
সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতির কাঠাম া 

ক্রত ক সেবার না  সেবা প্রদামনর 

েমব বাচ্চ ে য় 

প্রময়াজনীয় কাজপত্র   

 

প্রময়াজনীয় কাজপত্র /  

আমবদন ফ ব 

 প্রাতি স্থান 

সেবামূল্য এবং পতরম াধ 

পদ্ধতি 

 াখার না েহ দাতয়ত্বপ্রাি 

ক বকিবার পদতব,রু  নম্বর, 

সজলা/উপমজলার 

সকাড,অতফতেয়াল সেতলমফান ও 

ইম ইল 

উর্ধ্বিন ক বকিবার 

পদতব,রু  নম্বর, 

সজলা/উপমজলার সকাডেহ 

অতফতেয়াল সেতলমফান ও 

ইম ইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১. বহুমুখী পােপণ্য 

তিরীর প্রত ক্ষমের 

না : 

ক) দক্ষিা উন্নয়ন 

প্রত ক্ষে  

খ) উচ্চ দক্ষিা উন্নয়ন 

প্রত ক্ষে  

গ) পমণ্যর উৎপাদন 

খরচ/মূল্য তনধ বারে 

প্রত ক্ষে  

ঘ)  ামকবটং প্রত ক্ষে  

ঙ) তডজাইন প্রত ক্ষে  

চ) পমণ্যর গুেগি ান 

উন্নয়ন প্রত ক্ষে  

(ছ) ডাতয়ং এন্ড 

তফতনত ং প্রত ক্ষে  

েরকারী ছুটর তদন 

ব্যিীি প্রতিতদন 

েকাল ৯.০০ ো 

সেমক তবকাল ৫.০০ 

ো পর্ বন্ত। 

প্রময়াজনীয় কাজপত্র   

প্রতিট প্রত ক্ষমের জন্য 

(১) তনধ বাতরি ফর ; 

(২) ০১ কতপ পােমপাে ব োইজ 

ছতব।  

(৩) জািীয় পতরচয়পমত্রর 

ফমোকতপ। 

(৪) এে এে তে 

োট বতফমকমের ফমোকতপ। 

 

 

১। সজতডতপতে  

   ১৪৫,  তনপুতরপাড়া, 

   সিজগাঁও ঢাকা। 

 

২। সজইএেতে , ঢাকা   

 ১৪৫,  তনপুতরপাড়া, সিজগাঁও,   

ঢাকা। 

 

৩। সজইএেতে, নরতেংদী 

   িাঁি প্রত ক্ষে ইন্সটেউে, 

   োমহপ্রিাপ, নরতেংদী। 

 

৪। সজইএেতে, রংপুর 

   ৩৯, লালকুটম াড়, ধাপ, 

   রংপুর। 

৫। সজইএেতে, র্ম ার 

   স মহরুন তিলা, 

   নীলরিনধর সরাড, 

   চারখাম্বার স াড়, র্ম ার। 

 

৬। সজইএেতে, চট্টগ্রা  

   ৯৯, োত্তার সচম্বার, 

   আগ্রাবাদ, চট্টগ্রা  

 

৭। সজইএেতে, োঙ্গাইল 

   আকুরোকুর পাড়া 

   কালীবাড়ী োঙ্গাইল। 

 

৮। সজইএেতে , জা ালপুর  

তনউ হাতববুর রহ ান  ামকবে বড় 

 েতজদ সরাড, ি ালিলা, 

জা ালপুর-২০০০। 

সেবা মূল্যঃ  

প্রত ক্ষমের তফ ১০০/ (এক ি 

োকা) তদন তহমেমব প্রমর্াজয 

হমব। 

 

