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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

ননৌ-রযফন ভন্ত্রণারয় 

ফাাংরাদদ অবযন্তযীণ ননৌ-রযফন কর্তৃক্ষ (রফআইডরিউটিএ) 

রটিদজন চাটাৃয 

 ১.রবন ও রভন 
 

           রবনঃ দক্ষ ও রনযাদ ননৌ-রযফন ননটওয়াক ৃসৃজদনয ভাধ্যদভ নদদয অথনৃনরতক উন্নয়দন গরতীরতা আনয়ন। 

          

         রভনঃ ননৌ-থ উন্নয়ন ও াংযক্ষণ, মাত্রী ও ণ্য রযফদন জ ও রনযাদ ওঠানাভায সুরফধা প্রদান, অন্যান্য রযফন ভাধ্যদভয দে ভরিতবাদফ একটি ফহুভারত্রক নমাগাদমাগ ব্যফস্থা গদে নতারা 

এফাং অবযন্তযীণ ননৌ-রযফন নক্ষদত্র ভানফ ম্পদ উন্নয়ন। 
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   ।  

ISO, 1976    54 

                  

                  

                

                      

          ২০১৯        

                  

                

                

                   

                   

                    

            ।  

(ক) নযরজদেন াটিরৃপদকট;  

(খ) াদব ৃাটিরৃপদকট ও নচক ররদেয ১(এক) কর;  

(গ) নেড রাইদদন্পয কর;  

(ঘ) প্ররতষ্ঠাদনয নক্ষদত্র নযরজদেন নদ ও চুরি ফা 

গঠনতদন্ত্রয কর;  

(ঙ) ননৌমাদনয ভাররকানা/ চাটাৃয াটি/ৃ এদজরন্প 

/ভটদৃগদজয কর (প্রদমাজয নক্ষদত্র); (চ) াযরভদটয 

জন্য ধামাৃকৃত রপ রযদাদধয ব্যাাংক ড্রাপট / ন 

অডাৃদযয ১(এক) কর;  

(ছ)                                  

                               

(জ) ননৌরযফন অরধদপ্তয কর্তকৃ প্রদত্ত ভাোয ও 

ড্রাইবাদযয করম্পদটরন্প নদ;  

(ঝ) আাংরক উকূরীয় ননৌথ অরতক্রদভয জন্য 

ননৌরযফন অরধদপ্তয কর্তকৃ প্রদত্ত অনুভরত দত্রয 

কর (প্রদমাজয নক্ষদত্র); 

(ঞ) যারত্রকাররন এফাং আাংরক ান্ত ারনদত 

চরাচদরয জন্য ননৌরযফন অরধদপ্তয কর্তকৃ প্রদত্ত 

অনুভরতদত্রয কর; এফাং  

(ট) প্রকৃত ভাররদকয ছরফ ২ (দুই) কর এফাং অন্যান্য 

নক্ষদত্র (মরদ থাদক) াংরিষ্ট ব্যরিয ছরফ ২ (দুই) 

কর। 

                     ননৌ-রনযাত্তা ও োরপক 

ব্যফস্থানা রফবাগ, রফআইডরিউটিএ, ১৪১-১৪৩ 

ভরতরঝর ফা/এ, ঢাকা-১০০০ এফাং রফআইডরিউটিএ’য 

ভাঠ মাৃদয়য াংরিষ্ট াখা অরপমূ।   

                   

                  

১৫০ -             । 

              

                  

                

                      

          ২০১৯   

                

                

              । 

 

              

                 

            

৩      

               

               

             

    । 

  gynv¤§v` iwdKzj Bmjvg, 

                                 

                     ।  ৫       

 

  ‡gvevBj: 01968391431  
 

    -০২-৯৫১৩১৭০      -০২-৯৫১১৩০২  
 

 -      rislambipul@yahoo.com 

 

                            

                               

                                   

                       । 
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µ: 
bs 

‡mevi bvg ‡mev cÖ`vb c×wZ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ  
Ges cÖvwß¯’vb 

‡mevi g~j¨ Ges  
cwi‡kva c×wZ 

‡mev cÖ`v‡bi 
mgqmxgv 

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v 
(bvg, c`we, †dvb d¨v· b¤̂i I 
B‡gBj)       

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

02. cÖvwZôvwbK 
ZvwjKvf~w³ 

cÖwZ eQi wW‡m¤^i gv‡m ‣`wbK 
cwÎKvq cÖKvwkZ weÄwßi gva¨‡g 
evsjv‡`k-fviZ Af¨šÍixY †b․-c_ 
AwZµgY I evwYR¨ cÖ‡UvK‡ji 
(PIWT&T) AvIZvq wbavw©iZ 
Q‡K Pvwn`vgZ Z_¨ `wjj _vKv 
mv‡c‡ÿ Av‡e`bKvix                                
cÖwZôvbwU‡K  ZvwjKvf~w³ Kiv 
nq| 

1| wbav©wiZ Av‡e`b cÎ| 
2| nvj bvMv` †UªW jvB‡mÝ 
3|f¨vU †iwR‡óªkb mb` I AvqKi cwi‡kv‡a mb` |  
4| e¨vsK KZ…©K cÖ`Ë cÖZ¨qb cÎ| 
5| cwiPvjK ev gvwj‡Ki 2 Kwc Qwe| 
6| RvZxq cwiPq cÎ(evsjv‡`kx bvMixK)| 
7| cÖwZôv‡bi wbR¯^ bv‡g GK/`yBwU Rvnv‡Ri †gvU 1200  
    Ub aviY ÿgZv m¤úbœ †iwR: I mv‡f© mb`  Ges Wªvd&U   
    PvU©| 
 

cÖvwß ¯’vb: †b․wbUªve¨ wefv‡Mi ‣e‡`wkK cwienb kvLv , 
weAvBWweøDwUG  feb (5g Zjv), 141-143 gwZwSj ev/G 
XvKv-1000| 

ZvwjKvf~w³ Av‡e`b cÎ 
QK eve` 1,000/- (GK 
nvRvi) UvKv Ges hvPvB 
evQvB †k‡l ZvwjKvf~w³i 
Rb¨ g‡bvbxZ n‡j 
ZvwjKv f~w³i wd eve` 
20,000/- (wek nvRvi) 
UvKv Ges ZvwjKv f~w³i 
bevqb eve` cÖwZ ermi 
20,000/- (wek nvRvi) 
UvKv KZ©„c‡ÿi AbyK~‡j 
Rgv Ki‡Z nq| 
 

21 (GKzk) 
Kg© w`em 

  gynv¤§v` iwdKzj Bmjvg, 

                         

