
 গণপ্রজাতন্ত্রী          সরকার 

                
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 

www.mha.gov.bd 
সসবা প্রদান প্রততশ্রুতত (Citizen`s Charter) 

১. তিশন ও   শন 

 

তিশন: ননযাদ জীফন ও ানিপূর্ ণ ফাাংরাদদ । 

  শন:  জনননযাত্তা নফলয়ক আইন, নফনধ ও নীনিভারা প্রর্য়ন; 

           আইদনয মথামথ প্রদয়াদগয ভাধ্যদভ জনননযাত্তা ও ানি নননিিকযর্; 

           ফাাংরাদদদয ীভাি সুযক্ষা নননিিকযর্। 

 

২. প্র  শ্রুি          

 
২.১              
 
                              প্র   জনীয় কাগজপত্র এবাাং প্রা    ন              

             
                             কভ ণকিণা 

(                         
 

(১) 

 

(২) 
 

(৩) 

 

(৪) 
 

(৫) 

 

(৬) 

(৭) 

১    সজৃন  নফদ্যাভান নফনধ/নফধান 

অনুযদর্ জনপ্রান 

ভন্ত্রর্ারয় ও অথ ণনফবাদগয 

ম্মনি গ্রর্ কযায য 

প্রস্তানফি দদয বফিন বের 

অথ ণ নফবাদগয ফাস্তফায়ন 

অনুনফবাগ দি মাচাই কযা 

য়। প্রাননক উন্নয়ন 

াংক্রাভত্ম নচফ      বক্ষদে 

কনভটিয সুানযদয নবনত্তদি 

প্রদমাজয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয 

ক) জনপ্রান ভন্ত্রর্ারদয়য 

ননধ ণানযি পযদভ দতর/য/অনধদতর/দযয 

প্রস্তাফ 

খ) অনুদভানদি াাংগঠননক 

কাঠাদভায কন  

গ) আনথ ণক াংদস্দল 

নফনামূদে ০৬ ভা 

উনচফ 

প্রান-১ অনধাখা 

বপানঃ +৮৮০২৯৫৭৪৫২৯ 

mha.bd.ad1@gm

ail.com 



দয় অনুদভাদনক্রদভ যকানয 

ভঞ্জুনয আদদ জানয কযা য়। 

২ দ াংযক্ষর্ 

(সৃজদনয ৪থ ণ ফছয 

দি)  

