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(ে) এ অচিশাখা ের্ততে প্রদত্ত কসবা এবাং কসবা প্রদারনে সম্ভাব্য সময়সীমাাঃ 
 

ক্রচমে 

নম্বে 
কসবা  কসবা গ্রহণোেী  কসবা প্রদারনে 

সময়সীমা 
মন্তব্য 

১. ১ম ও ২য় কেচণে পরদ চনরয়াগ উপযুক্ত প্রাথী ০৪(িাে) মাস প্রর াজয কেরত্র চপএসচসে 

সুপাচেরশে মাধ্যরম 
২. ১ম  কেচণে পরদ পরদান্নচর্ গণপূর্ত অচিদপ্তে/ স্থাপর্য 

অচিদপ্তরেে েম তের্তা 
০২(দুই) মাস প্রর াজয কেরত্র চপএসচসে 

সুপাচেরশে মাধ্যরম 
৩. ১ম  কেচণে পরদ স্থায়ীেেণ স্থাপর্য/গণপূর্ত অচিদপ্তরেে 

েম তের্তা 
১০(দশ) চদন  

৪. কপনশন ও চপআেএল সাংক্রান্ত 

চবষয়াচদ 
স্থাপর্য/গণপূর্ত অচিদপ্তরেে ১ম ও 

২য় কেণীে েম তের্তা 
৩০(চত্রশ) চদন  

৫. োচন্ত চবরনাদন ছুটি ও অন্যান্য ছুটি 

সাংক্রান্ত চবষয়াচদ 
স্থাপর্য /গণপূর্ত অচিদপ্তরেে দপ্তে 

প্রিান এবাং জার্ীয় গৃহায়ন 

ের্ততপে কপ্রষরণ চনরয়াচজর্ 

েম তের্তাবৃন্দ 

০৭(সার্) চদন  

৬. টাইমরেল/চসরলেশন কগ্রড প্রদান গণপূর্ত /স্থাপর্য অচিদপ্তরেে ১ম ও 

২য় কেণীে েম তের্তা। 
৩০(চত্রশ) চদন  

৭. ১ম কেণীে েম তর্তারদে বচহাঃ 

বাাংলারদশ ছুটি মঞ্জুচে 
স্থাপর্য/গণপূর্ত অচিদপ্তে/ জার্ীয় 

গৃহায়ন ের্ততপে কপ্রষরণ চনরয়াচজর্ 

েম তের্তাবৃন্দ 

০৭(সার্) চদন  

৮. চবচসএস (গণপূর্ত) েযাডারেে 

র্ত্ত্বাবিায়ে প্ররেৌশলী ও র্দুর্ধ্ত 

েম তের্তারদে বদলী 

গণপূর্ত অচিদপ্তরেে েম তের্তাবৃন্দ ০৫(পাঁি) চদন গণপূর্ত অচিদপ্তে কথরে প্রস্তাব 

প্রাচপ্ত সারপরে অথবা মন্ত্রণালরয়ে 

চনজস্ব চবরবিনা সারপরে 

৯. ১ম কেচণে েম তের্তারদে চশোছুটি/ 

কপ্রষণ মঞ্জুচে 
গণপূর্ত / স্থাপর্য অচিদপ্তরেে ১ম 

কেণীে েম তের্তাবৃন্দ 
০৭(সার্) চদন  

১০. চবচিন্ন দপ্তে/সাংস্থায় কপ্রষরণ 

পদায়ন 
গণপূর্ত অচিদপ্তে/স্থাপর্য অচিদপ্তরেে 

১ম ও ২য় কেণীে েম তের্তা 
০৫(পাঁি) চদন  

১১. ১ম ও ২য় কেচণে েম তের্তারদে 

চলরয়ন মঞ্জুচে  
গণপূর্ত /স্থাপর্য অচিদপ্তরেে ১ম ও 

২য় কেণীে েম তের্তা 
০৫(পাঁি) চদন  

১২. ১ম কেচণে েম তের্তারদে িােচে 

হরর্ অব্যাহচর্/ইস্তফা 
গণপূর্ত /স্থাপর্য অচিদপ্তরেে ১ম 

কেণীে েম তের্তা।  
৩০(চত্রশ) চদন  

 

 (খ)  কিবা প্রোনকারী কম তকর্তার নাম, পেবী, ক ান নম্বর, ই-কমইল ঠিকানা : 

 

কিবা প্রোনকারী কম তকর্তার নাম পেবী ক ান নম্বর 
 

ইয়মইল 

েনাব কমা:  াসহমুল ইিলাম 

 

উপসচিব 
 

৯৫১২২৬৩ sasa1@mohpw.gov.bd 

 
 

 উরেচখর্ কসবা প্রদারন কোন চফ প্ররদয় নয়। 

 বর্তমারন প্রিচলর্ ‘‘আরগ আসরল আরগ পারবন’’ নীচর্  থা থ অনুসেণ েো হরব।  
(গ)   িংক্ষুব্দ ব্যসির প্রসর্কার প্রোনকারী কর্ততপয়ের নাম, পেবী, ক ান নম্বর, ই-কমইল ঠিকানা : 
 

কিবা প্রোনকারী কম তকর্তার নাম পেবী ক ান নম্বর 
 

ইয়মইল 

েনাব এম বেলুল কসরম কচৌধুরী 

 

অসর্সরি িসচব (প্রশািন) ৯৫৪৫৫১৯ bk.chaudhury@yahoo.com 
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১ 

  

দ্রূর্ ও সনসির্ উন্নর্ কিবা 
 

গণপ্রজার্ন্ত্রী বাাংলারদশ সেোে 

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় 

প্রশাসন শাখা-২ 

www.mohpw.gov.bd 

 

(ক) এ অসিশাখা কর্ততক প্রেত্ত কিবা এবং কিবা প্রোয়নর িম্ভাব্য িময়িীমা 

 

ক্রসমক 

নম্বর 

কিবািমূয়হর সববরণ উপকারয়ভাগী প্রাসথ তর্ সুসবিা 

পাওয়ার িম্ভাব্য  

িময়িীমা 

মন্তব্য 

 

১. ১ম ও ২য় কেণীর পে 

সৃেন 

নগর উন্নয়ন অসিেপ্তর, স্থাপর্য অসিেপ্তর, 

িরকাসর আবািন পসরেপ্তর ও  হাউসেং এন্ড 

সবসডং সরিাচ ত ইনসিটিউর্ 

৪ (চার) মাি েনপ্রশািন মন্ত্রণালয় ও 

অথ ত সবভায়গর অনুয়মােন 

িায়পয়ে 

২. ১ম ও ২য় কেণীর পয়ে 

সনয়য়ায়গর ছাড়পত্র  

নগর উন্নয়ন অসিেপ্তর, স্থাপর্য অসিেপ্তর, 

িরকাসর আবািন পসরেপ্তর ও  হাউসেং এন্ড 

সবসডং সরিাচ ত ইনসিটিউর্ 

৩ (সর্ন) মাি েনপ্রশািন মন্ত্রণালয় ও 

অথ ত সবভায়গর অনুয়মােন 

িায়পয়ে 

৩. ৩য় ও ৪থ ত কেণীর পে 

সৃেন 

গণপূর্ত অসিেপ্তর, নগর উন্নয়ন অসিেপ্তর, 

স্থাপর্য অসিেপ্তর, িরকাসর আবািন পসরেপ্তর 

ও  হাউসেং এন্ড সবসডং সরিাচ ত ইনসিটিউর্ 

৪ (চার) মাি েনপ্রশািন মন্ত্রণালয় ও 

অথ ত সবভায়গর অনুয়মােন 

িায়পয়ে 

৪. ৩য় ও ৪থ ত কেণী পয়ে 

সনয়য়ায়গর ছাড়পত্র 

গণপূর্ত অসিেপ্তর, নগর উন্নয়ন অসিেপ্তর, 

স্থাপর্য অসিেপ্তর, িরকাসর আবািন পসরেপ্তর 

ও  হাউসেং এন্ড সবসডং সরিাচ ত ইনসিটিউর্ 

১ (এক) মাি েনপ্রশািন মন্ত্রণালয় ও 

অথ ত সবভায়গর অনুয়মােন 

িায়পয়ে 

৫. ১ম ও ২য় কেণীর পয়ে 

স্থায়ীকরণ 

নগর উন্নয়ন অসিেপ্তর, িরকাসর আবািন 

পসরেপ্তর ও  হাউসেং এন্ড সবসডং সরিাচ ত 

ইনসিটিউর্ 

১ (এক) মাি েনপ্রশািন মন্ত্রণালয় ও 

অথ ত সবভায়গর অনুয়মােন 

িায়পয়ে 

৬. ৩য় ও ৪থ ত কেণী পয়ে 

স্থায়ীকরণ 

গণপূর্ত অসিেপ্তর, নগর উন্নয়ন অসিেপ্তর, 

স্থাপর্য অসিেপ্তর, িরকাসর আবািন পসরেপ্তর 

ও  হাউসেং এন্ড সবসডং সরিাচ ত ইনসিটিউর্ 

১ (এক) মাি েনপ্রশািন মন্ত্রণালয় ও 

অথ ত সবভায়গর অনুয়মােন 

িায়পয়ে 

৭. ১ম ও ২য় কেণীর 

কম তকর্তায়ের সিয়লকশন 

কেি ও র্াইময়েল প্রোন 

নগর উন্নয়ন অসিেপ্তর, িরকাসর আবািন 

পসরেপ্তর ও  হাউসেং এন্ড সবসডং সরিাচ ত 

ইনসিটিউর্ 

১ (এক) মাি  

৮. কম তকর্তা/কম তচারীয়ের 

কবর্ন ববষম্য দূরীকরণ 

গণপূর্ত অসিেপ্তর, নগর উন্নয়ন অসিেপ্তর, 

স্থাপর্য অসিেপ্তর, িরকাসর আবািন পসরেপ্তর 

ও  হাউসেং এন্ড সবসডং সরিাচ ত ইনসিটিউর্  

২(দুই)মাি েনপ্রশািন মন্ত্রণালয় ও 

অথ ত সবভায়গর অনুয়মােন 

িায়পয়ে 

৯. সনয়য়াগ/সনব তাচন 

কসমটিয়র্ প্রসর্সনসি 

ময়নানয়ন 

গণপূর্ত অসিেপ্তর, নগর উন্নয়ন অসিেপ্তর, 

স্থাপর্য অসিেপ্তর, োর্ীয় গৃহায়ন কর্ততপে, 

িরকাসর আবািন পসরেপ্তর ও  হাউসেং এন্ড 

সবসডং সরিাচ ত ইনসিটিউর্  

১৫ (পয়নর) সেন  

১০. টিওএন্ডইয়র্ 

অন্তর্ভ তিকরণ 

গণপূর্ত অসিেপ্তর, নগর উন্নয়ন অসিেপ্তর, 

স্থাপর্য অসিেপ্তর, িরকাসর আবািন পসরেপ্তর 

ও  হাউসেং এন্ড সবসডং সরিাচ ত ইনসিটিউর্  

৩(সর্ন) মাি েনপ্রশািন মন্ত্রণালয় ও 

অথ ত সবভায়গর অনুয়মােন 

িায়পয়ে 

১১. কম তকর্তা/কম তচারীয়ের 

গৃহসনম তাণ ঋণ মওকু  

গণপূর্ত অসিেপ্তর, নগর উন্নয়ন অসিেপ্তর, 

স্থাপর্য অসিেপ্র্র, িরকাসর আবািন 

পসরেপ্তর ও  হাউসেং এন্ড সবসডং সরিাচ ত 

ইনসিটিউর্  

২(দুই) মাি অথ ত সবভায়গর অনুয়মােন 

িায়পয়ে 

১২. কম তকর্তা/কম তচারীয়ের 

মৃত্যযেসনর্ কারয়ণ 

আসথ তক অনুোন এবং 

ত্রাণ র্হসবল হয়র্ 

আসথ তক িাহায্য 

গণপূর্ত অসিেপ্তর, নগর উন্নয়ন অসিেপ্তর, 

স্থাপর্য অসিেপ্র্র, িরকাসর আবািন 

পসরেপ্তর ও  হাউসেং এন্ড সবসডং সরিাচ ত 

ইনসিটিউর্  

১৫ (পয়নর) সেন িংসিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং 

প্রিানমন্ত্রীর কার্ তালয়য় 

কপ্ররণ 

১৩. কম তকর্তায়ের সবয়েশ 

প্রসশেণ, সশো ছুটি ও 

সলয়য়ন মঞ্জুসর, 

গণপূর্ত অসিেপ্তর, নগর উন্নয়ন অসিেপ্তর, 

স্থাপর্য অসিেপ্তর, িরকাসর আবািন পসরেপ্তর 

ও  হাউসেং এন্ড সবসডং সরিাচ ত ইনসিটিউর্  

৭ (িার্) সেন  



বসহ:বাংলায়েশ ছুটি 

২ 

 (খ)  কিবা প্রোনকারী কম তকর্তার নাম, পেবী, ক ান নম্বর, ই-কমইল ঠিকানা : 

 

কিবা প্রোনকারী কম তকর্তার নাম পেবী ক ান নম্বর 
 

ইয়মইল 

েনাব খন্দকার ময়নায়ার কমায়শ তে 

 

সিসনয়র িহকারী িসচব ৯৫৬২৩৬৩ sasa2@mohpw.gov.bd 

 

