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সফা প্রদান প্রততশ্রুতত (Citizen’s Charter)
১. তবন ও তভন
তবন: ফাাংরাদদদে দতিণ এতয়ায ীল ষস্থানীয় ম ষটন গন্তদে তযণত েযা।
তভন: ১) ম ষটন সুতফধাতদ সৃতি েযা
২) উন্নত সফা তনতিত েযায রদিে ভানফম্পদদয উন্নয়ন।
৩) ভাজ তবতিে ম ষটনদে উৎাতত েযা।

২.০ প্রততশ্রুত সফামূ:
১। ম ষটন আেল ষণ মূ তিতিতেযণ এফাং তযতিত েদয সতারা;
২। সফযোতয তফতনদয়াগোযীদদয ম ষটন খাদত তফতনদয়াদগ উদ্ধুদ্ধেযণ ;
৩। ফাাংরাদদদয আন্তজষাততে তফভান ফন্দযমূদ শুল্কমুক্ত তফণীয ভাধ্যদভ শুল্কমুক্ত ণ্য সফা প্রদান;
৪। ম ষটেদদয জন্য প্যাদেজ ট্যেয আদয়াজন ও সযন্ট-এ-োয সফা প্রদান;
৫। ম ষটন খাদত ভানফ ম্পদ উন্নয়ন;
৬। সদদ ও তফদদদ অনুদেয় জাতীয় ও আন্তজষাততে ম ষটন সভরায় অাংগ্রদণয ভাধ্যদভ ম ষটন তথ্যাতদ যফযা;
৭। ম ষটন তথ্যাতদ যফযা েযণ;
৮। ম ষটেদদয জন্য খাদ্য ও আফাতে সফা প্রদান;

২.১) নাগতযে সফা:
ক্রতভে

সফায নাভ

(1)
০১.

(2)
ম ষটেদদয জন্য
তথ্য সফা

সফা প্রদাদনয
দ্ধতত
(3)
১) যাতয
২)অনরাইদন

প্রসয়াজনীয় োগজত্র
এফাং প্রাতিস্থান
(4)
১) প্রদয়াজনীয় োগজত্র:
১.ব্রতউয/ার্ ষেত গ্রদণয জন্যআদফদন ত্র
২.অনরাইন আদফদদনয েত
২) সফা প্রাতিস্থান:
জনাংদমাগ তফবাগ, প্রধান োম ষারয়,
ফাাংরাদদ ম ষটন েযদাদযন,
৮৩-৮৮, ভাখারী ফা/এ, ঢাো-১২১২।

সফামূল্য এফাং
তযদাধ দ্ধতত
(5)
সফামূল্য:
সৌজন্যমূরে তনধ ষাতযত মূল্য
তযদাধ দ্ধতত:
নগদ/ অনরাইন সদভন্ট

সফা প্রদাদনয
ভয়ীভা
(6)
ে) অনরাইন সফায
সিদত্র তাৎিতণে
খ) যাতয সফা
গ্রদণয সিদত্র
দফ ষাচ্চ ০২ (দুই)
ঘন্টা

দাতয়ত্বপ্রাি েভষেতষা
(নাভ, দতফ, সপান ও ইদভইর)

(7)
নাভ: জনাফ সভাোঃ তজমাউর ে াওরাদায
দতফ: েফস্থাে (জনাংদমাগ)
সপান : +৮৮০২৮৮৩৪৬০০
সভাফাইর: ০১৭১১৭৮০১১১
ইদভইর: ziabpc@gmail.com

ক্রতভে
০২.

০৩.

০৪.

০৫.

০৬.

সফায নাভ
ম ষটে তফলয়ে
প্রোনাসফা

ম ষটেদদয সাদটরসভাদটর বুতোং সফা
প্রদান

ম ষটেদদয আপ্যায়ন
সুতফধা

াংস্থায ফাযমূ
সফযোতয
প্রততোনদে Lease
প্রদান
ফাাংরাদদদয
আন্তজষাততে তফভান
ফন্দযমূদ শুল্কমুক্ত
তফণীয ভাধ্যদভ
শুল্কমুক্ত দণ্যয সুতফধা