                             । 

 ৫       

Ges 

evsjv‡`k miKv‡ii c‡ÿ  Dchy³ 

KZ©„cÿ evsjv‡`k-fviZ Af¨šÍixY 

†b․-c_ AwZµgY I evwYR¨ cÖ‡UvKj 

‡dvb: 9513170(Awdm), 

d¨v· 9511302 

‡gvevBj: 01968391431  

rislambipul@yahoo.com 03. ‡b․-hv‡bi 
f‡q‡Ri 
AbygwZ 

PIWT&T AvIZvq ZvwjKvf~³ 
cÖwZôv‡bi wbR¯^ A_ev fvovK…Z 
‡b․hv‡bi Av‡e`‡bi †cÖwÿ‡Z 
AbygwZ cÖ`vb Kiv n‡q _v‡K| 

1|  †b․-hv‡bi f‡q‡Ri wbwgË ißvbx KviK G‡R‡›Ui  
     m¤úvw`Z Pzw³bvgv|  

2।   ‡b․- cwienb Awa`ßi KZ©„K cÖ`Ë mv‡f© †iwR‡÷ªkb I      

      G‡Ûvm‡g›U Gi mZ¨vwqZ Qvqvwjwc | 
3|  gvóvi I Wªvfv‡ii mb`c‡Îi mZ¨vwqZ Qvqvwjwc| 

4।   ‡b․-hv‡bi Wªvd&U PvU©, Bbmy¨‡iÝ mb`| 

5।   Gjwm I me©‡kl f‡q‡Ri Kvógm QvocÎ| 

6| f‡q‡R wd,cvBjU Kzc‡bi g~j Kwcmn GK †mU   
     d‡UvKwc| 
7| f‡qR AbygwZ cÖ`v‡bi ci RvZxq cwiPq c‡Îi mZ¨vwqZ 
Qvqvwjwc Av‡jv‡K †b․hvb bvweK‡`i cwiPq cÎ  Bmy¨ Kiv 
nq| 
 

 †b․wbUªve¨ wefv‡Mi ‣e‡`wkK cwienb kvLv , weAvBWweøDwUG 
feb (5g Zjv), 141-143 gwZwSj ev/G XvKv| 

1| cÖwZ f‡q‡R wd eve` 
2,500/- (`yB nvRvi 
cuvPkZ) UvKv Ges †b․-
c_ w`K wb‡`©kbvi Rb¨ 
cÖwZ weU 500/- 
(cvPukZ) UvKv wnmv‡e 
weAvBWweøwUG-i wnmve 
wefvM n‡Z cvBjU Kzcb 
I f‡qR wd µq Ki‡Z 
nq|   

h_vh_ 
Z_¨/`wjj 
cÖvwß mv‡c‡ÿ 
48 N›Uvi g‡a¨ 
AbygwZ cÖ`vb 
Kiv nq| 
 

04. f‡q‡Ri 
†gqv` e„w× 
I Ab¨vb¨ 
wel‡qi 
AbygwZ 

‡h․w³K Kvi‡b f‡q‡Ri †gqv` 
e„w×, c‡Y¨i cÖK…wZ cwieZ©b, †cvU© 
Ae K‡ji cwieZ©b msµvšÍ Ges 
Avbymvw½K wel‡q ms‡kvwaZ AbygwZ 
cÖ`vb Kiv n‡q _v‡K| 

1|  cÖwZôv‡bi Av‡e`‡bi †cÖwÿ‡Z  †b․wbUªve¨ wefv‡Mi 
‣e‡`wkK cwienb kvLv , weAvBWweøBwUG feb (5g Zjv), 
141-143 gwZwSj ev/G, XvKv-1000 †_‡K Kvh©µg MÖnb 
Kiv nq|  

Avw_©K †Kvb ms‡‡køl  
QvovB D³ †mev cÖ`vb 
Kiv n‡q _v‡K| 

24 N›Uvi g‡a¨ 
ms‡kvwaZ / 
cwiewZ©Z AbygwZ 
cÖ`vb Kiv nq| 

mailto:rislambipul@yahoo.com


O/C:E /Citizen charter      4 

 
µ: 
bs 

‡mevi bvg ‡mev cÖ`vb c×wZ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ  
Ges cÖvwß¯’vb 

‡mevi g~j¨ Ges 
cwi‡kva c×wZ 

‡mev cÖ`v‡bi 
mgqmxgv 

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v 
(bvg, c`we, †dvb d¨v· b¤̂i I B‡gBj)       

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

5| Af¨šÍixY 
†b․-c‡_ 
hvÎx‡mevi 
gvb e„w× I 
wbivc` cY¨ 
cwienb 
wbwðZKiY | 

Ab †evW© mv‡f© Ges ¯úU 
mv‡f© 

1) I-wW mv‡f© / UªvwdK mv‡f©© cÖwZ‡e`b; 
2) ‡b․-c‡_ cwievwnZ hvÎx I gvjvgv‡ji Z_¨vw`| 
 
 cÖvwß¯’vb t mv‡f©  I Dbœqb kvLv †b․-wbivcËv I UªvwdK  

e¨e ’̄vcbv wefvM,  weAvBWweøDwUG, 141-
143, gwZwSjev/ G, XvKv-1000| 

webvg~‡j¨ m‡e©v”P 21 w`b ‡gv: Gbvgyj nK f~Tv 

Dc-cwiPvjK (© mv‡f©  I Dbœqb)  

†b․-wbivcËv I UªvwdK  e¨e¯’vcbv wefvM ( 5g Zjv) 

‡gvevBj t 01911908840,   

‡dvb t 9586106 

B-‡gBj t anamulhoque1965@gmail.com 

6| cY¨evnx †b․-
hv‡bi aviY 
ÿgZv 
m¤úwK©Z 
cÖZ¨qbcÎ 
cÖ`vb| 

mg~`ª cwienb Awa`ßi  
KZ…©K cÖ`Ë †b․-hv‡bi 
†iwR‡óªkb I mv‡f© mb‡`i 
wfwË‡Z 

cY¨evnx †b․-hv‡bi aviY ÿgZvi cÖZ¨qbcÎ 
 

 cÖvwß¯’vb t mv‡f©  I Dbœqb kvLv †b․-wbivcËv I UªvwdK  
e¨e ’̄vcbv wefvM,  weAvBWweøDwUG, 141-
143, gwZwSjev/ G, XvKv-1000| 

webvg~‡j¨ m‡e©v”P 03 w`b ‡gv: Gbvgyj nK f~Tv 

Dc-cwiPvjK (© mv‡f©  I Dbœqb)  

†b․-wbivcËv I UªvwdK  e¨e¯’vcbv wefvM ( 5g Zjv) 

