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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

প্রাথমিক ও গণমশক্ষা িন্ত্রণালয় 

www.mopme.gov.bd 

 

সসবা প্রোন প্রমতশ্রুমত (Citizen’s Charter) 

 

১. মিশন ও মিশন  

মিশন: 

িানসম্মত প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, একীভূত ও জীবনব্যাপী মশক্ষা প্রোন। 

 

মিশন: 

প্রাথমিক মশক্ষার সুদ াগ সম্প্রসারণ ও গুণগত িাদনান্নয়দনর িাধ্যদি সবার জন্য প্রাথমিক, একীভূত ও জীবনব্যাপী মশক্ষা মনমিতকরণ। 

২. প্রমতশ্রুত সসবাসমূহ 

২.১) নাগমরক সসবা:-  

ক্র. 

নাং 
সসবার নাি সসবা প্রোন পদ্ধমত 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রামিস্থান 

সসবার মূল্য এবাং  

পমরদশাধ পদ্ধমত 

সসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োময়ত্বপ্রাি কি মকতমা 

(নাি, পেমব, স ান নম্বর ও ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ 
বাাংলাদেশী মশশুদের মবদেদশ সলখাপড়ার 

জন্য এনওমস প্রোন।  

আদবেন প্রামির পর  াচাই অদে  থা থ 

কর্তমপদক্ষর অনুদিােদনর িাধ্যদি অম স 

আদেশ জারীকরণ।  

১। আদবেনপত্র 

২। জন্ম মনবন্ধন 

সনেপত্র 

৩। সব মদশষ অধ্যয়নরত 

মশক্ষা প্রমতষ্ঠান প্রধান 

কর্তমক প্রেত্ত প্রতযয়ন 

পত্র।  

মবনামূদল্য ০৭ কা মমেবস 

ড. সিা: িাহবুবুর রশীে 

উপ সমচব (মবদ্যালয়-২) 

স ান: ৯৫৭৭২৫৫  

ই-সিইলঃ 

sassch2@mopme.gov.bd 
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২.২) প্রামতষ্ঠামনক সসবা: 

ক্রমিক 

নাং 

সসবার নাি সসবা প্রোন পদ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র ও প্রামিস্থান 

 

সসবার মূল্য এবাং 

পমরদশাধ পদ্ধমত 

সসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োময়ত্বপ্রাি কি মকতমা (পেমব, স ান নম্বর ও 

ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ উন্নয়ন প্রকদের কি মকতমাদের রাজস্ব 

খাদত পোয়ন 

সাংমিষ্ট েির হদত 

প্রস্তাব প্রামির পর 

 াচাই অদে  থা থ 

কর্তমপদক্ষর 

অনুদিােদনর িাধ্যদি 

আদেশ জারীকরণ। 

১। সাংমিষ্ট েির/সাংস্থা প্রধান কর্তমক 

সুপামরশসহ প্রস্তাব  

২। জনপ্রশাসন ও অথ ম িন্ত্রণালয় কর্তমক 

জামরকৃত রাজস্বখাদত 

স্থানাের/আত্মীকরদণর আদেদশর কমপ 

 

মবনামূদল্য ০৭ কা মমেবস  

জনাব সিাহাম্মে কমবর উদ্দীন 

উপসমচব (প্রশা-১) 

স ানঃ ৯৫৭১৮০১ 
ইদিইলঃ sasad1@mopme.gov.bd 

২ 

িন্ত্রণালদয়র অমধনস্থ েিরসমূদহর 

রাজস্বখাদত পে সৃমষ্ট 

সাংমিষ্ট েির হদত 

প্রস্তাব প্রামির পর 

 াচাই অদে জনপ্রশাসন 

ও অথ ম িন্ত্রণালদয়র 

অনুদিােদনর পর  পে 

সৃমষ্টর আদেশ জারী। 

১।  েির/সাংস্থা প্রধাদনর প্রস্তাব 

(জনপ্রশাসন িন্ত্রণালদয়র সচকমলস্ট 

অনু ায়ী) 

প্রামির স্থানঃ জনপ্রশাসন িন্ত্রণালদয়র 

ওদয়বসাইট 

মবনামূদল্য ৩ িাস  

 

 

 

 

 

 

 

ডাঃ  ারজানা আরজুিান্দ 

উপসমচব (প্রশা-২)  
স ানঃ +৮৮০-২-৯৫১৪০৯১ 

ইদিইলঃ dsad2@mopme.gov.bd 

 

৩ 

িন্ত্রণালদয়র অমধনস্থ েিরসমূদহর 

রাজস্বখাদত পে  সাংরক্ষণ  

সাংমিষ্ট েির হদত 

প্রস্তাব প্রামির পর 

 াচাই অদে জনপ্রশাসন 

ও অথ ম িন্ত্রণালদয়র 

অনুদিােদনর পর  পে 

সৃমষ্টর আদেশ জারী। 

১।  েির/সাংস্থা প্রধাদনর প্রস্তাব 

(জনপ্রশাসন িন্ত্রণালদয়র সচকমলস্ট 

অনু ায়ী) 

প্রামির স্থানঃ জনপ্রশাসন িন্ত্রণালদয়র 

ওদয়বসাইট 

মবনামূদল্য ৩ িাস 

৪ 

িন্ত্রণালদয়র অমধনস্থ েিরসমূদহর 

রাজস্বখাদতর পে  স্থায়ীকরণ 

অমধনস্থ েির হদত 

প্রস্তাব প্রামির পর 

পরীক্ষা মনরীক্ষার পর 

জনপ্রশাসন িন্ত্রণালয়, 

অথ ম মবিাগ এবাং 

িাননীয় িন্ত্রীর অনুিমত 

মনদয় পে স্থায়ীকরণ 

আদেশ জারী। 

১।  েির/সাংস্থা প্রধাদনর প্রস্তাব 

(জনপ্রশাসন িন্ত্রণালদয়র সচকমলস্ট 

অনু ায়ী) 

প্রামির স্থানঃ জনপ্রশাসন িন্ত্রণালদয়র 

ওদয়বসাইট 

মবনামূদল্য ৩ িাস 

http://www.mopa.gov.bd/
http://www.mopa.gov.bd/
http://www.mopa.gov.bd/
http://www.mopa.gov.bd/
http://www.mopa.gov.bd/
http://www.mopa.gov.bd/
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ক্রমিক 

নাং 

সসবার নাি সসবা প্রোন পদ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র ও প্রামিস্থান 

 

সসবার মূল্য এবাং 

পমরদশাধ পদ্ধমত 

সসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োময়ত্বপ্রাি কি মকতমা (পেমব, স ান নম্বর ও 

ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৫ 

অমধনস্থ েিরসমূদহর সাাংগঠমনক 

কাঠাদিা 

অনুদিােন/সাংদশাধন/পমরিাজমন 

অমধনস্থ েির হদত 

প্রস্তাব প্রামির পর 

পরীক্ষা মনরীক্ষার পর 

জনপ্রশাসন িন্ত্রণালয়, 

অথ ম মবিাগ এবাং 

িাননীয় িন্ত্রীর অনুিমত 

মনদয় সাাংগঠমনক 

কাঠাদিা 

অনুদিােন/সাংদশাধন/ 

পমরিাজমন আদেশ 

জারী। 

১।  েির/সাংস্থা প্রধাদনর প্রস্তাব 

(ওএন্ডএি অনু ায়ী) 

প্রামির স্থানঃ জনপ্রশাসন িন্ত্রণালদয়র 

ওদয়বসাইট 

মবনামূদল্য ৩ িাস  

 

 

 

 

ডাঃ  ারজানা আরজুিান্দ 

উপসমচব (প্রশা-২)  
স ানঃ +৮৮০-২-৯৫১৪০৯১ 

ইদিইলঃ dsad2@mopme.gov.bd 

 

৬ 

আওতাধীন েিরসমূদহর রাজস্ব খাদতর 

গাড়ী ক্রদয়র প্রশাসমনক অনুদিােন 

অমধনস্থ েির হদত 

প্রস্তাব প্রামির পর 

পরীক্ষা মনরীক্ষা কদর 

সমচব িদহােদয়র 

অনুিমতর পর 

প্রশাসমনক 

অনুদিােদনর আদেশ 

জারীকরণ। 

১। সাংমিষ্ট েির প্রধাদনর সুপামরশসহ 

প্রস্তাব। 

২। মবদ্যিান টিওএন্ডই এর কমপ 

৩। বাদজট বরাদদ্দর কমপ 

প্রামির স্থানঃ সাংমিষ্ট েির 

মবনামূদল্য ৭ কা মমেবস 

৭ 

আওতাধীন েিরসমূদহর রাজস্ব খাদতর 

গাড়ী সিরািদতর প্রশাসমনক 

অনুদিােন 

অমধনস্থ েির হদত 

প্রস্তাব প্রামির পর 

পরীক্ষা মনরীক্ষা কদর 

সমচব িদহােদয়র 

অনুিমত মনদয় 

প্রশাসমনক 

অনুদিােদনর আদেশ 

জারীকরণ। 

১। সাংমিষ্ট েির প্রধাদনর সুপামরশসহ 

প্রস্তাব  

২। মবআরটিএ এর প্রমতদবেন 

৩। সব মদশষ সিরািদতর মববরণ 

৪। বরাদদ্দর কমপ 

প্রামির স্থানঃ সাংমিষ্ট েির 

মবনামূদল্য ৭ কা মমেবস 

http://www.mopa.gov.bd/
http://www.mopa.gov.bd/
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ক্রমিক 

নাং 

সসবার নাি সসবা প্রোন পদ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র ও প্রামিস্থান 

 

সসবার মূল্য এবাং 

পমরদশাধ পদ্ধমত 

সসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োময়ত্বপ্রাি কি মকতমা (পেমব, স ান নম্বর ও 

ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৮ সবসরকামর প্রাথমিক মবদ্যালয় 

