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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

ন ৌপররবহ  মন্ত্রণালয় 

www.mos.gov.bd 

 

নসবাপ্রো  প্ররতশ্রুরত (রসটিদজ ’স চার্ টার) 

 

১. রিশ  ও রমশ  

রিশ : কার্ টকর, র রাপে ও ব্যয় সাশ্রয়ী ন ৌ-পররবহ  ব্যবস্থা। 

রমশ :  সমুদ্র, ন ৌ ও স্থল বন্দদরর আধুর কায় , অিযন্তরীণ ও উপকূলীয় ন ৌ-পদের  াব্যতা সাংরক্ষণ এবাং নমররর্াইম নসক্টদর েক্ষ জ বল সৃরির মাধ্যদম র্াত্রী ও পণ্য পররবহ  র রাপে করাসহ ববদেরশক 

বারণদজযর সম্প্রসারণ।  

২. প্ররতশ্রুত নসবাসমূহ 

২.১  াগররক নসবা 

ক্র. 

 াং 

নসবার  াম নসবা প্রো  পদ্ধরত প্রদয়াজ ীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রারিস্থা  

নসবার মূল্য এবাং 

পররদশাধ পদ্ধরত 

নসবা প্রোদ র সময়সীমা োরয়ত্বপ্রাি কম টকতটা 

( াম, পেরব, ন া   ম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। তথ্য অরধকার আই  ২০০৯ অনুসাদর তথ্য প্রো   আদবে  োরিদলর পর 

প্ররতদবে  প্রস্তুত কদর র্োর্ে 

কর্তটপদক্ষর অনুদমাে ক্রদম 

তথ্য প্রো  করা হয়। 

 র ধ টাররত আদবে পত্র 

 

তথ্য প্রো  সাংরিি 

রবদ্যমা  আই  

অনুর্ায়ী (প্রদর্াজয 

নক্ষদত্র)। 

এক েির সাংরিি:  

২০ কার্ টরেবস 

 

একারধক েির সাংরিি : 

৩০ কার্ টরেবস  

 

জ াব নমাোঃ অ ল চন্দ্র োস 

যুগ্মসরচব 

ন া  : ৯৫১৫১৮৫ 

ই-নমইল : anoldas@yahoo.com 

http://www.mos.gov.bd/
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২.২  প্রারতষ্ঠার ক নসবা 

ক্র. 

 াং 

নসবার  াম নসবা প্রো  পদ্ধরত প্রদয়াজ ীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রারিস্থা  

নসবার মূল্য 

এবাং 

পররদশাধ 

পদ্ধরত 

নসবা প্রোদ র সময়সীমা োরয়ত্বপ্রাি কম টকতটা 

( াম, পেরব, ন া   ম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

১. ন ৌ-পররবহ  মন্ত্রণালদয়র আওতাধী  

সাংস্থাসমূদহর অরির্ আপরি 

র ষ্পরিকরণ।  

েির/সাংস্থার প্রস্তাব পাওয়ার পর 

র্োর্ে কর্তটপদক্ষর অনুদমাে ক্রদম 

পত্র এবাং ই-নমইল নর্াদগ  

১) অরির্ আপরি 

২) চালাদ র করপ 

৩) অন্যান্য প্রামারণক েরলল 

রব ামূদল্য প্ররত মাদস কমপদক্ষ ৩ 

টি সাংস্থার সিা 

অনুষ্ঠাদ র মাধ্যদম 

জ াব মদ াজ কারন্ত বড়াল, 

যুগ্ম-সরচব 

ন া : ৯৫৭০৬৪৫ 

মুদ া ন া  : ০১৭১২০৯৯৮৩০ 

ই-নমইল : monojbaral@yahoo.com 

 

 ২. মহামান্য হাইদকাদর্ ট োদয়রকৃত রীর্ 

মামলার র ষ্পরির রবষদয় সাংরিি সাংস্থা 

সমূহদক অবরহত করণ 

েির/সাংস্থার প্রস্তাব পাওয়ার পর 

র্োর্ে কর্তটপদক্ষর অনুদমাে ক্রদম 

পত্র এবাং ই-নমইল নর্াদগ 

১) মহামান্য হাইদকাদর্ টর সুপ্রীম 

নকার্ ট রবিাগ হদত প্রাি পত্র 

রব ামূদল্য রীর্ মামলার রবষদয় 

প্রদয়াজ ীয় কার্ টক্রম 

গ্রহদণর জন্য 

তাৎক্ষরণকিাদব 

সাংস্থাসমূহদক 

অবরহতকরণ।  

জ াব মদ াজ কারন্ত বড়াল, 

যুগ্ম-সরচব 

ন া : ৯৫৭০৬৪৫ 

মুদ া ন া  : ০১৭১২০৯৯৮৩০ 

ই-নমইল : monojbaral@yahoo.com 

 

৩. মন্ত্রণালদয়র মধ্যদময়ারে বাদজর্ 

কা াদমা প্রণয়  ও হাল াগােকরণ  

েির/সাংস্থার প্রস্তাব পাওয়ার পর 

র্োর্ে কর্তটপদক্ষর অনুদমাে ক্রদম 

পত্র এবাং ই-নমইল নর্াদগ 

১) অে ট রবিাগ কর্তটক জারীকৃত 

পররপত্র অনুর্ায়ী  

প্রারিস্থা : অে ট রবিাদগর 

ওদয়বসাইর্ ও ন ৌপম’র বাদজর্ 

শািা 

রব ামূদল্য বাৎসররক জ াব নমা: কুতুব উল আলম, 

সহকারী সরচব 

ন া  : ৯৫১৪৮৮৫ 

 ই-নমইল : 

kutub_pabna@yahoo.com 

mailto:monojbaral@yahoo.com
mailto:monojbaral@yahoo.com
mailto:kutub_pabna@yahoo.com
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৪. মন্ত্রণালদয়র অনুন্নয়  ও উন্নয়  ব্যদয়র 

প্রাক্কল  ও প্রদক্ষপণ প্রস্তুতকরণ 

েির/সাংস্থার প্রস্তাব পাওয়ার পর 

র্োর্ে কর্তটপদক্ষর অনুদমাে ক্রদম 

পত্র এবাং ই-নমইল নর্াদগ 

১) অে ট রবিাদগর পররপত্র 

২) অে ট রবিাগ কর্তটক র ধ টাররত 

 রম 

৩) প্ররতষ্ঠাদ র চারহোপত্র 

৪) নর্ৌরিকতা সম্পরকটত 

তথ্য/েরলল 

প্রারিস্থা  : অে ট রবিাদগর 

ওদয়বসাইর্ ও ন ৌপম’র বাদজর্ 

শািা 

রব ামূদল্য পররপত্র-১ ও ২ এর 

র ধ টাররত সময় অনুর্ায়ী 

জ াব নমা: কুতুব উল আলম, 

সহকারী সরচব 

ন া  : ৯৫১৪৮৮৫ 

 ই-নমইল : 

kutub_pabna@yahoo.com 

  