‡gvevBj t 01911908840,   

‡dvb t 9586106 

B-‡gBj t anamulhoque1965@gmail.com 

7. Af¨šÍixb 
†b․-c‡_ 
cwevwnZ hvÎx 
I gvjvgv‡ji 
Z_¨vw` / 
cwimsL¨vb 
mieivn| 

Av‡e`‡bi †cÖwÿ‡Z  ‡b․-c‡_ cwievwnZ hvÎx I gvjvgv‡ji Z_¨vw`| 
 
 cÖvwß¯’vb t mv‡f©  I Dbœqb kvLv †b․-wbivcËv I UªvwdK  

e¨e ’̄vcbv wefvM,  weAvBWweøDwUG, 141-
143, gwZwSjev/ G, XvKv-1000| 

webvg~‡j¨ m‡e©v”P 03 w`b ‡gv: Gbvgyj nK f~Tv 

Dc-cwiPvjK (© mv‡f©  I Dbœqb)  

†b․-wbivcËv I UªvwdK  e¨e¯’vcbv wefvM ( 5g Zjv) 

‡gvevBj t 01911908840,   

‡dvb t 9586106 

B-‡gBj t anamulhoque1965@gmail.com 
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ক্রঃ 

নাং 

নফায নাভ নফা প্রদান দ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রারপ্তস্থান নফায মূল্য এফাং 

রযদাধ দ্ধরত 

নফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃ (নাভ,দফী,দপান নম্বয ও  

ই-নভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

  ৮। ঘাট/দয়ন্ট ইজাযা উন্ুি দযত্র ১) নাগরযকত্ব নদত্র ; 

২) নেড রাইদন্প ; 

৩) বযাট ও টিন াটিরৃপদকট এফাং অন্যান্য প্রাভারণক 

দররর। 

এককারীন নগদ 

গ্রণ 

১৫ রদন                           

উ-রযচারক (ফন্দয)  

ফন্দয ও রযফন রফবাগ (৫ভ তরা) 

নভাফাইরঃ ০১৭১১১৬৫২২৩ 

নপানঃ ৯৫৮৮৫৮৭ 

ইদভইরঃ jaoadorfi37@gmail.com 
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ক্রঃ 

নাং 

নফায নাভ নফা প্রদান দ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রারপ্তস্থান নফায মূল্য এফাং 

রযদাধ দ্ধরত 

নফা প্রদাদনয ভয়ীভা দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃ (নাভ,দফী,দপান নম্বয ও 

ই-নভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৯। রনভরিত জাাজ ও 

অন্যান্য জরমান 

উদ্ধায। 

রফর/বাোয রবরত্তদত ননৌ-াংযক্ষণ ও রযচারন রফবাগ, রফআইডরিউটিএ, 

১৪১-১৪৩, ভরতরঝর ফা/এ, ঢাকা-১০০০। 

প্ররত ঘন্টা ফা অাং 

রফদদলয জন্য এফাং 

রফদরয ভাধ্যদভ 

মাত্রীফাী ননৌ-মান 

রনভরিত দর াংফাদ 

প্রারপ্তয াদথ াদথ এফাং 

অন্যান্য ননৌ-মাদনয নক্ষদত্র 

াংফাদ প্রারপ্তয য 

আনুষ্ঠারনকতা ম্পন্ন কযায  

৭ রদদনয ভদধ্য 

মৄগ্ম-রযচারক (উদ্ধায) 

ননৌ-াংযক্ষণ ও রযচারন রফবাগ  

(১০ভ তরা) 

নভাফাইরঃ ০১৭১২৫৯৬৮৯০ 

নপানঃ ৯৫৮০৮৩৩(Awdm) 

ইদভইরঃ mfazlurhmn@gmail.com 

১০। ননৌ-াাংদকরতক রচহ্ন 

স্থান ও ননৌ-রফজ্ঞরপ্ত 

প্রকা। 

াংযরক্ষত ননৌ-দথ ননৌ-

াাংদকরতক রচহ্ন : 

ভাকাৃ, রফকন ফারত, ফয়া 

ফারত স্থান ও প্ররতভাদ 

এ াংক্রান্ত ননৌ-রফজ্ঞরপ্ত  

প্রকা কযা য় 

 

 

ননৌ-াংযক্ষণ ও রযচারন রফবাগ, রফআইডরিউটিএ, 

১৪১-১৪৩, ভরতরঝর ফা/এ, ঢাকা-১০০০। 

রফনামূদল্য ারক্ষক অরতরযি রযচারক (দনৌ-থ) 

ননৌ-াংযক্ষণ ও রযচারন রফবাগ  

(১০ভ তরা) 

নভাফাইরঃ 01701740775 

নপানঃ 9580834(Awdm) 

ইদভইরঃ matin1964.biwta@gmail.com 

১১। াইরদটজ ারবৃ। কুন প্রধান কামাৃরয়, রাফ রফবাগ, ঢাকা এফাং 

নাযায়ণগঞ্জ, চাঁদপুয, ফরযার, আরযচা, খুরনা, 

চট্টগ্রাভ  ও রযাজগঞ্জ এয রাফ াখায়। 

প্ররতকুন মূল্য ৫০০ 

টাকা 

 

প্ররত আট ঘন্টা ফা 

অাংরফদদলয জন্য 

একটি কুন 

অরতরযি রযচারক (দনৌ-থ) 

ননৌ-াংযক্ষণ ও রযচারন রফবাগ  

(১০ভ তরা)  

নভাফাইরঃ 01701740775 

নপানঃ 9580834(Awdm) 

ইদভইরঃ matin1964.biwta@gmail.com 
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ক্রঃ 

নাং 

নফায নাভ নফা প্রদান দ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রারপ্তস্থান নফায মূল্য এফাং 

রযদাধ দ্ধরত 

নফা প্রদাদনয ভয়ীভা দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃ (নাভ,দফী,দপান নম্বয ও ই-

নভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১২। জাাজ ও ন্টুন বাো। আদফদদনয রবরত্তদত ননৌ-াংযক্ষণ ও রযচারন রফবাগ, রফআইডরিউটিএ, 

১৪১-১৪৩, ভরতরঝর ফা/এ, ঢাকা-১০০০। 

প্ররতরদন ফা তায অাং 

রফদদলয জন্য এফাং 

রফদরয ভাধ্যদভ  

১০ রদন  মৄগ্ম-রযচারক (দনৌও)  

ননৌ-াংযক্ষণ ও রযচারন রফবাগ  

(১০ভ তরা) 

নভাফাইরঃ ০১৭১৫০৬৬৮৪০ 

নপানঃ ৯৫৫৭০৬০ (Awdm)  

