
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

               , স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় 

www.ssd.gov.bd 

 
                        (Citizen`s Charter) 

১. ভবন ও ভভন 

 
ভবন:                      । 

 
ভভন:                                            ,           ,                                          ও                                   ,             ও                      ।  

 
২. প্রভতশ্রূত সফা    

 
২.১ নাগভযক সফা : 

  

   

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধভত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাভিস্থান 
সফামূল্য এফাং ভযদাধ 

দ্ধভত 
সফা প্রদাদনয ভয়ীভা 

দাভয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা 

(দ  , সপান ও    ইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

১ 

দ্বৈত নাগভযকত্ব নদত্র প্রদান ভফদদস্থ ফাাংরাদদ দূতাফা দত, 

যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় এয ভাধ্যদভ এফাং 

যাভয ভন্ত্রণারদয় আদফদন 

দাভিদরয য নাগভযকত্ব 

আইন/ভফভধ/ভযত্র অনুযদণ 

সগাদয়ন্দা াংস্থায প্রভতদফদদনয 

ভবভিদত নদত্র ইস্যু। 

১) ভনধ মাভযত পযদভ আদফদনত্র 

২) উবয় সদদয াদাদট ময ছায়াভরভ (১ নম্বয 

সথদক ৫ াতা ব্যফহৃত াতা) 

৩) াদাট ম াইজ যভঙন ছভফ- ৬ কভ ( ১ কভ 

তুাভয়ত) 

৪) ২০০/-টাকায নন -জুভডভয়ার ষ্ট্ুাদে 

এভপদডভবট 

৫) ভটিদজনী নদদয ছায়াভরভ (প্রদমাজু 

সেদত্র) 

৬) ৫,০০০/- টাকা সেজাভয চারাদন জভায মূরকভ 

( সকাড নম্বয-১-৭৩০১-০০০১-২৬৮১) 

৭) ভফদদদ জন্ম গ্রনকাযীয জন্ম নদদয 

পদটাকভ। 

১) ৫,০০০/- টাকা 

(ফাাংরাদদ ব্যাাংক/দানারী 

ব্যাাংদকয সম সকান ািায় 

নম্বয-১-৭৩০১-০০০১-

২৬৮১ সকাদড সেজাভয 

চারাদনয ভাধ্যদভ জভা) 

৬০ কাম মভদফ 

দফী: ভ: : ভচফ (ফভযাগভন-

৩) 

সপান: ৯৫৭৪৩১৩ 

ইদভর: 

immi3@ssd.gov.bd 
 

 

২ 

দ্বফফাভক সূদত্র ভফদদীদদয ফাাংরাদদী 

নাগভযকত্ব নদত্র প্রদান 

ফাাংরাদদদ অফস্থানযত ভফদদীদদয 

আদফদন  ডাকদমাদগ এফাং যাভয 

ভন্ত্রণরাদয় আদফদন দাভিদরয য 

নাগভযকত্ব আইন/ভফভধ/ভযত্র 

অনুযদণ সগাদয়ন্দা াংস্থায 

প্রভতদফদদনয ভবভিদত নদত্র 

ইস্যু। 

১) নাগভযকত্ব আইন/ভফভধ/ভযত্র অনুমায়ী উযুক্ত 

ব্যভক্তয ভনধ মাভযত পযদভ আদফদনত্র 

২) াদাদট ময ছায়াভরভ (১ নম্বয সথদক কর 

ব্যফহৃত াতা) 

৩) াদাট ম াইজ যভঙন ছভফ- ৬ কভ ( ১ কভ 

তুাভয়ত) 

৪) ২০০/-টাকায নন-জুভডভয়ার ষ্ট্ুাদে 

এভপদডভবট 

৫) ৪,০০০/- টাকা সেজাভয চারাদন জভায মূরকভ 

( সকাড নম্বয-১-৭৩০১-০০০১-২৬৮১) 

৬) ভফফাদয কাভফননাভায পদটাকভ। 

১) ৪,০০০/- টাকা 

(ফাাংরাদদ ব্যাাংক/ সানারী 

ব্যাাংদকয সম সকান ািায় 

নম্বয-১-৭৩০১-০০০১-

২৬৮১ সকাদড সেজাভয 

চারাদনয ভাধ্যদভ জভা) 

৯০ কাম মভদফ 

৩ ফাাংরাদদ স্থায়ী আফাভক অভধকায নদ ফাাংরাদদদ অফস্থানযত ভফদদীদদয 

আদফদন ডাকদমাদগ এফাং যাভয 

ভন্ত্রণরাদয় আদফদন দাভিদরয য 

নাগভযকত্ব আইন/ভফভধ/ভযত্র 

১) নাগভযকত্ব আইন/ভফভধ/ভযত্র (ভয় ভয় 

জাভযকৃত াংদাধণী) অনুমায়ী উযুক্ত ব্যভক্তয 

ভনধ মাভযত পযদভ 

২) াদাদট ময ছায়াভরভ (১ নম্বয সথদক কর 

১) ৭,০০০/- টাকা 

(ফাাংরাদদ ব্যাাংক/দানারী 

ব্যাাংদকয সম সকান ািায় 

নম্বয-১-৭৩০১-০০০১-

৯০ কাম মভদফ 

http://www.ssd.gov.bd/


(ভয় ভয় জাভযকৃত 

াংদাধণী) অনুযদণ সগাদয়ন্দা 

াংস্থা ও ভফভনদয়াগ সফাদড ময 

প্রভতদফদদনয ভবভিদত নদত্র 

ইস্যু। 

ব্যফহৃত াতা) 

৩) াদাট ম াইজ যভঙন ছভফ- ৮ কভ ( ১ কভ 

তুাভয়ত) 

৪) ২০০/-টাকায নন-জুভডভয়ার ষ্ট্ুাদে 

এভপদডভবট 

৫) ৭,০০০/- টাকা সেজাভয চারাদন জভায মূরকভ 

( সকাড নম্বয-১-৭৩০১-০০০১-২৬৮১) 

 

২৬৮১ সকাদড সেজাভয 

চারাদনয ভাধ্যদভ জভা) 

৪ 
ভফভনদয়াগকাযী ভদদফ ফাাংরাদদ 

নাগভযকত্ব নদ 

ফাাংরাদদদ অফস্থানযত ভফদদীদদয 

আদফদন ডাকদমাদগ এফাং যাভয 

ভন্ত্রণরাদয় আদফদন দাভিদরয য 

নাগভযকত্ব আইন/ভফভধ/ভযত্র 

অনুযদণ সগাদয়ন্দা াংস্থা ও 

ভফভনদয়াগ সফাদড ময প্রভতদফদদনয 

ভবভিদত নদত্র ইস্যু। 

১) নাগভযকত্ব আইন/ভফভধ/ভযত্র অনুমায়ী উযুক্ত 

ব্যভক্তয ভনধ মাভযত পযদভ আদফদনত্র 

২) াদাদট ময ছায়াভরভ (১ নম্বয সথদক কর 

ব্যফহৃত াতা) 

