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সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen`s Charter)
১. ভিশন ও ভমশন
ভিশন: একটি ভনভিত, ভনরাপে, সুরতিত আবাসদ াগ্য পভরদবশ ।
ভমশন: অিযন্তরীণ আইন শৃঙ্খলা উন্নয়দনর মাধ্যদম দেদশর সকল নাগভরদকর জন্য ভনরাপে ও উন্নত জীবন ভনভিতকরণ।

২. প্রভতশ্রূত দসবােমূহ
২.১ নাগভরক দসবা :
দসবামূল্য এবাং পভরদশাধ

ক্রতিক

দসবার নাম

দসবা প্রোন পদ্ধভত

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাভিস্থান

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

ভবভিন্ন বাাংলাদেশ দূতাবাস হদত, ইদমইল, যাক্স, ডাকদ াদগ এবাং
সরাসভর মন্ত্রণালদয় আদবেন
োভিদলর পর The Citizen Act
(সময়
সময়
জাভরকৃত
সাংদশাধণীসহ) অনুসরদণ দগাদয়ন্দা
সাংস্থার প্রভতদবেদনর ভিভিদত
সনেপত্র ইসুয করা হয়।

১) ভনধ মাভরত রদম আদবেনপত্র
২) উিয় দেদশর পাসদপাদট মর ছায়াভলভপ (১ নম্বর
দেদক সকল ব্যবহৃত পাতা)
৩) পাসদপাট ম সাইজ রভিন ছভব - ৪ কভপ
৪) ২০০/-টাকার নন-জুভডভসয়াল ষ্ট্যাদে
এভ দডভিট
৫) ভসটিদজনশীপ সনদের ছায়াভলভপ
৬) ৫,০০০/- টাকা দেজাভর চালাদন জিার মূলকভপ
(দকাড নম্বর-১-২২০১-০০০১-২৬৮১)
১) The Citizen Act অনু ায়ী উপযুক্ত ব্যতির
ভনধ মাভরত রদম আদবেনপত্র
২) পাসদপাদট মর ছায়াভলভপ
(১ নম্বর দেদক সকল ব্যবহৃত পাতা)
৩) পাসদপাট ম সাইমজর রভিন ছভব-৫কভপ
৪) ২০০/-টাকার নন-জুভডভসয়াল ষ্ট্যাদে
এভ দডভিট
৫) ৪,০০০/- টাকা দেজাভর চালাদন জিার মূলকভপ
(দকাড নম্বর-১-২২০১-০০০১-২৬৮১)
১) The Citizen Act (সময় সময় জাভরকৃত
সাংদশাধণীসহ) অনু ায়ী উপযুক্ত ব্যতির ভনধ মাভরত
রদম আদবেনপত্র
২) পাসদপাদট মর ছায়াভলভপ (১নম্বর দেদক সকল
ব্যবহৃত পাতা)
৩) পাসদপাট ম সাইজ রভিন ছভব-৬কভপ
৪) ২০০/- টাকার নন-জুভডভসয়াল স্ট্যামে
এভ দডভিট
৫) ৭,০০০/- টাকা দেজাভর চালাদন জিার মূলকভপ
(দকাড নম্বর-১-২২০১-০০০১-২৬৮১)

১) ৫,০০০/- টাকা
(দসানালী ব্যাাংদকর দ দকান
শািায়
নম্বর-১-২২০১০০০১-২৬৮১
দকাদড
দেজাভর চালাদনর মাধ্যদম
জমা)

১

দ্বৈত নাগভরকত্ব সনেপত্র প্রোন

২

ভবদেশীদের বাাংলাদেশী নাগভরকত্ব
সনেপত্র প্রোন

৩

বাাংলাদেশ স্থায়ী আবাভসক অভধকার সনে

ভবভিন্ন বাাংলাদেশ দূতাবাস হদত, ইদমইল, যাক্স, ডাকদ াদগ এবাং
সরাসভর মন্ত্রণালদয় আদবেন
োভিদলর পর The Citizen Act
অনুসরদণ
দগাদয়ন্দা
সাংস্থার
প্রভতদবেদনর ভিভিদত সনেপত্র
ইসুয।

ভবভিন্ন বাাংলাদেশ দূতাবাস হদত, ইদমইল, যাক্স, ডাকদ াদগ এবাং
সরাসভর মন্ত্রণালদয় আদবেন
োভিদলর পর The Citizen Act
(সময়
সময়
জাভরকৃত
সাংদশাধণীসহ) অনুসরদণ দগাদয়ন্দা
সাংস্থা ও ভবভনদয়াগ দবাদডরম
প্রভতদবেদনর ভিভিদত সনেপত্র
ইসুয।

পদ্ধভত

১) ৪,০০০/- টাকা
(দসানালী ব্যাাংদকর দ দকান
শািায়
নম্বর-১-২২০১০০০১-২৬৮১
দকাদড
দেজাভর চালাদনর মাধ্যদম
জমা)

দসবা প্রোদনর সময়সীমা
(৬)

োভয়ত্বপ্রাি কমমকতমা
(নাম, পেতব, দ ান ও ইমিইল)
(৭)

৩০ কা মভেবস
(২১ কা মভেবস তেন্ত
প্রভতদবেদনর জন্য
+ ৯ কা মভেবস পরবতী
কা মক্রদমর জন্য)

৩০ কা মভেবস
(২১ কা মভেবস তেন্ত
প্রভতদবেদনর জন্য + ৯
কা মভেবস পরবিী
কা মক্রমির জন্য)

মদনায়ারা ইশরাত,
উপসভচব (বভহরাগমন-৩)
meshrat18@ yahoo.com
+৮৮-০২-৯৫৭৪৩১৩
+৮৮-০১৭৫৯৯৭৬৫৯৯

১) ৭,০০০/- টাকা
(দসানালী ব্যাাংদকর দ দকান
শািায়
নম্বর-১-২২০১০০০১-২৬৮১
দকাদড
দেজাভর চালাদনর মাধ্যদম
জমা)

৭ কা মভেবস
(পরামশম কভমটির অনুদমােন
প্রাভি সাদপদে)

৪

ভবভনদয়াগকারী ভহদসদব বাাংলাদেশ
নাগভরকত্ব সনে

৫

দেদন নাগভরকত্ব প্রাভির জন্য পুভলশ
ভিয়াদরন্স সনেপত্র

৬

পাচাদরর ভশকার উদ্ধারকৃত ভিকটিমদের
প্রতযাবাসন (শুধু বাাংলাদেশ ও িারদতর
মদধ্য)

৭

ভবভিন্ন বাাংলাদেশ দূতাবাস হদত, ইদমইল, যাক্স, ডাকদ াদগ এবাং
সরাসভর মন্ত্রণালদয় আদবেন
োভিদলর পর The Citizen Act
অনুসরদণ দগাদয়ন্দা সাংস্থা ও
ভবভনদয়াগ দবাদডরম প্রভতদবেদনর
ভিভিদত সনেপত্র ইসুয ।

ই-দমইল/ যাক্স/ডাকদ াদগ/দূতাবাস
/সরাসভর আদবেন পাওয়ার পর
দগাদয়ন্দা সাংস্থার প্রভতদবেন প্রাভির
পর সাদপদে পুভলশ ভিয়াদরন্স
সনেপত্র প্রস্তুতপূব মক পৃষ্ঠাঙ্কদনর
জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালদয় দপ্ররণ করা
হদয় োদক।
ই-দমইল/ যাক্স/পত্র মার ত সাংভিষ্ট্
ব্যভক্ত/প্রভতষ্ঠান দেদক আদবেনপত্র
প্রাভির পর ভিকটিদমর নাগভরকত্ব
এসভব কর্তমক াচাই বাছাই সাদপদে
প্রতযাবাসন আদেশ জারী করা হয়।

