
                        

      ভহরা ংস্থা 

ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয়  
আ-মভআর: hq@ jms.gov.bd. 
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মফা প্রদান প্রহতশ্রুহত (Citizen’s Charter) 

1. হবন ও হভন 

 রূকল্প: (vision) : মজন্ডায ভতাহবহিক ভাজ ও সুযহিত নাযী।  

 হবরিয: (mission) : নাযীয িভতায়ন, ভানফাহধকায প্রহতষ্ঠা ও উন্নয়ননয মূর ধাযায় ম্পৃক্তকযণ। 

২.  প্রহতশ্রুত মফা  

     ২.১ নাগহযক মফা       

১৯৯১ ননয ৯ নং অআননয ৯৩ (১) নুনেনদ প্রদি িভতাফনর জাতীয় ভহরা ংস্থা প্রহতহষ্ঠত য়। 

 

ক্রঃ 

নং 

মফায নাভ মফা প্রদান দ্ধহত প্রনয়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রাহি 

স্থান 

মফায মূল্য এফং হযনাধ দ্ধহত মফা প্রদাননয ভয়ীভা দাহয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা (নাভ, 

দফী, মপান নম্বয ও আ-মভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
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   ফ  : ০২-৯৩৩৭৫৭৪ 

       :  ০১৭১২১০৪৭৭১ 

E-mail: labanu21@gmail.com 

 

             

                   

      (       ) 

       : ০১৭৫৬৯০০৭১০ 

  E-mail: ic@jms.gov.bd  
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মফায নাভ মফা প্রদান দ্ধহত প্রনয়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রাহি স্থান মফায মূল্য এফং 

হযনাধ দ্ধহত 

মফা প্রদাননয ভয়ীভা দাহয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা (নাভ, দফী, 

মপান নম্বয ও আ-মভআর) 

 ১  (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০২। অথ ম-াভাহজক 

উন্নয়ন ও াভাহজক 

সুযিা নমাহগতা 

প্রদান 

স্বকভ ম ায়ক ঋণ কাম মক্রভ (ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয 

হফনল তহফর নত প্রাি থ ম দ্বাযা হযচাহরত, 

ংস্থায মজরা/উনজরা াখা নত প্রস্তাফ প্রাহিয 

য ংস্থায প্রধান কাম মারনয় গঠিত কহভটি কর্তমক 

ঋণ প্রস্তাফ মাচাআ ফাছাআ কনয দঃস্থ, ায়, 

মফকায ও উনযাগী ভহরানদয অত্ম-

কভ মংস্থাননয রনিয ১০% াহব ম চানজম 

৫,০০০/- টাকা - ২০,০০০/- টাকা ম মন্ত ক্ষুদ্র ঋণ 

প্রদান কযা য়। 

       : অনফদন পযভ, জাতীয় ভহরা 

ংস্থাা্য মকন্দ্র, মজরা ও উনজরা কাম মারয় 

                            

         www.jms.gov.bd/   down 

load           

                

                                  

                                    

                             

                               
 

গৃীত  ঋনণয 

হফযীনত ১০% 

াহব ম চাজম মনয়া য়। 

অনফদন প্রাহিয ৩০ 

কাম মহদফনয ভনে। 

জনাফ এ, মক, এভ আয়াহয়া 

কাযী হযচারক (থ ম) 

জাতীয় ভহরা ংস্থা 

মপানঃ ০২২২২২২১৩৫৭ 

মভাফাআর: ০১৭১১০৫৩১৫৪ 

আ-মভআরঃ  

jmskhudrarinhq@gmail.com  

মচয়াযম্যান/নজরা ও উনজরা 

কভ মকতমা, জাতীয় ভহরা ংস্থা। 

০৩। ভহরানদয অত্ম-

কভ মংস্থাননয জন্য 

ক্ষুদ্রঋণ কাম মক্রভ 

হযচারনা 

জাতীয় ভহরা ংস্থায ৫০ টি উনজরা াখা 

এফং ৫৮ টি মজরা দয উনজরা াখা হননয় 

মভাট ১০৮ টি াখা হপনয ভােনভ ভহরানদয 

অত্ম-কভ মংস্থাননয রনিয ক্ষুদ্রঋণ কাম মক্রভ 

ফাস্তফায়ন কযা নে। ংস্থায ংহিষ্ট মজরা ও 

উনজরা াখা কর্তমক ঋণ প্রস্তাফ মাচাআ ফাছাআ 

কনয দঃস্থ, ায়, মফকায ও উনযাগী 

ভহরানদয অত্ম-কভ মংস্থাননয রনিয ০৫% 

াহব ম চানজম ভাথাহছু ৫,০০০/- টাকা মথনক 

১৫,০০০/- টাকা ঋণ প্রদান কযা য়।  

       : অনফদন পযভ, জাতীয় ভহরা 

ংস্থাা্য মজরা ও উনজরা কাম মারয়     
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    । 

                

                                      

             

                                    

                             

                               

গৃীত  ঋনণয 

হফযীনত ৫% াহব ম 

চাজম মনয়া য়। 

 