নফদ্যভান নফনধ/নফধান 

অনুযদর্ জনপ্রান 

ভন্ত্রর্ারয় ও অথ ণনফবাদগয 

ম্মনি গ্রর্ কযায য 

যকানয ভঞ্জুনয আদদ জানয 

কযা য়। 

ক) দতর/য/অনধদতর/দযয প্রত্মাফ 

খ) দ সৃজদনয যকানয আদদ 

গ) ০৩ ফছয দ াংযক্ষদর্য 

যকানয আদদ 

ঘ) দ াংযক্ষদর্য জন্য 

জনপ্রান ভন্ত্রর্ারদয়য ম্মনি 

ঘ) দ াংযক্ষদর্য জন্য অথ ণ 

নফবাদগয ম্মনি 

নফনামূদে ৬০ কাম ণনদফ 

উনচফ 

প্রান-১ অনধাখা 

বপানঃ +৮৮০২৯৫৭৪৫২৯ 

mha.bd.ad1@gm

ail.com 

৩ দ স্থায়ীকযর্ নফদ্যভান নফনধ/নফধান 

অনুযদর্ জনপ্রান 

ভন্ত্রর্ারয় ও অথ ণনফবাদগয 

ম্মনি গ্রর্ কযায য 

যকানয ভঞ্জুনয আদদ জানয 

কযা য়। 

ক) দ স্থায়ীকযদর্য জন্য 

জনপ্রান ভন্ত্রর্ারদয়য ননধ ণানযি 

পযদভ দতর/য/অনধদতর/দযয প্রত্মাফ 

খ) দ সৃজদনয যকানয আদদ 

গ) দ সৃজদনয য যফিী য 

য নিন ফছদযয জন্য দ 

াংযক্ষদর্য ভঞ্জুনয আদদ। 

নফনামূদে ৬০ কাম ণনদফ 

উনচফ 

প্রান-১ অনধাখা 

বপানঃ +৮৮০২৯৫৭৪৫২৯ 

mha.bd.ad1@gm

ail.com 

৪ জনফর/যঞ্জাভানদ 

টিওএন্ডইভুক্তকযর্ 

নফদ্যভান নফনধ/নফধান 

অনুযদর্ জনপ্রান 

ভন্ত্রর্ারয় ও অথ ণনফবাদগয 

ম্মনি গ্রর্ কযায য 

যকানয ভঞ্জুনয আদদ জানয 

কযা য়। 

ক) দতর/য/অনধদতর/দযয প্রত্মাফ 

খ) জনপ্রান ভন্ত্রর্ারদয়য ম্মনি  

গ) অথ ণ নফবাদগয ম্মনি 

ঘ) অথ ণ নফবাদগয ফাত্মফায়ন 

অনুনফবাগ কর্তণক বফিন বের 

ননধ ণাযর্ (জনফদরয বক্ষদে) 

ঙ) প্রাননক উন্নয়ন াংক্রাভত্ম 

নচফ কনভটিয সুানয 

নফনামূদে ৬০ কাম ণনদফ 

উনচফ 

প্রান-১ অনধাখা 

বপানঃ +৮৮০২৯৫৭৪৫২৯ 

mha.bd.ad1@gm

ail.com 



৫ ভন্ত্রনারদয়য 

আওিাধীন 

দতর/য/অনধদতর/দযয 

ফাদজট 

ফযাদ্দ/নফবাজন 

দতর/য/াংস্থায প্রত্মাফ 

াওয়ায য উযুক্ত কর্তণক 

অনুদভাদনক্রদভ নফবাজন 

আদদ জানয কযা য়। 

ক) দতর/য/অনধদতর/দযয প্রত্মাফ 

খ) াংনস্দষ্ট অথ ণনননিক বকাদড 

ফযাদ্দকৃি অদথ ণয নযভার্   

গ) অথ ণ নফবাদগয অনুদভাদদনয 

কন 

নফনামূদে ১৫ কাম ণনদফ নননয়য কাযী নচফ 

ফাদজট-১/২ াখা 

বপানঃ +৮৮০২৯৫৭৪৫১৩ 

asbudget1@mha

.gov.bd 

৬ ফানল ণক ক্রয় প্রস্তাফ 

অনুদভাদন 

দতর/য/াংস্থায প্রত্মাফ 

াওয়ায য উযুক্ত কর্তণক 

অনুদভাদন গ্রর্ কযা য়। 

ক) ননআয-২০০৮ অনুযদর্ 

ক্রয়কাযী দতর/য/অনধদতর/দযয 

প্রত্মাফ 

খ) াংনস্দষ্ট দতর/য/অনধদতর/দযয 

টিওএন্ডই 

গ) ফাদজদট ফযাদদ্দয নযভার্ 

নফনামূদে ১৫ কাম ণনদফ 
নননয়য কাযী নচফ 

ফাদজট-১/২ াখা 

বপানঃ +৮৮০২৯৫৭৪৫১৩ 

asbudget1@mha

.gov.bd 

৭ ব্যয় ভঞ্জুনয 

অনুদভাদন 

দতর/য/াংস্থায প্রত্মাফ 

াওয়ায য উযুক্ত কর্তণক 

অনুদভাদনক্রদভ যকানয 

ভঞ্জুনয আদদ জানয কযা য়। 

ক) দতর/য/অনধদতর/দযয প্রত্মাফ 

খ) াংনস্দষ্ট যঞ্জাভানদ ক্রদয়য 

প্রাননক অনুদভাদন 

গ) অনুদভানদি টিওএন্ডই-এয কন 

ঘ) ফাদজদট ফযাদদ্দয নযভার্ 

ঙ) দযে মূোয়ন কনভটিয 

সুানয (প্রদমাজয বক্ষদে) 

