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সেবা প্রদান প্রবিশ্রুবি (Citizen`s Charter) 

১. ভিশন ও ভমশন 

 
ভিশন: সুরভিত নাগভরক। 

 
ভমশন: প্রাবিষ্ঠাবনক েক্ষমিা বৃবি, দুর্ যাগ সমাকারবলা, মাদক বনয়ন্ত্রণ, সুষু্ঠ কারা ব্যবস্থাপনা এবং ববরদশ গমনাগমন আররা েহজ, সেকেই ও েমরয়াপর্াগী করার মাধ্যরম নাগবরক সেবা ও নাগবরক ম্ যাদা বৃবি করা। 

 
২. প্রভতশ্রূত সসবােমূহ 

 
২.১ নাগভরক সসবা  

ক্রঃনং সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধভত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র ববাং প্রাভতিস্ান 

সসবামূল্য ববাং পভরদশাধ 

পদ্ধভত 

সসবা প্রোদনর সময়সীমা 

োভয়ত্বপ্রাতিস কম মকতমা 

(পেবব, স ান ও ইরমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

1.  দ্বৈত নাগভরকত্ব সনেপত্র প্রোন ভবদেশ্ বাাংলাদেশ দূতাবাস হদত, 

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বর মাধ্যদম ববাং 

সরাসভর মন্ত্রণালদয় আদবেন 

োভিদলর পর নাগভরকত্ব 

আইন/ভবভধ/পভরপত্র অনুসরদণ 

সগাদয়ন্দা সাং্ার প্রভতদবেদনর 

ভিভিদত সনেপত্র ইসুু। 

১) ভনধ মাভরত  রদম আদবেনপত্র 

২) উিয় সেদশর পাসদপাদট মর ছায়াভলভপ (১ নম্বর 

সেদক ৫ পাতা ব্যবহৃত পাতা) 

৩) পাসদপাট ম সাইজ রভিন ছভব- ৬ কভপ ( ১ কভপ 

সতুাভয়ত) 

৪) ২০০/-টাকার নন -জুভিভসয়াল স্ট্ুদে 

বভ দিভিট 

৫) ভসটিদজনশীপ সনদের ছায়াভলভপ (প্রদ াজু 

সিদত্র) 

৬) ৫,০০০/- টাকা সেজাভর চালাদন জমার মূলকভপ 

( সকাি নম্বর-১-৭৩০১-০০০১-২৬৮১) 

৭) ভবদেদশ জন্ম গ্রহনকারীর জন্ম সনদের 

 দটাকভপ। 

১) ৫,০০০/- টাকা 

(বাাংলাদেশ ব্যাাংক/দসানালী 

ব্যাাংদকর স  সকান শািায় 

নম্বর-১-৭৩০১-০০০১-

২৬৮১ সকাদি সেজাভর 

চালাদনর মাধ্যদম জমা) 

৬০ কা মভেবস 

উপসভচব (বভহরাগমন-৩) 

স ান: ৯৫৭৪৩১৩ 

ইদমল: immi3@ssd.gov.bd 

 

2.  
দ্বববাভহক সূদত্র ভবদেশীদের বাাংলাদেশী 

নাগভরকত্ব সনেপত্র প্রোন 

বাাংলাদেদশ অব্ানরত ভবদেশীদের 

আদবেন  িাকদ াদগ ববাং সরাসভর 

মন্ত্রণলাদয় আদবেন োভিদলর পর 

নাগভরকত্ব আইন/ভবভধ/পভরপত্র 

অনুসরদণ সগাদয়ন্দা সাং্ার 

প্রভতদবেদনর ভিভিদত সনেপত্র 

ইসুু।  

১) নাগভরকত্ব আইন/ভবভধ/পভরপত্র অনু ায়ী উপযুক্ত 

ব্যভক্তর ভনধ মাভরত  রদম আদবেনপত্র 

২) পাসদপাদট মর ছায়াভলভপ (১ নম্বর সেদক সকল 

ব্যবহৃত পাতা) 

৩) পাসদপাট ম সাইজ রভিন ছভব- ৬ কভপ ( ১ কভপ 

সতুাভয়ত) 

৪) ২০০/-টাকার নন-জুভিভসয়াল স্ট্ুদে  

বভ দিভিট 

৫) ৪,০০০/- টাকা সেজাভর চালাদন জমার মূলকভপ 

( সকাি নম্বর-১-৭৩০১-০০০১-২৬৮১) 

৬) ভববাদহর কাভবননামার  দটাকভপ। 

১) ৪,০০০/- টাকা 

(বাাংলাদেশ ব্যাাংক/ সসানালী 

ব্যাাংদকর স  সকান শািায় 

নম্বর-১-৭৩০১-০০০১-

২৬৮১ সকাদি সেজাভর 

চালাদনর মাধ্যদম জমা) 

৯০ কা মভেবস 

3.  
বাাংলাদেশ ্ায়ী আবাভসক অভধকার 

সনে 

বাাংলাদেদশ অব্ানরত ভবদেশীদের 

আদবেন িাকদ াদগ ববাং সরাসভর 

মন্ত্রণলাদয় আদবেন োভিদলর পর 

নাগভরকত্ব আইন/ভবভধ/পভরপত্র 

১) নাগভরকত্ব আইন/ভবভধ/পভরপত্র (সময় সময় 

জাভরকৃত সাংদশাধণীসহ) অনু ায়ী উপযুক্ত ব্যভক্তর 

ভনধ মাভরত  রদম 

২) পাসদপাদট মর ছায়াভলভপ (১ নম্বর সেদক সকল 

১) ৭,০০০/- টাকা 

(বাাংলাদেশ ব্যাাংক/দসানালী 

ব্যাাংদকর স  সকান শািায় 

নম্বর-১-৭৩০১-০০০১-

৯০ কা মভেবস 

http://www.ssd.gov.bd/


ক্রঃনং সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধভত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র ববাং প্রাভতিস্ান 

সসবামূল্য ববাং পভরদশাধ 

পদ্ধভত 

সসবা প্রোদনর সময়সীমা 

োভয়ত্বপ্রাতিস কম মকতমা 

(পেবব, স ান ও ইরমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

(সময় সময় জাভরকৃত 

সাংদশাধণীসহ) অনুসরদণ সগাদয়ন্দা 

সাং্া ও ভবভনদয়াগ সবাদি মর 

প্রভতদবেদনর ভিভিদত সনেপত্র 

ইসুু। 

ব্যবহৃত পাতা) 

৩) পাসদপাট ম সাইজ রভিন ছভব- ৮ কভপ ( ১ কভপ 

সতুাভয়ত) 

৪) ২০০/-টাকার নন-জুভিভসয়াল স্ট্ুদে  

বভ দিভিট 

৫) ৭,০০০/- টাকা সেজাভর চালাদন জমার মূলকভপ 

( সকাি নম্বর-১-৭৩০১-০০০১-২৬৮১) 

 

২৬৮১ সকাদি সেজাভর 

চালাদনর মাধ্যদম জমা) 

4.  
ভবভনদয়াগকারী ভহদসদব বাাংলাদেশ 

নাগভরকত্ব সনে 

বাাংলাদেদশ অব্ানরত ভবদেশীদের 

আদবেন িাকদ াদগ ববাং সরাসভর 

মন্ত্রণলাদয় আদবেন োভিদলর পর 

নাগভরকত্ব আইন/ভবভধ/পভরপত্র 

অনুসরদণ সগাদয়ন্দা সাং্া ও 

ভবভনদয়াগ সবাদি মর প্রভতদবেদনর 

ভিভিদত সনেপত্র ইসুু। 

১) নাগভরকত্ব আইন/ভবভধ/পভরপত্র অনু ায়ী উপযুক্ত 

ব্যভক্তর ভনধ মাভরত  রদম আদবেনপত্র 

২) পাসদপাদট মর ছায়াভলভপ (১ নম্বর সেদক সকল 

ব্যবহৃত পাতা) 

৩) পাসদপাট ম সাইজ রভিন ছভব- ৮ কভপ ( ১ কভপ 

সতুাভয়ত) 

৪) ২০০/-টাকার নন-জুভিভসয়াল স্ট্ুদে 

বভ দিভিট 

৫) ৭,০০০/- টাকা সেজাভর চালাদন জমার মূলকভপ 

( সকাি নম্বর-১-৭৩০১-০০০১-২৬৮১) 

১) ৭,০০০/- টাকা 

(বাাংলাদেশ ব্যাাংক/দসানালী 

ব্যাাংদকর স  সকান শািায় 

নম্বর-১-৭৩০১-০০০১-

২৬৮১ সকাদি সেজাভর 

চালাদনর মাধ্যদম জমা) 

৯০ কা মভেবস 

5.  
সেদন নাগভরকত্ব প্রাভতিসর জন্য পুভলশ 

ভিয়াদরন্স সনেপত্র 

িাকদ াদগ/সরাসভর আদবেন 

পাওয়ার পর সগাদয়ন্দা সাং্ার 

প্রভতদবেন প্রাভতিসর পর সাদপদি 

পুভলশ ভিয়াদরন্স সনেপত্র 

প্রস্তুতপূব মক পৃষ্ঠাঙ্কদনর জন্য পররাষ্ট্র 

মন্ত্রণালদয় সপ্ররণ করা হদয় োদক। 

১) নাগভরকত্ব আইন/ভবভধ/পভরপত্র অনু ায়ী উপযুক্ত 

ব্যভক্তর সাো কাগদজ আদবেনপত্র 

২) পাসদপাদট মর ছায়াভলভপ (১ নম্বর সেদক ৫ পাতা 

ব্যবহৃত পাতা) 

৩) পাসদপাট ম সাইজ রভিন ছভব- ৬ কভপ ( ১ কভপ 

সতুাভয়ত) 

৪) ৫০০/- টাকা সেজাভর চালাদন জমার মূলকভপ ( 

সকাি নম্বর-১-৭৩০১-০০০১-২৬৮১) 

১) ৫০০/- টাকা (বাাংলাদেশ 

ব্যাাংক/দসানালী ব্যাাংদকর 

স  সকান শািায় নম্বর-১-

৭৩০১-০০০১-২৬৮১ সকাদি 

সেজাভর চালাদনর মাধ্যদম 

জমা) 

৬০ কা মভেবস 

6.  
ভবদেশীদের বাাংলাদেদশ অব্ানকালীন 

সমদয়র পুভলশ ভিয়াদরন্স 

 

১) বাাংলাদেদশ োকাকালীন সমদয় 

আদবেনকারী সরাসভর তার 

সকাোভনর মাধ্যদম আদবেন করদত 

হদব। 

২) ভবদেদশ োকাকালীন সমদয় 

ভমশন কর্তমক আদবেন করদত হদব। 

৩) আদবেনপত্র তেন্ত প্রভতদবেদনর 

ভনভমি আইভজভপ বরাবর সপ্ররন 

করা হয়। আইভজভপ বর েতিসর কর্তমক 

সনেপত্র সপ্ররন সাদপদি 

আদবেনকারীদক সনেপত্র প্রোন 

করা হয়। 

১) নাগভরকত্ব আইন/ভবভধ/পভরপত্র অনু ায়ী উপযুক্ত 

ব্যভক্তর সাো কাগদজ আদবেনপত্র 

২) পাসদপাদট মর ছায়াভলভপ (১ নম্বর সেদক ৫ পাতা 

ব্যবহৃত পাতা) 

