
1 
 

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
�াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও) 

িশ� ম�ণালয় 
www.npo.gov.bd 

 

�সবা �দান �িত�িত (Citizen’s Charter) 

 

 

১. িভশন ও িমশন  
 

িভশন: উৎপাদনশীলতার উৎকষ � সাধেন এিপও�� উ�ত �দশস�েহর সমমােন �পৗঁছােনা । 

িমশন: উৎপাদনশীলতা �ি�র জ� কারখানা ও �সবা �িত�ােন �িশ�ণ, পরামশ �, গেবষণা, কািরগরী সহায়তা ও উ�য়ন�লক িবিভ� কায ��েমর মা�েম ��/েসবার উৎপাদন  

              �ি�, দ� জনবল �তির এবং প�িতর উ�য়ন । 

২. �িত�ত �সবাস�হ :  

২.১) নাগিরক �সবা 

�িমক 
নং 

�সবার নাম �সবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� 
এবং �াি��ান 

�সবা�� এবং  
পিরেশাধ প�িত 

�সবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া 
(নাম, পদিব, �ফান ন�র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১. �দেশর মানবস�দ 

উ�য়েনর জ� 
উৎপাদনশীলতা িবষয়ক 
�দশীয় �িশ�ণ �দান  

১। �িত�ান হেত আেবদন �াি�র পর  
 ক��পে�র অ�েমাদন �হণ 
২।  �িত�ােন �িশ�েণর �চী �দান 
৩। �িত�ােন উপি�ত হেয় �িশ�ণ �দান 

�িত�ােনর আেবদনপ� িবনা�ে� ২০ িদন জনাব এ � এম �মাজাে�ল হক 
ঊ��তন গেবষণা কম �কত�া 
�মাবা: ০১৫৫২৪৩২০৯৮ 

ইেমইল: 
mozammel_atm01@yahoo.com 

২. e-Learning �িশ�ণ 
�দান 

১। APO ক��ক িনধ �ািরত �িশ�ণ �চী 
পাওয়ার পর িবিভ� �িত�ান হেত 
�িশ�ণাথ� মেনানয়ন �দওয়ার জ� 
�িত�ােন িচ�/ ইেমইল  ��রণ। 
২.  �িত�ান ক��ক �িশ�ণাথ� মেনানয়েনর   
প� �াি�র পর �াক িব�িব�ালেয়র সংি�� 
�িশ�ণ �ক� �থেক �িশ�ণ �দান 
 
 

APO’র প� এবং 
সংি�� �িত�ােনর 

মেনানয়ন প� 

িবনা�ে� ১০ িদন জনাব �মাঃ নজ�ল ইসলাম 
�� পিরচালক (অ:দা:) 

�মাবা: ০১৫৫৬৩৩২৫৬৮ 
ইেমইল: 

nazrul_islam_si@yahoo.com 



2 
 

�িমক 
নং 

�সবার নাম �সবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� 
এবং �াি��ান 

�সবা�� এবং  
পিরেশাধ প�িত 

�সবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া 
(নাম, পদিব, �ফান ন�র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
৩. উৎপাদনশীলতা িবষয়ক 

আ�জ�ািতক �িশ�ণ �দান 
িনধ �ািরত �ান এবং তািরেখ আ�জ�ািতক 

িরেসাস � পারসনেদর মা�েম  �িশ�ণ �দান 

সংি�� �িত�ােনর 
�িশ�ণাথ� মেনানয়ন প� 

িবনা�ে� ০১ মাস জনাব �মাঃ নজ�ল ইসলাম 
�� পিরচালক (অ:দা:) 

�মাবা: ০১৫৫৬৩৩২৫৬৮ 
ইেমইল: 

nazrul_islam_si@yahoo.com 

৪. উৎপাদনশীলতা উ�য়েনর 
লে�� কনসালেটি� বা 
পরামশ � �দান 

১। �িত�ান হেত আেবদন �াি�র পর  
 ক��পে�র অ�েমাদন �হণ 
২। িনধ �ািরত �সবা �দােনর জ� সময় 
িনধ �ারন কের �িত�ানেক অবিহতকরণ 
৩। �িত�ােন উপি�ত হেয় ০১ মাস অ�র 
অ�র ০৩ ধােপ সংি�� �সবা �দান 
 

�িত�ােনর আেবদনপ� িবনা�ে� ০৩মাস জনাব �মাঃ নজ�ল ইসলাম 
�� পিরচালক (অ:দা:) 

