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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

ীদ আফদুয যফ সযননয়াফাত সেক্সোইর ইনজিনননয়ানযাং কদরজ 

ফস্ত্র অনধদপ্তয, ফস্ত্র ও াে ভন্ত্রণারয় 

ফনযার 

 

সফা প্রদান প্রনতশ্রুনত (Citizen
,
s  Charter) 

১.নবন(Vission) ও নভন(Mission): 

রূকল্প (Vission): ভানম্পন্ন দক্ষ ফস্ত্র প্রদকৌরী ততনযকযণ।  

 

অনবরক্ষয(Mission): ভানম্মত নক্ষা প্রদান তথা তানিক ও ব্যাফানযক উবয় নফলদয়যই কর উাদাদনয মথামথ ব্যফায ও ভন্বদয়য 

ভাধ্যদভ দক্ষ ফস্ত্র প্রদকৌরী ততনয নননিতকযণ। 

 

 

২. প্রনতশ্রুত সফামূ 

 

২.১) নাগনযক সফা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ক্রনভক 

নাং 

সফায নাভ সফা 

প্রদাদনয 

দফ বাচ্চ 

ভয় 

সফা প্রদান 

দ্ধনত 

প্রদয়াজনীয় কাগজ ত্র ও 

প্রানপ্তস্থান 

সফায 

মূল্য এফাং 

নযদাধ 

দ্ধনত 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ বকতবা (নাভ,দফী, সপান 

নম্বয ও ইদভইর)  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০১  তথ্য প্রদান অনুদযাধ 

প্রানপ্তয 

তানযখ 

দত 

অননধক 

২০ কাম ব 

নদফ 

তথ্য অনধকায 

আইন ২০০৯ 

এয ননধ বানযত 

পযদভ 

আদফদন 

কযদত দফ  

১. পযভ “ক” 

২. নফস্তানযত তদথ্যয জন্য- 

www.infocom.gov.

bd 

নফনামূদল্য নাভঃএভ.এভ.আয়ুফ হুাইন 

(তথ্য কভ বকতবা) 

সভাফাঃ +৮৮-০১৭১২৮৩৩৩০৯ 

ইদভইর: 

ayub.jpi@gmail.com 

০২ অনরাইন তথ্য 

সফা  

২৪ ঘন্টা অনরাইন www.sarstec.com নফনামূদল্য - 
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ক্রনভক 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

সফা প্রদান 

দ্ধনত 

প্রদয়াজনীয় কাগজ 

ত্র ও প্রানপ্তস্থান 

সফায মূল্য এফাং 

নযদাধ দ্ধনত 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ বকতবা 

(নাভ,দফী, সপান নম্বয ও 

ইদভইর)  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০১ নফএন/নিদলাভা ইন 

সেক্সোইর ইনজিনননয়ানযাং 

সকাদ ব বনতব 

নফজ্ঞনপ্তয 

ভাধ্যদভ 

জানাদনা য় 

ফস্ত্র  অনধদপ্তয 

কর্তবক  

অনরাইদন 

াংনিষ্ট 

ওদয়ফাইদেয 

ভাধ্যদভ 

(www.dot.g

ov.bd) 

 অনধদপ্তয কর্তবক 

ননধ বানযত 

ভানযচারক,  ফস্ত্র  অনধদপ্তয 

ও আহ্বায়ক, সকন্দ্রীয় বনতব 

কনভটি 

০২ সযনজদেন কযণ এফাং 

যীক্ষা গ্রণ 

নফজ্ঞনপ্তয 

ভাধ্যদভ 

জানাদনা য় 

প্রদয়াজনীয় 

নপ কাগজত্র 

জভাদাদনয 

ভাধ্যদভ 

সযনজোয অনপও 

যীক্ষা ননয়ন্ত্রক 

দপ্তয 

ফাাংরাদদ সেক্সোইর 

নফশ্বনফদ্যারয় কর্তবক 

ননধ বানযত (নফএন)/ 

ফাকানদফা কর্তবক 

ননধ বানযত (নিদলাভা) 

সভাঃ আদনায়ায সাদন 

সযনজোয 

সভাফাঃ  

+৮৮-০১৯৩৯৭৮১০৯১, 

+৮৮-০১৭৮৭১১০৫০৫ 

          