৩) াদাট ম াইজ যভঙন ছভফ- ৮ কভ ( ১ কভ 

তুাভয়ত) 

৪) ২০০/-টাকায নন-জুভডভয়ার ষ্ট্ুাদে 

এভপদডভবট 

৫) ৭,০০০/- টাকা সেজাভয চারাদন জভায মূরকভ 

( সকাড নম্বয-১-৭৩০১-০০০১-২৬৮১) 

১) ৭,০০০/- টাকা 

(ফাাংরাদদ ব্যাাংক/দানারী 

ব্যাাংদকয সম সকান ািায় 

নম্বয-১-৭৩০১-০০০১-

২৬৮১ সকাদড সেজাভয 

চারাদনয ভাধ্যদভ জভা) 

৯০ কাম মভদফ 

৫ 
সেদন নাগভযকত্ব প্রাভিয জন্য পুভর 

ভিয়াদযন্স নদত্র 

ডাকদমাদগ/যাভয আদফদন 

াওয়ায য সগাদয়ন্দা াংস্থায 

প্রভতদফদন প্রাভিয য াদদে 

পুভর ভিয়াদযন্স নদত্র 

প্রস্তুতপূফ মক পৃষ্ঠাঙ্কদনয জন্য যযাষ্ট্র 

ভন্ত্রণারদয় সপ্রযণ কযা দয় থাদক। 

১) নাগভযকত্ব আইন/ভফভধ/ভযত্র অনুমায়ী উযুক্ত 

ব্যভক্তয াদা কাগদজ আদফদনত্র 

২) াদাদট ময ছায়াভরভ (১ নম্বয সথদক ৫ াতা 

ব্যফহৃত াতা) 

৩) াদাট ম াইজ যভঙন ছভফ- ৬ কভ ( ১ কভ 

তুাভয়ত) 

৪) ৫০০/- টাকা সেজাভয চারাদন জভায মূরকভ ( 

সকাড নম্বয-১-৭৩০১-০০০১-২৬৮১) 

১) ৫০০/- টাকা (ফাাংরাদদ 

ব্যাাংক/দানারী ব্যাাংদকয 

সম সকান ািায় নম্বয-১-

৭৩০১-০০০১-২৬৮১ সকাদড 

সেজাভয চারাদনয ভাধ্যদভ 

জভা) 

৬০ কাম মভদফ 

৬ 
ভফদদীদদয ফাাংরাদদদ অফস্থানকারীন 

ভদয়য পুভর ভিয়াদযন্স 

 

১) ফাাংরাদদদ থাকাকারীন ভদয় 

আদফদনকাযী যাভয তায 

সকাোভনয ভাধ্যদভ আদফদন কযদত 

দফ। 

২) ভফদদদ থাকাকারীন ভদয় 

ভভন কর্তমক আদফদন কযদত দফ। 

৩) আদফদনত্র তদন্ত প্রভতদফদদনয 

ভনভভি আইভজভ ফযাফয সপ্রযন 

কযা য়। আইভজভ এয দিয কর্তমক 

নদত্র সপ্রযন াদদে 

আদফদনকাযীদক নদত্র প্রদান 

কযা য়। 

১) নাগভযকত্ব আইন/ভফভধ/ভযত্র অনুমায়ী উযুক্ত 

ব্যভক্তয াদা কাগদজ আদফদনত্র 

২) াদাদট ময ছায়াভরভ (১ নম্বয সথদক ৫ াতা 

ব্যফহৃত াতা) 

৩) াদাট ম াইজ যভঙন ছভফ- ৬ কভ ( ১ কভ 

তুাভয়ত) 

৪) ৫০০/- টাকা সেজাভয চারাদন জভায মূরকভ ( 

সকাড নম্বয-১-৭৩০১-০০০১-২৬৮১) 

৫) সকাোনীদত চাকুযীয আনুলভিক কাগজত্র 

(ওয়াকম াযভভট, ভনযািা ছাড়ত্র, সমাগদানত্র) 

াংযুক্ত কযদত দফ। 

১) ৫০০/- টাকা (ফাাংরাদদ 

ব্যাাংক/দানারী ব্যাাংদকয 

সম সকান ািায় নম্বয-১-

৭৩০১-০০০১-২৬৮১ সকাদড 

সেজাভয চারাদনয ভাধ্যদভ 

জভা) 

৬০ কাম মভদফ 

৭ 
ফাাংরাদদ নাগভযকত্ব ভযতুাগ ভফভবন্ন ফাাংরাদদ দূতাফা দত  

যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় এয ভাধ্যদভ এফাং 

যাভয ভন্ত্রণারদয় আদফদন 

দাভিদরয য নাগভযকত্ব 

আইন/ভফভধ/ভযত্র অনুযদণ 

নদত্র ইস্যু। 

১) াংভিষ্ট্ দূতাফাদয স্যাভযত্র 

২) াদা কাগদজ আদফদন 

৩) আদফদনকাযীয ফাাংরাদদী াদাদট ময মূর 

কভ 

৪) ৫,০০০/- টাকায সেজাভয চারাদনয মূরকভ ( 

সকাড নম্বয-১-৭৩০১-০০০১-২৬৮১) 

১) ৫,০০০/- টাকা 

(ফাাংরাদদ ব্যাাংক/দানারী 

ব্যাাংদকয সম সকান ািায় 

নম্বয-১-৭৩০১-০০০১-

২৬৮১ সকাদড সেজাভয 

চারাদনয ভাধ্যদভ জভা) 

৩০ কাম মভদফ 

৮ 
নাগভযকত্ব মাচাই ভন্ত্রণারয়/ভফবাগ/াংভিষ্ট্ (ক) ভন্ত্রণারয়/ভফবাগ/াংস্থা/াংভিষ্ট্ ভফনামূদল্য ১৫ কাম মভদফ  



প্রভতষ্ঠান/ব্যভক্তয অনুদযাধত্র াা্ওয়ায 

য সগাদয়ন্দা াংস্থায ভাধ্যদভ তদন্ত 

কযা য়। তদন্ত প্রভতদফদন প্রাভিয য 

(ই-সভইর/পুাক্স) ইস্যু কযা য়। 

প্রভতষ্ঠান/ব্যভক্তয অনুদযাধত্র (াংভিষ্ট্ ব্যভক্তয পূণ ম 

ঠিকানা) 

 

 

দফী: ভভনয়য কাযী ভচফ(ফভ-

১) 