�মাবা: ০১৫৫৬৩৩২৫৬৮ 
ইেমইল: 

nazrul_islam_si@yahoo.com 

৫. অিভেযাগ িন�ি� �ি�/�িত�ােনর িনকট �থেক �া� 
অিভেযাগ 

অিভেযাগ সং�া� 
আেবদন দািখল করেত 
হেব। 

িবনা �ে� ৩০ ( ি�শ) 
কম �িদবস 

GRS �ফাকাল পেয়� 
�মাবা: ০১৫৫২৪৩২০৯৮ 

ইেমইল: 
mozammel_atm01@yahoo.com 

৬. ত� অিধকার আইেনর 
আওতায় ত� �দান 

প� জািরর মা�েম/ই-�মইেল  িনধ �াির ফরেম আেবদন 
দািখল করেত হেব। 
 
দািয়��া� ত� কম �কত�া 
এবং এনিপও’র 
ওেয়বসাইট। 

ত� অিধকার 
আইন ২০০৯ এ 

বিণ �ত সরকাির িফ 

২০ ( িবশ) 
কম �িদবস 

দািয়��া� ত� কম �কত�া 
�মাবা: ০১৫৫২৪৩২০৯৮ 

ইেমইল: 
mozammel_atm01@yahoo.com 
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২.২) �ািত�ািনক �সবা: 

�িমক �সবার নাম �সবা �দান প�িত 
�েয়াজনীয় কাগজপ� 

এবং �াি��ান 

�সবা�� এবং  

পিরেশাধ প�িত 

�সবা 

�দােনর 

সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া 

(নাম, পদিব, �ফান ন�র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. �াশনাল 

��াডাক�িভ� এ� 

�কায়ািল� এি�েল� 

অ�াওয়াড � �দান । 

১। এনিপও’র ওেয়বসাইট, �ফস�ক 

ও পি�কায় িব�ি�র মা�েম 

দরখা� আ�ান 

২। আেবদনকারী �িত�ান �থেক 

আেবদন �াি�র পর  এনিপও’র 

ওয়ািক�ং কিম� ক��ক আেবদনপ� 

�াথিমক যাচাই বাছাইকরন 

৩। এেসসেম� কিম�র িনধ �ািরত 

�াইেটিরয়া অ�যায়ী ��ায়ণ ও 

�পািরশ 

৪। �রী �বােড �র �ড়া� িস�া� �হণ 

৫। �র�ার �া� �িত�ানস�হেক 

আ��ািনকভােব �র�ার �দান 

১। �রন�ত আেবদন 

ফরম ( আেবদন ফরম 

এনিপও হেত সং�হ 

করেত হেব) 

২। আেবদনকারীর ১ 

(এক) কিপ ছিব 

৩। �িত�ােনর 

স�ুখভােগর ১ (এক) 

কিপ ছিব 

৪। যথাযথ ��াে�র 

উপর হলফনামা 

৫। TIN সা� �িফেকেটর 

কিপ 

৬। তে�র �ামািনক 

দিললািদ 

৭। আেবদন ফরেমর 

টাকা �াংেক জমার 

রিশদ 

  

০৭ � ক�াটাগিরেত �র�ার �দান করা হয় 

। �েত�ক ক�াটাগিরর আেবদন ফরেমর 

জ� �� পিরেশাধ করেত হয়। ক�াটাগির 

িভি�ক ফরেমর �� িন��প: 

১। ক�াটাগির-এ : �হৎ িশ�-৫০০০/- টাকা 

 

২। ক�াটাগির-িব : মাঝারী িশ�-৩০০০/- 

টাকা 

৩। ক�াটাগির-িস : �� িশ�-২০০০/- টাকা 

৪। ক�াটাগির-িড : মাইে�া িশ�—১০০০/- 

টাকা 

৫। ক�াটাগির-ই : ��র িশ�—১০০০/- 

টাকা 

৬। ক�াটাগির-এফ : রা�ায়া� িশ� 

�িত�ান—৪০০০/- টাকা 

৭। ক�াটাগির-িজ : Institutional 

Appreciation Award —

৫০০০/- টাকা 

 

আেবদন ফরেমর �� বাবদ সংি�� িফ 

সরকাির খােত (১-৩৯৩৭-০০০০-২৬৮১) 

��জাির চালােনর মা�েম জমা িদেত হেব। 

 

০৬ মাস 

(�িতবছর 

মাচ � মােসর 

মে� 

অ�াওয়ােড �র 

আেবদন 

আহবান 

করা এবং 

�লাই 

মােসর 

মে� 

অ�াওয়াড � 

�দান 

করা।) 

�মাছা�ৎ ফােতমা �বগম 
ঊ��তন গেবষণা কম �কত�া 
�মাবা: ০১৫৫৭৩৮৬৭০৬ 

ইেমইল: 
fatamabegumnpo@yahoo.com 
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�িমক �সবার নাম �সবা �দান প�িত 
�েয়াজনীয় কাগজপ� 

এবং �াি��ান 

�সবা�� এবং  

পিরেশাধ প�িত 

�সবা 

�দােনর 

সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া 

(নাম, পদিব, �ফান ন�র ও ইেমইল) 

 

২. উৎপাদনশীলতা 

উ�য়েনর লে�� 

APO এর 

সহায়তায় 

�টকিনক�াল এ�পাট � 

সািভ�স �দান 

১।  �িত�ান হেত APO এর 

িনধ �ািরত ফরেম আেবদন �াি�র 

পর  ক��পে�র অ�েমাদন�েম 

APO �ত আেবদনপ� ��রণ 

২। যাচাই বাছাইেয়র পর APO 

ক��ক �ড়া� অ�েমাদন  

৩। সংি�� �িত�ানেক 

অবিহতকরণ এবং সময় িনধ �ারণ 

৪। সংি�� �িত�ােন এ�পাট � ক��ক 

�সবা �দান   

APO এর িনধ �ািরত 

�রণ�ত আেবদন ফরম।  

 

