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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

প্রাথমভক ও গণমক্ষা ভন্ত্রণারয় 

www.mopme.gov.bd 

 

সফা প্রদান প্রমতশ্রুমত (Citizen’s Charter) 

 

১. মবন ও মভন  

মবন: 

ফায জন্য ভানম্মত প্রাথমভক ও সভৌমরক মক্ষা 

 

মভন: 

প্রাথমভক মক্ষায সুদমাগ ম্প্রাযণ ও গুনগতভান উন্নয়দনয ভাধ্যদভ ফায জন্য প্রাথমভক ও সভৌমরক মক্ষা মনমিতকযণ 

২. প্রমতশ্রুত সফামূ 

২.১) নাগমযক সফা:-  

ক্র. 

নাং 
সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধমত 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রামিস্থান 

সফায মূল্য এফাং  

মযদাধ দ্ধমত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাময়ত্বপ্রাি কভ মকতমা 

(নাভ, দমফ, সপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ 
ফাাংরাদদী মশুদদয মফদদদ সরখাড়ায 

জন্য এনওম প্রদান।  

আদফদন প্রামিয য মাচাই অদে মথামথ 

কর্তমদক্ষয অনুদভাদদনয ভাধ্যদভ অমপ 

আদদ জাযীকযণ।  

১। আদফদনত্র 

২। জন্ মনফন্ধন 

নদত্র 

৩। ফ মদল অধ্যয়নযত 

মক্ষা প্রমতষ্ঠান প্রধান 

কর্তমক প্রদত্ত প্রতযয়ন 

ত্র।  

মফনামূদল্য ১৫ কাম মমদফ 

জনাফ ভদনায়াযা ইযাত 

উ মচফ (মফদ্যারয়-২) 

সপান: ৯৫৭৭২৫৫  

ই-সভইরঃ 

sassch2@mopme.gov.bd 
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২.২) প্রামতষ্ঠামনক সফা: 

ক্রমভক 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র ও প্রামিস্থান 

 

সফায মূল্য এফাং 

মযদাধ দ্ধমত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাময়ত্বপ্রাি কভ মকতমা (দমফ, সপান নম্বয ও 

ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ উন্নয়ন প্রকদেয কভ মকতমাদদয যাজস্ব 

খাদত দায়ন 

াংমিষ্ট দিয দত 

প্রস্তাফ প্রামিয য 

মাচাই অদে মথামথ 

কর্তমদক্ষয 

অনুদভাদদনয ভাধ্যদভ 

আদদ জাযীকযণ। 

১। াংমিষ্ট দিয/াংস্থা প্রধান কর্তমক 

সুাময প্রস্তাফ  

২। জনপ্রান ও অথ ম ভন্ত্রণারয় কর্তমক 

জামযকৃত যাজস্বখাদত 

স্থানােয/আত্মীকযদণয আদদদয কম 

 

মফনামূদল্য ০৭ কাম মমদফ জনাফ নামযন জাান 

উমচফ (প্রা-১) 

সপানঃ ৯৫৭১৮০১ 
ইদভইরঃ sasad1@mopme.gov.bd 

২ 

ভন্ত্রণারদয়য অমধনস্থ দিযমূদয 

যাজস্বখাদত দ সৃমষ্ট 

াংমিষ্ট দিয দত 

প্রস্তাফ প্রামিয য 

মাচাই অদে জনপ্রান 

ও অথ ম ভন্ত্রণারদয়য 

অনুদভাদদনয য  দ 

সৃমষ্টয আদদ জাযী। 

১।  দিয/াংস্থা প্রধাদনয প্রস্তাফ 

(জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য সচকমরস্ট 

অনুমায়ী) 

প্রামিয স্থানঃ জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য 

ওদয়ফাইট 

মফনামূদল্য ৩ ভা  

 

 

 

 

 

 

 

জনাফ সগাার চন্দ্র দা 

উমচফ (প্রা-২)  
সপানঃ +৮৮০-২-৯৫১৪০৯১ 

ইদভইরঃ dsad2@mopme.gov.bd 

 

৩ 

ভন্ত্রণারদয়য অমধনস্থ দিযমূদয 

যাজস্বখাদত দ  াংযক্ষণ  

াংমিষ্ট দিয দত 

প্রস্তাফ প্রামিয য 

মাচাই অদে জনপ্রান 

ও অথ ম ভন্ত্রণারদয়য 

অনুদভাদদনয য  দ 

সৃমষ্টয আদদ জাযী। 

১।  দিয/াংস্থা প্রধাদনয প্রস্তাফ 

(জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য সচকমরস্ট 

অনুমায়ী) 

প্রামিয স্থানঃ জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য 

ওদয়ফাইট 

মফনামূদল্য ৩ ভা 

৪ 

ভন্ত্রণারদয়য অমধনস্থ দিযমূদয 

যাজস্বখাদতয দ  স্থায়ীকযণ 

অমধনস্থ দিয দত 

প্রস্তাফ প্রামিয য 

যীক্ষা মনযীক্ষায য 

জনপ্রান ভন্ত্রণারয়, 

অথ ম মফবাগ এফাং 

ভাননীয় ভন্ত্রীয অনুভমত 

মনদয় দ স্থায়ীকযণ 

আদদ জাযী। 

১।  দিয/াংস্থা প্রধাদনয প্রস্তাফ 

(জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য সচকমরস্ট 

অনুমায়ী) 

প্রামিয স্থানঃ জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য 

ওদয়ফাইট 

মফনামূদল্য ৩ ভা 

http://www.mopa.gov.bd/
http://www.mopa.gov.bd/
http://www.mopa.gov.bd/
http://www.mopa.gov.bd/
http://www.mopa.gov.bd/
http://www.mopa.gov.bd/
http://www.mopa.gov.bd/
http://www.mopa.gov.bd/
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ক্রমভক 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র ও প্রামিস্থান 

 

সফায মূল্য এফাং 

মযদাধ দ্ধমত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাময়ত্বপ্রাি কভ মকতমা (দমফ, সপান নম্বয ও 

ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৫ 

অমধনস্থ দিযমূদয াাংগঠমনক 

কাঠাদভা 

অনুদভাদন/াংদাধন/মযভাজমন 

অমধনস্থ দিয দত 

প্রস্তাফ প্রামিয য 

যীক্ষা মনযীক্ষায য 

জনপ্রান ভন্ত্রণারয়, 

অথ ম মফবাগ এফাং 

ভাননীয় ভন্ত্রীয অনুভমত 

মনদয় াাংগঠমনক 

কাঠাদভা 

অনুদভাদন/াংদাধন/ 

মযভাজমন আদদ 

জাযী। 

১।  দিয/াংস্থা প্রধাদনয প্রস্তাফ 

(ওএন্ডএভ অনুমায়ী) 

প্রামিয স্থানঃ জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য 

ওদয়ফাইট 

মফনামূদল্য ৩ ভা  

 

 

 

 

জনাফ সগাার চন্দ্র দা 

উমচফ (প্রা-২)  
সপানঃ +৮৮০-২-৯৫১৪০৯১ 

ইদভইরঃ dsad2@mopme.gov.bd 
 

৬ 

আওতাধীন দিযমূদয যাজস্ব খাদতয 

গাড়ী ক্রদয়য প্রামনক অনুদভাদন 

অমধনস্থ দিয দত 

প্রস্তাফ প্রামিয য 

যীক্ষা মনযীক্ষা কদয 

মচফ ভদাদদয়য 

অনুভমতয য 

প্রামনক 

অনুদভাদদনয আদদ 

জাযীকযণ। 

১। াংমিষ্ট দিয প্রধাদনয সুাময 

প্রস্তাফ। 

২। মফদ্যভান টিওএন্ডই এয কম 

৩। ফাদজট ফযাদেয কম 

প্রামিয স্থানঃ াংমিষ্ট দিয 

মফনামূদল্য ৭ কাম মমদফ 

৭ 

আওতাধীন দিযমূদয যাজস্ব খাদতয 

গাড়ী সভযাভদতয প্রামনক 

অনুদভাদন 

অমধনস্থ দিয দত 

প্রস্তাফ প্রামিয য 

যীক্ষা মনযীক্ষা কদয 

মচফ ভদাদদয়য 

অনুভমত মনদয় 

প্রামনক 

অনুদভাদদনয আদদ 

জাযীকযণ। 

১। াংমিষ্ট দিয প্রধাদনয সুাময 

প্রস্তাফ  

২। মফআযটিএ এয প্রমতদফদন 

৩। ফ মদল সভযাভদতয মফফযণ 

৪। ফযাদেয কম 

প্রামিয স্থানঃ াংমিষ্ট দিয 

মফনামূদল্য ৭ কাম মমদফ 

http://www.mopa.gov.bd/
http://www.mopa.gov.bd/
http://www.mopa.gov.bd/
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ক্রমভক 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র ও প্রামিস্থান 

 

সফায মূল্য এফাং 

মযদাধ দ্ধমত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাময়ত্বপ্রাি কভ মকতমা (দমফ, সপান নম্বয ও 

ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৮ সফযকাময প্রাথমভক মফদ্যারয় 

জাতীয়কযণ 

াংমিষ্ট দিয দত 

প্রস্তাফ প্রামিয য 

মাচাই অদে মথামথ 

কর্তমদক্ষয 

অনুদভাদদনয ভাধ্যদভ 

সগদজট মফজ্ঞমি প্রকা।  

১। মফদ্যারদয়য তথ্যামদ (মনধ মামযত 

পযদভ) 

২। মক্ষক-মক্ষাথীদদয তথ্যামদ 

(মনধ মামযত পযভ) 

৩। মক্ষা কমভটিয বায কাম মমফফযণী 

(উদজরা, সজরা কমভটি) 