সপান নম্বয:+৮৮০২৯৫৭৪৫২০ 

পুাক্স:+৮৮০২৯৫৭৪৩২২ 

ই-সভইর: 

immi1@ssd.gov.bd 

৯ 
ভফদদ ভ্রভণ াংক্রান্ত পুভর ভিয়াদযন্স/জন্ম 

নদ অন্যান্য 

নদ/ ভ্রভন াংক্রান্ত কাগজত্র তুায়ন 

ভন্ত্রণারয় কর্তমক েভতাপ্রাি 

কভ মকতমায দাভিরকৃত 

নদ/কাগজত্র তুায়ন কদযন। 

১)ব্যভক্ত কর্তমক দাভিরকৃত নদ/কাগজত্র। 

২)ভপ জভায চারাদনয মূরকভ। 

প্রভত পৃষ্ঠায জন্য ২০০/-

(দুইত) টাকা। সানারী 

ব্যাাংদকয সম সকান ািায় ১-

৭৩০১-০০০১-২৬৮১ নম্বয 

সকাদড চারাদনয ভাধ্যদভ জভা 

প্রদান। 

২ কাম মভদফ 

১০ 
অভববাফদকয তত্ত্বাফধাদন ফাাংরাদদভ 

ভশুদদয ভফদদগভন 

ভন্ত্রণারয়/ভফবাগ/াংভিষ্ট্ 

প্রভতষ্ঠান/ব্যভক্তয অনুদযাধত্র 

াওয়ায য সগাদয়ন্দা াংস্থায 

ভাধ্যদভ তদন্ত কযা য়। তদন্ত 

প্রভতদফদন প্রাভিয য (ই-

সভইর/পুাক্স) ইস্যু কযা য়। 

১।                                    

                 । 

২।                                     

                  । 

৩।                                     

          Affidavit এয কভ। 

৪।           ও        -ভতা/কর্তমদেয াদথ 

Deed of Agreement এয কভ। 

৫।                          । 

৬।                                      

   । 

৭।           ও                          

   ।                            

                    

প্রভত আদফদদনয জন্য 

১০০০/-(এক াজায) টাকা। 

সানারী ব্যাাংদকয সম সকান 

ািায় ১-৭৩০১-০০০১-

২৬৮১ নম্বয সকাদড 

চারাদনয ভাধ্যদভ জভা 

প্রদান। 

১৫ কাম মভদফ 

১১ 
ভনভলদ্ধ/ভনয়ভন্ত্রত 

(Restricted)সদমূদ ভ্রভদণয 

ছাড়ত্র াংভিষ্ট্ ভফলয়াফরী 

ভন্ত্রণারয়/ভফবাগ/াংভিষ্ট্ 

প্রভতষ্ঠান/ব্যভক্তয অনুদযাধত্র 

াওয়ায য সগাদয়ন্দা াংস্থায 

ভাধ্যদভ তদন্ত কযা য়। তদন্ত 

প্রভতদফদন প্রাভিয য (ই-

সভইর/পুাক্স) ইস্যু কযা য়। 

(ক) ভন্ত্রণারয়/ভফবাগ/াংস্থা/াংভিষ্ট্ 

প্রভতষ্ঠান/ব্যভক্তয অনুদযাধত্র (াংভিষ্ট্ ব্যভক্তয পূণ ম 

ঠিকানা) 

ভফনামূদল্য ১৫ কাম মভদফ 

১২ 
অভপভয়ার াদাট ম দত াধাযণ 

াদাট ম এ রূান্তদয অনাভি 

াংভিষ্ট্ ভন্ত্রণারয়/ভফবাগ এয 

অনুদযাধত্র াা্ওয়ায য উযুক্ত 

কর্তমদেয অনুদভাদনক্রদভ ত্র (ই-

সভইর/পুাক্স) ইস্যু কযা য়। 

১)াংভিষ্ট্ ভন্ত্রণারয়/ভফবাগ এয অনুদযাধত্র। 

২) াংভিষ্ট্ সদদয ইভভগ্রান্ট ওয়ায প্রভাণক 

কাগজত্র। 

৩)দ্বফদদভক উচ্চভোয জন্য াংভিষ্ট্ কর্তমদেয 

আভন্ত্রনত্র। 

ভফনামূদল্য ৭ কাম মভদফ 

১৩ 
াদাট ম ভরভ প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন 

াংক্রান্ত 

ভন্ত্রণারয়/ দূতাফা/ াংভিষ্ট্ 

অভধদিদযয 

অনুযাধত্র াওয়ায য উযুক্ত 

কর্তমদেয অনুদভাদনক্রদভ ত্র (ই-

সভইর/পুাক্স) ইস্যু কযা য়। 

ভন্ত্রণারয়/ দূতাফা/ াংভিষ্ট্ অভধদিদযয 

অনুযাধত্র 

ভফনামূদল্য ৩০ কাম মভদফ 

১৪ 
কাযাফন্দী ভফদদী নাগভযকদদয কনস্যুরায 

এুাকদ-এয অনুভভত 

যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়/ াংভিষ্ট্ দূতাফাদয 

অনুযাধত্র াওয়ায য উযুক্ত 

কর্তমদেয অনুদভাদনক্রদভ ত্র (ই-

সভইর/পুাক্স) ইস্যু কযা য়। 

যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়/ াংভিষ্ট্ দূতাফাদয অনুযাধত্র ভফনামূদল্য ৫ কাম মভদফ 

১৫ 
miKvix PvKzix‡Z wb‡qv‡Mi c~‡e© cÖvK- mswkøó gš¿Yvjq †_‡K wbe©vwPZ (ক) ভন্ত্রণারয়/ভফবাগ/াংস্থা/াংভিষ্ট্ ভফনামূদল্য 30 কাম মভদফ  



wb‡qvM Rxeb e„ËvšÍ I PwiÎ hvPvB| cÖv_©x‡`i bv‡gi ZvwjKvmn 

Avbylw½K Z_¨vw` cÖvwßi ci 

‡Mv‡q›`v ms¯’v Øviv Z`šÍ Kiv‡bv 

nq| Z`šÍ cÖwZ‡e`b cÖvwßi ci 

hvPvB evQvBc~e©K AbvcwË †cÖiY 

Kiv nq| 

প্রভতষ্ঠান(াংভিষ্ট্ ব্যভক্তয পূণ ম ঠিকানা)| 

(L) 

‡fwiwd‡Kkb †ivj (wf‡ivj)| 

    :        (wbiv-3) 

সপান নম্বয:+৮৮০২৯৫৭৪৫01, 

পুাক্স:+৮৮০২৯৫৭৪499, 

ইদভইর::security3@ssd.gov.

