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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

ডাক ও টেললদ াগাদ াগ লবভাগ 

ডাক, টেললদ াগাদ াগ ও তথ্যপ্রযুলি মন্ত্রণালয় 

বাাংলাদেশ সলিবালয়, ঢাকা।  

www.ptd.gov.bd 
 

 টসবা প্রোন প্রলতশ্রুলত (Citizen’s Charter)  

 

১. লভশন ও লমশন 

 

রূপকল্প (Vision): সাশ্রয়ী, সাব বজনীন এবাং লনভ বরদ াগ্য টেললদ াগাদ াগ ও ডাক টসবা। 

 

অলভলক্ষ্য (Mission): প্রালতষ্ঠালনক উন্নয়ন ও আধুলনক প্রযুলি অলভদ াজদনর মাধ্যদম সাশ্রয়ী, মানসম্পন্ন, আন্তজবালতক মাদনর টেললদ াগাদ াগ ও ডাক টসবা লনলিতকরণ। 

 

২. প্রলতশ্রুত টসবাসমূহ 

২.১) নাগলরক টসবা (এ লবভাগ হদত সরাসলর টকান নাগলরক টসবা প্রোন করা হয় না) 
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২.২) প্রালতষ্ঠালনক/োপ্তলরক টসবা 

ক্রলমক 

নম্বর 

টসবার নাম 

 

 

টসবা প্রোন পদ্ধলত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রালপ্তস্থান 

টসবার 

মূল্য এবাং 

পলরদশাধ 

পদ্ধলত 

টসবা 

প্রোদনর 

সময়সীমা 

োলয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবা 

(নাম, পেলব, ট ান নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

1.  

টেললদ াগাদ াগ টসবা প্রোন 

প্রলতষ্ঠাদনর লাইদসন্স 

ইস্যয/নবায়দনর পূব বানুদমােন। 
বিটিআরবি হতে প্রস্তাি 

পাওয়ার পর প্রচবিে 

আইন/বিবি অনুযায়ী িাইতিন্স 

ইস্যূ/নিায়তনর পূি বানুত াদন 

প্রদান। 

ক) বিটিআরবি’র প্রস্তাি, 

প্রবেতিদন  

খ) আতিদনকারী প্রবেষ্ঠাতনর 

আতিদনপত্রিহ িংবিষ্ট 

কাগজপত্র। 

 

প্রাবিস্থান: বিটিআরবি’র 

ওতয়িিাইট। 

বিনামূতে 

১৫ 

(পতনর) 

কায ববদিি 

নাম- মাছুমা নাসলরন 

পেলব- উপসলিব 

টেললকম শাখা, ডাক ও টেললদ াগাদ াগ 

লবভাগ, 

ফ ান- ০২-৯৫৭৪৪৪৮ 

টমাবাইল- ০১৭১১৮৩০৭৬৫ 

ই-ফ ইি-

telecom1@ptd.gov.bd 

 

2.  

টেললদ াগাদ াগ টসবা ও 

ট্যালরদ র পূব বানুদমােন। 
বিটিআরবি হতে প্রস্তাি 

পাওয়ার পর প্রচবিে 

আইন/বিবিঅনুযায়ী িাইতিন্স 

ইস্যূ/নিায়তনর পূি বানুত াদন 

প্রদান। 

ক) বিটিআরবি’র প্রস্তাি, 

প্রবেতিদন । 

খ) আতিদনকারী প্রবেষ্ঠাতনর 

আতিদনপত্রিহ িংবিষ্ট 

কাগজপত্র। 

 

প্রাবিস্থান: বিটিআরবি’র 

ওতয়িিাইট। 

বিনামূতে 
২০ (বিশ) 

কায ববদিি 

3.  

টেললদ াগাদ াগ লাইদসন্সধারী 

প্রলতষ্ঠাদনর টশয়ার 

হস্তান্তর/মাললকানা পলরবতবদনর 

পূব বানুদমােন। 

বিটিআরবি হতে প্রস্তাি 

পাওয়ার পর প্রচবিে 

আইন/বিবিঅনুযায়ী িাইতিন্স 

ইস্যূ/নিায়তনর পূি বানুত াদন 

প্রদান। 

ক) বিটিআরবি’র প্রস্তাি, 

প্রবেতিদন  

খ) আফিদনকারী প্রবেষ্ঠাতনর 

আতিদনপত্রিহ িংবিষ্ট 

কাগজপত্র। 

 

প্রাবিস্থান: বিটিআরবি’র 

ওতয়িিাইট। 

বিনামূতে 
২০ (বিশ) 

কায ববদিি 
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ক্রলমক 

নম্বর 

টসবার নাম 

 

 

টসবা প্রোন পদ্ধলত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রালপ্তস্থান 

টসবার 

মূল্য এবাং 

পলরদশাধ 

পদ্ধলত 

টসবা 

প্রোদনর 

সময়সীমা 

োলয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবা 

(নাম, পেলব, ট ান নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

4.  

বিবিন্ন বদিি উপিতে ক্ষুতদ 

িােবা ফপ্ররণ 

বিবিন্ন  ন্ত্রণািয়/দির/িংস্থা/ 

প্রবেষ্ঠান হতে প্রস্তাি পাওয়ার 

পর প্রতয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহতণর 

বনব ত্ত বিটিআরবি-ফে ফপ্ররণ। 

ক)  রওয়াব ংিহ পতত্রর কবপ। 

 

খ) ক্ষুতদিােবার িরণ 

(িতয়ি/বিবখে িােবা)। 

বিনামূতে 
৭ (িাে) 

কায ববদিি 

5.  

বিবিন্ন  ন্ত্রণািয়/দির/িংস্থা/ 

প্রবেষ্ঠান ফেতক আগে 

ফটবিতযাগাতযাগ ফিক্টর 

িম্পবকবে   বিবিন্ন 

আইন/বিবি ািা/ 

নীবে ািা িম্পতকব  ো ে 

প্রদান। 

বিবিন্ন  ন্ত্রণািয়/দির/িংস্থা/ 

প্রবেষ্ঠান হতে প্রস্তাি পাওয়ার 

পর প্রতয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহণ। 

ক)  রওয়াব ংিহ পতত্রর কবপ। 

 

খ)  ো তের জন্য বিতিচূ 

আইন/ 

বিবি ািা/নীবে ািা। 

বিনামূতে 
৩০ (বত্রশ) 

কায ববদিি 

6.  

 াক অলধেপ্তফরর রাজস্ব খাদত 

পে সৃজন। 

অলধেপ্তর হদত প্রস্তাব প্রালপ্তর 

পর লবদ্যমান লবলধ/লবধান 

অনুসরদণ জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালয়, অর্ ব-লবভাদগর ব্যয় 

লনয়ন্ত্রণ ও বাস্তবায়ন 

অনুলবভাদগর সম্মলত এবাং 

প্রশাসলনক উন্নয়ন সাংক্রান্ত 

সলিব কলমটির স্যপালরদশর 

লভলিদত প্রদ াজয-টক্ষ্দত্র 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সেয় 

অনুদমােন-ক্রদম সরকালর 

মঞ্জুলর আদেশ জালর করা হয়। 

ক) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র 

লনধ বালরত  রদম অলধেপ্তদরর 

প্রস্তাব 

খ) অনুদমালেত সাাংগঠলনক 

কাঠাদমার কলপ 

গ) আলর্ বক সাংদেষ 

ঘ) পেসৃজদনরদ ৌলিকতা 

ঙ) পদেরোলয়ত্বওকতবব্য 

ি) লনদয়াগলবলধ 

 

প্রালপ্তস্থান: জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালদয়র ওদয়বসাইে 

লবনামূদল্য 

১২০ 

(একশে 

বিশ)  

কায ববদিি 

নাম- হবরদাি ঠাকুর 

পেলব- উপসলিব,  াক-১ শাখা, ডাক ও 

টেললদ াগাদ াগ লবভাগ 

ফ ান- ০২-৯৫৮৫০০৭  

টমাবাইল- ০১৭১২০০৫২১৪ 

ই-ফ ইি- 

ds.post1@ptd.gov.bd 

 

 

 

7.  

 াক অলধেপ্তফরর 

ক বকেবা/ক বচারীতদর পদ 

স্থায়ীকরণ। 

অলধেপ্তর হদত প্রস্তাব প্রালপ্তর 

পর লবদ্যমান লবলধ/লবধান 

অনুসরদণ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় 

ক) পে স্থায়ীকরদণর জন্য 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র 

লনধ বালরত  রদম ডাক 

লবনামূদল্য 

 

৬০ (ষাট) 

কায ববদিি 

নাম- হবরদাি ঠাকুর 

পেলব- উপসলিব,  াক-১ শাখা, ডাক ও 

টেললদ াগাদ াগ লবভাগ 
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ক্রলমক 

নম্বর 

টসবার নাম 

 

 

টসবা প্রোন পদ্ধলত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রালপ্তস্থান 

টসবার 

মূল্য এবাং 

পলরদশাধ 

পদ্ধলত 

টসবা 

প্রোদনর 

সময়সীমা 

োলয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবা 

(নাম, পেলব, ট ান নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

ও অর্ ব-লবভাদগর সম্মলত গ্রহণ 

করার পরপ্রদ াজয- টক্ষ্দত্র 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সেয় 

অনুদমােন-ক্রদম সরকালর 

মঞ্জুলর আদেশ জালর করা হয়। 

অলধেপ্তদরর প্রস্তাব  

খ) পে সৃজদনর সরকারী 

আদেশ 

গ) পে সৃজদনরপর পরবতী 

সকল বছদরর পে সাংরক্ষ্দণর 

মঞ্জুলর আদেশ  

 

প্রালপ্তস্থান: জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালদয়র ওদয়বসাইে 

ফ ান- ০২-৯৫৮৫০০৭  

টমাবাইল- ০১৭১২০০৫২১৪ 

ই-ফ ইি- 

ds.post1@ptd.gov.bd 

 

8.  

ডাক অলধেপ্তদরর সরঞ্জামালে 

টিওএন্ডইভুিকরণ। 

অলধেপ্তর হদত প্রস্তাব প্রালপ্তর 

পর লবদ্যমান লবলধ/লবধান 

অনুসরদণ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় 

ও অর্ ব-লবভাদগর সম্মলত গ্রহণ 

করার পরপ্রদ াজয-টক্ষ্দত্র 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সেয় 

অনুদমােন-ক্রদম সরকালর 

মঞ্জুলর আদেশ জালর করা হয়। 

ক) ডাক অলধেপ্তদরর প্রস্তাব 

খ) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র 

সম্মলত 

গ) অর্ ব লবভাদগর সম্মলত 

ঘ) প্রশাসলনক উন্নয়ন সাংক্রান্ত 

সলিব কলমটির স্যপালরশ 

 

লবনামূদল্য 
৩০ (বত্রশ) 

কায ববদিি নাম- হবরদাি ঠাকুর 

পেলব- উপসলিব,  াক-১ শাখা, ডাক ও 

টেললদ াগাদ াগ লবভাগ 

ফ ান- ০২-৯৫৮৫০০৭  

টমাবাইল- ০১৭১২০০৫২১৪ 

ই-ফ ইি- 

ds.post1@ptd.gov.bd 

 

9.  

