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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

 রযরথ ভন্ত্রণারয় 

www.mor.gov.bd 

রফা প্রদান প্রততশ্রুতত (Citizen’s Charter) 

 

 

১. তবন ও তভন 

তবন: একটি তনযাদ, াশ্রয়ী, আধুতনক ও তযদফফান্ধফ রযরওদয় তযফণ ব্যফস্থা।   

তভন: রযরওদয় তযফণ ব্যফস্থা আধুতনকায়দনয ভাধ্যদভ রদব্যাী তনযাদ , াশ্রয়ী এফাং দক্ষ রযরওদয় রনটওয়াকক গদে রতারা। 

 

২. প্রততশ্রুত রফা 

 

ক্রতভক রফায নাভ রফা প্রদান দ্ধতত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাতিস্থান 
রফামূল্য এফাং 

তযদাধ দ্ধতত 

রফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি কভ ককতকা 

(নাভ, দতফ, রপান ও ইদভইর) 

(১)  (২)  (৩)  (৪)  (৫)  )৬) (৭) 

২.১ নাগতযক রফা  

০১  তথ্য অতধকায  তথ্য অতধকায আইন, ২০০৯ অনুমায়ী তথ্য প্রদানকাযী 

কভ ককতকায তনকট তরতিত ফা ইদরকট্রতনক ফা ইদভইদর 

সুতনতদ কষ্ট তদথ্যয তফলদয়  আদফদন কযা দর আইদন 

ফতণ কত দ্ধতত অনুযদণ তিঠি অথফা ইদভইদরয 

ভাধ্যদভ রফা প্রদান কযা দফ। 

১. আইদন ফতণ কত তনধ কাতযত পযদভ ফা পযদভদট আদফদন 

কযদত দফ। 

  

 

 

প্রাতিস্থান:   www.mor.gov.bd 

            www.railway.gov.bd 

 

 

তপিঃ প্রতত াতা 

দুই টাকা কদয। 

 

২০ কভ কতদফ।  
(মতদ ৩য় ক্ষ থাদক 

রদক্ষদত্র অতততযক্ত  

১০ কভ কতদফ।)   

 

সৈয়দ আহৈান হাবিি  

ততনয়ায কাযী তিফ (অতডট-১)  

এফাং  

 তথ্য প্রদানকাযী কভ ককতকা  

রপান: ৪৭১১৪১০৭ 

রভাফাইরিঃ ০১৮১৯৫৩৭০৮৭ 

  ২.২ দািতযক রফা 

০১ উন্নয়ন প্রকল্পমূদয অথ ক 

ছােকযণ 

ভাতযিারক, ফাাংরাদদ রযরওদয় দত 

িাতদাত্র াওয়ায য উন্নয়ন প্রকদল্পয অথ ক 

ছাদেয তনদদ কতকা অনুমায়ী প্রদমাজয রক্ষদত্র অথ ক 

ভন্ত্রণারয় ও তযকল্পনা তফবাগ এয ম্মততত্র প্রাতি  

াদদক্ষ মথামথ কর্তকদক্ষয অনুদভাদনক্রদভ অথ ক 

ছাে কযা য়।   

১) প্রকল্প অনুদভাদন ত্র; 

২) প্রকল্প রভয়াদ, এপ এ এন্ড তও এয ত্র; 

৩) অথ ক ব্যয় তফফযণী ; 

৪) ব্যাাংক তাফ তফফযণী (প্রদমাজয রক্ষদত্র) 

 

 

তফনামূদল্য 

 

২১ (একু) কভ কতদফ। 
        

          রভািঃ নাজমুর ক 

উতিফ 

   (উন্নয়ন-২)  

রপান: ৪৭১২৪৩১৫ 

রভাফাইর: ০১৭৮৭১২৭২৫৩  

 

 

 

http://mor.gov.bd/
https://mor.gov.bd/
https://mor.gov.bd/
https://mor.gov.bd/
http://www.railway.gov.bd/
https://mor.gov.bd/site/view/officer_list/%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE
https://mor.gov.bd/site/view/officer_list/%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE
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০২ রযরথ ভন্ত্রণারদয়য 

আওতাধীন অতধদিয/াংস্থা'য 

প্রকল্প তবতিক উন্নয়ন ফযাদ্দ 

উদমাজন/পুনিঃউদমাজন/াং

রাধন 

ক) ভাতযিারক, ফাাংরাদদ রযরওদয়য প্রস্তাদফয 

রপ্রতক্ষদত তযকল্পনা কতভদনয ম্মতত গ্রণ পূফ কক 

দত্রয ভাধ্যদভ াংতিষ্ট দিযদক অফতত কযা।  

ক) উদমাজন/পুনিঃউদমাজন/াংদাধন প্রস্তাফ; 

ি) তনধ কাতযত ছক রভাতাদফক তথ্যাফরী; 

 

প্রাতিস্থান: (উন্নয়ন-২ািা)  

 

 

তফনামূদল্য 

 

৩০ (তত্র) কভ কতদফ 

 

 

          রভািঃ নাজমুর ক 

উতিফ 

   (উন্নয়ন-২)  

রপান: ৪৭১২৪৩১৫ 

রভাফাইর: ০১৭৮৭১২৭২৫৩  

 

 

