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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

জাতীয় ভহরা াংস্থা 

ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয়  
আ-মভআর: hq@ jms.gov.bd. 

ওদয়ফাইট: www.jms.gov.bd 
 

মফা প্রদান প্রহতশ্রুহত (Citizen’s Charter) 

1. হবন ও হভন 

 রূকল্প: (vision) : মজন্ডায ভতাহবহিক ভাজ ও সুযহিত নাযী।  

 হবরিয: (mission) : নাযীয িভতায়ন, ভানফাহধকায প্রহতষ্ঠা ও উন্নয়ননয মূর ধাযায় ম্পকৃ্তকযণ। 

২.  প্রহতশ্রুত মফা  

     ২.১ নাগহযক মফা       

১৯৯১ ননয ৯ নং অআননয ৯৩ (১) নুনেনদ প্রদি িভতাফনর জাতীয় ভহরা ংস্থা প্রহতহষ্ঠত য়। 

 

ক্রঃ 

নং 

মফায নাভ মফা প্রদান দ্ধহত প্রনয়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রাহি 

স্থান 

মফায মূল্য এফং হযনাধ দ্ধহত মফা প্রদাননয ভয়ীভা দাহয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা (নাভ, দফী, 

মপান নম্বয ও আ-মভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০১। তথ্য প্রদান নাগহযক সফা প্রতযাীদদয হনকট দত 

যাহয হকাংফা ই-সভইদর আদফদনত্র 

প্রাহিয য চাহত তথ্য াংযহিত থাকদর 

তায চাহত ভাধ্যদভ (ডাকদমাদগ ফা ই-

সভইদর) তথ্য প্রদান কযা য়; 

তদফ চাহত তথ্য অন্য াখা াংহিষ্ট দর 

াংহিষ্ট াখা দত তথ্য াংগ্রপূফ বক প্রদান 

কযা য়। 

তথ্য অহধকায আইন, ২০০৯ এ 

উহিহখত   হনধ বাহয বত পযভ তথ্য 

কহভদনয ওদয়ফাইদট 

www. Jms. gov. bd এ  

তথ্য অহধকায সফা ফদে 

আদফদন ত্র াওয়া মাদফ। 

‘তথ্য অহধকায আইন’ অনুাদয 

জন প্রহত পৃষ্ঠা ০২ (দুই) টাকা 

অথফা প্রকৃত খযচ সেজাহয 

চারাদনয ভাধ্যদভ সকাড নাং  

১-৪৫৪১-০০০০-২৬৮১ এ জভা 

হদদত দফ। 

আদফদন প্রাহিয ২০ 

কাম বহদফদয ভদধ্য এফাং 

৩য় দিয াংহিষ্টতা 

থাকদর ৩০ কাম বহদফদয 

ভদধ্য। 

                      

               (         ও 

       ) 

    : ৯৩৩৭৫৭৪ 

       : ০১৭১২১০৪৭৭১ 

Email: 

labanu21@jms.gov.bd 

             

                   

      (       )। 

       : ০১৭৫৬৯০০৭১০ 

Email: ic@jms.gov.bd.  
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ক্রঃ 

নাং 

মফায নাভ মফা প্রদান দ্ধহত প্রনয়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রাহি স্থান মফায মূল্য এফং 

হযনাধ দ্ধহত 

মফা প্রদাননয ভয়ীভা দাহয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা (নাভ, দফী, 

মপান নম্বয ও আ-মভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০২। অথ ম-াভাহজক 

উন্নয়ন ও াভাহজক 

সুযিা নমাহগতা 

প্রদান 

স্বকভ ম ায়ক ঋণ কাম মক্রভ (ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয 

হফনল তহফর নত প্রাি থ ম দ্বাযা হযচাহরত, 

ংস্থায মজরা/উনজরা াখা নত প্রস্তাফ প্রাহিয 

য ংস্থায প্রধান কাম মারনয় গঠিত কহভটি কর্তমক 

ঋণ প্রস্তাফ মাচাআ ফাছাআ কনয দঃস্থ, ায়, 

মফকায ও উনযাগী ভহরানদয অত্ম-

কভ মংস্থাননয রনিয ১০% াহব ম চানজম 

৫,০০০/- টাকা - ২০,০০০/- টাকা ম মন্ত ক্ষুদ্র ঋণ 

প্রদান কযা য়। 

প্রাহিস্থান: অনফদন পযভ, জাতীয় ভহরা 

ংস্থাা্য মকন্দ্র, মজরা ও উনজরা কাম মারয় 

নত ংগ্র কযা মানফ এফং ংস্থায 

ওনয়ফাআট www.jms.gov.bd/   

down load কযা মানফ। 

অনফদন নত্রয ানথ 

ক) ০২ কহ া মনাট ম াআনজয   ছহফ। 

খ) জাতীয় হযচয়নত্রয তযাহয়ত পনটাকহ। 

গ) জাহভনদানযয ঙ্গীকাযনাভা এফং 

ঘ) ব্াংক হাফ নং জভা হদনত নফ। 
 

গৃীত  ঋনণয 

হফযীনত ১০% 

াহব ম চাজম মনয়া য়। 

অনফদন প্রাহিয ৩০ 

কাম মহদফনয ভনে। 

জনাফ এ, মক, এভ আয়াহয়া 

কাযী হযচারক (থ ম) 

জাতীয় ভহরা ংস্থা 

মপানঃ ০২২২২২২১৩৫৭ 

মভাফাআর: ০১৭১১০৫৩১৫৪  এফং 

           ,              

আ-মভআরঃ  

jmskhudrarinhq@gmail.com  

মচয়াযম্যান/নজরা ও উনজরা 

কভ মকতমা, জাতীয় ভহরা ংস্থা। 

০৩। ভহরানদয অত্ম-

কভ মংস্থাননয জন্য 

ক্ষুদ্রঋণ কাম মক্রভ 

হযচারনা 

জাতীয় ভহরা ংস্থায ৫০ টি উনজরা াখা 

এফং ৫৮ টি মজরা দয উনজরা াখা হননয় 

মভাট ১০৮ টি াখা হপনয ভােনভ ভহরানদয 

অত্ম-কভ মংস্থাননয রনিয ক্ষুদ্রঋণ কাম মক্রভ 

ফাস্তফায়ন কযা নে। ংস্থায ংহিষ্ট মজরা ও 

উনজরা াখা কর্তমক ঋণ প্রস্তাফ মাচাআ ফাছাআ 

কনয দঃস্থ, ায়, মফকায ও উনযাগী 

ভহরানদয অত্ম-কভ মংস্থাননয রনিয ০৫% 

াহব ম চানজম ভাথাহছু ৫,০০০/- টাকা মথনক 

১৫,০০০/- টাকা ঋণ প্রদান কযা য়।  

প্রাহিস্থান: অনফদন পযভ, জাতীয় ভহরা 

ংস্থাা্য মজরা ও উনজরা কাম মারয় নত 

ংগ্র কযা মানফ এফং ংস্থায ওনয়ফাআট 

www. jms. gov.bd down load 
কযা মাদফ। 

অনফদন নত্রয ানথ 

ক) ০২ কহ য মতারা া মনাট ম াআনজয   

তযাহয়ত ছহফ। 

খ) জাতীয় হযচয়নত্রয তযাহয়ত পনটাকহ। 

গ) জাহভনদানযয ঙ্গীকাযনাভা এফং 

ঘ) ব্াংক হাফ নং জভা হদনত নফ। 

গৃীত  ঋনণয 

হফযীনত ৫% াহব ম 

চাজম মনয়া য়। 

 

