
 

ট্রেড িং কর্ পোরেশন অব বোিংলোরেশ  

প্রধোন কোর্ পোলয় 

ঢোকো।  

 

ডিটিরেন চোর্ পোে 

 

১. ডিশন ও ডিশন   

ডিশনঃ কডি্য় ডনিযপ্ররয়োেনীয় ্রেে বোেোে মূল্য ডিডিশীল েোখরি িহোয়ক ভূডিকো ্োলন কেো। 

 

ডিশনঃ ডনডে পষ্ট ডকছু িিংখ্যক ডনিযপ্ররয়োেনীয় ্রেে আ্েকোলীন িজুে গরে তুরল প্ররয়োেনীয় িিরয় ট্রিোক্তো িোধোেরেে ডনকর্ িো িেবেোহ কেোে িোধ্যরি দ্রব্যমূল্য ডিডিশীল েোখরি িহোয়ক ভূডিকো ্োলন কেো।  
 

 

২. ট্রিবো প্রেোন প্রডিশ্রুডি 
 

২.১) নোগডেক ট্রিবো 
 
 

ক্র. 

নিং 

ট্রিবোে নোি ট্রিবো প্রেোন ্দ্ধডি প্ররয়োেনীয় কোগে্ত্র এবিং প্রোডিিোন 

 

ট্রিবোে মূল্য এবিং 

্ডেরশোধ ্দ্ধডি 

ট্রিবো প্রেোরনে িিয়িীিো েোডয়ত্বপ্রোি কি পকিপো (্েডব, ট্র োন নম্বে ও 

ইরিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬)   (৭) 

১ ক্ররয়ে ডবডিন্ন 

চুডক্ত্ত্র স্বোক্ষে 

NOA েোেীে ্ে িেবেোহকোেী 

কর্তপক প্রেত্ত ৩০০ র্োকোে স্ট্যোরে 

চুডক্ত কেো হয়। 

প্ররয়োেনীয় কোগে্ত্র: 

ক)  NOA ইস্যয/েোেীে অড ি আরেশ  

খ) িেবেোহকোেী কর্তপক প্রেত্ত ৩০০ র্োকোে নন-জুড ডশয়োে 

স্ট্যোে। 

প্রোডিিোন:  টিডিডব প্রধোন কোর্ পোলয়/আঞ্চডলক কোর্ পোলরয়ে 

ট্রিবো িিংডিষ্ট শোখো। 

ডবনোমূরল্য 

 

 

 NOA ইস্যয/েোেীে ২৮ 

(আর্োশ) ডেরনে িরধ্য 

ডিএিএি ও ডবওডবঃ  

ট্রিোঃ ট্রগোলোি ট্রখোেরশে 

অডিডেক্ত ্ডেচোলক 

ট্রিোবোইলঃ +৮৮ ০১৫৭৫৭৭২৭২০ 

ট্র োন নম্বে-+৮৮০২-৮১৮০০৬২ 

ই-ট্রিইল- tcbcocms@tcb.gov.bd 

প্ররকৌশলঃ  

কোেী িোহফুজুে েহিোন 

ডনব পোহী প্ররকৌশলী, 

ট্রিোবোইলঃ +৮৮০১৮১৬-৪৪৮৮৮০, 

ট্র োন: +৮৮০২-৯১১৩৭৫৪ 

ই-ট্রিইল- tcbexeng@tcb.gov.bd 

প্রশোিনঃ  

ট্রিোঃ েডিি উডিন 

যুগ্ম ্ডেচোলক  

ট্রিোবোইলঃ +৮৮০১৭৬২-৫০২৪২৪ 

ট্রর্ডলর োনঃ +৮৮-০২-৯১৪১২৭৭ 

ই-রিইলঃ tcbadmin@tcb.gov.bd 

আিেোডনঃ  

ম  োঃ ম  হ বুর রহ  ন 

যুগ্ম ্ডেচোলক 

ট্রিোবোইলঃ +৮৮০১৭২১-৩৮৫৭০০ 

২ ডবল প্রেোন উ্যুক্ত কর্তপ্ রক্ষে অনুরিোেন 

িোর্রক্ষ অর্ প ও ডহিোব শোখো কর্তপক 

ডবল প্রেোন কেো হয়। 

প্ররয়োেনীয় কোগে্ত্র: 

ক) িেবেোহকোেী কর্তপক েোডখলকৃি ডবল িোউচোে  

খ) টিডিডব প্রধোন কোর্ পোলয়/আঞ্চডলক কোর্ পোলরয়ে উক্ত ট্রিবো 

িিংডিষ্ট শোখোে প্রিযয়ন্ত্র। 

প্রোডিিোন: টিডিডব প্রধোন কোর্ পোলয়/আঞ্চডলক কোর্ পোলরয়ে 

ট্রিবো িিংডিষ্ট শোখো। 

ডবনোমূরল্য ডবল প্রোডিে ১৫ 

কি পডেবরিে িরধ্য 

৩ েোিোনি ট্র েি িেবেোহকোেীে আরবেরনে ্ে 

র্োচোই-বোছোইপূব পক উ্যুক্ত 

কর্তপ্ রক্ষে অনুরিোেন িোর্রক্ষ 

িিংডিষ্ট শোখো কর্তপক েোিোনি ট্র েি 

প্রেোন কেো হয়। 

প্ররয়োেনীয় কোগে্ত্র: 

ক) স্ব স্ব প্রডিষ্ঠোরনে প্যোর  আরবেন 

(ডনধ পোডেি ট্রকোন  েরির্ ট্রনই) 

 

 
 

ডবনোমূরল্য কোর্ প িেোেরনে ১ বছে 

্ে ডবল প্রোডিে ১০ 

কি পডেবরিে িরধ্য 

mailto:cocms@tcb.gov.bd
mailto:exeng@tcb.gov.bd
mailto:tcbadmin@tcb.gov.bd


 

ক্র. 