০৩ যীক্ষায পরাপর  ফাাংরাদদ 

সেক্সোইর 

নফশ্বনফদ্যারদয়য 

ওদয়ফাইে।  

www.butex.

edu.bd 

 সভাঃ আদনায়ায সাদন 

সযনজোয 

সভাফাঃ  

+৮৮-০১৯৩৯৭৮১০৯১, 

+৮৮-০১৭৮৭১১০৫০৫ 

 

০৪ আইনি 

কাি ব 

১. নতুন কাি ব 

ইস্যয 

আদফদন 

কযায ৭ 

কাম বনদফদয 

ভদধ্য 

সযনজোয 

অনপদ 

আদফদদনয 

ভাধ্যদভ 

১ কন াদাে ব 

াইজ ছনফ  

ননধ বানযত নপ প্রদাদনয 

ভাধ্যদভ 

সভাঃ আদনায়ায সাদন 

সযনজোয 

সভাফাঃ  

+৮৮-০১৯৩৯৭৮১০৯১, 

+৮৮-০১৭৮৭১১০৫০৫ 

 

২. ানযদয় 

সগদর 

আদফদন 

কযায ১৫ 

কাম বনদফদয 

ভদধ্য 

সযনজোয 

অনপদ 

আদফদদনয 

ভাধ্যদভ 

১ কন াদাে ব 

াইজ ছনফ ও 

প্রদয়াজনীয় তথ্য 

প্রভান 

জনযভানা প্রদাদনয 

ভাধ্যদভ  

সভাঃ আদনায়ায সাদন 

সযনজোয 

সভাফাঃ  

+৮৮-০১৯৩৯৭৮১০৯১, 

+৮৮-০১৭৮৭১১০৫০৫ 

 

০৫ নদ 

নফতযন 

১.নফএন/ 

নিদলাভা ইন 

সেক্সোইর 

আদফদন 

প্রানপ্তয ১২ 

ঘন্টায ভদধ্য 

(নফশ্বনফদ্যারয়/ 

সফাি ব কর্তবক 

প্রানপ্ত াদক্ষ) 

সযনজোয 

অনপদ 

আদফদদনয 

ভাধ্যদভ 

যীক্ষায প্রদফ ত্র নফনামূদল্য সভাঃ আদনায়ায সাদন 

সযনজোয 

সভাফাঃ  

+৮৮-০১৯৩৯৭৮১০৯১, 

+৮৮-০১৭৮৭১১০৫০৫ 

 

২. উচ্চ 

নক্ষায জন্য 

স্যানয ত্র 

অনপ 

চরাকারীন 

সমদকান 

কাম বনদফদ 

 

অধ্যক্ষদকয 

অনুভনতক্রদভ 

াংনিষ্ট নক্ষদকয 

াদথ 

সমাগাদমাদগয 

ভাধ্যদভ 

কর নক্ষা নদদয 

মূর কন প্রাথীয 

কদরদজ উনস্থনত 

নফনামূদল্য অধ্যক্ষ/াংনিষ্ট নক্ষক 

সপানঃ 

০৪৩১-৬৩৬৫৯  

ইদভইরঃ 

arstec_barisal@y

ahoo.com  

৩.অযানয়াি ব 

াটি বনপদকে 

অনপ 

চরাকারীন 

সমদকান 

কাম বনদফদ 

সযনজোয 

অনপদ 

আদফদদনয 

ভাধ্যদভ 

স্বদস্ত আদফদদনয 

ভাধ্যদভ 

নফনামূদল্য অধ্যক্ষ অত্র কদরজ 

সপানঃ 

০৪৩১-৬৩৬৫৯  

ইদভইরঃ 

 
২.২) প্রাতিষ্ঠাতিক সেবাাঃ  
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arstec_barisal@y