৩) পাসদপাট ম সাইজ রভিন ছভব- ৬ কভপ ( ১ কভপ 

সতুাভয়ত) 

৪) ৫০০/- টাকা সেজাভর চালাদন জমার মূলকভপ ( 

সকাি নম্বর-১-৭৩০১-০০০১-২৬৮১) 

৫) সকাোনীদত চাকুরীর আনুষভিক কাগজপত্র 

(ওয়াকম পারভমট, ভনরাপিা ছাড়পত্র, স াগোনপত্র) 

সাংযুক্ত করদত হদব। 

১) ৫০০/- টাকা (বাাংলাদেশ 

ব্যাাংক/দসানালী ব্যাাংদকর 

স  সকান শািায় নম্বর-১-

৭৩০১-০০০১-২৬৮১ সকাদি 

সেজাভর চালাদনর মাধ্যদম 

জমা) 

৬০ কা মভেবস 

7.  
বাাংলাদেশ নাগভরকত্ব পভরতুাগ ভবভিন্ন বাাংলাদেশ দূতাবাস হদত  

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বর মাধ্যদম ববাং 

সরাসভর মন্ত্রণালদয় আদবেন 

১) সাংভিষ্ট দূতাবাদসর সুপাভরশপত্র 

২) সাো কাগদজ আদবেন 

৩) আদবেনকারীর বাাংলাদেশী পাসদপাদট মর মূল 

১) ৫,০০০/- টাকা 

(বাাংলাদেশ ব্যাাংক/দসানালী 

ব্যাাংদকর স  সকান শািায় 

৩০ কা মভেবস 



ক্রঃনং সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধভত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র ববাং প্রাভতিস্ান 

সসবামূল্য ববাং পভরদশাধ 

পদ্ধভত 

সসবা প্রোদনর সময়সীমা 

োভয়ত্বপ্রাতিস কম মকতমা 

(পেবব, স ান ও ইরমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

োভিদলর পর নাগভরকত্ব 

আইন/ভবভধ/পভরপত্র অনুসরদণ 

সনেপত্র ইসুু। 

কভপ 

৪) ৫,০০০/- টাকার সেজাভর চালাদনর মূলকভপ 

 (দকাি নম্বর-১-৭৩০১-০০০১-২৬৮১) 

 

নম্বর-১-৭৩০১-০০০১-

২৬৮১ সকাদি সেজাভর 

চালাদনর মাধ্যদম জমা) 

8.  
নাগভরকত্ব  াচাই মন্ত্রণালয়/ভবিাগ/সাংভিষ্ট 

প্রভতষ্ঠান/ব্যভক্তর অনুদরাধপত্র পাওয়ার 

পর সগাদয়ন্দা সাং্ার মাধ্যদম তেন্ত 

করা হয়। তেন্ত প্রভতদবেন প্রাভতিসর পর 

(ই-সমইল/ ুাক্স) ইসুু করা হয়। 

(ক) মন্ত্রণালয়/ভবিাগ/সাং্া/সাংভিষ্ট 

প্রভতষ্ঠান/ব্যভক্তর অনুদরাধপত্র (সাংভিষ্ট ব্যভক্তর পূণ ম 

ঠিকানাসহ) 

ভবনামূদল্য ১৫ কা মভেবস 

 

 

 

যুগ্মসভচব (বভহ-১) 

বভহরাগমন-১ শািা 

সুরিা সসবা ভবিাগ 

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 

বাাংলাদেশ সভচবালয়, ঢাকা 

স ান:+৮৮০২-৯৫৭৪৫২০ 

ই-সমইল: immi1@ssd.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  
ভবদেশ ভ্রমণ সাংক্রান্ত পুভলশ 

ভিয়াদরন্স/জন্ম সনেসহ অন্যান্য 

সনে/ ভ্রমণ সাংক্রান্ত কাগজপত্র সতুায়ন 

মন্ত্রণালয় কর্তমক িমতাপ্রাতিস 

কম মকতমার োভিলকৃত 

সনে/কাগজপত্র সতুায়ন কদরন। 

১)ব্যভক্ত কর্তমক োভিলকৃত সনে/কাগজপত্র। 

২)ভ স জমার চালাদনর মূলকভপ। 

প্রভত পৃষ্ঠার জন্য ২০০/-

(দুইশত) টাকা। সসানালী 

ব্যাাংদকর স  সকান শািায় ১-

৭৩০১-০০০১-২৬৮১ নম্বর 

সকাদি চালাদনর মাধ্যদম জমা 

প্রোন। 

২ কা মভেবস 

10.  
অভিিাবদকর তত্ত্বাবধাদন বাাংলাদেভশ 

ভশশুদের ভবদেশগমন 

মন্ত্রণালয়/ভবিাগ/সাংভিষ্ট 

প্রভতষ্ঠান/ব্যভক্তর অনুদরাধপত্র 

পাওয়ার পর সগাদয়ন্দা সাং্ার 

মাধ্যদম তেন্ত করা হয়। তেন্ত 

প্রভতদবেন প্রাভতিসর পর (ই-

সমইল/ ুাক্স) ইসুু করা হয়। 

১। আইনানুগ অবভভাবকত্ব লারভর জন্য পাবরবাবরক 

আদালি এ আরবজর কবপ। 

২। পাবরবাবরক আদালি কর্তযক আইনানুগ অবভভাবক 

বনযুবি এর রারয়র কবপ। 

৩। আরবদনকারী কর্তযক আইনানুগ অবভভাক বহরেরব 

স াষণামূলক Affidavit এর কবপ। 

৪। আরবদনকারী ও মূল মািা-বপিা/কর্তযপরক্ষর োরে 

Deed of Agreement এর কবপ। 

৫। আরবদনকারীর পােরপারে যর কবপ। 

৬। প্ররয়াজনীয় সক্ষরে আরবদনকারীর দ্বৈি 

নাগবরকত্ব েনদ। 

৭। আরবদনকারী ও নাবালরকর পােরপাে য োইরজর 

ছবব। আরবদনকারীর ববরয়র কাববননামা 

(আরবদনকারী বববাবহি) 

প্রভত আদবেদনর জন্য 

১০০০/-(বক হাজার) টাকা। 

সসানালী ব্যাাংদকর স  সকান 

শািায় ১-৭৩০১-০০০১-

২৬৮১ নম্বর সকাদি 

চালাদনর মাধ্যদম জমা 

প্রোন। 

১৫ কা মভেবস 

11.  ভনভষদ্ধ/ভনয়ভন্ত্রত (Restricted) 

সেশসমূদহ ভ্রমদণর ছাড়পত্র সাংভিষ্ট 

ভবষয়াবলী 

মন্ত্রণালয়/ভবিাগ/সাংভিষ্ট 

প্রভতষ্ঠান/ব্যভক্তর অনুদরাধপত্র 

পাওয়ার পর সগাদয়ন্দা সাং্ার 

মাধ্যদম তেন্ত করা হয়। তেন্ত 

প্রভতদবেন প্রাভতিসর পর (ই-

সমইল/ ুাক্স) ইসুু করা হয়। 

(ক) মন্ত্রণালয়/ভবিাগ/সাং্া/সাংভিষ্ট 

প্রভতষ্ঠান/ব্যভক্তর অনুদরাধপত্র (সাংভিষ্ট ব্যভক্তর পূণ ম 

ঠিকানাসহ)  

ভবনামূদল্য ১৫ কা মভেবস 

12.  
অভ ভসয়াল পাসদপাট ম হদত সাধারণ 

পাসদপাট ম ব রূপান্তদর অনাপভি 

সাংভিষ্ট মন্ত্রণালয়/ভবিাগ বর 

অনুদরাধপত্র পাওয়ার পর উপযুক্ত 

কর্তমপদির অনুদমােনক্রদম পত্র (ই-

সমইল/ ুাক্স) ইসুু করা হয়। 

১)সাংভিষ্ট মন্ত্রণালয়/ভবিাগ বর অনুদরাধপত্র। 

২) সাংভিষ্ট সেদশর ইভমগ্রান্ট হওয়ার প্রমাণক 

কাগজপত্র। 

৩)দ্ববদেভশক উচ্চভশিার জন্য সাংভিষ্ট কর্তমপদির 

আমন্ত্রনপত্র। 

 

ভবনামূদল্য ৭ কা মভেবস 



ক্রঃনং সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধভত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র ববাং প্রাভতিস্ান 

সসবামূল্য ববাং পভরদশাধ 

পদ্ধভত 

সসবা প্রোদনর সময়সীমা 

োভয়ত্বপ্রাতিস কম মকতমা 

(পেবব, স ান ও ইরমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

13.  
পাসদপাট ম পভলভস প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন 

সাংক্রান্ত 

মন্ত্রণালয়/ দূতাবাস/ সাংভিষ্ট 

অভধেতিসদরর 

অনুদরাধপত্র পাওয়ার পর উপযুক্ত 

কর্তমপদির অনুদমােনক্রদম পত্র (ই-

সমইল/ ুাক্স) ইসুু করা হয়। 

মন্ত্রণালয়/ দূতাবাস/ সাংভিষ্ট অভধেতিসদরর 

অনুদরাধপত্র  

ভবনামূদল্য ৩০ কা মভেবস 

14.  
কারাবন্দী ভবদেশী নাগভরকদের 

কনসুুলার বুাকদসস-বর অনুমভত 

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/ সাংভিষ্ট দূতাবাদসর 

অনুদরাধপত্র পাওয়ার পর উপযুক্ত 

কর্তমপদির অনুদমােনক্রদম পত্র (ই-

সমইল/ ুাক্স) ইসুু করা হয়। 

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/ সাংভিষ্ট দূতাবাদসর অনুদরাধপত্র  ভবনামূদল্য ৫ কা মভেবস 

15.  
পাসদপাট ম বাহদনর অনুমভত ভনধ মাভরত  রদম অভতভরক্ত সভচব 

(ভনরাপিা ও বভহরাগমন) বরাবর 

আদবেন করদত হদব। প্রাতিস আদবেন 

 াচাই-বাছাই সশদষ বভহরাগমন-১ 

শািা সাংভিষ্ট সেদশ পাসদপাট ম 

বাহদনর অনুমভত প্রোন করা হয়। 

ক) ভনধ মাভরত আদবেন  রম; 

ি) পাসদপাদট মর  দটাকভপ; 

গ) ভিসা / আমন্ত্রণপত্র ববাং অন্যান্য কাগজপত্র 

( ভে োদক)। 

প্রদ াজু নয় আদবেন প্রাভতিসর পর সেদক 

সদবাচ্চম ভতন ভেন বর মদধ্য 

16.  
েরকারী চাকুরীরি বনরয়ারগর পূরব য প্রাক-

বনরয়াগ জীবন বৃত্তান্ত ও চবরে ্াচাই। 

সাংভিষ্ট মন্ত্রণালয় সেরক বনব যাবচি 

প্রােীরদর নারমর িালবকােহ 

আনুষঙ্গবক িথ্যাবদ প্রাপ্তবর পর 

সগায়রদা েংস্থা ৈারা িদন্ত করারনা 

হয়। িদন্ত প্রবিরবদন প্রাবপ্তর পর 

্াচাই বাছাইপূব যক অনাপবত্ত সপ্ররণ 

করা হয়। 

(ক) মন্ত্রণালয়/ববভাগ/েংস্থা/সাংভিষ্ট প্রভতষ্ঠান 

 (সাংভিষ্ট ব্যভক্তর ব্যিবর পূণ ম  ঠিকানাসহ)। 

(খ) সভবরবিরকশন সরাল (বভররাল)। 

ভবনামূদল্য ৩০ কা মভেবস  

পদবী: উপেবচব (ভনরা-৩) 

