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ওয়েফাইয়ে প্রদ শয়নয জন্য 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরায়দ যকায 

ইয়রক্ট্রননক স্বাক্ষয ার্ট শনপয়কে প্রদানকাযী কর্তশয়ক্ষয ননেন্ত্রক (ননএ)-এয কাম শারে 

তথ্য ও যমাগায়মাগ প্রযুনি নফবাগ 

আইনর্ট োওোয, আগাযগাঁও, ঢাকা-১২০৭। 

www.cca.gov.bd 

 

নর্টয়জন চাে শায 

১. নবন ও নভন 

নবনঃ ননযাদ তথ্য প্রযুনিয নফকা। 

নভনঃ নিনজোর স্বাক্ষয ার্ট শনপয়কে প্রফতশয়নয ভাধ্যয়ভ ননযাদ তথ্য আদান প্রদান নননিতকযণ এফাং াইফায অযাধ দূযীকযয়ণ জাতীে ও আঞ্চনরক যমৌথ উয়যাগ প্রনতষ্ঠা। 

 

২. যফা প্রদান প্রনতশ্রুনত 

২.১) নাগনযক যফা: 

ক্রনভক যফায নাভ যফা প্রদান দ্ধনত প্রয়োজনীে কাগজত্র এফাং 

প্রানিস্থান 

যফায মূল্য এফাং 

নযয়াধ দ্ধনত 

যফা প্রদায়নয 

ভেীভা 

দানেত্বপ্রাি কভ শকতশা 

(নাভ, দফী, যপান নম্বয ও ই-যভইর)  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ াইফায ভাভরায তদন্ত তদন্ত নযয় শাে প্রদান াইফায ট্রাইব্যুনার যকশাে নপ 
ট্রাইব্যুনার কর্তশক 

ননধ শানযত 

জনাফ হাসিনা বফগম 

উ-সনয়ন্ত্রক (িাইফার অরাধ ও সনরাত্তা) 

বপানঃ +৮৮-০২-8181709 

ই-বমইল: hasina@cca.gov.bd  

২ 
নিনজোর পয়যননক 

নযয়াে শ 
ল্যাফ নযয়াে শ www.cca.gov.bd  নফনামূয়ল্য 

াইফায 

ট্রাইব্যুনার কর্তশক 

ননধ শানযত 

জনাফ তানসজলা বমহহনাজ 

িহকারী সনয়ন্ত্রক (ইমাহজেন্সী বরিন্স) 

বপান: +৮৮০ ২ ৮১৮১৭১০ 

ই-বমইল: tanzila.mehnaz@cca.gov.bd 

৩ 
াইফায েযাননয যক্ষয়ত্র 

যাভ শ প্রদান 

ই-যভইর, যেনরয়পান 

অথফা -যীয়য 

ননএ কাম শারে ও  

www.cca.gov.bd 
নফনামূয়ল্য ৩ কাম শনদফ 

জনাফ বমা: খাহলদ বহাহিন ব ৌধুরী 

আইন কম েকতো (আইন) 

বপানঃ +৮৮-০২-৫৫০০৬৮২৯ 

ই-বমইল: khaled.hossain@cca.gov.bd  

http://www.cca.gov.bd/
mailto:hasina@cca.gov.bd
http://www.cca.gov.bd/
mailto:tanzila.mehnaz@cca.gov.bd
http://www.cca.gov.bd/
mailto:khaled.hossain@cca.gov.bd
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৪ 

কনিউোয ইননয়িন্স 

যযন্স র্টভ এয ভাধ্যয়ভ 

CA প্রনতষ্ঠানমূয় ও 

নিনজোর স্বাক্ষয 

ব্যফায়যয যক্ষয়ত্র াংঘর্টত 

াইফায অযায়ধয উৎ 

নচনিতকযণ এফাং তথ্য 

উদঘােন 

নযদ শন/ম শয়ফক্ষণ ও 

জব্দকযণ 
ননএ কাম শারে নফনামূয়ল্য 

১৪ (যচৌদ্দ) কভ শ 

নদফ 

জনাফ বমা: খাহলদ বহাহিন ব ৌধুরী 

িহকারী সনয়ন্ত্রক (িাইফার সনরাত্তা ও িমন্বয়) 

