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 KVK ardnahcriB unaM  

 

�েকে না�বি ষিকৃ ুনম �চরীব  ীমাগআ র  
ান�করিপ র্মক রনেদি  হমূস  

 
১  ) �িস য়েমসঅ তেমিজ রকেষকৃ  , ালসম  ,  ুলআ ও লফ

 ।ছেয়েহ ারক নহ� �া�সি নেদাপৎউ  

২  )  ছেয়েহ ারধ য্�ল রনেদাপৎউ মরশাম  ০৫১  তি� জিকে

 ।রসৎব  

৩  )  রীগরুম তি� নেলাপ ীগরুম ০৮১  ংবএ মডি িট ২.  ৫  জিকে

 নহ� �া�সি রনেদাপৎউ ছুপি রীগরুম তি� রছব তি� সংাম

 ।ছেয়েহ ারক  

৪  )  রলেগাছ ল�বে ক�ে য্�েল রনেদাপৎউ সংাম রনোমত�উ

 রেসৎব রেক ষাচ  ২ াব রাব  রাত ানকি য়ায ারক নদাপৎউ া�

 ।ছেয়েহ ারক �া�সি রারক া�চে  

৫  ) র্মিাভ   �া�েক  ছেয়েহ ারধ া�াম য্�ল রনেদাপৎউ ১.৫-  ২

 ।নট  

৬  )  র�িৃব নদাপৎউ সংাম রেক রিতৈ তাজ রকংস ররেকশ

 �া�সি ওর�িৃব নদাপৎউ রছোম পরুনঅ  ।ছেয়েহ ায়ওনে �া�সি

 ।ছেয়েহ ারক নহ�  

৭  ) লম ররেকশ -  ারক া�চে ররিতৈ য্দাখ রছোম য়েদি �ুম

�েহ  ।  

৮  )  রকেষকৃ কএ  ১  রেকুুপ নিাক ৭২ ,  ০০৫  রেক চরখ াকাট

৬৪ ,  ০০৫  ।ছেয়েহ ায়ওদে রেক া�বয্ব রারক ভাল াকাট  
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 �া�সি ওর�িৃব নদাপৎউ রছোম পরুনঅ  ।ছেয়েহ ায়ওনে �া�সি

 ।ছেয়েহ ারক নহ�  

৭  ) লম ররেকশ -  ারক া�চে ররিতৈ য্দাখ রছোম য়েদি �ুম
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৯  ) ইাড রধেুদ ররোকআ টাছে য়াতয়াহস র�েকে না�বি ষিকৃ  রি

য়েহ ায়ওনে �া�সি ররিতৈ ছে   হস�িৃব নদাপৎউ ধুদ তোয  

 ।য়ায ারক �িৃব রিতৈ রাস ানর্জবআ  

০১  )  ০১  র্মাফ নদাপৎউ ধুদ টাছে মেয্ধাম রয়ে�মস রমো� িট

য়েহ ারক �া�সি রারক  ীতমাগে ালতরগআ ধুদ ইএ ংবএ ছে

ায়ডে  তদিাপৎউ তি� ।ছেয়েহ ারক নহ� �া�সি রহোরবরস তেরি

 কেকষকৃ  ৩২  মাদ রাটলি তি� াকাট  রেসৎব রদোত রেক র্যাধ

 ।ছেয়েহ ায়ওনে �া�সি রায়ওদে সানাবে রাবকএ  

১১  ) ৎউ ষোচ নাধ তেতি�প � কেনগকষকৃ  ংবএ ারক তহিাস

ভে ষ  রাত য়েনি �া�সি রনে�য়নি াকাপে গারে  য়োপউ জ  

।ছেয়েহ ারক া�বয্ব ও রীনর্শদ�  

২১  ) নীবন য্নজ র�িৃব নদাপৎউ নাধ  , ীতমাগে  ,  তাজরকংস

৯২১৬   ।ছেতেলিচ া�চে র�িৃব নদাপৎউ রেক ষাচ  

৩১  )  নচু রেক া�ীরপ িটাম য্�েল রারক ত�উ য্�া� রিটাম

 ।ছেয়েহ ারক ন�লবঅ ায়�ি� বজৈ ধবিানান হস�া�সি রগোয়ে�  

৪১  ) া�ভু য্নজ রনেদাপৎউ য্দাখশপ  ,  ারক া�বয্ব রষোচ মগরস

 ।ছেয়েহ  

৫১  ) ীগাযেপউ রষোচ মিজ ততিপ   লসফ নায্দউ ও ষিকৃ রেক

 কর্থিআ রকেষকৃ রেক নহ� �া�সি রারক র�িৃব নদাপৎউ

 ।�েহ ারক া�চে রতি�উ  

৬১  )  া�চে রষোচ য্সশলাড রেক ীগাযেপউ রষোচ কেমিজ ালিট

হ ারক  ।�ে  

৭১  )  ।ছেয়েহ ারক ান�করিপ রষোচ া�ভু য়াকালএ র্ণী�বি  

৮১  ) �ভিবি য্নজ র�িৃব রষোচ লফ  তি�প ংিটফা� রাক� 

 ।ছেলচ া�চে রারক ত�উ য়েখিশি রদেকষকৃ নরত  

৯১  ) রগ �েকতি�উ রকেষকৃ , লগাছ ,  রনেলাপ ীগরুম ও সঁাহ

 ।ছেয়েহ ারক া�বয্ব রাতয়াহস হসন�শি�  

০২  )  রনে�শি� তেরিতৈ ানাখরাক �শি টাছে হসনরকায়�ি� লফ

 ।ছেয়েহ ারক া�বয্ব  

১২  )  SMS –  রায়ওদে য্থত য়েষবি ষিকৃ কেনগকষকৃ মেয্ধাম রএ

 ।ছেতেলিচ া�চে  

২২  )  ণ�শি� ররিতৈ রিার্সান ংবএ রিতৈ ারাচ রলেফ �ভিবি

 ।ছেয়েহ ায়ওদে       

  


