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সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen’s Charter)
১. সবন ও সভন
সবন: স্থরয়থ স্থরফন্দয়যয ভাধ্যয়ভ আভদাসন-যপ্তাসন জীকযণ।
সভন: স্থলবন্দরেে অফকাঠায়ভা উন্নেন, ফন্দয়যয দক্ষ কায়গাশ ব্যফস্থানা, াংযক্ষণ সুসফধায ভায়নান্নেন এফাং কাম শকয সফা প্রদায়নয উয়েয়ে অাংীদাসযত্বমূরক উয়যায়গয সুয়মাগ সৃসি।

২. প্রসতশ্রুত সফামূ
২.১) নাগসযক সফা
ক্রসভক

সফায নাভ

সফা প্রদান দ্ধসত

প্রয়োজনীে কাগজত্র
এফাং প্রাসপ্তস্থান

সফামূল্য এফাং
সযয়াধ দ্ধসত

সফা প্রদায়নয
ভেীভা

দাসেত্বপ্রাপ্ত কভশকতশা
(নাভ, দসফ, সপান ও ইয়ভইর)

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

(৬)

(৭)

তথ্য প্রদান াংসিি সফযভান
আইন/সফসধ অনুমােী
(প্রয়মাজয সক্ষসত্র)

২০ কাম শ সদফ
(অন্য সকান ইউসনে ফা
কর্তশয়ক্ষয াংসিিতায
সক্ষসত্র ৩০ কাম শ সদফ)

নাভ: জনাফ আবু ায়রহ্
দসফ: জনাংয়মাগ কভশকতশা
সপান:+৮৮-০১৭১০৭৪১৭২৮
ইয়ভইর:
junnunbadeshi@gmail.com

দযত্র সফজ্ঞসপ্ত অনুমােী
নগদ/স-অে শায ভাযপত

০১ সদন

১

তথ্য অসধকায আইন, ২০০৯
অনুায়য তথ্য প্রদান/যফযা

২

দযত্র তপসর
যফযা/সফক্রে

৩

শূন্য য়দ জনফর সনয়োগ

আয়ফদন প্রাসপ্তয য প্রাসথ শত তথ্য
মথামথ কর্তশসক্ষয অনুয়ভাদনক্রয়ভ

মথামথ আয়ফদন প্রাসপ্তয য

সনয়োগ সফজ্ঞসপ্তয সফযীয়ত আয়ফদন
প্রাসপ্তয য সনধ শাসযত প্রসক্রোে
সমাগ্যতা মাচাইয়েয ভাধ্যয়ভ

(ক) সনধ শাসযত ছয়ক আয়ফদন
(খ) দাসেত্বপ্রাপ্ত কভশকতশা
(ক) প্রসতষ্ঠায়নয প্যায়ে আয়ফদন
(খ) দাসেত্বপ্রাপ্ত কভশকতশা

(ক) জনপ্রান ভন্ত্রণারে কর্তশক
সনধ শাসযত ছয়ক আয়ফদন
(খ) অনরাইয়ন োউনয়রােয়মাগ্য

সনয়োগ সফজ্ঞসপ্ত অনুমােী
ব্যাাংক ড্রাফ্ট/স-অে শায়যয
ভাধ্যয়ভ

অনুধ শ ০১ ফছয

দযত্র সফজ্ঞসপ্তয়ত উসিসখত কভশকতশা
নাভ: জনাফ সভাাম্মদ আরী
দসফ: সযচারক (প্রান)
সপান:+৮৮-০২-৯১১৮১৪০
ইয়ভইর:
mdali4682@gmail.com

ওয়েফাইয়ে প্রদশয়নয জন্য
ক্রসভক

সফায নাভ

সফা প্রদান দ্ধসত

(১)

(২)

(৩)

প্রয়োজনীে কাগজত্র
এফাং প্রাসপ্তস্থান
(৪)

সফামূল্য এফাং
সযয়াধ দ্ধসত
(৫)