ডাক অলধেপ্তদরর 

কম বকতবা/ক বচারীতদর অলজবত 

ছুটি। 

আদবেন পাওয়ার পর 

লনধ বালরত ছুটি লবলধমালা, 

১৯৫৯ অনু ায়ী উপযুি 

কর্তবপদক্ষ্র (আলর্ বক ও 

প্রশাসলনকক্ষ্মতা 

অনু ায়ী)লনষ্পলি কদর 

সরকারী আদেশ জালর করা 

হয়। 

ক)সাো কাগদজ আদবেনপত্র 

খ) 

ডাকঅলধেপ্তদররস্যপালরশওপ্রস্তাব 

গ)প্রধান লহসাব রক্ষ্ণ কম বকতবা 

কর্তবক প্রেি ছুটি প্রাপ্যতার 

প্রলতদবেন 

 

প্রালপ্তস্থান:লহসাব রক্ষ্ণ কম বকতবা 

ডাক-এর কা বালয়। 

লবনামূদল্য 

 

 

 

৫ (পাঁচ) 

কায ববদিি 

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
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ক্রলমক 

নম্বর 

টসবার নাম 

 

 

টসবা প্রোন পদ্ধলত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রালপ্তস্থান 

টসবার 

মূল্য এবাং 

পলরদশাধ 

পদ্ধলত 

টসবা 

প্রোদনর 

সময়সীমা 

োলয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবা 

(নাম, পেলব, ট ান নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

10.  

ডাক অলধেপ্তদরর 

কম বকতবা/ক বচারীতদর 

শ্রালন্ত ও লবদনােন ছুটি। 

আদবেন পাওয়ার পর শ্রালন্ত 

ওলবদনােন-ভাতা লবলধমালা, 

১৯৭৯ অনু ায়ী লনষ্পলি কদর 

সরকারী আদেশ জালর করা 

হয়। 

ক)সাো কাগদজ আদবেনপত্র ও 

পূব ববতী ছুটির মঞ্জুলর-পত্র 

খ) 

ডাকঅলধেপ্তদররস্যপালরশওপ্রস্তাব 

গ)প্রধান লহসাব রক্ষ্ণ কম বকতবা 

কর্তবক প্রেি ছুটি প্রাপ্যতার 

প্রলতদবেন 

 

প্রালপ্তস্থান:লহসাব রক্ষ্ণ কম বকতবা 

ডাক-এর কা বালয়। 

লবনামূদল্য 

 

 

৫ (পাঁচ) 

কায ববদিি 

11.  

ডাক অলধেপ্তদরর 

কম বকতবা/ক বচারীতদর িাকলর 

স্থায়ীকরণ। 

প্রস্তাব পাওয়ার পর সাংলেষ্ট 

লনদয়াগ লবলধমালা অনু ায়ী 

উপযুি কর্তবপদক্ষ্র অনুদমােন-

ক্রদম সরকারী আদেশ জালর 

করা হয়। 

ক)সাো কাগদজ আদবেনপত্র 

খ) লবভাগীয় পরীক্ষ্া পাদসর 

টগদজে 

গ) প্রলশক্ষ্ণ সমালপ্তকরণ সনে 

ঘ) হালনাগাে বালষ বক টগাপনীয় 

প্রলতদবেন(পদোন্নলতর টক্ষ্দত্র 

০১ বছর এবাং সরাসলর 

লনদয়াদগর টক্ষ্দত্র ০২ বছদরর 

এলসআর) 

লবনামূদল্য 
৫ (পাঁচ) 

কায ববদিি 

নাম- হবরদাি ঠাকুর 

পেলব- উপসলিব,  াক-১ শাখা, ডাক ও 

টেললদ াগাদ াগ লবভাগ 

ফ ান- ০২-৯৫৮৫০০৭  

টমাবাইল- ০১৭১২০০৫২১৪ 

ই-ফ ইি- 

ds.post1@ptd.gov.bd 

 

12.  

ডাক অলধেপ্তদরর কম বিারীদের 

লপআরএলমঞ্জুর। 

প্রস্তাব পাওয়ার পর লনদয়াগ 

লবলধমালা অনু ায়ী উপযুি 

কর্তবপদক্ষ্র অনুদমােন-ক্রদম 

সরকারী আদেশ জালর করা 

হয়। 

ক)সাো কাগদজ আদবেনপত্র 

খ) এসএসলসসনেপত্র 

গ) ছুটিপ্রাপ্যতারপ্রতযয়নপত্র 

ঘ) ডাকঅলধেপ্তদররস্যপালরশ 

লবনামূদল্য 
৩ (বেন) 

কায ববদিি 

13.  
ডাক অলধেপ্তদরর 

সাধারণ/স্মারক ডাকটিলকদের 

লবলভন্ন মন্ত্রণালয়/ লবভাগ/ ডাক 

অলধেপ্তর হদত আদবেনপত্র 

ক) লবলভন্ন সরকালর প্রলতষ্ঠান 

হদত আদবেন। 
লবনামূদল্য 

০৭ (িাে) 

কায ববদিি 
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ক্রলমক 

নম্বর 

টসবার নাম 

 

 

টসবা প্রোন পদ্ধলত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রালপ্তস্থান 

টসবার 

মূল্য এবাং 

পলরদশাধ 

পদ্ধলত 

টসবা 

প্রোদনর 

সময়সীমা 

োলয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবা 

(নাম, পেলব, ট ান নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

অনুদমােন। প্রালপ্তর পর সাংলেষ্ট লবলধ-

লবধান অনুসরদণ ডাক 

অলধেপ্তদরর মতামদতর 

লভলিদত স্মারক ডাকটিলকে 

প্রকাদশর প্রশাসলনক অনুদমােন 

প্রোন করা হয়। 

খ) ডাক অলধেপ্তদরর মতামত 

সম্বললত পত্র। 

গ) ব্যদয়র খাত 

 

প্রালপ্তস্থান: ডাক অলধেপ্তদরর 

ওদয়বসাইে 

 

 

নাম- ফ াোঃ আিিা  ফহাতিন 

পেলব- উপিবচি, 

ডাক-২ শাখা (অলতলরি োলয়ত্ব),  

ডাক ও টেললদ াগাদ াগ লবভাগ 

ফ ান- ০২-৪৭১১৯৫৫৫ 

টমাবাইল- ০১৭১২৮১৩৩৫২ 

ই-ফ ইি- 

ds.post2@ptd.gov.bd 

 

 

14.  

ডাক অলধেপ্তদরর এদজলন্স 

সালভ বদসর কলমশন এবাং নতুন 

এদজলন্স সালভ বস সাংক্রান্ত 

কা বাবলী। 

ডাক অলধেপ্তর হদত প্রস্তাব 

োলখদলর পর অর্ ব লবভাদগর 

সম্মলতর জন্য প্রস্তাব টপ্ররণ 

করা হয়। অর্ ব লবভাদগর 

সম্মলত পাওয়া টগদল এদজলন্স 

সালভ বদসর কলমশন এবাং নতুন 

এদজলন্স সালভ বদসর অনুদমােন 

প্রোন করা হয়। 

ক) ডাক অলধেপ্তর হদত প্রাপ্ত 

মতামত সম্বললত আদবেন। 

খ) অর্ ব লবভাদগর সম্মলত পত্র। 

লবনামূদল্য 
০৭ (িাে) 

কায ববদিি 

15.  

ডাক অলধেপ্তদরর নতুন 

ডাকঘর স্থাপন ও লবদ্যমান 

ডাকঘদরর মান উন্নয়ন। 

ডাক অলধেপ্তর হদত প্রস্তাব 

োলখদলর পর অর্ ব লবভাদগর 

সম্মলতর জন্য পত্র টপ্ররণ করা 

হয়। অর্ ব লবভাদগর সম্মলত 

পাওয়া টগদল পত্র জালরর 

মাধ্যদম অনুদমােন প্রোন করা 

হয়। 

ক) ডাক অলধেপ্তদরর প্রস্তাব। 

খ) ট ৌলিকতা 

গ) আলর্ বক সাংদেষ। 

লবনামূদল্য 
০৩ (বেন) 

কায ববদিি 

নাম- ফ াোঃ আিিা  ফহাতিন 

পেলব- উপিবচি, 

ডাক-২ শাখা (অলতলরি োলয়ত্ব),  

ডাক ও টেললদ াগাদ াগ লবভাগ 

ফ ান- ০২-৪৭১১৯৫৫৫ 

টমাবাইল- ০১৭১২৮১৩৩৫২ 

ই-ফ ইি- 

ds.post2@ptd.gov.bd 

 16.  

ডাক অলধেপ্তদরর অভযন্তরীণ 

ডাক সালভ বস সম্পলকবত আইন 

লবলধ, নীলতমালা 

প্রণয়ন/সাংদশাধন। 

ডাক অলধেপ্তর হদত অভযন্তরীণ 

ডাক সালভ বস সম্পলকবত আইন 

লবলধ, নীলতমালা সাংদশাধন 

সাংক্রান্ত প্রস্তাব প্রালপ্তর পর 

সাংলেষ্ট মন্ত্রণালয়সমূদহর 

ক) ডাক অলধেপ্তদরর প্রস্তাব  

 
লবনামূদল্য 

৪৫ 

(পয়োবিশ) 

কায ববদিি 
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ক্রলমক 

নম্বর 

টসবার নাম 

 

 

টসবা প্রোন পদ্ধলত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রালপ্তস্থান 

টসবার 

মূল্য এবাং 

পলরদশাধ 

পদ্ধলত 

টসবা 

প্রোদনর 

সময়সীমা 

োলয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবা 

(নাম, পেলব, ট ান নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

মতামদতর লভলিদত টভটিাং এর 

জন্য আইন, লবিার ও সাংসে 

লবষয়ক মন্ত্রণালদয় টপ্ররণ করা 

হয়। আইন, লবিার ও সাংসে 

লবষয়ক মন্ত্রণালদয়র টভটিাং 

এর পর টগদজে/এসআরও 

জালরর জন্য লবলজ টপ্রদস পত্র 

টপ্ররণ করা হয়। 

17.  

ডাক অলধেপ্তদরর  ানবাহন 

অদকদজা 

টঘাষণা/ক্রয়/দমরামত/ ন্ত্রপালত 

সাংগ্রহ, সাংরক্ষ্ণ ও 

ভবন/অন্যান্য + সম্পে 

লনলাদম লবক্রয়। 

ডাক অলধেপ্তর হদত এ সাংক্রান্ত 

প্রস্তাব প্রালপ্তর পর তা 

পরীক্ষ্াদন্ত সরকালর লবলধ 

লবধান অনুসরণ কদর 

অনুদমােন প্রোন করা হয়। 

ক) ডাক অলধেপ্তদরর প্রস্তাব ও 

কনদডমদনশন কলমটির 

লরদপাে ব। 

খ) ডাক অলধেপ্তদরর  ানবাহন 

সাংলেষ্ট প্রদকৌশলীর স্যপালরশ-

পত্র। 

লবনামূদল্য 
৩০(বত্রশ) 

কায ববদিি 

18.  

