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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারয় 

www.msw.gov.bd 

 

সবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (তটিজজন্স চার্ টার) 

 

১. ভবন ও ভভন  

ভবন: 

উন্নত জীফন এফাং মত্দীর ভাজ। 

ভভন: 

াভাভজক সুযক্ষা প্রদান, ক্ষভতােন এফাং উন্নেননয ভাধ্যদভ দভযদ্র, অাে, সুভফধাফভিত ও প্রভতফন্ধী জনদগাষ্ঠীয জীফনভাদনয উন্নভত াধন। 

 

২. নফা প্রদান প্রভতশ্রুভত 

২.১) নাগভযক নফা 

ক্রভ নফায নাভ নফা প্রদান দ্ধভত 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাভিস্থান 

নফায 

মূল্য এফাং  

ভযদাধ 

দ্ধভত 

নফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাভয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা 

(নাভ, দভফ, নপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

**১ ভাজকল্যাণ 

ভন্ত্রণারে ও ংযুক্ত 

দপ্তযমূয়য সফা 

সফলেক সময়কান 

তথ্য প্রদান 

সনধ টাসযত পযয়ভ অয়ফদন কযয়র ডাকসমায়গ 

ফা ই-সমইজ তথ্য সপ্রযণ কযা ে। 

 

পযম এয 

ক্তরংক: http://infocom.portal.gov.bd/site/forms/a32783d0-

a941-4dff-8ffc-b2d95554a442/   ; 
 http://www.forms.gov.bd/site/view/form-office/116/ 

তথ্য 

সধকায 

অআন ও 

সফসধ 

নুমােী 

৭  

কাম টসদফ 

নাভ: ড. া আরভ 

দসফ: অভতভযক্ত ভিফ (প্রান) 

সপান: ৯৩৪৩৬৫ 

ইদভইর: addsec.admin@msw.gov.bd 

কক্ষ নং- ৩০১  

 

**২ 

ভাজকল্যাণ 

ভন্ত্রণারে ও ংযুক্ত 

দপ্তযমূয়য সফা 

সনধ টাসযত পযয়ভ নরাআয়ন ভিদবন্স ভযদে 

ভদেভ ফা সবয়মাগ ব্যফস্থানা দ্ধসতয়ত 

যাসয অয়ফদন কযয়র প্রয়োজনীে ব্যফস্থা 

গ্রণ কযা ে এফং ডাকসমায়গ ফা আয়ভআয়র 

াদা কাগয়জ অয়ফদনত্র,  

নরাআয়ন সবয়মাগ  

প্রাসপ্তস্থান: www.grs.gov.bd 

সফনামূয়ল্য ৭ 

কাম টসদফ 

নাভ: ড. া আরভ 

দসফ: অভতভযক্ত ভিফ (প্রান) 

সপান: ৯৩৪৩৬৫ 

ইদভইর: addsec.admin@msw.gov.bd 

http://infocom.portal.gov.bd/site/forms/a32783d0-a941-4dff-8ffc-b2d95554a442/
http://infocom.portal.gov.bd/site/forms/a32783d0-a941-4dff-8ffc-b2d95554a442/
http://www.forms.gov.bd/site/view/form-office/116/
mailto:addsec.admin@msw.gov.bd
mailto:addsec.admin@msw.gov.bd
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ক্রভ নফায নাভ নফা প্রদান দ্ধভত 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাভিস্থান 

নফায 

মূল্য এফাং  

ভযদাধ 

দ্ধভত 

নফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাভয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা 

(নাভ, দভফ, নপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

সফলেক সমসকান 

সবয়মাগ গ্রণ 

সবয়মাগকাযীয়ক জাসনয়ে সদওো ে। কক্ষ নং- ৩০১ 

** 

(৩) 

নফযকাভয নন-

এনভডভড প্রভতফন্ধী 

ভফদ্যারয়মূদয 

প্রভতষ্ঠা, স্বীকৃভত ও 

এভভওভুভক্তয 

আদফদন অনরাইদন 

িণ 

 

যকাদযয ভদ্ধান্ত নভাতাদফক ভত্রকাে এফাং 

ভন্ত্রণারদয়য ওদয়ফাইদে ভফজ্ঞভি প্রকা 

কদয প্রভতফন্ধী ভফদ্যারয়মূদয প্রভতষ্ঠা, 

স্বীকৃভত ও এভভওভুভক্তয জন্য আদফদন 

আফান  কযা য় । 

 

 

 

ভন্ত্রণারদয়য ওদয়ফাইদে প্রদত্ত ভরাংদক 

ভফভবন্ন কযাোগভযয আদফদন পযভ াংযুক্ত 

আদে। নমদকান নাগভযক অনরাইদন  

আদফদন কযদর তা মািাই –ফাোইপূফ মক 

গৃীত য়। 
 

 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র: 

১। ভনফন্ধন ত্র। 

২। ভফদ্যারদয়য জভভয দভরদরয কভ। 

৩।প্রভতফন্ধী ভক্ষাথীদদয তাভরকা (আইভড )। 

৪। ভক্ষদকয তাভরকা। 

৫। অভডদেয তথ্য এফং 

৬। ভবভডও ভিত্র 

 

প্রাভিস্থান: 

http://www.msw-
soft.gov.bd/disability_school/ 

সফনামূয়ল্য  নাভঃ এযাদ সায়ন খান  

দসফ: উভিফ (প্রভতফভন্ধতা) 

নপান: ০১৭০৫৩০০৪১১ 

ইদভইর:dsadmin4@msw.gov.bd 

 

 

 

** 

(4) 

নফযকাভয এনভডভড 

প্রভতফন্ধী 

ভফদ্যারয়মূদয 

প্রভতষ্ঠা ,স্বীকৃভত ও 

এভভওভুভক্তয 

আদফদন অনরাইদন 

িণ 

যকাদযয ভদ্ধান্ত নভাতাদফক ভত্রকাে এফাং 

ভন্ত্রণারদয়য ওদয়ফাইদে ভফজ্ঞভি প্রকা 

কদয প্রভতফন্ধী ভফদ্যারয়মূদয প্রভতষ্ঠা, 

স্বীকৃভত ও এভভওভুভক্তয জন্য আদফদন 

আফান  কযা য় । 

 

 

 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র: 

১। ভনফন্ধন ত্র। 

২। ভফদ্যারদয়য জভভয দভরদরয কভ। 

৩।প্রভতফন্ধী ভক্ষাথীদদয তাভরকা (আইভড )। 

৪। ভক্ষদকয তাভরকা। 

৫। অভডদেয তথ্য এফং 

৬। ভবভডও ভিত্র 

 

সফনামূয়ল্য  নাভ: ফনভ মুস্তাযী ভযক্তা 

দসফ: উভিফ (এনভডভড ও অটিজভ 

াখা) 

নপান: +৮৮০২ ৯৫৪৯০৪০ 

ইদভইর:shobnam.mushtary@gmail.com 

 

 

http://www.msw-soft.gov.bd/disability_school/
http://www.msw-soft.gov.bd/disability_school/
mailto:shobnam.mushtary@gmail.com
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ক্রভ নফায নাভ নফা প্রদান দ্ধভত 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাভিস্থান 

নফায 

মূল্য এফাং  

ভযদাধ 

দ্ধভত 

নফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাভয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা 

(নাভ, দভফ, নপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

ভন্ত্রণারদয়য ওদয়ফাইদে প্রদত্ত ভরাংদক 

ভফভবন্ন কযাোগভযয আদফদন পযভ াংযুক্ত 

আদে। নমদকান নাগভযক অনরাইদন  

আদফদন কযদর তা মািাই –ফাোইপূফ মক 

গৃীত য় । 

প্রাভিস্থান: 

http://www.msw-
soft.gov.bd/disability_school/ 

*নাগভযক ফা নফযকাভয প্রভতষ্ঠানমূদক প্রদত্ত নফা (নমভন: রাইদন্স) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.msw-soft.gov.bd/disability_school/
http://www.msw-soft.gov.bd/disability_school/
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২.২) প্রাভতষ্ঠাভনক নফা 

ক্রভ নফায নাভ নফা প্রদান দ্ধভত 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাভিস্থান 

নফায 

মূল্য এফাং  

ভযদাধ 

দ্ধভত 

নফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাভয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা 

(নাভ, দভফ, নপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

**১

. 