৪

অসবয়মাগ গ্রণ ও সনষ্পসি

অসবয়মাগ প্রাসপ্তয য সফসধসত
সনধ শাসযত প্রসক্রোে

সকান সনধ শাসযত ছক সনই

সফনা মূয়ল্য

৫

জনস্বাথ শ াংসিি গুরুত্বপূণ শ তথ্য
অফমুক্তকযণ/প্রকা

ওয়েফাইয়েয ভাধ্যয়ভ

সকান সনধ শাসযত ছক সনই

সফনা মূয়ল্য

সফা প্রদায়নয
ভেীভা
(৬)

দাসেত্বপ্রাপ্ত কভশকতশা
(নাভ, দসফ, সপান ও ইয়ভইর)

(৭)
নাভ: জনাফ আসনছ আভদ এনসেস
দসফ: সযচারক (ট্রাসপক)
য়ফ শাচ্চ ০৭ কভশ সদফ সপান:+৮৮-০২-৯১৩১৭০৭
ইয়ভইর:
aniscabinet@gmail.com
নাভ: জনাফ সভাাম্মদ জীভ উসেন
দসফ: প্রাসনক কভশকতশা
য়ফ শাচ্চ ০৭ সদফ সপান:+৮৮-০১৫৫২৩৮৪৫০৯
ইয়ভইর:
jashimbsbk@gmail.com

২.২) দাপ্তসযক সফা
ক্রসভক

সফায নাভ

সফা প্রদান দ্ধসত

প্রয়োজনীে কাগজত্র
এফাং প্রাসপ্তস্থান

সফামূল্য এফাং
সযয়াধ দ্ধসত

সফা প্রদায়নয
ভেীভা

দাসেত্বপ্রাপ্ত কভশকতশা
(নাভ, দসফ, সপান ও ইয়ভইর)

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

(৬)

(৭)

১

ফায়জে ফযাে/সফবাজন

চাসদায সবসিয়ত ফায়জে ব্যফস্থানা
কসভটিয অনুয়ভাদনক্রয়ভ

(ক) খাত ওোযী প্রাক্করন
(খ) সাফ াখা

প্রয়মাজয নে

প্রসত অথ শফছয়যয
সেয়ম্বয-ভাচ শ

প্রয়মাজয নে
২

৩

অথ শ ছাড়

প্রকল্প প্রস্তাফ প্রণেন

অনুয়ভাসদত প্রকল্প প্রস্তায়ফয সবসিয়ত ৪
(ক) এসেসভুসক্তয য়ক্ষ প্রভাণ
সকসস্তসত প্রাসনক/অথ শ ভন্ত্রণারয়েয
(খ) সাফ াখা
অনুয়ভাদনক্রয়ভ ছাড় কযা ে।
সেসস প্রণেনপূফ শক সফাে শ এয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ

(ক) সযকল্পনা কসভয়নয
সনধ শাসযত ছয়ক
(খ) প্রয়কৌর াখা

অথ শফছয়যয াংসিি
ত্রত্রভাসক
প্রয়মাজয নে

নাভ: জনাফ গাজী সভাোঃ আরী আকফয
দসফ: সযচারক (সাফ)
সপান: +৮৮-৯১৪০৭৭২
ইয়ভইর:
ali_akbar0710@yahoo.com
নাভ: জনাফ গাজী সভাোঃ আরী আকফয
দসফ: সযচারক (সাফ)
সপান: +৮৮-৯১৪০৭৭২
ইয়ভইর:
ali_akbar0710@yahoo.com

নাভ: জনাফ সভাোঃ াান আরী
দসফ: তত্ত্বাফধােক প্রয়কৌরী (অ:দা:)
য়ফ শাচ্চ ০১ ভা সপান: +৮৮-০২-৯১৩০৯২৩
ইয়ভইর: xenblpa@gmail.com

