
ম্যাননজ িং কজভটি/গবজন নিং ফজি অনুনভাদননয রনযে Online-এ আনফদন 

কযায জনয়ভাফরী : 
 

ফািংরানদ ভাদযাা জযা বফাি ন, ঢাকা (গবজন নিং ফজি  ম্যাননজ িং কজভটি) প্রজফধানভারা-2009 (2012 ার ম নন্ত 

িংনাজধত) অনুানয গঠিত গবজন নিং ফজি/ম্যাননজ িং কজভটি বফাি ন নত অনুনভাদন গ্রনেয  ন্য জননেফজে নত 

কাগ ত্রমূ িংযুক্ত কযনত নফ:- 

1. ভাদযাায প্যাডে বফাডে েয বযজজস্ট্রায ফযাফয অডফদন; 

2. ভাদযাায প্যাডে নফগঠিত পূন োঙ্গ কজভটিয দস্যডদয নাডভয তাজরকা;  

3. চরভান গবজন নিং ফজি/ম্যাননজ িং কজভটি বফাি ন ডত নুডভাদন প্রাজিয য নুজিত ১ভ বায বযজুডরডনয মূরকজ 

(জফডযাৎাী বকা-প্ট ংক্রান্ত) {প্রজফধান-৩৩(১) নুাডয}; থফা,  এেক কজভটি নুডভাদডনয তযাজিত কজ;  

4. জপ্রজাআজেং জপাডযয জনডিাগডেয মূরকজ; 

5. জপ্রজাআজেং জপায কর্তেক জনফ োচনী তপজডরয মূরকজ; 

6. জপ্রজাআজেং জপায কর্তেক জনফ োচনী পরাপডরয মূরকজ;  

7. প্রজতিান প্রধান কর্তেক খড়া ববাটায তাজরকা নুডভাদডনয বযজুডরডনয মূরকজ;  

8. প্রজতিান প্রধান কর্তেক চূড়ান্ত ববাটায তাজরকা নুডভাদডনয বযজুডরডনয মূরকজ;  

9. খড়া ববাটায তাজরকায মূর কজ; 

10. চূড়ান্ত ববাটায তাজরকায মূর কজ; 

11. বাজত ভননানয়ননয বযনত্র:- 

দাজখর ভাদযাায বেডে-  বাজত জনফ োচন ংক্রান্ত বায বযজুডরডনয মূরকজ (জনফ োচডনয দাজিত্ব ারনকাযী 

জপ্রজাআজেং জপায বাজত জনফ োচডনয বাি বাজতত্ব কযডফন এফং বাটি জনফ োচনী তপজডর ফজণ েত জনফ োচডনয 

তাজযখ বথডক ন্ততঃ ০৭ জদডনয ভডে কযডত ডফ); 

অজরভ ভাদযাায বেডে-  স্থানীি ভাননীি ংদ দডস্যয সুাজযকৃত ০৩(জতন) জন ব্যজিয নাডভয তাজরকায মূরকজ    

( ভাদযাায প্যাডে জফস্তাজযত জীফন বৃত্তান্ত নমুনা ছক নুমািী )। 
12. জফগত গবজন েং ফজে/ম্যাডনজজং কজভটি নুডভাদডনয তযাজিত কজ;  

13. দাজখর/অজরভ স্তডযয ারনাগাদ স্বীকৃজত নফািডনয তযাজিত কজ/ নফািন জপ জভাদাডনয যজডদয তযাজিত কজ; 

14. কজভটি ংক্রান্ত বকান প্রকায ভাভরা অদারডত জফচাযাধীন থাকডর বআ ভাভরায ভাভরায ফ েডল ফস্থায জফফযণী  (বকাডট েয 

াটি েপাআে কজ) ও কাগজডেয তযাজিত পডটাকজ ভাদযাায প্যাডে প্রজতিান প্রধান কর্তেক প্রতযিনে জদডত ডফ। 

মজদ ভাভরা না থাডক তাডর ভাদযাায প্যাডে প্রজতিান প্রধান কর্তেক ‘কজভটি ংক্রান্ত জফলডি বকান ভাভরা বনআ’ ভডভ ে  

