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বাাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গদবিণা ইনষিটিউট 
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ষসটিদজন চাট টার 

 
১. ষিশন ও ষমশন 

ষিশন - খাদ্য ও পুষি ষনরাপত্তা অজটদন গম ও ভুট্টার জাত ও প্রযুষি উদ্ভাবন। 

 
ষমশন - 

১. ফসলের জাম মপ্লাজম সংগ্রহ, সংরক্ষণ  ও ন্নয়ন,, সংররান,, ূল্ান, বংং জা  বংুক্তিকররণ   

২. সাধারণ  প্রলংশসহ  াপ, েংণ াতিক া, জেংদ্ধ া ও খরা সহণ শীে গম ও ভুট্টার জা  নদ্ভাং,  

৩.  ন্নয়  ও আধু্,র নৎপাদ, প্রযু্তিক নদ্ভাং,  

৪.  কৃ্ি যন্ত্রপা্  ও শস্য সংগ্রলহাত্তর প্রযু্তিক নদ্ভাং,   

৫.  নদ্ভা্ং  জা , নৎপাদ, প্রযু্তিক ই যা্দর আর্ ম-সামা্জর ্ংলেিণ    

৬.  নদ্ভা্ং  জা সূললহর প্রজ,, ংীজ ও মা, সম্প্নয় ংীজ নৎপাদ,  

৭.  প্রযু্তিক হস্তান্তলরর জন্য প্র্শক্ষণ , নপলযা্গ া পরীক্ষণ , রম মশাো, মাঠ ্দংস ই যা্দর আলনাজ,সহ বংজ্ঞা্,র প্ররাশ,া প্ররাশ  

৮.  মা,ং সম্পদ ন্নয়ন,, প্রশাস্,র ও আ্র্ মর ব্যংস্থাপ,া  

৯.  কৃ্ি ্ংিনর ই- থ্য সসংা প্রদা,  

১০. আন্তজমা্ র ও সদশীন প্র্ ষ্ঠাল,র সালর্ গলংিণ া ও প্র্শক্ষণ  ্ংিলন সংলযাগ স্থাপ,। 

 

২. সসবা প্রোন প্রষতশ্রুষত 

২.১) নাগষরক সসবা 

ক্র.নাং সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধষত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং 

প্রাষিস্থান 

সসবার মূল্য এবাং 

পষরদশাধ পদ্ধষত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োষয়ত্বপ্রাি কম টকতটা 

(নাম, পেষব, স ান নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

1|  ষবডষিউএমআরআই উদ্ভাষবত কৃষি প্রযুষি 

সম্পষকটত ষল দলট ও বুকদলট ষবতরণ 
 ষনধ টাষরত চাষিো পদত্র আদবেন প্রাষি। 

 ষবতরণ। 

 চাষিো পত্র। 

 সম্পােনা ও প্রকাশনা 

শাখা, প্রষশক্ষণ ও 

স াগাদ াগ উইাং। 

ষবনামূদল্য 

(িক থাকা সাদপদক্ষ) 

১ কা টষেবস ড. সমা. আবু জামান সরকার,  

মুখ্য ববজ্ঞাষনক কম টকতটা,  

+৮৮০১৭১২৫৫০০১১ 

zsarker65@gmail.com 

2|  ই-কৃষি: ষবডষিউএমআরআই কর্তটক উদ্ভাষবত 

কৃষি প্রযুষি সাংক্রান্ত প্রদের উত্তর 
 ওদয়বসাইট ও সমাবাইল অযাপস এর মাধ্যদম 
প্রে প্রাষি। 

 সাংষিি ষবজ্ঞানী কর্তটক উত্তর প্রস্ত্তুত। 

 www.bwmri.gov.bd 

& Facebook 

ষবনামূদল্য ৩ কা টষেবস ড. সমা. মািফুজ বাজ্জাজ,  

ঊর্ধ্টতন ববজ্ঞাষনক কম টকতটা 

+৮৮০১৭১৬১৩৪৭৩৩ 

http://www.bwmri.gov.bd/


 
 

ক্র.নাং সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধষত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং 