১) The Citizen Act অনু ায়ী উপযুক্ত ব্যভক্তর
ভনধ মাভরত রদম আদবেনপত্র
২) পাসদপাদট মর ছায়াভলভপ
(১নম্বর দেদক সকল ব্যবহৃত পাতা)
৩) পাসদপাট ম সাইজ রভিন ছভব-৬কভপ
৪) ২০০/- টাকার নন-জুভডভসয়াল
ষ্ট্যাদে
এভ দডভিট
৫) ৭,০০০/- টাকার দেজাভর চালাদনর মূলকভপ
(দকাড নম্বর-১-২২০১-০০০১-২৬৮১)
১) The Citizen Act অনু ায়ী উপযুক্ত ব্যভক্তর
আদবেনপত্র
২) পাসদপাদট মর ছায়াভলভপ
(১ নম্বর দেদক সকল ব্যবহৃত পাতা)
৩) পাসদপাট ম োইমজর রভিন ছভব-৪কভপ
৪) ৫০০/- টাকার দেজাভর চালাদনর মূলকভপ
(দকাড নম্বর-১-২২০১-০০০১-২৬৮১)
(ক) বাাংলাদেশ দূতাবাস/ভিকটিদমর
অভিিাবক/দবসরকাভর সাংস্থার আদবেনপত্র।

৭,০০০/- টাকা
(দসানালী ব্যাাংদকর দ দকান
শািায়
নম্বর-১-২২০১০০০১-২৬৮১
দকাদড
দেজাভর চালাদনর মাধ্যদম)

৫০০/- টাকা
(দসানালী ব্যাাংদকর দ দকান
শািায়
নম্বর-১-২২০১০০০১-২৬৮১
দকাদড
দেজাভর চালাদনর মাধ্যদম)

২৫ কা মভেবস
(২১ কা মভেবস তেন্ত
প্রভতদবেদনর জন্য
+ ৪ কা মভেবস পরবতী
কা মক্রদমর জন্য)

ভবনামূদল্য

৮২ কা মভেবস
(আমবদন যাচাই বাচাই এর
জন্য ১৫ + তেন্ত
কা মক্রদমর জন্য ৬০ +
পরবতী কা মক্রদমর জন্য ৭
কা মভেবস)

সভচবালদয় কমমরত সরকাতর

ব্যভক্তর/উপযুক্ত কর্তমপদের মাধ্যদম

১) স্থায়ী পাস

কমমকতমা/কমমচারী ও ভবভিন্ন

আদবেন পাওয়ার পর সভচবালয়

ক) ো ে কর্তমপদের প্রস্তাব

েির/অভধেির/সাংস্থায় কমমরত

প্রদবশ নীভতমালা-২০১৪ অনুসরদণ

ি) আদবেনকারীর দ াগোনপদত্রর পৃষ্ঠাঙ্কন কভপ
গ) ১ কভপ পাসদপাট ম সাইদজর রভিন ছভব (সাো

(হারাদনা

ব্যাকগ্রাউন্ড)

> স্থায়ী ৫০/-টাকা

কমমকতমাদের স্থায়ী/অস্থায়ী প্রদবশপত্র
ইসুযকরণ।

ো ে কর্তমপমির অনুদমােন গ্রহণ
কদর পাস ইসুয করা হয়।
(প্রদবশপত্র হারাদনা দগদল ভনকটস্থ
োনায় সাধারণ ডাদয়তর কদর
দেজাভর চালাদনর মাধ্যদম ভনধ মাভরত
মূল্য পভরদশাধ কদর পুনরায়
আদবেন করদত হয়।)

১০ কা মভেবস

মদনায়ারা ইশরাত,
উপসভচব (বভহরাগমন-৩)
meshrat18@ yahoo.com
+৮৮-০২-৯৫৭৪৩১৩
+৮৮-০১৭৫৯৯৭৬৫৯৯

রুিসানা হাভসন
উপসভচব (রাজননভতক-৩)
+৮৮ ০২ ৯৫৫৯৪৭১
+৮৮ ০১৫৫২৩১৯২৮৫
rhasin5@gmail.com

ভবনামূদল্য
প্রদবশপদত্রর

সিদত্র:
> অস্থায়ী

২) অস্থায়ী পাস
ক) ভনধ মাভরত রদম আদবেন

২০০/- টাকা

ি) ব্যভক্ত/প্রভতষ্ঠাদনর অনুদরাধপত্র
গ) ১ কভপ পাসদপাট ম সাইদজর রভিন ছভব

(দবসরকাতর)১৫০০/- টাকা

>

অস্থায়ী

দেজাভর চালাদনর মাধ্যদম
সোনালী ব্যাাংদকর দ দকান
শািায়

১-২২০১-০০০১-

২৬৮১ নম্বর দকাদড জমা
ভেদত হয়।

দমাোঃ সাদহে আলী

(সরকাতর)

যুগ্মসভচব (ভনরাপিা-২)
০৩ কা মভেবস

দ ান : +৮৮-০২-৯৫৭৩৮০৩
ইদমইল :
Shahedali.2009@yahoo.com

৮

সভচবালমে প্রদবদশর জন্য ানবাহদনর

ব্যভক্তর/উপযুক্ত কর্তমপদের মাধ্যদম

ভিকার

আদবেন পাওয়ার পর সভচবালয়

১) ো ে কর্তমপদের সুপাভরশ
২) ভনধ মাভরত রদম আদবেন

প্রদবশ নীভতমালা-২০১৪ অনুসরদণ

৩) ব্যবহারকারী কমমকতমার সভচবালদয় প্রদবশ

ো ে কর্তমপদের অনুদমােন গ্রহণ
কদর পাস ইসুয করা হয়।

পাদসর দটাকভপ
৪) চালদকর ড্রাইভিাং লাইদসন্স এর সতযাভয়ত কভপ

ভবনামূদল্য

০৩ কা মভেবস

ভবনামূদল্য

(তেন্ত কাদজর জন্য ২১
এবাং পরবতী কা ম

যুগ্মসভচব (ভনরাপিা-২)

সোেদনর জন্য ০৯
কা মভেবস)

ই-দমইল :

৫) চালদকর জাতীয় পভরচয় পদত্রর দটাকভপ( ভে
োদক)
৬) ানবাহদনর ব্লু-বুক-এর সতযাভয়ত কভপ
৯

ভবদেশী নাগভরক, প মটক, প্রভতভনভধেল,

সাংভিষ্ট্ েির/সাংস্থার মাধ্যদম

ভবদশষজ্ঞ, উপদেষ্ট্াদের বাাংলাদেদশ

আদবেন পাওয়ার পর দগাদয়ন্দা

১) মন্ত্রণালয়/ভবিাগ/ভবভনদয়াগ সবামডরে অনুদরাধপত্র
(ভবভনদয়াগ দবাদডরম দেদত্র কমমানুমভতপত্রসহ)

আগমন/অবস্থাদনর জন্য ভনরাপিা ছাড়পত্র

সাংস্থার মাধ্যদম তেন্ত করা হয়।

২) দসবাপ্রােীর ব্যভক্তগত ভসভি (৩ দসট)

প্রোন।

তেন্ত প্রভতদবেদনর ভিভিদত

৩০ কা মভেবস

ভনরাপিা ছাড়পত্র ইসুয করা হয়।
১০

ভবদেশী ভশল্পীদের অাংশগ্রহদণ সাাংস্কৃভতক

সাংভিষ্ট্ মন্ত্রণালদয়র মাধ্যদম

অনুষ্ঠাদনর ছাড়পত্র।

আদবেন পাওয়ার পর দগাদয়ন্দা
সাংস্থার মাধ্যদম তেন্ত করা হয়।
তেন্ত প্রভতদবেদনর ভিভিদত

১১

১২

১৩

১৪

স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/ভবিাগ/েির/অভধেির
কর্তমক প্রােভমকিাদব ভনব মাভচত সরকাভর
চাকতর প্রােীদের (১ম ও ২য় দেতণর
কমমকতমা) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়র মাধ্যদম
পুভলশ দিভরভ দকশন।
প্রেশমনী/ াত্রা/আনন্দ
অনুষ্ঠাদনর অনুমভত

