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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
সমাজক�াণ ম�ণালয় 
www.msw.gov.bd 

 

িস�েজন চাট �ার 

১. িভশন ও িমশন  
িভশন: 

উ�ত জীবন এবং য�শীল সমাজ। 
 

িমশন: 

সামািজক �র�া �দান, �মতায়ন এবং উ�য়েনর মা�েম দির�, অসহায,় �িবধাবি�ত ও �িতব�ী জনেগা�ীর জীবনমােনর উ�িত সাধন। 

 

২. �সবা �দান �িত�িত 

২.১) নাগিরক �সবা 

�ম �সবার নাম �সবা �দান প�িত 
�েয়াজনীয় কাগজপ� 

এবং �াি��ান 
�সবার �� এবং  
পিরেশাধ প�িত 

�সবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া 
(নাম, পদিব, �ফান ন�র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১ সমাজক�াণ ম�ণালয় ও সং�� 

দ�রস�েহর �সবা িবষয়ক �য 
�কান ত� �দান 

িনধ �ািরত ফরেম আেবদন করেল ডাক �যােগ বা 
ইেমইেল ত� ��রণ করা হয় 

আেবদনপ� 
িনধ �ািরত িফ 

ত� অিধকার 
আইন ও িবিধ 
অ�য়ায়ী 

৭ িদন নাম: রওশন আরা �বগম 
পদিব: ��সিচব 
�ফান: +৮৮০২ ৯৫১৪১১২ 
ইেমইল: rowsan67@gmail.com  

২ সমাজক�াণ ম�ণালয় ও সং�� 
দ�রস�েহর �সবা িবষয়ক �য 
�কান অিভেযাগ দািখল 

িনধ �ািরত ফরেম অনলাইেন ি�েভ� িরে�স িসে�ম বা 
অিভেযাগ �ব�াপনা প�িতেত সরাসির আেবদন 
করেত, ডাক �যােগ বা ইেমইেল �সবা �দান করা হয়। 

আেবদনপ� 
অনলাইেন অিভেযাগ  

িবনা�ে� ৭িদন নাম: খ�কার আিতয়ার রহমান 
পদিব: অিতির� সিচব (�শাসন) 
�ফান: +৮৮০২ ৯৫৭৬৬৮২ 
ইেমইল: atiar1952@gmail.com  

*নাগিরক বা �বসরকাির �িত�ানস�হেক �দ� �সবা (�যমন: লাইেস�) 
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২.২) �ািত�ািনক �সবা 

�ম �সবার নাম �সবা �দান প�িত 
�েয়াজনীয় কাগজপ� 

এবং �াি��ান 

�সবার �� 
এবং  

পিরেশাধ 
প�িত 

�সবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া 
(নাম, পদিব, �ফান ন�র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১. সং�� দ�র, সং�াস�েহর 

ম�েময়ািদ বােজট �ণয়ন 
 বােজট পিরপ�-১, �াথিমক �য়সীমা ও রাজ� 

�াি�র ল��মা�া  অ�যায়ী সং�� দ�র �থেক 
�া� ��ােবর ��ি�েত সমাজক�াণ 
ম�ণালেয়র বােজট �ব�াপনা কিম�র 
অ�েমাদন�েম �িতবছর িডেস�ের পরবত� 
অথ �বছেরর �াথিমক বােজট �া�লন এবং ২ 
বছেরর বােজট �ে�পণ কের ম�েময়ািদ 
�াথিমক বােজট ��াব অথ � িবভােগ ��রণ 
করা হয়।  

 সমাজক�াণ ম�ণালয়, অথ � িবভাগ ও 
পিরক�না কিমশেনর ি�প�ীয় সভায় �ড়া� 
ম�েময়ািদ বােজট িসিলং �নিনধ �ারণ করা হয় 

 বােজট পিরপ�-২, �নিনধ �ািরত িসিলং ও 
সং�� দ�রস�েহর ��াব অ�যায়ী 
সমাজক�াণ ম�ণালেয়র বােজট �ব�াপনা 
কিম�র অ�েমাদন�েম �ড়া� ম�েময়ািদ 
বােজট ��াব অথ �িবভােগ ��রণ করা হয়।  

বােজট পিরপ�-১ ও 
বােজট পিরপ�-২ 
অ�যায়ী 
সমাজক�াণ ম�ণালয় 
ও অথ � িবভােগর ওেয়ব 
সাইেট সহজ লভ�।  
�িতবছর যথা�েম 
নেভ�র ও জা�য়াির 
মােস জাির করা হয়। 

িবনা�ে� 5 মাস 
(নেভ�র �থেক 

মাচ �) 

নাম: সাইদা নাইম জাহান 
পদিব: ��সিচব (বােজট ও আইিস�) 
�ফান: +৮৮০২ ৯৫৪০২৩৩ 
ইেমইল: sayedanayem@yahoo.com 

২. সং�� দ�র, সং�াস�েহর 
সাধারণ অ�ে�দ�� অিডট 
আপি� সং�া� 

সং�� দ�রস�হ হেত �া� �ডশীট জবােবর 
��ি�েত অিডট আপি� িন�ি� করা হয়। 

িনধ �ািরত ফরেমট এ 
�ডশীট জবাব 

িবনা�েল ১৫ িদন নাম: সাইদা নাইম জাহান 
পদিব: ��সিচব (বােজট ও আইিস�) 
�ফান: +৮৮০২ ৯৫৪০২৩৩ 
ইেমইল: sayedanayem@yahoo.com 
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�ম �সবার নাম �সবা �দান প�িত 
�েয়াজনীয় কাগজপ� 

এবং �াি��ান 

�সবার �� 
এবং  

পিরেশাধ 
প�িত 

�সবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া 
(নাম, পদিব, �ফান ন�র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
৩. সং�� দ�র/সং�াস�েহর 

অি�ম/খসড়া অ�ে�দ�� 
অিডট আপি� সং�া� 

সং�� দ�রস�হ হেত �ডশীট জবােবর ��ি�েত  
ি�প�ীয় সভার মা�েম অিডট আপি� িন�ি� 
করা হয়। 

িনধ �ািরত ফরেমট এ 
�ডশীট জবাব 

িবনা�েল ১৫  িদন নাম: সাইদা নাইম জাহান 
পদিব: ��সিচব (বােজট ও আইিস�) 
�ফান: +৮৮০২ ৯৫৪০২৩৩ 
ইেমইল: sayedanayem@yahoo.com 

৪. সং�� দ�র, সং�াস�েহ 
ইেনােভশন সং�া� 

ইেনােভশন সং�া� �য �কান ত�, �সবা বা 
কািরগরী সহায়তার জ� চীফ ইেনােভশন অিফসার 
বরাবর ��াব ��রণ করেত হেব। 

��াবনা িবনা�েল 7 িদন নাম: সাইদা নাইম জাহান 
পদিব: ��সিচব (বােজট ও আইিস�) 
�ফান: +৮৮০২ ৯৫৪০২৩৩ 
ইেমইল: sayedanayem@yahoo.com 

৫. সং�� দ�র, সং�াস�েহর 
িস�েজন চাট �ার সং�া�  

িস�েজন চাট �ার অ�যায়ী কায ��ম বা�বায়ন না 
হেল বা �সবা িনধ �ািরত সমেয় না পাওয়া �গেল 
ি�েভ� িরে�স িসে�ম বা অিভেযাগ �ব�াপনার 
মা�েম বা সাদা কাগেজ অিতির� সিচব (�শাসন), 
সমাজক�াণ ম�ণালয় বরাবর আেবদন জনােত 
হেব।  

আেবদনপ� বা 
অনলাইেন ি�েভ� 
িরে�স িসে�েমর 
মা�েম 

িবনা�েল 7 িদন নাম: খ�কার আিতয়ার রহমান 
পদিব: অিতির� সিচব (�শাসন) 
�ফান: +৮৮০২ ৯৫৭৬৬৮২ 
ইেমইল: atiar1952@gmail.com  

৬. সং�� দ�র, সং�াস�েহ 
ি�েভ� িরে�স িসে�ম 
সফটওয়ার পিরচালনা 
সং�া� 

ি�েভ� িরে�স িসে�ম সফটওয়ার পিরচালনা 
সং�া� ত�, �সবা বা কািরগরী সহায়তার জ� 
��সিচব (বােজট ও আইিস�) বরাবর আেবদন 
জানােত হেব। 

আেবদনপ� িবনা�েল তাৎ�িণক নাম: �মাহাঃ আল আিমন জামালী 
পদিব: সমাজেসবা অিফসার (�শাসন-৪) 
�ফান: +৮৮০২ ৯৫৪০০৮৮ 
ইেমইল: mjamali6712@gmail.com  

৭. সামািজক িনরাপ�ার 
আওতা�� কায ��মস�েহর 
অথ � িবভাজন, অথ � ছাড় 

সং�� দ�র �থেক ��ােবর ��ি�েত 
���িবেশেষ অথ � িবভােগর অ�েমাদন সােপে� 
�সবা �দান �দান করা হয়। 

কম ��িচর অথ � িবভাজন, 
অথ � ছােডর ��াব এবং 
�চক িল� অ�যায়ী 
ত�ািদ 

িবনা�ে� অথ � িবভাজন ১০ 
িদন 

অথ �ছাড় ৫ িদন 

নাম: �মাঃ �লতান আহেমদ 
পদিব: সহকাির সিচব (কম ��িচ-1) 
�ফান: +৮৮০২ ৯৫৭৭১১৯ 
ইেমইল: sultanmosw@gmail.com  

৮. সমাজেসবা অিধদফতেরর 
উ�য়ন খাত হেত পদস�হ 
রাজ� খােত �ানা�র 

সমাজেসবা অিধদফতেরর ��ােবর ��ি�েত 
জন�শাসন ম�ণালেয়র স�িতর জ� ��াব ��রণ 
করা হয়। 

সমাজেসবা অিধদফতর 
হেত জন�শাসন 
ম�ণালেয়র �চকিল� 
অ�যায়ী �া� ��াব 

িবনা�ে� 7 িদন নাম: �মাঃ �লতান আহেমদ 
পদিব: সহকাির সিচব (কম ��িচ-1) 
�ফান: +৮৮০২ ৯৫৭৭১১৯ 
ইেমইল: sultanmosw@gmail.com  
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�ম �সবার নাম �সবা �দান প�িত 
�েয়াজনীয় কাগজপ� 

এবং �াি��ান 

�সবার �� 
এবং  

পিরেশাধ 
প�িত 

�সবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া 
(নাম, পদিব, �ফান ন�র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
জন�শাসন ম�ণালেয়র স�িত �াি�র পর 