স ান নম্বর:+৮৮০২৯৫৭৪৫01 

 ুাক্স:+৮৮০২৯৫৭৪499, 

ইদমইল:security3@ssd.gov.bd 

 

17.  KPI সমূদহর ভনরাপিা বনবিরির স্বারে য 

এিদয়েংক্রান্ত KPIDC কবমটির 

েদস্য বহরেরব ভূবমকা পালন।  

েভাপবির আহবারন েভায় 

স্াগদান, প্ররয়াজনীয় ও সুবচবন্তি 

মিামি প্রদান ও েমন্বয় োধন। 

প্রর্াজয নয়।  ভবনামূদল্য সনাটিশ সমািারবক 

18.  
ভবদেশী নাগভরক, প টক, প্রভতভনভধেল, 

ভবদশষ উপদেষ্টাদের বাাংলাদেদশ 

আগমন/অব্াদনর জদন্য ভনরাপিা 

ছাড়পত্র ববাং ভবদেশী ভশল্পীদের 

অাংশগ্রহদণ সাাংস্কৃভতক অনুষ্ঠাদনর 

ছাড়পত্র প্রোন; 

Manual/ On Line ববডা/েংস্কৃবি ববষয়ক মন্ত্রণালরয় আরবদন এর পর 

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালরয় সপ্ররণ্ অিঃপর এেবব ও 

এনএেআই এর মিামরির আরলারক বনরাপত্তা 

ছাড়পে প্রদান।  

- ২১কা মভেবস 

পদবী: উপেবচব (ভনরা-২) 

স ান নম্বর:+৮৮০২৯৫৭৪৫01 

 ুাক্স:+৮৮০২৯৫৭৪499, 

ইদমইল:security2@ssd.gov.bd 

 
19.  

ভবদেশ ভ্রমদণ বাাংলাদেশ েদলর সাদে 

অন্তভূক্ত সবসরকাভর সেস্যদের ছাড়পত্র 

প্রোন; 

Manual - - ২১ কা মভেবস 

20.  
বভো অন এরাইভযাল বভো নীবিমালা-২০০৬  

(Website:www.ssd.gov.bd)     

 অনু্ায়ী পে ইসুয (ই- সমইল/িযাক্স)   

ক) মন্ত্রণালয় /ববভাগ/েংস্থা/েংবিষ্ট প্রবিষ্ঠান কর্তযক  

    োদা কাগরজ অনুররাধপত্র 

খ) পােরপারে যর ব্যবিগি িথ্য ও ছববেম্ববলি পািার  

    িরোকবপ 

গ) আরয়াজক েংস্থার আমন্ত্রণপে 

 

 ভবনামূদল্য ক) ০৭  কা্ যবদবে 

খ) ৩০ কা্ যবদবে (পুবলশ 

প্রবিরবদন প্ররয়াজন হরল) 

বভো নীবিমালা-২০০৬ 

(Website: 

www.ssd.gov.bd) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ssd.gov.bd/


ক্রঃনং সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধভত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র ববাং প্রাভতিস্ান 

সসবামূল্য ববাং পভরদশাধ 

পদ্ধভত 

সসবা প্রোদনর সময়সীমা 

োভয়ত্বপ্রাতিস কম মকতমা 

(পেবব, স ান ও ইরমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

21.  
বভো বক্সদটনশন ও সেবণ পবরবিযন বভো নীবিমালা-২০০৬ 

 (Website: www.ssd.gov.bd)     

 অনু্ায়ী পে ইসুয (ই- সমইল/িযাক্স)   

ক) মন্ত্রণালয় /ববভাগ /েংস্থা /েংবিষ্ট প্রবিষ্ঠান কর্তযক 

সুপাবরশেহ আরবদন 

খ) পােরপারে যর ব্যবিগি িথ্য ও ছববেম্ববলি পািার 

িরোকবপ এবং েব যরশষ প্রাপ্ত বভো ও 

আগমনী বেরলর পািার িরোকবপ। 

গ) বভো নীবিমালা-২০০৬ েংবিষ্ট বভো কযাোগরী 

    অনু্ায়ী Board of Investment (BOI), 

    Bangladesh Export Processing Zone  

    Authority((BEPZA) Non-

Government Affairs Bureau 
   কা্ যানুমবি,মন্ত্রণালয়/ববভাগ/েংস্থার  েরঙ্গ  

   বৈপাবক্ষক চুবি 

ভবনামূদল্য ক) ০৭  কা্ যবদবে 

খ) ৩০ কা্ যবদবে (পুবলশ 

প্রবিরবদন প্ররয়াজন হরল) 

বভো নীবিমালা-২০০৬ 

(Website: 

www.ssd.gov.bd)  

 

 

 

 

 

 

উপেবচব (ববহরাগমন-০২) 

+৮৮-০২-৯৫৭৪৫৩৩ 

+৮৮-০১৭৪৫৭০৬৮৬৯ 

ই-সমইল : immi2@ssd.gov.bd 

 

  

22.  
সনা বভো বররকায়যাড য  

(বাংলারদশ বংরশাভুি ববরদশী নাগবরক 

বাংলারদশী নাগবররকর ববরদশী 

Spouse ও পবরবাররর অন্যান্য 

েদস্যরদর জন্য) 

বভো নীবিমালা-২০০৬ 

  (Website: www.ssd.gov.bd)     

অনু্ায়ী পে ইসুয (ই-সমইল/িযাক্স)   

ক) আরবদনকারীর পােরপারে যর িরোকবপ (ব্যবিগি 

িথ্য ও ছবব েম্ববলি পািার) 

খ) আরবদনকারীর Spouse/েন্তান/পবরবাররর  

    েংবিষ্ট েদরস্যর পােরপারে যর িরোকবপ  

    (ব্যবিগি িথ্য ও ছবব েম্ববলি পািার) 

গ) দ্বৈি নাগবরকরত্বর েনদ (্বদ োরক) 

 ) জািীয় পবরচয়পে/জন্ম বনবন্ধন/নাগবরকত্ব  

    েনরদর েিযাবয়ি কবপ 

ঙ) বপিা/মািা /স্বামী/স্ত্রী কর্তযক েম্পকয বনণ যায়ক  

   হলিনামা 

চ) বববারহর প্রমাণপে 

ছ) ৫০(পঞ্চাশ) মাবকযন ডলার অেবা েমপবরমান অে য  

    েরকারী  সকাষাগারর জমার চালারনর মূল কবপ 

 

50(cÂvk) gvwK©b Wjvi 

A_ev mgcwigvb A_© 

‡mvbvjx e¨vs‡Ki †h †Kvb 

kvLvq bs-1-7301-

0001-2681 †Kv‡W 

†UªRvix Pvjv‡bi gva¨‡g 

Rgv 

 

 

30(wÎk) Kvh©w`em   

 

23.  
বাংলারদশ ও অস্ট্ররলবয়া েরকাররর 

মরধ্য ওয়াকয এন্ড বভো চুবির আওিায় 

ওয়াকয এন্ড হবলরড বভো ইন অস্ট্ররলবয়া  

(বাংলারদশী অবববাবহি নাগবরক স্নাতক 

অেবা েমমান বডগ্রী ধারী ১০০জন প্রােী 

প্রবি বছর অরষ্ট্রবলয়ারি এক বছররর 

জন্য কাজ করার সুববধা লাভ কররন) 

ই- সমইল, ওরয়বোইে ও পে 

মারিি (হাড য কবপ) 

সুরক্ষা সেবা ববভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালরয়র ববজ্ঞবপ্ত  

প্রকারশর পর আরবদন কররি হরবঃ 

ক) বনধ যাবরি িররম অনলাইন-এ আরবদন      

(www.ssd.gov.bd) 

খ) ববজ্ঞবপ্তর শিয অনু্ায়ী IELTS এর সকার  

গ) দ্ববধ বাংলারদশী পােরপাে য 

 ) ববজ্ঞবপ্তর শিয অনু্ায়ী বশক্ষাগি স্াগ্যিার েনদ 

ববনামূরে  

24.  
ভবভিন্ন সবসরকাভর সাং্া/ব্যভক্ত কর্তমক 

কারাগার পভরেশ মদনর অনুমভত প্রোন 

আদবেন/পত্র স াগাদ াদগর মাধ্যদম জাতীয় পভরচয়পত্র , পাসদপাদট মর কভপ, ভনদয়াগকারী 

প্রভতষ্ঠাদনর সুপাভরশ ও পাসদপাট ম সাইদজর ছভব,  

বনবসআই ও বসভবর ভরদপাট ম 

ভবনামূদল্য 

পত্র স াদগ 

কারা অভধেতিসদরর মতামত 

ববাং বনবসআই ও বসভবর 

ভরদপাট ম প্রাভতিস সাদপদি ০৩ 

ভেন  

 

পেভব: ভসভনয়র সহকারী সভচব 

স ান:+৮৮-০২ ৯৫৫০০১৭ 

ইদমইল: jail1@ssd.gov.bd 

 

25.  
এবেড আমদাবনর লাইরেন্স প্রদান  েরােবর এ মন্ত্রণালরয় আরবদন পে 

দাবখরলর পর এবেড বববধমালা 

‘এবেড (আমদাবন, উৎপাদন, মজুদ, 

১) বনধ যাবরি ‘ক’ িররম আরবদন 

২) বনধ যাবরি ‘ঠ’িররম বাবণজয মন্ত্রণালরয়র ছাড়পে 

৩)লাইরেন্স বি বহরেরব োকা ‘যুগ্মেবচব (আইন)’ 

১) নতুন লাইরেন্স প্রাবপ্তরি 

১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) 

োকা এর ব্যাংক ড্রািে/রপ-

েকল কাগজপোবদ েঠিক 

োকরল ১০(দশ) কম যবদবে 

 

পদবী: েহকারী েবচব(আইন শাখা-২) 

সিান নং-৯৫৭৭২৬৯ 

Law2@ssd.gov.bd 



ক্রঃনং সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধভত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র ববাং প্রাভতিস্ান 

