
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

জজলা পররবার পররকল্পনা কার্ যালয়, রসরাজগঞ্জ 

www.fpo.sirajganj.gov.bd 
 

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen’s Charter) 

প্রতিশ্রুি সেবােমূহ: 

ক) নাগতিক সেবা 

ক্রম. সেবাি নাম সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাতিস্থান সেবামূল্য এবং পতিয় াধ 

পদ্ধতি 

সেবা প্রদায়নি েময়েীমা দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমা (নাম, পদবী, কম মস্থল, 

স ান নম্বন ও ই-য়মইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ িথ্য প্রদান আয়বদন ও প্রয়য়াজনীয় 

কাগজপত্র যাচাই-বাছাই 

পূব মক যথাযথ কর্তমপক্ষ 

বিাবি অগ্রায়ন 

১. িথ্য অতধকাি (িথ্য প্রাতিি েংক্রান্ত) তবতধমালাি তবতবধ-

৩ অনুযায়ী িথ্য প্রাতিি আয়বদন  িম ( িম ‘ক’)  

২. িথ্য প্রাতিি অনুয়িাধ ত  িয়থ্যি মূল্য তনধ মািণ  িম‘ঘ’ 

http://www.forms.gov.bd 

িথ্য প্রাতিি অনুয়িাধ ত  

িয়থ্যি মূল্য তনধ মািণ ত  

িত য়দি মাধ্যয়ম জমা প্রদান 

কিা যায়ব 

একটি িথ্য ইউতনয়েি 

জন্য ২০ (তব ) 

কম মতদবে এবং একাতধক 

িথ্য ইউতনয়েি জন্য ৩০ 

(তত্র ) কম মতদবে 

(দ াোঃ আব্দুলাদেল বাকী) 

উপপররচালক 

পররবার পররকল্পনা, রসরাজগঞ্জ 

জ ানোঃ 02588830374 

ই-দ ইলোঃ 

ddfpsirajganj@gmail.com 
 

২ সবেিকাতি 

েংস্থযা 

(এনতজও 

অতধভুতিকিণ 

আয়বদন ও প্রয়য়াজনীয় 

কাগজপত্র যাচাই-বাছাই 

পূব মক যথাযথ কর্তমপয়ক্ষি 

অনুয়মাদয়নি জন্য সপ্রিণ 

১। অতধভুতিি প্রিযা ী সবেিকাতি েংস্থাি (এনতজও) 

েমাজয়েবা অতধদিি অথবা এনতজও তবষয়ক ব্যযয়িাি 

তনবন্ধন েনয়দি েিযাতয়ি ছায়াতলতপ। 

২। েমাজয়েবা অতধদিি কর্তমক অনুয়মাতদি গঠনিন্ত্র 

৩। েমাজয়েবা অতধদিি কর্তমক অনুয়মাতদি েংস্থাি 

হালনাগাদ কায মতনব মাহী কতমটিি িাতলকা। 

৪। এদস্বেংক্রান্ত কায মক্রম পতিচালনাি জন্য দািা েংস্থযাি 

অথ মায়য়নি অঙ্গীকািপত্র অথবা উপযুি প্রমানেহ ( ব্াংক 

তববিণী) তনজস্ব আয়-ব্য় েংক্রান্ত িথ্য 

৫. পতিবাি পতিকল্পনা তিতনকযাল কায মক্রম পতিচালনাি 

জন্য সজলা (DTC) সেকতনকযাল কতমটিি প্রতিয়বদন 

৬. পতিবাি পতিকল্পনা তেতবতি (তপল কনিম তবিিণ) 

কায মক্রম পতিচালনাি জন্য উপয়জলা পতিবাি পতিকল্পনা 

কায মলয় কর্তমক বন্টনকৃি এলাকা বিাদ্ধপত্র 

৭. কায মক্রম পতিচালনাি জন্য জনবয়লি িথ্য 

৮. এিদ্বেংক্রান্ত নীতিমালা পতিবাি পতিকল্পনা অতধদিয়িি 

পতিকল্পনা ইউতনে, উপয়জলা পতিবাি পতিকল্পনা কায মালয়য় 

পাওয়া যায়ব 

অতধভুতি ত  তহয়েয়ব 

২০০০/- (দুই হাজাি োকা) 