প্রতযিনে জদডত ডফ। 

 

Online-এ আনফদন কযায বযনত্র উজযজিজিত 1 নত 14 নিং ক্রজভনক ফজে নত কাগ ত্রমূবক পৃথক পৃথকবানফ 

Scan কনয PDF পাইর আকানয ততজয কযনত নফ। কর কাগ ত্র PDF পাইর আকানয ততজয কযায য 

ফািংরানদ ভাদযাা জযা বফানি নয নয়ফ াইনে (www.bmeb.gov.bd) e-Filling বরিা বভনুনত জিক কনয 

e-Office Management System স্ক্রীনন প্রনফ কযনত নফ। জস্ক্রন জনেরূঃ 

 

http://www.bmeb.gov.bd/


e-Office Management System স্ক্রীনন আনফদননয জফলয় বরিা ফােননয ান ড্র িাউন জরস্ট বথনক 

আনফদননয জফলয় জনফ নাচন কযনত নফ। 

 

আনফদননয জফলয় জনফ নাচন কযায ানথ ানথ অনরাইন িংক্রান্ত কাম নাজদ জকবানফ ম্পন্ন কযনত নফ ব জফলনয় 

জননদ ননা প্রদজ নত নফ। প্রদজ নত জননদ ননাটি বানরাবানফ নে  বুনে যফতী ধান বমনত নফ। 

 

EIIN এয ঘনয ভাদযাায EIIN নম্বয জদনত নফ এফিং PASSWORD এয ঘনয অনরাইন বযজ নেন এফিং 

অনরাইন পযভ পূযনেয  ন্য বফাি ন বথনক ইনতাপূনফ ন বম ায়াি ন যফযা কযা নয়নে ঐ PASSWORD ব্যফায 

কনয FIND ফােনন জিক কযনত নফ। 

 

FIND ফােনন জিক কযায ানথ ানথ Online-এ আনফদন কযায কা  শুরু নফ এফিং ভাদযাায নাভ  ঠিকানা 

প্রদজ নত নফ। কান য সুজফধানথ ন আনফদন পযভ পূযে কযায  ন্য প্রনয়া নীয় তথ্য, তাজযি  কাগ নত্রয তাজরকা 

জপ্রন্ট কযা মানফ (িংযুজক্ত-1)।  

 

যফতীনত আনফদননয স্তয (দাজির/আজরভ) জনফ নাচন কযনত নফ এফিং আনফদনকাযীয নাভ, বভাফাইর নম্বয  ঠিকানা 

জরিনত নফ। উনিখ্য, আনফদনকাযীয প্রদত্ত বভাফাইর নম্বযটিনত SMS এয ভাধ্যনভ উক্ত আনফদন িংক্রান্ত ফ ননল 

ম্পনকন তথ্য প্রদান কযা নফ জফধায় চর  ভাদযাায নাডভ বযজজডস্ট্রনকৃত এফং আজতপূডফ ে বফাডে ে যফযাকৃত 2টি 

বভাফাআর নম্বডযয বম বকান ১টি। তডফ মজদ আডতাপূডফ ে আ-াজব ে এয অওতাি ওডিফ বাট োর জপ ও বভাফাআর নম্বয 

বফাডে ে জভা বদিা না ডি থাডক, তডফ বফাডে ে উি তথ্য বভাফাআর নম্বয জদডি তাযয কজভটিয অডফদন কযা মাডফ ।  

বভাফাইর নম্বয প্রদান কযা ফাধ্যতামূরক। 



 

তথ্যমূ বরিায য উজযজিজিত 1 নত 14 নিং ক্রজভনক ফজে নত কাগ ত্রমূনয পৃথক পৃথক PDF-কৃত পাইরমূ 

মথাস্থানন Browse ফােনন জিক কনয Upload কযনত নফ। PDF-কৃত পাইরটি ঠিকবানফ Upload নয়নে 

জকনা তা মাচাই কযায  ন্য Preview ফােনন জিক কনয বদিা মানফ। 

 

 

PDF-কৃত পাইরমূ Upload কযায য, জফগত কজভটিয ১ভ বা অনুষ্ঠাননয তাজযি জনফ নাচন িংক্রান্ত তাজযিমূ 

