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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 
ববভাগীয় কবিশনাদরর কার্যালয়, ঢাকা 

www.dhakadiv.gov.bd 
বসটিদজন চার্য ার 

সাধারণ শাখা 
ক্রঃ 
নাং 

সসবার নাি সসবা প্রোন 
পদ্ধবত 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র কাগজ পদত্রর 
প্রাবি স্থান 

সসবা 
িূলয 

প্রদয়াজনীয় 
সিয় 

োবয়ত্বপ্রাি কিযকতয া উর্ধ্যতন কিযকতয া 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

০১ কারাগাদর ধিীয় 
বশক্ষক/উপদেষ্টা বনদয়াগ 

অনুদিােন 
সাদপদক্ষ পত্র/ 
ই-সিইল প্রোন 

ক) সজলা প্রশাসদকর 
সুপাবরশ খ) সজল 
সুপাদরর সপুাবরশ 

 ববনািূদলয ০৭ 
 কার্যবেবস 

বসবনয়র সহকারী কবিশনার 

(সাধারণ শাখার 
োবয়ত্বপ্রাি কিযকতয া) 

রুম নম্বর-২০৯ 

অফিফিয়াল টেফলফিান-৯৩৫০৮৪৯ 

shuklamag30@gmail.com 
 

(সাধারণ শাখা) 

রুম নম্বর-৩১০ 

কফমশনার 

ঢাকা ফিভাগ 

রুম নম্বর-২০০ 

অফিফিয়াল টেফলফিান-

৪৮৩১৫০৮৫(অ), 

৪৮৩১৫০৮৪(িািা) 
divcomdhaka@ 

mopa.gov.bd 
 

অফিফরক্ত ফিভাগীয় 

কফমশনার (িাফি িক) 

ঢাকা ফিভাগ 

রুম নম্বর-৩০২ 

অফিফিয়াল টেফলফিান-

৪৮৩২২৮২৪ 

addicomdhaka@ 

gmail.com 

০২ জনসাধারন সেদক প্রাি 
অবভদর্াগ বনষ্পবি 

পত্র প্রোন/ 
এসএিএস/ ই-

সিইল 

অবভদর্াদগর স্বপদক্ষ 
প্রািাবনক েবললাবে (র্বে 

োদক) 

- ববনািূদলয ১০ 
 কার্যবেবস 

০৩ জনসাধারন সেদক প্রাি 
অবভদর্াদগর অগ্রায়ন 

অনুবলবপ প্রোন/ 
এসএিএস/ ই-

সিইল 

অবভদর্াদগর স্বপদক্ষ 
প্রািাবনক েবললাবে (র্বে 

োদক) 

- ববনািূদলয ০৫  

কার্যবেবস 

০৪ ববভাগীয় কবিশনাদরর 
কার্যালদয়র 

কিযকতয া/কিযকতয াদের 
পাসদপাদর্য র অনাপবিপত্র 

প্রোন 

পত্র প্রোন বনধযাবরত ফরি সাধারন শাখা/ 
ওদয়বসাইর্ 

 

ববনািূদলয ০৩ 
(বতন) 
কার্যবেবস 

 

০৫ স্াা্রকবলবপর অগ্রায়ন অনুবলবপ প্রোন/ 
এসএিএস/ ই-

সিইল 

স্ারকবলবপর োববর 
স্বপদক্ষ প্রািাবনক েবললাবে 

(র্বে োদক) 

- ববনািূদলয ০৫  

কার্যবেবস 
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মাঠ প্রশাসন শাখা 
ক্রঃ 
নাং 

সসবার নাি সসবা প্রোন 
পদ্ধবত 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র কাগজ পদত্রর 
প্রাবি স্থান 

সসবা 
িূলয 

প্রদয়াজনীয় 
সিয় 

োবয়ত্বপ্রাি কিযকতয া উর্ধ্যতন কিযকতয া 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

