গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
বফাভরযক রফভান রযফন  ম যটন ভন্ত্রণারয়
www.parjatan.gov.bd

বফা প্রদান প্ররতশ্রুরত (Citizen’s Charter)
১. রবন  রভন
রবন: ফাাংরাদদদক দরিণ এরয়ায ীল যস্থানীয় ম যটন গন্তদে রযণত কযা।
রভন: ১) ম যটন সুরফধারদ সৃরি কযা
২) উন্নত বফা রনরিত কযায রদিে ভানফম্পদদয উন্নয়ন।
৩) ভাজ রবরিক ম যটনদক উৎারত কযা।

২. ফাদকয গুরুত্বপূণ য বফামূঃ
১। ম যটন আকল যণ মূ রিরিতকযণ এফাং রযরিত কদয বতারা ;
২। বফযকারয রফরনদয়াগকাযীদদয ম যটন খাদত রফরনদয়াদগ উদ্ধুদ্ ধকযণ ;
৩। ফাাংরাদদদয আন্তজযারতক রফভান ফন্দযমূদ শুল্কমুক্ত রফণীয ভাধ্যদভ শুল্কমুক্ত ণ্য বফা প্রদান ;
৪। ম যটকদদয জন্য প্যাদকজ ট্যেয আদয়াজন  বযন্ট-এ-কায বফা প্রদান;
৫। ম যটন খাদত ভানফ ম্পদ উন্নয়ন;
৬। বদদ  রফদদদ অনুদেয় জাতীয়  আন্তজযারতক ম যট ন বভরায় অাংগ্রদণয ভাধ্যদভ ম যটন তথ্যারদ যফযা ;
৭। ম যটন তথ্যারদ যফযা কযণ;
৮। ম যটকদদয জন্য খাদ্য  আফারক বফা প্রদান;

১.প্ররতশ্রুত বফামূ
৩.১) নাগরযক বফা:
ক্ররভক

বফায নাভ

বফা প্রদান প্রদ্ধরত

(১)

(২)

(৩)
বাদটর বভাদটদর আগত অরতরথদদয
আফারক কদি প্রদয়াজনীয় সুদমাগ
সুরফধা প্রদান  বযদতাযাঁয ভাধ্যদভ ফুড
ারবয, রনযািা, তথ্য প্রদান 
অন্যান্য সুরফধারদ প্রদান কযা
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বাদটর বভাদটদরয ভাধ্যদভ ম যটন
অরতরথদদয জন্য বযদতাযাঁ  ফায
আফারক সুরফধা

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র
এফাং প্রারিস্থান

বফামূল্য এফাং
রযদাধ দ্ধরত

বফা প্রদাদনয
ভয়ীভা

দারয়ত্বপ্রাি কভযকতযা
(নাভ, দরফ, বপান  ইদভইর)

(৪)

(৫)

(৬)

াংস্থা কর্তযক রনধ যারযত মূদল্য নগদ/
বক্ররডট কাড য

অরতরথয িারদা
অনুমায়ী/
াফ যিরণক

(৭)
নাভ: বফগভ ইযাত জাভান
দরফ:উরিফ (ভােফস্থাক, ফারণরজেক)
বপান:+৮৮-০২-৯৮৮০৬৮৪
ইদভইর:isratzaman77@gmail.com

ফাদকয কর বাদটর বভাদটর 
বন্ট্রার রযজাদবযন, ঢাকা।
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2

বাদটর বভাদটদরয ভাধ্যদভ ম যটন
অরতরথদদয জন্য বযদতাযাঁ 
আফারক সুরফধা

বাদটর বভাদটদর আগত অরতরথদদয
আফারক কদি প্রদয়াজনীয় সুদমাগ
সুরফধা প্রদান  বযদতাযাঁয ভাধ্যদভ ফুড
ারবয এছাড়া রনযািা, তথ্য প্রদান 
অন্যান্য সুরফধারদ প্রদান কযা

ফাদকয কর বাদটর বভাদটর

াংস্থা কর্তযক রনধ যারযত মূদল্য নগদ/
বক্ররডট কাড
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বাদটর বভাদটদরয ভাধ্যদভ ম যটন
অরতরথদদয জন্য বযদতাযাঁ 
আফারক সুরফধা

