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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলায়দর্ সরকার 

ডাক ও টেললয় াগায় াগ লবভাগ 

ডাক, টেললয় াগায় াগ ও তথ্যপ্রযুলি মন্ত্রণালে 

বাাংলায়দর্ সলিবালে, ঢাকা।  

www.ptd.gov.bd 
 

টসবা প্রদাে প্রলতশ্রুলত (Citizen’s Charter ) 

 

১. লভর্ে ও লমর্ে  

 

লভর্ে: সাশ্রেী, সাব শজেীে এবাং লেভ শরয় াগ্য টেললয় াগায় াগ ও ডাক টসবা। 

 

লমর্ে: প্রালতষ্ঠালেক উন্নেে ও আধুলেক প্রযুলি অলভয় াজয়ের মাধ্যয়ম সাশ্রেী, মােসম্পন্ন, আন্তজশালতক মায়ের টেললয় াগায় াগ ও ডাক টসবা লেলিতকরণ। 

 

২. প্রলতশ্রুত টসবাসমূহ 

২.১) োগলরক টসবা (এ লবভাগ হয়ত সরাসলর টকাে োগলরক টসবা প্রদাে করা হে ো) 

 

ক্রলমক টসবার োম টসবা প্রদায়ের সমেসীমা টসবা প্রদাে পদ্ধলত প্রয়োজেীে কাগজপত্র এবাং প্রালিস্থাে টসবা-মূল্য 

এবাং 

পলরয়র্াধ 

পদ্ধলত 

দালেত্বপ্রাি কম শকতশা 

(োম, পদলব, ট াে ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

- - - - - - - 
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২.২) প্রালতষ্ঠালেক/দািলরক টসবা 

ক্রলমক 

েম্বর 

টসবার োম টসবা প্রদায়ের 

সমেসীমা 

টসবা প্রদাে পদ্ধলত প্রয়োজেীে কাগজপত্র 

এবাং প্রালিস্থাে 

টসবার মূল্য 

এবাং 

পলরয়র্াধ পদ্ধলত 

দালেত্বপ্রাি কম শকতশা 

(োম, পদলব, ট াে েম্বর 

ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ 

টেললয় াগায় াগ টসবা প্রদাে 

প্রলতষ্ঠায়ের লাইয়সন্স 

ইস্যু/েবােয়ের পূব শানুয়মাদে। 

 

১৫ লদে 

লবটিআরলস হয়ত প্রস্তাব পাওোর পর 

বাাংলায়দর্ টেললয় াগায় াগ লেেন্ত্রণ 

আইে-২০০১ অনু ােী লাইয়সন্স 

ইস্যু/েবােয়ের পূব শানুয়মাদে প্রদাে। 

ক) লবটিআরলস’র প্রস্তাব, প্রলতয়বদে  

খ) আয়বদেকারী প্রলতষ্ঠায়ের 

আয়বদেপত্রসহ সাংলিষ্ট কাগজপত্র। 

 

প্রালিস্থাে: লবটিআরলস ওয়েবসাইে 

লবোমূয়ল্য 

মাছুমা োছলরে, উপসলিব, 

টেললকম র্াখা, ডাক ও 

টেললয় াগায় াগ লবভাগ, 

০১৭১১৮৩০৭৬৫ 

২ 
টেললয় াগায় াগ টসবা ও 

ট্যালরয় র পূব শানুয়মাদে। 

 

২০ লদে 

লবটিআরলস হয়ত প্রস্তাব পাওোর পর 

বাাংলায়দর্ টেললয় াগায় াগ লেেন্ত্রণ 

আইে-২০০১ অনু ােী লবলভন্ন ধরয়ণর 

টসবা/ট্যালরয় র অনুয়মাদে প্রদানের 

নেনিত্ত অর্ থ িন্ত্রণালয়ে নেরণ 

ক) লবটিআরলস’র প্রস্তাব 

খ) টসবা প্রদােকারী সাংলিষ্ট 

প্রলতষ্ঠায়ের আয়বদেপত্র ও সাংলিষ্ট 

কাগজপত্র। 

 

প্রালিস্থাে: লবটিআরলস ওয়েবসাইে 

লবোমূয়ল্য 

৩ 

টেললয় াগায় াগ লাইয়সন্সধারী 

প্রলতষ্ঠায়ের টর্োর 

হস্তান্তর/মাললকাো পলরবতশয়ের 

পূব শানুয়মাদে। 

 

৩০ লদে 

লবটিআরলস হয়ত প্রস্তাব পাওোর পর 

বাাংলায়দর্ টেললয় াগায় াগ লেেন্ত্রণ 

আইে-২০০১ অনু ােী পূব শানুয়মাদে 

প্রদাে। 

ক) লবটিআরলস’র প্রস্তাব, প্রলতয়বদে 

খ) আয়বদেকারী প্রলতষ্ঠায়ের 

আয়বদেপত্র, টবাড শ সভার 

টরজুয়লর্ে 

গ) টর্োর গ্রহণকারী 

ব্যলি/প্রলতষ্ঠায়ের বায়োডাো এবাং 

অঙ্গীকার-োমাসহ সাংলিষ্ট 

কাগজপত্র। 

লবোমূয়ল্য 

৪ 
ডাক অলধদিনরর রাজস্ব খায়ত 

পদ সৃজে। 

 

 

 

 

 

 

অলধদির হয়ত প্রস্তাব প্রালির পর 

লবদ্যমাে লবলধ/লবধাে অনুসরয়ণ 

জেপ্রর্াসে মন্ত্রণালে, অর্ শ-লবভায়গর 

ব্যে লেেন্ত্রণ ও বাস্তবােে অনুলবভায়গর 

সম্মলত এবাং প্রর্াসলেক উন্নেে সাংক্রান্ত 

সলিব কলমটির স্যপালরয়র্র লভলিয়ত 

ক) জেপ্রর্াসে মন্ত্রণালয়ের 

লেধ শালরত  রয়ম অলধদিয়রর প্রস্তাব 

খ) অনুয়মালদত সাাংগঠলেক 

কাঠায়মার কলপ 

গ) আলর্ শক সাংয়িষ 

ঘ) পদ সৃজয়ের ট ৌলিকতা 

লবোমূয়ল্য 

 

 

 

টজসমীে আিার 
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ক্রলমক 

েম্বর 

টসবার োম টসবা প্রদায়ের 

সমেসীমা 

টসবা প্রদাে পদ্ধলত প্রয়োজেীে কাগজপত্র 

এবাং প্রালিস্থাে 

টসবার মূল্য 

এবাং 

পলরয়র্াধ পদ্ধলত 

দালেত্বপ্রাি কম শকতশা 

(োম, পদলব, ট াে েম্বর 

ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

 

১২০ লদে 

প্রয় াজু-য়েয়ত্র মােেীে প্রধােমন্ত্রীর 

সদে অনুয়মাদে-ক্রয়ম সরকালর মঞ্জুলর 

আয়দর্ জালর করা হে। 

ঙ) পয়দর দালেত্ব ও কতশব্য 

ি) লেয়োগ লবলধ 

 

প্রালিস্থাে: জেপ্রর্াসে মন্ত্রণালয়ের 

ওয়েবসাইে 

 উপসলিব, ডাক-১ র্াখা, 

ডাক ও টেললয় াগায় াগ 

লবভাগ, ০১৫৫০১৫৩৭৮০ 

 

৫ ডাক অলধদিনরর পদ স্থােীকরণ। 

 

 

 

 

৬০  লদে 

অলধদির হয়ত প্রস্তাব প্রালির পর 

লবদ্যমাে লবলধ/লবধাে অনুসরয়ণ 

জেপ্রর্াসে মন্ত্রণালে ও অর্ শ-লবভায়গর 

সম্মলত গ্রহণ করার পর প্রয় াজু-য়েয়ত্র 

মােেীে প্রধােমন্ত্রীর সদে অনুয়মাদে-

ক্রয়ম সরকালর মঞ্জুলর আয়দর্ জালর করা 

হে। 

ক) পদ স্থােীকরয়ণর জন্য 

জেপ্রর্াসে মন্ত্রণালয়ের লেধ শালরত 

 রয়ম ডাক অলধদিয়রর প্রস্তাব  

খ) পদ সৃজয়ের সরকারী আয়দর্ 

গ) পদ সৃজয়ের পর পরবতী সকল 

বছয়রর পদ সাংরেয়ণর মঞ্জুলর 

আয়দর্  

 

প্রালিস্থাে: জেপ্রর্াসে মন্ত্রণালয়ের 

ওয়েবসাইে 

লবোমূয়ল্য 

টজসমীে আিার 

 উপসলিব, ডাক-১ র্াখা, 

ডাক ও টেললয় াগায় াগ 

লবভাগ, ০১৫৫০১৫৩৭৮০ 

 

৬ 
ডাক অলধদিয়রর সরঞ্জামালদ 

টিওএন্ডইভুিকরণ। 

 

 

 

 

