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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

কারযগরয ও ভাদ্রাা রক্ষা রফবাগ 

রক্ষা ভন্ত্রণারয়, ঢাকা। 

www.tmed.gov.bd 
 

রটিদজন চার্ টায 

১. রবন ওরভন: 

 

রবন:      জ                                                

 

রভন:                                                                                                             

 

২. প্ররতশ্রুত সফামূ: 

 
 

২.১  নাগরযক সফা 
 

ক্র.নাং সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রারিস্থান সফায মূল্য 

ও রযদাধ 

দ্ধরত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা (নাভ, দরফ, সপান 

নম্বয ও ই-সভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০১. 
াফররক যীক্ষায াটি টরপদকর্ 

প্রতযয়ন 

(ক) কারযগরয রক্ষা সফার্ ট/ভাদ্রাা 

রক্ষা সফার্ ট কর্তটক মাচাইকৃত 

নদ                

  চ                জ       

( )                       

       

( )                   

 

 

           প্রাি      

(             চ    )  
        ১ কাম টরদফ 

প্রতি রতিিার ও মঙ্গল 

নূযজাান সফগভ 

ররনয়য কাযী রচফ 

9575272, 01710923227 

asal1@tmed.gov.bd 

প্রতি বুধ ও বৃহস্পতিিার 

জনাফ সভাোঃ নুরুর ইরাভ সখ 

কাযী রচফ 

01642967727 

sknurislam@gmail.com 

০২. রক্ষা প্ররতষ্ঠান, রক্ষক-কভ টচাযী ও 

রক্ষাথীদদয অনুদান প্রদান 

(ক) অনরাইদন আদফদন গ্রণ  

(খ) আদফদন মাচাই ফাছাই  

(গ) কর্তটদক্ষয অনুদভাদন 

(ঘ) সভাফাইর ব্াাংরকাং/G2P 

এয ভাধ্যদভ অথ ট প্রদান। 

(ক) অনরাইদন দারখরকৃত আদফদন; 

(খ) রক্ষা প্ররতষ্ঠাদনয সক্ষদত্র: 

প্ররতষ্ঠাদনয প্যাদর্ বারতয প্রতযয়ন 

ত্র; 

(গ) রক্ষক-কভ টচাযীয সক্ষদত্র: 

প্ররতষ্ঠাদনয প্যাদর্ প্রধান 

রক্ষক/বারতয প্রতযয়ন ত্র; 

        ১২০ কাম টরদফ জ                   

                চ  (   জ ) 

০ ৭৬৬৬২০৮৭  

r.sabina85@gmail.com 

 

http://www.tmed.gov.bd/
mailto:r.sabina85@gmail.com
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ক্র.নাং সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রারিস্থান সফায মূল্য 

ও রযদাধ 

দ্ধরত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা (নাভ, দরফ, সপান 

নম্বয ও ই-সভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

(ঘ) রক্ষাথীয সক্ষদত্র: প্ররতষ্ঠান প্রধাদনয 

প্রতযয়ন ত্র। 

০৩. 

কারযগরয রক্ষা অরধদিযাধীন রক্ষা 

প্ররতষ্ঠাদন কভ টযত        

         -                  

              চ  জ    

                

(ক)                   

                      

   ; 

(খ)            ; 

(গ)                    

                         

    

(ঘ)                 

          

                                      ৯০          

                         

       

জনাফ যরভা আক্তায 

উরচফ (কারযগরয-১) 

০১৭৮৪১৯৬৬৬২ 

Sastec2@tmed.gov.bd 

                      জ 

                  র 

    চ  (       -৪) 

০১৭১১২০৭৫৮৭ 

dstech4@tmed.gov.bd 

               

জ                      

                চ  (       -২) 

০ ৭  -৪৯৯৪৭০ 

sastech2@tmed.gov.bd 

                   

জ    সযাকানা যভান 

উরচফ (       - ) 

০১৭১২-৭৫৯৬৯৭ 

sastec1@tmed.gov.bd 

৪. 

ভাদ্রাা রক্ষা  অরধদিদযয 

কভ টকতটা/কভ টচাযীদদয       

        চ  জ           

         

(ক)                   

                      

   ; 

(খ)            ; 

(গ)                    

                         

                                      ৯০          

জনাফ সুরতানা আক্তায 

উরচফ (ভাদ্রাা-১) 

০১৭১২-০২২৬৪৮ 

ভাদ্রাা/অরধদিয/দফার্ ট 

harahman1993@gmail.com 

mailto:sastech2@tmed.gov.bd
mailto:sastec1@tmed.gov.bd
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ক্র.নাং সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রারিস্থান সফায মূল্য 

ও রযদাধ 

দ্ধরত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা (নাভ, দরফ, সপান 

নম্বয ও ই-সভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

    

(ঘ)                 

          

৫. ভাদ্রাায রক্ষক/কভ টচাযী/করভটিয 

রফরুদদ্ধ আনীত নাগরযক অরবদমাগ 

(ক)                   

                      

   ; 

(খ)            ; 

(গ)                    

                         

    

(ঘ)                 

          

                              
        

৯0          

(ঢাকা, ভয়ভনরাং, খুরনা ও ফরযার 

রফবাগ) 

জনাফ সভাছা. ানাজু রভথুন মুন্নী 

ররনয়য কাযী রচফ (ভাদ্রাা-৪) 

০১৭১৮-৮৯৩৩৫৫ 

(যাজাী, যাংপুয, রদরর্ ও চট্রগ্রাভ 

রফবাগ) 

সয়দ আগয আরী 

কাযী রচফ (ভাদ্রাা-৩) 

৯৫৪৯৩৯৬, ০১৯১৮১৭৪৬১১ 

sas.mad.24@moedu.gov.bd 

৭. 
তথ্য অরধকায আইন  সভাতাদফক 

নাগরযকদক তথ্য প্রদান 

(ক) তদথ্যয জন্য আদফদন 

(খ) তথ্য অরধকায আইন ২০১৯ 

অনুমায়ী তথ্য প্রদান 

( ) রনধ টারযত             ; 

( )                     ; 

( )              প্রভাণত্র। 

 

    

         

    

২০ কাম টরদফ 

                  

                    

    চ  (প্রান-২ ব্রাঞ্চ) 

৯৫৮২০৫৫ (    ) 

০১৭২০৩৭৪৪১৬ 

        

ayatulislamrukon@gmail.com 

                       

              র র     

    চ  (াংদ াখা) 

৯৫৫৮৫৫৩ (    ) 

০১৮১৯১১৯০৯২ 

        

sasparlament@tmed.gov.bd 

mailto:sas.mad.24@moedu.gov.bd
mailto:ayatulislamrukon@gmail.com
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২.২ প্রারতষ্ঠারনক সফা 

ক্র.নাং সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধরত 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রারিস্থান 

সফায মূল্য 

এফাং 

রযদাধ 

দ্ধরত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা (নাভ, দরফ, সপান 

নম্বয ও ই-সভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

1.  

অরধদিয/াংস্থায ফাদজর্ অনুদভাদন (ক) ফাদজর্ প্রস্তাফ মাচাই-ফাছাই 

(খ) প্রস্তাফ অনুদভাদন 

(গ) আদদ জাযী 

(ক) খড়া ফাদজর্ প্রস্তাফ 

(খ) চূড়ান্ত ফাদজর্ প্রস্তাফ 

        ফাদজর্ রযত্র 

অনুাদয রনধ টারযত 

ভয় 

জনাফ ারফনা ইয়াভীন 

ররনয়য কাযী   চ  (   জ ) 

০১৭৬৬৬২০৮৭৩ 

r.sabina85@gmail.com 

 

2.  
সফযকারয ভাদ্রাায এভরও 

াংক্রান্ত কাম টাফরর; 

(ক)                               

আদফদন; 

(খ) আদফদন মাচাই-ফাছাই; 

(গ) মাচাই-ফাছাইকৃত আদফদন         

     জ     

আদফদদনয াদথ সমৌরক্তক 

তথ্যারদ 

        
৬০          

জ                   

                চ  (   জ ) 

০ ৭৬৬৬২০৮৭  

r.sabina85@gmail.com 

 

3.  

