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প্সবা প্রোন্ প্রভতশ্রুভত(Citizen’s Charter) 

 

১. ভিশন্ ও ভমশন্  
 

ভিশন্: উৎিােন্শীলতার উৎকর্ গ সাধদন্ ভবশ্ব মাদন্র প্রভতষ্ঠান্ । 

ভমশন্: উৎিােন্শীলতা বৃদ্ধির জন্য কারখান্া ও প্সবা প্রভতষ্ঠাদন্ প্রভশক্ষণ, িরামশ গ, গদবর্ণা, কাভরগরী সহায়তা ও উন্নয়ন্মূলক ভবভিন্ন 

কার্ গক্রদমর মাধযদম দ্রবয/দসবার উৎিােন্  

           বৃদ্ধি, গুণগত িিভতর উন্নয়ন্ এবাং েক্ষ জন্বল ততভর।  

২. প্রভতশ্রুত প্সবাসমূহ  :  

২.১) ন্াগভরক প্সবা 

ক্র

ভমক 
প্সবার ন্াম প্সবা প্রোন্ িিভত 

প্রদয়াজন্ীয় 

কাগজিত্র 

এবাং প্রাভিস্থান্ 

প্সবামূলয 

এবাং  

িভরদশাধ 

িিভত 

প্সবা 

প্রোদন্র 

সময়সীমা 

োভয়ত্বপ্রাি কম গকতগা 

 (ন্াম, িেভব , প্ ান্ ন্ম্বর ও 

ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ 

প্েদশর 

মান্বসম্পে 

উন্নয়দন্র জন্য 

উৎিােন্শীলতা 

ভবর্য়ক প্রভশক্ষণ 

প্রোন্  

১। সাংভিষ্ট প্রভতষ্ঠান্ হদত 

েরখাস্ত গ্রহণ 

২। কতৃ গিদক্ষর অনু্দমােন্ 

গ্রহণ 

৩। সাংভিষ্ট প্রভতষ্ঠাদন্ 

প্রভশক্ষদণর সূচী প্রোন্ 

৪। সাংভিষ্ট প্রভতষ্ঠাদন্ উিভস্থত 

সাংভিষ্ট 

প্রভতষ্ঠাদন্র 

ভন্ধ গাভরত িযাদড 

আদবেন্ 

ভবন্ামূদলয  ৩০ ভেন্ 

জন্াব এ টি এম 

প্মাজাদেল হক 

ঊর্ধ্ গতন্ গদবর্ণা কম গকতগা 

প্মাবা: ০১৫৫২৪৩২০৯৮ 

ইদমইল: 

Mozammel_atm01 

@yahoo.com 

http://www.npo.gov.bd/


হদয় প্রভশক্ষণ প্রোন্ 

২ 

উৎিােন্শীলতা 

উন্নয়দন্র লদক্ষয 

কন্সালদিদ্ধি বা 

িরামশ গ প্রোন্ 

১। সাংভিষ্ট প্রভতষ্ঠান্ প্েদক 

আদবেন্ গ্রহণ 

২। কতৃ গিদক্ষর অনু্দমােন্ 

গ্রহণ 

৩। ভন্ধ গাভরত প্সবা প্রোদন্র 

জন্য সময় ভন্ধ গারন্ কদর 

প্রভতষ্ঠান্দক অবভহতকরণ 

৪। প্রভতষ্ঠাদন্ উিভস্থত হদয় 

সাংভিষ্ট প্সবা প্রোন্ 

 

সাংভিষ্ট 

প্রভতষ্ঠাদন্র 

ভন্ধ গাভরত িযাদড 

আদবেন্ 

ভবন্ামূদলয  ৩০ ভেন্ 

জন্াব প্মাোঃ ন্জরুল 

ইসলাম 

ঊর্ধ্ গতন্ গদবর্ণা কম গকতগা 

প্মাবা: ০১৫৫৬৩৩২৫৬৮ 

ইদমইল: 

