গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদশ সরকার
অর্ থ ববভাগ, অর্ থ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-১ শাখা
www.mof.gov.bd
নম্বরঃ ০৭.০৮১.০৩৬.১৯.০০.০২৩.২০১৫-৪৬৮

তাবরখঃ ২৯/১০/২০১৫ বরঃ
অবিস আদদশ

সবিবালয় বনর্দ থশমালা, ২০১৪-এর ২৫৯ নম্বর বনর্দ থশ অনুসার্র প্রণীত দসবা প্রদান প্রবতশ্রুবত/বসটির্জন িার্ থার
যর্াযর্ভার্ব অনুসরণ করার জন্য অর্ থ ববভার্গর কমথকতথা/কমথিারীর্দর অনুর্রাধ করা হল। অর্ থ ববভার্গর অবতবরক্ত সবিব
(প্রশাসন ও সমন্বয়) দিাকাল পর্য়ন্ট বহর্সর্ব দাবয়ত্ব পালন করর্বন। দসবা প্রদান প্রবতশ্রুবত অনুসার্র শাখা পয থার্য় প্রতযাবশত
দসবা না দপর্ল দসবা গ্রহণকারী সাংবিষ্ট আপীল কর্তথপর্ের বনকর্ অবভর্যাগ দাবখল করর্ত পারর্বন। আপীল কর্তথপে প্রাপ্ত
অবভর্যার্গর বভবির্ত কায থকর ব্যবস্থা গ্রহণ করর্বন।
৩।

এ আদদশ অববলর্ম্ব কায থকর হর্ব।

স্বােবরত/(মম্তাজ-আলা-শাকুর আহর্মদ)
অবতবরক্ত সবিব
অর্ থ ববভাগ
কায থার্র্ থঃ
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।

অবতবরক্ত সবিব (সকল) ......................................................................................অর্ থ ববভাগ।
অর্ থননবতক উপর্দষ্টা/মহাপবরিালক, মবনর্বরাং দসল, অর্ থ ববভাগ।
যুগ্ম-সবিব (সকল) ............................................................................................ অর্ থ ববভাগ।
মাননীয় অর্ থমন্ত্রী/প্রবতমন্ত্রীর একান্ত সবিব।
উপ-সবিব/উপ-অর্ থননবতক উপর্দষ্টা (সকল) ............................................................. অর্ থ ববভাগ।
বসঃসহঃসবিব/বসঃসহঃপ্রধান/সহঃসবিব/সহঃপ্রধান (সকল) ............................................... অর্ থ ববভাগ।
বসবনয়র সবিব মর্হাদর্য়র একাস্ত সবিব, অর্ থ ববভাগ।
বসর্েম এনাবলষ্ট/বসবনয়র দপ্রাগ্রামার/দমইনর্র্ন্যান্স ইবিবনয়ার.......................................... অর্ থ ববভাগ।
বহসাব রেণ কমথকতথা, অর্ থ ববভাগ।

নম্বরঃ ০৭.০৮১.০৩৬.১৯.০০.০২৩.২০১৫-৪৬৮
তাবরখঃ ২৯/১০/২০১৫ বরঃ
সদয় জ্ঞাতার্র্ থঃ
১।
মবন্ত্রপবরষদ সবিব, মবন্ত্রপবরষদ ববভাগ, বাাংলাদদশ সবিবালয়, ঢাকা।
(দঃ আঃ- দমাহাম্মদ জার্হদুর রহমান, বসবনয়র সহকারী সবিব, সুশাসন ও অবভর্যাগ ব্যবস্থাপনা শাখা)
২।
মুখ্য সবিব, প্রধানমন্ত্রীর কায থালয়, দতজগাঁও, ঢাকা।
৩।
বসবনয়র সবিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাাংলাদদশ সবিবালয়, ঢাকা।
স্বােবরত/-২৯/১০/১৫
(দমা: িরহাদ বমঞা)
সহকারী সবিব
দিানঃ ৯৫৭৬০২৩
e-mail: farhadm@finance.gov.bd

1

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
দসবা প্রোন প্রততশ্রুতত
(Citizen’s Charter)
অর্ থ তবভাগ
অর্ থ মন্ত্রণালয়
বাাংলাদেশ সতিবালয়
www.mof.gov.bd

(অঃ পঃ দ্রঃ)

2

অর্ থ তবভাগগর রূপকল্প (Vision), অতভলক্ষ্য (Mission),
১.১।

রূপকল্প (Vision):

দূরেশী ও দেকসই সরকাতর আর্ থ-ব্যবস্থাপনা তনতিতকরণ।

১.২।

অতভলক্ষ্য (Mission):

তবিক্ষ্ণ আতর্ থক নীতত প্রণয়ন ও সুষ্ঠু আর্ থ-ব্যবস্থাপনার মাধ্যগম সামতিক অর্ থননততক তস্থততশীলতা বজায় রাখা ও সরকাগরর আতর্ থক
শৃঙ্খলা তনতিতকরণ।

নাগতরক দসবা
ক্র:নাং

দসবার নাম

১

২

দসবা প্রোন পদ্ধতত

প্রগয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাতিস্থান

৩

৪

দসবার মূল্য
এবাং পতরগশাধ
পদ্ধতত
৫

দসবা প্রোগনর
সময়সীমা
(কমথতেবস)
৬

োতয়ত্বপ্রাি কমথকতথা (নাম, পেবী, দ ান
নম্বর ও ই-দমইল)
৭

সরাসতর নাগতরক দসবা দনই।

(অঃ পঃ দ্রঃ)
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োিতরক দসবা
ক্র
নাং
1

দসবার নাম
তসএন্ডএতজ/তসতজএ ‘র
কার্ থালগয়র পে সৃজন

2

তসএন্ডএতজ/তসতজএ ‘র
কার্ থালগয়র অস্থায়ী পে
সাংরক্ষ্ণ

3

তসএন্ডএতজ/তসতজএ’র
কার্ থালগয়র পে স্থায়ীকরণ

দসবা প্রোন পদ্ধতত
১. তবদ্যমান তবতধ/তবধান
অনুসরগণ জনপ্রশাসন
মন্ত্রণালয় ও অর্ থ
তবভাগগর ব্যয় তনয়ন্ত্রণ
অনুতবভাগগর সম্মতত গ্রহণ
করার পর প্রস্তাতবত পগের
দবতন দেল অর্ থ তবভাগগর
বাস্তবায়ন অনুতবভাগ হগত
র্ািাই করা হয়।
২. প্রশাসতনক উন্নয়ন
সাংক্রান্ত সতিব কতমটির
সুপাতরগশর তভতিগত
প্রগর্াজযগক্ষ্গত্র মাননীয়
প্রধানমন্ত্রীর সেয়
অনুগমােনক্রগম সরকাতর
মঞ্জুতর আগেশ জাতর করা
হয়।
তবদ্যমান তবতধ/তবধান
অনুসরগণ জনপ্রশাসন
মন্ত্রণালয় ও অর্ থ
তবভাগগর ব্যয় তনয়ন্ত্রণ
অনুতবভাগগর সম্মতত গ্রহণ
করার পর সরকাতর মঞ্জুতর
আগেশ জাতর করা হয়।

প্রগয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাতিস্থান
১. তসএন্ডএতজ/তসতজএ কার্ থালগয়র প্রস্তাব,
২. পে সৃজগনর দর্ৌতিকতা,
৩. রাজস্ব খাগত পে সৃজগনর তনধ থাতরত ছক,
৪. তনগয়াগতবতধর কতপ,
৫. তবদ্যমান সাাংগঠতনক কাঠাগমার সতযাতয়ত
অনুতলতপ,
৬. পে সৃজগন জনপ্রশাসন, অর্ থ তবভাগগর ব্যয়
তনয়ন্ত্রণ অনুতবভাগগর এবাং দক্ষ্ত্র তবগশগে মাননীয়
প্রধানমন্ত্রীর সন্মতত পগত্রর সতযাতয়ত অনুতলতপ।
প্রাতিস্থানঃ ও এন্ড এম ম্যানুয়যাল

১. তসএন্ডএতজ/তসতজএ কার্ থালগয়র প্রস্তাব,
২. রাজস্ব খাগত পে সৃজগনর তনধ থাতরত ছক,
৩. তনগয়াগতবতধর কতপ,
৪. পে সৃজগনর আগেগশর সতযাতয়ত অনুতলতপ,
৫. অস্থায়ী স্থানান্ততরত/সৃজনকৃত পেগুতল বছর
তভতিক সাংরক্ষ্গণ হালনাগাে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়,
অর্ থ তবভাগ-এর সরকাতর আগেশর
সতযাতয়ত অনুতলতপ।
তবদ্যমান তবতধ/তবধান
১. তসএন্ডএতজ/তসতজএ কার্ থালগয়র প্রস্তাব,
অনুসরগণ জনপ্রশাসন
২. রাজস্ব খাগত পে সৃজগনর আগেশ,
মন্ত্রণালয় ও অর্ থ
৩. তনগয়াগতবতধর কতপ,
তবভাগগর ব্যয় তনয়ন্ত্রণ
৪. তবদ্যমান সাাংগঠতনক কাঠাগমার সতযাতয়ত
অনুতবভাগগর সম্মতত গ্রহণ অনুতলতপ,
করার পর সরকাতর মঞ্জুতর ৫. পে সৃজগন জনপ্রশাসন, অর্ থ তবভাগ এবাং দক্ষ্গত্র
আগেশ জাতর করা হয়।
তবগশগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সন্মতত পগত্রর
সতযাতয়ত অনুতলতপ।

দসবার মূল্য এবাং
পতরগশাধ পদ্ধতত
তবনামূগল্য

দসবা প্রোগনর
সময়সীমা
৯০ কমথতেবস

তবনামূগল্য

৯০ কমথতেবস

তবনামূগল্য

৯০ কমথতেবস

োতয়ত্বপ্রাি কমথকতথা (নাম,পেতব,দ ান নম্বর ও ইদমইল)

উপ-সতিব
প্রশাসন-২ অতধশাখা
দ ানঃ ৯৫১৫৫৩৭
ই-দমইলঃ
smahbuba@finance.gov.bd

(অঃ পঃ দ্রঃ)
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ক্র
নাং
4

5

6

দসবার নাম
তসএন্ডএতজ/তসতজএ’র
কার্ থালগয়র কমথকতথাগের
িাকুরী স্থায়ীকরণ

তবতসএস (তনঃ ও তহঃ)
কযাডার কমথকতথা ও মহা
তহসাব তনরীক্ষ্ক ও তনয়ন্ত্রক
এর কার্ থালগয়র নন-কযাডার
কমথকতথাগের পগোন্নতত
তসএন্ডএতজ/তসতজএ’র
কার্ থালগয়র োিতরক
দেতলগ ান মঞ্জুরী

দসবা প্রোন পদ্ধতত

প্রগয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাতিস্থান

আগবেন পাওয়ার পর
সাংতিি তনগয়াগ তবতধমালা
অনুর্ায়ী উপযুি
কর্তথপগক্ষ্র
অনুগমােনক্রগম সরকাতর
আগেশ জাতর করা হয়।
প্রস্তাব প্রাতির পর সভার
মাধ্যগম তসদ্ধান্ত গ্রহণপূব থক
সরকাতর আগেশ জাতর
করা হয়।

১. তনগয়াগপত্র,
২. তবভাগীয় পরীক্ষ্া পাগশর দগগজে,
৩. তবভাগীয় প্রতশক্ষ্গণর সনে,
৪. বুতনয়ােী প্রতশক্ষ্গণর সনে,
৫. ACR-এর মূল্যায়ন,
৬. তনগয়াগতবতধ।
১. সাংতিি েিগরর প্রস্তাব।
২. শূন্য পগের তহসাব প্রতযয়ন।
৩. তবভাগীয়/দূনীতত সাংক্রান্ত প্রততগবেন।
৪. িাকুতর স্থায়ীকরগণর আগেশ পত্র।

প্রস্তাব প্রাতির পর
তবদ্যমান দেতলগ ান
নীততমালার ২০০৪ এর
আগলাগক প্রশাসতনক ও
আতর্ থক ক্ষ্মতা অপথণ
নীততমালা দমাতাগবক
র্র্ার্র্ পর্ থাগয়র
অনুগমােনক্রগম সরকাতর
আগেশ জাতর করা হয়।

১. তনধ থাতরত ছগক র্র্ার্র্ কর্তথপগক্ষ্র মাধ্যগম
আগবেন।

দসবার মূল্য এবাং
পতরগশাধ পদ্ধতত
তবনামূগল্য

দসবা প্রোগনর
সময়সীমা
১০ কমথতেবস

তবনামূগল্য

৩০ কমথতেবস

তবনামূগল্য

১০ কমথতেবস

োতয়ত্বপ্রাি কমথকতথা (নাম,পেতব,দ ান নম্বর ও ইদমইল)

উপ-সতিব
প্রশাসন-২ অতধশাখা
দ ানঃ ৯৫১৫৫৩৭
ই-দমইলঃ
smahbuba@finance.gov.bd

তনধ থাতরত ছক প্রাতিস্থানঃ দেতলগ ান নীততমালা২০০৪।

(অঃ পঃ দ্রঃ)

5

ক্র
নাং
7

8

দসবার নাম

দসবা প্রোন পদ্ধতত

তপতপতপ প্রকগল্পর
জন্য
তভতজএ
(VGFViability
Gap
Financing) খাত হগত
আতর্ থক সহায়তা প্রোন

তপতপতপ প্রকগল্পর জন্য
কাতরগতর সহায়তা
(TAF-Technical
Assistance
Financing)

অর্ থ ছাড়

খাত

তপতপতপ প্রকগল্পর জন্য
তভতজএ (VGFViability Gap
Financing) খাত
হগত আতর্ থক সহায়তা
প্রাতির জন্য প্রকল্প
বাস্তবায়ন কর্তথপগক্ষ্র
প্রস্তাগবর তভতিগত সম্ভাব্য
আতর্ থক সহায়তার
দর্ৌতিকতা পরীক্ষ্া, সভা
আহবান, এপ্রাইগজল
কতমটির সভার জন্য
কার্ থপত্র, কার্ থতববরণী
প্রণয়ন ও সরকাতর
আগেশ জাতর
র্র্ার্র্ কর্তথপগক্ষ্র
ান্ড মাগধ্যম তপতপতপ অত গসর
আগবেন পাওয়ার পর
পরীক্ষ্া-তনরীক্ষ্াপূব থক ও
হগত র্র্ার্র্ কর্তথপগক্ষ্র
অনুগমােন গ্রহণ কগর অর্ থ
ছাগড়র জন্য প্রগয়াজনীয়
কার্ থক্রম গ্রহণ

প্রগয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাতিস্থান
১. তপতপতপ অত গসর সুপাতরশসহ মন্ত্রণালয়/তবভাগ হগত
তভতজএ প্রস্তাব প্রাতি,
২. তনধ থাতরত রগম আগবেন,
৩. প্রকল্প ব্যগয়র তবস্তাতরত তববরণী,
৪. তবস্তাতরত সমীক্ষ্া প্রততগবেন।

দসবার মূল্য এবাং
পতরগশাধ পদ্ধতত
তবনামূগল্য

দসবা প্রোগনর
সময়সীমা
৩০ কমথতেবস

োতয়ত্বপ্রাি কমথকতথা (নাম,পেতব,দ ান
নম্বর ও ই-দমইল)

সহঃ/তসঃ সহঃ সতিব
তভতজএ শাখা
দ ানঃ ৯৫৮৫১৩০

১. তপতপতপ অত গসর প্রস্তাব প্রাতি,
২. সময়তভতিক পতরকল্পনা,
৩. তবগত বছগরগর ব্যগয়র তববরণী,
৪. ব্যাাংক তহসাব তববরণী।

তবনামূগল্য

১৫ কমথতেবস

(অঃ পঃ দ্রঃ)
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দসবার নাম

দসবা প্রোন পদ্ধতত

এসএলএ সম্পােগন চূড়ান্ত
অনুগমােন।

প্রশাসতনক মন্ত্রণালগয়র
প্রস্তাগবর দপ্রতক্ষ্গত লগ্নী ও
পুনলগ্নী পুতস্তকার
শতথাবলীর আগলাগক
পরীক্ষ্া-তনরীক্ষ্াপূব থক নতর্
উপস্থাপগনর মাধ্যগম
অনুগমােগনর পর
সাংতিিগের উপতস্থততগত
এসএলএ স্বাক্ষ্তরত হয়
রাজস্ব বাগজে হগত অনুোন প্রশাসতনক মন্ত্রণালগয়র
প্রাি প্রততষ্ঠাগনর বরাদ্দকৃত প্রস্তাগবর দপ্রতক্ষ্গত নতর্
অগর্ থর তবভাজগন সম্মতত।
উপস্থাপন ও অনুগমােগনর
পর অর্ থ তবভাগগর সম্মতত
প্রোন করা হয়।
অনুোনপ্রাি প্রকগল্পর অর্ থ ১ম-৩য় তকতস্ত পর্ থন্ত অর্ থ
ছাড় (৪র্ থ তকতস্ত)
ছাগড় প্রশাসতনক
মন্ত্রণালয়/তবভাগ
কর্তথত্ববান। ৪র্ থ তকতস্তর
অর্ থ ছাগড় প্রশাসতনক
মন্ত্রণালয়/তবভাগগর
প্রস্তাগবর দপ্রতক্ষ্গত নতর্
উপস্থাপন ও অনুগমােগনর
পর অর্ থ তবভাগগর সম্মতত
প্রোন করা হয়।
বাগজে বরাগদ্দর অতততরি প্রশাসতনক
প্রস্তাব তবগবিনা।
মন্ত্রণালয়/তবভাগগর মুখ্য
তহসাব রক্ষ্ণ কমথকতথার
অনুগমােনক্রগম প্রস্তাব
পাওয়া দগগল তা পরীক্ষ্া

প্রগয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাতিস্থান

দসবার মূল্য এবাং
পতরগশাধ পদ্ধতত
তবনামূগল্য

দসবা প্রোগনর
সময়সীমা
১৫ কমথতেবস

োতয়ত্বপ্রাি কমথকতথা (নাম,পেতব,দ ান
নম্বর ও ই-দমইল)
আবু োইয়ান দমাহাম্মে আহসানউল্লাহ
তসতনয়র সহকারী সতিব (বাগজে-৩)
দ ানঃ ৯৫৬৩১৮৬
(খাদ্য মন্ত্রণালয় এবাং দুগর্ থাগ ব্যবস্থাপনা ও
ত্রাণ মন্ত্রণালয়-সাংক্রান্ত তবেগয়র জন্য)