 

আেবদন ফরম এনিপও 

অিফস অথবা এনিপও’র 

ওেয়বসাইট �থেক সং�হ 

করেত হেব। 

১। এ�পাট � সািভ�স �হেণর জ� এককালীন 

৫০ ডলার । 

২। এ�পাট � থাকাকালীন সমেয় �িতিদেনর 

জ� ১২ ডলার। এনিপও’র পিরচালেকর 

অ��েল ডলােরর সমপিরমান �ে�র টাকা 

ক�াশ/েচক আকাের �দান করেত হেব । 

০৬ মাস জনাব �মাঃ মিন��ামান 
গেবষণা কম �কত�া 

�মাবা: ০১৯১৭৮২৭৮১৫ 
ইেমইল: 

monir_npo01@yahoo.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

৩. কম �কত�া/কম �চারীেদর 
�িশ�ণ িফ/�কাস � 
িফ �দান 

ক��পে�র অ�েমাদন �হণ�েম 
সংি�� দ�র/সং�ার অ��েল 
িজ.ও জারীকরণ। 
 

১। সংি�� �িত�ােনর 
িবল / ভাউচার  
২।  মেনানয়নপ� 

িবনা �ে� ০৫ িদন �মাছাঃ আিবদা �লতানা  
ঊ��তন গেবষণা কম �কত�া 
�মাবা: ০১৭২২১৪৩৪২৫ 

ইেমইল: 
mostabedaeco@yahoo.com 

এবং  
�শাসিনক কম �কত�া 

�ফান: ০১৭১১৫৮৬৭৭৭ 
ইেমইল: 

zahurul1960@yahoo.com 
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২.৩) অভ��রীণ �সবা 

�িমক �সবার নাম �সবা �দান প�িত 
�েয়াজনীয় কাগজপ� 

এবং �াি��ান 

�সবার �� এবং  

পিরেশাধ প�িত 

�সবা �দােনর 

সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া 

(নাম, পদিব, �ফান ন�র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. ১ম ও ২য় ��ণীর 

কম �কত�ােদর  

�াি� িবেনাদন 

�� ও ভাতার 

আেবদন িন�ি�। 

 আেবদনকারীর িনকট হেত 
আেবদন �াি�র পর  
স�কতা যাচাই বাছাইকরণ 
�শেষ �� ম�েরর জ� 
ম�ণালেয় ��াব ��রণ। 
 

১। �� �া�তার সনদ (িসএও হেত সং�হ 

করেত হেব) 

২। আেবদনকারীর আেবদনপ� 

 

িবনা�ে� ০৫( প�চ) িদন �শাসিনক কম �কত�া 
�ফান: ০১৭১১৫৮৬৭৭৭ 

ইেমইল: 
zahurul1960@yahoo.com 

২. ৩য় ও ৪থ � ��ণীর  
কম �চারীেদর �াি� 
িবেনাদন �� ও 
ভাতা ম�ির 

১। আেবদনকারীর িনকট 
হেত  আেবদন �াি�র পর 
যাচাই বাছাইকরণ 
২। ক��পে�র অ�েমাদন 
�হণ 
৩। ম�রীপ� জারী 

১। আেবদনকারীর আেবদনপ� 

 

িবনা�ে� ০৫ (প�চ) 
কম �িদবস 

�শাসিনক কম �কত�া 
�ফান: ০১৭১১৫৮৬৭৭৭ 

ইেমইল: 
zahurul1960@yahoo.com 

৩. ১ম ও ২য় ��ণীর 
কম �কত�ােদর  
�পনশন ম�িরর 
আেবদন িন�ি�। 

 আেবদনকারীর িনকট হেত  
আেবদন �াি�র পর  
স�কতা যাচাই বাছাইকরণ 
�শেষ �পনশন ম�েরর জ� 
ম�ণালেয় ��াব ��রণ। 
 

১। চাকিরর িববরণী- ০১ কিপ                  
২। িপআরএল-এ গমেনর ম�ির প�-০১ কিপ 
৩। �ত�ািশত �শষ �বতন প�/েশষ �বতন প� 
(�েযাজ� ��ে�)-    ০১কিপ 
৪। �পনশন ফরম  -   ০১ কিপ 
৫। সত�ািয়ত ছিব ০৪ কিপ 
৬। �া�� �পনশেনর �বধ উ�রািধকার �ঘাষণা 
প� - ০৩কিপ 
৭। ন�না �া�র ও হােতর প�চ আং�েলর ছাপ - 
০৩কিপ 
৮। �পনশন ম�রী আেদশ-০১ কিপ 

িবনা �ে�। ০৫( প�চ) 
কম �িদবস 

 

