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সফা প্রদান প্ররতশ্রুরত (Citizen’s Charter) 

১. রবন ও রভন 

 

রবনঃ াফ বজনীন ও ব্যফায-ফান্ধফ দ্ধতততত তনব বযতমাগ্য, প্রাতিক ও ভতয়াতমাগী উাত্ত যফযাতয ভাধ্যতভ অন্তজবাততক ভাতনয জাতীয় তযংখ্যান প্রততষ্ঠান তততফ প্রততষ্ঠা রাব। 

 

রভনঃ (1) তফতফএ-এয তদকতনতদ বনা ও ননতৃতে একটি সুংত, নাদাযী, দক্ষ ও কাম বকযী তযংখ্যান দ্ধতত প্রততষ্ঠা কযা; 

 (২) জাতীয় ও অন্তজবাততক ম বাতয় তথ্য-উাত্ত ব্যফাযকাযীতদয চরভান ও ক্রভফধ বভান চাতদা নভটাতত স্বচ্ছ ও ভতয়াতমাগী প্রতক্রয়ায় অন্তজবাততক ভান ও তফ বাত্তভ তযংখ্যান চচ বায দ্ধতত 

নুযণপূফ বক যকাতয তযংখ্যান প্রণয়ন ও প্রকা কযা। 
 

২. প্রততশ্রুত নফামূ 
 

২.১) নাগতযক নফা 
 

ক্ররভক সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধরত 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রারিস্থান 

সফামূল্য এফাং 

রযদাধ দ্ধরত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাি কভ মকতমায 

(নাভ, দরফ, সপান ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. রাআতেতয নফা ফাংরাতদ তযংখ্যান ব্যুতযায দয দপ্তয, 

তযংখ্যান বফন, আ-২৭/এ, অগাযগাঁও, ঢাকা-

১২০৭ এয তিতীয় তরায় একটি রাআতেতয ও 

অনছাযী বফন   ১৪/২, নতাখানা নযাড, ঢাকা-

১০০০ য একটি অধুতনক সুতমাগ-সুতফধাম্পন্ন 

রাআতেতয যতয়তছ। াঠকগণ কর যকাতয 

কাম বতদফত রাআতেতযত নফা গ্রণ কযতত াতযন। 

ক) রযাংখ্যান বফন (২য় তরা) 

     ই-২৭/এ, আগাযগাঁও,  

     ঢাকা-১২০৭। 

 

খ) অনছাযী বফন  

     ১৪/২, নতাখানা নযাড,  

     ঢাকা-১০০০। 

রফনামূদল্য অরপ ভয় (১) নাভঃ সভাঃ যরপকুর ইরাভ 

    দরফঃ রাইদেযীয়ান 

     সপানঃ ০১৭১৯০৪১১০৫ 

     ইদভইরঃ rafiquerbd@gmail.com 

(২) নাভঃ সফগভ সয়দা াদভরা নারযন 

     দরফঃ ঃরযাংখ্যান কভ মকতমা 

     সপানঃ ০১৮১৭৫০৬৬৩৮ 

2. প্রকানা তফক্রয় নফা ফাংরাতদ তযংখ্যান ব্যুতযায দয দপ্তয, 

তযংখ্যান বফন, আ-২৭/এ, অগাযগাঁও, ঢাকা-

১২০৭ এয তনচ তরায় এফং অনছাযী বফন, ১৪/২, 

নতাখানা নযাড, ঢাকা-১০০০ য একটি প্রকানা 

তফক্রয়তকন্দ্র যতয়তছ। তফক্রয়তকতন্দ্র ব্যুতযায 

প্রকানামূ তনধ বাতযত মূতে তফক্রয় কযা য়। 

এছাড়া ব্যুতযায তনধ বাতযত নরস্ এতজন্টতদয তনকটও 

প্রকানামূ াওয়া মায়।  

ক) রযাংখ্যান বফন (২য় তরা) 

     ই-২৭/এ, আগাযগাঁও,  

     ঢাকা-১২০৭। 

 

খ) অনছাযী বফন  

     ১৪/২, নতাখানা নযাড,  

     ঢাকা-১০০০। 

নগদ  ফা 

সেদকয ভাধ্যদভ 

অরপ ভয় (১) নাভঃ সভাঃ তাারপকুয যভান 

     দরফঃ প্রকানা কভ মকতমা 

     সপানঃ ০১৯১২০৭১২৫৬     

ইদভইরঃ tahafiq.po@bbs.gov.bd 

(2) নাভঃ সফগভ সয়দা াদভরা নারযন 

     দরফঃ ঃ রযাংখ্যান কভ মকতমা 

     সপানঃ ০১৮১৭৫০৬৬৩৮ 

mailto:rafiquerbd@gmail.com
mailto:ইমেইলঃ%20tahafiq.po@bbs.gov.bd


ক্ররভক সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধরত 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রারিস্থান 

সফামূল্য এফাং 

রযদাধ দ্ধরত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাি কভ মকতমায 

(নাভ, দরফ, সপান ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

3. তফতফএ কতৃবক তযচাতরত 

তফতবন্ন শুভাতয / জতযতয 

ভাআতক্রাডাটা যফযা 

ভারযোরক, রফরফএ ফযাফয রররখত আদফদদনয 

রযদপ্ররিদত রফরফএ কর্তমক প্রণীত ভাইদক্রাডাটা 

যফযা াংক্রান্ত নীরতভারা অনুমায়ী 

(http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.porta

l.gov.bd/page/3f374cf8_172b_48e7_8a1c_6f9e5313f37

4/Statistics%20Policy%202016.pdf) রনধ মারযত মূদল্য 

রফরফএ কর্তমক রযোররত রফরবন্ন শুভারয/জরযদয 

ভাইদক্রাডাটা যফযা কযা দয় থাদক।  

করিউটায উইাং 

রযাংখ্যান বফন, (৩য় তরা) 

ই-২৭/এ, আগাযগাঁও, 

ঢাকা-১২০৭। 

 

 

রনধ মারযত মূদল্য নতধক ১০ 

(দ) কভ বতদফ 

নাভঃ জনাফ সভাঃ কাযাভত আরী 

দরফঃ ররনয়য সপ্রাগ্রাভায 

সপানঃ ৮১৮১৩৭১ 

ইদভইরঃ kali0501@yahoo.com 

4. প্রকানা মূদয soft 

copy 

ফাংরাতদ তযংখ্যান ব্যুতযায ওতয়ফ াআতটয 

ভাধ্যতভ ব্যফাযকাযীতদয তনকট  তফতবন্ন 

তযংখ্যান ও প্রকানামূতয soft copy স্ব-

প্রতণাতদতবাতফ প্রকা কযা য়। ব্যফাযকাযীগণ 

ওতয়ফ াআট নথতক নগুতরা তফনামূতে ংগ্র 

কযতত াতযন। 

রফরফএ ওদয়ফাইট 

www.bbs.gov.bd 

রফনামূদল্য াফ মিরণক নাভঃ সভাঃ সভায়াদেভ সাদন 

দরফঃ ররনয়য সপ্রাগ্রাভায  

সপানঃ ৮১৮১৩৭৭ 

ইদভইরঃ md.moazzemh@yahoo.com 

5. জনতভতত, তক্ষা, স্বাস্থ্ু, 

ব্যফা-ফাতণজু এফং 

ন্যান্য অথ ব-াভাতজক 

তথ্য যফযা 

তথ্য তধকায অআন-২০০৯ এয তনধ বাতযত পযতভ 

অতফদন কযতত তফ। 

তথ্য কতভন ওতয়ফাআট  

http://www.infocom.gov.bd/site/forms

/a32783d0-a941-4dff-8ffc-

b2d95554a442  

 

তথ্য তধকায 

অআন-২০০৯ 

কতৃবক তনধ বাতযত 

তথ্য তধকায 

অআন-২০০৯ 

কতৃবক তনধ বাতযত 

নাভঃ জনাফ ভাফুজুর ইরাভ 

দরফঃ যুগ্মরযোরক 

সপানঃ ৮১৮১৪৪৪ 

ইদভইরঃ mahfuz.bablu@gmail.com 

 

২.২) দাপ্ততযক নফা 

ক্ররভক সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রারিস্থান 
সফামূল্য এফাং রযদাধ 