৪। উদজরা/সজরা মাচাই ফাছাই 

কমভটিয প্রমতদফদন 

প্রামি স্থান: 

(ক) উদজরা মক্ষা অমপ 

(খ) সজরা প্রাথমভক মক্ষা অমপ 

(গ) প্রাথমভক মক্ষা অমধদিয 

মফনামূদল্য 

৪ ভা  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মফদ্যারয়-১ 

সপান: ৯৫১১০৭৩ 

ই-সভইর: dssch1@mopme.gov.bd 

 

৯ জাতীয়কযণকৃত মফদ্যারদয়য 

মক্ষকদদয যকামযকযণ 

াংমিষ্ট দিয দত 

প্রস্তাফ প্রামিয য 

মাচাই অদে অথ ম ও 

জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য 

ম্মমত গ্রণ পূফ মক 

মথামথ কর্তমদক্ষয 

অনুদভাদদনয ভাধ্যদভ 

আদদ জাযীকযণ। 

১। মক্ষক াংক্রাে তথ্যামদ (মনধ মামযত 

পযভ) 

২। মক্ষা কমভটিয বায কাম মমফফযণী 

(উদজরা, সজরা কমভটি) 

৩। উদজরা/সজরা মাচাই ফাছাই 

কমভটিয প্রমতদফদন 

৪। মথামথ দ্ধমতদত মক্ষক মনদয়াগ 

াংক্রাে মফজ্ঞান এফাং কাম মমফফযণী 

৫। মক্ষদকয মনধ মামযত সমাগ্যতায প্রভাণ 

স্বরূ কাগজত্র 

৬। এভমওভুক্ত মক্ষকদদয সক্ষদত্র 

মমই এয সুাময। 

প্রামি স্থান: 

১। উদজরা মক্ষা অমপ 

২। সজরা প্রাথমভক মক্ষা অমপ 

৩। প্রাথমভক মক্ষা অমধদিয 

৪। ফাধ্যতামূরক প্রাথমভক মক্ষা 

ফাত্মফায়ন মযফীক্ষণ ইউমনট 

মফনামূদল্য 

৪ ভা 

http://www.dpe.gov.bd/
http://www.dpe.gov.bd/
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ক্রমভক 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র ও প্রামিস্থান 

 

সফায মূল্য এফাং 

মযদাধ দ্ধমত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাময়ত্বপ্রাি কভ মকতমা (দমফ, সপান নম্বয ও 

ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১০ জাতীয়কযণকৃত মফদ্যারদয়য নাভ মুদ্রণ 

প্রভাদ জমনত াংদাধন; 

াংমিষ্ট দিয দত 

প্রস্তাফ প্রামিয য 

মাচাই অদে মথামথ 

কর্তমদক্ষয 

অনুদভাদদনয ভাধ্যদভ 

প্রজ্ঞান জাযী। 

১। মফদ্যারদয়য তথ্যামদ (মনধ মামযত 

পযদভ) 

২। এভমও ীদট মফদ্যারদয়য নাভ 

৩। সযমজদেন প্রাি এফাং অনুভমতপ্রাি 

মফদ্যারদয়য সক্ষদত্র াংমিষ্ট কাগজত্র 

৪। ভানী যীক্ষায় অাংগ্রণ াংক্রাে 

ডাটা সফইজ  

৫। উদজরা/সজরা মাচাই ফাছাই 

কমভটিয প্রমতদফদন 

প্রামি স্থান: 

১। উদজরা মক্ষা অমপ 

২। সজরা প্রাথমভক মক্ষা অমপ 

৩। প্রাথমভক মক্ষা অমধদিয 

৪। ফাধ্যতামূরক প্রাথমভক মক্ষা 

ফাত্মফায়ন মযফীক্ষণ ইউমনট 

মফনামূদল্য ১৫ কাম মমদফ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
মফদ্যারয়-১ 

সপান: ৯৫১১০৭৩ 

ই-সভইর: dssch1@mopme.gov.bd ১১ যকামযকযণকৃত মক্ষকদদয দমফ 

মুদ্রণ প্রভাদজমনত াংদাধন; 

াংমিষ্ট দিয দত 

প্রস্তাফ প্রামিয য 

মাচাই অদে মথামথ 

কর্তমদক্ষয 

অনুদভাদদনয ভাধ্যদভ 

সগদজট মফজ্ঞমি প্রকা। 

১। মক্ষক াংক্রাে তথ্যামদ (মনধ মামযত 

পযদভ) 

২। উদজরা/সজরা মাচাই ফাছাই 

কমভটিয প্রমতদফদন 

৩। এভমওভুক্ত মক্ষকদদয সক্ষদত্র 

এভমও ীট 

প্রামি স্থান: 

১। উদজরা মক্ষা অমপ 

২। সজরা প্রাথমভক মক্ষা অমপ 

৩। ফাধ্যতামূরক প্রাথমভক মক্ষা 

ফাত্মফায়ন মযফীক্ষণ ইউমনট 

মফনামূদল্য ১ ভা 

http://www.dpe.gov.bd/
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ক্রমভক 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র ও প্রামিস্থান 

 

সফায মূল্য এফাং 

মযদাধ দ্ধমত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাময়ত্বপ্রাি কভ মকতমা (দমফ, সপান নম্বয ও 

ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১২ মক্ষকদদয দফী ভুর াংদাধন াংমিষ্ট দিয দত 

প্রস্তাফ প্রামিয য 

মাচাই অদে মথামথ 

কর্তমদক্ষয 

অনুদভাদদনয ভাধ্যদভ 

প্রজ্ঞান জাযী। 

১। মক্ষক াংক্রাে তথ্যামদ (মনধ মামযত 

পযদভ) 

২। মক্ষা কমভটিয বায কাম মমফফযণী 

(উদজরা, সজরা কমভটি) 

৩। উদজরা/সজরা মাচাই ফাছাই 

কমভটিয প্রমতদফদন 

৪। এভমওভুক্ত মক্ষকদদয  সক্ষদত্র 

এভমও ীট 

প্রামি স্থান: 

১। উদজরা মক্ষা অমপ 

২। সজরা প্রাথমভক মক্ষা অমপ 

৩। প্রাথমভক মক্ষা অমধদিয 

৪। ফাধ্যতামূরক প্রাথমভক মক্ষা 

ফাত্মফায়ন মযফীক্ষণ ইউমনট 

মফনামূদল্য ৩ ভা  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মফদ্যারয়-১ 

সপান: ৯৫১১০৭৩ 

ই-সভইর: dssch1@mopme.gov.bd 
১৩ মফমবন্ন কাযদণ সগদজদট ফাদ ড়া 

মক্ষকদদয সগদজটভুমক্তকযণ 

াংমিষ্ট দিয দত 

প্রস্তাফ প্রামিয য 

মাচাই অদে মথামথ 

কর্তমদক্ষয 

অনুদভাদদনয ভাধ্যদভ 

প্রজ্ঞান জাযী। 

১। মক্ষক াংক্রাে তথ্যামদ (মনধ মামযত 

পযদভ) 

২। মক্ষা কমভটিয বায কাম মমফফযণী 

(উদজরা, সজরা কমভটি) 

৩। উদজরা/সজরা মাচাই ফাছাই 

কমভটিয প্রমতদফদন 

প্রামি স্থান: 

১। উদজরা মক্ষা অমপ 

২। সজরা প্রাথমভক মক্ষা অমপ 

৩। ফাধ্যতামূরক প্রাথমভক মক্ষা 

ফাত্মফায়ন মযফীক্ষণ ইউমনট 

৪। প্রাথমভক মক্ষা অমধদিয 

মফনামূদল্য ৩ ভা 

১৪ মশু কল্যাণ ট্রাদস্টয আওতায় নতুন 

মফদ্যারয় স্থাদনয প্রস্তাফ মনস্পমত্ত 

আদফদন প্রামিয য 

মাচাই অদে মথামথ 

কর্তমদক্ষয ভাধ্যদভ 

অমপ আদদ জাযী। 

১। আদফদনত্র 

২। মযদ মন প্রমতদফদন 

প্রামি স্থান: 

১। ট্রাস্ট অমপ 

মফনামূদল্য ১ ভা 
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ক্রমভক 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র ও প্রামিস্থান 

 

সফায মূল্য এফাং 

মযদাধ দ্ধমত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাময়ত্বপ্রাি কভ মকতমা (দমফ, সপান নম্বয ও 

ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১৫ মশু কল্যাণ ট্রাদস্টয ফাদজট ফযাে 

প্রমক্রয়াকযণ 

াংমিষ্ট দিয দত 

প্রস্তাফ প্রামিয য 

মাচাই অদে মথামথ 

কর্তমদক্ষয 

অনুদভাদদনয ভাধ্যদভ 

আদদ জাযী। 

১। পূফ মফতী ফাদজদটয মফফযণী 

২। ফতমভান ফাদজট প্রস্তাফ 

প্রামি স্থান: 

১। ট্রাস্ট অমপ 

২। অথ ম ভন্ত্রণারয় 

৩। প্রাথমভক ও গণমক্ষা ভন্ত্রণারয় 

মফনামূদল্য ২ ভা  

 

 

 

 

 

মফদ্যারয়-১ 

সপান: ৯৫১১০৭৩ 

ই-সভইর: dssch1@mopme.gov.bd 

১৬ যকাযী প্রাথমভক মফদ্যারয়দক ৮ভ 

সেণী ম মে উন্নীতকযণ অনুদভাদন; 

আদফদন/াংমিষ্ট দিয 

দত প্রস্তাফ প্রামিয য 

মাচাই অদে মথামথ 

কর্তমদক্ষয 

অনুদভাদদনয ভাধ্যদভ 

আদদ জাযী। 

১। আদফদন/প্রস্তাফ 

২। সজরা প্রাথমভক মক্ষা অমপদয 

সুাময 

৩। প্রাথমভক মক্ষা অমধদিদযয 

সুাময 

প্রামি স্থান: 