নিং 

ট্রিবোে নোি ট্রিবো প্রেোন ্দ্ধডি প্ররয়োেনীয় কোগে্ত্র এবিং প্রোডিিোন 

 

ট্রিবোে মূল্য এবিং 

্ডেরশোধ ্দ্ধডি 

ট্রিবো প্রেোরনে িিয়িীিো েোডয়ত্বপ্রোি কি পকিপো (্েডব, ট্র োন নম্বে ও 

ইরিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬)   (৭) 

ট্রর্ডলর োনঃ +৮৮-০২ -৫৫০১৩৯২২ 

ইরিইলঃ tcbdseimport@tcb.gov.bd 

অর্ প ও ডহিোব  

ট্রিোঃ েডবউল ট্রিোরশ পে 

যুগ্ম ্ডেচোলক  

ট্রিোবোইলঃ +৮৮০১৭১২৯৭৯১৯৪ 

ট্রর্ডলর োনঃ +৮৮-০২ ৮১৮০০৬৯-৭১ 

ইরিইলঃ tcbfin@tcb.gov.bd 

৪ 
 

ক) ড্এি ডেডলে  িেবেোহকোেী কর্তপক েোডখলকৃি ডবল 

প্রোডিে ্ ে ডিএিএি ও ডবওডব এবিং 

অর্ প ও ডহিোব শোখোে িিোিরিে 

ডিডত্তরি ড্এি ডেডলে কডিটিে 

ডিদ্ধোন্ত ট্রিোিোরবক আিেোডন শোখো 

হরি ড্এি ডেডলে কেো হয়। 

প্ররয়োেনীয় কোগে্ত্র: 

ক) স্ব স্ব প্রডিষ্ঠোরনে প্যোর  আরবেন  

(ডনধ পোডেি ট্রকোন  েরির্ ট্রনই) 
  

ডবনোমূরল্য ক) ডনিযপ্ররয়োেনীয় ্রেে 

ট্রক্ষরত্র ডবল প্রোডিে ৩০ 

(ডত্রশ) কি পডেবরিে িরধ্য 

খ) কোরর্ পে ট্রক্ষরত্র ১ বছে 

্ে 

খন্দকোে নূরুল হক 

অডিডেক্ত ্ডেচোলক  

বোডেডেযক শোখো 

ট্রিোবোইলঃ +৮৮০১৭১১৯৬৫৩০০ 

ট্রর্ডলর োনঃ +৮৮-০২-৮১৮০০৭৪ 

ইরিইলঃ  tcbcoimport@tcb.gov.bd 

খ) ট্রর্ন্ডোে 

ডিডকউডেটি ট্র েি 

মূল্যোয়ন কডিটি কর্তপক েে্ত্র 

মূল্যোয়রনে ্ে কর্তপ্ রক্ষে 

অনুরিোেন িোর্রক্ষ ট্রর্ন্ডোে 

ডিডকউডেটি ট্র েি ট্রেয়ো হয়। 

প্ররয়োেনীয় কোগে্ত্র: 

ক) স্ব স্ব প্রডিষ্ঠোরনে প্যোর  আরবেন 

(ডনধ পোডেি ট্রকোন  েরির্ ট্রনই) 
 

ডবনোমূরল্য ১. মূল্যোয়ন কডিটিে 

প্রডিরবেন 

অনুরিোেরনে ্ে ৫ 

কি পডেবরিে িরধ্য। 
 

২. ট্রেি্নডিি িব পডনম্ন 

েেেোিোে ট্রক্ষরত্র চুডক্ত 

স্বোক্ষরেে ্ে ৩ 

কি পডেবরিে িরধ্য। 

ম  োঃ ম  হ বুর রহ  ন 

যুগ্ম ্ডেচোলক  

বোডেডেযক শোখো 

ট্রিোবোইলঃ +৮৮ ০১৭২১-৩৮৫৭০০ 

ট্রর্ডলর োনঃ +৮৮-০২ -৫৫০১৩৯২২ 

ইরিইলঃ tcbdseimport@tcb.gov.bd 
 

৫ ড লোে ডনরয়োরগে 

আরবেন্ত্র েোডখল। 

ডনধ পোডেি িিরয়ে িরধ্য আরবেন 

প্রোডিে ্ে র্োচোই-বোছোই পূব পক 

কর্তপ্ রক্ষে অনুরিোেরনে ট্রপ্রডক্ষরি 

ড লোে ডনরয়োগ কেো হয় 

প্ররয়োেনীয় কোগে্ত্র: 

টিডিডব’ে ড লোে ডনরয়োরগে ডবজ্ঞডিে ্ে ডনধ পোডেি িিরয়ে 

িরধ্য আরবেন্রত্রে িোরর্ ডনরম্নোক্ত িকল কোগে্ত্র 

িিযোডয়ি করে েোডখল কেরি হয়ঃ 

(১) ডনধ পোডেি  েরি আরবেন ্ত্র  

(২) ট্রে  লোইরিন্স (প্রকৃি মুডে ট্রেোকোনেোে /ব্যবিোয়ী) এে 

িিযোডয়ি  রর্োকড্। 

(৩) দুই কড্ ্োির্োর্ প িোইরেে ছডব  

(৪) এনআইড  কোর পে িিযোডয়ি  রর্োকড্  

(৫) আয়কে িনরেে িিযোডয়ি  রর্োকড্ 

(৬) ব্যোিংক িলরিন্সীে মূল কড্  

(৭) ট্রেোকোন িোেোে েডলল/ িোডলকোনো েোডখলোে িিযোডয়ি 

 রর্োকড্  

আরবেরনে িিয় ড  

বোবে ৫,০০০/ (্াঁচ 

হোেোে) র্োকোে  ব্যোিংক 

ড্রো র্/ ট্র্-অ পোে ডেরি 

হরব।  

আরবেন প্রোডিে িোডেখ 

হরি ৭০ (িত্তে) 

কি পডেবরিে িরধ্য 

আরবেন্রত্রে িথ্যোডে 

র্োচোইরয়ে েন্য িিংডিষ্ট 

ট্রেলো প্রশোিরকে কোর্ পোলরয় 

ট্রপ্রেে। িিংডিষ্ট ট্রেলো 

প্রশোিরকে িিোিি প্রোডিে 

১০ (েশ) কি পডেবরিে 

িরধ্য ট্রর্োগ্য আরবেনকোেী 

প্রডিষ্ঠোনরক ড লোে 

ডনরয়োরগে অনুরিোেন ্ত্র 

িিংডিষ্ট আঞ্চডলক কোর্ পোলয় 

বেোবরে ট্রপ্রেে কেো হয় 

ট্রিোঃ ট্রগোলোি ট্রখোেরশে 

অডিডেক্ত ্ডেচোলক  

ডিএিএি ও ডবওডব শোখো 

ট্রিোবোইলঃ +৮৮০১৫৭৫৭৭২৭২০ 

ট্র োন নম্বে-+৮৮-০২-৮১৮০০৬২ 

ই-ট্রিইল- tcbcocms@tcb.gov.bd 

mailto:tcbdseimport@tcb.gov.bd


 

ক্র. 

