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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

পায়ায ার্ব ি ও র্র্বর র্িদপন্প অর্ধদপ্তয 

কাজী আরাউর্িন রযাি, ঢাকা। 

 

র্টিদজন চার্ িায 

 

১. র্বন ও র্ভন 

 
১.১ র্বনঃ  ‘‘২০২১ াদরয ভদে অর্িকান্ড কর দুদম িাগ রভাকাদফরায় এর্য়ায অন্যতভ রেষ্ঠ  প্রর্তষ্ঠান র্দদফ  ক্ষভতা অজিন।’’  

 

 
১.২ র্ভনঃ  ‘‘দুদম িাগ দুর্ ির্নায় জীফন ও ম্পদ যক্ষায ভােদভ র্নযাদ ফাাংরাদদ গদে রতারা।’’  

 

 

 
২.  রফা প্রদান প্রর্তশ্রুর্ত 

 
২.১) নাগর্যক রফা  

 
ক্রঃ 

নাং 

রফায নাভ রফা প্রদান দ্ধর্ত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রার্প্তস্থান রফায মূল্য এফাং র্যদাধ 

দ্ধর্ত 

রফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা 

(নাভ, দফী, রপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

1.  অর্ি র্নফ িাণ, উদ্ধায, 

প্রাথর্ভক র্চর্কৎা। 

রমদকান ভােদভ াংফাদ প্রার্প্তয 

য অকুস্থদর গভন ও অর্ি 

র্নফ িাণ/উদ্ধায/প্রাথর্ভক র্চর্কৎা 

প্রদান ও াাতাদর রপ্রযণ। 

  

প্রদমাজয নয়। প্রদমাজয নয়। াংফাদ প্রার্প্ত 

রথদক কাম িক্রভ 

রল না ওয়া 

ম িন্ত। 

 বাযপ্রাপ্ত কভ িকতিা  

 রভাঃ এনাদয়ত রাদন  

 রকন্দ্রীয় র্নয়ন্ত্রন কক্ষ  

 রপানঃ ০২-৯৫৫৫৫৫৫  

 ০২-৯৫৫১৩০০  

 +৮৮-০১৭৩০-৩৩৬৬৯৯  

 anayet12@yahoo.com 

2.  আফার্ক/ফার্ণর্জযক ফহুতর 

বফদনয ছােত্র। 

আদফদনকাযীয কর্তিক প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র র্রর্িত/অনরাইন 

আদফদদনয রপ্রর্ক্ষদত দন্তালজনক 

র্যদ িন  প্রর্তদফদন ও ঠিক 

তথ্য-প্রভাদণয র্বর্িদত 

তিাদদক্ষ ছােত্র প্রদান কযা 

য়। 

কাগজপত্রঃ 

১.আদফদন ত্র (র্নধ িার্যত পযদভ); 

২. নকা (র্রদজন্ড চার্ ি ররাদকন প্ল্যান, 

াইর্ প্ল্যান, রলায প্ল্যান, পায়ায রপটি 

প্ল্যান); 

৪.জর্ভয দর্রর, অন্যান্য তথ্যার্দ; 

৫. পূযণকৃত তথ্য পযভ;   

৬.গুগর ম্যা। 

প্রদমাজয নয়। দফ িাচ্চ ৩০ র্দন।  

             রভাঃ াভীভ আান রচৌধুযী 

 উ-র্যচারক (প্রাঃওঅথ ি)  

 রপানঃ ০২-৯৫৫৭৫৭৯  

         ০১৯১৭৮৬৭৮৮৭  

              ddafscd@gmail.com 
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3.  পায়ায র্যদার্ ি 

(২ রকাটি র্াকায অর্ধক 

ক্ষর্তয রক্ষদত্র) 

ক্ষর্তগ্রস্থ ব্যর্ি/প্রর্তষ্ঠান কর্তিক 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র র্রর্িত 

আদফদন কযায য তদন্ত কর্ভটিয 

প্রর্তদফদদনয র্বর্িদত পায়ায 

র্যদার্ ি প্রদান কযা য়। 

 

কাগজপত্রঃ 

১. আদফদন ত্র (াদা কাগজ); 

২. র্জর্িয কর্; 

৩. ক্ষর্তগ্রস্থ ভারাভাদরয মূল্য তার্রকা; 

৪. ক্ষর্তগ্রস্থ ভারাভাদরয র্স্থয র্চত্র; 

৫. রায কাটিাং; 

৬. চারাদনয মূর কর্।   

 

ফীভা র্ফীন এফাং ফীভাকৃত 

প্রর্তষ্ঠাদনয রক্ষদত্র ১৫০/- ও  

১৫০০/- র্াকা রকাি নাং -১-

২২৬১-০০০০-২০০৯-রত 

ফাাংরাদদ ব্যাাংক/রানারী 

ব্যাাংদক রেজার্য চারাদনয 

ভােদভ জভা প্রদান কযদত 

দফ। 

পূণ িাঙ্গ তদন্ত 

প্রর্তদফদন প্রার্প্তয 

১৫ 

(দনয)র্দদনয 

ভদে র্দ্ধান্ত 

জানাদনা দফ। 

 রভাঃ াভীভ আান রচৌধুযী  

 উ-র্যচারক (প্রাঃওঅথ ি)  

 রপানঃ ০২-৯৫৫৭৫৭৯  

         ০১৯১৭৮৬৭৮৮৭  

             ddafscd@gmail.com  

4.  রেচ্ছাদফক প্রর্ক্ষণ। র্ফজ্ঞর্প্তয রপ্রর্ক্ষদত র্ক্ষাথী 

াধাযণ নাগর্যক (১৮-৪৫ ফছয) 

এয আদফদদনয র্বর্িদত প্রর্ক্ষণ 

প্রদান কযা য়। 

১. র্নকর্ফতী পায়ায রেদন র্নফন্ধন কযন।  ফযাি প্রার্প্তয াদদক্ষ। আদফদন কযায 

র্তন ভাদয 

ভদে। 

 রভাাম্মদ আরী  

 কাযী র্যচারক (প্রর্ক্ষণ) 

 রপানঃ৯৫৫৫৫৫৫/২১৮ 

        ০১৮১৭০০৯৫৭৮  

 malifire1962@gmail.com  

5.  অর্ি প্রর্তদযাধ ও  র্নফ িাণ, 

উদ্ধায এফাং প্রাথর্ভক 

র্চর্কৎা  র্ফলয়ক প্রর্ক্ষণ 

যাভ ি, াদব ি ও ভো। 

ক) যকার্য প্রর্তষ্ঠান কর্তিক 

আদফদন প্রার্প্তয য র্নর্দ িষ্ট তার্যি 

ও ভদয় র্নধ িার্যত কর্ভটি/াংর্িষ্ট 

পায়ায রেন কর্তিক; 

ি) রফযকার্য প্রর্তষ্ঠান কর্তিক 

আদফদন প্রার্প্তয য র্নর্দ িষ্ট তার্যি 

ও ভদয় র্নধ িার্যত প্রর্ক্ষক 

প্যাদনর কর্তিক। 

কাগজপত্রঃ 

১. আদফদন ত্র;  

২. র অি িায/ব্যাাংক ড্রাপর্। 

 
প্রাপ্তি স্থানঃ 

১. রফাভর্যক প্রর্ক্ষণ রর; 

২. অনরাইন (www.fscd.gov.bd). 

