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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার  

অর্ থ মন্ত্রণালয়  

আর্র্ থক প্রর্তষ্ঠান র্বভাগ  

প্রশাসন ও কল্যাণ শাখা  

www.fid.gov.bd 

 

স্মারক নাং: ৫৩.০০.০০০০.২১১.৯৯.০০২.১৯.১১১                                  তার্রখ: ০৮ সসদেম্বর ২০১৯ 

 

র্বষয়: র্সটিদজনস্ চার্ থার পর্রবীক্ষণ ও বাস্তবায়ন সাংক্রান্ত ১ম ত্রৈমার্সক (জুলাই-সসদেম্বর) ২০১৯ প্রর্তদবেন । 

 

সূৈ: মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি পত্র নং- ০৪.০০.০০০০.৮১১.৫৫.০০৩.১৮.৩৫; তান্ত্রিখ: ২৬ ফেব্রুয়ান্ত্রি ২০১৯ 

 

উপর্য থক্ত র্বষয় ও সূদৈাক্ত পদৈর পর্রদপ্রর্ক্ষদত গত ০৩.০৯.২০১৯ তার্রদখ অনুর্ষ্ঠত এতের্বষয়ক সভায় এ র্বভাদগর র্সটিদজনস্ চার্ থার 

ত্রেবচয়ন পদ্ধর্তদত পর্রবীক্ষণ করা হয় এবাং পর্রবীক্ষদণ প্রাপ্ত ফলাফল অবগর্তর জন্য প্রর্তদবেনটি প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর র্নর্মত্ত 

র্নদে তুদল ধরা হদলা: 

 

২.১ নাগর্রক সসবা 

ক্রঃন

ংাং 
সসবার নাম 

সসবা প্রোন 

পদ্ধর্ত 

প্রদয়াজনীয় কাগজপৈ 

এবাং প্রার্প্তস্থান 

সসবার মূল্য 

এবাং 

পর্রদশাধ 

পদ্ধর্ত 

সসবা 

প্রোদনর 

সময়সীমা 

োর্য়ত্বপ্রাপ্ত কম থকতথা (নাম, পের্ব, 

সফান নম্বর ও ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ তথ্য অন্ত্রিকাি আইন 

ফমাতাগিক তথ্য প্রোন 

অর্ধযার্চত তথ্য 

প্রোন (পৈ 

প্রোন/ 

ওদয়বসাইদর্ 

প্রকাশ/ ই-সমইল) 

তথ্য প্রার্প্তর জন্য ই-

সমইল/ফযাক্স/ডাকদযাদগ/স

রাসর্র র্নর্ে থষ্ট ফরদম 

আদবেন 

 

র্বর্ধ 

সমাতাদবক 

র্নধ থার্রত 

মূদল্য 

২০ (র্বশ) 

কম থর্েবস 

সমাঃ সাঈে কুতুব 

উপসর্চব  

সফান:+৮৮-০২-৯৫৫৯১০৯ 

ফমািাইল: +৮৮-০১৭১২২২২৬১৮ 

ফযাক্স:+৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 

ই-সমইল: 

ds.service@fid.gov.bd 

২ ব্যাাংক র্হসাব র্ববরণী, 

প্রতযয়ন পৈ ও সনে 

সতযায়ন 

আিগদনকািী িা 

তাি মদনানীত 

প্রর্তর্নর্ধর র্নকর্ 

সনদ হস্তান্তর 

(১) সতযায়দনর জন্য 

র্নধ থার্রত ছদক 

আদবেনপত্র 

(২) সনার্ারীকৃত ব্যাাংক 

র্হসাব র্ববরণী/প্রতযয়ন 

পৈ/সনদের মূলকর্প ও 

ফদর্াকর্প  

র্বনামূদল্য ৩ (র্তন) 

কম থর্েবস  

আর্জজুর রহমান, সহকারী সর্চব  

সফান:+৮৮-০২- ৯৫৭৬০১৩ 

সমাবাইল: +৮৮- ০১৭১১০২৫৬৫৭ 

ফযাক্স:+৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 

ই-সমইল: 

as.sb2@fid.gov.bd 

 

২.২  প্রার্তষ্ঠার্নক সসবা 

 

ক্রঃন

ংাং 
সসবার নাম 

সসবা প্রোন 

পদ্ধর্ত 

প্রদয়াজনীয় কাগজপৈ এবাং 

প্রার্প্তস্থান 

সসবার মূল্য 

এবাং 

পর্রদশাধ 

পদ্ধর্ত 

সসবা 

প্রোদনর 

সময়সীমা 

োর্য়ত্বপ্রাপ্ত কম থকতথা (নাম, পের্ব, 

সফান নম্বর ও ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ কর্মটিদত প্রর্তর্নর্ধ 