নিং 

ট্রিবোে নোি ট্রিবো প্রেোন ্দ্ধডি প্ররয়োেনীয় কোগে্ত্র এবিং প্রোডিিোন 

 

ট্রিবোে মূল্য এবিং 

্ডেরশোধ ্দ্ধডি 

ট্রিবো প্রেোরনে িিয়িীিো েোডয়ত্বপ্রোি কি পকিপো (্েডব, ট্র োন নম্বে ও 

ইরিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬)   (৭) 

(৮) আরবেনকোেীে ট্রেোকোরন কি্রক্ষ ৩ ট্রর্রক ৪ ট্রিঃ র্ন 

িোলোিোল গুেোিেোি কেোে েোয়গো র্োকরি হরব।  

  

প্রোডিিোন: আরবেন  েি টিডিডব’ে ওয়েব  ইয়ে (2021-

10-25-08-02-

6a2b9eb20656d1fe7b521191d75d0df

9.pdf (portal.gov.bd) ফরয় র ম ব  বয়ে রয়েয়ে।  
  

এবিং অনুডলড্ে িোধ্যরি 

িিংডিষ্ট আরবেনকোেীরক 

েোনোরনো হয়। 

৬ ড লোে ডনরয়োরগে 

চুডক্ত্ত্র িেোেন।  

উিয় ্রক্ষে উ্ডিডিরি ৩০০/- 

(ডিনশি) র্োকোে নন-জুড ডশয়োল 

ষ্টোরে ২ (দুই) বছরেে েন্য চুডক্ত 

কেো হয়। 

প্ররয়োেনীয় কোগে্ত্র: 

ক) েোিোনি বোবে ৩০,০০০ /- (ডত্রশ হোেোে) র্োকো েিো 

প্রেোরনে েডশে 

খ) লোইরিন্স ড  বোবে ১০,০০০/- (েশ হোেোে) র্োকো 

েিোেোরনে েডশে 

গ) ৩০০/- (ডিনশি) র্োকোে নন-জুড ডশয়োল ষ্টোে।  

৩০০/-(ডিনশি) র্োকো। ড লোে কর্তপক ৩০০ 

(ডিনশি র্োকোে নন 

জুড ডশয়োল ষ্টযোে 

েোডখরলে  ০৩ কি পডেবি 

টিডিডব’ে িিংডিষ্ট আঞ্চডলক কোর্ পোলয় ও 

কযোে অড রিে অড ি প্রধোনগে। 

www.tcb.gov.bd 

৭ ড লোেশী্ চুডক্ত্ত্র 

নবোয়ন।  

চুডক্ত্রত্রে ট্রিয়োেোরন্ত ড লোে কর্তপক 

েোডখলকৃি আরবেরনে ডিডত্তরি 

ড লোেশী্ চুডক্ত্ত্র নবোয়ন কেো 

হয়।   
 

প্ররয়োেনীয় কোগে্ত্র: 

ক) িোেো কোগরে আরবেন। 

 খ) নব েন ফফ ব বদ ১০,০০০/- জ   প্রদ য়নর রফিদ। 

  গ) ৩০০/- (ডিনশি) র্োকোে নন-জুড ডশয়োল ষ্টোে। 

 
 

১০,০০০/-(েশ হোেোে) 

র্োকো। 

ড লোে কর্তপক লোইরিন্স ড  

েিো প্রেোরনে ০৩ 

কি পডেবরিে িরধ্য  

টিডিডব’ে িিংডিষ্ট আঞ্চডলক কোর্ পোলয় ও 

কযোে অড রিে অড ি প্রধোনগে। 

www.tcb.gov.bd 

৮ বোেোে েে প্রকোশ 

 

০৭ (িোি) েন িেস্য কর্তপক ঢোকো 

িহোনগেীে ১২টি বোেোে েে, খুচেো 

েে এবিং ্োইকোেী বোেোে হরি 

্োইকোেী েে িিংগ্রহ কেো হয়। উক্ত 

বোেোে েে কি্োইল করে 

প্রডিরবেন আকোরে ডবডিন্ন 

েিে/অডধেিে/িন্ত্রেোলরয় ট্রপ্রেে 

কেো হয় এবিং টিডিডব’ে 

ওরয়বিোইরর্ প্রকোশ কেো হয়। 

প্ররয়োেনীয় কোগে্ত্র: 

 

 প্রোডিিোন: টিডিডব’ে ওয়েব  ইয়ে (ঢ ক - হ নগরীর-

আজয়কর-খুচর -ব জ র-দর (tcb.gov.bd) টিফ ফব’র 

ব জ র দর ম ব  বয়ে প্রফি ফদয়নর ব জ র দর প ওে  য য়ব। 

 

ডবনোমূরল্য প্রডি ডেন (িোধোেে ও 

ডনব পোহী আরেরশ ছুটি 

ব্যিীি)  

ম  োঃ ন ফ র উফিন ি লুকদ র 

িহকোেী ্ডেচোলক  

বোেোে িথ্য শোখো 

ট্রিোবোইলঃ +৮৮০১৭৬৬-৯৪৩৫৩২ 

ট্রর্ডলর োনঃ +৮৮-০২- ৫৫০১৩৯২৪ 

ইরিইলঃ tcbmm@tcb.gov.bd 

৯ ট্রেলো প্রশোিরনে 

িোধ্যরি ড লোেরেে 

অনুকূরল িোশ্রয়ী মূরল্য 

০১ (এক) ট্রকোটি ডনম্ন 

আরয়ে  যোডিডল 

কো পধোেী 

উ্কোেরিোগী 

ট্রেলো প্রশোিরন িোধ্যরি ড লোেরেে 

অনুকূরল টিডিডব’ে ্ে বেোি 

ট্রেয়োে ডনডিত্ত বোডেেয িন্ত্রেোলয় 

হরি অনুরিোেন গ্রহেপূব পক িকল 

ট্রেলো প্রশোিন এবিং আঞ্চডলক 

কোর্ পোলয়রক ্ত্র িোে ি ্ে 

প্ররয়োেনীয় কোগে্ত্র: 

