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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাগ 

রশক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা। 

www.tmed.gov.bd 
 

রসটিদজনস চার্ টার 

১. রভশন রমশন: 

রভশন: সবার জন্য মানসম্মত কাররগরর ও ননরতক রশক্ষা। 

রমশন: কাররগরর, বৃরিমূলক, রবজ্ঞান ও প্রযুরিরভরিক এবাং প্ররশক্ষদণর সমন্বদয় সুরশরক্ষত, েক্ষ ও উন্নত ননরতকতাসম্পন্ন মানব সম্পে সৃরি। 

২. সসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত: 

 

ক্র.নাং সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রারিস্থান সসবার মূল্য এবাং 

পররদশাধ পদ্ধরত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাি কম টকতটা (নাম, পেরব, 

স ান নম্বর ও ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০১. কম টকতটাদের উচ্চরশক্ষার অনুমরত 

প্রোন 

অনুমরতপত্র ইদমইল ও ডাকদ াদগ 

সপ্ররণ। এছাড়া, আদবেনকারীর 

চারিো সমাতাদবক  যাক্স স াদগ 

পত্র সপ্ররণ। 

 থা থ কর্তটপদক্ষর মাধ্যদম আদবেন, 

সকাদস টর রবজ্ঞরি, সপ্রাদেক্টাস ও অ ার 

সলর্ার। 

বিনা মূল্যে ০৩-০৭ কা টরেবস জনাব সমাোঃ আয়াতুল ইসলাম 

উপসরচব 

০১৭২০-৩৭৪৪১৬ 

dstmed17@gmail.com 

০২. কম টকতটাদের সেদশর অভযন্তদর 

উচ্চরশক্ষা গ্রিদণর রনরমি সপ্রষণ 

মঞ্জুর। 

অনুমরতপত্র ইদমইল ও ডাকদ াদগ 

সপ্ররণ। এছাড়া, আদবেনকারীর 

চারিো সমাতাদবক  যাক্স স াদগ 

পত্র সপ্ররণ। 

 থা থ কর্তটপদক্ষর মাধ্যদম আদবেন, 

পূণ টবৃরিসি অ ার সলর্ার। 

বিনা মূল্যে ০৩-০৭ কা টরেবস জনাব সমাোঃ আয়াতুল ইসলাম 

উপসরচব 

০১৭২০-৩৭৪৪১৬ 

dstmed17@gmail.com 

০৩. কাবিগবি ও মাদ্রাসা বিক্ষা বিভাগ 

আওতাভুক্ত দপ্তল্যিি কম টকততাগল্যেি 

বিল্যদবিক প্রবিক্ষল্যেি জন্য 

প্রপ্রষোল্যদি জাবি। 

পত্র প্রদান বিল্যদি প্রবিক্ষে অবিিাখায় প্রপ্রবিত 

পত্র/বনল্যদ তিনা 

বিনা মূল্যে পত্র নবিভুবক্তি 

পি ১৫-৩০ 

কার্ তবদিস 

জনাব সমাোঃ আয়াতুল ইসলাম 

উপসরচব 

০১৭২০-৩৭৪৪১৬ 

dstmed17@gmail.com 

০৪. কাবিগবি ও মাদ্রাসা বিক্ষা বিভাগ 

বনয়ন্ত্রোিীন প্রগল্যজল্যেড অবিসািল্যদি 

সিকাবি কম তচারী (আচিে) 

বিবিমালা, 1979 এি অিীন বিবি-

11 ও 12 অনুর্ায়ী 2,50,000 

োকাি উল্যবত মূেিান স্থািি এিং 

অস্থািি সম্পবি ক্রয়/বিক্রয়/ইমািত 

বনম তাে সংক্রান্ত সিকাবি অনুমবত 

র্িার্ি কর্ততপল্যক্ষি অনুল্যমাদন 

গ্রহেপূি তক পত্র জাবি কিা হয়। 

১। বনি তাবিত িিম (িিম নং-১/২/৩) 

২। ব্যয় বিিিেী এিং ব্যল্যয়ি অল্যি তি 

উৎল্যসি সমি তল্যন উপযুক্ত প্রমাোবদ; 

৩। িাবি/ফ্ল্যাে/জবম/সম্পবিি মুল্যেি 

সমি তল্যন দবলল/িাজউল্যকি প্লদর্র িিাদ্দ 

পত্র / প্রডল্যভলপাি / জাতীয় গৃহায়ন  

কর্ততপল্যক্ষি সাল্যি সম্পাবদত চুবক্তপত্র 

(প্রল্যর্াজয প্রক্ষল্যত্র); 

বিনা মূল্যে স্বয়ংসম্পূে ত 

আল্যিদন প্রাবপ্তি 

পি ১৫ কার্ তবদিস 

জনাব সমাোঃ আয়াতুল ইসলাম 

উপসরচব 

০১৭২০-৩৭৪৪১৬ 

dstmed17@gmail.com 

http://www.tmed.gov.bd/
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ক্র.নাং সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রারিস্থান সসবার মূল্য এবাং 

পররদশাধ পদ্ধরত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাি কম টকতটা (নাম, পেরব, 

স ান নম্বর ও ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৪। িায়নানামা দবলল (প্রল্যর্াজয প্রক্ষল্যত্র); 

৫। অনুল্যমাবদত নকিা (ক্রয়/বনম তাল্যেি 

প্রক্ষল্যত্র); 

৬। উপযুক্ত প্রল্যকৌিলী কর্ততক দাবখলকৃত 

ব্যল্যয়ি এবিল্যমে (ক্রয়/বনম তাল্যেি প্রক্ষল্যত্র); 

৭। গাবিি প্রিবজল্যেিন ও ব্লু বুল্যকি 

সতযাবয়ত িল্যোকবপ (প্রল্যর্াজয প্রক্ষল্যত্র); 

৮। গাবি ক্রল্যয়ি প্রকৃত ব্যয় বিিিেী 

এিং ব্যল্যয়ি অল্যি তি উৎল্যসি সমি তল্যন 

উপযুক্ত প্রমাোবদ (প্রল্যর্াজয প্রক্ষল্যত্র); 

৯। কর্ততপল্যক্ষি বনকে প্রদি প্রািবিক 

আনুমাবনক ব্যয় ও প্রকৃত ব্যল্যয়ি মল্যে 

িতকিা ২০% এি প্রিবি পাি তকয হল্যল এ 

ব্যয় প্রর্ উৎস হল্যত বনি তাহ কিা হল্যয়ল্যে 

তাি বিিিেীসহ ব্যাখ্যা (প্রল্যর্াজয 

প্রক্ষল্যত্র); 

