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সিটিজেনি চার্ টার 

(ওজেবিাইজর্ প্রদর্ টজনর েন্য) 

1. সির্ন ও সির্ন 
 

সির্ন: 

প্রত্যর্ টণ ব্যবস্থা ব্যবিাবান্ধব করা; 

প্রত্যর্ টণ প্রদান স্বচ্ছ ও িহেীকরণ করা; 

রপ্তাসনজক উৎিাসহত্করজণর লজযয অসিক িংখ্যক রপ্তাসনকারকজক প্রত্যর্ টণ সুসবিা প্রদান করা। 
 

সির্ন: 

যুজগার্জ াগী নীসত্ প্রণেন করা; 

নীসত্ বাস্তবােজনর লজযয আজদর্ োরীকরণিহ Automation কা টক্রি জোরদারকরণ। 
 

2. জিবা প্রদান প্রসত্শ্রুসত্ 
  

2.1) নাগসরক জিবা 
 

 

ক্র 

নং 

 

 

জিবার নাি 

 
 

জিবা 

প্রদাজনর 

র্দ্ধসত্ 

প্রজোেনীে  

কাগের্ত্র  এবং  

প্রাসপ্তস্থান 

জিবার       

মূল্য এবং 

র্সরজর্াি  

র্দ্ধসত্ 

জিবা 

প্রদাজনর 

িিেিীিা 

দাসেত্ব প্রাপ্ত কি টকত্টা 

(নাি, র্দসব, জ ান  

নম্বর ও ইজিইল) 

(1) (2) (03) (4) (5) (6) (7) 

1 সনম্নবসণ টত্ 

জযত্রিমূজহ 

প্রত্যর্ টণ প্রদান 

করা হে: 

• িরািসর সবজদজর্ 

রপ্তাসনর জযজত্র 

• প্রচ্ছন্ন রপ্তাসনর জযজত্র 

• স্হানীে ও আন্তেটাসত্ক 

দরর্জত্রর সবর্রীজত্ 

রপ্তাসনর প্রচসলত্ সনেি 

অনুিাজর ববজদসর্ক 

মুদ্রাে িরবরাহকৃত্ 

র্ণ্য বা জিবার জযজত্র 

• রপ্তাসনর উজেজে 

গিীর িমুজদ্র িৎস্য 

আহরজণ সনজোসে 

ট্রলাজর ব্যবহৃত্ 

জ্বালানীর জযজত্র 

• আজবদন 

প্রাসপ্তর র্র 

মূিক  রি-

22 

জিাত্াজবক 

দসললাসদ 

সর্আরসি ও 

অন্যান্য 

দসললাসদ 

 াচাই-

বাছাই, 

প্রজোেজন 

িজরেসিজন 

 াচাইপূব টক 

রপ্তাসন ও 

ববজদসর্ক 

মূদ্রা সনসিত্ 

হওো।  

• স্থানীে মূল্য 

িংজ ােন 

কা টালজের 

মূিক েিা 

হওো 

িাজর্জয 

প্রত্যর্ টণ 

আজবদন 

সনস্পসি 

করা। 

• wba©vwiZ di‡g Av‡e`b cÎ;  

• 300/- UvKvi bb-RywWwkqvj ÷¨v‡¤ú wba©vwiZ 

Q‡K AsMxKvibvgv; 

•  ißvbx FYc‡Îi e¨vsK KZ…©K mZ¨vwqZ Kwc; 

•  ‡cÖvdigv Bbf‡qm/ ‡mjm K›Uªv± Gi e¨vsK 

KZ…©K mZvwqZ Kwc (cÖ‡hvR¨ †ÿ‡Î); 

•  wej Ae G·‡cv‡U©i g~j Z…Zxq Kwci d‡UvKwc 

e¨vsK KZ…©K mZ¨vwqZ; 

•  ißvbx Bbf‡qm I c¨vwKs wj‡÷i Kv÷gm& 

¯^vÿwiZ g~j Kwc; 

•  wej Ae †jwWs/GqviI‡q wej/UªvK Pvjv‡bi 

e¨vsK KZ…©K mZ¨vwqZ Kwc; 

