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১. সবন  সভন : 

   সবন :  সনযাদ  াসবফাসন লনলচিতকযণণয রণযয প্রফাী কল্যাণ ব্াাংকণক আস্থায প্রতীক লণণফ প্রসতষ্ঠাকযণ।  

   সভন :  তথ্য প্রযুসি ব্ফহাজযয ভাধ্যজভ ব্য় সাশ্রয়ী ন্থায় সনযাজদ   দ্রুততায সজে সফজদ থথজক থযসভজর্ন্স রপ্রযণণ সহায়তা প্রদান এফাং সফজদগাভী  লফণদ থপযত কভীজদয সহে জতট স্বল্পসভজয় Ô াসবফাসন ঋণ’  Ôপুনফ টাসন ঋণ’ প্রদান। 

রলাগানঃ “রদণ  প্রফাণ, আনাযই াণ”। 

২.১) নাগসযক থসফা : 

ক্রভ থসফায নাভ থসফা প্রদান দ্ধসত 

 

প্রজয়ােনীয় কাগেত্র 

এফাং প্রাসিস্থান 

থসফায মূল্য এফাং 

সযজাধ দ্ধসত 

থসফা প্রদাজনয 

সভয়সীভা 

দাসয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা  

(নাভ, দসফ, থপান এফাং াআ-থভাআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. ঋণ কাম যক্রভ  ১. ফলণ যত রফা াংক্রান্ত নীলতভারা প্রণয়ন, বৃদায়তন ঋণণয প্রস্তাফ 

অনুণভাদন প্রলক্রয়াকযণ, সুদ ভকুপ এফাং ফাস্তফায়ণন লনয়লভতবাণফ 

তদাযলক াংক্রান্ত কাম যাফরী প্রধান কাম যারণয়য ঋণ  াসিভ 

লডাট যণভন্ট কর্তযক ম্পাদন কযা য়।   

২.  ফসণ টত থসফা সাংক্রান্ত তথ্য াখা ম টাজয়য থসফা প্রদান প্রসতশ্রুসতজত 

সাংকসরত যজয়জে।   

৩. লটিণেন িাট যায ণয়ফ লরাংক: 

http://www.pkb.gov.bd/site/office_citizen_cha

rter/35d235a0-1336-4b71-8143-

da00a6fb515c/%E0%A6%B8 

 

 

--- লফনামূণল্য --- েনাফ রভাঃ ারুন অয যীদ 

উভাব্ফস্থাক  লফবাগীয় প্রধান 

ঋণ  াসিভ লডাট যরভন্ট  

রপানঃ 01716-834980 

ই-রভইর: 

migration@pkb.gov.bd 

২. আভনত াংযযণ  

 

 

১. ফলণ যত রফা াংক্রান্ত নীলতভারা প্রণয়ন, লফলবন্ন দপ্তয/াংস্থায াণথ 

চুলি ম্পাদন এফাং ফাস্তফায়ণন লনয়লভতবাণফ তদাযলক াংক্রান্ত 

কাম যাফরী প্রধান কাম যারণয়য াখা লযিারন, লনয়ন্ত্রণ  ব্ফা উন্নয়ন 

লডাট যণভন্ট কর্তযক ম্পাদন কযা য়।   

২.  ফসণ টত থসফা সাংক্রান্ত তথ্য াখা ম টাজয়য থসফা প্রদান প্রসতশ্রুসতজত 

সাংকসরত যজয়জে।   

৩. ণয়ফ লরাংক: 

http://www.pkb.gov.bd/site/office_citizen_cha

rter/35d235a0-1336-4b71-8143-

da00a6fb515c/%E0%A6%B8 

 
 

--- 

 

লফনামূণল্য --- েনাফ রভাাম্মদ ভলপজুর ইরাভ 

উভাব্ফস্থাক  লফবাগীয় প্রধান 

াখা লযিারন, লনয়ন্ত্রণ  ব্ফা উন্নয়ন 

লডাট যণভন্ট 

রপানঃ 01925-514464 

ই-রভইর: 

bcd.pkb@gmail.com 

৩. রযলভণটন্স/অথ য স্থানান্তয  

 

 

