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MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi  

Z_¨ Awa`dZi 

Z_¨ gš¿Yvjq, evsjv‡`k mwPevjq, XvKv| 
 

 সফা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen`s Charter) 
 

 

  রূকল্প (Vision) 

  যকায ও জনগণেয ভণে িণেয সতুফন্ধ। 
 

  অতবরক্ষ্য (Mission) 

     কাণযয বাফমূতিি, নীতি ও উন্নয়নমূরক কাম িক্রভ গেভােণভ প্রচায কযা এফং এতক্রতিণেন কাি ি যফযা াংফাতদকণদয কাণজ ণমাতগিা প্রদান।  
 

 প্রতিশ্রুি সফামূ কাম িতদফ 

 

 নাগতযক সফা : 

ক্র. 

ন. 

সফায নাভ 

 

সফা প্রদান দ্ধতি 

 

প্রণয়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রাতিস্থান সফামূল্য এফং 

তযণাধ 

দ্ধতি 

সফা প্রদাণনয 

ভয় 

দাতয়ত্বপ্রাি কভ িকিিায নাভ, দতফ, সপান নম্বয 

ও ই-সভইর 

১. 

 

এতক্রতিণেন কাি ি প্রদান আণফদন প্রাতিয য যকাতয 

তফতধতফধান সভািাণফক 

মথামথ কর্তিণক্ষ্য 

অনুণভাদনক্রণভ সফা প্রদান 

* তনধ িাতযি পযণভ কর্তিণক্ষ্য তনকে    

    আণফদনত্র দাতির   

* িে অতধদপিণযয ওণয়ফাইে :   

www.pressinform.gov.bd   

তফনামূণল্য ৩ কাম িতদফ জনাফ সভা. জীভ উতিন 
ততনয়য উপ্রধান িে অতপায (সপ্রােকর) 

সপান : ৯৫৪৯০৯৫ 

পযাক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

ইণভইর: zashim1965@yahoo.com 
 

২. তভতিয়া ও দূিাফা কর 

যকাতয- সফযকাতয 

প্রতিষ্ঠাণনয ঠিকানা, সেতরণপান 

ও িোতদ ংফতরি তভতিয়া 

গাইি যফযা 

কর্তিণক্ষ্য অনুণভাদনক্রণভ 

ভজুদ াণণক্ষ্ 

সংশ্লিষ্ট প্রশ্লিষ্ঠান/সংস্থায চাশ্লিদাত্র 

অনুমায়ী 

তফনামূণল্য ১ কাম িতদফ জনাফ সভা. জীভ উতিন 
ততনয়য উপ্রধান িে অতপায (সপ্রােকর) 

সপান : ৯৫৪৯০৯৫ 

পযাক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

ইণভইর: zashim1965@yahoo.com 
 

৩. সপ্র তযতরজ, পণো তযতরজ কর্তিণক্ষ্য অনুণভাদনক্রণভ িে অতধদপিণযয ওণয়ফাইে :   

www.pressinform.gov.bd   

তফনামূণল্য ১ ঘণ্টা তিউটি অতপায  

ংফাদকক্ষ্ 

সপান : ৯৫১২২৪৬, ৯৫৪০০১৯, ৯৫১৪৯৮৮ 

পযাক্স : ৯৫৪০০২৬, ৯৫৪০৯৪২, ৯৫৪০৫৫৩  

mailto:faizul66@gmail.com
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৪. প্রপ্রসট্রেন্ড, শ্লিশ্লংস কর্তিণক্ষ্য অনুণভাদনক্রণভ িে অতধদপিণযয ওণয়ফাইে :   

www.pressinform.gov.bd   

তফনামূণল্য ১ তদন জনাফ মু. াইফুল্লা 

উপ্রধান িথ্য অশ্লপসায (আযএন্ডআয) 
প্রপান : ৯৫৪৯১৯০ 

পযাক্স : ৯৫৪০০২৬, ৯৫৪০৯৪২ 

ইণভইর: usaif5110@gmail.com 

৫. শ্লপচায কর্তিণক্ষ্য অনুণভাদনক্রণভ িে অতধদপিণযয ওণয়ফাইে :   

www.pressinform.gov.bd   

তফনামূণল্য ২০ কাম িতদফ খাদীজা আক্তায 

শ্লচপ শ্লপচায যাইটায 

প্রপান : ৯৫১২২৪৬  

পযাক্স : ৯৫৪০০২৬, ৯৫৪০৯৪২ 

ইণভইর: khadizapid@gmail.com 

প্রাতিষ্ঠাতনক সফা : 
 

ক্র. 