 

প্রর্ক্ষণঃ 

  ১৫০০০/- (দনয াজায) 

র্াকা।  

ভোঃ 

৬তরা বফদন=৬০০০/-র্াকা।  

৬তরায ঊদবি=১০০০০/-র্াকা।  

যাভ িঃ 

প্রর্ত বফন   =৫০০০/-র্াকা  

[র্প এয র্াকা ‘‘পায়ায ার্ব ি 

ও র্র্বর র্িদপন্প রফাভর্যক 

প্রর্ক্ষণ তর্ফর , অগ্রণী 

ব্যাাংক, আগাভার্ ররন ািা’’  

এয অনুকূদর র্যদাধ 

াদদক্ষ র-অি িায/ব্যাাংক 

ড্রাপট্ এয মূর কর্ আদফদন 

দত্রয াদথ াংযুি কযদত 

দফ। প্রর্ক্ষণ, যাভ ি ও 

াদব িয রক্ষদত্র প্রর্তষ্ঠান 

কর্তিক্ষ মাতায়াদতয ব্যফস্থা 

কযদফন।  

 

 

 

 

আদফদন কযায 

এক ভাদয 

ভদে। 

  

 রভাঃ আব্দুর জর্রর  

 উ-কাযী র্যচারক  

 রপানঃ ০২-৯৫৫৫৫৫৫/২২৬ 

           ০১৭১২০২৬১৯১      

              Fscd.ptc@gmail.com , 
khandokerjalil@gmail.com  
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2.2) প্রার্তষ্ঠার্নক রফা 

 
ক্রঃ 

নাং 

রফায নাভ রফা প্রদান দ্ধর্ত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রার্প্তস্থান রফায মূল্য এফাং র্যদাধ 

দ্ধর্ত 

রফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা 

(নাভ, দফী, রপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. পায়ায র্যদার্ ি 

(২ রকাটি র্াকায অর্ধক 

ক্ষর্তয রক্ষদত্র) 

যকার্য/রফযকার্য প্রর্তষ্ঠাদনয র্নকর্ 

দত অনুদযাধত্র প্রার্প্তয য য তদন্ত 

কর্ভটিয প্রর্তদফদদনয র্বর্িদত পায়ায 

র্যদার্ ি প্রদান কযা য়। 

 

কাগজপত্রঃ 

1. আবেদনপত্র; 

2. জর্ভয দর্রর/চুর্ি ত্র; 

3. থানায র্জর্িয কর্; 

4. ক্ষর্তগ্রস্থ ভারাভাদরয মূল্য 

তার্রকা;  

5. ক্ষর্তগ্রস্থ ভারাভাদরয র্স্থয র্চত্র; 

6. রায কাটিাং;  

7. তদদন্তয প্রদয়াজদন আফর্িক 

অন্যান্য কাগজত্র। 

প্রদমাজয নয়। তদন্ত প্রর্তদফদন 

প্রার্প্তয 

১৫(দনয) 

র্দদনয ভদে 

র্দ্ধান্ত জানাদনা 

দফ। 

 রভাঃ াভীভ আান রচৌধুযী  

 উ-র্যচারক (প্রাঃওঅথ ি)  

 রপানঃ ০২-৯৫৫৭৫৭৯  

         ০১৯১৭৮৬৭৮৮৭  

             ddafscd@gmail.com  

২ অর্ি প্রর্তদযাধ ও  র্নফ িাণ, 

উদ্ধায এফাং প্রাথর্ভক 

র্চর্কৎা  র্ফলয়ক প্রর্ক্ষণ 

যাভ ি, াদব ি এফাং ভো। 

ক) যকার্য প্রর্তষ্ঠান কর্তিক আদফদন 

প্রার্প্তয য র্নর্দ িষ্ট তার্যি ও ভদয় 

র্নধ িার্যত কর্ভটি/াংর্িষ্ট পায়ায রেন 

কর্তিক; 

ি) রফযকার্য প্রর্তষ্ঠান কর্তিক আদফদন 

প্রার্প্তয য র্নর্দ িষ্ট তার্যি ও ভদয় 

র্নধ িার্যত প্রর্ক্ষক প্যাদনর কর্তিক। 

কাগজপত্রঃ 

1. আদফদন ত্র। 

 

প্রাপ্তি স্থানঃ 

১. রফাভর্যক প্রর্ক্ষণ রর 

২. অনরাইন 

প্রদমাজয নয়। দফ িাচ্চ ৬০ 

র্দদনয ভদে। 

 রভাঃ আব্দুর জর্রর  

 উ-কাযী র্যচারক  

 রপানঃ ৯৫৫৫৫৫৫/২৩৫ 

০১৭১২০২৬১৯১      

              Fscd.ptc@gmail.com , 
khandokerjalil@gmail.com              
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২.৩) অবযন্তযীণ রফা  

 
ক্রঃ 

নাং 

রফায নাভ রফা প্রদান দ্ধর্ত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রার্প্তস্থান রফায মূল্য এফাং 

র্যদাধ দ্ধর্ত 

রফা প্রদাদনয ভয়ীভা দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা 

(নাভ, দফী, রপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ রনন ভঞ্জুয প্রদয়াজনীয় কাগজত্র   র্নধ িার্যত 

পযদভ আদফদন র্নয়ন্ত্রণকাযী 

কর্তিপক্ষের ভােদভ রপ্রযদণয য 

যীক্ষা র্নযীক্ষাদন্ত রনন র্ফর্ধভারা 

অনুমায়ী রনন ভঞ্জুয কযা য়। 

ার্ব ি ফই, ছর্ফ  

জাতীয় র্যচয় ত্র  

প্রতযার্ত রল রফতন নদ(ELPC) 

না দাফী প্রতযয়নত্র অন্যান্য 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র। 

 

প্রদমাজয নয়। দফ িাচ্চ ১ ভাদয ভদে 

            রভাঃ াভীভ আান রচৌধুযী 

 উ-র্যচারক(প্রাঃওঅথ ি)  

 রপানঃ ০২-৯৫৫৭৫৭৯  

         ০১৯১৭৮৬৭৮৮৭  

            ddafscd@gmail.com  

২ ছুটি ভঞ্জুয 

 