৪০ কাম বহদফদয ভদধ্য। জনাফ এ, মক, এভ আয়াহয়া 

কাযী হযচারক (থ ম) 

জাতীয় ভহরা ংস্থা 

মপানঃ ০২২২২২২১৩৫৭ 

মভাফাআর: ০১৭১১০৫৩১৫৪ এফং 

           ,              

আ-মভআরঃ  

jmskhudrarinhq@gmail.com  

মচয়াযম্যান/নজরা ও উনজরা 

কভ মকতমা, জাতীয় ভহরা ংস্থা। 

০৪। নাযী হনম মাতন 

প্রহতনযাধ মনরয 

ভােনভ নমাহগতা 

প্রদান 

জাতীয় ভহরা ংস্থায প্রধান কাম মারয়, ১৪৫, 

হনউ মফআরী মযাড, ঢাকায় নাযী হনম মাতন 

প্রহতনযাধকনল্প একটি হরগ্যার এআড মর যনয়নছ। 

প্রাি হবনমাগ হননয় িান দআ হদন াহরী 

বফঠক নুহষ্ঠত য়। হনম মাহতত দঃস্থ ায় 

ভহরা মাযা হফচায মনত ভথ ম তানদযনক হফনা 

খযচায় অআনগত ায়তা প্রদান কযা য়।  

আদফদন পযভ, 

জাতীয় ভহরা াংস্থা 

প্রধান কাম বারয় ও ৬৪ টি সজরা াখা  

অথফা যাহয আদফদন; 

াংস্থায ওদয়ফাইট 

www.jms.gov.bd 

down load কযা মাদফ। 

আদফদনকাযী আদফদদনয াদথ কাফীন নাভায 

পদটাকহ ও জাতীয় হযচয় দত্রয পদটাকহ 

াংমৄক্ত কযদফন। 

হফনামূনল্য 

মফা মদয়া য়। 

অনফদন প্রাহিয ৩০ 

কাম মহদফনয ভনে 

কাযী হযচারক 

(প্রকানা) ফযাফনয। 

                   

               

    : ২২২২২৩০০৩ 

       : ০১৭৩১৫১২৩৮১ 

shamsuljms 81@ gmail.com  

মচয়াযম্যান/নজরা ও উনজরা 

কভ মকতমা, জাতীয় ভহরা ংস্থা। 
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ক্রঃ 

নং 

মফায নাভ মফা প্রদান দ্ধহত প্রনয়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রাহি স্থান মফায মূল্য এফং 

হযনাধ দ্ধহত 

মফা প্রদাননয 

ভয়ীভা 

দাহয়ত্বপ্রাি কভ বকতবা (নাভ, দফী, সপান 

নম্বয ও ই-সভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০৫। অআনগত ায়তা 

প্রদান 
নাযী হনম মাতন প্রহতনযাধকনল্প জাতীয় ভহরা 

ংস্থায ৬৪ টি মজরা াখা নত অআনগত 

ায়তা প্রদান কযা য়। দঃস্থ ায় 

হনম মাহতত ভহরানদয কাছ মথনক প্রাি 

অনফদননয মপ্রহিনত ংস্থায উনযানগ জাতীয় 

অআনগত ায়তা প্রদান ংস্থায ভােনভ 

অদারনত ভাভরা দানয়নযয ব্ফস্থা কযা য়। 
 

জাতীয় ভহরা ংস্থায মজরা ও উনজরা 

কাম মারয় নত অনফদন পযভ ংগ্র থফা 

ংস্থায ওনয়ফাআট 

www.jms.gov.bd 

down load কযা মাদফ। 

আদফদনকাযী আদফদদনয াদথ কাফীন নাভায 

পদটাকহ াংমৄক্ত কযদফন। 

হফনা মূনল্য মফা মদয়া 

য়। 
অনফদন প্রাহিয ১৫ 

(ননয) কাম মহদফনয 

ভনে কাযী 

হযচারক (প্রকানা) 

ফযাফনয।  

                   

               