bd 

১৫ KPI mg~‡ni wbivcËv wbwð‡Zi ¯^v‡_© 

GZ &̀msµvšÍ KPIDC KwgwUi m`m¨ 

wn‡m‡e f~wgKv cvjb| 

mfvcwZi Avnev‡b mfvq 

†hvM`vb, cÖ‡qvRbxq I mywPwšÍZ 

gZvgZ cÖ`vb I mgš̂q mvab| 

cÖ‡hvR¨ bq| ভফনামূদল্য ‡bvwUk †gvZv‡eK                            

       ৯৫৭৬৩৪৩ 

 -       fire1@ssd.gov.bd 

১৬ 
wfmv Ab GivBf¨vj   wfmv bxwZgvjv-2006  

(Website: 

www.mha.gov.bd )  Abyhvqx  

e¨e ’̄vv MÖnYc~e©K cÎ Bmy¨ (B- 

†gBj/d¨v•)   

K) gš¿Yvjq /wefvM /ms ’̄v /mswkøó cÖwZôvb KZ©„K 

mv`v KvM‡R Aby‡ivacÎ 

L) cvm‡cv‡U©i e¨w³MZ Z_¨ I Qwem¤̂wjZ cvZvi 

d‡UvKwc 

M) Av‡qvRK ms¯’vi Avgš¿YcÎ  

 

webvg~‡j¨ K) 07  Kvh©w`em 

  L) 30 Kvh©w`em (cywjk 

cÖwZ‡e`b cÖ‡qvRb 

n‡j) wfmv bxwZgvjv-

2006  

(Website: 

www.mha.gov.bd )   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dc mwPe (ewnivMgb-02), 

+88-02-9574533 

+88-01745706869 

B-†gBjt immi2@ssd.gov.bd 

১৭ 
wfmv G•‡Ub&kb I  †kÖwY cwieZ©b 

 

wfmv bxwZgvjv-2006  

(mha.gov.bd )  Abyhvqx  

e¨e ’̄vv MÖnYc~e©K cÎ Bmy¨ (B- 

†gBj/d¨v•)   

K) gš¿Yvjq /wefvM /ms ’̄v /mswkøó cÖwZôvb KZ©„K 

mycvwikmn Av‡e`b  

L) cvm‡cv‡U©i e¨w³MZ Z_¨ I Qwem¤̂wjZ cvZvi 

d‡UvKwc Ges        me©‡kl cÖvß wfmv I 

AvMgbx wm‡ji cvZvi d‡UvKwc| 

M) wfmv bxwZgvjv-2006 mswkøó wfmv K¨vUvMix 

Abyhvqx Board of 

Investment(BOI),Bangladesh 

Export Processing Zone 

Authority((BEPZA) Non-

Government Affairs Bureau  
Kvh©vbygwZ,gš¿Yvjq/wefvM/ms ’̄vi  m‡½ 

wØcvwÿK Pzw³ 

webvg~‡j¨ K) 07  Kvh©w`em| 

  L) 30 Kvh©w`em|w (cywjk 

cÖwZ‡e`b cÖ‡qvRb 

n‡j)  

 wfmv bxwZgvjv-2006  

(www.mha.gov.bd )   

১৮ 
†bv wfmv wiK ÿBqvW©  

(evsjv‡`k es‡kvfzZ we‡`kx bvMwiK 

evsjv‡`kx bvMwi‡Ki we‡`kx Spouse 

I cwiev‡ii Ab¨vb¨ m`m¨‡`i  Rb¨) 

wfmv bxwZgvjv-2006 Abymi‡b 

(www.ssd.gov.bd) cÎ Bmy¨   

(B-†gBj/d¨v• 

K) Av‡e`bKvixi cvm‡cv‡U©i d‡UvKwc (e¨w³MZ 

Z_¨ I Qwe m¤̂wjZ cvZvi ) 

L) Av‡e`bKvixi Spouse/mšÍvb/cwiev‡ii 

mswkøó m`‡m¨i cvm‡cv‡U©i d‡UvKwc 

(e¨w³MZ Z_¨ I Qwe m¤̂wjZ cvZvi ) 

M) ˆØZ bvMwiK‡Z¡i mb`(hw` _v‡K) 

N) RvZxq cwiPqcÎ/Rb¥ wbeÜb/bvMwiKZ¡ 

mb‡`i mZ¨vwqZ Kwc  

O) wcZv/gvZv /¯̂vgx/ ¿̄x KZ…©K m¤úK© wbYv©qK 

njdbvgv 

P) weev‡ni cÖgvYcÎ 

Q) 50(cÂvk) gvwK©b Wjvi A_ev mgcwigvb A_© 

miKvix  †KvlvMv‡i  Rgvi Pvjv‡bi g~j 

Kwc 

50(cÂvk) gvwK©b Wjvi 

A_ev mgcwigvb A_© 

‡mvbvjx e¨vs‡Ki †h †Kvb 

kvLvq bs-1-7301-0001-

2681 †Kv‡W †UªRvix 

Pvjv‡bi gva¨‡g Rgv 

 

 

30(wÎk) Kvh©w`em   

 

১৯ 
evsjv‡`k I A‡óªwjqv miKv‡ii g‡a¨ 

IqvK© GÛ wfmv Pzw³i AvIZvq IqvK© 

B- †gBj , I‡qemvBU I cÎ 

gvidZ 

¯^ivóª gš¿Yvj‡qi weÁwß cÖKv‡ki ci Av‡e`b 

Ki‡Z n‡e t 

webvg~‡j¨  

mailto:security3@ssd.gov.bd
mailto:security3@ssd.gov.bd
mailto:fire1@ssd.gov.bd


GÛ nwj‡W wfmv Bb A‡óªwjqv 

(evsjv‡`kx AweevwnZ bvMwiK œ̄vZK 

A_ev mggvb  wWMÖx avix  100Rb  cÖv_x© 

cÖwZ eQi A‡óªwjqv‡Z GK eQ‡ii Rb¨ 

KvR Kivi  myweav jvf K‡ib) 

(nvW© Kwc ) K) wba©vwiZ di‡g AbjvBb-G Av‡e`b 

(www.ssd.gov.bd) 

L) weÁwßi kZ© Abyhvqx IELTS Gi †¯‹vi  

M) ˆea evsjv‡`kx cvm‡cvU© 

N) weÁwßi kZ© Abyhvqx wkÿvMZ †hvM¨Zvi mb`| 

২০ 
ভফভবন্ন সফযকাভয াংস্থা/ব্যভক্ত কর্তমক 

কাযাগায ভযদ মদনয অনুভভত প্রদান 

আদফদন/ত্র সমাগাদমাদগয ভাধ্যদভ জাতীয় ভযচয়ত্র , াদাদট ময কভ, ভনদয়াগকাযী 

প্রভতষ্ঠাদনয স্যাভয ও াদাট ম াইদজয ছভফ 

এনএআই ও এভফয ভযদাট ম 

ভফনামূদল্য 

ত্র সমাদগ 

এনএআই ও এভফয 

ভযদাট ম প্রাভি াদদে ০৩ 

ভদন  

 