৪০ কাম যহদফসয ভসে। জনাফ এ, মক, এভ আয়াহয়া 

কাযী হযচারক (থ ম) 

জাতীয় ভহরা ংস্থা 

মপানঃ ০২২২২২২১৩৫৭ 

মভাফাআর: ০১৭১১০৫৩১৫৪ 

আ-মভআরঃ  

jmskhudrarinhq@gmail.com  

মচয়াযম্যান/নজরা ও উনজরা 

কভ মকতমা, জাতীয় ভহরা ংস্থা। 

 

০৪। নাযী হনম মাতন 

প্রহতনযাধ মনরয 

ভােনভ নমাহগতা 

প্রদান 

জাতীয় ভহরা ংস্থায প্রধান কাম মারয়, ১৪৫, 

হনউ মফআরী মযাড, ঢাকায় নাযী হনম মাতন 

প্রহতনযাধকনল্প একটি হরগ্যার এআড মর যনয়নছ। 

প্রাি হবনমাগ হননয় িান দআ হদন াহরী 

বফঠক নুহষ্ঠত য়। হনম মাহতত দঃস্থ ায় 

ভহরা মাযা হফচায মনত ভথ ম তানদযনক হফনা 

খযচায় অআনগত ায়তা প্রদান কযা য়।  

অসফদন পযভ, 

জাতীয় ভহরা ংস্থা 

প্রধান কাম যারয় ও ৬৪ টি জজরা াখা  

থফা যাহয অসফদন; 

               

www.jms.gov.bd 

                  । 

                                   

ফ                          ফ       

          । 

হফনামূনল্য 

মফা মদয়া য়। 

অনফদন প্রাহিয ৩০ 

কাম মহদফনয ভনে। 

                       

                         

           

   ফ  : ০২-৯৩৩৭৫৭৪ 

       :  ০১৭১২১০৪৭৭১ 

E-mail: labanu21@gmail.com 

মচয়াযম্যান/নজরা ও উনজরা 

কভ মকতমা, জাতীয় ভহরা ংস্থা। 
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ক্রঃ 

নং 

মফায নাভ মফা প্রদান দ্ধহত প্রনয়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রাহি স্থান মফায মূল্য এফং 

হযনাধ দ্ধহত 

মফা প্রদাননয 

ভয়ীভা 

দাহয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা (নাভ, দফী, জপান 

নম্বয ও আ-জভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০৫। অআনগত ায়তা 

প্রদান 
নাযী হনম মাতন প্রহতনযাধকনল্প জাতীয় ভহরা ংস্থায 

৬৪ টি মজরা াখা নত অআনগত ায়তা প্রদান 

কযা য়। দঃস্থ ায় হনম মাহতত ভহরানদয কাছ 

মথনক প্রাি অনফদননয মপ্রহিনত ংস্থায উনযানগ 

জাতীয় অআনগত ায়তা প্রদান ংস্থায ভােনভ 

অদারনত ভাভরা দানয়নযয ব্যফস্থা কযা য়। 
 

জাতীয় ভহরা ংস্থায মজরা ও 

উনজরা কাম মারয় নত অনফদন পযভ 

ংগ্র থফা                

www.jms.gov.bd 

down load         । 

                             

      ফ                 । 

হফনা মূনল্য মফা 

মদয়া য়। 
অনফদন প্রাহিয ১৫ 

(ননয) কাম মহদফনয 

ভনে। 

                       

                           

         

   ফ  : ০২-৯৩৩৭৫৭৪ 

       :  ০১৭১২১০৪৭৭১ 

E-mail: labanu21@gmail.com  

এফং মজরা াখায় ংহিষ্ট কভ মকতমাবৃন্দ। 

০৬। ীদ অআহব যভান 

কভ মজীহফ ভহরা 

মানেনর অফান 

ায়তা প্রদান 

কভ যজীহফ ভহরাসদয হনযাদ অফান ংকট 

হনযসন ংস্থায প্রধান কাম যারয়, ১৪৫, হনউ জফআরী 

জযাড, ঢাকায় ২০২ অন হফহষ্ট ীদ অআহব 

যভান কভ যজীহফ ভহরা জাসের হযচারনা কযা 

সে। ীট খাহর ওয়া াসসে ীট ফযাদ্দ কহভটি 

প্রাপ্ত অসফদন ত্র মাচাআ ফাছাআ কসয ীট ফযাদ্দ 

প্রদান কসযন। 

নরাআসনয ভােসভ ীট ফযাসদ্দয কর অসফদন 

গ্রণ, মাচাআ ফাছাআ টি ফযাসদ্দয বাড়া, ভীর ড যায 

ও খাফাসযয টাকা পটওয়ায এয ভােসভ প্রদান 

কযসত াসয। 

ক) অনফদন পযভ প্রাহিয স্থান: ীদ 

অআহব যভান কভ মজীহফ ভহরা 

মানের, ১৪৫ হনউ মফআরী মযাড, 

ংস্থায প্রধান কাম মারয়, ঢাকা। 

www.jms.hostel.gov.bd 
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খ) অনফদন কাযী হনননাক্ত তথ্যাহদ 

