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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলায়দর্ সরকার 

পররকল্পো রবভাগ/করির্ে 

শর্য়র বাাংলা েগর, ঢাকা 

www.plandiv.gov.bd 
 

রসটিয়জেস চাে শার 

১ .রভর্ে ও রির্ে  

রভর্েঃ শেকসই, সিোবদ্ধ ও কার্ শকর আর্ শ-সািারজক উন্নেে পররকল্পো । 

 
রির্েঃ অাংর্গ্রহেমূলক জাতীে উন্নেে পররকল্পো, েীরতিালা, শকৌর্ল এবাং কার্ শকর সম্পদ ব্যবস্থাপোর িাধ্যয়ি শদয়র্র শেকসই সব শাঙ্গীে উন্নেে। 

 

২ .শসবা প্রদাে প্ররতশ্রুরত 

২.১ োগররক শসবা 

ক্র. োং শসবার োি শসবা প্রদাে পদ্ধরত 
প্রয়োজেীে কাগজপত্র 

এবাং প্রারিস্থাে 

শসবার মূল্য এবাং 

পররয়র্াধ পদ্ধরত 

শসবা প্রদায়ের 

সিেসীিা 

দারেত্বপ্রাি কি শকতশা 

(োি, পদরব, শ াে েম্বর ও  

ই-শিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০১. অরভয়র্াগ গ্রহণ ও রেস্পরি পয়ত্রর িাধ্যয়ি 

অরভয়র্ায়গর স্বপয়ে দরললারদসহ আয়বদে 

সিন্বে অরধর্াখা 
পররকল্পো রবভাগ 

রবোমূয়ল্য 

৩০ 

কি শরদবয়সর 

িয়ধ্য উপসরচব (সিন্বে) 
পররকল্পো রবভাগ 
শ ােঃ ৯১১৭৯১৪ 
ই-শিইলঃ dsplandiv@gmail.com ০২. তথ্য প্রদাে পয়ত্রর িাধ্যয়ি 

তথ্য অরধকার রবরধিালা শিাতায়বক 

রেধ শাররত  রয়ি আয়বদে  
সিন্বে অরধর্াখা 
পররকল্পো রবভাগ 

তথ্য অরধকার আইে 

শিাতায়বক 
শেজারী চালায়ের 

িাধ্যয়ি 

তথ্য অরধকার 

আইে,২০০৯ 

অনুর্ােী 

রেধ শাররত 

সিয়ে 

০৩. 
সািারজক ও অর্ শনেরতক রবষয়ে গয়বষণা কার্ শক্রি 

পররচালোর জন্য গয়বষকয়দর আরর্ শক অনুদাে প্রদাে। 

অর স আয়দয়র্র 

িাধ্যয়ি এবাং চুরি 

সম্পাদে কয়র। 

সািারজক রবজ্ঞাে গয়বষণা পররষয়দর 

রেধ শাররত ছয়ক আয়বদে। 

www.plandiv.govbd/ssrc research guideline 
প্রয়র্াজয েে 

চুরি 

শিাতায়বক 

সহকারী পররচালক (এসএসআররস) 
পররকল্পো রবভাগ 
শ াে- ৯১১৮৭২৬ 
ই-শিইলঃ ssrc.planningdivision@yahoo.com 

http://www.plandiv.gov.bd/
mailto:dsplandiv@gmail.com
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০৪. গ্রন্থাগার/প্রকার্ো  

লাইয়েরী ব্যবহায়রর 

িাধ্যয়ি/সরাসরর শসবা 

গ্রহণ  

লাইয়েরী/প্রকার্ো র্াখা 

পররকল্পো রবভাগ, রবআইডএস, এেএরপরড 
প্রয়র্াজয েে 

কার্ শরদবয়স 

৯.০০ শর্য়ক 

রবকাল ৫.০০ 

পর্ শন্ত 

১। লাইয়েরী অর সার 
পররকল্পো রবভাগ 
শ ােঃ ৯১১৭১৪৯, ০১৮১৪৮০১৯৭৭ 
ই-শিইলঃ abuhanif76@gmail.com 
 
২। রসরেের ররসাচ শ শ য়লা (ভারপ্রাি 

প্রধাে গ্রন্থাগাররক) 
রবআইরডএস 
শ াে: ৯১১৬৬৫৫ 
ই-শিইল: mannan@bids.org.bd 

 
৩। প্রধাে প্রকার্ো কি শকতশা 

রবআইরডএস 

শ ােঃ ৮১৮১৫০৫ 

ই-শিইলঃ meftaur@bids.org.bd 

 
৪। গ্রন্থাগারিক 

এেএরপরড, েীলয়েত, ঢাকা 

শ ােঃ ৯৬৭৫৩৯২ 

ই-শিইলঃ faria@napd.ac.bd 

০৫. 
প্ররর্েণ 

 

শেণীকয়ে পাঠদাে 
 

১। রবআইরডএস 

www.bids.org.bd 

 

২। এে এ রপ রড 

www.napd.ac.bd 

রবজ্ঞরি শিাতায়বক 

ব্যাাংয়ক জিা 

 

প্ররর্েয়ণর 

ধরণ অনুর্ােী 

৩-৬ িাস 

১। সরচব 
রবআইরডএস 
শ ােঃ ৮১৮১৬৮৫ 
ই-শিইল: secretary@bids.org.bd 

 
২। প্রধান প্ররিক্ষক 

এেএরপরড, েীলয়েত, ঢাকা 

শ ােঃ ৫৮৬১১৩৪৫ 

ই-মেইলঃ nazma@napd.ac.bd 

mailto:mannan@bids.org.bd
mailto:meftaur@bids.org.bd
mailto:faria@napd.ac.bd
mailto:secretary@bids.org.bd
mailto:nazma@napd.ac.bd


ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

C:\Users\Rajib\Desktop\Citizen Charter.doc 3 

০৬. 
রিলনায়তন/কযাফেফেরিয়া/ডিরিেিী রিে/য়েেী 

কে/করম্পউোর ল্যাব ভাড়া প্রদান 
িিািরি শসবা গ্রহণ 

আফেদনপফেি রভরিফত 

কক্ষ নং -২০৪ (২ে তলা) 

প্রিািরনক ভেন 

এনএরপরড, েীলয়েত, ঢাকা 

রিলোেতে ভাড়া 

দদরেক ৩০,০০০/-, 

শেেী কে ভাড়া 

দদরেক ৮,০০০/-, 

করম্পউোর ল্যাব 

ভাড়া দদরেক 

১০,০০০/-, 

কযায় য়েররো ভাড়া 

দদরেক ৪,৫০০/-, 

ডররিেরী রসে ভাড়া 

শেেীয়ভয়দ রেধ শাররত 

 