০১ বববসএস (প্রশাসন) 
কযাডাদরর িাঠ পর্যাদয়র 

কিযকতয াদের 
িাতৃত্বকালীন ছুটি িঞ্জরু 

(এ কার্যালয়ের কিযকতয া 
এবং সহকারী 

কমমশনার(ভূমম) 
বযমিি) 

কতৃয পদক্ষর 
অনুদিােন 

সাদপদক্ষ পত্র/ই-
সিইল প্রোন 

ক) আদবেন পত্র খ) 
বনয়ন্ত্রনকারী কিযকতয া 
প্রেি প্রতযয়ন গ) 
সিবডদকল সাটিয বফদকর্ 

আদবেনকারীর 
বনজ ও 

বনয়ন্ত্রনকারী 
অবফস 

ববনািূদলয ০৭  

কার্যবেবস 

িহকারী কফমশনার 

(মাঠ প্রশািন শাখার 
োবয়ত্বপ্রাি কিযকতয া) 

রুম নম্বর-২০৯ 

অফিফিয়াল টেফলফিান-৮৩৯২২৫৪ 

fachydu@gmail.com 
 

(মাঠ প্রশািন শাখা) 

রুম নম্বর-৩০৮ 

কফমশনার 

ঢাকা ফিভাগ 

রুম নম্বর-২০০ 

অফিফিয়াল টেফলফিান-

৪৮৩১৫০৮৫(অ), 

৪৮৩১৫০৮৪(িািা) 
divcomdhaka@ 

mopa.gov.bd 

 
অফিফরক্ত ফিভাগীয় 

কফমশনার (িাফি িক) 

ঢাকা ফিভাগ 

রুম নম্বর-৩০২ 

অফিফিয়াল টেফলফিান-

৪৮৩২২৮২৪ 
addicomdhaka@ 

gmail.com 

০২ বববসএস (প্রশাসন) 
কযাডাদরর িাঠ পর্যাদয়র 

কিযকতয াদের শ্রাবি 
ববদনােন ছুটি িঞ্জরু (এ 
কার্যালয়ের কিযকতয া 
এবং সহকারী 

কমমশনার(ভূমম) 
বযমিি) 

কতৃয পদক্ষর 
অনুদিােন 

সাদপদক্ষ পত্র/ই-
সিইল প্রোন 

ক) আদবেন পত্র খ) 
ছুটি বহসাব গ) পূদবযর 
ছুটি িঞ্জবুরর কাগজ ঘ) 
সবতন সেল সাংক্রাি 
প্রতযয়ন (বনয়ন্ত্রনকারী 

কিযকতয া প্রেি) 

আদবেনকারীএর 
বনজ ও 

বনয়ন্ত্রনকারী 
অবফস 

ববনািূদলয ০৭  

কার্যবেবস 

০৩ বববসএস (প্রশাসন) 
কযাডাদরর িাঠ পর্যাদয়র 
কিযকতয াদের অবজয ত 
ছুটি িঞ্জরু (এ 

কার্যালয়ের কিযকতয া 
এবং সহকারী 

কমমশনার(ভূমম) 
বযমিি) 

কতৃয পদক্ষর 
অনুদিােন 

সাদপদক্ষ পত্র/ই-
সিইল প্রোন 

ক) আদবেন পত্র খ) 
বনয়ন্ত্রনকারী কিযকতয া 
প্রেি প্রতযয়ন গ) ছুটি 

বহসাব 

আদবেনকারীএর 
বনজ ও 

বনয়ন্ত্রনকারী 
অবফস 

ববনািূদলয ০৭ 

কার্যবেবস 
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ক্রঃ 
নাং 

সসবার নাি সসবা প্রোন 
পদ্ধবত 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র কাগজ পদত্রর 
প্রাবি স্থান 

সসবা 
িূলয 

প্রদয়াজনীয় 
সিয় 

োবয়ত্বপ্রাি কিযকতয া উর্ধ্যতন কিযকতয া 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