ইদভইরঃ arahim113513@gmail.com    

 jÂ/Kv‡M©v NvU ‰Zix 

 

    c›Uzb ¯’vcb 
 

ননৌ-াংযক্ষণ ও রযচারন রফবাগ, রফআইডরিউটিএ, 

১৪১-১৪৩, ভরতরঝর ফা/এ, ঢাকা-১০০০। 

রফনামূদল্য ১৫ রদন  মৄগ্ম-রযচারক (দনৌও)  

ননৌ-াংযক্ষণ ও রযচারন রফবাগ  

(১০ভ তরা) 

নভাফাইরঃ ০১৭১৫০৬৬৮৪০ 

নপানঃ ৯৫৫৭০৬০ (Awdm)  

ইদভইরঃ arahim113513@gmail.com    
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µwgK 
bs 

‡mevi bvg ‡mev cÖ`vb c×wZ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ 
Ges cÖvwß¯’vb 

‡mevi g~j¨ Ges cwi‡kva c×wZ ‡mev cÖ`v‡bi 
mgqmxgv 

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v  
(bvg, †dvb b¤̂i I B-‡gBj) 

1 2 3 4 5 6 7 

13| Z„Zxq c‡ÿi Rwic 

KvR m¤úbœKiY 

Av‡e`b t 

cwiPvjK (nvBt) 

nvB‡WªvMÖvwd wefvM 

(10g Zjv) 

weAvBWweøDwUG 

XvKv| 

Av‡e`bcÎ cÖvwß¯’vb t 

nvB‡WªvMÖvwd wefvM 

(10g Zjv) 

weAvBWweøDwUG, 

141-143, gwZwSj 

ev/G, XvKv-1000| 

wba©vwiZ wd KZ©„c‡ÿi wnmve wefv‡Mi K¨vk KvD›Uv‡i Rgv 

w`‡Z n‡e|  

1| Rwic RvnvR (cÖwZw`b)                      75,000/- 

2| IqvK©†evU (cÖwZw`b)                          12,000/- 

2-7 w`b hyM¥-cwiPvjK (Rwic) 

nvB‡WªvMÖvwd wefvM (10g Zjv) 

‡gvevBj b¤̂i t 01834002292 

‡dvb t 9577905 

B-‡gBj t dulubiwta.yahoo.com  

14| ‡Rvqvi-fvUv DcvË 

mieivn 

Av‡e`b t 

cwiPvjK (nvBt) 

nvB‡WªvMÖvwd wefvM 

(10g Zjv) 

weAvBWweøDwUG 

XvKv| 

Av‡e`bcÎ cÖvwß¯’vb t 

nvB‡WªvMÖvwd wefvM (3q 

Zjv) weAvBWweøDwUG, 

141-143, gwZwSj 

ev/G, XvKv-1000| 

wba©vwiZ wd KZ©„c‡ÿi wnmve wefv‡Mi K¨vk KvD›Uv‡i Rgv 

w`‡Z n‡e| 

1| mvßvwnK †MR DcvË   60/- 

2| •`wbK nvB-‡jv (gvwmK wfwË‡Z)  90/- 

3| gvwmK nvB-‡jv (evrmwiK wfwË‡Z)  90/- 

4| N›Uv wfwËK cvwbi D”PZv (Kw¤úDUvivBRW)    7/- 

5| •`wbK nvB-‡jv (Kw¤úDUvivBRW)    7/- 

2-7w`b hyM¥-cwiPvjK (UvBW)  

nvB‡WªvMÖvwd wefvM (3q Zjv) 

‡gvevBj b¤̂i t 01913733916 

‡dvb t 9580335 

B-‡gBj t md.alfaz1964@gmail.com 

15| nvB‡WªvMÖvwdK 

g¨vc/PvU© †Rvqvi-fvUv 

eB I Ab¨vb¨ cÖKvkbv 

mieivn  

Av‡e`b t 

cwiPvjK (nvBt) 

nvB‡WªvMÖvwd wefvM 

(10g Zjv) 

weAvBWweøDwUG 

XvKv| 

Av‡e`bcÎ cÖvwß¯’vb t 

nvB‡WªvMÖvwd wefvM 

(10g Zjv) 

weAvBWweøDwUG, 

141-143, gwZwSj 

ev/G, XvKv-1000| 

wba©vwiZ wd KZ©„c‡ÿi wnmve wefv‡Mi K¨vk KvD›Uv‡i Rgv 

w`‡Z n‡e| 

1| nvB‡WªvMÖvwdK PvU© (wWwRUvj)              700-865/- 

2| nvB‡WªvMÖvwdK PvU© (G‡gvwbqv)                    460/- 

3| †bwf‡Mkbvj PvU©                                   600/- 

4| g¨vc/PvU©                                     350-450/- 

5| UvBW †Uwej eB                                    700/- 

2-7w`b Dc-cwiPvjK (Kv‡U©v)  

nvB‡WªvMÖvwd wefvM (10g Zjv) 

‡gvevBj b¤̂i t 01711261678 

‡dvb t 

B-‡gBj t ruma.iwta@gmail.com 

 

 



O/C:E /Citizen charter      9 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ক্রঃ 

নাং 

নফায নাভ নফা প্রদান দ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রারপ্তস্থান নফায মূল্য এফাং রযদাধ 

দ্ধরত 

নফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃ (নাভ,দফী,দপান নম্বয ও ই-

নভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

  ১৬। 

 

ঠিকাদায 

রনফন্ধীকযণ ও 

নফায়ন। 

 

নতুন রনফন্ধন ও 

নফায়দনয জন্য 

রত্রকায় প্রকারত 

রফজ্ঞরপ্তয ভাধ্যদভ  

আদফদদনয নপ্ররক্ষদত  

১) রনধাৃরযত আদফদনত্র ; 

২) ারানাগাদ নেড রাইদন্প; 

৩) ারানাগাদ আয়কয নদ; 

৪) ব্যাাংক োনদজকন; 

৫) অরবজ্ঞতা নদত্র; ও অন্যান্য প্রাভারণক দররর। 

আদফদনত্র প্রারপ্তস্থানঃ প্রদকৌর রফবাগ, 

রফআইডরিউটিএ, প্রধান অরপ এফাং াখা 

অরপমূ। 

১। আদফদনত্র :  

নতুন রনফন্ধন রপ: ৩০০ টাকা , 

নফায়ন রপ: ২০০ টাকা ।  

 

২। রনফন্ধন রপ : ৫০০০ টাকা 

এফাং নফায়ন রপ ২০০০ টাকা 

কর্তৃদক্ষয রাফ রফবাদগয 

কযা কাউন্টাদয জভা রদদত য়।  

২ ভা কাযী রযচারক (প্রান) 