ক) বোডেেয িন্ত্রেোলয় কর্তপক অনুরিোেন ্ত্র। 

 

 

ডবনোমূরল্য বোডেেয িন্ত্রেোলরয়ে 

অনুরিোেন প্রোডিে ০১ (এক) 

কি পডেবরিে িরধ্য। 

 

ট্রিোঃ ট্রগোলোি ট্রখোেরশে 

অডিডেক্ত ্ডেচোলক  

ডিএিএি ও ডবওডব শোখো 

ট্রিোবোইলঃ +৮৮০১৫৭৫৭৭২৭২০  

ট্র োন নম্বে-+৮৮-০২ ৮১৮০০৬২ 

ই-ট্রিইল-tcbcocms@tcb.gov.bd 

 

https://tcb.portal.gov.bd/sites/default/files/files/tcb.portal.gov.bd/page/2c01566d_3100_4dad_b359_fc3bccf47c2a/2021-10-25-08-02-6a2b9eb20656d1fe7b521191d75d0df9.pdf
https://tcb.portal.gov.bd/sites/default/files/files/tcb.portal.gov.bd/page/2c01566d_3100_4dad_b359_fc3bccf47c2a/2021-10-25-08-02-6a2b9eb20656d1fe7b521191d75d0df9.pdf
https://tcb.portal.gov.bd/sites/default/files/files/tcb.portal.gov.bd/page/2c01566d_3100_4dad_b359_fc3bccf47c2a/2021-10-25-08-02-6a2b9eb20656d1fe7b521191d75d0df9.pdf
https://tcb.portal.gov.bd/sites/default/files/files/tcb.portal.gov.bd/page/2c01566d_3100_4dad_b359_fc3bccf47c2a/2021-10-25-08-02-6a2b9eb20656d1fe7b521191d75d0df9.pdf
http://www.tcb.gov.bd/
http://www.tcb.gov.bd/
http://tcb.gov.bd/site/view/daily_rmp/%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%97%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%9C%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%96%E0%A7%81%E0%A6%9A%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%B0
http://tcb.gov.bd/site/view/daily_rmp/%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%97%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%9C%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%96%E0%A7%81%E0%A6%9A%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%B0


 

ক্র. 

নিং 

ট্রিবোে নোি ট্রিবো প্রেোন ্দ্ধডি প্ররয়োেনীয় কোগে্ত্র এবিং প্রোডিিোন 

 

ট্রিবোে মূল্য এবিং 

্ডেরশোধ ্দ্ধডি 

ট্রিবো প্রেোরনে িিয়িীিো েোডয়ত্বপ্রোি কি পকিপো (্েডব, ট্র োন নম্বে ও 

ইরিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬)   (৭) 

্ডেবোরেে ডনকর্ 

ডবক্রয় ও ডবিেরেে 

েন্য টিডিডব’ে ্ে 

বেোি প্রেোন। 

বেোরিে অনুরিোেন েোডনরয় ট্রেয়ো 

হয়। 

১০ ট্রেলো প্রশোিরনে 

িোধ্যরি ড লোেরেে 

অনুকূরল িোশ্রয়ী মূরল্য 

০১ (এক) ট্রকোটি ডনম্ন 

আরয়ে  যোডিডল 

কো পধোেী 

উ্কোেরিোগী 

্ডেবোরেে ডনকর্ 

ডবক্রয় ও ডবিেরেে 

েন্য টিডিডব’ে ্রেে 

বেোি্ত্র  েোেী 

উ্যুক্ত কর্তপ্ রক্ষে অনুরিোেন 

িোর্রক্ষ ট্রেলো প্রশোিরনে িোধ্যরি 

ড লোেরেে অনুকূরল িোশ্রয়ী মূরল্য 

০১ (এক) ট্রকোটি ডনম্ন আরয়ে 

 যোডিডল কো পধোেী উ্কোেরিোগী 

্ডেবোরেে ডনকর্ ডবক্রয় ও 

ডবিেরেে েন্য টিডিডব’ে ্রেে 

বেোি্ত্র  েোেী কেো হয়। 

প্ররয়োেনীয় কোগে্ত্র: 

ক) বোডেেয িন্ত্রেোলয় কর্তপক অনুরিোেন ্ত্র। 

 

 

ডবনোমূরল্য অনুরিোেন প্রোডিে ০১ 

(এক) কি পডেবরিে িরধ্য। 

টিডিডব’ে িিংডিষ্ট আঞ্চডলক কোর্ পোলয় ও 

কযোে অড রিে অড ি প্রধোনগে। 

www.tcb.gov.bd 

১১ ড লোেরেে েোিোনি 

ট্র েি 

ড লোে কর্তপক আরবেন প্রোডিে ্ে 

ডিএিএি ও ডবওডব শোখো হরি প্রোি 

অনুরিোেন িোর্রক্ষ অর্ প ও ডহিোব-১ 

শোখো কর্তপক েোিোনি ট্র েি ট্রেয়ো 

হয়। 

প্ররয়োেনীয় কোগে্ত্র: 

ক) ফিল র কর্তকৃ   দ  ক গয়জ ফলফখি আয়বদনপত্র। 

ডবনোমূরল্য আরবেন প্রোডিে ্ে ১৫ 

কি পডেবি। 

ট্রিোঃ েডবউল ট্রিোরশ পে 

যুগ্ম ্ডেচোলক  

অর্ প ও ডহিোব শোখো 

ট্রিোবোইলঃ +৮৮০১৭১২৯৭৯১৯৪ 

ট্রর্ডলর োনঃ+৮৮-০২ ৮১৮০০৬৯-৭১  

ইরিইলঃ tcbfin@tcb.gov.bd 

১২ অবিরেোত্তে ছুটি 

িঞ্জুে  

আরবেন ্োওয়োে ্ে উ্যুক্ত 

কর্তপ্ রক্ষে (প্রশোিডনক ও আডর্ পক 

ক্ষিিো অনুর্োয়ী) অনুরিোেনক্ররি 

অড ি আরেশ েোডে 

প্ররয়োেনীয় কোগে্ত্র: 

