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োতভ বে ট্র্যাতকিং তেস্টেম পতরতিতত 

 

সেতলস্ট াগাস্ট াগ অতিদপ্তর (তডওটি) ২০২০-২০২১ অথ ব-র্ছস্টর ইস্টনাস্টভশন েীস্টমর তত্ত্বার্িাস্টন তর্তভন্ন সের্া 

সকান সকান সডস্টে প্রতিয়ািীন আস্টছ তা সের্া-গ্রহীতা ও সের্া প্রদানকারী েহস্টজই স ন বুঝস্টত পাস্টর সে 

লস্টযয োতভ বে ট্র্যাতকিং তেস্টেমটির পতরকল্পনা প্রণয়ন পূর্ বক র্াস্তর্ায়স্টনর উস্টযাগ গ্রহণ কস্টর। ট্র্যাতকিং সের্া 

সপস্টত https://st.dotsim.gov.bd/ ওস্টয়র্ এস্টেে ব্যর্হার করা হয়। 

সের্া-গ্রহীতা তহোস্টর্ তডওটি'র েকল কম বকতবা/কম বিারী এর্িং অন্যান্য প্রততষ্ঠানও অনুস্টমাতদত ব্যর্হারকারী 

তহোস্টর্ তেস্টেমটির সুতর্িা তনস্টত পাস্টরন। প্রথতমকভাস্টর্ একটি কতমটির সনতৃস্টে (১) লাম্প-গ্রান্ট ভাতা এর্িং 

(২) প্রতশযণ ভাতা/ ভাউিার/ েম্মানী ভাতা েিংিান্ত সের্া িালু করা হস্টয়স্টছ। পরর্তীস্টত তর্তভন্ন 

শাখা/অতিশাখার তত্ত্বার্িাস্টন প বায়িস্টম অন্যান্য সের্া িালু করা হস্টর্ এর্িং ম্যানুস্টয়লটির পতরতশ্ট  অিংস্টশ 

নতুন িালুকৃত সের্ার প্রস্টেে ম্যাপ েিংস্ট াতজত হস্টর্। 

  

 

র্চত্র- 1: সার্ভিস ট্র্যার্ িং র্সস্টেম ইন্টািস্টিস 

 

লগ-ইন 

 

মূলত ততন সেতণর ব্যর্হারকারী তেস্টেস্টম লগইন কস্টরন। প্রথমত, তডওটি'র কম বকতবা/কম বিারী তনজ্ব  সের্া 

গ্রহস্টণর উস্টেস্টে অথর্া সের্া প্রদাস্টনর লস্টযয তেস্টেস্টম এমপ্লইতয় ইউজার তহোস্টর্ প্রস্টর্শ কস্টরন। সে সযস্টে 

তাঁস্টক তডওটিস্টত ন্যস্তকরস্টণর প্রজ্ঞাপস্টনর িতমক নম্বর ইউজার সনম তহোস্টর্ তদস্টত হয়। স মন, ২০১৫ োস্টলর 

URL Address 

Manual 

New Service Registration 

Login 

Tracking 
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২৬৯ প্রজ্ঞাপস্টন ১০৩ নিং িতমস্টকর কম বকতার ইউজার সনম হস্টর্ 269-0103. [অথ বাৎ, প্রথম ৩ তডতজে 

প্রজ্ঞাপন নম্বর, এর পর হাইস্টেন (-) তদস্টয় ৪ তডতজস্টে িতমক নম্বর তলখস্টত হস্টর্; িতমক নম্বর ১/২/৩ অিংক 

তর্তশ্ট  হস্টল ৪ অিংক পূণ ব করস্টত 0 ব্যর্হার করস্টত হস্টর্। ইউজার সনম অর্েই ইিংস্টরতজ হরস্টের তডতজে 

হস্টত হস্টর্।] 

তিতীয়ত, সকান কম বকতবা তেস্টেস্টম নতুন োতভ বে অন্তর্ভ বতি করস্টত িাইস্টল তাঁস্টক েেেওয়ার ইউজার তহোস্টর্ 

এমপ্লইতয় ইউজাস্টরর পাশাপাতশ নতুন একটি ইউজার সনম গ্রহণ করস্টত হয়। সেস্টযস্টে তাঁস্টক প্রথস্টম এডতমন 

সিস্টডনতশয়াল আস্টছ এমন সকান ইউজাস্টরর তনকে হস্টত েেেওয়ার ইউজার সনম তনস্টত হয়। 

তৃতীয়ত, তর্ল র্া অন্য সকাস্টনা িালুকৃত সের্া গ্রহস্টণর উস্টেস্টে তডওটি তভন্ন অন্য প্রততষ্ঠান সের্া গ্রহস্টণ আগ্রহী 

হস্টল উি প্রততষ্ঠাস্টনর পস্টয কাউস্টক প্রথস্টম এডতমন সিস্টডনতশয়াল আস্টছ এমন সকাস্টনা ইউজাস্টরর তনকে 

হস্টত সকাম্পানী ইউজার আইতড তনস্টত হয়।   

প্রততস্টযস্টে প্রথমর্াস্টরর মত পােওয়াড ব সজস্টন সনর্ার দরকার হয়। পরর্তীস্টত পােওয়াড ব র্ভস্টল সগস্টল তনজ্ব  

সমার্াইস্টল ওটিতপ তদস্টয়  ািাই োস্টপস্টয নতুন পােওয়াড ব এেএমএে োতভ বস্টে পাওয়া  ায়।  

 লগইন করার েতিে িাপ: 

িাপ ১: "র্চত্র- ১: োতভ বে ট্র্যাতকিং তেস্টেম ইন্টারস্টেে" এর SIGN IN র্ােস্টন তিক করুন। 

িাপ ২:  পাস্টশর " র্চত্র- ২ : সাইন-ইন ইন্টািস্টিস" এ আপনাি 

ইজাাি সনম এবিং পাসওয়ার্ ি টাইপ  স্টি SIGN IN বাটস্টন র্ি  

 রুন। 

 

 

 

      

 

পােওয়াড ব পতরর্তবন/পুনরুদ্ধার পদ্ধতত 

 

পাসওয়ার্ ি পর্িবিিন  িস্টি পিবিী পৃষ্ঠাি "তিে- ৩: এমপ্লয়ী ওয়াতকবিং ইন্টারস্টেে" এর অযাস্টরা "১" তিতিত 

ইউজাস্টরর নাস্টমর উপর তিক করস্টল অযাস্টরা "২" তিতিত  Change Password র্ােস্টন তিক করুন এর্িং 

পরর্তী ডায়ালগ র্ক্স অনুেরস্টণ পােওয়াড ব পতরর্তবন করুন। 

পাসওয়ার্ ি র্ভস্টল সগস্টল পুনরুদ্ধাস্টিি ান্য জপস্টিি "র্চত্র- ২: সাইন-ইন ইন্টািস্টিস" এ SIGN IN বাটস্টনি 