৩০ লদে 

অলধদির হয়ত প্রস্তাব প্রালির পর 

লবদ্যমাে লবলধ/লবধাে অনুসরয়ণ 

জেপ্রর্াসে মন্ত্রণালে ও অর্ শ-লবভায়গর 

সম্মলত গ্রহণ করার পর প্রয় াজু-য়েয়ত্র 

মােেীে প্রধােমন্ত্রীর সদে অনুয়মাদে-

ক্রয়ম সরকালর মঞ্জুলর আয়দর্ জালর করা 

হে। 

ক) ডাক অলধদিয়রর প্রস্তাব 

খ) জেপ্রর্াসে মন্ত্রণালয়ের সম্মলত 

গ) অর্ শ লবভায়গর সম্মলত 

ঘ) প্রর্াসলেক উন্নেে সাংক্রান্ত সলিব 

কলমটির স্যপালরর্ 

 

লবোমূয়ল্য 

টজসমীে আিার 

 উপসলিব, ডাক-১ র্াখা, 

ডাক ও টেললয় াগায় াগ 

লবভাগ, ০১৫৫০১৫৩৭৮০ 
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ক্রলমক 

েম্বর 

টসবার োম টসবা প্রদায়ের 

সমেসীমা 

টসবা প্রদাে পদ্ধলত প্রয়োজেীে কাগজপত্র 

এবাং প্রালিস্থাে 

টসবার মূল্য 

এবাং 

পলরয়র্াধ পদ্ধলত 

দালেত্বপ্রাি কম শকতশা 

(োম, পদলব, ট াে েম্বর 

ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৭ 
ডাক অলধদিয়রর কি থচারীয়দর 

অলজশত ছুটি। 

 

 

 

৫ লদে 

আয়বদে পাওোর পর লেধ শালরত ছুটি 

লবলধমালা, ১৯৫৯ অনু ােী উপযুি 

কর্তশপয়ের (আলর্ শক ও প্রর্াসলেক 

েমতা অনু ােী) লেষ্পলি কয়র সরকারী 

আয়দর্ জালর করা হে। 

ক) সাদা কাগয়জ আয়বদেপত্র 

খ) ডাক অলধদিয়রর  স্যপালরর্ ও 

প্রস্তাব 

গ) প্রধাে লহসাব রেণ কম শকতশা 

কর্তশক প্রদি ছুটি প্রাপ্যতার 

প্রলতয়বদে 

 

প্রালিস্থাে: লহসাব রেণ কম শকতশা 

ডাক-এর কা শালে। 

লবোমূয়ল্য 

৮ 
ডাক অলধদিয়রর কি থচারীয়দর  

শ্রালন্ত ও লবয়োদে ছুটি। 

 

 

 

 

৫ লদে 

আয়বদে পাওোর পর শ্রালন্ত ও 

লবয়োদে-ভাতা লবলধমালা, ১৯৭৯ 

অনু ােী লেষ্পলি কয়র সরকারী আয়দর্ 

জালর করা হে। 

ক) সাদা কাগয়জ আয়বদেপত্র ও 

পূব শবতী ছুটির মঞ্জুলর-পত্র 

খ) ডাক অলধদিয়রর  স্যপালরর্ ও 

প্রস্তাব 

গ) প্রধাে লহসাব রেণ কম শকতশা 

কর্তশক প্রদি ছুটি প্রাপ্যতার 

প্রলতয়বদে 

 

প্রালিস্থাে: লহসাব রেণ কম শকতশা 

ডাক-এর কা শালে। 

লবোমূয়ল্য 

৯ 
ডাক অলধদিয়রর কি থচারীয়দর 

িাকলর স্থােীকরণ। 

 

 

 

৫ লদে 

প্রস্তাব পাওোর পর সাংলিষ্ট লেয়োগ 

লবলধমালা অনু ােী উপযুি কর্তশপয়ের 

অনুয়মাদে-ক্রয়ম সরকারী আয়দর্ জালর 

করা হে। 

ক) সাদা কাগয়জ আয়বদেপত্র 

খ) লবভাগীে পরীো পায়সর টগয়জে 

গ) প্রলর্েণ সমালিকরণ সেদ 

ঘ) হালোগাদ বালষ শক টগাপেীে 

প্রলতয়বদে (পয়দান্নলতর টেয়ত্র ০১ 

বছর এবাং সরাসলর লেয়োয়গর 

টেয়ত্র ০২ বছয়রর এলসআর) 

লবোমূয়ল্য 

টজসমীে আিার 

উপসলিব, ডাক-১ র্াখা, 

ডাক ও টেললয় াগায় াগ 

লবভাগ, ০১৫৫০১৫৩৭৮০ 

 

http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2015/05/Financial-and-Administrative-power-of-Officers.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2015/05/Financial-and-Administrative-power-of-Officers.pdf
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ক্রলমক 

েম্বর 

টসবার োম টসবা প্রদায়ের 

সমেসীমা 

টসবা প্রদাে পদ্ধলত প্রয়োজেীে কাগজপত্র 

এবাং প্রালিস্থাে 

টসবার মূল্য 

এবাং 

পলরয়র্াধ পদ্ধলত 

দালেত্বপ্রাি কম শকতশা 

(োম, পদলব, ট াে েম্বর 

ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১০ 
ডাক অলধদিয়রর 

লপআরএল মঞ্জুর। 

 

 

৩ লদে 

প্রস্তাব পাওোর পর লেয়োগ লবলধমালা 

অনু ােী উপযুি কর্তশপয়ের 

অনুয়মাদে-ক্রয়ম সরকারী আয়দর্ জালর 

করা হে। 

ক) সাদা কাগয়জ আয়বদেপত্র 

খ) এসএসলস সেদপত্র 

গ) ছুটি প্রাপ্যতার প্রতুেেপত্র 

ঘ) ডাক অলধদিয়রর স্যপালরর্ 

লবোমূয়ল্য 

১১ 
সাধারণ/স্মারক ডাকটিলকয়ের 

অনুয়মাদে। 

 

 

০৭ লদে 

লবলভন্ন মন্ত্রণালে/ লবভাগ/ ডাক 

অলধদির হয়ত আয়বদেপত্র প্রালির পর 

সাংলিষ্ট লবলধ-লবধাে অনুসরয়ণ ডাক 

অলধদিয়রর মতাময়তর লভলিয়ত স্মারক 

ডাকটিলকে প্রকায়র্র প্রর্াসলেক 

অনুয়মাদে প্রদাে করা হে। 

ক) লবলভন্ন সরকালর প্রলতষ্ঠাে হয়ত 

আয়বদে। 

খ) ডাক অলধদিয়রর মতামত 

সম্বললত পত্র। 

গ) ব্যয়ের খাত 

 

প্রালিস্থাে: ডাক অলধদিয়রর 

ওয়েবসাইে 

লবোমূয়ল্য 
এ,নি,এি, িনদউজজািাে 

উপসনচি 

ডাক-২ র্াখা 

ডাক ও টেললয় াগায় াগ 

লবভাগ 

০১৫৫০১৫৩৭৮৯ 

১২ 

এয়জলন্স সালভ শয়সর কলমর্ে এবাং 

েতুে এয়জলন্স সালভ শস সাংক্রান্ত 

কা শাবলী। 

 

 

 

০৭ লদে 

ডাক অলধদির হয়ত প্রস্তাব দালখয়লর 

পর অর্ শ লবভায়গর সম্মলতর জন্য প্রস্তাব 

টপ্ররণ করা হে। অর্ শ লবভায়গর সম্মলত 

পাওো টগয়ল এয়জলন্স সালভ শয়সর 

কলমর্ে এবাং েতুে এয়জলন্স সালভ শয়সর 

অনুয়মাদে প্রদাে করা হে। 

ক) ডাক অলধদির হয়ত প্রাি 

মতামত সম্বললত আয়বদে। 

খ) অর্ শ লবভায়গর সম্মলত পত্র। 
লবোমূয়ল্য 

১৩ 
েতুে ডাকঘর স্থাপে ও লবদ্যমাে 

ডাকঘয়রর মাে উন্নেে। 

 

 

 

০৩ লদে 

ডাক অলধদির হয়ত প্রস্তাব দালখয়লর 

পর অর্ শ লবভায়গর সম্মলতর জন্য পত্র 

টপ্ররণ করা হে। অর্ শ লবভায়গর সম্মলত 

পাওো টগয়ল পত্র জালরর মাধ্যয়ম 

অনুয়মাদে প্রদাে করা হে। 

ক) ডাক অলধদিয়রর প্রস্তাব। 

খ) ট ৌলিকতা 

গ) আলর্ শক সাংয়িষ। লবোমূয়ল্য 
টজসমীে আিার 

উপসলিব, ডাক-১ র্াখা, 

ডাক ও টেললয় াগায় াগ 

লবভাগ, ০১৫৫০১৫৩৭৮০ 

 