জাতীয়করণ 

সাংমিষ্ট েির হদত 

প্রস্তাব প্রামির পর 

 াচাই অদে  থা থ 

কর্তমপদক্ষর 

অনুদিােদনর িাধ্যদি 

সগদজট মবজ্ঞমি প্রকাশ।  

১। মবদ্যালদয়র তথ্যামে (মনধ মামরত 

 রদি) 

২। মশক্ষক-মশক্ষাথীদের তথ্যামে 

(মনধ মামরত  রি) 

৩। মশক্ষা কমিটির সিার কা মমববরণী 

(উপদজলা, সজলা কমিটি) 

৪। উপদজলা/দজলা  াচাই বাছাই 

কমিটির প্রমতদবেন 

প্রামি স্থান: 

(ক) উপদজলা মশক্ষা অম স 

(খ) সজলা প্রাথমিক মশক্ষা অম স 

(গ) প্রাথমিক মশক্ষা অমধেির 

মবনামূদল্য 

৪ িাস  

 

 

 

 

 

 

 

 

জনাব নাজিা সশখ 

উপসমচব (মবদ্যালয়-১) 

স ান: ৯৫১১০৭৩ 

ই-সিইল: dssch1@mopme.gov.bd 

 

৯ জাতীয়করণকৃত মবদ্যালদয়র 

মশক্ষকদের সরকামরকরণ 

সাংমিষ্ট েির হদত 

প্রস্তাব প্রামির পর 

 াচাই অদে অথ ম ও 

জনপ্রশাসন িন্ত্রণালদয়র 

সম্মমত গ্রহণ পূব মক 

 থা থ কর্তমপদক্ষর 

অনুদিােদনর িাধ্যদি 

আদেশ জারীকরণ। 

১। মশক্ষক সাংক্রাে তথ্যামে (মনধ মামরত 

 রি) 

২। মশক্ষা কমিটির সিার কা মমববরণী 

(উপদজলা, সজলা কমিটি) 

৩। উপদজলা/দজলা  াচাই বাছাই 

কমিটির প্রমতদবেন 

৪।  থা থ পদ্ধমতদত মশক্ষক মনদয়াগ 

সাংক্রাে মবজ্ঞাপন এবাং কা মমববরণী 

৫। মশক্ষদকর মনধ মামরত স াগ্যতার প্রিাণ 

স্বরূপ কাগজপত্র 

৬। এিমপওভুক্ত মশক্ষকদের সক্ষদত্র 

মসমপই এর সুপামরশ। 

প্রামি স্থান: 

১। উপদজলা মশক্ষা অম স 

২। সজলা প্রাথমিক মশক্ষা অম স 

৩। প্রাথমিক মশক্ষা অমধেির 

৪। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক মশক্ষা 

বাসত্মবায়ন পমরবীক্ষণ ইউমনট 

মবনামূদল্য 

৪ িাস 

http://www.dpe.gov.bd/
http://www.dpe.gov.bd/


5 

 

ক্রমিক 

নাং 

সসবার নাি সসবা প্রোন পদ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র ও প্রামিস্থান 

 

সসবার মূল্য এবাং 

পমরদশাধ পদ্ধমত 

সসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োময়ত্বপ্রাি কি মকতমা (পেমব, স ান নম্বর ও 

ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১০ জাতীয়করণকৃত মবদ্যালদয়র নাি মুদ্রণ 

প্রিাে জমনত সাংদশাধন; 

সাংমিষ্ট েির হদত 

প্রস্তাব প্রামির পর 

 াচাই অদে  থা থ 

কর্তমপদক্ষর 

অনুদিােদনর িাধ্যদি 

প্রজ্ঞাপন জারী। 

১। মবদ্যালদয়র তথ্যামে (মনধ মামরত 

 রদি) 

২। এিমপও সীদট মবদ্যালদয়র নাি 

৩। সরমজদেশন প্রাি এবাং অনুিমতপ্রাি 

মবদ্যালদয়র সক্ষদত্র সাংমিষ্ট কাগজপত্র 

৪। সিাপনী পরীক্ষায় অাংশগ্রহণ সাংক্রাে 

ডাটা সবইজ  

৫। উপদজলা/দজলা  াচাই বাছাই 

কমিটির প্রমতদবেন 

প্রামি স্থান: 

১। উপদজলা মশক্ষা অম স 

২। সজলা প্রাথমিক মশক্ষা অম স 

৩। প্রাথমিক মশক্ষা অমধেির 

৪। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক মশক্ষা 

বাসত্মবায়ন পমরবীক্ষণ ইউমনট 

মবনামূদল্য ১৫ কা মমেবস  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

জনাব নাজিা সশখ 

উপসমচব (মবদ্যালয়-১) 

স ান: ৯৫১১০৭৩ 

ই-সিইল: dssch1@mopme.gov.bd ১১ সরকামরকরণকৃত মশক্ষকদের পেমব 

মুদ্রণ প্রিােজমনত সাংদশাধন; 

সাংমিষ্ট েির হদত 

প্রস্তাব প্রামির পর 

 াচাই অদে  থা থ 

কর্তমপদক্ষর 

অনুদিােদনর িাধ্যদি 

সগদজট মবজ্ঞমি প্রকাশ। 

১। মশক্ষক সাংক্রাে তথ্যামে (মনধ মামরত 

 রদি) 

২। উপদজলা/দজলা  াচাই বাছাই 

কমিটির প্রমতদবেন 

৩। এিমপওভুক্ত মশক্ষকদের সক্ষদত্র 

এিমপও সীট 

প্রামি স্থান: 

১। উপদজলা মশক্ষা অম স 

২। সজলা প্রাথমিক মশক্ষা অম স 

৩। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক মশক্ষা 

বাসত্মবায়ন পমরবীক্ষণ ইউমনট 

মবনামূদল্য ২০ কা মমেবস 

http://www.dpe.gov.bd/
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ক্রমিক 

নাং 

সসবার নাি সসবা প্রোন পদ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র ও প্রামিস্থান 

 

সসবার মূল্য এবাং 

পমরদশাধ পদ্ধমত 

সসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োময়ত্বপ্রাি কি মকতমা (পেমব, স ান নম্বর ও 

ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১২ মশক্ষকদের পেবী ভুল সাংদশাধন সাংমিষ্ট েির হদত 

প্রস্তাব প্রামির পর 

 াচাই অদে  থা থ 

কর্তমপদক্ষর 

অনুদিােদনর িাধ্যদি 

প্রজ্ঞাপন জারী। 

১। মশক্ষক সাংক্রাে তথ্যামে (মনধ মামরত 

 রদি) 

২। মশক্ষা কমিটির সিার কা মমববরণী 

(উপদজলা, সজলা কমিটি) 

৩। উপদজলা/দজলা  াচাই বাছাই 

কমিটির প্রমতদবেন 

৪। এিমপওভুক্ত মশক্ষকদের  সক্ষদত্র 

এিমপও সীট 

প্রামি স্থান: 

১। উপদজলা মশক্ষা অম স 

২। সজলা প্রাথমিক মশক্ষা অম স 

৩। প্রাথমিক মশক্ষা অমধেির 

৪। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক মশক্ষা 

বাসত্মবায়ন পমরবীক্ষণ ইউমনট 

মবনামূদল্য ৩ িাস  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

জনাব নাজিা সশখ 

 উপসমচব (মবদ্যালয়-১) 

স ান: ৯৫১১০৭৩ 

ই-সিইল: dssch1@mopme.gov.bd ১৩ মবমিন্ন কারদণ সগদজদট বাে পড়া 

মশক্ষকদের সগদজটভুমক্তকরণ 

সাংমিষ্ট েির হদত 

প্রস্তাব প্রামির পর 

 াচাই অদে  থা থ 

কর্তমপদক্ষর 

অনুদিােদনর িাধ্যদি 

প্রজ্ঞাপন জারী। 

১। মশক্ষক সাংক্রাে তথ্যামে (মনধ মামরত 

 রদি) 

২। মশক্ষা কমিটির সিার কা মমববরণী 

(উপদজলা, সজলা কমিটি) 

৩। উপদজলা/দজলা  াচাই বাছাই 

কমিটির প্রমতদবেন 

প্রামি স্থান: 

১। উপদজলা মশক্ষা অম স 

২। সজলা প্রাথমিক মশক্ষা অম স 

৩। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক মশক্ষা 

বাসত্মবায়ন পমরবীক্ষণ ইউমনট 

৪। প্রাথমিক মশক্ষা অমধেির 

মবনামূদল্য ৩ িাস 

১৪ মশশু কল্যাণ ট্রাদস্টর আওতায় নতুন 

মবদ্যালয় স্থাপদনর প্রস্তাব মনস্পমত্ত 

আদবেন প্রামির পর 

 াচাই অদে  থা থ 

কর্তমপদক্ষর িাধ্যদি 

অম স আদেশ জারী। 

১। আদবেনপত্র 

২। পমরেশ মন প্রমতদবেন 

প্রামি স্থান: 

১। ট্রাস্ট অম স 

মবনামূদল্য ২০ কা মমেবস 



7 

 

ক্রমিক 

নাং 

সসবার নাি সসবা প্রোন পদ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র ও প্রামিস্থান 

 

সসবার মূল্য এবাং 

পমরদশাধ পদ্ধমত 

সসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োময়ত্বপ্রাি কি মকতমা (পেমব, স ান নম্বর ও 

ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১৫ মশশু কল্যাণ ট্রাদস্টর বাদজট বরাদ্দ 

প্রমক্রয়াকরণ 

সাংমিষ্ট েির হদত 

প্রস্তাব প্রামির পর 

 াচাই অদে  থা থ 

কর্তমপদক্ষর 

অনুদিােদনর িাধ্যদি 

আদেশ জারী। 

১। পূব মবতী বাদজদটর মববরণী 

২। বতমিান বাদজট প্রস্তাব 

প্রামি স্থান: 

১। ট্রাস্ট অম স 

২। অথ ম িন্ত্রণালয় 

৩। প্রাথমিক ও গণমশক্ষা িন্ত্রণালয় 

মবনামূদল্য ৪০ কা মমেবস  

 

 

 

 

 