মথাস্থানন জরিনত নফ। উনিখ্য, তাজযিমূ বম কর কাগ ত্র Upload কযা নয়নে ব কর কাগ নত্র ফজে নত তাজযি 

বদনি জরিনত নফ, Upload-কৃত তথ্য  তাজযনিয ভনধ্য জভর না থাকনর আনফদন ফাজতর ফনর গণ্য নফ। 

 



তাজযিমূ মথামথবানফ বরিায য জনফ নাজচত বাজত, প্রজতষ্ঠাতা দস্য, দাতা দস্য, অজববাফক দস্য, িংযজযত 

ভজরা অজববাফক দস্য, জযক প্রজতজনজধ, িংযজযত ভজরা জযক প্রজতজনজধয নাভ যফতী েনক জরিনত নফ। 

এনযনত্র িান ানবন দনস্যয ধযন করানভ ড্র িাউন জরস্ট বথনক দস্য দমূ জনরক্ট কযনত নফ। উনিখ্য, ২ নিং 

ক্রজভনক সুায/অধ্যয, অত্র ভাদযাা জরনি ফাভ ানবন দস্য জচফ দটি জনরক্ট কযনত নফ। ফাকী নাভগুনরা জন  

ইচ্ছা ভত ক্রভান্বনয় বরিা মানফ। 

 

জস্ক্রনন প্রদজ নত ক্রজভক ৮ এয অজধক দস্য নর Add Row ফােনন জিক কযনত নফ। তানর অজতজযক্ত করাভ 

ায়া মানফ। মজদ ভুরফতঃ করাভ বফজ নয় মায় তানর Delete Row ফােনন জিক কযনত নফ। 

 

কর তথ্য প্রদান ম্পন্ন কযায য Submit ফােনন জিক কযনত নফ। Submit নয় বগনর আনফদনকাযীয প্রদত্ত 

বভাফাইর নম্বনয SMS এয ভাধ্যনভ Application ID  Password প্রদান কযা নফ। Online-এ আনফদন 

Submit নয় বগনর আনফদন জপ  ভা বদয়ায  ন্য Print TT Slip ফােনন জিক কনয TT Slip জপ্রন্ট কনয 

অনজধক 05 (াঁচ) জদননয ভনধ্য ফািংরানদনয বম বকান বানারী ব্যািংনক োকা  ভা জদনত নফ (িংযুজক্ত-2)। 

 

TT Slip এয ভাধ্যনভ োকা  ভা বদয়ায য প্রাপ্ত আনফদন জনস্পজত্তয জফলনয় ফািংরানদ ভাদযাা জযা বফাি ন কর্তনক 

মথামথ ব্যফস্থা গ্রে কযা নফ। 

আনফদনকাযী তাঁয প্রদত্ত বভাফাইর নম্বনয SMS এয ভাধ্যনভ প্রাপ্ত Application ID  Password দ্বাযা 

যফজতননত Last Update ফােনন জিক কনয আনফদননয ফ ননল অফস্থা ম্পনকন  াননত াযনফন। 

 

 

জফঃ দ্রঃ আনফদনন চাজত তথ্যমূ বরিায বযনত্র ইউজননকাি (Unicode) ব্যফায কনয জরিনত নফ। Submit কযায পূনফ ন 

প্রদত্ত তথ্যমূ বানরাবানফ মাচাই ফাোই কনয জনন। কাযে Submit নয় বগনর তা আয বকান বানফই আনফদনকাযী 

জযফতনন /জযভা নন /িংনাধন কযনত াযনফন না। আনফদননয বপ্রজযনত ফ ননল পরাপর গ্রে কযায পূফ ন ম নন্ত 

SMS টি িংযযে কযনত নফ। 

 

বম বকান প্রনয়া নন  াানেয  ন্য জননোক্ত নম্বযমূন বমাগানমাগ করুন: 

 01787-80 18 66 

 01787-80 18 69 

 01787-80 18 70 

--ধন্যফাদ-- 



দাজির / আজরভ স্তনযয একানিজভক স্বীকৃজতয বভয়াদ বৃজিয (নফায়ন) রনযে Online-এ 

আনফদন কযায জনয়ভাফরী: 
 