প্রদকৌর রফবাগ (৭ভ তরা) 

নভাফাইরঃ01916081698, 01302714312 

নপানঃ ৯৫৫৬০৭০ 

ইদভইরঃ ashrafur.biwta@gmail.com 

  ১৮। ননরবদগনার 

রিয়াদযন্প প্রদান  

(ব্রীজ, বফদুযরতক 

টাওয়ায 

রনভাৃণ/দকফর/াই 

রাইন)। 

যকারয/দফযকারয 

রফরবন্ন প্ররতষ্ঠাদনয 

আদফদদনয নপ্ররক্ষদত 

১) কর্তৃদক্ষয রনধাৃরযত পযদভ আদফদন ; 

২) রনভাৃণাধীন স্থানায নর-আউট প্ল্যান,উি প্ল্যাদন  

    প্রস্তারফত স্থানায ঠিক স্থান অরিতকযণ; 

৩) রনধাৃরযত স্থাদনয নভৌজা ম্যা ; 

৪) কর্তৃদক্ষয াইদড্রাগ্রারপক চাট ৃএফাং অন্যান্য 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র। 

আদফদন রপ: ২০০ টাকা 

কর্তৃদক্ষয রাফ রফবাদগয 

কযা কাউন্টাদয নগদ জভা 

প্রদান 

৩০ রদন কাযী রযচারক (প্রান) 

প্রদকৌর রফবাগ (৭ভ তরা) 

নভাফাইরঃ01916081698, 01302714312 

নপানঃ ৯৫৫৬০৭০ 

ইদভইরঃ ashrafur.biwta@gmail.com 
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ক্রঃ নাং নফায নাভ নফা প্রদান দ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রারপ্তস্থান নফায মূল্য এফাং রযদাধ 

দ্ধরত 

নফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃ (নাভ,দফী,দপান নম্বয ও 

ই-নভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

19| KvUvi mvKkb 

†WªRv‡ii 

gvwjKvbvaxb 

cÖwZôvb 

ZvwjKvfzw³Kib 

bZzb ZvwjKvfzw³ 

Ges bevq‡bi Rb¨ 

cwÎKvq Ges 

I‡qemvB‡U 

cÖKvwkZ weÁwßi 

gva¨‡g  Av‡e`‡bi 

†cÖwÿ‡Z|  

1| wba©vwiZ Av‡e`bcÎ 

2|nvjbvMv` †UªW jvB‡mÝ, AvqKi cwi‡kva mb`, 

f¨vU-‡iwR‡÷ªkb mb`, Ki mbv³Kib b¤^i 

(TIN) m¤ú`; 

3| e¨vsK KZ…©K cÖ`Ë cÖZ¨vqbcÎ; 

4|‡WªRv‡ii mË¡vwaKvixi cÖgvbK; 

5|gvwjKvbvaxb †WªRv‡ii nvjbvMv` mv‡f© 

†iwR‡÷ªkb mb`,  

 

Av‡e`bcÎ cÖvwß¯’vbt  

†WªwRs wefvM (7g Zjv), weAvBWweøDwUG, 141-

143, gwZwSj , ev/G, XvKv-1000| 

1| Av‡e`bcÎ: 

bZzb-2000 UvKv, 

bevqb-1500 UvKv, 

 

2| ZvwjKvfzw³i wdt 

bZzb-5000 UvKv 

bevqb wd-3000UvKv 

 

Rgv cÖ`vbt 

KZ…©c‡ÿi wnmve wefv‡Mi 

K¨vk KvD›Uv‡i mKj wd Rgv 

w`‡Z nq| 

      3 gvm  wkwib Av³vi 

mnKvix cwiPvjK (cÖkvmb)  

‡WªwRs wefvMt 7g Zjv 

‡gvevBj bs 01746303883 

B-‡gBj: shirinbiwta@gmail.com 
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ক্রঃ 

নাং 

নফায নাভ নফা দান দ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রারপ্তস্থান নফায মূল্য এফাং রযদাধ দ্ধরত নফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃ (নাভ,দফী,দপান নম্বয ও ই-

নভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২০। যাজস্ব ফাদজদটয 

আওতায় ণ্য 

যফযাদয জন্য নতুন 

তাররকাভুরিকযণ ও 

নফায়ন। 

 

নতুন তাররকাভুরিকযণ 

ও নফায়দনয জন্য 

রত্রকায় প্রকারত 

রফজ্ঞরপ্তয ভাধ্যদভ  

আদফদদনয নপ্ররক্ষদত  

১) রনধাৃরযত আদফদনত্র ; 

২) ারাগাগাদ নেড রাইদন্প; 

৩) ারানাগাদ আয়কয নদ; 

৪) ব্যাাংক োনদজকন; 

৫) অরবজ্ঞতা নদত্র এফাং অন্যান্য প্রাভারণক 

দররর।  

আদফদনত্র প্রারপ্তস্থানঃ রাফ রফবাগ, কযা 

াখা, রফআইডরিউটিএ, ১৪১-১৪৩, ভরতরঝর 

ফা/এ, ঢাকা-১০০০।  

১। আদফদনদত্রয মূল্য ৩০০/- টাকা 

রাফ রফবাদগয কযা কাউন্টাদয নগদ 

জভা; 

২। তাররকাভুরি রপ: ৫,০০০ টাকা 

এফাং নফায়ন রপ: ২০০০ টাকা 

রফআইডরিউটিএ এয অনুকূদর ন-

অডাৃয/ব্যাক ড্রাপট  এয ভাধ্যদভ জভা 

রদদত য়। 

৪৫রদন উ-রযচারক (ক্রয়) 

ক্রয় ও াংযক্ষণ রফবাগ (৫ভ তরা) 

নভাফাইরঃ 01719694316 

নপানঃ ৯৫৭৭৯০৪ 

ইদভইরঃsahjahanbiwta@gmail.com 
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ক্রঃ 

নাং 

নফায নাভ নফা দান দ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রারপ্তস্থান নফায মূল্য এফাং রযদাধ দ্ধরত নফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃ (নাভ,দফী,দপান নম্বয ও ই-

নভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২১।               

                

              

              

               

           

             

        

            

             

১                       

২                       

৩                  ২         

 

                     

৩                   

১৪১-১৪৩              -১০০০ 

                     ১০০      

                                 

                             

      -                           

                              

      -                      

        । 

৩০      

    

                            

        

                    (৩য় তরা) 

           

১৪১-১৪৩              -১০০০। 

       ০১৭১২০৯৬৭৮০ 

      ৯৫৬৪৬৩৪ 

 -      secretary@ biwta.gov.bd  
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ক্রঃ নাং নফায নাভ নফা দান দ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রারপ্তস্থান 

