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তথ্য  অধধদপতয 

তথ্য ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ সধিফারয়, ঢাকা। 
 

 

 সসফা প্রদান প্রধতশ্রুধত (Citizen`s Charter) 

 রূকল্প (Vision) 

সযকায ও জনগদণয ভদে তসথ্যয সসতুফন্ধ।  
 অধবরক্ষ্য (Mission) 

সযকাদযয বাফমূধতি, নীধত ও উন্নয়নমূরক কাম িক্রভ ভাসধভধিয়ায ভােদভ প্রিায কযা এফাং অযাধক্রধিদেন কাি ি সযফযাহসহ সাাংফাধদকদদয কাদজ সহদমাধগতা প্রদান। 
 প্রধতশ্রুত সসফাসমূহ  কাম িধদফস 

 নাগধযক সসফা :  

 
 

ক্র.

ন. 

সসফায নাভ সসফা প্রদান দ্ধধত  প্রদয়াজনীয় কাগজত্র ও প্রাধিস্থান সসফামূল্য ও ধযদাধ 

দ্ধধত 

সসফা প্রদাদনয 

সভয় 

দাধয়ত্বপ্রাি কভ িকতিায নাভ, দধফ 

ও সপান নম্বয, ই-সভইর 

০১ অযাধক্রধিদেন কাি ি 

প্রদান 

আদফদন প্রাধিয য সযকাধয 

ধফধধধফধান সভাতাদফক 

মথামথ কর্তিদক্ষ্য  

অনুদভাদনক্রদভ সসফা প্রদান 

ধনধ িাধযত পযদভ  কর্তিদক্ষ্য  ধনকে 

দাধিরকৃত আদফদন 

www.pressinform.portal.

gov.bd 

তথ্য অধধদপতদযয ওদয়ফ সাে িার 

ধফনামূদল্য ৩ কাম িধদফস জনাফ পায়জুর হক  

ধসধনয়য উপ্রধান তথ্য অধপসায 

(সপ্রােকর) 

সপান : ৯৫৪৯০৯৫ 

পযাক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

faizul66@gmail.com 

০২ সাংসদ অধধদফনসহ 

সদধ ধফদদধ 

ধবধবআইধগদণয 

অনুষ্ঠাদন সাগত 

দাধয়ত্বারদনয জন্য 

াস সযফযাহ 

কর্তিদক্ষ্য অনুদভাদন ক্রদভ সাংধিষ্ট প্রধতষ্ঠান/সাংস্থায িাধহদাত্র  ধফনামূদল্য ৩ কাম িধদফস জনাফ পায়জুর হক  

ধসধনয়য উপ্রধান তথ্য অধপসায 

(সপ্রােকর) 

সপান : ৯৫৪৯০৯৫ 

পযাক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

faizul66@gmail.com 

০৩ ভহাভান্য যাষ্ট্রধত ও 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয 

ধফধবন্ন অনুষ্ঠানসহ 

গুরুত্বপূণ ি অনুষ্ঠাদনয 

কবাদযদজ সহায়তা 

প্রদান 

কর্তিদক্ষ্য অনুদভাদন ক্রদভ  সাংধিষ্ট প্রধতষ্ঠান/সাংস্থায িাধহদানুমায়ী ধফনামূদল্য ১ কাম িধদফস/ 

তাৎক্ষ্ধণক 

জনাফ মুহঃ সাইফুল্লাহ 

ধসধনয়য উপ্রধান তথ্য অধপসায 

(সপ্রস) 

সপান : ৯৫৪০১৩৮ 

পযাক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

usaif5110@gmail.com  
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০৪ সাংসদ অধধদফনসহ 

জাতীয় সাংসদদয 

জনসাংদমাগ ািাদক 

সহায়তা প্রদান   

কর্তিদক্ষ্য অনুদভাদন ক্রদভ সাংধিষ্ট প্রধতষ্ঠান/সাংস্থায  

িাধহদাত্র অনুমায়ী   

ধফনামূদল্য ৩ কাম িধদফস জনাফ পায়জুর হক  

ধসধনয়য উপ্রধান তথ্য অধপসায 

(সপ্রােকর) 