ফািংরানদ ভাদযাা জযা বফাি ন নত দাজির, আজরভ  পাজমর/কাজভর ভাদযাায দাজির/আজরভ স্তনযয একানিজভক 

স্বীকৃজতয বভয়াদ বৃজিয (নফায়ন)  ন্য প্রনয়া নীয় কাগ ত্রমূ জনেরূ:- 

1. ভাদযাায প্যাডে বফাডে েয বচিাযম্যান ফযাফয অডফদন;  

2. দাজির/আজরভ অনুভজতয অজপ আনদনয তোজয়ত কজ; 

3. দাজির/আজরভ একানিজভক স্বীকৃজতয অজপ আনদনয তোজয়ত কজ; 

4. দাজির/আজরভ একানিজভক স্বীকৃজতয বভয়াদবৃজিয (নফায়ন) ফ ননল অজপ আনদনয তোজয়ত কজ; 

5. অনুনভাজদত জযচারনা কজভটিয (এিক কজভটি/ম্যাননজ িং কজভটি/গবাজে নিং ফজি) তোজয়ত কজ; 

6. িংযজযত তজফনরয ব্যািংক প্রতেয়নত্র মূরকজ; 

7. াধাযে তজফনরয ব্যািংক প্রতেয়নত্র মূরকজ; 

8. কভ নযত জযনকয তাজরকা; 

Online-এ আনফদন কযায বযনত্র উজযজিজিত 1 নত 8 নিং ক্রজভনক ফজে নত কাগ ত্রমূনক পৃথক পৃথকবানফ 

Scan কনয PDF পাইর আকানয ততজয কযনত নফ। কর কাগ ত্র PDF পাইর আকানয ততজয কযায য 

ফািংরানদ ভাদযাা জযা বফানি নয নয়ফ াইনে (www.bmeb.gov.bd) e-Filling বরিা বভনুনত জিক কনয 

e-Office Management System স্ক্রীনন প্রনফ কযনত নফ। জস্ক্রন জনেরূঃ 

 

e-Office Management System স্ক্রীনন আনফদননয জফলয় বরিা ফােননয ান ড্র িাউন জরস্ট বথনক 

আনফদননয জফলয় জনফ নাচন কযনত নফ। 

 

আনফদননয জফলয় জনফ নাচন কযায ানথ ানথ অনরাইন িংক্রান্ত কামাজদ জকবানফ ম্পন্ন কযনত নফ ব জফলনয় 

জননদ ননা প্রদজ নত নফ। প্রদজ নত জননদ ননাটি বানরাবানফ নে  বুনে যফতী ধান আগানত নফ। 

 

http://www.bmeb.gov.bd/


EIIN এয ঘনয ভাদযাায EIIN নম্বয জদনত নফ এফিং PASSWORD এয ঘনয অনরাইন বযজ নেন এফিং 

অনরাইন পযভ পূযনেয  ন্য বফাি ন বথনক ইনতাপূনফ ন বম ায়াি ন যফযা কযা নয়নে ঐ PASSWORD ব্যফায 

কনয FIND ফােনন জিক কযনত নফ। 

 

FIND ফােনন জিক কযায ানথ ানথ Online-এ আনফদন কযায কা  শুরু নফ এফিং ভাদযাায নাভ  ঠিকানা 

প্রদজ নত নফ। কান য সুজফধানথ ন আনফদন পযভ পূযে কযায  ন্য প্রনয়া নীয় তথ্য, তাজযি  কাগ নত্রয তাজরকা 

জপ্রন্ট কযা মানফ (িংযুজক্ত-1)।  

 

যফতীনত আনফদননয ভয়কার, আনফদননয স্তয (ব জিজ/দাজির/আজরভ) জনফ নাচন কযনত নফ এফিং 

আনফদনকাযীয নাভ, বভাফাইর নম্বয  ঠিকানা জরিনত নফ। উনিখ্য, আনফদনকাযীয প্রদত্ত বভাফাইর নম্বযটিনত 

SMS এয ভাধ্যনভ উক্ত আনফদন িংক্রান্ত ফ ননল তথ্য প্রদান কযা নফ জফধায় চর  ভাদযাায নাডভ 

