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সফা প্রদান প্রতিশ্রুতি (রটিদজন’ চার্ যায) 

Citizen’s Charter     

  

 

 

 

 

“িারুণ্যের শতি, 

বাাংলাণ্যেণ্যশর সমৃতি” 

রবনঃ                 ও                ,       ও                                       । 

          রভনঃ                                                     ও                 । 

 

http://www.dyd.gov.bd/
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ক্র.নাং সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রারপ্তস্থান সফা মূল্য এফাং 

রযদাধ দ্ধরত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতা 

(নাভ, দফী, সপান  ও 

ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১ তথ্য অরধকায আইদন তথ্য 

প্রদান   

তথ্য অরধকায আইন, ২০০৯ 

অনুমায়ী তথ্য প্রদানকাযী কভ যকতযায 

রনকর্ রররিত ফা ইদরকট্ররনক ফা 

ইদভইদর সুরনরদ যষ্ট তদথ্যয রফলদয় 

আদফদন কযা দর আইদন ফরণ যত 

দ্ধরত অনুযদণ রচঠি, ইদভইর, 

ওদয়ফাইদর্ ফা সপাদন তথ্য প্রদান 

কযা দফ।    

http://www.dyd.gov.bd/site/p

age/2c5585cb-b9ad-4140-

b719-64bb0c8550ed/ 

১. রনধ যারযত পযদভ ফা পযদভদর্ আদফদন কযদত দফ।  

 

২. প্রারপ্তস্থানঃ 

http://www.dyd.gov.bd/site/page/2c5585cb-

b9ad-4140-b719-64bb0c8550ed/ 

 

৩.যুফ উন্নয়ন অরধদপ্তদযয  http://www.dyd.gov.bd/  

ওদয়ফাইদর্ াওয়া মাদফ।  

 

আইদন ফরণ যত রপ  

http://www.dyd.

gov.bd/site/view/

law/ 

               

            

          ২০০৯} 

                

http://www.dyd.go

v.bd/site/view/law/ 

{          

     ২০০৯} 

            ম্ভফ 

      ১০          

                

২০              ।    

নাভঃ  জনাফ সভাঃ 

সভািদরছুয যভান 

উরযচারক (প্রকানা) 

       ০১৭১২-০৬১৬৮০ 

সপানঃ-০২-৯৫৮৭৬২৫ 

ই-সভইরঃ   

publication@dyd.

gov.bd  

২. অবযন্তরযণ সফাঃ 

০১ যুফ উন্নয়ন অরধদপ্তদযয 

কভ যচাযীদদয শ্রারন্ত রফদনাদন ছুটি 

ছুটি রফরধভারা অনুমায়ী আদফদনকাযী 

দত প্রাপ্ত ছুটিয আদফদদনয (মথামথ 

কর্তযদেয সুারযক্রদভ) সপ্ররেদত 

মারচত ছুটি অনুদভাদন। 

১. রনধ যারযত পযদভ আদফদন। 

২. ছুটি গ্রদণয কাযণ াংরিষ্ট কাগজত্র। 

৩. ছুটি প্রাপ্যতায প্ররতদফদন।  

প্রারপ্তস্থানঃ যুফ উন্নয়ন অরধদপ্তদযয 

http://www.dyd.gov.bd/  ওদয়ফাইদর্ াওয়া 
মাদফ।   

 

রফনামূদল্য আদফদন প্রারপ্তয য ০৭ 

কভ যরদফ 

নাভঃ সভাঃ আঃ ারভদ িান 

উরযচারক (প্রান) 

সপানঃ ০২-৯৫৬৯৯৫২ 

ই-সভইরঃ 

ddadmin@dyd.go

v.bd 

০২ যুফ উন্নয়ন অরধদপ্তদযয 

কভ যচাযীদদয ভার্তত্বকারীন ছুটি 

ছুটি রফরধভারা অনুমায়ী আদফদনকাযী 

দত প্রাপ্ত ছুটিয আদফদদনয (মথামথ 

কর্তযদেয সুারযক্রদভ) সপ্ররেদত 

মারচত ছুটি অনুদভাদন।  

১. রনধ যারযত পযদভ আদফদন। 

২. ছুটি গ্রদণয কাযণ াংরিষ্ট কাগজত্র। 

৩. ছুটি প্রাপ্যতায প্ররতদফদন।  

প্রারপ্তস্থানঃ যুফ উন্নয়ন অরধদপ্তদযয 

www.dyd.gov.bd  ওদয়ফাইদর্ াওয়া মাদফ।   

 