াংযুক্ত দিয, 

াংস্থামূদয 

ভধ্যদভয়াভদ ও 

ংয়াসধত ফায়জর্ 

প্রণেন 

 ফায়জর্ সযত্র-১ নুয়ভাসদত প্রাথসভক 

ব্যেীভা ও যাজস্ব প্রাসপ্তয রক্ষযভাত্রা  

নুমােী ংযুক্ত দপ্তয সথয়ক প্রাপ্ত প্রস্তায়ফয 

সযয়প্রসক্ষয়ত ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারয়েয 

ফায়জর্ ব্যফস্থানা কসভটিয নুয়ভাদনক্রয়ভ 

প্রসতফছয সডয়ম্বয়য অগাভী থ টফছয়যয 

প্রাথসভক ফায়জর্ প্রাক্করন এফং যফতী ২  

ফছয়যয ফায়জর্ প্রয়ক্ষণ প্রস্তুতপূফ টক অআফায় 

এসি কয়য ভধ্যয়ভোসদ প্রাথসভক ফায়জর্ 

প্রস্তাফ এফং ংয়াসধত ফায়জর্ প্রস্তাফ থ ট 

সফবায়গ সপ্রযণ কযা ে । 

 

 ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারে, থ ট সফবাগ ও 

সযকল্পনা কসভয়নয ভাধ্যয়ভ সত্রক্ষীে 

বাে চূড়ান্ত ভধ্যয়ভোসদ ফায়জর্ সসরং 

পুনঃসনধ টাযণ কযা ে 

 ফায়জর্ সযত্র-২, পুনসনধ টাসযত সসরং ও 

ংযুক্ত দপ্তযমূয়য প্রস্তাফ নুমােী 

ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারয়েয ফায়জর্ ব্যফস্থানা 

কসভটিয নুয়ভাদনক্রয়ভ চূড়ান্ত ভধ্যয়ভোসদ 

ফায়জর্ প্রস্তাফ থ টসফবায়গ সপ্রযণ কযা ে । 

ফায়জর্ সযত্র-১ ও ফায়জর্ 

সযত্র-২ নুমােী অআফা 

দপ্তয/ংস্থা কর্তটক চাসদাত্র 

 

প্রাসপ্তস্থান : দপ্তয/ংস্থা ও অআফা 

সযয়ার্ ট 

সফনামূয়ল্য ৬ ভা 

(সডয়ম্বয সথয়ক 

সভ) 

নাভ: সুরতানা াঈদা 

দসফ: অভতভযক্ত ভিফ  (ফাদজে ও 

ব্যফস্থানা) 

নপান: +৮৮০ ১৭১৫১১১৭৩৬ 

ইদভইর: sayeeda9501@gmail.com 
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ক্রভ নফায নাভ নফা প্রদান দ্ধভত 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাভিস্থান 

নফায 

মূল্য এফাং  

ভযদাধ 

দ্ধভত 

নফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাভয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা 

(নাভ, দভফ, নপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

২. াংযুক্ত দিয, াংস্থামূদয 

অভিভ অনুদেদভুক্ত অভডে 

আভত্ত ংক্রান্ত ব্রডসর্ 

জফাফ সপ্রযণ 

ংযুক্ত দপ্তযমূ য়ত প্রভাণক প্রাপ্ত ব্রডসর্ 

জফায়ফয সযয়প্রসক্ষয়ত সডর্ অসি সনস্পসিয 

রয়ক্ষ ংসিষ্ট সডর্ সধদপ্তয়য সপ্রযণ কযা ে । 

সনধ টাসযত পযয়ভয়র্ প্রভাণক 

ব্রডসর্ জফাফ 

  

প্রাসপ্তস্থান: দপ্তয/ংস্থা 

সফনামূয়র ৩০ কাম টসদফ নাভ: সভাাম্মদ সায়ন  

দসফ: কাযী সচফ (সডর্) 

নপান: +৮৮০২ ৯৫১৫৫৩৪ 

ইদভইর: sss@msw.gov.bd  

৩. াংযুক্ত দিয/াংস্থামূদয 

অভিভ/খড়া অনুদেদভুক্ত 

অভডে আভত্ত ংক্রান্ত 

সত্রক্ষীে বায অফান  

ংযুক্ত দপ্তয/ংস্থা মূ য়ত প্রভাণক ব্রডসর্ 

জফায়ফয সযয়প্রসক্ষয়ত সত্রক্ষীে বায ভাধ্যয়ভ 

সডর্ অসি সনষ্পসিয জন্য সুাসয কযা ে। 

সনধ টাসযত পযয়ভয়র্ প্রভাণক 

ব্রডসর্ জফাফ 

  

প্রাসপ্তস্থান: দপ্তয/ংস্থা 

সফনামূয়ল্য ৬০ কাম টসদফ নাভ: সভাাম্মদ সায়ন  

দসফ: কাযী সচফ (সডর্) 

নপান: +৮৮০২ ৯৫১৫৫৩৪ 

ইদভইর: sss@msw.gov.bd 

**৪

. 

াভাভজক ভনযাত্তায 

আওতাভুক্ত 

কাম মক্রভমূদয থ ট 

সফবাজন, থ ট ছাড় 

ংযুক্ত দপ্তয সথয়ক প্রস্তায়ফয সযয়প্রসক্ষয়ত 

সক্ষত্রসফয়য়ল থ ট সফবায়গয নুয়ভাদন ায়য়ক্ষ 

সফা প্রদান প্রদান কযা য়। 

কভ টসূসচয থ ট সফবাজন, থ ট 

ছায়ডয প্রস্তাফ এফং 

সচক সরস্ট নুমােী তথ্যাসদ 

সফনামূয়ল্য থ ট সফবাজন ১০ 

কাম টসদফ 

থ টছাড় ৫ 

কাম টসদফ 

নাভ: মুাম্মদ  াখীয  অম্মদ সচৌধুযী  

দভফ: সসনেয কাযী সচফ 

নপান: +৮৮০২ ৯৫৪৬৩১২ 

ইদভইর: sss@msw.gov.bd 

৫. ভাজয়ফা সধদপতয়যয 

উন্নেন খাত য়ত দমূ 

যাজস্ব খায়ত স্থানান্তয 

ভাজয়ফা সধদপতয়যয প্রস্তায়ফয সযয়প্রসক্ষয়ত 

জনপ্রান ভন্ত্রণারয়েয ম্মসতয জন্য প্রস্তাফ 

সপ্রযণ কযা ে। 

ভাজয়ফা সধদপতয য়ত 

জনপ্রান ভন্ত্রণারয়েয সচকসরস্ট 

নুমােী প্রাপ্ত প্রস্তাফ 

সফনামূয়ল্য 7 কাম টসদফ নাভ: মুাম্মদ  াখীয  অম্মদ সচৌধুযী  

দভফ: উসচফ 

নপান: +৮৮০২ ৯৫৪৬৩১২ 

ইদভইর: sss@msw.gov.bd জনপ্রান ভন্ত্রণারয়েয ম্মসত প্রাসপ্তয য 

থ টসফবায়গয ম্মসতয জন্য প্রস্তাফ সপ্রযণ কযা ে। 

ভাজয়ফা সধদপতয য়ত থ ট 

সফবায়গয সচকসরস্ট নুমােী প্রাপ্ত 

প্রস্তাফ 

সফনামূয়ল্য ৭ কাম টসদফ 

জনপ্রান ভন্ত্রণারে ও থ টসফবায়গয ম্মসত 

প্রাসপ্তয য থ টসফবায়গয সের সবটিং/সনধ টাযয়ণয 

প্রস্তাফ সপ্রযণ কযা ে। 

ভাজয়ফা সধদপতয য়ত থ ট 

সফবায়গয সচকসরস্ট নুমােী প্রাপ্ত 

প্রস্তাফ 

সফনামূয়ল্য 7 কাম টসদফ 
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ক্রভ নফায নাভ নফা প্রদান দ্ধভত 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাভিস্থান 

নফায 

মূল্য এফাং  

ভযদাধ 

দ্ধভত 

নফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাভয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা 

(নাভ, দভফ, নপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

জনপ্রান ভন্ত্রণারে ও থ টসফবায়গয ম্মসত 

প্রাসপ্ত,  সের সবটিং/সনধ টাযয়ণয য দ/জনফর 

যাজস্বখায়ত স্থানান্তয কযা ে। 

জনপ্রান ভন্ত্রণারে ও 

থ টসফবায়গয ম্মসত এফং সফতন 

সের সনধ টাযণ ংক্রান্ত যকাসয 

অয়দ 

সফনামূয়ল্য ৭ কাম টসদফ 

**

৬. 

াভাভজক ভনযাত্তায 

আওতাভুক্ত 

কাম মক্রভমূদয 

ফাস্তফায়ন নীসতভারা 

প্রণেন, নীসতভারা 

ংয়াধন 

ংযুক্ত দপ্তয সথয়ক প্রস্তায়ফয সযয়প্রসক্ষয়ত 

ভভন্ত্রভযলদ ভফবাগ ও থ ট সফবাগ নুয়ভাদন 

ায়য়ক্ষ নতুন ফাস্তফায়ন নীসতভারা প্রণেন কযা 

য়। 

নতুন নীভতভারায নক্ষদত্র 

স্বয়াংম্পূণ ম প্রস্তাফ ও নীভতভারা 

প্রণয়দনয নমৌভক্তকতা 

সফনামূয়ল্য ১৪ কাম মভদফ নাভ: মুাম্মদ  াখীয  অম্মদ সচৌধুযী  

দভফ: উ সচফ 

নপান: +৮৮০২ ৯৫৪৬৩১২ 

ইদভইর: sss@msw.gov.bd 

ংযুক্ত দপ্তয সথয়ক প্রস্তায়ফয সযয়প্রসক্ষয়ত 

ভভন্ত্রভযলদ ভফবাগ ও থ ট সফবাগ নুয়ভাদন 

ায়য়ক্ষ ভফদ্যভান নীসতভারায ংয়াধন কযা 

য়। 

ভফদ্যভান নীভতভারা াংদাধদনয 

নক্ষদত্র ভফদ্যভান নীভতভারা ও 

প্রস্তাভফত নীভতভারায তুরনামূরক 

ভফফযণী এফাং াংদাধদনয 

নমৌভক্তকতা 

সফনামূয়ল্য 7 কাম মভদফ 

৭. জাতীয় াভাভজক ভনযাত্তা 

নকৌর ফাস্তফায়ন 

ক) জাতীয় াভাভজক ভনযাত্তা নকৌর 

ফাস্তফায়দনয জন্য াভাভজক ভনযাত্তা কাম মক্রদভয 

ভথদভভিক গ্রুদয ননতৃত্ব প্রদান ও ভনয়ন্ত্রণাধীন 

দিযমূদয প্রস্তাফনা অনুমায়ী ফাস্তফায়ন 

কভ মভযকল্পনা প্রণয়ন কযা য়। 

াংযুক্ত দিযমূ নথদক প্রাি 

তথ্যাভদ 

সফনামূয়ল্য িরভান নাভ: মুাম্মদ  াখীয  অম্মদ সচৌধুযী  

দভফ: উসচফ  

নপান: +৮৮০২ ৯৫৪৬৩১২ 

ইদভইর: sss@msw.gov.bd 

খ) জাতীয় াভাভজক ভনযাত্তা নকৌর ফাস্তফায়ন 

কভ মভযকল্পনা অনুমায়ী কাম মক্রভ ফাস্তফায়ন কযা 

ে। 



ংযুক্তি ‘গ’ 