মদনানয়ন 

প্রর্তর্নর্ধ 

মদনানয়ন পৈ 

সপ্ররণ 

(১) সাংর্িষ্ট 

প্রর্তষ্ঠান/েপ্তর/সাংস্থার 

অনুগিাি পত্র 

(২) কন্ত্রমটি েঠগনি ন্ত্রসদ্ধান্ত 

সম্বন্ত্রলত সভাি কার্ যন্ত্রিিিণী 

(৩) ন্ত্রনগয়াে কন্ত্রমটিি ফেগত্র 

সংন্ত্রিষ্ট পগদি ন্ত্রনগয়াগেি 

জন্য এ ন্ত্রিভাে কর্তযক 

জািীকৃত ছাড়পত্র 

ন্ত্রিনামূগে ৫ (পাঁচ) 

কায থর্েবস 

মম োঃ সফিউল আলম 
উপসর্চব (প্রশাসন) 

সফান:+৮৮-০২-৯৫৫৯২০৫ 

ফমািাইল: +৮৮-০১৭১৮৬২১৮০১ 

ফযাক্স:+৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 

ই-সমইল: 

ds.admin@fid.gov.bd                                
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ক্রঃন

ংাং 
সসবার নাম 

সসবা প্রোন 

পদ্ধর্ত 

প্রদয়াজনীয় কাগজপৈ এবাং 

প্রার্প্তস্থান 

সসবার মূল্য 

এবাং 

পর্রদশাধ 

পদ্ধর্ত 

সসবা 

প্রোদনর 

সময়সীমা 

োর্য়ত্বপ্রাপ্ত কম থকতথা (নাম, পের্ব, 

সফান নম্বর ও ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

২ প্রকল্প/কম থসূর্চর অর্ থ ছাড় অর্ থ র্বভাদগর 

সম্মর্তক্রদম 

অর্ থ ছাড়করণ 

(১)  অর্ থ ছাড়করদণর প্রস্তাব 

(২) অর্ থ র্বভাগ কর্তথক 

জারীকৃত অর্ থ অবমুর্ক্ত 

র্নদে থর্শকা অনুযায়ী র্নধ থার্রত 

ফরদম তথ্য 

র্বনামূদল্য ৩০ (র্ৈশ) 

কায থর্েবস 

মুদশ থো জামান 

উপসর্চব  

সফান:+৮৮-০২-৯৫৭৬০১৭ 

ফমািাইল: +৮৮-০১৭১১৩১৮৭৬২ 

ফযাক্স:+৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 

ই-সমইল: 

ds.project@fid.gov.bd 
৩ এ ন্ত্রিভাগেি আওতাধীন 

র্বআইর্সম ও আইর্সর্ব 

এর অর্ থ ছাড় 

সরকার্র 

মঞ্জুর্র জ্ঞাপন 

(১) প্রাক্কর্লত বাদজর্ প্রস্তাব  

(২) পর্রচালনা পষ থদের 

কায থর্ববরণীর কর্প  

 

র্বনামূল্য ১০ (েশ) 

কায থর্েবস 

ড. নার্হে সহাদসন 

উপসর্চব (প ুঁর্জবাজার) 

সফান: +৮৮-০২-৯৫৭৬০২৫ 

সমাবাইল: +৮৮-০১৮৫৫৬৬৬৬৪০ 

ফযাক্স:+৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 

ই-সমইল: ds.cm@fid.gov.bd 

৪ এ ন্ত্রিভাে ও জাতীয় 

িাগজগেি অন্তর্ভ যক্ত এ 

ন্ত্রিভাগেি আওতাধীন 

স্বায়ত্তশার্ষত সাংস্থা ও 

প্রকল্প/কম থসূর্চর বাদজর্ 

প্রণয়ন 

এ র্বভাদগর 

পক্ষ হদত 

বাদজর্ 

প্রাক্কলন (আয় 

ও ব্যয়) 

অনুদমােদনরজ

ন্য অর্ থ 

র্বভাদগ সপ্ররণ 

(১) প্রাক্কর্লত বাদজর্ প্রস্তাব  

(২) পর্রচালনাপষ থদের 

কায থর্ববরণীর কর্প  

 

র্বনামূল্য ২ (দুই) 

মাস 

সমাসাম্মাৎ সজাহরা খাতুন 

উপসর্চব (বাদজর্) 

সফান:+৮৮-০২-৯৫৫৯২০৫ 

সমাবাইল: +৮৮-০১৭১১১০৭৭৯১ 

ফযাক্স:+৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 

ই-সমইল: 

ds.budget@fid.gov.bd 

৫ এ ন্ত্রিভাগেি আওতাধীন 

র্বদশষার্য়ত 

ব্যাাংকসমূদহর বাদজর্ 

অনুদমােন 

সরকার্র 

মঞ্জুর্র জ্ঞাপন 

(১) প্রাক্কর্লত বাদজর্ প্রস্তাব  

(২) পর্রচালনা পষ থদের 

কায থর্ববরণীর কর্প  

 