রফনামূদল্য আদফদন প্রারপ্তয য ০৭ 

কভ যরদফ 

নাভঃ সভাঃ আঃ ারভদ িান 

উরযচারক (প্রান) 

সপানঃ ০২-৯৫৬৯৯৫২ 

ই-সভইরঃ 

ddadmin@dyd.go

v.bd 

০৩ যুফ উন্নয়ন অরধদপ্তদযয 

কভ যচাযীদদয রো ছুটি 

ছুটি রফরধভারা অনুমায়ী আদফদনকাযী 

দত প্রাপ্ত ছুটিয আদফদদনয (মথামথ 

কর্তযদেয সুারযক্রদভ) সপ্ররেদত 

মারচত ছুটি অনুদভাদন। 

১. াদা কাগদজ আদফদন কযদত দফ। 

২. রো প্ররতষ্ঠাদনয াংরিষ্ট কাগজত্র। 

৩. বরতয রফজ্ঞরপ্ত। 

৪. রো রনদয় রক কযদফ স রফফযণ। 

৫. যকারয আরথ যক াংদিল সনই, 

৬. যকারয কাদজ রফঘ্ন দফ না, অঙ্গীকাযনাভা।  

রফনামূদল্য আদফদন প্রারপ্তয য ০৫ 

কভ যরদফ 

নাভঃ সভাঃ আঃ ারভদ িান 

উরযচারক (প্রান) 

সপানঃ ০২-৯৫৬৯৯৫২ 

ই-সভইরঃ 

ddadmin@dyd.gov.

bd 

           

১. প্ররতশ্রুত সফাঃ          ১.১) নাগরযক সফা 

http://www.dyd.gov.bd/site/page/2c5585cb-b9ad-4140-b719-64bb0c8550ed/
http://www.dyd.gov.bd/site/page/2c5585cb-b9ad-4140-b719-64bb0c8550ed/
http://www.dyd.gov.bd/site/page/2c5585cb-b9ad-4140-b719-64bb0c8550ed/
http://www.dyd.gov.bd/site/page/2c5585cb-b9ad-4140-b719-64bb0c8550ed/
http://www.dyd.gov.bd/site/page/2c5585cb-b9ad-4140-b719-64bb0c8550ed/
http://www.dyd.gov.bd/
http://www.dyd.gov.bd/site/view/law/
http://www.dyd.gov.bd/site/view/law/
http://www.dyd.gov.bd/site/view/law/
http://www.dyd.gov.bd/site/view/law/
http://www.dyd.gov.bd/site/view/law/
mailto:publication@dyd.gov.bd
mailto:publication@dyd.gov.bd
http://www.dyd.gov.bd/
mailto:ddadmin@dyd.gov.bd
mailto:ddadmin@dyd.gov.bd
http://www.dyd.gov.bd/
mailto:ddadmin@dyd.gov.bd
mailto:ddadmin@dyd.gov.bd
mailto:ddadmin@dyd.gov.bd
mailto:ddadmin@dyd.gov.bd
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ক্র.নাং সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রারপ্তস্থান সফা মূল্য এফাং 

রযদাধ দ্ধরত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতা 

(নাভ, দফী, সপান  ও ইদভইর) 

০৪ যুফ উন্নয়ন অরধদপ্তদযয 

কভ যচাযীদদয অাধাযণ  ছুটি 

ছুটি রফরধভারা অনুমায়ী আদফদনকাযী 

দত প্রাপ্ত ছুটিয আদফদদনয (মথামথ 

কর্তযদেয সুারযক্রদভ) সপ্ররেদত 

মারচত ছুটি অনুদভাদন। 

১. রনধ যারযত পযদভ আদফদন। 

২. ছুটি গ্রদণয কাযণ াংরিষ্ট কাগজত্র। 

৩. ছুটি প্রাপ্যতায প্ররতদফদন।  

প্রারপ্তস্থানঃ যুফ উন্নয়ন অরধদপ্তদযয 

www.dyd.gov.bd  ওদয়ফাইদর্ াওয়া মাদফ।   

 

