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সফা প্রদান প্রততশ্রুতত (Citizen’s Charter) 

১. ভবশন ও ভভশন  

ভবশন: তযকতিত নগয; তনযাদ ও াশ্রয়ী আফান। 

ভভশন: সুষ্ঠ ুতযকিনা ও গবফলনায ভাধ্যবভ জতভয বফ বাত্তভ ব্যফায তনতিত কবয সদবয স্বি ও ভধ্যভ আবয়য ভানুবলয জন্য সেকই, তনযাদ, াশ্রয়ী আফান, তযকতিত নগযায়ণ এফং যকাবযয তফতবন্ন ভন্ত্রণারয়/তফবাগ/ 

অতধদপ্তয/তযদপ্তয/ংস্থায জন্য আধুতনক সুবমাগ-সুতফধাম্পন্ন অফকাঠাবভা তনভ বাণ। 

২. সসফা প্রোন প্রভতশ্রুভত 

২.১নাগভরক সসফা: 

ক্র. 

নাং 

সসফার নাভ সসফা প্রোন দ্ধভত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাভিস্থান 

সসফার মূল্য এফাং  

ভরদশাধ দ্ধভত 

সসফা 

প্রোদনর 

সভয়সীভা 

োভয়ত্বপ্রাি কভ তকততা 

(নাভ, েভফ, সপান নম্বর ও 

ইদভইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. প্লে/ফ্ল্যাে 

স্তান্তবযয 

অনুভতত প্রদান 

১. আবফদকাযীয তনকে বত 

ডাকবমাবগ অথফা যাতয 

প্রাপ্ত আবফদন 

মাচাইফাছাইপূফ বক প্লে/ ফ্ল্যাে 

স্তান্তবযয নীততভারা অনুমায়ী 

তিয়াকযণ; 

২.স্তান্তয তপ জভা প্রদাবনয 

চারান ও তটিআয যীক্ষাবন্ত 

স্তান্তয অনুভতত প্রদান; ও  

৩. অনুভতত প্রদান ত্র 

যকাতয ডাবক আবফদনকাযীয 

তনকে সপ্রযণ। 

১. তনধ বাতযত পযবভ আবফদন; 

২. স্তান্তয দাতা ও গ্রততায াবাে ব াইবজয তযাতয়ত যতিন ছতফ 

৩.৩০০ োকায নন-জুতডায়ার স্ট্যাবম্প দাতা ও গ্রততায রপনাভা; 

৪.জতভ/ ফ্ল্যাবেয দতরর, নাভজাতয খততয়ান/তডতআয, ারনাগাদ ভূতভ 

উন্নয়ন কয তযবাবধয যতদ; 

৫. দাতা ও গ্রততায জাতীয় তযচয় ত্র/াবাে ব/জন্ তনফন্ধন নবদয 

তযাতয়ত কত; 

৬.সতজগাঁও তি এরাকায জন্য প্রবয়াজনীয় কাগজত্র (১-৫ নং িতভক) 

ক. প্লে/ ফ্ল্যাে িবয়য তফলবয় দাতা ও গ্রততা প্রততষ্ঠান/সকাম্পানীয তদ্ধান্ত; 

খ. গ্রততা প্রততষ্ঠাবনয প্রবজক্ট সপ্রাপাইর; 

প্রাতপ্তস্থান: উন্নয়ন অতধাখা-৭,৮ ও ৯; 

 

১. প্রতত কাঠা জতভ ও প্রতত ফগ বফুে 

ফ্ল্যাে/ সফ্ল্াযবে এয স্তান্তয তপ 

মথািবভ ধানভতি এরাকায জন্য 

৮০,০০০/- োকা ও ৮০/- োকা, 

সতজগাঁও তি এরাকায জন্য 

৭৫,০০০/- ও ২০০/- োকা,  তখরগাঁও, 

যাজাযফাগ, ফাাবফা এরাকায জন্য 

৪০,০০০/- োকা ও ৫০/- োকা, 

কক্সফাজায আফাতক এরাকায জন্য 

৩,৬০০/- োকা ও ২০/- োকা, 

াঁচরাই আফাতক এরাকায জন্য 

৮০০০/- োকা ও ৫০/- োকা, 

নাতযাফাগ/ফাবয়তজদ সফাস্তাভী তি 

এরাকায জন্য ৯০০০/- োকা এফং 

আগ্রাফাদ ফাতণতজযক এরাকায জন্য 

২,৩৫,০০০/- োকা। 

২. স্তান্তয তপ ১-৩২০১-০০০১-১৮৬৬ 

নং সকাবড সেজাযী চারাবনয 

ফাংরাবদ ব্যাংক/ সানাযী ব্যাংবক 

জভা কযবত বফ। 

৪৫ 

কাম বতদফ 

ধানভভি, সশদরফাাংলানগর 

এলাকার জন্য- 

জনাফ এ এভ নজরুর ইরাভ 

উতচফ 

, শাখা-৭ 

সপান: ৯৫৬৯৭৩৯ 

০১৭১২০২৭২২৭ 

dsdv7@mohpw.gov.bd 

 

ভখলগাঁও, নফাফপুর, হাভজরাফাগ, 

ভাভলফাগ, রভনা, ভহাখালী ইতযাভে 

এলাকার জন্য  

জনাফ সভা: আব্দুর ওয়াদুদ 

উতচফ 

াখা-৮ 

সপান- ৯৫৬৮৪১৬ 

০১৭১৬-২৭৫৮৭১ 

ইদভইল নাং-

dsdv8@mohpw.gov.bd 

 

 

 

 