১৪ 

অভুন্তরীণ ডাক সালভ শস 

সম্পলকশত আইে লবলধ, 

েীলতমালা প্রণেে/সাংয়র্াধে। 

৪৫ লদে 

ডাক অলধদির হয়ত অভুন্তরীণ ডাক 

সালভ শস সম্পলকশত আইে লবলধ, 

েীলতমালা সাংয়র্াধে সাংক্রান্ত প্রস্তাব 

প্রালির পর সাংলিষ্ট মন্ত্রণালেসমূয়হর 

ক) ডাক অলধদিয়রর প্রস্তাব  

  
লবোমূয়ল্য 
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ক্রলমক 

েম্বর 

টসবার োম টসবা প্রদায়ের 

সমেসীমা 

টসবা প্রদাে পদ্ধলত প্রয়োজেীে কাগজপত্র 

এবাং প্রালিস্থাে 

টসবার মূল্য 

এবাং 

পলরয়র্াধ পদ্ধলত 

দালেত্বপ্রাি কম শকতশা 

(োম, পদলব, ট াে েম্বর 

ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

মতামত প্রালির পর তা টভটিাং এর জন্য 

আইে, লবিার ও সাংসদ লবষেক 

মন্ত্রণালে টপ্ররণ করা হে। আইে, লবিার 

ও সাংসদ লবষেক মন্ত্রণালয়ের টভটিাং 

এর পর টগয়জে/এসআরও জালরর জন্য 

লবলজ টপ্রয়স পত্র টপ্ররণ করা হে। 

১৫ 

মন্ত্রণালে ও আওতাধীে সকল 

দির/সাংস্থার 

কম শকতশা/কম শিারীয়দর  াবতীে 

মামলা/টমাকদ্দমা পলরিালো।  

 

 

০৫ লদে 

লবলভন্ন আদালত হয়ত লরে 

মামলা/কেয়েম্পে মামলা এ লবভায়গ 

প্রালির পর তা এ লবভায়গর অধীেস্থ 

অলধদির/সাংস্থায়ক প্রয়োজেীে 

আইোনুগ ব্যবস্থা গ্রহয়ণর জন্য পয়ত্রর 

মাধ্যয়ম অনুয়রাধ জাোয়ো হে।  

ক) আদালত হয়ত প্রাি মামলার 

আলজশ ও সাংলিষ্ট কাগজপত্র। 

খ) দির/ সাংস্থার জবাব 

লবোমূয়ল্য 

সাজ্জাদ টহায়সে, 

 উপসলিব (আইে), 

উপসলিব (আইে)-এর 

দির, ডাক ও 

টেললয় াগায় াগ লবভাগ, 

০১৫৫০১৫৩৭৯৬ 

১৬ 

ডাক অলধদিয়রর  ােবাহে 

অয়কয়জা 

টঘাষণা/ক্রে/য়মরামত/ ন্ত্রপালত 

সাংগ্রহ; সাংরেণ ও 

ভবে/অন্যান্য সম্পদ লেলায়ম 

লবক্রে । 

 

 

৩০ লদে 

ডাক অলধদির হয়ত এ সাংক্রান্ত প্রস্তাব 

প্রালির পর তা পরীোয়ন্ত সরকালর লবলধ 

লবধাে অনুসরণ কয়র অনুয়মাদে প্রদাে 

করা হে।  

ক) ডাক অলধদিয়রর প্রস্তাব ও 

কেয়ডময়ের্ে কলমটির লরয়পাে শ। 

খ) ডাক অলধদিয়রর  ােবাহে 

সাংলিষ্ট প্রয়কৌর্লীর স্যপালরর্-পত্র। 

লবোমূয়ল্য 

এ,নি,এি, িনদউজজািাে 

উপসনচি 

ডাক-২ র্াখা 

ডাক ও টেললয় াগায় াগ 

লবভাগ 

০১৫৫০১৫৩৭৮৯ 

১৭ 

টেললয় াগায় াগ অলধদির (ডে)-

এর কাঠায়মা লেধ শারণ, রাজস্ব 

খায়ত পদ সৃলষ্ট, পদ সাংরেণ,পদ 

স্থাোন্তর/লবলুলি এবাং টলাকবল 

উদ্ধৃিকরণ/ আিীকরণ । 

৬০ লদে 

জেপ্রর্াসে মন্ত্রণালে, অর্ শ লবভায়গর ব্যে 

লেেন্ত্রণ ও বাস্তবােে অনুলবভায়গর সম্মলত 

এবাং প্রর্াসলেক উন্নেে সাংক্রান্ত সলিব 

কলমটির স্যপালরর্ ও প্রয় াজু-য়েয়ত্র 

মােেীে প্রধােমন্ত্রীর অনুয়মাদে গ্রহণ-ক্রয়ম 

প্রজ্ঞাপে/লজও জালর 

ক) জেপ্রর্াসে মন্ত্রণালয়ের লেধ শালরত 

“ছক” টমাতায়বক অলধদির কর্তশক 

প্রস্তাব। 

খ) অনুয়মালদত সাাংগঠলেক কাঠায়মা। 

গ)  আলর্ শক সাংয়িষ। 

লবোমূয়ল্য 

এস, এম, তালরক, 

উপসলিব, টকাম্পালে-১ 

র্াখা, ডাক ও 

টেললয় াগায় াগ লবভাগ, 

০১৫৫০১৫৩৬৭৮ 

 
১৮ 

টেললয় াগায় াগ অলধদির (ডে)-

এর লবলসএস (টেললকম) 

কুাডারভুি ও কুাডার বলহর্ভ শত 

২১ লদে 

১) অলধদির হয়ত প্রাি টজুষ্ঠতা তাললকা 

 ািাই বাছাই কয়র খসড়া তাললকা ওয়েব 

সাইয়ে প্রকার্। 

২)  আপলি গ্রহণ। 

ক) জেপ্রর্াসে মন্ত্রণালে কর্তশক প্রদি 

লেধ শালরত ছক 

টমাতায়বক িাকুরীর তথ্য। 
লবোমূয়ল্য 
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ক্রলমক 

েম্বর 

টসবার োম টসবা প্রদায়ের 

সমেসীমা 

টসবা প্রদাে পদ্ধলত প্রয়োজেীে কাগজপত্র 

এবাং প্রালিস্থাে 

টসবার মূল্য 

এবাং 

পলরয়র্াধ পদ্ধলত 

দালেত্বপ্রাি কম শকতশা 

(োম, পদলব, ট াে েম্বর 

ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

প্রর্ম টশ্রণীর কম শকতশায়দর 

টজুষ্ঠতা তাললকা প্রণেে ও 

িাকলরর তথ্যাবলী সাংরেণ।   

৩)  চূড়ান্ত তাললকা প্রণেে। 

 

১৯ 

টেললয় াগায় াগ অলধদিয়রর 

কম শকতশায়দর পয়দান্নলত, িললত 

দালেত্ব এবাং অলতলরি দালেত্ব 

প্রদাে। 

১৫ লদে 

১) অলধদির হয়ত প্রাি প্রস্তাব লবভাগীে 

পয়দান্নলত কলমটির স্যপালরর্ ও  র্া র্ 

কর্তশপয়ের অনুয়মাদে-ক্রয়ম প্রজ্ঞাপে 

জালর।  

ক)  অলধদির কর্তশক প্রস্তাব। 

খ) পদ শূন্যতার লববরণ। 

লবোমূয়ল্য 

২০ 
টেললয় াগায় াগ অলধদিনরর 

রাজস্ব খায়ত পদ সৃজে। 
১২০ লদে 

অলধদির হয়ত প্রস্তাব প্রালির পর 

লবদ্যমাে লবলধ/লবধাে অনুসরয়ণ 

জেপ্রর্াসে মন্ত্রণালে, অর্ শ-লবভায়গর 

ব্যে লেেন্ত্রণ ও বাস্তবােে অনুলবভায়গর 

সম্মলত এবাং প্রর্াসলেক উন্নেে সাংক্রান্ত 

সলিব কলমটির স্যপালরয়র্র লভলিয়ত 

প্রয় াজু-য়েয়ত্র মােেীে প্রধােমন্ত্রীর 

সদে অনুয়মাদে-ক্রয়ম সরকালর মঞ্জুলর 

আয়দর্ জালর করা হে। 

ক) জেপ্রর্াসে মন্ত্রণালয়ের 

লেধ শালরত  রয়ম অলধদিয়রর প্রস্তাব 

খ) অনুয়মালদত সাাংগঠলেক 

কাঠায়মার কলপ 

গ) আলর্ শক সাংয়িষ 

ঘ) পদ সৃজয়ের ট ৌলিকতা 

ঙ) পয়দর দালেত্ব ও কতশব্য 

ি) লেয়োগ লবলধ 

 

প্রালিস্থাে: জেপ্রর্াসে মন্ত্রণালয়ের 

ওয়েবসাইে 

লবোমূয়ল্য 

এস, এম, তালরক, 

উপসলিব, টকাম্পালে-১ 

র্াখা, ডাক ও 

টেললয় াগায় াগ লবভাগ, 

০১৫৫০১৫৩৬৭৮  

 

 

 

 

২১ 
টেললয় াগায় াগ অলধদিনরর পদ 

স্থােীকরণ। 
৬০  লদে 

অলধদির হয়ত প্রস্তাব প্রালির পর 

লবদ্যমাে লবলধ/লবধাে অনুসরয়ণ 

জেপ্রর্াসে মন্ত্রণালে ও অর্ শ-লবভায়গর 

সম্মলত গ্রহণ করার পর প্রয় াজু-য়েয়ত্র 

মােেীে প্রধােমন্ত্রীর সদে অনুয়মাদে-

ক্রয়ম সরকালর মঞ্জুলর আয়দর্ জালর করা 

হে। 

ক) পদ স্থােীকরয়ণর জন্য 

জেপ্রর্াসে মন্ত্রণালয়ের লেধ শালরত 

 রয়ম ডাক অলধদিয়রর প্রস্তাব  

খ) পদ সৃজয়ের সরকারী আয়দর্ 

গ) পদ সৃজয়ের পর পরবতী সকল 

বছয়রর পদ সাংরেয়ণর মঞ্জুলর 

আয়দর্  

 