রফনামূদল্য আদফদন প্রারপ্তয 

য ০৭ কভ যরদফ 

নাভঃ সভাঃ আঃ ারভদ িান 

উরযচারক (প্রান) 

সপানঃ ০২-৯৫৬৯৯৫২ 

ই-সভইরঃ 

ddadmin@dyd.gov.bd 

০৫ যুফ উন্নয়ন অরধদপ্তদযয 

কভ যচাযীদদয অরজযত ছুটি 

ছুটি রফরধভারা অনুমায়ী আদফদনকাযী 

দত প্রাপ্ত ছুটিয আদফদদনয (মথামথ 

কর্তযদেয সুারযক্রদভ) সপ্ররেদত 

মারচত ছুটি অনুদভাদন। 

১. রনধ যারযত পযদভ আদফদন। 

২. ছুটি গ্রদণয কাযণ াংরিষ্ট কাগজত্র। 

৩. ছুটি প্রাপ্যতায প্ররতদফদন।  

প্রারপ্তস্থানঃ যুফ উন্নয়ন অরধদপ্তদযয 

www.dyd.gov.bd  ওদয়ফাইদর্ াওয়া মাদফ।   

 

রফনামূদল্য আদফদন প্রারপ্তয 

য ০৭ কভ যরদফ 

নাভঃ সভাঃ আঃ ারভদ িান 

উরযচারক (প্রান) 

সপানঃ ০২-৯৫৬৯৯৫২ 

ই-সভইরঃ 

ddadmin@dyd.gov.bd 

০৬ যুফ উন্নয়ন অরধদপ্তদযয 

কভ যচাযীদদয রচরকৎাজরনত ছুটি   

ছুটি রফরধভারা অনুমায়ী আদফদনকাযী 

দত প্রাপ্ত ছুটিয আদফদদনয (মথামথ 

কর্তযদেয সুারযক্রদভ) সপ্ররেদত 

মারচত ছুটি অনুদভাদন। 

১. রনধ যারযত পযদভ আদফদন। 

২. ছুটি গ্রদণয কাযণ াংরিষ্ট কাগজত্র। 

৩. ছুটি প্রাপ্যতায প্ররতদফদন।  

প্রারপ্তস্থানঃ যুফ উন্নয়ন অরধদপ্তদযয 

www.dyd.gov.bd  ওদয়ফাইদর্ াওয়া মাদফ।   

 

রফনামূদল্য আদফদন প্রারপ্তয 

য ০৭ কভ যরদফ 

নাভঃ সভাঃ আঃ ারভদ িান 

উরযচারক (প্রান) 

সপানঃ ০২-৯৫৬৯৯৫২ 

ই-সভইরঃ 

ddadmin@dyd.gov.bd 

০৭ যুফ উন্নয়ন অরধদপ্তদযয 

কভ যচাযীদদয ফরঃফাাংরাদদ 

ছুটি (১০ভ সগ্রড সথদক ২০তভ 

সগ্রড)  

স্বয়াংম্পূণ য প্রস্তাফ প্রারপ্তয য মথামথ 

কর্তযদেয অনুদভাদনক্রদভ রজও 

জারয কযা য়।   

১. রনধ যারযত পযদভ আদফদন। 

২. রফদদদ সকান কভ যারা ফা সরভনায ফা প্ররেদণ 

অাংগ্রদণয সেদত্র Invitation (প্রদমাজয সেদত্র)।  

৩. অরজযত (ফরঃফাাংরাদদ) ছুটিয সেদত্র ছুটি প্রাপ্যতায 

নদ।  

৪. রফগত ০১(এক) ফছদয রফদদ ভ্রভন রফফযণী।  

৫. রচরকৎা নদ (প্রদমাজয সেদত্র)।  

৬. াদাদর্ যয কর (প্রদয়াজন সেদত্র)।   

প্রারপ্তস্থানঃ যুফ উন্নয়ন অরধদপ্তদযয 

www.dyd.gov.bd  ওদয়ফাইদর্ াওয়া মাদফ।   

রফনামূদল্য আদফদন প্রারপ্তয 

য ০৭ কভ যরদফ 

নাভঃ সভাঃ আঃ ারভদ িান 

উরযচারক (প্রান) 