 

 

  
০৩  যাজস্ব ফাদজদটয অনুন্নয়ন 

িাদতয অথ ক ছােকযণ  

ফাাংরাদদ রযরওদয়য যাজস্ব ফাদজদটয আওতায় 

অনুন্নয়ন িাদত অথ ক ছাদেয প্রস্তাফ  প্রাতিয য  অথ ক 

তফবাগ দত ম্মতত গ্রণপূফ কক ফাাংরাদদ 

রযরওদয়দক দত্রয ভাধ্যদভ জানাদনা য়।  

(১) ব্যয় তযকল্পনা  ফা ফাতল কক াংগ্র তযকল্পনা  

(APP);  

(২)পূফ কফতী রকায়াট কায/রকায়াট কাযমূদ ফযাদ্দকৃত 

অথ ক িযদিয তাফ; 

(৩)পূফ কফতী রকায়াট কাদযয  অথ ক ছাদেয অনুদভাদন 

কত।  
 

প্রাতিস্থান: (ফাস্তফায়ন, তযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন-১ ািা)  

 

 

তফনামূদল্য 

 

৭ (াত) কভ কতদফ 

 

রভাাম্মদ  জতরুর ইরাভ 

উতিফ 

(ফাস্তফায়ন, তযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন-২ 

ািা) 

রপান: ৪১০৫০২৪৪ 

রভাফাইর: ০১৮১৯২৭০৮৮৬ 

 

 

      

০৪ রযরথ ভন্ত্রণারদয়য 

প্রততষ্ঠাদনয ভাতরকানাধীন 

বফনাতদ/ স্থানা রভযাভদতয 

ফযাদ্দ 

াংতিষ্ট দিয/অতধদিয দত প্রস্তাফ াওয়ায য 

কাম কক্রভ  গ্রণ কযা য়। 
(১) মথামথ কর্তকদক্ষয প্রস্তাফ;  

(২) ভন্ত্রণারয় এফাং আওতাধীন দিদযয মানফান 

মন্ত্রাতত অদকদজা র ালণাকযণ নীততভারা অনুমায়ী 

তনধ কাতযত ছদক তথ্যাতদ।   
(৩) তফআযটিএয প্রততদফদন/সুাতয।  
 

প্রাতিস্থান: (রযরথ ভন্ত্রণারদয়য প্রান-১ ািা)  

 

তফনামূদল্য 

 

 ৭ (াত) কভ কতদফ 

 

মুাম্মদ আব্দু ারাভ 

উতিফ 

(প্রান-১ ািা) 

রপানিঃ ৪৭১২৪৩২০ 

রভাফাইর: ০১৭১১৯৮৮১৩৮  

 

 

 

 

 

https://mor.gov.bd/site/view/officer_list/%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE
https://mor.gov.bd/site/view/officer_list/%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE
https://mor.gov.bd/site/view/officer_list/%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE
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০৫ ভন্ত্রণারয় এফাং আওতাধীন 

দিদযয ফাাফাতে/স্থানা 

কনদডভদনন অনুদভাদন ও 

তনরাদভ তফক্রদয়য অনুদভাদন 

াংতিষ্ট দিয/অতধদিয দত প্রস্তাফ াওয়ায য 

ফাাফাতে/স্থানা তযতযক্ত র ালণাকযণ কতভটিয 

সুাতযক্রদভ কনদডভদনন অনুদভাদন ও তনরাদভ 

তফক্রদয়য অনুভতত প্রদান কযা য়। 

(১) মথামথ কর্তকদক্ষয প্রস্তাফ;  

(২)ফাাফাতে/স্থানা তযতযক্ত র ালণাকযণ 

কতভটিয বায কাম কত্র।  
 

 

তফনামূদল্য 

 

১০ (দ) কভ কতদফ 

 

ভীয আরভগীয রাদন 

উতিফ 

(প্রান-৪)  

রপানিঃ ৪৭১২৪৩১১ 

রভাফাইর: ০১৭৫৬০৬৩৫৯৬ 

 

 

০৬ তফতবন্ন ভন্ত্রণারয়/তফবাগ/ দিয 

/ াংস্থা রথদক  আইন/ তফতধ, 

ভদঝাতা স্মাযক/ চুতক্ত/ 

নীততভারায িোয ওয  

ভতাভত 

আইন/ তফতধ, ভদঝাতা স্মাযক/চুতক্ত/ নীততভারায 

িোয উয কতভটিয সুাতয মথামথ কর্তকদক্ষয 

অনুদভাদনক্রদভ াংতিষ্ট াংস্থা/তফবাদগ ভতাভত 

রপ্রযণ। 

 

প্রদমাজয নয়। 
 

 

তফনামূদল্য 

 

 

২০ (তফ) কভ কতদফ 

 

  মুাম্মদ আব্দু ারাভ 

উতিফ 

(প্রান-১ ািা) 

রপানিঃ ৪৭১২৪৩২০ 

রভাফাইর: ০১৭১১৯৮৮১৩৮  

 

০৭ রদদয অবযন্তদয এফাং তফদদদ 

স্বল্প রভয়াদী প্রতক্ষণ, বা 

ওয়াকক, রতভনায ও 

তদপাতজয়াভ ইতযাতদ প্রাথী 

ভদনানয়ন ও অনুদভাদন 

ক) াংতিষ্ট প্রততষ্ঠান/াংস্থা'য প্রস্তাদফয রপ্রতক্ষদত 

ভদনানয়ন প্রদান কযা; 

