
কান অব ায় িক করেত হেব 
 

1. যিদ আেবদনপ  জমা না পের: 
 

ক ফিসেলটােরর (BLF) সােথ যাগােযাগ করেত হেব, েয়াজেন BDO Sb. সােথ দখা করেত হেব এবং 

েয়াজনীয়ব ব া হণ করা । 
 

2. যিদ আেবদনপ  ক থেক ডামা অিফেস আসেত দির কের/না আেস: 
 

BLF এর সে   যাগােযাগ করা যেত পাের। যিদ সবসময় পাঠােত দির কের তেব BDO -র সােথ েয়াজন হেল DC 

Senior FS/DoMA -র সােথ কথা বেল সমাধান করেত হেব । েয়াজেন BLF-র সে  িনয়িমত followup করেত হেব । 
 

3. যিদ আেবদনপ  কান জলায় পের থােক অথবা ডামার সিহ বািক থােক : 
 

তেব DoMA Office দািয় শীল ব র সােথ কথা বেল সমাধান করেত হেব । েয়াজেন DC ক েয়াজনীয় ব ব া হণ 

করেত হেব । এমনিক  DoMA -র নজের আনেত হেব । 
 

4. যিদ আেবদনপ  কান FS/RA -র কােছ 7 িদেনর বিশ সময় পের থােক : 
 

Concerned DC িনয়িমত যাগােযােগর মাধ েম ত সমাধান করেত হেব এবং েয়াজনীয় ব ব া হণ করেত হেব । 
 

5. যিদ আেবদনপ  HQ- ত পৗছােনার পর দীঘ িদন Offer Letter Issue না হয়: 
 

সে ে  Offer Letter Issue-করার জন  দািয় া  ব  (Now-Rafique Ali) -র সােথ যাগােযাগ করেত হেব । 

যাগােযােগর 7 িদন প রও নাহেল িবষয় ট Manager-র নজের আনেত হেব । 
 

6. যিদ অফার লটার ই  হবার পর whatsapp বা e-mail এ না পাওয়া যায়: 
 

সে ে  অফার লটার পাঠােনার জন  দািয় া  ব  (Sashadhar Das)- সােথ যাগােযাগ করেত পােরন । 

যাগােযােগর 7 িদন পেরও নাহেল িবষয় ট Manager-এর নজের আনেত হেব । 
 

7. যিদ Offer Letter পাওয়ার পর FS/RA -র থেক ইিতবাচক response না আেস: 
 

DC- ক িনয়িমত followup কের Documentation কিরেয় HQ ত পাঠােনার ব ব া করেত হেব । েয়াজেন concerned 

DA/Manager -এর নজের আনেত হেব । 
 

8. ডকুেম শন HQ-এ জমা দবার 3 িদেনর ম ধ  িরিস  না পেল: 
 

সে ে  Documents Receipt(Offer & Documents Section-4th Floor) -এর জন  শশধর দােসর সােথ যাগােযাগ 

করেত হেব । তার পেরও না পেল Manager- র নজের আনেত হেব এবং েয়াজেন িডিসেক নজর রাখেত হেব । 
 

9. NACH Registration এ পাঠােনা হেয়েছ/Status জানেত না পারেল: 
 

আপনার login ID িদেয় On-line মাধ েম জানেত পারা যােব । েয়াজেন HQ ত িনিদ  DA-র সােথ যাগােযাগ করা 
যেত পাের । 

 

10. Sanction Letter Issue করেত 15 িদেনর বিশ সময় লাগেল : 
 

িনিদ  DA-র সােথ যাগােযাগ করেত হেব । েয়াজেন Manager-র নজের আনেত হেব। 
 

11. যিদ Sanction হবার পর আপিন জানেত না পােরন: 
 

Sanction Letter DoMA & DC - ক e-mail কের জানােনা হয় । অথাৎ DC-র কােছ জানা যােব বা DA- র help পেত 

পােরন । DC e-mail িনিদ  সমেয়র মেধ  না পেল সরাসির Sashadhar/Manager-এর সােথ যাগােযাগ করেত হেব । 

--------X------- 