�শাসিনক কম �কত�া 
�ফান: ০১৭১১৫৮৬৭৭৭ 

ইেমইল: 
zahurul1960@yahoo.com 
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�িমক �সবার নাম �সবা �দান প�িত 
�েয়াজনীয় কাগজপ� 

এবং �াি��ান 

�সবার �� এবং  

পিরেশাধ প�িত 

�সবা �দােনর 

সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া 

(নাম, পদিব, �ফান ন�র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৯।  পাওনািদর না-দািব সনদ -২ কিপ  
১০। িবভাগীয় মামলা �নই-২ কিপ 
১১। জাতীয়তা সনদ -২ কিপ 
 

৪. ১ম ও ২য় ��ণীর 
কম �কত�ােদর  
পািরবািরক 
�পনশন 
(চাকিররত 
অব�ায় ���বরণ 
করেল) ম�িরর 
আেবদন িন�ি�। 

 আেবদনকারীর িনকট হেত  
আেবদন �াি�র পর 
কাগজপে�র স�কতা যাচাই 
বাছাইকরণ �শেষ �পনশন 
ম�েরর জ� ম�ণালেয় 
��রণ। 
 

১। চাকিরর িববরণী- ০১ কিপ                  
২। িপআরএল-এ গমেনর ম�ির প�-০১কিপ 
৩। �ত�ািশত �শষ �বতন প�/েশষ �বতন প� 
(�েযাজ� ��ে�)-    ০১কিপ 
৪। পািরবািরক �পনশেনর আেবদন প� ফরম  -   
০১কিপ 
৫। সত�ািয়ত ছিব ০৪ কিপ 
৬। উ�রািধকার সনদপ� ও নন �ািরজ 
সা� �িফেকট - ০৩কিপ 
৭। ন�না �া�র ও হােতর প�চ আং�েলর ছাপ - 
০৩কিপ 
৮। অিভভাবক মেনানয়ন এবং অবসর ভাতা ও 
আ�েতািষক উে�ালন করার জ� �মতা অপ �ন 
সনদ -০৩ কিপ 
৯। িচিকৎসক/েপৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ 
�চয়ার�ান/কাউি�লর ক��ক �দ� ��� সনদ 
প�-০১ কিপ 
১০। �পনশন ম�রী আেদশ-০১কিপ 

িবনা �ে� ০৫( প�চ) 
কম �িদবস 

�শাসিনক কম �কত�া 
�ফান: ০১৭১১৫৮৬৭৭৭ 

ইেমইল: 
zahurul1960@yahoo.com 

৫. ৩য় ও ৪থ � ��ণীর  
কম �চারীেদর 
�পনশন ম�রী 

১। আেবদনকারীর িনকট 
হেত  আেবদন �াি�র পর 
স�কতা যাচাই বাছাইকরণ  
২। ক��পে�র অ�েমাদন 
�হণ 

১। সািভ �স �ক/চাকিরর িববরণী- ০১ কিপ                 
২। িপআরএল-এ গমেনর ম�ির প�-০১ কিপ 
৩। �ত�ািশত �শষ �বতন প�/েশষ �বতন প� 
(�েযাজ� ��ে�)-    ০১কিপ 
৪। �পনশন ফরম -   ০১ কিপ 

িবনা�ে� ০৫( প�চ) 
কম �িদবস 

�শাসিনক কম �কত�া 
�ফান: ০১৭১১৫৮৬৭৭৭ 

ইেমইল: 
zahurul1960@yahoo.com 
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�িমক �সবার নাম �সবা �দান প�িত 
�েয়াজনীয় কাগজপ� 

এবং �াি��ান 

�সবার �� এবং  

পিরেশাধ প�িত 

�সবা �দােনর 

সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া 

(নাম, পদিব, �ফান ন�র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৩। ম�রীপ� জারী ৫। পাসেপাট � সাইেজর  সত�ািয়ত ছিব ০৪ কিপ 
৬। �া�� �পনশেনর �বধ উ�রািধকার �ঘাষণা 
প� - ০৩কিপ 
৭। ন�না �া�র ও হােতর প�চ আং�েলর ছাপ -
০৩কিপ 
৮। �পনশন ম�রী আেদশ-০১কিপ 
 
 
৯।  যাবতীয় পাওনািদর না-দািব সনদ -২ কিপ  
১০। িবভাগীয় মামলা �নই-২ কিপ 
১১। জাতীয়তা সনদ -২ কিপ 
১২। অ�ীকারপ� – ২ কিপ 

৬.  ৩য় ও ৪থ � ��ণীর 
কম �চারীেদর 
পািরবািরক 
�পনশন ম�রী  

 ১। আেবদনকারীর িনকট 
হেত  আেবদন �াি�র পর 
কাগজপে�র স�কতা যাচাই 
বাছাইকরণ  
২। ক��পে�র অ�েমাদন 
�হণ 
৩। ম�রীপ� জারী 