লবোমূয়ল্য 

এস, এম, তালরক, 

উপসলিব, টকাম্পালে-১ 

র্াখা, ডাক ও 

টেললয় াগায় াগ লবভাগ, 

০১৫৫০১৫৩৬৭৮  

 



ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

 

পৃষ্ঠা  19 এর  8 

 

ক্রলমক 

েম্বর 

টসবার োম টসবা প্রদায়ের 

সমেসীমা 

টসবা প্রদাে পদ্ধলত প্রয়োজেীে কাগজপত্র 

এবাং প্রালিস্থাে 

টসবার মূল্য 

এবাং 

পলরয়র্াধ পদ্ধলত 

দালেত্বপ্রাি কম শকতশা 

(োম, পদলব, ট াে েম্বর 

ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

প্রালিস্থাে: জেপ্রর্াসে মন্ত্রণালয়ের 

ওয়েবসাইে 

২২ 
টেললয় াগায় াগ অলধদিয়রর 

সরঞ্জামালদ টিওএন্ডইভুিকরণ। 

 

৩০ লদে 

অলধদির হয়ত প্রস্তাব প্রালির পর 

লবদ্যমাে লবলধ/লবধাে অনুসরয়ণ 

জেপ্রর্াসে মন্ত্রণালে ও অর্ শ-লবভায়গর 

সম্মলত গ্রহণ করার পর প্রয় াজু-য়েয়ত্র 

মােেীে প্রধােমন্ত্রীর সদে অনুয়মাদে-

ক্রয়ম সরকালর মঞ্জুলর আয়দর্ জালর করা 

হে। 

ক) টেললয় াগায় াগ অলধদিয়রর 

প্রস্তাব 

খ) জেপ্রর্াসে মন্ত্রণালয়ের সম্মলত 

গ) অর্ শ লবভায়গর সম্মলত 

ঘ) প্রর্াসলেক উন্নেে সাংক্রান্ত সলিব 

কলমটির স্যপালরর্ 

 

লবোমূয়ল্য 

এস, এম, তালরক, 

উপসলিব, টকাম্পালে-১ 

র্াখা, ডাক ও 

টেললয় াগায় াগ লবভাগ, 

০১৫৫০১৫৩৬৭৮  

 

২৩ 
টেললয় াগায় াগ অলধদিয়রর 

কি থচারীয়দর অলজশত ছুটি। 

 

৫ লদে 

আয়বদে পাওোর পর লেধ শালরত ছুটি 

লবলধমালা, ১৯৫৯ অনু ােী উপযুি 

কর্তশপয়ের (আলর্ শক ও প্রর্াসলেক 

েমতা অনু ােী) লেষ্পলি কয়র সরকারী 

আয়দর্ জালর করা হে। 

ক) সাদা কাগয়জ আয়বদেপত্র 

খ) টেললয় াগায় াগ অলধদিয়রর  

স্যপালরর্ ও প্রস্তাব 

গ) প্রধাে লহসাব রেণ কম শকতশা 

কর্তশক প্রদি ছুটি প্রাপ্যতার 

প্রলতয়বদে 

প্রালিস্থাে: লহসাব রেণ কম শকতশা 

ডাক-এর কা শালে। 

লবোমূয়ল্য 

এস, এম, তালরক, 

উপসলিব, টকাম্পালে-১ 

র্াখা, ডাক ও 

টেললয় াগায় াগ লবভাগ, 

০১৫৫০১৫৩৬৭৮  

 

২৪ 

টেললয় াগায় াগ অলধদিয়রর 

কি থচারীয়দর  

শ্রালন্ত ও লবয়োদে ছুটি। 

৫ লদে 

আয়বদে পাওোর পর শ্রালন্ত ও 

লবয়োদে-ভাতা লবলধমালা, ১৯৭৯ 

অনু ােী লেষ্পলি কয়র সরকারী আয়দর্ 

জালর করা হে। 

ক) সাদা কাগয়জ আয়বদেপত্র ও 

পূব শবতী ছুটির মঞ্জুলর-পত্র 

খ) টেললয় াগায় াগ অলধদিয়রর  

স্যপালরর্ ও প্রস্তাব 

গ) প্রধাে লহসাব রেণ কম শকতশা 

কর্তশক প্রদি ছুটি প্রাপ্যতার 

প্রলতয়বদে 

 

প্রালিস্থাে: লহসাব রেণ কম শকতশা 

ডাক-এর কা শালে। 

লবোমূয়ল্য 

এস, এম, তালরক, 

উপসলিব, টকাম্পালে-১ 

র্াখা, ডাক ও 

টেললয় াগায় াগ লবভাগ, 

০১৫৫০১৫৩৬৭৮  

 

http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2015/05/Financial-and-Administrative-power-of-Officers.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2015/05/Financial-and-Administrative-power-of-Officers.pdf


ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 
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ক্রলমক 

েম্বর 

টসবার োম টসবা প্রদায়ের 

সমেসীমা 

টসবা প্রদাে পদ্ধলত প্রয়োজেীে কাগজপত্র 

এবাং প্রালিস্থাে 

টসবার মূল্য 

এবাং 

পলরয়র্াধ পদ্ধলত 

দালেত্বপ্রাি কম শকতশা 

(োম, পদলব, ট াে েম্বর 

ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

২৫ 
টেললয় াগায় াগ অলধদিয়রর 

কি থচারীয়দর িাকলর স্থােীকরণ। 
৫ লদে 

প্রস্তাব পাওোর পর সাংলিষ্ট লেয়োগ 

লবলধমালা অনু ােী উপযুি কর্তশপয়ের 

অনুয়মাদে-ক্রয়ম সরকারী আয়দর্ জালর 

করা হে। 

ক) সাদা কাগয়জ আয়বদেপত্র 

খ) লবভাগীে পরীো পায়সর টগয়জে 

গ) প্রলর্েণ সমালিকরণ সেদ 

ঘ) হালোগাদ বালষ শক টগাপেীে 

প্রলতয়বদে (পয়দান্নলতর টেয়ত্র ০১ 

বছর এবাং সরাসলর লেয়োয়গর 

টেয়ত্র ০২ বছয়রর এলসআর) 

লবোমূয়ল্য 

এস, এম, তালরক, 

উপসলিব, টকাম্পালে-১ 

র্াখা, ডাক ও 

টেললয় াগায় াগ লবভাগ, 

০১৫৫০১৫৩৬৭৮  

 

২৬ 
টেললয় াগায় াগ অলধদিয়রর 

লপআরএল মঞ্জুর। 
৩ লদে 

প্রস্তাব পাওোর পর লেয়োগ লবলধমালা 

অনু ােী উপযুি কর্তশপয়ের 

অনুয়মাদে-ক্রয়ম সরকারী আয়দর্ জালর 

করা হে। 

ক) সাদা কাগয়জ আয়বদেপত্র 

খ) এসএসলস সেদপত্র 

গ) ছুটি প্রাপ্যতার প্রতুেেপত্র 

ঘ) ডাক অলধদিয়রর স্যপালরর্ 

লবোমূয়ল্য 

এস, এম, তালরক, 

উপসলিব, টকাম্পালে-১ 

র্াখা, ডাক ও 

টেললয় াগায় াগ লবভাগ, 

০১৫৫০১৫৩৬৭৮  

 

২৭ 
ব্যান্ডউইডর্,আইআরইউ 

লীজ/লবলক্র-এর অনুয়মাদে 
৪৫ লদে 

ক) ব্যান্ডউইডর্,আইআরইউ লীজ/লবলক্র 

সাংক্রান্ত লবএসলসলসএল কর্তশপে-এর 

প্রস্তাব পাওোর পর   র্া র্ প্রলক্রো 

অনুসরয়ণর মাধ্যয়ম অনুয়মাদয়ের 

ব্যবস্থা করা হে। 

ক) লবএসলসলসএল-এর পূণ শাঙ্গ 

প্রস্তাব 

খ) প্রস্তালবত মূয়ল্যর ট ৌলিকতা 

 

প্রালিস্থাে: লবএসলসলসএল-এর 

ওয়েবসাইে। 

লবোমূয়ল্য 

এস, এম, তালরক, 

উপসলিব, টকাম্পালে-১ 

র্াখা, ডাক ও 

টেললয় াগায় াগ লবভাগ, 

০১৫৫০১৫৩৬৭৮  

 

২৮ 

উন্নেে প্রকয়ের বালষ শক ক্রে 

পলরকেো ও কম শ পলরকেো 

প্রণেে 

১৫ লদে 

১. এ লবভায়গর আওতাভুি 

প্রলতষ্ঠাে/দির/ সাংস্থা সমূয়হর প্রস্তায়বর 

টপ্রলেয়ত উন্নেে প্রকয়ের  বালষ শক ক্রে 

পলরকেো ও কম শ পলরকেো লবষয়ে 

তথ্য-উপাি/ অগ্রগলত প্রলতয়বদে সাংগ্রহ 

এবাং প্রলতয়বদে প্রণেে। 

২. অনুয়মালদত প্রলতয়বদে কা শক্রম 

লবভাগ/ আইএমইলডয়ত টপ্ররণ। 

দির/ সাংস্থা কর্তশক লেধ শালরত ছয়ক 

প্রস্তাব  টপ্ররণ। 

 