জনাব নাজিা সশখ 

উপসমচব (মবদ্যালয়-১) 

স ান: ৯৫১১০৭৩ 

ই-সিইল: dssch1@mopme.gov.bd 

১৬ সরকারী প্রাথমিক মবদ্যালয়দক ৮ি 

সেণী প মে উন্নীতকরণ অনুদিােন; 

আদবেন/সাংমিষ্ট েির 

হদত প্রস্তাব প্রামির পর 

 াচাই অদে  থা থ 

কর্তমপদক্ষর 

অনুদিােদনর িাধ্যদি 

আদেশ জারী। 

১। আদবেন/প্রস্তাব 

২। সজলা প্রাথমিক মশক্ষা অম দসর 

সুপামরশ 

৩। প্রাথমিক মশক্ষা অমধেিদরর 

সুপামরশ 

প্রামি স্থান: 

১। সজলা প্রাথমিক মশক্ষা অম স 

২। প্রাথমিক মশক্ষা অমধেির 

মবনামূদল্য ২০ কা মমেবস 

১৭ সরকামর প্রাথমিক মবদ্যালদয়র 

মশক্ষক/মশমক্ষকাদের মনদয়াদগর 

অনুদিােন প্রোন 

সাংমিষ্ট েির হদত 

প্রস্তাব প্রামির পর 

 থা থ কর্তমপদক্ষর 

অনুদিােদনর িাধ্যদি 

মনদয়াদগর অনুিমত 

সাংক্রাে পত্র সপ্ররণ। 

১। মনদয়াগ প্রস্তাব 

২। শূন্য পদের তামলকা 

প্রামি স্থান: প্রাথমিক মশক্ষা অমধেির 

এবাং িন্ত্রণালদয়র ওদয়ব সাইট 

মবনামূদল্য ৩ িাস 

১৮ সরকামর প্রাথমিক মবদ্যালদয়র 

রাজস্বখাদত পে সৃমষ্ট 

সাংমিষ্ট েির হদত 

প্রস্তাব প্রামির পর 

 াচাই অদে অথ ম ও 

জনপ্রশাসন িন্ত্রণালদয়র 

সম্মমত গ্রহণ পূব মক 

 থা থ কর্তমপদক্ষর 

অনুদিােদনর িাধ্যদি 

আদেশ জারীকরণ। 

১।  েির/সাংস্থা প্রধাদনর প্রস্তাব 

(জনপ্রশাসন িন্ত্রণালদয়র সচকমলস্ট 

অনু ায়ী) 

প্রামি স্থান: প্রাথমিক মশক্ষা অমধেির 

এবাং জনপ্রশাসন িন্ত্রণালদয়র ওদয়ব 

সাইট  

মবনামূদল্য ৩ িাস  

ড. সিা: িাহবুবুর রশীে 

উপ সমচব (মবদ্যালয়-২) 

স ান: ৯৫৭৭২৫৫  

ই-সিইলঃ sassch2@mopme.gov.bd 

http://www.dpe.gov.bd/
http://www.mopa.gov.bd/
http://www.mopa.gov.bd/
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ক্রমিক 

নাং 

সসবার নাি সসবা প্রোন পদ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র ও প্রামিস্থান 

 

সসবার মূল্য এবাং 

পমরদশাধ পদ্ধমত 

সসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োময়ত্বপ্রাি কি মকতমা (পেমব, স ান নম্বর ও 

ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১৯ সরকামর প্রাথমিক মবদ্যালদয়র রাজস্ব 

খাদত পে সাংরক্ষণ 

সাংমিষ্ট েির হদত 

প্রস্তাব প্রামির পর 

 াচাই অদে অথ ম ও 

জনপ্রশাসন িন্ত্রণালদয়র 

সম্মমত গ্রহণ পূব মক 

 থা থ কর্তমপদক্ষর 

অনুদিােদনর িাধ্যদি 

আদেশ জারীকরণ। 

১। েির/সাংস্থা প্রধাদনর প্রস্তাব 
(জনপ্রশাসন িন্ত্রণালদয়র সচক মলস্ট 

অনু ায়ী ) 

প্রামি স্থান: প্রাথমিক মশক্ষা অমধেির 

এবাং িন্ত্রণালদয়র ওদয়বসাইট 

মবনামূদল্য ৩ িাস  

 

 

 

 

ড. সিা: িাহবুবুর রশীে  

উপ সমচব (মবদ্যালয়-২) 

স ান: ৯৫৭৭২৫৫  

ই-সিইলঃ sassch2@mopme.gov.bd ২০ সরকামর প্রাথমিক মবদ্যালদয়র রাজস্ব 

খাদত পে স্থায়ীকরণ 

সাংমিষ্ট েির হদত 

প্রস্তাব প্রামির পর 

 াচাই অদে অথ ম ও 

জনপ্রশাসন িন্ত্রণালদয়র 

সম্মমত গ্রহণ পূব মক 

 থা থ কর্তমপদক্ষর 

অনুদিােদনর িাধ্যদি 

আদেশ জারীকরণ। 

১। প্রাথমিক মশক্ষা অমধেিদরর প্রস্তাব 

(জনপ্রশাসন িন্ত্রণালদয়র সচক মলস্ট 

অনু ায়ী)  

প্রামি স্থান: প্রাথমিক মশক্ষা অমধেির  

মবনামূদল্য ৩ িাস 

২১ প্রধান মশক্ষক পদে পদোন্নমত প্রোন সাংমিষ্ট েির হদত 

প্রস্তাব প্রামির পর 

 াচাই অদে  থা থ 

কর্তমপদক্ষর 

অনুদিােদনর িাধ্যদি 

মপএসমস সত এ সাংক্রাে 

প্রস্তাব সপ্ররণ। 

১। প্রাথমিক মশক্ষা অমধেিদরর প্রস্তাব  

( জনপ্রশাসন িন্ত্রণালয় কর্তমক জামরকৃত 

মনধ মামরত  রম্যাদট)  

২। শূন্য পদের হালনাগাে তথ্য 

৩। জনপ্রশাসন িন্ত্রণালদয়র সচকমলস্ট 

অনু ায়ী  

প্রামি স্থান: জনপ্রশাসন িন্ত্রণালয়, 

প্রাথমিক মশক্ষা অমধেির এবাং 

িন্ত্রণালদয়রওদয়ব সাইট 

মবনামূদল্য ৩ িাস 

http://www.mopa.gov.bd/
http://www.dpe.gov.bd/
http://www.mopme.gov.bd/
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ক্রমিক 

নাং 

সসবার নাি সসবা প্রোন পদ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র ও প্রামিস্থান 

 

সসবার মূল্য এবাং 

পমরদশাধ পদ্ধমত 

সসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োময়ত্বপ্রাি কি মকতমা (পেমব, স ান নম্বর ও 

ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

২২ সবসরকামর মপটিআই স্থাপন ও 

অনুদিােন 

সাংমিষ্ট েির হদত 

প্রস্তাব প্রামির পর 

 াচাই অদে  থা থ 

কর্তমপদক্ষর 

অনুদিােদনর িাধ্যদি 

আদেশ জারীকরণ। 

১। প্রাথমিক মশক্ষা অমধেিদরর প্রস্তাব 

২। সবসরকামর মপটিআই-এর স্থাবর ও 

অস্থাবর সম্পমত্তর তথ্যামে  

৩। কি মরত কি মকতমা/কি মচারীগদণর 

তথ্যামে 
প্রামি স্থান:  প্রাথমিক মশক্ষা অমধেির 

এবাং িন্ত্রণালদয়র ওদয়বসাইট 

মবনামূদল্য ৩ িাস  

ড. সিা: িাহবুবুর রশীে 

উপ সমচব (মবদ্যালয়-২) 

স ান: ৯৫৭৭২৫৫  

ই-সিইলঃ sassch2@mopme.gov.bd 

২৩ রাজস্ব বাদজদটর অথ ম ছাড় সাংমিষ্ট েির হদত 

প্রস্তাব প্রামির পর 

 াচাই অদে  থা থ 

কর্তমপদক্ষর 

অনুদিােদনর িাধ্যদি 

আদেশ জারীকরণ। 

১। অথ ম িন্ত্রণালদয়র বরাদ্দ সাদপদক্ষ 

িন্ত্রণালদয়র আওতাধীন অমধেির/সাংস্থা 

হদত প্রস্তাব প্রামি। 

মবনামূদল্য ১৫ কা মমেবস  

 

 

 

 

 

 

 

জনাব ছািছুন নাহার 

মসমনয়র সহকারী সমচব (বাদজট ও অমডট) 

স ান: ৯৫৭৭২৬৩ 

ই-সিইল: samsunnahar93@gmail.com 

 

 

 

 

২৪ রাজস্ব বাদজদটর আওতায় প্রাথমিক 

মশক্ষা অমধেির এবাং িাঠ প মাদয়র 

অম স ও মবদ্যালয়সমূদহর 

সিরািত/সাংস্কার কাদজর অথ ম ছাড় 

সাংমিষ্ট েির হদত 

প্রস্তাব প্রামির পর 

 াচাই অদে  থা থ 

কর্তমপদক্ষর 

অনুদিােদনর িাধ্যদি 

আদেশ জারীকরণ। 

১। অথ ম িন্ত্রণালদয়র বরাদ্দ সাদপদক্ষ 

প্রাথমিক মশক্ষা অমধেির এবাং এর 

আওতাধীন অম স ও মবদ্যালয়সমূদহর 

সিরািত/সাংস্কার কাদজর প্রস্তাব প্রামি।  

মবনামূদল্য ৩০ কা মমেবস 

২৫ েির/সাংস্থার বাৎসমরক রাজস্ব 

বাদজদট বরাদ্দ মবিাজন অনুদিােন 

এ িন্ত্রণালদয়র 

আওতাধীন েির/সাংস্থা 

হদত বাদজট বরাদদ্দর 

আদলাদক মবিাজন 

সাংক্রাে পত্র প্রামির পর 

সমচব িদহােদয়র 

অনুদিােনক্রদি 

মবিাজন আদেশ জামর 

করা হয়। 

১। িন্ত্রণালদয়র আওতাধীন 

অমধেির/সাংস্থা হদত প্রাি প্রস্তাব। 

মবনামূদল্য ৩০ কা মমেবস 
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ক্রমিক 