সফযকারয সবাদকনার ও রফএভ 

কদরদজয        াঠদান/ রফলয় 

সখারা/ অরতরযক্ত সেরণ াখা সখারায 

অনুভরত 

(ক)                                

   জ                 

(খ)                 

(গ)                       

         

(ঘ)                  জ      

(ক) াংরিষ্ট রফলদয় 

প্ররতষ্ঠাদনয আদফদন 

( )রক্ষা সফার্ ট এয প্ররতদফদন 

        ৯০ কাম টরদফ 

(নীরতভারা অনুাদয) 

 

জ    সযাকানা যভান 

                চ  (       - ) 

০১৭১২-৭৫৯৬৯৭ 

sastec1@tmed.gov.bd 

4.  

কারযগরয াংরিষ্ট প্ররতষ্ঠাদনয দ 

সৃজন 

 

(ক) অরধদিদযয প্রস্তাফ প্রারি; 

(খ) জনপ্রান ভন্ত্রণারয় ও অথ টরফবাদগয 

ম্মরত গ্রণ;  

(গ) প্র  রফত দদয সফতন সেদর অথ ট 

রফবাদগয সবটিাং; 

(ঘ) প্রারনক উন্নয়ন াংক্রান্ত রচফ 

করভটিয সুারয (প্রদমাজযদক্ষদত্র ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রীয দয় অনুদভাদন) 

(ঙ) যকারয ভঞ্জুরয আদদ জাযী। 

ক) জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য 

রনধ টারযত পযদভ 

দিয/অরধদিদযয প্র  ফ; 

খ) অনুদভারদত াাংগঠরনক 

কাঠাদভায কর; 

গ) আরথ টক াং          

              ; 

ঘ)     জ             

 চ    (জ             

                      

   )            

রফনামূদল্য 

 

১৮০ কভ টরদফ 

 

 

(         /           

       ) 

জনাফ যরভা আক্তায  

উরচফ (কারযগরয-১) 

০১৭৮৪১৯৬৬৬২ 

sastec2@tmed.gov.bd 

(              জ             

           জ) 

জ    সভা: আব্দুর আদখয 

উ  চ  (       -৪) 

০১৭১১-২০৭৫৮৭ 

dsdev@tmed.gov.bd 

mailto:r.sabina85@gmail.com
mailto:sastec1@tmed.gov.bd
mailto:sastec2@tmed.gov.bd
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ক্র.নাং সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধরত 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রারিস্থান 

সফায মূল্য 

এফাং 

রযদাধ 

দ্ধরত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা (নাভ, দরফ, সপান 

নম্বয ও ই-সভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

   জ   (     ,       ,       

   চ                      ) 

জ                      

                চ  (       -২) 

০ ৭  -৪৯৯৪৭০ 

sastech2@tmed.gov.bd 

                   

জ    সযাকানা যভান 

উ  চ  (       - ) 

০১৭১২-৭৫৯৬৯৭ 

sastec1@tmed.gov.bd 

5.  

 

 

 

কারযগরয াংরিষ্ট প্ররতষ্ঠাদনয দ 

াংযক্ষণ/স্থায়ী    

 

 

 

(ক) াংরিষ্ট প্ররতষ্ঠাদনয প্রস্তাফ প্রারি; 

(খ) জনপ্রান ভন্ত্রণারয় ও অথ টরফবাদগয 

ম্মরত গ্রণ; 

(গ) যকারয ভঞ্জুরয আদদ জাযী। 

(ক) দিয/অরধদিদযয প্রস্তাফ 

(খ) াংরিষ্ট প্ররতষ্ঠাদনয 

রনদয়াগরফরধ; 

(গ) দ সৃজদনয যকাযী 

আদদদয কর; 

(ঘ) ০৩ ফছয দ াংযক্ষদণয 

প্রারনক আদদদয কর; 

(ঙ) ০৩ ফছয য দ 

াংযক্ষণ/স্থায়ীকযদণয জন্য 

জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য 

ম্মরতত্র; 

(চ) ০৩ ফছয য দ 

াংযক্ষণ/স্থায়ীকযদণয জন্য 

অথ ট রফবাদগয ম্মরতত্র। 

রফনামূদল্য 

 

 

 

 

 

 

 

৯০ কাম টরদফ 

 

(         /           

       ) 

জনাফ যরভা আক্তায  

উরচফ (কারযগরয-১) 

০১৭৮৪১৯৬৬৬২ 

sastec2@tmed.gov.bd 

(              জ             

           জ) 

জ    সভা: আব্দুর আদখয 

উ  চ  (       -৪) 

০১৭১১-২০৭৫৮৭ 

dsdev@tmed.gov.bd 

(টিটিটির,       ,       

   চ                      ) 

জ                      

                চ  (       -২) 

০ ৭  -৪৯৯৪৭০ 

sastech2@tmed.gov.bd 

mailto:sastech2@tmed.gov.bd
mailto:sastec1@tmed.gov.bd
mailto:sastec2@tmed.gov.bd
mailto:sastech2@tmed.gov.bd
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ক্র.নাং সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধরত 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রারিস্থান 

সফায মূল্য 

এফাং 

রযদাধ 

দ্ধরত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা (নাভ, দরফ, সপান 

নম্বয ও ই-সভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

                   

জনাফ সযাকানা যভান 

উ  চ  (       - ) 

০ ৮ ৯-৮২ ৪৭৫ 

sastec1@tmed.gov.bd 

6.  

কারযগরয াংরিষ্ট প্ররতষ্ঠাদনয  

চাকরয স্থায়ীকযণ/রনয়রভতকযণ 

 

(ক) আদফদন প্রারি 

(খ) াংরিষ্ট প্ররতষ্ঠাদনয রনদয়াগরফরধ 

ম টাদরাচনা; 

(গ) রফরধভারা অনুমায়ী উমৄক্ত কর্তটদক্ষয 

অনুদভাদন গ্রণ 

(ঘ) আদদ জাযী। 

(ক) আদফদনত্র 

(খ) ারনাগাদ ফারল টক 

সগানীয় প্ররতদফদন; 

(গ) রনদয়াগত্র 

(ঘ) সমাগদানত্র 

(ঙ) চাকরযয ধাযাফারকতায 

প্রতযয়ন 

(চ)                

                    

(ছ)                  

 

রফনামূদল্য 

 

 

 

১৫ কাম টরদফ 

(         /           

       ) 

জনাফ যরভা আক্তায 

উরচফ (কারযগরয-১) 

০১৭৮৪১৯৬৬৬২ 

sastec2@tmed.gov.bd 

(              জ             

           জ) 

জনাফ সভা: আব্দুর আদখয 

উ  চ  (       -৪) 

০১৭১১-২০১৫৮৭ 

dsdev@tmed.gov.bd 

(     ,       ,       

   চ                      ) 

জ                      

                চ  (       -২) 

০ ৭  -৪৯৯৪৭০ 

sastech2@tmed.gov.bd 

                   

জনাফ সযাকানা যভান 

                চ  (       - ) 

০১৭১২-৭৫৯৬৯৭ 

sastec1@tmed.gov.bd 

7.  

