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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলায়দর্ সরকার 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগ 

www.cabinet.gov.bd 
 

সেিা প্রদান প্রন্ত্রিশ্রুন্ত্রি (Citizen’s Charter) 

  

১. ন্ত্রভশন (Vision) ও ন্ত্রমশন (Mission): 

ন্ত্রভশন (Vision): সুর্াসে সাংহতকরণ ও সোনাি িাাংলা ন্ত্রিন্ত্রনমমাণ । 

ন্ত্রমশন (Mission):  আইন, েীতত ও ককৌর্ল প্রণয়ন এবাং তসদ্ধান্ত গ্রহয়ণ মতন্ত্রসভা ও মতন্ত্রসভা কতমটিসমূহয়ক সহােতা প্রদাে; গৃহীত তসদ্ধান্তসমূয়হর বাস্তবােে পতরবীক্ষণ; মন্ত্রণালে/তবভাগসমূয়হর 

কার্ শাবতলর সমন্বে; মাঠপ্রর্াসয়ের কার্ শক্রম পতরবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধাে এিাং সাংস্কার কার্ শক্রসমি মাধ্যমম সুর্াসে সাংহতকরণ। 

২. প্রততশ্রুত কসবাসমূহ 

২.১) োগতরক কসবা: প্রম াজ্য নয় 

২.২) প্রান্ত্রিষ্ঠান্ত্রনক সেিা 

ক্রতমক 
কসবার োম 

 
কসবা প্রদাে পদ্ধতত  প্রয়োজেী কাগজপত্র এবাং প্রাতিস্থাে 

কসবামূল্য এবাং  

পতরয়র্াধ পদ্ধতত 

কসবা  প্রদায়ের 

সমেসীমা 

দাতেত্বপ্রাি কম শকতশা 

(োম, পদতব, ক াে ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

1.  নতুন ন্ত্রিভাগ স্থাপন এিাং 

েীমানা পুন:ন্ত্রনর্ মািণ 

সাংক্রান্ত প্রস্তাব অনুয়মাদে 

 

 

নতুন ন্ত্রিভাগ স্থাপন োংক্রান্ত 

প্রন্ত্রিমিদন/প্রস্তাি প্রান্ত্রিি পি 

প্রশােন্ত্রনক পুন:ন্ত্রি মন্যাে োংক্রান্ত 

জ্ািীয় িাস্তিায়ন কন্ত্রমটিি 

(ন্ত্রনকাি) এি অনুমমাদন গ্রহণপূি মক 

সগমজ্ট ন্ত্রিজ্ঞন্ত্রি প্রকাশ কিা হয়। 

 

েতুে তবভাগ স্থাপে সাংক্রান্ত  

প্রততয়বদে/প্রস্তাি। 
 

 

 

 

 

তবোমূয়ল্য 

 

 

 

১৫০ কার্ শতদবস 

 

নাম: জ্ান্ত্রকি সহামেন 

ন্ত্রেন্ত্রনয়ি েহকািী েন্ত্রিি 

ন্ত্রনকাি-১ শাখা 

স ান : ৯৫৮৩৭২২ 

০১৭৬৩১৯১৮৯৮ 

ইমমইল : nicar_sec@cabinet.gov.bd 
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ক্রতমক 
কসবার োম 

 
কসবা প্রদাে পদ্ধতত  প্রয়োজেী কাগজপত্র এবাং প্রাতিস্থাে 

কসবামূল্য এবাং  

পতরয়র্াধ পদ্ধতত 

কসবা  প্রদায়ের 

সমেসীমা 

দাতেত্বপ্রাি কম শকতশা 

(োম, পদতব, ক াে ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

2.  নতুন  সজ্লা  স্থাপন এিাং 

েীমানা পুন:ন্ত্রনর্ মািণ 

সাংক্রান্ত প্রস্তাব অনুয়মাদে 

(ক) প্রততয়বদে/প্রস্তাব প্রাতির পর 

প্রর্াসতেক পুেতব শন্যাস সাংক্রান্ত 

জাতীে বাস্তবােে কতমটি 

(তেকার)-এর অনুয়মাদে  

গ্রহণপূি মক কগয়জে তবজ্ঞতি প্রকার্ 

করা হে। 

েতুে কজলা স্থাপে সাংক্রান্ত  

প্রততয়বদে/প্রস্তাব 
 

 

 

 

তবোমূয়ল্য 

 

 নাম: জ্ান্ত্রকি সহামেন 

ন্ত্রেন্ত্রনয়ি েহকািী েন্ত্রিি 

ন্ত্রনকাি-১ শাখা 

স ান : ৯৫৮৩৭২২ 

০১৭৬৩১৯১৮৯৮ 

ইমমইল : nicar_sec@cabinet.gov.bd 

3.  েতুে ন্ত্রেটি কমপমামিশন 

স্থাপন/ েীমানা পুন:ন্ত্রনর্ মািণ 

সাংক্রান্ত প্রস্তাব অনুয়মাদে 

 

(ক) স্থানীয় েিকাি ন্ত্রিভামগি 

প্রস্তািকৃি েতুে তসটি কয়পশায়রর্ে 

স্থাপে/ সীমাো পুন:ন্ত্রনর্ মািণ 

োংক্রান্ত প্রস্তাি েতুে উপয়জলা ও 

থাো গঠে সাংক্রান্ত েন্ত্রিি কন্ত্রমটিি 

সুপাতরয়র্র জ্ন্য সপ্রিণ। 

 

(খ) েন্ত্রিি কন্ত্রমটিি সুপান্ত্রিমশি 

আমলামক স্থানীয় েিকাি ন্ত্রিভাগ 

কর্তমক ন্ত্রনকাি েভায় উপস্থাপমনি 

জ্ন্য প্রস্তামিি োিোংমেপ সপ্রিণ । 

 

(গ) তসটি কয়পশায়রর্ে স্থাপয়ের 

জন্য প্রশােন্ত্রনক পুনন্ত্রি মন্যাে োংক্রান্ত 

জ্ািীয় িাস্তিায়ন কন্ত্রমটিি (তেকার) 

সভাে চূড়ান্ত তসদ্ধান্ত গ্রহণ। 

 

ঘ) পদ সৃজয়ের জন্য জেপ্রর্াসে 

মন্ত্রণালে ও অথশ তবভায়গর সম্মতত 

গ্রহণ এবাং মতন্ত্রপতরষদ তবভায়গর 

"প্রর্াসতেক উন্নেে সাংক্রান্ত সতিব 

প্রময়াজ্নীয় কাগজ্পত্র: 

 

(ক) েতুে তসটি কয়প শায়রর্ে স্থাপয়ের 

জন্য স্থানীয় েিকাি ন্ত্রিভামগি 

মাননীয় মিীি অনুমমাদনেহ প্রস্তাতবত 

এলাকার র্াবতীে তথ্য কর্মেঃ 

আেতে, ইউতেেে সাংখ্যা, জেসাংখ্যা, 

কর্াগায়র্াগ ব্যবস্থা, কর্ৌতিকতা 

উয়েখপূব শক প্রস্তায়বর  োিোংমেপ; 

 

(খ)  প্রস্তাতবত তসটি কয়প শায়রর্য়ের 

জন্য "েতুে উপয়জলা ও থাো স্থাপে 

সাংক্রান্ত সতিব কতমটি'র সুপাতরর্ 

 

(গ) প্রস্তাতবত তসটি কয়প শায়রর্য়ের 

একটি তিতজোল মােতিত্র 

ঘ) পদ সৃজয়ের জন্য জেপ্রর্াসে 

মন্ত্রণালে ও অথশ তবভায়গর ছাড়পত্র 

এবাং মতন্ত্রপতরষদ তবভায়গর 

"প্রর্াসতেক উন্নেে সাংক্রান্ত সতিব 

কতমটি'র অনুয়মাদে; 

 

তবোমূয়ল্য 

 

 নাম: জ্ান্ত্রকি সহামেন 

ন্ত্রেন্ত্রনয়ি েহকািী েন্ত্রিি 

ন্ত্রনকাি-১ শাখা 

স ান : ৯৫৮৩৭২২ 

০১৭৬৩১৯১৮৯৮ 

ইমমইল : nicar_sec@cabinet.gov.bd 
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ক্রতমক 
কসবার োম 

 
কসবা প্রদাে পদ্ধতত  প্রয়োজেী কাগজপত্র এবাং প্রাতিস্থাে 

কসবামূল্য এবাং  

পতরয়র্াধ পদ্ধতত 

কসবা  প্রদায়ের 

সমেসীমা 

দাতেত্বপ্রাি কম শকতশা 

(োম, পদতব, ক াে ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

কতমটি'র অনুয়মাদে; 

 

ঙ) স্থােীে সরকার তবভাগ কর্তশক 

েতুে তসটি কয়পশায়রর্য়ের প্রজ্ঞাপে 

জাতর এবাং কগয়জে প্রকার্। 

প্রান্ত্রিস্থান: 

স্থােীে সরকার তবভাগ 

www.lgd.gov.bd 
 

 

 

4.  েতুে  উপমজ্লা স্থাপন/ 

েীমানা পুন:ন্ত্রনর্ মািণ 

সাংক্রান্ত প্রস্তাব অনুয়মাদে 

 

(ক) স্থানীয় েিকাি ন্ত্রিভামগি 

প্রস্তািকৃি েতুে উপয়জলা স্থাপে/ 

সীমাো পুন:ন্ত্রনর্ মািণ োংক্রান্ত প্রস্তাি 

'েতুে উপয়জলা ও থাো স্থাপে 

সাংক্রান্ত েন্ত্রিি কন্ত্রমটি'ি সুপাতরয়র্র 

জ্ন্য সপ্রিণ। 

 

(খ) েন্ত্রিি কন্ত্রমটিি সুপান্ত্রিমশি 

আমলামক স্থানীয় েিকাি ন্ত্রিভাগ 

কর্তমক ন্ত্রনকাি েভায় উপস্থাপমনি 

জ্ন্য প্রস্তামিি োিোংমেপ সপ্রিণ । 

 

(গ) প্রশােন্ত্রনক পুনন্ত্রি মন্যাে োংক্রান্ত 

জ্ািীয় িাস্তিায়ন কন্ত্রমটিি (তেকার) 

সভাে চূড়ান্ত তসদ্ধান্ত গ্রহণ। 

(ঘ) েতুে উপয়জলার পদ সৃজয়ের 

জন্য জেপ্রর্াসে মন্ত্রণালে এবাং 

অথশ তবভায়গর সম্মতত গ্রহণ করয়ত 

হয়ব; 

ঙ) পদ সৃজয়ের জন্য েতুে 

উপয়জলার র্াবতীে পদ 

(ক) ‘নতুন’ উপমজ্লা  স্থাপকের জন্য 

মতন্ত্রপতরষদ তবভায়গর ২৪/১০/২০০৪ 

তাতরয়খর 

মপতব/তেকার/১(৩)/২০০৪/১৮৫ 

(২৫০) োং স্মারয়কর মাধ্যয়ম 

জাতরকৃত পতরপত্র অনুসায়র েতুে 

উপয়জলা স্থাপয়ের সকল র্তশ পূরণ 

এবাং এ সাংক্রান্ত র্াবতীে তথ্যাতদ; 

খ) েতুে উপয়জলা স্থাপয়ের জন্য 

সাংতিষ্ট উপয়জলা তেব শাহী অত সার 

এবাং কজলা প্রর্াসয়কর মতামত 

তবভাগীে কতমর্োয়রর মাধ্যয়ম স্থােীে 

সরকার তবভায়গ কপ্ররণ।  

(গ) েতুে উপয়জলা স্থাপয়ের জন্য 

স্থানীয় েিকাি ন্ত্রিভামগি মাননীয় 

মিীি অনুমমাদনেহ প্রস্তাতবত 

উপয়জলার র্াবতীে তথ্য কর্মেঃ 

আেতে, ইউতেেে সাংখ্যা, জেসাংখ্যা, 

কর্াগায়র্াগ ব্যবস্থা, কর্ৌতিকতা 

উয়েখপূব শক প্রস্তায়বর  োিোংমেপ; 

 

(ঘ)  প্রস্তাতবত উপয়জলার জন্য "েতুে 

উপয়জলা ও থাো স্থাপে সাংক্রান্ত 

তবোমূয়ল্য 

 

১৫০ কার্ শতদবস। 

 

নাম: জ্ান্ত্রকি সহামেন 

ন্ত্রেন্ত্রনয়ি েহকািী েন্ত্রিি 

ন্ত্রনকাি-১ শাখা 

স ান : ৯৫৮৩৭২২ 

০১৭৬৩১৯১৮৯৮ 

ইমমইল : nicar_sec@cabinet.gov.bd 
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ক্রতমক 
কসবার োম 

 
কসবা প্রদাে পদ্ধতত  প্রয়োজেী কাগজপত্র এবাং প্রাতিস্থাে 

কসবামূল্য এবাং  

পতরয়র্াধ পদ্ধতত 

কসবা  প্রদায়ের 

সমেসীমা 

দাতেত্বপ্রাি কম শকতশা 

(োম, পদতব, ক াে ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

মতন্ত্রপতরষদ তবভায়গর "প্রর্াসতেক 

উন্নেে সাংক্রান্ত সতিব কতমটি'র 

সভাে অনুয়মাদে। 

ি) স্থােীে সরকার তবভাগ কর্তশক 

েতুে উপয়জলার প্রজ্ঞাপে জাতর 

এবাং কগয়জে প্রকার্। 

 

সতিব কতমটি'র সুপাতরর্ গ্রহণ; 

(ঙ) প্রস্তাতবত উপয়জলার একটি 

তিতজোল মােতিত্র; 

ি)  েতুে উপয়জলা স্থাপয়ের জন্য 

প্রর্াসতেক পুেতব শন্যাস সাংক্রান্ত জাতীে 

বাস্তবােে কতমটি (তেকার)-এর 

অনুয়মাদে গ্রহণ; 

ছ) পদ সৃজয়ের জন্য জেপ্রর্াসে 

মন্ত্রণালে ও অথশ তবভায়গর ছাড়পত্র 

গ্রহণ এবাং মতন্ত্রপতরষদ তবভায়গর 

"প্রর্াসতেক উন্নেে সাংক্রান্ত সতিব 

কতমটি'র অনুয়মাদে; 

 

5.  েতুে  থাো স্থাপন/ েীমানা 

পুন:ন্ত্রনর্ মািণ সাংক্রান্ত প্রস্তাব 

অনুয়মাদে 

 

 

 

(ক) জেতেরাপত্তা তবভাগ কর্তশক 

েতুে থাো/সীমাো পুে:তেধ শারয়ণর 

প্রস্তাব োংন্ত্রিষ্ট সজ্লা প্রশােক,  

সিঞ্জ ন্ত্রিআইন্ত্রজ্ ও  ন্ত্রিভাগীয় 

কন্ত্রমশনামিি সুপান্ত্রিশেহ  ‘েতুে 

উপয়জলা ও থাো স্থাপে সাংক্রান্ত  

সতিব কতমটি’র সুপাতরয়র্র জন্য 

কপ্ররণ । 

 

(খ) সতিব কতমটির সুপাতরয়র্র 

আয়লায়ক  জেতেরাপত্তা তবভাগ 

কর্তশক তেকার সভাে উপস্থাপয়ের 

জন্য প্রস্তায়বর সারসাংয়ক্ষপ কপ্ররণ;  

 

(ক) েতুে থাো  স্থাপকের জন্য 

মতন্ত্রপতরষদ তবভায়গর ২৪/১০/২০০৪ 

তাতরয়খর 

মপতব/তেকার/১(৩)/২০০৪/১৮৫ 

(২৫০) োং স্মারয়কর মাধ্যয়ম 

জাতরকৃত পতরপত্র অনুসায়র েতুে 

থাো স্থাপয়ের সকল র্তশ পূরণ এবাং 

এ সাংক্রান্ত র্াবতীে তথ্যাতদ; 

(খ) েতুে থাো স্থাপয়ের জন্য 

মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মিীি 

অনুমমাদনেহ প্রস্তাতবত থাোর 

র্াবতীে তথ্য কর্মেঃ আেতে, 

ইউতেেে সাংখ্যা, জেসাংখ্যা, 

কর্াগায়র্াগ ব্যবস্থা, মামলার সাংখ্যা, 

কর্ৌতিকতা উয়েখপূব শক প্রস্তায়বর  

োিোংমেপ; 

তবোমূয়ল্য 

 

১৫০ কার্ শতদবস। 

 

নাম: জ্ান্ত্রকি সহামেন 

ন্ত্রেন্ত্রনয়ি েহকািী েন্ত্রিি 

ন্ত্রনকাি-১ শাখা 

স ান : ৯৫৮৩৭২২ 

০১৭৬৩১৯১৮৯৮ 

ইমমইল : nicar_sec@cabinet.gov.bd 
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ক্রতমক 
কসবার োম 

 
কসবা প্রদাে পদ্ধতত  প্রয়োজেী কাগজপত্র এবাং প্রাতিস্থাে 

কসবামূল্য এবাং  

পতরয়র্াধ পদ্ধতত 

কসবা  প্রদায়ের 

সমেসীমা 

দাতেত্বপ্রাি কম শকতশা 

(োম, পদতব, ক াে ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

(গ) মােেীে প্রধােমন্ত্রীর 

সভাপততয়ত্ব "প্রর্াসতেক 

পুেঃতব শন্যাস সাংক্রান্ত জাতীে 

বাস্তবােে কতমটি'' (তেকার)  সভাে 

থাো স্থাপয়ের চূড়ান্ত তসদ্ধান্ত গ্রহণ; 

 

ঘ) থাো স্থাপয়ের চূড়ান্ত  তসদ্ধান্ত  

তেকার সভাে গৃহীত হওোর পর 

জেপ্রর্াসে মন্ত্রণালে ও অথশ 

তবভাগ কর্তশক পদ সৃজে। 

ঙ) অতঃপর মতন্ত্রপতরষদ তবভায়গর  

প্রর্াসতেক উন্নেে সাংক্রান্ত সতিব 

কতমটিয়ত পদ সৃজে অনুয়মাদে। 

ি)  প্রর্াসতেক উন্নেে সাংক্রান্ত 

সতিব কতমটির গৃহীত তসদ্ধান্ত 

জেতেরাপত্তা তবভায়গ কপ্ররণ। 

ছ) জেতেরাপত্তা তবভাগ কর্তশক 

েতুে থাো গঠয়ের প্রজ্ঞাপে জাতর 

এবাং কগয়জে প্রকার্। 

 

(গ) েতুে থাোর প্রস্তায়ব সাংতিষ্ট 

কজলা প্রর্াসক, করঞ্জ তিআইতজ এবাং 

তবভাগীে কতমর্োয়রর সুপাতরর্; 

 

(ঘ)  প্রস্তাতবত থাোর  জন্য 

মতন্ত্রপতরষদ তবভায়গর "েতুে 

উপয়জলা ও থাো স্থাপে সাংক্রান্ত 

সতিব কতমটি'র সুপাতরর্; 

 

(ঘ) প্রস্তাতবত থাোর একটি তিতজোল 

মােতিত্র; এয়ত েতুে থাো এবাং 

পূয়ব শাি থাোর তবভাতজত অাংর্ 

সুস্পষ্টভায়ব উয়েখ থাকয়ত হয়ব। 

ঙ)  েতুে থাো স্থাপয়ের জন্য 

প্রর্াসতেক পুেতব শন্যাস সাংক্রান্ত জাতীে 

বাস্তবােে কতমটি (তেকার)-এর 

অনুয়মাদে; 

ি) পদ সৃজয়ের জন্য জেপ্রর্াসে 

মন্ত্রণালে ও অথশ তবভায়গর সম্মততপত্র 

এবাং মতন্ত্রপতরষদ তবভায়গর 

"প্রর্াসতেক উন্নেে সাংক্রান্ত সতিব 

কতমটি'র অনুয়মাদে; 

6.  েতুে সপৌিেভা স্থাপন/ 

েীমানা পুন:ন্ত্রনর্ মািণ 

সাংক্রান্ত প্রস্তাব অনুয়মাদে 

 

(ক) স্থানীয় েিকাি ন্ত্রিভামগি 

প্রস্তািকৃি েতুে কপৌরসভা স্থাপে/ 

সীমাো পুন:ন্ত্রনর্ মািণ োংক্রান্ত প্রস্তাি 

েতুে উপয়জলা ও থাো গঠে 

সাংক্রান্ত েন্ত্রিি কন্ত্রমটিি সুপাতরয়র্র 

জ্ন্য সপ্রিণ। 

(ক) েতুে কপৌরসভা স্থাপয়ের জন্য 

স্থানীয় েিকাি ন্ত্রিভামগি মাননীয় 

মিীি অনুমমাদনেহ প্রস্তাতবত 

এলাকার র্াবতীে তথ্য কর্মেঃ 

আেতে, ইউতেেে সাংখ্যা, জেসাংখ্যা, 

কর্াগায়র্াগ ব্যবস্থা, কর্ৌতিকতা 

উয়েখপূব শক প্রস্তায়বর  োিোংমেপ; 

তবোমূয়ল্য 

 

১৫০ কার্ শতদবস। 

 