১। সজরা প্রাথমভক মক্ষা অমপ 

২। প্রাথমভক মক্ষা অমধদিয 

মফনামূদল্য ১ ভা 

১৭ যকাময প্রাথমভক মফদ্যারদয়য 

মক্ষক/মমক্ষকাদদয মনদয়াদগয 

অনুদভাদন প্রদান 

াংমিষ্ট দিয দত 

প্রস্তাফ প্রামিয য 

মথামথ কর্তমদক্ষয 

অনুদভাদদনয ভাধ্যদভ 

মনদয়াদগয অনুভমত 

াংক্রাে ত্র সপ্রযণ। 

১। মনদয়াগ প্রস্তাফ 

২। শূন্য দদয তামরকা 

প্রামি স্থান: প্রাথমভক মক্ষা অমধদিয 

এফাং ভন্ত্রণারদয়য ওদয়ফ াইট 

মফনামূদল্য ৩ ভা 

১৮ যকাময প্রাথমভক মফদ্যারদয়য 

যাজস্বখাদত দ সৃমষ্ট 

াংমিষ্ট দিয দত 

প্রস্তাফ প্রামিয য 

মাচাই অদে অথ ম ও 

জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য 

ম্মমত গ্রণ পূফ মক 

মথামথ কর্তমদক্ষয 

অনুদভাদদনয ভাধ্যদভ 

আদদ জাযীকযণ। 

১।  দিয/াংস্থা প্রধাদনয প্রস্তাফ 

(জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য সচকমরস্ট 

অনুমায়ী) 

প্রামি স্থান: প্রাথমভক মক্ষা অমধদিয 

এফাং জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য ওদয়ফ 

াইট  

মফনামূদল্য ৩ ভা জনাফ ভদনায়াযা ইযাত 

উ মচফ (মফদ্যারয়-২) 

সপান: ৯৫৭৭২৫৫  

ই-সভইরঃ sassch2@mopme.gov.bd 

http://www.dpe.gov.bd/
http://www.mopa.gov.bd/
http://www.mopa.gov.bd/
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ক্রমভক 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র ও প্রামিস্থান 

 

সফায মূল্য এফাং 

মযদাধ দ্ধমত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাময়ত্বপ্রাি কভ মকতমা (দমফ, সপান নম্বয ও 

ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১৯ যকাময প্রাথমভক মফদ্যারদয়য যাজস্ব 

খাদত দ াংযক্ষণ 

াংমিষ্ট দিয দত 

প্রস্তাফ প্রামিয য 

মাচাই অদে অথ ম ও 

জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য 

ম্মমত গ্রণ পূফ মক 

মথামথ কর্তমদক্ষয 

অনুদভাদদনয ভাধ্যদভ 

আদদ জাযীকযণ। 

১। দিয/াংস্থা প্রধাদনয প্রস্তাফ 
(জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য সচক মরস্ট 

অনুমায়ী ) 

প্রামি স্থান: প্রাথমভক মক্ষা অমধদিয 

এফাং ভন্ত্রণারদয়য ওদয়ফাইট 

মফনামূদল্য ৩ ভা  

 

 

 

 

 

জনাফ ভদনায়াযা ইযাত 

উ মচফ (মফদ্যারয়-২) 

সপান: ৯৫৭৭২৫৫  

ই-সভইরঃ sassch2@mopme.gov.bd 

২০ যকাময প্রাথমভক মফদ্যারদয়য যাজস্ব 

খাদত দ স্থায়ীকযণ 

াংমিষ্ট দিয দত 

প্রস্তাফ প্রামিয য 

মাচাই অদে অথ ম ও 

জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য 

ম্মমত গ্রণ পূফ মক 

মথামথ কর্তমদক্ষয 

অনুদভাদদনয ভাধ্যদভ 

আদদ জাযীকযণ। 

১। প্রাথমভক মক্ষা অমধদিদযয প্রস্তাফ 

(জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য সচক মরস্ট 

অনুমায়ী)  

প্রামি স্থান: প্রাথমভক মক্ষা অমধদিয  

মফনামূদল্য ৩ ভা 

২১ প্রধান মক্ষক দদ দদান্নমত প্রদান াংমিষ্ট দিয দত 

প্রস্তাফ প্রামিয য 

মাচাই অদে মথামথ 

কর্তমদক্ষয 

অনুদভাদদনয ভাধ্যদভ 

মএম সত এ াংক্রাে 

প্রস্তাফ সপ্রযণ। 

১। প্রাথমভক মক্ষা অমধদিদযয প্রস্তাফ  

( জনপ্রান ভন্ত্রণারয় কর্তমক জামযকৃত 

মনধ মামযত পযম্যাদট)  

২। শূন্য দদয ারনাগাদ তথ্য 

৩। জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য সচকমরস্ট 

অনুমায়ী  

প্রামি স্থান: জনপ্রান ভন্ত্রণারয়, 

প্রাথমভক মক্ষা অমধদিয এফাং 

ভন্ত্রণারদয়যওদয়ফ াইট 

মফনামূদল্য ৩ ভা 

http://www.mopa.gov.bd/
http://www.dpe.gov.bd/
http://www.mopme.gov.bd/
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ক্রমভক 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র ও প্রামিস্থান 

 

সফায মূল্য এফাং 

মযদাধ দ্ধমত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাময়ত্বপ্রাি কভ মকতমা (দমফ, সপান নম্বয ও 

ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

২২ সফযকাময মটিআই স্থান ও 

অনুদভাদন 

াংমিষ্ট দিয দত 

প্রস্তাফ প্রামিয য 

মাচাই অদে মথামথ 

কর্তমদক্ষয 

অনুদভাদদনয ভাধ্যদভ 

আদদ জাযীকযণ। 

১। প্রাথমভক মক্ষা অমধদিদযয প্রস্তাফ 

২। সফযকাময মটিআই-এয স্থাফয ও 

অস্থাফয ম্পমত্তয তথ্যামদ  

৩। কভ মযত কভ মকতমা/কভ মচাযীগদণয 

তথ্যামদ 
প্রামি স্থান:  প্রাথমভক মক্ষা অমধদিয 

এফাং ভন্ত্রণারদয়য ওদয়ফাইট 

মফনামূদল্য ৩ ভা জনাফ ভদনায়াযা ইযাত 

উ মচফ (মফদ্যারয়-২) 

সপান: ৯৫৭৭২৫৫  

ই-সভইরঃ sassch2@mopme.gov.bd 

২৩ যাজস্ব ফাদজদটয অথ ম ছাড় াংমিষ্ট দিয দত 

প্রস্তাফ প্রামিয য 

মাচাই অদে মথামথ 

কর্তমদক্ষয 

অনুদভাদদনয ভাধ্যদভ 

আদদ জাযীকযণ। 

১। অথ ম ভন্ত্রণারদয়য ফযাে াদদক্ষ 

ভন্ত্রণারদয়য আওতাধীন অমধদিয/াংস্থা 

দত প্রস্তাফ প্রামি। 

মফনামূদল্য ১৫ কাম মমদফ  

 

 

 

 

 

 

 

জনাফ সভাঃ সযজাউর কমযভ 

কাযী মচফ (ফাদজট ও অমডট) 

সপান: ৯৫৭৭২৬৩ 

ই-সভইর: rezaulkarim117@gmail.com 

 

 

 

 

২৪ যাজস্ব ফাদজদটয আওতায় প্রাথমভক 

মক্ষা অমধদিয এফাং ভাঠ ম মাদয়য 

অমপ ও মফদ্যারয়মূদয 

সভযাভত/াংস্কায কাদজয অথ ম ছাড় 

াংমিষ্ট দিয দত 

প্রস্তাফ প্রামিয য 

মাচাই অদে মথামথ 

কর্তমদক্ষয 

অনুদভাদদনয ভাধ্যদভ 

আদদ জাযীকযণ। 

১। অথ ম ভন্ত্রণারদয়য ফযাে াদদক্ষ 

প্রাথমভক মক্ষা অমধদিয এফাং এয 

আওতাধীন অমপ ও মফদ্যারয়মূদয 

সভযাভত/াংস্কায কাদজয প্রস্তাফ প্রামি।  

মফনামূদল্য ৩০ কাম মমদফ 

২৫ দিয/াংস্থায ফাৎমযক যাজস্ব 

ফাদজদট ফযাে মফবাজন অনুদভাদন 

এ ভন্ত্রণারদয়য 

আওতাধীন দিয/াংস্থা 

দত ফাদজট ফযাদেয 

আদরাদক মফবাজন 

াংক্রাে ত্র প্রামিয য 

মচফ ভদাদদয়য 

অনুদভাদনক্রদভ 

মফবাজন আদদ জাময 

কযা য়। 

১। ভন্ত্রণারদয়য আওতাধীন 

অমধদিয/াংস্থা দত প্রাি প্রস্তাফ। 

মফনামূদল্য ৩০ কাম মমদফ 
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ক্রমভক 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র ও প্রামিস্থান 

 

সফায মূল্য এফাং 

মযদাধ দ্ধমত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাময়ত্বপ্রাি কভ মকতমা (দমফ, সপান নম্বয ও 

ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

২৬ অমগ্রভ উদত্তারন ও ব্যয় াংক্রাে াংমিষ্ট দিয দত 

প্রস্তাফ প্রামিয য 

মাচাই অদে মথামথ 

কর্তমদক্ষয 

অনুদভাদদনয ভাধ্যদভ 

আদদ জাযীকযণ। 

১। ভন্ত্রণারদয়য আওতাধীন 

অমধদিয/াংস্থা দত অমগ্রভ উদত্তারদনয 

কাযণ 

২। পূফ মফতী অমগ্রভ উদত্তারদনয মাফ 

মফফযণী প্রধান মাফযক্ষণ কভ মকতমা 

প্রতযয়ন প্রাি প্রস্তাফ 

মফনামূদল্য ১০ কাম মমদফ 

২৭ ভন্ত্রণারদয়য আওতাধীন মফমবন্ন 

প্রকদেয ফাদজট মফবাজন 

াংমিষ্ট দিয দত 

প্রস্তাফ প্রামিয য 

মাচাই অদে মথামথ 

কর্তমদক্ষয 

অনুদভাদদনয ভাধ্যদভ 

ফাদজট মফবাজদনয 

আদদ জাযীকযণ। 

(১) াংমিষ্ট প্রকে অমপ দত 

সুাময আনুষ্ঠামনক প্রস্তাফ সপ্রযণ 

(২) মযকেনা কমভন কর্তমক জাযীকৃত 

প্রকদেয অনুকূদর ফযােত্র 

(৩) অথ ম মফবাগ কর্তমক প্রণীত াংরগ্নী-১ 

ও ২ অনুমায়ী তথ্য সপ্রযণ 

মফনামূদল্য ৭ কাম মমদফ  

 

 

 

 

জনাফ সনছায আহ ভদ 

উ-মচফ (উন্নয়ন-১ অমধ) 
সপানঃ ৯৫১২২২৮ 

ইদভইরঃ dsd@mopme.gov.bd 

২৮ ভন্ত্রণারদয়য আওতাধীন মফমবন্ন 

প্রকদেয  অথ ম ছাড় 

াংমিষ্ট দিয দত 

প্রস্তাফ প্রামিয য 

মাচাই অদে মথামথ 

কর্তমদক্ষয 

অনুদভাদদনয ভাধ্যদভ 

অথ ম ছাদড়য মজও 

জাযীকযণ। 

(১) াংমিষ্ট প্রকে অমপ দত 

সুাময আনুষ্ঠামনক প্রস্তাফ সপ্রযণ 

(২) ফাদজট ফযাদেয কম 

(৩) অথ ম মফবাগ কর্তমক প্রণীত াংরগ্নী-৪ 

ও ৫ (প্রদমাজয সক্ষদত্র), ছাড়কৃত অদথ ময 

ব্যয় মফফযণী ও অনুদভামদত ফাদজট 

মফবাজন আদদ 

মফনামূদল্য ৭ কাম মমদফ 
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ক্রমভক 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র ও প্রামিস্থান 

 

সফায মূল্য এফাং 

মযদাধ দ্ধমত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাময়ত্বপ্রাি কভ মকতমা (দমফ, সপান নম্বয ও 

ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

২৯ ভন্ত্রণারদয়য আওতাধীন মফমবন্ন 

প্রকদেয যাময মনদয়াগতব্য ১ভ ও 

২য় সেমণয জনফর মনদয়াগ 

াংমিষ্ট দিয দত 

প্রস্তাফ প্রামিয য 

ভন্ত্রণারদয়য মনদয়াগ 

কমভটিয ভাধ্যদভ 

দযখাস্ত আফানপূফ মক 

মরমখত ও সভৌমখক 

মযক্ষায মবমত্তদত সভধা 

তামরকা প্রনয়ন কদয 

মনদয়াগ আদদ জাযী। 

(১) াংমিষ্ট প্রকদেয জনফর াংক্রাে 

মডমময াংমিষ্ট অাংদয কম 

(২) মামচত শূন্যদদয াংখ্যা 

(৩) জনফর মনদয়াগ কমভটিয বায 

কাম মমফফযণী 

(৪) মত্রকায় প্রকামত মফজ্ঞমিয কম 

(৫) প্রাি আদফদনদত্রয ডাটাদফজ 

(৬) জনফর মনদয়াগ কমভটিয চূড়াে 

বায সুাময ম্বমরত কাম মমফফযণী 

মফনামূদল্য ৩ ভা 

৩০ ভন্ত্রণারদয়য আওতাধীন মফমবন্ন 

প্রকদেয  যাময মনদয়াগতব্য ভমরা 

কভ মকতমা/কভ মচাযীদদয ভার্তত্বজমনত 

ছুটি ভঞ্জুয 

আদফদনত্র প্রমতষ্ঠান 

প্রধাদনয ভাধ্যদভ 

প্রামিয য মথামথ 

কর্তমদক্ষয 

অনুদভাদদনয ভাধ্যদভ 

ছুটি ভঞ্জুযী আদদ 

জাযী।  

(১)প্রকে মযচারদকয সুাময 

আনুষ্ঠামনক প্রস্তাফ 

(২) আদফদনত্র 

(৩) ভার্তত্বজমনত ছুটিয ডাক্তাযী 

নদত্র 
(৪) প্রতযয়নত্র (১ভ ফা ২য় ভার্তত্ব ছুটি) 

(৫) ইদতাপূদফ ম অনুরূ ছুটি সবাগ কদয 

থাকদর তায আদদদয কম 

মফনামূদল্য ১৫ কাম মমদফ  

 

 

জনাফ সনছায আহ ভদ 

উ-মচফ (উন্নয়ন-১ অমধ) 
সপানঃ ৯৫১২২২৮ 

ইদভইরঃ dsd@mopme.gov.bd 
৩১ ভন্ত্রণারদয়য আওতাধীন মফমবন্ন 

প্রকদেয  যাময মনদয়াগপ্রাি 

কভ মকতমা/কভ মচাযীগদণয মফনাদফতদন 

অাধাযণ ছুটি ভঞ্জুয 

আদফদনত্র প্রমতষ্ঠান 

প্রধাদনয ভাধ্যদভ 

প্রামিয য মথামথ 

কর্তমদক্ষয 

অনুদভাদদনয ভাধ্যদভ 

ছুটি ভঞ্জুযী আদদ 

জাযী। 

(১)প্রকে মযচারদকয সুাময 

আনুষ্ঠামনক প্রস্তাফ 

(২) আদফদনত্র 

(৩) মফনাদফতদন অাধাযণ ছুটি াংক্রাে 

ফ মদল মফমধভারায ছায়ামরম 

 

মফনামূদল্য ১৫ কাম মমদফ 
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ক্রমভক 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র ও প্রামিস্থান 

 

সফায মূল্য এফাং 

মযদাধ দ্ধমত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাময়ত্বপ্রাি কভ মকতমা (দমফ, সপান নম্বয ও 

ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৩২ ভন্ত্রণারদয়য আওতাধীন মফমবন্ন 

প্রকদেয দ াংযক্ষণ 

প্রমতষ্ঠান প্রধাদনয 

ভাধ্যদভ প্রাি প্রস্তাফ 

জনপ্রান ভন্ত্রণারয় 

ও অথ ম মফবদগয ম্মমত 

জ্ঞাদনয য ভাননীয় 

ভন্ত্রী ভদাদদয়য 

অনুদভাদনক্রদভ দ 

াংযক্ষণ আদদ জাযী। 

(১)প্রকে মযচারদকয সুাময 

আনুষ্ঠামনক প্রস্তাফ 

(২) ইদতাপূদফ ম জাযীকৃত দ াংযক্ষদণয 

আদদদয কম 

মফনামূদল্য ১৫ কাম মমদফ 

 

 

৩৩ ভন্ত্রণারদয়য আওতাধীন মফমবন্ন 

প্রকদেয মানফান ক্রয়/সভযাভত 

প্রস্তাফ প্রামিয য 

মাচাই অদে মথামথ 

কর্তমদক্ষয 

অনুদভাদদনয ভাধ্যদভ 

আদদ জাযী। 

১। প্রকে মযচারদকয আনুষ্ঠামনক 

প্রস্তাফ 

২। মডমম এয ফযাদেয কম 

৩। এওম এয কম 

মফনামূদল্য ০১ ভা 

৩৪ ভন্ত্রণারদয়য আওতাধীন মফমবন্ন 

প্রকদেয জনফর যাজস্ব খাদত স্থানােয  

যকাযী আদদ জাযী  (১) প্রকে মযচারদকয প্রস্তাফ 

(জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য ছদক)  

প্রামিয স্থানঃ জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য 

ওদয়ফাইট 

মফনামূদল্য ০৬ ভা 

http://www.mopa.gov.bd/
http://www.mopa.gov.bd/
http://www.mopa.gov.bd/
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ক্রমভক 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র ও প্রামিস্থান 

 

সফায মূল্য এফাং 

মযদাধ দ্ধমত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাময়ত্বপ্রাি কভ মকতমা (দমফ, সপান নম্বয ও 

ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৩৫ ভন্ত্রণারদয়য আওতাধীন মফমবন্ন 

প্রকদেয উন্নয়ন ফাদজদটয আওতাধীন 

কভ মকতমাদদয মক্ষা ছুটি ভঞ্জুয  

আদফদন প্রামিয য 

মাচাই অদে মথামথ 

কর্তমদক্ষয 

অনুদভাদদনয ভাধ্যদভ 

মক্ষা ছুটি ভঞ্জুযী 

আদদ জাযী।  

(১) াংমিষ্ট দিয প্রধাদনয সুাময 

প্রস্তাফ।  

(২) অদফদনত্র  

(৩) াংমিষ্ট মক্ষা প্রমতষ্ঠাদন বমতম 

মফজ্ঞমি  

(৪) অপায সরটায  

(৫) মনদয়াগ অদদ  

(৬) চাকুযী স্থায়ীকযণ আদদ  

(৭) চাকুযী াংক্রাে বৃত্তাে  

(৮) ছুটি কারীন ভদয়য দাময়ত্ব ারন 

ম্পমকমত প্রতযয়ন ত্র 

(৯) াংমিষ্ট মফমধ  

প্রামিয স্থানঃ াংমিষ্ট দিয  

মফনামূদল্য ১৫ কাম মমদফ  

 