বযজজডস্ট্রনকৃত এফং আজতপূডফ ে বফাডে ে যফযাকৃত 2টি বভাফাআর নম্বডযয বম বকান ১টি। তডফ মজদ আডতাপূডফ ে আ-াজব ে 

এয অওতাি ওডিফ বাট োর জপ ও বভাফাআর নম্বয বফাডে ে জভা বদিা না ডি থাডক, তডফ বফাডে ে উি তথ্য বভাফাআর 

নম্বয জদডি তাযয কজভটিয অডফদন কযা মাডফ । বভাফাইর নম্বয প্রদান কযা ফাধ্যতামূরক। 

 

তথ্যমূ বরিায য 1 নত 8 নিং ক্রজভনক ফজে নত কাগ ত্রমূনয পৃথক পৃথক PDF-কৃত পাইরমূ মথাস্থানন 

Browse ফােনন জিক কনয Upload কযনত নফ। PDF-কৃত পাইরটি ঠিকবানফ Upload নয়নে জকনা তা 

মাচাই কযায  ন্য Preview ফােনন জিক কনয বদিা মানফ। 

 



PDF-কৃত পাইরমূ Upload কযায য দাজির অনুভজতয তাজযি, দাজির স্বীকৃজতয তাজযি  একানিজভক 

স্বীকৃজতয বভয়াদবৃজিয (নফায়ন) ফ ননল তাজযি মথাস্থানন জরিনত নফ। উনিখ্য, তাজযিমূ বম কর কাগ ত্র 

Upload কযা নয়নে ব কর কাগ নত্র ফজে নত তাজযি বদনি জরিনত নফ, Upload-কৃত তথ্য  তাজযনিয ভনধ্য 

জভর না থাকনর আনফদন ফাজতর ফনর গণ্য নফ। 

 

কর তথ্য প্রদান ম্পন্ন কযায য Submit ফােনন জিক কযনত নফ। Submit নয় বগনর আনফদনকাযীয প্রদত্ত 

বভাফাইর নম্বনয SMS এয ভাধ্যনভ Application ID  Password প্রদান কযা নফ। Online-এ আনফদন 

Submit নয় বগনর আনফদন জপ  ভা বদয়ায  ন্য Print TT Slip ফােনন জিক কনয TT Slip জপ্রন্ট কনয 

অনজধক 05 (াঁচ) জদননয ভনধ্য ফািংরানদনয বম বকান বানারী ব্যািংনক োকা  ভা জদনত নফ (িংযুজক্ত-2)। 

 

 

TT Slip এয ভাধ্যনভ োকা  ভা বদয়ায য প্রাপ্ত আনফদন জনস্পজত্তয জফলনয় ফািংরানদ ভাদযাা জযা বফাি ন কর্তনক 

মথামথ ব্যফস্থা গ্রে কযা নফ। 

 

আনফদনকাযী তাঁয প্রদত্ত বভাফাইর নম্বনয SMS এয ভাধ্যনভ প্রাপ্ত Application ID  Password দ্বাযা 

যফজতননত Last Update ফােনন জিক কনয আনফদননয ফ ননল অফস্থা ম্পনকন  াননত াযনফন। 

 

 

জফঃ দ্রঃ আনফদনন চাজত তথ্যমূ বরিায বযনত্র ইউজননকাি (Unicode) ব্যফায কনয জরিনত নফ। Submit কযায পূনফ ন 

প্রদত্ত তথ্যমূ বানরাবানফ মাচাই ফাোই কনয জনন। কাযে Submit নয় বগনর তা আয বকান বানফই আনফদনকাযী 

জযফতনন /জযভা নন /িংনাধন কযনত াযনফন না। আনফদননয বপ্রজযনত ফ ননল পরাপর গ্রে কযায পূফ ন ম নন্ত 

SMS টি িংযযে কযনত নফ। 

 

বম বকান প্রনয়া নন  াানেয  ন্য জননোক্ত নম্বযমূন বমাগানমাগ করুন: 

 01787-80 18 66 

 01787-80 18 69 

 01787-80 18 70 

 

--ধন্যফাদ-- 

 