নাম: জ্ান্ত্রকি সহামেন 

ন্ত্রেন্ত্রনয়ি েহকািী েন্ত্রিি 

ন্ত্রনকাি-১ শাখা 

স ান : ৯৫৮৩৭২২ 

০১৭৬৩১৯১৮৯৮ 

ইমমইল : nicar_sec@cabinet.gov.bd 
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ক্রতমক 
কসবার োম 

 
কসবা প্রদাে পদ্ধতত  প্রয়োজেী কাগজপত্র এবাং প্রাতিস্থাে 

কসবামূল্য এবাং  

পতরয়র্াধ পদ্ধতত 

কসবা  প্রদায়ের 

সমেসীমা 

দাতেত্বপ্রাি কম শকতশা 

(োম, পদতব, ক াে ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

(খ) েন্ত্রিি কন্ত্রমটিি সুপান্ত্রিমশি 

আমলামক স্থানীয় েিকাি ন্ত্রিভাগ 

কর্তমক ন্ত্রনকাি েভায় উপস্থাপমনি 

জ্ন্য প্রস্তামিি োিোংমেপ সপ্রিণ । 

 

(গ) প্রশােন্ত্রনক পুনন্ত্রি মন্যাে োংক্রান্ত 

জ্ািীয় িাস্তিায়ন কন্ত্রমটিি (তেকার) 

সভাে চূড়ান্ত তসদ্ধান্ত গ্রহণ। 

 

(খ)  প্রস্তাতবত কপৌরসভার জন্য "েতুে 

উপয়জলা ও থাো স্থাপে সাংক্রান্ত 

সতিব কতমটি'র সুপাতরর্; 

 

(গ) প্রস্তাতবত কপৌরসভার একটি 

তিতজোল মােতিত্র; 

ঘ) পদ সৃজয়ের জন্য জেপ্রর্াসে 

মন্ত্রণালে ও অথশ তবভায়গর ছাড়পত্র 

এবাং মতন্ত্রপতরষদ তবভায়গর 

"প্রর্াসতেক উন্নেে সাংক্রান্ত সতিব 

কতমটি'র অনুয়মাদে; 

 

7.  েতুে পুন্ত্রলশ িদন্তমকন্দ্র 

স্থাপন সাংক্রান্ত প্রস্তাব 

অনুয়মাদে 

(ক) জ্নন্ত্রনিাপত্তা ন্ত্রিভাগ কর্তমক 

নতুন পুন্ত্রলশ িদন্তমকন্দ্র স্থাপন 

োংক্রান্ত প্রস্তাি ‘েতুে উপয়জলা ও 

থাো স্থাপে সাংক্রান্ত  সতিব 

কতমটি’র অনুমমাদমনি জ্ন্য 

োিোংমেপ আকামি সপ্রিণ। 

(খ) েন্ত্রিি কন্ত্রমটিি চূড়ান্ত 

অনুমমাদমনি পি পদ সৃজয়ের জন্য 

অথশ তবভাগ ও জেপ্রর্াসে 

মন্ত্রণালয়ের সম্মতত; 

গ) মতন্ত্রপতরষদ তবভায়গর প্রর্াসতেক 

উন্নেে সাংক্রান্ত সতিব কতমটিয়ত পদ 

সৃজে অনুয়মাদে। 

ঘ) জেতেরাপত্তা তবভাগ কর্তশক 

েতুে পুতলর্ তদন্তয়কন্দ্র গঠে ও 

ন্ত্রেদ্ধান্ত োংন্ত্রিষ্টমদি অিন্ত্রহিকিণ। 

প্রময়াজ্নীয় কাগজ্পত্র: 

(১) স্বিাষ্ট্র মিণালময়ি মাননীয় মিীি 

অনুমমাদনক্রয়ম সারসাংয়ক্ষপ কপ্ররণ। 

(২) েতুে উপয়জলা  ও থাো স্থাপে 

সাংক্রান্ত সতিব কতমটির অনুয়মাদে। 

(৩)  জেপ্রর্াসে মন্ত্রণালে ও অথশ 

তবভায়গর পদ সৃজয়ের সম্মততপত্র। 

(৪) মতন্ত্রপতরষদ তবভায়গর প্রর্াসতেক 

উন্নেে সাংক্রান্ত সতিব কতমটি কর্তশক 

পদ সৃজে অনুয়মাদে। 

 

প্রান্ত্রিস্থান: 

(১) জ্নন্ত্রনিাপত্তা ন্ত্রিভাগ 

 

তবোমূয়ল্য 

 

১৫০ কার্ শতদবস। 

 

নাম: জ্ান্ত্রকি সহামেন 

ন্ত্রেন্ত্রনয়ি েহকািী েন্ত্রিি 

ন্ত্রনকাি-১ শাখা 

স ান : ৯৫৮৩৭২২ 

০১৭৬৩১৯১৮৯৮ 

ইমমইল : nicar_sec@cabinet.gov.bd 
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ক্রতমক 
কসবার োম 

 
কসবা প্রদাে পদ্ধতত  প্রয়োজেী কাগজপত্র এবাং প্রাতিস্থাে 

কসবামূল্য এবাং  

পতরয়র্াধ পদ্ধতত 

কসবা  প্রদায়ের 

সমেসীমা 

দাতেত্বপ্রাি কম শকতশা 

(োম, পদতব, ক াে ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

8.   

সজ্লা েদমি সকাি ভিনান্ত্রদ 

ন্ত্রনমমাণ/োংস্কাি োংক্রান্ত 

প্রস্তাব অনুয়মাদে 

(ক) জ্নপ্রশােন মিণালয় সেমক  

প্রাি প্রস্তাি সজ্লা েদমি সকাি 

ভিনান্ত্রদ ন্ত্রনমমাণ োংক্রান্ত  টাস্কম াে ম 

কন্ত্রমটিি েভায়  অনুমমাদমনি জ্ন্য  

উপস্থাপন। 

(খ) টাস্কম াে ম কন্ত্রমটিি েভায় 

অনুমমান্ত্রদি ন্ত্রেদ্ধান্ত  জ্নপ্রশােন 

মিণালয়কক অবতহতকরণ।   

প্রময়াজ্নীয় কাগজ্পত্র: 

(১) সজ্লা প্রশােমকি মিামি; 

(২) সজ্লা স্থান ন্ত্রনি মািন কন্ত্রমটিি 

সুপান্ত্রিশ; এবাং 

(৩) স্থান্ত্রনক নকশা ও 

(৪) স্থাপতয েকর্া। 

প্রাতিস্থাে:   

(১) মতন্ত্রপতরষদ তবভাগ। 

(২)জেপ্রর্াসে মন্ত্রণালে 

 

তবোমূয়ল্য 

 

১৫০ কার্ শতদবস। 

 

 

নাম: জ্ান্ত্রকি সহামেন 

ন্ত্রেন্ত্রনয়ি েহকািী েন্ত্রিি 

ন্ত্রনকাি-১ শাখা 

স ান : ৯৫৮৩৭২২ 

০১৭৬৩১৯১৮৯৮ 

ইমমইল : nicar_sec@cabinet.gov.bd 

 

9.  মিণালয়/ন্ত্রিভাগ/অতধেস্ত 

দিি/অতধদির/োংস্থােমূমহি 

জ্নিল সৃজে সংক্রান্ত প্রেরিত 

েস্তাবে সুপারিশ েদান 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ক) মিণালয়/ন্ত্রিভাগ  কর্তমক 

তবদ্যমাে তবতধ-তবধাে 

অনুসরণপূব শক জেপ্রর্াসে 

মন্ত্রণালে ও অথশ তবভায়গর 

সম্মততসহ প্রস্তাব প্রর্াসতেক উন্নেে 

সাংক্রান্ত   সতিব কতমটির সভাে 

উপস্থাপে।   

(খ) প্রর্াসতেক উন্নেে সাংক্রান্ত  

েন্ত্রিি কন্ত্রমটিি েভাি ন্ত্রেদ্ধান্ত 

োংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ন্ত্রিভাগ-সক ই-

নন্ত্রেি মাধ্যমম অিন্ত্রহিকিণ 

 

 (১) োংন্ত্রিষ্ট েন্ত্রিি স্বােন্ত্রিি োি-

োংমেপ; 

(২) জ্নপ্রশােন মিণালয় ও অেম ন্ত্রিভাগ 

হমি পদ সৃজ্মনি েম্মন্ত্রি এবাং  সিিন 

সস্কল ন্ত্রনর্ মািণ; 

(৩) োংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ন্ত্রিভামগি মিী 

মমহাদময়ি েম্মন্ত্রি; 

(৪) প্রস্তামিি েমে পদেমূহ 

ন্ত্রিন্ত্রিিকিণেহ পাঠম াগ্য অগমামনাগ্রাম;  

(৫) প্রস্তান্ত্রিি পমদি কা ম-ন্ত্রিিিণ; এিাং 

পদ সৃজ্মনি  মল জ্নিল কাঠামমামি 

এি প্রভাি েম্পন্ত্রকমি প্রন্ত্রিমিদন; 

(৬) শুন্য পমদি ন্ত্রিিিণী (অনুমমান্ত্রদি 

পমদি োংখ্যা, কমমিি পমদি োংখ্যা, 

শূন্য পমদি োংখ্যা, পদ শূন্য োকাি 

কািণ উমেখেহ)।  

প্রাতিস্থাে:  

সাংতিষ্ট মন্ত্রণালে/তবভাগ 

 

 

তবোমূয়ল্য ২৫ কার্ শতদবস 

 

 

োম: সমা: ন্ত্র মিাজ্ আহমমদ 

পদতব: উপসতিব 

প্রর্াসতেক উন্নেে ও সমন্বে-১ অতধর্াখা 

ক াে: ৯৫৫১১৫২ 

০১৭১৬১৫২৮০৮ 

ইমমইল: ad_sec@cabinet.gov.bd 

mailto:ad_sec@cabinet.gov.bd
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ক্রতমক 
কসবার োম 

 
কসবা প্রদাে পদ্ধতত  প্রয়োজেী কাগজপত্র এবাং প্রাতিস্থাে 

কসবামূল্য এবাং  

পতরয়র্াধ পদ্ধতত 

কসবা  প্রদায়ের 

সমেসীমা 

দাতেত্বপ্রাি কম শকতশা 

(োম, পদতব, ক াে ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

10.  মিণালয়/ন্ত্রিভাগ/অতধেস্ত 

দিি/োংস্থােমূমহি পদ 

ন্ত্রিলুি সংক্রান্ত প্রেরিত 

েস্তাবে সুপারিশ েদান 

(ক) মিণালয়/ন্ত্রিভাগ  কর্তমক 

তবদ্যমাে তবতধ-তবধাে 

অনুসরণপূব শক জেপ্রর্াসে 

মন্ত্রণালে ও অথশ তবভায়গর 

সম্মততসহ প্রস্তাব প্রর্াসতেক উন্নেে 

সাংক্রান্ত   সতিব কতমটির সভাে 

উপস্থাপে।   

(খ) প্রর্াসতেক উন্নেে সাংক্রান্ত  

েন্ত্রিি কন্ত্রমটিি েভাি ন্ত্রেদ্ধান্ত 

োংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ন্ত্রিভাগ-সক  ই-

নন্ত্রেি মাধ্যমম অিন্ত্রহিকিণ 

(১) োংন্ত্রিষ্ট েন্ত্রিি স্বােন্ত্রিি োি-

োংমেপ; 

(২) জ্নপ্রশােন মিণালয় ও অেম ন্ত্রিভাগ 

হমি পদ ন্ত্রিলুন্ত্রিি েম্মন্ত্রি; 

(৩) োংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ন্ত্রিভামগি মিী 

মমহাদময়ি েম্মন্ত্রি; 

  

প্রাতিস্থাে:  

সাংতিষ্ট মন্ত্রণালে/তবভাগ 

তবোমূয়ল্য ২৫ কার্ শতদবস   

 

োম: সমা: ন্ত্র মিাজ্ আহমমদ 

পদতব: উপসতিব 

প্রর্াসতেক উন্নেে ও সমন্বে-১ অতধর্াখা 

ক াে: ৯৫৫১১৫২ 

০১৭১৬১৫২৮০৮ 

ইমমইল: ad_sec@cabinet.gov.bd 

11.  মিণালয়/ন্ত্রিভাগ/অতধেস্ত 

দিি/োংস্থােমূমহি পদতব 

পতরবতশে সংক্রান্ত প্রেরিত 

েস্তাবে সুপারিশ েদান 

(ক) মিণালয়/ন্ত্রিভাগ  কর্তমক 

তবদ্যমাে তবতধ/তবধাে 

অনুসরণপূব শক জেপ্রর্াসে 

মন্ত্রণালে ও অথশ তবভায়গর 

সম্মততসহ প্রস্তাব প্রর্াসতেক উন্নেে 

সাংক্রান্ত   সতিব কতমটির সভাে 

উপস্থাপে।   

(খ) প্রর্াসতেক উন্নেে সাংক্রান্ত  

েন্ত্রিি কন্ত্রমটিি েভাি ন্ত্রেদ্ধান্ত 

োংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ন্ত্রিভাগ-সক  ই-

নন্ত্রেি মাধ্যমম অিন্ত্রহিকিণ 

(১) োংন্ত্রিষ্ট েন্ত্রিি স্বােন্ত্রিি োি-

োংমেপ; 

(২) জ্নপ্রশােন মিণালয় ও অেম ন্ত্রিভাগ 

হমি পদন্ত্রি পন্ত্রিিিমমনি েম্মন্ত্রি; 

(৩) োংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ন্ত্রিভামগি মিী 

মমহাদময়ি েম্মন্ত্রি; 

(৪) প্রস্তামিি েমে পদেমূহ 

ন্ত্রিন্ত্রিিকিণেহ পাঠম াগ্য অগমামনাগ্রাম;  

(৫) প্রস্তান্ত্রিি পমদি কা ম-ন্ত্রিিিণ; এিাং 

পদন্ত্রি পন্ত্রিিিমমনি  মল জ্নিল 

কাঠামমামি এি প্রভাি েম্পন্ত্রকমি 

প্রন্ত্রিমিদন; 

প্রাতিস্থাে:  

সাংতিষ্ট মন্ত্রণালে/তবভাগ 

তবোমূয়ল্য ২৫ কার্ শতদবস   

 

োম: সমা: ন্ত্র মিাজ্ আহমমদ 

পদতব: উপসতিব 

প্রর্াসতেক উন্নেে ও সমন্বে-১ অতধর্াখা 

ক াে: ৯৫৫১১৫২ 

০১৭১৬১৫২৮০৮ 

ইমমইল: ad_sec@cabinet.gov.bd 

mailto:ad_sec@cabinet.gov.bd
mailto:ad_sec@cabinet.gov.bd
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ক্রতমক 
কসবার োম 

 
কসবা প্রদাে পদ্ধতত  প্রয়োজেী কাগজপত্র এবাং প্রাতিস্থাে 

কসবামূল্য এবাং  

পতরয়র্াধ পদ্ধতত 

কসবা  প্রদায়ের 

সমেসীমা 

দাতেত্বপ্রাি কম শকতশা 

(োম, পদতব, ক াে ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

12.  মিণালয়/ন্ত্রিভাগ/অতধেস্ত 

দিি/োংস্থােমূমহি পদ 

উন্নীতকরণ সংক্রান্ত প্রেরিত 

েস্তাবে সুপারিশ েদান 

(ক) মিণালয়/ন্ত্রিভাগ  কর্তমক 

তবদ্যমাে তবতধ/তবধাে 

অনুসরণপূব শক জেপ্রর্াসে 

মন্ত্রণালে ও অথশ তবভায়গর 

সম্মততসহ প্রস্তাব প্রর্াসতেক উন্নেে 

সাংক্রান্ত   সতিব কতমটির সভাে 

উপস্থাপে।   

(খ) প্রর্াসতেক উন্নেে সাংক্রান্ত  

েন্ত্রিি কন্ত্রমটিি েভাি ন্ত্রেদ্ধান্ত 

োংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ন্ত্রিভাগ-সক  ই-

নন্ত্রেি মাধ্যমম অিন্ত্রহিকিণ   

(১) োংন্ত্রিষ্ট েন্ত্রিি স্বােন্ত্রিি োি-

োংমেপ; 

(২) জ্নপ্রশােন মিণালয় ও অেম ন্ত্রিভাগ 

হমি পদ উন্নীিকিণ োংক্রান্ত েম্মন্ত্রি 

এবাং  সিিন সস্কল ন্ত্রনর্ মািণ; 

(৩) োংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ন্ত্রিভামগি মিী 

মমহাদময়ি েম্মন্ত্রি; 

(৪) প্রস্তামিি েমে পদেমূহ 

ন্ত্রিন্ত্রিিকিণেহ পাঠম াগ্য অগমামনাগ্রাম;  

(৫) প্রস্তান্ত্রিি পমদি কা ম-ন্ত্রিিিণ; এিাং 

পদ সৃজ্মনি  মল জ্নিল কাঠামমামি 

এি প্রভাি েম্পন্ত্রকমি প্রন্ত্রিমিদন; 

প্রাতিস্থাে:  

সাংতিষ্ট মন্ত্রণালে/তবভাগ 

 

 

তবোমূয়ল্য ২৫ কার্ শতদবস   

 

োম: সমা: ন্ত্র মিাজ্ আহমমদ 

পদতব: উপসতিব 

প্রর্াসতেক উন্নেে ও সমন্বে-১ অতধর্াখা 

ক াে: ৯৫৫১১৫২ 

০১৭১৬১৫২৮০৮ 

ইমমইল: ad_sec@cabinet.gov.bd 

13.  আইন ও অধ্যামদশ সংক্রান্ত 

প্রেরিত েস্তাবে সুপারিশ 

েদান 

 

 

(ক) মিণালয়/ন্ত্রিভাগ  হমি 

তবদ্যমাে তবতধ-তবধাে 

অনুসরণপূব শক কপ্রতরত এ সাংক্রান্ত 

প্রস্তাব প্রর্াসতেক উন্নেে সাংক্রান্ত 

সতিব কতমটির সভাে উপস্থাপে 

 

(খ) প্রর্াসতেক উন্নেে সাংক্রান্ত  

েন্ত্রিি কন্ত্রমটিি েভাি চূড়ান্ত ন্ত্রেদ্ধান্ত 

পিিিী কা মামে ম োংন্ত্রিষ্ট 

মিণালয়/ন্ত্রিভাগ-সক  ই-নন্ত্রেি 

মাধ্যমম অিন্ত্রহিকিণ 

 (১) োংন্ত্রিষ্ট েন্ত্রিি স্বােন্ত্রিি োি-

োংমেপ; 

(২) আন্তঃ মিণালয় েভাি কা মন্ত্রিিিণী; 

(৩) খেড়া আইন/অধ্যামদশ-এি উপি  

জ্নপ্রশােন মিণালয় এিাং অেম ন্ত্রিভামগি 

মিামি; 

(৪) োংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ন্ত্রিভামগি মিী 

মমহাদময়ি েম্মন্ত্রি; এিাং 

(৫) ন্ত্রিন্ত্রর্-ন্ত্রির্ান প্রণয়ন/োংমশার্মনি 

জ্ন্য প্রম াজ্য সেমত্র তুলনামূলক ন্ত্রিিিণী 

ও েম্ভাব্য  লা মলি একটি ন্ত্রিত্র। 

 

প্রাতিস্থাে: সাংতিষ্ট মন্ত্রণালে/তবভাগ 

 

তবোমূয়ল্য ২৫ কার্ শতদবস   

োম: সমা: ন্ত্র মিাজ্ আহমমদ 

পদতব: উপসতিব 

প্রর্াসতেক উন্নেে ও সমন্বে-১ অতধর্াখা 

ক াে: ৯৫৫১১৫২ 

০১৭১৬১৫২৮০৮ 

ইমমইল: ad_sec@cabinet.gov.bd 

mailto:ad_sec@cabinet.gov.bd
mailto:ad_sec@cabinet.gov.bd
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ক্রতমক 
কসবার োম 

 
কসবা প্রদাে পদ্ধতত  প্রয়োজেী কাগজপত্র এবাং প্রাতিস্থাে 

কসবামূল্য এবাং  

পতরয়র্াধ পদ্ধতত 

কসবা  প্রদায়ের 

সমেসীমা 

দাতেত্বপ্রাি কম শকতশা 

(োম, পদতব, ক াে ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

14.  Allocation of 
Business সংবশাধন 

সংক্রান্ত প্রেরিত েস্তাবে 

সুপারিশ েদান 

 

 

(ক) মিণালয়/ন্ত্রিভাগ  হমি 

তবদ্যমাে তবতধ-তবধাে 

অনুসরণপূব শক কপ্রতরত এ সাংক্রান্ত 

প্রস্তাব প্রর্াসতেক উন্নেে সাংক্রান্ত 

সতিব কতমটির সভাে উপস্থাপে 

(খ) প্রর্াসতেক উন্নেে সাংক্রান্ত  

েন্ত্রিি কন্ত্রমটিি েভাি চূড়ান্ত ন্ত্রেদ্ধান্ত 

পিিিী কা মামে ম োংন্ত্রিষ্ট 

মিণালয়/ন্ত্রিভাগ-সক ই-নন্ত্রেি 

মাধ্যমম অিন্ত্রহিকিণ 

 (১)  োংন্ত্রিষ্ট েন্ত্রিি স্বােন্ত্রিি োি-

োংমেপ; 