নগদ/ফপ-

অড ডাি/রডরড 

০২ (দুই) রদন 

১। উপ-পরিচালক (প্রিািন) 

এেএরপরড, েীলয়েত, ঢাকা 

শ ােঃ ৯৬৭২৩৫৫ 

ই-শিইলঃ helal@napd.ac.bd  

 

২। ককয়াি কেকাি 

এেএরপরড, েীলয়েত, ঢাকা 

শ ােঃ ০১৭১৭৯২০১১০ 

ই-শিইলঃ raju@napd.ac.bd 

 

রব.দ্র . োগররকগণয়ক সরাসরর প্রদি শসবা। শবসরকারর প্ররতষ্ঠােয়ক প্রদি শসবা র্রদ োগররকগণয়ক প্রদি শসবার অনুরূপ হে তয়ব শসটিও োগররক শসবা রহসায়ব অন্তর্ভ শি হয়ব। উদাহরণ :সম্পরির শররজয়ের্ে, শেড লাইয়সন্স । 
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২.২ প্রারতষ্ঠারেক শসবা 

ক্র. 

োং 
শসবার োি শসবা প্রদাে পদ্ধরত 

প্রয়োজেীে কাগজপত্র 

এবাং প্রারিস্থাে 

শসবার মূল্য এবাং 

পররয়র্াধ পদ্ধরত 

শসবা প্রদায়ের 

সিেসীিা 

দারেত্বপ্রাি কি শকতশা 

(োি, পদরব, শ াে েম্বর ও ইয়িইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০১. 

gvbbxq cÖavbgš¿xi mfvcwZ‡Z¡ 

AbywôZ GK‡bK/GbBwm সভার 

শোটির্/কার্ শপত্র/কার্ শরববরণী প্রণেে ও 

অনুয়িাদেগ্রহণ এবাং সভা আয়োজে 

অর স আয়দয়র্র িাধ্যয়ি 

রবরভন্ন িন্ত্রণালে/রবভাগ 

হয়ত প্রাি পররকল্পো 

করির্ে কর্তশক 

মূল্যােেকৃত/সুপাররর্কৃত 

রডরপরপ/টিরপরপ 
একয়েক-এেইরস ও সিন্বে 

অনুরবভাগ 

প্রয়র্াজয েে সািারহক 

যুগ্ম-প্রধাে 

একয়েক-এেইরস ও সিন্বে অনুরবভাগ 

শ ােঃ     9180746 

ই-শিইলঃ asmani_mu@yahoo.com 

০২. 

িংফিারধত োরষ ডক উন্নয়ন কি ডসূচী 

প্রণেয়ণর রেয়দ শরর্কা (১ি ও ২ে কল 

শোটির্)   

প্রজ্ঞাপন এি িাধ্যফি 

বরাদ্ধ শিাতায়বক রনধ ডারিত 

ছকক প্রস্তাব। 
কার্ শক্রি রবভাগ, পররকল্পো 

করির্ে 

প্রয়র্াজয েে ৩০ রদে 
(জানুোরী) 

প্রধাে  

কার্ শক্রি রবভাগ, পররকল্পো করির্ে 
শ াে: ০১৮১৯২২৭৬২৭, ৯১৮০৮১৭ 
ইয়িইল: syeed_dfc@yahoo.com 
  

০৩. 
োরষ ডক উন্নয়ন কি ডসূচী প্রণেয়ণর 

রেয়দ শরর্কা (১ি ও ২ে কল শোটির্)    
প্রজ্ঞাপন এি িাধ্যফি 

বরাদ্ধ শিাতায়বক রনধ ডারিত 

ছফক প্রস্তাব।  
কার্ শক্রি রবভাগ, পররকল্পো 

করির্ে 

প্রয়র্াজয েে ৩০ রদে 
(িাচ শ) 

০৪. 
এরডরপ/ িংফিারধত এরডরপফত নতুন 

প্রকল্প অন্তর্ভ ডরি  
বই আকায়র 

রনধ ডারিত ছফক প্রস্তাব। 
কার্ শক্রি রবভাগ, পররকল্পো 

করির্ে 
প্রয়র্াজয েে ১৫ রদে 

(জানুোরী ও িাচ শ) 

০৫. 

অনুফিারদত মুরিত িংফিারধত এরডরপ 

/এরডরপ িংরিষ্ট িন্ত্রণালয়/িংস্থাি 

রনকে রেতিণ 

বই আকায়র 
কার্ শক্রি রবভাগ, পররকল্পো 

করির্ে প্রয়র্াজয েে ১০ রদে 
(জানুোরী ও িাচ শ) 

০৬. পঞ্চবারষ শক পররকল্পো দরলল দরলল প্রকার্োর িাধ্যয়ি 
লাইয়েরী, সাধারণ অর্ শেীরত 

রবভাগ, পররকল্পো করির্ে প্রয়র্াজয েে ১৫ রদে 
যুগ্ম-প্রধাে 
িারি শসক্টরাল ইসুযজ ও সিন্বে অনুরবভাগ 
সাধারণ অর্ শেীরত রবভাগ 
পরকরল্পো করির্ে 
শ ােঃ ৯১৮০৮৪৯, ০১৫৫২৩১৪১৬২ 
ই-শিইলঃ shahjahanmd2003@yahoo.com 

০৭. 
শেকসই উন্নেে লেযিাত্রাঃ 

বাাংলায়দয়র্র অগ্রগরতর প্ররতয়বদে 
বই আকায়র 

লাইয়েরী, সাধারণ অর্ শেীরত 

রবভাগ, পররকল্পো করির্ে প্রয়র্াজয েে ১৫ রদে 

০৮. 
সাকশ উন্নেে লেযিাত্রাঃ বাাংলায়দয়র্র 

অগ্রগরতর প্ররতয়বদে 
বই আকায়র 

লাইয়েরী, সাধারণ অর্ শেীরত 

রবভাগ, পররকল্পো করির্ে প্রয়র্াজয েে ১৫ রদে 

০৯. 
পঞ্চবারষ শক পররকল্পো সিারি মূল্যােে 

কার্ শক্রি পররচালো 
বই আকায়র 

লাইয়েরী, সাধারণ অর্ শেীরত 

রবভাগ, পররকল্পো করির্ে প্রয়র্াজয েে ১৫ রদে 
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১০. 

