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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 ভাতভতিয়ায ভােণভ প্রচায কযা এফং অযাতক্রতিণেন কাি ি যফযা াংফাতদকণদয কাণজ ণমাতগিা প্রদান।  
 

 প্রতিশ্রুি সফামূ কাম িতদফ 

 

 নাগতযক সফা : 

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 

 

অযাতক্রতিণেন কাি ি প্রদান আণফদন প্রাতিয য যকাতয 

তফতধতফধান সভািাণফক 

মথামথ কর্তিণক্ষ্য 

অনুণভাদনক্রণভ সফা প্রদান 

তনধ িাতযি পযণভ কর্তিণক্ষ্য তনকে 

দাতিরকৃি আণফদন  

www.pressinform.portal.

gov.bd  িে অতধদপিণযয 

ওণয়ফ সাে িার 

তফনামূণল্য ৩ কাম িতদফ জনাফ পায়জুর ক 

ততনয়য উপ্রধান িে অতপায 

সপান : ৯৫৪৯০৯৫ 

পযাক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

ইণভইর: faizul66@gmail.com 
 

২ সংসদ অধিবেলনসহ দদধল 

ধেবদধল ধিধিআইধিগবের 

অনুষ্ঠাবন দিলাগত দাধিত্ব 

িাবনর জন্য িাস সরেরাহ 

 

কর্তিণক্ষ্য অনুণভাদন ক্রণভ সংধিষ্ট প্রধতষ্ঠান/সংস্থার 

চাধহদািত্র 

তফনামূণল্য ৩ কাম িতদফ জনাফ পায়জুর ক 

ততনয়য উপ্রধান িে অতপায 

সপান : ৯৫৪৯০৯৫ 

পযাক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

ইণভইর: aizul66@gmail.com 

৩ মহামান্য রাষ্ট্রিধত ও মাননীি 

প্রিানমন্ত্রীর ধেধিন্ন অনুষ্ঠানসহ 

গুরুত্বপূে ণ অনুষ্ঠাবনর কিাবরবজ 

সহািতা প্রদান 

কর্তিণক্ষ্য অনুণভাদন ক্রণভ সংধিষ্ট প্রধতষ্ঠান/সংস্থার 

চাধহদািত্র 

তফনামূণল্য ১ কাম িতদফ/ 

িাৎক্ষ্তেক 

জনাফ মু. াইফুল্লা 
ততনয়য উপ্রধান িে অতপায (সপ্র) 

সপান :  ৯৫৪০১৩৮ 

পযাক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

ইণভইর: usaif5110@gmail.com 

mailto:faizul66@gmail.com
mailto:usaif5110@gmail.com
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৪ ংদ অতধণফন জািীয় 

ংণদয জনংণমাগ ািাণক 

ায়িা প্রদান 

কর্তিণক্ষ্য অনুণভাদন ক্রণভ  সংধিষ্ট প্রধতষ্ঠান/সংস্থার 

চাধহদািত্র অনুযািী 

তফনামূণল্য ৩ কাম িতদফ জনাফ পায়জুর ক 

ততনয়য উপ্রধান িে অতপায 

সপান : ৯৫৪৯০৯৫ 

পযাক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

ইণভইর: faizul66@gmail.com 

 

৫ তভতিয়া ও দূিাফা কর 

যকাতয- সফযকাতয 

প্রতিষ্ঠাণনয ঠিকানা, সেতরণপান 

ও িোতদ ংফতরি তভতিয়া 

গাইি যফযা 

কর্তিণক্ষ্য অনুণভাদন ক্রণভ 

ভজুদ াণণক্ষ্ 

সংধিষ্ট প্রধতষ্ঠান/সংস্থার 

চাধহদািত্র অনুযািী 

তফনামূণল্য ১ কাম িতদফ জনাফ পায়জুর ক 

ততনয়য উপ্রধান িে অতপায 

সপান : ৯৫৪৯০৯৫ 

পযাক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

ই-সভইর: faizul66@gmail.com 

 

৬ সপ্র তযতরজ, পণো তযতরজ কর্তিণক্ষ্য অনুণভাদন ক্রণভ www.pressinform.portal.

gov.bd  িে অতধদপিণযয 

ওণয়ফ সাে িার 

তফনামূণল্য ১ ঘণ্টা তিউটি অতপায  

ংফাদকক্ষ্ 

সপান : ৯৫১২২৪৬, ৯৫৪০০১৯, 

৯৫১৪৯৮৮ 

পযাক্স : ৯৫৪০০২৬, ৯৫৪০৯৪২, 

৯৫৪০৫৫৩ 

 