৫. মন্ত্ররণালদয়র আওতাধী  

েির/অরধেিদরর বাদজর্ 

বরাদ্দ/রবিাজ  

েির/সাংস্থার প্রস্তাব পাওয়ার পর 

র্োর্ে কর্তটপদক্ষর অনুদমাে ক্রদম 

রবিাজ  আদেশ জারর করণ। 

১) েির/অরধেিদরর প্রস্তাব 

২) সাংরিি অে টন রতক নকাদি 

বরাদ্দকৃত অদে টর পররমাণ 

৩) অে ট রবিাদগর অনুদমােদ র 

করপ 

রব ামূদল্য ১৫ কার্ টরেবস জ াব নমা: কুতুব উল আলম, 

সহকারী সরচব 

ন া  : ৯৫১৪৮৮৫ 

 ই-নমইল : 

kutub_pabna@yahoo.com 

  

৬. ব্যয় মঞ্জুরর অনুদমাে  েির/সাংস্থার প্রস্তাব পাওয়ার পর 

র্োর্ে কর্তটপদক্ষর অনুদমাে ক্রদম 

সরকারর মঞ্জুরর আদেশ জারর 

করণ। 

১) েির/অরধেিদরর প্রস্তাব 

২) সাংরিি সরঞ্জামারে ক্রদয়র 

প্রশাসর ক অনুদমাে  

৩) অনুদমারেত TO&E-এর করপ 

৪) বাদজদর্ বরাদদ্দর পররমাণ 

৫) েরপত্র মূল্যায়  করমটির 

সুপাররশ (প্রদর্াজয নক্ষদত্র) 

৬) ** (তারকা) রচরিত িাদতর 

জন্য অে ট রবিাদগর সম্মরত 

রব ামূদল্য ৩০ কার্ টরেবস জ াব নমা: কুতুব উল আলম, 

সহকারী সরচব 

ন া  : ৯৫১৪৮৮৫ 

 ই-নমইল : 

kutub_pabna@yahoo.com 

 

৭. আইএমও’র বাদজর্ বরাদ্দ ও চাঁো প্রো  েির/সাংস্থার প্রস্তাব পাওয়ার পর 

র্োর্ে কর্তটপদক্ষর অনুদমাে ক্রদম 

অর স আদেশ জাররর মাধ্যদম। 

১) IMO’র র ধ টাররত চাঁোর 

চারহোপত্র,  

প্রারিস্থা  : MOS, DOS ও 

পত্র/ই-নমইল  

রব ামূদল্য ৩০ কার্ টরেবস জ াব নমা: কুতুব উল আলম, 

সহকারী সরচব 

ন া  : ৯৫১৪৮৮৫ 

 ই-নমইল : 

kutub_pabna@yahoo.com 

 

mailto:kutub_pabna@yahoo.com
mailto:kutub_pabna@yahoo.com
mailto:kutub_pabna@yahoo.com
mailto:kutub_pabna@yahoo.com
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৮. পে সৃজ  রবদ্যমা  রবরধঅনুসরদণ 

রবধা /জ প্রশাস  মন্ত্রণালয় ও 

অে টরবিাদগর সম্মরত গ্রহণ করার 

পর প্রস্তারবত পদের নবত  নেল 

অে ট রবিাদগর বাস্তবায়  অনুরবিাগ 

হদত র্াচাই করণ। প্রশাসর ক 

উন্নয়  করমটির সুপাররদশর 

রিরিদত প্রদর্াজযদক্ষদত্র মা  ীয় 

প্রধা মন্ত্রীর সেয় অনুদমাে ক্রদম 

সরকারর মঞ্জুরর আদেশ জ্ঞাপণ। 

 

 

১) জ প্রশাস  মন্ত্রণালদয়র 

র ধ টাররত  রদম েির/অরধেিদরর 

প্রস্তাব 

২) অনুদমারেত সাাংগ র ক 

কা াদমার করপ 

৩) আরে টক সাংদিষ সাংক্রান্ত প্রস্তাব 

৪) র দয়াগ রবরধ 

৫) TO&E 

৬) পেসৃজদ র আদেশ 

৭) নর্ৌরিকতা 

রব ামূদল্য ৬ মাস রবআইিরিউটিএ’র জন্য  

জ াব নমাোঃ আদ ায়ারুল ইসলাম 

উপসরচব 

ন া  : ৯৫৪৬০৭২ 

ই-নমইল : anwarsaspd@yahoo.com   

রবআইিরিউটিরস’র জন্য  

জ াব নমাোঃ মদ ায়ার নহাদস  

উপসরচব 

ন া  : ৯৫৪০৫১৬ 

ই-নমইল : sas.tc@mos.gov.bd 

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তটপদক্ষর জন্য 

জ াব এ এস এম মামুনুর রহমা  িরললী 

যুগ্মসরচব 

ন া  : ৯৫১২২৬২ 

ই-নমইল : mamun1962@yahoo.com  

মাংলা বন্দর কর্তটপক্ষ 

জ াব নমাোঃ আবদুস ছািার শেখ  

যুগ্মসরচব 

ন া  : ৯৫৪০৪৪৬ 

ই-নমইল : sattar5919@gmail.com   

জাহাজ শািার জন্য 

জনাব নমাোঃ মুরহদুল ইসলাম 

উপসরচব 

ন া  : ৯৫৫০৭৮৬ 

ই-নমইল : 

muhidul_islam@yahoo.com  

পায়রা বন্দর কর্তটপদক্ষর জন্য    

জ াব নেবাশীষ  াগ 

উপসরচব 

ন া  : ৯৫45664 

৯. পে সাংরক্ষণ (সৃজদ র ৪ে ট বছর হদত) রবদ্যমা  রবরধ-রবধা  

অনুসরদণ/জ প্রশাস  মন্ত্রণালয় ও 

অে টরবিাদগর সম্মরত গ্রহণ করার 

পর সরকারর মঞ্জুরর আদেশ 

জ্ঞাপণ। 

১) েির/অরধেিদরর প্রস্তাব 

২) পে সৃজদ র সরকারর আদেশ 

৩) ০৩ বছর পে সাংরক্ষদণর 

সরকারর আদেশ 

 