ওয়েফাইয়ে প্রদশয়নয জন্য
ক্রসভক

সফায নাভ

সফা প্রদান দ্ধসত

প্রয়োজনীে কাগজত্র
এফাং প্রাসপ্তস্থান

সফামূল্য এফাং
সযয়াধ দ্ধসত

সফা প্রদায়নয
ভেীভা

দাসেত্বপ্রাপ্ত কভশকতশা
(নাভ, দসফ, সপান ও ইয়ভইর)

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

(৬)

(৭)

৪

৫

৬

দ সৃসি

শূন্য য়দ জনফর সনয়োয়গয
ছাড়ত্র গ্রণ

সফসবন্ন সফলয়ে প্রসতয়ফদন সপ্রযণ

াংস্থায কভশ-সযসধয আয়রায়ক ফাস্তফ
প্রয়োজনীেতায সবসিয়ত চাসদা
সনরূণপূফ শক সফাে শ এয
অনুসভাদনক্রয়ভ

(ক) জনপ্রান ভন্ত্রণারয়েয
সনধ শাসযত ছয়ক
(খ) ওয়েফাইে

মথামথ কর্তশসক্ষয অনুয়ভাদনক্রয়ভ

(ক১) দ সৃসিয সজও
(ক২) দ সৃসি
াংযক্ষণ/স্থােীকযণ াংক্রান্ত
আয়দ
(খ) প্রান াখা

াংসিি সফবাগ/াখা সথয়ক তথ্য
াংগ্রয়য ভাধ্যয়ভ

(ক) াংসিি কর্তশসক্ষয চাসদা
অনুমােী
(খ) প্রান াখা

ফাস্তফ প্রয়োজন অনুমােী

নাভ: জনাফ সভাাম্মদ আরী
দসফ: সযচারক (প্রান)
সপান:+৮৮-০২-৯১১৮১৪০
ইয়ভইর:
mdali4682@gmail.com

ফাস্তফ প্রয়োজন অনুায়য

নাভ: জনাফ সভাাম্মদ আরী
দসফ: সযচারক (প্রান)
সপান:+৮৮-০২-৯১১৮১৪০
ইয়ভইর:
mdali4682@gmail.com

প্রয়মাজয নে

প্রয়মাজয নে

প্রয়মাজয নে

সনধ শাসযত ভে অনুমােী

প্রয়মাজয নে
৭

জাতীে াংয়দ উত্থাসত প্রয়েয
জফাফ সপ্রযণ

াংসিি সফবাগ/াখা সথয়ক তথ্য
াংগ্রয়য ভাধ্যয়ভ

(ক) চাসদা অনুমােী
(খ) প্রান াখা

সনধ শাসযত ভে অনুমােী

প্রয়মাজয নে
৮

৯

ভাভান্য যাষ্ট্রসতয বালয়ণয জন্য
তথ্য সপ্রযণ

সফসবন্ন সফলয়ে অন্যান্য
দপতয/াংস্থায ভতাভত
গ্রণ/প্রদান

াংসিি সফবাগ/াখা সথয়ক তথ্য
াংগ্রয়য ভাধ্যয়ভ

াংসিি সফবাগ/াখায ভতাভত
গ্রয়ণয ভাধ্যয়ভ

(ক) চাসদা অনুমােী
(খ) াংসিি সফবাগ/াখা

(ক) চাসদা অনুমােী
(খ) প্রান াখা

সনধ শাসযত ভে অনুমােী

প্রয়মাজয নে

ফাস্তফ প্রয়োজন অনুমােী

নাভ: জনাফ সভাাম্মদ আরী
দসফ: সযচারক (প্রান)
সপান:+৮৮-০২-৯১১৮১৪০
ইয়ভইর:
mdali4682@gmail.com
নাভ: াভীভ সাানা
দসফ: উ-সযচারক (ট্রাসপক)
সপান:+৮৮ইয়ভইর:
sohana_74@yahoo.com
নাভ: জনাফ সভাাম্মদ আরী
দসফ: সযচারক (প্রান)
সপান:+৮৮-০২-৯১১৮১৪০
ইয়ভইর:
mdali4682@gmail.com
নাভ: জনাফ সভাাম্মদ আরী
দসফ: সযচারক (প্রান)
সপান:+৮৮-০২-৯১১৮১৪০
ইয়ভইর:
mdali4682@gmail.com