দভফ: ভভনয়য কাযী ভচফ 

সপান:+৮৮-০২ ৯৫৫০০১৭ 

ইদভইর: jail1@ssd.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



২.২। দািভযক সফামূ: 

ক্রভভক সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধভত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাভিস্থান সফামূল্য এফাং 

ভযদাধ দ্ধভত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাভয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা 

(দভফ, সপান ও    ইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ দ সৃজন ভফদ্যভান ভফভধ/ভফধান অনুযদণ জনপ্রান 

ভন্ত্রণারয় ও অথ মভফবাদগয ম্মভত গ্রণ কযায 

য প্র  ভফত দদয সফতন সের অথ ম ভফবাদগয 

ফা ফায়ন অনুভফবাগ দত মাচাই কযা য়। 

প্রাভনক উন্নয়ন কভভটিয স্যাভযদয 

ভবভিদত প্রদমাজুদেদত্র ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয 

দয় অনুদভাদনক্রদভ যকাভয ভঞ্জুভয আদদ 

জাভয কযা য়। 

ক) জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য ভনধ মাভযত পযদভ 

দিয/অভধদিদযয প্র  ফ 

ি) অনুদভাভদত াাংগঠভনক কাঠাদভায কভ 

গ) আভথ মক াং    
ভফনামূদল্য ০৬ ভা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       

উপসচিব (        -4) 

 

                           

উপসচিব (    -1) 

 

                   

উপসচিব (    -1) 

 

                          

              

উপসচিব (   -1) 

২ দ াংযেণ (সৃজদনয ৪থ ম ফছয দত) ভফদ্যভান ভফভধ/ভফধান অনুযদণ জনপ্রান 

ভন্ত্রণারয় ও অথ মভফবাদগয ম্মভত গ্রণ কযায 

   যকাভয ভঞ্জুভয আদদ জাভয কযা য়। 

ক) দিয/অভধদিদযয প্রস্তাফ 

ি) দ সৃজদনয যকাযী আদদ 

গ) ০৩ ফছয দ াংযেদণয যকাভয আদদ 

ঘ) দ াংযেদণয জন্য জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য ম্মভত 

ঙ) দ াংযেদণয জন্য অথ ম ভফবাদগয ম্মভত 

ভফনামূদল্য ৬০ কাম মভদফ 

৩ দ স্থায়ীকযণ ভফদ্যভান ভফভধ/ভফধান অনুযদণ জনপ্রান 

ভন্ত্রণারয় ও অথ মভফবাদগয ম্মভত গ্রণ কযায 

   যকাভয ভঞ্জুভয আদদ জাভয কযা য়। 

ক) দ স্থায়ীকযদণয জন্য জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য ভনধ মাভযত 

পযদভ দিয/অভধদিদযয প্রস্তাফ 

ি) দ সৃজদনয যকাযী আদদ 

গ) দ সৃ        যফতী কর ফছদযয দ াংযেদণয 

ভঞ্জুভয আদদ 

ভফনামূদল্য ৬০ কাম মভদফ 

৪ চাকভয স্থায়ীকযণ আদফদন াওয়ায য াংভিষ্ট্ ভনদয়াগ 

ভফভধভারা অনুমায়ী উযুক্ত কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী আদদ জাভয কযা 

য়। 

(ক) াদা কাগদজ আদফদনত্র 

(ি)ারনাগাদ ফাভল মক সগানীয় প্রভতদফদন 

(দদান্নভতযদেদত্র ০১ ফছয এফাং যাভয ভনদয়াদগযদেদত্র 

০২ ফছদযয এভআয) 

ভফনামূদল্য 

সগদজদটড 

কভ মকতমাদদয সেদত্র: 

১৫ কাম মভদফ 

৫ জনফর/যঞ্জাভাভদ টিওএন্ডইভুক্তকয  ভফদ্যভান ভফভধ/ভফধান অনুযদণ জনপ্রান 

ভন্ত্রণারয় ও অথ মভফবাদগয ম্মভত গ্রণ কযায 

   যকাভয ভঞ্জুভয আদদ জাভয কযা য়। 

ক) দিয/অভধদিদযয প্রস্তাফ 

ি) জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য ম্মভত 

গ) অথ ম ভফবাদগয ম্মভত 

ঘ) অথ ম ভফবাদগয ফা ফায়ন অনুভফবাগ কর্তমক সফতন সের 

ভনধ মাযণ (জনফদরয সেদত্র) 

ঙ) প্রাভনক উন্নয়ন াংক্রান্ত ভচফ কভভটিয স্যাভয 

 

ভফনামূদল্য ৩০ কাম মভদফ 

৬ ফাভল মক ক্রয় প্রস্তাফ অনুদভাদন দিয/াংস্থায প্রস্তাফ াওয়ায য উযুক্ত 

কর্তমদেয অনুদভাদন গ্রণ কযা য়। 

ক) ভভআয-২০০৮ অনুযদণ ক্রয়কাযী দিয/অভধদিদযয 

প্রস্তাফ 

ি) াংভিষ্ট্ দিয/অভধদিদযয টিওএন্ডই 

গ) ফাদজদট ফযাদেয ভযভাণ 

ভফনামূদল্য ১৫ কাম মভদফ 

৭ ব্যয় ভঞ্জুভয অনুদভাদন দিয/াংস্থায প্রস্তাফ াওয়ায য উযুক্ত 

কর্তমদেয অনুদভাদনক্রদভ যকাভয ভঞ্জুভয 

আদদ জাভয কযা য়। 

ক) দিয/অভধদিদযয প্রস্তাফ 

ি) াংভিষ্ট্ যঞ্জাভাভদ ক্রদয়য প্রাভনক অনুদভাদন 

গ) অনুদভাভদত টিওএন্ডই-এয কভ 

ঘ) ফাদজদট ফযাদেয ভযভাণ 

ঙ) দযত্র মূল্যায়ন কভভটিয স্যাভয (প্রদমাজুদেদত্র) 