র্নস্টচ "Forget Your Password?" সলিা সটক্সস্টটি জপি র্ি   রুন। পরর্তী ডায়ালগ র্ক্স অনুেরস্টণ 

আপনার সমার্াইস্টল প্রাপ্ত OTP প্রস্টর্শ কস্টর নতুন পােওয়াড ব সমার্াইস্টল সেক্সে তহোস্টর্ পাস্টর্ন। 

র্চত্র- ২ : সাইন-ইন ইন্টািস্টিস 
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র্চত্র- ৩: এমপ্লয়ী ওয়ার্ িিং ইন্টািস্টিস 

 

 

ট্র্যাতকিং তেস্টেস্টম আস্টর্দন করার পদ্ধতত 

 

িাপ ১: পূস্টব িি পৃষ্ঠায় প্রদর্শ িি "র্চত্র- ১: োতভ বে ট্র্যাতকিং তেস্টেম ইন্টারস্টেে" এর "New Service 

Registration"  তিতিত অযাস্টরা এর ডাস্টন “SERVICE REQUEST HERE” এ তিক করুন।  

িাপ ২: এরপর পাস্টশর তিে-৪ এর 

মত  সপজ আেস্টর্। সের্া গ্রহীতা 

তডওটি'র কম বকতবা/কম বিারী হস্টল 

“DoT Employee” 

তেস্টলক্ট করস্টত হস্টর্।  

এখন কম বকতবা/কম বিারীর আইতড নম্বর তলস্টখ “Get 

OTP” সত তিক করস্টল তার সমার্াইস্টল ্ব িংতিয়ভাস্টর্ 

OTP Code পাঠাস্টনা হস্টর্। তনস্টির তেল্ড এ 

সকাডটি তলখস্টল “OTP Matched” সমস্টেজ 

সদখাস্টনা হস্টর্।এরপর োর্তমে র্ােস্টন তিক করস্টল, 

তনস্টের ন্যায় আস্টর্দন েম বটি আেস্টর্। 

 

১ 

২ 

৪ 

৩ 

র্চত্র- ৪ 

র্চত্র- ৫ 
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অথবা, "র্চত্র- ৩: এমপ্লয়ী ওয়ার্ িিং ইন্টািস্টিস" এি অযাস্টিা "৩" র্চর্িি "Service Registration" 

Menu এি জপি র্ি   িস্টল 'Service Request Initiate' সপা আসস্টব; জি সপস্টাি জপস্টি বাম 
র্দস্ট ি স ানায় "+Add New" বাটস্টন র্ি   িস্টল তনস্টের ন্যায় আস্টর্দন েম বটি আেস্টর্। 

িাপ ২. অিঃপি র্নস্টচি র্চত্র-৬ এি অযাস্টিা র্চর্িি Service Definition র্িল্ডটিস্টি প্রস্টর্াায সসবাি 

িিণ র্সস্টলক্ট  স্টি আস্টবদন িস্টম িি প্রস্টয়াানীয় অিংশগুস্টলা র্থার্থভাস্টব পূিণ  রুন। 

 

র্চত্র- ৬: আস্টবদন িম ি 

েম বটির পূরস্টণর পর েস্টম ব িাতহত ডকুস্টমন্টগুস্টলাও আপস্টলাড করা আর্েক। আস্টর্দন েমাপ্ত করার পর তা 

আর েম্পাদন করা  াস্টর্ না। তাই েকল তথ্য প্রদাস্টনর পর পুনরায়  ািাই কস্টর "Save" সর্াতাস্টম তিক 

করস্টল আস্টর্দন প্রতিয়াটি েমাপ্ত হস্টর্। আস্টর্দন প্রতিয়াটি েেলভাস্টর্ েমাপ্ত হস্টল সের্া গ্রহীতার সমার্াইস্টল 

্ব িংতিয়ভাস্টর্ ট্র্যাতকিং নম্বর পাঠাস্টনা হয়। কম বিারীগণ এমপ্লয়ী ইউজার ব্যর্হার কস্টর "Service 

Registration" করস্টল ট্র্যাতকিং নম্বরটি তিে-৬ এর ডে-ডযাশ র্ক্স প্রদতশ বত স্থাস্টন সরতজস্টেশন নম্বর 

তহোস্টর্ সদখা  াস্টর্।   

  

পূস্টর্ ব দাতখলকৃত আস্টর্দস্টনর গতততর্তি প বস্টর্যণ (এমপ্লতয় ইউজার তহোস্টর্ লগইন কস্টর) 

 

পূস্টর্ বর সকাস্টনা আস্টর্দন তর্ষস্টয় সকান সকান সডস্টের কাজ তনষ্পন্ন হস্টয়স্টছ তা জানস্টত প্রথস্টম এমপ্লইতয় ইউজার 

তহোস্টর্ "লগইন" অনুস্টেস্টদ র্তণ বত পদ্ধততস্টত প্রস্টর্শ করুন। এরপর "তিে- 7: দাতখলকৃত োতভ বে ট্র্যাতকিং 

পদ্ধতত-১' সত প্রদতশ বত অযাস্টরা সমাতাস্টর্ক প্রথস্টম 'Service Registration' এ তিক কস্টর 'Service 

Registration No." ঘস্টর আপনার কাতিত ট্র্যাতকিং আইতড তলস্টখ 'Search' র্ােস্টন তিক করুন।    
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র্চত্র- 7: দার্িলকৃি সার্ভ িস ট্র্যার্ িং পদ্ধর্ি-১ 

অতঃপর "তিে- ৮: দাতখলকৃত োতভ বে ট্র্যাতকিং পদ্ধতত-২' সত প্রদতশ বত 'Status'  লাস্টমি র্নস্টচ প্রদর্শ িি    

Processing (অথর্া অন্য সেক্সে)-এর উপর তিক করুন।  

 

র্চত্র- ৮: দার্িলকৃি সার্ভ িস ট্র্যার্ িং পদ্ধর্ি-২ 

েস্টল র্াস্টমর তিে-৯ এর 

মত এ  ার্ত সকান সকান 

সডস্টের কাজ েমাপ্ত 

হস্টয়স্টছ তার তাতলকা 

সদখস্টত পাস্টর্ন। 

 

 

র্চত্র- ৯: দার্িলকৃি সার্ভ িস ট্র্যার্ িং পদ্ধর্ি-৩ 

 ১ 
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পূস্টর্ ব দাতখলকৃত আস্টর্দস্টনর গতততর্তি প বস্টর্যণ (ইউজার তহোস্টর্ লগইন না কস্টর) 

 

তর্কল্প পদ্ধতত তহোস্টর্ ইউজার তহোস্টর্ লগইন না কস্টর তনস্টির র্চস্টত্রর মত https://st.dotsim.gov.bd/ 

ওস্টয়র্স্টপস্টজর Track Your Service ঘস্টর প্রস্ট াজয ট্র্যাতকিং আইতড তলস্টখ  Search র্ােস্টন  তিক কস্টরও 