ক) ডনধ পোডেি  েরি আরবেন ্ত্র। 

 

প্রোডিিোন: টিডিডব’ে ওরয়বিোইরর্ ((মেফিিং কয়প ৃয়রিন অব 

ব িংল য়দি (টিফ ফব)-গণপ্রজ িন্ত্রী ব িংল য়দি  রক র 

(tcb.gov.bd))।) ফর  ম ব  বয়ে প ওে  য য়ব। 

ডবনোমূরল্য আরবেন প্রোডিে ৩০ ডেরনে 

িরধ্য 

ট্রিোঃ আবুল হোিনোি ট্রচৌধুেী 

যুগ্ম ্ডেচোলক  

িিংিো্ন শোখো 

ট্রিোবোইলঃ + ০১৭১২২৪৮৮৯০ 

ট্রর্ডলর োনঃ +৮৮-০২- ৮১৮০০৭০ 

ই-রিইলঃ tcb@tcb.gov.bd 

১৩ কি পকিপো/কি পচোেীরেে 

ট্র্নশন 

আরবেন ্োওয়োে ্ে উ্যুক্ত 

কর্তপ্ রক্ষে (প্রশোিডনক ও আডর্ পক 

ক্ষিিো অনুর্োয়ী) অনুরিোেনক্ররি 

অড ি আরেশ েোডে 

প্ররয়োেনীয় কোগে্ত্র: 

ক) কি পকিপো/কি পচোেী কর্তপক িোেো কোগরে আরবেন্ত্র।  

খ) অবিরেোত্তে ছুটি িঞ্জুরেে অড ি আরেশ। 

প্রোডিিোন: প্রশোিন শোখো ও টিডিডব’ে ওরয়বিোইরর্ে (মেফিিং 

কয়প ৃয়রিন অব ব িংল য়দি (টিফ ফব)-গণপ্রজ িন্ত্রী 

ব িংল য়দি  রক র (tcb.gov.bd) ট্রনোটিশ ট্রবো প। 

ডবনোমূরল্য 

 
 

৩০ ডেরনে িরধ্য ট্রিোঃ আবুল হোিনোি ট্রচৌধুেী 

যুগ্ম ্ডেচোলক  

িিংিো্ন শোখো 

ট্রিোবোইলঃ + ০১৭১২২৪৮৮৯০ 

ট্রর্ডলর োনঃ +৮৮-০২- ৮১৮০০৭০ 

ই-রিইলঃ tcb@tcb.gov.bd 

 

http://www.tcb.gov.bd/
http://tcb.gov.bd/site/page/c0cb1575-c2f6-443a-95c3-dadd95272b2d
http://tcb.gov.bd/site/page/c0cb1575-c2f6-443a-95c3-dadd95272b2d
http://tcb.gov.bd/site/page/c0cb1575-c2f6-443a-95c3-dadd95272b2d
tel:+8801712248890
mailto:tcb@tcb.gov.bd
http://tcb.gov.bd/site/page/c0cb1575-c2f6-443a-95c3-dadd95272b2d
http://tcb.gov.bd/site/page/c0cb1575-c2f6-443a-95c3-dadd95272b2d
http://tcb.gov.bd/site/page/c0cb1575-c2f6-443a-95c3-dadd95272b2d
tel:+8801712248890
mailto:tcb@tcb.gov.bd


 

২.২) প্রোডিষ্ঠোডনক ট্রিবো 

 

ক্র. 

নিং 

ট্রিবোে নোি ট্রিবো প্রেোন ্দ্ধডি প্ররয়োেনীয় কোগে্ত্র এবিং 

প্রোডিিোন 

ট্রিবোে মূল্য এবিং 

্ডেরশোধ ্দ্ধডি 

ট্রিবো প্রেোরনে িিয়িীিো েোডয়ত্বপ্রোি কি পকিপো (নোি, ্েডব, ট্র োন নম্বে ও ইরিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬)   (৭) 

১ িোেো চুডক্ত নবোয়ন চুডক্তে ট্রিয়োে উত্তীে প হরল উিয় 

্রক্ষে আরলোচনো িোর্রক্ষ অিোয়ী 

িোেো চুডক্তনোিো নবোয়ন কেো হয় 

প্ররয়োেনীয় কোগে্ত্র: 

৬০০ র্োকোে নন জুড ডশয়োল 

স্ট্যোে 

৬০০/- র্োকোে নন 

জুড ডশয়োল স্ট্যোে 

চুডক্তকৃি িিয় 

অডিবোডহি হওয়োে ৩০ 

ডেন পূরব প। 

ট্রিোঃ িনজুে আলি প্রধোন 

অডিডেক্ত ্ডেচোলক (প্রশোিন) 

িোডচডবক অনুডবিোগ 

ট্রিোবোইলঃ +৮৮০১৭১৬-৪৩৯২৩৩ 

ট্রর্ডলর োনঃ+৮৮ ০২ ৮১৮০০৬০ 

ই-রিইলঃ tcbsecretary@tcb.gov.bd 

২ ট্রিল, গ্যোি, ্োডন, ডবদুযৎ, ট্রর্ডলর োন, 

ট্রিোবোইল এবিং   ইন্টোেরনর্ িিংক্রোন্ত ডবল 

প্রেোন 

ডবল প্রোডিে ্ে কর্তপ্ রক্ষে 

অনুরিোেন িোর্রক্ষ অর্ প ও ডহিোব-১ 

শোখো কর্তপক ডবল ্ ডেরশোধ কেো হয়। 

প্ররয়োেনীয় কোগে্ত্র: 

িিংডিষ্ট ডবল িোউচোে 

 
 

- ডবল প্রোডিে ্ে ৭ 

কি পডেবি 

ট্রিোঃ েডবউল ট্রিোরশ পে 

যুগ্ম ্ডেচোলক  

অর্ প ও ডহিোব শোখো 

ট্রিোবোইলঃ +৮৮০১৭১২৯৭৯১৯৪ 

ট্রর্ডলর োনঃ +৮৮ ০২ ৮১৮০০৬৯-৭১ 

ইরিইলঃ tcbfin@tcb.gov.bd 

 

২.৩) অিযন্তেীে ট্রিবো 

 

ক্র. 

