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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় 
www.mohpw.gov.bd 

 

সেবা প্রদান প্রতর্শ্রুতর্ (Citizen’s Charter) 
১. ভিশন ও ভিশন  

তিশন: পতিকতির্ নগি; তনিাপদ ও োশ্রয়ী আবােন। 

তমশন: েুষ্ঠু পতিকিনা ও গববষনাি মাধ্যবম জতমি েবব তাত্তম বযবহাি তনশ্চির্ কবি সদবশি স্বি ও মধ্যম আবয়ি মানুবষি জনয সেকেই, তনিাপদ, োশ্রয়ী আবােন, 

পতিকতির্ নগিায়ণ এবং েিকাবিি তবতিন্ন মন্ত্রণালয়/তবিাগ/ অতধ্দপ্তি/পতিদপ্তি/েংস্থাি জনয আধু্তনক েুব াগ-েুতবধ্ােম্পন্ন অবকাঠাবমা তনম তাণ। 

২. সসবা প্রোন প্রভতশ্রুভত 

২.১নাগভরক সসবা: 

ক্র. 

নং 

সেবাি 

নাম 

সেবা প্রদান পদ্ধতর্ প্রবয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবং প্রাতপ্তস্থান 

সেবাি মূলয এবং  

পতিবশাধ্ পদ্ধতর্ 

সেবা 

প্রদাবনি 

েময়েী

মা 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকর্তা 

 ননাম  পদতব  সোান নরি ও 

ইবমইল) 

 ন))  ন))  ন))  ন))  ন))  ন))  ন)) 

). প্লে/ফ্ল্যাে 

হস্তান্তবি

ি 

অনুমতর্ 

প্রদান 

). আববদকািীি 

তনকে হবর্ 

ডাকব াবগ অথবা 

েিােতি প্রাপ্ত 

আববদন 

 াচাইবাছাইপূব তক 

প্লে/ ফ্ল্যাে হস্তান্তবিি 

নীতর্মালা অনু ায়ী 

প্রশ্চক্রয়াকিণ; 

).হস্তান্তি তো জমা 

প্রদাবনি চালান ও 

তেটেআি পিীক্ষাবন্ত 

হস্তান্তি অনুমতর্ 

প্রদান; ও  

). অনুমতর্ প্রদান 

). তনধ্ তাতির্ োিবম আববদন; 

). হস্তান্তি দার্া ও গ্রতহর্াি পােবপােত োইবজি 

ের্যাতয়র্ িতিন ছতব 

).)০০ োকাি নন-জতুডশায়াল স্ট্যাবম্প দার্া ও 

গ্রতহর্াি হলোনামা; 

).জতম/ ফ্ল্যাবেি দতলল, নামজাতি খতর্য়ান/তডতেআি, 

হালনাগাদ িূতম উন্নয়ন কি পতিবশাবধ্ি িতশদ; 

). দার্া ও গ্রতহর্াি জার্ীয় পতিচয় 

পত্র/পােবপােত/জন্ম তনবন্ধন েনবদি ের্যাতয়র্ কতপ; 

).সর্জগা াঁও তশি এলাকাি জনয প্রবয়াজনীয় 

কাগজপত্র ()-) নং ক্রতমকেহ) 

ক. প্লে/ ফ্ল্যাে ক্রবয়ি তবষবয় দার্া ও গ্রতহর্া 

প্রতর্ষ্ঠান/সকাম্পানীি তেদ্ধান্ত; 

খ. গ্রতহর্া প্রতর্ষ্ঠাবনি প্রবজক্ট সপ্রাোাইল; 

প্রাতপ্তস্থান: উন্নয়ন অতধ্শাখা-),৮ ও ৯; 

). প্রতর্ কাঠা জতম ও প্রতর্ 

বগ তোুে ফ্ল্যাে/ সফ্ল্ািবেে 

এি হস্তান্তি তো  থাক্রবম 

ধ্ানমশ্চি এলাকাি জনয 

৮০,০০০/- োকা ও ৮০/- 

োকা, সর্জগা াঁও তশি 

এলাকাি জনয )),০০০/- ও 

)০০/- োকা,  তখলগা াঁও, 

িাজািবাগ, বাোববা এলাকাি 

জনয )০,০০০/- োকা ও 

)০/- োকা, কক্সবাজাি 

আবাতেক এলাকাি জনয 

),)০০/- োকা ও )০/- 

োকা, পাাঁচলাইশ আবাতেক 

এলাকাি জনয ৮০০০/- 

)) 

কা ততদব

ে 

ধ্ানমশ্চি  সশবিবাংলানগি 

এলাকাি জনয- 

জনাব এে এম নজরুল 

ইেলাম 

উপেতচব 

   শাখা-) 

সোান: ৯))৯))৯ 

০))))০))))) 

dsdev7@mohpw.gov.bd 

 

তখলগা াঁও  নবাবপুি  

হাশ্চজিাবাগ  মাতলবাগ  

িমনা  মহাখালী ইর্যাতদ 

এলাকাি জনয  

জনাব সমাোঃ র্াশ্চজম-উি-

http://www.mohpw.gov.bd/
mailto:dsdev7@mohpw.gov.bd
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পত্র েিকাতি ডাবক 