২. প্লে/ফ্ল্যাে/সফ্ল্ায 

সে এয 

১. আবফদকাযীয তনকে বত 

ডাকবমাবগ অথফা যাতয 

১. তনধ বাতযত পযবভ আবফদন; 

২. জতভ/ফ্ল্যাে/সফ্ল্ায সবেয সযতজতি দতরর; 

১. ধানভতন্ত আফাতক এরাকায ফ্ল্যাে/ 

সফ্ল্ায সে/ সদাকাবনয নাভজাতয তপ 

৪৫ 
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mailto:dsdv7@mohpw.gov.bd
mailto:dsdv8@mohpw.gov.bd


নাভজাতযয 

অনুভতত প্রদান 

প্রাপ্ত আবফদন 

মাচাইফাছাইঅবন্ত প্রতিয়াকযণ; 

২. নাভজাতয তপ জভা প্রদাবনয 

চারান ও তটিআয যীক্ষাবন্ত 

নাভজাতযয অনুভতত প্রদান; ও  

৩. অনুভতত প্রদান ত্র 

যকাতয ডাবক আবফদনকাযীয 

তনকে সপ্রযণ। 

৩. ওয়াতযসূবত্র নাভজাতযয সক্ষবত্র; 

ক. মৃত ব্যতিয ওয়াতয নদ; 

খ. কর ওয়াতযবদয াবাে ব াইবজয তযাতয়ত যতিন ছতফ; 

গ. ওয়াতযবদয জাততয় তযচয়ত্র/ াবাে ব/ জন্ তনফন্ধন নবদয 

তযাতয়ত কত; 

ঘ. আবফদনকাযী/ আবফদনকাযীগণ ব্যততত মৃত ব্যতিয আয সকান ওয়াতয 

সনই ভবভ ব রপনাভা (প্রফাী বর দূতাফাবয ভাধ্যবভ রপনাভা সপ্রযণ 

কযবত বফ)। 

 

প্রাতপ্তস্থাণ: উন্নয়ন অতধাখা-৭, ৮ ও ৯; 

১৫০০ ফগ বফুে ম বন্ত ৭০০০/- োকা 

এফং ১৫০০ ফগ বফুবেয উবদ্ধব ১০,০০০/- 

োকা; তখরগাঁও, যাজাযফাগ, ফাাবফা 

এফং চেগ্রাভ আফাতক এরাকায জন্য 

৩০০০/- োকা, কক্সফাজায আফাতক 

এরাকায জন্য ২০০০/- োকা, চেগ্রাভ 

ফাতণতজযক এরাকায জন্য ৫০০০/- 

োকা। 

 

২.ধানভতি আফাতক এরাকায জতভয 

সক্ষবত্র ৫ কাঠা ম বন্ত ৫০০০/- োকা, 

ধানভতি ও সতজগাঁও তি এরাকা 

উবয় এরাকায ১০ কাঠা ম বন্ত 

১০,০০০/-, ১৫ কাঠা ম বন্ত  ১৫,০০০/-, 

১৫ কাঠায উবদ্ধব ২০,০০০/- োকা এফং 

চেগ্রাভ তি প্লবেয জন্য ৫০০০/- 

 

৩. নাভজাতয তপ ১-৩২০১-০০০১-

১৮৭৬ নং সকাবড সেজাতয চারাবনয 

ভাধ্যবভ ফাংরাবদ ব্যাংক/ সানারী 

ব্যাংবক জভা কযবত বফ। 

কাম বতদফ জনাফ তফশ্বা যাবর সাবন 

াখা-১৫ 

যাজাযফাগ পূণ ব ফান এরাকা, 

ফাাবফা ওাফকবরানী, ভতততঝর, 

তদরকুা, যভনা, রারফাগএরাকা 

সভাফাইর নম্বয-০১৭৭০৬০২৮৪৯ 

সপান:৯৫১২২৩১ 

dsdv15@mohpw.gov.bd 

 

 

সতজগাঁওএলাকার জন্য- 

তফশ্বা যাবর সাবন 

উসভিফ(উন্নয়ন শাখা-১৪) 

সভাফাইর নম্বয : ০১৭৭০৬০২৮৪৯ 

সপান: 

sasdev14@mohpw.gov.bd 

 

ঢাকা শহর ফাদে সেদশর অন্যান্য 

সজলার জন্য  

জনাফ সভা: ভাহমুদুর রহভান হাভফফ 

উতচফ, াখা-৯ 

সপান: ৯৫৭০৬৪৯,  

সভাফাইর নম্বয০১৭১৬-২৭৫৮৭১ 

dsdev9@mohpw.gov.bd 

৩. প্ল্ট/ ফ্ল্যাে 

ব্যাংক অথফা 

আতথ বক 

প্রততষ্ঠাবনয 

ফন্ধক যাখায 

অনুভতত প্রদান 

১. আবফদনকাযীয তনকে বত 

ডাকবমাবগ অথফা যাতয 

প্রাপ্ত আবফদন মাচাইপূফ বক প্লে/ 

ফ্ল্যাবেয ভাতরকানা তনতিত 

ওয়ায য ফন্ধক যাখায 

অনুভতত প্রদান; 

২. ফন্ধবকয অনুভততত্র 

ডাকবমাবগ আবফদকাযীয 

ঠিকানায় সপ্রযণ 

১. তনধ বাতযত পযবভ আবফদন; 

২. জতভ/ফ্ল্যাবেয নাভজাতয খততয়ান/তডতআয, ারনাগাদ ভূতভ উন্নয়ন কয 

তযবাবধয যতদ; 

৩. ৩০০ োকায নন-জুতডতয়ার স্ট্যাবম্প রপনাভা; 