জাতীে সািারজক রেরাপিা 

শকৌর্লপত্র-বাস্তবােে পররবীেণ ও 

মূল্যােয়ের জন্য পররবীেণ ও 

মূল্যােে কাঠায়িা প্রস্তুতকরণ এবাং 

বারষ শক অগ্রগরত প্ররতয়বদে 

বই আকায়র 
লাইয়েরী, সাধারণ অর্ শেীরত 

রবভাগ, পররকল্পো করির্ে প্রয়র্াজয েে ১৫ রদে 

যুগ্ম-প্রধাে 
িারি শসক্টরাল ইসুযজ ও সিন্বে অনুরবভাগ 
সাধারণ অর্ শেীরত রবভাগ 
পরকরল্পো করির্ে 
শ ােঃ ৯১৮০৮৪৯, ০১৫৫২৩১৪১৬২ 
ই-শিইলঃ shahjahanmd2003@yahoo.com ১১. 

জাতীে শেকসই উন্নেে শকৌর্লপত্র 

(২০১০-২০২১) 
বই আকায়র 

লাইয়েরী, সাধারণ অর্ শেীরত 

রবভাগ, পররকল্পো করির্ে প্রয়র্াজয েে ১৫ রদে 

১২. 

পররকল্পো রবভায়গর আওতাধীে 

সাংস্থার কি শকতশা/কি শচারীগয়ণর 

রবয়দর্ 

প্ররর্েণ/ভ্রিণ/ওোকশর্প/রর্ো স য়র 

অাংর্গ্রহয়ণর িয়োেেে 

িয়োেেে/অর স আয়দর্ 

জাররর িাধ্যয়ি 
সাংস্থা হয়ত প্রাি প্রস্তাব প্রয়র্াজয েে ১-৩ কার্ শরদবস 

রসরেের সহকারী সরচব/রসরেের সহকারী 

প্রধাে 
রপটি র্াখা, পররকল্পো রবভাগ 
শ ােঃ   ৯১১৫৭১৬ 

ই-শিইলঃ  

sas.ptsection@yahoo.com ১৩. 
পররকল্পো রবভায়গর আওতাধীে 

সাংস্থার বায়জে রবভাজে অনুয়িাদে 

অর স আয়দর্ জাররর 

িাধ্যয়ি 

রেধ শাররত ছয়ক খাতওোরী 

বায়জে রবভাজে প্রস্তাব 
প্রয়র্াজয েে 

অর্ শ রবভাগ কর্তশক 

রেধ শাররত সিেসীিা 

১৪. 
পররকল্পো প্রণেয়ের জন্য গয়বষণা 

প্রবন্ধ/মূল্যােে ধিী গয়বষণা প্রবন্ধ 
ররয়পাে শ 

চারহদা শিাতায়বক 
রবআইরডএস চুরি অনুর্ােী 

চুরি অনুর্ােী সিে 

রেধ শাররত হে 

সরচব 
রবআইরডএস 
শ ােঃ ৮১৮১৬৮৫ 
ই-শিইল: secretary@bids.org.bd 

১৫. 
প্রকয়ল্পর এয়প্রইজাল প্ররক্রোকরণ এবাং 

মূল্যােে 

প্রকল্প প্রণেে, প্ররক্রোকরণ, 

অনুয়িাদে ও সাংয়র্াধে 

পদ্ধরতর পররপত্র অনুর্ােী 

রেধ শাররত ছয়ক প্রকল্প পস্তাব 
www.plandiv.gov.bd 

প্রয়র্াজয েে ৩০ কার্ শরদবস 

১। প্রধাে 
শভৌত অবকাঠায়িা রবভাগ 
পররকল্পো করির্ে 
শ ােঃ  ৯১৮০৮৩০ 
ই-শিইলঃ smgolamali@yahoo.ocm 
২। প্রধাে 
কৃরষ, পারেসম্পদ ও পল্লী প্ররতষ্ঠাে রবভাগ 
পররকল্পো করির্ে 
শ ােঃ  ৯১১১৭২৫ 

ই-শিইলঃ sarder_ilias@yahoo.com 
৩। প্রধাে 
রর্ল্প ও র্রি রবভাগ 
পররকল্পো করির্ে 
শ ােঃ  ৯১৮০৮১৫ 

ই-শিইলঃ  saiful232001@yahoo.com 
৪। প্রধাে 
আর্ শ-সািারজক অবকাঠায়িা রবভাগ 
পররকল্পো করির্ে 
শ ােঃ  ৯১৮০৭৩৮ 

ই-শিইলঃ naru_nahar@yahoo.com 
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১৬. 

রবরভন্ন রবভাগ/সাংস্থা/িন্ত্রণালে কর্তশক 

ররয়পাে শ/চুরি ইতযারদর উপর িতািত 

ও তথ্য শপ্ররণ 

িতািত ও তথ্য শপ্ররণ 

সাংরিষ্ট রবভাগ/দির শর্য়ক 

প্রাি তথ্য সাংরিষ্ট র্াখা 

কি শকতশা 
প্রয়র্াজয েে 

সাংরিষ্ট রবভাগ/দির 

কর্তশক রেধ শাররত 

সিেসীিা 

১। প্রধাে 
শভৌত অবকাঠায়িা রবভাগ 
পররকল্পো করির্ে 
শ ােঃ  ৯১৮০৮৩০ 
ই-শিইলঃ smgolamali@yahoo.ocm 

২। প্রধাে 
কৃরষ, পারেসম্পদ ও পল্লী প্ররতষ্ঠাে রবভাগ 
পররকল্পো করির্ে 
শ ােঃ  ৯১১১৭২৫ 

ই-শিইলঃ sarder_ilias@yahoo.com 

৩। প্রধাে 
রর্ল্প ও র্রি রবভাগ 
পররকল্পো করির্ে 
শ ােঃ  ৯১৮০৮১৫ 

ই-শিইলঃ  saiful232001@yahoo.com 

৪। প্রধাে 
আর্ শ-সািারজক অবকাঠায়িা রবভাগ 
পররকল্পো করির্ে 
শ ােঃ  ৯১৮০৭৩৮ 

ই-শিইলঃ naru_nahar@yahoo.com 

১৭. 
প্রকয়ল্পর এয়প্রইজাল প্ররক্রোকরণ এবাং 

মূল্যােে 

প্রকল্প প্রণেে, প্ররক্রোকরণ, 

অনুয়িাদে ও সাংয়র্াধে 

পদ্ধরতর পররপত্র অনুর্ােী 

রেধ শাররত ছয়ক প্রকল্প পস্তাব 
সাংরিষ্ট শডস্ক কি শকতশা প্রয়র্াজয েে ৩০ কার্ শরদবস 

