
 

 

 

 

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি 

 

 Citizen’s Charter (তেটিজেনস্ চার্ টার) 

 
 

িথ্য ও েম্প্রচার মন্ত্রলাণয় 

গণজ াগাজ াগ অতিদপ্তর 

সেলা িথ্য অতিে, নারায়ণগঞ্জ 

 

 

 

 

     সেল্পজেক্স সিান: ০২-২২৪৪২৪৮৩ 

ই-সমইল  dionarayanganj@gmail.com 

িথ্য অতিোজরর সিান: ০২-২২৪৪২৪৮৩ 

ওজয়বোইর্: info.narayanganj.gov.bd 

 

 

 

 



গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় 

গণদ াগাদ াগ অধিেপ্তর 

জজলা তথ্য অধিস 

নারায়ণগঞ্জ। 

www.info.narayanganj.gov.bd 

তেটিজেনস্ চার্ টার 

তিশন ও তমশন 

তিশন: 

িথ্যপ্রযুতি ও স াগাজ াগ-তনি টর িথ্যজেবা েবর্ত্ ট ও েকজলর। 

 

তমশন:  

েরকারজর নীতি ও কা টক্রজমর োজে ব্যাপক েনজগাষ্ঠীজক, তবজশষ কজর প্ররিযন্ত অঞ্চজলর েনজগাষ্ঠজক িথ্যজেবার মাধ্যজম েজচিন উদ্বুদ্ধ এবং উন্নয়জনরর িারায় েম্পৃিকরণ। 

২. সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি 

২.১ নাগতরক সেবা 

ক্রতমক 

নং 

সেবার নাম সেবার প্ররদান পদ্ধতি প্রজয়ােনীয় কাগেপর্ত্ 

এবং প্রাতপ্তস্থান 

সেবার মূল্য 

এবংপতরজশাি  

পদ্ধতি 

সেবা  প্রদ্রাজনজর 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকিটা 

(নাম ,পদবী,,  সিান  নম্বর  

ও ই-সমইল 

উদ্বিন কম টকিটার পদতব,রুম  

নম্বর,সর্তলজিান   ও ইজমইল নম্বর 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১. চলতির্ত্ প্রদশ টনী তনি টাতরি  কম টসূতচ  অনু ায়ী 

মাতিমতেয়া   প্ররজেক্টজরর মাধ্যজম 

প্রদশ টন 

েরােতর  তলতিি বা 

ই-সমইল প্রাপ্ত  

আজবদন,প্ররাতপ্তস্থান: 

সেলা িথ্য অতিে, 

নারায়ণগঞ্জ 

তবনামূজল্য ১০  কা টতদবে েেকারী  িথ্য 

অতিোর/স াষক/ োইন 

অপাজরর্র 

 িথ্য অতিোর 

সিান: ০২-২২৪৪২৪৮৩ 

dionarayanganj@gmail.com 

 

২. েিা-েমাজবশ 

(কম টশালা) 

তনি টাতরি  কম টসূতচ  অনু ায়ী  

আন্তঃব্যতিক স াগাজ াগ 

েরােতর  তলতিি বা 

ই-সমইল প্রাপ্ত  

আজবদন,প্ররাতপ্তস্থান: 

সেলা িথ্য অতিে, 

নারায়ণগঞ্জ 

তবনামূজল্য ১০  কা টতদবে েেকারী িথ্য অতিোর 

/উিমান েেকারী/ অতিে  

েেকারী কাম-কতম্পউর্ার 

মুদ্রাক্ষতরক/ স াষক 

িথ্য অতিোর 

সিান: ০২-২২৪৪২৪৮৩ 

dionarayanganj@gmail.com 

 

 

৩. েংগীিানুস্ঠান তনি টাতরি  কম টসূতচ  অনু ায়ী েংগীি 

পতরজবশন 

েরােতর  তলতিি বা 

ই-সমইল প্রাপ্ত  

আজবদন,প্ররাতপ্তস্থান: 