(২) আন্তঃ মিণালয় েভাি কা মন্ত্রিিিণী; 

(৩) োংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ন্ত্রিভাগেমূমহি 

মিামি; 

(৪) Allocation of Business-এি 

তুলনামূলক ন্ত্রিিিণী; এিাং 

(৫)  োংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ন্ত্রিভামগি মিী 

মমহাদময়ি েম্মন্ত্রি। 

 

প্রাতিস্থাে: সাংতিষ্ট মন্ত্রণালে/তবভাগ 

তবোমূয়ল্য ২৫ কার্ শতদবস   

 

োম: সমা: ন্ত্র মিাজ্ আহমমদ 

পদতব: উপসতিব 

প্রর্াসতেক উন্নেে ও সমন্বে-১ অতধর্াখা 

ক াে: ৯৫৫১১৫২ 

০১৭১৬১৫২৮০৮ 

ইমমইল: ad_sec@cabinet.gov.bd 

15.  ন্ত্রিভাগ সৃন্ত্রষ্ট/পৃেকীকিণ 

সংক্রান্ত প্রেরিত েস্তাবে 

সুপারিশ েদান 

 

 

(ক) মিণালয়/ন্ত্রিভাগ  হমি 

তবদ্যমাে তবতধ-তবধাে 

অনুসরণপূব শক কপ্রতরত এ সাংক্রান্ত 

প্রস্তাব প্রর্াসতেক উন্নেে সাংক্রান্ত 

সতিব কতমটির সভাে উপস্থাপে।   

(খ) প্রর্াসতেক উন্নেে সাংক্রান্ত  

েন্ত্রিি কন্ত্রমটিি েভাি চূড়ান্ত ন্ত্রেদ্ধান্ত 

পিিিী কা মামে ম োংন্ত্রিষ্ট 

মিণালয়/ন্ত্রিভাগ-সক ই-নন্ত্রেি 

মাধ্যমম অিন্ত্রহিকিণ 

 (১) োংন্ত্রিষ্ট েন্ত্রিি স্বােন্ত্রিি োি-

োংমেপ; 

(২) Organogram- এি জ্ন্য 

জ্নপ্রশােন ও অেম ন্ত্রিভামগি েম্মন্ত্রি; 

(৩) Allocation of Business-এি 

জ্ন্য আন্তঃমিণালয় েভাি কা মন্ত্রিিিণী 

(৪) োংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ন্ত্রিভাগেমূমহি 

মিামি; 

(৫) Allocation of Business-এি 

তুলনামুলক ন্ত্রিিিণী; এিাং 

 

(৬) োংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ন্ত্রিভামগি মিী 

মমহাদময়ি েম্মন্ত্রি।  

 

প্রাতিস্থাে:  

সাংতিষ্ট মন্ত্রণালে/তবভাগ 

 

তবোমূয়ল্য ২৫ কার্ শতদবস   

 

োম: সমা: ন্ত্র মিাজ্ আহমমদ 

পদতব: উপসতিব 

প্রর্াসতেক উন্নেে ও সমন্বে-১ অতধর্াখা 

ক াে: ৯৫৫১১৫২ 

০১৭১৬১৫২৮০৮ 

ইমমইল: ad_sec@cabinet.gov.bd 

mailto:ad_sec@cabinet.gov.bd
mailto:ad_sec@cabinet.gov.bd


ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

11 

 

ক্রতমক 
কসবার োম 

 
কসবা প্রদাে পদ্ধতত  প্রয়োজেী কাগজপত্র এবাং প্রাতিস্থাে 

কসবামূল্য এবাং  

পতরয়র্াধ পদ্ধতত 

কসবা  প্রদায়ের 

সমেসীমা 

দাতেত্বপ্রাি কম শকতশা 

(োম, পদতব, ক াে ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

16.  ন্ত্রনময়াগন্ত্রিন্ত্রর্ 

প্রণয়ন/োংমশার্ন সংক্রান্ত 

প্রেরিত েস্তাবে সুপারিশ 

েদান 

(ক) মিণালয়/ন্ত্রিভাগ  হমি 

তবদ্যমাে তবতধ-তবধাে 

অনুসরণপূব শক কপ্রতরত এ সাংক্রান্ত 

প্রস্তাব প্রর্াসতেক উন্নেে সাংক্রান্ত 

সতিব কতমটির সভাে উপস্থাপে।   

(খ) প্রর্াসতেক উন্নেে সাংক্রান্ত  

েন্ত্রিি কন্ত্রমটিি েভাি চূড়ান্ত ন্ত্রেদ্ধান্ত 

পিিিী কা মামে ম োংন্ত্রিষ্ট  ই-নন্ত্রেি 

মাধ্যমম অিন্ত্রহিকিণ 

 (১) োংন্ত্রিষ্ট েন্ত্রিি স্বােন্ত্রিি োি-

োংমেপ; 

(২) ন্ত্রনময়াগন্ত্রিন্ত্রর্ পিীেণ োংক্রান্ত উপ-

কন্ত্রমটিি েভাি সুপান্ত্রিশ েম্পন্ত্রকমি 

কা মন্ত্রিিিণী; 

(৩) ন্ত্রিদ্যমান ন্ত্রনময়াগ ন্ত্রিন্ত্রর্মালা এিাং 

প্রস্তান্ত্রিি ন্ত্রনময়াগ ন্ত্রিন্ত্রর্মালাি তুলনামূলক 

ন্ত্রিিিণী; 

(৪) জ্নপ্রশােন মিণালময়ি মাধ্যমম 

প্রস্তাি সপ্রিণ; এিাং 

(৫) োংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ন্ত্রিভামগি মিী 

মমহাদময়ি েম্মন্ত্রি।  

প্রাতিস্থাে:  

সাংতিষ্ট মন্ত্রণালে/তবভাগ 

তবোমূয়ল্য ২৫ কার্ শতদবস   

 

োম: সমা: ন্ত্র মিাজ্ আহমমদ 

পদতব: উপসতিব 

প্রর্াসতেক উন্নেে ও সমন্বে-১ অতধর্াখা 

ক াে: ৯৫৫১১৫২ 

০১৭১৬১৫২৮০৮ 

ইমমইল: ad_sec@cabinet.gov.bd 

17.  প্রতবধােমালা োংমশার্ন 

সংক্রান্ত প্রেরিত েস্তাবে 

সুপারিশ েদান 

(ক) মিণালয়/ন্ত্রিভাগ  হমি 

তবদ্যমাে তবতধ-তবধাে 

অনুসরণপূব শক কপ্রতরত এ সাংক্রান্ত 

প্রস্তাব প্রর্াসতেক উন্নেে সাংক্রান্ত 

সতিব কতমটির সভাে উপস্থাপে।   

(খ) প্রর্াসতেক উন্নেে সাংক্রান্ত  

েন্ত্রিি কন্ত্রমটিি েভাি চূড়ান্ত ন্ত্রেদ্ধান্ত 

পিিিী কা মামে ম োংন্ত্রিষ্ট 

মিণালয়/ন্ত্রিভাগ-সক  ই-নন্ত্রেি 

মাধ্যমম অিন্ত্রহিকিণ 

 

 (১) োংন্ত্রিষ্ট েন্ত্রিি স্বােন্ত্রিি োি-

োংমেপ; 

(২) ন্ত্রনময়াগন্ত্রিন্ত্রর্ পিীেণ োংক্রান্ত উপ-

কন্ত্রমটিি েভাি সুপান্ত্রিশ েম্পন্ত্রকমি 

কা মন্ত্রিিিণী; 

(৩) ন্ত্রিদ্যমান প্রন্ত্রির্ানমালা এিাং 

প্রস্তান্ত্রিি প্রন্ত্রির্ানমালাি তুলনামূলক 

ন্ত্রিিিণী; 

(৪) জ্নপ্রশােন মিণালময়ি মাধ্যমম 

প্রস্তাি সপিণ; এিাং 

(৫) োংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ন্ত্রিভামগি মিী 

মমহাদময়ি েম্মন্ত্রি।  

 

প্রাতিস্থাে:  

সাংতিষ্ট মন্ত্রণালে/তবভাগ 

 

তবোমূয়ল্য ২৫ কার্ শতদবস   

োম: সমা: ন্ত্র মিাজ্ আহমমদ 

পদতব: উপসতিব 

প্রর্াসতেক উন্নেে ও সমন্বে-১ অতধর্াখা 

ক াে: ৯৫৫১১৫২ 

০১৭১৬১৫২৮০৮ 

ইমমইল: ad_sec@cabinet.gov.bd 

mailto:ad_sec@cabinet.gov.bd
mailto:ad_sec@cabinet.gov.bd
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ক্রতমক 
কসবার োম 

 
কসবা প্রদাে পদ্ধতত  প্রয়োজেী কাগজপত্র এবাং প্রাতিস্থাে 

কসবামূল্য এবাং  

পতরয়র্াধ পদ্ধতত 

কসবা  প্রদায়ের 

সমেসীমা 

দাতেত্বপ্রাি কম শকতশা 

(োম, পদতব, ক াে ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

18.  মিণালয়/ন্ত্রিভামগি নাম 

পন্ত্রিিিমন সংক্রান্ত প্রেরিত 

েস্তাবে সুপারিশ েদান 

 

 

(ক) মিণালয়/ন্ত্রিভাগ  হমি 

তবদ্যমাে তবতধ-তবধাে 

অনুসরণপূব শক কপ্রতরত এ সাংক্রান্ত 

প্রস্তাব প্রর্াসতেক উন্নেে সাংক্রান্ত 

সতিব কতমটি সভাে উপস্থাপে।   

(খ) প্রর্াসতেক উন্নেে সাংক্রান্ত  

েন্ত্রিি কন্ত্রমটিি েভাি চূড়ান্ত ন্ত্রেদ্ধান্ত 

পিিিী কা মামে ম োংন্ত্রিষ্ট 

মিণালয়/ন্ত্রিভাগ-সক ই-নন্ত্রেি 

মাধ্যমম অিন্ত্রহিকিণ 

 (১) োংন্ত্রিষ্ট েন্ত্রিি স্বােন্ত্রিি োি-

োংমেপ; 

(২) আন্তঃমিণালয় েভাি কা মন্ত্রিিিণী; 

এিাং 

(৩)  োংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ন্ত্রিভামগি মিী 

মমহাদময়ি েম্মন্ত্রি। 

প্রাতিস্থাে:  

সাংতিষ্ট মন্ত্রণালে/তবভাগ 

তবোমূয়ল্য ২৫ কার্ শতদবস   

 

োম: সমা: ন্ত্র মিাজ্ আহমমদ 

পদতব: উপসতিব 

প্রর্াসতেক উন্নেে ও সমন্বে-১ অতধর্াখা 

ক াে: ৯৫৫১১৫২ 

০১৭১৬১৫২৮০৮ 

ইমমইল: ad_sec@cabinet.gov.bd 

19.  সকাম্পান্ত্রন গঠন সংক্রান্ত 

প্রেরিত েস্তাবে সুপারিশ 

েদান 

 

 

(ক) মিণালয়/ন্ত্রিভাগ  হমি 

তবদ্যমাে তবতধ-তবধাে 

অনুসরণপূব শক কপ্রতরত এ সাংক্রান্ত 

প্রস্তাব প্রর্াসতেক উন্নেে সাংক্রান্ত 

সতিব কতমটির সভাে উপস্থাপে।   

(খ) প্রর্াসতেক উন্নেে সাংক্রান্ত  

েন্ত্রিি কন্ত্রমটিি েভাি ন্ত্রেদ্ধান্ত 

পিিিী কা মামে ম োংন্ত্রিষ্ট 

মিণালয়/ন্ত্রিভাগ-সক  ই-নন্ত্রেি 

মাধ্যমম অিন্ত্রহিকিণ 

 (১) োংন্ত্রিষ্ট েন্ত্রিি স্বােন্ত্রিি োি-

োংমেপ; 

(২) জ্নপ্রশােন মিণালয় এিাংঅে ম 

ন্ত্রিভামগি  মিামি; 

 (৩) সলন্ত্রজ্েমলটিভ ও োংেদ ন্ত্রিষয়ক 

ন্ত্রিভামগি মিামি; এিাং 

(৪) োংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ন্ত্রিভামগি মিী 

মমহাদময়ি েম্মন্ত্রি। 

প্রাতিস্থাে:  

সাংতিষ্ট মন্ত্রণালে/তবভাগ 

তবোমূয়ল্য ২৫ কার্ শতদবস   

 

োম: সমা: ন্ত্র মিাজ্ আহমমদ 

পদতব: উপসতিব 

প্রর্াসতেক উন্নেে ও সমন্বে-১ অতধর্াখা 

ক াে: ৯৫৫১১৫২ 

০১৭১৬১৫২৮০৮ 

ইমমইল: ad_sec@cabinet.gov.bd 

20.  কযািাি কমম্পান্ত্রজ্শন  

সংক্রান্ত প্রেরিত েস্তাবে 

সুপারিশ েদান 

 

 

(ক) মিণালয়/ন্ত্রিভাগ  হমি 

তবদ্যমাে তবতধ-তবধাে 

অনুসরণপূব শক কপ্রতরত এ সাংক্রান্ত 

প্রস্তাব প্রর্াসতেক উন্নেে সাংক্রান্ত 

সতিব কতমটি সভাে উপস্থাপে।   

(খ) প্রর্াসতেক উন্নেে সাংক্রান্ত  

 (১) োংন্ত্রিষ্ট েন্ত্রিি স্বােন্ত্রিি োি-

োংমেপ েম্পন্ত্রকমি প্রন্ত্রিমিদন; 

(২) কযািাি পদ সৃন্ত্রষ্ট/ন্ত্রিলুন্ত্রি োংক্রান্ত 

আমদশ; 

(৩) পদ স্থায়ীকিণ েম্পন্ত্রকমি আমদশ; 

(৪) প্রশােন্ত্রনক উন্নয়ন োংক্রান্ত েন্ত্রিি 

কন্ত্রমটিি সুপান্ত্রিশ; এিাং 

(৫) জ্নপ্রশােন মিণালময়ি মাধ্যমম 

তবোমূয়ল্য ২৫ কার্ শতদবস   

োম: সমা: ন্ত্র মিাজ্ আহমমদ 

পদতব: উপসতিব 

প্রর্াসতেক উন্নেে ও সমন্বে-১ অতধর্াখা 

ক াে: ৯৫৫১১৫২ 

০১৭১৬১৫২৮০৮ 

ইমমইল: ad_sec@cabinet.gov.bd 

mailto:ad_sec@cabinet.gov.bd
mailto:ad_sec@cabinet.gov.bd
mailto:ad_sec@cabinet.gov.bd
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ক্রতমক 
কসবার োম 

 
কসবা প্রদাে পদ্ধতত  প্রয়োজেী কাগজপত্র এবাং প্রাতিস্থাে 

কসবামূল্য এবাং  

পতরয়র্াধ পদ্ধতত 

কসবা  প্রদায়ের 

সমেসীমা 

দাতেত্বপ্রাি কম শকতশা 

(োম, পদতব, ক াে ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

েন্ত্রিি কন্ত্রমটিি েভাি ন্ত্রেদ্ধান্ত 

পিিিী কা মামে ম োংন্ত্রিষ্ট 

মিণালয়/ন্ত্রিভাগ-সক ই-নন্ত্রেি 

মাধ্যমম অিন্ত্রহিকিণ 

প্রস্তাি সপ্রিণ। 

প্রাতিস্থাে:  

সাংতিষ্ট মন্ত্রণালে/তবভাগ 

21.  োংযুক্ত দিি স াষণা 

সংক্রান্ত প্রেরিত েস্তাবে 

সুপারিশ েদান 

 

 

(ক) মিণালয়/ন্ত্রিভাগ  হমি 

তবদ্যমাে তবতধ-তবধাে 

অনুসরণপূব শক কপ্রতরত এ সাংক্রান্ত 

প্রস্তাব প্রর্াসতেক উন্নেে সাংক্রান্ত 

সতিব কতমটির সভাে উপস্থাপে।   

(খ) প্রর্াসতেক উন্নেে সাংক্রান্ত  

েন্ত্রিি কন্ত্রমটিি েভাি চূড়ান্ত ন্ত্রেদ্ধান্ত 

পিিিী কা মামে ম োংন্ত্রিষ্ট 

মিণালয়/ন্ত্রিভাগ-সক ই-নন্ত্রেি 

মাধ্যমম অিন্ত্রহিকিণ 

(১) োংন্ত্রিষ্ট েন্ত্রিি স্বােন্ত্রিি োি-

োংমেপ; 

(২) জ্নপ্রশােন মিণালয় এিাং অে ম 

ন্ত্রিভামগি েম্মন্ত্রি;  

(৪) োংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ন্ত্রিভামগি মিী 

মমহাদময়ি েম্মন্ত্রি। 

 

প্রাতিস্থাে:  

সাংতিষ্ট মন্ত্রণালে/তবভাগ 

তবোমূয়ল্য ২৫ কার্ শতদবস   

 

োম: সমা: ন্ত্র মিাজ্ আহমমদ 

পদতব: উপসতিব 

প্রর্াসতেক উন্নেে ও সমন্বে-১ অতধর্াখা 

ক াে: ৯৫৫১১৫২ 

০১৭১৬১৫২৮০৮ 

ইমমইল: ad_sec@cabinet.gov.bd 

 

22.  েিকান্ত্রি দিমি সেিা প্রদান 

প্রন্ত্রিশ্রুন্ত্রি িাস্তিায়মন 

প্রময়াজ্নীয় েহম ান্ত্রগিা 

প্রদান  

(ক) মিণালয়/ন্ত্রিভাগ/দিি/োংস্থা 

হমি সেিা প্রদান প্রন্ত্রিশ্রুন্ত্রি  

(ন্ত্রেটিমজ্ন ে িাট মাি) িাস্তিায়মন 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভামগ সপ্রন্ত্রিি   

িান্ত্রহদাি পন্ত্রিমপ্রন্ত্রেমি  প্রময়াজ্নীয় 

ন্ত্রদক্-ন্ত্রনমদ মশনা প্রদান। 

প্রময়াজ্নীয় কাগজ্পত্র: 

 

(১)  োংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ন্ত্রিভাগ/দিি/  

োংস্থা কর্তমক ন্ত্রনর্ মান্ত্রিি ন্ত্রিষময় িান্ত্রহি 

েহায়িা েম্বন্ত্রলি পত্র/ইমমইল অেিা 

সটন্ত্রলম ান্ত্রনক িািমা 

তবোমূয়ল্য 
০৩(ন্ত্রিন) 

কার্ শতদবস 

নাম:  সমা: নাজ্মুল ইেলাম 

পদন্ত্রি: ন্ত্রেন্ত্রনয়ি েহকািী সতিব 

সুশােন শাখা 

ক াে:  ৪১০৫০৯৯০  

০১৭৭৭-৬৯৬৭৪৭ 

ইয়মইল: gg_sec@cabinet.gov.bd 

23.  ন্ত্রিন্ত্রভন্ন স্তমিি েিকান্ত্রি 

দিমি Grievance 

Redress System 

(GRS) িাস্তিায়মন 

প্রময়াজ্নীয় েহম ান্ত্রগিা 

প্রদান  

(ক) মিণালয়/ন্ত্রিভাগ/দিি/োংস্থা/ 

মাঠ প মাময়ি অন্ত্র ে  হমি GRS  

িাস্তিায়মন মন্ত্রিপন্ত্রিষদ  ন্ত্রিভামগ 

সপ্রন্ত্রিি িান্ত্রহদাি পন্ত্রিমপ্রন্ত্রেমি  

প্রময়াজ্নীয় ন্ত্রদক্-ন্ত্রনমদ মশনা প্রদান।   

 

প্রময়াজ্নীয় কাগজ্পত্র: 

(১) োংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ন্ত্রিভাগ/দিি/ 

োংস্থা কর্তমক ন্ত্রনর্ মান্ত্রিি ন্ত্রিষময় িান্ত্রহি 

েহায়িা েম্বন্ত্রলি পত্র/ইমমইল অেিা 

সটন্ত্রলম ান্ত্রনক িািমা।   

তবোমূয়ল্য 
০৩(ন্ত্রিন) 

কার্ শতদবস 

নাম:  সমা: মখমলছুি িহমান 

পদন্ত্রি: উপসতিব 

অন্ত্রভম াগ ব্যিস্থাপনা অন্ত্রর্শাখা 

ক াে:  ৯৫১৩৬০১  

০১৭১২-৬৫৩৩৭৯ 

ইয়মইল: grs_sec@cabinet.gov.bd 

mailto:ad_sec@cabinet.gov.bd
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ক্রতমক 
কসবার োম 

 
কসবা প্রদাে পদ্ধতত  প্রয়োজেী কাগজপত্র এবাং প্রাতিস্থাে 

কসবামূল্য এবাং  

পতরয়র্াধ পদ্ধতত 

কসবা  প্রদায়ের 

সমেসীমা 

দাতেত্বপ্রাি কম শকতশা 

(োম, পদতব, ক াে ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

24.  