ওয়েফাইয়ে প্রদশয়নয জন্য
ক্রসভক

সফায নাভ

সফা প্রদান দ্ধসত

(১)

(২)

(৩)

প্রয়োজনীে কাগজত্র
এফাং প্রাসপ্তস্থান
(৪)

সফামূল্য এফাং
সযয়াধ দ্ধসত
(৫)

সফা প্রদায়নয
ভেীভা
(৬)

১০

অসেে আসি সনষ্পসি

ব্রেীে জফাফ প্রদান ও সি-ক্ষীে
বা আফায়নয ভাধ্যয়ভ

(ক) সনধ শাসযত ছয়ক
(খ) অসেে াখা

১১

ভাভরা াংক্রান্ত সফলয়ে
তথ্য/ব্যাখ্যা/জফাফ সপ্রযণ

আইন উয়দিায ভাধ্যয়ভ াংসিি
ভাভরায সফলয়ে তথ্য/ব্যাখ্যা/জফাফ
প্রদান

(ক) চাসদা অনুমােী
(খ) প্রান াখা

প্রয়মাজয নে

ফাস্তফ প্রয়োজন অনুমােী

১২

ণ্য/কার্ য/সেবাে তবল তেস াধ

আয়ফদয়নয সপ্রসক্ষয়ত কর্তশসক্ষয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ

(ক) কার্ য েম্পাদরনে প্রিযয়ন,
তবল
(খ) তিোব াখা

প্রয়মাজয নে

০৩ কভশ সদফ

১৩

দযত্র/কাম শম্পাদন জাভানত
সপযত প্রদান

আয়ফদয়নয সপ্রসক্ষয়ত কর্তশসক্ষয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ

(ক) সভোদ উিীণ শ ওো াংক্রান্ত
প্রভাণত্র/তশ পূযণ ায়য়ক্ষ
(খ) সাফ াখা

প্রয়মাজয নে

ফাস্তফ প্রয়োজন অনুমােী

১৪

আেকয/বযাে/রবযাাং যকাসয
সকালাগায়য জভা প্রদান

ফাাংরায়দ ব্যাাংয়ক চারায়নয ভাধ্যয়ভ

(ক) কতশন াংক্রান্ত তথ্যাসদ
(খ) সাফ াখা

সফনা মূয়ল্য

কতশয়নয য অনূদ্ধশ ১৫
কভশসদফ

প্রয়মাজয নে

ফাস্তফ প্রয়োজন অনুমােী

দাসেত্বপ্রাপ্ত কভশকতশা
(নাভ, দসফ, সপান ও ইয়ভইর)
(৭)

নাভ:
দসফ: সযচারক (অসেে)
সপান:+৮৮-০২-৯১৩১৭০৭
ইয়ভইর:
mdali4682@gmail.com
নাভ: জনাফ সভাোঃ য়যাোয সায়ন
দসফ: আইন উয়দিা
সপান:+৮৮-০১৭১০২৯৯৫৫৮
ইয়ভইর:
নাভ: জনাফ গাজী সভাোঃ আরী আকফয
দসফ: সযচারক (সাফ)
সপান: +৮৮-৯১৪০৭৭২
ইয়ভইর:
ali_akbar0710@yahoo.com
নাভ: জনাফ গাজী সভাোঃ আরী আকফয
দসফ: সযচারক (সাফ)
সপান: +৮৮-৯১৪০৭৭২
ইয়ভইর:
ali_akbar0710@yahoo.com
নাভ: জনাফ গাজী সভাোঃ আরী আকফয
দসফ: সযচারক (সাফ)
সপান: +৮৮-৯১৪০৭৭২
ইয়ভইর:
ali_akbar0710@yahoo.com

