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                 (Citizen`s Charter) 

১. ভবন  ভভন 

 
ভবন: একটি ভনভিত, ভনযাদ, সু   ত আফাদমাগ্য ভযদফ । 

 
ভভন: অবয যীণ আইন শৃঙ্খরা উন্নয়দনয ভাধ্যদভ দদদয কর নাগভযদকয জন্য ভনযাদ  উন্নত জীফন ভনভিতকযণ। 

 
২. প্রভতশ্রূত দফা    

 
২.১ নাগভযক দফা : 

  

   

দফায নাভ দফা প্রদান দ্ধভত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাভিস্থান 
দফামূল্য এফাং ভযদাধ 

দ্ধভত 
দফা প্রদাদনয ভয়ীভা 

দাভয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা 

(নাভ, দ  , দপান 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 

দগাদয়ন্দা াংস্থায প্রভতদফদদনয 

ভবভিদত নদত্র ইসুয। 

১) ভনধ মাভযত পযদভ আদফদনত্র 

২) উবয় দদদয াদাদট ময ছায়াভরভ (১ নম্বয 

দথদক ৫ াতা ব্যফহৃত াতা) 

৩) াদাট ম াইজ যভঙন ছভফ- ৬ কভ ( ১ কভ 

তযাভয়ত) 

৪) ২০০/-টাকায নন -জুভডভয়ার ষ্ট্যাদে 

এভপদডভবট 

৫) ভটিদজনী নদদয ছায়াভরভ (প্রদমাজয 

দেদত্র) 

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

( দকাড নম্বয-১-২২০১-০০০১-২৬৮১) 

৭) ভফদদদ জন্ম গ্রনকাযীয জন্ম নদদয 

পদটাকভ। 

১) ৫,০০০/- টাকা 

(ফাাংরাদদ ব্যাাংক/দানারী 

ব্যাাংদকয দম দকান ািায় 

নম্বয-১-২২০১-০০০১-২৬৮১ 

দকাদড দেজাভয চারাদনয 

ভাধ্যদভ জভা) 

৬০ কাম মভদফ 

 

নাভ: ভভনযা ক 

দফী: ভ: : ভচফ (ফভযাগভন-

৩) 

দপান: 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 দগাদয়ন্দা াংস্থায 

প্রভতদফদদনয ভবভিদত নদত্র 

ইসুয। 

১) নাগভযকত্ব আইন/ভফভধ/ভযত্র অনুমায়ী উযুক্ত 

ব্যভক্তয ভনধ মাভযত পযদভ আদফদনত্র 

২) াদাদট ময ছায়াভরভ (১ নম্বয দথদক কর 

ব্যফহৃত াতা) 

৩) াদাট ম াইজ যভঙন ছভফ- ৬ কভ ( ১ কভ 

তযাভয়ত) 

৪) ২০০/-টাকায নন-জুভডভয়ার ষ্ট্যাদে 

এভপদডভবট 

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

( দকাড নম্বয-১-২২০১-০০০১-২৬৮১) 

৬) ভফফাদয কাভফননাভায পদটাকভ। 

১) ৪,০০০/- টাকা 

(ফাাংরাদদ ব্যাাংক/ দানারী 

ব্যাাংদকয দম দকান ািায় 

নম্বয-১-২২০১-০০০১-২৬৮১ 

দকাদড দেজাভয চারাদনয 

ভাধ্যদভ জভা) 

৯০ কাম মভদফ 

৩ ফাাংরাদদ স্থায়ী আফাভক অভধকায নদ ফাাংরাদদদ অফস্থানযত ভফদদীদদয 

আদফদন ডাকদমাদগ এফাং যাভয 

ভন্ত্রণরাদয় আদফদন দাভিদরয য 

১) নাগভযকত্ব আইন/ভফভধ/ভযত্র (ভয় ভয় 

জাভযকৃত াংদাধণী) অনুমায়ী উযুক্ত ব্যভক্তয 

ভনধ মাভযত পযদভ 

১) ৭,০০০/- টাকা 

(ফাাংরাদদ ব্যাাংক/দানারী 

ব্যাাংদকয দম দকান ািায় 

৯০ কাম মভদফ 

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


নাগভযকত্ব আইন/ভফভধ/ভযত্র 

(ভয় ভয় জাভযকৃত 

াংদাধণী) অনুযদণ দগাদয়ন্দা 

াংস্থা  ভফভনদয়াগ দফাদড ময 

প্রভতদফদদনয ভবভিদত নদত্র 

ইসুয। 

২) াদাদট ময ছায়াভরভ (১ নম্বয দথদক কর 

ব্যফহৃত াতা) 

৩) াদাট ম াইজ যভঙন ছভফ- ৮ কভ ( ১ কভ 

তযাভয়ত) 

৪) ২০০/-টাকায নন-জুভডভয়ার ষ্ট্যাদে 

এভপদডভবট 

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

( দকাড নম্বয-১-২২০১-০০০১-২৬৮১) 

 

নম্বয-১-২২০১-০০০১-২৬৮১ 

দকাদড দেজাভয 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 দগাদয়ন্দা াংস্থা  

ভফভনদয়াগ দফাদড ময প্রভতদফদদনয 

ভবভিদত নদত্র ইসুয। 

১) নাগভযকত্ব আইন/ভফভধ/ভযত্র অনুমায়ী উযুক্ত 

ব্যভক্তয ভনধ মাভযত পযদভ আদফদনত্র 

২) াদাদট ময ছায়াভরভ (১ নম্বয দথদক কর 

ব্যফহৃত াতা) 

৩) াদাট ম াইজ যভঙন ছভফ- ৮ কভ ( ১ কভ 

তযাভয়ত) 

৪) ২০০/-টাকায নন-জুভডভয়ার ষ্ট্যাদে 

এভপদডভবট 

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

( দকাড নম্বয-১-২২০১-০০০১-২৬৮১) 

১) ৭,০০০/- টাকা 

(ফাাংরাদদ ব্যাাংক/দানারী 

ব্যাাংদকয দম দকান ািায় 

নম্বয-১-২২০১-০০০১-২৬৮১ 

দকাদড দেজাভয চারাদনয 

ভাধ্যদভ জভা) 

