
 

 ওয়েবসাইয়ে প্রকায়ের জন্য 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

ববভাগীয় সমাজদসবা কার্ যালে, ঢাকা, সমাজদসবা অবিেপ্তর 

৩/২০ হুমায়ুন ররাড, রমাহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭  

বসটিদজন চার্ টার (ববভাগীে সমাজয়সবা কার্ যালে, ঢাকা) 

 

১.০ বভশন ও বমশন 

বভেন: সমবিত ও টর্কসই উন্নয়ন। 

বমশন: উপযুক্ত ও আয়ত্বািীন সম্পদের সদব টাত্তম ব্যবহার কদর অাংশীোরগদণর সদে অাংশীোবরদত্বর বভবত্তদত সুসাংহত ও ববকাশমান সামাবজক টসবা প্রোদনর মাধ্যদম বাাংলাদেদশর জনগদণর জীবনমাদনর 

সমবিত সামাবজক উন্নয়ন সািন।  

২.০ প্রবতশ্রুত টসবাসমূহ   

ক. নাগবরক টসবা 

ক্রবমক টসবার নাম টসবা প্রোন পদ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাবপ্তস্থান 

টসবা মূল্য এবাং 

পবরদশাি পদ্ধবত 

টসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা 

(নাম, পেবব, ট ান ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

1.  

তথ্য অবিকার আইন 

২০০৯ অনুযায়ী তথ্য 

প্রোন 

তথ্য অবিকার আইন অনুযায়ী বনি টাবরত  রম-

এ পূণ টাে আদবেন করদত হদব। প্রদযাজয টেদত্র 

মুল্য পবরদশািসাদপদে ডাকদযাদগ বা ই-টমইদল 

চাবহত তথ্য আদবেনকারীদক টপ্ররণ করা হয়। 

১. বনি টাবরত ‘ক’  রদম আদবেনপত্র 

২. প্রদযাজয বনি টাবরত ব ’র টেজারী চালান জমার 

রবশে অথবা অথ য জমা দায়নর রবেদ। 

 

প্রাবপ্তস্থান: www.infocom.bd   

A3/A4 সাইদজর 

কাগদজ প্রবত পৃষ্ঠা 

তদথ্যর জন্য 2/- র্াকা 

হাদর টেজাবর চালান 

অথবা নগদ জমা 

প্রদায়নর মাধ্যদম 

চাবহত তথ্য সাংগ্রহ 

করদত হদব। ববস্তাবরত 

তথ্য সংযুক্ত। 

আদবেন প্রাবপ্তর 

পর ববভাগীে 

সমাজয়সবা 

কায টালয় সাংক্রান্ত 

তথ্য ২০ কায ট 

বেবস এবাং 

অধীনস্ত অন্যান্য 

েপ্তর সাংক্রান্ত তথ্য 

৩০ কায টবেবস 

জনাব আবদল রমাত্তাকীন 

উপপবরচালক ও 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা (আরটিআই) 

ট ান: +৮৮০ 01711733991 

ইদমইল: adil.mtq@gmail.com  

2.  

ব্যবক্ত/প্রবতষ্ঠাদনর বনকর্ 

টেদক প্রাপ্ত অবভদযাগ 

তেন্ত পূব টক বনষ্পবত্ত 

অবভদযাগ প্রবতকার বনদে টবশকা ২০১৫ 

(পবরমাবজটত ২০১৮) অনুযায়ী  বলবিতভাদব/ 

অবভদযাগ/ আদবেন োবিল করদল বনি টাবরত 

সময়সীমার মদধ্য অবভদযাগ বনস্পবত্ত করা হয়।  

অবভদযাগ প্রবতকার এর প্রদসস ম্যাপ টেিদত 

বিক করুন 

পূণ টাে নাম ঠিকানা উদেিপূব টক আদবেনপত্র (সাো 

কাগদজ) অথবা অনলাইয়ন বনয়ের বলংয়ক 

 

প্রাবিস্থান: ক) পত্র গ্রহণ ও রপ্ররণ োখা (বনচতলা), 

ববভাগীে সমাজয়সবা কার্ যালে, ঢাকা 

  খ) www.grs.gov.bd  

ববনামূদল্য 
অবভদযাগ প্রাবপ্তর 

পর ৩০ কম টবেবস 

রমাোঃ সাজ্জাদুল ইসলাম 

অবতবরক্ত পবরচালক (অবনক) 

ট ান: +৮৮ ০১৭১১ ৯৮৬৬১৭ 

ইদমইল: 

rangasazzad@gmail.com   

 

https://dss.portal.gov.bd/sites/default/files/files/dss.portal.gov.bd/page/a8479d8c_7e9f_475c_a5e7_74e9cf1dbe33/2020-10-22-03-15-3fc134bba8669ae6ddd0d2bc474b5a6e.pdf
https://dss.portal.gov.bd/sites/default/files/files/dss.portal.gov.bd/page/a8479d8c_7e9f_475c_a5e7_74e9cf1dbe33/2020-10-22-03-24-5783a659eebf63eb8731fa9fa5c78046.pdf
http://dss.dhakadiv.gov.bd/site/officer_list/942d4906-ff9e-4e97-aa3e-fd806747ffff/
mailto:adil.mtq@gmail.com
http://www.grs.gov.bd/
http://www.grs.gov.bd/
mailto:rangasazzad@gmail.com


 

 ওয়েবসাইয়ে প্রকায়ের জন্য 

ি. প্রাবতষ্ঠাবনক টসবা 

ক্রবমক টসবার নাম টসবা প্রোন পদ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাবপ্তস্থান 

টসবা মূল্য এবাং 

পবরদশাি পদ্ধবত 

টসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা 

(পেবব, ট ান ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

3.  

অিীনস্থ টজলা কায টালয় 

সমুদহর অিীন 

েপ্তরসমূদহর অে ট 

বরাদ্দ, ব্যয় মঞ্জুরী ও 

আইবাস++ সাংক্রান্ত 

আদবেন সেরেপ্তদর 

টপ্ররণ সাংক্রান্ত টসবা 

সমাজয়সবা অবধদফতর কর্তযক রনাটিে জারী 

সাদপদে মাঠ পয টাদয়র কায টালয়সমূহ টেদক 

রজলা কার্ যালয়ের মাধ্যয়ম প্রাপ্ত চাবহো 

বরাদ্দ মঞ্জুবর প্রস্তাব সমাজয়সবা অবধদফতর 

সদর কার্ যালয়ে রপ্ররণ করা হয়। 

অে ট বরাদ্দ, ব্যয় মঞ্জুরী ও আইবাস++ সাংক্রান্ত টসবা প্রোন 

অনলাইন বলাংকঃ www.fmsdss.gov.bd  

 

প্রাবিস্থান: অথ য োখা (৪থ য তলা), সমাজয়সবা অবধদফতর।  

ববনামুদল্য ৭ কায টবেবস 

জনাব আবদল রমাত্তাকীন 

উপপবরচালক ও 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা (আরটিআই) 

ট ান: +৮৮০ 01711733991 

ইদমইল: adil.mtq@gmail.com 

4.  

বয়স্ক ভাতা  কম টসূবচর 

টকার্া বনি টারণ, অে ট ছাড় 

ও বরাদ্দ আদবেন 

সেরেপ্তদর টপ্ররণ 

সাংক্রান্ত টসবা 

সমাজয়সবা অবধদফতর কর্তযক রনাটিে জারী 

সাদপদে মাঠ পয টাদয়র কায টালয়সমূহ টেদক 

রজলা কার্ যালয়ের মাধ্যয়ম প্রাপ্ত চাবহো 

বরাদ্দ মঞ্জুবর প্রস্তাব সমাজয়সবা অবধদফতর 

সদর কার্ যালয়ে রপ্ররণ করা হয়। 

(বয়স্ক ভাতার টসবা প্রদসস ম্যাপ) 

ক) বয়স্ক ভাতা কায টক্রম বাস্তবায়ন নীবতমালা  

ি)  বয়স্ক ভাতা মঞ্জুবরর আদবেনপত্র 

 

প্রাবিস্থান:  ক) সামাবজক বনরাপত্তা অবিশািা, সমাজয়সবা 

অবধদফতর।  

খ) http://mis.bhata.gov.bd/onlineApplication 

 

ববনামুদল্য 

 

৭  কায টবেবস 

জনাব আবদল রমাত্তাকীন 

উপপবরচালক ও 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা (আরটিআই) 

ট ান: +৮৮০ 01711733991 

ইদমইল: adil.mtq@gmail.com 

5.  

ববিবা ও স্বামী বনগৃবহতা 

মবহলা ভাতা কম টসূবচর 

টকার্া বনি টারণ, অে ট ছাড় 

ও বরাদ্দ আদবেন 

সেরেপ্তদর টপ্ররণ সাংক্রান্ত 

টসবা 

সমাজয়সবা অবধদফতর কর্তযক রনাটিে জারী 

সাদপদে মাঠ পয টাদয়র কায টালয়সমূহ টেদক 

রজলা কার্ যালয়ের মাধ্যয়ম প্রাপ্ত চাবহো বরাদ্দ 

মঞ্জুবর প্রস্তাব সমাজয়সবা অবধদফতর সদর 

কার্ যালয়ে রপ্ররণ করা হয়। (ববিবা ও স্বামী 

বনগৃবহতা মবহলা ভাতার ববস্তাবরত) 

ক) ববিবা ও স্বামী বনগৃহীতা ভাতা বাস্তবায়ন নীবতমালা  

ি) ববিবা ও স্বামী বনগৃবহতা মবহলা ভাতা আদবেনপত্র 

 

প্রাবিস্থান:  ক) সামাবজক বনরাপত্তা অবিশািা।  

ি) http://mis.bhata.gov.bd/onlineApplication 

 

ববনামুদল্য 

 

৭ কায টবেবস 

জনাব আবদল রমাত্তাকীন 

উপপবরচালক ও 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা (আরটিআই) 

ট ান: +৮৮০ 01711733991 

ইদমইল: adil.mtq@gmail.com 

6.  

অসচ্ছল প্রবতবন্ধী ভাতার  

টকার্া বনি টারণ, অে ট ছাড় 

ও বরাদ্দ আদবেন 

সেরেপ্তদর টপ্ররণ 

সাংক্রান্ত টসবা 

 

সমাজয়সবা অবধদফতর কর্তযক রনাটিে জারী 

সাদপদে মাঠ পয টাদয়র কায টালয়সমূহ টেদক 

রজলা কার্ যালয়ের মাধ্যয়ম প্রাপ্ত চাবহো 

বরাদ্দ মঞ্জুবর প্রস্তাব সমাজয়সবা অবধদফতর 

সদর কার্ যালয়ে রপ্ররণ করা হয়। 

(অসচ্ছল প্রবতবন্ধী ভাতার ববস্তাবরত) 

ক) অসচ্ছল প্রবতবন্ধী ভাতা কম টসূবচ বাস্তবায়ন নীবতমালা 

ি)  প্রবতবন্ধী ভাতা মঞ্জুবরর আদবেনপত্র  

 

প্রাবিস্থান: ক) সামাবজক বনরাপত্তা অবিশািা।  

ি) http://mis.bhata.gov.bd/onlineApplication 

 

ববনামুদল্য 

 

৭ কায টবেবস 

জনাব আবদল রমাত্তাকীন 

উপপবরচালক ও 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা (আরটিআই) 

ট ান: +৮৮০ 01711733991 

ইদমইল: adil.mtq@gmail.com 
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http://www.dss.gov.bd/site/page/a8c37128-200f-4cfe-9836-1d1ac7737e91/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%80-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE
http://www.dss.gov.bd/site/page/a8c37128-200f-4cfe-9836-1d1ac7737e91/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%80-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE
http://www.dss.gov.bd/site/view/forms/-
http://mis.bhata.gov.bd/onlineApplication
http://dss.dhakadiv.gov.bd/site/officer_list/942d4906-ff9e-4e97-aa3e-fd806747ffff/


 

 ওয়েবসাইয়ে প্রকায়ের জন্য 

ক্রবমক টসবার নাম টসবা প্রোন পদ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাবপ্তস্থান 

টসবা মূল্য এবাং 

পবরদশাি পদ্ধবত 

টসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা 

(পেবব, ট ান ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

7.  

প্রবতবন্ধী  বশো উপবৃবত্ত 

কম টসূবচর টকার্া বনি টারণ, 

অে ট ছাড় ও বরাদ্দ 

আদবেন সেরেপ্তদর 

টপ্ররণ সাংক্রান্ত টসবা 

সমাজয়সবা অবধদফতর কর্তযক রনাটিে জারী 

সাদপদে মাঠ পয টাদয়র কায টালয়সমূহ টেদক 

রজলা কার্ যালয়ের মাধ্যয়ম প্রাপ্ত চাবহো 

বরাদ্দ মঞ্জুবর প্রস্তাব সমাজয়সবা অবধদফতর 

সদর কার্ যালয়ে রপ্ররণ করা হয়। 

(প্রবতবন্ধী বশো উপবৃবত্ত ববস্তাবরত) 

ক) প্রবতবন্ধী  বশো উপবৃবত্ত কম টসূবচ বাস্তবায়ন নীবতমালা  

ি) প্রবতবন্ধী বশো উপবৃবত্ত মঞ্জুবরর আদবেনপত্র 

  

প্রাবিস্থান: সামাবজক বনরাপত্তা অবিশািা।   

 

 

ববনামুদল্য 

 

১০ কায টবেবস 

জনাব আবদল রমাত্তাকীন 

উপপবরচালক ও 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা (আরটিআই) 

ট ান: +৮৮০ 01711733991 

ইদমইল: adil.mtq@gmail.com 

8.  

 

বহজড়া জনদগাষ্ঠীর 

জীবনমান উন্নয়ন 

কম টসূবচর টকার্া 

বনি টারণ, অে ট ছাড় ও 

বরাদ্দ আদবেন 

সেরেপ্তদর টপ্ররণ 

সাংক্রান্ত টসবা 

সমাজয়সবা অবধদফতর কর্তযক রনাটিে জারী 

সাদপদে মাঠ পয টাদয়র কায টালয়সমূহ টেদক 

রজলা কার্ যালয়ের মাধ্যয়ম প্রাপ্ত চাবহো 

বরাদ্দ মঞ্জুবর প্রস্তাব সমাজয়সবা অবধদফতর 

সদর কার্ যালয়ে রপ্ররণ করা হয়। 

(বহজড়া জনদগাষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন 

কম টসূবচ ববস্তাবরত) 

ক) বহজড়া জনদগাষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কম টসূবচর নীবতমালা 

ি) বহজড়া জনদগাষ্ঠীর উপবৃবত্তর আদবেনপত্র 

 

প্রাবিস্থান: ক) সামাবজক বনরাপত্তা অবিশািা 

 

ববনামুদল্য 

 

১০ কায টবেবস 

জনাব আবদল রমাত্তাকীন 

উপপবরচালক ও 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা (আরটিআই) 

ট ান: +৮৮০ 01711733991 

ইদমইল: adil.mtq@gmail.com 

9.  

টবদে  জনদগাষ্ঠীর 

জীবনমান জীবনমান 

উন্নয়ন কম টসূবচর টকার্া 

বনি টারণ, অে ট ছাড় ও 

বরাদ্দ আদবেন 

সেরেপ্তদর টপ্ররণ 

সাংক্রান্ত টসবা 

সমাজয়সবা অবধদফতর কর্তযক রনাটিে জারী 

সাদপদে মাঠ পয টাদয়র কায টালয়সমূহ টেদক 

রজলা কার্ যালয়ের মাধ্যয়ম প্রাপ্ত চাবহো 

বরাদ্দ মঞ্জুবর প্রস্তাব সমাজয়সবা অবধদফতর 

সদর কার্ যালয়ে রপ্ররণ করা হয়। 

(টবদে  জনদগাষ্ঠীর জীবনমান জীবনমান 

উন্নয়ন কম টসূবচর ববস্তাবরত) 

ক) টবদে জনদগাষ্ঠীর ববদশষ ভাতা আদবেনপত্র  

ি) টবদে জনদগাষ্ঠীর উপবৃবত্তর আদবেনপত্র 

 

প্রাবিস্থান: ক) সামাবজক বনরাপত্তা অবিশািা। 

  

 

ববনামুদল্য 

 

১০ কায টবেবস 

জনাব আবদল রমাত্তাকীন 

উপপবরচালক ও 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা (আরটিআই) 

ট ান: +৮৮০ 01711733991 

ইদমইল: adil.mtq@gmail.com 

10.  