 াক অবিদিতরর অিূন্তরীণ ও 

আন্তজবাবেক 

 াক  াশুি বনি বারণ/পুনোঃবনি বা

রণ 

ডাক অলধেপ্তর হদত প্রস্তাব 

প্রালপ্তর পর এ লবভাগ কর্তবক 

 ািাই-বাছাই কদর অর্ ব 

লবভাদগর সম্মলতর জন্য প্রস্তাব 

টপ্ররণ করা হয়। অর্ ব লবভাদগর 

সম্মলত পাওয়া টগদল 

পরবতীদত টগদজে আকাদর 

প্রকাশ করা হয়। 

(ক) ডাক অলধেপ্তদরর প্রস্তাব। 

খ) অর্ ব লবভাদগর সম্মলত পত্র। 

(গ) টগদজে প্রকাশ। 
মূে 

পবরতশাি 

করতে 

হয় 

১৫ 

(পতনর) 

কায ববদিি 

নাম- ফ াোঃ আিিা  ফহাতিন 

পেলব- উপিবচি, 

ডাক-২ শাখা (অলতলরি োলয়ত্ব),  

ডাক ও টেললদ াগাদ াগ লবভাগ 

ফ ান- ০২-৪৭১১৯৫৫৫ 

টমাবাইল- ০১৭১২৮১৩৩৫২ 

ই-ফ ইি- 

ds.post2@ptd.gov.bd 

 

19.  
ডাক ও টেললদ াগাদ াগ লবভাগ 

ও এর  আওতাধীন সকল 

েপ্তর/সাংস্থার  াবতীয় 

লবলভন্ন আোলত হদত লরে 

মামলা/কনদেম্পে মামলা এ 

লবভাদগ প্রালপ্তর পর তা এ 

ক) আোলত হদত প্রাপ্ত মামলার 

আলজব ও সাংলেষ্ট কাগজপত্র। 

খ) েপ্তর/ সাংস্থার জবাব 

লবনামূদল্য 
০৫ (পাঁচ) 

কায ববদিি 

নাম- ফ াোঃ আিিা  ফহাতিন, 

পেলব- উপসলিব (আইন-১), ডাক ও 

টেললদ াগাদ াগ লবভাগ 
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ক্রলমক 

নম্বর 

টসবার নাম 

 

 

টসবা প্রোন পদ্ধলত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রালপ্তস্থান 

টসবার 

মূল্য এবাং 

পলরদশাধ 

পদ্ধলত 

টসবা 

প্রোদনর 

সময়সীমা 

োলয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবা 

(নাম, পেলব, ট ান নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

মামলা/টমাকদ্দমা সমন্বয়। লবভাদগর অধীনস্থ 

অলধেপ্তর/সাংস্থাদক প্রদয়াজনীয় 

আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য 

পদত্রর মাধ্যদম অনুদরাধ 

জানাদনা হয়।  

ফ ান- ০২-৪৭১১৯৫৫৫ 

টমাবাইল- ০১৭১২৮১৩৩৫২ 

ই-ফ ইি- 

ds.law1@ptd.gov.bd 

 

,  

20.  

টেললদ াগাদ াগ অলধেপ্তর 

(ডে)-এর কাঠাদমা লনধ বারণ, 

রাজস্ব খাদত পে সৃলষ্ট, পে 

সাংরক্ষ্ণ, পে স্থানান্তর/লবলুলপ্ত 

এবাং টলাকবল উদ্ধৃিকরণ/ 

আিীকরণ। 

প্রদ াজয টক্ষ্দত্র জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালদয়/অর্ ব লবভাদগ/ 

প্রশাসলনক উন্নয়ন সাংক্রান্ত সলিব 

কলমটিদত/প্রধানমন্ত্রীর কা বালদয় 

প্রস্তাব টপ্ররণ। 

ক) লনধ বালরত “ছক” টমাতাদবক 

অলধেপ্তর কর্তবক প্রস্তাব। 

খ) অনুদমালেত সাাংগঠলনক 

কাঠাদমা। 

গ)  আলর্ বক সাংদেষ। 

ঘ) পেসৃজদনর/ 

সাংরক্ষ্দণর/প্রজ্ঞাপন  

ঙ) সাংলেষ্ট অন্যান্য কাগজপত্র 

লবনামূদল্য 

 

 

৩০ (বত্রশ) 

কায ববদিি 

না - এি, এ , োবরক  

পদবি- উপসলিব, টকাম্পালন-১ শাখা, ডাক 

ও টেললদ াগাদ াগ লবভাগ 

ফ ান- ০২-৯৫১১০৪২ 

ফ ািাইি- ০১৫৫০১৫৩৬৭৮  

E-mail: 

ds.company1@ptd.gov.bd 

21.  

টেললদ াগাদ াগ অলধেপ্তর 

(ডে)-এর লবলসএস (টেললকম) 

কযাডারভুি ও কযাডার 

বলহর্ভ বত ৯ম টগ্রড ও তদুধ ব 

টগ্রদডর কম বকতবাদের টজযষ্ঠতা 

তাললকা প্রণয়ন ও িাকলরর 

তথ্যাবলী সাংরক্ষ্ণ। 

১) অলধেপ্তর হদত প্রাপ্ত টজযষ্ঠতা 

তাললকা  ািাই বাছাই কদর 

খসড়া তাললকা ওদয়ব সাইদে 

প্রকাশ। 

২)  আপলি গ্রহণ। 

৩)  চূড়ান্ত তাললকা প্রণয়ন। 

 

ক) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তবক 

প্রেি লনধ বালরত ছকদমাতাদবক 

িাকুরীর তথ্য। 

লবনামূদল্য 

 

 

৬০(ষাট) 

কায ববদিি 

22.  

টেললদ াগাদ াগ অলধেপ্তর 

(ডে)-এর লবলসএস (টেললকম) 

কযাডারভুি ও কযাডার 

বলহর্ভ বত ৯ম টগ্রড ও তদুধ ব 

টগ্রদডর কম বকতবাদের পদোন্নলত, 

িললত োলয়ত্ব, ববদেলশক 

১) প্রতযাজূ ফেতত্র SSB-ফে 

ফপ্ররণ। 

২) অলধেপ্তর হদত প্রাপ্ত প্রস্তাব 

লবভাগীয় পদোন্নলত কলমটির 

স্যপালরশ ও  র্া র্ কর্তবপদক্ষ্র 

অনুদমােন-ক্রদম প্রজ্ঞাপন জালর।  

 

ক)  অলধেপ্তর কর্তবক প্রস্তাব। 

খ) পে শূন্যতার লববরণ। 

লবনামূদল্য 

 

 

৩০ (বত্রশ) 

কায ববদিি 
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ক্রলমক 

নম্বর 

টসবার নাম 

 

 

টসবা প্রোন পদ্ধলত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রালপ্তস্থান 

টসবার 

মূল্য এবাং 

পলরদশাধ 

পদ্ধলত 

টসবা 

প্রোদনর 

সময়সীমা 

োলয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবা 

(নাম, পেলব, ট ান নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

িাকলর, ললদয়ন, 

টপ্রষণ/বেলল/পোয়ন,এবিআর, 

personal 

management িংক্রান্ত 

কায বািিী এবাং অলতলরি 

োলয়ত্ব প্রোন। 

23.  

টেললদ াগাদ াগ অলধেপ্তর 

(ডে)-এর লবলসএস (টেললকম) 

কযাডারভুি ও কযাডার 

বলহর্ভ বত ৯ম টগ্রড ও তদুধ ব 

টগ্রদডর কম বকতবাদের িাকুলর 

স্থায়ীকরণ। 

প্রস্তাব পাওয়ার পর সাংলেষ্ট 

লনদয়াগ লবলধমালা অনু ায়ী 

উপযুি কর্তবপদক্ষ্র অনুদমােন-

ক্রদম সরকালর আদেশ জালর 

করা হয়। 

ক)  আদবেনপত্র 

খ) লবভাগীয় পরীক্ষ্া পাদসর 

টগদজে(প্রদ াজয টক্ষ্দত্র) 

গ) প্রলশক্ষ্ণ সমালপ্তকরণ সনে 

(প্রদ াজয টক্ষ্দত্র) 

ঘ) হালনাগাে বালষ বক টগাপনীয় 

প্রলতদবেন (পদোন্নলতর টক্ষ্দত্র 

০১ বছর এবাং সরাসলর 

লনদয়াদগর টক্ষ্দত্র ০২ বছদরর 

এলসআর) 

লবনামূদল্য 

 

 

 

০৭ (িাে) 

কায ববদিি 

না - এি, এ , োবরক  

পদবি- উপসলিব, টকাম্পালন-১ শাখা, ডাক 

ও টেললদ াগাদ াগ লবভাগ 

ফ ান- ০২-৯৫১১০৪২ 

ফ ািাইি- ০১৫৫০১৫৩৬৭৮  

E-mail: 

ds.company1@ptd.gov.bd 

24.  

টেললদ াগাদ াগ অলধেপ্তর 

(ডে)-এর লবলসএস (টেললকম) 

কযাডারভুি ও কযাডার 

বলহর্ভ বত ৯ম টগ্রড ও তদুধ ব 

টগ্রদডর কম বকতবাদের 

লপআরএল ও টপনশন মঞ্জুর। 

প্রস্তাব পাওয়ার পর লনদয়াগ 

লবলধমালা অনু ায়ী উপযুি 

কর্তবপদক্ষ্র অনুদমােনক্রদম 

সরকালর আদেশ জালর করা 

হয়। 

বপআরএি  ঞ্জুবরর ফেতত্র যা 

প্রতয়াজন: 

ক) আদবেনপত্র 

খ) এসএসলস সনেপত্র 

গ) ছুটি প্রাপ্যতার প্রতযয়নপত্র 

ঘ) টেললদ াগাদ াগ অলধেপ্তর ও 

লবটিলসএল এর স্যপালরশ 

টপনশন মঞ্জুলরর টক্ষ্দত্র  া 

প্রদয়াজন: 

ক) সালভ বস বুক/সালভ বস টরকড ব 

খ) এললপআদর গমদনর 

লবনামূদল্য 

 

 

 

 

 

০৮ (আট) 

কায ববদিি 
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ক্রলমক 

নম্বর 

টসবার নাম 

 

 

টসবা প্রোন পদ্ধলত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রালপ্তস্থান 

টসবার 

মূল্য এবাং 

পলরদশাধ 

পদ্ধলত 

টসবা 

প্রোদনর 

সময়সীমা 

োলয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবা 

(নাম, পেলব, ট ান নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

মঞ্জুলরপত্র 

গ) প্রতযালশত টশষ টবতনপত্র 

ঘ) টপনশন  রম (২.১) 

ঙ) সতযালয়ত ছলব  

ি) ববধ উিরালধকার টঘাষণাপত্র 

ছ) নমুনা স্বাক্ষ্র ও হাদতর ৫ 

আঙ্গুদলর ছাপ 

জ) না-োবী প্রতযয়নপত্র 

25.  

টেললদ াগাদ াগ অলধেপ্তর 

(ডে)-এর লবলসএস (টেললকম) 

কযাডারভুি ও কযাডার 

বলহর্ভ বত ৯ম টগ্রড ও তদুধ ব 

টগ্রদডর কম বকতবাদের অলজবত 

ছুটি। 

আদবেন পাওয়ার পর 

লনধ বালরত ছুটি লবলধমালা, 

১৯৫৯ অনু ায়ী উপযুি 

কর্তবপদক্ষ্র (আলর্ বক ও 

প্রশাসলনক ক্ষ্মতা 

অনু ায়ী)লনষ্পলি কদর 

সরকালর আদেশ জালর করা 

হয়। 

ক) আদবেনপত্র 

খ) টেললদ াগাদ াগ অলধেপ্তর ও 

লবটিলসএল এর স্যপালরশ ও 

প্রস্তাব 

গ) প্রধান লহসাব রক্ষ্ণ কম বকতবা 

কর্তবক প্রেি ছুটি প্রাপ্যতার 

প্রলতদবেন। 

লবনামূদল্য 

 

 

 

০৭ (িাে) 

কায ববদিি 

না - এি, এ , োবরক  

পদবি- উপসলিব, টকাম্পালন-১ শাখা, ডাক 

ও টেললদ াগাদ াগ লবভাগ 

ফ ান- ০২-৯৫১১০৪২ 

ফ ািাইি- ০১৫৫০১৫৩৬৭৮  

E-mail: 

ds.company1@ptd.gov.bd 26.  