ংযুক্ত কযনফন। 

ক) জাতীয় হযচয়ত্র।  

খ) হননয়াগত্র।  

গ) মফতন ীট।  

ঘ) াহজযা ীট 

ঙ) স্থানীয় হববাফনকয প্রতযয়নত্র। 
 

কি মবনদ 

ভাহক ৪,০০০-

১৬০০ টাকা ীট 

বাড়া মনয়া য়। 

অনফদন প্রাহিয ১০ 

 হদননয ভনে। 

হপনযাজা অনভদ 

মানের সুায, 

হফহষ্ট ীদ অআহব যভান কভ মজীহফ 

ভহরা মানের 

জাতীয় ভহরা ংস্থা 

মপানঃ ০২- ৯৩৫৫৩২৭ 

আ- মভআর- 

jmshostel@gmail.com 

০৭। হশু হদফা মত্ন মকন্দ্র 

হযচারনা 

কভ মজীহফ ভানয়নদয/হববাফকনদয জন্য তানদয 

কাম মকারীন ভনয় হনযাদ অশ্রনয় হশুনক যাখায 

ব্যফস্থা হননফ ংস্থায প্রধান কাম মারয়, ঢাকায় ৫০ 

অন হফহষ্ট হশু হদফা মত্ন মকনন্দ্র ০১ ফছয মথনক 

০৬ ফছয ফয়ী হশুনদয হপ্র-স্কুর হিা, াযীহযক 

ও ভানহক হফকানয জন্য মখরাধুরা ও হচি 

হফননাদননয ব্যফস্থা যনয়নছ। ািাহক ও যকাযী 

ছুটিয হদন ব্যতীত প্রহতহদন কার ৮.৩০ হভ. মথনক 

ন্ধ্যা ৬.০০ টা ম মন্ত মখারা থানক। 

ক) অনফদন পযভ প্রাহিয স্থান:  

হশু হদফামত্ন মকন্দ্র, 

 ১৪৫ হনউ মফআরী মযাড,  

ংস্থায প্রধান কাম মারয়, ঢাকা। 

www.jms.gov.bd 

খ) অনফদন কাযী হনননাক্ত তথ্যাহদ 

ংযুক্ত কযনফন। 

ক) জাতীয় হযচয়ত্র 

খ) হশুয জন্ম নদ  

ঙ) স্থানীয় হববাফনকয প্রতযয়নত্র। 

ভাহক ৮০০/-টাকা 

ানয খযচ মনয়া য়। 

অনফদননয তাহযখ 

নত ০৫ হদননয 

ভনে। 

নাহযন সুরতানা 

মডনকয়ায আনচাজম, 

হশু হদফা মত্ন মকন্দ্র 

জাতীয় ভহরা ংস্থা, ঢাকা 

মভাফাআর: ০১৯২২৫৩১৮৫৫ 

আ- মভআর- daycare.jms@gmail.com 
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ক্রঃ 

 নং 

মফায নাভ মফা প্রদান দ্ধহত প্রনয়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রাহি 

স্থান 

মফায মূল্য এফং 

হযনাধ দ্ধহত 

মফা প্রদাননয 

ভয়ীভা 

দাহয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা (নাভ, দফী, মপান 

নম্বয ও আ-মভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০৮। হডনটাহযয়াভ বাড়া 

ও ব্যফানয নুভহত 

প্রদান 

জাতীয় ভহরা ংস্থায প্রধান কাম মারনয়য ৩য় তরায় 

৩০০ অননয এক সুহফন্যস্ত ীতাত হনয়হন্ত্রত 

অধুহনক হডনটাহযয়াভ যনয়নছ। মম মকান বা/ 

মহভনায/াংস্কৃহতক নুষ্ঠান কযায জন্য 

হডনটাহযয়াভটি বদহনক বাড়ায হবহিনত ফযাদ্দ 

প্রদান কযা য়। উনেখ্য, ত্র বফনন হনযহফহেন্ন 

হফদযৎ যফযা হনহিত কযায জন্য ৩০০ মকহবএ 

মজনানযটয চালু যনয়নছ।  

প্রনয়াজনীয় তথ্যাহদ ংস্থায প্রধান 

কাম মারয়, ১৪৫ হনউ মফআরী মযাড, 

ঢাকা নত থফা 

www.jms.gov.bd নত 

ডাউন মরাড কযা মানফ। 

১। হনধ মাহযত পযনভ অনফদন কযনত 

নফ। 

২। অনফদনকাযীয ০১ কহ ছহফ। 

৩। অনফদনকাযীয জাতীয় হযচয় 

নত্রয পনটাকহ। 

হডনটাহযয়াভটি বদহনক 

১৫,০০০/- টাকা বাড়ায় 

ফযাদ্দ প্রদান কযা য়। 

বযাট+ট্যাক্স ৩,০০০/- 

টাকা  ফ মনভাট 

১৮,০০০/- টাকা। 

অনফদননয তাহযখ 

নত ০৩ হদননয 

ভনে। 

অপনযাজা মফগভ 

মপ্রাগ্রাভ হপায, 

জাতীয় ভহরা ংস্থা, ঢাকা 

মপানঃ ০২২২২২২৫৯৫৬ 

মভাফাআর: ০১৭১১৮৩২৯৯৫ 

 