র্বনামূল্য ১ (এক) 

মাস 

কামরুন নাহার র্সদ্দীকা 

র্যগ্মসর্চব 

সফান: +৮৮-০২-৯৫৭৪০১০ 

সমাবাইল: +৮৮-০১৭১৬৭৮৭৪০০ 

ফযাক্স:+৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 

ই-সমইল: js.sb@fid.gov.bd 

৬ এ ন্ত্রিভাগেি আওতাধীন 

আইর্ডআরএ, সাধারণ 

বীমা কদপ থাদরদশন ও 

জীবন বীমা কদপ থাদরদশন 

এি বাদজর্ মঞ্জুর্র জ্ঞাপন 

সরকার্র 

মঞ্জুর্র জ্ঞাপন 

(১) প্রাক্কর্লত বাদজর্ প্রস্তাব  

(২)পর্রচালনা পষ থদের 

কায থর্ববরণীর কর্প  

 

র্বনামূল্য ১ (এক) 

মাস 

সমাহাম্মে ইফদতখার সহাদসন 

উপসর্চব (বীমা) 

সফান:+৮৮-০২-৯৫৮৪৯৬৬ 

ফমািাইল: +৮৮-০১৭১৫০৪৭৭০০ 

ফযাক্স:+৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 

ই-সমইল: 

ds.insurance@fid.gov.bd 

৭ িাংলাগদশ ব্াংক, 

রাষ্ট্রমার্লকানাধীন ব্াংক, 

আন্ত্রথ যক প্রন্ত্রতষ্ঠান ও িীমা 

কগপ যাগিশন এি িান্ত্রষ যক 

ন্ত্রিসাি ন্ত্রনিীোি জন্য 

িন্ত্রিিঃন্ত্রনিীেক (চাে যার্ য 

একাউনগেন্টস) ন্ত্রনগয়াে 

ন্ত্রনগয়াে 

আদেশ প্রোন 

সংন্ত্রিষ্ট প্রন্ত্রতষ্ঠাগনি প্রস্তাি 

 

 

ন্ত্রিনামূগে ৩০ (র্ৈশ) 

কায থর্েবস 

মৃতুযঞ্জয় সাহা 

উপসর্চব (অর্ডর্) 

সফান: +৮৮-০২-৯৫৭৬০৪০ 

সমাবাইল: +৮৮-

০১৬৭১৫০৩৮৫৩৩ 

ফযাক্স:+৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 

ই-সমইল: 

ds.audit@fid.gov.bd 

৮ এ ন্ত্রিভাগেি আওতাধীন 

আইর্ডআরএ, বাাংলাদেশ 

ইনর্সওদরন্স একাদডমী 

সাধারণ বীমা 

কদপ থাদরদশন ও জীবন 

বীমা কদপ থাদরদশন 

এিদপ্তি/ সাংস্থার 

সাাংগঠর্নক  

সরকার্র 

মঞ্জুর্র আদেশ 

জার্র 

(১) র্নধ থার্রত ছদক প্রস্তার্বত 

সাাংগঠর্নক কাঠাদমা ও 

সরঞ্জাম তার্লকা 

(২) র্বদ্যমান সাাংগঠর্নক 

কাঠাদমা ও সরঞ্জাম তার্লকা 

(৩) পন্ত্রিচালনা পষ যগদি 

কার্ যন্ত্রিিিণী 

র্বনামূদল্য ৩ (র্তন) 

মাস 

সমাহাম্মে ইফদতখার সহাদসন 

উপসর্চব (বীমা) 

সফান:+৮৮-০২-৯৫৮৪৯৬৬ 

ফমািাইল: +৮৮-০১৭১৫০৪৭৭০০ 

ফযাক্স:+৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 

ই-সমইল: 

ds.insurance@fid.gov.bd 



D:\Misc\Citizen Charter\Report\2019-20_1st Qtr.docx 3 

ক্রঃন

ংাং 
সসবার নাম 

সসবা প্রোন 

পদ্ধর্ত 

প্রদয়াজনীয় কাগজপৈ এবাং 

প্রার্প্তস্থান 

সসবার মূল্য 

এবাং 

পর্রদশাধ 

পদ্ধর্ত 

সসবা 

প্রোদনর 

সময়সীমা 

োর্য়ত্বপ্রাপ্ত কম থকতথা (নাম, পের্ব, 

সফান নম্বর ও ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

কাঠাদমা ও সরঞ্জাম 

তার্লকা (TO&E)  

অনুদমােন/সাংদশাধন 

৯ এ ন্ত্রিভাগেি আওতাধীন 

র্বশষার্য়ত ব্যাাংদকর 

সাাংগঠর্নক  

কাঠাদমা ও সরঞ্জাম 

তার্লকা (TO&E)  

