ার রক্তশে,
বল-আউর্ প্লান, ৩০০/-(ক্ততনশত) র্াকার নন-জুক্তডক্তশয়াল
ষ্টুাদম্প িল নার্া এবাংঅাংগীকারনার্া (মূল কক্তপ) এবং
নেধ শানরত ফরয়ম আয়বদে।
নবএমইটি কমশসংস্থাে র্াখা এবং নবএমইটির ওয়েব সাইে

আদবেন ক্ত =৫০০/এর প্রদ াজু িুার্=৭৫/লাইদসন্স ক্ত =৩,০০,০০০/এর প্রদ াজু িুার্ = ৪৫,০০০/জার্ানত
এ ক্তডআর ১৬,০০,০০০/বপ-অডমার- ৪,০০,০০০/-

6০ কর্মক্তেবস

ইয়মইে : mnasirrana24@yahoo.com
ক) পক্তরচালক (কর্মসাংস্থান)
ব ান : ০২-8300565
ইদর্ল:
bmetdirectoremployment@gmail.com
খ) উপ-পক্তরচালক (কর্মসাংস্থান)
ব ান : ০২-৮৩০০৫৪২
ইদর্ল: azadbulbul31@yahoo.com

ক্রঃনং
(১)

সেবার নাম
(২)

2২

ক্তরক্রুটিাং এদজক্তন্সর
লাইদসন্স নবায়ন
সাংক্রাে

2৩

ক্তরক্রুটিাং
এদজন্সীরঅক্ত স
স্থানােদরর অনুর্ক্তত
প্রোন

সেবা প্রদান পদ্ধতি

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাতি স্থান

(৩)

(৪)

আদবেনপত্র প্রাক্তপ্তর পর তেে কক্তর্টি
গঠন। উি কক্তর্টিতেে পূব মক
প্রক্ততদবেন োক্তখল এবাং কাগজপত্র
সঠিক পাওয়া বগদল র্ন্ত্রণালদয় প্রস্তাব
বপ্ররণ।

ক্তনি মাক্তরত রদর্ আদবেনপত্র, বেড লাইদসন্স ো র্ক্তডউদলর
মূল কক্তপ, অক্ত স িাড়ার চুক্তিপত্র, িাড়ার রক্তশে ইতুাক্তের
সতুাক্তয়ত দর্াকক্তপ, কর্ী বপ্ররদণর তথ্য, ক্তবগত পাঁচ বছদরর
কা মক্রর্ ক্তরক্রুটিাং এদজক্তন্স োক্তখল করদব।

সেবার মূল্য এবং পতরয় াধ পদ্ধতি
(৫)

আয়বদে নফ-২০০-,িযে-৩০০/-

সরকার কর্তমক ক্তনি মাক্তরত ক্ত
৩বছদরর জন্য ১,০০০০০/- র্াকা
ও ১৫% িুার্ = ১৫,০০০/- র্াকা
বপ-অডমাদরর র্াধ্যদর্ (বাাংলাদেশ
ব্যাাংক কর্তমক অনুদর্াক্তেত ব
নবএমইটি কমশসংস্থাে র্াখা এবং নবএমইটির ওয়েব সাইে
বকান ত ক্তসক্তল ব্যাাংক িদত)।
তেে কক্তর্টির প্রক্ততদবেন এবাং ক্তনি মাক্তরত রদর্ আদবেনপত্র, বেড লাইদসন্স ো র্ক্তডউল,
ক্তবনামূল্য
কাগজপত্র সঠিক পাওয়া বগদল অক্ত স িাড়ার চুক্তিপত্র, িাড়ার রক্তশে, বল-আউর্ প্লান ও
র্ন্ত্রণালদয় প্রস্তাব বপ্ররণ।
আসবাবপদত্রর তাক্তলকা (সতুাক্তয়ত দর্াকক্তপ) প্রদ াজু বক্ষদত্র
বরজুদলশন। ক্তরক্রুটিাং এদজক্তন্স োক্তখল করদব।
নবএমইটি কমশসংস্থাে র্াখা এবং নবএমইটির ওয়েব সাইে