দ্ধরত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাি কভ মকতমায 

(নাভ, দরফ, সপান ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

1. ন্যান্য দপ্তয কতৃবক 

তযংখ্যান প্রস্তুত ও 

প্রকানা ংক্রান্ত 

নাতত্ত প্রদান 

ংস্থ্া কতৃবক তযংখ্যান প্রস্তুত ও 

প্রকানা নীততভারা, ২০১৬ এফং 

তযংখ্যান প্রস্তুত ও প্রকা 

তফতধভারা,২০১৪’ নুমায়ী তনধ বাতযত 

পযতভ অতফদন প্রাতপ্ত াততক্ষ; 

তনধ বাতযত দ্ধতত নুযণক্রতভ 

তযংখ্যান প্রস্তুত ও প্রকাত নাতত্ত 

প্রদান কযা য়।  

ংস্থ্া কতৃবক তযংখ্যান প্রস্তুত ও 

প্রকা তফতধভারা, ২০১৪ 

http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bb
s.portal.gov.bd/page/3f374cf8_172b_48e7_8a1c
_6f9e5313f374/parisankhan-Bidhimala-2014.pdf 

-এ ফতণ বত অতফদনতেয নমুনানুমায়ী। 
 

ংস্থ্া কতৃবক তযংখ্যান প্রস্তুত ও 

প্রকা নীততভারা, ২০১৬  

http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bb
s.portal.gov.bd/page/3f374cf8_172b_48e7_8a1c
_6f9e5313f374/Statistics%20Policy%202016.pdf 

রফনামূদল্য ংস্থ্া কতৃবক নাতত্ত 

প্রদাতনয তনষ্পতত্ত: 

তফ বাচ্চ ৪৯ তদন; 

একাতধক অতফদতনয 

নক্ষতে তযংখ্যাতনয 

দ্বিততা তযাতযয জন্য 

নাতত্ত প্রদাতনয 

তনষ্পতত্ত: ৩১ তদন। 

নাভঃ সভাাম্মদ আফদুর কারদয রভয়া 

দরফঃ রযোরক  

সপানঃ ৮১৮১৪২১ 

ইদভইরঃ makm_fyff@yahoo.com 
 

২. তফতফএ এয 

প্রকানা মূ 

নেকতাল্ডাতদয নাতভয তাতরকা প্রাতপ্ত 

াততক্ষ যাতয ফা ডাকতমাতগ 

১) রযাংখ্যান বফন (রনে তরা) 

    ই-২৭/এ, আগাযগাঁও, ঢাকা  

রফনামূদল্য তনয়তভত নাভঃ জনাফ সভাঃ সগারাভ সভাস্তপা 

দরফঃ উরযোরক 

http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/3f374cf8_172b_48e7_8a1c_6f9e5313f374/Statistics%20Policy%202016.pdf
http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/3f374cf8_172b_48e7_8a1c_6f9e5313f374/Statistics%20Policy%202016.pdf
http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/3f374cf8_172b_48e7_8a1c_6f9e5313f374/Statistics%20Policy%202016.pdf
http://www.bbs.gov.bd/
http://www.infocom.gov.bd/site/forms/a32783d0-a941-4dff-8ffc-b2d95554a442
http://www.infocom.gov.bd/site/forms/a32783d0-a941-4dff-8ffc-b2d95554a442
http://www.infocom.gov.bd/site/forms/a32783d0-a941-4dff-8ffc-b2d95554a442
http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/3f374cf8_172b_48e7_8a1c_6f9e5313f374/parisankhan-Bidhimala-2014.pdf
http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/3f374cf8_172b_48e7_8a1c_6f9e5313f374/parisankhan-Bidhimala-2014.pdf
http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/3f374cf8_172b_48e7_8a1c_6f9e5313f374/parisankhan-Bidhimala-2014.pdf
http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/3f374cf8_172b_48e7_8a1c_6f9e5313f374/Statistics%20Policy%202016.pdf
http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/3f374cf8_172b_48e7_8a1c_6f9e5313f374/Statistics%20Policy%202016.pdf
http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/3f374cf8_172b_48e7_8a1c_6f9e5313f374/Statistics%20Policy%202016.pdf


ক্ররভক সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রারিস্থান 
সফামূল্য এফাং রযদাধ 

দ্ধরত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাি কভ মকতমায 

(নাভ, দরফ, সপান ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

নেকতাল্ডাযতদয 

যফযা 

প্রকানামূতয নৌজন্য কত যফযা 

কযা য়।  

২)   অনছাতয বফন,  

     ১৪/২ নতাখানা নযাড, ঢাকা। 

সপানঃ ৮১৮১৪১৭ 

ইদভইরঃmostafa43@yahoo.com 

৩. জনংখ্যা 

প্রতুায়নে 

তফতবন্ন ধযতণয তক্ষা প্রততষ্ঠান প্রততষ্ঠা, 

Safetynet programme  তযচারনা 

আতুাতদ নক্ষতে ংতিষ্ট এরাকায নাভ 

উতেখপূফ বক ংস্থ্া/প্রততষ্ঠাতনয তনজস্ব 

প্যাতড ভাতযচারক, তফতফএ  

তফতফএ ফযাফয অতফদন কযা াততক্ষ 

জনংখ্যা তফলয় প্রতুায়ন ে প্রদান 

কযা য়। 

তযংখ্যান অআন,২০১৩ এয ধাযা-১১ 

অনুমায়ী  

http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bb
s.portal.gov.bd/page/3f374cf8_172b_48e7_8a1c_

6f9e5313f374/statistical-act.pdf 
 

 

 

রফনামূদল্য নতধক ৫ (াঁচ) 

কাম বতদফ। 

নাভঃ সভাঃ জারদুর ক যদায 

দরফঃ রযোরক (উরেফ) 

সপানঃ ৮১৮১৪২৬ 

ইদভইরঃhoquesarder@gmail.com 

৪. অন্তজবাততক ও 

নদীয় প্রততষ্ঠাতন 

প্রকানা ও তথ্য 

যফযা 

তফতবন্ন অন্তজবাততক ও নদীয় 

প্রততষ্ঠান/ংস্থ্া, তফতদী দূতাফা, 

তফতদী তফশ্বতফদ্যারয় আতুাতদ ংস্থ্ায 

চাতদা নুমায়ী প্রকানা ও তথ্য 

যফযা কযা য়।  

এপএ এন্ড এভঅআএ (অযতডত াখা) 

 

ফাংরাতদ ব্যাংক থফা 

নানারী ব্যাংক এয 

নুতভাতদত নম নকান 

াখায় চারাতনয ভাধ্যতভ 

তনধ বাতযত থ ব জভাদান। 

দ্বফতদতক মুদ্রায নক্ষতে 

ভাতযচারক, তফতফএ 

ফযাফয তনধ বাতযত মূতে 

ব্যাংক ড্রাপট্  অতফদন 

কযা। 

অথ ম প্রারিয য দত 

১০ (দ) কাম মরদফ। 

নাভঃ সভাঃ তাারপকুয যভান 

দরফঃ প্রকানা কভ মকতমা 

সপানঃ ০১৯১২০৭১২৫৬      

ইদভইরঃ tahafiq.po@bbs.gov.bd 

 

৫. তডটতযয়াভ ও 

কনপাতযন্স রুভ বাড়া 

ংস্থ্ায তনজস্ব প্যাতড অতফদন প্রাতপ্ত; 

বাড়া ননওয়ায নমৌতিকতা মাচাআ পূফ বক 

ভাতযচারক, তফতফএ এয নুতভাদন 

গ্রণ; 

তফতফএ কতৃবক তেয ভাধ্যতভ 

ংস্থ্াতক জ্ঞাত কযা। 

 

এপএ এন্ড এভঅআএ (ভন্বয় াখা) ,  

এপএ এন্ড এভঅআএ, তফতফএ। 

তনতদ বষ্ট থ ব ফাংরাতদ 

ব্যাংক থফা নানারী 

ব্যাংতকয নুতভাতদত 

াখায় নেজাযী চারাতনয 

ভাধ্যতভ জভাদান পূফ বক 

চারাতনয কত অতফদন 

াতক্ষ; 

তডটতযয়াভঃ  প্রতততদন 

(৯টা-৫টা) ২৫,০০০/- 

টাকা; 

কনপাতযন্স রুভঃ প্রতততদন 

(৯টা-৫টা) ২০,০০০/- 

টাকা। 

অরপ ভয় নাভঃ সভাাম্মদ সররভ যকায 

দরফঃ উরযোরক 

সপানঃ ৮১৮১৪২২ 

ইদভইরঃsalim_nil09@yahoo.com 

http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/3f374cf8_172b_48e7_8a1c_6f9e5313f374/statistical-act.pdf
http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/3f374cf8_172b_48e7_8a1c_6f9e5313f374/statistical-act.pdf
http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/3f374cf8_172b_48e7_8a1c_6f9e5313f374/statistical-act.pdf
mailto:ইমেইলঃ%20tahafiq.po@bbs.gov.bd