আববদনকািীি 

তনকে সপ্রিণ। 

 োকা ও )০/- োকা, 

নাতেিাবাগ/বাবয়শ্চজদ 

সবাস্তামী তশি এলাকাি জনয 

৯০০০/- োকা এবং 

আগ্রাবাদ বাতণশ্চজযক 

এলাকাি জনয ),)),০০০/- 

োকা। 

). হস্তান্তি তো )-))০)-

০০০)-)৮)) নং সকাবড 

সেজািী চালাবনি বাংলাবদশ 

বযাংক/ সোনািী বযাংবক 

জমা কিবর্ হবব। 

 

িহমান 

উপেতচব (শাখা-৮) 

সোান- ৯))৮))) 

সমাবাইল নরি- ০))))-

)))৮)) 

ইবমইল নং-

dsdev8@mohpw.gov.bd 

 

 

জনাব মুহাম্মদ ইকবাল 

হুোইন 

উপেতচব (উন্নয়ন শাখা-)))  

িাজািবাগ পূণ ত বােন 

এলাকা, বাোববা 

ওহাবকবলানী, মতর্শ্চিল, 

তদলকুশা, িমনা, 

লালবাগএলাকা 

সমাবাইল নরি- 

০)))০)০)৮)৯ 

সোান:৯)))))) 

dsdv15@mohpw.gov.bd 

 

 

সর্জগা াঁওএলাকাি জনয- 

জনাব  সমাোঃ শাহীনুি ইেলাম 

উপেতচবনউন্নয়ন শাখা-))) 

সমাবাইল নরি : 

০)))০)০)৮)৯ 

সোান: ৯)))))) 

). প্লে/ফ্ল্যাে

/সফ্ল্াি 

সেে 

এি 

নামজাতি

ি 

অনুমতর্ 

প্রদান 

). আববদকািীি 

তনকে হবর্ 

ডাকব াবগ অথবা 

েিােতি প্রাপ্ত 

আববদন 

 াচাইবাছাইঅবন্ত 

প্রশ্চক্রয়াকিণ; 

). নামজাতি তো জমা 

প্রদাবনি চালান ও 

তেটেআি পিীক্ষাবন্ত 

নামজাতিি অনুমতর্ 

প্রদান; ও  

). অনুমতর্ প্রদান 

পত্র েিকাতি ডাবক 

আববদনকািীি 

তনকে সপ্রিণ। 

). তনধ্ তাতির্ োিবম আববদন; 

). জতম/ফ্ল্যাে/সফ্ল্াি সেবেি সিশ্চজতি দতলল; 

). ওয়াতিশেূবত্র নামজাতিি সক্ষবত্র; 

ক. মৃর্ বযশ্চিি ওয়াতিশ েনদ; 

খ. েকল ওয়াতিশবদি পােবপােত োইবজি ের্যাতয়র্ 

িতিন ছতব; 

গ. ওয়াতিশবদি জাতর্য় পতিচয়পত্র/ পােবপােত/ জন্ম 

তনবন্ধন েনবদি ের্যাতয়র্ কতপ; 

ঘ. আববদনকািী/ আববদনকািীগণ বযতর্র্ মৃর্ 

বযশ্চিি আি সকান ওয়াতিশ সনই মবম ত হলোনামা 

(প্রবােী হবল দরূ্াবাবেি মাধ্যবম হলোনামা সপ্রিণ 

কিবর্ হবব)। 

 

প্রাতপ্তস্থাণ: উন্নয়ন অতধ্শাখা-), ৮ ও ৯; 

). ধ্ানমতন্ত আবাতেক 

এলাকাি ফ্ল্যাে/ সফ্ল্াি 

সেে/ সদাকাবনি নামজাতি 

তো ))০০ বগ তোুে প তন্ত 

)০০০/- োকা এবং ))০০ 

বগ তোুবেি উবদ্ধত )০,০০০/- 

োকা; তখলগা াঁও, িাজািবাগ, 

বাোববা এবং চেগ্রাম 

আবাতেক এলাকাি জনয 

)০০০/- োকা, কক্সবাজাি 

আবাতেক এলাকাি জনয 

)০০০/- োকা, চেগ্রাম 

বাতণশ্চজযক এলাকাি জনয 

)০০০/- োকা। 

 

).ধ্ানমশ্চি আবাতেক 

)) 

কা ততদব

ে 

mailto:dsdev8@mohpw.gov.bd
mailto:dsdv15@mohpw.gov.bd
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এলাকাি জতমি সক্ষবত্র ) 

কাঠা প তন্ত )০০০/- োকা, 

ধ্ানমশ্চি ও সর্জগাাঁও তশি 

এলাকা উিয় এলাকাি )০ 

কাঠা প তন্ত )০,০০০/-, )) 

কাঠা প তন্ত  )),০০০/-, )) 

কাঠাি উবদ্ধত )০,০০০/- 

োকা এবং চেগ্রাম তশি 

প্লবেি জনয )০০০/- 

 

). নামজাতি তো )-))০)-

০০০)-)৮)) নং সকাবড 

সেজাতি চালাবনি মাধ্যবম 

বাংলাবদশ বযাংক/ সোনালী 

বযাংবক জমা কিবর্ হবব। 

sasdev14@mohpw.gov.bd 

 

ঢাকা শহি বাবদ সদবশি 

অনযানয সজলাি জনয  

জনাব সমা: মাহমুদুি িহমান 

হাতবব 

উপেতচব, শাখা-৯ 

সোান: ৯))০))৯,  

সমাবাইল নরি ০))))-

)))৮)) 

dsdev9@mohpw.gov.bd 

 

 

 

 

ক্র. 