দমলা

ইতযাভে

নাগভরকত্ব াচাই

কারাবন্দী ভবদেশী নাগভরকদের কনসুযলার
এযাকদসস-এর অনুমভত

অনুষ্ঠাদনর ছাড়পত্র ইসুয করা হয়।
সাংভিষ্ট্ মন্ত্রণালদয়র ভরকুইভজশন
পাওয়ার পর দগাদয়ন্দা সাংস্থার
মাধ্যদম তেন্ত করা হয়। তেন্ত
প্রভতদবেদনর
ভিভিদত
এ
মন্ত্রণালদয়র আপভি/অনাপভি প্রোন
করা হয়।
সাংভিষ্ট্ ব্যভক্ত/ প্রভতষ্ঠান/ েির/
সাংস্থার মাধ্যদম আদবেন পাওয়ার
পর উপযুক্ত কর্তমপদের (আভে মক ও
প্রশাসভনক
িিতা
অপমণ)
অনুদমােনক্রদম অনুমভতপত্র ইসুয
করা হয়।
মন্ত্রণালয়/ ভবিাগ/ সাংস্থা/ সাংভিষ্ট্
প্রভতষ্ঠান /ব্যভক্তর অনুদরাধপত্র
পাওয়ার পর দগাদয়ন্দা সাংস্থার
মাধ্যদম তেন্ত করা হয়। তেন্ত
প্রভতদবেন প্রাভির পর পত্র (ই-দমইল
/ যাক্স) ইসুয করা হয়।
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/ সাংভিষ্ট্ দুতাবাদসর
অনুদরাধপত্র পাওয়ার পর উপযুক্ত
কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম পত্র (ইদমইল/ যাক্স) ইসুয করা হয়।

১) সাংভিষ্ট্ মন্ত্রণালদয়র অনুদরাধপত্র।
২) ভবদেশী ভশল্পীদের পাসদপাদট মর ছায়াভলভপ
(১ নম্বর দেদক সকল ব্যবহৃত পাতা)(০৩ দসট)
৩) দিনুয ব্যবহাদরর অনুমভতপত্র (০৩ দসট)
৪) আদয়াজক সাংস্থার দেড লাইদসন্স-এর কভপ (০৩
দসট)

ভবনামূদল্য

৭ কা মভেবস

ভবনামূদল্য

৩০ কা মভেবস
(তেন্ত কাদজর জন্য ২১
এবাং পরবতী কা ম
সোেদনর জন্য ০৯
কা মভেবস)

১) সাংভিষ্ট্ মন্ত্রণালদয়র অনুদরাধপত্র
২) স্ব স্ব মন্ত্রণালদয়র দিভরভ দকশন রম

দমাোঃ সাদহে আলী
দ ান : +৮৮-০২-৯৫৭৩৮০৩
Shahedali.2009@yahoo.com

দমাছাোঃ হাদজরা িাতুন
উপসভচব(ভনরাপিা-৩)
দ ান : +৮৮-০২-৯৫৭৪৫০১
ই-দমইল
:hazeramha@gmail.com

১) সাংভিষ্ট্ দজলা প্রশাসক/ব্যভক্ত/
প্রভতষ্ঠাদনর অনুদরাধপত্র

(ক) মন্ত্রণালয়/ভবিাগ/সাংস্থা/
সাংভিষ্ট্ প্রভতষ্ঠান /ব্যভক্তর অনুদরাধপত্র (সাংভিষ্ট্
ব্যভক্তর পূণ ম ঠিকানাসহ)।

ভবনামূদল্য

৭ কা মভেবস

ভবনামূদল্য

১৫ কা মভেবস

ভবনামূদল্য

৩ কা মভেবস

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/সাংভিষ্ট্ দূতাবাদসর অনুদরাধপত্র

দমাোঃ শামীম দহাদসন
ভসভনয়র সহকারী সভচব (বভহ-১)
দ ান নম্বর- +৮৮-০২-৯৫৭৪৫২০
যাক্স: +৮৮-০২-৯৫৭৪৩২২,
ই-দমইল:
immig1@mha.gov.bd

১৫

১৬

১৭

১৮

১৯

অভ ভসয়াল পাসদপাট ম হদত সাধারণ
পাসদপাট ম এ রূপান্তমর অনাপভি

সাংভিষ্ট্
মন্ত্রণালয়/ভবিাগ-এর
অনুদরাধপত্র পাওয়ার পর উপযুক্ত
কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম পত্র (ইদমইল/ যাক্স) ইসুয করা হয়।

ভবদেশ
ভ্রমণ
সাংক্রান্ত
পুভলশ
ভিয়াদরন্স/জন্ম
সনেসহ
অন্যান্য
সনে/ভ্রমণ সাংক্রান্ত কাগজপত্রাভে সিযায়ন

মন্ত্রণালয় কর্তমক িমতাপ্রাি
কমমকতমার োভিলকৃত
সনে/কাগজপত্র সতযায়ন কদরন।

ভিসা অন এরাইিযাল

মন্ত্রণালয় /ভবিাগ /সাংস্থা /সাংভিষ্ট্
প্রভতষ্ঠান কর্তমক অনুদরাধপত্র
পাওয়ার পর ভিসা নীভতমালা২০০৬ অনু ায়ী (দগাদয়ন্দা
প্রভতদবেন প্রদয়াজন হদল দগাদয়ন্দা
সাংস্থার মাধ্যদম তেন্ত করা হয়)
ব্যবস্থা গ্রহণপূব মক পত্র ইসুয (ইদমইল / যাক্স) করা হয়।
মন্ত্রণালয় /ভবিাগ /সাংস্থা /সাংভিষ্ট্
প্রভতষ্ঠান কর্তমক অনুদরাধপত্র
পাওয়ার পর ভিসা নীভতমালা২০০৬ অনু ায়ী (দগাদয়ন্দা
প্রভতদবেন প্রদয়াজন হদল দগাদয়ন্দা
সাংস্থার মাধ্যদম তেন্ত করা হয়)
ব্যবস্থা গ্রহণপূব মক পত্র ইসুয (ইদমইল / যাক্স) করা হয়।

ভিসা এক্সদটন্শন ও দেভণ পভরবতমন

দনা ভিসা ভরকুযইয়াড ম
(বাাংলাদেশ বাংদশাভুত ভবদেশী নাগভরক
বাাংলাদেশী নাগভরদকর ভবদেশী স্পাউজ ও
পভরবাদরর অন্যান্য সেস্যদের জন্য)

১) সাংভিষ্ট্ মন্ত্রণালয়/ভবিাগ-এর অনুদরাধপত্র।
২) সাংভিষ্ট্ দেদশর ইভমগ্রান্ট হওয়ার প্রমাণক
কাগজপত্র।
৩) দ্ববদেভশক উচ্চতিিার জন্য সাংভিষ্ট্ কর্তমপদের
আমন্ত্রনপত্র।
১) ব্যভক্ত কর্তমক োভিলকৃত সনে/কাগজপত্র।
২) ভ স জমার চালাদনর মূলকভপ।

ক) মন্ত্রণালয় /ভবিাগ /সাংস্থা /সাংভিষ্ট্ প্রভতষ্ঠান
কর্তমক সাো কাগদজ অনুদরাধপত্র
ি) পাসদপাদট মর ব্যভক্তগত তথ্য ও ছভব েংবভলত
পাতার দটাকভপ
গ) আদয়াজক সাংস্থার আমন্ত্রণপত্র