জনাফ সনছায আহ ভদ 

উ-মচফ (উন্নয়ন-১ অমধ) 
সপানঃ ৯৫১২২২৮ 

ইদভইরঃ dsd@mopme.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

জনাফ সনছায আহ ভদ 

উ-মচফ (উন্নয়ন-১ অমধ) 
সপানঃ ৯৫১২২২৮ 

ইদভইরঃ dsd@mopme.gov.bd 

৩৬ সভৌমরক াক্ষযতা প্রকে ( ৬৪ সজরা) 

এয আওতায় এনমজও মনদয়াগ 

কাম মক্রভ 

অনুদভামদত 

এনমজওমূদয 

তামরকা ম্বমরত 

আদদ জাযী 

১। প্রকদেয মডমময াংমিষ্ট অাংদয  

ছায়ামরম 

২।  এনমজও মনদয়াগ াংক্রাে মত্রকায় 

প্রকামত মফজ্ঞমিয কম 

৩। এনমজও মনদয়াগ াংক্রাে কর 

কমভটিয কাম মমফফযনী 

৪। াফদবনন াফ-কমভটিয সুাময 

৫। াফদবনন কমভটিয সুাময 

৬। এনমজও মনদয়াগ াংক্রাে ফাদজট 

ফযাদেয কম 

মফনামূদল্য ১ ভা 
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ক্রমভক 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র ও প্রামিস্থান 

 

সফায মূল্য এফাং 

মযদাধ দ্ধমত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাময়ত্বপ্রাি কভ মকতমা (দমফ, সপান নম্বয ও 

ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৩৭ ভন্ত্রণারদয়য মফমবন্ন উন্নয়ন প্রকে  

অনুদভাদন প্রমক্রয়াকযণ 

 

নতুন প্রকদেয মাচাই-

ফাছাই বা আদয়াজন 

এফাং অন্যান্য প্রকদেয 

মডমম মযকেনা 

কমভদন সপ্রযণ। 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্রঃ 

১। মনধ মামযত ছক ও মনদদ মনা অনুমায়ী 

এফাং াংমিষ্ট দিয প্রধানয স্বাক্ষয ও 

মর  মডমম/আযমডমম/টিমম/ 

আযটিমম। 

প্রামি স্থানঃ মযকেনা কমভদনয 

ওদয়ফ াইট। 

মফনামূদল্য ১০ কাম মমদফ 
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২.৩) অবযেযীণ সফাঃ 

ক্রমভক নাং সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র ও প্রামিান 

 

সফায মূল্য এফাং 

মযদাধ দ্ধমত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাময়ত্বপ্রাি কভ মকতমা (দমফ, সপান 

নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

1.  কযাডায কভ মকতমাদদয সপ্রলদণ মনদয়াগ 

ও দায়ন 

দায়ন আদদ এফাং 

সমাগদাদনয আদফদন 

প্রামিয য মাচাই 

অদে মথামথ 

কর্তমদক্ষয 

অনুদভাদদনয ভাধ্যদভ 

দায়ন। 

১। ফদমর/দায়দনয প্রজ্ঞান 

২। সমাগদানত্র 

মফনামূদল্য ০৫ কাম মমদফ  

 

 

 

 

 

 

 

জনাফ নামযন জাান 

উমচফ (প্রা-১) 

সপানঃ ৯৫৭১৮০১ 
ইদভইরঃ 

sasad1@mopme.gov.bd 

2.  ১ভ ও ২য় সেমণয কভ মকতমাদদয মনদয়াগ  

প্রদান 

মএময সুামযদয 

ভাধ্যদভ পুমর 

সবমযমপদকন এফাং 

স্বাস্থয মযক্ষায 

প্রমতদফদন প্রামিয য 

মথামথ কর্তমদক্ষয 

অনুদভাদদনয ভাধ্যদভ  

আদদ জাযীকযণ 

১। মনধ মামযত মযকুইমজন পযভ 

২। দমফন্যা ছক ও শূন্যদদয তামরকা 

৩। াংমিষ্ট দিয/াংস্থা প্রধান কর্তমক 

সুাময প্রস্তাফ 

প্রামি স্থানঃ মএময ওদয়ফাইট। 

মফনামূদল্য ৪ ভা 

3.  ১ভ ও ২য় সেমণয কভ মকতমাদদয 

দদান্নমত মদরকনদগ্রড ও টাইভদস্কর 

প্রদান 

াংমিষ্ট দিয দত 

প্রস্তাফ প্রামিয য 

মডমম বায 

সুাময ভদত মথামথ 

কর্তমদক্ষয 

অনুদভাদদনয ভাধ্যদভ 

প্রজ্ঞান জাযীকযণ। 

১। মনদয়াগসত্রয কম 

২। মনয়মভতকযসণয কম (প্রদমাজয সক্ষদত্র) 

৩। স্থায়ীকযসণয কম 

৪। এমআয 

৫। মফবাগীয় ভাভরা াংক্রাে তথ্য 

৬।  দমফন্যা ছক 

৭। প্রস্তামফত কভ মকতমাদদয তথ্যছক 

৮। শূন্যদদয তামরকা 

৯। পূফ মফতী মদরকনদগ্রড/টাইভদস্কর প্রামিয 

আদদদয কম (প্রদমাজয সক্ষদত্র) 

১০। াংমিষ্ট দিয/াংস্থা প্রধান কর্তমক 

সুাময প্রস্তাফ 

মফনামূদল্য ৪ ভা 

4.  ১ভ সেমণয দদ চরমত 

দাময়ত্ব/অমতমযক্ত দাময়ত্ব/ 

াংযুমত্ত প্রদান 

াংমিষ্ট দিয দত 

প্রস্তাফ প্রামিয য 

মথামথ কর্তমদক্ষয 

১। মনদয়াগসত্রয কম 

২। মফবাগীয় ভাভরা াংক্রাে তথ্য  

৩। াংমিষ্ট দিয/াংা প্রধান কর্তমক 

মফনামূদল্য ০৭ কাম মমদফ 
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ক্রমভক নাং সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র ও প্রামিান 

 

সফায মূল্য এফাং 

মযদাধ দ্ধমত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাময়ত্বপ্রাি কভ মকতমা (দমফ, সপান 

নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

অনুদভাদদনয ভাধ্যদভ 

প্রজ্ঞান জাযীকযণ। 
সুাময প্রস্তাফ 

5.  ১ভ ও ২য় সেমণয কভ মকতমাদদয চাকুময 

মনয়মভতকযণ 

মএময সুাময 

প্রামিয য মথামথ 

কর্তমদক্ষয 

অনুদভাদদনয ভাধ্যদভ 

প্রজ্ঞান জাযীকযণ। 

১। মনদয়াগত্র 

২। যাজস্বখাদত স্থানােয আদদদয কম 

(প্রদমাজয সক্ষদত্র) 

৩। মফবাগীয় ভাভরা াংক্রাে তথ্য 

৪।  মনধ মামযত তথ্যছক (াংমিষ্ট দিয/াংস্থা 

প্রধান কর্তমক সুাময) 

প্রামি স্থানঃ মএময ওদয়ফাইট। 

মফনামূদল্য ০৫ কাম মমদফ 

জনাফ নামযন জাান 

উমচফ  

(প্রা-১) 

সপানঃ ৯৫৭১৮০১ 
ইদভইরঃ 

sasad1@mopme.gov.bd  

6.  ১ভ ও ২য় সেমণয কভ মকতমাদদয চাকুময 

স্থায়ীকযণ 

াংমিষ্ট দিয দত 

প্রস্তাফ প্রামিয য 

মথামথ কর্তমদক্ষয 

অনুদভাদদনয ভাধ্যদভ 

প্রজ্ঞান জাযীকযণ। 

১। মনদয়াগত্র 

২। এমআয 

৩। মফবাগীয় ভাভরা াংক্রাে তথ্য 

৪। যাজস্ব খাদত স্থানােয আদদদয কম 

(প্রদমাজয সক্ষদত্র) 

৫। প্রস্তামফত কভ মকতমায তথ্যছক 

৬। াংমিষ্ট দিয/াংস্থা প্রধান কর্তমক 

সুাময প্রস্তাফ 

মফনামূদল্য ০৭ কাম মমদফ 

7.  ১ভ ও ২য় সেমণয কভ মকতমাদদয 

চাকুমযকার গণনা 

াংমিষ্ট দিয দত 

প্রস্তাফ প্রামিয য 

মথামথ কর্তমদক্ষয 

অনুদভাদদনয ভাধ্যদভ 

প্রজ্ঞান জাযীকযণ। 

১। মনদয়াগত্র 

২। যাজস্বখাদত স্থানােদযয আদদদয কম 

(প্রদমাজয সক্ষদত্র) 

৩। াংমিষ্ট দিয/াংস্থা প্রধান কর্তমক 

সুাময প্রস্তাফ 

মফনামূদল্য ১৫ কাম মমদফ 

8.  ১ভ ও ২য় সেমণয কভ মকতমাদদয সফতন 

ভতাকযণ 

াংমিষ্ট দিয দত 

প্রস্তাফ প্রামিয য 

মথামথ কর্তমদক্ষয 

অনুদভাদদনয ভাধ্যদভ 

প্রজ্ঞান জাযীকযণ। 

১। প্রস্তামফত কভ মকতমায মনদয়াগত্র 

২। সমাগদানদত্রয পৃষ্ঠাাংকন কম 

৩। যাজস্বখাদত স্থানােদযয আদদদয কম 

(প্রদমাজয সক্ষদত্র) 