(গ)   িংক্ষুব্দ ব্যসির প্রসর্কার প্রোনকারী কর্ততপয়ের নাম, পেবী, ক ান নম্বর, ই-কমইল ঠিকানা : 

 

কিবা প্রোনকারী কম তকর্তার নাম পেবী ক ান নম্বর 
 

ইয়মইল 

েনাব এম বেলুল কসরম কচৌধুরী 

 

অসর্সরি িসচব (প্রশািন) ৯৫৪৫৫১৯ bk.chaudhury@yahoo.com 

 

 

*উসিসখর্ কিবা প্রোয়ন ককান স  প্রয়েয় নয় । 

*বর্তমায়ন প্রচসলর্ ‘আয়গ আিয়ল আয়গ পায়বন’ নীসর্ র্থার্থ অনিরণ করা হয়ব । 
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৩ 



গণপ্রজার্ন্ত্রী বাাংলারদশ সেোে 

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় 

প্রশাসন-৩ অচিশাখা 
www.mohpw.gov.bd 

 

এ অচিশাখা ের্ততে প্রদত্ত কসবা এবাং কসবা প্রদারনে সম্ভাব্য সময়সীমাাঃ 
 

ক্রচমে 

নাং 

কসবাসমূরহে চববেণ উপোেরিাগী প্রাচথ তর্ সুচবিা পাওয়াে সম্ভাব্য 

সময়সীমা 

মন্তব্য 

০১। মন্ত্রণালয়য়র িাংগঠসনক কাঠায়মা গঠন ও পুন:গঠন, পে 

সৃেন ও সবয়লাপ, প্রশািসনক ও আসথ তক েমর্া অপ তণ প্রণয়ন 

এ মন্ত্রণালরয়ে েম তের্তা/ েম তিােী ০১(এে) মাস  

০২। মন্ত্রণালয়য়র সবসভন্ন শাখার কার্ তবণ্টন, শাখা পুন:গঠন এ মন্ত্রণালরয়ে েম তের্তা/ েম তিােী কর্ততপয়ের সনয়ে তশনা অনুর্ায়ী  

০৩। ২য়, ৩য় ও ৪থ ত কেণীে পরদ চনরয়াগ/পরদান্নচর্ উপযুক্ত প্রাথী ০৪ (িাে) মাস  

০৪। ২য়, ৩য় ও ৪থ ত কেণীে পরদ স্থায়ীেেণ/সনয়সমর্করণ এ মন্ত্রণালরয়ে েম তের্তা/েম তিােী ০১(এে) মাস  

০৫। কম তকর্তা/কম তচারীয়ের বেলী/পোয়ন এ মন্ত্রণালরয়ে েম তের্তা/ েম তিােী কর্ততপয়ের সনয়ে তশনা অনুর্ায়ী  

০৬। কপনশন ও চপআেএল সাংক্রান্ত চবষয়াচদ মন্ত্রণালরয়ে ১ম,২য়,৩য় ও ৪থ ত 

কেণীে েম তের্তা/েম তিােী 

০১(এে) মাস  

০৭। সবয়েয়শ চাকুসর িংক্রান্ত েনপ্রশািন মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য 

মন্ত্রণালয়য়র সবজ্ঞসপ্ত প্রসক্রয়াকরণ 

মন্ত্রণালরয়ে েম তের্তা/েম তিােী পত্র প্রাসপ্তর ০৩(সর্ন) 

সেয়নর ময়ে 

 

০৮। গুরুত্বপূণ ত িরকাসর আয়েশ/পসরপত্র স্মারক ইর্যাসের 

অনুসলসপ অোয়ণ/সবর্রণ 

মন্ত্রণালরয়ে েম তের্তা/েম তিােী পত্র প্রাসপ্তর ০৩(সর্ন) 

সেয়নর ময়ে 

 

০৯। েম তের্তা/েম তিােীরদে চজচপ ফান্ড, েল্যাণ র্হচবল এবাং 

কপনশন প্রযাচ্যযইটি সাংক্রান্ত চবষয়াচদ 

মন্ত্রণালরয়ে েম তের্তা/েম তিােী ০৭ (সার্) চদন  

১০। সািােণ িচবষ্য র্হচবরল জমাকৃর্ টাো চূড়ান্ত উরত্তালন 

সাংক্রান্ত চবষয়াচদ 

অবসেপ্রাপ্ত েম তের্তা/েম তিােী ০৭ (সার্) চদন  

১১। োচন্ত চবরনাদন ছুটি ও অন্যান্য ছুটি সাংক্রান্ত চবষয়াচদ।  মন্ত্রণালরয়ে েম তের্তা/েম তিােী ০৭ (সার্) চদন  

১২। বাচষ তে কবর্ন বৃচি (ইনচক্ররমন্ট) এ মন্ত্রণালরয়ে ৩য় ও ৪থ ত কেণীে 

েম তিােী 

০৩(চর্ন) চদন  

১৩। চাকুসর বসহ ও ব্যসিগর্ নসথ রেণায়বেণ ও হালনাগােকরণ এ মন্ত্রণালরয়ে েম তের্তা/েম তিােী ০৭ (সার্) চদন  

১৪। অবমুচক্ত, অিযন্তেীণ পদায়ন ও প্রচশেণ মন্ত্রণালরয়ে ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪থ ত 

কেণীে েম তের্তা/েম তিােী 

০৩(চর্ন) চদন  

১৫। টাইমরেল/চসরলেশন কগ্রড/িারীেী স্থায়ীেেণ/ 

চনয়চমর্েেণ 

এ মন্ত্রণালরয়ে ১ম কেণীে নন-

েযাডাে, ২য়,৩য় ও ৪থ ত কেণীে 

েম তের্তা/েম তিােী 

০১(এে) মাস  

১৬। মন্ত্রণালরয়ে েম তের্তা/ েম তিােীরদে কবর্ন চনি তােণ ও 

সমর্ােেণ, উন্নচর্েেণ ইর্যাচদ 

মন্ত্রণালরয়ে সেল েম তিােীবৃন্দ ০৭ (সার্) চদন 

প্ররয়াজনীয় োগজপত্র 

প্রাচপ্ত সারপরে। 

 

১৭। ওসমানী স্মৃচর্ চমলনায়র্ন এবাং বঙ্গবন্ধু আন্তজতাচর্ে 

সরেলন কেন্দ্র বোদ্দ 

চবচিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তে/সাংস্থা ও 

চবরশষরেরত্র ব্যচক্ত প্রচর্ষ্ঠান 

০৩(চর্ন) চদন  

১৮। ঢাো মহানগেীরর্ অবচস্থর্ চবচিন্ন পােত/মারঠে ব্যবহাে 

অনুমচর্ প্রদান।  

চবচিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তে /সাংস্থা/ 

ব্যচক্ত/প্রচর্ষ্ঠান 

০৩(চর্ন) চদন  

১৯। িসচবালয়য়র অভযন্তয়র অবসস্থর্ অস িাি ত কযাসিন ইোরা 

প্রোন 

দেপরত্রে অাংশগ্রহনোেী প্রচর্ষ্ঠান দেপরত্র উরেচখর্ 

সময়ানু াচয় চবষয়টি 

চনম্পচত্ত েো হয়। 

 

২০। মাচসে ো তাবলী, বাচষ তে ো তাবলীে প্রচর্রবদন মচন্ত্রপচেষদ 

চবিারগ কপ্রেণ 

মচন্ত্রপচেষদ চবিাগ ০৩(চর্ন) চদন  

২১। কজলা প্রশাসে সরেলরন গৃহীর্ চসিারন্তে বাস্তবায়ন অগ্রগচর্ 

প্রচর্রবদন কপ্রেণ 

মচন্ত্রপচেষদ চবিাগ ০৩(চর্ন) চদন  

২২। চবচিন্ন মন্ত্রণালরয় অনুরষ্ঠয় সিায় অাংশগ্রহরণে জন্য 

প্রচর্চনচি মরনানয়ন 

চবচিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তে/ সাংস্থা ০৩(চর্ন) চদন  

২৩। জার্ীয় সাংসদ ো তাবলীরর্ অাংশগ্রহরণে জন্য োউচিল 

অচফসাে মরনানয়ন 

মন্ত্রণালরয়ে েম তের্তা/েম তিােী ০১ (এে) চদন  

২৪। জার্ীয় সাংসদ অচিরবশরনে জন্য প্ররবশ পত্র সাংগ্রহ মন্ত্রণালরয়ে েম তের্তা/েম তিােী ০১ (এে) চদন  

২৫। প্রাচিোে প্রাপ্ত েম তের্তারদে প্ররটােল এবাং চি.আই.চপ 

লাউঞ্জ ব্যবহারে প্ররয়াজনীয় ব্যবস্থা েো 

চিআইচপ লাউঞ্জ প্রাচিোে প্রাপ্ত 

েম তের্তা 

র্াৎেচণে  

৪ 



২৬। মন্ত্রণালরয়ে েম তের্তা/েম তিােীরদে এবাং আওর্ািীন 

দপ্তে/সাংস্থাে প্রিান ও সাংচিষ্ট েম তের্তারদে সচিবালরয় 

প্ররবরশে প্ররবশপত্র সাংগ্রহ 

মন্ত্রণালরয়ে েম তের্তা/েম তিােী 

এবাং মন্ত্রণালরয়ে আওর্ািীন 

দপ্তে/সাংস্থাে প্রিান ও সাংচিষ্ট 

েম তের্তা 

০৩(চর্ন) চদন  

২৭। চনরয়াগ/চনব তািন েচমটিরর্ প্রচর্চনচি কপ্রেণ চবচিন্ন মন্ত্রণালয়/চবিাগ ও 

অিীনস্থ সাংস্থা 

০৩(চর্ন) চদন  

২৮। এ মন্ত্রণালরয়ে কোটাভুক্ত এ, চব ও চস কেণীে বাসাসমূহ 

বোদ্দ, চবেল্প বোদ্দ, বদলী বোদ্দ, বোদ্দ বাচর্ল ও 

অচর্চেক্ত সময় বসবারসে অনুমচর্ প্রদান 

মন্ত্রণালরয়ে েম তিােী এবাং 

আওর্ািীন দপ্তে/অচিদপ্তরেে 

েম তিােী 

০১ (এে) মাস  

২৯। গৃহচনম তাণ/গৃহরমোমর্/রমাটে সাইরেল/ 

েচম্পউটাে/বাইসাইরেল অগ্রীম মঞ্জুেী 

 মন্ত্রণালরয়ে ২য়,৩য় ও ৪থ ত 

কেণীে েম তের্তা/েম তিােী এবাং 

অচিদপ্তে/পচেদপ্তরেে েম তিােী 

০১(এে) মাস  

৩০। কেশনােী অচফস কথরে দ্রব্যাচদ সাংগ্রহ ও চবর্েণ মাননীয় মন্ত্রীে দপ্তে হরর্ শুরু 

েরে প্ররর্যেটি শাখা/অচিশাখা 

০৭ (সার্) চদন 

 

 

৩১। মন্ত্রণালয়য়র িংগঠন ও িরঞ্জাম র্াসলকা (টিওএন্ডই) 

প্রণয়ন/পসরবর্তন/পসরবি তন িংক্রান্ত সবষয়াসে  

মন্ত্রণালরয়ে েম তের্তা/ েম তিােী ০১ (এে) মাস 

 

 

৩২। কেশনােী দ্রব্যাচদ ক্ররয়ে চবষরয় কটন্ডাে েচমটিে সিাে 

সদস্য-সচিব চহরসরব ো তাচদ সম্পাদন ও ক্রয়কৃর্ দ্রব্যাচদে 

আচথ তে চবচি অনুসেণপূব তে চবল পচেরশাি 

দেপরত্রে অাংশগ্রহনোেী প্রচর্ষ্ঠান দেপরত্র উরেচখর্ 

সময়ানু াচয় চবষয়টি 

চনম্পচত্ত েো হয়।  

 

৩৩।  মন্ত্রণালরয়ে জন্য গাচড় ক্রয়, প্রশাসচনে গাড়ী ও সাব তেচনে 

গাড়ীরর্ জ্বালানী প্রদান। চবল পচেরশাি এবাং গাচড় কমোমর্ 

ও সাংেেণ 

মন্ত্রণালরয়ে সেল েম তের্তা ১৫ (পরনে)চদন  

৩৪।  মন্ত্রণালরয়ে েম তের্তা/েম তিােীগরণে দাপ্তচেে স্থান বন্টন 

েো 

মন্ত্রণালরয়ে েম তের্তা/ েম তিােী ২৪ ঘন্টা-৩০ চদন  

৩৫। এ মন্ত্রণালরয়ে অন্যান্য আনুসাাংচগে খারর্, কটচলরফান 

খারর্,চপআেএল খারর্ অচডট আপচত্ত চনষ্পচত্তেেণ 

মন্ত্রণালরয়ে সেল শাখা/ 

অচিশাখা 

আচথ তে বছরেে কশরষ 

সময়ানু াচয় হয়। 

 

৩৬। প্রাপ্যর্া অনু ায়ী  মন্ত্রণালরয়ে ৪থ ত কেণীে েম তিােীরদে সাজ 

কপাষাে (শীর্োলীন ও  গ্রীষ্মোলীন) ক্রয় ও সেবোরহে 

ব্যবস্থা েো 

মন্ত্রণালরয়ে সেল ৪থ ত কেণীে 

েম তিােী 

প্রাচপ্তে ক াগ্যর্া অজতরনে 

পে কথরে ১৫-৩০ চদন। 

 

