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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

তথ্য অধিেফতর 

বাাংলাদেশ সধিবালয়, ঢাকা 

www.pressinform.gov.bd 

 

 সসবা প্রোন প্রধতশ্রুধত (Citizen`s Charter) 
 

 

  রূপকল্প (Vision) 

  সরকার ও জনগদণর মদে তদথ্যর সসতুবন্ধ। 
 

  অধিলক্ষ্য (Mission) 

     সকাদরর িাবমূধতি, নীধত ও উন্নয়নমূলক কার্ িক্রম গণমােদম প্রিার করা এবাং এধক্রধিদেশন কাি ি সরবরাহসহ সাাংবাধেকদের কাদজ সহদর্াধগতা প্রোন। 
 

 প্রধতশ্রুত সসবাসমূহ কার্ িধেবস 

 

 নাগধরক সসবা : 

ক্র. 

ন. 

সসবার নাম 

 

সসবা প্রোন পদ্ধধত 

 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাধিস্থান সসবামূল্য এবাং 

পধরদশাি 

পদ্ধধত 

সসবা প্রোদনর 

সময় 

োধয়ত্বপ্রাি কম িকতিার নাম, পেধব, সফান 

নম্বর ও ই-সমইল 

১. 

 

এধক্রধিদেশন কাি ি প্রোন আদবেন প্রাধির পর সরকাধর 

ধবধিধবিান সমাতাদবক 

র্থার্থ কর্তিপদক্ষ্র 

অনুদমােনক্রদম সসবা প্রোন 

* ধনি িাধরত ফরদম কর্তিপদক্ষ্র ধনকে    

    আদবেনপত্র োধিল   

* তথ্য অধিেফতদরর ওদয়বসাইে :   

www.pressinform.gov.bd  

ধবনামূদল্য ৭ কার্ িধেবস জনাব সুরথ কুমার সরকার 

প্রধান তথ্য অফিসার 

ফিান: ৯৫৪৬০৯১ 

ই-ফমইল: pio@pressinform.gov.bd 
 

২.                         সরকাধর ধবধিধবিান 

সমাতাদবক র্থার্থ 

কর্তিপদক্ষ্র অনুদমােনক্রদম 

সসবা প্রোন 

* ধনি িাধরত ফরদম কর্তিপদক্ষ্র ধনকে    

   আদবেনপত্র োধিল   

*          

*         

*                

* তথ্য অধিেফতদরর ওদয়বসাইে :   

www.pressinform.gov.bd 

  

 

১০.০০০/- 

২০০০/- 

৫০০০/- 

১৫ কার্ িধেবস জনাব সুরথ কুমার সরকার 

প্রধান তথ্য অফিসার 

ফিান: ৯৫৪৬০৯১ 

ই-ফমইল: pio@pressinform.gov.bd 

 

৩. ধমধিয়া ও দূতাবাসসহ সকল 

সরকাধর- সবসরকাধর 

প্রধতষ্ঠাদনর ঠিকানা, সেধলদফান 

ও তথ্যাধে সাংবধলত ধমধিয়া 

গাইি সরবরাহ 

কর্তিপদক্ষ্র অনুদমােনক্রদম 

মজুে সাদপদক্ষ্ 

            /               

       

ধবনামূদল্য ১ কার্ িধেবস জনাব মুহঃ সাইফুল্লাহ 

ধসধনয়র উপপ্রিান তথ্য অধফসার (সপ্রােকল)  