• BG·wc dig Gi e¨vsK KZ…©K mZ¨vwqZ Kwc; 

•  evsjv‡`k e¨vs‡Ki wba©vwiZ di‡gU Abyqvqx 

ˆe‡`wkK gy`ªv cÖvwßi mb`c‡Îi (wcAviwm) g~j 

Kwc/e¨vsK KZ…©K mZ¨vwqZ wcAviwm ;   

•  KvuPvgvj Avg`vbxi ¯^c‡ÿ Avg`vbx wej Ae 

Gw›Uªi Kv÷gm& ¯^vÿwiZ g~j Kwc Ges Kv÷gm& 

¯^vÿwiZ g~j Bbf‡qm I c¨vwKs wj÷/Kv÷gm& 

KZ…©K g~j Bbf‡qm I c¨vwKs wj‡÷i  mZ¨vwqZ 

Kwc; I 

•  wewb‡qvM  †ev‡W©i †iwR‡÷ªkb mb`c‡Îi e¨vsK 

KZ…©K mZ¨vwqZ Kwc (cÖ‡hvR¨ †ÿ‡Î) | 

সবনামূজল্য 1 িাি েনাব লুবানা ইোিসিন 

উর্র্সরচালক 

জর্সলজ ান:9563840 

ই-জিইল: 

dg.dedo@yahoo.com 

 

েনাব জরজবকা সুলত্ানা 

িহকারী র্সরচালক 

জর্সলজ ান: 9561700 

ই-জিইল: 

dg.dedo@yahoo.com 

 

েনাব জিা: ো রুল আসিন 

িহকারী র্সরচালক 

জর্সলজ ান: 9573306 

ই-জিইল: 

dg.dedo@yahoo.com 
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2 উর্করণ-উৎর্াদ 

‘’িহগ’’ সনি টারণ 

করণ। 

আজবদজনর 

সিসিজত্ 

সবসিন্ন 

প্রসত্ষ্ঠাজনর 

উৎর্াদন 

প্রসক্রো 

েরীর্ ও 

র্ টজবযণ 

• eÛvi KZ…©K mZ¨vwqZ g~mK wbeÜb c‡Îi 

Kwc; 

•  eÛvi KZ…©K mZ¨vwqZ eÛ jvB‡mÝ Gi Kwc 

(cÖ‡hvR¨ †ÿ‡Î); 

•  eÛvi KZ…©K mZ¨vwqZ cȪ ÍvweZ mnM Gi 

Av‡e`b; 

•  ‡h mKj cÖwZôv‡bi eÛ jvB‡mÝ †bB †m 

mKj cÖwZôv‡bi †ÿ‡Î Av‡e`bKvix KZ©„K 

mZ¨vwqZ Avg`vbx wej Ae Gw›Uª,         

Bbf‡qm I c¨vwKs wj÷| 

সবনামূজল্য 03 

(সত্ন) 

িাি 

েনাব জরজবকা সুলত্ানা 

িহকারী র্সরচালক 

জর্সলজ ান: 9561700 

ই-জিইল: 

dg.dedo@yahoo.com 

 

 

2.2) প্রসত্ষ্ঠাসনক জিবা 

 
 

 

ক্র 

নং 

 

 

জিবার নাি 

 

 

জিবা 

প্রদাজনর 

র্দ্ধসত্ 

প্রজোেনীে 

কাগের্ত্র এবং 

প্রাসপ্তস্থান 

জিবার       

মূল্য এবং 

র্সরজর্াি  

র্দ্ধসত্ 

জিবা 

প্রদাজনর 

িিেিীিা 

দাসেত্ব প্রাপ্ত কি টকত্টা 

(নাি, র্দসব, জ ান  

নম্বর ও ইজিইল) 

(1) (2) (03) (4) (5) (6) (7) 