৩৭।  মন্ত্রণালরয় েম তের্তাগণ ের্ততে ব্যবহৃর্  ানবাহন ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালরয়ে েম তের্তা ০১ (এে) চদন  

৩৮। মন্ত্রণালরয় েম তের্ েম তের্তাগরণে ব্যচক্তগর্ ব্যবহারেে জন্য 

চবচি কমার্ারবে গাচড় বন্টন ও চবল প্র্তুতর্ েরে আদায় 

েেণ 

মন্ত্রণালরয়ে সেল েম তের্তা চবল প্রদান র্াৎেচণে। 

চবল আদায় মাস কশরষ 

 

৩৯। মন্ত্রণালরয়ে চবচিন্ন চিঠিপত্র গ্রহণ এবাং চবর্েণ চবচিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তে/ সাংস্থা/ 

ব্যচক্ত/প্রচর্ষ্ঠান 

০১ (এে) চদন  

৪০। লাইরেচেরর্ সাংেচের্ চবচিন্ন বই/রগরজট/ পত্র-

পচত্রো/ম্যাগাচজন/জান তাল সদস্যরদে িাচহদানু ায়ী 

মন্ত্রণালরয় েম তের্ 

েম তের্তা/েম তিােীবৃন্দ 

০১ চদন।  

৪১। েম তের্তা/েম তিােীরদে দাপ্তচেে জ্ঞান ও দের্া বৃচিে জন্য 

নতুন বই/ম্যাগাচজন জান তাল সাংগ্রহ েো 

ঐ প্রচর্ বছে ৩০ জুরনে 

মরধ্য 

 

 

(খ)  কিবা প্রোনকারী কম তকর্তার নাম, পেবী, ক ান নম্বর, ই-কমইল ঠিকানা : 

 

কিবা প্রোনকারী কম তকর্তার নাম পেবী ক ান নম্বর 
 

ইয়মইল 

জনাব আব্দুল আলীম খান 

 

উপসচিব 

 

৯৫১২২৩১ 

কমাবাইলাঃ ০১৭১৫২৫৮১৬৮ 

sasd@mohpw.gov.bd 

 
 

 (গ) সাংক্ষুি ব্যচক্তে প্রচর্োে প্রদানোেী ের্ততপরেে নাম, পদবী, কফান নম্বে, ই-কমইল ঠিোনা 

কিবা প্রোনকারী কম তকর্তার নাম পেবী ক ান নম্বর 
 

ইয়মইল 

জনাব েহমর্ উোহ্ কমাাঃ 

দস্তগীে,এনচডচস 

 

যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন) 
 

৯৫৪০৫২৪  

কমাবাইলাঃ   ০১৮১-৯৯৮৫৬৬০ 

 

rmdastagir@yahoo.com 
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গণপ্রজর্ন্ত্রী বাাংলারদশ সেোে 

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় 

 বারজট অচিশাখা 
 

(ক) এ শাখা ের্ততে প্রদত্ত কসবা এবাং কসবা প্রদারনে সম্ভাব্য সময়সীমা: 
 

ক্রচমে কসবা কসবা গ্রহণোরী কসবা প্রদারনে সময়সীমা মন্তব্য 
১. মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালরয়ে  অিীনস্থ দপ্তে 

সাংস্থাে মধ্যরময়াচদ বারজট প্রণয়ন েো 
মন্ত্রণালয় এবাং মন্ত্রণালরয়ে 

অিীন  দপ্তে, সাংস্থা 
অথ ত মন্ত্রণালয় ের্ততে চনি তাচের্ 

সমরয় (বারজট পচেপত্র ১ ও 

২) 

 

 

২. বারজরটে অথ ত চবিাজন েো মন্ত্রণালয় এবাং মন্ত্রণালরয়ে 

অিীন  দপ্তে, সাংস্থা 
অথ ত মন্ত্রণালয় ের্ততে চনি তাচের্ 

সমরয় (বারজট পচেপত্র ১ ও ২ 

অনুসারে) 

 

৩. অথ ত ছাড় েেণ মন্ত্রণালয় এবাং মন্ত্রণালরয়ে 

অিীন  দপ্তে, সাংস্থা 
৫ েম তচদবরস মরধ্য পুরো অথ ত বৎসে (প্রস্তাব 

প্রাচপ্তে পে অথ ত 

চবিারগে সেচর্ প্রাচপ্ত 

সাকপয়ে) 

৪. বারজট বাস্তবায়ন পচেেল্পনা প্রণয়ন মন্ত্রণালয় এবাং মন্ত্রণালরয়ে 

অিীন  দপ্তে, সাংস্থা 
০৩ মাি  

৫. বারজট কঘাচষর্ ো তক্রম বাস্তবায়ন 

র্দােচে 
মন্ত্রণালয় এবাং মন্ত্রণালরয়ে 

অিীন  দপ্তে, সাংস্থা 
০৩ মাি  

৬. েম তসূচি ও কথারেে প্রস্তাব অথ ত 

মন্ত্রণালরয় কপ্রেণ েো 
গণপূর্ত অচিদপ্তে ৫ েম তচদবরসে মরধ্য প্রস্তাব প্রাচপ্তে পে অথ ত 

চবিারগে সেচর্ প্রাচপ্ত 

সাকপয়ে 

৭. চবএমচস এবাং চবডসিউচজে সিা 

অনুষ্ঠান েো 
মন্ত্রণালয় এবাং মন্ত্রণালরয়ে 

অিীন  দপ্তে, সাংস্থা 
৩ মাস পে এবাং প্ররয়াজন 

অনু ায়ী র্াৎেচণে িারব 
 

৮. গাচড়, িবন ও পচের্যক্ত মালামাল অরেরজা 

কঘাষণা এবাং উন্নয়ন োরজে জন্য অবোঠারমা 

অপসােরণে অনুমচর্ প্রদান েো 

মন্ত্রণালয় এবাং মন্ত্রণালরয়ে 

অিীন  দপ্তে, সাংস্থা 
৪ মাস পে এবাং প্ররয়াজন 

অনু ায়ী র্াৎেচণেিারব 
 

৯. ঝরড় কিরঙ্গ পড়া গাছ অপসােরণে 

অনুমচর্ প্রদান েো 
মন্ত্রণালয় এবাং মন্ত্রণালরয়ে 

অিীন  দপ্তে, সাংস্থা 
১৫ েম তচদবরসে মরধ্য  

১০. মন্ত্রণালয় ও এে অচিদপ্তেসমূরহে 

কেচপআই চনি তােণ েো 
মন্ত্রণালয় এবাং মন্ত্রণালরয়ে 

অিীন  দপ্তে, সাংস্থা 
অথ ত মন্ত্রণালরয়ে চনরদ তশনা 

অনু ায়ী চনি তাচের্  সমরয়ে মরধ্য 
 

 
১১. নন-ট্যাক্স কেচিচনউ এে কেট চনি তােণ ও 

সমন্বয় েেণ 
মন্ত্রণালয় এবাং মন্ত্রণালরয়ে 

অিীন  দপ্তে, সাংস্থা 
প্রস্তাব প্রাচপ্তে ১৫ েম তচদবরসে মরধ্য 

এবাং মাচসে চিচত্তরর্ সমন্বয় েো হয় 
 

১২. মন্ত্রণালয় সাংসিষ্ট বাচষ তে বারজট 

বক্তৃর্া প্রণয়ন 
মন্ত্রণালয় এবাং মন্ত্রণালরয়ে 

অিীন  দপ্তে, সাংস্থা 
চনচদ তষ্ট সমরয় বৎসরে এে বাে  

 

 কসবা গ্রহণ/প্রদারনে জন্য অনুসেণীয় আরদশ/পচেপত্র/চবজ্ঞচপ্ত/নীচর্মালা/চবচি-চবিান: 
 

ক্রচমে নাং কসবা অনুসেণীয় আরদশ/পচেপত্র/চবজ্ঞচপ্ত/নীচর্মালা/চবচি-চবিান 
১. বারজট পচেপত্র ১ মধ্য কময়াচদ বারজট প্রণয়ন সাংক্রান্ত চনরদ তশনা; 
২. বারজট পচেপত্র ২ মধ্য কময়াচদ বারজট প্রণয়ন সাংক্রান্ত চনরদ তশনা ও সময় সীমা; 
৩. বাৎসচেে বারজট (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন) মন্ত্রণালয় এবাং মন্ত্রণালরয়ে অিীনস্থ  দপ্তে, সাংস্থাে বাৎসচেে বারজরটে 

বোদ্দ চববেণী; 
৪. সম্পূেে মঞ্জুচে ও বোদ্দ দাবী(উন্নয়ন ও 

অনুন্নয়ন) 
মন্ত্রণালয় এবাং মন্ত্রণালরয়ে অিীনস্থ  দপ্তে, সাংস্থাে বাৎসচেে সাংরশাচির্ 

বারজরটে বোদ্দ চববেণী; 
৫. বাচষ তে উন্নয়ন পচেেল্পনা বাচষ তে উন্নয়ন পচেেল্পনা সম্পচেতর্ চনরদ তশনা; 
৬. ষষ্ঠ পঞ্চ বাচষ তেী পচেেল্পনা কদরশে সাচব তে পঞ্চ বাচষ তেী  উন্নয়ন পচেেল্পনা; 
৭. উন্নয়ন পচেেল্পনা গ্রহণ সাংক্রান্ত পচেপত্র উন্নয়ন পচেেল্পনা প্রণয়ন, গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সাংক্রান্ত চনরদ তশনা। 

 

 আরদশ/পচেপত্র/চবজ্ঞচপ্ত/নীচর্মালা/চবচি-চবিান এে েচপ বারজট অচিশাখাে অচফস সহোচে োম েচম্পউটাে মুদ্রােচেে এে 

োরছ পাওয়া  ারব। 

৬ 

 

 



(খ)  কিবা প্রোনকারী কম তকর্তার নাম, পেবী, ক ান নম্বর, ই-কমইল ঠিকানা : 

 

কিবা প্রোনকারী কম তকর্তার নাম পেবী ক ান নম্বর 
 

ইয়মইল 

েনাব কমাাঃ মচনরুল হুদা 
 

উপসচিব 

 

৯৫৫৭৪৬০ monirul5901@yahoo.com 

 
 

(গ) সাংক্ষুি ব্যচক্তে প্রচর্োে প্রদানোেী ের্ততপরেে নাম, পদবী, কফান নম্বে, ই-কমইল ঠিোনা 

 

কিবা প্রোনকারী কম তকর্তার নাম পেবী ক ান নম্বর 
 

ইয়মইল 

েনাব এম বেলুল কসরম কচৌধুরী অসর্সরি িসচব (প্রশািন) ৯৫৪৫৫১৯ bk.chaudhury@yahoo.com 
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গণপ্রজার্ন্ত্রী বাাংলারদশ সেোে 
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় 

প্রশাসন শাখা-৫। 
www.mohpw.gov.bd. 

 

(ক) এ অসিশাখা কর্ততক প্রেত্ত কিবা এবং কিবা প্রোয়নর িম্ভাব্য িময়িীমা 

 

ক্রাঃ 

নাং 

কসবা সমূরহে 

চববেণ 

কসবা প্রর্যাশী প্রচর্ষ্ঠানসমূহ প্রাচথ তর্ সুচবিা পাওয়াে সম্ভব্য সময়সীমা 

১। ১ম কেনীে 

েম তের্তাে চবিাগীয় 

মামলা রুজুেেণ। 

(১) গণপূর্ত অচিদপ্তে 

(২) োজিানী উন্নয়ন ের্ততপে 

(৩) িট্টগ্রাম উন্নয়ন ের্ততপে 

(৪) খুলনা উন্নয়ন ের্ততপে 

(৫) োজশাহী উন্নয়ন ের্ততপে 

(৬) জার্ীয় গৃহায়ন ের্ততপে 

(৭) স্থাপর্য অচিদপ্তে 

(৮) নগে উন্নয়ন অচিদপ্তে 

(৯) সেোেী আবাসন পচেদপ্তে 

 (১০) অিযন্তেীণ চনেীো পচেদপ্তে 

(১১) এইি.চব.আে.আই 

(ে)  পত্র প্রাচপ্তে ০৩(চর্ন) চদরনে মরধ্য নচথরর্ উপস্থাপন। 

(খ)  

 

 

 অচির াগনামা ও অচির াগচববেণী স্বােরেে পে 

স্থায়ী ও বর্তমান ঠিোনায় ০৩(চর্ন) চদরনে মরধ্য 

কপ্রেণ। জবাব পাওয়াে ০৩(চর্ন) চদরনে মরধ্য 

(গ)  

 

 

 নচথরর্ অনুরমাদরনে পে ০৩(চর্ন) চদরনে মরধ্য 

র্দন্ত েম তের্তা চনরয়াগ। র্দন্ত প্রচর্রবদন পাওয়াে পে 

০৩(চর্ন) চদরনে মরধ্য নচথ উপস্থাপন।  

(ঙ)  

 

অনুরমাদরনে ০৩(চর্ন) চদরনে মরধ্য চির্ীয় োেণ 

দশ তরনা কনাটিশ  কপ্রেণ।  

(ি)  

