গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
রযরথ ভন্ত্রণারয়
www.mor.gov.bd

সফা প্রদান প্রততশ্রুতত (Citizen’s Charter)

১. ভবন ও ভভন
ভবন:
ভভন:

একটি তনযাদ, াশ্রয়ী, আধুতনক ও তযবফফান্ধফ সযরওবয় তযফণ ব্যফস্থা।
সযরওবয় তযফণ ব্যফস্থা আধুতনকায়বনয ভাধ্যবভ সদব্যাী তনযাদ, াশ্রয়ী এফং দক্ষ সযরওবয় সনটওয়াকক গবে সতারা।

২. প্রততশ্রুত সফামূ
২.১ নাগভযক রফা :
ক্রভভক

রফায নাভ

রফা প্রদান দ্ধভত

(১)
০১

(২)
ফাাংরাদদ রযরওদয়য ভূম্পভি জভভ ইজাযা/রীজ,
ভফক্রয় ও ফযাদ্দ প্রদান;

(৩)
ব্যভি/াংস্থা/ যকাভয দিয/
ভন্ত্রণারয়/ভফবাগ দত আদফদন
াওয়ায য
ভূ-ম্পভি
ব্যফস্থানা নীভতভারা, ২০০৬
অনুমায়ী এ ভফলদয় ফাাংরাদদ
রযরওদয়য প্রভতদফদন/ ভতাভত
গ্রণপূফ মক ভফভধ
রভাতাদফক
ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য ফাাংরাদদ
রযরওদয়দক ভনদদ মনা প্রদান
কযা য়।

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র
এফাং প্রাভিস্থান

রফা মূল্য এফাং
ভযদাধ দ্ধভত

রফা প্রদাদনয
ভয়ীভা

দাভয়ত্বপ্রাি কভমকতমা
(নাভ, দভফ, রপান ও ইদভইর)

(৪)
(১) ভূ-ম্পভি ব্যফস্থানা
নীভতভারা, ২০০৬ অনুমায়ী
রযরভূভভ রীজ/ফযাদ্দ াং ক্রান্ত
আদফদনত্র
(২) জভভয তপভর ফণ মনা
(৩) নীভতভারা অনুমায়ী
অন্যান্য প্রদয়াজনীয় কাগজত্র।

(৫)
ভফনামূদল্য

(৬)
১৫ কভমভদফ।
(ফাাংরাদদ
রযরওদয়য
ভতাভত/প্রভতদফদন
প্রাভি াদদে)

(৭)

[াতা-১/১৪]

নাভঃ াযভভন সুরতানা
দভফঃ ভভনয়য কাযী ভিফ
(ভূভভ াখা)
রপানঃ +৮৮-০২-৪৭১১৪৪০৪
law3@mor.gov.bd

ক্রভভক

রফায নাভ

(১)
০২

(২)
সযরথ উন্নয়ন ও
ম্প্রাযবণয জন্য ভাননীয়
ভন্ত্রী/প্রততভন্ত্রী
/জাতীয়
ংদ দস্য , যকাযী
কভককতকা,
তফতষ্ট
নাগতযকগণ কর্তকক
অনুবযাধ/আবফদবনয উয
ব্যফস্থা গ্রণ।
সযরথ ভন্ত্রণারবয়য
আওতাধীন তফতবন্ন সযরথ
সতু ও কারবাট ক, সভযাভত,
ংস্কায ও যক্ষণাবফক্ষবণয
জন্য তফতষ্ট নাগতযকগণ
কর্তকক অনুবযাধ/আবফদবনয
উয ব্যফস্থা গ্রণ।

০৩

রফা প্রদান দ্ধভত
(৩)
ক) ভাতযচারক, ফাংরাবদ
সযরওবয় ফযাফয
আবফদন/অনুবযাধত্র সপ্রযণ;

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র
এফাং প্রাভিস্থান

রফা মূল্য এফাং
ভযদাধ দ্ধভত

রফা প্রদাদনয
ভয়ীভা

দাভয়ত্বপ্রাি কভমকতমা
(নাভ, দভফ, রপান ও ইদভইর)

(৪)
ক) ংতিষ্ট সযরথ /সতুয
অফস্থানগত তথ্যাতদ ম্বতরত
অনুবযাধত্র;

(৫)
তফনামূবে

(৬)
১০ কাম কতদফ

(৭)

ংতিষ্ট সযরথ সতু ও
কারবাট ক এয অফস্থান ও
অন্যান্য প্রবয়াজনীয় তথ্যাতদ
ম্বতরত অনুবযাধত্র;

তফনামূবে

নাভঃ এ এভ ভপক
দভফঃ ভভনয়য কাযী ভিফ
(প্রান-১ াখা)
রপানঃ +৮৮-০২-৪৭১২৪৩১৮
admin1@mor.gov.bd

খ)
আবফদনকাযী/অনুবযাধকাযীবক
ত্র ভাযপত অফতত কযা;
ক) ভাতযচারক, ফাংরাবদ
সযরওবয় ফযাফয
আবফদন/অনুবযাধত্র সপ্রযণ;
খ) ংতিষ্ট
আবফদন/অনুবযাধকাযীবক ত্র
ভাযপত অফতত কযা;

[াতা-২/১৪]

১০ কাম কতদফ
নাভঃ এ এভ ভপক
দভফঃ ভভনয়য কাযী ভিফ
(প্রান-১ াখা)
রপানঃ +৮৮-০২-৪৭১২৪৩১৮
admin1@mor.gov.bd

২.২ দািভযক রফা :
ক্রভভক

রফায নাভ

রফা প্রদান দ্ধভত

(১)
০১

(২)

(৩)

ফাাংরাদদ রযরওদয়য ২য়
রেভণয কভমকতমাদদয
ভদরকন রগ্রড/টাইভদের
ভঞ্জুভয

০২

দ সৃজন

আদফদন াওয়ায য ভনধ মাভযত কভভটিয
বায় উস্থান কযা য়। কভভটিয
সুাভযদয ভবভিদত্ব উযুি কর্তমদেয
অনুদভাদনক্রদভ ভঞ্জুভয আদদ জাভয কযা
য়।

ভফদ্যভান ভফভধ/ভফধাদনয আদরাদক
জনপ্রান ভন্ত্রণারয় ও অথ ম ভফবাদগয ব্যয়
ভনয়ন্ত্রণ অনুভফবাদগয ম্মভত গ্রণ কযায
য প্রস্তাভফত দদয রফতন রের অথ ম
ভফবাদগয ফাস্তফায়ন অনুভফবাগ দত মািাই
কযা য়। প্রাভনক উন্নয়ন াংক্রান্ত ভিফ
কভভটিয সুাভযদয ভবভিদত এফাং প্রদমাজয
রেদত্র ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয দয়
অনুদভাদনক্রদভ দ সৃজদনয ভঞ্জুভয আদদ
জাভয কযা য়।

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র
এফাং প্রাভিস্থান

রফামূল্য এফাং
ভযদাধ দ্ধভত

রফা প্রদাদনয
ভয়ীভা

দাভয়ত্বপ্রাি কভমকতমা
(নাভ, দভফ, রপান ও ইদভইর)