পতরম াধ পদ্ধতিঃ 

প্রত ক্ষমের আমবদন পমত্রর 

োমে তফ জ া তদমি হমব। 

১। সজতডতপতে  

   ১৪৫,  তনপুতরপাড়া, 

   সিজগাঁও ঢাকা। 

২। সজইএেতে , ঢাকা     

 স াঃ ইেতিয়াক আহমেদ 

পদতব-সেন্টার ইন-চাজব 

১৪৫.  তনপুরীপাড়া,সিজগাঁও, 

 ঢাকা-১২১৫ 

সফান: +৮৮০১৯১১৯৬৭৭৪৯ 

ইম ইল: 

jesc_dhaka@jdpc.gov.bd 

info@jdpc.gov.bd 

৩। সজইএেতে, নরতেংদী 

স াঃ  ামজদুল ইেলা  

পদতব-সেন্টার ইন চাজব  

িাঁি প্রত ক্ষে ইন্সটেউে,  

 োমহপ্রিাপ, নরতেংদী। 

jesc_norshindi@jdpc.gov.bd 

৪। সজইএেতে, রংপুর 

স াঃ স মহর হুোইন 

েম্প্রোরে ও তবপেন েহকারী  

৩৯, লালকুটম াড়, ধাপ, 

 রংপুর। 

সফান:০১৭১৬৩২৩৫১১ 

jesc_rangpur@jdpc.gov.bd 

৫। সজইএেতে, র্ম ার 

স াঃ ইউসুফ আলী বাবলু 

সেন্টার ইন-চাজব 

 স মহরুন তিলা,  নীলরিনধর সরাড, 

   চারখাম্বার স াড়, র্ম ার। 

jesc_jashor@jdpc.gov.bd 

সফান- ০১৭১১ ৪১৮৬২ 

না ; স াঃ জাহাঙ্গীর 

আল । 

পদতব: প্রযুতি গমবষো ও 

প্রত ক্ষে তনব বাহী। 

রু  নম্বর-৩১২, 

১৪৫. তনপুরীপাড়া 

সিজগাঁও, ঢাকা-১২১৫ 

সফান: 

+৮৮০১৭১১৪৪০৫৭৬ 

ইম ইল: 

info@jdpc.gov.bd 

trte@jdpc.gov.bd 

janbipul@gmail.com 

mailto:info@jdpc.gov.bd
mailto:jesc_norshindi@jdpc.gov.bd
mailto:jesc_jashor@jdpc.gov.bd
mailto:info@jdpc.gov.bd
mailto:trte@jdpc.gov.bd


৬। সজইএেতে, চট্টগ্রা  

গাজী  স াঃ ফতেউল আল  

সেন্টার ইন-চাজব 

 ৯৯, োত্তার সচম্বার, 

   আগ্রাবাদ, চট্টগ্রা  

jesc_chittagonj@jdpc.gov.bd 

সফান-০১৭১১৩০৪১২২ 

 

৭। সজইএেতে, োঙ্গাইল 

স াঃ খন্দকার স া াররফ সহামেন 

মৃদুল 

সেন্টার ইন-চাজব 

আকুরোকুর পাড়া  কালীবাড়ী 

োঙ্গাইল। স াবাই-০১৭১২০৮২৪১২ 

jesc_tangail@jdpc.gov.bd 

 

৮। সজইএেতে , জা ালপুর  

স াঃ তদদারুল হক 

সেন্টার ইন-চাজব 

তনউ হাতববুর রহ ান  ামকবে 

(িালুকদার  ামকবে েংলগ্ন),বড় 

 েতজদ সরাড, ি ালিলা, 

জা ালপুর-২০০০। 

jesc_jamalpur@jdpc.gov.bd 

সফান-০১৭২৩৮৬৭৩১৩ 

০২. বহুমুখী পােপমণ্যর 

স লা ও প্রদ বেী 

আময়াজন: 

(ক) সজতডতপতে 

আময়াতজি একক 

স লা। 

(খ) অন্যান্য েংস্থা 

আময়াতজি স লায় 

অং গ্রহন/সর্ৌে স লা 

 

সজতডতপতে’র 

ওময়বোইে সেমক বা 

েরােতর সজতডতপতে 

সেমক স লার ৭(োি) 

তদন আমগ  

জানার্ামব। 

প্রতিট স লার জন্য 

প্রময়াজনীয় কাজপত্রেমুহ:  

(১)সজতডতপতের তনবতিি 

উমযািা হমি হমব। 

(২) সরতজমে ন ফর  

(৩) ০১ কতপ পােমপাে ব োইজ 

ছতব 

(৪) জািীয় পতরচয় পমত্রর 

ফমোকতপ 

(৫) সেড লাইমেন্স এর কতপ 

 