অনুদমােন/সাংদশাধন 

সরকার্র 

মঞ্জুর্র আদেশ 

জার্র 

(১) র্নধ থার্রত ছদক প্রস্তার্বত 

সাাংগঠর্নক কাঠাদমা ও 

সরঞ্জাম তার্লকা 

(২) র্বদ্যমান সাাংগঠর্নক 

কাঠাদমা ও সরঞ্জাম তার্লকা 

(৩) পন্ত্রিচালনা পষ যগদি 

কার্ যন্ত্রিিিণী 

র্বনামূদল্য ৩ (র্তন) 

মাস 

জনাব কামরুন নাহার র্সদ্দীকা 

র্যগ্মসর্চব 

সফান: +৮৮-০২-৯৫৭৪০১০ 

সমাবাইল: +৮৮-০১৭১৬৭৮৭৪০০ 

ফযাক্স:+৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 

ই-সমইল: js.sb@fid.gov.bd 

১০ এ ন্ত্রিভাগেি আওতাধীন 

র্বএসইর্স, র্বআইর্সএম 

ও আইর্সর্ব  এর 

সাাংগঠর্নক  

কাঠাদমা ও সরঞ্জাম 

তার্লকা(TO&E)  

অনুদমােন/সাংদশাধন 

সরকার্র 

মঞ্জুর্র আদেশ 

জার্র 

(১) র্নধ থার্রত ছদক প্রস্তার্বত 

সাাংগঠর্নক কাঠাদমা ও 

সরঞ্জাম তার্লকা 

(২) র্বদ্যমান সাাংগঠর্নক 

কাঠাদমা ও সরঞ্জাম তার্লকা 

(৩) পন্ত্রিচালনা পষ যগদি 

কার্ যন্ত্রিিিণী 

র্বনামূদল্য ৩ (র্তন) 

মাস 

ড. নার্হে সহাদসন 

উপসর্চব (প ুঁর্জবাজার) 

সফান: +৮৮-০২-৯৫৭৬০২৫ 

সমাবাইল: +৮৮-০১৮৫৫৬৬৬৬৪০ 

ফযাক্স:+৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 

ই-সমইল: ds.cm@fid.gov.bd 

১১ এ ন্ত্রিভাগেি আওতাধীন 

এনর্জও ফাউদেশন এর 

সাাংগঠর্নক কাঠাদমা ও 

সরঞ্জাম 

তার্লকা(TO&E)  

অনুদমােন/সাংদশাধন 

সরকার্র 

মঞ্জুর্র আদেশ 

জার্র 

(১) র্নধ থার্রত ছদক প্রস্তার্বত 

সাাংগঠর্নক কাঠাদমা ও 

সরঞ্জাম তার্লকা 

(২) র্বদ্যমান সাাংগঠর্নক 

কাঠাদমা ও সরঞ্জাম তার্লকা 

(৩) পন্ত্রিচালনাপষ যগদি 

কার্ যন্ত্রিিিণী 

র্বনামূদল্য ৩ (র্তন) 

মাস 

সমাহাম্মে এনামুল হক 

উপসর্চব (এমআরএ) 

সফান:+৮৮-০২-৯৫৭৬০১৬ 

ফমািাইল: +৮৮-০১৯৩৭১৫৭৬২৭ 

ফযাক্স:+৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 

ই-সমইল: 

ds.mra@fid.gov.bd 

১২ এ ন্ত্রিভাগেি আওতাধীন 

র্পদকএসএফ, এসর্ডএফ 

ও র্বএমর্ডএফ 

এরসাাংগঠর্নক  

কাঠাদমা ও সরঞ্জাম 

তার্লকা(TO&E)  

অনুদমােন/সাংদশাধন 

সরকার্র 

মঞ্জুর্র আদেশ 

জার্র 

(১) র্নধ থার্রত ছদক প্রস্তার্বত 

সাাংগঠর্নক কাঠাদমা ও 

সরঞ্জাম তার্লকা 

(২) র্বদ্যমান সাাংগঠর্নক 

কাঠাদমা ও সরঞ্জাম তার্লকা 

(৩) পন্ত্রিচালনা পষ যগদি 

কার্ যন্ত্রিিিণী 

র্বনামূদল্য ৩ (র্তন) 

মাস 

মুদশ থো জামান 

উপসর্চব (প্রকল্প ব্যবস্থাপনা) 

সফান:+৮৮-০২-৯৫৭৬০১৭ 

ফমািাইল: +৮৮-০১৭১১৩১৮৭৬২ 

ফযাক্স:+৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 

ই-সমইল: 

ds.project@fid.gov.bd 

১৩ এ ন্ত্রিভাগেি আওতািীন 

র্বদশষার্য়ত ব্যাাংকসমূদহ 

জনিল র্নদয়াদগর ছাড়পৈ 

প্রোন 

সরকার্র 

অনুদমােন 

জ্ঞাপন 

(১) সাংস্থার প্রস্তাব 

(২) অনুদমার্েত সাাংগঠর্নক 

কাঠাদমা 

(৩) র্বদ্যমান শূণ্যপগদি 

তথ্যার্ে  

(৪) পন্ত্রিচালনা পষ যগদি 

কার্ যন্ত্রিিিণী 

র্বনামূদল্য ৩০(র্ৈশ) 

