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সসবা প্রোন প্রশিশ্রুশি (Citizen's Charter) 

১.শিিন  শর্িন 

 

শিিনঃ ববদেশিক কর্ মসংস্থান সুদ াগ বৃশি, শিবাসন কর্ীদের শিকির কল্যাণ  শনরাপে শিবাসন শনশিি। 

শর্িনঃ শবশ্ব শ্রর্ বাজাদরর চাশহোর শিশিদি  থা থ কাশরগশর প্রশিক্ষণ প্রোন এবং েক্ষ শিবাসন ব্যবস্থাপনার র্াধ্যদর্ সবকার জনদগাশির ববদেশিক কর্ মসংস্থাদনর সুদ াগ বৃশি এবং শিবাসী কর্ীদের শিকির 

কল্যাণ  শিকার শনশিি করা। 

 

 

২. প্রশিশ্রুি সসবাসমূহ:  

 

২.১ নাগশরক সসবা : 

ক্রশর্ক সসবার নার্ সসবা প্রোন পিশি প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাশিস্থান সসবামূল্য এবং পশরদিাি পিশি 
সসবা প্রোদনর 

সর্য়সীর্া 

োশয়ত্বপ্রাি কর্ মকিমা 

( পেশব, স ান  আ-সর্আল( 

 

 

 

 

 

১ 

 

 

 

শরক্রুটংএদজন্টদক ববদেশিক  

কর্ মসংস্থাদনর শনদয়াগানুর্শি 

প্রোন 

 

 

 

শরক্রুটং এদজন্ট কর্তমক প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্রসহ োশিলকৃি অদবেন 

 াচাআ-বাছাআয়াদে সঠিক থাকদল 

শনদয়াগানুর্শি প্রোন করা হয়।  

১. শরক্রুটং এদজদন্ট শ শসয়াল প্যাদে 

অদবেন পত্র। 

২.শনদয়াগকিমা/সংস্থা কর্তমক প্রেি  

চাশহোপত্র 

৩. ক্ষর্িাপত্র (মূলকশপ) 

৪. চুশিপত্র (মূলকশপ) 

৫. নন-জুশেশিয়াল স্ট্যাদে 

শিকারনার্া 

৬. শিবাসন ব্যয় (র্ন্ত্রণালয় কর্তমক 

 

 

 

 

শবনামূদল্য 

 

 

 

৩-৭ কা মশেবস 

(োশিলকৃি 

কাগজপদত্রর 

সঠিকিা 

সাদপদক্ষ) 

             

     

(কর্ মসংস্থান িািা-১) 

স ানঃ ৪১০৩০২৪৩ 

dsemployment1@probashi.g

ov.bd 



 

 

ক্রশর্ক সসবার নার্ সসবা প্রোন পিশি প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাশিস্থান সসবামূল্য এবং পশরদিাি পিশি 
সসবা প্রোদনর 

সর্য়সীর্া 

োশয়ত্বপ্রাি কর্ মকিমা 

( পেশব, স ান  আ-সর্আল( 

িারকৃি) প্রাশিস্থান-কর্ মসংস্থান, িািা। 

৭. দূিাবাস কর্তমক চাশহোপত্র 

সিযায়ন/ াচাআ 

 

 

 

২ 

 

 

শরক্রুটং এদজদন্টর লাআদসন্স 

নবায়ন 

 

শরক্রুটং এদজন্ট কর্তমক প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্রসহ োশিলকৃি অদবেন 

 াচাআ-বাছাআয়াদে সঠিক থাকদল 

লাআদসন্স নবায়ন করা হয়।  

  

 

১. শরক্রুআটং এদজদন্টর শ শসয়াল 

প্যাদে অদবেনপত্র। 

২. শবএর্আটর প্রশিদবেন 

৩. লাআদসন্স নবায়দনর শ  জর্া সেয়ার 

সপ-ে মাদরর মূল কশপ 

 

লাআদসন্স নবায়ন শ  ২০,০০০/- 

টাকা, িযাট ৩,০০০/- টাকা 

(প্রশি বছর), স  সকান ি শসলী 

ব্যাংদক জর্া প্রোদনর পর। 

 

 

 

০৭ কা মশেবস 

 

৩ 

 

 

 

নতুন শরক্রুটং লাআদসন্স প্রোন  

 

 

শরক্রুটং এদজদন্টর অদবেদনর 

সপ্রশক্ষদি শবএর্আটর িেে প্রশিদবেন 

সাদপদক্ষ র্ন্ত্রণালদয়র কর্তমক গঠিি 

কশর্টর সুপাশরদির অদলাদক নতুন 

শরক্রুটং এদজদন্টর লাআদসন্স প্রোন 

করা হয়।  

১. শনি মাশরি অদবেন  রর্  

২. সেে লাআদসন্স 

৩. ব্যাংক সনেপত্র  

৪. অয়কর শরটাদন মর প্রিযয়নপত্র  

৫. নীট পশরসেে (অআট-১০শব 

নু ায়ী) 

৬. পুশলি শিয়াদরন্স 

৭. শ স িাড়ার চুশিপত্র/শনজস্ব 

িবদনর র্াশলকানার েশললপত্র 

৮. লাআদসদন্সর শনি মাশরি শ  এর রশিে  

 

 

                   

অদবেদনর শ  ২,০০০/- টাকা 

 লাআদসদন্সর জার্ানি 

১৫,০০,০০০/- টাকা।স  সকান 

ি শসলী ব্যাংদক জর্া প্রোদনর 

পর।        

 

 

 

০২ র্াস 

http://www.dncc.gov.bd/forms/trade-license.html


 

 

ক্রশর্ক সসবার নার্ সসবা প্রোন পিশি প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাশিস্থান সসবামূল্য এবং পশরদিাি পিশি 
সসবা প্রোদনর 