(৪)
১) ভাভযিারক, ফাাংরাদদ রযরওদয়
কর্তমক সুভনভদ মষ্ট প্রস্তাফ রপ্রযণ।
২) প্রস্তাভফত কভমকতমাদদয িাকুভয
স্থায়ীকযদণয এফাং ফ মদল দদ
দদান্নভতয যকাভয আদদ।
৩) ারনাগাদ ফাভল মক রগানীয়
প্রভতদফদন (২য় রেভণয কভমকতমাদদয
ভদরকন রগ্রড ভঞ্জুভযয রেদত্র ৪
ফছদযয এভআয এফাং টাইভদের
ভঞ্জুভযয রেদত্র ৮/১২/১৫ ফছদযয
এভআয)
৪) প্রস্তাভফত কভমকতমায ভফরুদদ্ধ
ভফবাগীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা দয় থাকদর
র াংক্রান্ত ভফস্তাভযত তথ্য।
১) জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য ভনধ মাভযত
পযদভ দিয/অভধদিদযয প্রস্তাফ
২) অনুদভাভদত াাংগঠভনক কাঠাদভায
কভ
৩) ভনদয়াগ ভফভধ
৪) আভথ মক াংদেল

(৫)

(৬)

(৭)

ভফনামূদল্য

ক) ৩০ কভমভদফ
(নন-রগদজদটড
কভমিাভযদদয
রেদত্র)
খ) ৩০ কভমভদফ
(ভিতীয় রেভণয
রগদজদটড
কভমকতমাদদয
রেদত্র) কভমভদফ

নাভঃ এ এভ ভপক
দভফঃ ভভনয়য কাযী ভিফ (প্রান-৫ াখা)
রপানঃ +৮৮-০২-৪৭১২৪৩১৮
admin1@mor.gov.bd

ভফনামূদল্য

০৬ ভা

[াতা-৩/১৪]

নাভঃ এ এভ ভপক
দভফঃ ভভনয়য কাযী ভিফ (প্রান-৫ াখা)
রপানঃ +৮৮-০২-৪৭১২৪৩১৮
admin1@mor.gov.bd

০৩

০৪

দ াংযেণ (সৃজদনয ৪থ ম
ফছয দত)

দ স্থায়ীকযণ

ভফদ্যভান ভফভধ/ভফধান অনুযদণ জনপ্রান
ভন্ত্রণারয় ও অথ ম ভফবাদগয ম্মভত গ্রণ
কযায য যকাভয ভঞ্জুভয আদদ জাভয
কযা য়।

ভফদ্যভান ভফভধ/ভফধান অনুযদণ জনপ্রান
ভন্ত্রণারয় ও অথ ম ভফবাদগয ম্মভত গ্রণ
কযায য যকাভয ভঞ্জুভয আদদ জাভয
কযা য়।

০৫

ভন্ত্রণারবয়য আওতাধীন
দপ্তয/অতধদপ্তবযয ফাবজট
ফযাদ্দ/তফবাজন

দপ্তয/ংস্থায প্রস্তাফ াওয়ায য উমৄক্ত
কর্তকবক্ষয অনুবভাদনক্রবভ তফবাজন আবদ
জাতয কযা য়।

০৬

অথ ম ছাড়কযণ

ফাাংরাদদ রযরওদয়য যাজস্ব ফাদজদটয
আওতায় অনুন্নয়ন খাদত অথ ম ছাদড়য প্রস্তাফ
অথ ম ভফবাদগ রপ্রযণ কযা য় এফাং অথ ম
ভফবাগ দত ম্মভত াওয়ায য তা
ফাাংরাদদ রযরওদয়দক জাভনদয় রদওয়া য়।

০৭

জনফর/যঞ্জাভাতদ
টিওএন্ডইভুক্তকযণ

তফদম্যান তফতধ /তফধান অনুযবণ জনপ্রান
ভন্ত্রণারয় ও অথ ম ভফবাদগয ম্মভত গ্রণ
কযায য যকাভয ভঞ্জুভয আদদ জাভয
কযা য়।

১) দিয/ অভধদিদযয প্রস্তাফ
২) দ সৃজদনয যকাভয আদদ
৩) ০৩ ফছয দ াংযেদণয যকাভয
আদদ
৪) দ াংযেদণয জন্য জনপ্রান
ভন্ত্রণারদয়য ম্মভত
৫) দ াংযেদণয জন্য অথ ম ভফবাদগয
ম্মভত
১) দ স্থায়ীকযদণয জন্য জনপ্রান
ভন্ত্রণারদয়য ভনধ মাভযত পযদভ দিয/
অভধদিদযয প্রস্তাফ
২) দ সৃজদনয যকাভয আদদ
৩) দ সৃজন যফতী কর ফছদযয
দ াংযেদণয ভঞ্জুভয আদদ
(১) দপ্তয/অতধদপ্তবযয প্রস্তাফ
(২) ংতিষ্ট অথ মননভতক রকাদড
ফযাদ্দকৃত অদথ ময ভযভাণ
(৩) অথ ম ভফবাদগয অনুদভাদদনয কভ।
অথ ম ভফবাদগয ভনদদ মনা অনুাদয
িাভত কাগজত্র
(১) ব্যয় ভযকল্পনা
(২) ফাদজট ফাস্তফায়ন ম মাদরািনা
(৩) পূফ মফতী অথ ম ফছদযয অথ ম
ভফবাদগয অনুদভাদন াংক্রান্ত তথ্যাভদ
(১) দপ্তয/অতধদপ্তবযয প্রস্তাফ
(২) জনপ্রান ভন্ত্রণারবয়য ম্মতত
(৩)অথ ক তফবাবগয ম্মতত
(৪)অথ ক তফবাবগয ফাস্তফায়ন অনুতফবাগ
কর্তকক সফতন সস্কর তনধ কাযণ (জনফবরয
সক্ষবত্র)
(৫) প্রাতনক উন্নয়ন ংক্রা ন্ত তচফ
কতভটিয সুাতয।

[াতা-৪/১৪]

ভফনামূদল্য

০২ ভা
নাভঃ এ এভ ভপক
দভফঃ ভভনয়য কাযী ভিফ (প্রান-১ াখা)
রপানঃ +৮৮-০২-৪৭১২৪৩১৮
admin1@mor.gov.bd

ভফনামূদল্য

০৩ ভা
নাভঃ এ এভ ভপক
দভফঃ ভভনয়য কাযী ভিফ (প্রান-১ াখা)
রপানঃ +৮৮-০২-৪৭১২৪৩১৮
admin1@mor.gov.bd

ভফনামূদল্য

১৫ কভমভদফ

ভফনামূদল্য

১৫ কভমভদফ

ভফনামূদল্য

৩০ কভমভদফ

নাভঃ তযাজুছ ছাবরতকন
দভফঃ কাযী ভিফ (ফাদজট-১ াখা)
রপানঃ
budget1@mor.gov.bd
নাভঃ তযাজুছ ছাবরতকন
দভফঃ কাযী ভিফ (ফাদজট-১ াখা)
রপানঃ
budget1@mor.gov.bd

নাভঃ এ এভ ভপক
দভফঃ ভভনয়য কাযী ভিফ (প্রান-১ াখা)
রপানঃ +৮৮-০২-৪৭১২৪৩১৮
admin1@mor.gov.bd

ফাাংরাদদ রযরওদয়য ১ভ
রেভণয কভমকতমাদদয
টাইভদের/ভদরকন রগ্রড
প্রদান
ফাাংরাদদ রযরওদয়য ১ভ
রেভণয কযাডায কভমকতমাদদয
ফদভর/দায়ন

ভফবাগীয় দদান্নভত/ভনদয়াগ রফাড ম এয বায
সুাভযদয আদরাদক কর্তমে অনুদভাদদনয
য প্রজ্ঞান জাভয কযা য়।