 ৯  কনপানযন্স কি জাতীয় ভহরা ংস্থায প্রধান কাম মারনয়য ৭ভ তরায় 

৫০ অননয একটি ীতাত হনয়হন্ত্রত অধুহনক 

কনপানযন্স/নহভনায কি যনয়নছ। মম মকান 

বা/নহভনায/কভ মারা অনয়াজননয রনিয বদহনক 

বাড়ায হবহিনত ফযাদ্দ প্রদান কযা য় । উনেখ্য, 

ত্র বফনন হনযহফহেন্ন হফদযৎ যফযা হনহিত 

কযায জন্য ৩০০ মকহবএ মজনানযটয চালু যনয়নছ। 

প্রনয়াজনীয় তথ্যাহদ ংস্থায প্রধান 

কাম মারয়, ১৪৫ হনউ মফআরী মযাড, 

ঢাকা নত থফা 

www.jms.gov.bd নত 

ডাউন মরাড কযা মানফ। 

১। হনধ মাহযত পযনভ অনফদন কযনত 

নফ। 

২। অনফদনকাযীয ০১ কহ ছহফ। 

৩। অনফদনকাযীয জাতীয় হযচয় 

নত্রয পনটাকহ। 

কনপানযন্স রুভটি বদহনক 

১০,০০০/- টাকা বাড়ায় 

ফযাদ্দ প্রদান কযা য়। 

(বযাট+ট্যাক্স ব্যতীত)। 

অনফদননয তাহযখ 

নত ০৩ হদননয 

ভনে। 

অপনযাজা মফগভ 

মপ্রাগ্রাভ হপায, 

জাতীয় ভহরা ংস্থা, ঢাকা 

মপানঃ ০২২২২২২৫৯৫৬ 

মভাফাআর: ০১৭১১৮৩২৯৯৫ 

 

১                           ,                      

                   Wifi             

                                

প্রনয়াজনীয় তথ্যাহদ ংস্থায প্রধান 

কাম মারয়, ১৪৫ হনউ মফআরী মযাড, 

ঢাকা নত থফা 

www.jms.gov.bd নত 

ডাউন মরাড কযা মানফ। 

১। হনধ মাহযত পযনভ অনফদন কযনত 

নফ। 

২। অনফদনকাযীয ০১ কহ ছহফ। 

৩। অনফদনকাযীয জাতীয় হযচয়   

নত্রয পনটাকহ। 

            টি 

বদহনক বাড়া ১০,০০০/- 

টাকা । (বযাট+ট্যাক্স-

২,০০০/-টাকা)।  

মভাট ১২,০০০/- টাকায় 

ফযাদ্দ প্রদান কযা য়। 

 

অনফদননয তাহযখ 

নত ০৩ হদননয 

ভনে। 

অপনযাজা মফগভ 

মপ্রাগ্রাভ হপায, 

জাতীয় ভহরা ংস্থা, ঢাকা 

মপানঃ ০২২২২২২৫৯৫৬ 

মভাফাআর: ০১৭১১৮৩২৯৯৫ 
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মফায নাভ মফা প্রদান দ্ধহত প্রনয়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রাহি 

স্থান 

মফায মূল্য এফং 

হযনাধ দ্ধহত 

মফা প্রদাননয 

ভয়ীভা 

দাহয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা (নাভ, দফী, মপান 

নম্বয ও আ-মভআর) 

(১  (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১১। নগয হবহিক প্রাহিক 

ভহরা উন্নয়সন 

ায়তা প্রদান 

এআ প্রকসেয অওতায় ২৬টি জজরায় ৪৬টি প্রহেণ 

জকসেয ভােসভ ১০টি হফহবন্ন জেসড য ঞ্চসরয 

জফকায, হফিীন প্রাহিক ভহরাসদয দেতা 

উন্নয়নমূরক প্রহেণ প্রদান য়। প্রহেসণয জন্য 

প্রহেনাথীসদয দদহনক ১০০/- টাকা াসয বাতা 

প্রদান কযা য়। প্রহেণ গ্রসণ অগ্রী ভহরাসদয 

কাছ জথসক অসফদন প্রাহপ্তয য প্রাপ্ত অসফদনমু 

মাচাআ ফাছাআ কসয প্রহেনাথীসদয জটহরসপান/ 

জভাফাআসরয ভােসভ এফং প্রকে কাম যারয় ও ংহিষ্ট 

প্রহেণ জকসেয জনাটি জফাসড য তাহরকা প্রকাসয 

ভােসভ ফহত কযা য়। 
 

অসফদন পযভ প্রাহপ্ত: প্রকসেয প্রধান 

কাম যারয়, ১৪৫ হনউ জফআরী জযাড, 

ঢাকায় থফা  প্রকসেয হনধ যাহযত 

২৬ টি জজরা াখা সত ংগ্র কযা 

মাসফ। প্রকে ওসয়ফাআট : 

