গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাগ
রশক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
www.tmed.gov.bd

রসটিদজনস চার্ টার
১.

রভশন ওরমশন:
রভশন: সবার জন্য মানসম্মত কমমমুখী, কাররগরর, বৃরিমূলক ও মাদ্রাসা রিক্ষা।

২.
২.১

রমশন: কাররগরর, বৃরিমূলক, রবজ্ঞান ও প্রযুরিরিরিক রিক্ষা এবং প্ররিক্ষণের সমন্বণে রিরক্ষত, প্ররিরক্ষত, দক্ষ ও ননরতক মূল্যণবাধসম্পন্ন মানব সম্পদ ৃষরটি।
প্ররতশ্রুত সসবাসমূহ:
নাগররক সসবা

ক্র.নাং

সসবার নাম

সসবা প্রোন পদ্ধরত

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রারিস্থান

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(ক) কাররগরর রশক্ষা সবার্ ট/মাদ্রাসা
রশক্ষা সবার্ ট কর্তটক যাচাইকৃত সনে
সকাল ১১টার মণে সরিবালণের ১নং
গগণট জমা গ্রহে
(খ) রনধ মাররত কমমকতমা কর্তমক সতযােন
(গ) গবলা ৩ টাে রবতরে।

০১.

পাবরলক পরীক্ষার সাটিরট দকর্ প্রতযয়ন

০২.

রশক্ষা প্ররতষ্ঠান, রশক্ষক-কমটচারী ও (ক) প্ররতবছর ০১ স ব্রুয়ারর সর্থদক ২৮
রশক্ষার্থীদের অনুোন প্রোন
স ব্রুয়ারর
পয টন্ত
tmed.gov.bd/www.myg
ov.bd ঠিকানায় অনলাইদন আদবেন
গ্রহণ
(খ) আদবেন যাচাই বাছাই
(গ) কর্তটপদক্ষর অনুদমােন
(ঘ) সমাবাইল ব্াাংরকাং/G2P এর
মাধ্যদম অর্থ ট প্রোন।
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গবার্ ম গেণক প্রাি সনদ
(ণবার্ ম কর্তমক যািাইকৃত)।

(ক) অনলাইদন োরখলকৃত আদবেন;
(খ) রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদনর সক্ষদত্র:
প্ররতষ্ঠাদনর প্যাদর্ সভাপরতর প্রতযয়ন
পত্র;
(গ)
রশক্ষক-কমটচারীর
সক্ষদত্র:
প্ররতষ্ঠাদনর
প্যাদর্
প্রধান
রশক্ষক/সভাপরতর প্রতযয়ন পত্র;
(ঘ) রশক্ষার্থীর সক্ষদত্র: প্ররতষ্ঠান প্রধাদনর
প্রতযয়ন পত্র।

সসবার মূল্য
ও পররদশাধ
পদ্ধরত
(৫)

সসবা প্রোদনর সময়সীমা

োরয়ত্বপ্রাি কমটকতটা (নাম, পেরব, স ান
নম্বর ও ই-সমইল)

(৬)

রবনামূণল্য

১ কায টরেবস

(৭)
প্রতি রতিিার ও মঙ্গল
জনাব সমাোঃ আবদুর রহমান
উপসচিব (পচিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা০১৮১৯১১৯০৯২
প্রতি বুধ ও বৃহস্পতিিার
জনাব সমাোঃ নুরুল ইসলাম সশখ
সহকারী সরচব
01642967727
sknurislam@gmail.com

রবনামূণল্য

৯০ কায টরেবস

জনাব সারবনা ইোসরমন
রসরনের সহকারী সরিব (বাণজট)
০১৭৬৬৬২০৮৭৩
r.sabina85@gmail.com

ক্র.নাং

সসবার নাম

সসবা প্রোন পদ্ধরত

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রারিস্থান

(১)

(২)

(৩)

(৪)

০৩.

কাররগরর রশক্ষা অরধেির ও
পরলণটকরনক ইনরিউদর্ কমটরত
রবরসএস কযার্ার/নন-কযার্ার
কমমকতমাণদর রবরুণে শৃঙ্খলা ও
আিরেজরনত নাগররক অরিণযাগ।
টিএসরস ও ইরিরনোররং কণলসজ
কমটরত রবরসএস কযার্ার/নন-কযার্ার
কমমকতমাণদর রবরুণে শৃঙ্খলা ও
আিরেজরনত নাগররক অরিণযাগ।
টিটিটিরস ও রিটিটিআই এ
কমটরত রবরসএস কযার্ার/নন-কযার্ার
কমমকতমাণদর রবরুণে শৃঙ্খলা ও
আিরেজরনত নাগররক অরিণযাগ।
কাররগরর রিক্ষা গবাসর্ ট
কমটরত রবরসএস কযার্ার/নন-কযার্ার
কমমকতমাণদর রবরুণে শৃঙ্খলা ও
আিরেজরনত নাগররক অরিণযাগ।

(ক) ব্যরির/উপযুি কর্তমপণক্ষর রনকট
গেণক প্রাপ্ত অরিণযাগ গ্রহে;
(খ) অরিণযাগ তদন্ত;
(গ) অরিণযাগ প্রােরমকিাণব প্রমারেত
হণল রবিাগীে মামলা রুজু;
(ঘ) অরিণযাগ রনষ্পরি ও অবরহতকরে।

মাদ্রাসা রশক্ষা অরধেিদরর
কমটকতটা/কমটচারীদের রবরুণে শৃঙ্খলা ও
আিরেজরনত নাগররক অরিণযাগ।

(ক) ব্যরির/উপযুি কর্তমপণক্ষর রনকট
গেণক প্রাপ্ত অরিণযাগ গ্রহে;
(খ) অরিণযাগ তদন্ত;
(গ) অরিণযাগ প্রােরমকিাণব প্রমারেত
হণল রবিাগীে মামলা রুজু;
(ঘ) অরিণযাগ রনষ্পরি ও অবরহতকরে।

৪.

৫.

ঢাকা, ময়মনরসাংহ, খুলনা ও বররশাল
রবভাদগর
মাদ্রাসার রশক্ষক/কমটচারী/করমটির
রবরুদদ্ধ আনীত নাগররক অরভদযাগ
রাজশাহী, রাংপুর, রসদলর্ ও চট্রগ্রাম
রবভাদগর
মাদ্রাসার রশক্ষক/কমটচারী/করমটির
রবরুদদ্ধ আনীত নাগররক অরভদযাগ

অরিণযাণগর সমে মণন উপযুি প্রমাোরদ

সসবার মূল্য
ও পররদশাধ
পদ্ধরত
(৫)

রবনামূণল্য

সসবা প্রোদনর সময়সীমা

োরয়ত্বপ্রাি কমটকতটা (নাম, পেরব, স ান
নম্বর ও ই-সমইল)

(৬)

(৭)
জনাব ররহমা আক্তার
উপসরচব (কাররগরর-১)
০১৭৮৪১৯৬৬৬২
Sastec2@tmed.gov.bd

৬০ কায মরদবস

জনাব গতৌরহদুজ্জামান পাণিল
রসরনের সহকারর সরিব (কাররগরর-৪)
০১৭৩৩৪৯৯৪৭০
dstech4@tmed.gov.bd
গমাছাাঃ ফুোরা খাতুন
রসরনের সহকারর সরিব (কাররগরর-২)
০১৭৯১৫৩৩২৭৭
sastech2@tmed.gov.bd
জনাব আননসুল ইসলাম
উপসরচব (কাররগরর-৩)
০১৭১২-১৮২১৫১
sastec1@tmed.gov.bd

(ক) ব্যরির/উপযুি কর্তমপণক্ষর রনকট
গেণক প্রাপ্ত অরিণযাগ গ্রহে;
(খ) অরিণযাগ তদন্ত;
(গ) অরিণযাগ প্রােরমকিাণব প্রমারেত
হণল রবিাগীে মামলা রুজু;
(ঘ) অরিণযাগ রনষ্পরি ও অবরহতকরে।
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অরিণযাণগর সমে মণন উপযুি প্রমাোরদ

রবনামূণল্য

৬০ কায মরদবস

জনাব সুলতানা আক্তার
উপসরচব (মাদ্রাসা-১)
০১৭১২-০২২৬৪৮
মাদ্রাসা/অরধেির/দবার্ ট
harahman1993@gmail.com
জনাব সমাছা. শাহনাজু রমথুন মুন্নী
রসরনয়র সহকারী সরচব (মাদ্রাসা-৪)
০১৭১৮-৮৯৩৩৫৫

অরিণযাণগর সমে মণন উপযুি প্রমাোরদ

রবনামূণল্য

৬0 কায মরদবস

সসয়ে আসগর আলী
সহকারী সরচব (মাদ্রাসা-৩)
৯৫৪৯৩৯৬, ০১৯১৮১৭৪৬১১
sas.mad.24@moedu.gov.
bd

২.২

প্রারতষ্ঠারনক সসবা

ক্র.নাং
(১)

সসবার নাম
(২)
অরধেির/সাংস্থার বাদজর্ অনুদমােন

1.

2.

3.

(৩)
(ক) বাদজর্ প্রস্তাব যাচাই-বাছাই
(খ) প্রস্তাব অনুদমােন
(গ) আদেশ জারী

(ক) কর্তমপণক্ষর রনকট গেণক অনলাইণন প্রাপ্ত
আদবেন;
সবসরকারর মাদ্রাসার এমরপও
(খ) আদবেন যাচাই-বাছাই;
সাংক্রান্ত কায টাবরল;
(গ) যাচাই-বাছাইকৃত আদবেন রনষ্পরি ও
আণদি জারী।
সবসরকারর সভাদকশনাল ও রবএম (ক) নীরতমালার আণলাণক সংরিটি গবাণর্ মর
কদলদজর স্বীকৃরত/ পাঠোন/ রবষয় সণরজরমন তদন্ত প্ররতণবদন;
সখালা/ অরতররক্ত সেরণ শাখা সখালার (খ) গবাণর্ মর সুপাররি;
অনুমরত
(গ) এ রবিাণগর সংরিটি করমটির
অনুণমাদন;
(ঘ) অনুণমাদনপূব মক আণদি জারী।
পরলণটকরনক/মণনাণটকরনক
ইনরিটিউট এর পে সৃজন

4.