ন. 

সফায নাভ 

 

সফা প্রদান দ্ধতি 

 

প্রণয়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রাতিস্থান সফামূল্য এফং 

তযণাধ দ্ধতি 

সফা প্রদাণনয 

ভয় 

দাতয়ত্বপ্রাি কভ িকিিায নাভ, দতফ, সপান নম্বয ও 

ই-সভইর 

১ 

 

ফাতল িক, ভেণভয়াতদ ও 

ংণাতধি ফাণজে কাঠাণভা 

প্রেয়ন 

আঞ্চতরক িে অতপমূণয 

চাতদা সভািাণফক ফাতল িক, ভে 

সভয়াতদ ও ংণাতধি ফাণজে  

প্রেয়ন কণয িে ভন্ত্রোরণয় 

সপ্রযে 

অথ ি ভন্ত্রোরণযয ওণয়ফাইে : 

www.mof.gov.bd   
িে অতধদপিণযয ওণয়ফাইে : 

www.pressinform.gov.bd   

তফনামূণল্য িে ভন্ত্রোরণয়য 

তনধ িাতযি 

ভয়ীভা 

জনাফ পায়জুর ক 
ততনয়য উপ্রধান িে অতপায (প্রান) 

সপান : ৯৫৪০০৩০ 

পযাক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

ইণভইর: faizul66@gmail.com 

২. সংসদ অশ্লধট্রফনসি প্রদশ্ল 

শ্লফট্রদশ্ল শ্লবশ্লবআইশ্লগট্রেয 

অনুষ্ঠাট্রন প্রাগি দাশ্লয়ত্ব 

ারট্রনয জন্য াস সযফযাি 

 

কর্তিণক্ষ্য অনুণভাদনক্রণভ সংশ্লিষ্ট প্রশ্লিষ্ঠান/সংস্থায 

চাশ্লিদাত্র 

তফনামূণল্য ৩ কাম িতদফ জনাফ সভা. জীভ উতিন 
ততনয়য উপ্রধান িে অতপায (সপ্রােকর) 

সপান : ৯৫৪৯০৯৫ 

পযাক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

ইণভইর: zashim1965@yahoo.com 

৩. ভিাভান্য যাষ্ট্রশ্লি ও ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রীয শ্লফশ্লবন্ন অনুষ্ঠানসি 

গুরুত্বপূে ণ অনুষ্ঠাট্রনয শ্লভশ্লিয়া 

কবাট্রযট্রজ সিায়িা প্রদান 

কর্তিণক্ষ্য অনুণভাদনক্রণভ সংশ্লিষ্ট প্রশ্লিষ্ঠান/সংস্থায 

চাশ্লিদাত্র 

তফনামূণল্য ১ কাম িতদফ/ 

িাৎক্ষ্তেক 

জনাফ সভা. াণনুয তভয়া 
ততনয়য উপ্রধান িে অতপায (সপ্র) 

সপান :  ৯৫৪০১৩৮ 

পযাক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

ইণভইর: proshahinoor@yahoo.com 

৪. ংদ অতধণফন জািীয় 

ংণদয জনংণমাগ ািাণক 

ায়িা প্রদান 

কর্তিণক্ষ্য অনুণভাদনক্রণভ  সংশ্লিষ্ট প্রশ্লিষ্ঠান/সংস্থায 

চাশ্লিদাত্র অনুমায়ী 

তফনামূণল্য ৩ কাম িতদফ জনাফ সভা. াণনুয তভয়া 
ততনয়য উপ্রধান িে অতপায (সপ্র) 

সপান :  ৯৫৪০১৩৮ 

পযাক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

ইণভইর: proshahinoor@yahoo.com 

mailto:usaif5110@gmail.com
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৫. অব্যফহৃত যানফাহন অকেক া ও 

ননষ্পনি ঘ াষণা 

 

আঞ্চতরক িে অতপমূণয 

চাতদা সভািাণফক িে 

অতধদপিণযয প্রতক্রয়াকযণেয 
ভােণভ িে ভন্ত্রোরয় ের্তেৃ 

অনুক াদন সাককে      

জনপ্রান  ভন্ত্রোরণয়য ওণয়ফাইে 

www.mopa.gov.bd   

 

