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সফা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen`s Charter)



১. ভবন ও ভভন :
 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।

২.প্রতিশ্রুি সফামূ:
২.১) নাগতযক সফা :
ক্র.
ন.
১.

২.

সফায নাভ
এতক্রতিণেন কাি ি প্রদান

সফা প্রদান দ্ধতি

প্রণয়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রাতিস্থান

আণফদন প্রাতিয য যকাতয
তফতধতফধান সভািাণফক
মথামথ কর্তি ণক্ষ্য
অনুণভাদনক্রণভ সফা প্রদান
কর্তি ণক্ষ্য অনুণভাদনক্রণভ
ভজুদ াণণক্ষ্

* তনধ িাতযি পযণভ কর্তি ণক্ষ্য তনকে
আণফদনত্র দাতির
* িে অতধদপিণযয ওণয়ফাইে :
www.pressinform.gov.bd
সংভিষ্ট প্রভিষ্ঠান/সংস্থায চাভহদাত্র
অনুমায়ী

৩.

তভতিয়া ও দূিাফা কর
যকাতয- সফযকাতয
প্রতিষ্ঠাণনয ঠিকানা, সেতরণপান
ও িোতদ ংফতরি তভতিয়া
গাইি যফযা
সপ্র তযতরজ, পণো তযতরজ

৪.

প্রপ্রসবেন্ড, ভিভংস

কর্তি ণক্ষ্য অনুণভাদনক্রণভ

৫.

ভপচায

কর্তি ণক্ষ্য অনুণভাদনক্রণভ

সফামূল্য এফং
তযণাধ দ্ধতি
তফনামূণল্য

তফনামূণল্য

সফা প্রদাণনয
ভয়
৩ কাম িতদফ

মূল্যায়ন

১ কাম িতদফ
মথামথবাবফ ম্পন্ন হবয়বে

কর্তি ণক্ষ্য অনুণভাদনক্রণভ

িে অতধদপিণযয ওণয়ফাইে :
www.pressinform.gov.bd
িে অতধদপিণযয ওণয়ফাইে :
www.pressinform.gov.bd
িে অতধদপিণযয ওণয়ফাইে :
www.pressinform.gov.bd
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তফনামূণল্য

১ ঘণ্টা

তফনামূণল্য

১ কাম িতদফ

তফনামূণল্য

২০ কাম িতদফ

২.২) প্রাতিষ্ঠাতনক সফা :
ক্র.
ন.
১

সফায নাভ
উণমাজন ও পুন:উণমাজন
ফযাদ্ধ

সফা প্রদান দ্ধতি
আঞ্চতরক িে অতপমূণয
প্রস্তাফ প্রাতিয য িে
ভন্ত্রোরণয়য অনুণভাদনক্রণভ
যকাতয আণদ জাতয

প্রণয়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রাতিস্থান
অথ ি ভন্ত্রোরণযয ওণয়ফাইে :
www.mof.gov.bd
িে অতধদপিণযয ওণয়ফাইে :

www.pressinform.gov.bd
সংভিষ্ট প্রভিষ্ঠান/সংস্থায
চাভহদাত্র

সফামূল্য এফং
তযণাধ দ্ধতি
তফনামূণল্য

সফা প্রদাণনয
ভয়
১৫ কাম িতদফ

তফনামূণল্য

৩ কাম িতদফ

১ কাম িতদফ/
িাৎক্ষ্তেক

২.

সংসদ অভধবফনসহ প্রদভ কর্তি ণক্ষ্য অনুণভাদনক্রণভ
ভফবদভ
ভবভবআইভগবেয
অনুষ্ঠাবন প্রাগি দাভয়ত্ব
ারবনয জন্য াস সযফযাহ

৩.

ভহাভান্য যাষ্ট্রভি ও ভাননীয় কর্তি ণক্ষ্য অনুণভাদনক্রণভ
প্রধানভন্ত্রীয ভফভবন্ন অনুষ্ঠানসহ
গুরুত্বপূে ণ অনুষ্ঠাবনয ভভভিয়া
কবাবযবজ সহায়িা প্রদান
ংদ অতধণফন জািীয়
কর্তি ণক্ষ্য অনুণভাদনক্রণভ
ংণদয জনংণমাগ ািাণক
ায়িা প্রদান

