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জাতীয় ভহরা ংস্থা 
ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয়  

www.jms.gov.bd 

 
সফা প্রদান প্রহতশ্রুহত (Citizen’s Charter) 

1. হবন ও হভন 

 হবন : সজন্ডায ভতাহবহিক ভাজ ও সুযহিত নাযী। 

 হভন: নাযীয িভতায়ন, ভানফাহধকায প্রহতষ্ঠা ও উন্নয়ননয মূর ধাযায় ম্পৃক্তকযণ। 

 

২.  প্রহতশ্রুত সফা  

     ২.১ নাগহযক সফা 
 
 

ক্রঃ 

নং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধহত প্রনয়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রাহি স্থান সফায মূল্য এফং হযনাধ 

দ্ধহত 

সফা প্রদাননয 

ভয়ীভা 

দাহয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা (নাভ, 

দফী, সপান নম্বয ও আ-সভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১           

            

            

    । 

                                     

    হ । 

১.        । 

২।                      

      । 

       :         হ        

www.jms.gov.bd 

১। এ-৪   এ-৩       

                      

       -২/- 

    -১০/- 

২।                  

            

  

৩০          

কাযী হযচারক (প্রহিন, 

প্রকানা ও উন্নয়ন), 

দস্য হচফ 

নাযী হনম মাতন প্রহতনযাধ সর 

জাতীয় ভহরা ংস্থা  

সপানঃ ০২-৯৩৪৩০০৩ 

আ-সভআরঃ 

adppub@jms.gov.bd 
৩। অথ ম-াভাহজক 

উন্নয়ন ও াভাহজক 

সুযিা নমাহগতা 

প্রদান 

স্বকভ ম ায়ক ঋণ কাম মক্রভ (ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয 

হফনল তহফর নত প্রাি থ ম দ্বাযা হযচাহরত, 

ংস্থায সজরা াখা নত প্রস্তাফ প্রাহিয য ংস্থায 

প্রধান কাম মারনয় গঠিত কহভটি কর্তমক ঋণ প্রস্তাফ 

মাচাআ ফাছাআ কনয দঃস্থ, ায়, সফকায ও 

উনযাগী ভহরানদয অত্ম-কভ মংস্থাননয রনিে 

১০% াহব ম চানজম ৫,০০০/- টাকা -২০,০০০/- 

টাকা ম মন্ত ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান কযা য়। 

       : অনফদন পযভ, জাতীয় ভহরা 

ংস্থাা্য সজরা ও উনজরা কাম মারয় হ   

   হ          এ                  

www.jms.gov.bd/   down load     

    । 

                

 । ০২                         । 

 ।                        । 

 ।                        এ   

 ।       হ                হ  । 

গৃীত  ঋনণয হফযীনত 

১০% াহব ম চাজম সনয়া য়। 

অনফদন প্রাহিয ২৪ 

কাম মহদফনয ভনে 

হযদ মন কভ মকতমা 

জাতীয় ভহরা ংস্থা 

সপানঃ ০২-৯৩৪১৩৫৭ 

আ-সভআরঃ 

jmskhudrarin@gmail.com 

    হ             
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ক্রঃ 

নং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধহত প্রনয়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রাহি স্থান সফায মূল্য এফং হযনাধ 

দ্ধহত 

সফা প্রদাননয 

ভয়ীভা 

দাহয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা (নাভ, 

দফী, সপান নম্বয ও আ-সভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৪। ভহরানদয অত্ম-

কভ মংস্থাননয জন্য 

ক্ষুদ্রঋণ কাম মক্রভ 

হযচারনা 

জাতীয় ভহরা ংস্থায ৫০ টি উনজরা াখা এফং 

৫৮ টি সজরা দয উনজরা াখা হননয় সভাট ১০৮ 

টি াখা হপনয ভােনভ ভহরানদয অত্ম-

কভ মংস্থাননয রনিে ক্ষুদ্রঋণ কাম মক্রভ ফাস্তফায়ন 

কযা নে। ংস্থায ংহিষ্ট সজরা ও উ সজরা 

াখা কর্তমক ঋণ প্রস্তাফ মাচাআ ফাছাআ কনয দঃস্থ, 

ায়, সফকায ও উনযাগী ভহরানদয অত্ম-

কভ মংস্থাননয রনিে ০৫% াহব ম চানজম ভাথাহছু 

৫,০০০/- টাকা সথনক ১৫,০০০/- টাকা ঋণ প্রদান 

কযা য়।  

       : অনফদন পযভ, জাতীয় ভহরা 

ংস্থাা্য সজরা ও উনজরা কাম মারয় হ   

   হ          এ                  

www.jms.gov.bd 

down load           

                

 । ০২                         । 

 ।                        । 

 ।                        এ   

 ।       হ                হ  । 

গৃীত  ঋনণয হফযীনত ৫% 

াহব ম চাজম সনয়া য়। 

 কাযী হযচারক (থ ম) 

জাতীয় ভহরা ংস্থা 

সপানঃ ০২-৯৩৪১৩৫৭ 

আ-সভআরঃ 

jmskhudrarin@gmail.com 

সচয়াযম্যান/নজরা ও উনজরা 

কভ মকতমা,জাতীয় ভহরা ংস্থা। 

 

৫। নাযী হনম মাতন 

প্রহতনযাধ সনরয 

ভােনভ নমাহগতা 

প্রদান 

 জাতীয় ভহরা ংস্থায প্রধান কাম মারয়, ১৪৫, হনউ 

সফআরী সযাড, ঢাকায় নাযী হনম মাতন প্রহতনযাধকনে 

একটি হরগ্যার এআড সর যনয়নছ। প্রাি হবনমাগ 

হননয় িান দআ হদন াহরী বফঠক নুহষ্ঠত য়। 

হনম মাহতত দঃস্থ ায় ভহরা মাযা হফচায সনত 

ভথ ম তানদযনক হফনা খযচায় অআনগত ায়তা 

প্রদান কযা য়।  

অনফদন পযভ, 

জাতীয় ভহরা ংস্থা 

প্রধান কাম মারয় ও ৬৪ টি সজরা াখা 

থফা যাহয অনফদন 

এ                  

www.jms.gov.bd 

download         । 

                      

                              । 

 

হফনামূনল্য 

সফা সদয়া য় 

অনফদন প্রাহিয ২৪ 

কাম মহদফনয ভনে 

কাযী হযচারক (প্রহিন, 

প্রকানা ও উন্নয়ন),দস্য 

হচফ 

নাযী হনম মাতন প্রহতনযাধ সর 

জাতীয় ভহরা ংস্থা  

সপানঃ০২- ৯৩৪৩০০৩ 

আ-সভআরঃ 

adppub@jms.gov.bd 

এফং সজরাাখায় ংহিষ্ট 

কভ মকতমাবৃন্দ। 

৬। অআনগত ায়তা 

প্রদান 

নাযী হনম মাতন প্রহতনযাধকনে জাতীয় ভহরা ংস্থায 

৬৪ টি সজরায় াখায় অআনগত ায়তা প্রদান কযা 

য়। দঃস্থ ায় হনম মাহতত ভহরানদয কাছ সথনক 

প্রাি অনফদননয সপ্রহিনত ংস্থায উনযানগ জাতীয় 

অআনগত ায়তা প্রদান ংস্থায ভােনভ অদারনত 

ভাভরা দানয়নযয ব্যফস্থা কযা য়। 

জাতীয় ভহরা ংস্থায সজরা ও উনজরা 

কাম মারয় নত অনফদন পযভ ংগ্র থফা 

               www.jms.gov.bd 

down load         । 

 

                      

                              । 

 

হফনা মূনল্য সফা সদয়া য় অনফদন প্রাহিয ০৭ 

(াত) কাম মহদফনয 

ভনে 

কাযী হযচারক (প্রহিন, 

প্রকানা ও উন্নয়ন), 

দস্য হচফ 

নাযী হনম মাতন প্রহতনযাধ সর 

জাতীয় ভহরা ংস্থা  

সপানঃ ০২-৯৩৪৩০০৩ 

আ-সভআরঃ 

adppub@jms.gov.bd 

এফং সজরাাখায় ংহিষ্ট 

http://www.jms.gov.bd/
http://www.jms.gov.bd/
http://www.jms.gov.bd/
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কক