সসবা প্রোন পদ্ধরত

টিএসরস ও ইরিরনোররং কণলজ
এর পে সৃজন
টিটিটিরস ও রিটিটিআই এর পে
সৃজন

(ক) অরধেিদরর প্রস্তাব প্রারি;
(খ) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ টরবভাদগর
সম্মরত গ্রহণ;
(গ) প্রস্তারবত পদের সবতন সেদল অর্থ ট
রবভাদগর সভটিাং;
(ঘ) প্রশাসরনক উন্নয়ন সাংক্রান্ত সরচব
করমটির সুপাররশ (প্রদযাজযদক্ষদত্র মাননীয়
প্রধানমন্ত্রীর সেয় অনুদমােন)
(ঙ) সরকারর মঞ্জুরর আদেশ জারী।
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প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং
প্রারিস্থান
(৪)
(ক) খসড়া বাদজর্ প্রস্তাব
(খ) চূড়ান্ত বাদজর্ প্রস্তাব

আদবেদনর সাদর্থ সযৌরক্তক
তথ্যারে

সসবার মূল্য
এবাং
পররদশাধ
পদ্ধরত
(৫)
রবনামূণল্য

রবনামূণল্য

(ক)
সাংরিষ্ট
রবষদয় রবনামূণল্য
প্ররতষ্ঠাদনর আদবেন
(খ)রশক্ষা সবার্ ট এর প্ররতদবেন

ক) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র
রনধ টাররত রদম
েির/অরধেিদরর প্রস্তাব;
খ) অনুদমারেত সাাংগঠরনক
কাঠাদমার করপ;
গ) আরর্থ টক সাংগিষ সংক্রান্ত
অরধদপ্তণরর প্রতযেন;
ঘ) পদ ৃষজণনর রনধ মাররত
গিকরলি(জনপ্রিাসন ও অে ম
রবিাণগর ওণেবসাইট গেণক
প্রাপ্ত) অনুসাণর সকল

সসবা প্রোদনর
সময়সীমা

োরয়ত্বপ্রাি কমটকতটা (নাম, পেরব, স ান
নম্বর ও ই-সমইল)

(৬)
বাদজর্ পররপত্র
অনুসাদর রনধ টাররত
সময়

(৭)
জনাব সারবনা ইয়াসমীন
রসরনয়র সহকারী সরিব (বাণজট)
০১৭৬৬৬২০৮৭৩
r.sabina85@gmail.com
জনাব সারবনা ইোসরমন
রসরনের সহকারী সরিব (বাণজট)

৬০ কায মরদবস

০১৭৬৬৬২০৮৭৩
r.sabina85@gmail.com

৬০ কায টরেবস
(নীরতমালা অনুসাদর)

জনাব আরনসুল ইসলাম

উপসরচব (কাররগরর-৩)
০১৭১২-১৮২১৫১

sastec1@tmed.gov.bd

জনাব ররহমা আক্তার
উপসরচব (কাররগরর-১)
০১৭৮৪১৯৬৬৬২
রবনামূদল্য

১৬০ কমটরেবস

sastec2@tmed.gov.bd
জনাব গতৌরহদুজ্জামান পাণিল

রসরনের সহকারর সরিব (কাররগরর-৪)
০১৭৩৩৪৯৯৪৭০
dstech4@tmed.gov.bd
গমাছাাঃ ফুোরা খাতুন

রসরনের সহকারর সরিব (কাররগরর-২)

০১৭৯১৫৩৩২৭৭
sastech2@tmed.gov.bd

ক্র.নাং

সসবার নাম

সসবা প্রোন পদ্ধরত

(১)

(২)

(৩)

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং
প্রারিস্থান
(৪)

সসবার মূল্য
এবাং
পররদশাধ
পদ্ধরত
(৫)

সসবা প্রোদনর
সময়সীমা
(৬)

কাগজপত্র

কাররগরর রিক্ষা গবার্ ম এর পে সৃজন

োরয়ত্বপ্রাি কমটকতটা (নাম, পেরব, স ান
নম্বর ও ই-সমইল)
(৭)
জনাব আরনসুল ইসলাম

উপসরচব (কাররগরর-৩)
০১৭১২-১৮২১৫১
sastec1@tmed.gov.bd

পরলণটকরনক/মণনাণটকরনক
ইনরিটিউট এর পে
সাংরক্ষণ/স্থায়ীকরে
টিএসরস ও ইরিরনোররং কণলজ
এর পে সাংরক্ষণ/স্থায়ীকরে
5.
টিটিটিরস ও রিটিটিআই
এর পে সাংরক্ষণ/স্থায়ীকরে

(ক) সাংরিষ্ট প্ররতষ্ঠাদনর প্রস্তাব প্রারি;
(খ) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ টরবভাদগর
সম্মরত গ্রহণ;
(গ) সরকারর মঞ্জুরর আদেশ জারী।

কাররগরর রিক্ষা গবার্ ম
এর পে সাংরক্ষণ/স্থায়ীকরে

(ক) েির/অরধেিদরর প্রস্তাব
(খ) সাংরিষ্ট প্ররতষ্ঠাদনর
রনদয়াগরবরধ;
(গ) পে সৃজদনর সরকারী
আদেদশর করপ;
(ঘ) ০৩ বছর পে সাংরক্ষদণর
প্রশাসরনক আদেদশর করপ;
(ঙ) ০৩ বছর পর পে
সাংরক্ষণ/স্থায়ীকরদণর জন্য
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র
সম্মরতপত্র;
(চ) ০৩ বছর পর পে
সাংরক্ষণ/স্থায়ীকরদণর জন্য
অর্থ ট রবভাদগর সম্মরতপত্র।

জনাব ররহমা আক্তার
উপসরচব (কাররগরর-১)
০১৭৮৪১৯৬৬৬২
sastec2@tmed.gov.bd

রবনামূদল্য
জনাব গতৌরহদুজ্জামান পাণিল

৬০ কায টরেবস

রসরনের সহকারর সরিব (কাররগরর-৪)
০১৭৩৩৪৯৯৪৭০
dstech4@tmed.gov.bd
গমাছাাঃ ফুোরা খাতুন

রসরনের সহকারর সরিব (কাররগরর-২)

০১৭৯১৫৩৩২৭৭
sastech2@tmed.gov.bd
জনাব আরনসুল ইসলাম

উপসরচব (কাররগরর-৩)
০১৭১২-১৮২১৫১
sastec1@tmed.gov.bd

পরলণটকরনক/মণনাণটকরনক
ইনরিটিউট
এ কমটরতদের চাকুরর
স্থায়ীকরণ/রনয়রমতকরণ
6.

টিএসরস ও ইরিরনোররং কণলজ
এ কমটরতদের চাকুরর
স্থায়ীকরণ/রনয়রমতকরণ

(ক) আদবেন প্রারি
(খ) সাংরিষ্ট প্ররতষ্ঠাদনর রনদয়াগরবরধ
পয টাদলাচনা;
(গ) রবরধমালা অনুযায়ী উপযুক্ত কর্তটপদক্ষর
অনুদমােন গ্রহণ
(ঘ) আদেশ জারী।

টিটিটিরস ও রিটিটিআই
এ কমটরতদের চাকুরর
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(ক) আদবেনপত্র
(খ) হালনাগাে বারষ টক
সগাপনীয় প্ররতদবেন;
(গ) রনদয়াগপত্র
(ঘ) সযাগোনপত্র
(ঙ) চাকররর ধারাবারহকতার
প্রতযয়ন
(ি) গক্ষত্রমণত রবিাগীে
পরীক্ষা ও প্ররিক্ষণনর সনদ
(ছ) সংরিটি রনণোগরবরধ

জনাব ররহমা আক্তার
উপসরচব (কাররগরর-১)
০১৭৮৪১৯৬৬৬২
রবনামূদল্য

sastec2@tmed.gov.bd

১৫ কায টরেবস

জনাব গতৌরহদুজ্জামান পাণিল

রসরনের সহকারর সরিব (কাররগরর-৪)
০১৭৩৩৪৯৯৪৭০
dstech4@tmed.gov.bd
গমাছাাঃ ফুোরা খাতুন

রসরনের সহকারর সরিব (কাররগরর-২)

ক্র.নাং
(১)

সসবার নাম
(২)
স্থায়ীকরণ/রনয়রমতকরণ

সসবা প্রোন পদ্ধরত

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং
প্রারিস্থান

(৩)

(৪)

সসবার মূল্য
এবাং
পররদশাধ
পদ্ধরত
(৫)

সসবা প্রোদনর
সময়সীমা

োরয়ত্বপ্রাি কমটকতটা (নাম, পেরব, স ান
নম্বর ও ই-সমইল)

(৬)

(৭)

০১৭৯১৫৩৩২৭৭
sastech2@tmed.gov.bd
জনাব আরনসুল ইসলাম

কাররগরর রিক্ষা গবার্ ম
এ কমটরতদের চাকুরর
স্থায়ীকরণ/রনয়রমতকরণ

উপসরচব (কাররগরর-৩)
০১৭১২-১৮২১৫১
sastec1@tmed.gov.bd

পরলণটকরনক/মণনাণটকরনক
ইনরিটিউট এর কমমিারীণদর অরজটত
ছুটি
টিএসরস ও ইরিরনোররং কণলজ
এর কমমিারীণদর অরজটত ছুটি
7.
টিটিটিরস ও রিটিটিআই
এর কমমিারীণদর অরজটত ছুটি

(বাাংলাদেশ রম নম্বর-২৩৯৫)

(ক)আদবেন প্রারি
(খ) রনধ টাররত ছুটি রবরধমালা, ১৯৫৯
অনুযায়ী উপযুক্ত কর্তটপদক্ষর (আরর্থ টক ও
প্রশাসরনক ক্ষমতা অনুযায়ী) রনস্পরি
(গ) সরকারী আদেশ জারী।

কাররগরর রিক্ষা গবার্ ম
এর কমমিারীণদর অরজটত ছুটি
পরলণটকরনক/মণনাণটকরনক
ইনরিটিউট
এর কমমিারীণদর উচ্চতর সগ্রর্
8.
টিএসরস ও ইরিরনোররং কণলজ
এর কমমিারীণদর উচ্চতর সগ্রর্