১। সািভ �স �ক/চাকিরর িববরণী- ০১ কিপ                 
২। িপআরএল-এ গমেনর ম�ির প�-০১কিপ 
৩। �ত�ািশত �শষ �বতন প�/েশষ �বতন প� 
(�েযাজ� ��ে�)-    ০১কিপ 
৪। পািরবািরক �পনশেনর আেবদন প� ফরম -
০১কিপ 
৫। সত�ািয়ত ছিব ০৪ কিপ 
৬। উ�রািধকার সনদপ� ও নন �ািরজ 
সা� �িফেকট - ০৩কিপ 
৭। ন�না �া�র ও হােতর প�চ আং�েলর ছাপ- 
০৩কিপ 
৮। অিভভাবক মেনানয়ন এবং অবসর ভাতা ও 
আ�েতািষক উে�ালন করার জ� �মতা অপ �ন 
সনদ -০৩ কিপ 
৯। িচিকৎসক/েপৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ 
�চয়ার�ান/কাউি�লর ক��ক �দ� ��� সনদ 
প�-০১ কিপ 
১০। �পনশন ম�রী আেদশ-০১কিপ 

িবনা�ে� ০৫( প�চ) 

কম �িদবস 

�শাসিনক কম �কত�া 
�ফান: ০১৭১১৫৮৬৭৭৭ 

ইেমইল: 
zahurul1960@yahoo.com 

৭. ১ম ও ২য় ��ণীর  আেবদনকারীর িনকট হেত  ১। িনধ �ািরত ফরেম দািখল�ত আেবদনপ�। িবনা �ে� ০৩ (িদস) �শাসিনক কম �কত�া 
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�িমক �সবার নাম �সবা �দান প�িত 
�েয়াজনীয় কাগজপ� 

এবং �াি��ান 

�সবার �� এবং  

পিরেশাধ প�িত 

�সবা �দােনর 

সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া 

(নাম, পদিব, �ফান ন�র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

কম �কত�ােদর  
ভিব� তহিব�লর 
অি�ম ম�র, 
অেফরতেযা� 
অি�ম ম�র এবং 
�ড়া� উে�ালেণর 
জ� অথ � ম�েরর   
আেবদন িন�ি� 

আেবদন �াি�র পর 
কাগজপে�র স�কতা যাচাই 
বাছাইকরণ �শেষ  ম�েরর 
জ� ম�ণালেয় ��াব 
��রণ। 
 

২। িসএও, িশ� ম�ণালয় ক��ক ই���ত 
ভিব�ত তহিবেলর  অথ �  জমা ি�প। 

কম �িদবস �ফান: ০১৭১১৫৮৬৭৭৭ 
ইেমইল: 

zahurul1960@yahoo.com 

৮.  ৩য় ও ৪থ � ��ণীর 
কম �কত�া ও 
কম �চারীেদর 
সাধারণ ভিব� 
তহিবল হেত অথ � 
ম�র, 
অেফরতেযা� 
অি�ম ম�র এবং 
�ড়া� উে�ালেণর 
জ� অথ � ম�র 

১। আেবদনকারীর িনকট 
হেত আেবদন �াি�র পর  
স�কতা যাচাই বাছাইকরণ  
২। ক��পে�র অ�েমাদন 
�হণ 
৩। ম�রীপ� জারী 

১. িনধ �ািরত ফরেম আেবদন 
২. িসএও, িশ� ম�ণালয় ক��ক  জমা�ত 
অেথ �র  ি�প  

িবনা�ে� ০৫  (প�চ) 

কম �িদবস 

�শাসিনক কম �কত�া 
�ফান: ০১৭১১৫৮৬৭৭৭ 

ইেমইল: 
zahurul1960@yahoo.com 

৯. ১ম ও ২য় ��ণীর 

কম �কত�ােদর  

বিহ: বাংলােদশ  

��র আেবদন 

িন�ি�। 

 আেবদনকারীর িনকট হেত  
আেবদন �াি�র পর  
স�কতা যাচাই বাছাইকরণ 
�শেষ �� ম�েরর জ� 
ম�ণালেয় ��াব ��রণ। 

১। �� �া�তার সনদ (িসএও হেত সং�হ 

করেত হেব) 

২। আেবদনকারীর আেবদনপ� 

িবনা�ে� ০৫( প�চ) 

কম �িদবস 

�শাসিনক কম �কত�া 
�ফান: ০১৭১১৫৮৬৭৭৭ 

ইেমইল: 
zahurul1960@yahoo.com 

১০. ৩য় ও ৪থ � ��ণীর 
কম �কত�া ও 

কম �চারীেদর বিহ: 
বাংলােদশ �� 

ম�রী 

১। আেবদনকারীর িনকট 
হেত  আেবদন �াি�র পর 
কাগজপে�র স�কতা যাচাই 
বাছাইকরণ  
২। ক��পে�র অ�েমাদন 
�হণ 
৩।  ম�রীপ� ই-�মইল/ 
ডােকযােগ আেবদনকারীর 

১) িনধ �ািরত ছেক আেবদনপ�। 
২) যথাযথ ক��প� ক��ক �দ� ��র �া�তা 
সনদ। 
 
আেবদন ফরম �াি��ানঃ  
(১) এনিপও’র ওেয়বসাইট 
(২) িসএও, িশ� ম�ণালয় 

িবনা �ে� ০৫( প�চ) 

