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ধসটিয়জন চাে শার

যুব উন্নেন অধিদপ্তয়রর ধির্ন ও ধমর্ন
 ধির্নঃবাাংলাদেদের উন্নয়ন ও গ

ৌরব বৃদ্ধিদে সক্ষম, ননদ্ধেক ও মানদ্ধবক মূল্যদবাধ সম্পন্ন আধুদ্ধনক জীবনমনস্ক যুবসমাজ।

 ধমর্নঃ জীবদনর সব বদক্ষদে যুবদের প্রদ্ধেষ্ঠার লদক্ষে োদের প্রদ্ধেভার দ্ধবকাে ও ক্ষমোয়ন দ্ধনদ্ধিে করা।

1

২. সসবা প্রদান প্রধতশ্রুধত:
২.১) নাগধরক সসবা
২.১.১ প্রাধতষ্ঠাধনক(আবাধসক) প্রধর্ক্ষে, যুব প্রধর্ক্ষে সকয়ে। বেসসীমা ১৮-৩৫ বছয়রর সবকার যুব।
ক্র.নাং

সসবার নাম

সসবা প্রদায়নর পদ্ধধত

১

২
গবাধদপশু, হাঁস-মুরগী পালন, প্রাথধমক ধচধকৎসা, মৎস্য চাষ ও কৃধষ
ধবষেক প্রধর্ক্ষে(য়মোদ ৩ মাস ) ।
িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ জাতীে পধত্রক এবাং www.dyd.gov.bd
ওয়েবসাইয়ে পাওো যায়ব।
প্রধর্ক্ষেকালঃ জুলাই-সসয়েম্বর ,অয়টাবর-ধেয়সম্বর, জানুোধর-মাচ শ
এবাং এধপ্রল-জুন।

৩
১.িধতশর ধবজ্ঞধপ্ত অনুসায়র
আয়বদন দাধিয়লর পর বাছাই
করা হে।
২.বাধ্যতামূলকিায়ব সহায়েয়ল
অবস্থান করয়ত হে।
৩.প্রধর্ক্ষে সর্য়ষ সনদপত্র প্রদান।
৪.মাধসক িাতা-৩০০০/=
ঐ

১

২.
৩.
৪.
৫

৬
৭
৮
৯

১০
১১
১২
১৩

১৪
১৫
১৬
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দুগ্ধজাত দ্রব্যাধদ উৎপাদন, ধবপেন ও বাজারজাতকরে প্রধর্ক্ষে
(য়মোদ-১ মাস)
ধচাংধড় ও কাকঁড়া চাষ,ধবপেন ও বাজারজাতকরে প্রধর্ক্ষে
(য়মোদ-১ মাস)
ছাগল ও সিড়া পালন এবাং গবাধদ পশুর প্রাথধমক ধচধকৎসা ধবষেক
প্রধর্ক্ষে (য়মোদ-১ মাস)
কৃধষ ও হটিকালচার ধবষেক প্রধর্ক্ষে
(য়মোদ-১ মাস)

প্রয়োজনীে কাগজপত্র এবাং প্রাধপ্তস্থান
৪
১.ধনি শাধরত রয়ম আয়বদনপত্র।
২.িধতশ ধবজ্ঞধপ্ত অনুসায়র ২ কধপ ছধব,ধর্ক্ষাগত সযাগ্যতার সনদ,য়িাোর আইধে/জন্মসনদ ।
৩. তথ্য প্রাধপ্ত স্থানঃ www.dyd.gov.bd ওয়েবসাইয়ে পাওো যায়ব অথবা সজলার উপ-পধরচালক/ সকাঅধে শয়নের/ সেপুটি সকা-অধে শয়নেয়রর কায শালে এবাং উপয়জলা যুব উন্নেন কমশকতশার কায শালে ।
৪. প্রধর্ক্ষে স্থানঃ ৫৮ টি সজলাে যুব প্রধর্ক্ষে সকে ।

সসবা মূল্য এবাং
পধরয়র্াি পদ্ধধত
৫
১. িধতশ ধ ১০০/২.নগদ
পধরয়র্ািয়যাগ্য
৩.জামানত ১০০/(য় রৎয়যাগ্য)।