৯০ কাম মভদফ 

৫ 
দেদন নাগভযকত্ব প্রাভিয জন্য পুভর 

ভিয়াদযন্স নদত্র 

ডাকদমাদগ/যাভয আদফদন 

ায়ায য দগাদয়ন্দা াংস্থায 

প্রভতদফদন প্রাভিয য াদদে 

পুভর ভিয়াদযন্স নদত্র 

প্রস্তুতপূফ মক পৃষ্ঠাঙ্কদনয জন্য যযাষ্ট্র 

ভন্ত্রণারদয় দপ্রযণ কযা দয় থাদক। 

১) নাগভযকত্ব আইন/ভফভধ/ভযত্র অনুমায়ী উযুক্ত 

ব্যভক্তয াদা কাগদজ আদফদনত্র 

২) াদাদট ময ছায়াভরভ (১ নম্বয দথদক ৫ াতা 

ব্যফহৃত াতা) 

৩) াদাট ম াইজ যভঙন ছভফ- ৬ কভ ( ১ কভ 

তযাভয়ত) 

৪) ৫০০/- টাকা দেজাভয চারাদন জভায মূরকভ ( 

দকাড নম্বয-১-২২০১-০০০১-২৬৮১) 

১) ৫০০/- টাকা (ফাাংরাদদ 

ব্যাাংক/দানারী ব্যাাংদকয 

দম দকান ািায় নম্বয-১-

২২০১-০০০১-২৬৮১ দকাদড 

দেজাভয চারাদনয ভাধ্যদভ 

জভা) 

৬০ কাম মভদফ 

৬ 
ভফদদীদদয ফাাংরাদদদ অফস্থানকারীন 

ভদয়য পুভর ভিয়াদযন্স 

 

১) ফাাংরাদদদ থাকাকারীন ভদয় 

আদফদনকাযী যাভয তায 

দকাোভনয ভাধ্যদভ আদফদন কযদত 

দফ। 

২) ভফদদদ থাকাকারীন ভদয় 

ভভন কর্তমক আদফদন কযদত দফ। 

৩) আদফদনত্র তদন্ত প্রভতদফদদনয 

ভনভভি আইভজভ ফযাফয দপ্রযন 

কযা য়। আইভজভ এয দিয কর্তমক 

নদত্র দপ্রযন াদদে 

আদফদনকাযীদক নদত্র প্রদান 

কযা য়। 

১) নাগভযকত্ব আইন/ভফভধ/ভযত্র অনুমায়ী উযুক্ত 

ব্যভক্তয াদা কাগদজ আদফদনত্র 

২) াদাদট ময ছায়াভরভ (১ নম্বয দথদক ৫ াতা 

ব্যফহৃত াতা) 

৩) াদাট ম াইজ যভঙন ছভফ- ৬ কভ ( ১ কভ 

তযাভয়ত) 

৪) ৫০০/- টাকা দেজাভয চারাদন জভায মূরকভ ( 

দকাড নম্বয-১-২২০১-০০০১-২৬৮১) 

৫) দকাোনীদত চাকুযীয আনুলভঙ্গক কাগজত্র 

(য়াকম াযভভট, ভনযািা ছাড়ত্র, দমাগদানত্র) 

াংযুক্ত কযদত দফ। 

১) ৫০০/- টাকা (ফাাংরাদদ 

ব্যাাংক/দানারী ব্যাাংদকয 

দম দকান ািায় নম্বয-১-

২২০১-০০০১-২৬৮১ দকাদড 

দেজাভয চারাদনয ভাধ্যদভ 

জভা) 

৬০ কাম মভদফ 

৭ 
ফাাংরাদদ নাগভযকত্ব ভযতযাগ ভফভবন্ন ফাাংরাদদ দূতাফা দত  

যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় এয ভাধ্যদভ এফাং 

যাভয ভন্ত্রণারদয় আদফদন 

দাভিদরয য নাগভযকত্ব 

আইন/ভফভধ/ভযত্র অনুযদণ 

নদত্র ইসুয। 

১) াংভিষ্ট্ দূতাফাদয সুাভযত্র 

২) াদা কাগদজ আদফদন 

৩) আদফদনকাযীয ফাাংরাদদী াদাদট ময মূর 

কভ 

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

দকাড নম্বয-১-২২০১-০০০১-২৬৮১) 

১) ৫,০০০/- টাকা 

(ফাাংরাদদ ব্যাাংক/দানারী 

ব্যাাংদকয দম দকান ািায় 

নম্বয-১-২২০১-০০০১-২৬৮১ 

দকাদড দেজাভয চারাদনয 

ভাধ্যদভ জভা) 

৩০ কাম মভদফ 



৮ 
নাগভযকত্ব মাচাই ভন্ত্রণারয়/ভফবাগ/াংভিষ্ট্ 

প্রভতষ্ঠান/ব্যভক্তয অনুদযাধত্র াা্য়ায 

য দগাদয়ন্দা াংস্থায ভাধ্যদভ তদন্ত 

কযা য়। তদন্ত প্রভতদফদন প্রাভিয য 

(ই-দভইর/পযাক্স) ইসুয কযা য়। 

(ক) ভন্ত্রণারয়/ভফবাগ/াংস্থা/াংভিষ্ট্ 

প্রভতষ্ঠান/ব্যভক্তয অনুদযাধত্র (াংভিষ্ট্ ব্যভক্তয পূণ ম 

ঠিকানা) 

ভফনামূদল্য ১৫ কাম মভদফ 

 

 

 

 

নাভ: মুাম্মদ আফদুয যউপ ভভয়া 

দফী: ভভনয়য কাযী ভচফ(ফভ-

১) 