১. নীলতভারা প্রণয়ন, রযলভণটন্স াংললষ্ট লফলবন্ন প্রলতষ্ঠাণনয াণথ চুলি 

--- লফনামূণল্য --- েনাফ ইস্কান্দায াযণবে 

উভাব্ফস্থাক  লফবাগীয় প্রধান 

http://www.pkb.gov.bd/site/office_citizen_charter/35d235a0-1336-4b71-8143-da00a6fb515c/%E0%A6%B8
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ম্পাদন এফাং ফাস্তফায়ণন লনয়লভতবাণফ তদাযলক াংক্রান্ত কাম যাফরী 

প্রধান কাম যারণয়য পজযন থযসভজর্ন্স সিার্ টজভন্ট  কর্তযক ম্পাদন কযা 

য়।   

২.  ফসণ টত থসফা সাংক্রান্ত তথ্য াখা ম টাজয়য থসফা প্রদান প্রসতশ্রুসতজত 

সাংকসরত যজয়জে।   

৩. ণয়ফ লরাংক: 

http://www.pkb.gov.bd/site/office_citizen_cha

rter/35d235a0-1336-4b71-8143-

da00a6fb515c/%E0%A6%B8 

 
 

থকন্দ্রীয় সহসাফ, াথ ট এন্ড থযসভজর্ন্স 

সিার্ টজভন্ট  

রপানঃ 01613-383838 

ই-রভইর: 

remittance@pkb.gov.bd 

৪. তথ্য প্রমৄলিয আতায় রফা  ১. ফলণ যত রফা াংক্রান্ত নীলতভারা প্রণয়ন, লফলবন্ন দপ্তয/াংস্থায াণথ 

চুলি ম্পাদন এফাং ফাস্তফায়ণন লনয়লভতবাণফ তদাযলক াংক্রান্ত 

কাম যাফরী প্রধান কাম যারণয়য াখা লযিারন, লনয়ন্ত্রণ  ব্ফা উন্নয়ন 

লডাট যণভন্ট, াঅাআটি সসজেভস সিার্ টজভন্ট, াঅাআটি াাজযনস 

সিার্ টজভন্ট কর্তযক ম্পাদন কযা য়।  

২.  ফসণ টত থসফা সাংক্রান্ত তথ্য াখা ম টাজয়য থসফা প্রদান প্রসতশ্রুসতজত 

সাংকসরত যজয়জে।   

৩. ণয়ফ লরাংক: 

http://www.pkb.gov.bd/site/office_citizen_cha

rter/35d235a0-1336-4b71-8143-

da00a6fb515c/%E0%A6%B8 

 
 

--- লফনামূণল্য --- েনাফ রভাাম্মদ ভলপজুর ইরাভ 

উভাব্ফস্থাক  লফবাগীয় প্রধান 

াখা লযিারন, লনয়ন্ত্রণ  ব্ফা উন্নয়ন 

লডাট যণভন্ট 

রপানঃ 01925-514464 

ই-রভইর: 

bcd.pkb@gmail.com 

 

েনাফ ইস্কান্দায াযণবে 

উভাব্ফস্থাক  লফবাগীয় প্রধান 

াঅাআটি সসজেভস এন্ড এভাঅাআএস 

সিার্ টজভন্ট 

রপানঃ 01613-383838 

ই-রভইর:   

itsystems@pkb.gov.bd 

 

েনাফ ইস্কান্দায াযণবে 

উভাব্ফস্থাক  লফবাগীয় প্রধান 

াঅাআটি াাজযন এন্ড সিএপএস 

সিার্ টজভন্ট  

রপানঃ 01613-383838 

ই-রভইর: hoitoperations@ 

pkb.gov.bd 
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২.২) প্রালতষ্ঠলনক থসফা : 

ক্রভ থসফায নাভ থসফা প্রদান দ্ধসত 

 

প্রজয়ােনীয় কাগেত্র 

এফাং প্রাসিস্থান 

থসফায মূল্য এফাং 

সযজাধ দ্ধসত 

থসফা প্রদাজনয 

সভয়সীভা 

দাসয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা  

(নাভ, দসফ, থপান এফাং াআ-থভাআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০১ তথ্য প্রদান ১. তথ্য অলধকায আইন ২০০৯ অনুমায়ী তথ্য প্রালপ্তয েন্য লনধ যালযত 