প্রাষিস্থান 

সসবার মূল্য এবাং 

পষরদশাধ পদ্ধষত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োষয়ত্বপ্রাি কম টকতটা 

(নাম, পেষব, স ান নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 উত্তর Upload করা/ ষ রষত ম্যাদসজ mbazzaz72@yahoo.com 

3|   সদলর সরাগবালাই সনািকরণ এবাং 

প্রষতকারমূলক পরামশ ট প্রোন 
 নমুনাসি আদবেন। 

 সরাগবালাই সনািকরণ । 

  লা ল ও পরামশ ট প্রোন। 

 উষদ্ভে সরাগতত্ত্ব ষবিাগ ষবনামূদল্য সমস্যাদিদে  

১-৭ কা টষেবস 

সমা. সমাস্ত া আলী সরজা 

প্রধান ববজ্ঞাষনক কম টকতটা 

উষদ্ভে সরাগতত্ত্ব ষবিাগ, 

+৮৮০১৭১২৬৫২১২১ 

marezawrc@gmail.com 

4|  উদদ্যাগী কৃিদকর মাঠ পষরেশ টন  ব্যষিগত স াগাদ াগ/প্রত্র/ইদমইল/দটষলদ াদন 

অনুদরাধ প্রাষি 

 মাঠ পষরে টশন 

 পরামশ ট প্রোন 

 ষবডষিউএমআরআই 

ওদয়ব সাইট, সমাবাইল 

স ান 

ষবনামূদল্য ৩ কা টষেবস ড. সমা. মািফুজ বাজ্জাজ,  

ঊর্ধ্টতন ববজ্ঞাষনক কম টকতটা 

+৮৮০১৭১৬১৩৪৭৩৩ 

mbazzaz72@yahoo.com 

5|  গম ও ভুট্টার সপাকামাকড় শনািকরণ এবাং 

প্রষতকারমূলক পরামশ ট প্রোন 
 নমুনাসি আদবেন। 

 সপাকামাকড় শনািকরণ। 

  লা ল ও পরামশ ট প্রোন। 

- ষবনামূদল্য সমস্যাদিদে  

১-৭ কা টষেবস 

ড. সমা. সমাস্তাষ জুর রিমান শাহ্ 

ঊর্ধ্টতন ববজ্ঞাষনক কম টকতটা 

কীটতত্ত্ব ষবিাগ, 

+৮৮০১৭১২৫৬১৫৯২ 

mostafiz.wrc@gmail.com 
 

২.২) োিষরক সসবা 

ক্র.নাং সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধষত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাষিস্থান 

সসবার মূল্য এবাং  

পষরদশাধ পদ্ধষত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োষয়ত্বপ্রাি কম টকতটা 

(নাম, পেষব, স ান নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

1|  প্রজনন ও মানসম্পন্ন  বীজ সরবরাি  চাষিো প্রাষি। 

 বীজ উৎপােন। 

 বীজ ষবতরণ। 

- সরকার ষনধ টাষরত মূল্য  

(নগে) 

সমৌসুম ষিষত্তক ড. সমা. আবু জামান সরকার,  

মুখ্য ববজ্ঞাষনক কম টকতটা,  

+৮৮০১৭১২৫৫০০১১ 

zsarker65@gmail.com 

2|  জাতীয় ও আন্তজটাষতক প্রষতষ্ঠানদক  সদলর 

জাত ও উৎপােন প্রযুষি সম্পদকট তথ্য প্রোন 
 সমদ াতা স্মারক স্বাক্ষর। 

 চাষিো ষিষত্তক তথ্য প্রোন। 

 
- 

ষবনামূদল্য  ৭ কা টষেবস ড. সমা. আব্দুল িাষকম,  

ঊর্ধ্টতন ববজ্ঞাষনক কম টকতটা 

+৮৮০১৭১১৭৮৮১৫৩, 

 hakimbwmri@gmail.com  

3|  সপাি-গ্রাজুদয়ট ও ষপএইচষড ছাত্রদের 

গদবিণা কাদজ সিায়তা  
 সাংষিি ষবশ্বষবদ্যালদয়র ডীন এর 

মাধ্যদম আদবেন। 

 অনুমষত প্রোন। 

 গদবিণার জন্য মাঠ এবাং 

ল্যাবদরটরী সুষবধা প্রোন। 

- ষবনামূদল্য  কাদজর ধরণ 

সাদপদক্ষ ০১-১২ 

মাস 

ড. সমা. এছরাইল সিাদসন 

মিাপষরচালক 

সমাংাইে: ০১৭১৩৩৬৩৬৩০ 

ই-সমইে: 

dg.bwmri@gmail.com 

mailto:marezawrc@


 
 