কক

 

কক 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধহত প্রনয়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রাহি স্থান সফায মূল্য এফং হযনাধ 

দ্ধহত 

সফা প্রদাননয 

ভয়ীভা 

দাহয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা (নাভ, 

দফী, সপান নম্বয ও আ-সভআর) 

(ক

) 

(২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৭। ীদ অআহব 

যভান কভ মজীহফ 

ভহরা সানেনর 

অফান ায়তা 

প্রদান 

কভ মজীহফ ভহরানদয হনযাদ অফান ংকট 

হনযনন ংস্থায প্রধান কাম মারয়, ১৪৫, হনউ সফআরী 

সযাড, ঢাকায় ২০০ অন হফহষ্ট ীদ অআহব 

যভান কভ মজীহফ ভহরা সানের হযচারনা কযা 

নে। ীট খাহর ওয়া াননি ীট ফযাদ্দ কহভটি 

প্রাি অনফদন ত্র মাচাআ ফাছাআ কনয ীট ফযাদ্দ 

প্রদান কনযন। 

ক) অনফদন পযভ প্রাহিয স্থান: ীদ 

অআহব যভান কভ মজীহফ ভহরা সানের, 

১৪৫ হনউ সফআরী সযাড, ংস্থায প্রধান 

কাম মারয়,ঢাকা। 

www.jms.gov.bd 

খ) অনফদন কাযী হনননাক্ত তথ্যাহদ ংমৄক্ত 

কযনফন। 

ক) জাতীয় হযচয়ত্র 

খ) হননয়াগত্র 

গ) সফতন ীট 

ঘ) াহজযা ীট 

ঙ) স্থানীয় হববাফনকয প্রতেয়নত্র 

কি সবনদ 

ভাহক ৪,০০০-১৬০০ টাকা 

ীট বাড়া সনয়া য়। 

অনফদন প্রাহিয ২৪ 

কাম ম হদফনয ভনে 

সানের সুায, 

হফহষ্ট ীদ অআহব যভান 

কভ মজীহফ ভহরা সানের 

জাতীয় ভহরা ংস্থা 

সপানঃ০২- ৯৩৫৫৩২৭ 

আ- সভআর- 

jmshostel@gmail.com 

৮। হশু হদফা মত্ন সকন্দ্র 

হযচারনা 

কভ মজীহফ ভানয়নদয/হববাফকনদয জন্য তানদয 

কাম মকারীন ভনয় হনযাদ অশ্রনয় হশুনক যাখায 

ব্যফস্থা হননফ ংস্থায প্রধান কাম মারয়, ঢাকায় ৫০ 

অন হফহষ্ট হশু হদফা মত্ন সকনন্দ্র ১ ফছয সথনক ৬ 

ফছয ফয়ী হশুনদয হপ্র-স্কুর হিা, াযীহযক ও 

ভানহক হফকানয জন্য সখরাধুরা ও হচি 

হফননাদননয ব্যফস্থা যনয়নছ। ািাহক ও যকাযী 

ছুটিয হদন ব্যতীত প্রহতহদন কার ৮.৩০ হভ. সথনক 

ন্ধ্ো ৬ টা ম মন্ত সখারা থানক। 

ক) অনফদন পযভ প্রাহিয স্থান: ীদ 

অআহব যভান কভ মজীহফ ভহরা সানের, 

১৪৫ হনউ সফআরী সযাড, ংস্থায প্রধান 

কাম মারয়, ঢাকা। 

www.jms.gov.bd 

খ) অনফদন কাযী হনননাক্ত তথ্যাহদ ংমৄক্ত 

কযনফন। 

ক) জাতীয় হযচয়ত্র 

খ) হশুয জন্ম নদ 

ঙ) স্থানীয় হববাফনকয প্রতেয়নত্র 

ভাহক ৮০০/- ানয খযচ 

সনয়া য়। 

অনফদননয তাহযখ 

নত ০৫ হদননয 

ভনে 

সকয়াযনটকায, 

হশু হদফা মত্ন সকন্দ্র 

জাতীয় ভহরা ংস্থা,ঢাকা 

সপানঃ০২- ৯৩৪৩৫০৫ 

আ- সভআর-  

day-care. jms@ gmail. 

com 

 ৯। হডনটাহযয়াভ 

বাড়া ও ব্যফানয 

নুভহত প্রদান 

জাতীয় ভহরা ংস্থায প্রধান কাম মারনয়য ৩য় তরায় 

৩০০ অননয এক সুহফন্যস্ত ীতাত হনয়হন্ত্রত 

অধুহনক হডনটাহযয়াভ যনয়নছ। সম সকান বা/ 

সহভনায/াংস্কৃহতক নুষ্ঠান কযায জন্য 

হডনটাহযয়াভটি বদহনক বাড়ায হবহিনত ফযাদ্দ 

প্রদান কযা য় । উনেখ্য, ত্র বফনন হনযহফহেন্ন 

হফদেৎ হনহিত কযায জন্য ৩০০ সকহবএ 

প্রনয়াজনীয় তথ্যাহদ ংস্থায প্রধান 

কাম মারয়, ১৪৫ হনউ সফআরী সযাড, ঢাকা 

নত থফা www.jms.gov.bd নত 

ডাউন সরাড কযা মানফ। 

১। হনধ মাহযত পযনভ অনফদন কযনত নফ। 

২। অনফদনকাযীয ১ কহ ছহফ। 

৩। অনফদনকাযীয জাতীয় হযচয় নত্রয 

হডনটাহযয়াভটি বদহনক 

১৫,০০০/- টাকা বাড়ায় 

ফযাদ্দ প্রদান কযা য় 

(বোট+ট্যাক্স ব্যতীত) 

অনফদননয তাহযখ 

নত ৩ হদননয 

ভনে 

সপ্রাগ্রাভ হপায, 

জাতীয় ভহরা ংস্থা,ঢাকা 

সপানঃ ০২-৯৩৪৫৯৫৬ 

আ- সভআর-  

program officer. jms  

@ gmail.com 

http://www.jms.gov.bd/
http://www.jms.gov.bd/
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সজনানযটয চালু যনয়নছ। পনটাকহ। 



 

Citizen Charter Draft 

 

ক্রঃ 

নং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধহত প্রনয়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রাহি স্থান সফায মূল্য এফং 

হযনাধ দ্ধহত 

সফা প্রদাননয 

ভয়ীভা 

দাহয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা (নাভ, 

দফী, সপান নম্বয ও আ-সভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১০ কনপানযন্স কি জাতীয় ভহরা ংস্থায প্রধান কাম মারনয়য ৭ভ তরায় 

৫০ অননয একটি ীতাত হনয়হন্ত্রত অধুহনক 

কনপানযন্স/নহভনায কি যনয়নছ। সম সকান বা/ 

সহভনায/কভ মারা অনয়াজননয রনিে বদহনক 

বাড়ায হবহিনত ফযাদ্দ প্রদান কযা য় । উনেখ্য, 

ত্র বফনন হনযহফহেন্ন হফদেৎ হনহিত কযায জন্য 

৩০০ সকহবএ সজনানযটয চালু যনয়নছ। 

প্রনয়াজনীয় তথ্যাহদ ংস্থায প্রধান কাম মারয়, ১৪৫ 

হনউ সফআরী সযাড, ঢাকা নত থফা 

www.jms.gov.bd নত ডাউন সরাড কযা 

মানফ। 

১। হনধ মাহযত পযনভ অনফদন কযনত নফ। 

২। অনফদনকাযীয ১ কহ ছহফ। 

৩। অনফদনকাযীয জাতীয় হযচয় নত্রয 

পনটাকহ। 

কনপানযন্স রুভটি 

বদহনক ১০,০০০/- 

টাকা বাড়ায় ফযাদ্দ 

প্রদান কযা য় 

(বোট+ট্যাক্স 

ব্যতীত) 