নাং 

সসবার নাি সসবা প্রোন পদ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র ও প্রামিস্থান 

 

সসবার মূল্য এবাং 

পমরদশাধ পদ্ধমত 

সসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োময়ত্বপ্রাি কি মকতমা (পেমব, স ান নম্বর ও 

ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

২৬ অমগ্রি উদত্তালন ও ব্যয় সাংক্রাে সাংমিষ্ট েির হদত 

প্রস্তাব প্রামির পর 

 াচাই অদে  থা থ 

কর্তমপদক্ষর 

অনুদিােদনর িাধ্যদি 

আদেশ জারীকরণ। 

১। িন্ত্রণালদয়র আওতাধীন 

অমধেির/সাংস্থা হদত অমগ্রি উদত্তালদনর 

কারণ 

২। পূব মবতী অমগ্রি উদত্তালদনর মহসাব 

মববরণীসহ প্রধান মহসাবরক্ষণ কি মকতমা 

প্রতযয়নসহ প্রাি প্রস্তাব 

মবনামূদল্য ১০ কা মমেবস 

২৭ িন্ত্রণালদয়র আওতাধীন মবমিন্ন 

প্রকদের বাদজট মবিাজন 

সাংমিষ্ট েির হদত 

প্রস্তাব প্রামির পর 

 াচাই অদে  থা থ 

কর্তমপদক্ষর 

অনুদিােদনর িাধ্যদি 

বাদজট মবিাজদনর 

আদেশ জারীকরণ। 

(১) সাংমিষ্ট প্রকে অম স হদত 

সুপামরশসহ আনুষ্ঠামনক প্রস্তাব সপ্ররণ 

(২) পমরকেনা কমিশন কর্তমক জারীকৃত 

প্রকদের অনুকূদল বরাদ্দপত্র 

(৩) অথ ম মবিাগ কর্তমক প্রণীত সাংলগ্নী-১ 

ও ২ অনু ায়ী তথ্য সপ্ররণ 

মবনামূদল্য ৭ কা মমেবস  

 

 

 

 

 

উপ-সমচব (উন্নয়ন-১ অমধ) 
স ানঃ ৯৫১২২২৮ 

ইদিইলঃ dsd@mopme.gov.bd 

২৮ িন্ত্রণালদয়র আওতাধীন মবমিন্ন 

প্রকদের  অথ ম ছাড় 

সাংমিষ্ট েির হদত 

প্রস্তাব প্রামির পর 

 াচাই অদে  থা থ 

কর্তমপদক্ষর 

অনুদিােদনর িাধ্যদি 

অথ ম ছাদড়র মজও 

জারীকরণ। 

(১) সাংমিষ্ট প্রকে অম স হদত 

সুপামরশসহ আনুষ্ঠামনক প্রস্তাব সপ্ররণ 

(২) বাদজট বরাদদ্দর কমপ 

(৩) অথ ম মবিাগ কর্তমক প্রণীত সাংলগ্নী-৪ 

ও ৫ (প্রদ াজয সক্ষদত্র), ছাড়কৃত অদথ মর 

ব্যয় মববরণী ও অনুদিামেত বাদজট 

মবিাজন আদেশ 

মবনামূদল্য ৭ কা মমেবস 
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ক্রমিক 

নাং 

সসবার নাি সসবা প্রোন পদ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র ও প্রামিস্থান 

 

সসবার মূল্য এবাং 

পমরদশাধ পদ্ধমত 

সসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োময়ত্বপ্রাি কি মকতমা (পেমব, স ান নম্বর ও 

ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

২৯ িন্ত্রণালদয়র আওতাধীন মবমিন্ন 

প্রকদের সরাসমর মনদয়াগতব্য ১ি ও 

২য় সেমণর জনবল মনদয়াগ 

সাংমিষ্ট েির হদত 

প্রস্তাব প্রামির পর 

িন্ত্রণালদয়র মনদয়াগ 

কমিটির িাধ্যদি 

েরখাস্ত আহবানপূব মক 

মলমখত ও সিৌমখক 

পমরক্ষার মিমত্তদত সিধা 

তামলকা প্রনয়ন কদর 

মনদয়াগ আদেশ জারী। 

(১) সাংমিষ্ট প্রকদের জনবল সাংক্রাে 

মডমপমপর সাংমিষ্ট অাংদশর কমপ 

(২)  ামচত শূন্যপদের সাংখ্যা 

(৩) জনবল মনদয়াগ কমিটির সিার 

কা মমববরণী 

(৪) পমত্রকায় প্রকামশত মবজ্ঞমির কমপ 

(৫) প্রাি আদবেনপদত্রর ডাটাদবজ 

(৬) জনবল মনদয়াগ কমিটির চূড়াে 

সিার সুপামরশ সম্বমলত কা মমববরণী 

মবনামূদল্য ৩ িাস 

৩০ িন্ত্রণালদয়র আওতাধীন মবমিন্ন 

প্রকদের  সরাসমর মনদয়াগতব্য িমহলা 

কি মকতমা/কি মচারীদের িার্তত্বজমনত 

ছুটি িঞ্জুর 

আদবেনপত্র প্রমতষ্ঠান 

প্রধাদনর িাধ্যদি 

প্রামির পর  থা থ 

কর্তমপদক্ষর 

অনুদিােদনর িাধ্যদি 

ছুটি িঞ্জুরী আদেশ 

জারী।  

(১)প্রকে পমরচালদকর সুপামরশসহ 

আনুষ্ঠামনক প্রস্তাব 

(২) আদবেনপত্র 

(৩) িার্তত্বজমনত ছুটির ডাক্তারী 

সনেপত্র 
(৪) প্রতযয়নপত্র (১ি বা ২য় িার্তত্ব ছুটি) 

(৫) ইদতাপূদব ম অনুরূপ ছুটি সিাগ কদর 

থাকদল তার আদেদশর কমপ 

মবনামূদল্য ১৫ কা মমেবস  

 

 

 

উপ-সমচব (উন্নয়ন-১ অমধ) 
স ানঃ ৯৫১২২২৮ 

ইদিইলঃ dsd@mopme.gov.bd 
৩১ িন্ত্রণালদয়র আওতাধীন মবমিন্ন 

প্রকদের  সরাসমর মনদয়াগপ্রাি 

কি মকতমা/কি মচারীগদণর মবনাদবতদন 

অসাধারণ ছুটি িঞ্জুর 

আদবেনপত্র প্রমতষ্ঠান 

প্রধাদনর িাধ্যদি 

প্রামির পর  থা থ 

কর্তমপদক্ষর 

অনুদিােদনর িাধ্যদি 

ছুটি িঞ্জুরী আদেশ 

জারী। 

(১)প্রকে পমরচালদকর সুপামরশসহ 

আনুষ্ঠামনক প্রস্তাব 

(২) আদবেনপত্র 

(৩) মবনাদবতদন অসাধারণ ছুটি সাংক্রাে 

সব মদশষ মবমধিালার ছায়ামলমপ 

 

মবনামূদল্য ১৫ কা মমেবস 
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ক্রমিক 

নাং 

সসবার নাি সসবা প্রোন পদ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র ও প্রামিস্থান 

 

সসবার মূল্য এবাং 

পমরদশাধ পদ্ধমত 

সসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োময়ত্বপ্রাি কি মকতমা (পেমব, স ান নম্বর ও 

ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৩২ িন্ত্রণালদয়র আওতাধীন মবমিন্ন 

প্রকদের পে সাংরক্ষণ 

প্রমতষ্ঠান প্রধাদনর 

িাধ্যদি প্রাি প্রস্তাব 

জনপ্রশাসন িন্ত্রণালয় 

ও অথ ম মবিদগর সম্মমত 

জ্ঞাপদনর পর িাননীয় 

িন্ত্রী িদহােদয়র 

অনুদিােনক্রদি পে 

সাংরক্ষণ আদেশ জারী। 

(১)প্রকে পমরচালদকর সুপামরশসহ 

আনুষ্ঠামনক প্রস্তাব 

(২) ইদতাপূদব ম জারীকৃত পে সাংরক্ষদণর 

আদেদশর কমপ 

মবনামূদল্য ১৫ কা মমেবস 

 

 

৩৩ িন্ত্রণালদয়র আওতাধীন মবমিন্ন 

প্রকদের  ানবাহন ক্রয়/দিরািত 

প্রস্তাব প্রামির পর 

 াচাই অদে  থা থ 

কর্তমপদক্ষর 

অনুদিােদনর িাধ্যদি 

আদেশ জারী। 

১। প্রকে পমরচালদকর আনুষ্ঠামনক 

প্রস্তাব 

২। মডমপমপ এর বরাদদ্দর কমপ 

৩। এওমপ এর কমপ 

মবনামূদল্য ২০ কা মমেবস 

৩৪ িন্ত্রণালদয়র আওতাধীন মবমিন্ন 

প্রকদের জনবল রাজস্ব খাদত স্থানাের  

সরকারী আদেশ জারী  (১) প্রকে পমরচালদকর প্রস্তাব 

(জনপ্রশাসন িন্ত্রণালদয়র ছদক)  

প্রামির স্থানঃ জনপ্রশাসন িন্ত্রণালদয়র 

ওদয়বসাইট 

মবনামূদল্য ০৬ িাস 

http://www.mopa.gov.bd/
http://www.mopa.gov.bd/
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ক্রমিক 

নাং 

সসবার নাি সসবা প্রোন পদ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র ও প্রামিস্থান 

 

সসবার মূল্য এবাং 

পমরদশাধ পদ্ধমত 

সসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োময়ত্বপ্রাি কি মকতমা (পেমব, স ান নম্বর ও 

ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৩৫ িন্ত্রণালদয়র আওতাধীন মবমিন্ন 