 

ি) যকাতয আদদদয (তজও) ভাধ্যদভ (এ 

ভন্ত্রণারদয়য ওদয়ফ াইদট প্রকা) াংতিষ্টদদয 

অফতত কযা।  

১. তনধ কাতযত পযদভ আদফদন; 

২. তফদদদ রকান কভ কারা, রতভনায ফা প্রতক্ষদণ 

অাংগ্রদণয রক্ষদত্র Invitation; 

৩. তফগত ১(এক) ফছদয তফদদ ভ্রভণ তফফযণী; 

৫. াদাদট কয কত;  

 

প্রাতিস্থান: (প্রান-২ ািা) 

 

 

তফনামূদল্য 

 

১০ (দ) কভ কতদফ 

 

রিান্দকায রভািঃ নাজমুর হুদা াতভভ 

ততনয়ায কাযী তিফ 

 (প্রান-২)  

রপানিঃ ৪১০৫০২৪৩ 

      রভাফাইরিঃ ০১৭১১৩১০১১৫ 

  ০৮                 রযরথ ভন্ত্রণারদয়য প্রততষ্ঠান/ 

াংস্থা/দিযমূদয 

কভ ককতকাদদয ফতিঃফাাংরাদদ 

ছুটি ভঞ্জুতয 

ক) াংতিষ্ট প্রততষ্ঠান/াংস্থা'য প্রস্তাফ;  

ি) যকাতয আদদদয (তজও) ভাধ্যদভ (এ 

ভন্ত্রণারদয়য ওদয়ফ াইদট প্রকা) াংতিষ্টদদয 

অফতত কযা।  

১. তনধ কাতযত পযদভ আদফদন (প্রদমাজয রক্ষদত্র); 

২. অতজকত (ফতিঃফাাংরাদদ )ছুটি  এয রক্ষদত্র ছুটি 

প্রাপ্যতায নদ; 

৩. তফগত ১(এক) ফছদয তফদদ ভ্রভণ তফফযণী; 

৪. তিতকৎা নদ (প্রদমাজয রক্ষদত্র)  ; 

৫. াদাদট কয কত। 
 

প্রাতিস্থান: (প্রান-২ ািা) 

 

 

তফনামূদল্য 

 

১০ (দ) কভ কতদফ 

 

রিান্দকায রভািঃ নাজমুর হুদা াতভভ 

ততনয়ায কাযী তিফ 

 (প্রান-২)  

রপানিঃ ৪১০৫০২৪৩ 

      রভাফাইরিঃ ০১৭১১৩১০১১৫ 

 

 

 

 

 

  

https://mor.gov.bd/site/view/officer_list/%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE
https://mor.gov.bd/site/view/officer_list/%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE
https://mor.gov.bd/site/view/officer_list/%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE
https://mor.gov.bd/site/view/officer_list/%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE
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০৯ াধাযণ বতফষ্য ততফর দত 

অতগ্রভ ভঞ্জুতয 

 

তনধ কাতযত পযদভ াধাযণ বতফষ্য ততফদর ফ কদল 

জভাকৃত অদথ কয তাফ তফফযণী আদফদদনয 

তবতিদত অতগ্রভ  ভঞ্জুয 

১. তনধ কাতযত পযদভ আদফদন;   

২. াধাযণ বতফষ্য ততফদর ফ কদল জভাকৃত 

অদথ কয তাফ তফফযণীয মূর কত।  
 

 প্রাতিস্থান: (প্রান-১ ািা) 

 

 

তফনামূদল্য 

 

৫ (াঁি) কভ কতদফ 

 
  মুাম্মদ আব্দু ারাভ 

উতিফ 

(প্রান-১ ািা) 

রপানিঃ ৪৭১২৪৩২০ 

রভাফাইর: ০১৭১১৯৮৮১৩৮  

 

 

 

 

 

 

 

১০ রাম্টগ্রযান্ট, অফয ও 

তআযএর 

আদফদন ম কাদরািনাপূফ কক মথামথ কর্তকদক্ষয 

অনুদভাদনক্রদভ  রাম্টগ্রযান্ট, অফয ও তআযএর 

ভঞ্জুয।  

১. তনধ কাতযত পযদভ আদফদন;   

২. ছুটিয প্রাপ্যতা।  
 

প্রাতিস্থান: (প্রান-১ ািা) 

 

তফনামূদল্য 

 

১০ (দ) কভ কতদফ 

 

 

  মুাম্মদ আব্দু ারাভ 

উতিফ 

(প্রান-১ ািা) 

রপানিঃ ৪৭১২৪৩২০ 

রভাফাইর: ০১৭১১৯৮৮১৩৮  

 

 

 

১১  

 

 

আনুদতাতলক ও রনন ভঞ্জুয 

 

 

 

তনধ কাতযত পযদভ প্রাি আদফদন ম কাদরািনাপূফ কক 

আনুদতাতলক ও রনন ভঞ্জুয  

১. তনধ কাতযত পযদভ আদফদন;  