চ) ** (তাযকা) ভচভিত িাদতয জন্য অথ ম ভফবাদগয ম্মভত 

ভফনামূদল্য ৩০ কাম মভদফ 

৮ অভজমত ছুটি আদফদন াওয়ায য ভনধ মাভযত ছুটি ভফভধভারা, 

১৯৫৯ অনুমায়ী উযুক্ত কর্তমদেয (আভথ মক ও 

(ক) াদা কাগদজ আদফদনত্র 

(ি) ভনধ মাভযত পযদভ (ফাাংরাদদ পযভ নম্বয-২৩৯৫) প্রধান 
ভফনামূদল্য 

(ক)নন-সগদজদটড 

কভ মচাযীদদয সেদত্র: 

http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2015/05/Financial-and-Administrative-power-of-Officers.pdf
যঃঢ়:/সযধ.মড়া.নফ/ঢ়ি-পড়হঃবহঃ/ঁঢ়ষড়ধফং/২০১৩/১১/%25ঊ০%25অ৬%25৮৫%25ঊ০%25অ৬%25ই০%25ঊ০%25অ৭%25৮উ%25ঊ০%25অ৬%25৯ঈ%25ঊ০%25অ৬%25ইঋ%25ঊ০%25অ৬%25অ৪-%25ঊ০%25অ৬%25৯ই%25ঊ০%25অ৭%25৮১%25ঊ০%25অ৬%25৯ঋ%25ঊ০%25অ৬%25ইঋ%25ঊ০%25অ৬%25ই০-%25ঊ০%25অ৬%25অঅ%25ঊ০%25অ৭%25৮উ%25ঊ০%25অ৬%25ই০%25ঊ০%25অ৬%25অ৪%25ঊ০%25অ৬%25ইঋ%25ঊ০%25অ৬%25অঈ%25ঊ০%25অ৭%25৮৭%25ঊ০%25অ৬%25অ৬%25ঊ০%25অ৬%25অ৮-%25ঊ০%25অ৬%25অই%25ঊ০%25অ৬%25ই০%25ঊ০%25অ৬%25অঊ.ঢ়ফভ


প্রাভনক  ভতা অনুমায়ী) ভনেভি কদয 

যকাযী আদদ জাভয কযা য়। 

ভাফ যেণ কভ মকতমা কর্তমক প্রদি ছুটি প্রাপ্যতায প্রভতদফদন 

(দগদজদটড কভ মকতমাদদয   সত্র), প্রাভিস্থান: ভাফ যেণ 

কভ মকতমায কাম মারয়। 

(গ) ভাফ যেণ কভ মকতমা, স্যযো সফা ভফবাগ কর্তমক প্রদি 

ছুটি প্রাপ্যতায প্রতুয়নত্র (নন সগদজদটড 

কভ মচাযীদদযদেদত্র), 

প্রাভিস্থান: ভাফ যেণ কভ মকতমায কাম মারয়। 

০৫ কাম মভদফ 

(ি)দগদজদটড 

কভ মকতমাদদয সেদত্র: 

৭ কাম মভদফ 

৯ অভজমত ছুটি (ফ   ফাাংরাদদ) আদফদন াওয়ায য 

(ক) ভনধ মাভযত ছুটি ভফভধভারা, ১৯৫৯ অনুমায়ী 

ভনেভি কদয যকাযী আদদ জাভয কযা য়। 

(ি) যকায কর্তমক ভদয় ভদয় জাভযকৃত 

ভফদদ ভ্রভদণয অনুভভত ও        

ভনদদ মনা অনুযণীয়। 

(ক)াদা কাগদজ আদফদনত্র 

(ি)ভনধ মাভযত পযদভ (ফাাংরাদদ পযভ নম্বয-২৩৯৫) প্রধান 

ভাফ যেণ কভ মকতমা কর্তমক প্রদি ছুটি প্রাপ্যতায প্রভতদফদন 

(দগদজদটড কভ মকতমাদদযদেদত্র),  প্রাভিস্থান:  ভাফ 

যেণ কভ মকতমায কাম মারয়। 

(গ) ভাফ যেণ কভ মকতমা, স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় কর্তমক প্রদি ছুটি 

প্রাপ্যতায প্রতুয়নত্র (নন সগদজদটড কভ মচাযীদদযদেদত্র), 

প্রাভিস্থান: ভাফ যেণ কভ মকতমায কাম মারয়। 

(ঘ) ব্যভক্তগত কাযদণ যকায/স্বায়ত্বাভত াংস্থায 

কভ মকতমাদদয ভফদদ ভ্রভদণয আদফদনত্র (প্রাভিস্থান: 

প্রান-১, স্যযো সফা ভফবাগ) 

ভফনামূদল্য 

(ক)নন-সগদজদটড 

কভ মচাযীদদয সেদত্র: 

৫ কাম মভদফ 

(ি)দগদজদটড 

কভ মকতমাদদয সেদত্র: 

৭  কাম মভদ মফ 

১০ ভচি ভফদনাদন ছুটি আদফদন াওয়ায য ভচি ভফদনাদনবাতা 

ভফভধভারা, ১৯৭৯ অনুমায়ী ভনেভি কদয 

যকাযী আদদ জাভয কযা য়। 

(ক) াদা কাগদজ আদফদনত্র 

(ি) ভনধ মাভযত পযদভ (ফাাংরাদদ পযভ নম্বয-২৩৯৫) প্রধান 

ভাফ যেণ কভ মকতমা কর্তমক প্রদি ছুটি প্রাপ্যতায প্রভতদফদন 

(দগদজদটড কভ মকতমাদদযদেদত্র),  প্রাভিস্থান: ভাফ যেণ 

কভ মকতমায কাম মারয়। 

(গ) ভাফ যেণ কভ মকতমা, স্যযো সফা ভফবাগ কর্তমক প্রদি 

ছুটি প্রাপ্যতায  প্রতুয়নত্র (নন-সগদজদটড 

কভ মচাযীদদযদেদত্র) 

ভফনামুদল্য 

(ক) নন-সগদজদটড 

কভ মচাযীদদয সেদত্র: 

৫ কাম মভদফ 

(ি) সগদজদটড 

কভ মকতমাদদয সেদত্র: 

৭ কাম মভদফ  

১১ াধাযণ বভফষ্য তভফর দত অভগ্রভ 

ভঞ্জুভয 

আদফদন াওয়ায য াধাযণ বভফষ্য তভফর 

ভফভধভারা ১৯৭৯ অনুমায়ী উযুক্ত কর্তমদেয 

(আভথ মক ও প্রাভনক  ভতা 

অনুমায়ী)যকাযী আদদ জাভয কযা য়। 

(ক) ভনধ মাভযত পযদভ আদফদন (ফাাংরাদদ পযভ নম্বয-

২৬৩৯, সগদজদটড/নন-সগদজদটড) প্রাভিস্থান: ভাফ যেণ 

কভ মকতমায কাম মারয়, স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় 

(ি) াধাযণ বভফষ্য তভফদর ফ মদল জভাকৃত অদথ ময 

ভাফ ভফফযণী (প্রধান ভাফ যেণ কভ মকতমা কর্তমক প্রদি) 