প্রালিস্থাে: সাংলিষ্ট লবভাগ/ 

পলরকেো কলমর্ে/ অর্ শ লবভাগ 

এবাং অর্ শ লবভায়গর ওয়েবসাইে 

লবোমূয়ল্য 

টমাোঃ োলছমুর রহমাে 

র্রী , 

লসলেের সহকারী প্রধাে, 

পলরকেো-৩ র্াখা, ডাক 

ও টেললয় াগায় াগ লবভাগ, 

০১৭৩৩২১৭৯৯৯ 



ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 
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ক্রলমক 

েম্বর 

টসবার োম টসবা প্রদায়ের 

সমেসীমা 

টসবা প্রদাে পদ্ধলত প্রয়োজেীে কাগজপত্র 

এবাং প্রালিস্থাে 

টসবার মূল্য 

এবাং 

পলরয়র্াধ পদ্ধলত 

দালেত্বপ্রাি কম শকতশা 

(োম, পদলব, ট াে েম্বর 

ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

২৯ 

দির/অলধদির/সাংস্থার প্রকে 

গ্রহণ/প্রাক মূল্যােে এবাং 

অনুয়মাদে 

১৫ লদে 

১. দির/ সাংস্থা কর্তশক লেলদ শষ্ট ছক 

অনু ােী প্রকে প্রস্তাব। 

২. প্রকে  ািাই/ প্রাক মূল্যােে সভা 

অনুষ্ঠাে। 

৩. পলরকেো কলমর্য়ে (ববয়দলর্ক 

সহােতা প্রালির টেয়ত্র  অর্ শনেলতক 

সম্পকশ লবভায়গ) প্রস্তাব টপ্ররণ। 

দির/ সাংস্থা কর্তশক লেধ শালরত ছয়ক 

প্রস্তাব  টপ্ররণ। 

 

প্রালিস্থাে: সাংলিষ্ট লবভাগ/ 

পলরকেো কলমর্ে/ অর্ শ লবভাগ 

এবাং অর্ শ লবভায়গর ওয়েবসাইে 

লবোমূয়ল্য 

৩০ 

দির/ অলধদির/ সাংস্থার উন্নেে 

প্রকয়ের অধীয়ে পদ 

সৃজে/সাংরেণ সাংক্রান্ত 

কা শাবলী প্রলক্রোকরণ 

৭ লদে 

১. দির/ সাংস্থা কর্তশক লেলদ শষ্ট ছয়ক অর্ শ-

লবভায়গর জেবল কলমটির সভাে 

উপস্থাপয়ের লেলমি প্রস্তাব টপ্ররণ। 

২. জেবল কলমটির স্যপালরর্ এর 

টপ্রলেয়ত অনুয়মালদত প্রকয়ের পদ 

সৃজে/ সাংরেণ লবষয়ে সরকালর আয়দর্ 

জালর। 

দির/ সাংস্থা কর্তশক লেধ শালরত ছয়ক 

প্রস্তাব  টপ্ররণ। 

 

প্রালিস্থাে: সাংলিষ্ট লবভাগ/ 

পলরকেো কলমর্ে/ অর্ শ লবভাগ 

এবাং অর্ শ লবভায়গর ওয়েবসাইে 

লবোমূয়ল্য 

টমাোঃ োলছমুর রহমাে 

র্রী , 

লসলেের সহকারী প্রধাে, 

পলরকেো-৩ র্াখা, ডাক 

ও টেললয় াগায় াগ লবভাগ, 

০১৭৩৩২১৭৯৯৯ 

 

 

৩১ 
দির/ অলধদির/ সাংস্থার উন্নেে 

প্রকয়ের তহলবল অবমুিকরণ 
৭ লদে 

দির /অলধদির/ সাংস্থার িালহদার 

টপ্রলেয়ত লেলদ শষ্ট অর্ শ বছয়রর বায়জে 

বরাদ্দ অনু ােী অর্ শ অবমুি করয়ণর 

সরকালর আয়দর্ জালর। 

উন্নেে প্রকয়ের অর্ শ অবমুলি 

সাংক্রান্ত লেয়দ শলর্কার সাংলগ্নী-৪, ৫ 

সহ সাংলিষ্ট দির/সাংস্থার আয়বদে। 

 

প্রালিস্থাে: অর্ শ লবভায়গর 

ওয়েবসাইে 

লবোমূয়ল্য 

 

 ালতমা-তুজ-টজাহরা 

ঠাকুর, লসলেের সহকারী 

প্রধাে, পলরকেো-১ র্াখা, 

ডাক ও টেললয় াগায় াগ 

লবভাগ, ০১৫১৭৯৮১৭৫৬ 

 

৩২ বায়জে বরাদ্দ/লবভাজে ১৫ লদে 

অর্ শ লবভাগ কর্তশক বায়জে বরাদ্দ প্রালি 

সায়পয়ে লবভাজে আয়দর্ জালর করা 

হে। 

দির/ সাংস্থা কর্তশক সাংলিষ্ট 

অর্ শনেলতক টকায়ড বরায়দ্দর 

িালহদাপত্র 
লবোমূয়ল্য 

টমা: একরামুল হক 

টিৌধুরী, সহকারী সলিব, 

বায়জে-১ র্াখা, ডাক ও 

টেললয় াগায় াগ লবভাগ, 

১৫৫০১৫৩৬১৩  
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ক্রলমক 

েম্বর 

টসবার োম টসবা প্রদায়ের 

সমেসীমা 

টসবা প্রদাে পদ্ধলত প্রয়োজেীে কাগজপত্র 

এবাং প্রালিস্থাে 

টসবার মূল্য 

এবাং 

পলরয়র্াধ পদ্ধলত 

দালেত্বপ্রাি কম শকতশা 

(োম, পদলব, ট াে েম্বর 

ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৩৩ 

সলিবালয়ে কম শরত সরকালর 

কম শকতশা/ কম শিারী ও লবলভন্ন 

দির/ অলধদির/ সাংস্থাে কম শরত 

কম শকতশায়দর স্থােী/ অস্থােী 

প্রয়বর্পত্র প্রদাে-এর প্রস্তাব 

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে টপ্ররণ। 

০৩ লদে 

ব্যলির/ উপযুি কর্তশপয়ের মাধ্যয়ম 

আয়বদে পাওোর পর পরীোয়ন্ত স্বরাষ্ট্র 

মন্ত্রণালয়ে স্যপালরর্সহ আয়বদেপত্র 

টপ্ররণ এবাং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালে কর্তশক পাস 

ইস্যুর পর আয়বদেকারীয়ক প্রদাে। 

 

১) স্থােী পায়সর টেয়ত্র: 

ক)  র্া র্ কর্তশপয়ের প্রস্তাব 

খ) আয়বদেকারীর ট াগদােপয়ত্রর 

পৃষ্ঠাঙ্কে কলপ 

গ) ১ কলপ পাসয়পাে শ সাইয়জর রলঙে 

ছলব 

 

২) অস্থােী পায়সর টেয়ত্র: 

ক) লেধ শালরত  রয়ম আয়বদে 

খ) ব্যলি/প্রলতষ্ঠায়ের অনুয়রাধপত্র 

গ) ১ কলপ পাসয়পাে শ সাইয়জর রলঙে 

ছলব 

লবোমূয়ল্য 

 

 

সাজ্জাদ টহায়সে, 

উপসলিব, প্রর্াসে-১ 

র্াখা, ডাক ও 

টেললয় াগায় াগ লবভাগ, 

০১৫৫০১৫৩৭৯৬  

 

৩৪ 

সরকালর লহসাব কলমটি, অনুমলত 

লহসাব কলমটির িালহদা 

টমাতায়বক কা শক্রম। 

১৫ লদে 

জাতীে সাংসদ সলিবালে হয়ত পত্র 

প্রালির পর সাংলিষ্ট দির/সাংস্থা বরাবর 

জবাব টিয়ে পত্র টপ্ররণ করা হে। সাংলিষ্ট 

দির/সাংস্থা হয়ত জবাব পাওোর পর  

 ািাই পূব শক মতামত সহ অলডে 

অলধদিয়র টপ্ররণ করা হে। সরকালর 

লহসাব সম্পলকশত স্থােী কলমটির সভাে 

গৃহীত লসদ্ধান্ত টমাতায়বক কা শক্রম 

গ্রহণ। 

ক) জাতীে সাংসদ 

সলিবালে 

কর্তশক জালরকৃত টোটির্ । 

 

খ) সাংলিষ্ট দির/সাংস্থা 

হয়ত প্রাি  অলডে আপলির 

জবাব । 

লবোমূয়ল্য 

সাজ্জাদ টহায়সে, 

উপসলিব, প্রর্াসে-১ 

র্াখা, ডাক ও 

টেললয় াগায় াগ লবভাগ, 

০১৫৫০১৫৩৭৯৬  

  

৩৫ 

আমদালের জন্য ডাক ও 

টেললয় াগায় াগ লবভাগ হয়ত 

অনুমলত প্রদাে 

 

 