৪. এ জতভ/ ফ্ল্যাে ইবতাপূবফ ব সকান ব্যাংক ফা আতথ বক প্রততষ্ঠাবন ফন্ধক যাখা 

বর স ঋণ তযবাবধয redemption deed এয াটি বপাইড কত; 

৫. সম ব্যাংক ফা আতথ বক প্রততষ্ঠাবন ফন্ধক যাখবত ইচ্ছুক স প্রততষ্ঠাবনয 

Offer letter; 

৬.সতজগাঁও তি এরাকায জন্য ফন্ধক যাখায তফলবয় প্রততষ্ঠান/ সকাম্পানীয 

তদ্ধান্ত; 

প্রাতপ্তস্থান : উন্নয়ন অতধাখা-৭, ৮ ও ৯; 

 

তফনামূবে 

৯০ 

কাম বতদফ 
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৪. খি জতভ 

(সভথয 

প্যাবজ) 

ফযাদ্দ প্রদান 

১. আবফদকাযীয তনকে বত 

ডাকবমাবগ অথফা যাতয 

প্রাপ্ত আবফদন 

মাচাইফাছাইপূফ বক প্লে/ ফ্ল্যাে 

স্তান্তবযয নীততভারা অনুমায়ী 

তিয়াকযণ; 

২. জতভয মূে জভা প্রদাবনয 

চারান ও তটিআয যীক্ষাবন্ত 

ফযাদ্দ ত্র জাতয; 

৩.ফযাদ্দত্র যকাতয ডাবক 

আবফদনকাযীয তনকে সপ্রযণ। 

১. তনধ বাতযত পযবত আবফদন; 

২. আবফদনকাযীয াবাে ব াইবজয তযাতয়ত যতিন ছতফ; 

৩. মূর প্লবেয জতভয নাভজাতয/ তডতআয, ারনাগাদ ভূতভ উন্নয়ন কযা 

তযবাবধয যতদ। 

ংতিষ্ট াফ-সযতজিাবযয 

অতধবক্ষত্রাধীন এরাকায সফযকাতয 

জতভয জন্য তনধ বাতযত মূে তববফ 

প্রাতথ বত জতভয মূে সকাড নং ১-

৩২০১-০০০১-৩৬০১ এ ফাংরাবদ 

ব্যাংক অথফা সানারী ব্যাংবক জভা 

প্রদান কযবত বফ। 

৯০ 

কাম বতদফ 

 

৫. প্লে/ফ্ল্যাবেয 

ভাতরক কর্তবক 

তনমৄি 

আভবভািায 

ভন্ত্রণারয় 

কর্তবক 

accept 

১. আবফদকাযীয তনকে বত 

ডাকবমাবগ অথফা যাতয 

প্রাপ্ত আবফদবনয তফলবয় 

আভবভািায দাতা ও গ্রততায 

শুনানী গ্রণ; 

২. শুনানীবত সযকড বকৃত ফিব্য 

ও দাতখরকৃত প্রবয়াজনীয় 

কাগত্র যীক্ষাবন্ত আবফদন 

তনষ্পতত্তপূফ বক ত্র যকাতয 

ডাবক আবফদনকাযীয তনকে 

সপ্রযণ। 

 

১. তনধ বাতযত পযবভ আবফদন; 

২. আভবভািায দাতা ও প্রততায াবাে ব াইবজয তযাতয়ত যতিন ছতফ; 

৩. আভবভািাযনাভায াটি বপাইড কত; 

৪. জতভ/ ফ্ল্যাবেয নাভজাতয খততয়ান/তডতআয, ারনাগাদ ভূতভ উন্নয়ন কয 

তযবাবধয যতদ; 

৫. আভবভািায গ্রততায জাতীয় তযচয় ত্র/ াবাে ব/ জন্ তনফন্ধন 

নবদয তযাতয়ত কত; 

৬. প্রফাত আবফদনকাযীগণ স সদবয সকান সনাোযী াফতরবকয দ্বাযা 

আভবভািাযনাভা ম্পাদন কবয ংতিষ্ট দূতাফা ও এ সদবয যযাষ্ট্র 

ভন্ত্রণারবয়য ভাধ্যবভ সপ্রযণ কযবত াযবফন। তবফ এ সক্ষবত্র ম্পাতদত 

আভবভািাযনাভায় সজরা প্রাবকয কাম বারয় বত প্রবয়াজনীয় ংখ্যক 

আঠাবরামৄি স্ট্যাবম্প ংমৄক্ত কযবত বফ।  

প্রাতপ্তস্থান : উন্নয়ন অতধাখা-৭, ৮ ও ৯; 

 

 

তফনামূবে 

  

৬. প্লবে তনতভ বতব্য 

বফবনয নকা 

াবয 

অনাতত্ত প্রদান 

১. আবফদকাযীয তনকে বত 

আবফদন ও নকা প্রাতপ্তয য 

ফযাদ্দত্র ও রীজ দতরবরয 

তবানুমায়ী নকা প্রস্তুত কযা 

বয়বছ তকনা তা যীক্ষাবন্ত 

নকা াবয অনাতত্ত প্রদান; 

২. নকা াবয অনাতত্ত 

ত্র ডাকবমাবগ আবফদনকাযীয 

ঠিকানায় সপ্রযণ। 

 

 

১. তনধ বাতযত পযবভ আবফদন; 

২. জতভয নাভজাতয খততয়ান/তডতআয, ভূতভ উন্নয়ন কয তযবাবধয 

দাতখরা; 

৩. কর ভূতভ ভাতরবকয স্বাক্ষতযত বফবনয প্রস্তাতফত নকা। 

 