(মূর কভ, ভঞ্জুভয আদদ জাভযয য সপযতদমাগ্য) 

ভফনামূদল্য 

(ক) নন-সগদজদটড 

কভ মচাযীদদয সেদত্র: 

৫ কাম মভদফ 

(ি) সগদজদটড 

কভ মকতমাদদয সেদত্র: 

৫ কাম মভদফ 

১২ ভদরকন সগ্রড/টাইভদের ভঞ্জুভয প্রস্তাফ াওয়ায য যকায ভনধ মাভযত কভভটিয 

বায় উস্থান কযা য়। কভভটিয স্যাভযদয 

ভবভিদত্ব উযুক্ত কর্তমদেয অনুদভাদনক্রদভ 

ভঞ্জুভয আদদ জাভয কযা য়। 

(ক) াদা কাগদজ আদফদনত্র 

(ি) ারনাগাদ ফাভল মক সগানীয় প্রভতদফদন ( ২য় সেণীয 

কভ মকতমাদদয        ভদরকন সগ্রড ভঞ্জুভযয সেদত্র ৪ ফছদযয 

এভআয এফাং ২য়/৩য় সেণীয কভ মকতমা/কভ মচাযীদদয সেদত্র 

টাইভদের ৮/১২/১৫ ফছদযয এভআয) 

ভফনামূদল্য 

সগদজদটড 

কভ মকতমাদদয সেদত্র: 

১০ কাম মভদফ 

১৩ দদান্নভত প্রদান প্রস্তাফ াওয়ায য যকায ভনধ মাভযত কভভটিয 

বায় উস্থান কযা য়। কভভটিয স্যাভযদয 

ভবভিদত্ব উযুক্ত কর্তমদেয অনুদভাদনক্রদভ 

ভঞ্জুভয আদদ জাভয কযা য়। 

(ক) াদা কাগদজ আদফদনত্র 

(ি) ারনাগাদ ফাভল মক সগানীয় প্রভতদফদন (           

            ০৫             )। 

ভফনামূদল্য 

(ক)    ১ভ সেভণয 

কভ মকতমাদদয সেদত্র 

৩০  কাম মভদফ 

(ি) ভৈতীয় সেণীয 

সগদজদটড 

কভ মকতমাদদয সেদত্র: 

১৫ কাম মভদফ 

১৪ চাকভয স্থায়ীকযণ আদফদন াওয়ায য াংভিষ্ট্ ভনদয়াগ (ক) াদা কাগদজ আদফদনত্র ভফনামূদল্য (ক) নন-সগদজদটড 

http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2015/05/Financial-and-Administrative-power-of-Officers.pdf
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ভফভধভারা অনুমায়ী উযুক্ত কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী আদদ জাভয কযা 

য়। 

(ি)ারনাগাদ ফাভল মক সগানীয় প্রভতদফদন 

(দদান্নভতযদেদত্র ০১ ফছয এফাং যাভয ভনদয়াদগযদেদত্র 

০২ ফছদযয এভআয) 

কভ মচাযীদদয সেদত্র:  

৫ কাম মভদফ 

(ি) ভৈতীয় সেণীয 

সগদজদটড 

কভ মকতমাদদয সেদত্র: 

৭ 

 কাম মভদফ

 

১৫ আফাভক ও দািভযক সটভরদপান 

াংদমাগ ব্যফস্থা 

ভভিত যকাযী সটভরদপান নীভতভারা-২০০৪ 

অনুমায়ী ব্যফস্থা গ্রণ কযা য়। 

ক) ভভিত যকাযী সটভরদপান নীভতভারা-২০০৪ এয 

ভনধ মাভযত ছদক আদফদন। 
ভফনামূদল্য ১৫ কাম মভদফ 

১৬ স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় এফাং আওতাধীন 

দিয/অভধদিদযয 

কভ মকতমা/কভ মচাযীদদয গৃভনভ মাণ ঋণ 

           -                 গৃভনভ মাণ 

ঋণ ভঞ্জুভয আদদ জাভয কযা য়। 

১। াদা কাগদজ আদফদন 

২। সম জভভদত গৃ ভনভ মাণ/দভযাভত কযা দফ স জভভয 

দভরর/ফায়নাত্র 

৩। ১৫০ টাকায নন জুভডভয়ার স্ট্ুাদে অিীকাযনাভা 

৪। মথামথ কর্তমদেয স্যাভয 

ভফনামূদল্য ১৫ কাম মভদফ 

১৭ স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় এফাং আওতাধীন 

দিয/অভধদিদযয 

কভ মকতমা/কভ মচাযীদদয সভাটযমান ক্রয় 

অভগ্রভ 

 

           -                 

সভাটযমান ক্রয় অভগ্রভ ভঞ্জুভয আদদ জাভয 

কযা য়। 

১। াদা কাগদজ আদফদন 

২। আদফদনকাযীয ১৫০ টাকায নন-জুভডভয়ার স্ট্ুাদে 

অিীকাযনাভা। 

৩। সভাটয াইদকর ভফক্রয়কাযীয অিীযনাভা। 

ভফনামূদল্য ১৫ কাম মভদফ 

১৮ স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় এফাং আওতাধীন 

দিয/অভধদিদযয 

কভ মকতমা/কভ মচাযীদদয কভেউটায ক্রয় 

অগ্রীভ 

           -                 

কভেউটায ক্রয় অগ্রীভ ভঞ্জুভয আদদ জাভয 

কযা য়। 

১। াদা কাগদজ আদফদন 

২। আদফদনকাযীয ১৫০ টাকায নন-জুভডভয়ার স্ট্ুাদে 

অিীকাযনাভা। 
ভফনামূদল্য ৩০ কাম মভদফ 

১৯ স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় এফাং আওতাধীন 

দিয/অভধদিদযয সকাটাভূক্ত 

কভ মকতমা/কভ মচাযীদদয অনুকূদর 

যকাভয ফাা ফযাে 

যকাযী ফাা ফযাে নীভতভারা ১৯৮২ 

অনুমায়ী আদফদদনয        ফযােত্র ইস্যু 

কযা য়। 

১। যকাযী ফাা ফযাে নীভতভারা ১৯৮২ অনুমায়ী ভনধ মাভযত 

পযদভ আদফদন। 

২। মূর সফতদনয প্রতুয়ন ত্র 

(প্রাভি স্থানঃ স্ব স্ব দিদযয ভাফ ািা) 

ভফনামূদল্য ৩০ কাম মভদফ 
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    ১৫ কাম মভদফ 
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admin2@ssd.gov.bd 