১৮. উন্নেে প্রকল্প পররদর্ শে 

প্রকল্প এলাকাে রগয়ে 

সয়রজরিয়ে পররদর্ শে পূব শক 

প্ররতয়বদে প্রণেে 

প্ররতয়বদে, সাংরিষ্ট শডস্ক 

কি শকতশা, আর্ শ-সািারজক 

অবকাঠায়িা রবভাগ 
প্রয়র্াজয েে 

১৫ রদয়ের িয়ধ্য 

প্ররতয়বদে দারখল 

১৯. প্ররিক্ষণ শেেী কয়ে পাঠ দাে 

রবজ্ঞরি অনুসায়র কর্তশপয়ের 

িয়োেেেসহ আয়বদে 

প্ররিক্ষণ কিল 

কক্ষ নং ৭০২ (৭ি তলা) 

প্রিািরনক ভেন  

এনএরপরড, েীলয়েত, ঢাকা 

শকায়স শর ধরে ও শিোদ অনুর্ােী 

রেধ শাররত শকাস শ র  

শকায়স শর রবজ্ঞরি 

শিাতায়বক 

৭ শর্য়ক ৪৫ রদে পর্ শন্ত 

১। প্রধান প্ররিক্ষক 

এেএরপরড, েীলয়েত, ঢাকা 

শ ােঃ ৫৮৬১১৩৪৫ 

ই-শিইলঃ nazma@napd.ac.bd 
 
২। প্ররিক্ষণ কি ডকতডা 

এেএরপরড, েীলয়েত, ঢাকা 

শ ােঃ ০১৭১৭১৬০৪০৮ 

 ই-শিইলঃ zia@napd.ac.bd 

 

রব.দ্র.  

১। সরকারর শর্ শকাে প্ররতষ্ঠাে, উন্নেে সহয়র্াগী সাংস্থা, শসবাপ্রদােকারী প্ররতষ্ঠায়ের আওতাধীে অরধদির/দির/সাংস্থা এবাং দািররকভায়ব সম্পৃি শদরর্/রবয়দরর্ শবসরকারর প্ররতষ্ঠােয়ক প্রদি শসবা। উদাহরণ: বায়জে বরাদ্দ/ 

রবভাজে, অর্ শ ছাড়, িতািত গ্রহণ।  

২। শসবাগ্রহণকারী শবসরকারর প্ররতষ্ঠাে end user ো হয়ল অর্বা শকাে চুরির আওতাে প্রদি শসবা প্রারতষ্ঠারেক শসবার অন্তর্ভ শি হয়ব। উদাহরণ: রবটিআররস-এর রেকে শর্য়ক ব্যান্ডউইডথ্ ক্রে। 

 

mailto:nazma@napd.ac.bd


ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

C:\Users\Rajib\Desktop\Citizen Charter.doc 7 

২.৩ অভযন্তরীণ শসবা 

ক্র. 

োং 
শসবার োি শসবা প্রদাে পদ্ধরত 

প্রয়োজেীে কাগজপত্র 

এবাং প্রারিস্থাে 

শসবার মূল্য 

এবাং 

পররয়র্াধ পদ্ধরত 

শসবা প্রদায়ের 

সিেসীিা 

দারেত্বপ্রাি কি শকতশা 

(োি, পদরব, শ াে েম্বর ও ইয়িইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০১. সকল প্রকার ছুটি িঞ্জুর অর স  আয়দয়র্র িাধ্যয়ি 

ছুটির প্রাপ্যতা প্ররতয়বদেসহ আয়বদে 

পররকল্পো রবভাগ (প্রর্াসে র্াখা-

১,২,৩,৪), রবআইরডএস, এেএরপরড 

প্রয়র্াজয েে ৭ রদে 

১। িহাপরিচালক 

এেএরপরড, েীলয়েত, ঢাকা 

শ ােঃ ৯৬১৫৬৪২ 

 ই-শিইলঃ dg@napd.ac.bd 

 

২। উপ-সরচব (প্রর্াসে-১) 

শ ােঃ    ৯১১৬২১০ 

ই-শিইলঃ  khan_dulal@yahoo.com 

 

৩। রস.সহকারী সরচব (প্রর্াসে-২) 

শ ােঃ ৯১১৫৮৭৩ 

ই-শিইলঃ planningdivisionadm2@gmail.com 

 

৪। রস.সহকারী সরচব/সহকারী সরচব 

(প্রর্াসে-৩) 

শ ােঃ    ৯১৩২৬২০ 

ই-শিইলঃ tayubali54@gmail.com 

 

৫। রস.সহকারী সরচব/সহকারী সরচব 

(প্রর্াসে-৪) 

শ ােঃ   ৯১৮০৯১৯ 

ই-শিইলঃ  aziz121962@gmil.com 

 

০২. 
ভরবষ্য তহরবল অরগ্রি িঞ্জুর/চূড়ান্ত 

পররয়র্াধ  
অর স  আয়দয়র্র িাধ্যয়ি 

রজরপএ  রস্থরতসহ রেধ শাররত ছয়ক 

আয়বদে 

প্রর্াসে র্াখা-১,২,৩,৪ 

প্রয়র্াজয েে ৭ রদে 

০৩. 

শপের্ে রবষর্ প্ররক্রোকরণ ও 

রেস্পরিকরণ 

 

অর স  আয়দয়র্র িাধ্যয়ি 
রেধ শাররত ছয়ক ছাড়পত্রসহ আয়বদে 

প্রর্াসে র্াখা-১,২,৩,৪ 
প্রয়র্াজয েে ১০ রদে 

০৪. 

কি শকতশা/কি শচারীয়দর 

শৃঙ্খলাজরেত রবভাগীে িািলা 

রেস্পরিকরণ 

অর স আয়দয়র্র িাধ্যয়ি 

সুরেরদ শষ্ট অরভয়র্াগ 

পররকল্পো রবভাগ (প্রর্াসে র্াখা-

১,২,৩,৪), রবআইরডএস, এেএরপরড 

প্রয়র্াজয েে প্রয়র্াজয েে 

০৫. 

প্রয়োজেীে পদ সৃজে ও 

সাাংগঠরেক কাঠায়িা 

হালোগাদকরণ 

অর স আয়দয়র্র িাধ্যয়ি 

িরন্ত্রপররষদ রবভায়গর রেয়দ শর্ো অনুর্ােী 

পররকল্পো রবভাগ (প্রর্াসে র্াখা-

১,২,৩,৪), রবআইরডএস, এেএরপরড 

প্রয়র্াজয েে 

জেপ্রর্াসে ও অর্ শ 

িন্ত্রণালয়ের 

অনুয়িাদয়ের 

সিেকাল 

০৬. রেয়োগ/পয়দান্নরত/বদলী/পদােে রবজ্ঞরি/প্রজ্ঞাপে/অর স আয়দয়র্র িাধ্যয়ি 

রেয়োগ রবরধিালা অনুর্ােী 

পররকল্পো রবভাগ (প্রর্াসে র্াখা-

১,২,৩,৪), রবআইরডএস, এেএরপরড 

প্রয়র্াজয েে 

রেয়োগ রবরধ 

অনুসরণ কয়র ৭ 

শর্য়ক ৯০ রদে 

০৭. 