টেললদ াগাদ াগ অলধেপ্তর 

(ডে)-এর লবলসএস (টেললকম) 

কযাডারভুি ও কযাডার 

বলহর্ভ বত ৯ম টগ্রড ও তদুধ ব 

টগ্রদডর কম বকতবাদের শ্রালন্ত ও 

লবদনােন ছুটি। 

আদবেন পাওয়ার পর শ্রালন্ত ও 

লবদনােন-ভাতা লবলধমালা, 

১৯৭৯ অনু ায়ী লনষ্পলি কদর 

সরকালর আদেশ জালর করা 

হয়। 

ক) আদবেনপত্র ও পূব ববতী 

ছুটির মঞ্জুলর-পত্র 

খ) টেললদ াগাদ াগ অলধেপ্তর ও 

লবটিলসএল এর স্যপালরশ ও 

প্রস্তাব 

গ) প্রধান লহসাব রক্ষ্ণ কম বকতবা 

কর্তবক প্রেি ছুটি প্রাপ্যতার 

প্রলতদবেন 

লবনামূদল্য 

 

 

০৭ (িাে) 

কায ববদিি 

27.  
টেললদ াগাদ াগ অলধেপ্তর 

(ডে)-এর লবলসএস (টেললকম) 

আদবেন পাওয়ার পর 

বলহিঃবাাংলাদেশ ছুটি 

ক) আদবেনপত্র ও পূব ববতী 

ছুটির মঞ্জুলর-পত্র 
লবনামূদল্য 

 

 

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
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ক্রলমক 

নম্বর 

টসবার নাম 

 

 

টসবা প্রোন পদ্ধলত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রালপ্তস্থান 

টসবার 

মূল্য এবাং 

পলরদশাধ 

পদ্ধলত 

টসবা 

প্রোদনর 

সময়সীমা 

োলয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবা 

(নাম, পেলব, ট ান নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

কযাডারভুি ও কযাডার 

বলহর্ভ বত ৯ম টগ্রড ও তদুধ ব 

টগ্রদডর কম বকতবাদের 

িবহোঃিাংিাতদশ ছুটি 

লবলধমালা, ১৯৭৯ অনু ায়ী 

লনষ্পলি কদর সরকালর আদেশ 

জালর করা হয়। প্রতয়াজূ ফেতত্র 

প্রিান ন্ত্রীর কায বািতয় ফপ্ররণ। 

খ) টেললদ াগাদ াগ অলধেপ্তর ও 

লবটিলসএল এর স্যপালরশ ও 

প্রস্তাব 

গ) প্রধান লহসাব রক্ষ্ণ কম বকতবা 

কর্তবক প্রেি ছুটি প্রাপ্যতার 

প্রলতদবেন 

ঘ) আদবেনকারীর পাসদপাদে বর 

কলপ  

 

 

০৭ (িাে) 

কায ববদিি 

28.  

লবএসলসলসএল এর 

ব্যান্ডউইডর্, আইআরইউ 

লীজ/লবলক্র-এর অনুদমােন 

ব্যান্ডউইডর্,আইআরইউ 

লীজ/লবলক্র সাংক্রান্ত 

লবএসলসলসএল কর্তবপক্ষ্-এর 

প্রস্তাব পাওয়ার পর   র্া র্ 

প্রলক্রয়া অনুসরদণর মাধ্যদম 

অনুদমােদনর ব্যবস্থা করা। 

ক) লবএসলসলসএল-এর পূণ বাঙ্গ 

প্রস্তাব 

খ) প্রস্তালবত মূদল্যর ট ৌলিকতা 

 

প্রালপ্তস্থান: লবএসলসলসএল-এর 

ওদয়বসাইে। 

লবনামূদল্য 

 

 

৪৫ 

(পয়োবিশ) 

কায ববদিি না - বিদ্যূৎ চন্দ্র আইচ 

পদবি- উপসলিব, টকাম্পালন-২ শাখা,  

ডাক ও টেললদ াগাদ াগ লবভাগ 

ফ ান- ০২-৯৫৭৩৫৪৬ 

ফ ািাইি- ০১৫৫০১৫১২৬৪ 

E-mail: 

ds.company2@ptd.gov.bd 

 29.  

ফটতযাগাতযাগ অবিদিতরর 

মৃত্যূিরণকারী 

ক বকেবা/ক বচারীতদর 

ফযৌেিী া,  াবিক কোণ 

অনুদান ও দা ন অনুদান 

 ঞ্জুরী 

 

ফটতযাগাতযাগ অবিদির টর্দক 

প্রস্তাব পাওয়ার পর  র্া র্ 

প্রলক্রয়া অনুসরদণর 

মাধ্যদমবাাংলাদেশ কম বিারী 

কল্যাণ টবাদড বঅনুদান  ঞ্জুরীর 

জন্য টপ্ররণ করা। 

মৃতুয সনে, রাজস্ব খাদত  

পেধারী হওয়ার প্রতযায়ন, 

উিরালধকার সনে, টশষ 

টবতদনর প্রতযায়ন পত্র, সালভ বস 

বলহর প্রর্ম ৫ পাতার অনুলললপ, 

জাতীয় পলরিয়পদত্রর অনুলললপ, 

পুনলব ববাদহ আবদ্ধ না হওয়ার 

সনে, টপ-ল দেশান এর 

অনুলললপ, টিক বইদয়র কভার 

লবনামূদল্য  

 

 

 

 

 ১৫ 

(পতনর) 

কায ববদিি 
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ক্রলমক 

নম্বর 

টসবার নাম 

 

 

টসবা প্রোন পদ্ধলত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রালপ্তস্থান 

টসবার 

মূল্য এবাং 

পলরদশাধ 

পদ্ধলত 

টসবা 

প্রোদনর 

সময়সীমা 

োলয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবা 

(নাম, পেলব, ট ান নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

পৃষ্টার অনুলললপ।  

প্রালপ্তস্থান: বাাংলাদেশ কম বিারী 

কল্যাণ টবাদড বর 

ওদয়বসাইে। 

30.  

বিটিবিএি, বিএিবিবিএি, 

বিএিবিএি, ফটবিটক 

িাংিাতদশ বিোঃ, ফটবশি, 

িাতকবশ এর আমোনী করার 

লনলমি অনাপলি পত্র 

সাংস্থা টর্দক প্রস্তাব পাওয়ার 

পর অনাপলি পত্র প্রোদনর 

জন্য প্রধান লনয়ন্ত্রক,আমোলন 

ও রপ্তালন প্রধান লনয়ন্ত্রদকর 

েপ্তরটক অনুদরাধ জানাদনা। 

ইনভদয়স, প্যালকাং ললস্ট, 

চুলিপত্র, সাটি বল দকে, লবল অব 

ল্যালডাং/ এয়ারওদয় লবল 

ইতযালে 

লবনামূদল্য 

১৫ (পতনর) 

কায ববদিি 

31.  

ডাক ও টেললদ াগাদ াগ 

লবভাদগর আওতাধীন 

প্রলতষ্ঠান/েপ্তর/ সাংস্থা সমূদহর 

উন্নয়ন প্রকদল্পর বালষ বক ক্রয় 

পলরকল্পনা ও কম ব পলরকল্পনা 

প্রণয়ন 

১. এ লবভাদগর আওতাভুি 

প্রলতষ্ঠান/েপ্তর/ সাংস্থা সমূদহর 

প্রস্তাদবর টপ্রলক্ষ্দত উন্নয়ন 

প্রকদল্পর  বালষ বক ক্রয় 

পলরকল্পনা ও কম ব পলরকল্পনা 

লবষদয় তথ্য-উপাি/ অগ্রগলত 

প্রলতদবেন সাংগ্রহ এবাং 

প্রলতদবেন প্রণয়ন। 

২. অনুদমালেত প্রলতদবেন 

কা বক্রম লবভাগ/ 

আইএমইলডদত টপ্ররণ। 

েপ্তর/ সাংস্থা কর্তবক লনধ বালরত 

ছদক প্রস্তাব  টপ্ররণ। 

 

প্রালপ্তস্থান: সাংলেষ্ট লবভাগ/ 

পলরকল্পনা কলমশন/ অর্ ব লবভাগ 

এবাং অর্ ব লবভাদগর ওদয়বসাইে লবনামূদল্য 
১৫ (পতনর) 

কায ববদিি 

 

 

না -  াবে া-ত্যজ-ফজাহরা ঠাকুর 

পদবি- উপসলিব, পলরকল্পনা- ১ শাখা, 

ডাক ও টেললদ াগাদ াগ লবভাগ 

ফ ান- ০২-৯৫৭৩৫৬৬ 

ফ ািাইি- ০১৫১৭৯৮১৭৫৬ 

E-mail:  

sac.planning1@ptd.gov.bd 

 

 

 

টমািঃ আব্দুর রব উপসলিব 

পলরকল্পনা- ৩ শাখা, 

32.  

ডাক ও টেললদ াগাদ াগ লবভাগ 

ও এর আওতাধীন 

েপ্তর/অলধেপ্তর/সাংস্থার প্রকল্প 

গ্রহণ/প্রাক মূল্যায়ন এবাং 

অনুদমােন 

১. েপ্তর/ সাংস্থা কর্তবক লনলে বষ্ট 

ছক অনু ায়ী প্রকল্প প্রস্তাব। 

২. প্রকল্প  ািাই/ প্রাক মূল্যায়ন 

সভা অনুষ্ঠান। 

৩. পলরকল্পনা কলমশদন 

েপ্তর/ সাংস্থা কর্তবক লনধ বালরত 

ছদক প্রস্তাব  টপ্ররণ। 

 

প্রালপ্তস্থান: সাংলেষ্ট লবভাগ/ 

পলরকল্পনা কলমশন/ অর্ ব লবভাগ 

লবনামূদল্য 
১৫ (পতনর) 

কায ববদিি 

mailto:sac.planning1@ptd.gov.bd
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ক্রলমক 

নম্বর 

টসবার নাম 

 

 

টসবা প্রোন পদ্ধলত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রালপ্তস্থান 

টসবার 

মূল্য এবাং 

পলরদশাধ 

পদ্ধলত 

টসবা 

প্রোদনর 

সময়সীমা 

োলয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবা 

(নাম, পেলব, ট ান নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

(ববদেলশক সহায়তা প্রালপ্তর 

টক্ষ্দত্র  অর্ বননলতক সম্পকব 

লবভাদগ) প্রস্তাব টপ্ররণ। 

এবাং অর্ ব লবভাদগর ওদয়বসাইে ডাকওদেললদ াগাদ াগ লবভাগ 

ফ ান- ০২-৭১১৫৪০৩ 

ফ ািাইি- ০১৫৫০১৫৩৬৭৬ 

E-mail:  

ds.planning3@ptd.gov.bd 

 

 

33.  