সেলা িথ্য অতিে, 

নারায়ণগঞ্জ 

তবনামূজল্য ১০  কা টতদবে েেকারী িথ্য অতিোর / 

স াষক/ এতপএই 

অপাজরর্র 

িথ্য অতিোর 

সিান: ০২-২২৪৪২৪৮৩ 

dionarayanganj@gmail.com 

 

http://www.info.narayanganj.gov.bd/


৪. প্রচারোমগ্রী 

তবিরণ  ও 

প্রদশ টন 

তনি টাতরি  কম টসূতচ  ও অগ্রাতিকার 

অনু ায়ী 

সপাস্টার,তলিজলর্/বুকজলর্,পুতিকা  

োমতয়কী,তিল্ম/তেতিতে ইিযাতদ 

তবিরণ ও প্রদশ টন 

েনগজণর আজবদন বা 

অন্য প্রতিষ্ঠাজনর 

চাতেদাপর্ত্,প্রাতপ্তস্থান: 

সেলা িথ্য অতিে 

নারায়ণগঞ্জ 

তবনামূজল্য েরবরাে 

প্রাপ্তীোজপজক্ষ এবং 

তনি টাতরি কম টসূতচ 

অনু া ী অনতিক 

৫তদন 

েেকারী  িথ্য অতিোর / 

অতিে েেকারী কাম-

কতম্পউর্ার 

মুদ্রাক্ষতরক/স াষক/ 

িথ্য অতিোর 

সিান: ০২-২২৪৪২৪৮৩ 

dionarayanganj@gmail.com 

 

৫. েড়ক প্রচার 

(পে প্রচার)) 

েংতিষ্ট তবষজয় সুতনতদষ্ট তলতিি 

িথ্য-উপাত্ত অনু ায়ী মাইতকং 

েরুরী তবষজয় েরকারী 

তনজদ টশনা অনু ায়ী 

এবং সেলা িথ্য 

অতিে, নারায়ণগঞ্জ 

তবনামূজল্য িাৎক্ষতণক স াষক িথ্য অতিোর 

সিান: ০২-২২৪৪২৪৮৩ 

dionarayanganj@gmail.com 

৬. কতমউতনটি 

েিা.উঠান 

ববঠক/ক্ষুদ্র ও 

িন্ড-েমাজবশ 

চাতেদা/কম টসূতচ অনু ায়ী 

আন্তঃব্যতিক স াগাজ াগ 

েরােতর  তলতিি 

আজবদন,প্ররাতপ্তস্থান: 

সেলা িথ্য অতিে, 

নারায়ণগঞ্জ 

তবনামূজল্য ১০কা টতদবে েেকারী  িথ্য অতিোর 

/উিমান েেকারী/ অতিে  

েেকারী কাম-কতম্পউর্ার 

মুদ্রাক্ষতরক 

িথ্য অতিোর 

সিান: ০২-২২৪৪২৪৮৩ 

dionarayanganj@gmail.com 

 