পরর্তী তিস্টের মত এ  ার্ত সকান সকান সডস্টের কাজ েমাপ্ত হস্টয়স্টছ তার তাতলকা সদখস্টত পাস্টর্ন। 

 

 

 

https://st.dotsim.gov.bd/
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োতভ বে তনষ্পতিস্টত প্রস্টেে ম্যাপ প বস্টর্যণ (ইউজার তহোস্টর্ লগইন না কস্টর) 

 

োতভ বেটি তনষ্পতিস্টত সকান সকান িাপ অততিম করস্টত হয় তা জানস্টত ম্যানুস্টয়লটির পতরতশ্ট  অিংস্টশর তর্তভন্ন 

সের্ার েিংতযপ্ত প্রস্টেে ম্যাপ হস্টত আপনার কাতিত সের্াটির প্রস্টেে সলা সদস্টখ তনস্টত পাস্টরন। ইউজার 

তহোস্টর্ লগইন না কস্টর https://st.dotsim.gov.bd/ ওস্টয়র্স্টপস্টজর ‘HELP’ তলিংস্টক রতযত ম্যানুস্টয়স্টল 

ব্যর্হারতর্তি এর্িং পতরতশ্ট  অিংস্টশ েিংতি্ট  সের্ার প্রস্টেে ম্যাপ তলতপর্দ্ধ আস্টছ।  

 

উি প্রস্টেে ম্যাস্টপর েিংস্টগ পূর্ বর্তী অনুস্টেস্টদ র্তণ বত হালনাগাদ কাজ েমাপ্তকারী সডস্টের তর্র্রণ সদস্টখ 

র্তবমাস্টন োতভ বেটি তনষ্পতির জন্য সকান সডস্টে আস্টছ এর্িং োতভ বেটি তনষ্পস্টন্ন ভতর্ষ্যস্টত সকান সকান সডস্টে 

কাস্টজর জন্য অস্টপযমান আস্টছ তা সর্র করস্টত পারস্টর্ন। 

 

ট্র্যাতকিং তেস্টেস্টম োতভ বে তনষ্পতি করার পদ্ধতত 

 

সডস্টে আগত আস্টর্দন তনষ্পতিকাস্টল দপ্তস্টর রতযত সরতজোস্টর গৃহীত কা বিমগুস্টলা তলতপর্দ্ধ করুন। তারপর 

ট্র্যাতকিং তেস্টেস্টম সডে-েিংতি্ট  এতি সদর্ার জন্য প্রথস্টম এমপ্লয়ী ইউজার তহোস্টর্ "লগইন" অনুস্টেস্টদ র্তণ বত 

পদ্ধততস্টত প্রস্টর্শ করুন। এরপর "তিে- 7: দাতখলকৃত োতভ বে ট্র্যাতকিং পদ্ধতত-১' সত প্রদতশ বত অযাস্টিা "১" 

র্চর্িি 'Service Request' এ তিক কস্টর 'Service Registration No." ঘস্টর আপনার প্রস্ট াজয 

ট্র্যাতকিং আইতড তলস্টখ 'Search' র্ােস্টন তিক করুন। 

েস্টল তনস্টির "তিে- ১০: োতভ বে তনষ্পতি পদ্ধতত-১" এর মত ওভাল, রাউস্টেড সরকস্টেিংস্টগল ও সরকস্টেিংস্টগল 

সশস্টপ  থািস্টম োতভ বেটির Status, Action Message (Previous, All) এর্িং Action (Show, 

Forward, Backward, Query) র্ােন সদখা  াস্টর্।   

 

র্চত্র- ১০: সার্ভ িস র্নষ্পর্ি পদ্ধর্ি-১ 

https://st.dotsim.gov.bd/
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অতঃপর আমরা Action Message এর All র্ােস্টন তিক কস্টর োতভ বেটির তর্ষস্টয় ইস্টতামস্টে তর্তভন্ন 

সডস্টের কাস্টজর তর্র্রণ তনস্টির "তিে- ১১: োতভ বে তনষ্পতি পদ্ধতত-২" এর অনুরূপ Action Message 

কলাস্টম সদখস্টত পার্। 

 

র্চত্র- ১১: সার্ভ িস র্নষ্পর্ি পদ্ধর্ি-২ 

তারপর আমরা উপস্টরর তিে- ১১ সত সমাো অযাস্টরা তিতিত 'Back' র্ােস্টন তিক কস্টর পূস্টর্ বর সপস্টজ তেস্টর 

 ার্ এর্িং পূস্টর্ বর ন্যায় 'Service Registration No." ঘস্টর প্রস্ট াজয ট্র্যাতকিং আইতড তলস্টখ 'Search' 
র্ােস্টন তিক কস্টর "তিে- ১০: োতভ বে তনষ্পতি পদ্ধতত-১" এ প্রদতশ বত অনুরুপ সপস্টজ পুনরায়  ার্।  

এর্ার তনস্টির তিে-১২ সত প্রদতশ বত "Action" কলাস্টমর Forward র্ােস্টন তিক কস্টর আগত সেক্সে র্স্টক্স 

প্রস্ট াজয তথ্য তলতপর্দ্ধ করর্ এর্িং ের্স্টশস্টষ তিস্টে প্রদতশ বত Send র্ােস্টন তিক করর্। েস্টল র্তবমান সডস্টের 

তথ্যেহ োতভ বেটি পরর্তী িাস্টপর কম বকতবার তনকে সপ্রতরত হস্টর্ এর্িং র্তবমান সডস্টের ট্র্যাতকিং তেস্টেম 

েেেওয়ার েিংিান্ত কাজটি সশষ হস্টর্। 
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র্চত্র- ১2: সার্ভ িস র্নষ্পর্ি পদ্ধর্ি-৩ 

 

 

 

 

 

 

 

তিতীয় পর্ ব: 

তেস্টেস্টম নতুন োতভ বে অন্তর্ভ বতির পদ্ধতত 
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নতুন োতভ বে তততরস্টত অনুেরণীয় োিারণ কম বপদ্ধতত 

 

োতভ বে ট্র্যাতকিং তেস্টেস্টম নতুন সকাস্টনা োতভ বে স াগ করস্টত োিারণভাস্টর্ তনস্টির তর্ষয়গুস্টলা অনুেরণ করা 

েমীিীন। 

(১) স  োতভ বেটি তেস্টেস্টম স াগ করস্টত িান তা প্রিতলত পদ্ধততস্টত সকান সকান সডে কী পদ্ধততস্টত কস্টর তা 

েস্টরজতমস্টন  ািাই কস্টর িারার্াতহকভাস্টর্ সনাে করস্টত হস্টর্; 

(২) োতভ বেটি প্রদাস্টন প্রস্ট াজয দতললাতদর তাতলকা েিংগ্রহ করস্টত হস্টর্; 