ক) মন্ত্রণালয় /ভবিাগ /সাংস্থা /সাংভিষ্ট্ প্রভতষ্ঠান
কর্তমক সুপাভরশসহ আদবেন
ি) পাসদপাদট মর ব্যভক্তগত তথ্য ও ছভব েংবভলত
পাতার দটাকভপ এবাং
সব মদশষ প্রাি ভিসা ও
আগমনী ভসদলর পাতার দটাকভপ।
গ) ভিসা নীভতমালা-২০০৬ সাংভিষ্ট্ ভিসা কযাটাগতর
অনু ায়ী
Board
of
Investment(BOI),Bangladesh Export
Processing Zone Authority((BEPZA)
Non-Government Affairs Bureau
কা মানুমভত এবং মন্ত্রণালয়/ভবিাগ/সাংস্থার সদে
ভৈপাতিক চুভক্ত
ব্যভক্ত কর্তমক আদবেন োভিদলর পর ক) আদবেনকারীর পাসদপাদট মর দটাকভপ (ব্যভক্তগত
ভিসা নীভতমালা-২০০৬ অনুসরদণ
তথ্য ও ছভব সম্বভলত পাতার )
উপযুক্ত কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম ি) আদবেনকারীর স্পাউজ/েন্তান/ পভরবাদরর সাংভিষ্ট্
পত্র (ই-দমইল / যাক্স) ইসুয করা
সেদস্যর পাসদপাদট মর দটাকভপ (ব্যভক্তগত তথ্য
হয়।
ও ছভব সম্বভলত পাতার )
গ) দ্বৈত নাগভরকদত্বর সনে ( ভে োদক)
ঘ) জাতীয় পভরচয়পত্র/জন্ম ভনবন্ধন/নাগভরকত্ব
সনদের সতযাভয়ত কভপ
ি) ভপতা/মাতা /স্বামী/স্ত্রী কর্তমক সেকম ভনণ মায়ক
হল নামা
চ) ভববাদহর প্রমাণপত্র
ছ) ৫০(পঞ্চাশ) মাভকমন ডলার অেবা সমপভরমান অে ম
সরকাতর দকাষাগাদর জমার চালাদনর মূল কভপ

ভবনামূদল্য

প্রভত পৃষ্ঠার জন্য ২০০/(দুইশত) টাকা। দসানালী
ব্যাাংদকর দ দকান শািায়
৩-২২৮১-০০০০-২৬৮১
নম্বর দকাদড
চালাদনর
মাধ্যদম জমা প্রোন।

ভবনামূদল্য

ভবনামূদল্য

৭ কা মভেবস

০২ কা মভেবস।

দমাোঃ শামীম দহাদসন
ভসভনয়র সহকারী সভচব (বভহ-১)
দ ান নম্বর- +৮৮-০২-৯৫৭৪৫২০
যাক্স: +৮৮-০২-৯৫৭৪৩২২,
ই-দমইল:
immig1@mha.gov.bd

ক) ০৭ কা মভেবস
ি) ৩০ কা মভেবস (দগদয়ন্দা
প্রভতদবেন প্রদয়াজন
হদল)

ক) ০৭ কা মভেবস
ি) ৩০ কা মভেবস (দগদয়ন্দা
প্রভতদবেন প্রদয়াজন হদল)

দ্বসয়ো সালমা জা রীন
উপসভচব (বভহরাগমন-০২),
+৮৮-০২-৯৫৭৪৫৩৩
+৮৮-০১৭৪৫৭০৬৮৬৯
ই- দমইলোঃ
ssjafreen@gmail.com

৫০(পঞ্চাশ) মাভকমন ডলার
অেবা সমপভরমান অে ম
দসানালী ব্যাাংদকর দ দকান
শািায় নম্বর-১-২২০১০০০১-২৬৮১ দকাদড
দেজাভর চালাদনর মাধ্যদম
জমা

১৫ কা মভেবস

২০

২১

২২

বাাংলাদেশ ও অমেভলয়া সরকাদরর মদধ্য
ওয়াকম এন্ড ভিসা চুভক্তর আওতায় ওয়াকম এন্ড
হভলদড ভিসা ইন অমেভলয়া ।
(বাাংলাদেশী অভববাভহত নাগভরক স্মািক
অেবা সমমান ভডতি ধারী ১০০জন প্রােী
প্রভত বছর অমেভলোমি এক বছদরর জন্য
কাজ করার সুভবধা লাি কদরন)
বাাংলাদেশ নাগভরকত্ব পভরতযাগ

ব্যভক্ত/প্রভতষ্ঠান/ভশল্প কারিানা/গদবষণা
প্রভতষ্ঠাদনর অনুকূদল এভসড আমোভন ও
উৎপােন লাইদসন্স প্রোন ও নবায়ন

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়র ভবজ্ঞভি প্রকাদশর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়র ভবজ্ঞভি প্রকাদশর পর
পর আদবেন করার পর ভবজ্ঞভির
আদবেন করদত হদব:
শতম অনু ায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ক) ভনধ মাভরত রদম অনলাইন-এ আদবেন
ি) ভবজ্ঞভির শতম অনু ায়ী IELTS এর দকার
গ) দ্ববধ বাাংলাদেশী পাসদপাট ম
ঘ) ভবজ্ঞভির শতম অনু ায়ী তিিাগি
দ াগ্যতার সনে।
ভবভিন্ন বাাংলাদেশ দূতাবাস হদত, ই- ১) সাংভিষ্ট্ দুতাবাদসর সুপাভরশপত্র
দমইল, যাক্স, ডাকদ াদগ এবাং ২) সাো কাগদজ আদবেন
সরাসভর মন্ত্রণালদয় আদবেন ৩) আদবেকারীর বাাংলাদেশী পাসদপাদট মর
োভিদলর পর The Citizen Act মূল কভপ
৪) ৫,০০০/- টাকার দেজাভর চালাদনর
অনুসরদণ সনেপত্র ইসুয ।
মূলকভপ
(দকাড নম্বর-১-২২০১-০০০১-২৬৮১)
আদবেন প্রাভির পর (এভসড ভনয়ন্ত্রণ
আইন-২০০২) অনুসরদণ ব্যবস্থা
গ্রহণপূব মক এভসড আমোভন ও
উৎপােন লাইদসন্স ইসুয/নবায়ন করা
হয়।

১) (ক) এভসড (আমোভন, উৎপােন, মজুে,
পভরবহন, ভবক্রয় ও ব্যবহার) ভনয়ন্ত্রণ
ভবভধমালা, ২০০৪ দমাতাদবক আমোভনর
লাইদসদন্সর জন্য ‘ক’ রদম ( রদম
উভলস্নভিত কাগজপত্র) আদবেন দচকভলষ্ট্
অনু ায়ী।
(ি) উৎপােন লাইদসদন্সর জন্য ‘গ’ রদম
দচকভলস্ট্ অনু ায়ী।

ভবনামূদল্য
৩০ (ভত্রশ) কা মভেবস

দ্বসয়ো সালমা জা রীন
উপসভচব (বভহরাগমন-০২),
+৮৮-০২-৯৫৭৪৫৩৩
+৮৮-০১৭৪৫৭০৬৮৬৯
ই- দমইলোঃ
ssjafreen@gmail.com

৫,০০০/- টাকা
(দসানালী ব্যাাংদকর দ দকান
শািায় নম্বর-১-২২০১-০০০১২৬৮১ দকাদড দেজাভর চালাদনর
মাধ্যদম)

১০ কা মভেবস

মদনায়ারা ইশরাত,
উপসভচব (বভহরাগমন-৩)
meshrat18@ yahoo.com
+৮৮ - ০২-৯৫৭৪৩১৩
+৮৮-০১৭৫৯৯৭৬৫৯৯

এভসড (আমোভন, উৎপােন, মজুে,
পভরবহন, ভবক্রয় ও ব্যবহার)
ভনয়ন্ত্রণ ভবভধমালা, ২০০৪
দমাতাদবক
নতুন লাইদসদন্সর জন্য ভ
(ক) এভসড উৎপােন-১,৫০,০০০/টাকা
(ি)এভসড আমোভনর-১,০০,০০০/টাকা
লাইদসন্স নবায়ন ভ
এভসড আমোভন ও উৎপােন
লাইদসন্স এর দেদত্র মূল লাইদসন্স
ভ ’র ৫%
(গ) ডুতিমকট লাইদসন্স ভ ২,০০০/- টাকা
ভ সমূহ দ দকান ত ভসলী ব্যাাংক
কর্তমক ইসুযকৃত ব্যাাংক ড্রাা্ ট/দপঅড মাদরর মাধ্যদম উপ-সভচব
(আইন-১), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বরাবর
জমা ভেদত হদব।