১০ নদে 

আিদােী অনুিনি েদায়ের জন্য প্রধাে 

লেেন্ত্রক আমদালে ও রিালে প্রধাে 

লেেন্ত্রয়কর দিরনক অনুয়রাধ 

১। ইেভয়েস 

২।প্যানকিং নলস্ট 

লবোমূয়ল্য 

নিদ্যুৎ চন্দ্র আইচ 

উপসলিব, নকাম্পানে-২ 

র্াখা, ডাক ও 

টেললয় াগায় াগ লবভাগ, 

০১৫৫০১৫৩৭৯৬  
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ক্রলমক 

েম্বর 

টসবার োম টসবা প্রদায়ের 

সমেসীমা 

টসবা প্রদাে পদ্ধলত প্রয়োজেীে কাগজপত্র 

এবাং প্রালিস্থাে 

টসবার মূল্য 

এবাং 

পলরয়র্াধ পদ্ধলত 

দালেত্বপ্রাি কম শকতশা 

(োম, পদলব, ট াে েম্বর 

ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৩৬ 

লত্র-পেীে সভা অনুষ্ঠায়ের 

মাধ্যয়ম অলডে আপলি 

লেষ্পলিকরয়ণর ব্যবস্থা গ্রহণ। 

 

৩০ লদে 

দির/সাংস্থা হয়ত  অলডে আপলির 

কা শপত্র প্রালির পর সভার তালরখ 

লেধ শারণ পূব শক অলডে অলধদিরসহ 

সাংলিষ্ট অল সয়ক অবলহত করা হে । 

লেধ শালরত তালরয়খ অনুলষ্ঠত সভার 

কা শলববরণী অলডে অলধদিয়র টপ্ররণ। 

ক) দির/সাংস্থার লত্র-পেীে 

সভার কা শপত্র 

খ) সভার টোটির্ 

গ) সভার কা শলববরণী 
লবোমূয়ল্য 

 

টমাোঃ আবদুর রব, 

উপসলিব, লেরীো-১ র্াখা 

(অলতলরি দালেত্ব), ডাক 

ও টেললয় াগায় াগ লবভাগ, 

০১৭১২৭৮০১৭৪ 

৩৭ 
সাধারণ, অলগ্রম ও খসড়া 

লেরীো আপলি  লেষ্পলি।  
৬০ লদে 

অলডে অলধদির হয়ত প্রাি সাধারণ ও 

অলগ্রম আপলিসমূয়হর জবাব টিয়ে 

সাংলিষ্ট দির/সাংস্থা বরাবর পত্র টপ্ররণ 

করা হে। জবাব প্রালির পর পরীো-

লেরীো পূব শক আপলিসমুহ লেষ্পলির 

স্যপালরর্ কয়র অলডে অলধদিয়র পত্র 

টপ্ররণ। 

ক) অলডে অলধদির হয়ত 

প্রাি পত্র। 

খ) সাংলিষ্ট দির/সাংস্থা 

হয়ত প্রাি জবাব (প্রমাণকসহ) । 

 

লবোমূয়ল্য 

টমাোঃ আবদুর রব, 

উপসলিব, লেরীো-২ 

র্াখা, ডাক ও 

টেললয় াগায় াগ লবভাগ, 

০১৭১২৭৮০১৭৪ 
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২.৩) অভুন্তরীণ টসবা 

ক্র. োং টসবার োম টসবা প্রদায়ের সমেসীমা টসবা প্রদাে পদ্ধলত প্রয়োজেীে কাগজপত্র 

এবাং প্রালিস্থাে 

টসবার মূল্য 

এবাং 

পলরয়র্াধ পদ্ধলত 

দালেত্বপ্রাি কম শকতশা 

(োম, পদলব, ট াে েম্বর 

ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ 
সলিবালয়ে প্রয়বয়র্র জন্য 

 ােবাহয়ের লিকার প্রদাে। 
০৩ লদে 

ব্যলির/ উপযুি কর্তশপয়ের 

মাধ্যয়ম আয়বদে পাওোর 

পর পরীোয়ন্ত স্বরাষ্ট্র 

মন্ত্রণালয়ে স্যপালরর্সহ 

আয়বদেপত্র টপ্ররণ এবাং 

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালে কর্তশক 

লিকার ইস্যুর পর 

আয়বদেকারীয়ক প্রদাে। 

 

ক)  র্া র্ কর্তশপয়ের 

স্যপালরয়র্  লেধ শালরত  রয়ম 

আয়বদে 

খ) ব্যবহারকারী কম শকতশার 

সলিবালয়ে প্রয়বর্ পায়সর 

 য়োকলপ 

গ) িালয়কর ড্রাইলভাং লাইয়সন্স 

এর সতুালেত কলপ 

ঘ) িালয়কর জাতীে পলরিে 

পয়ত্রর  য়োকলপ ( লদ র্ায়ক) 

ঙ)  ােবাহয়ের ব্লু-বুক-এর 

সতুালেত কলপ 

লবোমূয়ল্য 

সাজ্জাদ টহায়সে, 

উপসলিব, প্রর্াসে-১ 

র্াখা, ডাক ও 

টেললয় াগায় াগ লবভাগ, 

০১৫৫০১৫৩৭৯৬  

  

২ বায়জে বরাদ্দ/লবভাজে 

 

 

১৫ লদে 

অর্ শ লবভাগ কর্তশক বায়জে 

বরাদ্দ প্রালি সায়পয়ে 

লবভাজে আয়দর্ জালর করা 

হে। 

ক) দির/ সাংস্থা কর্তশক সাংলিষ্ট 

অর্ শনেলতকয়কায়ড বরায়দ্দর 

িালহদাপত্র লবোমূয়ল্য 

টমা: একরামুল হক 

টিৌধুরী, সহকারী সলিব, 

বায়জে-১ র্াখা, ডাক ও 

টেললয় াগায় াগ লবভাগ, 

১৫৫০১৫৩৬১৩  

৩ বালষ শক ক্রে প্রস্তাব অনুয়মাদে 
 

১৫ লদে 

উপযুি কর্তশপয়ের 

অনুয়মাদে গ্রহণ-পূব শক 

লবভায়গর ওয়েব সাইয়ে 

প্রকার্। 

ক) লপলপআর-২০০৮ অনুসরয়ণ 

খ) বায়জয়ে বরায়দ্দর পলরমাণ 

লবোমূয়ল্য 

বসেদ এমদাদুল হক, যুগ্ম-

সলিব, প্রর্াসে (অলতলরি 

দালেত্ব),  ডাক ও 

টেললয় াগায় াগ লবভাগ, 

০১৫৫০১৫১৫১৫ 

৪ পদ সৃজে 

 

 

০৬ লদে 

লবদ্যমাে লবলধ/ লবধাে 

অনুসরয়ণ জেপ্রর্াসে 

মন্ত্রণালে ও অর্ শ-লবভায়গর 

সম্মলত গ্রহণ করার পর 

প্রস্তালবত পয়দর টবতে টেল 

ক) জেপ্রর্াসে মন্ত্রণালয়ের 

লেধ শালরত  রয়ম প্রস্তাব 

খ) অনুয়মালদত সাাংগঠলেক 

কাঠায়মার কলপ 

গ) আলর্ শক সাংয়িষ 

লবোমূয়ল্য 

সাজ্জাদ টহায়সে, 

উপসলিব, প্রর্াসে-১ 

র্াখা, ডাক ও 

http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6-%E0%A6%B8%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%80-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6-%E0%A6%B8%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%80-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf


ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

 

পৃষ্ঠা  19 এর  14 

 

ক্র. োং টসবার োম টসবা প্রদায়ের সমেসীমা টসবা প্রদাে পদ্ধলত প্রয়োজেীে কাগজপত্র 

এবাং প্রালিস্থাে 

টসবার মূল্য 

এবাং 

পলরয়র্াধ পদ্ধলত 

দালেত্বপ্রাি কম শকতশা 

(োম, পদলব, ট াে েম্বর 

ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

অর্ শ লবভায়গর বাস্তবােে 

অনুলবভাগ হয়ত  ািাই করা 

হে। প্রর্াসলেক উন্নেে 

সাংক্রান্ত সলিব কলমটির 

স্যপালরয়র্র লভলিয়ত 

প্রয় াজু-য়েয়ত্র মােেীে 

প্রধােমন্ত্রীর সদে 

অনুয়মাদে-ক্রয়ম সরকালর 

মঞ্জুলর আয়দর্ জালর করা 

হে। 

টেললয় াগায় াগ লবভাগ, 

০১৫৫০১৫৩৭৯৬  

 

৫ 
জেবল/সরঞ্জামালদ টিওএন্ডই 

ভুিকরণ 
৩০ লদে 

লবদ্যমাে লবলধ/লবধাে 

অনুসরয়ণ জেপ্রর্াসে 

মন্ত্রণালে ও অর্ শ-লবভায়গর 

সম্মলত গ্রহণ করার পর 

সরকালর মঞ্জুলর আয়দর্ 

জালর করা হে। 

ক) জেপ্রর্াসে মন্ত্রণালয়ের 

সম্মলত 

খ) অর্ শ লবভায়গর সম্মলত 

গ) অর্ শ লবভায়গর বাস্তবােে 

অনুলবভাগ কর্তশক টবতে টেল 

লেধ শারণ (জেবয়লর টেয়ত্র) 