ক) প্রশাসতনক মন্ত্রণালয়/তবভাগগর দনাগের উদ্ধৃতাাংশ;
খ) তবভাজন আগেশ;
গ) তবগত অর্ থবছগর ছাড়কৃত অগর্ থর প্রকৃত তহসাব তববরণী;
ঘ) তবগত অর্ থবছগরর অব্যতয়ত অর্ থ সমপথণ/সরকাতর
দকাোগাগর জমা প্রোন করা হগয়গছ তক-না এতেসাংক্রান্ত
তসএও'র প্রতযয়ন পত্র।
ক) প্রশাসতনক মন্ত্রণালয়/তবভাগগর দনাগের উদ্ধৃতাাংশ;
খ) তবভাজন আগেশ;
গ) তবগত অর্ থবছগর ছাড়কৃত অগর্ থর প্রকৃত তহসাব তববরণী;
ঘ) তবগত অর্ থবছগরর অব্যতয়ত অর্ থ সমপথণ/সরকাতর
দকাোগাগর জমা প্রোন করা হগয়গছ তক-না এতেসাংক্রান্ত
তসএও'র প্রতযয়ন পত্র;
ঙ) িলতত অর্ থবছগরর ১ম-৩য় তকতস্ত পর্ থন্ত ছাড়কৃত অগর্ থর
প্রকৃত ব্যয় তববরণী।

তবনামূগল্য

৩০ কমথতেবস

দবগম উতমথ তামান্না
তসতনয়র সহকারী সতিব (বাগজে-১)
দ ানঃ ৯৫১৪১৪৬
(প্রার্তমক ও গণতশক্ষ্া মন্ত্রণালয়, অর্ থ
তবভাগ এবাং ব্যাাংক ও আতর্ থক প্রততষ্ঠান
তবভাগ-সাংক্রান্ত তবেগয়র জন্য)

তবনামূগল্য

৩০ কমথতেবস

ক) প্রশাসতনক মন্ত্রণালয়/তবভাগগর মূখ্য তহসাব রক্ষ্ণ কমথকতথা
কর্তথক অনুগমাতেত ও স্বাক্ষ্তরত স্বয়াংসম্পূণ থ সার-সাংগক্ষ্প
আকাগর প্রস্তাব দপ্ররণ;
খ) অতততরি বরাগদ্দর দর্ৌতিকতা সম্পতকথত কাগজপত্র।

তবনামূগল্য

ক) প্রশাসতনক মন্ত্রণালগয়র প্রস্তাব;
খ) মূল ঋণচুতির কতপ;
গ) পুণ: ঋণচুতির কতপ;

দমাহাম্মে ওয়াতলে দহাগসন
উপ সতিব (বাগজে-২)
দ ানঃ ৯৫৫০৩০৮
(তশক্ষ্া মন্ত্রণালয় এবাং সরকাতর কমথ
কতমশন সতিবালয়-সাংক্রান্ত তবেগয়র জন্য)

৩০ কমথতেবস

আবু োইয়ান দমাহাম্মে আহসানউল্লাহ
তসতনয়র সহকারী সতিব (বাগজে-৩)
দ ানঃ ৯৫৬৩১৮৬
(খাদ্য মন্ত্রণালয় এবাং দুগর্ থাগ ব্যবস্থাপনা ও
ত্রাণ মন্ত্রণালয়-সাংক্রান্ত তবেগয়র জন্য)
দমাঃ আবদুস সামাে
উপ সতিব (বাগজে-৪)
(অঃ পঃ দ্রঃ)
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তনরীক্ষ্াপূব থক উর্ধ্থতন
কমথকতথার অনুগমােগনর
জন্য নতর্ উপস্থাপন হয়।
তবতভন্ন তহতবগল বরাদ্দকৃত
প্রশাসতনক
অর্ থ ছাড়
মন্ত্রণালয়/তবভাগগর
প্রস্তাগবর দপ্রতক্ষ্গত নতর্
উপস্থাপন ও অনুগমােগনর
পর অর্ থ তবভাগগর সম্মতত
প্রোন করা হয়।
সাংগশাতধত বরাগদ্দর কর্তথত্ব সাংগশাতধত বাগজে
জারী, মঞ্জুরী ও বরাগদ্দর চূড়ান্তপূব থক ব্যগয়র তনতমি
োবী (তহসাব) এবাং মঞ্জুরী ও মাননীয় অর্ থমন্ত্রীর
বরাগদ্দর োবী (সম্পূরক)।
অনুগমােনক্রগম
সাংগশাতধত বরাগদ্দর
কর্তথত্ব জারী করা হয়।
বাগজে পুতস্তকা তবতরণ।
মহান জাতীয় সাংসগে
জাতীয় বাগজে
অনুগমােগনর পর
বাগজগের
বই/পুতস্তকাসমূহ িাতহো
অনুর্ায়ী সকল
মন্ত্রণালয়/তবভাগসহ
সাংতিি সকগলর তনকে
তবতরণ করা হয়।

(ক) প্রশাসতনক মন্ত্রণালয়/তবভাগগর স্বয়াংসম্পূণ থ প্রস্তাব,
(খ) তবগত অর্ থবছগরর প্রকৃত তহসাব তববরণী।

মাননীয় অর্ থমন্ত্রী কর্তথক অনুগমাতেত সার-সাংগক্ষ্প।

সাংতিি ব্যতি বা প্রততষ্ঠাগনর িাতহোপত্র

তবনামূগল্য

তবনামূগল্য

তবনামূগল্য

৩০ কমথতেবস

দ ানঃ ৯৫৭৩৬৫৫
(স্বাস্থয ও পতরবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়,
রাষ্ট্রপততর কার্ থালয় এবাং তনব থািন কতমশনসাংক্রান্ত তবেগয়র জন্য)

তনয়তমত

............................
তসতনয়র সহকারী সতিব (বাগজে-৫)
দ ানঃ ৯৫৭৪০১৬
(প্রধানমন্ত্রীর কার্ থালয় এবাং তবজ্ঞান ও
প্রযুতি মন্ত্রণালয়-সাংক্রান্ত তবেগয়র জন্য)

তনয়তমত

দবগম সাতেয়া শারতমন
উপ সতিব (বাগজে-৬)
দ ানঃ ৯৫৭৬০৩৮
(অর্ থননততক সম্পকথ তবভাগ এবাং স্বরাষ্ট্র
মন্ত্রণালয়-সাংক্রান্ত তবেগয়র জন্য)
দবগম নাজমা দমাবাগরক
উপ সতিব (বাজগে-৭)
দ ানঃ ৯৫৭৬০২৯
(প্রততরক্ষ্া মন্ত্রণালয় এবাং সশস্ত্র বাতহনী
তবভাগ-সাংক্রান্ত তবেগয়র জন্য)
দবগম দহামায়রা দবগম
উপ সতিব (বাগজে-৮)
দ ানঃ ৯৫৭৬০৩০
(তথ্য মন্ত্রণালয়, মুতিযুদ্ধ তবেয়ক মন্ত্রণালয়
এবাং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-সাংক্রান্ত তবেগয়র
জন্য)
দমগহেী মাসুদুজ্জামান
তসতনয়র সহকারী সতিব (বাগজে-৯)
দ ানঃ ৯৫৫৮৫৮৮
(অঃ পঃ দ্রঃ)
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(সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবাং মতহলা ও
তশশু তবেয়ক মন্ত্রণালয়-সাংক্রান্ত তবেগয়র
জন্য)
............................
তসতনয়র সহকারী সতিব (বাগজে-১০)
দ ানঃ ৯৫৭৪০১৩
(মতন্ত্রপতরেে তবভাগ, দুনীতত েমন কতমশন
এবাং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-সাংক্রান্ত
তবেগয়র জন্য)
শাহ আলম
তসতনয়র সহকারী সতিব (বাগজে-২১)
দ ানঃ
(অভযন্তরীণ সম্পে তবভাগ, জাতীয় সাংসে
সতিবালয় এবাং মহা তহসাব তনরীক্ষ্ক ও
তনয়ন্ত্রগকর কার্ থালয়-সাংক্রান্ত তবেগয়র জন্য)
দমাঃ লততফুর রহমান
সহকারী সতিব (বাগজে-২২)
দ ানঃ
(দলতজসগলটিভ ও সাংসে তবেয়ক তবভাগ,
আইন ও তবিার তবভাগ এবাং সুপ্রীম দকাে থসাংক্রান্ত তবেগয়র জন্য)
আবদুর রহমান
উপ সতিব (বাগজে-২৩)
দ ানঃ
সাংস্কৃতত তবেয়ক মন্ত্রণালয়, ধমথ তবেয়ক
মন্ত্রণালয় এবাং যুব ও ক্রীড়া তবেয়ক
মন্ত্রণালয়-সাংক্রান্ত তবেগয়র জন্য)

(অঃ পঃ দ্রঃ)
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ক্র
নাং
16

17

18

19

20

দসবার নাম

দসবা প্রোন পদ্ধতত

প্রগয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাতিস্থান

ক) তবভাজন আগেশ, সাংলগ্নী-৪, ৫ পূরণপূব থক র্র্ার্র্
কর্তথপগক্ষ্র স্বাক্ষ্র;
খ) সমন্বয় আগেশ;
গ) প্রধান তহসাব রক্ষ্ণ কমথকতথা প্রতযয়ন;
ঘ) ব্যাাংক তববরণী
প্রাতিস্থান:
অর্ থ অবমুতি ও ব্যবহার তনগে থতশকা,২০১২ (অর্ থ তবভাগগর
ওগয়বসাইে www.mof.gov.bd)
বাাংলাগেশ ব্যাাংক/
প্রশাসতনক মন্ত্রণালগয়র
ক) প্রকল্প অনুগমােগনর আগেশ;
বাতণতজযক ব্যাাংক ডসা,
প্রস্তাগবর দপ্রতক্ষ্গত নতর্
খ) মূল ঋণ চুতির কতপ;
ইমগপ্রস্ট, দস , দকানোসা ও উপস্থাপন ও অনুগমােগনর গ) ৩টি বাতণতজযক ব্যাাংগকর নাম
তডতপএ দেশাল একাউন্ট
পর তহসাব দখালা হয়
প্রাতিস্থান:
তহসাব দখালার অনুগমােন
অর্ থ অবমুতি ও ব্যবহার তনগে থতশকা,২০১২ (অর্ থ তবভাগগর
ওগয়বসাইে www.mof.gov.bd)
থ
থ
দর্াক বরাদ্দ দর্গক অর্
অর্ অবমুতি ও ব্যবহার ক) প্রশাসতনক মন্ত্রণালগয়র নতর্র দনােশীগের গোকতপ;
অবমুতিগত সম্মতত জ্ঞাপন
তনগে থতশকা অনুর্ায়ী
খ) তবভাজন আগেশ, সাংলগ্নী-৪, ৫ পূরণপূব থক র্র্ার্র্
(সকল তকতস্ত)।
পতরকল্পনা কতমশন কর্তথক কর্তথপগক্ষ্র স্বাক্ষ্র;
অর্ থ বরাগদ্দর পর অর্ থ
গ) ব্যাাংক তববরণী
থ
ছাগড় অর্ তবভাগগর
প্রাতিস্থান:
সম্মতত প্রোন করা হয়
অর্ থ অবমুতি ও ব্যবহার তনগে থতশকা,২০১২ (অর্ থ তবভাগগর
ওগয়বসাইে www.mof.gov.bd, সাংলগ্নী-১,৪, ৫)
নতুন প্রকগল্প পে সৃতি।
প্রশাসতনক মন্ত্রণালগয়র
ক) তডতপতপর কতপ;
প্রস্তাগবর দপ্রতক্ষ্গত সভা
খ) তসতনয়র সতিব/সতিগবর প্রতযয়ন
অনুতষ্ঠত হয়। সভায় পে
গ) রাজস্বখাগতর জনবগলর তথ্যাতে
অনুগমােগনর পর
ঘ) তনধ থাতরত ছক পূরণ
কার্ থতববরণী জারী করা
প্রাতিস্থান:
হয়
অর্ থ অবমুতি ও ব্যবহার তনগে থতশকা,২০১২ (অর্ থ তবভাগগর
ওগয়বসাইে www.mof.gov.bd, সাংলগ্নী-৪০)
প্রকগল্পর অনুকূগল দর্াক প্রশাসতনক মন্ত্রণালগয়র
ক) প্রশাসতনক মন্ত্রণালগয়র নতর্র দনােশীগের গোকতপ;
তহসাগব বরাদ্দকৃত অগর্ থর প্রস্তাগবর দপ্রতক্ষ্গত অর্ থ
খ) তবভাজন আগেশ, সাংলগ্নী-৪, ৫ পূরণপূব থক র্র্ার্র্
ডসা, দকানোসা, ইমগপ্রস্ট,
দস ও তডতপএ দেশাল
একাউন্ট দর্গক অর্ থ
পতরগশাগধর অর্রাইগজশন

প্রশাসতনক মন্ত্রণালগয়র
প্রস্তাগবর দপ্রতক্ষ্গত নতর্
উপস্থাপন ও অনুগমােগনর
পর অর্রাইগজশন জারী
করা হয়

দসবার মূল্য এবাং
পতরগশাধ পদ্ধতত
তবনামূগল্য

দসবা প্রোগনর
সময়সীমা
১০ কমথতেবস

তবনামূগল্য

১০ কমথতেবস

তবনামূগল্য প্রোন
করা হয়।

১৫ কমথ তেবস

তবনামূগল্য

২০ কমথতেবস

তবনামূগল্য

১০ কমথতেবস

োতয়ত্বপ্রাি কমথকতথা (নাম,পেতব,দ ান
নম্বর ও ই-দমইল)

দমাঃ দহলাল উতদ্দন
তসতনয়র সহকারী সতিব (বা-১১)
দ ানঃ ৯৫৫৭২০৩
(স্থানীয় সরকার তবভাগ-সাংক্রান্ত তবেগয়র
জন্য)

দমাঃ দহলাল উতদ্দন
তসতনয়র সহকারী সতিব (বা-১১)
দ ানঃ ৯৫৫৭২০৩
(স্থানীয় সরকার তবভাগ-সাংক্রান্ত তবেগয়র
জন্য)
দমাহাম্মে মানজারুল মান্নান
উপ সতিব (বাগজে-১২)
দ ানঃ ৯৫৭৪৩০৬
(পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় তবভাগ এবাং
বাতণজয মন্ত্রণালয়-সাংক্রান্ত তবেগয়র জন্য)
.................................
তসতনয়র সহকারী সতিব (বাগজে-১৩)
দ ানঃ ৯৫৬৫৪৯৬
(প্রবাসী কল্যাণ ও ববগেতশক কমথসাংস্থান
(অঃ পঃ দ্রঃ)
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তবভাজন
অর্ থছাড়

21

22

অনুগমােন

ও অবমুতি ও ব্যবহার
তনগে থতশকা অনুর্ায়ী
তবভাজন অনুগমােন করা
হয়।

প্রকগল্পর জন্য নতুন গাতড়
ক্রয়।

অর্ থ বরাদ্দ/ছাড় (দর্ দকান
তকতস্ত), সাংগশাতধত অর্বা
অননুগমাতেত অর্ থ
বরাদ্দ/ছাড়, খাদ্য সামগ্রী
উগিালন, নগে ববগেতশক
মুদ্রা/প্রততরূপ তহতবল
ব্যবহার, তডএসএল প্রোন
ব্যততগরগক অর্ থ ছাড় এবাং
অতগ্রম অর্ থ উগিালগন সম্মতত
জ্ঞাপন।

আতর্ থক ক্ষ্মতা পুতস্তকা
অনুসরগণ র্র্ার্র্
কর্তথপগক্ষ্র অনুগমােন
গ্রহণ কগর সম্মতত প্রোন
করা হয়
প্রশাসতনক মন্ত্রণালগয়র
প্রস্তাগবর দপ্রতক্ষ্গত নতর্
উপস্থাপন ও অনুগমােগনর
পর অর্ থ ছাড় করা হয়

কর্তথপগক্ষ্র স্বাক্ষ্র;
গ) ব্যাাংক তববরণী (স্বায়ত্বশাতসত সাংস্থার দক্ষ্গত্র)
প্রাতিস্থান:
অর্ থ অবমুতি ও ব্যবহার তনগে থতশকা,২০১২ (অর্ থ তবভাগগর
ওগয়বসাইে www.mof.gov.bd, সাংলগ্নী-১,৪, ৫)
ক) প্রশাসতনক মন্ত্রণালগয়র প্রস্তাব
খ) অনুগমাতেত তডতপতপ গাড়ী সাংস্থাগনর সতযাতয়ত কতপ;
গ) তনধ থাতরত ছক পূরণপূব থক র্র্ার্র্ কর্তথপগক্ষ্র স্বাক্ষ্র;
প্রাতিস্থান:
অর্ থ অবমুতি ও ব্যবহার তনগে থতশকা,২০১২ (অর্ থ তবভাগগর
ওগয়বসাইে www.mof.gov.bd,সাংলগ্নী-৩৬)
ক) প্রশাসতনক মন্ত্রণালগয়র নতর্র দনােশীগের গোকতপ;
খ) তবভাজন আগেশ, সাংলগ্নী-৪, ৫ পূরণপূব থক র্র্ার্র্
কর্তথপগক্ষ্র স্বাক্ষ্র;
গ) ব্যাাংক তববরণী
প্রাতিস্থান:
অর্ থ অবমুতি ও ব্যবহার তনগে থতশকা,২০১২ (অর্ থ তবভাগগর
ওগয়বসাইে www.mof.gov.bd)

মন্ত্রণালয় এবাং ম ওম ও কমথসাংস্থান
মন্ত্রণালয়-সাংক্রান্ত তবেগয়র জন্য)

তবনামূগল্য

তবনামূগল্য

৪০ কমথতেবস

হাসান খাগলে য়সাল
উপ সতিব (বাগজে-১৪)
দ ানঃ ৯৫৭৬০৩৩
(বস্ত্র ও পাে মন্ত্রণালয় এবাং তশল্প মন্ত্রণালয়সাংক্রান্ত তবেগয়র জন্য)