তফনামূণল্য ৬০ কাম িতদফ 

িে ভন্ত্রোরণয়য 

কনণিভসনন 

কতভটি কর্তিক 

অনুণভাদন 

াণণক্ষ্  

জনাফ পায়জুর ক 
ততনয়য উপ্রধান িে অতপায (প্রান) 

সপান : ৯৫৪০০৩০ 

পযাক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

ইণভইর: faizul66@gmail.com 

৬. ণদান্নতি তফতধণভািাণফক িে অতধদপিয তফনামূণল্য ৩০ কাম িতদফ জনাফ পায়জুর ক 
ততনয়য উপ্রধান িে অতপায (প্রান) 

সপান : ৯৫৪০০৩০ 

পযাক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

ইণভইর: faizul66@gmail.com 

৭. প্রতক্ষ্ে সকাণ ি ভণনানয়ন ভণনানীি কভ িকিিাণদয িাতরকা 

ও িোফরী ওণয়ফাইে, 

ইণভইর, াি িকত ও 

সেতরণপান ভাযপি জানাণনা 

য় 

১. সরাক প্রান প্রতক্ষ্ে একাণিতভয 

চাতদা ত্র 

২. জািীয় গেভােভ ইনতিটিউণেয 

চাতদা ত্র 

৩. আঞ্চতরক সরাকপ্রান প্রতক্ষ্ে 

সকণেয চাতদা ত্র 

তফনামূণল্য তযকুইতজন 

াওয়ায য 

ণি ১০ 

কাম িতদফ 

জনাফ পায়জুর ক 
ততনয়য উপ্রধান িে অতপায (প্রান) 

সপান : ৯৫৪০০৩০ 

পযাক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

ইণভইর: faizul66@gmail.com 

৮. যকাতয তফতবন্ন তফলণয় ভিাভি 

প্রদান 

ত্র/ই-সভইর ভাযপি ািায় প্রাি সচকতরি অনুমায়ী  তফনামূণল্য ১০ কাম িতদফ জনাফ পায়জুর ক 
ততনয়য উপ্রধান িে অতপায (প্রান) 

সপান : ৯৫৪০০৩০ 

পযাক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

ইণভইর: faizul66@gmail.com 

৯. অতবণমাগ প্রতিকায ব্যফস্থানা ও 

আতর সর  

অতবণমাগ ত্র/তজআযএ এয 

ওনরাইণন প্রাি অতবণমাগমূ 

তফতধণভািাণফক তনস্পতি 

িে অতধদপিণযয ওণয়ফাইে : 

www.pressinform.gov.bd   

তফনামূণল্য অতবণমাগ 

প্রতিকায-৩০ 

কাম িতদফ ও 

আীর সর-২০ 

কাম িতদফ 

জনাফ পায়জুর ক 
ততনয়য উপ্রধান িে অতপায (প্রান) 

সপান : ৯৫৪০০৩০ 

পযাক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

ইণভইর: faizul66@gmail.com 

১০. অতিে আতিয ব্রিতি জফাফ 

অতিে অতধদপিণয সপ্রযে 

তনধ িাতযি পযম্যাণে প্রণমাজয প্রভােত্র  তফনামূণল্য ১৫-২০ 

কাম িতদফ 
জনাফ পায়জুর ক 
ততনয়য উপ্রধান িে অতপায (প্রান) 

সপান : ৯৫৪০০৩০ 

পযাক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

ইণভইর: faizul66@gmail.com 
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 অবযন্তযীে প্রসফা: 
 

 

ক্র. 

নং 

সফায নাভ 

 

সফা প্রদান দ্ধতি 

 

প্রণয়াজনীয় কাগজত্র এফং 

প্রাতিস্থান 

সফামূল্য এফং 

তযণাধ দ্ধতি 

সফা প্রদাণনয 

ভয় 

দাতয়ত্বপ্রাি কভ িকিিায নাভ, দতফ, সপান 

নম্বয ও ই-সভইর 

১. 