ডাক ও টেললদ াগাদ াগ 

লবভাদগর আওতাধীন 

প্রলতষ্ঠান/েপ্তর/ সাংস্থা সমূদহর 

উন্নয়ন প্রকদল্পর অধীদন পে 

সৃজন/সাংরক্ষ্ণ সাংক্রান্ত 

কা বাবলী প্রলক্রয়াকরণ 

১. েপ্তর/ সাংস্থা কর্তবক লনলে বষ্ট 

ছদক অর্ ব-লবভাদগর জনবল 

কলমটির সভায় উপস্থাপদনর 

লনলমি প্রস্তাব টপ্ররণ। 

২. জনবল কলমটির স্যপালরশ 

এর টপ্রলক্ষ্দত অনুদমালেত 

প্রকদল্পর পে সৃজন/সাংরক্ষ্ণ 

লবষদয় সরকালর আদেশ জালর। 

েপ্তর/ সাংস্থা কর্তবক লনধ বালরত 

ছদক প্রস্তাব  টপ্ররণ। 

 

প্রালপ্তস্থান: সাংলেষ্ট লবভাগ/ 

পলরকল্পনা কলমশন/ অর্ ব লবভাগ 

এবাং অর্ ব লবভাদগর ওদয়বসাইে 

লবনামূদল্য 
৭ (িাে) 

কায ববদিি 

না -  াবে া-ত্যজ-ফজাহরা ঠাকুর 

পদবি- উপসলিব, পলরকল্পনা- ১ শাখা, 

ডাক ও টেললদ াগাদ াগ লবভাগ 

ফ ান- ০২-৯৫৭৩৫৬৬ 

ফ ািাইি- ০১৫১৭৯৮১৭৫৬ 

E-mail:  

sac.planning1@ptd.gov.bd 

 

টমািঃ আব্দুর রব উপসলিব 

পলরকল্পনা- ৩ শাখা, 

ডাকওদেললদ াগাদ াগ লবভাগ 

ফ ান- ০২-৭১১৫৪০৩ 

ফ ািাইি- ০১৫৫০১৫৩৬৭৬ 

E-mail:  

ds.planning3@ptd.gov.bd 

34.  

ডাক ও টেললদ াগাদ াগ 

লবভাদগর আওতাধীন 

প্রলতষ্ঠান/েপ্তর/ সাংস্থা সমূদহর 

উন্নয়ন প্রকদল্পর বাদজে বরাদ্দ, 

লবভাজন ও অর্ ব অবমুিকরণ 

েপ্তর /অলধেপ্তর/ সাংস্থার 

িালহোর টপ্রলক্ষ্দত লনলে বষ্ট অর্ ব 

বছদরর বাদজে বরাদ্দ অনু ায়ী 

অর্ ব অবমুি করদণর সরকালর 

আদেশ জালর। 

উন্নয়ন প্রকদল্পর অর্ ব অবমুলি 

সাংক্রান্ত লনদে বলশকার সাংলগ্নী-৪, 

৫ সহ সাংলেষ্ট েপ্তর/সাংস্থার 

আদবেন। 

 

প্রালপ্তস্থান: অর্ ব লবভাদগর 

ওদয়বসাইে 

লবনামূদল্য 
৭ (িাে) 

কায ববদিি 

35.  
ডাক ও টেললদ াগাদ াগ 

লবভাদগর আওতাধীন 

পলরকল্পনা কলমশদনর কা বক্রম 

লবভাদগর লনধ বালরত গাইডলাইন 

পলরকল্পনা কলমশদনর কা বক্রম 

লবভাগ কর্তবক লনধ বালরত ছক 
লবনামূদল্য 

১৫ (পতনর) 

কায ববদিি 

না -  াবে া-ত্যজ-ফজাহরা ঠাকুর 

পদবি- উপসলিব, পলরকল্পনা- ১  

mailto:sac.planning1@ptd.gov.bd
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ক্রলমক 

নম্বর 

টসবার নাম 

 

 

টসবা প্রোন পদ্ধলত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রালপ্তস্থান 

টসবার 

মূল্য এবাং 

পলরদশাধ 

পদ্ধলত 

টসবা 

প্রোদনর 

সময়সীমা 

োলয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবা 

(নাম, পেলব, ট ান নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

প্রলতষ্ঠান/েপ্তর/ সাংস্থা সমূদহর 

বালষ বক উন্নয়ন কম বচিলি ও 

সাংদশালধত বালষ বক উন্নয়ন 

কম বচিলি প্রণয়ন 

অনু ায়ী বালষ বক উন্নয়ন 

কম বচিলি ও সাংদশালধত বালষ বক 

উন্নয়ন কম বচিলি প্রণয়ন করা 

হয়। 

 

প্রালপ্তস্থান: পলরকল্পনা কলমশদনর 

কা বক্রম লবভাদগর ওদয়বসাইে 

ডাক ও টেললদ াগাদ াগ লবভাগ 

ফ ান- ০২-৯৫৭৩৫৬৬ 

ফ ািাইি- ০১৫১৭৯৮১৭৫৬ 

E-mail:  

sac.planning1@ptd.gov.bd 

36.  

ডাক ও টেললদ াগাদ াগ 

লবভাদগর আওতাধীন 

প্রলতষ্ঠান/েপ্তর/ সাংস্থা সমূদহর 

এসলডলজ, পঞ্চবালষ বক 

পলরকল্পনা প্রণয়ন 

পলরকল্পনা কলমশদনর সাধারণ 

অর্ বনীলত লবভাগ হদত প্রাপ্ত 

লনদে বশনার টপ্রলক্ষ্দত 

েপ্তর/সাংস্থা হদত প্রাপ্ত তথ্য 

কম্পাইল কদর সাধারণ 

অর্ বনীলত লবভাদগ টপ্ররণ করা 

হয়। 

পলরকল্পনা কলমশদনর সাধারণ 

অর্ বনীলত লবভাগ কর্তবক লনধ বালরত 

ছক এবাং েপ্তর সাংস্থা হদত প্রাপ্ত 

তথ্যালে 

প্রালপ্তস্থান: পলরকল্পনা কলমশদনর 

সাধারণ অর্ বনীলত লবভাদগর 

ওদয়বসাইে 

 

লবনামূদল্য 
১  াি 

না -  াবে া-ত্যজ-ফজাহরা ঠাকুর 

পদবি- উপসলিব, পলরকল্পনা- ১ শাখা, 

ডাক ও টেললদ াগাদ াগ লবভাগ 

ফ ান- ০২-৯৫৭৩৫৬৬ 

ফ ািাইি- ০১৫১৭৯৮১৭৫৬ 

E-mail:  

sac.planning1@ptd.gov.bd 

37.  

ডাক ও টেললদ াগাদ াগ 

লবভাদগর আওতাধীন 

প্রলতষ্ঠান/েপ্তর/ সাংস্থা সমূদহর 

উন্নয়ন সহদ াগী হদত িালহত 

তথ্যালে ও লবলভন্ন লবষদয় 

মতামত প্রোন 

অর্ বননলতক সম্পকব লবভাগ ও 

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হদত িালহত 

তথ্যালে প্রোন। এ লবভাদগর 

আওতাধীন েপ্তর/ সাংস্থা হদত  

তথ্য সাংগ্রহপূব বক অর্ বননলতক 

সম্পকব লবভাগ ও পররাষ্ট্র 

মন্ত্রণালদয় তথ্য প্রোন। 

অর্ বননলতক সম্পকব লবভাগ ও 

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হদত িালহত 

তথ্যালে 

 

প্রালপ্তস্থান: অর্ বননলতক সম্পকব 

লবভাগ ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 
 

লবনামূদল্য 

৩০ (বত্রশ) 

কায ববদিি 

না -  াবে া-ত্যজ-ফজাহরা ঠাকুর 

পদবি- উপসলিব, পলরকল্পনা- ১ শাখা, 

ডাক ও টেললদ াগাদ াগ লবভাগ 

ফ ান- ০২-৯৫৭৩৫৬৬ 

ফ ািাইি- ০১৫১৭৯৮১৭৫৬ 

E-mail:  

sac.planning1@ptd.gov.bd 

 

টমািঃ আব্দুর রব উপসলিব 

পলরকল্পনা- ৩ শাখা, 

ডাকওদেললদ াগাদ াগলবভাগ 

mailto:sac.planning1@ptd.gov.bd
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ক্রলমক 

নম্বর 

টসবার নাম 

 

 

টসবা প্রোন পদ্ধলত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রালপ্তস্থান 

টসবার 

মূল্য এবাং 

পলরদশাধ 

পদ্ধলত 

টসবা 

প্রোদনর 

সময়সীমা 

োলয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবা 

(নাম, পেলব, ট ান নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

ফ ান- ০২-৭১১৫৪০৩ 

ফ ািাইি- ০১৫৫০১৫৩৬৭৬ 

E-mail:  

ds.planning3@ptd.gov.bd 

38.  

ডাক ও টেললদ াগাদ াগ 

লবভাদগর আওতাধীন 

প্রলতষ্ঠান/েপ্তর/ সাংস্থা সমূদহর 

বাদজে বরাদ্দ/লবভাজন 

অর্ ব লবভাগ কর্তবক বাদজে 

বরাদ্দ প্রালপ্ত সাদপদক্ষ্ লবভাজন 

আদেশ জালর করা হয়। 

অধীনস্থ েপ্তর/সাংস্থা কর্তবক 

সাংলেষ্ট অর্ বননলতক টকাদড 

বরাদদ্দর প্রস্তাব । 
লবনামূদল্য 

১৫(পতনর) 

কায ববদিি 

না - টমা: একরামুল হক টিৌধুরী 

পদবি- সহকারী সলিব, বাদজে-১ শাখা 

ডাক ও টেললদ াগাদ াগ লবভাগ 

ফ ান- ০২-৪৭১২৪৩৩২ 

ফ ািাইি- ১৫৫০১৫৩৬১৩ 

E-mail: 

as.budget1@ptd.gov.bd 

39.  

ডাক ও টেললদ াগাদ াগ 

লবভাদগর আওতাধীন েপ্তর/ 

অলধেপ্তদরর কম বকতবা/ 

কম বিারীদের মের সাইদকল 

ক্রদয়র জন্য ঋণ প্রোন 

প্রিললতলবলধ-

লবধানঅনুসরণকদরদমাের ান 

ক্রদয়র জন্য ঋণ মঞ্জুলর আদেশ 

জালর করা হয়। 

ক)   সাো কাগদজ আদবেন 

খ) আদবেনকারীর ১৫০ োকার 

নন-জুলডলশয়াল স্টযাদম্প 

অঙ্গীকারনামা। 

গ) মের সাইদকল লবক্রয়কারীর 

অঙ্গীরনামা। 

লবনামূদল্য 
৭ (িাে) 

কায ববদিি 

40.  

ডাক ও টেললদ াগাদ াগ 

লবভাদগর আওতাধীন েপ্তর/ 

অলধেপ্তদরর কম বকতবা/ 

কম বিারীদের কলম্পউোর 

ক্রদয়র জন্য ঋণ প্রোন 

প্রিললতলবলধ-

লবধানঅনুসরণপূব বককলম্পউোর 

ক্রদয়র জন্য ঋণ মঞ্জুলর আদেশ 

জালর করা হয়। 

১। সাো কাগদজ আদবেন 

২। আদবেনকারীর ৩০০ োকার 

নন-জুলডলশয়াল স্টযাদম্প 

অঙ্গীকারনামা। 

লবনামূদল্য 
৭ (িাে) 

কায ববদিি 

41.  