১০ কমথতেবস

তসরাজুন নূর দিৌধুরী
উপ সতিব (বাগজে-১৫)
দ ানঃ ৯৫৬৫১৮৪
(তবদুযৎ তবভাগ এবাং জ্বালানী ও খতনজ
সম্পে তবভাগ-সাংক্রান্ত তবেগয়র জন্য)
দমাঃ ইয়াসীন
উপ সতিব (বাগজে-১৬)
দ ানঃ ৯৫৫৪৫১১
(সড়ক তবভাগ এবাং দসতু তবভাগ-সাংক্রান্ত
তবেগয়র জন্য)
দশখ দমাগমনা মতন
উপ সতিব (বাগজে-১৭)
দ ানঃ ৯৫৭৪৩০৮
(দনৌ-পতরবহণ মন্ত্রণালয় এবাং দরলপর্
মন্ত্রণালয়-সাংক্রান্ত তবেগয়র জন্য)
ারজানা আহগমে
তসতনয়র সহকারী সতিব (বাগজে-১৮)
দ ানঃ ৯৫৬৮৮২১
(পাব থতয িট্টগ্রাম তবেয়ক মন্ত্রণালয় এবাং
ভূতম মন্ত্রণালয়-সাংক্রান্ত তবেগয়র জন্য)
(অঃ পঃ দ্রঃ)
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উগম্ম দরহানা
উপ সতিব (বাগজে-১৯)
দ ানঃ ৯৫৫৬৬৭৬
(পতরগবশ ও বন মন্ত্রণালয় এবাং পাতন
সম্পে মন্ত্রণালয়-সাংক্রান্ত তবেগয়র জন্য)
দমাঃ ততমজুল ইসলাম খান
তসতনয়র সহকারী সতিব (বাগজে-২০)
দ ানঃ ৯৫৬৯৭৫৩
(কৃতে মন্ত্রণালয় এবাং মৎস্য ও প্রাণী সম্পে
মন্ত্রণালয়-সাংক্রান্ত তবেগয়র জন্য)
সায়মা শাহীন সুলতানা
উপ সতিব (বাগজে-২৪)
দ ানঃ ৯৫১৪৪১৮
(দবসামতরক তবমান পতরবহণ ও পর্ থেন
মন্ত্রণালয় এবাং গৃহায়ন ও গণপূতথ মন্ত্রণালয়সাংক্রান্ত তবেগয়র জন্য)
সায়মা শাহীন সুলতানা
উপ সতিব (বাগজে-২৫)
দ ানঃ ৯৫১৪৪১৮
(ডাক ও দেতলগর্াগাগর্াগ প্রযুতি তবভাগ
এবাং তথ্য ও দর্াগাগর্াগ প্রযুতি তবভাগসাংক্রান্ত তবেগয়র জন্য)
মাকসুরা নূর
উপ সতিব (বাগজে-২৬)
দ ানঃ ৯৫১৪৪১৮
(পতরকল্পনা তবভাগ, বাস্তবায়ন পতরবীক্ষ্ণ ও
মূল্যায়ন তবভাগ এবাং পতরসাংখ্যান ও তথ্য
ব্যবস্থাপনা তবভাগ-সাংক্রান্ত তবেগয়র জন্য)
(অঃ পঃ দ্রঃ)
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ক্র
দসবার নাম
নাং
23 সরকাতর গ্যারাতন্ট ও
কাউন্টার গ্যারাতন্ট প্রোন

দসবা প্রোন পদ্ধতত

প্রশাসতনক মন্ত্রণালগয়র
প্রস্তাগবর দপ্রতক্ষ্গত নতর্
উপস্থাপন ও অনুগমােগনর
পর স্বাক্ষ্তরত গ্যারাতন্ট
চুতি ও অগ্রায়ন পত্র জাতর
করা হয়।
24 বাাংলাগেশ কাগরতি, ব্যাাংক প্রশাসতনক মন্ত্রণালগয়র
দনাে ইতযাতের তডজাইন
প্রস্তাগবর দপ্রতক্ষ্গত নতর্
অনুগমােন
উপস্থাপন ও অনুগমােগনর
পর সরকাতর আগেশ
জাতর করা হয়।
25 তবতভন্ন মূল্যমাগনর মুদ্রা ও
প্রশাসতনক মন্ত্রণালগয়র
দনাে মুদ্রণ সাংক্রান্ত কাজ।
প্রস্তাগবর দপ্রতক্ষ্গত নতর্
উপস্থাপন ও অনুগমােগনর
পর সরকাতর আগেশ
জাতর করা হয়।
26 জাতীয় রাজস্ব দবাড থ বতহর্ভথত প্রশাসতনক মন্ত্রণালগয়র
কর রাজস্ব (Non-NBR
প্রস্তাগবর দপ্রতক্ষ্গত নতর্
Tax Revenue)
উপস্থাপন ও অনুগমােগনর
আইগেমসমূগহর দরে তনধ থারণ পর সরকাতর আগেশ
ও পুনতন থধ থারণ
জাতর করা হয়।

প্রগয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাতিস্থান
১. মন্ত্রণালয়/তবভাগগর/সাংস্থার সুপাতরশসহ প্রস্তাব;
২. গ্যারাতন্ট ও কাউন্টার গ্যারাতন্ট সাংক্রান্ত গাইডলাইন
অনুর্ায়ী সকল ডকুগমন্ট।
গাইডলাইন প্রাতিস্থান-অর্ থতবভাগগর ওগয়বসাইে
১. বাাংলাগেশ ব্যাাংগকর সুপাতরশসহ প্রস্তাব
২. তবদ্যমান এবাং প্রস্তাতবত দনাগের নমূনা কতপ

দসবার মূল্য এবাং
পতরগশাধ পদ্ধতত
তবনামূগল্য

দসবা প্রোগনর
সময়সীমা
১০ কমথতেবস

তবনামূগল্য

৫ কমথতেবস

১. বাাংলাগেশ ব্যাাংগকর সুপাতরশসহ প্রস্তাব;
২. আন্তজথাততক দেন্ডাগরর মাধ্যগম মুদ্রগণর োতয়ত্বপ্রাি সাংস্থা
এবাং সরকাগরর মগধ্য সম্পাতেত চুতির খসড়া;
৩. আইন ও তবিার তবভাগগর দভটিাং এর কতপ;

তবনামূগল্য

১০ কমথতেবস

১. মন্ত্রণালয়/তবভাগগর সুপাতরশসহ প্রস্তাব;
২. সাংতিস্ট আইন, তবতধমালা, নীততমালার কতপ (প্রগর্াজয
দক্ষ্গত্র);
৩. দরে পুনতনধ থারগণর দক্ষ্গত্র
আগেগশর কতপ অর্বা দরে তনধারগণর সব থগশে তাতরখ;
৪. তবদ্যমান দরে এবাং প্রস্তাতবত দরগের তুলনামূলক তববরণী;

তবনামূগল্য

১০ কমথতেবস

োতয়ত্বপ্রাি কমথকতথা (নাম,পেতব,দ ান
নম্বর ও ই-দমইল)
দমাহাম্মে রাগশদুল আমীন
উপ সতিব
(নগে ও প্রচ্ছন্ন োয় ব্যবস্থাপনা অতধশাখা)
দ ান: +৮৮০ ২ ৯৫৬১৬১৭
mrashed@finance.gov.bd

----তসতনয়র সহকারী সতিব
দেজাতর ব্যবস্থাপনা-১ শাখা
দ ান:+ ৮৮০ ২ ৯৫৪০৫০৪

----তসতনয়র সহকারী সতিব
(এনটিআর শাখা-১)
দ ান:+ ৮৮০ ২ ৯৫৭৩২২৬
(স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ১১- অভযন্তরীণ সম্পে
তবভাগ- সাংক্রান্ত তবেগয়র জন্য)
২.হাতববুন নাহার,উপ সতিব
(এনটিআর অতধশাখা-২)
দ ান: +৮৮০ ২ ৯৫৫০৭৩৮
hnahar@finance.gov.bd
(৪৬- ভূতম মন্ত্রণালয়, ৫০- সড়ক তবভাগ, সাংক্রান্ত তবেগয়র জন্য)
(অঃ পঃ দ্রঃ)
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ক্র
নাং
27

দসবার নাম
কর ব্যতীত রাজস্ব (NonTax Revenue)
আইগেমসমূগহর দরে
তনধ থারণ, পুনতন থধ থারণ

দসবা প্রোন পদ্ধতত

প্রগয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাতিস্থান

প্রশাসতনক মন্ত্রণালগয়র
প্রস্তাগবর দপ্রতক্ষ্গত নতর্
উপস্থাপন ও অনুগমােগনর
পর সরকাতর আগেশ
জাতর করা হয়।

১. মন্ত্রণালয়/তবভাগগর সুপাতরশসহ প্রস্তাব;
২. সাংতিি আইন, তবতধমালা, নীততমালার কতপ (প্রগর্াজয
দক্ষ্গত্র);
৩. দরে পুনতনধ থারগণর দক্ষ্গত্র
আগেগশর কতপ অর্বা দরে তনধারগণর সব থগশে তাতরখ;
৪. তবদ্যমান দরে এবাং প্রস্তাতবত দরগের তুলনামূলক তববরণী;

দসবার মূল্য এবাং
পতরগশাধ পদ্ধতত
তবনামূগল্য

দসবা প্রোগনর
সময়সীমা
১০ কমথতেবস

োতয়ত্বপ্রাি কমথকতথা (নাম,পেতব,দ ান
নম্বর ও ই-দমইল)
------১.তসতনয়র সহকারী সতিব
(এনটিআর শাখা-১)
দ ান: +৮৮০ ২ ৯৫৭৩২২৬
(০১- রাষ্ট্রপততর কার্ থালয়, -০২ জাতীয়
সাংসে, ০৩-প্রধানমন্ত্রীর কার্ থালয়, ০৬তনব থািন কতমশন সতিবালয়, ০৭জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, ০৮- সরকাতর কমথ
কতমশন, ০৯- অর্ থ তবভাগ (তস এন্ড এতজ
ব্যতীত), ১০- অর্ থ তবভাগ (তস এন্ড এতজ),
১১- অভযন্তরীণ সম্পে তবভাগ, ১২- ব্যাাংক
ও আতর্ থক প্রততষ্ঠান তবভাগ, ১৮- পররাষ্ট্র
মন্ত্রণালয়, ১৯- প্রততরক্ষ্া মন্ত্রণালয়, ২০সশস্ত্র বাতহনী তবভাগ, ২১- আইন ও তবিার
তবভাগ, ২২- স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়,২৩দলতজসগলটিভ ও সাংসে তবেয়ক তবভাগ,
৬১- সুপ্রীম দকাে থ, ৬৭- দুনীতত েমন
কতমশন-সাংক্রান্ত তবেগয়র জন্য)
২.হাতববুন নাহার,
উপ সতিব (এনটিআর অতধশাখা-২)
দ ান: +৮৮০ ২ ৯৫৫০৭৩৮
hnahar@finance.gov.bd
(০৪- মতন্ত্রপতরেে তবভাগ, ১৩- অর্ থননততক
সম্পকথ তবভাগ, ১৪- পতরকল্পনা তবভাগ, ১৫বাস্তবায়ন,পতরবীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন তবভাগ,
১৬- পতরসাংখ্যান তবভাগ, ১৭- বাতণজয
মন্ত্রণালয়, ২৬- তবজ্ঞান ও প্রযুতি মন্ত্রণালয়,
২৮- তথ্য ও দর্াগাগর্াগ প্রযুতি মন্ত্রণালয়,
৩১- ম ওম ও কমথসাংস্থান মন্ত্রণালয়, ৩২(অঃ পঃ দ্রঃ)
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গৃহায়ন ও গণপূতথ মন্ত্রণালয়, ৩৩-তথ্য
মন্ত্রণালয়, ৩৫- ধমথ তবেয়ক মন্ত্রণালয়, ৩৭স্থানীয় সরকার তবভাগ, ৩৮ পল্লী উন্নয়ন ও
সমবায় তবভাগ, ৩৯-তশল্প মন্ত্রণালয়, ৪৬ভূতম মন্ত্রণালয়, ৫০- সড়ক তবভাগ, ৫১দরলপর্ মন্ত্রণালয়, ৫২- দনৌ- পতরবহন
মন্ত্রণালয়, ৫৫- পাব থতয িেগ্রাম তবেয়ক
মন্ত্রণালয়, ৭১- দসতু তবভাগ সাংক্রান্ত
তবেগয়র জন্য)
৩.সাইো আ গরাজ,
উপ সতিব (এনটিআর অতধশাখা-৩)
দ ান: ৮৮০ ২ ৯৫৭০৬৪৩
sayedaa@finance.gov.bd
(২৪- প্রার্তমক ও গণতশক্ষ্া মন্ত্রণালয়, ২৫তশক্ষ্া মন্ত্রণালয়, ২৭- স্বাস্থয ও পতরবার
কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ২৯- সমাজ কল্যাণ
মন্ত্রণালয়, ৩০- মতহলা ও তশশু তবেয়ক
মন্ত্রণালয়, ৩৪- সাংস্কৃতত তবেয়ক মন্ত্রণালয়,
৩৬- যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ৪০- বস্ত্র ও
পাে মন্ত্রণালয়, ৪২- জ্বালানী ও খতনজ
সম্পে তবভাগ, ৪৩- কৃতে মন্ত্রণালয়, ৪৪মৎস্য ও পশু সম্পে মন্ত্রণালয়, ৪৫পতরগবশ ও বন মন্ত্রণালয়, ৪৭- পাতন সম্পে
মন্ত্রণালয়, ৪৮- খাদ্য তবভাগ, ৪৯- দুগর্ থাগ ও
ত্রাণ ব্যবস্থাপনা তবভাগ, ৫৩- দবসামতরক
তবমান পতরবহন ও পর্ থেন মন্ত্রণালয়, ৫৪ডাক ও দেতলগর্াগাগর্াগ মন্ত্রণালয়, ৫৬তবদুযৎ তবভাগ, ৬৩- মুতিযুদ্ধ তবেয়ক
মন্ত্রণালয়, ৬৫- প্রবাসী কল্যাণ ও ববগেতশক
কমথসাংস্হান মন্ত্রণালয়-সাংক্রান্ত তবেগয়র
জন্য)
(অঃ পঃ দ্রঃ)

15

ক্র
নাং
28

29

30

দসবার নাম

দসবা প্রোন পদ্ধতত

প্রগয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাতিস্থান

মন্ত্রণালয়/তবভাগ এবাং এর
অধীনস্থ সাংযুি েির/
অতধেির/ পতরেির এর
সরকারী অত গসর জন্য
দবসরকারী বাতড় ভাড়াকরণ
সম্পতকথত প্রস্তাব অনুগমােন।

প্রস্তাব প্রাতির পর
তবদ্যমান তবতধ/তবধান/
আইগনর আগলাগক
প্রশাসতনক ও আতর্ থক
ক্ষ্মতা অপথণ নীততমালা
দমাতাগবক র্র্ার্র্
পর্ থাগয়র অনুগমােনক্রগম
সরকাতর আগেশ জাতর
করা হয়।
প্রস্তাব প্রাতির পর
তবদ্যমান তবতধ/তবধান/
আইগনর আগলাগক
প্রশাসতনক ও আতর্ থক
ক্ষ্মতা অপথণ নীততমালা
দমাতাগবক র্র্ার্র্
পর্ থাগয়র অনুগমােনক্রগম
সরকাতর আগেশ জাতর
করা হয়।

(১) আবাসন পতরেিগরর ছাড়পত্র,
(২) শাখায় দর্ রম বতরী করা হগয়গছ তা পূরণ করগত হগব।

(১) সাংতিি ব্যগয়র অনুকূগল প্রশাসতনক মন্ত্রণালগয়র প্রতযয়ন
পত্র,
(২) সুতনতে থি প্রস্তাব ও প্রস্তাগবর পগক্ষ্ দর্ৌতিকতা,
(৩) দক্ষ্ত্র তবগশগে তহসাবরক্ষ্ণ কমথকতথা কর্তথক প্রতযয়নকৃত
তবগত ১ বৎসগরর আয়-ব্যগয়র তববরণী।

তবনামূগল্য

প্রস্তাব প্রাতির পর
তবদ্যমান তবতধ/তবধান/
আইগনর আগলাগক
প্রশাসতনক ও আতর্ থক
ক্ষ্মতা অপথণ নীততমালা
দমাতাগবক র্র্ার্র্
পর্ থাগয়র অনুগমােনক্রগম
সরকাতর আগেশ জাতর
করা হয়।

(ক) অর্ থ তবভাগগর প্রণীত ছগক তথ্যাতেসহ সুতনতে থি
দর্ৌতিকতাসহ প্রসত্মাব

তবনামূগল্য

মন্ত্রণালয়/তবভাগ ও এর
অধীনস্থ সাংযুি েির/
অতধেির/পতরেির ও
তমশনসমূগহর অনুন্নয়ন
বাগজগের আওতায় ইমগপ্রস্ট
তনধ থারণ ও পুনঃতনধ থারণ এবাং
৭.০০ (সাত) লক্ষ্ োকার
উপগর অস্থায়ী অগ্রীম বা
ইমগপ্রি বতহর্ভথত অতগ্রম
উগিালগনর অনুগমােন
প্রোন।
তবগেশস্হ বাাংলাগেশ তমশগন
কমথরত স্বগেশতভতিক
কমথকতথা/কমথিারীগের
(ক) বাতড়/অত স
ভাড়া/ববগেতশক ও
আপ্যায়ন ভাতা তনধ থারণ/
পুনঃতনধ থারণ,

দসবার মূল্য এবাং
পতরগশাধ পদ্ধতত
তবনামূগল্য

দসবা প্রোগনর
সময়সীমা
৩০ কমথতেবস

৩০ কমথতেবস

৪৫ কমথতেবস

োতয়ত্বপ্রাি কমথকতথা (নাম,পেতব,দ ান
নম্বর ও ই-দমইল)

ব্যয় তনয়ন্ত্রণ-১, উপসতিব
দ ান: ৯৫৭৬০৩৬
(প্রততরক্ষ্া, অর্ থ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়,
মহা তহসাব তনরীক্ষ্ক ও তনয়ন্ত্রগকর
কার্ থালয়, সরকারী কমথকতথাগের ববদেতশক
ভ্রমন সাংক্রান্ত ভাতাতে)

ব্যয় তনয়ন্ত্রণ-২, উপসতিব
দ ানঃ ৯৫৭৪০০৬
(রাষ্ট্রপততর কার্ থালয়, পতরকল্পনা মন্ত্রণালয়,
ভূতম মন্ত্রণালয়, জাতীয় সাংসে সতিবালয়,
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, তনব থািন কতমশন
সতিবালয়)