দপান নম্বয:+৮৮০২৯৫৭৪৫২০ 

পযাক্স:+৮৮০২৯৫৭৪৩২২ 

ই-দভইর: 

immi1@ssd.gov.bd 

৯ 
ভফদদ ভ্রভণ াংক্রান্ত পুভর ভিয়াদযন্স/জন্ম 

নদ অন্যান্য 

নদ/ ভ্রভন াংক্রান্ত কাগজত্র তযায়ন 

ভন্ত্রণারয় কর্তমক েভতাপ্রাি 

কভ মকতমায দাভিরকৃত 

নদ/কাগজত্র তযায়ন কদযন। 

১)ব্যভক্ত কর্তমক দাভিরকৃত নদ/কাগজত্র। 

২)ভপ জভায চারাদনয মূরকভ। 

প্রভত পৃষ্ঠায জন্য ২০০/-

(দুইত) টাকা। দানারী 

ব্যাাংদকয দম দকান ািায় ১-

২২০১-০০০১-২৬৮১ নম্বয 

দকাদড চারাদনয ভাধ্যদভ জভা 

প্রদান। 

২ কাম মভদফ 

১০ 
অভববাফদকয তত্ত্বাফধাদন ফাাংরাদদভ 

ভশুদদয ভফদদগভন 

ভন্ত্রণারয়/ভফবাগ/াংভিষ্ট্ 

প্রভতষ্ঠান/ব্যভক্তয অনুদযাধত্র 

ায়ায য দগাদয়ন্দা াংস্থায 

ভাধ্যদভ তদন্ত কযা য়। তদন্ত 

প্রভতদফদন প্রাভিয য (ই-

দভইর/পযাক্স) ইসুয কযা য়। 

১।                                    

                 । 

২।                                     

                  । 

৩।                                     

    ণ     Affidavit এয কভ। 

৪।           ও        -ভতা/কর্তমদেয াদথ 

Deed of Agreement এয কভ। 

৫।                          । 

৬।                                      

   । 

৭।           ও                          

   ।                            

                    

প্রভত আদফদদনয জন্য 

১০০০/-(এক াজায) টাকা। 

দানারী ব্যাাংদকয দম দকান 

ািায় ১-২২০১-০০০১-

২৬৮১ নম্বয দকাদড 

চারাদনয ভাধ্যদভ জভা 

প্রদান। 

১৫ কাম মভদফ 

১১ 
ভনভলদ্ধ/ভনয়ভন্ত্রত 

(Restricted)দদমূদ ভ্রভদণয 

ছাড়ত্র াংভিষ্ট্ ভফলয়াফরী 

ভন্ত্রণারয়/ভফবাগ/াংভিষ্ট্ 

প্রভতষ্ঠান/ব্যভক্তয অনুদযাধত্র 

ায়ায য দগাদয়ন্দা াংস্থায 

ভাধ্যদভ তদন্ত কযা য়। তদন্ত 

প্রভতদফদন প্রাভিয য (ই-

দভইর/পযাক্স) ইসুয কযা য়। 

(ক) ভন্ত্রণারয়/ভফবাগ/াংস্থা/াংভিষ্ট্ 

প্রভতষ্ঠান/ব্যভক্তয অনুদযাধত্র (াংভিষ্ট্ ব্যভক্তয পূণ ম 

ঠিকানা) 

ভফনামূদল্য ১৫ কাম মভদফ 

১২ 
miKvix PvKzix‡Z wb‡qv‡Mi c~‡e© cÖvK-

wb‡qvM Rxeb e„ËvšÍ I PwiÎ hvPvB| 

mswkøó gš¿Yvjq †_‡K wbe©vwPZ 

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| 

(ক) ভন্ত্রণারয়/ভফবাগ/াংস্থা/াংভিষ্ট্ 

প্রভতষ্ঠান(াংভিষ্ট্ ব্যভক্তয পূণ ম ঠিকানা)| 

(L) 

‡fwiwd‡Kkb †ivj (wf‡ivj)| 

ভফনামূদল্য 30 কাম মভদফ ‡gvnv¤§` gvmy ỳi ingvb f~Bqv Dc 

ভচফ(wbiv-3) 

দপান নম্বয:+৮৮০২৯৫৭৪৫01, 

পযাক্স:+৮৮০২৯৫৭৪499, 

ইদভইর::security3@ssd.gov.

bd 

১৩ 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 
 

 

 

 

 

 

 

১৪ 
             ও             

                                  

ও       

             ও             

                          

              । 

                                       

       

১৫ 
             ও                         ও       ণ                   ও                                ও           ণ             ও       ণ 
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      ২০০৩                      

          । 

     ২০০৩              

       ও                    

                   

     ২০০৩         

 

 

 

 

 

                    

                           

       ৯৫৭৬৩৪৩ 

 -       fire1@ssd.gov.bd  

 

 

১৬ 
             ও                      

                                          

    ণ       

    ণ                  

        ও       ণ      ২০০৩ 

       

             ও                                  ণ                

       

১৭ 
            ও             

                             

       ণ                

                        

       ণ 

             ও                                                    

       

১৮ 
             ও             

            ও            

        

        ২০০৮                     ও                            ২০০৮                ২০০৮        

১৯ 
             ও             

          ও            ও 

    ণ 

                        

             

             ও                                      ও           

                   

২০ 
             ও                                ও             

                                  ণ   ও 

                                 

                    

              

            ১৯৮৩      ণ  

      

                           ২০১২             

                                

                  ১৯৮৩               ও 

                   

                    

২১ 
        ও                     ণ    

     ণ            ও            

 ও         

                          

  

             ও                                               
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২.২। দািভযক দফামূ: 

ক্রভভক দফায নাভ দফা প্রদান দ্ধভত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাভিস্থান দফামূল্য এফাং 

ভযদাধ দ্ধভত 

দফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাভয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা 

(নাভ, দভফ, দপান     ইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ াদাট ম ভরভ প্রণয়ন  ফা্তবফায়ন 

াংক্রান্ত 

ভন্ত্রণারয়/ দূতাফা/ াংভিষ্ট্ অভধদিদযয 

অনুযাধত্র ায়ায য উযুক্ত 

কর্তমদেয অনুদভাদনক্রদভ ত্র (ই-

দভইর/পযাক্স) ইসুয কযা য়। 

ভন্ত্রণারয়/ দূতাফা/ াংভিষ্ট্ অভধদিদযয 

অনুযাধত্র 

ভফনামূদল্য ৩০ কাম মভদফ  

 

 

নাভ:  াম্মদ আফদুয যউপ ভভয়া 

দফী: ভভনয়য কাযী ভচফ(ফভ-১) 

দপান নম্বয:+৮৮০২৯৫৭৪৫২০ 

পযাক্স:+৮৮০২৯৫৭৪৩২২ 

ই-দভইর: immi1@ssd.gov.bd 

 