 

 

চির্ীয় োেণ দশ তরনা জবাব পাওয়া/  না পাওয়া কগরল 

চপ এস চসে মর্ামর্ প্রদারনে জন্য ০৩(চর্ন) চদরনে 

পত্র কপ্রেণ।   

(ছ) 

 

 

চপ এস চসে মর্ামর্ পাওয়াে পে শাচস্ত প্রদারনে 

লরেয উপস্থাচপর্ নচথ অনুরমাচদর্ হরল ০৭(সার্) 

চদরনে মরধ্য মাননীয় প্রিানমন্ত্রীে মাধ্যরম োষ্ট্রপচর্ে 

চনেট সাে সাংরেপ কপ্রেণ ।  

(জ)  

  

সাে-সাংরেপ কফেৎ পাওয়াে ০৩(চর্ন) চদরনে মরধ্য 

প্রজ্ঞাপন জােী।   

২। মন্ত্রণালরয়ে অিীনস্থ 

দপ্তে/সাংস্থাসমূরহে 

১ম কেনী ও ২য় 

কেনীে েম তের্তারদে 

শৃঙ্খলা মূলে 

প্রচর্রবদন কপ্রেন 

 পত্র প্রাচপ্তে ০৭(সার্) চদরনে মরধ্য চনষ্পচত্ত েো হয়। 

৩। মন্ত্রণালরয়ে অিীনস্থ 

দপ্তে/সাংস্থাসমূরহে ১ম 

কেনী ও ২য় কেনীে 

েম তের্তারদে চবরুরি 

আনীর্ অচির াগ 

সাংক্রান্ত পত্র 

(ে)  

 

 

 

পত্র প্রাচপ্তে ০৭(সার্) চদরনে মরধ্য স্ব-স্ব সাংস্থা 

প্রিারনে চনেট র্দন্ত প্রচর্রবদন কপ্রেণ েোে জন্য পত্র 

কপ্রেণ েো হয়।  

র্দন্ত প্রচর্রবদন পাওয়া কগরল ৩০ চদরনে 

(খ)   মরধ্য চনষ্পচত্ত েো হয়। 

৪। আপীল আরবদন/ 

চেচিউ আরবদন 

 পত্র প্রাচপ্তে ০৩(চর্ন) চদরনে মরধ্য নচথরর্ উপস্থাপন।  

 (খ)  কিবা প্রোনকারী কম তকর্তার নাম, পেবী, ক ান নম্বর, ই-কমইল ঠিকানা : 

 

কিবা প্রোনকারী কম তকর্তার নাম পেবী ক ান নম্বর 
 

ইয়মইল 

কমাাঃ জালাল উচদ্দন সহোেী সচিব কফান-৯৫৬৯০০৬ 

কমাবাইল-০১৮১৭-০৭৯৫৩৪ 

sas-5@gmail.com 

 
 

(গ) সাংক্ষুি ব্যচক্তে প্রচর্োে প্রদানোেী ের্ততপরেে নাম, পদবী, কফান নম্বে, ই-কমইল ঠিোনা 

কিবা প্রোনকারী কম তকর্তার নাম পেবী ক ান নম্বর 
 

ইয়মইল 

জনাব েহমর্ উোহ্ কমা: 

দস্তগীে এনচডচস 

যুগ্মসচিব কফান-৯৫৪০৫২৪ 

কমাবাইল-০১৮১৯৯৮৫৬৬০ 

rmdastagir@yahoo.com 

dsa1@mohpw.gov.bd 
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গণপ্রোর্ন্ত্রী বাংলায়েশ িরকার 

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়  

প্রশািন শাখা-৬ 

(ক) শাখা কর্ততক প্রেত্ত কিবা এবং কিবা প্রোয়নর িম্ভাব্য িময়িীমা 

 

নং কর্ িকল কেয়ত্র কিবা প্রোন করা হয় কিবা েহণকারী কমার্ 

কার্ তসেবি 

মন্তব্য 

১। রােিানী উন্নয়ন কর্ততপে, চট্টোম উন্নয়ন 

কর্ততপে, ুললনা উন্নয়ন কর্ততপে ও রােশাহী 

উন্নয়ন কর্ততপে-এর আওর্ািীন প্লর্ বরাদ্দ 

নীসর্মালা অনুয়মােন 

িংসিষ্ট উন্নয়ন 

কর্ততপে 

- প্রয়য়ােন অনুর্ায়ী 

২। িংরসের্ ককার্ায় প্লর্ বরায়দ্দর সনয়ে তশনা নীসর্মালায় বসণ তর্ 

সবসভন্ন কযার্াগরীর 

আয়বেনকারী 

৩০ কার্ ত 

সেবি 

 

৩। রােিানী উন্নয়ন কর্ততপে, চট্টোম উন্নয়ন 

কর্ততপে, ুললনা উন্নয়ন কর্ততপে ও রােশাহী 

উন্নয়ন কর্ততপে-এর সনয়য়াগ সবসি 

অনুয়মােন, পে সৃেন ইর্যাসে 

িংসিষ্ট কর্ততপে ০৩ মাি প্রস্তাব প্রাসপ্ত িায়পয়ে েনপ্রশািন মন্ত্রণালয়, 

অথ ত মন্ত্রণালয়, মসন্ত্রপসরষে সবভাগ ও 

কলসেিয়লটিভ ও িংিে সবষয়ক সবভাগ-এর 

অনুয়মােন িায়পয়ে।  

৪। রােিানী উন্নয়ন কর্ততপে, চট্টোম উন্নয়ন 

কর্ততপে, ুললনা উন্নয়ন কর্ততপে ও রােশাহী 

উন্নয়ন কর্ততপে-এ কম তরর্ ১ম কেণীর 

কম তকর্তায়ের বসহিঃ বাংলায়েশ ছুটি 

/প্রসশেণ, সশো ছুটি মঞ্জুর 

িংসিষ্ট 

আয়বেনকারী 

৭ কার্ ত সেবি আয়বেন প্রাসপ্ত িায়পয়ে 

৫। রােিানী উন্নয়ন কর্ততপে, চট্টোম উন্নয়ন 

কর্ততপে, ুললনা উন্নয়ন কর্ততপে ও রােশাহী 

উন্নয়ন কর্ততপে-এর বায়ের্ অনুয়মােন 

িংসিষ্ট উন্নয়ন 

কর্ততপে  

১৫ কার্ ত 

সেবি 

অথ ত মন্ত্রণালয়য়র অনুয়মােন িায়পয়ে 

৬। কবিরকাসর আবাসিক প্রকল্প অনুয়মােন প্রেরল্পে 

কিয়ােম্যান/ব্যবস্থাপনা 

পচেিালরেে আরবদন 

৩০কার্ ত 

সেবি 

আয়বেনপ্রাসপ্ত িায়পয়ে কসমটির 

সুপাসরশক্রয়ম 

৭। ইমারর্ সনম তাণ আইন ১৯৫২ এর আওর্ায় 

প্রণীর্ সবসভন্ন উন্নয়ন কর্ততপয়ের সবসিমালায় 

প্রয়য়ােনীয় িংয়শািন 

িংসিষ্ট উন্নয়ন 

কর্ততপে 

- আন্তিঃ মন্ত্রণালয় িভার সিদ্ধান্ত অনুর্ায়ী কিক 

কহাডারয়ের মর্ামর্ েহণপূব তক  

কলসেিয়লটিভ ও িংিে সবষয়ক সবভায়গর  

কভটিং িায়পয়ে 

৮। সবসভন্ন কেলা ও সবভাগীয় শহয়র উন্নয়ন 

কর্ততপে গঠন িংক্রান্ত আইন প্রণয়ন 

িংসিষ্ট উন্নয়ন 

কর্ততপে এবং 

এলাকাবািী 

- িংসিষ্ট আইন প্রণয়য়নর সবষয়য় নীসর্গর্ভায়ব 

অনুয়মােন প্রাসপ্তর পর প্রশািসনক উন্নয়ন 

িংক্রান্ত িসচব কসমটির সুপাসরয়শর 

পসরয়প্রসেয়র্ খিড়ার উপর আন্তিঃ মন্ত্রণালয় 

িভা ও িংসিষ্ট কিক কহাডারয়ের মর্ামর্ 

েহয়ণর পর কলসেিয়লটিভ ও িংিে সবষয়ক 

সবভায়গর  কভটিং িায়পয়ে মসন্ত্রিভা ববঠয়ক 

চূড়ান্ত অনুয়মােন েহণ করা হয়। 

৯। মহানগর ইমারর্ (সনম তাণ, উন্নয়ন, িংরেণ ও 

অপিারণ) সবসিমালা-২০০৮ এর সবসি ৩৪ 

অনুর্ায়ী গঠির্ নগর উন্নয়ন কসমটির কার্ তক্রম। 

কসমটির আওর্ায় 

সনষ্পসত্তয়র্াগ্য সবষয়য়র 

আয়বেনকারী 

৩০ কার্ ত 

সেবি 

আয়বেনপ্রাসপ্ত িায়পয়ে িভা কয়র সনষ্পসত্ত 

করা হয় 

১০। রােিানী উন্নয়ন কর্ততপে, চট্টোম উন্নয়ন কর্ততপে, 

ুললনা উন্নয়ন কর্ততপে ও রােশাহী উন্নয়ন কর্ততপে-এর 

কম তকর্তা/কম তচারীয়ের কপ্রষয়ণ বেলী 

িংসিষ্ট কম তকর্তা 

কম তচারী 

৭ কার্ ত সেবি  

১১। রােিানী উন্নয়ন কর্ততপে, চট্টোম উন্নয়ন 

কর্ততপে, ুললনা উন্নয়ন কর্ততপে ও রােশাহী 

উন্নয়ন কর্ততপে-এর সনয়য়াগ/পয়োন্নসর্ 

কসমটিয়র্ প্রসর্সনসি কপ্ররণ 

িংসিষ্ট উন্নয়ন 

কর্ততপে 

৭ কার্ ত সেবি  

৯ 

 

 



 

(খ)  কিবা প্রোনকারী কম তকর্তার নাম, পেবী, ক ান নম্বর, ই-কমইল ঠিকানা : 

 

কিবা প্রোনকারী কম তকর্তার নাম পেবী ক ান নম্বর 
 

ইয়মইল 

কবগম শ্যামলী নবী সিসনয়র িহকারী িসচব ক ান-৯৫৭০৬৬৯ 

 

ই-কমইল 

sasd6@mohpw.gov.bd 

 
 

(গ) সাংক্ষুি ব্যচক্তে প্রচর্োে প্রদানোেী ের্ততপরেে নাম, পদবী, কফান নম্বে, ই-কমইল ঠিোনা 

 

কিবা প্রোনকারী কম তকর্তার নাম পেবী ক ান নম্বর 
 

ইয়মইল 

জনাব েহমর্ উোহ্ কমা: 

দস্তগীে এনচডচস 

যুগ্মসচিব কফান-৯৫৪০৫২৪ 

কমাবাইল-০১৮১৯৯৮৫৬৬০ 
 

rmdastagir@yahoo.com 
dsa1@mohpw.gov.bd 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১০ 



গণপ্রজার্ন্ত্রী বাাংলারদশ সেোে                                                                                                                    

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়                                                                                                                         

উন্নয়ন অচিশাখা-৭      

(ক) এ শাখা কর্ততক প্রেত্ত কিবা এবং কিবা প্রোয়নর িম্ভাব্য িময়িীমা 

                                                                                                                             

ক্রচমে নাং কসবাসমূরহে চববেণ উপোেরিাগী প্রাচথ তর্ সুচবিা পাওয়াে 

সম্ভাব্য সময়সীমা 

০১। এ অচিশাখা হরর্ িানমচন্ড আবাচসে 

এলাো, কর্জগাঁও চশল্প এলাো এবাং 

কশরেবাাংলা নগে প্রশাসচনে এলাো এে 

ভূচম ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন ও কেেড ত 

সাংেেণ সাংক্রান্ত  াবর্ীয় ো তাচদ 

সম্পাদন েো হয় 

িানমচন্ড আবাচসে এলাো, কর্জগাঁও 

চশল্প এলাো এবাং কশরেবাাংলা নগে 

প্রশাসচনে এলাোে জচম/প্লটসমূরহে 

চলজ গ্রহীর্া, ওয়াচেশন  ও হস্তান্তে 

গ্রহীর্াগণ   

৩০-৪৫ চদন 

 

(খ)  কসবা প্রদানোেী েম তের্তাে নাম, পদবী, কফান নম্বে, ই-কমইল: 

 

েম তের্াে নাম পদবী কফান নম্বে ই-কমইল নম্বে 

কবগম সায়লা ফােজানা উপসচিব (উন্নয়ন অচিশাখা-৭) ৯৫৬৯৭৩৯ sasd7@mohpw.gov.bd 

 

(গ) সাংক্ষুব্ধ ব্যচক্তে প্রচর্োে প্রদানোেী ের্ততপরেে নাম, পদবী, কফান নম্বে, ই-কমইলাঃ 

 

েম তের্াে নাম পদবী কফান নম্বে ই-কমইল নম্বে 

জনাব খান কমাহােদ চবলাল অচর্চেক্ত সচিব (উন্নয়ন-২) ৯৫৪০৫৪৪ jsd2@mohpw.gov.bd 
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গণপ্রজার্ন্ত্রী বাাংলারদশ সেোে 
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় 