সসবা প্রদায়নর
সমেসীমা
৬
িধতশ প্রধক্রো
১৫ ধদন

দাধেত্বপ্রাপ্ত কমশকতা
(নাম, পদবী, স ান নম্বর
৭
নামঃ জনাব মাসুদা আকন্দ
পদবীঃউপপধরচালক(প্রধর্ক্ষে)
স ানঃ- ৯৫৬৯৭১০
ই-সমইলঃ
masudadyd@gmail.com

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ
প্রধর্ক্ষে স্থানঃ বায়গরহাে ও খুলনা যুব প্রধর্ক্ষে সকে।
ঐ
প্রধর্ক্ষে স্থানঃ কুধিো,নড়াইল,যয়র্ার,মাগুরা,কুধড়গ্রাম ও রাংপুর ।
ঐ
প্রধর্ক্ষে স্থানঃ ১১টি যুব প্রধর্ক্ষে সকেঃগাইবান্ধা, রাজর্াহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নায়োর, সর্রপুর, নড়াইল, নওগাঁ,
ধকয়র্ারগঞ্জ, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, িাগড়াছধড়।
ঐ
প্রধর্ক্ষে স্থানঃ ৬টি যুব প্রধর্ক্ষে সকেঃমেমনধসাংহ, ধকয়র্ারগঞ্জ, খুলনা, যয়র্ার, সুনামগঞ্জ ও সগাপালগঞ্জ।
ঐ
প্রধর্ক্ষে স্থানঃ ৩টি যুব প্রধর্ক্ষে সকেঃয়িালা, পটুোিালী ও বরগুনা।
ঐ
প্রধর্ক্ষে স্থানঃ ৮টি সকেঃ সািার, চট্টগ্রাম, বধরর্াল, ধসয়লে, নায়োর, খুলনা, সগাপালগঞ্জ ও ধকয়র্ারগঞ্জ।

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ
প্রধর্ক্ষে স্থানঃ ১৭টি সকেঃ সমৌলিীবাজার, ধিনাইদহ, ধপয়রাজপুর, পঞ্চগড়, কক্সবাজার, স নী, বগুড়া,
জামালপুর, ধরদপুর, ঠাকুরগাঁও, কুধমল্লা , ধদনাজপুর, লালমধনরহাে, সনাোিালী,
ধব-বাড়ীো, পাবনা ও হধবগঞ্জ
ঐ
প্রধর্ক্ষে স্থানঃ ৩টি যুব প্রধর্ক্ষে সকেঃ রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও িাগড়াছধড়।
ঐ
প্রধর্ক্ষে স্থানঃ ৩টি যুব প্রধর্ক্ষে সকেঃ রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও িাগড়াছধড়।
ঐ
প্রধর্ক্ষে স্থানঃ বগুড়া ও মুধিগঞ্জ যুব প্রধর্ক্ষে সকে।

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ধবনামূয়ল্য

ঐ

ঐ

প্রধর্ক্ষে স্থানঃ সািার যুব প্রধর্ক্ষে সকে ।
ঐ
ঐ
ঐ

মৎস্য চাষ ধবষেক প্রধর্ক্ষে
(য়মোদ-১ মাস)
মধহষ পালন ও গবাধদ পশুর প্রাথধমক ধচধকৎসা
(য়মোদ-১ মাস )
মুরগী পালন ব্যবস্থাপনা, মাাংস প্রধক্রোজাতকরে ও ধবপেন ধবষেক
প্রধর্ক্ষে
(য়মোদ-১ মাস)
মুরগী পালন ব্যবস্থাপনা, ও বাজারজাতকরে ধবষেক প্রধর্ক্ষে
(য়মোদ-১ মাস)

ঐ

মার্রুম ও সমৌ চাষ ধবষেক প্রধর্ক্ষে
(য়মোদ-১ মাস)
লচাষ ধবষেক প্রধর্ক্ষে
( সমোদ-১ মাস)
লাইিিক এযাধসসয়েন্ট প্রধর্ক্ষে
( সমোদ-১ মাস)
সমাবাইল স ান সাধিশধসাং এন্ড ধরয়পোধরাং ধবষেক প্রধর্ক্ষে
( সমোদ-১ মাস)