সপানঃ ০২-৯৫৬৯৯৫২ 

ই-সভইরঃ 

ddadmin@dyd.gov.bd 

০৮ াধাযণ বরফষ্য তরফর দত 

অরগ্রভ  ভঞ্জুযী  

রনধ যারযত পযদভ াধাযণ বরফষ্য 

তরফর ফ যদল জভাকৃত অদথ যয 

রাফ রফফযণী আদফদদনয 

রবরিদত অরগ্রভ ভঞ্জুয।   

 

১. রনধ যারযত পযদভ আদফদন। 

২. াধাযণ বরফষ্য  তরফর ফ যদল জভাকৃত অদথ যয রাফ 

রফফযণী মূরকর।  

পযভ প্রারপ্তস্থানঃ যুফ উন্নয়ন অরধদপ্তদযয 

www.dyd.gov.bd  ওদয়ফাইদর্ াওয়া মাদফ।   

রফনামূদল্য আদফদন প্রারপ্তয 

য ০৫ কভ যরদফ  

নাভঃ জনাফ হৃলীদক দা 

উরযচারক (অথ য ও অরডর্) 

সপানঃ ০২-৯৫৬৯৭১২ 

ই-সভইরঃ    

hrishikesh27das@gmail.com  

           

http://www.dyd.gov.bd/
mailto:ddadmin@dyd.gov.bd
http://www.dyd.gov.bd/
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ক্র.নাং সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রারপ্তস্থান সফা মূল্য এফাং 

রযদাধ দ্ধরত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতা 

(নাভ, দফী, সপান  ও ইদভইর) 

০৯ রাম্পগ্রান্ট, অফয ও রআযএর চাকুযী রফফযণী রনধ যারযত পযদভ 

প্রাপ্ত আদফদন ম যাদরাচনাপূফ যক 

রাম্পগ্রান্ট, অফয ও রআযএর 

ভঞ্জুয।   

১. আদফদন।  

২. রনধ যারযত পযদভ আদফদন। 

প্রারপ্তস্থানঃ যুফ উন্নয়ন অরধদপ্তদযয 

www.dyd.gov.bd  ওদয়ফাইদর্ াওয়া মাদফ।    

 

রফনামূদল্য আদফদন প্রারপ্তয 

য ০৭ কভ যরদফ  

নাভঃ জনাফ সভাঃ াাদাত সাদন 

রনযীো ও রাফ যেণ ও  কল্যাণ 

কভ যকতযা 

সপানঃ ০২-৪৭১১০৬৭২ 

ই-সভইরঃ 

shahadathossaindyd@g

mail.com   

১০ আনুদতারলক ও সনন ভঞ্জুয  চাকুযী রফফযণী রনধ যারযত পযদভ 

প্রাপ্ত আদফদন ম যাদরাচনাপূফ যক 

আনুদতারলক ও সনন ভঞ্জুয।  

১. রনধ যারযত পযদভ আদফদন। 

২. রআযএর অনুভদদনয আদদ।  

৩.ইএররর।  

৪. বফধ উিযারধকায স ালণাত্র/নদত্র।  

৫. নমুনা স্বােয ও াদতয াঁচ আঙ্গুদরয ছা।   

৬. সল সফতদনয প্রতযয়নত্র।   

৭. ফ যদল রতন ফছদযয  না-দাফী ত্র,  

প্রারপ্তস্থানঃ যুফ উন্নয়ন অরধদপ্তদযয 

www.dyd.gov.bd  ওদয়ফাইদর্ াওয়া মাদফ।    

রফনামূদল্য আদফদন প্রারপ্তয 

য ১০ কভ যরদফ 

নাভঃ জনাফ সভাঃ াাদাত সাদন 

রনযীো ও রাফ যেণ ও কল্যাণ 

কভ যকতযা 

সপানঃ ০২-৪৭১১০৬৭২ 

ই-সভইরঃ 

shahadathossaindyd@g

mail.com 

১১ আফরক ও দাপ্তরযক সর্ররদপান 

াংদমাগ ব্যফস্থা  

ম্মরিত যকাযী সর্ররদপান 

নীরতভারা ২০০৪ অনুমায়ী ব্যফস্থা 

গ্রণ কযা য়।  

ম্মরিত যকাযী সর্ররদপান নীরতভারা ২০০৪ এয 

রনধ যারযত ছদক আদফদন।  

প্রারপ্তস্থানঃ যুফ উন্নয়ন অরধদপ্তদযয 

www.dyd.gov.bd  ওদয়ফাইদর্ াওয়া মাদফ।    

রফনামূদল্য আদফদন প্রারপ্তয 

য ১৫(দনয) 

