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পায়ায ার্ব ি ও র্র্বর র্িফপন্প র্ধদপ্তয 

র্টিফজন চার্ িায 

১. র্বন ও র্ভন 

 
১.১ র্বনঃ  ‘‘২০২১ াফরয ভফে র্িকান্ড কর দুফম িাগ মভাকাফফরায় এর্য়ায ন্যতভ মেষ্ঠ  প্রর্তষ্ঠান র্ফফফ  ক্ষভতা জিন।’’  

 

 
১.২ র্ভনঃ  ‘‘র্ি র্নফ িাণ ও প্রর্তফযাধ মম মকান দুফম িাগ মভাকাফফরায় প্রথভ াড়াদানকাযী প্রর্তষ্ঠান র্ফফফ ন্যান্য ংস্থায ভন্বফয় উদ্ধায কাম িক্রভ র্যচারনা কফয জান-ভাফরয 

 ক্ষয়ক্ষর্ত কর্ভফয় অনা এফং প্রর্ক্ষণ ন্যান্য কাম িক্রফভয ভােফভ মফাভর্যক প্রর্তযক্ষা র্নর্িত কযা।’’ 

 

 

 

 
২.  মফা প্রদান প্রর্তশ্রুর্ত 

 
২.১) নাগর্যক মফা  

 
ক্রঃ 

নং 

মফায নাভ মফা প্রদান দ্ধর্ত প্রফয়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রার্প্তস্থান মফায মূল্য এফং র্যফাধ 

দ্ধর্ত 

মফা প্রদাফনয 

ভয়ীভা 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা 

(নাভ, দফী, মপান নম্বয ও আফভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

1.  র্ি র্নফ িাণ, উদ্ধায, 

প্রাথর্ভক র্চর্কৎা 

মমফকান ভােফভ ংফাদ প্রার্প্তয 

য কুস্থফর গভন ও র্ি 

র্নফ িান/ উদ্ধায/প্রাথর্ভক 

র্চর্কৎা প্রদান ও াাতাফর 

মপ্রযণ। 

  

প্রফমাজয নয় প্রফমাজয নয় ংফাদ প্রার্প্ত 

মথফক কাম িক্রভ 

মল না ওয়া 

ম িন্ত 

বাযপ্রাপ্ত কভ িকতিা 

মভাঃ এনাফয়ত মাফন 

মকন্দ্রীয় র্নয়ন্ত্রন কক্ষ 

মপানঃ ০২-৯৫৫৫৫৫৫ 

০২-৯৫৫১৩০০ 

+৮৮-০১৭৩০-৩৩৬৬৯৯ 

anayet12@yahoo.com 
2.  অফার্ক/ফার্ণর্জযক ফহুতর 

বফফনয ছাড়ত্র 

অফফদনকাযীয কর্তিক প্রফয়াজনীয় 

কাগজত্র র্রর্িত/নরাআন 

অফফদফনয মপ্রর্ক্ষফত ফন্তালজনক 

র্যদ িন  প্রর্তফফদন ও ঠিক 

তথ্য-প্রভাফণয র্বর্িফত 

তিাফফক্ষ ছাড়ত্র প্রদান কযা 

য়। 

কাগজপত্রঃ 

১.অফফদন ত্র (র্নধ িার্যত পযফভ) 

২. নকা (র্রফজন্ড চার্ ি মরাফকন প্ল্যান, 

াআর্ প্ল্যান, মলায প্ল্যান, পায়ায মপটি প্ল্যান  

৪.জর্ভয দর্রর, ন্যান্য তথ্যার্দ 

৫. পূযণকৃত তথ্য পযভ   

৬.গুগর ম্যা 

প্রফমাজয নয় ফফ িাচ্চ ৩০ র্দন মভাঃ ফর্দউজ্জাভান 

উ-র্যচারক (প্রান ও থ ি) 

মপানঃ ০২-৯৫৫৭৫৭৯ 

+৮৮-০১৭১২-৫২৩৬৭১ 

ddafscd@gmail.com 
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3.  পায়ায র্যফার্ ি 

(৭৫ রক্ষ র্াকায র্ধক 

ক্ষর্তয মক্ষফত্র) 

ক্ষর্তগ্রস্থ ব্যর্ি/প্রর্তষ্ঠান কর্তিক 

প্রফয়াজনীয় কাগজত্র র্রর্িত 

অফফদন কযায য তদন্ত কর্ভটিয 

প্রর্তফফদফনয র্বর্িফত পায়ায 

র্যফার্ ি 

প্রদান কযা য়। 

 

কাগজপত্রঃ 

১. অফফদন ত্র (াদা কাগজ) 

২. র্জর্িয কর্ 

৩. ক্ষর্তগ্রস্থ ভারাভাফরয মূল্য তার্রকা 

৪. ক্ষর্তগ্রস্থ ভারাভাফরয র্স্থয র্চত্র 

৫. মায কাটিং  

৬. চারাফনয মূর কর্।   

 

ফীভা র্ফীন এফং ফীভাকৃত 

প্রর্তষ্ঠাফনয মক্ষফত্র ১৫০/- ও  

১৫০০/- র্াকা মকাি নং -১-

২২৬১-০০০০-২০০৯-মত 

ফাংরাফদ ব্যাংক/মানারী 

ব্যাংফক মেজাযী চারাফনয 

ভােফভ জভা প্রদান কযফত 

ফফ। 

তদন্ত প্রর্তফফদন 

প্রার্প্তয ভফে 

র্দ্ধান্ত জানাফনা 

ফফ। 

মভাঃ ফর্দউজ্জাভান 

উ-র্যচারক (প্রাঃ ওথ ি) 

মপানঃ ০২-৯৫৫৭৫৭৯ 

+৮৮-০১৭১২-৫২৩৬৭১ 

ddafscd@gmail.com 

4.  মেচ্ছাফফক প্রর্ক্ষণ র্ফজ্ঞর্প্তয মপ্রর্ক্ষফত র্ক্ষাথী 

াধাযণ নাগর্যক (১৮-৪৫ ফছয) 