ahoo.com  

৪. াভনয়ক 

নদ 

অনপ 

চরাকারীন 

সমদকান 

কাম বনদফদ 

সযনজোয 

অনপদ 

আদফদদনয 

ভাধ্যদভ 

কর নিয়াদযন্স 

াটি বনপদকে ও 

আইনি কাদি বয মূর 

কন জভাদাদনয 

ভাধ্যদভ 

জরুযী নবনিদত মূল্য- 

াধাযণ মুল্য 

ফাাংরাদদ সেক্সোইর 

নফশ্বনফদ্যারয় 

সপানঃ  

+৮৮- ০২ ৯১১ ৪২৬০ 

৫.প্রাংাত্র 

ও চানযনত্রক 

নদ 

অনপ 

চরাকারীন 

সমদকান 

কাম বনদফদ 

সযনজোয 

অনপদ 

আদফদদনয 

ভাধ্যদভ 

ননধ বানযত পযদভ 

আদফদদনয ভাধ্যদভ 

নফনামূদল্য অধ্যক্ষ অত্র কদরজ 

সপানঃ 

০৪৩১-৬৩৬৫৯  

ইদভইরঃ 

arstec_barisal@y

ahoo.com 

০৬ ছাত্র-ছাত্রীদদয বৃনি প্রদান  অনপ 

চরাকারীন 

ননধ বানযত 

কাম বনদফদ 

সভধাক্রভ 

অনুাদয ও 

াংনিষ্ট িাদয 

উনস্থনত  

 নফনামূদল্য সভাঃ আদনায়ায সাদন 

সযনজোয 

সভাফাঃ ০১৯৩৯৭৮১০৯১ 

০৭ রাইদেযী সফা ( ফই ও 

নত্রকা াঠ এফাং ফই 

উদিারন) 

অনপ 

চরাকারীন 

সমদকান 

কাম বনদফদ 

আইনি কাি ব 

প্রদ বন ও 

রাইদেযী কাি ব 

জভাদান 

আইনি কাি ব ও 

রাইদেযী কাি ব 

নফনামূদল্য সযজা সভাঃ পারুক 

রাইদেনযয়ান 

সভাফাঃ ০১৭১২৭৮৪৭১৮ 

০৮ সাদের সফা নে শুন্য 

থাকা াদদক্ষ 

সমদকান 

কাম বনদফদ 

নরনখত 

আদফদদনয 

ভাধ্যদভ 

সভধা ও দূযত্ব ননধ বানযত নপ 

জভাদাদনয ভাধ্যদভ 

এভ.এভ.আয়ুফ হুাইন (র 

স্যায, ছাত্র সাদের) 

সভাফাঃ  

+৮৮-০১৭১২৮৩৩৩০৯ 

অীভা ভনিক (র স্যায, 

ছাত্রী সাদের) 

সভাফাঃ  

+৮৮-০১৭১৮৪৪৫৭২১ 

০৯ সযনজদেন 

কাি ব/প্রদফত্র/নম্বযত্র 

(ানযদয় সগদর) 

অনপ 

চরাকারীন 

ননধ বানযত 

কাম বনদফদ 

সযনজোয 

অনপদ 

আদফদদনয 

ভাধ্যদভ 

নজনি/নত্রকা 

নফজ্ঞনপ্ত ও 

ননধ বানযত পযভ 

পূযদণয ভাধ্যদভ 

ননধ বানযত নপ 

জভাদাদনয ভাধ্যদভ 

ফাাংরাদদ সেক্সোইর 

নফশ্বনফদ্যারয়/কানযগনয নক্ষা 

সফাি ব 

১০ ওয়াইপাই সফা অনপ 

চরাকারীন 

সমদকান 

কাম বনদফদ 

ননধ বানযত পযদভ 

আদফদদনয 

ভাধ্যদভ 

কদরজ কযাম্পাদয 

ভদধ্য 

নফনামূদল্য সভাঃ আরভগীয সাদন 

কনম্পউোয অাদযেয 

সভাফাঃ০১৭১৬০৩৮৩৯৩ 



4 
 

২.৩) অবযন্তযীণ সফাঃ 

 

 

 

 

 

 

 

ক্রনভক 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

সফা প্রদান দ্ধনত প্রদয়াজনীয় কাগজ ত্র ও 

প্রানপ্তস্থান 

সফায মূল্য 

এফাং নযদাধ 

দ্ধনত 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ বকতবা 

(নাভ,দফী, সপান নম্বয 

ও ইদভইর)  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ অনজবত ছুটি ফস্ত্র অনধদপ্তয, প্রধান 