ফাাংরাদদ রযরওদয় দত স্বয়াংম্পূণ ম
প্রস্তাফ প্রাভিয ভাধ্যদভ ।

ভফনামূদল্য

৬০ কাম মভদফ

ফাাংরাদদ রযরওদয়য ৫ভ রগ্রড ও তদুর্ধ্ম
ম মাদয়য কভমকতমাগদণয ফদভর/দায়দনয
প্রজ্ঞান জাভয।

ফাাংরাদদ রযরওদয় দত প্রস্তাফ প্রাভিয
ভাধ্যদভ

ভফনামূদল্য

৭ কভমভদফ

১০

ফাাংরাদদ রযরওদয় ও
রযরথ ভযদমন অভধদিদযয
৩য় ও ৪থ ম রেভণয কভমিাভয
ভনদয়াদগয ছাড়ত্র

ফাাংরাদদ রযরওদয় ও রযরথ ভযদমন
অভধদিদযয ৩য় ও ৪থ ম রেভণয কভমিাভয
ভনদয়াদগয জন্য ১০% দ াংযেণ কদয
ছাড়ত্র প্রদান কযা য়।

জনপ্রান ভন্ত্রণারয় কর্তমক ভনধ মাভযত
নীভতভারায আদরাদক ফাাংরাদদ
রযরওদয় ও রযরথ ভযদমন অভধদিয
দত সুভনভদ মষ্ট প্রস্তাফ াওয়ায ভাধ্যদভ।

ভফনামূদল্য

১৫ কভমভদফ

১১

ফাতল কক ক্রয় প্রস্তাফ অনুবভাদন

ভফনামূদল্য

১৫ কভমভদফ

১২

ব্যয় ভঞ্জুতয অনুবভাদন

দপ্তয/ংস্থায প্রস্তাফ াওয়ায য উমৄক্ত (১)
ততআয-২০০৮ অনুযবণ
কর্তকবক্ষয অনুবভাদন গ্রণ কযা য়।
ক্রয়কাযী দপ্তয/অতধদপ্তবযয প্রস্তাফ
(২) ংতিষ্ট দপ্তয/অতধদপ্তবযয টিওএন্ডই
(৩) ফাবজট ফযাবদ্দয তযভাণ
দপ্তয/ংস্থায প্রস্তাফ াওয়ায য উমৄক্ত (১) দপ্তয/অতধদপ্তবযয প্রস্তাফ
কর্তকবক্ষয অনুবভাদনক্রবভ যকাতয ভঞ্জুতয (২) ংতিষ্ট যঞ্জাভাতদ ক্রবয়য
আবদ জাতয কযা য়
প্রাতনক অনুবভাদন
(৩) অনুবভাতদত টিওএন্ডই-এয কত
(৪) ফাবজট ফযাবদ্দয তযভাণ
(৫) দযত্র মূোয়ন কতভটিয সুাতয
(প্রবমাজয সক্ষবত্র)
(৬) **(তাযকা) তচতিত খাবতয জন্য
অথ ক তফবাবগয ম্মতত
ংতিষ্ট দপ্তয/অতধদপ্তয বত প্রস্তাফ াওয়ায (১) মথামথ কর্তকবক্ষয প্রস্তাফ
য সভাটযমান, সনৌমান, কতিউটায ও (২) ভন্ত্রণারয় এফং আওতাধীন দপ্তবযয
অতপব ব্যফহৃত অন্যান্য মন্ত্রাতত অবকবজা মানফান
মন্ত্রাতত
অবকবজা
সঘালণাকযণ নীততভারা অনুমায়ী ব্যফস্থা সঘালণাকযণ নীততভারা অনুমায়ী
গ্রণ কযা য়।
তনধ কাতযত ছবক তথ্যাতদ (প্রাতপ্তস্থান:
সযরথ ভন্ত্রণারবয়য প্রান-১ াখা)
(৩) তফআযটিএয প্রততবফদন/সুাতয

ভফনামূদল্য

৩০ কভমভদফ

০৮

০৯

১৩

ভন্ত্রণারয় এফং আওতাধীন
দপ্তবযয মানফান /সনৌমান
কনবডভবনন সঘালণা

[াতা-৫/১৪]

নাভঃ এ এভ ভপক
দভফঃ ভভনয়য কাযী ভিফ (প্রান-৫ াখা)
রপানঃ +৮৮-০২-৪৭১২৪৩১৮
admin1@mor.gov.bd
নাভঃ এ এভ ভপক
দভফঃ ভভনয়য কাযী ভিফ (প্রান-১ াখা)
রপানঃ +৮৮-০২-৪৭১২৪৩১৮
admin1@mor.gov.bd
নাভঃ এ এভ ভপক
দভফঃ ভভনয়য কাযী ভিফ (প্রান-১ াখা)
রপানঃ +৮৮-০২-৪৭১২৪৩১৮
admin1@mor.gov.bd
নাভঃ পযাদ ভভঞা
দভফঃ কাযী ভিফ (প্রান-৪ াখা)
রপানঃ +৮৮-০২- ৯৫৮৯০০৭
admin4@mor.gov.bd

নাভঃ পযাদ ভভঞা
দভফঃ কাযী ভিফ (প্রান-৪ াখা)
রপানঃ +৮৮-০২-৯৫৮৯০০৭
admin4@mor.gov.bd

ভফনামূদল্য

৬০ কভমভদফ
নাভঃ এ এভ ভপক
দভফঃ ভভনয়য কাযী ভিফ (প্রান-১ াখা)
রপানঃ +৮৮-০২-৪৭১২৪৩১৮
admin1@mor.gov.bd

১৪

ভন্ত্রণারয় এফং আওতাধীন
দপ্তবযয ফাাফাতে/স্থানা
কনবডভবনন অনুবভাদন ও
তনরাবভ তফক্রবয়য অনুবভাদন

১৫
উন্নয়ন প্রকল্পমূদয অথ ম
ছাড়কযণ

১৬

ংতিষ্ট দপ্তয/অতধদপ্তয বত প্রস্তাফ াওয়ায (১) মথামথ কর্তকবক্ষয প্রস্তাফ
য ফাাফাতে/স্থানা তযতযক্ত সঘালণাকযণ (২)ফাাফাতে/স্থানা
তযতযক্ত
কতভটিয সুাতযক্রবভ কনবডভবনন সঘালণাকযণ কতভটিয বায কাম কত্র
অনুবভাদন ও তনরাবভ তফক্রবয়য অনুভতত
প্রদান কযা য়।
ভাতযচারক, ফাংরাবদ সযরওবয় বত
চাতদাত্র াওয়ায য উন্নয়ন প্রকবেয
অথ ক ছাবেয তনবদ কত কা অনুমায়ী নতথ
উস্থান এফং প্রবয়াজনীয় সক্ষবত্র অথ ক
ভন্ত্রণারয় ও তযকেনা তফবাগ এয
ম্মততত্র প্রাতপ্ত াববক্ষ তনষ্পতি কযা
য়।

ফাাংরাদদ রযরওদয়য উন্নয়ন
প্রকদল্পয আওতায় প্রকল্প
ভযিারক ভনদয়াগ,
ফদরী/দায়ন/ অব্যাভত

ভাতযচারক, ফাংরাবদ সযরওবয় বত
প্রস্তাফ াওয়ায য ভন্ত্রণারয় কর্তকক তনষ্পতি
কযা য়।