র্নধ িার্যত পযদভ আদফদন  

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রার্প্তয য 

প্রাপ্যতা ও প্রদয়াজন র্ফদফচনায় প্রার্থ িত 

ছুটি ভঞ্জুয কযা য়। 

আদফদন পযভ, র্চর্কৎা নদ 

সুস্থতায নদ, ছুটিয র্াফ 

র্াফযক্ষণ অর্প কর্তিক প্রতযয়ন। 

প্রদমাজয নয়। দফ িাচ্চ ১৫ র্দদনয ভদে 

৩ কভ িচাযী কল্যাণ 

তর্ফর 

কল্যাণ তর্ফর দত র্চর্কৎা াায্য, 

দাপন-কাপন অনুদান, চুোন্ত উদিারন, 

ঋণ প্রদান, বৃর্ি প্রদান, ম্মানী বাতা 

প্রদান 

আদফদনকাযী/উিযার্ধকাযী কর্তিক আদফদন 

ত্র ও উযুি তথ্য প্রভাণার্দ। 

 

প্রদমাজয নয়। দফ িাচ্চ ১২০ র্দন 

৪ র্জর্এপ ঋণ র্যফার্ে রভযাভত/র্নভ িাণ, জর্ভ ক্রয় 

র্চর্কৎায জন্য অর্গ্রভ উদিারন/ 

অদপযতদমাগ্য অর্গ্রভ/ চুোন্ত উদিারন 

র্নধ িার্যত ছদক ঊবিতন কর্তিদক্ষয সুার্য 

ও অনুদভাদদনয জন্য রপ্রযণ। 

 

প্রদমাজয নয়। দফ িাচ্চ ৭ র্দন 

৫ কভ িকতিা/কভ িচাযীদদয 

র্ফরুদদ্ধ দাদয়যকৃত 

র্ফবাগীয় ভাভরা 

র্যচারনা 

অর্বদমাগ প্রার্প্তয য যকার্য কভ িচাযী 

শৃঙ্খরা ও আর্র র্ফর্ধভারা অনুমায়ী 

কাম িক্রভ ম্পন্ন কযা য়। 

অর্বদমাগ ও াক্ষয প্রভাণার্দ। প্রদমাজয নয়। প্রদমাজয নয় 

৬ ক্রয় ও যফযা অর্ধদপ্তয ও অন্যান্য রেন/দপ্তয 

মূদয ফাৎর্যক চার্দা রভাতাদফক 

রর্ন্ডায/রকাদর্ন/যার্য ক্রদয়য 

ভােদভ ভারাভার ও যঞ্জাভার্দ ক্রয় 

ও চার্দা র্বর্িক যফযা কযা য়। 

চার্দা ত্র প্রদমাজয নয়। প্রদমাজয নয়  অর্জত কুভায রবৌর্ভক  

 উ-র্যচারক  

 (র্যকল্পনা ও রকাল)  

 রপানঃ০২-৯৫৬৬৯৮৩  

 ajit_1959@yahoo.com  

৭ অর্ি র্নফ িাণী গার্ে/ 

াম্প ও াজযঞ্জাভ 

রভযাভত ও 

যক্ষণাদফক্ষণ 

রকন্দ্রীয় রোয দত ভারাভার প্রার্প্তয 

াদদক্ষ রকন্দ্রীয়/র্ফবাগীয় ওয়াকি 

অথফা রর্ন্ডায/রকাদর্ন/ যার্য 

কাম িাদদদয ভােদভ াফর্রক 

ওয়াকিদয ভােদভ রভযাভত কাজ 

ম্পন্ন কযা য়। 

র্ফবাগ/রজরা/াংর্িষ্ট রেদনয দার্য়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ িকতিায ওয়াকি অি িায। 

প্রদমাজয নয়। র্ফর্বন্ন রভয়ার্দ   

 রভাঃ রগারাভ  ভাওরা  

 ঃ যক্ষণাঃ প্রদকৌঃ (বাঃ) 

 রপানঃ ৯৫৫৫৫৫৫/২৩২   

 01817017576 

 ame_cws@yahoo.com 

 

mailto:ddafscd@gmail.com
mailto:ajit_1959@yahoo.com
mailto:ame_cws@yahoo.com


F:\Website\Citizen Charter\New folder\Updated citizen charter (26.07.17).doc 5 

৮ উন্নয়ন জরুর্য রভযাভত ও াংস্কায 

অবযন্তযীণ/গণপূতি র্ফবাদগয ভােদভ 

প্রদান কযা য়। 

কাগজত্রঃ 

চার্দা ত্র; 

র্যদ িন ও মাচাইকযণ; 

রকাদর্ন; 

প্রাক্করন প্রস্তুত। 

প্রদমাজয নয়। চরর্ত অথ ি ফছয  অর্জত কুভায রবৌর্ভক  

 উ-র্যচারক  

 (র্যকল্পনা ও রকাল)  

 রপানঃ০২-৯৫৬৬৯৮৩  

 ajit_1959@yahoo.com   

৯ উন্নয়নমূরক ও 

ক্ষভতা বৃর্দ্ধ প্রকল্প 

অর্ধদপ্তদযয ক্ষভতা বৃর্দ্ধ  রফায 

ভান উন্নয়দন র্ফর্বন্ন প্রকল্প প্রনয়ন। 

অর্ধদপ্তয কর্তিক উন্নয়ন কভ িসূচী/প্রকল্প 

প্রণয়ন। 

প্রদমাজয নয়। প্রকদল্প উদের্িত ভয়  অর্জত কুভায রবৌর্ভক  

 উ-র্যচারক  

 (র্যকল্পনা ও রকাল)  

 রপানঃ০২-৯৫৬৬৯৮৩  

 ajit_1959@yahoo.com   

 
২.৪ )আওতাধীন দপ্তযমূদয রফা 

 
২.৪.১ ) পায়ায ার্ব ি ও র্র্বর র্িদপন্প প্রর্ক্ষণ রকন্দ্র 

ক্রঃ 

নাং 

রফায নাভ রফা প্রদান দ্ধর্ত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রার্প্তস্থান রফায মূল্য এফাং র্যদাধ 

দ্ধর্ত 

রফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা 

(নাভ, দফী, রপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

1.  দ্য র্নদয়াগ প্রাপ্তদদয 

বুর্নয়াদী প্রর্ক্ষণ, 

দতজকযণ, দদান্নর্ত 

পূফ ি প্রর্ক্ষণ, 

কর্ম্পউর্ায প্রর্ক্ষণ, 

আন্তজিার্তক প্রর্ক্ষণ, 

রর্ভনায ও ভো 

ব্যফস্থানা। 

অর্প আদদ ও প্রদয়াজনীয় 

কাগজদত্রয রপ্রর্ক্ষদত। 

প্রদমাজয নয়। প্রদমাজয নয়। র্ফর্বন্ন রভয়ার্দ।   

রভাঃ ফর্দউজ্জাভান 

অেক্ষ 

পায়ায ার্ব ি ও র্র্বর র্িদপন্প 

রের্নাং কভদপ্ল্ক্স 

রপানঃ ৯০০১১৮৯ 

+৮৮-০১৭১২-৫২৩৬৭১     

principal.tc_fire@yahoo.com   

 