ওয়েফাইয়ে প্রদশয়নয জন্য

২.৩) অবযন্তযীণ সফা
ক্রসভক

সফায নাভ

সফা প্রদান দ্ধসত

প্রয়োজনীে কাগজত্র
এফাং প্রাসপ্তস্থান

সফামূল্য এফাং
সযয়াধ দ্ধসত

সফা প্রদায়নয
ভেীভা

দাসেত্বপ্রাপ্ত কভশকতশা
(নাভ, দসফ, সপান ও ইয়ভইর)

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

(৬)

(৭)

১

জ্বারানী যফযা

তাসরকাভুক্ত প্রসতষ্ঠায়নয ভাধ্যয়ভ

ক) সক্রসেে সি
খ) প্রান াখা

প্রকৃত ব্যফায়যয সবসিয়ত
সচয়কয ভাধ্যয়ভ

০১ সদন

নাভ: যায়দুর সজফ নাসজয
দসফ: কাযী সযচারক (প্রান)
সপান:+৮৮-০২-৮১৮৯৮৫৮
ইয়ভইর:
rashadulshajib@gmail.com

২

৩

৪

সেনাযী যফযা

আফাফত্র যফযা

অসপ ইকুইয়ভন্ট যফযা

চাসদায সবসিয়ত

ক) চাসদাত্র
খ) প্রান াখা

চাসদায সবসিয়ত

ক) চাসদা ত্র
খ) প্রান াখা

চাসদায সবসিয়ত

ক) চাসদা ত্র
খ) প্রান াখা

৫

সভযাভত ও াংযক্ষণ কাম শক্রভ

চাসদায সবসিয়ত

ক) চাসদা ত্র
খ) প্রয়কৌর াখা

৬

ব্যসক্তগত প্রয়োজয়ন দাপ্তসযক
মানফান ব্যফায়যয অনুভসত

আয়ফদয়নয সপ্রসক্ষয়ত কর্তশসক্ষয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ

ক) সযকুইসজন িী
খ) প্রান াখা

চুসক্ত অনুমােী
সচয়কয ভাধ্যয়ভ

চুসক্ত অনুমােী
সচয়কয ভাধ্যয়ভ

চুসক্ত অনুমােী
সচয়কয ভাধ্যয়ভ

চুসক্ত অনুমােী
সচয়কয ভাধ্যয়ভ

প্রকৃত ব্যফায়যয সবসিয়ত
সফতন-সফয়রয ায়থ
ভন্বয়েয ভাধ্যয়ভ

নাভ: সভাাম্মদ ভসউয যভান
দসফ: কাযী সযচারক (প্রান)
০১ সদন
সপান:+৮৮-০১৭১৫০১১৪৮১
ইয়ভইর:
shamim27us@yahoo.com
নাভ: সভাাম্মদ ভসউয যভান
দসফ: কাযী সযচারক (প্রান)
প্রয়োজন অনুমােী
সপান:+৮৮-০১৭১৫০১১৪৮১
ইয়ভইর:
shamim27us@yahoo.com
নাভ: সভাাম্মদ ভসউয যভান
দসফ: কাযী সযচারক (প্রান)
প্রয়োজন অনুমােী
সপান:+৮৮-০১৭১৫০১১৪৮১
ইয়ভইর:
shamim27us@yahoo.com
নাভ: সভাোঃ াান আরী
দসফ : তত্ত্বাফধােক প্রয়কৌরী (অ:দা:)
য়ফ শাচ্চ ০৭ সদন
সপান:+৮৮-৯১৩০৯২৩
ইয়ভইর: xenblpa@gmail.com
নাভ: যায়দুর সজফ নাসজয
দসফ: কাযী সযচারক (প্রান)
ভা সয়ল
সপান:+৮৮-০২-৮১৮৯৮৫৮
ইয়ভইর:
rashadulshajib@gmail.com

ক্রসভক
(১)