সফা প্রদাদনয
দ্ধতত
যাতয

১) অনরাইন
২) যাতয

যাতয

প্রসয়াজনীয় োগজত্র
এফাং প্রাতিস্থান
১) প্রদয়াজনীয় োগজত্র:
ে. আদফদন ত্র
খ. অনরাইন আদফদদনয েত
২) সফা প্রাতিস্থান:
জনাংদমাগ তফবাগ, প্রধান োম ষারয়,
ফাাংরাদদ ম ষটন েযদাদযন,
৮৩-৮৮, ভাখারী ফা/এ, ঢাো-১২১২।
১) প্রদয়াজনীয় োগজত্র:
১. অনরাইন আদফদদন
২. জাতীয় তযিয় ত্র অথফা সম সোন
পদটাআইতর্।
২) সফা প্রাতিস্থান:
১. অনরাইন:www.parjatan.gov.bd
২. সন্টার তযজাদবষন, প্রধান োম ষারয়,
ফাাংরাদদ ম ষটন েযদাদযন,
৮৩-৮৮, ভাখারী ফা/এ, ঢাো-১২১২।
৩. াংস্থায ের অধীনস্থ সাদটর-সভাদটর
এয অতপমূদ।

সফামূল্য এফাং
তযদাধ দ্ধতত
সফামূল্য:
সৌজন্যমূরে তনধ ষাতযত মূল্য

১) প্রদয়াজনীয় োগজত্র:
অনরাইন আদফদদন

সফামূল্য:
তনধ ষাতযত েিবাড়া

২) সফা প্রাতিস্থান:
াংস্থায ের অধীনস্থ সযদতাযাঁমূ

তযদাধ দ্ধতত:
নগদ/ অনরাইন সদভন্ট

সফযোতয
১) প্রদয়াজনীয় োগজত্র:
প্রততোনদে Lease
ঠিোদায প্রততোদনয প্রদয়াজনীয় দতররাতদ
প্রদাদনয ভাধ্যদভ
নাগতযেদদয ফায
২) সফা প্রাতিস্থান:
সুতফধা প্রদান েযা
ফাতণতজেে তফবাগ, প্রধান োম ষারয়, ফাে
য়।
যাতয
১) প্রদয়াজনীয় োগজত্র:
অতততথ/ োস্টভাদযয াদাট ষ

২) সফা প্রাতিস্থান:
ফাাংরাদদদয আন্তজষাততে তফভান ফন্দযমূদ
াংস্থায শুল্কমুক্ত তফণীয ভাধ্যদভ

সফা প্রদাদনয
ভয়ীভা
সফা গ্রদণয সিদত্র
দফ ষাচ্চ ০২ (দুই)
ঘন্টা

তযদাধ দ্ধতত:
নগদ/ অনরাইন সদভন্ট

সফামূল্য:
তনধ ষাতযত েিবাড়া

অনরাইদনয সিদত্র:
তাৎিতণে

তযদাধ দ্ধতত:
নগদ/ অনরাইন সদভন্ট

যাতযয সিদত্র:
১০ তভতনট

দাতয়ত্বপ্রাি েভষেতষা
(নাভ, দতফ, সপান ও ইদভইর)

নাভ: জনাফ সভাোঃ তজমাউর ে াওরাদায
দতফ: েফস্থাে (জনাংদমাগ)
সপান : +৮৮০২৮৮৩৪৬০০
সভাফাইর: ০১৭১১৭৮০১১১
ইদভইর:: ziabpc@gmail.com

অনরাইন এয সিদত্র:
নাভ: জনাফ সভাাম্মদ এানুর েফীয
দতফ: েফস্থাে (আইতটি)
সপান:+৮৮-০২-৯৮৬০৪৬৬
ইদভইর: bappi@parjatan.gov.bd
যাতযয সিদত্র:
নাভ: সফগভ আপদযাজা াযবীন
উ-েফস্থাে (সন্ট্রার তযজাদবষন), সাদটর
অফো, ভাখারী, ঢাো।
সপান:+৮৮-০২-৯৮৯৩৭১০
ইদভইর: reservation@parjatan.gov.bd

সফামূল্য:
সটন্ডাদযয ভাধ্যদভ Lease

১০ - ১৫ তভতনট

৩-৭ তদন

মূল্য

তযদাধ দ্ধতত:
নগদ/ অনরাইন সদভন্ট
সফামূল্য:
াংস্থা ের্তষে তনধ ষাতযত মূদল্য

তযদাধ দ্ধতত:
নগদ/ অনরাইন সদভন্ট

১০ - ১৫ তভতনট

নাভ: জনাফ াদেয সাদন
দতফ: েফস্থাে(ফাতণতজেে), প্রদান োম ষারয়
সপান:+৮৮-০২-৯৮৮৫৩৭৭
ইদভইর: shafar26@gmail.com
I
mswkøó mKj BDwbU e¨e¯’vcK,evcK
নাভ: সফগভ ইযাত জাভান
দতফ:উতিফ (ভােফস্থাে, ফাতণতজেে)
সপান:+৮৮-০২-৯৮৮০৬৮৪
ইদভইর: isratzaman77@gmail.com

নাভ: জনাফ সভাোঃ ভীন
দতফ: উতিফ (ভােফস্থাে, তর্এপও)
সপান:+৮৮-০২-৯৮৮০৬১১
ইদভইর: mohsinmopa@gmail.com

ক্রতভে

সফায নাভ

সফা প্রদাদনয
দ্ধতত

০৭.