অথ �িবভােগর স�িতর জ� ��াব ��রণ করা হয় 

সমাজেসবা অিধদফতর 
হেত অথ � িবভােগর 
�চকিল� অ�যায়ী �া� 
��াব 

িবনা�ে� ৭ িদন 

জন�শাসন ম�ণালয় ও অথ �িবভােগর স�িত �াি�র 

পর অথ �িবভােগর ��ল �ভ�ং/িনধ �ারেণর ��াব 

��রণ করা হয় 

সমাজেসবা অিধদফতর 
হেত অথ � িবভােগর 
�চকিল� অ�যায়ী �া� 
��াব 

িবনা�ে� 7 িদন 

জন�শাসন ম�ণালয় ও অথ �িবভােগর স�িত �াি�,  

��ল �ভ�ং/িনধ �ারেণর পর পদ/জনবল রাজ�খােত 

�ানা�র করা হয়। 

জন�শাসন ম�ণালয় ও 
অথ �িবভােগর স�িত 
এবং �বতন ��ল 
িনধ �ারণ সং�া� 
সরকাির আেদশ 

িবনা�ে� ৭ িদন 

৯. সামািজক িনরাপ�ার 
আওতা�� কায ��মস�েহর 
বা�বায়ন নীিতমালা �ণয়ন, 
নীিতমালা সংেশাধন 

সং�� দ�র �থেক ��ােবর ��ি�েত মি�পিরষদ 
িবভাগ ও অথ � িবভাগ অ�েমাদন সােপে� ন�ন 
বা�বায়ন নীিতমালা �ণয়ন করা হয়। 

ন�ন নীিতমালার ��ে� 
�য়ংস�ণ � ��াব ও 
নীিতমালা �ণয়েনর 
�যৗি�কতা। 

িবনা�ে� ১৪ িদন নাম: �মাঃ �লতান আহেমদ 
পদিব: সহকাির সিচব (কম ��িচ-1) 
�ফান: +৮৮০২ ৯৫৭৭১১৯ 
ইেমইল: sultanmosw@gmail.com  

সং�� দ�র �থেক ��ােবর ��ি�েত মি�পিরষদ 
িবভাগ ও অথ � িবভাগ অ�েমাদন সােপে� িব�মান 
নীিতমালার সংেশাধন করা হয়। 

িব�মান নীিতমালা 
সংেশাধেনর ��ে� 
িব�মান নীিতমালা ও 
��ািবত নীিতমালার 
�লনা�লক িববরণী 
এবং সংেশাধেনর 
�যৗি�কতা। 

িবনা�ে� 7 িদন 
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সমাজক�াণ ম�ণালেয়র ২য় �জে�র িস�েজন চাট �ার ��া   5 

 

�ম �সবার নাম �সবা �দান প�িত 
�েয়াজনীয় কাগজপ� 

এবং �াি��ান 

�সবার �� 
এবং  

পিরেশাধ 
প�িত 

�সবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া 
(নাম, পদিব, �ফান ন�র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১০. জাতীয় সামিজক িনরাপ�া 

�কৗশল বা�বায়ন স�িক�ত 
ক) জাতীয় সামিজক িনরাপ�া �কৗশল 
বা�বায়েনর জ� সামািজক িনরাপ�া কায ��েমর 
িথেমি�ক �েপর �ন�� �দান ও িনয়�ণাধীন 
দ�রস�েহর ��াবনা অ�যায়ী বা�বায়ন 
কম �পিরক�না �ণয়ন 

সং�� দ�রস�হ �থেক 
�া� ত�ািদ 

িবনা�ে� চলমান নাম: �মাঃ �লতান আহেমদ 
পদিব: সহকাির সিচব (কম ��িচ-1) 
�ফান: +৮৮০২ ৯৫৭৭১১৯ 
ইেমইল: sultanmosw@gmail.com  

খ) জাতীয় সামিজক িনরাপ�া �কৗশল বা�বায়ন 
কম �পিরক�না অ�যায়ী কায ��ম বা�বায়ন 

১১. সমাজেসবা অিধদফতেরর 
১ম ��ণীর কম �কত�াগেণর 
িনেয়াগ সং�া� 

 

�� পেদর তািলকাসহ সং�� দ�র �থেক ��াব 
�াি�র পর িনেয়ােগর ছাড়প� �দােনর জ� 
জন�শাসন ম�ণালেয় ��রণ করা হয়, জন�শাসন 
�থেক ��পেদর ছাড়প�সহ বাংলােদশ কম �কিমশন 
সিচবালেয় সমাজেসবা অিধদফতেরর ১ম ��ণীর 
কম �কত�া িনেয়াগ �দােনর জ� অ�েরাধ করা হয়। 
কম �কিমশন �থেক �যা� �াথ�র তািলকাসহ িনেয়াগ 
�পািরশ �াি�র পর �া�� পরী�ার জ� �া�� ও 
পিরবার ক�াণ ম�ণালয়, �িলশ �ভিরিফেকশেনর 
জ� �রা� ম�ণালয় এবং �ি�েযা�া/�ি�েযা�া 
�কাটা �াথ�র ��ে� �ি��� ম�ণালেয় �িতেবদন 
�দােনর জ� অ�েরাধ জানােনা হয়। সংি�� 
কায �ালয়স�হ �থেক �িতেবদন �াি�র পর 
কম �কত�াগেণর িনেয়াগ প� �দান করা হয়। 

সং�� দ�র �থেক 
��াব এবং �চক িল� 
অ�যায়ী ত�ািদ 

িবনা�ে�  ছাড়প�- 7 
িদন 

 িপএসিসেত 
��রণ- 7 িদন 

 �া�� পরী�া/ 
�িলশ/ 

�ি�েযা�া  
�ভিরিফেকশন

- 7 িদন 

 িনেয়াগপ�- ৭ 
িদন 

নাম: কাওসার জাহান  
পদিব: িসিনয়র সহকাির সিচব (�শাসন-৩) 
�ফান: +৮৮০২ ৯৫৪০১৬৯ 

ইেমইল: kawshar.jahan@gmail.com  

১২. সমাজেসবা অিধদফতেরর 
১ম ��ণীর কম �কত�াগেণর 
(সহকাির পিরচালক ও 
ত���) পেদা�িত/পদায়ন 

সং�� দ�র �থেক ��ােবর ��ি�েত িবভাগীয় 
পেদা�িত কিম�র সভার অ�েমাদন�েম পেদা�িত 
�দয়া হয় 

সং�� দ�র �থেক 
��াব এবং �চক িল� 
অ�যায়ী ত�ািদ 

িবনা�ে� ১5 িদন নাম: কাওসার জাহান  
পদিব: িসিনয়র সহকাির সিচব (�শাসন-৩) 
�ফান: +৮৮০২ ৯৫৪০১৬৯ 

ইেমইল: kawshar.jahan@gmail.com  
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�ম �সবার নাম �সবা �দান প�িত 
�েয়াজনীয় কাগজপ� 

এবং �াি��ান 

�সবার �� 
এবং  

পিরেশাধ 
প�িত 

�সবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া 
(নাম, পদিব, �ফান ন�র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১৩. সমাজেসবা অিধদফতেরর 

১ম ��ণীর (সহকাির 
পিরচালক ও ত�ধ �) বদলী 

সং�� দ�র �থেক ��ােবর ��ি�েত বদলী 
পদায়ন করা হয়। 

সং�� দ�র �থেক 
��াব 

িবনা�ে� ৫ িদন নাম: কাওসার জাহান  
পদিব: িসিনয়র সহকাির সিচব (�শাসন-৩) 
�ফান: +৮৮০২ ৯৫৪০১৬৯ 

ইেমইল: kawshar.jahan@gmail.com  
১৪. সমাজেসবা অিধদফতেরর 

অরগােনা�াম সংেশাধনী  
সমাজেসবা অিধদফতর �থেক �া� ��ােবর 
িভি�েত সমাজক�াণ ম�ণালেয়র �পািরশসহ 
জন�শাসন ম�ণালেয় ��রণ 

সং�� দ�র �থেক 
��াব 
�িত� পদ �জেনর 
সরকাির আেদশ 
পদ িব�ি�র সরকাির 
আেদশ প� (�েযাজ� 
��ে�) 
িব�মান ও ��ািবত 
অরগােনা�ােমর 
�লনা�লক িববরণ 
িব�ামান অরগােনা�ােম 
��ািবত অরগােনা�ােম 
ন�ন �জন�ত পেদর 
িব�াসসহ সিচ� চাট � 

িবনা�ে� ৩০ িদন নাম: কাওসার জাহান  
পদিব: িসিনয়র সহকাির সিচব (�শাসন-৩) 
�ফান: +৮৮০২ ৯৫৪০১৬৯ 
ইেমইল: kawshar.jahan@gmail.com  

জন�শাসন ম�ণালেয়র অ�েমাদন সােপে� 
অরগােনা�াম সংেশাধেনর সরকাির আেদশ জাির 

জন�শাসেনর অ�েমাদন 
প� 

িবনা�ে� ৫ িদন 

১৫. সমাজেসবা অিধদফতেরর 
১ম ও ২য় ��িণর 
কম �কত�াগেণর িসেলকশন 
��ড ও টাইম ��ল �দান 

সমাজেসবা অিধদফতর �থেক �া� ��ােবর 
িভি�েত সমাজক�াণ ম�ণালেয়র পেদা�িত 
কিম�র সভার িস�া��েম সরকাির আেদশ জাির 
করা হয় 

সমাজেসবা অিধদফতর 
�থেক িনধ �ািরত ছেক 
ত�সহ ��াব 
সংি��গেণর এিসআর 
এর ন�রসহ তািলকা 

িবনা�ে� ২০ িদন নাম: কাওসার জাহান  
পদিব: িসিনয়র সহকাির সিচব (�শাসন-৩) 
�ফান: +৮৮০২ ৯৫৪০১৬৯ 

ইেমইল: kawshar.jahan@gmail.com  
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�ম �সবার নাম �সবা �দান প�িত 
�েয়াজনীয় কাগজপ� 

এবং �াি��ান 

�সবার �� 
এবং  

পিরেশাধ 
প�িত 

�সবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া 
(নাম, পদিব, �ফান ন�র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১৬. সমাজেসবা অিধদফতেরর 

১ম ��ণীর কম �কত�াগেণর 
বািষ �ক �গাপনীয় অ�েবদন 
সংর�ণ 

অিধদফতর �থেক �া� ১ম ��ণীর কম �কত�ােদর 
এিসআর সংর�ণ। 

অিধদফতর/�জলা/ 
উপেজলা পয �ােয় �া� 
এিসআর সংর�ণ 

িবনা�ে� 05 িদন নাম: কাওসার জাহান  
পদিব: িসিনয়র সহকাির সিচব (�শাসন-৩) 
�ফান: +৮৮০২ ৯৫৪০১৬৯ 

ইেমইল: kawshar.jahan@gmail.com  

১৭. সমাজেসবা অিধদফতেরর 
কম �কত�ােদর �ি�গত 
কারেণ অিজ�ত �� ম�র ও  
িবেদশ �মেণর অ�মিত 
�দান 