 
2.  র্ফর্বন্ন যকার্য 

প্রর্তষ্ঠাদনয চার্দা 

অনুমায়ী অর্ি 

ম্পর্কিত প্রর্ক্ষণ 

প্রদান কযা য়। 

অনুদযাধ ত্র। প্রদমাজয নয়। প্রদমাজয নয়। র্ফর্বন্ন রভয়ার্দ। 
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২.৪.২) উ-র্যচারক, পায়ায ার্ব ি ও র্র্বর র্িদপন্প, ঢাকা র্ফবাগ এয কাম িারয় 

 

 
১ অর্ি র্নফ িাণ, উদ্ধায, প্রাথর্ভক 

র্চর্কৎা, রযাগী র্যফন  কাম িক্রভ 

র্যচারনা ও তদাযর্ক 

রেন ম িাদয়য 

চার্দায র্বর্িদত 

অধীনস্থ দপ্তয প্রদমাজয নয় তাৎেনিক  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

দদোশীষ ের্ ধন 

উপ-পপ্তিচালক  

ঢাকা প্তেভাগ, ঢাকা 

দ ানঃ ৯৫৫৬৭৫৮ 

         ০১৭১৫১০৭৮৮৮ 

fscd_dddhaka@yahoo.com  

২ ওয়যাযাউজ/ওয়াকি রাইদন্প 

প্রদান। 

 

আদফদন ও প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র,  

র্যদ িন  

প্রর্তদফদন 

দন্তালজনক দর। 

কাগজপত্রঃ 

১. র্নধ িার্যত পযদভ আদফদন; 

২. তথ্য পযভ; 

৩. নকা (রলায প্ল্যান) ; 

৪. জর্ভয দর্রর/বাোয চুর্িত্র; 

৫. জর্ভয মূল্যায়ন; 

৬. রেি রাইদন্প; 

৭. রভদভাদযন্ডাভ অফ আটি িদকর। 

প্রার্প্তস্থান-  

১. ওয়ান ে ার্ব ি রন্টায। 

র্নধ িার্যত/ধাম িকৃত র্প রেজার্য 

চারাদনয ভােদভ জভাকযণ। দফ িাচ্চ 

ভাশুর ৮০০০/-(আর্ াজায) র্াকা 

রকাি নাং-১-২২৬১-০০০০-২০০৯-রত 

ফাাংরাদদ ব্যাাংক/ রানারী ব্যাাংদক 

রেজার্য চারাদনয ভােদভ জভা প্রদান 

কদয মূর চারান আদফদদনয াদথ 

াংযুি কযদত দফ। 

৯০  র্দন 

৩ পায়ায র্যদার্ ি প্রদান 

[১,০০,০০,০০০/-(এক রকাটি) র্াকা 

দত ২,০০,০০,০০০/-(দুই রকাটি) 

র্াকা ম িন্ত ক্ষর্তয রক্ষদত্র।] 

ক্ষর্তগ্রস্থ প্রর্তষ্ঠান 

কর্তিক প্রার্তষ্ঠার্নক 

প্যাদি র্রর্িত আদফদন 

ও তদন্ত প্রর্তদফদন 

দন্তালজনক  

ওয়ায তিাদদক্ষ। 

 

কাগজপত্রঃ 

১. আদফদন ০১ টি; 

২. তথ্য পযভ; 

৩. জর্ভয দর্রর/চুর্ি ত্র; 

৪. রেি রাইদন্প; 

৫. র্জর্িয কর্; 

৬. ক্ষর্তগ্রস্থ ভারাভাদরয মূল্য 

তার্রকা; 

৭. ক্ষর্তগ্রস্থ ভারাভাদরয র্স্থয র্চত্র; 

৮. রায কাটিাং। 

প্রার্প্তস্থান-  

উ-র্যচারক/কাযী র্যচারক/ 

উ-কাযী র্যচারক এয 

কাম িারয়। 

ফীভা র্ফীন প্রর্তষ্ঠান এফাং ফীভাকৃত 

প্রর্তষ্ঠাদনয রক্ষদত্র মথাক্রদভ ১৫০/-

(একত ঞ্চা র্াকা) ও ১৫০০/-(এক 

াজায াঁচত) র্াকা রকাি নাং-১-

২২৬১-০০০০-২০০৯ রত ফাাংরাদদ 

ব্যাাংক/রানারী ব্যাাংদক রেজার্য 

চারাদনয ভােদভ জভা প্রদান কদয মূর 

চারান আদফদদনয াদথ াংযুি কযদত 

দফ। 

পূণ িাঙ্গ তদন্ত প্রর্তদফদন 

প্রার্প্তয ১৫ (দনয) 

র্দদনয ভদে র্দ্ধান্ত 

জানাদনা দফ। 
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L) উ-র্যচারক, পায়ায ার্ব ি ও র্র্বর র্িদপন্প, চট্টগ্রাভ র্ফবাগ এয কাম িারয় 

 

 
১ অর্ি র্নফ িাণ, উদ্ধায, প্রাথর্ভক 

র্চর্কৎা, রযাগী র্যফন  কাম িক্রভ 

র্যচারনা ও তদাযর্ক। 

রেন ম িাদয়য 

চার্দায র্বর্িদত 

অধীনস্থ দপ্তয প্রদমাজয নয় তাৎক্ষর্ণক  

 

 

 

 

 

 

 

রভাঃ আব্দুল মান্নাি 

উ-র্যচারক (চট্টগ্রাভ)  

রপানঃ০৩১-৭১৩২৯৩ 

        ০১৭১৪-৩৪৫৬২০ 

fscdddchittagong@gmail.com  

 

 

 

 

  ওয়যাযাউজ/ওয়াকি রাইদন্প 

প্রদান। 

 

আদফদন ও 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র,  

র্যদ িন  

প্রর্তদফদন 

দন্তালজনক দর। 

কাগজপত্রঃ 

১. র্নধ িার্যত পযদভ আদফদন; 

২. তথ্য পযভ; 

৩. নকা (রলায প্ল্যান);  

৪. জর্ভয দর্রর; 

৫. জর্ভয মূল্যায়ন; 

৬. রেি রাইদন্প; 