২. তআযএর অনুদভাদদনয আদদ;  

৩. এরতত;  

৪. বফধ উিযাতধকায র ালণাত্র;  

৫. নমুনা স্বাক্ষয ও াদতয াঁি আঙ্গুদরয ছা;  

৬. নাদাফী ত্র।  
 

প্রাতিস্থান: (প্রান-১ ািা) 

 

তফনামূদল্য 

 

১০ (দ) কভ কতদফ 

 

  মুাম্মদ আব্দু ারাভ 

উতিফ 

(প্রান-১ ািা) 

রপানিঃ ৪৭১২৪৩২০ 

রভাফাইর: ০১৭১১৯৮৮১৩৮  

 

 

 

 

 

১২  

জনফর তনদয়াদগয ছােত্র 

প্রদান 

 

প্রস্তাফ প্রাতিয য মথামথ কর্তকদক্ষয অনুদভাদনক্রদভ 

প্রাতনক অনুদভাদন জ্ঞান কযা য়।  

১. তনধ কাতযত পযদভ প্রস্তাফ।  
 

প্রাতিস্থান: (প্রান-১ ািা) 

 

তফনামূদল্য 

 

১০ (দ) কভ কতদফ 

 

      মুাম্মদ আব্দু ারাভ 

উতিফ 

(প্রান-১ ািা) 

রপানিঃ ৪৭১২৪৩২০ 

রভাফাইর: ০১৭১১৯৮৮১৩৮  

 

 

 

https://mor.gov.bd/site/view/officer_list/%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE
https://mor.gov.bd/site/view/officer_list/%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE
https://mor.gov.bd/site/view/officer_list/%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE
https://mor.gov.bd/site/view/officer_list/%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE
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১৩ রযরথ ভন্ত্রণারদয়য 

াংস্থা/দিযমূদয াাংগঠতনক 

কাঠাদভাভুক্ত মানফান ক্রদয়য 

প্রাতনক অনুদভাদন 

াংগঠন ও যঞ্জাভ (TO&E)তাতরকায় প্রস্তাতফত 

মানফাদনয াংস্থান াদদক্ষ মথামথ কর্তকদক্ষয 

অনুদভাদনক্রদভ  প্রাতনক অনুদভাদন জ্ঞান কযা 

য়। 

১. তনধ কাতযত পযদভ প্রস্তাফ;  

২. াংস্থা/দিযমূদয ারনাগাদ াংগঠন ও যঞ্জাভ 

(TO&E) তাতরকায় প্রস্তাতফত মানফাদনয  াংস্থান;  

৩. াংস্থা/দিযমূদয তফদ্যভান মানফান 

ব্যফাযকাযী এফাং প্রস্তাতফত মানফাদনয ব্যফায 

পতককত তথ্য;  

৪. প্রততষ্ঠাদনয বায কাম কতফফযণী;  

৫. ফাদজট ফযাদদ্দয কত।  
 

প্রাতিস্থান: (প্রান-১ ািা) 

 

তফনামূদল্য 

 

১৫ (দনয )  কভ কতদফ 

 
ভীয আরভগীয রাদন 

উতিফ 

(প্রান-৪)  

রপানিঃ ৪৭১২৪৩১১ 

রভাফাইর: ০১৭৫৬০৬৩৫৯৬ 

 

 

১৪ রযরথ ভন্ত্রণারদয়য প্রততষ্ঠান/ 

াংস্থা/দিদযয মানফান 

ব্যফায অনুদমাগী র ালণা 

কনদডভদনন কতভটিয বায সুাতয মথামথ 

কর্তকদক্ষয অনুদভাদনক্রদভ ব্যফস্থা গ্রণ। 
১. কনদডভদনন কতভটিয বায কাম কতফফযণী;  

২. কাতযগতয প্রতযয়ন;  

৩.  প্রাক্করদণয কত;  

৪  .Survey certificate।  
 

 

 

তফনামূদল্য 

 

১৫ (দনয) কভ কতদফ 

 

ভীয আরভগীয রাদন 

উতিফ 

(প্রান-৪)  

রপানিঃ ৪৭১২৪৩১১ 

রভাফাইর: ০১৭৫৬০৬৩৫৯৬ 

 

১৫ রযরথ ভন্ত্রণারদয়য তফতবন্ন 

নতুন রট্রদনয বাো তনধ কাযদণয 

প্রস্তাফ অনুদভাদন 

ক) ভাতযিারক, ফাাংরাদদ রযরওদয়য রট্রদনয 

বাো তনধ কাযদণয প্রস্তাদফয রপ্রতক্ষদত 

মথামথ কর্তকদক্ষয অনুদভাদনক্রদভ 

াংতিষ্ট আইন/তফতধ অনুমায়ী ব্যফস্থা গ্রণ। 

ক) রট্রদনয বাো তনধ কাযণ াংক্রান্ত প্রস্তাফ।  
 

  

 

 

 

তফনামূদল্য 

 

 

 ১৫ (দনয) কভ কতদফ 

 

     

  মুাম্মদ আব্দু ারাভ 

উতিফ 

(প্রান-১ ািা) 

রপানিঃ ৪৭১২৪৩২০ 

রভাফাইর: ০১৭১১৯৮৮১৩৮  

 

 

 

 

 

 

      