�ি�গত কারেণ িবেদশ �মেণর অ�মিত ও অিজ�ত 
�� ম�র �দান। 

আেবদনপ�, ��র 
�া�তা �িতেবদন, 
িবেদশ গমেনর িনধ �ািরত 
ফরম, সরকারী পিরপ�, 
মহাপিরচালেকর 
�পািরশ। 

িবনা�ে� ৭ িদন নাম: কাওসার জাহান  
পদিব: িসিনয়র সহকাির সিচব (�শাসন-৩) 
�ফান: +৮৮০২ ৯৫৪০১৬৯ 

ইেমইল: kawshar.jahan@gmail.com  

১৮. সমাজেসবা অিধদফতেরর  
কম �কত�া/কম �চারীেদর 
িনেয়াগিবিধ �ণয়ন বা 
সংেশাধন  

সমাজেসবা অিধদফতর �থেক �া� ��ােবর 
��ি�েত ম�ণালেয়র কিম�র সভায় �পািরশ, 
জন�শাসন ম�ণালেয়র অ�েমাদন, জন�শাসেনর 
অ�েমাদনসহ মি�পিরষদ িবভােগর সিচব কিম�র 
অ�েমাদেনর জ� ��রণ, সরকাির কম �কিমশন 
সিচবালেয়র মতামত �হণ এবং সংি�� সরকাির 
আেদশ জাির।  

�্ব �তন িনেয়াগিবিধ/ 
সংেশািধত/ ��ািবত 
িনেয়াগিবিধ, পদ 
�জেনর সরকাির 
আেদশ, সংেশাধন বা 
�নয়েন �যৗি�কতা 

িবনা�ে� জন�শাসন 
ম�ণালেয় ��রণ 

30 িদন 

সরকাির 
কম �কিমশেন 
��রণ 7 িদন 

সরকাির 
কম �কিমশেন 
��রণ 7 িদন 

নাম: কাওসার জাহান  
পদিব: িসিনয়র সহকাির সিচব (�শাসন-৩) 
�ফান: +৮৮০২ ৯৫৪০১৬৯ 

ইেমইল: kawshar.jahan@gmail.com  
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�ম �সবার নাম �সবা �দান প�িত 
�েয়াজনীয় কাগজপ� 

এবং �াি��ান 

�সবার �� 
এবং  

পিরেশাধ 
প�িত 

�সবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া 
(নাম, পদিব, �ফান ন�র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১৯. সমাজেসবা অিধদফতেরর  

কম �কত�া/কম �চারীেদর 
�বতনে�ল বা �বতন ��ড 
পিরবত�ন স�িক�ত  
িবষয়ািদ 

সমাজেসবা অিধদফতর �থেক �া� ��ােবর 
��ি�েত অথ �িবভােগ ��রণ, ��ল �ব�ং এবং 
সংি�� সরকাির আেদশ জাির।  

�্ব �তন িনেয়াগিবিধ/��ড 
পিরবত�েনর �যৗি�কতা/ 
সংেশািধত/ ��ািবত 
িনেয়াগ কিম�র মা�েম 
পরী�া িনরী�া�ব �ক 
�ণয়ন ও �বতনে�ল 
উ�ীতকরেণ অথ � 
ম�ণালেয়র স�িত�েম 
বা�বায়ন করা হয়। 

িবনা�ে� ৭ িদন নাম: কাওসার জাহান  
পদিব: িসিনয়র সহকাির সিচব (�শাসন-৩) 
�ফান: +৮৮০২ ৯৫৪০১৬৯ 

ইেমইল: kawshar.jahan@gmail.com  

২০. সমাজেসবা অিধদফতেরর 
অ�ায়ী রাজ� খােত পদ 
�জন । 

সমাজেসবা অিধদফতর �থেক �া� ��ােবর 
��ি�েত ম�ণালেয়র কিম�র সভায় �পািরশ, 
জন�শাসন ম�ণালেয়র অ�েমাদন, অথ � িবভােগর 
অ�েমাদন �হণ এবং অথ � ও জন�শাসেনর 
অ�েমাদনসহ মি�পিরষদ িবভােগর �শাসিনক 
উ�য়ন সং�া� সিচব কিম�র অ�েমাদেনর জ� 
��রণ এবং অ�েমাদেনর পর সংি�� সরকাির 
আেদশ জাির। 

পদ�জেনর �যৗি�কতা, 
জন�শাসন ম�ণালেয়র 
িনধ �ািরত ছ�ক ত� 
��রণ, অথ �িবভােগর 
িনধ �ািরত ছেক ত� 
��রণ, ��ািবত 
অগ �ােনা�াম, 
িনেয়াগিবিধ �েয়াজন। 

িবনা�ে� ১৫ িদন নাম: কাওসার জাহান  
পদিব: িসিনয়র সহকাির সিচব (�শাসন-৩) 
�ফান: +৮৮০২ ৯৫৪০১৬৯ 

ইেমইল: kawshar.jahan@gmail.com  
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�ম �সবার নাম �সবা �দান প�িত 
�েয়াজনীয় কাগজপ� 

এবং �াি��ান 

�সবার �� 
এবং  

পিরেশাধ 
প�িত 

�সবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া 
(নাম, পদিব, �ফান ন�র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
২১. সমাজেসবা অিধদফতেরর 

কম �কত�ােদর িপআরএল/ 
�পনশন । 

��াব �াি� সােপে� িপআরএল/�পনশন ম�ির 
�দান করা হয়। 

িপআরএল এর ��ে� 
আেবদনপ�, ��র 
�া�তা �িতেবদন, 
এসএসিস সনদপ� এবং 
�পনশেনর ��ে� 
ইএলিপিস, 
িবভাগী/�ফৗজদারী 
মামলা �নই মেম � 
�ত�য়নপ�/ 
উ�রাধীকারী মেনানয়ন/ 
�মতা অপ �ন ইত�ািদ। 

িবনা�ে� ১০ িদন নাম: কাওসার জাহান  
পদিব: িসিনয়র সহকাির সিচব (�শাসন-৩) 
�ফান: +৮৮০২ ৯৫৪০১৬৯ 

ইেমইল: kawshar.jahan@gmail.com  

২২. সমাজেসবা অিধদফতেরর  
কম �কত�া এবং কম �চারীেদর 
অ�ায়ী রাজ� খােত পদ  
সংর�ণ । 

অিধদফতেরর ��াব �াি� সােপে� জন�শাসন 
ম�ণালয় ও অথ � ম�ণালেয়র স�িতর ��ি�েত 
সরকাির আেদশ জাির করা হয়। 

পদসংর�েণর 
�যৗি�কতা, জন�শাসন 
ম�ণালেয়র িনধ �ািরত 
ছ�ক ��াব। পদ 
সংর�েণর জ� �ব �বত� 
বছের জন�শাসন, অথ � 
ম�ণালেয়র স�িতপ� 
ও �শাসিনক 
ম�ণালেয়র িজ.ও 

িবনা�ে� ৭ িদন নাম: কাওসার জাহান  
পদিব: িসিনয়র সহকাির সিচব (�শাসন-৩) 
�ফান: +৮৮০২ ৯৫৪০১৬৯ 

ইেমইল: kawshar.jahan@gmail.com  

২৩. িবভাগ/�জলা/থানা পয �ােয় 
ন�ন অিফস �াপন সং�া� 
িবষয়  

িনকােরর অ�েমাদন সােপে� বা  সমাজেসবা 
অিধদফতেরর ��াব �াি�র পর জন�শাসন 
ম�ণালয় ও অথ � িবভােগর অ�েমাদন সােপে� 
সরকাির আেদশ জাির করা হয়।  

মি�পিরষদ িবভােগর 
প� সমাজেসবা 
অিধদফতেরর ��াব 

িবনা�ে� ১৫ িদন নাম: কাওসার জাহান  
পদিব: িসিনয়র সহকাির সিচব (�শাসন-৩) 
�ফান: +৮৮০২ ৯৫৪০১৬৯ 

ইেমইল: kawshar.jahan@gmail.com  
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�ম �সবার নাম �সবা �দান প�িত 
�েয়াজনীয় কাগজপ� 

এবং �াি��ান 

�সবার �� 
এবং  

পিরেশাধ 
প�িত 

�সবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া 
(নাম, পদিব, �ফান ন�র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
২৪. সমাজেসবা অিধদফতেরর 

কম �কত�া/ কম �চারীেদর 
িবিভ� অি�ম (�হ িনম �াণ, 
�মাটর কার, �মাটর 
সাইেকল ও কি�উটার) 
ম�রী। 

অিধদফতেরর কম �কত�া/কম �চারীেদর িবিভ� অি�ম 
(�হ িনম �াণ, �মাটর কার, �মাটর সাইেকল ও 
কি�উটার) ম�ণালয় ক��ক গ�ত কিম�র 
�পািরেশর ��ি�েত ম�ির �দান করা হয়।  

আেবদনপ�, িনধ �ািরত 
ফরম, ৩০০ টাকার 
��াে� বায়নাপ�, 
মহাপিরচালেকর ��াব। 

িবনা�ে� ১৫ িদন নাম: কাওসার জাহান  
পদিব: িসিনয়র সহকাির সিচব (�শাসন-৩) 
�ফান: +৮৮০২ ৯৫৪০১৬৯ 

ইেমইল: kawshar.jahan@gmail.com  

২৫. মি�সভা’র িস�া� বা�বায়ন 
স�িক�ত যাবতীয় কাজ  

িস�া� বা�বায়েনর জ� সংি�� সং�� 
দ�রস�েহেক িনেদ �শশনা �দান করা হয় এবং 
সং�� অিধদফতর/সং�াস�হ �থেক �িতেবদন 
�াি� সােপে� িস�া�স�েহর বা�বায়ন অ�গিত 
�িতেবদন ��রণ করা হয়। 

সমাজেসবা 
অিধদফতেরর �িতেবদন 

িবনা�ে� িনধ �ািরত সমেয় নাম: কাওসার জাহান  
পদিব: িসিনয়র সহকাির সিচব (�শাসন-৩) 
�ফান: +৮৮০২ ৯৫৪০১৬৯ 

ইেমইল: kawshar.jahan@gmail.com  

২৬. সমাজেসবা অিধদফতেরর 
�ি�েযা�া কম �কত�াগেণর 
চা�রীর সময়সীমা �ি� ও 
�ি�েযা�া সনদপ� �ত�য়ন 

�ি��� িবষয়ক ম�ণালয় �থেক সনদপ� �ত�য়ন, 
�ধানম�ীর কায �ালেয়র পিরপ� ও জন�শাসন 
ম�ণালেয়র পিরপ� �মাতােবক সংি�� �ি�েযা�া 
কম �কত�া চা�রীর বয়সসীমা �ি� করা হয় 

সমাজেসবা 
অিধদফতেরর �িতেবদন 
�ি��� িবষয়ক 
ম�ণালয় �থেক সনদপ� 
�ত�য়ন 

 ১৫ িদন নাম: কাওসার জাহান  
পদিব: িসিনয়র সহকাির সিচব (�শাসন-৩) 
�ফান: +৮৮০২ ৯৫৪০১৬৯ 