ক্র.নাং সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধষত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাষিস্থান 

সসবার মূল্য এবাং  

পষরদশাধ পদ্ধষত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োষয়ত্বপ্রাি কম টকতটা 

(নাম, পেষব, স ান নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

4|  জাম টপ্লাজম ষবতরণ   থা থ কর্তটপদক্ষর মাধ্যদম 

আদবেন। 

 আদবেন অনুদমােন। 

 জাম টপ্লাজম প্রোন। 

- 

ষবনামূদল্য ১০ কা টষেবস ড. সমা. আব্দুল িাষকম,  

ঊর্ধ্টতন ববজ্ঞাষনক কম টকতটা 

+৮৮০১৭১১৭৮৮১৫৩, 

 hakimbwmri@gmail.com  

5|  মষলকুলার ষ াংগার ষপ্রষটাং   থা থ কর্তটপদক্ষর মাধ্যদম 

আদবেন। 

 আদবেন অনুদমােন। 

 ল্যাবদরটরীদত ষবদিিণ। 

  লা ল প্রোন। 

- সকষমকযালস এর মূল্য প্রোন 

সাদপদক্ষ 

৩০ কা টষেবস ড. সমা. আশরাফুল আলম 

ববজ্ঞাষনক কম টকতটা 

উষদ্ভে প্রজনন ষবিাগ, 

+৮৮০১৭১৬৮৩৭৭১৯, 

ashrafulw@yahoo.com 

6|  প্রষশক্ষণাথীদের িবন ব্যবিার  সাংষিি প্রষতষ্ঠাদনর মাধ্যদম 

আদবেন। 

 অনুমষত প্রোন। 

 

 ্,ধ মা্র  ্ফ প্রদা, সালপলক্ষ ৫ কা টষেবস আসগার আিদমে 

ববজ্ঞাষনক কম টকতটা 

উষদ্ভে প্রজনন ষবিাগ 

+৮৮০১৭৪৪৮৩৮৯৯১, 

asgar.gene@gmail.com 

7|  সসষমনার রুম ব্যবিার  সাংষিি প্রষতষ্ঠাদনর মাধ্যদম 

আদবেন। 

 অনুমষত প্রোন। 

 

- ষনধ টাষরত িাড়া ৫ কা টষেবস আসগার আিদমে 

ববজ্ঞাষনক কম টকতটা 

উষদ্ভে প্রজনন ষবিাগ 

+৮৮০১৭৪৪৮৩৮৯৯১, 

asgar.gene@gmail.com 

8|  অষতষথশালা ব্যবিার  সাংষিি প্রষতষ্ঠাদনর মাধ্যদম 

আদবেন। 

 অনুমষত প্রোন। 

 

- ষনধ টাষরত িাড়া প্রোন 

সাদপদক্ষ 

১-৫ কা টষেবস আসগার আিদমে 

ববজ্ঞাষনক কম টকতটা 

উষদ্ভে প্রজনন ষবিাগ 

+৮৮০১৭৪৪৮৩৮৯৯১, 

asgar.gene@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

২.৩) অিযন্তরীণ সসবা (ষবজ্ঞানী/কম টকতটা/কম টচারীদের জন্য) 

ক্র.নাং সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধষত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং 

প্রাষিস্থান 

সসবার মূল্য এবাং পষরদশাধ 

পদ্ধষত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োষয়ত্বপ্রাি কম টকতটা 

(নাম, পেষব, স ান নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

1|  ছুটি মঞ্জুর  ষনধ টাষরত  রদম আদবেন। 

 অনুদমােন। 

 আদেশ জাষর। 

 ষনধ টাষরত  রদম 
আদবেন। 

 উপ-পষরচালক 

(প্রশাসন), 

ষবডষিউএমআরআই ওদয়ব 

সাইট 

ষবনামূদল্য ৭ কা টষেবস সমা. আষমনুল ইসলাম 

(প্রশাসষনক কম টকতটা)  