সপান : ৯৫৪৯০৯৫ 

পযাক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

faizul66@gmail.com  

০৫ ধভধিয়া ও দূতাফাসসহ 

সকর সযকাধয-

সফসযকাধয প্রধতষ্ঠাদনয 

ঠিকানা, সেধরদপান ও 

তথ্যাধদ সাংফধরত 

ধভধিয়া গাইি 

সযফযাহ 

কর্তিদক্ষ্য অনুদভাদন ক্রদভ 

ভজুদ সাদদক্ষ্  

সাংধিষ্ট প্রধতষ্ঠান/সাংস্থায  

িাধহদাত্র অনুমায়ী    

ধফনামূদল্য  ১ কাম িধদফস জনাফ পায়জুর হক  

ধসধনয়য উপ্রধান তথ্য অধপসায 

(সপ্রােকর) 

সপান : ৯৫৪৯০৯৫ 

পযাক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

faizul66@gmail.com  

০৬ সপ্রস ধযধরজ,  

পদো ধযধরজ 

কর্তিদক্ষ্য অনুদভাদন ক্রদভ www.pressinform.portal.

gov.bd 

তথ্য অধধদপতদযয ওদয়ফ সাে িার 

ধফনামূদল্য ১ ঘন্টা ধিউটি অধপসায 

ধনউজরুভ 

সপান : ৯৫১২২৪৬, ৯৫৪০০১৯, 

৯৫১৪৯৮৮ 

পযাক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

piddhaka@yahoo.com 

piddhaka@gmail.com 

০৭ সপ্রসসেন্ড, ধিধাংস কর্তিদক্ষ্য অনুদভাদন ক্রদভ www.pressinform.portal.

gov.bd 

তথ্য অধধদপতদযয ওদয়ফ সাে িার 

ধফনামূদল্য ১ ধদন সভাঃ ধভজানুয যহভান 

উপ্রধান তথ্য অধপসায  

(আযএন্ডআয) 

সপান : ৯৫৪৯১৯০  

সভাফা : ০১৫৫২৩১৭৪৯৪  
 

০৮ ধপিায  কর্তিদক্ষ্য অনুদভাদন ক্রদভ www.pressinform.portal.

gov.bd 

তথ্য অধধদপতদযয ওদয়ফ সাে িার 

ধফনামূদল্য ২০ কাম িধদফস িাদীজা আক্তায 

ধিপ ধপিায যাইোয 

সপান : ৯৫১২২৪৬ 

পযাক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 
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 অবযন্তযীণ সসফা 

ক্র.

ন. 

সসফায নাভ সসফা প্রদান দ্ধধত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র ও প্রাধিস্থান সসফামূূ্ল্য ও ধযদাধ 

দ্ধধত 

সসফা প্রদাদনয সভয় দাধয়ত্বপ্রাি কভ িকতিায 

নাভ, দধফ ও সপান নম্বয, 

ই-সভইর 

০১ ধফধবন্ন প্রকায ছুটি আদফদন প্রাধিয য সযকাধয 

ধফধধধফধান সভাতাদফক মথামথ 

কর্তিদক্ষ্য অনুদভাদনক্রদভ সসফা 

প্রদান 

ধনধ িাধযত পযদভ  কর্তিদক্ষ্য  ধনকে 

দাধিরকৃত আদফদন 

ধফনামূদল্য ০৫ কাম িধদফস জনাফ সভা. ধনজামূর 

কফীয 

ধসধনয়য উপ্রধান তথ্য 

অধপসায  (প্রাসন) 

সপান : ৯৫৪৯০৯৫ 

ই-সভইর :  

sdpioadmin@pres

sinform.gov.bd  

০২ িাকধযয স্থায়ীকযণ, 

ধআযএর ভঞ্জুধয, 

অফসয প্রদান 

আদফদন প্রাধিয য সযকাধয 

ধফধধধফধান সভাতাদফক মথামথ 

কর্তিদক্ষ্য অনুদভাদনক্রদভ সসফা 

প্রদান 

ধনধ িাধযত পযদভ  কর্তিদক্ষ্য  ধনকে 

দাধিরকৃত আদফদন 

ধফনামূদল্য ১৫ কাম িধদফস জনাফ সভা. ধনজামূর 

কফীয 

ধসধনয়য উপ্রধান তথ্য 

অধপসায (প্রাসন) 

সপান : ৯৫৪৯০৯৫ 

ই-সভইর :  

sdpioadmin@pres

sinform.gov.bd 

০৩ দদান্নধত, ফদধর আদফদন প্রাধিয য সযকাধয 

ধফধধধফধান সভাতাদফক মথামথ 

কর্তিদক্ষ্য  অনুদভাদনক্রদভ 

সসফা প্রদান 

কর্তিদক্ষ্য  ধনকে দাধিরকৃত 

আদফদন 

ধফনামূদল্য ১৫ কাম িধদফস জনাফ সভা. ধনজামূর 

কফীয 

ধসধনয়য উপ্রধান তথ্য 

অধপসায (প্রাসন) 