কারযগরয াংরিষ্ট প্ররতষ্ঠাদনয 

   চ       অরজটত ছুটি 

 

(ক)আদফদন প্রারি 

(খ) রনধ টারযত ছুটি রফরধভারা, ১৯৫৯ 

অনুমায়ী উমৄক্ত কর্তটদক্ষয (আরথ টক ও 

(ক) আদফদনত্র 

(খ) রনধ টারযত পযদভ 

(ফাাংরাদদ পযভ নম্বয-২৩৯৫) 

রফনামূদল্য 

 

 

(ক) নন-সগদজদর্র্ 

কভ টচাযীদদয সক্ষদত্র: 

০৭ কাম টরদফ 

(         /           

       ) 

জনাফ যরভা আক্তায  

mailto:sastec1@tmed.gov.bd
mailto:sastec2@tmed.gov.bd
mailto:sastech2@tmed.gov.bd
mailto:sastec1@tmed.gov.bd
http://ssd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/ssd.portal.gov.bd/files/8bf4edb4_a192_475a_8b97_f61b8999e9f0/Financial_and_Administrative_Power_Officer_2007_MoA.pdf
http://mopa.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mopa.portal.gov.bd/forms/93b0fa36_708f_4711_89dd_8fff33b2613a/2-%20bangladesh%20form%202395.pdf
http://mopa.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mopa.portal.gov.bd/forms/93b0fa36_708f_4711_89dd_8fff33b2613a/2-%20bangladesh%20form%202395.pdf
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ক্র.নাং সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধরত 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রারিস্থান 

সফায মূল্য 

এফাং 

রযদাধ 

দ্ধরত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা (নাভ, দরফ, সপান 

নম্বয ও ই-সভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

প্রারনক  ভতা অনুমায়ী) রনস্পরি 

(গ) যকাযী আদদ জাযী। 

প্রধান রাফ যক্ষণ কভ টকতটা 

কর্তটক প্রদি ছুটি প্রাপ্যতায 

প্ররতদফদন (দগদজদর্র্ 

কভ টকতটাদদয   সত্র), 

প্রারিস্থান: রাফ যক্ষণ 

কভ টকতটায কাম টারয়। 

(গ) রাফ যক্ষণ কভ টকতটা 

প্রদি ছুটি প্রাপ্যতায 

প্রতযয়নত্র (নন সগদজদর্র্ 

কভ টচাযীদদয সক্ষদত্র), 

প্রারিস্থান: রাফ যক্ষণ 

কভ টকতটায কাম টারয়। 

 

 

 

 

 

 

 

(খ) সগদজদর্র্ 

কভ টকতটাদদয সক্ষদত্র: 

১০ কাম টরদফ 

উরচফ (কারযগরয-১) 

০১৭৮৪১৯৬৬৬২ 

sastec2@tmed.gov.bd 

(              জ             

           জ) 

জ    সভা: আব্দুর আদখয 

উ  চ  (       -৪) 

০১৭১১-২০৭৫৮৭ 

dsdev@tmed.gov.bd 

(     ,       ,       

   চ                      ) 

জ                      

                চ  (       -২) 

০ ৭  -৪৯৯৪৭০ 

sastech2@tmed.gov.bd 

                   

জ    সযাকানা যভান 

উ  চ  (       - ) 

০১৭১২-৭৫৯৬৯৭ 

sastec1@tmed.gov.bd 

8.  

কারযগরয াংরিষ্ট প্ররতষ্ঠাদনয 

   চ       উচ্চতয সগ্রর্ 

 

(ক) প্রস্তাফ াওয়ায য যকায রনধ টারযত 

করভটিয বায় উস্থান। 

(খ) করভটিয সুারযদয রবরিদত্ব উমৄক্ত 

(গ) কর্তটদক্ষয অনুদভাদন ও ভঞ্জুরয আদদ 

জাযী। 

(ক) আদফদনত্র 

(খ) ারনাগাদ ফারল টক 

সগানীয় প্ররতদফদন (১০ 

সথদক ১৬ সগ্রদর্য 

কভ টকতটা/কভ টচাযীদদয 

র্াইভদের প্রাপ্যতা অনুাদয 

এরআয) 

রফনামূদল্য 

 

 

 

 

সগদজদর্র্ কভ টকতটাদদয 

সক্ষদত্র: ১০ কাম টরদফ 

(         /           

       ) 

জনাফ যরভা আক্তায  

উরচফ (কারযগরয-১) 

০১৭৮৪১৯৬৬৬২ 

sastec2@tmed.gov.bd 

(              জ             

           জ) 

জ    সভা: আব্দুর আদখয 

উ  চ  (       -৪) 

http://ssd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/ssd.portal.gov.bd/files/8bf4edb4_a192_475a_8b97_f61b8999e9f0/Financial_and_Administrative_Power_Officer_2007_MoA.pdf
mailto:sastech2@tmed.gov.bd
mailto:sastec1@tmed.gov.bd
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ক্র.নাং সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধরত 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রারিস্থান 

সফায মূল্য 

এফাং 

রযদাধ 

দ্ধরত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা (নাভ, দরফ, সপান 

নম্বয ও ই-সভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০১৭১১-২০৭৫৮৭ 

dsdev@tmed.gov.bd 

(     ,       ,       

   চ                      ) 

জ                      

                চ  (       -২) 

০ ৭  -৪৯৯৪৭০ 

sastech2@tmed.gov.bd 

                   

জ    সযাকানা যভান 

উ  চ  (       - ) 

০১৭১২-৭৫৯৬৯৭ 

sastec1@tmed.gov.bd 

9.  

কারযগরয াংরিষ্ট প্ররতষ্ঠাদনয 

           দদান্নরত  

 

(ক) প্রস্তাফ াওয়ায য যকায রনধ টারযত 

করভটিয বায় উস্থান। 

(খ) করভটিয সুারযদয রবরিদত্ব উমৄক্ত 

কর্তটদক্ষয অনুদভাদন গ্রণ 

(গ) আদদ জাযী। 

(ক)দদান্নরতয প্রস্তাফ 

(খ) রনদয়াগ রফরধভারা 

(গ) ারনাগাদ ফারল টক 

সগানীয় প্ররতদফদন (      

                 ০৫ 

            ) 

(ঘ)               

(ঙ)              

(চ) চ                  

          

 

রফনামূদল্য 

 

 

৩০ কাম টরদফ 

(         /           

       ) 

জনাফ যরভা আক্তায  

উরচফ (কারযগরয-১) 

০১৭৮৪১৯৬৬৬২ 

sastec2@tmed.gov.bd 

(              জ             

           জ) 

জ    সভা: আব্দুর আদখয 

উ  চ  (       -৪) 

০১৭১১-২০৭৫৮৭ 

dsdev@tmed.gov.bd 

(     ,       ,       

   চ                      ) 

জ                      

                চ  (       -২) 

০ ৭  -৪৯৯৪৭০ 

mailto:sastech2@tmed.gov.bd
mailto:sastec1@tmed.gov.bd
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ক্র.নাং সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধরত 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রারিস্থান 

সফায মূল্য 

এফাং 

রযদাধ 

দ্ধরত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা (নাভ, দরফ, সপান 

নম্বয ও ই-সভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

sastech2@tmed.gov.bd 

                   

জ    সযাকানা যভান 

উ  চ  (       - ) 

০ ৮ ৯-৮২ ৪৭৫ 

sastec1@tmed.gov.bd 

10.  

কারযগরয রক্ষা অরধদিদযয 

কভ টকতটাগদণয আফারক ও দািরযক 

সর্ররদপান, সলুরায, পযাক্স ও 

ইন্টাযদনর্ াংদমাগ ও  বাতারদ  

(ক) সুারয প্রস্তাফ গ্রণ; 

(খ) ভরিত যকাযী সর্ররদপান, সলুরায, 

পযাক্স ও ইন্টাযদনর্ নীরতভারা-২০১৮ 

অনুমায়ী রদ্ধান্ত গ্রণ। 

(গ) ভঞ্জুযী আদদ জাযী। 

ক) ভরিত যকাযী 

সর্ররদপান, সলুরায, পযাক্স 

ও ইন্টাযদনর্ নীরতভারা-

২০১৮ - এয রনধ টারযত ছদক 

আদফদন। 

রফনামূদল্য ১৫ কাম টরদফ 

                    

জনাফ যরভা আক্তায  

উরচফ (কারযগরয-১) 

০১৭৮৪১৯৬৬৬২ 

sastec2@tmed.gov.bd 

11.  