ইেমইল: kawshar.jahan@gmail.com  

২৭. সমাজেসবা অিধদফতেরর 
কম �কত�া কম �চারীগেণর 
আিথ �ক পাওনা বা চা�রীর 
�িবধািদ �াি�র দাবী 
সং�া� িরট মামলা সং�া� 
িবষয়ািদ 

িরট মামলার িবষেয় মহামা� �ি�ম �কাট �, 
হাইেকাট � এবং আপীল িবভােগর রায়/িস�া� 
অ�যায়ী �েয়াজনীয় পদে�প �হণ এবং �কােট � 
�কান ত� ��রেণর �েয়াজন হেল অিধদফতর 
�থেক �াি� সােপে� িব� সিলিসটেরর িনকট 
��রণ করা হয়, ���িবেশেষ আইন ও িবচার 
িবভােগর মতামত �হণ করা হয়। 

িব� আদালেতর  
আেদশ 
সমাজেসবা 
অিধদফতেরর �িতেবদন 
 

 িনধ �ািরত সমেয় নাম: কাওসার জাহান  
পদিব: িসিনয়র সহকাির সিচব (�শাসন-৩) 
�ফান: +৮৮০২ ৯৫৪০১৬৯ 

ইেমইল: kawshar.jahan@gmail.com  
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�ম �সবার নাম �সবা �দান প�িত 
�েয়াজনীয় কাগজপ� 

এবং �াি��ান 

�সবার �� 
এবং  

পিরেশাধ 
প�িত 

�সবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া 
(নাম, পদিব, �ফান ন�র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
২৮. সমাজেসবা অিধদফতেরর ১ 

��িণর কম �কত�াগেণর 
িবভাগীয় মামলা দােয়র 

সমাজেসবা অিধদফতর �থেক �া� ��াব ও 
�াথিমক তদ� �িতেবদন যাচাই সােপে� িবভাগীয় 
মামলা র� করা হয়। 

িবভাগীয় মামলা র�র 
�াথিমক তদে�র 
�িতেবদন 

িবনা�ে� 10 িদন নাম: শামীম আরা নাজনীন 
পদিব: উপসিচব (�শাসন- ৪) 
�ফান: +৮৮০২ ৯৫৪০০৮৭ 
ইেমইল:  

২৯. সমাজেসবা অিধদফতেরর ১ 
��িণর কম �কত�াগেণর 
িবভাগীয় মামলা িন�ি� 

অিভেযাগ দােয়র, �া� ��াব ও �াথিমত তদ� 
�িতেবদন যাচাই সােপে� ১ম কারণ দশ �ােনার 
�না�শ, �না�েশর জবাব, �ি�গত �নািন �হণ; 
অিভ�ে�র জবাব ও �নািন সে�াষজনক না হেল 
��দ� আেরাপ করার ��ে� তদ� কম �কত�া 
িনেয়াগ, তদ� �িতেবদন ��ি�েত ২য় কারণ 
দশ �ােনা �না�শ জাির, ২য় কারণ দশ �ােনা �না�েশর 
জবাব, িপএসিসর মতামত/�পািরশ �হণ, দ� 
আেরাপ। 

িবভাগীয় মামলা র�র 
�াথিমক তদে�র 
�িতেবদন 

িবনা�ে� ৯0 িদন নাম: শামীম আরা নাজনীন 
পদিব: উপসিচব (�শাসন- ৪) 
�ফান: +৮৮০২ ৯৫৪০০৮৭ 
ইেমইল: 

৩০. সমাজেসবা অিধদফতেরর ১ 
��িণর কম �কত�াগেণর 
িবভাগীয় মামলার আপীল 
আেবদন িন�ি� 

দ� আেরােপর ৩ মােসর মে� মাননীয় �ধানম�ীর 
িনকট যথাযথ ক��পে�র মাধে� দ�ােদশর িব�ে� 
সংি�� দ��া� কম �কত�া আপীল আেবদন করেত 
পােরন। আপীল আেবদন �ানীয় ক��পে�র মা�েম 
সমাজেসবা অিধদফতর �থেক ম�ণালেয় ��রণ, 
ম�ণালয় �থেক সারসংে�প আকাের আপীল 
আেবদন �ধানম�ীর কায �ালেয় ��রণ, �ধানম�ীর 
কায �ালয় �থেক �া� িনেদ �শনার আেলােক আপীল 
আেবদন িন�ি� করা হয়। 

সমাজেসবা অিধদফতর 
�থেক �া� প� এবং 
সংি�� কম �কত�ার 
আপীল আেবদন। 

িবনা�ে� ৬০ িদন নাম: শামীম আরা নাজনীন 
পদিব: উপসিচব (�শাসন- ৪) 
�ফান: +৮৮০২ ৯৫৪০০৮৭ 
ইেমইল: 
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�ম �সবার নাম �সবা �দান প�িত 
�েয়াজনীয় কাগজপ� 

এবং �াি��ান 

�সবার �� 
এবং  

পিরেশাধ 
প�িত 

�সবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া 
(নাম, পদিব, �ফান ন�র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
৩১. সিচবালেয়র রাজ� খােত 

রি�ত �চার ও িব�াপন, 
অিডট িফ, অ��ান ও 
উৎসবািদ খােতর �য় 
িবভাজন ও ম�রী 

সং�� দ�র �থেক �া� চািহদার ��ি�েত যাচাই 
বাছাই সােপে� িবভাজন/বরা� ও ম�রী �দান 
করা হয় 

সং�� দ�েরর ��াব 
�যৗি�কতা, সংি�� 
অথ �বছেরর বরা�, �য় 
িববরণী এবং �েয়াজনীয় 
অেথ �র পিরমান, বােজেট 
অেথ �র �া�তা 

িবনা�ে� ১০ িদন নাম: �মাঃ ইিলয়াচ কিবর 
পদিব: সহকারী সিচব (�শাসন-১) 
�ফান:  +৮৮০২ ৯৫৪০৫৫০ 
ইেমইল: sasadmin1@msw.gov.bd  

৩২. সমাজেসবা অিধদফতর ও 
জাতীয় �িতব�ী উ�য়ন 
ফাউে�শেনর �িতবি�তা 
িবষয়ক কায ��মস�েহর 
নীিতমালা �ণয়ন অথবা 
সংেশাধন 

সং�� দ�র �থেক সংি�� কায ��ম এর 
নীিতমালা �ণয়ন বা িব�মান নীিতমালা 
সংেশাধেনর ��ােবর ��ি�েত ���িবেশেষ 
মি�পিরষদ িবভাগ ও অথ � িবভাগ অ�েমাদন 
সােপে� ন�ন বা�বায়ন নীিতমালা �ণয়ন, 
িব�মান নীিতমালার সংেশাধন করা হয়। 

ন�ন নীিতমালার ��ে� 
�য়ংস�ণ � ��াব, 
নীিতমালা সংেশাধেনর 
��ে� িব�মান 
নীিতমালা ও ��ািবত 
নীিতমালার �লনা�লক 
িববরণী এবং 
�যৗি�কতা। 

িবনা�ে� ৪ মাস নাম: গাজীউি�ন �মাহা�দ �নীর 
পদিব: উপসিচব (�িতবি�তা) 
�ফান: +৮৮০২ ৯৫৪৬০৪২ 
ইেমইল: gaziuddin4231@gmail.com  

৩৩. ন�ন উ�য়ন �ক� 
�ি�য়াকরণ  

ক) সং�া হেত িনধ �ািরত ছেক ��াব ম�ণালেয় 
আসার 
 পর যাচাই বাছাই কিম�েত উপ�াপন এবং 
�েয়াজনীয় �পািরশসহ সং�ায় ��রণ। 
 

�ক� ছক- পিরক�না 
কিমশেনর  উ�য়ন  
�ক� �ি�য়াকরণ 
সং�া� িনেদ �িশকা। 

িবনা�ে� ৭ িদন জনাব এস.এম. �গালাম রববানী  িসিনয়র 
সহকারী �ধান  
�ফান +৮৮০২ ৯৫৭৭২৫২ 
ই �মইল- mswplanone@gmail.com    
(সমাজেসবা অিধদফতর, 
জাতীয় �িতব�ী উ�য়ন ফাউে�শন, বাংলােদশ 
জাতীয় সমাজক�াণ পিরষদ, শারীিরক 
�িতব�ী �র�া �া�, �শখ জােয়দ িবন �লতান 
আল নািহয়ান �া�, িনউেরা-�ডেভলপেম�াল 

খ) সং�া �থেক �ন �গ�ত িডিপিপ �াি�র পর তা 
পিরক�না কিমশেন ��রণ। 
 

�ক� ছক- পিরক�না 
কিমশেনর  উ�য়ন  
�ক� �ি�য়াকরণ 
সং�া� িনেদ �িশকা। 

িবনা�ে� ৫ িদন 
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�ম �সবার নাম �সবা �দান প�িত 
�েয়াজনীয় কাগজপ� 

এবং �াি��ান 

�সবার �� 
এবং  

পিরেশাধ 
প�িত 

�সবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া 
(নাম, পদিব, �ফান ন�র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
গ) জনবেলর অ�� �� থাকেল িনধ �ািরত ছেক অথ � 
িবভােগ ��রণ 
 

�ক� ছক- পিরক�না 
কিমশেনর  উ�য়ন  
�ক� �ি�য়াকরণ 
সং�া� িনেদ �িশকা। 

িবনা�ে� ৭ িদন 
 

�িতব�ী �র�া �া� ইত�ািদ) 
 
 
 
 
 

ঘ) পিরক�না কিমশেন �ক�� অ�েমাদেনর পর 
ম�ণালেয়র �া� অ�েমািদত �কে�র �শাসিনক 
আেদশ জারী। 
 

�ক� ছক- পিরক�না 
কিমশেনর  উ�য়ন  
�ক� �ি�য়াকরণ 
সং�া� িনেদ �িশকা। 

িবনা�ে� ৭ িদন 
 

৩৪. সংেশািধত �ক� 
�ি�য়াকরণ 

ক) সং�া �থেক সংেশািধত ��াব �াি�র পর 
ি�য়ািরং কিম�/িডিপইিস সভায় উপ�াপন। 
 

�ক� ছক- পিরক�না 
কিমশেনর  উ�য়ন  
�ক� �ি�য়াকরণ 
সং�া� িনেদ �িশকা। 

িবনা�ে� ৭ িদন 

 খ) িডিপইিস সভায় �পািরেশর আেলােক সং�া 
�থেক সংেশািধত িডিপিপ �াি�র পর �শাসিনক 
অ�েমাদন আেদশ জারী িকংবা ��� িবেশেষ 
অ�েমাদেনর জ� পিরক�না কিমশেন ��রণ। 