    : ২২২২২৩০০৩ 

       : ০১৭৩১৫১২৩৮১ 

Shamsuljms81 @ gmail.com  

এফং মজরা াখায় ংহিষ্ট কভ মকতমাবৃন্দ। 

০৬। ীদ অআহব যভান 

কভ মজীহফ ভহরা 

মানেনর অফান 

ায়তা প্রদান 

কভ বজীহফ ভহরাদদয হনযাদ আফান াংকট 

হনযদন াংস্থায প্রধান কাম বারয়, ১৪৫, হনউ 

সফইরী সযাড, ঢাকায় ২০২ আন হফহষ্ট ীদ 

আইহব যভান কভ বজীহফ ভহরা সাদের 

হযচারনা কযা দে। ীট খাহর ওয়া 

াদদি ীট ফযাদ্দ কহভটি প্রাি আদফদন ত্র 

মাচাই ফাছাই কদয ীট ফযাদ্দ প্রদান কদযন। 

অনরাইদনয ভাধ্যদভ ীট ফযাদদ্দয কর 

আদফদন গ্রণ, মাচাই ফাছাই টি ফযাদদ্দয 

বাড়া, ভীর অড বায ও খাফাদযয টাকা 

পটওয়ায এয ভাধ্যদভ প্রদান কযদত াদয। 

ক) অনফদন পযভ প্রাহিয স্থান: ীদ অআহব 

যভান কভ মজীহফ ভহরা মানের, ১৪৫ হনউ 

মফআরী মযাড, ংস্থায প্রধান কাম মারয়, ঢাকা। 

www.jms.hostel.gov.bd 

www.jms.gov.bd 

খ) অনফদন কাযী হনননাক্ত তথ্যাহদ ংযুক্ত 

কযনফন। 

ক) জাতীয় হযচয়ত্র।  

খ) হননয়াগত্র।  

গ) মফতন ীট।  

ঘ) াহজযা ীট 

ঙ) স্থানীয় হববাফনকয প্রতযয়নত্র। 
 

কি মবনদ 

ভাহক ৪,০০০-১৬০০ 

টাকা ীট বাড়া মনয়া 

য়। 

অনফদন প্রাহিয ১০ 

 হদননয ভনে। 

হপনযাজা অনভদ 

মানের সুায, 

হফহষ্ট ীদ অআহব যভান কভ মজীহফ 

ভহরা মানের 

জাতীয় ভহরা ংস্থা 

মপানঃ ০২- ৯৩৫৫৩২৭ 

আ- মভআর- 

jmshostel@gmail.com 

০৭। হশু হদফা মত্ন মকন্দ্র 

হযচারনা 

কভ মজীহফ ভানয়নদয/হববাফকনদয জন্য 

তানদয কাম মকারীন ভনয় হনযাদ অশ্রনয় 

হশুনক যাখায ব্ফস্থা হননফ ংস্থায প্রধান 

কাম মারয়, ঢাকায় ৫০ অন হফহষ্ট হশু হদফা 

মত্ন মকনন্দ্র ০১ ফছয মথনক ০৬ ফছয ফয়ী 

হশুনদয হপ্র-স্কুর হিা, াযীহযক ও ভানহক 

হফকানয জন্য মখরাধুরা ও হচি হফননাদননয 

ব্ফস্থা যনয়নছ। ািাহক ও যকাযী ছুটিয 

হদন ব্তীত প্রহতহদন কার ৮.৩০ হভ. মথনক 

ন্ধ্যা ৬.০০ টা ম মন্ত মখারা থানক। 

ক) অনফদন পযভ প্রাহিয স্থান:  

হশু হদফামত্ন মকন্দ্র, 

 ১৪৫ হনউ মফআরী মযাড,  

ংস্থায প্রধান কাম মারয়, ঢাকা। 

www.jms.gov.bd 

খ) অনফদন কাযী হনননাক্ত তথ্যাহদ ংযুক্ত 

কযনফন। 

ক) জাতীয় হযচয়ত্র 

খ) হশুয জন্ম নদ  

ঙ) স্থানীয় হববাফনকয প্রতযয়নত্র। 

ভাহক ৮০০/-টাকা 

ানয খযচ মনয়া য়। 

অনফদননয তাহযখ 

নত ০৫ হদননয 

ভনে। 

নাহযন সুরতানা 

মডনকয়ায আনচাজম, 

হশু হদফা মত্ন মকন্দ্র 

জাতীয় ভহরা ংস্থা, ঢাকা 

মভাফাআর: ০১৯২২৫৩১৮৫৫ 

আ- মভআর- 

daycare.jms@gmail.com 
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ক্রঃ 

 নং 

মফায নাভ মফা প্রদান দ্ধহত প্রনয়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রাহি 

স্থান 

মফায মূল্য এফং 

হযনাধ দ্ধহত 

মফা প্রদাননয 

ভয়ীভা 

দাহয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা (নাভ, দফী, মপান 

নম্বয ও আ-মভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০৮। হডনটাহযয়াভ বাড়া 

ও ব্ফানয নুভহত 

প্রদান 

জাতীয় ভহরা ংস্থায প্রধান কাম মারনয়য ৩য় তরায় 

৩০০ অননয এক সুহফন্যস্ত ীতাত হনয়হন্ত্রত 

অধুহনক হডনটাহযয়াভ যনয়নছ। মম মকান বা/ 

মহভনায/াংস্কৃহতক নুষ্ঠান কযায জন্য 

হডনটাহযয়াভটি বদহনক বাড়ায হবহিনত ফযাদ্দ 

প্রদান কযা য়। উনেখ্য, ত্র বফনন হনযহফহেন্ন 

হফদযৎ যফযা হনহিত কযায জন্য ৩০০ মকহবএ 

মজনানযটয চালু যনয়নছ।  

প্রনয়াজনীয় তথ্যাহদ ংস্থায প্রধান 

কাম মারয়, ১৪৫ হনউ মফআরী মযাড, 

ঢাকা নত থফা 

www.jms.gov.bd নত 

ডাউন মরাড কযা মানফ। 

১। হনধ মাহযত পযনভ অনফদন কযনত 

নফ। 

২। অনফদনকাযীয ০১ কহ ছহফ। 

৩। অনফদনকাযীয জাতীয় হযচয় 

নত্রয পনটাকহ। 

হডনটাহযয়াভটি বদহনক 

১৫,০০০/- টাকা বাড়ায় 

ফযাদ্দ প্রদান কযা য়। 

বযাট+ট্যাক্স ৩,০০০/- 

টাকা  ফ মনভাট 

১৮,০০০/- টাকা। 

অনফদননয তাহযখ 

নত ০৩ হদননয 

ভনে। 

অপনযাজা মফগভ 

মপ্রাগ্রাভ হপায, 

জাতীয় ভহরা ংস্থা, ঢাকা 

মপানঃ ০২২২২২২৫৯৫৬ 

মভাফাআর: ০১৭১১৮৩২৯৯৫ 

Email:  

afroja0064@gmail.com 

০৯। কনপানযন্স কি জাতীয় ভহরা ংস্থায প্রধান কাম মারনয়য ৭ভ তরায় 

৫০ অননয একটি ীতাত হনয়হন্ত্রত অধুহনক 

কনপানযন্স/নহভনায কি যনয়নছ। মম মকান 

বা/নহভনায/কভ মারা অনয়াজননয রনিয বদহনক 

বাড়ায হবহিনত ফযাদ্দ প্রদান কযা য় । উনেখ্য, 

ত্র বফনন হনযহফহেন্ন হফদযৎ যফযা হনহিত 

কযায জন্য ৩০০ মকহবএ মজনানযটয চালু যনয়নছ। 

প্রনয়াজনীয় তথ্যাহদ ংস্থায প্রধান 

কাম মারয়, ১৪৫ হনউ মফআরী মযাড, 

ঢাকা নত থফা 

www.jms.gov.bd নত 

ডাউন মরাড কযা মানফ। 

১। হনধ মাহযত পযনভ অনফদন কযনত 

নফ। 

২। অনফদনকাযীয ০১ কহ ছহফ। 

৩। অনফদনকাযীয জাতীয় হযচয় 

নত্রয পনটাকহ। 

কনপানযন্স রুভটি বদহনক 

১০,০০০/- টাকা বাড়ায় 

ফযাদ্দ প্রদান কযা য়। 

(বযাট+ট্যাক্স ব্তীত)। 

অনফদননয তাহযখ 

নত ০৩ হদননয 

ভনে। 

অপনযাজা মফগভ 

মপ্রাগ্রাভ হপায, 

জাতীয় ভহরা ংস্থা, ঢাকা 

মপানঃ ০২২২২২২৫৯৫৬ 

মভাফাআর: ০১৭১১৮৩২৯৯৫ 

Email:  

afroja0064@gmail.com 

১০। কহম্পউটায ল্যাফ ২০ টি কহম্পউটায, ভাহিহভহডয়া প্রনজক্টয এফং 

াফ মিহনক আন্টাযননট ও Wifi সুহফধা হফহষ্ট 

একটি তযাধুহনক কহম্পউটায ল্যাফ যনয়নছ। 

প্রনয়াজনীয় তথ্যাহদ ংস্থায প্রধান 

কাম মারয়, ১৪৫ হনউ মফআরী মযাড, 

ঢাকা নত থফা 

www.jms.gov.bd নত 

ডাউন মরাড কযা মানফ। 

১। হনধ মাহযত পযনভ অনফদন কযনত 

নফ। 

২। অনফদনকাযীয ০১ কহ ছহফ। 

৩। অনফদনকাযীয জাতীয় হযচয়   

নত্রয পনটাকহ। 

কহম্পউটায ল্যাফ টি 

বদহনক বাড়া ১০,০০০/- 

টাকা । (বযাট+ট্যাক্স-

২,০০০/-টাকা)।  

মভাট ১২,০০০/- টাকায় 

ফযাদ্দ প্রদান কযা য়। 

 