৭. রভদভাদযন্ডাভ অফ আটি িদকর 

ওয়ান ে ার্ব ি রন্টায। 

র্নধ িার্যত/ধাম িকৃত র্প রেজার্য চারাদনয 

ভােদভ জভাকযণ। দফ িাচ্চ ভাশুর ৮০০০/-

(আর্ াজায) র্াকা রকাি নাং-১-২২৬১-

০০০০-২০০৯-রত ফাাংরাদদ ব্যাাংক/ 

রানারী ব্যাাংদক রেজার্য চারাদনয ভােদভ 

জভা প্রদান কদয মূর চারান আদফদদনয াদথ 

াংযুি কযদত দফ। 

৯০  র্দন 

৩ পায়ায র্যদার্ ি প্রদান 

[১,০০,০০,০০০/-(এক রকাটি) র্াকা 

দত ২,০০,০০,০০০/-(দুই রকাটি) 

র্াকা ম িন্ত ক্ষর্তয রক্ষদত্র।] 

ক্ষর্তগ্রস্থ প্রর্তষ্ঠান 

কর্তিক প্রার্তষ্ঠার্নক 

প্যাদি র্রর্িত 

আদফদন ও তদন্ত 

প্রর্তদফদন 

দন্তালজনক  

ওয়ায 

তিাদদক্ষ। 

 

কাগজপত্রঃ 

১. আদফদন ০১ টি; 

২. তথ্য পযভ; 

৩. জর্ভয দর্রর/চুর্ি ত্র; 

৪. রেি রাইদন্প; 

৫. র্জর্িয কর্; 

৬. ক্ষর্তগ্রস্থ ভারাভাদরয মূল্য 

তার্রকা; 

৭. ক্ষর্তগ্রস্থ ভারাভাদরযর্স্থয র্চত্র; 

৮. রায কাটিাং; 

উ-র্যচারক/কাযী র্যচারক/ 

উ-কাযী র্যচারক এয কাম িারয়। 

ফীভা র্ফীন প্রর্তষ্ঠান এফাং ফীভাকৃত 

প্রর্তষ্ঠাদনয রক্ষদত্র মথাক্রদভ ১৫০/-(একত 

ঞ্চা র্াকা) ও ১৫০০/-(এক াজায 

াঁচত) র্াকা রকাি নাং-১-২২৬১-০০০০-

২০০৯ রত ফাাংরাদদ ব্যাাংক/রানারী 

ব্যাাংদক রেজার্য চারাদনয ভােদভ জভা প্রদান 

কদয মূর চারান আদফদদনয াদথ াংযুি 

কযদত দফ। 

পূণ িাঙ্গ তদন্ত 

প্রর্তদফদন প্রার্প্তয 

১৫ (দনয) 

র্দদনয ভদে 

র্দ্ধান্ত জানাদনা 

দফ। 

 

mailto:fscdddchittagong@gmail.com
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M) উ-র্যচারক, পায়ায ার্ব ি ও র্র্বর র্িদপন্প, খুরনা র্ফবাগ এয কাম িারয় 

 

 
১ অর্ি র্নফ িাণ, উদ্ধায, প্রাথর্ভক 

র্চর্কৎা, রযাগী র্যফন  কাম িক্রভ 

র্যচারনা ও তদাযর্ক। 

রেন ম িাদয়য 

চার্দায র্বর্িদত 

অধীনস্থ দপ্তয প্রদমাজয নয় তাৎক্ষর্ণক  

 

 

 

 

 

 

 

 

 রভাঃ আবুল হ াক্ষেি 

 উ-র্যচারক (খুরনা) 

 ০৪১৭-৬২২৮০ 

 ০১৭১৫-৭৫৪৩৪৭ 

 ddfscdkhulna@yahoo.com  

 

 

 

 

২ ওয়যাযাউজ/ওয়াকি রাইদন্প 

প্রদান। 

 

আদফদন ও 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র,  

র্যদ িন  

প্রর্তদফদন 

দন্তালজনক দর। 

কাগজপত্রঃ 

১. র্নধ িার্যত পযদভ আদফদন; 

২. তথ্য পযভ; 

৩. নকা (রলায প্ল্যান);  

৪. জর্ভয দর্রর; 

৫. জর্ভয মূল্যায়ন; 

৬. রেি রাইদন্প; 

৭. রভদভাদযন্ডাভ অফ আটি িদকর 

ওয়ান ে ার্ব ি রন্টায। 

র্নধ িার্যত/ধাম িকৃত র্প রেজার্য চারাদনয 

ভােদভ জভাকযণ। দফ িাচ্চ ভাশুর ৮০০০/-

(আর্ াজায) র্াকা রকাি নাং-১-২২৬১-

০০০০-২০০৯-রত ফাাংরাদদ ব্যাাংক/ 

রানারী ব্যাাংদক রেজার্য চারাদনয ভােদভ 

জভা প্রদান কদয মূর চারান আদফদদনয াদথ 

াংযুি কযদত দফ। 

৯০  র্দন 

৩ পায়ায র্যদার্ ি প্রদান 

[১,০০,০০,০০০/-(এক রকাটি) র্াকা 

দত ২,০০,০০,০০০/-(দুই রকাটি) 

র্াকা ম িন্ত ক্ষর্তয রক্ষদত্র।] 

প্রর্তষ্ঠান কর্তিক 

ক্ষর্তগ্রস্থ 

প্রার্তষ্ঠার্নক প্যাদি 

র্রর্িত আদফদন ও 

তদন্ত প্রর্তদফদন 

দন্তালজনক  

ওয়ায তিাদদক্ষ  

কাগজপত্রঃ 

১. আদফদন ০১ টি; 

২. তথ্য পযভ; 

৩. জর্ভয দর্রর/চুর্ি ত্র; 

৪. রেি রাইদন্প; 

৫. র্জর্িয কর্; 

৬. ক্ষর্তগ্রস্থ ভারাভাদরয মূল্য; 

তার্রকা; 

৭. ক্ষর্তগ্রস্থ ভারাভাদরয র্স্থয র্চত্র; 

৮. রায কাটিাং; 

উ-র্যচারক/কাযী র্যচারক/ 

উ-কাযী র্যচারক এয কাম িারয়। 

ফীভা র্ফীন প্রর্তষ্ঠান এফাং ফীভাকৃত 

প্রর্তষ্ঠাদনয রক্ষদত্র মথাক্রদভ ১৫০/-(একত 

ঞ্চা র্াকা) ও ১৫০০/-(এক াজায 

াঁচত) র্াকা রকাি নাং-১-২২৬১-০০০০-

২০০৯ রত ফাাংরাদদ ব্যাাংক/রানারী 

ব্যাাংদক রেজার্য চারাদনয ভােদভ জভা প্রদান 

কদয মূর চারান আদফদদনয াদথ াংযুি 

কযদত দফ। 

পূণ িাঙ্গ তদন্ত 

প্রর্তদফদন প্রার্প্তয 

১৫ (দনয) 