কম �িদবস 

�শাসিনক কম �কত�া 
�ফান: ০১৭১১৫৮৬৭৭৭ 

ইেমইল: 
zahurul1960@yahoo.com 
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�িমক �সবার নাম �সবা �দান প�িত 
�েয়াজনীয় কাগজপ� 

এবং �াি��ান 

�সবার �� এবং  

পিরেশাধ প�িত 

�সবা �দােনর 

সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া 

(নাম, পদিব, �ফান ন�র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

িনকট ��রণ। 
১১. ১ম ও ২য় ��ণীর 

কম �কত�ােদর  
���ায় অবসর 

�হণ এবং 
পদত�ােগর 

আেবদন িন�ি� 

��াব �াি�র পর িব�মান 
িবিধ/িবধান/ আইেনর 
আেলােক যথাযথ �ব�া 
�হেণর জ� ম�ণালেয় 
��াব ��রণ 

আেবদনকারীর আেবদনপ� িবনা�ে� ০৫( প�চ) 

কম �িদবস 

�শাসিনক কম �কত�া 
�ফান: ০১৭১১৫৮৬৭৭৭ 

ইেমইল: 
zahurul1960@yahoo.com 

১২. ৩য় ও ৪থ � ��ণীর 
কম �কত�া ও 
কম �চারীেদর 

���ায় অবসর 
�হণ এবং 
পদত�াগ 

��াব �াি�র পর িব�মান 
িবিধ/িবধান/ আইেনর 
আেলােক যথাযথ ক��পে�র 
অ�েমাদন�েম সরকাির 
আেদশ জাির করা হয়। 

আেবদনকারীর আেবদনপ� িবনা�ে� ০৫( প�চ) 

কম �িদবস 

�শাসিনক কম �কত�া 
�ফান: ০১৭১১৫৮৬৭৭৭ 

ইেমইল: 
zahurul1960@yahoo.com 

 

১৩. 

১ম ও ২য় ��ণীর 
কম �কত�ােদর  

িপআরএল ও ১৮ 
মােসর �া��া� 
ম�েরর আেবদন 

িন�ি� 

 আেবদনকারীর িনকট হেত  
আেবদন �াি�র পর  
স�কতা যাচাই বাছাইকরণ 
�শেষ �া��া� ম�েরর 
জ� ম�ণালেয় ��াব 
��রণ। 
 

১। আেবদনপ� 
২। এসএসিস’র সা� �েফেকেটর সত�ািয়ত 
ফেটাকিপ 
৩। �ধান িহসাব র�ণ কম �কত�ার কায �ালয় 
�থেক �� �া�তার সনেদর �লকিপ।  
৪। চা�রী িববরণী 

িবনা �ে� ০৫( প�চ) 
কম �িদবস 

�শাসিনক কম �কত�া 
�ফান: ০১৭১১৫৮৬৭৭৭ 

ইেমইল: 
zahurul1960@yahoo.com 

১৪. ৩য় ও ৪থ � ��ণীর 
কম �কত�া ও 
কম �চারীেদর 

িপআরএল ও  ১৮ 
মােসর �া��া� 

ম�র  

১। আেবদনকারীর িনকট 
হেত  আেবদন �াি�র পর 
যাচাই বাছাইকরণ  
২। ক��পে�র অ�েমাদন 
�হণ 
৩। ম�রীপ� জারী  

১। আেবদনপ� 
২। এসএসিস’র সা� �েফেকেটর সত�ািয়ত 
ফেটাকিপ 
৩। �� �া�তার সনেদর �লকিপ  
৪। সািভ �স �ক  

িবনা�ে� ০৫( প�চ) 

কম �িদবস 

�শাসিনক কম �কত�া 
�ফান: ০১৭১১৫৮৬৭৭৭ 

ইেমইল: 
zahurul1960@yahoo.com 

১৫. 

 

১ম ও ২য় ��ণীর 
কম �কত�ােদর  
অিজ�ত ��র 
আেবদন িন�ি�। 

আেবদনকারীর িনকট হেত 
আেবদন �াি�র পর  
স�কতা যাচাই বাছাইকরণ 
�শেষ �� ম�েরর জ� 
ম�ণালেয় ��াব ��রণ। 

১।  আেবদনপ� 
২। �� �া�তার সনদ (িসএও হেত সং�হ 

করেত হেব) 

  

িবনা�ে� ০৫  (প�চ) 

কম �িদবস 

�শাসিনক কম �কত�া 
�ফান: ০১৭১১৫৮৬৭৭৭ 

ইেমইল: 
zahurul1960@yahoo.com 
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�িমক �সবার নাম �সবা �দান প�িত 
�েয়াজনীয় কাগজপ� 

এবং �াি��ান 

�সবার �� এবং  

পিরেশাধ প�িত 

�সবা �দােনর 

সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া 

(নাম, পদিব, �ফান ন�র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 
১৬.  ৩য় ও ৪থ � ��ণীর 