সংভিষ্ট প্রভিষ্ঠান/সংস্থায
চাভহদাত্র

তফনামূণল্য

সংভিষ্ট প্রভিষ্ঠান/সংস্থায
চাভহদাত্র অনুমায়ী

তফনামূণল্য

অব্যফহৃত যানফান অকেক া ও
ননষ্পনি ঘ াণা

আঞ্চতরক িে অতপমূণয
চাতদা সভািাণফক িে
অতধদপিণযয প্রতক্রয়াকযণেয
ভােণভ িে ভন্ত্রোরয় ের্তৃে
অনুক াদন াককে

জনপ্রান ভন্ত্রোরণয়য ওণয়ফাইে

তফনামূণল্য

যকাতয তফতবন্ন তফলণয় ভিাভি
প্রদান
অতবণমাগ প্রতিকায ব্যফস্থানা ও
আতর সর

ত্র/ই-সভইর ভাযপি

ািায় প্রাি সচকতরস্ট অনুমায়ী

তফনামূণল্য

অতবণমাগ ত্র/তজআযএ এয
অনরাইণন প্রাি অতবণমাগমূ
তফতধণভািাণফক তনস্পতি

িে অতধদপিণযয ওণয়ফাইে :

তফনামূণল্য

অতিে আতিয ব্রিীি জফাফ
অতিে অতধদপিণয সপ্রযে

তনধ িাতযি পযম্যাণে

প্রণমাজয প্রভােত্র

৪.
৫.

৬.
৭.

৮.

৩ কাম িতদফ
মথামথবাবফ ম্পন্ন হবয়বে

www.mopa.gov.bd

www.pressinform.gov.bd

তফনামূণল্য
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মূল্যায়ন

৬০ কাম িতদফ
িে ভন্ত্রোরণয়য
কনণিভসনন
কতভটি কর্তিক
অনুণভাদন
াণণক্ষ্
১০ কাম িতদফ
অতবণমাগ
প্রতিকায-৩০
কাম িতদফ ও
আীর সর-২০
কাম িতদফ
১৫-২০
কাম িতদফ

২.৩) অবযন্তযীে প্রসফা:
ক্র.
নং
১.

ননতভতিক ছুটি

২.

অভজণি ছুটি

৩.

শ্রোনি নফয়নোদন ছুটি

৪.

সফায নাভ

ফন:ফোাংরোয়দ ছুটি

সফা প্রদান দ্ধতি
আণফদন প্রাতিয য যকাতয
তফতধতফধান সভািাণফক
মথামথ কর্তি ণক্ষ্য
অনুণভাদনক্রণভ ছুটি প্রদান
আণফদন প্রাতিয য যকাতয
তফতধতফধান সভািাণফক
মথামথ কর্তি ণক্ষ্য
অনুণভাদনক্রণভ ছুটি প্রদান

আণফদন প্রাতিয য যকাতয
তফতধতফধান সভািাণফক
মথামথ কর্তি ণক্ষ্য
অনুণভাদনক্রণভ ছুটি প্রদান

আণফদন প্রাতিয য যকাতয
তফতধতফধান সভািাণফক
মথামথ কর্তি ণক্ষ্য
অনুণভাদনক্রণভ ছুটি প্রদান

প্রণয়াজনীয় কাগজত্র এফং
প্রাতিস্থান
প্রয়য়োজনীয় কোগজত্র:
ননধ ধোনযত পযয়ভ আয়ফদন
প্রোনি স্থোন : প্রোন োখো, তথ্য
অনধদপতয,
প্রয়য়োজনীয় কোগজত্র:
(১) োদো কোগয়জ আয়ফদনত্র;
(২) ননধ ধোনযত পযয়ভ (ফোাংরোয়দ পযভ
নম্বয-২৩৯৫) প্রধোন নোফযক্ষণ
কভধকতধো কর্তধক প্রদত্ত ছুটি প্রোপ্যতোয
প্রনতয়ফদন (গগয়জয়েড কভধকতধোয়দয
গক্ষয়ত্র); এফাং
(৩) প্রোন োখো, তথ্য অনধদপতয,
কর্তধক প্রদত্ত ছুটি প্রোপ্যতোয প্রতযয়নত্র
(নন গগয়জয়েড কভধচোযীয়দয গক্ষয়ত্র)
প্রয়য়োজনীয় কোগজত্র:
(১) োদো কোগয়জ আয়ফদনত্র;
(২) ননধ ধোনযত পযয়ভ (ফোাংরোয়দ পযভ
নম্বয-২৩৯৫) প্রধোন নোফযক্ষণ
কভধকতধো কর্তধক প্রদত্ত ছুটি প্রোপ্যতোয
প্রনতয়ফদন (গগয়জয়েড কভধকতধোয়দয
গক্ষয়ত্র); এফাং
(৩) প্রোন োখো, তথ্য অনধদপতয,
কর্তধক প্রদত্ত ছুটি প্রোপ্যতোয প্রতযয়নত্র
(নন গগয়জয়েড কভধচোযীয়দয গক্ষয়ত্র)
প্রয়য়োজনীয় কোগজত্র:
(১) োদো কোগয়জ আয়ফদনত্র;
(২) ননধ ধোনযত পযয়ভ (ফোাংরোয়দ পযভ
নম্বয-২৩৯৫) প্রধোন নোফযক্ষণ
কভধকতধো কর্তধক প্রদত্ত ছুটি প্রোপ্যতোয
প্রনতয়ফদন (গগয়জয়েড কভধকতধোগদয
গক্ষয়ত্র); এফাং
(৩) প্রোন োখো, তথ্য অনধদপতয,
কর্তধক প্রদত্ত ছুটি প্রোপ্যতোয প্রতযয়নত্র
(নন গগয়জয়েড কভধচোযীয়দয গক্ষয়ত্র)
3