বাদটর বভাদটদর আগত অরতরথদদয
আফারক কদি প্রদয়াজনীয় সুদমাগ
সুরফধা প্রদান  বযদতাযাঁয ভাধ্যদভ ফুড
ারবয এছাড়া রনযািা, তথ্য প্রদান 
অন্যান্য সুরফধারদ প্রদান কযা

ফাদকয কর বাদটর বভাদটর 
বন্ট্রার রযজাদবযন, ঢাকা।

াংস্থা কর্তযক রনধ যারযত মূদল্য নগদ/
বক্ররডট কাড য
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ফাাংরাদদদয আন্তজযারতক রফভান
ফন্দযমূদ শুল্কমুক্ত রফণীয
ভাধ্যদভ শুল্কমুক্ত দণ্যয সুরফধা

কাস্টভায/ অরতরথদদয রনকট রফক্রদয়য
ভাধ্যদভ বফা।

মযত াজারার আন্তজযারতক
রফভান ফন্দদয শুল্কমুক্ত রফণীয
ভাধ্যদভ শুল্কমুক্ত দণ্যয সুরফধা

কাস্টভায/ অরতরথদদয রনকট রফক্রদয়য
ভাধ্যদভ বফা।

অরতরথ/ কাস্টভাদযয াদাট য থাকা
াদদি, মযত াজারার
আন্তজযারতক রফভান ফন্দদযয শুল্কমুক্ত
রফণী দত ণ্য ক্রয় সুরফধা

িট্টগ্রাভ া আভানত রফভান
ফন্দদয শুল্কমুক্ত রফণীয ভাধ্যদভ
শুল্কমুক্ত দণ্যয সুরফধা

কাস্টভায/ অরতরথদদয রনকট রফক্রদয়য
ভাধ্যদভ বফা।

অরতরথ/ কাস্টভাদযয াদাট য থাকা
াদদি রদরট ভানী আন্তজযারতক
রফভান ফন্দদযয শুল্কমুক্ত রফণী দত
ণ্য ক্রয় সুরফধা
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অরতরথ/ কাস্টভাদযয াদাট য থাকা
াদদি, মযত াজারার
আন্তজযারতক রফভান ফন্দয ঢাকা, রদরট
ভানী রফভান ফন্দয  িট্টগ্রাভ া
আভানত রফভান ফন্দয।

2

াংস্থা কর্তযক রনধ যারযত মূদল্য
রনধ যারযত বফদদরক মূদ্রায় নগদ/
বক্ররডট কাড য বডরফট কাড/য
ইদরক্ট্ররনক বদভন্ট।

াংস্থা কর্তযক রনধ যারযত মূদল্য
রনধ যারযত বফদদরক মূদ্রায় নগদ/
বক্ররডট কাড য/ বডরফট কাড য/ই-বদভন্ট

াংস্থা কর্তযক রনধ যারযত মূদল্য
রনধ যারযত বফদদরক মূদ্রায় নগদ/
বক্ররডট কাড য/ বডরফট কাড য/ই-বদভন্ট

অরতরথয িারদা
অনুমায়ী/
াফ যিরণক

বফগভ আপদযাজা াযবীন
উ-েফস্থাক (বন্টার রযজাদবযন),
বাদটর অফকা, ভাখারী, ঢাকা।
বপান:+৮৮-০২-৯৮৯৩৭১০
ইদভইর:

অরতরথয িারদা
অনুমায়ী/
াফ যিরণক

নাভ জনাফ াদকয বাবন
দরফ: েফস্থাক(ফারণরজেক),প্রদান কাম যারয়
বপান:+৮৮-০২-৯৮৮৫৩৭৭
ইদভইর:
I
mswkøó mKj BDwbU e¨e¯’vcK,evcK

অরথরথ/
কাস্টভাদযয
িারদা অনুমায়ী

নাভ: জনাফ বভাঃ ভীন
দরফ: উরিফ (ভােফস্থাক, রডএপ)
বপান:+৮৮-০২-৯৮৮০৬১১
ইদভইর: mohsinmopa@gmail.com