www.ubnwdp.gov.bd 

সত ডাউনসরাড কযা মাসফ। 

অসফদন সত্রয াসথ হনসনাক্ত 

তথ্যাহদ ংমৄক্ত কযসফন। 

ক) ০২ (দুআ) কহ া যসাট য াআজ 

ছহফ। 

খ) জাতীয় হযচয় সত্রয 

পসটাকহ। 

গ) হোগত জমাগ্যতায নদ। 

বহতয পযভ প্রকসেয প্রধান কাম যারয় 

এফং কর াখা হপস। 
 

হফনা মূসে প্রহেন 

জদয়া য়। 

জকাস যয জভয়াদ ০৪ 

ভা। প্রহত ব্যাসচ ০২ 

হপসট ৪০ জন। 

               

প্রকে হযচারক (হতহযক্ত হচফ) 

জপানঃ ০২- ৯৩৪৮৪৪৩। 

জভাফাআর: 

আ-জভআরঃ pdnagar@yahoo. 

com 

ও ংহিষ্ট জজরায় দাহয়ত্ব প্রাপ্ত 

কভ যকতযাবৃন্ধ। 

১২। জজরা হবহিক ভহরা 

কহিউটায প্রহেণ 

জকা য হযচারনা 

প্রকসেয অওতায় জদসয ৬৪টি জজরায় হহেত 

জফকায ভহরাসদয কহিউটায ও তথ্য জমাগাসমাগ 

প্রমৄহক্ত হফলসয় প্রহেণ জদয়া য়। প্রহেণ গ্রসণ 

অগ্রী ভহরাসদয কাছ জথসক অসফদন প্রাহপ্তয য 

প্রাপ্ত অসফদনমু মাচাআ ফাছাআ কসয 

প্রহেনাথীসদয জটহরসপান/সভাফাআসরয ভােসভ 

এফং প্রকে কাম যারয় ও ংহিষ্ট প্রহেণ জকসেয 

জনাটি জফাসড য তাহরকা প্রকাসয ভােসভ ফহত 

কযা য়। 

অসফদন পযভ প্রাহপ্ত: প্রকসেয প্রধান 

কাম যারয়, ১৪৫ হনউ জফআরী জযাড, 

ঢাকায় থফা  প্রকসেয হনধ যাহযত 

৬৪ টি জজরা াখা সত ংগ্র কযা 

মাসফ। প্রকে ওসয়ফাআট www. 

Dbwctp64. gov.bd সত 

ডাউনসরাড কযা মাসফ। 

অসফদন সত্রয াসথ হনসনাক্ত  

তথ্যাহদ ংমৄক্ত কযসফন। 

ক) ০২ (দুআ) কহ া যসাট য াআজ 

ছহফ। 

খ) জাতীয় হযচয় সত্রয 

পসটাকহ। 

গ) হোগত জমাগ্যতায নদ। 

জকা য হপ ১,০০০/- 

টাকা। 

জকাস যয জভয়াদ ০৬ 

ভা। প্রহত ব্যাসচ ০২ 

হপসট ৫০ জন। 

 

                    

প্রকে হযচারক (উহচফ) 

জপানঃ ০২- 5৮৩14804 

জভাফাআর:০১৩২৪৭২৫০০০ 

আ-জভআরঃ 

dbwctp64@gmail.com 

ও ংহিষ্ট জজরায় দাহয়ত্ব প্রাপ্ত কভ যকতযা। 
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মফায নাভ মফা প্রদান দ্ধহত প্রনয়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রাহি 

স্থান 

মফায মূল্য এফং 

হযনাধ দ্ধহত 

মফা প্রদাননয 

ভয়ীভা 

দাহয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা (নাভ, দফী, মপান 

নম্বয ও আ-মভআর) 

(১  (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১৩  

 

 

 

 

 

 

                 

             

            

                  

             

(          )। 

 

তথ্যঅা প্রকে (২য় ম যায়) এয প্রহতহিত জদসয 

৪৯০টি উসজরায় ৪৯০টি তথ্যসকসে াফ যেহণক 

আন্টাযসনট ংসমাগ যসয়সছ। প্রকসেয 

উকাযসবাগীগণসক হফনামূসে আন্টাযসনট ব্রাউহজং, 

আ-জভআর, স্কাআসয ভােসভ হবহডও কনপাসযহসং 

জফা প্রদান কযা সে।  

 