জনাব ররহমা আক্তার
উপসরচব (কাররগরর-১)
০১৭৮৪১৯৬৬৬২

(ক) আদবেনপত্র
(খ) রনধ টাররত রদম

(ক) প্রস্তাব পাওয়ার পর সরকার রনধ টাররত
করমটির সভায় উপস্থাপন।
(খ) করমটির সুপাররদশর রভরিদত্ব উপযুক্ত
(গ) কর্তটপদক্ষর অনুদমােন ও মঞ্জুরর আদেশ
জারী।

প্রধান রহসাব রক্ষণ কমটকতটা
কর্তটক প্রেি ছুটি প্রাপ্যতার
প্ররতদবেন (দগদজদর্র্
কমটকতটাদের গক্ষসত্র),
প্রারিস্থান: রহসাব রক্ষণ
কমটকতটার কায টালয়।
(গ) রহসাব রক্ষণ কমটকতটা
প্রেি ছুটি প্রাপ্যতার
প্রতযয়নপত্র (নন সগদজদর্র্
কমটচারীদের সক্ষদত্র),
প্রারিস্থান: রহসাব রক্ষণ
কমটকতটার কায টালয়।
(ক) আদবেনপত্র
(খ) হালনাগাে বারষ টক
সগাপনীয় প্ররতদবেন (১০
সর্থদক ১৬ সগ্রদর্র
কমটকতটা/কমটচারীদের
র্াইমদেল প্রাপ্যতা অনুসাদর
এরসআর)

sastec2@tmed.gov.bd

রবনামূদল্য

জনাব গতৌরহদুজ্জামান পাণিল

(ক) নন-সগদজদর্র্
কমটচারীদের সক্ষদত্র:
০৭ কায টরেবস

রসরনের সহকারর সরিব (কাররগরর-৪)
০১৭৩৩৪৯৯৪৭০

(খ) সগদজদর্র্
কমটকতটাদের সক্ষদত্র:
১০ কায টরেবস

রসরনের সহকারর সরিব (কাররগরর-২)

dstech4@tmed.gov.bd
গমাছাাঃ ফুোরা খাতুন

০১৭৯১৫৩৩২৭৭
sastech2@tmed.gov.bd
জনাব আরনসুল ইসলাম

উপসরচব (কাররগরর-৩)
০১৭১২-১৮২১৫১
sastec1@tmed.gov.bd

জনাব ররহমা আক্তার
উপসরচব (কাররগরর-১)
০১৭৮৪১৯৬৬৬২

রবনামূদল্য
সগদজদর্র্ কমটকতটাদের
সক্ষদত্র: ১০ কায টরেবস

sastec2@tmed.gov.bd

জনাব গতৌরহদুজ্জামান পাণিল
রসরনের সহকারর সরিব (কাররগরর-৪)
০১৭৩৩৪৯৯৪৭০
dstech4@tmed.gov.bd

গমাছাাঃ ফুোরা খাতুন
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ক্র.নাং

সসবার নাম

সসবা প্রোন পদ্ধরত

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং
প্রারিস্থান

(১)

(২)

(৩)

(৪)

সসবার মূল্য
এবাং
পররদশাধ
পদ্ধরত
(৫)

সসবা প্রোদনর
সময়সীমা

োরয়ত্বপ্রাি কমটকতটা (নাম, পেরব, স ান
নম্বর ও ই-সমইল)

(৬)

(৭)
রসরনের সহকারর সরিব (কাররগরর-২)

টিটিটিরস ও রিটিটিআই
এর কমমিারীণদর উচ্চতর সগ্রর্

০১৭৯১৫৩৩২৭৭
sastech2@tmed.gov.bd
জনাব আননসুল ইসলাম

কাররগরর রিক্ষা গবার্ ম
এর কমমিারীণদর উচ্চতর সগ্রর্

উপসরচব (কাররগরর-৩)
০১৭১২-১৮২১৫১
sastec1@tmed.gov.bd

পরলণটকরনক/মণনাণটকরনক
ইনরিটিউট
এ কমটরত কমমকতমাণদর পদোন্নরত
টিএসরস ও ইরিরনোররং কণলজ
এ কমটরত কমমকতমাণদর পদোন্নরত
9.
টিটিটিরস ও রিটিটিআই
এ কমটরত কমমকতমাণদর পদোন্নরত

(ক)পদোন্নরতর প্রস্তাব
(খ) রনদয়াগ রবরধমালা
(গ) হালনাগাে বারষ টক
সগাপনীয় প্ররতদবেন (রির্ার
(ক) প্রস্তাব পাওয়ার পর সরকার রনধ টাররত
পণদর কমমকালীন বা ০৫ রবনামূদল্য
করমটির সভায় উপস্থাপন।
(খ) করমটির সুপাররদশর রভরিদত্ব উপযুক্ত বৎসণরর এরসআর)
(ঘ) গগ্রণর্িন তারলকা
কর্তটপদক্ষর অনুদমােন গ্রহণ
(ঙ) শৃঙ্খলা প্ররতণবদন
(গ) আদেশ জারী।
(ি) িাকররর ধারবারহকতার
প্রতযেন পত্র।

জনাব ররহমা আক্তার
উপসরচব (কাররগরর-১)
০১৭৮৪১৯৬৬৬২
sastec2@tmed.gov.bd

৩০ কায টরেবস

জনাব গতৌরহদুজ্জামান পাণিল
রসরনের সহকারর সরিব (কাররগরর-৪)
০১৭৩৩৪৯৯৪৭০
dstech4@tmed.gov.bd

গমাছাাঃ ফুোরা খাতুন
রসরনের সহকারর সরিব (কাররগরর-২)

০১৭৯১৫৩৩২৭৭
sastech2@tmed.gov.bd
জনাব আননসুল ইসলাম

কাররগরর রিক্ষা গবার্ ম
এ কমটরত কমমকতমাণদর পদোন্নরত

উপসরচব (কাররগরর-৩)
০১৭১২-১৮২১৫১
sastec1@tmed.gov.bd

কাররগরর রশক্ষা অরধেিদরর
কমটকতটাগদণর আবারসক ও োিররক
10.
সর্রলদ ান, সসলুলার, যাক্স ও
ইন্টারদনর্ সাংদযাগ ও ভাতারে
11.

কাররগরর রশক্ষা অরধেিরাধীন
কমটকতটা/কমটচারীগদণর গৃহরনমটাণ

(ক) সুপাররশসহ প্রস্তাব গ্রহণ;
(খ) সমরিত সরকারী সর্রলদ ান, সসলুলার,
যাক্স ও ইন্টারদনর্ নীরতমালা-২০১৮
অনুযায়ী রসদ্ধান্ত গ্রহণ।
(গ) মঞ্জুরী আদেশ জারী।
(ক) সুপাররিসহ আণবদন প্রারপ্ত
(খ) প্রিরলত রবরধ-রবধান অনুসাণর রসোন্ত
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ক) সমরিত সরকারী
সর্রলদ ান, সসলুলার, যাক্স
ও ইন্টারদনর্ নীরতমালা২০১৮ - এর রনধ টাররত ছদক
আদবেন।
ক. আদবেন
খ. সয জরমদত গৃহ

রবনামূদল্য

১৫ কায টরেবস

জনাব ররহমা আক্তার
উপসরচব (কাররগরর-১)
০১৭৮৪১৯৬৬৬২
sastec2@tmed.gov.bd

রবনামূদল্য

১৫ কায টরেবস

জনাব ররহমা আক্তার
উপসরচব (কাররগরর-১)

ক্র.নাং

সসবার নাম

(১)

(২)
ঋণ

কাররগরর রশক্ষা অরধেিরাধীন ১০ম
সগ্রর্ পয টন্ত রিক্ষক-কমটকতটাদের
চাকুররর ধারাবারহকতা ও সবতন
সমতাকরণ
12.

সবসরকারর মাদ্রাসার পাঠোন,
স্বীকৃরত, রবষয় সখালা ও অরতররক্ত
সেরণ শাখা সখালার অনুমরত (শুধু
13.
মাত্র বাাংলাদেশ মাদ্রাসা রশক্ষা
সবাদর্ টর প্রস্তাদবর আদলাদক)

14.

মাদ্রাসা রশক্ষা অরধেির এবাং
রবএমটিটিআই এর কমটকতটা ও
কমটচারীগদণর
চাকরর
স্থায়ীকরণ/রনয়রমতকরণ

সসবা প্রোন পদ্ধরত
(৩)
গ্রহে
(গ) মঞ্জুরর আদেশ জারী।

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং
প্রারিস্থান

সসবার মূল্য
এবাং
পররদশাধ
পদ্ধরত
(৫)

(৪)
রনমটাণ/দমরামত করা হদব সস
জরমর েরলল/বায়নাপত্র
গ. ৩০০ র্াকার নন
জুরর্রশয়াল িযাদে
অঙ্গীকারনামা
ঘ. যর্থাযর্থ কর্তটপদক্ষর
সুপাররশ
ঙ. অর্থ টরবভাদগর সম্মরতপত্র
(ক) সুপাররশসহ আদবেন প্রারি;
ক. সাংরিষ্ট ব্রক্তর আদবেন; রবনা মূণল্য
(খ) প্রচরলত রবরধরবধান অনুসাদর রসদ্ধান্ত খ. যার সাদর্থ সমতাকরণ
গ্রহণ;
তার সবতদনর সাদর্থ
(গ) আদেশ জারী।
তুলনামূলক রববরণী;
গ. সাংরিষ্ট আরর্থ টক
রবরধরবধান;
ঘ. সযাগোন পত্র ও স্থায়ীকরণ
আদেশ;
ঙ. যর্থাযর্থ কর্তটপদক্ষর
সুপাররশ।
(ক) নীরতমালার আণলাণক সংরিটি গবাণর্ মর (ক)
সাংরিষ্ট
রবষদয় রবনামূণল্য
সণরজরমন তদন্ত প্ররতণবদন;
প্ররতষ্ঠাদনর আদবেন
(খ) গবাণর্ মর সুপাররি;
(খ)রশক্ষা সবার্ ট এর প্ররতদবেন
(গ) এ রবিাণগর সংরিটি করমটির
অনুণমাদন;
(ঘ) অনুণমাদনপূব মক আণদি জারী।
(ক) েির/অরধেিদরর প্রস্তাব
রবনামূদল্য
(খ) সাংরিষ্ট প্ররতষ্ঠাদনর
(ক) সাংরিষ্ট প্ররতষ্ঠাদনর প্রস্তাব প্রারি;
রনদয়াগরবরধ;
(খ) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ টরবভাদগর
(গ) পে সৃজদনর সরকারী
সম্মরত গ্রহণ;
আদেদশর করপ;
(গ) সরকারর মঞ্জুরর আদেশ জারী।
(ঘ) ০৩ বছর পে সাংরক্ষদণর
প্রশাসরনক আদেদশর করপ;
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সসবা প্রোদনর
সময়সীমা