সপান : ৯৫৪৯০৯৫ 

ই-সভইর :  

sdpioadmin@pres

sinform.gov.bd  

ই-সভইর : 
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০৪ ধজধএপ ভঞ্জুধয আদফদন প্রাধিয য সযকাধয 

ধফধধধফধান সভাতাদফক মথামথ 

কর্তিদক্ষ্য  অনুদভাদনক্রদভ 

সসফা প্রদান 

ধনধ িাধযত পযদভ  কর্তিদক্ষ্য  ধনকে 

দাধিরকৃত আদফদন 

ধফনামূদল্য ০৫ কাম িধদফস জনাফ সভা. ধনজামূর 

কফীয 

ধসধনয়য উপ্রধান তথ্য 

অধপসায (প্রাসন) 

সপান : ৯৫৪৯০৯৫ 

ই-সভইর :  

sdpioadmin@pres

sinform.gov.bd  

০৫ গৃহ ধনভ িাণ/সভযাভত, 

সভােযগাধি, 

কধিউোয, সভােয 

সাইদকর অধিভ 

ভঞ্জুধয প্রধক্রয়াকযণ 

আদফদন প্রাধিয য সযকাধয 

ধফধধধফধান সভাতাদফক মথামথ 

কর্তিদক্ষ্য  অনুদভাদনক্রদভ 

সসফা প্রদান 

ক) ধনধ িাধযত পযদভ  কর্তিদক্ষ্য  

ধনকে দাধিরকৃত আদফদন 

ি) ধনধ িাধযত মূল্যভাদনয নন-

জুধিধয়ার স্ট্যাদি অঙ্গীকাযনাভা 

ধফনামূদল্য ০৭ কাম িধদফস জনাফ সভা. ধনজামূর 

কফীয 

ধসধনয়য উপ্রধান তথ্য 

অধপসায (প্রাসন) 

সপান : ৯৫৪৯০৯৫ 

ই-সভইর :  

sdpioadmin@pres

sinform.gov.bd 

০৬ কভ িিাযীদদয অনুকূদর 

A, B এফাং C 

সেধণয সযকাধয ফাসা 

ফযাদ্দ প্রধক্রয়াকযণ  

আদফদন প্রাধিয য সযকাধয 

ধফধধধফধান সভাতাদফক মথামথ 

কর্তিদক্ষ্য  অনুদভাদনক্রদভ 

সসফা প্রদান 

ক) ধনধ িাধযত পযদভ  কর্তিদক্ষ্য  

ধনকে দাধিরকৃত আদফদন 

ি) ধনধ িাধযত মূল্যভাদনয নন-

জুধিধয়ার স্ট্যাদি অঙ্গীকাযনাভা 

ধফনামূদল্য ১০ কাম িধদফস জনাফ সভা. ধনজামূর 

কফীয 

ধসধনয়য উপ্রধান তথ্য 

অধপসায (প্রাসন) 

সপান : ৯৫৪৯০৯৫ 

ই-সভইর :  

sdpioadmin@pres

sinform.gov.bd 

০৭ সযকাধয কভ িিাযীদদয 

প্রাধধকযভুক্ত 

আফাধসক সেধরদপান 

ভঞ্জুধয, িাত 

ধযফতিন ও স্থানান্তয 

সাংক্রান্ত প্রস্তাফ 

প্রধক্রয়াকযণ 

আদফদন প্রাধিয য সযকাধয 

ধফধধধফধান সভাতাদফক মথামথ 

কর্তিদক্ষ্য  অনুদভাদনক্রদভ 

সসফা প্রদান 

ক) ধনধ িাধযত পযদভ  কর্তিদক্ষ্য  

ধনকে দাধিরকৃত আদফদন 

ি) ধনধ িাধযত মূদল্যভাদনয নন-

জুধিধয়ার স্ট্যাদি অধঙ্গকায নাভা 

ধফনামূদল্য ১০ কাম িধদফস জনাফ সভা. ধনজামূর 

কফীয 

ধসধনয়য উপ্রধান তথ্য 

অধপসায (প্রাসন) 

সপান : ৯৫৪৯০৯৫ 

ই-সভইর :  

sdpioadmin@pres

sinform.gov.bd 
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