এয অফফদফনয র্বর্িফত প্রর্ক্ষণ 

প্রদান কযা য় 

১. র্নকর্ফতী পায়ায মেফন র্নফন্ধন কযন।  ফযাদ্দ প্রার্প্তয াফফক্ষ অফফদন কযায 

র্তন ভাফয 

ভফে 

মভাাম্মদ অরী 

কাযী র্যচারক (প্রর্ক্ষণ) ০২-

৯৫৫৫৫৫৫/২১৮ 

০১৮১৭০০৯৫৭৮ 

malifire1962@gmail.com 
5.  র্ি প্রর্তফযাধ ও  র্নফ িান, 

উদ্ধায এফং প্রাথর্ভক 

র্চর্কৎা  র্ফলয়ক প্রর্ক্ষণ 

যাভ ি, াফব ি ও ভড়া 

ক) যকাযী প্রর্তষ্ঠান কর্তিক 

অফফদন প্রার্প্তয য র্নর্দ িষ্ট তার্যি 

ও ভফয় র্নধ িার্যত কর্ভটি/ংর্িষ্ট 

পায়ায মেন কর্তিক । 

ি) মফযকাযী প্রর্তষ্ঠান কর্তিক 

অফফদন প্রার্প্তয য র্নর্দ িষ্ট তার্যি 

ও ভফয় র্নধ িার্যত প্রর্ক্ষক 

প্যাফনর কর্তিক। 

কাগজপত্রঃ 

১. অফফদন ত্র  

২. ম ি িায/ব্যাংক ড্রাপর্ 

 
প্রাপ্তি স্থানঃ 

১. মফাভর্যক প্রর্ক্ষণ মর 

২. নরাআন (www.fscd.gov.bd) 

 

প্রর্ক্ষণঃ 

  ১৫০০০/- (ফনয াজায) 

র্াকা,  

ভড়াঃ 

 ৬ তরা বফফন=৬০০০/-  

৬ তরায উফবি =১০০০০/-  

যাভ িঃ 

প্রর্ত বফন   =৫০০০/-  

[র্প এয র্াকা ‘‘পায়ায ার্ব ি 

ও র্র্বর র্িফপন্প মফাভর্যক 

প্রর্ক্ষণ তর্ফর , গ্রণী 

ব্যাংক, অগাভার্ মরন ািা’’  

এয নুকূফর র্যফাধ 

াফফক্ষ ম-ি িায/ব্যাংক 

ড্রাপট্ এয মূর কর্টি অফফদন 

ফত্রয াফথ ংযুি কযফত 

ফফ। 

প্রর্ক্ষণ, যাভ ি ও াফব িয 

মক্ষফত্র প্রর্তষ্ঠান কর্তিক্ষ 

মাতায়াফতয ব্যফস্থা কযফফন।  

অফফদন কযায 

এক ভাফয ভফে 

মভাঃ মযজাউর কর্যভ 

উ-কাযী র্যচারক 

০২-৯৫৫৫৫৫৫/২৩৫ 

            ০১৭১২৪৯০০৭২ 

rezaulkarim1963@yahoo.co

m 
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2.2) প্রার্তষ্ঠার্নক মফা 

 
ক্রঃ 

নং 

মফায নাভ মফা প্রদান দ্ধর্ত প্রফয়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রার্প্তস্থান মফায মূল্য এফং র্যফাধ 

দ্ধর্ত 

মফা প্রদাফনয 

ভয়ীভা 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা 

(নাভ, দফী, মপান নম্বয ও আফভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. পায়ায র্যফার্ ি 

(৭৫ রক্ষ র্াকায র্ধক 

ক্ষর্তয মক্ষফত্র) 

যকাযী/মফযকাযী প্রর্তষ্ঠাফনয র্নকর্ 

ফত নুফযাধত্র প্রার্প্তয য য তদন্ত 

কর্ভটিয প্রর্তফফদফনয র্বর্িফত পায়ায 

র্যফার্ ি প্রদান কযা য়। 

 

কাগজপত্রঃ 

1. আবেদনপত্র 

2. জর্ভয দর্রর/চুর্ি ত্র 

3. থানায র্জর্িয কর্ 

4. ক্ষর্তগ্রস্থ ভারাভাফরয মূল্য 

তার্রকা  

5. ক্ষর্তগ্রস্থ ভারাভাফরয র্স্থয র্চত্র 

6. মায কাটিং  

7. তদফন্তয প্রফয়াজফন অফর্িক 

ন্যান্য কাগজত্র 

প্রফমাজয নয় তদন্ত প্রর্তফফদন 

প্রার্প্তয 

১৫(ফনয) 

র্দফনয ভফে 

র্দ্ধান্ত জানাফনা 

ফফ। 

মভাঃ ফর্দউজ্জাভান 

উ-র্যচারক (প্রান ও থ ি) 

মপানঃ ০২-৯৫৫৭৫৭৯ 

+৮৮-০১৭১২-৫২৩৬৭১ 

ddafscd@gmail.com 

২ র্ি প্রর্তফযাধ ও  র্নফ িাণ, 

উদ্ধায এফং প্রাথর্ভক 

র্চর্কৎা  র্ফলয়ক প্রর্ক্ষণ 

যাভ ি, াফব ি এফং ভড়া 

ক) যকাযী প্রর্তষ্ঠান কর্তিক অফফদন 

প্রার্প্তয য র্নর্দ িষ্ট তার্যি ও ভফয় 

র্নধ িার্যত কর্ভটি/ংর্িষ্ট পায়ায মেন 

কর্তিক । 

ি) মফযকাযী প্রর্তষ্ঠান কর্তিক অফফদন 

প্রার্প্তয য র্নর্দ িষ্ট তার্যি ও ভফয় 

র্নধ িার্যত প্রর্ক্ষক প্যাফনর কর্তিক। 

কাগজপত্রঃ 

1. অফফদন ত্র 

 

প্রাপ্তি স্থানঃ 

১. মফাভর্যক প্রর্ক্ষণ মর 

২. নরাআন 

প্রফমাজয নয় ফফ িাচ্চ ৬০ 

র্দফনয ভফে 

মভাঃ মযজাউর কর্যভ 

উ-কাযী র্যচারক 

০২-৯৫৫৫৫৫৫/২২৬ 

০১৭১২৪৯০০৭২ 

rezaulkarim1963@yahoo.co

m 
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২.৩) বযন্তযীণ মফা  

 
ক্রঃ 

নং 

মফায নাভ মফা প্রদান দ্ধর্ত প্রফয়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রার্প্তস্থান মফায মূল্য এফং 

র্যফাধ দ্ধর্ত 

মফা প্রদাফনয ভয়ীভা দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা 

(নাভ, দফী, মপান নম্বয ও 

আফভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ মনন ভঞ্জুয প্রফয়াজনীয় কাগজত্র   র্নধ িার্যত 

পযফভ অফফদন র্নয়ন্ত্রণকাযী কর্তিপক্ষক্ষর 

ভােফভ মপ্রযফণয য যীক্ষা র্নযীক্ষাফন্ত 

মনন র্ফর্ধভারা নুমায়ী মনন 

ভঞ্জুয কযা য়। 

ার্ব ি ফআ, ছর্ফ  

জাতীয় র্যচয় ত্র  

প্রতযার্ত মল মফতন নদ(আরর্র্) 