কম �কত�া ও 
কম �চারীেদর 
অিজ�ত �� ম�র। 

১। আেবদনকারীর িনকট 
হেত আেবদন �াি�র পর 
স�কতা যাচাই বাছাইকরণ  
২। ক��পে�র অ�েমাদন 
�হণ 
৩। ম�রীপ� জারী 

১. আেবদনপ� 
২. ��র িহসাব  

িবনা�ে� ০৫  (প�চ) 

কম �িদবস 

�শাসিনক কম �কত�া 
�ফান: ০১৭১১৫৮৬৭৭৭ 

ইেমইল: 
zahurul1960@yahoo.com 

১৭. ১ম ও ২য় ��ণীর 
কম �কত�ােদর  
��িত ��র 
আেবদন িন�ি�। 

আেবদনকারীর িনকট হেত 
আেবদন �াি�র পর  
স�কতা যাচাই বাছাইকরণ 
�শেষ �� ম�েরর জ� 
ম�ণালেয় ��াব ��রণ। 
 

১। আেবদনপ� 
২। ডা�ােরর পরামশ �প� 
 

িবনা�ে� ০৩ (িতন) 

কম �িদবস 

�শাসিনক কম �কত�া 
�ফান: ০১৭১১৫৮৬৭৭৭ 

ইেমইল: 
zahurul1960@yahoo.com 

১৮. ৩য় ও ৪থ � ��ণীর 
কম �কত�া ও 
কম �চারীেদর 
��িত �� ম�র। 

১। আেবদনকারীর িনকট 
হেত আেবদন �াি�র পর  
স�কতা যাচাই বাছাইকরণ  
২। ক��পে�র অ�েমাদন 
�হণ 
৩। ম�রীপ� জারী 
 

১। আেবদনপ� 
২। ডা�ােরর পরামশ �প� 
 

িবনা�ে� ০৩ (িতন) 

কম �িদবস 

�শাসিনক কম �কত�া 
�ফান: ০১৭১১৫৮৬৭৭৭ 

ইেমইল: 
zahurul1960@yahoo.com 

১৯. ১ম ও ২য় ��ণীর 
কম �কত�ােদর  
অসাধারণ ��র 
আেবদন িন�ি�। 

আেবদনকারীর িনকট হেত 
আেবদন �াি�র পর  
স�কতা যাচাই বাছাইকরণ 
�শেষ �� ম�েরর জ� 
ম�ণালেয় ��াব ��রণ। 
 

 আেবদনপ� 
 

িবনা�ে� ০৫  (প�চ) 

কম �িদবস 

�শাসিনক কম �কত�া 
�ফান: ০১৭১১৫৮৬৭৭৭ 

ইেমইল: 
zahurul1960@yahoo.com 

২০.  ৩য় ও ৪থ � ��ণীর 
কম �কত�া ও 
কম �চারীেদর 
অসাধারণ ��  
ম�র। 

১। আেবদনকারীর িনকট 
হেত আেবদন �াি�র পর  
স�কতা যাচাই বাছাইকরণ  
২। ক��পে�র অ�েমাদন 
�হণ 

 আেবদনপ� 
 

িবনা�ে� ০৫  (প�চ) 

কম �িদবস 

�শাসিনক কম �কত�া 
�ফান: ০১৭১১৫৮৬৭৭৭ 

ইেমইল: 
zahurul1960@yahoo.com 
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�িমক �সবার নাম �সবা �দান প�িত 
�েয়াজনীয় কাগজপ� 

এবং �াি��ান 

�সবার �� এবং  

পিরেশাধ প�িত 

�সবা �দােনর 

সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া 

(নাম, পদিব, �ফান ন�র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৩। ম�রীপ� জারী 
২১. সরকাির 

কম �চারীর 
‘চাকরীরত 
অব�ায় ���বরণ 
জিনত কারেণ 
আিথ �ক অ�দান 
স�িক�ত 
��ােবর আেবদন  
জন�শাসন 
ম�ণালেয় 
��রেণর জ� িশ� 
ম�ণালেয় ��রণ 

জন�শাসন ম�ণালেয় 
��রেণর জ� িশ� 
ম�ণালেয় ��াব ��রণ 

১. িনধ �ািরত ফরেম আেবদন 
২. িচিকৎসক ক��ক �দ� ���  সনদপ� 

িবনা�ে� ০৫(প�চ) 

কম �িদবস 

�শাসিনক কম �কত�া 
�ফান: ০১৭১১৫৮৬৭৭৭ 

ইেমইল: 
zahurul1960@yahoo.com 

২২.  সরকাির কম �চারী 
চাকরীরত অব�ায় 
��তর আহত হেয় 
�ায়ী  অ�মতা 
জিনত কারেণর 
অ�দান স�িক�ত 
��ােবর আেবদন  
জন�শাসন 
ম�ণালেয় 
��রেণর জ� িশ� 
ম�ণালেয় ��রণ 

 জন�শাসন ম�ণালেয় 
��রেণর জ� িশ� 
ম�ণালেয় ��াব ��রণ 

১. িনধ �ািরত ফরেম আেবদন 
২. িচিকৎসক ক��ক �দ�  অ�মতার সনদপ� 

িবনা�ে� ০৫(প�চ) 