প্রকদের উন্নয়ন বাদজদটর আওতাধীন 

কি মকতমাদের মশক্ষা ছুটি িঞ্জুর  

আদবেন প্রামির পর 

 াচাই অদে  থা থ 

কর্তমপদক্ষর 

অনুদিােদনর িাধ্যদি 

মশক্ষা ছুটি িঞ্জুরী 

আদেশ জারী।  

(১) সাংমিষ্ট েির প্রধাদনর সুপামরশসহ 

প্রস্তাব।  

(২) অদবেনপত্র  

(৩) সাংমিষ্ট মশক্ষা প্রমতষ্ঠাদন িমতম 

মবজ্ঞমি  

(৪) অ ার সলটার  

(৫) মনদয়াগ অদেশ  

(৬) চাকুরী স্থায়ীকরণ আদেশ  

(৭) চাকুরী সাংক্রাে বৃত্তাে  

(৮) ছুটি কালীন সিদয়র োময়ত্ব পালন 

সম্পমকমত প্রতযয়ন পত্র 

(৯) সাংমিষ্ট মবমধ  

প্রামির স্থানঃ সাংমিষ্ট েির  

মবনামূদল্য ১৫ কা মমেবস  

 

 

উপ-সমচব (উন্নয়ন-১ অমধ) 
স ানঃ ৯৫১২২২৮ 

ইদিইলঃ dsd@mopme.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩৬ সিৌমলক সাক্ষরতা প্রকে ( ৬৪ সজলা) 

এর আওতায় এনমজও মনদয়াগ 

কা মক্রি 

অনুদিামেত 

এনমজওসমূদহর 

তামলকা সম্বমলত 

আদেশ জারী 

১। প্রকদের মডমপমপর সাংমিষ্ট অাংদশর  

ছায়ামলমপ 

২।  এনমজও মনদয়াগ সাংক্রাে পমত্রকায় 

প্রকামশত মবজ্ঞমির কমপ 

৩। এনমজও মনদয়াগ সাংক্রাে সকল 

কমিটির কা মমববরনী 

৪। সাবদিনশন সাব-কমিটির সুপামরশ 

৫। সাবদিনশন কমিটির সুপামরশ 

৬। এনমজও মনদয়াগ সাংক্রাে বাদজট 

বরাদদ্দর কমপ 

মবনামূদল্য ২০ কা মমেবস 
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ক্রমিক 

নাং 

সসবার নাি সসবা প্রোন পদ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র ও প্রামিস্থান 

 

সসবার মূল্য এবাং 

পমরদশাধ পদ্ধমত 

সসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োময়ত্বপ্রাি কি মকতমা (পেমব, স ান নম্বর ও 

ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৩৭ িন্ত্রণালদয়র মবমিন্ন উন্নয়ন প্রকে  

অনুদিােন প্রমক্রয়াকরণ 

 

নতুন প্রকদের  াচাই-

বাছাই সিা আদয়াজন 

এবাং অন্যান্য প্রকদের 

মডমপমপ পমরকেনা 

কমিশদন সপ্ররণ। 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্রঃ 

১। মনধ মামরত ছক ও মনদে মশনা অনু ায়ী 

এবাং সাংমিষ্ট েির প্রধানর স্বাক্ষর ও 

মসল সহ মডমপমপ/আরমডমপমপ/টিমপমপ/ 

আরটিমপমপ। 

প্রামি স্থানঃ পমরকেনা কমিশদনর 

ওদয়ব সাইট। 

মবনামূদল্য ১০ কা মমেবস 
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২.৩) অিযেরীণ সসবাঃ 

ক্রমিক নাং সসবার নাি সসবা প্রোন পদ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র ও প্রামিসহান 

 

সসবার মূল্য এবাং 

পমরদশাধ পদ্ধমত 

সসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োময়ত্বপ্রাি কি মকতমা (পেমব, স ান 

নম্বর ও ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

1.  কযাডার কি মকতমাদের সপ্রষদণ মনদয়াগ 

ও পোয়ন 

পোয়ন আদেশ এবাং 

স াগোদনর আদবেন 

প্রামির পর  াচাই 

অদে  থা থ 

কর্তমপদক্ষর 

অনুদিােদনর িাধ্যদি 

পোয়ন। 

১। বেমল/পোয়দনর প্রজ্ঞাপন 

২। স াগোনপত্র 

মবনামূদল্য ০৫ কা মমেবস  

 

 

 

 

 

 

 

জনাব সিাহাম্মে কমবর উদ্দীন 

উপসমচব (প্রশা-১) 

স ানঃ ৯৫৭১৮০১ 
ইদিইলঃ 

sasad1@mopme.gov.bd 

2.  ১ি ও ২য় সেমণর কি মকতমাদের মনদয়াগ  

প্রোন 

মপএসমসর সুপামরদশর 

িাধ্যদি পুমলশ 

সিমরম দকশন এবাং 

স্বাস্থয পমরক্ষার 

প্রমতদবেন প্রামির পর 

 থা থ কর্তমপদক্ষর 

অনুদিােদনর িাধ্যদি  

আদেশ জারীকরণ 

১। মনধ মামরত মরকুইমজশন  রি 

২। পেমবন্যাস ছক ও শূন্যপদের তামলকা 

৩। সাংমিষ্ট েির/সাংস্থা প্রধান কর্তমক 

সুপামরশসহ প্রস্তাব 

প্রামি স্থানঃ মপএসমসর ওদয়বসাইট। 

মবনামূদল্য ৪ িাস 

3.  ১ি ও ২য় সেমণর কি মকতমাদের 

পদোন্নমত মসদলকশনদগ্রড ও টাইিদস্কল 

প্রোন 

সাংমিষ্ট েির হদত 

প্রস্তাব প্রামির পর 

মডমপমস সিার 

সুপামরশ িদত  থা থ 

কর্তমপদক্ষর 

অনুদিােদনর িাধ্যদি 

প্রজ্ঞাপন জারীকরণ। 

১। মনদয়াগপদত্রর কমপ 

২। মনয়মিতকরদণর কমপ (প্রদ াজয সক্ষদত্র) 

৩। স্থায়ীকরদণর কমপ 

৪। এমসআর 

৫। মবিাগীয় িািলা সাংক্রাে তথ্য 

৬।  পেমবন্যাস ছক 

৭। প্রস্তামবত কি মকতমাদের তথ্যছক 

৮। শূন্যপদের তামলকা 

৯। পূব মবতী মসদলকশনদগ্রড/টাইিদস্কল প্রামির 

আদেদশর কমপ (প্রদ াজয সক্ষদত্র) 

১০। সাংমিষ্ট েির/সাংস্থা প্রধান কর্তমক 

সুপামরশসহ প্রস্তাব 

মবনামূদল্য ৪ িাস 

4.  ১ি সেমণর পদে চলমত 

োময়ত্ব/অমতমরক্ত োময়ত্ব/ 

সাংযুমত্ত প্রোন 

সাংমিষ্ট েির হদত 

প্রস্তাব প্রামির পর 

 থা থ কর্তমপদক্ষর 

১। মনদয়াগপদত্রর কমপ 

২। মবিাগীয় িািলা সাংক্রাে তথ্য  

৩। সাংমিষ্ট েির/সাংসহা প্রধান কর্তমক 

মবনামূদল্য ০৭ কা মমেবস 
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ক্রমিক নাং সসবার নাি সসবা প্রোন পদ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র ও প্রামিসহান 

 

সসবার মূল্য এবাং 

পমরদশাধ পদ্ধমত 

সসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োময়ত্বপ্রাি কি মকতমা (পেমব, স ান 

নম্বর ও ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

অনুদিােদনর িাধ্যদি 

প্রজ্ঞাপন জারীকরণ। 

সুপামরশসহ প্রস্তাব 

5.  ১ি ও ২য় সেমণর কি মকতমাদের চাকুমর 

মনয়মিতকরণ 

মপএসমসর সুপামরশ 

প্রামির পর  থা থ 

কর্তমপদক্ষর 

অনুদিােদনর িাধ্যদি 

প্রজ্ঞাপন জারীকরণ। 

১। মনদয়াগপত্র 

২। রাজস্বখাদত স্থানাের আদেদশর কমপ 

(প্রদ াজয সক্ষদত্র) 

৩। মবিাগীয় িািলা সাংক্রাে তথ্য 

৪।  মনধ মামরত তথ্যছক (সাংমিষ্ট েির/সাংস্থা 

প্রধান কর্তমক সুপামরশসহ) 

প্রামি স্থানঃ মপএসমসর ওদয়বসাইট। 

মবনামূদল্য ০৫ কা মমেবস 

জনাব সিাহাম্মে কমবর উদ্দীন 

উপসমচব (প্রশা-১) 

স ানঃ ৯৫৭১৮০১ 
ইদিইলঃ 

sasad1@mopme.gov.bd  

6.  ১ি ও ২য় সেমণর কি মকতমাদের চাকুমর 

স্থায়ীকরণ 

সাংমিষ্ট েির হদত 

প্রস্তাব প্রামির পর 

 থা থ কর্তমপদক্ষর 

অনুদিােদনর িাধ্যদি 

প্রজ্ঞাপন জারীকরণ। 

১। মনদয়াগপত্র 

২। এমসআর 

৩। মবিাগীয় িািলা সাংক্রাে তথ্য 

৪। রাজস্ব খাদত স্থানাের আদেদশর কমপ 

(প্রদ াজয সক্ষদত্র) 

৫। প্রস্তামবত কি মকতমার তথ্যছক 

৬। সাংমিষ্ট েির/সাংস্থা প্রধান কর্তমক 

সুপামরশসহ প্রস্তাব 

মবনামূদল্য ০৭ কা মমেবস 

7.  ১ি ও ২য় সেমণর কি মকতমাদের 

চাকুমরকাল গণনা 

সাংমিষ্ট েির হদত 

প্রস্তাব প্রামির পর 

 থা থ কর্তমপদক্ষর 

অনুদিােদনর িাধ্যদি 

প্রজ্ঞাপন জারীকরণ। 

১। মনদয়াগপত্র 

২। রাজস্বখাদত স্থানােদরর আদেদশর কমপ 

(প্রদ াজয সক্ষদত্র) 