মৃত কি শচারীয়দর পররবায়রর জন্য 

কল্যাণ ও শর্ৌর্ বীিার ভাতার 

আয়বদে অগ্রােে 

অর স  আয়দয়র্র িাধ্যয়ি 
রেধ শাররত ছয়ক ছাড়পত্রসহ আয়বদে 

প্রর্াসে র্াখা-১,২,৩,৪ 
প্রয়র্াজয েে ১০ রদে 

০৮. অভযন্তরীণ প্ররর্েণ আয়োজে অর স আয়দয়র্র িাধ্যয়ি 

প্রর্াসরেক চারহদা অনুর্ােী 

প্রর্াসে র্াখা-২ ও 

এসএসআররস 

প্রয়র্াজয েে 

প্রর্াসরেক চারহদা 

শিাতায়বক ১ শর্য়ক ৫ 

রদে 

১। প্রধান প্ররিক্ষক 

এেএরপরড, েীলয়েত, ঢাকা 

শ ােঃ ৫৮৬১১৩৪৫ 

ই-শিইলঃ nazma@napd.ac.bd 

 
২। রস. সহকারী সরচব (প্রর্াসে-২) 

পররকল্পো রবভাগ 

শ ােঃ     ৯১১৫৮৭৩ 

ই-শিইলঃ planningdivisionadm2@gmail.com 

mailto:nazma@napd.ac.bd


ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

C:\Users\Rajib\Desktop\Citizen Charter.doc 8 

০৯. 
কি শকতশা/কি শচারীয়দর 

এরসআর/য়ডারসআর সাংরেণ 
সাংরেয়ণর িাধ্যয়ি 

রেধ শাররত  রয়ি 

প্রর্াসে-৪ ও সিন্বে অরধর্াখা 
প্রয়র্াজয েে ৭ রদে 

রস.সহকারী সরচব/সহকারী সরচব 

(প্রর্াসে-৪) 

পররকল্পো রবভাগ 

শ ােঃ ৯১৮০৯১৯ 

ই-শিইলঃ  aziz121962@gmil.com 

 

১০. 

বারষ শক কি শকায়ের উপর 

প্ররতয়বদে প্রণেে এবাং 

িরন্ত্রপররষদ রবভায়গ শপ্ররণ 

প্ররতয়বদে আকায়র 
িরন্ত্রপররষদ রবভায়গর ছক শিাতায়বক 

সিন্বে অরধর্াখা 
প্রয়র্াজয েে ১৫ রদে 

উপসরচব (সিন্বে) 
পররকল্পো রবভাগ 
শ ােঃ ৯১১৭৯১৪ 
ই-শিইলঃ dsplandiv@gmail.com 

১১. 
রবরভন্ন গুরুত্বপূণ শ রবষয়ের সার্কশলার 

ও পৃষ্ঠাাংকে 
পয়ত্রর িাধ্যয়ি 

িতািত/প্ররতয়বদে 

সিন্বে অরধর্াখা 

পররকল্পো রবভাগ 

রবোমূয়ল্য ৩ রদে 

১২. 
প্রর্ি শেেীর কি শকতশায়দর বারষ শক 

শগাপেীে প্ররতয়বদে  রি রবতরণ 
পয়ত্রর িাধ্যয়ি 

রেধ শাররত  রি 

সিন্বে অরধর্াখা, পররকল্পো রবভাগ 
রবোমূয়ল্য ৭ রদয়ের িয়ধ্য 

১৩. 
পররকল্পো রবভাগ/করির্ে সাংরিষ্ট 

জাতীে সাংসয়দর প্রয়নাির প্রণেে  

িােেীে সাংসদ সদস্যগণ কর্তশক উত্থারপত 

প্রয়নর উির প্রণেয়ের িাধ্যয়ি 
জাতীে সাংসয়দর প্রয়নাির 
একয়েক-এেইরস ও সিন্বে অনুরবভাগ প্রয়র্াজয েে সাংসদ অরধয়বর্ে 

চলাকালীে সিে যুগ্ম-প্রধাে 

একয়েক-এেইরস ও সিন্বে অনুরবভাগ 

শ ােঃ  9180746 

ই-শিইলঃ asmani_mu@yahoo.com 

১৪. 

পররকল্পো িন্ত্রণালে সম্পরকশত 

সাংসদীে স্থােী করিটির সভার 

কার্ শপত্র প্রণেে ও রসদ্ধান্ত 

বাস্তবােে 

পররকল্পো িন্ত্রণালে সম্পরকশত সাংসদীে 

স্থােী করিটির সভার রসদ্ধান্ত বাস্তবােয়ের 

িাধ্যয়ি 

সভার শোটির্/আয়লাচযসূরচ প্রয়র্াজয েে শোটিয়র্র রেধ শাররত 

সিেসূরচ অনুর্ােী 

১৫. 

gvbbxq cÖavbgš¿xi mfvcwZ‡Z¡ 

AbywôZ GK‡bK/GbBwm সভাে 

সারচরবক সহােতা প্রদাে এবাং 

রবরভন্ন সভাে আপ্যােে 

অর ষ আয়দয়র্র িাধ্যয়ি একয়েক সভার শোটির্ অনুর্ােী প্রয়র্াজয েে সািারহক 

১। Dc-mwPe (প্রয়োকল) 

পররকল্পো রবভাগ 

শ ােঃ 9117326 

ই-শিইলঃ shefalibegum0601@yahoo.com 

১৬. র্াববাহে ব্যবস্থাপো 

 

wewfbœ miKvwi mfv/‡mwgbvi/IqvK©kc 

BZ¨vw`‡Z †hvM`v‡bi wbwgË কি শকতশায়দর 

wiKzBwRk‡bi wfwË‡Z Mvwo cÖ`vb Kiv 

n‡q _v‡K|  

রেধ শাররত ররর্কইরজর্ে  রি 
প্রয়োকল র্াখা, পররকল্পো রবভাগ 

সরকারর রবরধ 

শিাতায়বক 
শেজারী 

চালায়ের 

িাধ্যয়ি 

চারহদাপয়ত্রর 

উয়ল্লরখত mgq 

Abyhvqx| 

১। Dc-mwPe (প্রয়োকল) 

পররকল্পো রবভাগ 

শ ােঃ 9117326 

ই-শিইলঃ shefalibegum0601@yahoo.com 

 