চ) ** (িাযকা) নচনিি খাদিয 

জন্য অথ ণ নফবাদগয ম্মনি 

নফনামূদে ৩০ কাম ণনদফ 

নননয়য কাযী নচফ 

ফাদজট-১/২ াখা 

বপানঃ +৮৮০২৯৫৭৪৫১৩ 

asbudget1@mha

.gov.bd 

৮ ভন্ত্রর্ারয় এফাং 

আওিাধীন 

দতর/দযয মানফান 

মন্ত্রানি বনৌমান 

কনদডভদনন 

বঘালর্া 

াংনস্দষ্ট দতর/য/অনধদতর/য দি 

প্রত্মাফ াওয়ায য 

বভাটযমান, বনৌমান, 

কনিউটায ও অনপদ 

ব্যফহৃি অন্যান্য মন্ত্রানি 

অদকদজা বঘালর্াকযর্ 

নীনিভারা অনুমায়ী ব্যফস্থা 

গ্রর্ কযা য়।  

১। মথামথ কর্তণক  প্রস্তাফ 

২। ভন্ত্রর্ারয় এফাং আওিাধীন 

দতর/দযয মানফান, মন্ত্রানি 

অদকাদজা বঘালর্াকযর্ নীনিভারা 

অনুমায়ী ননধ ণানযি ছদক িথ্যানদ 

(প্রানতর/ স্থান- ভন্ত্রর্ারদয়য প্রান-

২) 

৩। নফআযটিএয 

প্রনিদফদন/সুানয 

 

নফনামূদে ৬০ কাম ণনদফ 

উনচফ 

প্রান-২ অনধাখা 

বপানঃ +৮৮০২৯৫৭৪৫২৯ 

mha.bd.ad2@gm

ail.com 

 



২.২ অবযিযীন বফাঃ 

 
                              প্র   জনীয় কাগজপত্র এবাাং প্রা    ন              

             
                             কভ ণকিণা 

(                         
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১ অনজণি ছুটি আদদফন াওয়ায য 

ননধ ণানযি ছুটি নফনধভারা, 

১৯৫৯ অনুমায়ী উযুক্ত কর্তণক 

ভাধ্যদভ আনথ ণক ও প্রাননক 

ক্ষভিা অনুমায়ী ননষ্পনত্ত কদয 

যকানয আদদ জানয কযা 

য়।  

(ক) াদা কাগদজ আদফদনে 

(খ) ননধ ণানযি পযদভ (ফাাংরাদদ 

পযভ নম্বয-২৩৯৫) প্রধান নাফ 

যক্ষর্ কভ ণকিণা কর্তণক প্রদত্ত ছুটি 

প্রাপ্যিায প্রনিদফদন (দগদজদটড 

কভ ণকিণাদদয বক্ষদে), প্রানতর/স্থান: 

নাফ যক্ষর্ কভ ণকিণায কাম ণারয়। 

(গ) নাফ যক্ষর্ কভ ণকিণা, 

জনননযাত্তা নফবাগ, স্বযাষ্ট্র 

ভন্ত্রর্ারয় কর্তণক প্রদত্ত ছুটি 

প্রাপ্যিায প্রিযয়নে(নন 

বগদজদটড কভ ণচাযীদদয বক্ষদে ), 

প্রানতর/স্থান: নাফ যক্ষর্ কভ ণকিণায 

কাম ণারয়।  

নফনামূদে (ক) নন-বগদজটড 

কভ ণচাযীদদয বক্ষদে : ০৫ 

কাম ণনদফ  

(খ) বগদজদটড কভ ণকিণাদদয 

বক্ষদে: ০৭ কাম ণনদফ 
উনচফ 

প্রান-১ অনধাখা 

বপানঃ +৮৮০২৯৫৭৪৫২৯ 

mha.bd.ad1@gm

ail.com 

২ অনজণি ছুটি  

(ফনঃফাাংরাদদ) 