োরয়ত্বপ্রাি কমটকতটা (নাম, পেরব, স ান
নম্বর ও ই-সমইল)

(৬)

(৭)
০১৭৮৪১৯৬৬৬২
sastec2@tmed.gov.bd

কাররগরর রশক্ষা
অরধেিদরর সুপাররশ
প্রারির ১৫ কায টরেবদসর
মদধ্য

৯০ কায টরেবস
(নীরতমালা অনুসাদর)

জনাব ররহমা আক্তার
উপসরচব (কাররগরর-১)
০১৭৮৪১৯৬৬৬২
sastec2@tmed.gov.bd

এ.দক.এম লুৎ র রহমান
রসরনয়র সহকারী সরচব (মাদ্রাসা-২)
৯৫৪৯৩৯৬, ০১৯১৮১৭৪৬১১
lutfor.sas.ict2@gmail.com

৯০ কায টরেবস

জনাব সুলতানা আক্তার
উপসরচব (মাদ্রাসা-১)
০১৭১২-০২২৬৪৮
sultanaakter18@yahoo.com

ক্র.নাং

সসবার নাম

সসবা প্রোন পদ্ধরত

(১)

(২)

(৩)

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং
প্রারিস্থান

সসবার মূল্য
এবাং
পররদশাধ
পদ্ধরত
(৫)

(৪)
(ঙ) ০৩ বছর পর পে
সাংরক্ষণ/স্থায়ীকরদণর জন্য
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র
সম্মরতপত্র;
(চ) ০৩ বছর পর পে
সাংরক্ষণ/স্থায়ীকরদণর জন্য
অর্থ ট রবভাদগর সম্মরতপত্র।
মাদ্রাসা রশক্ষা অরধেির এবাং
(ক)পদোন্নরতর প্রস্তাব
রবএমটিটিআই এর কমটকতটা ও
(খ) রনদয়াগ রবরধমালা
কমটচারীদের পদোন্নরত
(গ) হালনাগাে বারষ টক
(ক) প্রস্তাব পাওয়ার পর সরকার রনধ টাররত
সগাপনীয় প্ররতদবেন (রির্ার
করমটির সভায় উপস্থাপন।
রবনামূদল্য
পণদর কমমকালীন বা ০৫
15.
(খ) করমটির সুপাররদশর রভরিদত্ব উপযুক্ত
বৎসণরর এরসআর)
কর্তটপদক্ষর অনুদমােন গ্রহণ
(ঘ) গগ্রণর্িন তারলকা
(গ) আদেশ জারী।
(ঙ) শৃঙ্খলা প্ররতণবদন
(ি) িাকররর ধারবারহকতার
প্রতযেন পত্র।
ক) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র
রনধ টাররত রদম
(ক) অরধেিদরর প্রস্তাব প্রারি;
েির/অরধেিদরর প্রস্তাব;
(খ) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ টরবভাদগর
খ) অনুদমারেত সাাংগঠরনক
মাদ্রাসা রশক্ষা অরধেির এবাং
সম্মরত গ্রহণ;
কাঠাদমার করপ;
বাাংলাদেশ মাদ্রাসা রশক্ষক প্ররশক্ষণ (গ) প্রস্তারবত পদের সবতন সেদল অর্থ ট
গ) আরর্থ টক সাংগিষ সংক্রান্ত
রবনামূদল্য
16. ইনরিটিউর্ (রবএমটিটিআই) এর পে রবভাদগর সভটিাং;
অরধদপ্তণরর প্রতযেন;
সৃজন
(ঘ) প্রশাসরনক উন্নয়ন সাংক্রান্ত সরচব
ঘ) পদ ৃষজণনর রনধ মাররত
করমটির সুপাররশ (প্রদযাজযদক্ষদত্র মাননীয়
গিকরলি(জনপ্রিাসন ও অে ম
প্রধানমন্ত্রীর সেয় অনুদমােন)
রবিাণগর ওণেবসাইট গেণক
(ঙ) সরকারর মঞ্জুরর আদেশ জারী।
প্রাপ্ত) অনুসাণর সকল
কাগজপত্র
মাদ্রাসা রশক্ষা অরধেির এবাং
(ক) সাংরিষ্ট প্ররতষ্ঠাদনর প্রস্তাব প্রারি;
(ক) েির/অরধেিদরর প্রস্তাব
রবনামূদল্য
17.
বাাংলাদেশ মাদ্রাসা রশক্ষক প্ররশক্ষণ (খ) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ টরবভাদগর
(খ) সাংরিষ্ট প্ররতষ্ঠাদনর
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সসবা প্রোদনর
সময়সীমা

োরয়ত্বপ্রাি কমটকতটা (নাম, পেরব, স ান
নম্বর ও ই-সমইল)

(৬)

(৭)

জনাব সুলতানা আক্তার
উপসরচব (মাদ্রাসা-১)
০১৭১২-০২২৬৪৮
sultanaakter18@yahoo.com

৩০ কায টরেবস

জনাব সুলতানা আক্তার
উপসরচব (মাদ্রাসা-১)
০১৭১২-০২২৬৪৮
sultanaakter18@yahoo.com

১৮০ কমটরেবস

৯০ কায টরেবস

জনাব সুলতানা আক্তার
উপসরচব (মাদ্রাসা-১)

ক্র.নাং

সসবার নাম

(১)

(২)
ইনরিটিউর্ (রবএমটিটিআই) এর
পদ সংরক্ষে (ৃষজণনর ১ম বছর পর
হণত)

সসবা প্রোন পদ্ধরত
(৩)
সম্মরত গ্রহণ;
(গ) সরকারর মঞ্জুরর আদেশ জারী।

মাদ্রাসা রশক্ষা অরধেির এবাং
বাাংলাদেশ মাদ্রাসা রশক্ষক প্ররশক্ষণ
ইনরিটিউর্ (রবএমটিটিআই) এর পদ
স্থােীকরে

18.

(ক) সাংরিষ্ট প্ররতষ্ঠাদনর প্রস্তাব প্রারি;
(খ) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ টরবভাদগর
সম্মরত গ্রহণ;
(গ) সরকারর মঞ্জুরর আদেশ জারী।

মাদ্রাসা রশক্ষা অরধেিদর সপ্রষদণ ক. সপ্রষণাদেশ প্রারি
19. রনদয়ারজত ৯ম সগ্রর্ ও তদুধ ট খ. অনুদমােন গ্রহণ
কমটকতটাগদণর পোয়ন
গ. অর স আদেশ জারী

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং
প্রারিস্থান
(৪)
রনদয়াগরবরধ;
(গ) পে সৃজদনর সরকারী
আদেদশর করপ;
(ঘ) ০৩ বছর পে সাংরক্ষদণর
প্রশাসরনক আদেদশর করপ;
(ঙ) ০৩ বছর পর পে
সাংরক্ষণ/স্থায়ীকরদণর জন্য
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র
সম্মরতপত্র;
(চ) ০৩ বছর পর পে
সাংরক্ষণ/স্থায়ীকরদণর জন্য
অর্থ ট রবভাদগর সম্মরতপত্র।
(ক) েির/অরধেিদরর প্রস্তাব
(খ) সাংরিষ্ট প্ররতষ্ঠাদনর
রনদয়াগরবরধ;
(গ) পে সৃজদনর সরকারী
আদেদশর করপ;
(ঘ) ০৩ বছর পে সাংরক্ষদণর
প্রশাসরনক আদেদশর করপ;
(ঙ) ০৩ বছর পর পে
সাংরক্ষণ/স্থায়ীকরদণর জন্য
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র
সম্মরতপত্র;
(চ) ০৩ বছর পর পে
সাংরক্ষণ/স্থায়ীকরদণর জন্য
অর্থ ট রবভাদগর সম্মরতপত্র।
ক. সপ্রষণাদেশ
খ. সযাগোন পত্র

সসবার মূল্য
এবাং
পররদশাধ
পদ্ধরত
(৫)

সসবা প্রোদনর
সময়সীমা

োরয়ত্বপ্রাি কমটকতটা (নাম, পেরব, স ান
নম্বর ও ই-সমইল)

(৬)

(৭)
০১৭১২-০২২৬৪৮
sultanaakter18@yahoo.com

জনাব সুলতানা আক্তার
উপসরচব (মাদ্রাসা-১)
০১৭১২-০২২৬৪৮

রবনামূদল্য

sultanaakter18@yahoo.com

৯০ কায টরেবস

রবনামূণল্য

পোয়দনর পর ১০
কায টরেবস

জনাব সুলতানা আক্তার
উপসরচব (মাদ্রাসা-১)
০১৭১২-০২২৬৪৮
sultanaakter18@yahoo.com
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ক্র.নাং

সসবার নাম

সসবা প্রোন পদ্ধরত

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং
প্রারিস্থান

(১)

(২)
বাাংলাদেশ মাদ্রাস রশক্ষা সবাদর্ ট
সপ্রষদণ রনদয়ারজত ৯ম সগ্রর্ ও তদুধ ট
কমটকতটাগদণর পোয়ন

(৩)

(৪)

সসবার মূল্য
এবাং
পররদশাধ
পদ্ধরত
(৫)

সসবা প্রোদনর
সময়সীমা

োরয়ত্বপ্রাি কমটকতটা (নাম, পেরব, স ান
নম্বর ও ই-সমইল)

(৬)

(৭)
এ.দক.এম লুৎ র রহমান
রসরনয়র সহকারী সরচব (মাদ্রাসা-২)
৯৫৪৯৩৯৬, ০১৯১৮১৭৪৬১১
lutfor.sas.ict2@gmail.com

কাররগরর উইং এর
জনবলকাঠাদমা অনুদমােন

মাদ্রাসা উইং
20.