তনধ মাতিি সকায়ি (১-২৮৮১-

০০০০-১৮৩৬ জমাকৃি 

সেজািী চালায়নি (CTR) 

যুি প্রয়য়াজন) েিযাতয়ি 

ছায়াতলতপ 

১০ তদন 

 

খ) প্রাতিষ্ঠাতনক সেবাাঃ প্রায়যাজয নয় 

জেদল জোক, জ দয় জোক 

দু’টি সন্তানই র্দেষ্ট 

চলমান পৃষ্ঠা - ১ 

file:///D:/Ahshan%20Habib%20all%20File/Old/Citizen%20Charter%202021/Citizen%20Charter%202021.docx
file:///D:/Ahshan%20Habib%20all%20File/Old/Citizen%20Charter%202021/Citizen%20Charter%202021.docx
http://www.forms.gov.bd/


গ) অভ্যন্তিীন সেবাাঃ 

ক্রম. সেবাি নাম সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাতিস্থান সেবামূল্য এবং 

পতিয় াধ পদ্ধতি 

সেবা প্রদায়নি 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমা (নাম, পদবী, 

কম মস্থল, স ান নম্বন ও ই-য়মইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ ১১ সথয়ক ২০ িম 

সগ্রয়িি কম মচািীয়দি তপ 

আি এল এি মঞ্জুি 

আয়বদন ও প্রয়য়াজনীয় 

কাগজপত্র যাচাই-বাছাই 

পূব মক তপআিএল মঞ্জুি 

১. আয়বদনপত্র - ১ কতপ 

২. ছুটি প্রাপ্যিাি েনদপত্র-১ কতপ 

৩. এেএেতে েনয়দি েিযাতয়ি ছায়াতলতপ-১ কতপ 

৪. চাকুিী বতহি প্রথম (১-৫) পািাি েিযাতয়ি ছায়াতলতপ-১ কতপ 

৫. প্রথম তনয়য়াগপত্র-১ কতপ 

৬. ইএলতপতে স্থানীয় তহোবিক্ষণ কম মকিমা কর্তমক প্রতিস্বাস্বাক্ষতিি-১ কতপ 

৭. চাকুিী সযাগদানকায়ল পদটি িাজস্বখায়ি তছল কী না-১ কতপ 

৮. পদটি িাজস্বখায়ি স্থনান্ততিি/অন্তভু ময়িি িাতিখ- ১ কতপ 

৯. চাকুতি তনয়য়াতমিকিয়ণি আয়দ -১ কতপ 

১০. চাকুতিয়ি পয়দান্নতি প্রাি হয়ল পয়দায়ন্নাতিি েকল আয়দয় ি কতপ (েকল পদবী  

     উয়েখপূব মক)-১ কতপ 

১১. মূল েনয়দি েিযাতয়ি ছায়াতলতপ (মুতিয়যাদ্ধায়দি সক্ষয়ত্র)-১ কতপ 

 

চাকুয়ি মৃত্যযি সক্ষয়ত্র অতিতিি সদয় কাগজ: 

১. মৃত্যযেনয়দি েিযাতয়ি (তচতকৎেক/য়পৌিেভ্া/ইউতনয়ন পতিষদ সচয়ািম্যান/কাউতিলি  

   কর্তমক প্রদত্ত েনদ) ছায়াতলতপ-১ কতপ 

২. উত্তিাতধকািী েনদপত্র (য়পৌিেভ্া/ইউতনয়ন পতিষদ সচয়ািম্যান/কাউতিলি কর্তমক প্রদত্ত  

    েনদ) ছায়াতলতপ-১ কতপ 

৩. উত্তিাতধকািী কর্তমক ক্ষমিা অপ মণপত্র-১ কতপ 

৪. নাবালক ওয়াতিয় ি অতভ্ভ্াবক েনদপত্র-১ কতপ 

 

ক) েংতিষ্ট কায মালয় 

তি/চাজমমুি ১০ কায মতদবে (দ াোঃ আব্দুলাদেল বাকী) 

উপপররচালক 

পররবার পররকল্পনা, রসরাজগঞ্জ 

জ ানোঃ 02588830374 

ই-দ ইলোঃ 

ddfpsirajganj@gmail.com 
 

২ ১১ সথয়ক ২০ িম 

সগ্রয়িি কম মচািীয়দি 

সপন ন (চাকুয়ি তনয়জ  

অবেি গ্রহয়ণি সক্ষয়ত্র) 