ঐ

ঐ

ঐ
প্রধর্ক্ষে স্থানঃ ২১টি সকেঃ সািার আঞ্চধলক মানব সম্পদ উন্নেন সকে, বগুড়া, মেমনধসাংহ, যয়র্ার, চট্টগ্রাম, ধসয়লে,
বান্দরবান, কুধমল্লা, সমৌলিীবাজার, নরধসাংদী, জামালপুর, ধসরাজগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও, বায়গরহাে, িালকাঠি, ধরদপুর, কুধিো,
লালমধনরহাে, নওগাঁ, সনাোিালী ও ধপয়রাজপুর।

উপকুলীে ও সামুধদ্রক মৎস্যজীবীয়দর জন্য দাধেত্বর্ীল মৎস্য আহরে
ধবষেক ওধরয়েয়ন্টর্ন (য়মোদ - ৫ধদন)
গেইরী র্বাম এন্ড গ াদ্ধি র্ার্মব ম্যাদনজদমন্ট ওয়াকবার এন্ড
সু ারভাইজার
অন বাদমন্টাল প্লান্ট উৎ ােন , সাংরক্ষন ও ইদকদবনা

ঐ

কক্সবাজার

ঐ

সাভার গকন্দ্র

ঐ

ঐ

ঐ

সাভার গকন্দ্র

ঐ

ঐ

ঐ
ঐ
ঐ

ঐ
ঐ

২.১.২প্রাধতষ্ঠাধনক(অনাবাধসক) প্রধর্ক্ষে, সজলা কায শালয়ের প্রধর্ক্ষে সকয়ে। বেসসীমা -১৮-৩৫ বছয়রর সবকার যুবক ।
ক্র.নাং
১

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১১

১২
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সসবার নাম
সপাষাক ততরী ধবষেক প্রধর্ক্ষে
( সমোদ-৩ মাস)
িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ জাতীে পধত্রকাে www.dyd.gov.bd
ওয়েবসাইয়ে পাওো যায়ব ।
প্রধর্ক্ষেকালঃ জুলাই-সসয়েম্বর , অয়টাবর-ধেয়সম্বর ও
জানুোধর-মাচ শ,এধপ্রল-জুন।
ব্লক বাটিক ও ধিে ধপ্রধন্টাং প্রধর্ক্ষে,(য়মোদ ৪ মাস),
প্রধর্ক্ষেকালঃ জুলাই-অয়টাবর,নয়িম্বর-স ব্রুোধর,মাচ শ-জুন ।
িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ জাতীে পধত্রকাে ও স্থানীেিায়ব সদো হে ।
ব্লক ধপ্রধন্টাং ধবষেক প্রধর্ক্ষে
(য়মোদ -১ মাস ১৫ ধদন)
প্রধর্ক্ষেকালঃ জুলাই-অয়টাবর,নয়িম্বর-স ব্রুোধর,মাচ শ-জুন ।
িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীেিায়ব সদো হে ।
ওয়িন সুইাং সমধর্ন অপায়রটিাং প্রধর্ক্ষে
( সমোদ- ২ মাস)
প্রধর্ক্ষেকালঃ জুলাই-অয়টাবর,নয়িম্বর-স ব্রুোধরমাচ শ-জুন ।
িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীেিায়ব সদো হে ।
যার্ন ধেজাইন ধবষেক প্রধর্ক্ষে
( সমোদ- ৩মাস)
প্রধর্ক্ষেকালঃ জুলাই-অয়টাবর,নয়িম্বর-স ব্রুোধর,মাচ শ-জুন ।
িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীেিায়ব সদো হে ।
মৎস্য চাষ প্রধর্ক্ষে সকাস শ
(য়মোদ -১ মাস), প্রধর্ক্ষেকালঃ জুলাই-অয়টাবর,নয়িম্বরস ব্রুোধর,মাচ শ-জুন ।
িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীেিায়ব সদো হে ।
মে শাে অধ স ম্যায়নজয়মন্ট এন্ড কধম্পউোর এযাধিয়কর্ন
প্রধর্ক্ষে, (সমোদ ৬ মাস),
িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ জাতীে পধত্রকাে ও স্থানীেিায়ব সদো হে ।
প্রধর্ক্ষেকালঃ জুলাই-ধেয়সম্বর ও জানু-জুন ।