২ কাযাফন্দী ভফদদী নাগভযকদদয 

কনসুযরায এযাকদ-এয অনুভভত 

যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়/ াংভিষ্ট্ দূতাফাদয 

অনুযাধত্র ায়ায য উযুক্ত 

কর্তমদেয অনুদভাদনক্রদভ ত্র (ই-

দভইর/পযাক্স) ইসুয কযা য়। 

যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়/ াংভিষ্ট্ দূতাফাদয অনুযাধত্র ভফনামূদল্য ৫ কাম মভদফ 

৩ অভপভয়ার াদাট ম দত াধাযণ 

াদাট ম এ রূান্তদয অনাভি 

াংভিষ্ট্ ভন্ত্রণারয়/ভফবাগ এয 

অনুদযাধত্র াা্য়ায য উযুক্ত 

কর্তমদেয অনুদভাদনক্রদভ ত্র (ই-

দভইর/পযাক্স) ইসুয কযা য়। 

১)াংভিষ্ট্ ভন্ত্রণারয়/ভফবাগ এয অনুদযাধত্র। 

২) াংভিষ্ট্ দদদয ইভভগ্রান্ট য়ায প্রভাণক কাগজত্র। 

৩)দ্বফদদভক উচ্চভোয জন্য াংভিষ্ট্ কর্তমদেয 

আভন্ত্রনত্র। 

ভফনামূদল্য ৭ কাম মভদফ 

৪ দ সৃজন ভফদ্যভান ভফভধ/ভফধান অনুযদণ 

জনপ্রান ভন্ত্রণারয়  অথ মভফবাদগয 

ম্মভত গ্রণ কযায য প্র  ভফত দদয 

দফতন দের অথ ম ভফবাদগয ফা ফায়ন 

অনুভফবাগ দত মাচাই কযা য়। 

প্রাভনক উন্নয়ন কভভটিয সুাভযদয 

ভবভিদত প্রদমাজযদেদত্র 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   :                    

১) ফভযাগভন  াদাট ম 

অভধদিদযয জন্য 

দফী: উভচফ (ফভযাগভন-৪) 

দপানঃ +৮৮-০২-৯৫৭৪৫৩২ 

ই-দভইর: immi4@ssd.gov.bd 

 

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

জনপ্রান ভন্ত্রণারয়  অথ মভফবাদগয 

ম্মভত গ্রণ কযায    যকাভয ভঞ্জুভয 

আদদ জাভয কযা য়। 

ক) দিয/অভধদিদযয প্র্তবাফ 

ি) 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 

৬ দ স্থায়ীকযণ ভফদ্যভান ভফভধ/ভফধান অনুযদণ 

জনপ্রান ভন্ত্রণারয়  অথ মভফবাদগয 

ম্মভত গ্রণ কযায    যকাভয ভঞ্জুভয 

আদদ জাভয কযা য়। 

ক) দ স্থায়ীকযদণয জন্য জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য 

ভনধ মাভযত পযদভ দিয/অভধদিদযয প্র্তবাফ 

ি) দ সৃজদনয যকাযী আদদ 

গ) দ সৃ        যফতী কর ফছদযয দ 

াংযেদণয ভঞ্জুভয আদদ 

ভফনামূদল্য ৬০ কাম মভদফ 

৭ চাকভয স্থায়ীকযণ আদফদন ায়ায য াংভিষ্ট্ ভনদয়াগ 

ভফভধভারা অনুমায়ী উযুক্ত কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী আদদ জাভয 

কযা য়। 

(ক) াদা কাগদজ আদফদনত্র 

(ি)ারনাগাদ ফাভল মক দগানীয় প্রভতদফদন 

(দদান্নভতযদেদত্র ০১ ফছয এফাং যাভয 

ভনদয়াদগযদেদত্র ০২ ফছদযয এভআয) 

ভফনামূদল্য 

দগদজদটড 

কভ মকতমাদদয 

দেদত্র: ১৫ 

কাম মভদফ 

৮ জনফর/যঞ্জাভাভদ টিএন্ডইভুক্তকযণ ভফদ্যভান ভফভধ/ভফধান অনুযদণ 

জনপ্রান ভন্ত্রণারয়  অথ মভফবাদগয 

ম্মভত গ্রণ কযায    যকাভয ভঞ্জুভয 

আদদ জাভয কযা য়। 

ক) দিয/অভধদিদযয প্র্তবাফ 

ি) জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য ম্মভত 

গ) অথ ম ভফবাদগয ম্মভত 

ঘ) অথ ম ভফবাদগয ফা ফায়ন অনুভফবাগ কর্তমক দফতন দের 

ভনধ মাযণ (জনফদরয দেদত্র) 

ঙ) প্রাভনক উন্নয়ন াংক্রান্ত ভচফ কভভটিয সুাভয 

ভফনামূদল্য ৩০ কাম মভদফ 



 

৯ ফাভল মক ক্রয় প্র্তবাফ অনুদভাদন দিয/াংস্থায প্র্তবাফ ায়ায য 

উযুক্ত কর্তমদেয অনুদভাদন গ্রণ 

কযা য়। 

ক) ভভআয-২০০৮ অনুযদণ ক্রয়কাযী 

দিয/অভধদিদযয প্র্তবাফ 

ি) াংভিষ্ট্ দিয/অভধদিদযয টিএন্ডই 

গ) ফাদজদট ফযাদেয ভযভাণ 

ভফনামূদল্য ১৫ কাম মভদফ 

১০ ব্যয় ভঞ্জুভয অনুদভাদন দিয/াংস্থায প্র্তবাফ ায়ায য 

উযুক্ত কর্তমদেয অনুদভাদনক্রদভ 

যকাভয ভঞ্জুভয আদদ জাভয কযা য়। 

ক) দিয/অভধদিদযয প্র্তবাফ 

ি) াংভিষ্ট্ যঞ্জাভাভদ ক্রদয়য প্রাভনক অনুদভাদন 

গ) অনুদভাভদত টিএন্ডই-এয কভ 

ঘ) ফাদজদট ফযাদেয ভযভাণ 

ঙ) দযত্র মূল্যায়ন কভভটিয সুাভয (প্রদমাজযদেদত্র) 

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

ম্মভত 

ভফনামূদল্য ৩০ কাম মভদফ 

১১ অভজমত ছুটি আদফদন ায়ায য ভনধ মাভযত ছুটি 

ভফভধভারা, ১৯৫৯ অনুমায়ী উযুক্ত 

কর্তমদেয (আভথ মক  প্রাভনক 

 ভতা 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 মকতমাদদয   দত্র), প্রাভিস্থান: 