২। িহকািী পরিচালক  

এেএরপরড, েীলয়েত, ঢাকা 

শ ােঃ ৫৮৬১১৩৬২ 

ই-শিইলঃ mirza@napd.ac.bd 

mailto:dsplandiv@gmail.com


ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

C:\Users\Rajib\Desktop\Citizen Charter.doc 9 

১৭. 

gvbbxq gš¿x, cwiKíbv 

wefvM/Kwgk‡bi Kg©KZ©v‡`i 

we‡`k Mg‡bi hveZxq Kvh©µg 

(cvm‡cvU© Kiv, bevqb, miKvix 

md‡i we‡`k 

hvIqvi wbwgË ciivóª gš¿vjq 

n‡Z ‡bvU fve©vj Kiv, wfmv 

BZ¨vw`) MÖnY|  

 

সরকারর অনুয়িাদেক্রয়ি রবয়দর্ ভ্রিয়ণর 

জন্য Kg©KZ©vM‡Yi cvm‡cvU©, †bvU fve©vj, 

wfসা সাংক্রান্ত শসবা প্রদায়ের িাধ্যয়ি 

সরকারর রজ.ও. (সরকারর আয়দর্) 

শিাতায়বক 

প্রয়র্াজয েে ৭ - ১০ রদে 

Dc-mwPe (প্রয়োকল) 

পররকল্পো রবভাগ 

শ ােঃ 9117326 

ই-শিইলঃ shefalibegum0601@yahoo.com 

১৮. রবয়দর্ প্ররর্েণ/ভ্রিণ অনুয়িাদে অর স  আয়দয়র্র িাধ্যয়ি 
রেধ শাররত ছয়ক আয়বদে এবাং উর্ধ্শতে 

কর্তশপয়ের িয়োেেে অনুর্ােী 
প্রয়র্াজয েে ১০ রদে 

রসরেের সহকারী প্রধাে (রপটি) 

পররকল্পো রবভাগ 

শ ােঃ ৯১১৫৭১৬ 

ই-শিইলঃ  

sas.ptsection@yahoo.com 

১৯. 

পররকল্পো রবভাগ/করির্য়ের 

প্রস্তারবত প্রকয়ল্পর রডরপরপ/টিরপরপ 

পর্ শায়লাচো এবাং প্রকয়ল্পর 

শর্ৌরিকতা র্াচাই-বাছাই ও 

িতািত/সুপাররর্ প্রদাে। 

সভার কার্ শরববরণী জাররর িাধ্যয়ি 

রেধ শাররত  রি/ছয়ক রডরপরপ/টিরপরপসহ 

প্রস্তাব দারখল 

পররকল্পো রবভায়গর ওয়েবসাইেঃ 

www.plandiv.gov.bd 

প্রয়র্াজয েে ১৫ রদে রসরেের সহকারী প্রধাে/সহকারী 

প্রধাে 
পররকল্পো র্াখা 
পররকল্পো রবভাগ 
শ ােঃ ৯১৮০৮৮৫ 
ই-শিইল: md.hamidur_r@ymail.com ২০. 

অর্ শ বছর অনুর্ােী পররকল্পো 

রবভাগ/করির্য়ের আওতাে 

বাস্তবােোধীে উন্নেে প্রকয়ল্পর 

বায়জে রবভাজে অনুয়িাদে এবাং 

অর্ শ ছাড় 

অর স আয়দয়র্র িাধ্যয়ি 
রেধ শাররত ছয়ক দত্রিারসক বায়জে 

রবভাজয়ের রহসাব শপ্ররণ 
প্রয়র্াজয েে ১০ রদে 

২১. 

কি শকতশা/কি শচারীয়দর কি শদেতা 

বৃরদ্ধর লয়েয করম্পউোর রবষেক 

অভযন্তরীণ প্ররর্েণ প্রদাে 

করম্পউোর ল্যায়ব পাঠদাে 
প্রর্াসরেক চারহদা শিাতায়বক 

আইটি শসল 
প্রয়র্াজয েে 

প্রর্াসরেক চারহদা ও 

প্ররর্েণ িরডউল 

অনুর্ােী 

১। সহকারী শপ্রাগ্রািার  
পররকল্পো রবভাগ 
শ াে: ০২-৯১৮০৬২৩ 
ই-শিইল: iracse.pstu@gmail.com 

 

২। সহকারী শিইেয়েইন্যান্স 

ইরিরেোর 
পররকল্পো রবভাগ 
শ াে:০২-৯১৮০৬২৩ 
ই-শিইল: mone15_cse@yahoo.com 

http://www.plandiv.gov.bd/
mailto:iracse.pstu@gmail.com
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২২. 

e-service/e-governance এ 

সহােক এবাং অর স 

অয়োয়ির্য়ের লয়েয প্রয়োজেীে 

স েওেযার উন্নেে, সাংয়র্াজে ও 

হালোগাদকরণ এবাং 

ওয়েবসাইয়ের রেেরিত 

হালোগাদকরণ ও রেণায়বেণ 

কি শপররকল্পো অনুর্ােী আইরসটি শসল প্রয়র্াজয েে 

স েওেযার 

হালোগাদকরণ ১৫ 

রদে, ওয়েবসাইে 

হালোগাদকরণ 

তাৎেরণকভায়ব 

১। সহকারী শপ্রাগ্রািার  
পররকল্পো রবভাগ 
শ াে: ০২-৯১৮০৬২৩ 
ই-শিইল: iracse.pstu@gmail.com 

 

২। সহকারী শিইেয়েইন্যান্স 

ইরিরেোর 
পররকল্পো রবভাগ 
শ াে:০২-৯১৮০৬২৩ 
ই-শিইল: mone15_cse@yahoo.com ২৩. 

পররকল্পো রবভায়গ স্থারপত  Data 

Center এর র্ন্ত্রপারত 

রেণায়বেণ ও শিরািত 

চারহদা িার ক আইরসটি শসল প্রয়র্াজয েে 
প্রয়োজোনুসায়র 

রেেরিত 

২৪. 
রীে িািলা, োইবুোল িািলা, রীে 

রপটিরর্ে রেস্পরিকরণ  
িািলা সাংক্রান্ত জবাব/িতািত প্রদাে 

প্রর্াসরেক োইবুোল, হাইয়কাে শ, আপীল 

রবভাগ, সরলরসের উইাং ও পররকল্পো 

রবভাগ 

আদালয়তর 

রেধ শাররত র  

আদালয়তর রেধ শাররত 

সিে অনুর্ােী 

রসরেের সহকারী সরচব/সহকারী 

সরচব 
আইে র্াখা, পররকল্পো রবভাগ 
শ ােঃ ৯১৮০৯৬৬ 
ই-শিইলঃ mohima1964@gmail.com 

২৫. 