সফামূল্য এফং
তযণাধ দ্ধতি
তফনামূণল্য

সফা প্রদাণনয
ভয়
১ কাম িতদফ

তফনামূণল্য

৫ কাম িতদফ

তফনামূণল্য

৫ কাম িতদফ

মূল্যায়ন

মথামথবাবফ ম্পন্ন হবয়বে

তফনামূণল্য

১০ কাম িতদফ

৫.

ভোর্তত্বকোরীন ছুটি

৬.

চাকুভযয স্থায়ীকযে, ভআযএর আণফদন প্রাতিয য যকাতয
ভঞ্জুভয, অফসয প্রদান
তফতধতফধান সভািাণফক
মথামথ কর্তি ণক্ষ্য
অনুণভাদনক্রণভ সফা প্রদান
ভজভএপ ভঞ্জুভয
আণফদন প্রাতিয য যকাতয
তফতধতফধান সভািাণফক
মথামথ কর্তি ণক্ষ্য
অনুণভাদনক্রণভ সফা প্রদান
গৃহভনভণাে, প্রভযাভি,
আণফদন প্রাতিয য যকাতয
প্রভাটযগাভি, কভিউটায,
তফতধতফধান সভািাণফক
প্রভাটয সাইবকর অভিভ ভঞ্জুভয মথামথ কর্তি ণক্ষ্য
প্রভিয়াকযে
অনুণভাদনক্রণভ সফা প্রদান

৭.

৮.

৯.

১০.

আণফদন প্রাতিয য যকাতয
তফতধতফধান সভািাণফক
মথামথ কর্তি ণক্ষ্য
অনুণভাদনক্রণভ ছুটি প্রদান

প্রয়য়োজনীয় কোগজত্র:
(১) োদো কোগয়জ আয়ফদনত্র;
(২) ননধ ধোনযত পযয়ভ (ফোাংরোয়দ পযভ
নম্বয-২৩৯৫) প্রধোন নোফযক্ষণ
কভধকতধো কর্তধক প্রদত্ত ছুটি প্রোপ্যতোয
প্রনতয়ফদন (গগয়জয়েড কভধকতধোয়দয
গক্ষয়ত্র); এফাং
(৩) প্রোন োখো, তথ্য অনধদপতয,
কর্তধক প্রদত্ত ছুটি প্রোপ্যতোয
প্রতযয়নত্র (নন গগয়জয়েড কভধচোযীয়দয
গক্ষয়ত্র)