০৪ বববসএস (প্রশাসন) 
কযাডাদরর িাঠ পর্যাদয় 

কিযরত সহকারী 
কবিশনারদের সকস 
এদনাদর্শন িঞ্জরু 

কতৃয পদক্ষর 
অনুদিােন 

সাদপদক্ষ পত্র/ই-
সিইল প্রোন 

ক)দজ়ে লা প্রশাসদকর 
অগ্রায়ন খ)দকদসর টিকা 
টিপ্পবনসহ সকস নবে 

- ববনািূদলয ১৫  

কার্যবেবস 

িহকারী কফমশনার 

(মাঠ প্রশািন শাখার 
োবয়ত্বপ্রাি কিযকতয া) 

রুম নম্বর-২০৯ 

অফিফিয়াল টেফলফিান-৮৩৯২২৫৪ 

fachydu@gmail.com 
 

(মাঠ প্রশািন শাখা) 

রুম নম্বর-৩০৮ 

কফমশনার 

ঢাকা ফিভাগ 

রুম নম্বর-২০০ 

অফিফিয়াল টেফলফিান-

৪৮৩১৫০৮৫(অ), 

৪৮৩১৫০৮৪(িািা) 
divcomdhaka@ 

mopa.gov.bd 

 
অফিফরক্ত ফিভাগীয় 

কফমশনার (িাফি িক) 

ঢাকা ফিভাগ 

রুম নম্বর-৩০২ 

অফিফিয়াল টেফলফিান-

৪৮৩২২৮২৪ 
addicomdhaka@ 

gmail.com 

০৫ বববসএস (প্রশাসন) 
কযাডাদরর িাঠ পর্যাদয় 

কিযরত সহকারী 
কবিশনারদের চাকূরী 
স্থায়ীকরদনর আদবেন 

অগ্রায়ন 

অনুবলবপ প্রোন ক)বুবনয়াবে প্রবশক্ষণ 
সনে খ)ববভাগীয় পরীক্ষা 
উিীদনর সগদজর্ গ) 
সেজারী সনে ঘ)দকস 
এদনাদর্শন সাংক্রাি 

- ববনািূদলয ০৫  

কার্যবেবস 

০৬ বববসএস (প্রশাসন) 
কযাডাদরর িাঠ পর্যাদয়র 

কিযকতয াদের ববহয  
বাাংলাদেশ ছুটি 

আদবেদনর অগ্রায়ন (এ 
কার্যালয়ের কিযকতয া 
এবং সহকারী 

কমমশনার(ভূমম) 
বযমিি) 

অনুবলবপ প্রোন ক)আদবেন পত্র খ)দজলা 
প্রশাসদকর অগ্রায়ন 

গ)ববদেশ ভ্রিণ সাংক্রাি 
তেয 

- ববনািূদলয ০৫ 
কার্যবেবস 
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রাজস্ব শাখা 
ক্রঃ 
নাং 

সসবার নাি সসবা প্রোন পদ্ধবত প্রদয়াজনীয় 
কাগজপত্র 

কাগজ পদত্রর 
প্রাবি স্থান 

সসবা 
িূলয 

প্রদয়াজনীয় 
সিয় 

োবয়ত্বপ্রাি কিযকতয া উর্ধ্যতন কিযকতয া 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

০১ হুকুি েখল সাংক্রাি আপবি 
বনষ্পবি ও চুড়াি 
অনুদিােন (আপবি 

োকদল) 

পত্র প্রোদনর িাধযদি 
ই-সিইল 

িািলার নবে সাংবিষ্ট সজলা 
প্রশাসদকর 
কার্যালয় 

ববনািূদলয ৩০ 
কার্যবেবস 

বসবনয়র সহকারী কবিশনার 

(রাজস্ব শাখার োবয়ত্বপ্রাি 
কিযকতয া) 

রুম নম্বর-২১০ 

অফিফিয়াল টেফলফিান-৯৩৫০৮৪৪ 

sanwar_3008@yahoo.com 
 

 