৭

৮

সফায নাভ

প্রয়োজনীে কাগজত্র
এফাং প্রাসপ্তস্থান

সফা প্রদান দ্ধসত

(২)

(৩)

(৪)

অসজশত ছুটি ভঞ্জুযী

আয়ফদয়নয সবসিয়ত কর্তশয়ক্ষয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ

ক) আয়ফদন ত্র, প্রাপ্য ছুটিয
সাফ
খ) প্রান াখা

ফসোঃ ফাাংরায়দ ছুটি ভঞ্জুযী

আয়ফদয়নয সবসিয়ত
কর্তশক্ষ/ভন্ত্রণারয়েয অনুয়ভাদনক্রয়ভ

ক) আয়ফদন ত্র, সনধ শাসযত ছয়ক
াংসিি তথ্যাসদ, প্রাপ্য ছুটিয
সাফ
খ) প্রান াখা
ক) আয়ফদন ত্র, প্রাপ্য ছুটিয
সাফ
খ) প্রান াখা

সফামূল্য এফাং
সযয়াধ দ্ধসত
(৫)

৯

অন্যান্য সফয়ল ছুটি ভঞ্জুযী

আয়ফদয়নয সবসিয়ত কর্তশয়ক্ষয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ

১০

কভশকতশা/কভশচাযী ফদরী/দােন

কর্তশয়ক্ষয অনুয়ভাদনক্রয়ভ

১১

সফবাগীে ব্যফস্থা গ্রণ

অসবয়মায়গয সবসিয়ত কর্তশয়ক্ষয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ

ক) অসবয়মাগ নাভা, অসবয়মাগ
সফফযণী
খ) প্রান াখা

১২

কভশকতশা/কভশচাযীয়দয প্রসক্ষণ

কর্তশয়ক্ষয অনুয়ভাদনক্রয়ভ ভয়নানেন
প্রদায়নয ভাধ্যয়ভ

ক) প্রসক্ষয়ণয অপায সরোয
খ) প্রান াখা

প্রয়মাজয নে

প্রয়মাজয নে

প্রয়মাজয নে

প্রয়মাজয নে

প্রয়মাজয নে

প্রয়মাজয নে

াংসিি সক্ষয়ত্র প্রয়মাজয
নীসতভারা অনুমােী

সফা প্রদায়নয
ভেীভা

ওয়েফাইয়ে প্রদশয়নয জন্য
দাসেত্বপ্রাপ্ত কভশকতশা
(নাভ, দসফ, সপান ও ইয়ভইর)

(৬) (৭)
নাভ: জনাফ সভাাম্মদ আরী
দসফ: সযচারক (প্রান)
য়ফ শাচ্চ ০৭ সদন সপান:+৮৮-০২-৯১১৮১৪০
ইয়ভইর:
mdali4682@gmail.com
নাভ: জনাফ সভাাম্মদ আরী
দসফ: সযচারক (প্রান)
সপান:+৮৮-০২-৯১১৮১৪০
য়ফ শাচ্চ ০৭ সদন
ইয়ভইর:
mdali4682@gmail.com
নাভ: জনাফ সভাাম্মদ আরী
দসফ: সযচারক (প্রান)
শাচ্চ
য়ফ ০৭ সদন সপান:+৮৮-০২-৯১১৮১৪০
ইয়ভইর:
mdali4682@gmail.com
নাভ: জনাফ সভাাম্মদ আরী
দসফ: সযচারক (প্রান)
কর্তশয়ক্ষয সদ্ধান্ত
সপান:+৮৮-০২-৯১১৮১৪০
অনুমােী
ইয়ভইর:
mdali4682@gmail.com
নাভ: জনাফ সভাাম্মদ আরী
াংসিি প্রসফধানভারা
দসফ: সযচারক (প্রান)
অনুায়য
সপান:+৮৮-০২-৯১১৮১৪০
ইয়ভইর:
mdali4682@gmail.com
নাভ: জনাফ সভাাম্মদ আরী
দসফ: সযচারক (প্রান)
প্রসক্ষণ কযায়রন্ডায
সপান:+৮৮-০২-৯১১৮১৪০
অনুমােী
ইয়ভইর:
mdali4682@gmail.com