রব ামূদল্য ৬০ কার্ টরেবস 

১০. পে স্থায়ীকরণ রবদ্যমা  রবরধ-রবধা  

অনুসরদণ/জ প্রশাস  মন্ত্রণালয় ও 

অে টরবিাদগর সম্মরত গ্রহণ করার 

পর  সরকারর মঞ্জুরর আদেশ জারর 

করা হয়। 

১) পে স্থায়ীকরদণর জন্য 

জ প্রশাস  মন্ত্রণালদয়র র ধ টাররত 

 রদম েির/অরধেিদরর প্রস্তাব 

২) পে সৃজদ র সরকারর আদেশ 

৩) পে সৃজ  পরবতী সকল 

বছদরর পে সাংরক্ষদণর মঞ্জুরর 

আদেশ 

রব ামূদল্য ৬০ কার্ টরেবস 

mailto:anwarsaspd@yahoo.com
mailto:sas.tc@mos.gov.bd
mailto:mamun1962@yahoo.com
mailto:sattar5919@gmail.com
mailto:muhidul_islam@yahoo.com
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১১. জ বল/সরঞ্জামারে TO&E ভুিকরণ রবদ্যমা  রবরধ-রবধা  অনুসরদণ 

জ প্রশাস  মন্ত্রণালয় ও 

অে টরবিাদগর সম্মরত গ্রহণ করার 

পর সরকারর মঞ্জুরর আদেশ 

জ্ঞাপণ। 

১) েির/অরধেিদরর প্রস্তাব 

২) পূদব টর TO&E 

রব ামূদল্য ৩০ কার্ টরেবস ই-নমইল : dnag21@gmail.com 

 

বাাংলাদেশ রশরপাং কদপ টাদরশ  এর জন্য  

জ াব নমা:  জরুল ইসলাম 

রসর য়র সহকারী সরচব 

ন া  : ৯৫৭৬৫০০ 

ই-নমইল : nazrulsr1968@gmail.com 

 

 

বাাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তটপক্ষ এর জন্য 

জ াব নমাোঃ মাকসুদুর রহমা  

রসর য়র সহকারী সরচব 

ন া  : ৯৫৪০২১৯  

ই-নমইল :  

 

 

জাতীয়  েীরক্ষা করমশ  এর জন্য 

 

ন া  : ৯৫৭৬৭৭২ 

ই-নমইল : sas.ta@mos.gov.bd 

নমরর  একাদিরম এর জন্য  

নবগম নরদবকা সুলতা া 

উপসরচব 

ন া  : ৯৫৪০২১৯ 

ই-নমইল : sasad2@mos.gov.bd 

 

ন্যাশ াল নমররর্াইম ইন্সটিটিউর্ এর জন্য 

নবগম নরদবকা সুলতা া 

উপসরচব 

ন া  : ৯৫৪০২১৯  

ই-নমইল : sasad2@mos.gov.bd 

১২. সাাংগ র ক কা াদমা হাল াগােকরণ েির/সাংস্থার প্রস্তাব পাওয়ার পর 

র্োর্ে কর্তটপদক্ষর অনুদমাে ক্রদম 

সরকারর আদেশ জাররর মাধ্যদম। 

১) রবদ্যমা  সাাংগ র ক কা াদমা 

২) র দয়াগ রবরধ 

৩) আরে টক সাংদিষ 

৪) নর্ৌরিকতা 

৫) পে সৃজদ র আদেশ 

 

 

 

 

রব ামূদল্য ৩০ কার্ টরেবস 

১৩. র দয়াগরবরধ, চাকুরী প্ররবধা মালা 

প্রণয় /সাংদশাধ  

েির/সাংস্থার প্রস্তাব পাওয়ার পর 

র্োর্ে কর্তটপদক্ষর অনুদমাে ক্রদম 

সরকারর আদেশ জাররর মাধ্যদম 

১) প্রণয়  : সমজাতীয় েিদরর 

র দয়াগ রবরধ। 

সাংদশাধ  : রবদ্যমা  র দয়াগরবরধ 

ও প্রস্তারবত র দয়াগরবরধর 

তুল ামূলক রচত্র 

রব ামূদল্য ৩ মাস 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dnag21@gmail.com
mailto:nazrulsr1968@gmail.com
mailto:sas.ta@mos.gov.bd
mailto:sasad2@mos.gov.bd
mailto:sasad2@mos.gov.bd
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১৪. মন্ত্রণালয় এবাং আওতাধী  েিদরর 

র্া বাহ  র্ন্ত্রপারত ন ৌর্া  

ক দিমদ শ  ন াষণা 

সাংরিি েির অরধেির হদত প্রস্তাব 

পাওয়ার পর নমার্রর্া , ন ৌর্া , 

করম্পউর্ার ও অর দস ব্যবহৃত 

অন্যান্য র্ন্ত্রপারত অদকদজা 

ন াষণাকরণ  ীরতমালা অনুর্ায়ী 

ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। 

১) র্োর্ে কর্তটপদক্ষর প্রস্তাব 

২) মন্ত্রণালয় এবাং আওতাধী  

েিদরর র্া বাহ  র্ন্ত্রপারত 

অদকদজা ন াষণাকরণ  ীরতমালা 

অনুর্ায়ী র ধ টাররত ছদক তথ্যারে  

৩)রবআরটিএ’র 

প্ররতদবে /সুপাররশ 

রব ামূদল্য ৬০ কার্ টরেবস  

          

 

                      

১৫. আই /রবরধ  প্রণয়   েির/সাংস্থার প্রস্তাব পাওয়ার পর 

র্োর্ে কর্তটপদক্ষর অনুদমাে ক্রদম 

সরকারর আদেশ জাররর মাধ্যদম 

১) র দে টশ া 

২) িসড়া আই  রবরধ 

৩) কর্তটপদক্ষর রসদ্ধান্ত ও সাংরিি 

েির/সাংস্থার কর্তটপদক্ষর 

অনুদমাে  

 

রব ামূদল্য ৬ মাস 

১৬. ক্রয় প্রস্তাব অনুদমাে  েির/সাংস্থার প্রস্তাব পাওয়ার পর 

র্োর্ে কর্তটপদক্ষর অনুদমাে ক্রদম 

সরকারর আদেশ জাররর মাধ্যদম 

১) অনুদমারেত বারষ টক ক্রয় 

পররকল্প া 

২) প্রস্তাব/েরপত্র মূল্যায়  

করমটির সুপাররশ 

৩। সাংস্থা প্রধাদ র সুপাররশ 

৪) রবতরণকৃত আরএ রপ এবাং 

েরোতা কর্তটক পূরণকৃত 

আরএ রপ িকুদমন্ট এর 

ছায়ারলরপ (পরামশ টক নসবা 

গ্রহদণর জন্য) এবাং রবজ্ঞরিকৃত ও 

েরোতা কর্তটক পূরণকৃত নর্ন্ডার 

িকুদমন্ট এর ছায়ারলরপ (পূতট ও 

পণ্য ক্রদয়র চুরি অনুদমােদ র 

জন্য) 