অরথরথ/
কাস্টভাদযয
িারদা অনুমায়ী

নাভ: জনাফ বভাঃ ভীন
দরফ: উরিফ (ভােফস্থাক, রডএপ)
বপান:+৮৮-০২-৯৮৮০৬১১
ইদভইর: mohsinmopa@gmail.com

অরথরথ/
কাস্টভাদযয
িারদা অনুমায়ী

নাভ: আবুর ানাত বভাঃ ারফবুর ফাযী
দরফ: উ-েফস্থাক, রফণীমূ, িট্টগ্রাভ
া আভানত রফভান ফন্দয, িট্টগ্রাভ
বপান:+৮৮-০৩১-২৫০০৯২৫
ইদভইর: tahsan007@live.com
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রদরট ভানী আন্তজযারতক
রফভান ফন্দদয শুল্কমুক্ত রফণীয
ভাধ্যদভ শুল্কমুক্ত দণ্যয সুরফধা

কাস্টভায/ অরতরথদদয রনকট রফক্রদয়য
ভাধ্যদভ বফা।
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প্যাদকজ ট্যেয আদয়াজন  বযন্টএ-কায বফা

প্যাদকজ ট্যেয এয ভাধ্যদভ বফা প্রদান
 াংস্থায বযন্ট-এ-কায ইউরনদটয
মানফাদনয ভাধ্যদভ বফা প্রদান

বুরকাং এয াংস্থায কাগজত্র এফাং
৮৩-৮৮ ভাখারী ফা/এ, ফাক, ঢাকা।
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ম যটন খাদত ভানফ ম্পদ উন্নয়ন

প্ররিদণয ভাধ্যদভ

বাদটর  ম যটন রদে দি জনফর
সুরেয রদিে এনএইিটিটিআই-এ
প্ররিদণয জন্য িারদা অনুমায়ী

প্রিাযমূরক রফরবন্ন রফণন
কাম যক্রভ গ্রণ  ম্পাদন

রফরবন্ন ইদবন্ট আদয়াজন। প্রিাযমূরক
কভযসূরিদত অাংগ্রণ

রফণন রফবাগ, প্রধান কাম যারয়, ফাক,
ঢাকা।

10

অরতরথ/ কাস্টভাদযয াবাট য থাকা
াদদি রদরট ভানী আন্তজযারতক
রফভান ফন্দদযয শুল্কমুক্ত রফণী দত
ণ্য ক্রয় সুরফধা

াংস্থা কর্তযক রনধ যারযত মূদল্য
রনধ যারযত বফদদরক মূদ্রায় নগদ/
বক্ররডট কাড য/
বডরফট কাড য/ই-বদভন্ট

াংস্থা কর্তযক রনধ যারযত মূদল্য
নগদদ

াংস্থা কর্তযক রনধ যারযত ায
এনএইিটিটিআই, ফাক, ঢাকা।

রফনামূদল্য

অরথরথ/
কাস্টভাদযয
িারদা অনুমায়ী

অরতরথয িারদা
অনুয়ায়ী

প্রদয়াজন
অনুাদয

িারদা অনুমায়ী

নাভ: বভা: জারদ বাদন
দরফ: উ-েফস্থাক, রফণীমূ, ভানী
রফভান ফন্দয, রদরট
বভাফাইর: ০১৭১১৫৭৫৪২৫
ইদভইর:
নাভ: জনাফ ফাইরজদ আযাপ
দরফ: েফস্থাক (ভ্রভণ), প্রধান কাম যারয়
বভাফাইর: ০১৭১৪৫৮৬৫০৯
ইদভইর:

নাভ: জনাফ াযদবজ আদভদ বিৌধুযী
দরফ: অধ্যি, এনএইিটিটিআই
বপান:+৮৮-০২-৯৮৯৯০৭২
ইদভইর: hospitality_pa@yahoo.com
নাভ: জনাফ আরভয বাদন তালুকদায
দরফ: ভােফস্থাক, রফউজ, প্রধান কাম যারয়
বপান:+৮৮-০২-৯৮৮০১৩
ইদভইর: amirtalukder@gmail.com