কভ যরদফ 

নাভঃ সভাঃ আঃ ারভদ িান 

উরযচারক (প্রান) 

সপানঃ ০২-৯৫৬৯৯৫২ 

ই-সভইরঃ 

ddadmin@dyd.gov.bd 

৩. প্রারতষ্ঠারনক সফাঃ 

০১ যুফ উন্নয়ন অরধদপ্তদযয সজরা 

ম যাদয়য কভ যকতযাদদয শ্রারন্ত রফদনাদন 

ছুটি   

ছুটি রফরধভারা অনুমায়ী আদফদনকাযী 

দত প্রাপ্ত ছুটিয আদফদদনয (মথামথ 

কর্তযদেয সুারযক্রদভ) সপ্ররেদত 

মারচত ছুটি অনুদভাদন।  

১. রনধ যারযত পযদভ আদফদন। 

২. ছুটি গ্রদণয কাযণ াংরিষ্ট কাগজত্র। 

৩. ছুটি প্রাপ্যতায প্ররতদফদন।  

প্রারপ্তস্থানঃ যুফ উন্নয়ন অরধদপ্তদযয 

http://www.dyd.gov.bd/  ওদয়ফাইদর্ াওয়া 
মাদফ।    

রফনামূদল্য আদফদন প্রারপ্তয 

য ০৭ কভ যরদফ 

নাভঃ সভাঃ আঃ ারভদ িান 

উরযচারক (প্রান) 

সপানঃ ০২-৯৫৬৯৯৫২ 

ই-সভইরঃ 

ddadmin@dyd.gov.bd 

০২ যুফ উন্নয়ন অরধদপ্তদযয সজরা 

ম যাদয়য কভ যকতযাদদয ভার্তত্বকারীন 

ছুটি 

ছুটি রফরধভারা অনুমায়ী আদফদনকাযী 

দত প্রাপ্ত ছুটিয আদফদদনয (মথামথ 

কর্তযদেয সুারযক্রদভ) সপ্ররেদত 

মারচত ছুটি অনুদভাদন।  

১. রনধ যারযত পযদভ আদফদন। 

২. ছুটি গ্রদণয কাযণ াংরিষ্ট কাগজত্র। 

৩. ছুটি প্রাপ্যতায প্ররতদফদন।  

প্রারপ্তস্থানঃ যুফ উন্নয়ন অরধদপ্তদযয 

www.dyd.gov.bd  ওদয়ফাইদর্ াওয়া মাদফ।   

 

রফনামূদল্য আদফদন প্রারপ্তয 

য ০৭ কভ যরদফ 

নাভঃ সভাঃ আঃ ারভদ িান 

উরযচারক (প্রান) 

সপানঃ ০২-৯৫৬৯৯৫২ 

ই-সভইরঃ 

ddadmin@dyd.gov.bd 
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০৩ যুফ উন্নয়ন অরধদপ্তদযয সজরা 

ম যাদয়য কভ যকতযাদদয অাধাযণ  

ছুটি 

ছুটি রফরধভারা অনুমায়ী আদফদনকাযী 

দত প্রাপ্ত ছুটিয আদফদদনয (মথামথ 

কর্তযদেয সুারযক্রদভ) সপ্ররেদত 

মারচত ছুটি অনুদভাদন।  

১. রনধ যারযত পযদভ আদফদন। 

২. ছুটি গ্রদণয কাযণ াংরিষ্ট কাগজত্র। 

৩. ছুটি প্রাপ্যতায প্ররতদফদন।  

প্রারপ্তস্থানঃ যুফ উন্নয়ন অরধদপ্তদযয 

www.dyd.gov.bd  ওদয়ফাইদর্ াওয়া মাদফ।   

রফনামূদল্য আদফদন প্রারপ্তয 

য ০৭ কভ যরদফ 

নাভঃ সভাঃ আঃ ারভদ িান 

উরযচারক (প্রান) 