না দাফী প্রতযয়নত্র ন্যান্য 

প্রফয়াজনীয় কাগজত্র 

 

প্রফমাজয নয় ফফ িাচ্চ ১ ভাফয ভফে 

মভাঃ ফর্দউজ্জাভান 

উ-র্যচারক (প্রান ও থ ি) 

মপানঃ ০২-৯৫৫৭৫৭৯ 

+৮৮-০১৭১২-৫২৩৬৭১ 

ddafscd@gmail.com 

২ ছুটি ভঞ্জুয 

 

র্নধ িার্যত পযফভ অফফদন  

প্রফয়াজনীয় কাগজত্র প্রার্প্তয য 

প্রাপ্যতা ও প্রফয়াজন র্ফফফচনায় প্রার্থ িত 

ছুটি ভঞ্জুয কযা য়। 

অফফদন পযভ, র্চর্কৎা নদ 

সুস্থতায নদ, ছুটিয র্াফ 

র্াফযক্ষণ র্প কর্তিক প্রতযয়ন 

প্রফমাজয নয় ফফ িাচ্চ ১৫ র্দফনয ভফে 

৩ কভ িচাযী কল্যাণ 

তর্ফর 

কল্যাণ তর্ফর ফত র্চর্কৎা াায্য, 

দাপন-কাপন নুদান, চুড়ান্ত উফিারন, 

ঋণ প্রদান, বৃর্ি প্রদান, ম্মানী বাতা 

প্রদান 

অফফদনকাযী/উিযার্ধকাযী কর্তিক অফফদন 

ত্র ও উযুি তথ্য প্রভাণার্দ 

 

প্রফমাজয নয় ফফ িাচ্চ ১২০ র্দন 

৪ র্জর্এপ ঋণ ঘযফার্ড় মভযাভত/র্নভ িাণ, জর্ভ ক্রয় 

র্চর্কৎায জন্য র্গ্রভ উফিারন/ 

ফপযতফমাগ্য র্গ্রভ/ চুড়ান্ত উফিারন 

র্নধ িার্যত ছফক উবিতন কর্তিফক্ষয সুার্য ও 

নুফভাদফনয জন্য মপ্রযণ 

 

প্রফমাজয নয় ফফ িাচ্চ ৭ র্দন 

৫ কভ িকতিা/কভ িচাযীফদয 

র্ফরুফদ্ধ দাফয়যকৃত 

র্ফবাগীয় ভাভরা 

র্যচারনা 

র্বফমাগ প্রার্প্তয য যকাযী কভ িচাযী 

শৃঙ্খরা ও অর্র র্ফর্ধভারা নুমায়ী 

কাম িক্রভ ম্পন্ন কযা য়। 

র্বফমাগ ও াক্ষয প্রভাণার্দ প্রফমাজয নয় প্রফমাজয নয় 

৬ ক্রয় ও যফযা র্ধদপ্তয ও ন্যান্য মেন/দপ্তয 

মূফয ফাৎর্যক চার্দা মভাতাফফক 

মর্ন্ডায/মকাফর্ন/যার্য ক্রফয়য 

ভােফভ ভারাভার ও যঞ্জাভার্দ ক্রয় ও 

চার্দা র্বর্িক যফযা কযা য়। 

চার্দা ত্র প্রফমাজয নয় প্রফমাজয নয় র্জত কুভায মবৌর্ভক 

উ-র্যচারক 

(র্যকল্পনা ও মকাল) 

০২-৯৫৬৬৯৮৩ 

ajit_1959@yahoo.com 

৭ র্ি র্নফ িানী গাড়ী/ 

াম্প ও াজযঞ্জাভ 

মভযাভত ও 

যক্ষণাফফক্ষণ 

মকন্দ্রীয় মোয ফত ভারাভার প্রার্প্তয 

াফফক্ষ মকন্দ্রীয়/র্ফবাগীয় ওয়াকি 

থফা মর্ন্ডায/মকাফর্ন/ যার্য 

কাম িাফদফয ভােফভ াফর্রক 

ওয়াকিফয ভােফভ মভযাভত কাজ 

ম্পন্ন কযা য়। 

র্ফবাগ/মজরা/ংর্িষ্ট মেফনয দার্য়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ িকতিায ওয়াকি ি িায 

প্রফমাজয নয় র্ফর্বন্ন মভয়াদী রূ কুভায মন গুপ্ত 

কাযী যক্ষণাফফক্ষণ প্রফকৌরী 

পায়ায ার্ব ি ও র্র্বর র্িফপন্প 

র্ধদপ্তয, ঢাকা 

০২-৯৫৫৫৫৫৫/২৩২  

০১৮৯১৩২৯৬০৬ 

ame_cws@yahoo.com 
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৮ উন্নয়ন জরুযী মভযাভত ও ংস্কায 

বযন্তযীণ/গণপূতি র্ফবাফগয ভােফভ 

প্রদান কযা য় 

কাগজত্রঃ 

চার্দা ত্র 

র্যদ িন ও মাচাআকযণ 

মকাফর্ন 

প্রাক্করন প্রস্তুত 

প্রফমাজয নয় চরর্ত থ ি ফছয র্জত কুভায মবৌর্ভক 

উ-র্যচারক (র্যঃ ও মকাল) 

০২-৯৫৬৬৯৮৩ 

০১৮১৯২৭৬৮০৭ 

ajit_1959@yahoo.com 

 
৯ উন্নয়নমূরক ও 

ক্ষভতা বৃর্দ্ধ প্রকল্প 

র্ধদপ্তফযয ক্ষভতা বৃর্দ্ধ  মফায 

ভান উন্নয়ফন র্ফর্বন্ন প্রকল্প প্রনয়ন 

র্ধদপ্তয কর্তিক উন্নয়ন কভ িসূচী/প্রকল্প প্রণয়ন প্রফমাজয নয় প্রকফল্প উফের্িত ভয় র্জত কুভায মবৌর্ভক 

উ-র্যচারক (র্যঃ ও মকাল) 

০২-৯৫৬৬৯৮৩ 

০১৮১৯২৭৬৮০৭ 

ajit_1959@yahoo.com 

 

 
২.৪ )অওতাধীন দপ্তযমূফয মফা 

 
২.৪.১ ) পায়ায ার্ব ি ও র্র্বর র্িফপন্প প্রর্ক্ষণ মকন্দ্র 

ক্রঃ 

নং 

মফায নাভ মফা প্রদান দ্ধর্ত প্রফয়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রার্প্তস্থান মফায মূল্য এফং 