৭. তিতেও 

কনিাজরন্স 

তনি টাতরি  কম টসূতচ  অনু ায়ী 

অনলাইন কনিাজরন্স তেজস্টজমর 

মাধ্যজম 

েরােতর  তলতিি বা 

ই-সমইল প্রাপ্ত  

আজবদন এবংজেলা 

িথ্য অতিে, 

নারায়ণগঞ্জ 

তবনামূজল্য ১০কা টতদবে েেকারী  িথ্য অতিোর / 

অতিে  েেকারী কাম-

কতম্পউর্ারমুদ্রাক্ষতরক 

িথ্য অতিোর 

সিান: ০২-২২৪৪২৪৮৩ 

dionarayanganj@gmail.com 

৮. অনলাইন প্রচার ওজয়ব সপার্ টাল .িথ্য 

বািায়ন,োমাতেক স াগাজ াজগর 

মাধ্যজম 

েনগজণর চাতেদা 

অনু ায়ী েরকার 

কর্তটক তনি টাতরি এবং 

অনলাইন/ ওজয়ব 

ঠিকানা 

তবনামূজল্য উন্মুি েেকারী  িথ্য অতিোর / 

অতিে  েেকারী কাম-

কতম্পউর্ারমুদ্রাক্ষতরক 

িথ্য অতিোর 

সিান: ০২-২২৪৪২৪৮৩ 

dionarayanganj@gmail.com 

*অগ্রাতিকার তিতত্তজি লক্ষমার্ত্া অনু ায়ী 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



২.২ প্রাতিষ্ঠাতনক সেবা 

ক্রতমক 

নং 

সেবার নাম সেবার প্ররদান পদ্ধতি প্রজয়ােনীয় কাগেপর্ত্ 

এবং প্রাতপ্তস্থান 

সেবার মূল্য 

এবংপতরজশাি  

পদ্ধতি 

সেবা  প্রদ্রাজনজর 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকিটা 

(নাম ,পদবী,,  সিান  নম্বর  

ও ই-সমইল 

উদ্বিন কম টকিটার পদতব,রুম  

নম্বর,সর্তলজিান   ও ইজমইল নম্বর 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১. চলতির্ত্ প্রদশ টনী তনি টাতরি  কম টসূতচ  অনু ায়ী 

মাতিমতেয়া   প্ররজেক্টজরর মাধ্যজম 

প্রদশ টন 

েরােতর  তলতিি বা 

ই-সমইল প্রাপ্ত  

আজবদন,প্ররাতপ্তস্থান: 

সেলা িথ্য অতিে, 

নারায়ণগঞ্জ 

তবনামূজল্য ১০  কা টতদবে েেকারী িথ্য  

অতিোর/স াষক/ োইন 

অপাজরর্র 

িথ্য অতিোর 

সিান: ০২-২২৪৪২৪৮৩ 

dionarayanganj@gmail.com 

২. শব্দ ন্ত্র স্থাপন চাতেদা অনু ায়ী পাবতলক এজেে 

ইকুইপজমন্টস্ তেজস্টজমর মাধ্যজম 

েরকার কর্তটক 

তনি টাতরি প্রতিষ্ঠাজনর 

চাতেদাপর্ত্ এবং সেলা 

িথ্য অতিে, 

নারায়ণগঞ্জ 

তবনামূজল্য চাতেদা পজর্ত্ বতণ টি 

েময় ও প্রজয়ােন 

োজপজক্ষ 

েেকারী িথ্য অতিোর / 

এতপএই অপাজরর্র 

িথ্য অতিোর 

সিান: ০২-২২৪৪২৪৮৩ 

dionarayanganj@gmail.com 

 