পররকল্পো রবভাগ ও পররকল্পো 

করির্য়ের রাজস্ব খায়তর বায়জে, 

সাংয়র্ারধত বায়জে, বায়জে প্রস্তাব 

প্রণেে, প্ররক্রোকরণ ও পুেঃ 

উপয়র্াজাে 

অর স আয়দয়র্র িাধ্যয়ি 
অর্ শ রবভাগ কর্তশক জারীকৃত পররপত্র 

বায়জে র্াখা 
প্রয়র্াজয েে 

অর্ শ রবভাগ কর্তশক 

রেধ শাররত সিেসীিার 

িয়ধ্য 
বায়জে  অর সার 

পররকল্পো রবভাগ 
শ ােঃ ৯১১৭২৮৪ 
ই-শিইলঃ aulad22@yahoo.com 

২৬. 
দত্রিারসক রভরিয়ত অর্ শ রবভায়গ 

খরয়চর রহসাব শপ্ররণ 
অর স আয়দয়র্র িাধ্যয়ি অর্ শ রবভাগ কর্তশক রেধ শাররত ছক প্রয়র্াজয েে 

প্ররত শকাোে শার শর্য়ষ 

৭ রদয়ের িয়ধ্য 

mailto:iracse.pstu@gmail.com
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২৭. 

গৃহরেি শাণ/গৃহয়িরািত, 

করম্পউোর, শিােরগাড়ী ও শিাের 

সাইয়কল অরগ্রি প্ররক্রোকরণ ও 

কর্তশপয়ের অনুয়িাদেক্রয়ি িঞ্জুরী 

আয়দর্ জারীকরণ। 

অর স আয়দয়র্র িাধ্যয়ি 

১.১  জরিক্রে ও গৃহরেি শাণ অরগ্রয়ির জন্য   

(ক) মুল বােো দরলল (খ) সতযারেত 

দারখলা (গ) সতযারেত আর,ও,আর (ঘ) 

দােমুরি সেদপত্র (ঙ) সরকারী উরকল 

কর্তশক জরি রবয়ক্রতার স্বিয়ভাগীর 

সতযারেত প্রতযেে পত্র (চ) রাজউক কর্তশক 

পস্নােমুি সতযারেত সেদপত্র (ছ) 

অরঙ্গকার পত্র (জ) শঘাষো পত্র, (ঝ) 

কর্তশপয়ের প্রতযেে পত্র। 
১.২ (ক) সম্পারদত বােোপত্র  (খ) 

অরঙ্গকারপত্র (গ) শঘাষোপত্র (ঘ) 

কর্তশপয়ের প্রতযােে পত্র (ঙ) পূরণকৃত 

এ ,আর,  রি ৩২  আয়বদে  রি 

বায়জে র্াখা হয়ত সরবরাহ করা হে এবাং 

প্রয়োজেীে কাগজপত্রারদ ঋণ গ্ররহতাগণ 

সরবরাহ কয়র র্ায়কে। 

প্রয়র্াজয েে 
আয়বদে প্রারির শর্ষ 

তাররখ হয়ত ৭(সাত) 

কি শরদবয়সর িয়ধ্য  

বায়জে  অর সার 

পররকল্পো রবভাগ 
শ ােঃ ৯১১৭২৮৪ 
ই-শিইলঃ aulad22@yahoo.com 

২৮. 
এ, রব, রস-শেরণর সরকারর বাসা 

বরাদ্দ সাংক্রান্ত। 

বাসা বরাদ্দ েীরতিালা অনুসরণপূব শক 

করিটির িাধ্যয়ি বরাদ্দ আয়দর্ জারীর 

িাধ্যয়ি। 

রেধ শাররত  রয়ি আয়বদেপত্র 

সাধারণ অরধর্াখা-১ 

পররকল্পো রবভাগ। 

প্রয়র্াজয েে 
আয়বদয়ের রেধ শাররত 

সিয়ের পর ১০ রদে উপ সরচব (সাধারণ-১) 

পররকল্পো রবভাগ 

শ ােঃ ৯১১৬৮৫০ 

ই-শিইলঃ Jalal 1960 hossain@gmail.com ২৯. 

কি শকতশা/কি শচারীয়দর অর স কে 

বরাদ্দ এবাং কয়ের সাংস্কার 

কার্ শক্রি সাংক্রান্ত। 

প্রয়োজে অনুর্ােী কি শকতশায়দর অর স কে 

বরাদ্দ এবাং সাংস্কার সাংক্রান্ত পদয়েপ 

গ্রহয়ণর িাধ্যয়ি 

চারহদা অনুর্ােী 

সাধারণ অরধর্াখা-১ 

পররকল্পো রবভাগ। 

প্রয়র্াজয েে 
০৭ রদে 

(খারল সায়পয়ে) 

৩০. 

পররকল্পো রবভাগ ও পররকল্পো 

করির্য়ের কি শকতশাগয়ণর 

আবারসক ও দািররক শেরলয় াে 

সাংক্রান্ত র্াবতীে কার্ শারদ  

শেরলয় াে েীরতিালা অনুসায়র বরায়দ্দর 

িঞ্জুরী, খাত পররবতশে, স্থাোন্তর, রবল 

পররয়র্ায়ধর িাধ্যয়ি 

রেধ শাররত  রয়ি আয়বদেপত্র এবাং 

শেরলয় াে রবল 

সাধারণ অরধর্াখা-2 

প্রয়র্াজয েে 7-14 রদে 

উপসরচব (সাধারণ-২) 

পররকল্পো রবভাগ 

শ াে : ৯১১৭৩১৫ 

ইয়িইল: ds.gen.sec2@plandiv.gov.bd 

৩১. 

পররকল্পো রবভাগ ও করির্য়ের 

দািররক কায়জ ব্যবহায়রর জন্য 

শক্রাকাররজ/য়ষ্টর্োরর/িয়োহারর 

িালািাল ক্রে/সাংগ্রহ এবাং 

সরবরাহ করা। 

প্রাপ্যতা অনুসায়র শক্রাকাররজ/য়ষ্টর্োরর/ 

িয়োহারর িালািাল সরবরায়হর িাধ্যয়ি 
চারহদা অনুর্ােী 

সাধারণ অরধর্াখা-2 
প্রয়র্াজয েে 

িজুদ ও প্রাপ্যতা 

অনুসায়র  

3-15 রদে 

৩২. 