সসবামূল্য ববাং পভরদশাধ 

পদ্ধভত 

সসবা প্রোদনর সময়সীমা 

োভয়ত্বপ্রাতিস কম মকতমা 

(পেবব, স ান ও ইরমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

পবরবহণ, ববক্রয় ও ব্যবহার) বনয়ন্ত্রণ  

বববধমালা, ২০০৪’ অনুেরণ 

সমািারবক এেবব এর প্রবিরবদন , 

পবররবশগি ছাড়পে,  সজলা 

প্রশােরকর  প্রবিরবদন এবং 

গুদাম ররর ধারণক্ষমিা ও অবস্থান 

বনধ যারণপূব যক  এবেড আমদাবনর 

লাইরেন্স প্রদান করা হয়। 

সুরক্ষা সেবা ববভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা’ এর 

অনুকুরল স্ সকান িিবেলী ব্যাংরক ১,০০,০০০/- 

(এক লক্ষ) োকা এর ব্যাংক ড্রািে/রপ-অড যার 

৪) োকা ৩০০/-(বিনশি) োকা মাে এর নন 

জুবডবশয়াল স্ট্যারম্প ‘েবচব, সুরক্ষা সেবা ববভাগ, 

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়,ঢাকা’ বরাবর প্রদত্ত 

‘এবেড(আমদাবন, উৎপাদন, মজুদ, পবরবহণ, ববক্রয় 

ও ব্যবহার) বনয়ন্ত্রণ  বববধমালা, ২০০৪’ এর অধীন 

লাইরেন্সধারী ব্যিীি অন্য কাররা বনকে এবেড 

ববক্রয় করা হরব না মরম য স াষনা েম্মবলি 

বেবকউবরটি বন্ড 

৫) ভযাে বনবন্ধনপরের ছায়াবলবপ  

৬) ববগি ০২(দুই) বছরর প্রদত্ত আয়কররর 

ববপরীরি আয়কর প্রিযয়নপরের ছায়াবলবপ 

৭) সেড লাইরেরন্সর ছায়াবলবপ  

৮) মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তররর অনাপবত্তপরের 

ছায়াবলবপ 

৯) আমদাবন বনবন্ধন প্রিযয়নপরের ছায়াবলবপ 

১০) িায়ার লাইরেরন্সর ছায়াবলবপ 

১১) সজলা প্রশােরকর প্রবিরবদন। 

১২) সেশাল ব্রাঞ্চ, বাংলারদশ পুবলশ এর 

প্রবিরবদন 

অড যার এবং আমদাবনর 

লাইরেন্স নবায়ন বি বাবদ 

৫০০০/-(পাঁচ হাজার)োকা 

বাংলারদশ ব্যাংক /রোনালী 

ব্যাংরকর স্ সকান শাখায় 

জমার সকাড নং-১-৭৩০১-

০০০১-১৮৫৪ সেজারী 

চালারনর মাধ্যরম প্রদান 

কররি হরব) 

 

26.  
এবেড উৎপাদরনর লাইরেন্স প্রদান েরােবর এ মন্ত্রণালরয় আরবদন পে 

দাবখরলর পর এবেড বববধমালা 

‘এবেড (আমদাবন, উৎপাদন, মজুদ, 

পবরবহণ, ববক্রয় ও ব্যবহার) বনয়ন্ত্রণ  

বববধমালা, ২০০৪’ অনুেরণ 

সমািারবক এে বব এর প্রবিরবদন , 

পবররবশগি ছাড়পে,  সজলা 

প্রশােরকর  প্রবিরবদন এবং 

গুদাম ররর ধারণক্ষমিা ও অবস্থান 

বনধ যারণপূব যক, এবেড উৎপাদরনর 

্ন্ত্রপাবি স্থাপন করার পর  

লাইরেন্স প্রদান করা হয়। 

১) বনধ যাবরি ‘গ’ ছরক আরবদন 

২) বশল্প মন্ত্রণালরয়র প্রিযয়নপরের ছায়াবলবপ 

৩)লাইরেন্স বি বহরেরব োকা ‘যুগ্মেবচব (আইন)’ 

সুরক্ষা সেবা ববভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা’ এর 

অনুকুরল স্ সকান িিবেলী ব্যাংরক ১,৫০,০০০/- 

(এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) োকা এর ব্যাংক 

ড্রািে/রপ-অড যার 

৪) োকা ৩০০/-(বিনশি) োকা মাে এর নন 

জুবডবশয়াল স্ট্যারম্প ‘েবচব, সুরক্ষা সেবা ববভাগ, 

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা’ বরাবর প্রদত্ত ‘এবেড 

(আমদাবন, উৎপাদন, মজুদ, পবরবহণ, ববক্রয় ও 

ব্যবহার) বনয়ন্ত্রণ বববধমালা, ২০০৪’ এর অধীন 

লাইরেন্সধারী ব্যিীি অন্য কাররা বনকে এবেড 

ববক্রয় করা হরব না মরম য স াষনা েম্মবলি 

বেবকউবরটি বন্ড 

৫) ভযাে বনবন্ধনপরের ছায়াবলবপ  

৬) ববগি ০২(দুই) বছরর প্রদত্ত আয়কররর 

ববপরীরি আয়কর প্রিযয়নপরের ছায়াবলবপ 

৭) সেড লাইরেরন্সর ছায়াবলবপ  

৮)  বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তররর অনাপবত্তপরের ছায়াবলবপ 

১) নতুন লাইরেন্স প্রাবপ্তরি 

১,৫০,০০০/- (এক লক্ষ 

পঞ্চাশ হাজার) োকা এর 

ব্যাংক ড্রািে/রপ-অড যার 

এবং আমদাবনর লাইরেন্স 

নবায়ন বি বাবদ ৭,৫০০/-

(োি হাজার পাঁচশি) োকা 

বাংলারদশ ব্যাংক /রোনালী 

ব্যাংরকর স্ সকান শাখায় 

জমার সকাড নং-১-৭৩০১-

০০০১-১৮৫৪ সেজারী 

চালারনর মাধ্যরম প্রদান 

কররি হরব) 

 

েকল কাগজপোবদ েঠিক 

োকরল ১০(দশ) কম যবদবে 

পদবী: েহকারী েবচব(আইন শাখা-

২)সিান নং-৯৫৭৭২৬৯ 

Law2@ssd.gov.bd 



ক্রঃনং সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধভত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র ববাং প্রাভতিস্ান 

সসবামূল্য ববাং পভরদশাধ 

পদ্ধভত 

সসবা প্রোদনর সময়সীমা 

োভয়ত্বপ্রাতিস কম মকতমা 

(পেবব, স ান ও ইরমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৯) আমদাবন বনবন্ধন প্রিযয়নপরের ছায়াবলবপ 

১০) িায়ার লাইরেরন্সর ছায়াবলবপ 

১১) সজলা প্রশােরকর প্রবিরবদন। 

১২) সেশাল ব্রাঞ্চ, বাংলারদশ পুবলশ এর 

প্রবিরবদন 

 

 

 

 

 



২.২। োতিসভরক সসবা 

ক্রভমক সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধভত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র ববাং প্রাভতিস্ান সসবামূল্য ববাং 

পভরদশাধ পদ্ধভত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োভয়ত্বপ্রাতিস কম মকতমা 

(পেভব, স ান ও ইরমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ পে সৃজন ভবদ্যমান ভবভধ/ভবধান অনুসরদণ জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালয় ও অে মভবিাদগর সম্মভত গ্রহণ করার 

পর প্রস্তাভবত পদের সবতন সেল অে ম ভবিাদগর 

বাস্িবায়ন অনুভবিাগ হদত  াচাই করা হয়। 

প্রশাসভনক উন্নয়ন কভমটির সুপাভরদশর 

ভিভিদত প্রদ াজুদিদত্র মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 

সেয় অনুদমােনক্রদম সরকাভর মঞ্জুভর আদেশ 

জাভর করা হয়। 

ক) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র ভনধ মাভরত  রদম 

েতিসর/অভধেতিসদরর প্রস্তাব 

ি) অনুদমাভেত সাাংগঠভনক কাঠাদমার কভপ 

গ) আভে মক সাংসিষ 

ভবনামূদল্য 

 

 

 

 

 

 

 

০৬ মাস 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ববহরাগমন অবধদপ্তররর সক্ষরে 

উপসভচব (ববহরাগমন-4) 

 

মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তররর 

সক্ষরে 

উপসভচব (মাদক-1) 

 

কারা অবধদপ্তররর সক্ষরে 

উপসভচব (কারা-1) 

 

িায়ার োবভ যে বেবভল বডরিন্স 

অবধদপ্তররর সক্ষরে 

উপসভচব (অবি-1) 

২ পে সাংরিণ (সৃজদনর ৪ে ম বছর হদত) ভবদ্যমান ভবভধ/ভবধান অনুসরদণ জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালয় ও অে মভবিাদগর সম্মভত গ্রহণ করার 

পর সরকাভর মঞ্জুভর আদেশ জাভর করা হয়। 

ক) েতিসর/অভধেতিসদরর প্রস্তাব 

ি) পে সৃজদনর সরকারী আদেশ 

গ) ০৩ বছর পে সাংরিদণর সরকাভর আদেশ 

ঘ) পে সাংরিদণর জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র সম্মভত 

ি) পে সাংরিদণর জন্য অে ম ভবিাদগর সম্মভত 

ভবনামূদল্য 

 

 

 

 

৬০ কা মভেবস 

 

 

 

 

৩ পে ্ায়ীকরণ ভবদ্যমান ভবভধ/ভবধান অনুসরদণ জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালয় ও অে মভবিাদগর সম্মভত গ্রহণ করার 

পর সরকাভর মঞ্জুভর আদেশ জাভর করা হয়। 

ক) পে ্ায়ীকরদণর জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র ভনধ মাভরত 

 রদম েতিসর/অভধেতিসদরর প্রস্তাব 

ি) পে সৃজদনর সরকারী আদেশ 

গ) পে সৃজরনর পর পরবতী সকল বছদরর পে সাংরিদণর 

মঞ্জুভর আদেশ 

ভবনামূদল্য 

 

 

 

 

৬০ কা মভেবস 

 

 

 

 

৪ চাকভর ্ায়ীকরণ আদবেন পাওয়ার পর সাংভিষ্ট ভনদয়াগ 

ভবভধমালা অনু ায়ী উপযুক্ত কর্তমপদির 

অনুদমােনক্রদম সরকারী আদেশ জাভর করা 

হয়। 

(ক) সাো কাগদজ আদবেনপত্র 

(ি) হালনাগাে বাভষ মক সগাপনীয় প্রভতদবেন   

    (পদোন্নভতরদিদত্র ০১ বছর ববাং সরাসভর    

    ভনদয়াদগরদিদত্র ০২ বছদরর বভসআর) 

ভবনামূদল্য 

 

 

 

সগদজদটি 

কম মকতমাদের সিদত্র: 

১৫ কা মভেবস 

৫ জনবল/সরঞ্জামাভে টিওবন্ডইভুক্তকরণ ভবদ্যমান ভবভধ/ভবধান অনুসরদণ জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালয় ও অে মভবিাদগর সম্মভত গ্রহণ করার 

পর সরকাভর মঞ্জুভর আদেশ জাভর করা হয়। 

ক) েতিসর/অভধেতিসদরর প্রস্তাব 

ি) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র সম্মভত 

গ) অে ম ভবিাদগর সম্মভত 

ঘ) অে ম ভবিাদগর বাস্তবায়ন অনুভবিাগ কর্তমক সবতন সেল 

ভনধ মারণ (জনবদলর সিদত্র) 

ি) প্রশাসভনক উন্নয়ন সাংক্রান্ত সভচব কভমটির সুপাভরশ 

 

ভবনামূদল্য 

 

 

 

 

 

 