এর
জনবলকাঠাদমা অনুদমােন

কাররগরর উইং এর
যানবহান ও সরঞ্জামারে
টিওএন্ডইভুক্তকরে
21.

মাদ্রাসা উইং
এর
যানবহান ও সরঞ্জামারে
টিওএন্ডইভুক্তকরে

(ক) প্রস্তাব প্রারি
(খ) পে সৃজদন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র
সম্মরত প্রারি
(গ) পে সৃজদন অর্থ ট রবভাদগর সম্মরত প্রারি
(ঘ) অর্থ ট রবভাগ সর্থদক সেল সভটিাং আদেশ
প্রারি
(ঙ) মরন্ত্রপররষে রবভাদগর প্রশাসরনক উন্নয়ন
সাংক্রান্ত সরচব করমটির সুপাররশ প্রারি
(চ) মাননীয় মন্ত্রী মদহােদয়র অনুদমােন
(প্রদযাজয সক্ষদত্র মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর
অনুদমােন)
(ছ)মঞ্জুরর আদেশ জারী
(ক) প্রস্তাব প্রারি
(খ) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র সম্মরত প্রারি
(গ) অর্থ ট রবভাদগর সম্মরত প্রারি
(ঘ) মরন্ত্রপররষে রবভাদগর প্রশাসরনক উন্নয়ন
সাংক্রান্ত সরচব করমটির সুপাররশ প্রারি
(ঙ) মাননীয় মন্ত্রী মদহােদয়র অনুদমােন
(প্রদযাজয সক্ষদত্র মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর
অনুদমােন)
(চ)মঞ্জুরর আদেশ জারী

(ক) েির/অরধেিদরর প্রস্তাব

জনাব ররহমা আক্তার
উপসরচব (কাররগরর-১)
০১৭৮৪১৯৬৬৬২

সচকরলি অনুসাদর

sastec1@tmed.gov.bd

রবনামূদল্য

৯০ কায টরেবস

জনাব সুলতানা আক্তার
উপসরচব (মাদ্রাসা-১)
০১৭১২-০২২৬৪৮
sultanaakter18@yahoo.com

কাররগরর উইং

ক) েির/অরধেিদরর প্রস্তাব
সচকরলি অনুসাদর

রবনামূদল্য

৯০ কায টরেবস

জনাব ররহমা আক্তার
উপসরচব (কাররগরর-১)
০১৭৮৪১৯৬৬৬২
sastec1@tmed.gov.bd

মাদ্রাসা উইং
জনাব সুলতানা আক্তার
উপসরচব (মাদ্রাসা-১)
০১৭১২-০২২৬৪৮
sultanaakter18@yahoo.com

ঢাকা, ময়মনরসাংহ, খুলনা ও
বররশাল রবভাদগর
22. মাদ্রাসা রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদনর রশক্ষক ও
কমটচারীদের রবরুদদ্ধ শৃঙ্খলাজরনত
কায টাবলী

(ক) ব্রক্তর/উপযুক্ত কর্তটপদক্ষর রনকর্ অরভদযাদগর সমর্থ টদন উপযুক্ত
সর্থদক প্রাি অরভদযাগ;
প্রমাণারে।
(খ) অরভদযাগ তেদন্তর জন্য সপ্ররণ;
(গ) অরভদযাগ প্রার্থরমক প্রমারণত হদল
রবভাগীয় মামলা রুজু;
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রবনামূদল্য

৬০ কায টরেবস
জনাব সমাছা. শাহনাজ রমথুন মুন্নী
রসরনয়র সহকারী সরচব (মাদ্রাসা-৪)
০১৭১৮-৮৯৩৩৫৫

ক্র.নাং
(১)

সসবার নাম

(২)
রাজশাহী, রাংপুর, রসদলর্ ও চট্রগ্রাম
রবভাদগর
মাদ্রাসা রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদনর রশক্ষক ও
কমটচারীদের রবরুদদ্ধ শৃঙ্খলাজরনত
কায টাবলী
ঢাকা, ময়মনরসাংহ, খুলনা ও
বররশাল রবভাদগর
মাদ্রাসা রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদনর ম্যাদনরজাং
করমটি/গভরন টাং বরর্র অরভদযাগ
সাংক্রান্ত কায টাবলী
23.
রাজশাহী, রাংপুর, রসদলর্ ও চট্রগ্রাম
রবভাদগর
মাদ্রাসা রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদনর ম্যাদনরজাং
করমটি/গভরন টাং বরর্র অরভদযাগ
সাংক্রান্ত কায টাবলী
ঢাকা, ময়মনরসাংহ, খুলনা ও
বররশাল রবভাদগর স্বতন্ত্র/এবদতোয়ী
মাদ্রাসার যাবতীয় কায টাবলী।
24.
রাজশাহী, রাংপুর, রসদলর্ ও চট্রগ্রাম
রবভাদগর স্বতন্ত্র/এবদতোয়ী
মাদ্রাসার যাবতীয় কায টাবলী।

সসবা প্রোন পদ্ধরত
(৩)
(ঘ) অরভদযাগ রনষ্পরি।

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং
প্রারিস্থান
(৪)

সসবার মূল্য
এবাং
পররদশাধ
পদ্ধরত
(৫)

সসবা প্রোদনর
সময়সীমা

োরয়ত্বপ্রাি কমটকতটা (নাম, পেরব, স ান
নম্বর ও ই-সমইল)

(৬)

(৭)
সসয়ে আসগর আলী
সহকারী সরচব (মাদ্রাসা-৩)
৯৫৪৯৩৯৬, ০১৯১৮১৭৪৬১১
sas.mad.24@moedu.gov.bd

(ক) ব্রক্তর/উপযুক্ত কর্তটপদক্ষর রনকর্ অরভদযাদগর সমর্থ টদন উপযুক্ত
সর্থদক প্রাি অরভদযাগ;
প্রমাণারে।
(খ) অরভদযাগ তেদন্তর জন্য সপ্ররণ;
(গ) অরভদযাগ প্রার্থরমক প্রমারণত হদল
রবভাগীয় মামলা রুজু;
(ঘ) অরভদযাগ রনষ্পরি।

রবনামূদল্য

১৫ কায টরেবস

জনাব সমাছা. শাহনাজ রমথুন মুন্নী
রসরনয়র সহকারী সরচব (মাদ্রাসা-৪)
০১৭১৮-৮৯৩৩৫৫
সসয়ে আসগর আলী
সহকারী সরচব (মাদ্রাসা-৩)
৯৫৪৯৩৯৬, ০১৯১৮১৭৪৬১১
sas.mad.24@moedu.gov.bd

(ক) ব্রক্তর/উপযুক্ত কর্তটপদক্ষর রনকর্ উপযুক্ত প্রমাণারে।
সর্থদক প্রাি আদবেন;
(খ) রনষ্পরির লদক্ষয প্রদয়াজনীয় কায টক্রম
গ্রহণ।
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রবনামূদল

১৫ কায টরেবস

জনাব সমাছা. শাহনাজ রমথুন মুন্নী
রসরনয়র সহকারী সরচব (মাদ্রাসা-৪)
০১৭১৮-৮৯৩৩৫৫
সসয়ে আসগর আলী
সহকারী সরচব (মাদ্রাসা-৩)
৯৫৪৯৩৯৬, ০১৯১৮১৭৪৬১১
sas.mad.24@moedu.gov.bd

২.৩

অভ্যন্তরীণ সেবা

ক্র.নাং

সসবার নাম
পদ ৃষজন

1.

পদ সংরক্ষে (ৃষজণনর ১ম বছর
পর গেণক)
2.

পদ স্থােীকরে

3.

4.

5.

পদোন্নরত প্রোন

যানবাহন ও সরিামারদ
টিওএন্ডইভুিকরে

সসবা প্রোন পদ্ধরত
জনপ্রিাসন মন্ত্রোলে ও অে ম রবিাণগর
সম্মরত গ্রহে।
গবতন গেণল অে ম রবিাণগর গিটিং
প্রিাসরনক উন্নেন সংক্রান্ত সরিব করমটির
সুপাররি
প্রণযাজয গক্ষণত্র মাননীে প্রধানমন্ত্রীর সদে
অনুণমাদন।
সরকারর মঞ্জুরর আণদি জারী।
১. প্রেম রতন বছর প্রিাসরনক মন্ত্রোলে
কর্তক সরকারর মঞ্জুরর আণদি জারী।
২. রতন বছণরর মণে স্থােী করা সম্ভব না
হণর ৪ে ম বছর গেণক জনপ্রিাসন ও অে ম
রবিাণগর সম্মরত রনণে প্রিাসরনক মন্ত্রনালে
কর্তমক মঞ্জুরর আণদি জারী।

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং
প্রারিস্থান
ক) জনপ্রিাসন মন্ত্রোলণের
রনধ মাররত িরণম প্রস্তাব
খ) অনুণমারদত ও প্রস্তারবত
সাংগঠরনক কাঠাণমার করপ
গ) আরে মক সংণিণষর রহসাব
রববরেী
ঘ) রনণোগরবরধ

ক) জনাপ্রিাসন মন্ত্রোলে ও
অে ম রবিাণগর ওণেবসাইণট
পদসংরক্ষণের রনধ মাররত
গিকরলি অনুসাণর প্রণোজনীে
কাগজপত্র।
খ) পদ ৃষজণনর সরকারর
আণদি
জনপ্রিাসন মন্ত্রোলে ও অে ম রবিাণগর
ক) পদ স্থােীকরণের জন্য
সম্মরত গ্রহে।
জনপ্রিাসন মন্ত্রোলণের
রনধ মাররত িরণম প্রস্তাব
সরকারর মঞ্জুরর আণদি জারী।
খ) পদ ৃষজণনর সরকারর
আণদি
১ম গেরের গক্ষণত্র প্রধানমরন্ত্রর সম্মরত গ্রহে। গ) পদ ৃষজণনর পর পরবতী
সকল বছণরর পদ সংরক্ষণের
মঞ্জুরর আণদি
প্রস্তাব পাওয়ার পর সরকার রনধ টাররত
(ক) হালনাগাে বারষ টক সগাপনীয়
করমটির সভায় উপস্থাপন।
প্ররতদবেন (রির্ার পণদর
করমটির সুপাররদশর রভরিদত্ব উপযুক্ত কমমকালীন বা ০৫ বৎসণরর
কর্তটপদক্ষর অনুদমােন।
এরসআর)
মঞ্জুরর আদেশ জারী।
খ) গগ্রণর্িন তারলকা
জনপ্রিাসন মন্ত্রোলে ও অে মরবিাণগর
ক) মন্ত্রোলণের প্রস্তাব
সম্মরত গ্রহে।
খ) জনপ্রিাসন মন্ত্রোলণের
সরকারর মঞ্জুরর আণদি জারী।
সম্মরত
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সসবার মূল্য
এবাং পররদশাধ
পদ্ধরত
রবনামূণল্য