কারযগরয রক্ষা অরধদিযাধীন 

কভ টকতটা/কভ টচাযীগদণয গৃরনভ টাণ 

ঋণ 

 

( )                     

( )  চ        -                   

     

( ) ভঞ্জুরয আদদ জাযী। 

ক. আদফদন 

খ. সম জরভদত গৃ 

রনভ টাণ/দভযাভত কযা দফ স 

জরভয দররর/ফায়নাত্র 

গ. ৩০০ র্াকায নন 

জুরর্রয়ার স্ট্যাদে 

অঙ্গীকাযনাভা 

ঘ. মথামথ কর্তটদক্ষয 

সুারয 

ঙ. অথ টরফবাদগয ম্মরতত্র 

রফনামূদল্য 

 

 

 

 

১৫ কাম টরদফ 

 

 

 

 

জনাফ যরভা আক্তায  

উরচফ (কারযগরয-১) 

০১৭৮৪১৯৬৬৬২ 

sastec2@tmed.gov.bd 

12.  

কারযগরয রক্ষা অরধদিযাধীন ১০ভ 

সগ্রর্ ম টন্ত     -কভ টকতটাদদয 

চাকুরযয ধাযাফারকতা ও সফতন 

ভতাকযণ  

 

(ক) সুারয আদফদন প্রারি; 

(খ) প্রচররত রফরধরফধান অনুাদয রদ্ধান্ত 

গ্রণ; 

(গ) আদদ জাযী। 

ক. াংরিষ্ট ব্রক্তয আদফদন; 

খ. মায াদথ ভতাকযণ 

তায সফতদনয াদথ 

তুরনামূরক রফফযণী; 

গ. াংরিষ্ট আরথ টক 

রফরধরফধান; 

ঘ. সমাগদান ত্র ও স্থায়ীকযণ 

আদদ; 

ঙ. মথামথ কর্তটদক্ষয 

সুারয।  

         কারযগরয রক্ষা 

অরধদিদযয সুারয 

প্রারিয ১৫ কাম টরদফদয 

ভদধ্য 

জনাফ যরভা আক্তায  

উরচফ (কারযগরয-১) 

০১৭৮৪১৯৬৬৬২ 

sastec2@tmed.gov.bd 

mailto:sastech2@tmed.gov.bd
mailto:sastec1@tmed.gov.bd


 

[Ashek] C:\Users\DOEL DESKTOP\Downloads\Citizen Charter Final 31.12.21.doc 10 

 

ক্র.নাং সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধরত 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রারিস্থান 

সফায মূল্য 

এফাং 

রযদাধ 

দ্ধরত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা (নাভ, দরফ, সপান 

নম্বয ও ই-সভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

13.  

সফযকারয ভাদ্রাায াঠদান, 

স্বীকৃরত, রফলয় সখারা ও অরতরযক্ত 

সেরণ াখা সখারায অনুভরত (শুধু 

ভাত্র ফাাংরাদদ ভাদ্রাা রক্ষা 

সফাদর্ টয প্রস্তাদফয আদরাদক) 

(ক)                                

   জ                 

(খ)                 

(গ)                       

         

(ঘ)                  জ      

(ক) াংরিষ্ট রফলদয় 

প্ররতষ্ঠাদনয আদফদন 

( )রক্ষা সফার্ ট এয প্ররতদফদন 

        ৯০ কাম টরদফ 

(নীরতভারা অনুাদয) 

এ.দক.এভ লুৎপয যভান 

ররনয়য কাযী রচফ (ভাদ্রাা-২) 

৯৫৪৯৩৯৬, ০১৯১৮১৭৪৬১১ 

lutfor.sas.ict2@gmail.com 

 

14.  

ভাদ্রাা রক্ষা অরধদিয এফাং 

রফএভটিটিআই এয কভ টকতটা ও 

কভ টচাযীগদণয চাকরয 

স্থায়ীকযণ/রনয়রভতকযণ 

 

 

 

(ক) াংরিষ্ট প্ররতষ্ঠাদনয প্রস্তাফ প্রারি; 

(খ) জনপ্রান ভন্ত্রণারয় ও অথ টরফবাদগয 

ম্মরত গ্রণ; 

(গ) যকারয ভঞ্জুরয আদদ জাযী। 

(ক) দিয/অরধদিদযয প্রস্তাফ 

(খ) াংরিষ্ট প্ররতষ্ঠাদনয 

রনদয়াগরফরধ; 

(গ) দ সৃজদনয যকাযী 

আদদদয কর; 

(ঘ) ০৩ ফছয দ াংযক্ষদণয 

প্রারনক আদদদয কর; 

(ঙ) ০৩ ফছয য দ 

াংযক্ষণ/স্থায়ীকযদণয জন্য 

জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য 

ম্মরতত্র; 

(চ) ০৩ ফছয য দ 

াংযক্ষণ/স্থায়ীকযদণয জন্য 

অথ ট রফবাদগয ম্মরতত্র। 

রফনামূদল্য 

 

 

 

 

 

 

 

৯০ কাম টরদফ 

 

জনাফ সুরতানা আক্তায 

উরচফ (ভাদ্রাা-১) 

০১৭১২-০২২৬৪৮ 

sultanaakter18@yahoo.com 

 

15.  

ভাদ্রাা রক্ষা অরধদিয এফাং 

রফএভটিটিআই এয কভ টকতটা ও 

কভ টচাযীদদয দদান্নরত 
(ক) প্রস্তাফ াওয়ায য যকায রনধ টারযত 

করভটিয বায় উস্থান। 

(খ) করভটিয সুারযদয রবরিদত্ব উমৄক্ত 

কর্তটদক্ষয অনুদভাদন গ্রণ 

(গ) আদদ জাযী। 

(ক)দদান্নরতয প্রস্তাফ 

(খ) রনদয়াগ রফরধভারা 

(গ) ারনাগাদ ফারল টক 

সগানীয় প্ররতদফদন (      

                 ০৫ 

            ) 

(ঘ)               

(ঙ)              

(চ) চ                  

          

রফনামূদল্য 

 

 

৩০ কাম টরদফ 

জনাফ সুরতানা আক্তায 

উরচফ (ভাদ্রাা-১) 

০১৭১২-০২২৬৪৮ 

sultanaakter18@yahoo.com 

 

mailto:lutfor.sas.ict2@gmail.com
mailto:sultanaakter18@yahoo.com
mailto:sultanaakter18@yahoo.com
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ক্র.নাং সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধরত 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রারিস্থান 

সফায মূল্য 

এফাং 

রযদাধ 

দ্ধরত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা (নাভ, দরফ, সপান 

নম্বয ও ই-সভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

16.  

ভাদ্রাা রক্ষা অরধদিয এফাং 

ফাাংরাদদ ভাদ্রাা রক্ষক প্ররক্ষণ 

ইনরস্ট্টিউর্ (রফএভটিটিআই) এয দ 

সৃজন  

 

(ক) অরধদিদযয প্রস্তাফ প্রারি; 

(খ) জনপ্রান ভন্ত্রণারয় ও অথ টরফবাদগয 

ম্মরত গ্রণ;  

(গ) প্র  রফত দদয সফতন সেদর অথ ট 

রফবাদগয সবটিাং; 

(ঘ) প্রারনক উন্নয়ন াংক্রান্ত রচফ 

করভটিয সুারয (প্রদমাজযদক্ষদত্র ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রীয দয় অনুদভাদন) 

(ঙ) যকারয ভঞ্জুরয আদদ জাযী। 

ক) জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য 

রনধ টারযত পযদভ 

দিয/অরধদিদযয প্র  ফ; 

খ) অনুদভারদত াাংগঠরনক 

কাঠাদভায কর; 

গ) আরথ টক াং          

              ; 

ঘ)     জ             

 চ    (জ             

                      

   )            

   জ   

রফনামূদল্য 

 

১৮০ কভ টরদফ 

 

 

জনাফ সুরতানা আক্তায 

উরচফ (ভাদ্রাা-১) 

০১৭১২-০২২৬৪৮ 

sultanaakter18@yahoo.com 

 

17.  