উন্নয়ন শাখা-৮ 

(ক) এ অসিশাখা কর্ততক প্রেত্ত কিবা এবং কিবা প্রোয়নর িম্ভাব্য িময়িীমা 

 

ক্রচমে 

নাং 

কসবাসমূরহে চববেণ উপোেরিাগী  প্রাচথ তর্ সুচবিা 

পাওয়াে সম্ভাব্য 

সময়সীমা 

০১। এ শাখা হরর্ গণপূর্ত অচিদপ্তে ের্ততে অচিগ্রহণকৃর্ 

চখলগাঁও পুনব তাসন এলাো, মচর্চঝল বাচণচজযে এলাো, 

োজােবাগ এবাং বাসারবারর্ অবচস্থর্ জচমসমূরহে ভূচম 

ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন ও কেেড ত সাংেেণ, হস্তান্তে, কহবা 

হস্তান্তে, নামজােী, বন্ধে, িবন চনম তারণে অনুমচর্, 

আমরমাক্তােগ্রহণ, প্লট চবিাজন/এেত্রীেেণসহ চবচিন্ন 

প্রশাসচনে ো তাচদ সম্পন্ন েো হয়। 

গণপূর্ত অচিদপ্তরেে 

অচিগ্রহণকৃর্ চখলগাঁও পুনব তাসন 

এলাো, মচর্চঝল বাচণচজযে 

এলাো, োজােবাগ, বাসারবারর্ 

অবচস্থর্ প্লটসমূরহে চলজ 

গ্রহীর্া/মাচলেগণ 

৩৫-৪৫ চদন 

 
(খ) কসবা প্রদানোেী েম তের্তাে নাম, পদবী, কফান নম্বে, ই-কমইল : 
 

েম তের্তাে নাম পদবী কফান নম্বে ই-কমইল নম্বে 

জনাব নূে আলম চসচনয়ে সহোেী সচিব ৯৫৬৮৪১৬ sasd8@mohpw.gov.bd 

 
(গ) সাংক্ষুব্ধ ব্যচক্তে প্রচর্োে প্রদানোেী ের্ততপরেে নাম, পদবী, কফান নম্বে, ই-কমইল : 

 

েম তের্তাে নাম পদবী কফান নম্বে ই-কমইল নম্বে 

জনাব খান কমাহােদ চবলাল অচর্চেক্ত সচিব (উন্নয়ন-২) ৬৫৪০৫৪৪ jsau@mohpw.gov.bd 
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গণপ্রজার্ন্ত্রী বাাংলারদশ সেোে 
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় 

উন্নয়ন-৯ অসিশাখা 
 

এ অসিশাখা কর্ততক প্রেত্ত কিবা এবং কিবা প্রোয়নর িম্ভাব্য িময়িীমা 
 

ক্রচমে 

নাং 

কসবাসমূরহে চববেণ উপোেরিাগী 

 

প্রাচথ তর্ সুচবিা পাওয়াে সম্ভাব্য 

সময়সীিা 

মন্তব্য 

১। উত্তোচিোে/ওয়াচেশান 

সূরত্র নামজােী 

উপোেরিাগী 

ব্যচক্ত/প্রচর্ষ্ঠান 

পূণ তাঙ্গ আরবদন, গণপূর্ত অচিদপ্তরেে 

প্রচর্রবদন ( চদ প্ররয়াজন হয়) প্রাচপ্তে 

পে প্রচর্রবদন সরন্তাষজনে হরল ৩০-

৩৫ ো তচদবরসে মরধ্য নামজােীে 

অনুরমাদন প্রদারন ব্যবস্থা কনয়া হরব। 

গণপূর্ত অচিদপ্তরেে প্রচর্রবদরনে কেরত্র 

চনব তাহী প্ররেৌশলীে অচফস হরর্ ১৫ (পরনে) 

ো তচদবরসে মরধ্য এবাং প্রিান প্ররেৌলীে 

দপ্তে হরর্ ১০(দশ) ো তচদবস সব তরমাট ২৫ 

ো তচবদরসে মরধ্য চবষয়টি চনচির্ েেরর্ 

প্রিান প্ররেৌশলীরে অনুরোি েো  ায়।  

২। প্লট/ফ্ল্যাট হস্তান্তে উপোেরিাগী 

ব্যচক্ত/প্রচর্ষ্ঠান 

পূণ তাঙ্গ আরবদন, গণপূর্ত অচিদপ্তরেে 

প্রচর্রবদন ( চদ প্ররয়াজন হয়) প্রাচপ্তে 

পে প্রচর্রবদন সরন্তাষজনে হরল ৩০-

৩৫ ো তচদবরসে মরধ্য হস্তান্তে চফস 

জমা কদয়াে জন্য পত্র কদয়া হরব এবাং 

চসটি আে পাওয়াে পে ০৭(সার্) 

চদরনে মরধ্য হস্তান্তে অনুমচর্ প্রদারনে 

ব্যবস্থা কনয়া হরব। 

গণপূর্ত অচিদপ্তরেে প্রচর্রবদরনে কেরত্র 

চনব তাহী প্ররেৌশলীে অচফস হরর্ ১৫ (পরনে) 

ো তচদবরসে মরধ্য এবাং প্রিান প্ররেৌলীে 

দপ্তে হরর্ ১০(দশ) ো তচদবস সব তরমাট ২৫ 

ো তচবদরসে মরধ্য চবষয়টি চনচির্ েেরর্ 

প্রিান প্ররেৌশলীরে অনুরোি েো  ায়। 

৩। হস্তান্তে সূরত্র প্লট/ফ্ল্যারটে 

নামজােী 

উপোেরিাগী 

ব্যচক্ত/প্রচর্ষ্ঠান 

পূণ তাঙ্গ আরবদন, গণপূর্ত অচিদপ্তরেে 

প্রচর্রবদন ( চদ প্ররয়াজন হয়) প্রাচপ্তে 

পে প্রচর্রবদন সরন্তাষজনে হরল   

৩০-৩৫ ো তচদবরসে মরধ্য নামজােী 

অনুমচর্ প্রদারনে ব্যবস্থা কনয়া হরব। 

গণপূর্ত অচিদপ্তরেে প্রচর্রবদরনে কেরত্র 

চনব তাহী প্ররেৌশলীে অচফস হরর্ ১৫ (পরনে) 

ো তচদবরসে মরধ্য এবাং প্রিান প্ররেৌলীে 

দপ্তে হরর্ ১০(দশ) ো তচদবস সব তরমাট ২৫ 

ো তচবদরসে মরধ্য চবষয়টি চনচির্ েেরর্ 

প্রিান প্ররেৌশলীরে অনুরোি েো  ায়। 

৪। প্লট/ফ্ল্যারটে দান/রহবা উপোেরিাগী 

ব্যচক্ত/প্রচর্ষ্ঠান 

পূণ তাঙ্গ আরবদন, গণপূর্ত অচিদপ্তরেে 

প্রচর্রবদন ( চদ প্ররয়াজন হয়) প্রাচপ্তে 

পে প্রচর্রবদন সরন্তাষজনে হরল ৩০-

৩৫ ো তচদবরসে মরধ্য দান/রহবা 

অনুমচর্ প্রদারনে ব্যবস্থা কনয়া হরব।  

গণপূর্ত অচিদপ্তরেে প্রচর্রবদরনে কেরত্র 

চনব তাহী প্ররেৌশলীে অচফস হরর্ ১৫ (পরনে) 

ো তচদবরসে মরধ্য এবাং প্রিান প্ররেৌলীে 

দপ্তে হরর্ ১০(দশ) ো তচদবস সব তরমাট ২৫ 

ো তচবদরসে মরধ্য চবষয়টি চনচির্ েেরর্ 

প্রিান প্ররেৌশলীরে অনুরোি েো  ায়। 

৫। আমরমাক্তাে নামা গ্রহণ উপোেরিাগী 

ব্যচক্ত/প্রচর্ষ্ঠান 

পূণ তাঙ্গ আরবদন, গণপূর্ত অচিদপ্তরেে 

প্রচর্রবদন ( চদ প্ররয়াজন হয়) প্রাচপ্তে 

পে প্রচর্রবদন সরন্তাষজনে হরল ৩০-

৩৫ ো তচদবরসে মরধ্য চনষ্পচত্তে 

ব্যবস্থা কনয়া হরব। 

গণপূর্ত অচিদপ্তরেে প্রচর্রবদরনে কেরত্র 

চনব তাহী প্ররেৌশলীে অচফস হরর্ ১৫ (পরনে) 

ো তচদবরসে মরধ্য এবাং প্রিান প্ররেৌলীে 

দপ্তে হরর্ ১০(দশ) ো তচদবস সব তরমাট ২৫ 

ো তচবদরসে মরধ্য চবষয়টি চনচির্ েেরর্ 

প্রিান প্ররেৌশলীরে অনুরোি েো  ায়। 

৬। ব্যাাংে হরর্ ঋণ গ্রহণ উপোেরিাগী 

ব্যচক্ত/প্রচর্ষ্ঠান 

পূণ তাঙ্গ আরবদন, গণপূর্ত অচিদপ্তরেে 

প্রচর্রবদন ( চদ প্ররয়াজন হয়) প্রাচপ্তে 

পে প্রচর্রবদন সরন্তাষজনে হরল ৩০-

৩৫ ো তচদবরসে মরধ্য চনষ্পচত্তে 

ব্যবস্থা কনয়া হরব। 

গণপূর্ত অচিদপ্তরেে প্রচর্রবদরনে কেরত্র 

চনব তাহী প্ররেৌশলীে অচফস হরর্ ১৫ (পরনে) 

ো তচদবরসে মরধ্য এবাং প্রিান প্ররেৌলীে 

দপ্তে হরর্ ১০(দশ) ো তচদবস সব তরমাট ২৫ 

ো তচবদরসে মরধ্য চবষয়টি চনচির্ েেরর্ 

প্রিান প্ররেৌশলীরে অনুরোি েো  ায়। 

 

(খ) কসবা প্রদানোেী েম তের্তাে নাম, পদবী, কফান নম্বে, ই-কমইলাঃ 
 

েম তের্তাে নাম পদবী কফান নম্বে ই-কমইল নম্বে 

জনাব কমাাঃ মচনরুজ্জামান যুগ্মসচিব ৯৫৭০৬৪৯  

 

(গ) সাংক্ষুি ব্যচক্তে প্রচর্োে প্রচর্োে প্রদানোেী ের্ততপরেে নাম, পদবী, কফান নম্বে, ই-কমইল ঠিোনাাঃ 
 

েম তের্তাে নাম পদবী কফান নম্বে ই-কমইল নম্বে 

জনাব খান কমাহােদ চবলাল অচর্চেক্ত সচিব ৯৫৪০৫৪৪ 
km.bilal@Yahoo.com 
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গণপ্রজার্ন্ত্রী বাাংলারদশ সেোে 

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় 

অচিশাখা-১০ 

(ক) এ অসিশাখা কর্ততক প্রেত্ত কিবা এবং কিবা প্রোয়নর িম্ভাব্য িময়িীমা 

 
 

ক্রচমে 

নাং 

কসবাসমূরহে চববেণ উপোেরিাগী প্রাচথ তর্ সুচবিা পাওয়াে 

সম্ভাব্য সময়সীমা 

১। ঢাো শহরেে (চমেপুে ও পেবী ব্যর্ীর্) 

পচের্যক্ত বাচড়-ঘে অবমুক্তেেণ 

ব্যচক্ত মাচলোনাে 

দাবীদাে ব্যচক্তগণ 

র্দন্ত প্রচর্রবদন, মামলা-

কমােদ্দমা ব্যর্ীর্ ০৭(িার্) 

কার্ তসেবয়ির মরধ্য 

২।  ঢাো শহরেে (চমেপুে ও পেবী ব্যর্ীর্) 

পচের্যক্ত বাচড়-ঘে বোদ্দ/চবক্রয় প্রস্তাব/দচলল 

সম্পাদন প্রশাসচনে অনুরমাদন 

শহীদ পচেবাে/ যুিাহর্ 

মুচক্তর ািা ও চড, এন 

প্রাপ্ত ব্যচক্তগণ 

র্দন্ত প্রচর্রবদন, মামলা-

কমােদ্দমা ব্যর্ীর্ ০৭(িার্) 

কার্ তসেবয়ির মরধ্য 

৩। ঢাো শহরেে (চমেপুে ও পেবী ব্যর্ীর্) 

সাংেচের্ র্াচলোে বাচড় (চবক্রয়র াগ্য নয়) 

সেোেী আবাসন 

পচেদপ্তরেে মাধ্যরম 

সেোচে েম তের্তা/ 

েম তিােীগণ বোদ্দ সারপরে 

বোদ্দ প্রাচপ্তে পে কথরে 

চপআেএল সময় প তন্ত 

 

(খ) কসবা প্রদানোেী েম তের্তাে নাম, পদবী, কফান নম্বে, ই-কমইলাঃ 
 

েম তের্তাে নাম পদবী কফান নম্বে ই-কমইল নম্বে 

কখনিান উপ-সচিব ৯৫৪০৩৪৫ khenchan_1973@yahoo.com 
 

(গ) সাংক্ষুি ব্যচক্তে প্রচর্োে প্রচর্োে প্রদানোেী ের্ততপরেে নাম, পদবী, কফান নম্বে, ই-কমইল ঠিোনাাঃ 
 