কায থর্েবস 

জনাব কামরুন নাহার র্সদ্দীকা 

র্যগ্মসর্চব 

সফান: +৮৮-০২-৯৫৭৪০১০ 

সমাবাইল: +৮৮-০১৭১৬৭৮৭৪০০ 

ফযাক্স:+৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 

ই-সমইল: js.sb@fid.gov.bd 

১৪ এ ন্ত্রিভাগেি আওতািীন 

র্বএসইর্স, র্বআইর্সএম 

ও আইর্সর্ব  এর    

জনিল র্নদয়াদগর ছাড়পৈ 

প্রোন 

সরকার্র 

অনুদমােন 

জ্ঞাপন 

(১) সাংস্থার প্রস্তাব 

(২)অনুদমার্েত সাাংগঠর্নক 

কাঠাদমা 

(৩) র্বদ্যমান শূণ্যপগদি 

তথ্যার্ে  

(৪) পন্ত্রিচালনা পষ যগদি 

কার্ যন্ত্রিিিণী 

র্বনামূদল্য ৩০(র্ৈশ) 

কায থর্েবস 

ড. নার্হে সহাদসন 

উপসর্চব (প ুঁর্জবাজার) 

সফান: +৮৮-০২-৯৫৭৬০২৫ 

সমাবাইল: +৮৮-০১৮৫৫৬৬৬৬৪০ 

ফযাক্স:+৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 

ই-সমইল: ds.cm@fid.gov.bd 

১৫ রাষ্ট্রমার্লকানাধীন 

বার্ণর্জযক ব্যাাংকসমূদহর 

ন্ত্রজএম ও তদুর্ধ্য পর্ যাগয়ি 

কম যকতযাগদি র্পআরএল 

মঞ্জুর্র 

সরকার্র 

অনুদমােন 

জ্ঞাপন 

(১) র্থার্থ কর্তযপগেি 

মাধ্যগম আদবেনপৈ 

(২) এসএসর্স’র সেনপৈ 

(৩) ছুটি সংক্রান্ত প্রতযয়ন 

(৪) শৃঙ্খলা ও অন্ত্রর্ে সংক্রান্ত 

প্রতযয়ন 

র্বনামূদল্য ১০ (েশ) 

কম থর্েবস 

সমাহাম্মে আবদুল আওয়াল 

উপসর্চব (বার্ণর্জযক ব্যাাংক) 

সফানঃ     +৮৮-০২-৯৫১৩৫৫২ 

সমাবাইল:+৮৮-০১৫১২৫৫৫৬৬৬ 

ফযাক্স:+৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 

ই-সমইলঃ 

pstosecy@fid.gov.bd 
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ক্রঃন

ংাং 
সসবার নাম 

সসবা প্রোন 

পদ্ধর্ত 

প্রদয়াজনীয় কাগজপৈ এবাং 

প্রার্প্তস্থান 

সসবার মূল্য 

এবাং 

পর্রদশাধ 

পদ্ধর্ত 

সসবা 

প্রোদনর 

সময়সীমা 

োর্য়ত্বপ্রাপ্ত কম থকতথা (নাম, পের্ব, 

সফান নম্বর ও ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

(৫) র্থার্থ কর্তযপগেি 

সুপান্ত্রিশ 

১৬ ন্ত্রিগশষান্ত্রয়ত 

ব্যাাংকসমূদহর ন্ত্রজএম ও 

তদুর্ধ্য পর্ যাগয়ি 

কম যকতযাগদির্পআরএল 

মঞ্জুর্র 

সরকার্র 

অনুদমােন 

জ্ঞাপন 

(১) র্থার্থ কর্তযপগেি 

মাধ্যগম আদবেনপৈ 

(২) এসএসর্স’র সেনপৈ 

(৩) ছুটি সংক্রান্ত প্রতযয়ন 

(৪) শৃঙ্খলা ও অন্ত্রর্ে সংক্রান্ত 

প্রতযয়ন 

(৫) র্থার্থ কর্তযপগেি 

সুপান্ত্রিশ 

র্বনামূদল্য ১০ (েশ) 