(ক) ৪৫ কা মভেবস নতুন
লাইদসদন্সর জন্য
(ি) ৩০ কা মভেবস
নবায়দনর জন্য

িাভেজা তাদহরা বভব
ভসভনয়র সহকারী সভচব (আইন-২)
দ ান: +৮৮-০২-৯৫৭৪৫২৬।
ই-দমইল:
teheraboby@yahoo.com

২৩

ভবদেশী নাগভরকদের পাব মতয চট্টগ্রাদমর
দজলাসমূদহ ভ্রমদণর অনুমভত প্রোন

২৪

সীিামন্ত গবাতদপশুর
অনুদমােন/নবায়ন

২৫

দবপজায় ভনদয়াভজত ভবদেশী নাগভরদকর
ভসভকউভরটি ভিয়াদরন্স প্রোন

২৬

২৭

২৮

ভবট/িাটাল

এর

দবসরকাভর দস্বচ্ছাদসবী সাংস্থায় ভনদয়াভজত
ভবদেশী নাগভরকদের ভনরাপিা ছাড়পত্র প্রোন।

দবসরকাভর দসচ্ছাদসবী সাংস্থা
ভনবন্ধন সাংক্রান্ত মতামত প্রোন

(এনভজও)

দবসরকাভর দস্বচ্ছাদসবী সাংস্থা (এনভজও) প্রকল্প
বাস্তবােন সাংক্রান্ত

ব্যাভক্ত
প মাদয়/মন্ত্রণালয়/প্রকল্প/এনভজও/অ
ন্যান্য সাংস্থা’র আদবেন পাওয়ার
পর দগাদয়ন্দা সাংস্থার মাধ্যদম তেন্ত
করা হয়। দগাদয়ন্দা সাংস্থার (এসভব,
এনএসআই ও ভডভজএ আই)
ইভতবাচক মতামদতর ভিভিদত
আভ স আদেশ ইসুয করা হয়।
ব্যভক্ত/সাংস্থার আদবেন পাওয়ার পর
গবাভেপশুর ভবট/িাটাল স্থাপন
সাংক্রান্ত নীভতমালা-২০১৪ অনু ায়ী
উপযুক্ত কর্তপদের অনুদমােনক্রদম
পত্র ইসুয করা হয়।
ব্যভক্ত/সাংস্থার আদবেন পাওয়ার পর
দগাদয়ন্দা সাংস্থার মাধ্যদম তেন্ত করা
হয়। দগাদয়ন্দা সাংস্থার প্রভতদবেদনর
ভিভিদত পত্র ইসুয করা হয়।
ব্যভক্ত/সাংস্থার আদবেন পাওয়ার পর
দগাদয়ন্দা সাংস্থার মাধ্যদম তেন্ত করা
হয়। দগাদয়ন্দা সাংস্থার প্রভতদবেদনর
ভিভিদত পত্র ইসুয করা হয়।
ব্যভক্ত/সাংস্থার আদবেন পাওয়ার পর
দগাদয়ন্দা সাংস্থার মাধ্যদম তেন্ত করা
হয়। দগাদয়ন্দা সাংস্থার প্রভতদবেদনর
ভিভিদত পত্র ইসুয করা হয়।
ব্যভক্ত/সাংস্থার আদবেন পাওয়ার পর
দগাদয়ন্দা সাংস্থার মাধ্যদম তেন্ত করা
হয়। দগাদয়ন্দা সাংস্থার প্রভতদবেদনর
ভিভিদত পত্র ইসুয করা হয়।

(১) ব্যাভক্ত প মাদয়/মন্ত্রণালয়/প্রকল্প/এনভজও/
অন্যান্য সাংস্থা’র আদবেন;
(২) পাসদপাদট মর ছায়াভলভপ
(১ নম্বর দেদক সকল ব্যবহৃত পাতা);
(৩) ভবদ্যমান ভিসার
দটাকভপ;
(৪) ভনরাপিা ছাড়পদত্রর দটাকভপ( ভে
োদক);
(৫) ভ্রমণ ভশভডউল।
ক। সাো কাগদজ আদবেন
ি। উপদজলা কভমটি, দজলা দচারাচালান
ভনদরাধ
টাকদ াস ম কভমটি
এবাং
দচারাচালান প্রভতদরাদধ আঞ্চভলক কভমটির
প্রভতদবেন
ক) দবপজা’র ওয়াকম পারভমট
ি) পাসদপাদট মর ছায়াভলভপ
১ নম্বর দেদক সকল ব্যবহৃত পাতা
গ) ভনদয়াগপদত্রর কভপ
ক) এনভজও ভবষয়ক বুযদরা এর সুপাভরশ
ি) এ ভড-৯ রদম আদবেন (প্রাভিস্থানএনভজও ভবষয়ক বুযদরা)
গ) পাসদপাদট মর ছায়াভলভপ ১ নম্বর দেদক
সকল ব্যবহৃত পাতা
ক) এনভজও ভবষয়ক বুযদরা এর সুপাভরশ
ি) এ ভড-৯ রদম আদবেন (প্রাভিস্থানএনভজও ভবষয়ক বুযদরা)
ক) এনভজও ভবষয়ক বুযদরা এর সুপাভরশ
ি) এ ভড-৬ রদম আদবেন
(প্রাভিস্থান- এনভজও ভবষয়ক বুযদরা)

১০ কা মভেবস
দমাোঃ কামরুল হাসান িান
উপসভচব (রাজননভতক-৬)
দ ান +৮৮০২৯৫৭৬৩৩৮
ই-দমইলোঃ
khankamrul66@gmail.co
m

ভবনামূদল্য

জাতীয় রাজস্ব দবাড ম কর্তমক
সময় সময় ভনধ মাভরত হাদর শুল্ক
আোয় হদব

১৫ কা মভেবস

এম দক হাসান মাহমুে
সহকারী সভচব (সীমামত্ম-২)
দ ান : +৮৮-০২-৯৫৭৭২৬৮
ই-দমইল:
hassanrubia@gmil.com

ভবনামূদল্য

ভবনামূদল্য

ভবনামূদল্য

ভবনামূদল্য

৩০ কা মভেবস
(তেন্ত কা মক্রদমর জন্য ২১
+ পরবতী কা মক্রদমর জন্য
০৯ কা মভেবস)
৩০ কা মভেবস
(তেন্ত কা মক্রদমর জন্য ২১
+ পরবতী কা মক্রদমর জন্য
০৯ কা মভেবস)
৩০ কা মভেবস
(তেন্ত কা মক্রদমর জন্য ২১
+ পরবতী কা মক্রদমর জন্য
০৯ কা মভেবস)
৩০ কা মভেবস
(তেন্ত কা মক্রদমর জন্য ২১
+ পরবতী কা মক্রদমর জন্য
০৯ কা মভেবস)

সালমা দবগম
যুগ্মসভচব (ভনরা-৪)
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
দ ানোঃ +৮৮-০২-৯৫৭৪০৮৩
Salmabegum6270@yahoo.c
om

২.২ োিভরক দসবা :
ক্রভমক
(১)

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

দসবার নাম
(২)

গুরুত্বপূণ ম স্থাপনা (দক ভপ আই)
তাভলকাভুক্তকরণ, তাভলকা দেদক বাে
দেয়া, মান উভন্নতকরণ/অবনমনকরণ ও
ভনরাপিা সাংক্রান্ত ভনদে মশনা প্রোন।
ভবদেশী নাগভরকদের দকভপআই
পভরেশমদনর অনুমভত

পে সৃজন

পে সাংরেণ (সৃজদনর ৪ে ম বছর হদত)

পে স্থায়ীকরণ

জনবল/সরঞ্জামাভে টিওএন্ডইভুক্তকরণ

মন্ত্ররণালদয়র আওতাধীন েির/অভধেিদরর
বাদজট বরাদ্দ/ভবিাজন

দসবা প্রোন পদ্ধভত

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাভিস্থান

দসবামূল্য এবাং
পভরদশাধ পদ্ধভত

দসবা প্রোদনর
সময়সীমা

োভয়ত্বপ্রাি কমমকতমা
(নাম, পেভব, দ ান ও ইমিইল)

(৪)

(৫)

(৬)

(৭)

ভবনামূদল্য

১০ কা মভেবস

(৩)