পযণভ আণফদন ত্য প্রালপ্ত াণণয িালদা অনুমায়ী তথ্য প্রদান।  

২.  প্রকাণমাগ্য তথ্য স্বতঃপ্রণণালদতবাণফ প্রকাণয ভাধ্যণভ তথ্য প্রদান।    
 

--- --- লনণদ যনা ণে 

উণেলখত ভণয়য 

ভণধ্য 

েনাফ রভাাম্মাদ কাভার রাণন 

ললনয়য লপ্রলন্সার অলপায 

রফাড য লিফ  েনাংণমাগ কভ যকতযা 

রপানঃ 01552-382200 

ই-রভইর: 

kamal.pkb007@yahoo.co

m 

০২ যকাণযয ণয প্রদত্ত রফা  ১. গণপ্রোতন্ত্রী ফাাংরাণদ যকাণযয লনণদ যনা অনুমায়ী রফা প্রদাণনয 

েন্য ভাঠ ম যাণয় লনণদ যনা/লযে োযী তদাযলককযণ।   

২.  লফদ্যভান থসফা সাংক্রান্ত লফস্তালযত তথ্য াখা ম টাজয়য থসফা প্রদান 

প্রসতশ্রুসতজত সাংকসরত যজয়জে।   

ণয়ফ লরাংক: 

http://www.pkb.gov.bd/site/office_citizen_cha

rter/35d235a0-1336-4b71-8143-

da00a6fb515c/%E0%A6%B8 

 
 

--- লফনামূণল্য ণে উলেলখত 

ভণয়য ভণধ্য 

লনণদ যনা াংললষ্ট লফবাণগয 

উভাব্ফস্থাক, প্রধান কাম যারয়।  

০৩ ফাাংরাণদ ব্াাংক, োতীয় াংদ, আলথ যক প্রলতষ্ঠান 

লফবাগ, প্রফাী কল্যাণ  বফণদলক কভ যাংস্থান 

ভন্ত্রণারয় অন্যান্য প্রলতষ্ঠাণনয িালত তথ্যালদ 

প্রদান  

১. ণে িালত ছক/লনণদ যনায আণরাণক তথ্য প্রদান কযা।    
 

--- লফনামূণল্য ণে উলেলখত 

ভণয়য ভণধ্য 

লনণদ যনা াংললষ্ট লফবাণগয 

উভাব্ফস্থাক, প্রধান কাম যারয়।  

mailto:kamal.pkb007@yahoo.com
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০৪ োতীয় লযিয়ণেয তথ্য/উাত্ত মািাই লপ, বযাট, 

উৎণ কয. আফগাযী ল্ক, িারাণনয টাকা যকালয  

রকালাগাণয েভা কযা।  

িারাণনয ভাধ্যণভ  --- লফনামূণল্য প্রলতভাণয রণল েনাফ ইস্কান্দায াযণবে 

উভাব্ফস্থাক  লফবাগীয় প্রধান 

থকন্দ্রীয় সহসাফ, াথ ট এন্ড থযসভজর্ন্স 

সিার্ টজভন্ট   

রপানঃ 01613-383838 

ই-রভইর: cad@pkb.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

 

২.৩) অবযন্তযীণ থসফা : 

ক্রভ থসফায নাভ থসফা প্রদান দ্ধসত 

 

প্রজয়ােনীয় কাগেত্র 

এফাং প্রাসিস্থান 

থসফায মূল্য এফাং 

সযজাধ দ্ধসত 

থসফা প্রদাজনয 

সভয়সীভা 

দাসয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা  

(নাভ, দসফ, থপান এফাং াআ-থভাআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০১ প্রলযণ ফাধ্যতামূরকবাণফ বুলনয়ালদ প্রলযণ, লফলবন্ন ভণয় িালদায রপ্রলযণত গুরুত্বপূণ য 

লফলণয় প্রলযণণয আণয়ােন কযা।   

--- লফনামূণল্য রকাণ যয রভয়াণদয 

উয লনব যযীর 

েনাফ ইস্কান্দায াযণবে 

উভাব্ফস্থাক  

প্রফাী কল্যাণ ব্াাংক, রেলনাং ইনলিটিউট 

রপানঃ 01613-383838 

ই-রভইর: harun@pkb.gov.bd 

০২ ণদান্নলত, ফদরী নীলতভারা অনুমায়ী লনলদ যষ্ট রভয়াদাণন্ত 

 

--- লফনামূণল্য নূন্যতভ ৩ ফছয েনাফ রভাঃ ারুন অয যীদ 

উভাব্ফস্থাক (প্রান) 