১০। গাবিি মূল্যেি সমি তল্যন 

দবলল/ভাউচাি/ইনভল্যয়জ/বিল্যক্রতা িা 

প্রক্রতাি সাল্যি সম্পাবদত চুবক্তপত্র 

(প্রল্যর্াজয প্রক্ষল্যত্র); 

১১। আয়কি অবিল্যস সি তল্যিষ 

দাবখলকৃত পবিসম্পদ বিিিেীি 

সার্ট তিাইড কবপ দাবখল কিল্যত হল্যি। 

০৫. সিকািী কম তচািী (আচিে) 

বিবিমালা, ২০১৮ এি অন্যান্য 

বিবিমল্যত খন্ডকালীন কাজ, 

কনসালল্যেবি, িই প্রকাি, প্রিতন 

বকংিা প্রেবলবভিল্যন সম্প্রচাি, 

সংিাদপত্র/ সামবয়কীল্যত বনিন্ধ 

প্রকাল্যিি অনুমবত প্রদান। 

র্িার্ি কর্ততপল্যক্ষি অনুল্যমাদন 

গ্রহেপূি তক পত্র জাবি কিা হয়। 

১। র্িার্ি কর্ততপল্যক্ষি মােল্যম সুস্পষ্ট 

তথ্য সম্ববলত আল্যিদন: 

২। খন্ড-কালীন কাল্যজি প্রক্ষল্যত্র আল্যিদল্যন 

উবিবখত প্রবতষ্ঠাল্যনি নাম, কাল্যজি 

প্রময়াদ, সুস্পষ্ট বিিিে, সম্মানীি 

পবিমাে উল্যিখ কিল্যত হল্যি; 

৩। পান্ডুবলবপ িই আকাল্যি প্রকাল্যিি 

আল্যিদল্যনি প্রক্ষল্যত্র পান্ডুবলবপি ০৬ কবপ; 

৪। প্রিতাি বকংিা প্রেবলবভিল্যন সম্প্রচাি 

অিিা সংিাদপত্র/ সামবয়কীল্যত বনিন্ধ 

বিনা মূল্যে ০৭ (সাত) 

কম তবদিস। িই 

প্রকাল্যিি প্রক্ষল্যত্র 

৩০ (বত্রি) 

কা টবদিস 

জনাব সমাোঃ আয়াতুল ইসলাম 

উপসরচব 

০১৭২০-৩৭৪৪১৬ 

dstmed17@gmail.com 
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ক্র.নাং সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রারিস্থান সসবার মূল্য এবাং 

পররদশাধ পদ্ধরত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাি কম টকতটা (নাম, পেরব, 

স ান নম্বর ও ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

প্রকাল্যিি প্রক্ষল্যত্র সম্প্রচাি/ বনিল্যন্ধি ০৬ 

কবপ; এিং 

৫। অন্যান্য প্রক্ষল্যত্র আল্যিদল্যন উবিবখত 

তল্যথ্যি উপযুু্ক্ত প্রমাোবদ। 

০৬. এ রবভাদগর অধীন েির/সাংস্থায় 

কম টরত বিবসএস কযাডাি 

কম তকততাল্যদি বিরুল্যে শৃঙ্খলা ও 

আচিেজবনত অবভল্যর্াগ এিং বিবিি 

অবভল্যর্াগ উপস্থাপন ও আল্যদি 

িাস্তিায়ন। 

ব্যবক্তি/উপযুক্ত কর্ততপল্যক্ষি বনকে 

প্রিল্যক অবভল্যর্াগ পাওয়াি পি 

সবচিালয় বনল্যদ তিমালা, ২০১৪ 

অনুসিল্যে র্িার্ি কর্ততপল্যক্ষি 

অনুল্যমাদন গ্রহেপূি তক 

বনল্যদ তিানুর্ায়ী বনষ্পবি। 

অবভল্যর্াল্যগি সমি তল্যন উপযুক্ত প্রমাোবদ বিনা মূল্যে ১৫ কার্ তবদিস সমািাম্মে কাজী  য়সাল 

রসরনয়র সিকারী সরচব (কাররগরর 

শাখা-১) 

৯৫৮৪৬৬৬, ০১৭৭৭৩৩২২১১ 

sastec1@tmed.gov.bd 

০৭. কম তকতটাপ্রদি প্রস্বচ্ছায় পদতযাল্যগি 

বিষল্যয় কার্ তক্রম গ্রহে। 

র্িার্ি কর্ততপল্যক্ষি অনুল্যমাদন 

গ্রহেপূি তক পত্র জাবি কিা হয়। 

১। পদতযাগ পত্র 

২। সি তল্যিষ কম তস্থল হল্যত কম তকততাি 

বনকে পাওনা সংক্রান্ত তথ্র্ 

৩। কম তকততাি প্রবিক্ষে সংক্রান্ত তথ্য। 

বিনা মূল্যে *আল্যিদন প্রাবপ্তি 

পি তথ্য সংগ্রল্যহি 

জন্য উপস্থাপন-৩ 

বদন। 

জনাব সমাোঃ আয়াতুল ইসলাম 

উপসরচব 

০১৭২০-৩৭৪৪১৬ 

dstmed17@gmail.com 

০৮. কম তকততাবৃল্যেি অবজতত ছুর্ট/ 

িবহিঃিাংলাল্যদি ছুর্ট / প্রসূবত ছুর্ট / 

শ্রাবন্ত বিল্যনাদন ছুর্ট / অসািািে 

ছুর্টি আল্যিদন বনষ্পবি। 

আল্যিদন প্রাবপ্তি পি দাবখলকৃত 

কাগজপল্যত্রি সঠিকতা র্াচাইপূি তক 

ক্ষমতা অনুর্ায়ী সবচি অিিা 

মাননীয় মন্ত্রী কর্ততক অনুল্যমাদন 

সাল্যপল্যক্ষ। 

১। আল্যিদন পত্র 

২। র্িার্ি কর্ততপল্যক্ষি অগ্রায়ন পত্র ও 

সুপাবিি 

৩। ছুর্টি বহসাি (প্রল্যয়াজন অনুসাল্যি) 