নিং 

ট্রিবোে নোি ট্রিবো প্রেোন ্দ্ধডি প্ররয়োেনীয় কোগে্ত্র এবিং প্রোডিিোন ট্রিবোে মূল্য এবিং 

্ডেরশোধ ্দ্ধডি 

ট্রিবো প্রেোরনে 

িিয়িীিো 

েোডয়ত্বপ্রোি কি পকিপো (নোি, ্েডব, ট্র োন নম্বে 

ও ইরিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬)   (৭) 

১ ্রেোন্নডি ও চোকুেী 

ডনয়ডিিকেে   

িিংডিষ্ট কি পকিপো/কি পচোেীে ডনকর্ হরি িোেো 

কোগরে আরবেন প্রোডিে ্ ে টিডিডব’ে প্রশোিডনক ও 

আডর্ পক ক্ষিিো অনুর্োয়ী গঠিি কডিটিে স্য্োডেরশে 

আরলোরক কর্তপ্ রক্ষে অনুরিোেন িোর্রক্ষ িেকোডে 

আরেশ েোডে।  

প্ররয়োেনীয় কোগে্ত্র: 

ক) িিংডিষ্ট কডিটিে স্য্োডেশ্ত্র। 
 

ডবনোমূরল্য ৩০ ডেন ট্রিোঃ িনজুে আলি প্রধোন 

অডিডেক্ত ্ডেচোলক (প্রশোিন) 

িোডচডবক অনুডবিোগ 

ট্রিোবোইলঃ +৮৮০১৭১৬-৪৩৯২৩৩ 

ট্রর্ডলর োনঃ +৮৮ ০২ ৮১৮০০৬০ 

ই-রিইলঃ tcbsecretary@tcb.gov.bd 

২ অডেপি ছুটি/অডেপি ছুটি 

(বডহঃ বোিংলোরেশ) 

 

িিংডিষ্ট কি পকিপো/কি পচোেীে ডনকর্ হরি আরবেন 

প্রোডিে ্ে - 

ক) কি পকিপোে ট্রক্ষরত্র বোডেেয িন্ত্রেোলরয়ে অনুরিোেন 

িোর্রক্ষ িেকোডে আরেশ েোডে।  

খ) কি পচোেীে ট্রক্ষরত্র র্র্োর্র্ কর্তপ্ রক্ষে অনুরিোেন 

িোর্রক্ষ িেকোডে আরেশ েোডে। 

প্ররয়োেনীয় কোগে্ত্র: 

ক) ডনধ পোডেি  েরি আরবেন।   

 

প্রোডিিোন: টিডিডব’ে ওরয়বিোইরর্ (মেফিিং 

কয়প ৃয়রিন অব ব িংল য়দি (টিফ ফব)-গণপ্রজ িন্ত্রী 

ব িংল য়দি  রক র (tcb.gov.bd) ফর  

ম ব  বয়ে প ওে  য য়ব। 

ডবনোমূরল্য ৭ কি পডেবি ট্রিোঃ িনজুে আলি প্রধোন 

অডিডেক্ত ্ডেচোলক (প্রশোিন) 

িোডচডবক অনুডবিোগ 

ট্রিোবোইলঃ +৮৮০১৭১৬-৪৩৯২৩৩ 

ট্রর্ডলর োনঃ +৮৮ ০২ ৮১৮০০৬০ 

ই-রিইলঃ tcbsecretary@tcb.gov.bd 

http://tcb.gov.bd/site/page/c0cb1575-c2f6-443a-95c3-dadd95272b2d
http://tcb.gov.bd/site/page/c0cb1575-c2f6-443a-95c3-dadd95272b2d
http://tcb.gov.bd/site/page/c0cb1575-c2f6-443a-95c3-dadd95272b2d


 

ক্র. 

নিং 

ট্রিবোে নোি ট্রিবো প্রেোন ্দ্ধডি প্ররয়োেনীয় কোগে্ত্র এবিং প্রোডিিোন ট্রিবোে মূল্য এবিং 

্ডেরশোধ ্দ্ধডি 

ট্রিবো প্রেোরনে 

িিয়িীিো 

েোডয়ত্বপ্রোি কি পকিপো (নোি, ্েডব, ট্র োন নম্বে 

ও ইরিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬)   (৭) 

৩ িোধোেে িডবষ্য িহডবল 

হরি অডগ্রি িঞ্জুেী 

আরবেন ্োওয়োে ্ে (েোডস্ট্ ট্রবোর পে িিোে 

স্য্োডেশ অনুর্োয়ী)  উ্যুক্ত কর্তপ্ রক্ষে অনুরিোেন 

িোর্রক্ষ। 
 

প্ররয়োেনীয় কোগে্ত্র: 

ক) ডনধ পোডেি  েরি আরবেন ্ত্র । 
 

প্রোডিিোন: টিডিডব’ে ওরয়বিোইরর্ (মেফিিং 

কয়প ৃয়রিন অব ব িংল য়দি (টিফ ফব)-গণপ্রজ িন্ত্রী 

ব িংল য়দি  রক র (tcb.gov.bd) ফর  

ম ব  বয়ে প ওে  য য়ব। 

ডবনোমূরল্য স্য্োডেশ প্রোিীে ০৫ 

কি পডেবরিে িরধ্য  

ট্রিোঃ িনজুে আলি প্রধোন 

অডিডেক্ত ্ডেচোলক (প্রশোিন) 

িোডচডবক অনুডবিোগ 

ট্রিোবোইলঃ +৮৮০১৭১৬-৪৩৯২৩৩ 

ট্রর্ডলর োনঃ +৮৮ ০২ ৮১৮০০৬০ 

ই-রিইলঃ tcbsecretary@tcb.gov.bd 

৪ কল্যোে িহডবল হরি 

আডর্ পক িহোয়িো গ্রহে 

আরবেন ্োওয়োে ্ে (কল্যোে িহডবরলে গঠনিন্ত্র 

ট্রিোিোরবক) উ্যুক্ত কর্তপ্ রক্ষে অনুরিোেন 

িোর্রক্ষ। 

 