ফাাংরাদদ রযরওদয়য উন্নয়ন
প্রকদল্পয আওতায় জনফর
ভনদয়াগ, দ সৃজন

তফদ্যভান তফতধ /তফধান অনুযবণ জনপ্রান
ভন্ত্রণারয় ও অথ ক তফবাবগয ম্মতত গ্রণ
কযায য প্রস্তাতফত বদয সফতন সস্কর অথ ক
তফবাবগয ফাস্তফায়ন অনুতফবাগ বত মাচাই
কযা য়। প্রাতনক উন্নয়ন ংক্রান্ত তচফ
কতভটিয সুাতযবয তবতিবত যকাতয
ভঞ্জুতয আবদ জাযী কযা য়।

প্রকদল্পয দ াংযেণ

ফাবজট ফযাদ্দ এফং প্রকবেয সভয়াদকারীন
ভয় ম কন্ত তফদ্যভান তফতধ /তফধান অনুযবণ
দ ংযক্ষণ আবদ জাতয কযা য়।

১৭

১৮

১) ফাবজট ফযাবদ্দয কত,
২) প্রকে অনুবভাদন ত্র,
৩) প্রকে সভয়াদ, এপ এ এন্ড তও এয
ত্র,
৪) অথ ক ব্যয় তফফযণী ইতযাতদ ।

ভফনামূদল্য

৩০ কভমভদফ
নাভঃ এ এভ ভপক
দভফঃ ভভনয়য কাযী ভিফ (প্রান-১ াখা)
রপানঃ +৮৮-০২-৪৭১২৪৩১৮
admin1@mor.gov.bd

তফনামূবে

৩ কভমভদফ

নাভঃ সভাোঃ আরতাপ সাবন
দভফঃ উ ভিফ (উন্নয়ন-২ াখা)
রপানঃ +৮৮-০২-৪৭১২৪৩১৩
sasdev2@mor.gov.bd

৩ কভমভদফ

নাভঃ সভাোঃ আরতাপ সাবন
দভফঃ উ ভিফ (উন্নয়ন-২ াখা)
রপানঃ +৮৮-০২-৪৭১২৪৩১৩
sasdev2@mor.gov.bd

৫ কভমভদফ

নাভঃ সভাোঃ আরতাপ সাবন
দভফঃ উ ভিফ (উন্নয়ন-২ াখা)
রপানঃ +৮৮-০২-৪৭১২৪৩১৩
sasdev2@mor.gov.bd

৫ কভমভদফ

নাভঃ সভাোঃ আরতাপ সাসন
দভফঃ উ ভিফ (উন্নয়ন-২ াখা)
রপানঃ +৮৮-০২-৪৭১২৪৩১৩
sasdev2@mor.gov.bd

প্রাতপ্তস্থান: ফাংরাবদ সযরওবয়,
সযরবফন, ঢাকা।
১) সজযষ্ঠ্তায তাতরকা
২) সমাগ্যতায প্রভাণ ত্র।
তফনামূবে
প্রাতপ্তস্থান: ফাংরাবদ সযরওবয়,
সযরবফন, ঢাকা।
১) জনপ্রান ভন্ত্রণারবয়য তনধ কাতযত
পযবভ দপ্তয/অতধদপ্তবযয প্রস্তাফ।
২) অনুবভাতদত াংগঠতনক কাঠাবভায
কত।
৩) আতথ কক ংবিল
প্রাতপ্তস্থান: ফাংরাবদ সযরওবয়,
সযরবফন, ঢাকা।
১) অতধপ্তবযয প্রস্তাফ।
২) দ সৃজবনয যকাতয আবদ
প্রাতপ্তস্থান: ফাংরাবদ সযরওবয়,
সযরবফন, ঢাকা।

[াতা-৬/১৪]

তফনামূবে

তফনামূবে

১৯

২০

২১

২২

২৩

২৪

প্রকল্পমূদয জন্য জভভ
অভধগ্রণ ও অব্যফহৃত জভভ
ব্যফস্থানা ও প্রাভনক
কাম মক্রভ
ফাাংরাদদ রযরওদয়য
আওতায় বফদদভক ায়তায়
ফাস্তফাভয়তব্য
ভফভনদয়াগ/কাভযগভয ায়তা
প্রকদল্পয ভডভভ/টিভভ
অনুদভাদন
ফাাংরাদদ রযরওদয়য
আওতায় বফদদভক ায়তায়
ফাস্তফায়নাধীন প্রকদল্পয
প্রাভনক অনুদভাদন।

ভাতযচারক, ফাংরাবদ সযরওবয়য
প্রস্তাবফয সপ্রতক্ষবত অনুবভাদনবমাগ্য।

১) অনুবভাতদত তডততবত ভূতভ ও
ফাবজট ফযাবদ্দয ংস্থান
প্রাতপ্তস্থানোঃ ফাংরাবদ সযরওবয়, সযর
বফন, ঢাকা।

মািাই কভভটিদত উস্থান, জনফর ভফলদয়
অথ ম ভফবাদগয সুাভয গ্রণ,
ভডভভ/টিভভ ভযকল্পনা কভভদন রপ্রযণ।

ভযকল্পনা কভভদনয ভযত্র অনুমায়ী
ভনধ মাভযত পযদভদট ভডভভ/টিভভ।
প্রাভিস্থানঃ ভযকল্পনা ভন্ত্রণারদয়য
ওদয়ফ াইট/ এনইভ-একদনক
অভধাখা, ভযকল্পনা ভন্ত্রণারয়।

একদনক অথফা ভাননীয় ভযকল্পনা ভন্ত্রী
কর্তমক অনুদভাভদত প্রকদল্পয
ভডভভ/আযভডভভ/টিভভ/আযটিভভ
প্রাভিয য ভন্ত্রণারদয়য প্রাভনক আদদ
জাভয।
ক) ফাংরাবদ সযরওবয়য প্রস্তাবফয
সযরথ ভন্ত্রণারবয়য
সপ্রতক্ষবত;
আওতাধীন সেন ও সতুয
খ) যকাবযয অনুবভাদন গ্রণ াববক্ষ
নাভকযণ ও পুনোঃনাভকযণ
তদ্ধান্ত;
অনুবভাদন।
গ) ংতিষ্টবদয বত্রয ভাধ্যবভ অফতত কযা;
সযরথ ভন্ত্রণারবয়য
ক) ভাতযচারক, ফাংরাবদ সযরওবয়য
আওতাধীন অতধদপ্তয /ংস্থা'য প্রস্তাবফয সপ্রতক্ষবত;
প্রকে তবতিক উন্নয়ন ফযাদ্দ
খ) তযকেনা কতভবনয ম্মতত গ্রণ;
উবমাজন/পুনোঃউবমাজন/ং গ) বত্রয ভাধ্যবভ ংতিষ্ট দপ্তযবক অফতত
সাধন।
কযা;
ক) ফাংরাবদ সযরওবয়য প্রস্তাবফয
সপ্রতক্ষবত;
সযরথ ভন্ত্র
ণারবয়য
খ) অবযন্তযীণ মাচাই কতভটিয বায
আওতাধীন তজওতফ অথ কায়বন
অনুবভাদন াববক্ষ তযকেনা কতভবন
নতুন উন্নয়ন প্রকে/ংবাতধত
প্রস্তাফ সপ্রযণ;
প্রকে অনুবভাদন।
গ) অনুতরতয ভাধ্যবভ ংতিষ্ট দপ্তযবক
অফতত কযা;