সসবা প্রোদনর
সময়সীমা
০৬ মাস

োরয়ত্বপ্রাি কমটকতটা (নাম, পেরব, স ান
নম্বর ও ই-সমইল)

জনাব মুহাম্মদ আব্দুস সালাম
উপসরচব(প্রশাসন)
০১৮১৯-৮২১৪৭৫
dsadmin@tmed.gov.bd

রবনামূণল্য

১৫ কায মরদবস

জনাব মুহাম্মদ আব্দুস সালাম
উপসরচব(প্রশাসন)
০১৮১৯-৮২১৪৭৫
dsadmin@tmed.gov.bd

রবনামূণল্য

৯০ কায মরদবস

জনাব মুহাম্মদ আব্দুস সালাম
উপসরচব(প্রশাসন)
০১৮১৯-৮২১৪৭৫
dsadmin@tmed.gov.bd

জনাব মুহাম্মদ আব্দুস সালাম

রবনামূদল্য
৩০ কায টরেবস
রবনামূণল্য

৩০ কায মরদবস

উপসরচব(প্রশাসন)
০১৮১৯-৮২১৪৭৫
dsadmin@tmed.gov.bd
জনাব আকতার সহাদসন খান
রসরনয়র সহকারর সরচব (দসবা)
০১৭২৬৩৬২৭৪২

ক্র.নাং

সসবার নাম

সসবা প্রোন পদ্ধরত

অরজমত ছুটি
(ণদণির অিযন্তণর)

আণবদন পাওোর পর রনধ মাররত ছুটি
রবরধমালা, ১৯৫৯ অনুযােী উপযুি
কর্তমপণক্ষর (আরে মক ও প্রিাসরনক ক্ষমতা
অনুযােী) রনস্পরি কণর সরকারর আণদি
জারী করা হে।

অরজমত ছুটি
(বরহোঃবাাংলাদেশ)

আণবদন পাওোর পর
(ক) রনধ মাররত ছুটি রবরধমালা, ১৯৫৯
অনুযােী রনস্পরি কণর সরকারর আণদি
জারী করা হে।
(খ) সরকার কর্তমক সমণে সমণে জারীকৃত
রবণদি ভ্রমণের অনুমরত ও আনুষরিক
রনণদ মিনা অনুসরেীে।

6.

7.
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প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং
প্রারিস্থান
গ) অে ম রবিাণগর সম্মরত
(ক) আণবদনপত্র
(খ) রনধ মাররত িরণম
(বাংলাণদি িরম নম্বর-২৩৯৫)
প্রধান রহসাব রক্ষে কমমকতমা
কর্তমক প্রদি ছুটি প্রাপ্যতার
প্ররতণবদন (গগণজণটর্
কমমকতমাণদর গক্ষণত্র), প্রারপ্তস্থান:
প্রধান রহসাব রক্ষে কমমকতমার
কায মালে।
(গ) রহসাব রক্ষে কমমকতমা,
কাররগরর ও মাদ্রাসা রিক্ষা
রবিাগ, রিক্ষা মন্ত্রোলে কর্তমক
প্রদি ছুটি প্রাপ্যতার প্রতযেনপত্র
(নন গগণজণটর্ কমমিারীণদর
গক্ষণত্র), প্রারপ্তস্থান: রহসাব রক্ষে
কমমকতমার কায মালে।
(ক) আণবদনপত্র
(খ) রনধ মাররত িরণম
(বাংলাণদি িরম নম্বর-২৩৯৫)
প্রধান রহসাব রক্ষে কমমকতমা
কর্তমক প্রদি ছুটি প্রাপ্যতার
প্ররতণবদন (গগণজণটর্
কমমকতমাণদরণক্ষণত্র), প্রারপ্তস্থান:
প্রধান রহসাব রক্ষে কমমকতমার
কায মালে।
(গ) রহসাব রক্ষে কমমকতমা,
কাররগরর ও মাদ্রাসা রিক্ষা
রবিাগ, রিক্ষা মন্ত্রোলে কর্তমক
প্রদি ছুটি প্রাপ্যতার প্রতযেনপত্র
(নন গগণজণটর্ কমমিারীণদর
গক্ষণত্র), প্রারপ্তস্থান: রহসাব রক্ষে
কমমকতমার কায মালে।

সসবার মূল্য
এবাং পররদশাধ
পদ্ধরত
রবনামূণল্য

রবনামূণল্য

সসবা প্রোদনর
সময়সীমা

োরয়ত্বপ্রাি কমটকতটা (নাম, পেরব, স ান
নম্বর ও ই-সমইল)

(ক) নন-গগণজণটর্
কমমিারীণদর
গক্ষণত্র: ০৫
কায মরদবস
(খ) গগণজণটর্
কমমকতমাণদর
গক্ষণত্র: ৭
কায মরদবস

জনাব মুহাম্মদ আব্দুস সালাম

(ক)নন-গগণজণটর্
কমমিারীণদর
গক্ষণত্র: ৫
কায মরদবস
(খ)গগণজণটর্
কমমকতমাণদর
গক্ষণত্র: ৭
কায মরদ মবস

উপসরচব(প্রশাসন)
০১৮১৯-৮২১৪৭৫
dsadmin@tmed.gov.bd

জনাব মুহাম্মদ আব্দুস সালাম
উপসরচব(প্রশাসন)
০১৮১৯-৮২১৪৭৫
dsadmin@tmed.gov.bd

ক্র.নাং

সসবার নাম

রিি রবণনাদন ছুটি

সসবা প্রোন পদ্ধরত

আণবদন পাওোর পর োরন্ত রবণনাদনিাতা
রবরধমালা, ১৯৭৯ অনুযােী রনস্পরি কণর
সরকারর আণদি জারী করা হে।

8.

মার্তত্বকালীন ছুটি
9.
10.

11.

রিক্ষা/উচ্চ রশক্ষা ছুটি।

অবসর-উির ছুটি
(ছুটি নগদােনসহ)

আণবদন পাওোর পর মার্তত্বকালীন ছুটি
রবএসআর, পাট ম-১ এর রবরধ ১৯৭ এবং অে ম
মন্ত্রোলে গেণক সমণে সমণে জারীকৃত
পররপত্র অনুযােী রনস্পরি কণর সরকারর
আণদি জারী করা হে।
আণবদন প্রারপ্তর পর দারখলকৃত কাগজপণত্রর
সঠিকতা যািাইপূব মক শৃঙ্খলা প্ররতণবদন
প্রারপ্ত সাণপণক্ষ ক্ষমতা অনুযােী সরিব অেবা
মাননীে মন্ত্রী /সক্ষত্রমদত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
কর্তটক অনুদমােন সাদপদক্ষ।
আণবদন পাওোর পর অবসর-উির ছুটি
Public Servants
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প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং
প্রারিস্থান
(ঘ) ব্যরিগত কারণে
সরকার/স্বােত্বিারসত সংস্থার
কমমকতমাণদর রবণদি ভ্রমণের
আণবদনপত্র
(ক) আণবদনপত্র
(খ) রনধ মাররত িরণম
(বাংলাণদি িরম নম্বর-২৩৯৫)
প্রধান রহসাব রক্ষে কমমকতমা
কর্তমক প্রদি ছুটি প্রাপ্যতার
প্ররতণবদন (গগণজণটর্
কমমকতমাণদর গক্ষণত্র), প্রারপ্তস্থান:
প্রধান রহসাব রক্ষে কমমকতমার
কায মালে।
(গ) রহসাব রক্ষে কমমকতমা,
কাররগরর ও মাদ্রাসা রিক্ষা
রবিাগ, রিক্ষা মন্ত্রোলে কর্তমক
প্রদি ছুটি প্রাপ্যতার প্রতযেনপত্র
(নন-গগণজণটর্ কমমিারীণদর
গক্ষণত্র)
ঘ) পূব মবতী োরন্ত রবণনাদন ছুটি
মঞ্জুণরর করপ
ক) ছুটির আণবদন
খ) র্ািারী সনদপত্র।
গ) পূব মবতী মার্তত্বকালীন ছুটি
মঞ্জুণরর করপ (প্রণযাজয গক্ষণত্র)

সসবার মূল্য
এবাং পররদশাধ
পদ্ধরত

রবনামূণল্য

রবনামূণল্য

১। আণবদন পত্র
রবনা মূণল্য
২। যোযে কর্তমপণক্ষর অগ্রােন
পত্র ও সুপাররি রবশ্বরবদ্যালে
কর্তমক
প্রদি
সম্মরতপত্র/
শৃঙ্খলামূলক প্ররতণবদন।
ক) ছুটির আণবদন
রবনামূণল্য
খ) এস,এস,রস সনদপত্র

সসবা প্রোদনর
সময়সীমা

োরয়ত্বপ্রাি কমটকতটা (নাম, পেরব, স ান
নম্বর ও ই-সমইল)

(ক) নন-গগণজণটর্
কমমিারীণদর
গক্ষণত্র: ৫
কায মরদবস
(খ) গগণজণটর্
কমমকতমাণদর
গক্ষণত্র: ৭
কায মরদবস

জনাব মুহাম্মদ আব্দুস সালাম

আণবদন প্রারপ্তর ৭
(সাত) কমমরদবণসর
মণে
০৭ (সাত) রদন

উপসরচব(প্রশাসন)
০১৮১৯-৮২১৪৭৫
dsadmin@tmed.gov.bd

জনাব মুহাম্মদ আব্দুস সালাম
উপসরচব(প্রশাসন)
০১৮১৯-৮২১৪৭৫
dsadmin@tmed.gov.bd

জনাব মুহাম্মদ আব্দুস সালাম
উপসরচব(প্রশাসন)
০১৮১৯-৮২১৪৭৫
dsadmin@tmed.gov.bd

আণবদন প্রারপ্তর ৭
(সাত) কমমরদবণসর

জনাব মুহাম্মদ আব্দুস সালাম
উপসরচব(প্রশাসন)

ক্র.নাং

সসবার নাম

সসবা প্রোন পদ্ধরত
(retirement) Act, 1974
অনুযােী রনস্পরি কণর সরকারর আণদি
জারী করা হে।

গপনিন মঞ্জুরী প্রদান
12.