(রাজস্ব শাখা) 

রুম নম্বর-৩১১ 

কফমশনার 

ঢাকা ফিভাগ 

রুম নম্বর-২০০ 

অফিফিয়াল টেফলফিান-

৪৮৩১৫০৮৫(অ), 

৪৮৩১৫০৮৪(িািা) 
divcomdhaka@ 

mopa.gov.bd 

 
অফিফরক্ত ফিভাগীয় 

কফমশনার (রাজস্ব) 

ঢাকা ফিভাগ 

রুম নম্বর-৩১৭ 

অফিফিয়াল টেফলফিান-

৪৮৩২২২৬৬ 

mnnadrnn10@ 

gmail.com 

০২ হুকুি েখল সাংক্রাি আপবি 
বনষ্পবি ও চুড়াি 

অনুদিােন (আপবি না 
োকদল) 

পত্র প্রোদনর িাধযদি 
ই-সিইল 

িািলার নবে সাংবিষ্ট সজলা 
প্রশাসদকর 
কার্যালয় 

ববনািূদলয ৩০ 
কার্যবেবস 

০৩ ৫০,০০০/- র্াকা পর্যি 
এলএ কবিদজবির বরাদ্দ 

প্রোন 

প্রাি প্রস্তাব বববধ 
সিাতাদবক র্াচাই-
বাছাই অদি পত্র 
সপ্ররণ/ই-সিইদল 
বসদ্ধাি প্রোন 

আদবেন - ববনািূদলয ০৭ 
কার্যবেবস 

০৪ ২০ একদরর উদদ্ধয  বদ্ধ 
সরকাবর জলিহাল 

বদদাবস্ত প্রস্তাদবর বসদ্ধাদির 
ববরুদদ্ধ আপীল বনষ্পবি 

পত্র প্রোদনর িাধযদি িািলার নবে সাংবিষ্ট সজলা 
প্রশাসদকর 
কার্যালয় 

ববনািূদলয ০৭ 
কার্যবেবস 

 

০৫ ইজারা িূলয ১০ লক্ষ 
র্াকার উদদ্ধয  জলিহাল 
বদদাবদস্তর চুড়াি 

অনুদিােন 

পত্র প্রোদনর িাধযদি িািলার নবে সাংবিষ্ট সজলা 
প্রশাসদকর 
কার্যালয় 

ববনািূদলয ১০ 
কার্যবেবস 

  



 

5 

 

ক্রঃ 
নাং 

সসবার নাি সসবা প্রোন পদ্ধবত প্রদয়াজনীয় 
কাগজপত্র 

কাগজ পদত্রর 
প্রাবি স্থান 

সসবা 
িূলয 

প্রদয়াজনীয় 
সিয় 

োবয়ত্বপ্রাি কিযকতয া উর্ধ্যতন কিযকতয া 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

০৬ সরকাবর সম্পবিদত 
অববস্থত গাছপালা, পুরাতন 
িালািাল বনলাদি ববক্রদয়র 

অনুদিােন 

প্রাি প্রস্তাব বববধ 
সিাতাদবক র্াচাই-
বাছাই অদি পত্র 
সপ্ররণ/ই- সিইদল 
বসদ্ধাি প্রোন 

- - ববনািূদলয ০৩ 
কার্যবেবস 

  

 



 

6 

হিসাব ও নেজারত শাখা 

ক্রঃ 
নাং 

সসবার নাি সসবা প্রোন পদ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র কাগজ পদত্রর 
প্রাবি স্থান 

সসবা 
িূলয 

প্রদয়াজনীয় 
সিয় 

োবয়ত্বপ্রাি কিযকতয া উর্ধ্যতন কিযকতয া 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

০১ এ কার্যালদয়র অবধনস্ত 
অবফস সিূদহর ৩য় ও 
৪েয সশ্রণীর সাংস্থাপন 
কিযচারীদের সাধারণ 
ভববষ্যৎ তহববল হদত 
অদফরতদর্াগয অবগ্রি 