তফনামূবে 

  



৭. প্লে/ ফ্ল্যাে 

কববাবনয 

অনুভতত প্রদান 

১. আবফদনকাযীয তনকে বত 

প্রাপ্ত আবফদন কনববাবনয 

নীততভারা অনুমায়ী 

প্রতিয়াকযণ; 

২. কনববান তপ ফাফদ 

আদাকৃত অবথ বয চারান ও 

তটিআয যীক্ষাকযণ; ও  

৩.কনববাবনয অনুভতত প্রদান 

ংিান্ত ত্র ডাকবমাবগ 

আবফদনকাযীয ঠিাকানায় 

সপ্রযণ। 

১. তনধ বাতযত পযবভ আবফদন; 

২. প্লে/ ফ্ল্যাবেয নাভজাতয খততয়ান/ তডতআয, ভূতভ উন্নয়ন কযা তযবাবধয 

যতদ; 

৩. কর ভূতভ ভাতরবকয স্বাক্ষতযক প্রস্তাতফত তফবাজন নকা। 

 

 

তফনামূবে 

  

৮. প্লে তফবাজবনয 

অনুভতত প্রদান 

১. আবফদনকাযীয তনকে বত 

প্রাপ্ত আবফদন ও প্লে 

তফবাজবনয প্রস্তাবফয তফলবয় 

স্থাতয অতধদপ্তবযয ভতাভত 

গ্রণ; 

২. স্থাতয অতধদপ্তবযয 

ভতাভবতয তবতত্তবত আবফদন 

তনষ্পতত্তপূফ বক অনুভততত্র 

ডাকবমাবগ আবফনকাযীয 

ঠিাকানায় সপ্রযণ। 

১. তনধ বাতযত পযবভ আবফদন; 

২. জতভয নাভজাতয খততয়ান/তডতআয, ভূতভ উন্নয়ন কয তযবাবধয 

দাতখরা; 

৩. কর ভূতভ ভাতরবকয স্বাক্ষতযত বফবনয প্রস্তাতফত নকা। 

তফনামূবে   

 

২.২ প্রাভতষ্ঠাভনক সসফা: 

ক্র. 

নাং 

সসফার নাভ সসফা প্রোন দ্ধভত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাভিস্থান 

সসফার মূল্য এফাং  

ভরদশাধ দ্ধভত 

সসফা 

প্রোদনর 

সভয়সীভা 

োভয়ত্বপ্রাি কভ তকততা 

(নাভ, েভফ, সপান নম্বর ও 

ইদভইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. প্রাততষ্ঠাতনক 

প্লে ফযাদ্দ 

প্রদান 

১. আবফদনকাযী তফবাগ/ 

অতধদপ্তয/তযদপ্তয/ংস্থা বত 

প্রাপ্ত প্রাততষ্ঠাতনক প্লে ফযাবদ্দয 

প্রস্তাবফয তফলবয় গণপূতব 

অতধদপ্তয ও স্থাতয 

অতধদপ্তবযয ভতাভত গ্রণ; 

২. ভতাভত যীক্ষাপূফ বক ভূতভ 

ফযাদ্দ কতভটিবত উস্থান; 

১. দপ্তয/ ংস্থায প্রধাবনয তনকে বত জতভ ফযাবদ্দয আবফদন; 

২. ংতিষ্ট ভন্ত্রণারবয়য সুাতয অগ্রায়ন; 

৩. দপ্তয/ ংস্থায ন্যযনতভ চাতদা তনরুণ কযবফ 

৪. ংতিষ্ট সজরা ভূতভ ফযাদ্দ কতভটিয সুাতয (ঢাকা সজরা ব্যততত) 

ংতিষ্ট এরাকায সভৌজাবযে তববফ 

প্রাতথ বত জতভয মূে সকাড নং ১-

৩২০১-০০০১-৩৬০১ এ ফাংরাবদ 

ব্যাংক অথফা সানারী ব্যাংবক জভা 

প্রদান কযবত বফ। 

১২০কাম বতদ

ফ 

জনাফ সভা: ভাহমুদুর রহভান হাভফফ 

উতচফ, াখা-৯ 

সপান: ৯৫৭০৬৪৯,  

সভাফাইর নম্বয০১৭১৬-২৭৫৮৭১ 

dsdev9@mohpw.gov.bd 



৩.ভূতভ ফযাদ্দ কতভটিয 

তদ্ধান্তনুমায়ী প্লে ফযাবদ্দয 

তজও জাযী; 

৩. প্লবেয মূে আদায় আদায় 

াববক্ষ জতভয দতরর 

ম্পাদন। 

২. তযতযি 

ম্পতত্ত 

ব্যফস্থানা 

সফাড ব 

(এতএভতফ) 

সক তযতযি 

ফাতিঘয 

ফযাবদ্দয 

প্রাতনক 

অুবভাদন প্রদান 

১. তযতযি ম্পতত্ত 

ব্যফস্থানা সফাড ব (এতএভতফ) 

বত প্রাপ্ত তযতযি ফাতি-ঘয 

ফযাবদ্দয প্রস্তাফ যীক্ষা-

নীযাক্ষাপূফ বক ‘ফাংরাবদ 

তযতযি ম্পতত্ত (য 

এরাকায ফাতি) তফতধভারা 

১৯৭২’ এফং ‘তযতযি ফাতি 

(ম্পূযক তফধানাফদরী) 

অধ্যাবদ ১৯৮৫’ অনুমায়ী 

তদ্ধান্ত গ্রণ; 