সফান : ৯৫৪৯০৯৫, ফযাক্স : ৯৫৪০৫৫৩  

ই-সমইল: usaif5110@gmail.com 
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৪. সপ্রস ধরধলজ, ফদো ধরধলজ কর্তিপদক্ষ্র অনুদমােনক্রদম তথ্য অধিেফতদরর ওদয়বসাইে :   

www.pressinform.gov.bd   

ধবনামূদল্য ১ ঘণ্টা ধিউটি অধফসার  

সাংবােকক্ষ্ 

সফান : ৯৫১২২৪৬, ৯৫৪০০১৯, ৯৫১৪৯৮৮ 

ফযাক্স : ৯৫৪০০২৬, ৯৫৪০৯৪২, ৯৫৪০৫৫৩ 

৫.       ,        কর্তিপদক্ষ্র অনুদমােনক্রদম তথ্য অধিেফতদরর ওদয়বসাইে :   

www.pressinform.gov.bd  

এবাং ই-সমইল এর মােদম 

ধবনামূদল্য ১ ধেন জনাব ইয়াকুব আলী 

                 (      ) 
     : ৯৫৪৯১৯০  

     : ৯৫৪০০২৬, ৯৫৪০৯৪২ 

ই-সমইল: yeakub07@gmail.com 

৬.       কর্তিপদক্ষ্র অনুদমােনক্রদম তথ্য অধিেফতদরর ওদয়বসাইে :   

www.pressinform.gov.bd   

এবাং ধপ্রন্ট ও ইদলক্ট্রধনক ধমধিয়া 

ধবনামূদল্য ২০ কার্ িধেবস                  

     : ৯৫১২২৪৬   

     : ৯৫৪০০২৬, ৯৫৪০৯৪২ 

ই-সমইল:  
 

 

প্রাধতষ্ঠাধনক সসবা : 
 
 

ক্র. 

ন. 

সসবার নাম 

 

সসবা প্রোন পদ্ধধত 

 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাধিস্থান সসবামূল্য এবাং 

পধরদশাি পদ্ধধত 

সসবা প্রোদনর 

সময় 

োধয়ত্বপ্রাি কম িকতিার নাম, পেধব, সফান নম্বর 

ও ই-সমইল 

১ 

 

বাধষ িক, মেদময়াধে ও 

সাংদশাধিত বাদজে কাঠাদমা 

প্রণয়ন 

আঞ্চধলক তথ্য অধফসসমূদহর 

িাধহো সমাতাদবক বাধষ িক, মে 

সময়াধে ও সাংদশাধিত বাদজে  

প্রণয়ন কদর তথ্য মন্ত্রণালদয় 

সপ্ররণ 

অথ ি মন্ত্রণালদরর ওদয়বসাইে : 

www.mof.gov.bd   
তথ্য অধিেফতদরর ওদয়বসাইে : 

www.pressinform.gov.bd   

ধবনামূদল্য তথ্য 

মন্ত্রণালদয়র 

ধনি িাধরত 

সময়সীমা 

জনাব সমা. শাদহনুর ধময়া 

অধতধরক্ত প্রিান তথ্য অধফসার (ি.ো.) 

সফান : ৯৫৪০০৩০ 

ফযাক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

ই-সমইল: proshahinoor@yahoo.com 
 

২.                     

                    

                    

                     

কর্তিপদক্ষ্র অনুদমােনক্রদম             /      

         

ধবনামূদল্য ৩ কার্ িধেবস জনাব মুহঃ সাইফুল্লাহ 

ধসধনয়র উপপ্রিান তথ্য অধফসার (সপ্রােকল)  

সফান : ৯৫৪৯০৯৫, ফযাক্স : ৯৫৪০৫৫৩  

ই-সমইল: usaif5110@gmail.com 

 

৩.               ও        

                       

                      

                    

কর্তিপদক্ষ্র অনুদমােনক্রদম             /      

         

ধবনামূদল্য ১ কার্ িধেবস/ 

তাৎক্ষ্ধণক 

জনাব মুহঃ সাইফুল্লাহ 

ধসধনয়র উপপ্রিান তথ্য অধফসার (সপ্রােকল)  

সফান : ৯৫৪৯০৯৫, ফযাক্স : ৯৫৪০৫৫৩  

ই-সমইল: usaif5110@gmail.com 

 