কাম বারয়/ফস্ত্র 

ভন্ত্রনারয় কর্তবক 

ননধ বানযত ভদয়য 

ভাধ্যদভ 

আনথ বক ও প্রাননক 

ক্ষভতা অনুমায়ী ননষ্পনি 

কদয যকানয আদদ 

জানয কযা য়। 

ক. াদা কাগদজ 

আদফদনত্র 

খ. ননধ বানযত পযদভ 

(ফাাংরাদদ পযভ নাং-

২৩৯৫) প্রধান নাফযক্ষণ 

কভ বকতবা কর্তবক প্রদি ছুটি 

প্রাপ্যতায প্রনতদফদন 

(দগদজদেি কভ বকতবাদদয 

সক্ষদত্র)  

প্রানপ্তস্থান-নাফযক্ষণ 

কভ বকতবায কাম বারয় 

গ. নাফযক্ষণ কভ বকতবা, 

স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় কর্তবক 

প্রদি ছুটি প্রাপ্যতায 

প্রতযয়নত্র (নন সগদজদেি 

কভ বচাযীদদয সক্ষদত্র)  

প্রানপ্তস্থান-নাফযক্ষণ 

কভ বকতবায কাম বারয়। 

নফনামূদল্য দভ ও তদূর্ধ্ব সগ্রদিয 

কভ বকতবাদদয সক্ষদত্র 

ভানযচারক,ফস্ত্র 

অনধদপ্তয এফাং 

অন্যান্যদদয সক্ষদত্র অত্র 

কদরদজয অধ্যক্ষ 

ভদাদয়।  

 

২ শ্রানন্ত ও 

নচিনফদনাদন 

ছুটি 

ফস্ত্র অনধদপ্তয, প্রধান 

কাম বারয়/ফস্ত্র 

ভন্ত্রনারয় কর্তবক 

ননধ বানযত ভদয়য 

ভাধ্যদভ 

আদফদন াওয়ায য 

নচি নফদনাদন বাতা 

নফনধভারা ১৯৭৯ 

অনুমায়ী ননস্পনি কদয 

যকানয আদদ জানয 

কযা য়। 

ক. াদা কাগদজ 

আদফদনত্র 

খ. ননধ বানযত পযদভ 

(ফাাংরাদদ পযভ নাং-

২৩৯৫) প্রধান নাফযক্ষণ 

কভ বকতবা কর্তবক প্রদি ছুটি 

প্রাপ্যতায প্রনতদফদন 

(দগদজদেি কভ বকতবাদদয 

সক্ষদত্র)  

প্রানপ্তস্থান-নাফযক্ষণ 

কভ বকতবায কাম বারয় 

গ. নাফযক্ষণ কভ বকতবা, 

স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রানারয় কর্তবক 

প্রদি ছুটি প্রাপ্যতায 

প্রতযয়নত্র (নন 

সগদজদেি কভ বচাযীদদয 

সক্ষদত্র)  