nazrul_islam_si 

@yahoo.com 

২.২) োিভরক প্সবা 

ক্রভমক প্সবার ন্াম প্সবা প্রোন্ িিভত 

প্রদয়াজন্ীয় 

কাগজিত্র 

এবাং প্রাভিস্থান্ 

প্সবামূলয এবাং  

িভরদশাধ িিভত 

প্সবা 

প্রোদন্র 

সময়সীমা 

োভয়ত্বপ্রাি কম গকতগা 

 (ন্াম, িেভব , প্ ান্ 

ন্ম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ 

ন্যাশন্াল 

প্প্রাডাকটিভিটি 

এন্ড প্কায়াভলটি 

এদ্ধিদলি 

এওয়াডগ প্রোন্ । 

১। এন্ভিও’র ওদয়বসাইি ও 

িদ্ধত্রকায় ভবজ্ঞভির মাধযদম 

েরখাস্ত আহ্বান্ 

২। আদবেন্কারী প্রভতষ্ঠান্ 

প্েদক আদবেন্ গ্রহণ 

৩। আদবেন্িত্র র্াচাই 

বাছাইকরন্ 

৪। অযাদসসদমন্ট কভমটির 

ভন্ধ গাভরত ক্রাইদিভরয়া অন্ুর্ায়ী 

ন্ম্বর প্রোন্ 

৫। জরুী প্বাদডগর চূড়ান্ত ভসদ্বান্ত 

১। িূরন্কৃত 

আদবেন্  রম 

২। আদবেন্কারীর 

১  (এক) কভি ছভব 

৩। প্রভতষ্ঠাদন্র 

সেুখিাদগর ১ 

 (এক) কভি ছভব 

৪। র্োর্ে 

স্ট্যাদম্পর উির 

হল ন্ামা 

৫। TIN 

৬ টি কযািাগরীদত িুরষ্কার প্রোন্ 

করা হয়। প্রদতযক কযািাগরীর 

আদবেন্  রদমর জন্য মূলয 

িভরদশাধ করদত হয়। কযািাগরী 

ভিভিক  রদমর মূলয ভন্ম্নরূি:  

১। কযািাগরী-এ : বহৃৎ ভশল্প-

৫০০০/- িাকা 

২। কযািাগরী-ভব : মাঝারী ভশল্প-

৩০০০/- িাকা 

৩। কযািাগরী-ভস : কু্ষদ্র ভশল্প-

২০০০/- িাকা 

০৬ মাস 

জন্াব প্মাোঃ ন্জরুল 

ইসলাম 

ঊর্ধ্ গতন্ গদবর্ণা 

কম গকতগা 

প্মাবা: 

০১৫৫৬৩৩২৫৬৮ 

ইদমইল: 

nazrul_islam_si 

@yahoo.com 



গ্রহণ 

৬। িুরষ্কার প্রাি 

প্রভতষ্ঠান্সমূহদক 

আন্ুষ্ঠাভন্কিাদব িুরষ্কার 

প্রোন্ 

সাটিগভ দকদির 

কভি 

৬। তদেযর 

প্রামাভন্ক 

েভললাভে 

৭। আদবেন্ 

 রদমর িাকা 

বযাাংদক জমার 

রভশে 

৪। কযািাগরী-ভড : মাইদক্রা 

ভশল্প—১০০০/- িাকা 

৫। কযািাগরী-ই : কুটির ভশল্প—

১০০০/- িাকা 

৬। কযািাগরী-এ  : রাষ্ট্রায়াি 

ভশল্প প্রভতষ্ঠান্—৪০০০/- িাকা  

আদবেন্  রদমর মূলয বাবে 

সাংভিষ্ট ভ  সরকাভর খাদত (১-

৩৯৩৭-০০০০-২৬৮১) প্েজাভর 

চালাদন্র মাধযদম জমা ভেদত 

হদব।  

২ 

উৎিােন্শীলতা 

উন্নয়দন্র 

লদক্ষয APO এর 

সহায়তায় 

প্িকভন্কযাল 

এিিািগ সাভিগস 

প্রোন্ 

১। সাংভিষ্ট প্রভতষ্ঠান্ হদত APO 

এর ভন্ধ গাভরত  রদম আদবেন্ 

গ্রহণ 

২। এন্ভিও’র কতৃ গিদক্ষর 

অন্ুদমােদন্র ির APO প্ত 

আদবেন্িত্র প্প্ররণ 

৩। APO র্াচাই বাছাইদয়র ির 

চূড়ান্ত অন্ুদমােন্  

৪। সাংভিষ্ট প্রভতষ্ঠান্দক 

অবভহতকরণ এবাং সময় 

ভন্ধ গারণ 

৫। সাংভিষ্ট প্রভতষ্ঠাদন্ এিিািগ 

দ্বারা প্সবা প্রোন্   

APO এর ভন্ধ গাভরত 

িূরণকৃত আদবেন্ 

 রম 

১। এিিািগ সাভিগস গ্রহদণর জন্য 

এককালীন্ ৫০ ডলার । 

২। এিিািগ োকাকালীন্ সমদয় 

প্রভতভেদন্র জন্য ১২ ডলার। 

এন্ভিও’র িভরচালদকর 

অন্ুকূদল ডলাদরর সমিভরমান্ 

মূদলযর িাকা কযাশ/দচক 

আকাদর প্রোন্ করদত হদব । 

০৬ মাস 

 