আণবদন পাওোর পর গপনিন মঞ্জুরী
আণদি জারী করা হে।

সাধারে িরবষ্য তহরবল হণত
অরগ্রম মঞ্জুরর

আণবদন পাওোর পর সাধারে িরবষ্য
তহরবল রবরধমালা ১৯৭৯ অনুযােী উপযুি
কর্তমপণক্ষর
(আরে মক ও প্রিাসরনক ক্ষমতা অনুযােী)
সরকারর আণদি জারী করা হে।

উচ্চতর গেল মঞ্জুরর

আণবদন পাওোর পর সরকার রনধ মাররত
করমটির সিাে উপস্থাপন করা হে। করমটির
সুপাররণির রিরিণত্ব উপযুি কর্তমপণক্ষর
অনুণমাদনক্রণম মঞ্জুরর আণদি জারী করা
হে।

13.

14.
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প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং
প্রারিস্থান
গ) সারিমস বরহ (৩ে ও ৪ে ম
গেেীর কমমিারীণদর জন্য)
ঘ) ছুটির প্রতযেনপত্র (১ম/২ে
গেেীর কমমকতমাণদর জন্য)
প্রারপ্ত স্থানাঃ প্রধান রহসাবরক্ষে
কমমকতমার কায মালে,
গসগুনবারগিা, ঢাকা।
ক) আণবদন
খ) এস,এস,রস সনদপত্র

ক) রনধ মাররত িরণম আণবদন
(বাংলাণদি িরম নম্বর-২৬৩৯,
গগণজণটর্/নন-গগণজণটর্)
প্রারপ্তস্থান: প্রধান রহসাব রক্ষে
কমমকতমার কায মালে, স্বরাষ্ট্র
মন্ত্রোলে
খ) সাধারে িরবষ্য তহরবণল
সব মণিষ জমাকৃত অণে মর রহসাব
রববরেী (প্রধান রহসাব রক্ষে
কমমকতমা কর্তমক প্রদি) (মূল
করপ, মঞ্জুরর আণদি জারীর পর
গিরতণযাগ্য)
ক) আণবদনপত্র
খ) হালনাগাদ বারষ মক গগাপনীে
প্ররতণবদন ( ২ে গেেীর
কমমকতমাণদর রসণলকিন গগ্রর্
মঞ্জুররর গক্ষণত্র ৪ বছণরর
এরসআর এবং ২ে/৩ে গেেীর
কমমকতমা/কমমিারীণদর গক্ষণত্র
টাইমণেল ৮/১২/১৫ বছণরর
এরসআর)
গ) ৩ে ও ৪ে ম গেেীর

সসবার মূল্য
এবাং পররদশাধ
পদ্ধরত

সসবা প্রোদনর
সময়সীমা
মণে

রবনামূণল্য

রবনামূণল্য

রবনামূণল্য

আণবদন প্রারপ্তর ৭
(সাত) কমমরদবণসর
মণে
(ক) নন-গগণজণটর্
কমমিারীণদর
গক্ষণত্র: ৫
কায মরদবস
(খ) গগণজণটর্
কমমকতমাণদর
গক্ষণত্র: ৫
কায মরদবস

(ক) নন-গগণজণটর্
কমমিারীণদর
গক্ষণত্র: ১০
কায মরদবস
(খ) রিতীে গেেীর
গগণজণটর্
কমমকতমাণদর
গক্ষণত্র: ১০
কায মরদবস

োরয়ত্বপ্রাি কমটকতটা (নাম, পেরব, স ান
নম্বর ও ই-সমইল)
০১৮১৯-৮২১৪৭৫
dsadmin@tmed.gov.bd

জনাব মুহাম্মদ আব্দুস সালাম
উপসরচব(প্রশাসন)
০১৮১৯-৮২১৪৭৫
dsadmin@tmed.gov.bd

জনাব মুহাম্মদ আব্দুস সালাম
উপসরচব(প্রশাসন)
০১৮১৯-৮২১৪৭৫
dsadmin@tmed.gov.bd

জনাব মুহাম্মদ আব্দুস সালাম
উপসরচব(প্রশাসন)
০১৮১৯-৮২১৪৭৫
dsadmin@tmed.gov.bd

ক্র.নাং

সসবার নাম

সসবা প্রোন পদ্ধরত

িাকুরর স্থােীকরে

আণবদন পাওোর পর সংরিটি রনণোগ
রবরধমালা অনুযােী উপযুক্ত কর্তমপণক্ষর
অনুণমাদনক্রণম সরকারর আণদি জারী ।

15.

16.

17.

নবণদরিক প্ররিক্ষণের
গপ্রষোণদি জারী।

জন্য পত্র প্রদান

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং
প্রারিস্থান
কমমিারীণদর সারিমস বরহ ও
ব্যরিগত নরে
(ক) আণবদনপত্র
(খ)হালনাগাদ বারষ মক গগাপনীে
প্ররতণবদন (পণদান্নরতর গক্ষণত্র
০১ বছর এবং সরাসরর
রনণোণগর গক্ষণত্র ০২ বছণরর
এরসআর)

সসবার মূল্য
এবাং পররদশাধ
পদ্ধরত

রবনামূণল্য

রবণদি প্ররিক্ষে অরধিাখাে
গপ্রররত পত্র/রনণদ মিনা

রবনা মূণল্য

রলদয়দনর জন্য প্রাপ্ত আণবদন আণবদন গ্রহে
রনস্পরিকরে;
কর্তমপণক্ষর অনুণমাদন
আণদি জারী

রবনা মূণল্য

কমমকতটাগদর গস্বচ্ছাে পদতযাণগর
রবষণে কায মক্রম গ্রহে।

১। যোযে কর্তমপক্ষ কর্তমক
অগ্রারেত আণবদনপত্র।
২। অিার গলটার
৩। জনপ্রিাসন মন্ত্রোলণের
পূব মানুমরত (প্রণযাজয গক্ষণত্র)
যোযে কর্তমপণক্ষর অনুণমাদন গ্রহেপূব মক ১। পদতযাগ পত্র
পত্র জারী।
২। সব মণিষ কমমস্থল হণত
কমমকতমার রনকট পাওনা
সংক্রান্ত তথ্য
৩। কমমকতমার প্ররিক্ষে সংক্রান্ত
তথ্য।
শৃঙ্খলা প্ররতণবদন প্রারপ্ত সাণপণক্ষ ক্ষমতা (ক) আণবদন পত্র
অনুযােী অরতররি সরিব প্রশাসন ও উন্নয়ন (খ) পূব মতন পাসণপাণট মর (যরদ
কর্তমক অনুণমাদন সাণপণক্ষ।
োণক) িণটাকরপ।
(গ) জন্ম রনব্ধনন/জাতীে পররিে
পণত্রর িণটাকরপ
রিঠি/মঞ্জুররপত্র
চুরি/বােনাপত্র, টাকা খরণির
িাউিার ইতযারদ।

রবনা মূণল্য

18.

19.

কমমকতমাবৃণের
এবং
তাঁর
পররবাণরর সদস্যণদর পাসণপাট ম
গ্রহণের অনুমরত / অনাপরি প্রদান।

20.

গৃহ রনমমাণ/ণমাটর কার/ণমাটর
সাইণকল/ করম্পউটার ক্রে ঋে
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রবনা মূণল্য

সসবা প্রোদনর
সময়সীমা

োরয়ত্বপ্রাি কমটকতটা (নাম, পেরব, স ান
নম্বর ও ই-সমইল)

(ক) নন-গগণজণটর্
কমমিারীণদর
গক্ষণত্র: ৫
কায মরদবস
(খ) রিতীে গেেীর
গগণজণটর্
কমমকতমাণদর
গক্ষণত্র: ৭
কায মরদবস
পত্র নরেভুরির পর
১৫-৩০ কায মরদবস

জনাব মুহাম্মদ আব্দুস সালাম

(ক) রলণেন
মঞ্জুররর রবষণে
রসোন্ত গ্রহণের
জন্য ৭ (সাত) রেন;

উপসরচব(প্রশাসন)
০১৮১৯-৮২১৪৭৫
dsadmin@tmed.gov.bd

জনাব মুহাম্মদ আব্দুস সালাম
উপসরচব(প্রশাসন)
০১৮১৯-৮২১৪৭৫
dsadmin@tmed.gov.bd

জনাব মুহাম্মদ আব্দুস সালাম
উপসরচব(প্রশাসন)
০১৮১৯-৮২১৪৭৫
dsadmin@tmed.gov.bd

*আণবদন প্রারপ্তর
পর তথ্য সংগ্রণহর
জন্য উপস্থাপন-৩
রদন।

উপসরচব(প্রশাসন)
০১৮১৯-৮২১৪৭৫
dsadmin@tmed.gov.bd

০৭ (সাত) রদন

জনাব মুহাম্মদ আব্দুস সালাম

জনাব মুহাম্মদ আব্দুস সালাম

উপসরচব(প্রশাসন)
০১৮১৯-৮২১৪৭৫
dsadmin@tmed.gov.bd
রবনা মূণল্য

প্রণোজনীে সকল
কাগজপত্র প্রারপ্ত

জনাব মুহাম্মদ আব্দুস সালাম
উপসরচব(প্রশাসন)

ক্র.নাং

21.

22.