১৬ রযরথ ভন্ত্রণারদয়য 

আওতাধীন বফদদতক 

াায্যপুষ্ট ও তবাগ যকাতয 

অথ কায়দন (তজওতফ) গৃীত 

প্রকল্পমূদয মানফান, 

মন্ত্রাতত, যঞ্জাভ ইতযাতদ 

ক্রদয়য প্রাতনক অনুদভাদন 

  

ক) ভাতযিারক, ফাাংরাদদ রযরওদয়য প্রস্তাদফয 

রপ্রতক্ষদত উন্নয়ন প্রকল্প ফাস্তফায়দনয জন্য ক্ষভতা 

অ কণ াংক্রান্ত তযত্র -২০১৫ রভাতাদফক তনষ্পতি 

কযা; 

ি) প্রদমাজযদক্ষদত্র অথ ক তফবাদগয ম্মতত গ্রণপূফ কক 

তনষ্পতি কযা; 

গ) দত্রয ভাধ্যদভ াংতিষ্টদদযদক অফতত কযা; 

 

১. তনধ কাতযত পযদভ আদফদনত্র; 

২. ভন্বয় বায কাম কতফফযণী;  

৩. আঞ্চতরক তফআযটিএ তযদ কদকয তযদ কন 

প্রততদফদন ও প্রতযয়ন; 

৪. দযত্র াংতিষ্ট কাগজাতদ;  

৫.   

ক) অথ ক তফবাদগয ছক অনুমায়ী তথ্যাফরী ও 

তফফযণী; 

ি) তডতত/আযতডতত অনুমায়ী ফযাদ্দ (প্রদমাজয 

রক্ষদত্র)।  
 

প্রাতিস্থান: (প্রান-১ ািা) 

 

তফনামূদল্য ১৫ (দনয) কভ কতদফ 

 

  মুাম্মদ আব্দু ারাভ 

উতিফ 

(প্রান-১ ািা) 

রপানিঃ ৪৭১২৪৩২০ 

রভাফাইর: ০১৭১১৯৮৮১৩৮  

 

 

 

 

https://mor.gov.bd/site/view/officer_list/%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE
https://mor.gov.bd/site/view/officer_list/%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE
https://mor.gov.bd/site/view/officer_list/%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE
https://mor.gov.bd/site/view/officer_list/%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE
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২.৩ অবযন্তযীণ রফা    

১ রযরথ ভন্ত্রণারদয়য 

কভ কিাতযদদয শ্রাতন্ত  তফদনাদন 

ছুটি  

ছুটি তফতধভারা অনুমায়ী আদফদনকাযী দত প্রাি 

ছুটিয আদফদদনয (মথামথ কর্তকদক্ষয 

সুাতযক্রদভ) রপ্রতক্ষদত মাতিত ছুটি অনুদভাদন।  
 

১. তনধ কাতযত পযদভ আদফদন; 
২. ছুটি গ্রদণয কাযণ াংতিষ্ট কাগজত্র;  

৩. ছুটি প্রাপ্যতায প্রততদফদন।   
 

প্রাতিস্থান: (প্রান-১ ািা) 

 

তফনামূদল্য 

 

১০ (দ) কভ কতদফ  

      

  মুাম্মদ আব্দু ারাভ 

উতিফ 

(প্রান-১ ািা) 

রপানিঃ ৪৭১২৪৩২০ 

রভাফাইর: ০১৭১১৯৮৮১৩৮  

 
২ রযরথ ভন্ত্রণারদয়য 

কভ কিাতযদদয ভার্তত্বকারীন ছুটি  

ছুটি তফতধভারা অনুমায়ী আদফদনকাযী দত প্রাি 

ছুটিয আদফদদনয (মথামথ কর্তকদক্ষয 

সুাতযক্রদভ) রপ্রতক্ষদত মাতিত ছুটি অনুদভাদন।  
 

১. তনধ কাতযত পযদভ আদফদন; 
২. ছুটি গ্রদণয কাযণ াংতিষ্ট কাগজত্র;  

৩. ছুটি প্রাপ্যতায প্রততদফদন।   
 

প্রাতিস্থান: (প্রান-১ ািা) 

 

তফনামূদল্য 

 

১০ (দ) কভ কতদফ  

 

  মুাম্মদ আব্দু ারাভ 

উতিফ 

(প্রান-১ ািা) 

রপানিঃ ৪৭১২৪৩২০ 

রভাফাইর: ০১৭১১৯৮৮১৩৮  

 

৩ রযরথ ভন্ত্রণারদয়য 

কভ কিাতযদদয অাধাযণ ছুটি  

ছুটি তফতধভারা অনুমায়ী আদফদনকাযী দত প্রাি 

ছুটিয আদফদদনয (মথামথ কর্তকদক্ষয 

সুাতযক্রদভ) রপ্রতক্ষদত মাতিত ছুটি অনুদভাদন।  
 

১. তনধ কাতযত পযদভ আদফদন; 
২. ছুটি গ্রদণয কাযণ াংতিষ্ট কাগজত্র;  

৩. ছুটি প্রাপ্যতায প্রততদফদন।   
 

প্রাতিস্থান: (প্রান-১ ািা) 

 

তফনামূদল্য 

 