৭ দপ্রসবেন্ড, ধিধিংস কর্তিণক্ষ্য অনুণভাদন ক্রণভ www.pressinform.portal.

gov.bd  িে অতধদপিণযয 

ওণয়ফ সাে িার 

তফনামূণল্য ১ তদন দমা. ধমজানুর রহমান  

উিপ্রিান তথ্য অধিসার (আরএন্ডআর) 

দিান : ৯৫৪৯১৯০ 

দমাোই : ০১৫৫২৩১৭৪৯৪ 

িযাক্স : ৯৫৪০০২৬, ৯৫৪০৯৪২ 

 

৮ ধিচার কর্তিণক্ষ্য অনুণভাদন ক্রণভ www.pressinform.portal.

gov.bd  িে অতধদপিণযয 

ওণয়ফ সাে িার 

তফনামূণল্য ২০ কাম িতদফ খাদীজা আক্তার 

ধচি ধিচার রাইটার 

দিান : ৯৫১২২৪৬  

দমাোই : ০১৯১১৫৩৫৬৭৩ 

িযাক্স : ৯৫৪০০২৬, ৯৫৪০৯৪২ 
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 প্রাতিষ্ঠাতনক সফা : 
 

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 

 

ফাতল িক, ভেণভয়াদী ও 

ংণাতধি ফাণজে কাঠাণভা 

প্রেয়ন 

আঞ্চতরক িে অতপমূণয 

চাতদা সভািাণফক ফাতল িক, ভে 

সভয়াদী ও ংণাতধি ফাণজে  

প্রেয়ন কণয িে ভন্ত্রোরণয় 

সপ্রযে 

অথ ি ভন্ত্রোরয় ও িে অতধদপিণযয 

ওণয়ফ াইে 

তফনামূণল্য িে ভন্ত্রোরণয়য 

তনধ িাতযি 

ভয়ীভা 

জনাফ  সভা. তনজামূর কফীয 

ততনয়য উপ্রধান িে অতপায (প্রান) 

সপান :  ৯৫৪৯০৯৫   

পযাক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

ইণভইর: 

sdpioadmin@pressinform.gov.bd, 

kabirmdnizamul@yahoo.com 
 

২ অব্যফহৃত যানফাহন অকেক া ও 

ননষ্পনি ঘ াষণা 

 

আঞ্চতরক িে অতপমূণয 

চাতদা সভািাণফক িে 

অতধদপিণযয প্রতক্রয়াকযণনয 

ভােণভ িে ভন্ত্রোরয় ের্তেৃ 

অনুক াদন সাককে      

জনপ্রান  ভন্ত্রোরণয়য ওণয়ফ াইে 

 

তফনামূণল্য ৬০ কাম িতদফ 

িে ভন্ত্রোরণয়য 

কনণিভ কতভটি 

কর্তিক অনুণভাদন 

াণণক্ষ্  

জনাফ  সভা. তনজামূর কফীয 

ততনয়য উপ্রধান িে অতপায (প্রান) 

সপান :  ৯৫৪৯০৯৫   

পযাক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

ইণভইর: 

sdpioadmin@pressinform.gov.bd, 

kabirmdnizamul@yahoo.com 
 

৩ ণদান্নতি তফতধ সভািাণফক িে অতধদপিয তফনামূণল্য ৩০ কাম িতদফ জনাফ  সভা. তনজামূর কফীয 

ততনয়য উপ্রধান িে অতপায (প্রান) 

সপান :  ৯৫৪৯০৯৫   

পযাক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

ইণভইর: 

sdpioadmin@pressinform.gov.bd, 

kabirmdnizamul@yahoo.com 
 

৪ 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 সরাক প্রান প্রতক্ষ্ে 

একাণিতভয চাতদা ত্র 

তফনামূণল্য তযকুইতজন 

াওয়ায য 

ণি ১০ 

কাম িতদফ 

জনাফ  সভা. তনজামূর কফীয 

ততনয়য উপ্রধান িে অতপায (প্রান) 

সপান :  ৯৫৪৯০৯৫   

পযাক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

ইণভইর: 

sdpioadmin@pressinform.gov.bd, 

kabirmdnizamul@yahoo.com 

 
 

mailto:kabirmdnizamul@yahoo.com
mailto:kabirmdnizamul@yahoo.com
mailto:kabirmdnizamul@yahoo.com
mailto:kabirmdnizamul@yahoo.com
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৫ যকাতয তফতবন্ন তফলণয় ভিাভি 