সলিবালদয় কম বরত সরকালর 

কম বকতবা/কম বিারী ও লবলভন্ন 

েপ্তর/ অলধেপ্তর/ সাংস্থায় 

কম বরত কম বকতবাদের স্থায়ী/ 

অস্থায়ী প্রদবশপত্র প্রোন-এর 

প্রস্তাব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালদয় টপ্ররণ। 

ব্যলির/ উপযুি কর্তবপদক্ষ্র 

মাধ্যদম আদবেন প্রালপ্তর পর 

পরীক্ষ্াদন্ত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালদয় 

স্যপালরশসহ আদবেনপত্র টপ্ররণ 

এবাং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তবক 

পাস ইস্যযর পর 

আদবেনকারীদক প্রোন। 

১)স্থায়ী পাদসর টক্ষ্দত্র: 

ক)  র্া র্ কর্তবপদক্ষ্র প্রস্তাব 

খ) আদবেনকারীর 

ট াগোনপদত্রর পৃষ্ঠাঙ্কন কলপ 

গ) ১ কলপ পাসদপাে ব সাইদজর 

রলঙন ছলব 

 

লবনামূদল্য 

 

 

০৩ (বেন) 

কায ববদিি 

না - টমািঃ আলমনুল হক 

পদবি- উপসলিব, প্রশাসন-২ শাখা, ডাক ও 

টেললদ াগাদ াগ লবভাগ 

ফ ান- ০২-৪৮৩২২১৫০ 

ফ ািাইি- ০১৫৫০১৫৩৮৮৯ 

E-mail: 
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ক্রলমক 

নম্বর 

টসবার নাম 

 

 

টসবা প্রোন পদ্ধলত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রালপ্তস্থান 

টসবার 

মূল্য এবাং 

পলরদশাধ 

পদ্ধলত 

টসবা 

প্রোদনর 

সময়সীমা 

োলয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবা 

(নাম, পেলব, ট ান নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 ২) অস্থায়ী পাদসর টক্ষ্দত্র: 

ক) লনধ বালরত  রদম আদবেন 

খ) ব্যলি/প্রলতষ্ঠাদনর 

অনুদরাধপত্র 

গ) ১ কলপ পাসদপাে ব সাইদজর 

রলঙন ছলব 

 

 

 

ds.admin2@ptd.gov.bd 

 

42.  

সরকালর লহসাব সম্পলকবত 

স্থায়ী কলমটিরিালহো 

টমাতাদবক প্রদ াজনীয় তথ্য 

প্রোন। 

জাতীয় সাংসে সলিবালয় হদত 

পত্র প্রালপ্তর পর সাংলেষ্ট 

েপ্তর/সাংস্থা বরাবর জবাব 

টিদয় পত্র টপ্ররণ করা হয়। 

সাংলেষ্ট েপ্তর/সাংস্থা হদত 

জবাব পাওয়ার পর   ািাই 

পূব বক মতামত সহ অলডে 

অলধেপ্তদর টপ্ররণ করা হয়। 

সরকালর লহসাব সম্পলকবত 

স্থায়ী কলমটির সভায় গৃহীত 

লসদ্ধান্ত টমাতাদবক কা বক্রম 

গ্রহণ। 

ক) জাতীয় সাংসে 

সলিবালয় 

কর্তবক জালরকৃত টনাটিশ । 

 

খ) সাংলেষ্ট েপ্তর/সাংস্থা 

হদত প্রাপ্ত  অলডে আপলির 

জবাব । 
লবনামূদল্য 

১৫ (পতনর) 

কায ববদিি 

না - এ,বি,এ , িবদউজজা ান 

পদবি- উপসলিব, লনরীক্ষ্া- ২ শাখা, 

ডাক ও টেললদ াগাদ াগ লবভাগ 

ফ ান- ০২-৯৫৭৪৪৫২ 

ফ ািাইি- ০১৫৫০১৫৩৭৮৯ 

E-mail: 

ds.audit2@ptd.gov.bd 

 

 

mailto:ds.audit2@ptd.gov.bd
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ক্রলমক 

নম্বর 

টসবার নাম 

 

 

টসবা প্রোন পদ্ধলত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রালপ্তস্থান 

টসবার 

মূল্য এবাং 

পলরদশাধ 

পদ্ধলত 

টসবা 

প্রোদনর 

সময়সীমা 

োলয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবা 

(নাম, পেলব, ট ান নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

43.  

লত্র-পক্ষ্ীয় সভা অনুষ্ঠাদনর 

মাধ্যদম অলডে আপলি 

লনষ্পলিকরদণর ব্যবস্থা গ্রহণ। 

েপ্তর/সাংস্থা হদত  অলডে 

আপলির কা বপত্র প্রালপ্তর পর 

সভার তালরখ লনধ বারণ পূব বক 

অলডে অলধেপ্তরসহ সাংলেষ্ট 

অল সদক অবলহত করা হয় । 

লনধ বালরত তালরদখ অনুলষ্ঠত 

সভার কা বলববরণী অলডে 

অলধেপ্তদর টপ্ররণ। 

ক) েপ্তর/সাংস্থার লত্র-পক্ষ্ীয় 

সভার কা বপত্র 

খ) সভার টনাটিশ 

গ) সভার কা বলববরণী 
লবনামূদল্য 

 

৩০ (বত্রশ) 

কায ববদিি 

না - বশকদার ফ া: বুলু ব য়া 

পদবি- িহকারী সলিব, লনরীক্ষ্া- 1 শাখা, 

ডাক ও টেললদ াগাদ াগ লবভাগ 

ফ ান-  

ফ ািাইি- ০১৭১১১৭৬৭৮৮ 

E-mail: 

as.audit1@ptd.gov.bd 

44.  

সাধারণ, অলগ্রম ও খসড়া 

লনরীক্ষ্া আপলি  লনষ্পলি। 

অলডে অলধেপ্তর হদত প্রাপ্ত 

সাধারণ ও অলগ্রম 

আপলিসমূদহর জবাব টিদয় 

সাংলেষ্ট েপ্তর/সাংস্থা বরাবর 

পত্র টপ্ররণ করা হয়। জবাব 

প্রালপ্তর পর পরীক্ষ্া-লনরীক্ষ্া 

পূব বক আপলিসমুহ লনষ্পলির 

স্যপালরশ কদর অলডে 

অলধেপ্তদর পত্র টপ্ররণ। 

ক) অলডে অলধেপ্তর হদত 

প্রাপ্ত পত্র। 

খ) সাংলেষ্ট েপ্তর/সাংস্থা 

হদত প্রাপ্ত জবাব (প্রমাণকসহ) । 

 লবনামূদল্য 
৬০ (ষাট) 

কায ববদিি 

না - এ,বি,এ , িবদউজজা ান 

পদবি- উপসলিব, লনরীক্ষ্া- ২ শাখা, 

ডাক ও টেললদ াগাদ াগ লবভাগ 

ফ ান- ০২-৯৫৭৪৪৫২ 

ফ ািাইি- ০১৫৫০১৫৩৭৮৯ 

E-mail: 

ds.audit2@ptd.gov.bd 

 

 

 

 

২.৩) অভযন্তরীণ টসবা 

mailto:ds.audit2@ptd.gov.bd
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ক্র. নাং টসবার নাম টসবা প্রোন পদ্ধলত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রালপ্তস্থান 

টসবার 

মূল্য এবাং 

পলরদশাধ 

পদ্ধলত 

টসবা 

প্রোদনর 

সময়সীমা 

োলয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবা 

(নাম, পেলব, ট ান নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

1.  
সলিবালদয় প্রদবদশর জন্য 

 ানবাহদনর লস্টকার প্রোন। 

ব্যলির/ উপযুি কর্তবপদক্ষ্র 

মাধ্যদম আদবেন পাওয়ার পর 

পরীক্ষ্াদন্ত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালদয় 

স্যপালরশসহ আদবেনপত্র টপ্ররণ 

এবাং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তবক 

লস্টকার ইস্যযর পর 

আদবেনকারীদক প্রোন। 

 

ক)  র্া র্ কর্তবপদক্ষ্র 

স্যপালরদশ  লনধ বালরত 

 রদম আদবেন 

খ) ব্যবহারকারী 

কম বকতবার সলিবালদয় 

প্রদবশ পাদসর  দোকলপ 

গ) িালদকর ড্রাইলভাং 

লাইদসন্স এর সতযালয়ত 

কলপ 

ঘ) িালদকর জাতীয় 

পলরিয় পদত্রর  দোকলপ 

( লে র্াদক) 

ঙ)  ানবাহদনর ব্লু-বুক-

এর সতযালয়ত কলপ 

লবনামূদল্য 
০৩(তিন) 

কার্ যতিবস 

নাম- টমািঃ আলমনুল হক 

পিতব- উপসলিব, প্রশাসন-২ শাখা, ডাক 

ও টেললদ াগাদ াগ লবভাগ 

ফ ান- ০২-৪৮৩২২১৫০ 

ফমাবাইল- ০১৫৫০১৫৩৮৮৯ 

E-mail: 

ds.admin2@ptd.gov.bd 

2.  

ডাক ও টেললদ াগাদ াগ 

লবভাদগর বালষ বক ক্রয় 

প্রস্তাব অনুদমােন 

উপযুি কর্তবপদক্ষ্র অনুদমােন 

গ্রহণ-পূব বক লবভাদগর ওদয়ব 

সাইদে প্রকাশ। 

ক) লপলপআর-২০০৮ 

অনুসরদণ 

খ) বাদজদে বরাদদ্দর 

পলরমাণ 

লবনামূদল্য 

 

১৫ (পননর) 

কার্ যতিবস 

নাম- টমািঃ আলমনুল হক 

পিতব- উপসলিব, প্রশাসন-২ শাখা, ডাক 

ও টেললদ াগাদ াগ লবভাগ 

ফ ান- ০২-৪৮৩২২১৫০ 

ফমাবাইল- ০১৫৫০১৫৩৮৮৯ 

E-mail: 

ds.admin2@ptd.gov.bd 

3.  
ডাক ও টেললদ াগাদ াগ 

লবভাদগর পে সৃজন 

লবদ্যমান লবলধ/ লবধান 

অনুসরদণ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় 

ও অর্ ব-লবভাদগর সম্মলত গ্রহণ 

করার পর প্রস্তালবত পদের 

টবতন টেল অর্ ব লবভাদগর 

বাস্তবায়ন অনুলবভাগ হদত 

ক) জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালদয়র লনধ বালরত 

 রদম প্রস্তাব 

খ) অনুদমালেত 

সাাংগঠলনক কাঠাদমার 

কলপ 

 

লবনামূদল্য 

 

 

০৬(ছয়) 

কার্ যতিবস 

নাম- সাজ্জাে টহাদসন 

পিতব- উপসলিব, প্রশাসন-১ শাখা, 

ডাক ও টেললদ াগাদ াগ লবভাগ 

ফ ান- ০২-৯৫১৪৪৪৯ 

ফমাবাইল- ০১৫৫০১৫৩৭৯৬  

E-mail: 

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
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ক্র. নাং টসবার নাম টসবা প্রোন পদ্ধলত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রালপ্তস্থান 

টসবার 

মূল্য এবাং 

পলরদশাধ 

পদ্ধলত 

টসবা 

প্রোদনর 

সময়সীমা 

োলয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবা 

(নাম, পেলব, ট ান নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 ািাই করা হয়। প্রশাসলনক 

উন্নয়ন সাংক্রান্ত সলিব কলমটির 

স্যপালরদশর লভলিদত প্রদ াজয-

টক্ষ্দত্র মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 

সেয় অনুদমােনক্রদম সরকালর 

মঞ্জুলর আদেশ জালর করা হয়। 

গ) আলর্ বক সাংদেষ admin1@ptd.gov.bd 

 

 

 

4.  