ওয়েফাইয়ে প্রদ শয়নয জন্য 

ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারয়েয ২ে প্রজয়ন্য সটিয়জন চার্ টায পৃষ্ঠা   7 

 

ক্রভ নফায নাভ নফা প্রদান দ্ধভত 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাভিস্থান 

নফায 

মূল্য এফাং  

ভযদাধ 

দ্ধভত 

নফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাভয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা 

(নাভ, দভফ, নপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

**

৮. 

ভাজয়ফা 

সধদপতয়যয নফভ 

সগ্রয়ডয কভ টচাযী সনয়োগ 

ংক্রান্ত 

 

 

 

 

শূন্যদদয তাভরকা াংযুক্ত দিয নথদক প্রস্তাফ 

প্রাভিয য মািাইফাোইকযত শূন্যদদয 

োড়ত্র ফাংরায়দ যকাযী কভ টকসভন 

সচফারেয়ক ভাজয়ফা সধদপতয়যয নফভ 

সগ্রয়ডয কভ মচাযী সনয়োগ প্রদায়নয জন্য নুয়যাধ 

কযা ে। কভ টকসভন সথয়ক সমাগ্য প্রাথীয 

তাসরকা সনয়োগ সুাসয প্রাসপ্তয য স্বাস্থয 

যীক্ষায জন্য স্বাস্থয ও সযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারে , 

পুসর সবসযসপয়কয়নয জন্য স্বযাস্ট্র ভন্ত্রণারে 

এফং মুসক্তয়মাদ্ধা/মুসক্তয়মাদ্ধা সকার্া প্রাথীয সক্ষয়ত্র 

মুসক্তযুদ্ধ সফলেক ভন্ত্রণারয়ে প্রসতয়ফদন প্রদায়নয 

জন্য নুয়যাধ জানায়না ে। ংসিষ্ট কাম টারেমূ 

সথয়ক প্রসতয়ফদন প্রাসপ্তয য কভ টকতটাগয়ণয 

সনয়োগত্র প্রদান কযা ে। 

ংযুক্ত দপ্তয সথয়ক প্রাপ্ত প্রস্তাফ এফং  

১। মথামথবায়ফ পূযণকৃত এফং সনয়োগকাযী 

কর্তক্ষ কর্তটক ীর-াক্ষসযত সযকুআসজয়নয 

 (ভএভয সনধ টাসযত পযভ) মূর কস 

২। সনয়োগ সফসধয সগয়জয়র্য মূরকস/ 

তযাসেত পয়র্াকস 

৩। সএস কর্তটক সনধ টাসযত দসফন্যা ছক 

৪। প্রস্তাসফত য়দ ফতটভাসন কভ টযত ব্যসক্তয 

সজরা সবসিক সফফযণ 

৫। নফ সৃষ্ট য়দয সক্ষয়ত্র থ ট ভন্ত্রণারয়েয 

পৃষ্ঠাংকনকৃত ম্মসতয়ত্রয তযাসেত কস 

৬। দ সৃসষ্টয যকাসয অয়দয়য (সজ.ও) 

তযাসেত কস 

৮। স্থােী য়দয সক্ষয়ত্র দ ংযক্ষয়ণ 

যকাসয অয়দয়য তযাসেত কস 

৯। প্রস্তাসফত দ পূযণ ংক্রান্ত সফলয়ে 

অদারয়ত যজুকৃত ভাভরা/ অদারয়তয 

সনয়লধাজ্ঞা/স্থসগতায়দ ম্পসকটত তথ্য  

১০। শূন্য দ পূযয়ণ জনপ্রান/ংসিষ্ট 

ভন্ত্রণারয়েয ছাড়য়ত্রয তযাসেত কস 

 

াংযুক্ত: সযকুআসজন পযভ, দসফন্যা ছক, 

েক-১(ক), নিকভরে 

 

সফনামূয়ল্য  সএসয়ত 

সপ্রযণ- 7 

কাম টসদফ 

 ছাড়ত্র- 5 

কাম টসদফ 

 স্বাস্থয যীক্ষা/ 

পুসর  

সবসযসপয়কন 

-৪০ কাম টসদফ 

 সনয়োগত্র- 

৭ কাম টসদফ 

নাভ: ম োহোম্মদ  োসুদরু রহ োন 

ম োল্লো 

দভফ: উভিফ, প্রান-৪ াখা 

নপান: ০2-9540169 

নভাফা: ০১৭১৭৪০৪১১৪ 

 

ইদভইর: 

dsadmin4@msw.gov.bd 
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ক্রভ নফায নাভ নফা প্রদান দ্ধভত 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাভিস্থান 

নফায 

মূল্য এফাং  

ভযদাধ 

দ্ধভত 

নফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাভয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা 

(নাভ, দভফ, নপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

**৯

. 

ভাজয়ফা 

সধদপতয়যয নফভ 

সগ্রয়ডয কভ টচাযীয 

(কাযী সযচারক ও 

তদূর্ধ্ট) দদান্নভত/দায়ন 

ংযুক্ত দপ্তয য়ত প্রাপ্ত প্রস্তায়ফয সযয়প্রসক্ষয়ত 

ভনদয়াগভফভধ অনুমায়ী মািাফাোই সফবাগীে 

সদান্নসত কসভটিয বায সুাভযদয ভবভত্তদত 

কতৃমদক্ষয অনুদভাদনক্রদভ ত্র এফং ই-

নভইদর/ওদয়ফাইদে জাভনদয় নদয়া য়। 

ংযুক্ত দপ্তয সথয়ক প্রাপ্ত প্রস্তাফ 

এফং  

১। ভফগত ৫ফেদযয এভআয 

২। নিদডন তাভরকা 

৩। িাকুযী স্থায়ীকযণ/ 

ভনয়ভভতকযদণয তথ্য 

৪। নপৌজদাযী ভাভরা াংক্রান্ত তথ্য 

৫। ভফবাগীয়/দুনীভত াংক্রান্ত 

ভাভরায তথ্য 

৬। ভনদয়াগভফভধ 

৭। নিদডন 

সফনামূয়ল্য ২০ কাম টসদফ নাভ: ম োহোম্মদ  োসুদরু রহ োন 

ম োল্লো 

দভফ: উভিফ, প্রান-৪ াখা 

নপান: ০2-9540169 

নভাফা: ০১৭১৭৪০৪১১৪ 

ইদভইর:dsadmin4@msw.gov.bd 

১০. ভাজয়ফা সধদপতয়যয 

নফভ সগ্রয়ডয (কাযী 

সযচারক ও তদূধ ট) কভ টচাযী 

ফদভর 

ংযুক্ত দপ্তয য়ত প্রাপ্ত প্রস্তায়ফয সযয়প্রসক্ষয়ত 

মািাইফাোই  ফদসর/ দােন কতৃমদক্ষয 

অনুদভাদনক্রদভ ত্র এফং ই-নভইদর/ওদয়ফাইদে 

জাভনদয় নদয়া য়। 

ংযুক্ত দপ্তয সথয়ক প্রস্তাফ সফনামূয়ল্য ৭ কাম টসদফ নাভ: সভাাম্মদ ভাসুদুয যভান সভাল্লা  

দভফ: উভিফ, প্রান-৪ াখা 

নপান: ০2-9540169 

নভাফা: ০১৭০৫৩০০৪১১ 

ইদভইর:dsadmin4@msw.gov.bd 

১১. ভাজদফা অভধদপতদযয 

নফভ ও দভ সগ্রয়ডয 

কভ টচাযীগয়ণয উচ্চতয নিড  

প্রদান 

ভাজয়ফা সধদপতয য়ত প্রাপ্ত প্রাপ্ত প্রস্তায়ফয 

সবসিয়ত ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারয়েয য়দান্নসত 

কসভটিয বায সুাভযক্রদভ কতৃমদক্ষয 

অনুদভাদনক্রদভ ত্র এফং ই-নভইদর/ওদয়ফাইদে 

জাভনদয় নদয়া য়। 

মাজজবা অতিদফির য়ত প্রাপ্ত 

তনি টাতরি ছজে িথ্য প্রস্তাব 

ংতিষ্টগজের এতআর এর নম্বর 

িাতো 

সফনামূয়ল্য ২০ কাম টসদফ নাভ: সভাাম্মদ ভাসুদুয যভান সভাল্লা 

দভফ: উভিফ, প্রান-৪ াখা 

নপান: ০2-9540169 

নভাফা: ০১৭০৫৩০০৪১১ 

ইদভইর:dsadmin4@msw.gov.bd 

১২. মাজজবা অতিদফিজরর 

নফভ ফা তদূর্ধ্ট সগ্রয়ডয 

কভ টচাযীয়দয বাত টে 

সগাপনীয় অনুজবদন ংরক্ষে 

অতিদফির য়ত প্রাপ্ত প্রাপ্ত নবম বা িদূর্ধ্ট সেজের 

েম টচারীজদর এতআর ংরক্ষে েরা য়। 

অতিদফির/সজা/ উপজজা 

পয টাজয় েম টরি নবম বা িদূর্ধ্ট 

সেজের েম টচারীজদর প্রাপ্ত এতআর 

ংরক্ষে 

তবনামূজে 05 কাম টসদফ নাভ: সভাাম্মদ ভাসুদুয যভান সভাল্লা 

দভফ: উভিফ, প্রান-৪ াখা 

নপান: ০2-9540169 

নভাফা: ০১৭০৫৩০০৪১১ 

ইদভইর:dsadmin4@msw.gov.bd 
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ক্রভ নফায নাভ নফা প্রদান দ্ধভত 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাভিস্থান 

নফায 

মূল্য এফাং  

ভযদাধ 

দ্ধভত 

নফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাভয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা 

(নাভ, দভফ, নপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

** 

১৩. 