মন্ত্রণালে/তবভাগ/দির/ 

সাংস্থা/ মাঠ প্রর্াসয়ে 

জ্ািীয় শুদ্ধািাি সকৌশল  

বাস্তবােয়ে প্রময়াজ্নীয় 

েহম ান্ত্রগিা   প্রদাে 

(ক) মিণালয়/ন্ত্রিভাগ/দিি/োংস্থা/ 

মাঠ প মাময়ি অন্ত্র েেমূমহ জ্ািীয় 

শুদ্ধািাি সকৌশল িাস্তিায়মন 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভামগ সপ্রন্ত্রিি 

িান্ত্রহদাি পন্ত্রিমপ্রন্ত্রেমি প্রময়াজ্নীয় 

ন্ত্রদক্-ন্ত্রনমদ মশনা প্রদান।   

প্রময়াজ্নীয় কাগজ্পত্র: 

(১) সাংতিষ্ট মন্ত্রণালে/তবভাগ/দির 

সাংস্থা কর্তশক তেধ শাতরত ন্ত্রিষময় িান্ত্রহি 

েহায়িা সম্বতলত পত্র/ইয়মইল অথবা 

কেতলয় াতেক বাতশা। 

 

তবোমূয়ল্য 
০৭(োি) 

কার্ শতদবস 

নাম: সিগম নান্ত্রহদ সুলিানা 

ন্ত্রেন্ত্রনয়ি েহকািী েন্ত্রিি 

শুদ্ধািার র্াখা 

ক াে:  ৯৫৮৮৫৪৯  

০১৭১৫২২৭৬১৭  

ইয়মইল: inar_sec@cabinet.gov.bd 

25.  

মন্ত্রণালে/তবভাগ/দির/ 

সাংস্থা/মাঠ প্রর্াসয়ের িথ্য 

অন্ত্রর্কাি আইন  বাস্তবােয়ে 

প্রময়াজ্নীয় েহম ান্ত্রগিা প্রদান   

(ক) মিণালয়/ন্ত্রিভাগ/দিি/ 

োংস্থা/মাঠ প মাময়ি অন্ত্র ে হমি 

িথ্য অন্ত্রর্কাি আইন িাস্তিায়মন 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভামগ সপ্রন্ত্রিি 

িান্ত্রহদাি পন্ত্রিমপ্রন্ত্রেমি প্রময়াজ্নীয় 

ন্ত্রদক্-ন্ত্রনমদ মশনা প্রদান ।  

 

প্রময়াজ্নীয় কাগজ্পত্র: 

(১) সাংতিষ্ট মন্ত্রণালে/তবভাগ/ 

দির/সাংস্থা কর্তশক তেধ শাতরত ন্ত্রিষময় 

িান্ত্রহি েহায়িা সম্বতলত পত্র/ইয়মইল 

অথবা কেতলয় াতেক বাতশা। 

 

তবোমূয়ল্য 
০৩(ন্ত্রিন) 

কার্ শতদবস 

নাম: মুহাম্মদ আোদুল হক 

পদন্ত্রি: উপসতিব 

তথ্য অতধকার অন্ত্রর্র্াখা 

ক াে:  ৪১০৫০১২৩ 

০১৭৪৬১২৬১৮৭ 

ইয়মইল: rti_sec@cabinet.gov.bd 

26.  

 মিণালয়/ন্ত্রিভাগ/দিি/ 

সাংস্থা/মাঠ প্রর্াসয়ের 

বাতষ শক  কমমেম্পাদন চুন্ত্রক্ত  

িাস্তিায়মন েহম ান্ত্রগিা প্রদান  

মিণালয়/ন্ত্রিভাগ/দিি/ োংস্থা/মাঠ 

প মাময়ি অন্ত্র েেমূমহ    

কমমেম্পাদন চুন্ত্রক্ত িাস্তিায়মন  

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভামগ  সপ্রন্ত্রিি 

িান্ত্রহদাি পন্ত্রিমপ্রন্ত্রেমি প্রময়াজ্নীয় 

ন্ত্রদক্-ন্ত্রনমদ মশনা প্রদান।   

প্রময়াজ্নীয় কাগজ্পত্র: 

(১) সাংতিষ্ট মন্ত্রণালে/তবভাগ/দির/ 

সাংস্থা কর্তশক তেধ শাতরত ন্ত্রিষময় িান্ত্রহি 

েহায়িা সম্বতলত পত্র/ইয়মইল অথবা 

কেতলয় াতেক বাতশা। 

 

তবোমূয়ল্য 
০৩(ন্ত্রিন) 

কার্ শতদবস 

োম:   কমা: মামুনুর রর্ীদ ভূঞা 

পদন্ত্রি: যুগ্মেন্ত্রিি 

কমমেম্পাদন নীন্ত্রি ও মূল্যায়ন অন্ত্রর্শাখা 

স ান: ৯৫১৩৩৭১  

০১৭১১-৫৭২০৩০ 

ইয়মইল: gpm_sec@cabinet.gov.bd 

27.  

ন্ত্রিভাগীয় কন্ত্রমশনাি/সজ্লা 

প্রশােকগণ-এি শ্রান্ত্রন্ত ও  

ন্ত্রিমনাদন/অন্ত্রজ্মি ছুটি 

মঞ্জুমিি ন্ত্রিষময় জ্নপ্রশােন 

মিণালময়ি প্রস্তামি েম্মন্ত্রি 

এিাং মঞ্জুিকৃি উক্ত 

ছুটিমভামগি অনুমন্ত্রি প্রদান 

জ্নপ্রশােন মিণালয় হমি প্রস্তাি 

পাওয়াি পি মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভামগি 

 ো ে কর্তমপমেি অনুমমাদন গ্রহমণি 

পি জ্নপ্রশােন মিণালয়মক 

অিন্ত্রহিকিণ।  োংন্ত্রিষ্ট ছুটি সভামগি 

অনুমন্ত্রি প্রদাে এিাং োংন্ত্রিষ্টমদি 

অিন্ত্রহিকিণ। 

প্রময়াজ্নীয় কাগজ্পত্র: 

(১)  োদা কাগমজ্ আমিদপত্র; 

এিাং 

(২) ন্ত্রহোিিেণ অন্ত্র ে কর্তমক 

পূিণকৃি ন্ত্রনর্ মান্ত্রিি   িম। 

প্রাতিস্থাে: োংন্ত্রিষ্ট ন্ত্রহোিিেণ 

অন্ত্র ে 

 

 

তবোমূয়ল্য 

 

 

০৩(ন্ত্রিন) 

কার্ শতদবস 

 

নাম: সমাহাম্মদ আন্ত্রমনুল ইেলাম খান 

পদন্ত্রি: উপেন্ত্রিি 

মাঠ প্রশােন োংস্থাপন অন্ত্রর্শাখা 

স ান: ৯৫৫১৪২৫ 

০১৭১২৬৪৯০১০ 

ইয়মইল:  gfa_branch@cabinet.gov.bd 

mailto:inar_sec@cabinet.gov.bd
mailto:gpm_sec@cabinet.gov.bd
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ক্রতমক 
কসবার োম 

 
কসবা প্রদাে পদ্ধতত  প্রয়োজেী কাগজপত্র এবাং প্রাতিস্থাে 

কসবামূল্য এবাং  

পতরয়র্াধ পদ্ধতত 

কসবা  প্রদায়ের 

সমেসীমা 

দাতেত্বপ্রাি কম শকতশা 

(োম, পদতব, ক াে ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

28.  

তবভাগীে কতমর্োর/য়জলা 

প্রর্াসকগণ- এর বতহঃবাাংলায়দর্  

ছুটি/অতজশত ছুটি মঞ্জুয়রর তবষয়ে 

জেপ্রর্াসে মিণালময়ি প্রস্তামি  

সম্মতত প্রদাে এবাং মঞ্জুরকৃত 

উি ছুটি কভাগ ও কমশস্থল 

তযায়গর অনুমতত প্রদাে   

জ্নপ্রশােন মিণালয় হমি প্রস্তাি 

পাওয়াি পি মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভামগি 

 ো ে কর্তমপমেি অনুমমাদন গ্রহমণি 

পি জ্নপ্রশােন মিণালয়মক 

অিন্ত্রহিকিণ।  ছুটি সভামগি অনুমন্ত্রি 

প্রদান এিাং সাংতিষ্টয়দর অবতহতকরণ। 

প্রময়াজ্নীয় কাগজ্পত্র: 

(১)  আমিদন; এিাং 

(২) ন্ত্রহোিিেণ অন্ত্র ে কর্তমক 

পূিণকৃি ন্ত্রনর্ মান্ত্রিি  িম। 

 

প্রাতিস্থাে: োংন্ত্রিষ্ট ন্ত্রহোিিেণ 

অন্ত্র ে 

 

 

তবোমূয়ল্য 

 

 

০৩(ন্ত্রিন) 

কার্ শতদবস 

 

নাম: সমাহাম্মদ আন্ত্রমনুল ইেলাম খান 

পদন্ত্রি: উপেন্ত্রিি 

মাঠ প্রশােন োংস্থাপন অন্ত্রর্শাখা 

স ান: ৯৫৫১৪২৫ 

০১৭১২৬৪৯০১০ 

ইয়মইল:  gfa_branch@cabinet.gov.bd 

29.  

মাঠ প মাময় কম মিি ন্ত্রিন্ত্রেএে 

(প্রশােন) কযািামিি কম মকিমাগমণি 

ন্ত্রিরুমদ্ধ ন্ত্রিভাগীয় মামলা রুজুি 

ন্ত্রিষময় জ্নপ্রশােন মিণালময়ি 

প্রস্তামি েম্মন্ত্রি প্রদান 

 

আনীি অন্ত্রভম ামগি ন্ত্রিষময় প্রােন্ত্রমক িদমন্ত 

প্রমান্ত্রণি হমল জ্নপ্রশােন মিণালয়মক 

ন্ত্রিভাগীয় মামলা রুজুি জ্ন্য েম্মন্ত্রি প্রদান। 

প্রময়াজ্নীয় কাগজ্পত্র: 

জ্নপ্রশােন মিণালয় কর্তমক সপ্রন্ত্রিি প্রস্তাি। 

 

প্রান্ত্রিস্থান: োংন্ত্রিষ্ট অন্ত্রর্শাখা 

তবোমূয়ল্য ৬০(ষাট) কার্ শতদবস নাম: সমা: ছাইফুল ইেলাম 

পদতব:  উপসতিব  

মাঠ প্রশােন শৃঙ্খলা অন্ত্রর্শাখা 

স ান: ০২-৯৫১৪৮৮৭ 

০১৭১২২০৯৭০৩ 

ইমমইল: fac_sec@cabinet.gov.bd 

30.  

মাঠ প মাময় কম মিি ন্ত্রিন্ত্রেএে 

(প্রশােন) কযািামিি কম মকিমাগমণি 

ন্ত্রিরুমদ্ধ আনীি অন্ত্রভম াগ 

অন্ত্রর্শাখায় নন্ত্রেজ্াি/নন্ত্রেজ্ািপূি মক 

জ্নপ্রশােন মিণালয়মক জ্ান্ত্রনময় 

সদওয়া হয়। 

মাঠ প মাময় কম মিি ন্ত্রিন্ত্রেএে (প্রশােন) 

কযািামিি কম মকিমাগমণি ন্ত্রিরুমদ্ধ আনীি 

অন্ত্রভম াগ প্রােন্ত্রমক িদমন্ত প্রমান্ত্রণি না হমল 

অন্ত্রর্শাখায় নন্ত্রেজ্াি/নন্ত্রেজ্ািপূি মক 

জ্নপ্রশােন মিণালয়মক জ্ান্ত্রনময় সদওয়া হয়। 

প্রময়াজ্নীয় কাগজ্পত্র: 

অন্ত্রভম াগকািী কর্তমক দান্ত্রখলকৃি  

(১) আমিদন। 

(২) প্রময়াজ্নীয় োংযুন্ত্রক্ত  

তবোমূয়ল্য ৬০(ষাট) কার্ শতদবস নাম: সমা: ছাইফুল ইেলাম 

পদতব:  উপসতিব  

মাঠ প্রশােন শৃঙ্খলা অন্ত্রর্শাখা 

স ান: ০২-৯৫১৪৮৮৭ 

০১৭১২২০৯৭০৩ 

ইমমইল: fac_sec@cabinet.gov.bd 

31.  

‘জ্ািীয় পুিস্কাি োংক্রান্ত 

মন্ত্রিেভা কন্ত্রমটি’মি 

উপস্থাপমনি জ্ন্য প্রাি  

প্রস্তাি ন্ত্রিমিিনা  ও সুপান্ত্রিশ 

গ্রহমণি জ্ন্য োন্ত্রিন্ত্রিক 

েহায়িা প্রদান 

 

(ক) ন্ত্রিন্ত্রভন্ন  মিণালয়/ন্ত্রিভাগ 

সেমক জ্ািীয় পুিস্কাি  োংক্রান্ত 

প্রস্তাি মন্ত্রিেভা কন্ত্রমটিি ন্ত্রিমিিনাি 

জ্ন্য প্রান্ত্রিি পি মন্ত্রিেভা কন্ত্রমটিি 

েভা আময়াজ্ন 

(খ) মন্ত্রিেভা কন্ত্রমটিি েভায় 

গৃহীি সুপান্ত্রিশ/ন্ত্রেদ্ধান্ত মাননীয় 

প্রর্ানমিীি েদয় অনুমমাদমনি পি 

িা োংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ন্ত্রিভাগমক 

প্রময়াজ্নীয় কাগজ্পত্র: 

(১) োংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ন্ত্রিভামগি 

স্বয়াংেম্পূণ ম  প্রস্তাি। 

 

প্রাতিস্থাে: সাংতিষ্ট মন্ত্রণালে/তবভাগ 

তব২োমূয়ল্য 
৩০(ন্ত্রত্রশ) 

কার্ শতদবস 

 

োম: সিিী পািভীন 

পদতব:  উপসতিব  

কতমটি তবষেক অতধর্াখা 

ক াে: ৯৫১১০৮১ 

০১৭৯৯১১১১৪৩ 

ইয়মইল: ca_sec@cabinet.gov.bd 
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ক্রতমক 
কসবার োম 

 
কসবা প্রদাে পদ্ধতত  প্রয়োজেী কাগজপত্র এবাং প্রাতিস্থাে 

কসবামূল্য এবাং  

পতরয়র্াধ পদ্ধতত 

কসবা  প্রদায়ের 

সমেসীমা 

দাতেত্বপ্রাি কম শকতশা 

(োম, পদতব, ক াে ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

অিন্ত্রহিকরণ। 

তব:দ্র: এ োংক্রান্ত কাগজ্পত্র ও 

িথ্য সগাপনীয় সশ্রণীভুক্ত ন্ত্রির্ায় 

োংন্ত্রিষ্ট মিী/প্রন্ত্রিমিী/ন্ত্রেন্ত্রনয়ি 

েন্ত্রিি/েন্ত্রিি/কমমকিমা ছাড়া অন্য 

কাউমক িথ্য/কাগজ্পত্র  প্রদান 

কিা হয় না। 

32.  

মতন্ত্রসভা কতমটি, পতরষদ, 

কতমর্ে, কাউন্ত্রিল ও 

অন্যান্য কতমটি গঠে/ 

পুেগ শঠে/সাংয়র্াধন োংক্রান্ত 

প্রজ্ঞাপন জ্ান্ত্রিকিণ 

(ক) মন্ত্রণালে/তবভায়গর প্রস্তায়বর 

পতরয়প্রতক্ষয়ত মতন্ত্রসভা কতমটি, 

পতরষদ, কতমর্ে, কাউন্ত্রিল ও 

অন্যান্য কতমটি গঠে/পুেগ শঠে/ 

সাংয়র্াধেপূব শক প্রজ্ঞাপে জাতর এবাং 

তা সাংতিষ্ট মন্ত্রণালে/তবভায়গ কপ্ররণ।   

প্রময়াজ্নীয় কাগজ্পত্র: 

 (১) োংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ন্ত্রিভামগি  

স্বয়াংেম্পূণ ম প্রস্তাি। 

প্রান্ত্রিস্থান: োংন্ত্রিষ্ট 

মিণালয়/ন্ত্রিভাগ 

তবোমূয়ল্য  
০৫(পাঁি) 

কার্ শতদবস 

োম: সিিী পািভীন 

পদতব:  উপসতিব  

কতমটি তবষেক অতধর্াখা 

ক াে: ৯৫১১০৮১, ০১৭৯৯১১১১৪৩ 

ইয়মইল: ca_sec@cabinet.gov.bd 

33. 

‘আন্তজশাততক ও আঞ্চতলক 

সাংস্থাে বাাংলায়দর্ কর্তশক 

িাঁদা প্রদাে সাংক্রান্ত সতিব   

কন্ত্রমটি’মি উপস্থাপমনি 

জ্ন্য প্রাি প্রস্তাি ন্ত্রিমিিনা  

ও সুপান্ত্রিশ গ্রহমণি জ্ন্য 

োন্ত্রিন্ত্রিক েহায়িা প্রদান 

 

 

(ক) ন্ত্রিন্ত্রভন্ন  মিণালয়/ন্ত্রিভাগ 

সেমক প্রস্তাি প্রান্ত্রিি্ি পি োংন্ত্রিষ্ট 

কন্ত্রমটিি েভা আময়াজ্ন 

(খ) আন্তজ্মান্ত্রিক ও আঞ্চন্ত্রলক 

োংস্থায় িাাংলামদশ কর্তমক িাঁদা  

প্রদান োংক্রান্ত েন্ত্রিি কন্ত্রমটিি 

েভায় গৃহীি সুপান্ত্রিশ /ন্ত্রেদ্ধান্ত  

োংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ন্ত্রিভাগমক 

অিন্ত্রহিকিণ। 

 প্রময়াজ্নীয় কাগজ্পত্র: 

(১) োংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ন্ত্রিভামগি 

স্বয়াংেম্পূণ ম  প্রস্তাি। 

 

প্রান্ত্রিস্থান:  োংন্ত্রিষ্ট 

মিণালয়/ন্ত্রিভাগ 

তবোমূয়ল্য 
১২(িাি) 

কার্ শতদবস 

 

োম: সিিী পািভীন 

পদতব:  উপসতিব  

কতমটি তবষেক অতধর্াখা 

ক াে: ৯৫১১০৮১, ০১৭৯৯১১১১৪৩ 

ইয়মইল: ca_sec@cabinet.gov.bd 

 

34.  

‘সরকাতর ক্রে সাংক্রান্ত 

মতন্ত্রসভা কন্ত্রমটি’মি 

উপস্থাপমনি জ্ন্য প্রাি 

প্রস্তাি ন্ত্রিমিিনা  ও সুপান্ত্রিশ 

গ্রহমণি জ্ন্য োন্ত্রিন্ত্রিক 

(ক) তবতভন্ন মন্ত্রণালে/তবভাগ কথয়ক 

সরকাতর ক্রে সাংক্রান্ত প্রস্তাব 

তবয়বিোর জন্য মতন্ত্রসভা কতমটির 

সভা  আয়োজে।   

(খ) মতন্ত্রসভা কতমটির  সভাে গৃহীত 

প্রময়াজ্নীয় কাগজ্পত্র: 

(১) োংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ন্ত্রিভামগি 

স্বয়াংেম্পূণ ম প্রস্তাি। 

 

প্রান্ত্রিস্থান:  োংন্ত্রিষ্ট 

তবোমূয়ল্য 
১০(দশ) 

কার্ শতদবস 

োম: খন্দকাি ইেন্ত্রিয়াক আহমমদ 

পদতব: উপসতিব 

ক্রয় ও অেমননন্ত্রিক অন্ত্রর্শাখা 

ক াে: ৯৫৭৪৫৩৮, ০১৭১৬৪৫৮৫১৪ 
ইয়মইল:  pe_sec@cabinet.gov.bd 

mailto:ca_sec@cabinet.gov.bd
mailto:ca_sec@cabinet.gov.bd
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ক্রতমক 
কসবার োম 

 
কসবা প্রদাে পদ্ধতত  প্রয়োজেী কাগজপত্র এবাং প্রাতিস্থাে 

কসবামূল্য এবাং  

পতরয়র্াধ পদ্ধতত 

কসবা  প্রদায়ের 

সমেসীমা 

দাতেত্বপ্রাি কম শকতশা 

(োম, পদতব, ক াে ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

েহায়িা প্রদান 

 

সুপাতরর্/তসদ্ধান্ত মােেীে প্রধােমন্ত্রীর 

সদে অনুয়মাদয়ের পর তা 

িাস্তিায়মনি জ্ন্য সাংতিষ্ট 

মন্ত্রণালে/তবভাগয়ক অবতহতকরণ। 

 তব:দ্র: এ োংক্রান্ত কাগজ্পত্র ও িথ্য 

সগাপনীয় সশ্রণীভুক্ত ন্ত্রির্ায় োংন্ত্রিষ্ট 

মিী/প্রন্ত্রিমিী/ন্ত্রেন্ত্রনয়ি েন্ত্রিি/ 

েন্ত্রিি/কম মকিমা ছাড়া অন্য কাউমক 

িথ্য/কাগজ্পত্র প্রদান কিা হয় না। 

মিণালয়/ন্ত্রিভাগ  

 

 

35.  