১০ (দ) কভ কতদফ  

  মুাম্মদ আব্দু ারাভ 

উতিফ 

(প্রান-১ ািা) 

রপানিঃ ৪৭১২৪৩২০ 

রভাফাইর: ০১৭১১৯৮৮১৩৮  

 

৪ রযরথ ভন্ত্রণারদয়য 

কভ কিাতযদদয অতজকত ছুটি  

ছুটি তফতধভারা অনুমায়ী আদফদনকাযী দত প্রাি 

ছুটিয আদফদদনয (মথামথ কর্তকদক্ষয 

সুাতযক্রদভ) রপ্রতক্ষদত মাতিত ছুটি অনুদভাদন।  
 

১. তনধ কাতযত পযদভ আদফদন; 
২. ছুটি গ্রদণয কাযণ াংতিষ্ট কাগজত্র;  

৩. ছুটি প্রাপ্যতায প্রততদফদন। 
   

প্রাতিস্থান: (প্রান-১ ািা) 

 

তফনামূদল্য 

 

১০ (দ) কভ কতদফ  

  মুাম্মদ আব্দু ারাভ 

উতিফ 

(প্রান-১ ািা) 

রপানিঃ ৪৭১২৪৩২০ 

রভাফাইর: ০১৭১১৯৮৮১৩৮  

 

৫ রযরথ ভন্ত্রণারদয়য 

কভ কিাতযদদয তিতকৎা ছুটি  

ছুটি তফতধভারা অনুমায়ী আদফদনকাযী দত প্রাি 

ছুটিয আদফদদনয (মথামথ কর্তকদক্ষয 

সুাতযক্রদভ) রপ্রতক্ষদত মাতিত ছুটি অনুদভাদন।  
 

১. তনধ কাতযত পযদভ আদফদন; 
২. ছুটি গ্রদণয কাযণ াংতিষ্ট কাগজত্র;  

৩. ছুটি প্রাপ্যতায প্রততদফদন।   
 

প্রাতিস্থান: (প্রান-১ ািা) 

 

তফনামূদল্য 

 

১০ (দ) কভ কতদফ  

  মুাম্মদ আব্দু ারাভ 

উতিফ 

(প্রান-১ ািা) 

রপানিঃ ৪৭১২৪৩২০ 

রভাফাইর: ০১৭১১৯৮৮১৩৮  

 

https://mor.gov.bd/site/view/officer_list/%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE
https://mor.gov.bd/site/view/officer_list/%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE
https://mor.gov.bd/site/view/officer_list/%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE
https://mor.gov.bd/site/view/officer_list/%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE
https://mor.gov.bd/site/view/officer_list/%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE
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৬ রযরথ ভন্ত্রণারদয়য 

কভ কিাতযদদয ফতিঃফাাংরাদদ 

ছুটি ভঞ্জুতয 

স্বয়াংম্পূণ ক প্রস্তাফ প্রাতিয য মথামথ কর্তকদক্ষয 

অনুদভাদনক্রদভ তজও জাতয কযা য়।  

১. তনধ কাতযত পযদভ আদফদন; 

২. তফদদদ রকান কভ কারা ফা রতভনায ফা 

প্রতক্ষদণ অাংগ্রদণয রক্ষদত্র Invitation 

(প্রদমাজয রক্ষদত্র) ;  

৩. অতজকত (ফতিঃফাাংরাদদ) ছুটিয রক্ষদত্র ছুটি 

প্রাপ্যতায নদ; 

৪. তফগত ১(এক) ফছদয তফদদ ভ্রভণ তফফযণী;  

৫. তিতকৎা নদ (প্রদমাজয রক্ষদত্র) ; 

৬. াদাদট কয পদটাকত। 

   

প্রাতিস্থান: (প্রান-১ ািা) 

 

তফনামূদল্য 

১০ (দ) কভ কতদফ   মুাম্মদ আব্দু ারাভ 

উতিফ 

(প্রান-১ ািা) 

রপানিঃ ৪৭১২৪৩২০ 

রভাফাইর: ০১৭১১৯৮৮১৩৮  

 

৭  রযরথ ভন্ত্রণারদয়য 

কভ ককতকাদদয ফতিঃফাাংরাদদ 

ছুটি ভঞ্জুতয (রগদজদটড 

কভ ককতকায  রক্ষদত্র)     

আদফদন াওয়ায য  

(ক) তনধ কাতযত ছুটি তফতধভারা, ১৯৫৯ অনুমায়ী 

তনষ্পতি কদয যকাতয আদদ জাতয কযা য়;  

(ি) যকায কর্তকক ভদয় ভদয় জাতযকৃত তফদদ 

ভ্রভদণয অনুভতত ও আনুলতিক তনদদ কনা অনুযণ 

কদয মথামথ কর্তকদক্ষয অনুদভাদনক্রদভ ছুটি ভঞ্জুয 

কযা য়।  

(১)াদা কাগদজ আদফদনত্র;  

(২) তনধ কাতযত পযদভ (ফাাংরাদদ পযভ নম্বয-

২৩৯৫)  প্রধান তাফ যক্ষণ কভ ককতকা কর্তকক প্রদি 

ছুটি প্রাপ্যতায প্রততদফদন (রগদজদটড কভ ককতকাদদয 

রক্ষদত্র)  