আয়বদন ও প্রয়য়াজনীয় 

কাগজপত্র যাচাই-বাছাই 

পূব মক সপন ন মঞ্জুি 

১. ননয়গয়জে কম মচািীয়দি সক্ষয়ত্র চাকুয়িয়দি সক্ষয়ত্র োতভ্ মেব্যক 

২. তপআিএল গময়ণি মঞ্জুিীপত্র-২ কতপ 

৩. ইএলতপতে (তহেবািক্ষণ কম মকিমা কর্তমক প্রদত্ত/প্রতিস্বাক্ষি-২ কতপ 

৪. পুিনকৃি সপন ন  িম ২.১ (েংয়যাজনী-৪) 

৫. েিযাতয়ি ছতব-৪ কতপ 

৬. প্রািব্ সপন য়নি ববধ উত্তিাধীকািী সঘাষনাপত্র (েংয়যাজনী-২)-২ কতপ 

৭. নমুনা স্বাক্ষি ও হায়িি পাঁচ আঙ্গুয়লি ছাপ (েংয়যাজনী-৬)-২ কতপ 

৮. না-দাবী প্রিযয়নপত্র (েংয়যাজনী-৮)-২ কতপ 

৯. নমুনা স্বাক্ষি ও পাঁচ আঙ্গুয়লি ছাপ-২ কতপ 

১০. অতঙ্গকাি নামা-২ কতপ 

তি/চাজমমুি ১০ কায মতদবে (দ াোঃ আব্দুলাদেল বাকী) 

উপপররচালক 

পররবার পররকল্পনা, রসরাজগঞ্জ 

জ ানোঃ 02588830374 

ই-দ ইলোঃ 

ddfpsirajganj@gmail.com 
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১১. আনুগিযপত্র-২ কতপ 

১. অত্র কায মালয়য়ি ওয়য়ব সপাে মাল: 

http://www. fpo.sirajganj.gov.bd 

২. বাংলায়দ   িম সপাে মাল: 

http://www.forms.gov.bd 
৩. েংতিষ্ট অত য়ে পাওয়া যায়ব 

৩ পাতিবাতিক সপন ন  

(য়পন ন মঞ্জুয়িি  

পূয়ব মই মৃত্যযবিণ কিয়ল) 

আয়বদন ও প্রয়য়াজনীয় 

কাগজপত্র যাচাই-বাছাই 

পূব মক পাতিবাতিক 

সপন ন মঞ্জুি 

১. নন-য়গয়জয়েি চাকুয়িয়দি সক্ষয়ত্র োতভ্ মে ব্যক-২ কতপ 

২. তপআিএল গময়ণি মঞ্জুিীপত্র-২ কতপ 

৩. প্রিযাত ি স ষ সবিনপত্র (ইএলতপতে)-২ কতপ 

৪. পাতিবাতিক সপন য়নি আয়বদন  িম ২.২ (েংয়যাজনী-৩)-২ কতপ 

৫. েিযাতয়ি ছতব-৪ কতপ 

৬. উত্তিাধীকািী েনদপত্র ও নন ম্যাতিজ োটি মত য়কে (েংয়যাজনী-৩)-২ কতপ 

৭. নমুনা স্বাক্ষি ও হায়িি পাঁচ আঙ্গুয়লি ছাপ ( েংয়যাজনী-৬)-২ কতপ 

৮. অতভ্ভ্াবক ময়নানয়ন এবং অবেি ভ্ািা ও আনুয়িাতষক উয়ত্তালন কতিবাি ক্ষমিা  

    অপ মন েনদ(েংয়যাজনী-৭)-২ কতপ 

৯. তচতকৎেক/য়পৌিেভ্া/ইউতনয়ন পতিষদ সচয়ািম্যান/কাউতিলি কর্তমক প্রদত্ত মৃত্যয  

    েনদপত্র-২ কতপ 

১০. না-দাবী প্রিযয়নপত্র (েংয়যাজনী-৮)-২ কতপ 

১১. সপন ন মঞ্জুিী আয়দ -২ কতপ 

 