ওয়েফাইয়ে প্রদশয়নয জন্য

ক্রসভক

সফায নাভ

সফা প্রদান দ্ধসত

প্রয়োজনীে কাগজত্র
এফাং প্রাসপ্তস্থান

সফামূল্য এফাং
সযয়াধ দ্ধসত

সফা প্রদায়নয
ভেীভা

দাসেত্বপ্রাপ্ত কভশকতশা
(নাভ, দসফ, সপান ও ইয়ভইর)

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

(৬)

১৩

কভশকতশা/কভশচাযীয়দয য়দান্নসত

য়দান্নসত াংক্রান্ত ফাছাই কসভটিয
সুাসয সফাে শ এয অনুয়ভাদনক্রয়ভ
আয়দ জাযীয ভাধ্যয়ভ

ক) এসআয, চাকুযীয বৃিান্ত,
সজযষ্ঠতায তাসরকা
খ) প্রান াখা

প্রয়মাজয নে

াংসিি প্রসফধানভারা
অনুায়য

জসভ অসধগ্রণ

সফসধ সভাতায়ফক ভন্ত্রণারয়েয
প্রাসনক অনুয়ভাদনক্রয়ভ সজরা
প্রায়কয কাম শারয়ে অসধগ্রয়ণয
প্রস্তাফ সপ্রযয়ণয ভাধ্যয়ভ

ক) স্থাফয ম্পসি অসধগ্রণ
ম্যানুয়ের, ১৯৯৭ অনুমােী
াংসিি কাগজত্র

সফসধ সভাতায়ফক
সচয়কয ভাধ্যয়ভ

সফসধ সভাতায়ফক

(৭)
নাভ: জনাফ সভাাম্মদ আরী
দসফ: সযচারক (প্রান)
সপান:+৮৮-০২-৯১১৮১৪০
ইয়ভইর:
mdali4682@gmail.com
নাভ: সভাাম্মদ জীভ উসেন
দসফ: প্রাসনক কভশকতশা
সপান:+৮৮-০১৫৫২৩৮৪৫০৯
ইয়ভইর: jashimbsbk@gmail.com

ভূসভ ব্যফস্থানা

অসধগ্রণকৃত জসভয ীভানা
সচসিতকযণ, নাভজাযী ও ভেভত
ভূসভ উন্নেন কয সযয়াধ এয
ভাধ্যয়ভ

ক) জসভয দখরনাভা ও
সগয়জে সনধাসযত ছয়ক
নাভজাযীয আয়ফদন, ভূসভ উন্নেন
কয়যয সফর
খ) প্রান াখা

১৪

১৫

সফসধ সভাতায়ফক
সচয়কয ভাধ্যয়ভ

প্রয়োজন অনুমােী

নাভ: সভাাম্মদ জীভ উসেন
দসফ: প্রাসনক কভশকতশা
সপান:+৮৮-০১৫৫২৩৮৪৫০৯
ইয়ভইর: jashimbsbk@gmail.com

ওয়েফাইয়ে প্রদশয়নয জন্য

২.৪) আওতাধীন অসধদপ্তয/াংস্থা/অন্যান্য প্রসতষ্ঠান কর্তক
শ প্রদি সফা
আওতাধীন অসধদপ্তয/াংস্থা/অন্যান্য প্রসতষ্ঠানমূয়য সটিয়জন চাে শায সরঙ্ক আকায়য যুক্ত কযয়ত য়ফ।