এছাড়াও চাকহযয খফয, হফহবন্ন যীোয পরাপর, 

যকাহয হফহবন্ন জফামূসয তথ্য হফনামূসে 

যফযা কযা সে। তথ্যসকেমূ সত হফনামূসে 

প্রাথহভক স্বাস্থয জফামূ জমভন; ব্লাড জপ্রায, 

ওজন হযভা, ডায়াসফটি যীো আতযাহদ প্রদান 

কযা য়।  

প্রহতটি তথ্য জকসে হনসয়াহজত তথ্যসফা কভ যকতযা 

ও তথ্যসফা কাযীগণ ংহিষ্ট উসজরায ফাহড়-

ফাহড় হগসয় োট ব্যফাসযয ভােসভ হো, 

স্বাস্থয, অআন, ব্যফা, জজন্ডায এফং কৃহল হফলয়ক 

হফহবন্ন ভস্যায ভাধান কসযন এফং স্কাআসয 

ভােসভ ংহিষ্ট উসজরা হনফ যাী হপায এফং 

উসজরায ংহিষ্ট দপ্তসযয কভ যকতযায াসথ 

জফাগ্রীতায কসথাকথসনয ভােসভ ভস্যায দ্রুত 

ও কাম যকযী ভাধান কসয থাসকন। 

তথ্যসকসেয ভােসভ তথ্যসফা প্রদাসনয াাাহ 

জফাগ্রীতাসদয জন্য হনজ হনজ গ্রাসভ উঠান দফঠক 

অসয়াজন কসয গ্রাভীণ তৃণমূর ভহরাসদয অধুহনক 

প্রমৄহক্ত িসকয সচতন কসয জতারা সে। গ্রাভীণ 

ভহরাসদয জীফন ও জীহফকা িহকযত হফহবন্ন 

হফলয় জমভন: স্বাস্থযগত ভস্যা, ফােহফফা,       

          ,         , পসতায়া, নাযীয হফরুসে 

হংতা, চাকহয ংক্রাি তথ্য, অআনগত ভস্যা 

এফং হডহজটার জফামূসয নানাহদক (আ-জভআর, 

হবহডও কনপাসযস) িসকয ফহত কযা য়। 

তথ্যসকসে কভ যযত তথ্যসফা কভ যকতযা ও তথ্যসফা 

কাযীগণ উঠান দফঠসক উহস্থত গ্রাভীণ 

                                                এ      

প্রকে হযচারক (হতহযক্ত হচফ), 

(হতহযক্ত দাহয়ত্ব) 

জপান: ০২-৪৮৩১১৫২১ 

       : ০১৮১৭-০৬৬৪৩০ 
 

pd@totthoapa.gov.bd 



ভহরাসদয আন্টাযসনট ফাস্তফ ব্যফাসযয ভােসভ 

জফা প্রাহপ্তয েহত প্রদ যন কসযন। ংহিষ্ট 

উসজরা হনফ যাী কভ যকতযা, কৃহল কভ যকতযা, হো 

কভ যকতযা, ভৎস্য কভ যকতযা, স্বাস্থয কভ যকতযা, যকাহয 

অআটি হফসলজ্ঞ হফহবন্ন যকাহয কভ যকতযা 

তথ্যপ্রমৄহক্ত, হো, হচহকৎা, কৃহল আতযাহদ হফলসয় 

হযসা য াযন হসসফ উহস্থত জথসক ংহিষ্ট 

হফলসয় মুক্ত অসরাচনা কসয থাসকন। 

তথ্যঅা প্রকসেয অওতায় তথ্য জকে জথসক তথ্য 

জফা, জডায টু জডায জফা ছাড়াও প্রকে জথসক 

হনহভ যত ওসয়ফ জাট যার, তথ্য বান্ডায ও অআহ 

টিহবয ভােসভ গ্রাভীণ ভহরা ফাংরাসদসয 

কর স্তসযয ভহরাসদয তসথ্য প্রসফ ও জ্ঞানচচ যায 

জেত্র প্রস্তুত কযা সয়সছ। 

প্রকে এরাকাধীন উৎাী ভহরাসদয উঠান দফঠক 

ও জল্ফ জে গ্রুসয (এএআচহজ) ভােসভ ংগঠিত 

কযা সে এফং এযাআ সফ ভাআন্ড আসপ্যায়ায টু 

ন্যানার যাহচবসভন্ট দসরয দস্য। “জাতীয় 

কৃহতত্ব জযসন প্রহতশ্রুহতভনা” এ দস্যগণ 

অআটিআএ (ITES- Information 

Technology Enable Services), আ-

রাহন যং, ভাসচ যন্ডাআহজং এফং ন্যান্য কাহযগহয কাসজ 

ভহরাসদয প্রতীকী জাগযণ হসসফ কাজ কযসছ। 

প্রকে ভাপ্ত সরও তাসদয আন্টাযসনটহবহিক জ্ঞান 

কাসজ রাহগসয় স্থানীয় ভহরাসদয তথ্যপ্রমৄহক্ত হফলসয় 

উৎাহত কযসফ। 

ভাআন্ড আসপ্যায়ায টু ন্যানার যাহচবসভন্ট এফং 

জল্ফ জে গ্রুসয দস্যসদযসক জটক্সচুয়ার, হডও, 

হবহডও কনসটসন্টয ভােসভ আ-রাহন যং প্রহেণ প্রদান 

কযসত সে। মায পসর তাসদয ITES-এ দেতা 

বৃহে াসে। আ-রাহন যং হসেসভ রাআব ক্লা, রাআব 

ব্রডকাে ফক্তৃতা, পূফ য হনধ যাহযত নরাআন জেণীকে, 

২৪ ঘন্টা আ-রাহন যং চযাসনর, হবহডও গ্যারাযী, 

জভাফাআর টিহব, রাআব হিহভং আতযাহদ দফহষ্টয 

ির্ভ যক্ত থাকসছ। 
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মফায নাভ মফা প্রদান দ্ধহত প্রনয়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রাহি 