৩০ কা মভেবস 

 

 

 

 

 

 

৬ বাভষ মক ক্রয় প্রস্তাব অনুদমােন েতিসর/সাং্ার প্রস্তাব পাওয়ার পর উপযুক্ত 

কর্তমপদির অনুদমােন গ্রহণ করা হয়। 

ক) ভপভপআর-২০০৮ অনুসরদণ ক্রয়কারী েতিসর/অভধেতিসদরর 

প্রস্তাব 

ি) সাংভিষ্ট েতিসর/অভধেতিসদরর টিওবন্ডই 

গ) বাদজদট বরাদের পভরমাণ 

ভবনামূদল্য 

 

 

 

১৫ কা মভেবস 

 

 

 

৭ ব্যয় মঞ্জুভর অনুদমােন েতিসর/সাং্ার প্রস্তাব পাওয়ার পর উপযুক্ত 

কর্তমপদির অনুদমােনক্রদম সরকাভর মঞ্জুভর 

আদেশ জাভর করা হয়। 

ক) েতিসর/অভধেতিসদরর প্রস্তাব 

ি) সাংভিষ্ট সরঞ্জামাভে ক্রদয়র প্রশাসভনক অনুদমােন 

গ) অনুদমাভেত টিওবন্ডই-বর কভপ 

ঘ) বাদজদট বরাদের পভরমাণ 

ি) েরপত্র মূল্যায়ন কভমটির সুপাভরশ (প্রদ াজু সিদত্র) 

চ) ** (তারকা) ভচভিত িাদতর জন্য অে ম ভবিাদগর সম্মভত 

 

 

ভবনামূদল্য 

 

 

 

 

 

 

 

৩০ কা মভেবস 

 

 

 

 

 

 

 



৮ অভজমত ছুটি আদবেন পাওয়ার পর ভনধ মাভরত ছুটি ভবভধমালা, 

১৯৫৯ অনু ায়ী উপযুক্ত কর্তমপদির (আভে মক 

ও প্রশাসভনক ক্ষমতা অনু ায়ী) ভনেভি কদর 

সরকারী আদেশ জাভর করা হয়। 

(ক) সাো কাগদজ আদবেনপত্র 

(ি) ভনধ মাভরত  রদম (বাাংলাদেশ  রম নম্বর-২৩৯৫) প্রধান 

ভহসাব রিণ কম মকতমা কর্তমক প্রেি ছুটি প্রাপ্যতার প্রভতদবেন 

(দগদজদটি কম মকতমাদের সক্ষসত্র), প্রাভতিস্ান: ভহসাব রিণ 

কম মকতমার কা মালয়। 

(গ) ভহসাব রিণ কম মকতমা, সুরিা সসবা ভবিাগ কর্তমক প্রেি 

ছুটি প্রাপ্যতার প্রতুয়নপত্র (নন সগদজদটি কম মচারীদের 

সিদত্র), 

প্রাভতিস্ান: ভহসাব রিণ কম মকতমার কা মালয়। 

ভবনামূদল্য 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ক)নন-সগদজদটি 

কম মচারীদের সিদত্র: 

০৫ কা মভেবস 

(ি)দগদজদটি 

কম মকতমাদের সিদত্র: ৭ 

কা মভেবস 

৯ অভজমত ছুটি (ববহঃবাাংলাদেশ) আদবেন পাওয়ার পর 

(ক) ভনধ মাভরত ছুটি ভবভধমালা, ১৯৫৯ অনু ায়ী 

ভনেভি কদর সরকারী আদেশ জাভর করা হয়। 

(ি) সরকার কর্তমক সমদয় সমদয় জাভরকৃত 

ভবদেশ ভ্রমদণর অনুমভত ও আনুষবঙ্গক 

ভনদে মশনা অনুসরণীয়। 

(ক)সাো কাগদজ আদবেনপত্র 

(ি)ভনধ মাভরত  রদম (বাাংলাদেশ  রম নম্বর-২৩৯৫) প্রধান 

ভহসাব রিণ কম মকতমা কর্তমক প্রেি ছুটি প্রাপ্যতার প্রভতদবেন 

(দগদজদটি কম মকতমাদেরদিদত্র),  প্রাভতিস্ান:  ভহসাব 

রিণ কম মকতমার কা মালয়। 

(গ) ভহসাব রিণ কম মকতমা, সুরিা সসবা ভবিাগ, স্বরাষ্ট্র 

মন্ত্রণালয় কর্তমক প্রেি ছুটি প্রাপ্যতার প্রতুয়নপত্র (নন 

সগদজদটি কম মচারীদেরদিদত্র), প্রাভতিস্ান: ভহসাব রিণ 

কম মকতমার কা মালয়। 

(ঘ) ব্যভক্তগত কারদণ সরকার/স্বায়ত্বশাভসত সাং্ার 

কম মকতমাদের ভবদেশ ভ্রমদণর আদবেনপত্র (প্রাভতিস্ান: 

প্রশাসন-১, সুরিা সসবা ভবিাগ) 

ভবনামূদল্য 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ক)নন-সগদজদটি 

কম মচারীদের সিদত্র: ৫ 

কা মভেবস 

(ি)দগদজদটি 

কম মকতমাদের সিদত্র: ৭  

কা মভে মবস 

১০ ভচি ভবদনােন ছুটি আদবেন পাওয়ার পর ভচি ভবদনােনিাতা 

ভবভধমালা, ১৯৭৯ অনু ায়ী ভনেভি কদর 

সরকারী আদেশ জাভর করা হয়। 

(ক) সাো কাগদজ আদবেনপত্র 

(ি) ভনধ মাভরত  রদম (বাাংলাদেশ  রম নম্বর-২৩৯৫) প্রধান 

ভহসাব রিণ কম মকতমা কর্তমক প্রেি ছুটি প্রাপ্যতার প্রভতদবেন 

(দগদজদটি কম মকতমাদেরদিদত্র), প্রাভতিস্ান: ভহসাব রিণ 

কম মকতমার কা মালয়। 

(গ) ভহসাব রিণ কম মকতমা, সুরিা সসবা ভবিাগ কর্তমক প্রেি 

ছুটি প্রাপ্যতার প্রতুয়নপত্র (নন-সগদজদটি 

কম মচারীদেরদিদত্র) 

ভবনামুদল্য 

 

 

 

 

 

 

 

(ক) নন-সগদজদটি 

কম মচারীদের সিদত্র: ৫ 

কা মভেবস 

(ি) সগদজদটি 

কম মকতমাদের সিদত্র: ৭ 

কা মভেবস 

১১ সাধারণ িভবষ্য তহভবল হদত অভগ্রম 

মঞ্জুভর 

আদবেন পাওয়ার পর সাধারণ িভবষ্য তহভবল 

ভবভধমালা ১৯৭৯ অনু ায়ী উপযুক্ত কর্তমপদির 

(আভে মক ও প্রশাসভনক ক্ষমতা অনু ায়ী) 

সরকারী আদেশ জাভর করা হয়। 

(ক) ভনধ মাভরত  রদম আদবেন (বাাংলাদেশ  রম নম্বর-

২৬৩৯, সগদজদটি/নন-সগদজদটি) প্রাভতিস্ান: ভহসাব রিণ 

কম মকতমার কা মালয়, সুরিা সসবা ভবিাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 

(ি) সাধারণ িভবষ্য তহভবদল সব মদশষ জমাকৃত অদে মর 

ভহসাব ভববরণী (প্রধান ভহসাব রিণ কম মকতমা কর্তমক প্রেি) 

(মূল কভপ, মঞ্জুভর আদেশ জাভরর পর স রতদ াগ্য) 

ভবনামূদল্য 

 

 

 

 

 

(ক) নন-সগদজদটি 

কম মচারীদের সিদত্র: ৫ 

কা মভেবস 

(ি) সগদজদটি 

কম মকতমাদের সিদত্র: ৫ 

কা মভেবস 

১২ ভসদলকশন সগ্রি/টাইমদেল মঞ্জুভর প্রস্তাব পাওয়ার পর সরকার ভনধ মাভরত কভমটির 

সিায় উপ্াপন করা হয়। কভমটির সুপাভরদশর 

ভিভিদত্ব উপযুক্ত কর্তমপদির অনুদমােনক্রদম 

মঞ্জুভর আদেশ জাভর করা হয়। 

(ক) সাো কাগদজ আদবেনপত্র 

(ি) হালনাগাে বাভষ মক সগাপনীয় প্রভতদবেন ( ২য় সেণীর 

কম মকতমাদের  ভসদলকশন সগ্রি মঞ্জুভরর সিদত্র ৪ বছদরর 

বভসআর ববাং ২য়/৩য় সেণীর কম মকতমা/কম মচারীদের সিদত্র 

টাইমদেল ৮/১২/১৫ বছদরর বভসআর) 

ভবনামূদল্য 

 

 

 

 

সগদজদটি 

কম মকতমাদের সিদত্র: 

১০ কা মভেবস 

১৩ পদোন্নভত প্রোন প্রস্তাব পাওয়ার পর সরকার ভনধ মাভরত কভমটির 

সিায় উপ্াপন করা হয়। কভমটির সুপাভরদশর 

ভিভিদত্ব উপযুক্ত কর্তমপদির অনুদমােনক্রদম 

মঞ্জুভর আদেশ জাভর করা হয়। 

(ক) সাো কাগদজ আদবেনপত্র 

(ি) হালনাগাে বাভষ মক সগাপনীয় প্রভতদবেন (বিডার পরদর 

কম যকালীন বা ০৫ বৎেররর এবেআর)। 

ভবনামূদল্য 

 

 

 

 

(ক) ১ম সেভণর 

কম মকতমাদের সিদত্র 

৩০  কা মভেবস 

(ি) ভৈতীয় সেণীর 

সগদজদটি 

http://ssd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/ssd.portal.gov.bd/files/8bf4edb4_a192_475a_8b97_f61b8999e9f0/Financial_and_Administrative_Power_Officer_2007_MoA.pdf
http://ssd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/ssd.portal.gov.bd/files/8bf4edb4_a192_475a_8b97_f61b8999e9f0/Financial_and_Administrative_Power_Officer_2007_MoA.pdf
http://mopa.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mopa.portal.gov.bd/forms/93b0fa36_708f_4711_89dd_8fff33b2613a/2-%20bangladesh%20form%202395.pdf
http://mopa.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mopa.portal.gov.bd/forms/93b0fa36_708f_4711_89dd_8fff33b2613a/2-%20bangladesh%20form%202395.pdf
http://mopa.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mopa.portal.gov.bd/forms/93b0fa36_708f_4711_89dd_8fff33b2613a/2-%20bangladesh%20form%202395.pdf
http://ssd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/ssd.portal.gov.bd/files/8bf4edb4_a192_475a_8b97_f61b8999e9f0/Financial_and_Administrative_Power_Officer_2007_MoA.pdf
http://mopa.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mopa.portal.gov.bd/forms/006ff41c_a806_4975_99d1_574d40caca71/Editable_mopa6.pdf
http://mopa.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mopa.portal.gov.bd/forms/006ff41c_a806_4975_99d1_574d40caca71/Editable_mopa6.pdf


কম মকতমাদের সিদত্র: 