(অঃ পঃ দ্রঃ)

16

ক্র
নাং
31

দসবার নাম
(খ)তশক্ষ্া ভাতা তনধ থারণ/
পুনঃতনধ থারণ,

32 (গ)অতততরি তিতকৎসা
ব্যগয়র অনুগমােন

33 (ঘ)তবগেগশ অবতস্থত
বাতণতজযক ব্যাাংগকর
শাখাসমূগহর কমথকতথাগগণর
ববগেতশক আপ্যায়ন ভাতা
তনধ থারণ

দসবা প্রোন পদ্ধতত
প্রস্তাব প্রাতির পর
তবদ্যমান তবতধ/তবধান/
আইগনর আগলাগক
প্রশাসতনক ও আতর্ থক
ক্ষ্মতা অপথণ নীততমালা
দমাতাগবক র্র্ার্র্
পর্ থাগয়র অনুগমােনক্রগম
সরকাতর আগেশ জাতর
করা হয়।
প্রস্তাব প্রাতির পর
তবদ্যমান তবতধ/তবধান/
আইগনর আগলাগক
প্রশাসতনক ও আতর্ থক
ক্ষ্মতা অপথণ নীততমালা
দমাতাগবক র্র্ার্র্
পর্ থাগয়র অনুগমােনক্রগম
সরকাতর আগেশ জাতর
করা হয়।
প্রস্তাব প্রাতির পর
তবদ্যমান তবতধ/তবধান/
আইগনর আগলাগক
প্রশাসতনক ও আতর্ থক
ক্ষ্মতা অপথণ নীততমালা
দমাতাগবক র্র্ার্র্
পর্ থাগয়র অনুগমােনক্রগম
সরকাতর আগেশ জাতর
করা হয়।

প্রগয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাতিস্থান
দর্ৌতিকতাসহ সুতনতে থি প্রস্তাব।

দসবার মূল্য এবাং
পতরগশাধ পদ্ধতত
তবনামূগল্য

দসবা প্রোগনর
সময়সীমা
৯০ কমথতেবস

দর্ৌতিকতাসহ সুতনতে থি প্রস্তাব।

তবনামূগল্য

৩০ কমথতেবস

োতয়ত্বপ্রাি কমথকতথা (নাম,পেতব,দ ান
নম্বর ও ই-দমইল)

ব্যয় তনয়ন্ত্রণ-২, উপসতিব
দ ানঃ ৯৫৭৪০০৬
(রাষ্ট্রপততর কার্ থালয়, পতরকল্পনা মন্ত্রণালয়,
ভূতম মন্ত্রণালয়, জাতীয় সাংসে সতিবালয়,
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, তনব থািন কতমশন
সতিবালয়)

দর্ৌতিকতাসহ সুতনতে থি প্রস্তাব।

তবনামূগল্য

৬০ কমথতেবস

(অঃ পঃ দ্রঃ)

17

ক্র
নাং
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দসবার নাম

দসবা প্রোন পদ্ধতত

ক. ববগেতশক তমশন সমূগহর
িযািরীভবন/রাষ্ট্রদূতসহ
কমথকতথা/কমথিারীগগণর
বাসভবগনর জন্য জতম ও
বাতড় ক্রয়/তনমথাগণ ব্যয়
সাংক্রান্ত কার্ থাবলী

প্রস্তাব প্রাতির পর
তবদ্যমান তবতধ/তবধান/
আইগনর আগলাগক
প্রশাসতনক ও আতর্ থক
ক্ষ্মতা অপথণ নীততমালা
দমাতাগবক র্র্ার্র্
পর্ থাগয়র অনুগমােনক্রগম
সরকাতর আগেশ জাতর
করা হয়।
প্রস্তাব প্রাতির পর
তবদ্যমান তবতধ/তবধান/
আইগনর আগলাগক
প্রশাসতনক ও আতর্ থক
ক্ষ্মতা অপথণ নীততমালা
দমাতাগবক র্র্ার্র্
পর্ থাগয়র অনুগমােনক্রগম
সরকাতর আগেশ জাতর
করা হয়।
প্রস্তাব প্রাতির পর
তবদ্যমান তবতধ/তবধান/
আইগনর আগলাগক
প্রশাসতনক ও আতর্ থক
ক্ষ্মতা অপথণ নীততমালা
দমাতাগবক র্র্ার্র্
পর্ থাগয়র অনুগমােনক্রগম
সরকাতর আগেশ জাতর
করা হয়।

35 খ. তবগেগশ অবতস্থত তমশগন
কমথরত কমথকতথা/
কমথিারীগগণর বেতল জতনত
কারগণ ব্যতিগত
মালামাল/গাতড় পতরবহগনর
ব্যয় তনধ থারণ

36 সরকারী কমথকতথা ও
কমথিারীগগণর তবগেশ
ভ্রমগণর দক্ষ্গত্র প্রাপ্যতার
অতততরি মঞ্জুরী প্রোন।

প্রগয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাতিস্থান
সার-সাংগক্ষ্প আকাগর সুতনতে থি প্রস্তাব।

দসবার মূল্য এবাং
পতরগশাধ পদ্ধতত
তবনামূগল্য

দসবা প্রোগনর
সময়সীমা
৯০ কমথতেবস

সার-সাংগক্ষ্প আকাগর সুতনতে থি প্রস্তাব।

তবনামূগল্য

৯০ কমথতেবস

োতয়ত্বপ্রাি কমথকতথা (নাম,পেতব,দ ান
নম্বর ও ই-দমইল)

ব্যয় তনয়ন্ত্রণ-২, উপসতিব
দ ানঃ ৯৫৭৪০০৬
(রাষ্ট্রপততর কার্ থালয়, পতরকল্পনা মন্ত্রণালয়,
ভূতম মন্ত্রণালয়, জাতীয় সাংসে সতিবালয়,
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, তনব থািন কতমশন
সতিবালয়)

(১) দর্ৌতিকতাসহ প্রস্তাব

তবনামূগল্য

৩০ কমথতেবস

(অঃ পঃ দ্রঃ)
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37

দসবার নাম
আউেগসাতস থাং
নীততমালা/তবতধমালা/আইন
এর আওতায় জনবল
তনগয়াগগর সম্মতত।

38 অনুন্নয়ন বাগজগের আওতায়
নতুন পে সৃজন ও পে
তবলুিকরণ সাংক্রান্ত
কার্ থাবলী।

39 অস্থায়ী পে সাংরক্ষ্ণ

দসবা প্রোন পদ্ধতত
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালগয়র
সুপাতরশসহ প্রস্তাব প্রাতির
পর তবদ্যমান
তবতধ/তবধান/ আইগনর
আগলাগক প্রশাসতনক ও
আতর্ থক ক্ষ্মতা অপথণ
নীততমালা দমাতাগবক
র্র্ার্র্ পর্ থাগয়র
অনুগমােনক্রগম সম্মতত
প্রোন করা হয়।
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালগয়র
সম্মততসহ প্রস্তাব প্রাতির
পর তবদ্যমান
তবতধ/তবধান/ আইগনর
আগলাগক প্রশাসতনক ও
আতর্ থক ক্ষ্মতা অপথণ
নীততমালা দমাতাগবক
র্র্ার্র্ পর্ থাগয়র
অনুগমােনক্রগম সম্মতত
প্রোন করা হয়।
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালগয়র
সম্মততসহ প্রস্তাব প্রাতির
পর তবদ্যমান
তবতধ/তবধান/ আইগনর
আগলাগক প্রশাসতনক ও
আতর্ থক ক্ষ্মতা অপথণ
নীততমালা দমাতাগবক
র্র্ার্র্ পর্ থাগয়র
অনুগমােনক্রগম সম্মতত
প্রোন করা হয়।

প্রগয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাতিস্থান
(১) সুতনতে থি প্রস্তাব
(২) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালগয়র মতামত/সুপাতরশ

(১) রাজস্বখাগত পে সৃজগনর ছগক তথ্যাতে,
(২) বাতে থক আতর্ থক সাংগিে,
(৩) প্রশাসতনক মন্ত্রণালগয়র সুষ্পি সুপাতরশ,
(৪) অনুগমাতেত হালনাগাে টিওএন্ডই-র কতপ (প্রস্তাতবত পে
তভন্ন কাতলগত তিতিত),
(৫) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালগয়র সম্মততর সতযাতয়ত কতপ।

(ক) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালগয়র সম্মততর সতযাতয়ত কতপ,
(খ) পে সৃজগন অর্ থ তবভাগগর সম্মতত পগত্রর শতথসমূহ
পালগনর প্রমাণক।

দসবার মূল্য এবাং
দসবা প্রোগনর
পতরগশাধ পদ্ধতত
সময়সীমা
তবনামূগল্য
৬০ কমথতেবস

তবনামূগল্য

তবনামূগল্য

৬০ কমথতেবস

১৫ কমথতেবস

োতয়ত্বপ্রাি কমথকতথা (নাম,পেতব,দ ান
নম্বর ও ই-দমইল)
ব্যয় তনয়ন্ত্রণ-৩, উপসতিব
দ ানঃ ৯৫৭৯৯৫১

ব্যয় তনয়ন্ত্রণ-১, উপসতিব
দ ান: ৯৫৭৬০৩৬
(প্রততরক্ষ্া, অর্ থ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়,
মহা তহসাব তনরীক্ষ্ক ও তনয়ন্ত্রগকর
কার্ থালয়, সরকারী কমথকতথাগের ববদেতশক
ভ্রমন সাংক্রান্ত ভাতাতে)
ব্যয় তনয়ন্ত্রণ-৩, উপসতিব
দ ানঃ ৯৫৭৯৯৫১
(মতন্ত্রপতরেে তবভাগ, সরকারী কমথ কতমশন
সতিবালয়, গৃহায়ন ও গণপূতথ, পাতন সম্পে,
তশক্ষ্া, তবজ্ঞান ও প্রযুতি, তথ্য ও
দর্াগাগর্াগ প্রযুতি, প্রার্তমক ও গণতশক্ষ্া
মন্ত্রণালয়)
ব্যয় তনয়ন্ত্রণ-৪, উপসতিব
দ ানঃ ৯৫৭০০৩৫
(প্রধানমন্ত্রীর কার্ থালয়, পতরগবশ ও বন,
মৎস্য ও পশু সম্পে, মতহলা ও তশশু
তবেয়ক, তথ্য মন্ত্রণালয়, সমাজ কল্যাণ,
(অঃ পঃ দ্রঃ)
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ওয়াকথিাজথড/কতন্টনগজন্ট
কমথিারীগের তনয়তমতকরণ।

অস্থায়ী পে স্থায়ীকরণ

ক.পেমর্ থাো
উন্নীতকরণ/
পেবীর পতরবতথন, সাংযুি
েিরগক
অতধেির/পতরেির
দঘােণা প্রোন।
খ. মন্ত্রণালয়/তবভাগ এবাং এর
অধীনস্থ
সাংযুি
েির/অতধেির/পতরেির এর
প্রধানগক তবভাগীয় প্রধান
তহসাগব দঘােণা প্রোন।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালগয়র
সম্মততসহ প্রস্তাব প্রাতির
পর তবদ্যমান
তবতধ/তবধান/ আইগনর
আগলাগক প্রশাসতনক ও
আতর্ থক ক্ষ্মতা অপথণ
নীততমালা দমাতাগবক
র্র্ার্র্ পর্ থাগয়র
অনুগমােনক্রগম সম্মতত
প্রোন করা হয়।
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালগয়র
সম্মততসহ প্রস্তাব প্রাতির
পর তবদ্যমান
তবতধ/তবধান/ আইগনর
আগলাগক প্রশাসতনক ও
আতর্ থক ক্ষ্মতা অপথণ
নীততমালা দমাতাগবক
র্র্ার্র্ পর্ থাগয়র
অনুগমােনক্রগম সম্মতত
প্রোন করা হয়।

(১) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালগয়র সম্মততর সতযাতয়ত কতপ
(২) স্টযাতন্ডাং কতমটির সভার কার্ থতববরণীর সতযাতয়ত কতপ।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালগয়র
সম্মততসহ প্রস্তাব প্রাতির পর
তবদ্যমান তবতধ/তবধান/
আইগনর আগলাগক
প্রশাসতনক ও আতর্ থক
ক্ষ্মতা অপথণ নীততমালা
দমাতাগবক র্র্ার্র্ পর্ থাগয়র
অনুগমােনক্রগম সম্মতত
প্রোন করা হয়।

(১) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালগয়র সম্মতত/মতামত (সতযাতয়ত),
(২) তনগয়াগতবতধর কতপ,
(৩) বাতে থক আতর্ থক সাংগিে,
(৪) পে উন্নীতকরগণর দর্ৌতিকতা,
(৪) অনুগমাতেত হালনাগাে টিওএন্ডই-র কতপ।

তবনামূগল্য

৯০ কমথতেবস

কৃতে মন্ত্রণালয়)
ব্যয় তনয়ন্ত্রণ-৫, উপসতিব
দ ানঃ ৯৫৭৬০৩৭
(স্বরাষ্ট্র, তশল্প, বাতণজয, দর্াগাগর্াগ, দরলপর্,
দবসামতরক তবমান পতরবহন ও পর্ থেন,
ডাক ও দেতলগর্াগাগর্াগ, আইন, তবিার ও
সাংসে তবেয়ক)

(১) স্থায়ীকরগণর দর্ৌতিকতা,
(২) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালগয়র সম্মততর সতযাতয়ত কতপ,
(৩) প্রশাসতনক মন্ত্রণালয় কর্তথক ৩ বছর পে সাংরক্ষ্গণর
সতযাতয়ত কতপ,
(৪) তনগয়াগতবতধর কতপ (সতযাতয়ত)।

তবনামূগল্য

তবনামূগল্য

৩০ কমথতেবস

৬০ কমথতেবস

ব্যয় তনয়ন্ত্রণ-৬, উপসতিব
দ ানঃ ৯৫৫০৭৩০
(স্বাসহয ও পতরবার কল্যাণ, স্থানীয় সরকার
তবভাগ, দুগর্ থাগ ব্যবসহাপনা ও ত্রাণ, খাদ্য,
তবদুযৎ জ্বালানী ও খতনজ সম্পে, যুব ও
ক্রীড়া, সাংস্কৃতত তবেয়ক মন্ত্রণালয়, ব্যয়
তনয়ন্ত্রণ অনুতবভাগগর সমন্বয় সাংক্রান্ত)
ব্যয় তনয়ন্ত্রণ-৭, সহকারী সতিব
দ ানঃ : ৯৫৫০৭৭৫
(মুতিযুদ্ধ তবেয়ক, ম ওম ও কমথসাংস্থান,
প্রবাসী কল্যাণ ও ববগেতশক কমথসাংস্থান,
ধমথ, দনৌ-পতরবহন, বস্ত্র ও পাে মন্ত্রণালয়)
ব্যয় তনয়ন্ত্রণ-৮, সহকারী সতিব
দ ানঃ : ৯৫৪০১৪২
(পতরসাংখ্যান তবভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও
সমবায় তবভাগ, পাব থতয িট্টগ্রাম তবেয়ক
মন্ত্রণালয়)

(অঃ পঃ দ্রঃ)
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ক্র
নাং
43

44

দসবার নাম

দসবা প্রোন পদ্ধতত

প্রগয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাতিস্থান

ক. গাতড় ও অত স জনপ্রশাসন মন্ত্রণালগয়র
সরঞ্জামাতে
টিওএন্ডইগত সম্মততসহ প্রস্তাব প্রাতির
অন্তর্ভথিকরণ।
পর তবদ্যমান তবতধ/তবধান
অনুসরগণ সম্মতত প্রোন
করা হয়।

ক. (১) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালগয়র সম্মততর সতযাতয়ত
কতপ,
(২) অনুগমাতেত হালনাগাে টিওএন্ডই-র কতপ,
(৩) তবদ্যমান গাতড়/সরঞ্জামাতের তাতলকা,
(৪) দর্ৌতিকতা।

খ. গাতড় ও অত স তবদ্যমান তবতধ/তবধান
সরঞ্জামাতে ক্রগয় সম্মতত অনুসরগণ জনপ্রশাসন
প্রোন
মন্ত্রণালগয়র প্রোন করা
হয়।

খ. নতুন গাড়ী ক্রগয়র দক্ষ্গত্র(১) অনুগমাতেত হালনাগাে টিওএন্ডই-র কতপ,
(২) বাগজে বরাদ্দ আগছ তকনা,
(৩) ব্যবহারকারী কমথকতথার সাংখ্যা,
(৪) ক্রগয়র দর্ৌতিকতা।

মন্ত্রণালয়/তবভাগ এবাং এর
অধীনস্থ
সাংযুি
েির/অতধেির/পতরেির এর
স্বাধীনতা পূব থকালীন র্াবতীয়
োয়গেনা পতরগশাধ সাংক্রান্ত
কার্ থাবলী।

প্রস্তাব প্রাতির পর তবদ্যমান
তবতধ/তবধান/ আইগনর
আগলাগক প্রশাসতনক ও
আতর্ থক ক্ষ্মতা অপথণ
নীততমালা দমাতাগবক
র্র্ার্র্ পর্ থাগয়র
অনুগমােনক্রগম সরকাতর
আগেশ জাতর করা হয়।

প্রততস্থাপগনর মাধ্যগম ক্রগয়র দক্ষ্গত্র(১) তবআরটিএ’এর দমােরর্ান পতরেশথগকর
প্রততগবেন,
(২) মন্ত্রণালগয়র কনগডমশন কতমটির সভার
কার্ থতববরণীর কতপ (সতযাতয়ত),
(৩) তনলাগম তবক্রয়কৃত গাড়ীর োকা দেজারীগত
জমাোগনর কতপ(সতযাতয়ত)।
(১) সাংতশস্নি অতডে অতধেিগরর মতামত। (২)
প্রশাসতনক মন্ত্রণালগয়র সুেি মতামতসহ প্রস্তাগবর
দর্ৌতিকতা,
(৩) সাংতিি ইনগভতি তরগপাে থ।

দসবার মূল্য এবাং
পতরগশাধ পদ্ধতত
তবনামূগল্য

দসবা প্রোগনর
সময়সীমা
৪৫ কমথতেবস

োতয়ত্বপ্রাি কমথকতথা (নাম,পেতব,দ ান নম্বর ও ইদমইল)