নং 

সেবাি 

নাম 

সেবা প্রদান পদ্ধতর্ প্রবয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবং প্রাতপ্তস্থান 

সেবাি মূলয এবং  

পতিবশাধ্ পদ্ধতর্ 

সেবা 

প্রদাবনি 

েময়েী

মা 

). খি জতম 

(সমথি 

পযাবেজ) 

বিাদ্দ 

). আববদকািীি 

তনকে হবর্ 

ডাকব াবগ অথবা 

েিােতি প্রাপ্ত 

). তনধ্ তাতির্ োিবর্ আববদন; 

). আববদনকািীি পােবপােত োইবজি ের্যাতয়র্ িতিন 

ছতব; 

). মূল প্লবেি জতমি নামজাতি/ তডতেআি, হালনাগাদ 

েংতিষ্ট োব-সিশ্চজিাবিি 

অতধ্বক্ষত্রাধ্ীন এলাকাি 

সবেিকাতি জতমি জনয 

তনধ্ তাতির্ মূলয তহবেবব 

৯০ 

কা ততদব

ে 

mailto:sasdev14@mohpw.gov.bd
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প্রদান আববদন 

 াচাইবাছাইপূব তক 

প্লে/ ফ্ল্যাে হস্তান্তবিি 

নীতর্মালা অনু ায়ী 

পশ্চক্রয়াকিণ; 

). জতমি মূলয জমা 

প্রদাবনি চালান ও 

তেটেআি পিীক্ষাবন্ত 

বিাদ্দ পত্র জাতি; 

).বিাদ্দপত্র েিকাতি 

ডাবক আববদনকািীি 

তনকে সপ্রিণ। 

িূতম উন্নয়ন কিা পতিবশাবধ্ি িতেদ। প্রাতথ তর্ জতমি মূলয সকাড 

নং )-))০)-০০০)-))০) 

এ বাংলাবদশ বযাংক অথবা 

সোনালী বযাংবক জমা প্রদান 

কিবর্ হবব। 

). প্লে/ফ্ল্যাবে

ি মাতলক 

করৃ্তক 

তন ুি 

আমবমা

িাি 

মন্ত্রণালয় 

করৃ্তক 

accept 

). আববদকািীি 

তনকে হবর্ 

ডাকব াবগ অথবা 

েিােতি প্রাপ্ত 

আববদবনি তবষবয় 

আমবমািাি দার্া ও 

গ্রতহর্াি শুনানী গ্রহণ; 

). শুনানীবর্ 

সিকডতকৃর্ বিবয ও 

দাতখলকৃর্ 

প্রবয়াজনীয় 

কাগজপত্র পিীক্ষাবন্ত 

আববদন 

তনষ্পতত্তপূব তক পত্র 

েিকাতি ডাবক 

আববদনকািীি তনকে 

). তনধ্ তাতির্ োিবম আববদন; 

). আমবমািাি দার্া ও প্রতহর্াি পােবপােত োইবজি 

ের্যাতয়র্ িতিন ছতব; 

). আমবমািািনামাি োটেতোাইড কতপ; 

). জতম/ ফ্ল্যাবেি নামজাতি খতর্য়ান/তডতেআি, 

হালনাগাদ িূতম উন্নয়ন কি পতিবশাবধ্ি িতশদ; 

). আমবমািাি গ্রতহর্াি জার্ীয় পতিচয় পত্র/ 

পােবপােত/ জন্ম তনবন্ধন েনবদি ের্যাতয়র্ কতপ; 

). প্রবাতে আববদনকািীগণ সে সদবশি সকান সনাোিী 

পাবতলবকি দ্বািা আমবমািািনামা েম্পাদন কবি 

েংতিষ্ট দরূ্াবাে ও এ সদবশি পিিাষ্ট্র মন্ত্রণালবয়ি 

মাধ্যবম সপ্রিণ কিবর্ পািববন। র্বব এ সক্ষবত্র 

েম্পাতদর্ আমবমািািনামায় সজলা প্রশােবকি 

কা তালয় হবর্ প্রবয়াজনীয় েংখযক আঠাবলা ুি 

স্ট্যাবম্প েং ুি কিবর্ হবব।  

প্রাতপ্তস্থান : উন্নয়ন অতধ্শাখা-), ৮ ও ৯; 

 

 

তবনামূবলয 
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সপ্রিণ। 

 

). প্লবে 

তনতম তর্বয 

িববনি 

নকশা 

পাবশি 

অনাপতত্ত 

প্রদান 

). আববদকািীি 

তনকে হবর্ আববদন 

ও নকশা প্রাতপ্তি পি 

বিাদ্দপত্র ও লীজ 

দতলবলি শর্তানু ায়ী 

নকশা প্রস্তুর্ কিা 

হবয়বছ তকনা র্া 

পিীক্ষাবন্ত নকশা 

পাবশি অনাপতত্ত 

প্রদান; 

). নকশা পাবশি 

অনাপতত্ত পত্র 

ডাকব াবগ 

আববদনকািীি 

টঠকানায় সপ্রিণ। 

 

 

). তনধ্ তাতির্ োিবম আববদন; 

). জতমি নামজাতি খতর্য়ান/তডতেআি, িূতম উন্নয়ন 

কি পতিবশাবধ্ি দাতখলা; 

). েকল িূতম মাতলবকি স্বাক্ষতির্ িববনি প্রস্তাতবর্ 

নকশা। 

 

তবনামূবলয 

 