‘অথ শনেততক তবষে সাংক্রান্ত 

মতন্ত্রসভা কন্ত্রমটি’মি 

উপস্থাপমনি জ্ন্য প্রাি 

প্রস্তাি ন্ত্রিমিিনা  ও সুপান্ত্রিশ 

গ্রহমণি জ্ন্য োন্ত্রিন্ত্রিক 

েহায়িা প্রদান 

  

(ক)  ন্ত্রিন্ত্রভন্ন মন্ত্রণালে/তবভাগ কথয়ক 

প্রাি প্রস্তাব অথশনেততক তবষে সাংক্রান্ত 

মতন্ত্রসভা কতমটির তবয়বিোর জন্য  

সভা আয়োজে।  

(খ)   সভাে গৃহীত সুপাতরর্/ তসদ্ধান্ত 

মােেীে প্রধােমন্ত্ররীর সদে 

অনুয়মাদয়ের পর তা  িাস্তিায়মনি 

জ্ন্য সাংতিষ্ট মন্ত্রণালে/তবভাগয়ক 

অবতহতকরণ। 

তব:দ্র:  এ সাংক্রান্ত কাগজপত্র ও তথ্য 

কগাপেীে কেণীভুি তবধাে সাংতিষ্ট 

মন্ত্রী/প্রততমন্ত্রী/তসতেের সতিব/ 

সতিব/কম শকতশা ছাড়া অন্য কাউয়ক 

তথ্য/কাগজপত্র  প্রদাে করা হে  ো। 

প্রময়াজ্নীয় কাগজ্পত্র: 

 

 (১)   োংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ন্ত্রিভামগি 

স্বয়াংেম্পূণ ম প্রস্তাি।  

 

প্রান্ত্রিস্থান: োংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ ন্ত্রিভাগ 

 

 

 

 

    তবোমূয়ল্য 
১০(দশ) 

কার্ শতদবস 

 

োম: খন্দকাি ইেন্ত্রিয়াক আহমমদ 

পদতব: উপসতিব 

ক্রয় ও অেমননন্ত্রিক অন্ত্রর্শাখা 

ক াে: ৯৫৭৪৫৩৮ 

০১৭১৬৪৫৮৫১৪ 
ইয়মইল:  pe_sec@cabinet.gov.bd 

36. 

Rules of Business 
(কা মন্ত্রিন্ত্রর্মালা)/ 

Allocation of 

Business (কা মিান্ত্রলকা) 

োংমশার্ন  

(ক)  উমদ্যাগী মিণালয়/ন্ত্রিভাগ 

সেমক প্রস্তাি প্রান্ত্রিি পি এ োংক্রান্ত 

খেড়া প্রজ্ঞাপন মাননীয় 

প্রর্ানমিীি অনুমমাদনক্রমম 

সলন্ত্রজ্েমলটিভ ও োংেদ ন্ত্রিষয়ক 

প্রময়াজ্নীয় কাগজ্পত্র: 

(১) আন্তঃমিণালয় েভাি 

কা মন্ত্রিিিণী; 

(২) প্রশােন্ত্রনক মিণালময়ি 

দান্ত্রয়ত্বপ্রাি মিীি েম্মন্ত্রি; 

তবোমূয়ল্য 
৩০(ন্ত্রত্রশ) 

কার্ শতদবস 

নাম: সমাঃ শামছুল আলম 

পদন্ত্রি: উপেন্ত্রিি 

ন্ত্রিন্ত্রর্ অন্ত্রর্শাখা 

স ান: ৯৫৭৫৪৪৬,  ০১৭১২৯৮৩০৮৮ 

ইমমইল: rules_sec@cabinet.gov.bd 

mailto:pe_sec@cabinet.gov.bd
mailto:rules_sec
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ক্রতমক 
কসবার োম 

 
কসবা প্রদাে পদ্ধতত  প্রয়োজেী কাগজপত্র এবাং প্রাতিস্থাে 

কসবামূল্য এবাং  

পতরয়র্াধ পদ্ধতত 

কসবা  প্রদায়ের 

সমেসীমা 

দাতেত্বপ্রাি কম শকতশা 

(োম, পদতব, ক াে ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

ন্ত্রিভামগি সভটিাং গ্রহণ; 

(খ) সভটিাংকৃি প্রজ্ঞাপমন মাননীয় 

প্রর্ানমিী ও মহামান্য িাষ্ট্রপন্ত্রিি 

অনুমমাদন গ্রহণ; 

(গ) অনুমমান্ত্রদি প্রজ্ঞাপমন 

এে.আি.ও নম্বি প্রদানপূি মক 

সগমজ্মট প্রকামশি ন্ত্রনন্ত্রমত্ত পুনিায় 

সলন্ত্রজ্েমলটিভ ও োংেদ ন্ত্রিষয়ক 

ন্ত্রিভামগ সপ্রিণ; 

( ) সগমজ্মট প্রকাশ এিাং 

অিন্ত্রহিকিণ োংন্ত্রিষ্টমদি  

 

(৩) ন্ত্রিদ্যমান ও প্রস্তান্ত্রিি 

কা মিান্ত্রলকাি তুলনামূলক 

ন্ত্রিিিণী; এিাং 

(৪) প্রশােন্ত্রনক উন্নয়ন োংক্রান্ত 

েন্ত্রিি কন্ত্রমটিি সুপান্ত্রিশ। 

 

প্রান্ত্রিস্থান: োংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ 

ন্ত্রিভাগ 

37.  
মিণালয়/ন্ত্রিভাগ 

গঠন/পুন:গ মঠন  

(ক)  উমদ্যাগী মিণালয়/ন্ত্রিভাগ 

সেমক প্রস্তাি প্রান্ত্রিি পি এ োংক্রান্ত 

খেড়া প্রজ্ঞাপন মাননীয় 

প্রর্ানমিীি অনুমমাদনক্রমম 

সলন্ত্রজ্েমলটিভ ও োংেদ ন্ত্রিষয়ক 

ন্ত্রিভামগি সভটিাং গ্রহণ; 

(খ) সভটিাংকৃি প্রজ্ঞাপমন মাননীয় 

প্রর্ানমিী ও মহামান্য িাষ্ট্রপন্ত্রিি 

অনুমমাদন গ্রহণ; 

(গ) অনুমমান্ত্রদি প্রজ্ঞাপমন 

এে.আি.ও নম্বি প্রদানপূি মক 

সগমজ্মট প্রকামশি ন্ত্রনন্ত্রমত্ত পুনিায় 

সলন্ত্রজ্েমলটিভ ও োংেদ ন্ত্রিষয়ক 

ন্ত্রিভামগ সপ্রিণ; 

প্রময়াজ্নীয় কাগজ্পত্র: 

(১) মাননীয় প্রর্ানমিীি অনুশােন; 

(২) আন্তঃমিণালয়   েভাি    

     কা মন্ত্রিিিণী; 

(৩) োাংগঠন্ত্রনক কাঠামমা ও 

প্রস্তান্ত্রিি জ্নিমলি ন্ত্রিষময় 

জ্নপ্রশােন মিণালয় ও অেম 

ন্ত্রিভামগি েম্মন্ত্রি পত্র; এিাং 

(৪) প্রশােন্ত্রনক  উন্নয়ন োংক্রান্ত 

েন্ত্রিি কন্ত্রমটিি সুপান্ত্রিশ।  

 

প্রান্ত্রিস্থান:  োংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ 

ন্ত্রিভাগ 

তবোমূয়ল্য 
৩০(ন্ত্রত্রশ) 

কার্ শতদবস 

 

নাম: জ্নাি সমাঃ শামছুল আলম 

পদন্ত্রি: উপেন্ত্রিি 

ন্ত্রিন্ত্রর্ অন্ত্রর্শাখা 

স ান: ৯৫৭৫৪৪৬ 

 ০১৭১২৯৮৩০৮৮ 

ইমমইল: rules_sec@cabinet.gov.bd 
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ক্রতমক 
কসবার োম 

 
কসবা প্রদাে পদ্ধতত  প্রয়োজেী কাগজপত্র এবাং প্রাতিস্থাে 

কসবামূল্য এবাং  

পতরয়র্াধ পদ্ধতত 

কসবা  প্রদায়ের 

সমেসীমা 

দাতেত্বপ্রাি কম শকতশা 

(োম, পদতব, ক াে ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

( ) সগমজ্মট প্রকাশ এিাং 

অিন্ত্রহিকিণ োংন্ত্রিষ্টমদি   

38. 
মিণালয়/ন্ত্রিভামগি নাম 

পন্ত্রিিিমন  

(ক)  উমদ্যাগী মিণালয়/ন্ত্রিভাগ 

সেমক প্রস্তাি প্রান্ত্রিি পি এ োংক্রান্ত 

খেড়া প্রজ্ঞাপন মাননীয় 

প্রর্ানমিীি অনুমমাদনক্রমম 

সলন্ত্রজ্েমলটিভ ও োংেদ ন্ত্রিষয়ক 

ন্ত্রিভামগি সভটিাং গ্রহণ; 

(খ) সভটিাংকৃি প্রজ্ঞাপমন মাননীয় 

প্রর্ানমিী ও মহামান্য িাষ্ট্রপন্ত্রিি 

অনুমমাদন গ্রহণ; 

(গ) অনুমমান্ত্রদি প্রজ্ঞাপমন 

এে.আি.ও নম্বি প্রদানপূি মক 

সগমজ্মট প্রকামশি ন্ত্রনন্ত্রমত্ত পুনিায় 

সলন্ত্রজ্েমলটিভ ও োংেদ ন্ত্রিষয়ক 

ন্ত্রিভামগ সপ্রিণ; 

( ) সগমজ্মট প্রকাশ এিাং 

অিন্ত্রহিকিণ োংন্ত্রিষ্টমদি 

প্রময়াজ্নীয় কাগজ্পত্র: 

 

(১) আন্তঃমিণালয় েভাি 

কা মন্ত্রিিিণী; 

(২) প্রশােন্ত্রনক মিণালময়ি 

দান্ত্রয়ত্বপ্রাি মিীি েম্মন্ত্রি পত্র; এিাং 

(৩) প্রশােন্ত্রনক  উন্নয়ন োংক্রান্ত 

েন্ত্রিি কন্ত্রমটিি সুপান্ত্রিশ। 

প্রান্ত্রিস্থান:  োংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ ন্ত্রিভাগ 

 

 

      তবোমূয়ল্য 
৩০(ন্ত্রত্রশ) 

কার্ শতদবস 

 

নাম: জ্নাি সমাঃ শামছুল আলম 

পদন্ত্রি: উপেন্ত্রিি 

ন্ত্রিন্ত্রর্ অন্ত্রর্শাখা 

স ান: ৯৫৭৫৪৪৬ 

 ০১৭১২৯৮৩০৮৮ 

ইমমইল: rules_sec@cabinet.gov.bd 

39.  

 

মন্ত্রী, প্রততমন্ত্রী ও 

উপমতন্ত্রগয়ের িাতহদার 

তভতত্তয়ত ভ্রমণ ব্যে খামি 

অথ শ পুনঃ িিাদ্দ কিণ।  

 

মন্ত্রণালে/তবভাগসমূহ কথয়ক প্রাি 

প্রস্তাব পিীোমন্ত  ো ে পাওয়া 

সগমল  উর্ধ্শতে কর্তশপয়ক্ষর  

অনুয়মাদে সায়পয়ক্ষ  সরকাতর 

আয়দর্ জাতর।  

 

মতন্ত্রপতরষদ তবভায়গর ২৩ কসয়েম্বর  

২০১৮ িান্ত্রিমখি 

০৪.০০.০০০০.৪২২.৪৮.০১০.১৮.১৬৪ 

োংখ্যক পন্ত্রিপত্র সমািামিক ন্ত্রনম্নিন্ত্রণ মি 

কাগজ্পত্রেহ োংন্ত্রিষ্ট মন্ত্রণালে/তবভায়গর 

প্রস্তাব: 

(ক)  অথ শ-বছয়রর শুরুয়ত মতন্ত্রপতরষদ 

তবভাগ কথয়ক মােেীে 

মন্ত্রী/প্রততমন্ত্রী/উপমতন্ত্রগয়ণর ভ্রমণ ব্যে 

তেব শায়হর জন্য ‘ভ্রমণ          ব্যে’ খায়ত 

 

 

 

মূল্য প্রয়র্াজয েে। 

 

 

 

 

সয়ব শাচ্চ ০৫ 

কা মন্ত্রদিে 

 

নাম: মাহমুদ ইিমন কামেম 

উপসতিব 

মতন্ত্রয়সবা অতধর্াখা  

স ান: ৯৫৬০১২৬ 

 ০১৭২০০৭২২৫৬ 

E-mail : mss_sec@cabinet.gov.bd 

mailto:rules_sec
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ক্রতমক 
কসবার োম 

 
কসবা প্রদাে পদ্ধতত  প্রয়োজেী কাগজপত্র এবাং প্রাতিস্থাে 

কসবামূল্য এবাং  

পতরয়র্াধ পদ্ধতত 

কসবা  প্রদায়ের 

সমেসীমা 

দাতেত্বপ্রাি কম শকতশা 

(োম, পদতব, ক াে ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

সাংতিষ্ট মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দকৃত অথ শ  

এবাং ব্যতেত ও অব্যতেত অয়থ শর ব্যে 

তববরণী; 

(গ)   ববয়দতর্ক ভ্রময়ণর কক্ষয়ত্র মােেীে 

প্রধােমন্ত্রী কর্তশক অনুয়মাতদত সার-

সাংয়ক্ষয়পর কতপ; 

(ঘ)  প্রস্তাতবত ভ্রময়ণর কক্ষয়ত্র মতন্ত্রপতরষদ 

তবভায়গর বায়জয়ের আওতাধীে সাংতিষ্ট 

‘ভ্রমণ ব্যে’ খাত কথয়ক কী পতরমাণ অয়থ শর 

প্রয়োজে, তার সম্ভাব্য তহসাব/তববরণী; 

(ঙ)  ববয়দতর্ক ভ্রময়ণর বয়কো তবল হয়ল 

সাংতিষ্ট ব্যে তববরণী (ভ্রমণ পূয়ব শই সম্পন্ন 

হয়ল) । 

প্রান্ত্রিস্থান:  

িন্ত্রণ মি পন্ত্রিপত্র: মতন্ত্রয়সবা অতধর্াখা, 

মতন্ত্রপতরষদ তবভাগ  এিাং এ ন্ত্রিভামগি 

ওময়িোইট 

(w.w.w.cabinet.gov.bd) 
অন্যান্য কাগজ্পত্র:  োংন্ত্রিষ্ট 

মিণালয়/ন্ত্রিভাগ 

40.  

 

মন্ত্রী, প্রততমন্ত্রী ও 

উপমতন্ত্রগয়ণর তিতকৎসা তবল 

পরীক্ষাতেরীক্ষা পূব শক 

সাংতিষ্ট বায়জে কথয়ক 

মঞ্জুরী প্রদাে 

 

মন্ত্রণালে/তবভাগসমূহ কথয়ক প্রাি 

প্রস্তাব পিীোমন্ত  ো ে পাওয়া 

সগমল  উর্ধ্শতে কর্তশপয়ক্ষর  

অনুয়মাদে সায়পয়ক্ষ  সরকাতর 

আয়দর্ জাতর।  

 

মতন্ত্রপতরষদ তবভায়গর ৯ আগস্ট ২০১৮ 

িান্ত্রিমখি 

০৪.০০.০০০০.৪২২.৪৮.০১৪.১৬.১৪৩ 

োংখ্যক পন্ত্রিপত্র সমািামিক ন্ত্রনম্নিন্ত্রণ মি 

কাগজ্পত্রেহ োংন্ত্রিষ্ট মন্ত্রণালে/তবভায়গর 

প্রস্তাব: 

(১)  ন্ত্রিন্ত্রকৎেমকি ব্যিস্থাপত্র; 

(২) ন্ত্রিন্ত্রকৎোি ব্যয় ন্ত্রিিিণী 

(৩)   ন্ত্রিন্ত্রকৎো ব্যয় োংক্রান্ত মূল 

ন্ত্রিল/ভাউিাি (ন্ত্রেন্ত্রভল োজ্মন কর্তমক 

ন্ত্রিল/ভাউিাি প্রন্ত্রিস্বােন্ত্রিি হমি হমি); 

 

 

 

 

মূল্য প্রয়র্াজয েে। 

 

 

 

 

 

 

 

পত্র প্রাতির পর 

সয়ব শাচ্চ ০৭ 

কার্ শতদবস 

 

 

নাম: মাহমুদ ইিমন কামেম 

উপসতিব 

মতন্ত্রয়সবা অতধর্াখা  

স ান: ৯৫৬০১২৬ 

 ০১৭২০০৭২২৫৬ 

E-mail : mss_sec@cabinet.gov.bd 
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ক্রতমক 
কসবার োম 

 
কসবা প্রদাে পদ্ধতত  প্রয়োজেী কাগজপত্র এবাং প্রাতিস্থাে 

কসবামূল্য এবাং  

পতরয়র্াধ পদ্ধতত 

কসবা  প্রদায়ের 

সমেসীমা 

দাতেত্বপ্রাি কম শকতশা 

(োম, পদতব, ক াে ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

(৪)    The Special Medical 

Attendance Rules, 1950-এি 
Rule 6(2) অনুোমি Authorised 

Medical Attendant-এি পিামশম 

গ্রহণ োংক্রান্ত িথ্য/প্রিযয়ন পত্র;                    

(Authorised Medical 

Attendant-এি পিামশম গ্রহণ কিা না 

হমল োংন্ত্রিষ্ট মাননীয় 

মিী/প্রন্ত্রিমিী/উপমিী কর্তমক স্বােন্ত্রিি 

প্রিযয়নপত্র প্রদান কিমি হমি); 

(৫)  ন্ত্রিমদমশ ন্ত্রিন্ত্রকৎো গ্রহমণি সেমত্র 

মাননীয় প্রর্ানমিী কর্তমক অনুমমান্ত্রদি 

োিোংমেমপি েিযান্ত্রয়ি কন্ত্রপ;  

(৬)    বিমদন্ত্রশক মুদ্রায় ন্ত্রিন্ত্রকৎো ন্ত্রিল 

প্রদান কিা হমল িান্ত্রিখ অনু ায়ী বিমদন্ত্রশক 

মুদ্রাি Bank Conversion Rate-এি 

প্রমাণপত্র; 

প্রান্ত্রিস্থান:  

িন্ত্রণ মি পন্ত্রিপত্র: মতন্ত্রয়সবা অতধর্াখা, 

মতন্ত্রপতরষদ তবভাগ এিাং এ ন্ত্রিভামগি 

ওময়িোইট 

(w.w.w.cabinet.gov.bd) 
অন্যান্য কাগজ্পত্র:  োংন্ত্রিষ্ট 

মিণালয়/ন্ত্রিভাগ 

41.  

 

মন্ত্রী, প্রততমন্ত্রী ও 

উপমতন্ত্রগয়ণর সরকাতর 

বাসস্থায়ে আসবাবপত্র ও 

অন্যান্য সাজ সরঞ্জাম 

সরবরাহ, কবসরকাতর  

 

মন্ত্রণালে/তবভাগসমূহ কথয়ক প্রাি 

প্রস্তাব পিীোমন্ত  ো ে পাওয়া 

সগমল  উর্ধ্শতে কর্তশপয়ক্ষর  

অনুয়মাদে সায়পয়ক্ষ  সরকাতর 

আয়দর্ জাতর।  

 

(ক) েিকান্ত্রি িােভিমনি 

আেিািপত্র েিিিামহি লমেয 

প্রাক্কন্ত্রলি ব্যয় ন্ত্রিিিণীেহ গৃহায়ন 

ও গণপূিম মিণালময়ি প্রস্তাব। 

 

 

 

 

 

মূল্য প্রয়র্াজয েে।  

 

 

 

 

পত্র প্রাতির পর 

সয়ব শাচ্চ ০২ 

কার্ শতদবস 

নাম: মাহমুদ ইিমন কামেম 

উপসতিব 

মতন্ত্রয়সবা অতধর্াখা  

স ান: ৯৫৬০১২৬ 

 ০১৭২০০৭২২৫৬ 

E-mail : mss_sec@cabinet.gov.bd 
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ক্রতমক 
কসবার োম 

 
কসবা প্রদাে পদ্ধতত  প্রয়োজেী কাগজপত্র এবাং প্রাতিস্থাে 

কসবামূল্য এবাং  

পতরয়র্াধ পদ্ধতত 

কসবা  প্রদায়ের 

সমেসীমা 

দাতেত্বপ্রাি কম শকতশা 

(োম, পদতব, ক াে ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

বাসস্থাে রক্ষণায়বক্ষে ও 

কবসরকাতর বাসস্থায়ে 

অস্থােী প্রহরী কক্ষ 

তেমশায়ণর বায়জে বরাদ্দ 

প্রদাে। 

 (খ) কবসরকাতর  বাসস্থাে 

রক্ষণায়বক্ষে ও কবসরকাতর 

বাসস্থায়েি অস্থােী প্রহরী কক্ষ 

তেমশায়ণর লমেয োংন্ত্রিষ্ট 

মিণালয়/ন্ত্রিভামগি প্রস্তাব। 

প্রান্ত্রিস্থান:  

োংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ন্ত্রিভাগ 

 

 

42.  