সসবার নাম
প্রদাণনর জন্য সরকারী মঞ্জুরী
আণদি প্রদান।
িাকরররত অবস্থাে মৃতযবরে এবং
গুরুতর আহত হদল স্থােী অক্ষমতা
জরনত কারদন ৮.০০ লক্ষ/৫.০০
লক্ষ টাকা আরে মক অনুদান প্রদান।
কাররগরর ও মাদ্রাসা রিক্ষা
রবিাণগর কম©িারীণদর রপ. আর.
এল. মঞ্জুরী

সসবা প্রোন পদ্ধরত

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং
প্রারিস্থান

(ক) আদবেন প্রারি
(খ) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয় অগ্রায়ণ
(গ) অনুদমােন প্রারি
(ঘ) পত্রজারী

(ক) মৃতুযর সক্ষদত্র র্াক্তার কর্তটক
প্রেি মৃতুযর সক্ষদত্র মৃতুয সনে
(খ) অক্ষমতার সক্ষদত্র র্াক্তার
কর্তটক প্রেি অক্ষমতা সনে
এস.এস.রস. সনদ ও ছুটির
ম
স্বেংসম্পূে প্রস্তাব প্রারপ্তর পর কর্তমপণক্ষর প্রতযেন
অনুণমাদান সাণপণক্ষ আণদি জারী।

রবনা মূণল্য

ক. সংরিটি কমমকতমার রনধ মাররত
িরণম আণবদন
খ.
রিরকৎসা
সংক্রান্ত
প্রণোজনীে কাগজপত্র।
গ. িাকুররর আণবদণনর সাণে
কর্তমপক্ষ িারহত প্রণোজনীে
কাগজপত্রারদ।
কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাগ, আণবদন প্রারপ্তর পর গঠিত করমটি কর্তমক বরাদ্দ নীরতমালা, িারহদা ও
রিক্ষা মন্ত্রোলে এর গকাটা ভূি সিা আণোজন এবং সিাে চুড়ান্ত অনুণমাদন বাসা খারল োকা সাণপণক্ষ সিা
এ,রব,রস, গেেীর সরকারী বাসা ও আণদি জারী।
অনুষ্ঠান
বরাদ্দকরে।

রবনা মূণল্য

খন্ডকালীন কাজ, কনসালণটরি, যোযে কর্তমপণক্ষর অনুণমাদন গ্রহেপূব মক
বই প্রকাি, গবতার রকংবা পত্র জারী।
গটরলরিিণন সম্প্রিার, সংবাদপত্র/
সামরেকীণত রনব্ধন প্রকাণির
অনুমরত প্রদান।

রবনা মূণল্য

কমমকতমা/কমমিারীণদর রিরকৎসা ক. ই-গমইণল/র্াক গযাণগ
সাহায্য মঞ্জুরী আণবদন অগ্রােন খ. রবণিষ বাহক মারিত
এবং িাকুররর দরখাস্ত অগ্রােন।
23.

24.

সসবার মূল্য
এবাং পররদশাধ
পদ্ধরত

25.
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১। যোযে কর্তমপণক্ষর মােণম
সুস্পটি তথ্য সম্বরলত আণবদন:
২। খন্ড-কালীন কাণজর গক্ষণত্র
আণবদণন উরিরখত প্ররতষ্ঠাণনর
নাম, কাণজর গমোদ, সুস্পটি
রববরে, সম্মানীর পররমাে
উণিখ করণত হণব;
৩। পান্ডুরলরপ বই আকাণর
প্রকাণির আণবদণনর গক্ষণত্র
পান্ডুরলরপর ০৬ করপ;
৪। গবতার রকংবা গটরলরিিণন

রবনা মূণল্য

রবনা মূণল্য

সসবা প্রোদনর
সময়সীমা

োরয়ত্বপ্রাি কমটকতটা (নাম, পেরব, স ান
নম্বর ও ই-সমইল)

সাণপণক্ষ ০৫ (পাঁি)
কায টরেবস।
৫০ (পঞ্চাি) কায ম
রদবস

০১৮১৯-৮২১৪৭৫
dsadmin@tmed.gov.bd

স্বেংসম্পূে ম প্রস্তাব
প্রারপ্তর পর ০৫
(পাঁি) কায মরদবস

জনাব মুহাম্মদ আব্দুস সালাম

৭ (সাত) কায ম
রদবস

সংরিটি রবষণে
গঠিত করমটির
পরবতী সিা
অনুরষ্ঠত হওো
সাণপণক্ষ রনষ্পরি।
০৭ (সাত)
কমমরদবস। বই
প্রকাণির গক্ষণত্র
৩০ (রত্রি)
কায টরদবস

জনাব মুহাম্মদ আব্দুস সালাম
উপসরচব(প্রশাসন)
০১৮১৯-৮২১৪৭৫
dsadmin@tmed.gov.bd
উপসরচব(প্রশাসন)
০১৮১৯-৮২১৪৭৫
dsadmin@tmed.gov.bd

জনাব মুহাম্মদ আব্দুস সালাম
উপসরচব(প্রশাসন)
০১৮১৯-৮২১৪৭৫
dsadmin@tmed.gov.bd

জনাব মুহাম্মদ আব্দুস সালাম
উপসরচব(প্রশাসন)
০১৮১৯-৮২১৪৭৫
dsadmin@tmed.gov.bd

জনাব মুহাম্মদ আব্দুস সালাম
উপসরচব(প্রশাসন)
০১৮১৯-৮২১৪৭৫
dsadmin@tmed.gov.bd

ক্র.নাং

26.

সসবার নাম

প্রাধিকারপ্রাপ্ত
অধিোরদের
োপ্তধরক/ আবাধেক সেধিদিান
এবং এধিএেএি েংদ াদের
ব্যধিেতকরণ ও ব্যধিেত
সেধিদিান েরকাধরকরণ এবং
আদবেদনর সপ্রধিদত ধবধিন্নকরণ।

সসবা প্রোন পদ্ধরত

(১) যোযে কর্তমপণক্ষর
আণবদন;
(২) রসোন্ত গ্রহে;
(৩) আণদি জারী।

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং
প্রারিস্থান
সম্প্রিার অেবা সংবাদপত্র/
সামরেকীণত রনব্ধন প্রকাণির
গক্ষণত্র সম্প্রিার/ রনবণ্ধনর ০৬
করপ; এবং
৫। অন্যান্য গক্ষণত্র আণবদণন
উরিরখত তণথ্যর উপযুু্ি
প্রমাোরদ।
সুপাররিসহ (১) রনধ মাররত িরণম আণবদন;
(২)
নীরতমালা
অনুসাণর
প্রারধকাণরর প্রমােপত্র;
(৩)
যোযে
কর্তমপণক্ষর
সুপাররি;
(৪) সমপমণনর গক্ষণত্র বদরল
আণদি।

সসবার মূল্য
এবাং পররদশাধ
পদ্ধরত

রবনা মূণল্য

সসবা প্রোদনর
সময়সীমা

োরয়ত্বপ্রাি কমটকতটা (নাম, পেরব, স ান
নম্বর ও ই-সমইল)

স্বেংসম্পুে ম
আণবদন প্রারপ্তর
পর ৩-৭ কায মরদবস

জনাব গতৌরহদুজ্জামান পাণিল
রসরনের সহকারর সরিব (কাররগরর-৪)
০১৭৩৩৪৯৯৪৭০

৩. আওতাধীন অরধেির/েির/সাংস্থা কর্তটক প্রেি সসবা।
১. কাররগরর রশক্ষা অরধেির
২. মাদ্রাসা রশক্ষা অরধেির
৩. বাাংলাদেশ কাররগরর রশক্ষা সবার্ ট
৪. বাাংলাদেশ মাদ্রাসা রশক্ষা সবার্ ট
৫. জাতীয় করেউর্ার প্ররশক্ষণ ও গদবষণা একাদর্রম (দনকর্ার)
৬. বাাংলাদেশ মাদ্রাসা রশক্ষা প্ররশক্ষণ ইনরিটিউর্ (রবএমটিটিআই)
৪. অরভদযাগ ব্বস্থাপনা পদ্ধরত (GRS):
সসবা প্রারিদত অসুন্তুষ্ট হদল োরয়ত্বপ্রাি কমটকতটার সদঙ্গ সযাগাদযাগ করুন। রতরন সমাধান রেদত ব্র্থ ট হদল রনদনাক্ত পদ্ধরতদত সযাগাদযাগ কদর আপনার সমস্যা অবরহত করুন।
ক্র.নাং কখন সযাগাদযাগ করদবন
কার সাদঙ্গ সযাগাদযাগ করদবন
সযাগাদযাদগর ঠিকানা
১
োরয়ত্বপ্রাি কমটকতটা
GRS স াকাল পদয়ন্ট কমটকতটা
সমাধান রেদত না পারদল
নাম ও পেরব: র্. গমাাঃ আোতুল ইসলাম
অরভদযাগ রনস্পরি কমটকতটা
যুগ্মসরিব (প্রশাসন-২ ব্রাঞ্চ)
(অরনক)
৯৫৮২০৫৫ (অরিস)
০১৭২০৩৭৪৪১৬
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রনষ্পরির সময়সীমা

রতন মাস

২

৩

অরভদযাগ রনষ্পরি কমটকতটা
রনরে টষ্ট সমদয় সমাধান
রেদত না পারদল
আরপল কমটকতটা রনরে টষ্ট
সমদয় সমাধান রেদত না
পারদল

আরপল কমটকতটা

মরন্ত্রপররষে রবভাদগর অরভদযাদগর
অরভদযাগ ব্বস্থাপনা সসল

৫. আপনার কাদছ আমাদের প্রতযাশা
ক্ররমক নাং
প্ররতশ্রুত/কারঙ্খত সসবা প্রারির লদক্ষয করণীয়
১.
স্বেংসম্পূে ম আণবদন জমা প্রদান
২.
যোযে প্ররক্রোে প্রণোজনীে রিস পররণিাধ করা
৩.
সাক্ষাদতর জন্য রনধ টাররত সমদয়র পূদব টই উপরস্থত র্থাকা
৪.
প্ররতটি গসবা সম্পণকম যোযে ধারো লাণির জন্য সণিটি োকা
৫.
সসবা প্রারির পর আপনার মূল্যমান মতামত প্রোন করা।
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ইণমইলাঃ ayatulislamrukon@gmail.com
নাম ও পেরব: Rbve সমাোঃ মরনরুজ্জামান, অরতররক্ত সরচব (প্রশাসন ও উন্নয়ন)
স ান: ৯৫৫৬৭৮৯
ই-সমইল: addsadmin@tmed.gov.bd, ওদয়ব: www.grs.gov.bd
অরভদযাগ গ্রহণ সকন্দ্র
৫নাং সগইর্, বাাংলাদেশ সরচবালয়, ঢাকা।
ওদয়ব: www.grs.gov.bd

এক মাস

রতন মাস