ভাদ্রাা রক্ষা অরধদিয এফাং 

ফাাংরাদদ ভাদ্রাা রক্ষক প্ররক্ষণ 

ইনরস্ট্টিউর্ (রফএভটিটিআই) এয 

         ( জ        ছ     

   )  

 

(ক) াংরিষ্ট প্ররতষ্ঠাদনয প্রস্তাফ প্রারি; 

(খ) জনপ্রান ভন্ত্রণারয় ও অথ টরফবাদগয 

ম্মরত গ্রণ; 

(গ) যকারয ভঞ্জুরয আদদ জাযী। 

(ক) দিয/অরধদিদযয প্রস্তাফ 

(খ) াংরিষ্ট প্ররতষ্ঠাদনয 

রনদয়াগরফরধ; 

(গ) দ সৃজদনয যকাযী 

আদদদয কর; 

(ঘ) ০৩ ফছয দ াংযক্ষদণয 

প্রারনক আদদদয কর; 

(ঙ) ০৩ ফছয য দ 

াংযক্ষণ/স্থায়ীকযদণয জন্য 

জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য 

ম্মরতত্র; 

(চ) ০৩ ফছয য দ 

াংযক্ষণ/স্থায়ীকযদণয জন্য 

অথ ট রফবাদগয ম্মরতত্র। 

রফনামূদল্য 

 

 

 

 

 

 

 

৯০ কাম টরদফ 

 

জনাফ সুরতানা আক্তায 

উরচফ (ভাদ্রাা-১) 

০১৭১২-০২২৬৪৮ 

sultanaakter18@yahoo.com 

 

18.  
ভাদ্রাা রক্ষা অরধদিয এফাং 

ফাাংরাদদ ভাদ্রাা রক্ষক প্ররক্ষণ 

ইনরস্ট্টিউর্ (রফএভটিটিআই) এয    

(ক) াংরিষ্ট প্ররতষ্ঠাদনয প্রস্তাফ প্রারি; 

(খ) জনপ্রান ভন্ত্রণারয় ও অথ টরফবাদগয 

ম্মরত গ্রণ; 

(ক) দিয/অরধদিদযয প্রস্তাফ 

(খ) াংরিষ্ট প্ররতষ্ঠাদনয 

রনদয়াগরফরধ; 

রফনামূদল্য 

 

 

৯০ কাম টরদফ 

 

 

জনাফ সুরতানা আক্তায 

উরচফ (ভাদ্রাা-১) 

mailto:sultanaakter18@yahoo.com
mailto:sultanaakter18@yahoo.com
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ক্র.নাং সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধরত 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রারিস্থান 

সফায মূল্য 

এফাং 

রযদাধ 

দ্ধরত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা (নাভ, দরফ, সপান 

নম্বয ও ই-সভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

        

 

(গ) যকারয ভঞ্জুরয আদদ জাযী। (গ) দ সৃজদনয যকাযী 

আদদদয কর; 

(ঘ) ০৩ ফছয দ াংযক্ষদণয 

প্রারনক আদদদয কর; 

(ঙ) ০৩ ফছয য দ 

াংযক্ষণ/স্থায়ীকযদণয জন্য 

জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য 

ম্মরতত্র; 

(চ) ০৩ ফছয য দ 

াংযক্ষণ/স্থায়ীকযদণয জন্য 

অথ ট রফবাদগয ম্মরতত্র। 

 

 

 

 

 

০১৭১২-০২২৬৪৮ 

sultanaakter18@yahoo.com 

 

19.  

সপ্রলদণ রনদয়ারজত ৯ভ সগ্রর্ ও তদুধ ট 

কভ টকতটাগদণয দায়ন 

ক. সপ্রলণাদদ প্রারি 

খ. অনুদভাদন গ্রণ  

গ. অরপ আদদ জাযী 

ক. সপ্রলণাদদ 

খ. সমাগদান ত্র 

        দায়দনয য ১০ 

কাম টরদফ 

জনাফ সুরতানা আক্তায 

উরচফ (ভাদ্রাা-১) 

০১৭১২-০২২৬৪৮ 

sultanaakter18@yahoo.com 

ফাাংরাদদ ভাদ্রা রক্ষা সফার্ ট 

এ.দক.এভ লুৎপয যভান 

ররনয়য কাযী রচফ (ভাদ্রাা-২) 

৯৫৪৯৩৯৬, ০১৯১৮১৭৪৬১১ 

lutfor.sas.ict2@gmail.com 

 

20.  

জনফরকাঠাদভা অনুদভাদন (ক) প্রস্তাফ প্রারি 

(খ) দ সৃজদন জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য 

ম্মরত প্রারি 

(গ) দ সৃজদন অথ ট রফবাদগয ম্মরত প্রারি 

(ঘ) অথ ট রফবাগ সথদক সের সবটিাং আদদ 

প্রারি 

(ঙ) ভরন্ত্ররযলদ রফবাদগয প্রারনক উন্নয়ন 

াংক্রান্ত রচফ করভটিয সুারয প্রারি 

(চ) ভাননীয় ভন্ত্রী ভদাদদয়য অনুদভাদন 

(প্রদমাজয সক্ষদত্র ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয 

(ক) দিয/অরধদিদযয প্রস্তাফ 

 

সচকররস্ট্ অনুাদয 

ররখদত দফ 

 

 

রফনামূদল্য 

 

 

৯০ কাম টরদফ 

 

 

            

জনাফ যরভা আক্তায  

উরচফ (কারযগরয-১) 

০১৭৮৪১৯৬৬৬২ 

sastec1@tmed.gov.bd 

           

জনাফ সুরতানা আক্তায 

উরচফ (ভাদ্রাা-১) 

০১৭১২-০২২৬৪৮ 

sultanaakter18@yahoo.com 

mailto:sultanaakter18@yahoo.com
mailto:sultanaakter18@yahoo.com
mailto:lutfor.sas.ict2@gmail.com
mailto:sastec1@tmed.gov.bd
mailto:sultanaakter18@yahoo.com
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ক্র.নাং সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধরত 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রারিস্থান 

সফায মূল্য 

এফাং 

রযদাধ 

দ্ধরত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা (নাভ, দরফ, সপান 

নম্বয ও ই-সভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

অনুদভাদন) 

(ছ)ভঞ্জুরয আদদ জাযী 

 

 

21.  

মানফান ও যঞ্জাভারদ 

টিওএন্ডইভুক্তকয  

(ক) প্রস্তাফ প্রারি 

(খ) জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য ম্মরত প্রারি 

(গ) অথ ট রফবাদগয ম্মরত প্রারি 

(ঘ) ভরন্ত্ররযলদ রফবাদগয প্রারনক উন্নয়ন 

াংক্রান্ত রচফ করভটিয সুারয প্রারি 

(ঙ) ভাননীয় ভন্ত্রী ভদাদদয়য অনুদভাদন 

(প্রদমাজয সক্ষদত্র ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয 

অনুদভাদন) 

(চ)ভঞ্জুরয আদদ জাযী 

 

ক) দিয/অরধদিদযয প্রস্তাফ 

 সচকররস্ট্ অনুাদয 

ররখদত দফ 

 
রফনামূদল্য 

 

 

৯০ কাম টরদফ 

 

 

            

জনাফ যরভা আক্তায  

উরচফ (কারযগরয-১) 

০১৭৮৪১৯৬৬৬২ 

sastec1@tmed.gov.bd 

           

জনাফ সুরতানা আক্তায 

উরচফ (ভাদ্রাা-১) 

০১৭১২-০২২৬৪৮ 

sultanaakter18@yahoo.com 

 

22.  