২৫ কমথতেবস

-ঐ-

তবনামূগল্য

৬০ কমথতেবস

(অঃ পঃ দ্রঃ)
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ক্র
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দসবার নাম
মন্ত্রণালয়/তবভাগ এবাং এর
অধীনস্থ
সাংযুি
েির/অতধেির/পতরেির এর
অনুন্নয়ন বাগজগের আওতায়
জাতলয়াতত, গাত লতত বা
অন্যান্য কারগণ আোয়গর্াগ্য
নয় এমন আতর্ থক ক্ষ্ততর
অবগলাপন।

দসবা প্রোন পদ্ধতত

প্রস্তাব প্রাতির পর
তবদ্যমান তবতধ/তবধান/
আইগনর আগলাগক
প্রশাসতনক ও আতর্ থক
ক্ষ্মতা অপথণ নীততমালা
দমাতাগবক র্র্ার্র্
পর্ থাগয়র অনুগমােনক্রগম
সরকাতর আগেশ জাতর
করা হয়।
দবতনগেল তনধ থারণ
প্রস্তাব প্রাতির পর
তবদ্যমান তবতধ/তবধান/
আইগনর আগলাগক
প্রশাসতনক ও আতর্ থক
ক্ষ্মতা অপথণ নীততমালা
দমাতাগবক র্র্ার্র্
পর্ থাগয়র অনুগমােনক্রগম
সরকাতর আগেশ জাতর
করা হয়।
দবতনগেল উন্নীতকরণ/পেবী প্রস্তাব প্রাতির পর
পতরবতথন/পেমর্ থাো
তবদ্যমান তবতধ/তবধান/
উন্নীতকরণ এবাং দবতন
আইগনর আগলাগক
ববেম্য দূরীকরণ/দবতন
প্রশাসতনক ও আতর্ থক
থাবলী।
সমতাকরণ কার্
ক্ষ্মতা অপথণ নীততমালা
দমাতাগবক র্র্ার্র্
পর্ থাগয়র অনুগমােনক্রগম
সরকাতর আগেশ জাতর
করা হয়। তগব দক্ষ্ত্র
তবগশগে এতেসাংক্রান্ত
প্রস্তাব দবতন ববেম্য
দূরীকরণ সাংক্রান্ত

প্রগয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাতিস্থান
(১) প্রশাসতনক মন্ত্রণালগয়র সুতনতে থি সুপাতরশসহ
দর্ৌতিকতা,
(২) সাংতিি অতডে অতধেিগরর মতামত।

দসবার মূল্য এবাং
পতরগশাধ পদ্ধতত
তবনামূগল্য

দসবা প্রোগনর
সময়সীমা
৯০ কমথতেবস

োতয়ত্বপ্রাি কমথকতথা (নাম,পেতব,দ ান নম্বর ও ইদমইল)

-ঐ-

১.প্রশাসতনক মন্ত্রণালয়/ তবভাগ কর্তথক প্রস্তাব;
২.জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্ থ তবভাগগর ব্যয়
তনয়ন্ত্রণ/ রািায়ত্ত্ব প্রততষ্ঠান অনুতবভাগ কর্তথক পে
সৃজগনর সম্মতত; এবাং
৩. সাংতিি তনগয়াগ তবতধমালা।

তবনামূগল্য

১. প্রশাসতনক মন্ত্রণালয়/ তবভাগগর স্বয়াংসম্পূণ থ
প্রস্তাব;
২.আতর্ থক সাংগিে;
৩.জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্ থ তবভাগগর ব্যয়
তনয়ন্ত্রণ/রািায়ত্ত্ব প্রততষ্ঠান অনুতবভাগ কর্তথক
সম্মতত/মতামত;
৪. সাংতিি তনগয়াগ তবতধমালা এবাং
৫. দবতন ববেম্য দূরীকরণ সাংক্রান্ত মতন্ত্রসভা
কতমটির সভার কার্ থতববরণী।

তবনামূগল্য

৬০ কমথতেবস

দমাঃ ইতলয়াছ লের
যুগ্ম-সতিব (বাস্তবায়ন-১)
দ ানঃ ০২-৯৫৭৬৫৫৭
milias1985@gmail.com
দমাঃ মতজবুর রহমান
যুগ্ম-সতিব (বাস্তবায়নঃ-৪)
দ ানঃ ০২-৯৫৫০৭৪৫
moziburr@finance.gov. bd

৯০ কমথতেবস

(বস্ত্র মন্ত্রণালয়, কৃতে মন্ত্রণালয়, তনব থািন কতমশন সতিবালয়,
জাতীয় সাংসে সতিবালয়, রাষ্ট্রপততর কার্ থালয়, পাব থতয
িট্টগ্রাম তবেয়ক মন্ত্রণালয়, তশল্প মন্ত্রণালয়, মুতিযুদ্ধ তবেয়ক
মন্ত্রণালয়, মতন্ত্রপতরেে তবভাগ এবাং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়সাংক্রান্ত তবেগয়র জন্য)

তজনাত আরা
উপ-সতিব (বাস্তঃ অতধশাখা-১)
দ ানঃ ০২-৯৫৪৯২৭৬
zinata@finance.gov.bd
(স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রততরক্ষ্া মন্ত্রণালয়, সমাজ কল্যাণ
মন্ত্রণালয়, ভূতম মন্ত্রণালয়, প্রার্তমক ও গণ তশক্ষ্া মন্ত্রণালয়,
পতরগবশ ও বন মন্ত্রণালয়, খাদ্য তবভাগ, দুগর্ থাগ ব্যবস্থাপনা

(অঃ পঃ দ্রঃ)
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োইমগেল ও তসগলকশন
দগ্রড সাংক্রান্ত তবেগয় সম্মতত
প্রোন।

মতন্ত্রসভা কতমটির
সুপাতরগশর তভতিগত
তনষ্পতি করা হয়।
প্রস্তাব প্রাতির পর
তবদ্যমান তবতধ/তবধান/
আইগনর আগলাগক
প্রশাসতনক ও আতর্ থক
ক্ষ্মতা অপথণ নীততমালা
দমাতাগবক র্র্ার্র্
পর্ থাগয়র অনুগমােনক্রগম
সরকাতর আগেশ জাতর
করা হয়।

ও ত্রাণ তবভাগ, পতরকল্পনা মন্ত্রণালয় এবাং ম ওম ও
কমথসাংস্থান মন্ত্রণালয়-সাংক্রান্ত তবেগয়র জন্য)

১.প্রশাসতনক মন্ত্রণালয়/ তবভাগগর স্বয়াংসম্পূণ থ
প্রস্তাব; ২. সাংতিি তবতধ;
৩. প্রশাসতনক মন্ত্রণালয়/ তবভাগ কর্তথক দগ্রগডশন
তাতলকা; এবাং
৪.সাংতিি তনগয়াগ তবতধমালা।

তবনামূগল্য

৬০ কমথতেবস

দমাঃ সাইদুর রহমান
উপ-সতিব (বাস্তঃ অতধশাখা-২)
দ ানঃ ০২-৯৫৪০১৮৪
(স্থানীয় সরকার তবভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় তবভাগ,
তশক্ষ্া মন্ত্রণালয়, তবজ্ঞান ও প্রযুতি মন্ত্রণালয়, তথ্য ও
দর্াগাগর্াগ প্রযুতি মন্ত্রণালয়, মতহলা ও তশশু তবেয়ক
মন্ত্রণালয়, তবদুযৎ তবভাগ, জ্বালানী ও খতনজ সম্পে
তবভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্ থালয় এবাং জনপ্রশাসন
মন্ত্রণালয়-সাংক্রান্ত তবেগয়র জন্য)
সহকারী সতিব (বাস্তঃ শাখা-৩)
দ ানঃ ৯৫৬৫৭৩৩
(স্বাস্থয ও পতরবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ধমথ তবেয়ক মন্ত্রণালয়,
গৃহায়ন ও গণপূতথ মন্ত্রণালয়, দর্াগাগর্াগ মন্ত্রণালয়, দরলপর্
মন্ত্রণালয়, দনৌ-পতরবহন মন্ত্রণালয়, ডাক ও দেতলগর্াগাগর্াগ
মন্ত্রণালয়, দবসামতরক তবমান পতরবহন ও পর্ থেন মন্ত্রণালয়,
পাতন সম্পে মন্ত্রণালয় এবাং মৎস্য ও প্রাণী সম্পে
মন্ত্রণালয়-সাংক্রান্ত তবেগয়র জন্য)

দমাঃ সামীম আহসান
সহকারী সতিব (বাস্তঃ শাখা-৫)
দ ানঃ ০২-৯৫৫০৭৮১
shameem@ finance.gov.bd
(বাতণজয মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, অর্ থ তবভাগ,
অভযন্তরীণ সম্পে তবভাগ, অর্ থননততক সম্পকথ তবভাগ,
ব্যাাংক ও আতর্ থক প্রততষ্ঠান তবভাগ, প্রবাসী কল্যাণ
ববগেতশক কমথসাংস্থান মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, আইন
ও তবিার তবভাগ, দলতজসগলটিভ ও সাংসে তবেয়ক
মন্ত্রণালয় এবাং সাংস্কৃতত তবেয়ক মন্ত্রণালয়-সাংক্রান্ত
তবেগয়র জন্য)
(অঃ পঃ দ্রঃ)
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দসবার নাম

দসবা প্রোন পদ্ধতত

প্রগয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাতিস্থান

চুতিতভতিক তনগয়াগ/পুনঃ
তনগয়াগগর দক্ষ্গত্র দবতন
ভাতা তনধ থারণ সাংক্রান্ত
তবেয়।

প্রস্তাব প্রাতির পর
তবদ্যমান তবতধ/তবধান/
আইগনর আগলাগক
প্রশাসতনক ও আতর্ থক
ক্ষ্মতা অপথণ নীততমালা
দমাতাগবক র্র্ার্র্
পর্ থাগয়র অনুগমােনক্রগম
সরকাতর আগেশ জাতর
করা হয়।

১. চুতি সম্পােগনর অত স আগেশ,
২.চুতিগত তনগয়াতজত ব্যতি সরকাতর িাকুতরগত
র্াকগল তার চুতি পরবতী পগের দবতন ভাতা
সম্পতকথত তথ্য,
৩. দর্ পগে চুতিগত তনগয়াগপ্রাি দসই পগের দবতন
দেল সম্পতকথত তথ্য,
৪. চুতিগত পূন:তনগয়াগগর দক্ষ্গত্র পূব থবতী চুু্তি
সম্পতকথত তথ্য,
৫.মন্ত্রণালয়/তবভাগগর স্বয়াং সম্পূন থ সারসাংগক্ষ্প।

সম্মানী
ভাতা/পুরোর প্রস্তাব প্রাতির পর
ভাতা/ত
এর প্রাপ্যতা তবদ্যমান তবতধ/তবধান/
তনধ থারণ করার তবেয়।
আইগনর আগলাগক
প্রশাসতনক ও আতর্ থক
ক্ষ্মতা অপথণ নীততমালা
দমাতাগবক র্র্ার্র্
পর্ থাগয়র অনুগমােনক্রগম
সরকাতর আগেশ জাতর
করা হয়।
বাাংলাগেশ সশস্ত্র বাতহনী প্রস্তাব প্রাতির পর
সেস্যগগণর
তবদ্যমান তবতধ/তবধান/
তবগেগশ/জাততসাংগঘর
আইগনর আগলাগক
অধীগন তনগয়াগ সাংক্রান্ত প্রশাসতনক ও আতর্ থক
নীততমালা
ক্ষ্মতা অপথণ নীততমালা
সাংগশাধন/হালনাগােকরন।
দমাতাগবক র্র্ার্র্
পর্ থাগয়র অনুগমােনক্রগম
সরকাতর আগেশ জাতর
করা হয়।

১.সম্মানী /পুরোর /ত প্রোগনর পগক্ষ্ সুতনতে থি তবতধ
তবধান উগল্লখপূব থক স্বয়াং সম্পূণ থ প্রস্তাব,
২. সম্মানী /পুরোর /ত প্রোগনর দক্ষ্গত্র একই অর্ থ
বৎসগর একই ব্যতির জন্য একাতধক প্রস্তাব তকনা দস
সম্পতকথত তথ্য,
৩.অর্ থ তবভাগ কর্তথক ইগতাপূগব থ দকান সম্মতত দেয়া
হগয় র্াকগল তার কতপ,
৪. আতর্ থক সাংগিগের পতরমান,
৫.মন্ত্রণালয়/তবভাগগর স্বয়াং সম্পূন থ সারসাংগক্ষ্প।
১. মন্ত্রণালয়/তবভাগ এর সুপাতরশ সম্বতলত প্রস্তাব,
২. তবদ্যমান তবতধ এবাং প্রস্তাতবত সাংগশাতধত তবতধর
কতপ,
৩. আতর্ থক সাংগিগের পতরমান (প্রগর্াজয দক্ষ্গত্র),
৪.প্রশাসতনক মন্ত্রণালগয়র সুপাতরশ সম্বতলত স্বয়াং
সম্পূন থ সারসাংগক্ষ্প।

দসবার মূল্য এবাং
পতরগশাধ পদ্ধতত
তবনামূগল্য

দসবা প্রোগনর
সময়সীমা
২০ কমথতেবস

োতয়ত্বপ্রাি কমথকতথা (নাম,পেতব,দ ান নম্বর ও ইদমইল)
দমাঃ দগালাম দমাস্ত া
উপ-সতিব (প্রতবতধ-২)
দ ানঃ ৯৫১৪৪৮৭
Email:
gmostofa@finance.gov.bd

তবনামূগল্য

২০ কমথতেবস

তবনামূগল্য

৩০ কমথতেবস

আশরা উদ্দীন আহাম্মে খান উপ সতিব (প্রতবতধ-৪)
দ ান-৯৫৪০১৮৩
ই.দমইলঃ
ash.ad6009@yahoo.com

(অঃ পঃ দ্রঃ)
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দসবার নাম

দসবা প্রোন পদ্ধতত

সরকাতর অত গস বেতনক প্রস্তাব প্রাতির পর
তভতিগত
তনগয়াতজত তবদ্যমান তবতধ/তবধান/
ম ওতমগকর মজুরী তনধ থারণ।
আইগনর আগলাগক
প্রশাসতনক ও আতর্ থক
ক্ষ্মতা অপথণ নীততমালা
দমাতাগবক র্র্ার্র্
পর্ থাগয়র অনুগমােনক্রগম
সরকাতর আগেশ জাতর
করা হয়।
53 সরকাতর
কমথিারীগের প্রস্তাব প্রাতির পর
টিএ/তডএ (দেগশর অভযন্তগর), তবদ্যমান তবতধ/তবধান/
িাজথ এলাউি, দেশাল আইগনর আগলাগক
এলাউি, আপ্যায়ন ভাতা, প্রশাসতনক ও আতর্ থক
ক্ষ্ততপূরণ ভাতা, দপাোক ক্ষ্মতা অপথণ নীততমালা
ভাতা, পাব থতয ভাতা, ম ওাতন্ত ও দমাতাগবক র্র্ার্র্
তবগনােন ভাতা ইতযাতে পর্ থাগয়র অনুগমােনক্রগম
তবেগয়
আতর্ থক/তবতধগত সরকাতর আগেশ জাতর
মতামত/ব্যাখ্যা প্রোন করার করা হয়।
তবেয়।
54 তবতভন্ন ধরগণর ভাতার প্রশাসতনক মন্ত্রণালগয়র
হার/পতরমাণ তনধ থারণ
সুেি প্রস্তাবনার তভতিগত
সম্মতত দেয়া হয়।

প্রগয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাতিস্থান

দসবার মূল্য এবাং
পতরগশাধ পদ্ধতত
তবনামূগল্য

দসবা প্রোগনর
সময়সীমা
১৫ কমথতেবস

১. তবতধ তবধান উগল্লখপূব থক সুতনতে থি প্রস্তাব,
২. বতথমান হার উগল্লখপূব থক সাংতিি ভাতা দ্তদ্ধর
পগক্ষ্ যুতি,
৩.প্রশাসতনক মন্ত্রণালগয়র স্বয়াং সম্পূন থ
সারসাংগক্ষ্প।

তবনামূগল্য

২০ কমথতেবস

১. প্রস্তাতবত ভাতা প্রবতথন/দ্তদ্ধর প্রস্তাগবর
দর্ৌতিকতা,
২. ভাতা প্রোগন সাংতিি তবতধ/তবধাগনর সতযাতয়ত
গোকতপ,
৩. ভাতা প্রবতথন/দ্তদ্ধগত বাতে থক আতর্ থক সাংগিে,
৪. ভাতা সাংতিি খাত এবাং প্রোনকারীর নাম,
৫. ভাতা দ্তদ্ধগত সরকারী পণ্য/দসবার মূল্য দ্তদ্ধ
পাগব তক-না (?)