). প্লে/ ফ্ল্যাে 

কনিতােবন

ি অনুমতর্ 

প্রদান 

). আববদনকািীি 

তনকে হবর্ প্রাপ্ত 

আববদন কনিতােবনি 

নীতর্মালা অনু ায়ী 

প্রশ্চক্রয়াকিণ; 

). কনিতােন তো 

বাবদ আদাকৃর্ 

অবথ তি চালান ও 

তেটেআি 

). তনধ্ তাতির্ োিবম আববদন; 

). প্লে/ ফ্ল্যাবেি নামজাতি খতর্য়ান/ তডতেআি, িূতম 

উন্নয়ন কিা পতিবশাবধ্ি িতশদ; 

). েকল িূতম মাতলবকি স্বাক্ষতিক প্রস্তাতবর্ তবিাজন 

নকশা। 

 

 

তবনামূবলয 
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পিীক্ষাকিণ; ও  

).কনিতােবনি 

অনুমতর্ প্রদান 

েংক্রান্ত পত্র 

ডাকব াবগ 

আববদনকািীি 

টঠাকানায় সপ্রিণ। 

৮. প্লে 

তবিাজবন

ি অনুমতর্ 

প্রদান 

). আববদনকািীি 

তনকে হবর্ প্রাপ্ত 

আববদন ও প্লে 

তবিাজবনি প্রস্তাববি 

তবষবয় স্থাপর্য 

অতধ্দপ্তবিি মর্ামর্ 

গ্রহণ; 

). স্থাপর্য 

অতধ্দপ্তবিি 

মর্ামবর্ি তিতত্তবর্ 

আববদন 

তনষ্পতত্তপূব তক 

অনুমতর্পত্র 

ডাকব াবগ 

আববনকািীি 

টঠাকানায় সপ্রিণ। 

). তনধ্ তাতির্ োিবম আববদন; 

). জতমি নামজাতি খতর্য়ান/তডতেআি, িূতম উন্নয়ন 

কি পতিবশাবধ্ি দাতখলা; 

). েকল িূতম মাতলবকি স্বাক্ষতির্ িববনি প্রস্তাতবর্ 

নকশা। 

তবনামূবলয  
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২.২ প্রাভতষ্ঠাভনক সসবা: 

ক্র. 

নং 

সেবাি 

নাম 

সেবা প্রদান পদ্ধতর্ প্রবয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবং প্রাতপ্তস্থান 

সেবাি মূলয এবং  

পতিবশাধ্ পদ্ধতর্ 

সেবা 

প্রদাবনি 

েময়েী

মা 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকর্তা 

 ননাম  পদতব  সোান নরি 

ও ইবমইল) 

 ন))  ন))  ন))  ন))  ন))  ন))  ন)) 

). প্রাতর্ষ্ঠাতন

ক প্লে 

বিাদ্দ 

প্রদান 

). আববদনকািী 

তবিাগ/ 

অতধ্দপ্তি/পতিদপ্তি/

েংস্থা হবর্ প্রাপ্ত 

প্রাতর্ষ্ঠাতনক প্লে 

বিাবদ্দি প্রস্তাববি 

তবষবয় গণপূর্ত 

অতধ্দপ্তি ও স্থাপর্য 

অতধ্দপ্তবিি মর্ামর্ 

গ্রহণ; 

). মর্ামর্ 

পিীক্ষাপূব তক িূতম 

বিাদ্দ কতমটেবর্ 

উপস্থাপন; 

).িূতম বিাদ্দ 

কতমটেি 

তেদ্ধান্তনু ায়ী প্লে 

বিাবদ্দি শ্চজও জািী; 

). প্লবেি মূলয আদায় 

আদায় োবপবক্ষ 

জতমি দতলল 

). দপ্তি/ েংস্থাি প্রধ্াবনি তনকে হবর্ জতম বিাবদ্দি 

আববদন; 

). েংতিষ্ট মন্ত্রণালবয়ি েপুাতিশেহ অগ্রায়ন; 

). দপ্তি/ েংস্থাি নূযনর্ম চাতহদা তনরুপণ কিবব 

). েংতিষ্ট সজলা িূতম বিাদ্দ কতমটেি েুপাতিশ (ঢাকা 

সজলা বযতর্র্) 

েংতিষ্ট এলাকাি সমৌজাবিে 

তহবেবব প্রাতথ তর্ জতমি মূলয 

সকাড নং )-))০)-০০০)-

))০) এ বাংলাবদশ বযাংক 

অথবা সোনালী বযাংবক 

জমা প্রদান কিবর্ হবব। 

))০কা

 ততদবে 

জনাব সমা: মাহমুদুি 

িহমান হাতবব 

উপেতচব, শাখা-৯ 

সোান: ৯))০))৯,  

সমাবাইল নরি ০))))-

)))৮)) 

dsdev9@mohpw.gov.b

d 



8 

 

েম্পাদন। 

). পতির্যি 

েম্পতত্ত 

বযবস্থাপনা 

সবাডত 

(এতপএমতব

) সক 

পতির্যি 

বাতিঘি 

বিাবদ্দি 

প্রশােতনক 

অুবমাদন 

প্রদান 

). পতির্যি েম্পতত্ত 

বযবস্থাপনা সবাডত 

(এতপএমতব) হবর্ 

প্রাপ্ত পতির্যি বাতি-

ঘি বিাবদ্দি প্রস্তাব 

পিীক্ষা-নীিাক্ষাপূব তক 

‘বাংলাবদশ পতির্যি 

েম্পতত্ত (শহি 

এলাকাি বাতি) 