ভাজয়ফা 

সধদপতয়যয নফভ 

িদডয কভ টিাভযদদয 

ব্যসক্তগত কাযয়ণ সজটত 

ছুটি,  শ্রাভন্তভফদনাদন ছুটি, 

ভক্ষা ছুটি, নপ্রলণ , 

ভরদয়ন ভঞ্জুয প্রদান 

প্রাপ্ত প্রস্তাফ/য়েয আয়ফদন ও ংক্তিষ্ট 

কাগজোক্তদ মাচাইফাছাই কর্তশয়েয 

অনুয়ভাদনক্রয়ভ ত্র এফং ই-নভইদর/ওদয়ফাইদে 

জাভনদয় নদয়া য়। 
 

আজবদনপত্র, ক্তাফযেণ অক্তপয়য 

ছুটির প্রাপ্যিা প্রতিজবদন, ংক্তিষ্ট 

প্রক্ততষ্ঠায়নয অপায লরোয (ক্তো 

ছুটি, লপ্রলণ , ক্তরয়েয়নয লেয়ে) 

রোতর পতরপত্র, মাপতরচাজের 

সুপাতরল 

তবনামূজে (ক) অতজটি ছুটি,  

শ্রাক্তিক্তফয়নাদন ছুটি 

- ৭ কাম টসদফ 

(খ) ক্তো ছুটি, 

লপ্রলণ , ক্তরয়েন - 

১০ কাম টসদফ 

নাভ: সভাাম্মদ ভাসুদুয যভান সভাল্লা 

দভফ: উভিফ, প্রান-৪ াখা 

নপান: ০2-9540169 

নভাফা: ০১৭০৫৩০০৪১১ 

ইদভইর:dsadmin4@msw.gov.bd 

 

১৪. 

মাজজবা অতিদফিজরর 

অস্থােী রাজস্ব খাজি পদ 

সৃজন 

মাজজবা অতিদফির সেজে প্রাপ্ত প্রস্তাজবর 

পতরসপ্রতক্ষজি মন্ত্রোজয়র েতমটির ভায় সুপাতরল , 

জনপ্রলান মন্ত্রোজয়র ম্মক্তত, অথ শ ক্তফবায়গয 

ম্মক্তত গ্রণ, লফতনয়ের ক্তনধ শাযণ এফং অথ শ ও 

জনপ্রলাজনর ম্মক্তত মতন্ত্রপতরদ তবভাজগর 

প্রলাতনে উন্নয়ন ংক্রান্ত ক্তচফ েতমটির 

অনুজমাদজনর জন্য সপ্ররে এবং অনুয়ভাদয়নয য  

দ সৃজয়নয ভঞ্জুক্তয আজদল জাতর কযা ে। 

পদসৃজজনর সযৌতিেিা, য়দয 

কাম শক্তফফযণ, জনপ্রলান 

মন্ত্রোজয়র তনি টাতরি ছলক তথ্য 

লপ্রযণ, প্রয়মাজয লেয়ে অথ শক্তফবায়গয  

চাক্তত তথ্য , ক্তচফ স্বােক্তযত 

াযংয়ে,  প্রস্তাতবি 

অগ টাজনাোম, তনজয়াগতবতি, ভন্ত্রী 

ভয়াদয়েয ম্মক্তত 

তবনামূজে ৪৫ কাম টসদফ নাভ: সভাাম্মদ ভাসুদুয যভান সভাল্লা 

দভফ: উভিফ, প্রান-৪ াখা 

নপান: ০2-9540169 

নভাফা: ০১৭১৭৪০৪১১৪  

ইদভইর:dsadmin4@msw.gov.bd 

 

১৫. 

মাজজবা অতিদফিজরর 

নবম বা িদূর্ধ্ট সেজের 

েম টচারীজদর তপআরএ/ 

সপনলন 

প্রস্তাব প্রাতপ্ত াজপজক্ষ তপআরএ/সপনলন মঞ্জুতর 

প্রদান েরা য়। 

তপআরএ এর সক্ষজত্র আজবদনপত্র, 

ছুটির প্রাপ্যিা প্রতিজবদন, 

এএত নদপত্র এবং সপনলজনর 

সক্ষজত্র ইএতপত, 

তবভাগীয়/সফৌজদাতর মামা সনই 

মজম ট প্রিযয়নপত্র/ উত্তরািীোরী 

মজনানয়ন/ ক্ষমিা অপ টে 

তবনামূজে ১০ কাম টসদফ নাভ: সভাাম্মদ ভাসুদুয যভান সভাল্লা 

দভফ: উভিফ, প্রান-৪ 

(দিয/াংস্থা) 

নভাফাইর: ০১৭১৭৪০৪১১৪ 

ইদভইর:dsadmin4@msw.g

ov.bd 



ংযুক্তি ‘গ’ 
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ক্রভ নফায নাভ নফা প্রদান দ্ধভত 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাভিস্থান 

নফায 

মূল্য এফাং  

ভযদাধ 

দ্ধভত 

নফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাভয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা 

(নাভ, দভফ, নপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১৬. মাজজবা অতিদফিজরর  

েম টচারীজদর অস্থােী রাজস্ব 

খাজি পদ  ংরক্ষে/দ 

স্থােীকযণ 

অতিদফিজরর জি প্রস্তাব প্রাতপ্তর িথ্য 

মাচাইফাছাই জনপ্রান ভন্ত্রণারে ও অথ শ 

ভন্ত্রণারয়েয ম্মক্ততয তভতত্তজি যকাক্তয আয়দ 

জাক্তয কযা ে। 

পদংযেয়ণয সযৌতিেিা, 

জনপ্রলান মন্ত্রোজয়র তনি টাতরি 

ছজে প্রস্তাফ,  

দ ংরক্ষজের জন্য পূব টবিী বছজর 

জনপ্রলান, 

অে ট মন্ত্রোজয়র ম্মতিপত্র ও 

প্রলাতনে মন্ত্রোজয়র অথ শক্তফবাগ 

কর্তশক পৃষ্ঠাংক্তকত তজ.ও. 

 

ংযুি: দ ংযেয়ণয লচকক্তরস্ট 

ও দ স্থােীকযয়ণয লচকক্তরস্ট 

তবনামূজে (ক) পদ  ংরক্ষে 

- 2৫ কাম টসদফ 

(খ) দ স্থােীকযণ 

- ৪০ কাম টসদফ 

 

নাভ: সভাাম্মদ ভাসুদুয যভান সভাল্লা 

দভফ: উভিফ, প্রান-৪ াখা 

নপান: ০2-9540169 

নভাফাইর: ০১৭১৭৪০৪১১৪ 

ইদভইর:dsadmin4@msw.gov.bd 

১৭. তবভাগ/সজা/োনা পয টাজয় 

নতুন অতফ স্থাপন  

ক্তনকায়যয অনুয়ভাদজনর পর মাজজবা 

অতিদফিজরর প্রস্তাব প্রাতপ্তয য মাচাইফাছাই  

জনপ্রান ভন্ত্রণারে ও অথ শ ক্তফবায়গয ম্মক্ততর 

তভতত্তজি প্রাক্তনক উন্নেন ংক্রাি ক্তচফ কক্তভটিয 

অনুয়ভাদনক্রজম যকাক্তয আয়দ জাক্তয কযা ে। 

মাজসবা অতিদফিজরর প্রস্তাব 

 