+৮৮০১৭১২২২৬৩৫০ 

2|  পদোন্নষত  ষনধ টাষরত  রদম তথ্য সাংগ্রি। 

 বাছাই কষমটির সুপাষরশ। 

 Board of Management এর 

অনুদমােন। 

 অষ স আদেশ। 

 ষনধ টাষরত  রদম 
আদবেন। 

 উপ-পষরচালক 

(প্রশাসন), 

ষবএআরআই ওদয়ব সাইট 

ষবনামূল্য (পে খাষল থাকা 

সাদপদক্ষ) 

সমা. আষমনুল ইসলাম 

(প্রশাসষনক কম টকতটা)  

+৮৮০১৭১২২২৬৩৫০ 

3|  সবতন বৃষদ্ধ মঞ্জুর  বাষি টক সবতন বৃষদ্ধর তাষরখ অনুসাদর 

অষ স আদেশ জাষর। 

- ষবনামূদল্য ১ কা টষেবস সমা. আষমনুল ইসলাম 

(প্রশাসষনক কম টকতটা)  

+৮৮০১৭১২২২৬৩৫০ 

4|  অবসর উত্তর ছুটি, িাতাষে ও সুষবধাষে 

প্রোন 
 ষনধ টাষরত  রদম আদবেন। 

  থা থ কর্তটপদক্ষর অনুদমােন। 

 অষ স আদেশ। 

 ষনধ টাষরত  রদম 
আদবেন। 

 উপ-পষরচালক 

(প্রশাসন), 

ষবএআরআই ওদয়ব সাইট 

ষবনামূদল্য ৭ কা টষেবস সমা. আষমনুল ইসলাম 

(প্রশাসষনক কম টকতটা)  

+৮৮০১৭১২২২৬৩৫০ 

5|  টাইম সেল/ষসদলকশন সগ্রড প্রোন   ষনধ টাষরত  রদম আদবেন। 

  থা থ কর্তটপদক্ষর অনুদমােন। 

 অষ স আদেশ। 

 ষনধ টাষরত  রদম 
আদবেন। 

 উপ-পষরচালক 

(প্রশাসন), 

ষবএআরআই ওদয়ব সাইট 

ষবনামূদল্য ৭ কা টষেবস সমা. আষমনুল ইসলাম 

(প্রশাসষনক কম টকতটা)  

+৮৮০১৭১২২২৬৩৫০ 

6|  চাকুষর স্থায়ীকরণ  আদবেন। 

 অনুদমােন ও অষ স আদেশ। 

 ষনধ টাষরত  রদম 
আদবেন। 

 উপ-পষরচালক 

(প্রশাসন), 

ষবএআরআই ওদয়ব সাইট 

 

ষবনামূদল্য ৩ কা টষেবস সমা. আষমনুল ইসলাম 

(প্রশাসষনক কম টকতটা)  

+৮৮০১৭১২২২৬৩৫০ 



 
 

ক্র.নাং সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধষত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং 

প্রাষিস্থান 

সসবার মূল্য এবাং পষরদশাধ 

পদ্ধষত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োষয়ত্বপ্রাি কম টকতটা 

(নাম, পেষব, স ান নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

7|  ষবষিন্ন প্রকার অষগ্রম মঞ্জুর  ষনধ টাষরত  রদম আদবেন 

 অনুদমােন ও আদেশ জাষর 

 ষনধ টাষরত  রদম 
আদবেন। 

 উপ-পষরচালক 

(প্রশাসন), 

ষবএআরআই ওদয়ব সাইট 

ষবনামূদল্য ৫ কা টষেবস সমা. আষমনুল ইসলাম 

(প্রশাসষনক কম টকতটা)  