ভযকল্পনা কভভন ও একদনক
অভধাখা রথদক প্রাি অনুদভাদন ত্র ও
ভডভভ/আযভডভভ/টিভভ/আযটিভ
ভ
ক) আবফদন প্রস্তাফ;
খ) সম নাবভ নাভকযণ কযা বফ তায
পূণ কাঙ্গ বৃিান্ত;
গ) ভাতযচারক,
ফাংরাবদ
সযরওবয় কর্তকক সুাতয;
ক)উবমাজন/পুনোঃউবমাজন/ংবাধ
ন প্রস্তাফ;
খ) তনধ কাতযত ছক সভাতাবফক তথ্যাফরী;

ক) প্রস্তাতফত প্রকে দতরর;

[াতা-৭/১৪]

তফনামূবে

ভফনামূদল্য

ভফনামূদল্য

তফনামূবে

তফনামূবে

তফনামূবে

৫ কভমভদফ

নাভঃ সভাোঃ আরতাপ সাবন
দভফঃ উ ভিফ (উন্নয়ন-২ াখা)
রপানঃ +৮৮-০২-৪৭১২৪৩১৩
sasdev2@mor.gov.bd

৭ কভমভদফ

নাভঃ সভাোঃ আতাউয যভান খান
দভফঃ উ প্রধান(িরভত দাভয়ত্ব)
(ভযকল্পনা-১ াখা)
রপানঃ ৯৫৮৯০০৬
pln1@mor.gov.bd

৩ কভমভদফ

নাভঃ সভাোঃ আতাউয যভান খান
দভফঃ উ প্রধান(িরভত দাভয়ত্ব)
(ভযকল্পনা-১ াখা)
রপানঃ ৯৫৮৯০০৬
pln1@mor.gov.bd

৩০ কাম কতদফ

নাভঃ এ এভ ভপক
দভফঃ ভভনয়য কাযী ভিফ (প্রান-১ াখা)
রপানঃ +৮৮-০২-৪৭১২৪৩১৮
admin1@mor.gov.bd

৩০ কাম কতদফ

নাভঃ সভাোঃ আতাউয যভান খান
দভফঃ উ প্রধান(িরভত দাভয়ত্ব)
(ভযকল্পনা-১ াখা)
রপানঃ ৯৫৮৯০০৬
pln1@mor.gov.bd

৩০ কাম কতদফ

নাভঃ তফবফক যকায
দভফঃ কাযী প্রধান (ভযকল্পনা-২ াখা)
রপানঃ ৯৫৮৯০০৬
pln1@mor.gov.bd

২৫

২৬

২৭

২৮

২৯

ক) ভাতযচারক, ফাংরাবদ সযরওবয়য
বফবদতক ায়তাপুষ্ট উন্নয়ন
প্রস্তাবফয সপ্রতক্ষবত;
প্রকবেয সভয়াদ /ঋণচুতক্তয
খ) অনুতরতয ভাধ্যবভ ংতিষ্ট দপ্তযবক
সভয়াদ বৃতদ্ধ প্রস্তাফ অনুবভাদন।
অফতত কযা;

ক) তডতত/আযতডতত;
খ) অথ ক ছাো ও ব্যয় ংক্রান্ত ংরগ্নী
৪ ও ৫;

সযরথ ভন্ত্রণারবয়য
আওতাধীন বফবদতক
াায্যপুষ্ট ও তবাগ
যকাতয অথ কায়বন (তজওতফ)
গৃীত প্রকেমূবয মানফান ,
মন্ত্রাতত, যঞ্জাভ ইতযাতদ
ক্রবয়য প্রাতনক অনুবভাদন।

ক) ভাতযচারক, ফাংরাবদ সযরওবয়য
প্রস্তাবফয সপ্রতক্ষবত উন্নয়ন প্রকে ফাস্তফায়বনয
জন্য ক্ষভতা অকণ ংক্রান্ত তযত্র -২০১৫
সভাতাবফক তনষ্পতি কযা;
খ) প্রবমাজযবক্ষবত্র অথ ক তফবা সগয ম্মতত
গ্রণপূফ কক তনষ্পতি কযা;
গ) বত্রয ভাধ্যবভ ংতিষ্টবদযবক অফতত
কযা;

ক) অথ ক তফবাবগয ছক অনুমায়ী
তথ্যাফরী ও তফফযণী;
খ) তডতত/আযতডতত অনুমায়ী
ফযাদ্দ;

সযরথ ভন্ত্রণারবয়য তফতবন্ন
নতুন সেবনয বাো তনধ কাযবণয
প্রস্তাফ অনুবভাদন।

ক) ভাতযচারক, ফাংরাবদ সযরওবয়য
প্রস্তাবফয সপ্রতক্ষবত
খ) বত্রয ভাধ্যবভ অফতত কযা;

ক) সেবনয বাো তনধ কাযণ ংক্রান্ত
প্রস্তাফ;

সদবয অবযন্তবয এফং তফবদব
স্বে সভয়াদী প্রতক্ষণ , বা
ওয়াকক, সতভনায ও
তবিাতজয়াভ ইতযাতদ প্রাথী
ভবনানয়ন।
সযরথ ভন্ত্রণারবয়য
আওতাধীন অতধদপ্তয /ংস্থায
তনম্নফতণ কত অতডট
ংক্রান্ত
তফলয় প্রতক্রয়াকযণ;
ক) অতগ্রভ অতডট আতিয
ব্রডীট জফাফ
খ) তত্র-ক্ষীয় অতডট কতভটিয
সুাতয
গ) তএ কতভটিয জন্য খো
জফাফ

ক) ংতিষ্ট প্রততষ্ঠান /ংস্থা'য প্রস্তাবফয
সপ্রতক্ষবত ভবনানয়ন প্রদান কযা;
খ) যকাতয আবদবয (তজও) ভাধ্যবভ (এ প্রস্তাফ
ভন্ত্রণারবয়য ওবয় ফ াইবট প্রকা
)
ংতিষ্টবদয অফতত কযা;
ভাতযচারক,
ফাংরাবদ সযরওবয়য
জফাবফয সপ্রতক্ষবত মাচাই ফাছাই পূফ কক
ক) ব্রডীট জফাফ অতডট অতধদপ্তয/ পাাড এ
সপ্রযণ;
খ) তত্র-ক্ষীয় অতডট কতভটিয সুাতয অতডট
অতধদপ্তয/তএ কতভটিবত তনষ্পতিয রবক্ষয
সপ্রযণ;
গ) তএ কতভটিয চাতদায সপ্রতক্ষবত ংতিষ্ট
অতধদপ্তয/ংস্থা বত জফাফ ংগ্রপূফ কক তএ
কতভটিবত সপ্রযণ;

ক) ব্রডীট জফাফ /তত্র-ক্ষীয় অতডট
কতভটিয বায কাম কতফফযণী
/তএ
কতভটিয জন্য খো জফাফ;
খ) চাতদা সভাতাবফক অন্যান্য
কাগজত্র;

[াতা-৮/১৪]

তফনামূবে

৩০ কাম কতদফ

নাভঃ সভাোঃ আতাউয যভান খান
দভফঃ উ প্রধান(িরভত দাভয়ত্ব)
(ভযকল্পনা-১ াখা)
রপানঃ ৯৫৮৯০০৬
pln1@mor.gov.bd