কম থর্েবস 

জনাব কামরুন নাহার র্সদ্দীকা 

র্যগ্মসর্চব 

সফান: +৮৮-০২-৯৫৭৪০১০ 

সমাবাইল: +৮৮-০১৭১৬৭৮৭৪০০ 

ফযাক্স:+৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 

ই-সমইল: js.sb@fid.gov.bd 

১৭ এ ন্ত্রিভাে এিং 

আওতািীন ব্াংক, িীমা 

সংস্থা ও আন্ত্রথ যক 

প্রন্ত্রতষ্ঠাগনি কম যকতযাগদি 

ন্ত্রিগদশ ভ্রমণএি অনুমন্ত্রত 

প্রদান 

সিকান্ত্রি 

আগদশ জান্ত্রি  

(১) ন্ত্রনি যান্ত্রিত েিগম 

আগিদন 

(২) পূিণকৃত সাি-সংগেপ 

েিম  

(৩) ন্ত্রিেত ১(এক) িছগিি 

ন্ত্রিগদশ ভ্রমণ ন্ত্রিষয়ক 

ন্ত্রিিিণী 

(৪) প্রগর্াজয ফেগত্র প্রমাণক 

কােজান্ত্রদ (গর্মন: ন্ত্রচন্ত্রকৎসা 

সংক্রান্ত, প্রন্ত্রশেণ সংক্রান্ত) 

ন্ত্রিনামূগে ১৫ (পদনর) 

কম য ন্ত্রদিস 

মম োঃ সফিউল আলম 
উপসর্চব (প্রর্শক্ষণ)  

সফান:+৮৮-০২-৯৫৫৯২০৫ 

ফমািাইল: +৮৮-০১৭১৮৬২১৮০১ 

ফযাক্স:+৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 

ই-সমইল: 

ds.admin@fid.gov.bd                                

১৮ ন্ত্রিগশষান্ত্রয়ত ব্াংক ও 

আন্ত্রথ যক প্রন্ত্রতষ্ঠাগনি নতুন 

শাখা চালুি অনুমন্ত্রত 

প্রদান 

শাখা স্থাপগনি 

সম্মন্ত্রত/অসম্ম

ন্ত্রত পত্র প্রদান 

(১)ব্াংগকি প্রস্তাি 

(২)পন্ত্রিচালনা পষ যগদি 

ন্ত্রসদ্ধান্ত 

(৩)শাখা ফখালাি ন্ত্রনগদ যশনা 

অনুর্ায়ী তথ্যান্ত্রদ 

ন্ত্রিনামূগে ১ (এক) 

মাস 

জনাব কামরুন নাহার র্সদ্দীকা 

র্যগ্মসর্চব 

সফান: +৮৮-০২-৯৫৭৪০১০ 

সমাবাইল: +৮৮-০১৭১৬৭৮৭৪০০ 

ফযাক্স:+৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 

ই-সমইল: js.sb@fid.gov.bd 

 

 

২.৩  অভযন্তরীণ সসবা: 

 

ক্রঃন

ংাং 
সসবার নাম 

সসবা প্রোন 

পদ্ধর্ত 

প্রদয়াজনীয় কাগজপৈ এবাং 

প্রার্প্তস্থান 

সসবার মূল্য 

এবাং 

পর্রদশাধ 

পদ্ধর্ত 

সসবা 

প্রোদনর 

সময়সীমা 

োর্য়ত্বপ্রাপ্ত কম থকতথা (নাম, পের্ব, 

সফান নম্বর ও ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ সাধারণ ভর্বষ্য তহর্বদলর 

অর্গ্রম মঞ্জুর 

অন্ত্রিম প্রদাগনি 

মঞ্জুর্র আদেশ 

জার্র 

(১) র্নধ থার্রত ফরদম 

আদবেন (বাাংলাদেশ ফরম 

নম্বর-২৬৩৯,  

(২) সাধারণ ভর্বষ্য তহর্বদল 

সব থদশষ র্হসাব 

র্ববরণী(প্রধান র্হসাবরক্ষণ 

কম থকতথা কর্তথক প্রেত্ত) 

ন্ত্রিনামূগে ৭ (সাত) 

কায থর্েবস 

মম োঃ সফিউল আলম 
উপসর্চব (প্রশাসন)  

সফান:+৮৮-০২-৯৫৫৯২০৫ 

ফমািাইল: +৮৮-০১৭১৮৬২১৮০১ 

ফযাক্স:+৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 

ই-সমইল: 

ds.admin@fid.gov.bd                                

২ শ্রার্ন্ত র্বদনােন ছুটি ও 

ভাতা মঞ্জুর 

শ্রার্ন্ত র্বদনােন 

ছুটি ও ভাতাি 

মঞ্জুর্র আদেশ 

জার্র 

(১) আদবেনপৈ 

(২) প্রধান র্হসাবরক্ষণ 

কম থকতথা কর্তথক ইস্যযকৃত 

অন্ত্রজযত ছুটিি ন্ত্রিসাি র্ববরণী 

র্া ন্ত্রনয়িণকািী কর্তযপে 

কর্তযক সুপান্ত্রিশকৃত 

ন্ত্রিনামূগে ৭ (সাত) 