(৩) োতভ বে প্রদানকারী কম বকতবা/কম বিারী  াস্টদরস্টক ট্র্যাতকিং তেস্টেস্টম স াগ করস্টত িান তাঁস্টদর নাম, 

পদর্ী, তডওটিস্টত ন্যস্তকরস্টণর িতমক নম্বর, সমার্াইল নম্বর ইতযাতদ তথ্য েিংগ্রহ করস্টত হস্টর্; 

(৪) োতভ বেটি ট্র্যাতকিং তেস্টেস্টম অন্তর্ভ বি করস্টত ইচ্ছুক কম বকতবাস্টক এডতমন ইউজার তহোস্টর্ তেস্টেমটিস্টত 

স াগ করস্টত হস্টর্; 

(৫) কা বিম েম্পস্টন্নর েকল িাপ ও েিংতযপ্ত তর্র্রণী তনস্টয় একটি প্রস্টেে ম্যাপ ওয়াড ব োইল তহোস্টর্ 

তততর করা (তনস্টির অনুস্টেস্টদ নমুনা তহোস্টর্ লাম্প-গ্রান্ট সের্ার প্রস্টেে ম্যাস্টপর ওয়াড ব কতপ সদয়া হস্টলা)। 

(৬) কম বিারীস্টদর কাস্টজর সুতর্িাস্টথ ব প্রস্টেে ম্যাস্টপর একটি সলতমস্টনস্টেড ডকুস্টমন্ট/ সপাোর/ তলপ িাে ব 

েরর্রাহ করা উিম (নমুনা তহোস্টর্ লাম্প-গ্রান্ট ও প্রতশযণ ভাতা সের্ার সলতমস্টনস্টেড ডকুস্টমস্টন্টর 

েেেকতপ পতরতশ্ট  অিংস্টশ সদয়া হস্টলা); 

(৭) স  সকাস্টনা নতুন োতভ বে তততর করার পর সেে-স্টকে তহোস্টর্ ১/২টি আস্টর্দন পুস্টরা োইস্টকল েম্পন্ন 

কস্টর পরীযা করা আর্েক; 

(৮) প্রকৃত োতভ বে শুরুর েময় প্রথম তদস্টক ২/৩ েপ্তাহ সডে কম বিারীগণস্টক তনতর্ড়ভাস্টর্ েহায়তা করা 

উতিত।      

 

োতভ বে ট্র্যাতকিং তেস্টেস্টম লাম্প-গ্রান্ট সের্া অন্তর্ভ বতিস্টত অনুসৃত পদ্ধতত 

 

লাম্প-গ্রান্ট োতভ বেটি ট্র্যাতকিং তেস্টেস্টম শুরুর পূস্টর্ ব উপস্টর র্তণ বত পস্টয়ন্টেমূহ তর্স্টর্িনায় সনয়া হস্টয়স্টছ এর্িং 

সের্া প্রদান-পদ্ধততর েিংতযপ্তরূপ অপর পৃষ্ঠায় র্তণ বত ওয়াড ব ডকুস্টমন্ট তহোস্টর্ তলতপর্দ্ধ করা হস্টয়স্টছ, স ন 

প্রততটি সডে কম বকতবা/কম বিারী তাঁর তনস্টজর দাতয়ে েম্বস্টে েম্যকভাস্টর্ জানস্টত পাস্টরন।  
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লাম্প-গ্রান্ট ভাতা তনষ্পতিস্টত োতভ বে ট্র্যাতকিং তেস্টেস্টমর প্রস্টেে ম্যাপ এর্িং এতিতব্য নমুনা সেক্সে 

িাপ 

 

িাপ#00  সের্া-প্রতযাতশ কম বকতবা/কম বিারী অথর্া তাঁর প্রতততনতির করণীয় 

(১) লাম্প-গ্রান্ট ভাতার প্রমাণকেহ আস্টর্দনপে সডেপাস্টে জমার নম্বর ও তাতরখ েিংগ্রহ করস্টর্ন; 

(২) েকল কাগজ একস্টে েযান করস্টর্ন; 

(৩) st.dotsim.gov.bd এর উপস্টরর তদস্টক ডাস্টনর সকানায় “Service Request Here” তিক কস্টর 

োতভ বে উইস্টো অনুেরস্টণ প্রতশযণ/েম্মানী ভাতার প্রমাণকেহ অগ্রায়নপে আপস্টলাড করস্টর্ন; 

(৪) তেস্টেম হস্টত প্রাপ্ত োতভ বে ট্র্যাতকিং নম্বর অগ্রায়নপস্টের (মূলকতপ ও তরতেভকতপ) উপস্টর তলখস্টর্ন; স মন 

ST#................... 

 

 

িাপ#01  [ফ্রন্ট সডে োে; জনার্ সমাঃ মতেজুল ইেলাম তপন্টু ( 269-3095 ); (১) আস্টর্দন েস্টরায়াড ব করস্টর্ন; (২) 

সরতজোস্টর েিংতি্ট  অিংস্টশ োতভ বে ট্র্যাতকিং নম্বর ST#---------- তলখস্টর্ন ] 

লাম্প গ্রাস্টন্টর আস্টর্দন; জনার্----------------- (তডওটি নিং# ২৬৯-  ..............), পদর্ী: -------------------- 

সডেপাে নম্বর:--------; তাতরখ:---------- 

 

িাপ#02 [পতরিালক প্রশােস্টনর দপ্তর, সেস্টনা োইতপে কাম কতমউোর অপাস্টরের জনার্ সমাঃ শতরফুল ইেলাম (269-

6657); আস্টর্দন েস্টরায়াড ব করস্টর্ন;  (২) সরতজোস্টর েিংতি্ট  অিংস্টশ োতভ বে ট্র্যাতকিং নম্বর ST#---------- তলখস্টর্ন ] 

পতরিালক প্রশােস্টনর সরতজোর িতমক: --------------- 

তাতরখ: ------------------ 

 

িাপ#03 [ এতড তহোর্ জনার্ সমাঃ আতাউর রহমান   (269-0714 ); আস্টর্দন েস্টরায়াড ব করস্টর্ন; (২) সরতজোস্টর 

েিংতি্ট  অিংস্টশ োতভ বে ট্র্যাতকিং নম্বর ST#---------- তলখস্টর্ন ] 

এতড তহোস্টর্র সরতজোর িতমক: ---------------; তাতরখ: ------------------ 

মঞ্জুতরর তনতমি তক উপস্থাপনস্ট াগ্য ( তদ না হয় তার কারণ): ............  

Mobile Number (in English):  

 

িাপ#04 [জনার্ সমাঃ তমজানুর রহমান   (269-0217 ); আস্টর্দন েস্টরায়াড ব করস্টর্ন; (২) সরতজোস্টর েিংতি্ট  অিংস্টশ 

োতভ বে ট্র্যাতকিং নম্বর ST#---------- তলখস্টর্ন ] 

SMS Sent to: ----Mobile #--- 

SMS: --------body text--------  

 

িাপ#05 [এতড তহোস্টর্র োে  জনার্ ইউসুে আহস্টমদ  (269-1760 ); প্রশােতনক মঞ্জুতরর জন্য নতথস্টত উপস্থাপন 

করস্টর্ন ] 

নতথ নম্বর: 214.20.002.21. 