সেবা প্রদায়নর
েময় েীমা

দাতয়ত্বপ্রাি কমমকিমা (নাম, পদতব,
স ান নম্বর ও ই-সমইল)

(৬)

(৭)

৩০ কর্মক্তেবস

৩০ কর্মক্তেবস

নাগররক দেবা (প্ররিক্ষণ পররচালনা িাখা):
ক্রঃনং
(১)

2৪

সেবার নাম
(২)

রবরিন্ন কাররগরর
প্ররিক্ষণ দকন্দ্র এবং
ইরিটিউট অব দ ররন
দটকননালরজ
(আইএ টি) প্ররিক্ষণ
ক সূম চী

সেবা প্রদান পদ্ধতি

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাতি স্থান

সেবার মূল্য এবং পতরয় াধ
পদ্ধতি

(৩)

(৪)

(৫)

৫৫টি দেনে রনম্নরূপ প্ররিক্ষণ প্রোন করা হয়। প্ররিক্ষণ • প্ররিক্ষণ েংক্রান্ত রবরিন্ন রলফনলট, ১। রেনপ্লা া-ইন-ইরিোঃ, ০২
ম
প্রোন করা হয়। দেেগুনলা হনলাোঃ
বছর দ য়ােী োটিরফনকট
বুকনলট, বাৎেররক রিক্ষা কযানলন্ডার
ইন দ ররন দেে ও
ইত্যারে। প্রারিস্থানোঃ েংরিি প্ররিক্ষণ
দ ররনোঃ রিপ দেপটি ও ফায়ার ফাইটিং, রিপ দফরিনকিন
এেএেরে
দিানকিনাল
প্ররত্ষ্ঠান ও রবএ ইটি’র ওনয়বোইট
এবং ওনয়রডং, দ ররন পাইপ রফটিং, দ ররন ইরিন ও
দকানে ম বাংলানেি কাররগরর
এবং দজলা,উপনজলা পর্ মানয় ৭০টি
দ কারনকযাল রফটার, রিপ রবরডং ড্রইং এবং অনটাকযাে।
রিক্ষা
দবােম
কর্তমক
টিটিরে ও আইএ টি (প্রনর্াজযত্া
রনর্ মাররত্ দকাে ম রফ ারন
অনুর্ায়ী)।
অনটান াবাইলোঃ অনটান কারনক্স, অনটান কারনক্স উইথ
রররেপ্ট এর
াধ্যন
অনটা ইনলকরেরিয়ান, অনটান কারনক্স উইথ ড্রাইরিং।
পররনিার্নর্াগ্য।
• েংরিি দেে রিরিক চারহো অনুর্ায়ী
রিক্ষাগত্ দর্াগ্যত্ার েনে।
রেরিলোঃ কারনপনরে, প্লারবং এন্ড পাইপ রফটিং, রেরিল
২। স্বল্প
দ য়ােী
দকানে ম
মাররত্
কনষ্ট্রাকিন, আরকমনটকচারাল ড্রাফটিং উইথ অনটাকযাে,
রবএ
ইটি
কর্তম
ক
রনর্
েংরিি টিটিরে ও আইএ টি।
িাটাররং (িীল/উে), রে বাইন্ডার, টাইলে রফকচার, দ িন,
দকাে ম রফ ারন রররেপ্ট এর
অনটাকযাে (২রে, ৩রে)।
াধ্যন পররনিার্নর্াগ্য।
দ কারনকযালোঃ ওনয়রডং এন্ড দফরিনকিন, আরকমনটকচারাল
এন্ড গ্যাে ওনয়রডং, টিগ এন্ড র গ ওনয়লরডং (৬রজ),
দ রিন টুলে অপানরিন, দ কারনকযাল রফটার, ড্রাফটিং
দ কারনকযাল, দজনানরল দ কারনক্স।