 

রব ামূদল্য ৩০ কার্ টরেবস 
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১৭. অনুদমারেত/সাংদশারধত 

অ নুদমারেত/এরিরপদত অন্তভু টি  য় 

এম  প্রকদল্পর বরাদ্দ রবিাজ  

েির/সাংস্থার প্রস্তাব পাওয়ার পর 

র্োর্ে কর্তটপদক্ষর অনুদমাে ক্রদম 

রবিাজ  আদেশ জাররর মাধ্যদম 

১) এরিরপ বরাদদ্দর রবিাজ  

[প্রারিস্থা - অে ট অবমুরি ও 

ব্যবহার র দে টরশকার সাংলগ্নী- ৩০, 

৪৫, ৪ এবাং ৫]।  

রব ামূদল্য অনুদমারেত প্রকল্প : 

৭ কার্ ট রেবস  

সাংদশারধত 

অ নুদমারেত/এরিরপ 

বরহ টভূত প্রকদল্পর জন্য : 

২৫ কার্ টরেবস (অে ট 

রবিাগ ও পররকল্প া 

করমশদ র সম্মরতসহ)   

সাংস্থার  াম : রবআইিরিউটিরস, পায়রা বন্দর কর্তটপক্ষ, 

নমরর  একদিমী, ন্যাশ াল নমররর্াইম ই রিটিউর্ 

এবাং সমুদ্র পররবহ  অরধেির  

জ াব নমা: উবায়দুল হক 

রসর য়র সহকারী প্রধা ,  

ন া  : ৯৫১৪৪৭৬ 

ই-নমইল : ubaidul31@yahoo.com 

 

সাংস্থার  াম : চট্টগ্রাম বন্দর কর্তটপক্ষ, বাাংলাদেশ 

রশরপাং কদপ টাদরশ , রবআইিরিউটিএ এবাং  েী রক্ষা 

করমশ  

নবগম সীমা রা ী ধর, 

সহকারী প্রধা  

ন া  : ৯৫৪০২৫৪ 

ই-নমইল : simadhar86@gmail.com 

 

১৮. স্বায়ত্ত্বশারসত সাংস্থার  প্রকদল্পর অে টছাড়  েির/সাংস্থার প্রস্তাব পাওয়ার পর 

র্োর্ে কর্তটপদক্ষর অনুদমাে ক্রদম 

মঞ্জুরর আদেশ জাররর মাধ্যদম 

১) পু িটরণ সাংক্রান্ত ছক  

২) DSL পররদশাধ সাংক্রান্ত 

প্রতযয়  পত্র  

৩) অে ট ব্যবহার ও অবমুরি 

র দে টরশকার সাংলগ্নী ৪ ও ৫   

৪) ব্যাাংক নির্দমন্ট 

রব ামূদল্য ৭ কার্ টরেবস (১ম ও ২য় 

রকরস্ত) 

১০ কার্ টরেবস (৩য়  ও 

৪ে ট রকরস্ত) 

এরিরপ বরহ টভূত প্রকল্প 

এবাং সকল রকরস্তর অে ট 

এককালী  ছাদড় :২৫ 

কার্ টরেবস (অে ট রবিাগ 

ও পররকল্প া করমশদ র 

সম্মরতসহ) 

১৯. প্রকদল্পর জ বল র ধ টারণ অে ট রবিাদগর জ বল করমটির 

সুপাররশ অগ্রায়   

১) জ বল র ধ টারণ সাংক্রান্ত 

অে টরবিাদগর ছদক তথ্য  

২)সাংস্থার অরগাদ াগ্রাম  

৩)রিরপরপর ৭ নসর্ [প্রারিস্থা  : 

সাংরিি সাংস্থা, অে ট অবমুরি ও 

ব্যবহার র দে টরশকার সাংলগ্নী]  

রব ামূদল্য ১৫ কার্ টরেবস 

mailto:ubaidul31@yahoo.com
mailto:simadhar86@gmail.com
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২০. উন্নয়  প্রকল্প অনুদমাে  এর র রমি 

পররকল্প া করমশদ  অগ্রায়   

প্রস্তাব ও চারহো নমাতাদবক 

র্োর্ে কর্তটপদক্ষর অনুদমাে ক্রদম 

অনুদমাে  আদেশ জাররর মাধ্যদম। 

১) র্োর্েিাদব প্রণীত রিরপরপ 

(সবুজ পাতায় অন্তভু টি প্রকল্প) : 

জ বল সাংক্রান্ত তথ্য, ভূরম 

অরধগ্রহণ োকদল রিরস অর দসর 

প্রাক্কল , সমীক্ষার প্রদয়াজ  হদল 

সমীক্ষা প্ররতদবে , প্রকল্প র্াচাই 

করমটির সিার রসদ্ধাদন্ত প্ররত ল  

ইতযারেসহ। 

রব ামূদল্য ১৫ রে  

২১. কাররগরর সহায়তা/প্রকল্প অনুদমাে  েির/সাংস্থার প্রস্তাব পাওয়ার পর 

র্োর্ে কর্তটপদক্ষর অনুদমাে ক্রদম 

অনুদমাে  আদেশ জাররর মাধ্যদম। 

১) র্োর্েিাদব প্রণীত টিরপরপ, 

পরামশ ট নসবা োকদল তার 

ToR, অে টায়দ র উৎস সম্পদকট 

সুর রে টি তথ্য, উন্নয়  সহদর্াগীর 

সাদে সম্পারেত চুরির করপ এবাং 

এসরপইরস সিার রসদ্ধাদন্তর 

প্ররত ল ।  

রব ামূদল্য ৭ নকাটি র্াকা পর্ টন্ত :  

২৫ কার্ টরেবস 

৭ নকাটি র্াকার ঊদবট :  

১০ কার্ টরেবস 

(পররকল্প া করমশদ র 

অনুদমাে সহ) 