ক্ররভক সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রারিস্থান 
সফামূল্য এফাং রযদাধ 

দ্ধরত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাি কভ মকতমায 

(নাভ, দরফ, সপান ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

6. অআতটি োফ বাড়া ংস্থ্ায তনজস্ব প্যাতড অতফদন প্রাতপ্ত; 

বাড়া ননওয়ায নমৌতিকতা মাচাআ পূফ বক 

ভাতযচারক, তফতফএ এয নুতভাদন 

গ্রণ; 

তফতফএ কতৃবক তেয ভাধ্যতভ 

ংস্থ্াতক জ্ঞাত কযা। 

 

কতম্পউটায উআং, তফতফএ। তনতদ বষ্ট থ ব ফাংরাতদ 

ব্যাংক থফা নানারী 

ব্যাংতকয নুতভাতদত 

াখায় নেজাযী চারাতনয 

ভাধ্যতভ জভাদান পূফ বক 

চারাতনয কত অতফদন 

াততক্ষ; 

অআতটি োফঃ প্রতততদন 

(৯টা-৫টা) ৮,০০০/- টাকা। 

অরপ ভয় নাভঃ জনাফ নজরুর ইরাভ 

দরফঃ রযোরক (বাযপ্রাি) 

সপানঃ ৮১৮১৪২৮ 

ইদভইরঃ dircom@bbs.gov.bd 

 

 

২.৩) বুন্তযীণ নফা 

 

ক্ররভক সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধরত 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রারিস্থান 

সফামূল্য এফাং 

রযদাধ দ্ধরত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাি কভ মকতমায 

(নাভ, দরফ, সপান ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। ফাতজট পুনঃউতমাজন নফা প্রতুাীয ফাতজট ফযাতেয অতফদন প্রাতপ্ত; 

প্রাপ্ত ফাতজট মাচাআ;  

কতৃবতক্ষয নুতভাদন গ্রণ; 

ফযাে প্রাতপ্ত াততক্ষ প্রাতধকায নুমায়ী ভঞ্জুযী 

প্রদান। 

মথামথ কতমদিয ভাধ্যদভ অরপ 

প্রধান কর্তমক আদফদন।  

প্রদমাজু নয়, 

সফায মূল্য গ্রণ 

কযা য় না। 

তনয়তভত নাভঃ সভাাম্মদ আফদুর কারদয রভয়া 

দরফঃ রযোরক  

সপানঃ ৮১৮১৪২১ 

ইদভইরঃ makm_fyff@yahoo.com 
 

২। তজবত ছুটি ভঞ্জুয প্রধান রাফ যিণ কভ মকতমা অরপ দত ছুটিয 

রাফ সফা প্রতুাীয আদফদন প্রারি; 

ছুটিয প্রাপ্যতা মাোই কযতঃ রনধ মারযত ছুটি 

রফরধভারা, ১৯৫৯ অনুমায়ী উযুক্ত কর্তমদিয 

(আরথ মক ও প্রারনক িভতা অনুমায়ী) 

অনুদভাদনক্রদভ ছুটি ভঞ্জুয কযা; 

সফা প্রতুাীদক অফরতকযণ। 

উযুক্ত কর্তমি ফযাফয াদা 

কাগদজ আদফদন। 

রফনা মূদল্য ১৫ (দনয) 

কাম মরদফ। 

তফতফএ এয ংতিষ্ট উআংতয়য 

দাতয়েপ্রাপ্ত কভ বকতবা 

৩। ফতঃ ফাংরাতদ তজবত 

ছুটি ভঞ্জুয 

প্রধান রাফ যিণ কভ মকতমা অরপ দত ছুটিয 

রাফ সফা প্রতুাীয আদফদন প্রারি; 

ছুটিয প্রাপ্যতা মাোই কযতঃ রনধ মারযত ছুটি 

রফরধভারা, ১৯৫৯ অনুমায়ী উযুক্ত কর্তমদিয 

(আরথ মক ও প্রারনক িভতা অনুমায়ী) 

অনুদভাদনক্রদভ ছুটি ভঞ্জুয কযা; 

সফা প্রতুাীদক অফরতকযণ। 

উযুক্ত কর্তমি ফযাফয াদা 

কাগদজ আদফদন। 

রফনা মূদল্য ১৫ (দনয) 

কাম মরদফ। 

নাভঃ জনাফ ীদুর ইরাভ 

দরফঃ উরযোরক 

সপানঃ ৮১৮১৪৪৫ 

ইদভইরঃ 

shahid_math92@yahoo.com 
 



ক্ররভক সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধরত 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রারিস্থান 

সফামূল্য এফাং 

রযদাধ দ্ধরত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাি কভ মকতমায 

(নাভ, দরফ, সপান ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৪। তক্ষা ছুটিয অতফদন 

গ্রায়ণ 

সফা প্রতুাীয আদফদন প্রারি; 

ছুটিয প্রাপ্যতা মাোই কযতঃ রনধ মারযত ছুটি 

রফরধভারা, ১৯৫৯ অনুমায়ী উযুক্ত কর্তমদিয 

(আরথ মক ও প্রারনক িভতা অনুমায়ী) 

অনুদভাদনক্রদভ ছুটি ভঞ্জুয কযা; 

সফা প্রতুাীদক অফরতকযণ। 

উযুক্ত কর্তমি ফযাফয াদা 

কাগদজ আদফদন। 

রফনা মূদল্য ১৫ (দনয) 

কাম মরদফ। 

৫। শ্রাতন্ত তফতনাদন ছুটি ভঞ্জুয প্রধান রাফ যিণ কভ মকতমা অরপ দত ছুটিয 

রাফ সফা প্রতুাীয আদফদন প্রারি; 

আদফদন প্রািয য ছুটিয প্রাপ্যতা মাোই কদয শ্রারন্ত 

রফদনাদন বাতা রফরধভারা, ১৯৭৯ অনুমায়ী উযুক্ত 

কর্তমদিয (আরথ মক ও প্রারনক িভতা অনুমায়ী) 

অনুদভাদনক্রদভ ছুটি ভঞ্জুয কযা; 

অরপ আদদ জারয; 

সফা প্রতুাীদক অফরতকযণ। 

উযুক্ত কর্তমি ফযাফয াদা 

কাগদজ আদফদন। 

রফনা মূদল্য ১৫ (দনয) 

কাম মরদফ। 

৬। ভাতৃেকারীন ছুটি ভঞ্জুতযয 

অতফদন ভন্ত্রণারতয় 

গ্রায়ন 

প্রধান রাফ যিণ কভ মকতমা অরপ দত ছুটিয 

রাফ সফা প্রতুাীয আদফদন প্রারিয; 

ছুটিয প্রাপ্যতা মাোই কযতঃ রনধ মারযত ছুটি 

রফরধভারা, ১৯৫৯ অনুমায়ী উযুক্ত কর্তমদিয 

(আরথ মক ও প্রারনক িভতা অনুমায়ী) 

অনুদভাদনক্রদভ ছুটি ভঞ্জুয কযা; 

সফা প্রতুাীদক অফরতকযণ। 

উযুক্ত কর্তমি ফযাফয াদা 

কাগদজ আদফদন। 

রফনা মূদল্য ১৫ (দনয) 

কাম মরদফ। 

৭। তজতএপ গ্রীভ ভঞ্জুয মথামথ কর্তমদিয রনকট রনধ মারযত পদভ ম আদফদন 

কযা; 

াধাযণ বরফষ্য তরফর রফরধভারা ১৯৭৯ অনুমায়ী 

উযুক্ত কর্তমদিয (আরথ মক ও প্রারনক িভতা 

অনুমায়ী) অগ্রীভ ভঞ্জুয ; 

সফা প্রতুাীদক অফরতকযণ। 

রনধ মারযত পভ ম যদয়দে;  

াংরিষ্ট দিয, যকাযী মুদ্রণারদয় 

ও ওদয়ফাইট সথদক পভ ম াংগ্র 

কযা মায়; 

প্রদয়াজনীয় দরররত্র াদা 

কাগদজ আদফদন। 

রফনা মূদল্য ১৫ (দনয) 

কাম মরদফ। 

৮। তঅযএর ও রাভগ্রান্ট 

ভঞ্জুয 

প্রধান রাফ যিণ কভ মকতমা অরপ দত ছুটিয 

রাফ সফা প্রতুাীদক অফরতকযণ; 