(প্রাতিস্থানিঃ তাফ যক্ষণ কভ ককতকায কাম কারয়);  

(৩) তাফ যক্ষণ কভ ককতকা, রযরথ ভন্ত্রণারয় 

কর্তকক প্রদি ছুটি প্রাপ্যতায প্রতযয়নত্র (নন 

রগদজদটড কভ কিাতযদদয রক্ষদত্র);  

(৪)  ব্যতক্তগত কাযদণ যকায /স্বায়ত্বাতত াংস্থায 

কভ ককতকাদদয তফদদ ভ্রভদণয আদফদনত্র।  
 

প্রাতিস্থান: (প্রান-১ ািা) 

 

   

 

 ৫(াঁি)  কভ কতদফ  

 

  

 

  মুাম্মদ আব্দু ারাভ 

উতিফ 

(প্রান-১ ািা) 

রপানিঃ ৪৭১২৪৩২০ 

রভাফাইর: ০১৭১১৯৮৮১৩৮  

               

৮  রযরথ ভন্ত্রণারদয়য 

কভ ককতকাদদয ফতিঃফাাংরাদদ 

ছুটি ভঞ্জুতয (নন-রগদজদটড 

কভ ককতকায রক্ষদত্র)  

 

আদফদন াওয়ায য  

(ক) তনধ কাতযত ছুটি তফতধভারা, ১৯৫৯ অনুমায়ী 

তনষ্পতি কদয যকাতয আদদ জাতয কযা য়;  

(ি) যকায কর্তকক ভদয় ভদয় জাতযকৃত তফদদ 

ভ্রভদণয অনুভতত ও আনুলতিক তনদদ কনা অনুযণ 

কদয মথামথ কর্তকদক্ষয অনুদভাদনক্রদভ ছুটি ভঞ্জুয 

কযা য়। 

(১)াদা কাগদজ আদফদনত্র;  

(২) তনধ কাতযত পযদভ (ফাাংরাদদ পযভ নম্বয-

২৩৯৫)  প্রধান তাফ যক্ষণ কভ ককতকা কর্তকক প্রদি 

ছুটি প্রাপ্যতায প্রততদফদন (নন-রগদজদটড 

কভ ককতকাদদয রক্ষদত্র)   

(প্রাতিস্থানিঃ তাফ যক্ষণ কভ ককতকায কাম কারয়);  

(৩) তাফ যক্ষণ কভ ককতকা, রযরথ ভন্ত্রণারয় 

কর্তকক প্রদি ছুটি প্রাপ্যতায প্রতযয়নত্র (নন 

রগদজদটড কভ কিাতযদদয রক্ষদত্র);  

(৪)  ব্যতক্তগত কাযদণ যকায /স্বায়ত্বাতত াংস্থায 

কভ ককতকাদদয তফদদ ভ্রভদণয আদফদনত্র।  
 

প্রাতিস্থান: (প্রান-১ ািা)   

 

 ৫(াঁি)  কভ কতদফ   মুাম্মদ আব্দু ারাভ 

উতিফ 

(প্রান-১ ািা) 

রপানিঃ ৪৭১২৪৩২০ 

রভাফাইর: ০১৭১১৯৮৮১৩৮  

 

https://mor.gov.bd/site/view/officer_list/%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
https://mor.gov.bd/site/view/officer_list/%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
https://mor.gov.bd/site/view/officer_list/%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE
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৯  াধাযণ বতফষ্য ততফর দত 

অতগ্রভ ভঞ্জুতয 

 

তনধ কাতযত পযদভ াধাযণ বতফষ্য ততফদর ফ কদল 

জভাকৃত অদথ কয তাফ তফফযণী আদফদদনয 

তবতিদত অতগ্রভ  ভঞ্জুয 

১. তনধ কাতযত পযদভ আদফদন;   

২. াধাযণ বতফষ্য ততফদর ফ কদল জভাকৃত 

অদথ কয তাফ তফফযণীয মূর কত।  
 

প্রাতিস্থান: (প্রান-১ ািা) 

 

 

তফনামূদল্য 

 

 

৫ (াঁি) কভ কতদফ 

 

  মুাম্মদ আব্দু ারাভ 

উতিফ 

(প্রান-১ ািা) 

রপানিঃ ৪৭১২৪৩২০ 

রভাফাইর: ০১৭১১৯৮৮১৩৮  

 

 

 

১০  রাম্টগ্রযান্ট, অফয ও 

তআযএর 

আদফদন ম কাদরািনাপূফ কক রাম্টগ্রযান্ট, অফয ও 

তআযএর ভঞ্জুয 

১. আদফদন;  

২. ছুটিয প্রাপ্যতা।  
 

প্রাতিস্থান: (প্রান-১ ািা) 

তফনামূদল্য ১৫ (দনয) কভ কতদফ  

  মুাম্মদ আব্দু ারাভ 

উতিফ 

(প্রান-১ ািা) 

রপানিঃ ৪৭১২৪৩২০ 

রভাফাইর: ০১৭১১৯৮৮১৩৮  

 

 

 

১১   আনুদতাতলক ও রনন ভঞ্জুয তনধ কাতযত পযদভ প্রাি আদফদন ম কাদরািনাপূফ কক 

আনুদতাতলক ও রনন ভঞ্জুয  

১. তনধ কাতযত পযদভ আদফদন;  