সনাে নম্বর:  -------- 
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িাপ#06  এতড তহোর্ জনার্ সমাঃ আতাউর রহমান   (269-0714 );  (১) মঞ্জুতরপে প্রস্ট াজয কাগজেহ হাড বকতপ তহোর্ 

শাখায় তদস্টর্ন এর্িং (২) তেস্টেস্টম েস্টরায়াড ব করস্টর্ন; (৩) সরতজোস্টর েিংতি্ট  অিংস্টশ োতভ বে ট্র্যাতকিং নম্বর ST#-------

--- তলখস্টর্ন ] 

Lump Grant Sanctioned Register Sl# : --01-- 

Date:----03/10/2021------ 

 

িাপ#07. [তহোর্ শাখার জনার্ নন্দন কুমার োহা  ( 269-0722 ) তর্ল তততর কস্টর ্ব াযর তনস্টর্ন ও তর্লটি 

কযাতশয়াস্টরর তনকে প্রদান করস্টর্ন এর্িং তেস্টেস্টম েস্টরায়াড ব করস্টর্ন;  (২) সরতজোস্টর েিংতি্ট  অিংস্টশ োতভ বে ট্র্যাতকিং নম্বর 

ST#---------- তলখস্টর্ন  ]  

তর্ল নিং:------------ 

তাতরখ:------------ 

নীে োকার পতরমাণ:------------- 

কম্বাইে সরতজোর িতমক নিং ( তদ থাস্টক): ----- 

 

িাপ#08. [ তহোর্ শাখার এতড জনার্ সমাঃ আব্দুল মাতলক  (269-0282 ) এতজ অতেস্টে তর্ল সপ্ররস্টণর সরতজোস্টরর 

তথ্য তেস্টেস্টম প্রদান কস্টর েস্টরায়াড ব করস্টর্ন; ; (২) সরতজোস্টর েিংতি্ট  অিংস্টশ োতভ বে ট্র্যাতকিং নম্বর ST#---------- 

তলখস্টর্ন  ] 

এতজ অতেস্টে তর্ল সপ্ররস্টণর সরতজোস্টরর িতমক নিং: ----- 

মাস্টের নাম:------ 

 

 

িাপ#09. [তহোর্ শাখার জনার্ নন্দন কুমার োহা  ( 269-0722 ) এতজ অতেে হস্টত সিক আেস্টল সিক সরতজোস্টরর 

িতমক, তাতরখ তেস্টেস্টম প্রদান কস্টর েস্টরায়াড ব করস্টর্ন;  (২) সরতজোস্টর েিংতি্ট  অিংস্টশ োতভ বে ট্র্যাতকিং নম্বর ST#------

---- তলখস্টর্ন ] 

সিক সরতজোস্টরর িতমক নিং: ----- 

মাস্টের নাম:------ 

সিক নম্বর: ----- 

নীে োকার পতরমাণ:------------- 

 

িাপ#10. [জনার্ সমাঃ তমজানুর রহমান   (269-0217 ); আস্টর্দন েস্টরায়াড ব করস্টর্ন; (২) সরতজোস্টর েিংতি্ট  অিংস্টশ 

োতভ বে ট্র্যাতকিং নম্বর ST#---------- তলখস্টর্ন ] 

SMS Sent to: ----Mobile #--- 

SMS: --------body text---আপনার লাম্প-গ্রাস্টন্টর জন্য -----  

 

িাপ#11. [তহোর্ শাখার এতড জনার্ সমাঃ আব্দুল মাতলক  (269-0282 ) আগত সিক ব্যািংস্টক কযাশ হস্টল সিক 

তিয়াস্টরন্স সরতজোস্টরর তথ্য তেস্টেস্টম তদস্টয় ইএেটি/ তডওটি’র সিক ইসুযর তাতরখ জানাস্টর্ন এর্িং তেস্টেস্টম েস্টরায়াড ব 

করস্টর্ন ] 

ইএেটি/ তডওটি’র সিক ইসুযর তাতরখ ও অন্যান্য তথ্য: ------- 

েিংতি্ট  আস্টর্দনকারীস্টক ইএেটি/স্টিক গ্রহস্টণর অনুস্টরাি করা  াস্টে।  

 

িাপ#12. [উপপতরিালক (অথ ব) জনার্ মাসুদ কতরম  (269-0088 ) তর্স্টলর সলা-ডায়াগ্রাম সথস্টক এপ্রুভ করস্টর্ন ] 

প্রস্টেে েমাপ্ত 
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নমুনা নতুন োতভ বে তততরর কাতরগতর িাপেমূহ 

 

নতুন োতভ বে ট্র্যাতকিং েেেওয়াস্টর স াগ করার এডতমন সিস্টডনতশয়াল েম্পন্ন ইউজার হওয়া প্রস্টয়াজন। 

আমরা নমুনা তহোস্টর্ DoT_test_Service িালুর িাপ সদতখ। 

িাপ-১: উি োতভ বস্টের নাম তেস্টেস্টম স াগ করস্টত তনস্টির তিে-১৩ সত প্রদতশ বত Service-সমনুস্টত তিক 

কস্টর  Service Definition তিক করুন। অতঃপর +Add New সেক্সস্টে তিক করস্টল নতুন 

োতভ বে সলখার ডায়ালগ র্ক্স আেস্টর্ (তিে-১৪ দ্র্ট ব্য)। 

 

র্চত্র- ১3 

 

র্চত্র- ১4 

অতঃপর তিে-১৪ এর Save র্ােস্টন তিক করস্টল নতুন োতভ বস্টের নামটি েেেওয়াস্টর স াগ হস্টর্। 

িাপ ২: িতর, উি োতভ বস্টে সমাে ৩টি সডস্টের মােস্টম কাজটি েমািা হয়;  থা: 
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 (১) তহোর্ শাখার জনার্ নন্দন কুমার োহা  ( 269-0722 ) 

 (২) তহোর্ শাখার এতড জনার্ সমাঃ আব্দুল মাতলক  (269-0282 ) 

 (৩) পতরিালক (অথ ব) জনার্ মাসুদ কতরম  (269-0088 ) 

সে সযস্টে প বায়িস্টম উি ৩টি সডে Approval Chain তহোস্টর্ তেস্টেস্টম স াগ করস্টত তনস্টির তিে-

১৫ সত প্রদতশ বত Service-সমনুস্টত তিক কস্টর  Approval Chain তিক করুন। অতঃপর 

+Add New সেক্সস্টে তিক করস্টল নতুন োতভ বে সলখার ডায়ালগ র্ক্স আেস্টর্ (তিে-১৬ দ্র্ট ব্য)। 