সর্য়সীর্া 

োশয়ত্বপ্রাি কর্ মকিমা 

( পেশব, স ান  আ-সর্আল( 

৯. র্াশলক/স্বত্বাশিকারীর হল নার্া  

৪ 

শরক্রুটং এদজদন্টর শবরুদি 

শবদেিগার্ী /স রি/প্রিাশরি 

কর্ীদের শিদ াগ শনষ্পশি 

শিদ াগ প্রাশি সাদপদক্ষ 

র্ন্ত্রণালয়/শবএর্আটর কর্তমক গঠিি 

িেে কশর্টর প্রশিদবেন এবং িথ্য 

প্রর্াণাশের শিশিদি প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা 

গ্রহণ।  

১) সশচব, প্রবাসী কল্যাণ  ববদেশিক 

কর্ মসংস্থান র্ন্ত্রণালদয়র বরাবদর 

শিদ াগকারীর স্বব্যাখ্যাশয়ি অদবেন  

২) স্বপদক্ষ োশিলকৃি কাগজপত্র 

 

                 শবনামূল্য 

 

১-২ র্াস 

 (কর্ মসংস্থান িািা-২) 

স ানঃ ৪১০৩০২৫২ 

dsemployment2@probashi.g

ov.bd 

৫ 

 

শরক্রুটং এদজদন্টরর ঠিকানা 

পশরবিমন 

শরক্রুটং এদজন্ট কর্তমক োশিলকৃি 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্রসহ  াচাআ-

বাছাআয়াদে এবং শবএর্আটর 

প্রশিদবেন সাদপদক্ষ ঠিকানা 

পশরবিমদনর নুশর্ি (িিম সাদপদক্ষ) 

প্রোন করা হয়।  

১. শরক্রুটংএদজদন্টর অদবেন 

২. সেে লাআদসন্স 

৩. শ স িাড়ার চুশিপত্র/শনজস্ব 

িবদনর র্াশলকানার েশললপত্র  

 

                 শবনামূদল্য 

 

 

পত্র প্রাশির পর ৭ 

কা মশেবস 

৬ 

 

 

 

শরক্রুটং এদজন্ট র্াশলকানা/ 

ংিীোশরত্ব/ সকাোনীর সিয়ার 

হস্তাের 

 

 

শরক্রুটং এদজন্ট কর্তমক োশিলকৃি 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্রসহ  াচাআ-

বাছাআয়াদে এবং শবএর্আটর 

প্রশিদবেন সাদপদক্ষ শরক্রুটং এদজশন্স 

র্াশলকানা/ ংিীোশরত্ব/ সকাোশনর 

সিয়ার হস্তােদরর নুর্শি প্রোন করা 

হয়।  

১. শরক্রুটংএদজদন্টর অদবেন 

২. সেে লাআদসন্স 

৩. ব্যাংক সনেপত্র  

৪. অয়কর শরটাদন মর প্রিযয়নপত্র  

৫. পুশলি শিয়াদরন্স 

৬. শ স িাড়ার চুশিপত্র 

৭. শরক্রুটং এদজন্ট র্াশলকানা/ 

ংিীোশরত্ব/ সকাোনীর সিয়ার হস্তাের 

সংক্রাে কা শববরণী 

 

 

 

                শবনামূদল্য 

 

 

 

৩-৭ কা মশেবস 

৭ প্রবাসীদের সেদি বস্থানরি 

পশরবাদরর সেস্যদের 

সর্স্যা নু ায়ী সংশিষ্ট প্রশিিাদন পত্র 

সপ্ররণ কদর ব্যবস্থা গ্রহণপূব মক  সসবা 

অদবেনকারীর শনকট হদি সরাসশর    



 

 

ক্রশর্ক সসবার নার্ সসবা প্রোন পিশি প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাশিস্থান সসবামূল্য এবং পশরদিাি পিশি 
সসবা প্রোদনর 

সর্য়সীর্া 

োশয়ত্বপ্রাি কর্ মকিমা 

( পেশব, স ান  আ-সর্আল( 

স্থাবর/স্থাবর সেে সুরক্ষা  গ্রহীিাদক বশহি করা হয়। থবা শর্িদনর র্াধ্যদর্ প্রাি অদবেন। শবনামূদল্য ৭ কর্ ম শেবস  

উপসশচব (কল্যাণ) 

স ানঃ ৪১০৩০২৩০ 

আদর্আলঃ 

dswelfare@probashi.gov
.bd 

 

   ৮ 

 

 

প্রবাদস বাংলাদেশি র্শহলা 

কর্ীদের হয়রাশনর হাি সথদক 

রক্ষার প্রদয়াজনীয় পেদক্ষপ গ্রহণ 

 

 

সর্স্যা নু ায়ী সংশিষ্ট শ্রর্ কল্যাণ 

উআং/কাউশন্সলদরর শনকট প্রদয়াজনীয় 

ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য  পত্র সপ্ররণ । 

 

‡ অদবেনকারী/অদবেনকারীর সেদি 

বস্থানরি শনকট অত্মীয় এর কাছ 

সথদক সরাসশর  প্রাি অদবেন। 

 

 

 

শবনামূদল্য 

 

 

৭ কর্ ম শেবস 

৯ 

 

মৃিেন্ড প্রাি প্রবাসী কর্ীর সাজা 

কর্াদনা থবা র্কু করণ 

সাজাপ্রাি ব্যশির পদক্ষ অদবেদনর 

সপ্রশক্ষদি র্হার্ান্য রাষ্ট্রপশির স্বাক্ষদর 

নুদরািপত্র সংশিষ্ট সেদির শর্িদনর 

র্াধ্যদর্ ঐ সেদির রাষ্ট্র প্রিাদনর শনকট 

সপ্ররণ। 

 

সংশিষ্ট সেদির শ্রর্ উআং এর 

কাউশন্সলদরর সপ্রশরি প্রশিদবেন।  

 

                শবনামূদল্য 

র্হার্ান্য 

রাষ্ট্রপশির শনকট 

হদি সম্মশি পত্র 

পায়ার ৪৮ 

ঘন্টার র্দধ্য 

ব্যবস্থা গ্রহণ। 

১০ 

 

প্রবাদস কর্ মরি বাংলাদেশি 

কর্ীদের নাোয়ী সবিন, িািা, 

আন্সযযদরন্সসহ ন্যান্য অোয় 

সংশিষ্ট শর্িন/দূিাবাদসর র্াধ্যদর্ থ ম 

অোয়পূব মক সংশিষ্ট কর্ীর ব্যাংক 

একাউদন্ট সপ্ররণ কদর পদত্রর র্াধ্যদর্ 

বশহি করা। 

অদবেনকারীর শনকট হদি সরাসশর প্রাি 

অদবেন।  

 