কায থর্েবস 

মম োঃ সফিউল আলম 
উপসর্চব (প্রশাসন) 

সফান:+৮৮-০২- 

ফমািাইল: +৮৮-০১৭১৮৬২১৮০১ 

ফযাক্স:+৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 

ই-সমইল: 

ds.admin@fid.gov.bd                                

http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%AB-%E0%A6%85%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AE-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%AB-%E0%A6%85%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AE-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
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ক্রঃন

ংাং 
সসবার নাম 

সসবা প্রোন 

পদ্ধর্ত 

প্রদয়াজনীয় কাগজপৈ এবাং 

প্রার্প্তস্থান 

সসবার মূল্য 

এবাং 

পর্রদশাধ 

পদ্ধর্ত 

সসবা 

প্রোদনর 

সময়সীমা 

োর্য়ত্বপ্রাপ্ত কম থকতথা (নাম, পের্ব, 

সফান নম্বর ও ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

(৩) সি যগশষ ফভােকৃত শ্রার্ন্ত 

র্বদনােন ছুটির আদবেন ও 

মঞ্জুর্র আদেদশর অনুর্লর্প 

৩ অর্জথত ছুটি মঞ্জুি সরকার্র 

আদেশ জার্র 
(১) আদবেনপৈ 
(২) র্নধ থার্রত ফরদম 

(বাাংলাদেশ ফরম নম্বর-

২৩৯৫) প্রধান র্হসাবরক্ষণ 

কম থকতথা কর্তথক প্রেত্ত ছুটি 

প্রাপ্যতার প্রর্তদবেন 

(সগদজদর্ড কম থকতথাদের 

সক্ষদৈ)  

(৩) এ ন্ত্রিভাগেি র্হসাবরক্ষণ 

কম থকতথা কর্তথক প্রেত্ত ছুটি 

প্রাপ্যতার প্রতযয়নপৈ (নন-

সগদজদর্ড কম থচারীদের 

সক্ষদৈ) 

ন্ত্রিনামূগে ৭ (সাত) 

কায থর্েবস 

মম োঃ সফিউল আলম 
উপসর্চব (প্রর্শক্ষণ) 

সফান:+৮৮-০২-৯৫৫৯২০৫ 

ফমািাইল: +৮৮-০১৭১৮৬২১৮০১ 

ফযাক্স:+৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 

ই-সমইল: 

ds.admin@fid.gov.bd                                

৪ অর্জথত ছুটি 

(বর্হঃবাাংলাদেশ) মঞ্জুি 
সরকার্র 

আদেশ জার্র  
(১) আদবেনপৈ 
(২) র্নধ থার্রত ফরদম 

(বাাংলাদেশ ফরম নম্বর-

২৩৯৫) প্রধান র্হসাবরক্ষণ 

কম থকতথা কর্তথক প্রেত্ত ছুটি 

প্রাপ্যতার প্রর্তদবেন  

(সগদজদর্ড কম থকতথাদের 

সক্ষদৈ) 

(৩) এ ন্ত্রিভাগেি র্হসাবরক্ষণ 

কম থকতথা কর্তথক প্রেত্ত ছুটি 

প্রাপ্যতার প্রতযয়নপৈ (নন-

সগদজদর্ড কম থচারীদের 

সক্ষদৈ) 

ন্ত্রিনামূগে ৭ (সাত) 

কায থর্েবস 

মম োঃ সফিউল আলম 
উপসর্চব (প্রর্শক্ষণ) 

সফান:+৮৮-০২-৯৫৫৯২০৫ 

ফমািাইল: +৮৮-০১৭১৮৬২১৮০১ 

ফযাক্স:+৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 

ই-সমইল: 

ds.admin@fid.gov.bd                                

৫ এ ন্ত্রিভাগেি কম যকতযা ও 

কম থচারীদের গৃি ন্ত্রনম যাণ, 

ফমিামত/ ফমােি 

সাইগকল/ কন্ত্রিউোি/ 

িাইসাইগকল অিীম মঞ্জুর 

অর্গ্রম মঞ্জুর্র 

আদেশ প্রোন 

(১) র্নধ থার্রত ফরদম 

আদবেন 

(২) ন্ত্রনয়িণকািী কর্তযপগেি 

সুপান্ত্রিশ 

 

ন্ত্রিনামূগে ৭ (সাত) 

কায থর্েবস 

সমাসাম্মাৎ সজাহরা খাতুন 

উপসর্চব (বাদজর্) 