তবতধ্মালা )৯))’ এবং 

‘পতির্যি বাতি 

(েম্পূিক 

তবধ্ানাবদলী) 

অধ্যাবদশ )৯৮)’ 

অনু ায়ী তেদ্ধান্ত 

গ্রহণ; 

). মন্ত্রণালবয়ি 

তেদ্ধান্তেহ নতথ 

পতির্যি েম্পতত্ত 

বযবস্থাপনা সবাবডত 

সপ্রিণ। 

 

). েুতনতদতষ্ট প্রস্তাবেহ নতথ; 

). নতথবর্ তনম্নতলতখর্ কাগজপত্র থাকবর্ হবব; 

ক.আববদপত্র (শহীদ মুশ্চিব াদ্ধা/  ুদ্ধাহর্ মুশ্চিব াদ্ধাি 

আববদন); 

খ. মুশ্চি ুদ্ধ তবষয়ক মন্ত্রণালবয়ি ছািপত্র; 

গ. জার্ীয় পতিচয় পত্র 

ঘ. মুশ্চিব াদ্ধা েনদ 

ঙ. আনুেতিক অনযানয কাগজপত্র। 

তবনামূবলয প্রস্তাব 

প্রাতপ্তি 

)০ 

কা ততদব

ে মবধ্য 

জনাব পূিবী সগালদাি  

তেতনয়ি েহকািী েতচব 

(মতনেতিং অতধ্শাখা-)০) 

সমাবাইল নরি 

০))))))))৮) 

সোান:  ৯))০))) 

sasmoni10@mohpw.go

v.bd 

). পতির্যি 

বাতি/ 

ঘবিি 

তবক্রয় 

দতলল 

েম্পাদবন

). পতির্যি েম্পতত্ত 

বযবস্থাপনা সবাডত হবর্ 

পতির্যি বাতি-ঘি 

তবক্রয় দতলল 

েম্পাদবনি প্রাপ্ত 

প্রস্তাব পিীক্ষা-

). েুতনতদতষ্ট প্রস্তাবেহ নতথ; 

). নতথবর্ তনম্নতলতখর্ কাগজপত্র থাকবর্ হবব; 

ক. আববদনপত্র (তড.এ প্রাপক, শহীদ মুশ্চিব াদ্ধা/ 

 ুদ্ধাহর্ মুশ্চিব াদ্ধাগবণি আববদন); 

খ. তড.এন প্রাপক হবল তড.এন এি মূল কতপ বাতি 

িািাি হালনাগাদ পতিবশাতধ্র্ চালাবনি কতপ; 

তবনামূবলয প্রস্তাব 

প্রাতপ্তি 

)০কা ত

তদবমবধ্য 
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ি অনুমতর্ 

প্রদান 

নীতিক্ষাপূব তক দতলল 

েম্পাদবনি অনুমতর্ 

প্রদান; 

).মন্ত্রণালবয়ি 

তেদ্ধান্তেহ নতথ 

পতির্যি েম্পতত্ত 

বযবস্থাপনা সবাবডত 

সপ্রিণ। 

গ. মুশ্চিব াদ্ধা হবল মুশ্চি ুদ্ধ তবষয়ক মন্ত্রণালবয়ি 

ছািপত্র; 

ঘ. হালনাগাদ বাতি িািা পতিবশাবধ্ি কতপ; 

ঙ. জার্ীয় পতিচয় পত্র; 

চ. মুশ্চিব াদ্ধা েনদ; 

ছ. আনুেতিক অনযানয কাগজপত্র। 

 

). দপ্তি/ 

েংস্থাি 

অনুকূবল 

অথ ত ছাি 

). দপ্তি/েংস্থা হবর্ 

অথ ত ছাবিি প্রস্তাব 

প্রাতপ্ত; 

).অথ ত অবমুশ্চিি 

তনবদতশনা অনু ায়ী 

মন্ত্রণালয় করৃ্তক 

েিােতি এবং প্রব াজয 

সক্ষবত্র অথ ত তবিাবগি 

েম্মতর্ক্রবম 

দপ্তি/েংস্থাি অথ ত 

ছাবিি আবদশ জািী। 

). দপ্তি/ েংস্থা হবর্ প্রাপ্ত প্রস্তাব; 

). তনধ্ তাতির্ ছবক প্রবয়াজনীয় র্থয; 

).অবথ তি অনুবমাতদর্ তবিাজন। 

 

প্রাতপ্তস্থান: বাবজে অতধ্শাখা। 

তবনামূবলয ০) 

কা ততদব

ে 

 

 ুগ্মেতচব নবাবজে 

অতধ্শাখা) 

সমাবাইল নরি  

সোান:  ৯)))))০ 

 

dsbudget@mohpw.gov.

bd 

). 