আদফদন াওয়ায য 

(ক) ননধ ণানযি ছুটি নফনধভারা, 

১৯৫৯ অনুমায়ী ননস্পনত্ত কদয 

যকানয আদদ জানয কযা 

য়। 

(খ) যকায কর্তণক ভদয় 

ভদয় জানযকৃি নফদদ 

ভ্রভদর্য অনুভনি ও 

আনুলনিক ননদদ ণনা 

অনুযর্ীয়। 

(ক) াদা কাগদজ আদফদনে  

(খ) ননধ ণানযি পযদভ (ফাাংরাদদ 

পযভ নম্বয-২৩৯৫) প্রধান নাফ 

যক্ষর্ কভ ণকিণা কর্তণক প্রদত্ত ছুটি 

প্রাপ্যিায প্রনিদফদন (দগদজদটড 

কভ ণকিণাদদয বক্ষদে ),প্রানতর/স্থান: 

নাফ যক্ষর্ কভ ণকিায কাম ণারয় 

(গ) নাফ যক্ষর্ কভ ণকিণা, 

জনননযাত্তা নফবাগ, স্বযাষ্ট্র 

ভন্ত্রর্ারয় কর্তণক প্রদত্ত ছুটি 

প্রাপ্যিায প্রিযয়নে (নন 

বগদজদটড কভ ণচাযীদদয বক্ষদে) 

নফনামূদে (ক) নন-বগদজটড 

কভ ণচাযীদদয বক্ষদে:০৫ 

কম ণনদফ  

(খ) বগদজদটড কভ ণকিণাদদয 

বক্ষদে:০৭ কাম ণনদফ 
উনচফ 

প্রান-১ অনধাখা 

বপানঃ +৮৮০২৯৫৭৪৫২৯ 

mha.bd.ad1@gm

ail.com 



প্রানতর/স্থান: নাফ যক্ষর্ কভ ণকিণায 

কাম ণারয়। 

(ঘ) ব্যনক্তগি কাযদর্ 

যকায/স্বায়ত্বানি াংস্থায 

কভ ণকিণাদদয নফদদ ভ্রভদর্য 

আদফদনে (প্রানতর/স্থান: প্রান-১, 

স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রর্ারয়) 

৩ শ্রানি নফদনাদন ছুটি  আদফদন াওয়ায য শ্রানভত্ম 

নফদনাদনবািা নফনধভারা, 

১৯৭৯ অনুমায়ী ননষ্পনত্ত কদয 

যকানয আদদ জানয কযা 

য়। 

(ক) াদা কাগদজ আদফদনে 

(খ) ননধ ণানযি পযদভ (ফাাংরাদদ 

পযভ নম্বয-২৩৯৫) প্রধান নাফ 

যক্ষর্ কভ ণকিণা কর্তণক প্রদত্ত ছুটি 

প্রাপ্যিায প্রনিদফদন (দগদজদটড 

কভ ণকিণাদদয বক্ষদে), প্রানতর/স্থান : 

নাফ যক্ষর্কভ ণকিণায কাম ণারয়। 

(গ) নাফ যক্ষর্ কভ ণকিণা, 

জনননযাত্তা নফবাগ, স্বযাষ্ট্র 

ভন্ত্রর্ারয় কর্তণক প্রদত্ত ছুটি 

প্রাপ্যিায প্রিযয়নে (নন-

বগদজদটড কভ ণচাযীদদয বক্ষদে) 

নফনামূদে (ক) নন-বগদজটড 

কভ ণচাযীদদয বক্ষদে:০৫ 

কাম ণনদফ  

(খ) বগদজদটড কভ ণকিণাদদয 

বক্ষদে :০৭ কাম ণনদফ 
উনচফ 

প্রান-১ অনধাখা 

বপানঃ +৮৮০২৯৫৭৪৫২৯ 

mha.bd.ad1@gm

ail.com 

৪ াধাযর্ বনফষ্য 

িনফর দি 

অনগ্রভ ভঞ্জুনয  

আদফদন াওয়ায য াধাযর্ 

বনফষ্য িনফর 

নফনধভারা১৯৭৯ অনুমায়ী 

উযুক্ত কর্তণক (আনথ ণক ও 

প্রাননক ক্ষভিা অনুমায়ী) 

যকানয আদদ জানয কযা 

য়। 

(ক) ননধ ণানযি পযদভ আদফদন 

(ফাাংরাদদ পযভ নম্বয-২৬৩৯, 

বগদজদটড/নন-বগদজদটড) 