৪। মদরকনদগ্রড প্রামিয আদদদয কম 

৫। সজযষ্ঠ ও কমনষ্ঠ কভ মকতমায তুরনামূরক 

মফফযণী 

৬। সফতন ভতাকযদণয আদফদনত্র 

৭। সল সফতদনয প্রতযয়নত্র 

মফনামূদল্য ১ ভা 

http://www.bpsc.gov.bd/


17 

 

ক্রমভক নাং সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র ও প্রামিান 

 

সফায মূল্য এফাং 

মযদাধ দ্ধমত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাময়ত্বপ্রাি কভ মকতমা (দমফ, সপান 

নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৮। াংমিষ্ট দিয/াংস্থা প্রধান কর্তমক 

সুাময প্রস্তাফ 

9.  ১ভ সেমণয কভ মকতমাদদয মআযএর 

ভঞ্জুযী প্রদান 

াংমিষ্ট দিয দত 

প্রস্তাফ প্রামিয য 

মথামথ কর্তমদক্ষয 

অনুদভাদদনয ভাধ্যদভ 

প্রজ্ঞান জাযীকযণ। 

১। মনদয়াগত্র 

২। ায়ী দদ সফতন বাতামদ প্রাপ্যতায 

আদদ 

৩। স্থায়ীকযদণয প্রজ্ঞান 

৪। এএম নদদত্রয কম 

৫। চাকুযীয মফফযণী, ছুটিয মাফ  মফফযণী 

৬।দদান্নমতয প্রজ্ঞাদনয কম (প্রদমাজয 

সক্ষদত্র) 

৭। সল সফতদনয প্রতযয়ন ত্র 

৮। মনধ মামযত পযদভ আদফদন এফাং াংমিষ্ট 

৯। দিয/াংস্থা প্রধান কর্তমক সুাময 

প্রস্তাফ 

মফনামূদল্য ০৭ কাম মমদফ 

জনাফ নামযন জাান 

উমচফ (প্রা-১) 

সপানঃ ৯৫৭১৮০১ 
ইদভইরঃ 

sasad1@mopme.gov.bd 

 

10.  ফমঃ ফাাংরাদদ অমজমত ছুটি ভঞ্জুয 

আদদ প্রদান 

আদফদন প্রামিয য 

মথামথ কর্তমদক্ষয 

অনুদভাদদনয ভাধ্যদভ 

াংমিষ্ট ভন্ত্রণারদয় 

সপ্রযণ। 

১। প্রধান মাফযক্ষণ কভ মকতমা কর্তমক ছুটি 

প্রাপ্যতায প্রতযয়ন 

২। মনধ মামযত পযদভ আদফদন 

৩। দিয/াংস্থা প্রধান কর্তমক সুাময 

প্রস্তাফ 

প্রামি ানঃ জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য 

ওদয়ফাইট। 

মফনামূদল্য ০৭ কাম মমদফ 

11.  বফদদমক প্রমক্ষদণয যকাময আদদ 

(মজও) জামযকযণ 

ফাছাই কমভটিয 

সুামযসয য  

মথামথ কর্তমদক্ষয 

অনুদভাদদনয ভাধ্যদভ  

আদদ জাযীকযণ। 

১। াংমিষ্ট দিয/াংস্থা প্রধান কর্তমক 

সুাময প্রস্তাফ 

মফনামূদল্য ০৫ কাম মমদফ 

12.  কভ মকতমাদদয মজ.ম.এপ সথদক অগ্রীভ 

উদত্তারন 

আদফদন প্রামিয য 

মথামথ কর্তমদক্ষয 

অনুদভাদদনয ভাধ্যদভ 

াংমিষ্ট ভন্ত্রণারদয় 

সপ্রযণ। 

১। মনধ মামযত পযদভ আদফদন 

২। াংমিষ্ট দিয/াংস্থা প্রধান কর্তমক 

সুাময প্রস্তাফ 

প্রামি ানঃ জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য 

ওদয়ফাইট। 

মফনামূদল্য ০৭ কাম মমদফ 

http://www.mopa.gov.bd/
http://www.mopa.gov.bd/
http://www.mopa.gov.bd/
http://www.mopa.gov.bd/
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ক্রমভক নাং সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র ও প্রামিান 

 

সফায মূল্য এফাং 

মযদাধ দ্ধমত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাময়ত্বপ্রাি কভ মকতমা (দমফ, সপান 

নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

13.  কভ মকতমাদদয োমে মফদনাদন ছুটি ও 

বাতা ভঞ্জুয 

আদফদন প্রামিয য 

মথামথ কর্তমদক্ষয 

অনুদভাদদনয ভাধ্যদভ 

আদদ জাযীকযণ। 

১। মনধ মামযত পযদভ আদফদন 

২। পূফ মফতী আদদদয কম 

৩। প্রধান মাফ যক্ষণ কভ মকতমা কর্তমক ছুটি 

প্রামিয প্রতযয়দনয কম 

৪।াংমিষ্ট দিয/াংস্থা প্রধান কর্তমক 

সুাময প্রস্তাফ 

প্রামি ানঃ জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য 

ওদয়ফাইট। 

মফনামূদল্য ০৭ কাম মমদফ 

14.  ভন্ত্রণারদয়য যাজস্ব ফাদজদটয 

আওতাধীন ২য় সেণীয কভ মকতমা 

মনদয়াগ/দদান্নমত 

শূন্যদদয তামরকা 

মএম সত সপ্রযণ 

কযা য় এফাং 

মএময সুামযদয 

ভাধ্যদভ মনদয়াগ 

আদদ জাযী কযা 

য়। 

১। মনধ মামযত মযকুদজন পযভ  

২। দ মফন্যা ছক 

৩। শূন্য দদয তামরকা 

৪। মপডায দধাযীদদয সগ্রদডন তামরকা 

৫। এমআয 

৬। শাংখরা াংক্রাে প্রমতদফদন 

৭। মনদয়াগমফমধ 

৮। দিয প্রধাদনয সুাময 

প্রামিয স্থানঃ মএময ওদয়ফাইট 

মফনামূদল্য ৭ কাম মমদফ  

 

জনাফ সগাার চন্দ্র দা 

উমচফ (প্রা-২)  
সপানঃ +৮৮০-২-৯৫১৪০৯১ 

ইদভইরঃ 

dsad2@mopme.gov.bd 
 

15.  ভন্ত্রণারদয়য ৩য় ও ৪থ ম সেণীয কভ মচাযী 

মনদয়াগ 

ভন্ত্রণারদয়য মনদয়াগ 

কমভটিয ভাধ্যদভ 

দযখাস্ত আফান ও 

াংমিষ্ট আইন 

অনুমায়ী মরমখত ও 

সভৌমখক যীক্ষায 

ভাধ্যদভ মাচাই ফাছাই 

অদে সজরা সকাটা ও 

অন্যান্য সকাটা 

অনুযণপূফ মক প্রাথী 

মনফ মাচন কদয পুমর 

সবমযমপদকন ও 

স্বাস্থয যীক্ষা ম্পন্ন 

অদে মনদয়াগ আদদ 

জাযী কযা য়। 

১। মনদয়াগমফমধ 

২। জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য াকুমরায 

৩। ফাছাই ও মনফ মাচন কমভটিয সুাময  

প্রামিয স্থানঃ জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য ওদয়ফ 

াইট 

মফনামূদল্য ৪ ভা 

http://www.mopa.gov.bd/
http://www.mopa.gov.bd/
http://www.bpsc.gov.bd/
http://www.mopa.gov.bd/
http://www.mopa.gov.bd/
http://www.mopa.gov.bd/
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ক্রমভক নাং সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র ও প্রামিান 

 

সফায মূল্য এফাং 

মযদাধ দ্ধমত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাময়ত্বপ্রাি কভ মকতমা (দমফ, সপান 

নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

16.  ভন্ত্রণারদয়য ৩য় ও ৪থ ম সেণীয 

কভ মচাযীদদয দদান্নমত 

াংমিষ্ট দদান্নমত 

কমভটিয ভাধ্যদভ 

ফামল মক সগানীয় 

প্রমতদফদন ও 

টাইমাং অন্যান্য 

দক্ষতা মফলয়ক 

তথ্যামদ মফদফচনাপূফ মক 

জযষ্ঠতায মবমত্তদত 

দদান্নমতয আদদ 

জাযী। 

১। মনদয়াগমফমধ  

২। ব্যমক্তগত নমথ 

৩। ামব ম ফম  

৪। এমআয 

৫। ফাছাই ও মনফ মাচন কমভটিয সুাময 

প্রামি স্থানঃ জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য ওদয়ফ 

াইট 

মফনামূদল্য ১ ভা  

 

 

 

 

 

 

 

 

জনাফ সগাার চন্দ্র দা 

উমচফ (প্রা-২)  
সপানঃ +৮৮০-২-৯৫১৪০৯১ 

ইদভইরঃ 

dsad2@mopme.gov.bd 

 

17.  ভন্ত্রণারদয়য যাজস্ব খাদত দ সৃমষ্ট জনপ্রান 

ভন্ত্রণারদয়য সচকমরস্ট 

অনুমায়ী দ সৃমষ্টয 

প্রস্তাফ সপ্রযণ কযা য়। 

প্রস্তাফটি জনপ্রান 

ভন্ত্রণারয়,অথ ম ন্ত্রণারয় 

এফাং মচফ কমভটিদত 

অনুদভাদদনয য 

প্রধানভন্ত্রীয 

কাম মারদয়য ম্মমতদত 

দ সৃমষ্টয মজও জাযী। 

১। জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য সচকমরস্ট 

অনুমায়ী দ সৃমষ্টয প্রস্তাফ 

প্রামিয স্থানঃ জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য 

ওদয়ফাইট 

মফনামূদল্য ৩ ভা 

18.  ভন্ত্রণারদয়য যাজস্ব খাদত দ াংযক্ষণ  দ সৃজদনয মতন ফছয 

ম মে াংমিষ্ট 

ভন্ত্রণারদয়য ভন্ত্রীয 

ম্মমতদত দ 

াংযক্ষদনয মজও জাযী 

কযা য়। অতঃয 

জনপ্রান ভন্ত্রণারয় 

ও অথ ম মফবাদগয 

ম্মমতদত াংমিষ্ট 

ভন্ত্রীয অনুভমত মনদয় 

মজও জাযী কযা য়। 

১। জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য সচকমরস্ট 

অনুমায়ী দ াংযক্ষণ এয প্রস্তাফ। 
প্রামিয স্থানঃ জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য 