১৫ স্যযো সফা ভফবাগ 

এফাং আওতাধীন 

দিয/অভধদিদযয 

সকাটাভূক্ত 

কভ মকতমা/কভ মচাযীদদয 

অনুকূদর যকাভয 

ফাা ফযাে 

যকাযী ফাা ফযাে নীভতভারা ১৯৮২ অনুমায়ী 

আদফদদনয        ফযােত্র ইস্যু কযা য়। 

১। যকাযী ফাা ফযাে নীভতভারা ১৯৮২ 

অনুমায়ী ভনধ মাভযত পযদভ আদফদন। 

২। মূর সফতদনয প্রতুয়ন ত্র 

(প্রাভি স্থানঃ স্ব স্ব দিদযয ভাফ ািা) 

 

ভফনামূদল্য ৩০ কাম মভদফ 

http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2015/05/Financial-and-Administrative-power-of-Officers.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%AB-%E0%A6%85%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AE-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%AB-%E0%A6%85%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AE-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
mailto:admin2@ssd.gov.bd


১৬              

কভ মকতমাগদণয ভফদদ 

ভ্রভদনয টিএ/ভডএ 

ভফর অন্যান্য 

১৯৯৫                                 । 

 

 

                             ।              

     

     ৩০ কাম মভদফ 

১৭         

        , 

      ও         

        

১৯৮৬                        ।                                   

      । 

 

 

             ৩০          

১৮           

               

                  

ও         

       

১৯৭২         ও                         

       । 

 

                                  

      । 

            ০৭          

১৯            

     ও       

১৯৮৩                              ।                                   

      । 

 

        ৩০          

২০           

               , 

       

               

            

          । 

১৯৮৬                       । 

 

                             ৩০          

২১           

            

              

    

    /       /                    

               । 

        ০৭          

২২                 

                

                        

   /       /                     

  । 

 

        

০৭           

২৩        ও        

                

     

                              -২০০৪    

               । 

 

                              -২০০৪ 

                     । 

         

    ১৫ কাম মভদফ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২৪ স্যযো সফা ভফবাগ 

এফাং আওতাধীন 

দিয/অভধদিদযয 

সকাটাভূক্ত 

কভ মকতমা/কভ মচাযীদদয 

অনুকূদর যকাভয 

ফাা ফযাে 

যকাযী ফাা ফযাে নীভতভারা ১৯৮২ অনুমায়ী 

আদফদদনয        ফযােত্র ইস্যু কযা য়। 

১। যকাযী ফাা ফযাে নীভতভারা ১৯৮২ 

অনুমায়ী ভনধ মাভযত পযদভ আদফদন। 

২। মূর সফতদনয প্রতুয়ন ত্র 

(প্রাভি স্থানঃ স্ব স্ব দিদযয ভাফ ািা) 

 

ভফনামূদল্য ৩০ কাম মভদফ 

২৫              ১৯৯৫                                 ।                              ।              



কভ মকতমাগদণয ভফদদ 

ভ্রভদনয টিএ/ভডএ 

ভফর অন্যান্য 

 

 

     

     ৩০ কাম মভদফ 

 

 

 

২৬         

        , 

      ও         

        

১৯৮৬                        ।                                   

      । 

 

 

             ৩০          

২৭           

               

                  

ও         

       

১৯৭২         ও                         

       । 

 

                                  

      । 

            ০৭          

২৮            

     ও       

১৯৮৩                              ।                                   

      । 

 

        ৩০          

২৯           

                 

       

               

            

          । 

১৯৮৬                       । 

 

                             ৩০          

৩০           

            

              

    

                                 

               । 

        ০৭          

৩১                 

               

                        

                                 

  । 

 

        

০৭           

 

 

 

 

 
২.৪ আওতাধীন অভধদিয/াংস্থা/অন্যান্য প্রভতষ্ঠান কর্তমক প্রদি সফা: 

 

২ ৪ ১  ভযাগভন ও াদাট ম অভধদিয 

২ ৪ ২ কাযা অভধদিয 

২ ৪ ৩ পায়ায াভব ম ও ভভবর ভডদপন্স অভধদিয 

২ ৪ ৪                      

 

 

 

 

 

http://www.dip.gov.bd/site/page/8aa25b74-97c0-4145-bc96-56e60976cc13/%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-(%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%AA%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F)
http://www.fireservice.gov.bd/site/page/3782bcb5-61ec-4bd2-b2ce-e27d30ed3458/%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0
http://www.dnc.gov.bd/citizen_charter_2016.pdf


২ ৫।                          

 

          /                            

১                       । 

২                                       । 

৩                                           । 

৪               । 

৫                                      । 

৬                            । 

 

৩।                        (GRS): 

সফা প্রাভিদত অন্তুষ্ট্ দর দাভয়ত্বপ্রাি কভ মকতমায দি সমাগাদমাগ করুন। তায কাছ সথদক ভাধান াওয়া না সগদর ভনদনাক্ত দ্ধভতদত সমাগদমাগ কদয আনায ভ্া অফভত করুন। 

 

ক্র/নাং কিন সমাগদমাগ কযদফন কায দি সমাগদমাগ কযদফন সমাগাদমাদগয ঠিকানা ভনষ্পভিয ভয়ীভা 

১। দাভয়ত্বপ্রাি কভ মকতমায ভাধান 

ভদদত না াযদর 

অভবদমাগ ভনষ্পভি কভ মকতমা (অভনক) জনাফ সভাঃ সরার উভেন এনভডভ, যুগ্ম ভচফ (ফভ:) স্যযো সফা ভফবাগ, স্বযাষ্ট্র 

ভন্ত্রণারয়। 

সভাফাইর নাং-০১৭০৯৩০৬৫১ 

ই-সভইর:helal5324@yahoo.com 

ভতন ভা 

২। অভবদমাগ ভনষ্পভি কভ মকতমা ভনভদ মষ্ট্ 

ভদয় ভাধান ভদদত না াযদর 

আভর কভ মকতমা জনাফ ড. যািার চন্দ্র ফভ মন, অভতভযক্ত ভচফ (ভনযা: ও ফভ:) স্যযো সফা ভফবাগ, 

স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়। 

সভাফাইর নাং-০১৫৫২৪৫১৭৪৭ 

সপান নম্বয:+৮৮০২৯৫৭৩৩০৪ 

পুাক্স:+৮৮০২৯৫৭৪৫০৪ 

ই-সভইর:rebarman1959@gmail.com 

এক ভা 

৩। আভর কভ মকতমা ভনভদ মষ্ট্ ভদয় 

ভাধান ভদদত না াযদর 

ভভন্ত্রভযলদ ভফবাদগয অভবদমাগ 

ব্যফস্থানা সর 

অভবদমাগ গ্রণ সকন্দ্র ৫ নাং সগইট, ফাাংরাদদ ভচফারয়, ঢাকা। 

ওদয়ফ:www.grs.gov.bd 

ভতন ভা 

 
 

 

 

 

 