 

                  শবনামূদল্য 

 

১৫ কা মশেবস 

১১ 

 

শবদেদি শনদয়াগকারীর শনকট 

হদি মৃি কর্ীদের অশথ মক 

ক্ষশিপূরণ অোয় 

 ক্ষশিপূরণ অোয় সংক্রাে 

অদবেদনর শবষদয় প্রদয়াজনীয় 

ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য শর্িদন পত্র 

সপ্ররণ 

 ক্ষশিপূরণ প্রাশি সংক্রাে  ব্যবস্থা 

গ্রহণ  অদবেনকারীদক 

বশহিকরদণর  জন্য দয়জ 

অন মাস ম কল্যাণ সবাদে মর শনকট 

পত্র সপ্ররণ।  

 অদবেনকারীর শনকট অত্মীয় হদি 

প্রাি অদবেন  

 শর্িন হদি প্রাি িথ্য 

 

 

                  শবনামূদল্য 

 

পত্র প্রাশির পর ৭ 

কা মশেবস 

কল্যাণ শিিািা 

স ানঃ ৪১০৩০২৩০ 

আদর্আলঃ 

dswelfare@probashi.gov
.bd 

 

 



 

 

ক্রশর্ক সসবার নার্ সসবা প্রোন পিশি প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাশিস্থান সসবামূল্য এবং পশরদিাি পিশি 
সসবা প্রোদনর 

সর্য়সীর্া 

োশয়ত্বপ্রাি কর্ মকিমা 

( পেশব, স ান  আ-সর্আল( 

১২ 

 

 

প্রবাদস মৃি কর্ীদের সেদি স রি 

অনয়ন  অশথ মক নুোন প্রোন 

 

 

 

 

দয়জ অন মাস ম কল্যাণ সবাদে মর 

নীশির্ালা  দয়জ অন মাস ম কল্যাণ 

সবাে ম অআন ২০১৮  সর্ািাদবক ব্যবস্থা 

গ্রহণপূব মক প্রদত্রর র্াধ্যদর্ মৃি কর্ীর 

পশরবারদক বশহি করা। 

 

 

 

 

 

 

 

শ্রর্ উআং/ অদবেনকারীর শনকট অত্মীয় 

হদি প্রাি অদবেন। 

 

 

                শবনামূদল্য 

 

 

পত্র প্রাশির পর ৭ 

কা মশেবস 

১৩ 

 

জাপাদন সটকশনকযাল আন্টান ম সপ্ররদণর 

শনশর্ি শরক্রুটং এদজন্টদক 

Sending 

Organization শহসাদব 

িাশলকাভুশি। 

 

 

অগ্রহী ব্যশি/এদজদন্টর শলশিি 

অদবেন গ্রহণ। প্রদয়াজনীয় িথ্য 

 াচাআ এর জন্য শেশজ, শবএর্আটদি 

সপ্ররণ। িেদে আশিবাচক র্িার্ি 

প্রাশি সাদপদক্ষ নুর্শি প্রোন। 

 

 

(১)অগ্রহী ব্যশি/এদজদন্টর শলশিি 

অদবেন 

(২) শেশজ, শবএর্আটর র্িার্ি 

 

 

                শবনামূদল্য 

 

    

৭ কা মশেবস 

 

সহকারী সশচব (প্রশিক্ষণ) 

স ান: ৪১০৩০২৫৪ 

আর্দআল: 

astraining2@probashi.g
ov.bd 

 



 

 

ক্রশর্ক সসবার নার্ সসবা প্রোন পিশি প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাশিস্থান সসবামূল্য এবং পশরদিাি পিশি 
সসবা প্রোদনর 

সর্য়সীর্া 

োশয়ত্বপ্রাি কর্ মকিমা 

( পেশব, স ান  আ-সর্আল( 

১৪ 

 

 

জাপাদন সটকশনকযাল আন্টান ম 

সপ্ররদণর লদক্ষয কা মক্রর্ গ্রহদণর 

জন্য Sending 

Organization- সক 

প্রাথশর্ক নুর্শি প্রোন। 

 

(১)জাপানস্থ বাংলাদেি দূিাবাস 

কর্তমক প্রিযাশয়ি শের্ান্ড সলটার 

 াচাআকরণ। 

(২)সটকশনকযাল আন্টান ম শসদলকিন এর 

প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য শেশজ, 

শবএর্আট বরাবদর সপ্ররণ। 

(৩) শেশজ, শবএর্আটর র্িার্ি 

প্রাশির পর শসিাে  গ্রহণ।  

 

 

(১)অগ্রহী ব্যশি/এদজদন্টর শলশিি 

অদবেন 

২. শের্ান্ড সলটার  

৩. শেশজ, শবএর্আটর র্িার্ি 

 

 

 

                 শবনামূদল্য 

 

 

 

০৭ কা মশেবস 

১৫ 

 

 

 

বাশণশজযক গুরুত্বপূণ ম ব্যশি 

(নাবাশস বাংলাদেশি) শনব মাচন 

 

 

শসঅআশপ (এনঅরশব) শনব মাচন নীশির্ালা 

২০১৮ 

নু ায়ী দয়বসাআদট েরিাস্ত অহ্বান 

কদর শবজ্ঞশি প্রোন  নীশির্ালায় 

উশিশিি প্রশক্রয়ায় শনব মাচন সেন্ন 

করা। 

 

শনি মাশরি  রদর্ অদবেন, 

 অদবেনপদত্র চাশহি সকল 

কাগজপত্র। 

 বাশণজয র্ন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র 

র্ন্ত্রণালয়, শবশনদয়াগ সবাে ম, 

সবাে ম ব সরশিশনউ, 

বাংলাদেি ব্যাংক এবং 

অদবেনকারী সংশিষ্ট সেদির 

শর্িন সথদক প্রাি র্িার্ি। 

 প্রাথশর্ক বাছাআ কশর্ট কর্তমক 

বাছাআকৃি অদবেনকারীর 

িাশলকা  

 

 

শবনামূদল্য 

 