ঘ) প্রর্াসলেক উন্নেে সাংক্রান্ত 

সলিব কলমটির স্যপালরর্ 

লবোমূয়ল্য 

বসেদ এমদাদুল হক, যুগ্ম-

সলিব, প্রর্াসে (অলতলরি 

দালেত্ব),  ডাক ও 

টেললয় াগায় াগ লবভাগ, 

০১৫৫০১৫১৫১৫ 

 

৬ অলজশত ছুটি 

 

 

 

৭ লদে 

 

আয়বদে পাওোর পর 

লেধ শালরত ছুটি লবলধমালা, 

১৯৫৯ অনু ােী উপযুি 

কর্তশপয়ের (আলর্ শক ও 

প্রর্াসলেক েমতা অনু ােী) 

লেষ্পলি কয়র সরকারী 

আয়দর্ জালর। 

ক) সাদা কাগয়জ আয়বদেপত্র 

খ) লেধ শালরত  রয়ম (বাাংলায়দর্ 

 রম েম্বর-২৩৯৫) প্রধাে 

লহসাবরেণ কম শকতশা কর্তশক 

প্রদি ছুটি প্রাপ্যতার প্রলতয়বদে 

(টগয়জয়েড কম শকতশায়দর টেয়ত্র), 

প্রালিস্থাে: এ লবভায়গর লহসাব 

টসল। 

গ) লহসাবরেণ কম শকতশা, ডাক ও 

টেললয় াগায় াগ লবভাগ কর্তশক 

প্রদি ছুটি প্রাপ্যতার প্রতুেেপত্র 

(েে টগয়জয়েড কম শিারীয়দর 

লবোমূয়ল্য 

বসেদ এমদাদুল হক, 

যুগ্মসলিব, প্রর্াসে 

(অলতলরি দালেত্ব),  ডাক 

ও টেললয় াগায় াগ লবভাগ, 

০১৫৫০১৫১৫১৫ 

 

http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2015/05/Financial-and-Administrative-power-of-Officers.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2015/05/Financial-and-Administrative-power-of-Officers.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf


ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

 

পৃষ্ঠা  19 এর  15 

 

ক্র. োং টসবার োম টসবা প্রদায়ের সমেসীমা টসবা প্রদাে পদ্ধলত প্রয়োজেীে কাগজপত্র 

এবাং প্রালিস্থাে 

টসবার মূল্য 

এবাং 

পলরয়র্াধ পদ্ধলত 

দালেত্বপ্রাি কম শকতশা 

(োম, পদলব, ট াে েম্বর 

ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

টেয়ত্র), প্রালিস্থাে: এ লবভায়গর 

লহসাব টসল। 

৭ অলজশত ছুটি (বলহোঃবাাংলায়দর্) ৭ লদে 

আয়বদে পাওোর পর 

(ক) লেধ শালরত ছুটি 

লবলধমালা, ১৯৫৯ অনু ােী 

লেষ্পলি কয়র সরকারী 

আয়দর্ জালর করা হে। 

(খ) সরকার কর্তশক সময়ে 

সময়ে জালরকৃত লবয়দর্ 

ভ্রময়ণর অনুমলত ও 

আনুষলঙ্গক লেয়দ শর্ো 

অনুসরণীে। 

ক) সাদা কাগয়জ আয়বদেপত্র 

খ) লেধ শালরত  রয়ম (বাাংলায়দর্ 

 রম েম্বর-২৩৯৫) প্রধাে 

লহসাবরেণ কম শকতশা কর্তশক 

প্রদি ছুটি প্রাপ্যতার প্রলতয়বদে 

(টগয়জয়েড কম শকতশায়দর টেয়ত্র), 

প্রালিস্থাে:  এ লবভায়গর লহসাব 

টসল। 

গ) লহসাবরেণ কম শকতশা, ডাক ও 

টেললয় াগায় াগ লবভাগ কর্তশক 

প্রদি ছুটি প্রাপ্যতার প্রতুেেপত্র 

(েে টগয়জয়েড কম শিারীয়দর 

টেয়ত্র), প্রালিস্থাে: এ লবভায়গর 

লহসাব টসল। 

ঘ) ব্যলিগত কারয়ণ কম শকতশা/ 

কম শিারীয়দর লবয়দর্ ভ্রময়ণর 

আয়বদেপত্র (প্রালিস্থাে: প্রর্াসে-

১, এ লবভাগ) 

লবোমূয়ল্য 

৮ শ্রালন্ত ও লবয়োদে ছুটি ০৫ লদে 

আয়বদে পাওোর পর লিি 

লবয়োদে-ভাতা লবলধমালা, 

১৯৭৯ অনু ােী লেষ্পলি 

কয়র সরকারী আয়দর্ 

জালর। 

ক) সাদা কাগয়জ আয়বদেপত্র 

খ) লেধ শালরত  রয়ম (বাাংলায়দর্ 

 রম েম্বর-২৩৯৫) প্রধাে 

লহসাবরেণ কম শকতশা কর্তশক 

প্রদি ছুটি প্রাপ্যতার প্রলতয়বদে 

(টগয়জয়েড কম শকতশায়দর 

টেয়ত্র),প্রালিস্থাে: এ লবভায়গর 

লহসাব টসল। 

গ) লহসাবরেণ কম শকতশা, ডাক ও 

টেললয় াগায় াগ লবভাগ কর্তশক 

লবোমূয়ল্য 

বসেদ এমদাদুল হক, যুগ্ম-

সলিব, প্রর্াসে (অলতলরি 

দালেত্ব),  ডাক ও 

টেললয় াগায় াগ লবভাগ, 

০১৫৫০১৫১৫১৫ 

 

http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf


ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

 

পৃষ্ঠা  19 এর  16 

 

ক্র. োং টসবার োম টসবা প্রদায়ের সমেসীমা টসবা প্রদাে পদ্ধলত প্রয়োজেীে কাগজপত্র 

এবাং প্রালিস্থাে 

টসবার মূল্য 

এবাং 

পলরয়র্াধ পদ্ধলত 

দালেত্বপ্রাি কম শকতশা 

(োম, পদলব, ট াে েম্বর 

ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

প্রদি ছুটি প্রাপ্যতার প্রতুেেপত্র 

(েে-টগয়জয়েড কম শিারীয়দর 

টেয়ত্র) 

৯  
সাধারণ ভলবষ্য তহলবল হয়ত 

অলগ্রম মঞ্জুলর 
৫ লদে 

আয়বদে পাওোর পর 

সাধারণ ভলবষ্য তহলবল 

লবলধমালা ১৯৭৯ অনু ােী 

উপযুি কর্তশপয়ের (আলর্ শক 

ও প্রর্াসলেক েমতা 

অনু ােী)সরকারী আয়দর্ 

জালর করা হে। 

ক) লেধ শালরত  রয়ম আয়বদে 

(বাাংলায়দর্  রম েম্বর-২৬৩৯, 

টগয়জয়েড/েে-টগয়জয়েড) 

প্রালিস্থাে: লহসাব রেণ 

কম শকতশার কা শালে, স্বরাষ্ট্র 

মন্ত্রণালে 

খ) সাধারণ ভলবষ্য তহলবয়ল 

সব শয়র্ষ জমাকৃত অয়র্ শর লহসাব 

লববরণী (প্রধাে লহসাবরেণ 

কম শকতশা কর্তশক প্রদি) (মূল 

কলপ, মঞ্জুলর আয়দর্ জালরর পর 

ট রতয় াগ্য) 

লবোমূয়ল্য 

বসেদ এমদাদুল হক, যুগ্ম-

সলিব, প্রর্াসে (অলতলরি 

দালেত্ব),  ডাক ও 

টেললয় াগায় াগ লবভাগ, 

০১৫৫০১৫১৫১৫ 

 

১০ িাকলর স্থােীকরণ 
 

০৭ লদে 

আয়বদে পাওোর পর 

সাংলিষ্ট লেয়োগ লবলধমালা 

অনু ােী উপযুি 

কর্তশপয়ের অনুয়মাদে-

ক্রয়ম সরকারী আয়দর্ জালর 

করা হে। 

ক) সাদা কাগয়জ আয়বদেপত্র 

খ) হালোগাদ বালষ শক টগাপেীে 

প্রলতয়বদে (পয়দান্নলতর টেয়ত্র 

০১ বছর এবাং সরাসলর 

লেয়োয়গর টেয়ত্র ০২ বছয়রর 

এলসআর) 

লবোমূয়ল্য 

সাজ্জাদ টহায়সে, 

উপসলিব, প্রর্াসে-১ 

র্াখা, ডাক ও 

টেললয় াগায় াগ লবভাগ, 

০১৫৫০১৫৩৭৯৬  

 

১১ 

এ লবভাগ এবাং আওতাধীে দির/ 

অলধদিয়রর কম শকতশা/ 

কম শিারীয়দর গৃহলেম শাণ ঋণ 

 