স্থান 

মফায মূল্য এফং 

হযনাধ দ্ধহত 

মফা প্রদাননয 

ভয়ীভা 

দাহয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা (নাভ, দফী, মপান 

নম্বয ও আ-মভআর) 

(১  (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১৪              
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             ৩ 

                

৪       

                    

প্রকে হযচারক (উহচফ),  

(হতহযক্ত দাহয়ত্ব) 

জভাফাআর:০১৩২৪৭২৫০০০ 

মপানঃ  ৫৮৩১১৭৮৭ 

আ-মভআরঃ 

pweeep2015@gmail.com                 

            ও 

৮                ৮           

কভ মকতমাগণ। 

www.pweeegl.gov.bd 

 . )                

ক্রঃ 

নং 

মফায নাভ মফা প্রদান দ্ধহত প্রনয়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রাহি স্থান মফায মূল্য এফং 

হযনাধ দ্ধহত 

মফা প্রদাননয 

ভয়ীভা 

দাহয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা (নাভ, দফী, মপান 

নম্বয ও আ-মভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১.              

             

             / 

                   

             

       । 

 )                               

                         

 )                         

             । 

 )                        

         । 

 )                     , 

(         ফ  ,                   

                           )। 

 )                     ,       

      ,                ,      

      । 

 )                                

        । 

 )               ২০০৯          

           । 

         ১৫ (    ) 

        । 

জনাফ এ, মক, এভ আয়াহয়া 

কাযী হযচারক (থ ম) 

জাতীয় ভহরা ংস্থা 

মপানঃ ০২২২২২২১৩৫৭ 

মভাফাআর: ০১৭১১০৫৩১৫৪ 

আ-মভআরঃ  

jmskhudrarinhq@gmail.com  
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২.৩) অবযন্তযীন মফা 

ক্রঃ 

নং 

জফায নাভ জফা প্রদান েহত প্রসয়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রাহপ্ত 

স্থান 

জফায মূে এফং 

হযসাধ েহত 

জফা প্রদাসনয 

ভয়ীভা 

দাহয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা (নাভ, দফী, জপান 

নম্বয ও আ-জভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০১। রাআসব্রযী জফা 

প্রদান। 

জাতীয় ভহরা ংস্থায প্রধান কাম যারসয় াহতয, 

জীফনী গ্রন্থ, চাকুযী ংহিষ্ট, হফজ্ঞান হফলয়ক 

গ্রন্থাফরী, আরাহভক গ্রন্থ, জজন্ডায ংহিষ্ট গ্রন্থ, যাষ্ট্র 

হফজ্ঞান, ফাংরাসদসয মুহক্তমৄে আতযাহদ হফহবন্ন 

হফলসয় প্রায় ০৪ (চায) াজায গ্রন্থ ম্বহরত একটি 

মৃে রাআসব্রযী যসয়সছ। জম জকান কভ যহদফস কার 

০৯.০০ টা জথসক হফসকর ০৫.০০ টা ম যি ফআ ড়ায 

সুসমাগ যসয়সছ। এ ছাড়াও ংস্থায কভ যকতযা/ 

কভ যচাযীগসণয রাআসব্রযীয দস্য সয় ফআ জনয়ায 

সুসমাগ অসছ। 

 হফনা মূসে জফা গ্রন 

কযা মাসফ। 

দস্য ওয়ায 

অসফদন/ প্রস্তাফ 

প্রাহপ্তয ১৫ হদন। 

প্রহত কভ যহদফস 

কার ০৯.০০ টা 

জথসক হফসকর 

০৫.০০ টা ম যি। 

মুাম্মদ অফদুল্লা অর কহফয 

রাআসব্রযীয়ান 

জাতীয় ভহরা ংস্থা 

জপান : ০১৮৫৬৪১৯২৬০ 

       : ০১৮৫৬৪১৯২৬০ 

আসভআর: abdullahalkabirf 

@gmail.com 
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        । 

জনাফ এ, জক, এভ আয়াহয়া 

কাযী হযচারক (থ য) 

জাতীয় ভহরা ংস্থা 

জপানঃ ০২২২২২২১৩৫৭ 

জভাফাআর: ০১৭১১০৫৩১৫৪ 

আ-জভআরঃ  

jmskhudrarinhq@gmail.com 
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জনাফ এ, মক, এভ আয়াহয়া 

কাযী হযচারক (থ ম) 

জাতীয় ভহরা ংস্থা 

মপানঃ ০২২২২২২১৩৫৭ 

মভাফাআর: ০১৭১১০৫৩১৫৪ 

আ-মভআরঃ  

jmskhudrarinhq@gmail.com  
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ক্রঃ 

নং 

জফায নাভ জফা প্রদান েহত প্রসয়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রাহপ্ত 