১৫ কা মভেবস 

১৪ চাকভর ্ায়ীকরণ আদবেন পাওয়ার পর সাংভিষ্ট ভনদয়াগ 

ভবভধমালা অনু ায়ী উপযুক্ত কর্তমপদির 

অনুদমােনক্রদম সরকারী আদেশ জাভর করা 

হয়। 

(ক) সাো কাগদজ আদবেনপত্র 

(ি)হালনাগাে বাভষ মক সগাপনীয় প্রভতদবেন (পদোন্নভতর 

সিদত্র ০১ বছর ববাং সরাসভর ভনদয়াদগর সিদত্র ০২ বছদরর 

বভসআর) 

ভবনামূদল্য 

 

 

 

 

 

 

(ক) নন-সগদজদটি 

কম মচারীদের সিদত্র:  

৫ কা মভেবস 

(ি) ভৈতীয় সেণীর 

সগদজদটি 

কম মকতমাদের  

সিদত্র: ৭ কা মভেবস 

১৫ আবাভসক ও োতিসভরক সটভলদ ান 

সাংদ াগ ব্যব্া 

সমভিত সরকারী সটভলদ ান নীভতমালা-২০০৪ 

অনু ায়ী ব্যব্া গ্রহণ করা হয়। 

ক) সমভিত সরকারী সটভলদ ান নীভতমালা-২০০৪ বর 

ভনধ মাভরত ছদক আদবেন। 
ভবনামূদল্য ১৫ কা মভেবস 

১৬ সুরিা সসবা ভবিাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 

ববাং আওতাধীন েতিসর/অভধেতিসদরর 

কম মকতমা/কম মচারীদের হনহভনম মাণ  ণ 

প্রচাবলি বববধ-ববধান অনুেরণ পূব যক হনহভনম মাণ 

 ণ মঞ্জুভর আদেশ জাভর করা হয়। 

১। সাো কাগদজ আদবেন 

২। স  জভমদত হনহ ভনম মাণ/দমরামত করা হদব সস জভমর 

েভলল/বায়নাপত্র 

৩। ১৫০ টাকার নন জুভিভশয়াল স্ট্ুাদে অিীকারনামা 

৪।  ো ে কর্তমপদির সুপাভরশ 

ভবনামূদল্য 

 

 

 

 

১৫ কা মভেবস 

 

 

 

 

১৭ সুরিা সসবা ভবিাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 

ববাং আওতাধীন েতিসর/অভধেতিসদরর 

কম মকতমা/কম মচারীদের সমাটর ান ক্রয় 

অভগ্রম 

 

প্রচাবলি বববধ-ববধান অনুেরণ পূব যক 

সমাটর ান ক্রয় অভগ্রম মঞ্জুভর আদেশ জাভর 

করা হয়। 

১। সাো কাগদজ আদবেন 

২। আদবেনকারীর ১৫০ টাকার নন-জুভিভশয়াল স্ট্ুাদে 

অিীকারনামা। 

৩। সমাটর সাইদকল ভবক্রয়কারীর অিীরনামা। 

ভবনামূদল্য 

 

 

 

 

১৫ কা মভেবস 

 

 

 

 

১৮ সুরিা সসবা ভবিাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 

ববাং আওতাধীন েতিসর/অভধেতিসদরর 

কম মকতমা/কম মচারীদের কভেউটার ক্রয় 

অগ্রীম 

প্রচাবলি বববধ-ববধান অনুেরণ পূব যক 

কভেউটার ক্রয় অগ্রীম মঞ্জুভর আদেশ জাভর 

করা হয়। 

১। সাো কাগদজ আদবেন 

২। আদবেনকারীর ১৫০ টাকার নন-জুভিভশয়াল স্ট্ুাদে 

অিীকারনামা। 

ভবনামূদল্য 

 

 

 

৩০ কা মভেবস 

 

 

 

১৯ সুরিা সসবা ভবিাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 

ববাং আওতাধীন েতিসর/অভধেতিসদরর 

সকাটাভূক্ত কম মকতমা/কম মচারীদের 

অনুকূদল সরকাভর বাসা বরাে 

সরকারী বাসা বরাে নীভতমালা ১৯৮২ 

অনু ায়ী আদবেদনর সপ্রবক্ষরি বরােপত্র ইসুু 

করা হয়। 

১। সরকারী বাসা বরাে নীভতমালা ১৯৮২ অনু ায়ী ভনধ মাভরত 

 রদম আদবেন। 

২। মূল সবতদনর প্রতুয়ন পত্র 

(প্রাভতিস ্ানঃ স্ব স্ব েতিসদরর ভহসাব শািা) 

ভবনামূদল্য 

 

 

 

৩০ কা মভেবস 

 

 

 

 

 

 

 

http://ssd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/ssd.portal.gov.bd/files/c15583b0_ea97_4da0_b100_5d50b29ade58/Telephone-Policy-2004.pdf


২.৩)  অভযন্তরীণ সেবা 

 

ক্রবমক সেবার নাম সেবা প্রদান পিবি প্ররয়াজনীয় কাগজপে এবং প্রাবপ্তস্থান সেবামূে এবং 

পবররশাধ পিবি 

সোব প্রদারনর 

েময়েীমা 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকিযা (পদবব, সিান ও ইরমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ পদ সৃজন ববদ্যমান বববধ/ববধান অনুেরণক্ররম জনপ্রশােন 

মন্ত্রণালয় ও অে যববভারগর েম্মবি গ্রহণ করার পর 

প্রস্তাববি পরদর সবিন সকল অে য ববভারগর বাস্তবায়ন 

অনুববভাগ হরি ্াচাই করা হয়। প্রশােবনক উন্নয়ন 

কবমটির সুপাবররশর বভবত্তরি প্রর্াজযরক্ষরে মাননীয় 

প্রধানমন্ত্রীর েদয় অনুরমাদনক্ররম েরকাবর মঞ্জুবর 

আরদশ জাবর করা হয়। 

ক) জনপ্রশােন মন্ত্রণালরয়র বনধ যাবরি িররম 

দপ্তর/অবধদপ্তররর প্রস্তাব 

খ) অনুরমাবদি ও প্রস্তাববি োংগঠবনক 

কাঠারমার কবপ 

গ) আবে যক েংরিরষর বহোব বববরণী 

 ) বনরয়াগবববধ 

 

ববনামূরে প্রস্তাব প্রাবপ্তর 

িাবরখ হরি ০৬ 

মাে 

 

 

 

 

 

 

 

 
পেবী: উপসভচব (প্রশােন-১) 

স ানঃ ৯৫৭৪৫১৬ 

ইদমইল: admin1@ssd.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২ পদ েংরক্ষণ 

(সৃজরনর ১ম বছর 

পর হরি) 

েরকাবর মঞ্জুবর আরদশ জাবর। ক) দপ্তর/অবধদপ্তররর প্রস্তাব 

খ) পদ সৃজরনর েরকাবর আরদশ 

ববনামূরে ১৫ কা্ যবদবে 

৩ পদ স্থায়ীকরণ ববদ্যমান বববধ/ববধান অনুেররণ জনপ্রশােন মন্ত্রণালয় 

ও অে য ববভারগর েম্মবি গ্রহণ করার পর েরকাবর 

মঞ্জুবর আরদশ জাবর করা হয়। 

ক) পদ স্থায়ীকররণর জন্য জনপ্রশােন 

মন্ত্রণালরয়র বনধ যাবরি িররম দপ্তর/অবধদপ্তররর 

প্রস্তাব 

খ) পদ সৃজরনর েরকাবর আরদশ 

গ) পদ সৃজরনর পর পরবিী েকল বছররর পদ 

েংরক্ষরণর মঞ্জুবর আরদশ 

ববনামূরে ৬০ কা্ যবদবে 

৪ ্ানবাহন ও 

েরঞ্জামাবদ 

টিওএন্ডইভুিকরণ 

ববদ্যমান বববধ/ববধান অনুেররণ জনপ্রশােন মন্ত্রণালয় 

ও অে যববভারগর েম্মবি গ্রহণ করার পর েরকাবর 

মঞ্জুবর আরদশ জাবর করা হয়। 

ক) দপ্তর/অবধদপ্তররর প্রস্তাব 

খ) জনপ্রশােন মন্ত্রণালরয়র েম্মবি 

গ) অে য ববভারগর েম্মবি 

ববনামূরে ৩০ কা্ যবদবে 

৫ অবজযি ছুটি 

(রদরশর অভযন্তরর) 

আরবদন পাওয়ার পর বনধ যাবরি ছুটি বববধমালা, ১৯৫৯ 

অনু্ায়ী উপযুি কর্তযপরক্ষর (আবে যক ও প্রশােবনক 

ক্ষমিা অনু্ায়ী) বনেবত্ত করর েরকাবর আরদশ 

জাবর করা হয়। 

(ক) োদা কাগরজ আরবদনপে 

(খ) বনধ যাবরি িররম (বাংলারদশ িরম নম্বর-

২৩৯৫) প্রধান বহোব রক্ষণ কম যকিযা কর্তযক 

প্রদত্ত ছুটি প্রাপ্যিার প্রবিরবদন (সগরজরেড 

কম যকিযারদর সক্ষরে), প্রাবপ্তস্থান: প্রধান বহোব 

রক্ষণ কম যকিযার কা্ যালয়। 

(গ) বহোব রক্ষণ কম যকিযা, সুরক্ষা সেবা ববভাগ, 

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তযক প্রদত্ত ছুটি প্রাপ্যিার 

প্রিযয়নপে (নন সগরজরেড কম যচারীরদর 

সক্ষরে), প্রাবপ্তস্থান: বহোব রক্ষণ কম যকিযার 

কা্ যালয়। 

ববনামূরে (ক) নন-সগরজরেড 

কম যচারীরদর 

সক্ষরে: ০৫ 

কা্ যবদবে 

(খ) সগরজরেড 

কম যকিযারদর 

সক্ষরে: ৭ 

কা্ যবদবে 

৬ ববহঃ বাংলারদশ 

(অবজযি ছুটি) 