৩) আনায কায়ছ আভায়দয প্রতযাা
প্রসতশ্রুত/কাসিত সফা প্রাসপ্তয রয়ক্ষয কযণীে

ক্রসভক

১

স্বোংম্পূণ শ আয়ফদন জভা প্রদান

২

মথামথ প্রসক্রোে প্রয়োজনীে সপ সযয়াধ কযা

৩

াক্ষায়তয জন্য সনধ শাসযত ভয়েয পূয়ফ শই উসস্থত থাকা

৪
৫
সফ.দ্র. াধাযণত সমকর কাযয়ণ আয়ফদন ফাসতর ে অথফা সফা প্রদান ম্ভফ েনা তা সফয়িলণ কয়য ছক পূযণ কযয়ত য়ফ। সকছু সফলে কর প্রসতষ্ঠায়নয জন্য একই য়ফ এফাং সকছু সফলে আরাদা য়ফ।

ওয়েফাইয়ে প্রদশয়নয জন্য

৪) অসবয়মাগ প্রসতকায ব্যফস্থানা (GRS)
সফা প্রাসপ্তয়ত অন্তুি য়র দাসেত্বপ্রাপ্ত কভশকতশায য়ে সমাগায়মাগ করুন। তায কাছ সথয়ক ভাধান াওো না সগয়র সনয়নাক্ত দ্ধসতয়ত সমাগায়মাগ কয়য আনায ভস্যা অফসত করুন।
ক্রসভক

১

২

৩

কখন সমাগায়মাগ কযয়ফন

কায য়ে সমাগায়মাগ
কযয়ফন

সমাগায়মায়গয ঠিকানা

নাভ ও দসফ:
সপান:
দাসেত্বপ্রাপ্ত কভশকতশা ভাধান
অসবয়মাগ সনষ্পসি
ইয়ভইর:
সদয়ত না াযয়র
কভশকতশা (অসনক)
ওয়েফ: www.grs.gov.bd
নাভ ও দসফ:
অসবয়মাগ সনষ্পসি কভশকতশা
সপান:
সনসদ শি ভয়ে ভাধান সদয়ত
আসর কভশকতশা
ইয়ভইর:
না াযয়র
ওয়েফ: www.grs.gov.bd
অসবয়মাগ গ্রণ সকন্দ্র
আসর কভশকতশা সনসদ শি ভয়ে
ভসন্ত্রসযলদ সফবায়গয
৫ নাং সগইে, ফাাংরায়দ সচফারে, ঢাকা
ভাধান সদয়ত না াযয়র
অসবয়মাগ ব্যফস্থানা সর
ওয়েফ: www.grs.gov.bd

সনষ্পসিয
ভেীভা

সতন ভা

এক ভা

সতন ভা

সফ.দ্র.





ভন্ত্রণারয়েয অসবয়মাগ সনষ্পসি কভশকতশা য়ফন একজন যুগ্মসচফ। আসর কভশকতশা য়ফন একজন সজযষ্ঠ যুগ্মসচফ/অসতসযক্ত সচফ;
অসধদপ্তয/াংস্থা/অন্যান্য প্রসতষ্ঠানমূয়য অসবয়মাগ সনষ্পসি কভশকতশা য়ফন াংসিি প্রসতষ্ঠায়নয একজন সজযষ্ঠ কভশকতশা। এ সক্ষয়ত্র ভন্ত্রণারয়েয অসনক আসর কভশকতশা সায়ফ সফয়ফসচত য়ফন;
সফবাগীে ম শায়েয প্রসতষ্ঠানমূয়য অসবয়মাগ সনষ্পসি কভশকতশা য়ফন াংসিি প্রসতষ্ঠায়নয একজন কভশকতশা। অসধদপ্তয/ভন্ত্রণারে ম শায়েয অসনক আসর কভশকতশা সায়ফ সফয়ফসচত য়ফন;
ইউসনেন, উয়জরা এফাং সজরা ম শায়েয দপ্তযমূয়য অসবয়মাগ সনষ্পসি কভশকতশা য়ফন াংসিি দপ্তয়যয সজরা ম শায়েয একজন কভশকতশা। সফবাগীে ম শায়েয অসনক আসর কভশকতশা সায়ফ গণ্য য়ফন।