অনগ্রসর জনদগাষ্ঠীর 

জীবনমান উন্নয়ন 

কম টসূবচর টকার্া 

বনি টারণ, অে ট ছাড় ও 

বরাদ্দ আদবেন 

সেরেপ্তদর টপ্ররণ 

সাংক্রান্ত টসবা 

সমাজয়সবা অবধদফতর কর্তযক রনাটিে জারী 

সাদপদে মাঠ পয টাদয়র কায টালয়সমূহ টেদক 

রজলা কার্ যালয়ের মাধ্যয়ম প্রাপ্ত চাবহো 

বরাদ্দ মঞ্জুবর প্রস্তাব সমাজয়সবা অবধদফতর 

সদর কার্ যালয়ে রপ্ররণ করা হয়। 

 

(অনগ্রসর জনদগাষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন 

কম টসূবচর ববস্তাবরত) 

 

ক) অনগ্রসর জনদগাষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কম টসূবচর নীবতমালা 

 

প্রাবিস্থান: ক) সামাবজক বনরাপত্তা অবিশািা, সমাজয়সবা 

অবধদফতর।    

 

 

ববনামুদল্য 

 

১০ কায টবেবস 

জনাব আবদল রমাত্তাকীন 

উপপবরচালক ও 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা (আরটিআই) 

ট ান: +৮৮০ 01711733991 

ইদমইল: adil.mtq@gmail.com 

http://www.dss.gov.bd/site/page/f387ff6c-7dbc-43c6-8e88-b63f61360833/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%80-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE-%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF
http://www.dss.gov.bd/site/page/f387ff6c-7dbc-43c6-8e88-b63f61360833/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%80-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE-%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF
http://www.dss.gov.bd/site/view/forms/-
http://dss.dhakadiv.gov.bd/site/officer_list/942d4906-ff9e-4e97-aa3e-fd806747ffff/
http://www.dss.gov.bd/site/page/e3108b96-8e64-4fb4-be8e-3f2f8e9d27bb/%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%9C%E0%A6%BE-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A6%97%E0%A7%8B%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%A0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8
http://www.dss.gov.bd/site/page/e3108b96-8e64-4fb4-be8e-3f2f8e9d27bb/%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%9C%E0%A6%BE-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A6%97%E0%A7%8B%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%A0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8
http://www.dss.gov.bd/site/page/e3108b96-8e64-4fb4-be8e-3f2f8e9d27bb/%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%9C%E0%A6%BE-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A6%97%E0%A7%8B%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%A0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8
http://dss.dhakadiv.gov.bd/site/officer_list/942d4906-ff9e-4e97-aa3e-fd806747ffff/
http://www.dss.gov.bd/site/page/c5c398e9-c294-49e1-8810-20f0da538708/%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A7%87-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A6%97%E0%A7%8B%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%A0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8
http://www.dss.gov.bd/site/page/c5c398e9-c294-49e1-8810-20f0da538708/%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A7%87-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A6%97%E0%A7%8B%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%A0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8
http://dss.dhakadiv.gov.bd/site/officer_list/942d4906-ff9e-4e97-aa3e-fd806747ffff/
http://www.dss.gov.bd/site/page/909e2813-4cbf-49a8-81bf-12366bb20ee4/%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A6%97%E0%A7%8B%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%A0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8
http://www.dss.gov.bd/site/page/909e2813-4cbf-49a8-81bf-12366bb20ee4/%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A6%97%E0%A7%8B%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%A0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8
http://www.dss.gov.bd/site/page/909e2813-4cbf-49a8-81bf-12366bb20ee4/%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A6%97%E0%A7%8B%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%A0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8
http://dss.dhakadiv.gov.bd/site/officer_list/942d4906-ff9e-4e97-aa3e-fd806747ffff/


 

 ওয়েবসাইয়ে প্রকায়ের জন্য 

ক্রবমক টসবার নাম টসবা প্রোন পদ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাবপ্তস্থান 

টসবা মূল্য এবাং 

পবরদশাি পদ্ধবত 

টসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা 

(পেবব, ট ান ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

11.  

কযান্সার, বকডবন, বলভার 

বসদরাবসস, টরাদক 

প্যারা-লাইজড, জন্মগত 

হৃেদরাগী ও 

থ্যালাদসবময়া টরাগীদের 

আবে টক সহায়তা 

কম টসূবচর টকার্া 

বনি টারণ, অে ট ছাড় ও 

বরাদ্দ আদবেন 

সেরেপ্তদর টপ্ররণ 

সাংক্রান্ত টসবা 

সমাজয়সবা অবধদফতর কর্তযক রনাটিে জারী 

সাদপদে মাঠ পয টাদয়র কায টালয়সমূহ টেদক 

রজলা কার্ যালয়ের মাধ্যয়ম প্রাপ্ত চাবহো 

বরাদ্দ মঞ্জুবর প্রস্তাব সমাজয়সবা অবধদফতর 

সদর কার্ যালয়ে রপ্ররণ করা হয়। 

 

(কযান্সার, বকডবন, বলভার বসদরাবসস, টরাদক 

প্যারা-লাইজড, জন্মগত হৃেদরাগী ও 

থ্যালাদসবময়া টরাগীদের আবে টক সহায়তা 

কম টসূবচর ববস্তাবরত) 

 

কযান্সার, বকডবন, বলভার বসদরাবসস, টরাদক প্যারালাইজড, 

জন্মগত হৃেদরাগী ও থ্যালাদসবময়া টরাগীদের আবে টক সহায়তা 

নীবতমালা ২০১৯  

 

প্রাবিস্থান: www.welfaregrant.gov.bd  

সামাবজক বনরাপত্তা অবিশািা, সমাজয়সবা অবধদফতর।    

 

ববনামুদল্য 

 

১০ কায টবেবস 

জনাব আবদল রমাত্তাকীন 

উপপবরচালক ও 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা (আরটিআই) 

ট ান: +৮৮০ 01711733991 

ইদমইল: adil.mtq@gmail.com 

12.  

প্রাবন্তক জনদগাষ্ঠীর 

জীবনমান উন্নয়ন 

কায টক্রদমর টকার্া 

বনি টারণ, অে ট ছাড় ও 

বরাদ্দ আদবেন সের 

েপ্তদর টপ্ররণ সাংক্রান্ত 

টসবা 

সমাজয়সবা অবধদফতর কর্তযক রনাটিে জারী 

সাদপদে মাঠ পয টাদয়র কায টালয়সমূহ টেদক 

রজলা কার্ যালয়ের মাধ্যয়ম প্রাপ্ত চাবহো 

বরাদ্দ মঞ্জুবর প্রস্তাব সমাজয়সবা অবধদফতর 

সদর কার্ যালয়ে রপ্ররণ করা হয়। 

 

(প্রাবন্তক জনদগাষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন 

কায টক্রদমর ববস্তাবরত) 

 

প্রাবন্তক জনদগাষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কম টসূবচ নীবতমালা 

 

প্রাবিস্থান: ক) প্রাবন্তক জনদগাষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কায টক্রম 

শািা, সমাজয়সবা অবধদফতর।    

ি) prantikdss.gov.bd/  

 

ববনামুদল্য 

 

১০  কায ট বেবস 

জনাব আবদল রমাত্তাকীন 

উপপবরচালক ও 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা (আরটিআই) 

ট ান: +৮৮০ 01711733991 

ইদমইল: adil.mtq@gmail.com 

13.  

প্রবতববন্ধতা শনাক্তকরণ 

কম টসূবচর আওতায় অে ট 

ছাড় ও বরাদ্দ আদবেন 

সেরেপ্তদর টপ্ররণ 

সাংক্রান্ত টসবা 

সমাজয়সবা অবধদফতর কর্তযক রনাটিে জারী 

সাদপদে মাঠ পয টাদয়র কায টালয়সমূহ টেদক 

রজলা কার্ যালয়ের মাধ্যয়ম প্রাপ্ত চাবহো 

বরাদ্দ মঞ্জুবর প্রস্তাব সমাজয়সবা অবধদফতর 

সদর কার্ যালয়ে রপ্ররণ করা হয়। 

(প্রবতববন্ধতা শনাক্তকরণ কার্ যক্রয়মর 

ববস্তাবরত) 

ক) প্রবতববিতা েনাক্তকরণ জবরপ ফরম   

 

প্রাবিস্থান:  ক) প্রবতববন্ধতা শনাক্তকরণ কম টসূবচ োখা, 

সমাজয়সবা অবধদফতর। 

খ) www.dis.gov.bd/  

 

ববনামুদল্য 

 

১০ কায টবেবস 

জনাব আবদল রমাত্তাকীন 

উপপবরচালক ও 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা (আরটিআই) 

ট ান: +৮৮০ 01711733991 

ইদমইল: adil.mtq@gmail.com 

http://www.dss.gov.bd/site/page/6e5af4c4-3d44-4530-8c36-d1dc13e90905/%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B0,-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%A8%E0%A6%BF-%E0%A6%93-%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%B8
http://www.dss.gov.bd/site/page/6e5af4c4-3d44-4530-8c36-d1dc13e90905/%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B0,-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%A8%E0%A6%BF-%E0%A6%93-%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%B8
http://www.dss.gov.bd/site/page/6e5af4c4-3d44-4530-8c36-d1dc13e90905/%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B0,-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%A8%E0%A6%BF-%E0%A6%93-%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%B8
http://www.dss.gov.bd/site/page/6e5af4c4-3d44-4530-8c36-d1dc13e90905/%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B0,-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%A8%E0%A6%BF-%E0%A6%93-%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%B8
http://www.dss.gov.bd/site/page/6e5af4c4-3d44-4530-8c36-d1dc13e90905/%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B0,-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%A8%E0%A6%BF-%E0%A6%93-%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%B8
http://www.dss.gov.bd/site/page/6e5af4c4-3d44-4530-8c36-d1dc13e90905/%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B0,-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%A8%E0%A6%BF-%E0%A6%93-%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%B8
http://www.dss.gov.bd/site/page/6e5af4c4-3d44-4530-8c36-d1dc13e90905/%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B0,-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%A8%E0%A6%BF-%E0%A6%93-%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%B8
http://www.welfaregrant.gov.bd/
http://dss.dhakadiv.gov.bd/site/officer_list/942d4906-ff9e-4e97-aa3e-fd806747ffff/
https://prantikdss.gov.bd/
https://prantikdss.gov.bd/
http://www.dss.gov.bd/site/page/adf2a1a0-5a6e-4d0a-b8c7-383cd7ba8116/%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A6%A8%E0%A6%9C%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA
https://prantikdss.gov.bd/
http://dss.dhakadiv.gov.bd/site/officer_list/942d4906-ff9e-4e97-aa3e-fd806747ffff/
http://www.dss.gov.bd/site/page/8759afa5-c60b-41d0-b317-c4fa3c199c85/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%B6%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A3
http://www.dss.gov.bd/site/page/8759afa5-c60b-41d0-b317-c4fa3c199c85/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%B6%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A3
https://www.dis.gov.bd/
http://www.dis.gov.bd/
http://dss.dhakadiv.gov.bd/site/officer_list/942d4906-ff9e-4e97-aa3e-fd806747ffff/


 

 ওয়েবসাইয়ে প্রকায়ের জন্য 

ক্রবমক টসবার নাম টসবা প্রোন পদ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাবপ্তস্থান 

টসবা মূল্য এবাং 

পবরদশাি পদ্ধবত 

টসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা 

(পেবব, ট ান ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

14.  

কযাবপদর্শন গ্রান্ট প্রাপ্ত 

টবসরকাবর এবতমিানা 

সমূদহর টকার্া বনি টারণ, 

অে ট ছাড় ও বরাদ্দ 

আদবেন সেরেপ্তদর 

টপ্ররণ সাংক্রান্ত টসবা 

সমাজয়সবা অবধদফতর কর্তযক রনাটিে জারী 

সাদপদে মাঠ পয টাদয়র কায টালয়সমূহ টেদক 

রজলা কার্ যালয়ের মাধ্যয়ম প্রাপ্ত চাবহো 

বরাদ্দ মঞ্জুবর প্রস্তাব সমাজয়সবা অবধদফতর 

সদর কার্ যালয়ে রপ্ররণ করা হয়। 

 

(কযাবপদর্শন গ্রান্ট প্রাপ্ত টবসরকাবর 

এবতমিানার ববস্তাবরত) 

 

ক) কযাবপদর্শন গ্রান্ট বণ্টন নীবতমালা 

ি) কযাবপদর্শন গ্রান্ট প্রাবপ্তর আদবেন  রম 

 

প্রাবিস্থান:  ক) প্রবতষ্ঠান-২ শািা, সমাজয়সবা অবধদফতর। 

ি)  www.dss.gov.bd   

 

ববনামুদল্য 

 

১০ কায টবেবস 

জনাব আবদল রমাত্তাকীন 

উপপবরচালক ও 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা (আরটিআই) 

ট ান: +৮৮০ 01711733991 

ইদমইল: adil.mtq@gmail.com 

15.  

পেী সমাজদসবা 

(আরএসএস) 

কায টক্রদমর অে ট ছাড় ও 

বরাদ্দ আদবেন 

সেরেপ্তদর টপ্ররণ 

সাংক্রান্ত টসবা 

সমাজয়সবা অবধদফতর কর্তযক রনাটিে জারী 

সাদপদে মাঠ পয টাদয়র কায টালয়সমূহ টেদক 

রজলা কার্ যালয়ের মাধ্যয়ম প্রাপ্ত চাবহো 

বরাদ্দ মঞ্জুবর প্রস্তাব সমাজয়সবা অবধদফতর 

সদর কার্ যালয়ে রপ্ররণ করা হয়। 

(পেী সমাজদসবা কায টক্রদমর ববস্তাবরত) 

ক)পেী সমাজদসবা কায টক্রম (আরএসএস) নীবতমালা 

ি) পেী সমাজদসবা ঋণ মঞ্জুবরর আদবেন  রম  

 

প্রাবিস্থান:  কায টক্রম-১ শািা, সমাজয়সবা অবধদফতর। 

 

ববনামুদল্য 

 

১০ কায টবেবস 

জনাব আবদল রমাত্তাকীন 

উপপবরচালক ও 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা (আরটিআই) 

ট ান: +৮৮০ 01711733991 

ইদমইল: adil.mtq@gmail.com 

16.  

পেী মাতৃদকন্দ্র 

(আর.এম.বস) কায টক্রদমর 

টকার্া বনি টারণ, অে ট ছাড় 

ও বরাদ্দ আদবেন 

সেরেপ্তদর টপ্ররণ সাংক্রান্ত 

টসবা 

সমাজয়সবা অবধদফতর কর্তযক রনাটিে জারী 

সাদপদে মাঠ পয টাদয়র কায টালয়সমূহ টেদক 

রজলা কার্ যালয়ের মাধ্যয়ম প্রাপ্ত চাবহো 

বরাদ্দ মঞ্জুবর প্রস্তাব সমাজয়সবা অবধদফতর 

সদর কার্ যালয়ে রপ্ররণ করা হয়। 

(পেী মাতৃদকন্দ্র কার্ যক্রয়মর ববস্তাবরত) 

ক) পেী মাতৃদকন্দ্র কায টক্রম (আরএমবস) নীবতমালা 

ি) পেী মাতৃদকন্দ্র ঋণ মঞ্জুবরর আদবেন  রম 

 

প্রাবিস্থান:  কায টক্রম-১ শািা, সমাজয়সবা অবধদফতর। 

 

ববনামুদল্য 

 

১০  কায ট বেবস 

জনাব আবদল রমাত্তাকীন 

উপপবরচালক ও 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা (আরটিআই) 

ট ান: +৮৮০ 01711733991 

ইদমইল: adil.mtq@gmail.com 

17.  