অনফদননয তাহযখ 

নত ৩ হদননয 

ভনে 

সপ্রাগ্রাভ হপায, 

জাতীয় ভহরা ংস্থা,ঢাকা 

সপানঃ০২- ৯৩৪৫৯৫৬ 

১১ নগয হবহিক 

প্রাহন্তক ভহরা 

উন্নয়নন ায়তা 

প্রদান 

এআ প্রকনেয অওতায় ২৬টি সজরায় ৪৬টি প্রহিণ 

সকনন্দ্রয ভােনভ ১০টি হফহবন্ন সেনড য ঞ্চনরয 

সফকায, হফিীন প্রাহন্তক ভহরানদয দিতা 

উন্নয়নমূরক প্রহিণ প্রদান য়। প্রহিনণয জন্য 

প্রহিনাথীনদয বদহনক ১০০/- ানয বাতা প্রদান 

কযা য়। প্রহিণ গ্রনণ অগ্রী ভহরানদয কাছ 

সথনক অনফদন প্রাহিয য প্রাি অনফদনমু মাচাআ 

ফাছাআ কনয প্রহিনাথীনদয সটহরনপান/নভাফাআনরয 

ভােনভ এফং প্রকে কাম মারয় ও ংহিষ্প প্রহিণ 

সকনন্দ্রয সনাটি সফানড ম তাহরকা প্রকানয ভােনভ 

ফহত কযা য়। 

অনফদন পযভ প্রাহি: প্রকনেয প্রধান কাম মারয় ১৪৫ 

হনউ সফআরী সযাড, ঢাকায় থফা  প্রকনেয হনধ মাহযত 

২৬ টি সজরা াখা নত ংগ্র কযা মানফ। প্রকে 

ওনয়ফাআট www.ubnwdp.gov.bd 

নত ডাউননরাড কযা মানফ। 

অনফদন নত্রয ানথ হননন্মাক্ত তথ্যাহদ ংমৄক্ত 

কযনফন। 

ক) ০২ (দআ) কহ া মনাট ম াআজ ছহফ। 

খ) জাতীয় হযচয় নত্রয পনটাকহ। 

গ) হিাগত সমাগ্যতায নদ। 

বহতম পযভ প্রকনেয প্রধান কাম মারয় 

এফং  

হফনা মূনল্য প্রহিন 

সদয়া য় 

সকান ময সভয়াদ ০৪ 

ভা। প্রহত ব্যানচ ২ 

হপনট ৪০ জন 

প্রকে হযচারক 

সপানঃ ০২- ৯৩৪৮৪৪৩ 

আ-সভআরঃ 

pdnagar@yahoo.com 
ও ংহিষ্ট সজরায়  

দাহয়ত্ব প্রাি কভ মকতমা 

১২ সজরা হবহিক 

ভহরা কহম্পউটায 

প্রহিণ সকা ম 

হযচারনা 

প্রকনেয অওতায় সদনয ৬৪টি সজরায় হহিত 

সফকায ভহরানদয কহম্পউটায ও তথ্য সমাগানমাগ 

প্রমৄহক্ত হফলনয় প্রহিণ সদয়া য়। প্রহিণ গ্রনণ 

অগ্রী ভহরানদয কাছ সথনক অনফদন প্রাহিয য 

প্রাি অনফদনমু মাচাআ ফাছাআ কনয 

প্রহিনাথীনদয সটহরনপান/নভাফাআনরয ভােনভ 

এফং প্রকে কাম মারয় ও ংহিষ্প প্রহিণ সকনন্দ্রয 

সনাটি সফানড ম তাহরকা প্রকানয ভােনভ ফহত 

কযা য়।  

অনফদন পযভ প্রাহি: প্রকনেয প্রধান কাম মারয় ১৪৫ 

হনউ সফআরী সযাড, ঢাকায় থফা  প্রকনেয হনধ মাহযত 

৬৪ টি সজরা াখা নত ংগ্র কযা মানফ। প্রকে 

ওনয়ফাআট www. dbwctp64.gov.bd নত 

ডাউননরাড কযা মানফ। 

অনফদন নত্রয ানথ হননন্মাক্ত তথ্যাহদ ংমৄক্ত 

কযনফন। 

ক) ০২ (দআ) কহ া মনাট ম াআজ ছহফ। 

খ) জাতীয় হযচয় নত্রয পনটাকহ। 

গ) হিাগত সমাগ্যতায নদ। 

 

সকা ম হপ ১০০০/- সকান ময সভয়াদ ০৬ 

ভা। প্রহত ব্যানচ ২ 

হপনট ৪০ জন 

প্রকে হযচারক 

সপানঃ ০২- ৮৩৫৯৬৩২ 

আ-সভআরঃ 

pdbwctp2@yahoo.com 
ও ংহিষ্ট সজরায় দাহয়ত্ব প্রাি 

কভ মকতমা 

http://www.jms.gov.bd/
http://www.ubnwdp.gov.bd/
http://www.ubnwdp.gov.bd/
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ক্রঃ 

নং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধহত প্রনয়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রাহি স্থান সফায মূল্য এফং 

হযনাধ দ্ধহত 

সফা প্রদাননয 

ভয়ীভা 

দাহয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা (নাভ, 

দফী, সপান নম্বয ও আ-সভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১৩ থননহতক 

িভতায়নন নাযী 

উনযাক্তানদয 

হফকা াধনন 

ায়তা প্রদান (২য় 

ম মায়) 

থ মননহতক িভতায়নন নাযী উনযাক্তানদয হফকা 

াধন (২য় ম মায়) প্রকনেয ধীনন হফহবন্ন সেনড 

সমভনঃ হফউটিহপনকন, কোটাহযং, হফজনন 

ম্যাননজনভন্ট, টাহয, আনন্টহযয়য হডজাআন, পোন 

হডজাআন-এ হফনামূনল্য প্রহিণ সদয়া য়। 

প্রহিনাথীনদয বদহনক ১০০/- ানয বাতা প্রদান 

কযা য়। প্রহিণ গ্রনণ অগ্রী ভহরানদয কাছ 

সথনক অনফদন প্রাহিয য প্রাি অনফদনমু মাচাআ 

ফাছাআ কনয প্রহিনাথীনদয সটহরনপান/নভাফাআনরয 

ভােনভ এফং প্রকে কাম মারয় ও ংহিষ্প প্রহিণ 

সকনন্দ্রয সনাটি সফানড ম তাহরকা প্রকানয ভােনভ 

ফহত কযা য়। 

অনফদন পযভ প্রাহি: প্রকনেয প্রধান কাম মারয় ১৪৫ 

হনউ সফআরী সযাড, ঢাকায় থফা  প্রকনেয ঢাকা, 

চট্টগ্রাভ, যাজাী, খুরনা, ফহযার ও হনরট 

হফবানগয হপ মুন নত ংগ্র কযা মানফ। এ 

ছাড়া ংস্থায ওনয়ফাআট 

www.jms.gov.bd নত ডাউননরাড কযা 

মানফ। 

অনফদন নত্রয ানথ হননন্মাক্ত তথ্যাহদ ংমৄক্ত 

কযনফন। 

ক) ০২ (দআ) কহ া মনাট ম াআজ ছহফ। 

খ) জাতীয় হযচয় নত্রয পনটাকহ। 

গ) হিাগত সমাগ্যতায নদ। 

হফনা মূনল্য প্রহিন 

সদয়া য়। 

সকান ময সভয়াদ ০৩ 

ভা।  প্রহত ব্যানচ 

২ হপনট ৪০ জন 

প্রকে হযচারক 

সপানঃ০২- ৯৩৩৬৪৭১, 

         ০২-৯৩৩৬৪৮৮ 

আ-সভআরঃ 

pdanwara77@yahoo.com 
ও ংহিষ্ট সজরায় দাহয়ত্ব প্রাি 

কভ মকতমা 

 

২.২) প্রাহতষ্ঠাহনক সফা 
ক্রঃ 

নং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধহত প্রনয়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রাহি স্থান সফায মূল্য এফং 

হযনাধ দ্ধহত 

সফা প্রদাননয 

ভয়ীভা 

দাহয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা (নাভ, 

দফী, সপান নম্বয ও আ-

সভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. ংস্থায সজরা ও উনজরা 

াখায় কভ মযত 

কভ মকতমা/কভ মচাযীনদয 

গ্রোচুনয়টি ংক্রান্ত 

কাম মক্রভ ফাস্তফায়ন 

 )             হ                         

       প্রাি অনফদন  

 )                                 

     । 

 )                           হ     । 

 