পূণ মাঙ্গ আদফদন প্রারিয য ভঞ্জুযীয রদিু মথামথ 

কর্তমদিয রনকট সপ্রযণ; 

রআযএর ছুটি ও রাি গ্রান্ড ভঞ্জুযী প্রদান; 

প্রধান রাফ যিণ কভ মকতমা ফযাফয প্রযণ; 

চূড়ান্ত উদতারন রফর মাোই ও সেক ইস্যু; 

অরপ আদদ জারয; সফা প্রতুাীদক 

অফরতকযণ। 

রনধ মারযত পভ ম যদয়দে;  

াংরিষ্ট দিয, যকাযী মুদ্রণারদয় 

ও ওদয়ফাইট সথদক পভ ম াংগ্র 

কযা মায়; 

প্রদয়াজনীয় দরররত্র াদা 

কাগদজ আদফদন। 

রফনা মূদল্য পূণ মাঙ্গ আদফদন 

প্রারিয য ৩০ 

(রত্র) 

কাম মরদফ 



ক্ররভক সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধরত 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রারিস্থান 

সফামূল্য এফাং 

রযদাধ দ্ধরত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাি কভ মকতমায 

(নাভ, দরফ, সপান ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৯। ননন ভঞ্জুয সফা প্রতুাীদক অফরতকযণ; 

পূণ মাঙ্গ আদফদন প্রারিয য ভঞ্জুযীয রদিু রফবাগ 

সপ্রযণ; 

রআযএর ছুটি ও রাি গ্রান্ড ভঞ্জুযী প্রদান; 

প্রধান রাফ যিণ কভ মকতমা ফযাফদয সপ্রযণ কদয 

চূড়ান্ত উদতারন রফর মাোই ও সেক ইস্যু; 

অরপ আদদ জারয;  

সফা প্রতুাীদক অফরতকযণ। 

রনধ মারযত পভ ম যদয়দে;  

াংরিষ্ট দিয, যকাযী মুদ্রণারদয় 

ও ওদয়ফাইট সথদক পভ ম াংগ্র 

কযা মায়; 

প্রদয়াজনীয় দরররত্র াদা 

কাগদজ আদফদন। 

রফনা মূদল্য পূণ মাঙ্গ আদফদন 

প্রারিয য ৩ 

(রতন) ভা 

১০। কভ বচাতয কোণ ততফর 

তত নুদান ংক্রান্ত 

অতফদন যকাযী কভ বচাতয 

কোণ তধদপ্ততয গ্রায়ণ 

পূণ মাঙ্গ আদফদন প্রারিয য মাোই কযা য়; 

মথামথ কর্তমদিয অনুদভাদনক্রভ যকাযী কভ বচাতয 

কল্যাণ তধদপ্ততয অগ্রায়ণ কযা য়; 

সফা প্রতুাীদক অফরতকযণ। 

রনধ মারযত পভ ম যদয়দে;  

াংরিষ্ট দিয, যকাযী মুদ্রণারদয় 

ও ওদয়ফাইট সথদক পভ ম াংগ্র 

কযা মায়। 

রফনা মূদল্য ৭ (াত) 

কাম মরদফ। 

১১। যকাযী ফাতয টিতকতটয 

জন্য সুাতয  

অতফদন কভ বচাযী কোণ 

তধদপ্ততয নপ্রযণ 

পূণ মাঙ্গ আদফদন প্রারিয য মাোই কযা য়; 

মথামথ কর্তমদিয অনুদভাদনক্রভ কল্যাণ 

অরধদিদয অগ্রায়ণ কযা য়; 

সফা প্রতুাীদক অফরতকযণ। 

রনধ মারযত পভ ম যদয়দে;  

াংরিষ্ট দিয, যকাযী মুদ্রণারদয় 

ও ওদয়ফাইট সথদক পভ ম াংগ্র 

কযা মায়। 

রফনা মূদল্য  ৭ (াত) 

কাম মরদফ।  

১২। তফতবন্ন তপতয 

কতভটিতত দস্য তাতফ 

কভ বকতবা ভতনানয়ন 

োরদা ত্র প্রারিয য াংরিষ্ট রফলদয় রফজ্ঞ ব্যরক্ত 

রনধ মাযণ কযা য়; 

ভারযোরক, রফরফএ এয অনুদভাদনক্রদভ রফজ্ঞ 

দদেয নাদভ অরপ আদদ জারয কযা য়; 

াংরিষ্ট দেদক অফরত কযা য়। 

কতভটিতত দস্য ভতনানয়তনয জন্য 

চাতদা ে। 

রফনা মূদল্য ৩ (রতন) 

কাম মরদফ।  

১৩। প্রতক্ষতণয জন্য 

কভ বকতবা/কভ বচাযী 

ভতনানয়ন 

ত্র প্রারিয য াংরিষ্ট রফলদয় কভ মযত ব্যরক্ত 

রনধ মাযণ কযা য়; 

ভদনানীত কভ মকতমা/কভ মোযীদক অফরত কযা য়; 

অরপ আদদ জারয; 

সফা প্রতুাীদক অফরতকযণ। 

প্রতক্ষতণ ভতনানয়তনয জন্য চাতদা 

ে। 

রফনা মূদল্য ৩ (রতন) 

কাম মরদফ। 

১৪। তরতয়ন  সফা প্রতুাীয আদফদন প্রারি; 

পূণ মাঙ্গ আদফদন মাোই; 

মথামথ কর্তমদিয অনুদভাদনক্রভ অগ্রায়ণ; 

ভারযোরক, রফরফএ অনুদভাদনক্রদভ 

রযাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা রফবাদগয 

অনুদভাদদনয জন্য সপ্রযণ; 

রযাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা রফবাগ কর্তমক 

রনধ মারযত পভ ম আদে; 

াংরিষ্ট দিয, যকাযী মুদ্রণারয় ও 

ওদয়ফাইট সথদক পভ ম াংগ্র কযা 

মায়। 

রফনা মূদল্য পূণ মাঙ্গ আদফদন 

প্রারিয য ৩০ 

(রত্র) রদন 



ক্ররভক সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধরত 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রারিস্থান 

সফামূল্য এফাং 

রযদাধ দ্ধরত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাি কভ মকতমায 

(নাভ, দরফ, সপান ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

অরপ আদদ জারয; 

সফা প্রতুাীদক অফরতকযণ। 
 

১৫। নপ্রলণ সফা প্রতুাীয আদফদন প্রারি; 

শূণ্য দদয তাররকা; 

সফা প্রতুাীয আদফদন রনয়ন্ত্রণকাযী কভ মকতমায 

অনুদভাদন;   

অরপ আদদ জারয; 

সফা প্রতুাীদক অফরতকযণ। 
 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র াদা 

কাগদজ আদফদন কযদত য়; 

রনধ মারযত পযভ সনই। 

রফনা মূদল্য পূণ মাঙ্গ আদফদন 

প্রারিয য                                                                                                                                                                          

৩ (রতন) রদন 

১৬। ততডএ সফা প্রতুাীয আদফদন; 

ততডএ এয তথ্য ংগ্র ও প্রণয়ন এফং ততডএ 

ম্পতকবত চাতত তফতবন্ন তথ্য নপ্রযণ; 

ততডএ ম্প্রততকযণ; 

সফা প্রতুাীদক অফরতকযণ। 

রনধ মারযত পদভ ময ভাধ্যদভ; 

এপএ এন্ড এভআইএ, রফরফএ। 

রফনা মূদল্য ১ (এক) 

কাম মরদফ 

নাভঃ সফগভ সভাাম্মাৎ াইদা সফগভ 

দরফঃ সপ্রাগ্রাভায 

সপানঃ ৮১৮১৩৭৩ 

ইদভইরঃ sayeeda583@yahoo.com 

১৭। চাকতয স্থ্ায়ী/ 

তনয়তভতকযণ  

 

 

সফা প্রতুাীয আদফদন; 

প্রতয়াজনীয় তথ্যাতদ ও কাগজে; 

নগ্রড-১১ তত ২০ ম বন্ত কভ বচাযীতদয চাকুযী (স্থ্ায়ী/ 

তনয়তভতকযণ); 

তপ অতদ জাতয; 

১ভ ও ২য় নশ্রণীয তদ চাকুযী স্থ্ায়ী/ 

তনয়তভতকযতণয প্রস্তাফ প্রাতনক ভন্ত্রণারতয় নপ্রযণ। 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র াদা 