প্রিাযমূরে তফতবন্ন
তফণন োম ষক্রভ গ্রণ
ও ম্পাদন

তফতবন্ন ইদবন্ট
আদয়াজন ভাধ্যদভ।
প্রিাযমূরে সভরা/
েভষসূতিদত
অাংগ্রসণয ভাধ্যদভ

০৮.

নাগতযেদদয জন্য
প্যাদেজ ট্যেয
আদয়াজন

যাতয

প্রসয়াজনীয় োগজত্র
এফাং প্রাতিস্থান
১) প্রদয়াজনীয় োগজত্র:
প্রদমাজে নয়
২) সফা প্রাতিস্থান:
তফণন তফবাগ, প্রধান োম ষারয়, ফাে,
ভাখারী ঢাো-১২১২।
১) প্রদয়াজনীয় োগজত্র:
জাতীয় তযিয় ত্র এফাং আদফদন/ সযতজ:
পযভ
২) সফা প্রাতিস্থান:
ভ্রভণ ও সযন্ট-এ-োয ইউতনট
৮৩-৮৮ ভাখারী ফা/এ, ফাে, ঢাো।

০৯.

নাগতযেদদয জন্য
সযন্ট-এ-োয সুতফধা

যাতয

১) প্রদয়াজনীয় োগজত্র:
জাতীয় তযিয় ত্র এফাং আদফদন/সযতজ:
পযভ
২) সফা প্রাতিস্থান:
ভ্রভন ও সযন্ট-এ-োয ইউতনট

সফামূল্য এফাং
তযদাধ দ্ধতত

সফা প্রদাদনয
ভয়ীভা

দাতয়ত্বপ্রাি েভষেতষা
(নাভ, দতফ, সপান ও ইদভইর)
নাভ: জনাফ আতভয সাদন তালুেদায
দতফ: ভােফস্থাে, তফউজ, প্রধান োম ষারয়
সপান:+৮৮-০২-৯৮৮০১৩
ইদভইর: amirtalukder@gmail.com

তফনামূদল্য

িাতদা অনুমায়ী

সফামূল্য:

১০ - ১৫ তভতনট

নাভ: জনাফ ফাইতজদ আযাপ
দতফ: েফস্থাে (ভ্রভণ), প্রধান োম ষারয়
সভাফাইর: ০১৭১৪৫৮৬৫০৯
ইদভইর: baizidashraf@gmail.com

১০ - ১৫ তভতনট

নাভ: জনাফ ফাইতজদ আযাপ
দতফ: েফস্থাে (ভ্রভণ), প্রধান োম ষারয়
সভাফাইর: ০১৭১৪৫৮৬৫০৯
ইদভইর: baizidashraf@gmail.com

ের্তষি ের্তষে তনধ ষাতযত
প্যাদেজ ট্যেদযয মূল্য

তযদাধ দ্ধতত:
নগদ/ অনরাইন সদভন্ট
সফামূল্য:
ের্তষি ের্তষে তনধ ষাতযত
প্যাদেজ ট্যেদযয মূল্য

তযদাধ দ্ধতত:
নগদ/ অনরাইন সদভন্ট

৮৩-৮৮ ভাখারী ফা/এ, ফাে, ঢাো।

১০.

১১.

ম ষটন খাদত ভানফ
ম্পদ উন্নয়ন

এনএইিটিটিআইদত
তিাথী বততষ

যাতয প্রতিদণয
ভাধ্যদভ

১) যাতয
২) অনরাইন

১) প্রদয়াজনীয় োগজত্র:
প্রতিণ াভগ্রী
২) সফা প্রাতিস্থান:
এনএইিটিটিআই
৮৩-৮৮ ভাখারী ফা/এ, ফাে, ঢাো।
১) প্রদয়াজনীয় োগজত্র:
সো ষ অনুমায়ী তিাগত নদ
২) সফা প্রাতিস্থান:
ে) ওদয়ফাইট: www.parjatan.gov.bd
এফাং www.nhtti.org
খ) যাতয: এনএইিটিটিআই
৮৩-৮৮ ভাখারী ফা/এ, ফাে, ঢাো।

১২.