স লার ফর  সজতডতপতে’র 

ওময়বোইে সেমক বা েরােতর 

সজতডতপতে অতফে সেমক 

েংগ্রহ করা র্ামব। 

 

 

 সজতডতপতে কর্তবক স লায় 

অং গ্রহমনর  তনধ বাতরি তফ  

পতরম ামধর  াধ্যম  স লায় 

অং  গ্রহন করমি পারমব। 

 না ; স াঃ স াজাতহদুল 

ইেলা । 

পদতব- তনেতরং এন্ড 

এক্সমেন ন এতক্সতকউটি। 

রু  নম্বর-৩১৫, 

১৪৫. 

 তনপুরীপাড়া,সিজগাঁও, 

ঢাকা-১২১৫ 

সফান: 

+৮৮০১৭৫৭১১১৫৬৭ 

ইম ইল: 

info@jdpc.gov.bd 

mailto:jesc_chittagonj@jdpc.gov.bd
mailto:jesc_tangail@jdpc.gov.bd
mailto:jesc_jamalpur@jdpc.gov.bd
mailto:info@jdpc.gov.bd


 

০৩ কাঁচা াল ব্যাংমকর 

 াধ্যম  বহুমুখী 

পােপমণ্যর কাঁচা াল 

(সুিা, সফতিক্স 

ইিযাতদ)  েরবরাহ: 

বহুমুখী পােপণ্য 

উৎপাদনকারী ক্ষুদ্র 

উমযািামদর 

সুলিমূমল্য এবং 

েহমজ কাঁচা াল 

েরবরামহর উমযমে 

ঢাকা এবং রংপুমর 

সজতডতপতে’র দুট 

কাঁচা াল ব্যাংক 

রময়মছ। 

েরকারী ছুটর তদন 

ব্যিীি প্রতিতদন 

েকাল ৯.০০ ো 

সেমক তবকাল ৫.০০ 

ো পর্ বন্ত। 

আগ্রহী প্রােী সর্ সকান ব্যাতি। 

 

কাঁচা াল ব্যাংক সেমক সর্ সকান 

ব্যাতি নগদ মূল্য পতরম ামধর 

 াধ্যম  পােপমণ্যর কাঁচা াল ক্রয় 

করমি পারমব।কাঁচা াল ব্যাংমক 

সক্রিার চাতহদা অনুর্ায়ী কাঁচা াল 

 জুদ োকমল িাৎক্ষতনক েরবরাহ 

করা হয় এবং না োকমল নুযনি  

ে ময়র  মধ্য েরবরাহ করার সচষ্টা 

করা হয়। 

স্থান: ১। সজইএেতে ঢাকা 

   ১৪৫,  তনপুতরপাড়া, 

   সিজগাঁও ঢাকা। 

 

 

২। সজইএেতে  রংপুর 

   ৩৯, লালকুটম াড়, ধাপ, 

   রংপুর। 

নগদ মূল্য পতরম ামধর  াধ্যম   

পােপমণ্যর কাঁচা াল ক্রয় 

করমি পারমব। 

  

স াঃ ইেতিয়াক আহমেদ 

পদতব-সেন্টার ইন-চাজব 

সজইএেতে ঢাকা 

১৪৫.  তনপুরীপাড়া,সিজগাঁও, 

 ঢাকা-১২১৫ 

সফান: +৮৮০১৯১১৯৬৭৭৪৯ 

ইম ইল: 

info@jdpc.gov.bd 
 

 

সজইএেতে রংপুর 

স াঃ স মহর হুোইন 

েম্প্রোরে ও তবপেন েহকারী  

৩৯, লালকুটম াড়, ধাপ, 

 রংপুর। 

সফান:০১৭১৬৩২৩৫১১ 

স াঃ  ঈনুল হক 

পদতব-পতরচালক (তপ এ  

আই) 

সজইএেতে ঢাকা 

১৪৫. 

 তনপুরীপাড়া,সিজগাঁও, 

ঢাকা-১২১৫ 

সফান: 

+৮৮০১৯১১৯৬৭৭৪৯ 

ইম ইল: 

info@jdpc.gov.bd 

 

 

 

 

mailto:info@jdpc.gov.bd
mailto:info@jdpc.gov.bd