  

র্চত্র- ১5 

তিে-১৬ সত প্রদতশ বত ডায়ালগ র্স্টক্স Service Type এর েপ-ডাউন সমনুস্টত তিক কস্টর নর্সৃ্ট  োতভ বে  

DoT_test_Service তেস্টলক্ট করস্টত হস্টর্। 

 

র্চত্র- ১6 
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অতঃপর তিে-১৭ সত প্রদতশ বত অযাস্টরা তিতিত স্থাস্টন (+) র্ােস্টন তিক কস্টর প্রস্টয়াজনীয় িাপ েিংখ্যা 

(র্তবমাস্টনর োতভ বস্টের সযস্টে আমরা ৩ িাপ িস্টরতছলাম) তততর কতর। তারপর Designation এর্িং   

Employee এর কলাস্টম োঁকা ঘস্টর প্রস্ট াজয তথ্য তদস্টয় পূরণ কতর।  তদ সকাস্টনা Employee সক 

না পাওয়া  ায়, তস্টর্  থা থ এডতমস্টনর োহায্য তনস্টয় উি Employee সক তেস্টেস্টম আস্টগ সথস্টক স াগ 

কস্টর তনস্টত হস্টর্। ের্স্টশস্টষ Save র্ােস্টন তিক কস্টর Approval Chain টি েিংরযণ করা হয়। 

 

র্চত্র- ১7 

িাপ-৩: নতুন োতভ বস্টের জন্য আস্টর্দনকারী কতৃবক প্রস্টদয় প্রস্টয়াজনীয় ডকুস্টমন্ট তেস্টেস্টম স াগ করস্টত একই 

ভাস্টর্ Service-সমনুস্টত তিক কস্টর  Required Document এ তিক করুন। তেস্টেম প্রম্পস্টের 

অনুেরণ কস্টর প্রস্টয়াজনীয় ডকুস্টমন্ট তেস্টেস্টম স াগ করার সুস্ট াগ তততর করুন। 

 

র্চত্র- ১8 

উপস্টর র্তণ বত তর্র্রণ অনুোস্টর স  সকান িাস্টপর নতুন োতভ বে তততর করা েম্ভর্। 
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িলমান/অনুস্টমাতদত সের্া-গতততর্তির তর্স্তাতরত তর্র্রণ প বস্টর্যণ 

 

সকাস্টনা িলমান অথর্া অনুস্টমাতদত সের্ার গতততর্তির তর্স্তাতরত তর্র্রণ সদখস্টত এডতমন সিস্টডনতশয়াল 

েম্পন্ন ইউজার হওয়া প্রস্টয়াজন। ইউজার লগইন করার পর তনস্টির তিে-১৩ সত প্রদতশ বত অযাস্টরা অনু ায়ী 

প্রথস্টম Report-এ তিক কস্টর তারপর Tracking Report-এ তিক করুন। অতঃপর Service Reg. 

No.তেস্টল্ড িাতহত ট্র্যাতকিং আইতড োইপ কস্টর Search র্ােস্টন তিক করুন। ের্স্টশস্টষ আগত সপস্টজর 

Status কলাস্টমর Processing র্ােস্টন তিক করস্টল তর্স্তাতরত গতততর্তি তিে-১৪ এর মত প্রদতশ বত হস্টর্।  

 

র্চত্র- ১9: সসবা গর্ির্বর্িি র্বস্তার্িি-১ 

 

র্চত্র- ১10: সসবা গর্ির্বর্িি র্বস্তার্িি-২ 
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তৃতীয় পর্ ব: 

এডতমন ইউজার ম্যানুস্টয়ল 
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এডতমন ইউজার ম্যানুস্টয়ল েম্পস্টকব োিারণ জ্ঞাতব্য 

 

এডতমন ইউজার ম্যানুস্টয়লটি হাড বকতপ তহোস্টর্ প্রশােন উইিং এর্িং লাইস্টেরীস্টত েিংরতযত থাকস্টর্। ওস্টয়র্ 

ভাে বস্টন এটি ইোকৃত ভাস্টর্ এতড়স্টয়  াওয়া হস্টে। েস্টল তনস্টির অনুস্টেদগুস্টলা ের্গুস্টলাই োঁকা থাকল। 

 

তর্তভন্ন িরস্টণর ইউজাস্টরর পতরতিতত 

……. 

 

এডতমন ইউজার তততর 

……. 

 

ইউজার তপ্রতভস্টলজ মতডতেস্টকশন 

……. 

 

সকাম্পানী ইউজার তততর 

……. 

 

োতভ বে প্রদানকারী কম বিাতরস্টক তেস্টেস্টম অন্তর্ভ বতি  

……. 

 

সহল্প সমনুস্টত ইউজার ম্যানুস্টয়ল আপস্টলাড 

……. 

 

তেস্টেম ব্যাক-আপ প্রস্টেে  

 

ব্যাক-আপকৃত তেস্টেম পুনঃআপস্টলাড 

 

তেস্টেস্টম হালনাগাদ ব্যর্হৃত সেে, ডাো সোস্টরজ প্রততষ্ঠাস্টনর চুতিকৃত duration ইতযাতদ মতনেতরিং 

পদ্ধতত এর্িং সেে ও েময় বৃতদ্ধর িাপ 

 

ডাোস্টর্স্টজ এতি সদয়া, এতি তডতলে (ব্যাক-এে হস্টত) 

 

েমাপনী প্রতযাশা  
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পতরতশ্ট : 

তর্তভন্ন সের্ার েিংতযপ্ত প্রস্টেে ম্যাপ 

 

 

(১) লাম্প-গ্রান্ট ভাতা তনষ্পতিস্টত োতভ বে ট্র্যাতকিং তেস্টেস্টমর প্রস্টেে ম্যাপ এর্িং এতিতব্য নমুনা সেক্সে 

(২) প্রতশযণ ভাতা/ ভাউিার/ েম্মানী ভাতা তনষ্পতিস্টত োতভ বে ট্র্যাতকিং তেস্টেস্টম এতিতব্য নমুনা সেক্সে 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



লাম্প-গ্রান্ট ভাতা নিষ্পনিতত সানভিস ট্র্যান িং নসতেতের
প্রতসস েযাপ এবিং এনন্ট্র্তবয িেিুা টটক্সট (Pg: 1/2)

ধাপ#00 টসবা-প্রতযানি  েি তিা/ েিচারী অথবা তাাঁর প্রনতনিনধর  রীী 

•(১) লাম্প-গ্রান্ট ভাতার প্রোী সহ আতবদিপত্র টেসপাতস জোর িম্বর ও তানরখ সিংগ্রহ 
 রতবি;
•(২) স ল  াগজ এ তত্র স্ক্যাি  রতবি;
•(৩) st.dotsim.gov.bd এর উপতরর নদত  োতির ট ািা  “Service Request Here”
নি   তর সানভিস উইতন্ো অনুসরতী প্রনিক্ষী/সম্মািী ভাতার প্রোী সহ অগ্রা িপত্র 
আপতলাে  রতবি;
•(৪) নসতেে হতত প্রাপ্ত সানভিস ট্র্যান িং িম্বর অগ্রা িপতত্রর (েূল নপ ও নরনসভ নপ) উপতর 
নলখতবি; টেেি ST#...................