েগ্ধ ও প্রবতবন্ধী 

ব্যবক্তদের প্রবশেণ ও 

পুনব টাসন কায টক্রদমর 

টকার্া বনি টারণ, অে ট 

ছাড় ও বরাদ্দ আদবেন 

সেরেপ্তদর টপ্ররণ 

সাংক্রান্ত টসবা 

সমাজয়সবা অবধদফতর কর্তযক রনাটিে জারী 

সাদপদে মাঠ পয টাদয়র কায টালয়সমূহ টেদক 

রজলা কার্ যালয়ের মাধ্যয়ম প্রাপ্ত চাবহো 

বরাদ্দ মঞ্জুবর প্রস্তাব সমাজয়সবা অবধদফতর 

সদর কার্ যালয়ে রপ্ররণ করা হয়। 

(েগ্ধ ও প্রবতবন্ধী ব্যবক্তদের প্রবশেণ ও পুনব টাসন 

কায টক্রদমর ববস্তাবরত) 

 ক) েগ্ধ ও প্রবতবন্ধী ব্যবক্তদের পুনব টাসন কায টক্রম নীবতমালা  

ি) েগ্ধ ও প্রবতবন্ধী ঋণ মঞ্জুবরর আদবেন  রম  

 

প্রাবিস্থান:  কায টক্রম-১ শািা, সমাজয়সবা অবধদফতর। 

ববনামুদল্য 

 

১০ কায টবেবস 

জনাব আবদল রমাত্তাকীন 

উপপবরচালক ও 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা (আরটিআই) 

ট ান: +৮৮০ 01711733991 

ইদমইল: adil.mtq@gmail.com 

http://www.dss.gov.bd/site/page/fb8685f6-0f62-40bd-bd13-36eb76675654/%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%A8-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F-
http://www.dss.gov.bd/site/page/fb8685f6-0f62-40bd-bd13-36eb76675654/%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%A8-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F-
http://www.dss.gov.bd/
http://dss.dhakadiv.gov.bd/site/officer_list/942d4906-ff9e-4e97-aa3e-fd806747ffff/
http://www.dss.gov.bd/site/page/4ab25ba4-531f-4973-838a-c58af4f403aa/%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%80-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE-(%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%8F%E0%A6%B8)
http://www.dss.gov.bd/site/page/4ab25ba4-531f-4973-838a-c58af4f403aa/%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%80-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE-(%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%8F%E0%A6%B8)
http://dss.dhakadiv.gov.bd/site/officer_list/942d4906-ff9e-4e97-aa3e-fd806747ffff/
https://dss.portal.gov.bd/site/page/d36bd039-81c2-455f-b052-157950e6e37c
https://dss.portal.gov.bd/site/page/d36bd039-81c2-455f-b052-157950e6e37c
http://dss.dhakadiv.gov.bd/site/officer_list/942d4906-ff9e-4e97-aa3e-fd806747ffff/
http://www.dss.gov.bd/site/page/9777413f-db00-4f4a-9027-9b48b7ea7f29/%E0%A6%A6%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%A7-%E0%A6%93-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%80-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%A8-%E0%A6%93-%E0%A6%86%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%9F%E0%A6%A8
http://www.dss.gov.bd/site/page/9777413f-db00-4f4a-9027-9b48b7ea7f29/%E0%A6%A6%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%A7-%E0%A6%93-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%80-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%A8-%E0%A6%93-%E0%A6%86%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%9F%E0%A6%A8
http://www.dss.gov.bd/site/page/9777413f-db00-4f4a-9027-9b48b7ea7f29/%E0%A6%A6%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%A7-%E0%A6%93-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%80-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%A8-%E0%A6%93-%E0%A6%86%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%9F%E0%A6%A8
http://dss.dhakadiv.gov.bd/site/officer_list/942d4906-ff9e-4e97-aa3e-fd806747ffff/


 

 ওয়েবসাইয়ে প্রকায়ের জন্য 

ক্রবমক টসবার নাম টসবা প্রোন পদ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাবপ্তস্থান 

টসবা মূল্য এবাং 

পবরদশাি পদ্ধবত 

টসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা 

(পেবব, ট ান ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

18.  

বভক্ষুক পুনব টাসন ও 

ববকল্প কম টসাংস্থান 

কম টসূবচর অে ট টকার্া 

বনি টারণ, অে ট ছাড় ও 

বরাদ্দ আদবেন 

সেরেপ্তদর টপ্ররণ সাংক্রান্ত 

টসবা 

সমাজয়সবা অবধদফতর কর্তযক রনাটিে জারী 

সাদপদে মাঠ পয টাদয়র কায টালয়সমূহ টেদক 

রজলা কার্ যালয়ের মাধ্যয়ম প্রাপ্ত চাবহো 

বরাদ্দ মঞ্জুবর প্রস্তাব সমাজয়সবা অবধদফতর 

সদর কার্ যালয়ে রপ্ররণ করা হয়। 

 

(বভক্ষুক পুনব টাসন ও ববকল্প কম টসাংস্থান 

কম টসূবচর ববস্তাবরত) 

 

ক) বভক্ষুক পুনব টাসন ও ববকল্প কম টসাংস্থান নীবতমালা  

ি) সহায়ক উপকরণ/অনুোন প্রাবপ্তর আদবেন  রম 

 

প্রাবিস্থান:  সামাবজক বনরাপত্তা অবিশািা, সমাজয়সবা 

অবধদফতর। 

 

ববনামুদল্য 

 

১০ কায টবেবস 

জনাব আবদল রমাত্তাকীন 

উপপবরচালক ও 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা (আরটিআই) 

ট ান: +৮৮০ 01711733991 

ইদমইল: adil.mtq@gmail.com 

19.  

আন্তঃ প্রবতষ্ঠান বনবাসী 

স্থানান্তর/বেবলর 

প্রশাসবনক অনুমবতর 

আদবেন সের েপ্তদর 

সুপাবরশ টপ্ররণ সাংক্রান্ত 

টসবা 

 

 

 

 

সাংবিষ্ট প্রবতষ্ঠান হদত প্রাপ্ত আদবেন ববদবচনা 

ও কতৃটপদের অনুদমােনক্রদম প্রদযাজয 

অনুমবত প্রোন করা হয়।  

 

 

 

ক) সাংবিষ্ট প্রবতষ্ঠান হদত পত্র;  

ি) সাংবিষ্ট ব্যবস্থাপনা কবমটির সভার কায টবববরণী; 

গ) সাংবিষ্ট  টজলা সমাজদসবা কায টালদয়র অগ্রায়নপত্র; 

  

  

প্রাবিস্থান: 

ক) প্রবতষ্ঠান-১ শািা, সমাজয়সবা অবধদফতর। 

ি) www.dss.gov.bd 

 

 

ববনামুদল্য 

 

১০ কায টবেবস 

জনাব আবদল রমাত্তাকীন 

উপপবরচালক ও 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা (আরটিআই) 

ট ান: +৮৮০ 01711733991 

ইদমইল: adil.mtq@gmail.com 

জনাব আবদল রমাত্তাকীন 

উপপবরচালক ও 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা (আরটিআই) 

ট ান: +৮৮০ 01711733991 

ইদমইল: adil.mtq@gmail.com 

20.  ১৮ বছর উর্ধ্ট 

বনবাসীদের প্রবতষ্ঠাদন 

অবস্থাদনর টময়াে বৃবদ্ধর 

অনুমবতর আদবেন সের 

েপ্তদর সুপাবরশ টপ্ররণ 

সাংক্রান্ত টসবা 

 

ববনামুদল্য  

১০  কায ট বেবস 

21.  

সরকাবর বশশু পবরবাদরর 

বনবাসীদের টমিা বৃবত্তর 

আদবেন সের েপ্তদর 

সুপাবরশ টপ্ররণ সাংক্রান্ত 

টসবা 

সমাজয়সবা অবধদফতর কর্তযক রনাটিে জারী 

সাদপদে মাঠ পয টাদয়র কায টালয়সমূহ টেদক 

রজলা কার্ যালয়ের মাধ্যয়ম প্রাপ্ত চাবহো 

বরাদ্দ মঞ্জুবর প্রস্তাব সমাজয়সবা অবধদফতর 

সদর কার্ যালয়ে রপ্ররণ করা হয়। 

ক) সাংবিষ্ট প্রবতষ্ঠান হদত পত্র;  

ি) সাংবিষ্ট ব্যবস্থাপনা কবমটির সভার কায টবববরণী; 

গ) সাংবিষ্ট  টজলা সমাজদসবা কায টালদয়র অগ্রায়নপত্র; 

প্রাবিস্থান:   

  ক) প্রবতষ্ঠান-১ োখা, সমাজয়সবা অবধদফতর। 

 খ) www.dss.gov.bd 

 

ববনামুদল্য 

 

১০ কায টবেবস 

জনাব আবদল রমাত্তাকীন 

উপপবরচালক ও 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা (আরটিআই) 

ট ান: +৮৮০ 01711733991 

ইদমইল: adil.mtq@gmail.com 

http://www.dss.gov.bd/site/page/a427dfc1-3349-45c5-bbb4-fea3868a583c/%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%81%E0%A6%95-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%A8
http://www.dss.gov.bd/site/page/a427dfc1-3349-45c5-bbb4-fea3868a583c/%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%81%E0%A6%95-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%A8
http://www.dss.gov.bd/site/page/a427dfc1-3349-45c5-bbb4-fea3868a583c/%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%81%E0%A6%95-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%A8
http://dss.dhakadiv.gov.bd/site/officer_list/942d4906-ff9e-4e97-aa3e-fd806747ffff/
http://www.dss.gov.bd/
http://dss.dhakadiv.gov.bd/site/officer_list/942d4906-ff9e-4e97-aa3e-fd806747ffff/
http://dss.dhakadiv.gov.bd/site/officer_list/942d4906-ff9e-4e97-aa3e-fd806747ffff/
http://www.dss.gov.bd/
http://dss.dhakadiv.gov.bd/site/officer_list/942d4906-ff9e-4e97-aa3e-fd806747ffff/


 

 ওয়েবসাইয়ে প্রকায়ের জন্য 

ক্রবমক টসবার নাম টসবা প্রোন পদ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাবপ্তস্থান 

টসবা মূল্য এবাং 

পবরদশাি পদ্ধবত 

টসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা 

(পেবব, ট ান ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

22.  

 

মাঠপয টাদয়র কায টালদয়র 

টমরামত ও রেণাদবেণ 

কবমটির অনুকুদল বরাদ্দ 

আদবেন সের েপ্তদর 

সুপাবরশ টপ্ররণ সাংক্রান্ত 

টসবা 

 

সাংবিষ্ট টজলা সমাজদসবা কায টালয় হদত এর 

আওতািীন সকল প্রবতষ্ঠান/কায টালয়সমুদহর 

টমরমাওত কাদজর প্রাক্কলন যোযে প্রবক্রয়ায় 

প্রাবপ্তর পর মহাপবরচালক, সমাজদসবা 

অবিে তর এর অনুদমােন ক্রদম 

উপপবরচালক, টজলা সমাজদসবা কায টালয় 

বরাবর অে ট ছাড় করা হয়। 

 

 ৫.০০ (পাঁচ) লে র্াকা পয টন্ত প্রাক্কলদনর টেদত্র- 

ক) MREC কবমটির বনদে টশনা অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত ও 

অনুদমাবেত, বনব টাহী প্রদকৌশলী ও উপপবরচালক, টজলা 

সমাজদসবা কায টালয় কতৃটক স্বােবরত ও টজলা প্রশাসক 

কতৃটক প্রবতস্বােবরত প্রাক্কলন এর কবপ-০২ কবপ; 

ি) MREC কবমটির সভার  কায টবববরণী-০২ কবপ   

৫.০০ লে টেদক ২৫.০০ লে র্াকা পয টন্ত- 

ক) MREC কবমটির বনদে টশনা অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত ও 

অনুদমাবেত, সাংবিষ্ট বনব টাহী প্রদকৌশলী ও উপপবরচালক, 

টজলা সমাজদসবা কায টালয় কতৃটক স্বােবরত ও টজলা প্রশাসক 

কতৃটক প্রবতস্বােবরত প্রাক্কলন এর কবপ-০২ কবপ;  

ি) MREC কবমটির সভার কায টবববরণী;  

গ) তত্ত্বাবিায়ক প্রদকৌশলীর অনুদমােনপত্র।  

২৫ লে র্াকা টেদক ৫০ লে র্াকা পয টন্ত - 

ক) MREC কবমটির বনদে টশনা অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত ও 

অনুদমাবেত, সাংবিষ্ট বনব টাহী প্রদকৌশলী এবাং উপপবরচালক, 

টজলা সমাজদসবা কায টালয় কতৃটক স্বােবরত ও টজলা প্রশাসক 

কতৃটক প্রবতস্বােবরত প্রাক্কলন এর কবপ-০২ কবপ;  

ি) MREC কবমটির সভার কায টবববরণী- ০২ কবপ;  

গ)  তত্ত্বাবিায়ক প্রদকৌশলীর অনুদমােনপত্র-০২ কবপ; 

ঘ) অবতবরক্ত প্রিান প্রদকৌশলীর অনুদমােনপত্র- ০২ কবপ।  

৫০ লে র্াকার টববশ প্রাক্কলদনর টেদত্র- 

ক) MREC কবমটির বনদে টশনা অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত ও 

অনুদমাবেত, সাংবিষ্ট বনব টাহী প্রদকৌশলী এবাং উপপবরচালক, 

টজলা সমাজদসবা কায টালয় কতৃটক স্বােবরত ও টজলা প্রশাসক 

কতৃটক প্রবতস্বােবরত প্রাক্কলন এর কবপ-০২ কবপ- ০২ কবপ; 

ি) MREC কবমটির সভার কায টবববরণী- ০২ কবপ; 

গ) সাংবিষ্ট তত্ত্বাবিায়ক প্রদকৌশলীর অনুদমােনপত্র- ০২ কবপ; 

ঘ) অবতবরক্ত প্রিান প্রদকৌশলীর অনুদমােনপত্র- ০২ কবপ;  

ঙ) সাংবিষ্ট প্রিান প্রদকৌশলীর অনুদমােনপত্র- ০২ কবপ।  

প্রাবিস্থান:  

১। প্রবতষ্ঠান অবিশািা, সমাজয়সবা অবধদফতর।  

২। www.dss.gov.bd 

 

ববনামুদল্য 

 

১০  কায ট বেবস 

জনাব আবদল রমাত্তাকীন 

উপপবরচালক ও 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা (আরটিআই) 

ট ান: +৮৮০ 01711733991 

ইদমইল: adil.mtq@gmail.com 

http://www.dss.gov.bd/
http://dss.dhakadiv.gov.bd/site/officer_list/942d4906-ff9e-4e97-aa3e-fd806747ffff/


 

 ওয়েবসাইয়ে প্রকায়ের জন্য 

ক্রবমক টসবার নাম টসবা প্রোন পদ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাবপ্তস্থান 

টসবা মূল্য এবাং 

পবরদশাি পদ্ধবত 

টসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা 

(পেবব, ট ান ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

23.  

রগ্রড ৯-১০ ভুক্ত 

কম যকতযার পাবরবাবরক 

প্রয়োজয়ন অবজযত ছুটি 

মঞ্জুবরর আদবেন সের 

েপ্তদর সুপাবরশ টপ্ররণ 

সাংক্রান্ত টসবা  

আয়বদন পাওোর পর ছুটির ধরণ অনুর্ােী 

বববধ ববধায়নর আয়লায়ক   বনষ্পবত্ত কয়র 

সরকারী আয়দে জারী করা হে।  

(১) সাদা কাগয়জ আয়বদন র্থার্থ কর্তযপয়ের মাধ্যয়ম 

(২) ছুটি প্রাপ্যতার প্রবতয়বদন (এবজ কর্তযক স্বােবরত) 

 

প্রাবিস্থান:    

ক) প্রশাসন-১ শািা, সমাজয়সবা অবধদফতর। 

ি)  www.dss.gov.bd  

 

ববনামূয়ে 

 

০৭ কার্ যবদবস 

জনাব আবদল রমাত্তাকীন 

উপপবরচালক ও 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা (আরটিআই) 

ট ান: +৮৮০ 01711733991 

ইদমইল: adil.mtq@gmail.com 

24.  

সহকারী পবরচালক বা 

তদূর্ধ্ট কম টকতটাবৃদের 

পাবরবাবরক প্রদয়াজদন 

অবজটত ছুটির আদবেন 

সের েপ্তদর সুপাবরশ 

টপ্ররণ সাংক্রান্ত টসবা 

র্থার্থ আয়বদন পাওোর পর প্রোসবনক 

মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব রপ্ররণ  

(১) সাদা কাগয়জ আয়বদন র্থার্থ কর্তযপয়ের মাধ্যয়ম 

(২) ছুটি প্রাপ্যতার প্রবতয়বদন (এবজ কর্তযক স্বােবরত)  

 

প্রাবিস্থান:    
ক) প্রশাসন-১ শািা, সমাজয়সবা অবধদফতর। 

ি)  www.dss.gov.bd  

 

ববনামূয়ে 

 

 

০৭ কার্ যবদবস 

জনাব আবদল রমাত্তাকীন 

উপপবরচালক ও 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা (আরটিআই) 

ট ান: +৮৮০ 01711733991 

ইদমইল: adil.mtq@gmail.com 

25.  