১. অত্র কায মালয়য়ি ওয়য়ব সপাে মাল: 

http://www. fpo.sirajganj.gov.bd 

২. বাংলায়দ   িম সপাে মাল: 

http://www.forms.gov.bd 
৩. েংতিষ্ট অত ে  

৪. তচতকৎেক/য়পৌিেভ্া/ইউতনয়ন পতিষদ সচয়ািম্যান/কাউতিলি কর্তমক প্রদত্ত েনদ 

তি/চাজমমুি ১০ কায মতদবে (দ াোঃ আব্দুলাদেল বাকী) 

উপপররচালক 

পররবার পররকল্পনা, রসরাজগঞ্জ 

জ ানোঃ 02588830374 

ই-দ ইলোঃ 

ddfpsirajganj@gmail.com 
 

৪ সযৌথবীমা/মাতেক 

কল্যাণ/দা ন/ 

অয়ন্তযতষ্টতক্রয়া/ 

আতথ মক অনুদায়নি 

 আয়বদন অগ্রায়ন 

আয়বদন ও প্রয়য়াজনীয় 

কাগজপত্র যাচাই-বাছাই 

পূব মক  যাথাযথ কর্তমপক্ষ 

বিাবি সপ্রিণ 

১. সযৌথবীমা/মাতেক কল্যাণ/দা ন/অয়ন্তযতষ্টতক্রয়া/আতথ মক অনুদায়নি আয়বদয়নি পুিনকৃি  িম 

২. সবিন তনধ মািণী ২০১৫/কম মচািীি চাকুতি বইয়য়ি ৩য় পৃষ্ঠা/এেএেতে পা  েনদ এি  

    েিযাতয়ি ছায়াতলতপ- 

৩. মৃত্যযেনয়দি েিযাতয়ি (তচতকৎেক/য়পৌিেভ্া/ইউতনয়ন পতিষদ সচয়ািম্যান/কাউতিলি  

    কর্তমক প্রদত্ত েনদ) 

৪. ওয়াতি  েনয়দি েিযাতয়ি ছায়াতলতপ (বয়ে, স া, বববাতহক অবস্থা উয়েখপূব মক স্থানীয়  

    ইউ.তপ সচয়াম্যান/ওয়াি ম কাউতিলি কর্তমক প্রদত্ত েনদ। একাতধক স্ত্রী থাকয়ল প্রয়িযক  

    স্ত্রীি জন্য পৃথক েনদ 

৫. ওয়াতি গণ কর্তমক আয়বদনকািীয়ক প্রদত্ত(স্থানীয় ইউ.তপ সচয়াম্যান/ওয়াি ম কাউতিলি  

    কর্তমক প্রতিস্বাক্ষতিি 

তি/চাজমমুি ০৭ কায মতদবে (দ াোঃ আব্দুলাদেল বাকী) 

উপপররচালক 

পররবার পররকল্পনা, রসরাজগঞ্জ 

জ ানোঃ 02588830374 

ই-দ ইলোঃ 

ddfpsirajganj@gmail.com 
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৬. অক্ষমিাি কািয়ণ চাকুিী হয়ি অপোিণ বা অবেয়িি সক্ষয়ত্র অত ে আয়দয় ি  

   েিযাতয়ি ছায়াতলতপ 

৭. তপআিএল (শুধু সযৌধবীমাি জন্য) অবেি আয়দয় ি েিযাতয়ি ছায়াতলতপ 

৮. আয়বদনকািীি ১ কতপ পােয়পাে ম আকায়িি েিযাতয়ি ছতব এবং অত ে  

   প্রধান/ক্ষমিাপ্রাি কম মকিমা কর্তমক েিযাতয়ি ছায়াতলতপ 

৯. স্ত্রীি পুনতব মবাহ না হওয়াি েনদ (বযে ৫০ বছি পয মন্ত ) এবং কন্যা ও ভ্তিি সক্ষয়ত্র  

    তববাহ না হওয়াি েনয়দি েিযাতয়ি ছায়াতলতপ 

১০. মুতিয়যাদ্ধা েনয়দি েিযাতয়ি ছায়াতলতপ (প্রয়যাজয সক্ষয়ত্র) 

১১. আয়বদন দাতখল কিয়ি ৬ মায়েি সবত  তবলম্বহয়ল কর্তমপয়ক্ষি মাধ্যয়ম তবলয়ম্বি কািণ  