 

 
 

প্ররয়োেনীয় কোগে্ত্র: 

ক) ডনধ পোডেি  েরি আরবেন ্ত্র । 

খ) আরবেনকৃি ট্রিবোে প্রিোেক্ত্র। 

প্রোডিিোন: টিডিডব’ে ওরয়বিোইরর্ (মেফিিং 

কয়প ৃয়রিন অব ব িংল য়দি (টিফ ফব)-গণপ্রজ িন্ত্রী 

ব িংল য়দি  রক র (tcb.gov.bd)) ফর  

ম ব  বয়ে প ওে  য য়ব।  

ডবনোমূরল্য (ক) েরুেী ০১ 

কি পডেবি 

 

(খ) িোধোেে ৩০ ডেন 

ট্রিোঃ িনজুে আলি প্রধোন 

অডিডেক্ত ্ডেচোলক (প্রশোিন) 

িোডচডবক অনুডবিোগ 

ট্রিোবোইলঃ +৮৮০১৭১৬-৪৩৯২৩৩ 

ট্রর্ডলর োনঃ +৮৮ ০২-৮১৮০০৬০ 

ই-রিইলঃ tcbsecretary@tcb.gov.bd 

৫ আবোডিক ও েোিডেক 

ট্রর্ডলর োন িিংরর্োগ ব্যবিো 

আরবেরনে ট্রপ্রডক্ষরি (িেকোডে ট্রর্ডলর োন, 

ট্রিলুলোে,  যোক্স ও ইন্টোেরনর্ নীডিিোলো-২০১৮ 

অনুর্োয়ী) উ্যুক্ত কর্তপ্ রক্ষে অনুরিোেন িোর্রক্ষ  

প্ররয়োেনীয় কোগে্ত্র: 

আবোডিক ট্রর্ডলর োন প্রোডধকোরেে ট্রক্ষরত্রঃ 

• টিডিডব’ে ৩য় ও িদূর্ধ্প এবিং ডবিোগীয় 

প্রধোরনে ট্রক্ষরত্র ৪র্ প ট্রবিন ট্রগ্রর ে 

কি পকিপো কর্তপক আরবেন ্ত্র। 

ডবনোমূরল্য আরবেন প্রোডিে ্ে 

১৫ কি পডেবি 

ট্রিোঃ িনজুে আলি প্রধোন 

অডিডেক্ত ্ডেচোলক (প্রশোিন) 

িোডচডবক অনুডবিোগ 

ট্রিোবোইলঃ +৮৮০১৭১৬-৪৩৯২৩৩ 

ট্রর্ডলর োনঃ +৮৮ ০২ ৮১৮০০৬০ 

ই-রিইলঃ tcbsecretary@tcb.gov.bd 

৬ গৃহডনি পোে ঋে, গৃহ 

ট্রিেোিি, ট্রিোর্ের্োন ক্রয় 

অডগ্রি, কডেউর্োে ক্রয় 

অডগ্রি ও কল্যোে ঋে িঞ্জুে।  

প্রচডলি ডবডধ-ডবধোন অনুিেে পূব পক ঋেেোন 

কডিটিে স্য্োডেরশে ট্রপ্রডক্ষরি টিডিডব’ে ্র্ পরেে 

অনুরিোেন িোর্রক্ষ ঋে িঞ্জুে।   

প্ররয়োেনীয় কোগে্ত্র: 

ক) ডনধ পোডেি  েরি আরবেন ্ত্র  

(খ) ৩০০ র্োকোে নন জুড ডশয়োল স্ট্যোরে 

অঙ্গীকোেনোিো 

(গ) গৃহডনি পোে ঋে, গৃহ ট্রিেোিি এে ট্রক্ষরত্র ট্রর্ 

েডিরি গৃহ ডনি পোে/রিেোিি কেো হরব ট্রি েডিে 

েডলল/বোয়নো্ত্র 

 

প্রোডিিোন: টিডিডব’ে ওরয়বিোইরর্ (মেফিিং 

কয়প ৃয়রিন অব ব িংল য়দি (টিফ ফব)-গণপ্রজ িন্ত্রী 

ব িংল য়দি  রক র (tcb.gov.bd)। 

ফর  ম ব  বয়ে প ওে  য য়ব। 

ডবনোমূরল্য ১৫ কি পডেবি ট্রিোঃ িনজুে আলি প্রধোন 

অডিডেক্ত ্ডেচোলক (প্রশোিন) 

িোডচডবক অনুডবিোগ 

ট্রিোবোইলঃ +৮৮০১৭১৬-৪৩৯২৩৩ 

ট্রর্ডলর োনঃ +৮৮ ০২ ৮১৮০০৬০ 

ই-রিইলঃ tcbsecretary@tcb.gov.bd 

৭ ডবডিন্ন প্রকোে ডবজ্ঞডি 

প্রকোশ 

ডবডিন্ন শোখো হরি প্রোি ডবজ্ঞডি টিডিডব’ে 

ওরয়বিোইরর্ে (www.tcb@tcb.gov.bd) ট্রনোটিশ 

ট্রবোর প প্রকোশ কেো হয়। 
 

প্ররয়োেনীয় কোগে্ত্র: 

ক) ডবডিন্ন শোখো হরি প্রোি ডবজ্ঞডি 
 

প্রোডিিোন: টিডিডব প্রধোন কোর্ পোলয়/আঞ্চডলক 

কোর্ পোলরয়ে শোখোিমূহ। 
 

ডবনোমূরল্য ০১ কি পডেবি ট্রিোঃ িনজুে আলি প্রধোন 

অডিডেক্ত ্ডেচোলক (প্রশোিন) 

িোডচডবক অনুডবিোগ 

ট্রিোবোইলঃ +৮৮০১৭১৬-৪৩৯২৩৩ 

ট্রর্ডলর োনঃ +৮৮ ০২ ৮১৮০০৬০ 

http://tcb.gov.bd/site/page/c0cb1575-c2f6-443a-95c3-dadd95272b2d
http://tcb.gov.bd/site/page/c0cb1575-c2f6-443a-95c3-dadd95272b2d
http://tcb.gov.bd/site/page/c0cb1575-c2f6-443a-95c3-dadd95272b2d
http://tcb.gov.bd/site/page/c0cb1575-c2f6-443a-95c3-dadd95272b2d
http://tcb.gov.bd/site/page/c0cb1575-c2f6-443a-95c3-dadd95272b2d
http://tcb.gov.bd/site/page/c0cb1575-c2f6-443a-95c3-dadd95272b2d
http://tcb.gov.bd/site/page/c0cb1575-c2f6-443a-95c3-dadd95272b2d
http://tcb.gov.bd/site/page/c0cb1575-c2f6-443a-95c3-dadd95272b2d
http://tcb.gov.bd/site/page/c0cb1575-c2f6-443a-95c3-dadd95272b2d
http://www.tcb@tcb.gov.bd


 

ক্র. 