1 আন্তেটাসত্ক িংস্হা, 

কূর্ননসত্ক সির্ন 

ইত্যাসদর স্থানীে র্ টাে 

ক্রেকৃত্ র্ণ্য ও জিবার 

জযজত্র প্রত্যর্ টণ প্রদান। 

সনবসন্ধত্ 

ব্যসির কাছ 

জেজক 

জিবা/র্ন্য ক্রে 

িংক্রান্ত মূিক 

চালানর 

কসর্িহ 

সনি টাসরত্ 

 রজি 

আজবদন 

করজল  াচাই 

বাছাই পূব টক 

প্রত্যর্ টণ প্রদান 

করা হে। 

জিবা/ক্রে িংক্রান্ত 

মূিক চালাজনর কসর্ 

সবনামূজল্য 1 িাি েনাব জরজবকা সুলত্ানা 

িহকারী র্সরচালক 

জর্সলজ ান: 9561700 

ই-জিইল: 

dg.dedo@yahoo.com 

 

2 জকান সনসদ টষ্ট র্জণ্যর 

েন্য প্রসত্ একক 

র্ণ্য রপ্তাসনর 

সবর্রীজত্ ‘’িিহার 

(Flat Rate) 

সনি টারণ করা। 

আিদাসন ত্থ্য 

 াচাই 

িাজর্জয 

িিহার আজদর্ 

োরী করা হে। 

•    উৎর্াসদত্ র্জণ্যর 

িহগ 

•    আিদাসনকৃত্ 

কাঁচািাজলর আিদাসন 

িংসিষ্ট দসললাসদ; 

•    িযার্ সনবন্ধন 

র্জত্রর কসর্ 

(িত্যাসেত্); 

• মূিক-11 

(স্থানীেিাজব 

কাঁচািাল ক্রে করা 

হজল) 

সবনামূজল্য অে ট বছর শুরুর 

03 িাি পূজব ট 

আজবদন করজত্ 

হজব। 

েনাব জিা: ো রুল আসিন 

িহকারী র্সরচালক 

জর্সলজ ান: 9573306 

ই-জিইল: 

dg.dedo@yahoo.com 
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2.3) অিযন্তরীণ জিবা          

 

 

ক্র 

নং 

 

 

জিবার নাি 

 

 

জিবা প্রদাজনর 

র্দ্ধসত্ 

প্রজোেনীে 

কাগের্ত্র এবং 

প্রাসপ্তস্থান 

জিবার       

মূল্য এবং 

র্সরজর্াি  

র্দ্ধসত্ 

জিবা 

প্রদাজনর 

িিেিীিা 

দাসেত্ব প্রাপ্ত কি টকত্টা 

(নাি, র্দসব, জ ান  

নম্বর ও ইজিইল) 

(1) (2) (03) (4) (5) (6) (7) 

1 িকল প্রকার 

কি টকত্টা/কি টচারীর 

জবত্ন িাত্াসদ  

 কযার্ র্াখা সবনা মূজল্য  েনাব লুবানা ইোিসিন  

উর্র্সরচালক 

জর্সলজ ান:9563840 

ই-জিইল: 

dg.dedo@yahoo.com 

2 

যানবাহন ক্রয়/সাংগ্রহ/ 

ভাড়াকরণ/ 

রমরামত 

অর্ প রবভাদগর 

অনুদমােন সাদর্দে 

যর্াযর্ কর্তপর্দের 

অনুদমােনক্রদম 

আদেশ জারর করা 

হয়। 

১। বাদজট বরাদ্দ 

২। েপ্তর প্রধাদনর 

প্রস্তাব; 

৩। প্রারধকার 

(টিওএন্ডই-দত 

অন্তর্ভ পরির প্রমানক); 

৪। রযৌরিকতা; 

৫। রবআরটিএ এর 

প্ররতদবেন 

(দমরামদতর রেদে) 

৬। অর্ প রবভাদগর 

অনুদমােন (প্রদযাজয 

রেদে)। 

রবনামূদে 

০১ (এক) 

মাস 

(প্রদযাজয 

রেদে অর্ প 

রবভাদগর 

অনুদমােন 

সাদর্দে)। 

েনাব জরজবকা সুলত্ানা 

িহকারী র্সরচালক 

জর্সলজ ান: 9561700 

ই-জিইল: 

dg.dedo@yahoo.com 

 

 