ডাক ও টেললদ াগাদ াগ 

লবভাদগর 

জনবল/সরঞ্জামালে 

টিওএন্ডই ভুিকরণ 

লবদ্যমান লবলধ/লবধান 

অনুসরদণ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় 

ও অর্ ব-লবভাদগর সম্মলত গ্রহণ 

করার পরসরকালর মঞ্জুলর 

আদেশ জালর করা হয়। 

ক) জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালদয়র সম্মলত 

খ) অর্ ব লবভাদগর সম্মলত 

গ) অর্ ব লবভাদগর 

বাস্তবায়ন অনুলবভাগ 

কর্তবক টবতন টেল 

লনধ বারণ(জনবদলরদক্ষ্দত্র) 

ঘ) প্রশাসলনক উন্নয়ন 

সাংক্রান্ত সলিব কলমটির 

স্যপালরশ 

লবনামূদল্য 
৩০(তিশ) 

কার্ যতিবস 

নাম- সাজ্জাে টহাদসন 

পিতব- উপসলিব, প্রশাসন-১ শাখা, 

ডাক ও টেললদ াগাদ াগ লবভাগ 

ফ ান- ০২-৯৫১৪৪৪৯ 

ফমাবাইল- ০১৫৫০১৫৩৭৯৬  

E-mail: 

admin1@ptd.gov.bd 

5.  

ডাক ও টেললদ াগাদ াগ 

লবভাদগর 

কম বকতবা/কম বিারীদের 

অলজবত ছুটি 

আদবেন পাওয়ার পর 

লনধ বালরত ছুটি লবলধমালা, 

১৯৫৯ অনু ায়ী উপযুি 

কর্তবপদক্ষ্র (আলর্ বক ও 

প্রশাসলনকক্ষ্মতা অনু ায়ী) 

লনষ্পলি কদর সরকারী আদেশ 

জালর। 

ক)সাো কাগদজ 

আদবেনপত্র 

খ)লনধ বালরত  রদম 

(বাাংলাদেশ  রম নম্বর-

২৩৯৫) প্রধান লহসাবরক্ষ্ণ 

কম বকতবা কর্তবক প্রেি ছুটি 

প্রাপ্যতার প্রলতদবেন 

(টগদজদেড কম বকতবাদের 

টক্ষ্দত্র), প্রালপ্তস্থান:এ 

লবভাদগর লহসাব টসল। 

গ)লহসাবরক্ষ্ণ কম বকতবা, 

ডাক ও টেললদ াগাদ াগ 

লবভাগ কর্তবক প্রেি ছুটি 

লবনামূদল্য 

 

 

 

৭ (সাি) 

কার্ যতিবস 

 

নাম- সাজ্জাে টহাদসন 

পিতব- উপসলিব, প্রশাসন-১ শাখা, 

ডাক ও টেললদ াগাদ াগ লবভাগ 

ফ ান- ০২-৯৫১৪৪৪৯ 

ফমাবাইল- ০১৫৫০১৫৩৭৯৬  

E-mail: 

admin1@ptd.gov.bd 

 

 

 

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
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
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ক্র. নাং টসবার নাম টসবা প্রোন পদ্ধলত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রালপ্তস্থান 

টসবার 

মূল্য এবাং 

পলরদশাধ 

পদ্ধলত 

টসবা 

প্রোদনর 

সময়সীমা 

োলয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবা 

(নাম, পেলব, ট ান নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

প্রাপ্যতার প্রতযয়নপত্র (নন 

টগদজদেড কম বিারীদের 

টক্ষ্দত্র), প্রালপ্তস্থান: এ 

লবভাদগর লহসাব টসল। 

6.  

ডাক ও টেললদ াগাদ াগ 

লবভাদগর 

কম বকতবা/কম বিারীদের 

অলজবত ছুটি 

(বলহিঃবাাংলাদেশ) 

আদবেন পাওয়ার পর 

(ক) লনধ বালরত ছুটি লবলধমালা, 

১৯৫৯ অনু ায়ী লনষ্পলি কদর 

সরকারী আদেশ জালর করা 

হয়। 

(খ) সরকার কর্তবক সমদয় 

সমদয় জালরকৃত লবদেশ 

ভ্রমদণর অনুমলত ও 

আনুষলঙ্গক লনদে বশনা 

অনুসরণীয়। 

ক) সাো কাগদজ 

আদবেনপত্র 

খ)লনধ বালরত  রদম 

(বাাংলাদেশ  রম নম্বর-

২৩৯৫)প্রধান লহসাবরক্ষ্ণ 

কম বকতবা কর্তবক প্রেি ছুটি 

প্রাপ্যতার প্রলতদবেন 

(টগদজদেড কম বকতবাদের 

টক্ষ্দত্র), প্রালপ্তস্থান:  এ 

লবভাদগর লহসাব টসল। 

গ)লহসাবরক্ষ্ণ কম বকতবা, 

ডাক ও টেললদ াগাদ াগ 

লবভাগ কর্তবক প্রেি ছুটি 

প্রাপ্যতার প্রতযয়নপত্র (নন 

টগদজদেড কম বিারীদের 

টক্ষ্দত্র), প্রালপ্তস্থান: এ 

লবভাদগর লহসাব টসল। 

ঘ)ব্যলিগত কারদণ 

কম বকতবা/ কম বিারীদের 

লবদেশ ভ্রমদণর 

আদবেনপত্র(প্রালপ্তস্থান: 

প্রশাসন-১, এ লবভাগ) 

লবনামূদল্য 
৭ (সাি) 

কার্ যতিবস 

নাম- সাজ্জাে টহাদসন 

পিতব- উপসলিব, প্রশাসন-১ শাখা, 

ডাক ও টেললদ াগাদ াগ লবভাগ 

ফ ান- ০২-৯৫১৪৪৪৯ 

ফমাবাইল- ০১৫৫০১৫৩৭৯৬  

E-mail: 

admin1@ptd.gov.bd 

 

 

 

7.  

ডাক ও টেললদ াগাদ াগ 

লবভাদগর 

কম বকতবা/কম বিারীদের 

আদবেন পাওয়ার পর লিি 

লবদনােন-ভাতা লবলধমালা, 

১৯৭৯ অনু ায়ী লনষ্পলি কদর 

ক)সাো কাগদজ 

আদবেনপত্র 

খ)লনধ বালরত  রদম 

লবনামূদল্য 
০৫ (পাঁচ) 

কার্ যতিবস 

নাম- সাজ্জাে টহাদসন 

পিতব- উপসলিব, প্রশাসন-১ শাখা, 

ডাক ও টেললদ াগাদ াগ লবভাগ 

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
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ক্র. নাং টসবার নাম টসবা প্রোন পদ্ধলত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রালপ্তস্থান 

টসবার 

মূল্য এবাং 

পলরদশাধ 

পদ্ধলত 

টসবা 

প্রোদনর 

সময়সীমা 

োলয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবা 

(নাম, পেলব, ট ান নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

শ্রালন্ত ও লবদনােন ছুটি সরকারী আদেশ জালর। (বাাংলাদেশ  রম নম্বর-

২৩৯৫)প্রধান লহসাবরক্ষ্ণ 

কম বকতবা কর্তবক প্রেি ছুটি 

প্রাপ্যতার প্রলতদবেন 

(টগদজদেড কম বকতবাদের 

টক্ষ্দত্র), 

গ)লহসাবরক্ষ্ণ কম বকতবা, 

ডাক ও টেললদ াগাদ াগ 

লবভাগ কর্তবক প্রেি ছুটি 

প্রাপ্যতার প্রতযয়নপত্র 

(নন-টগদজদেড 

কম বিারীদের টক্ষ্দত্র) 

 

প্রালপ্তস্থান: এ লবভাদগর 

লহসাব টসল। 

ফ ান- ০২-৯৫১৪৪৪৯ 

ফমাবাইল- ০১৫৫০১৫৩৭৯৬  

E-mail: 

admin1@ptd.gov.bd 

 

 

 

8.  

ডাক ও টেললদ াগাদ াগ 

লবভাদগর 

কম বকতবা/কম বিারীদের 

অনুকূদল সাধারণ ভলবষ্য 

তহলবল হদত অলগ্রম মঞ্জুলর 

প্রোন । 

আদবেন পাওয়ার পর সাধারণ 

ভলবষ্য তহলবল লবলধমালা 

১৯৭৯ অনু ায়ী উপযু বি 

কর্তবপদক্ষ্র (আলর্ বক ও 

প্রশাসলনকক্ষ্মতা 

অনু ায়ী)সরকারী আদেশ জালর 

করা হয়। 

ক)লনধ বালরত  রদম আদবেন 

(বাাংলাদেশ  রম নম্বর-

২৬৩৯, টগদজদেড/নন-

টগদজদেড) প্রালপ্তস্থান: 

লহসাব রক্ষ্ণ কম বকতবার 

কা বালয়, ডাক ও 

টেললদ াগাদ াগ লবভাগ। 

খ)সাধারণ ভলবষ্য 

তহলবদল সব বদশষ জমাকৃত 

অদর্ বর লহসাব 

লববরণী(লি  একাউন্টস 

এন্ড ল ন্যান্স অল সার 

কর্তবক প্রেি ) (মূল কলপ, 

মঞ্জুলর আদেশ জালরর পর 

লবনামূদল্য 
৩ (তিন) 

কার্ যতিবস 

নাম- টমা: একরামুল হক টিৌধুরী 

পিতব- সহকারী সলিব, বাদজে-১ শাখা 

ডাক ও টেললদ াগাদ াগ লবভাগ 

ফ ান- ০২-৪৭১২৪৩৩২ 

ফমাবাইল- ১৫৫০১৫৩৬১৩ 

E-mail: 

as.budget1@ptd.gov.bd 

 

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/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
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
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ক্র. নাং টসবার নাম টসবা প্রোন পদ্ধলত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রালপ্তস্থান 

টসবার 

মূল্য এবাং 

পলরদশাধ 

পদ্ধলত 

টসবা 

প্রোদনর 

সময়সীমা 

োলয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবা 

(নাম, পেলব, ট ান নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

ট রতদ াগ্য) 

9.  

ডাক ও টেললদ াগাদ াগ 

লবভাদগর 

কম বকতবা/কম বিারীদের 

অনুকূদল মের সাইদকল 

ক্রদয়র জন্য ঋণ প্রোন । 

প্রিললতলবলধ-

লবধানঅনুসরণকদরদমাের ান 

ক্রদয়র জন্য ঋণ মঞ্জুলর আদেশ 

জালর করা হয়। 

ক)   সাো কাগদজ 

আদবেন 

খ) আদবেনকারীর ১৫০ 

োকার নন-জুলডলশয়াল 

স্টযাদম্প অঙ্গীকারনামা। 

গ) টমাের সাইদকল 

লবক্রয়কারীর অঙ্গীরনামা। 

লবনামূদল্য 
৭ (সাি) 

কার্ যতিবস 

নাম- টমা: একরামুল হক টিৌধুরী 

পিতব- সহকারী সলিব, বাদজে-১ শাখা 

ডাক ও টেললদ াগাদ াগ লবভাগ 

ফ ান- ০২-৪৭১২৪৩৩২ 

ফমাবাইল- ১৫৫০১৫৩৬১৩ 

E-mail: 

as.budget1@ptd.gov.bd 

10.  