রগ্রড- ৯ বা তদূর্ধ্য 

কম যকতযায়দর 

ববহোঃবাংলাদে ছুটির 

আয়বদন আদবেন সের 

েপ্তদর সুপাবরশ টপ্ররণ 

সাংক্রান্ত টসবা 

র্থার্থ আয়বদন পাওোর পর প্রোসবনক 

মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব রপ্ররণ  

(১) সাদা কাগয়জ আয়বদন র্থার্থ কর্তযপয়ের মাধ্যয়ম 

(২) ছুটি প্রাপ্যতার প্রবতয়বদন (এবজ কর্তযক স্বােবরত) 

(৩) ববহ: বাাংলাদেশ ফরম পূরণ (জনপ্রোসন মন্ত্রণালদয়র 

বনি টাবরত ফরম) 

(৪) ব্যবয়ত অয়থ যর পবরমাণ এবং রকান রকান খায়ত ব্যে হয়ব 

তার বববরণ।  

প্রাবিস্থান:   
ক) প্রশাসন-১ শািা, সমাজয়সবা অবধদফতর। 

ি)  www.dss.gov.bd  

 

 

ববনামূয়ে 

 

০৭ কার্ যবদবস 

জনাব আবদল রমাত্তাকীন 

উপপবরচালক ও 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা (আরটিআই) 

ট ান: +৮৮০ 01711733991 

ইদমইল: adil.mtq@gmail.com 

26.  

রগ্রড ১০ ভুক্ত কম যকতযার 

ববহোঃবাংলায়দে ছুটি 

মঞ্জুবরর আদবেন সের 

েপ্তদর সুপাবরশ টপ্ররণ 

সাংক্রান্ত টসবা   

আয়বদন পাওোর পর ছুটির ধরণ অনুর্ােী 

মহাপবরচালক, সমাজয়সবা অবধদিয়রর 

অনুয়মাদনক্রয়ম সরকারী আয়দে জারী করা 

হে।   

(১) সাদা কাগয়জ আয়বদন র্থার্থ কর্তযপয়ের মাধ্যয়ম 

(২) ছুটি প্রাপ্যতার প্রবতয়বদন (এবজ কর্তযক স্বােবরত) 

 (৩) ববহ: বাাংলাদেশ ফরম পূরণ (জনপ্রোসন মন্ত্রণালয়ের 

বনধ যাবরত ফরম) 

(৪) ব্যবয়ত অয়থ যর পবরমাণ এবং রকান রকান খায়ত ব্যে হয়ব 

তার বববরণ।  

 

প্রাবিস্থান:     
ক) প্রশাসন-১ শািা, সমাজয়সবা অবধদফতর। 

ি)  www.dss.gov.bd  

 

 

 

ববনামূয়ে 

 

 

০৭ কার্ যবদবস 

জনাব আবদল রমাত্তাকীন 

উপপবরচালক ও 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা (আরটিআই) 

ট ান: +৮৮০ 01711733991 

ইদমইল: adil.mtq@gmail.com 

http://www.dss.gov.bd/
http://dss.dhakadiv.gov.bd/site/officer_list/942d4906-ff9e-4e97-aa3e-fd806747ffff/
http://www.dss.gov.bd/
http://dss.dhakadiv.gov.bd/site/officer_list/942d4906-ff9e-4e97-aa3e-fd806747ffff/
http://www.dss.gov.bd/
http://dss.dhakadiv.gov.bd/site/officer_list/942d4906-ff9e-4e97-aa3e-fd806747ffff/
http://www.dss.gov.bd/
http://dss.dhakadiv.gov.bd/site/officer_list/942d4906-ff9e-4e97-aa3e-fd806747ffff/


 

 ওয়েবসাইয়ে প্রকায়ের জন্য 

ক্রবমক টসবার নাম টসবা প্রোন পদ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাবপ্তস্থান 

টসবা মূল্য এবাং 

পবরদশাি পদ্ধবত 

টসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা 

(পেবব, ট ান ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

27.  

রগ্রড- ৯ বা তদূর্ধ্য 

কম যকতযায়দর 

বচবকৎসাজবনত অবজটত 

ছুটির আদবেন সের েপ্তদর 

সুপাবরশ টপ্ররণ সাংক্রান্ত 

টসবা 

র্থার্থ আয়বদন পাওোর পর প্রোসবনক 

মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব রপ্ররণ করা হে।  

ছুটিয়ত গময়ণর রেয়ত্র 

(১) সাদা কাগয়জ আয়বদন র্থার্থ কর্তযপয়ের মাধ্যয়ম। 

(২) ছুটি প্রাপ্যতার প্রবতয়বদন (এবজ কর্তযক স্বােবরত) 

(৩) ববহ: বাাংলাদেদশ বচবকৎসার রেয়ত্র রমবডয়কল রবায়ড যর 

সনদ। 

(৪) ববহ: বাাংলাদেশ ফরম পূরণ (জনপ্রোসন মন্ত্রণালয়ের 

বনধ যাবরত ফরম) 

ছুটি রভায়গর পর (ভুতায়পে) 

(১) সাদা কাগয়জ আয়বদন র্থার্থ কর্তযপয়ের মাধ্যয়ম। 

(২) ছুটি প্রাপ্যতার প্রবতয়বদন (এবজ কর্তযক স্বােবরত) 

(৩) ডাক্তায়রর ব্যবস্থাপত্র 

(৫) বফেয়নস ও চাকুবরয়ত রর্াগদানপত্র। 

প্রাবিস্থান:    
ক) প্রশাসন-১ শািা, সমাজয়সবা অবধদফতর। 

ি)  www.dss.gov.bd  

 

 

 

 

 

ববনামূয়ে 

 

০৭ কার্ যবদবস 

জনাব আবদল রমাত্তাকীন 

উপপবরচালক ও 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা (আরটিআই) 

ট ান: +৮৮০ 01711733991 

ইদমইল: adil.mtq@gmail.com 

28.  

রগ্রড ১০ ভুক্ত কম যকতযার 

বচবকৎসাজবনত ছুটি 

মঞ্জুবরর আদবেন সের 

েপ্তদর সুপাবরশ টপ্ররণ 

সাংক্রান্ত টসবা   

আয়বদন পাওোর পর ছুটির ধরণ অনুর্ােী 

মহাপবরচালক, সমাজয়সবা অবধদিয়রর 

অনুয়মাদনক্রয়ম সরকারী আয়দে জারী করা 

হে।    

ছুটিয়ত গময়ণর রেয়ত্র 

(১) সাদা কাগয়জ আয়বদন র্থার্থ কর্তযপয়ের মাধ্যয়ম। 

(২) ছুটি প্রাপ্যতার প্রবতয়বদন (এবজ কর্তযক স্বােবরত) 

(৩) ববহ: বাাংলাদেদশ বচবকৎসার রেয়ত্র রমবডয়কল রবায়ড যর 

সনদ। 

(৪) ববহ: বাাংলাদেশ ফরম পূরণ (জনপ্রোসন মন্ত্রণালয়ের 

বনধ যাবরত ফরম) 

ছুটি রভায়গর পর (ভুতায়পে) 

(১) সাদা কাগয়জ আয়বদন র্থার্থ কর্তযপয়ের মাধ্যয়ম। 

(২) ছুটি প্রাপ্যতার প্রবতয়বদন (এবজ কর্তযক স্বােবরত) 

(৩) ডাক্তায়রর ব্যবস্থাপত্র 

(৫) বফেয়নস ও চাকুবরয়ত রর্াগদানপত্র। 

প্রাবিস্থান:   
ক) প্রশাসন-১ শািা, সমাজয়সবা অবধদফতর। 

ি)  www.dss.gov.bd  

 

 

ববনামূয়ে 

 

০৭ কার্ যবদবস 

জনাব আবদল রমাত্তাকীন 

উপপবরচালক ও 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা (আরটিআই) 

ট ান: +৮৮০ 01711733991 

ইদমইল: adil.mtq@gmail.com 

http://www.dss.gov.bd/
http://dss.dhakadiv.gov.bd/site/officer_list/942d4906-ff9e-4e97-aa3e-fd806747ffff/
http://www.dss.gov.bd/
http://dss.dhakadiv.gov.bd/site/officer_list/942d4906-ff9e-4e97-aa3e-fd806747ffff/


 

 ওয়েবসাইয়ে প্রকায়ের জন্য 

ক্রবমক টসবার নাম টসবা প্রোন পদ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাবপ্তস্থান 

টসবা মূল্য এবাং 

পবরদশাি পদ্ধবত 

টসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা 

(পেবব, ট ান ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

29.  টগ্রড ১০ বা তদূর্ধ্ট 
কম টকতটাদের মাতৃত্বকালীন 

ছুটি মঞ্জুবরর আদবেন সের 

েপ্তদর সুপাবরশ টপ্ররণ 

সাংক্রান্ত টসবা  

আয়বদন পাওোর পর মার্তত্বকালীন ছুটি বববধর 

আয়লায়ক   বনষ্পবত্ত কয়র সরকারী আয়দে 

জারী। 

(১) সাদা কাগয়জ আয়বদন র্থার্থ কর্তযপয়ের মাধ্যয়ম। 

(২) ছুটি প্রাপ্যতার প্রবতয়বদন (এবজ কর্তযক স্বােবরত) 

(৩) ডাক্তায়রর ব্যবস্থাপত্র 

 প্রাবিস্থান:     
ক) প্রশাসন-১ শািা, সমাজয়সবা অবধদফতর। 

ি)  www.dss.gov.bd  

 

 

ববনামূয়ে 
 

 

০৭ কার্ যবদবস 

জনাব আবদল রমাত্তাকীন 

উপপবরচালক ও 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা (আরটিআই) 

ট ান: +৮৮০ 01711733991 

ইদমইল: adil.mtq@gmail.com 

30.  
গ্রেড ৯ বা তদূর্ধ্ব 

কর্ বকত বাদের উচ্চশিক্ষা 

ছুটির আদবেন সের েপ্তদর 

সুপাবরশ টপ্ররণ সাংক্রান্ত 

টসবা 

যথাযথ আদবেন পাওয়ার পর প্রিাসশনক 

র্ন্ত্রণালদয় প্রস্তাব গ্রপ্ররণ করা হয়। 

(১) সাো কাগদে আদবেন যথাযথ কর্তবপদক্ষর র্াধ্যদর্। 

(২) শবশ্বশবদ্যালয় কর্তবক অফার গ্রলটার 

(৩) ছুটি প্রাপ্যতার প্রশতদবেন (এশে কর্তবক স্বাক্ষশরত) 

(৪) গ্রেনা-পাওনা সংক্রান্ত উপপশরচালক এর প্রতযায়ন 

প্রাবিস্থান:     
ক) প্রশাসন-১ শািা, সমাজয়সবা অবধদফতর। 

ি)  www.dss.gov.bd  

 

 

ববনামূয়ে 

 

 

০৫ কার্ যবদবস 

জনাব আবদল রমাত্তাকীন 

উপপবরচালক ও 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা (আরটিআই) 

ট ান: +৮৮০ 01711733991 

ইদমইল: adil.mtq@gmail.com 

31.  

গ্রেড ১০ ভুক্ত 

কর্ বকত বাদের উচ্চশিক্ষা 

ছুটি র্ঞ্জুশরর আদবেন 

সের েপ্তদর সুপাবরশ 

টপ্ররণ সাংক্রান্ত টসবা   

আদবেন পাওয়ার পর ছুটির ধরণ অনুযায়ী 

র্হাপশরচালক, সর্ােদসবা অশধেপ্তদরর 

অনুদর্ােনক্রদর্ সরকারী আয়দে জারী করা 

হে।     

(১) সাো কাগদে আদবেন যথাযথ কর্তবপদক্ষর র্াধ্যদর্। 

(২) শবশ্বশবদ্যালয় কর্তবক অফার গ্রলটার 

(৩) ছুটি প্রাপ্যতার প্রশতদবেন (এশে কর্তবক স্বাক্ষশরত) 

(৪) গ্রেনা-পাওনা সংক্রান্ত উপপশরচালক এর প্রতযায়ন 

 প্রাবিস্থান:     
ক) প্রশাসন-১ এবাং প্রশাশন-২ শািা, সমাজয়সবা 

অবধদফতর। 

ি)  www.dss.gov.bd  

 

 

ববনামূয়ে 

 

 

০৭ কার্ যবদবস 

জনাব আবদল রমাত্তাকীন 

উপপবরচালক ও 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা (আরটিআই) 

ট ান: +৮৮০ 01711733991 

ইদমইল: adil.mtq@gmail.com 

32.  

গ্রেড-৯ বা তদূর্ধ্ব 

কর্ বকত বার শপআরএল 

গর্দনর ছুটির আদবেন 

আদবেন সের েপ্তদর 

সুপাবরশ টপ্ররণ সাংক্রান্ত 

টসবা 

 

যথাযথ আদবেন পাওয়ার পর প্রিাসশনক 

র্ন্ত্রণালদয় প্রস্তাব গ্রপ্ররণ করা হয়। 

(১) সাো কাগদে আদবেন যথাযথ কর্তবপদক্ষর র্াধ্যদর্। 

(২) এস এস শস সনে (সতযাশয়ত) 

(৩) পূণ ব গড় ও অধ ব গড় গ্রবতদন প্রাপ্ত গ্রর্াট ছুটির শহসাবসহ 

ছুটির প্রাপ্যতার প্রশতদবেন (এশে কর্তবক স্বাক্ষশরত) 

(৪) ২০১৫ সাদলর োতীয় গ্রপ-গ্রেদলর গ্রবতন শনধ বারণী। 

(৫) সব বদিষ বাশষ বক বশধ বত গ্রবতদনর ফরর্ (এশে কর্তবক 

স্বাক্ষররত) । 
 প্রাবিস্থান:    
ক) প্রশাসন-১ শািা, সমাজয়সবা অবধদফতর। 

ি)  www.dss.gov.bd  

 

 

ববনামূয়ে 

 

 

০৫ কার্ যবদবস 

জনাব আবদল রমাত্তাকীন 

উপপবরচালক ও 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা (আরটিআই) 

ট ান: +৮৮০ 01711733991 

ইদমইল: adil.mtq@gmail.com 

http://www.dss.gov.bd/
http://dss.dhakadiv.gov.bd/site/officer_list/942d4906-ff9e-4e97-aa3e-fd806747ffff/
http://www.dss.gov.bd/
http://dss.dhakadiv.gov.bd/site/officer_list/942d4906-ff9e-4e97-aa3e-fd806747ffff/
http://www.dss.gov.bd/
http://dss.dhakadiv.gov.bd/site/officer_list/942d4906-ff9e-4e97-aa3e-fd806747ffff/
http://www.dss.gov.bd/
http://dss.dhakadiv.gov.bd/site/officer_list/942d4906-ff9e-4e97-aa3e-fd806747ffff/


 

 ওয়েবসাইয়ে প্রকায়ের জন্য 

ক্রবমক টসবার নাম টসবা প্রোন পদ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাবপ্তস্থান 

টসবা মূল্য এবাং 

পবরদশাি পদ্ধবত 

টসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা 

(পেবব, ট ান ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

33.  

রগ্রড ১০ ভুক্ত কম যকতযার 

বপআরএল গময়নর ছুটি 

মঞ্জুবরর আদবেন সের 

েপ্তদর সুপাবরশ টপ্ররণ 

সাংক্রান্ত টসবা  

আয়বদন পাওোর পর বববধর আয়লায়ক   

বনষ্পবত্ত কয়র সরকারী আয়দে জারী করা হে।  

(১) সাদা কাগয়জ আয়বদন র্থার্থ কর্তযপয়ের মাধ্যয়ম। 

(২) এস এস বস সনদ (সতযাবেত) 

(৩) পূণ য গড় ও অধ য গড় রবতয়ন প্রাি রমাে ছুটির বহসাবসহ 

ছুটির প্রাপ্যতার প্রবতয়বদন (এবজ কর্তযক স্বােবরত) 

(৪) ২০১৫ সায়লর জাতীে রপ-রেয়লর রবতন বনধ যারণী। 

(৫) সব যয়েষ বাবষ যক ববধ যত রবতন ফরম (এবজ কর্তযক স্বাে.) । 

প্রাবিস্থান:   
ক) প্রশাসন-১ শািা। ি)  www.dss.gov.bd  

 

 

ববনামূয়ে 

 

 

০৭ কার্ যবদবস 

জনাব আবদল রমাত্তাকীন 

উপপবরচালক ও 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা (আরটিআই) 

ট ান: +৮৮০ 01711733991 

ইদমইল: adil.mtq@gmail.com 

34.  