সফান:+৮৮-০২-৯৫৪৫৫২০ 

সমাবাইল: +৮৮- ০১৭১১১০৭৭৯১ 

ফযাক্স:+৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 

ই-সমইল: 

ds.budget@fid.gov.bd                                

৬ এ ন্ত্রিভাগেি ১০-২০ 

ফিগর্ি কম থচারীদের 

ন্ত্রপআিএল মঞ্জুি 

ন্ত্রপআিএল 

মঞ্জুর্র আদেশ 

প্রোন 

(১) র্নধ থার্রত ফরদম 

আদবেন 

(২) ssc পরীক্ষার সনে 

অর্বা 

(৩) বয়স প্রমাদনর সনে 

 

 

ন্ত্রিনামূগে ১০ (েশ) 

কায থর্েবস 

মম োঃ সফিউল আলম 
উপসর্চব (প্রশাসন)  

সফান:+৮৮-০২-৯৫৫৯২০৫ 

ফমািাইল: +৮৮-০১৭১৮৬২১৮০১ 

ফযাক্স:+৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 

ই-সমইল: 

ds.admin@fid.gov.bd                                

৭ এ ন্ত্রিভাগেি ১০-২০ 

ফিগর্ি কম থচারীদের 

ফপনশন মঞ্জুন্ত্রি 

ফপনশন মঞ্জুর্র 

আদেশ প্রোন 

(১) র্নধ থার্রত ফরদম 

আদবেন 

(২) অনাপর্ত্ত সনে 

 

 

ন্ত্রিনামূগে ১(এক) 

মাস 

মম োঃ সফিউল আলম 
উপসর্চব (প্রশাসন)  

সফান:+৮৮-০২-৯৫৫৯২০৫ 

ফমািাইল: +৮৮-০১৭১৮৬২১৮০১ 

ফযাক্স:+৮৮-০২-৯৫১৩৫০০ 

http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
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ক্রঃন

ংাং 
সসবার নাম 

সসবা প্রোন 

পদ্ধর্ত 

প্রদয়াজনীয় কাগজপৈ এবাং 

প্রার্প্তস্থান 

সসবার মূল্য 

এবাং 

পর্রদশাধ 

পদ্ধর্ত 

সসবা 

প্রোদনর 

সময়সীমা 

োর্য়ত্বপ্রাপ্ত কম থকতথা (নাম, পের্ব, 

সফান নম্বর ও ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

ই-সমইল: 

ds.admin@fid.gov.bd                                

 

 

 

    মৃতুযঞ্জয় সাহা 

উপসন্ত্রচি 

ফোন : ৯৫৭৬০১৬ 

সন্ত্রচি (সমন্বয় ও সাংস্কার) 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে 

িাংলাগদশ সন্ত্রচিালয়, ঢাকা। 

 

[দৃ.আ. উপসন্ত্রচি, সুশাসন অন্ত্রিশাখা, মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে] 

 

 

অনুন্ত্রলন্ত্রপ সদয় জ্ঞাতাথ য/কার্ যাগথ য 

 

১। অন্ত্রতন্ত্রিক্ত সন্ত্রচি (প্রশাসন) ও এন্ত্রপএ টিম প্রিান, আন্ত্রথ যক প্রন্ত্রতষ্ঠান ন্ত্রিভাে, অথ য মিণালয়। 

২। জনাব মুঃ শুকুর আলী, র্যগ্মসর্চব ও আহবায়ক, র্সটিদজন চার্ থর কর্মটি, আন্ত্রথ যক প্রন্ত্রতষ্ঠান ন্ত্রিভাে, অথ য মিণালয়। 

৩। জনাি মৃতুযঞ্জয় সাহা, উপসর্চব ও সেস্য, র্সটিদজন চার্ থার কর্মটি, আন্ত্রথ যক প্রন্ত্রতষ্ঠান ন্ত্রিভাে, অথ য মিণালয়। 

৪। জনাি সমাঃ সাঈে কুতুব, উপসর্চব ও সেস্য, র্সটিদজন চার্ থার কর্মটি, আন্ত্রথ যক প্রন্ত্রতষ্ঠান ন্ত্রিভাে, অথ য মিণালয়। 

৫। ন্ত্রসন্ত্রনয়ি সন্ত্রচগিি একান্ত সন্ত্রচি, আন্ত্রথ যক প্রন্ত্রতষ্ঠান ন্ত্রিভাে (ন্ত্রসন্ত্রনয়ি সন্ত্রচি মগিাদগয়ি সদয় অিেন্ত্রতি জন্য)। 

৬। জনাব ফয়সল আহমে, এস.র্প.ও এবাং সেস্য সর্চব, র্সটিদজন চার্ থার কর্মটি, আন্ত্রথ যক প্রন্ত্রতষ্ঠান ন্ত্রিভাে, অথ য মিণালয়। 

৭। জনাি সরকার তাহর্সন আহদমে রর্ন, এস.র্প.ও এবাং সেস্য, র্সটিদজন চার্ থার কর্মটি, আন্ত্রথ যক প্রন্ত্রতষ্ঠান ন্ত্রিভাে, অথ য 

মিণালয়। 