সপানঃ ০২-৯৫৬৯৯৫২ 

ই-সভইরঃ 

ddadmin@dyd.gov.bd 

০৪ যুফ উন্নয়ন অরধদপ্তদযয সজরা 

ম যাদয়য কভ যকতযাদদয অরজযত ছুটি 

ছুটি রফরধভারা অনুমায়ী আদফদনকাযী 

দত প্রাপ্ত ছুটিয আদফদদনয (মথামথ 

কর্তযদেয সুারযক্রদভ) সপ্ররেদত 

মারচত ছুটি অনুদভাদন। 

১. রনধ যারযত পযদভ আদফদন। 

২. ছুটি গ্রদণয কাযণ াংরিষ্ট কাগজত্র। 

৩. ছুটি প্রাপ্যতায প্ররতদফদন।  

প্রারপ্তস্থানঃ যুফ উন্নয়ন অরধদপ্তদযয 

www.dyd.gov.bd  ওদয়ফাইদর্ াওয়া মাদফ।   

রফনামূদল্য আদফদন প্রারপ্তয 

য ০৭ কভ যরদফ 

নাভঃ সভাঃ আঃ ারভদ িান 

উরযচারক (প্রান) 

সপানঃ ০২-৯৫৬৯৯৫২ 

ই-সভইরঃ 

ddadmin@dyd.gov.bd 

০৫ যুফ উন্নয়ন অরধদপ্তদযয সজরা 

ম যাদয়য কভ যকতযাদদয 

রচরকৎাজরনত ছুটি। 

ছুটি রফরধভারা অনুমায়ী আদফদনকাযী 

দত প্রাপ্ত ছুটিয আদফদদনয (মথামথ 

কর্তযদেয সুারযক্রদভ) সপ্ররেদত 

মারচত ছুটি অনুদভাদন। 

১. রনধ যারযত পযদভ আদফদন। 

২. ছুটি গ্রদণয কাযণ াংরিষ্ট কাগজত্র। 

৩. ছুটি প্রাপ্যতায প্ররতদফদন।  

প্রারপ্তস্থানঃ যুফ উন্নয়ন অরধদপ্তদযয 

www.dyd.gov.bd  ওদয়ফাইদর্ াওয়া মাদফ।   

রফনামূদল্য আদফদন প্রারপ্তয 

য ০৭ কভ যরদফ 

নাভঃ সভাঃ আঃ ারভদ িান 

উরযচারক (প্রান) 

সপানঃ ০২-৯৫৬৯৯৫২ 

ই-সভইরঃ 

ddadmin@dyd.gov.bd 

০৬ যুফ উন্নয়ন অরধদপ্তদযয সজরা ও 

উদজরা ম যাদয়য কভ যকতযাদদয 

ফরঃফাাংরাদদ ছুটি      

স্বয়াংম্পূণ য প্রস্তাফ প্রারপ্তয য মথামথ 

কর্তযদেয অনুদভাদনক্রদভ রজও 

জারয কযা য়।   

১. রনধ যারযত পযদভ আদফদন। 

২. রফদদদ সকান কভ যারা ফা সরভনায ফা প্ররেদণ 

অাংগ্রদণয সেদত্র Invitation (প্রদমাজয সেদত্র)।  

৩. অরজযত (ফরঃফাাংরাদদ) ছুটিয সেদত্র ছুটি প্রাপ্যতায 

নদ।  

৪. রফগত ০১(এক) ফছদয রফদদ ভ্রভন রফফযণী।  

৫. রচরকৎা নদ (প্রদমাজয সেদত্র)।  

৬. াদাদর্ যয কর (প্রদয়াজন সেদত্র)।   

প্রারপ্তস্থানঃ যুফ উন্নয়ন অরধদপ্তদযয 

www.dyd.gov.bd  ওদয়ফাইদর্ াওয়া মাদফ।   

রফনামূদল্য আদফদন প্রারপ্তয 

য ০৭ কভ যরদফ 

নাভঃ সভাঃ আঃ ারভদ িান 

উরযচারক (প্রান) 

সপানঃ ০২-৯৫৬৯৯৫২ 

ই-সভইরঃ 

ddadmin@dyd.gov.bd 

০৭ যুফ উন্নয়ন অরধদপ্তদযয সজরা  

ম যাদয়য কভ যকতযাদদয াধাযণ 

বরফষ্য তরফর দত অরগ্রভ  ভঞ্জুযী  

রনধ যারযত পযদভ াধাযণ বরফষ্য 

তরফর ফ যদল জভাকৃত অদথ যয 

রাফ রফফযণী আদফদদনয 

রবরিদত অরগ্রভ ভঞ্জুয।   

 