তবনামূজে ৬০ কাম টসদফ নাভ: সভাাম্মদ ভাসুদুয যভান সভাল্লা 

দভফ: উভিফ, প্রান-৪ াখা 

নপান: ০2-9540169 

নভাফাইর: ০১৭১৭৪০৪১১৪ 

ইদভইর:dsadmin4@msw.gov.bd 

১৮. মাজজবা অতিদফিজরর 

েম টচারীজদর তবতভন্ন অতেম 

(গৃ তনম টাে, সমার্র োর, 

সমার্র াইজে ও 

েতিউর্ার) মঞ্জুতর 

অতিদফিজরর েম টচারীজদর তবতভন্ন অতেম (গৃ 

তনম টাে, সমার্র োর, সমার্র াইজে ও 

েতিউর্ার) মন্ত্রোয় ের্তটে গঠিি েতমটির 

সুপাতরজলর ক্তবক্তিয়ত কর্তশয়েয অনুয়ভাদনক্রয়ভ 

মঞ্জুতর প্রদান েরা য়। 

আজবদনপত্র, তনি টাতরি ফরম, 

৩০০ র্াোর স্ট্যাজি বায়নাপত্র, 

মাপতরচাজের প্রস্তাব 

তবনামূজে ১৫ কাম টসদফ নাভ: সভাাম্মদ ভাসুদুয যভান সভাল্লা 

দভফ: উভিফ, প্রান-৪ াখা 

নপান: ০2-9540169 

নভাফাইর: ০১৭১৭৪০৪১১৪ 

ইদভইর:dsadmin4@msw.gov.bd 

১৯. ভাজদফা অভধদপতদযয 

মুভক্তদমাদ্ধা কভ মিাযীগদণয 

িাকভযয ভয়ীভা বৃভদ্ধ ও 

মুভক্তদমাদ্ধা নদত্র প্রতযয়ন 

মুভক্তযুদ্ধ ভফলয়ক ভন্ত্রণারয় নথদক নদত্র 

প্রতযয়ন, প্রধানভন্ত্রীয কাম মারদয়য ভযত্র ও 

জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য ভযত্র নভাতাদফক 

াংভিষ্ট মুভক্তদমাদ্ধা কভ মিাযীয িাকুযীয ফয়ীভা 

বৃভদ্ধ কযা কযা য় য়। 

মাজজবা অতিদফিজরর 

প্রতিজবদন ও মুক্তিযুদ্ধ ক্তফলেক 

ভন্ত্রণারে লথয়ক নদে প্রতযেন 

তবনামূজে ২০ কাম শক্তদফ নাভ: সভাাম্মদ ভাসুদুয যভান সভাল্লা 

দভফ: উভিফ, প্রান-৪ াখা 

নপান: ০2-9540169 

নভাফাইর: ০১৭১৭৪০৪১১৪ 

ইদভইর:dsadmin4@msw.gov.bd 
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ক্রভ নফায নাভ নফা প্রদান দ্ধভত 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাভিস্থান 

নফায 

মূল্য এফাং  

ভযদাধ 

দ্ধভত 

নফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাভয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা 

(নাভ, দভফ, নপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

২০. ভাজয়ফা অক্তধদপতয়যয 

কভ শচারীগজের আক্তথ শক 

াওনা ফা চাকক্তযয সুক্তফধাক্তদ 

প্রাক্তপ্তয দাফী ংক্রাি ক্তযে 

ভাভরা 

ক্তযে ভাভরায ক্তফলয়ে ভাননীে সুক্তপ্রভয়কায়ে শয 

াইয়কাে শ এফং আীর ক্তফবায়গয যাে/ক্তদ্ধাি 

অনুমােী প্রয়োজনীে দয়ে গ্রণ এফং লকায়ে শ 

লকান তথ্য লপ্রযয়ণয প্রয়োজন য়র অক্তধদপতয 

লথয়ক প্রাক্তপ্তর পর ক্তফজ্ঞ ক্তরক্তেয়যয ক্তনকে লপ্রযণ 

েরা য় তেংবা লেেক্তফয়য়ল আইন ও ক্তফচায 

ক্তফবায়গয ভতাভত গ্রণ কযা ে। 

ক্তফজ্ঞ আদারয়তয  আজদল ও 

মাজজবা অতিদফিজরর 

প্রতিজবদন 

 

তবনামূজে তনি টাতরি মজয় নাভ: নভাোঃ নদদরায়ায নাদন 

দভফ: উভিফ, প্রান-৫ (প্রান ও 

শৃঙ্খরা)  

নপান: ০১৯২৭৪৯৭৮৮৫ 

ইদভইর: mswadm5rule@gmail.com 

২১. ভাজদফা অভধদপতয ও 

জাতীয় প্রভতফন্ধী উন্নয়ন 

পাউদেদনয প্রভতফভন্ধতা 

ভফলয়ক কাম মক্রভমূদয 

নীভতভারা প্রণয়ন অথফা 

াংদাধন 

ংযুক্ত দপ্তয সথয়ক াংভিষ্ট কাম মক্রভ নীভতভারা 

প্রণয়ন ফা ভফদ্যভান নীভতভারা াংদাধদনয 

প্রস্তায়ফয সযসপ্রসক্ষয়ত সক্ষত্রসফয়য়ল ভভন্ত্রভযলদ 

ভফবাগ ও থ ট সফবাগ নুয়ভাদয়নয য নতুন 

ফাস্তফায়ন নীসতভারা প্রণেন, ভফদ্যভান 

নীসতভারায ংয়াধন কযা ে। 

নতুন নীভতভারায নক্ষদত্র 

স্বয়াংম্পূণ ম প্রস্তাফ,  

নীভতভারা াংদাধদনয নক্ষদত্র 

ভফদ্যভান নীভতভারা ও প্রস্তাভফত 

নীভতভারায তুরনামূরক ভফফযণী 

এফাং  

নমৌভক্তকতা 

সফনামূয়ল্য ১২০ কাম শক্তদফ নাভ: ফনভ মুস্তাযী ভযক্তা 

দসফ: উভিফ (প্রভতফভন্ধতা) 

নপান: +৮৮০১৯৭৫১১৩৩৫৫ 

ইদভইর:shobnam.mushtary@gmail.c

om 

** 

২২. 

নতুন উন্নেন প্রকল্প 

প্রক্তক্রোকযণ ও 

প্রাক্তনক অনুয়ভাদন 

ংস্থা য়ত ক্তনধ শাক্তযত ছয়ক প্রস্তাফ ভন্ত্রোরয়ে 

আায য মাচাই ফাছাই কক্তভটিয়ত উস্থান এফং 

প্রয়োজনীে সুাক্তয ংস্থাে লপ্রযণ কযা ে। 

 

ক্তযকল্পনা কক্তভয়নয উন্নেন  

প্রকল্প প্রক্তক্রোকযণ ংক্রান্ত 

ক্তনয়দ শক্তকা  

ক্তফনামূয়ে ৭ কাম শক্তদফ নাভ : জাান  আরা  

দক্তফ : উক্তচফ   

লপান +৮৮০২ ৯৫৭৭২৫২ 

লপান: +৮৮০১৯৭৮১০০২৯৯ 

ই লভইর- mswplanone@gmail.com   

 

 

 

 

 

 

ংস্থা লথয়ক পুন শগঠিত ক্তিক্তক্ত প্রাক্তপ্তয য তা 

ক্তযকল্পনা কক্তভয়ন লপ্রযণ কযা ে। 

 

ক্তযকল্পনা কক্তভয়নয উন্নেন  

প্রকল্প প্রক্তক্রোকযণ ংক্রান্ত 

ক্তনয়দ শক্তকা  

ক্তফনামূয়ে ৫ কাম শক্তদফ 

জনফয়রয অন্তর্ভ শি থাকয়র ক্তনধ শাক্তযত ছয়ক অথ শ 

ক্তফবায়গ লপ্রযণ 

 

ক্তযকল্পনা কক্তভয়নয উন্নেন  

প্রকল্প প্রক্তক্রোকযণ ংক্রান্ত 

ক্তনয়দ শক্তকা  

ক্তফনামূয়ে ৭ কাম শক্তদফ 

 

mailto:shobnam.mushtary@gmail.com
mailto:shobnam.mushtary@gmail.com
mailto:shobnam.mushtary@gmail.com
mailto:mswplanone@gmail.com
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ক্রভ নফায নাভ নফা প্রদান দ্ধভত 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাভিস্থান 

নফায 

মূল্য এফাং  

ভযদাধ 

দ্ধভত 

নফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাভয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা 

(নাভ, দভফ, নপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

ক্তযকল্পনা কক্তভয়নর প্রকল্প অনুয়ভাদয়নয য 

ভন্ত্রণারয়েয প্রাপ্ত অনুয়ভাক্তদত প্রকয়ল্পয প্রাক্তনক 

আয়দ জাতর েরা য়। 

 

ক্তযকল্পনা কক্তভয়নয উন্নেন  

প্রকল্প প্রক্তক্রোকযণ ংক্রান্ত 

ক্তনয়দ শক্তকা  

ক্তফনামূয়ে ৩ কাম শক্তদফ 

 

নাভ : জাান  আরা  

দক্তফ : উক্তচফ   

লপান +৮৮০২ ৯৫৭৭২৫২ 

লপান: +৮৮০১৯৭৮১০০২৯৯ 

 

ই লভইর- mswplanone@gmail.com   

 

২৩. ংয়াক্তধত প্রকল্প 

প্রক্তক্রোকযণ 

ংস্থা লথয়ক ংয়াক্তধত প্রস্তাফ প্রাক্তপ্তয য 

ক্তস্টোক্তযং কক্তভটি/ক্তিক্তইক্ত বাে উস্থান কযা 

ে। 

 