র্দদনয ভদে 

র্দ্ধান্ত জানাদনা 

দফ। 
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N) উ-র্যচারক, পায়ায ার্ব ি ও র্র্বর র্িদপন্প, যাজাী র্ফবাগ এয কাম িারয় 

 

 
১ 

 

ক) অর্ি র্নফ িাণ, উদ্ধায, প্রাথর্ভক 

র্চর্কৎা, রযাগী র্যফন  কাম িক্রভ 

র্যচারনা ও তদাযর্ক। 

রেন ম িাদয়য 

চার্দায র্বর্িদত 

অধীনস্থ দপ্তয প্রদমাজয নয় তাৎক্ষর্ণক  

 

 

 

 

 

 

 

 

রভাঃ নুরুর ইরাভ 

উ-র্যচারক (যাজাী) 

রপানঃ ০৭২১-৭৭২১৫৭ 

         ০১৭৩০-০০২৫০১ 
ddraj_fire@yahoo.com  

 

 

 

 

ি) ওয়যাযাউজ/ওয়াকি রাইদন্প 

প্রদান। 

 

আদফদন ও 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র,  

র্যদ িন  

প্রর্তদফদন 

দন্তালজনক দর। 

কাগজপত্রঃ 

১. র্নধ িার্যত পযদভ আদফদন; 

২. তথ্য পযভ; 

৩. নকা (রলায প্ল্যান) ; 

৪. জর্ভয দর্রর; 

৫. জর্ভয মূল্যায়ন; 

৬. রেি রাইদন্প; 

৭. রভদভাদযন্ডাভ অফ আটি িদকর 

ওয়ান ে ার্ব ি রন্টায। 

র্নধ িার্যত/ধাম িকৃত র্প রেজার্য চারাদনয 

ভােদভ জভাকযণ। দফ িাচ্চ ভাশুর ৮০০০/-

(আর্ াজায) র্াকা রকাি নাং-১-২২৬১-

০০০০-২০০৯-রত ফাাংরাদদ ব্যাাংক/ 

রানারী ব্যাাংদক রেজার্য চারাদনয ভােদভ 

জভা প্রদান কদয মূর চারান আদফদদনয াদথ 

াংযুি কযদত দফ। 

৯০(নফফই)  

র্দদনয ভদে 

গ) পায়ায র্যদার্ ি প্রদান 

[১,০০,০০,০০০/-(এক রকাটি) র্াকা 

দত ২,০০,০০,০০০/-(দুই রকাটি) 

র্াকা ম িন্ত ক্ষর্তয রক্ষদত্র।] 

ক্ষর্তগ্রস্থ প্রর্তষ্ঠান 

কর্তিক প্রার্তষ্ঠার্নক 

প্যাদি র্রর্িত 

আদফদন ও তদন্ত 

প্রর্তদফদন 

দন্তালজনক  

ওয়ায তিাদদক্ষ  

 

কাগজপত্রঃ 

১. আদফদন ০১ টি 

২. তথ্য পযভ  

৩. জর্ভয দর্রর/চুর্ি ত্র 

৪. রেি রাইদন্প 

৫. র্জর্িয কর্ 

৬. ক্ষর্তগ্রস্থ ভারাভাদরয মূল্য 

তার্রকা। 

৭. ক্ষর্তগ্রস্থ ভারাভাদরয র্স্থয র্চত্র 

৮. রায কাটিাং 

উ-র্যচারক/কাযী র্যচারক/ 

উ-কাযী র্যচারক এয কাম িারয়। 

ফীভা র্ফীন প্রর্তষ্ঠান এফাং ফীভাকৃত 

প্রর্তষ্ঠাদনয রক্ষদত্র মথাক্রদভ ১৫০/-(একত 

ঞ্চা র্াকা) ও ১৫০০/-(এক াজায 

াঁচত) র্াকা রকাি নাং-১-২২৬১-০০০০-

২০০৯ রত ফাাংরাদদ ব্যাাংক/রানারী 

ব্যাাংদক রেজার্য চারাদনয ভােদভ জভা প্রদান 

কদয মূর চারান আদফদদনয াদথ াংযুি 

কযদত দফ। 

পূণ িাঙ্গ তদন্ত 

প্রর্তদফদন প্রার্প্তয 

১৫ (দনয) 

র্দদনয ভদে 

র্দ্ধান্ত জানাদনা 

দফ। 

 

mailto:ddraj_fire@yahoo.com


F:\Website\Citizen Charter\New folder\Updated citizen charter (26.07.17).doc 10 

O) উ-র্যচারক, পায়ায ার্ব ি ও র্র্বর র্িদপন্প, ফর্যার র্ফবাগ এয কাম িারয় 

 

 
১ 

 

ক) অর্ি র্নফ িাণ, উদ্ধায, প্রাথর্ভক 

র্চর্কৎা, রযাগী র্যফন  কাম িক্রভ 

র্যচারনা ও তদাযর্ক। 

রেন ম িাদয়য 

চার্দায র্বর্িদত 

অধীনস্থ দপ্তয প্রদমাজয নয় তাৎক্ষর্ণক  

 

 

 

 

 

 

 

রভাঃ আঃািায ভন্ডর 

উ-র্যচারক (ফর্যার)  

রপানঃ০৪৩১-৬৫১৩৩ 

       ০১৫৫৬৭০১২৭৩ 

barisalfscd@gmail.com  

 

 

 

 

ি) ওয়যাযাউজ/ওয়াকি রাইদন্প 

প্রদান। 

 

আদফদন ও 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র,  

র্যদ িন  

প্রর্তদফদন 

দন্তালজনক দর। 

কাগজপত্রঃ 

১. র্নধ িার্যত পযদভ আদফদন; 

২. তথ্য পযভ; 

৩. নকা (রলায প্ল্যান); 

৪. জর্ভয দর্রর; 

৫. জর্ভয মূল্যায়ন; 

৬. রেি রাইদন্প; 

৭. রভদভাদযন্ডাভ অফ আটি িদকর 

ওয়ান ে ার্ব ি রন্টায। 

র্নধ িার্যত/ধাম িকৃত র্প রেজার্য চারাদনয 

ভােদভ জভাকযণ। দফ িাচ্চ ভাশুর ৮০০০/-

(আর্ াজায) র্াকা রকাি নাং-১-২২৬১-

০০০০-২০০৯-রত ফাাংরাদদ ব্যাাংক/ 

রানারী ব্যাাংদক রেজার্য চারাদনয ভােদভ 

জভা প্রদান কদয মূর চারান আদফদদনয াদথ 

াংযুি কযদত দফ। 

৯০(নফফই)  