ম ষটেদদয জন্য নতুন
নতুন আেল ষণীয়
স্থাদনয অনুন্ধান ও
প্রেল্প গ্রণ াংক্রান্ত
তথ্য প্রদান

প্রেল্প গ্রসণয
ভাধ্যদভ

১) প্রদয়াজনীয় োগজত্র:
প্রেল্প াংতিি োগজত্র
২) সফা প্রাতিস্থান:
তযেল্পনা তফবাগ
৮৩-৮৮ ভাখারী ফা/এ, ফাে, ঢাো।

সো ষ অনুমায়ী
ের্তষি ের্তষে তনধ ষাতযত সো ষ তনধ ষাতযত ভয়
সফামূল্য:
তপ।

তযদাধ দ্ধতত:
নগদ/ অনরাইন সদভন্ট
সফামূল্য:
ের্তষি ের্তষে তনধ ষাতযত
আদফদনতপ
তযদাধ দ্ধতত:
নগদ/ অনরাইন সদভন্ট

সফামূল্য এফাং তযদাধ
দ্ধতত:
প্রদমাজে নয়

যাতয:
১০-১৫ তভতনট
অনরাইদন:
১-৩ তভতনট

প্রদয়াজনীয় ভয়

নাভ: জনাফ াযদবজ আদভদ সিৌধুযী
দতফ: অধ্যি, এনএইিটিটিআই
সপান:+৮৮-০২-৯৮৯৯০৭২
ইদভইর: hospitality_pa@yahoo.com
নাভ: জনাফ াযদবজ আদভদ সিৌধুযী
দতফ: অধ্যি, এনএইিটিটিআই
সপান:+৮৮-০২-৯৮৯৯০৭২
ইদভইর: hospitality_pa@yahoo.com

নাভ: জনাফ সভাোঃ খাতরদ তফন ভতজদ
দতফ: ভােফস্থাে (তটিএ)
সপান: +৮৮-০২-৯৮৮০৬৯৪
ইদভইর: bpchoplan@yahoo.com

ক্রতভে
১৩.

১৪.

সফায নাভ
তফনামূদল্য ইন্টাযদনট
সুতফধা

অতবদমাগ গ্রণ
াংক্রান্ত এয ভাধ্যদভ
নাগতযে সফায ভান
উন্নয়ন

সফা প্রদাদনয
দ্ধতত

প্রসয়াজনীয় োগজত্র
এফাং প্রাতিস্থান

যাতয

সফামূল্য এফাং
তযদাধ দ্ধতত

১) প্রদয়াজনীয় োগজত্র:
ফাে এয প্রধান োম ষারয় অথফা
সাদটর/সভাদটর এয সযতজ: অতততথ দত দফ।
২) সফা প্রাতিস্থান:
ফাাংরাদদ ম ষটন েযদাদযন
৮৩-৮৮ ভাখারী ফা/এ, ফাে, ঢাো।
১) প্রদয়াজনীয় োগজত্র:
আদফদন ত্র/ ই-সভইর এয ভাধ্যদভ
২) সফা প্রাতিস্থান:
ফাাংরাদদ ম ষটন েযদাদযন
৮৩-৮৮ ভাখারী ফা/এ, ফাে, ঢাো।

১. যাতয
২. অনরাইর

সফা প্রদাদনয
ভয়ীভা

সফামূল্য এফাং তযদাধ
দ্ধতত:
প্রদমাজে নয়

তাৎিতনে

সফামূল্য এফাং তযদাধ
দ্ধতত:
প্রদমাজে নয়

প্রয় োজন অনুোয়য

দাতয়ত্বপ্রাি েভষেতষা
(নাভ, দতফ, সপান ও ইদভইর)
নাভ: জনাফ সভাাম্মদ এানুর েফীয
দতফ: েফস্থাে (আইতটি)
সপান:+৮৮-০২-৯৮৬০৪৬৬
ইদভইর: bappi@parjatan.gov.bd

দাতয়ত্ব প্রাি েভষেতষা:
নোভ: জনোফ এ.এভ. হুভোয়ুন কবফয যকোয
দবফ: ভোব্যফস্থোক (প্রোন)
ফপোন:+৮৮-০২-৯৮৫৩৩০১
ইয়ভইর: gm-admin@parjatan.gov.bd
তফেল্প প্রাি েভষেতষা:
নাভ: জনাফ মুাম্মদ ভঈন উতিন ায়াত
দতফ: েফস্থাে (প্রান)
সপান:+৮৮-০২-৯৮৯১৫৩৭
ইদভইর: hayatbpc71@gmail.com

২.২) দািতযে সফা :
ক্রবভক

ফফোয নোভ

ফফো প্রদোন প্রদ্ধবত

প্রয় োজনী কোগজত্র
এফং প্রোবিস্থোন

ফফোমূল্য এফং বযয়োধ দ্ধবত

ফফো প্রদোয়নয
ভ ীভো

দোব ত্বপ্রোি কভমকতমো
(নোভ, দবফ, ফপোন ও ইয়ভইর)

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

(৬)

(৭)