কম �িদবস 

�শাসিনক কম �কত�া 
�ফান: ০১৭১১৫৮৬৭৭৭ 

ইেমইল: 
zahurul1960@yahoo.com 

২৩. সরকাির 
কম �চারীর 
চাকরীরত অব�ায় 
���বরণ জিনত 
কারেণ দাফন –
কাফন  বাবদ 
অুনদান স�িক�ত 

কম �চারী ক�ান �বােড � ��াব 
��রণ 

১. িনধ �ািরত ফরেম আেবদন 
২. িচিকৎসেকর ���র  সনদপ� 

িবনা�ে� ০৫(প�চ) 

কম �িদবস 

�শাসিনক কম �কত�া 
�ফান: ০১৭১১৫৮৬৭৭৭ 

ইেমইল: 
zahurul1960@yahoo.com 
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�িমক �সবার নাম �সবা �দান প�িত 
�েয়াজনীয় কাগজপ� 

এবং �াি��ান 

�সবার �� এবং  

পিরেশাধ প�িত 

�সবা �দােনর 

সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া 

(নাম, পদিব, �ফান ন�র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

আেবদন কম �চারী 
ক�ান �বােড � 
��রণ। 

২৪. িলেয়ন ম�েরর 
আেবদন িন�ি� 

আেবদন �াি�র পর িলেয়ন 
ম�েরর জ� ম�ণালেয় প� 
��রণ। 

১. িনেয়াগ প� 
২. যথাযথ ক��পে�র �পািরশ 
 ৩. �চেলকা 
 

 

িবনা �ে�। ০৩ (িদস) 

কম �িদবস 

�শাসিনক কম �কত�া 
�ফান: ০১৭১১৫৮৬৭৭৭ 

ইেমইল: 
zahurul1960@yahoo.com 

 

৩) আওতাধীন অিধদ�র/দ�র/সং�া ক��ক �দ� �সবা 
 
আওতাধীন অিধদ�র/দ�র/সং�াস�েহর িস�েজনস চাট �ার িলংক আকাের �� করেত হেব। 
 
৪) আপনার ( �সবা গহীতার) কােছ আমােদর (েসবা �দানকারীর) �ত�াশা 

 

�িমক নং �িত�ত/কাি�ত �সবা �াি�র লে�� করণীয় 

১. িনধ �ািরত ফরেম যথাযথভােব স�ণ � ত� স�িলত/সং�� ত� সহকাের �রণ�ত আেবদন জমা �দান 

২. যথাযথ �ি�য়ায় �েয়াজনীয় িফস পিরেশাধ করা 

৩. �েযাজ� ��ে� �মাবাইল �মেসজ/ ইেমইেলর িনেদ �শনা অ�সরন করা 

৪. সা�ােতর জ� িনধ �ািরত সমেয়র �েব �ই উপি�ত থাকা 

৫. অনাব�ক �ফান /তদিবর না করা 

 
 

 

 

 



13 
 

৫) অিভেযাগ �িতকার �ব�াপনা  (GRS) 

�সবা �াি�েত অস�� হেল দািয়��া� কম �কত�ার সে� �যাগােযাগ ক�ন। তার কাছ �থেক সমাধান পাওয়া না �গেল িনে�া� প�িতেত �যাগােযাগ কের আপনার সম�া অবিহত ক�ন। 

 

�িমক নং কখন �যাগােযাগ করেবন কার সে� �যাগােযাগ করেবন �যাগােযােগর �কানা িন�ি�র সময়সীমা 

১ 
দািয়��া� কম �কত�া 

সমাধান িদেত না পারেল 

অিভেযাগ িন�ি� 

কম �কত�া(অিনক) 

নাম ও পদিব: জনাব এ � এম �মাজাে�ল হক, 
 ঊ��তন গেবষণা কম �কত�া, এনিপও। 
�মাবা: ০১৫৫২৪৩২০৯৮ 
ইেমইল:   mozammel_atm01@yahoo.com 

৩০ কায �িদবস 

২ 

অিভেযাগ িন�ি� কম �কত�া 

িনিদ �� সমেয় সমাধান 

িদেত �থ � হেল 

আিপল কম �কত�া 

 নাম ও পদিব: জনাব �মাহা�দ সালাউি�ন 
�� সিচব, িশ� ম�ণালয় 
�ফান (অিফস): ০২-৯৫৫২৭৪৯ 
�ফান (বাসা): ০২-৫৮৩১৪১৮৪ 
�মাবাইল: ০১৫৫২৪১০০১৩ 
ইেমইল: jspc@moind.gov.bd 

২০ কায �িদবস 

৩ 

আিপল কম �কত�া িনিদ �� 

সমেয় সমাধান িদেত �থ � 

হেল   

মি�পিরষদ িবভােগর 

অিভেযাগ �ব�াপনা �সল 

মি�পিরষদ িবভাগ 

 
৬০ কায �িদবস 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