িঞ্জরু 

িঞ্জবুরপত্র জাবর ক)বনধযাবরত ফরদি 
আদবেন খ)সাংবিষ্ট 
বহসাব রক্ষণ কিযকতয া 
কতৃয ক প্রেি বহসাব 

বববরণী গ)চাকুরীববহর 
৩য় পাতার সতযাবয়ত 
ফদর্াকবপ ঘ)সাংবিষ্ট 

সজলা প্রশাসদকর সপুাবরশ 

আদবেনকারীএর 
বনজ ও 

বনয়ন্ত্রনকারী 
অবফস 

ববনািূদলয ০৭ 
কার্যবেবস 

বসবনয়র সহকারী 
কবিশনার  

(দনজারত শাখার 
োবয়ত্বপ্রাি কিযকতয া) 

রুম নম্বর-২০৬ 

অফিফিয়াল টেফলফিান-

৯৩৩১৪৯৫ 

s.arafeen@gmail.com 
 

(দনজারত শাখা) 

রুম নম্বর-২০৪ 

কফমশনার 

ঢাকা ফিভাগ 

রুম নম্বর-২০০ 

অফিফিয়াল টেফলফিান-

৪৮৩১৫০৮৫(অ), 

৪৮৩১৫০৮৪(িািা) 
divcomdhaka@ 

mopa.gov.bd 

 
অফিফরক্ত ফিভাগীয় 

কফমশনার (িাফি িক) 

ঢাকা ফিভাগ 

রুম নম্বর-৩০২ 

অফিফিয়াল টেফলফিান-

৪৮৩২২৮২৪ 

addicomdhaka@ 

gmail.com 

০২ এ কার্যালদয় কিযরত ৩য় 
ও ৪েয সশ্রণীর 

কিযচারীদের সাধারণ 
ভববষ্যৎ তহববল হদত 

সফরতদর্াগয ও 
অদফরতদর্াগয অবগ্রি 

িঞ্জরু 

িঞ্জবুরপত্র জাবর ক)বনধযাবরত ফরদি 
আদবেন খ)ববভাগীয় 
বহসাব বনয়ন্ত্রক, রাজশাহী 
কতৃয ক প্রেি বহসাব 

বববরণী গ) চাকুরীববহর 
৩য় পাতার সতযাবয়ত 
ফদর্াকবপ ঘ)সাংবিষ্ট 

সজলা প্রশাসদকর সপুাবরশ 

আদবেনকারীএর 
বনজ ও 

বনয়ন্ত্রনকারী 
অবফস 

ববনািূদলয ০৭ 
কার্যবেবস 

০৩ বববভন্ন সজলার অবডর্ 
আপবির িাবসক বরদপার্ 

সিবিত আকাদর 
িন্ত্রণালদয় সপ্ররণ 

সকল সজলা হদত 
প্রািবরদপার্য  সাংগ্রদহর 
পর সিবিত আকাদর 
িন্ত্রাণালদয় সপ্ররণ 

- - ববনািূদলয ০৭ 
কার্যবেবস 

  

০৪ ববভাগীয় কবিশনার 
িদহােদয়র সস্বচ্ছাধীন 

িঞ্জরুী প্রোন 

সচক প্রোন ক)আদবেন পত্র 
খ)আদবেদন উদেবখত 
সাংবিষ্ট কাগজপত্র 

- ববনািূদলয ০৭ 
কার্যবেবস 
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ক্রঃ 
নাং 

সসবার নাি সসবা প্রোন পদ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র কাগজ পদত্রর 
প্রাবি স্থান 

সসবা 
িূলয 

প্রদয়াজনীয় 
সিয় 

োবয়ত্বপ্রাি কিযকতয া উর্ধ্যতন কিযকতয া 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