র্দদনয ভদে 

গ) পায়ায র্যদার্ ি প্রদান 

[১,০০,০০,০০০/-(এক রকাটি) র্াকা 

দত ২,০০,০০,০০০/-(দুই রকাটি) 

র্াকা ম িন্ত ক্ষর্তয রক্ষদত্র।] 

ক্ষর্তগ্রস্থ প্রর্তষ্ঠান 

কর্তিক প্রার্তষ্ঠার্নক 

প্যাদি র্রর্িত 

আদফদন ও তদন্ত 

প্রর্তদফদন 

দন্তালজনক  

ওয়ায 

তিাদদক্ষ। 

 

কাগজপত্রঃ 

১. আদফদন ০১ টি; 

২. তথ্য পযভ; 

৩. জর্ভয দর্রর/চুর্ি ত্র; 

৪. রেি রাইদন্প; 

৫. র্জর্িয কর্; 

৬. ক্ষর্তগ্রস্থ ভারাভাদরযমূল্য 

তার্রকা; 

৭. ক্ষর্তগ্রস্থ ভারাভাদরযর্স্থয র্চত্র; 

৮. রায কাটিাং; 

উ-র্যচারক/কাযী র্যচারক/ 

উ-কাযী র্যচারক এয কাম িারয়। 

ফীভা র্ফীন প্রর্তষ্ঠান এফাং ফীভাকৃত 

প্রর্তষ্ঠাদনয রক্ষদত্র মথাক্রদভ ১৫০/-(একত 

ঞ্চা র্াকা) ও ১৫০০/-(এক াজায 

াঁচত) র্াকা রকাি নাং-১-২২৬১-০০০০-

২০০৯ রত ফাাংরাদদ ব্যাাংক/রানারী 

ব্যাাংদক রেজার্য চারাদনয ভােদভ জভা প্রদান 

কদয মূর চারান আদফদদনয াদথ াংযুি 

কযদত দফ। 

পূণ িাঙ্গ তদন্ত 

প্রর্তদফদন প্রার্প্তয 

১৫ (দনয) 

র্দদনয ভদে 

র্দ্ধান্ত জানাদনা 

দফ। 

 

mailto:barisalfscd@gmail.com
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P) উ-র্যচারক, পায়ায ার্ব ি ও র্র্বর র্িদপন্প, র্দরর্ র্ফবাগ এয কাম িারয় 

 

 
১ 

 

ক) অর্ি র্নফ িাণ, উদ্ধায, প্রাথর্ভক 

র্চর্কৎা, রযাগী র্যফন  কাম িক্রভ 

র্যচারনা ও তদাযর্ক। 

রেন ম িাদয়য 

চার্দায র্বর্িদত 

অধীনস্থ দপ্তয প্রদমাজয নয় তাৎক্ষর্ণক  

 

 

 

 

 

 

 

 

এ র্ফ এভ রপযদদৌ 

উ-র্যচারক (র্দরর্)  

দ ানঃ০৮২১-৭২৮০৩৩ 

       ০১৭১১২৬৬৩৫১ 

fscd_ddsylhet@yahoo.com  

 

 

 

 

ি) ওয়যাযাউজ/ওয়াকি রাইদন্প 

প্রদান। 

 

আদফদন ও 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র,  

র্যদ িন  

প্রর্তদফদন 

দন্তালজনক দর 

কাগজপত্রঃ 

১. র্নধ িার্যত পযদভ আদফদন; 

২. তথ্য পযভ; 

৩. নকা (রলায প্ল্যান); 

৪. জর্ভয দর্রর; 

৫. জর্ভয মূল্যায়ন; 

৬. রেি রাইদন্প; 

৭. রভদভাদযন্ডাভ অফ আটি িদকর 

ওয়ান ে ার্ব ি রন্টায। 

র্নধ িার্যত/ধাম িকৃত র্প রেজার্য চারাদনয 

ভােদভ জভাকযণ। দফ িাচ্চ ভাশুর ৮০০০/-

(আর্ াজায) র্াকা রকাি নাং-১-২২৬১-

০০০০-২০০৯-রত ফাাংরাদদ ব্যাাংক/ 

রানারী ব্যাাংদক রেজার্য চারাদনয ভােদভ 

জভা প্রদান কদয মূর চারান আদফদদনয াদথ 

াংযুি কযদত দফ। 

৯০(নফফই)  

র্দদনয ভদে 

গ) পায়ায র্যদার্ ি প্রদান 

[১,০০,০০,০০০/-(এক রকাটি) র্াকা 

দত ২,০০,০০,০০০/-(দুই রকাটি) 

র্াকা ম িন্ত ক্ষর্তয রক্ষদত্র।] 

ক্ষর্তগ্রস্থ প্রর্তষ্ঠান 

কর্তিক প্রার্তষ্ঠার্নক 

প্যাদি র্রর্িত 

আদফদন ও তদন্ত 

প্রর্তদফদন 

দন্তালজনক  

ওয়ায 

তিাদদক্ষ। 

 

কাগজপত্রঃ 

১. আদফদন ০১ টি; 

২. তথ্য পযভ; 

৩. জর্ভয দর্রর/চুর্ি ত্র; 

৪. রেি রাইদন্প; 

৫. র্জর্িয কর্; 

৬. ক্ষর্তগ্রস্থ ভারাভাদরয  মূল্য 

তার্রকা; 

৭. ক্ষর্তগ্রস্থ ভারাভাদরয  র্স্থয র্চত্র; 

৮. রায কাটিাং; 

উ-র্যচারক/কাযী র্যচারক/ 

উ-কাযী র্যচারক এয কাম িারয়। 

ফীভা র্ফীন প্রর্তষ্ঠান এফাং ফীভাকৃত 

প্রর্তষ্ঠাদনয রক্ষদত্র মথাক্রদভ ১৫০/-(একত 

ঞ্চা র্াকা) ও ১৫০০/-(এক াজায 

াঁচত) র্াকা রকাি নাং-১-২২৬১-০০০০-

২০০৯ রত ফাাংরাদদ ব্যাাংক/রানারী 

ব্যাাংদক রেজার্য চারাদনয ভােদভ জভা প্রদান 

কদয মূর চারান আদফদদনয াদথ াংযুি 

কযদত দফ। 

পূণ িাঙ্গ  তদন্ত 

প্রর্তদফদন প্রার্প্তয 

১৫ (দনয) 

র্দদনয ভদে 

র্দ্ধান্ত জানাদনা 

দফ। 
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Q) উ-র্যচারক, পায়ায ার্ব ি ও র্র্বর র্িদপন্প, যাংপুয র্ফবাগ এয কাম িারয় 

 

 
১ 

 