বিনা মূল্যে ০৭ (সাত) বদন জনাব সমাোঃ আয়াতুল ইসলাম 

উপসরচব 

০১৭২০-৩৭৪৪১৬ 

dstmed17@gmail.com 

০৯. কম তকততাবৃল্যেি বিক্ষা ছুর্টি আল্যিদন 

বনষ্পবি। 

আল্যিদন প্রাবপ্তি পি দাবখলকৃত 

কাগজপল্যত্রি সঠিকতা র্াচাইপূি তক 

শৃঙ্খলা প্রবতল্যিদন প্রাবপ্ত সাল্যপল্যক্ষ 

ক্ষমতা অনুর্ায়ী সবচি অিিা 

মাননীয় মন্ত্রী /সক্ষত্রমদত মাননীয় 

প্রধানমন্ত্রী কর্তটক অনুদমােন 

সাদপদক্ষ। 

১। আল্যিদন পত্র 

২। র্িার্ি কর্ততপল্যক্ষি অগ্রায়ন পত্র ও 

সুপাবিি বিশ্ববিদ্যালয় কর্ততক প্রদি 

সম্মবতপত্র/ শৃঙ্খলামূলক প্রবতল্যিদন। 

বিনা মূল্যে ০৭ (সাত) বদন জনাব সমাোঃ আয়াতুল ইসলাম 

উপসরচব 

০১৭২০-৩৭৪৪১৬ 

dstmed17@gmail.com 

১০. কম তকততাবৃল্যেি এিং তাঁি পবিিাল্যিি 

সদস্যল্যদি পাসল্যপাে ত গ্রহল্যেি 

অনুমবত / অনাপবি প্রদান। 

শৃঙ্খলা প্রবতল্যিদন প্রাবপ্ত সাল্যপল্যক্ষ 

ক্ষমতা অনুর্ায়ী অবতবিক্ত সবচি 

প্রশাসন ও উন্নয়ন কর্ততক 

অনুল্যমাদন সাল্যপল্যক্ষ। 

১। আল্যিদন পত্র 

২। পূি ততন পাসল্যপাল্যে তি (র্বদ িাল্যক) 

িল্যোকবপ। 

৩। জন্ম বনিন্ধন/জাতীয় পবিচয় পল্যত্রি 

িল্যোকবপ 

বিনা মূল্যে ০৭ (সাত) বদন জনাব সমাোঃ আয়াতুল ইসলাম 

উপসরচব 

০১৭২০-৩৭৪৪১৬ 

dstmed17@gmail.com 

১১. কম তকততাল্যদি প্রপনিন আনুল্যতাবষক ও 

পাবিিাবিক প্রপনিন মঞ্জুবি প্রদান। 

বচঠি/মঞ্জুবিপত্র বনি তাবিত িিল্যম আল্যিদনপত্র, েবি, 

ওয়াবিিান সনদ/মৃত্যযি সনদ 

বিনা মূল্যে স্বয়ংসম্পূে ত প্রস্তাি 

প্রাবপ্তি পি ০৩ 

জনাব সমাোঃ আয়াতুল ইসলাম 

উপসরচব 
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ক্র.নাং সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রারিস্থান সসবার মূল্য এবাং 

পররদশাধ পদ্ধরত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাি কম টকতটা (নাম, পেরব, 

স ান নম্বর ও ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

(বতন) কার্ তবদিস ০১৭২০-৩৭৪৪১৬ 

dstmed17@gmail.com 

১২. কম তকততাল্যদি গৃহ বনম তান/ল্যমােি 

কাি/ল্যমােি সাইল্যকল/ কবম্পউোি 

ক্রয় ঋে প্রদাল্যনি জন্য সিকািী 

মঞ্জুিী আল্যদি প্রদান। 

বচঠি/মঞ্জুবিপত্র চুবক্ত/িায়নাপত্র, োকা খিল্যচি ভাউচাি 

ইতযাবদ। 

বিনা মূল্যে প্রল্যয়াজনীয় সকল 

কাগজপত্র প্রাবপ্ত 

সাল্যপল্যক্ষ ০৫ 

(পাঁচ) কা টরেবস। 

জনাব সমাোঃ আয়াতুল ইসলাম 

উপসরচব 

০১৭২০-৩৭৪৪১৬ 

dstmed17@gmail.com 

১৩. কম তকততাল্যদি সািািে ভবিষ্য 

তহবিল হল্যত কততনল্যর্াগ্য এিং 

অল্যিিৎল্যর্াগ্য ঋে প্রদান এিং 

অিসিপ্রাপ্ত কম তকততাগল্যেি সািািে 

ভবিষ্য তহবিল্যলি চূিান্ত উল্যিালল্যনি 

জন্য মঞ্জুিী আল্যদি জািী । 

বচঠি/মঞ্জুবিপত্র বনি তাবিত িল্যিল্যম আল্যিদন, োকা জমাি 

বিপ ও সংবিষ্ট বসএও এি প্রতযয়ন। 

বিনা মূল্যে প্রল্যয়াজনীয় সকল 

কাগজপত্র প্রাবপ্ত 

সাল্যপল্যক্ষ ০৩ 

(বতন) কার্ ত 

বদিস। 

জনাব সমাোঃ আয়াতুল ইসলাম 

উপসরচব 

০১৭২০-৩৭৪৪১৬ 

dstmed17@gmail.com 

১৪. কম তকততাল্যদি সািািে ভবিষ্য 

তহবিল হল্যত র্ততীয় িাল্যিি 

অবতবিক্ত অবগ্রম ঋে গ্রহল্যেি প্রক্ষল্যত্র 

অি ত বিভাল্যগি সম্মবত সংগ্রহকিে। 

ভবিষ্য তহবিল হল্যত গৃহীত অবগ্রল্যমি 

বকবস্ত কততন সহবজকিে। 

বচঠি/মঞ্জুবিপত্র বনি তাবিত িিল্যম আল্যিদন, োকা জমাল্যনা 

বিপ ও সংবিষ্ট বসএও এি প্রতযয়ন। 

বিনা মূল্যে প্রল্যয়াজনীয় সকল 

কাগজপত্র প্রাবপ্ত 

অি ত বিভাল্যগি 

সম্মবত সাল্যপল্যক্ষ 

০৫ (পাঁচ) কার্ ত 

বদিস। 

জনাব সমাোঃ আয়াতুল ইসলাম 

উপসরচব 

০১৭২০-৩৭৪৪১৬ 

dstmed17@gmail.com 

১৫. প্রিসামবিক প্রিাসল্যন িাজস্বখাতভুক্ত 

পল্যদ চাকবিিত অিস্থায় প্রকান 

সিকাবি কম তকততা/কম তচাবিি 

মৃতযিিে এিং গুরুতি আহত িদল 

স্থায়ী অক্ষমতা জবনত কারদন ৫.০০ 

লক্ষ/২.০০ লক্ষ োকা আবি তক 

অনুদান প্রদান। 

বচঠি/মঞ্জুবিপত্র বনি তাবিত িিল্যম আল্যিদন, ডাক্তািী 

প্রতযয়ন/মৃত্যযি/ অক্ষমতাি সনদপত্র। 

বিনা মূল্যে ৫০ (পঞ্চাি) কার্ ত 

বদিস 

জনাব সমাোঃ আয়াতুল ইসলাম 

উপসরচব 

০১৭২০-৩৭৪৪১৬ 

dstmed17@gmail.com 

১৬. কাবিগবি ও মাদ্রাসা বিক্ষা বিভাগ 

কম তচািীল্যদি 

গৃহবনমা©ন/গৃহল্যমিামত/ল্যমােি 

সাইল্যকল/কবম্পউোি/িাইসাইল্যকল 

অবগ্রম ঋে মঞ্জুবি সংক্রান্ত বিষয়াবদ 

বচঠি/মঞ্জুবিপত্র িায়নানামা, চুবক্তপত্র ও ভাউচাি বিনা মূল্যে স্বয়ংসম্পূে© প্রস্তাি 