ভাফ যেণ কভ মকতমায কাম মারয়। 

(গ) ভাফ যেণ কভ মকতমা, সুযো দফা ভফবাগ কর্তমক 

প্রদি ছুটি প্রাপ্যতায প্রতযয়নত্র (নন দগদজদটড 

কভ মচাযীদদযদেদত্র), 

প্রাভিস্থান: ভাফ যেণ কভ মকতমায কাম মারয়। 

ভফনামূদল্য 

(ক)নন-দগদজদটড 

কভ মচাযীদদয 

দেদত্র: ০৫ 

কাম মভদফ 

(ি)দগদজদটড 

কভ মকতমাদদয 

দেদত্র: ৭ কাম মভদফ 

১২ অভজমত ছুটি (ফ   ফাাংরাদদ) আদফদন ায়ায য 

(ক) ভনধ মাভযত ছুটি ভফভধভারা, ১৯৫৯ 

অনুমায়ী ভনেভি কদয যকাযী আদদ 

জাভয কযা য়। 

(ি) যকায কর্তমক ভদয় ভদয় 

জাভযকৃত ভফদদ ভ্রভদণয অনুভভত  

       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 প্রতযয়নত্র (নন দগদজদটড 

কভ মচাযীদদযদেদত্র), প্রাভিস্থান: ভাফ যেণ কভ মকতমায 

কাম মারয়। 

(ঘ) ব্যভক্তগত কাযদণ যকায/স্বায়ত্বাভত াংস্থায 

কভ মকতমাদদয ভফদদ ভ্রভদণয আদফদনত্র (প্রাভিস্থান: 

প্রান-১, সুযো দফা ভফবাগ) 

ভফনামূদল্য 

(ক)নন-দগদজদটড 

কভ মচাযীদদয 

দেদত্র: ৫ 

কাম মভদফ 

(ি)দগদজদটড 

কভ মকতমাদদয 

দেদত্র: ৭  

কাম মভদ মফ 

১৩ ভচি ভফদনাদন ছুটি আদফদন ায়ায 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, সুযো দফা ভফবাগ কর্তমক 

প্রদি ছুটি প্রাপ্যতায  প্রতযয়নত্র (নন-দগদজদটড 

কভ মচাযীদদযদেদত্র) 

ভফনামুদল্য 

(ক) নন-দগদজদটড 

কভ মচাযীদদয 

দেদত্র: ৫ 

কাম মভদফ 

(ি) দগদজদটড 

কভ মকতমাদদয 

দেদত্র: ৭ কাম মভদফ  

১৪ াধাযণ বভফষ্য তভফর দত অভগ্রভ 

ভঞ্জুভয 

আদফদন ায়ায য াধাযণ বভফষ্য 

তভফর ভফভধভারা ১৯৭৯ অনুমায়ী 

উযুক্ত কর্তমদেয (আভথ মক  

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

২৬৩৯, দগদজদটড/নন-দগদজদটড) প্রাভিস্থান: ভাফ 

যেণ কভ মকতমায কাম মারয়, স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় 

ভফনামূদল্য 

(ক) নন-দগদজদটড 

কভ মচাযীদদয 

দেদত্র: ৫ 
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প্রাভনক  ভতা অনুমায়ী)যকাযী 

আদদ জাভয কযা য়। 

(ি) াধাযণ বভফষ্য তভফদর ফ মদল জভাকৃত অদথ ময 

ভাফ ভফফযণী (প্রধান ভাফ যেণ কভ মকতমা কর্তমক 

প্রদি) (মূর কভ, ভঞ্জুভয আদদ জাভযয য 

দপযতদমাগ্য) 

কাম মভদফ 

(ি) দগদজদটড 

কভ মকতমাদদয 

দেদত্র: ৫ 

কাম মভদফ 

১৫ ভদরকন দগ্রড/টাইভদের ভঞ্জুভয প্র্তবাফ ায়ায য যকায ভনধ মাভযত 

কভভটিয বায় উস্থান কযা য়। 

কভভটিয সুাভযদয ভবভিদত্ব উযুক্ত 

কর্তমদেয অনুদভাদনক্রদভ ভঞ্জুভয 

আদদ জাভয কযা য়। 

(ক) াদা কাগদজ আদফদনত্র 

(ি) ারনাগাদ ফাভল মক দগানীয় প্রভতদফদন ( ২য় দেণীয 

কভ মকতমাদদয        ভদরকন দগ্রড ভঞ্জুভযয দেদত্র ৪ 

ফছদযয এভআয এফাং ২য়/৩য় দেণীয 

কভ মকতমা/কভ মচাযীদদয দেদত্র টাইভদের ৮/১২/১৫ 

ফছদযয এভআয) 

ভফনামূদল্য 

দগদজদটড 

কভ মকতমাদদয 

দেদত্র: ১০ 

কাম মভদফ 

১৬ দদান্নভত প্রদান প্র্তবাফ ায়ায য যকায ভনধ মাভযত 

কভভটিয বায় উস্থান কযা য়। 

কভভটিয সুাভযদয ভবভিদত্ব উযুক্ত 

কর্তমদেয অনুদভাদনক্রদভ ভঞ্জুভয 

আদদ জাভয কযা য়। 

(ক) াদা কাগদজ আদফদনত্র 

(ি) ারনাগাদ ফাভল মক দগানীয় প্রভতদফদন (      

                 ০৫             )। 

ভফনামূদল্য 

(ক)    ১ভ দেভণয 

কভ মকতমাদদয দেদত্র 

৩০  কাম মভদফ 

(ি) ভৈতীয় দেণীয 

দগদজদটড 

কভ মকতমাদদয 

দেদত্র: ১৫ 

কাম মভদফ 

১৭ চাকভয স্থায়ীকযণ আদফদন ায়ায য াংভিষ্ট্ ভনদয়াগ 

ভফভধভারা অনুমায়ী উযুক্ত কর্তমদেয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাযী আদদ জাভয 

কযা য়। 

(ক) াদা কাগদজ আদফদনত্র 

(ি)ারনাগাদ ফাভল মক দগানীয় প্রভতদফদন 

(দদান্নভতযদেদত্র ০১ ফছয এফাং যাভয 

ভনদয়াদগযদেদত্র ০২ ফছদযয এভআয) 