সেবা প্রদায়নর
েময় েীমা
(৬)

০৩ রেন দথনক ০৪
বছর পর্ মন্ত।

৩। রবরিন্ন উন্নয়ন েহনর্াগী
প্ররত্ষ্ঠান ও প্রকনল্পর
াধ্যন
পররচারলত্
দকানে মর
প্ররিক্ষাথীনের
রনকট হনত্ দকান দকাে ম রফ
গ্রহন করা হয় না, বরং
প্ররিক্ষাথীনেরনক রনর্ মাররত্
হানর ারেক রিরিনত্ বৃরি
প্রোন করা হয়।

ইনলকরেকযালোঃ ইনলকরেকযাল দ রিন দ ইননটননন্স,
ইনলকরেকযাল হাউজ ওয়াররং।
আইটিোঃ করিউটার অপানরিন, গ্রারফক্স রেজাইন।
ইনলকনোরনক্সোঃ কনরজউ ার ইনলকেরনক্স।
দররিজানরিন এন্ড এয়ারকরন্ডিরনং: দররিজানরিন এন্ড
এয়ারকরন্ডিরনং, োক্ট দফরিনকিন।

আরএ রজোঃ দড্রে দ রকং, প্যাটান ম দ রকং, াকমার দ রকং • প্ররিক্ষণ েংক্রান্ত

রবরিন্ন রলফনলট,

ঐ

েংরিি প্ররিক্ষণ

দাতয়ত্বপ্রাি কমমকিমা (নাম, পদতব,
স ান নম্বর ও ই-সমইল)
(৭)

েংরিি প্ররিক্ষণ প্ররত্ষ্ঠাননর
অধ্যক্ষ ( ন্ত্রণালয়/ রবএ ইটির
ওনয়বোইট)

ক্রঃনং

সেবার নাম

(১)

(২)

সেবা প্রদান পদ্ধতি
(৩)

এন্ড কাটিং, বুটিক/ব্লক বাটিক, সুইং অপানরিন, র ে
ম ে সুপারিাইজার, সুইং দ রিনারী
দলনিল গান ন্ট
দ ইননটন্যান্স, কয়ারলটি কন্ট্রল ম্যাননজন ন্ট, সুনয়টার এন্ড
রলংরকং দ রিন অপানরটর।

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাতি স্থান

সেবার মূল্য এবং পতরয় াধ
পদ্ধতি

(৪)

(৫)

সেবা প্রদায়নর
েময় েীমা

দাতয়ত্বপ্রাি কমমকিমা (নাম, পদতব,
স ান নম্বর ও ই-সমইল)

(৬)

(৭)

দকানে মর দ য়ানের
রিরিনত্

বুকনলট, বাৎেররক রিক্ষা কযানলন্ডার
ইত্যারে। প্রারিস্থানোঃ েংরিি প্ররিক্ষণ
প্ররত্ষ্ঠান ও রবএ ইটি’র ওনয়বোইট
এবং দজলা,উপনজলা পর্ মানয় ৭০টি
টিটিরে ও আইএ টি (প্রনর্াজযত্া
অনুর্ায়ী)।