সহকারী পবরচালক বা 

তদূর্ধ্ট কম টকতটার শ্রাবি 

ববয়নাদন ছুটির আদবেন 

সের েপ্তদর সুপাবরশ 

টপ্ররণ সাংক্রান্ত টসবা 

র্থার্থ আয়বদন পাওোর পর প্রোসবনক 

মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব রপ্ররণ করা হে। 

(১) সাদা কাগয়জ আয়বদন র্থার্থ কর্তযপয়ের মাধ্যয়ম  

(মূল রবতন উদেিসহ) 

(২) ছুটি প্রাপ্যতার প্রবতয়বদন (এবজ কর্তযক স্বােবরত) 

(৩) ববগত শ্রাবি ববয়নাদন ছুটি মঞ্জুরীর স্পষ্ট কবপ। 

 প্রাবিস্থান:    
ক) প্রশাসন-১ শািা। ি)  www.dss.gov.bd 

 

 

ববনামূয়ে 

 

 
০৫ কার্যদিবস 

জনাব আবদল রমাত্তাকীন 

উপপবরচালক ও 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা (আরটিআই) 

ট ান: +৮৮০ 01711733991 

ইদমইল: adil.mtq@gmail.com 

35.  

রগ্রড-৯ এবং রগ্রড-১০ ভুক্ত   

কম যকতযার শ্রাবি ববয়নাদন 

ছুটি মঞ্জুবরর আদবেন সের 

েপ্তদর সুপাবরশ টপ্ররণ 

সাংক্রান্ত টসবা  

আয়বদন পাওোর পর বববধর আয়লায়ক   

বনষ্পবত্ত কয়র সরকারী আয়দে জারী করা হে। 

১) সাদা কাগয়জ আয়বদন র্থার্থ কর্তযপয়ের মাধ্যয়ম  

(মূল রবতন উয়েখসহ) 

(২) ছুটি প্রাপ্যতার প্রবতয়বদন (এবজ কর্তযক স্বােবরত) 

(৩) ববগত শ্রাবি ববয়নাদন ছুটি মঞ্জুরীর স্পষ্ট কবপ। 

প্রাবিস্থান:   
ক) প্রশাসন-১ শািা, সমাজয়সবা অবধদফতর। 

 

 

ববনামূয়ে 

 

 

০৭ কার্ যবদবস 

জনাব আবদল রমাত্তাকীন 

উপপবরচালক ও 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা (আরটিআই) 

ট ান: +৮৮০ 01711733991 

ইদমইল: adil.mtq@gmail.com 

36.  

রগ্রড-৯ বা তদূর্ধ্য 

কম যকতযার সরকারী 

চাকুরী হয়ত ইস্তফার 

আদবেন সের েপ্তদর 

সুপাবরশ টপ্ররণ সাংক্রান্ত 

টসবা 

র্থার্থ আয়বদন পাওোর পর প্রোসবনক 

মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব রপ্ররণ করা হে। 

(১) সাদা কাগয়জ আয়বদন র্থার্থ কর্তযপয়ের মাধ্যয়ম) 

(২) রদনা-পাওনা সংক্রাি উপপবরচালক এর প্রতযােন 

(৩) চাকুরী হয়ত ইস্তফা প্রদায়নর টেদত্র ৩ মাস পূয়ব য 

কর্তযপেয়ক অববহতকরণ। 

(৪) অববহতকরণ না করা হয়ল ০১ (এক) মায়সর মূল 

রবতয়নর সম পবরমাণ অথ য রেজারী চালায়নর মাধ্যয়ম জমা 

প্রদান পূব যক রেজারী চালায়নর কবপ। 

প্রাবিস্থান:   
ক) প্রশাসন-১ শািা, সমাজয়সবা অবধদফতর।  

ি)  www.dss.gov.bd 

 

 

ববনামূয়ে 

 

 

০৫ কার্ যবদবস 

জনাব আবদল রমাত্তাকীন 

উপপবরচালক ও 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা (আরটিআই) 

ট ান: +৮৮০ 01711733991 

ইদমইল: adil.mtq@gmail.com 

http://www.dss.gov.bd/
http://dss.dhakadiv.gov.bd/site/officer_list/942d4906-ff9e-4e97-aa3e-fd806747ffff/
http://www.dss.gov.bd/
http://dss.dhakadiv.gov.bd/site/officer_list/942d4906-ff9e-4e97-aa3e-fd806747ffff/
http://dss.dhakadiv.gov.bd/site/officer_list/942d4906-ff9e-4e97-aa3e-fd806747ffff/
http://www.dss.gov.bd/
http://dss.dhakadiv.gov.bd/site/officer_list/942d4906-ff9e-4e97-aa3e-fd806747ffff/


 

 ওয়েবসাইয়ে প্রকায়ের জন্য 

ক্রবমক টসবার নাম টসবা প্রোন পদ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাবপ্তস্থান 

টসবা মূল্য এবাং 

পবরদশাি পদ্ধবত 

টসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা 

(পেবব, ট ান ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

37.  

রগ্রড-১০ ভুক্ত কম যকতযার 

সরকারী চাকুরী হয়ত 

ইস্তফার আয়বদন মঞ্জুবরর 

আদবেন সের েপ্তদর 

সুপাবরশ টপ্ররণ সাংক্রান্ত 

টসবা  

আয়বদন পাওোর পর বববধর আয়লায়ক   

বনষ্পবত্ত কয়র সরকারী আয়দে জারী করা হে। 

(১) সাো কাগদে আদবেন (যথাযথ কর্তবপদক্ষর র্াধ্যদর্) 

(২) গ্রেনা-পাওনা সংক্রান্ত উপপশরচালক এর প্রতযায়ন 

(৩) চাকুরী হদত ইস্তফা প্রোদনর ক্ষক্ষত্রে ৩ র্াস পূদব ব 

কর্তবপক্ষদক অবশহতকরণ। 

(৪) অবশহতকরণ না করা হদল ০১ (এক) র্াদসর মূল 

গ্রবতদনর সর্ পশরর্াণ অথ ব গ্রেোরী চালাদনর র্াধ্যদর্ ের্া 

প্রোন পূব বক গ্রেোরী চালাদনর কশপ আদবেদনর সাদথ 

সংযুক্তকরণ।উদেখ্য, অবশহতকরদনর পত্র গ্রেয়া থাকদল ০১ 

র্াদসর মূল গ্রবতন ের্া প্রোদনর প্রদয়ােন গ্রনই। 

প্রাবিস্থান:    
ক) প্রশাসন-১ শািা, সমাজয়সবা অবধদফতর। 

ি)  www.dss.gov.bd 

 

 

ববনামূয়ে 

 

 

০৭ কার্ যবদবস 

জনাব আবদল রমাত্তাকীন 

উপপবরচালক ও 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা (আরটিআই) 

ট ান: +৮৮০ 01711733991 

ইদমইল: adil.mtq@gmail.com 

38.  

গ্রেড-৯ ভুক্ত কর্ বকত বার 

চাকুরী স্থায়ীকরণ এর 

আদবেন সের েপ্তদর 

সুপাবরশ টপ্ররণ সাংক্রান্ত 

টসবা 

র্থার্থ আয়বদন পাওোর পর প্রোসবনক 

মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব রপ্ররণ করা হে।  

(১) সাদা কাগয়জ আয়বদন (র্থার্থ কর্তযপয়ের মাধ্যয়ম) 

(২) বুবণোদী প্রবেেণ সনদ। 

(৩) বনয়োগ আয়দে 

(৪) ১ম রর্াগদানপত্র। 

(৫) সরাসবর বনয়োয়গর রেয়ত্র ০২ (দুই) বৎসয়রর এবসআর 

এবং পয়দান্নবতর রেয়ত্র ০১ (এক) বৎসয়রর এবসআর। 

 প্রাবিস্থান:     
ক) প্রশাসন-১ শািা, সমাজয়সবা অবধদফতর। 

ি)  www.dss.gov.bd  

 

 

ববনামূয়ে 

 

 

০৫ কার্ যবদবস 

জনাব আবদল রমাত্তাকীন 

উপপবরচালক ও 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা (আরটিআই) 

ট ান: +৮৮০ 01711733991 

ইদমইল: adil.mtq@gmail.com 

39.  

গ্রেড-১০ কর্ বকত বার 

চাকুরী স্থায়ীকরণ আদবেন 

সের েপ্তদর সুপাবরশ 

টপ্ররণ সাংক্রান্ত টসবা  

আয়বদন পাওোর পর বববধর আদলাদক ও 

র্থার্থ কর্তযপয়ের অনুয়মাদনক্রয়ম বনষ্পবত্ত 

কয়র সরকারী আয়দে জারী করা হে। 

(১) সাদা কাগয়জ আয়বদন (র্থার্থ কর্তযপয়ের মাধ্যয়ম) 

(২) বুবণোদী প্রবেেণ সনদ। 

(৩) বনয়োগ আয়দে 

(৪) ১ম রর্াগদানপত্র। 

(৫) সরাসবর বনয়োয়গর রেয়ত্র ০২ (দুই) বৎসয়রর এবসআর 

এবং পয়দান্নবতর রেয়ত্র ০১ (এক) বৎসয়রর এবসআর। 

 

প্রাবিস্থান:    
ক) প্রশাসন-১ শািা, সমাজয়সবা অবধদফতর। 

ি)  www.dss.gov.bd  

 

 

ববনামূয়ে 

 

 

০৭ কার্ যবদবস 

জনাব আবদল রমাত্তাকীন 

উপপবরচালক ও 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা (আরটিআই) 

ট ান: +৮৮০ 01711733991 

ইদমইল: adil.mtq@gmail.com 

http://www.dss.gov.bd/
http://dss.dhakadiv.gov.bd/site/officer_list/942d4906-ff9e-4e97-aa3e-fd806747ffff/
http://www.dss.gov.bd/
http://dss.dhakadiv.gov.bd/site/officer_list/942d4906-ff9e-4e97-aa3e-fd806747ffff/
http://www.dss.gov.bd/
http://dss.dhakadiv.gov.bd/site/officer_list/942d4906-ff9e-4e97-aa3e-fd806747ffff/


 

 ওয়েবসাইয়ে প্রকায়ের জন্য 

ক্রবমক টসবার নাম টসবা প্রোন পদ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাবপ্তস্থান 

টসবা মূল্য এবাং 

পবরদশাি পদ্ধবত 

টসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা 

(পেবব, ট ান ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

40.  

গ্রেড-৯ এবং গ্রেড-১০ 

ভুক্ত কর্ বকত বার বেশল 

আদবেন সের েপ্তদর 

সুপাবরশ টপ্ররণ সাংক্রান্ত 

টসবা 

আয়বদন পাওোর পর বববধর আদলাদক ও 

র্থার্থ কর্তযপয়ের অনুয়মাদনক্রয়ম বনষ্পবত্ত 

কয়র সরকারী আয়দে জারী করা হে।  

(১) সাদা কাগয়জ আয়বদন (র্থার্থ কর্তযপয়ের মাধ্যয়ম) 

(২) সংবিষ্ট রজলার উপপবরচালয়কর অগ্রােনপত্র  

 

  প্রাবিস্থান:   
ক) প্রশাসন-১ শািা, সমাজয়সবা অবধদফতর। 

ি)  www.dss.gov.bd 

 

 

ববনামূয়ে 

 

০৭ কার্ যবদবস 

জনাব আবদল রমাত্তাকীন 

উপপবরচালক ও 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা (আরটিআই) 

ট ান: +৮৮০ 01711733991 

ইদমইল: adil.mtq@gmail.com 

41.  

ক্ষেড-৯ বা তদূর্ধ্ব 

কর্ বকত বার 

সাধারণ/পাররবাররক 

ক্ষপনশন আত্রবদন 

প্রশাসরনক র্ন্ত্রণালত্রে 

অোেন আদবেন সের 

েপ্তদর সুপাবরশ টপ্ররণ 

সাংক্রান্ত টসবা 

আয়বদন পাওোর পর বববধর আদলাদক ও 

র্থার্থ কর্তযপয়ের অনুদমােনক্রদম প্রশাসবনক 

মন্ত্রণালয়ে অগ্রােন করা হে।  

গ্রপনিন সহরিকরণ আদেি ২০২০ এ বশণ বত গ্রচকশলস্ট  

  প্রাবিস্থান:   
ক) অে ট শািা, সমাজয়সবা অবধদফতর। 

ি)  www.dss.gov.bd  

 

 

ববনামূয়ে 

 

 

০৭ কার্ যবদবস 

জনাব আবদল রমাত্তাকীন 

উপপবরচালক ও 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা (আরটিআই) 

ট ান: +৮৮০ 01711733991 

ইদমইল: adil.mtq@gmail.com 

42.  

ক্ষেড-১০ ভুক্ত কর্ বকত বার 

পাররবাররক/স্বাভারবক 

ক্ষপনশন আত্রবদন 

রনস্পরির আদবেন সের 

েপ্তদর সুপাবরশ টপ্ররণ 

সাংক্রান্ত টসবা 

টপনশন সহবজকরণ আদেশ ২০২০ অনুসাদর 

যোযে আদবেন আদবেন প্রাবপ্তর পর 

কতৃটপদের অনুদমােনক্রদম বনস্পবত্ত করা হয়।   

গ্রপনিন সহরিকরণ আদেি ২০২০ এ বশণ বত গ্রচকশলস্ট  

প্রাবিস্থান:   
ক) অে ট শািা, সমাজয়সবা অবধদফতর। 

ি)  www.dss.gov.bd 

 

 

ববনামূয়ে 

 

০৭ কার্ যবদবস 

জনাব আবদল রমাত্তাকীন 

উপপবরচালক ও 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা (আরটিআই) 

ট ান: +৮৮০ 01711733991 

ইদমইল: adil.mtq@gmail.com 

43.  

সাধারণ ভরবষ্যৎ তহরবল 

(রিরপএফ) হত্রত 

ক্ষফরতত্র াগ্য অরের্ েহণ 

সংক্রান্ত র্ঞ্জুররর আদবেন 

সের েপ্তদর সুপাবরশ 

টপ্ররণ সাংক্রান্ত টসবা   

সাধারণ ভরবষ্যৎ তহরবল রবরধর্ালার আত্রলাত্রক 

কতৃটপদের অনুদমােনক্রদম প্রত্রোিনীে ব্যবস্থা 

েহন করা হত্রে থাত্রক।  

ক) আদবেনপত্র  

খ) www.dss.gov.bd  

প্রাবিস্থান:   
ক) অে ট শািা, সমাজয়সবা অবধদফতর। 

 

 

ববনামূয়ে 

 

 

০৭ কার্ যবদবস 

জনাব আবদল রমাত্তাকীন 

উপপবরচালক ও 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা (আরটিআই) 

ট ান: +৮৮০ 01711733991 

ইদমইল: adil.mtq@gmail.com 

44.  