সাংভিষ্ট্ প্রভতষ্ঠান/েির/সাংস্থার অনুদরাধ
পাওয়ার পর দকভপআই ভনরাপিা
নীভতমালা-২০১৩ অনু ায়ী
দকভপআইভডভস’র সিার সুপাভরশক্রদম পত্র
ইসুয করা হয়।
সাংভিষ্ট্ প্রভতষ্ঠান/েির/সাংস্থার অনুদরাধ
পাওয়ার পর দকভপআই ভনরাপিা
নীভতমালা-২০১৩ অনু ায়ী
দকভপআইভডভস’র সিার সুপাভরশক্রদম পত্র
ইসুয করা হয়।
ভবদ্যমান ভবভধ/ভবধান অনুসরদণ
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অে মভবিাদগর
সম্মভত গ্রহণ করার পর প্রস্তাভবত পদের
দবতন দকল অে ম ভবিাদগর বাস্তবায়ন
অনুভবিাগ হদত াচাই করা হয়।
প্রশাসভনক উন্নয়ন কভমটির সুপাভরদশর
ভিভিদত প্রদ াজযদেদত্র মাননীয়
প্রধানমন্ত্রীর সেয় অনুদমােনক্রদম সরকাভর
মঞ্জুভর আদেশ জাভর করা হয়।
ভবদ্যমান ভবভধ/ভবধান অনুসরদণ
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অে মভবিাদগর
সম্মভত গ্রহণ করার পর সরকাভর মঞ্জুভর
আদেশ জাভর করা হয়।
ভবদ্যমান ভবভধ/ভবধান অনুসরদণ
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অে মভবিাদগর
সম্মভত গ্রহণ করার পর সরকাভর মঞ্জুভর
আদেশ জাভর করা হয়।
ভবদ্যমান ভবভধ/ভবধান অনুসরদণ
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অে মভবিাদগর
সম্মভত গ্রহণ করার পর সরকাভর মঞ্জুভর
আদেশ জাভর করা হয়।

েির/সাংস্থার প্রস্তাব পাওয়ার পর উপযুক্ত
কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম ভবিাজন
আদেশ জাভর করা হয়।

১) সাো কাগদজ আদবেন

১) সাো কাগদজ আদবেন
২) পাসদপাদট মর ছায়াভলভপ
(১ নম্বর দেদক সকল ব্যবহৃত পাতা)
৩) ভবদ্যমান ভিসার দটাকভপ

দমাছাোঃ হাদজরা িাতুন
উপসভচব (ভনরাপিা-৩)
দ ান : +৮৮-০২-৯৫৭৪৫০১
ই-দমইল:

ভবনামূদল্য

০৫ কা মভেবস

ক) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র ভনধ মাভরত রদম
েির/অভধেিদরর প্রস্তাব
ি) অনুদমাভেত সাাংগঠভনক কাঠাদমার কভপ
গ) আভে মক সাংসেষ
ভবনামূদল্য

০৬ মাস

hazeramha@gmail.com

১) বভহরাগমন ও পাসদপাট ম
অভধেিদরর জন্য
উপসভচব (বভহরাগমন-৪)
দ ানোঃ +৮৮-০২-৯৫৭৪৩১৩
ই-দমইল:
meshrat18@yahoo.com

২) বাাংলাদেশ পুভলদশর জন্য
ক) েির/অভধেিদরর প্রস্তাব
ি) পে সৃজদনর সরকারী আদেশ
গ) ০৩ বছর পে সাংরেদণর সরকাভর আদেশ
ঘ) পে সাংরেদণর জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র সম্মভত
ি) পে সাংরেদণর জন্য অে ম ভবিাদগর সম্মভত
ক) পে স্থায়ীকরদণর জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র ভনধ মাভরত
রদম েির/অভধেিদরর প্রস্তাব
ি) পে সৃজদনর সরকারী আদেশ
গ) পে সৃজমনর পর পরবতী সকল বছদরর পে সাংরেদণর
মঞ্জুভর আদেশ
ক) েির/অভধেিদরর প্রস্তাব
ি) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র সম্মভত
গ) অে ম ভবিাদগর সম্মভত
ঘ) অে ম ভবিাদগর বাস্তবায়ন অনুভবিাগ কর্তমক দবতন দকল
ভনধ মারণ (জনবদলর দেদত্র)
ি) প্রশাসভনক উন্নয়ন সাংক্রান্ত সভচব কভমটির সুপাভরশ
ক) েির/অভধেিদরর প্রস্তাব
ি) সাংভিষ্ট্ অে মননভতক দকাদড বরাদ্দকৃত অদে মর পভরমাণ
গ) অে ম ভবিাদগর অনুদমােদনর কভপ

ভবনামূদল্য

৬০ কা মভেবস

ভসভনয়র সহকারী সভচব (পুভলশ-৩)
দ ানোঃ +৮৮-০২-৯৫৭৪৫১৯
ই-দমইলোঃ
৩) ায়ার সাভিমস ও ভসভিল
ভডদ ন্স এর জন্য

ভবনামূদল্য

৬০ কা মভেবস

উপসভচব (অভি)
দ ানোঃ +৮৮-০২-৯৫৭৬৩৪৩
ই-দমইলোঃ
৪) আনসার ও গ্রাম প্রভতরিা
বাভহনীর জন্য

ভবনামূদল্য

৩০ কা মভেবস

উপসভচব (আনসার)
দ ানোঃ +৮৮-০২-৯৫৭৪৫১২
ই-দমইলোঃ
৫) বডাম র গাড ম বাাংলাদেশ এর জন্য

ভবনামূদল্য

১৫ কা মভেবস

উপসভচব (সীমান্ত-১)
দ ানোঃ +৮৮-০২-৯৫৭৪৫২৭
ই-দমইলোঃ

৮

৯

১০

বাভষ মক ক্রয় প্রস্তাব অনুদমােন

ব্যয় মঞ্জুভর অনুদমােন

মন্ত্রণালয় এবাং আওতাধীন েিদরর
ানবাহন ন্ত্রপাভত দনৌ ান কনদডমদনশন
দঘাষণা

েির/সাংস্থার প্রস্তাব পাওয়ার পর উপযুক্ত
কর্তমপদের অনুদমােন গ্রহণ করা হয়।

েির/সাংস্থার প্রস্তাব পাওয়ার পর উপযুক্ত
কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম সরকাভর
মঞ্জুভর আদেশ জাভর করা হয়।

সাংতেষ্ট েির/অভধেির হদত প্রস্তাব
পাওয়ার পর দমাটর ান, দনৌ ান,
কভেউটার ও অভ দস ব্যবহৃত অন্যান্য
ন্ত্রপাভত অদকদজা দঘাষণাকরণ নীভতমালা
অনু ায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

ক) ভপভপআর-২০০৮ অনুসরদণ ক্রয়কারী েির/অভধেিদরর
প্রস্তাব
ি) সাংভিষ্ট্ েির/অভধেিদরর টিওএন্ডই
গ) বাদজদট বরাদদ্দর পভরমাণ
ক) েির/অভধেিদরর প্রস্তাব
ি) সাংভিষ্ট্ সরঞ্জামাভে ক্রদয়র প্রশাসভনক অনুদমােন
গ) অনুদমাভেত টিওএন্ডই-এর কভপ
ঘ) বাদজদট বরাদদ্দর পভরমাণ
ি) েরপত্র মূল্যায়ন কভমটির সুপাভরশ (প্রদ াজযদেদত্র)
চ) ** (তারকা) ভচভিত িাদতর জন্য অে ম ভবিাদগর সম্মভত

১। ো ে কর্তমপদের প্রস্তাব
২। মন্ত্রণালয় এবাং আওতাধীন েিদরর ানবাহন ন্ত্রপাভত
অদকদজা দঘাষণাকরণ নীভতমালা অনু ায়ী ভনধ মাভরত ছদক
তথ্যাভে (প্রাভিস্থান মন্ত্রণালদয়র প্রশাসন-২)
৩। ভবআরটিএর প্রভতদবেন/সুপাভরশ