অসতসরক্ত দাসয়ত্ব 

বপানঃ +৮৮-০২-৫৫০০৬৮২৯ 

ই-বমইল: khaled.hossain@cca.gov.bd  

৫ 

ননএ কাম শারয়েয কর 

তথ্য ননেনভত 

ওয়েফাইয়ে 

ারনাগাদকযণ 

ওয়েফাইে 
ননএ কাম শারয়েয 

ওয়েফাইে 
নফনামূয়ল্য 

৩ (নতন) কভ শ 

নদফ 

কাজী যায়েফ যভাাম্মদ  

কাযী যপ্রাগ্রাভায (িাোয়ফজ ও ওয়েফ 

এুািনভননয়েন)  

যভাফাইর: ০১৮১৪ ৯৭৬০০১ 

ই-যভইর:  kazi.shoaib@cca.gov.bd  
 

২.২) প্রানতষ্ঠাননক যফা: 

ক্র: নাং যফায নাভ যফা প্রদান দ্ধনত প্রয়োজনীে কাগজত্র 

এফাং প্রানিস্থান 

যফায মূল্য এফাং 

নযয়াধ দ্ধনত 

যফা প্রদায়নয 

ভেীভা 

দানেত্বপ্রাি কভ শকতশা 

(নাভ, দফী, যপান নম্বয ও ই-যভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. নএ রাইয়ন্স প্রদান 

ত্র ভাধ্যয়ভ রাইয়ন্স প্রদান 

এফাং ননি/নিবাইয়য 

ভাধ্যয়ভ নিনজোর 

ার্ট শনপয়কে প্রদান 

ননএ কাম শারে 

নএ নফনধভারা-২০১০ 

এফাং যকাযী নযত্র 

অনুমােী ননধ শানযত মূল্য 

০৬ (ছে) িা 

জনাফ াননা াযবীন  

উ-ননেন্ত্রক (অথ শ, প্রান ও আইন)  

(অনতনযি দানেত্ব) 

যপানঃ +৮৮-০২-৮১৮১৭১৩ 

ই-যভইর: shahina.parven@cca.gov.bd  

২. 

নএ রাইয়ন্স 

ফানতর/স্থনগত নফলেক 

কাম শক্রভ 

ত্র ভাধ্যভ ননএ কাম শারে নফনামূয়ল্য ৬০ (লাে) নদন 

জনাফ াননা াযবীন  

উ-ননেন্ত্রক (অথ শ, প্রান ও আইন)  

(অনতনযি দানেত্ব) 

যপানঃ +৮৮-০২-৮১৮১৭১৩ 

ই-যভইর: shahina.parven@cca.gov.bd  

৩. 
নএ অনিেয ননয়োগ ও 

নএ অনিে কাম শক্রভ 
ননয়োগ ত্র প্রদান ননএ কাম শারে 

যেন্ডায়যয ভাধ্যয়ভ মূল্য 

ননধ শাযণ এফাং ার্ট শপাইাং 

অয়থানযর্ট (নএ) কর্তশক 

প্রকৃত অনিে কায়জয 

উয নবনি কয়য মূল্য 

৬০ (লাে) কভ শনদফ 

জনাফ আইনযন আিায 

কাযী ননেন্ত্রক (অথ শ ও প্রান) 

যপানঃ 01778-072311 

ই-যভইর: pkrnw.irin@yahoo.com  

mailto:khaled.hossain@cca.gov.bd
mailto:kazi.shoaib@cca.gov.bd
mailto:shahina.parven@cca.gov.bd
mailto:shahina.parven@cca.gov.bd
mailto:pkrnw.irin@yahoo.com
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নযয়াধ  

৪. 
নএ াংক্রান্ত অন্যান্য 

প্রযুনিগত কাম শক্রভ 

নিনজোর স্বাক্ষয ইন্টায 

অায়যনফনরর্ট ননয়দ শনকা, 

২০১৩ এফাং ফাাংরায়দ 

রুে নএ ার্ট শনপয়কন 

অনুীরন নফবৃনত, ২০১৩ 

অনুমােী 

ননএ কাম শারে 

নএ রাইয়ন্স প্রদায়নয 

শুরুয়ত এককারীন মূল্য 

নযয়াধ 

১৪ (যচৌদ্দ)কভ শনদফ 

জনাফ ানদা আিায 

কাযী ননেন্ত্রক (আইর্ট ননকউনযর্ট) 