ক) ংহিষ্ট কভ মকতমায অনফদন(অনুনতাহলক 

পযভ, নমুনা স্বািয, ও ানতয াঁচ অঙ্গুনরয 

ছা আতোহদ ংমৄহক্ত)। 

খ) প্রতোহত সল সফতন নদ, চাকুযী 

হফফযনী, না দাফী প্রতেয়নত্র, হডট 

নাহি। 

গ) প্রািব্য অনুনতাহলনকয বফধ উিযাহধকাযী 

সঘালনাত্র। 

ঘ) সনন জীকযণ ২০০৯ সভাতানফক 

ন্যান্য কাগজত্র। 

হফনামূনল্য ১৫ (ননয) 

কাম মহদফ। 

কাযী হযচারক  

(হাফ: ও থ ম) 

জাতীয় ভহরা ংস্থা 

সপান : ০২- ৯৩৫৪৪৫০ 

আনভআর:  

adaccountsjms@yahoo.co

m 

       

   

http://www.jms.gov.bd/


 

Citizen Charter Draft 

২.৩) অবেন্তযীন সফা 
ক্রঃ 

নং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধহত প্রনয়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রাহি স্থান সফায মূল্য এফং 

হযনাধ দ্ধহত 

সফা প্রদাননয 

ভয়ীভা 

দাহয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা (নাভ, 

দফী, সপান নম্বয ও আ-

সভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ রাআনেযী সফা প্রদান জাতীয় ভহরা ংস্থায প্রধান কাম মারনয় াহতে, জীফনী 

গ্রন্থ, চাকুযী ংহিষ্ট, হফজ্ঞান হফলয়ক গ্রন্থাফরী, আরাহভক 

গ্রন্থ, সজন্ডায ংহিষ্ট গ্রন্থ, যাষ্ট্র হফজ্ঞান, ফাংরানদনয 

মুহক্তমৄদ্ধ আতোহদ হফহবন্ন হফলনয় প্রায় ৪ াজায গ্রন্থ 

ম্বহরত একটি মৃদ্ধ রাআনেযী যনয়নছ। সমনকান 

কভ মহদফন কার ৯.০০ টা সথনক হফনকর ৫.০০ টা ম মন্ত 

ফআ ড়ায সুনমাগ যনয়নছ। এ ছাড়াও ংস্থায 

কভ মকতমা/কভ মচাযীগনণয রাআনেযীয দস্য নয় ফআ সনয়ায 

সুনমাগ অনছ। 

 হফনা মূনল্য সফা 

গ্রন কযা মানফ। 

দস্য ওয়ায 

অনফদন/প্রস্তাফ  

প্রাহিয ১৫ হদন। 

প্রহত কভ মহদফন 

কার ৯.০০ টা 

সথনক হফনকর 

৫.০০ টা ম মন্ত।  

 

রাআনেযীয়ান  

জাতীয় ভহরা ংস্থা 

সপান :  

আনভআর: 

২     এ /       

   । 

 )             হ                         

       (                       )    

       । 

 )                                      । 

 )                           হ     । 

 

১.                     । 

২.                      । 

৩.                  (       

             ) এ এ              

হফনামূনল্য ১৫ (    )  

          

কাযী হযচারক (প্রা:) 

জাতীয় ভহরা ংস্থা 

সপান : ০২-৮৩১১০৩২ 

আনভআর: 

৩ অনুনতাহলক  ভঞ্জুয  )             হ                         

       প্রাি অনফদন 

 )                                      । 

 )                           হ     । 

 

ক) ংহিষ্ট কভ মকতমায অনফদন(অননতাহলক 

পযভ, নমুনা স্বািয, ও ানতয াঁচ অঙ্গুনযয 

ছা আতোহদ ংমৄহক্ত)। 

খ) প্রতোহত সল সফতন নদ, চাকুযী 

হফফযনী, না দাফী প্রতেয়নত্র, হডট 

নাহি। 

গ) প্রািব্য অনুনতাহলনকয বফধ উিযাহধকাযী 

সঘালনাত্র। 

ঘ) সনন জীকযণ ২০০৯ সভাতানফক 

ন্যান্য কাগজত্র। 

হফনামূনল্য ১৫ কাম মহদফ কাযী হযচারক  

(হাফ: ও থ ম) 

জাতীয় ভহরা ংস্থা 

সপান : ০২-৯৩৫৪৪৫০ 

আনভআর:  

adaccountsjms@yahoo.co

m 

 



 

Citizen Charter Draft 

 

ক্রঃ 

নং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধহত প্রনয়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রাহি স্থান সফায মূল্য এফং 

হযনাধ দ্ধহত 

সফা প্রদাননয 

ভয়ীভা 

দাহয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা (নাভ, 

দফী, সপান নম্বয ও আ-সভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৪ কভ মকতমা/কভ মচাযীনদ

য ছুটি ংক্রান্ত 

কাম মক্রভ ফাস্তফায়ন 

                             হ           

               (                       ) 

                । 

 

১.                    । 

২.     এ                 

৩. এ      

৪.                        

৫.             হ     ০৫           

৬.          

         :                    

        : www.jms.gov.bd 

হফনামূনল্য ১৫(নয) কভ মহদফ কাযী হযচারক (প্রা:) 

জাতীয় ভহরা ংস্থা 

সপান : ০২-৮৩১১০৩২ 

আনভআর: 

jmsproshasson@ 

gmail.com 

৫ কভ মকতমা/কভ মচাযীনদ

য ফহ: ফাংরানদ 

ছুটি, হিা ছুটি ও 

ন্যান্য হজমত ছুটিয 

অনফদন 

প্রহক্রয়াকযণ। 

 )              /                        হ  

                              । 

 )                      ১৯৫৯       । 

 

১.                    । 

২.                                   

           হ         Invitation 

(          ); 

৩.       (  হ:         )          

             । 

৪.      ০১                      ; 

৫.             (           ) 

        : www.jms.gov.bd 

হফনামূনল্য ০৭ (   )     

    । 

কাযী হযচারক (প্রা:) 

জাতীয় ভহরা ংস্থা 

সপান : ০২-৮৩১১০৩২ 

আনভআর: 

jmsproshasson@ 

gmail.com 

৬                 

         । 

 )              /                        হ  

                              । 

 )                      ১৯৫৯                  

(            )          ১৯৭৯           

     । 

 )                           হ     । 

১.                     । 

২.                   । 

৩.                  (       

             ) । 

        ০৭ (   )       । কাযী হযচারক (প্রা:) 

জাতীয় ভহরা ংস্থা 

সপান : ০২-৮৩১১০৩২ 

আনভআর: 

jmsproshasson@ 

gmail.com 

৭              

 হ    হ        

     

 )              /                        হ  

                              । 

 )        হ                   । 

 )                           হ     । 

 

১.                    । 

২.               হ            

             হ                  ; 

         :                   -এ  

 হ        । 

হফনামূনল্য ০৭ (   )  

         

কাযী হযচারক (প্রা:) 

জাতীয় ভহরা ংস্থা 

সপান : ০২-৮৩১১০৩২ 

আনভআর: 

jmsproshasson@ 

gmail.com 
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ক্রঃ 

নং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধহত প্রনয়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রাহি স্থান সফায মূল্য এফং 

হযনাধ দ্ধহত 

সফা প্রদাননয 

ভয়ীভা 

দাহয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা (নাভ, 

দফী, সপান নম্বয ও আ-সভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৮            

 হ    হ        

     

 )              /                        হ  

                              । 

 )        হ                   । 

 )                           হ     । 

 

১.                    । 

২.               হ            

             হ                  ; 

         :                   -এ  

 হ        । 

হফনামূনল্য ০৭ (   )  

         

 হ:         ( হ:   

   ) জাতীয় ভহরা ংস্থা 

সপান : ০২-৯৩৫৪৪৫০ 

আনভআর: ad accounts 

jms @gmail.com 

৯      ,        

           

                

              

            

              

             । 

 )                                      

                 হ             । 

 )                           হ     । 

১.        । 

২.           । 

হফনামূনল্য ১৫ (   )  

         

কাযী হযচারক (প্রা:) 

জাতীয় ভহরা ংস্থা 

সপান : ০২-৮৩১১০৩২ 

আনভআর: 

jmsproshasson@ 

gmail.com 

 

৩। হবনমাগ ব্যফস্থানা দ্ধহত (GRS) 

 