�ক� ছক- পিরক�না 
কিমশেনর  উ�য়ন  
�ক� �ি�য়াকরণ 
সং�া� িনেদ �িশকা। 

িবনা�ে� ৭ িদন 
 

গ) পিরক�না কিমশন ক��ক অ�েমািদত 
সংেশািধত �কে�র �শাসিনক আেদশ জারী। 

�ক� ছক- পিরক�না 
কিমশেনর  উ�য়ন  
�ক� �ি�য়াকরণ 
সং�া� িনেদ �িশকা। 

িবনা�ে� ৭ িদন 

৩৫. উ�য়ন �কে�র অথ � 
অব�ি� 

ক.অ�েমািদত �কে�র অ��েল অথ � বরা� থাকা 
সােপ�� অথ � িবভােগর িনধ �ািরত সংল�ী �মাতােবক 
ম�ণালেয় ��াব পাওয়া �গেল িবভাজন আেদশ 
জারীসহ অথ � অব�ি�। 

উ�য়ন �কে�র অথ � 
অব�ি� সং�া� অথ � 
িবভােগর  িনেদ �িশকা। 

িবনা�ে� ৭ িদন 
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�ম �সবার নাম �সবা �দান প�িত 
�েয়াজনীয় কাগজপ� 

এবং �াি��ান 

�সবার �� 
এবং  

পিরেশাধ 
প�িত 

�সবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া 
(নাম, পদিব, �ফান ন�র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
খ.অথ � িবভােগর স�িত �েয়াজন হেল অথ � িবভােগ 
��রণ এবং স�িত  সােপ�� অথ � অব�ি�। 

�ক� ছক- পিরক�না 
কিমশেনর  উ�য়ন  
�ক� �ি�য়াকরণ 
সং�া� িনেদ �িশকা। 

িবনা�ে� ৭ িদন 

৩৬. উ�য়ন �ক� বা�বায়েন 
সহেযািগতা 
 

�কে�র িপআইিস, িপএসিস, মািসক এিডিপ সভার 
মা�েম উ�য়ন �ক� বা�বায়েন সহেযািগতা 
�দান।  
 

কায �প� ও কায �িববরণী 
ম�ণালয় ক��ক �ণীত। 

 ৭ িদন 

৩৭. বাংলােদশ জাতীয় 
সমাজক�াণ পিরষদ, 
শারীিরক �িতব�ী �র�া 
�া�, �শখ জােয়দ িবন 
�লতাল আল নািহয়ান �া�, 
�িতব�ী �সবা ও সাহা� 
�ক� এর কম �কত�াগেণর 
িনেয়াগ, পেদা�িত, 
�শাসিনক অ�েমাদন 
কম �চারী িনেয়াগসহ অ�া� 
িবষেয় �শাসিনক অ�েমাদন 

সং�া �থেক �া� ��ােবর ��ি�েত ম�ণালেয়র 
কিম�র সভায় �পািরশ, জন�শাসন ম�ণালেয়র 
অ�েমাদন, জন�শাসেনর অ�েমাদনসহ মি�পিরষদ 
িবভােগর �শাসিনক উ�য়ন সং�া� কিম�র 
অ�েমাদেনর জ� ��রণ, সরকাির কম �কিমশন 
সিচবালেয়র মতামত �হণ এবং সংি�� সরকাির 
আেদশ জাির। 

�িনিদ �� ��াবনা  
��াবনায় উি�িখত 
িবষয় সংি�� ত�ািদ ও 
�মাণক কাজগপ� 

িবনা�ে� ৩ িদন নাম: �মাঃ �মা�ফা কামাল ম�মদার 
পদিব: উপসিচব (�শাসন-৫) 
�ফান: +৮৮০২ ৯৫৭৬৩৬১ 
ইেমইল: mkamal6043@yahoo.com  
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�ম �সবার নাম �সবা �দান প�িত 
�েয়াজনীয় কাগজপ� 

এবং �াি��ান 

�সবার �� 
এবং  

পিরেশাধ 
প�িত 

�সবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া 
(নাম, পদিব, �ফান ন�র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
৩৮. বাংলােদশ জাতীয় 

সমাজক�াণ পিরষদ, 
শারীিরক �িতব�ী �র�া 
�া�, �শখ জােয়দ িবন 
�লতাল আল নািহয়ান �া�, 
�িতব�ী �সবা ও সাহা� 
�ক� এর বােজট িবভাজন, 
অথ � ছাড়করণ 

সং�া হেত �া� ��ােবর ��ি�েত ��� িবেশেষ 
অথ � িবভােগর অ�েমাদন�েম �সবা �দান করা হয় 

বােজট িবভাজন ও অথ � 
ছােড়র  
বােজট বরাে�র কিপ 

িবনা�ে� বােজট িবভাজন 
১০ িদন 
অথ �ছাড়  
৫ িদন 

নাম: �মাঃ �মা�ফা কামাল ম�মদার 
পদিব: উপসিচব (�শাসন-৫) 
�ফান: +৮৮০২ ৯৫৭৬৩৬১ 
ইেমইল: mkamal6043@yahoo.com  

৩৯. বাংলােদশ জাতীয় 
সমাজক�াণ পিরষেদর 
িনব �াহী কিম�, �শখ জােয়দ 
িবন �লতাল আল নািহয়ান 
�া� ও শিররীক �িতব�ী 
�র�া �া� এর �াি� �বাড � 
এবং �িতব�ী �সবা ও 
সাহা� �ক� এর জাতীয় 
��য়ািরং কিম�  গঠন ও 
�নগ �ঠন সং�া� 

সংি�� সং�া �থেক �া� ��ােবর ��ি�েত 
�েয়াজনীয় �সবা �দয়া হয় 

�িনিদ �� ��াবনা 
��ােবর সােথ �েযাজ� 
��ে� সংি�� 
�ি�বেগ �র বােয়াডাটা, 
ছিব সং�� করেত হেব 

িবনা�ে� ৭ িদন নাম: �মাঃ �মা�ফা কামাল ম�মদার 
পদিব: উপসিচব (�শাসন-৫) 
�ফান: +৮৮০২ ৯৫৭৬৩৬১ 
ইেমইল: mkamal6043@yahoo.com  

৪০ �িতব�ী �সবা ও সাহা� 
�ক� (রাজ� খাত��) 
�াপনসহ অ�া� �শাসিনক 
অ�েমাদন 

সং�া হেত �া� ��ােবর ��ি�েত �েযাজ� ��ে� 
অথ � িবভােগর অ�েমাদন�েম �সবা �দান করা হয় 

�িনিদ �� ��াবনা 
��াবনায় উি�িখত 
িবষয় সংি�� ত�ািদ, 
�মাণক ও �যৗি�কতা 
জাতীয় �িতব�ী উ�য়ন 
ফাউে�শেনর �াি� 
�বােড �র িস�াে�র কিপ 

িবনা�ে� ৫ িদন নাম: �মাঃ �মা�ফা কামাল ম�মদার 
পদিব: উপসিচব (�শাসন-৫) 
�ফান: +৮৮০২ ৯৫৭৬৩৬১ 
ইেমইল: mkamal6043@yahoo.com  
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সমাজক�াণ ম�ণালেয়র ২য় �জে�র িস�েজন চাট �ার ��া   16 

 

�ম �সবার নাম �সবা �দান প�িত 
�েয়াজনীয় কাগজপ� 

এবং �াি��ান 

�সবার �� 
এবং  

পিরেশাধ 
প�িত 

�সবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া 
(নাম, পদিব, �ফান ন�র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
৪১. জাতীয় �বীণ নীিতমালা 

বা�বায়ন এবং জাতীয় 
�বীণ নীিতমালা বা�াবয়েন 
কম �পিরক�না সং�া� �সবা 

সং�� দ�র �থেক �া� ��াব এবং জাতীয় �বীণ 
নীিতমালায় বিণ �ত িনেদ �শনা অ�সাের 

�িনিদ �� ��াবনা 
��াবনায় উি�িখত 
িবষয় সংি�� ত�ািদ, 
�মাণক ও �যৗি�কতা 

িবনা�ে� ১৫ িদন নাম: �মাঃ �মা�ফা কামাল ম�মদার 
পদিব: উপসিচব (�শাসন-৫) 
�ফান: +৮৮০২ ৯৫৭৬৩৬১ 
ইেমইল: mkamal6043@yahoo.com  

৪২. সমাজেসবা অিধদফতেরর 
�িত�ািনক কায ��মস�েহর 
নীিতমালা �ণয়ন/সংেশাধন 

সং�� দ�র �থেক ��ােবর ন�ন বা�বায়ন 
নীিতমালা �ণয়ন, িব�মান নীিতমালার সংেশাধন 
করা হয়। 

ন�ন নীিতমালার ��ে� 
�য়ংস�ণ � ��াব, 
নীিতমালা সংেশাধেনর 
��ে� িব�মান 
নীিতমালা ও ��ািবত 
নীিতমালার �লনা�লক 
িববরণী এবং 
�যৗি�কতা। 

িবনা�ে� ৪ মাস নাম: রওশন আরা �বগম 
পদিব: ��সিচব (�িত�ান) 
�ফান: +৮৮০২ ৯৫১৪১১২ 

ইেমইল: rowsan67@gmail.com  

৪৩. সমাজেসবা অিধদফতেরর 
িবিভ� �িত�ােনর ভবন 
�মরামত ও সংর�ণ খােতর 
�য় িবভাজন অ�েমাদন ও 
ম�রী �দান 

সং�� দ�র �থেক ��ােবর ��ি�েত ম�ণালেয়র 
এত�িবষয়ক কিম�র অ�েমাদ�েম এ �সবা �দয়া 
হয় 

�মরামত �যা� ভবেনর 
তািলকা। �য় �া�লন। 
সংি�� ভবন �মরামেতর 
�যৗি�কতা 

িবনা�ে� ১৫ িদন নাম: রওশন আরা �বগম 
পদিব: ��সিচব (�িত�ান) 
�ফান: +৮৮০২ ৯৫১৪১১২ 

ইেমইল: rowsan67@gmail.com  

৪৪. সং�� দ�র ও 
সং�াস�েহর �িত�া�নর 
জিম/�াবর স�ি� সং�া� 
আদালেতর মামলা সং�া� 

িব� আদালত �থেক আেদশ �াি� সােপে� সংি�� 
দ�র হেত �া� তে�র িভি�েত আদালেতর মামলা 
িন�ি�র উে�াগ �নয়া হেয় থােক। 

িব� আদালেতর 
িনেদ �শনা অ�যায়ী 

িবনা�ে� আদালেতর 
িনধ �ািরত সময় 

অ�যায়ী 

নাম: রওশন আরা �বগম 
পদিব: ��সিচব (�িত�ান) 
�ফান: +৮৮০২ ৯৫৪৯০৪০ 
ইেমইল: rowsan67@gmail.com  
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�ম �সবার নাম �সবা �দান প�িত 
�েয়াজনীয় কাগজপ� 

এবং �াি��ান 

�সবার �� 
এবং  

পিরেশাধ 
প�িত 

�সবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া 
(নাম, পদিব, �ফান ন�র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
৪৫. বাংলােদশ জাতীয় সংসেদ 