বফ.দ্র. নাগবযকগণকক যাবয প্রদত্ত সফা। সফযকাবয প্রবতষ্ঠানকক প্রদত্ত সফা মবদ নাগবযকগণকক প্রদত্ত সফায অনুরূ য় তকফ সটিও নাগবযক সফা বাকফ অন্তর্ভুক্ত কফ। উদাযণ: ম্পবত্তয সযবজকেন, সেড রাইকন্স ।

৩.২) দািরযক বফা
ক্ররভক

বফায নাভ

বফা প্রদান প্রদ্ধরত

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র
এফাং প্রারিস্থান

বফামূল্য এফাং রযদাধ দ্ধরত

বফা প্রদাদনয
ভয়ীভা

দারয়ত্বপ্রাি কভযকতযা
(নাভ, দরফ, বপান  ইদভইর)

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

(৬)

(৭)

াংস্থা কর্তযক অথ য ফযাদদ্দয ভাধ্যদভ

প্রদয়াজন
অনুাদয

১

ফাদজট ফযাদ্দ

িারদা অনুমায়ী ফযাদ্দ বদয়া য়

অথ য  রাফ রফবাগ, ফাক, প্রধান
কাম যারয়

নাভ: জনাফ বভাঃ জরভ উরদ্দন
দরফ: েফস্থাক (অথ য  রাফ)
বপান:+৮৮-০২-৯৮১৫০৪
ই-বভইর: jashim1969@gmail.com

3

২

৩
৪

5

6

7

8

9

জনফর দায়ন

রনযািা প্রদান
Wi-fi সুবিধা

অনরাইন রযজাদবযন সুরফধা

গণশুনানী

অথ য ছাড়

ইনদনটিব , প্রাংা, ারত
প্রদাদনয ভাধ্যদভ

রনযীিা কাম যক্রভ

ফাদকয বাদটর, বভাদটর, কদটজ,
বযদতাযাঁ, রফণী কর বর
আউটদরদট আগত অরতরথদদয
ভানম্মত বফা প্রদাদনয রনরভি
উযুক্ত জনফর রনদয়াগ  দায়ন
ফাক কর ইউরনদট ারফ যকবাদফ
রনযািা প্রারনক ায়তা প্রদান
ফাদকয কর ফারণরজেক ইউরনদট
Wi-fi সুরফধা প্রদান

ফাক কর্তযক রযিাররত ফারণরজেক
বাদটর/বভাদটর এয রযজাদবযন সুরফধা
অনরাইদনয ভাধ্যদভ প্রদান
ফাক কর্তযক প্রদি বফা ম্পদকয
গণশুনানীয ভাধ্যদভ বফা প্রদান

তরফর স্থানান্তয

প্রান রফবাগ, ফাক, প্রধান কাম যারয়

প্রান রফবাগ, ফাক, প্রধান কাম যারয়
তথ্য  বমাগাদমাগ প্রযুরক্ত রফবাগ,
ফাক, প্রধান কাম যারয়