৪. সাংসে অধিদবশনসহ জাতীয় 

সাংসদের জনসাংদর্াগ শািাদক 

সহায়তা প্রোন 

কর্তিপদক্ষ্র অনুদমােনক্রদম              /      

                

ধবনামূদল্য ৩ কার্ িধেবস জনাব মুহঃ সাইফুল্লাহ 

ধসধনয়র উপপ্রিান তথ্য অধফসার (সপ্রােকল)  

সফান : ৯৫৪৯০৯৫, ফযাক্স : ৯৫৪০৫৫৩  

ই-সমইল: usaif5110@gmail.com 
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৫. অব্যবহৃত যানবাহন অকককজা ও 

ফনষ্পফি ফ াষণা 

 

আঞ্চধলক তথ্য অধফসসমূদহর 

িাধহো সমাতাদবক তথ্য 

অধিেফতদরর প্রধক্রয়াকরদণর 
মােদম তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তকৃ 

অনুকমাদন সাকেকে      

জনপ্রশাসন  মন্ত্রণালদয়র ওদয়বসাইে 

www.mopa.gov.bd   

 

ধবনামূদল্য ৬০ কার্ িধেবস 

তথ্য 

মন্ত্রণালদয়র 

কনদিমদনশন 

কধমটি কর্তিক 

অনুদমােন 

সাদপদক্ষ্  

জনাব সমা. শাদহনুর ধময়া 

অধতধরক্ত প্রিান তথ্য অধফসার (ি.ো.) 

সফান : ৯৫৪০০৩০ 

ফযাক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

ই-সমইল: proshahinoor@yahoo.com 

৬. পদোন্নধত ধবধিদমাতাদবক তথ্য অধিেফতর ধবনামূদল্য ৩০ কার্ িধেবস জনাব সমা. শাদহনুর ধময়া 

অধতধরক্ত প্রিান তথ্য অধফসার (ি.ো.) 

সফান : ৯৫৪০০৩০ 

ফযাক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

ই-সমইল: proshahinoor@yahoo.com 

৭. প্রধশক্ষ্ণ সকাদস ি মদনানয়ন মদনানীত কম িকতিাদের তাধলকা 

ও তথ্যাবলী ওদয়বসাইে, 

ইদমইল, হাি িকধপ ও 

সেধলদফান মারফত জানাদনা 

হয় 

১. সলাকপ্রশাসন প্রধশক্ষ্ণ একাদিধমর 

িাধহো পত্র 

২. জাতীয় গণমােম ইনধিটিউদের 

িাধহো পত্র 

৩. আঞ্চধলক সলাকপ্রশাসন প্রধশক্ষ্ণ 

সকদের িাধহো পত্র 

ধবনামূদল্য ধরকুইধজশন 

পাওয়ার পর 

হদত ১০ 

কার্ িধেবস 

জনাব সমা. শাদহনুর ধময়া 

অধতধরক্ত প্রিান তথ্য অধফসার (ি.ো.) 

সফান : ৯৫৪০০৩০ 

ফযাক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

ই-সমইল: proshahinoor@yahoo.com 

৮. সরকাধর ধবধিন্ন ধবষদয় মতামত 

প্রোন 

পত্র/ই-সমইল মারফত শািায় প্রাি সিকধলি অনুর্ায়ী  ধবনামূদল্য ১০ কার্ িধেবস জনাব সমা. শাদহনুর ধময়া 

অধতধরক্ত প্রিান তথ্য অধফসার (ি.ো.) 