৬) বাাংলাদেশ দকাষ্ট্গাড ম এর জন্য
ভবনামূদল্য

১৫ কা মভেবস

উপসভচব (সীমান্ত-৩)
দ ানোঃ +৮৮-০২-৯৫৭৭২৬৫
ই-দমইলোঃ
৭) কারা অভধেির এর জন্য
উপসভচব (কারা)
দ ানোঃ +৮৮-০২-৯৫৫০০১৭
ই-দমইলোঃ

ভবনামূদল্য

৩০ কা মভেবস

ভবনামূদল্য

৬০ কা মভেবস

৮) মােকদ্রব্য ভনয়ন্ত্রণ অভধেিদরর
জন্য
উপসভচব (প্রশাসন-৪)
দ ানোঃ +৮৮-০২-৯৫৭৪৫৩০
ই-দমইলোঃ

২.৩ অিযন্তরীন দসবা:

ক্রভমক

দসবার নাম

(১)

১

২

৩

৪

৫

(২)

অভজমত ছুটি

অভজমত ছুটি
(বতহিঃবাাংলাদেশ)

ভচি ভবদনােন ছুটি

সাধারণ িভবষ্য তহভবল
হদত অভগ্রম মঞ্জুভর

ভসদলকশন
দগ্রড/টাইমদকল মঞ্জুভর

দসবা প্রোন পদ্ধভত

(৩)

আদবেন পাওয়ার পর ভনধ মাভরত
ছুটি ভবভধমালা, ১৯৫৯ অনু ায়ী
উপযুক্ত কর্তমপদের (আভে মক ও
প্রশাসভনক িমতা অনু ায়ী)
ভনেভি কদর সরকারী আদেশ
জাভর করা হয়।
আদবেন পাওয়ার পর
(ক) ভনধ মাভরত ছুটি ভবভধমালা,
১৯৫৯ অনু ায়ী ভনেভি কদর
সরকারী আদেশ জাভর করা হয়।
(ি) সরকার কর্তমক সমদয় সমদয়
জাভরকৃত ভবদেশ ভ্রমদণর
অনুমভত ও আনুষতিক ভনদে মশনা
অনুসরণীয়।

আদবেন পাওয়ার পর ভচি
ভবদনােনিাতা ভবভধমালা, ১৯৭৯
অনু ায়ী ভনেভি কদর সরকারী
আদেশ জাভর করা হয়।

আদবেন পাওয়ার পর সাধারণ
িভবষ্য তহভবল ভবভধমালা ১৯৭৯
অনু ায়ী উপযুক্ত কর্তমপদের
(আভে মক ও প্রশাসভনক িমতা
অনু ায়ী)সরকারী আদেশ জাভর
করা হয়।
আদবেন পাওয়ার পর সরকার
ভনধ মাভরত কভমটির সিায়
উপস্থাপন করা হয়। কভমটির
সুপাভরদশর ভিভিদত্ব উপযুক্ত
কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম
মঞ্জুভর আদেশ জাভর করা হয়।

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাভিস্থান

দসবামূল্য
এবাং
পভরদশাধ
পদ্ধভত

(৪)

(ক) সাো কাগদজ আদবেনপত্র
(ি) ভনধ মাভরত রদম (বাাংলাদেশ রম নম্বর-২৩৯৫) প্রধান ভহসাব
রেণ কমমকতমা কর্তমক প্রেি ছুটি প্রাপ্যতার প্রভতদবেন (দগদজদটড
কমমকতমাদের সিদত্র), প্রাভিস্থান: ভহসাব রেণ কমমকতমার কা মালয়।
(গ) ভহসাব রেণ কমমকতমা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তমক প্রেি ছুটি
প্রাপ্যতার প্রতযয়নপত্র (নন দগদজদটড কমমচারীদেরদেদত্র), প্রাভিস্থান:
ভহসাব রেণ কমমকতমার কা মালয়।
(ক)সাো কাগদজ আদবেনপত্র
(ি)ভনধ মাভরত রদম (বাাংলাদেশ রম নম্বর-২৩৯৫) প্রধান ভহসাব
রেণ কমমকতমা কর্তমক প্রেি ছুটি প্রাপ্যতার প্রভতদবেন (দগদজদটড
কমমকতমাদেরদেদত্র), প্রাভিস্থান: ভহসাব রেণ কমমকতমার
কা মালয়।
(গ) ভহসাব রেণ কমমকতমা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তমক প্রেি ছুটি
প্রাপ্যতার প্রতযয়নপত্র (নন দগদজদটড কমমচারীদেরদেদত্র), প্রাভিস্থান:
ভহসাব রেণ কমমকতমার কা মালয়।
(ঘ) ব্যভক্তগত কারদণ সরকার/স্বায়ত্বশাভসত সাংস্থার কমমকতমাদের
ভবদেশ ভ্রমদণর আদবেনপত্র (প্রাভিস্থান: প্রশাসন-১, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)
(ক) সাো কাগদজ আদবেনপত্র
(ি) ভনধ মাভরত রদম (বাাংলাদেশ রম নম্বর-২৩৯৫) প্রধান ভহসাব
রেণ কমমকতমা কর্তমক প্রেি ছুটি প্রাপ্যতার প্রভতদবেন (দগদজদটড
কমমকতমাদেরদেদত্র), প্রাভিস্থান: ভহসাব রেণ কমমকতমার কা মালয়।
(গ) ভহসাব রেণ কমমকতমা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তমক প্রেি ছুটি
প্রাপ্যতার প্রতযয়নপত্র (নন-দগদজদটড কমমচারীদেরদেদত্র)
(ক) ভনধ মাভরত রদম আদবেন (বাাংলাদেশ রম নম্বর-২৬৩৯,
দগদজদটড/নন-দগদজদটড) প্রাভিস্থান: ভহসাব রেণ কমমকতমার
কা মালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
(ি) সাধারণ িভবষ্য তহভবদল সব মদশষ জমাকৃত অদে মর ভহসাব ভববরণী
(প্রধান ভহসাব রেণ কমমকতমা কর্তমক প্রেি) (মূল কভপ, মঞ্জুভর আদেশ
জাভরর পর দ রতদ াগ্য)
(ক) সাো কাগদজ আদবেনপত্র
(ি) হালনাগাে বাভষ মক দগাপনীয় প্রভতদবেন ( ২য় দেণীর কমমকতমাদের
ভসদলকশন দগ্রড মঞ্জুভরর দেদত্র ৪ বছদরর এভসআর এবাং ২য়/৩য়
দেণীর কমমকতমা/কমমচারীদের দেদত্র টাইমদকল ৮/১২/১৫ বছদরর
এভসআর)

দসবা প্রোদনর সময়সীমা

োভয়ত্বপ্রাি কমমকতমা
(নাম, পেভব, দ ান ও ইমিইল)

(৫)

(৬)

(৭)

ভবনামূদল্য

(ক)নন-দগদজদটড কমমচারীদের
দেদত্র: ০৫ কা মভেবস
(ি)দগদজদটড কমমকতমাদের দেদত্র:
৭ কা মভেবস

(ক)নন-দগদজদটড কমমচারীদের
দেদত্র: ৫ কা মভেবস
(ি)দগদজদটড কমমকতমাদের দেদত্র:
৭ কা মভে মবস
ভবনামূদল্য

ভবনামুদল্য

ভবনামূদল্য

ভবনামূদল্য

(ক) নন-দগদজদটড কমমচারীদের
দেদত্র: ৫ কা মভেবস
(ি) দগদজদটড কমমকতমাদের দেদত্র:
৭ কা মভেবস

(ক) নন-দগদজদটড কমমচারীদের
দেদত্র: ৫ কা মভেবস
(ি) দগদজদটড কমমকতমাদের দেদত্র:
৫ কা মভেবস

(ক) নন-দগদজদটড কমমচারীদের
দেদত্র: ১০ কা মভেবস
(ি) ভৈতীয় দেণীর দগদজদটড
কমমকতমাদের দেদত্র: ১০ কা মভেবস