 

নুযনির্ ৫ (পাঁচ) 

র্াস 

কল্যাণ শিিািা 

স ানঃ ৪১০৩০২৩০ 

আদর্আলঃ 

dswelfare@probashi.gov
.bd 

 

১৬ 

 

†gvevBj সকাট ম /শি ান  

cwiPvjbvi gva¨‡g শনরাপে 

শিবাসন শনশিি করা 

 

১) ববদেশিক কর্ মসংস্থান  শিবাসী 

অআন ,২০১৩ নু ায়ী Awfevmb 

cÖZ¨vkx/‡diZ Awfevmxi wbivc` 

Awfevmb শনশিি করদি †gvevBj 

†KvU© cwiPvjbv কদর িাৎক্ষশনক 

1) cÖv_wgKfv‡e Z_¨ msMÖ‡ni gva¨‡g 

¯^-D‡`¨v‡M †gvevBj †KvU© cwiPvjbv 

2) Awf‡hvM msµvšÍ cÖgvbvw`i 

`vwjwjK KvMRcÎ 

3) Av‡e`bKvix/Awf‡hvMKvixi 

 

 

শবনামূদল্য 

 

 

 

 

           

র্শনটশরং িািা 

স ানঃ ৪১০৩০২৬০ 

dsmonitoring1@probash

i.gov.bd 

 



 

 

ক্রশর্ক সসবার নার্ সসবা প্রোন পিশি প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাশিস্থান সসবামূল্য এবং পশরদিাি পিশি 
সসবা প্রোদনর 

সর্য়সীর্া 

োশয়ত্বপ্রাি কর্ মকিমা 

( পেশব, স ান  আ-সর্আল( 

প্রশিকার প্রোন । 

 

Ab¨vb¨ c~Y©v½ wVKvbv 

4) wiµzwUs G‡Rন্টের †ÿ‡Î G‡Rন্টের 

Avi.Gj. b¤^imn Ab¨vb¨ wVKvbv `vwLj 

Ki‡Z n‡e 

৭ কা মশেবস 

১৭ 

 

 

শিবাসন সংক্রাে শিদ াগ 

গ্রহণ  শনষ্পশি 

 

 

 

 

১) শিদ াগ /অদবেন প্রাশি 

২)পক্ষদ্বদয়র শুনানীদি ংিগ্রহণ 

৩)শসিাে বশহিকরণ 

১)অদবেনপত্র 

২)শিদ াগ সংক্রাে প্রর্াণাশের 

োশলশলক কাগজপত্র 

৩)অদবেনকারী/শিদ াগকারীর 

ন্যান্য পূণ মাি ঠিকানা 

৪)শরক্রুটং এদজদন্টর সক্ষদত্র এদজদন্টর 

অর.এল. নম্বরসহ ন্যান্য ঠিকানা 

োশিল করদি হদব। 

 

 

webvg~‡j¨ 

 

 

4 gvm 

 (উপসশচব) 

(কর্ মসংস্থান িািা-৩) 

স ানঃ ৪১০৩০২২৬ 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

২.২ প্রাশিিাশনক সসবা : 

ক্রশর্ক সসবার নার্ সসবা প্রোন পিশি প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাশিস্থান সসবামূল্য এবং পশরদিাি পিশি 
সসবা প্রোদনর 

সর্য়সীর্া 

োশয়ত্বপ্রাি কর্ মকিমা 

(নার্, পেশব, স ান  আ-সর্আল( 

১ আউএনশসশসর বাদজট বরাদ্দ এ শেঅর এর লিযাংি হদি বাদজট 

নুদর্ােন। 

শবএর্আট হদি সরবরাহ শবনামূদল্য পত্র প্রাশির 

পর ৭ 

কা মশেবস 

    

কল্যাণ শিিািা 

স ানঃ ৪১০৩০২৩০ 

আদর্আলঃ 

dswelfare@probashi.gov
.bd 

 

 

 

২ 

 

শর্িনসমূদহর দয়ল স য়ার 

বাদজট 

 

দয়জ অন মাস ম কল্যাণ সবাে ম কর্তমক 

নুদর্ােন। 

 

দয়জ অন মাস ম কল্যাণ সবাে ম  শর্িন 

এর নুদরাি পত্র 

 

শবনামূদল্য 

সবাদে মর 

নুদর্ােদনর 

পর এবং পত্র 

প্রাশির পর ৭ 

কা মশেবস  

 

 

 

 

 

 

 

৩ 

 

িারসীজ সেশনং সসন্টাদরর 

এনশস নবায়ন প্রোন 

 

 

প্রাি অদবেন  াচাআ বাছাআয়াদে 

নবায়ন করা হয়।  

 

১)নবায়দনর জন্য অদবেন করদব 

শসিাপুরস্থ টশসর সলাকাল এনশস 

সহাল্ডার 

২) শসিাপুরস্থ টশস’র সাদথ চুশিপত্র 

৩)সলাকাল এনশস সহাল্ডাদরর সাদথ 

িাদের পাট মনারদের চুশিপত্র 

৪)শবগি বছদর সটদস্ট্ ংিগ্রহণকারী  

উিীণ ম  

৫) cÖwkÿY Pjgvb †Uª‡Wi msL¨v 

৬) Pjgvb gvgjvi weeiY (hw` _v‡K) 

৭) weMZ 1 eQ‡i gvmwfwËK cÖwkÿY 

 

 

†K›`ª wd (350 wm½vcyi Wjvi) 

RgvKiY 

 

 

পত্র প্রাশির 

পর ৭ 

কা মশেবস  

(র্শনটশরং িািা-১) 

স ানঃ ৪১০৩০২৩৭ 

dsmonitoring1@pro

bashi.gov.bd 

 

 



 

 

cÖ`vbK…Z cv‡mi cwimsL¨vb 

৪ 

পে সংরক্ষণ (সৃজদনর ৪থ ম বছর 

হদি) 

 

শবদ্যর্ান শবশি /শবিান নুসরদণ 

জনপ্রিাসন র্ন্ত্রণালয়  থ মশবিাদগর 

সম্মশি গ্রহণ করার পর সরকাশর 

র্য়শর অদেি জাশর করা হয়। 

 