অন্যান্যোঃ ফ্রুট এন্ড ফুে প্রনেরেং, প্লােটিক দটকননালরজ,
কযটাররং, হাউজরকরপং, দকয়াররগিার, দ াবাইল দফান
োরিমরেং, রবউটিরফনকিন, হযারন্ডক্রাফট।
• েংরিি দেে রিরিক চারহো অনুর্ায়ী
রিক্ষাগত্ দর্াগ্যত্ার েনে।
ল্াংগুনয়জ দকাে মোঃ দকাররয়ান ল্াংগুনয়জ, ইরপএে-দটারপক,
কযাননটারনজ ল্াংগুনয়জ, এরারবক ল্াংগুনয়জ, ইংরলি
েংরিি টিটিরে ও আইএ টি।
ল্াংগুনয়জ, জাপারনজ ল্াংগুনয়জ, রপ্র-রেপারোর দেরনং।
এছাড়া রবরিন্ন দেনে ৪ বছর দ য়ােী রেনপ্লা া, ২ বছর
দ য়ােী এেএেরে (নিানকিনাল) এবং ১ বছর দ য়ােী
প্ররিক্ষণ প্রোন কনর েনে প্রোন করা হয়।
১। ৬টি ইনরিটিউট অব দ ররন দটকননালজী’র াধ্যন ০৪
বছর দ য়ােী রেনপ্লা া-ইন-দ ররন/ রিপ রবরডং
ম
দটকননালজী ও ০২ বছর দ য়ােী োটিরফনকট
ইন
দ ররন দেনে প্ররিক্ষণ প্রোন।
২। ৭০ টি প্ররিক্ষণ প্ররত্ষ্ঠাননর নধ্য ৪৭ টি কাররগরর
প্ররিক্ষণ দকনন্দ্র ০২ বছর দ য়ােী এেএেরে দিানকিনাল
ও েকল প্ররিক্ষণ প্ররত্ষ্ঠানন স্বল্প দ য়ােী েক্ষত্া উন্নয়ন
দকানে ম প্ররিক্ষণ প্রোন।
৩। ৬১টি টিটিরেনত্ ড্রাইরিং প্ররিক্ষণ দকাে ম পররচালনা
করা হনে।
৪। ৩০টি টিটিরেনত্ জাপারনজ িাষা
০৭টি টিটিরেনত্ জাপারনজ িাষােহ দকয়াররগিার
১৮টি টিটিরেনত্ দকাররয়ান
০২টি টিটিরেনত্ চাইরনজ (কযান্টরনজ)
০১টি টিটিরেনত্ চাইরনজ (ম্যান্ডাররণ)
০২টি টিটিরেনত্ আরবী ও
০৯টি টিটিরেনত্ ইংনরজী িাষা প্ররিক্ষণ দকাে ম
পররচালনা করা হনে।
৫। দবেরকারী প্ররত্ষ্ঠাননর োনথ রপরপরপ’র াধ্যন েক্ষত্া
উন্নয়ন প্ররিক্ষণ পররচালনা।
৬। STEP, SEIP, B-SEP, Skills 21 প্রকনল্পর দকা- • প্ররিক্ষণ েংক্রান্ত

রবরিন্ন রলফনলট,

ঐ

েংরিি প্ররিক্ষণ

ক্রঃনং

সেবার নাম

(১)

(২)

25

26

রবনেিগা ী ক ীনের
জন্য রপ্র-রেপাচ মার
প্ররিক্ষণ

প্ররিক্ষাথীনের বৃরি
প্রোন

সেবা প্রদান পদ্ধতি
(৩)

পাট মনার রহনেনব প্ররিক্ষণ প্রোন।
৭। LG Butterfly ও রবএ ইটির দর্ৌথ উনযানগ
রবনক টিটিরে ঢাকা ও রবনকটিটিরে, চট্টগ্রান প্ররিক্ষণ
প্রোন।
৮। আইরেরব আরথ মক েহায়ত্ায় প্রকনল্পর আওত্ায় Dhaka
Technical Teachers Training Institute
(DTTTI) াধ্যন প্ররিক্ষকনের প্ররিক্ষণ।
৯। যুক্তরাজয রিরিক আন্তজমারত্ক েনোয়ন প্ররত্ষ্ঠান City
& Guilds এর কাররকুলা অনুেরনণ ৬টি টিটিরেনত্
(রবরজ টিটিরে ঢাকা, রবনক টিটিরে ঢাকা, দিখ
ফরজলাতুনন্নছ মুরজব রহলা টিটিরে, রবনক টিটিে
চট্টগ্রা , রেনলট টিটিরে ও রংপুর টিটিরে) প্ররিক্ষণ
প্রোন।
১০। রবএ ইটির আওত্ার্ীন প্ররিক্ষণ প্ররত্ষ্ঠানন ে ানজর
এরত্ ও দুস্থ ত্রুণ-ত্রুণীনের েক্ষত্া উন্নয়ন প্ররিক্ষণ প্রোন
ও ক েম ংস্থানন েহায়ত্া প্রোন।
১। ৭০ টি প্ররিক্ষণ প্ররত্ষ্ঠানন রবনেিগা ী ক ীনের
বাধ্যত্ামূলকিানব ০৩ রেননর রপ্র-রেপাচ মার প্ররিক্ষণ প্রোন।
২। গৃহক ম দপিায় হংকং ও ধ্যপ্রানচয গ নকারী রহলা
ক ীনের বাধ্যত্ামূলকিানব ৪১টি টিটিরেনত্ হাউজরকরপং
দেনে প্ররিক্ষণ প্রোন।