সফান : ৯৫৪০০৩০ 

ফযাক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

ই-সমইল: proshahinoor@yahoo.com 

৯. অধিদর্াগ প্রধতকার ব্যবস্থাপনা ও 

আধপল সসল  

অধিদর্াগ পত্র/ধজআরএস এর 

ওনলাইদন প্রাি অধিদর্াগসমূহ 

ধবধিদমাতাদবক ধনস্পধি 

তথ্য অধিেফতদরর ওদয়বসাইে : 

www.pressinform.gov.bd   

ধবনামূদল্য অধিদর্াগ 

প্রধতকার-৩০ 

কার্ িধেবস ও 

আপীল সসল-

২০ কার্ িধেবস 

জনাব ফমাহাম্মদ মাহমুদুল হাসান 

ফসফনয়র তথ্য অফিসার (সংস্থােন) 

ফিান : ৯৫৪৫৬৩৬ 

ই-  ই  : mahmudul_17@yahoo.com   

১০. অধিে আপধির ব্রিধশি জবাব 

অধিে অধিেফতদর সপ্ররণ 

ধনি িাধরত ফরম্যাদে প্রদর্াজয প্রমাণপত্র  ধবনামূদল্য ১৫-২০ 

কার্ িধেবস 

জনাব আসাদুজ্জামান খান 

ফসফনয়র তথ্য অফিসার (সমন্বয়) 

ফিান : ৯৫১৪০৬৮ 

ই-  ই  : asadshariatpur@gmail.com 
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             : 
 

ক্র. 

নাং 

সসবার নাম 

 

সসবা প্রোন পদ্ধধত 

 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং 

প্রাধিস্থান 

সসবামূল্য এবাং 

পধরদশাি পদ্ধধত 

সসবা প্রোদনর 

সময় 

োধয়ত্বপ্রাি কম িকতিার নাম, পেধব, 

সফান নম্বর ও ই-সমইল 

১. 

 

ধবধিন্ন প্রকার ছুটি আদবেন প্রাধির পর সরকাধর 

ধবধিধবিান সমাতাদবক 

র্থার্থ কর্তিপদক্ষ্র 

অনুদমােনক্রদম সসবা প্রোন 

ধনি িাধরত ফরদম কর্তিপদক্ষ্র ধনকে 

োধিলকৃত আদবেন   

ধবনামূদল্য ৫ কার্ িধেবস জনাব সমা. শাদহনুর ধময়া 

অধতধরক্ত প্রিান তথ্য অধফসার (ি.ো.) 

সফান : ৯৫৪০০৩০ 

ফযাক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

ই-সমইল: proshahinoor@yahoo.com 

২.               ,        

    ,           

আদবেন প্রাধির পর সরকাধর 

ধবধিধবিান সমাতাদবক 

র্থার্থ কর্তিপদক্ষ্র 

অনুদমােনক্রদম সসবা প্রোন 

ধনি িাধরত ফরদম কর্তিপদক্ষ্র ধনকে 

োধিলকৃত আদবেন   

ধবনামূদল্য ১৫ কার্ িধেবস জনাব সমা. শাদহনুর ধময়া 

অধতধরক্ত প্রিান তথ্য অধফসার (ি.ো.) 

সফান : ৯৫৪০০৩০ 

ফযাক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

ই-সমইল: proshahinoor@yahoo.com 

3.        ,      আদবেন প্রাধির পর সরকাধর 

ধবধিধবিান সমাতাদবক 

র্থার্থ কর্তিপদক্ষ্র 

অনুদমােনক্রদম সসবা প্রোন 

কর্তিপদক্ষ্র ধনকে োধিলকৃত 

আদবেন   

ধবনামূদল্য ১৫ কার্ িধেবস জনাব সমা. শাদহনুর ধময়া 

অধতধরক্ত প্রিান তথ্য অধফসার (ি.ো.) 

সফান : ৯৫৪০০৩০ 

ফযাক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

ই-সমইল: proshahinoor@yahoo.com 

৪.             আদবেন প্রাধির পর সরকাধর 

ধবধিধবিান সমাতাদবক 

র্থার্থ কর্তিপদক্ষ্র 

অনুদমােনক্রদম সসবা প্রোন 

ধনি িাধরত ফরদম কর্তিপদক্ষ্র ধনকে 

োধিলকৃত আদবেন   

ধবনামূদল্য ০৫ কার্ িধেবস জনাব সমা. শাদহনুর ধময়া 

অধতধরক্ত প্রিান তথ্য অধফসার (ি.ো.) 