যকারয রফরধ অনুমায়ী জনফর
রনদয়াগ  দায়ন কযা য়

াংস্থায রনযািা প্রযীয ভাধ্যদভ
তাৎিরনক

তাৎিরনক
তথ্য  বমাগাদমাগ প্রযুরক্ত রফবাগ,
ফাক, প্রধান কাম যারয়

অরবদমাগ রফফযণী ফাক, প্রধান
কাম যারয়, ইউরনটমূ

রফরবন্ন ইউরনট বথদক প্রাি িারদা ত্র
অথ য  রাফ রফবাগ, প্রধান কাম যারয়,
ফাক, ঢাকা।

অরপ শৃঙ্খাংরা ফজায় যাখায ভাধ্যদভ
বফা প্রদান

প্রারনক রফরধ রফধান এফাং অরপ
শৃঙ্খরা াংক্রান্ত কাগজত্র
প্রান রফবাগ, ফাক, ঢাকা।

আরথ যক শৃঙ্খাংরা ফজায় যাখায ভাধ্যদভ
বফা প্রদান

আরথ যক রফরধ রফধান এফাং আরথ যক
শৃঙ্খরা াংক্রান্ত কাগজত্র
রনযীিা াখা, ফাক, ঢাকা।

অরবদমাগ দ্রুত রনষ্পরিয ভাধ্যদভ

প্রদয়াজন
অনুাদয

প্রদয়াজন
অনুাদয
প্রদয়াজন
অনুাদয

প্রদয়াজন
অনুাদয

১ ভা

নাভ: জনাফ এ.এভ. হুভায়ুন করফয
কযকায
দরফ: ভােফস্থাক (প্রান)
বপান:+৮৮-০২-৯৮৫৩৩০১
ইদভইর: hks20milon@gmail.com
ঐ
নাভ:জনাফ বভাাম্মদ এানুর কফীয
দরফ: েফস্থাক (আইরটি)
বপান:+৮৮-০২-৮৮৩৪৬০০
ইদভইর: bappibpc@gmail.com

ঐ
নাভ: বফগভ বভাফাদেযা আক্তায
দরফ: উেফস্থাক (প্রান)
বপান:+৮৮-০২-৯৮৬১২৭৮
mobasseraakter@yahoo.com

াংস্থা কর্তযক অথ য ফযাদদ্দয ভাধ্যদভ

রফরধ বভাতাদফক কর্তযি কর্তযক
গৃীত রদ্ধাদন্তয ভাধ্যদভ

রনযীিা আরি রনষ্পরিয ভাধ্যদভ

নাভ: জনাফ এ.এভ. হুভায়ুন করফয
িারদা অনুমায়ী কযকায
দরফ: ভােফস্থাক (প্রান)
বপান:+৮৮-০২-৯৮৫৩৩০১
ইদভইর: hks20milon@gmail.com
প্রদয়াজন
অনুাদয
প্রদয়াজন
অনুাদয

ঐ
নাভ: বফগভ নুরুন নাায জরর
দরফ: েফস্থাক (রনযীিা)
বভাফাইর: ০১৭১৭০৯৭২০৫
ইদভইর:

বফ.দ্র. ১। যকাবয সম সকান প্রবতষ্ঠান এফং আওতাধীন অবধদপ্তয/ংস্থা/অন্যান্য প্রবতষ্ঠান, উন্নয়ন কমাগী ংস্থা ও দাপ্তবযকবাকফ ম্পৃক্ত সদব/বফকদব সফযকাবয প্রবতষ্ঠানসক প্রদত্ত সফা। উদাযণ: ফাকজট ফযাদ্দ/ বফবাজন, অথ ু ছাড়,
ভতাভত গ্রণ।
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২। সফাগ্রণকাযী সফযকাবয প্রবতষ্ঠান end user না কর অথফা সকান চুবক্তয আওতায় প্রদত্ত সফা দাপ্তবযক সফায অন্তর্ভুক্ত কফ। উদাযণ: বফটিআযব-এয বনকট সথকক ব্যান্ডউইডথ ক্রয়।

৩.৩) অবেন্তযীণ বফা
ক্ররভক

বফায নাভ

বফা প্রদান প্রদ্ধরত

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র
এফাং প্রারিস্থান

‡mevg~j¨ Ges
cwi‡kva c×wZ

বফা প্রদাদনয
ভয়ীভা

দারয়ত্বপ্রাি কভযকতযা
(নাভ, দরফ, বপান  ইদভইর)

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

(৬)

(৭)

কর্তযি কর্তযক অনুদভাদদনয ভাধ্যদভ

িারদা অনুমায়ী

রজরএপ াংক্রান্ত প্রদয়াজনীয় আদফদন
ত্র কাগজত্র ফাক, প্রধান কাম যারয়

াংস্থা কর্তযক অনুদভারদত অথ য নগদ/
বিদকয ভাধ্যদভ

১৫ রদন

১

২

৩

৪

5

6

রফরবন্ন প্রকায ছুটি

রজরএপ অরগ্রভ

রফরবন্ন প্রদয়াজদন ছুটি অনুদভাদদনয
ভাধ্যদভ বফা প্রদান

অরগ্রভ সুরফধা প্রদাদনয ভাধ্যদভ বফা
প্রদান

ছুটি াংক্রান্ত কাগজত্র, ফাক প্রধান
কাম যারয়

বনন সুরফধা

অফয প্রদাদনয যফতীদত অফয
বাতা প্রদাদনয ভাধ্যদভ বফা প্রদান

অফয াংক্রান্ত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র
ফাক, প্রধান কাম যারয়