১

ফোয়জট ফযোদ্দ

চোবদো অনুমো ী ফযোদ্দ ফদ ো 

অথ ম ও বোফ বফবোগ, ফোক, প্রধোন
কোম মোর

ংস্থো কর্তমক অথ ম ফযোয়দ্দয ভোধ্যয়ভ

প্রয় োজন
অনুোয়য

নোভ: জনোফ ফভোোঃ জবভ উবদ্দন
দবফ: ব্যফস্থোক (অথ ম ও বোফ)
ফপোন:+৮৮-০২-৯৮১৫০৪
ই-ফভইর: jashim1969@gmail.com

ক্রবভক

ফফোয নোভ

ফফো প্রদোন প্রদ্ধবত

প্রয় োজনী কোগজত্র
এফং প্রোবিস্থোন

ফফোমূল্য এফং বযয়োধ দ্ধবত

ফফো প্রদোয়নয
ভ ীভো

দোব ত্বপ্রোি কভমকতমো
(নোভ, দবফ, ফপোন ও ইয়ভইর)

২

জনফর দো ন

ফোয়কয ফোয়টর, ফভোয়টর, কয়টজ,
ফযয়তোযাঁ, বফণী কর ফর
আউটয়রয়ট আগত অবতবথয়দয
ভোনম্মত ফফো প্রদোয়নয বনবভত্ত
উযুক্ত জনফর বনয় োগ ও দো ন

প্রোন বফবোগ, ফোক, প্রধোন
কোম মোর

যকোবয বফবধ অনুমো ী জনফর
বনয় োগ ও দো ন কযো 

প্রয় োজন
অনুোয়য

নোভ: জনোফ এ.এভ. হুভোয়ুন কবফয যকোয
দবফ: ভোব্যফস্থোক (প্রোন)
ফপোন:+৮৮-০২-৯৮৫৩৩০১
ইয়ভইর: gm-admin@parjatan.gov.bd

৩

বনযোত্তো প্রদোন

ফোক কর ইউবনয়ট োবফ মকবোয়ফ
বনযোত্তো প্রোবনক ো তো
প্রদোন

প্রোন বফবোগ, ফোক, প্রধোন
কোম মোর

ংস্থোয বনযোত্তো প্রযীয ভোধ্যয়ভ

প্রয় োজন
অনুোয়য

নোভ: জনোফ এ.এভ. হুভোয়ুন কবফয যকোয
দবফ: ভোব্যফস্থোক (প্রোন)
ফপোন:+৮৮-০২-৯৮৫৩৩০১
ইয়ভইর: gm-admin@parjatan.gov.bd

৪

Wi-fi সুবফধো

ফোয়কয কর ফোবণবজিক ইউবনয়ট
Wi-fi সুবফধো প্রদোন

তথ্য ও ফমোগোয়মোগ প্রযুবক্ত বফবোগ,
ফোক, প্রধোন কোম মোর

তোৎক্ষবনক

প্রয় োজন
অনুোয়য

নোভ: জনোফ ফভোোম্মদ এোনুর কফীয
দবফ: ব্যফস্থোক (আইবটি)
ফপোন:+৮৮-০২-৯৮৬০৪৬৬
ইয়ভইর: bappi@parjatan.gov.bd

5

অনরোইন বযজোয়বমন সুবফধো

ফোক কর্তমক বযচোবরত ফোবণবজিক
ফোয়টর/ফভোয়টর এয বযজোয়বমন
সুবফধো অনরোইয়নয ভোধ্যয়ভ প্রদোন

তথ্য ও ফমোগোয়মোগ প্রযুবক্ত বফবোগ,
ফোক, প্রধোন কোম মোর

তোৎক্ষবনক

প্রফ োজন
অনুোয়য

৬

গণশুনোনী

ফোক কর্তমক প্রদত্ত ফফো ম্পয়কম
গণশুনোনীয ভোধ্যয়ভ ফফো প্রদোন

অববয়মোগ বফফযণী ফোক, প্রধোন
কোম মোর , ইউবনটমূ

অববয়মোগ দ্রুত বনষ্পবত্তয ভোধ্যয়ভ

7

অথ ম ছোড়

তবফর স্থোনোন্তয

বফববন্ন ইউবনট ফথয়ক প্রোি চোবদো ত্র
অথ ম ও বোফ বফবোগ, প্রধোন কোম মোর ,
ফোক, ঢোকো।