ভানফ সম্পদ সিার্ টজভন্ট 

রপানঃ 01716-834980 

ই-রভইর: hr@pkb.gov.bd 

০৩ অলবণমাগ গঠন  লফবাগীয় ভাভরা লযিারনা  প্রাপ্ত অলনয়ণভয লবলত্তণত  --- লফনামূণল্য ৩০ কভ যলদফ ঐ 

০৪ র-লপণেন োতীয় র-রস্কর রঘালণা, ইনলক্রণভন্ট এফাং ণদান্নলতয কাযণণ রফতন বৃলি ণর 

িাকুযী লফলধভারা অনুমায়ী  

যকালয র-রস্কর 

অনুমায়ী র-লপণেন। 

ইনলক্রণভন্ট এফাং রফতন 

বৃলিয আণদনাভা 

লফনামূণল্য ১৫ কভ যলদফ ঐ 

mailto:harun@pkb.gov.bd
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প্রফাী কল্যাণ বফন, ৭১-৭২, পুযাতন এলরপযান্ট রযাড, ইস্কাটন, ঢাকা website: www.pkb.gov.bd 

 

০৫ ১৮ (আঠাণযা) ভাণয ছুটি নগদায়ন িাকুলযয ফ যণল মূর রফতণনয লবলত্তণত লনরূলত য়।  ছাড়ণেয কল, 

এরলল, দায় রদনায 

প্রতযয়নে  লরলখত 

আণফদন 

লফনামূণল্য ৩০ কভ যলদফ ঐ 

০৬ ছুটি ভঞ্জুয  আণফদণনয রপ্রলযণত লফদ্যভান নীলতভারা অনুমায়ী লনধ যালযত আণফদনে  লফনামূণল্য ১৫ কভ যলদফ ঐ 

০৭ শ্রালন্ত লফণনাদন বাতা ঐ  ঐ ঐ ৩০ কভ যলদফ ঐ 

০৮ রভাটয াইণকর ঋণ, কলম্পউটায/ল্যাট ঋণ 

ভঞ্জুয 

ঐ  ঐ ঐ ৩০ কভ যলদফ ঐ 

০৯ কভ যিাযী কল্যাণ তলফর ণত অনুদান  ঐ ঐ ঐ ৩০ কভ যলদফ ঐ 

১০ মৃত্যয যফতী অনুদান ঐ ঐ ঐ ৩০ কভ যলদফ ঐ 

১১ ব্াাংলকাং লডণলাভা াণয ম্মানী প্রদান  ঐ ঐ ঐ ১৫ কভ যলদফ ঐ 

১২ গৃ লনভ যাণ অলিভ ভঞ্জুয  ঐ ঐ ঐ ৯০ কভ যলদফ ঐ 

১৩ াণাট য কযায েন্য অনালত্ত প্রদান  ঐ ঐ ঐ ০৭ কভ যলদফ ঐ 

১৪ লনণয়াগ, ণদান্নলত  স্থায়ীকযণ  লফদ্যভান নীলতভারা অনুমায়ী -- ঐ -- ঐ 

১৫ লফণল াপণল্যয েন্য পুযস্কায/শুিািায পুযস্কায 

প্রদান  

ব্ফস্থানা কর্তযণযয লিান্তক্রণভ -- ঐ প্রলত অথ যফছণযয 

রণলয লদণক 

ঐ 

১৬ কভ যকতযা/কভ যিাযীণদয মাতায়াত, টিএ/লডএ, বায 

টাইভ, লেকা লফর 

আণফদণনয রপ্রলযণত খযণিয াণণয 

প্রণয়ােনীয় প্রভাণে  

লফর  

ঐ ০৭ কভ যলদফ াংললষ্ট ভঞ্জুযী কর্তযয 

১৭ কভ যকতযা/কভ যিাযীণদয াফান, রতায়াণর, টিসুয, াট য 

প্যান্ট, জুতা প্রদান 

আণফদণনয রপ্রলযণত --- ঐ ০৭ কভ যলদফ েনাফ রভাঃ ারুন অয যীদ 

উভাব্ফস্থাক  লফবাগীয় প্রধান 

সাধাযণ থসফা এন্ড াআসিসনয়াসযাং সিার্ টজভন্ট 

রপানঃ 01716-834980 

ই-রভইর: csd@pkb.gov.bd  

১৮ অলপ রিনাযী িালদা রভাতাণফক --- ঐ ০১ কভ যলদফ ঐ 

১৯ াখা স্থান, স্থানান্তয  বফন বাড়া লনধ যালযত পযণভ প্রস্তাফনা, ম্ভাব্তা েলয প্রলতণফদন, বাড়ায চুলিে দালখর 