৩। সাংমিষ্ট েির/সাংস্থা প্রধান কর্তমক 

সুপামরশসহ প্রস্তাব 

মবনামূদল্য ১৫ কা মমেবস 

8.  ১ি ও ২য় সেমণর কি মকতমাদের সবতন 

সিতাকরণ 

সাংমিষ্ট েির হদত 

প্রস্তাব প্রামির পর 

 থা থ কর্তমপদক্ষর 

অনুদিােদনর িাধ্যদি 

প্রজ্ঞাপন জারীকরণ। 

১। প্রস্তামবত কি মকতমার মনদয়াগপত্র 

২। স াগোনপদত্রর পৃষ্ঠাাংকন কমপ 

৩। রাজস্বখাদত স্থানােদরর আদেদশর কমপ 

(প্রদ াজয সক্ষদত্র) 

৪। মসদলকশনদগ্রড প্রামির আদেদশর কমপ 

৫। সজযষ্ঠ ও কমনষ্ঠ কি মকতমার তুলনামূলক 

মববরণী 

৬। সবতন সিতাকরদণর আদবেনপত্র 

৭। সশষ সবতদনর প্রতযয়নপত্র 

৮। সাংমিষ্ট েির/সাংস্থা প্রধান কর্তমক 

মবনামূদল্য ২০ কা মমেবস 

http://www.bpsc.gov.bd/
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ক্রমিক নাং সসবার নাি সসবা প্রোন পদ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র ও প্রামিসহান 

 

সসবার মূল্য এবাং 

পমরদশাধ পদ্ধমত 

সসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োময়ত্বপ্রাি কি মকতমা (পেমব, স ান 

নম্বর ও ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

সুপামরশসহ প্রস্তাব 

9.  ১ি সেমণর কি মকতমাদের মপআরএল 

িঞ্জুরী প্রোন 

সাংমিষ্ট েির হদত 

প্রস্তাব প্রামির পর 

 থা থ কর্তমপদক্ষর 

অনুদিােদনর িাধ্যদি 

প্রজ্ঞাপন জারীকরণ। 

১। মনদয়াগপত্র 

২। সহায়ী পদে সবতন িাতামে প্রাপ্যতার 

আদেশ 

৩। স্থায়ীকরদণর প্রজ্ঞাপন 

৪। এসএসমস সনেপদত্রর কমপ 

৫। চাকুরীর মববরণী, ছুটির মহসাব  মববরণী 

৬।পদোন্নমতর প্রজ্ঞাপদনর কমপ (প্রদ াজয 

সক্ষদত্র) 

৭। সশষ সবতদনর প্রতযয়ন পত্র 

৮। মনধ মামরত  রদি আদবেন এবাং সাংমিষ্ট 

৯। েির/সাংস্থা প্রধান কর্তমক সুপামরশসহ 

প্রস্তাব 

মবনামূদল্য ০৭ কা মমেবস 

জনাব সিাহাম্মে কমবর উদ্দীন 

উপসমচব (প্রশা-১) 

স ানঃ ৯৫৭১৮০১ 
ইদিইলঃ 

sasad1@mopme.gov.bd 

 

10.  বমহঃ বাাংলাদেশ অমজমত ছুটি িঞ্জুর 

আদেশ প্রোন 

আদবেন প্রামির পর 

 থা থ কর্তমপদক্ষর 

অনুদিােদনর িাধ্যদি 

সাংমিষ্ট িন্ত্রণালদয় 

সপ্ররণ। 

১। প্রধান মহসাবরক্ষণ কি মকতমা কর্তমক ছুটি 

প্রাপ্যতার প্রতযয়ন 

২। মনধ মামরত  রদি আদবেন 

৩। েির/সাংস্থা প্রধান কর্তমক সুপামরশসহ 

প্রস্তাব 

প্রামি সহানঃ জনপ্রশাসন িন্ত্রণালদয়র 

ওদয়বসাইট। 

মবনামূদল্য ০৭ কা মমেবস 

11.  ববদেমশক প্রমশক্ষদণর সরকামর আদেশ 

(মজও) জামরকরণ 

বাছাই কমিটির 

সুপামরদশর পর  

 থা থ কর্তমপদক্ষর 

অনুদিােদনর িাধ্যদি  

আদেশ জারীকরণ। 

১। সাংমিষ্ট েির/সাংস্থা প্রধান কর্তমক 

সুপামরশসহ প্রস্তাব 

মবনামূদল্য ০৫ কা মমেবস 

12.  কি মকতমাদের মজ.মপ.এ  সথদক অগ্রীি 

উদত্তালন 

আদবেন প্রামির পর 

 থা থ কর্তমপদক্ষর 

অনুদিােদনর িাধ্যদি 

সাংমিষ্ট িন্ত্রণালদয় 

সপ্ররণ। 

১। মনধ মামরত  রদি আদবেন 

২। সাংমিষ্ট েির/সাংস্থা প্রধান কর্তমক 

সুপামরশসহ প্রস্তাব 

প্রামি সহানঃ জনপ্রশাসন িন্ত্রণালদয়র 

ওদয়বসাইট। 

মবনামূদল্য ০৭ কা মমেবস 

13.  কি মকতমাদের োমে মবদনােন ছুটি ও 

িাতা িঞ্জুর 

আদবেন প্রামির পর 

 থা থ কর্তমপদক্ষর 

১। মনধ মামরত  রদি আদবেন 

২। পূব মবতী আদেদশর কমপ 

মবনামূদল্য ০৭ কা মমেবস 

http://www.mopa.gov.bd/
http://www.mopa.gov.bd/
http://www.mopa.gov.bd/
http://www.mopa.gov.bd/
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ক্রমিক নাং সসবার নাি সসবা প্রোন পদ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র ও প্রামিসহান 

 

সসবার মূল্য এবাং 

পমরদশাধ পদ্ধমত 

সসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োময়ত্বপ্রাি কি মকতমা (পেমব, স ান 

নম্বর ও ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

অনুদিােদনর িাধ্যদি 

আদেশ জারীকরণ। 

৩। প্রধান মহসাব রক্ষণ কি মকতমা কর্তমক ছুটি 

প্রামির প্রতযয়দনর কমপ 

৪।সাংমিষ্ট েির/সাংস্থা প্রধান কর্তমক 

সুপামরশসহ প্রস্তাব 

প্রামি সহানঃ জনপ্রশাসন িন্ত্রণালদয়র 

ওদয়বসাইট। 

14.  িন্ত্রণালদয়র রাজস্ব বাদজদটর 

আওতাধীন ২য় সেণীর কি মকতমা 

মনদয়াগ/পদোন্নমত 

শূন্যপদের তামলকা 

মপএসমস সত সপ্ররণ 

করা হয় এবাং 

মপএসমসর সুপামরদশর 

িাধ্যদি মনদয়াগ 

আদেশ জারী করা 

হয়। 

১। মনধ মামরত মরকুদজশন  রি  

২। পে মবন্যাস ছক 

৩। শূন্য পদের তামলকা 

৪। ম ডার পেধারীদের সগ্রদডশন তামলকা 

৫। এমসআর 

৬। শাংখলা সাংক্রাে প্রমতদবেন 

৭। মনদয়াগমবমধ 

৮। েির প্রধাদনর সুপামরশ 

প্রামির স্থানঃ মপএসমসর ওদয়বসাইট 

মবনামূদল্য ৭ কা মমেবস  

 

 

ডাঃ  ারজানা আরজুিান্দ 

উপসমচব (প্রশা-২)  
স ানঃ +৮৮০-২-৯৫১৪০৯১ 

ইদিইলঃ 

dsad2@mopme.gov.bd 
 

15.  িন্ত্রণালদয়র ৩য় ও ৪থ ম সেণীর কি মচারী 

মনদয়াগ 

িন্ত্রণালদয়র মনদয়াগ 

কমিটির িাধ্যদি 

েরখাস্ত আহবান ও 

সাংমিষ্ট আইন 

অনু ায়ী মলমখত ও 

সিৌমখক পরীক্ষার 

িাধ্যদি  াচাই বাছাই 

অদে সজলা সকাটা ও 

অন্যান্য সকাটা 

অনুসরণপূব মক প্রাথী 

মনব মাচন কদর পুমলশ 

সিমরম দকশন ও 

স্বাস্থয পরীক্ষা সম্পন্ন 

অদে মনদয়াগ আদেশ 

জারী করা হয়। 

১। মনদয়াগমবমধ 

২। জনপ্রশাসন িন্ত্রণালদয়র সাকুমলার 

৩। বাছাই ও মনব মাচন কমিটির সুপামরশ  

প্রামির স্থানঃ জনপ্রশাসন িন্ত্রণালদয়র ওদয়ব 

সাইট 

মবনামূদল্য ৪ িাস 

  

http://www.mopa.gov.bd/
http://www.mopa.gov.bd/
http://www.bpsc.gov.bd/
http://www.mopa.gov.bd/
http://www.mopa.gov.bd/
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16.  িন্ত্রণালদয়র ৩য় ও ৪থ ম সেণীর 

কি মচারীদের পদোন্নমত 

সাংমিষ্ট পদোন্নমত 

কমিটির িাধ্যদি 

বামষ মক সগাপনীয় 

প্রমতদবেন ও 

টাইমপাংসহ অন্যান্য 

েক্ষতা মবষয়ক 

তথ্যামে মবদবচনাপূব মক 

জযষ্ঠতার মিমত্তদত 

পদোন্নমতর আদেশ 

জারী। 

১। মনদয়াগমবমধ  

২। ব্যমক্তগত নমথ 

৩। সামি মস বমহ  

৪। এমসআর 

৫। বাছাই ও মনব মাচন কমিটির সুপামরশ 

প্রামি স্থানঃ জনপ্রশাসন িন্ত্রণালদয়র ওদয়ব 

সাইট 

মবনামূদল্য ১ িাস  

 

 

 

 

 

 

 

 