র্যফাধ দ্ধর্ত 

মফা প্রদাফনয 

ভয়ীভা 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা 

(নাভ, দফী, মপান নম্বয ও আফভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

1.  দ্য র্নফয়াগ প্রাপ্তফদয 

বুর্নয়াদী প্রর্ক্ষণ, 

ফতজকযণ, ফদান্নর্ত 

পূফ ি প্রর্ক্ষণ, 

কর্ম্পউর্ায প্রর্ক্ষণ, 

অন্তজিার্তক প্রর্ক্ষণ, 

মর্ভনায ও ভড়া 

ব্যফস্থানা 

র্প অফদ ও প্রফয়াজনীয় 

কাগজফত্রয মপ্রর্ক্ষফত 

প্রফমাজয নয় প্রফমাজয নয় র্ফর্বন্ন মভয়াদী মভাঃ মভাজাফম্মর ক 

েক্ষ 

পায়ায ার্ব ি ও র্র্বর র্িফপন্প মের্নং 

কভফপ্ল্ক্স 

০২-৯০০১১৮৯ 

০১৭১১৯০৯০৮৬ 

principal.tc_fire@yahoo.com  

 

 2.  র্ফর্বন্ন যকার্য 

প্রর্তষ্ঠাফনয চার্দা 

নুমায়ী র্ি 

ম্পর্কিত প্রর্ক্ষণ 

প্রদান কযা য় 

নুফযাধ ত্র প্রফমাজয নয় প্রফমাজয নয় র্ফর্বন্ন মভয়াদী 

  
 

 

 

 

 

২.৪.২) উ-র্যচারক, পায়ায ার্ব ি ও র্র্বর র্িফপন্প, ঢাকা র্ফবাগ এয কাম িারয় 

 



C:\Users\user\Downloads\citizen charter - last.Ndoc.doc 6 

 
১ র্ি র্নফ িাণ, উদ্ধায, প্রাথর্ভক 

র্চর্কৎা, মযাগী র্যফন  কাম িক্রভ 

র্যচারনা ও তদাযর্ক 

মেন ম িাফয়য 

চার্দায র্বর্িফত 

র্ধনস্থ দপ্তয প্রফমাজয নয় তাৎক্ষনিক  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সমবেন্দ্র নাথ প্তেশ্বাস 

উপ-পপ্তেচালক 

ঢাকা প্তেভাগ, ঢাকা 

৯৫৫৬৭৫৮ 

০১৭১৫১০৭৮৮৮ 

fscd_dddhaka@yahoo.com 

২ ওয়াযাউজ/ওয়াকি রাআফন্প 

প্রদান 

 

অফফদন ও প্রফয়াজনীয় 

কাগজত্র,  

র্যদ িন  

প্রর্তফফদন 

ফন্তালজনক ফর 

কাগজপত্রঃ 

১. র্নধ িার্যত পযফভ অফফদন 

২. তথ্য পযভ 

৩. নকা (মলায প্ল্যান)  

৪. জর্ভয দর্রর/বাড়ায চুর্িত্র 

৫. জর্ভয মূল্যায়ন 

৬. মেি রাআফন্প 

৭. মভফভাফযন্ডাভ ফ অটি িফকর 

প্রার্প্তস্থান-  

১. ওয়ান ে ার্ব ি মন্টায 

র্নধ িার্যত/ধাম িকৃত র্প মেজাযী 

চারাফনয ভােফভ জভাকযণ। ফফ িাচ্চ 

ভাশুর ৮০০০/-(অর্ াজায) র্াকা 

মকাি নং-১-২২৬১-০০০০-২০০৯-মত 

ফাংরাফদ ব্যাংক/ মানারী ব্যাংফক 

মেজাযী চারাফনয ভােফভ জভা প্রদান 

কফয মূর চারান অফফদফনয াফথ 

ংযুি কযফত ফফ। 

৯০  র্দন 

৩ পায়ায র্যফার্ ি প্রদান 

৪০,০০,০০০/-(চর্ে  রক্ষ্) র্াকা 

ফত ৭৫,০০,০০০/-(চািয রক্ষ্) 

র্াকা ম িন্ত ক্ষর্তয মক্ষফত্র  

ক্ষর্তগ্রস্থ প্রর্তষ্ঠান 

কর্তিক প্রর্তষ্ঠার্নক 

প্যাফি র্রর্িত অফফদন 

ও তদন্ত প্রর্তফফদন 

ফন্তালজনক  

ওয়ায তিাফফক্ষ। 

 

কাগজপত্রঃ 

১. অফফদন ০১ টি 

২. তথ্য পযভ  

৩. জর্ভয দর্রর/চুর্ি ত্র 

৪. মেি রাআফন্প 

৫. র্জর্িয কর্ 

৬. ক্ষর্তগ্রস্থ ভারাভাফরয মূল্য 

তার্রকা। 

৭. ক্ষর্তগ্রস্থ ভারাভাফরয র্স্থয র্চত্র 

৮. মায কাটিং 

প্রার্প্তস্থান-  

উ-র্যচারক/কাযী র্যচারক/ 

উ-কাযী র্যচারক এয 

কাম িারয়। 

ফীভা র্ফীন প্রর্তষ্ঠান এফং ফীভাকৃত 

প্রর্তষ্ঠাফনয মক্ষফত্র মথাক্রফভ ১৫০/-

(একত ঞ্চা র্াকা) ও ১৫০০/-(এক 

াজায াঁচত) র্াকা মকাি নং-১-

২২৬১-০০০০-২০০৯ মত ফাংরাফদ 

ব্যাংক/মানারী ব্যাংফক মেজাযী 

চারাফনয ভােফভ জভা প্রদান কফয মূর 

চারান অফফদফনয াফথ ংযুি কযফত 

ফফ। 

তদন্ত প্রর্তফফদন প্রার্প্তয 

১৫ (ফনয) র্দফনয 

ভফে র্দ্ধান্ত জানাফনা 

ফফ। 
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L) উ-র্যচারক, পায়ায ার্ব ি ও র্র্বর র্িফপন্প, চট্টগ্রাভ র্ফবাগ এয কাম িারয় 

 

 
১ র্ি র্নফ িাণ, উদ্ধায, প্রাথর্ভক 

র্চর্কৎা, মযাগী র্যফন  কাম িক্রভ 

র্যচারনা ও তদাযর্ক 

মেন ম িাফয়য 

চার্দায র্বর্িফত 

র্ধনস্থ দপ্তয প্রফমাজয নয় তাৎক্ষর্ণক  

 

 

 

 

 

 

 

মভাঃ আয়ার্য়া 

উ-র্যচারক (চট্টগ্রাভ 

র্ফবাগ)(বাযপ্রাপ্ত) 

০১৫৫৬৭০১২৭৩ 

০৩১-৭১৩২৯৩ 

fscdddchittagong@gmail.co

m 

 

 

 

 

২ ওয়াযাউজ/ওয়াকি রাআফন্প 

প্রদান 

 