প্রানপ্তস্থান-নাফযক্ষণ 

কভ বকতবায কাম বারয় 

নফনামূদল্য দভ ও তদূর্ধ্ব সগ্রদিয 

কভ বকতবাদদয সক্ষদত্র 

ভানযচারক,ফস্ত্র 

অনধদপ্তয এফাং 

অন্যান্যদদয সক্ষদত্র অত্র 

কদরদজয অধ্যক্ষ 

ভদাদয়।  
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৩ াধাযণ 

বনফষ্যত 

তনফর দত 

অগ্রীভ ভঞ্জুনয  

ফস্ত্র অনধদপ্তয, 

প্রধান 

কাম বারয়/ফস্ত্র 

ভন্ত্রনারয় কর্তবক 

ননধ বানযত ভদয়য 

ভাধ্যদভ 

আদফদন াওয়ায য 

াধাযণ বনফষ্যত তনফর 

নফনধভারা ১৯৭৯ অনুমায়ী 

উযুক্ত কর্তবদক্ষয ( আনথ বক 

ও প্রাননক ক্ষভতা 

অনুমায়ী) ননস্পনি কদয 

যকানয আদদ জানয কযা 

য়। 

ক. ননধ বানযত পযদভ 

(ফাাংরাদদ পযভ নাংs-

২৬৩৯) সগদজদেি/নন-

সগদজদেি  

প্রানপ্তস্থান-নাফযক্ষণ 

কভ বকতবায কাম বারয় 

খ. াধাযণ বনফষ্যত 

তনফদর ফ বদল জভাকৃত 

অদথ বয াফ নফফযণী (প্রধান 

নাফযক্ষণ কভ বকতবা কর্তবক 

প্রদি) মূর কন, ভঞ্জুনয 

আদদ জানযয য 

সপযতদমাগ্য।  

প্রানপ্তস্থান-নাফযক্ষণ 

কভ বকতবায কাম বারয় 

নফনামূদল্য দভ ও তদূর্ধ্ব সগ্রদিয 

কভ বকতবাদদয সক্ষদত্র 

ভানযচারক,ফস্ত্র 

অনধদপ্তয এফাং 

অন্যান্যদদয সক্ষদত্র অত্র 

কদরদজয অধ্যক্ষ 

ভদাদয়।  

 

৪ কভ বকতবাদদয 

গৃননভ বাণ ঋণ 

এয স্যানয  

ফস্ত্র অনধদপ্তয, 

প্রধান 

কাম বারয়/ফস্ত্র 

ভন্ত্রনারয় কর্তবক 

ননধ বানযত ভদয়য 

ভাধ্যদভ 

প্রচনরত নফনধ নফধান 

অনুযণপূফ বক গৃননভ বাণ ঋণ 

স্যানয ফস্ত্র অনধদপ্তয, 

ঢাকায় সপ্রযণ কযা দফ। 

ক. াদা কাগদজ 

আদফদনত্র 

খ. সম জনভদত 

গৃনভ বাণ/দভযাভত কযা দফ 

স জনভয দনরর/ফায়নাত্র 

গ. ৩০০ োকায নন 

জুনিনয়ার েযাদম্প 

অনিকাযনাভা 

ঘ. মথামথ কর্তবদক্ষয 

স্যানয 

নফনামূদল্য দভ ও তদূর্ধ্ব সগ্রদিয 

কভ বকতবাদদয সক্ষদত্র 

ভানযচারক,ফস্ত্র 

অনধদপ্তয এফাং 

অন্যান্যদদয সক্ষদত্র অত্র 

কদরদজয অধ্যক্ষ 

ভদাদয়।  

 

৫ 

 

কভ বচাযীদদয 

সভােযমান ক্রয় 

অগ্রীভ এয 

স্যানয 

 

ফস্ত্র অনধদপ্তয, 

প্রধান 

কাম বারয়/ফস্ত্র 

ভন্ত্রনারয় কর্তবক 

ননধ বানযত ভদয়য 

ভাধ্যদভ 

প্রচনরত নফনধ নফধান 

অনুযণপূফ বক সভােযমান 

ক্রয় অগ্রীভ ভঞ্জুনযয স্যানয 

ফস্ত্র অনধদপ্তয, ঢাকায় সপ্রযণ 

কযা দফ। 

ক. াদা কাগদজ 

আদফদনত্র 

খ. ৩০০ োকায নন 

জুনিনয়ার েযাদম্প 

অনিকাযনাভা 

গ. সভােযাইদকর 

নফক্রয়কাযীয অনিকাযনাভা 

নফনামূদল্য 

 