সফা প্রাহিনত ন্তুষ্ট নর দাহয়ত্বপ্রাি কভ মকতমায নে সমাগানমানগ করুন। হতহন ভাধান হদনত ব্যথ ম নর হননভণাক্ত দ্ধহতনত সমাগানমাগ কনয অনায ভস্যা ফহত করুন। 

 

ক্রঃ 

নং 

কখন সমাগানমাগ কযনফন সকাথায় সমাগানমাগ কযনফন হনষ্পহিয ভয়ীভা সমাগানমানগয ঠিকানা 

১ দাহয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা ভাধান হদনত  

ব্যথ ম নর 

জাতীয় ভহরা ংস্থায GRS সপাকার নয়ন্ট 

কভ মকতমা 

২০     হযচারক, জাতীয় ভহরা ংস্থা 

সপানঃ ০২- ৯৩৩৩৮৩৩ 

আ-সভআর: khaled_da_dyno619@yahoo. com 

২ প্রহতষ্ঠাননয GRS সপাকার নয়ন্ট কভ মকতমা 

হনহদ মষ্ট ভনয় ভাধান হদনত ব্যথ ম নর 

হনফ মাী হযচারক, 

 জাতীয় ভহরা ংস্থা 

৩০     সপানঃ ০২-৯৩৪২৩৪১ 

আ-সভআরঃ executivedirectorjms@yahoo. com 

 

অনায কানছ অভানদয প্রতোা 

 

ক্রহভক নং প্রহতশ্রুহত/কাহিত সফা প্রাহিয রনিে কযণীয় 
 

১) হনধ মাহযত পযনভ ম্পূণ মবানফ পূযণকৃত অনফদন জভা প্রদান 

২) ঠিক ভােনভ প্রনয়াজনীয় হপ হযনাধ কযা 

৩) ািানতয জন্য হনধ মাহযত ভনয়য পূনফ ম উহস্থত থাকা 
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Citizen Charter Draft 



 

Citizen Charter Draft 

 

 

জাতীয় ভহরা ংস্থা 
ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয়  

www.jms.gov.bd 

 
সফা প্রদান প্রহতশ্রুহত (Citizen’s Charter) 

1. হবন ও হভন 

2. হবন : সজন্ডায ভতাহবহিক ভাজ ও সুযহিত নাযী। 

3. হভন: নাযীয িভতায়ন, ভানফাহধকায প্রহতষ্ঠা ও উন্নয়ননয মূর ধাযায় ম্পৃক্তকযণ। 

 

২.  প্রহতশ্রুত সফা  

     ২.১ নাগহযক সফা 

 
 

ক্রঃ 

নং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধহত প্রনয়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রাহি স্থান সফায মূল্য এফং 

হযনাধ দ্ধহত 

সফা প্রদাননয ভয়ীভা দাহয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা (নাভ, 

দফী, সপান নম্বয ও আ-সভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১           

            

            

    । 

              -এ                   

                                   

                             । 

১.        । 

২।                      

      । 

       :         হ       

www.jms.gov.bd 

১। এ-৪   এ-৩       

            

          

       -২/- 

    -১০/- 

২।           

                

   

  

৩০          

কাযী হযচারক (প্রহিন, 

প্রকানা ও উন্নয়ন), 

দস্য হচফ 

নাযী হনম মাতন প্রহতনযাধ সর 

জাতীয় ভহরা ংস্থা  

সপানঃ০২-৯৩৪৩০০৩ 

আ-সভআরঃ 

adppub@jms.gov.bd 

৩। অথ ম-াভাহজক 

উন্নয়ন ও াভাহজক 

সুযিা নমাহগতা 

প্রদান 

স্বকভ ম ায়ক ঋণ কাম মক্রভ (ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয 

হফনল তহফর নত প্রাি থ ম দ্বাযা হযচাহরত, 

ংস্থায সজরা াখা নত প্রস্তাফ প্রাহিয য ংস্থায 

প্রধান কাম মারনয় গঠিত কহভটি কর্তমক ঋণ প্রস্তাফ 

মাচাআ ফাছাআ কনয দঃস্থ, ায়, সফকায ও 

উনযাগী ভহরানদয অত্ম-কভ মংস্থাননয রনিে 

১০% াহব ম চানজম ৫,০০০/- টাকা -২০,০০০/- 

টাকা ম মন্ত ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান কযা য়। 

       : অনফদন পযভ, জাতীয় ভহরা 

ংস্থাা্য সজরা ও উনজরা কাম মারয় হ   

   হ          এ                  

www.jms.gov.bd/   down load 

          
                

 । ০২                         । 

 ।                        । 

 ।                        এ   

 ।       হ                হ  । 

গৃীত  ঋনণয হফযীনত 

১০% াহব ম চাজম 

সনয়া য়। 

অনফদন প্রাহিয ২৪ 

কাম মহদফনয ভনে 

হযদ মন কভ মকতমা 

জাতীয় ভহরা ংস্থা 

সপানঃ ০২-৯৩৪১৩৫৭ 

আ-সভআরঃ 

jmskhudrarin@gmail.com 

http://www.jms.gov.bd/
http://www.jms.gov.bd/
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ক্রঃ 

নং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধহত প্রনয়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রাহি স্থান সফায মূল্য এফং 

হযনাধ দ্ধহত 

সফা প্রদাননয ভয়ীভা দাহয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা (নাভ, 

দফী, সপান নম্বয ও আ-সভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৪। ভহরানদয অত্ম-

কভ মংস্থাননয জন্য 

ক্ষুদ্রঋণ কাম মক্রভ 

হযচারনা 

জাতীয় ভহরা ংস্থায ৫০ টি উনজরা াখা এফং 

৫৮ টি সজরা দয উনজরা াখা হননয় সভাট ১০৮ 

টি াখা হপনয ভােনভ ভহরানদয অত্ম-

কভ মংস্থাননয রনিে ক্ষুদ্রঋণ কাম মক্রভ ফাস্তফায়ন 

কযা নে। ংস্থায ংহিষ্ট সজরা ও উ সজরা 

াখা কর্তমক ঋণ প্রস্তাফ মাচাআ ফাছাআ কনয দঃস্থ, 

ায়, সফকায ও উনযাগী ভহরানদয অত্ম-

কভ মংস্থাননয রনিে ০৫% াহব ম চানজম ভাথাহছু 

৫,০০০/- টাকা সথনক ১৫,০০০/- টাকা ঋণ প্রদান 

কযা য়।  

       : অনফদন পযভ, জাতীয় ভহরা 

ংস্থাা্য সজরা ও উনজরা কাম মারয় হ   

   হ          এ                  
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 । ০২                         । 

 ।                        । 

 ।                        এ   

 ।       হ                হ  । 

গৃীত  ঋনণয হফযীনত 

৫% াহব ম চাজম সনয়া 

য়। 

 কাযী হযচারক (থ ম) 

জাতীয় ভহরা ংস্থা 

সপানঃ ০২-৯৩৪১৩৫৭ 

আ-সভআরঃ 

jmskhudrarin@gmail.com 

সচয়াযম্যান/নজরা ও উনজরা 

কভ মকতমা,জাতীয় ভহরা ংস্থা। 

 

৫। নাযী হনম মাতন 

প্রহতনযাধ সনরয 

ভােনভ নমাহগতা 

প্রদান 

 জাতীয় ভহরা ংস্থায প্রধান কাম মারয়, ১৪৫, হনউ 

সফআরী সযাড, ঢাকায় নাযী হনম মাতন প্রহতনযাধকনে 

একটি হরগ্যার এআড সর যনয়নছ। ংস্থায 

হযচারনা হযলনদয দআ জন দস্য, এক জন 

অআনজীহফ ও ংস্থায এক জন প্রথভ সশ্রনীয 

কভ মকতমায ভন্বনয় ৪ (চায) দস্য হফহষ্ট একটি 

কহভটি দ্বাযা এআ সনরয কাম মক্রভ হযচাহরত য়। 

প্রাি হবনমাগ হননয় িান দআ হদন াহরী বফঠক 

নুহষ্ঠত য়। হনম মাহতত দঃস্থ ায় ভহরা মাযা 

হফচায সনত ভথ ম তানদযনক হফনা খযচায় 

অআনগত ায়তা প্রদান কযা য়।  

অনফদন পযভ, 

জাতীয় ভহরা ংস্থা 

প্রধান কাম মারয় ও ৬৪টি সজরা াখা থফা 

যাহয অনফদন 

এ                  
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হফনামূনল্য 