নফায মূল্য এফাং রযদাধ দ্ধরত নফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃ (নাভ,দফী,দপান নম্বয 

ও ই-নভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 22| wewfbœ miKvix/ ‡emiKvix/ 

e¨w³ gvwjKvbvaxb cÖwZôvb‡K 

wewfbœ Rjhv‡bi WwKs msµvšÍ 

†givgZ Kv‡Ri Rb¨ 

KZ©„c‡ÿi fvmgvb W‡Ki 

gva¨‡g WwKs-AvbWwKs myweav 

cÖ`vb|   

fvmgvb W‡K RvnvR/ c›Uzb/ 

‡WªRvi/ evR©/ ‡µb-‡evU BZ¨vẁ  

Rjhvb †givg‡Zi Rb¨  Rjhv‡bi 

GA cøvb Abyhvqx Length, 

Breadth, Depth, Draft, 

BZ¨vẁ  Z_¨ m¤̂wjZ WKz‡g›U mn 

ZË¡veavqK cÖ‡K․kjx (WK) eivei 

Av‡e`b KiZt kZ©hy³ Aby‡gv`b 

mv‡c‡ÿ †mev cÖ`vb Kiv nq|  

WwKs †givg‡Zi cÖZ¨qb cÎ| 

 

cÖvwß ¯’vbt ZË¡¦veavqK cÖ‡K․kjx 

(WK), Gi `ßi, hvwš¿K I †b․-

cÖ‡K․kj wefvM, evA‡b․cK-

XvKv| 

 

(K)  KZ©„cÿ KZ©„K Aby‡gvẁ Z ‡iU 

wmwWDj Abyhvqx Rjhvb  WwKs I 

WwKs mswkøó †givgZ Kv‡Ri g~j¨ 

wba©viY Kiv n‡q _v‡K| 

 

 

cÖ‡qvRb 

Abyhvqx 

wbiæcb‡hvM¨| 

Rbve †gvt AvBqye Avjx,  

ZË¡veavqK cÖ‡K․kjx(WK),  

hvwš¿K I †b․-cÖ‡K․kj wefvM, evA‡b․cK-

fvmgvb WK, k¨vgcyi, XvKv (৩য় তলা) 

‡gvevBj t 01716314580 

‡Uwj‡dvb t 9586103 

‡gBjt mdayubali68@gmail.com 
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ক্রঃ 

নাং 

নফায নাভ নফা প্রদান দ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রারপ্তস্থান নফায মূল্য এফাং 

রযদাধ দ্ধরত 

নফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃ (নাভ,দফী,দপান নম্বয ও ই-

নভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

  ২৩। কঞ্জাযদবন্পী রপ গ্রণ ওয়ান ে ারবৃ ১)  রযটাৃণ পযভ ; 

২)  জভা যরদ ফই ; 

৩)  কঞ্জাযদবন্পী ছােত্র ; 

৪)  রফর রযদাদধয ছােত্র । 

প্রারপ্তস্থানঃ অথ ৃরফবাগ (ঢাকা, চট্টগ্রাভ, খুরনা অরপ) 

এফাং ফন্দয রফবাগ (ফরযার, চাঁদপুয, টুয়াখারী, 

নযরাংদী, ভাওয়া, নাযায়ণগঞ্জ ও দয ঘাট, ঢাকা)                                                                            

 

নগদ/দচক/  

ন-অডাৃয/রডরড 

০১ (এক) রদন উ-রযচারক (যাজস্ব) (৯ভ তরা) 

অথ ৃরফবাগ 

নভাফাইরঃ ০১৭৫৪-২০৫০২৭ 

নপানঃ ৯৫৮৬০৮৯ 

ইদভইরঃ saifurbiwta2015@gmail.com 
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ক্রঃ 

নাং 

নফায নাভ নফা প্রদান দ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রারপ্তস্থান নফায মূল্য এফাং 

রযদাধ দ্ধরত 

নফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃ (নাভ,দফী,দপান নম্বয ও ই-

নভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

   ২৪। কর্তৃদক্ষয জনফর 

রনদয়াগ াংক্রান্ত 

তথ্যারদ। 

যারয তথ্য প্রারপ্তস্থানঃ  উ-রযচারক (াংস্থান), রচফারয় 

রফবাগ, রফআইডরিউটিএ, ১৪১-১৪৩, ভরতরঝর ফা/এ, 

ঢাকা-১০০০। 

রফনামূদল্য ০১(এক) রদন উ-রযচারক (াংস্থান) 

 রচফারয় রফবাগ (৬ষ্ঠ তরা) 

নভাফাইরঃ০১৭১৫৩৬০৪৬০ 

নপানঃ ৯৫৮৪৯৪১ 

ইদভইরঃ abdurrazzak26@yahoo.com 
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ক্রঃ নাং নফায নাভ নফা প্রদান দ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রারপ্তস্থান 

নফায মূল্য এফাং 

রযদাধ দ্ধরত 

নফা প্রদাদনয ভয়ীভা দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃ (নাভ,দফী,দপান নম্বয ও ই-

নভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২৫. কুন রফক্রয় যারয আদফদদনয নপ্ররক্ষদত কযা কুনঃ  ঢাকা  

রাফ রফবাদগয কর 

আঞ্চররক াখা অরপ।  

প্ররতটি কুন 

৫০০/-(াঁচত)|  

নগদ/দ-অডাৃদযয 

ভাধ্যদভ। 

দফাৃচ্চ ১০ নথদক ১৫ 

রভরনট 

ঢাকা  রাফ রফবাদগয কর আঞ্চররক াখা 

অরপদয নকালাধ্যক্ষ/কাযী নকালাধ্যক্ষ-এয 

ভাধ্যদভ দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃয স্বাক্ষদয রফক্রয় কযা 

য়। 

২৬. নটন্ডায ররডউর রফক্রয় যারয আদফদদনয নপ্ররক্ষদত নটন্ডায ররডউরঃ ঢাকা 

 রাফ রফবাদগয কর 

আঞ্চররক াখা অরপ।  

 

রনধাৃরযত মূদল্য 

রফক্রয় কযা য়। 

দফাৃচ্চ ১০ নথদক ১৫ 

রভরনট 

ঢাকা  রাফ রফবাদগয কর আঞ্চররক াখা 

অরপদয নকালাধ্যক্ষ/কাযী নকালাধ্যক্ষ-এয 

ভাধ্যদভ রফক্রয় কযা য়। 
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ক্রঃ নাং নফায নাভ নফা প্রদান দ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রারপ্তস্থান 