তফনামূবে

ক) এ তফবাগ
কর্তকক তনষ্পতিয
সক্ষবত্র ৭ কাম কতদফ
খ) অথ ক তফবাবগয
ম্মতত গ্রবণ য
সক্ষবত্র
১৫
কাম কতদফ

নাভঃ সভাোঃ আরতাপ সাবন
দভফঃ উ ভিফ (উন্নয়ন-২ াখা)
রপানঃ +৮৮-০২-৪৭১২৪৩১৩
sasdev2@mor.gov.bd

তফনামূবে

১০ কাম কতদফ

নাভঃ এ এভ ভপক
দভফঃ ভভনয়য কাযী ভিফ (প্রান-১ াখা)
রপানঃ +৮৮-০২-৪৭১২৪৩১৮
admin1@mor.gov.bd

তফনামূবে

তনধ কাতযত ভবয়য
ভবধ্য

নাভঃ মুাম্মদ আব্দু ারাভ
দভফঃ ভভনয়য কাযী ভিফ (প্রান-২ াখা)
রপানঃ+৮৮-০২-৯৫৭৩২২৮
admin2@mor.gov.bd

তফনামূবে

ক)
ব্রডীট
জফাবফয সক্ষবত্র ৫
কাম কতদফ
খ)
তত্র-ক্ষীয়
অতডট কতভটিয
বায
কাম কতফফযণীয
সক্ষবত্র ৫ কাম কতদফ
গ) তএ কতভটিবত
জফাফ সপ্রযবণয
সক্ষবত্র
১০
কাম কতদফ

নাভঃ বয়দ আান াতফফ
দভফঃ কাযী ভিফ (অভডট-১ াখা)
রপানঃ
audit1@mor.gov.bd

২.৩ অবযন্তযীণ রফা :
ক্রভভক

রফায নাভ

রফা প্রদান দ্ধভত

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাভিস্থান

(১)
০১

(২)

(৩)
আদফদন াওয়ায য
ভনধ মাভযত ছুটি ভফভধভারা,
১৯৫৯ অনুমায়ী উযুি
কর্তমদেয (আভথ মক ও
প্রাভনক ক্ষভতা
অনুমায়ী) ভনস্পভি কদয
যকাভয আদদ জাভয
কযা য়।

(৪)
(১) াদা কাগদজ আদফদনত্র
(২) ভনধ মাভযত পযদভ (ফাাংরাদদ পযভ নম্বয-২৩৯৫) প্রধান
ভাফ যেণ কভমকতমা কর্তমক প্রদি ছুটি প্রাপ্যতায প্রভতদফদন
(রগদজদটড কভমকতমাদদয সক্ষরত্র), প্রাভিস্থান: ভাফ যেণ
কভমকতমায কাম মারয়, রযরবফন, ঢাকা।
(৩) ভাফ যেণ কভমকতমা, রযরথ ভন্ত্রণারয় কর্তমক প্রদি
ছুটি প্রাপ্যতায প্রতযয়নত্র (নন রগদজদটড
কভমিাভযদদযদেদত্র), প্রাভিস্থান: ভাফ যেণ কভমকতমায
কাম মারয়, রযরথ ভন্ত্রণারয়, রযরবফন, ঢাকা।
(১)াদা কাগদজ আদফদনত্র
(২)ভনধ মাভযত পযদভ (ফাাংরাদদ পযভ নম্বয-২৩৯৫) প্রধান
ভাফ যেণ কভমকতমা কর্তমক প্রদি ছুটি প্রাপ্যতায প্রভতদফদন
(রগদজদটড কভমকতমাদদযদেদত্র), প্রাভিস্থান: ভাফ যেণ
কভমকতমায কাম মারয়।
(৩) ভাফ যেণ কভমকতমা, রযরথ ভন্ত্রণারয় কর্তমক প্রদি
ছুটি প্রাপ্যতায প্রতযয়নত্র (নন রগদজদটড
কভমিাভযদদযদেদত্র), প্রাভিস্থান: ভাফ যেণ কভমকতমায
কাম মারয়, রযরথ ভন্ত্রণারয়, রযরবফন, ঢাকা।
(৪) ব্যভিগত কাযদণ যকায/স্বায়ত্বাভত াংস্থায
কভমকতমাদদয ভফদদ ভ্রভদণয আদফদনত্র (প্রাভিস্থান:
প্রান-১ াখা, রযরথ ভন্ত্রণারয়, রযরবফন, ঢাকা)

০২

অভজমত ছুটি

অভজমত ছুটি
(ফতোঃফাাংরাদদ)

আদফদন াওয়ায য
(ক) ভনধ মাভযত ছুটি
ভফভধভারা, ১৯৫৯
অনুমায়ী ভনষ্পভি কদয
যকাভয আদদ জাভয
কযা য়।
(খ) যকায কর্তমক
ভদয় ভদয় জাভযকৃত
ভফদদ ভ্রভদণয অনুভভত
ও আনুলতঙ্গক ভনদদ মনা
অনুযণীয়।

[াতা-৯/১৪]

রফামূল্য
এফাং
ভযদাধ
দ্ধভত
(৫)

ভফনামূদল্য

ভফনামূদল্য

রফা প্রদাদনয ভয়ীভা

দাভয়ত্বপ্রাি কভমকতমা
(নাভ, দভফ, রপান ও ইবভইর)

(৬)
(ক) ৫ কাম মভদফ
(নন-রগদজদটড কভমিাভযদদয
রেদত্র);
(খ) ৭ কাম মভদফ
(রগদজদটড কভমকতমাদদয
রেদত্র)

(৭)

(ক) ৫ কাম মভদফ
(নন-রগদজদটড কভমিাভযদদয
রেদত্র)
(খ) ৭ কাম মভদ মফ
(রগদজদটড কভমকতমাদদয
রেদত্র)

নাভঃ এ এভ ভপক
দভফঃ ভভনয়য কাযী ভিফ (প্রান-১ াখা)
রপানঃ +৮৮-০২-৪৭১২৪৩১৮
admin1@mor.gov.bd

নাভঃ মুাম্মদ আব্দু ারাভ
দভফঃ ভভনয়য কাযী ভিফ (প্রান-২ াখা)
রপানঃ +৮৮-০২-৯৫৭৩২২৮
admin2@mor.gov.bd

০৩

০৪

০৫

০৬

োভন্ত ভফদনাদন ছুটি

াধাযণ বভফষ্য তভফর
দত অভগ্রভ ভঞ্জুভয

ভদরকন
রগ্রড/টাইভদের ভঞ্জুভয

িাকভয স্থায়ীকযণ

(১) াদা কাগদজ আদফদনত্র
(২) ভনধ মাভযত পযদভ (ফাাংরাদদ পযভ নম্বয-২৩৯৫) প্রধান
ভাফ যেণ কভমকতমা কর্তমক প্রদি ছুটি প্রাপ্যতায প্রভতদফদন
(রগদজদটড কভমকতমাদদযদেদত্র), প্রাভিস্থান: ভাফ যেণ
ভফনামুদল্য
কভমকতমায কাম মারয়, রযরথ ভন্ত্রণারয়, রযরবফন, ঢাকা।
(৩) ভাফ যেণ কভমকতমা, রযরথ ভন্ত্রণারয় কর্তমক প্রদি
ছুটি প্রাপ্যতায প্রতযয়নত্র (নন-রগদজদটড কভমিাভযদদযদেদত্র)
(১) ভনধ মাভযত পযদভ আদফদন (ফাাংরাদদ পযভ নম্বয২৬৩৯, রগদজদটড/নন-রগদজদটড) প্রাভিস্থান: ভাফ যেণ
কভমকতমায কাম মারয়, রযরথ ভন্ত্রণারয়
(২) াধাযণ বভফষ্য তভফদর ফ মদল জভাকৃত অদথ ময
ভাফ ভফফযণী (প্রধান ভাফ যেণ কভমকতমা কর্তমক প্রদি)
ভফনামূদল্য
(মূর কভ, ভঞ্জুভয আদদ জাভযয য রপযতদমাগ্য)