প্রদান 

ত্র/ই-সভইর ভাযপি ািায় প্রাি সচকতরস্ট অনুমায়ী  তফনামূণল্য ১০ কাম িতদফ জনাফ  সভা. তনজামূর কফীয 

ততনয়য উপ্রধান িে অতপায (প্রান) 

সপান :  ৯৫৪৯০৯৫   

পযাক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

ইণভইর: 

sdpioadmin@pressinform.gov.bd, 

kabirmdnizamul@yahoo.com 
 

৬ অতবণমাগ প্রতিকায ব্যফস্থানা ও 

আীর সর  

অতবণমাগ ত্র/তজআযএ এয 

ওয়ান রাইণন প্রাি 

অতবণমাগমূ তফতধণভািাণফক 

তনস্পতি 

িে অতধদপিণযয ওণয়ফ াইি তফনামূণল্য অতবণমাগ 

প্রতিকায-৩০ 

কাম িতদফ ও 

আীর সর-২০ 

কাম িতদফ 

জনাফ  সভা. তনজামূর কফীয 

ততনয়য উপ্রধান িে অতপায (প্রান) 

সপান :  ৯৫৪৯০৯৫   

পযাক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

ইণভইর: 

sdpioadmin@pressinform.gov.bd, 

kabirmdnizamul@yahoo.com 
 

৭ অতিে আতিয ব্রিতি জফাফ 

অতিে অতধদপিণয সপ্রযে 

তনধ িাতযি পযম্যাণে প্রণমাজয প্রভান ত্র  তফনামূণল্য ১৫-২০ 

কাম িতদফ 

জনাফ  সভা. তনজামূর কফীয 

ততনয়য উপ্রধান িে অতপায (প্রান) 

সপান :  ৯৫৪৯০৯৫   

পযাক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

ইণভইর: 

sdpioadmin@pressinform.gov.bd, 

kabirmdnizamul@yahoo.com 

 

 অিযন্তরীে দসো: 
 

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  সভা. তনজামূর কফীয 

ততনয়য উপ্রধান িে অতপায 

(প্রান) 

সপান :  ৯৫৪৯০৯৫   

পযাক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

ইণভইর: 

sdpioadmin@pressinform.gov.bd, 

kabirmdnizamul@yahoo.com 
 

mailto:kabirmdnizamul@yahoo.com
mailto:kabirmdnizamul@yahoo.com
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২ চাকধরর স্থািীকরে, ধিআরএ 

মঞ্জুধর, অেসর প্রদান 

আণফদন প্রাতিয য যকাতয 

তফতধতফধান সভািাণফক 

মথামথ কর্তিণক্ষ্য 

অনুণভাদনক্রণভ সফা প্রদান 

তনধ িাতযি পযণভ কর্তিণক্ষ্য 

তনকে দাতিরকৃি আণফদন   

তফনামূণল্য ১৫ কাম িতদফ জনাফ  সভা. তনজামূর কফীয 

ততনয়য উপ্রধান িে অতপায 

(প্রান) 

সপান :  ৯৫৪৯০৯৫   

পযাক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

ইণভইর: 

sdpioadmin@pressinform.gov.bd, 

kabirmdnizamul@yahoo.com 
 

3 িবদান্নধত, েদধ আণফদন প্রাতিয য যকাতয 

তফতধতফধান সভািাণফক 

মথামথ কর্তিণক্ষ্য 

অনুণভাদনক্রণভ সফা প্রদান 

কর্তিণক্ষ্য তনকে দাতিরকৃি 

আণফদন   

তফনামূণল্য ১৫ কাম িতদফ জনাফ  সভা. তনজামূর কফীয 

ততনয়য উপ্রধান িে অতপায 

(প্রান) 

সপান :  ৯৫৪৯০৯৫  পযাক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

ইণভইর: 

sdpioadmin@pressinform.gov.bd, 

kabirmdnizamul@yahoo.com 
 

৪ ধজধিএি মঞ্জুধর আণফদন প্রাতিয য যকাতয 

তফতধতফধান সভািাণফক 

মথামথ কর্তিণক্ষ্য 

অনুণভাদনক্রণভ সফা প্রদান 

তনধ িাতযি পযণভ কর্তিণক্ষ্য 

তনকে দাতিরকৃি আণফদন   

তফনামূণল্য ০৫ কাম িতদফ জনাফ  সভা. তনজামূর কফীয 

ততনয়য উপ্রধান িে অতপায 

(প্রান) 