প্রাবপ্তি  পি ০৩ 

(বতন) কার্ তবদিস 

জনাব সমাোঃ আয়াতুল ইসলাম 

উপসরচব 

০১৭২০-৩৭৪৪১৬ 

dstmed17@gmail.com 

১৭. কাবিগবি ও মাদ্রাসা বিক্ষা বিভাল্যগি বচঠি/মঞ্জুবিপত্র বনি তাবিত িিল্যম আল্যিদনপ্রত্র এিং োকা বিনা মূল্যে স্বয়ংসম্পূে ত প্রস্তাি জনাব সমাোঃ আয়াতুল ইসলাম 
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ক্র.নাং সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রারিস্থান সসবার মূল্য এবাং 

পররদশাধ পদ্ধরত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাি কম টকতটা (নাম, পেরব, 

স ান নম্বর ও ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

কম©চািীল্যদি সািািে ভবিষ্য তহবিল 

হল্যত অবগ্রম মঞ্জুবি 

জমাি বিপ প্রাবপ্তি  পি ০৩ 

(বতন) কার্ তবদিস 

উপসরচব 

০১৭২০-৩৭৪৪১৬ 

dstmed17@gmail.com 

১৮. কাবিগবি ও মাদ্রাসা বিক্ষা বিভাল্যগি  

কম তচািীল্যদি সািািে ভবিষ্য 

তহবিল্যল জমাকৃত োকা চুিান্ত 

উল্যিালন 

বচঠি/মঞ্জুবিপত্র বনি তাবিত িিল্যম আল্যিদনপ্রত্র এিং োকা 

জমাি বিপ 

বিনা মূল্যে স্বয়ংসম্পূে ত প্রস্তাি 

প্রাবপ্তি  পি ০৩ 

(বতন) কার্ তবদিস 

জনাব সমাোঃ আয়াতুল ইসলাম 

উপসরচব 

০১৭২০-৩৭৪৪১৬ 

dstmed17@gmail.com 

১৯. কাবিগবি ও মাদ্রাসা বিক্ষা বিভাল্যগি 

কম তচািীল্যদি প্রপনিন বনস্পবি 

বচঠি/মঞ্জুবিপত্র বনি তাবিত িিল্যম আল্যিদনপত্র, েবি, 

ওয়াবিিান সনদ/মৃত্যযি সনদ 

বিনা মূল্যে স্বয়ংসম্পূে ত প্রস্তাি 

প্রাবপ্তি  পি ২০ 

(বিি) কার্ তবদিস 

জনাব সমাোঃ আয়াতুল ইসলাম 

উপসরচব 

০১৭২০-৩৭৪৪১৬ 

dstmed17@gmail.com 

২০. কাবিগবি ও মাদ্রাসা বিক্ষা বিভাল্যগি  

কম©চািীল্যদি বপ. আি. এল. মঞ্জুিী 

বচঠি/মঞ্জুবিপত্র এস.এস.বস. সনদ ও ছুর্টি প্রতযয়ন বিনা মূল্যে স্বয়ংসম্পূে ত প্রস্তাি 

প্রাবপ্তি  পি ০৫  

(পাঁচ) কার্ তবদিস 

জনাব সমাোঃ আয়াতুল ইসলাম 

উপসরচব 

০১৭২০-৩৭৪৪১৬ 

dstmed17@gmail.com 

২১. কাবিগবি ও মাদ্রাসা বিক্ষা বিভাগ, 

বিক্ষা মন্ত্রোলল্যয়ি বনল্যয়াবজত 

কম©চািীল্যদি শ্রাবন্তবিল্যনাদন ছুর্ট ও 

অবজতত ছুর্ট সংক্রান্ত 

বচঠি/মঞ্জুবিপত্র আল্যিদন ও ছুর্টি প্রতযয়ন বিনা মূল্যে স্বয়ংসম্পূে ত প্রস্তাি 

প্রাবপ্তি  পি 05 

(পাঁচ) কার্ তবদিস 

জনাব সমাোঃ আয়াতুল ইসলাম 

উপসরচব 

০১৭২০-৩৭৪৪১৬ 

dstmed17@gmail.com 

২২. ‘সমবিত সিকািী প্রেবলল্যিান 

নীবতমালা, ২০০৪’ প্রমাতাল্যিক 

কাবিগবি ও মাদ্রাসা বিক্ষা বিভাগ ও 

তাি অিীন দপ্তি/অবিদপ্তি/ সংস্থাি 

প্রাবিকািপ্রাপ্ত অবিসািল্যদি 

দাপ্তবিক/ আিাবসক প্রেবলল্যিান এিং 

এবডএসএল সংল্যর্াল্যগি 

ব্যবক্তগতকিে ও ব্যবক্তগত 

প্রেবলল্যিান সিকাবিকিে এিং 

আল্যিদল্যনি প্রপ্রবক্ষল্যত বিবচ্ছন্নকিে। 

বচঠি/মঞ্জুবিপত্র বনি তাবিত িিল্যম আল্যিদন, িদবল আল্যদি 

ও মঞ্জুবিপত্র 

বিনা মূল্যে স্বয়ংসম্পুে ত 

আল্যিদন প্রাবপ্তি 

পি ৩-৭ 

কার্ তবদিস 

সমািাম্মে কাজী  য়সাল 

রসরনয়র সিকারী সরচব (কাররগরর 

শাখা-১) 

৯৫৮৪৬৬৬, ০১৭৭৭৩৩২২১১ 

sastec1@tmed.gov.bd 
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ক্র.নাং সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রারিস্থান সসবার মূল্য এবাং 

পররদশাধ পদ্ধরত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাি কম টকতটা (নাম, পেরব, 