অফফদন ও 

প্রফয়াজনীয় 

কাগজত্র,  

র্যদ িন  

প্রর্তফফদন 

ফন্তালজনক ফর 

কাগজপত্রঃ 

১. র্নধ িার্যত পযফভ অফফদন 

২. তথ্য পযভ 

৩. নকা (মলায প্ল্যান)  

৪. জর্ভয দর্রর 

৫. জর্ভয মূল্যায়ন 

৬. মেি রাআফন্প 

৭. মভফভাফযন্ডাভ ফ অটি িফকর 

ওয়ান ে ার্ব ি মন্টায 

র্নধ িার্যত/ধাম িকৃত র্প মেজাযী চারাফনয 

ভােফভ জভাকযণ। ফফ িাচ্চ ভাশুর ৮০০০/-

(অর্ াজায) র্াকা মকাি নং-১-২২৬১-

০০০০-২০০৯-মত ফাংরাফদ ব্যাংক/ 

মানারী ব্যাংফক মেজাযী চারাফনয ভােফভ 

জভা প্রদান কফয মূর চারান অফফদফনয াফথ 

ংযুি কযফত ফফ। 

৯০  র্দন 

৩ পায়ায র্যফার্ ি প্রদান 

৪০,০০,০০০/-(চর্ে  রক্ষ্) র্াকা 

ফত ৭৫,০০,০০০/-(চািয রক্ষ্) 

র্াকা ম িন্ত ক্ষর্তয মক্ষফত্র  

ক্ষর্তগ্রস্থ প্রর্তষ্ঠান 

কর্তিক প্রর্তষ্ঠার্নক 

প্যাফি র্রর্িত 

অফফদন ও তদন্ত 

প্রর্তফফদন 

ফন্তালজনক  

ওয়ায 

তিাফফক্ষ। 

 

কাগজপত্রঃ 

১. অফফদন ০১ টি 

২. তথ্য পযভ  

৩. জর্ভয দর্রর/চুর্ি ত্র 

৪. মেি রাআফন্প 

৫. র্জর্িয কর্ 

৬. ক্ষর্তগ্রস্থ ভারাভাফরয মূল্য 

তার্রকা। 

৭. ক্ষর্তগ্রস্থ ভারাভাফরযর্স্থয র্চত্র 

৮. মায কাটিং 

উ-র্যচারক/কাযী র্যচারক/ 

উ-কাযী র্যচারক এয কাম িারয়। 

ফীভা র্ফীন প্রর্তষ্ঠান এফং ফীভাকৃত 

প্রর্তষ্ঠাফনয মক্ষফত্র মথাক্রফভ ১৫০/-(একত 

ঞ্চা র্াকা) ও ১৫০০/-(এক াজায 

াঁচত) র্াকা মকাি নং-১-২২৬১-০০০০-

২০০৯ মত ফাংরাফদ ব্যাংক/মানারী 

ব্যাংফক মেজাযী চারাফনয ভােফভ জভা প্রদান 

কফয মূর চারান অফফদফনয াফথ ংযুি 

কযফত ফফ। 

তদন্ত প্রর্তফফদন 

প্রার্প্তয ১৫ 

(ফনয) র্দফনয 

ভফে র্দ্ধান্ত 

জানাফনা ফফ। 
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M) উ-র্যচারক, পায়ায ার্ব ি ও র্র্বর র্িফপন্প, খুরনা র্ফবাগ এয কাম িারয় 

 

 
১ র্ি র্নফ িাণ, উদ্ধায, প্রাথর্ভক 

র্চর্কৎা, মযাগী র্যফন  কাম িক্রভ 

র্যচারনা ও তদাযর্ক 

মেন ম িাফয়য 

চার্দায র্বর্িফত 

র্ধনস্থ দপ্তয প্রফমাজয নয় তাৎক্ষর্ণক  

 

 

 

 

 

 

 

 

মভাঃ র্ভজানুয যভান 

উ-র্যচারক (খুরনা) 

০৪১৭-৬২২৮০ 

০১৭৩০-০০৯১৪৪ 

skmizan1957@yahoo.com 

 

 

 

 

২ ওয়াযাউজ/ওয়াকি রাআফন্প 

প্রদান 

 

অফফদন ও 

প্রফয়াজনীয় 

কাগজত্র,  

র্যদ িন  

প্রর্তফফদন 

ফন্তালজনক ফর 

কাগজপত্রঃ 

১. র্নধ িার্যত পযফভ অফফদন 

২. তথ্য পযভ 

৩. নকা (মলায প্ল্যান)  

৪. জর্ভয দর্রর 

৫. জর্ভয মূল্যায়ন 

৬. মেি রাআফন্প 

৭. মভফভাফযন্ডাভ ফ অটি িফকর 

ওয়ান ে ার্ব ি মন্টায 

র্নধ িার্যত/ধাম িকৃত র্প মেজাযী চারাফনয 

ভােফভ জভাকযণ। ফফ িাচ্চ ভাশুর ৮০০০/-

(অর্ াজায) র্াকা মকাি নং-১-২২৬১-

০০০০-২০০৯-মত ফাংরাফদ ব্যাংক/ 

মানারী ব্যাংফক মেজাযী চারাফনয ভােফভ 

জভা প্রদান কফয মূর চারান অফফদফনয াফথ 

ংযুি কযফত ফফ। 

৯০  র্দন 

৩ পায়ায র্যফার্ ি প্রদান 

৪০,০০,০০০/-(চর্ে  রক্ষ্) র্াকা 

ফত ৭৫,০০,০০০/-(চািয রক্ষ্) 

র্াকা ম িন্ত ক্ষর্তয মক্ষফত্র  

প্রর্তষ্ঠান কর্তিক 

ক্ষর্তগ্রস্থ প্রর্তষ্ঠার্নক 

প্যাফি র্রর্িত 

অফফদন ও তদন্ত 

প্রর্তফফদন 

ফন্তালজনক  

ওয়ায তিাফফক্ষ  

কাগজপত্রঃ 

১. অফফদন ০১ টি 

২. তথ্য পযভ  

৩. জর্ভয দর্রর/চুর্ি ত্র 

৪. মেি রাআফন্প 

৫. র্জর্িয কর্ 

৬. ক্ষর্তগ্রস্থ ভারাভাফরয মূল্য 

তার্রকা। 

৭. ক্ষর্তগ্রস্থ ভারাভাফরযর্স্থয র্চত্র 

৮. মায কাটিং 

উ-র্যচারক/কাযী র্যচারক/ 

উ-কাযী র্যচারক এয কাম িারয়। 

ফীভা র্ফীন প্রর্তষ্ঠান এফং ফীভাকৃত 

প্রর্তষ্ঠাফনয মক্ষফত্র মথাক্রফভ ১৫০/-(একত 

ঞ্চা র্াকা) ও ১৫০০/-(এক াজায 

াঁচত) র্াকা মকাি নং-১-২২৬১-০০০০-

২০০৯ মত ফাংরাফদ ব্যাংক/মানারী 

ব্যাংফক মেজাযী চারাফনয ভােফভ জভা প্রদান 

কফয মূর চারান অফফদফনয াফথ ংযুি 

কযফত ফফ। 

তদন্ত প্রর্তফফদন 

প্রার্প্তয ১৫ 

(ফনয) র্দফনয 

ভফে র্দ্ধান্ত 

জানাফনা ফফ। 
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N) উ-র্যচারক, পায়ায ার্ব ি ও র্র্বর র্িফপন্প, যাজাী র্ফবাগ এয কাম িারয় 