২. ভন্ত্রণারবয়য তদ্ধান্ত নতথ 

তযতযি ম্পতত্ত ব্যফস্থানা 

সফাবড ব সপ্রযণ। 

১. সুতনতদ বষ্ট প্রস্তাফ নতথ; 

২. নতথবত তনম্নতরতখত কাগজত্র থাকবত বফ; 

ক.আবফদত্র (ীদ মুতিবমাদ্ধা/ মৄদ্ধাত মুতিবমাদ্ধায আবফদন); 

খ. মুতিমৄদ্ধ তফলয়ক ভন্ত্রণারবয়য ছািত্র; 

গ. জাতীয় তযচয় ত্র 

ঘ. মুতিবমাদ্ধা নদ 

ঙ. আনুতিক অন্যান্য কাগজত্র। 

তফনামূবে প্রস্তাফ 

প্রাতপ্তয ৩০ 

কাম বতদফ 

ভবধ্য 

জনাফ সভা: তজল্লুয যভান 

উতচফ (ভতনেতযং -১০) 

সভাফাইর নম্বয ০১৭১১০৬৬০৬৯ 

সপান:  ৯৫৪০৩৪৫ 

sasmoni10@mohpw.

gov.bd 

৩. তযতযি 

ফাতি/ ঘবযয 

তফিয় দতরর 

ম্পাদবনয 

অনুভতত প্রদান 

১. তযতযি ম্পতত্ত 

ব্যফস্থানা সফাড ব বত 

তযতযি ফাতি-ঘয তফিয় 

দতরর ম্পাদবনয প্রাপ্ত প্রস্তাফ 

যীক্ষা-নীতযক্ষাপূফ বক দতরর 

ম্পাদবনয অনুভতত প্রদান; 

২.ভন্ত্রণারবয়য তদ্ধান্ত নতথ 

তযতযি ম্পতত্ত ব্যফস্থানা 

সফাবড ব সপ্রযণ। 

১. সুতনতদ বষ্ট প্রস্তাফ নতথ; 

২. নতথবত তনম্নতরতখত কাগজত্র থাকবত বফ; 

ক. আবফদনত্র (তড.এ প্রাক, ীদ মুতিবমাদ্ধা/ মৄদ্ধাত মুতিবমাদ্ধাগবণয 

আবফদন); 

খ. তড.এন প্রাক বর তড.এন এয মূর কত ফাতি বািায ারনাগাদ 

তযবাতধত চারাবনয কত; 

গ. মুতিবমাদ্ধা বর মুতিমৄদ্ধ তফলয়ক ভন্ত্রণারবয়য ছািত্র; 

ঘ. ারনাগাদ ফাতি বািা তযবাবধয কত; 

ঙ. জাতীয় তযচয় ত্র; 

চ. মুতিবমাদ্ধা নদ; 

ছ. আনুতিক অন্যান্য কাগজত্র। 

 

তফনামূবে প্রস্তাফ 

প্রাতপ্তয 

৩০কাম বতদফ

ভবধ্য 

 

৪. দপ্তয/ ংস্থায 

অনুকূবর অথ ব 

ছাি 

১. দপ্তয/ংস্থা বত অথ ব 

ছাবিয প্রস্তাফ প্রাতপ্ত; 

২.অথ ব অফমুতিয তনবদ বনা 

১. দপ্তয/ ংস্থা বত প্রাপ্ত প্রস্তাফ; 

২. তনধ বাতযত ছবক প্রবয়াজনীয় তথ্য; 

৩.অবথ বয অনুবভাতদত তফবাজন। 

তফনামূবে ০৭ 

কাম বতদফ 

ড. সভাোঃ ভতনরুর হুদা 

মৄগ্মতচফ (ফাবজে অতধাখা) 

সভাফাইর নম্বয ০১৭১০৮৬৩৫৫৩ 



অনুমায়ী ভন্ত্রণারয় কর্তবক 

যাতয এফং প্রবমাজয সক্ষবত্র 

অথ ব তফবাবগয ম্মততিবভ 

দপ্তয/ংস্থায অথ ব ছাবিয 

আবদ জাযী। 

 

প্রাতপ্তস্থান: ফাবজে অতধাখা। 

সপান:  ৯৫৫৭৪৬০ 

 

dsbudget@mohpw.g

ov.bd 

৫. 

 

দপ্তয/ংস্থায 

সভযাভত 

অবমাগ্য গাতি 

অবকবজা 

সঘালনা 

১. দপ্তয/ ংস্থা বত সভযাভত 

অবমাগ্য গাতি অবকবজা 

সঘালণায প্রস্তাফ প্রাতপ্ত; 

২.কনবডভবনন কতভটিয 

সুাতয গ্রণিবভ মথামথ 

কর্তববক্ষয অনুবভাদনিবভ 

প্রস্তাতফত গাতিমূবয 

অবকবজা সঘালণায আবদ 

জাযী। 

১. দপ্তয/ ংস্থা বত প্রাপ্ত প্রস্তাফ; 

২. তফআযটিএ-এয প্রবয়াজনীয় প্রতযয়ন; 

৩.দপ্তয/ংস্থায জযী প্রততবফদন। 

 

 

তফনামূবে ২১ 

কাম বতদফ 

ড. সভাোঃ ভতনরুর হুদা 

মৄগ্মতচফ (ফাবজে অতধাখা) 

সভাফাইর নম্বয  ০১৭১০৮৬৩৫৫৩ 

সপান: ৯৫৫৭৪৬০ 

dsbudget@mohpw.g

ov.bd 

৬. দপ্তয/ংস্থায 

নতুন গাতি 

িবয়য অনুভতত 

প্রদান ও অথ ব 

ফযাদ্দ প্রদান 

১. দপ্তয/ ংস্থা বত নতুন 

গাতি িবয়য প্রস্তাফ 

যীক্ষাপূফ বক কনবডভবনন 

কতভটিবত উস্থান; 