সমাজক�াণ ম�ণালয় 
সং�া� মহামা� রা�পিতর 
ভাষণ 

বাংলােদশ জাতীয় সংসদ সিচবালয় �থেক �া� 
িনেদ �শনা �মাতােবক �শাসিনক ম�ণালেয়র সকল 
শাখা ও সং�� দ�র �থেক �িতেবদন/ত� 
সং�হ�ব �ক সম�য় কের মহামা� রা�পিতর 
ভাষেণর খসড়া ��ত করা হয় এবং মাননীয় ম�ী 
মেহাদেয়র অ�েমাদন�েম বাংলােদশ জাতীয় 
সংসদ সিচবালেয় ��রণ করা হয়। 

 মি�পিরষদ িবভাগ 
�া� িনেদ �শনা 

 �শাসিনক ম�ণালেয়র 
সকল শাখা ও সং�� 
দ�র �থেক 
�িতেবদন/ত� 

িবনা�ে� ১৫ িদন 
(মি�পিরষদ 
িবভাগ �া� 
িনেদ �শনা 

�মাতােবক) 
 

নাম: �মাঃ �মা�ফা কামাল ম�মদার 
পদিব: উপসিচব (�শাসন-৬ অিধশাখা) (অ.দা) 
�ফান: +৮৮০২ ৯৫৫১৫৩৪ 
ইেমইল:parliament_mosw@yahoo.com 

৪৬. বাংলােদশ জাতীয়  সংসেদ 
মাননীয় �ধানম�ীর 
�ে�া�র  

বাংলােদশ জাতীয় সংসদ সিচবালয় �থেক �া� �� 
তািলকা �মাতােবক সং�� দ�র ও �শাসিনক 
ম�ণালেয়র সকল শাখা �থেক উ�র/ত�/স�রক 
�� ও উ�র সং�হ�ব �ক সম�য় কের �ে�া�র 
��ত করা হয় এবং মাননীয় ম�ী মেহাদেয়র 
অ�েমাদন�েম বাংলােদশ জাতীয় সংসদ 
সিচবালেয় ��রণ করা হয়। 

 বাংলােদশ জাতীয় 
সংসদ সিচবালয় 
�থেক �া� �� 

 �শাসিনক ম�ণালেয়র 
সংি�� শাখা ও 
সং�� দ�র �থেক 
�ে�া�র/ত�/স�রক 
�ে�া�র 

িবনা�ে� ৭ িদন 
(বাংলােদশ 

জাতীয় সংসদ 
সিচবালয় �থেক 
�া� িনেদ �শনা 
�মাতােবক) 

 

নাম: �মাঃ �মা�ফা কামাল ম�মদার 
পদিব: উপসিচব (�শাসন-৬ অিধশাখা) (অ.দা) 
�ফান: +৮৮০২ ৯৫৫১৫৩৪ 
ইেমইল: 

parliament_mosw@yahoo.com 

৪৭. বাংলােদশ জাতীয় সংসেদ 
মাননীয় ম�ীর �ে�া�র 

বাংলােদশ জাতীয় সংসদ সিচবালয় �থেক �া� �� 
তািলকা �মাতােবক সং�� দ�র ও �শাসিনক 
ম�ণালেয়র সকল শাখা �থেক উ�র/ত�/স�রক 
�� ও উ�র সং�হ�ব �ক সম�য় কের �ে�া�র 
��ত করা হয় এবং মাননীয় ম�ী মেহাদেয়র 
অ�েমাদন�েম বাংলােদশ জাতীয় সংসদ 
সিচবালেয় ��রণ করা হয়। 

 বাংলােদশ জাতীয় 
সংসদ সিচবালয় 
�থেক �া� �� 

 �শাসিনক ম�ণালেয়র 
সংি�� শাখা ও 
সং�� দ�র �থেক 
�ে�া�র/ত�/স�রক 
�ে�া�র 

িবনা�ে� ৭ িদন 
(বাংলােদশ 

জাতীয় সংসদ 
সিচবালয় �থেক 
�া� িনেদ �শনা 
�মাতােবক) 

 

নাম: �মাঃ �মা�ফা কামাল ম�মদার 
পদিব: উপসিচব (�শাসন-৬ অিধশাখা) (অ.দা) 
�ফান: +৮৮০২ ৯৫৫১৫৩৪ 
ইেমইল: 
parliament_mosw@yahoo.com 
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�ম �সবার নাম �সবা �দান প�িত 
�েয়াজনীয় কাগজপ� 

এবং �াি��ান 

�সবার �� 
এবং  

পিরেশাধ 
প�িত 

�সবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া 
(নাম, পদিব, �ফান ন�র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
৪৮. সংসদীয় �ায়ী কিম�র সভা বাংলােদশ জাতীয় সংসদ সিচবালয় �থেক �া� 

িব�ি�র আেলাচ��িচ �মাতােবক সং�� দ�র ও 
�শাসিনক ম�ণালেয়র সকল শাখা �থেক 
ত�/�িতেবদন সং�হ�ব �ক সম�য় কের কায �প� 
��ত করা হয় এবং মাননীয় ম�ী মেহাদেয়র 
অ�েমাদ�েম বাংলােদশ জাতীয় সংসদ সিচবালেয় 
��রণ করা হয়। 

 বাংলােদশ জাতীয় 
সংসদ সিচবালয় 
�থেক �া� িব�ি� 
এবং �ব �বত� সভার 
কায �িববরণ 

 �শাসিনক ম�ণালেয়র 
সংি�� শাখা ও 
সং�� দ�র �থেক 
�িতেবদন/ত� 

িবনা�ে� ৭ িদন 
(বাংলােদশ 

জাতীয় সংসদ 
সিচবালয় �থেক 
�া� িনেদ �শনা 
�মাতােবক) 

 

নাম: �মাঃ �মা�ফা কামাল ম�মদার 
পদিব: উপসিচব (�শাসন-৬ অিধশাখা) (অ.দা) 
�ফান: +৮৮০২ ৯৫৫১৫৩৪ 
ইেমইল: 
parliament_mosw@yahoo.com 

৪৯. সিচব কিম�র িস�া� 
বা�বায়ন 

মি�পিরষদ িবভাগ �থেক �া� কায �িববরণী 
�মাতােবক �হীত িস�া� বা�বায়েনর জ� সং�� 
দ�র/সং�ােক িনেদ �শনা �দান করা হয় ও 
�িতমােস অ�গিত �িতেবদন মি�পিরষদ িবভােগ 
��রণ  

 মি�পিরষদ িবভাগ 
�থেক �া� িব�ি� 
এবং সভার 
কায �িববরণী 

 এ ম�ণালেয়র সংি�� 
শাখা ও সং�� দ�র 
�থেক �িতেবদন/ত� 

িবনা�ে� ৩-৭ িদন 
(বাংলােদশ 

জাতীয় সংসদ 
সিচবালয় �থেক 
�া� িনেদ �শনা 
�মাতােবক) 

 

নাম: �মাঃ �মা�ফা কামাল ম�মদার 
পদিব: উপসিচব (�শাসন-৬ অিধশাখা) (অ.দা) 
�ফান: +৮৮০২ ৯৫৫১৫৩৪ 
ইেমইল: 
parliament_mosw@yahoo.com 

৫০. সমাজক�াণ ম�ণালেয়র 
িব�মান আইন 
সংেশাধন/পিরমাজ�ন, ন�ন 
আইন �ণয়ন এবং আইন 
সং�া� অ�া� িবষয় 

আইন �ণয়ন/সংেশাধেনর ��ে� �ণীত খসড়ার 
ওপর সংি�� ম�ণালয়, িবভাগ, দ�র ও সং�ার 
মতামত সং�হ কের আ�ঃম�ণালয় সভায় �ড়া� 
করার পর ম�ীসভা �বঠেক নীিতগত অ�েমাদন 
�নয়া হয়। অতঃপর �লিজসেল�ভ ও সংসদ 
িবষয়ক িবভাগ হেত �ভ�ং স�� কের �নরায় 
মি�সভা �বঠেক �ড়া� অ�েমাদেনর পর খসড়া� 
িবল আকাের উ�াপেনর জ� বাংলােদশ জাতীয় 
সংসদ সিচবালেয় ��রণ করা হয়।  

 সংি�� দ�র/সং�া 
�থেক �া� ��াবনা  

 খসড়া ন�ন আইন বা 
আই�নর 
সংেশাধন/পিরমাজ�েন
র ��াব (��াবনা 
�দােনর িনয়মাবলী 

িবনা�ে� ৬ মাস নাম: ����য় সাহা 
পদিব: উপসিচব (আইন ও সং�া অিধশাখা) 
�ফান: +৮৮০২ ৯৫৪৯০৪০ 
ইেমইল: mrityunjoysaha@hotmail.com  
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�ম �সবার নাম �সবা �দান প�িত 
�েয়াজনীয় কাগজপ� 

এবং �াি��ান 

�সবার �� 
এবং  

পিরেশাধ 
প�িত 

�সবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া 
(নাম, পদিব, �ফান ন�র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
৫১. সমাজক�াণ ম�ণালেয়র 

িব�মান  িবিধ 
সংেশাধন/পিরমাজ�ন, ন�ন 
িবিধ �ণয়ন এবং িবিধ 
সং�া� অ�া� িবষয় 

িবিধমালা �ণয়ন/সংেশাধেনর জ� �ণীত খসড়ার 
ওপর সংি�� ম�ণালয়, িবভাগ, দ�র ও সং�ার 
মতামত সং�হ কের আ�ঃম�ণালয় সভায় �ড়া� 
করা হয়। অতঃপর �লিজসেল�ভ ও সংসদ িবষয়ক 
িবভাগ হেত �ভ�ং স�ে�র পর বাংলােদশ 
�গেজেট �কািশত হয়।  

 সংি�� দ�র সং�া 
�থেক �া� ��বনা 

 খসড়া ন�ন িবিধ বা 
িবিধ 
সংেশাধন/পিরমাজ�েন
র ��াব (��াবনা 
�দােনর িনয়মাবলী) 

 

িবনা�ে� ৬ মাস নাম: ����য় সাহা 
পদিব: উপসিচব (আইন ও সং�া অিধশাখা) 
�ফান: +৮৮০২ ৯৫৪৯০৪০ 
ইেমইল: mrityunjoysaha@hotmail.com  

৫২. অ�া� ম�ণালেয়র আইন 
ও িবিধ স�েক� মতামত 
�দান 

অ�া� ম�ণালয়/িবভাগ ক��ক আইন, িবিধমালা 
এবং নীিতমালা �ণয়েনর িবষেয় এ ম�ণালয় ও 
সং�� দ�েরর মতামত সং�হ�ব �ক সম�য় কের 
সংি�� ম�ণালয়/িবভােগ ��রণ করা। 