আরবদন পাওয়ার পর 

(ক) বনধ যাবরি ছুটি বববধমালা, ১৯৫৯ অনু্ায়ী 

বনেবত্ত করর েরকাবর আরদশ জাবর করা হয়। 

(খ) েরকার কর্তযক েমরয় েমরয় জাবরকৃি ববরদশ 

ভ্রমরণর অনুমবি ও আনুষবঙ্গক বনরদ যশনা অনুেরণীয়। 

(ক) োদা কাগরজ আরবদনপে 

(খ) বনধ যাবরি িররম (বাংলারদশ িরম নম্বর-

২৩৯৫) প্রধান বহোব রক্ষণ কম যকিযা কর্তযক 

প্রদত্ত ছুটি প্রাপ্যিার প্রবিরবদন (সগরজরেড 

কম যকিযারদররক্ষরে), প্রাবপ্তস্থান: প্রধান বহোব 

রক্ষণ কম যকিযার কা্ যালয়। 

(গ) বহোব রক্ষণ কম যকিযা, সুরক্ষা সেবা ববভাগ, 

স্বরাষ্ট্র মন্ত্র মন্ত্রণালয় কর্তযক প্রদত্ত ছুটি প্রাপ্যিার 

প্রিযয়নপে (নন সগরজরেড কম যচারীরদর 

সক্ষরে), প্রাবপ্তস্থান: বহোব রক্ষণ কম যকিযার 

ববনামূরে (ক)নন-সগরজরেড 

কম যচারীরদর 

সক্ষরে: ৫ 

কা্ যবদবে 

(খ)সগরজরেড 

কম যকিযারদর 

সক্ষরে: ৭ 

কা্ যবদ যবে 

http://ssd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/ssd.portal.gov.bd/files/8bf4edb4_a192_475a_8b97_f61b8999e9f0/Financial_and_Administrative_Power_Officer_2007_MoA.pdf
http://ssd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/ssd.portal.gov.bd/files/8bf4edb4_a192_475a_8b97_f61b8999e9f0/Financial_and_Administrative_Power_Officer_2007_MoA.pdf
http://mopa.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mopa.portal.gov.bd/forms/93b0fa36_708f_4711_89dd_8fff33b2613a/2-%20bangladesh%20form%202395.pdf
http://mopa.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mopa.portal.gov.bd/forms/93b0fa36_708f_4711_89dd_8fff33b2613a/2-%20bangladesh%20form%202395.pdf
http://mopa.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mopa.portal.gov.bd/forms/93b0fa36_708f_4711_89dd_8fff33b2613a/2-%20bangladesh%20form%202395.pdf
http://mopa.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mopa.portal.gov.bd/forms/93b0fa36_708f_4711_89dd_8fff33b2613a/2-%20bangladesh%20form%202395.pdf


কা্ যালয়। 

( ) ব্যবিগি কাররণ েরকার/স্বায়ত্বশাবেি 

েংস্থার কম যকিযারদর ববরদশ ভ্রমরণর 

আরবদনপে 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৭ বচত্ত ববরনাদন ছুটি আরবদন পাওয়ার পর োবন্ত ববরনাদনভািা বববধমালা, 

১৯৭৯ অনু্ায়ী বনেবত্ত করর েরকাবর আরদশ জাবর 

করা হয়। 

(ক) োদা কাগরজ আরবদনপে 

(খ) বনধ যাবরি িররম (বাংলারদশ িরম নম্বর-

২৩৯৫) প্রধান বহোব রক্ষণ কম যকিযা কর্তযক 

প্রদত্ত ছুটি প্রাপ্যিার প্রবিরবদন (সগরজরেড 

কম যকিযারদর সক্ষরে), প্রাবপ্তস্থান: প্রধান বহোব 

রক্ষণ কম যকিযার কা্ যালয়। 

(গ) বহোব রক্ষণ কম যকিযা, সুরক্ষা সেবা ববভাগ 

কর্তযক প্রদত্ত ছুটি প্রাপ্যিার প্রিযয়নপে (নন-

সগরজরেড কম যচারীরদর সক্ষরে) 

 ) পূব যবিী োবন্ত ববরনাদন ছুটি মঞ্জুররর কবপ 

ববনামূরে (ক) নন-সগরজরেড 

কম যচারীরদর 

সক্ষরে: ৫ 

কা্ যবদবে 

(খ) সগরজরেড 

কম যকিযারদর 

সক্ষরে: ৭ 

কা্ যবদবে 

৮ মার্তত্বকালীন ছুটি আরবদন পাওয়ার পর মার্তত্বকালীন ছুটি ববএেআর, 

পাে য-১ এর বববধ ১৯৭ এবং অে য মন্ত্রণালয় সেরক 

েমরয় েমরয় জারীকৃি পবরপে অনু্ায়ী বনেবত্ত 

করর েরকাবর আরদশ জাবর করা হয়। 

ক) ছুটির আরবদন 

খ) ডািারী েনদপে। 

গ) পূব যবিী মার্তত্বকালীন ছুটি মঞ্জুররর কবপ 

(প্রর্াজয সক্ষরে) 

ববনামূরে আরবদন প্রাবপ্তর ৭ 

(োি) কম যবদবরের 

মরধ্য 

৯ অবের-উত্তর ছুটি 

(ছুটি নগদায়নেহ) 

আরবদন পাওয়ার পর অবের-উত্তর ছুটি 

Public Servants (retirement) 

Act, 1974 অনু্ায়ী বনেবত্ত করর েরকাবর 

আরদশ জাবর করা হয়। 

ক) ছুটির আরবদন 

খ) এে,এে,বে েনদপে 

গ) োবভ যে ববহ (৩য় ও ৪ে য সেণীর কম যচারীরদর 

জন্য) 

 ) ছুটির প্রিযয়নপে (১ম/২য় সেণীর 

কম যকিযারদর জন্য) 

প্রাবপ্ত স্থানঃ প্রধান বহোবরক্ষণ কম যকিযার 

কা্ যালয়, সেগুনবাবগচা, ঢাকা। 

ববনামূরে আরবদন প্রাবপ্তর ৭ 

(োি) কম যবদবরের 

মরধ্য 

১০ সপনশন মঞ্জুরী প্রদান আরবদন পাওয়ার পর সপনশন মঞ্জুরী 

আরদশ জাবর করা হয়। 

ক) আরবদন 

খ) এে,এে,বে েনদপে 

ববনামূরে আরবদন প্রাবপ্তর ৭ 

(োি) কম যবদবরের 

মরধ্য 

১১ োধারণ ভববষ্য 

িহববল হরি অবগ্রম 

মঞ্জুবর 

আরবদন পাওয়ার পর োধারণ ভববষ্য িহববল 

বববধমালা ১৯৭৯ অনু্ায়ী উপযুি কর্তযপরক্ষর 

(আবে যক ও প্রশােবনক ক্ষমিা অনু্ায়ী) েরকাবর 

আরদশ জাবর করা হয়। 

ক) বনধ যাবরি িররম আরবদন (বাংলারদশ িরম 

নম্বর-২৬৩৯, সগরজরেড/নন-সগরজরেড) 

প্রাবপ্তস্থান: প্রধান বহোব রক্ষণ কম যকিযার 

কা্ যালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 

খ) োধারণ ভববষ্য িহববরল েব যরশষ জমাকৃি 

অরে যর বহোব বববরণী (প্রধান বহোব রক্ষণ 

কম যকিযা কর্তযক প্রদত্ত) (মূল কবপ, মঞ্জুবর 

আরদশ জাবরর পর সিরির্াগ্য) 

ববনামূরে (ক) নন-সগরজরেড 

কম যচারীরদর 

সক্ষরে: ৫ 

কা্ যবদবে 

(খ) সগরজরেড 

কম যকিযারদর 

সক্ষরে: ৫ 

কা্ যবদবে 

১২ বেরলকশন সগ্রড/ 

োইমরকল মঞ্জুবর 

আরবদন পাওয়ার পর েরকার বনধ যাবরি কবমটির 

েভায় উপস্থাপন করা হয়। কবমটির সুপাবররশর 

বভবত্তরত্ব উপযুি কর্তযপরক্ষর অনুরমাদনক্ররম মঞ্জুবর 

আরদশ জাবর করা হয়। 

ক) োদা কাগরজ আরবদনপে 

খ) হালনাগাদ বাবষ যক সগাপনীয় প্রবিরবদন ( ২য় 

সেণীর কম যকিযারদর বেরলকশন সগ্রড মঞ্জুবরর 

সক্ষরে ৪ বছররর এবেআর এবং ২য়/৩য় সেণীর 

কম যকিযা/কম যচারীরদর সক্ষরে োইমরকল 

৮/১২/১৫ বছররর এবেআর) 

গ) ৩য় ও ৪ে য সেণীর কম যচারীরদর োবভ যে ববহ 

ও ব্যবিগি নবে 

ববনামূরে (ক) নন-সগরজরেড 

কম যচারীরদর 

সক্ষরে: ১০ 

কা্ যবদবে 

(খ) বৈিীয় সেণীর 

সগরজরেড 

কম যকিযারদর 

সক্ষরে: ১০ 

http://mopa.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mopa.portal.gov.bd/forms/93b0fa36_708f_4711_89dd_8fff33b2613a/2-%20bangladesh%20form%202395.pdf
http://mopa.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mopa.portal.gov.bd/forms/93b0fa36_708f_4711_89dd_8fff33b2613a/2-%20bangladesh%20form%202395.pdf
http://ssd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/ssd.portal.gov.bd/files/8bf4edb4_a192_475a_8b97_f61b8999e9f0/Financial_and_Administrative_Power_Officer_2007_MoA.pdf
http://mopa.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mopa.portal.gov.bd/forms/006ff41c_a806_4975_99d1_574d40caca71/Editable_mopa6.pdf
http://mopa.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mopa.portal.gov.bd/forms/006ff41c_a806_4975_99d1_574d40caca71/Editable_mopa6.pdf


কা্ যবদবে 

১৩ চাকুবর স্থায়ীকরণ আরবদন পাওয়ার পর েংবিষ্ট বনরয়াগ বববধমালা 

অনু্ায়ী উপযু যি কর্তযপরক্ষর অনুরমাদনক্ররম েরকাবর 

আরদশ জাবর করা হয়। 

(ক) োদা কাগরজ আরবদনপে 

(খ)হালনাগাদ বাবষ যক সগাপনীয় প্রবিরবদন 

(পরদান্নবির সক্ষরে ০১ বছর এবং েরােবর 

বনরয়ারগর সক্ষরে ০২ বছররর এবেআর) 

ববনামূরে (ক) নন-সগরজরেড 

কম যচারীরদর 

সক্ষরে: ৫ 

কা্ যবদবে 

(খ) বৈিীয় সেণীর 

সগরজরেড 

কম যকিযারদর 

সক্ষরে: ৭ 

কা্ যবদবে 

১৪ আবাবেক ও দাপ্তবরক 

সেবলরিান েংর্াগ 

ব্যবস্থা 

েমবন্বি েরকাবর সেবলরিান নীবিমালা-২০০৪ এর 

আরলারক ব্যবস্থা গ্রহণ। 

 

েমবন্বি েরকাবর সেবলরিান নীবিমালা-২০০৪ 

এর বনধ যাবরি ছরক আরবদন। 

ববনামূরে ১৫ কা মভেবস উপেবচব (প্রশােন-২) 

সিান : +৮৮-০২৯৫৭৪৫১৬ 

ইদমইল: admin2@ssd.gov.bd 

১৫ সুরিা সসবা ভবিাগ 

ববাং আওতাধীন 

েতিসর/অভধেতিসদরর 

সকাটাভূক্ত 

কম মকতমা/কম মচারীদের 

অনুকূদল সরকাভর 

বাসা বরাে 

সরকারী বাসা বরাে নীভতমালা ১৯৮২ অনু ায়ী 

আদবেদনর সপ্রবক্ষরি বরােপত্র ইসুু করা হয়। 

১। সরকারী বাসা বরাে নীভতমালা ১৯৮২ 

অনু ায়ী ভনধ মাভরত  রদম আদবেন। 

২। মূল সবতদনর প্রতুয়ন পত্র 

(প্রাভতিস ্ানঃ স্ব স্ব েতিসদরর ভহসাব শািা) 

 

ভবনামূদল্য ৩০ কা মভেবস 

১৬ সুরক্ষা ববভারগর 

কম মকতমাগদণর ভবদেশ 

ভ্রমদণর টিব/ভিব 

ভবলসহ অন্যান্য 

১৯৯৫ োরলর  জাবরকৃি বনরদ যশমালার আরলারক। 

 