ভফনামূদল্য 

(ক) নন-দগদজদটড 

কভ মচাযীদদয 

দেদত্র:  ৫ 

কাম মভদফ 

(ি) ভৈতীয় দেণীয 

দগদজদটড 

কভ মকতমাদদয 

দেদত্র: ৭ 

 কাম মভদ

ফ 

১৮ আফাভক  দািভযক দটভরদপান 

াংদমাগ ব্যফস্থা 

ভভিত যকাযী দটভরদপান 

নীভতভারা-২০০৪ অনুমায়ী ব্যফস্থা গ্রণ 

কযা য়। 

ক) ভভিত যকাযী দটভরদপান নীভতভারা-২০০৪ এয 

ভনধ মাভযত ছদক আদফদন। ভফনামূদল্য ১৫ কাম মভদফ 

১৯ স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় এফাং আতাধীন 

দিয/অভধদিদযয 

কভ মকতমা/কভ মচাযীদদয গৃভনভ মাণ ঋণ 

           -          ণ      

গৃভনভ মাণ ঋণ ভঞ্জুভয আদদ জাভয কযা 

য়। 

১। াদা কাগদজ আদফদন 

২। দম জভভদত গৃ ভনভ মাণ/দভযাভত কযা দফ দ জভভয 

দভরর/ফায়নাত্র 

৩। ১৫০ টাকায নন জুভডভয়ার স্ট্যাদে অঙ্গীকাযনাভা 

৪। মথামথ কর্তমদেয সুাভয 

ভফনামূদল্য ১৫ কাম মভদফ 

২০ স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় এফাং আতাধীন 

দিয/অভধদিদযয 

কভ মকতমা/কভ মচাযীদদয দভাটযমান ক্রয় 

অভগ্রভ 

 

           -          ণ      

দভাটযমান ক্রয় অভগ্রভ ভঞ্জুভয আদদ 

জাভয কযা য়। 

১। াদা কাগদজ আদফদন 

২। আদফদনকাযীয ১৫০ টাকায নন-জুভডভয়ার স্ট্যাদে 

অঙ্গীকাযনাভা। 

৩। দভাটয াইদকর ভফক্রয়কাযীয অঙ্গীযনাভা। 

ভফনামূদল্য ১৫ কাম মভদফ 

২১ স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় এফাং আতাধীন 

দিয/অভধদিদযয 

কভ মকতমা/কভ মচাযীদদয কভেউটায ক্রয় 

           -          ণ      

কভেউটায ক্রয় অগ্রীভ ভঞ্জুভয আদদ 

জাভয কযা য়। 

১। াদা কাগদজ আদফদন 

২। আদফদনকাযীয ১৫০ টাকায নন-জুভডভয়ার স্ট্যাদে 

অঙ্গীকাযনাভা। 

ভফনামূদল্য ৩০ কাম মভদফ 

যঃঢ়:/সযধ.মড়া.নফ/ঢ়ি-পড়হঃবহঃ/ঁঢ়ষড়ধফং/২০১৫/০৫/ঋরহধহপরধষ-ধহফ-অফসরহরংঃৎধঃরাব-ঢ়ড়বিৎ-ড়ভ-ঙভভরপবৎং.ঢ়ফভ
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2015/10/%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AB%E0%A7%8B%E0%A6%A8-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf


অগ্রীভ 

২২ স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় এফাং আতাধীন 

দিয/অভধদিদযয দকাটাভূক্ত 

কভ মকতমা/কভ মচাযীদদয অনুকূদর 

যকাভয ফাা ফযাে 

যকাযী ফাা ফযাে নীভতভারা ১৯৮২ 

অনুমায়ী আদফদদনয        

ফযােত্র ইসুয কযা য়। 

১। যকাযী ফাা ফযাে নীভতভারা ১৯৮২ অনুমায়ী 

ভনধ মাভযত পযদভ আদফদন। 

২। মূর দফতদনয প্রতযয়ন ত্র 

(প্রাভি স্থানঃ স্ব স্ব দিদযয ভাফ ািা) 

ভফনামূদল্য ৩০ কাম মভদফ 

২৩                              ণ    

          ণ    ও            

       ণ                     

                             

                        । 

                            

                         

                        

                            । 

             ণ                    

                  

            ও                              

                           ণ  

              

 

                   

          ০৬ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
  ণ                

নাভ: দীাংকয ভফশ্বা 

দফী: উভচফ       -১  

দপানঃ ৯৫৭৪৫১৬ 

admin1@ssd.gov.bd 

 

২৪        ণ        ১         

     

                     ।                      

                        

        ১৫          

২৫          ণ                        ণ 

          ণ    ও             

       ণ                     

                । 

             ণ               ণ      

                                

                        

                                  

     ণ            

        ৬০          

২৬         ও          

 ও       ণ 

                       ণ 

          ণ    ও            

       ণ                     

                । 

                     

             ণ           

                    

        ৩০          

২৭ ভএভ’য  সুাভযকৃত নন-দগদজদটড 

(১ভ  ২য় দেণী) কভ মকতমাদদয  ভএ 

ভ’য  সুাভয ভদত ভনদয়াগ প্রভক্রয়া 

েন্নকযণ 

 ক) ফাাংরাদদ যকাযী কভ ম কভভন ভচফারয় কর্তমক 

দপ্রভযত সুাভয 

ি) স্বাস্থয অভধদ০িয কর্তমক দপ্রভযত স্বাস্থয যীোয 

ভযদাট ম 

গ) এভফ কর্তমক দপ্রভযত প্রাক ভযভচভত মাচাই প্রভতদফদন 

ঘ) মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণায় কর্তৃক 

মুক্তিযোদ্ধা সনদ যাচাই ্রতিবেদন 

(মুক্তিযোদ্ধা ্রার্থীদের ক্ষেত্রে) 

ভফনামূদল্য প্রদান 

কযা য় 

৩০ (ভত্র) 

কভ মভদফ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২৮ দ সৃজন ই-দভইর/পযাক্স/ত্র ভাযপত(াড মকভ) ক) জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য ভনধ মাভযত পযদভ 

দিয/অভধদিদযয প্রত্মাফ 

ি) অনুদভাভদত াাংগঠভনক কাঠাদভায কভ 

গ) আভথ মক াংদস্নল 

 

 