২২. প্রকদল্পর র্া বাহ  ক্রদয় অনুদমাে  েির/সাংস্থার প্রস্তাব পাওয়ার পর 

র্োর্ে কর্তটপদক্ষর অনুদমাে ক্রদম 

পত্র/ইদমইল নর্াদগ 

১) অনুদমারেত রিরপরপর সাংরিি 

অাংদশর ছায়ারলরপ 

২) বরাদ্দ রবিাজদ  সাংস্থা  

োকদত হদব।  

রব ামূদল্য ৭ কার্ টরেবস 

২৩. প্রকল্প পররচালক র দয়াগ েির/সাংস্থার প্রস্তাব পাওয়ার পর 

র্োর্ে কর্তটপদক্ষর অনুদমাে ক্রদম 

পত্র/ইদমইল নর্াদগ 

১) অনুদমারেত রিরপরপর সাংস্থা  

অনুর্ায়ী প্রস্তাব করদত হদব।  

২) প্রস্তারবত ব্যরির রবরুদদ্ধ 

রবিাগীয় মামলা সাংক্রান্ত তথ্য 

রেদত হদব। 

৩) প্রস্তারবত ব্যরির প্রকল্প নময়াে  

পর্ টন্ত চাকুরী োকদত হদব।  

রব ামূদল্য ৭ কার্ টরেবস 
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২৪. উন্নয়  প্রকদল্পর পে সৃরি ও সাংরক্ষণ েির/সাংস্থার প্রস্তাব পাওয়ার পর 

র্োর্ে কর্তটপদক্ষর অনুদমাে ক্রদম 

পত্র/ইদমইল নর্াদগ 

১) অনুদমারেত রিরপরপর সাংরিি 

অাংদশর ছায়ারলরপ 

২) বরাদ্দ রবিাজদ  অদে টর 

সাংস্থা  োকদত হদব।  

রব ামূদল্য ৭ কার্ টরেবস 

২৫. অনুদমারেত প্রকদল্পর প্রশাসর ক 

অনুদমাে পত্র জারর  

েির/সাংস্থার প্রস্তাব পাওয়ার পর 

র্োর্ে কর্তটপদক্ষর অনুদমাে ক্রদম 

পত্র/ইদমইল নর্াদগ 

১) র্োর্ে কর্তটপদক্ষর অনুদমাে   রব ামূদল্য ৭ কার্ টরেবস 

২৬. পরামশ টক নসবা গ্রহণ এবাং পূতট ও পণ্য 

ক্রদয়র চুরি অনুদমাে   

েির/সাংস্থার প্রস্তাব পাওয়ার পর  

র্োর্ে কর্তটপদক্ষর অনুদমাে ক্রদম 

পত্র/ইদমইল নর্াদগ 

১) অনুদমারেত বারষ টক ক্রয় 

পররকল্প া 

২) প্রস্তাব/েরপত্র মূল্যায়  

করমটির সুপাররশ 

৩) সাংস্থা প্রধাদ র সুপাররশ 

৪) রবতরণকৃত আরএ রপ এবাং 

েরোতা কর্তটক পুর কৃত 

আরএ রপ িকুদমন্ট এর 

ছায়ারলরপ (পরামশ টক নসবা 

গ্রহদ র জন্য) এবাং রবজ্ঞরিকৃত ও 

েরোতা কর্তটক পূরণকৃত নর্ন্ডার 

িকুদমন্ট এর ছায়ারলরপ (পূতট ও 

পণ্য ক্রদয়র চুরি অনুদমােদ র 

জন্য) 

রব ামূদল্য মা  ীয় মন্ত্রীর নক্ষদত্র  

৭ কার্ টরেবস 

রসরসরজরপর নক্ষদত্র  

১৫ কার্ টরেবস 

 

 

 

 

 

 



10 
 

২.৩ অিযন্তরীণ নসবা   

ক্ররমক নসবার  াম নসবা প্রো  পদ্ধরত প্রদয়াজ ীয় কাগজপত্র এবাং প্রারিস্থা  নসবামূল্য এবাং 

পররদশাধ পদ্ধরত 

নসবা প্রোদ র সময়সীমা োরয়ত্বপ্রাি কম টকতটা 

( াম, পেরব, ন া  ও ই-নমইল) 

১ অরজটত ছুটি আদবে  পাওয়ার পর র ধ টাররত 

ছুটি রবরধমালা, ১৯৫৯ অনুর্ায়ী 

উপযুি কর্তটপদক্ষর (আরে টক ও 

প্রশাসর ক ক্ষমতা অনুর্ায়ী) 

র স্পরি কদর সরকারর আদেশ 

জারর । 

১) সাো কাগদজ আদবে পত্র 

২) র ধ টাররত ক্ষমতা অনুর্ায়ী প্রধা  

রহসাবরক্ষণ কম টকতটা  কর্তটক প্রেি ছুটি 

প্রাপ্যতার প্ররতদবে  (দগদজদর্ি 

কম টকতটাদের নক্ষদত্র) 

৩) রহসাব রক্ষণ কম টকতটা,  ন ৌ-

পররবহ  মন্ত্রণালয় কর্তটক প্রেি ছুটি 

প্রাপ্যতার প্রতযয় পত্র (   নগদজদর্ি 

কম টচারীদের নক্ষদত্র), প্রারিস্থা : 

রহসাবরক্ষণ কম টকতটার কার্ টালয় 

রব ামূদল্য ক)   -নগদজদর্ি 

কম টচারীদের নক্ষদত্র: ৫ 

কম টরেবস 

 

ি) নগদজদর্ি কম টকতটাদের 

নক্ষদত্র: ৭ কম টরেবস 

ন ৌ-পররবহ  মন্ত্রণালয় এবাং েির/সাংস্থার ৩য় ও 

তদুবট নগ্রি ভুি কম টকতটাদের জন্য 

নবগম জাজরী   াহার 

উপসরচব 

ন া  : ৯৫১৫৫৫১ 

ই-নমইল : 

sas.admin1@mos.gov.bd 

রবআইিরিউটিএ’র জন্য  

জ াব নমাোঃ আদ ায়ারুল ইসলাম 

উপসরচব 

ন া  : ৯৫৪৬০৭২ 

ই-নমইল : 

anwarsaspd@yahoo.com 

রবআইিরিউটিরস’র জন্য  

জ াব নমাোঃ রগয়াস উরদ্দ  

উপসরচব 

ন া  : ৯৫৪০৫১৬ 

ই-নমইল : sas.tc@mos.gov.bd 

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তটপদক্ষর জন্য 

জ াব এ এস এম মামুনুর রহমা  িরললী 

যুগ্মসরচব 

ন া  : ৯৫১২২৬২ 

ই-নমইল : 

mamun1962@yahoo.com  

মাংলা বন্দর কর্তটপক্ষ 

জ াব নমাোঃ আবদুস ছািার শেখ  

যুগ্মসরচব 

২ অরজটত ছুটি (বরহ: বাাংলাদেশ) আদবে  পাওয়ার পর  

(ক) র ধ টাররত ছুটি রবরধমালা, 

১৯৫৯ অনুর্ায়ী র স্পরি কদর 

সরকারর আদেশ জারর। 

(ি) সরকার কর্তটক সমদয় সমদয় 

জাররকৃত রবদেশ ভ্রমদণর অনুমরত 

ও আনুষাংরগক র দে টশ া অনুর্ায়ী 

মঞ্জুরর জ্ঞাপণ। 

১) সাো কাগদজ আদবে পত্র 

২) র ধ টাররত  রদম প্রধা  রহসাবরক্ষণ 

কম টকতটা কর্তটক প্রেি ছুটি প্রাপ্যতার 

প্ররতদবে  (দগদজদর্ি কম টকতটাদের 

নক্ষদত্র) 