৩ প্রচারোমগ্রী 

তবিরণ  ও প্রদশ টন 

তনি টাতরি  কম টসূতচ  ও অগ্রাতিকার 

অনু ায়ী 

সপাস্টার,তলিজলর্/বুকজলর্,পুতিকা  

োমতয়কী,তিল্ম/তেতিতে ইিযাতদ 

তবিরণ ও প্রদশ টন 

েনগজণর চাতেদার 

তিতত্তজি ও প্রাতপ্ত 

োজপজক্ষ এবং  সেলা 

িথ্য অতিে 

নারায়ণগঞ্জ 

তবনামূজল্য েরবরাে 

প্রাপ্তীোজপজক্ষ এবং 

তনি টাতরি কম টসূতচ 

অনু া ী অনতিক 

৫তদন 

উিমান েেকারী / অতিে 

েেকারী কাম-কতম্পউর্ার 

মুদ্রাক্ষতরক/ স াষক/ 

িথ্য অতিোর 

সিান: ০২-২২৪৪২৪৮৩ 

dionarayanganj@gmail.com 

৪. সপ্রে তিতিং সুতনদতষ্ট তবষজয় োংবাতদক ও 

েংতিষ্ট কম টকিটা েেজ াজগ সপ্রে 

তিতিং করা 

তবষয়তিতত্তক িথ্যাতদ 

এবং সেলা িথ্য 

অতিে, নারায়ণগঞ্জ 

তবনামূজল্য সপ্রে তিতিংএর 

েন্য পর্ত্ 

িাৎক্ষতনক 

স াগাজ াজগর 

তিতত্তজি 

েেকারী  িথ্য অতিোর / 

অতিে  েেকারী কাম-

কতম্পউর্ার মুদ্রাক্ষতরক/ 

স াষক 

িথ্য অতিোর 

সিান: ০২-২২৪৪২৪৮৩ 

dionarayanganj@gmail.com 

৫ তিতেও 

কনিাজরন্স 

েংতিষ্ট তবষজয় সুতনতদষ্ট তলতিি 

িথ্য-উপাত্ত অনু ায়ী অনলাইন 

কনিাজরন্স তেজস্টজমর মাধ্যজম 

েরােতর তলতিি বা ই-

সমইল প্রাপ্ত  আজবদন 

এবংজেলা িথ্য 

অতিে, নারায়ণগঞ্জ 

তবনামূজল্য ১০কা টতদবে েেকারী  িথ্য অতিোর / 

অতিে  েেকারী কাম-

কতম্পউর্ার মুদ্রাক্ষতরক/ 

স াষক 

িথ্য অতিোর 

সিান: ০২-২২৪৪২৪৮৩ 

dionarayanganj@gmail.com 

৬. সপ্রক্ষাগৃে 

পতরদশ টন 

সুতনদতষ্ট কম টসূতচর তিতত্তজি 

েজরেতমজন সপ্রক্ষাগৃে পতরদশ টন 

আইন 

দ্বারা তনি টাতরি এবং 

সেলা িথ্য অতিে, 

নারায়ণগঞ্জ 

তবনামূজল্য কম টসূতচর তিতত্তজি/ 

িাৎক্ষতণক 

িথ্য অতিোর িথ্য অতিোর 

সিান: ০২-২২৪৪২৪৮৩ 

dionarayanganj@gmail.com 

 

 

 



২.৩ অিযন্তরীণ সেবা 

২.৪ আওিািীন অতিদপ্তর/দপ্তর/েংস্থা কর্তটক প্রদত্ত সেবা 

ক্রতমক 

নং 

সেবার নাম সেবার প্ররদান পদ্ধতি প্রজয়ােনীয় কাগেপর্ত্ 

এবং প্রাতপ্তস্থান 

সেবার মূল্য 

এবংপতরজশাি  

পদ্ধতি 

সেবা  প্রদ্রাজনজর 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকিটা 

(নাম ,পদবী,,  সিান  নম্বর  

ও ই-সমইল 

উদ্বিন কম টকিটার পদতব,রুম  

নম্বর,সর্তলজিান   ও ইজমইল নম্বর 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১. সবিন-িািাতদ 

 োেমজয় প্রদান 

তেএএিও এর সবিন তনি টাতরি 

োজপজক্ষ েংতিষ্ট আইন ও 

তবতিতবিান অনু ায়ী 

তবল-িাউচার এবং 

সেলা িথ্য অতিে 

নারায়ণগঞ্জ 

 

তবনামূজল্য 

তেএএিও কর্তটক 

তবল পাে োজপক্ষ 

/অনতিতবলজম্ব 

িথ্য অতিোর িথ্য অতিোর 

সিান: ০২-২২৪৪২৪৮৩ 

dionarayanganj@gmail.com  

২. ছুটি,তেতপএি,সপনশন 

(ব্যতিগি প্রাপ্যিা) 