 

 প্রাপ্ত প্রস্তাব পরের দাবখরলর সপ্রবক্ষরি। ববনামূরে ৩০ কা মভেবস 

১৭ ্ানবাহন 

রক্ষণারবক্ষন, 

সমরামি ও জ্বালানীর 

ব্যবস্থাকরণ 

১৯৮৬ ্ানবাহন নীবিমালর আরলারক। স্ব স্ব শাখায় সপ্রবরি প্রস্তাব পরের দাবখরলর 

সপ্রবক্ষরি। 

 

 

ববনামূরে  ৩০ কা্ যবদবে 

১৮ সুরক্ষা সেবা 

ববভারগর  উিযিন 

কম যকিযাগরণর 

পবেকা ও ম্যাগাবজন 

েরবরাহ 

১৯৭২ েংবাদপে ও ম্যাগাবজন েরবরাহ নীবিমালা 

অনুোরর । 

 

স্ব স্ব শাখায় সপ্রবরি প্রস্তাব পরের দাবখরলর 

সপ্রবক্ষরি। 

ববনামূরে  ০৭ কা্ যবদবে 

১৯ আেবাবপরের  

ব্যবস্থা ও বনয়ন্ত্রণ 

১৯৮৩ োরলর আেবাবপে নীবিমালা অনু্ায়ী। স্ব স্ব শাখায় সপ্রবরি প্রস্তাব পরের দাবখরলর 

সপ্রবক্ষরি। 

 

ববনামূরে ৩০ কা্ যবদবে 

২০ সুরক্ষা সেবা 

ববভারগর ্ানবাহন, 

্ন্ত্রপাবি 

কনরডমরনশন কবমটি 

কর্তযক অরকরজা 

স াষণা করণ। 

১৯৮৬ োরলর নীবিমালার আরলারক। 

 

প্রস্তাব পে প্রাবপ্তর সপ্রবক্ষরি ববনামূরে ৩০ কা্ যবদবে 



২১ সুরক্ষা সেবা 

ববভারগর েভা 

েরম্মলরনর ব্যবস্থা 

গ্রহণ 

 দপ্তর/অবধশাখা/শাখা হরি প্রাপ্ত প্রস্তারবর 

সপ্রবক্ষরি ব্যবস্থা গ্রহণ। 

ববনামূরে ০৭ কা্ যবদবে 

২২ মন্ত্রণালরয়র োধারণ 

সেবা েংক্রান্ত কাজ 

 সুরক্ষা সেবা শাখার বববভন্ন 

দপ্তর/অবধশাখা/অনুববভাগ হরি প্রাপ্ত প্রস্তাব 

পে। 

ববনামূরে ০৭ কা্ যবদবে  

২৩ আবাবেক ও দাপ্তবরক 

সেবলরিান েংর্াগ 

ব্যবস্থা 

েমবন্বি েরকাবর সেবলরিান নীবিমালা-২০০৪ এর 

আরলারক ব্যবস্থা গ্রহণ। 

 

েমবন্বি েরকাবর সেবলরিান নীবিমালা-২০০৪ 

এর বনধ যাবরি ছরক আরবদন। 

ববনামূরে ১৫ কা মভেবস  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২৪ সুরিা সসবা ভবিাগ 

ববাং আওতাধীন 

েতিসর/অভধেতিসদরর 

সকাটাভূক্ত 

কম মকতমা/কম মচারীদের 

অনুকূদল সরকাভর 

বাসা বরাে 

সরকারী বাসা বরাে নীভতমালা ১৯৮২ অনু ায়ী 

আদবেদনর সপ্রবক্ষরি বরােপত্র ইসুু করা হয়। 

১। সরকারী বাসা বরাে নীভতমালা ১৯৮২ 

অনু ায়ী ভনধ মাভরত  রদম আদবেন। 

২। মূল সবতদনর প্রতুয়ন পত্র 

(প্রাভতিস ্ানঃ স্ব স্ব েতিসদরর ভহসাব শািা) 

 

ভবনামূদল্য 

 

 

 

 

 

 

৩০ কা মভেবস 

 

 

 

 

 

 

২৫ সুরক্ষা ববভারগর 

কম মকতমাগদণর ভবদেশ 

ভ্রমদণর টিব/ভিব 

ভবলসহ অন্যান্য 

১৯৯৫ োরলর  জাবরকৃি বনরদ যশমালার আরলারক। 

 

 

 প্রাপ্ত প্রস্তাব পরের দাবখরলর সপ্রবক্ষরি। ববনামূরে  ৩০ কা মভেবস 

 

 

২৬ ্ানবাহন 

রক্ষণারবক্ষণ, 

সমরামি ও জ্বালানীর 

ব্যবস্থাকরণ 

১৯৮৬ ্ানবাহন নীবিমালর আরলারক। স্ব স্ব শাখায় সপ্রবরি প্রস্তাব পরের দাবখরলর 

সপ্রবক্ষরি। 

 

 

ববনামূরে  ৩০ কা্ যবদবে 

২৭ সুরক্ষা সেবা 

ববভারগর  উিযিন 

কম যকিযাগরণর 

পবেকা ও ম্যাগাবজন 

েরবরাহ 

১৯৭২ েংবাদপে ও ম্যাগাবজন েরবরাহ নীবিমালা 

অনুোরর । 

 

স্ব স্ব শাখায় সপ্রবরি প্রস্তাব পরের দাবখরলর 

সপ্রবক্ষরি। 

ববনামূরে  ০৭ কা্ যবদবে 

২৮ আেবাবপরের  

ব্যবস্থা ও বনয়ন্ত্রন 

১৯৮৩ োরলর আেবাবপে নীবিমালা অনু্ায়ী। স্ব স্ব শাখায় সপ্রবরি প্রস্তাব পরের দাবখরলর 

সপ্রবক্ষরি। 

ববনামূরে ৩০ কা্ যবদবে 

২৯ সুরক্ষা সেবা 

ববভারগর ্ানবাহন, 

্ন্ত্রপাবি 

কনরডমরনশন কবমটি 

কর্তযক অরকরজা 

স াষণা করণ। 

১৯৮৬ োরলর নীবিমালার আরলারক। 

 

প্রস্তাব পে প্রাবপ্তর সপ্রবক্ষরি ববনামূরে ৩০ কা্ যবদবে 

৩০ সুরক্ষা সেবা 

ববভারগর েভা 

েরম্মলরনর ব্যবস্থা 

গ্রহণ 

 দপ্তর/অবধশাখা/শাখা হরি প্রাপ্ত প্রস্তারবর 

সপ্রবক্ষরি ব্যবস্থা গ্রহণ। 

ববনামূরে ০৭ কা্ যবদবে 

৩১ মন্ত্রণালরয়র োধারণ 

সেবা েংক্রান্ত কাজ 

  সুরক্ষা সেবা শাখার বববভন্ন 

দপ্তর/অবধশাখা/অনুববভাগ হরি প্রাপ্ত প্রস্তাব 

পে। 

ববনামূরে ০৭ কা্ যবদবে  



৩) আওতাধীন অভধেতিসর/সাং্া/অন্যান্য প্রভতষ্ঠান কর্তমক প্রেি সসবা 

 

২.৪.১ বভহরাগমন ও পাসদপাট ম অভধেতিসর 

২.৪.২ কারা অভধেতিসর 

২.৪.৩  ায়ার সাভি মস ও ভসভিল ভিদ ন্স অভধেতিসর 

২.৪.৪  মাদ্রকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তর 

 

 

 

 

 

http://www.dip.gov.bd/site/page/8c759d40-249e-4298-b991-949f45147447/%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0(%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%95%E0%A6%BE%25
http://www.prison.gov.bd/site/page/e3464b59-caf2-4ca5-b780-5433a76c3f9e/%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-(%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE)
http://www.fireservice.gov.bd/site/office_citizen_charter/0b63361f-dbf9-4cd7-89c0-2025aeab4532/%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0
http://www.dnc.gov.bd/site/page/e35285cf-8095-47ff-827c-6a199acb9b3e/%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0


৪) আপনার কারছ আমারদর প্রিযাশা 

 

ক্রবমক প্রবিশ্রুি/কাবিি সেবা প্রাবপ্তর লরক্ষয করণীয় 

১ স্বয়ংেম্পূণ য আরবদন জমা প্রদান। 

২ ্ো্ে প্রবক্রয়ায় প্ররয়াজনীয় বিে পবররশাধ করা । 

৩ োক্ষারির জন্য বনধ যাবরি েমরয়র পূরব যই উপবস্থি োকা। 

৪ েঠিক ঠিকানা প্রদান। 

৫ আরবদনকারীর নাম ঠিকানা েষ্ট করর উরেখ করা। 

৬ বনধ যাবরি েমরয়র মরধ্য সপ্ররণ করা। 

 

৫) অবভর্াগ প্রবিকার ব্যবস্থাপনা (GRS): 

    সসবা প্রাভতিসদত অসন্তুষ্ট হদল োভয়ত্বপ্রাতিস কম মকতমার সদি স াগাদ াগ করুন। তার কাছ সেদক সমাধান পাওয়া না সগদল ভনদনাক্ত পদ্ধভতদত স াগদ াগ কদর আপনার সমস্যা অবভহত করুন। 

 

ক্র/নাং কিন স াগদ াগ করদবন কার সদি স াগদ াগ করদবন স াগাদ াদগর ঠিকানা ভনষ্পভির সময়সীমা 

১। োভয়ত্বপ্রাতিস কম মকতমা সমাধান 

ভেদত না পারদল 

অভিদ াগ ভনষ্পভি কম মকতমা (অভনক) জনাব সমাঃ মুবনম হাোন, যুগ্মেবচব (আইন ও শৃঙ্খলা অনুভবিাগ), সুরিা সসবা 

ভবিাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। 

সমাবাইল নাং-০১৭১৬৮২১২৫১ 

ই-সমইল: jsld@ssd.gov.bd 

ভতন মাস 

২। অভিদ াগ ভনষ্পভি কম মকতমা ভনভে মষ্ট 

সমদয় সমাধান ভেদত না পারদল 

আভপল কম মকতমা জনাব ড. িরুণ কাবন্ত বশকদার, অভতভরক্ত সভচব (প্রশাসন ও অে ম অনুভবিাগ) সুরিা 

সসবা ভবিাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। 

সমাবাইল নাং- ০১৭১১-১৪৮৫৩৭ 

স ান নম্বর:+৮৮০২৯৫৭৪৫০৬ 

 ুাক্স:+৮৮০২৯৫৭৪৫০৪ 

ই-সমইল: addladmin@ssd.gov.bd 

বক মাস 

৩। আভপল কম মকতমা ভনভে মষ্ট সমদয় 

সমাধান ভেদত না পারদল 

মভন্ত্রপভরষে ভবিাদগর অভিদ াগ 

ব্যব্াপনা সসল 

অভিদ াগ গ্রহণ সকন্দ্র ৫ নাং সগইট, বাাংলাদেশ সভচবালয়, ঢাকা। 

ওদয়ব:www.grs.gov.bd 

ভতন মাস 

 

 

 

 

 
 