২. তআযএর অনুদভাদদনয আদদ;  

৩. এরতত;  

৪. বফধ উিযাতধকায র ালণাত্র;  

৫. নমুনা স্বাক্ষয ও াদতয াঁি আঙ্গুদরয ছা;  

৬. নাদাফী ত্র।  
 

প্রাতিস্থান: (প্রান-১ ািা) 

তফনামূদল্য ১৫ (দনয) কভ কতদফ  
  মুাম্মদ আব্দু ারাভ 

উতিফ 

(প্রান-১ ািা) 

রপানিঃ ৪৭১২৪৩২০ 

রভাফাইর: ০১৭১১৯৮৮১৩৮  

 

 

 

 

৩. আওতাধীন অতধদিয/াংস্থা/অন্যান্য প্রততষ্ঠান কর্তকক প্রদি রফা 

 

আওতাধীন অতধদিয/াংস্থা/অন্যান্য প্রততষ্ঠানমূদয তটিদজন’ িাট কায তরঙ্ক আকাদয যুক্ত কযদত দফ। (প্রততষ্ঠানমূদয নাভ) 

 ১. ফাাংরাদদ রযরওদয় ।  ওদয়ফিঃ www.railway.gov.bd 

২. যকাতয রযরথ তযদ কন অতধদিয ।   
 

 

 

 

 

 

 

 

https://mor.gov.bd/site/view/officer_list/%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE
https://mor.gov.bd/site/view/officer_list/%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE
https://mor.gov.bd/site/view/officer_list/%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE
http://www.railway.gov.bd/
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৪. আনায কাদছ আভাদদয প্রতযাা 

 

ক্রতভক প্রততশ্রুত/কাতিত রফা প্রাতিয রদক্ষয কযণীয় 

১ স্বয়াংম্পূণ ক আদফদন জভা প্রদান 

২ াক্ষাদতয জন্য তনধ কাতযত ভদয়য পূদফ কই উতস্থত থাকা  (প্রদমাজয রক্ষদত্র)  

৩ াংতিষ্ট আইন পদকক ন্যযনতভ ধাযণা থাকা 

৪ রযরথ ভন্ত্রণারদয়য কাম কক্রভ পদকক অফতত থাকা 

৫ রযরথ ভন্ত্রণারয়/ ফাাংরাদদ রযরওদয় /াংতিষ্ট দিয/াংস্থা ওদয়ফ াইট তবতজট কযা। 

 

 

 

৫.১ অতবদমাগ প্রততকায ব্যফস্থানা (GRS)  

  

রফা প্রাতিদত অন্তুষ্ট দর দাতয়ত্বপ্রাি কভ ককতকায দি রমাগাদমাগ করুন। তাঁয কাছ রথদক ভাধান াওয়া না রগদর তনদনাক্ত দ্ধততদত রমাগাদমাগ কদয আনায ভস্যা অফতত করুন।  

 

ক্রতভক 

নম্বয 

কিন রমাগাদমাগ কযদফন কায দি রমাগাদমাগ কযদফন রমাগাদমাদগয ঠিকানা তনষ্পস্পতিয 

ভয়ীভা 

১. দাতয়ত্বপ্রাি কভ ককতকা ভাধান তদদত না 

াযদর 

অতবদমাগ তনস্পতি কভ ককতকা 

(অতনক) 

নাভ ও দতফ :  জনাফ জারার উতদ্দন আদম্মদ    

যুগ্মতিফ (প্রান-২, ৪ ও তাফ ািা)    

রপান : ৪৭১২৪৩১৯                               

ইদভইর: jsadmin@mor.gov.bd  

ওদয়ফ :www.mor.gov.bd 

৩০ (তত্র) কভ কতদফ। 

তদদন্তয উদদ্যাগ গ্রণ 

কযদর অতততযক্ত ১০ 

(দ) কভ কতদফ।  

২. অতবদমাগ তনস্পতি কভ ককতকা তনতদ কষ্ট 

ভদয় ভাধান তদদত না াযদর 

আীর কভ ককতকা নাভ ও দতফ :  জনাফ ড. ভুফন িন্দ্র তফশ্বা  
অতততযক্ত তিফ (প্রান) 

রপান: ৯৫৮৪১৭৭ 
ইদভইর: addlsecyadmin@mor.gov.bd  

ওদয়ফ :www.mor.gov.bd 

২০ (তফ) কভ কতদফ।  

৩. আীর কভ ককতকা তনতদ কষ্ট ভদয় ভাধান 

তদদত না াযদর 

ভতন্ত্রতযলদ তফবাদগয অতবদমাগ 

ব্যফস্থানা রর। 

অতবদমাগ গ্রণ রকন্দ্রিঃ 

৫নাং রগইট, ফাাংরাদদ তিফারয়, ঢাকা 

 

৬০ (লাট) কভ কতদফ।  

 

https://mor.gov.bd/site/view/officer_list/%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE
https://mor.gov.bd/
https://mor.gov.bd/
https://mor.gov.bd/
https://mor.gov.bd/site/view/officer_list/%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE
https://mor.gov.bd/
https://mor.gov.bd/
https://mor.gov.bd/