তফনামূণল্য

৫ কাম িতদফ

তনধ িাতযি পযণভ কর্তি ণক্ষ্য
তনকে দাতিরকৃি আণফদন

তফনামূণল্য

১৫ কাম িতদফ

তনধ িাতযি পযণভ কর্তি ণক্ষ্য
তনকে দাতিরকৃি আণফদন

তফনামূণল্য

০৫ কাম িতদফ
মথামথবাবফ ম্পন্ন হবয়বে

ক) তনধ িাতযি পযণভ কর্তি ণক্ষ্য
তনকে দাতিরকৃি আণফদন
ি) তনধ িাতযি মূল্যভাণনয ননজুতিতয়ার স্টযাণম্প
অঙ্গীকাযনাভা
কভণচাযীবদয অনুকূবর A, B আণফদন প্রাতিয য যকাতয ক) তনধ িাতযি পযণভ কর্তি ণক্ষ্য
এফং C প্রেভেয সযকাভয ফাসা তফতধতফধান সভািাণফক
তনকে দাতিরকৃি আণফদন
ফযাদ্দ প্রভিয়াকযে
মথামথ কর্তি ণক্ষ্য
ি) তনধ িাতযি মূল্যভাণনয ননঅনুণভাদনক্রণভ সফা প্রদান জুতিতয়ার স্টযাণম্প
অঙ্গীকাযনাভা
সযকাভয
কভণচাযীবদয আণফদন প্রাতিয য যকাতয ক) তনধ িাতযি পযণভ কর্তি ণক্ষ্য
প্রাভধকাযভুক্ত
আফাভসক তফতধতফধান সভািাণফক
তনকে দাতিরকৃি আণফদন
প্রটভরবপান
ভঞ্জুভয,
খাি মথামথ কর্তি ণক্ষ্য
ি) তনধ িাতযি মূল্যভাণনয ননভযফিণন ও স্থানান্তয সংিান্ত অনুণভাদনক্রণভ সফা প্রদান জুতিতয়ার স্টযাণম্প
প্রস্তাফ প্রভিয়াকযে
অঙ্গীকাযনাভা
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তফনামূণল্য

০৭ কাম িতদফ

তফনামূণল্য

১০ কাম িতদফ

তফনামূণল্য

১০ কাম িতদফ

৩. আওতাধীন দপ্তর/ংস্থা/অন্যান্য প্রনতষ্ঠানমূকর নটিক ন চার্ ৃার নঙ্ক আোকর যুক্ত েরকত কফ। (প্রকযা য নয়)
৪. ঘফাগ্রীতার ননের্ তথ্য অনধদপতকরর প্রতযালা
ক্রতভক
১.

প্রতিশ্রুি/কাতিি সফা প্রাতিয রণক্ষ্য কযেীয়
ক্রুটিমুক্ত ও স্বয়াংম্পূণ ধ আয়ফদন তথ্য অনধদপতয়য জভো প্রদোন;

২.

প্রয়মোজয গক্ষয়ত্র গভোফোইর গভয়জ/ই-গভইর ঠিকোনোয় গপ্রনযত ননয়দ ধনো অনুযণ কযো;

৩.

োক্ষোয়তয জন্য ধোম ধ তোনযখ ও ভয়য় উনস্থত থোকো;

৪.

গফো গ্রয়ণয জন্য অনোফশ্যক গপোন/তদনফয নো কযো; এফাং

৫.

প্রয়য়োজনভত অন্যোন্য তথ্যোনদ প্রদোন কযো।

৫. তথ্য অনধদপতর ঘথকে কোনিত গফো নো গয়র ফো গফোপ্রোনিয়ত অন্তুষ্ট য়র
গফোগ্রীতো ননয়নোনিনখতবোয়ফ নজআযএ-এয আওতোয় দয়ক্ষ গ্রণ কযয়ত োযয়ফন
ক্রন ে
১.

কখন গমোগোয়মোগ কযয়ফন
দোনয়ত্বপ্রোি কভধকতধো ভোধোন নদয়ত
ব্যথ ধ য়র

২.

অনবয়মোগ ননষ্পনত্ত কভধকতধো নননদ ধষ্ট
ভয়য় ভোধোন নদয়ত ব্যথ ধ য়র

৩.

আনর কভধকতধো নননদ ধষ্ট ভয়য়
ভোধোন নদয়ত ব্যথ ধ য়র

কোয য়ে গমোগোয়মোগ কযয়ফন
গমোগোয়মোয়গয ঠিকোনো
অনবয়মোগ ননষ্পনত্ত কভধকতধো
নোভ ও দনফ:
(অননক)
প্রধোন তথ্য অনপোয
তথ্য অনধদপতয
গপোন: ৯৫৪৬০৯১
ই-গভইর: pio@pressinform.gov.bd
ওয়য়ফ: www.pressinform.gov.bd
আনর কভধকতধো
নোভ ও দনফ: আফদুর ভোয়রক
নচফ
তথ্য ভন্ত্রণোরয়
গপোন: 9576618
ই-গভইর: secretary@moi.gov.bd
ওয়য়ফ: www. moi.gov.bd
ভনন্ত্রনযলদ নফবোয়গয
নননয়য নচফ (ভন্বয়) ও বোনত
অনবয়মোগ ব্যফস্থোনো গর
অনবয়মোগ ব্যফস্থোনো গর
গপোন : ৯৫১৩৬০১
ই-গভইর: grs_sec@cabinet.gov.bd
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ননষ্পনত্তয ভয়ীভো
৩০ কভধনদফ

২০ কভধনদফ

৬০ কভধনদফ