২. অবকবজা সঘালণা কতভটিয 

সুাতয গ্রণপূফ বক অনুভতত 

প্রদান। 

১. দপ্তয/ ংস্থা বত প্রাপ্ত প্রস্তাফ; 

২. পুযাতন গাতি অবকবজা সঘালণা কতভটিয সুাতয; 

৩.পুযাতন গাতি তফিয়রব্ধ অথ ব জভা প্রদাবনয চারান। 

তফনামূবে ০৬ 

কাম বতদফ 

 

৭. যাজধানী 

উন্নয়ন 

কর্তববক্ষয 

প্রস্তাবফয 

সপ্রতক্ষবত 

সফযকাতয 

আফাতক 

প্রকি 

অনুবভাদন 

১. প্রকবিয সচয়াযম্যান/ 

ব্যফস্থানা তযচারবকয 

আবফদবনয কাতযগতয তদকমূ 

যাজউক কর্তবক যীক্ষা-

তনযীক্ষা কবয ভন্ত্রণারবয় প্রস্তাফ 

সপ্রযণ। 

২.”সফযকায আফাতক 

প্রকবিয ভূতভ উন্নয়ন 

তফতধভারা” দ্বাযা গঠিত কতভটি 

কর্তবক অনুবভাদন প্রদান; 

৩. অনুবভাতদত প্রকি 

যাজউবক সপ্রযণ। 

১. তজআইএ ডাো সফইজ অনুমায়ী পূযণকৃত আবফদন পযভ; 

২. আবফদনকাযী প্রততষ্ঠাবনয উবযািা তনফন্ধীকযণ ারনাগাদ নদ; 

৩.সেড রাইবন্প; 

৪. আয়কয নদ; 

৫.ব্যাকংক রববতন্প তযবাে ব; 

৬. মূে ংবমাজন কয এয তনফন্ধনত্র; 

৭. সভবভাবযিাভ এফং আটি বকযার অফ এযাবাতবয়ন াটি বতপবকে অফ 

ইনকব বাবযন; 

৮. কাতযগযী সমাগ্যতা ম্বতরত তথ্যাফরী, তনফন্ধীত নগয তযকিনাতফদ, 

প্রবকৌরী ও স্থততয ম্মততত্র ও নদবত্রয ছায়াতরত; 

৯. তফতবন্ন সফা ংস্থায ছািবত্রয ছায়াতরত; 

১০. সজরা প্রাক, ঢাকা বত প্রাপ্ত প্রকিভূি জতভয ভাতরকানা ংিান্ত 

তথ্যাফতর এয তযাতয়ত ছায়াতরত; 

১১. প্রকি অনুবভাদন তপ যতবদয তযাতয়ত ছায়াতরত; 

তফনামূবে ৬০ 

কাম বতদফ 

জনাফ সভাোঃ াজ্জাদুর ইরাভ 

মৄগ্মপ্রধান, তযকিনা সকাল 

সভাফাইর নম্বয ০১৭১৫৩১৯৯৯০ 

সপান:  ৯৫৫০৯৪৪ 

dchief@mohpw.gov.

bd 



১২.যাজউক সফাড ব বায তদ্ধান্ত; 

১৩. সফযকাতয আফাতক প্রকবিয ভূতভ উন্নয়ন তফতধভারা, ২০০৪ 

(ংবাতধত ২০১২ ও ২০১৫) অনুমায়ী দাতখরকৃত নকাতদ। 

৮. নতুন দ 

সৃজবনয প্রস্তাফ 

অনুবভাদন 

১. দপ্তয/ ংস্থা বত প্রাপ্ত 

প্রস্তাবফয তফলবয় ংতিষ্টবদয 

ভন্ববয় বা কবয দ 

সৃজবনয সমৌতিকতা তনধ বাযণ; 

২. জনপ্রান ভন্তণারয় এফং 

অথ ব তফবাবগয ম্মতত াববক্ষ 

নতুন দ সৃজবনয প্রস্তাফ 

অনুবভাদনিবভ ংতিষ্ট দপ্তয/ 

ংস্থায় সপ্রযণ। 

১.তনধ বাতযত পযবভ (বতয করাবভয) দপ্তয/ ংস্থায প্রস্তাফ; 

২. প্রস্তাবফয াসথ দাতখরকৃত কাগজত্র; 

ক. দপ্তয/ ংস্থায অনুবভাতদত াংগঠতনক কাঠাবভা; 

খ. নতুন দ সৃজবন অতততযি আতথ বক ংবিবলয তযভাণ; 

গ. প্রস্তাতফত দগুবরায কাজ; 

ঘ. দপ্তয/ ংস্থায তনবয়াগতফতধভারা। 

 

প্রাতপ্তস্থান: াখা- ১, ২, ৫ ও ৬। 

  সভাাোঃ সুযাইয়া সফগভ 

উতচফ (প্রান- ১ অতধাখা) 

সভাফাইর নম্বয  ০১৭৩৩৯৫৮৭৮৭ 

সপান:  ৯৫৪৫৯৩০ 

 

dsadmin1@mohpw.g

ov.bd 

৯. দপ্তয/ ংস্থায 

১ভ সশ্রতণয 

কভ বকতবাবদয 

তক্ষাছুটি/ 

সপ্রলণ/তরবয়ন 

ভঞ্জুযী 

দপ্তয/ ংস্থা বত তক্ষা 

ছুটি/সপ্রলণ/তরবয়ন ভঞ্জুযীয 

প্রস্তাফ প্রাতপ্তয য ংতিষ্ট 

কভ বকতবায প্রবয়াজনীয় তথ্য 

মাচাইপূফ বক মথামথ 

কর্তববক্ষয অনুবভাদনিবভ 

অতপ আবদ জাযী কযা য়। 

১. দপ্তয/ ংস্থায প্রস্তাফ; 

২. প্রস্তাবফয াবথ দাতখরকৃত কাগজত্র; 

ক. কভ বকতবায আবফদন; 

খ. ঠিক অপায সরোয; 

গ. তনয়ন্ত্রণকাযী কভ বকতবায সুাতয। 

   

 

২.৩ অবযন্তরীণ সসফা: 

ক্র. 