ভফনামূদল্য প্রদান 

কযা য় 

৬ (ছয়) 

ভা 

২৯ চাকভয স্থায়ীকযণ ভফদ্যভান ভফভধ/ভফধান অনুযদণ ক)অভধদিয কর্তমক দপ্রভযত প্রত্মাফ ভফনামূদল্য প্রদান ১৫ (দনয) 

mailto:admin1@ssd.gov.bd


জনপ্রান ভন্ত্রণারয়  অথ মভফবাদগয 

ম্মভত গ্রণ কযায য প্রত্মাভফত 

দদয দফতন দের অথ ম ভফবাদগয 

ফাত্মফায়ন অনুভফবাগ দত মাচাই কযা 

য়।প্রাভনক উন্নয়ন কভভটিয 

সুাভযদয ভবভিদত প্রদমাজয 

ক্ষেত্রে ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয দয় 

অনুদভাদনক্রদভ যকাভয ভঞ্জুভয আদদ 

জাভয কযা য়। 

 

ি) ভোনভফকাদরয দভত্মালজনক ফাভল মক দগানীয় 

অনুদফদন 

গ) ভফবাগীয়/দপৌজদাযী ভাভরা দনই াংক্রাভত্ম 

প্রতযয়নত্র 

 

কযা য় কভ মভদফ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   : দপযদদৌ যন আযা 

দফী: উভচফ (ভাদক) 

দপান: +৮৮-০২৯৫৭৩২২৯ 

ই-দভইর: 

ferdousara6546@gmail.com 

৩০ দদান্নভত - ক) অভধদিয কর্তমক দপ্রভযত প্রত্মাফ 

ি) অনুদভাভদত দজযষ্ঠতায তাভরকা 

গ) ০৫ (াঁচ) ফছদযয ফাভল মক দগানীয় অনুদফদন 

ঘ) চাকভযয ভফফযণী 

ঙ) দুনীভত দভন কভভদনয তাভরকায় নাভ দনই 

াংক্রাভত্ম প্রতযয়নত্র 

চ) ভফবাগীয়/দপৌজদাযী ভাভরা দনই াংক্রাভত্ম 

প্রতযয়নত্র 

ছ) দ ভফন্যা ছক 

জ) চাকভয স্থায়ীকযণ াংক্রাভত্ম আদদ 

ঝ) এএভফ’য/ভএভ’য সুাভয ক্ষেত্রে) 

ঐ ৩০(ভত্র) কভ মভদফ 

৩১ ভদরকন দগ্রড/টাইভ দের প্রদান - ক) অভধদিয কর্তমক দপ্রভযত প্রত্মাফ 

ি) দভত্মালজনক চাকভযকার এফাং ফাভল মক দগানীয় 

অনুদফদন 

গ) ভফবাগীয়/দপৌজদাযী ভাভরা দনই াংক্রাভত্ম 

প্রতযয়নত্র 

ঘ)দুনীভত দভন কভভদনয তাভরকায় নাভ দনই াংক্রাভত্ম 

প্রতযয়নত্র 

ঙ) চাকভয স্থায়ীকযণ াংক্রাভত্ম আদদ 

চ) চাকভযদত দমাগদানত্র 

ছ) ভদরকন দগ্রড/টাইভ দের প্রাপ্যতাযভফভধ 

জ)ভফবাগীয় দদান্নভত/ভদরকন দগ্রড প্রদান ভফলয়ক 

কভভটিয বায সুাভয 

ঐ ৩০ (ভত্র) 

কভ মভদফ 

৩২ জনফর/যঞ্জাভাভদ টিএন্ডইভূক্তকযণ - ক) দিয/অভধদিদযয প্রত্মাফ 

ি) জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য ম্মভত 

গ) অথ ম ভফবাদগয ম্মভত 

ঘ) অথ ম ভফবাদগয ফাত্মফায়ন অনুভফবাগ কর্তমক 

দফতনদের ভনধ মাযণ (জনফদরয ক্ষেত্রে) 

ঙ) প্রাভনক উন্নয়ন াংক্রাভত্ম ভচফ কভভটিয সুাভয 

ঐ ৩০ (ভত্র) 

কভ মভদফ 

৩৩ অভজমত ছুটি ভঞ্জুয ভফদ্যভান ভফভধভফধান অনুযদণ 

জনপ্রান ভন্ত্রণারয়  অথ মভফবাগদয 

ম্মভত গ্রন কযায য যকাভয ভঞ্জুভয 

আদদ জাভয কযা য়। 

ক) অভধদিদযয সুাভয ছুটিয আদফদন ভন্ত্রণারদয় 

অগ্রায়ন 

ি) ভনধ মাভযত ছদক এভজ অভপদয ভাধ্যদভ পূদফ ম দবাগকৃত 

ছুটিয প্রভতদফদন ছুটি প্রাপ্যতায নদ। 

- ০৭ (াত) 

কভ মভদফ 

৩৪ অভজমত ছুটি 

(ফভঃ ফাাংরাদদ) 

- ক) অভধদিদযয সুাভয ছুটিয আদফদন ভন্ত্রণারদয় 

অগ্রায়ন 

- ০৭ (াত) 

কভ মভদফ 



ি) ভনধ মাভযত ছদক এভজ অভপদয ভাধ্যদভ পূদফ ম দবাগকৃত 

ছুটিয প্রভতদফদন ছুটি প্রাপ্যতায নদ। 

 

 

৩৫ যকাযী দফা ক্রদয়য প্রাভনক 

অনুদভাদন 

- ক) অভধদিয কর্তমক দপ্রভযত প্রত্মাফ 

ি) ভনধ মাভযত প্রত্মাফ ভঞ্জুযী ছক 

গ) যকাভয ব্যদয় দটভরদপান, পযাক্স, আইএভড  

ইন্টাযদনট স্থান াংক্রাভত্ম নীভতভারা-২০০৪ এয কভ 

ঘ) াংভস্নষ্ট্ অথ মননভতক দকাদড ফযােকৃত অদথ ময 

ভযভান 

ঙ) জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য ম্মভতয কভ 

- ৩০(ভত্র) কভ মভদফ 

৩৬ ভআযএর অনুদভাদন - ক) অভধদিয কর্তমক দপ্রভযত প্রত্মাফ 

ি) ছুটি প্রাপ্যতায নদ 

গ) ভআযএর এয জন্য আদফদন 

- ১৫(দনয) 