৩) রহসাবরক্ষণ কম টকতটা, ন ৌ-পররবহ  

মন্ত্রণালয় কর্তটক প্রেি ছুটি প্রাপ্যতার 

প্রতযয় পত্র (   নগদজদর্ি কম টচারীদের 

নক্ষদত্র), প্রারিস্থা : রহসাব রক্ষণ 

কম টকতটার কার্ টালয় 

৪) ব্যরিগত কারদণ 

সরকারর/স্বায়ত্বশারসত সাংস্থার ৩য় নগ্রি 

ও তদুবট নগ্রদির কম টকতটাদের রবদেশ 

ভ্রমদণর আদবে পত্র  

 

রব ামূদল্য ক)   -নগদজদর্ি 

কম টচারীদের নক্ষদত্র: ৫ 

কম টরেবস 

 

ি) নগদজদর্ি কম টকতটাদের 

নক্ষদত্র: ৭ কম টরেবস 

mailto:sas.admin1@mos.gov.bd
mailto:anwarsaspd@yahoo.com
mailto:sas.tc@mos.gov.bd
mailto:mamun1962@yahoo.com
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৩ শ্রারন্ত রবদ াে  ছুটি আদবে  পাওয়ার পর শারন্ত 

রবদ াে িাতা রবরধমালা, ১৯৭৯ 

অনুর্ায়ী র স্পরি কদর সরকারর 

আদেশ জারর । 

১) সাো কাগদজ আদবে পত্র 

২) র ধ টাররত  রদম প্রধা  রহসাব রক্ষণ 

কম টকতটা কর্তটক প্রেি ছুটি প্রাপ্যতার 

প্ররতদবে  (দগদজদর্ি কম টকতটাদের 

নক্ষদত্র), প্রারিস্থা : রহসাব রক্ষণ 

কম টকতটার কার্ টালয়  

৩) রহসাব রক্ষণ কম টকতটা, ন ৌ-পররবহ  

মন্ত্রণালয় কর্তটক প্রেি ছুটি প্রাপ্যতার 

প্রতযয় পত্র (  -নগদজদর্ি কম টচারীদের 

নক্ষদত্র) 

 

রব ামূদল্য ক)   -নগদজদর্ি 

কম টচারীদের নক্ষদত্র: ৫ 

কম টরেবস 

ি) নগদজদর্ি কম টকতটাদের 

নক্ষদত্র: ৭ কম টরেবস 

ন া  : ৯৫৪০৪৪৬ 

ই-নমইল : sattar5919@gmail.com   

জাহাজ শািার জন্য 

জনাব নমাোঃ মুরহদুল ইসলাম 

উপসরচব 

ন া  : ৯৫৫০৭৮৬ 

ই-নমইল : 

muhidul_islam@yahoo.com  

পায়রা বন্দর কর্তটপদক্ষর জন্য    

জ াব নেবাশীষ  াগ 

উপসরচব 

ন া  : ৯৫45664 

ই-নমইল : dnag21@gmail.com 

 

বাাংলাদেশ রশরপাং কদপ টাদরশ  এর জন্য  

জ াব নমা:  জরুল ইসলাম 

রসর য়র সহকারী সরচব 

ন া  : ৯৫৭৬৫০০ 

ই-নমইল : 

nazrulsr1968@gmail.com 

 

বাাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তটপক্ষ এর জন্য 

জ াব নমাোঃ মাকসুদুর রহমা  

রসর য়র সহকারী সরচব 

ন া  : ৯৫৪০২১৯  

ই-নমইল :  

 

জাতীয়  েীরক্ষা করমশ  এর জন্য 

ন া  : ৯৫৭৬৭৭২ 

ই-নমইল : sas.ta@mos.gov.bd 

নমরর  একাদিরম এর জন্য  

নবগম নরদবকা সুলতা া 

উপসরচব 

৪ সাধারণ িরবষ্য তহরবল হদত 

অরগ্রম মঞ্জুরর 

আদবে  পাওয়ার পর সাধারণ 

িরবষ্য তহরবল রবরধমালা ১৯৭৯ 

অনুর্ায়ী উপযুি কর্তটপদক্ষর 

(আরে টক ও প্রশাসর ক ক্ষমতা 

অনুর্ায়ী) সরকারর আদেশ জারর 

করা হয়। 

১) র ধ টাররত  রদম  নগদজদর্ি/  -

নগদজদর্ি)  

২) সাধারণ িরবষ্য তহরবদল সব টদশষ 

জমাকৃত অদে টর রহসাব রববরণী(প্রধা  

রহসাবরক্ষণ কম টকতটা কর্তটক প্রেি) (মূল 

করপ, মঞ্জুরর আদেশ জাররর পর 

ন রতদর্াগ্য) 

 

রব ামূদল্য ক)   -নগদজদর্ি 

কম টচারীদের নক্ষদত্র: ৫ 

কম টরেবস 

ি) নগদজদর্ি কম টকতটাদের 

নক্ষদত্র: ৫ কম টরেবস 

৫ রসদলকশ  নগ্রি/র্াইমদেল 

মঞ্জুরর 

আদবে  পাওয়ার পর সরকার 

র ধ টাররত করমটির সিায় উপস্থাপ  

করা হয়। করমটির সুপাররদশর 

রিরিদত উপযুি কর্তটপদক্ষর 

অনুদমাে ক্রদম মঞ্জুরর আদেশ 

জারর ।  

 