সাধারণ ভরবষ্যৎ তহরবল 

(রিরপএফ) হত্রত 

অত্রফরতত্র াগ্য অরের্ 

সংক্রান্ত র্ঞ্জুররর আদবেন 

সের েপ্তদর সুপাবরশ 

টপ্ররণ সাংক্রান্ত টসবা    

সাধারণ ভরবষ্যৎ তহরবল রবরধর্ালার আত্রলাত্রক 

কতৃটপদের অনুদমােনক্রদম প্রত্রোিনীে ব্যবস্থা 

েহন করা হত্রে থাত্রক। 

ক) আদবেনপত্র  

খ) শেশপএফ ব্যাদলন্স শিপ 

গ) কর্তবপত্রক্ষর অোেনপে  

প্রাবিস্থান:   
ক) অে ট শািা, সমাজয়সবা অবধদফতর।  

ি)  www.dss.gov.bd 

 

 

ববনামূয়ে 

 

০৭ কার্ যবদবস 

জনাব আবদল রমাত্তাকীন 

উপপবরচালক ও 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা (আরটিআই) 

ট ান: +৮৮০ 01711733991 

ইদমইল: adil.mtq@gmail.com 

http://www.dss.gov.bd/
http://dss.dhakadiv.gov.bd/site/officer_list/942d4906-ff9e-4e97-aa3e-fd806747ffff/
http://www.dss.gov.bd/
http://dss.dhakadiv.gov.bd/site/officer_list/942d4906-ff9e-4e97-aa3e-fd806747ffff/
http://www.dss.gov.bd/
http://dss.dhakadiv.gov.bd/site/officer_list/942d4906-ff9e-4e97-aa3e-fd806747ffff/
http://www.dss.gov.bd/
http://dss.dhakadiv.gov.bd/site/officer_list/942d4906-ff9e-4e97-aa3e-fd806747ffff/
http://www.dss.gov.bd/
http://dss.dhakadiv.gov.bd/site/officer_list/942d4906-ff9e-4e97-aa3e-fd806747ffff/


 

 ওয়েবসাইয়ে প্রকায়ের জন্য 

ক্রবমক টসবার নাম টসবা প্রোন পদ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাবপ্তস্থান 

টসবা মূল্য এবাং 

পবরদশাি পদ্ধবত 

টসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা 

(পেবব, ট ান ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

45.  

সাধারণ ভরবষ্যৎ তহরবল 

(রিরপএফ) হত্রত চূড়ান্ত 

উত্রিালন সংক্রান্ত র্ঞ্জুররর 

আদবেন সের েপ্তদর 

সুপাবরশ টপ্ররণ সাংক্রান্ত 

টসবা     

সাধারণ ভরবষ্যৎ তহরবল রবরধর্ালার আত্রলাত্রক 

প্রত্রোিনীে ব্যবস্থা েহন করা হত্রে থাত্রক। 

ক) আদবেনপত্র  

খ) শেশপএফ ব্যাদলন্স শিপ 

গ) শেশপএফ অথশরটি শিপ  

ঘ) শপআরএল র্ঞ্জুশর আদেি  

প্রাবিস্থান:   
ক) অে ট শািা, সমাজয়সবা অবধদফতর। 
ি)  www.dss.gov.bd 

 

 

ববনামূয়ে 

 

 

০৭ কার্ যবদবস 

জনাব আবদল রমাত্তাকীন 

উপপবরচালক ও 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা (আরটিআই) 

ট ান: +৮৮০ 01711733991 

ইদমইল: adil.mtq@gmail.com 

46.  
টগ্রড ১১-২০ ভুক্ত 

কম টচারীদের বেবল ও 

সাংযুবক্ত  

আদবেন পাওয়ার পর উপযুক্ত কতৃটপদের 

(আবে টক ও প্রশাসবনক েমতা অনুযায়ী) 

বনস্পবত্ত কদর অব স আদেশ জাবর করা হয়। 

১) সাো কাগদজ আদবেনপত্র। 

২) সংবিষ্ট কার্ যালয়ের অবফস প্রধায়নর সুপাবরে;  
৩) সংদিষ্ট জেলার উপপদরচালককর সুপাদরশসহ অগ্রায়নপত্র 

 

প্রাবিস্থান:   
ক) প্রশাসন-২ শািা, সমাজয়সবা অবধদফতর। 

ি)  www.dss.gov.bd 

 

 

ববনামুদল্য 

 

০৭ কার্ যবদবস 

জনাব আবদল রমাত্তাকীন 

উপপবরচালক ও 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা (আরটিআই) 

ট ান: +৮৮০ 01711733991 

ইদমইল: adil.mtq@gmail.com 

47.  

টগ্রড ১১-২০ ভুক্ত 

কম টচারীর পাবরবাবরক 

প্রদয়াজদন অবজটত ছুটি 

মঞ্জুবর  

আদবেন পাওয়ার পর বনি টাবরত ছুটি 

বববিমালা, ১৯৫৯ অনুযায়ী উপযুক্ত কতৃটপদের 

(আবে টক ও প্রশাসবনক েমতা অনুযায়ী) 

বনস্পবত্ত কদর সরকাবর আদেশ জাবর করা 

হয়। 

১) সাো কাগদজ আদবেনপত্র; 

২) সাংবিষ্ট অব সপ্রিান প্রেত্ত ছুটির প্রতযয়নপত্র;  

৩) সংবিষ্ট কার্ যালয়ের অবফস প্রধায়নর সুপাবরে; 

৪) সংবিষ্ট রজলার উপপবরচালয়কর সুপাবরেসহ অগ্রােনপত্র 

 (সাবভযস বুয়ক এবি বনবিতকরণসহ)  

 

প্রাবিস্থান:   
ক) প্রশাসন-২ শািা, সমাজয়সবা অবধদফতর। 

ি)  www.dss.gov.bd 

 

ববনামুদল্য 

 

 

০৭ কার্ যবদবস 

জনাব আবদল রমাত্তাকীন 

উপপবরচালক ও 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা (আরটিআই) 

ট ান: +৮৮০ 01711733991 

ইদমইল: adil.mtq@gmail.com 

48.  

রগ্রড ১1-২০ ভুক্ত 

কম যচারীয়দর ববহোঃ 

বাংলায়দে ছুটি মঞ্জুবরর 

আদবেন সের েপ্তদর 

সুপাবরশ টপ্ররণ সাংক্রান্ত 

টসবা 

আয়বদন পাওোর পর ছুটির ধরণ অনুর্ােী 

মহাপবরচালক, সমাজয়সবা অবধদিয়রর 

অনুয়মাদনক্রয়ম সরকারী আয়দে জারী করা 

হে।   

(১) সাদা কাগয়জ আয়বদন (র্থার্থ কর্তযপয়ের মাধ্যয়ম) 

(২) ছুটি প্রাপ্যতার প্রবতয়বদন (অবফস প্রধান স্বােবরত) 

 (৩) ববহ: বাাংলাদেশ ফরম পূরণ (জনপ্রোসন মন্ত্রণালয়ের 

বনধ যাবরত ফরম) 

(৪) ব্যবয়ত অয়থ যর পবরমাণ এবং রকান রকান খায়ত ব্যে হয়ব 

তার বববরণ।  

প্রাবিস্থান:   ক) প্রশাসন-২ শািা, সমাজয়সবা অবধদফতর। 

ি)  www.dss.gov.bd  

 

 

 

ববনামূয়ে 

 

০৭ কার্ যবদবস 

জনাব আবদল রমাত্তাকীন 

উপপবরচালক ও 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা (আরটিআই) 

ট ান: +৮৮০ 01711733991 

ইদমইল: adil.mtq@gmail.com 

http://www.dss.gov.bd/
http://dss.dhakadiv.gov.bd/site/officer_list/942d4906-ff9e-4e97-aa3e-fd806747ffff/
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2015/05/Financial-and-Administrative-power-of-Officers.pdf
http://www.dss.gov.bd/
http://dss.dhakadiv.gov.bd/site/officer_list/942d4906-ff9e-4e97-aa3e-fd806747ffff/
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2015/05/Financial-and-Administrative-power-of-Officers.pdf
http://www.dss.gov.bd/
http://dss.dhakadiv.gov.bd/site/officer_list/942d4906-ff9e-4e97-aa3e-fd806747ffff/
http://www.dss.gov.bd/
http://dss.dhakadiv.gov.bd/site/officer_list/942d4906-ff9e-4e97-aa3e-fd806747ffff/


 

 ওয়েবসাইয়ে প্রকায়ের জন্য 

ক্রবমক টসবার নাম টসবা প্রোন পদ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাবপ্তস্থান 

টসবা মূল্য এবাং 

পবরদশাি পদ্ধবত 

টসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা 

(পেবব, ট ান ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

49.  
রগ্রড ১1-২০ ভুক্ত 

কম যচারীয়দর 

বচবকৎসাজবনত ছুটি মঞ্জুবর   

আয়বদন পাওোর পর ছুটির ধরণ অনুর্ােী 

মহাপবরচালক, সমাজয়সবা অবধদিয়রর 

অনুয়মাদনক্রয়ম সরকারী আয়দে জারী করা 

হে।    

ছুটিয়ত গময়ণর রেয়ত্র 

(১) সাদা কাগয়জ আয়বদন (র্থার্থ কর্তযপয়ের মাধ্যয়ম। 

(২) ছুটি প্রাপ্যতার প্রবতয়বদন (অবফস প্রধান স্বােবরত) 

(৩) ববহ: বাাংলাদেদশ বচবকৎসার রেয়ত্র রমবডয়কল রবায়ড যর 

সনদ। 

(৪) ববহ: বাাংলাদেশ ফরম পূরণ (জনপ্রোসন মন্ত্রণালয়ের 

বনধ যাবরত ফরম) 

ছুটি রভায়গর পর (ভুতায়পে) 

(১) সাদা কাগয়জ আয়বদন র্থার্থ কর্তযপয়ের মাধ্যয়ম। 

(২) ছুটি প্রাপ্যতার প্রবতয়বদন (অবফস প্রধান স্বােবরত) 

(৩) ডাক্তায়রর ব্যবস্থাপত্র 

(৫) বফেয়নস ও চাকুবরয়ত রর্াগদানপত্র। 

প্রাবিস্থান:    
ক) প্রশাসন-২ শািা, সমাজয়সবা অবধদফতর।  

ি)  www.dss.gov.bd  

 

 

ববনামূয়ে 

 

 

০৭ কার্ যবদবস 

জনাব আবদল রমাত্তাকীন 

উপপবরচালক ও 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা (আরটিআই) 

ট ান: +৮৮০ 01711733991 

ইদমইল: adil.mtq@gmail.com 

50.  
গ্রেড ১১-২০ ভুক্ত 

কর্ বচারীদের উচ্চশিক্ষা ছুটি 

র্ঞ্জুশর   

আদবেন পাওয়ার পর ছুটির ধরণ অনুযায়ী 

র্হাপশরচালক, সর্ােদসবা অশধেপ্তদরর 

অনুদর্ােনক্রদর্ সরকারী আয়দে জারী করা 

হে।     

(১) সাো কাগদে আদবেন (যথাযথ কর্তবপদক্ষর র্াধ্যদর্) 

(২) ভশত ব সংক্রান্ত প্রর্াণক 

(৩) ছুটি প্রাপ্যতার প্রশতদবেন (অশফস প্রধান স্বাক্ষশরত) 

(৪) গ্রেনা-পাওনা সংক্রান্ত সংশিষ্ট অশফস প্রধাদনর প্রতযায়ন 

 

প্রাবিস্থান:  ক) প্রশাসন-২ শািা, সমাজয়সবা অবধদফতর।  

ি)  www.dss.gov.bd  

 

 

ববনামূয়ে 

 

০৭ কার্ যবদবস 

জনাব আবদল রমাত্তাকীন 

উপপবরচালক ও 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা (আরটিআই) 

ট ান: +৮৮০ 01711733991 

ইদমইল: adil.mtq@gmail.com 

51.  
টগ্রড ১১-২০ ভুক্ত 

কম টচারীর শ্রাবন্ত ববদনােন 

ছুটি 

ছুটি বববিমালা টমাতাদবক 

 

ক) আদবেনপত্র 

ি)   অব স প্রধান  কতৃটক প্রেত্ত ছুটির প্রাপ্যতার প্রতযয়ন  

গ) সাংবিষ্ট কতৃটপদের অগ্রায়নপত্র 

প্রাবিস্থান:   
ক) প্রশাসন-২ শািা, সমাজয়সবা অবধদফতর।  

ি)  www.dss.gov.bd  

 

 

ববনামুদল্য 

 

 

০৭ কার্ যবদবস 

জনাব আবদল রমাত্তাকীন 

উপপবরচালক ও 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা (আরটিআই) 

ট ান: +৮৮০ 01711733991 

ইদমইল: adil.mtq@gmail.com 

http://www.dss.gov.bd/
http://dss.dhakadiv.gov.bd/site/officer_list/942d4906-ff9e-4e97-aa3e-fd806747ffff/
http://www.dss.gov.bd/
http://dss.dhakadiv.gov.bd/site/officer_list/942d4906-ff9e-4e97-aa3e-fd806747ffff/
http://www.dss.gov.bd/
http://dss.dhakadiv.gov.bd/site/officer_list/942d4906-ff9e-4e97-aa3e-fd806747ffff/


 

 ওয়েবসাইয়ে প্রকায়ের জন্য 

ক্রবমক টসবার নাম টসবা প্রোন পদ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাবপ্তস্থান 

টসবা মূল্য এবাং 

পবরদশাি পদ্ধবত 

টসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা 

(পেবব, ট ান ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

52.  
টগ্রড ১১-২০ ভুক্ত 

কম টচারীর মাতৃত্বকালীন 

ছুটি 

ছুটি বববিমালা টমাতাদবক 

 

ক) আদবেনপত্র 

ি)   অব স প্রিান কতৃটক প্রেত্ত ছুটির প্রাপ্যতার প্রতযয়ন  

গ) সাংবিষ্ট কতৃটপদের অগ্রায়নপত্র 

 

প্রাবিস্থান:     
ক) প্রশাসন-২ শািা, সমাজয়সবা অবধদফতর।  

ি)  www.dss.gov.bd  

 

 

ববনামুদল্য 

 

০৭ কার্ যবদবস 

জনাব আবদল রমাত্তাকীন 

উপপবরচালক ও 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা (আরটিআই) 

ট ান: +৮৮০ 01711733991 

ইদমইল: adil.mtq@gmail.com 

53.  

রগ্রড ১১-২০ ভুক্ত 

কম যচারীয়দর বপআরএল 

গময়নর ছুটি মঞ্জুবরর 

আদবেন সের েপ্তদর 

সুপাবরশ টপ্ররণ সাংক্রান্ত 

টসবা  

আয়বদন পাওোর পর বববধর আয়লায়ক   

বনষ্পবত্ত কয়র সরকারী আয়দে জারী করা হে।  

(১) সাদা কাগয়জ আয়বদন র্থার্থ কর্তযপয়ের মাধ্যয়ম। 

(২) এস এস বস সনদ (সতযাবেত) 

(৩) পূণ য গড় ও অধ য গড় রবতয়ন প্রাি রমাে ছুটির বহসাবসহ 

ছুটির প্রাপ্যতার প্রবতয়বদন (অবফস প্রধান স্বােবরত) 

(৪) ২০১৫ সায়লর জাতীে রপ-রেয়লর রবতন বনধ যারণী। 

(৫) সব যয়েষ বাবষ যক ববধ যত রবতয়নর ফরম (এবজ কর্তযক 

স্বােবরত) । 

প্রাবিস্থান:    
 ক) প্রশাসন-২ শািা, সমাজয়সবা অবধদফতর। 

ি)  www.dss.gov.bd  

 

 

 

ববনামূয়ে 

 

 

০৭ কার্ যবদবস 

জনাব আবদল রমাত্তাকীন 

উপপবরচালক ও 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা (আরটিআই) 

ট ান: +৮৮০ 01711733991 

ইদমইল: adil.mtq@gmail.com 

54.  

রগ্রড-১১-২০ ভুক্ত 

কম যচারীর সরকারী চাকুরী 

হয়ত ইস্তফার আয়বদন 

মঞ্জুবরর আদবেন সের 

েপ্তদর সুপাবরশ টপ্ররণ 

সাংক্রান্ত টসবা 

আয়বদন পাওোর পর বববধর আয়লায়ক   

বনষ্পবত্ত কয়র সরকারী আয়দে জারী করা হে। 

(১) সাো কাগদে আদবেন (যথাযথ কর্তবপদক্ষর র্াধ্যদর্) 

(২) গ্রেনা-পাওনা সংক্রান্ত অরফস প্রধান এর প্রতযায়ন 

(৩) চাকুরী হদত ইস্তফা প্রোদনর ক্ষক্ষত্রে ৩ র্াস পূদব ব 

কর্তবপক্ষদক অবশহতকরণ। 

(৪) অবশহতকরণ না করা হদল ০১ (এক) র্াদসর মূল 

গ্রবতদনর সর্ পশরর্াণ অথ ব গ্রেোরী চালাদনর র্াধ্যদর্ ের্া 

প্রোন পূব বক গ্রেোরী চালাদনর কশপ আদবেদনর সাদথ 

সংযুক্তকরণ।উদেখ্য, অবশহতকরদনর পত্র গ্রেয়া থাকদল ০১ 

র্াদসর মূল গ্রবতন ের্া প্রোদনর প্রদয়ােন গ্রনই। 

প্রাবিস্থান:    
ক) প্রশাসন-২ শািা, সমাজয়সবা অবধদফতর। 

ি)  www.dss.gov.bd  

 

 

ববনামূয়ে 

 

০৭ কার্ যবদবস 

জনাব আবদল রমাত্তাকীন 

উপপবরচালক ও 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা (আরটিআই) 

ট ান: +৮৮০ 01711733991 

ইদমইল: adil.mtq@gmail.com 

http://www.dss.gov.bd/
http://dss.dhakadiv.gov.bd/site/officer_list/942d4906-ff9e-4e97-aa3e-fd806747ffff/
http://www.dss.gov.bd/
http://dss.dhakadiv.gov.bd/site/officer_list/942d4906-ff9e-4e97-aa3e-fd806747ffff/
http://www.dss.gov.bd/
http://dss.dhakadiv.gov.bd/site/officer_list/942d4906-ff9e-4e97-aa3e-fd806747ffff/


 

 ওয়েবসাইয়ে প্রকায়ের জন্য 

ক্রবমক টসবার নাম টসবা প্রোন পদ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাবপ্তস্থান 

টসবা মূল্য এবাং 

পবরদশাি পদ্ধবত 

টসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা 

(পেবব, ট ান ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

55.  