১  (েির/শিেিদরর প্রস্তাব 

২  (পে সৃজদনর সরকাশর অদেি  

৩ (৩ বছর পে সংরক্ষদণর সরকাশর 

অদেি 

৪  (পে সংরক্ষদণর জন্য জনপ্রিাসন 

র্ন্ত্রণালদয়র সম্মশি 

৫  (পে সংরক্ষদণর জন্য থ ম শবিাদগর 

সম্মশি 

শবনামূদল্য ৬০ কা মশেবস 

শসশনয়র সহকারী সশচব (সংস্থা) 

স ানঃ ৪১০৩০২৬৪ 

sasorg@probashi.gov.bd 

৫ 
পে স্থায়ীকরণ 

 

শবদ্যর্ান শবশি /শবিান নুসরদণ 

জনপ্রিাসন র্ন্ত্রণালয়  থ মশবিাদগর 

সম্মশি গ্রহণ করার পর সরকাশর 

র্য়শর অদেি জাশর করা হয়। 

 

৬  (পে স্থায়ীকরদণর জন্য জনপ্রিাসন 

র্ন্ত্রণালদয়র শনি মাশরি  রদর্ 

েির/শিেিদরর প্রস্তাব  

৭  (পে সৃজদনর সরকাশর অদেি  

৮  (পে সৃজন পরবিী সকল বছদরর পে 

সংরক্ষদণর র্য়শর অদেি 

শবনামূদল্য ৬০ কা মশেবস 

৬ 

জনবল/সরঞ্জার্াশে 

টএন্ডআভুিকরন 

 

 

শবদ্যর্ান শবশি /শবিান নুসরদণ 

জনপ্রিাসন র্ন্ত্রণালয়  থ মশবিাদগর 

সম্মশি গ্রহণ করার পর সরকাশর 

১  (েির/শিেিদরর প্রস্তাব  

২ (জনপ্রিাসন র্ন্ত্রণালদয়র সম্মশি 

৩  (থ ম শবিাদগর সম্মশি  

৪  (থ ম শবিাদগর বাস্তবায়ন নুশবিাগ 

কর্তমক সবিন স ল শনি মারণ)জনবদলর 

                   শবনামূদল্য ৩০ কা মশেবস 



 

 

র্য়শর অদেি জাশর করা হয়। সক্ষদত্র(  

৫  (প্রিাসশনক উন্নয়ন সংক্রাে সশচব 

কশর্টর সুপাশরি 

৭ 

র্ন্ত্ররণালদয়র অিািীন েির/ 

শিেিদরর বাদজট বরাদ্দ/শবিাজন 

েির /সংস্থার প্রস্তাব পায়ার পর 

উপমৄি কর্তমপদক্ষর নুদর্ােনক্রদর্ 

শবিাজন অদেি জাশর করা হয়। 

১  (েির/শিেিদরর প্রস্তাব  

২  (সংশিষ্ট থ মডনশিক সকাদে বরাদ্দকৃি 

দথ মর পশরর্াণ 

৩  (থ ম শবিাদগর নুদর্ােদনর কশপ  

শবনামূদল্য ১৫ কা মশেবস 

৮ 
বাশষ মক ক্রয় প্রস্তাব নুদর্ােন 

েির /সংস্থার প্রস্তাব পায়ার পর 

উপমৄি কর্তমপদক্ষর নুদর্ােন গ্রহণ 

করা হয়। 

১ (শপশপঅর-২০০৮ নুসরদন ক্রয়কারী 

েির/শিেিদরর প্রস্তাব 

২  (সংশিষ্ট েির/শিেিদরর টএন্ডআ  

৩  (বাদজদট বরাদদ্দর পশরর্াণ  

শবনামূদল্য ১৫ কা মশেবস 

৯ 
ব্যয় র্য়শর নুদর্ােন 

েির /সংস্থার প্রস্তাব পায়ার পর 

উপমৄি কর্তমপদক্ষর নুদর্ােনক্রদর্ 

সরকাশর র্য়শর অদেি জাশর করা 

হয়। 

১  (েির/শিেিদরর প্রস্তাব  

২  (সংশিষ্ট সরঞ্জার্াশে ক্রদয়র প্রিাসশনক 

নুদর্ােন 

৩  (নুদর্াশেি টএন্ডআ-এর কশপ  

৪  (বাদজদট বরাদদ্দর পশরর্াণ 

৫  (েরপত্র মূল্যায়ন কশর্টর সুপাশরি 

)প্রদ াজয সক্ষদত্র(  

 

শবনামূদল্য ৩০ কা মশেবস 



 

 

১০ 

 

 

শ্রর্ কল্যাণ উআংসমূদহ স্থানীয় 

শিশিক জনবল শনদয়াদগর 

নুর্শি প্রোন 

 

 

প্রস্তাব পায়ার পর উপমৄি 

কর্তমপদক্ষর নুদর্ােনক্রদর্ নুর্শি 

প্রোন । 

 

 

সংশিষ্ট শর্িন সথদক প্রাি প্রস্তাব 

 

 

 

শবনামূদল্য 

 

 

 

১ র্াস  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মৄগ্মসশচব (শর্িন) 

স ান: ৪১০৩০২২৮ 

jsmission@probashi.gov.bd 

 

 

১১ 

 

 

শ্রর্ কল্যাণ উআংদয়র কর্ মকিমা/ 

কর্ মচারীদের বাশড় িাড়া শসশলং 

বৃশি/শনি মারণ 

 

প্রস্তাব পায়ার পর থ ম শবিাদগর 

সম্মশি গ্রহণপূব মক উপমৄি কর্তমপদক্ষর 

নুদর্ােনক্রদর্ বাশড় িাড়া শসশলং 

বৃশি/শনি মারণ। 

 

 

থ ম শবিাদগর  শনি মাশরি ছক সর্ািাদবক 

সংশিষ্ট শর্িন সথদক প্রাি প্রস্তাব 

 

 

 

                 শবনামূদল্য 

 

 

থ ম শবিাদগর 

সম্মশির পর 

৭-

১০কা মশেবস 

১২ 

 

 