নিং 

ট্রিবোে নোি ট্রিবো প্রেোন ্দ্ধডি প্ররয়োেনীয় কোগে্ত্র এবিং প্রোডিিোন ট্রিবোে মূল্য এবিং 

্ডেরশোধ ্দ্ধডি 

ট্রিবো প্রেোরনে 

িিয়িীিো 

েোডয়ত্বপ্রোি কি পকিপো (নোি, ্েডব, ট্র োন নম্বে 

ও ইরিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬)   (৭) 

ই-রিইলঃ tcbsecretary@tcb.gov.bd 

৮ িোনীয়/অিযন্তেীে/ববরেডশক 

প্রডশক্ষরে িরনোনয়ন 

র্র্োর্র্ কর্তপ্ রক্ষে অনুরিোেন িোর্রক্ষ অড ি 

আরেশ েোডে 

প্ররয়োেনীয় কোগে্ত্র: 

ক) চোডহেো ্ত্র 

খ) ডবডিন্ন প্রডিষ্ঠোন হরি প্রস্তোব ্ত্র 

ডবনোমূরল্য ০৫ কি পডেবি ট্রিোঃ িনজুে আলি প্রধোন 

অডিডেক্ত ্ডেচোলক (প্রশোিন) 

িোডচডবক অনুডবিোগ 

ট্রিোবোইলঃ +৮৮০১৭১৬-৪৩৯২৩৩ 

ট্রর্ডলর োনঃ +৮৮ ০২ ৮১৮০০৬০ 

ই-রিইলঃ tcbsecretary@tcb.gov.bd 
 

৩) অডিরর্োগ ব্যবিো্নো ্দ্ধডি (GRS) 

ট্রিবো প্রোডিরি অিন্তুষ্ট হরল েোডয়ত্বপ্রোি কি পকিপোে িরঙ্গ ট্রর্োগোরর্োগ করুন। ডিডন িিোধোন ডেরি ব্যর্ প হরল ডনরম্নোক্ত ্দ্ধডিরি ট্রর্োগোরর্োগ করে আ্নোে িিস্যো অবডহি করুন।  
 

 

ক্র. নিং কখন ট্রর্োগোরর্োগ কেরবন কোে িরঙ্গ ট্রর্োগোরর্োগ কেরবন ট্রর্োগোরর্োরগে ঠিকোনো ডনস্পডত্তে িিয়িীিো 

১ েোডয়ত্বপ্রোি কি পকিপো িিোধোন ডেরি ব্যর্ প হরল অডিরর্োগ ডনষ্পডত্ত কি পকিপো কি পকিপোে নোি:  ট্রিোঃ িনজুে আলি প্রধোন  

্েডব:  অডিডেক্ত ্ডেচোলক (প্রশোিন) 

িোডচডবক অনুডবিোগ 

অড ি: টিডিডব প্রধোন কোর্ পোলয়, টিডিডব িবন, ১ কোওেোন বোেোে, ঢোকো। 

ট্রিোবোইলঃ +৮৮০১৭১৬-৪৩৯২৩৩ 

ট্রর্ডলর োনঃ +৮৮ ০২ ৮১৮০০৬০ 

ই-রিইলঃ tcbsecretary@tcb.gov.bd 

ওরয়ব ট্র্োর্ পোল: www.tcb.gov.bd 

৩০ ডেন 

২ অডিরর্োগ ডনষ্পডত্ত কি পকিপো কি পকিপো ডনডে পষ্ট িিরয় িিোধোন ডেরি ব্যর্ প হরল আফপল ক কৃি ৃ ন  : ফজন্ন ি মরহ ন  

পদফব:  যুগ্ম ফচব (প্রি  ন-১ অফিি খ ) 

অফফ : প্রি  ন অনুফবভ গ, ব ফণজয  ন্ত্রণ লে  

ই-য় ইল:   js.admn1@mincom.gov.bd 

মফ ন (অফফ ): +৮৮ ০২ ৯৫১৪১৪৪ 

ম  ব ইলোঃ +৮৮ ০১৭১১০০৫৬৪৬ 

২০ ডেন 

৩ আড্ল কি পকিপো ডনডে পষ্ট িিরয় িিোধোন ডেরি ব্যর্ প হরল িডন্ত্র্ডের্ে ডবিোরগে অডিরর্োগ 

ব্যবিো্নো ট্রিল 

অডিরর্োগ গ্রহে ট্রকন্দ্র 

৫ নম্বে ট্রগইর্, বোিংলোরেশ িডচবোলয়, ঢোকো। 

৬০ (র্োর্) ডেন 

 

৪) আ্নোে কোরছ আিোরেে প্রিযোশো 

 

ক্রঃ নিং প্রডিশ্রুডি/কোডিি ট্রিবো প্রোডিে লরক্ষয কেেীয় 

১ ডনধ পোডেি  েরি িম্পূে পিোরব পূেেকৃি আরবেন েিো প্রেোন 
 

২ িঠিক িোধ্যরি প্ররয়োেনীয় ড ি ্ডেরশোধ কেো 
 

৩ িোক্ষোরিে েন্য ডনধ পোডেি িিরয়ে পূরব পই উ্ডিি র্োকো 
 

৪ স্বয়িংিম্পূে প স্যডনডে পষ্ট অডিরর্োগ েোডখল  

mailto:tcbsecretary@tcb.gov.bd


 

 