ভাদ্রাা রক্ষা প্ররতষ্ঠাদনয রক্ষক ও 

কভ টচাযীদদয রফরুদদ্ধ শৃঙ্খরাজরনত 

কাম টাফরী  

(ক) ব্রক্তয/উমৄক্ত কর্তটদক্ষয রনকর্ 

সথদক প্রাি অরবদমাগ; 

(খ) অরবদমাগ তদদন্তয জন্য সপ্রযণ; 

(গ) অরবদমাগ প্রাথরভক প্রভারণত দর 

রফবাগীয় ভাভরা রুজু; 

(ঘ) অরবদমাগ রনষ্পরি।  

অরবদমাদগয ভথ টদন উমৄক্ত 

প্রভাণারদ। 

রফনামূদল্য ৬০ কাম টরদফ (ঢাকা, ভয়ভনরাং, খুরনা ও ফরযার 

রফবাগ) 

জনাফ সভাছা. ানাজ রভথুন মুন্নী 

ররনয়য কাযী রচফ (ভাদ্রাা-৪) 

০১৭১৮-৮৯৩৩৫৫ 

(যাজাী, যাংপুয, রদরর্ ও চট্রগ্রাভ 

রফবাগ) 

সয়দ আগয আরী 

কাযী রচফ (ভাদ্রাা-৩) 

৯৫৪৯৩৯৬, ০১৯১৮১৭৪৬১১ 

sas.mad.24@moedu.gov.bd 

23.  

ভাদ্রাা রক্ষা প্ররতষ্ঠাদনয ম্যাদনরজাং 

করভটি/গবরন টাং ফরর্য অরবদমাগ 

াংক্রান্ত কাম টাফরী  

(ক) ব্রক্তয/উমৄক্ত কর্তটদক্ষয রনকর্ 

সথদক প্রাি অরবদমাগ; 

(খ) অরবদমাগ তদদন্তয জন্য সপ্রযণ; 

(গ) অরবদমাগ প্রাথরভক প্রভারণত দর 

রফবাগীয় ভাভরা রুজু; 

অরবদমাদগয ভথ টদন উমৄক্ত 

প্রভাণারদ। 

রফনামূদল্য ১৫ কাম টরদফ (ঢাকা, ভয়ভনরাং, খুরনা ও ফরযার 

রফবাগ) 

জনাফ সভাছা. ানাজ রভথুন মুন্নী 

ররনয়য কাযী রচফ (ভাদ্রাা-৪) 

০১৭১৮-৮৯৩৩৫৫ 

mailto:sastec1@tmed.gov.bd
mailto:sultanaakter18@yahoo.com
mailto:sas.mad.24@moedu.gov.bd
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ক্র.নাং সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধরত 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রারিস্থান 

সফায মূল্য 

এফাং 

রযদাধ 

দ্ধরত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা (নাভ, দরফ, সপান 

নম্বয ও ই-সভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

(ঘ) অরবদমাগ রনষ্পরি।  (যাজাী, যাংপুয, রদরর্ ও চট্রগ্রাভ 

রফবাগ) 

সয়দ আগয আরী 

কাযী রচফ (ভাদ্রাা-৩) 

৯৫৪৯৩৯৬, ০১৯১৮১৭৪৬১১ 

sas.mad.24@moedu.gov.bd 

24.  

স্বতন্ত্র/এফদতদায়ী ভাদ্রাায মাফতীয় 

কাম টাফরী। 

(ক) ব্রক্তয/উমৄক্ত কর্তটদক্ষয রনকর্ 

সথদক প্রাি আদফদন; 

(খ) রনষ্পরিয রদক্ষয প্রদয়াজনীয় কাম টক্রভ 

গ্রণ। 

উমৄক্ত প্রভাণারদ। রফনামূদর ১৫ কাম টরদফ (ঢাকা, ভয়ভনরাং, খুরনা ও ফরযার 

রফবাগ) 

জনাফ সভাছা. ানাজ রভথুন মুন্নী 

ররনয়য কাযী রচফ (ভাদ্রাা-৪) 

০১৭১৮-৮৯৩৩৫৫ 

(যাজাী, যাংপুয, রদরর্ ও চট্রগ্রাভ 

রফবাগ) 

সয়দ আগয আরী 

কাযী রচফ (ভাদ্রাা-৩) 

৯৫৪৯৩৯৬, ০১৯১৮১৭৪৬১১ 

sas.mad.24@moedu.gov.bd 

 
 

mailto:sas.mad.24@moedu.gov.bd
mailto:sas.mad.24@moedu.gov.bd
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২.৩       ণ      

ক্র.নাং সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধরত 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রারিস্থান 

সফায মূল্য 

এফাং রযদাধ 

দ্ধরত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা (নাভ, দরফ, সপান 

নম্বয ও ই-সভইর) 

1.  

    জ  জ                            

          

                           

                     চ        

        

    জ                           

         

                 জ     

 ) জ                

                   

 )                   

                      

 )                     

       

ঘ)            

 

             ০৬     জনাফ কাইজায সভাাম্মদ পাযাফী 

উরচফ(প্রান) 

০১৮১৯-৮২১৪৭৫ 
dsadmin@tmed.gov.bd 

2.  

         ( জ        ছ  

       ) 

            ছ                 

                     জ     

২       ছ                        

    ৪    ছ       জ             

                                 

               জ     

 ) জ                 

                      

                   

 চ                জ    

   জ    

 )     জ           

     

         ৫          জনাফ কাইজায সভাাম্মদ পাযাফী 

উরচফ(প্রান) 

০১৮১৯-৮২১৪৭৫ 
dsadmin@tmed.gov.bd 

3.  

           জ                            

          

 

                 জ     

 

                                 

 

 )              জ  

জ                

                   

 )     জ           

     

 )     জ             

     ছ               

          

        ৯০          জনাফ কাইজায সভাাম্মদ পাযাফী 

উরচফ(প্রান) 

০১৮১৯-৮২১৪৭৫ 
dsadmin@tmed.gov.bd 

4.  
দদান্নরত প্রদান 

 

প্রস্তাফ াওয়ায য যকায রনধ টারযত 

করভটিয বায় উস্থান। 

করভটিয সুারযদয রবরিদত্ব উমৄক্ত 

কর্তটদক্ষয অনুদভাদন। 

ভঞ্জুরয আদদ জাযী। 

(ক) ারনাগাদ ফারল টক সগানীয় 

প্ররতদফদন (           

            ০৫        

     ) 

 )               

রফনামূদল্য 

 

 

৩০  কাম টরদফ 

জনাফ কাইজায সভাাম্মদ পাযাফী 

উরচফ(প্রান) 

০১৮১৯-৮২১৪৭৫ 
dsadmin@tmed.gov.bd 

5.  

                   

           

জ                           

          

                 জ     

 )               

 ) জ                

     

         ০          জনাফ আকতায সাদন খান 

ররনয়য কারয রচফ (দফা) 

০ ৭২৬ ৬২৭৪২ 
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ক্র.নাং সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধরত 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রারিস্থান 

সফায মূল্য 

এফাং রযদাধ 

দ্ধরত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা (নাভ, দরফ, সপান 

নম্বয ও ই-সভইর) 

 )                  

6.  

  জ      

(            ) 

                            

        ,  ৯৫৯             

        (                     

      )                       

জ            

( )         

( )               

(                -২ ৯৫) 

                       

                   

        (   জ    

               ),        : 

                        

         

( )                  , 

                      

     ,                  

                      

(      জ       চ       

    ),        :           

                  

        ( )   -   জ    

   চ       

    : ০৫ 

         

( )    জ    

           

    : ৭ 

         

জনাফ কাইজায সভাাম্মদ পাযাফী 

উরচফ(প্রান) 

০১৮১৯-৮২১৪৭৫ 
dsadmin@tmed.gov.bd 

7.  