 

 
১ 

 

ক) র্ি র্নফ িাণ, উদ্ধায, প্রাথর্ভক 

র্চর্কৎা, মযাগী র্যফন  কাম িক্রভ 

র্যচারনা ও তদাযর্ক 

মেন ম িাফয়য 

চার্দায র্বর্িফত 

র্ধনস্থ দপ্তয প্রফমাজয নয় তাৎক্ষর্ণক  

 

 

 

 

 

 

 

 

মভাঃ নুরুর আরাভ 

উ-র্যচারক (যাজাী র্ফবাগ) 

০৭২১-৭৭২১৫৭ 

০১৭৩০-০০২৫০১ 

ddraj_fire@yahoo.com 

 

 

 

 

ি) ওয়াযাউজ/ওয়াকি রাআফন্প 

প্রদান 

 

অফফদন ও 

প্রফয়াজনীয় 

কাগজত্র,  

র্যদ িন  

প্রর্তফফদন 

ফন্তালজনক ফর 

কাগজপত্রঃ 

১. র্নধ িার্যত পযফভ অফফদন 

২. তথ্য পযভ 

৩. নকা (মলায প্ল্যান)  

৪. জর্ভয দর্রর 

৫. জর্ভয মূল্যায়ন 

৬. মেি রাআফন্প 

৭. মভফভাফযন্ডাভ ফ অটি িফকর 

ওয়ান ে ার্ব ি মন্টায 

র্নধ িার্যত/ধাম িকৃত র্প মেজাযী চারাফনয 

ভােফভ জভাকযণ। ফফ িাচ্চ ভাশুর ৮০০০/-

(অর্ াজায) র্াকা মকাি নং-১-২২৬১-

০০০০-২০০৯-মত ফাংরাফদ ব্যাংক/ 

মানারী ব্যাংফক মেজাযী চারাফনয ভােফভ 

জভা প্রদান কফয মূর চারান অফফদফনয াফথ 

ংযুি কযফত ফফ। 

৯০(নফফআ)  

র্দফনয ভফে 

গ) পায়ায র্যফার্ ি প্রদান 

৪০,০০,০০০/-(চর্ে  রক্ষ্) র্াকা 

ফত ৭৫,০০,০০০/-(চািয রক্ষ্) 

র্াকা ম িন্ত ক্ষর্তয মক্ষফত্র  

ক্ষর্তগ্রস্থ প্রর্তষ্ঠান 

কর্তিক প্রর্তষ্ঠার্নক 

প্যাফি র্রর্িত 

অফফদন ও তদন্ত 

প্রর্তফফদন 

ফন্তালজনক  

ওয়ায তিাফফক্ষ 

। 
 

কাগজপত্রঃ 

১. অফফদন ০১ টি 

২. তথ্য পযভ  

৩. জর্ভয দর্রর/চুর্ি ত্র 

৪. মেি রাআফন্প 

৫. র্জর্িয কর্ 

৬. ক্ষর্তগ্রস্থ ভারাভাফরয মূল্য 

তার্রকা। 

৭. ক্ষর্তগ্রস্থ ভারাভাফরয র্স্থয র্চত্র 

৮. মায কাটিং 

উ-র্যচারক/কাযী র্যচারক/ 

উ-কাযী র্যচারক এয কাম িারয়। 

ফীভা র্ফীন প্রর্তষ্ঠান এফং ফীভাকৃত 

প্রর্তষ্ঠাফনয মক্ষফত্র মথাক্রফভ ১৫০/-(একত 

ঞ্চা র্াকা) ও ১৫০০/-(এক াজায 

াঁচত) র্াকা মকাি নং-১-২২৬১-০০০০-

২০০৯ মত ফাংরাফদ ব্যাংক/মানারী 

ব্যাংফক মেজাযী চারাফনয ভােফভ জভা প্রদান 

কফয মূর চারান অফফদফনয াফথ ংযুি 

কযফত ফফ। 

তদন্ত প্রর্তফফদন 

প্রার্প্তয ১৫ 

(ফনয) র্দফনয 

ভফে র্দ্ধান্ত 

জানাফনা ফফ। 
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O) উ-র্যচারক, পায়ায ার্ব ি ও র্র্বর র্িফপন্প, ফর্যার র্ফবাগ এয কাম িারয় 

 

 
১ 

 

ক) র্ি র্নফ িাণ, উদ্ধায, প্রাথর্ভক 

র্চর্কৎা, মযাগী র্যফন  কাম িক্রভ 

র্যচারনা ও তদাযর্ক 

মেন ম িাফয়য 

চার্দায র্বর্িফত 

র্ধনস্থ দপ্তয প্রফমাজয নয় তাৎক্ষর্ণক  

 

 

 

 

 

 

 

মভাঃ অবুর মাফন 

উ-র্যচারক ,ফর্যার (বাযপ্রাপ্ত) 

০৪৩১-৬৫১৩৩ 

০১৭১৫৭৫৪৩৪৭ 

barisalfscd@gmail.com 

 

 

 

 

ি) ওয়াযাউজ/ওয়াকি রাআফন্প 

প্রদান 

 

অফফদন ও 

প্রফয়াজনীয় 

কাগজত্র,  

র্যদ িন  

প্রর্তফফদন 

ফন্তালজনক ফর 

কাগজপত্রঃ 

১. র্নধ িার্যত পযফভ অফফদন 

২. তথ্য পযভ 

৩. নকা (মলায প্ল্যান)  

৪. জর্ভয দর্রর 

৫. জর্ভয মূল্যায়ন 

৬. মেি রাআফন্প 

৭. মভফভাফযন্ডাভ ফ অটি িফকর 

ওয়ান ে ার্ব ি মন্টায 

র্নধ িার্যত/ধাম িকৃত র্প মেজাযী চারাফনয 

ভােফভ জভাকযণ। ফফ িাচ্চ ভাশুর ৮০০০/-

(অর্ াজায) র্াকা মকাি নং-১-২২৬১-

০০০০-২০০৯-মত ফাংরাফদ ব্যাংক/ 

মানারী ব্যাংফক মেজাযী চারাফনয ভােফভ 

জভা প্রদান কফয মূর চারান অফফদফনয াফথ 

ংযুি কযফত ফফ। 

৯০(নফফআ)  