০৫ ৩য় ও ৪েয সশ্রবণর 
কিযচারীদের ববহয  

বাাংলাদেশ ছুটির অনুিবত 
প্রোন 

কতৃয পদক্ষর অনুদিােন 
সাদপদক্ষ পত্র/ ই-
সিইল প্রোন 

ক) সজলা প্রশাসদকর 
ছুটি িঞ্জবুর পত্র খ) 
ববদেশ ভ্রিণ সাংক্রাি 

তেয 

- ববনািূদলয ০৫ 
কার্যবেবস 

  

০৬ এ কার্যালদয়র ৩য় ও ৪েয 
সশ্রবণর কিযচারীর 

পাবরবাবরক সপনশন িঞ্জরু 

অবফস আদেশ ক) ক্ষিতা অপযন ও 
অবভভাবক িদনানয়দনর 
প্রতযয়ন পত্র খ)নিুনা 
স্বাক্ষর ও হাদতর পাাঁচ 
আঙ্গদুলর ছাপ গ) না-
োবী প্রতযয়ন পত্র 
ঘ)বনধযাবরত ফরদি 

আদবেন 

 

বহসাব শাখা/ 

ওদয়বসাইর্ 

 

ববনািূদলয ০৭ 
কার্যবেবস 
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ক্রঃ 
নাং 

সসবার নাি সসবা প্রোন পদ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র কাগজ পদত্রর 
প্রাবি স্থান 

সসবা 
িূলয 

প্রদয়াজনীয় 
সিয় 

োবয়ত্বপ্রাি কিযকতয া উর্ধ্যতন কিযকতয া 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

০৭ এ কার্যালদয়র গণ 
কিযচারীর িুতুযদত কলযাণ 
তহববল ও সর্ৌে বীিা 

কার্যক্রি 

পত্র িঞ্জরু কদর 
বাাংলাদেশ কিযচারী 
কলযাণ সবাডয , 

ববভাগীয় কার্যালয়, 

রাজশাহীদত সপ্ররণ 

ক) কলযাণ অবফস প্রেি 
বনধযাবরত ফরদি আদবেন 
খ)ক্ষিতা অপযণ ও 
অবভভাবক িদনানয়ন 

গ)নিুনা স্বাক্ষর ও পাাঁচ 
আঙ্গদুলর ছাপ ঘ) 
ওয়াবরশন সেনপত্র 

(ইউবনয়ন পবরষ্ে/ওয়াডয  
কাউবিলর/দপৌরসভা)ঙ) 

প্রাবধকার পত্র 
চ)রাজস্বখাত সনে ছ) 
কলযাণ ভাতা/দর্ৌে 

বীিার োবী সম্পবকয ত 
বযবিদের প্রতযয়ন পত্র 
(কিযচারী িৃতুযর ৬ 
িাদসর আদবেন করদত 
হদব)জ)উিরাবধকার 
সনে ও নন-িযাবরজ 
সাটিয বফদকর্ ঝ)সাংবিষ্ট 
কিযচারীর িৃতুযর সনে 
ঞ)পাাঁচ কবপ পাসদপার্য  

সাইদজর ছবব 

- ববনািূদলয ০৭ 
(সাত) 
কার্যবেবস 
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ক্রঃ 
নাং 

সসবার নাি সসবা প্রোন পদ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র কাগজ পদত্রর 
প্রাবি স্থান 

সসবা 
িূলয 

প্রদয়াজনীয় 
সিয় 

োবয়ত্বপ্রাি কিযকতয া উর্ধ্যতন কিযকতয া 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

০৮ এ ববভাদগর বববভন্ন 
সরকাবর েিরসিূহ কতৃয ক 
সপ্রবরত েরপত্র ববক্রয়, 

ড্রবপাং এবাং ওদপবনাং 
সিদিা প্রোন 

১। প্রাি েরপত্র/বাক্স 
অগ্রায়নসহ সপ্ররণ 

২। ববক্রয়কৃত 
েরপত্র/বসবডউদলর 
িূলয নগে পবরদশাধ 

ক)েরপত্র আহ্বান ববজ্ঞবি 
খ)বসবডউল এর 

ফরওয়াবডাং গ)দনাটিশ 
ঘ)ওদপবনাং সিদিার জনয 
সাংবিষ্ট অবফদসর সপ্রবরত 
প্রবতবনবধর স্বাক্ষদরর 