3 র্ে স্থায়ীকরণ 

রবদ্যমান 

রবরধ/রবধান 

অনুসরদণ 3য় ও 

৪র্ প কম পচারীদের 

স্থায়ী করা হয়। 

 রবনামূদে 
রবরধ 

রমাতাদবক 

েনাব লুবানা ইোিসিন  

উর্র্সরচালক 

জর্সলজ ান:9563840 

ই-জিইল: 

dg.dedo@yahoo.com 
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4। 

জনবল/ 

সরঞ্জামারে 

টিওএন্ডইর্ভি 

করণ। 

রবদ্যমান 

রবরধ/রবধান 

অনুসরদণ 

জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালয় ও অর্ প 

রবভাদগর সম্মরত 

গ্রহণ করার র্র 

সরকারর মঞ্জুরী 

আদেশ জারর করা 

হয়। 

ক) েপ্তর/সাংস্থার প্রস্তাব 

খ) জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালদয়র সম্মরত 

গ) অর্ প রবভাদগর সম্মরত 

ঘ) অর্ প রবভাদগর 

বাস্তবায়ন অনুরবভাগ 

কর্তপক রবতন রেল 

রনধ পারণ (জনবদলর 

রেদে) 

ঙ) প্রশাসরনক উন্নয়ন 

সাংক্রান্ত সরচব করমটির 

সুর্াররশ 

রবনামূদে ২ (দুই) মাস 

েনাব লুবানা ইোিসিন  

উর্র্সরচালক 

জর্সলজ ান:9563840 

ই-জিইল: 

dg.dedo@yahoo.com 

 

05 
ব্যয় মঞ্জুরী 

অনুদমােন। 

েপ্তর/সাংস্থার 

প্রস্তাব র্াওয়ার 

র্র উর্যুি 

কর্তর্ পদের 

অনুদমােনক্রদম 

রবভাজন আদেশ 

জারর করা হয়। 

ক) েপ্তর/সাংস্থার প্রস্তাব 

খ) সাংরিষ্ট সরঞ্জামারে 

ক্রদয়র প্রশাসরনক 

অনুদমােন 

গ) অনুদমারেত 

টিওএন্ডই-এর করর্ 

ঘ) বাদজদট বরাদদ্দর 

র্ররমাণ 

ঙ) েরর্ে মূোয়ন 

করমটির সুর্াররশ 

(প্রদযাজয রেদে) 

চ) ** (তারকা) রচরিত 

খাদতর জন্য অর্ প 

রবভাদগর সম্মরত। 

রবনামূদে 
১ (এক) 

মাস 

েনাব জরজবকা সুলত্ানা 

িহকারী র্সরচালক 

জর্সলজ ান: 9561700 

ই-জিইল: 

dg.dedo@yahoo.com 

 

06 অরজপত ছুটি 

আদবেন র্াওয়ার 

র্র রনধ পাররত ছুটি 

রবরধমালা, ১৯৫৯ 

অনুযায়ী উর্যুি 

কর্তপর্দের 

(আরর্ পক ও 

প্রশাসরনক েমতা 

অনুযায়ী) রনষ্পরি 

কদর সরকারর 

আদেশ জারর করা 

হয়। 

ক) সাো কাগদজ 

আদবেনর্ে 

খ) রনধ পাররত ফরদম 

(বাাংলাদেশ ফরম নাং-

২৩৯৫) প্রধান রহসাব 

রেণ কম পকতপা কর্তপক 

প্রেি ছুটি প্রাপ্যতার 

প্ররতদবেন (রগদজদটড 

কম পকতপাদের রেদে),  

 

রবনামূদে 
৭ (সাত) 

কায পরেবস 

েনাব লুবানা ইোিসিন  

উর্র্সরচালক 

জর্সলজ ান:9563840 

ই-জিইল: 

dg.dedo@yahoo.com 

 

07 
অরজপত ছুটি (বরহিঃ 

বাাংলাদেশ) 