ডাক ও টেললদ াগাদ াগ 

লবভাদগর 

কম বকতবা/কম বিারীদের 

অনুকূদল কলম্পউোর ক্রদয়র 

জন্য ঋণ প্রোন । 

প্রিললতলবলধ-

লবধানঅনুসরণপূব বককলম্পউোর 

ক্রদয়র জন্য ঋণ মঞ্জুলর আদেশ 

জালর করা হয়। 

১। সাো কাগদজ আদবেন 

২। আদবেনকারীর ৩০০ 

োকার নন-জুলডলশয়াল 

স্টযাদম্প অঙ্গীকারনামা। 

লবনামূদল্য 
৭ (সাি) 

কার্ যতিবস 

নাম- টমা: একরামুল হক টিৌধুরী 

পিতব- সহকারী সলিব, বাদজে-১ শাখা 

ডাক ও টেললদ াগাদ াগ লবভাগ 

ফ ান- ০২-৪৭১২৪৩৩২ 

ফমাবাইল- ১৫৫০১৫৩৬১৩ 

E-mail: 

as.budget1@ptd.gov.bd 

11.  

ডাক ও টেললদ াগাদ াগ 

লবভাদগর িাকলর 

স্থায়ীকরণ 

আদবেন পাওয়ার পর সাংলেষ্ট 

লনদয়াগ লবলধমালা অনু ায়ী 

উপযুি কর্তবপদক্ষ্র অনুদমােন-

ক্রদম সরকারী আদেশ জালর 

করা হয়। 

ক)সাো কাগদজ 

আদবেনপত্র 

খ) হালনাগাে বালষ বক 

টগাপনীয় 

প্রলতদবেন(পদোন্নলতর 

টক্ষ্দত্র ০১ বছর এবাং 

সরাসলর লনদয়াদগর টক্ষ্দত্র 

০২ বছদরর এলসআর) 

লবনামূদল্য 

 

০৭ (সাি) 

কার্ যতিবস 

নাম- সাজ্জাে টহাদসন 

পিতব- উপসলিব, প্রশাসন-১ শাখা, 

ডাক ও টেললদ াগাদ াগ লবভাগ 

ফ ান- ০২-৯৫১৪৪৪৯ 

ফমাবাইল- ০১৫৫০১৫৩৭৯৬  

E-mail: 

admin1@ptd.gov.bd 

12.  

ডাক ও টেললদ াগাদ াগ 

লবভাগ এবাং আওতাধীন 

প্রিললতলবলধ-

লবধানঅনুসরণপূব বকগৃহলনম বাণ 

ক) সাো কাগদজ আদবেন 

খ) ট  জলমদত গৃহ লবনামূদল্য 
 

১৫ (পননর) 

নাম- টমা: একরামুল হক টিৌধুরী 

পিতব- সহকারী সলিব, বাদজে-১ শাখা 
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ক্র. নাং টসবার নাম টসবা প্রোন পদ্ধলত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রালপ্তস্থান 

টসবার 

মূল্য এবাং 

পলরদশাধ 

পদ্ধলত 

টসবা 

প্রোদনর 

সময়সীমা 

োলয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবা 

(নাম, পেলব, ট ান নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

েপ্তর/ অলধেপ্তদরর কম বকতবা/ 

কম বিারীদের গৃহলনম বাণ ঋণ 

ঋণ মঞ্জুলর আদেশ জালর করা 

হয়। 

লনম বাণ/টমরামত করা হদব 

টস জলমর 

েললল/বায়নাপত্র 

গ) ৩০০ োকার নন 

জুলডলশয়াল স্টযাদম্প 

অঙ্গীকারনামা 

ঘ)  র্া র্ কর্তবপদক্ষ্র 

স্যপালরশ 

কার্ যতিবস ডাক ও টেললদ াগাদ াগ লবভাগ 

ফ ান- ০২-৪৭১২৪৩৩২ 

ফমাবাইল- ১৫৫০১৫৩৬১৩ 

E-mail: 

as.budget1@ptd.gov.bd 

13.  

ডাক ও টেললদ াগাদ াগ 

লবভাগ এবাং আওতাধীন 

েপ্তর/ অলধেপ্তদরর 

টকাোর্ভি কম বকতবা/ 

কম বিারীদের অনুকূদল 

সরকালর বাসা বরাদ্দ 

সরকারী বাসা বরাদ্দ 

নীলতমালা ১৯৮২ অনু ায়ী 

আদবেদনর টপ্রলক্ষ্দত বরাদ্দপত্র 

ইস্যয করা হয়। 

ক) সরকারী বাসা বরাদ্দ 

নীলতমালা ১৯৮২ অনু ায়ী 

লনধ বালরত  রদম আদবেন। 

খ) মূল টবতদনর প্রতযয়ন 

পত্র 

(প্রালপ্ত স্থান: স্ব স্ব েপ্তদরর 

লহসাব শাখা) 

লবনামূদল্য 

 

৩০ (তিশ) 

কার্ যতিবস 

নাম- সাজ্জাে টহাদসন 

পিতব- উপসলিব, প্রশাসন-১ শাখা, 

ডাক ও টেললদ াগাদ াগ লবভাগ 

ফ ান- ০২-৯৫১৪৪৪৯ 

ফমাবাইল- ০১৫৫০১৫৩৭৯৬  

E-mail: 

admin1@ptd.gov.bd 

14.  

ডাক ও টেললদ াগাদ াগ 

লবভাদগর কম বকতবাদের 

আবালসক ও োপ্তলরক 

টেললদ ান সাংদ াগ 

ব্যবস্থা 

সমলন্বত সরকারী টেললদ ান 

নীলতমালা- ২০০৪ অনু ায়ী 

ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। 

ক) সমলন্বত সরকারী 

টেললদ ান নীলতমালা-২০০৪ 

এর লনধ বালরত ছদক 

আদবেন। 

লবনামূদল্য 

 

১৫ (পননর) 

কার্ যতিবস 

নাম- টমািঃ আলমনুল হক 

পিতব- উপসলিব, প্রশাসন-২ শাখা, ডাক 

ও টেললদ াগাদ াগ লবভাগ 

ফ ান- ০২-৪৮৩২২১৫০ 

ফমাবাইল- ০১৫৫০১৫৩৮৮৯ 

E-mail: 

ds.admin2@ptd.gov.bd 

 

 

 

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
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২.৪) আওতাধীন অলধেপ্তর/েপ্তর/সাংস্থা কর্তবক প্রেি টসবা 

২.৪.১ বাাংলাদেশ টেললদ াগাদ াগ লনয়ন্ত্রণ কলমশন (লবটিআরলস) 

২.৪.২ ডাক অলধেপ্তর 

২.৪.৩ বাাংলাদেশ টেললকলমউলনদকশন্স টকাম্পানী লললমদেড (লবটিলসএল) 

২.৪.৪ টেললদ াগাদ াগ অলধেপ্তর 

২.৪.৫ টেললেক বাাংলাদেশ লললমদেড 

২.৪.৬ বাাংলাদেশ সাবদমলরন টকবল টকাম্পানী লললমদেড (লবএসলসলসএল) 

২.৪.৭  টেললদ ান লশল্প সাংস্থা লললমদেড (টেলশস) 

২.৪.৮ বাাংলাদেশ টকবল লশল্প লললমদেড (বাদকলশ) 

২.৪.৯ বাাংলানিশ স্যানেলাইে ফকাম্পাতন তলতমনেড 

২.৪.১০ বাাংলাদেশ কুলরয়ার সালভ বস লাইদসলন্সাং কর্তবপক্ষ্ 

 

*আওতাধীন অলধেপ্তর/েপ্তর/সাংস্থাসমূদহর লসটিদজনস িাে বার ললঙ্ক সাংযুি। 

 

 

৩) অলভদ াগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধলত (GRS) 

টসবা প্রালপ্তদত অসন্তুষ্ট হদল োলয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবার সদঙ্গ ট াগাদ াগ করুন। লতলন সমাধান লেদত ব্যর্ ব হদল লনদনাি পদ্ধলতদত ট াগাদ াগ কদর আপনার সমস্যা অবলহত করুন। 

ক্র. 

নাং 
কখন ট াগাদ াগ করদবন ট াগাদ াদগর ঠিকানা লনষ্পলির সময়সীমা 

১ 
ট াকাল পদয়ন্ট কম বকতবা 

সমাধান লেদত ব্যর্ ব হদল 

আলপল কম বকতবা: 

নাম: টমািঃ শাহাোৎ টহাদসন      

পেবী: অলতলরি সলিব (প্রশাসন ও অর্ ব ) 

ট ান: ৮৮-০২-৯৫১১১১৩  

টমাবাইল: ০১৭১১৩৭২২২৬ 

ইদমইল:addlsec.adminfin@ptd.gov.bd 

ওদয়ব টপাে বাল: প্রলতষ্ঠাদনর ওদয়ব টপাে বাদলর GRS ললঙ্ক 

৩০ (লত্রশ) কা বলেবস 

 

২ 

 

 

GRS ট াকাল পদয়ন্ট কম বকতবা:  

নাম: বসয়ে এমোদুল হক 

পেবী: অলতলরি সলিব (তার)   

ট ান: +৮৮-০২-৯১৩৫৬০৬   

টমাবাইল: +৮৮-০১৫৫০১৫১৫১৫ 

৯০ (নব্বই) কা বলেবস 

http://www.btrc.gov.bd/citizen-s-charter
http://www.bdpost.gov.bd/
http://www.btcl.gov.bd/
http://telecomdept.gov.bd/site/page/d02a153e-f5bf-4e8a-9284-2ba04b90eef0/-
https://www.teletalk.com.bd/en/
http://www.bsccl.com/doc/up_file/2021_1609750991-47.pdf
https://www.tss.com.bd/
http://www.bcsl.gov.bd/site/view/citizen_charter/-
https://drive.google.com/file/d/13L_nRmr2PthAlzIJBkqprqeDMGXw3hTK/view
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ইদমইল: addlsec.tar@ptd.gov.bd 

 

আলপল কম বকতবা লনলে বষ্ট সমদয় সমাধান লেদত ব্যর্ ব হদল 

টকন্দ্রীয় অলভদ াগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধলত (GRS) 

 

অলভদ াগ গ্রহণ টকন্দ্র, অলভদ াগ ব্যবস্থাপনা টসল 

মলন্ত্রপলরষে লবভাগ, ৫ নম্বর টগে, বাাংলাদেশ সলিবালয়, 

ঢাকা। www.grs.gov.bd 

 

৪) আপনার কাদছ আমাদের প্রতযাশা 

ক্রলমক নাং প্রলতশ্রুত/কালিত টসবা প্রালপ্তর লদক্ষ্য করণীয় 

১ লনধ বালরত  রদম সম্পূণ বভাদব পূরণকৃত লনভু বল প্রস্তাব টপ্ররণ 

২  র্াসমদয় টসবা প্রালপ্তর লবষদয় এ লবভাগদক অবলহত করা। 
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