১) সাো কাগদজ আদবে পত্র 

২) বারষ টক নগাপ ীয় অনুদবে  (২য় 

নশ্রণীর কম টকতটাদের রসদলকশ  নগ্রি 

মঞ্জুররর নক্ষদত্র ৫ বছদরর এরসআর 

এবাং ২য়/৩য় নশ্রণীর 

কম টকতটা/কম টচারীদের নক্ষদত্র 

র্াইমদেল ৫ বছদরর এরসআর) 

রব ামূদল্য ক)   -নগদজদর্ি 

কম টচারীদের নক্ষদত্র:  

১০ কম টরেবস 

ি) রিতীয় নশ্রণীর 

নগদজদর্ি কম টকতটাদের 

নক্ষদত্র: ১০  কম টরেবস 

৬ চাকরর স্থায়ীকরণ আদবে  পাওয়ার পর সাংরিি 

র দয়াগ রবরধমালা অনুর্ায়ী উপযুি 

কর্তটপদক্ষর অনুদমাে ক্রদম 

সরকারর আদেশ জারর করা হয়।  

১) সাো কাগদজ আদবে পত্র 

২) হাল াগাে বারষ টক নগাপ ীয় 

প্ররতদবে  (পদোন্নরতর নক্ষদত্র ০১ বছর 

এবাং সরাসরর র দয়াদগর নক্ষদত্র ০২ 

বছদরর এরসআর) 

রব ামূদল্য ক)   -নগদজদর্ি 

কম টচারীদের নক্ষদত্র:  ৫ 

কম টরেবস 

ি) রিতীয় নশ্ররণর 

নগদজদর্ি কম টকতটাদের 

নক্ষদত্র: ৭  কম টরেবস 

৭ মন্ত্রণালদয়র কম টকতটাদের 

আবারসক ও োিররক 

নর্রলদ া  সাংদর্াগ ব্যবস্থা 

সমরিত সরকারর নর্রলদ া  

 ীরতমালা-২০০৪ অনুর্ায়ী ব্যবস্থা 

গ্রহণ 

 

১) সমরিত সরকারর নর্রলদ া  

 ীরতমালা-২০০৪ এর র ধ টাররত ছদক 

আদবে  

রব ামূদল্য ১৫  কার্ টরেবস 

mailto:sattar5919@gmail.com
mailto:muhidul_islam@yahoo.com
mailto:dnag21@gmail.com
mailto:nazrulsr1968@gmail.com
mailto:sas.ta@mos.gov.bd
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 ন ৌ-পররবহ   মন্ত্রণালয় এবাং 

আওতাধী  েির/ অরধেিদরর 

নকার্াভুি কম টকতটা/ 

কম টচারীদের অনুকূদল সরকারর 

বাসা বরাদ্দ 

 

 

 

 

 

 

 

 

সরকারর বাসা বরাদ্দ  ীরতমালা 

১৯৮২ অনুর্ায়ী  আদবেদ র 

নপ্ররক্ষদত  বরাদ্দপত্র ইসুয 

 

 

 

 

১) অনুর্ায়ী র ধ টাররত  রদম আদবে  

২) মূল নবতদ র প্রতযয়  পত্র 

(প্রারি স্থা োঃ স্ব স্ব েিদরর রহসাব 

শািা) 

 

 

রব ামূদল্য ৩০ কার্ টরেবস 

 

 

 

 

ন া  : ৯৫৪০২১৯  

ই-নমইল : sasad2@mos.gov.bd 

ন্যাশ াল নমররর্াইম ইন্সটিটিউর্ এর জন্য 

নবগম নরদবকা সুলতা া 

উপসরচব 

ন া  : ৯৫৪০২১৯  

ই-নমইল : sasad2@mos.gov.bd 

ন া  :  

৯৫৭৪৪৬১ 

ই-নমইল : sasad2@mos.gov.bd 

 

 

 

৮ মন্ত্রণালদয়র কম টচারীদের জন্য 

গৃহ র ম টাণ, ঋণ ও অরগ্রম 

প্রস্তাব ও চারহো নমাতাদবক 

র্োর্ে কর্তটপদক্ষর অনুদমাে ক্রদম 

সরকারর আদেশ জাররর মাধ্যদম 

১) আদবে  পত্র 

২) র ধ টাররত  রম 

৩)   -জুরিরশয়াল িযাম্প 

৪) Offer Letter 

রব ামূদল্য ৭ কার্ টরেবস  

 

 

জ াব নমা: কুতুব উল আলম, 

সহকারী সরচব 

ন া  : ৯৫১৪৮৮৫ 

 ই-নমইল :  

kutub_pabna@yahoo.com 

 

৯ মন্ত্রণালদয়র কম টচারীদের জন্য 

করম্পউর্ার ঋণ ও অরগ্রম 

প্রস্তাব ও চারহো নমাতাদবক 

র্োর্ে কর্তটপদক্ষর অনুদমাে ক্রদম 

সরকারর আদেশ জাররর মাধ্যদম  

১) আদবে  পত্র 

২) র ধ টাররত  রম 

৩)   -জুরিরশয়াল িযাম্প 

৪) Offer Letter 

রব ামূদল্য ৭ কার্ টরেবস 

১০ মন্ত্রণালদয়র কম টচারীদের জন্য 

নমার্রগারড় ঋণ ও অরগ্রম 

প্রস্তাব ও চারহো নমাতাদবক 

র্োর্ে কর্তটপদক্ষর অনুদমাে ক্রদম 

সরকারর আদেশ জাররর মাধ্যদম 

১) আদবে  পত্র 

২) র ধ টাররত  রম 

৩)   -জুরিরশয়াল িযাম্প 

৪) Offer Letter 

রব ামূদল্য ৭ কার্ টরেবস 

১১ মন্ত্রণালদয়র কম টচারীদের জন্য 

নমার্রসাইদকল ঋণ ও অরগ্রম 

প্রস্তাব ও চারহো নমাতাদবক 

র্োর্ে কর্তটপদক্ষর অনুদমাে ক্রদম 

সরকারর আদেশ জাররর মাধ্যদম 

১) আদবে  পত্র 

২) র ধ টাররত  রম 

৩)   -জুরিরশয়াল িযাম্প 

৪) Offer Letter 

রব ামূদল্য ৭ কার্ টরেবস 

১২ নপ শ  োবী র ষ্পরিকরণ প্রস্তাব ও চারহো নমাতাদবক 

র্োর্ে কর্তটপদক্ষর অনুদমাে ক্রদম 

সরকারর আদেশ জাররর মাধ্যদম 

১) র ধ টাররত আদবে পত্র 

২) ই, এল, রপ, রস 

৩) পাসদপার্ ট সাইজ ছরব (৫ করপ) 