সপান :  ৯৫৪৯০৯৫  পযাক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

ইণভইর: 

sdpioadmin@pressinform.gov.bd, 

kabirmdnizamul@yahoo.com 

 
৫ গৃহধনম ণাে, দমরামত, 

দমাটরগাধি, কধিউটার, 

দমাটর সাইবক অধিম মঞ্জুধর 

প্রধিিাকরে 

আণফদন প্রাতিয য যকাতয 

তফতধতফধান সভািাণফক 

মথামথ কর্তিণক্ষ্য 

অনুণভাদনক্রণভ সফা প্রদান 

ক) তনধ িাতযি পযণভ কর্তিণক্ষ্য  

তনকে দাতিরকৃি আণফদন   

ি) তনধ িাতযি মূল্যভাণনয নন-

জুতিতয়ার স্টযাণে 

অঙ্গীকাযনাভা 

তফনামূণল্য ০৭ কাম িতদফ জনাফ  সভা. তনজামূর কফীয 

ততনয়য উপ্রধান িে অতপায 

(প্রান) 

সপান :  ৯৫৪৯০৯৫   

পযাক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

ইণভইর: 

sdpioadmin@pressinform.gov.bd, 

kabirmdnizamul@yahoo.com 
 

 

 

mailto:kabirmdnizamul@yahoo.com
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৬ কম ণচারীবদর অনুকূব A, B 

এেং C দেধের সরকাধর োসা 

েরাদ্দ প্রধিিাকরে 

আণফদন প্রাতিয য যকাতয 

তফতধতফধান সভািাণফক 

মথামথ কর্তিণক্ষ্য 

অনুণভাদনক্রণভ সফা প্রদান 

ক) তনধ িাতযি পযণভ কর্তিণক্ষ্য  

তনকে দাতিরকৃি আণফদন   

ি) তনধ িাতযি মূল্যভাণনয নন-

জুতিতয়ার স্টযাণে 

অঙ্গীকাযনাভা 

তফনামূণল্য ১০ কাম িতদফ জনাফ  সভা. তনজামূর কফীয 

ততনয়য উপ্রধান িে অতপায 

(প্রান) 

সপান :  ৯৫৪৯০৯৫   

পযাক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

ইণভইর: 

sdpioadmin@pressinform.gov.bd, 

kabirmdnizamul@yahoo.com 
 

৭ সরকাধর কম ণচারীবদর 

প্রাধিকারভুক্ত আোধসক 

দটধবিান মঞ্জুধর, খাত 

িধরেতণন ও স্থানান্তর সংিান্ত 

প্রস্তাে প্রধিিাকরে 

আণফদন প্রাতিয য যকাতয 

তফতধতফধান সভািাণফক 

মথামথ কর্তিণক্ষ্য 

অনুণভাদনক্রণভ সফা প্রদান 

ক) তনধ িাতযি পযণভ কর্তিণক্ষ্য  

তনকে দাতিরকৃি আণফদন   

ি) তনধ িাতযি মূল্যভাণনয নন-

জুতিতয়ার স্টযাণে 

অঙ্গীকাযনাভা 

তফনামূণল্য ১০ কাম িতদফ জনাফ  সভা. তনজামূর কফীয 

ততনয়য উপ্রধান িে অতপায 

(প্রান) 

সপান :  ৯৫৪৯০৯৫   

পযাক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

ইণভইর: 

sdpioadmin@pressinform.gov.bd, 

kabirmdnizamul@yahoo.com 
 

 

 ঘসফা গ্রনহতার 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 ক্ষফা প্রাধিবত অন্তুষ্ট বর  

 ক্ষফা গ্রধতা ধনবে উধিধখতবাবফ ধজআযএ-এয আওতায় দবে গ্রর্ কযবত াযবফন 

 

ক্রন ে কখন ক্ষমাগাবমাগ 

কযবফন 

কায বে ক্ষমাগাবমাগ 

কযবফন 

ক্ষমাগাবমাবগয ঠিকানা ধনষ্পধিয ভয়ীভা 

১. তথ্য প্রবয়াজবন ক্ষপাকার বয়ন্ট কভ ণকতণা  নাভ ও দধফ: G Gg Bg`v`yj Bmjvg 

wmwbqi Z_¨ Awdmvi (ms¯’vcb-iæ. `v.) 

তথ্য অধধদপতয 

ক্ষপান:  9545636 

ই-ক্ষভইর:sioestd@pressinform.gov.bd 

ওবয়ফ: www.pressinform.gov.bd 

 

- 

২. দাধয়ত্বপ্রাি কভ ণকতণা 

ভাধান ধদবত ব্যথ ণ 

বর  

অধববমাগ ধনষ্পধি 

কভ ণকতণা (অধনক) 

নাভ ও দধফ: কাভরুন নাায 

প্রধান তথ্য অধপায 

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