নফায মূল্য এফাং 

রযদাধ দ্ধরত 

নফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃ (নাভ,দফী,দপান নম্বয ও ই-

নভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২৭. রফরবন্ন ক্রয়/কাজ/দফায 

রফরযদত উত্থারত রফর 

রযদাধ কযা। 

মথামথ কর্তৃদক্ষয অনুদভাদন, ফাস্তফায়নকাযী 

রফবাদগয সুারযদয আদরাদক রনযীক্ষা রফবাগ 

কর্তকৃ পূফ ৃরনযীক্ষায য নচদকয ভাধ্যদভ 

রযদাধ। 

ঢাকা  রাফ রফবাদগয 

কর আঞ্চররক াখা 

অনুদভাদদনয 

আদরাদক 

       ০২ (  )                        , 

       ,      , (৯ভ তরা) 

 ০১৯৬৮-৩৯০০০৮ 

directoraccounts@biwta.gov.bd 

২৮. কর্তৃক্ষ/ 

যকায/াায্যকাযী 

প্ররতষ্ঠাদনয চারদানুমায়ী 

বত্র-ভারক, লান্ারক 

এফাং ফাৎরযক রাফ 

রফফযণী প্রস্ত্ত্তত ও দারখর 

কযা। 

কর্তৃক্ষ/ যকায/াায্যকাযী প্ররতষ্ঠাদনয 

চারদানুমায়ী বত্র-ভারক, লান্ারক এফাং 

ফাৎরযক রাফ রফফযণী চারত ছদক প্রস্ত্ত্তত 

পূফকৃ দারখর। 

রাফ রফবাগ ঢাকা           প্ররতদফদন প্রারপ্তয 

০৭(াত) রদদনয ভদধ্য 

                      ,  

  -             , (৯ভ তরা) 

০১৭১২-০১৬১৪৪,       

                  ,     , (৯ভ তরা) 

০১৭১২-০০২৮১২    

                  ,    , (৯ভ তরা) 

০১৭১৫-১৯৮৬২৫ 
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ক্রঃ নাং নফায নাভ নফা প্রদান দ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রারপ্তস্থান 

নফায মূল্য এফাং 

রযদাধ দ্ধরত 

নফা প্রদাদনয ভয়ীভা দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃ (নাভ,দফী,দপান নম্বয ও ই-

নভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২৯. কভকৃতাৃ/কভচৃাযীদদয নফতন-

বাতারদ রযদাধ কযা।  

কভকৃতাৃ/কভচৃাযীদদয আদফদদনয 

নপ্ররক্ষদত নফা প্রদান কযা দয় থাদক। 

রাফ রফবাগ, রফরস্ 

াখা, ঢাকা 

                     ১  

            

                      , 

   -              (   ), (৯ভ তরা) 

০১৭১১-৯৫৬২৯৫ 

৩০. নফনাদবাদরন্ট পাদন্ডয অনুদান 

রযদাধ কযা।  

কভকৃতাৃ/কভচৃাযীদদয আদফদদনয 

নপ্ররক্ষদত নফা প্রদান কযা দয় থাদক। 

রাফ রফবাগ, রজরএপ 

াখা, ঢাকা 

         ০৩(রতন) রদদনয ভদধ্য                        , 

                    , (৯ভ তরা) 

০১৭১২-৭৮৯২৪৫ 

৩১. কভচৃাযী রনতরল তরফর দত 

ঋণ প্রদান কযা।  

 

কভকৃতাৃ/কভচৃাযীদদয আদফদদনয 

নপ্ররক্ষদত নফা প্রদান কযা দয় থাদক। 

                   

                     

      

         ০২ (দুই) রদদনয ভদধ্য।                       ,  

  -              (   ), (৯ভ তরা) 

 ০১৭১১-৯৫৬২৯৫ 

৩২. বরফষ্য তরফর াংযক্ষণ ও 

উি তরফর দত ঋণ প্রদান 

কযা। 

কভকৃতাৃ/কভচৃাযীদদয আদফদদনয 

নপ্ররক্ষদত নফা প্রদান কযা দয় থাদক। 

রাফ রফবাগ, রজরএপ 

াখা, ঢাকা 

                           জনাফ ভামুন নাদন, 

মৄগ্ম রযচারক ও ম্পাদক (রজরএপ), (৯ভ তরা) 

০১৭১৬-৫৪২৯২৪ 

৩৩. কভকৃতাৃ/কভচৃাযীদদয রফরবন্ন 

ধযদনয ঋণ প্রদান ।  

কভকৃতাৃ/কভচৃাযীদদয আদফদদনয 

নপ্ররক্ষদত নফা প্রদান কযা দয় থাদক। 

রাফ রফবাগ,          ০৩(রতন) রদদনয ভদধ্য                       ,  

  -             , (৯ভ তরা) 

০১৭১২-০১৬১৪৪  

               

                      ,  

  -              (wejm), (৯ভ তরা) 

০১৭১১-৯৫৬২৯৫ 
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ক্রঃ নাং নফায নাভ নফা প্রদান দ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রারপ্তস্থান 

নফায মূল্য এফাং 

রযদাধ দ্ধরত 

নফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃ (নাভ,দফী,দপান নম্বয ও ই-

নভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৩৪. রআযএর যত এফাং অফযপ্রাপ্ত 

কভকৃতাৃ ও কভচৃাযীদদয নফা ও 

অফয জরনত সুরফধারদ প্রদান 

কযা। 

কভকৃতাৃ/কভচৃাযীদদয আদফদদনয 

নপ্ররক্ষদত নফা প্রদান কযা দয় থাদক। 

রজরএপ, ননন াখায় ও 

প্রান াখায় 

         নরথ প্রারপ্তয ০২(দুই) 

রদদনয ভদধ্য 

                       , 

              ,      ,  

০১৭১২-৭৮৯২৪৫,  

জনাফ ভামুন নাদন, 

মৄগ্ম রযচারক,      , (৯ভ তরা) 

০১৭১৬-৫৪২৯২৪    

        t Lyikx` Avjg,  

  -              (     ), (৪থ ৃতরা) 

01716-625551 

৩৫. ররএপ/রজরএপ ফাফদ চুোন্ত 

াওনা রযদাধ কযা। 

কভকৃতাৃ/কভচৃাযীদদয আদফদদনয 

নপ্ররক্ষদত নফা প্রদান কযা দয় থাদক। 

রাফ রফবাদগয রজরএপ, 

ননন াখা 

         নরথ প্রারপ্তয ০৩(রতন) 

রদদনয ভদধ্য 

                   , 

                       (      ), (৯ভ তরা) 

০১৯৬৮-৩৯০০০৮  

     