াংস্থা কর্তযক অনুদভারদত অথ য নগদ/
বিদকয ভাধ্যদভ

১ বথদক ২ ভা

রফরবন্ন ঋন সুরফধা প্রদান

ঋন প্রদাদনয ভাধ্যদভ বফা প্রদান

ঋন গ্রণ াংক্রান্ত প্রদয়াজনীয় কাগজ
ত্র ফাক, প্রধান কাম যারয়

াংস্থা কর্তযক অনুদভারদত অথ য নগদ/
বিদকয ভাধ্যদভ

১ ভা

অবেন্তযীণ প্ররিণ প্রদান

প্ররিদণয ভাধ্যদভ কভযদিতা বৃরদ্ধ
কযা

প্ররিণ াংক্রান্ত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র
রটিএ, রফবাগ, ফাক, ঢাকা।

রফনামূদল্য

১ ভা

তথ্য প্রদাদনয ভাধ্যদভ বফা প্রদান

প্রিাযাভগ্রী/ররড/ররপদরট/ব্রারডাং/
অনরাইন প্রিাযণা, ফাক, জনাংদমাগ
রফবাগ

াংস্থা কর্তযক রনধ যারযত মূল্য/
রফনামূদল্য

িারদা অনুমায়ী

অবেন্তযীণ তথ্য প্রদান াংক্রান্ত
বফা

5

নাভ: জনাফ এ.এভ. হুভায়ুন করফয
কযকায
দরফ: ভােফস্থাক (প্রান)
বপান:+৮৮-০২-৯৮৫৩৩০১
ইদভইর: hks20milon@gmail.com
নাভ:জনাফ বভাঃ আবু ারনপ
দরফ: উেফস্থাক (বনন)
বপান:+৮৮-০২-৯৮৯১৫০৪
ই-বভইর: hanifbpc@yahoo.com
নাভ:জনাফ বভাঃ আবু ারনপ
দরফ: উেফস্থাক (বনন)
বপান:+৮৮-০২-৯৮৯১৫০৪
ই-বভইর: hanifbpc@yahoo.com
নাভ: জনাফ বভাঃ জরভ উরদ্দন
দরফ: েফস্থাক (অথ য  রাফ)
বপান:+৮৮-০২-৯৮১৫০৪
ই-বভইর: jashim1969@gmail.com
নাভ: জনাফ বভাঃ খাররদ রফন ভরজদ
দরফ: ভােফস্থাক (রটিএ)
বপান:+৮৮-০২-৯৮৮০৬৯৪
ইদভইর: bpchoplan@yahoo.com
নাভ: জনাফ রজয়াউর ক ারাদায
দরফ: েফস্থাক (জনাংদমাগ)
বপান:+৮৮-০২-৮৮৩৪৬০০
ইদভইর: ziabpc@gmail.com
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অবেন্তযীণ তথ্য প্রযুরক্তগত বফা

অনরাইন, য়াই-পাই এয ভাধ্যদভ
বফা প্রদান

আইরটি াখা, ফাক, ঢাকা।

রফনামূদল্য

িারদা অনুমায়ী

নাভ: জনাফ বভাাম্মদ এানুর কফীয
দরফ: েফস্থাক (আইরটি)
বপান:+৮৮-০২-৮৮৩৪৬০০
ইদভইর: bappibpc@gmail.com

বফ.দ্র. অবযন্তযীণ জনফর (আওতাধীন অবধদপ্তয/দপ্তয/ংস্থা) এফং একই প্রবতষ্ঠাকনয অন্য াখা/অবধাখা/অনুবফবাগ-সক প্রদত্ত সফা। উদাযণ: রবজবিক, ছুটি, বজবএপ অবগ্রভ।

3.৪) আওতাধীন অবধদপ্তয/ংস্থা/অন্যান্য প্রবতষ্ঠান কর্তক
ু প্রদত্ত সফা
আওতাধীন অবধদপ্তয/ংস্থা/অন্যান্য প্রবতষ্ঠানমূকয বটিকজন চাট ুায বরঙ্ক আকাকয যুক্ত কযকত কফ।

