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সসিা প্রদান প্রবিশ্রুবি (Citizen’s Charter) 

১. ভবন ও ভভন  

ভবন: 

 
ভভন: 

 

২. প্রভতশ্রুত সফামূ 

২.১) নাগভযক সফা 

ক্রভভক সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধভত 
প্রয়োজনীে কাগজত্র 

এফাং প্রাভিস্থান 

সফামূল্য এফাং  

ভযয়াধ দ্ধভত 

সফা প্রদায়নয 

ভেীভা 

দাভেত্বপ্রাি কভ শকতশা 

(নাভ, দভফ, সপান ও ইয়ভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১      নাভ: 

দভফ: 

সপান: 

ইয়ভইর: 

২      

৩      

৪      নাভ: 

দভফ: 

সপান: 

ইয়ভইর: 

৫      

৬      

 

ভফ.দ্র.  নাগভযকগণয়ক যাভয প্রদত্ত সফা। সফযকাভয প্রভতষ্ঠানয়ক প্রদত্ত সফা মভদ নাগভযকগণয়ক প্রদত্ত সফায অনুরূ ে তয়ফ সটিও নাগভযক সফা ভায়ফ অন্তর্ভ শক্ত য়ফ। উদাযণ: ম্পভত্তয সযভজয়েন, সেড রাইয়ন্স । 



ওয়েফাইয়ে প্রদ শয়নয জন্য 

২.২) দািভযক সফা 

ক্রভভক সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধভত 
প্রয়োজনীে কাগজত্র 

এফাং প্রাভিস্থান 

সফামূল্য এফাং  

ভযয়াধ দ্ধভত 

সফা প্রদায়নয 

ভেীভা 

দাভেত্বপ্রাি কভ শকতশা 

(নাভ, দভফ, সপান ও ইয়ভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১      নাভ: 

দভফ: 

সপান: 

ইয়ভইর: 

২      

৩      

৪      নাভ: 

দভফ: 

সপান: 

ইয়ভইর: 

৫      

৬      

 

ভফ.দ্র.  ১। যকাভয সম সকান প্রভতষ্ঠান এফাং আওতাধীন অভধদিয/াংস্থা/অন্যান্য প্রভতষ্ঠান, উন্নেন য়মাগী াংস্থা ও দািভযকবায়ফ ম্পৃক্ত সদভ/ভফয়দভ সফযকাভয প্রভতষ্ঠানসক প্রদত্ত সফা। উদাযণ: ফায়জে ফযাদ্দ/ ভফবাজন, অথ শ ছাড়, 

ভতাভত গ্রণ।  

২। সফাগ্রণকাযী সফযকাভয প্রভতষ্ঠান end user না য়র অথফা সকান চুভক্তয আওতাে প্রদত্ত সফা দািভযক সফায অন্তর্ভ শক্ত য়ফ। উদাযণ: ভফটিআযভ-এয ভনকে সথয়ক ব্যান্ডউইডথ  ক্রে। 

২.৩) অবযন্তযীণ সফা 

ক্রভভক সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধভত 
প্রয়োজনীে কাগজত্র 

এফাং প্রাভিস্থান 

সফামূল্য এফাং  

ভযয়াধ দ্ধভত 

সফা প্রদায়নয 

ভেীভা 

দাভেত্বপ্রাি কভ শকতশা 

(নাভ, দভফ, সপান ও ইয়ভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১      নাভ: 

দভফ: 

সপান: 

ইয়ভইর: 

২      

৩      

৪      নাভ: 

দভফ: 

সপান: 

ইয়ভইর: 

৫      

৬      

 

ভফ.দ্র. অবযন্তযীণ জনফর (আওতাধীন অভধদিয/দিয/াংস্থা) এফাং একই প্রভতষ্ঠায়নয অন্য াখা/অভধাখা/অনুভফবাগ-সক প্রদত্ত সফা। উদাযণ: রভজভিক, ছুটি, ভজভএপ অভগ্রভ। 