সফা সদয়া য় 

অনফদন প্রাহিয 

০৭কাম মহদফনয ভনে 

কাযী হযচারক (প্রহিন, 

প্রকানা ও উন্নয়ন),দস্য 

হচফ 

নাযী হনম মাতন প্রহতনযাধ সর 

জাতীয় ভহরা ংস্থা  

সপানঃ০২- ৯৩৪৩০০৩ 

আ-সভআরঃ 

adppub@jms.gov.bd 

এফং সজরাাখায় ংহিষ্ট 

কভ মকতমাবৃন্দ। 

৬। অআনগত ায়তা 

প্রদান 

নাযী হনম মাতন প্রহতনযাধকনে জাতীয় ভহরা ংস্থা 

প্রহতটি সজরায় অআনগত ায়তা প্রদান কযনছ। 

দঃস্থ ায় হনম মাহতত ভহরাগণ সজরা াখায় 

অনফদন কযনত ানযন। 

অনফদন পযভ, জাতীয় ভহরা ংস্থায 

সজরা ও উনজরা কাম মারয় 

হফনা মূনল্য সফা সদয়া 

য় 

অনফদন প্রাহিয ২৪ 

কাম মহদফনয ভনে 

কাযী হযচারক (প্রহিন, 

প্রকানা ও উন্নয়ন), 

দস্য হচফ 

নাযী হনম মাতন প্রহতনযাধ সর 

জাতীয় ভহরা ংস্থা  

সপানঃ ০২-৯৩৪৩০০৩ 

আ-সভআরঃ 

adppub@jms.gov.bd 

এফং সজরাাখায় ংহিষ্ট 

http://www.jms.gov.bd/
http://www.jms.gov.bd/
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কক

কক

 

কক 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধহত প্রনয়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রাহি স্থান সফায মূল্য এফং 

হযনাধ দ্ধহত 

সফা প্রদাননয ভয়ীভা দাহয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা (নাভ, 

দফী, সপান নম্বয ও আ-সভআর) 

(ক

) 

(২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৭। ীদ অআহব 

যভান কভ মজীহফ 

ভহরা সানেনর 

অফান ায়তা 

প্রদান 

কভ মজীহফ ভহরানদয হনযাদ অফান ংকট 

হনযনন ংস্থায প্রধান কাম মারয়, ১৪৫, হনউ সফআরী 

সযাড, ঢাকায় ২০০ অন হফহষ্ট ীদ অআহব 

যভান কভ মজীহফ ভহরা সানের হযচারনা কযা 

নে। ীট খাহর ওয়া াননি ীট ফযাদ্দ কহভটি 

প্রাি অনফদন ত্র মাচাআ ফাছাআ কনয ীট ফযাদ্দ 

প্রদান কনযন। 

ক) অনফদন পযভ প্রাহিয স্থান: ীদ 

অআহব যভান কভ মজীহফ ভহরা সানের, 

১৪৫ হনউ সফআরী সযাড, ংস্থায প্রধান 

কাম মারয়,ঢাকা। 

www.jms.gov.bd 

খ) অনফদন কাযী হনননাক্ত তথ্যাহদ ংমৄক্ত 

কযনফন। 

ক) জাতীয় হযচয়ত্র 

খ) হননয়াগত্র 

গ) সফতন ীট 

ঘ) াহজযা ীট 

ঙ) স্থানীয় হববাফনকয প্রতেয়নত্র 

কি সবনদ 

ভাহক ৪,০০০-১৬০০ 

টাকা ীট বাড়া সনয়া 

য়। 

অনফদন প্রাহিয ২৪ কাম ম 

হদফনয ভনে 

সানের সুায, 

হফহষ্ট ীদ অআহব যভান 

কভ মজীহফ ভহরা সানের 

জাতীয় ভহরা ংস্থা 

সপানঃ০২- ৯৩৫৫৩২৭ 

আ- সভআর- 

jmshostel@gmail.com 

৮। হশু হদফা মত্ন সকন্দ্র 

হযচারনা 

কভ মজীহফ ভানয়নদয/হববাফকনদয জন্য তানদয 

কাম মকারীন ভনয় হনযাদ অশ্রনয় হশুনক যাখায 

ব্যফস্থা হননফ ংস্থায প্রধান কাম মারয়, ঢাকায় ৫০ 

অন হফহষ্ট হশু হদফা মত্ন সকনন্দ্র ১ ফছয সথনক ৬ 

ফছয ফয়ী হশুনদয হপ্র-স্কুর হিা, াযীহযক ও 

ভানহক হফকানয জন্য সখরাধুরা ও হচি 

হফননাদননয ব্যফস্থা যনয়নছ। ািাহক ও যকাযী 

ছুটিয হদন ব্যতীত প্রহতহদন কার ৮.৩০ হভ. সথনক 

ন্ধ্ো ৬ টা ম মন্ত সখারা থানক। 

ক) অনফদন পযভ প্রাহিয স্থান: ীদ 

অআহব যভান কভ মজীহফ ভহরা সানের, 

১৪৫ হনউ সফআরী সযাড, ংস্থায প্রধান 

কাম মারয়, ঢাকা। 

www.jms.gov.bd 

খ) অনফদন কাযী হনননাক্ত তথ্যাহদ ংমৄক্ত 

কযনফন। 

ক) জাতীয় হযচয়ত্র 

খ) হশুয জন্ম নদ 

ঙ) স্থানীয় হববাফনকয প্রতেয়নত্র 

ভাহক ৮০০/- ানয 

খযচ সনয়া য়। 

অনফদননয তাহযখ নত 

০৫ হদননয ভনে 

সকয়াযনটকায, 

হশু হদফা মত্ন সকন্দ্র 

জাতীয় ভহরা ংস্থা,ঢাকা 

সপানঃ০২- ৯৩৪৩৫০৫ 

আ- সভআর-  

day-care. jms@ gmail. 

com 

 ৯। হডনটাহযয়াভ 

বাড়া ও ব্যফানয 

নুভহত প্রদান 

জাতীয় ভহরা ংস্থায প্রধান কাম মারনয়য ৩য় তরায় 

৩০০ অননয এক সুহফন্যস্ত ীতাত হনয়হন্ত্রত 

অধুহনক হডনটাহযয়াভ যনয়নছ। সম সকান বা/ 

সহভনায/াংস্কৃহতক নুষ্ঠান কযায জন্য 

হডনটাহযয়াভটি বদহনক বাড়ায হবহিনত ফযাদ্দ 

প্রদান কযা য় । উনেখ্য, ত্র বফনন হনযহফহেন্ন 

হফদেৎ হনহিত কযায জন্য ৩০০ সকহবএ 

১। হনধ মাহযত পযনভ অনফদন কযনত নফ। 

২। অনফদনকাযীয ১ কহ ছহফ। 

৩। অনফদনকাযীয জাতীয় হযচয় নত্রয 

পনটাকহ। 

হডনটাহযয়াভটি 

বদহনক ১৫,০০০/- টাকা 

বাড়ায় ফযাদ্দ প্রদান 

কযা য় (বোট+ট্যাক্স 

ব্যতীত) 

অনফদননয তাহযখ নত 

৩ হদননয ভনে 

সপ্রাগ্রাভ হপায, 

জাতীয় ভহরা ংস্থা,ঢাকা 

সপানঃ ০২-৯৩৪৫৯৫৬ 

আ- সভআর-  

program officer. jms  

@ gmail.com 

http://www.jms.gov.bd/
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সজনানযটয চালু যনয়নছ। 
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ক্রঃ 

নং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধহত প্রনয়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রাহি 

স্থান 

সফায মূল্য এফং 

হযনাধ দ্ধহত 

সফা প্রদাননয ভয়ীভা দাহয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা (নাভ, দফী, 

সপান নম্বয ও আ-সভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১০ কনপানযন্স কি জাতীয় ভহরা ংস্থায প্রধান কাম মারনয়য ৭ভ তরায় ৫০ 