েম তের্তাে নাম পদবী কফান নম্বে ই-কমইল নম্বে 

জনাব কমা: আবুল োরসম অচর্চেক্ত সচিব ৯৫১৪৪২৭ akashem57@gmail.com 
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গণপ্রজার্ন্ত্রী বাাংলারদশ সেোে 
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় 

অচিশাখা-১১ 
 

(ক) এ অসিশাখা কর্ততক প্রেত্ত কিবা এবং কিবা প্রোয়নর িম্ভাব্য িময়িীমা 
 

 

ক্রচমে 

নাং 

কসবাসমূরহে চববেণ উপোেরিাগী  প্রাচথ তর্ সুচবিা পাওয়াে সম্ভাব্য 

সময়সীমা 

১। ঢাো শহরেে চমেপুে ও পেবী এলাোসহ সমগ্র 

বাাংলারদরশ পচের্যক্ত বাচড়-ঘে অবমুক্তেেণ 

পচের্যক্ত সম্পচত্তে 

দাবীদাে ব্যচক্তগণ। 

র্দন্ত প্রচর্রবদন, মামলা-

কমােদ্দমা ব্যর্ীর্ ০৭(সার্) 

ো তচদবরসে মরধ্য। 

২। ঢাো শহরেে চমেপুে ও পেবী এলাোসহ সমগ্র 

বাাংলারদরশে পচের্যক্ত বাচড়-ঘে বোদ্দ/চবক্রয় 

প্রস্তাব/দচলল সম্পাদরনে প্রশাসচনে অনুরমাদন 

শহীদ পচেবাে/যুিাহর্ 

মুচক্তর ািা ও চডএন প্রাপ্ত 

ব্যচক্ত/ থা থ ওয়াচেশগণ 

র্দন্ত প্রচর্রবদন, মামলা-

কমােদ্দমা ব্যর্ীর্ ০৭(সার্) 

ো তচদবরসে মরধ্য। 

৩। ঢাো শহরেে চমেপুে ও পেবী এলাোসহ সমগ্র 

বাাংলারদরশ সাংেচের্ পচের্যক্ত র্াচলোে বাচড়সমূহ 

আবাসন পচেদপ্তরেে মাধ্যরম সেোচে 

েম তের্তা/েম তিােীগরণে মরধ্য বসবারসে জন্য বোদ্দ প্রদান 

সেোচে আবাসন 

পচেদপ্তরেে মাধ্যরম সেোচে 

েম তের্তা/েম তিােীগণ (বাসা 

বোদ্দ প্রাপেগন) 

আরবদরনে র্াচেখ হরর্ 

সরব তাচ্চ ০১(এে) মাস। 

(খ) কসবা প্রদানোেী েম তের্তাে নাম, পদবী, কফান নম্বে, ই-কমইলাঃ 
 

েম তের্তাে নাম পদবী কফান নম্বে ই-কমইল নম্বে 

জনাব কমাহােদ সালাউচদ্দন উপ-সচিব ৯৫৭০৬৫০  

 

(গ) সাংক্ষুি ব্যচক্তে প্রচর্োে প্রচর্োে প্রদানোেী ের্ততপরেে নাম, পদবী, কফান নম্বে, ই-কমইল ঠিোনাাঃ 
 
 

েম তের্তাে নাম পদবী কফান নম্বে ই-কমইল নম্বে 

জনাব কমা: আবুল োরসম অচর্চেক্ত সচিব ৯৫১৪৪২৭ akashem57@gmail.com 
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গণপ্রজার্ন্ত্রী বাাংলারদশ সেোে 

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় 

শাখা-১২ 
 

(ে) এ অসিশাখা কর্ততক প্রেত্ত কিবা এবং কিবা প্রোয়নর িম্ভাব্য িময়িীমা 

 
 

নাং ক  সেল কেরত্র কসবা প্রদান েো হয় কসবা গ্রহণোেী কমাট 

ো তচদবস 

মন্তব্য 

১। অচিদপ্তে/দপ্তে/সাংসহা হরর্ প্রাপ্ত অচগ্রম অচডট 

আপচত্তসমূহ নচথরর্ উপস্থাপন 

 

গণপূর্ত অচিদপ্তে  

স্থাপর্য অচিদপ্তে 

জার্ীয় গৃহায়ন ের্ততপে 

নগে উন্নয়ন অচিদপ্তে 

সেোেী আবাসন পচেদপ্তে 

এইি,চব,আে,আই 

োজিানী উন্নয়ন ের্ততপে 

িট্রগ্রাম উন্নয়ন ের্ততপে 

খুলনা উন্নয়ন ের্ততপে 

োজশাহী উন্নয়ন ের্ততপে 

অিযন্তেীণ চনেীো পচেদপ্তে 

১৫ চদন মন্ত্রণালরয়ে চনরদ তশনা 

কমার্ারবে উিতর্ন 

ের্ততপরেে সদয় 

অনুরমাদন প্রর্যাচশর্ 

সমরয়ে মরধ্য প্রাচপ্ত 

সারপরে।  

 

২। প্রাপ্ত অচগ্রম অচডট আপচত্তসমূরহে জবাব  ািাইয়ারন্ত 

চনস্পচত্তে সুপাচেশপূব তে অচডট অচিদপ্তরে কপ্রেণ। 

 

৩। অচনস্পন্ন অচডট আপচত্ত সমূহ চনস্পচত্তে লরেয 

জবারবে স্বপরে প্ররয়াজনীয় প্রমাণে ও গ্রহণর াগ্য 

জবাব কিরয় সাংচিষ্ট অচিদপ্তে/দপ্তে/সাংস্থাে চনেট পত্র 

কপ্রেণ। 

৪। অচনস্পন্ন অচডট আপচত্তসমূহ দ্রুর্ চনস্পচত্তে লরেয 

সহায়ী  ও চত্রপেীয় অচডট েচমটিে সিা আহবান এবাং 

অনুষ্ঠান।  

৫।  চনয়চমর্ পাচেে এবাং মাচসে সমন্বয় সিায় অচডট 

আপচত্তে সাংখ্যাে প্রচর্রবদন কপ্রেণ।  
 

(খ) কসবা প্রদানোেী েম তের্তাে নাম,পদবী,রফান নম্বে, ই-কমইল ঠিোনাাঃ 

েম তের্তাে নাম পদবী কফান নম্বে ই-কমইল নম্বে 

জনাব কমাাঃ ইমরুল কিৌধুেী যুগ্মসচিব ৯৫৭০৬৪৯ imrulchowdhury45@Yahoo.com 
 

 (ে) সাংক্ষুব্ধ ব্যচক্তে প্রচর্োে প্রদানোেী ের্ততপরেে নাম, পদবী, কফান নম্বে, ই-কমইল ঠিোনাাঃ 

েম তের্তাে নাম পদবী কফান নম্বে ই-কমইল নম্বে 

জনাব কমাাঃ আখর্াে কহারসন 

 

অচর্চেক্ত  সচিব কফানাঃ ৯৫১১০২৯ 

কমাবাইলাঃ ০১৭১১৩৫৩১২৯ 

 

E-mail. ahossain63@yahoo.com 
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গণপ্রজার্ন্ত্রী বাাংলারদশ সেোে 

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় 

অচডট উইাং 
 

(ে) এ অসিশাখা কর্ততক প্রেত্ত কিবা এবং কিবা প্রোয়নর িম্ভাব্য িময়িীমা 

 

নাং ক  সেল কেরত্র কসবা প্রদান েো হয় কসবা গ্রহণোেী কমাট 

ো তচদবস 

মমত্মব্য 

১। প্রাপ্ত অচগ্রম অচডট আপচত্তসমূরহে জবাব  ািাইয়ারন্ত 

চনস্পচত্তে সুপাচেশপূব তে অচডট অচিদপ্তরে কপ্রেণ 

কসবা গ্রহণোেী 

গণপূর্ত অচিদপ্তে  

স্থাপর্য অচিদপ্তে 

জার্ীয় গৃহায়ন ের্ততপে 

নগে উন্নয়ন অচিদপ্তে 

সেোেী আবাসন পচেদপ্তে 

এইি,চব,আে,আই 

োজিানী উন্নয়ন ের্ততপে 

িট্রগ্রাম উন্নয়ন ের্ততপে 

খুলনা উন্নয়ন ের্ততপে 

োজশাহী উন্নয়ন ের্ততপে 

অিযন্তেীণ চনেীো পচেদপ্তে 

কমাট 

ো তচদবস 

১৫ চদন 

মন্ত্রণালরয়ে 

চনরদ তশনা 

কমার্ারবে 

উিতর্ন 

ের্ততপরেে 

সদয় 

অনুরমাদন 

প্রর্যাচশর্ 

সমরয়ে মরধ্য 

প্রাচপ্ত সারপরে 

 

২। অচনস্পন্ন অচডট আপচত্ত সমূহ চনস্পচত্তে লরেয 

জবারবে স্বপরে প্ররয়াজনীয় প্রমাণে ও গ্রহণর াগ্য 

জবাব কিরয় সাংচিষ্ট অচিদপ্তে/দপ্তে/সাংস্থাে চনেট পত্র 

কপ্রেণ 

৩। অচনস্পন্ন অচডট আপচত্তসমূহ দ্রুর্ চনস্পচত্তে লরেয 

স্থায়ী  ও চত্র-পেীয় অচডট েচমটিে সিা আহবান এবাং 

অনুষ্ঠান 

৪।  চনয়চমর্ পাচেে এবাং মাচসে সমন্বয় সিায় অচডট 

আপচত্তে সাংখ্যাে প্রচর্রবদন কপ্রেণ 

 

(খ) কসবা প্রদানোেী েম তের্তাে নাম,পদবী,রফান নম্বে, ই-কমইল ঠিোনা : 
 

েম তের্তাে নাম পদবী কফান নম্বে ই-কমইল নম্বে 

জনাব কমাাঃ আখর্াে কহারসন 

 

অচর্চেক্ত  সচিব কফানাঃ ৯৫১১০২৯ 

কমাবাইলাঃ ০১৭১১৩৫৩১২৯ 

 

E-mail. ahossain63@yahoo.com 
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গণপ্রজার্ন্ত্রী বাাংলারদশ সেোে 

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় 

আইন কোষ 
www.mohpw.gov.bd 

 

(ে) এ অসিশাখা কর্ততক প্রেত্ত কিবা এবং কিবা প্রোয়নর িম্ভাব্য িময়িীমা 

 

ক্রচমে 

নাং 

কসবাসমূরহে চববেণ উপোেরিাগী প্রাচথ তর্ সুচবিা পাওয়াে সম্ভাব্য 

সময়সীমা 

১। মহামান্য সুচপ্রম কোরট তে হাইরোট ত চবিারগ 

দারয়েকৃর্ েনরটম্পট মামলা 

োষ্ট্র কোট ত ের্ততে কনাটিশ পাওয়াে ৭ 

(সার্) চদরনে মরধ্য অথবা কোট ত 

ের্ততে চনি তাচের্ সমরয়ে মরধ্য 

উপস্থাপন  

২। মহামান্য সুচপ্রম কোরট তে হাইরোট ত চবিাগ ও 

আচপল চবিারগে োয়/আরদশ 

োষ্ট্র দুই সপ্তারহে/ ১৪ (রিৌদ্দ) চদরনে  

মরধ্য ো তক্রম গ্রহণ েো হয় 

৩। চবচিন্ন চবষরয় মর্ামর্ প্রদান  মন্ত্রণালরয়ে সাংচশস্নষ্ট শাখা অনচিে ২০ (চবশ) চদরনে মরধ্য 

উপস্থাপন 

৪। অবমুচক্তে প্রস্তাব প্রদান সাংচিষ্ট শাখা-১০/১১ আদালরর্ে োয়/আরদরশে কপ্রচেরর্ 

২০ (চবশ) চদরনে মরধ্য উপস্থাপন 

৫। উিতর্ন ের্ততপরে আরোচপর্ অন্যান্য চবষয় সাংসিষ্ট শাখা/অচিশাখা সরব তাচ্চ ৭(সার্) চদরনে মরধ্য 

উপস্থাপন 
 

(খ) কসবা প্রদানোেী েম তের্তাে নাম,পদবী,রফান নম্বে, ই-কমইল ঠিোনাাঃ 

েম তের্তাে নাম পদবী কফান নম্বে ই-কমইল নম্বে 

আ ন ম আল চফরোজ আইন েম তের্তা  

(উপ সচিব) 

কমাবাইলাঃ 

০১৭১১০৭০৭৩৮ 
firoz164@Yahoo.com 

 

 (গ) সাংক্ষুব্ধ ব্যচক্তে প্রচর্োে প্রদানোেী ের্ততপরেে নাম, পদবী, কফান নম্বে, ই-কমইল ঠিোনাাঃ 

েম তের্তাে নাম পদবী কফান নম্বে ই-কমইল নম্বে 

কমাাঃ চসচদ্দরীে েহমান চবজ্ঞ আইন উপরদষ্টা 

(যুগ্ম সচিব) 