 

তফতবন্ন প্রকায ছুটি আণফদন প্রাতিয য যকাতয 

তফতধতফধান সভািাণফক 

মথামথ কর্তিণক্ষ্য 

অনুণভাদনক্রণভ সফা প্রদান 

তনধ িাতযি পযণভ কর্তিণক্ষ্য 

তনকে দাতিরকৃি আণফদন   

তফনামূণল্য ৫ কাম িতদফ জনাফ পায়জুর ক 
ততনয়য উপ্রধান িে অতপায (প্রান) 

সপান : ৯৫৪০০৩০ 

পযাক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

ইণভইর: faizul66@gmail.com  

২. চাকুশ্লযয স্থায়ীকযে, শ্লআযএর 

ভঞ্জুশ্লয, অফসয প্রদান 

আণফদন প্রাতিয য যকাতয 

তফতধতফধান সভািাণফক 

মথামথ কর্তিণক্ষ্য 

অনুণভাদনক্রণভ সফা প্রদান 

তনধ িাতযি পযণভ কর্তিণক্ষ্য 

তনকে দাতিরকৃি আণফদন   

তফনামূণল্য ১৫ কাম িতদফ জনাফ পায়জুর ক 
ততনয়য উপ্রধান িে অতপায (প্রান) 

সপান : ৯৫৪০০৩০ 

পযাক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

ইণভইর: faizul66@gmail.com  

3. ট্রদান্নশ্লি, ফদশ্লর আণফদন প্রাতিয য যকাতয 

তফতধতফধান সভািাণফক 

মথামথ কর্তিণক্ষ্য 

অনুণভাদনক্রণভ সফা প্রদান 

কর্তিণক্ষ্য তনকে দাতিরকৃি 

আণফদন   

তফনামূণল্য ১৫ কাম িতদফ জনাফ পায়জুর ক 
ততনয়য উপ্রধান িে অতপায (প্রান) 

সপান : ৯৫৪০০৩০ 

পযাক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

ইণভইর: faizul66@gmail.com  

৪. শ্লজশ্লএপ ভঞ্জুশ্লয আণফদন প্রাতিয য যকাতয 

তফতধতফধান সভািাণফক 

মথামথ কর্তিণক্ষ্য 

অনুণভাদনক্রণভ সফা প্রদান 

তনধ িাতযি পযণভ কর্তিণক্ষ্য 

তনকে দাতিরকৃি আণফদন   

তফনামূণল্য ০৫ কাম িতদফ জনাফ পায়জুর ক 
ততনয়য উপ্রধান িে অতপায (প্রান) 

সপান : ৯৫৪০০৩০ 

পযাক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

ইণভইর: faizul66@gmail.com  

৫. গৃিশ্লনভ ণাে, প্রভযাভি, 

প্রভাটযগাশ্লি, কশ্লিউটায, 

প্রভাটয সাইট্রকর অশ্লিভ ভঞ্জুশ্লয 

প্রশ্লিয়াকযে 

আণফদন প্রাতিয য যকাতয 

তফতধতফধান সভািাণফক 

মথামথ কর্তিণক্ষ্য 

অনুণভাদনক্রণভ সফা প্রদান 

ক) তনধ িাতযি পযণভ কর্তিণক্ষ্য  

তনকে দাতিরকৃি আণফদন   

ি) তনধ িাতযি মূল্যভাণনয নন-

জুতিতয়ার িযাণে 

অঙ্গীকাযনাভা 

তফনামূণল্য ০৭ কাম িতদফ জনাফ পায়জুর ক 
ততনয়য উপ্রধান িে অতপায (প্রান) 

সপান : ৯৫৪০০৩০ 

পযাক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

ইণভইর: faizul66@gmail.com  
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৬. কভ ণচাযীট্রদয অনুকূট্রর A, B 

এফং C প্রেশ্লেয সযকাশ্লয ফাসা 

ফযাদ্দ প্রশ্লিয়াকযে 

আণফদন প্রাতিয য যকাতয 

তফতধতফধান সভািাণফক 

মথামথ কর্তিণক্ষ্য 

অনুণভাদনক্রণভ সফা প্রদান 

ক) তনধ িাতযি পযণভ কর্তিণক্ষ্য  

তনকে দাতিরকৃি আণফদন   

ি) তনধ িাতযি মূল্যভাণনয নন-

জুতিতয়ার িযাণে 

অঙ্গীকাযনাভা 

তফনামূণল্য ১০ কাম িতদফ জনাফ পায়জুর ক 
ততনয়য উপ্রধান িে অতপায (প্রান) 