     ব্াখ্যা প্রদান 

১২. আয়বদনকািী নাবালক হয়ল অতভ্ভ্াবকয়ত্বি েনদ (স্থানীয় ইউতনয়ন পতিষয়দি  

     সচয়ািম্যান/ওয়াি ম কাউতিলি কর্তমক প্রদত্ত) 

১৩. কম মচািীি স্বামী বা স্ত্রী ব্িীি পতিবায়িি অন্য েদয়েি জন্য দা ন/অয়ন্তযতষ্টতক্রয়াি  

     অনুদায়নি সক্ষয়ত্র তনভ্ মি ীলিাি েনদ (স্থানীয় ইউতনয়ন পতিষয়দি সচয়ািম্যান/ওয়াি ম  

     কাউতিলি কর্তমক প্রদত্ত) 

১৪. েংতিষ্ট তহোবিক্ষণ অত ে সথয়ক কম মচািীি মৃত্যযি তদন পয মন্ত সবিন প্রদায়নি েনয়দি  

     েিযাতয়ি ছায়াতলতপ (শুধু সযীথবীমাি সক্ষয়ত্র প্রয়যাজয) 

১৫.  কতনেনয়জতি/ওয়াকমচাজমি/উন্নয়ন খায়ি হয়ি িাজস্বখায়ি স্থানান্তয়িি সক্ষয়ত্র অত ে  

      আয়দয় ি েিযাতয়ি ছায়াতলতপ 

 

১. অত্র কায মালয়য়ি ওয়য়ব সপাে মাল: 

http://www. fpo.sirajganj.gov.bd 

২. বাংলায়দ   িম সপাে মাল: 

http://www.forms.gov.bd 
৫ ১১ সথয়ক ২০ িম 

সগ্রয়িি কম মচািীয়দি 

োধািণ ভ্তবষ্য িহতবল 

হয়ি ১ম ও ২য় অগ্রীম 

আয়বদন ও প্রয়য়াজনীয় 

কাগজপত্র যাচাই-বাছাই 

পূব মক োধািণ ভ্তবষ্য 

িহতবল মঞ্জুি 

১. তনধ মাতিি  িয়ম আয়বদনপত্র 

২. তজতপএ  জমাি তহোব তববিণী 

 

ক) আয়বদনকািীি তনজ উয়যায়গ 

খ) েংতিষ্ট তহোবিক্ষণ অত ে 

তি/চাজমমুি ০৭ কায মতদবে (দ াোঃ আব্দুলাদেল বাকী) 

উপপররচালক 

পররবার পররকল্পনা, রসরাজগঞ্জ 

জ ানোঃ 02588830374 

ই-দ ইলোঃ 

ddfpsirajganj@gmail.com 
৬ ৭ সথয়ক ২০ িম সগ্রয়িি 

কম মকিমা/কম মচািীয়দি 

অতজমি ছুটি, 

শ্রাতন্ততবয়নাদন ছুটি, 

প্রসূতি ছুটি মঞ্জুিী 

আয়বদন ও প্রয়য়াজনীয় 

কাগজপত্র যাচাই-বাছাই 

পূব মক েংতিষ্ট ছুটি মঞ্জুি 

১. অতজমি ছুটি, শ্রাতন্ততবয়নাদন ছুটি তনধ মাতিি  িম নং ৪০ এ ও আয়বদন এবং চাকুিী বতহ 

২. প্রসূিী ছুটি-োদা কাগয়জ আয়বদন ও িািািী েনদপত্র 

 

ক) েংতিষ্ট অত ে 

খ) আয়বদনকািী তনজ উয়যায়গ/েংতিষ্ট তচতকৎেক 

তি/চাজমমুি ০৭ কায মতদবে (দ াোঃ আব্দুলাদেল বাকী) 

উপপররচালক 

পররবার পররকল্পনা, রসরাজগঞ্জ 

জ ানোঃ 02588830374 

ই-দ ইলোঃ 

ddfpsirajganj@gmail.com 
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৭ ১১ সথয়ক ২০ িম 

সগ্রয়িি কম মচািীয়দি  

উচ্চ ত ক্ষাি আয়বদন 

অগ্রায়ন 

আয়বদন ও প্রয়য়াজনীয় 

কাগজপত্র যাচাই-বাছাই 

পূব মক উচ্চ ত ক্ষাি 

আয়বদন মঞ্জুি 

 

১. োদা কাগয়জ আয়বদন 

 