ওদয়ফাইট 

মফনামূদল্য ৩ ভা 

http://www.mopa.gov.bd/
http://www.mopa.gov.bd/
http://www.mopa.gov.bd/
http://www.mopa.gov.bd/
http://www.mopa.gov.bd/
http://www.mopa.gov.bd/
http://www.mopa.gov.bd/
http://www.mopa.gov.bd/
http://www.mopa.gov.bd/
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ক্রমভক নাং সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র ও প্রামিান 

 

সফায মূল্য এফাং 

মযদাধ দ্ধমত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাময়ত্বপ্রাি কভ মকতমা (দমফ, সপান 

নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

19.  ভন্ত্রণারদয়য যাজস্ব খাদত দ 

স্থায়ীকযণ 

প্রস্তাফ প্রামিয য 

জনপ্রান ভন্ত্রণারয় 

ও অথ ম মফবাদগয 

ম্মমতদত মচফ 

কমভটিয ম্মমত মনদয় 

এফাং প্রধানভন্ত্রীয 

কাম মরদয়য অনুভমত 

মনদয় স্থায়ীকযণ মজও 

জাযী কযা য়।  

১। জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য সচকমরস্ট 

অনুমায়ী দ স্থায়ীকযদনয প্রস্তাফ 

প্রামিয স্থানঃ জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য 

ওদয়ফাইট 

মফনামূদল্য ৩ ভা  
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20.  কভ মচাযীদদয চাকুযী স্থায়ীকযণ আদফদন প্রামিয য 

ফামল মক সগানীয় 

প্রমতদফদন ও ামব ম 

ফম মাচাই অদে 

মথামথ কর্তমদক্ষয 

অনুদভাদদনয ভাধ্যদভ 

স্থায়ীকযন আদদ 

জাযী কযা য়।  

১। মনদয়াগত্র  

২। ামব ম ফম  

৩। এমআয 

৪। মনদয়াগমফমধ 

প্রামিয স্থানঃ প্রান-২ 

মফনামূদল্য ৭ কাম মমদফ 

21.  ভন্ত্রণারদয়য ২য়, ৩য় ও ৪থ ম সেণীয 

কভ মকতমা/ কভ মচাযীদদয টাইভ সস্কর, 

মদরকন সগ্রড প্রদান 

ফাছাই ও মনফ মাচন 

কমভটিয সুামযদয 

আদরাদক আদদ 

জাযী। 

১। ব্যমক্তগত নমথ 

২। ামব ম ফম  

৩। এমআয 

৪। অথ ম মফবাদগয াকুমরায 

প্রামিয স্থানঃ প্রান-২ 

মফনামূদল্য ১ ভা 

22.  ভন্ত্রণারদয়য ২য়, ৩য় ও ৪থ ম সেণীয 

কভ মকতমা/কভ মচাযীদদয ভ্রভণ অনুদভাদন 

মথামথ কর্তমদক্ষয 

অনুদভাদদনয ভাধ্যদভ  

আদদ জাযী। 

১। আদফদনত্র 

২। ভ্রভণ সূমচ 

প্রামিয স্থানঃ প্রান-২, প্রাগভ 

মফনামূদল্য ৩ কাম মমদফ 

http://www.mopa.gov.bd/
http://www.mopa.gov.bd/
http://www.mopa.gov.bd/
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ক্রমভক নাং সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র ও প্রামিান 

 

সফায মূল্য এফাং 

মযদাধ দ্ধমত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাময়ত্বপ্রাি কভ মকতমা (দমফ, সপান 

নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

23.  ভন্ত্রণারদয়য ২য়, ৩য় ও ৪থ ম সেণীয 

কভ মকতমা/ কভ মচাযীদদয সনন ভঞ্জুযী 

ামব ম ফম এফাং 

দামখরকৃত 

কাগজত্রামদ মাচাই 

অদে সনন আদদ 

জাযীকযণ। 

১। মনদয়াগত্র  

২। স্থায়ীদদয সফতনবাতামদ প্রাপ্যতায 

আদদ 

৩। স্থায়ীকযদণয আদদ 

৪। এএম নদদত্রয কম 

৫। চাকুময মফফযণী 

৬। ছুটিয মাফ ম্বমরত ারনাগাদ ামব ম 

ফম 

৭। সল সফতদনয প্রতযয়ন ত্র  

৮। মনধ মামযত পযদভ আদফদন 

প্রামিয স্থানঃ জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য ওদয়ফ 

াইট 

মফনামূদল্য ৭ কাম মমদফ  
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24.  ভন্ত্রণারদয়য ২য়, ৩য় ও ৪থ ম সেণীয 

কভ মকতমা/ কভ মচাযীদদয অমজমত ছুটি 

ভঞ্জুয 
আদফদন প্রামিয য 

দামখরকৃত 

কাগজত্রামদ মাচাই 

অদে অমজমত ছুটিয 

আদদ জাযীকযণ। 

১। াংমিষ্ট মনয়ন্ত্রণকাযী কভ মকতমায সুাময 

২। আদফদনত্র 

৩। মাফ যক্ষণ কভ মকতমা কর্তমক ছুটি 

াওনায প্রতযয়নত্র 

৪। ডাক্তাযী নদত্র 

৫। মপটদন াটি মমপদকট 

৬। ছুটি সবাদগয য চাকুমযদত সমাগদান ত্র 

প্রামিয স্থানঃ াংমিষ্ট দিয 

মফনামূদল্য ৩ কাম মমদফ 

25.  ভন্ত্রণারদয়য ২য়, ৩য় ও ৪থ ম সেণীয 

কভ মকতমা/ কভ মচাযীদদয োমে মফদনাদন 

ছুটি ও বাতা ভঞ্জুয 

আদফদন প্রামিয য 

দামখরকৃত 

কাগজত্রামদ মাচাই 

অদে োমে মফদনাদন 

ছুটিয আদদ 

জাযীকযণ। 

১। াংমিষ্ট মনয়ন্ত্রণকাযী কভ মকতমায সুাময 

২। মনধ মামযত পযদভ আদফদনত্র 

৩। মাফ যক্ষণ কভ মকতমা কর্তমক ছুটি 

াওনায প্রতযয়নত্র 

৪। পূফ মফতী ভঞ্জুযীকৃত আদদদয কম।  

প্রামিয স্থানঃ াংমিষ্ট দিয 

মফনামূদল্য ৩ কাম মমদফ 
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ক্রমভক নাং সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র ও প্রামিান 

 

সফায মূল্য এফাং 

মযদাধ দ্ধমত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাময়ত্বপ্রাি কভ মকতমা (দমফ, সপান 

নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

26.  ভন্ত্রণারদয়য ২য়, ৩য় ও ৪থ ম সেণীয 

কভ মকতমা/ কভ মচাযীদদয  মক্ষা ছুটি 

ভঞ্জুয 

আদফদন প্রামিয য 

দামখরকৃত 

কাগজত্রামদ মাচাই 

অদে মক্ষা ছুটিয 

আদদ জাযীকযণ। 

১। াংমিষ্ট মনয়ন্ত্রণকাযী কভ মকতমায সুাময 

২। আদফদনত্র  

৩।  াংমিষ্ট মক্ষা প্রমতষ্ঠাদন বমতম মফজ্ঞমি  

৪।  অপায সরটায 

৫। মনদয়াগ আদদ 

৬। চাকুযী স্থায়ীকযণ আদদ 

৭। চাকুযী াংক্রাে বৃত্তাে। 
৮। ছুটি কারীন ভদয়য দাময়ত্ব ারন 

স্পমকমত প্রতযয়ন ত্র।  

৯। াংমিষ্ট মফমধ 

প্রামিয স্থানঃ াংমিষ্ট দিয 

মফনামূদল্য ৭ কাম মমদফ  
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27.  ভন্ত্রণারদয়য ২য়, ৩য় ও ৪থ ম সেণীয 