১. রনধ যারযত পযদভ আদফদন। 

২. াধাযণ বরফষ্য  তরফর ফ যদল জভাকৃত অদথ যয রাফ 

রফফযণী মূরকর।  

প্রারপ্তস্থানঃ যুফ উন্নয়ন অরধদপ্তদযয 

www.dyd.gov.bd  ওদয়ফাইদর্ াওয়া মাদফ।   

রফনামূদল্য আদফদন প্রারপ্তয 

য ০৫ কভ যরদফ  

 নাভঃ জনাফ হৃলীদক দা 

উরযচারক (অথ য ও অরডর্) 

সপানঃ ০২-৯৫৬৯৭১২ 

ই-সভইরঃ  

hrishikesh27das@gmail

.com  

০৮ যুফ উন্নয়ন অরধদপ্তদযয সজরা ও 

উদজরা ম যাদয়য কভ যকতযা- 

কভ যচাযীদদয রাম্পগ্রান্ট, অফয ও 

রআযএর 

চাকুযী রফফযণী রনধ যারযত পযদভ 

প্রাপ্ত আদফদন ম যাদরাচনাপূফ যক  

রাম্পগ্রান্ট, অফয ও রআযএর 

ভঞ্জুয।   

১. আদফদন।  

২. রনধ যারযত পযদভ আদফদন। 

প্রারপ্তস্থানঃ যুফ উন্নয়ন অরধদপ্তদযয 

www.dyd.gov.bd  ওদয়ফাইদর্ াওয়া মাদফ।    

 

রফনামূদল্য আদফদন প্রারপ্তয 

য ০৭ কভ যরদফ  

নাভঃ জনাফ সভাঃ াাদাত সাদন 

রনযীো ও রাফ যেণ ও  কল্যাণ 

কভ যকতযা 

সপানঃ ০২-৪৭১১০৬৭২ 

ই-সভইরঃ 

shahadathossaindyd@g

mail.com   

           

http://www.dyd.gov.bd/
mailto:ddadmin@dyd.gov.bd
http://www.dyd.gov.bd/
mailto:ddadmin@dyd.gov.bd
http://www.dyd.gov.bd/
mailto:ddadmin@dyd.gov.bd
http://www.dyd.gov.bd/
mailto:ddadmin@dyd.gov.bd
http://www.dyd.gov.bd/
mailto:hrishikesh27das@gmail.com
mailto:hrishikesh27das@gmail.com
http://www.dyd.gov.bd/
mailto:nationaldyd@gmail.com
mailto:nationaldyd@gmail.com
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০৯ যুফ উন্নয়ন অরধদপ্তদযয সজরা ও 

উদজরা ম যাদয়য কভ যকতযা- 

কভ যচাযীদদয আনুদতারলক ও সনন 

ভঞ্জুয  

চাকুযী রফফযণী রনধ যারযত পযদভ 

প্রাপ্ত আদফদন ম যাদরাচনাপূফ যক 

আনুদতারলক ও সনন ভঞ্জুয।  

১. রনধ যারযত পযদভ আদফদন। 

২. রআযএর অনুভদদনয আদদ।  

৩.ইএররর।  

৪. বফধ উিযারধকায স ালণাত্র/নদত্র।  

৫. নমুনা স্বােয ও াদতয াঁচ আঙ্গুদরয ছা।  

৬. সল সফতদনয প্রতযয়নত্র।   

৭. ফ যদল রতন ফছদযয  না-দাফী ত্র।  

প্রারপ্তস্থানঃ যুফ উন্নয়ন অরধদপ্তদযয 

www.dyd.gov.bd  ওদয়ফাইদর্ াওয়া মাদফ।    

রফনামূদল্য আদফদন প্রারপ্তয 

য ১০ কভ যরদফ 

নাভঃ জনাফ সভাঃ াাদাত সাদন 

রনযীো ও রাফ যেণ ও  কল্যাণ 

কভ যকতযা 

সপানঃ ০২-৪৭১১০৬৭২ 

ই-সভইরঃ 

shahadathossaindyd@g

mail.com 

 