অননয একটি ীতাত হনয়হন্ত্রত অধুহনক 

কনপানযন্স/নহভনায কি যনয়নছ। সম সকান বা/ 

সহভনায/কভ মারা অনয়াজননয রনিে বদহনক বাড়ায 

হবহিনত ফযাদ্দ প্রদান কযা য় । উনেখ্য, ত্র বফনন 

হনযহফহেন্ন হফদেৎ হনহিত কযায জন্য ৩০০ সকহবএ 

সজনানযটয চালু যনয়নছ। 

প্রনয়াজনীয় তথ্যাহদ ংস্থায প্রধান 

কাম মারয়,ঢাকা  

কনপানযন্স রুভটি 

বদহনক ১০,০০০/- 

টাকা বাড়ায় ফযাদ্দ 

প্রদান কযা য় 

(বোট+ট্যাক্স 

ব্যতীত) 

অনফদননয তাহযখ নত 

৩ হদননয ভনে 

সপ্রাগ্রাভ হপায, 

জাতীয় ভহরা ংস্থা,ঢাকা 

সপানঃ০২- ৯৩৪৫৯৫৬ 

১১ নগয হবহিক 

প্রাহন্তক ভহরা 

উন্নয়নন ায়তা 

প্রদান 

এআ প্রকনেয অওতায় ২৬টি সজরায় ৪৬টি প্রহিণ 

সকনন্দ্রয ভােনভ ১০টি হফহবন্ন সেনড য ঞ্চনরয সফকায, 

হফিীন প্রাহন্তক ভহরানক সরাআ ও এভেয়ডাযী, ব্লক-

ফাটিক ও স্ক্রীণ হপ্রন্ট, নকী কাঁথা ও কাটিং, সারহে 

উন্নয়ন, খায প্রহক্রয়াজাতকযণ ও ংযিণ, চাভড়াজাত 

দ্রব্য বতযী, াফান ও সভাভফাহত বতযী, ফাআহন্ডং ও 

প্যানকহজং, সভাফাআর আহিহনয়াহযং এফং াউ হকহং 

সেনড দিতা উন্নয়নমূরক প্রহিণ প্রদান য়। প্রহিনণয 

জন্য প্রহিনাথীনদয বদহনক ১০০/- ানয বাতা প্রদান 

কযা য়। 

বহতম পযভ প্রকনেয প্রধান কাম মারয় 

এফং হনধ মাহযত ২৬ টি সজরা াখা 

নত ংগ্র কযা মানফ। 

হফনা মূনল্য প্রহিন 

সদয়া য় 

সকান ময সভয়াদ ০৪ 

ভা। প্রহত ব্যানচ ২ 

হপনট ৪০ জন 

প্রকে হযচারক 

সপানঃ ০২- ৯৩৪৮৪৪৩ 

আ-সভআরঃ pdnagar@yahoo.com 

ও ংহিষ্ট সজরায়  

দাহয়ত্ব প্রাি কভ মকতমা 

১২ সজরা হবহিক 

ভহরা কহম্পউটায 

প্রহিণ সকা ম 

হযচারনা 

থননহতক কভ মকানন্ড নাযীয ংগ্রণ ও িভতায়ন 

সদনয াহফ মক গ্রগহতয ন্যতভ তম। সরনিে সদনয 

হহিত ভহরানদয কহম্পউটায ও তথ্য সমাগানমাগ হফলনয় 

প্রহিণ প্রদাননয ভােনভ কভ মংস্থান ও উনযাক্তা সৃহষ্টয 

রনিে ‘‘সজরাহবহিক ভহরা কহম্পউটায প্রহিণ প্রকে 

(৬৪ সজরা)’’ গৃীত নয়নছ। প্রকনেয অওতায় সদনয 

৬৪টি সজরায় হহিত সফকায ভহরানদয কহম্পউটায ও 

তথ্য সমাগানমাগ প্রমৄহক্ত হফলনয় প্রহিণ সদয়া য়।  

জাতীয় ভহরা প্রধান কাম মারয় ও 

ংস্থায হনধ মাহযত ৬৪ টি সজরা াখা 

সকা ম হপ ১০০০/- সকান ময সভয়াদ ১১২ 

হদন। প্রহত ব্যানচ ২ 

হপনট ৪০ জন 

প্রকে হযচারক 

সপানঃ ৮৩৫৯৬৩২ 

আ-সভআরঃ pdbwctp2@yahoo.com 

ও ংহিষ্ট সজরায় দাহয়ত্ব প্রাি 

কভ মকতমা 



 

Citizen Charter Draft 

 

ক্রঃ 

নং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধহত প্রনয়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রাহি 

স্থান 

সফায মূল্য এফং 

হযনাধ দ্ধহত 

সফা প্রদাননয ভয়ীভা দাহয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা (নাভ, দফী, 

সপান নম্বয ও আ-সভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১৩ থননহতক 

িভতায়নন নাযী 

উনযাক্তানদয 

হফকা াধনন 

ায়তা প্রদান (২য় 

ম মায়) 

থ মননহতক িভতায়নন নাযী উনযাক্তানদয হফকা াধন 

(২য় ম মায়) প্রকনেয ধীনন ঢাকা, চট্টগ্রাভ, যাজাী, 

খুরনা, ফহযার ও হনরট হফবানগ হফহবন্ন সেনড সমভনঃ 

হফউটিহপনকন,কোটাহযং, হফজনন ম্যাননজনভন্ট, টাহয, 

আনন্টহযয়য হডজাআন, পোন হডজাআন-এ হফনামূনল্য 

প্রহিণ সদয়া য়। প্রকনেয প্রধান কাম মারনয় একটি 

উৎাদন সকন্দ্র অনছ এফং নাযী উনযাক্তানদয উৎাহদত 

ণ্য াভগ্রী ফাজাযজাত কযায রনিে উনন্মল নানভ একটি 

হফক্রয় ও প্রদ মনী সকন্দ্র অনছ। প্রহিনণয জন্য 

প্রহিনাথীনদয বদহনক ১০০/- ানয বাতা প্রদান কযা য়। 

জাতীয় ভহরা প্রধান কাম মারয় ও 

ংস্থায হনধ মাহযত ঢাকা, চট্টগ্রাভ, 

যাজাী, খুরনা, ফহযার ও হনরট 

হফবানগয হপ মুন 

হফনা মূনল্য প্রহিন 

সদয়া য়। 

সকান ময সভয়াদ ৯০ হদন 

প্রহত ব্যানচ ২ হপনট ৪০ 

জন 

প্রকে হযচারক 

সপানঃ ৯৩৩৬৪৭১, ৯৩৩৬৪৮৮ 

আ-সভআরঃ 

pdanwara77@yahoo.com 
ও ংহস্দষ্ট সজরায় দাহয়ত্ব প্রাি 

কভ মকতমা 

 

২.২) প্রাহতষ্ঠাহনক সফা 
ক্রঃ 

নং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধহত প্রনয়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রাহি স্থান সফায মূল্য এফং 

হযনাধ দ্ধহত 

সফা প্রদাননয 

ভয়ীভা 

দাহয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা (নাভ, 

দফী, সপান নম্বয ও আ-সভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. ংস্থায সজরা ও উনজরা 

াখায় কভ মযত 

কভ মকতমা/কভ মচাযীনদয 

গ্রোচুনয়টি ংক্রান্ত 

কাম মক্রভ ফাস্তফায়ন 

 )             হ                           

                      প্রাি অনফদন  

 )                                 

     । 

 )                           হ     । 

 

ক) ংহিষ্ট কভ মকতমায অনফদন(অননতাহলক 

পযভ, নমুনা স্বািয, ও ানতয াঁচ অঙ্গুনযয 

ছা আতোহদ ংমৄহক্ত)। 

খ) প্রতোহত সল সফতন নদ, চাকুযী 

হফফযনী, না দাফী প্রতেয়নত্র, হডট 

নাহি। 

গ) প্রািব্য অনুনতাহলনকয বফধ উিযাহধকাযী 

সঘালনাত্র। 

ঘ) সনন জীকযণ ২০০৯ সভাতানফক 

ন্যান্য কাগজত্র। 

হফনামূনল্য ১৫ (নয) 

কাম মহদফ। 

কাযী হযচারক  

(হাফ: ও থ ম) 

জাতীয় ভহরা ংস্থা 

সপান : ৯৩৫৪৪৫০ আনভআর:  

adaccountsjms@yahoo.com 
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২.৩) অবেন্তযীন সফা 
ক্রঃ 