জন্াব প্মাোঃ 

মভন্রুজ্জামান্ 

গদবর্ণা 

কম গকতগা( ভসভস) 

প্মাবা: 

০১৯১৭৮২৭৮১৫ 

ইদমইল: 

monir_npo01 

@yahoo.com 

 

 

২.৩) অিযন্তরীণ প্সবা 



ক্রভমক প্সবার ন্াম প্সবা প্রোন্ িিভত 
প্রদয়াজন্ীয় কাগজিত্র 

এবাং প্রাভিস্থান্ 

প্সবার মূলয 

এবাং  

িভরদশাধ 

িিভত 

প্সবা 

প্রোদন্র 

সময়সীমা 

োভয়ত্বপ্রাি 

কম গকতগা 

 (ন্াম, িেভব, প্ ান্ 

ন্ম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ 

শ্রাভন্ত 

ভবদন্ােন্ ছুটি 

ও িাতা 

মঞ্জভুর 

১। আদবেন্কারীর 

ভন্কি হদত আদবেন্ 

গ্রহণ 

২। আদবেন্ প্রাভির 

ির র্াচাই বাছাইকরণ  

৩। কতৃ গিদক্ষর 

অন্ুদমােন্ গ্রহণ 

৪। িদত্রর মাধযদম 

আদবেন্কারীদক 

অবভহতকরণ 

১। ছুটি প্রািযতার সন্ে (প্রদর্াজয প্ক্ষদত্র) 

২। আদবেন্কারীর আদবেন্িত্র 

 

ভবন্ামূদলয ০৭ ভেন্ 

 

 

 

 

 

 

 

 

জন্াব প্মাোঃ 

জহুরুল ইসলাম 

প্রশাসভন্ক 

কম গকতগা 

প্ ান্: 

০১৭১১৫৮৬৭৭৭ 

ইদমইল: 

zahurul1960@ 

yahoo.com 
২ 

আন্ুদতাভর্ক 

ও প্িন্শন্ 

মঞ্জভুর 

১। ভন্ধ গাভরত ছদক 

আদবেন্কারীর ভন্কি 

হদত আদবেন্ গ্রহণ 

২। আদবেন্ প্রাভির 

ির র্াচাই বাছাইকরণ  

৩। কতৃ গিদক্ষর 

অন্ুদমােন্ গ্রহণ 

৪। িদত্রর মাধযদম 

আদবেন্কারীদক 

অবভহতকরণ 

 

১। আদবেন্কারী কতৃ গক িূরণকৃত প্িন্শন্  রম ও 

কাগজিত্র সমূহ :  

আদবেন্িত্র, প্িন্শন্  রম-৩টি, ভসএও ভশল্প 

মন্ত্রণালয় কতৃ গক প্শর্ প্বতন্ সন্ে ও চাকুরীর 

ভববরণী-৩ কভি, িাসদিািগ সাইদজর ছভব-৪ কভি, 

ন্মুন্া স্বাক্ষর ও িা াঁচ আঙুদলর ছাি-৩ কভি, 

উিরাভধকারী প্ ার্ণািত্র-৩ কভি, প্শর্ কম গস্থদলর 

ন্া-োভব সন্ে -২ কভি, ভবিাগীয় মামলা প্ন্ই-২ 

কভি, জাতীয়তা সন্ে -২ কভি, অঙ্গীকারিত্র – ২ 

কভি, অবসর আদেশ -২ কভি, চাকুরী বভহ-১ 

কভি, সরকাভর বাসা সাংক্রান্ত ন্া-োভব, সরকাভর 

গাভড় বযবহাদরর ন্া-োভব (প্রদয়াজন্ীয় প্ক্ষদত্র 

সতযাভয়ত  দিাকভি)। 

ভবন্ামূদলয ১৫ ভেন্ 



িাভরবাভরক প্িন্শন্ (চাকভররত অবস্থায় মৃতুযবরণ 

করদল): আদবেন্িত্র, প্িন্শন্ রম-৪ কভি, 

ভসএও ভশল্প মন্ত্রণালয় কতৃ গক প্শর্ প্বতন্ সন্ে ও 

চাকুরীর ভববরণী-৩ কভি, িাসদিািগ সাইদজর ছভব-

৪ কভি, ন্মুন্া স্বাক্ষর ও িা াঁচ আঙুদলর ছাি- ৩ 

কভি, উিরাভধকারী প্ ার্ণািত্র ও ন্ন্-মযাভরজ 

সাটিগভ দকি-৩ কভি, প্শর্ কম গস্থদলর ন্া-োভব 

সন্ে-২ কভি, ভবিাগীয় মামলা প্ন্ই-২ কভি, 

জাতীয়তা সন্ে -২ কভি, সরকাভর বাসা সাংক্রান্ত 

ন্া-োভব,  অঙ্গীকার িত্র-২ কভি, অভিিাবক 

মদন্ান্য়ন্ সন্ে-৩ কভি, মৃতুযজভন্ত সন্ে-৩ 

কভি।   

 