  জ      

(ফরোঃফাাংরাদদ) 

                

( )                     ,  ৯৫৯ 

                             

জ            

( )                      জ      

                           

                  

( )         

( )               

(                -২ ৯৫) 

                       

                   

        (   জ    

              ),        : 

                        

         

( )                  , 

                      

     ,                  

                      

(      জ       চ       

    ),        :           

                  

        ( )  -   জ    

   চ       

    : ৫ 

         

( )   জ    

           

    : ৭ 

          

জনাফ কাইজায সভাাম্মদ পাযাফী 

উরচফ(প্রান) 

০১৮১৯-৮২১৪৭৫ 

dsadmin@tmed.gov.bd 

http://ssd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/ssd.portal.gov.bd/files/8bf4edb4_a192_475a_8b97_f61b8999e9f0/Financial_and_Administrative_Power_Officer_2007_MoA.pdf
http://ssd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/ssd.portal.gov.bd/files/8bf4edb4_a192_475a_8b97_f61b8999e9f0/Financial_and_Administrative_Power_Officer_2007_MoA.pdf
http://mopa.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mopa.portal.gov.bd/forms/93b0fa36_708f_4711_89dd_8fff33b2613a/2-%20bangladesh%20form%202395.pdf
http://mopa.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mopa.portal.gov.bd/forms/93b0fa36_708f_4711_89dd_8fff33b2613a/2-%20bangladesh%20form%202395.pdf
http://mopa.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mopa.portal.gov.bd/forms/93b0fa36_708f_4711_89dd_8fff33b2613a/2-%20bangladesh%20form%202395.pdf
http://mopa.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mopa.portal.gov.bd/forms/93b0fa36_708f_4711_89dd_8fff33b2613a/2-%20bangladesh%20form%202395.pdf
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ক্র.নাং সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধরত 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রারিস্থান 

সফায মূল্য 

এফাং রযদাধ 

দ্ধরত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা (নাভ, দরফ, সপান 

নম্বয ও ই-সভইর) 

(ঘ)             

     /                

                       

        

8.  

 চ                                              

        ,  ৯৭৯                  

            জ            

( )         

( )               

(                -২ ৯৫) 

                        

                   

        (   জ    

               ),        : 

                        

         

( )                  , 

                      

     ,                  

                      

(  -   জ       চ       

    ) 

ঘ)                        

          

        ( )   -   জ    

   চ       

    : ৫ 

         

( )    জ    

           

    : ৭ 

         

জনাফ কাইজায সভাাম্মদ পাযাফী 

উরচফ(প্রান) 

০১৮১৯-৮২১৪৭৫ 
dsadmin@tmed.gov.bd 

9.  

                                          

      ,     -           ৯৭         

                      জ      

                              

     জ            

 )           

 )               

 )                     

          (    জ      ) 

                    ৭ 

(   )           

    

জনাফ কাইজায সভাাম্মদ পাযাফী 

উরচফ(প্রান) 

০১৮১৯-৮২১৪৭৫ 

dsadmin@tmed.gov.bd 

10.      /উচ্চ রক্ষা                               জ     

        চ                    

                          চ       

            সক্ষত্রভদত ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী 

কর্তটক অনুদভাদন াদদক্ষ। 

            

২                      

                      

               / 

                 

         ০৭ (   )     জনাফ কাইজায সভাাম্মদ পাযাফী 

উরচফ(প্রান) 

০১৮১৯-৮২১৪৭৫ 
dsadmin@tmed.gov.bd 

11.  
    -       

(           ) 

                    -       

Public Servants 

 )           

 )   ,  ,         

                    ৭ 

(   )           

জনাফ কাইজায সভাাম্মদ পাযাফী 

উরচফ(প্রান) 

http://mopa.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mopa.portal.gov.bd/forms/93b0fa36_708f_4711_89dd_8fff33b2613a/2-%20bangladesh%20form%202395.pdf
http://mopa.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mopa.portal.gov.bd/forms/93b0fa36_708f_4711_89dd_8fff33b2613a/2-%20bangladesh%20form%202395.pdf
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ক্র.নাং সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধরত 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রারিস্থান 

সফায মূল্য 

এফাং রযদাধ 

দ্ধরত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা (নাভ, দরফ, সপান 

নম্বয ও ই-সভইর) 

(retirement) Act, 1974 

                             

জ            

 )            (     ৪   

         চ       জ ) 

ঘ)             (  /২  

                 জ ) 

                        

                , 

        চ ,       

    ০১৮১৯-৮২১৪৭৫ 
dsadmin@tmed.gov.bd 

12.  

                                           

     জ            

 )       

 )   ,  ,         

                    ৭ 

(   )           

    

জনাফ কাইজায সভাাম্মদ পাযাফী 

উরচফ(প্রান) 

০১৮১৯-৮২১৪৭৫ 

dsadmin@tmed.gov.bd 

13.  

                      

          

                            

                ৯৭৯             

        

(                           ) 

            জ            

 )                     

(                -২৬ ৯, 

   জ   /  -   জ   ) 

       :                

                ,      

       

 )                    

       জ                 

       (               

                ) (   

   ,           জ        

        ) 

        ( )   -   জ    

   চ       

    : ৫ 

         

( )    জ    

           

    : ৫ 

         

জনাফ কাইজায সভাাম্মদ পাযাফী 

উরচফ(প্রান) 

০১৮১৯-৮২১৪৭৫ 
dsadmin@tmed.gov.bd 

14.  

উচ্চতয                                         

                                

                             

                     জ        

    

 )         

 )                         

        ( ২        

                       

           ৪  ছ    

          ২ /         

       /   চ            

        ৮/ ২/ ৫  ছ    

     ) 

 )      ৪         

        ( )   -   জ    

   চ       

    :  ০ 

         

( )             

   জ    

           

    :  ০ 

         

জনাফ কাইজায সভাাম্মদ পাযাফী 

উরচফ(প্রান) 

০১৮১৯-৮২১৪৭৫ 

dsadmin@tmed.gov.bd 

http://ssd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/ssd.portal.gov.bd/files/8bf4edb4_a192_475a_8b97_f61b8999e9f0/Financial_and_Administrative_Power_Officer_2007_MoA.pdf
http://ssd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/ssd.portal.gov.bd/files/8bf4edb4_a192_475a_8b97_f61b8999e9f0/Financial_and_Administrative_Power_Officer_2007_MoA.pdf
http://mopa.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mopa.portal.gov.bd/forms/006ff41c_a806_4975_99d1_574d40caca71/Editable_mopa6.pdf
http://mopa.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mopa.portal.gov.bd/forms/006ff41c_a806_4975_99d1_574d40caca71/Editable_mopa6.pdf
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ক্র.নাং সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধরত 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রারিস্থান 

সফায মূল্য 

এফাং রযদাধ 

দ্ধরত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা (নাভ, দরফ, সপান 

নম্বয ও ই-সভইর) 

   চ                    

          

15.  

চ                                          

                উমৄক্ত         

                       জ      

( )         

( )                        

        (              

০   ছ             

              ০২  ছ    

     ) 

        ( )   -   জ    

   চ       

    : ৫ 

         

( )             

   জ    

           

    : ৭ 

         

জনাফ কাইজায সভাাম্মদ পাযাফী 

উরচফ(প্রান) 

০১৮১৯-৮২১৪৭৫ 
dsadmin@tmed.gov.bd 

16.  

                জ  

         জ     

                             

                  

                       

 ৫- ০          

জনাফ কাইজায সভাাম্মদ পাযাফী 

উরচফ(প্রান) 

০১৮১৯-৮২১৪৭৫ 

dsadmin@tmed.gov.bd  

17.  

ররদয়দনয জ            

          

          

                

     জ    

                    

                

২             

   জ                

         (    জ      ) 

         ( )       

            

            

জ  ৭ (   ) রদন; 

জনাফ কাইজায সভাাম্মদ পাযাফী 

উরচফ(প্রান) 

০১৮১৯-৮২১৪৭৫ 
dsadmin@tmed.gov.bd 

18.  