ক) আয়বদনকািী তনজ উয়যায়গ েংগ্রহ 

তি/চাজমমুি ০৭ কায মতদবে (দ াোঃ আব্দুলাদেল বাকী) 

উপপররচালক 

পররবার পররকল্পনা, রসরাজগঞ্জ 

জ ানোঃ 02588830374 

ই-দ ইলোঃ 

ddfpsirajganj@gmail.com 
৮ ১১ সথয়ক ২০ িম 

সগ্রয়িি কম মচািীয়দি  

গৃহ তনম মাণ, সমিামি ও 

সমােিোইয়কল অগ্রীম 

ঋণ মঞ্জুি 

আয়বদন ও প্রয়য়াজনীয় 

কাগজপত্র যাচাই-বাছাই 

পূব মক ঋন মঞ্জুি 

১. োদা কাগয়জ আয়বদন 

২. কম মকিমা কর্তমক প্রতিশ্রুতি ও জাতমননামা 

৩. ৩০০/- োকাি ননজুতিত য়াল স্ট্যায়ে চুতিনামা 

 

ক) েংতিষ্ট অত ে 

খ) েংতিষ্ট কম মকিমা 

গ) সয সকান স্ট্যাে সভ্ন্ডাি 

তি/চাজমমুি ০৭ কায মতদবে (দ াোঃ আব্দুলাদেল বাকী) 

উপপররচালক 

পররবার পররকল্পনা, রসরাজগঞ্জ 

জ ানোঃ 02588830374 

ই-দ ইলোঃ 

ddfpsirajganj@gmail.com 

৯ ১১ সথয়ক ২০ িম 

সগ্রয়িি কম মচািীয়দি 

চাকুিী স্থায়ীকিণ 

আয়বদন ও প্রয়য়াজনীয় 

কাগজপত্র যাচাই-বাছাই 

পূব মক কম মচািীয়দি 

চাকুিী স্থায়ীকিণ আয়দ  

মঞ্জুি ও আগ্রয়ন 

 

১. োদা কাগয়জ আয়বদন 

২. োতভ্ মে বই 

৩. তনয়য়াগপত্র 

৪. সযাগদানপত্র 

৫. পুতল  সভ্তিত য়ক ন 

 

ক) আয়বদনকািী তনজ উয়যায়গ 

খ) েংতিষ্ট অত ে 

তি/চাজমমুি ০৭ কায মতদবে (দ াোঃ আব্দুলাদেল বাকী) 

উপপররচালক 

পররবার পররকল্পনা, রসরাজগঞ্জ 

জ ানোঃ 02588830374 

ই-দ ইলোঃ 

ddfpsirajganj@gmail.com 

১০ েিকাতি কম মচািী 

চাকুতিিি মৃত্যয/স্থায়ী 

অক্ষমিাজতনি কািয়ণ 

অনুদায়নি আয়বদন 

অগ্রায়ন 

আয়বদন ও প্রয়য়াজনীয় 

কাগজপত্র যাচাই-বাছাই 

পূব মক  যাথাযথ কর্তমপক্ষ 

বিাবি সপ্রিণ 

 

েংতিষ্ট তনয়ন্ত্রনকািী কম মকিমাি মাধ্যয়ম তনধ মাতিি  িয়ম আয়বদন তি/চাজমমুি ০৭ কায মতদবে (দ াোঃ আব্দুলাদেল বাকী) 

উপপররচালক 

পররবার পররকল্পনা, রসরাজগঞ্জ 

জ ানোঃ 02588830374 

ই-দ ইলোঃ 

ddfpsirajganj@gmail.com 

১১ সজলা ও উপয়জলা 

পয মায়য়ি কম মকিমায়গি 

অতগ্রম ভ্রমণসূচী 

অনুয়মাদন এবং ভ্রমণ 

তবয়ল প্রতিস্বাক্ষি প্রদান 

 

কম মকিমাগয়ণি ভ্রমণ 

তববিণী যাচাইপূব মক 

অনুয়মান প্রদান 

১. তনধ মাতিি  িম্যায়ে ভ্রমণসূতচ এবং টিআি  িয়ম স্বাক্ষতিি তবল 

২. অনুয়মাতদি ভ্রমণসূচী 

৩. ভ্রমণ তববিণী 

 