 জনাফ ভামুন নাদন, 

মৄগ্ম রযচারক ও ম্পাদক (রজরএপ), (৯ভ তরা) 

০১৭১৬-৫৪২৯২৪ 

৩৬. আত কভকৃতাৃ ও কভচৃাযীদদয 

রচরকৎা অনুদান রযদাধ কযা 

ও মৃত কভকৃতাৃ ও কভচৃাযীদদয 

াওনাদী রযদাধ কযা। 

যারয আদফদদনয নপ্ররক্ষদত                    

                     

                 

         নরথ প্রারপ্তয ০২(দুই) 

রদদনয ভদধ্য 

            ,  

  -             , (wejm), (৯ভ তরা)  

০১৭১১-৯৫৬২৯৫ 

 



O/C:E /Citizen charter      20 

                                                                      

             

                                                            -

      

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 ৩৭.        -                  

                        

           /          । 

                -    ২০১৫         

                         

     ১৪১-১৪৩              

    । 

         ০৭                                                

  -       ,        (৯ভ তরা) 

০১৭১২৫৩৯৪৪৬  

hrshamim1111@gmail.com 

 

 

                       

   -               

০১৭১৬২৫৩৭৬৩  

nurulalam068@gmail.com 

 ৩৮.        -                 

                            

                              

    । 

              ১                   

২                  

৩          

৪                        

                         

     ১৪১-১৪৩              

    । 

         ০৭                  

 ৩৯.                              ১                         

     

২                          

৩                           

৪                    

৫               

৬                         

                  

          

       

      

            

         

           

          

                    

                      

                  

               

                

                  

            । 

                 

                        (৯ভ তরা) 

01670796706, 

faizahmed01670796706@gmail.com 

 ৪০.                         

                             

                         ।  

       -        

             

                          

                    

                         

     ১৪১-১৪৩              

    । 

         ০৩                             

                       (৯ভ তরা) 

01670796706, 

faizahmed01670796706@gmail.com 
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ক্রঃ 

নাং 

নফায নাভ নফা প্রদান দ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রারপ্তস্থান নফায মূল্য এফাং 

রযদাধ দ্ধরত 

নফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃ (নাভ,দফী,দপান নম্বয 

ও ই-নভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৪১. মৃত কভকৃতাৃ/কভচৃাযীদদয নরভনী, 

নাষ্যদদয নফনাদবাদরন্ড পান্ড, অনুদান 

অথ ৃরযদাধ এফাং কভচৃাযীদদয রনতলী 

তরফর রযচারনা ইতযারদ 

যারয জনাংদমাগ কভকৃতাৃ, রচফারয় রফবাগ, 

রফআইডরিউটিএ, ১৪১-১৪৩, ভরতরঝর ফা/এ, 

ঢাকা-১০০০। 

রফনামূদল্য ০২(দুই) রদন জনাংদমাগ কভকৃতাৃ 

রচফারয় রফবাগ (৪থ ৃতরা) 

নভাফাইরঃ ০১৭১৫০৭০১৭৮ 

নপানঃ ৯৫৬৮৩১১ 

ইদভইরঃ probiwta@gmail.com 

৪২. কর্তৃদক্ষয রফরবন্ন রফবাদগয কামকৃ্রদভয 

তথ্যারদ 

যারয তথ্য প্রারপ্তস্থানঃ জনাংদমাগ কভকৃতাৃ, 

রচফারয় রফবাগ, রফআইডরিউটিএ, ১৪১-

১৪৩, ভরতরঝর ফা/এ, ঢাকা-১০০০। 

রফনামূদল্য ০৩ (রতন) রদন জনাংদমাগ কভকৃতাৃ 

 রচফারয় রফবাগ (৪থ ৃতরা)  

নভাফাইরঃ ০১৭১৫০৭০১৭৮ 

নপানঃ ৯৫৬৮৩১১ 

ইদভইরঃ probiwta@gmail.com 

৪৩. রফরবন্ন গণ-ভাধ্যদভ কর্তৃদক্ষয রযকল্পনা 

ও উন্নয়ন কামকৃ্রদভয তথ্যারদ নপ্রযণ। 

যারয তথ্য প্রারপ্তস্থানঃ জনাংদমাগ কভকৃতাৃ, 

রচফারয় রফবাগ, রফআইডরিউটিএ, ১৪১-

১৪৩, ভরতরঝর ফা/এ, ঢাকা-১০০০। 

রফনামূদল্য ০১(এক) রদন  জনাংদমাগ কভকৃতাৃ 

 রচফারয় রফবাগ (৪থ ৃতরা) 

নভাফাইরঃ ০১৭১৫০৭০১৭৮ 

নপানঃ ৯৫৬৮৩১১ 

ইদভইরঃ probiwta@gmail.com 
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            ৩) অরবদমাগ ব্যফস্থানা দ্ধরত (GRS) 

                 নফা প্রারপ্তদত অন্তুষ্ট দর দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃয দে নমাগাদমাগ করুন। রতরন ভাধান রদদত ব্যথ ৃদর রনদনাি দ্ধরতদত নমাগাদমাগ কদয আনায ভস্য অফরত করুণ। 

      

ক্ররভক  

নাং 

কখন নমাগাদমাগ কযদফন নমাগাদমাদগয ঠিকানা রনষ্পরত্তয ভয়ীভা 

 

১ দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃ ভাধান রদদত ব্যথ ৃদর (GRS)নপাকার দয়ন্ট কভকৃতাৃ 

নাভ ও দরফঃ রচফ 

নপানঃ ০১৯৬৮৩৯০০০৫ 

ইদভইরঃ  
 

১৫              

২ নপাকার দয়ন্ট কভকৃতাৃ রনরদষ্ট ভদয় 

ভাধান রদদত ব্যথ ৃদর 

নকরিয় অরবদমাগ ব্যফস্থানা দ্ধরত (GRS)ঃঃ 

উ-রচফ ও দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃ (আযটিআই), 

ননৌরযফন ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ রচফারয়, ঢাকা  

১৫              

            

 

 

          ৪) আনায কাদছ আভাদদয প্রতযাা 

   

ক্ররভক 

নাং 

প্ররতশ্রুরত/কারিত নফা প্রারপ্তয রদক্ষয কযণীয় 

১) রনধাৃরযত পযদভ ম্পূণবৃাদফ পূযণকৃত আদফদন জভা প্রদান 

২) ঠিক ভাধ্যদভ প্রদয়াজনীয় রপ রযদাধ কযা 

৩) াক্ষাদতয জন্য রনধাৃরযত ভদয়য পূদফইৃ উরস্থত থাকা 

৪)                                          

৫)                                                                

 