   কতটা                   

                  

                              

   জ     

             

২                   

                    

         

                        

    

         *            

             

জ        -  

     

জনাফ কাইজায সভাাম্মদ পাযাফী 

উরচফ(প্রান) 

০১৮১৯-৮২১৪৭৫ 

dsadmin@tmed.gov.bd 

19.  

                    

                         

                           

                              

                চ  প্রান ও উন্নয়ন 

                     

(ক)          

(খ)                  (    

    )          

(গ) জ        জ        চ  

             

         ০৭ (   )     জনাফ কাইজায সভাাম্মদ পাযাফী 

উরচফ(প্রান) 

০১৮১৯-৮২১৪৭৫ 
dsadmin@tmed.gov.bd 

20.  
        ণ                 

                      

 চ                              চ  

   চ           

             জ        

   জ        

জনাফ কাইজায সভাাম্মদ পাযাফী 

উরচফ(প্রান) 
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ক্র.নাং সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধরত 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রারিস্থান 

সফায মূল্য 

এফাং রযদাধ 

দ্ধরত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা (নাভ, দরফ, সপান 

নম্বয ও ই-সভইর) 

       জ              

           

       ০৫ (  চ) 

কাম টরদফ  

০১৮১৯-৮২১৪৭৫ 
dsadmin@tmed.gov.bd 

21.  

চ                        

         দর            

জ    কাযদন ৮ ০০    ৫ ০০ 

                          

(ক) আদফদন প্রারি 

(খ) জনপ্রান ভন্ত্রণারদয় অগ্রায়ণ 

(গ) অনুদভাদন প্রারি 

(ঘ) ত্রজাযী 

(ক) মৃতুযয সক্ষদত্র র্াক্তায কর্তটক 

প্রদি মৃতুযয সক্ষদত্র মৃতুয নদ 

(খ) অক্ষভতায সক্ষদত্র র্াক্তায 

কর্তটক প্রদি অক্ষভতা নদ 

         ৫০ (    )      

     

জনাফ কাইজায সভাাম্মদ পাযাফী 

উরচফ(প্রান) 

০১৮১৯-৮২১৪৭৫ 
dsadmin@tmed.gov.bd 

22.  

                      

          ©চ               

         

 

             প্রা                

                     জ     

                    

      

                      

প্রা        ০৫ 

(  চ)          

জনাফ কাইজায সভাাম্মদ পাযাফী 

উরচফ(প্রান) 

০১৮১৯-৮২১৪৭৫ 
dsadmin@tmed.gov.bd 

23.  

           চ        চ      

                       

    চ                   

    -                

                    

                           

           

    চ            

    জ       জ    

   চ                   

      চ         জ    

   জ       

         ৭ (   )      

     

জনাফ কাইজায সভাাম্মদ পাযাফী 

উরচফ(প্রান) 

০১৮১৯-৮২১৪৭৫ 

dsadmin@tmed.gov.bd 

24.  

কারযগরয ও ভাদ্রাা রক্ষা রফবাগ, 

            এয          

                           

         

                             

        জ                        

       জ     

               চ        

                          

      

                     

          

          

           

              

জনাফ কাইজায সভাাম্মদ পাযাফী 

উরচফ(প্রান) 

০১৮১৯-৮২১৪৭৫ 

dsadmin@tmed.gov.bd 

25.  

          জ             

           তায       

            চ             

                      

            

                              

   জ     

                       

                    

২    -         জ       

                       

        জ             

                     

               

                    

                    

         ০৬      

৪                        

         ০৭ (   ) 

            

            

 ০ (   ) 

কাম ট     

জনাফ কাইজায সভাাম্মদ পাযাফী 

উরচফ(প্রান) 

০১৮১৯-৮২১৪৭৫ 
dsadmin@tmed.gov.bd 
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ক্র.নাং সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধরত 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রারিস্থান 

সফায মূল্য 

এফাং রযদাধ 

দ্ধরত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা (নাভ, দরফ, সপান 

নম্বয ও ই-সভইর) 

  চ                 

                      

       চ           ০৬ 

         

৫                   

                  

         

26.  

                     

                        

                     

       ণ         

                 ণ     

                      ণ  

( )                         

       

(২)            

( )      জ     

( )                      

(২)                 

                  

( )               

        

(৪)                   

       

                 

            

    -৭          

জনাফ আকতায সাদন খান 

কাযী রচফ (দফা াখা) 

০১৭২৬৩৬২৭৪২ 

 

৩.  আওতাধীন অরধদিয/দিয/াংস্থা কর্তটক প্রদি সফা। 

 ১. কারযগরয রক্ষা অরধদিয 

 ২. ভাদ্রাা রক্ষা অরধদিয 

 ৩. ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা সফার্ ট 

 ৪. ফাাংরাদদ ভাদ্রাা রক্ষা সফার্ ট 

 ৫. জাতীয় করেউর্ায প্ররক্ষণ ও গদফলণা একাদর্রভ (দনকর্ায) 

 ৬. ফাাংরাদদ ভাদ্রাা রক্ষা প্ররক্ষণ ইনরস্ট্টিউর্ (রফএভটিটিআই) 

 

৪. অরবদমাগ ব্ফস্থানা দ্ধরত (GRS): 

সফা প্রারিদত অসুন্তুষ্ট দর দারয়ত্বপ্রাি কভ টকতটায দঙ্গ সমাগাদমাগ করুন। রতরন ভাধান রদদত ব্থ ট দর রনদনাক্ত দ্ধরতদত সমাগাদমাগ কদয আনায ভস্যা অফরত করুন। 

ক্র.নাং কখন সমাগাদমাগ কযদফন কায াদঙ্গ সমাগাদমাগ কযদফন সমাগাদমাদগয ঠিকানা রনষ্পরিয ভয়ীভা 

১ দারয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা 

ভাধান রদদত না াযদর 
অরবদমাগ রনস্পরি কভ টকতটা 

(অরনক) 

GRS সপাকার দয়ন্ট কভ টকতটা 

নাভ ও দরফ:                      

    চ  (প্রান-২ ব্রাঞ্চ) 

৯৫৮২০৫৫ (    ) 

০১৭২০৩৭৪৪১৬ 

রতন ভা 



 

[Ashek] C:\Users\DOEL DESKTOP\Downloads\Citizen Charter Final 31.12.21.doc 22 

 

        ayatulislamrukon@gmail.com 

২ অরবদমাগ রনষ্পরি কভ টকতটা 

রনরদ টষ্ট ভদয় ভাধান 

রদদত না াযদর 
আরর কভ টকতটা 

নাভ ও দরফ: Rbve সভাোঃ ভরনরুজ্জাভান, অরতরযক্ত রচফ (প্রান ও উন্নয়ন) 

সপান: ৯৫৫৬৭৮৯ 

ই-সভইর: addsadmin@tmed.gov.bd,  

ওদয়ফ: www.grs.gov.bd 

এক ভা 

  আরর কভ টকতটা রনরদ টষ্ট 

ভদয় ভাধান রদদত না 

াযদর 

ভরন্ত্ররযলদ রফবাদগয অরবদমাদগয 

অরবদমাগ ব্ফস্থানা সর 

অরবদমাগ গ্রণ সকন্দ্র 

৫নাং সগইর্, ফাাংরাদদ রচফারয়, ঢাকা। 

ওদয়ফ: www.grs.gov.bd 
রতন ভা 

 

৫. আনায কাদছ আভাদদয প্রতযাা 

ক্ররভক নাং প্ররতশ্রুত/কারঙ্খত সফা প্রারিয রদক্ষয কযণীয় 

১.               জ        

২                   জ                    

৩. াক্ষাদতয জন্য রনধ টারযত ভদয়য পূদফ টই উরস্থত থাকা 

৪.                                   জ    চ       

৫. সফা প্রারিয য আনায মূল্যভান ভতাভত প্রদান কযা। 
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