াণণয লযিারনা ল যণদয ম্মলতে  

ফাাংরাণদ ব্াাংণকয 

অনুণভাদনে এফাং 

আলথ যক প্রলতষ্ঠান 

লফবাণগয অনালত্তে 

ঐ ৯০ কভ যলদফ েনাফ রভাাম্মদ ভলপজুর ইরাভ 

উভাব্ফস্থাক  লফবাগীয় প্রধান 

াখা লযিারন, লনয়ন্ত্রণ  ব্ফা উন্নয়ন 

লডাট যণভন্ট 

রপানঃ 01925-514464 

ই-রভইর: 

bcd.pkb@gmail.com 

mailto:csd@pkb.gov.bd
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২০ লনযীযা  লযদ যন এফাং ভাঠ ম যাণয়য কভলাণয়ন্স  কর্তযয কর্তযক অনুণভালদত সনযীক্ষা লযকল্পনানুমায়ী াআন্টাযনার অলডট এন্ড কজরার এন্ড  

কভপ্লাজয়ন্স লডাট যণভন্ট কর্তযক লনধ যালযত েজক অথ যফছযলবলত্তক লনযীযা কাম যক্রভ 

ম্পাদন।  

---               ঐ লনযীযা লফবাগ কর্তযক 

লনধ যালযত ভয় 

ীভায ভণধ্য  

 

েনাফ রভাাম্মদ ভলপজুর ইরাভ 

উভাব্ফস্থাক  লফবাগীয় প্রধান  

াআন্টাযনার অলডট এন্ড কজরার এন্ড  কভপ্লাজয়ন্স 

লডাট যণভন্ট।  

রপান নাং 01925-514464 

Email: audit.pkb@gmail.com  

      
 

৩. আতাধীন অলধদপ্তয/দপ্তয/াংস্থা কর্তযক প্রদত্ত রফাঃ 

   আতাধীন অলধদপ্তয/দপ্তয/াংস্থা/অন্যান্য প্রলতষ্ঠানমূণয লটিণেন িাট যায সরাংক আকাণয মৄি কযণত ণফ। 

   ৪. রফা িীতায লনকট াঅভাজদয প্রতযাাাঃ  

ক্রভ প্রসতশ্রুত/ কাসিত থসফা প্রাসিয রজক্ষ কযণীয়   

১. সনধ টাসযত পযজভ প্রজয়ােনীয় কাগে/দসরর ত্রাসদসহ সম্পূণ টবাজফ পূযণকৃত াঅজফদন েভা প্রদান ; 

২. ঋজণয সকসি সভয়ভত সযজাধ কযা; 

৩. সফজদজ াফস্থানকাজর ঠিকানা সযফতটন হজর সযফসতটত ঠিকানা  থভাফাাআর নম্বয, াআ -থভাআর নম্বয ব্াাংক এ াফসহত কযা;  

৪. প্রফাী কল্যাণ ব্াাংক এ আনায আভানণতয ভাধ্যণভ সুম্পকয সৃলষ্ট রাক। 

৫. প্রফাসীজদয থযসভজর্ন্স প্রফাসী কল্যাণ ব্াাংক এয ভাধ্যজভ েভা কযা।  

  

৫. াসবজমাগ প্রসতকায ব্ফস্থানা (GRS)  

  (ক) াসবজমাগ সনষ্পসি কভ টকতটা (াসনক)  সোঅযএস থপাকার জয়ন্ট:  

কাম টারয় থসফা প্রাসিয েন্য 

দাসয়ত্বপ্রাি 

কভ টচাযী 

কখন াসবজমাগ কযা মাজফ মায কাজে াসবজমাগ কযজত হজফ থমাগাজমাগ 

াখা াসপস সকর কভ টচাযী থসফা প্রাসিয েন্য দাসয়ত্বপ্রাি কভ টচাযী 

সভাধান সদজত ব্থ ট হজর 

াসবজমাগ সনষ্পসি কভ টকতটা (াসনক) (GRS থপাকার 

জয়ন্ট) াথফা সোঅযএস সফকল্প থপাকাল্ট জয়ন্ট 

াসনক  সোঅযএস থপাকার জয়ন্ট: 