 মতমত �দােনর জ� 
প� 

 সং�� দ�র/সং�া 
�থেক �া� মতামত 

িবনা�ে� ১ মাস নাম: ����য় সাহা 
পদিব: উপসিচব (আইন ও সং�া অিধশাখা) 
�ফান: +৮৮০২ ৯৫৪৯০৪০ 
ইেমইল: mrityunjoysaha@hotmail.com   

৫৩. সমাজেসবা অিধদফতর 
ক��ক িনবি�ত সং�ার 
মামলা/আইনগত এবং 
িনব�ন বা  িনব �াহী কিম� 
বািতল বা �নগ �ঠন সং�া� 
িবষয়ািদ 

িনবি�ত ���ােসবী সং�াস�হ সংি�� আদালত/ 
মামলা িবষয়ক জবাব আদালত িনেদ �িশত সময় 
��রণ করা হয় এবং আদালেতর রায় সংি�� 
িনেদ �শনা যথারীিত িনধ �ািরত সমেয় বা�বায়েনর 
উে�াগ �নয়া হয়। সমাজেসবা অিধদফতেরর ��াব 
অ�যায়ী িনবি�ত ���ােসবী সং�াস�েহর িনব�ন 
বা  িনব �াহী কিম� বািতল বা বািতল�ত িনব�ন 
সি�য়করেণর ��াব অ�যায়ী মাননীয় ম�ী ক��ক 
অ�েমাদন সােপে� িস�া� �হীত হয়। 

 মতমত �দােনর জ� 
প� 

 সং�� দ�র/সং�া 
�থেক �া� মতামত 

িবনা�ে� ১ মাস নাম: ����য় সাহা 
পদিব: উপসিচব (আইন ও সং�া অিধশাখা) 
�ফান: +৮৮০২ ৯৫৪৯০৪০ 
ইেমইল: mrityunjoysaha@hotmail.com  

৫৪. আ�জ�ািতক সং�া হেত িশ� 
িবষয়ক িজ�াসার জবাব বা 
�িতেবদন 

সংি�� িনয়�ণাধীন দ�র সং�াস�হ হেত 
জবাব/�িতেবদন  এবং ম�ণালেয়র িবিভ� শাখা 
হেত ত� সং�হ কের সমাজক�াণ ম�ণালেয়র 
মতামতসহ �িতেবদন/িজ�াসার জবাব সরবরাহ 
করা হয়।  

 মতমত �দােনর জ� 
প� 

 সং�� দ�র/সং�া 
�থেক �া� মতামত 

িবনা�ে� ১ মাস নাম: ����য় সাহা 
পদিব: উপসিচব (আইন ও সং�া অিধশাখা) 
�ফান: +৮৮০২ ৯৫৪৯০৪০ 
ইেমইল: mrityunjoysaha@hotmail.com  
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�ম �সবার নাম �সবা �দান প�িত 
�েয়াজনীয় কাগজপ� 

এবং �াি��ান 

�সবার �� 
এবং  

পিরেশাধ 
প�িত 

�সবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া 
(নাম, পদিব, �ফান ন�র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
৫৫. সমাজক�াণ ম�ণালয় ও 

সং�� দ�র/সং�াস�েহর 
সাধারণ অ�ে�দ�� অিডট 
আপি� সং�া� 

সমাজক�াণ ম�ণালয় ও সং�� দ�র/সং�া 
কায �প�সহ ি�প�ীয় সভার ��ােবর ��ি�েত 
অিডট অিধদফতের সভার তািরখ ও �িতিনিধর 
নাম ��রেণর জ� অ�েরাধ করা হয়। অিডট 
অিধদফতর �থেক ��াব অ�যায়ী সময় ও �িতিনিধ 
�াি�র ��ি�েত ি�প�ীয় সভা আ�ান করা হয়। 
ি�প�ীয় সভার কায �িববরণী অিডট অিধদফতর 
ক��ক অ�েমাদেনর ��ি�েত অিডট আপি� 
িন�ি� করা হয়।  

�ডশীট জবাব, � � 
দ�ের সহজলভ� 

িবনা�েল ৪৫ িদন নাম: �মাহা�দ �হােসন 
পদিব: সহকারী সিচব (অিডট) 
�ফান: +৮৮০২ ৯৫৪০২৩৩ 
ইেমইল: mhossain1969@gmail.com 

 

*সরকাির �িত�ান এবং সরকাির কায � স�াদেনর সে� জিড়ত �দিশ/িবেদিশ �বসরকাির �িত�ানেক �দ� �সবা (�যমন: �কে�র অথ � ছাড়) 
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২.৩) অভ��রীণ �সবা 

�ম �সবার নাম �সবা �দান প�িত 
�েয়াজনীয় কাগজপ� 

এবং �াি��ান 

�সবার �� 
এবং  

পিরেশাধ 
প�িত 

�সবা 
�দােনর 

সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া 
(নাম, পদিব, �ফান ন�র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১. ম�ণালেয়র কম �কত�ােদর 

িপআরএল/�পনশন 
িনধ �ািরত ফরেম আেবদেনর ��ি�েত �সবা 
�দান করা হয়। 

�চকিল� (িলংেক থাকেব) 
অ�যায়ী কাগজপ� 

িবনা�ে� ৭ িদন নাম: �মাঃ ইিলয়াচ কিবর 
পদিব: সহকারী সিচব (�শাসন-১) 
�ফান:  +৮৮০২ ৯৫৪০৫৫০ 
ইেমইল: sasadmin1@msw.gov.bd  

২. ম�ণালেয়র কম �কত�ােদর �� আেবদেনর ��ি�েত ��র �া�তা সােপে� �� 
�দান করা হয়। 

��র আেবদন ও �েযাজ� 
��ে� �� �া�তার 
�ত�য়ন 

িবনা�ে� ১-৫ িদন নাম: �মাঃ ইিলয়াচ কিবর 
পদিব: সহকারী সিচব (�শাসন-১) 
�ফান:  +৮৮০২ ৯৫৪০৫৫০ 
ইেমইল: sasadmin1@msw.gov.bd  

৩. ম�ণালেয়র কম �কত�া/ কম �চারী�ে�র 
িবেদশ সফর/�িশ�ণ এবং অভ��রীণ 
িবিভ� �িশ�ণ, �সিমনার ও সভায় 
অংশ�হ�ণর অ�মিত/মেনানয়ন �দান 

ক��পে�র অ�েমাদন�েম মেনানয়ন �দান করা 
হয় 

সময় সময় �েয়াজন 
অ�যায়ী মেনানীত 
কম �কত�া ক��ক িনধ �ািরত 
ফরম �রণ, �শাসন-১ 
শাখায় ফরম সহজ লভ� 

িবনা�ে� ৭ িদন নাম: �মাঃ ইিলয়াচ কিবর 
পদিব: সহকারী সিচব (�শাসন-১) 
�ফান:  +৮৮০২ ৯৫৪০৫৫০ 
ইেমইল: sasadmin1@msw.gov.bd  

৪. ম�ণালেয়র িবিভ� শাখার আ�ষাি�ক 
মালামল সরবরাহ ও �সবা 

চািহদাপ� অ�যায়ী মালামাল ও �সবা সরবরাহ 
করা হয় 

-- িবনা�ে� ১ িদন নাম: �মাঃ ইিলয়াচ কিবর 
পদিব: সহকারী সিচব (�শাসন-১) 
�ফান:  +৮৮০২ ৯৫৪০৫৫০ 
ইেমইল: sasadmin1@msw.gov.bd  

৫. ম�ণালেয়র কম �কত�ােদর আবািসক 
�টিলেফান সংেযােগর সরকাির আেদশ 

কম �কত�াগেণর আেবদেনর ��ি�েত অ�ধীকার 
�া�তা অ�যায়ী �সবা �দান করা হয়। 

আেবদনপ� 
িনধ �ািরত ফরম 

িবনা�ে� ২ িদন নাম: ����য় সাহা 
পদিব: উপসিচব (আইন ও সং�া 
অিধশাখা) 
�ফান: +৮৮০২ ৯৫৪৯০৪০ 
ইেমইল:mrityunjoysaha@hotmail.com  
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�ম �সবার নাম �সবা �দান প�িত 
�েয়াজনীয় কাগজপ� 

এবং �াি��ান 

�সবার �� 
এবং  

পিরেশাধ 
প�িত 

�সবা 
�দােনর 

সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া 
(নাম, পদিব, �ফান ন�র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
৬. সমাজক�াণ ম�ণালয় ও সং�� 

দ�র/সং�াস�েহর অি�ম/খসড়া 
অ�ে�দ�� অিডট আপি� সং�া� 

সং�� দ�রস�হ হেত �ডশীট জবােবর 
��ি�েত  ি�প�ীয় সভার মা�েম অিডট আপি� 
িন�ি� করা হয়। 

�ডশীট জবাব, � � দ�ের 
সহজলভ� 

িবনা�েল ১৫  িদন নাম: িনর�ন �দবনাথ 
পদিব: উপসিচব (বােজট ও আইিস�) 
(অ.দা.) 
�ফান: +৮৮০২ ৯৫৪০২৩৩ 
ইেমইল: ranjan6014@gmail.com  

৭. সমাজক�াণ ম�ণালেয় জাতীয় ��াচার 
�কৗশল বা�বায়েনর জ� �হীত 
কম �পিরক�না সং�া� �সবা 

জাতীয় ��াচার �কৗশল বা�বায়েনর জ� �হীত 
কম �পিরক�না সং�া� ত�, �সবা বা কািরগরী 
সহায়তার জ� ��সিচব (বােজট ও আইিস�) 
বরাবর আেবদন জানােত হেব। 

আেবদনপ� িবনা�েল ২ িদন নাম: িনর�ন �দবনাথ 
পদিব: উপসিচব (বােজট ও আইিস�) 
(অ.দা.) 
�ফান: +৮৮০২ ৯৫৪০২৩৩ 
ইেমইল: ranjan6014@gmail.com  

৮. সমাজক�াণ ম�ণালেয়র িস�েজন চাট �ার 
�ণয়ন ও বা�বায়ন সং�া� �সবা 

িস�েজন চাট �ার অ�যায়ী কায ��ম বা�বায়ন না 
হেল বা �সবা িনধ �ািরত সমেয় না পাওয়া �গেল 
ি�েভ� িরে�স িসে�েমর মা�েম বা সাদা 
কাগেজ অিতির� সিচব (�শাসন), সমাজক�াণ 
ম�ণালয় বরাবর আেবদন জনােত হেব।  

আেবদনপ� বা অনলাইেন 
ি�েভ� িরে�স িসে�েমর 
মা�েম 

িবনা�েল ২ িদন নাম: িনর�ন �দবনাথ 
পদিব: উপসিচব (বােজট ও আইিস�) 
(অ.দা.) 
�ফান: +৮৮০২ ৯৫৪০২৩৩ 
ইেমইল: ranjan6014@gmail.com  

৯. সমাজক�াণ ম�ণালেয়র  ইেনােভশন 
সং�া� �সবা 

ইেনােভশন সং�া� �য �কান ত�, �সবা বা 
কািরগরী সহায়তার জ� চীফ ইেনােভশন 
অিফসার বরাবর আেবদন জানােত হেব। 