পররকল্পো রবভায়গর রবরভন্ন রবষয়ে 

পরত্রকাে প্রকারর্ত 

রবজ্ঞরি/য়োটিয়র্র রবল প্রদাে। 

পরত্রকার রবল প্রারি সায়পয়ে পররয়র্ায়ধর 

িাধ্যয়ি 
পরত্রকার রবল 

সাধারণ অরধর্াখা-2 
প্রয়র্াজয েে 3-7 রদে 
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৩৩. 

পররকল্পো রবভাগ ও করির্য়ের 

দািররক কায়জর ব্যবহৃত 

করম্পউোর ও অর স সরিাি 

ইতযারদ সরবরাহ 

চারহদািয়ত করম্পউোর, রপ্রন্টার, 

 য়োকরপোর,  যাক্স শিরর্ে, স্কযাোর 

ইতযারদ (আইটি সািগ্রী) শিরািয়তর িাধ্যয়ি 

চারহদাপত্র 

সাধারণ অরধর্াখা-2 
প্রয়র্াজয েে 3-7 রদে 

উপসরচব (সাধারণ-২) 

পররকল্পো রবভাগ 

শ াে : ৯১১৭৩১৫ 

ইয়িইল: ds.gen.sec2@plandiv.gov.bd 

৩৪. 

কি শকতশা/কি শচারীয়দর িারসক 

শবতে রবল/ভ্রিণ রবল/আনুসারঙ্গক 

রবল প্রস্তুতকরণ 

রবল প্রস্তুত ও উপস্থাপয়ের িাধ্যয়ি 

রেধ শাররত রবল  রি 
শবতে রবল শররজষ্টার 
রহসাব র্াখা 

প্রয়র্াজয েে 

শবতে রবল িায়সর 

শর্ষ সিায়হ ও 

অন্যান্য রবল প্ররত 

িায়সর ১৬ তাররয়খর 

িয়ধ্য 

রহসাবরেণ অর সার 

পররকল্পো রবভাগ 

শ াে: ৯১১৭৪৪৯ 

ই-শিইলঃ samijihan@yahoo.com 

 
৩৫. 

কি শকতশা/কি শচারীয়দর শবতে 

রববরণী/কতশে রববরণী প্রস্তুতকরণ 

ও শবতে রেধ শারর্ 

শবতে রেধ শারণ রববরণী প্রস্তুত ও প্রদায়ের 

িাধ্যয়ি 

শবতে শররজষ্টার/রেধ শাররত  রি এবাং 

শগয়জে 
রহসাব র্াখা 

প্রয়র্াজয েে ৩ রদে 

 

রব.দ্র. অভযন্তরীণ জেবল (আওতাধীে অরধদির/দির/সাংস্থা সহ) এবাং একই প্ররতষ্ঠায়ের অন্য র্াখা/অরধর্াখা/অনুরবভাগ-শক প্রদি শসবা। উদাহরণ: লরজরিকস, ছুটি, রজরপএ  অরগ্রি। 
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২.৪ আওতাধীে অরধদির/দির/সাংস্থা কর্তশক প্রদি শসবা 
 

আওতাধীে অরধদির/দির/সাংস্থাসমূয়হর রসটিয়জেস চাে শার রলঙ্ক আকায়র যুি করয়ত হয়ব। 

৩) অরভয়র্াগ ব্যবস্থাপো পদ্ধরত (GRS) 

শসবা প্রারিয়ত অসন্তুষ্ট হয়ল দারেত্বপ্রাি কি শকতশার সয়ঙ্গ শর্াগায়র্াগ করুে। রতরে সিাধাে রদয়ত ব্যর্ শ হয়ল রেয়নাি পদ্ধরতয়ত শর্াগায়র্াগ কয়র আপোর সিস্যা অবরহত করুে। 

ক্র. োং কখে শর্াগায়র্াগ করয়বে শর্াগায়র্ায়গর ঠিকাো রেষ্পরির সিেসীিা 

১ 
দারেত্বপ্রাি কি শকতশা সিাধাে রদয়ত 

ব্যর্ শ হয়ল 

GRS শ াকাল পয়েন্ট কি শকতশা 

োি ও পদরব: জোব শর্খ আব্দুর রউ , যুগ্ম-সরচব 

শেরলয় ােঃ ৯১৮০৮০৮ (অ) ০১৫৫২৩৩৮০০২ (য়িা) 

ই-শিইলঃ roufdk@yahoo.com 

ওয়েব শপাে শাল: www.plandiv.gov.bd 

৩০রদে  

২ 
GRS শ াকাল পয়েন্ট কি শকতশা 

রেরদ শষ্ট সিয়ে সিাধাে রদয়ত ব্যর্ শ হয়ল 

শকন্দ্রীে অরভয়র্াগ ব্যবস্থাপো পদ্ধরত (GRS) 

 িন্ত্রণালে/রবভায়গর শেয়ত্র িরন্ত্রপররষদ রবভায়গর 

GRS শপাে শায়লর ঠিকাো 

 শজলা প্রর্াসয়ের শেয়ত্র রবভাগীে করির্োয়রর GRS 

শপাে শায়লর ঠিকাো 

 

৪) আপোর কায়ছ আিায়দর প্রতযার্া 

ক্ররিক োং প্ররতশ্রুত/কারিত শসবা প্রারির লয়েয করণীে 

১) রেধ শাররত  রয়ি সম্পূণ শভায়ব পূরণকৃত আয়বদে জিা প্রদাে 

২) েীরতিালা অনুসরণ কয়র আয়বদে দারখল। 

৩) সঠিক িাধ্যয়ি প্রয়োজেীে র স পররয়র্াধ করা 

৪) রেধ শাররত শসবা প্রারির জন্য রেরদ শষ্ট কাগজপত্র আয়বদেপয়ত্রর সায়র্ র্র্ার্র্ভায়ব সাংযুি করা 

৫) রেধ শাররত ছয়ক র্র্ার্র্ভায়ব প্রণেেকৃত প্রকল্প প্রস্তাব শপ্ররণ 

৬) রপইরস/এসরপইরসসহ অন্যান্য সভাে রেধ শাররত সিয়ে উপযুি প্ররতরেরধর উপরস্থরত 

৭) রেধ শাররত সিেসীিার িয়ধ্য পুেগ শঠিত প্রকল্প প্রস্তাব শপ্ররণ 

৮) সাোয়তর জন্য রেধ শাররত সিয়ের পূয়ব শই উপরস্থত র্াকা 

 

রব.দ্র. সাধারণত শর্ সকল কারয়ণ আয়বদে বারতল হে অর্বা শসবা প্রদাে সম্ভব হেো তা রবয়িষণ কয়র ছক পূরণ করয়ত হয়ব। রকছু রবষে সকল প্ররতষ্ঠায়ের জন্য একই হয়ব এবাং রকছু রবষে আলাদা হয়ব। 