তেএএিও এর প্রিযয়ন এবং 

আজবদন োজপক্ষ েংতিষ্ট আইন 

ও তবতিতবিান অনু ায়ী 

তেএও এর প্রিযয়ন 

এবং আজবদনপর্ত্ 

এবং গণজ াগজ াগ 

অতিদপ্তর 

তবনামূজল্য োরীকৃি তেও এর 

েময়   অনু ায়ী 

িথ্য অতিোর িথ্য অতিোর 

সিান: ০২-২২৪৪২৪৮৩ 

dionarayanganj@gmail.com 

৩. অতিজ াগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (GRS) 

সেবা প্রাতপ্তজি অেন্তুষ্ট েজল দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকিটার েজে স াগাজ াগ করুন। তিতন েমািান তদজি ব্যে ট েজল তনজনাি পদ্ধতিজি স াগাজ াগ কজর আপনার েমস্যা অবতেি করুন। 

 

ক্র:নং কিন স াগাজ াগ করজবন কার েজে স াগাজ াগ করজবন স াগাজ াজগর ঠিকানা তনষ্পতত্তর েময়েীমা 

১ দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকিটা েমািান তদজি ব্যে ট েজল অতিজ াগ তনষ্পতত্ত কম টকিটা 

(অতনক) 

GRS সিাকাল পজয়ন্ট কম টকিটার  

নাম: সমাোম্মদ কামরুজ্জামান 

পদতব: িথ্য অতিোর  

ই-সমইল: 

dionarayanganj@gmail.com 

ওজয়ব সপার্ টাল: প্রতিষ্ঠাজনর ওজয়ব সপার্ টাজলর GRS 

তলঙ্ক 

৩০ কা টতদবে 

২ GRS সিাকাল পজয়ন্ট কম টকিটার তনতদষ্ট  েমজয় েমািান 

তদজি ব্যে ট েজল 

আতপল কম টকিটা GRS সিাকাল পজয়ন্ট কম টকিটার  

নাম: ইয়াকুব আলী 

পতরচালক (প্রশােন ও অে ট) 

dtt@masscommunication.gov.bd 
ওজয়ব সপার্ টাল: প্রতিষ্ঠাজনর ওজয়ব সপার্ টাজলর GRS 

তলঙ্ক 

২০ কা টতদবে 

৩ আতপল কম টকিটা     তনতদষ্ট েমজয়  েমািান তদজি ব্যে ট  েজল মতন্ত্রপতরষদ তবিাজগর  

অতিজ াগ ব্যবস্থাপনা সেল 

সকন্দ্রীয় অতিজ াগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি GRS 

 মন্ত্রণালয়/তবিাজগর সক্ষজর্ত্ মতন্ত্রপতরষদ তবিাজগর 

GRS/ সপার্ টাজলর ঠিকানা 

 সেলা প্রশােজনর সক্ষজর্ত্ তবিাগীয় কতমশনাজরর 

GRS সপার্ টাজলর ঠিকানা 

 

 

mailto:dionarayanganj@gmail.com
mailto:dtt@masscommunication.gov.bd


 

  ৪. আপনার কাজে আমাজদর প্রিযাশা 

 

ক্রতমক নং প্রতিশ্রুতি/কাতিি সেবা প্রাতপ্তর লজক্ষয  করণীয় 

১.  তনি টাতরি তবষয় ও  পতরতচতি  েেজ াজগ আজবদন েমা  প্রদান 

২. তনি টাতরি তিে পতরজশাি  করা 

৩. োক্ষাজির েন্য তনি টাতরি েমজয়র পূজব টই উপতস্থি োকা 

 

 

       ক) দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকিটা: 

নাম পদবী অতিজের নাম সিান নম্বর ই-সমইল নম্বর 

সমাোম্মদ কামরুজ্জামান িথ্য অতিোর  সেলা িথ্য অতিে, নারায়ণগঞ্জ 

 

সিান: ০২-২২৪৪২৪৮৩ 

 

dionarayanganj@gmail.com 
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