ক্তযকল্পনা কক্তভয়নয উন্নেন  

প্রকল্প প্রক্তক্রোকযণ ংক্রান্ত 

ক্তনয়দ শক্তকা  

ক্তফনামূয়ে ৭ কাম শক্তদফ 

ক্তিক্তইক্ত বাে সুাক্তযয়য আয়রায়ক ংস্থা লথয়ক 

ংয়াক্তধত ক্তিক্তক্ত প্রাক্তপ্তয য প্রাক্তনক 

অনুয়ভাদন আয়দ জাযী ক্তকংফা সক্ষত্র ক্তফয়য়ল 

অনুয়ভাদয়নয জন্য ক্তযকল্পনা কক্তভয়ন লপ্রযণ েরা 

য়। 

ক্তযকল্পনা কক্তভয়নয উন্নেন  

প্রকল্প প্রক্তক্রোকযণ ংক্রান্ত 

ক্তনয়দ শক্তকা 

 

ক্তফনামূয়ে ৭ কাম শক্তদফ 

 

ক্তযকল্পনা কক্তভন কর্তশক অনুয়ভাক্তদত/ংয়াক্তধত 

প্রকয়ল্পয প্রাক্তনক আয়দ জাতর েরা য়। 

ক্তযকল্পনা কক্তভয়নয উন্নেন  

প্রকল্প প্রক্তক্রোকযণ ংক্রান্ত 

ক্তনয়দ শক্তকা 

ক্তফনামূয়ে ৭ কাম শক্তদফ 

২৪. উন্নেন প্রকয়ল্পয অথ শ 

অফমুক্তি 

অনুয়ভাক্তদত প্রকয়ল্পয অনুকূয়র ফযাদ্দকৃি অে ট থাকা 

ায়সক্ষ অথ শ ক্তফবায়গয ক্তনধ শাক্তযত ংরগ্নী 

লভাতায়ফক ভস্ত্রণারয়ে প্র স্তাফ াওো র পর 

ক্তফবাজন আয়দ জারী অথ শ অফমুক্তি েরা য়। 

অথ শক্তফবায়গয উন্নেন প্রকয়ল্পয অথ শ 

অফমুি ংক্রাি ক্তনয়দ শক্তকা 

 

ক্তফনামূয়ে ৭ কাম শক্তদফ 

অথ শ ক্তফবায়গয ম্মক্তত প্রয়োজন য়র অথ শ ক্তফবায়গ 

লপ্রযণ এফং ম্মতিাজপজক্ষ অথ শ অফমুি েরা য়। 

অথ শক্তফবায়গয উন্নেন প্রকয়ল্পয অথ শ 

অফমুি ংক্রাি ক্তনয়দ শক্তকা 

 

ক্তফনামূয়ে ৭ কাম শক্তদফ 

 

 

  বাত টে উন্নয়ন েম টসূতচর অন্তটভূি না জ নতুন 

অনুজমাতদি প্রেজের জন্য সোে বরাদ্দ জি অে ট 

বরাদ্দ প্রদালনয প্রস্তাফ ক্তযকল্পনা কক্তভয়ন লপ্রযণ  

অথ শক্তফবায়গয উন্নেন প্রকয়ল্পয অথ শ 

অফমুি ংক্রাি ক্তনয়দ শক্তকা 

 

ক্তফনামূয়ে ৭ কাম শক্তদফ 

 

 

 

mailto:mswplanone@gmail.com
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ক্রভ নফায নাভ নফা প্রদান দ্ধভত 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাভিস্থান 

নফায 

মূল্য এফাং  

ভযদাধ 

দ্ধভত 

নফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাভয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা 

(নাভ, দভফ, নপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

  উন্নয়ন প্রেজের জন্য রাজস্ব খাজি জনবজর প্রস্তাব 

প্রতক্রয়ােরজের জন্য অে টতবভাজগর জনব 

েতমটিজি সপ্ররে 

অথ শক্তফবায়গয উন্নেন প্রকয়ল্পয 

জনফর ক্তনয়োগ ংক্রাি ক্তনয়দ শক্তকা 

 

ক্তফনামূয়ে ৭ কাম শক্তদফ 

 

 

 

  অনুয়ভক্তদত প্রকয়ল্পয জন্য অথ শ উয়মাজয়নয প্রস্তাফ 

ক্তযকল্পনা কক্তভয়ন লপ্রযণ 

অথ শক্তফবায়গয উন্নেন প্রকয়ল্পয 

জনফর ক্তনয়োগ ংক্রাি ক্তনয়দ শক্তকা 

 

ক্তফনামূয়ে ৭ কাম শক্তদফ 

 

 

 

২৫ প্রেে ংক্রান্ত মিামি 

প্রদান 

তবতভন্ন মন্ত্রোয়/ তবভাগ/ প্রতিষ্টাজনর উন্নয়ন 

প্রেজে মাজেোে মন্ত্রোয় িটতেি মিামি 

প্রদান 

ভতাভয়তয জন্য অে ভন্ত্রণারয়ে 

ে লপ্রযণ কযা য়র ভন্ত্রণারয়েয 

ায়থ র্ম্শক্তকত ক্তফক্তবন্ন ক্তফলয়ে 

ভতাভত প্রদান 

ক্তফনামূয়ে ৭ কাম শক্তদফ 

 

 

 

২৬ ববজদতলে াায্যপুষ্ট প্রেজে 

মিামি প্রদান 

অত্র মন্ত্রোজয়র াজে িটতেি ববজদতলে 

াায্যপুষ্ট প্রেজের তবতভন্ন তবজয় মাজেোে 

মন্ত্রোয় িটতেি মিামি প্রদান 

ভতাভয়তয জন্য অে ভন্ত্রণারয়ে 

ে লপ্রযণ কযা য়র ভন্ত্রণারয়েয 

ায়থ র্ম্শক্তকত ক্তফক্তবন্ন ক্তফলয়ে 

ভতাভত প্রদান 

ক্তফনামূয়ে ৭ কাম শক্তদফ 
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ক্রভ নফায নাভ নফা প্রদান দ্ধভত 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাভিস্থান 

নফায 

মূল্য এফাং  

ভযদাধ 

দ্ধভত 

নফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাভয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা 

(নাভ, দভফ, নপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

** 

২7. 

ফাাংরাদদ জাতীয় 

ভাজকল্যাণ ভযলদ, 

াযীভযক প্রভতফন্ধী 

সুযক্ষা িাে, নখ 

জাদয়দ ভফন সুরতার 

আর নাভয়ান িাে, 

প্রসতফন্ধী সফা ও াায্য 

সকয়েয কভ মকতমাগদণয 

ভনদয়াগ, দদান্নভত, 

প্রাভনক অনুদভাদন 

কভ মিাযী ভনদয়াগ 

অন্যান্য ভফলদয় 

প্রাভনক অনুদভাদন 

ংস্থা সেজে প্রাপ্ত প্রস্তাজবর পতরসপ্রতক্ষজি 

মন্ত্রোজয়র েতমটির ভায় সুপাতরল, প্রজযাজয 

সক্ষজত্র জনপ্রলান মন্ত্রোজয়র অনুজমাদন, 

জনপ্রলাজনর অনুজমাদন মতন্ত্রপতরদ তবভাজগর 

প্রলাতনে উন্নয়ন ংক্রান্ত েতমটির অনুজমাদজনর 

জন্য সপ্ররে, প্রজযাজয সক্ষজত্র রোতর েম টেতমলন 

তচবাজয়র মিামি েে এবং ংতিষ্ট রোতর 

আজদল জাতর েরা য়। 

সুভনভদ মষ্ট প্রস্তাফনা প্রস্তাফনায় 

উভিভখত ভফলয় াংভিষ্ট তথ্যাভদ ও 

প্রভাণক কাজগত্র 

ভফনামূদল্য ১০ কাম মভদফ নাভ: নভাোঃ নদদরায়ায নাদন 

দভফ: উভিফ, প্রান-৫ (প্রান ও 

শৃঙ্খরা)  

নপান: ০১৯২৭৪৯৭৮৮৫ 

ইদভইর: mswadm5rule@gmail.com 

 

** 

২8. 

ফাাংরাদদ জাতীয় 

ভাজকল্যাণ ভযলদ, 

াযীভযক প্রভতফন্ধী 

সুযক্ষা িাে, নখ 

জাদয়দ ভফন সুরতার 

আর নাভয়ান িাে, 

প্রসতফন্ধী সফা ও াায্য 

সকে এয ফাদজে 

ভফবাজন, অথ ম োড়কযণ 

াংস্থা দত প্রাি প্রস্তাদফয সযয়সক্ষয়ত নক্ষত্র 

ভফদদল অথ ম ভফবাদগয অনুদভাদনক্রদভ নফা প্রদান 

েরা য়। 

অথ ম োদড়য জন্য ফাদজে ফযাদেয 

কভ 

ভফনামূদল্য অথ মোড় ১০ 

কাম মভদফ 

নাভ: নভাোঃ নদদরায়ায নাদন 

দভফ: উভিফ, প্রান-৫ (প্রান ও 

শৃঙ্খরা)  

নপান: ০১৯২৭৪৯৭৮৮৫ 

ইদভইর: mswadm5rule@gmail.com 
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ক্রভ নফায নাভ নফা প্রদান দ্ধভত 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাভিস্থান 

নফায 

মূল্য এফাং  

ভযদাধ 

দ্ধভত 

নফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাভয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা 

(নাভ, দভফ, নপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

** 

২9. 