র্দফনয ভফে 

গ) পায়ায র্যফার্ ি প্রদান 

৪০,০০,০০০/-(চর্ে  রক্ষ্) র্াকা 

ফত ৭৫,০০,০০০/-(চািয রক্ষ্) 

র্াকা ম িন্ত ক্ষর্তয মক্ষফত্র  

ক্ষর্তগ্রস্থ প্রর্তষ্ঠান 

কর্তিক প্রর্তষ্ঠার্নক 

প্যাফি র্রর্িত 

অফফদন ও তদন্ত 

প্রর্তফফদন 

ফন্তালজনক  

ওয়ায 

তিাফফক্ষ। 

 

কাগজপত্রঃ 

১. অফফদন ০১ টি 

২. তথ্য পযভ  

৩. জর্ভয দর্রর/চুর্ি ত্র 

৪. মেি রাআফন্প 

৫. র্জর্িয কর্ 

৬. ক্ষর্তগ্রস্থ ভারাভাফরযমূল্য 

তার্রকা। 

৭. ক্ষর্তগ্রস্থ ভারাভাফরযর্স্থয র্চত্র 

৮. মায কাটিং 

উ-র্যচারক/কাযী র্যচারক/ 

উ-কাযী র্যচারক এয কাম িারয়। 

ফীভা র্ফীন প্রর্তষ্ঠান এফং ফীভাকৃত 

প্রর্তষ্ঠাফনয মক্ষফত্র মথাক্রফভ ১৫০/-(একত 

ঞ্চা র্াকা) ও ১৫০০/-(এক াজায 

াঁচত) র্াকা মকাি নং-১-২২৬১-০০০০-

২০০৯ মত ফাংরাফদ ব্যাংক/মানারী 

ব্যাংফক মেজাযী চারাফনয ভােফভ জভা প্রদান 

কফয মূর চারান অফফদফনয াফথ ংযুি 

কযফত ফফ। 

তদন্ত প্রর্তফফদন 

প্রার্প্তয ১৫ 

(ফনয) র্দফনয 

ভফে র্দ্ধান্ত 

জানাফনা ফফ। 
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P) উ-র্যচারক, পায়ায ার্ব ি ও র্র্বর র্িফপন্প, র্ফরর্ র্ফবাগ এয কাম িারয় 

 

 
১ 

 

ক) র্ি র্নফ িাণ, উদ্ধায, প্রাথর্ভক 

র্চর্কৎা, মযাগী র্যফন  কাম িক্রভ 

র্যচারনা ও তদাযর্ক 

মেন ম িাফয়য 

চার্দায র্বর্িফত 

র্ধনস্থ দপ্তয প্রফমাজয নয় তাৎক্ষর্ণক  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ম া: রনিকুল ইসলা  

উ-র্যচারক (র্ফরর্) 

০৮২১৭২৮০৩৩ 

০১৭৩২৯৯৫৫০০ 
fscd_ddsylhet@yahoo.com 

 

 

 

 

ি) ওয়াযাউজ/ওয়াকি রাআফন্প 

প্রদান 

 

অফফদন ও 

প্রফয়াজনীয় 

কাগজত্র,  

র্যদ িন  

প্রর্তফফদন 

ফন্তালজনক ফর 

কাগজপত্রঃ 

১. র্নধ িার্যত পযফভ অফফদন 

২. তথ্য পযভ 

৩. নকা (মলায প্ল্যান)  

৪. জর্ভয দর্রর 

৫. জর্ভয মূল্যায়ন 

৬. মেি রাআফন্প 

৭. মভফভাফযন্ডাভ ফ অটি িফকর 

ওয়ান ে ার্ব ি মন্টায 

র্নধ িার্যত/ধাম িকৃত র্প মেজাযী চারাফনয 

ভােফভ জভাকযণ। ফফ িাচ্চ ভাশুর ৮০০০/-

(অর্ াজায) র্াকা মকাি নং-১-২২৬১-

০০০০-২০০৯-মত ফাংরাফদ ব্যাংক/ 

মানারী ব্যাংফক মেজাযী চারাফনয ভােফভ 

জভা প্রদান কফয মূর চারান অফফদফনয াফথ 

ংযুি কযফত ফফ। 

৯০(নফফআ)  

র্দফনয ভফে 

গ) পায়ায র্যফার্ ি প্রদান 

৪০,০০,০০০/-(চর্ে  রক্ষ্) র্াকা 

ফত ৭৫,০০,০০০/-(চািয রক্ষ্) 

র্াকা ম িন্ত ক্ষর্তয মক্ষফত্র 

ক্ষর্তগ্রস্থ প্রর্তষ্ঠান 

কর্তিক প্রর্তষ্ঠার্নক 

প্যাফি র্রর্িত 

অফফদন ও তদন্ত 

প্রর্তফফদন 

ফন্তালজনক  

ওয়ায তিাফফক্ষ 

 

কাগজপত্রঃ 

১. অফফদন ০১ টি 

২. তথ্য পযভ  

৩. জর্ভয দর্রর/চুর্ি ত্র 

৪. মেি রাআফন্প 

৫. র্জর্িয কর্ 

৬. ক্ষর্তগ্রস্থ ভারাভাফরয  মূল্য 

তার্রকা। 

৭. ক্ষর্তগ্রস্থ ভারাভাফরয  র্স্থয র্চত্র 

৮. মায কাটিং 

উ-র্যচারক/কাযী র্যচারক/ 

উ-কাযী র্যচারক এয কাম িারয়। 

ফীভা র্ফীন প্রর্তষ্ঠান এফং ফীভাকৃত 

প্রর্তষ্ঠাফনয মক্ষফত্র মথাক্রফভ ১৫০/-(একত 

ঞ্চা র্াকা) ও ১৫০০/-(এক াজায 

াঁচত) র্াকা মকাি নং-১-২২৬১-০০০০-

২০০৯ মত ফাংরাফদ ব্যাংক/মানারী 

ব্যাংফক মেজাযী চারাফনয ভােফভ জভা প্রদান 

কফয মূর চারান অফফদফনয াফথ ংযুি 

কযফত ফফ। 

তদন্ত প্রর্তফফদন 

প্রার্প্তয ১৫ 

(ফনয) র্দফনয 

ভফে র্দ্ধান্ত 

জানাফনা ফফ। 
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Q) উ-র্যচারক, পায়ায ার্ব ি ও র্র্বর র্িফপন্প, যংপুয র্ফবাগ এয কাম িারয় 