ধাপ#01 [ফ্রন্ট টেস্ক্ োফ; জিাব টোোঃ েনফজলু ইসলাে নপন্ট ু( 269-3095 ); (১) 
আতবদি ফতরা ােি  রতবি; (২) টরনজোতর সিংনিষ্ট অিংতি সানভিস ট্র্যান িং িম্বর ST#-
--------- নলখতবি]

•লাম্প গ্রাতন্টর আতবদি; জিাব----------------- (নেওনট িিং# ২৬৯- ..............), পদবী: ---
---------------------
•টেসপাস িম্বর:--------; তানরখ:----------

ধাপ#02 [পনরচাল  প্রিাসতির দপ্তর, টেতিা টাইনপে  াে  নেউটার অপাতরটর 
জিাব টোোঃ িনরফলু ইসলাে (269-6657); আতবদি ফতরা ােি  রতবি;  (২)
টরনজোতর সিংনিষ্ট অিংতি সানভিস ট্র্যান িং িম্বর ST#---------- নলখতবি ]

•পনরচাল  প্রিাসতির টরনজোর ক্রনে : ---------------
•তানরখ: ------------------

ধাপ#03 [ এনে নহসাব জিাব টোোঃ আতাউর রহোি (269-0714 ); আতবদি 
ফতরা ােি  রতবি; (২) টরনজোতর সিংনিষ্ট অিংতি সানভিস ট্র্যান িং িম্বর ST#----------
নলখতবি]

•এনে নহসাতবর টরনজোর ক্রনে : --------------- ;  তানরখ: ------------------
•েঞ্জুনরর নিনেি ন  উপস্থাপিতোগয (েনদ িা হ  তার  ারী): ............
•Mobile Number (in English): -----

ধাপ#04 [জিাব টোোঃ নেজানুর রহোি (269-0217 ); আতবদি ফতরা ােি  রতবি; 
(২) টরনজোতর সিংনিষ্ট অিংতি সানভিস ট্র্যান িং িম্বর ST#---------- নলখতবি]

•SMS Sent to: ----Mobile #---
•SMS: --------body text--------

ধাপ#05 [এনে নহসাতবর োফ  জিাব ইউসুফ আহতেদ (269-1760 ); প্রিাসনি  
েঞ্জনুরর জন্য িনথতত উপস্থাপি  রতবি ]

•িনথ িম্বর: ২১৪.০০.০০০.০০
•টিাট িম্বর:  --------



লাম্প-গ্রান্ট ভাতা নিষ্পনিতত সানভিস ট্র্যান িং নসতেতের প্রতসস েযাপ এবিং
এনন্ট্র্তবয িেিুা টটক্সট (Pg: 2/2)

ধাপ#06 এনে নহসাব জিাব টোোঃ আতাউর রহোি (269-0714 );  (১) েঞ্জনুরপত্র 
প্রতোজয  াগজসহ হােি নপ নহসাব িাখা  নদতবি এবিং (২) নসতেতে ফতরা ােি 
 রতবি; (৩) টরনজোতর সিংনিষ্ট অিংতি সানভিস ট্র্যান িং িম্বর ST#---------- নলখতবি]

•Lump Grant Sanctioned Register Sl# : -----
•Date:----------

ধাপ#07 [নহসাব িাখার জিাব িন্দি কুোর সাহা ( 269-0722 ) নবল ততনর  তর 
স্বাক্ষর নিতবি ও নবলনট  যানি াতরর নি ট প্রদাি  রতবি এবিং নসতেতে ফতরা ােি 
 রতবি;  (২) টরনজোতর সিংনিষ্ট অিংতি সানভিস ট্র্যান িং িম্বর ST#---------- নলখতবি]

•নবল িিং:------------
•তানরখ:------------
•িীট টা ার পনরোী:-------------
• ম্বাইন্ে টরনজোর ক্রনে  িিং (েনদ থাত ): -----

ধাপ#08 [নহসাব িাখার এনে জিাব টোোঃ আব্দলু োনল (269-0282 ) এনজ অনফতস 
নবল টপ্ররতীর টরনজোতরর তথয নসতেতে প্রদাি  তর ফতরা ােি  রতবি; (২) 
টরনজোতর সিংনিষ্ট অিংতি সানভিস ট্র্যান িং িম্বর ST#---------- নলখতবি]

•এনজ অনফতস নবল টপ্ররতীর টরনজোতরর ক্রনে  িিং: -----
•োতসর িাে:------

ধাপ#09 [নহসাব িাখার জিাব িন্দি কুোর সাহা ( 269-0722 ) এনজ অনফস হতত 
টচ  আসতল টচ  টরনজোতরর ক্রনে , তানরখ নসতেতে প্রদাি  তর ফতরা ােি 
 রতবি;  (২) টরনজোতর সিংনিষ্ট অিংতি সানভিস ট্র্যান িং িম্বর ST#---------- নলখতবি]

•টচ  টরনজোতরর ক্রনে  িিং: -----
•োতসর িাে:------
•টচ  িম্বর: -----
•িীট টা ার পনরোী:-------------

ধাপ#10 [জিাব টোোঃ নেজানুর রহোি (269-0217 ); আতবদি ফতরা ােি  রতবি; 
(২) টরনজোতর সিংনিষ্ট অিংতি সানভিস ট্র্যান িং িম্বর ST#---------- নলখতবি]

•SMS Sent to: ----Mobile #---
•SMS: --------body text---আপিার লাম্প-গ্রাতন্টর জন্য -----

ধাপ#11 [নহসাব িাখার এনে জিাব টোোঃ আব্দলু োনল (269-0282 ) আগত টচ  
বযািংত   যাি হতল টচ  নি াতরন্স টরনজোতরর তথয নসতেতে নদত  ইএফনট/ নেওনট’র 
টচ  ইসুযর তানরখ জািাতবি এবিং নসতেতে ফতরা ােি  রতবি]

•ইএফনট/ নেওনট’র টচ  ইসুযর তানরখ ও অন্যান্য তথয: -------
•সিংনিষ্ট আতবদি ারীত  ইএফনট/টচ  গ্রহতীর অনুতরাধ  রা োতে। 

ধাপ#12 [উপপনরচাল  (অথি) জিাব োসুদ  নরে (269-0088 ) নবতলর টলা-
ো াগ্রাে টথত  এপ্রভু  রতবি]