ডাঃ  ারজানা আরজুিান্দ 

উপসমচব (প্রশা-২)  
স ানঃ +৮৮০-২-৯৫১৪০৯১ 

ইদিইলঃ 

dsad2@mopme.gov.bd 

 

17.  িন্ত্রণালদয়র রাজস্ব খাদত পে সৃমষ্ট জনপ্রশাসন 

িন্ত্রণালদয়র সচকমলস্ট 

অনু ায়ী পে সৃমষ্টর 

প্রস্তাব সপ্ররণ করা হয়। 

প্রস্তাবটি জনপ্রশাসন 

িন্ত্রণালয়,অথ ম ন্ত্রণালয় 

এবাং সমচব কমিটিদত 

অনুদিােদনর পর 

প্রধানিন্ত্রীর 

কা মালদয়র সম্মমতদত 

পে সৃমষ্টর মজও জারী। 

১। জনপ্রশাসন িন্ত্রণালদয়র সচকমলস্ট 

অনু ায়ী পে সৃমষ্টর প্রস্তাব 

প্রামির স্থানঃ জনপ্রশাসন িন্ত্রণালদয়র 

ওদয়বসাইট 

মবনামূদল্য ৩ িাস 

18.  িন্ত্রণালদয়র রাজস্ব খাদত পে সাংরক্ষণ  পে সৃজদনর মতন বছর 

প মে সাংমিষ্ট 

িন্ত্রণালদয়র িন্ত্রীর 

সম্মমতদত পে 

সাংরক্ষদনর মজও জারী 

করা হয়। অতঃপর 

জনপ্রশাসন িন্ত্রণালয় 

ও অথ ম মবিাদগর 

সম্মমতদত সাংমিষ্ট 

িন্ত্রীর অনুিমত মনদয় 

মজও জারী করা হয়। 

১। জনপ্রশাসন িন্ত্রণালদয়র সচকমলস্ট 

অনু ায়ী পে সাংরক্ষণ এর প্রস্তাব। 

প্রামির স্থানঃ জনপ্রশাসন িন্ত্রণালদয়র 

ওদয়বসাইট 

মবনামূদল্য ৩ িাস 

http://www.mopa.gov.bd/
http://www.mopa.gov.bd/
http://www.mopa.gov.bd/
http://www.mopa.gov.bd/
http://www.mopa.gov.bd/
http://www.mopa.gov.bd/
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19.  িন্ত্রণালদয়র রাজস্ব খাদত পে 

স্থায়ীকরণ 

প্রস্তাব প্রামির পর 

জনপ্রশাসন িন্ত্রণালয় 

ও অথ ম মবিাদগর 

সম্মমতদত সমচব 

কমিটির সম্মমত মনদয় 

এবাং প্রধানিন্ত্রীর 

কা মলদয়র অনুিমত 

মনদয় স্থায়ীকরণ মজও 

জারী করা হয়।  

১। জনপ্রশাসন িন্ত্রণালদয়র সচকমলস্ট 

অনু ায়ী পে স্থায়ীকরদনর প্রস্তাব 

প্রামির স্থানঃ জনপ্রশাসন িন্ত্রণালদয়র 

ওদয়বসাইট 

মবনামূদল্য ৩ িাস  

 

 

 

 

 

ডাঃ  ারজানা আরজুিান্দ 

উপসমচব (প্রশা-২)  
স ানঃ +৮৮০-২-৯৫১৪০৯১ 

ইদিইলঃ 

dsad2@mopme.gov.bd 

 

20.  কি মচারীদের চাকুরী স্থায়ীকরণ আদবেন প্রামির পর 

বামষ মক সগাপনীয় 

প্রমতদবেন ও সামি মস 

বমহ  াচাই অদে 

 থা থ কর্তমপদক্ষর 

অনুদিােদনর িাধ্যদি 

স্থায়ীকরন আদেশ 

জারী করা হয়।  

১। মনদয়াগপত্র  

২। সামি মস বমহ  

৩। এমসআর 

৪। মনদয়াগমবমধ 

প্রামির স্থানঃ প্রশাসন-২ 

মবনামূদল্য ৭ কা মমেবস 

21.  িন্ত্রণালদয়র ২য়, ৩য় ও ৪থ ম সেণীর 

কি মকতমা/ কি মচারীদের টাইি সস্কল, 

মসদলকশন সগ্রড প্রোন 

বাছাই ও মনব মাচন 

কমিটির সুপামরদশর 

আদলাদক আদেশ 

জারী। 

১। ব্যমক্তগত নমথ 

২। সামি মস বমহ  

৩। এমসআর 

৪। অথ ম মবিাদগর সাকুমলার 

প্রামির স্থানঃ প্রশাসন-২ 

মবনামূদল্য ২০ কা মমেবস 

22.  িন্ত্রণালদয়র ২য়, ৩য় ও ৪থ ম সেণীর 

কি মকতমা/কি মচারীদের ভ্রিণ অনুদিােন 

 থা থ কর্তমপদক্ষর 

অনুদিােদনর িাধ্যদি  

আদেশ জারী। 

১। আদবেনপত্র 

২। ভ্রিণ সূমচ 

প্রামির স্থানঃ প্রশাসন-২, প্রাগি 

মবনামূদল্য ৩ কা মমেবস 

http://www.mopa.gov.bd/
http://www.mopa.gov.bd/
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23.  িন্ত্রণালদয়র ২য়, ৩য় ও ৪থ ম সেণীর 

কি মকতমা/ কি মচারীদের সপনশন িঞ্জুরী 

সামিমস বমহ এবাং 

োমখলকৃত 

কাগজপত্রামে  াচাই 

অদে সপনশন আদেশ 

জারীকরণ। 

১। মনদয়াগপত্র  

২। স্থায়ীপদের সবতনিাতামে প্রাপ্যতার 

আদেশ 

৩। স্থায়ীকরদণর আদেশ 

৪। এসএসমস সনেপদত্রর কমপ 

৫। চাকুমর মববরণী 

৬। ছুটির মহসাব সম্বমলত হালনাগাে সামি মস 

বমহ 

৭। সশষ সবতদনর প্রতযয়ন পত্র  

৮। মনধ মামরত  রদি আদবেন 

প্রামির স্থানঃ জনপ্রশাসন িন্ত্রণালদয়র ওদয়ব 

সাইট 

মবনামূদল্য ৭ কা মমেবস  
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24.  িন্ত্রণালদয়র ২য়, ৩য় ও ৪থ ম সেণীর 

কি মকতমা/ কি মচারীদের অমজমত ছুটি 

িঞ্জুর 
আদবেন প্রামির পর 

োমখলকৃত 

কাগজপত্রামে  াচাই 

অদে অমজমত ছুটির 

আদেশ জারীকরণ। 

১। সাংমিষ্ট মনয়ন্ত্রণকারী কি মকতমার সুপামরশ 

২। আদবেনপত্র 

৩। মহসাব রক্ষণ কি মকতমা কর্তমক ছুটি 

পাওনার প্রতযয়নপত্র 

৪। ডাক্তারী সনেপত্র 

৫। ম টদনস সাটি মম দকট 

৬। ছুটি সিাদগর পর চাকুমরদত স াগোন পত্র 

প্রামির স্থানঃ সাংমিষ্ট েির 

মবনামূদল্য ৩ কা মমেবস 

25.  িন্ত্রণালদয়র ২য়, ৩য় ও ৪থ ম সেণীর 

কি মকতমা/ কি মচারীদের োমে মবদনােন 

ছুটি ও িাতা িঞ্জুর 

আদবেন প্রামির পর 

োমখলকৃত 

কাগজপত্রামে  াচাই 

অদে োমে মবদনােন 

ছুটির আদেশ 

জারীকরণ। 

১। সাংমিষ্ট মনয়ন্ত্রণকারী কি মকতমার সুপামরশ 

২। মনধ মামরত  রদি আদবেনপত্র 

৩। মহসাব রক্ষণ কি মকতমা কর্তমক ছুটি 

পাওনার প্রতযয়নপত্র 

৪। পূব মবতী িঞ্জুরীকৃত আদেদশর কমপ।  

প্রামির স্থানঃ সাংমিষ্ট েির 

মবনামূদল্য ৩ কা মমেবস 
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26.  িন্ত্রণালদয়র ২য়, ৩য় ও ৪থ ম সেণীর 

কি মকতমা/ কি মচারীদের  মশক্ষা ছুটি 

িঞ্জুর 

আদবেন প্রামির পর 

োমখলকৃত 

কাগজপত্রামে  াচাই 

অদে মশক্ষা ছুটির 

আদেশ জারীকরণ। 

১। সাংমিষ্ট মনয়ন্ত্রণকারী কি মকতমার সুপামরশ 

২। আদবেনপত্র  

৩।  সাংমিষ্ট মশক্ষা প্রমতষ্ঠাদন িমতম মবজ্ঞমি  

৪।  অ ার সলটার 

৫। মনদয়াগ আদেশ 

৬। চাকুরী স্থায়ীকরণ আদেশ 

৭। চাকুরী সাংক্রাে বৃত্তাে। 

৮। ছুটি কালীন সিদয়র োময়ত্ব পালন 

সস্পমকমত প্রতযয়ন পত্র।  

৯। সাংমিষ্ট মবমধ 

প্রামির স্থানঃ সাংমিষ্ট েির 

মবনামূদল্য ৭ কা মমেবস  
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27.  িন্ত্রণালদয়র ২য়, ৩য় ও ৪থ ম সেণীর 