ংস্থো কর্তমক অথ ম ফযোয়দ্দয ভোধ্যয়ভ

8

ইনয়নটিব , প্রংো, োবত
প্রদোয়নয ভোধ্যয়ভ

অবপ শৃঙ্খংরো ফজো যোখোয ভোধ্যয়ভ
ফফো প্রদোন

প্রোবনক বফবধ বফধোন এফং অবপ
শৃঙ্খরো ংক্রোন্ত কোগজত্র
প্রোন বফবোগ, ফোক, ঢোকো।

বফবধ ফভোতোয়ফক কর্তমক্ষ কর্তমক
গৃীত বদ্ধোয়ন্তয ভোধ্যয়ভ

9

বনযীক্ষো কোম মক্রভ

আবথ মক শৃঙ্খংরো ফজো যোখোয
ভোধ্যয়ভ ফফো প্রদোন

আবথ মক বফবধ বফধোন এফং আবথ মক
শৃঙ্খরো ংক্রোন্ত কোগজত্র
বনযীক্ষো োখো, ফোক, ঢোকো।

বনযীক্ষো আবত্ত বনষ্পবত্তয ভোধ্যয়ভ

নোভ: জনোফ ফভোোম্মদ এোনুর কফীয
দবফ: ব্যফস্থোক (আইবটি)
ফপোন:+৮৮-০২-৯৮৬০৪৬৬
ইয়ভইর: bappi@parjatan.gov.bd
১ ভো
নোভ: ফফগভ ফভোফোয়েযো আক্তোয
দবফ: উব্যফস্থোক (প্রোন)
ফপোন:+৮৮-০২-৯৮৬১২৭৮
ই-ফভইর: mobasseraakter@yahoo.com
চোবদো অনুমো ী নোভ: জনোফ এ.এভ. হুভোয়ুন কবফয যকোয
দবফ: ভোব্যফস্থোক (প্রোন)
ফপোন:+৮৮-০২-৯৮৫৩৩০১
ইয়ভইর: gm-admin@parjatan.gov.bd
প্রয় োজন
নোভ: জনোফ এ.এভ. হুভোয়ুন কবফয যকোয
অনুোয়য
দবফ: ভোব্যফস্থোক (প্রোন)
ফপোন:+৮৮-০২-৯৮৫৩৩০১
ইয়ভইর: gm-admin@parjatan.gov.bd
প্রয় োজন
নোভ: ফফগভ নুরুন নোোয জবর
অনুোয়য
দবফ: ব্যফস্থোক (বনযীক্ষো)
ফভোফোইর: ০১৭১৭০৯৭২০৫
ইয়ভইর: nnahar605@gmail.com

ক্রবভক
১০

ফফোয নোভ
আইবন ো তো প্রদোন

ফফো প্রদোন প্রদ্ধবত
ংস্থোয বনয় োবজত আইনজীফীয
ভোধ্যয়ভ ফফো প্রদোন

প্রয় োজনী কোগজত্র
এফং প্রোবিস্থোন
আইনগত/ ভোভরোয প্রয় োজনী
দবররোবদ

ফফোমূল্য এফং বযয়োধ দ্ধবত
কর্তমক্ষ কর্তমক অনুয়ভোদয়নয
ভোধ্যয়ভ

ফফো প্রদোয়নয
ভ ীভো
প্রয় োজন
অনুোয়য

দোব ত্বপ্রোি কভমকতমো
(নোভ, দবফ, ফপোন ও ইয়ভইর)
নোভ: ফভোোম্মদ কোভরুর এোন
দবফ: ব্যফস্থোক (আইন ও ল মদ োখো)
ফভোফোইর: 01914892600
ইয়ভইর: rahmanmiah951@gmail.com

২.৩) অবেন্তযীণ সফা:

ক্রতভে

সফায নাভ

সফা প্রদান প্রদ্ধতত

প্রদয়াজনীয় োগজত্র
এফাং প্রাতিস্থান

‡mevg~j¨ Ges
cwi‡kva c×wZ

সফা প্রদাদনয
ভয়ীভা

দাতয়ত্বপ্রাি েভষেতষা
(নাভ, দতফ, সপান ও ইদভইর)

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

(৬)

(৭)

১

তফতবন্ন প্রোয ছুটি

তফতবন্ন প্রদয়াজদন ছুটি অনুদভাদদনয
ভাধ্যদভ সফা প্রদান

ছুটি াংক্রান্ত োগজত্র, ফাে প্রধান
োম ষারয়

ের্তষি ের্তষে অনুদভাদদনয
ভাধ্যদভ

িাতদা অনুমায়ী

নাভ: জনাফ এ.এভ. হুভায়ুন েতফয যোয
দতফ: ভােফস্থাে (প্রান)
সপান:+৮৮-০২-৯৮৫৩৩০১
ইদভইর: gm-admin@parjatan.gov.bd

২

তজতএপ অতগ্রভ

অতগ্রভ সুতফধা প্রদাদনয ভাধ্যদভ সফা
প্রদান

তজতএপ াংক্রান্ত প্রদয়াজনীয় আদফদন াংস্থা ের্তষে অনুদভাতদত অথ ষ
ত্র োগজত্র ফাে, প্রধান োম ষারয় নগদ/ সিদেয ভাধ্যদভ