তবনামূগল্য

৬০ কমথতেবস

১.বেতনক তভতিগক তনগয়াগগর পগক্ষ্ যুতি সম্বতলত
প্রস্তাব,
২.বেতনক মজুরীর পূব থবতী তনধ থাতরত হার। (র্তে
র্াগক),
৩.প্রস্তাতবত মজুতর হার,
৪.প্রশাসতনক মন্ত্রণালগয়র স্বয়াং সম্পূন থ
সারসাংগক্ষ্প।

োতয়ত্বপ্রাি কমথকতথা (নাম,পেতব,দ ান নম্বর ও ইদমইল)
আশরা উদ্দীন আহাম্মে খান উপ সতিব (প্রতবতধ-৪)
দ ান-৯৫৪০১৮৩
ই.দমইলঃ
ash.ad6009@yahoo.com

(অঃ পঃ দ্রঃ)
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দসবার নাম
রাষ্ট্রায়ি প্রততষ্ঠানসমূগহর
অস্থায়ী পে সৃজন ও পে
তবলুতি/অবগলাপন

56 রাষ্ট্রায়ি প্রততষ্ঠানসমূগহর
অস্থায়ী পে সাংরক্ষ্ণ
57

রাষ্ট্রায়ি প্রততষ্ঠানসমূগহর
অস্থায়ী পে স্থায়ীকরণ

দসবা প্রোন পদ্ধতত

প্রগয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাতিস্থান

প্রশাসতনক মন্ত্রণালগয়র ১. প্রশাসতনক মন্ত্রণালগয়র দর্ৌতিকতা এবাং আতর্ থক
সুেি প্রস্তাবনার তভতিগত সাংগিেসহ সুেি প্রস্তাবনা,
সম্মতত দেয়া হয়।
২. জনপ্রশাসন মন্ত্রণালগয়র সম্মততর সতযাতয়ত কতপ,
৩. অর্ থ তবভাগ কর্তথক তনধ থাতরত ছগক র্র্ার্র্ভাগব
পূরণকৃত প্রস্তাবনা,
৪. প্রস্তাতবত পে তভন্ন কাতলগত দেতখগয় সতিব
স্বাক্ষ্তরত হালনাগাে টিওএন্ডই-এর কতপ।
প্রশাসতনক মন্ত্রণালগয়র ১. প্রশাসতনক মন্ত্রণালগয়র সুেি প্রস্তাবনা,
সুেি প্রস্তাবনার তভতিগত ২. জনপ্রশাসন মন্ত্রণালগয়র সম্মততর সতযাতয়ত কতপ,
সম্মতত দেয়া হয়।
৩. পে সাংরক্ষ্গণর ধারাবাতহকতার তববরণ,
৪. পে সাংরক্ষ্গণর দর্ৌতিকতা।
প্রশাসতনক মন্ত্রণালগয়র ১. পে স্থায়ীকরগণর দর্ৌতিকতা,
সুেি প্রস্তাবনার তভতিগত ২. জনপ্রশাসন মন্ত্রণালগয়র সম্মততর সতযাতয়ত কতপ,
সম্মতত দেয়া হয়।
৩. প্রশাসতনক মন্ত্রণালয় কর্তথক ধারাবাতহকতাসহ পে
সাংরক্ষ্গণর সতযাতয়ত কতপ,
৪. তনগয়াগতবতধর কতপ।

দসবার মূল্য এবাং
পতরগশাধ পদ্ধতত
তবনামূগল্য

দসবা প্রোগনর
সময়সীমা
৬০ কমথতেবস

তবনামূগল্য

৬০ কমথতেবস

তবনামূগল্য

৬০ কমথতেবস

োতয়ত্বপ্রাি কমথকতথা (নাম,পেতব,দ ান নম্বর ও ইদমইল)
রাষ্ট্রায়ি প্রততষ্ঠান, অতধশাখা-১ উপ সতিব, দ ানঃ
৯৫৬৭০৬১
০১-১০
১.ধমথ তবেয়ক মন্ত্রণালয়
২. দনৌ-পতরবহন মন্ত্রণালয়
৩. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৪. তবজ্ঞান, তথ্য ও দর্াগাগর্াগ প্রযুতি মন্ত্রণালয়
৫. জ্বালানী ও খতণজ সম্পে তবভাগ
৬. তবদুযৎ তবভাগ
৭. কৃতে মন্ত্রণালয়
৮. যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
৯. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবাং
১০. দুগর্ থাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।

(অঃ পঃ দ্রঃ)
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58

দসবার নাম
(ক) রাষ্ট্রায়ি প্রততষ্ঠান
সমূগহর র্ানবাহন, র্ন্ত্রপাতত
ও শীতাতপ তনয়ন্ত্রীত র্ন্ত্র
টিওএন্ডই-দত অন্তর্ভিথকরণ

(খ) রাষ্ট্রায়ি প্রততষ্ঠান
সমূগহর র্ানবাহন, র্ন্ত্রপাতত
ও শীতাতপ তনয়ন্ত্রীত র্ন্ত্র
টিওএন্ডই-দত প্রততস্থাপন

দসবা প্রোন পদ্ধতত

প্রগয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাতিস্থান

প্রশাসতনক মন্ত্রণালগয়র ১. জনপ্রশাসন মন্ত্রণালগয়র সম্মততর সতযাতয়ত কতপ,
সুেি প্রস্তাবনার তভতিগত ২. সতিব স্বাক্ষ্তরত অনুগমাতেত হালনাগাে
সম্মতত দেয়া হয়।
টিওএন্ডই-এর কতপ,
৩. তবদ্যমান গাড়ীর তাতলকা,
৪. দর্ৌতিকতা,
৫. আতর্ থক সাংগিগের পতরমাণ,
নতুন গাড়ী ক্রগয়র দক্ষ্গত্র১. অনুগমাতেত হালনাগাে টিওএন্ডই-এর কতপ,
২. বাগজে বরাদ্দ আগছ তকনা,
৩. ব্যবহারকারী কমথকতথার সাংখ্যা।
প্রততস্থাপগনর মাধ্যগম ক্রগয়র দক্ষ্গত্র১. দমােরর্ান পতরেশথগনর প্রততগবেন,
২. মন্ত্রণালগয়র কনগডমশন কতমটির সভার
কার্ থতববরণীর কতপ,
৩. তনলাগম তবক্রয়কৃত গাড়ীর োকা দেজারীগত
জমাোগনর কতপ।

দসবার মূল্য এবাং
পতরগশাধ পদ্ধতত
তবনামূগল্য

দসবা প্রোগনর
সময়সীমা
৬০ কমথতেবস

তবনামূগল্য

৬০ কমথতেবস

োতয়ত্বপ্রাি কমথকতথা (নাম,পেতব,দ ান নম্বর ও ইদমইল)
রাষ্ট্রায়ি প্রততষ্ঠান, অতধশাখা-২ উপ সতিব, দ ানঃ
৯৫৫০৯৭০
১১-২০
১১.সাংস্কৃতত তবেয়ক মন্ত্রণালয়
১২. মতন্ত্রপতরেে তবভাগ
১৩. জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
১৪. তশক্ষ্া মন্ত্রণালয়
১৫. প্রার্তমক ও গণতশক্ষ্া মন্ত্রণালয়
১৬. প্রধানমন্ত্রীর কার্ থালয়
১৭. দবসামতরক তবমান পতরবহন ও পর্ থেন মন্ত্রণালয়
১৮. প্রততরক্ষ্া মন্ত্রণালয়
১৯. অভযন্তরীণ সম্পে তবভাগ এবাং
২০. অর্ থননততক সম্পকথ তবভাগ
রাষ্ট্রায়ি প্রততষ্ঠান, অতধশাখা-৩ উপ সতিব, দ ানঃ
৯৫৭৭২৪৩
২১-২৯
২১. মতহলা ও তশশু তবেয়ক মন্ত্রণালয়
২২. স্বাস্থয ও পতরবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
২৩. বস্ত্র ও পাে মন্ত্রণালয়
২৪. পাতন সম্পে মন্ত্রণালয়
২৫. মুতিযুদ্ধ তবেয়ক মন্ত্রণালয়
২৬. ম ওম ও কমথসাংস্থান মন্ত্রণালয়
২৭. তশল্প মন্ত্রণালয়
২৮. গৃহায়ন ও গণপূতথ মন্ত্রণালয়
২৯. তনব থািন কতমশন সতিবালয়

(অঃ পঃ দ্রঃ)
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ক্র
নাং
59

দসবার নাম

দসবা প্রোন পদ্ধতত

রাষ্ট্রায়ি/স্ব-শাতসত/তবতধবদ্ধ প্রশাসতনক মন্ত্রণালগয়র
সাংস্থা ও অতধনস্থ অাংগ সুেি প্রস্তাবনার তভতিগত
প্রততষ্ঠানসমূগহর জাতলয়াতত, সম্মতত দেয়া হয়।
গা লতত বা অন্যান্য কারগণ
আোয়গর্াগ্য নয় এমন
ধরগনর আতর্ থক ক্ষ্তত
মওকুগ র তবেগয় পরবতী
ব্যবস্থা গ্রহণ

প্রগয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাতিস্থান
১. অগর্ থর সাংগিেসহ প্রশাসতনক মন্ত্রণালগয়র সুেি
প্রস্তাবনা।
২. চুতর, জাতলয়াতত ও ক্ষ্ততর পূণ থাঙ্গ তববরণ
৩. সাংতিি র্ানায় তজতড এতির তববরণ এবাং
সব থগশে অবস্থা
৪. প্রগর্াজয দক্ষ্গত্র সাংতিি কমথকতথা-কমথিারীর
মৃতুযর সনে
৫. অবগলাপগনর জন্য প্রস্তাতবত অর্ থ আোগয়র লগক্ষ্য
গৃতহত কার্ থক্রগমর পূণ থাঙ্গ তববরণী।

দসবার মূল্য এবাং
পতরগশাধ পদ্ধতত
তবনামূগল্য

দসবা প্রোগনর
সময়সীমা
৬০ কমথতেবস

োতয়ত্বপ্রাি কমথকতথা (নাম,পেতব,দ ান নম্বর ও ইদমইল)
রাষ্ট্রায়ি প্রততষ্ঠান, শাখা-৪ সহকারী
সতিব,দ ানঃ৯৫৪৯১০৮
৩০-৩৮
৩০. আইন, তবিার ও সাংসে তবেয়ক মন্ত্রণালয়
৩১. সড়ক ও দরলপে তবভাগ
৩২. ডাক দেতলগ ান ও তথ্য প্রযুতি মন্ত্রণালয়
৩৩. বাতণজয মন্ত্রণালয়
৩৪. স্থানীয় সরকার তবভাগ
৩৫. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় তবভাগ
৩৬. ভূতম মন্ত্রণালয়
৩৭. দসতু তবভাগ এবাং
৩৮. খাদ্য মন্ত্রণালয়
রাষ্ট্রায়ি প্রততষ্ঠান, অতধশাখা-৫ উপ সতিব, দ ানঃ
৯৫৭৭২৪১
৩৯-৪৭
৩৯. ব্যাাংক ও আতর্ থক প্রততষ্ঠান তবভাগ
৪০. মৎস্য ও প্রাণীসম্পে মন্ত্রণালয়
৪১. পতরগবশ ও বন মন্ত্রণালয়
৪২. পতরকল্পনা মন্ত্রণালয়
৪৩. সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৪৪. তথ্য মন্ত্রণালয়
৪৫. পাব থতয িট্টগ্রাম তবেয়ক মন্ত্রণালয়
৪৬. বাস্তবায়ন,পতররীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন তবভাগ এবাং
৪৭. অর্ থ তবভাগ

(অঃ পঃ দ্রঃ)
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ক্র
নাং
60

দসবার নাম

দসবা প্রোন পদ্ধতত

প্রগয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাতিস্থান

দসবার মূল্য এবাং
পতরগশাধ পদ্ধতত
তবনামুগল্য

দসবা প্রোগনর
সময়সীমা
৬০ কমথতেবস

স্বায়িশাতসত
প্রততষ্ঠানসমূগহর
তবতভন্ন
আমোনীকৃত ও উৎপাতেত
পগণ্যর তবপরীগত ভতুক
থ ী
প্রোন।
রিাতনকৃত তবতভন্ন পগণ্যর
তবপরীগত
Cash
Incentive প্রোন।

আগবেন প্রাতির পর মতনেতরাং দসগলর সাংতিি নতর্
র্র্ার্র্
কর্তথপগক্ষ্র
অনুগমােনক্রগম পত্র ইসুয
করা।
মতনেতরাং দসগলর সাংতিি নতর্ ও অর্ থ তবভাগগর
ওগয়ব সাইে

তবনামুগল্য

৬০ কমথতেবস

62 বাতণতজযকভাগব পতরিাতলত
রাষ্ট্রায়ি
স্বায়িশাতসত
প্রততষ্ঠানসমুগহর
দবানাস
েীম ও পুরোর/ততরোর
েীম প্রবতথন।

মতনেতরাং দসগলর সাংতিি নতর্

তবনামুগল্য

৯০ কমথতেবস

মতনেতরাং দসগলর সাংতিি নতর্

তবনামুগল্য

৩০ কমথতেবস

61

63 স্ব-অর্ থায়গন
প্রকল্প
বাস্তবায়গনর জন্য তলকুইতডটি
সাটিত গকে ইসুযকরণ।

তবতভন্ন প্রততষ্ঠাগনর তনকে
হগত প্রাি আগবেগনর
দপ্রতক্ষ্গত তবদ্যমান নীততর
আগলাগক
কর্তথপগক্ষ্র
অনুগমােনক্রগম
বাাংলাগেশ
ব্যাাংকগক
জানাগনা
এবাং
দস
আগলাগক
বাাংলাগেশ
ব্যাাংক সাকুথলার জারী
কগর র্াগক।
সাংতিি প্রততষ্ঠাগনর তনকে
হগত প্রাি প্রস্তাগবর
তভতিগত
তথ্য-উপাি
থাগলািনাপুব
থক
পর্
কর্তথপগক্ষ্র অনুগমােগনর
পর পত্রাকাগর জানাগনা।
সাংতিি প্রততষ্ঠাগনর প্রস্তাব
পর্ থাগলািনাক্রগম
তলকুইতডটি সাটিতথ গকে
প্রোন করা হয়।

োতয়ত্বপ্রাি কমথকতথা (নাম,পেতব,দ ান নম্বর ও ইদমইল)
১) দমাঃ শাখাওয়াত দহাগসন
ত নানতসয়াল এনাতলি (ি:ো:)
দ ানঃ ৯৫৪০৯৬৮
ই-দমইল
shakhawath3@finance.gov.com
২) বসয়ে খাগলে তবন হাত জ
গগবেণা কমথকতথা
দ ানঃ ৯৫১৫৬১১
ই-দমইল
skhaled1@finance.gov.com
৩) দমাঃ ইব্রাহীম খতলল
গগবেণা কমথকতথা
দ ানঃ ৯৫৭৭৩৩৮
ই-দমইল
ibrahimkhalildu170@gmail.com
৪) দমাহাম্মে দসাহরাব দহাগসন
গগবেণা কমথকতথা
দ ানঃ ৯৫৪৫২২১
ই-দমইল sohrabshorif@gmail.com

(অঃ পঃ দ্রঃ)
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অভযন্তরীণ দসবা
ক্র
নাং
1

2

দসবার নাম
তসএন্ডএতজ/তসতজএ’র
কার্ থালগয়র কমথকতথাগের
োইমগেল ও তসগলকশন
দগ্রড প্রোন

তসএন্ডএতজ/তসতজএ’র
কার্ থালগয়র তলগয়ন
অনুগমােন

দসবা প্রোন পদ্ধতত
আগবেনপত্র পাওয়ার পর
তনধ থাতরত কতমটির সভা
উপস্থাপন করা হয়।
কতমটির সুপাতরগশর
তভতিগত উপযুি
কর্তথপগক্ষ্র
অনুগমােনক্রগম মঞ্জুরী
আগেশ জারী করা হয়।
প্রস্তাব প্রাতির পর
তবদ্যমান তলগয়ন
নীততমালার/আইগনর
আগলাগক প্রশাসতনক ও
আতর্ থক ক্ষ্মতা অপথণ
নীততমালা দমাতাগবক
র্র্ার্র্ পর্ থাগয়র
অনুগমােনক্রগম সরকাতর
আগেশ জাতর করা হয়।

প্রগয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাতিস্থান
১. সাংতিি েিগরর প্রস্তাব,
২. জাতীয় দবতন দেগলর কতপ,
৩. সগন্তােজনক িাকুতরর দরকড থ,
৪. দর্াগোন পত্র,
৫. িাকুতর স্থায়ী হওয়ার প্রতযায়ন পত্র।

১. Offer Leter.
২. র্র্ার্র্ কর্তথপগক্ষ্র মাধ্যগম আগবেন।
৩. 1st class magistrate দ্বারা প্রতযাতয়ত
স্টযাম্প ও PP সাইজ ছতব।

দসবার মূল্য এবাং
পতরগশাধ পদ্ধতত
তবনামূগল্য

তবনামূগল্য

দসবা প্রোগনর
সময়সীমা
৪৫ কমথতেবস

১৫ কমথতেবস

োতয়ত্বপ্রাি কমথকতথা (নাম,পেতব,দ ান নম্বর ও ইদমইল)

উপ-সতিব
প্রশাসন-২ অতধশাখা
দ ানঃ ৯৫১৫৫৩৭
ই-দমইলঃ
smahbuba@finance.gov.bd

(অঃ পঃ দ্রঃ)
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ক্র
নাং
3

দসবার নাম
তসএন্ডএতজ/তসতজএ’র
কার্ থালগয়র কমথকতথাগের
অতজথত ছুটি (দেগশ ও
তবগেগশ)

4

তসএন্ডএতজ/তসতজএ’র
কার্ থালগয়র কমথকতথাগের
কমথকতথাগের তশক্ষ্া ছুটি

5

তসএন্ডএতজ/তসতজএ’র
কার্ থালগয়র কমথকতথাগের
অবসর প্রস্তুততমূলক ছুটি
অনুগমােন ও অবসর ভাতা
মঞ্জুরী

দসবা প্রোন পদ্ধতত
১. আগবেন পাওয়ার পর
তনধ থাতরত ছুটি তবতধমালা,
১৯৫৯ অনুর্ায়ী উপযুি
কর্তথপগক্ষ্র (আতর্ থক ও
প্রশাসতনক ক্ষ্মতা
অনুর্ায়ী) তনষ্পতি কগর
সরকাতর আগেশ জাতর
করা হয়।
২. সরকার কর্তথক সমগয়
সমগয় জাতরকৃত তবগেশ
ভ্রমগণর অনুমতত ও
আনুোংতগক তনগে থশনা
অনুসরণীয়।
প্রস্তাব প্রাতির পর
তবদ্যমান ছুটি
তবতধ/তবধান/আইগনর
আগলাগক প্রশাসতনক ও
আতর্ থক ক্ষ্মতা অপথণ
নীততমালা দমাতাগবক
র্র্ার্র্ পর্ থাগয়র
অনুগমােনক্রগম সরকাতর
আগেশ জাতর করা হয়।
প্রস্তাব প্রাতির পর
তবদ্যমান অবসর ভাতা
তবতধ-তবধাগনর আগলাগক
প্রশাসতনক ও আতর্ থক
ক্ষ্মতা অপথণ নীততমালা
দমাতাগবক র্র্ার্র্
পর্ থাগয়র অনুগমােনক্রগম
সরকাতর আগেশ জাতর
করা হয়।

প্রগয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাতিস্থান
১. র্র্ার্র্ কর্তথপগক্ষ্র মাধ্যগম আগবেন,
২. তনধ থাতরত গমথ আগবেন,
৩. ছুটি প্রাপ্যতার প্রতযয়ণ পত্র,

দসবার মূল্য এবাং
পতরগশাধ পদ্ধতত
তবনামূগল্য

দসবা প্রোগনর
সময়সীমা
১৫ কমথতেবস

োতয়ত্বপ্রাি কমথকতথা (নাম,পেতব,দ ান নম্বর ও ইদমইল)