স ান নম্বর ও ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

২৩. কর্মকততা/কম তচািীল্যদি পাসল্যপাে ত 

গ্রহল্যেি অনুমবত। 

প্রজ্ঞাপন ই-প্রমইল্যল ও ডাক প্রর্াল্যগ 

প্রাপল্যকি বনকে প্রপ্রিে এিং প্রক্ষত্র 

বিল্যিল্যষ প্রেবলল্যিাল্যন প্রাপকল্যক 

অিবহতকিে 

ক. ই-প্রমইল্যল/ডাক প্রর্াল্যগ 

খ. বিল্যিষ িাহক মািিত 

ক. সাদা কাগল্যজ আল্যিদন। 

খ. ইল্যতাপূল্যি ত পাসল্যপাে ত গ্রহে কল্যি 

িাকল্যল তাঁি োয়াবলবপ। 

বিনা মূল্যে ৭ (সাত) কার্ ত 

বদিস 

জনাব সমাোঃ আয়াতুল ইসলাম 

উপসরচব 

০১৭২০-৩৭৪৪১৬ 

dstmed17@gmail.com 

২৪. কম তকততা/কম তচািীল্যদি বচবকৎসা 

সাহায্য মঞ্জুিী আল্যিদন অগ্রায়ন 

এিং চাকুবিি দিখাস্ত অগ্রায়ন। 

ক. ই-প্রমইল্যল/ডাক প্রর্াল্যগ 

খ. বিল্যিষ িাহক মািিত 

ক. সংবিষ্ট কম তকততাি সাদা 

কাগল্যজ/বনি তাবিত িিল্যম আল্যিদন 

খ. বচবকৎসা সংক্রান্ত প্রল্যয়াজনীয় 

কাগজপত্র। 

গ. চাকুবিি আল্যিদল্যনি সাল্যি কর্ততপক্ষ 

চাবহত প্রল্যয়াজনীয় কাগজপত্রাবদ। 

বিনা মূল্যে ৭ (সাত) কার্ ত 

বদিস 

জনাব সমাোঃ আয়াতুল ইসলাম 

উপসরচব 

০১৭২০-৩৭৪৪১৬ 

dstmed17@gmail.com 

২৫. বিবভন্ন দপ্তি/সংস্থায় বিবভন্ন পল্যদ 

বলল্যয়ল্যনি জন্য প্রাপ্ত আল্যিদন 

বনস্পবিকিে; 

 ১। র্িার্ি কর্ততপক্ষ কর্ততক অগ্রাবয়ত 

আল্যিদনপত্র। 

২। অিাি প্রলোি 

৩। জনপ্রিাসন মন্ত্রোলল্যয়ি পূি তানুমবত 

(প্রল্যর্াজয প্রক্ষল্যত্র) 

বিনা মূল্যে (ক) বলল্যয়ন 

মঞ্জুবিি বিষল্যয় 

বসোন্ত গ্রহল্যেি 

জন্য ৭ (সাত) 

রেন; 

জনাব সমাোঃ আয়াতুল ইসলাম 

উপসরচব 

০১৭২০-৩৭৪৪১৬ 

dstmed17@gmail.com 

২৬. কাবিগবি ও মাদ্রাসা বিক্ষা বিভাল্যগি 

অিীন দপ্তি/পবিদপ্তল্যিি ২য়/৩য়/৪ি ত 

প্রশ্রেীি কম তচািীল্যদি মল্যে কাবিগবি 

ও মাদ্রাসা বিক্ষা বিভাগ বিক্ষা 

মন্ত্রোলল্যয়ি প্রকাো ভূক্ত এ,বি,বস, 

প্রশ্রেীি সিকািী িাসা িিাদ্দকিে। 

বচঠি/মঞ্জুবিপত্র িিাদ্দ নীবতমালা, চাবহদা ও িাসা খাবল 

িাকা সাল্যপল্যক্ষ সভা অনুষ্ঠান 

বিনা মূল্যে সংবিষ্ট বিষল্যয় 

গঠিত কবমর্টি 

পিিতী সভা 

অনুবষ্ঠত হওয়া 

সাল্যপল্যক্ষ বনষ্পবি। 

জনাব সমাোঃ আয়াতুল ইসলাম 

উপসরচব 

০১৭২০-৩৭৪৪১৬ 

dstmed17@gmail.com 

২৭. আদালল্যতি িায় বিল্যিষে কল্যি 

মন্ত্রোলয়ল্যক পিামি ত প্রদান। 

পল্যত্রি মােল্যম জনপ্রিাসন মন্ত্রোলল্যয়ি আইন প্রকাষ বিনা মূল্যে ৩ (বতন) বদল্যনি 

মল্যে 

জনাব এ.দক.এম. শিীদুল্লাহ্ 

উপসরচব (অরডর্ ও আইন) 

৯৫৭৪০৯০, ০১৮১৫-২৪৩৮৬০ 

shahidullahmora@gmail.

com 

২৮. পাবরলক পরীক্ষার সাটি টর দকর্ 

প্রতযয়ন 

রশক্ষা সবাড ট কর্তটক  াচাইকৃত 

সাটি টর দকর্ সতযায়ন 

রশক্ষা সবাড ট এর  াচাইকৃত সাটি টর দকর্ - ৮ ঘন্টা সমািাম্মে শিীদুল্লাহ্ 

রসরনয়র সিকারী সরচব 

০১৭১৬২১৪৫৬৫ 

ও 

নূরজািান সবগম 
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ক্র.নাং সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রারিস্থান সসবার মূল্য এবাং 

পররদশাধ পদ্ধরত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাি কম টকতটা (নাম, পেরব, 

স ান নম্বর ও ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

রসরনয়র সিকারী সরচব 

9575272, 01710923227 

২৯. রশক্ষা সিায়তা অনুোন আদবেন  াচাই বাছাই করার পর 

 থা থ কর্তটপদক্ষর রসদ্ধান্ত 

অনুসাদর সচক প্রোন 

আদবেন (পাসদপার্ ট সাইজ ছরবসি) ও 

প্ররতষ্ঠান প্রধাদনর প্রতযয়ন 

- ১২০ কা টরেবস জনাব এস এম মািাবুবুর রিমান 

যুগ্মসরচব (বাদজর্) 

৯৫৭৫৬৬৭, ০১৭১১৩৬৩৭৫৮ 

Jstmed7@gmail.com 

৩০. মন্ত্রণালয় ও অধীন অরধেির/ 

েির/প্ররতষ্ঠানসমূদির রাজস্ব 

বাদজদর্র অথ ট ছাড়করণ 

সাংরিি সাংস্থার চারিোপত্র প্রারির 

পর কর্তটপদক্ষর অনুদমােন 

সাদপদক্ষ অর স আদেশ 

চারিোপত্র - ০৪ কা টরেবস জনাব এস এম মািাবুবুর রিমান 

যুগ্মসরচব (বাদজর্) 