কাগদজ আদফদন কযদত য়; 

রনধ মারযত পযভ সনই। 

রফনা মূদল্য রফরধ সভাতাদফক নাভঃ জনাফ ররদজন া নঈভ 

দরফঃ উরযোরক(রফরনক াখা) 

এপএ এন্ড এভআইএ 

সপানঃ ৮১৮১৪২২ 

ইদভইরঃlizenbbs@yahoo.com 

১৮। নগ্রতডন তাতরকা প্রণয়ন 
 

নগ্রড-১০ তত ২০ ম বন্ত কভ বকতবা/কভ বচাযীতদয 

নগ্রতডন তাতরকা প্রণয়ন; 

সফা প্রতুাীদক অফরতকযণ 

রনধ মারযত পযভ সনই; 

এপএ এন্ড এভআইএ, রফরফএ। 

রফনা মূদল্য রফরধ সভাতাদফক 

১৯। উচ্চতয নগ্রড/নের প্রদান  সফা প্রতুাীয আদফদন; 

১ভ নশ্রণীয তদ ততরকন নগ্রড/টাআভতের/উচ্চতয 

নের ংক্রান্ত কাম বক্রভ গ্রায়তণয জন্য 

ভাতযচারতকয নুতভাদানক্রতভ তফবাতগ নপ্রযণ; 

তপ অতদ জাতয; 

সফা প্রতুাীদক অফরতকযণ। 

াদা কাগদজ আদফদন কযদত য়; 

রনধ মারযত পযভ সনই; 

এপএ এন্ড এভআইএ, রফরফএ। 

রফনা মূদল্য ৩ (রতন) ভা 

২০। তদান্নতত নগ্রড-১২ তত ২০ ম বন্ত কভ বচাযীতদয তদান্নতত 

প্রদান; 

তপ অতদ জাতয; 

এরআয, ারব ম ফর, স্থায়ীকযণ/ 

রনয়রভতকযণ আদদ; 

স্ব-স্ব কভ মস্থর দত াংগ্র। 

রফনামূদল্য সফা 

প্রদান 

যুরক্তাংগত 

ভয় ম মন্ত 



ক্ররভক সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধরত 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রারিস্থান 

সফামূল্য এফাং 

রযদাধ দ্ধরত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাি কভ মকতমায 

(নাভ, দরফ, সপান ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

সফা প্রতুাীদক অফরতকযণ। 

২১। ভাইদক্রাফাদ াটর 

ারব ম (দয দিদয 

কভ মযত কভ মকতমাগদণয 

জন্য) 

সফা প্রতুাীয আদফদন প্রারি; 

ভাইদক্রাফাদ াটর ারব ম ব্যফাদয রযোরক 

এপএ এন্ড এভআইএ এয অনুভরত গ্রণ; 

অরপ আদদ জারয; 

সফা প্রতুাীদক অফরতকযণ। 

 

 

াদা কাগদজ আদফদন কযদত য়; 

রনধ মারযত পযভ সনই; 

এপএ এন্ড এভআইএ, রফরফএ। 

রফনা মূদল্য ৭ (াত) 

কাম মরদফ 

নাভঃ সভাাম্মদ সররভ যকায 

দরফঃ উরযোরক  

         (ভন্বয় াখা)  

         এপএ এন্ড এভআইএ 

সপানঃ ৮১৮১৪২২ 

ইদভইরঃsalim_nil09@yahoo.com 

22 যকারয ফা ব্যরক্তগত 

কাদজ ভাইদক্রাফা 

ব্যফায  

সফা প্রতুাী কভ মকতমাগদণয রযকুইরজন প্রারি; 

ভাইদক্রাফাদ াটর ারব ম ব্যফাদয রযোরক 

এপএ এন্ড এভআইএ এয অনুভরত গ্রণ; 

সফা প্রতুাীদক অফরতকযণ। 

ভাইদক্রাফা রযকুরজন পভ ম; 

ভন্বয় াখায মানফান ইউরনট; 

এপএ এন্ড এভআইএ, রফরফএ। 

রনধ মারযত মূদল্য; 

রনধ মারযত সকাদড 

সেজাযী োরাদনয 

ভাধ্যদভ যকাযী 

সকালাগাদয টাকা 

জভাদান 

১ (এক) 

কাম মরদফ 

২৪। তযংখ্যান বফন 

তযোয তযচ্ছন্নতা 

রফরফএ এয াদথ সফযকাযী সফা প্ররতষ্ঠাদনয  

ফাৎরযক চুরক্ত িাদান কযা; 

রনয়রভত রযাংখ্যান বফদনয রযস্কায রযচ্ছন্নতা 

রনরিত কযা; 

প্ররত ভাদ রযাংখ্যান বফদনয প্ররতটি সলাদযয 

প্ররতটি ব্লদকয সপাকার দয়ন্ট কভ মকতমাগদণয 

কভ মিাদন প্রতুায়নত্র  প্রারি াদদি ভারক 

রফর প্রদান। 

সপাকার দয়ন্ট কভ মকতমাদদয 

রনধ মারযত পভ ম ; 

এপএ এন্ড এভআইএ, রফরফএ। 

রফনা মূদল্য রনয়রভত 

২৫। ইন্টাযদনট াংদমাগ এফাং 

যিণাদফিণ 

সফা প্রতুাীয রডরজটার সনটওয়াকম অন্তর্ভ মরক্তয 

আদফদন প্রারি; 

ইন্টাযদনট ও ওয়াইপাই াংদমাগ স্থান;  

রনযরফরচ্ছন্ন ইন্টাযদনট সফা প্রদান কযা; 

াফ মিরণক াব মায ের যাখা; 

সফা প্রতুাীদক অফরতকযণ। 

াদা কাগদজ আদফদন কযদত য়। 

রনধ মারযত পভ ম সনই; 

করিউটায উইাং, রফরফএ। 

রফনা মূদল্য াফ মিরণক নাভঃ জনাফ েন্দ্র সখয যায় 

দরফঃ ররনয়য সভইদন্টন্যান্স 

ইরিরনয়ায 

সপানঃ ৮১৮১৩৭৬ 

ইদভইরঃcsroy.sme@bbs.gov.bd 



ক্ররভক সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধরত 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রারিস্থান 

সফামূল্য এফাং 

রযদাধ দ্ধরত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাি কভ মকতমায 

(নাভ, দরফ, সপান ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

২৬। ওদয়ফ াইট সফা প্রতুাীয আদফদন প্রারি; 

কর্তমদিয অনুদভাদনক্রদভ রফরফএ এয সকান রফলয় 

ওদয়ফ াইদট াংদমাজন/রফদয়াজন কযা; 

সফা প্রতুাীদক অফরতকযণ। 

াদা কাগদজ আদফদন কযদত য়; 

রনধ মারযত পযভ সনই; 

এপএ এন্ড এভআইএ, রফরফএ। 

রফনা মূদল্য াফ মিরণক নাভঃ সভাঃ সভায়াদেভ সাদন 

দরফঃ ররনয়য সপ্রাগ্রাভায  

সপানঃ ৮১৮১৩৭৭ 

ইদভইরঃmd.moazzemh@yahoo.com 

২৭. ই-পাইররাং সফা প্রতুাীয আদফদন প্রারি; 

রফরফএ এয কর কভ মকতমা এফাং াংরিষ্ট 

কভ মোযীদদয প্ররিণ প্রদান; 

ই-পাইররাং রফলদয়  রযদোয সেরনাং প্রদান; 

সফা প্রতুাী কর্তমক রেরিত ভো াভাধাদন দ্রুত 

ব্যফস্থা গ্রণ; 

াাংগঠরনক কাঠাদভায সকান রযফতমন দর 

তাৎিরণকবাদফ ব্যফস্থা গ্রণ কযা;   

সফা প্রতুাীদক অফরতকযণ। 

রনধ মারযত পভ ম সনই; 

করিউটায উইাং, রফরফএ। 

রফনা মূদল্য াফ মিরণক (১) নাভঃ সভাঃ সভায়াদেভ সাদন 

     দরফঃ ররনয়য সপ্রাগ্রাভায  

     সপানঃ ৮১৮১৩৭৭ 

     ইদভইরঃmd.moazzemh@yahoo.com 
 

(২)নাভঃ জনাফ সভাাম্মদ এনামুর ক 

     দরফঃ সভাইদন্টন্যান্স ইরিরনয়ায 

     সপানঃ ৮১৮১৩৭০ 

     ইদভইরঃanamul.me@bbs.gov.bd 

 