প্রসতফন্ধী সফা ও াায্য 

সকে (যাজস্ব খাতভুক্ত) 

স্থান অন্যান্য 

প্রাভনক অনুদভাদন 

াংস্থা দত প্রাি প্রস্তাদফয সযয়সক্ষয়ত প্রদমাজয 

নক্ষদত্র অথ ম ভফবাদগয অনুদভাদনক্রদভ নফা প্রদান 

েরা য়। 

সুভনভদ মষ্ট প্রস্তাফনা প্রস্তাফনায় 

উভিভখত ভফলয় াংভিষ্ট তথ্যাভদ, 

প্রভাণক ও নমৌভক্তকতা 

জাতীয় প্রভতফন্ধী উন্নয়ন 

পাউয়েদনয িাভে নফাদড ময 

ভদ্ধাদন্তয কভ 

ভফনামূদল্য ৫ কাম মভদফ নাভ: ফনভ মুস্তাযী ভযক্তা 

দসফ: উভিফ (প্রভতফভন্ধতা) 

নপান: +৮৮০১৯৭৫১১৩৩৫৫ 

ইদভইর:shobnam.mushtary@gmail.c

om 

30. জাতীে প্রফীণ নীসতভারা 

ফাস্তফােন এফং জাতীে 

প্রফীণ নীসতভারা ফাস্তফােয়ন 

কভ টসযকল্পনা প্রণেন 

ংযুক্ত দপ্তয সথয়ক প্রাপ্ত প্রস্তাফ এফং জাতীে প্রফীণ 

নীসতভারাে ফসণ টত সনয়দ টনা নুযণ েজর তনতদ টষ্ট 

েম টপতরেেনা বাস্তবায়ন েরা য়। 

সুভনভদ মষ্ট প্রস্তাফনা, প্রস্তাফনায় 

উভিভখত ভফলয় াংভিষ্ট তথ্যাভদ, 

প্রভাণক ও নমৌভক্তকতা 

ভফনামূদল্য ১৫ কাম মভদফ নাভ: ড. সভাঃ আবুর নাদন 

দসফ: যুগ্মভিফ (কাম মক্রভ অভধাখা) 

নপান: +৮৮০১৭৫৫৭০২৭৩৭ 

ইদভইর: abulhdr66@gmail.com 
 

** 

31. 

ভাজকল্যাণ 

ভন্ত্রণারয়েয সফদ্যভান 

অআন 

ংয়াধন/সযভাজটন, 

নতুন অআন প্রণেন এফং 

অআন ংক্রান্ত ন্যান্য 

সফলে 

আইন প্রণয়ন/াংদাধদনয নক্ষদত্র প্রণীত খড়ায 

ওয াংভিষ্ট ভন্ত্রণারয়, ভফবাগ, দিয ও াংস্থায 

ভতাভত াংি কদয আন্তোঃভন্ত্রণারয় বায় চূড়ান্ত 

কযায য ভসন্ত্রবা বফঠদক নীভতগত অনুদভাদন 

গ্রণ কযা ে। অতোঃয নরভজদরটিব ও াংদ 

ভফলয়ক ভফবাগ দত নবটিাং ম্পন্ন কদয পুনযায় 

ভভন্ত্রবা বফঠদক চূড়ান্ত অনুদভাদদনয য খড়াটি 

ভফর আকাদয উত্থাদনয জন্য ফাাংরাদদ জাতীয় 

াংদ ভিফারদয় নপ্রযণ েরা য়। 

ংসিষ্ট দপ্তয/ংস্থা সথয়ক প্রাপ্ত 

প্রস্তাফনা খড়া নতুন অআন ফা 

অআয়নয ংয়াধন/সযভাজটয়নয 

প্রস্তাফ (প্রস্তাফনা প্রদায়নয 

সনেভাফসর) 

সফনামূয়ল্য ৬ ভা নাভ: ভামুদা ইয়াভভন  

দভফ:  কাযী ভিফ 

নপান: +৮৮০ ১৯২১২৯৩৩৩৭ 

ইদভইর:nayeb6726@gamil.co

m 

*যকাভয প্রভতষ্ঠান এফাং যকাভয কাম ম ম্পাদদনয দে জভড়ত নদভ/ভফদদভ নফযকাভয প্রভতষ্ঠানদক প্রদত্ত নফা (নমভন: প্রকদল্পয অথ ম োড়) 
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২.৩) অবযন্তযীণ নফা 

ক্রভ নফায নাভ নফা প্রদান দ্ধভত 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাভিস্থান 

নফায মূল্য 

এফাং  

ভযদাধ 

দ্ধভত 

নফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাভয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা 

(নাভ, দভফ, নপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

** 

১. 

ভন্ত্রণারদয়য কভ মচাযীয়দয 

ভআযএর/সনন সফা প্রদান 

সনধ টাসযত পযয়ভ অয়ফদয়নয সযয়সক্ষয়ত সফা 

প্রদান কযা ে। সনন জীকযণ অয়দ, ২০২০ 

নুমােী সনন অয়ফদয়নয ংয়াসধত পযভ ও 

নদমূ এফং তথ্য ংযক্ষয়ণয ন্যান্য ছসকয 

ওয়েফ সরংক 

https://mof.gov.bd/site/page/95868a3c-
bd76-42ed-a018-d69fd2550e62 

প্রয়োজনীে কাগজত্র: 

১। সনয়নয অয়ফদন 

পযভ এফং স্ত্রী/স্বাভীয ছসফ 

এফং এনঅআসডয কস 

২। আএরসস 

৩। না দাসফ ত্র 

(ভন্ত্রণারে, সযফণপুর, 

অফান) 

 

প্রাসপ্তস্থান: 

১।এসজ সপ  

সফনামূয়ল্য ৭ 

কাম টসদফ 

নাভ: নভাাোঃ নাদয়ফ আরী 

দসফ: উভিফ (প্রান-১) 

নপান:  ০১৯২১২৯৩৩৩৭ 

ইদভইর: nayeb6726@gmail.com  

https://mof.gov.bd/site/page/95868a3c-bd76-42ed-a018-d69fd2550e62
https://mof.gov.bd/site/page/95868a3c-bd76-42ed-a018-d69fd2550e62
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ক্রভ নফায নাভ নফা প্রদান দ্ধভত 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাভিস্থান 

নফায মূল্য 

এফাং  

ভযদাধ 

দ্ধভত 

নফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাভয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা 

(নাভ, দভফ, নপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

২. 

ভন্ত্রণারদয়য কভ মিাযীবৃদেয ভফদদ 

পয/প্রভক্ষণ এফাং অবযন্তযীণ ভফভবন্ন 

প্রভক্ষণ, নভভনায ও বায় অাংগ্রয়ণয 

নুভসত/ভয়নানেন প্রদান 

ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারদয়য ১৩-০৭-২০১৯ তাভযদখয 

৪১.০০.০০০০.০১৬.৯৯.০১৭.১৯.৭৩০ অভপ 

আদদদ অভতভযক্ত ভিফ (প্রান) এয ননতৃদত্ব 

গঠিত কভভটি কর্তটক ভন্ত্রণারয়েয কভ টচাযীবৃয়েয 

সফয়দ পয/প্রসক্ষণ এফং বযন্তযীণ সফসবন্ন 

প্রসক্ষণ, সসভনায ও বাে ংগ্রয়ণয সফলয়ে 

মাচাআ-ফাছাআপূফ টক নুভসত/ভয়নানেন প্রদান েরা 

য়। 

ভয় ভয় প্রদয়াজন 

অনুমায়ী ভদনানীত 

কভ মচাযী কতৃমক ভনধ মাভযত 

পযভ পূযণ,  

 

প্রাসপ্তস্থান: 

১। প্রান-১ াখা 

 

 

সফনামূয়ল্য 

৭ 

কাম টসদফ 

নাভ: নভাাোঃ নাদয়ফ আরী 

দসফ: উভিফ (প্রান-১) 

নপান:  ০১৯২১২৯৩৩৩৭ 

ইদভইর: nayeb6726@gmail.com 

 

3 

ভন্ত্রণারদয়য প্রাসধকাযভুক্ত কভ টচাযীসদয 

আফাভক নেভরদপান াংদমাগ প্রদান 

কভ টচাযীগয়ণয অয়ফদয়নয সযয়সক্ষয়ত অিাভধকায 

প্রাপ্যতা নুমােী সফা প্রদান েরা য়। 

অয়ফদনত্র ও সনধ টাসযত 

পযভ 

সফনামূয়ল্য ২ 

কাম টসদফ 

নাভ: নুদয আরভ  

দভফ: উভিফ 

 প্রান-৩ (াংদ ও প্রভতশ্রুভত াখা) 

নপান: +৮৮০ ১৭১২৪৭০৬৭২ 

ইদভইর:dsadmin3@msw.gov.bd 

** 

৪. 