৯৫৭৫৬৬৭, ০১৭১১৩৬৩৭৫৮ 

jstmed7@gmail.com 

৩১. সবসরকারর মাদ্রাসার পাঠোদনর 

অনুমরত 

আদবেন প্রারির পর সাংরিি 

রশক্ষা সবাড ট কর্তটক প্ররতদবেন ও 

মাদ্রাসা রশক্ষা অরধেিদরর 

সুপাররশ সাদপদক্ষ অর স আদেশ 

আদবেন ও সাংরিি রশক্ষা সবাড ট এর 

প্ররতদবেন 

 ৯০ কা টরেবস 

(নীরতমালা 

অনুসাদর) 

নসয়ে আসগর আলী 

সিকারী সরচব (মাদ্রাসা) 

৯৫৪৯৩৯৬, ০১৯১৮১৭৪৬১১ 

sas.mad.24@moedu.gov.bd 

৩২. সবসরকারর মাদ্রাসার স্বীকৃরত আদবেন প্রারির পদর সাংরিি 

রশক্ষা সবাড ট কর্তটক প্ররতদবেন ও 

মাদ্রাসা রশক্ষা অরধেিদরর 

সুপাররশ সাদপদক্ষ অর স আদেশ 

আদবেন ও সাংরিি রশক্ষা সবাড ট এর 

প্ররতদবেন 

- ৯০ কা ট রেবস 

(নীরতমালা 

অনুসাদর) 

নসয়ে আসগর আলী 

সিকারী সরচব (মাদ্রাসা) 

৯৫৪৯৩৯৬, ০১৯১৮১৭৪৬১১ 

sas.mad.24@moedu.gov.bd 

৩৩. সবসরকারর মাদ্রাসার রবষয় সখালার 

অনুমরত 

আদবেন প্রারির পদর সাংরিি 

রশক্ষা সবাড ট কর্তটক প্ররতদবেন ও 

মাদ্রাসা রশক্ষা অরধেিদরর 

সুপাররশ সাদপদক্ষ অর স আদেশ 

আদবেন ও সাংরিি রশক্ষা সবাড ট এর 

প্ররতদবেন 

- ৯০ কা টরেবস 

(নীরতমালা 

অনুসাদর) 

নসয়ে আসগর আলী 

সিকারী সরচব (মাদ্রাসা) 

৯৫৪৯৩৯৬, ০১৯১৮১৭৪৬১১ 

sas.mad.24@moedu.gov.bd 

৩৪. সবসরকারর মাদ্রাসার অরতররি সেরণ 

শাখা সখালার অনুমরত 

আদবেন প্রারির পদর সাংরিি 

রশক্ষা সবাড ট কর্তটক প্ররতদবেন ও 

মাদ্রাসা রশক্ষা অরধেিদরর 

সুপাররশ সাদপদক্ষ অর স আদেশ 

 

আদবেন ও সাংরিি রশক্ষা সবাড ট এর 

প্ররতদবেন 

- ৯০ কা টরেবস 

(নীরতমালা 

অনুসাদর) 

নসয়ে আসগর আলী 

সিকারী সরচব (মাদ্রাসা) 

৯৫৪৯৩৯৬, ০১৯১৮১৭৪৬১১ 

sas.mad.24@moedu.gov.bd 

৩৫. সবসরকারর সভাদকশনাল ও রবএম 

কদলদজর পাঠোদনর অনুমরত 

আদবেন প্রারির পদর সাংরিি 

রশক্ষা সবাড ট কর্তটক প্ররতদবেন ও 

কাররগরর  রশক্ষা অরধেিদরর 

সুপাররশ সাদপদক্ষ অর স আদেশ 

আদবেন ও সাংরিি রশক্ষা সবাড ট এর 

প্ররতদবেন 

- ৯০ কা টরেবস 

(নীরতমালা 

অনুসাদর) 

জনাব সমাোঃ আবদুর রিমান 

উপসরচব (কাররগরর-২) 

৯৫৭৩৫৫৬, ০১৮১৯-১১৯০৯২ 

ds_tec2@moedu.gov.bd 
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ক্র.নাং সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রারিস্থান সসবার মূল্য এবাং 

পররদশাধ পদ্ধরত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাি কম টকতটা (নাম, পেরব, 

স ান নম্বর ও ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৩৬. সবসরকারর সভাদকশনাল ও রবএম 

কদলদজর স্বীকৃরত 

আদবেন প্রারির পদর সাংরিি 

রশক্ষা সবাড ট কর্তটক প্ররতদবেন ও 

কাররগরর রশক্ষা অরধেিদরর 

সুপাররশ সাদপদক্ষ অর স আদেশ 

আদবেন ও সাংরিি রশক্ষা সবাড ট এর 

প্ররতদবেন 

- ৯০ কা টরেবস 

(নীরতমালা 

অনুসাদর) 

জনাব সমাোঃ আবদুর রিমান 

উপসরচব (কাররগরর-২) 

৯৫৭৩৫৫৬, ০১৮১৯-১১৯০৯২ 

ds_tec2@moedu.gov.bd 

৩৭. সবসরকারর সভাদকশনাল ও রবএম 

কদলদজর রবষয় সখালার অনুমরত 

আদবেন প্রারির পদর সাংরিি 

রশক্ষা সবাড ট কর্তটক প্ররতদবেন ও 

কাররগরর রশক্ষা অরধেিদরর 

সুপাররশ সাদপদক্ষ অর স আদেশ 

আদবেন ও সাংরিি রশক্ষা সবাড ট এর 

প্ররতদবেন 

- ৯০ কা টরেবস 

(নীরতমালা 

অনুসাদর) 

জনাব সমাোঃ আবদুর রিমান 

উপসরচব (কাররগরর-২) 

৯৫৭৩৫৫৬, ০১৮১৯-১১৯০৯২ 

ds_tec2@moedu.gov.bd 

৩৮. সবসরকারর সভাদকশনাল ও রবএম 

কদলদজর  অরতররি সেরণ শাখা 

সখালার অনুমরত 

আদবেন প্রারির পদর সাংরিি 

রশক্ষা সবাড ট কর্তটক প্ররতদবেন ও 

কাররগরর রশক্ষা অরধেিদরর 

সুপাররশ সাদপদক্ষ অর স আদেশ 

আদবেন ও সাংরিি রশক্ষা সবাড ট এর 

প্ররতদবেন 

- ৯০ কা টরেবস 

(নীরতমালা 

অনুসাদর) 

জনাব সমাোঃ আবদুর রিমান 

উপসরচব (কাররগরর-২) 