অনফদননয তাহযখ 

নত ০৩ হদননয 

ভনে। 

অপনযাজা মফগভ 

মপ্রাগ্রাভ হপায, 

জাতীয় ভহরা ংস্থা, ঢাকা 

মপানঃ ০২২২২২২৫৯৫৬ 

মভাফাআর: ০১৭১১৮৩২৯৯৫ 

Email:  

afroja0064@gmail.com 
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ক্রঃ 

নং 

মফায নাভ মফা প্রদান দ্ধহত প্রনয়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রাহি 

স্থান 

মফায মূল্য এফং 

হযনাধ দ্ধহত 

মফা প্রদাননয 

ভয়ীভা 

দাহয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা (নাভ, দফী, মপান 

নম্বয ও আ-মভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১১। নগয হবহিক প্রাহিক 

ভহরা উন্নয়দন 

ায়তা প্রদান 

এই প্রকদেয আওতায় ২৬টি সজরায় ৪৬টি প্রহিণ 

সকদেয ভাধ্যদভ ১০টি হফহবন্ন সেদড য অঞ্চদরয 

সফকায, হফিীন প্রাহিক ভহরাদদয দিতা 

উন্নয়নমূরক প্রহিণ প্রদান য়। প্রহিদণয জন্য 

প্রহিনাথীদদয দদহনক ১০০/- টাকা াদয বাতা 

প্রদান কযা য়। প্রহিণ গ্রদণ আগ্রী ভহরাদদয 

কাছ সথদক আদফদন প্রাহিয য প্রাি আদফদনমু 

মাচাই ফাছাই কদয প্রহিনাথীদদয সটহরদপান/ 

সভাফাইদরয ভাধ্যদভ এফাং প্রকে কাম বারয় ও াংহিষ্ট 

প্রহিণ সকদেয সনাটি সফাদড ব তাহরকা প্রকাদয 

ভাধ্যদভ অফহত কযা য়। 
 

আদফদন পযভ প্রাহি: প্রকদেয প্রধান 

কাম বারয়, ১৪৫ হনউ সফইরী সযাড, 

ঢাকায় অথফা  প্রকদেয হনধ বাহযত 

২৬ টি সজরা াখা দত াংগ্র কযা 

মাদফ। প্রকে ওদয়ফাইট : 

www.ubnwdp.gov.bd 

দত ডাউনদরাড কযা মাদফ। 

আদফদন দত্রয াদথ হনদনাক্ত 

তথ্যাহদ াংমৄক্ত কযদফন। 

ক) ০২ (দুই) কহ া বদাট ব াইজ 

ছহফ। 

খ) জাতীয় হযচয় দত্রয 

পদটাকহ। 

গ) হিাগত সমাগ্যতায নদ। 

বহতব পযভ প্রকদেয প্রধান কাম বারয় 

এফাং কর াখা অহপদ। 
 

হফনা মূদে প্রহিন 

সদয়া য়। 

সকাদ বয সভয়াদ ০৪ 

ভা। প্রহত ব্যাদচ ০২ 

হপদট ৪০ জন। 

নূরুন নাায সনা 

প্রকে হযচারক (অহতহযক্ত হচফ) 

সপানঃ ০২- ৯৩৪৮৪৪৩। 

সভাফাইর: 

ই-সভইরঃ pdnagar@yahoo. 

com 

ও াংহিষ্ট সজরায় দাহয়ত্ব প্রাি 

কভ বকতবাবৃন্ধ। 

১২। সজরা হবহিক ভহরা 

কহিউটায প্রহিণ 

সকা ব হযচারনা 

প্রকদেয আওতায় সদদয ৬৪টি সজরায় হহিত 

সফকায ভহরাদদয কহিউটায ও তথ্য সমাগাদমাগ 

প্রমৄহক্ত হফলদয় প্রহিণ সদয়া য়। প্রহিণ গ্রদণ 

আগ্রী ভহরাদদয কাছ সথদক আদফদন প্রাহিয য 

প্রাি আদফদনমু মাচাই ফাছাই কদয 

প্রহিনাথীদদয সটহরদপান/দভাফাইদরয ভাধ্যদভ 

এফাং প্রকে কাম বারয় ও াংহিষ্ট প্রহিণ সকদেয 

সনাটি সফাদড ব তাহরকা প্রকাদয ভাধ্যদভ অফহত 

কযা য়। 

আদফদন পযভ প্রাহি: প্রকদেয প্রধান 

কাম বারয়, ১৪৫ হনউ সফইরী সযাড, 

ঢাকায় অথফা  প্রকদেয হনধ বাহযত 

৬৪ টি সজরা াখা দত াংগ্র কযা 

মাদফ। প্রকে ওদয়ফাইট www. 

Dbwctp64. gov.bd দত 

ডাউনদরাড কযা মাদফ। 

আদফদন দত্রয াদথ হনদনাক্ত  

তথ্যাহদ াংমৄক্ত কযদফন। 

ক) ০২ (দুই) কহ া বদাট ব াইজ 

ছহফ। 

খ) জাতীয় হযচয় দত্রয 

পদটাকহ। 

গ) হিাগত সমাগ্যতায নদ। 

সকা ব হপ ১,০০০/- 

টাকা। 

সকাদ বয সভয়াদ ০৬ 

ভা। প্রহত ব্যাদচ ০২ 

হপদট ৫০ জন। 

 

জনাফ সভাঃ ভহনরুজ্জাভান 

প্রকে হযচারক (উহচফ) 

সপানঃ ০২- 5৮৩14804 

সভাফাইর:০১৩২৪৭২৫০০০ 

ই-সভইরঃ 

dbwctp64@gmail.com 

ও াংহিষ্ট সজরায় দাহয়ত্ব প্রাি কভ বকতবা। 

 

  

  

http://www.ubnwdp.gov.bd/
http://www.ubnwdp.gov.bd/
http://www.ubnwdp.gov.bd/
mailto:dbwctp64@gmail.
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ক্রঃ 

নং 

মফায নাভ মফা প্রদান দ্ধহত প্রনয়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রাহি 

স্থান 

মফায মূল্য এফং 

হযনাধ দ্ধহত 

মফা প্রদাননয 

ভয়ীভা 

দাহয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা (নাভ, দফী, মপান 

নম্বয ও আ-মভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১৩। 

 

 

 

 

 

 

হডহজটার ফাাংরাদদ 

গড়ায রদিয তথ্য 

প্রমৄহক্তয ভাধ্যদভ 

ভহরাদদয িভতায়দন  

ায়তা প্রদান  

(তথ্য আা প্রকে)। 

 