৪)  মু া স্বাক্ষর ও হাদতর পাঁচ 

আঙ্গুদলর ছাপ 

৫) উিরারধকার স েপত্র 

৬) সরকারী বাসায় বসবাসকারীদের 

সাংরিি সকল  াোবীপত্র 

৭) নর্রলদ া   াোবীপত্র 

৮) গৃহর ম টা  অরগ্রম/মর্রগাড়ী 

অরগ্রম/মর্রসাইদকল অরগ্রম  াোবীপত্র 

রব ামূদল্য ২ মাস রবআইিরিউটিএ’র জন্য  

জ াব নমাোঃ আদ ায়ারুল ইসলাম 

উপসরচব 

ন া  : ৯৫৪৬০৭২ 

ই-নমইল : 

anwarsaspd@yahoo.com 

রবআইিরিউটিরস’র জন্য  

জ াব নমাোঃ রগয়াস উরদ্দ  

উপসরচব 

ন া  : ৯৫৪০৫১৬ 

ই-নমইল : sas.tc@mos.gov.bd 

mailto:sasad2@mos.gov.bd
mailto:sasad2@mos.gov.bd
mailto:sasad2@mos.gov.bd
mailto:kutub_pabna@yahoo.com
mailto:anwarsaspd@yahoo.com
mailto:sas.tc@mos.gov.bd


13 
 

 চট্টগ্রাম বন্দর কর্তটপদক্ষর জন্য 

জ াব এ এস এম মামুনুর রহমা  িরললী 

যুগ্মসরচব 

ন া  : ৯৫১২২৬২ 

ই-নমইল : 

mamun1962@yahoo.com  

মাংলা বন্দর কর্তটপক্ষ 

জ াব নমাোঃ আবদুস ছািার শেখ  

যুগ্মসরচব 

ন া  : ৯৫৪০৪৪৬ 

ই-নমইল : sattar5919@gmail.com   

জাহাজ শািার জন্য 

জনাব নমাোঃ মুরহদুল ইসলাম 

উপসরচব 

ন া  : ৯৫৫০৭৮৬ 

ই-নমইল : 

muhidul_islam@yahoo.com  

পায়রা বন্দর কর্তটপদক্ষর জন্য    

জ াব নেবাশীষ  াগ 

উপসরচব 

ন া  : ৯৫45664 

ই-নমইল : dnag21@gmail.com 

      বাাংলাদেশ রশরপাং কদপ টাদরশ  এর জন্য  

জ াব নমা:  জরুল ইসলাম 

রসর য়র সহকারী সরচব 

ন া  : ৯৫৭৬৫০০ 

ই-নমইল : 

nazrulsr1968@gmail.com 

 

বাাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তটপক্ষ এর জন্য 

জ াব নমাোঃ মাকসুদুর রহমা  

রসর য়র সহকারী সরচব 

ন া  : ৯৫৪০২১৯  

ই-নমইল :  

mailto:mamun1962@yahoo.com
mailto:sattar5919@gmail.com
mailto:muhidul_islam@yahoo.com
mailto:dnag21@gmail.com
mailto:nazrulsr1968@gmail.com


14 
 

 

 

জাতীয়  েীরক্ষা করমশ  এর জন্য 

 

ন া  : ৯৫৭৬৭৭২ 

ই-নমইল : sas.ta@mos.gov.bd 

নমরর  একাদিরম এর জন্য  

নবগম নরদবকা সুলতা া 

উপসরচব 

ন া  : ৯৫৪০২১৯  

ই-নমইল : sasad2@mos.gov.bd 

 

ন্যাশ াল নমররর্াইম ইন্সটিটিউর্ এর জন্য 

নবগম নরদবকা সুলতা া 

উপসরচব 

ন া  : ৯৫৪০২১৯  

ই-নমইল : sasad2@mos.gov.bd 

 

৩) আপ ার কাদছ আমাদের প্রতযাশা 

ক্ররমক প্ররতশ্রুত/কারিত নসবা প্রারির লদক্ষয করণীয় 

১) স্বয়াংসম্পূণ ট আদবে  জমা প্রো  

২) সঠিক মাধ্যদম প্রদয়াজ ীয় নসবামূল্য পররদশাধ করা 

৩) সাক্ষাদতর জন্য র ধ টাররত সমদয়র পূদব টই উপরস্থত োকা 

 

 

 

mailto:sas.ta@mos.gov.bd
mailto:sasad2@mos.gov.bd
mailto:sasad2@mos.gov.bd
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৪) অরিদর্াগ প্ররতকার ব্যবস্থাপ া (GRS) 

নসবা প্রারিদত অসন্তুি হদল োরয়ত্বপ্রাি কম টকতটার সদে নর্াগাদর্াগ করু । তার কাছ নেদক সমাধা  পাওয়া  া নগদল র দনাি পদ্ধরতদত নর্াগাদর্াগ কদর আপ ার সমস্যা অবরহত করু । 

ক্ররমক কি  নর্াগাদর্াগ করদব  কার সদে নর্াগাদর্াগ 

করদব  

নর্াগাদর্াদগর ঠিকা া র ষ্পরির 

সময়সীমা 

১. 
োরয়ত্বপ্রাি কম টকতটা সমাধা  

রেদত  া পারদল 

অরিদর্াগ র ষ্পরি কম টকতটা 

(অর ক) 

জ াব নমাোঃ অ ল চন্দ্র োস 

যুগ্মসরচব 

ন া  : ৯৫১৫১৮৫ 

ই-নমইল : anoldas@yahoo.com 

৩ মাস 

২. 

অরিদর্াগ র ষ্পরি কম টকতটা 

র রে টি সমদয় সমাধা  রেদত  া 

পারদল 

আরপল কম টকতটা 

GRS ন াকাল পদয়ন্ট কম টকতটা 

জ াব নমাোঃ োহাদৎ শহাসেন 

অরতররি সরচব 

ন া : ৯৫৪৯১১৫ 

ই-নমইল: 

hossainsha2004@yahoo.com 

ওদয়ব নপার্ টাল: www.mos.gov.bd 

১ মাস 

৩. 
GRS ন াকাল পদয়ন্ট  র রে টি 

সমদয় সমাধা  রেদত ব্যে ট হদল 

মরন্ত্রপররষে রবিাদগর 

অরিদর্াগ ব্যবস্থাপ া নসল 

 

অরিদর্াগ গ্রহণ নকন্দ্র 

৫  াং নগইর্, বাাংলাদেশ সরচবালয়, ঢাকা 

ওদয়ব: www.grs.gov.bd 

৩ মাস 

 

 

http://www.mos.gov.bd/
http://www.grs.gov.bd/