৯৫৭৩৫৫৬, ০১৮১৯-১১৯০৯২ 

ds_tec2@moedu.gov.bd 

৩৯. সবসরকারর রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদনর 

ম্যাদনরজাং/ রবদশষ গভরন টাং করমটি 

গঠন 

আদবেন প্রারির পদর সাংরিি 

রশক্ষা সবাড ট কর্তটক প্ররতদবেন 

সাদপদক্ষ অর স আদেশ 

আদবেন ও সাংরিি সবাড ট এর প্ররতদবেন - (নীরতমালা 

অনুসাদর) 

জনাব সমাোঃ আবদুর রিমান 

উপসরচব (কাররগরর-২) 

৯৫৭৩৫৫৬, ০১৮১৯-১১৯০৯২ 

ds_tec2@moedu.gov.bd 

৪০. রশক্ষা সবাড টসমূদির বাদজর্ অনুদমােন অর স আদেশ খসড়া বাদজর্ - ১০ কা টরেবস জনাব এস এম মািাবুবুর রিমান 

যুগ্মসরচব (বাদজর্) 

৯৫৭৫৬৬৭, ০১৭১১৩৬৩৭৫৮ 

jstmed7@gmail.com 

৪১. কাররগরর রশক্ষা অরধেিরাধীন ১ম ও 

২য় সেরণর কম টকতটাদের চাকরী 

স্থায়ীকরণ/রনয়রমতকরণ 

১ম সেরণর কম টকতটাদের সক্ষদত্র 

বুরনয়ারে প্ররশক্ষণ, বারষ টক 

সগাপনীয় প্ররতদবেন ও কাররগরর 

রশক্ষা অরধেিদরর সুপাররশ 

সাদপদক্ষ অর স আদেশ 

কাররগরর রশক্ষা অরধেিদরর সুপাররশ - কাররগরর রশক্ষা 

অরধেিদরর 

সুপাররশ প্রারির 

১০ কা টরেবদসর 

মদধ্য 

সমািাম্মে কাজী  য়সাল 

রসরনয়র সিকারী সরচব (কাররগরর 

শাখা-১) 

৯৫৮৪৬৬৬, ০১৭৭৭৩৩২২১১ 

sastec1@tmed.gov.bd 

৪২. কাররগরর রশক্ষা অরধেিরাধীন ১ম ও 

২য় সেরণর কম টকতটাদের সগ্রদডশন 

তারলকা প্রণয়ন ও সাংরক্ষণ 

১ম সেরণর কম টকতটাদের সক্ষদত্র 

বুরনয়ারে প্ররশক্ষণ, বারষ টক 

সগাপনীয় প্ররতদবেন ও কাররগরর 

রশক্ষা অরধেিদরর সুপাররশ 

সাদপদক্ষ অর স আদেশ 

কাররগরর রশক্ষা অরধেিদরর সুপাররশ - কাররগরর রশক্ষা 

অরধেিদরর 

সুপাররশ প্রারির 

৩০ কা টরেবদসর 

মদধ্য 

সমািাম্মে কাজী  য়সাল 

রসরনয়র সিকারী সরচব (কাররগরর 

শাখা-১) 

৯৫৮৪৬৬৬, ০১৭৭৭৩৩২২১১ 

sastec1@tmed.gov.bd 

৪৩. কাররগরর রশক্ষা অরধেিরাধীন ১ম ও 

২য় সেরণর কম টকতটাদের পদোন্নরত 

১ম সেরণর কম টকতটাদের সক্ষদত্র 

বুরনয়ারে প্ররশক্ষণ, বারষ টক 

বারষ টক সগাপনীয় প্ররতদবেন ও কাররগরর 

রশক্ষা অরধেিদরর সুপাররশ 

- কাররগরর রশক্ষা 

অরধেিদরর 

সমািাম্মে কাজী  য়সাল 

রসরনয়র সিকারী সরচব (কাররগরর 
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ক্র.নাং সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রারিস্থান সসবার মূল্য এবাং 

পররদশাধ পদ্ধরত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাি কম টকতটা (নাম, পেরব, 

স ান নম্বর ও ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

সগাপনীয় প্ররতদবেন ও কাররগরর 

রশক্ষা অরধেিদরর সুপাররশ 

সাদপদক্ষ অর স আদেশ 

সুপাররশ প্রারির 

৩০ কা টরেবদসর 

মদধ্য 

শাখা-১) 

৯৫৮৪৬৬৬, ০১৭৭৭৩৩২২১১ 

sastec1@tmed.gov.bd 

৪৪. কাররগরর রশক্ষা অরধেিরাধীন ১ম ও 

২য় সেরণর কম টকতটাদের চাকুররর 

ধারাবারিকতা ও সবতন সমতাকরণ 

সাংক্রান্ত কা টাবলী 

১ম সেরণর কম টকতটাদের সক্ষদত্র 

বুরনয়ারে প্ররশক্ষণ, বারষ টক 

সগাপনীয় প্ররতদবেন ও কাররগরর 

রশক্ষা অরধেিদরর সুপাররশ 

সাদপদক্ষ অর স আদেশ 

বারষ টক সগাপনীয় প্ররতদবেন ও কাররগরর 

রশক্ষা অরধেিদরর সুপাররশ 

- কাররগরর রশক্ষা 

অরধেিদরর 

সুপাররশ প্রারির 

১৫ কা টরেবদসর 

মদধ্য 

সমািাম্মে কাজী  য়সাল 

রসরনয়র সিকারী সরচব (কাররগরর 

শাখা-১) 

৯৫৮৪৬৬৬, ০১৭৭৭৩৩২২১১ 

sastec1@tmed.gov.bd 

৪৫. কাররগরর রশক্ষা অরধেিরাধীন ১ম ও 

২য় সেরণর কম টকতটাদের সকল 

প্রকার ছুটি মঞ্জুর 

আদবেন, ছুটির প্রাপ্যতা প্রতযয়ন, 

কাররগরর রশক্ষা অরধেিদরর 

সুপাররশ সাদপদক্ষ অর স আদেশ 

আদবেন ও ছুটি প্রাপ্যতা প্রতযয়ন 

কাররগরর রশক্ষা অরধেিদরর সুপাররশ 

- কাররগরর রশক্ষা 

অরধেিদরর 

সুপাররশ প্রারির 

০৭ কা টরেবদসর 

মদধ্য (প্রশাসরনক 

ও আরথ টক ক্ষমতা 

অনু ায়ী) 

সমািাম্মে কাজী  য়সাল 

রসরনয়র সিকারী সরচব (কাররগরর 

শাখা-১) 