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাতি স্থান

সেবার মূল্য এবং পতরয় াধ
পদ্ধতি

(৪)

(৫)

বুকনলট, বাৎেররক রিক্ষা কযানলন্ডার
ইত্যারে। প্রারিস্থানোঃ েংরিি প্ররিক্ষণ
প্ররত্ষ্ঠান ও রবএ ইটি’র ওনয়বোইট
এবং দজলা,উপনজলা পর্ মানয় ৭০টি
টিটিরে
আইএ টি
(প্রনর্াজযত্া
অনুর্ায়ী)।

সেবা প্রদায়নর
েময় েীমা

দাতয়ত্বপ্রাি কমমকিমা (নাম, পদতব,
স ান নম্বর ও ই-সমইল)

(৬)

(৭)

দকানে মর দ য়ানের
রিরিনত্

• েংরিি দেে রিরিক চারহো অনুর্ায়ী
রিক্ষাগত্ দর্াগ্যত্ার েনে।
েংরিি টিটিরে ও আইএ টি।

প্ররিক্ষণ েংক্রান্ত
রবরিন্ন রলফনলট, েংরিি প্ররত্ষ্ঠান কর্তমক রনর্ মাররত্
বুকনলট, বাৎেররক রিক্ষা কযানলন্ডার প্ররিক্ষণ রফ ারন রররেপ্ট এর
ইত্যারে।
াধ্যন পররনিার্নর্াগ্য।

েংরিি টিটিরে ও আইএ টি এবং
রবএ ইটি’র ওনয়বোইট।
০৪ বছর দ য়ােী রেনপ্লা া-ইন-দ ররন/ রিপ রবরডং েংরিি প্ররিক্ষণ প্ররত্ষ্ঠান
প্রনর্াজয নয়।
ম
দটকননালজী, ০২ বছর দ য়ােী োটিরফনকট
ইন দ ররন দেে
এবং ০২ বছর দ য়ােী এেএেরে দিানকিনাল দকানে মর
প্ররিক্ষাথীনের বৃরি প্রোন।

০৩ রেন দথনক
০১ াের পর্ মন্ত।
(ন য়ােরিরিক)

েংরিি প্ররিক্ষণ প্ররত্ষ্ঠাননর
অধ্যক্ষ ( ন্ত্রণালয়/ রবএ ইটির
ওনয়বোইট)

েংরিি প্ররিক্ষণ
দকানে মর দ য়ানের
রিরিনত্

েংরিি প্ররিক্ষণ প্ররত্ষ্ঠাননর
অধ্যক্ষ

নাগররক দেবা (রব ানবন্দরস্থ প্রবােী কল্াণ দেস্ক):
ক্রঃনং

সেবার নাম

(১)

(২)
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ঢাকা, েট্টগ্রাম ও
নসয়েে আন্তজশানতক
নবমােবন্দয়র প্রবাসী
কোণ শ্রিক্স এর
মাধ্যয়ম নবয়দর্গামী
ও নবয়দর্ প্রতযাগত
এবং মৃত প্রবাসী
কমীয়দর সানব শক শ্রসবা

সেবা প্রদান পদ্ধতি

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাতি স্থান

(৩)