সুরাইয়া পারিীন দশলী
উপসভচব (প্রিােন-১)
দ ান:+৮৮ ০২ ৯৫৭৪৫২৯
+৮৮ ০১৭১১৩১১৭৭০
ই-দমইল: mha.bd.ad1@gmail.com

৬

৭

৮

৯

১০

১১

২.৪

চাকভর স্থায়ীকরণ

আবাভসক ও োিভরক
দটভলদ ান সাংদ াগ
ব্যবস্থা
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবাং
আওতাধীন
েির/অভধেিদরর
কমমকতমা/কমমচারীদের
গৃহভনমমাণ ঋণ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবাং
আওতাধীন
েির/অভধেিদরর
কমমকতমা/কমমচারীদের
দমাটর ান ক্রয় অভগ্রম
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবাং
আওতাধীন
েির/অভধেিদরর
কমমকতমা/কমমচারীদের
কভেউটার ক্রয় অগ্রীম
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবাং
আওতাধীন
েির/অভধেিদরর
দকাটাভূক্ত
কমমকতমা/কমমচারীদের
অনুকূদল সরকাভর বাসা
বরাদ্দ

আদবেন পাওয়ার পর সাংভিষ্ট্
ভনদয়াগ ভবভধমালা অনু ায়ী
উপযুক্ত কর্তমপদের
অনুদমােনক্রদম সরকারী আদেশ
জাভর করা হয়।
সমভিত সরকারী দটভলদ ান
নীভতমালা-২০০৪ অনু ায়ী
ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
প্রচাতলি তবতি-তবিান অনুেরণ
পূব েক গৃহভনমমাণ ঋণ মঞ্জুভর
আদেশ জাভর করা হয়।

প্রচাতলি তবতি-তবিান অনুেরণ
পূব েক দমাটর ান ক্রয় অভগ্রম
মঞ্জুভর আদেশ জাভর করা হয়।

(ক) সাো কাগদজ আদবেনপত্র
(ি)হালনাগাে বাভষ মক দগাপনীয় প্রভতদবেন (পদোন্নভতরদেদত্র ০১ বছর
এবাং সরাসভর ভনদয়াদগরদেদত্র ০২ বছদরর এভসআর)

ভবনামূদল্য

ক) সমভিত সরকারী দটভলদ ান নীভতমালা-২০০৪ এর ভনধ মাভরত ছদক
আদবেন।

ভবনামূদল্য

১৫ কা মভেবস

ভবনামূদল্য

১৫ কা মভেবস

ভবনামূদল্য

১৫ কা মভেবস

১। সাো কাগদজ আদবেন
২। দ জভমদত গৃহ ভনমমাণ/দমরামত করা হদব দস জভমর
েভলল/বায়নাপত্র
৩। ১৫০ টাকার নন জুভডভশয়াল িযাদে অেীকারনামা
৪। ো ে কর্তমপদের সুপাভরশ
১। সাো কাগদজ আদবেন
২। আদবেনকারীর ১৫০ টাকার নন-জুভডভশয়াল িযাদে
অেীকারনামা।
৩। দমাটর সাইদকল ভবক্রয়কারীর অেীরনামা।

প্রচাতলি তবতি-তবিান অনুেরণ
পূব েক কভেউটার ক্রয় অগ্রীম
মঞ্জুভর আদেশ জাভর করা হয়।

১। সাো কাগদজ আদবেন
২। আদবেনকারীর ১৫০ টাকার নন-জুভডভশয়াল িযাদে
অেীকারনামা।

ভবনামূদল্য

৩০ কা মভেবস

সরকারী বাসা বরাদ্দ নীভতমালা
১৯৮২ অনু ায়ী আদবেদনর
সপ্রতিমি বরাদ্দপত্র ইসুয করা
হয়।

১। সরকারী বাসা বরাদ্দ নীভতমালা ১৯৮২ অনু ায়ী ভনধ মাভরত রদম
আদবেন।
২। মূল দবতদনর প্রতযয়ন পত্র
(প্রাভি স্থানোঃ স্ব স্ব েিদরর ভহসাব শািা)

ভবনামূদল্য

৩০ কা মভেবস

আওতাধীন অভধেির/সাংস্থা/অন্যান্য প্রভতষ্ঠান কর্তক
ম প্রেি দসবা:
২.৪.১
২.৪.২
২.৪.৩
২.৪.৪
২.৪.৫
২.৪.৬
২.৪.৭
২.৪.৮

(ক) নন-দগদজদটড কমমচারীদের
দেদত্র: ৫ কা মভেবস
(ি) ভৈতীয় দেণীর দগদজদটড
কমমকতমাদের দেদত্র: ৭ কা মভেবস

বাংলামদি পুতলি
বড োর গাড, বাংলামদি
বাংলামদি আনোর ও িাি প্রতিরিা বাতহনী
বভহরাগমন ও পাসদপাট ম অভধেির
ায়ার সাভিমস ও ভসভিল ভডদ ন্স অভধেির
কারা অভধেির
বাাংলাদেশ দকাি গাড ম
িাদ্রকদ্রব্য তনেন্ত্রণ অতিদপ্তর

সুরাইয়া পারিীন দশলী
উপসভচব (প্রিােন-১)
দ ান: ৯৫৭৪৫২৯
দমাবাইল নম্বর: +৮৮০১৭১১৩১১৭৭০
ই-দমইল: mha.bd.ad1@gmail.com

দমাোঃ ওয়াভহদুল ইসলাম
উপসভচব (প্রশাসন-২)
দ ানোঃ +৮৮ - ০২-৯৫৭৪৫১৬
ই-দমইলোঃ wahidulislam66@gmail.com

৩. আপনার কাদছ আমাদের প্রতযাশা
ক্রভমক
১
স্বয়াংসম্পূণ ম আদবেন জমা প্রোন
২
৩

প্রভতশ্রুত/কাভিত দসবা প্রাভির লদেয করণীয়

ো ে প্রভক্রয়ায় প্রদয়াজনীয় ভ স পভরদশাধ করা
সাোদতর জন্য ভনধ মাভরত সমদয়র পূদব মই উপভস্থত োকা

৪. অভিদ াগ প্রভতকার ব্যবস্থাপনা (GRS)
দসবা প্রাভিদত অসন্তুষ্ট্ হদল োভয়ত্বপ্রাি কমমকতমার সদে দ াগাদ াগ করুন। তার কাছ দেদক সমাধান পাওয়া না দগদল ভনদনাক্ত পদ্ধভতদত দ াগাদ াগ কদর আপনার সমস্যা অবভহত করুন।
ক্রভমক

কিন দ াগাদ াগ করদবন

কার সদে দ াগাদ াগ করদবন

দ াগাদ াদগর ঠিকানা

ভনষ্পভির সময়সীমা

অভিদ াগ ভনষ্পভি কমমকতমা (অভনক)

নাম ও পেভব: ................................... যুগ্মসভচব (প্রশাসন)
দ ানোঃ +৮৮-০২-৯৫৭৩৮০২
ইদমইল: dsadmin@mha.gov.bd
ওদয়ব: www.mha.gov.bd

৩০ কা মভেবস

নাম ও পেভব: ড. রাখাল চন্দ্র বিণ, অতিতরি েতচব (প্রিােন)
দ ান:+৮৮-০২-৯৫৭৩৩০৫
ইদমইল: jsadmin@mha.gov.bd
ওদয়ব: www.mha.gov.bd

৩০ কা মভেবস

অভিদ াগ গ্রহণ দকন্দ্র
৫ নম্বর দগইট, বাাংলাদেশ সভচবালয়, ঢাকা
ওদয়ব: www.grs.gov.bd

৯০ কা মভেবস

১

োভয়ত্বপ্রাি কমমকতমা সমাধান ভেদত না পারদল

২

অভিদ াগ ভনষ্পভি কমমকতমা ভনভে মষ্ট্ সমদয়
সমাধান ভেদত না পারদল

আভপল কমমকতমা

৩

আভপল কমমকতমা ভনভে মষ্ট্ সমদয় সমাধান ভেদত
না পারদল

মভন্ত্রপভরষে ভবিাদগর অভিদ াগ ব্যবস্থাপনা
দসল