১৫ লদে 

প্রিললত লবলধ-লবধাে 

অনুসরণ পূব শক গৃহলেম শাণ 

ঋণ মঞ্জুলর আয়দর্ জালর 

করা হে। 

ক) সাদা কাগয়জ আয়বদে 

খ) ট  জলময়ত গৃহ 

লেম শাণ/টমরামত করা হয়ব টস 

জলমর দললল/বােোপত্র 

গ) ৩০০ োকার েে জুলডলর্োল 

িুায়ম্প অঙ্গীকারোমা 

ঘ)  র্া র্ কর্তশপয়ের স্যপালরর্ 

লবোমূয়ল্য 

সাজ্জাদ টহায়সে, 

উপসলিব, প্রর্াসে-১ 

র্াখা, ডাক ও 

টেললয় াগায় াগ লবভাগ, 

০১৫৫০১৫৩৭৯৬  

 

http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2015/05/Financial-and-Administrative-power-of-Officers.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2015/05/Financial-and-Administrative-power-of-Officers.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2015/05/Financial-and-Administrative-power-of-Officers.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%AB-%E0%A6%85%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AE-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%AB-%E0%A6%85%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AE-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf


ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

 

পৃষ্ঠা  19 এর  17 

 

ক্র. োং টসবার োম টসবা প্রদায়ের সমেসীমা টসবা প্রদাে পদ্ধলত প্রয়োজেীে কাগজপত্র 

এবাং প্রালিস্থাে 

টসবার মূল্য 

এবাং 

পলরয়র্াধ পদ্ধলত 

দালেত্বপ্রাি কম শকতশা 

(োম, পদলব, ট াে েম্বর 

ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১২ 

এ লবভাগ এবাং আওতাধীে দির/ 

অলধদিয়রর কম শকতশা/ 

কম শিারীয়দর টমাের াে ক্রে 

অলগ্রম 

 

 

 

১৫ লদে 

প্রিললত লবলধ-লবধাে 

অনুসরণ পূব শক টমাের াে 

ক্রে অলগ্রম মঞ্জুলর আয়দর্ 

জালর করা হে। 

ক)   সাদা কাগয়জ আয়বদে 

খ) আয়বদেকারীর ১৫০ োকার 

েে-জুলডলর্োল িুায়ম্প 

অঙ্গীকারোমা। 

গ) টমাের সাইয়কল লবক্রেকারীর 

অঙ্গীরোমা। 

লবোমূয়ল্য 

সাজ্জাদ টহায়সে, 

উপসলিব, প্রর্াসে-১ 

র্াখা, ডাক ও 

টেললয় াগায় াগ লবভাগ, 

০১৫৫০১৫৩৭৯৬  

 

১৩ 

এ লবভাগ এবাং আওতাধীে দির/ 

অলধদিয়রর কম শকতশা/ 

কম শিারীয়দর কলম্পউোর ক্রে 

অলগ্রম 

 

৩০ লদে 

প্রিললত লবলধ-লবধাে 

অনুসরণ পূব শক কলম্পউোর 

ক্রে অলগ্রম মঞ্জুলর আয়দর্ 

জালর করা হে। 

১। সাদা কাগয়জ আয়বদে 

২। আয়বদেকারীর ৩০০ োকার 

েে-জুলডলর্োল িুায়ম্প 

অঙ্গীকারোমা। লবোমূয়ল্য 

সাজ্জাদ টহায়সে, 

উপসলিব, প্রর্াসে-১ 

র্াখা, ডাক ও 

টেললয় াগায় াগ লবভাগ, 

০১৫৫০১৫৩৭৯৬  

 

১৪ 

এ লবভাগ এবাং আওতাধীে দির/ 

অলধদিয়রর টকাোর্ভি কম শকতশা/ 

কম শিারীয়দর অনুকূয়ল সরকালর 

বাসা বরাদ্দ 

 

৩০ লদে 

সরকারী বাসা বরাদ্দ 

েীলতমালা ১৯৮২ অনু ােী 

আয়বদয়ের টপ্রলেয়ত 

বরাদ্দপত্র ইস্যু করা হে। 

ক) সরকারী বাসা বরাদ্দ 

েীলতমালা ১৯৮২ অনু ােী 

লেধ শালরত  রয়ম আয়বদে। 

খ) মূল টবতয়ের প্রতুেে পত্র 

(প্রালি স্থাে: স্ব স্ব দিয়রর লহসাব 

র্াখা) 

লবোমূয়ল্য 

বসেদ এমদাদুল হক, 

যুগ্মসলিব, প্রর্াসে 

(অলতলরি দালেত্ব),  ডাক 

ও টেললয় াগায় াগ লবভাগ, 

০১৫৫০১৫১৫১৫ 

 

১৫ 
আবালসক ও দািলরক টেললয় াে 

সাংয় াগ ব্যবস্থা 

 

 

১৫ লদে 

সমলিত সরকারী 

টেললয় াে েীলতমালা- 

২০০৪ অনু ােী ব্যবস্থা গ্রহণ 

করা হে। 

ক) সমলিত সরকারী টেললয় াে 

েীলতমালা-২০০৪ এর লেধ শালরত 

ছয়ক আয়বদে। 

লবোমূয়ল্য 

টমাোঃ আলমনুল হক, 

উপসলিব, প্রর্াসে-২ 

র্াখা, ডাক ও 

টেললয় াগায় াগ লবভাগ, 

০১৫৫০১৫৩৮৮৯    

 

 

 

http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2015/10/%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AB%E0%A7%8B%E0%A6%A8-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2015/10/%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AB%E0%A7%8B%E0%A6%A8-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf


ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

 

পৃষ্ঠা  19 এর  18 

 

২.৪) আওতাধীে অলধদির/দির/সাংস্থা কর্তশক প্রদি টসবা 

২.৪.১ বাাংলায়দর্ টেললয় াগায় াগ লেেন্ত্রণ কলমর্ে (লবটিআরলস) 

২.৪.২ ডাক অলধদির 

২.৪.৩ বাাংলায়দর্ টেললকলমউলেয়কর্ন্স টকাম্পােী লললময়েড (লবটিলসএল) 

২.৪.৪ টেললয় াগায় াগ অলধদির 

২.৪.৫ টেললেক বাাংলায়দর্ লললময়েড  

২.৪.৬  বাাংলায়দর্ সাবয়মলরে টকবল টকাম্পােী লললময়েড (লবএসলসলসএল) 

২.৪.৭  টেললয় াে লর্ে সাংস্থা লললময়েড (টেলর্স) 

২.৪.৮ বাাংলায়দর্ টকবল লর্ে লললময়েড (বায়কলর্) 

২.৪.৯ বাাংলায়দর্ কুলরোর সালভ শস লাইয়সলন্সাং কর্তশপে 

 

*আওতাধীে অলধদির/দির/সাংস্থাসমূয়হর লসটিয়জেস িাে শার ললঙ্ক সাংযুি। 

 

 

৩) অলভয় াগ ব্যবস্থাপো পদ্ধলত (GRS) 

টসবা প্রালিয়ত অসন্তুষ্ট হয়ল দালেত্বপ্রাি কম শকতশার সয়ঙ্গ ট াগায় াগ করুে। লতলে সমাধাে লদয়ত ব্যর্ শ হয়ল লেয়নাি পদ্ধলতয়ত ট াগায় াগ কয়র আপোর সমস্যা অবলহত করুে। 

ক্র. 

োং 
কখে ট াগায় াগ করয়বে ট াগায় ায়গর ঠিকাো লেষ্পলির সমেসীমা 

১ 
ট াকাল পয়েন্ট কম শকতশা 

সমাধাে লদয়ত ব্যর্ শ হয়ল 

           আলপল কম শকতশা 

োমোঃ টমাোঃ র্াহাদাৎ টহায়সে      

পদবীোঃ অলতলরি সলিব (প্রর্াসে ও অর্ শ )    

ট ােোঃ ৮৮-০২-৯৫১১১১৩  

টমাবাইলোঃ ০১৭১১৩৭২২২৬ 

ইয়মইলোঃ addlsec.adminfin@ptd.gov.bd     

ওয়েব টপাে শাল: প্রলতষ্ঠায়ের ওয়েব টপাে শায়লর GRS ললঙ্ক 

৩০ (লত্রর্) কা শলদবস 

 

 

 

 

 

 

GRS ট াকাল পয়েন্ট কম শকতশাোঃ  

োমোঃ             বসেদ এমদাদুল হক     

পদবীোঃ            যুগ্ম-সলিব   

ট ােোঃ           +৮৮-০২-৯১৩৫৬০৬   

টমাবাইলোঃ       +৮৮-০১৫৫০১৫১৫১৫ 

ইয়মইলোঃ         slzf07@gmail.com 

৯০ (েব্বই) কা শলদবস 



ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

 

পৃষ্ঠা  19 এর  19 
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আপিল কম শকতশা লেলদ শষ্ট সময়ে সমাধাে লদয়ত ব্যর্ শ হয়ল 

টকন্দ্রীে অলভয় াগ ব্যবস্থাপো পদ্ধলত (GRS) 

 

অলভয় াগ গ্রহণ টকন্দ্র, অলভয় াগ ব্যবস্থাপো টসল 

মলন্ত্রপলরষদ লবভাগ, ৫ েম্বর টগে, বাাংলায়দর্ সলিবালে, 

ঢাকা। www.grs.gov.bd 

৪) আপোর কায়ছ আমায়দর প্রতুার্া 

ক্রলমক োং প্রলতশ্রুত/কালিত টসবা প্রালির লয়েু করণীে 

১ লেধ শালরত  রয়ম সম্পূণ শভায়ব পূরণকৃত লেভু শল প্রস্তাব টপ্ররণ 

২  র্াসময়ে টসবা প্রালির লবষয়ে এ লবভাগয়ক অবলহত করা 

 