প্রাতিস্থানঃ তহসাব শাখা।

১. র্র্ার্র্ কর্তথপগক্ষ্র মাধ্যগম আগবেন,
২. সাংতিি তশক্ষ্া প্রততষ্ঠান কর্তথক প্রেি প্রতযয়ণ
পত্র।

তবনামূগল্য

১৫ কমথতেবস

১. তনধ থাতরত রম-এ র্র্ার্র্ কর্তথপগক্ষ্র
মাধ্যগম আগবেন,
২. রম প্রাতিস্থানঃ তহসাব শাখা।

তবনামূগল্য

২০ কমথতেবস

উপ-সতিব
প্রশাসন-২ অতধশাখা
দ ানঃ ৯৫১৫৫৩৭
ই-দমইলঃ
smahbuba@finance.gov.bd

(অঃ পঃ দ্রঃ)
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ক্র
নাং
6

7

8

9

দসবার নাম
তসএন্ডএতজ/তসতজএ’র
কার্ থালগয় কমথরত তবতসএস
(তনঃ ও তহঃ) কযাডার
কমথকতথাগের দস্বচ্ছায় অবসর
গ্রহণ/পেতযাগ/অবসর গ্রহণ

দসবা প্রোন পদ্ধতত

প্রস্তাব প্রাতির পর
তবদ্যমান তবতধ/তবধান/
আইগনর আগলাগক
প্রশাসতনক ও আতর্ থক
ক্ষ্মতা অপথণ নীততমালা
দমাতাগবক র্র্ার্র্
পর্ থাগয়র অনুগমােনক্রগম
সরকাতর আগেশ জাতর
করা হয়।
অর্ থ তবভাগগর ১ম দম ওণীর
প্রস্তাব প্রাতির পর
পগের অতততরি োতয়ত্ব/
তবদ্যমান তবতধ/তবধান/
িলতত োতয়ত্ব/োতয়ত্ব ভাতা আইগনর আগলাগক
প্রোন
প্রশাসতনক ও আতর্ থক
ক্ষ্মতা অপথণ নীততমালা
দমাতাগবক র্র্ার্র্
পর্ থাগয়র অনুগমােনক্রগম
সরকাতর আগেশ জাতর
করা হয়।
থ
অর্ তবভাগগর ১ম দম ওণীর প্রস্তাব প্রাতির পর
পগের ম ওাতন্ত ও তিিতবগনােন তবদ্যমান তবতধ/তবধান/
ভাতাসহ ছুটি মঞ্জুরী
আইগনর আগলাগক
প্রশাসতনক ও আতর্ থক
ক্ষ্মতা অপথণ নীততমালা
দমাতাগবক র্র্ার্র্
পর্ থাগয়র অনুগমােনক্রগম
সরকাতর আগেশ জাতর
করা হয়।
অর্ থ তবভাগগর ১ম দম ওণীর পে MOPA-দত পে সৃজগনর
সৃজন
িাতহোপত্র দপ্ররণ

প্রগয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাতিস্থান

দসবার মূল্য এবাং
পতরগশাধ পদ্ধতত
তবনামূগল্য

দসবা প্রোগনর
সময়সীমা
৪৫ কমথতেবস

১. কমথকতথার আগবেনপত্র।
২. সম পর্ থাগয়র শূণ্য পগে োতয়ত্ব প্রোগনর
আগেগশর কতপ।

তবনামূগল্য

১৫ কমথতেবস

১.কমথকতথার আগবেনপত্র।
২. পূব থবতী মজ্ঞুরীর কতপ।
৩. তনধ থাতরত রগম অতজথত ছুটির তহসাব।
৪. রম প্রাতিস্থান: অর্ থ তবভাগগর ওগয়বসাইে ও
তহসাব শাখা।
*প্রর্ম আগবেগনর দক্ষ্গত্র ২নাং ক্রতমক প্রগর্াজয নয়।

তবনামূগল্য

১৫ কমথতেবস

১.সাংগঠন কাঠাগমা ।
২.প্রশাসতনক অনুগমােগনর অনুতলতপ।
৩. অতর্ থক সাংগিে।

তবনামূগল্য

৬০ কমথতেবস

১. র্র্ার্র্ কর্তথপগক্ষ্র মাধ্যগম আগবেন।
২. Service Book-এর সতযাতয়ত গোকতপ।
৩. সগন্তােজনক িাকুতরর দরকড।থ
৪. দর্াগোন পত্র।

োতয়ত্বপ্রাি কমথকতথা (নাম,পেতব,দ ান নম্বর ও ইদমইল)
উপ-সতিব
প্রশাসন-২ অতধশাখা
দ ানঃ ৯৫১৫৫৩৭
ই-দমইলঃ
smahbuba@finance.gov.bd

দর াগয়ত উল্লাহ দমাহাম্মে খতললুর রহমান
সহকারী সতিব
দ ানঃ ৯৫৭৬০৪২
Email: khalilr@finance.gov.bd

(অঃ পঃ দ্রঃ)
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ক্র
নাং
10
11
12
13

দসবার নাম
অর্ থ তবভাগগর ১ম দম ওণীর
পগের অতজথত ছুটি (দেগশ ও
তবগেগশ)
অর্ থ তবভাগগর ১ম দম ওণীর
পগের তশক্ষ্া ছুটি
অর্ থ তবভাগগর ১ম দম ওণীর
পগের ভতবষ্য তহতবল দর্গক
অগ্রীম মঞ্জুরী
অর্ থ তবভাগগর ১ম দম ওণীর
কমথকতথাগের সাধারণ
দপনশন মঞ্জুরী

14

অর্ থ তবভাগগর ১ম দম ওণীর
কমথকতথাগের পাতরবাতরক
দপনশন

15

অর্ থ তবভাগগর ১ম দম ওণীর
কমথকতথাগের তজতপএ , গৃহ
তনমথাণ, দমাের সাইগকল ও
অন্যান্য অতগ্রম প্রোন।
অর্ থ তবভাগগর ২য় দর্গক ৪র্ থ
দম ওণীর কমথকতথা ও
কমথিারীগের দজযষ্ঠতা
তনধ থারণ

16

দসবা প্রোন পদ্ধতত

প্রগয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাতিস্থান

MOPA-দত আগবেন ১.কমথকতথার আগবেন,
পত্র অগ্রায়ন
২.অতজথত ছুটির তহসাব।
MOPA-দত আগবেন ১.কমথকতথার আগবেন,
পত্র অগ্রায়ন
২.তশক্ষ্া সাংক্রান্ত দ্তি/অনুগমােগনর আগেশ।
MOPA-দত আগবেন ১.তনধ থাতরত গমথ আগবেন,
পত্র অগ্রায়ন
২.জমাকৃত অগর্ থর তহসাবপত্র।
MOPA-দত আগবেন ১.কমথকতথার আগবেন,
পত্র অগ্রায়ন
২.পূরণকৃত তনধ থাতরত রম,
৩.ছতব,
৪.না-োবী পত্র।
MOPA-দত আগবেন ১.কমথকতথার আগবেন,
পত্র অগ্রায়ন
২.পূরণকৃত তনধ থাতরত রম,
৩.ছতব,
৪ উিরাতধকার সনে।
MOPA-দত আগবেন প্রগয়াজনীয় কাগজপত্রসহ আগবেনপত্র।
পত্র অগ্রায়ন
আগবেনপত্র পাওয়ার পর
দজযষ্ঠতা তবতধমালা
অনুর্ায়ী উপযুি
কর্তথপগক্ষ্র (আতর্ থক ও
প্রশাসতনক ক্ষ্মতা
অনুর্ায়ী) তনষ্পতি কগর
সরকারী আগেশ জারী

দজযষ্ঠতা তবতধমালা ২০১১ অনুর্ায়ী তডতপতসর
মাধ্যগম দজযষ্ঠতা তনধ থারণ।

দসবার মূল্য এবাং
পতরগশাধ পদ্ধতত
তবনামূগল্য

দসবা প্রোগনর
সময়সীমা
৭ কমথতেবস

োতয়ত্বপ্রাি কমথকতথা (নাম,পেতব,দ ান নম্বর ও ইদমইল)

৭ কমথতেবস
তবনামূগল্য

৭ কমথতেবস

তবনামূগল্য

৩০ কমথতেবস

তবনামূগল্য

৬০ কমথতেবস

তবনা মুগল্য

৭ কমথতেবস

তবনামূগল্য

২৫ কমথতেবস

দর াগয়ত উল্লাহ দমাহাম্মে খতললুর রহমান
সহকারী সতিব
দ ানঃ ৯৫৭৬০৪২
Email: khalilr@finance.gov.bd

দমাঃ জতহর রায়হান
উপ-সতিব,
প্রশাসন-৪ অতধশাখা,
দ ান-৯৫৭৩৬৫৪
E-mail : zahirr@finance.gov.bd

(অঃ পঃ দ্রঃ)
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ক্র
নাং
17

18

19

20

দসবার নাম
অর্ থ তবভাগগর ২য় দর্গক ৪র্ থ
দম ওণীর কমথকতথা ও
কমথিারীগের পগোন্নতত

দসবা প্রোন পদ্ধতত

আগবেনপত্র পাওয়ার পর
তনধ থাতরত কতমটির সভায়
উপস্থাপন করা হয়।
কতমটির সুপাতরগশর
তভতিগত উপযুি
কর্তথপগক্ষ্র
অনুগমােনক্রগম মঞ্জুরী
আগেশ জারী করা হয়।
অর্ থ তবভাগগর ২য় দর্গক ৪র্ থ আগবেনপত্র পাওয়ার পর
দম ওণীর কমথকতথা ও
তনধ থাতরত কতমটির সভা
কমথিারীগের োইমগেল
উপস্থাপন করা হয়।
কতমটির সুপাতরগশর
তভতিগত উপযুি
কর্তথপগক্ষ্র
অনুগমােনক্রগম মঞ্জুরী
আগেশ জারী করা হয়।
থ
থ
অর্ তবভাগগর ২য় দর্গক ৪র্ আগবেনপত্র পাওয়ার পর
দম ওণীর কমথকতথা ও
তনধ থাতরত কতমটির সভা
কমথিারীগের তসগলকশন দগ্রড উপস্থাপন করা হয়।
কতমটির সুপাতরগশর
তভতিগত উপযুি
কর্তথপগক্ষ্র
অনুগমােনক্রগম মঞ্জুরী
আগেশ জারী করা হয়।
অর্ থ তবভাগগর ২য় দর্গক ৪র্ থ আগবেনপত্র পাওয়ার পর
দম ওণীর কমথকতথা ও
তবতধ অনুর্ায়ী সরকারী
কমথিারীগের অতততরি
আগেশ জারী।
োতয়ত্ব/িলতত োতয়ত্ব/োতয়ত্ব
ভাতা

প্রগয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাতিস্থান
(ক) আগবেনপত্র,
(খ) ০৫ বছর িাকতরর দময়াে,
(গ) সগন্তােজনক ০৫ বছগরর এতসআর,
(ঘ) সগন্তােজন িাকরীর দরকড থপত্র,
(ঙ) তবতধ অনুর্ায়ী দজযষ্ঠতার তাতলকা,
(ি) প্রতযয়ন পত্র,
(ছ) পে তবন্যাস ছক,
(জ) তডতপতস সভার কার্ থতববরণী।
(ক) আগবেনপত্র,
(খ) হালনাগােবাতে থক দগাপনীয় প্রততগবেন(২য়
দম ওণীর কমথকতথাগের োইমগেল মঞ্জুরীর দক্ষ্গত্র ৮ ও
১২ বছর, ও এতসআর এবাং ৩য় দম ওণীর কমথিারীগের
োইমগেল মঞ্জুরীর দক্ষ্গত্র ৮/১২/১৫ বছর ও
এতসআর, সাতভথস বুক ইতযাতে),
(খ) তডতপতস সভার কার্ থতববরণী।
(ক) আগবেনপত্র,
(খ) হালনাগাে বাতে থক দগাপনীয় প্রততগবেন (২য়
দম ওণীর কমথকতথাগের তসগলকশন দগ্রড মঞ্জুরীর দক্ষ্গত্র
৪ বছর ও এতসআর এবাং ৩য় দম ওণীর কমথিারীগের
দক্ষ্গত্র ০৫ বছর ও এতসআর, সাতভথস বুক ইতযাতে),

দসবার মূল্য এবাং
পতরগশাধ পদ্ধতত
তবনামূগল্য

দসবা প্রোগনর
সময়সীমা
১৩ কমথতেবস

তবনামূগল্য

২০ কমথতেবস

োতয়ত্বপ্রাি কমথকতথা (নাম,পেতব,দ ান নম্বর ও ইদমইল)

দমাঃ জতহর রায়হান
উপ-সতিব,
প্রশাসন-৪ অতধশাখা,
দ ান-৯৫৭৩৬৫৪
E-mail : zahirr@finance.gov.bd
তবনামূগল্য

২০ কমথতেবস

তবনামূগল্য

৮ কমথতেবস

(খ) তডতপতসর সভার।
(ক)আগবেনপত্র,
(খ) সম পর্ থাগয়র শূন্য পগে োতয়ত্ব প্রোগনর
আগেগশর কতপ।

(অঃ পঃ দ্রঃ)

34

দসবার নাম

দসবা প্রোন পদ্ধতত

প্রগয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাতিস্থান

অর্ থ তবভাগগর ২য় দর্গক ৪র্ থ
দম ওণীর কমথকতথা ও
কমথিারীগের উদ্বৃি কমথকতথা
ও কমথিারী আত্মীকরণ, উদ্বৃি
দঘােণাকরণ, িাকুরী
তনয়তমতকরণ ও িাকুরী
স্থায়ীকরণ

আগবেনপত্র পাওয়ার পর
তনধ থাতরত কতমটির সভা
উপস্থাপন করা হয়।
কতমটির সুপাতরগশর
তভতিগত উপযুি
কর্তথপগক্ষ্র
অনুগমােনক্রগম মঞ্জুরী
আগেশ জারী করা হয়।

(ক) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তথক মগনানীত হগত হগব,
(খ) উদ্বৃি হওয়ার অব্যবতহত পূগব থর দেগল সাংতিি
সমগেলর্ভি পগের সম্ভবমগত আত্মীকরণ,
(গ) সমগেগল দকান পগে আত্মীকরণ সম্ভব না হগল,
সাংতিি গণকমথিারীগক তনম্ন দেলর্ভি অ ার দেয়া র্াগব
এবাং তততন র্তে উি অ ার গ্রহণ না কগর তা হগল
অ ার প্রতযাখাগনর তাতরখ অর্বা অ ার প্রাতির ৩০ তেন
পর, এর মগধ্য র্া পূগব থ ঘেগব দস তাতরখ হগত তততন
িাকতরগত অবসর প্রাি মগমথ গণ্য হগবন,
(ঘ) উদ্বৃি গণকমথিারীগক দকানরূপ পরীক্ষ্া বা র্ািাগয়
অাংশ গ্রহণ করগত হগব না অর্বা দকান তনতে থি দর্াগ্যতা
বা িাকতরর দময়াে বা দকান তনতেি বয়সসীমার ও
প্রগয়াজন হগব না।

22

অর্ থ তবভাগগর ২য় দর্গক ৪র্ থ
দম ওণীর কমথকতথা ও
কমথিারীগের ম ওাতন্ত ও তিি
তবগনােন ভাতাসহ ছুটি
মঞ্জুরী

আগবেন পাওর্ার পর
ম ওাতন্ত ও তিি তবগনােন
ধাতা তবতধমালা ১৯৭৯
অনুর্ায়ী অনুগমােনক্রগম
সরকাতর আগেশ জারী
করা হয়।

23

অর্ থ তবভাগগর ২য় দর্গক ৪র্ থ
দম ওণীর কমথকতথা ও
কমথিারীগের অতজথত ছুটি
(দেশ/তবগেশ)

আগবেনপত্র পাওয়ার
তনধ থাতরত ছুটি তবতধমালা
১৯৫৯ অনুর্ায়ী উপযুি
কর্তথপগক্ষ্র (আতর্ থক ও
প্রশাসতনক ক্ষ্মতা
অনুর্ায়ী) অনুগমােনক্রগম
সরকাতর আগেশ জারী
করা হয়।

(ক) আগবেনপত্র,
(খ) তনধ থাতরত রগম (বাাংলাগেশ রম নাং-২৩৯৫)
প্রধান তহসাব রক্ষ্ণ কমথকতথা কর্তথক প্রগেয় ছুটি
প্রাপ্যতার প্রততগবেন (দগগজগেড কমথকতথাগের
দক্ষ্গত্র),
(গ) তহসাব রক্ষ্ণ কমথকতথা তহসাব দকাে কর্তথক
প্রগেয় ছুটি প্রাপ্যতার প্রততগবেন (নন-দগগজগেড
কমথিারীগের দক্ষ্গত্র),
(খ) পূব থবতী মঞ্জুরীর কতপ,
(গ) তনধ থাতরত রগম অতজথত ছুটির তহসাব।
(ক) আগবেনপত্র,
(খ) প্রধান তহসাব রক্ষ্ণ কমথকতথা কর্তথক প্রগেয় ছুটি
প্রাপ্যতার প্রততগবেন (দগগজগেড কমথকতথাগের
দক্ষ্গত্র),
(গ) তহসাব রক্ষ্ণ কমথকতথা তহসাব দকাে কর্তথক
প্রগেয় ছুটি প্রাপ্যতার প্রততগবেন (নন-দগগজগেড
কমথিারীগের দক্ষ্গত্র)।

ক্র
নাং
21

দসবার মূল্য এবাং
পতরগশাধ পদ্ধতত
তবনামূগল্য

দসবা প্রোগনর
সময়সীমা
৩০ কমথতেবস

োতয়ত্বপ্রাি কমথকতথা (নাম,পেতব,দ ান নম্বর ও ইদমইল)

তবনামূগল্য

৬ কমথতেবস

দমাঃ জতহর রায়হান
উপ-সতিব,
প্রশাসন-৪ অতধশাখা,
দ ান-৯৫৭৩৬৫৪
E-mail : zahirr@finance.gov.bd