স্থান 

জফায মূে এফং 

হযসাধ েহত 

জফা প্রদাসনয 

ভয়ীভা 

দাহয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা (নাভ, দফী, জপান 

নম্বয ও আ-জভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
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         ১৫ (    ) 

        । 

জনাফ এ, জক, এভ আয়াহয়া 

কাযী হযচারক (থ য) 

জাতীয় ভহরা ংস্থা 

জপানঃ ০২২২২২২১৩৫৭ 

জভাফাআর: ০১৭১১০৫৩১৫৪ 

আ-জভআরঃ  

jmskhudrarinhq@gmail.com 
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         ০৭ (   ) 

        । 

জনাফ এ, জক, এভ আয়াহয়া 

কাযী হযচারক (থ য) 

জাতীয় ভহরা ংস্থা 

জপানঃ ০২২২২২২১৩৫৭ 

জভাফাআর: ০১৭১১০৫৩১৫৪ 

আ-জভআরঃ  

jmskhudrarinhq@gmail.com 
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জনাফ এ, জক, এভ আয়াহয়া 

কাযী হযচারক (থ য) 

জাতীয় ভহরা ংস্থা 

জপানঃ ০২২২২২২১৩৫৭ 

জভাফাআর: ০১৭১১০৫৩১৫৪ 

আ-জভআরঃ  

jmskhudrarinhq@gmail.com 
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ক্রঃ 

নং 

জফায নাভ জফা প্রদান েহত প্রসয়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রাহপ্ত 

স্থান 

জফায মূে এফং 

হযসাধ েহত 

জফা প্রদাসনয 

ভয়ীভা 

দাহয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা (নাভ, দফী, জপান 

নম্বয ও আ-জভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০৭.              

               

     

 .              /                           

                              । 

 .                          । 

 )                                 । 

১.          ফ          

২.                     

                             

   ; 

         :            

       -এ            । 

 

         ০৭ (   ) 

        । 

জনাফ এ, মক, এভ আয়াহয়া 

কাযী হযচারক (থ ম) 

জাতীয় ভহরা ংস্থা 

মপানঃ ০২২২২২২১৩৫৭ 

মভাফাআর: ০১৭১১০৫৩১৫৪ 

আ-মভআরঃ  

jmskhudrarinhq@gmail.com 

০৮.            

               

     

 .              /                           

                              । 

 .                           । 

 )                                 । 

১.          ফ          

২.                     

                             

   ; 

         :            

       -এ            । 

 

         ০৭ (   ) 

        । 

জনাফ এ, মক, এভ আয়াহয়া 

কাযী হযচারক (থ ম) 

জাতীয় ভহরা ংস্থা 

মপানঃ ০২২২২২২১৩৫৭ 

মভাফাআর: ০১৭১১০৫৩১৫৪ 

আ-মভআরঃ  

jmskhudrarinhq@gmail.com 

০৯.      ,        

           

       /        

              

            

                

             । 

 .                                      

                               ।। 

 .                                 । 

১.        । 

২.           । 

         ১৫ (    ) 

        । 

জনাফ এ, মক, এভ আয়াহয়া 

কাযী হযচারক (থ ম) 

জাতীয় ভহরা ংস্থা 

মপানঃ ০২২২২২২১৩৫৭ 

মভাফাআর: ০১৭১১০৫৩১৫৪ 

আ-মভআরঃ  

jmskhudrarinhq@gmail.com 
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০৩। হবসমাগ ব্যফস্থানা েহত (GRS) : 

 

   জফা প্রাহপ্তসত ন্তুষ্ট সর দাহয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায সে জমাগাসমাসগ করুন। হতহন ভাধান হদসত ব্যথ য সর হনসনাক্ত েহতসত জমাগাসমাগ কসয অনায ভস্যা ফহত করুন। 
 

 

ক্রঃ নং কখন মমাগানমাগ কযনফন মকাথায় মমাগানমাগ কযনফন হনষ্পহিয ভয়ীভা মমাগানমানগয ঠিকানা 

০১। দাহয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা ভাধান হদনত  

ব্যথ ম নর 

                             

 

                     

  -                 

         ০১৮১৫৪৬১২৫৫ 

আ-মভআরঃ tahsinabegum25@gmail.com 
  

০২। প্রহতষ্ঠাননয GRS মপাকার নয়ন্ট কভ মকতমা 

হনহদ মষ্ট ভনয় ভাধান হদনত ব্যথ ম নর 

             
 

৩              ফ            

                      

                           

 ফ    ৯৫১৫২২৭ 

         ০১৫৫২৩৯৭৯৯৬ 

 -      jsadmin@mowca.gov.bd 

 
 

     

         অনায কানছ অভানদয প্রতযাা 

 

ক্রহভক নং প্রহতশ্রুহত/কাহিত জফা প্রাহপ্তয রসেয কযণীয় 
 

০১) হনধ যাহযত পযসভ ম্পূণ যবাসফ পূযণকৃত অসফদন জভা প্রদান। 

০২) ঠিক ভােসভ প্রসয়াজনীয় হপ হযসাধ কযা। 

০৩) াোসতয জন্য হনধ যাহযত ভসয়য পূসফ য উহস্থত থাকা। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