শ্রর্ কল্যাণ উআংদয়র কর্ মকিমা/ 

কর্ মচারীদের স্বদেি শিশিক ছুটর 

র্য়রী  

 

 

প্রস্তাব পায়ার পর উপমৄি 

কর্তমপদক্ষর নুদর্ােনক্রদর্ স্বদেি 

শিশিক ছুটর র্য়রী অদেি জাশর 

করা। 

 

 

সংশিষ্ট শর্িন সথদক প্রাি প্রস্তাব 

 

 

শবনামূদল্য 

 

প্রস্তাব প্রাশির 

পর 

৭ কা মশেবস 

১৩ 

 

 

শ্রর্ কল্যাণ উআংদয়র কর্ মকিমা/ 

কর্ মচারীদের পে সৃজন/পে 

সংরক্ষণ  

 

 

প্রস্তাব পায়ার পর জনপ্রিাসন  থ ম 

শবিাদগর সম্মশি গ্রহণপূব মক উপমৄি 

কর্তমপদক্ষর নুদর্ােন গ্রহণ। 

 

 

সংশিষ্ট শর্িন সথদক প্রাি প্রস্তাব 

 

 

শবনামূদল্য 

 

জনপ্রিাসন  

থ ম শবিাদগর 

সম্মশির পর 

১ র্াস 

 

 

 



 

 

 

২.৩ িযেরীণ সসবা 

ক্রশর্

ক 
সসবার নার্ সসবা প্রোন পিশি 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবং 

প্রাশিস্থান 
সসবামূল্য এবং পশরদিাি পিশি 

সসবা প্রোদনর 

সর্য়সীর্া 

োশয়ত্বপ্রাি কর্ মকিমা 

(নার্, পেশব, স ান  আ-সর্আল( 

১ শজমি ছুট 

অদবেন পায়ার পর শনি মাশরি 

ছুট শবশির্ালা, ১৯৫৯ নু ায়ী 

উপমৄি কর্তমপদক্ষর (অশথ মক  

প্রিাসশনক ক্ষর্িা নু ায়ী) 

শনস্পশি কদর সরকাশর অদেি 

জাশর করা হয়। 

১( সাো কাগদজ অদবেনপত্র 

২( শনি মাশরি  রদর্ বাংলাদেি )

(২৩৯৫- রর্ নং প্রিান 

শহসাবরক্ষণ কর্ মকিমা 

 কর্তমক প্রেি ছুট প্রাপ্যিার 

প্রশিদবেন )সগদজদটে কর্ মকিমাদের 

সক্ষদত্র(  

৩( শহসাব রক্ষণ কর্ মকিমা, এ 

র্ন্ত্রণালয় কর্তমক প্রেি ছুট প্রাপ্যিার 

প্রিযয়নপত্র )নন সগদজদটে 

কর্ মচারীদের সক্ষদত্র(, প্রাশিস্থান :

শহসাবরক্ষণ কর্ মকিমার কা মালয় 

শবনামূদল্য 

ক) নন-সগদজদটে 

কর্ মচারীদের সক্ষদত্র: ৫ 

কা মশেবস 

 

ি) সগদজদটে 

কর্ মকিমাদের সক্ষদত্র: ৭ 

কা মশেবস 

              

     উপসশচব )প্রিাসন(  

       স ানঃ  ৪১০৩০২৪১ 

dsadmin@probashi.gov.bd 

 

 

২ 
শজমি ছুট (বশহ: 

বাংলাদেি) 

অদবেন পায়ার পর  

(ক) শনি মাশরি ছুট শবশির্ালা, 

১৯৫৯ নু ায়ী শনস্পশি কদর 

সরকাশর অদেি জাশর করা হয়। 

(ি) সরকার কর্তমক সর্দয় সর্দয় 

জাশরকৃি শবদেি ভ্রর্দণর নুর্শি 

 অনুষংশগক শনদে মিনা 

নুসরণীয়। 

১ ( সাো কাগদজ অদবেনপত্র 

২ (শনি মাশরি  রদর্ বাংলাদেি )

(২৩৯৫- রর্ নং প্রিান 

শহসাবরক্ষণ কর্ মকিমা কর্তমক প্রেি 

ছুট প্রাপ্যিার প্রশিদবেন )সগদজদটে 

কর্ মকিমাদের সক্ষদত্র(  

৩ ( শহসাবরক্ষণ কর্ মকিমা, এ 

র্ন্ত্রণালয় কর্তমক প্রেি ছুট প্রাপ্যিার 

প্রিযয়নপত্র )নন সগদজদটে 

কর্ মচাারীদের সক্ষদত্র(, প্রাশিস্থান :

শবনামূদল্য 

 

 

ক) নন-সগদজদটে 

কর্ মচারীদের সক্ষদত্র: ৫ 

কা মশেবস 

 

ি) সগদজদটে 

কর্ মকিমাদের সক্ষদত্র: 

৭ কা মশেবস 

 

 

http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2015/05/Financial-and-Administrative-power-of-Officers.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2015/05/Financial-and-Administrative-power-of-Officers.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf


 

 

শহসাব রক্ষণ কর্ মকিমার কা মালয় 

৪ ( ব্যশিগি কারদণ সরকাশর/ 

স্বায়িিাশসি সংস্থার কর্ মকিমাদের 

শবদেি ভ্রর্দণর অদবেনপত্র 

)প্রাশিস্থান :প্রিাসন-১ , প্রবাসী কল্যাণ 

 ববদেশিক কর্ মসংস্থান র্ন্ত্রণালয়( 

 

 

 

 

 

৩ শচি শবদনােন ছুট 

 

অদবেন পায়ার পর শচি 

শবদনােনিািা শবশির্ালা, ১৯৭৯ 

নু ায়ী শনস্পশি কদর সরকাশর 

অদেি জাশর করা হয়। 

 

 

১( সাো কাগদজ অদবেনপত্র 

২( শনি মাশরি  রদর্ বাংলাদেি )

(২৩৯৫- রর্ নং প্রিান শহসাব 

রক্ষণ কর্ মকিমা কর্তমক প্রেি ছুট 

প্রাপ্যিার প্রশিদবেন )সগদজদটে 

কর্ মকিমাদের সক্ষদত্র( , প্রাশিস্থান :