৩) আনায কাকছ আভাকদয প্রতযাা
প্রবতশ্রুত/কাবিত সফা প্রাবপ্তয রকযয কযণীয়

ক্রবভক

১
২
৩
৪
৫

স্বয়ংম্পূণ ু আকফদন জভা প্রদান
মথামথ প্রবক্রয়ায় প্রকয়াজনীয় বপ বযকাধ কযা
াযাকতয জন্য বনধ ুাবযত ভকয়য পূকফ ুই উবস্থত থাকা
রনরদ যি ভয়/তারযখ উদেখপূফ যক আফারক অনরাইন বুরকাং
মারিত তথ্যারদ ঠিকবাদফ উস্থান

বফ.দ্র. াধাযণত সমকর কাযকণ আকফদন ফাবতর য় অথফা সফা প্রদান ম্ভফ য়না তা বফকেলণ ককয ছক পূযণ কযকত কফ। বকছু বফলয় কর প্রবতষ্ঠাকনয জন্য একই কফ এফং বকছু বফলয় আরাদা কফ।
৪) অববকমাগ প্রবতকায ব্যফস্থানা (GRS)
সফা প্রাবপ্তকত অন্তুষ্ট কর দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভুকতুায কে সমাগাকমাগ করুন। তায কাছ সথকক ভাধান াওয়া না সগকর বনকনাক্ত দ্ধবতকত সমাগাকমাগ ককয আনায ভস্যা অফবত করুন।
ক্রবভক

কখন সমাগাকমাগ কযকফন

১

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভুকতুা ভাধান
বদকত না াযকর

২

অববকমাগ বনষ্পবত্ত কভুকতুা
বনবদ ুষ্ট ভকয় ভাধান বদকত
না াযকর

৩

আবর কভুকতুা বনবদ ুষ্ট ভকয়
ভাধান বদকত না াযকর

কায কে সমাগাকমাগ কযকফন

সমাগাকমাকগয ঠিকানা
নাভ ও দবফ:
সপান:
অববকমাগ বনষ্পবত্ত কভুকতুা (অবনক)
ইকভইর:
ওকয়ফ: www.grs.gov.bd
নাভ ও দবফ:
সপান:
আবর কভুকতুা
ইকভইর:
ওকয়ফ: www.grs.gov.bd
অববকমাগ গ্রণ সকন্দ্র
৫ নং সগইট, ফাংরাকদ
ভবিবযলদ বফবাকগয অববকমাগ
বচফারয়, ঢাকা
ব্যফস্থানা সর
ওকয়ফ: www.grs.gov.bd

বনষ্পবত্তয ভয়ীভা
বতন ভা

এক ভা

বতন ভা

বফ.দ্র.




ভিণারকয়য অববকমাগ বনষ্পবত্ত কভুকতুা কফন একজন যুগ্মবচফ। আবর কভুকতুা কফন একজন সজযষ্ঠ যুগ্মবচফ/অবতবযক্ত বচফ;
অবধদপ্তয/ংস্থা/অন্যান্য প্রবতষ্ঠানমূকয অববকমাগ বনষ্পবত্ত কভুকতুা কফন ংবেষ্ট প্রবতষ্ঠাকনয একজন সজযষ্ঠ কভুকতুা। এ সযকে ভিণারকয়য অবনক আবর কভুকতুা বাকফ বফকফবচত কফন;
বফবাগীয় ম ুাকয়য প্রবতষ্ঠানমূকয অববকমাগ বনষ্পবত্ত কভুকতুা কফন ংবেষ্ট প্রবতষ্ঠাকনয একজন কভুকতুা। অবধদপ্তয/ভিণারয় ম ুাকয়য অবনক আবর কভুকতুা বাকফ বফকফবচত কফন;
ইউবনয়ন, উকজরা এফং সজরা ম ুাকয়য দপ্তযমূকয অববকমাগ বনষ্পবত্ত কভুকতুা কফন ংবেষ্ট দপ্তকযয সজরা ম ুাকয়য একজন কভুকতুা। বফবাগীয় ম ুাকয়য অবনক আবর কভুকতুা বাকফ গণ্য কফন।
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