কভ মভদফ 

৩৭ দনন ভঞ্জুয - ক) নন-দগদজদটড চাকুদযদদয দেদত্র 

াভব মবুক/দগদজদটড     চাকুদযদদয দেদত্র চাকভযয 

ভফফযণী 

ি) ভআযএর-এ গভদনয ভঞ্জুভয ত্র 

গ) দল দফতনত্র 

ঘ) দনন পযভ 

ঙ) তযাভয়ত ছভফ 

চ) প্রািব্য দনদনয দ্বফধ উিযাভধকায দঘালণা ত্র 

ছ) নমুনা স্বােয  াদতয াঁচ আঙ্গুদরয ছা 

জ) না-দাফী প্রতযয়নত্র 

ঝ) দনন ভঞ্জুভয আদদ 

- ১৫ (দনয) 

কভ মভদফ 
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নাভ: দীাংকয ভফশ্বা 

দফী: উভচফ (     -১) 
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admin1@ssd.gov.bd 

 

৩                         ও                                , 

১৯৭৯                                   

      । 

( )                    

( )               (                -

২৩৯৫)              ণ              

                      (        

              ),        :            

  ণ                 । 

( )         ণ        ,                 

                           (  -

        ( )   -        

           

    : ৫ 

         

( )         

           

    : ৭ 

         

http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2015/05/Financial-and-Administrative-power-of-Officers.pdf
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%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
mailto:admin1@ssd.gov.bd
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
mailto:admin1@ssd.gov.bd
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf


                      ) 

 )                                  

৪                      ও                          , 

    -১         ১৯৭           ণ         

                                    

                           । 

 )           

 )             । 

 )                               

(           ) 

                    ৭ 

(   )           

    

৫     -       

(           ) 

        ও           -       

Public Servants (retirement) 

Act, 1974                         

                । 

 )           

 )   ,  ,         

 )            (৩  ও ৪     ণ              

  ) 

 )             (১ /২    ণ   

             ) 

                      ণ          

       ,           ,     । 

                    ৭ 

(   )           

    

 

 

 

 

 

 

  ণ                

নাভ: দীাংকয ভফশ্বা 

দফী: উভচফ (     -১) 

দপানঃ ৯৫৭৪৫১৬ 

admin1@ssd.gov.bd 

       /            -                

 

৬                         ও                  

                । 

 )       

 )   ,  ,         

                    ৭ 

(   )           

    

৭      ণ      

               

     

        ও            ণ            

         ১৯৭৯                     ( 

      ও                    )        

                । 

 )                     (             

   -২৬৩৯ ,        /  -       ) 

       :              ণ          

       ,        ণ    

 )      ণ                          

                ণ  (             ণ 

                ) (      ,      

                      ) 

        ( )   -        

           

    : ৫ 

         

( )         

           

    : ৫ 

         

৮            / 

             

        ও                            

                  ।                

                                    

                । 

 )                    

 )                                 ( ২  

  ণ                                

     ৪                 ২ /৩    ণ   

       /                        

৮/১২/১৫            ) 

 ) ৩  ও ৪     ণ                         

ও           

        ( )   -        

           

    : ১০ 

         

( )         ণ   

        

           

    : ১০ 

         

mailto:admin1@ssd.gov.bd
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


৯             ণ         ও                             

                                       

                । 

( )                    

( )                                

(             ০১                

             ০২            ) 

        ( )   -        

           

    : ৫ 

         

( )         ণ   

        

           

    : ৭ 

         

 

 

 

 

 
২.৪ আতাধীন অভধদিয/াংস্থা/অন্যান্য প্রভতষ্ঠান কর্তমক প্রদি দফা: 

 

২ ৪ ১  ভযাগভন  াদাট ম অভধদিয 

২ ৪ ২ কাযা অভধদিয 

২ ৪ ৩ পায়ায াভব ম  ভভবর ভডদপন্স অভধদিয 

২ ৪ ৪             ণ        

 

 

 

 

 

২ ৫।                          

 

          /                        ণ   

১      ণ                 । 

২                                       । 

৩                                           । 

৪               । 

৫                                      । 

৬                       ণ    । 

 

 

 

 

 

 

 

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)
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http://www.dnc.gov.bd/citizen_charter_2016.pdf


 

 

 

 

৩।                        (GRS): 

দফা প্রাভিদত অন্তুষ্ট্ দর দাভয়ত্বপ্রাি কভ মকতমায দঙ্গ দমাগাদমাগ করুন। তায কাছ দথদক ভাধান ায়া না দগদর ভনদনাক্ত দ্ধভতদত দমাগদমাগ কদয আনায ভ্া অফভত করুন। 

 

ক্র/নাং কিন দমাগদমাগ কযদফন কায দঙ্গ দমাগদমাগ কযদফন দমাগাদমাদগয ঠিকানা ভনষ্পভিয ভয়ীভা 

১। দাভয়ত্বপ্রাি কভ মকতমায ভাধান 

ভদদত না াযদর 

অভবদমাগ ভনষ্পভি কভ মকতমা (অভনক) জনাফ দভাঃ দরার উভেন এনভডভ, যুগ্ম ভচফ (ফভ:) সুযো দফা ভফবাগ, স্বযাষ্ট্র 

ভন্ত্রণারয়। 

দভাফাইর নাং-০১৭০৯৩০৬৫১ 

ই-দভইর: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:  ফভ:) সুযো দফা ভফবাগ, 

স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়। 

দভাফাইর নাং-০১৫৫২৪৫১৭৪৭ 

দপান নম্বয:+৮৮০২৯৫৭৩৩০৪ 

পযাক্স:+৮৮০২৯৫৭৪৫০৪ 

ই-দভইর:rebarman1959@gmail.com 

এক ভা 

৩। আভর কভ মকতমা ভনভদ মষ্ট্ ভদয় 

ভাধান ভদদত না াযদর 

ভভন্ত্রভযলদ ভফবাদগয অভবদমাগ 

ব্যফস্থানা দর 

অভবদমাগ গ্রণ দকন্দ্র ৫ নাং দগইট, ফাাংরাদদ ভচফারয়, ঢাকা। 

দয়ফ:www.grs.gov.bd 

ভতন ভা 

 

 



 

 



 

 

 



 