কভ মকতমা/ কভ মচাযীদদয  বফদদমক ছুটি 

ভঞ্জুয 
আদফদন প্রামিয য 

দামখরকৃত 

কাগজত্রামদ মাচাই 

অদে বফদদমক ছুটিয 

আদদ জাযীকযণ। 

১। াংমিষ্ট মনয়ন্ত্রণকাযী কভ মকতমায সুাময 

২। আদফদনত্র 

৩।  ফম:ফাাংরাদদ ছুটিয পযভ 

৪। মাফ যক্ষণ কভ মকতমা কর্তমক প্রদত্ত ছুটি 

াওনায প্রতযয়নত্র 

৫। ছুটিকারীন ভদয় দাময়ত্ব ারনকাযী 

কভ মকতমায নাভ ও দফী 

প্রামিয স্থানঃ াংমিষ্ট দিয 

মফনামূদল্য ৩ কাম মমদফ 

28.  ভন্ত্রণারদয়য ২য়, ৩য় ও ৪থ ম সেণীয 

কভ মকতমা/ কভ মচাযীদদয  মরদয়ন ভঞ্জুয 

আদফদন প্রামিয য 

দামখরকৃত 

কাগজত্রামদ মাচাই 

অদে মরদয়ন ভঞ্জুযী  

আদদ জাযীকযণ। 

১। াংমিষ্ট মনয়ন্ত্রণকাযী কভ মকতমায সুাময 

২। আদফদনত্র 

৩। াংমিষ্ট প্রমতষ্ঠান/াংস্থায অপায সরটায 

৩।  মনদয়াগ আদদ 

৪। চাকুযী স্থায়ীকযণ াংক্রাে আদদ 

৫। ৩০০ টাকায স্টযাদম্প অঙ্গীকাযনাভা 

৬।  মথামথ কর্তমক্ষ কর্তমক প্রতযাময়ত বমফষ্য 

তমফর, সমৌথ ফীভা, মরব সরাযীয চাঁদা 

মফমবন্ন কতমন মফফযণী, যকাযী গাড়ী, ফাড়ী ও 

সটমরদপান ফযাে সনই ভদভ ম প্রতযয়নত্র 

৭। মযমরাংকুই ওয়ায তামযখ 

প্রামিয স্থানঃ াংমিষ্ট দিয 

মফনামূদল্য ৭ কাম মমদফ 
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ক্রমভক নাং সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র ও প্রামিান 

 

সফায মূল্য এফাং 

মযদাধ দ্ধমত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাময়ত্বপ্রাি কভ মকতমা (দমফ, সপান 

নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

29.  কভ মকতমাগদণয নাদভ দািমযক/ 

আফামক সটমরদপান ভঞ্জুযী 

আদফদদনয ভাধ্যদভ 

মথামথ কর্তমদক্ষয 

অনুদভাদনক্রদভ 

সটমরদপান ভঞ্জুযী 

আদদ জাযী।  

১। মনধ মামযত ছদক আদফদন 

২। ফাদজট ফযাে 

৩। প্রাপ্যতা াংক্রাে প্রভাণত্র 

৪। সটমরদপান মফর মযদাদধয ফ মদল 

কম।  

মফনামূদল্য ৭ কাম মমদফ  
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30.  মানফান ক্রয়/সভযাভত এতদ াংক্রাে 

নীমতভারা এফাং 

মমআয/২০০৮  

অনুযণপূফ মক মথামথ 

কর্তমদক্ষয 

অনুদভাদনক্রদভ 

আদদ জাযীকযণ। 

১। মফদ্যভান টিওএন্ডই এয কম 

২। ফাদজট ফযাদেয কম 

প্রামিয স্থানঃ প্রান-২ 

মফনামূদল্য ৪ ভা 

31.  আফাফত্র ক্রয়/সভযাভত এতদ াংক্রাে 

নীমতভারা এফাং 

মমআয/২০০৮  

অনুযণপূফ মক মথামথ 

কর্তমদক্ষয 

অনুদভাদনক্রদভ 

আদদ জাযীকযণ। 

১। াংমিষ্ট কভ মকতমা/ কভ মচাযীদদয চামদা 

২। ফাদজট ফযাে  

৩। প্রামধকায 

প্রামিয স্থানঃ প্রান- ২ 

মফনামূদল্য ১ ভা 

32.  কভ মচাযীগদণয নাদভ যকাযী ফাা 

ফযাে 

ফাা ফযাে কমভটিয 

সুাময অনুমায়ী 

ফযাে আদদ জাযী  

১। মনধ মামযত পযদভ আদফদনত্র 

২। ফাায তামরকা 

৩। আদফদনকাযীদদয তামরকা 

প্রামিয স্থানঃ ভন্ত্রণারদয়য ওদয়ফাইট 

মফনামূদল্য ১ ভা 

33.  মজমএপ পান্ড সথদক অগ্রীভ উদত্তারন মজমএপ অমগ্রভ 

উদত্তারন মফমধভারা 

অনুমায়ী মথামথ 

কর্তমদক্ষয 

অনুদভাদনক্রদভ 

আদদ জাযীকযণ। 

১। মনধ মামযত পযসভ আদফদনত্র 

২। মাফ যক্ষণ কভ মকতমা কর্তমক প্রদত্ত 

প্রতযয়নত্র 

৩। মজমএপ মি 

প্রামিয স্থানঃ ভন্ত্রণারদয়য ওদয়ফাইট 

মফনামূদল্য ৭ কাম মমদফ 
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ক্রমভক নাং সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র ও প্রামিান 

 

সফায মূল্য এফাং 

মযদাধ দ্ধমত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাময়ত্বপ্রাি কভ মকতমা (দমফ, সপান 

নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

34.  

আওতাধীন দিযমূদয কভ মকতমাগদণয   

দক্ষতাীভা অমতক্রদভয আদদ জাযী 

অমধনস্থ দিয দত 

প্রস্তাফ প্রামিয য 

যীক্ষা মনযীক্ষা কদয 

মথামথ কর্তমদক্ষয 

অনুভমত মনদয় 

দক্ষতাীভা 

অমতক্রদভয আদদ 

জাযী। 

১। াংমিষ্ট দিয প্রধাদনয সুাময প্রস্তাফ। 

২। আদফদনত্র 

৩। াংমিষ্ট মনয়ন্ত্রণকাযী কভ মকতমায প্রমতদফদন  

৪। এমআয (মফগত ৫ ফছদযয) 

প্রামিয স্থানঃ াংমিষ্ট দিয 

মফনামূদল্য ৩ কাম মমদফ জনাফ সগাার চন্দ্র দা 

উমচফ (প্রা-২)  
সপানঃ +৮৮০-২-৯৫১৪০৯১ 

ইদভইরঃ 

dsad2@mopme.gov.bd 
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৩) আওতাধীন অমধদিয/াংস্থা/অন্যান্য প্রমতষ্ঠান কর্তমক প্রদত্ত সফা 

আওতাধীন অমধদিয/দিয/াংস্থামূদয মটিদজন চাট মায মরঙ্ক আকাদয যুক্ত কযদত দফ। 

ক) প্রাথমভক মক্ষা অমধদিয 

খ) উানুষ্ঠামনক মক্ষা ব্যযদযা 

গ) জাতীয় প্রাথমভক মক্ষা একাদডভী (সন) 

ঘ) ফাধ্যতামূরক প্রাথমভক মক্ষা ফাস্তফায়ন মযফীক্ষণ ইউমনট  

৪) অমবদমাগ ব্যফস্থানা দ্ধমত (GRS) 

 

সফা প্রামিদত অন্তুষ্ট দর দাময়ত্বপ্রাি কভ মকতমায দঙ্গ সমাগাদমাগ করুন। মতমন ভাধান মদদত ব্যথ ম দর মনদনাক্ত দ্ধমতদত সমাগাদমাগ কদয আনায ভস্যা অফমত করুন। 

ক্রমভক কখন সমাগাদমাগ কযদফন 
কায দঙ্গ সমাগাদমাগ 

কযদফন 
সমাগাদমাদগয ঠিকানা 

মনষ্পমত্তয 

ভয়ীভা 

১ দাময়ত্বপ্রাি কভ মকতমা ভাধান 

মদদত না াযদর 

অমবদমাগ মনষ্পমত্ত 

কভ মকতমা (অমনক) 

নাভ ও দমফ: ড. তরুণ কামে মকদায 

সপান: +৮৮০-২-৯১৪০৯১ 

ইদভইর: jsad@mopme.gov.bd 

ওদয়ফ: www.grs.gov.bd 

মতন ভা 

২ 

অমবদমাগ মনষ্পমত্ত কভ মকতমা 

মনমদ মষ্ট ভদয় ভাধান মদদত 

না াযদর 

আমর কভ মকতমা 

নাভ ও দমফ: সফগভ সাদন আযা 

এনমডম, অমতমযক্ত মচফ 

সপান: +৮৮০-২-৯৫৪৪৯০১ 

ইদভইর:adlscysch@mopme.gov.bd 

ওদয়ফ: www.grs.gov.bd 

এক ভা 

৩ আমর কভ মকতমা মনমদ মষ্ট ভদয় 

ভাধান মদদত না াযদর 

ভমন্ত্রমযলদ মফবাদগয 

অমবদমাগ ব্যফস্থানা সর 

অমবদমাগ গ্রণ সকন্দ্র 

৫ নাং সগইট, ফাাংরাদদ মচফারয়, ঢাকা 

ওদয়ফ: www.grs.gov.bd 

মতন ভা 

 

 

 

http://dpe.gov.bd/site/office_citizen_charter/2e04ae36-1d0e-4de9-a6f8-405401a64210/%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0
http://bnfe.gov.bd/site/page/aa8b1ec4-c517-4627-b362-f9dbce5049d2/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE
http://nape.gov.bd/site/view/citizen_charter/%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0
http://cpeimu.gov.bd/site/office_citizen_charter/c9011e6c-bfff-4383-b576-5a90fdec2b9c/%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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৪) আনায কাদছ আভাদদয প্রতযাা 

 
 
 
 
 
 

ক্রমভক নাং প্রমতশ্রুত/কামিত সফা প্রামিয রদক্ষয কযণীয়  

১) মনধ মামযত পযদভ ঠিক ও মনব মযদমাগ্য তথ্য মন্নদফমত স্বয়াংম্পূণ ম আদফদন মথাভদয় জভা প্রদান  

২) ঠিক ভাধ্যদভ প্রদয়াজনীয় মপ মযদাধ কযা এফাং মপ মযদাদধয দমররামদ াংযক্ষণ কযা  

৩) াক্ষাদতয জন্য মনধ মামযত ভদয়য পূদফ মই উমস্থত থাকা 

৪) সফায গুনগতভান বৃমদ্ধয রদক্ষয যাভ ম ও ভতাভত প্রদান  