শহসাব রক্ষণ কর্ মকিমার কা মালয়  

৩( শহসাব রক্ষণ কর্ মকিমা, এ 

র্ন্ত্রণালয় কর্তমক প্রেি ছুট প্রাপ্যিার 

প্রিযয়নপত্র )নন-সগদজদটে 

কর্ মচারীদের সক্ষদত্র(  

শবনামুদল্য 

 

 

ক) নন-সগদজদটে 

কর্ মচারীদের সক্ষদত্র: ৫ 

কা মশেবস 

 

ি) সগদজদটে 

কর্ মকিমাদের সক্ষদত্র: 

৭ কা মশেবস 

 

৪ 
সািারণ িশবষ্য িহশবল হদি 

শগ্রর্ র্য়শর 

অদবেন পায়ার পর সািারণ 

িশবষ্য িহশবল শবশির্ালা ১৯৭৯ 

নু ায়ী উপমৄি কর্তমপদক্ষর 

(অশথ মক  প্রিাসশনক ক্ষর্িা 

নু ায়ী) সরকাশর অদেি জাশর 
করা হয়। 

১) শনি মাশরি  রদর্ অদবেন 

(বাংলাদেি  রর্ নং-২৬৩৯, 

সগদজদটে/নন-সগদজদটে)  

২) সািারণ িশবষ্য িহশবদল সব মদিষ 

জর্াকৃি দথ মর শহসাব 

শববরণী(প্রিান শহসাবরক্ষণ কর্ মকিমা 

কর্তমক প্রেি) (মূল কশপ, র্য়শর 

অদেি জাশরর পর স রিদ াগ্য) 

শবনামূদল্য 

ক) নন-সগদজদটে 

কর্ মচারীদের সক্ষদত্র: ৫ 

কা মশেবস 

ি) সগদজদটে 

কর্ মকিমাদের সক্ষদত্র: 

৫ কা মশেবস 

৫ 
শসদলকিন সগ্রে/টাআর্দ ল 

র্য়শর 

অদবেন পায়ার পর সরকার 

শনি মাশরি কশর্টর সিায় 

উপস্থাপন করা হয়। কশর্টর 

১) সাো কাগদজ অদবেনপত্র 

২) হালনাগাে বাশষ মক সগাপনীয় 

প্রশিদবেন (২য় সশ্রণীর কর্ মকিমাদের 

শবনামূদল্য 

ক) নন-সগদজদটে 

কর্ মচারীদের সক্ষদত্র: 

১০ কা মশেবস 

উপসশচব )প্রিাসন(  

স ান:  ৪১০৩০২৪১ 

http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2015/05/Financial-and-Administrative-power-of-Officers.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2015/05/Financial-and-Administrative-power-of-Officers.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%AB-%E0%A6%85%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AE-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%AB-%E0%A6%85%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AE-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf


 

 

সুপাশরদির শিশিদি উপমৄি 

কর্তমপদক্ষর নুদর্ােনক্রদর্ র্য়শর 

অদেি জাশর করা হয়।  

 

শসদলকিন সগ্রে র্য়শরর সক্ষদত্র ৪ 

বছদরর এশসঅর এবং ২য়/৩য় 

সশ্রণীর কর্ মকিমা/কর্ মচারীদের সক্ষদত্র 

টাআর্দ ল ৮/১২/১৫ বছদরর 

এশসঅর)  

ি) শদ্বিীয় সশ্রণীর 

সগদজদটে 

কর্ মকিমাদের সক্ষদত্র: 

১০  কা মশেবস 

dsadmin@probashi.gov

.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৬ চাকশর স্থায়ীকরণ 

অদবেন পায়ার পর সংশিষ্ট 

শনদয়াগ শবশির্ালা নু ায়ী 

উপমৄি কর্তমপদক্ষর 

নুদর্ােনক্রদর্ সরকাশর অদেি 

জাশর করা হয়।  

১) সাো কাগদজ অদবেনপত্র 

২) হালনাগাে বাশষ মক সগাপনীয় 

প্রশিদবেন (পদোন্নশির সক্ষদত্র ০১ 

বছর এবং সরাসশর শনদয়াদগর সক্ষদত্র 

০২ বছদরর এশসঅর) 

শবনামূদল্য 

ক) নন-সগদজদটে 

কর্ মচারীদের সক্ষদত্র:  

৫ কর্ মশেবস 

ি) শদ্বিীয় সশ্রণীর 

সগদজদটে 

কর্ মকিমাদের সক্ষদত্র: 

৭  কা মশেবস 

৭ 

 

 

কর্ মকিমা 

/কর্ মচারীদের সপনিন 

 

 

সপনিন সহশজকরণ অদেি 

নুসাদর ৪নং কলাদর্ বশণ মি 

কাগজপত্রাশে  াচাআ বাছাআয়াদে 

সঠিক থাকদল নূন্যির্ সর্দয়র 

র্দধ্য সপনিন র্য়র প্রোন।  

১.চাকুরীর শববরণী/সাশি মস বুক 

২.শপএলঅর এর র্য়রী পত্র 

৩.আএলশপশস 

৪.সপনিন  রর্ 

৫.সিযাশয়ি ছশব 

৬.ববি উিরাশিকারদের 

সঘাষণাপত্র/নন ম্যাশরজ সনে 

(প্রদ াজয সক্ষদত্র) 

৭.নমুনা স্বাক্ষর  হাদির পাঁচ 

অঙ্গুদলর ছাপ 

৮.না-োবী প্রিযয়ন পত্র 

 

 

 

শবনামূল্য 

 

 

 

৭-১০ কা মশেবস  

৮ 

 

 

বসর উির ছুট  ল্যাে 

গ্রান্ট 

  

োনপাদির কলাদর্ বশণ মি 

কাগজপত্রাশে  াচাআ বাছাআয়াদে 

সঠিক থাকদল বসর উির ছুট 

 ল্যাে গ্রান্ট র্য়র করা হয়।  

১.মূল আএলশপশস 

২.বয়স প্রর্াদণর জন্য এসএসশস 

সনদের সিযাশয়ি কশপ 

৩.সাশি মস বুক(নন-সগদজদটে 

কর্ মচারীগদণর সক্ষদত্র) 