টগ্রড ১১-২০ ভুক্ত 

কম টচারী টের চাকবর 

স্থায়ীকরণ আদবেন 

সের েপ্তদর সুপাবরশ 

টপ্ররণ সাংক্রান্ত টসবা 

আদবেন পাওয়ার পর সাংবিষ্ট বনদয়াগ 

বববিমালা অনুযায়ী উপযুক্ত কতৃটপদের 

অনুদমােনক্রদম সরকাবর আদেশ জাবর করা 

হয়।  

১) সাো কাগদজ আদবেনপত্র। 

২) ববগত ৩ বছদরর বাবষ টক টগাপনীয় প্রবতদবেন 

৩) বনদয়াগপদত্রর সতযাবয়ত  দর্াকবপ  

৪) কাদজ টযাগোনপত্র গ্রহদনর সতযাবয়ত  দর্াকবপ 

৫) মুল সাবভ টস ববহ (দ রতদযাগ্য) 

৬) টমবডদকল সাটি টব দকর্ এর সতযাবয়ত  দর্াকবপ 

৭) পুবলশ টভবরব দকশন প্রবতদবেন 

8) ববভাগীয় মামলা টনই মদম ট প্রবতদবেন।  

৯) সাংবিষ্ট েপ্তর প্রিাদনর অগ্রায়নপত্র  

১০) সংবিষ্ট রজলার উপপবরচালয়কর অগ্রােনপত্র  
 

 প্রাবিস্থান:  ক) প্রশাসন-২ শািা, সমাজয়সবা অবধদফতর।  

               ি)  www.dss.gov.bd 

 

ববনামুদল্য 

 

 

০৭ কার্ যবদবস 

জনাব আবদল রমাত্তাকীন 

উপপবরচালক ও 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা (আরটিআই) 

ট ান: +৮৮০ 01711733991 

ইদমইল: adil.mtq@gmail.com 

56.  

টগ্রড ১১-২০ ভুক্ত 

কম টচারীদের সািারণ 

ভববষ্য তহববল 

(বজবপএ ) হদত অবগ্রম 

মঞ্জুবরর আদবেন সের 

েপ্তদর সুপাবরশ টপ্ররণ 

সাংক্রান্ত টসবা 

 

আদবেন পাওয়ার পর সািারণ ভববষ্য 

তহববল বববিমালা, ১৯৭৯ অনুযায়ী উপযুক্ত 

কতৃটপদের (আবে টক ও প্রশাসবনক েমতা 

অনুযায়ী) সরকাবর আদেশ জাবর করা হয়। 

১) বনি টাবরত  রদম আদবেন; 

২) সািারণ ভববষ্য তহববদল সব টদশষ জমাকৃত অদে টর বহসাব 

বববরণী 

৩) সাংবিষ্ট েপ্তর প্রিাদনর অগ্রায়নপত্র  

৪) সংবিষ্ট রজলার উপপবরচালয়কর সুপাবরেসহ অগ্রােনপত্র 

  

 প্রাবিস্থান:   
ক) প্রশাসন-২ শািা, সমাজয়সবা অবধদফতর। 

ি)  www.dss.gov.bd 

 

ববনামুদল্য 

 

 

০৭ কার্ যবদবস 

জনাব আবদল রমাত্তাকীন 

উপপবরচালক ও 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা (আরটিআই) 

ট ান: +৮৮০ 01711733991 

ইদমইল: adil.mtq@gmail.com 

57.  

টগ্রড ১১-২০ ভুক্ত 

কম টচারীদের সািারণ 

ভববষ্যৎ তহববল 

(বজবপএ ) হদত ট রত 

টযাগ্য অবগ্রম প্রোদনর 

আদবেন সের েপ্তদর 

সুপাবরশ টপ্ররণ সাংক্রান্ত 

টসবা  

আয়বদন প্রাবির পর সাধারণ ভববষ্যৎ তহববল 

বববধমালা ১৯৭৯ অনুর্ােী উপযুক্ত কর্তযপয়ের 

মাধ্যয়ম সরকাবর আয়দে জাবর করা হে।  

ক) পূরণকৃত আদবেনপত্র 

ি) বহসাবরেণ অব স কতৃটক প্রেত্ত প্রতযয়ন  

গ) সাংবিষ্ট কতৃটপদের অগ্রায়নপত্র 

 

 প্রাবিস্থান:   
ক) প্রশাসন-২ শািা, সমাজয়সবা অবধদফতর। 

ি)  www.dss.gov.bd  

 

ববনামুদল্য 

 

 

০৭ কার্ যবদবস 

জনাব আবদল রমাত্তাকীন 

উপপবরচালক ও 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা (আরটিআই) 

ট ান: +৮৮০ 01711733991 

ইদমইল: adil.mtq@gmail.com 

http://www.dss.gov.bd/
http://dss.dhakadiv.gov.bd/site/officer_list/942d4906-ff9e-4e97-aa3e-fd806747ffff/
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://www.dss.gov.bd/
http://dss.dhakadiv.gov.bd/site/officer_list/942d4906-ff9e-4e97-aa3e-fd806747ffff/
http://www.dss.gov.bd/
http://dss.dhakadiv.gov.bd/site/officer_list/942d4906-ff9e-4e97-aa3e-fd806747ffff/


 

 ওয়েবসাইয়ে প্রকায়ের জন্য 

ক্রবমক টসবার নাম টসবা প্রোন পদ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাবপ্তস্থান 

টসবা মূল্য এবাং 

পবরদশাি পদ্ধবত 

টসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা 

(পেবব, ট ান ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

58.  

টগ্রড ১১-২০ ভুক্ত 

কম টচারীদের সািারণ 

টপনশন প্রোদনর 

আদবেন সের েপ্তদর 

সুপাবরশ টপ্ররণ সাংক্রান্ত 

টসবা 

রপনেন সহবজকরণ আয়দে ২০২০ অনুর্ােী 

র্থার্থ কর্তযপয়ের অনুয়মাদন গ্রহণক্রয়ম 

মঞ্জুবরপয়ত্রর আয়লায়ক প্রয়োজনীে ব্যবস্থা 

গ্রহণ করা হয়ে থায়ক।  

ক) সাবভটস বুক/চাকুবরর বববরণী- ০১ কবপ; 

ি) বপআরএল মঞ্জুবর- ০১ কবপ; 

গ) প্রতযাবশত রেষ রবতনপত্র - ০১ কবপ; 

ঘ) রপনেন ফরম ২.১- ০১ কবপ; 

ঙ) সতযাবেত ছবব- ০৪ কবপ 

চ) রপনেয়নর উত্তরাবধকার রঘাষণাপত্র- ০৩ কবপ; 

ছ) নমুনা স্বাের ও পাঁচ আঙ্গুয়লর ছাপ- ০৩ কবপ; 

জ) রপনেন মঞ্জুবর আয়দে- ০১ কবপ।  

প্রাবিস্থান:  প্রশাসন-১ ও ২ শািা, সমাজয়সবা অবধদফতর। 
www.dss.gov.bd 

 

 

 

ববনামুদল্য 

 

০৭ কার্ যবদবস 

জনাব আবদল রমাত্তাকীন 

উপপবরচালক ও 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা (আরটিআই) 

ট ান: +৮৮০ 01711733991 

ইদমইল: adil.mtq@gmail.com 

59.  

টগ্রড ১১-২০ ভুক্ত 

কম টচারীদের পাবরবাবরক 

টপনশন প্রোদনর 

আদবেন সের েপ্তদর 

সুপাবরশ টপ্ররণ সাংক্রান্ত 

টসবা 

রপনেন সহবজকরণ আয়দে ২০২০ অনুর্ােী 

র্থার্থ কতযপয়ের অনুয়মাদন গ্রহণক্রয়ম 

বচঠি/মঞ্জুবরপয়ত্রর আয়লায়ক প্রয়োজনীে 

ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থায়ক। 

 

১। সাবভযস বুক/চাকুবরর বববরণী- ০১ কবপ; 

২। বপআরএল মঞ্জুবর- ০১ কবপ; 

৩। প্রতযাবেত রেষ রবতনপত্র - ০১ কবপ; 

৪। পাবরবাবরক রপনেন ফরম - ০১ কবপ; 

৫। সতযাবেত ছবব- ০৪ কবপ 

৬। রপনেয়নর উত্তরাবধকার রঘাষণাপত্র- ০৩ কবপ; 

৭। নমুনা স্বাের ও পাঁচ আঙ্গুয়লর ছাপ- ০৩ কবপ; 

৮। রপনেন মঞ্জুবর আয়দে- ০১ কবপ। 

৯। অবভভাবক ময়নানেন ও অবসর ভাতা উয়ত্তালয়নর েমতা 

অপ যণ- ০৩ কবপ; 

১০। মৃত্যয সনদপত্র- ০১ কবপ   

প্রাবিস্থান:  

প্রশাসন-১ ও ২ শািা, সমাজয়সবা অবধদফতর।  
www.dss.gov.bd 

 

ববনামুদল্য 

 

 

০৭ কার্ যবদবস 

জনাব আবদল রমাত্তাকীন 

উপপবরচালক ও 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা (আরটিআই) 

ট ান: +৮৮০ 01711733991 

ইদমইল: adil.mtq@gmail.com 

http://www.dss.gov.bd/
http://dss.dhakadiv.gov.bd/site/officer_list/942d4906-ff9e-4e97-aa3e-fd806747ffff/
http://www.dss.gov.bd/
http://dss.dhakadiv.gov.bd/site/officer_list/942d4906-ff9e-4e97-aa3e-fd806747ffff/


 

 ওয়েবসাইয়ে প্রকায়ের জন্য 

ক্রবমক টসবার নাম টসবা প্রোন পদ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাবপ্তস্থান 

টসবা মূল্য এবাং 

পবরদশাি পদ্ধবত 

টসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা 

(পেবব, ট ান ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

60.  

রগ্রড ১১-২০ ভুক্ত 

কম যচারীয়দর পয়দান্নবত র 

আদবেন সের েপ্তদর 

সুপাবরশ টপ্ররণ সাংক্রান্ত 

টসবা 

বনয়োগ বববধমালা অনুসরণক্রয়ম র্থার্থ 

কর্তযপয়ের অনুয়মাদন গ্রহণক্রয়ম প্রয়োজনীে 

ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থায়ক। 

 

১। মুল সাবভযস বই; 

২। বনয়োগপয়ত্রর সতযাবেত ফয়োকবপ; 

৩। চাকুবরর প্রথম কায়জ রর্াগদানপত্র  

৪। চাকুবর স্থােীকরণ/বনেবমতকরণ আয়দে ফয়োকবপ 

৫। ববগত ৫ বছয়রর এবসআর 

৬। ববভাগীে মামলা, অবডে আপবত্ত ও অথ য আত্মসাৎ রনই 

ময়ম য প্রতযেন 

৭। বেোগত রর্াগ্যতার সনদপয়ত্রর কবপ  

 প্রাবিস্থান:  প্রশাসন-১ ও ২ শািা, সমাজয়সবা অবধদফতর। 
www.dss.gov.bd 

 

ববনামুদল্য 

 

০৭ কার্ যবদবস 

জনাব আবদল রমাত্তাকীন 

উপপবরচালক ও 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা (আরটিআই) 

ট ান: +৮৮০ 01711733991 

ইদমইল: adil.mtq@gmail.com 

61.  

পাসদপাদর্ টর অনাপবত্তপত্র 

প্রোদনর আদবেন সের 

েপ্তদর সুপাবরশ টপ্ররণ 

সাংক্রান্ত টসবা 

আদবেন প্রাবপ্তর পর যোযে কতটপদের 

অনুদমােন গ্রহণপূব টক অনাপবত্তপত্র জাবর করা 

হয় এবাং www.dss.gov.bd ওদয়বসাইদর্ 

প্রকাশ করা হয়।  

ক) পূরণকৃত পাসয়পায়ে যর অনাপবত্ত ফরম  

খ) সংবিষ্ট রজলার উপপবরচালয়কর সুপাবরেসহকায়র 

অগ্রােনপত্র 

   প্রাবিস্থান:  প্রশাসন-১ ও ২ শািা, সমাজয়সবা অবধদফতর। 
www.dss.gov.bd 

 

 

ববনামুদল্য 

 

 

 

 

০৭ কার্ যবদবস 

জনাব আবদল রমাত্তাকীন 

উপপবরচালক ও 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা (আরটিআই) 

ট ান: +৮৮০ 01711733991 

ইদমইল: adil.mtq@gmail.com 

62.  

মাঠপয টাদয়র কায টালয় 

সমুদহর বাবড় ভাড়ার 

প্রশাসবনক মঞ্জুবর 

প্রোদনর আদবেন সের 

েপ্তদর সুপাবরশ টপ্ররণ 

সাংক্রান্ত টসবা 

সংশ্লিষ্ট কার্ যালয় থেকক প্রস্তাব প্রাশ্লি সাকেকে 

অশ্লিস ভাড়ার প্রশাসশ্লিক মঞ্জুশ্লর প্রদাি করা 

হয়।  

ক) গণপূতয অবধদির কর্তযক প্রস্তুতকৃত প্রাক্কলন  

খ) সংবিষ্ট কার্ যালয়ের আয়বদন  

গ) সংবিষ্ট রজলার উপপবরচালয়কর সুপাবরেসহকায়র 

অগ্রােনপত্র  

প্রাবিস্থান:   প্রশাসন-১ ও ২ শািা, www.dss.gov.bd 

 

 

ববনামুদল্য 

 

০৭ কার্ যবদবস 

জনাব আবদল রমাত্তাকীন 

উপপবরচালক ও 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা (আরটিআই) 

ট ান: +৮৮০ 01711733991 

ইদমইল: adil.mtq@gmail.com 

63.  

মাঠ পয টাদয়র কায টালয় 

সমূদহর দরপত্র বা 

অন্যান্য পত্র  

ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ 

র্থার্থ কর্তযপয়ের অনুমবতক্রয়ম গয়বষণা, 

মূোেন, প্রকােনা ও জনসংয়র্াগ োখা 

মাঠ পয টাদয়র কায টালয় সমূদহর টর্ন্ডার 

ববজ্ঞবপ্ত বা অন্যান্য ববজ্ঞবপ্ত বা পত্র 

সমাজদসবা অবিে তদরর ওদয়বসাইদর্ 

প্রকায়ের প্রয়োজনীে ব্যবস্থা গ্রহণ কয়র।  

ক) ওয়েবসাইয়ে প্রকায়ের জন্য রপ্রবরত পত্র  

খ) উপপবরচালক, গয়বষণা, মূোেন, প্রকােনা ও 

জনসংয়র্াগ োখা বরাবর অগ্রােনপত্র 
 

  প্রাবিস্থান:  প্রশাসন-১ ও ২ শািা,  
 www.dss.gov.bd 

 

 

ববনামুদল্য 

 

 

০৭ কার্ যবদবস 

জনাব আবদল রমাত্তাকীন 

উপপবরচালক ও 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা (আরটিআই) 

ট ান: +৮৮০ 01711733991 

ইদমইল: adil.mtq@gmail.com 

http://www.dss.gov.bd/
http://dss.dhakadiv.gov.bd/site/officer_list/942d4906-ff9e-4e97-aa3e-fd806747ffff/
http://www.dss.gov.bd/
http://www.dss.gov.bd/
http://dss.dhakadiv.gov.bd/site/officer_list/942d4906-ff9e-4e97-aa3e-fd806747ffff/
http://www.dss.gov.bd/
http://dss.dhakadiv.gov.bd/site/officer_list/942d4906-ff9e-4e97-aa3e-fd806747ffff/
http://www.dss.gov.bd/
http://dss.dhakadiv.gov.bd/site/officer_list/942d4906-ff9e-4e97-aa3e-fd806747ffff/


 

 ওয়েবসাইয়ে প্রকায়ের জন্য 

ক্রবমক টসবার নাম টসবা প্রোন পদ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাবপ্তস্থান 

টসবা মূল্য এবাং 

পবরদশাি পদ্ধবত 

টসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা 

(পেবব, ট ান ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

64.  