ক) েংতিষ্ট কায মালয় 

তি/চাজমমুি ০৩ কায মতদবে (দ াোঃ আব্দুলাদেল বাকী) 

উপপররচালক 

পররবার পররকল্পনা, রসরাজগঞ্জ 

জ ানোঃ 02588830374 

ই-দ ইলোঃ 

ddfpsirajganj@gmail.com 

১২ ৩য় ও ৪থ ম সশ্রণীি 

কম মচািীয়দি 

কম মচািীগয়ণি ১. সেচ্ছায় বদতলি সক্ষয়ত্র যথাযথ কর্তমপয়ক্ষি মাধ্যয়ম স্ব-ব্াখ্যাতয়ি আয়বদন 

 

ক) তনজ উয়যায়গ আয়বদন 

তি/চাজমমুি ১ মাে (দ াোঃ আব্দুলাদেল বাকী) 

উপপররচালক 

পররবার পররকল্পনা, রসরাজগঞ্জ 

চলমান পৃষ্ঠা - ৫ 



বদতল/েংযুতি/য়প্রষয়ণি 

আয়বদন অগ্রায়ন 

আয়বদন যাচাই পূব মক 

বদতল/েংযুতি/য়প্রষণ 

মঞ্জুি ও অগ্রায়ন 

খ) েংতিষ্ট কায মালয় জ ানোঃ 02588830374 

ই-দ ইলোঃ 

ddfpsirajganj@gmail.com 
১৩ বদতলি (য়গয়জয়েি 

কম মকিমায়দি 

বদতল/েংযুতি/য়প্রষণ) 

অগ্রায়ন প্রেয়ঙ্গ 

কম মকিমাগয়ণি 

আয়বদন যাচাই পূব মক 

বদতল/েংযুতি/য়প্রষণ 

মঞ্জুি ও অগ্রায়ন 

১. োদা কাগজ/তনধ মাতিি  িয়ম আয়বদন 

 

ক) তনজ উয়যায়গ 

তি/চাজমমুি ০৭ কায মতদবে (দ াোঃ আব্দুলাদেল বাকী) 

উপপররচালক 

পররবার পররকল্পনা, রসরাজগঞ্জ 

জ ানোঃ 02588830374 

ই-দ ইলোঃ 

ddfpsirajganj@gmail.com  

১৪ অতভ্য়যাগ তনষ্পতত্ত আয়বদন যাচাই বাছাই 

পূব মক অতভ্য়যাগ 

তনষ্পতত্তকিণ 

১. অতভ্য়যাগ দাতখল  িম (েংয়যাজনী ‘খ১) 

১. আতপল তবভ্াগ (েংয়যাজনী ‘খ২) 

১. অতভ্য়যাগ ব্বস্থাপনা সেয়ল অতভ্য়যাগ দাতখি  িম (েংয়যাজনী ‘খ৩) 

১. অতভ্য়যাগ অতভ্য়যাগ ব্াবস্থাপনা সেয়ল আপতল  িম (েংয়যাজনী ‘খ৪) 

 

১. বাংলায়দ   িম সপাে মাল: 

http://www.forms.gov.bd/ 

http://www.grs.gov.bd/ 

http://nothi.gov.bd/ 

তি/চাজমমুি ১ মাে  (দ াোঃ আব্দুলাদেল বাকী) 

উপপররচালক 

পররবার পররকল্পনা, রসরাজগঞ্জ 

জ ানোঃ 02588830374 

ই-দ ইলোঃ 

ddfpsirajganj@gmail.com 

১৫ ব্বহাি অয়যাগ্য দ্রব্াতদ 

ধ্বংেকিণ 

আয়বদন ও তবতধ 

অনুোয়ি ব্বস্থা গ্রহণ 

১. োদা কাগয়জ আয়বদন 

 

ক) েংতিষ্ট কায মালয়য়ি তনজ উয়যায়গ আয়বদন 

তি/চাজমমুি ০৭ কায মতদবে (দ াোঃ আব্দুলাদেল বাকী) 

উপপররচালক 

পররবার পররকল্পনা, রসরাজগঞ্জ 

জ ানোঃ 02588830374 

ই-দ ইলোঃ 

ddfpsirajganj@gmail.com 

 

চলমান পৃষ্ঠা - ৬ 

http://www.forms.gov.bd/
http://www.forms.gov.bd/
http://www.forms.gov.bd/