(ক) রনধ পাররত ছুটি 

রবরধমালা, ১৯৫৯ 

অনুযায়ী রনষ্পরি 

কদর সরকারর 

আদেশ জারর করা 

হয়।  

(খ) সরকার 

কর্তপক সমদয় 

সমদয় জাররকৃত 

রবদেশ ভ্রমদণর 

অনুমরত ও 

আনুষারিক 

রনদে পশনা 

অনুযায়ী। 

(ক) সাো কাগদজ 

আদবেনর্ে 

(খ) রনধ পাররত ফরদম 

(বাাংলাদেশ ফরম নাং-

২৩৯৫) প্রধান রহসাব 

রেণ কম পকতপা কর্তপক 

প্রেি ছুটি প্রাপ্যতার 

প্ররতদবেন (রগদজদটড 

কম পকতপাদের রেদে) 

(প্রারপ্তস্থান) 

(গ) ব্যরিগত কারদণ 

সরকার/স্বায়ত্বশারসত 

সাংস্থার কম পকতপাদের 

রবদেশ ভ্রমদণর 

আদবেনর্ে (প্রারপ্তস্থান)  

রবনামূদে 
৭ (সাত) 

কায পরেবস 

েনাব লুবানা ইোিসিন  

উর্র্সরচালক 

জর্সলজ ান:9563840 

ই-জিইল: 

dg.dedo@yahoo.com 

 

  

mailto:dg.dedo@yahoo.com
mailto:dg.dedo@yahoo.com


08। 

সাধারণ ভরবষ্য 

তহরবল হদত অরগ্রম 

মঞ্জুরর। 

আদবেন র্াওয়ার 

র্র সাধারণ 

ভরবষ্য তহরবল 

রবরধমালা, ১৯৭৯ 

অনুযায়ী উর্যুি 

কর্তপর্দের 

(আরর্ পক ও 

প্রশাসরনক 

েমতা অনুযায়ী) 

সরকারর আদেশ 

জারর করা হয়। 

(ক) রনধ পাররত ফরদম 

আদবেন (বাাংলাদেশ 

ফরম নাং-২৬৩৯) 

(প্রারপ্তস্থান) 

(খ) সাধারণ ভরবষ্য 

তহরবদল সব পদশষ জমাকৃত 

অদর্ পর রহসাব রববরণী 

রবনামূদে 
০৭ (সাত) 

কায পরেবস 

েনাব লুবানা ইোিসিন  

উর্র্সরচালক 

জর্সলজ ান:9563840 

ই-জিইল: 

dg.dedo@yahoo.com 

 

09। চাকুরর স্থায়ীকরণ। 

আদবেন র্াওয়ার 

র্র সাংরিষ্ট 

রনদয়াগ রবরধমালা 

অনুযায়ী উর্যুি 

কর্তপর্দের 

অনুদমােনক্রদম 

সরকারর আদেশ 

জারর করা হয়। 

(ক) সাো কাগদজ 

আদবেনর্ে 

(খ) হালনাগাে এরসআর  

রবনামূদে 
০৭ (সাত) 

রেন 

েনাব লুবানা ইোিসিন  

উর্র্সরচালক 

জর্সলজ ান:9563840 

ই-জিইল: 

sadia.afroz.du@gmail 

10। 

কম পকতপা/ 

কম পচারীদের 

রর্আরএল/অবসর 

প্রোন। 

 

আদবেন র্াওয়ার 

র্র যর্াযর্ 

কর্তপর্দের 

অনুদমােনক্রদম 

আদেশ জারর করা 

হয়। 

১। রর্নশন ফরম 

২। রর্আরএল এর 

আদবেন 

৩। উিরাধীকার এর 

সনের্ে 

৪। র্াঁচ আাংগুদলর ছার্ 

৫। রর্নশনাদরর ছরব এবাং 

মদনানয়নকারীর ছরব। 

৬। সকল প্রকার না-

োবীর্ে 

৭। চাকুররর রববরণী 

৮। ইএলরর্রস 

রবনামূদে 
১৫ (র্দনর) 

রেন 

েনাব লুবানা ইোিসিন  

উর্র্সরচালক 

জর্সলজ ান:9563840 

ই-জিইল: 

dg.dedo@yahoo.com 

 

11। 

কম পকতপা/ 

কম পচারীদের রবরুদে 

রবরভন্ন অরভদযাগ। 

রবদ্যমান 

রবরধমালা অনুযায়ী 

যর্াযর্ কর্তপর্দের 

অনুদমােনক্রদম 

আদেশ জারর করা 

হয়। 

(ক) সাংরিষ্ট েপ্তর হদত 

অরভদযাগ সাংরিষ্ট প্রস্তাব; 