তথ্যআা প্রকে (২য় ম বায়) এয প্রহতহষ্ঠত সদদয 

৪৯০টি উদজরায় ৪৯০টি তথ্যদকদে াফ বিহণক 

ইন্টাযদনট াংদমাগ যদয়দছ। প্রকদেয 

উকাযদবাগীগণদক হফনামূদে ইন্টাযদনট ব্রাউহজাং, 

ই-সভইর, স্কাইদয ভাধ্যদভ হবহডও কনপাদযহসাং 

সফা প্রদান কযা দে।  

 

এছাড়াও চাকহযয খফয, হফহবন্ন যীিায পরাপর, 

যকাহয হফহবন্ন সফামূদয তথ্য হফনামূদে 

যফযা কযা দে। তথ্যদকেমূ দত হফনামূদে 

প্রাথহভক স্বাস্থয সফামূ সমভন; ব্লাড সপ্রায, 

ওজন হযভা, ডায়াদফটি যীিা ইতযাহদ প্রদান 

কযা য়।  

প্রহতটি তথ্য সকদে হনদয়াহজত তথ্যদফা কভ বকতবা 

ও তথ্যদফা কাযীগণ াংহিষ্ট উদজরায ফাহড়-

ফাহড় হগদয় োট ব্যফাদযয ভাধ্যদভ হিা, 

স্বাস্থয, আইন, ব্যফা, সজন্ডায এফাং কৃহল হফলয়ক 

হফহবন্ন ভস্যায ভাধান কদযন এফাং স্কাইদয 

ভাধ্যদভ াংহিষ্ট উদজরা হনফ বাী অহপায এফাং 

উদজরায াংহিষ্ট দিদযয কভ বকতবায াদথ 

সফাগ্রীতায কদথাকথদনয ভাধ্যদভ ভস্যায দ্রুত 

ও কাম বকযী ভাধান কদয থাদকন। 

তথ্যদকদেয ভাধ্যদভ তথ্যদফা প্রদাদনয াাাহ 

সফাগ্রীতাদদয জন্য হনজ হনজ গ্রাদভ উঠান দফঠক 

আদয়াজন কদয গ্রাভীণ তৃণমূর ভহরাদদয আধুহনক 

প্রমৄহক্ত িদকব দচতন কদয সতারা দে। গ্রাভীণ 

ভহরাদদয জীফন ও জীহফকা িহকবত হফহবন্ন 

হফলয় সমভন: স্বাস্থযগত ভস্যা, ফােহফফা, সমৌতুক 

হনদযাধ আইন, নাযীনীহত, পদতায়া, নাযীয হফরুদে 

হাংতা, চাকহয াংক্রাি তথ্য, আইনগত ভস্যা 

এফাং হডহজটার সফামূদয নানাহদক (ই-সভইর, 

হবহডও কনপাদযস) িদকব অফহত কযা য়। 

তথ্যদকদে কভ বযত তথ্যদফা কভ বকতবা ও তথ্যদফা 

কাযীগণ উঠান দফঠদক উহস্থত গ্রাভীণ 

প্রদমাজয নয় প্রদমাজয নয় প্রদমাজয নয় জনাফ সকয়া খান 

প্রকে হযচারক (অহতহযক্ত হচফ),  

সপান: ০২-৪৮৩১১৫২১ 

সভাফাইর: ০১৮১৭-০৬৬৪৩০ 
 

pd@totthoapa.gov.bd 
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ভহরাদদয ইন্টাযদনট ফাস্তফ ব্যফাদযয ভাধ্যদভ 

সফা প্রাহিয েহত প্রদ বন কদযন। াংহিষ্ট 

উদজরা হনফ বাী কভ বকতবা, কৃহল কভ বকতবা, হিা 

কভ বকতবা, ভৎস্য কভ বকতবা, স্বাস্থয কভ বকতবা, যকাহয 

আইটি হফদলজ্ঞ হফহবন্ন যকাহয কভ বকতবা 

তথ্যপ্রমৄহক্ত, হিা, হচহকৎা, কৃহল ইতযাহদ হফলদয় 

হযদা ব াযন হদদফ উহস্থত সথদক াংহিষ্ট 

হফলদয় মুক্ত আদরাচনা কদয থাদকন। 

তথ্যআা প্রকদেয আওতায় তথ্য সকে সথদক তথ্য 

সফা, সডায টু সডায সফা ছাড়াও প্রকে সথদক 

হনহভ বত ওদয়ফ সাট বার, তথ্য বান্ডায ও আইহ 

টিহবয ভাধ্যদভ গ্রাভীণ ভহরা ফাাংরাদদদয 

কর স্তদযয ভহরাদদয তদথ্য প্রদফ ও জ্ঞানচচ বায 

সিত্র প্রস্তুত কযা দয়দছ। 

প্রকে এরাকাধীন উৎাী ভহরাদদয উঠান দফঠক 

ও সল্ফ সে গ্রুদয (এএইচহজ) ভাধ্যদভ াংগঠিত 

কযা দে এফাং এযাই দফ ভাইন্ড ইসপ্যায়ায টু 

ন্যানার অযাহচবদভন্ট দদরয দস্য। “জাতীয় 

কৃহতত্ব অজবদন প্রহতশ্রুহতভনা” এ দস্যগণ 

আইটিইএ (ITES- Information 

Technology Enable Services), ই-

রাহন বাং, ভাদচ বন্ডাইহজাং এফাং অন্যান্য কাহযগহয কাদজ 

ভহরাদদয প্রতীকী জাগযণ হদদফ কাজ কযদছ। 

প্রকে ভাি দরও তাদদয ইন্টাযদনটহবহিক জ্ঞান 

কাদজ রাহগদয় স্থানীয় ভহরাদদয তথ্যপ্রমৄহক্ত 

হফলদয় উৎাহত কযদফ। 

ভাইন্ড ইসপ্যায়ায টু ন্যানার অযাহচবদভন্ট এফাং 

সল্ফ সে গ্রুদয দস্যদদযদক সটেচুয়ার, অহডও, 

হবহডও কনদটদন্টয ভাধ্যদভ ই-রাহন বাং প্রহিণ 

প্রদান কযদত দে। মায পদর তাদদয ITES-এ 

দিতা বৃহে াদে। ই-রাহন বাং হদেদভ রাইব ক্লা, 

রাইব ব্রডকাে ফক্ততৃা, পূফ ব হনধ বাহযত অনরাইন 

সেণীকি, ২৪ ঘন্টা ই-রাহন বাং চযাদনর, হবহডও 

গ্যারাযী, সভাফাইর টিহব, রাইব হিহভাং ইতযাহদ 

দফহষ্টয অির্ভ বক্ত থাকদছ। 
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ক্রঃ 

নং 

মফায নাভ মফা প্রদান দ্ধহত প্রনয়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রাহি 

স্থান 

মফায মূল্য এফং 

হযনাধ দ্ধহত 

মফা প্রদাননয 

ভয়ীভা 

দাহয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা (নাভ, দফী, মপান 

নম্বয ও আ-মভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১৪। র্তনমূর ম মানয় 