কমাবাাঃ ০১৭১৬৩৭৮৮৭৮ dcsiddiq.5297@gmail.com 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১৮ 

http://www.mohpw.gov.bd/


গণপ্রজার্ন্ত্রী বাাংলারদশ সেোে 

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় 

পচেেল্পনা শাখা-১ 
 

 (ে) এ অসিশাখা কর্ততক প্রেত্ত কিবা এবং কিবা প্রোয়নর িম্ভাব্য িময়িীমা 
 

ক্রচমে নাং কসবাসমূরহে চববেণ উপোেরিাগী প্রাচথ তর্ সুচবিা পাওয়াে সম্ভাব্য 

সময়সীমা 

 চবচনরয়াগ প্রেল্প   

১ . ব্যয় যুচক্তযুক্তেেণ সিা 
(বাচষ তে উন্নয়ন েম তসূিীে (এচডচপ) বইরয়ে সবুজ পার্ায় 

অন্তভু তক্ত থাো সারপরে) 

িট্টগ্রাম উন্নয়ন ের্ততপে, 

খুলনা উন্নয়ন ের্ততপে এবাং 

োজশাহী উন্নয়ন ের্ততপে 

১৫ ো তচদবস 

২ . প্রেল্প  ািাই েচমটিে সিা  
(ব্যয় যুচক্তযুক্তেেণ সিাে চসিান্ত/সুপাচেশ অনু ায়ী সাংস্থা 

কথরে পুনগ তঠির্ চডচপচপ পাওয়া সারপরে) 

-ঐ- ১৫ ো তচদবস 

৩ . অথ ত চবিারগে জনবল েচমটিরর্ কপ্রেণ 
(প্রেরল্প নতুন জনবল চনরয়ারগে প্রস্তাব থােরল, চনি তাচের্ 

ছরে সাংস্থা কথরে জনবরলে প্রস্তাব পাওয়া এবাং প্রেল্প 

 ািাই েচমটিে সিাে চসিান্ত অনু ায়ী সাংস্থা কথরে 

পুনগ তঠির্ চডচপচপ পাওয়া সারপরে) 

-ঐ- ০৭ ো তচদবস 

৪ . পচেেল্পনা েচমশরন কপ্রেণ  
(প্রেল্প  ািাই েচমটিে সিাে  চসিান্ত অনু ায়ী এবাং 

প্রর াজয কেরত্র জনবল েচমটিে সুপাচেশ প্রচর্ফলন েরে 

সাংস্থা কথরে পুনগ তঠির্ চডচপচপ পাওয়া সারপরে) 

-ঐ- ১০ ো তচদবস 

৫ . মন্ত্রণালয় ের্ততে প্রশাসচনে অনুরমাদন জাচে 
(এেরনে/মাননীয় পচেেল্পনা মন্ত্রী ের্ততে অনুরমাদরনে 

আরদশ প্রাচপ্ত সারপরে) 

-ঐ- ০৩ ো তচদবস 

 োচেগচে প্রেল্প (অনূর্ধ্ত ০৭ কোটি টাোে কেরত্র)    
৬. ব্যয় যুচক্তযুক্তেেণ সিা  ১০ ো তচদবস 

৭. চবিাগীয় চবরশষ প্রেল্প মূল্যায়ন েচমটি (চডএসচপইচস) এে 

সিা (ব্যয় যুচক্তযুক্তেেণ সিাে চসিান্ত অনুসারে সাংস্থা কথরে 

পুন তগঠির্ টিচপচপ পাওয়া সারপরে)  

-ঐ- ১০ ো তচদবস 

৮. োচেগচে প্রেরল্পে প্রশাসচনে আরদশ জাচে (চবিাগীয় প্রেল্প 

মূল্যায়ন েচমটিে সিাে সুপাচেশক্ররম মাননীয় মন্ত্রী ের্ততে 

অনুরমাদনসারপরে) 

-ঐ- ১০ ো তচদবস 

 োচেগচে প্রেল্প (০৭ কোটি টাো উরর্ধ্তে প্রেরল্পে কেরত্র)   
৯. ব্যয় যুচক্তযুক্তেেণ সিা -ঐ- ১০ ো তচদবস 

১০. প্রেরল্পে টিচপচপ পচেেল্পনা েচমশরন কপ্রেণ 
(ব্যয় যুচক্তযুক্তেেণ সিাে চসিান্ত অনুসারে সাংস্থা কথরে 

পুন তগঠির্ টিচপচপ পাওয়া সারপরে) 

-ঐ- ০৫ ো তচদবস 

 
 

 স্ব-অথ তায়ন প্রেল্প   

১১. ব্যয় যুচক্তযুক্তেেণ সিা -ঐ- ১৫ ো তচদবস 

১২. চলরীইচডটি সাটি তচফরেট ও প্রেরল্প নতুন জনবরলে প্রস্তাব 

থােরল জনবল েচমটিে সুপাচেরশে জন্য অথ ত চবিারগ 

প্রস্তাব কপ্রেণ (ব্যয় যুচক্তযুক্তেেণ সিাে সুপাচেশ/চসিান্ত 

সারপরে সাংস্থা কথরে পুনগ তঠির্ চডচপচপ পাওয়া সারপরে) 

-ঐ- ০৭ ো তচদবস 

১৩. আন্তাঃমন্ত্রণালয় েচমটিে সিা 
(অথ ত চবিাগ কথরে প্রেল্প বাস্তবায়রনে চলরীইচডটি সাটি তচফরেট এবাং 

প্রর াজযরেরত্র অথ ত চবিারগে জনবল েচমটিে সুপাচেশ প্রাচপ্ত 

সারপরে) 

-ঐ- ১৫ ো তচদবস 

১৪. প্রশাসচনে অনুরমাদনপত্র জাচে 
(আন্তাঃমন্ত্রণালয় েচমটিে সিাে সুপাচেশক্ররম মাননীয় মন্ত্রী 

ের্ততে প্রেল্প অনুরমাদন সারপরে) 

-ঐ- ০৭ ো তচদবস 

 
১৯ 



১৫. চজওচব/ ববরদচশে সাহায্যপুষ্ট প্রেরল্পে সাংসিষ্ট এচডচপ 

বোরদ্দে ১ম ও ২য় চেসস্তে অথ ত ছাড় 
-ঐ- ০৩ ো তচদবস  

(সাংস্থা হরর্ চনি তাচের্ 

ছরে র্থ্যাচদ পাওয়া 

সারপরে) 

১৬. চজওচব/ ববরদচশে সাহায্যপুষ্ট প্রেরল্পে সাংচিষ্ট এচডচপ 

বোরদ্দে ৩য় ও ৪থ ত চেচস্তে অথ ত ছাড় 
-ঐ- প্রর াজয কেরত্র পচেেল্পনা 

েচমশন ও অথ ত চবিারগে 

অনুরমাদন প্রাচপ্তে পে ০৩ 

ো তচদবস (সাংস্থা হরর্ 

চনি তাচের্ ছরে র্থ্যাচদ 

প্রাচপ্ত সারপরে)  

 

(খ) কসবা প্রদানোেী েম তের্তাে নাম,পদবী,রফান নম্বে, ই-কমইল ঠিোনাাঃ 

 

েম তের্তাে নাম পদবী কফান নম্বে ই-কমইল নম্বে 

জনাব অচনরমষ কসাম সহোেী প্রিান কফানাঃ ৯৫৬৮২৮৭ sac1@mohpw.gov.bd 
 

 (ে) সাংক্ষুব্ধ ব্যচক্তে প্রচর্োে প্রদানোেী ের্ততপরেে নাম, পদবী, কফান নম্বে, ই-কমইল ঠিোনাাঃ 

 

েম তের্তাে নাম পদবী কফান নম্বে ই-কমইল নম্বে 

েনাব কমা: িাজ্জাদুল ইিলাম উপ-প্রিান কফানাঃ ৯৫৫০৯৪৪ dcp@mohpw.gov.bd 
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গণপ্রজার্ন্ত্রী বাাংলারদশ সেোে 

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় 

পচেেল্পনা শাখা-২ 
 

 (ে) এ অসিশাখা কর্ততক প্রেত্ত কিবা এবং কিবা প্রোয়নর িম্ভাব্য িময়িীমা 
 

ক্রচমে নাং কসবাসমূরহে চববেণ উপোেরিাগী প্রাচথ তর্ সুচবিা পাওয়াে 

সম্ভাব্য সময়সীমা 

 চবচনরয়াগ প্রেল্প   

১ . ব্যয় যুচক্তযুক্তেেণ সিা 
(বাচষ তে উন্নয়ন েম তসূিীে (এচডচপ) বইরয়ে সবুজ পার্ায় অন্তভু তক্ত 

থাো সারপরে) 

জার্ীয় গৃহায়ন ের্ততপে, 

গণপূর্ত অচিদপ্তে ও 

স্থাপর্য অচিদপ্তে 

১৫ ো তচদবস 

২ . প্রেল্প  ািাই েচমটিে সিা  
(ব্যয় যুচক্তযুক্তেেণ সিাে চসিান্ত/সুপাচেশ অনু ায়ী সাংস্থা কথরে 

পুনগ তঠির্ চডচপচপ পাওয়া সারপরে) 

-ঐ- ১৫ ো তচদবস 

৩ . অথ ত চবিারগে জনবল েচমটিরর্ কপ্রেণ 
(প্রেরল্প নতুন জনবল চনরয়ারগে প্রস্তাব থােরল, চনি তাচের্ ছরে সাংস্থা 

কথরে জনবরলে প্রস্তাব পাওয়া এবাং প্রেল্প  ািাই েচমটিে সিাে চসিান্ত 

অনু ায়ী সাংস্থা কথরে পুনগ তঠির্ চডচপচপ পাওয়া সারপরে) 

-ঐ- ০৭ ো তচদবস 

৪ . পচেেল্পনা েচমশরন কপ্রেণ  
(প্রেল্প  ািাই েচমটিে সিাে  চসিান্ত অনু ায়ী এবাং প্রর াজয 

কেরত্র জনবল েচমটিে সুপাচেশ প্রচর্ফলন েরে সাংস্থা কথরে 

পুনগ তঠির্ চডচপচপ পাওয়া সারপরে) 

-ঐ- ১০ ো তচদবস 

৫ . মন্ত্রণালয় ের্ততে প্রশাসচনে অনুরমাদন জাচে 
(এেরনে/মাননীয় পচেেল্পনা মন্ত্রী ের্ততে অনুরমাদরনে আরদশ প্রাচপ্ত 

সারপরে) 

-ঐ- ০৩ ো তচদবস 

 োচেগচে প্রেল্প (অনূর্ধ্ত ০৭ কোটি টাোে কেরত্র)    
৬. ব্যয় যুচক্তযুক্তেেণ সিা -ঐ- ১০ ো তচদবস 

৭. চবিাগীয় চবরশষ প্রেল্প মূল্যায়ন েচমটি (চডএসচপইচস) এে সিা 
(ব্যয় যুচক্তযুক্তেেণ সিাে চসিান্ত অনুসারে সাংস্থা কথরে পুন তগঠির্ 

টিচপচপ পাওয়া সারপরে) 

-ঐ- ১০ ো তচদবস 

৮. োচেগচে প্রেরল্পে প্রশাসচনে আরদশ জাচে (চবিাগীয় প্রেল্প 

মূল্যায়ন েচমটিে সিাে সুপাচেশক্ররম মাননীয় মন্ত্রী ের্ততে 

অনুরমাদনসারপরে) 

-ঐ- ১০ ো তচদবস 

 োচেগচে প্রেল্প (০৭ কোটি টাো উরর্ধ্তে প্রেরল্পে কেরত্র)   
৯. ব্যয় যুচক্তযুক্তেেণ সিা -ঐ- ১০ ো তচদবস 

১০. প্রেরল্পে টিচপচপ পচেেল্পনা েচমশরন কপ্রেণ 
(ব্যয় যুচক্তযুক্তেেণ সিাে চসিান্ত অনুসারে সাংস্থা কথরে পুন তগঠির্ 

টিচপচপ পাওয়া সারপরে) 

-ঐ- ০৫ ো তচদবস 

 
 

 স্ব-অথ তায়ন প্রেল্প   
১১. ব্যয় যুচক্তযুক্তেেণ সিা -ঐ- ১৫ ো তচদবস 

১২. চলরীইচডটি সাটি তচফরেট ও প্রেরল্প নতুন জনবরলে প্রস্তাব থােরল 

জনবল েচমটিে সুপাচেরশে জন্য অথ ত চবিারগ প্রস্তাব কপ্রেণ 
(ব্যয় যুচক্তযুক্তেেণ সিাে সুপাচেশ/চসিান্ত সারপরে সাংস্থা কথরে 

পুনগ তঠির্ চডচপচপ পাওয়া সারপরে) 

-ঐ- ০৭ ো তচদবস 

১৩. আন্তাঃমন্ত্রণালয় েচমটিে সিা 
(অথ ত চবিাগ কথরে প্রেল্প বাস্তবায়রনে চলরীইচডটি সাটি তচফরেট এবাং 

প্রর াজযরেরত্র অথ ত চবিারগে জনবল েচমটিে সুপাচেশ প্রাচপ্ত সারপরে) 

-ঐ- ১৫ ো তচদবস 

১৪. প্রশাসচনে অনুরমাদনপত্র জাচে 
(আন্তাঃমন্ত্রণালয় েচমটিে সিাে সুপাচেশক্ররম 
মাননীয় মন্ত্রী ের্ততে প্রেল্প অনুরমাদন সারপরে) 