 

 

শবনামূল্য 

 

 

৭ কা মশেবস 



 

 

 

৯ 

 

েক্ষিাসীর্া শিক্রর্ 

োনপাদশ্বম বশণ মি কাগজপত্রাশে সহ 

অদবেনপত্র  থা থ পায়া সগদল 

নুদর্ােন সেয়া হয়। 

১. অদবেনপত্র 

২. ৫ বছদরর এশসঅর 

৩. মূল সবিদনর প্রর্ানক  

 

শবনামূল্য 

 

৭ কা মশেবস 

১০ 

কর্ মকিমা/কর্ মচারীদের 

গৃহশনর্ মাণ ঋণ 

িশবষ্য িহশবদলর শবস্তাশরি 

শববরণ  োন পাদি বশণ মি 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র সম্বশলি 

অদবেন  াচাআদে র্য়শর 

অদেি জাশর করা হয়। 

১( সাো কাগদজ অদবেন 

২( স  জশর্দি গৃহ শনর্ মাণ /সর্রার্ি 

করা হদব সস জশর্র েশলল/বায়নাপত্র  

৩ (১৫০ টাকার নন জুশেশিয়াল 

স্ট্যাদে িীকারনার্া 

৪ ( থা থ কর্তমপদক্ষর সুপাশরি 

শবনামূদল্য ১৫ কা মশেবস 

১১ 

কর্ মকিমা/কর্ মচারীদের 

সর্াটর ান ক্রয় শগ্রর্ 

িশবষ্য িহশবদলর শবস্তাশরি 

শববরণ  োন পাদি বশণ মি 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র সম্বশলি 

অদবেন  াচাআদে র্য়শর 

অদেি জাশর করা হয়। 

১( সাো কাগদজ অদবেন 

২( অদবেনকারীর ১৫০ টাকার নন-

জুশেশিয়াল স্ট্যাদে িীকারনার্া। 

৩( সর্াটর সাআদকল শবক্রয়কারীর 

িীরনার্া। 

শবনামূদল্য ১৫ কা মশেবস 

১২ 

কর্ মকিমা/কর্ মচারীদের 

কশেউটার ক্রয়  শগ্রর্ 

িশবষ্য িহশবদলর শবস্তাশরি 

শববরণ  োন পাদি বশণ মি 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র সম্বশলি 

অদবেন  াচাআদে র্য়শর 

অদেি জাশর করা হয়। 

১( সাো কাগদজ অদবেন 

২( অদবেনকারীর ১৫০ টাকার নন-

জুশেশিয়াল স্ট্যাদে িীকারনার্া। 

শবনামূদল্য ৩০ কা মশেবস 

২.৪ অিািীন েির/সংস্থাসমূদহর সসবা : (শলংক অকাদর অদছ) 

ক্রশর্

ক 
সসবার নার্ সসবা প্রোন পিশি প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাশিস্থান সসবামূল্য এবং পশরদিাি পিশি 

সসবা প্রোদনর 

সর্য়সীর্া 

োশয়ত্বপ্রাি কর্ মকিমা 

(নার্, পেশব, স ান  আ-



 

 

সর্আল( 

১ শবএর্আট     

 

      

২ সবাদয়দসল      

৩ দয়জ অন মাস ম কল্যাণ সবাে ম      

৪ প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক      

 

৩ (অপনার কাদছ অর্াদের প্রিযািা 

 

ক্রশর্ক নং প্রশিশ্রুশি/কাশিি সসবা প্রাশির লদক্ষয করণীয় 

১) শনি মাশরি  রদর্ সম্পূণ মিাদব পূরণকৃি অদবেন জর্া প্রোন 

২) সঠিক র্াধ্যদর্ প্রদয়াজনীয় শ স পশরদিাি করা 

৩) সাক্ষাদির জন্য শনি মাশরি সর্দয়র পূদব মআ উপশস্থি থাকা 

৪) সসবা প্রোদনর শনি মাশরি পিশি নুসরণ করা 

৫) চাশহি কাগজপত্রাশে সঠিকিাদব োশিল 

৬) র্ধ্যস্বত্বদিাগীর দ্বারস্থ না হয়া। 

 

 

 

 



 

 

 

৪  (শিদ াগ প্রশিকার ব্যবস্থাপনা (GRS) 

সসবা প্রাশিদি সন্তুষ্ট হদল োশয়ত্বপ্রাি কর্ মকিমার সদি স াগাদ াগ করুন। িার কাছ সথদক সর্ািান পায়া না সগদল শনদনাি পিশিদি স াগাদ াগ কদর অপনার সর্স্যা বশহি করুন। 

ক্রশর্ক কিন স াগাদ াগ করদবন 
কার সদি স াগাদ াগ 

করদবন 
স াগাদ াদগর ঠিকানা শনষ্পশির সর্য়সীর্া 

১ 

োশয়ত্বপ্রাি কর্ মকিমা সর্ািান 

শেদি না পারদল 

 

 

 

শিদ াগ শনষ্পশি 

কর্ মকিমা (শনক) 

 

এনফ োর্ সফেন্ট ও েননটন িং 

ফ োনঃ ৪১০৩০২৩৫ 

আদর্আলঃ adsmonitoring@probashi.gov.bd 

শিন র্াস 

 

 

 

 

২ 

শিদ াগ শনষ্পশি কর্ মকিমা 

শনশে মষ্ট সর্দয় সর্ািান শেদি 

না পারদল 

অশপল কর্ মকিমা 

শিশরি সশচব (প্রিাসন  থ ম) 

স ানঃ ৪১০৩০২২৪ 

আদর্আলঃ adsadmin@probashi.gov.bd 

এক র্াস 

৩ 
অশপল কর্ মকিমা শনশে মষ্ট সর্দয় 

সর্ািান শেদি না পারদল 

র্শন্ত্রপশরষে শবিাদগর 

শিদ াগ ব্যবস্থাপনা সসল 

শিদ াগ গ্রহণ সকন্দ্র 

৫ নং সগআট  ,বাংলাদেি সশচবালয় ,াাকা  

দয়ব :www.grs.gov.bd 

শিন র্াস 



 

 

 

 