যভাফাইর +৮৮০ ১৯১ ৮১৫ ৩৪৮২ 

ই-যভইর: sahida.akter@cca.gov.bd  

 

২.৩) অবুন্তযীণ যফা: 

ক্র: নাং যফায নাভ যফা প্রদান দ্ধনত 

প্রয়োজনীে 

কাগজত্র এফাং 

প্রানিস্থান 

যফায মূল্য এফাং 

নযয়াধ দ্ধনত 

যফা প্রদায়নয 

ভেীভা 

দানেত্বপ্রাি কভ শকতশা 

(নাভ, দফী, যপান নম্বয ও ই-যভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১.  ছুর্ট াংক্রান্ত নফলে ত্র ভাধ্যভ কাযী ননেন্ত্রক 

(অথ শ ও প্রান) 

নফনামূয়ল্য ০৩ (নতন) কভ শ নদফ জনাফ াননা াযবীন  

উ-ননেন্ত্রক (অথ শ, প্রান ও আইন)  

(অনতনযি দানেত্ব) 

যপানঃ +৮৮-০২-৮১৮১৭১৩ 

ই-যভইর: shahina.parven@cca.gov.bd 

২. াধাযণ বনফষ্যত তনফর য়ত 

অনগ্রভ ভঞ্জুনয 

ত্র ভাধ্যভ কাযী ননেন্ত্রক 

(অথ শ ও প্রান) 

নফনামূয়ল্য ০৫ (াঁচ)কভ শ নদফ 

৩. ৩ে ও ৪থ শ যেণীয কভ শচাযী ননয়োগ ত্র ভাধ্যভ কাযী ননেন্ত্রক 

(অথ শ ও প্রান) 

নফনামূয়ল্য ১২০ (একত নফ) 

কভ শ নদফ 

৪. ৩ে ও ৪থ শ যেণীয য়দয স্থােীকযণ ত্র ভাধ্যভ কাযী ননেন্ত্রক 

(অথ শ ও প্রান) 

নফনামূয়ল্য ২৫ (নিঁ)কভ শ নদফ 

৫. দযত্র মূল্যােন কনভর্ট নফবন্ন 

প্রকায কনভর্টয়ত প্রনতনননধ ভয়নানেন 

ত্র ভাধ্যভ কাযী ননেন্ত্রক 

(অথ শ ও প্রান) 

নফনামূয়ল্য ০৫ (াঁচ)কভ শ নদফ জনাফ আইনযন আিায 

কাযী ননেন্ত্রক (অথ শ ও প্রান) 

যভাফাইর: +৮৮০ ১৭৭ ৮০৭ ২৩১১ 

ই-যভইর: pkrnw.irin@yahoo.com  
 

৬. ফানল শক যফতন বৃনদ্ধ ত্র ভাধ্যভ কাযী ননেন্ত্রক 

(অথ শ ও প্রান) 

নফনামূয়ল্য ১০ (দ) কভ শ নদফ 

৭. দ সৃজন াংক্রান্ত কাম শাফনর 

িাদয়ন সুানয প্রদান 

ত্র ভাধ্যভ কাযী ননেন্ত্রক 

(অথ শ ও প্রান) 

নফনামূয়ল্য ০৫ (াঁচ)কভ শ নদফ 

৮. গৃননভ শান/গৃয়ভযাভত/যভােয 

াইয়কর/কনিউোয/ফাইাইয়কর 

ক্রয়েয নননভি অনগ্রভ ঋন ভঞ্জুনয 

াংক্রান্ত নফলোনদ 

ত্র ভাধ্যভ কাযী ননেন্ত্রক 

(অথ শ ও প্রান) 

নফনামূয়ল্য ০৫ (াঁচ)কভ শ নদফ 

৯. ফায়জে কাঠায়ভা ত্র ভাধ্যভ কাযী ননেন্ত্রক নফনামূয়ল্য নফনধ অনুমােী 

mailto:sahida.akter@cca.gov.bd
mailto:shahina.parven@cca.gov.bd
mailto:pkrnw.irin@yahoo.com
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(অথ শ ও প্রান) ননধ শানযত ভেীভা 