মন্ত্রী, প্রততমন্ত্রী ও 

উপমতন্ত্রগয়ণর কবসরকাতর 

বাসস্থায়ের পাতে, গ্যাস ও 

তবদ্যযৎ তবল পতরয়র্ায়ধর 

লয়ক্ষয অথশ বরাদ্দকরণ। 

মন্ত্রণালে/তবভাগসমূহ কথয়ক প্রাি 

প্রস্তাব পিীোমন্ত  ো ে পাওয়া 

সগমল  উর্ধ্শতে কর্তশপয়ক্ষর  

অনুয়মাদে সায়পয়ক্ষ  সরকাতর 

আয়দর্ জাতর।  

 

ন্ত্রনম্নিন্ত্রণ মি কাগজ্পত্রেহ োংন্ত্রিষ্ট 

মন্ত্রণালে/তবভায়গর প্রস্তাব: 

(ক) তবল তববরণী (কয়েক মায়সর 

তবতভন্ন ইউটিতলটি তবল একয়ত্র 

পতরয়র্ায়ধর প্রস্তাব থাকয়ল মাস, 

োকার পতরমাণ সাংবতলত তবল 

তববরণী সাংযুি করয়ত হয়ব।) 

(খ) তবল/ভাউিার। 

প্রান্ত্রিস্থান:  

োংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ন্ত্রিভাগ 

 

 

 

 

 

 

মূল্য প্রয়র্াজয েে।  

 

 

 

 

 

 

 

পত্র প্রাতির পর 

সয়ব শাচ্চ ০২ 

কার্ শতদবস 

 

 

 

 

নাম: মাহমুদ ইিমন কামেম 

উপসতিব 

মতন্ত্রয়সবা অতধর্াখা  

স ান: ৯৫৬০১২৬ 

 ০১৭২০০৭২২৫৬ 

E-mail : mss_sec@cabinet.gov.bd 

43.  

 

মতন্ত্রসভা-ববঠক ও  

মতন্ত্রসভা কতমটির তবতভন্ন 

সভার আপ্যােে সাংক্রান্ত 

বায়জে প্রণেে ও ব্যে 

তেব শাহ। 

 

সাংতিষ্ট র্াখা/অতধর্াখা কথয়ক প্রাি 

প্রস্তাব পিীোমন্ত  ো ে পাওয়া 

সগমল   উর্ধ্শতে কর্তশপয়ক্ষর  

অনুয়মাদে সায়পয়ক্ষ  সরকাতর 

আয়দর্ জাতর।  

 

 ন্ত্রনম্নিন্ত্রণ মি কাগজ্পত্রেহ োংন্ত্রিষ্ট 

র্াখা/অতধর্াখার প্রস্তাব: 

(ক) তবল তববরণী  

(খ) তবল/ভাউিার। 

প্রান্ত্রিস্থান:  

োংন্ত্রিষ্ট র্াখা/অতধর্াখা 

 

 

 

 

মূল্য প্রয়র্াজয েে। 

 

 

 

 

 

 

পত্রপ্রাতির পর 

সয়ব শাচ্চ ০২ 

কার্ শতদবস 

 

নাম: মাহমুদ ইিমন কামেম 

উপসতিব 

মতন্ত্রয়সবা অতধর্াখা  

স ান: ৯৫৬০১২৬ 

 ০১৭২০০৭২২৫৬ 

E-mail : mss_sec@cabinet.gov.bd 
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ক্রতমক 
কসবার োম 

 
কসবা প্রদাে পদ্ধতত  প্রয়োজেী কাগজপত্র এবাং প্রাতিস্থাে 

কসবামূল্য এবাং  

পতরয়র্াধ পদ্ধতত 

কসবা  প্রদায়ের 

সমেসীমা 

দাতেত্বপ্রাি কম শকতশা 

(োম, পদতব, ক াে ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

44.  

ন্ত্রিন্ত্রভন্ন মিণালয়/ন্ত্রিভাগ 

সেমক কন্ত্রমটি গঠমন মাঠ 

প্রশােমনি কমমকিমা-সক 

অন্তভুমক্তকিমণ েম্মন্ত্রি প্রদান 

 

প্রস্তাি প্রান্ত্রিি পি ঊর্ধ্মিন 

কর্তমপমেি অনুমমাদন োমপমে 

অন্ত্র ে স্মািমকি মাধ্যমম অিন্ত্রহি 

কিণ। 

প্রময়াজ্নীয় কাগজ্পত্র: 

 (১) প্রস্তান্ত্রিি কন্ত্রমটিি রূপমিখা 

এিাং োংন্ত্রিষ্ট অন্যান্য কাগজ্পত্র 

প্রান্ত্রিস্থান: োংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ন্ত্রিভাগ 
তবোমূয়ল্য 

০৩(ন্ত্রিন) 

কার্ শতদবস 

 নাম: কমা: র্া াোত মাহবুব কিৌধুরী 

পদন্ত্রি: উপেন্ত্রিি 

মাঠ প্রর্াসে সাংয়র্াগ অতধর্াখা 

স ান: ৯৫৭৫৪৪৭ 

০১৭১১৪২৭৭৬৯ 

ইমমইল: dfal_sec@cabinet.gov.bd 

45.  

সেন্ত্রমনাি, কন ামিি, 

েমম্মলন ও উৎেি 

আময়াজ্ন। 

কর্তমপমেি অনুমমাদন 

োমপমে সেন্ত্রমনাি, কন ামিি, 

েমম্মলন ও উৎেি আময়াজ্ন 

োংক্রান্ত কা মািন্ত্রল: 

১। আমিণপত্র মুদ্রণ; 

২। অন্ত্রিন্ত্রে আপ্যায়ন; 

৩। ব্যানাি/ স স্টুন দ্বািা েন্ত্রিি 

কিণ; 

৪। অন্যান্য লন্ত্রজ্ন্ত্রস্টক েিিিাহ।  

প্রময়াজ্নীয় কাগজ্পত্র: 

১। োদা কাগমজ্ িান্ত্রহদাপত্র 

২। কর্তমপমেি অনুমমান্ত্রদি 

আমিণপমত্রি খেড়া 

 ৩। অন্ত্রিন্ত্রে িান্ত্রলকা 

 

 

তবোমূয়ল্য 

 

 ০৭ কা মন্ত্রদিে 

নাম: সমাহাম্মদ ন্ত্রমজ্ানুি িহমান 

পদন্ত্রি: উপেন্ত্রিি 

োর্ািণ সেিা অন্ত্রর্শাখা 

স ান: ৯৫১১০৩৮, ০১৭১২৫৬১২৮৬ 

ইমমইল: cs_sec@cabinet.gov.bd 

46.  

মুদ্রণ ও প্রকাশনা োংক্রান্ত 

কাজ্ 

কমমকিমা/শাখা/ অন্ত্রর্শাখা সেমক 

প্রাি িান্ত্রহদাপমত্রি সপ্রন্ত্রেমি 

কর্তমপমেি অনুমমাদন োমপমে 

মুদ্রণ ও প্রকাশনা োংক্রান্ত কাজ্ 

েম্পাদন 

প্রময়াজ্নীয় কাগজ্পত্র: 

১। কর্তমপমেি অনুমমান্ত্রদি 

খেড়ােহ িান্ত্রহদাপত্র তবোমূয়ল্য ১৫ কা মন্ত্রদিে 

নাম: সমাহাম্মদ ন্ত্রমজ্ানুি িহমান 

পদন্ত্রি: উপেন্ত্রিি 

োর্ািণ সেিা অন্ত্রর্শাখা 

স ান: ৯৫১১০৩৮, ০১৭১২৫৬১২৮৬ 

ইমমইল: cs_sec@cabinet.gov.bd 

47.  

ই-গভমন মি এিাং ই-সেিা 

েম্প্রোিমণি সেমত্র েহায়ক 

পন্ত্রিমিশ বিন্ত্রিি লমেয 

প্রময়াজ্নীয় 

নীন্ত্রিমালা/োংমশার্ন এিাং 

ন্ত্রিন্ত্রভন্ন মিণালয়/ন্ত্রিভাগ ও 

ন্ত্রিন্ত্রভন্ন 

মিণালয়/ন্ত্রিভাগ/দিি/োংস্থা/মাঠ 

প মাময়ি অন্ত্র েমূমহ ই-গভমন মি 

এিাং ই-সেিা েম্প্রোিমণি সেমত্র 

নীন্ত্রিমালা/প্রজ্ঞাপন এিাং 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভামগ সপ্রন্ত্রিি 

প্রময়াজ্নীয় কাগজ্পত্র: 

োংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ন্ত্রিভাগ/দিি 

োংস্থা কর্তমক ন্ত্রনর্ মান্ত্রিি ন্ত্রিষময় 

িান্ত্রহি েহায়িা েম্বন্ত্রলি পত্র/ই-

সমইল অেিা সটন্ত্রলম ান্ত্রনক িািমা। 

এ োংক্রান্ত ন্ত্রিন্ত্রর্-ন্ত্রির্ান।   

ন্ত্রিনামূমল্য ০৭ (োি) 

কা মন্ত্রদিে 

নাম: ি. উন্ত্রমম ন্ত্রিনমি োলাম 

উপেন্ত্রিি 

ই-গভমন মি-২ অন্ত্রর্শাখা 

স ান: ৪৭১১৯৪৯৭ 

সমািাইল: ০১৭৩৫৯৯৪০৩৬ 

ই-সমইল: eg_sec2@cabinet.gov.bd 

mailto:dfal_sec@cabinet.gov.bd
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ক্রতমক 
কসবার োম 

 
কসবা প্রদাে পদ্ধতত  প্রয়োজেী কাগজপত্র এবাং প্রাতিস্থাে 

কসবামূল্য এবাং  

পতরয়র্াধ পদ্ধতত 

কসবা  প্রদায়ের 

সমেসীমা 

দাতেত্বপ্রাি কম শকতশা 

(োম, পদতব, ক াে ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

আওিার্ীন দিিেমূহ 

কর্তমক গৃহীি এিদ োংক্রান্ত 

উমদ্যাগেমূমহি েমন্বয়  

িান্ত্রহদাি সপ্রন্ত্রেমি প্রময়াজ্নীয় ন্ত্রদক 

ন্ত্রনমদ মশনা প্রদান।  

48.  

ভূন্ত্রম সেিা োংক্রান্ত ন্ত্রিন্ত্রভন্ন 

উমদ্যাগেমূমহি েমন্বয় 

োর্ন 

ন্ত্রিন্ত্রভন্ন 

মিণালয়/ন্ত্রিভাগ/দিি/োংস্থা/মাঠ 

প মাময়ি অন্ত্র েমূমহ ভূন্ত্রম সেিা 

েহন্ত্রজ্কিমণি লমেয প্রময়াজ্নীয় 

ন্ত্রদক ন্ত্রনমদ মশনা প্রদান। 

প্রময়াজ্নীয় কাগজ্পত্র: 

োংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ন্ত্রিভাগ/দিি 

োংস্থা কর্তমক ন্ত্রনর্ মান্ত্রিি ন্ত্রিষময় 

িান্ত্রহি েহায়িা েম্বন্ত্রলি পত্র/ই-

সমইল অেিা সটন্ত্রলম ান্ত্রনক িািমা। 

এ োংক্রান্ত ন্ত্রিন্ত্রর্-ন্ত্রির্ান।   

ন্ত্রিনামূমল্য ০৭ (োি) 

কা মন্ত্রদিে 

নাম: কতৌতহদ্যল ইসলাম 

উপেন্ত্রিি 

ই-গভমন মি-১ অন্ত্রর্শাখা 

স ান: ৯৫৮৮৩৯৫ 

সমািাইল: ০১৭৪৪৩৬৮২৪৫ 

ই-সমইল: eg_sec1@cabinet.gov.bd  

49.  

ই-সেিা োংক্রান্ত েকল 

আইন, নীন্ত্রি, গাইিলাইনে 

(জ্ািীয় িথ্য িািায়ন, 

সেিা পদ্ধন্ত্রি েহন্ত্রজ্কিণ, ই-

সকাট ম ইিযান্ত্রদ) ও 

আদশমমান (স্টযাণ্ডািম) 

প্রণয়মন েমন্বয় োর্ন 

ন্ত্রিন্ত্রভন্ন 

মিণালয়/ন্ত্রিভাগ/দিি/োংস্থা/মাঠ 

প মাময়ি অন্ত্র েমূমহ ই-সেিা 

োংক্রান্ত েকল আইন, নীন্ত্রি, 

গাইিলাইনে ও আদশমমান প্রণয়মন 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভামগ সপ্রন্ত্রিি 

িান্ত্রহদাি পন্ত্রিমপ্রন্ত্রেমি প্রময়াজ্নীয় 

ন্ত্রদক ন্ত্রনমদ মশনা প্রদান। 

প্রময়াজ্নীয় কাগজ্পত্র: 

োংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ন্ত্রিভাগ/দিি 

োংস্থা কর্তমক ন্ত্রনর্ মান্ত্রিি ন্ত্রিষময় 

িান্ত্রহি েহায়িা েম্বন্ত্রলি পত্র/ই-

সমইল অেিা সটন্ত্রলম ান্ত্রনক িািমা। 

এ োংক্রান্ত ন্ত্রিন্ত্রর্-ন্ত্রির্ান।   

ন্ত্রিনামূমল্য ০৭ (োি) 

কা মন্ত্রদিে 

নাম: কতৌতহদ্যল ইসলাম 

উপেন্ত্রিি 

ই-গভমন মি-১ অন্ত্রর্শাখা 

স ান: ৯৫৮৮৩৯৫ 

সমািাইল: ০১৭৪৪৩৬৮২৪৫ 

ই-সমইল: eg_sec1@cabinet.gov.bd  
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২.৩) অভযন্তরীণ কসবা 

ক্রতমক 
কসবার োম 

 
কসবা প্রদাে পদ্ধতত 

প্রয়োজেীে কাগজপত্র 

এবাং প্রাতিস্থাে 

কসবামূল্য এবাং  

পতরয়র্াধ পদ্ধতত 

কসবা প্রদায়ের 

সমেসীমা 

দাতেত্বপ্রাি কম শকতশা 

(োম, পদতব, ক াে ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

1.  

প্রকমেি িামজ্ট িিাদ্দ ন্ত্রিভাজ্ন, 

অে ম িিাদ্দ ও ছাড়কিণ 

   প্রকমেি  অেম িিাদ্দ ও 

ছাড়কিমণি েিকান্ত্রি 

আমদশ জ্ান্ত্রি   

প্রময়াজ্নীয় কাগজ্পত্র: 

 ১. োংলগ্নী- ৪, ৫, ৩০ 

এিাং ৪৫ পূিণপূি মক  ো ে 

কর্তমপমেি স্বােি; 

২. উন্নয়ন প্রকেেমূমহি 

অেম অিমুন্ত্রক্ত ও ব্যিহাি 

ন্ত্রনমদ মন্ত্রশকা, ২০১৮। 

প্রান্ত্রিস্থান: 

(অেম ন্ত্রিভামগি ওময়িোইট 

www.mofa.gov.bd 

োংলগ্নী-২০) 

ন্ত্রিনামূমল্য 

  

৫ কা মন্ত্রদিে নাম: মুন্না িাণী ন্ত্রিশ্বাে 

পদন্ত্রি: ন্ত্রেন্ত্রনয়ি েহকািী প্রর্ান 

প্রকে শাখা 

স ান: ৯৫৭১০৪০  

০১৭১৬৪০২৪০৯ 

ইমমইল: pro_sec@cabinet.gov.bd  

 

2.  

 

 

 

 

 

অতজশত ছুটি মঞ্জুর (৩ মাস পর্ শন্ত)  

(ক) আয়বদে পাওোর পর   

উপযুি কর্তশপয়ক্ষর 

(প্রর্াসতেক ও  আতথশক 

েমতা অনুর্ােী)    অনুয়মাদে 

সায়পয়ক্ষ সরকাতর আয়দর্ 

জাতর।   

প্রময়াজ্নীয় কাগজ্পত্র: 

 (১) সাদা কাগয়জ 

আয়বদেপত্র; 

(২) তেধ শাতরত  রয়ম 

(বাাংলায়দর্  রম েম্বর-

২৩৯৫) প্রধাে তহসাব রক্ষণ 

কমশকতশা কর্তশক প্রদত্ত ছুটি 

প্রাপ্যতার প্রততয়বদে 

(য়গয়জয়েি কমশকতশায়দর 

সেকত্র); এবাং 

(৩) তহসাব রক্ষণ কমশকতশা, 

মতন্ত্রপতরষদ তবভাগ কর্তশক 

প্রদত্ত ছুটি প্রাপ্যতার 

প্রতযেেপত্র (েে কগয়জয়েি 

কমশিারীয়দরয়ক্ষয়ত্র),  

প্রাতিস্থাে: তহসাব রক্ষণ 

কমশকতশার কার্ শালে। 

 

 

 

তবোমূয়ল্য 

 

 

 

     

 

 

 

 

  

 

০৩(ন্ত্রিন) 

কার্ শতদবস 

োম: মুহাম্মদ লুৎ র রহমাে 

পদতব:  উপসতিব 

সাংস্থাপে অতধর্াখা 

ক াে: ৯৫১৪৯৯৫  

০১৭১৬৬৬৯৮৫৭ 

ইয়মইল: establishment_sec@cabinet.gov.bd 

http://www.mofa.gov.bd/
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
mailto:establishment_sec@cabinet.gov.bd
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ক্রতমক 
কসবার োম 

 
কসবা প্রদাে পদ্ধতত 

প্রয়োজেীে কাগজপত্র 

এবাং প্রাতিস্থাে 

কসবামূল্য এবাং  

পতরয়র্াধ পদ্ধতত 

কসবা প্রদায়ের 

সমেসীমা 

দাতেত্বপ্রাি কম শকতশা 

(োম, পদতব, ক াে ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

3.  