দভ ও তদূর্ধ্ব সগ্রদিয 

কভ বকতবাদদয সক্ষদত্র 

ভানযচারক,ফস্ত্র 

অনধদপ্তয এফাং 

অন্যান্যদদয সক্ষদত্র অত্র 

কদরদজয অধ্যক্ষ 

ভদাদয়।  

৬ কভ বচাযীদদয 

কনম্পউোযক্রয় 

অগ্রীভ এয 

স্যানয 

ফস্ত্র অনধদপ্তয, 

প্রধান 

কাম বারয়/ফস্ত্র 

ভন্ত্রনারয় কর্তবক 

ননধ বানযত ভদয়য 

ভাধ্যদভ 

প্রচনরত নফনধ নফধান 

অনুযণপূফ বক কনম্পউোয 

ক্রয় অগ্রীভ ভঞ্জুনযয স্যানয 

ফস্ত্র অনধদপ্তয, ঢাকায় সপ্রযণ 

কযা দফ। 

ক. াদা কাগদজ 

আদফদনত্র 

খ. ৩০০ োকায নন 

জুনিনয়ার েযাদম্প 

অনিকাযনাভা 

গ. কনম্পউোয ক্রদয়য 

বাউচায 

নফনামূদল্য দভ ও তদূর্ধ্ব সগ্রদিয 

কভ বকতবাদদয সক্ষদত্র 

ভানযচারক,ফস্ত্র 

অনধদপ্তয এফাং 

অন্যান্যদদয সক্ষদত্র অত্র 

কদরদজয অধ্যক্ষ 

ভদাদয়।  
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৩) আপিার কাছে আমাছের প্রিযালা 
 

 

ক্রতমক  প্রতিশ্রুতি/কাতিি সেবা প্রাতির ছযয করণীয় 

১ স্বয়ংেমূ্পণণ আছবেি জমা প্রোি 

২ যথাযথ প্রতক্রয়ায় প্রছয়াজিীয় তিে পতরছলাধ করা 

৩ োযাছির জিয তিধণাতরি েমছয়র পূছবণই উপতিি থাকা 

৪ প্রতিতি সেবা েম্পছকণ যথাযথ ধারণা াছের জিয েছেষ্ট থাকা 

৫ সেবা প্রাতির পর আপিার মূযবাি মিামি প্রোি করা। 

 

 

৪) অতেছযাগ বযবিাপিা পদ্ধতি(GRS) 

সেবা প্রাতিছি অেন্তুষ্ট হছ োতয়ত্বপ্রাি কমণকিণার েছে সযাগাছযাগ করুি। তিতি েমাধাি তেছি বযথণ হছ তিছমাক্ত পদ্ধতিছি সযাগাছযাগ 

কছর আপিার েমেযা অবতহি করুি।  

 

ক্রনভক 

নাং 

কখন সমাগাদমাগ 

কযদফন? 

কায দি 

সমাগাদমাগ কযদফন 

সমাগাদমাদগয ঠিকানা ননষ্পনিয ভয়ীভা 

১ দানয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ বকতবা ভাধান 

নদদত না াযদর 

অনবদমাগ ননষ্পনি 

কভ বকতবা(অননক), 

অধ্যক্ষ 

নাভ ও দনফঃ      ইনজিনঃ সভাঃ আফদুর কাদদয সফাযী, 

অধ্যক্ষ, ীদ আফদুয যফ সযননয়াফাত সেক্সোইর 

ইনজিনননয়ানযাং কদরজ,ফনযার। 

           : +৮৮ ০১৭২৭৯৬৪৩০৩ 

সপানঃ +৮৮ ০৪৩১-৬৩৬৫৯ 

ইদভইরঃarstec_barisal@yahoo.com 

Website: www.sarstec.com 

৩ ভা 

২ অনবদমাগ ননষ্পনি 

কভ বকতবা নননদ বষ্ট 

ভদয় ভাধান 

নদদত না াযদর 

ভানযচারক, ফস্ত্র 

অনধদপ্তয 

নাভ ও দনফঃ                  , 

ভানযচারক(অনতনযক্ত নচফ), ফস্ত্র অনধদপ্তয,  

প্রধান কাম বারয়, ঢাকা।  

সপানঃ +৮৮০২-৪৮১১৮৬৯২  

Website: www.dot.gov.bd 

১ ভা 

৩ আনর কভ বকতবা 

নননদ বষ্ট ভদয় 

ভাধান নদদত না 

াযদর 

নচফ, ফস্ত্র ও াে 

ভন্ত্রণারয় 

 

নাভ ও দনফঃ         .           ,  

নচফ, ফস্ত্র ও াে ভন্ত্রণারয় 

সপানঃ+৮৮০২২২৩৩৫৬৫৪৪ 

ইদভইরঃ sectext@gmail.com 

Website: www.motj.gov.bd 

৩ ভা 

 