নাং 

সসফার নাভ সসফা প্রোন দ্ধভত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাভিস্থান 

সসফার মূল্য এফাং  

ভরদশাধ দ্ধভত 

সসফা 

প্রোদনর 

সভয়সীভা 

োভয়ত্বপ্রাি কভ তকততা 

(নাভ, েভফ, সপান নম্বর ও 

ইদভইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১.  সনন ও 

তআযএর 

অনুবভাদন 

সনন/তআযএর সবাবগয 

অনুভততয আবফদন ‘গণ 

কভ বচাযী (অফয গ্রণ) 

আইন, ১৯৭৪’ এফং 

আবফদন ‘গণ কভ বচাযী 

(অফয গ্রণ) আইন, 

১৯৭৫’ অনুমায়ী 

তনষ্পতত্তপূফ বক অতপ 

আবদ/তজও জাযী কযা 

য়। 

১. আবফদনকাযীয তনয়ন্ত্রণাকাযী কভ বকতবায সুাতয তনধ বাতযত পযবভ 

আবফদন; 

২. অতিকাযনাভা; 

৩.ওয়াতযান নদ ও তাবদয ছতফ; 

৪. তআযএর আবদবয কত; 

৫.আবফদনকাযীয ছতফ; 

৬.াঁচ আঙ্গুবরয ছা; 

৭.কর না দাফী ত্র; 

 

প্রাতপ্ত স্থান : প্রধান তাফযক্ষণ কভ বকতবায কাম বারয় 

তফনামূবে ৩০ 

কাম বতদফ 

জুফাইদা নাযীন 

মৄগ্মতচফ (প্রান-৩ অতধাখা) 

সভাফাইর নম্বয  ০১৭১২৯৯৯০০১ 

সপান: ৯৫১২২৩১ 

dsadmin3@mohpw.g

ov.bd 



২. োইভবের/তবর

কন সগ্রড/ 

চাকুযীস্থায়ীকযণ/ 

তনয়তভতকযণ। 

প্রাপ্ত আবফদন প্রাতপ্ত ও 

মাচাইপূফ বক জনপ্রান 

ভন্ত্রণারয় ও অথ ব তফবাবগয 

এতদতফলবয় জাযীকৃত 

তনবদ বনা অনুমায়ী 

ভন্ত্রণারবয়য তফবাগীয় 

বদান্নতত কতভটিয 

সুাতযবয তবতত্তবত তজও 

জাযীকযণ 

১. আবফদনকাযীয তনয়ন্ত্রণকাযী কভ বকতবায সুাতয আবফদন; 

২.চাকুযীয খততয়ান ফত; 

৩.ফাতল বক সগানীয় অনুবফদন; 

৪.শৃঙ্খরামূরক প্রততবফদন। 

তফনামূবে ৩০ 

কাম বতদফ 

 

৩. শ্রাতন্ত তফবনাদন 

ছুটি ও অন্যান্য 

ছুটি ভঞ্জুয 

১. আবফদন 

মাচাইফাছাইঅবন্ত 

‘ফাংরাবদ চাকতয 

(তফবনাদন বাতা) তফতধভারা, 

১৯৭৯’ অনুমায়ী 

প্রতিয়াকযণ; 

২. ছুটিয প্রাপ্যতা াববক্ষ 

বাতা ছুটি ভঞ্জুয। 

১.আবফদনকাযীয তনয়ন্ত্রণাধীন কভ বকতবায সুাতয আবফদন; 

২. ছুটিয তনধ বাতযত পযভ (পুযণকৃত) 

৩. শ্রাতন্ত তফবনাদন ছুটি প্রাপ্যতায প্রভাণক; 

 

 

প্রাতপ্তস্থান: প্রধান তাফযক্ষণ কভ বকতবায কাম বারয়। 

তফনামূবে ১০ 

কাম বতদফ 

 

৪. গৃতনভ বাণ/গৃবভ

যাভত/সভােয 

াইবকর/ 

কতম্পউোয/ 

ফাইাইবকর 

অগ্রীভ ভঞ্জুযী 

প্রদান 

১. প্রাপ্ত আবফদন 

ভন্ত্রণারবয়য ংতিষ্ট কতভটি 

কর্তবক অনুবভাদন; 

২. ফাবজবে অবথ বয ংস্থান 

াববক্ষ অতগ্রভ ভঞ্জুযীয 

অতপ আবদ জাযী। 

১. তনয়ন্ত্রণকাযী কভ বকতবায সুাতয আবফদন; 

২. ম্পতত্ত িবয়য চুতি ত্র; 

৩.সফতবনয প্রতযয়ন ত্র; 

৪.তনধ বাতযত পযভ (পূযণকৃত) 

 

প্রাতপ্ত স্থান: প্রান-৩ অতধাখা 

তফনামূবে ৩০ 

কাম বতদফ 

 