(ক) ৫ কাম মভদফ
(নন-রগদজদটড কভমিাভযদদয
রেদত্র)
(খ) ৭ কাম মভদফ (রগদজদটড
কভমকতমাদদয রেদত্র)

আদফদন াওয়ায য
যকায ভনধ মাভযত
কভভটিয বায়
উস্থান কযা য়।
কভভটিয সুাভযদয
ভবভিদত উযুি
কর্তমদেয
অনুদভাদনক্রদভ ভঞ্জুভয
আদদ জাভয কযা য়।

(১) াদা কাগদজ আদফদনত্র
(২) ারনাগাদ ফাভল মক রগানীয় প্রভতদফদন ( ২য় রেভণয
কভমকতমাদদয
ভদরকন রগ্রড ভঞ্জুভযয রেদত্র ৪
ফছদযয এভআয এফাং ২য়/৩য় রেভণয
কভমকতমা/কভমিাভযদদয রেদত্র টাইভদের ৮/১২/১৫ ফছদযয
এভআয)

(ক) ১০ কাম মভদফ
(নন-রগদজদটড কভমিাভযদদয
রেদত্র)
(খ) ১০ কাম মভদফ (ভিতীয়
রেভণয রগদজদটড
কভমকতমাদদয রেদত্র)

আদফদন াওয়ায য
াংভেষ্ট ভনদয়াগ
ভফভধভারা অনুমায়ী
উযুি কর্তমদেয
অনুদভাদনক্রদভ যকাভয
আদদ জাভয কযা য়।

(১) াদা কাগদজ আদফদনত্র
(২)ারনাগাদ ফাভল মক রগানীয় প্রভতদফদন (দদান্নভতয
রেদত্র ০১ ফছয এফাং যাভয ভনদয়াদগয রেদত্র ০২ ফছদযয
এভআয)

আদফদন াওয়ায য
োভন্ত ভফদনাদন বাতা
ভফভধভারা, ১৯৭৯
অনুমায়ী ভনস্পভি কদয
যকাভয আদদ জাভয
কযা য়।
আদফদন াওয়ায য
াধাযণ বভফষ্য তভফর
ভফভধভারা ১৯৭৯
অনুমায়ী উযুি
কর্তমদেয (আভথ মক ও
প্রাভনক ক্ষভতা
অনুমায়ী)যকাভয
আদদ জাভয কযা য়।

[াতা-১০/১৪]

ভফনামূদল্য

ভফনামূদল্য

(ক) ৫ কাম মভদফ
(নন-রগদজদটড কভমিাভযদদয
রেদত্র)
(খ) ৫ কাম মভদফ
(রগদজদটড কভমকতমাদদয
রেদত্র)

নাভঃ এ এভ ভপক
দভফঃ ভভনয়য কাযী ভিফ (প্রান-১ াখা)
রপানঃ +৮৮-০২-৪৭১২৪৩১৮
admin1@mor.gov.bd

নাভঃ এ এভ ভপক
দভফঃ ভভনয়য কাযী ভিফ (প্রান-১ াখা)
রপানঃ +৮৮-০২-৪৭১২৪৩১৮
admin1@mor.gov.bd

নাভঃ এ এভ ভপক
দভফঃ ভভনয়য কাযী ভিফ (প্রান-৫ াখা)
রপানঃ +৮৮-০২-৪৭১২৪৩১৮
admin1@mor.gov.bd

(ক) ৫ কাম মভদফ
(নন-রগদজদটড কভমিাভযদদয
নাভঃ এ এভ ভপক
রেদত্র)
দভফঃ ভভনয়য কাযী ভিফ (প্রান-১ াখা)
(খ) ৭ কাম মভদফ (ভিতীয়
রপানঃ +৮৮-০২-৪৭১২৪৩১৮
রেভণয রগদজদটড
admin1@mor.gov.bd
কভমকতমাদদয রেদত্র) কাম মভদফ

০৭

০৮

০৯

১০

১১

আফাভক ও দািভযক
রটভরদপান াংদমাগ ব্যফস্থা
রযরথ ভন্ত্রণারয় এফাং
আওতাধীন
দিয/অভধদিদযয
কভমকতমা/কভমিাভযদদয
গৃভনভমাণ ঋণ
রযরথ ভন্ত্রণারয় এফাং
আওতাধীন
দিয/অভধদিদযয
কভমকতমা/কভমিাভযদদয
রভাটযমান ক্রয় অভগ্রভ
রযরথ ভন্ত্রণারয় এফাং
আওতাধীন
দিয/অভধদিদযয
কভমকতমা/কভমিাভযদদয
কভম্পউটায ক্রয় অভগ্রভ
রযরথ ভন্ত্রণারয় এফাং
আওতাধীন
দিয/অভধদিদযয
রকাটাভূি
কভমকতমা/কভমিাভযদদয
অনুকূদর যকাভয ফাা
ফযাদ্দ

ভভিত যকাভয
রটভরদপান নীভতভারা২০০৪ অনুমায়ী ব্যফস্থা
গ্রণ কযা য়।
প্রচতরত তফতধ-তফধান
অনুযণ পূফ কক
গৃভনভমাণ ঋণ ভঞ্জুভয
আদদ জাভয কযা য়।
প্রচাতরত তফতধ-তফধান
অনুযণ পূফ কক
রভাটযমান ক্রয় অভগ্রভ
ভঞ্জুভয আদদ জাভয
কযা য়।
প্রচাতরত তফতধ-তফধান
অনুযণ পূফ কক
কভম্পউটায ক্রয় অভগ্রভ
ভঞ্জুভয আদদ জাভয
কযা য়।
যকাভয ফাা ফযাদ্দ
নীভতভারা ১৯৮২
অনুমায়ী আদফদদনয
সপ্রতক্ষবত ফযাদ্দত্র ইসুয
কযা য়।

১) ভভিত যকাভয রটভরদপান নীভতভারা-২০০৪ এয
ভনধ মাভযত ছদক আদফদন।
১। াদা কাগদজ আদফদন
২। রম জভভদত গৃ ভনভমাণ/রভযাভত কযা দফ র জভভয
দভরর/ফায়নাত্র
৩। ১৫০ টাকায নন জুভডভয়ার স্ট্যাদম্প অঙ্গীকাযনাভা
৪। মথামথ কর্তমদেয সুাভয
১। াদা কাগদজ আদফদন
২। আদফদনকাযীয ১৫০ টাকায নন-জুভডভয়ার স্ট্যাদম্প
অঙ্গীকাযনাভা।
৩। রভাটয াইদকর ভফক্রয়কাযীয অঙ্গীযনাভা।
১। াদা কাগদজ আদফদন
২। আদফদনকাযীয ১৫০ টাকায নন-জুভডভয়ার স্ট্যাদম্প
অঙ্গীকাযনাভা।
১। যকাভয ফাা ফযাদ্দ নীভতভারা ১৯৮২ অনুমায়ী
ভনধ মাভযত পযদভ আদফদন।
২। মূর রফতদনয প্রতযয়ন ত্র
(প্রাভি স্থানঃ স্ব স্ব দিদযয ভাফ াখা)