থ মননহতক 

িভতায়নন নাযী 

উনযাক্তানদয হফকা 

াধন প্রকল্প  

মফকায ও সুহফধাফহিত নাযীনদয কভ মংস্থাননয সুনমাগ 

সৃহষ্ট, অত্ম-হনব মযীরতা জমনন উদ্বদু্ধ ও ায়তা 

প্রদাননয াাহ নাযী ভাজনক ভানফ ম্পনদ 

হযনত কযায রনিয জানুয়াযী 2021 নত ২০২৫ 

মভয়ানদ ৪২৭৯৭.৭৮ রি টাকায় র্তনমূর ম মানয় 

থ মননহতক িভতায়নন নাযী উনযাক্তানদয হফকা 

াদন প্রকল্পটি ফাস্তফায়ন নে। এআ প্রকনল্পয  অওতায় 

জানুয়াযী 2021 মথনক ৬৪ টি মজরায় ৮০ টি প্রহিণ 

মকনন্দ্রয ভােনভ পযান হডজাআন, কযাটাহযং, 

হফউটিহপনকন, আনন্টহযয়য হডজাআন এন্ড আনবন্ট 

ম্যাননজনভন্ট, মফফী মকয়ায, াউ হকহং  এফং 

হফজনন ম্যাননজনভন্ট হফলনয় প্রহিণ প্রদান কযা 

নে  এফং ০৭ টি হফলনয় ২,৫৬,০০০ জন 

প্রহিণার্র্থীনক প্রহিণ প্রদান কযা নফ। প্রকনল্পয 

অওতায় ৮০ টি হফক্রয় ও প্রদ মনী মকনন্দ্র, ৮০ টি ফুড 

কণ মায এফং ৮০ টি ার মায স্থান কযা নফ। 

প্রহিনণয জন্য প্রহিণাথীনদয বদহনক ১৫০/- টাকা 

ানয বাতা প্রদান কযা য়। 

জাতীয় ভহরা ংস্থা, ৮০ টি 

প্রহিণ মকন্দ্র এফং প্রকনল্পয 

ওনয়ফাআনট বহতম ংক্রান্ত কর 

তথ্য াওয়া মানফ।  

 

www.pweeegl.gov. 

bd 

ম্পূণ ম হি প্রহিণ মদয়া 

নফ। 

পযান হডজাআন, 

কযাটাহযং, 

হফউটিহপনকন, 

আনন্টহযয়য হডজাআন 

এন্ড আনবন্ট 

ম্যাননজনভন্ট এআ ০৪ 

টি মকান ময মভমাদ 

৮০ হদন এফং মফফী 

মকয়ায, াউ 

হকহং  এফং 

হফজনন 

ম্যাননজনভন্ট এআ ০৩ 

টি মকান ময মভমাদ 

৪০ হদন। 

জনাফ সভাঃ ভহনরুজ্জাভান 

প্রকে হযচারক (উহচফ),  

(অহতহযক্ত দাহয়ত্ব) 

সভাফাইর:০১৩২৪৭২৫০০০ 

মপানঃ  ৫৮৩১১৭৮৭ 

আ-মভআরঃ 

pweeep2015@gmail.com                 

            ও 

৮০ টি প্রহিণ মকনন্দ্রয ৮০ জন প্রহিণ 

কভ মকতমাগণ। 

www.pweeegl.gov.bd 

২.২) প্রাহতষ্ঠাহনক মফা 

ক্রঃ 

নং 

মফায নাভ মফা প্রদান দ্ধহত প্রনয়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রাহি স্থান মফায মূল্য এফং 

হযনাধ দ্ধহত 

মফা প্রদাননয 

ভয়ীভা 

দাহয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা (নাভ, দফী, মপান নম্বয 

ও আ-মভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. াংস্থায সজরা ও 

উদজরা াখায় 

কভ বযত কভ বকতবা/ 

কভ বচাযীদদয 

গ্রযাচুদয়টি াংক্রাি 

কাম বক্রভ ফাস্তফায়ন। 

ক) যাহয হনফ বাী হযচারক ফযাফদয 

আদফদদনয সপ্রহিদত প্রাি আদফদন 

খ) শৃঙ্খরা ও অহডট হনস্পহি াংক্রাি 

প্রহতদফদন মাচাই। 

গ) দত্রয ভাধ্যদভ আদফদনকাযীদক 

অফহত কযা। 

ক) াংহিষ্ট কভ বকতবায আদফদন, 

(আনুদতাহলক পযভ, নমুনা স্বািয ও াদতয 

াঁচ আঙ্গুদরয ছা ইতযাহদ াংমৄক্ত)। 

খ) প্রতযাহত সল সফতন নদ, চাকুযী 

হফফযনী, না দাফী প্রতযয়নত্র, অহডট 

অনাহি। 

গ) প্রািব্য আনুদতাহলদকয দফধ উিযাহধকাযী 

সঘালনাত্র। 

ঘ) সনন জীকযণ ২০০৯ সভাতাদফক 

অন্যান্য কাগজত্র। 

হফনা মূদে ১৫ (দনয) 

কাম বহদফ। 

কাযী হযচারক (হাফ ও থ ম)/  

                    

হাফ যিণ কভ মকতমা 

জাতীয় ভহরা ংস্থা 

মপানঃ  ৯৩৫৪৪৫০। 

মভাফাআর: ০১৯২৩৭৮৫৭৬৭। 

আ-মভআরঃ  

zamanjms477@gmail.com  

 

http://www.pweeegl.gov/
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২.৩) অবযন্তযীন মফা 

ক্রঃ 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান েহত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাহি 

স্থান 

সফায মূে এফাং 

হযদাধ েহত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাহয়ত্বপ্রাি কভ বকতবা (নাভ, দফী, সপান 

নম্বয ও ই-সভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০১। রাইদব্রযী সফা 