(৪)

১. নেরাপদ অনিবাসে নেনিতকরণ জানেোনত শ্ররাধ ও • কমীর ছাড়পত্র, নিসা, নবমাে টিয়কে
নবয়দর্গামী কমীয়দর প্রস্থাে ও আগময়ে সহােতা ও পরামর্শ
এবং এোরওয়েজ নবে ইতযানদ।
প্রদাে, সািশার নেংয়কর মাধ্যয়ম তথ্য াোই।
• ঢাকা, েট্টগ্রাম ও নসয়েে আন্তজশানতক
২. (ক) ছুটিয়ত এয়স পূণরাে শ্রসৌনদ আরবগামী কমীয়দর
নবমােবন্দয়র প্রবাসী কোণ শ্রিক্স।
নিসার শ্রমোদ/পূণগময়ের তানরখ অেোইয়ে াোই পূব শক
সতযােে।
• কমীর পাসয়পাে শ, মৃত্যযজনেত তথ্য ও
িকুয়মন্টস নবমাে টিয়কে ও
(খ) কমশসংস্থাে নিসাে নবয়দর্গামী কমীয়দর নবএমইটি
আনুষংনগক ববধ কাগজপত্র ও ওোনরর্
কর্তক প্রদি স্মাে শ কাি াোই ও সতযােে।
সেদ। প্রয় াজয শ্রক্ষয়ত্র পাওোর অব
এেনে শ।
(গ) নবয়দর্ হয়ত নে শানতত/নেপীনড়ত/প্রতানরত হয়ে 01
বছয়রর ময়ধ্য শ্রফরত োরী কমীয়দর আনে শক সহােতা
নহয়সয়ব েগদ 5,000/- (পাঁে হাজার) োকা প্রদাে।
(ঘ) আগমেী অসুস্থ কমীয়দর পনরবায়রর কায়ছ হস্তান্তর ও
অবস্থা নবয়বেোে এম্বুয়েন্সয় ায়গ হাসপাতায়ে শ্রপৌছায়ো ও
নেনকৎসার ব্যবস্থা করা।
৩. মৃতয়দহ হস্তান্তর ও শ্রেক প্রদাে কা শিম- োর্ আেেয়ের
াবতীে তথ্যসহ শ্রেক গ্রহয়ণর নেনমি প্রয়োজেীে
কাগজপয়ত্রর নবষয়ে মৃয়তর পনরবারয়ক শ্রেনেয়ফাে মারফত
অবনহতকরণ, কায়গাশ র্াখা হয়ত ওোনরর্য়দর কায়ছ মৃতয়দহ
হস্তান্তয়র, সহােতা প্রদাে, প্রবাসী কোণ শ্রিক্স হয়ত োর্
পনরবহে ও দাফে খরে বাবদ ৩৫,০০০/- (পঁেনত্রর্ হাজার)
োকার শ্রেক প্রদাে। পরবতীয়ত আনে শক অনুদাে নহয়সয়ব
আয়রা 3,00,000/- (নতে েক্ষ) োকা প্রদায়ের নেনমি
ইআরনপয়ত ফাইে শ্রপ্ররণ।

সেবার মূল্য এবং
পতরয় াধ পদ্ধতি
(৫)

ক্তবনামূল্য

সেবা প্রদায়নর
েময় েীমা

দাতয়ত্বপ্রাি কমমকিমা (নাম, পদতব,
স ান নম্বর ও ই-সমইল)

(৬)

(৭)

তাৎক্ষনণক শ্রেয়ক ০১ নদে
(প্রয় াজযতা অনু ােী)