 

 

 

 

                    

ক্ররভক নাং প্ররতশ্রুত/কারিত সফা প্রারপ্তয রদেয কযণীয় 

০১ যুফ উন্নয়ন অরধদপ্তদযয ওদয়ফাইর্ রবরজর্। 

০২ রনধ যারযত পযদভ ত্রুটিমুক্ত ও স্বয়াংম্পূণ য আদফদন জভা প্রদান। 

০৩ মথামথ প্ররক্রয়ায় প্রদয়াজনীয় চাজয/রপ রযদাধ কযা। 

০৪ াংরিষ্ট আইন ম্পদকয ন্যযনতভ ধাযণা থাকা। 

০৫ যুফ উন্নয়ন অরধদপ্তদযয কাম যক্রভ ম্পদকয অফরত থাকা। 

০৬ াোদতয জন্য রনধ যারযত ভদয়য পূদফ যই উরস্থত থাকা। 

০৭ প্রদমাজয সেদত্র সভাফাইর সভদজ/ই-সভইর ঠিকানায় সপ্ররযত রনদদ যনা অনুযণ কযা।   

০৮ সফা গ্রদণয জন্য অনাফশ্যক সপান ফা তদরফয না কযা । 

 

 

 

 

 

৪) আনায কাদছ আভাদদয প্রতযাাঃ 

http://www.dyd.gov.bd/
mailto:nationaldyd@gmail.com
mailto:nationaldyd@gmail.com
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সফা প্রারপ্তদত অন্তুষ্ট দর দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায াংদগ সমাগাদমাগ করুন। রতরন ভাধান রদদত ব্যথ য দর রনদমাক্ত দ্ধরতদত সমাগাদমাগ কদয আনায ভস্যা অফরত করুন। 

ক্র. নাং কিন সমাগাদমাগ কযদফন কায াংদগ সমাগাদমাগ কযদফন সমাগাদমাদগয ঠিকানা রনস্পরিয ভয়ীভা 

০১  

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা  ভাধান রদদত না াযদর 

 

 

 

 

 

অরবদমাগ রনস্পরি কভ যকতযা (অরনক) 

GRS  সপাকার দয়ন্ট কভ যকতযাঃ   

নাভঃ সভাঃ আঃ ারভদ িান 

      উরযচারক (প্রান) 

সপানঃ ০২-৯৫৬৯৯৫২ 

ই-সভইরঃ ddadmin@dyd.gov.bd 

অরবদমাগ রনস্পরি কভ যকতযা (অরনক) 

নাভঃ জনাফ আ, ন, আম্মদ আরী (যুগ্ম-রচফ)  

দরফঃ রযচারক (প্রান ও অথ য), প্রধান কাম যারয়  ।  

সপানঃ ০২-৯৫৫০৮৬৩ 

ইদভইরঃ diradmin@dyd.gov.bd  

ওদয়ফ াইর্ঃ www.grs.gov.bd   

 

৩০ কাম যরদফ 

০২  

অরবদমাগ রনস্পরি  কভ যকতযা রনরদ যস্ট ভদয় 

ভাধান রদদত ব্যথ য দর 

 

 

আরর কভ যকতযা 

নাভঃ জনাফ সভাঃ পাইজুর কফীয    

দরফঃ যুগ্ম-রচফ (প্রান)  

সপানঃ ০২-৯৫৭৫৫০৪ 

ই-সভইরঃ  js.admin@moysports.gov.bd 

ওদয়ফ াইর্ঃ www.grs.gov.bd  

 

২০ কাম যরদফ  

০৩ আরর কভ যকতযা রনরদ যষ্ট ভদয় ভাধান রদদত না 

াযদর 

ভরন্ত্ররযলদ রফবাদগয অরবদমাগ ব্যফস্থানা সর। অরবদমাগ গ্রন সকন্দ্রঃ  

৫নাং সগইর্, ফাাংরাদদ রচফারয়, ঢাকা।     

৬০ কাম যরদফ 

 

৩) অরবদমাগ ব্যফস্থানা দ্ধরত ( GRS) 

mailto:ddadmin@dyd.gov.bd
mailto:diradmin@dyd.gov.bd
http://www.grs.gov.bd/
mailto:js.admin@moysports.gov.bd
http://www.grs.gov.bd/