সফান : ৯৫৪০০৩০ 

ফযাক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

ই-সমইল: proshahinoor@yahoo.com 

৫.         ,       , 

         ,        , 

                       

         

আদবেন প্রাধির পর সরকাধর 

ধবধিধবিান সমাতাদবক 

র্থার্থ কর্তিপদক্ষ্র 

অনুদমােনক্রদম সসবা প্রোন 

ক) ধনি িাধরত ফরদম কর্তিপদক্ষ্র  

ধনকে োধিলকৃত আদবেন   

ি) ধনি িাধরত মূল্যমাদনর নন-

জুধিধশয়াল িযাদে অঙ্গীকারনামা 

ধবনামূদল্য ০৭ কার্ িধেবস জনাব সমা. শাদহনুর ধময়া 

অধতধরক্ত প্রিান তথ্য অধফসার (ি.ো.) 

সফান : ৯৫৪০০৩০ 

ফযাক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

ই-সমইল: proshahinoor@yahoo.com 

৬.                  A, B 

    C                   

              

আদবেন প্রাধির পর সরকাধর 

ধবধিধবিান সমাতাদবক 

র্থার্থ কর্তিপদক্ষ্র 

অনুদমােনক্রদম সসবা প্রোন 

ক) ধনি িাধরত ফরদম কর্তিপদক্ষ্র  

ধনকে োধিলকৃত আদবেন   

ি) ধনি িাধরত মূল্যমাদনর নন-

জুধিধশয়াল িযাদে অঙ্গীকারনামা 

ধবনামূদল্য ১০ কার্ িধেবস জনাব সমা. শাদহনুর ধময়া 

অধতধরক্ত প্রিান তথ্য অধফসার (ি.ো.) 

সফান : ৯৫৪০০৩০ 

ফযাক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

ই-সমইল: proshahinoor@yahoo.com 

৭.                   

                 

             ,     

        ও              

              

আদবেন প্রাধির পর সরকাধর 

ধবধিধবিান সমাতাদবক 

র্থার্থ কর্তিপদক্ষ্র 

অনুদমােনক্রদম সসবা প্রোন 

ক) ধনি িাধরত ফরদম কর্তিপদক্ষ্র  

ধনকে োধিলকৃত আদবেন   

ি) ধনি িাধরত মূল্যমাদনর নন-

জুধিধশয়াল িযাদে অঙ্গীকারনামা 

ধবনামূদল্য ১০ কার্ িধেবস জনাব সমা. শাদহনুর ধময়া 

অধতধরক্ত প্রিান তথ্য অধফসার (ি.ো.) 

সফান : ৯৫৪০০৩০ 

ফযাক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

ই-সমইল: proshahinoor@yahoo.com 
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 ফসবাগ্রহীতার ফনকট তথ্য অফধদিতকরর প্রতযাশা 
 

ক্রধমক প্রধতশ্রুত/কাধিত সসবা প্রাধির লদক্ষ্য করণীয় 

১.                                          ; 

২.                                          ; 

৩.                  ই        ই-  ই                                 ; 

৪.                                        ;  

৫.                                             

৬.                                

 

 তথ্য অফধদিতর ফথকক                                            

                          Grievance Redress System (GRS)-                               
  

ক্রফমক                                                                              

১.    - 

২.                              

         

                                                  

                

           

    : ৯৫৪৬০৯১ 

ই-  ই : pio@pressinform.gov.bd 

    : www.pressinform.gov.bd 

           

 .                              

                          

                 ও     :             

     

          

    : 9576618 

ই-  ই : secretary@moi.gov.bd 

    : www. moi.gov.bd 

২          

৪.                          

                     

                 

                     

     (            ) 

       (                   ) 

                ,      

www.grs.gov.bd 

৬          

 
 