প্রানতর/স্থান: নাফ যক্ষর্ কভ ণকিণায 

কাম ণারয়, স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রর্ারয়  

(খ) াধাযর্ বনফষ্য িনফদর 

ফ ণদল জভাকৃি অদথ ণয নাফ 

নফফযর্ী (প্রধান নাফ যক্ষর্ 

কভ ণকিণা কর্তণক প্রদত্ত) (মূর কন, 

ভঞ্জুনয আদদ জানযয য 

বপযিদমাগ্য) 

নফনামূদে (ক)নন-বগদজদটড 

কভ ণচাযীদদয বক্ষদে: ৫ 

কাম ণনদফ 

(খ) বগদজদটড কভ ণচাযীদদয 

বক্ষদে: ৫ কাম ণনদফ 

উনচফ 

প্রান-১ অনধাখা 

বপানঃ +৮৮০২৯৫৭৪৫২৯ 

mha.bd.ad1@gm

ail.com 



৫ নদরকন 

বগ্রড/টাইভদের 

ভঞ্জুনয 

আদফদন াওয়ায য যকায 

ননধ ণানযি কনভটিয বায় 

উস্থান কযা য়। কনভটিয 

সুানযদয নবনত্তদত্ব উযুক্ত 

কর্তণক অনুদভাদনক্রদভ ভঞ্জুনয 

আদদ জানয কযা য়। 

(ক) াদা কাগদজ আদফদনে  

(খ) ারনাগাদ ফানল ণক বগানীয় 

প্রনিদফদন (২য় বশ্রনর্য 

কভ ণকিণাদদয নদরকন বগ্রড 

ভঞ্জুনযয বক্ষদে ৪ ফছদযয এনআয 

এফাং ২য়/৩য় বশ্রনর্য 

কভ ণকিণা/কভ ণচাযীদদয বক্ষদে ও 

টাইভদের ৮-১১-১৫ ফছদযয 

এনআয) 

নফনামূদে (ক)নন-বগদজদটড 

কভ ণচাযীদদয বক্ষদে: ১০ 

কাম ণনদফ 

(খ) বগদজদটড কভ ণচাযীদদয 

বক্ষদে: ১০ কাম ণনদফ 

উনচফ 

প্রান-১ অনধাখা 

বপানঃ +৮৮০২৯৫৭৪৫২৯ 

mha.bd.ad1@gm

ail.com 

৬ চাকনয স্থায়ীকযর্  আদফদন াওয়ায য 

াংনস্দষ্ট ননদয়াগ নফনধভারা 

অনুমায়ী উযুক্ত কর্তণক 

অনুদভাদনক্রদভ যকানয 

আদদ জানয কযা য়। 

(ক) াদা কাগদজ আদফদনে  

(খ) ারনাগাদ ফানল ণক বগানীয় 

প্রনিদফদন (দদান্ননিয বক্ষদে ০১ 

ফছয এফাং যানয ননদয়াদগয 

বক্ষদে ০২ ফছদযয এনআয) 