(খ) অরভদযাদগর স্বর্দে 

প্রদয়াজনীয় কাগজর্ে/ 

প্রমাণক; 

(গ) অরভদযাগ সাংরিষ্ট 

রবরধমালা/অধ্যাদেশ/আইন 

অনুযায়ী কায পক্রম গ্রহণ 

  

রবনামূদে 
২ (দুই) 

মাস 

েনাব লুবানা ইোিসিন  

উর্র্সরচালক 

জর্সলজ ান:9563840 

ই-জিইল: 

dg.dedo@yahoo.com 

 

12। রচি রবদনােন ছুটি। 

রচি রবদনােনভাতা 

রবরধমালা, ১৯৭৯ 

অনুযায়ী রনষ্পরি 

কদর সরকারর 

আদেশ জারর করা 

হয়। 

(ক) সাো কাগদজ 

আদবেনর্ে (ইদতাপূদব প 

প্রেি রচি রবদনােন ছুটির 

আদেশসহ) (প্রদযাজয 

রেদে) 

(খ) রনধ পাররত ফরদম 

(বাাংলাদেশ ফরম নাং-

২৩৯৫) প্রধান রহসাব 

রেণ কম পকতপা প্রেি ছুটি 

প্রাপ্যতার প্ররতদবেন। 

রবনামূদে 
৫ (র্াঁচ) 

কায পরেবস 

েনাব লুবানা ইোিসিন  

উর্র্সরচালক 

জর্সলজ ান:9563840 

ই-জিইল: 

dg.dedo@yahoo.com 

 

  



 

 

13। 

আবারসক ও োপ্তররক 

রটরলদফান সাংদযাগ 

ব্যবস্থা। 

সমরিত সরকারর 

রটরলদফান 

নীরতমালা-২০০৪ 

অনুযায়ী ব্যবস্থা 

গ্রহণ করা হয়। 

ক) সমরিত সরকারর 

রটরলদফান নীরতমালা-

২০০৪ এর রনধ পাররত 

ছদক আদবেন। 

রবনামূদে 
৭ (সাত) 

কায পরেবস 

েনাব জরজবকা সুলত্ানা 

িহকারী র্সরচালক 

জর্সলজ ান: 9561700 

ই-জিইল: 

dg.dedo@yahoo.com 

 
 

14। 
কম পকতপা/কম পচারীদের 

গৃহ রনম পান ঋণ মঞ্জুর। 

প্রচরলত রবরধ-রবধান 

অনুসরণ পূব পক গৃহ 

রনম পান ঋণ মঞ্জুরী 

আদেশ জারর করা 

হয়। 

(ক) সাো কাগদজ 

আদবেন 

(খ) রয জরমদত গৃহ 

রনম পাণ/রমরামত করা 

হদব রস জরমর 

েরলল/বায়নার্ে 

(গ) ১৫০ টাকার নন 

জুরডরশয়াল স্ট্যাদে 

অিীকারনামা 

(ঘ) যর্াযর্ কর্তপর্দের 

সুর্াররশ 

রবনামূদে ১ (এক) মাস 

েনাব লুবানা ইোিসিন  

উর্র্সরচালক 

জর্সলজ ান:9563840 

ই-জিইল: 

dg.dedo@yahoo.com 

 

15। 
কম পকতপা/কম পচারীদের 

রমাটরযান ক্রয় অরগ্রম। 

প্রচরলত রবরধ-রবধান 

অনুসরণ পূব পক 

রমাটরযান অরগ্রম 

মঞ্জুর করা হয়। 

(ক) সাো কাগদজ 

আদবেন 

(খ) আদবেনকারীর 

১৫০ টাকার নন 

জুরডরশয়াল স্ট্যাদে 

অিীকারনামা 

(গ) রমাটরযান 

রবক্রয়কারীর 

অিীকারনামা। 

রবনামূদে ১ (এক) মাস 

েনাব লুবানা ইোিসিন  

উর্র্সরচালক 

জর্সলজ ান:9563840 

ই-জিইল: 

dg.dedo@yahoo.com 

 