সপান : ৯৫৪০০৩০ 

পযাক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

ইণভইর: faizul66@gmail.com  

৭. সযকাশ্লয কভ ণচাযীট্রদয 

প্রাশ্লধকাযভুক্ত আফাশ্লসক 

প্রটশ্লরট্রপান ভঞ্জুশ্লয, খাি 

শ্লযফিণন ও স্থানান্তয সংিান্ত 

প্রস্তাফ প্রশ্লিয়াকযে 

আণফদন প্রাতিয য যকাতয 

তফতধতফধান সভািাণফক 

মথামথ কর্তিণক্ষ্য 

অনুণভাদনক্রণভ সফা প্রদান 

ক) তনধ িাতযি পযণভ কর্তিণক্ষ্য  

তনকে দাতিরকৃি আণফদন   

ি) তনধ িাতযি মূল্যভাণনয নন-

জুতিতয়ার িযাণে 

অঙ্গীকাযনাভা 

তফনামূণল্য ১০ কাম িতদফ জনাফ পায়জুর ক 
ততনয়য উপ্রধান িে অতপায (প্রান) 

সপান : ৯৫৪০০৩০ 

পযাক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

ইণভইর: faizul66@gmail.com  

 
 ঘসফাগ্রহীতার ননেট তথ্য অনধদপতকরর প্রতযাশা 

 

ক্রতভক প্রতিশ্রুি/কাতিি সফা প্রাতিয রণক্ষ্য কযেীয় 

১. ক্রুটিমুক্ত ও স্বয়ংম্পূর্ ণ আবফদন তথ্য অধধদপতবয জভা প্রদান; 

২. মথামথ প্রধিয়ায় প্রবয়াজনীয় চাজণ/ধপ ধযবাধ কযা; 

৩. প্রবমাজয ক্ষেবে ক্ষভাফাইর ক্ষভবজ/ই-ক্ষভইর ঠিকানায় ক্ষপ্রধযত ধনবদ ণনা অনুযর্ কযা; 

৪. াোবতয জন্য ধার্য্ণ তাধযখ ও ভবয় উধিত থাকা;  

৫. ক্ষফা গ্রবর্য জন্য অনাফশ্যক ক্ষপান/তদধফয না কযা; এফং 

৬. প্রবয়াজনভত অন্যান্য তথ্যাধদ প্রদান কযা।  
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 তথ্য অনধদপতর ঘথকে কাধিত ক্ষফা না ক্ষবর ফা ক্ষফাপ্রাধিবত অন্তুষ্ট বর  

 ক্ষফাগ্রীতা ধনবনাধিধখতবাবফ ধজআযএ-এয আওতায় দবে গ্রর্ কযবত াযবফন 

 

ক্রন ে কখন ক্ষমাগাবমাগ কযবফন কায বে ক্ষমাগাবমাগ কযবফন ক্ষমাগাবমাবগয ঠিকানা ধনষ্পধিয ভয়ীভা 

১.    - 

২. দাধয়ত্বপ্রাি কভ ণকতণা ভাধান ধদবত 

ব্যথ ণ বর  

অধববমাগ ধনষ্পধি কভ ণকতণা 

(অধনক) 

নাভ ও দধফ: ক্ষভা. জাধকয ক্ষাবন 

প্রধান তথ্য অধপায (অনতনরক্ত দানিত্ব)  

তথ্য অধধদপতয 

ক্ষপান: ৯৫৪৬০৯১ 

ই-ক্ষভইর: pio@pressinform.gov.bd 

ওবয়ফ: www.pressinform.gov.bd 

৩০ কভ ণধদফ 

৩. অধববমাগ ধনষ্পধি কভ ণকতণা ধনধদ ণষ্ট 

ভবয় ভাধান ধদবত ব্যথ ণ বর  

আধর কভ ণকতণা নাভ ও দধফ: আফদুর ভাবরক 

ধচফ 

তথ্য ভন্ত্রর্ারয় 

ক্ষপান: 9576618 

ই-ক্ষভইর: secretary@moi.gov.bd 

ওবয়ফ: www. moi.gov.bd 

২০ কভ ণধদফ 

৪. আধর কভ ণকতণা ধনধদ ণষ্ট ভবয় 

ভাধান ধদবত ব্যথ ণ বর  

ভধন্ত্রধযলদ ধফবাবগয 

অধববমাগ ব্যফিানা ক্ষর  

ভধন্ত্রধযলদ ধফবাগ ৬০ কভ ণধদফ 

 

http://www.pressinform.gov.bd/