 

 
১ 

 

ক) র্ি র্নফ িাণ, উদ্ধায, প্রাথর্ভক 

র্চর্কৎা, মযাগী র্যফন  কাম িক্রভ 

র্যচারনা ও তদাযর্ক 

মেন ম িাফয়য 

চার্দায র্বর্িফত 

র্ধনস্থ দপ্তয প্রফমাজয নয় তাৎক্ষর্ণক  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মভাঃ অাদুজ্জাভান মি 

উ-র্যচারক (যংপুয) 

০৫২১-৬৩৫৫৭ 

০১৭১৬২১৭০৮৯ 

ddrangpur@gmail.com 

 

 

 

 

ি) ওয়াযাউজ/ওয়াকি রাআফন্প 

প্রদান 

 

অফফদন ও 

প্রফয়াজনীয় 

কাগজত্র,  

র্যদ িন  

প্রর্তফফদন 

ফন্তালজনক ফর 

কাগজপত্রঃ 

১. র্নধ িার্যত পযফভ অফফদন 

২. তথ্য পযভ 

৩. নকা (মলায প্ল্যান)  

৪. জর্ভয দর্রর 

৫. জর্ভয মূল্যায়ন 

৬. মেি রাআফন্প 

৭. মভফভাফযন্ডাভ ফ অটি িফকর 

প্রার্প্ত স্থানঃ 

১. ওয়ান ে ার্ব ি মন্টায 

২. নরাআন 

র্নধ িার্যত/ধাম িকৃত র্প মেজাযী চারাফনয 

ভােফভ জভাকযণ। ফফ িাচ্চ ভাশুর ৮০০০/-

(অর্ াজায) র্াকা মকাি নং-১-২২৬১-

০০০০-২০০৯-মত ফাংরাফদ ব্যাংক/ 

মানারী ব্যাংফক মেজাযী চারাফনয ভােফভ 

জভা প্রদান কফয মূর চারান অফফদফনয াফথ 

ংযুি কযফত ফফ। 

৯০(নফফআ)  

র্দফনয ভফে 

গ) পায়ায র্যফার্ ি প্রদান 

৪০,০০,০০০/-(চর্ে  রক্ষ্) র্াকা 

ফত ৭৫,০০,০০০/-(চািয রক্ষ্) 

র্াকা ম িন্ত ক্ষর্তয মক্ষফত্র 

ক্ষর্তগ্রস্থ প্রর্তষ্ঠান 

কর্তিক প্রর্তষ্ঠার্নক 

প্যাফি র্রর্িত 

অফফদন ও তদন্ত 

প্রর্তফফদন 

ফন্তালজনক  

ওয়ায তিাফফক্ষ 

 

কাগজপত্রঃ 

১. অফফদন ০১ টি 

২. তথ্য পযভ  

৩. জর্ভয দর্রর/চুর্ি ত্র 

৪. মেি রাআফন্প 

৫. র্জর্িয কর্ 

৬. ক্ষর্তগ্রস্থ ভারাভাফরয মূল্য 

তার্রকা। 

৭. ক্ষর্তগ্রস্থ ভারাভাফরয র্স্থয র্চত্র 

৮. মায কাটিং 

প্রার্প্ত স্থানঃ 

উ-র্যচারক/কাযী র্যচারক/ 

উ-কাযী র্যচারক এয কাম িারয়। 

 

ফীভা র্ফীন প্রর্তষ্ঠান এফং ফীভাকৃত 

প্রর্তষ্ঠাফনয মক্ষফত্র মথাক্রফভ ১৫০/-(একত 

ঞ্চা র্াকা) ও ১৫০০/-(এক াজায 

াঁচত) র্াকা মকাি নং-১-২২৬১-০০০০-

২০০৯ মত ফাংরাফদ ব্যাংক/মানারী 

ব্যাংফক মেজাযী চারাফনয ভােফভ জভা প্রদান 

কফয মূর চারান অফফদফনয াফথ ংযুি 

কযফত ফফ। 

তদন্ত প্রর্তফফদন 

প্রার্প্তয ১৫ 

(ফনয) র্দফনয 

ভফে র্দ্ধান্ত 

জানাফনা ফফ। 
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৩) র্বফমাগ ব্যফস্থানা দ্ধর্ত (GRS) 

 
মফা প্রার্প্তফত ন্তুষ্ট ফর দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিায ফে মমাগাফমাগ কযন। র্তর্ন ভাধান র্দফত ব্যথ ি ফর র্নফন্াি দ্ধর্তফত মমাগাফমাগ কফয অনায ভস্যা ফর্ত কযন। 

 
ক্র. নং কিন মমাগাফমাগ কযফফন মকাথায় মমাগাফমাগ কযফফন র্নষ্পর্িয ভয়ীভা মমাগাফমাফগয ঠিকানা 

১ দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা ভাধান র্দফত ব্যথ ি ফর প্রর্তষ্ঠাফনয GRS মপাকার ফয়ন্ট কভ িকতিা ৩০ র্দন অর্ন ভামুদ 

যুগ্ম র্চফ 

র্যচারক (প্রান ও থ ি) 

০২-৯৫৫৭৭৩৩ 

০১৭৩০০০২৩২৩ 

 
২ Public Grievance 

মপাকার ফয়ন্ট কভ িকতিা র্নর্দ িষ্ট ভফয় ভাধান র্দফত ব্যথ ি ফর 
মকন্দ্রীয় র্বফমাগ ব্যফস্থানা দ্ধর্ত (GRS)  http://www.cabinet.gov.bd/ 

 

 
৪)  অনায কাফছ অভাফদয প্রতযাা 

 
ক্রঃ নং প্রর্তশ্রুত/কার্ঙ্খত মফা প্রার্প্তয রফক্ষয কযণীয় 

 
১. র্নধ িার্যত পযফভ ম্পূণ িবাফফ পূযণকৃত অফফদন জভা প্রদান 

২. ঠিক ভােফভ প্রফয়াজনীয় র্প র্যফাধ কযা 

৩. াক্ষাফতয জন্য র্নধ িার্যত ভফয়য পূফফ িআ উর্স্থত থাকা 

৪. অফফদনফত্রয াফথ কর প্রকায ংযুর্ি ঠিক বাফফ প্রদান  

৫. কর প্রকায দুঘ ির্না/াায্য প্রার্প্তয মক্ষফত্র ঠিক তথ্য প্রদান এফং পায়ায ার্ব ি ও র্র্বর 

র্িফপন্প র্ধদপ্তফযয দস্যফদয কভ িকাফন্ড ার্ফ িক ফমাগীতা প্রদান 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cabinet.gov.bd/