 

 

 

অতজশত ছুটি মঞ্জুর 

(িন্ত্রহঃবাাংলায়দর্) (৩ মাস 

পর্ শন্ত) 

 

 

(ক) আয়বদে পাওোর পর 

উপযুি কর্তশপয়ক্ষর 

অনুয়মাদে সায়পয়ক্ষ 

সরকাতর আয়দর্ জাতর। 

   

প্রময়াজ্নীয় কাগজ্পত্র: 

 

(১ ) সাদা কাগয়জ 

আয়বদেপত্র 

 

(২) তেধ শাতরত  রয়ম 

(বাাংলায়দর্  রম েম্বর-

২৩৯৫) প্রধাে তহসাব 

রক্ষণ কমশকতশা কর্তশক 

প্রদত্ত ছুটি প্রাপ্যতার 

প্রততয়বদে (য়গয়জয়েি 

কমশকতশায়দর কক্ষয়ত্র); 

এবাং  

 

(৩) তহসাব রক্ষণ 

কমশকতশা, মতন্ত্রপতরষদ 

তবভাগ কর্তশক প্রদত্ত ছুটি 

প্রাপ্যতার প্রতযেেপত্র 

(েে কগয়জয়েি 

কমশিারীয়দর কক্ষয়ত্র)। 

 প্রাতিস্থাে: (ক) তহসাব 

রক্ষণ কমশকতশার 

কার্ শালে। 

 

তবোমূয়ল্য 

 

 

০৩(ন্ত্রিন) 

কার্ শতদবস 

োম: মুহাম্মদ লুৎ র রহমাে 

পদতব:  উপসতিব 

সাংস্থাপে অতধর্াখা 

ক াে: ৯৫১৪৯৯৫  

০১৭১৬৬৬৯৮৫৭ 

ইয়মইল: establishment_sec@cabinet.gov.bd 

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
mailto:establishment_sec@cabinet.gov.bd
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ক্রতমক 
কসবার োম 

 
কসবা প্রদাে পদ্ধতত 

প্রয়োজেীে কাগজপত্র 

এবাং প্রাতিস্থাে 

কসবামূল্য এবাং  

পতরয়র্াধ পদ্ধতত 

কসবা প্রদায়ের 

সমেসীমা 

দাতেত্বপ্রাি কম শকতশা 

(োম, পদতব, ক াে ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

োতন্ত ও তবয়োদে ছুটি মঞ্জুর 

 

 

 

 

 

(ক) আয়বদে পাওোর পর 

উপযুি কর্তশপয়ক্ষর 

অনুয়মাদে সায়পয়ক্ষ   

সরকাতর আয়দর্ জাতর । 

প্রময়াজ্নীয় কাগজ্পত্র: 

(১)  সাদা কাগয়জ 

আয়বদেপত্র 

 

(২)  তেধ শাতরত  রয়ম 

(বাাংলায়দর্  রম েম্বর-

২৩৯৫) প্রধাে তহসাব 

রক্ষণ কমশকতশা কর্তশক 

প্রদত্ত ছুটি প্রাপ্যতার 

প্রততয়বদে (য়গয়জয়েি 

কমশকতশায়দর কক্ষয়ত্র); 

এবাং  

 (৩)  তহসাবরক্ষণ 

কমশকতশা, মতন্ত্রপতরষদ 

তবভাগ কর্তশক প্রদত্ত 

মূলয়বতয়ের প্রতযেেপত্র 

(েে-কগয়জয়েি 

কমশিারীয়দর কক্ষয়ত্র) 

প্রাতিস্থাে: তহসাব রক্ষণ 

কমশকতশার কার্ শালে। 

 

 

 

তবোমূয়ল্য 

 

 

 

০৩(ন্ত্রিন) 

কার্ শতদবস 

 

 

 

োম: মুহাম্মদ লুৎ র রহমাে 

পদতব:  উপসতিব 

সাংস্থাপে অতধর্াখা 

ক াে: ৯৫১৪৯৯৫  

০১৭১৬৬৬৯৮৫৭ 

ইয়মইল: establishment_sec@cabinet.gov.bd 

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
mailto:establishment_sec@cabinet.gov.bd
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ক্রতমক 
কসবার োম 

 
কসবা প্রদাে পদ্ধতত 

প্রয়োজেীে কাগজপত্র 

এবাং প্রাতিস্থাে 

কসবামূল্য এবাং  

পতরয়র্াধ পদ্ধতত 

কসবা প্রদায়ের 

সমেসীমা 

দাতেত্বপ্রাি কম শকতশা 

(োম, পদতব, ক াে ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

5.  
সাধারণ ভতবষ্য তহতবল হয়ত 

অতগ্রম মঞ্জুতর প্রদাে 

(ক) আয়বদে পাওোর পর   

উপযুি কর্তশপয়ক্ষর 

অনুয়মাদে সায়পয়ক্ষ 

(আতথ শক ও প্রর্াসতেক 

েমতা অনুর্ােী) সরকাতর 

আয়দর্ জাতর । 

প্রময়াজ্নীয় কাগজ্পত্র: 

 (১)  তেধ শাতরত  রয়ম 

আয়বদে (বাাংলায়দর্  রম 

েম্বর-২৬৩৯, 

কগয়জয়েি/েে-কগয়জয়েি);  

(২)  সাধারণ ভতবষ্য 

তহতবয়ল সব শয়র্ষ জমাকৃত 

অয়থশর তহসাব তববরণীর 

মূলকতপ (প্রধাে তহসাব 

রক্ষণ কম শকতশা কর্তশক 

প্রদত্ত)। 

 

প্রাতিস্থাে: তহসাব রক্ষণ 

কম শকতশার কার্ শালে, 

মতন্ত্রপতরষদ তবভাগ 

তবোমূয়ল্য 

 

 

 

 

 

 

০৩(ন্ত্রিন) 

কার্ শতদবস 

 

োম: মুহাম্মদ লুৎ র রহমাে 

পদতব:  উপসতিব 

সাংস্থাপে অতধর্াখা 

ক াে: ৯৫১৪৯৯৫  

০১৭১৬৬৬৯৮৫৭ 

ইয়মইল: establishment_sec@cabinet.gov.bd 

6.  
িাকতর স্থােীকরণ 

(েে কযািার ) 

(ক) সাংস্থাপে র্াখাে 

রতক্ষত িাোয়বইজ ব্যবহার 

কয়র স্বোংতক্রেভায়ব  

র্াখার উয়দ্যায়গ আয়বদে 

পাওোর পর সাংতিষ্ট 

তেয়োগ তবতধমালা অনুর্ােী 

উপযুি কর্তশপয়ক্ষর 

অনুয়মাদেক্রয়ম সরকাতর 

আয়দর্ জাতর ।  

প্রময়াজ্নীয় কাগজ্পত্র: 

 (১) সাদা কাগয়জ 

আয়বদেপত্র; এবাং 

 

(২) হালোগাদ বাতষশক 

কগাপেীে প্রততয়বদে 

(পয়দান্নততর কক্ষয়ত্র ০১ বছর 

এবাং সরাসতর তেয়োয়গর 

কক্ষয়ত্র ০২ বছয়রর 

এতসআর) 

প্রাতিস্থাে: মতন্ত্রপতরষদ 

তবভাগ 

তবোমূয়ল্য 

 

 

 

 

 

 

১৫(পমনি) 

কার্ শতদবস 

 

োম: মুহাম্মদ লুৎ র রহমাে 

পদতব:  উপসতিব 

সাংস্থাপে অতধর্াখা 

ক াে: ৯৫১৪৯৯৫  

০১৭১৬৬৬৯৮৫৭ 

ইয়মইল: establishment_sec@cabinet.gov.bd 

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
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
mailto:establishment_sec@cabinet.gov.bd
mailto:establishment_sec@cabinet.gov.bd
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ক্রতমক 
কসবার োম 

 
কসবা প্রদাে পদ্ধতত 

প্রয়োজেীে কাগজপত্র 

এবাং প্রাতিস্থাে 

কসবামূল্য এবাং  

পতরয়র্াধ পদ্ধতত 

কসবা প্রদায়ের 

সমেসীমা 

দাতেত্বপ্রাি কম শকতশা 

(োম, পদতব, ক াে ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

7.  

মতন্ত্রপতরষদ তবভায়গর কমশকতশা/ 

কমশিারীয়দর গৃহতেমশাণ ঋণ 

মঞ্জুর 

(ক) োদা কাগমজ্ আমিদন 

প্রান্ত্রিি পি প্রিন্ত্রলি ন্ত্রিন্ত্রর্-

ন্ত্রির্ান অনুেিণপূি মক 

গৃহতেমশাণ ঋণ মঞ্জুতর 

আয়দর্ জাতর এবাং 

সাংতিষ্টয়ক অবতহত করণ। 

প্রময়াজ্নীয় কাগজ্পত্র: 

 (১) সাদা কাগয়জ 

আয়বদে;  

(২) কর্ জতময়ত গৃহ 

তেমশাণ/য়মরামত করা 

হয়ব কস জতমর 

দতলল/বােোপত্র; 

(৩) ১৫০ োকার েে 

জুতিতর্োল স্ট্যায়ম্প 

অঙ্গীকারোমা; এবাং 

(৪)  র্থার্থ কর্তশপয়ক্ষর 

সুপাতরর্ 

প্রাতি স্থাে: কেজারী/য়ভন্ডর 

তবোমূয়ল্য 

 

০৭(োি) 

কার্ শতদবস 

 

 

 

োম: মুহাম্মদ লুৎ র রহমাে 

পদতব:  উপসতিব 

ক াে: ৯৫১৪৯৯৫  

০১৭১৬৬৬৯৮৫৭ 

ইয়মইল: establishment_sec@cabinet.gov.bd 

8.  

মতন্ত্রপতরষদ তবভায়গর কমশকতশা/ 

কমশিারীয়দর কমােরর্াে ক্রে 

অতগ্রম মঞ্জুর 

(ক)োদা কাগমজ্ আমিদন 

প্রান্ত্রিি পি প্রিন্ত্রলি ন্ত্রিন্ত্রর্-

ন্ত্রির্ান অনুেিণপূি মক 

কমােরর্াে ক্রে অতগ্রম 

মঞ্জুতর আয়দর্ জাতর এবাং 

সাংতিষ্টয়দর অবতহত করণ। 

প্রময়াজ্নীয় কাগজ্পত্র: 

 (১) সাদা কাগয়জ 

আয়বদে; 

(২) আয়বদেকারীর ১৫০ 

োকার েে-জুতিতর্োল 

স্ট্যায়ম্প অঙ্গীকারোমা; 

এবাং 

(৩) কমাের সাইয়কল 

তবক্রেকারীর 

অঙ্গীকারোমা। 

তবোমূয়ল্য 

 

০৭(োি) 

কার্ শতদবস 

োম: মুহাম্মদ লুৎ র রহমাে 

পদতব:  উপসতিব 

সাংস্থাপে অতধর্াখা 

ক াে: ৯৫১৪৯৯৫  

০১৭১৬৬৬৯৮৫৭ 

ইয়মইল: establishment_sec@cabinet.gov.bd 

mailto:establishment_sec@cabinet.gov.bd
mailto:establishment_sec@cabinet.gov.bd
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ক্রতমক 
কসবার োম 

 
কসবা প্রদাে পদ্ধতত 

প্রয়োজেীে কাগজপত্র 

এবাং প্রাতিস্থাে 

কসবামূল্য এবাং  

পতরয়র্াধ পদ্ধতত 

কসবা প্রদায়ের 

সমেসীমা 

দাতেত্বপ্রাি কম শকতশা 

(োম, পদতব, ক াে ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

9.  

মতন্ত্রপতরষদ তবভায়গর কমশকতশা/ 

কমশিারীয়দর কতম্পউোর ক্রে 

সাংক্রান্ত অতগ্রম মঞ্জুর 

(ক)োদা কাগমজ্ আমিদন 

প্রান্ত্রিি পি প্রিন্ত্রলি ন্ত্রিন্ত্রর্-

ন্ত্রির্ান অনুেিণপূি মক 

কতম্পউোর ক্রে অতগ্রম 

মঞ্জুতর আয়দর্ জাতর এবাং 

সাংতিষ্টয়দর অবতহতকরণ। 

প্রময়াজ্নীয় কাগজ্পত্র: 

 (১) সাদা কাগয়জ 

আয়বদে; এবাং 

(২) আয়বদেকারীর ১৫০ 

োকার েে-জুতিতর্োল 

স্ট্যায়ম্প অঙ্গীকারোমা। 

প্রাতি স্থাে: কেজারী 

তবোমূয়ল্য 

 

০৭(োি) 

কার্ শতদবস 

োম: মুহাম্মদ লুৎ র রহমাে 

পদতব:  উপসতিব 

সাংস্থাপে অতধর্াখা 

ক াে: ৯৫১৪৯৯৫  

০১৭১৬৬৬৯৮৫৭ 

ইয়মইল: establishment_sec@cabinet.gov.bd 

10.  

োংস্থাপন অন্ত্রর্শাখা 

 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভামগি 

কম মকিমা/কম মিািীমদি েন্ত্রিিালময় 

প্রমিশ পামেি অগ্রায়ন 

 

ন্ত্রনর্ মান্ত্রিি  িমম আমিদন। 

সেিা প্রিযাশীমক পত্র 

মাি ি/ ই-সমইল-এ জ্ান্ত্রনময় 

সদওয়া হয়।  

প্রময়াজ্নীয় কাগজ্পত্র 

ন্ত্রনর্ মন্ত্রিি আমিদন  িম 

এিাং ১ কন্ত্রপ পােমপাট ম 

োইমজ্ি িন্ত্রেন ছন্ত্রি 

(Background 

White)  

 

প্রান্ত্রিস্থান: মন্ত্রিপন্ত্রিষদ 

ন্ত্রিভাগ  

ন্ত্রিনামূমল্য 

০৫ (পাঁি) 

কা মন্ত্রদিে 

োম: মুহাম্মদ লুৎ র রহমাে 

পদতব:  উপসতিব 

সাংস্থাপে অতধর্াখা 

ক াে: ৯৫১৪৯৯৫  

০১৭১৬৬৬৯৮৫৭ 

ইয়মইল: establishment_sec@cabinet.gov.bd 

11.  

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভামগি 

সকাটাভুক্ত িাো এ ন্ত্রিভামগি 

কমমকিমা/ কমমিািীমদি 

অনুকূমল িিাদ্দ প্রদান 

িাো খান্ত্রল োমপমে 

আমিদন আহ্বান কিা 

হয়। প্রাি আমিদমনি 

পন্ত্রিমপ্রন্ত্রেমি এ ন্ত্রিভামগি 

িাো িিাদ্দ কন্ত্রমটিি 

েভায় িাাংলামদশ িিাদ্দ 

ন্ত্রিন্ত্রর্মালা, ১৯৮২ 

অনু ায়ী গৃহীি ন্ত্রেদ্ধামন্তি 

পন্ত্রিমপ্রন্ত্রেমি িিাদ্দপত্র 

ইসুয কিা হয়। 

প্রময়াজ্নীয় কাগজ্পত্র: 

 

(১) িাাংলামদশ 

িিাদ্দ ন্ত্রিন্ত্রর্মালা, ১৯৮২ 

অনু ায়ী ন্ত্রনর্ মান্ত্রিি 

 িমম আমিদন। 

প্রান্ত্রি স্থান: েিকান্ত্রি 

আিােন পন্ত্রিদিমিি 

ওময়িোইট 

(www.doga.gov.bd) 

এিাং 

ন্ত্রিনামূমল্য 
১৪ (মিৌদ্দ) 

কা মন্ত্রদিে 

নাম: গাজ্ী িান্ত্রিক োলমন 

পদন্ত্রি: ন্ত্রেন্ত্রনয়ি েহকািী েন্ত্রিি 

শাখা: প্রশােন ও শৃঙ্খলা 

স ান: ৯৫৫১২৯৫ 

সমািাইল: ০১৩১২৫১৭৬০৭ 

ই-সমইল: adm_dis_section@cabinet.gov.bd 

mailto:establishment_sec@cabinet.gov.bd
mailto:establishment_sec@cabinet.gov.bd
http://www.doga.gov.bd/
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ক্রতমক 
কসবার োম 

 
কসবা প্রদাে পদ্ধতত 

প্রয়োজেীে কাগজপত্র 

এবাং প্রাতিস্থাে 

কসবামূল্য এবাং  

পতরয়র্াধ পদ্ধতত 

কসবা প্রদায়ের 

সমেসীমা 

দাতেত্বপ্রাি কম শকতশা 

(োম, পদতব, ক াে ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

(২)  সিিন সস্কল ও 

মূল সিিমনি 

প্রিযয়নপত্র। 

 

প্রান্ত্রি স্থান: মন্ত্রিপন্ত্রিষদ 

ন্ত্রিভামগি ন্ত্রহোি শাখা 

12.  

 

 

পুন:উপম াজ্ন িিাদ্দ 

 

 

প্রস্তাি প্রান্ত্রিি পি  ো ে 

কর্তমপমেি অনুমমাদন 

োমপমে েিকান্ত্রি আমদশ 

জ্ান্ত্রি। 

 ো ে কর্তমপমেি 

অনুমমাদনকৃি প্রস্তাি 

তবোমূয়ল্য 

 

০২(দুই) 

কার্ শতদবস 

োম: কমা: রত কুল ইসলাম 

পদতব: উপসতিব 

পতরকল্পো ও বায়জে অতধর্াখা 

ক াে: ৯৫১৪১১৭, ০১৭৯৬৫৮২৯৮০ 

ইয়মইল:  plg_bgd_sec@cabinet.gov.bd 

13.  

 

DDO Authorization 
োংক্রান্ত কা মক্রম 

 

প্রস্তাি প্রান্ত্রিি পি েিকান্ত্রি 

আমদশ  ািাই-িািাইপূি্ি মক 

Integrated Budget 
and Accounting 
System (ibas++)-এি 
মাধ্যমম ন্ত্রিন্ত্রভন্ন মিণালয়/ 

ন্ত্রিভাগ এিাং মাঠ প মাময়ি 

োংন্ত্রিষ্ট অন্ত্র মেি জ্ন্য 

িিাদ্দকৃি অেম সপ্রিণ কিা হয়    

১। েিকান্ত্রিি আমদশ  

২। অেম ন্ত্রিভামগি েম্মন্ত্রি 

(প্রম াজ্য সেমত্র)  

ন্ত্রিনামূমল্য  

০৫ (পাঁি) 

কা মন্ত্রদিে  

োম: কমা: রত কুল ইসলাম 

পদতব: উপসতিব 

পতরকল্পো ও বায়জে অতধর্াখা 

ক াে: ৯৫১৪১১৭  

০১৭৯৬৫৮২৯৮০ 

ইয়মইল:  plg_bgd_sec@cabinet.gov.bd 

14.  

দুনীন্ত্রিম দমন কন্ত্রমশন আইমন  

ন্ত্রিন্ত্রভন্ন েিকান্ত্রি কমমকিমা/ 

কমমিান্ত্রিমদি ন্ত্রিরুমদ্ধ দাময়িকৃি 

মামলাি ন্ত্রিষময়  োংন্ত্রিষ্টমদি 

অিন্ত্রহিকিণ। 

দুনীন্ত্রিম দমন কন্ত্রমশন হমি 

প্রস্তাি পাওয়াি পি োংন্ত্রিষ্ট 

মিণালয়/ন্ত্রিভাগমক  ো ে 

ব্যিস্থা গ্রহমণি জ্ন্য 

ন্ত্রনমদ মশনা প্রদান 

প্রময়াজ্নীয় কাগজ্পত্র: 

 দুনীন্ত্রিম দমন কন্ত্রমশমনি 

(দুদক) কর্তমক সপ্রন্ত্রিি 

প্রস্তাি 

 

 

 

তবোমূয়ল্য 

 

 

০৭ (োি) 

কা মন্ত্রদিে 

নাম: সমা: জ্াহােীি সহামেন 

পদতব:  উপসতিব  

কজলা ম্যাতজয়েতস েীতত অতধর্াখা 

স ান: ৯৫৬৬৪৪৬ 

০১৭১২৫৩৩১৫৩ 

ইমমইল: cpo_sec@cabinet.gov.bd 

mailto:plg_bgd_sec@cabinet.gov.bd
mailto:plg_bgd_sec@cabinet.gov.bd
mailto:cpo_sec@cabinet.gov.bd
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ক্রতমক 
কসবার োম 

 
কসবা প্রদাে পদ্ধতত 

প্রয়োজেীে কাগজপত্র 

এবাং প্রাতিস্থাে 

কসবামূল্য এবাং  

পতরয়র্াধ পদ্ধতত 

কসবা প্রদায়ের 

সমেসীমা 

দাতেত্বপ্রাি কম শকতশা 

(োম, পদতব, ক াে ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

15.   

সমািাইল সকাট ম পন্ত্রিিালনাি 

জ্ন্য  এন্ত্রিন্ত্রকউটিভ ম্যান্ত্রজ্মেট 

ও সজ্লা  প্রশােমকি েমিাপমণ ম 

েম্মন্ত্রি জ্ঞাপন 

 িন্ত্রণ মি ন্ত্রিষময় জ্নপ্রশােন 

মিণালময়ি সপ্রন্ত্রিি 

প্রস্তামিি পন্ত্রিমপ্রন্ত্রেমি 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগ কর্তমক 

েম্মন্ত্রি জ্ঞাপন 

 

প্রময়াজ্নীয় কাগজ্পত্র: 

 (১) জ্নপ্রশােন 

মিণালময়ি প্রস্তাি 

প্রান্ত্রিস্থান: জ্নপ্রশােন 

মিণালয় 

 

তবোমূয়ল্য 

 

 

০৭ (োি) 

কা মন্ত্রদিে 

নাম: সমা: জ্াহােীি সহামেন 

পদতব:  উপসতিব  

কজলা ম্যাতজয়েতস েীতত অতধর্াখা 

স ান: ৯৫৬৬৪৪৬ 

০১৭১২৫৩৩১৫৩ 

ইমমইল: cpo_sec@cabinet.gov.bd 

16.  

দুনীন্ত্রি দমন কন্ত্রমশমনি ন্ত্রিন্ত্রভন্ন 

পদ সৃজ্ন ও োংিেণ োংক্রান্ত 

প্রস্তাি প্রন্ত্রক্রয়াকিণ ও ন্ত্রজ্ও 

জ্ান্ত্রি 

দুদক কর্তমক সপ্রন্ত্রিি 

প্রস্তামিি পন্ত্রিমপ্রন্ত্রেমি 

জ্নপ্রশােন মিণালয় ও 

অেম ন্ত্রিভামগি েম্মন্ত্রি 

গ্রহণপূি মক ন্ত্রজ্ও জ্ান্ত্রি 

 

প্রময়াজ্নীয় কাগজ্পত্র : 

(১) দুদক কর্তমক সপ্রন্ত্রিি 

প্রস্তাি  

প্রাতিস্থাে: দ্যদক কার্ শালে 

 

তবোমূয়ল্য 

 

 

১৮০ কার্ শতদবস 

নাম: সমা: জ্াহােীি সহামেন 

পদতব:  উপসতিব  

কজলা ম্যাতজয়েতস েীতত অতধর্াখা 

স ান: ৯৫৬৬৪৪৬ 

০১৭১২৫৩৩১৫৩ 

ইমমইল: cpo_sec@cabinet.gov.bd 

17.  

দুদমকি  ানিাহন ও  িপান্ত্রি 

টিওএন্ডইভূক্তকিমণি কা মক্রম 

গ্রহণ ও ন্ত্রজ্ও জ্ান্ত্রি 

দুদক কর্তমক সপ্রন্ত্রিি 

প্রস্তামিি পন্ত্রিমপ্রন্ত্রেমি 

োংন্ত্রিষ্ট দিি হমি েম্মন্ত্রি 

গ্রহণপূি মক ন্ত্রজ্ও জ্ান্ত্রি। 

 

প্রময়াজ্নীয় কাগজ্পত্র : 

দুদক কর্তমক সপ্রন্ত্রিি 

প্রস্তাি  

প্রাতিস্থাে: দ্যদক কার্ শালে 

 

 

তবোমূয়ল্য 

 

 

৯০ কার্ শতদবস 

নাম: সমা: জ্াহােীি সহামেন 

পদতব:  উপসতিব  

কজলা ম্যাতজয়েতস েীতত অতধর্াখা 

স ান: ৯৫৬৬৪৪৬ 

০১৭১২৫৩৩১৫৩ 

ইমমইল: cpo_sec@cabinet.gov.bd 

18.  