[াতা-১১/১৪]

ভফনামূদল্য

ভফনামূদল্য

ভফনামূদল্য

ভফনামূদল্য

ভফনামূদল্য

১৫ কাম মভদফ

নাভঃ পযাদ ভভঞা
দভফঃ কাযী ভিফ (প্রান-৪ াখা)
রপানঃ +৮৮-০২-৯৫৮৯০০৭
admin4@mor.gov.bd

১৫ কাম মভদফ

নাভঃ এ এভ ভপক
দভফঃ ভভনয়য কাযী ভিফ (প্রান-১ াখা)
রপানঃ +৮৮-০২-৪৭১২৪৩১৮
admin1@mor.gov.bd

১৫ কাম মভদফ

নাভঃ এ এভ ভপক
দভফঃ ভভনয়য কাযী ভিফ (প্রান-১ াখা)
রপানঃ +৮৮-০২-৪৭১২৪৩১৮
admin1@mor.gov.bd

৩০ কাম মভদফ

নাভঃ পযাদ ভভঞা
দভফঃ কাযী ভিফ (প্রান-৪ াখা)
রপানঃ +৮৮-০২-৯৫৮৯০০৭
admin4@mor.gov.bd

৩০ কাম মভদফ

নাভঃ এ এভ ভপক
দভফঃ ভভনয়য কাযী ভিফ (প্রান-১ াখা)
রপানঃ +৮৮-০২-৪৭১২৪৩১৮
admin1@mor.gov.bd

১২

১৩

১৪

রনন ও ভআযএর

ফাাংরাদদ রযরওদয়য
১ভ রেভণয
কভমকতমাগদণয
ভআযএর ও রনদনয
প্রস্তাফ াওয়ায য
কর্তমদেয অনুদভাদদনয
য প্রজ্ঞান/ যকাভয
আদদ জাভয কযা য়।
অফমুভি ও অবযন্তযীণ
রযরথ ভন্ত্রণারদয়য
ফদভর/ দায়ন
কভমকতমাগদণয
আদফদদনয রপ্রভেদত
অফমুভি আদদ প্রদান
কযা য়। প্রাভনক
প্রদয়াজদন অবযন্তযীণ
ফদভর/দায়ন আদদ
জাভয কযা য়।
ক) সযরথ ভন্ত্রণারবয়য
প্রস্তাবফয
সপ্রতক্ষবত
মাচাই-ফাছাইপূফ কক
সযরথ
ভন্ত্রণারবয়য
জনপ্রান ভন্ত্রণারবয়
তিতীয়, র্ততীয় ও চতুথ ক
সপ্রযণ;
সশ্রণীয
খ) অনুতরতয ভাধ্যবভ
কভককতকা/কভকচাযীবদয
আবফদনকাযীবক
চাকুযীযত
অফস্থায়
অফতত কযা;
মৃতুযফযণ কযবর আতথ কক
অনুদাবনয
প্রস্তাফ
প্রতক্রয়াকযণ।

ফাাংরাদদ রযরওদয় দত ভনধ মাভযত পযদভ আদফদন ও
আনুলভঙ্গক কাগজত্র প্রস্তাফ াওয়ায য অভডট
অভধদিয দত অভডট আভি াংক্রান্ত ছাড়ত্র াওয়া রগদর

ভফনামূদল্য

(১) াদা কাগদজ কভমকতমাগদণয আদফদন
(২) প্রাভনক প্রদয়াজদন িাভত কাগজত্র

ভফনামূদল্য

১০ কাম মভদফ
নাভঃ এ এভ ভপক
দভফঃ ভভনয়য কাযী ভিফ (প্রান-১ াখা)
রপানঃ +৮৮-০২-৪৭১২৪৩১৮
admin1@mor.gov.bd
৩ কভমভদফ
নাভঃ এ এভ ভপক
দভফঃ ভভনয়য কাযী ভিফ (প্রান-১ াখা)
রপানঃ +৮৮-০২-৪৭১২৪৩১৮
admin1@mor.gov.bd

ক) আবফদনত্র;
খ) মৃতুয নদত্র;

তফনামূবে

[াতা-১২/১৪]

৩০ কাম কতদফ

নাভঃ এ এভ ভপক
দভফঃ ভভনয়য কাযী ভিফ (প্রান-১ াখা)
রপানঃ +৮৮-০২-৪৭১২৪৩১৮
admin1@mor.gov.bd

২.৪ আওতাধীন অভধদিয/াংস্থা/অন্যান্য প্রভতষ্ঠান কর্তমক প্রদি রফা
২.৪.১
২.৪.২

ফাংরাবদ সযরওবয়
যকাতয সযরথ তযদকন অতধদপ্তয

৩. আনায কাদছ আভাদদয প্রতযাা

ক্রভভক

প্রভতশ্রুত/কাভিত রফা প্রাভিয রদেয কযণীয়

১

স্বয়াংম্পূণ ম আদফদন জভা প্রদান

২

মথামথ প্রভক্রয়ায় প্রদয়াজনীয় ভপ ভযদাধ কযা

৩

াোদতয জন্য ভনধ মাভযত ভদয়য পূদফ মই উভস্থত থাকা

[াতা-১৩/১৪]

৪. অভবদমাগ প্রভতকায ব্যফস্থানা (GRS)
রফা প্রাভিদত অন্তুষ্ট দর দাভয়ত্বপ্রাি কভমকতমায দঙ্গ রমাগাদমাগ করুন। তায কাছ রথদক ভাধান াওয়া না রগদর ভনদনাি দ্ধভতদত রমাগাদমাগ কদয আনায ভস্যা অফভত করুন।
ক্রভভক

কখন রমাগাদমাগ কযদফন

কায দঙ্গ রমাগাদমাগ কযদফন

১

দাভয়ত্বপ্রাি কভমকতমা ভাধান ভদদত না
াযদর

অভবদমাগ ভনষ্পভি কভমকতমা (অভনক)

২

অভবদমাগ ভনষ্পভি কভমকতমা ভনভদ মষ্ট ভদয়
ভাধান ভদদত না াযদর

আভর কভমকতমা

৩

আভর কভমকতমা ভনভদ মষ্ট ভদয় ভাধান
ভদদত না াযদর

ভভন্ত্রভযলদ ভফবাদগয অভবদমাগ
ব্যফস্থানা রর

রমাগাদমাদগয ঠিকানা
নাভ ও দভফ: সভাোঃ আফদুয যউপ
যুগ্মভিফ (প্রান)
রপানঃ +৮৮-০২-9567297
ইদভইর: jsadmin@mor.gov.bd
ওদয়ফ: www.mor.gov.bd
নাভ ও দভফ: গুরনায নাজমুন নাায
অতততযক্ত তচফ (প্রান)
রপান:+৮৮-০২-9584177
ইদভইর: addlsecyadmin@mor.gov.bd
ওদয়ফ: www.mor.gov.bd
অভবদমাগ গ্রণ রকন্দ্র
৫ নম্বয রগইট, ফাাংরাদদ ভিফারয়, ঢাকা
ওদয়ফ: www.grs.gov.bd

[াতা-১৪/১৪]

ভনষ্পভিয
ভয়ীভা

৩০ কাম মভদফ

৩০ কাম মভদফ

৯০ কাম মভদফ