-ঐ- ০৭ ো তচদবস 

১৫. চজওচব/ ববরদচশে সাহায্যপুষ্ট প্রেরল্পে সাংসিষ্ট এচডচপ বোরদ্দে 

১ম, ২য় ও ৩য় চেসস্তে অথ ত ছাড় 
-ঐ- ০৩ ো তচদবস  

(সাংস্থা হরর্ চনি তাচের্ ছরে 

র্থ্যাচদ পাওয়া সারপরে) 

২১ 

 



১৬. চজওচব/ ববরদচশে সাহায্যপুষ্ট প্রেরল্পে সাংসিষ্ট এচডচপ বোরদ্দে 

৪থ ত চেচস্তে অথ ত ছাড় 
-ঐ- প্রর াজয কেরত্র পচেেল্পনা 

েচমশন ও অথ ত চবিারগে 

অনুরমাদন প্রাচপ্তে পে ০৩ 

ো তচদবস (সাংস্থা হরর্ 

চনি তাচের্ ছরে র্থ্যাচদ 

প্রাচপ্ত সারপরে)  

 

(খ) কসবা প্রদানোেী েম তের্তাে নাম,পদবী,রফান নম্বে, ই-কমইল ঠিোনাাঃ 
 

েম তের্তাে নাম পদবী কফান নম্বে ই-কমইল নম্বে 

জনাব সুের্ চশেদাে চসচনয়ে সহোেী 

প্রিান 

কফানাঃ ৯৫১২২০৭ 

 

sac2@mohpw.gov.bd 
 

(গ) সাংক্ষুব্ধ ব্যচক্তে প্রচর্োে প্রদানোেী ের্ততপরেে নাম, পদবী, কফান নম্বে, ই-কমইল ঠিোনাাঃ 

েম তের্তাে নাম পদবী কফান নম্বে ই-কমইল নম্বে 

েনাব কমা: িাজ্জাদুল ইিলাম উপ-প্রিান কফানাঃ ৯৫৫০৯৪৪ dcp@mohpw.gov.bd 
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গণপ্রজার্ন্ত্রী বাাংলারদশ সেোে 

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় 

পচেেল্পনা শাখা-৩ 
 

 (ে) এ অসিশাখা কর্ততক প্রেত্ত কিবা এবং কিবা প্রোয়নর িম্ভাব্য িময়িীমা 
 

ক্রচমে নাং কসবাসমূরহে চববেণ উপোেরিাগী প্রাচথ তর্ সুচবিা পাওয়াে 

সম্ভাব্য সময়সীমা 

 চবচনরয়াগ প্রেল্প   

১ . ব্যয় যুচক্তযুক্তেেণ সিা 
(বাচষ তে উন্নয়ন েম তসূিীে (এচডচপ) বইরয়ে সবুজ পার্ায় অন্তভু তক্ত 

থাো সারপরে) 

োজিানী উন্নয়ন ের্ততপে, 

নগে উন্নয়ন অচিদপ্তে ও 

হাউজ চবচডাং এন্ড চেসাি ত 

ইনচষ্টটিউট 

১৫ ো তচদবস 

২ . প্রেল্প  ািাই েচমটিে সিা  
(ব্যয় যুচক্তযুক্তেেণ সিাে চসিান্ত/সুপাচেশ অনু ায়ী সাংস্থা কথরে 

পুনগ তঠির্ চডচপচপ পাওয়া সারপরে) 

-ঐ- ১৫ ো তচদবস 

৩ . অথ ত চবিারগে জনবল েচমটিরর্ কপ্রেণ 
(প্রেরল্প নতুন জনবল চনরয়ারগে প্রস্তাব থােরল, চনি তাচের্ ছরে সাংস্থা 

কথরে জনবরলে প্রস্তাব পাওয়া এবাং প্রেল্প  ািাই েচমটিে সিাে চসিান্ত 

অনু ায়ী সাংস্থা কথরে পুনগ তঠির্ চডচপচপ পাওয়া সারপরে) 

-ঐ- ০৭ ো তচদবস 

৪ . পচেেল্পনা েচমশরন কপ্রেণ  
(প্রেল্প  ািাই েচমটিে সিাে  চসিান্ত অনু ায়ী এবাং প্রর াজয কেরত্র 

জনবল েচমটিে সুপাচেশ প্রচর্ফলন েরে সাংস্থা কথরে পুনগ তঠির্ 

চডচপচপ পাওয়া সারপরে) 

-ঐ- ১০ ো তচদবস 

৫ . মন্ত্রণালয় ের্ততে প্রশাসচনে অনুরমাদন জাচে 
(এেরনে/মাননীয় পচেেল্পনা মন্ত্রী ের্ততে অনুরমাদরনে আরদশ প্রাচপ্ত সারপরে) 

-ঐ- ০৩ ো তচদবস 

 োচেগচে প্রেল্প (অনূর্ধ্ত ০৭ কোটি টাোে কেরত্র)    
৬. ব্যয় যুচক্তযুক্তেেণ সিা -ঐ- ১০ ো তচদবস 

৭. চবিাগীয় চবরশষ প্রেল্প মূল্যায়ন েচমটি (চডএসচপইচস) এে সিা 
(ব্যয় যুচক্তযুক্তেেণ সিাে চসিান্ত অনুসারে সাংস্থা কথরে পুন তগঠির্ 

টিচপচপ পাওয়া সারপরে)  

-ঐ- ১০ ো তচদবস 

৮. োচেগচে প্রেরল্পে প্রশাসচনে আরদশ জাচে (চবিাগীয় প্রেল্প মূল্যায়ন 

েচমটিে সিাে সুপাচেশক্ররম মাননীয় মন্ত্রী ের্ততে 

অনুরমাদনসারপরে) 

-ঐ- ১০ ো তচদবস 

 োচেগচে প্রেল্প (০৭ কোটি টাো উরর্ধ্তে প্রেরল্পে কেরত্র)   
৯. ব্যয় যুচক্তযুক্তেেণ সিা -ঐ- ১০ ো তচদবস 

১০. প্রেরল্পে টিচপচপ পচেেল্পনা েচমশরন কপ্রেণ 
(ব্যয় যুচক্তযুক্তেেণ সিাে চসিান্ত অনুসারে সাংস্থা কথরে পুন তগঠির্ 

টিচপচপ পাওয়া সারপরে)৫ 

-ঐ- ০৫ ো তচদবস 

 
 

 স্ব-অথ তায়ন প্রেল্প   
১১. ব্যয় যুচক্তযুক্তেেণ সিা  ১৫ ো তচদবস 

১২. চলরীইচডটি সাটি তচফরেট ও প্রেরল্প নতুন জনবরলে প্রস্তাব থােরল 

জনবল েচমটিে সুপাচেরশে জন্য অথ ত চবিারগ প্রস্তাব কপ্রেণ 
(ব্যয় যুচক্তযুক্তেেণ সিাে সুপাচেশ/চসিান্ত সারপরে সাংস্থা কথরে 

পুনগ তঠির্ চডচপচপ পাওয়া সারপরে) 

-ঐ- ০৭ ো তচদবস 

১৩. আন্তাঃমন্ত্রণালয় েচমটিে সিা 
(অথ ত চবিাগ কথরে প্রেল্প বাস্তবায়রনে চলরীইচডটি সাটি তচফরেট এবাং 

প্রর াজযরেরত্র অথ ত চবিারগে জনবল েচমটিে সুপাচেশ প্রাচপ্ত সারপরে) 

-ঐ- ১৫ ো তচদবস 

১৪. প্রশাসচনে অনুরমাদনপত্র জাচে 
(আন্তাঃমন্ত্রণালয় েচমটিে সিাে সুপাচেশক্ররম 
মাননীয় মন্ত্রী ের্ততে প্রেল্প অনুরমাদন সারপরে) 

-ঐ- ০৭ ো তচদবস 

১৫. চজওচব/ ববরদচশে সাহায্যপুষ্ট প্রেরল্পে সাংসিষ্ট এচডচপ বোরদ্দে ১ম 

ও ২য় চেসস্তে অথ ত ছাড়। 

-ঐ- ০৩ ো তচদবস  

(সাংস্থা হরর্ চনি তাচের্ ছরে 

র্থ্যাচদ পাওয়া সারপরে) 

২৩ 

 



১৬. চজওচব/ ববরদচশে সাহায্যপুষ্ট প্রেরল্পে সাংসিষ্ট এচডচপ বোরদ্দে ৩য় 

ও ৪থ ত চেচস্তে অথ ত ছাড়। 

-ঐ- প্রর াজয কেরত্র পচেেল্পনা 

েচমশন ও অথ ত চবিারগে 

অনুরমাদন প্রাচপ্তে পে ০৩ 

ো তচদবস (সাংস্থা হরর্ 

চনি তাচের্ ছরে র্থ্যাচদ 

প্রাচপ্ত সারপরে)  

 
(খ) কসবা প্রদানোেী েম তের্তাে নাম,পদবী,রফান নম্বে, ই-কমইল ঠিোনাাঃ 
 

েম তের্তাে নাম পদবী কফান নম্বে ই-কমইল নম্বে 

জনাব  কমাাঃ কগালাম কমাছারদ্দে চসচনয়ে সহোেী 

প্রিান 

কফানাঃ ৯৫৪৯৬০২ 

 

sac3@mohpw.gov.bd 
 

(গ) সাংক্ষুব্ধ ব্যচক্তে প্রচর্োে প্রদানোেী ের্ততপরেে নাম, পদবী, কফান নম্বে, ই-কমইল ঠিোনাাঃ 

 

েম তের্তাে নাম পদবী কফান নম্বে ই-কমইল নম্বে 

েনাব কমা: িাজ্জাদুল ইিলাম উপ-প্রিান কফানাঃ ৯৫৫০৯৪৪ dcp@mohpw.gov.bd 
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গণপ্রজার্ন্ত্রী বাাংলারদশ সেোে 

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় 

চহসাব শাখা 
 

(ে) এ অসিশাখা কর্ততক প্রেত্ত কিবা এবং কিবা প্রোয়নর িম্ভাব্য িময়িীমা 
 

ক্রম  কসবাসমূরহে চববেণ উপোেরিাগী প্রাচথ তর্ সুচবিা পাওয়াে 

সম্ভাব্য সময়সীমা 

১ েম তের্তা/েম তিােীরদে মাচসে কবর্ন চবল প্রস্ত্ত্তর্ ও কিে চবর্েন 

েো 

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালরয়ে 

েম তের্তা/েম তিােী 

১-২ ো তচদবাস 

২ েম তের্তা/েম তিােীরদে উৎসব িার্া,বরেয়া কবর্ন, োচন্ত চবরনাদন 

িার্া, ভ্রমন িার্াসহ  াবর্ীয় চবল প্রস্ত্ত্তর্ েো 

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালরয়ে 

েম তের্তা/েম তিােী 

১-২ ো তচদবাস 

৩ েম তের্তা/েম তিােীরদে কবর্ন চনি তােণী চববেণী  প্রস্ত্ত্তর্ েো গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালরয়ে 

েম তের্তা/েম তিােী 

১-২ ো তচদবাস 

৪ মন্ত্রণালরয়ে কটচলরফান চবল, গাড়ীে জ্বালানী চবলসহ চবচিন্ন ক্রয় 

সাংক্রান্ত চবল প্রস্ত্ত্তর্ েো 

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালরয়ে 

েম তের্তা/েম তিােী 

১-৩ ো তচদবাস 

৫ েম তের্তা/েম তিােীরদে চবচিন্ন ছুটি সাংক্রান্ত নচথরর্ মর্ামর্ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালরয়ে 

েম তের্তা/েম তিােী 

১-২ ো তচদবাস 

৬ েম তের্তা/েম তিােীরদে কপনশন ও চবচিন্ন শাখাে চহসাব সাংক্রান্ত 

নচথরর্ মর্ামর্ (সাংচিষ্ঠ দপ্তে সহ) 

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালরয়ে 

েম তের্তা/েম তিােী 

১-৪ ো তচদবাস 

৭ েম তিােীরদে চসরলেশস কগ্রড, টাইম কেল, পরদান্নচর্ সাংক্রান্ত 

নচথরর্ মর্ামর্ 

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালরয়ে 

েম তিােী 

১-৩ ো তচদবাস 

৮ মন্ত্রণালরয়ে মরধ্য কময়াদী বারজট োঠারমা বর্চে েো গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালরয়ে 

েম তের্তা/েম তিােী 

চনি তাচের্ সমরয়ে মধ্য 

 

 
(খ) কসবা প্রদানোেী েম তের্তাে নাম 

 
কসবা প্রদানোেী েম তের্তাে 

নাম 

পদবী কফান নম্বে ই-কমইল ঠিোনা 

কমাাঃ শোফর্ আলী আয়ন ও ব্যয়ন েম তের্তা ৯৫৪০৩৩৮  

কমাাঃ এনারয়র্ কহারসন সহোেী চহসাবেেণ েম তের্তা ৯৫৪০৩৩৮  

 
(গ) সাংক্ষুি প্রচর্োে প্রদানোেী েম তের্তাে নাম : 

 
সাংক্ষুি প্রচর্োে প্রদানোেী 

েম তের্তাে নাম 

পদবী কফান নম্বে ই-কমইল ঠিোনা 

েনাব আব্দুল আলীম খান উপিসচব ৯৫১২২৩১ sasd9@mohpw.gov.bd 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২৫  