সফসবন্ন সফজ্ঞসপ্ত,অযএপসকউ,সর্োয, 

সপ অয়দ/সনাটি ওয়েফাআয়র্ 

প্রকা 

ভন্ত্রণারয়েয সফসবন্ন াখা/সধাখা য়ত সফসবন্ন 

সফজ্ঞসপ্ত, সপ অয়দ/সনাটি ভন্ত্রণারয়েয 

অআসটি ও আয়নায়বন াখাে সপ্রযণ কযা য়র তা 

জরুযী সবসিয়ত ভন্ত্রণারয়েয ওয়েফাআয়র্ প্রকা 

েরা য়।  

সফসবন্ন সফজ্ঞসপ্ত, সপ 

অয়দ/সনাটি এয 

স্বাক্ষসযত কস 

সফনামূয়ল্য 1 

কাম টসদফ 

নাভঃ সভা: ভাসুদুর ক ভ ূঁআো 

দসফ: সয়স্টভ এনাসরস্ট 

সভাফাআর: ০১৯১৫০২৬৪২৩ 

আয়ভআর: sa@msw.gov.bd 

৫. ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারদয়য অভিভ/খড়া 

অনুদেদভুক্ত অভডে আভত্ত সনষ্পসিয 

রয়ক্ষয সত্রক্ষীে বায অফান 

ভন্ত্রণারয়েয সফসবন্ন াখা/সধাখা য়ত ব্রডসর্ 

জফায়ফয সযয়প্রসক্ষয়ত সত্রক্ষীে বায ভাধ্যসভ 

সডর্ অসি সনস্পসি েরা য়। 

সনধ টাসযত পযয়ভয়র্ 

ব্রড টসর্ জফাফ। 

 

 

সফনামূয়ল্য ১৫  

কাম টসদফ 

নাভ: সভাাম্মদ  সায়ন 

দসফ: কাযী সচফ (সডর্) 

নপান: +৮৮০২ ৯৫১৫৫৩৪ 

ইদভইর: sss@msw.gov.bd 

৬ ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারদয় ফাসল টক 

কভ টম্পাদন চুসক্ত (APA) ফাস্তফােয়নয 

জন্য গৃীত কভ টসযকল্পনা ংক্রান্ত সফা 

ফাসল টক কভ টম্পাদন চুসক্ত (APA) ফাস্তফােয়নয 

জন্য গৃীত কভ টসযকল্পনা ংক্রান্ত তথ্য, সফা ফা 

কাসযগসয ােতায জন্য অয়ফদন কযয়র 

প্রয়োজনীে ব্যফস্থা গ্রণ কযা ে। 

অয়ফদনত্র সফনামূয়ল্য ২ 

কাম টসদফ 

নাভ: খাভদজা নাজনীন 

দসফ: উসচফ (কভ টম্পাদন ব্যফস্থানা 

াখা) 

নপান: +৮৮০ ১৭১৬৩৪০৭৯৫ 

ইদভইর: dsprogram@msw.gov.bd 
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ক্রভ নফায নাভ নফা প্রদান দ্ধভত 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাভিস্থান 

নফায মূল্য 

এফাং  

ভযদাধ 

দ্ধভত 

নফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাভয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা 

(নাভ, দভফ, নপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৭ ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারদয় জাতীে শুদ্ধাচায 

সকৌর ফাস্তফােয়নয জন্য গৃীত 

কভ টসযকল্পনা ংক্রান্ত সফা 

জাতীে শুদ্ধাচায সকৌর ফাস্তফােয়নয জন্য গৃীত 

কভ টসযকল্পনা ংক্রান্ত তথ্য, সফা ফা কাসযগসয 

ােতায জন্য অয়ফদন কযয়র প্রয়োজনীে ব্যফস্থা 

গ্রণ কযা ে। 

অয়ফদনত্য সফনামূয়ল্য ২ 

কাম টসদফ 

নাভ: খাভদজা নাজনীন 

দসফ: উসচফ (কভ টম্পাদন ব্যফস্থানা 

াখা) 

নপান: +৮৮০ ১৭১৬৩৪০৭৯৫ 

ইদভইর: dsprogram@msw.gov.bd 

৮ ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারদয়য উদ্ভাফন 

কভ মভযকল্পনা ফাস্তফােয়নয জন্য গৃীত 

কভ টসযকল্পনা ংক্রান্ত সফা 

উদ্ভাফন কভ টসযকল্পনা ফাস্তফােয়নয জন্য গৃীত 

কভ টসযকল্পনা ংক্রান্ত তথ্য, সফা ফা কাসযগসয 

ােতায জন্য অয়ফদন কযয়র প্রয়োজনীে ব্যফস্থা 

গ্রণ কযা ে। 

অয়ফদনত্র সফনামূয়ল্য ২ 

কাম টসদফ 

নাভ: সভা: ভাসুদুর ক ভ ূঁআো 

দসফ: সয়স্টভ এনাসরস্ট 

সভাফাআর: ০১৯১৫০২৬৪২৩ 

আয়ভআর: sa@msw.gov.bd 

** 

৯। 

ভন্ত্রণারদয়য নকাোভুক্ত যকাসয 

ফাা ফযাে 

নকাোভুক্ত যকাসয ফাা শূন্য ওয়া াদদক্ষ 

ভনধ মাভযত আদফদন আহ্বান এফং প্রাি আদফদন 

মািাই-ফাোই কদয কভভটিয ভদ্ধান্তক্রদভ কতৃমদক্ষয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাভয আদদ জাভয েরা য়। 

অয়ফদনত্র সফনামূয়ল্য ১৫ 

কাম মভদফ 

নাভ: নভাাোঃ নাদয়ফ আরী 

দসফ: উভিফ (প্রান-১) 

নপান:  ০১৯২১২৯৩৩৩৭ 

ইদভইর: nayeb6726@gmail.com 

*অবযন্তযীন জনফর, একই ভন্ত্রণারদয়য অন্য াখা/অভধাখা/অনুভফবাগ 

 

 

২.৪) আওতাধীন দিযমূদয নফা 

ক্রভ নাভ 

ক)   মাজজবা অতিদফির 

খ)  জািীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউজেলন 

গ)  বাংাজদল জািীয় মাজেোে পতরদ 

http://dss.portal.gov.bd/sites/default/files/files/dss.portal.gov.bd/page/1c8c404a_c113_4bb2_98da_6611a7422924/Citizen_Charter.pdf
http://www.nfddp.gov.bd/index.php/major-activities/citizen-charter
http://bnswc.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bnswc.portal.gov.bd/charter_of_duties/e207f50b_89ee_46b8_af90_ae9efbd1825a/BNSWC-CCC%20for%20Website%20_Final-20-03-2016%20_PDF_%20(1).pdf
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ঘ) ক্তনউয়যা লিয়বরয়ভন্টার প্রক্ততফন্ধী সুযো ট্রাস্ট  

ঙ) াযীক্তযক প্রক্ততফন্ধী সুযো ট্রাস্ট  

চ) লখ জায়েদ ক্তফন সুরতান আর-নাক্তোন ট্রাস্ট  
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৩) আনায কাদে আভাদদয প্রতযাা 

ক্রভ প্রভতশ্রুত/কাভিত নফা প্রাভিয রদক্ষয কযণীয় 

১) ভনধ মাভযত পযদভ ম্পূণ মবাদফ পূযণকৃত আদফদন জভা প্রদান 

২) ঠিক ভাধ্যদভ প্রদয়াজনীয় ভপ ভযদাধ কযা 

৩) াক্ষাদতয জন্য ভনধ মাভযত ভদয়য পূদফ মই উভস্থত থাকা 

* াধাযণত নমকর কাযদণ আদফদন ফাভতর য় অথফা নফা প্রদান ম্ভফ য়না তা ভফদিলণ কদয েক পূযণ। ভকছু ভফলয় কর ভন্ত্রণারদয়য জন্য একই দফ এফাং ভকছু ভফলয় আরাদা দফ। 
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৪) অক্তবয়মাগ প্রক্ততকায ব্যফস্থানা (GRS) 

লফা প্রাক্তপ্তয়ত অন্তুষ্ট য়র দাক্তেত্বপ্রাপ্ত কভ শকতশায য়ে লমাগায়মাগ েজর তায কাছ লথয়ক ভাধান াওো না লগয়র ক্তনয়নাি দ্ধক্ততয়ত লমাগায়মাগ কয়য আনায ভস্যা অফক্তত করুন: 

 

ক্রক্তভক কখন লমাগায়মাগ কযয়ফন কায য়ে লমাগায়মাগ কযয়ফন লমাগায়মায়গয ঠিকানা 
ক্তনষ্পক্তিয 

ভেীভা 

১ দাক্তেত্বপ্রাপ্ত কভ শকতশা 

ভাধান ক্তদয়ত না াযয়র 

অক্তবয়মাগ ক্তনষ্পক্তি কভ শকতশা 

(অক্তনক) 

নাভ :  ে. লা আম  

পদতব: অতিতরি তচব (প্রলান) 

লপান: +৮৮০২ ৯৫৭৬৬৮৬ 

ইয়ভইর: alams64@yahoo.com 

ওয়েফ: www.grs.gov.bd  

৩০ োয টতদব 

২ 

অক্তবয়মাগ ক্তনষ্পক্তি কভ শকতশা 

ক্তনক্তদ শষ্ট ভয়ে ভাধান 

ক্তদয়ত না াযয়র 

আক্তর কভ শকতশা 

নাভ : ভাফুজা আখতায  

পদতব: তচব 

লপান: +৮৮০২ ৯৫৪০৪৫২ 

ইয়ভইর: sec@msw.gov.bd  

ওয়েফ: www.grs.gov.bd  

২০ কাম শক্তদফ  

৩ 

আক্তর কভ শকতশা ক্তনক্তদ শষ্ট 

ভয়ে ভাধান ক্তদয়ত না 

াযয়র 

ভক্তন্ত্রক্তযলদ ক্তফবায়গয অক্তবয়মাগ 

ব্যফস্থানা লর 

অক্তবয়মাগ গ্রণ লকন্দ্র লগইে-৫, 

ফাংরায়দ ক্তচফারে, ঢাকা 

ওয়েফ: www.grs.gov.bd  

৬০ োয টতদব 
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