১৫ তদন

নাভ:জনাফ সভাোঃ আবু াতনপ
দতফ: উেফস্থাে (সনন)
সপান:+৮৮-০২-৯৮৯১৫০৪
ই-সভইর: hanifbpc@yahoo.com

৩

সনন সুতফধা

অফয প্রদাদনয যফতীদত অফয
বাতা প্রদাদনয ভাধ্যদভ সফা প্রদান

অফয াংক্রান্ত প্রদয়াজনীয় োগজত্র
ফাে, প্রধান োম ষারয়

াংস্থা ের্তষে অনুদভাতদত অথ ষ
নগদ/ সিদেয ভাধ্যদভ

১ সথদে ২ ভা

নাভ:জনাফ সভাোঃ আবু াতনপ
দতফ: উেফস্থাে (সনন)
সপান:+৮৮-০২-৯৮৯১৫০৪
ই-সভইর: hanifbpc@yahoo.com

৪

তফতবন্ন ঋন সুতফধা প্রদান

ঋন প্রদাদনয ভাধ্যদভ সফা প্রদান

ঋন গ্রণ াংক্রান্ত প্রদয়াজনীয় োগজ
ত্র ফাে, প্রধান োম ষারয়

াংস্থা ের্তষে অনুদভাতদত অথ ষ
নগদ/ সিদেয ভাধ্যদভ

১ ভা

নাভ: জনাফ সভাোঃ জতভ উতিন
দতফ: েফস্থাে (অথ ষ ও তাফ)
সপান:+৮৮-০২-৯৮১৫০৪
ই-সভইর: jashim1969@gmail.com

ক্রতভে

সফায নাভ

সফা প্রদান প্রদ্ধতত

প্রদয়াজনীয় োগজত্র
এফাং প্রাতিস্থান

‡mevg~j¨ Ges
cwi‡kva c×wZ

সফা প্রদাদনয
ভয়ীভা

দাতয়ত্বপ্রাি েভষেতষা
(নাভ, দতফ, সপান ও ইদভইর)

5

অবেন্তযীণ প্রতিণ প্রদান

প্রতিদণয ভাধ্যদভ েভষদিতা বৃতদ্ধ
েযা

প্রতিণ াংক্রান্ত প্রদয়াজনীয়
োগজত্র
তটিএ, তফবাগ, ফাে, ঢাো।

তফনামূদল্য

১ ভা

নাভ: জনাফ সভাোঃ খাতরদ তফন ভতজদ
দতফ: ভােফস্থাে (তটিএ)
সপান:+৮৮-০২-৯৮৮০৬৯৪
ইদভইর: bpchoplan@yahoo.com

6

অবেন্তযীণ তথ্য প্রদান
াংক্রান্ত সফা

তথ্য প্রদাদনয ভাধ্যদভ সফা প্রদান

প্রিাযাভগ্রী/ততর্/তরপদরট/ব্রাতন্ডাং/
অনরাইন প্রিাযণা, ফাে, জনাংদমাগ
তফবাগ

াংস্থা ের্তষে তনধ ষাতযত মূল্য/
তফনামূদল্য

িাতদা অনুমায়ী

নাভ: জনাফ তজয়াউর ে াওরাদায
দতফ: েফস্থাে (জনাংদমাগ)
সপান:+৮৮-০২-৮৮৩৪৬০০
ইদভইর: ziabpc@gmail.com

7

অবেন্তযীণ তথ্য প্রযুতক্তগত
সফা

অনরাইন, ওয়াই-পাই এয ভাধ্যদভ
সফা প্রদান

আইতটি াখা, ফাে, ঢাো।

তফনামূদল্য

িাতদা অনুমায়ী

নাভ: জনাফ সভাাম্মদ এানুর েফীয
দতফ: েফস্থাে (আইতটি)
সপান:+৮৮-০২-৯৮৬০৪৬৬
ইদভইর: bappi@parjatan.gov.bd

৮

সস্টনাযী ভারাভার প্রদান
াংক্রান্ত

যাতয

আদফদন ত্র

তফনামূদল্য

িাতদা অনুমায়ী

নাভ: সভাাম্মদ োভরুর এান
দতফ: েফস্থাে (আইন ও ল ষদ াখা)
সভাফাইর: 01914892600
ইদভইর: rahmanmiah951@gmail.com

3) আওতাধীন অধধদপ্তয/ংস্থা/অন্যান্য প্রততোন কর্তক
ৃ প্রদত্ত সফা
আওতাধীন অধধদপ্তয/ংস্থা/অন্যান্য প্রধতষ্ঠানমূহয ধটিহেন চার্ ৃায ধরঙ্ক আকাহয যুক্ত কযহত হফ।