(৩)নাভঃ জনাফ প্ররয় কুভায সগাস্বাভী 

     দরফঃঃ সভাইদন্টন্যান্স ইরিরনয়ায 

     সপানঃ ৮১৮১৩৭০ 

     ইদভইরঃproloy@bbs.gov.bd 

২৮. আফারক ও দািরযক 

সটররদপান াংদমাগ ব্যফস্থা 

 

 

সফা প্রতুাীয আদফদন প্রারি; ভরন্বত যকারয 

সটররদপান নীরতভারা-২০০৪ অনুমায়ী ব্যফস্থা গ্রণ 

কযা য়। কর্তমদিয অনুদভাদনক্রদভ রযাংখ্যান 

ও তথ্য ব্যফস্থানা রফবাদগ সপ্রযণ। 

(ক)  ভরন্বত যকারয সটররদপান 

নীরতভারা -   

      ২০০৪ এয রনধ মারযত েদক 

আদফদন।  

রফনামূদল্য ০৭ (াত) 

কাম মরদফ 

নাভঃ সভাাম্মদ সররভ যকায 

দরফঃ উরযোরক 

সপানঃ ৮১৮১৪২২ 

ইদভইরঃsalim_nil09@yahoo.com 

২৯. কভ মকতমা/ 

কভ মোযীদদয গৃরনভ মাণ 

ঋণ 

সফা প্রতুাীয আদফদন প্রারি; 

কর্তমদিয অনুদভাদনক্রদভ রযাংখ্যান ও তথ্য 

ব্যফস্থানা রফবাদগ সপ্রযণ। 

(১)  াদা কাগদজ আদফদনত্র 

(২)  সম জরভদত গৃ 

রনভ মাণ/দভযাভত কযা দফ সই 

জরভয দররর/ফায়নাত্র  

(৩)  আদফদনকাযীয ১৫০ টাকায 

নন- জুরডরয়ার স্ট্ুাদি 

অঙ্গীকাযনাভা  

(৪)   মথামথ কতমদিয স্যারয 

রফনামূদল্য ০৭ (াত) 

কাম মরদফ 

নাভঃ জনাফ ীদুর ইরাভ 

দরফঃ উরযোরক 

সপানঃ ৮১৮১৪৪৫ 

ইদভইরঃ 

shahid_math92@yahoo.com 
 

৩০. সভাটযমান ক্রয় অরগ্রভ সফা প্রতুাীয আদফদন প্রারি; 

কর্তমদিয অনুদভাদনক্রদভ রযাংখ্যান ও তথ্য 

ব্যফস্থানা রফবাদগ সপ্রযণ। 

(১)  াদা কাগদজ আফদনত্র 

(২)  ১৫০ টাকায নন-জুরডরয়ার 

স্ট্ুাদি  আদফদনকাযীয    

 

 

রফনামূদল্য 

 

 

 ১৫ কাম মরদফ 

নাভঃ জনাফ ীদুর ইরাভ 

দরফঃ উরযোরক 

সপানঃ ৮১৮১৪৪৫ 

mailto:ইমেইলঃmd.moazzemh@yahoo.com


ক্ররভক সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধরত 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রারিস্থান 

সফামূল্য এফাং 

রযদাধ দ্ধরত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাি কভ মকতমায 

(নাভ, দরফ, সপান ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

      অঙ্গীকাযনাভা  

(৩) মথামথ কর্তমদিয স্যারয 

ইদভইরঃ 

shahid_math92@yahoo.com 

৩১. কভ বকতবা/কভ বচাযীতদয 

কতম্পউটায ক্রয় তগ্রভ 

সফা প্রতুাীয আদফদন প্রারি; 

কর্তমদিয অনুদভাদনক্রদভ রযাংখ্যান ও তথ্য 

ব্যফস্থানা রফবাদগ সপ্রযণ। 

(১)  াদা কাগতজ অতফদনে  

(২)  ১৫০ টাকায নন-জুতডতয়ার 

েুাম্প  অতফদনকাযীয িীকাযনাভা  

 

তফনামূতে  ১৫ কাম বতদফ নাভঃ জনাফ ীদুর ইরাভ 

দরফঃ উরযোরক 

সপানঃ ৮১৮১৪৪৫ 

ইদভইরঃ 

shahid_math92@yahoo.com 

৩২. কভ বকতবা/কভ বচাযীতদয 

নুকূতর যকাতয ফাা 

ফযাে 

যকারয ফাা ফযাদ্দ নীরতভারা ১৯৮২ অনুমায়ী 

সফা প্রতুাীয আদফদন প্রারি; 

কর্তমদিয অনুদভাদনক্রদভ রযাংখ্যান ও তথ্য 

ব্যফস্থানা রফবাদগ/ আফান রযদিদয সপ্রযণ। 

(১) যকাতয ফাা ফযাে নীততভারা  

     ১৯৮২ নুমায়ী তনধ বাতযত পযতভ   

     অতফদন।  

(২) মূর নফততনয প্রতুয়নে (প্রতপ্ত  

     স্থ্ান:স্ব স্ব দপ্ততযয তাফ াখা) 

তফনামূতে  ১৫ কাম বতদফ নাভঃ জনাফ ীদুর ইরাভ 

দরফঃ উরযোরক 

সপানঃ ৮১৮১৪৪৫ 

ইদভইরঃ 

shahid_math92@yahoo.com 

 

২.৪)   আওতাধীন অরধদিয/াংস্থা/অন্যান্য প্ররতষ্ঠন কর্তমক প্রদত সফা 
   

 আওতাধীন অরধদিয/াংস্থা/অন্যান্য প্ররতষ্ঠনমূদয রটিদজনস্ োট মায ররঙ্ক আকাদয যুক্ত কযদত দফ। 
 

 

(১)  রফবাগীয় রযাংখ্যান কাম মারয়, ঢাকা, ই-২৭/এ আগাযগাঁও, রযাংখ্যান বফন, ঢাকা-১২০৭। 
 

 

রফবাগাধীন সজরামূদ 

১. সজরা রযাংখ্যান কাম মারয়, ঢাকা, ই-২৭/এ আগাযগাঁও,রযাংখ্যান বফন, ঢাকা-১২০৭। 

২. সজরা রযাংখ্যান কাম মারয়, ভারনকগি, ৪২, সফউথা ড়ক, ভারনকগি। 

৩. সজরা রযাংখ্যান কাম মারয়, নাযায়নগি, আদভনা স্বপ্ন টাওয়ায, পূফ ম রাভাাড়া, পতুল্লা সস্ট্রডয়াদভয পূফ ম াদবম)  পতুল্লা, নাযায়নগি।  

৪. সজরা রযাংখ্যান কাম মারয়, মুরন্সগি, সারডাং নাং ২৯৬/১, খাররষ্ট ভল্লা, মুরন্সগি। 

৫. সজরা রযাংখ্যান কাম মারয়, নযরাংদী,  সারডাং নাং ১২৬/৪, (সস্ট্রডয়াভ াংরগ্ন), নযরাংদী। 

৬. সজরা রযাংখ্যান কাম মারয়, গারজপুয, সারডাং নাং-২৩০, ভারড়য়ারী  মফ মাড়া (নাওবাঙ্গা),গাজীপুয ভানগয, গাজীপুয। 

৭.  সজরা রযাংখ্যান কাম মারয়, পরযদপুয, গু রিীপুয, সষ্টন সযাড, পরযদপুয।   

৮. সজরা রযাংখ্যান কাম মারয়, যাজফাড়ী, সারডাং নাং-১০৭, প্রধান ড়ক, েন কান্দা, যাজফাড়ী। 

৯.  সজরা রযাংখ্যান কাম মারয়, যীয়তপুয, সারডাংনাং৫৪৪, প্রধান ড়ক,(এর ল্যান্ড), যীয়তপুয। 

১০. সজরা রযাংখ্যান কাম মারয়, সগাারগি,  ১৭৪, নফীনফাগ, আরফদা বফন, সগাারগি দয, সগাারগি্। 

১১. সজরা রযাংখ্যান কাম মারয়, ভাদাযীপুয, সারডাং নাং-০০৪৫,৩,কারজ সভাস্তপা ড়ক,ভাদাযীপুয। 

১২. সজরা রযাংখ্যান কাম মারয়,  ভয়ভনরাং সযাড (ড়ক বফদনয উ.াদবম),াফাররয়া, টাাংগাইর।                                                       



 সজরাধীন কর উদজরায়, উদজরা রযাংখ্যান কাম মারয়, উদজরা রযলদ বফন। 

 