তবনামূগল্য

৬ কমথতেবস

(অঃ পঃ দ্রঃ)
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ক্র
নাং
24

25

26

দসবার নাম

দসবা প্রোন পদ্ধতত

প্রগয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাতিস্থান

অর্ থ তবভাগগর ২য় দর্গক ৪র্ থ
দম ওণীর কমথকতথা ও
কমথিারীগের তশক্ষ্া ছুটি

আগবেনপত্র পাওয়ার পর
তনধ থাতরত ছুটি তবতধমালা
অনুর্ায়ী উপযুি
কর্তথপগক্ষ্র (আতর্ থক ও
প্রশাসতনক ক্ষ্মতা
অনুর্ায়ী) অনুগমােনক্রগম
সরকাতর আগেশ জারী
করা হয়।
আগবেনপত্র পাওয়ার পর
সাধারণ ভতবষ্য তহতবল
তবতধমালা ১৯৭৯ অনুর্ায়ী
উপযুি কর্তথপগক্ষ্র
(আতর্ থক ও প্রশাসতনক
ক্ষ্মতা অনুর্ায়ী)
অনুগমােনক্রগম সরকাতর
আগেশ জারী করা হয়।
আগবেনপত্র পাওয়ার পর
তনধ থাতরত কতমটির সভা
উপস্থাপন করা হয়।
কতমটির সুপাতরগশর
তভতিগত উপযুি
কর্তথপগক্ষ্র
অনুগমােনক্রগম মঞ্জুরী
আগেশ জারী করা হয়।

(ক) আগবেনপত্র,
(খ) সাধারণভাগব িাকতরর দময়াে ০৫ বছর পূণ থ হগত
হগব,
(গ) সরকাতর িাকতরর ২৫ বছর পূণ থ হওয়ার ০৩
বছগরর অতধক িাকতর র্াকগত হগব,
(ঘ) অধ্যয়ন ছুটিকালীন অধ থগড় দবতন প্রাপ্য হগবন,
(ঙ) অধ্যয়ন ছুটি সরকারী কর্তথক মঞ্জুর করগত হগব ।

অর্ থ তবভাগগর ২য় দর্গক ৪র্ থ
দম ওণীর কমথকতথা ও
কমথিারীগের ভতবষ্য তহতবল
দর্গক অতগ্রম মঞ্জুতর

অর্ থ তবভাগগর ২য় দর্গক ৪র্ থ
দম ওণীর কমথকতথা ও
কমথিারীগের গৃহ তনমথাণ ও
দমােরকার/ দমাের
সাইগকল/ কতম্পউোর/বাই
সাইগকল ক্রগয়র জন্য অতগ্রম
মঞ্জুরী

দসবার মূল্য এবাং
পতরগশাধ পদ্ধতত
তবনামূগল্য

দসবা প্রোগনর
সময়সীমা
৮ কমথতেবস

(ক) তনধ থাতরত রগম আগবেন,
(খ) তনধ থাতরত রগম আগবেন(বাাংলাগেশ রম নাং২৬৩৯),
(গ) সাধারণ ভতবষ্য তহতবগল সব থগশে জমাকৃত
অগর্ থর তহসাব তববরণী (প্রধান তহসাব রক্ষ্ণ কমথকতথা
কর্তথক প্রেি মুল কতপ)।

তবনামূগল্য

৪ কমথতেবস

(ক) আগবেনপত্র,
(খ) িযাম্প কর্তক চুতিপত্র,
(খ)কতমটির তসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী অতগ্রম মঞ্জুরী
(আগবেগনর সগঙ্গ সাংযুি প্রগয়াজনীয়
কাগজপত্রাতে)।

তবনামূগল্য

োতয়ত্বপ্রাি কমথকতথা (নাম,পেতব,দ ান নম্বর ও ইদমইল)

দমাঃ জতহর রায়হান
উপ-সতিব,
প্রশাসন-৪ অতধশাখা,
দ ান-৯৫৭৩৬৫৪
E-mail : zahirr@finance.gov.bd

২৫ কমথতেবস

(অঃ পঃ দ্রঃ)
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দসবার নাম

দসবা প্রোন পদ্ধতত

প্রগয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাতিস্থান

দসবার মূল্য এবাং
পতরগশাধ পদ্ধতত
তবনামূগল্য

দসবা প্রোগনর
সময়সীমা
১৫ কমথতেবস

অর্ থ তবভাগগর ২য় দর্গক ৪র্ থ
দম ওণীর কমথকতথা ও
কমথিারীগের অবসর
প্রস্তুততমুলক ছুটি অনুগমােন
ও অবসর ভাতা মঞ্জুরী

আগবেনপত্র পাওয়ার পর
গণ কমথিারী (অবসর)
আইন ১৯৭৪ অনুর্ায়ী
উপযুি কর্তথপগক্ষ্র
(আতর্ থক ও প্রশাসতনক
ক্ষ্মতা অনুর্ায়ী) তনষ্পতি
কগর সরকাতর আগেশ
জারী

(ক) আগবেনপত্র,
(খ) তনধ থাতরত ছুটি তবতধমালা, ১৯৫৯ এর ৩(১) তব-ii
দমাতাগবক,
(গ) প্রধান তহসাব রক্ষ্ণ কমথকতথা কর্তথক প্রগেয় ছুটি
প্রাপ্যতার প্রততগবেন (দগগজগেড কমথকতথাগের
দক্ষ্গত্র),
(ঘ) তহসাব রক্ষ্ণ কমথকতথা তহসাব দকাে কর্তথক
প্রগেয় ছুটি প্রাপ্যতার প্রততগবেন (নন-দগগজগেড
কমথিারীগের দক্ষ্গত্র)।

অর্ থ তবভাগগর ২য় দর্গক ৪র্ থ
দম ওণীর কমথকতথা ও
কমথিারীগের পাতরবাতরক
দপনশন

আগবেনপত্র পাওয়ার
তনধ থাতরত পাতরবাতরক
দপনশন রম ২.২ অনুর্ায়ী
উপযুি কর্তথপগক্ষ্র (আতর্ থক
ও প্রশাসতনক ক্ষ্মতা
অনুর্ায়ী) অনুগমােনক্রগম
সরকারী আগেশ জারী করা
হয়।

(ক) আগবেন পত্র,
(খ) তনধ থাতরত রগম আগবেন (বাাংলাগেশ রম
নাং-২৩৯৭),
(গ) িাকতর বতহ , িাকতর তববরণী,দশে দবতগনর
সনেপত্র, দপনশন রম, সতযাতয়ত ছতব, প্রািব্য
দপনশগনর ববধ উিরাতধকারী দঘােনাপত্র, নমুনা
স্বাক্ষ্র ও পাঁি আঙ্গুগলর ছাপ, মৃতুযর সেনপত্র, ননম্যাতরজ সাটিতথ গকে)।

তবনামূগল্য

১৫ কমথতেবস

অর্ থ তবভাগগর ২য় দর্গক ৪র্ থ
দম ওণীর কমথকতথা ও
কমথিারীগের দস্বচ্ছায় অবসর
গ্রহণ/পেতযাগ/ অবসর প্রোন

প্রস্তাব প্রাতির পর
তবদ্যমান তবতধ/তবধান/
আইগনর আগলাগক
প্রশাসতনক ও আতর্ থক
ক্ষ্মতা অপথণ নীততমালা
দমাতাগবক র্র্ার্র্
পর্ থাগয়র অনুগমােনক্রগম
সরকাতর আগেশ জাতর
করা হয়।

(ক) আগবেনপত্র,
(খ) প্রধান তহসাব রক্ষ্ণ কমথকতথা কর্তথক প্রগেয় ছুটি
প্রাপ্যতার প্রততগবেন (দগগজগেড কমথকতথাগের
দক্ষ্গত্র),
(গ) তহসাব রক্ষ্ণ কমথকতথা তহসাব দকাে কর্তথক
প্রগেয় ছুটি প্রাপ্যতার প্রততগবেন (নন-দগগজগেড
কমথিারীগের দক্ষ্গত্র)।

তবনামূগল্য

োতয়ত্বপ্রাি কমথকতথা (নাম,পেতব,দ ান নম্বর ও ইদমইল)

দমাঃ জতহর রায়হান
উপ-সতিব,
প্রশাসন-৪ অতধশাখা,
দ ান-৯৫৭৩৬৫৪
E-mail : zahirr@finance.gov.bd

১৫ কমথতেবস

(অঃ পঃ দ্রঃ)
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ক্র
নাং
30

দসবার নাম

দসবা প্রোন পদ্ধতত

প্রগয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাতিস্থান

অর্ থ তবভাগগর ২য় দর্গক ৪র্ থ
দম ওণীর কমথকতথা ও
কমথিারীগের এতবতস দম ওণীর
বাসা বরাদ্দ

(খ) বাসা বরাগদ্দর তনতমি সাকুলার জাতর,
(ক) আগবেনকারীগগণর পত্র,
(গ) দজযষ্ঠতার তভতিগত আগবেগনর তাতলকা প্রণয়ন,
(ঘ) বাসা বরাদ্দ কতমটির সভার তসদ্ধান্ত।

31

সকল ধরগণর দিশনারী
মালামাল ও অত স সরঞ্জাম
সরবরাহ

32

প্রগোকল সাংক্রান্ত দসবা
প্রোন (যুগ্ম সতিব পর্ থায়
হগত)

আগবেনপত্র পাওয়ার পর
তনধ থাতরত কতমটির সভা
উপস্থাপন করা হয়।
কতমটির সুপাতরগশর
তভতিগত উপযুি
কর্তথপগক্ষ্র
অনুগমােনক্রগম মঞ্জুরী
আগেশ জারী করা হয়।
িাতহোপত্র দপ্ররণ করার
পর মালামাল
ইসুয/সরবরাহ করার
ব্যবস্থা করা হয়।
ভ্রমণ সাংক্রান্ত আগেশ
প্রোন বা দেতলগ ান
দর্াগাগর্াগগর মাধ্যগম।

33

কমথকতথাগের অত গস
র্াতায়াগতর জন্য গাড়ীর
বরাদ্দ

আগবেগনর
দপ্রতক্ষ্গত
প্রগয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ
করা হয়।

34

োিতরক ও আবাতসক
দেতলগ ান মঞ্জুরী

সমতন্বত
সরকাতর
দেতলগ ান নীততমালা২০০৪ অনুর্ায়ী ব্যবস্থা
গ্রহণ

দসবার মূল্য এবাং
পতরগশাধ পদ্ধতত
তবনামূগল্য

দসবা প্রোগনর
সময়সীমা
২০ কমথতেবস

িাতহোপগত্রর মাধ্যগম
কক্ষ্ নাং-২১৫
ভবন নাং-৭, বাাংলাগেশ সতিবালয়, ঢাকা

তবনামূগল্য

১৫ কমথতেবস

ভ্রমণ সাংক্রান্ত আগেশ।
প্রগোকল অত সার
নাম: দমাহাম্মে আলমগীর দহাগসন
দ ান: ০১৭৩১১৬০০৯৩
তনধ থাতরত ছগক আগবেন
প্রাতি স্থান:
কক্ষ্ নাং-২১৫
ভবন নাং-৭
বাাংলাগেশ সতিবালয়,ঢাকা
তনধ থাতরত ছগক আগবেন
প্রাতি স্থান:
কক্ষ্ নাং-২৩৫
ভবন নাং-৭
বাাংলাগেশ সতিবালয়ঢাকা

তবনামূগল্য

তনয়তমত

তবনামূগল্য

৩ কমথতেবস

তবনামূগল্য

১০ কমথতেবস

োতয়ত্বপ্রাি কমথকতথা (নাম,পেতব,দ ান নম্বর ও ইদমইল)
দমাঃ জতহর রায়হান
উপ-সতিব,
প্রশাসন-৪ অতধশাখা,
দ ান-৯৫৭৩৬৫৪
E-mail : zahirr@finance.gov.bd

জনাব দমাঃ রুহুল আতমন মতল্লক
সহকারী সতিব (প্রশাসন-৬)
দ ানঃ ৯৫১২৫৯৬
দমাবা-০১৫৫২-৪২৩৭৬৩
E-mail:
rmollick@finance.gov.bd

(অঃ পঃ দ্রঃ)

38

ক্র
নাং
35
36
37
38

39

দসবার নাম

দসবা প্রোন পদ্ধতত

সরকারী আবাতসক
দেতলগ াগন BTCL এর
ইন্টারগনে ব্যবহাগরর মঞ্জুরী
ইন্টারকম, দেতলগ ান,
গোকতপ দমতশন, যাক্স
দমতশন দমরামত
সভা, দসতমনার আগয়াজন ও
আপ্যায়গনর ব্যবস্থা

সমতন্বত সরকাতর দেতলগ ান
নীততমালা-২০০৪ অনুর্ায়ী
ব্যবস্থা গ্রহণ
িাতহোপত্র পাওয়ার পর
সাংতিি প্রততষ্ঠান কর্তথক
ব্যবস্থা গ্রহণ।
তনগে থশনা দমাতাগবক

ববগেতশক প্রতশক্ষ্ণ,
দসতমনার, ওয়াকথশপ
ইতযাতেগত অাংশগ্রহগণর জন্য
কমথকতথা মগনানয়ন।

আগয়াজক সাংস্থা হগত পত্র
পাওয়ার পর নতর্
অনুগমােগনর মাধ্যগম/তবগেশ
ভ্রমণ সাংক্রান্ত স্থায়ী তনব থািন
কতমটির দ্বারা কমথকতথা
মগনানয়ন পূব থক
তনগম্নাগিাভাগব দসবা প্রোন
করা হয়:
১. তজ. ও জারী
২. ই-দমইল
৩. ডাগকর মাধ্যগম
অর্ থ তবভাগগর কমথপতরতধর্ভি আগয়াজক সাংস্থা হগত পত্র
তবেগয় দেগশ প্রতশক্ষ্ণ,
পাওয়ার পর নতর্
ওয়াকথশপ, দসতমনার
অনুগমােগনর মাধ্যগম/অর্ থ
ইতযাতেগত কমথকতথা
তবভাগগর আউেলুগক
মগনানয়ন এবাং
সাকুথলারগরর মাধ্যগম প্রার্ী
কমথকতথা/কমথিারীগের
মগনানয়ন পূব থক
প্রতশক্ষ্গণর ব্যবস্থা গ্রহণ।
তনগম্নাগিাভাগব দসবা প্রোন
করা হয়:
১. পত্র মার ত
২. ই-দমইল

প্রগয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাতিস্থান
BTCL এর Format

দসবার মূল্য এবাং
পতরগশাধ পদ্ধতত

দসবা প্রোগনর
সময়সীমা

তবনামূগল্য

৭ কমথতেবস

প্রশাসন-৬ শাখা
কর্তথক
তবল
প্রোন করা হয়
প্রশাসন-৬ শাখা
কর্তথক
তবল
প্রোন করা হয়
তবনামূগল্য

৭ কমথতেবস

অনুর্ায়ী আগবেন

িাতহোপগত্রর মাধ্যগম
প্রশাসন শাখা-৬
িাতহোপত্র
প্রগয়াজনীয় কাগজপত্র
১. তবগেশ ভ্রমণ তববরণী
২. অর্ থ তবভাগ কর্তথক মগনানয়ন সাংক্রান্ত পত্র
৩. পাসগপাগে থর গোকতপ
৪. আগয়াজক সাংস্থা কর্তথক চূড়ান্ত আমন্ত্রণপত্র
প্রাতিস্থান
প্রতশক্ষ্ণ শাখা, কক্ষ্ নাং: ২৩০, ভবন নাং: ০৭

োতয়ত্বপ্রাি কমথকতথা (নাম,পেতব,দ ান নম্বর ও ইদমইল)
জনাব দমাঃ রুহুল আতমন মতল্লক
সহকারী সতিব (প্রশাসন-৬)
দ ানঃ ৯৫১২৫৯৬
দমাবা-০১৫৫২-৪২৩৭৬৩
E-mail: rmollick@finance.gov.bd

২ কমথতেবস
তনয়তমত

তরো ইয়াসতমন
তসতনয়র সহকারী সতিব
দ ান: ৯৫৭৬০১৮
প্রগয়াজনীয় কাগজপত্র
প্রতশক্ষ্ণ শাখা হগত সাংতিি কমথকতথার সাগর্
দর্াগাগর্াগ কগর প্রগয়াজনীয় কাগজপত্র সাংগ্রহ
করা হয়।
প্রাতিস্থান
প্রতশক্ষ্ণ শাখা, কক্ষ্ নাং: ২৩০, ভবন নাং: ০৭

তবনামূগল্য

তনয়তমত

fariday2@finance.gov.bd

(অঃ পঃ দ্রঃ)
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অতভগর্াগ প্রততকার ব্যবস্থাপনা (GRS)
দসবা প্রাতিগত অসন্তুি হগল োতয়ত্বপ্রাি কমথকতথার সাংগগ দর্াগাগর্াগ করুণ। তার কাছ দর্গক সমাধান পাওয়া না দগগল তনগম্নাি পদ্ধততগত দর্াগাগর্াগ কগর আপনার সমস্যা অবতহত করুন
ক্রতমক

কখন দর্াগাগর্াগ করগবন

কার সাংগগ দর্াগাগর্াগ করগবন

দর্াগাগর্াগগর ঠিকানা

তনষ্পতির সময়সীমা

1

োতয়ত্বপ্রাি কমথকতথা সমাধান তেগত না পারগল

অতভগর্াগ তনষ্পতি কমথকতথা (অতনক)

ততন মাস

2

অতভগর্াগ তনষ্পতি কমথকতথা তনতে থি কমথকতথা তনতে থি
সমগয় সমাধান তেগত না পারগল

আতপল কমথকতথা

3

আতপল কমথকতথা তনতে থি সমগয় সমাধান তেগত না
পারগল

মতন্ত্রপতরেে তবভাগগর অতভগর্াগ
ব্যবস্থাপনা দসল

সুধাাংশু দশখর তবশ্বাস
অতততরি সতিব (প্রশাসন ও সমন্বয়)
দ ানঃ ৯৫৭৬০১৫
ই-দমইলঃ
sudhangshub@finance.gov.bd
ওগয়ব : www.grs.gov.bd
মম্তাজ-আলা-শাকুর আহগমে
অতততরি সতিব (প্রশাসন ও সামতিক)
দ ানঃ ৯৫১৪৪৪৩
ই-দমইলঃ
shakoora@finance.gov.bd
ওগয়ব www.grs.gov.bd
অতভগর্াগ গ্রহণ দকন্দ্র
৫নাং দগইে, বাাংলাগেশ সতিবালর্, ঢাকা
ওগয়ব www.grs.gov.bd

এক মাস

ততন মাস

(অঃ পঃ দ্রঃ)