 

16। 
কম পকতপা/কম পচারীদের 

করেউটার ক্রয় অরগ্রম। 

প্রচরলত রবরধ-রবধান 

অনুসরণ পূব পক 

করেউটার ক্রয় 

অরগ্রম মঞ্জুর করা 

হয়। 

(ক) সাো কাগদজ 

আদবেন 

(খ) আদবেনকারীর 

১৫০ টাকার নন 

জুরডরশয়াল স্ট্যাদে 

অিীকারনামা 

 

রবনামূদে ১ (এক) মাস 

েনাব জরজবকা সুলত্ানা 

িহকারী র্সরচালক 

জর্সলজ ান: 9561700 

ই-জিইল: 

dg.dedo@yahoo.com 

 

17। 
রসদলকশন রগ্রড/টাইম 

রেল মঞ্জুরী। 

রবভাগীয় রনব পাচন 

করমটির সভায় 

উর্স্থার্ন করা হয়। 

করমটির সুর্াররশ 

উর্যুি কর্তপর্দের 

অনুদমােনক্রদম 

মঞ্জুরী আদেশ জারর 

করা হয়। 

(ক) সাো কাগদজ 

আদবেনর্ে 

(খ) হালনাগাে বারষ পক 

রগার্নীয় অনুদবেন 

রবনামূদে 
১৫ (র্দনর) 

কায পরেবস 

েনাব লুবানা ইোিসিন  

উর্র্সরচালক 

জর্সলজ ান:9563840 

ই-জিইল: 

dg.dedo@yahoo.com 

 

 

  

mailto:dg.dedo@yahoo.com
mailto:dg.dedo@yahoo.com
mailto:dg.dedo@yahoo.com


  

2.4) আওত্ািীন অসিদপ্তর/দপ্তর/িংস্থা কর্তটক প্রদি জিবা 

 

(প্রজ ােয নে) 

 

3) অসিজ াগ ব্যবস্থার্না র্দ্ধসত্ (GRS)    

জিবা প্রাসপ্তজত্ অিন্তুষ্ট হজল দাসেত্বপ্রাপ্ত কি টকত্টার িজে জ াগাজ াগ করুন। সত্সন িিািান সদজত্ ব্যে ট হজল সনজম্নাি 

র্দ্ধসত্জত্ জ াগাজ াগ কজর আর্নার িিস্যা অবসহত্ করুন।    

   

ক্র. 

নং 

কখন জ াগাজ াগ করজবন জ াগাজ াজগর ঠিকানা সনস্পসির িিেিীিা 

1 দাসেত্বপ্রাপ্ত কি টকত্টা িিািান 

সদজত্ ব্যে ট হজল 

GRS জ াকাল র্জেন্ট কি টকত্টা 

নাি ও র্দসব: েনাব খন্দকার নােমুল হক 

যুগ্ম-র্সরচালক 

জ ান: 9572266 

ইজিইল: dg.dedo@yahoo.com 

ওজেব জর্ার্ টাল: প্রসত্ষ্ঠাজনর ওজেব জর্ার্ টাজলর GRS 

সলঙ্ক 

01(এক) িাি 

2 GRS জ াকাল র্জেন্ট      

কি টকত্টা সনসদ টষ্ট িিজে      

িিািান সদজত্ ব্যে ট হজল 

েনাব ওোসহদা রহিান জচৌধুরী 

িহার্সরচালক (চ: দা:) 

জর্সলজ ান: 9568544 

ই-জিইল: dg.dedo@yahoo.com 

01(এক) িাি 

 

4) আর্নার কাজছ আিাজদর প্রত্যার্া 

ক্রসিক নং  

01) আইন ও সবসি দ্বারা সনি টাসরত্ সনেজি আজবদন দাসখল করা 
 

02) িমৃ্পণ টিাজব পূরণকত্ আজবদন েিা প্রদান 

03) প্রত্যর্ টণ কা টক্রি িহজ াসগত্া করার েন্য একেন উর্যুি প্রসত্সনসি জপ্ররণ করা 

04) িাযাজত্র েন্য সনি টাসরত্ িিজে উর্সস্থত্ োকা 
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