আেবদনপ� িবনা�েল ২ িদন নাম: িনর�ন �দবনাথ 
পদিব: উপসিচব (বােজট ও আইিস�) 
(অ.দা.) 
�ফান: +৮৮০২ ৯৫৪০২৩৩ 
ইেমইল: ranjan6014@gmail.com  
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�ম �সবার নাম �সবা �দান প�িত 
�েয়াজনীয় কাগজপ� 

এবং �াি��ান 

�সবার �� 
এবং  

পিরেশাধ 
প�িত 

�সবা 
�দােনর 

সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া 
(নাম, পদিব, �ফান ন�র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১০. সমাজক�াণ ম�ণালেয় ওেয়ব সাইেট 

আইন/িবিধ/পিরপ�/��াপন/বােজট/বােজট 
িবভাজন/অথ �ছাড়/িব�ি�/�না�শ/অিফস 
আেদশ/�ট�ার �না�শ/খবর/��সেনাট/ 
��সিরিলজ/কম �কত�াগেণর তািলকা/বদলী 
বা ন�ন �যাগদােনর ��ে� নাম 
পিরবত�ন/সংেযাজনসহ �য �কান ত� 
�কাশ/সংেশাধন ও হালনাগাদকরণ 
সং�া� �সবা 

�কাশেযা� তে�র সফট কিপ ( এমএস ওয়াড � 
ফাইল িনকশ বাংলা এবং ইংেরিজ, ��� 
িবেশেষ িপিডএফ ফাইল) এবং হাড � কিপ �াি� 
সােপে� ওেয়বসাইেট �কাশ করা হয়। 

-- িবনা�ে� ১ িদন নাম: িনর�ন �দবনাথ 
পদিব: উপসিচব (বােজট ও আইিস�) 
(অ.দা.) 
�ফান: +৮৮০২ ৯৫৪০২৩৩ 
ইেমইল: ranjan6014@gmail.com  

১১. সমাজক�াণ ম�ণালেয়র ি�েভ� িরে�স 
িসে�ম সফটওয়ার পিরচালনা সং�া� 
�সবা 

ি�েভ� িরে�স িসে�ম সফটওয়ার পিরচালনা 
সং�া� ত�, �সবা বা কািরগরী সহায়তার জ� 
��সিচব (বােজট ও আইিস�) বরাবর আেবদন 
জানােত হেব। 

আেবদনপ� িবনা�েল তাৎ�িণক নাম: িনর�ন �দবনাথ 
পদিব: উপসিচব (বােজট ও আইিস�) 
(অ.দা.) 
�ফান: +৮৮০২ ৯৫৪০২৩৩ 
ইেমইল: ranjan6014@gmail.com  

১২. সমাজক�াণ ম�ণালয় সং�া� নীিত, 

আইন, িবিধসহ �কািশত পিরপ�, 

��াপনসহ যাবতীয় �েয়াজনীয় ত�ািদ 

ওেয়ব সাইেট �কাশ 

সংি�� শাখাস�হ �থেক ত�ািদ িনধ �ািরত ফরম 

�রণ�ব �ক  আইিস� অিধশাখায় সরবরাহ করা 

হেত তা ওেয়বসাইেট আপেলাড করা হয়। 

িনধ �ািরত ফরম, আইিস� 

শাখা 

িবনা�ে� ২ িদন নাম: িনর�ন �দবনাথ 
পদিব: উপসিচব (বােজট ও আইিস�) 
(অ.দা.) 
�ফান: +৮৮০২ ৯৫৪০২৩৩ 
ইেমইল: ranjan6014@gmail.com  

১৩. ম�ণালেয়র �কাটা�� সরকারী বাসা 
বরাে�র সরকাির আেদশ  

�কাটা�� সরকারী বাসা �� হওয়া সােপে� 
িনধ �ািরত আেবদন আ�ান করা হয়, �া� 
আেবদন যাচাই-বাছাই কের কিম�র 
িস�া��েম ক��পে�র অ�েমাদন�েম সরকাির 
আেদশ জাির 

আেবদনপ� িবনা�ে� ১৫ িদন নাম: �মাঃ ইিলয়াচ কিবর 
পদিব: সহকারী সিচব (�শাসন-১) 
�ফান:  +৮৮০২ ৯৫৪০৫৫০ 
ইেমইল: sasadmin1@msw.gov.bd  



সং�ি� ‘গ’ 
ওেয়বসাইেট �দশ �েনর জ� 

সমাজক�াণ ম�ণালেয়র ২য় �জে�র িস�েজন চাট �ার ��া   24 

 

�ম �সবার নাম �সবা �দান প�িত 
�েয়াজনীয় কাগজপ� 

এবং �াি��ান 

�সবার �� 
এবং  

পিরেশাধ 
প�িত 

�সবা 
�দােনর 

সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া 
(নাম, পদিব, �ফান ন�র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১৪. ম�ণালেয়র ই�ারেনট, দা�িরক ও 

আবািসক �টিলেফান সংেযাগ এর সরকাির 
আেদশ ও �চক নগদায়ন 

িবল �াি� সােপে� পিরেশাধ করা হয়। সংি�� িবল িবনা�ে� ৩০ িদন নাম: িনর�ন �দবনাথ 
পদিব: উপসিচব (�শাসন-৬ অিধশাখা) 
�ফান: +৮৮০২ ৯৫৫১৫৩৪ 
ইেমইল: ranjan6014@gmail.com  

১৫. ম�ণালেয়র পি�কা/�াগািজন ইত�ািদ 
িবলস�েহর �চক �দান 

িবল �াি� সােপে� পিরেশাধ করা হয়। সংি�� িবল িবনা�ে� ৩ িদন নাম: িনর�ন �দবনাথ 
পদিব: উপসিচব (�শাসন-৬ অিধশাখা) 
�ফান: +৮৮০২ ৯৫৫১৫৩৪ 
ইেমইল: ranjan6014@gmail.com  

১৬. অ�াধীকার�া� কম �কত�ােদর �চক �দান িবল �াি� সােপে� পিরেশাধ করা হয়। সংি�� িবল িবনা�ে� ৩ িদন নাম: িনর�ন �দবনাথ 
পদিব: উপসিচব (�শাসন-৬ অিধশাখা) 
�ফান: +৮৮০২ ৯৫৫১৫৩৪ 
ইেমইল: ranjan6014@gmail.com  

*অভ��রীন জনবল, একই ম�ণালেয়র অ� শাখা/অিধশাখা/অ�িবভাগ 
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২.৪) আওতাধীন দ�রস�েহর �সবা 

 

�ম নাম 

ক)   সমাজেসবা অিধদফতর 

খ)  জাতীয় �িতব�ী উ�য়ন ফাউে�শন 

গ)  বাংলােদশ জাতীয় সমাজক�াণ পিরষদ 

ঘ) শারীিরক �িতব�ী �র�া টা� 

 

*ম�ণালয়/িবভােগর আওতাধীন দ�রস�েহর �দ� �সবা িল� আকাের �� করেত হেব 
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৩) আপনার কােছ আমােদর �ত�াশা 

�ম �িত�ত/কাি�ত �সবা �াি�র লে�� করণীয় 

১) িনধ �ািরত ফরেম স�ণ �ভােব �রণ�ত আেবদন জমা �দান 

২) স�ক মা�েম �েয়াজনীয় িফস পিরেশাধ করা 

৩) সা�ােতর জ� িনধ �ািরত সমেয়র �েব �ই উপি�ত থাকা 

* সাধারণত �যসকল কারেণ আেবদন বািতল হয় অথবা �সবা �দান স�ব হয়না তা িবে�ষন কের ছক �রণ। িক� িবষয় সকল ম�ণালেয়র জ� একই হেব এবং িক� িবষয় আলাদা হেব। 
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৪) অিভেযাগ �িতকার �ব�াপনা (GRS) 
�সবা �াি�েত অস�� হেল দািয়��া� কম �কত�ার সে� �যাগােযাগ ক�ন। তার কাছ �থেক সমাধান পাওয়া না �গেল িনে�া� প�িতেত �যাগােযাগ কের আপনার সম�া অবিহত ক�ন। 

 

�িমক কখন �যাগােযাগ করেবন কার সে� �যাগােযাগ করেবন �যাগােযােগর �কানা 
িন�ি�র 

সময়সীমা 

১ দািয়��া� কম �কত�া 

সমাধান িদেত না পারেল 

অিভেযাগ িন�ি� কম �কত�া 

(অিনক) 

নাম ও পদিব: খ�কার আিতয়ার রহমান 

পদিব: অিতির� সিচব 
�ফান: +৮৮০২ ৯৫৭৬৬৮২ 

ইেমইল: atiarrah@gmail.com  

ওেয়ব: www.grs.gov.bd  

িতন মাস 

২ 
অিভেযাগ িন�ি� কম �কত�া 

িনিদ �� সমেয় সমাধান 

িদেত না পারেল 

আিপল কম �কত�া 

নাম ও পদিব: �মাঃ িজ�ার রহমান 

পদিব: সিচব 
�ফান: +৮৮০২ ৯৫৪০৪৫২ 

ইেমইল: sec@msw.gov.bd  

ওেয়ব: www.grs.gov.bd  

এক মাস 

৩ 
আিপল কম �কত�া িনিদ �� 

সমেয় সমাধান িদেত না 

পারেল 

মি�পিরষদ িবভােগর অিভেযাগ 

�ব�াপনা �সল 

অিভেযাগ �হণ �ক� 

৫ নং �গইট, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 

ওেয়ব: www.grs.gov.bd  

িতন মাস 

 

িব.�. 

 ম�ণালেয়র অিভেযাগ িন�ি� কম �কত�া হেবন একজন ��সিচব। আিপল কম �কত�া হেবন একজন �জ�� ��সিচব/অিতির� সিচব; 

 অিধদ�র/সং�া/অ�া� �িত�ানস�েহর অিভেযাগ িন�ি� কম �কত�া হেবন সংি�� �িত�ােনর একজন �জ�� কম �কত�া। এ ��ে� ম�ণালেয়র অিনক আিপল কম �কত�া িহসােব িবেবিচত হেবন; 

 িবভাগীয় পয �ােয়র �িত�ানস�েহর অিভেযাগ িন�ি� কম �কত�া হেবন সংি�� �িত�ােনর একজন কম �কত�া। অিধদ�র/ম�ণালয় পয �ােয়র অিনক আিপল কম �কত�া িহসােব িবেবিচত হেবন; 

 ইউিনয়ন, উপেজলা এবং �জলা পয �ােয়র দ�রস�েহর অিভেযাগ িন�ি� কম �কত�া হেবন সংি�� দ�েরর �জলা পয �ােয়র একজন কম �কত�া। িবভাগীয় পয �ােয়র অিনক আিপল কম �কত�া িহসােব গ� হেবন।  

  