 

দপ্তি/েং

স্থাি 

সমিামর্ 

অব াগয 

গাতি 

অবকবজা 

সঘাষনা 

). দপ্তি/ েংস্থা হবর্ 

সমিামর্ অব াগয 

গাতি অবকবজা 

সঘাষণাি প্রস্তাব প্রাতপ্ত; 

).কনবডমবনশন 

কতমটেি েপুাতিশ 

গ্রহণক্রবম  থা থ 

করৃ্তপবক্ষি 

অনুবমাদনক্রবম 

প্রস্তাতবর্ গাতিেমূবহি 

). দপ্তি/ েংস্থা হবর্ প্রাপ্ত প্রস্তাব; 

). তবআিটেএ-এি প্রবয়াজনীয় প্রর্যয়ন; 

).দপ্তি/েংস্থাি জিীপ প্রতর্ববদন। 

 

 

তবনামূবলয )) 

কা ততদব

ে 

 

 ুগ্মেতচব নবাবজে 

অতধ্শাখা) 

সমাবাইল নরি   

সোান: ৯)))))০ 

dsbudget@mohpw.gov.

bd 
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অবকবজা সঘাষণাি 

আবদশ জািী। 

 

 

 

). দপ্তি/েং

স্থাি নরু্ন 

গাতি 

ক্রবয়ি 

অনুমতর্ 

প্রদান ও 

অথ ত বিাদ্দ 

প্রদান 

). দপ্তি/ েংস্থা হবর্ 

নরু্ন গাতি ক্রবয়ি 

প্রস্তাব পিীক্ষাপূব তক 

কনবডমবনশন 

কতমটেবর্ উপস্থাপন; 

). অবকবজা সঘাষণা 

কতমটেি েপুাতিশ 

গ্রহণপূব তক অনুমতর্ 

প্রদান। 

). দপ্তি/ েংস্থা হবর্ প্রাপ্ত প্রস্তাব; 

). পুিার্ন গাতি অবকবজা সঘাষণা কতমটেি েুপাতিশ; 

).পুিার্ন গাতি তবক্রয়লব্ধ অথ ত জমা প্রদাবনি চালান। 

তবনামূবলয ০) 

কা ততদব

ে 

 

). িাজধ্ানী 

উন্নয়ন 

করৃ্তপবক্ষ

ি প্রস্তাববি 

সপ্রতক্ষবর্ 

সবেিকাতি 

আবাতেক 

প্রকি 

অনুবমাদন 

). প্রকবিি 

সচয়ািমযান/ 

বযবস্থাপনা 

পতিচালবকি 

আববদবনি কাতিগতি 

তদকেমহূ িাজউক 

করৃ্তক পিীক্ষা-

তনিীক্ষা কবি 

মন্ত্রণালবয় প্রস্তাব 

সপ্রিণ। 

).”সবেিকাি 

আবাতেক প্রকবিি 

িূতম উন্নয়ন 

তবতধ্মালা” দ্বািা গটঠর্ 

কতমটে করৃ্তক 

). শ্চজআইএে ডাো সবইজ অনু ায়ী পূিণকৃর্ আববদন 

োিম; 

). আববদনকািী প্রতর্ষ্ঠাবনি উবদযািা তনবন্ধীকিণ 

হালনাগাদ েনদ; 

).সেড লাইবেন্স; 

). আয়কি েনদ; 

).বযাকংক েলবিশ্চন্স তিবপােত; 

). মূলয েংব াজন কি এি তনবন্ধনপত্র; 

). সমবমাবিিাম এবং আটেতকযালে অব 

এযাবোতেবয়শনেহ োটেততোবকে অব ইনকবপ তাবিশন; 

৮. কাতিগিী স াগযর্া েরতলর্ র্থযাবলী, তনবন্ধীর্ নগি 

পতিকিনাতবদ, প্রবকৌশলী ও স্থপতর্ি েম্মতর্পত্র ও 

েনদপবত্রি ছায়াতলতপ; 

৯. তবতিন্ন সেবা েংস্থাি ছািপবত্রি ছায়াতলতপ; 

)০. সজলা প্রশােক, ঢাকা হবর্ প্রাপ্ত প্রকিিূি জতমি 

তবনামূবলয )০ 

কা ততদব

ে 

জনাব সমাোঃ োতিদুল 

ইেলাম  ুগ্মপ্রধ্ান  

পতিকিনা সকাষ 

সমাবাইল নরি 

০)৯)৯)০))৮০ 

সোান:  ৯))০৯)) 

dchief@mohpw.gov.bd 
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অনুবমাদন প্রদান; 

). অনুবমাতদর্ প্রকি 

িাজউবক সপ্রিণ। 

মাতলকানা েংক্রান্ত র্থযাবতল এি ের্যাতয়র্ ছায়াতলতপ; 

)). প্রকি অনুবমাদন তো িতশবদি ের্যাতয়র্ ছায়াতলতপ; 

)).িাজউক সবাডত েিাি তেদ্ধান্ত; 

)). সবেিকাতি আবাতেক প্রকবিি িূতম উন্নয়ন 

তবতধ্মালা, )০০) (েংবশাতধ্র্ )০)) ও )০))) অনু ায়ী 

দাতখলকৃর্ নকশাতদ। 

৮. নরু্ন পদ 

েৃজবনি 

প্রস্তাব 

অনুবমাদন 

). দপ্তি/ েংস্থা হবর্ 

প্রাপ্ত প্রস্তাববি তবষবয় 

েংতিষ্টবদি েমন্ববয় 

েিা কবি পদ 

েৃজবনি স ৌশ্চিকর্া 

তনধ্ তািণ; 

). জনপ্রশােন 

মন্তণালয় এবং অথ ত 

তবিাবগি েম্মতর্ 

োবপবক্ষ নরু্ন পদ 

েৃজবনি প্রস্তাব 

অনুবমাদনক্রবম 

েংতিষ্ট দপ্তি/ েংস্থায় 

সপ্রিণ। 

).তনধ্ তাতির্ োিবম (েবর্ি কলাবমি) দপ্তি/ েংস্থাি 

প্রস্তাব; 

). প্রস্তাববি োবথ দাতখলকৃর্ কাগজপত্র; 