নং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধহত প্রনয়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রাহি স্থান সফায মূল্য এফং 

হযনাধ দ্ধহত 

সফা প্রদাননয 

ভয়ীভা 

দাহয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা (নাভ, 

দফী, সপান নম্বয ও আ-

সভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ রাআনেযী সফা প্রদান জাতীয় ভহরা ংস্থায প্রধান কাম মারনয় াহতে, জীফনী 

গ্রন্থ, চাকুযী ংহিষ্ট, হফজ্ঞান হফলয়ক গ্রন্থাফরী, আরাহভক 

গ্রন্থ, সজন্ডায ংহিষ্ট গ্রন্থ, যাষ্ট্র হফজ্ঞান, ফাংরানদনয 

মুহক্তমৄদ্ধ আতোহদ হফহবন্ন হফলনয় প্রায় ৪ াজায গ্রন্থ 

ম্বহরত একটি মৃদ্ধ রাআনেযী যনয়নছ। সমনকান 

কভ মহদফন কার ৯.০০ টা সথনক হফনকর ৫.০০ টা ম মন্ত 

ফআ ড়ায সুনমাগ যনয়নছ। এ ছাড়াও ংস্থায 

কভ মকতমা/কভ মচাযীগনণয রাআনেযীয দস্য নয় ফআ সনয়ায 

সুনমাগ অনছ। 

প্রনয়াজনীয় তথ্যাহদ ংস্থায প্রধান কাম মারনয় 

হফযভান  

রাআনেযীনত াওয়া মানফ। 

হফনা মূনল্য সফা 

গ্রন কযা মানফ। 

দস্য ওয়ায 

অনফদন/প্রস্তাফ  

প্রাহিয ১৫ হদন। 

প্রহত কভ মহদফন 

কার ৯.০০ টা 

সথনক হফনকর 

৫.০০ টা ম মন্ত।  

 

রাআনেযীয়ান  

জাতীয় ভহরা ংস্থা 

সপান :  

আনভআর: 

২     এ /       

   । 

 )             হ                           

                      (              

         )           । 

 )                                      । 

 )                           হ     । 

 

১.                     । 

২.                   । 

৩.                  (       

             ) এ এ              

হফনামূনল্য ১৫ (   )  

          

কাযী হযচারক (প্রা) 

জাতীয় ভহরা ংস্থা 

সপান : ৮৩১১০৩২ 

আনভআর: 

৩ অনুনতাহলক  ভঞ্জুয  )             হ                           

                      প্রাি অনফদন  )      

                                । 

 )                           হ     । 

 

ক) ংহিষ্ট কভ মকতমায অনফদন(অননতাহলক 

পযভ, নমুনা স্বািয, ও ানতয াঁচ অঙ্গুনযয 

ছা আতোহদ ংমৄহক্ত)। 

খ) প্রতোহত সল সফতন নদ, চাকুযী 

হফফযনী, না দাফী প্রতেয়নত্র, হডট 

নাহি। 

গ) প্রািব্য অনুনতাহলনকয বফধ উিযাহধকাযী 

সঘালনাত্র। 

ঘ) সনন জীকযণ ২০০৯ সভাতানফক 

ন্যান্য কাগজত্র। 

হফনামূনল্য ১৫ কাম মহদফ কাযী হযচারক  

(হাফ: ও থ ম) 

জাতীয় ভহরা ংস্থা 

সপান : ৯৩৫৪৪৫০ 

আনভআর:  

adaccountsjms@yahoo.com 
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ক্রঃ 

নং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধহত প্রনয়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রাহি স্থান সফায মূল্য এফং 

হযনাধ দ্ধহত 

সফা প্রদাননয 

ভয়ীভা 

দাহয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা (নাভ, 

দফী, সপান নম্বয ও আ-

সভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৪ কভ মকতমা/কভ মচাযীনদ

য ছুটি ংক্রান্ত 

কাম মক্রভ ফাস্তফায়ন 

                             হ           

               (                       ) 

                । 

 

১.                    । 

২.     এ                 

৩. এ      

৪.                        

৫.             হ     ০৫           

৬.          

         :                    

        : www.jms.gov.bd 

হফনামূনল্য ১৫(নয) 

কভ মহদফ 

কাযী হযচারক (প্রা) 

জাতীয় ভহরা ংস্থা 

সপান : ৮৩১১০৩২ 

আনভআর: 

৫ কভ মকতমা/কভ মচাযীনদ

য ফহ: ফাংরানদ 

ছুটি, হিা ছুটি ও 

ন্যান্য হজমত ছুটিয 

অনফদন 

প্রহক্রয়াকযণ। 

 )              /                        হ  

                              । 

 )                      ১৯৫৯       । 

 

১.                    । 

২.                                   

           হ         Invitation 

(          ); 

৩.       (  হ:         )          

             । 

৪.      ০১                      ; 

৫.             (           ) 

 

হফনামূনল্য ০৭ (   )     

    । 

কাযী হযচারক (প্রা) 

জাতীয় ভহরা ংস্থা 

সপান : ৮৩১১০৩২ 

আনভআর: 

৬                 

         । 

 )              /                        হ  

                              । 

 )                      ১৯৫৯                  

(            )          ১৯৭৯           

     । 

 )                           হ     । 

১.                     । 

২.                   । 

৩.                  (       

             ) । 

        ০৭ (   ) 

      । 

কাযী হযচারক (প্রা) 

জাতীয় ভহরা ংস্থা 

সপান : ৮৩১১০৩২ 

আনভআর: 

৭              

 হ    হ        

     

 )              /                        হ  

                              । 

 )        হ                   । 

 )                           হ     । 

 

১.                    । 

২.               হ            

             হ                  ; 

         :                   -এ  

 হ        । 

হফনামূনল্য ০৭ (   )  

         

কাযী হযচারক (প্রা) 

জাতীয় ভহরা ংস্থা 

সপান : ৮৩১১০৩২ 

আনভআর: 
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ক্রঃ 

নং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধহত প্রনয়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রাহি স্থান সফায মূল্য এফং 

হযনাধ দ্ধহত 

সফা প্রদাননয 

ভয়ীভা 

দাহয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা (নাভ, 

দফী, সপান নম্বয ও আ-

সভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৮              
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Citizen Charter Draft 

 

৩। হবনমাগ ব্যফস্থানা দ্ধহত (GRS) 

 

সফা প্রাহিনত ন্তুষ্ট নর দাহয়ত্বপ্রাি কভ মকতমায নে সমাগানমানগ করুন। হতহন ভাধান হদনত ব্যথ ম নর হননভণাক্ত দ্ধহতনত সমাগানমাগ কনয অনায ভস্যা ফহত করুন। 

 

ক্রঃ 

নং 

কখন সমাগানমাগ কযনফন সকাথায় সমাগানমাগ কযনফন হনষ্পহিয ভয়ীভা সমাগানমানগয ঠিকানা 

১ দাহয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা ভাধান হদনত  

ব্যথ ম নর 

জাতীয় ভহরা ংস্থায GRS সপাকার নয়ন্ট 

কভ মকতমা 

 হযচারক, জাতীয় ভহরা ংস্থা 

সপানঃ ৯৩৩৩৮৩৩ 

আ-সভআর: khaled_da_dyno619@yahoo. com 

২ প্রহতষ্ঠাননয GRS সপাকার নয়ন্ট কভ মকতমা 

হনহদ মষ্ট ভনয় ভাধান হদনত ব্যথ ম নর 

হনফ মাী হযচারক, 

 জাতীয় ভহরা ংস্থা 

 জাানাযা াযবীন 

সপানঃ ৯৩৪২৩৪১ 

আ-সভআরঃ executivedirectorjms@yahoo. com 

 

অনায কানছ অভানদয প্রতোা 

 

ক্রহভক নং প্রহতশ্রুহত/কাহিত সফা প্রাহিয রনিে কযণীয় 

 

১) হনধ মাহযত পযনভ ম্পূণ মবানফ পূযণকৃত অনফদন জভা প্রদান 

২) ঠিক ভােনভ প্রনয়াজনীয় হপ হযনাধ কযা 

৩) ািানতয জন্য হনধ মাহযত ভনয়য পূনফ ম উহস্থত থাকা 

 

 

 