সহকারী পনরোেক,
প্রবাসী কোণ শ্রিক্স,
হ রত র্াহজাোে আন্তজশানতক
নবমােবন্দর, ঢাকা।
ব ান : ০২-৮৩০০৫৪২
ইদর্ল: welfaredesk@gmail.com
সহকারী পনরোেক, প্রবাসী
কোণ শ্রিক্স, র্াহ আমােত
আন্তজশানতক নবমােবন্দর, েট্টগ্রাম।
ব ান : 031-2500957
ইদর্ল: pkdctg@gmail.com
সহকারী পনরোেক,
প্রবাসী কোণ শ্রিক্স,
এমএনজ ওসমােী আন্তজশানতক
নবমােবন্দর, নসয়েে।
ব ান : 01558277904
ইদর্ল: pkdsylhet@gmail.com

অক্তিদ াগ ব্যবস্থাপনা পিক্তত (GRS):
বসবা প্রাক্তপ্তদত অসন্তুষ্ট িদল োক্তয়ত্বপ্রাপ্ত কর্মকতমার সদি ব াগাদ াগ করুন। ক্ততক্তন সর্ািান ক্তেদত ব্যথ ম িদল ক্তনদনাি পিক্ততদত ব াগাদ াগ কদর আপনার সর্স্যা অবক্তিত করুন।
ি. েং
ক)

কখে শ্র াগায় াগ করয়বে
োক্তয়ত্ব প্রাপ্ত কর্মকতমা সর্ািান ক্তেদত ব্যথ ম
িদল

কার সয়ঙ্গ শ্র াগায় াগ করয়বে
অনিয় াগ নেস্পনি কমশকতশা
(অনেক)

খ)

অনিয় াগ নেস্পনি কমশকতশা নেনদ শষ্ট সময়ে
সমাধাে নদয়ত ো পারয়ে

আনপে কমশকতশা

আনপে কমশকতশা নেনদ শষ্ট সময়ে সমাধাে
নদয়ত ো পারয়ে

মনন্ত্রপনরষদ নবিায়গর অনিয় াগ
ব্যবস্থাপো শ্রসে

গ)

শ্র াগায় ায়গর ঠিকাো
নি এম আনতকুর রহমাে
পক্তরচালক (প্রশাসন ও অথ ম)
ব ান: ০২-৮৩০০২৬৪
ইদর্ল: directoradmin@bmet.org.bd
ওয়েব শ্রপাে শাে: প্রনতষ্ঠায়ের ওয়েব শ্রপাে শায়ের GRS নেংক
শ্রমাোঃ র্হীদুে আেম(এেনিনস), অনতনরি সনেব
প্রবাসী কোণ ও ববয়দনর্ক কমশসংস্থাে মন্ত্রণােে
শ্রফাে: ৪১০৩০২২৪
সমাবাইল: ০১৮১৭৩১৯৫৫০
ইদর্ল: adsadmin@probashi.gov.bd
ওয়েব শ্রপাে শাে: প্রনতষ্ঠায়ের ওয়েব শ্রপাে শায়ের GRS নেংক
অনিয় াগ গ্রহণ শ্রকন্দ্র
৫েং শ্রগইে, বাংোয়দর্ সনেবােে, ঢাকা
ওয়েব: www.grs.gov.bd

আপনার কাদছ আর্াদের প্রতুাশা
ি. েং
1।
2।
3।
4।
5।
6।

প্রনতশ্রুত/কানিত শ্রসবা প্রানির েয়ক্ষয করণীে
নেধ শানরত ফরয়ম সম্পূণ শিায়ব পূরণকৃত আয়বদে জমা প্রদাে
সঠিক মাধ্যয়ম ও রনর্য়দর নবপরীয়ত প্রয়োজেীে নফস পনরয়র্াধ করা
সাক্ষায়তর জন্য নেধ শানরত সময়ের পূয়ব শই উপনস্থত োকা
শ্রসবা প্রদায়ের নেধ শানরক পদ্ধনত অনুসরণ করা
োনহত কাগজপত্রানদ সঠিকিয়ব দানখে
মধ্যস্বত্বয়িাগীর দ্বারস্থ ো হওো।

নেষ্পনির সমেসীমা
০৩ (নতে) মাস

০১ (এক) মাস

০৩ (নতে) মাস