প্রদান। 

জাতীয় ভহরা াংস্থায প্রধান কাম বারদয় াহতয, 

জীফনী গ্রন্থ, চাকুযী াংহিষ্ট, হফজ্ঞান হফলয়ক 

গ্রন্থাফরী, ইরাহভক গ্রন্থ, সজন্ডায াংহিষ্ট গ্রন্থ, যাষ্ট্র 

হফজ্ঞান, ফাাংরাদদদয মুহক্তমৄে ইতযাহদ হফহবন্ন 

হফলদয় প্রায় ০৪ (চায) াজায গ্রন্থ ম্বহরত একটি 

মৃে রাইদব্রযী যদয়দছ। সম সকান কভ বহদফদ কার 

০৯.০০ টা সথদক হফদকর ০৫.০০ টা ম বি ফই 

ড়ায সুদমাগ যদয়দছ। এ ছাড়াও াংস্থায কভ বকতবা/ 

কভ বচাযীগদণয রাইদব্রযীয দস্য দয় ফই সনয়ায 

সুদমাগ আদছ। 

 হফনা মূদে সফা গ্রন 

কযা মাদফ। 

দস্য ওয়ায 

আদফদন/ প্রস্তাফ 

প্রাহিয ১৫ হদন। 

প্রহত কভ বহদফদ 

কার ০৯.০০ টা 

সথদক হফদকর 

০৫.০০ টা ম বি। 

মুাম্মদ আফদুিা আর কহফয 

রাইদব্রযীয়ান 

জাতীয় ভহরা াংস্থা 

সপান : ০১৮৫৬৪১৯২৬০ 

সভাফাইর: ০১৮৫৬৪১৯২৬০ 

ইদভইর: abdullahalkabirf @ 

gmail.com 

০2 হআযএর/ 

োিগ্রান্ট ভঞ্জুয 

ক) যাহয হনফ বাী হযচারক ফযাফদয আদফদদনয 

সপ্রহিদত (মথামথ কতৃবদিয সুাহযক্রদভ) ছুটি 

অনুদভাদন। 

খ) শৃঙ্খরা ও অহডট হনস্পহি াংক্রাি প্রহতদফদন 

মাচাই। 

গ) দত্রয ভাধ্যদভ আদফদনকাযীদক অফহত কযা। 

১) াংহিষ্ট কভ বকতবায আদফদন। 

২) ছুটি প্রাপ্যতা াংহিষ্ট প্রভানত্র। 

৩) ছুটি প্রাপ্যতায প্রতযয়ন (সঘাহলত  

কভ বকতবায সিদত্র) এ,এ,হ 

াদয নদ। 

হফনামূদে ১৫ (দনয) 

কাম বহদফ। 

কাযী হযচারক (প্রান)/ 

জনাফ নীায সফগভ 

প্রাহনক কভ বকতবা 

জাতীয় ভহরা াংস্থা 

সভাফাইর: ০১৭১৬৬২০৩৪৪ 

ই-সভইরঃ 

niherdjms@gmail.com 

০3 আনুদতাহলক ভঞ্জুয ক) যাহয হনফ বাী হযচারক ফযাফদয আদফদদনয 

সপ্রহিদত (মথামথ কতৃবদিয সুাহযক্রদভ) ছুটি 

অনুদভাদন। 

খ) শৃঙ্খরা ও অহডট হনস্পহি াংক্রাি প্রহতদফদন 

মাচাই। 

গ) দত্রয ভাধ্যদভ আদফদনকাযীদক অফহত কযা। 

ক) াংহিষ্ট কভ বকতবায আদফদন 

(আনুদতাহলক পযভ, নমুনা স্বািয ও 

াদতয াঁচ আঙ্গুদরয ছা ইতযাহদ 

াংমৄক্ত)। 

খ) প্রতযাহত সল সফতন নদ, 

চাকুযী হফফযনী, না দাফী প্রতযয়নত্র, 

অহডট অনাহি। 

গ) প্রািব্য আনুদতাহলদকয দফধ 

উিযাহধকাযী সঘালনাত্র। 

ঘ) সনন জীকযণ ২০০৯ 

সভাতাদফক অন্যান্য কাগজত্র। 

হফনা মূদে ১৫ (দনয) 

কাম বহদফ। 

কাযী হযচারক (প্রান)/ 

জনাফ নীায সফগভ 

প্রাহনক কভ বকতবা 

জাতীয় ভহরা াংস্থা 

সভাফাইর: ০১৭১৬৬২০৩৪৪ 

ই-সভইরঃ 

niherdjms@gmail.com  
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ক্রঃ 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান েহত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাহি 

স্থান 

সফায মূে এফাং 

হযদাধ েহত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাহয়ত্বপ্রাি কভ বকতবা (নাভ, দফী, সপান 

নম্বয ও ই-সভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০৪ কভ বকতবা/কভ বচাযীদদয 

ছুটি াংক্রাি কাম বক্রভ 

ফাস্তফায়ন 

ছুটি হফহধভারা অনুমায়ী আদফদনকাযী দত প্রাি  

ছুটিয আদফদদনয সপ্রহিদত (মথামথ কতৃবদিয 

সুাহযক্রদভ) মাহচত ছুটি অনুদভাদন। 

   

১. হনধ বাহযত পযদভ আদফদন 

২. হআযএর অনুদভাদন আদদ 

৩. এরহহ 

৪. দফধ উিযাহধকায সঘালনাত্র 

৫. নমুনা স্বািয ও াদতয ০৫ 

আঙ্গুদরয ছা 

৬. নাদাফীত্র 

প্রাহিয স্থান: াংস্থায প্রধান কাম বারয় 

ওদয়ফাইট: 

www.jms.gov.bd 

হফনা মূদে ১৫ (দনয) 

কাম বহদফ। 

কাযী হযচারক (প্রান)/ 

জনাফ নীায সফগভ 

প্রাহনক কভ বকতবা 

জাতীয় ভহরা াংস্থা 

সভাফাইর: ০১৭১৬৬২০৩৪৪ 

ই-সভইরঃ 

niherdjms@gmail.com 

০৫ কভ বকতবা/কভ বচাযীদদয 

ফহ: ফাাংরাদদ ছুটি, 

হিা ছুটি ও অন্যান্য 

অহজবত ছুটিয আদফদন 

প্রহক্রয়াকযণ। 

ক. াংহিষ্ট কভ বকতবা/কভ বচাযী কতৃবক াংস্থায 

হনফ বাী হযচারদকয ভাধ্যদভ আদফদদনয 

সপ্রহিদত। 

খ) হনধ বাহযত ছুটি হফহধভারা ১৯৫৯ অনুমায়ী। 

১. হনধ বাহযত পযদভ আদফদন 

২. হফদদদ সকান কভ বারা ফা 

সদভনায ফা প্রহিদণ অাংগ্রদণয 

সিদত্র Invitation 

(প্রদমাজযদিদত্র) 

৩.অহজবত (ফহ: ফাাংরাদদ) ছুটিয 

সিদত্র ছুটি প্রাপ্যতায নদ। 

৪.হফগত ০১ ফছদযয হফদদ ভ্রভণ 

হফফযণী; 

৫. হচহকৎা নদ (প্রদমাজযদিদত্র) 

ওদয়ফাইট: 

www.jms.gov.bd 

হফনা মূদে ০৭ (াত) 

কাম বহদফ। 

কাযী হযচারক (প্রান)/ 

জনাফ নীায সফগভ 

প্রাহনক কভ বকতবা 

জাতীয় ভহরা াংস্থা 

সভাফাইর: ০১৭১৬৬২০৩৪৪ 

ই-সভইরঃ 

niherdjms@gmail.com 

০৬ োহি হফদনাদন ছুটি ও 

অন্যান্য ছুটি। 

ক. াংহিষ্ট কভ বকতবা/কভ বচাযী কতৃবক াংস্থায  

হনফ বাী হযচারদকয ভাধ্যদভ আদফদদনয   হিদত। 

খ) হনধ বাহযত ছুটি হফহধভারা ১৯৫৯ ও ফাাংরাদদ 

চাকুযী (হফদনাদন বাতা) হফহধভারা ১৯৭৯ 

অনুযণপূফ বক হনস্পহি।  

গ) দত্রয ভাধ্যদভ আদফদনকাযীদক অফহত কযা। 

ক. াংহিষ্ট কভ বকতবায আদফদন। 

২) ছুটি প্রাপ্যতা াংহিষ্ট প্রভানত্র। 

৩) ছুটি প্রাপ্যতায প্রতযয়ন (সঘাহলত 

কভ বকতবায সিদত্র)। 

হফনা মূদে ০৭ (াত) 