ক. দপ্তি/ েংস্থাি অনুবমাতদর্ োংগঠতনক কাঠাবমা; 

খ. নরু্ন পদ েৃজবন অতর্তিি আতথ তক েংবিবষি 

পতিমাণ; 

গ. প্রস্তাতবর্ পদগুবলাি কাজ; 

ঘ. দপ্তি/ েংস্থাি তনবয়াগতবতধ্মালা। 

 

প্রাতপ্তস্থান: শাখা- ), ), ) ও )। 

 

  জনাব সমাোঃ সমার্াহাি 

সহাবেন  

উপেতচব নপ্রশােন- ) 

অতধ্শাখা) 

সমাবাইল নরি  

০)))৯)))০৯৯ 

সোান:  ৯)))৯)০ 

 

dsadmin1@mohpw.gov

.bd 

৯. দপ্তি/ 

েংস্থাি )ম 

সশ্রতণি 

কম তকর্তা

সদি 

তশক্ষাছুটে/ 

সপ্রষণ/তল

সয়ন 

মঞ্জিুী 

দপ্তি/ েংস্থা হবর্ 

তশক্ষা 

ছুটে/সপ্রষণ/তলবয়ন 

মঞ্জিুীি প্রস্তাব 

প্রাতপ্তি পি েংতিষ্ট 

কম তকর্তাি 

প্রবয়াজনীয় র্থয 

 াচাইপূব তক  থা থ 

করৃ্তপবক্ষি 

). দপ্তি/ েংস্থাি প্রস্তাব; 

). প্রস্তাববি োবথ দাতখলকৃর্ কাগজপত্র; 

ক. কম তকর্তাি আববদন; 

খ. েটঠক অোাি সলোি; 

গ. তনয়ন্ত্রণকািী কম তকর্তাি েুপাতিশ। 
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অনুবমাদনক্রবম 

অতোে আবদশ জািী 

কিা হয়। 

 

২.৩ অিযন্তরীণ সসবা: 

ক্র. 

নং 

সেবাি নাম সেবা প্রদান পদ্ধতর্ প্রবয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবং প্রাতপ্তস্থান 

সেবাি মূলয এবং  

পতিবশাধ্ পদ্ধতর্ 

সেবা 

প্রদাবনি 

েময়েী

মা 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকর্তা 

 ননাম  পদতব  সোান নরি 

ও ইবমইল) 

 ন))  ন))  ন))  ন))  ন))  ন))  ন)) 

).  সপনশন ও 

তপআিএল 

অনুবমাদন 

সপনশন/তপআিএল 

সিাবগি অনুমতর্ি 

আববদন ‘গণ 

কম তচািী (অবেি 

গ্রহণ) আইন, 

)৯))’ এবং 

আববদন ‘গণ 

কম তচািী (অবেি 

গ্রহণ) আইন, 

)৯))’ অনু ায়ী 

তনষ্পতত্তপূব তক 

অতোে 

আবদশ/শ্চজও জািী 

কিা হয়। 

). আববদনকািীি তনয়ন্ত্রণাকািী কম তকর্তাি েুপাতিশেহ 

তনধ্ তাতির্ োিবম আববদন; 

). অতিকািনামা; 

).ওয়াতিশান েনদ ও র্াবদি ছতব; 

). তপআিএল আবদবশি কতপ; 

).আববদনকািীি ছতব; 

).পাাঁচ আিুবলি ছাপ; 

).েকল না দাবী পত্র; 

 

প্রাতপ্ত স্থান : প্রধ্ান তহোবিক্ষণ কম তকর্তাি কা তালয় 

তবনামূবলয )০ 

কা ততদব

ে 

 

 ুগ্মেতচব (প্রশােন-) 

অতধ্শাখা) 

সমাবাইল নরি   

সোান: ৯)))))) 

dsadmin3@mohpw.gov

.bd 
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ক্র. 

নং 

সেবাি নাম সেবা প্রদান পদ্ধতর্ প্রবয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবং প্রাতপ্তস্থান 

সেবাি মূলয এবং  

পতিবশাধ্ পদ্ধতর্ 

সেবা 

প্রদাবনি 

েময়েী

মা 

 ন))  ন))  ন))  ন))  ন))  ন)) 

). োইমবেল/

তেবলকশন 

সগ্রড/ 

চাকুিীস্থায়ী

কিণ/ 

তনয়তমর্কি

ণ। 

প্রাপ্ত আববদন প্রাতপ্ত 

ও  াচাইপূব তক 

জনপ্রশােন 

মন্ত্রণালয় ও অথ ত 

তবিাবগি 

এর্দতবষবয় 

জািীকৃর্ তনবদতশনা 

অনু ায়ী 

মন্ত্রণালবয়ি 

তবিাগীয় পবদান্নতর্ 

কতমটেি েপুাতিবশি 

তিতত্তবর্ শ্চজও 

জািীকিণ 

). আববদনকািীি তনয়ন্ত্রণকািী কম তকর্তাি েুপাতিশেহ 

আববদন; 

).চাকুিীি খতর্য়ান বতহ; 

).বাতষ তক সগাপনীয় অনুববদন; 

).শৃঙ্খলামূলক প্রতর্ববদন। 

তবনামূবলয )০ 

কা ততদব

ে 

). শ্রাতন্ত 

তববনাদন 

ছুটে ও 

অনযানয ছুটে 

মঞ্জিু 

). আববদন 

 াচাইবাছাইঅবন্ত 

‘বাংলাবদশ চাকতি 

(তববনাদন িার্া) 