কি মকতমা/ কি মচারীদের  ববদেমশক ছুটি 

িঞ্জুর 
আদবেন প্রামির পর 

োমখলকৃত 

কাগজপত্রামে  াচাই 

অদে ববদেমশক ছুটির 

আদেশ জারীকরণ। 

১। সাংমিষ্ট মনয়ন্ত্রণকারী কি মকতমার সুপামরশ 

২। আদবেনপত্র 

৩।  বমহ:বাাংলাদেশ ছুটির  রি 

৪। মহসাব রক্ষণ কি মকতমা কর্তমক প্রেত্ত ছুটি 

পাওনার প্রতযয়নপত্র 

৫। ছুটিকালীন সিদয় োময়ত্ব পালনকারী 

কি মকতমার নাি ও পেবী 

প্রামির স্থানঃ সাংমিষ্ট েির 

মবনামূদল্য ৩ কা মমেবস 

28.  িন্ত্রণালদয়র ২য়, ৩য় ও ৪থ ম সেণীর 

কি মকতমা/ কি মচারীদের  মলদয়ন িঞ্জুর 

আদবেন প্রামির পর 

োমখলকৃত 

কাগজপত্রামে  াচাই 

অদে মলদয়ন িঞ্জুরী  

আদেশ জারীকরণ। 

১। সাংমিষ্ট মনয়ন্ত্রণকারী কি মকতমার সুপামরশ 

২। আদবেনপত্র 

৩। সাংমিষ্ট প্রমতষ্ঠান/সাংস্থার অ ার সলটার 

৩।  মনদয়াগ আদেশ 

৪। চাকুরী স্থায়ীকরণ সাংক্রাে আদেশ 

৫। ৩০০ টাকার স্টযাদম্প অঙ্গীকারনািা 

৬।   থা থ কর্তমপক্ষ কর্তমক প্রতযাময়ত িমবষ্য 

তহমবল, স ৌথ বীিা, মলি সসলারীর চাঁোসহ 

মবমিন্ন কতমন মববরণী, সরকারী গাড়ী, বাড়ী ও 

সটমলদ ান বরাদ্দ সনই িদি ম প্রতযয়নপত্র 

৭। মরমলাংকুইশ হওয়ার তামরখ 

প্রামির স্থানঃ সাংমিষ্ট েির 

মবনামূদল্য ৭ কা মমেবস 
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29.  কি মকতমাগদণর নাদি োিমরক/ 

আবামসক সটমলদ ান িঞ্জুরী 

আদবেদনর িাধ্যদি 

 থা থ কর্তমপদক্ষর 

অনুদিােনক্রদি 

সটমলদ ান িঞ্জুরী 

আদেশ জারী।  

১। মনধ মামরত ছদক আদবেন 

২। বাদজট বরাদ্দ 

৩। প্রাপ্যতা সাংক্রাে প্রিাণপত্র 

৪। সটমলদ ান মবল পমরদশাদধর সব মদশষ 

কমপ।  

মবনামূদল্য ৭ কা মমেবস  
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30.   ানবাহন ক্রয়/দিরািত এতে সাংক্রাে 

নীমতিালা এবাং 

মপমপআর/২০০৮  

অনুসরণপূব মক  থা থ 

কর্তমপদক্ষর 

অনুদিােনক্রদি 

আদেশ জারীকরণ। 

১। মবদ্যিান টিওএন্ডই এর কমপ 

২। বাদজট বরাদদ্দর কমপ 

প্রামির স্থানঃ প্রশাসন-২ 

মবনামূদল্য ৪ িাস 

31.  আসবাবপত্র ক্রয়/দিরািত এতে সাংক্রাে 

নীমতিালা এবাং 

মপমপআর/২০০৮  

অনুসরণপূব মক  থা থ 

কর্তমপদক্ষর 

অনুদিােনক্রদি 

আদেশ জারীকরণ। 

১। সাংমিষ্ট কি মকতমা/ কি মচারীদের চামহো 

২। বাদজট বরাদ্দ  

৩। প্রামধকার 

প্রামির স্থানঃ প্রশাসন- ২ 

মবনামূদল্য ১ িাস 

32.  কি মচারীগদণর নাদি সরকারী বাসা 

বরাদ্দ 

বাসা বরাদ্দ কমিটির 

সুপামরশ অনু ায়ী 

বরাদ্দ আদেশ জারী  

১। মনধ মামরত  রদি আদবেনপত্র 

২। বাসার তামলকা 

৩। আদবেনকারীদের তামলকা 

প্রামির স্থানঃ িন্ত্রণালদয়র ওদয়বসাইট 

মবনামূদল্য ১ িাস 

33.  মজমপএ   ান্ড সথদক অগ্রীি উদত্তালন মজমপএ  অমগ্রি 

উদত্তালন মবমধিালা 

অনু ায়ী  থা থ 

কর্তমপদক্ষর 

অনুদিােনক্রদি 

আদেশ জারীকরণ। 

১। মনধ মামরত  রদি আদবেনপত্র 

২। মহসাব রক্ষণ কি মকতমা কর্তমক প্রেত্ত 

প্রতযয়নপত্র 

৩। মজমপএ  মিপ 

প্রামির স্থানঃ িন্ত্রণালদয়র ওদয়বসাইট 

মবনামূদল্য ৭ কা মমেবস 
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34.  

আওতাধীন েিরসমূদহর কি মকতমাগদণর   

েক্ষতাসীিা অমতক্রদির আদেশ জারী 

অমধনস্থ েির হদত 

প্রস্তাব প্রামির পর 

পরীক্ষা মনরীক্ষা কদর 

 থা থ কর্তমপদক্ষর 

অনুিমত মনদয় 

েক্ষতাসীিা 

অমতক্রদির আদেশ 

জারী। 

১। সাংমিষ্ট েির প্রধাদনর সুপামরশসহ প্রস্তাব। 

২। আদবেনপত্র 

৩। সাংমিষ্ট মনয়ন্ত্রণকারী কি মকতমার প্রমতদবেন  

৪। এমসআর (মবগত ৫ বছদরর) 

প্রামির স্থানঃ সাংমিষ্ট েির 

মবনামূদল্য ৩ কা মমেবস ডাঃ  ারজানা আরজুিান্দ 

উপসমচব (প্রশা-২) 
স ানঃ +৮৮০-২-৯৫১৪০৯১ 

ইদিইলঃ 

dsad2@mopme.gov.bd 
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৩) আওতাধীন অমধেির/সাংস্থা/অন্যান্য প্রমতষ্ঠান কর্তমক প্রেত্ত সসবা 

আওতাধীন অমধেির/েির/সাংস্থাসমূদহর মসটিদজনস চাট মার মলঙ্ক আকাদর যুক্ত করদত হদব। 

ক) প্রাথমিক মশক্ষা অমধেির 

খ) উপানুষ্ঠামনক মশক্ষা বুযদরা 

গ) জাতীয় প্রাথমিক মশক্ষা একাদডিী (দনপ) 

ঘ) বাধ্যতামূলক প্রাথমিক মশক্ষা বাস্তবায়ন পমরবীক্ষণ ইউমনট 

৪) অমিদ াগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধমত (GRS) 

 

সসবা প্রামিদত অসন্তুষ্ট হদল োময়ত্বপ্রাি কি মকতমার সদঙ্গ স াগাদ াগ করুন। মতমন সিাধান মেদত ব্যথ ম হদল মনদনাক্ত পদ্ধমতদত স াগাদ াগ কদর আপনার সিস্যা অবমহত করুন। 

ক্রমিক কখন স াগাদ াগ করদবন 
কার সদঙ্গ স াগাদ াগ 

করদবন 
স াগাদ াদগর ঠিকানা 

মনষ্পমত্তর 

সিয়সীিা 

১ োময়ত্বপ্রাি কি মকতমা সিাধান 

মেদত না পারদল 

অমিদ াগ মনষ্পমত্ত 

কি মকতমা (অমনক) 

নাি ও পেমব: জনাব শাহনাজ সািাে 

যুগ্মসমচব (প্রশাসন) 

স ান: +৮৮-০২-৯৫১২২৬১ 

ইদিইল: jsad@mopme.gov.bd 

ওদয়ব: www.grs.gov.bd 

৩০ কা মমেবস 

২ 

অমিদ াগ মনষ্পমত্ত কি মকতমা 

মনমে মষ্ট সিদয় সিাধান মেদত 

না পারদল 

আমপল কি মকতমা 

নাি ও পেমব: জনাব সিাঃ সিাশারর  

সহাদসন, অমতমরক্ত সমচব (বাদজট ও 

অমডট) 

স ান: +৮৮০-২- ৯৫৪৬০৩৮  

ইদিইল: adlscyba@mopme.gov.bd 

ওদয়ব: www.grs.gov.bd 

২০ কা মমেবস 

৩ আমপল কি মকতমা মনমে মষ্ট সিদয় 

সিাধান মেদত না পারদল 

িমন্ত্রপমরষে মবিাদগর 

অমিদ াগ ব্যবস্থাপনা সসল 

অমিদ াগ গ্রহণ সকন্দ্র 

৫ নাং সগইট, বাাংলাদেশ সমচবালয়, ঢাকা 

ওদয়ব: www.grs.gov.bd 

৬০ কা মমেবস 

 

 

http://dpe.gov.bd/site/office_citizen_charter/2e04ae36-1d0e-4de9-a6f8-405401a64210/%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://bnfe.gov.bd/site/page/aa8b1ec4-c517-4627-b362-f9dbce5049d2/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE
http://nape.gov.bd/site/view/citizen_charter/%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://cpeimu.gov.bd/site/office_citizen_charter/c9011e6c-bfff-4383-b576-5a90fdec2b9c/%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
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৪) আপনার কাদছ আিাদের প্রতযাশা 

 
 
 
 
 

ক্রমিক নাং প্রমতশ্রুত/কামিত সসবা প্রামির লদক্ষয করণীয় 

১) মনধ মামরত  রদি সঠিক ও মনিমরদ াগ্য তথ্য সমন্নদবমসত স্বয়াংসম্পূণ ম আদবেন  থাসিদয় জিা প্রোন 

২) সঠিক িাধ্যদি প্রদয়াজনীয় ম  পমরদশাধ করা এবাং ম  পমরদশাদধর েমললামে সাংরক্ষণ করা 

৩) সাক্ষাদতর জন্য মনধ মামরত সিদয়র পূদব মই উপমস্থত থাকা 

৪) সসবার গুনগতিান বৃমদ্ধর লদক্ষয পরািশ ম ও িতািত প্রোন 