+৮৮০১৭১২২২৬৩৫০ 

8|  বাসা বরাদ্দ  ষনধ টাষরত  রদম আদবেন 

 কষমটির সুপাষরশ 

 কর্তটপদক্ষর অনুদমােন 

 অষ স আদেশ 

 ষনধ টাষরত  রদম 

আদবেন। 

 

ষবনামূদল্য ১ কা টষেবস ড. সমা. আবু জামান সরকার,  

মুখ্য ববজ্ঞাষনক কম টকতটা,  

+৮৮০১৭১২৫৫০০১১ 

zsarker65@gmail.com 

9|  জরুরী ষচষকৎসা সসবা  ব্যষিগত িাদব উপষস্থষত 

 ষচষকৎসক কর্তটক সরাগ ষনণ টয়। 

 পরীক্ষা-ষনরীক্ষা (প্রদয়াজদন) 

 ব্যবস্থাপত্র প্রোন 

- ষবনামূদল্য 

 

সরাসষর ডাাঃ সমা. আষমনুর ইসলাম 

সমষডদকল অষ সার 

+৮৮০১৭১৫২০৪২১৫ 

10|   ানবািন এবাং কৃষি  ন্ত্রপাষতর 

রক্ষণাদবক্ষণ ও সমরামত 
 চাষিোসি আদবেন। 

 অনুদমােন। 

 সসবা প্রোন। 

- ষবনামূদল্য ৩ কা টষেবস সমা. শষরফুল ষবন একরাম 

ববজ্ঞাষনক কম টকতটা 

কৃষি প্রদকৌশল ষবিাগ 

+৮৮০১৭১৭৫৪৫৭৯৭, 

 sariful.santo@gmail.com 

11|  সগি িাউজ ব্যবিার ষনধ টাষরত সরষজিাদর নাম ষলষপবদ্ধ করণ 

(সীট খাষল থাকা সাদপদক্ষ) 
 সগি িাউজ ষনধ টাষরত িাড়া প্রোন 

সাদপদক্ষ 

তাৎক্ষষনক আসগার আিদমে 

ববজ্ঞাষনক কম টকতটা 

উষদ্ভে প্রজনন ষবিাগ 

+৮৮০১৭৪৪৮৩৮৯৯১, 

asgar.gene@gmail.com 

12|  প্রষশক্ষণ িবন ব্যবিার ষনধ টাষরত সরষজিাদর নাম ষলষপবদ্ধ করণ 

(সীট খাষল থাকা সাদপদক্ষ) 
 প্রষশক্ষণ িবন ষনধ টাষরত িাড়া প্রোন 

সাদপদক্ষ 

তাৎক্ষষনক আসগার আিদমে 

ববজ্ঞাষনক কম টকতটা 

উষদ্ভে প্রজনন ষবিাগ 

+৮৮০১৭৪৪৮৩৮৯৯১, 

asgar.gene@gmail.com 

13|  সসষমনার রুম ব্যবিার  সাংষিি প্রষতষ্ঠাদনর মাধ্যদম আদবেন। 

 অনুমষত প্রোন। 

 

- ষনধ টাষরত ষ  প্রোন 

সাদপদক্ষ 

৫ কা টষেবস আসগার আিদমে 

ববজ্ঞাষনক কম টকতটা 

উষদ্ভে প্রজনন ষবিাগ 

+৮৮০১৭৪৪৮৩৮৯৯১, 

asgar.gene@gmail.com 



 
 

৩) অষিদ াগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধষত (GRS) 

সসবা প্রাষিদত অসমতু্মি িদল োষয়ত্বপ্রাি কম টকতটার সদে স াগাদ াগ করুন। ষতষন সমাধান ষেদত ব্যথ ট িদল ষনদনাি পদ্ধষতদত স াগাদ াগ কদর আপনার সমস্যা অবষিত করুন। 

ক্রষমক কখন স াগাদ াগ করদবন কার সদে স াগাদ াগ করদবন স াগাদ াদগর ঠিকানা ষনষ্পষত্তর সময়সীমা 