নফনামূদে (ক)নন-বগদজদটড 

কভ ণচাযীদদয বক্ষদে: ০৫ 

কাম ণনদফ 

(খ) বগদজদটড কভ ণচাযীদদয 

বক্ষদে: ০৭ কাম ণনদফ 

উনচফ 

প্রান-১ অনধাখা 

বপানঃ +৮৮০২৯৫৭৪৫২৯ 

mha.bd.ad1@gm

ail.com 

৭ আফানক ও 

দাতর/নযক 

বটনরদপান 

াংদমাগ ব্যফস্থা 

ভনিি যকানয বটনরদপান 

নীনিভারা-২০০৪ অনুমায়ী 

ব্যফস্থা গ্রর্ কযা য়। 

ক) ভনিি যকানয বটনরদপান 

নীনিভারা-২০০৪ এয ননধ ণানযি 

ছদক আদফদন।  

নফনামূদে ১৫ কাম ণনদফ উনচফ 

প্রান-২ অনধাখা 

বপানঃ +৮৮০২৯৫৭৪৫২৯ 

mha.bd.ad2@gm

ail.com 

৮ জনননযাত্তা 

নফবাগ, স্বযাষ্ট্র 

ভন্ত্রর্ারয় এফাং 

আওিাধীন 

দতর/য/অনধদতর/দযয 

কভ ণকিণা/কভ ণচাযী

বদয গৃননভ ণার্ ঋর্ 

প্রচনরি নফনধ-নফধান 

অনুযর্পূফ ণক গৃননভ ণার্ ঋর্ 

ভঞ্জুনয আদদ জানয কযা য়। 

১। াদা কাগদজ আদফদন 

২। বম জনভদি গৃ 

ননভ ণার্/দভযাভি কযা দফ ব 

জনভয দনরর/ফায়নাে 

৩। ১৫০ টাকায নন জুনডনয়ার 

স্ট্যাদি অিীকাযনাভা 

৪। মথামথ কর্তণক সুানয 

নফনামূদে ১৫ কাম ণনদফ 

উনচফ 

প্রান-২ অনধাখা 

বপানঃ +৮৮০২৯৫৭৪৫২৯ 

mha.bd.ad2@gm

ail.com 

৯ জনননযাত্তা নফবাগ, 

স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রর্ারয় 

এফাং আওিাধীন 

দতর/য/অনধদতর/দযয 

কভ ণকিণা/কভ ণচাযীদদ

প্রচনরি নফনধ-নফধান 

অনুযর্পূফ ণক বভাটযমান ক্রয় 

অনগ্রভ ভঞ্জুনয আদদ জানয 

কযা য়। 

১। াদা কাগদজ আদফদন  

২। আদফদনকাযীয ১৫০ টাকায 

নন-জুনডনয়ার স্ট্যাদি 

অনিকাযনাভা। 

৩। বভাটয াইদকর নফক্রয়কাযীয 

নফনামূদে ১৫ কাম ণনদফ উনচফ 

প্রান-২ অনধাখা 

বপানঃ +৮৮০২৯৫৭৪৫২৯ 

mha.bd.ad2@gm

ail.com 



য বভাটযমান ক্রয় 

অনগ্রভ 

অনিকাযনাভা। 

১০ জনননযাত্তা 

নফবাগ, স্বযাষ্ট্র 

ভন্ত্রর্ারয় এফাং 

আওিাধীন 

দতর/য/অনধদতর/দযয 

কভ ণকিণা/কভ ণচাযী

বদয কনিউটায 

ক্রয় অনগ্রভ 

প্রচনরি নফনধ-নফধান 

অনুযর্পূফ ণক কনিউটায 

ক্রয় অনগ্রভ ভঞ্জুনয আদদ 

জানয কযা য়। 

১। াদা কাগদজ আদফদন  

২। আদফদনকাযীয ১৫০ টাকায 

নন-জুনডনয়ার স্ট্যাদি 

অনিকাযনাভা। 

 

নফনামূদে ৩০ কাম ণনদফ 

উনচফ 

প্রান-২ অনধাখা 

বপানঃ +৮৮০২৯৫৭৪৫২৯ 

mha.bd.ad2@gm

ail.com 

১১ জনননযাত্তা নফবাগ, 

স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রর্ারয় 

এফাং আওিাধীন 

দতর/য/অনধদতর/দযয 

বকাটাভূক্ত 

কভ ণকিণা/কভ ণচাযীদদ

য অনুকূদর যকানয 

ফাা ফযাদ্দ 

যকানয ফাা ফযাদ্দ 

নীনিভারা ১৯৮২ অনুমায়ী 

আদফদদনয বপ্রনি্থদি 

ফযাদ্দে ইসুয কযা য়  

১। যকানয ফাা ফযাদ্দ নীনিভারা 

১৯৮২ অনুমায়ী ননধ ণানযি পযদভ 

আদফদন।  

২। মূর বফিদনয প্রিযয়নে (প্রানতর/ 

স্থানঃ স্ব স্ব দতর/দযয নাফ াখা) 

নফনামূদে ৩০ কাম ণনদফ 

উনচফ 

প্রান-২ অনধাখা 

বপানঃ +৮৮০২৯৫৭৪৫২৯ 

mha.bd.ad2@gm

ail.com 

 