ক) অর্ি র্নফ িাণ, উদ্ধায, প্রাথর্ভক 

র্চর্কৎা, রযাগী র্যফন  কাম িক্রভ 

র্যচারনা ও তদাযর্ক। 

রেন ম িাদয়য 

চার্দায র্বর্িদত 

অধীনস্থ দপ্তয প্রদমাজয নয় তাৎক্ষর্ণক  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রভাঃ আাদুজ্জাভান রি 

উ-র্যচারক (যাংপুয) 

রপানঃ ০৫২১-৬৩৫৫৭ 

         ০১৭১৬২১৭০৮৯ 

ddrangpur@gmail.com  

 

 

 

 

ি) ওয়যাযাউজ/ওয়াকি রাইদন্প 

প্রদান। 

 

আদফদন ও 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র,  

র্যদ িন  

প্রর্তদফদন 

দন্তালজনক দর। 

কাগজপত্রঃ 

১. র্নধ িার্যত পযদভ আদফদন; 

২. তথ্য পযভ; 

৩. নকা (রলায প্ল্যান); 

৪. জর্ভয দর্রর; 

৫. জর্ভয মূল্যায়ন; 

৬. রেি রাইদন্প; 

৭. রভদভাদযন্ডাভ অফ আটি িদকর। 

প্রার্প্ত স্থানঃ 

১. ওয়ান ে ার্ব ি রন্টায; 

২. অনরাইন। 

র্নধ িার্যত/ধাম িকৃত র্প রেজার্য চারাদনয 

ভােদভ জভাকযণ। দফ িাচ্চ ভাশুর ৮০০০/-

(আর্ াজায) র্াকা রকাি নাং-১-২২৬১-

০০০০-২০০৯-রত ফাাংরাদদ ব্যাাংক/ 

রানারী ব্যাাংদক রেজার্য চারাদনয ভােদভ 

জভা প্রদান কদয মূর চারান আদফদদনয াদথ 

াংযুি কযদত দফ। 

৯০(নফফই)  

র্দদনয ভদে 

গ) পায়ায র্যদার্ ি প্রদান 

[১,০০,০০,০০০/-(এক রকাটি) র্াকা 

দত ২,০০,০০,০০০/-(দুই রকাটি) 

র্াকা ম িন্ত ক্ষর্তয রক্ষদত্র।] 

ক্ষর্তগ্রস্থ প্রর্তষ্ঠান 

কর্তিক প্রার্তষ্ঠার্নক 

প্যাদি র্রর্িত 

আদফদন ও তদন্ত 

প্রর্তদফদন 

দন্তালজনক  

ওয়ায তিাদদক্ষ 

 

কাগজপত্রঃ 

১. আদফদন ০১ টি; 

২. তথ্য পযভ; 

৩. জর্ভয দর্রর/চুর্ি ত্র; 

৪. রেি রাইদন্প; 

৫. র্জর্িয কর্; 

৬. ক্ষর্তগ্রস্থ ভারাভাদরয মূল্য 

তার্রকা; 

৭. ক্ষর্তগ্রস্থ ভারাভাদরয র্স্থয র্চত্র 

৮. রায কাটিাং। 

প্রার্প্ত স্থানঃ 

উ-র্যচারক/কাযী র্যচারক/ 

উ-কাযী র্যচারক এয কাম িারয়। 

 

ফীভা র্ফীন প্রর্তষ্ঠান এফাং ফীভাকৃত 

প্রর্তষ্ঠাদনয রক্ষদত্র মথাক্রদভ ১৫০/-(একত 

ঞ্চা র্াকা) ও ১৫০০/-(এক াজায 

াঁচত) র্াকা রকাি নাং-১-২২৬১-০০০০-

২০০৯ রত ফাাংরাদদ ব্যাাংক/রানারী 

ব্যাাংদক রেজার্য চারাদনয ভােদভ জভা প্রদান 

কদয মূর চারান আদফদদনয াদথ াংযুি 

কযদত দফ। 

পূণ িাঙ্গ  তদন্ত 

প্রর্তদফদন প্রার্প্তয 

১৫ (দনয) 

র্দদনয ভদে 

র্দ্ধান্ত জানাদনা 

দফ। 
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৩) অর্বদমাগ ব্যফস্থানা দ্ধর্ত (GRS) 

 
রফা প্রার্প্তদত অন্তুষ্ট দর দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিায দঙ্গ রমাগাদমাগ কযন। র্তর্ন ভাধান র্দদত ব্যথ ি দর র্নদন্াি দ্ধর্তদত রমাগাদমাগ কদয আনায ভস্যা অফর্ত কযন। 

 
ক্র. নাং কিন রমাগাদমাগ কযদফন রকাথায় রমাগাদমাগ কযদফন র্নষ্পর্িয ভয়ীভা রমাগাদমাদগয ঠিকানা 

১ দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা ভাধান র্দদত ব্যথ ি দর। প্রর্তষ্ঠাদনয GRS রপাকার দয়ন্ট কভ িকতিা। ৩০ র্দন  রভাঃ ারুন-উজ-জাভান ভ ূঁইয়া  

 যুগ্ম র্চফ  

 র্যচারক (প্রান ও অথ ি)  

 রপানঃ০২-৯৫৫৭৭৩৩ 

         ০১৭৩০০ ০২৩২৩ 
 mhz.bhuiyan@yahoo.com  

২ Public Grievance 
রপাকার দয়ন্ট কভ িকতিা র্নর্দ িষ্ট ভদয় ভাধান র্দদত ব্যথ ি দর। 

রকন্দ্রীয় অর্বদমাগ ব্যফস্থানা দ্ধর্ত (GRS)।   

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

 
৪)  আনায কাদছ আভাদদয প্রতযাা 

 
ক্রঃ নাং প্রর্তশ্রুত/কার্ঙ্খত রফা প্রার্প্তয রদক্ষয কযণীয় 

 
১. র্নধ িার্যত পযদভ ম্পূণ িবাদফ পূযণকৃত আদফদন জভা প্রদান। 

২. ঠিক ভােদভ প্রদয়াজনীয় র্প র্যদাধ কযা। 

৩. াক্ষাদতয জন্য র্নধ িার্যত ভদয়য পূদফ িই উর্স্থত থাকা। 

৪. প্রক্ষ াজয হেক্ষত্র অনি-নির্ বাপণী ব্যর্স্থা নিনিত করা। 

৫. আদফদনদত্রয াদথ কর প্রকায াংযুর্ি ঠিক বাদফ প্রদান। 

৬. কর প্রকায দুর্ ির্না/াায্য প্রার্প্তয রক্ষদত্র ঠিক তথ্য প্রদান এফাং পায়ায ার্ব ি ও র্র্বর 

র্িদপন্প অর্ধদপ্তদযয দস্যদদয কভ িকাদন্ড ার্ফ িক দমার্গতা প্রদান। 
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