৯৫৮৪৬৬৬, ০১৭৭৭৩৩২২১১ 

sastec1@tmed.gov.bd 

৪৬. কাররগরর রশক্ষা অরধেিরাধীন ১ম ও 

২য় সেরণর কম টকাতটাদের সপ্রষণ 

মঞ্জুর 

আদবেন 

কাররগরর রশক্ষা অরধেিদরর 

সুপাররশ সাদপদক্ষ অর স আদেশ 

আদবেন ও কাররগরর রশক্ষা অরধেিদরর 

সুপাররশ 

- কাররগরর রশক্ষা 

অরধেিদরর 

সুপাররশ প্রারির 

০৭ কা টরেবদসর 

মদধ্য 

সমািাম্মে কাজী  য়সাল 

রসরনয়র সিকারী সরচব (কাররগরর 

শাখা-১) 

৯৫৮৪৬৬৬, ০১৭৭৭৩৩২২১১ 

sastec1@tmed.gov.bd 

৪৭. কাররগরর রশক্ষা অরধেিরাধীন ১ম ও 

২য় সেরণর কম টকতটাদের রলদয়ন মঞ্জুর 

আদবেন 

কাররগরর রশক্ষা অরধেিদরর 

সুপাররশ সাদপদক্ষ অর স আদেশ 

আদবেন ও কাররগরর রশক্ষা অরধেিদরর 

সুপাররশ 

- কাররগরর রশক্ষা 

অরধেিদরর 

সুপাররশ প্রারির 

০৭ কা টরেবদসর 

মদধ্য 

সমািাম্মে কাজী  য়সাল 

রসরনয়র সিকারী সরচব (কাররগরর 

শাখা-১) 

৯৫৮৪৬৬৬, ০১৭৭৭৩৩২২১১ 

sastec1@tmed.gov.bd 

৪৮. কাররগরর রশক্ষা অরধেিরাধীন ১ম ও 

২য় সেরণর কম টকতটাদের অবসর/ 

সস্বচ্ছা অবসর 

আদবেন  

কাররগরর রশক্ষা অরধেিদরর 

সুপাররশ সাদপদক্ষ অর স আদেশ 

আদবেন ও কাররগরর রশক্ষা অরধেিদরর 

সুপাররশ 

- কাররগরর রশক্ষা 

অরধেিদরর 

সুপাররশ প্রারির 

১০ কা টরেবদসর 

সমািাম্মে কাজী  য়সাল 

রসরনয়র সিকারী সরচব (কাররগরর 

শাখা-১) 

৯৫৮৪৬৬৬, ০১৭৭৭৩৩২২১১ 
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ক্র.নাং সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রারিস্থান সসবার মূল্য এবাং 

পররদশাধ পদ্ধরত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাি কম টকতটা (নাম, পেরব, 

স ান নম্বর ও ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

মদধ্য sastec1@tmed.gov.bd 

৪৯. কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাদগর 

কম টকতটা/কম টচারীদের সাধারণ ভরবষ্য 

তিরবল 

আদবেন ও উদ্ধটতন কর্তটপদক্ষর 

সুপাররশ সাদপদক্ষ অর স আদেশ 

আদবেন ও 

রিসাব শাখার সম্মরত 

- ০৭ কা টরেবস সমািাম্মে কাজী  য়সাল 

রসরনয়র সিকারী সরচব (কাররগরর 

শাখা-১) 

৯৫৮৪৬৬৬, ০১৭৭৭৩৩২২১১ 

sastec1@tmed.gov.bd 

৫০. কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাদগর 

কম টকতটা/কম টচারীদের ছুটি সাংক্রান্ত 

আদবেন, ছুটি প্রাপ্যতা প্রতযয়ন,  

উদ্ধটতন কর্তটপদক্ষর সুপাররশ 

সাদপদক্ষ অর স আদেশ 

আদবেন ও 

ছুটি প্রাপ্যতা 

- ১০ কা টরেবস সমািাম্মে কাজী  য়সাল 

রসরনয়র সিকারী সরচব (কাররগরর 

শাখা-১) 

৯৫৮৪৬৬৬, ০১৭৭৭৩৩২২১১ 

sastec1@tmed.gov.b

d 

 

1. অরভদ াগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধরত (GRS): 

সসবা প্রারিদত অসুন্তুি িদল োরয়ত্বপ্রাি কম টকতটার সদে স াগাদ াগ করুন। রতরন সমাধান রেদত ব্যথ ট িদল রনদনাি পদ্ধরতদত স াগাদ াগ কদর আপনার সমস্যা অবরিত করুন। 

ক্র.নাং কখন স াগাদ াগ করদবন কার সাদে স াগাদ াগ করদবন স াগাদ াদগর ঠিকানা রনষ্পরির সময়সীমা 

১ োরয়ত্বপ্রাি কম টকতটা 

সমাধান রেদত ব্যথ ট িদল 
অরভদ াগ রনেরি কম টকতটা 

(অরনক) 

GRS স াকাল পদয়ন্ট কম টকতটা 

নাম ও পেরব:  জনাব এস. এম. মািাবুবুর রিমান, যুগ্মসরচব (প্রশাসন ও অথ ট) 

স ান: ৯৫৭৫৬৬৭ 

ই-সমইল: jstmed7@gmail.com 

ওদয়ব: www.grs.gov.bd 

রতন মাস 

২ অরভদ াগ রনেরি কম টকতটা 

রনরে টি সমদয় সমাধান 

রেদত ব্যথ ট িদল 

 

আরপল কম টকতটা 

নাম ও পেরব: Rbve G.†K.Gg. RvwKi †nv‡mb f‚Tv, অরতররি সরচব (প্রশাসন ও উন্নয়ন) 

স ান: ৯৫৫৬৭৮৯ 

ই-সমইল: 

ওদয়ব: www.grs.gov.bd 

এক মাস 

 আরপল কম টকতটা রনরে টি 

সমদয় সমাধান রেদত ব্যথ ট 

িদল 

মরন্ত্রপররষে রবভাদগর অরভদ াদগর 

অরভদ াগ ব্যবস্থাপনা সসল 

অরভদ াগ গ্রিণ সকন্দ্র 

৫নাং সগইর্, বাাংলাদেশ সরচবালয়, ঢাকা। 

ওদয়ব: www.grs.gov.bd 
রতন মাস 
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2. আপনার কাদছ আমাদের প্রতযাশা 

ক্ররমক নাং প্ররতশ্রুত/কারিত সসবা প্রারির লদক্ষয করণীয় 

১. রনধ টাররত  রদম সম্পূণ টভাদব পূরণকৃত আদবেন জমা প্রোন 

২. সঠিক মাধ্যদম প্রদয়াজনীয় র স পররদশাধ করা 

৩. সাক্ষাদতর জন্য রনধ টাররত সমদয়র পূদব টই উপরস্থত থাকা 

 