(২) রফবাগীয় রযাংখ্যান কাম মারয়, েট্টগ্রাভ, ফারড় নাং- ৪৬/রফ (২য় তরা), সযাড নাং- ২৭, ররডএ আফারক এরাকা, আগ্রাফাদ, েট্টগ্রাভ-৪১০০। 

রফবাগাধীন সজরামূদ 

1. সজরা রযাংখ্যান কাম মারয়, েট্টগ্রাভ, যকাযী কাম মবফন-১, ২য় তরা,আগ্রাফাদ, েট্টগ্রাভ-৪১০০।  

2. সজরা রযাংখ্যান কাম মারয়, কক্সফাজায,খরদজা বফন, উতয যম্মাররয়ায েড়া, কক্সফাজায। 

3. সজরা রযাংখ্যান কাম মারয়, কুরভল্লা, াররভা ম্যানন সারডাং নাং ৩৪০/৩৯৩, ঠাকুযাড়া, কুরভল্লা। 

4. সজরা রযাংখ্যান কাম মারয়, োহ্মণফারড়য়া, সারডাং নাং-১৩২৯, ১ নাং  কাউতরী, োহ্মণফারড়য়া।  

5. সজরা রযাংখ্যান কাম মারয়, োঁদপুয , ভা ফাফা রনফা (৪থ মতরা), রজটি সযাড দরিণ , োঁদপুয-৩৬০০।  

6. সজরা রযাংখ্যান কাম মারয়, যাঙ্গাভাটি, কাঠারতরী, ফনরূা, যাাংগাভাটি। 

7. সজরা রযাংখ্যান কাম মারয়, খাগড়ােরড়, াররভা ভরির, ারন্তনগয,খাগড়ােরড়। 

8. সজরা রযাংখ্যান কাম মারয়, ফান্দযফান , ডন ফক্স সযাড়, ফান্দযফান। 

9. সজরা রযাংখ্যান কাম মারয়, সনায়াখারী, ভাইজদী ফাজায, ভাইজদী সনায়াখারী।  

10. সজরা রযাংখ্যান কাম মারয়, সপণী, নারবরা ভরজজর, আররভ উরদ্দনদযাড, সপণী। 

11. সজরা রযাংখ্যান কাম মারয়, রিীপুয, নােরযন বফন, যাভগরত সযাড, রক্ষ্মীপুয-৩৭০০। 

 

 সজরাধীন কর উদজরায়, উদজরা রযাংখ্যান কাম মারয়, উদজরা রযলদ বফন।  

(৩) রফবাগীয় রযাংখ্যান কাম মারয়, খুরনা, ৯৫ গগণফাব্য সযাড়, খুরনা। 

 

রফবাগাধীন সজরামূদ 

1. সজরা রযাংখ্যান কাম মারয়, খুরনা,  ৯৫ গগণফাব্য সযাড়,খুরনা। 

2. সজরা রযাংখ্যান কাম মারয়, ফাদগযাট, সক আরী সযাড (এর ফাাংদরায াদবম),ফাদগযাট।  

3. সজরা রযাংখ্যান কাম মারয়, উতয কাটিয়া,আভতরা, খুরনা সযাড, াতিীযা্।     

4. সজরা রযাংখ্যান কাম মারয়, কুরষ্টয়া, ৬ নাং ভ,আ,যরভ ড়ক, রটিআই, কুরষ্টয়া।   

5. সজরা রযাংখ্যান কাম মারয়, সভদযপুয, সকাট মাড়া, ১নাংওয়াড ম, সভদযপুয।  

6. সজরা রযাংখ্যান কাম মারয়, চূয়াডাঙ্গা, ীদ আব্যর কাদভ ড়ক, চূয়াডাঙ্গা।  

7. সজরা রযাংখ্যান কাম মারয়, মদায, ৪৫ অরিকা ফস্য সরন, ফাযারন্দ াড়া, মদায।   

8. সজরা রযাংখ্যান কাম মারয়, রিনাইদ, ৯০/এ,আযাপুয, জাভতরা, করফ সগারাভ সভাস্তপা ড়ক,রিনাইদ।  

9. সজরা রযাংখ্যান কাম মারয়, নড়াইর, সারডাং০৫৫৫-০১,০২ ঊ. কুরড়গ্রাভ,মুরেদার,নড়াইর। 

10. সজরা রযাংখ্যান কাম মারয়, ভাগুযা, ১৩৮, রফব সযাড, টিটিরডর াড়া ভাগুযা। 

 সজরাধীন কর উদজরায়, উদজরা রযাংখ্যান কাম মারয়, উদজরা রযলদ বফন।  

 

 

 



(৪) রফবাগীয় রযাংখ্যান কাম মারয়, যাজাী, ফাড়ী  নাং -০১,ঞ্চয় রনদকতন, নতুন রফররভরা, ফণ মারী সভাড়, ভৎ বফদনয াদ, যাজাী। 

 

রফবাগাধীন সজরামূদ 

1. সজরা রযাংখ্যান কাম মারয়, ফগুড়া,  জাদন সফা আফারক এরাকা,জারভরনগয,ফগুড়া। 

2. সজরা রযাংখ্যান কাম মারয়, জয়পুযাট,  াউরজাং সস্ট্ট, ব্লক- এইে, প্লট-৭, জয়পুযাট। 

3. সজরা রযাংখ্যান কাম মারয়, াফনা,  রডর সযাড, রাইদেযী ফাজায,াফনা। 

4. সজরা রযাংখ্যান কাম মারয়, রযাজগি, সারডাং নাং-২৪,ওয়াড ম-০৪, অধ্যাক এভএ ভরতন ড়ক,( ড়ক ও জনথ অরপদয পূফ ম াদবম) য়াধানগড়া (ভধ্যাড়া) রযাজগি। 

5. সজরা রযাংখ্যান কাম মারয়, যাজাী, ঞ্চয় রনদকতনদারডাং নাং ০১, রফররভরা, থানা-যাজাড়া, যাজাী। 

6. সজরা রযাংখ্যান কাম মারয়, নাদটায, সারডাং নাং৩১৩,১, উতয টুয়া াড়া নাদটায। 

7. সজরা রযাংখ্যান কাম মারয়, নওগাঁ, ফাড়ী নাং-১৯০৩, েক এনাদয়ত, দয়াদরয সভাড়, নওগাঁ। 

8. সজরা রযাংখ্যান কাম মারয়, োইনফাফগি, ১০/৩, াীফাগ, রদার কভদপ্লক্স, ১ভ ও ২য় তরা,  োাইনফাফগি।  

 সজরাধীন কর উদজরায়, উদজরা রযাংখ্যান কাম মারয়, উদজরা রযলদ বফন।  

(৫) রফবাগীয় রযাংখ্যান কাম মারয়, যাজাী, ফাড়ী  নাং -০১,ঞ্চয় রনদকতন, নতুন রফররভরা, ফণ মারী সভাড়, ভৎ বফদনয াদ, যাজাী। 

রফবাগাধীন সজরামূদ 
 

1. সজরা রযাংখ্যান কাম মারয়, রদনাজপুয, ঈদগা আফারক এরাকা রদনাজপুয। 

2. সজরা রযাংখ্যান কাম মারয়, ঠাকুযগাঁও,  ফাড়ী নাং ০৯৯৮/১, রনরিন্তপুয, ঠাকুযগাঁও। 

3. সজরা রযাংখ্যান কাম মারয়, ঞ্চগড়, আম্মদ নগয, ঞ্চগড়। 

4. সজরা রযাংখ্যান কাম মারয়, যাংপুয, সকযানীাড়া জাভতরা ভরজদদয পূফ ম াদবম, সকযানীাড়া, যাংপুয। 

5. সজরা রযাংখ্যান কাম মারয়, নীরপাভাযী, সরাকার ফা ষ্টান্ড, পুযাতন পূফ ম কুভায াড়া, নীরপাভাযী।     

6. সজরা রযাংখ্যান কাম মারয়, গাইফান্ধা, সারডাং নাং-০৪৪০, ভাষ্টায াড়া,গাইফান্ধা। 

7. সজরা রযাংখ্যান কাম মারয়, কুরড়গ্রাভ, আয,সক সযাড, ারন্তনগয, প্লট নাং ১৬৩০, কুরড়গ্রাভ।   

8. সজরা রযাংখ্যান কাম মারয়, রারভরনযাট, পায়ায ারব ম সযাড, সজরা ভৎ অরপ াংরগ্ন, রারভরনযাট।  