কাম বহদফ। 

কাযী হযচারক (প্রান)/ 

জনাফ নীায সফগভ 

প্রাহনক কভ বকতবা 

জাতীয় ভহরা াংস্থা 

সভাফাইর: ০১৭১৬৬২০৩৪৪ 

ই-সভইরঃ 

niherdjms@gmail.com 
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ক্রঃ 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান েহত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাহি 

স্থান 

সফায মূে এফাং 

হযদাধ েহত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাহয়ত্বপ্রাি কভ বকতবা (নাভ, দফী, সপান 

নম্বয ও ই-সভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০৭. াধাযন বহফষ্যৎ 

তহফর দত অগ্রীভ 

ভঞ্জুযী 

ক. াংহিষ্ট কভ বকতবা/কভ বচাযী কতৃবক াংস্থায হনফ বাী 

হযচারদকয ভাধ্যদভ আদফদদনয সপ্রহিদত। 

খ.বহফষ্যৎ তহফর নীহতভারা অনুযণ। 

গ) দত্রয ভাধ্যদভ আদফদনকাযীদক অফহত কযা। 

১. হনধ বাহযত পযদভ আদফদন 

২. বহফষ্যৎ তহফদর ফ বদল 

জভাকৃত অদথ বয হাফ হফফযণীয 

মূর কহ; 

প্রাহিয স্থান: াংস্থায প্রধান 

কাম বারয়-এয হাফ াখা। 

 

হফনা মূদে ০৭ (াত) 

কাম বহদফ। 

কাযী হযচারক (হাফ ও থ ম)/  

                    

হাফ যিণ কভ মকতমা 

জাতীয় ভহরা ংস্থা 

মপানঃ  ৯৩৫৪৪৫০। 

মভাফাআর: ০১৯২৩৭৮৫৭৬৭। 

আ-মভআরঃ  

zamanjms477@gmail.com  

০৮. প্রদদয় বহফষ্যৎ 

তহফর দত অগ্রীভ 

ভঞ্জুযী 

ক. াংহিষ্ট কভ বকতবা/কভ বচাযী কতৃবক াংস্থায হনফ বাী 

হযচারদকয ভাধ্যদভ আদফদদনয সপ্রহিদত। 

খ. বহফষ্যৎ তহফর নীহতভারা অনুযণ। 

গ) দত্রয ভাধ্যদভ আদফদনকাযীদক অফহত কযা। 

১. হনধ বাহযত পযদভ আদফদন 

২. বহফষ্যৎ তহফদর ফ বদল 

জভাকৃত অদথ বয হাফ হফফযণীয 

মূর কহ; 

প্রাহিয স্থান: াংস্থায প্রধান 

কাম বারয়-এয হাফ াখা। 

 

হফনা মূদে ০৭ (াত) 

কাম বহদফ। 

কাযী হযচারক (হাফ ও থ ম)/  

                    

হাফ যিণ কভ মকতমা 

জাতীয় ভহরা ংস্থা 

মপানঃ  ৯৩৫৪৪৫০। 

মভাফাআর: ০১৯২৩৭৮৫৭৬৭। 

আ-মভআরঃ  

zamanjms477@gmail.com  

০৯. হিতীয়, তৃতীয় ও 

চতুথ ব সেনীয 

কভ বকতবা/কভ বচাযী 

চাকুযীযত অফস্থায় 

মৃতুযফযণ কযদর 

আহথ বক অনুদভাদদনয 

প্রস্তাফ প্রহক্রয়াকযণ। 

ক. আদফদদনয সপ্রহিদত প্রস্তাফ মাচাই ফাছাই পূফ বক 

াংস্থায ভাধ্যদভ হনফ বাী কহভটিদত সপ্রযণ।। 

খ. দত্রয ভাধ্যদভ আদফদনকাযীদক অফহত কযা। 

১. আদফদনত্র। 

২. মৃতুয নদ ত্র। 

হফনা মূদে ১৫ (দনয) 

কাম বহদফ। 

কাযী হযচারক (হাফ ও থ ম)/  

                    

হাফ যিণ কভ মকতমা 

জাতীয় ভহরা ংস্থা 

মপানঃ  ৯৩৫৪৪৫০। 

মভাফাআর: ০১৯২৩৭৮৫৭৬৭। 

আ-মভআরঃ  

zamanjms477@gmail.com  
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   ০৩। অহবদমাগ ব্যফস্থানা েহত (GRS) : 

 

   সফা প্রাহিদত অন্তুষ্ট দর দাহয়ত্বপ্রাি কভ বকতবায দে সমাগাদমাদগ করুন। হতহন ভাধান হদদত ব্যথ ব দর হনদনাক্ত েহতদত সমাগাদমাগ কদয আনায ভস্যা অফহত করুন। 

 

 

ক্রঃ নং কখন মমাগানমাগ কযনফন মকাথায় মমাগানমাগ কযনফন হনষ্পহিয ভয়ীভা মমাগানমানগয ঠিকানা 

০১। দাহয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা ভাধান হদনত  

ব্থ ম নর 

অহবদমাগ হনষ্পহি কভ বকতবা (অহনক) 

 

২০ হদন তাহনা সফগভ  

উ-হযচারক (উহচফ) 

সভাফাইর: ০১৮১৫৪৬১২৫৫ 

আ-মভআরঃ tahsinabegum25@gmail.com 
  

০২। প্রহতষ্ঠাননয GRS মপাকার নয়ন্ট কভ মকতমা 

হনহদ মষ্ট ভনয় ভাধান হদনত ব্থ ম নর 

আীর কভ বকতবা 
 

৩০ হদন সভাা: সপযদদৌী সফগভ 

মৄগ্মহচফ, প্রান অহধাখা 

ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয়   

সপান: ৯৫১৫২২৭ 

সভাফাইর: ০১৫৫২৩৯৭৯৯৬ 

ই-সভইর: jsadmin@mowca.gov.bd 

 
 

     

         অনায কানছ অভানদয প্রতযাা 

 

ক্রহভক নাং প্রহতশ্রুহত/কাহঙ্খত সফা প্রাহিয রদিয কযণীয় 
 

০১) হনধ বাহযত পযদভ ম্পূণ ববাদফ পূযণকৃত আদফদন জভা প্রদান। 

০২) ঠিক ভাধ্যদভ প্রদয়াজনীয় হপ হযদাধ কযা। 

০৩) ািাদতয জন্য হনধ বাহযত ভদয়য পূদফ ব উহস্থত থাকা। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