 দুদক কর্তমক গৃহীি ন্ত্রিন্ত্রভন্ন 

সুপান্ত্রিশ োংন্ত্রিষ্ট 

মিণালয়/ন্ত্রিভাগমক 

অিন্ত্রহিকিণ 

 

দুদক কর্তমক সপ্রন্ত্রিি 

প্রস্তামিি পন্ত্রিমপ্রন্ত্রেমি 

োংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ন্ত্রিভাগমক 

অিন্ত্রহিকিণ। 

প্রময়াজ্নীয় কাগজ্পত্র : 

দুদক কর্তমক সপ্রন্ত্রিি 

প্রস্তাি  

প্রাতিস্থাে: মতন্ত্রপতরষদ 

তবভাগ/দ্যদক কার্ শালে 

তবোমূয়ল্য 

 

৩ কার্ শতদবস নাম: সমা: জ্াহােীি সহামেন 

পদতব:  উপসতিব  

কজলা ম্যাতজয়েতস েীতত অতধর্াখা 

স ান: ৯৫৬৬৪৪৬ 

০১৭১২৫৩৩১৫৩ 

ইমমইল: cpo_sec@cabinet.gov.bd 

mailto:cpo_sec@cabinet.gov.bd
mailto:cpo_sec@cabinet.gov.bd
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ক্রতমক 
কসবার োম 

 
কসবা প্রদাে পদ্ধতত 

প্রয়োজেীে কাগজপত্র 

এবাং প্রাতিস্থাে 

কসবামূল্য এবাং  

পতরয়র্াধ পদ্ধতত 

কসবা প্রদায়ের 

সমেসীমা 

দাতেত্বপ্রাি কম শকতশা 

(োম, পদতব, ক াে ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

19.  

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভামগি িািাি স্টযাম্প, 

নাম  লক ও অনাি সিাি ম/ ন্ত্রনমদ মন্ত্রশকা 

সিাি ম েিিিাহ। 

কমমকিমা/শাখা/ অন্ত্রর্শাখা সেমক 

প্রাি িান্ত্রহদাপমত্রি সপ্রন্ত্রেমি 

কর্তমপমেি অনুমমাদন োমপমে 

(আন্ত্রে মক েমিা অনু ায়ী) 

ন্ত্রনর্ মান্ত্রিি প্রান্ত্রর্কাি অনুোমি 

িািাি স্টযাম্প, নাম  লক ও 

অনাি সিাি ম েিিিাহ কিা হয়। 

প্রময়াজ্নীয় কাগজ্পত্র: 

১। োদা কাগমজ্ েিােন্ত্রি/ই-

নন্ত্রেি মাধ্যমম  সপ্রন্ত্রিি 

িান্ত্রহদাপত্র 
তবোমূয়ল্য 

 

০৭ কা মন্ত্রদিে নাম: সমাহাম্মদ ন্ত্রমজ্ানুি িহমান 

পদন্ত্রি: উপেন্ত্রিি 

োর্ািণ সেিা অন্ত্রর্শাখা 

স ান: ৯৫১১০৩৮, ০১৭১২৫৬১২৮৬ 

ইমমইল: cs_sec@cabinet.gov.bd 

20.  

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভামগি সটন্ত্রলম ান 

(আিান্ত্রেক ও দািন্ত্রিক), সেলম ান, 

ইন্টািকম,  যাি েিিিাহ, োংিেণ, 

োংম াগ ও ন্ত্রিন্ত্রিন্নকিণ, আিান্ত্রেক 

স ান নগদায়ন ও ব্যন্ত্রক্তগিকিণ। 

কমমকিমা/শাখা/ অন্ত্রর্শাখা সেমক 

প্রাি িান্ত্রহদাপমত্রি সপ্রন্ত্রেমি 

কর্তমপমেি অনুমমাদন োমপমে 

(প্রান্ত্রর্কাি অনু ায়ী) েিকান্ত্রি 

সটন্ত্রলম ান, সেলুলাি  যাি ও 

ইন্টািমনট নীন্ত্রিমালা ২০১৮ 

অনুোমি মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভামগি 

সটন্ত্রলম ান (আিান্ত্রেক ও 

দািন্ত্রিক), সেলম ান, ইন্টািকম 

ও  যাি েিিিাহ, আিান্ত্রেক 

স ান নগদায়ন, ব্যন্ত্রক্তগিকিণ, 

োংিেণ, োংম াগ প্রদান ও 

ন্ত্রিন্ত্রিন্নকিণ কিা হয়। 

প্রময়াজ্নীয় কাগজ্পত্র: 

১। োংম াগ গ্রহমণি ন্ত্রনন্ত্রমত্ত 

নীন্ত্রিমালা অনু ায়ী 

ব্যিহািকািী কর্তমক ন্ত্রনর্ মান্ত্রিি 

 িম পূিণ পূি মক িান্ত্রহদাপত্র 

সপ্রিণ। 

২। িদলী োমপমে োংম াগ 

ন্ত্রিন্ত্রিন্ন/ খাি পন্ত্রিিিমমনি 

ন্ত্রনন্ত্রমত্ত অিমুন্ত্রক্তি আমদশ ও 

 আমিদন। 

৩। েিিিাহকািী প্রন্ত্রিষ্ঠান 

কর্তমক ন্ত্রিমলি কন্ত্রপ 

(ব্যিহািকািী কর্তমক 

স্বােন্ত্রিি) 

৪। নগদায়মনি সেিা প্রান্ত্রিি 

ন্ত্রনন্ত্রমত্ত োদা কাগমজ্ 

ব্যিহািকািী কর্তমক আমিদন 

প্রান্ত্রিস্থান: 

www.mopa.gov.bd 

তবোমূয়ল্য 

 

১৫ কা মন্ত্রদিে নাম: সমাহাম্মদ ন্ত্রমজ্ানুি িহমান 

পদন্ত্রি: উপেন্ত্রিি 

োর্ািণ সেিা অন্ত্রর্শাখা 

স ান: ৯৫১১০৩৮, ০১৭১২৫৬১২৮৬ 

ইমমইল: cs_sec@cabinet.gov.bd 

21.  

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভামগি ন্ত্রিন্ত্রভন্ন শাখায় 

পান্ত্রনি ন্ত্র ল্টাি েিিিাহ, সমিামি 

োংক্রান্ত  ািিীয় কা মান্ত্রদ 

কমমকিমা/শাখা/ অন্ত্রর্শাখা সেমক 

প্রাি িান্ত্রহদাপমত্রি সপ্রন্ত্রেমি 

কর্তমপমেি অনুমমাদন 

োমপমে (আন্ত্রে মক েমিা 

অনু ায়ী) ন্ত্রনর্ মান্ত্রিি প্রান্ত্রর্কাি 

প্রময়াজ্নীয় কাগজ্পত্র: 

১।  োদা কাগমজ্ িান্ত্রহদাপত্র 
তবোমূয়ল্য 

 

৭ কা মন্ত্রদিে নাম: সমাহাম্মদ ন্ত্রমজ্ানুি িহমান 

পদন্ত্রি: উপেন্ত্রিি 

োর্ািণ সেিা অন্ত্রর্শাখা 

স ান: ৯৫১১০৩৮, ০১৭১২৫৬১২৮৬ 
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ক্রতমক 
কসবার োম 

 
কসবা প্রদাে পদ্ধতত 

প্রয়োজেীে কাগজপত্র 

এবাং প্রাতিস্থাে 

কসবামূল্য এবাং  

পতরয়র্াধ পদ্ধতত 

কসবা প্রদায়ের 

সমেসীমা 

দাতেত্বপ্রাি কম শকতশা 

(োম, পদতব, ক াে ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

অনুোমি মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভামগি 

ন্ত্রিন্ত্রভন্ন শাখায় পান্ত্রনি ন্ত্র ল্টাি 

েিিিাহ, সমিামি কিা হয়। 

 

22.  

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভামগি জ্ন্য মন্ত্রনহািী ও 

আনুষন্ত্রেক দ্রব্যান্ত্রদ ক্রয়পূি মক েিিিাহ 

ও োংিেণ 

কমমকিমা/শাখা/ অন্ত্রর্শাখা সেমক 

প্রাি িান্ত্রহদাপমত্রি সপ্রন্ত্রেমি 

কর্তমপমেি অনুমমাদন 

োমপমে (আন্ত্রে মক েমিা 

অনু ায়ী) ন্ত্রনর্ মান্ত্রিি প্রান্ত্রর্কাি 

অনুোমি মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভামগি 

জ্ন্য মন্ত্রনহািী ও আনুষন্ত্রেক 

দ্রব্যান্ত্রদ ক্রয়পূি মক েিিিাহ, 

োংিেণ কিা হয়। 

প্রময়াজ্নীয় কাগজ্পত্র: 

১। মালামামলি িান্ত্রহদা ও 

েিিিাহ সিন্ত্রজ্স্টাি 

প্রান্ত্রিস্থান: োর্ািণ সেিা 

অন্ত্রর্শাখা 
তবোমূয়ল্য 

 

১৫ কা মন্ত্রদিে নাম: সমাহাম্মদ ন্ত্রমজ্ানুি িহমান 

পদন্ত্রি: উপেন্ত্রিি 

োর্ািণ সেিা অন্ত্রর্শাখা 

স ান: ৯৫১১০৩৮, ০১৭১২৫৬১২৮৬ 

ইমমইল: cs_sec@cabinet.gov.bd 

23.  

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভামগি আেিািপত্র, 

ন্ত্র িিাি, ন্ত্র টিাংে ও কন্ত্রম্পউটাি, 

োভমাি, স্কযানাি,  মটাকন্ত্রপয়াি এিাং 

সটানাি ইিযান্ত্রদ  িপান্ত্রি ক্রয় পূি মক 

েিিিাহ , োংিেণ ও ন্ত্রনিন্ধন কিা 

হয়। 

কমমকিমা/শাখা/ অন্ত্রর্শাখা সেমক 

প্রাি িান্ত্রহদাপমত্রি সপ্রন্ত্রেমি 

কর্তমপমেি অনুমমাদন োমপমে 

(আন্ত্রে মক েমিা অনু ায়ী) 

ন্ত্রনর্ মান্ত্রিি প্রান্ত্রর্কাি অনুোমি 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভামগি 

আেিািপত্র, ন্ত্র িিাি, ন্ত্র টিাংে 

ও কন্ত্রম্পউটাি, োভমাি, স্কযানাি, 

 মটাকন্ত্রপয়াি এিাং সটানাি 

ইিযান্ত্রদ  িপান্ত্রি ক্রয় পূি মক 

েিিিাহ , োংিেণ ও ন্ত্রনিন্ধন 

কিা হয়। 

প্রময়াজ্নীয় কাগজ্পত্র: 

১। োদা কাগমজ্ িান্ত্রহদাপত্র 

তবোমূয়ল্য 

 

৪৫ কা মন্ত্রদিে নাম: সমাহাম্মদ ন্ত্রমজ্ানুি িহমান 

পদন্ত্রি: উপেন্ত্রিি 

োর্ািণ সেিা অন্ত্রর্শাখা 

স ান: ৯৫১১০৩৮, ০১৭১২৫৬১২৮৬ 

ইমমইল: cs_sec@cabinet.gov.bd 

24.  

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভামগি  ানিাহন 

ব্যিহাি োংক্রান্ত কাজ্ (োি মেন্ত্রণক, 

েিকান্ত্রি) 

কমমকিমা/ শাখা/ অন্ত্রর্শাখা সেমক 

প্রাি িান্ত্রহদাপমত্রি সপ্রন্ত্রেমি 

কর্তমপমেি অনুমমাদন োমপমে 

(আন্ত্রে মক েমিা অনু ায়ী) 

ন্ত্রনর্ মান্ত্রিি প্রান্ত্রর্কাি অনুোমি 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভামগি  ানিাহন 

ব্যিহাি োংক্রান্ত কাজ্ 

প্রময়াজ্নীয় কাগজ্পত্র:  

ন্ত্রনর্ মান্ত্রিি  িম-এ িান্ত্রহদাপত্র 

প্রান্ত্রিস্থান: োর্ািণ সেিা 

অন্ত্রর্শাখা 

 

তবোমূয়ল্য 

 

৭ কা মন্ত্রদিে নাম: সমাহাম্মদ ন্ত্রমজ্ানুি িহমান 

পদন্ত্রি: উপেন্ত্রিি 

োর্ািণ সেিা অন্ত্রর্শাখা 

স ান: ৯৫১১০৩৮, ০১৭১২৫৬১২৮৬ 

ইমমইল: cs_sec@cabinet.gov.bd 



ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

35 

 

ক্রতমক 
কসবার োম 

 
কসবা প্রদাে পদ্ধতত 

প্রয়োজেীে কাগজপত্র 

এবাং প্রাতিস্থাে 

কসবামূল্য এবাং  

পতরয়র্াধ পদ্ধতত 

কসবা প্রদায়ের 

সমেসীমা 

দাতেত্বপ্রাি কম শকতশা 

(োম, পদতব, ক াে ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

(োি মেন্ত্রণক, েিকান্ত্রি) : 

১।  ানিাহন ব্যিহামিি িান্ত্রহদা 

প্রান্ত্রিি পি  ো ে কর্তমপমেি 

অনুমমাদন োমপমে েিিিাহ 

কিা হয়; 

২। লগিই েিিিাহ; 

৩। জ্বালানী ন্ত্রিল পন্ত্রিমশার্; 

৪। গাড়ীি ন্ত্রস্টকাি োংক্রান্ত 

সেিা। 

25.  

িই, োংিাদপত্র, োমন্ত্রয়কী ইিযান্ত্রদ 

েিিিাহ এিাং োংন্ত্রিষ্ট সিন্ত্রজ্স্টামি 

োংিেণ 

কমমকিমা/শাখা/ অন্ত্রর্শাখা সেমক 

প্রাি িান্ত্রহদাপমত্রি সপ্রন্ত্রেমি 

কর্তমপমেি অনুমমাদন োমপমে 

(আন্ত্রে মক েমিা অনু ায়ী) 

ন্ত্রনর্ মান্ত্রিি প্রান্ত্রর্কাি অনুোমি িই, 

োংিাদপত্র, োমন্ত্রয়কী ইিযান্ত্রদ 

েিিিাহ এিাং োংন্ত্রিষ্ট 

সিন্ত্রজ্স্টামি োংিেণ। 

প্রময়াজ্নীয় কাগজ্পত্র: 

১। প্রাি িান্ত্রহদাপত্র 

২। ন্ত্রিমলি কন্ত্রপ (ব্যিহািকািী 

কমমকিমা কর্তমক স্বােন্ত্রিি) তবোমূয়ল্য 

 

৭ কা মন্ত্রদিে নাম: সমাহাম্মদ ন্ত্রমজ্ানুি িহমান 

পদন্ত্রি: উপেন্ত্রিি 

োর্ািণ সেিা অন্ত্রর্শাখা 

স ান: ৯৫১১০৩৮, ০১৭১২৫৬১২৮৬ 

ইমমইল: cs_sec@cabinet.gov.bd 

26.  

পন্ত্রিকেনা ও িামজ্ট অন্ত্রর্শাখা 

 
DDO Authorization 
োংক্রান্ত কা মক্রম 

 

প্রস্তাি প্রান্ত্রিি পি েিকান্ত্রি 

আমদশ  ািাই-িািাইপূি্ি মক 

Integrated Budget and 

Accounting System 

(ibas++)-এি মাধ্যমম ন্ত্রিন্ত্রভন্ন 

মিণালয়/ন্ত্রিভাগ এিাং মাঠ 

প মাময়ি োংন্ত্রিষ্ট অন্ত্র মেি জ্ন্য 

িিাদ্দকৃি অে ম সপ্রিণ কিা হয়    

১। েিকান্ত্রিি আমদশ  

২। অেম ন্ত্রিভামগি েম্মন্ত্রি 

(প্রম াজ্য সেমত্র)  

ন্ত্রিনামূমল্য  

০৫ (পাঁি) 

কা মন্ত্রদিে  

োম: কমা: রত কুল ইসলাম 

পদতব: উপসতিব 

পতরকল্পো ও বায়জে অতধর্াখা 

ক াে: ৯৫১৪১১৭  

০১৭৯৬৫৮২৯৮০ 

ইয়মইল:  plg_bgd_sec@cabinet.gov.bd 

27.  

োংস্থাপন অন্ত্রর্শাখা 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভামগি 

কম মকিমা/কম মিািীমদি েন্ত্রিিালময় 

প্রমিশ পামেি অগ্রায়ন 

 

ন্ত্রনর্ মান্ত্রিি  িমম আমিদন। 

সেিা প্রিযাশীমক পত্র 

মাি ি/ ই-সমইল-এ জ্ান্ত্রনময় 

সদওয়া হয়।  

প্রময়াজ্নীয় কাগজ্পত্র 

ন্ত্রনর্ মন্ত্রিি আমিদন  িম 

এিাং ১ কন্ত্রপ পােমপাট ম 

োইমজ্ি িন্ত্রেন ছন্ত্রি 

(Background White)  
প্রান্ত্রিস্থান: মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগ  

ন্ত্রিনামূমল্য 

০৫ (পাঁি) 

কা মন্ত্রদিে 

োম: মুহাম্মদ লুৎ র রহমাে 

পদতব:  উপসতিব 

সাংস্থাপে অতধর্াখা 

ক াে: ৯৫১৪৯৯৫  

০১৭১৬৬৬৯৮৫৭ 

ইয়মইল: establishment_sec@cabinet.gov.bd 

mailto:plg_bgd_sec@cabinet.gov.bd
mailto:establishment_sec@cabinet.gov.bd
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৩)  আওতাধীে দির/সাংস্থা/অন্যান্য প্রাততষ্ঠােসমূয়হর তসটিয়জন স িাে শার তলঙ্ক আকায়র যুি করয়ত হয়ব: প্রয়র্াজয েে। 

 

৪) আপোর কায়ছ আমায়দর প্রতযার্া 

ক্রতমক প্রততশ্রুত/কাতিত কসবা প্রাতির লয়ক্ষয করণীে 

১ স্বোংসম্পূণ শ আয়বদে জমা প্রদাে 

২ র্থার্থ প্রতক্রোে প্রয়োজেীে ত স পতরয়র্াধ করা 

৩ সাক্ষায়তর জন্য তেধ শাতরত সময়ের পূয়ব শই উপতস্থত থাকা 

৪ প্রন্ত্রিটি সেিা েম্পমকম  ো ে র্ািণা লামভি জ্ন্য েমিষ্ট োকা 

৫ সেিা প্রান্ত্রিি পি আপনাি মূল্যিান মিামি প্রদান কিা। 

 

৫) অতভয়র্াগ প্রততকার ব্যবস্থাপো (GRS) 
 

কসবা প্রাতিয়ত অসন্তুষ্ট হয়ল দাতেত্বপ্রাি কমশকতশার সয়ঙ্গ কর্াগায়র্াগ করুে। তার কাছ কথয়ক সমাধাে পাওো ো কগয়ল তেয়নাি পদ্ধততয়ত কর্াগায়র্াগ কয়র আপোর সমস্যা অবতহত করুে। 

ক্রতমক কখে কর্াগায়র্াগ করয়বে 
কার সয়ঙ্গ কর্াগায়র্াগ 

করয়বে 
কর্াগায়র্ায়গর ঠিকাো 

তেষ্পতত্তর 

সমেসীমা 

১ দাতেত্বপ্রাি কমশকতশা সমাধাে 

তদয়ত ো পারয়ল 

অতভয়র্াগ তেষ্পতত্ত 

কমশকতশা (অতেক) 

অন্ত্রিন্ত্রিক্ত েন্ত্রিি 

(োংস্কাি) 

োম ও পদতব: ি. শাহনাজ্ আমিন্ত্র ন, এনন্ত্রিন্ত্রে 

ক াে: ৯৫১৩৩০১ 

ইয়মইল: addl_reforms@cabinet.gov.bd 

ওয়েব: www.grs.gov.bd 

৩০ কা মন্ত্রদিে 

২ 

অতভয়র্াগ তেষ্পতত্ত কমশকতশা 

তেতদ শষ্ট সময়ে সমাধাে তদয়ত 

ো পারয়ল 

েন্ত্রিি, েমন্বয় ও 

োংস্কাি 

োম ও পদতব: জোব সমাঃ কামাল সহামেন 

ক াে: ৯৫১৩৪৩৩ 

ইয়মইল: secy_cnr@cabinet.gov.bd 

২০ কা মন্ত্রদিে 

৩ 
আতপল কমশকতশা তেতদ শষ্ট 

সময়ে সমাধাে তদয়ত ো 

পারয়ল 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভামগি 

অন্ত্রভম াগ ব্যিস্থাপনা 

সেল 

ক াে: ৯৫১৩৬০১ 

ইয়মইল: grs_sec@cabinet.gov.bd 

 

৬০ কা মন্ত্রদিে 

 