ওয়েফাইয়ে প্রদ শয়নয জন্য 

২.৪) আওতাধীন অভধদিয/াংস্থা/অন্যান্য প্রভতষ্ঠান কর্তশক প্রদত্ত সফা 

 

আওতাধীন অভধদিয/াংস্থা/অন্যান্য প্রভতষ্ঠানমূয়য ভটিয়জন  চাে শায ভরঙ্ক আকায়য যুক্ত কযয়ত য়ফ। 

 

৩) আনায কায়ছ আভায়দয প্রতযাা 

ক্রভভক প্রভতশ্রুত/কাভিত সফা প্রাভিয রয়যয কযণীে 

১ স্বোংম্পূণ শ আয়ফদন জভা প্রদান 

২ মথামথ প্রভক্রোে প্রয়োজনীে ভপ ভযয়াধ কযা 

৩ াযায়তয জন্য ভনধ শাভযত ভয়েয পূয়ফ শই উভস্থত থাকা 

৪  

৫  

 
ভফ.দ্র. াধাযণত সমকর কাযয়ণ আয়ফদন ফাভতর ে অথফা সফা প্রদান ম্ভফ েনা তা ভফয়েলণ কয়য ছক পূযণ কযয়ত য়ফ। ভকছু ভফলে কর প্রভতষ্ঠায়নয জন্য একই য়ফ এফাং ভকছু ভফলে আরাদা য়ফ। 
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৪) অভবয়মাগ প্রভতকায ব্যফস্থানা (GRS) 

সফা প্রাভিয়ত অন্তুষ্ট য়র দাভেত্বপ্রাি কভ শকতশায য়ে সমাগায়মাগ করুন। তায কাছ সথয়ক ভাধান াওো না সগয়র ভনয়নাক্ত দ্ধভতয়ত সমাগায়মাগ কয়য আনায ভস্যা অফভত করুন। 

ক্রভভক কখন সমাগায়মাগ কযয়ফন 
কায য়ে সমাগায়মাগ 

কযয়ফন 
সমাগায়মায়গয ঠিকানা 

ভনষ্পভত্তয 

ভেীভা 

১ দাভেত্বপ্রাি কভ শকতশা ভাধান 

ভদয়ত না াযয়র 

অভবয়মাগ ভনষ্পভত্ত 

কভ শকতশা (অভনক) 

নাভ ও দভফ: 

সপান: 

ইয়ভইর: 

ওয়েফ: www.grs.gov.bd 

- 

২ 

অভবয়মাগ ভনষ্পভত্ত কভ শকতশা 

ভনভদ শষ্ট ভয়ে ভাধান ভদয়ত 

না াযয়র 

আভর কভ শকতশা 

নাভ ও দভফ: 

সপান: 

ইয়ভইর: 

ওয়েফ: www.grs.gov.bd 

- 

৩ আভর কভ শকতশা ভনভদ শষ্ট ভয়ে 

ভাধান ভদয়ত না াযয়র 

ভভন্ত্রভযলদ ভফবায়গয 

অভবয়মাগ ব্যফস্থানা সর 

অভবয়মাগ গ্রণ সকন্দ্র 

৫ নাং সগইে, ফাাংরায়দ ভচফারে, ঢাকা 

ওয়েফ: www.grs.gov.bd 

- 

 

ভফ.দ্র. 

 ভন্ত্রণারয়েয অভবয়মাগ ভনষ্পভত্ত কভ শকতশা য়ফন একজন যুগ্মভচফ। আভর কভ শকতশা য়ফন একজন সজযষ্ঠ যুগ্মভচফ/অভতভযক্ত ভচফ; 

 অভধদিয/াংস্থা/অন্যান্য প্রভতষ্ঠানমূয়য অভবয়মাগ ভনষ্পভত্ত কভ শকতশা য়ফন াংভেষ্ট প্রভতষ্ঠায়নয একজন সজযষ্ঠ কভ শকতশা। এ সযয়ত্র ভন্ত্রণারয়েয অভনক আভর কভ শকতশা ভায়ফ ভফয়ফভচত য়ফন; 

 

  