তবতধ্মালা, )৯)৯’ 

অনু ায়ী 

প্রশ্চক্রয়াকিণ; 

). ছুটেি প্রাপযর্া 

োবপবক্ষ িার্ােহ 

).আববদনকািীি তনয়ন্ত্রণাধ্ীন কম তকর্তাি েুপাতিশেহ 

আববদন; 

). ছুটেি তনধ্ তাতির্ োিম (পিুণকৃর্) 

). শ্রাতন্ত তববনাদন ছুটে প্রাপযর্াি প্রমাণক; 

 

 

প্রাতপ্তস্থান: প্রধ্ান তহোবিক্ষণ কম তকর্তাি কা তালয়। 

তবনামূবলয )০ 

কা ততদব

ে 
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ছুটে মঞ্জিু। 

). গৃহতনম তাণ/গৃ

হবমিামর্/

সমােি 

োইবকল/ 

কম্পম্পউোি/ 

বাইোইবকল 

অগ্রীম 

মঞ্জিুী 

প্রদান 

). প্রাপ্ত আববদন 

মন্ত্রণালবয়ি েংতিষ্ট 

কতমটে করৃ্তক 

অনুবমাদন; 

). বাবজবে অবথ তি 

েংস্থান োবপবক্ষ 

অতগ্রম মঞ্জিুীি 

অতোে আবদশ 

জািী। 

). তনয়ন্ত্রণকািী কম তকর্তাি েুপাতিশেহ আববদন; 

). েম্পতত্ত ক্রবয়ি চুশ্চি পত্র; 

).সবর্বনি প্রর্যয়ন পত্র; 

).তনধ্ তাতির্ োিম (পিূণকৃর্) 

 

প্রাতপ্ত স্থান: প্রশােন-) অতধ্শাখা 

তবনামূবলয )০ 

কা ততদব

ে 

). োধ্ািণ 

িতবষয 

র্হতবল হবর্ 

অতগ্রম 

মঞ্জতুি 

োধ্ািণ িতবষয 

র্হতবল তবতধ্মালা, 

)৯)৯ অনু ায়ী 

প্রাপ্ত আববদন 

তনেতত্তপূব তক শ্চজও 

জািী কিা। 

). তনয়ন্ত্রণকািী কম তকর্তাি েুপাতিশেহ আববদন; 

). তনধ্ তাতির্ োিম (পূিণকৃর্); 

). িতবষয র্হতববল জমাকৃর্ অবথ তি প্রমাণক; 

 

প্রাতপ্ত স্থান: প্রধ্ান তহোব িক্ষণ কম তকর্তাি কা তালয় 

তবনামূবলয ০) 

কা ততদব

ে 

). োধ্ািণ 

িতবষয 

র্হতববল 

জমাকৃর্ 

োকা চুিান্ত 

উবত্তালবনি 

অনুমতর্ 

প্রদান। 

োধ্ািণ িতবষয 

র্হতবল তবতধ্মালা 

)৯)৯ অনু ায়ী 

প্রাপ্ত আববদন 

তনেতত্তপূব তক শ্চজও 

জািী কিা। 

). তনয়ন্ত্রণকািী কম তকর্তাি েুপাতিশেহ আববদন; 

). তনধ্ তাতির্ োিম (পূিণকৃর্); 

). িতবষয র্হতববল জমাকৃর্ অবথ তি প্রমাণক; 

 

প্রাতপ্ত স্থান: প্রধ্ান তহোব িক্ষণ কম তকর্তাি কা তালয় 

তবনামূবলয )) 

কা ততদব

ে 

 

).)  আওর্াধ্ীন অতধ্দপ্তি/েংস্থা/অনযানয প্রতর্ষ্ঠান করৃ্তক প্রদত্ত সেবা (অতধ্দপ্তি/েংস্থাি ওবয়বোইে সদখুন) 
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ক্রম দপ্তি/েংস্থাি নাম 

).  গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় 

). গণপূর্ত অতধ্দপ্তি  

).  জার্ীয় গৃহায়ন করৃ্তপক্ষ 

). িাজধ্ানী উন্নয়ন করৃ্তপক্ষ 

).  স্থাপর্য অতধ্দপ্তি 

). নগি উন্নয়ন অতধ্দপ্তি 

).  চট্টগ্রাম উন্নয়ন করৃ্তপক্ষ 

৮.  কক্সবাজাি উন্নয়ন করৃ্তপক্ষ 

৯. খুলনা উন্নয়ন করৃ্তপক্ষ 

)০. িাজশাহী উন্নয়ন করৃ্তপক্ষ        

)). এইচ.তব.আি.আই 

)). েিকাতি আবােন পতিদপ্তি     

)). অিযন্তিীণ তনিীক্ষা পতিদপ্তি     

  

 

 

). আপনাবদি কাবছ আমাবদি প্রর্যাশা    

ক্রতমক প্রতর্শ্রুতর্/কাশ্চঙ্খর্ সেবা প্রাতপ্তি লবক্ষয কিণীয় 
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). স্বয়ং েম্পূণ ত আববদন জমা প্রদান; 

).  থা থ প্রশ্চক্রয়ায় প্রবয়াজনীয় তোে পতিবশাধ্ কিা; 

). োক্ষাবর্ি জনয তনধ্ তাতির্ েমবয়ি পূবব তই উপতস্থর্ 

থাকা; 

). শুনানীবর্ প্রবয়াজনীয় কাগজপত্র উপস্থাপন 

 

 

 