•প্রতসস সোপ্ত



প্রশিক্ষণ ভাতা/ ভাউচার/ সম্মানী ভাতা শনষ্পশিতত সাশভিস ট্র্যাশ িং 
শসতেতের প্রতসস েযাপ এবিং এশরট্র্তবয নেনুা টেক্সে (Pg: 1/2)

ধাপ#00 টসবা-প্রতযাশি  েি তিা/ েিচারী অথবা তাাঁর প্রশতশনশধর  রণীয়

•(১) প্রশিক্ষণ/ ভাউচার/সম্মানী ভাতার প্রোণ সহ অগ্রায়নপত্র টেসপাতস জোর নম্বর ও 
তাশরখ সিংগ্রহ  রতবন;
•(২) স ল  াগজ এ তত্র স্ক্যান  রতবন;
•(৩) st.dotsim.gov.bd এর উপতরর শিত  োতনর ট ানায় “Service Request Here”
শি   তর সাশভিস উইতরো অনুসরতণ প্রশিক্ষণ/সম্মানী ভাতার প্রোণ সহ অগ্রায়নপত্র 
আপতলাে  রতবন;
•(৪) শসতেে হতত প্রাপ্ত সাশভিস ট্র্যাশ িং নম্বর অগ্রায়নপতত্রর (েূল শপ ও শরশসভ শপ) উপতর 
শলখতবন; টেেন ST#...................

ধাপ#01 [ফ্ররে টেস্ক্ োফ; জনাব টোোঃ ছাইফলু্লাহ্ ( 269-2887 ); (১) আতবিন 
ফতরায়ােি  রতবন; (২) টরশজোতর সিংশিষ্ট অিংতি সাশভিস ট্র্যাশ িং নম্বর ST#---------
- শলখতবন]

•টট্র্শনিং ভাতা: -------(টট্র্শনিং-এর শবষয়)---------------; অথবা, ভাউচার/সম্মানী: ------
(শবষয়)---------
•টেসপাস নম্বর:--------; তাশরখ:----------
•ো ার পশরোণ:-----------------

ধাপ#02 [পশরচাল  প্রিাসতনর িপ্তর, ইউশেএ জনাব টোোঃ এনােলু হ ফশ র
(269-3158); আতবিন ফতরায়ােি  রতবন;  (২) টরশজোতর সিংশিষ্ট অিংতি সাশভিস 
ট্র্যাশ িং নম্বর ST#---------- শলখতবন]

•পশরচাল  প্রিাসতনর টরশজোর ক্রশে : ---------------
•তাশরখ: ------------------

ধাপ#03 [ এশে শহসাব জনাব টোোঃ আতাউর রহোন (269-0714 ); আতবিন 
ফতরায়ােি  রতবন; (২) টরশজোতর সিংশিষ্ট অিংতি সাশভিস ট্র্যাশ িং নম্বর ST#----------
শলখতবন]

•এশে শহসাতবর টরশজোর ক্রশে : --------------- ;   তাশরখ: ------------------
•েঞ্জুশরর শনশেি শ  উপস্থাপনতোগয (েশি না হয় তার  ারণ): ............
•Mobile Number (if any): -----

ধাপ#04 [এশে শহসাতবর োফ জনাব হািী আব্দলু্লাহ আল োেনু (269-6655 ); 
প্রিাসশন  েঞ্জশুরর জন্য নশথতত উপস্থাপন  রতবন]

•নশথ নম্বর: ২১৪.০০.০০০.০০
•টনাে নম্বর:  --------



প্রশিক্ষণ ভাতা/ ভাউচার/ সম্মানী ভাতা শনষ্পশিতত সাশভিস ট্র্যাশ িং শসতেতের
প্রতসস েযাপ এবিং এশরট্র্তবয নেনুা টেক্সে (Pg: 2/2)

ধাপ#05 এশে শহসাব জনাব টোোঃ আতাউর রহোন (269-0714 );  (১) েঞ্জশুরপত্র 
প্রতোজয  াগজসহ হােি শপ শহসাব িাখায় শিতবন এবিং (২) শসতেতে ফতরায়ােি 
 রতবন; (৩) টরশজোতর সিংশিষ্ট অিংতি সাশভিস ট্র্যাশ িং নম্বর ST#---------- শলখতবন]

• Sanctioned Register Sl# : -----
•Date:----------

ধাপ#06 [শহসাব িাখার জনাব আবু  াউছার (269-0701 ) শবল ততশর  তর স্বাক্ষর 
শনতবন ও শবলশে  যাশিয়াতরর শন ে প্রিান  রতবন এবিং শসতেতে ফতরায়ােি  রতবন;  
(২) টরশজোতর সিংশিষ্ট অিংতি সাশভিস ট্র্যাশ িং নম্বর ST#---------- শলখতবন] 

•শবল নিং:------------
•তাশরখ:------------
•নীে ো ার পশরোণ:-------------
• ম্বাইরে টরশজোর ক্রশে  নিং (েশি থাত ): -----

ধাপ#07 [শহসাব িাখার এশে জনাব িাহীনুল হাসান (269-0283 ) এশজ অশফতস 
শবল টপ্ররতণর টরশজোতরর তথয শসতেতে প্রিান  তর ফতরায়ােি  রতবন; ; (২) 
টরশজোতর সিংশিষ্ট অিংতি সাশভিস ট্র্যাশ িং নম্বর ST#---------- শলখতবন]

•এশজ অশফতস শবল টপ্ররতণর টরশজোতরর ক্রশে  নিং: -----
•োতসর নাে:------

ধাপ#08 [শহসাব িাখার জনাব আবু  াউছার (269-0701 ) এশজ অশফস হতত টচ  
আসতল টচ  টরশজোতরর ক্রশে , তাশরখ শসতেতে প্রিান  তর ফতরায়ােি  রতবন;  
(২) টরশজোতর সিংশিষ্ট অিংতি সাশভিস ট্র্যাশ িং নম্বর ST#---------- শলখতবন]

•টচ  টরশজোতরর ক্রশে  নিং: -----
•োতসর নাে:------
•টচ  নম্বর: -----
•নীে ো ার পশরোণ:-------------

ধাপ#09 [শহসাব িাখার এশে জনাব িাহীনুল হাসান (269-0283 ) আগত টচ  
বযািংত   যাি হতল টচ  শিয়াতরন্স টরশজোতরর তথয শসতেতে শিতয় (অপিনাল) শবল 
পশরতিাতধর উপতোগী হতয়তছ জানাতবন এবিং শসতেতে ফতরায়ােি  রতবন]

•টচ  শিয়াতরন্স হওয়ার তাশরখ: -------
•শবল সিংগ্রতহর জন্য সিংশিষ্ট শবল িাশখল ারীত  অনুতরাধ  রা োতে। 

ধাপ#10 [উপপশরচাল  (অথি) জনাব োসুি  শরে (269-0088 ) শবতলর টলা-
োয়াগ্রাে টথত  এপ্রভু  রতবন]

•প্রতসস সোপ্ত