৪) আনায কাহে আভাহদয প্রতযাা
ক্রধভক

১
২
৩
৪
৫

প্রধতশ্রুত/কাধিত সফা প্রাধপ্তয রহযয কযণীয়
স্বয়ংম্পূণ ৃ আহফদন েভা প্রদান
মথামথ প্রধক্রয়ায় প্রহয়ােনীয় ধপ ধযহাধ কযা
াযাহতয েন্য ধনধ ৃাধযত ভহয়য পূহফ ৃই উধস্থত থাকা
তনতদ ষি ভয়/তাতযখ উদেখপূফ ষে আফাতে অনরাইন বুতোং
মাতিত তথ্যাতদ ঠিেবাদফ উস্থান

ধফ.দ্র. াধাযণত সমকর কাযহণ আহফদন ফাধতর য় অথফা সফা প্রদান ম্ভফ য়না তা ধফহেলণ কহয েক পূযণ কযহত হফ। ধকছু ধফলয় কর প্রধতষ্ঠাহনয েন্য একই হফ এফং ধকছু ধফলয় আরাদা হফ।

৫) অধবহমাগ প্রধতকায ব্যফস্থানা (GRS)
সফা প্রাধপ্তহত অন্তুষ্ট হর দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কভৃকতৃায হে সমাগাহমাগ করুন। তায কাে সথহক ভাধান াওয়া না সগহর ধনহনাক্ত দ্ধধতহত সমাগাহমাগ কহয আনায ভস্যা অফধত করুন।
ক্রধভক

কখন সমাগাহমাগ কযহফন

কায হে সমাগাহমাগ কযহফন

১

দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কভৃকতৃা ভাধান
ধদহত না াযহর

২

অধবহমাগ ধনষ্পধত্ত কভৃকতৃা
ধনধদ ৃষ্ট ভহয় ভাধান ধদহত
না াযহর

আধর কভৃকতৃা

৩

আধর কভৃকতৃা ধনধদ ৃষ্ট ভহয়
ভাধান ধদহত না াযহর

ভধিধযলদ ধফবাহগয অধবহমাগ
ব্যফস্থানা সর

অধবহমাগ ধনষ্পধত্ত কভৃকতৃা (অধনক)

সমাগাহমাহগয ঠিকানা
নাভ: জনাফ এ.এভ. হুভায়ুন েতফয েযোয
দতফ: ভােফস্থাে (প্রান)
সপান:+৮৮-০২-৯৮৫৩৩০১
ইদভইর: gm-admin@parjatan.gov.bd
নোভ: জনোফ আখতোরুজ জোভোন খোন কবফয
দতফ: ফচ োযম্যোন (অবতবযক্ত বচফ)
সপান:+৮৮-০২-8833229
ইদভইর: chairman@parjatan.gov.bd
অধবহমাগ গ্রণ সকন্দ্র
৫ নং সগইর্, ফাংরাহদ ধচফারয়, ঢাকা
ওহয়ফ: www.grs.gov.bd

ধনষ্পধত্তয ভয়ীভা
ধতন ভা

এক ভা

ধতন ভা

ধফ.দ্র.




ভিণারহয়য অধবহমাগ ধনষ্পধত্ত কভৃকতৃা হফন একেন যুগ্মধচফ। আধর কভৃকতৃা হফন একেন সেযষ্ঠ যুগ্মধচফ/অধতধযক্ত ধচফ;
অধধদপ্তয/ংস্থা/অন্যান্য প্রধতষ্ঠানমূহয অধবহমাগ ধনষ্পধত্ত কভৃকতৃা হফন ংধেষ্ট প্রধতষ্ঠাহনয একেন সেযষ্ঠ কভৃকতৃা। এ সযহে ভিণারহয়য অধনক আধর কভৃকতৃা ধাহফ ধফহফধচত হফন;
ধফবাগীয় ম ৃাহয়য প্রধতষ্ঠানমূহয অধবহমাগ ধনষ্পধত্ত কভৃকতৃা হফন ংধেষ্ট প্রধতষ্ঠাহনয একেন কভৃকতৃা। অধধদপ্তয/ভিণারয় ম ৃাহয়য অধনক আধর কভৃকতৃা ধাহফ ধফহফধচত হফন;
ইউধনয়ন, উহেরা এফং সেরা ম ৃাহয়য দপ্তযমূহয অধবহমাগ ধনষ্পধত্ত কভৃকতৃা হফন ংধেষ্ট দপ্তহযয সেরা ম ৃাহয়য একেন কভৃকতৃা। ধফবাগীয় ম ৃাহয়য অধনক আধর কভৃকতৃা ধাহফ গণ্য হফন।