সতযায়ন ঙ)েরপত্র বাক্স 
(প্রদর্াজয সক্ষদত্র) 

- ববনািূদলয েরপত্র 
োবখদলর 
সবযদশষ্ 
সিদয়র ১ 
ঘণ্টার 
িদধয 

  

০৯ এ অবফদসর ৩য় ও ৪েয 
সশ্রবনর কিযচারীগদণর 
শ্রাবি ও ববদনােন ছুটি 

অবফস আদেশ ক) শ্রাবি ও ববদনােন 
ছুটির জনয আদবেন খ) 

পূবযবতী শ্রাবি ও 
ববদনােন ছুটি সভাদগর 

আদেদশর কবপ গ)অবজয ত 
ছুটির বনধযাবরত ফরি 

পূরণ (সাংবিষ্ট কিযকতয ার 
সুপাবরশসহ) 

বহসাব শাখা/ 

ওদয়বসাইর্ 

 

ববনািূদলয ০৭ 

কার্যবেবস 

  

১০ এ কার্যালদয়র কিযচারীদের 
সাধারণ ভববষ্য তহববল 
হদত চূড়াি উদিালন 

অবফস আদেশ/িঞ্জরুী ক) প্রাবেযর আদবেন খ) 
বনধযাবরত ফরদি আদবেন 
(ফরি নাং ৬৬৩ সবঙ্গল 
অবডর্ িযানুদয়ল)গ) 

একাউিস অবফস কতৃয ক 
প্রেি চূড়াি অেবরটি 

- ববনািূদলয ৩০ 

কার্যবেবস 
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ক্রঃ 
নাং 

সসবার নাি সসবা প্রোন পদ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র কাগজ পদত্রর 
প্রাবি স্থান 

সসবা 
িূলয 

প্রদয়াজনীয় 
সিয় 

োবয়ত্বপ্রাি কিযকতয া উর্ধ্যতন কিযকতয া 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১১ এ কার্যালদয়র ৩য় ও ৪েয 
সশ্রবণর কিযচারীদের 
পদোন্নবত সাংক্রাি 

পদোন্নবতর প্রস্তাব 
ববভাগীয় বনবযাচনী 
সবাদডয  সপ্ররণ 

ক) প্রদয়াজনীয় বশক্ষাগত 
সর্াগযতা।খ)নূযনতি 
িাধযবিক েুল 

সাটিয বফদকর্ পরীক্ষা পাশ 
গ)চাকুরীকাল 

সদিাষ্জনকভাদব ৩ বছর 
অবতক্রাি ঘ)সরকাবর 
অদেয সিৌল অবফস 

বযবস্থাপনা প্রবশক্ষণ প্রাি 

- ববনািূদলয ০৭ 

কার্যবেবস 

  

১২ এ কার্যালদয়র ৩য় ও ৪েয 
সশ্রবণর কিযচারীদের গৃহ 

বনিযাণ, সিার্র 
সাইদকল/বাইসাইদকল ঋণ 

সাংক্রাি 

অবফস আদেশ ক)বনধযাবরত ফরদি 
আদবেন খ)গৃহ বনিযাদণর 
জনয জবির েবলল গ) 
সিার্র সাইদকল ঋদণর 
জনয সিার্র সাইদকল 
ক্রদয়র বায়না নািা 

বহসাব শাখা/ 

ওদয়বসাইর্ 

 

 ০৭ 

কার্যবেবস 

  

১৩ এ কার্যালদয় কিযরত ৩য় 
ও ৪েয সশ্রবণর 

কিযচারীদের প্রবশক্ষণ 
প্রোন 

প্রবশক্ষণ প্রোন বনধযাবরত ফরি/তেয 
সচদয় বলবখত বা 

ইদলক্ট্রবনক পদ্ধবতদত 
অনুদরাধ 

বহসাব শাখা/ 

ওদয়বসাইর্ 

 