সাংসিষ্ট ব্ফস্থাক 

াঅঞ্চসরক কাম টারয় সকর কভ টচাযী ঐ ঐ 

প্রধান কাম টারয় সকর কভ টচাযী ঐ ঐ ১। াসনক  সোঅযএস থপাকার জয়ন্ট: 

েনাফ থভা: নূয াঅরভ সযদায, ভহাব্ফস্থাক  

থপান: +৮৮-০২-৪৮৩১৩৭৪২, াআজভাআর: gm@pkb.gov.bd 

ঠিকানা: প্রফাসী কল্যাণ ব্াাংক, প্রফাসী কল্যাণ বফন, ৭১-৭২ াআস্কার্ন গাজি টন থযাি, ঢাকা-১০০০।  

২। সোঅযএস সফকল্প থপাকাল্ট জয়ন্ট: েনাফ থভাাঃ হারুন ায যীদ 

উভহাব্ফস্থাক (প্রাসন), থপান: +৮৮-০২-৪৮৩১৭৩৪৫ 

াআজভাআর: harun@pkb.gov.bd 

ঠিকানা: প্রফাসী কল্যাণ ব্াাংক প্রফাসী কল্যাণ বফন, ৭১-৭২ াআস্কার্ন গাজি টন থযাি, ঢাকা-১০০০। 

 

mailto:audit.pkb@gmail.com
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(খ) াঅীর কর্তটজক্ষয তথ্য: 

 

কাম টারয় কখন াসবজমাগ কযা মাজফ মায কাজে াসবজমাগ কযজত হজফ থমাগাজমাগ 

াখা াসপস াসবজমাগ সনষ্পসি কভ টকতটা (াসনক) 

(GRS থপাকার জয়ন্ট) 

াথফা সোঅযএস সফকল্প থপাকাল্ট জয়ন্ট সভাধান সদজত ব্থ ট হজর 

াঅীর কভ টকতটা েনাফ থভা: নূয াঅরভ সযদায, ভহাব্ফস্থাক (প্রাসন) 

থপান: +৮৮-০২-৪৮৩১৩৭৪২, াআজভাআর: gm@pkb.gov.bd 

ঠিকানা: প্রফাসী কল্যাণ ব্াাংক, প্রফাসী কল্যাণ বফন, ৭১-৭২ াআস্কার্ন গাজি টন থযাি, ঢাকা-১০০০।  

াঅঞ্চসরক কাম টারয় ঐ ঐ 

প্রধান কাম টারয় ঐ ঐ েনাফ থভাাঃ োহােীয থহাজসন, উব্ফস্থানা সযচারক 

াআজভাআর: dmd@pkb.gov.bd, থপান: +৮৮-০২-৪৮৩১৯৪৬৮ 

ঠিকানা: প্রফাসী কল্যাণ ব্াাংক প্রফাসী কল্যাণ বফন, ৭১-৭২ াআস্কার্ন গাজি টন থযাি, ঢাকা-১০০০।  

সকর কাম টারয় 

 াঅীর কভ টকতটা সভাধান সদজত ব্থ ট হজর দিয/সাংস্থায প্রধান 

েনাফ থভা: ভসেফয যহভান, ব্ফস্থানা সযচারক 

থপান: +৮৮-০২-৪৮৩২১৯৭৯, াআজভাআর: md@pkb.gov.bd 

ঠিকানা: প্রফাসী কল্যাণ ব্াাংক প্রফাসী কল্যাণ বফন, ৭১-৭২ াআস্কার্ন গাজি টন থযাি, ঢাকা-১০০০।  

 

 

 

স্বাযলযত 

(পাজতভা তুে থোহযা) 

এ 

স্বাযলযত 

(থভাাঃ পযহাদ থহাজসন) 

এসস/থসর প্রধান 

স্বাযলযত 

(রভাাম্মদ ভলপজুর ইরাভ) 

উভাব্ফস্থাক  লফবাগীয় প্রধান 

স্বাযলযত 

(রভাঃ নূয আরভ যদায) 

ভহাব্ফস্থাক 

 

স্বাযলযত 

(রভাঃ োাঈীয রাণন) 

উব্ফস্থানা সযচারক 
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