মাঠপয টাদয়র কায টালদয় 

ভাতা  ববহ ও 

টরবজস্টার প্রোদনর 

আদবেন সের েপ্তদর 

সুপাবরশ টপ্ররণ সাংক্রান্ত 

টসবা 

মাঠপয টাদয়র কায টালদয়র চাবহোর বভবত্তদত 

সের েপ্তর হদত ভাতাববহ ও টরবজস্টার 

সরবরাহ করা হয়।  

ক) সাংবিষ্ট অব স টেদক টপ্রবরত ভাতাববহ ও টরবজস্টাদরর 

চাবহোপত্র; 

ি) সাংবিষ্ট টজলার উপপবরচালদকর চাবহোপত্র। 

প্রাবিস্থান:   
www.dss.gov.bd 

 

 

ববনামুদল্য 

 

০৭ কার্ যবদবস 

জনাব আবদল রমাত্তাকীন 

উপপবরচালক ও 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা (আরটিআই) 

ট ান: +৮৮০ 01711733991 

ইদমইল: adil.mtq@gmail.com 

65.  

মাঠ পয টাদয়র কায টালয় 

সমুদহর টি.ও.এন্ডইভুক্ত 

অদকদজা যানবাহন 

প্রবতস্থাপন আদবেন 

আদবেন সের েপ্তদর 

সুপাবরশ টপ্ররণ সাংক্রান্ত 

টসবা 

১. সাংবিষ্ট কায টালদয়র টিওএন্ডইভুক্ত 

টমার্রসাইদকল অদকদজা টঘাষনার জন্য 

বনি টাবরত ছদক ববআরটিএ বরাবর আদবেন;  

২. ববআরটিএ টমার্রসাইদকল পবরেশ টন কদর 

অদকদজা টঘাষনা;  

৩. ববআরটিএ এর প্রবতদবেন সহ সাংবিষ্ট টজলার 

উপপবরচালক বরাবর টপ্ররণ;   

৪. উপ-পবরচালক কতৃটক সুপাবরশসহ 

অবিে তদর অগ্রায়ন; 

৫. অবি তর কতৃটক অয়কয়জা রমােরসাইয়কল 

প্রবতস্থাপয়নর সুপাবরে মন্ত্রণালয়ে রপ্ররণ; 

৬. প্রোসবনক মন্ত্রণালয়ের অনুয়মাদনসায়পয়ে 

অয়কয়জা রমােরসাইয়কল বনলায়ম বববক্র; 

৭. নত্যন রমােরসাইয়কল ক্রয়ের জন্য উনু্মক্ত 

দরপত্র পদ্ধবতয়ত দরপত্র আহবানপূব যক ক্রেকার্ য 

সম্পন্ন   

৮. সাংবিষ্ট কায টালয়সমূদহ নতুন টমার্রসাইদকল 

প্রোন।   

ববআরটিএ টমার্রসাইদকল পবরেশ টন কদর অদকদজা টঘাষণা 

সাংক্রান্ত  রম  

প্রাবিস্থান:   
www.dss.gov.bd 

   

 

 

 

ববনামুদল্য 

 

 

০৭ কার্ যবদবস 

জনাব আবদল রমাত্তাকীন 

উপপবরচালক ও 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা (আরটিআই) 

ট ান: +৮৮০ 01711733991 

ইদমইল: adil.mtq@gmail.com 

66.  

কম টকতটাদের বাবষ টক 

টগাপনীয় প্রবতদবেন 

(এবসআর) সাংরেণ ও 

সের েপ্তদর টপ্ররণ 

সাংক্রান্ত টসবা  

পূরণকৃত ফরম অনুস্বাের কয়র 

প্রবতস্বােরকারী কম যকতযা সমাজয়সবা 

অবধদিয়র রপ্ররণ করয়বন এবং সমাজয়সবা 

অবধদিয়রর রগাপনীে োখা বনি টাবরত 

সমদয়র মদধ্য এবসআর প্রাবপ্ত সাদপদে 

টডাবসয়াদর সাংরেণ করা হয়। 

বাবষ যক রগাপনীে প্রবতয়বদন (এবসআর)- ০২ ফদ য 

 

প্রাবিস্থান:   
www.mopa.gov.bd 

 

 

ববনামুদল্য 

 

০৭ কার্ যবদবস 

জনাব আবদল রমাত্তাকীন 

উপপবরচালক ও 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা (আরটিআই) 

ট ান: +৮৮০ 01711733991 

ইদমইল: adil.mtq@gmail.com 

http://www.dss.gov.bd/
http://dss.dhakadiv.gov.bd/site/officer_list/942d4906-ff9e-4e97-aa3e-fd806747ffff/
http://www.dss.gov.bd/
http://dss.dhakadiv.gov.bd/site/officer_list/942d4906-ff9e-4e97-aa3e-fd806747ffff/
http://www.mopa.gov.bd/
http://dss.dhakadiv.gov.bd/site/officer_list/942d4906-ff9e-4e97-aa3e-fd806747ffff/


 

 ওয়েবসাইয়ে প্রকায়ের জন্য 

ক্রবমক টসবার নাম টসবা প্রোন পদ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাবপ্তস্থান 

টসবা মূল্য এবাং 

পবরদশাি পদ্ধবত 

টসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা 

(পেবব, ট ান ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

67.  

টগ্রড ১১-২০ পয টন্ত 

কম টচারীদের ববভাগীয় 

মামলা সাংক্রান্ত 

আদবেন/প্রস্তাব সের 

েপ্তদর সুপাবরশ টপ্ররণ 

সাংক্রান্ত টসবা 

সরকাবর কম টচারী আইন ২০১৮ এবাং 

প্রদযাজয শৃঙ্খলামূলক আইদনর বববিববিাদনর 

আদলাদক প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।  

প্রদযাজয সকল কাগজপত্র 

প্রাবিস্থান:   
 শৃঙ্খলা ও তেন্ত শািা, সমাজদসবা অবিেপ্তর সের কায টালয় 

 

 

ববনামুদল্য 

 

 

০৭ কার্ যবদবস 

জনাব আবদল রমাত্তাকীন 

উপপবরচালক ও 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা (আরটিআই) 

ট ান: +৮৮০ 01711733991 

ইদমইল: adil.mtq@gmail.com 

68.  

কম টকতটাদের কদপ টাদরর্ 

বসম প্রোন ও প্রবতস্থাপন 

সাংক্রান্ত সের েপ্তদর 

সুপাবরশ টপ্ররণ সাংক্রান্ত 

টসবা 

সাংবিষ্ট কায টালয় টেদক পদত্রর মাধ্যদম 

অববহতকরণ এবাং যোযে প্রবক্রয়া 

সম্পােনদশদষ প্রদয়াজনীয় টসবা প্রোন করা 

হয়।  

১) সাংবিষ্ট কম টকতটার আদবেনপত্র  

২) বসম বরদেসদমদণ্টর টেদত্র পূরণকৃত  রম 

প্রাবিস্থান:   

ক) www.dss.gov.bd ি) প্রশাসন-১ শািা।   

 

 

ববনামুদল্য 

 

০৭ কার্ যবদবস 

জনাব আবদল রমাত্তাকীন 

উপপবরচালক ও 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা (আরটিআই) 

ট ান: +৮৮০ 01711733991 

ইদমইল: adil.mtq@gmail

.com 

69.  

কম যকতযায়দর ওয়েবয়মইল 

সংক্রাি সের েপ্তদর 

সুপাবরশ টপ্ররণ সাংক্রান্ত 

টসবা 

সাংবিষ্ট কায টালয় টেদক পদত্রর/DSS 

Webmail and E-bulletin 

Management ট সবুক গ্রুদপর মাধ্যদম 

অববহতকরণ এবাং যোযে প্রবক্রয়া 

সম্পােনদশদষ প্রদয়াজনীয় টসবা প্রোন করা 

হয়। 

১) সাংবিষ্ট কায টালদয়র অনুদরািপত্র 

প্রাবিস্থান:   

গদবষণা, মূল্যায়ন, প্রকাশনা ও জনসাংদযাগ শািা।   

 

 

ববনামুদল্য 

 

 

০১ কার্ যবদবস 

জনাব আবদল রমাত্তাকীন 

উপপবরচালক ও 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা (আরটিআই) 

ট ান: +৮৮০ 01711733991 

ইদমইল: adil.mtq@gmail

.com 

 

 

 

 

 

 

http://dss.dhakadiv.gov.bd/site/officer_list/942d4906-ff9e-4e97-aa3e-fd806747ffff/
http://www.dss.gov.bd/
http://dss.dhakadiv.gov.bd/site/officer_list/942d4906-ff9e-4e97-aa3e-fd806747ffff/
http://dss.dhakadiv.gov.bd/site/officer_list/942d4906-ff9e-4e97-aa3e-fd806747ffff/


 

 ওয়েবসাইয়ে প্রকায়ের জন্য 

 

গ. অভযন্তরীণ টসবাঃ 

ক্রবমক টসবার নাম টসবা প্রোন পদ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাবপ্তস্থান 

টসবা মূল্য এবাং 

পবরদশাি পদ্ধবত 

টসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা 

(পেবব, ট ান ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

70.  

ববভাগীে কার্ যালয়ের 

সকল কম যকতযা-কম যচারীর 

সকল প্রোসবনক আয়বদন 

বনস্পবত্ত 

১। আয়বদন প্রাবি সায়পয়ে সাব রডবলয়গেন 

অব ফাইয়নবিোল এন্ড এডবমনয়েটিভ 

পাওোর অনুর্ােী রসবা প্রদান করা হে।  

  

 ১. বনধ যাবরত ফরয়ম আয়বদন 

 

 

ববনামুদল্য 

 

 

৭ কার্ যবদবস 

জনাব আবদল রমাত্তাকীন 

উপপবরচালক ও 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা (আরটিআই) 

ট ান: +৮৮০ 01711733991 

ইদমইল: adil.mtq@gmail.com 

71.  

ববভাগীে কার্ যালয়ের 

োখাসমূয়হ কবম্পউোর 

সরঞ্জামাবদ, আসবাবপত্র, 

র্ন্ত্রপাবত ও রষ্টেনারী 

সরবরাহ  

১। বনধ যাবরত চাবহদাপয়ত্রর মাধ্যয়ম 

অববহতকরণ;  

২। র্থার্থ কর্তযপয়ের অনুমবতসায়পয়ে 

মালামাল ক্রে;  

৩। সংবিষ্ট োখাে সরবরাহ।   

 ১. বনধ যাবরত ফরয়ম চাবহদাপত্র 

 প্রাবিস্থান:   
ক) বহসাব শািা, ববভাগীয় সমাজদসবা কায টালয়, 

সমাজদসবা অবিেপ্তর।  

ি) www.dss.gov.bd 

 

 

ববনামুদল্য 

 

 

৭ কার্ যবদবস 

জনাব আবদল রমাত্তাকীন 

উপপবরচালক ও 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা (আরটিআই) 

ট ান: +৮৮০ 01711733991 

ইদমইল: adil.mtq@gmail.com 

72.  

ববভাগীে কার্ যালয়ের 

কম যকতযা-কম যচারীয়দর 

দািবরক র্ানবাহন রসবা  

পয়ত্রর মাধ্যয়ম অববহতকরণ এবং র্থার্থ 

কর্তযপয়ের অনুয়মাদনসায়পয়ে প্রয়োজনীে 

রসবা প্রদান করা হে।    

১) সাদা কাগয়জ আয়বদনপত্র 

প্রাবিস্থান:   
ক) বহসাব শািা, ববভাগীয় সমাজদসবা কায টালয়, 

সমাজদসবা অবিেপ্তর। 

 

 

সরকাবর বনেমানুর্ােী 

ভাড়া পবরয়োধ সায়পয়ে 

 

 

৭ কার্ যবদবস 

জনাব আবদল রমাত্তাকীন 

উপপবরচালক ও 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা (আরটিআই) 

ট ান: +৮৮০ 01711733991 

ইদমইল: adil.mtq@gmail.com 

 

 

 

 

http://dss.dhakadiv.gov.bd/site/officer_list/942d4906-ff9e-4e97-aa3e-fd806747ffff/
http://www.dss.gov.bd/
http://dss.dhakadiv.gov.bd/site/officer_list/942d4906-ff9e-4e97-aa3e-fd806747ffff/
http://dss.dhakadiv.gov.bd/site/officer_list/942d4906-ff9e-4e97-aa3e-fd806747ffff/


 

 ওয়েবসাইয়ে প্রকায়ের জন্য 

 

 

২) আপনার কাদছ আমাদের প্রতযাশা 

 

ক্রবমক প্রবতশ্রুত/কাবিত টসবা প্রাবপ্তর লদেয করণীয় 

১ স্বয়াংসম্পূণ ট আদবেনপত্র জমা প্রোন 

২ যোযে প্রবক্রয়ায় প্রদয়াজনীয় ব স পবরদশাি করা 

৩ প্রদযাজয টেদত্র টমাবাইল টমদসজ/ই-টমইদলর বনদে টশনা অনুসরণ করা 

৪ সাোদতর জন্য িায ট তাবরদি বনি টাবরত সমদয়র পূদব টই উপবস্থত োকা 

৫ অনাবশ্যক ট ান/তেববর না করা 

 



 

 ওয়েবসাইয়ে প্রকায়ের জন্য 

 

 

৩) অবভদযাগ প্রবতকার ব্যবস্থাপনা (GRS) 

টসবা প্রাবপ্তদত অসন্তুষ্ট হদল োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটার সদে টযাগাদযাগ করুন। তার কাছ টেদক সমািান পাওয়া না টগদল বনদনাক্ত পদ্ধবতদত টযাগাদযাগ কদর আপনার সমস্যা অববহত 

করুন। 

ক্রবমক কিন টযাগাদযাগ করদবন কার সদে টযাগাদযাগ করদবন টযাগাদযাদগর ঠিকানা বনষ্পবত্তর সময়সীমা 

১. 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা সমািান বেদত 

না পারদল 

 

অবভদযাগ বনষ্পবত্ত কম টকতটা 

(অবনক) 

 

 

টমাঃ সাজ্জাদুল ইসলাম 

পেবব: অবতবরক্ত পবরচালক, ববভাগীয় সমাজদসবা কায টালয়, ঢাকা 

৩/২০ হুমায়ুন ররাড (২ে তলা), রমাহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, বাংলায়দে 

ট ান: + ৮৮ ০২ ৫৫ ০০৬৭৫৯ 

ইদমইল: rangasazzad@gmail.com 

ওদয়ব: dss.dhakadiv.gov.bd  

২০ (ববশ) 

কায টবেবস 

২. 
অবভদযাগ বনষ্পবত্ত কম টকতটা বনবে টষ্ট 

সমদয় সমািান বেদত না পারদল 

আবপল কম টকতটা 

 

টমাহাম্মে টমাজাদম্মল হক 

পেবব: পবরচালক, ববভাগীয় সমাজদসবা কায টালয়, ঢাকা 

ট ান: +৮৮০২ ৪৪ ৮২২০০৮ 

ইদমইল: dir.dhakadiv@dss.gov.bd 

ওদয়ব: dss.dhakadiv.gov.bd 

৩০ (বত্রশ) 

কায টবেবস 

৩. 
আবপল কম টকতটা বনবে টষ্ট সমদয় 

সমািান বেদত না পারদল 

মবন্ত্রপবরষে ববভাদগর 

অবভদযাগ ব্যবস্থাপনা টসল 

অবভদযাগ গ্রহণ টকন্দ্র 

৫ নাং টগইর্, বাাংলাদেশ সবচবালয়, ঢাকা 

ওদয়ব: www.grs.gov.bd 

৬০ (ষার্) 

কায টবেবস 
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