৫. াধাযণ বতফষ্য 

ততফর বত 

অতগ্রভ ভঞ্জুতয 

াধাযণ বতফষ্য ততফর 

তফতধভারা, ১৯৭৯ অনুমায়ী 

প্রাপ্ত আবফদন তনেতত্তপূফ বক 

তজও জাযী কযা। 

১. তনয়ন্ত্রণকাযী কভ বকতবায সুাতয আবফদন; 

২. তনধ বাতযত পযভ (পূযণকৃত); 

৩. বতফষ্য ততফবর জভাকৃত অবথ বয প্রভাণক; 

 

প্রাতপ্ত স্থান: প্রধান তাফ যক্ষণ কভ বকতবায কাম বারয় 

তফনামূবে ০৭ 

কাম বতদফ 

 

৬. াধাযণ বতফষ্য 

ততফবর জভাকৃত 

োকা চুিান্ত 

উবত্তারবনয 

অনুভতত প্রদান। 

াধাযণ বতফষ্য ততফর 

তফতধভারা ১৯৭৯ অনুমায়ী 

প্রাপ্ত আবফদন তনেতত্তপূফ বক 

তজও জাযী কযা। 

১. তনয়ন্ত্রণকাযী কভ বকতবায সুাতয আবফদন; 

২. তনধ বাতযত পযভ (পূযণকৃত); 

৩. বতফষ্য ততফবর জভাকৃত অবথ বয প্রভাণক; 

 

প্রাতপ্ত স্থান: প্রধান তাফ যক্ষণ কভ বকতবায কাম বারয় 

তফনামূবে ১৫ 

কাম বতদফ 

 

 



 

 

২.৪  আওতাধীন অতধদপ্তয/ংস্থা/অন্যান্য প্রততষ্ঠান কর্তবক প্রদত্ত সফা (অতধদপ্তয/ংস্থায ওবয়ফাইে সদখুন) 

 

ক্রভ েির/সাংস্থার নাভ 

১. গৃায়ন ও গণপূতব ভন্ত্রণারয় 

২. গণপূতব অতধদপ্তয  

৩. জাতীয় গৃায়ন কর্তবক্ষ 

৪. যাজধানী উন্নয়ন কর্তবক্ষ 

৫. স্থাতয অভধেির 

৬. নগর উন্নয়ন অভধেির 

৭. িট্টগ্রাভ উন্নয়ন কর্ততক্ষ 

৮. কক্সফাজায উন্নয়ন কর্তবক্ষ 

৯. খুলনা উন্নয়ন কর্ততক্ষ 

১০. রাজশাহী উন্নয়ন কর্ততক্ষ        

১১. এইচ.তফ.আয.আই 

১২. সরকাভর আফাসন ভরেির     

১৩. অবযন্তরীণ ভনরীক্ষা ভরেির     

  

 

 

 

 

  



৩. আনাবদয কাবছ আভাবদয প্রতযাা    

িতভক প্রততশ্রুতত/কাতঙ্খত সফা প্রাতপ্তয রবক্ষয কযণীয় 

১. স্বয়ং ম্পূণ ব আবফদন জভা প্রদান; 

২. মথামথ প্রতিয়ায় প্রবয়াজনীয় তপ তযবাধ কযা; 

৩. াক্ষাবতয জন্য তনধ বাতযত ভবয়য পূবফ বই উতস্থত থাকা; 

৪. শুনানীবত প্রবয়াজনীয় কাগজত্র উস্থান 

 

 

 

৪. অতববমাগ প্রততকায ব্যফস্থানা (GRS) 

 

সফা প্রাতপ্তবত অন্তুষ্ট বর দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কভ বকতবা বি সমাগাবমাগ করুন। তাঁয কাছ সথবক ভাধান াওয়া না সগবর তনবম্নাি দ্ধততবত সমাগাবমাগ কবয আনায ভস্যা অফত করুন। 

 

িভ কখন সমাগাবমাগ কযবফন কায বি সমাগাবমাগ কযবফন সমাগাবমাবগয ঠিকানা তনষ্পতত্তয 

ভয়ীভা 

১  

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কভ বকতবা ভাধান  

তদবত না াযবর 

 

অতববমাগ তনষ্পতত্ত কভ বকতবা 

(অতনক) 

নাভ ও দফী: জনাফ সভাোঃ ভতনরুজ্জাভান, অতততযি তচফ 

সপান: ৯৫৪০৫৪৪ 

email: monirpad22@gmail.com 

ওবয়ফ: www.grs.gov.bd 

১২০ কাম বতদফ 

২  

অতববমাগ তনষ্পতত্ত কভ বকতবা 

তনতদ বষ্ট ভবয় ভাধান তদবত না াযবর 

 

আতর কভ বকতবা 

নাভ ও দফী: জনাফ সভাোঃ আখতায সাবন, অতততযি তচফ 

সপান: ৯৫৪০৪৩৪ 

email: ahossin63@yahoo.com 

ওবয়ফ: www.grs.gov.bd 

৩০ কাম বতদফ 

৩  

আতর কভ বকতবা তনতদ বষ্ট ভবয় ভাধান তদবত না 

াযবর 

 

 

ভতন্ত্রতযলদ তফবাবগয  

অতববমাগ ব্যফস্থানা সর 

অতববমাগ গ্রণ সকন্দ্র 

৫নং সগইে, ফাংরাবদ তচফারয়, ঢাকা 

ওবয়ফ : www.grs.gov.bd 

৯০ কাম বতদফ 

 

http://www.grs.gov.bd/
http://www.grs.gov.bd/
http://www.grs.gov.bd/