১০. দিয়যয িদ াংগ্র ও ক্রয়েয জন্য 

দযত্র/যকায়েন আফান ও প্রচায 

ত্র ভাধ্যভ কাযী ননেন্ত্রক 

(অথ শ ও প্রান) 

নফনামূয়ল্য ননআয ২০০৮ 

যভাতায়ফক  

১১. নফনবন্ন নফর নযয়াধ ত্র ভাধ্যভ কাযী ননেন্ত্রক 

(অথ শ ও প্রান) 

নফনামূয়ল্য এনজ-যত নফর 

উস্থায়নয জন্য ০৭ 

(াত) কভ শনদফ 
 

৩) অনবয়মাগ ব্যফস্থানা দ্ধনত (GRS): 

যফা প্রানিয়ত অন্তুষ্ট য়র দানেত্বপ্রাি কভ শকতশায য়ে যমাগায়মাগ করুন। নতনন ভাধান নদয়ত ব্যথ শ য়র ননয়নাি দ্ধনতয়ত যমাগায়মাগ কয়য আনায ভস্যা অফনত করুন।  

ক্র. নাং কখন যমাগায়মাগ কযয়ফন কায য়ে যমাগায়মাগ কযয়ফন যমাগায়মায়গয ঠিকানা ননিনিয ভেীভা 

১. 
দানেত্বপ্রাি কভ শকতশা ভাধান 

নদয়ত ব্যথ শ য়র 
অনবয়মাগ ননষ্পনি কভ শকতশা (অননক) 

 

অনবয়মাগ ননষ্পনি (GRS) যপাকার য়েন্ট: (অননক) 

দফীঃ উ-ননেন্ত্রক (অথ শ, প্রান ও আইন) 

যপানঃ +৮৮-০২-৮১৮১৭১৩ 

ই-যভইর: shahina.parven@cca.gov.bd 

ওয়েফঃwww.cca.gov.bd  

৩০ কাম শনদফ 

২. 
অনবয়মাগ ননষ্পনি কভ শকতশা নননদ শষ্ট 

ভয়ে ভাধান নদয়ত ব্যথ শ য়র 
আনর কভ শকতশা 

আীর কভ শকতশা: 

দফীঃ ননেন্ত্রক, ননএ কাম শারে  

যপানঃ +৮৮-০২-৫৫০০৬৮১৯ 

ই-যভইর: abu.sayeed@cca.gov.bd, ওয়েফঃwww.cca.gov.bd 

২০ কাম শনদফ 

৩. 
আনর কভ শকতশা নননদ শষ্ট ভয়ে 

ভাধান নদয়ত ব্যথ শ য়র 

ভনন্ত্রনযলদ নফবায়গয অনবয়মাগ ব্যফস্থানা 

যর 

ভনন্ত্রনযলদ নফবাগ 
৬০ কাম শনদফ 

 

৪) আনায কায়ছ আভায়দয প্রতুাা: 

ক্রনভক প্রনতশ্রুনত/কানিত যফা প্রানিয রয়ক্ষু কযণীে 

১. স্বোংম্পূণ শ আয়ফদন জভা প্রদান 

২. মথামথ প্রনক্রোে প্রয়োজনীে নপ নযয়াধ কযা 

৩. নিনজোর স্বাক্ষয ব্যফায কয়য অনরাইয়ন আনায তথ্য ও যরনয়দয়নয ননযািা নননিত করুন 

৪. প্রয়মাজু যক্ষয়ত্র যভাফাইর যভয়জ/ইয়ভইয়রয ননয়দ শনা অনুযণ কযা 

৫. াক্ষায়তয জন্য ধাম শ তানযয়খ ননধ শানযত ভয়েয পূয়ফ শই উনস্থত থাকা 

৬. অনাফশ্যক যপান/তদনফয না কযা 

mailto:shahina.parven@cca.gov.bd
http://www.cca.gov.bd/
mailto:abu.sayeed@cca.gov.bd
http://www.cca.gov.bd/
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