১ োষয়ত্বপ্রাি কম টকতটা সমাধান 

ষেদত না পারদল 

অষিদ াগ ষনষ্পষত্ত কম টকতটা (অষনক) GRS স াকাল পদয়ট কম টকতটা  

নাম ও পেবী: সমা. সমাস্ত া আলী সরজা 

প্রধান ববজ্ঞাষনক কম টকতটা 

উষদ্ভে সরাগতত্ত্ব ষবিাগ, 

+৮৮০১৭১২৬৫২১২১ 

ইদমইল: marezawrc@gmail.com 

ওদয়ব সপাট টাল: www. bwmri.gov.bd 

ষতন মাস 

২ অষিদ াগ ষনষ্পষত্ত কম টকতটা 

ষনষে টি সমদয় সমাধান ষেদত না 

পারদল 

আষপল কম টকতটা  সকন্দ্রীয় অষিদ াগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধষত (GRS) 

নাম ও পেবী: ড. সমা. এছরাইল সিাদসন, মিাপষরচালক 

স ান: +৮৮১৭১৩৩৬৩৬৩০ 

ইদমইল: dg.bwmri@gmail.com  

ওদয়ব সপাট টাল: www. bwmri.gov.bd 

এক মাস 

৩ অষিদ াগ কম টকতটা ষনষে টি সমদয় 

সমাধান ষেদত না পারদল 

কৃষি মন্ত্রণালদয়র অষিদ াগ 

ব্যবস্থাপনা সসল 

নাম ও পেবী : সষচব, কৃষি মন্ত্রণালয় 

স ান : +৮৮০২৯৫৪০১০০ 

ইদমইল :secretary@moa.gov.bd 

ওদয়ব : www.moa.gov.bd 

ষতন মাস 

 

ষব.দ্র. 

 মন্ত্রনালদয়র অষিদ াগ ষনষ্পষত্ত কম টকতটা িদবন একজন যু্মসসষচব। আষপল কম টকতটা িদবন একজন সজযষ্ঠ যু্মসসষচব/ অষতষরি সষচব  

 অষধেির/ সাংস্থা/অন্যান্য প্রষতষ্ঠানসমূদির অষিদ াগ ষনষ্পষত্ত কম টকতটা িদবন সাংষিি প্রষতষ্ঠাদনর একজন সজযষ্ঠ কম টকতটা। এ সক্ষদত্র মন্ত্রণালদয়র অষনক কম টকতটা ষিসাদব ষবদবষচত িদবন  

 ষবিাগীয় প টাদয়র প্রষতষ্ঠানসমূদির অষিদ াগ ষনষ্পষত্ত কম টকতটা িদবন সাংষিি প্রষতষ্ঠাদনর একজন কম টকতটা। অষধেির/মন্ত্রণালয় প টাদয়র অষনক কম টকতটা ষিসাদব ষবদবষচত িদবন  

 ইউষনয়ন, উপদজলা এবাং সজলা প টাদয়র েিরসমূদির অষিদ াগ ষনষ্পষত্ত কম টকতটা িদবন সাংষশস্নি েিদরর সজলা প টাদয়র একজন কম টকতটা। ষবিাগীয় প টাদয়র অষনক আষপল কম টকতটা ষিসাদব গণ্য িদবন। 
 

৪) আপনার কাদছ আমাদের প্রতযাশা 

ক্রষমক নাং প্রষতশ্রুষত/কাষক্ষত সসবা প্রাষির লদক্ষয করণীয় 

১) ষনধ টাষরত  রদম সম্পূণ টিাদব পূরণকৃত আদবেন জমা প্রোন 

২) ষনধ টাষরত পষরমাদন নমুনা প্রোন 

৩) সঠিক সমদয় আদবেন 

৪) সঠিক মাধ্যদম প্রদয়াজনীয় ষ স পষরদশাধ করা 

৫) সাক্ষাদতর জন্য ষনধ টাষরত সমদয়র পূদব টই উপষস্থত থাকা 

ষব.দ্র. সাধারণত স  সকল কারদণ আদবেন বাষতল িয় অথবা সসবা প্রোন সম্ভব িয়না তা ষবদিিন কদর ছক পূরণ করদত িদব। ষকছু ষবিয় সকল প্রষতষ্ঠাদনর জন্য একই িদব এবাং ষকছু ষবিয় আলাো িদব। 