  সজরাধীন কর উদজরায়, উদজরা রযাংখ্যান কাম মারয়, উদজরা রযলদ বফন। 

  

(৬) রফবাগীয় রযাংখ্যান কাম মারয়, ফরযার,ররতপ ভরজজর, পূফ ম ফগুড়া সযাড,  ফরযার। 
 

রফবাগাধীন সজরামূদ 

1. সজরা রযাংখ্যান কাম মারয়, ফরযার, উ: আদরকান্দা সযাড, ররতপ ভরির, ফরযার। 

2. সজরা রযাংখ্যান কাম মারয়, রদযাজপুয, সারডাংনাং-৩৯৪/১,ফরাকা ক্লাফ সযাড,য ভারেভপুয, রদযাজপুয।  

3. সজরা রযাংখ্যান কাম মারয়, িারকাঠি, ফাড়ী নাং২৪২,টিএন্ডটি সযাড, িারকাঠি। 

4. সজরা রযাংখ্যান কাম মারয়, সবারা, সারডাং নাং-৪৩২/১, ল্লী রনফা,াাতার সযাড, সবারা । 

5. সজরা রযাংখ্যান কাম মারয়, টুয়াখারী, ফাইতুর জাভান, ব্যজফাগ, টুয়াখারী। 

6. সজরা রযাংখ্যান কাম মারয়, ফযগুনা, ান্তা বফন, ফাজায সযাড,ফযগুনা । 

 সজরাধীন কর উদজরায়, উদজরা রযাংখ্যান কাম মারয়, উদজরা রযলদ বফন।  

 



(৭) রফবাগীয় রযাংখ্যান কাম মারয়, রদরট,ফাড়ী  নাং -৪৪, সযাড নাং -০২, ব্লক-ই, উয, রদরট। 

 

রফবাগাধীন সজরামূদ 

1. সজরা রযাংখ্যান কাম মারয়, রদরট, োঁদনী ঘাট সযাড, 

2. সজরা রযাংখ্যান কাম মারয়, স্যনাভগি, উতয ভরল্লকপুয,  সজরা রযলদদয াভদন,  স্যনাভগি। 

3. সজরা রযাংখ্যান কাম মারয়, সভৌরবীফাজায,  ৬৭ সক,রফ, আরাউরদ্দন সযাড, সভৌরবীফাজায।  

4. সজরা রযাংখ্যান কাম মারয়, রফগি, ডা. যরকফ রনফা (নীে তরা) কুদযনগয আ/এ, (পুযাতন াদাট ম অরপদয রেদন),রফগি। 

 

 সজরাধীন কর উদজরায়, উদজরা রযাংখ্যান কাম মারয়, উদজরা রযলদ বফন।  

(৮) রফবাগীয় রযাংখ্যান কাম মারয়, ভয়ভনরাং, ২৯০/৪, ঢাকা সযাড (নীেতরা), ভাকান্দা, ভয়ভনরাং। 

 

রফবাগাধীন সজরামূদ 

 

1. সজরা রযাংখ্যান কাম মারয়, ভয়ভনরাং, ২৯০/৪, ঢাকা সযাড (নীেতরা,  ভাকান্দা, ভয়ভনরাং। 

2. সজরা রযাংখ্যান কাম মারয়, রকদাযগি,  ৯২৮ গাইটার, রকদাযগি। 

3. সজরা রযাংখ্যান কাম মারয়, সনত্রদকাণা, সারডাং নাং ১৫১০,ফদনায়াাড়া, সনওয়াজ নগয, সনত্রদকাণা। 

4. সজরা রযাংখ্যান কাম মারয়, জাভারপুয, উতয কাোযী াড়া, সজরা রযলদ বফন, জাভারপুয। 

5. সজরা রযাংখ্যান কাম মারয়, সযপুয, ভাধফপুয, রাংাড়া, সযপুয। 

 সজরাধীন কর উদজরায়, উদজরা রযাংখ্যান কাম মারয়, উদজরা রযলদ বফন।  

 

৩) আনায কাদে আভাদদয প্রতুাা 

 ক্ররভক প্ররতশ্রুত/কারিত সফা প্রারিয রদিু কযণীয় 

 
১ স্বয়াংম্পূণ ম আদফদন জভা প্রদান 

 
২ মথামথ প্ররক্রয়ায় প্রদয়াজনীয় রপ রযদাধ কযা 

 
৩ ািাদতয জন্য রনধ মারযত ভদয়য পূফ মই উরস্থত থাকা 

 

রফ.দ্র. াধাযণত সম কর কাযদণ আদফদন ফারতর য় অথফা সফা প্রদান ম্ভফ য় না তা রফদিণ কদয েক পূযণ কযদত দফ। রকছু রফলয় প্ররতষ্ঠাদনয জন্য একই দফ এফাং 

রকছু রফলয় আরাদা দফ। 

 

 

 

 



৪) অরবদমাগ প্ররতকায ব্যফস্থানা (GRS) 
 

সফা প্রারিদত অন্তুষ্ট দর দারয়ত্বপ্রাি কভ মকতমায দঙ্গ সমাগাদমাগ করুন। তায কাে সথদক ভাধান াওয়া না সগদর রনদনাক্ত দ্ধরতদত সমাগাদমাগ কদয আনায ভো অফরত করুন। 

 

 
ক্ররভক কখন সমাগাদমাগ কযদফন 

কায দঙ্গ সমাগাদমাগ 

কযদফন 
সমাগাদমাদগয ঠিকানা 

রনষ্পরতয 

ভয়ীভা 

 1 দারয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা 

ভাধান রদদত না াযদর 

অরবদমাগ রনষ্পরত কভ মকতা 

(অরনক) 

নাভ ও দরফঃ সভাঃ আভীয সাদন, 

                   ভারযোরক, রফরফএ  (অরতরযক্ত রেফ) 

        ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা 

সপানঃ +০৮৮-০২-৯১১২৫৮৯ 

ইদভইরঃ dg@bbs.gov.bd 

ওদয়ফঃ www.bbs.gov.bd 

21 রদন 

 2 অরবদমাগ রনষ্পরত কভ মকতমা 

রনরদ মষ্ট ভদয় ভাধান রদদত 

না াযদর 

আরর কভ মকতমা নাভ ও দরফঃ সক এভ সভাজাদম্মর ক 

                   রেফ 

                   রযাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা রফবাগ 

সপান নাং : +০৮৮-০২-৮১৮১৩১৩ 

পুাক্স : +০৮৮-০২-৮১৮১৩২৩ 

ই-সভইর :  secy@sid.gov.bd 

- 

 3 আরর কভ মকতমা রনরদ মষ্ট 

ভদয় ভাধান রদদত না 

াযদর 

ভরন্ত্ররযলদ রফবাদগয 

অরবদমাগ ব্যফস্থানা সর 

অরবদমাগ গ্রণ সকন্দ্র 

৫ নাং সগইট, ফাাংরাদদ রেফারয়, ঢাকা 

ওদয়ফঃ www.grs.gov.bd 

- 

 

রফ.দ্র. 

 ভন্ত্রণাদয়য অরবদমাগা রনষ্পরত কভ মকতমা দফন একজন যুগ্মরেফ। আরর কভ মকতমা দফন একজন সজুষ্ঠ যুগ্মরেফ/অরতরযক্ত রেফ; 

 অরধদিয/াংস্থা/অন্যান্য প্ররতষ্ঠামূদয অরবদমাগ রনষ্পরত কভ মকতমা দফন াংরিষ্ট প্ররতষ্ঠাদনয একজন সজুষ্ঠ কভ মকতমা। এ সিদত্র ভন্ত্রণারদয়য অরনক আরর কভ মকতমা রাদফ রফদফরেত দফন; 

 রফবাগীয় ম মাদয়য প্ররতষ্ঠামূদয অরবদমাগ রনষ্পরত কভ মকতমা দফন াংরিষ্ট প্ররতষ্ঠাদনয একজন কভ মকতমা। অরধদিয/ভন্ত্রণারয় ম মাদয়য অরনক আরর কভ মকতমা রাদফ রফদফরেত দফন; 

 ইউরনয়ন, উদজরা এফাং সজরা ম মাদয়য দিযমূদয অরবদমাগ রনষ্পরত কভ মকতমা দফন াংরিষ্ট দিদযয সজরা ম মাদয়য একজন কভ মকতমা। রফবাগীয় ম মাদয়য অরনক আরর কভ মকতমা রাদফ গণ্য 

দফন। 

 

mailto:secy@sid.gov.bd