 বছদর ৬০ 
ঘণ্টা 
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উন্নয়ে ও আইহসটি শাখা 

ক্রঃ 
নাং 

সসবার নাি সসবা প্রোন পদ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র কাগজ পদত্রর 
প্রাবি স্থান 

সসবা িলূয প্রদয়াজনীয় 
সিয় 

োবয়ত্বপ্রাি কিযকতয া উর্ধ্যতন কিযকতয া 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

০১ তেয অবধকার আইন 
অনুর্ায়ী তেয সরবরাহ 
(একটি তেয প্রোন 

ইউবনর্ সাংবিষ্ট োকদল) 

বনধযাবরত 
ফরি/ইদলকদোবনক 

পদ্ধবতদত 

বনধযাবরত ফরি/তেয 
সচদয় বলবখত বা 

ইদলক্ট্রবনক পদ্ধবতদত 
অনুদরাধ 

বহসাব শাখা/ 

ওদয়বসাইর্ 

 

বনধযাবতর 
র্ুবিসাংগত 

িূলয 

২০ 
 কার্যবেবস 

বসবনয়র সহকারী 
কবিশনার  

(আইবসটি শাখার 
োবয়ত্বপ্রাি কিযকতয া) 

রুম নম্বর-২০৫ 

অফিফিয়াল টেফলফিান-

৪৯৩৫৮২০৪ 

hsaadi999@gmail.com 
 

(আইবসটি শাখা) 

রুম নম্বর-৩১০ 

কফমশনার 

ঢাকা ফিভাগ 

রুম নম্বর-২০০ 

অফিফিয়াল টেফলফিান-

৪৮৩১৫০৮৫(অ), 

৪৮৩১৫০৮৪(িািা) 
divcomdhaka@ 

mopa.gov.bd 

 
অফিফরক্ত ফিভাগীয় 

কফমশনার (এফিএমফি) 

ঢাকা ফিভাগ 

রুম নম্বর-৩১৬ 

অফিফিয়াল টেফলফিান-

৯৩৩৮২৯৯ 

mr.selimreza@ 

yahoo.com 

০২ তেয অবধকার আইন 
অনুর্ায়ী তেয সরবরাহ 
(একাবধক তেয প্রোন 
ইউবনর্ সাংবিষ্ট োকদল) 

বনধযাবরত 
ফরি/ইদলকদোবনক 

পদ্ধবতদত 

বনধযাবরত ফরি/তেয 
সচদয় বলবখত বা 

ইদলক্ট্রবনক পদ্ধবতদত 
অনুদরাধ 

বহসাব শাখা/ 

ওদয়বসাইর্ 

 

বনধযাবতর 
র্ুবিসাংগত 

িূলয 

৩০ 
 কার্যবেবস 

০৩ তেয অবধকার আইন 
অনুর্ায়ী তেয সরবরাদহর 

আপীল আদবেন 

বনধযাবরত 
ফরি/ইদলকদোবনক 

পদ্ধবতদত 

বনধযাবরত ফরি/তেয 
সচদয় বলবখত বা 

ইদলক্ট্রবনক পদ্ধবতদত 
অনুদরাধ 

বহসাব শাখা/ 

ওদয়বসাইর্ 

 

ববনািূদলয ১৫ 
কার্যবেবস 

০৪ টি আর/ বজ আর প্রোন পত্র প্রোন/ইদিইল - - ববনািূদলয ১৫ 
কার্যবেবস 

 

০৫ ববভাদগর উন্নয়ন কাদজ 
সমৃ্পি েিরগূদলার 
সিিয় সাধন 

সভা/পত্র 
প্রোন/ইদিইল 

- - ববনািূদলয ১ 
কার্যবেবস 

  

 

 