৩ 

িভবর্যৎ 

তহভবল 

অভগ্রম 

১। ভন্ধ গাভরত ছদক 

আদবেন্কারীর ভন্কি 

হদত আদবেন্ গ্রহণ 

২। আদবেন্ প্রাভির 

ির র্াচাই বাছাইকরণ  

৩। কতৃ গিদক্ষর 

অন্ুদমােন্ গ্রহণ 

৪। িদত্রর মাধযদম 

আদবেন্কারীদক 

অবভহতকরণ 

 

১। আদবেন্িত্র।  

২। ভসএও, ভশল্প মন্ত্রণালয় কতৃ গক ইসুযকৃত িভবর্যৎ 

তহভবদলর সাংভিষ্ট অে গ বছদরর জমা ভিি । 

 

ভবন্ামূদলয ০৫ ভেন্ 

জন্াব প্মাোঃ 

জহুরুল ইসলাম 

প্রশাসভন্ক 

কম গকতগা 

প্ ান্: 

০১৭১১৫৮৬৭৭৭ 

ইদমইল: 

zahurul1960@ 

yahoo.com 

 

৩ ) আিন্ার কাদছ আমাদের প্রতযাশা 



 

ক্রভমক  প্রভতশ্রুত/কাঙ্ক্ষিত প্সবা প্রাভির লদক্ষয করণীয় 

১ স্বয়াং সম্পূণ গ আদবেন্ জমা প্রোন্ 

২ র্োর্ে প্রদ্ধক্রয়ায় প্রদয়াজন্ীয় ভ স িভরদশাধ করা 

৩ সাক্ষাদতর জন্য ভন্ধ গাভরত সমদয়র িূদব গই উিভস্থত োকা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৪ ) অভিদর্াগ প্রভতকার বযবস্থািন্া  (GRS) 

প্সবা প্রাভিদত অসন্তুষ্ট হদল োভয়ত্বপ্রাি কম গকতগার সদঙ্গ প্র্াগাদর্াগ করুন্। তার কাছ প্েদক সমাধান্ িাওয়া ন্া প্গদল ভন্দম্নাক্ত িিভতদত 

প্র্াগাদর্াগ কদর আিন্ার সমসযা অবভহত করুন্। 

 

ক্র . 

ন্াং 

কখন্ প্র্াগাদর্াগ 

করদবন্ 

কার সদঙ্গ 

প্র্াগাদর্াগ করদবন্ 

প্র্াগাদর্াদগর টিকান্া ভন্ষ্পভির 

সময়সীমা 



১ 

োভয়ত্বপ্রাি 

কম গকতগা সমাধান্ 

ভেদত ন্া িারদল 

অভিদর্াগ ভন্ষ্পভি 

কম গকতগা(অভন্ক) 

জন্াব প্মাোঃ আব্দলু মুসাদ্ধির 

র্ুগ্ম-িভরচালক (চ : ো: ) 

প্ ান্: ০১৭২০১০৭০৩২ 

ইদমইল:npobangla@yahoo.com 

৩ ভেন্ 

২ 

অভিদর্াগ ভন্ষ্পভি 

কম গকতগা ভন্ভেগষ্ট 

সমদয় সমাধান্ 

ভেদত ন্া িারদল 

আভিল কম গকতগা 

জন্াব এ প্ক এম রভ কুল ইসলাম 

রু্গ্ম সভচব , ভশল্প মন্ত্রণালয় 

প্ ান্:  ৯৫৫২৭৪৯ 

ইদমইল: akmrafiqul.islam3@gmail.com  

৩ ভেন্ 

৩ 

আভিল কম গকতগা 

ভন্ভেগষ্ট সমদয় 

সমাধান্ ভেদত ন্া 

িারদল   

মভন্ত্রিভরর্ে 

ভবিাদগর অভিদর্াগ 

বযবস্থািন্া প্সল 

অভিদর্াগ গ্রহন্ প্কন্দ্র 

৫ ন্াং প্গইি, বাাংলাদেশ সভচবালয়, ঢাকা। 

ওদয়ব: www.grs.gov.bd 
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