কধম্পউোর সবধসক এন্ড আ ধস টি এযাধিয়কর্ন প্রধর্ক্ষে সকাস শ
(য়মোদ- ৬ মাস)
িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ জাতীে পধত্রকাে সদো হে ।
প্রধর্ক্ষেকাল :জুলাই-ধেয়সম্বর ও জানু-জুন ।
প্রয় র্নাল গ্রাধ ক্স ধেজাইন
(য়মোদ- ৬ মাস)
িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ জাতীে পধত্রকাে সদো হে ।
প্রধর্ক্ষেকালঃ জুলাই-ধেয়সম্বর ও জানু-জুন ।
ধি ল্যাধিাং/আউে সসাধস শাং ধবষেক প্রধর্ক্ষে , ( সমোদ -১ মাস)
িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীেিায়ব সদো হে ।প্রধর্ক্ষেকালঃ প্রধতমায়স

ধেয়পস্নামা-ইন-কধম্পউোর প্রধর্ক্ষে
( সমোদ-৬ মাস)
িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ জাতীে পধত্রকাে সদো হে ।
প্রধর্ক্ষেকালঃ জুলাই-ধেয়সম্বর ও জানু-জুন ।
সেকাব প্রকল্প এর আওতাে সমাবাইল িযায়ন কধম্পউোর প্রধর্ক্ষে
(য়মোদ ১ মাস)
িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীেিায়ব সদো হে ।
প্রধর্ক্ষেকালঃ প্রধতমায়স

সসবা প্রদায়নর পদ্ধধত

প্রয়োজনীে কাগজপত্র এবাং প্রাধপ্তস্থান

১.িধতশর ধবজ্ঞধপ্ত অনুসায়র উপপধরচালক
বরাবয়র আয়বদন দাধিয়লর পর সমৌধিক
পরীক্ষার মাধ্যয়ম বাছাই করা হে।
২.ধনি শাধরত তাধরয়ি িধতশ করা হে।
৩. প্রধর্ক্ষে সর্য়ষ সনদপত্র প্রদান করা
হে।
ঐ

১.ধনি শাধরত রয়ম আয়বদনপত্র।
২.িধতশ ধবঞ্জধপ্ত অনুসায়র ২ কধপ ছধব,ধর্ক্ষাগত সযাগ্যতার সনদ,য়িাোর আইধে/জন্মসনদ ।
৩.প্রাধপ্ত স্থানঃ www.dyd.gov.bd ওয়েবসাইয়ে পাওো যায়ব অথবা সজলার উপ-পধরচালয়কর কায শালে এবাং উপয়জলা যুব
উন্নেন কমশকতশার কায শালয়ে পাওো যায়ব।
প্রধর্ক্ষে স্থানঃ ৬৪টি সজলাে উপপধরচালয়কর কায শালে।

সসবা মূল্য এবাং পধরয়র্াি
পদ্ধধত
১.িধতশ ধ ৫০/-।
২.নগদপধরয়র্ািয়যাগ্য

সসবা প্রদায়নর সমেসীমা
িধতশ প্রধক্রো ১৫ ধদন

দাধেত্বপ্রাপ্ত কমশকতা
(নাম, পদবী,,য় ান নম্বর ও ইয়মইল)
নামঃ জনাব মাসুদা আকন্দ
পদবীঃউপপধরচালক(প্রধর্ক্ষে)
স ানঃ- ৯৫৬৯৭১০
ইয়মইলঃ
masudadyd@gmail.com

ঐ
প্রধর্ক্ষে স্থানঃ ধরদপুর,বধরর্াল,ঢাকা রাজর্াহী,চট্টগ্রাম এবাং খুলনা ।

ঐ

িধতশ প্রধক্রো ১৫ ধদন

ঐ

ঐ
প্রধর্ক্ষে স্থানঃ নায়োর,নরধসাংধদ,কুধমলস্না, কুধিো,োাংগাইল, নওগাঁ ।

ঐ

িধতশ প্রধক্রো ১৫ ধদন

ঐ

ঐ

ঐ

িধতশ প্রধক্রো ১৫ ধদন

ঐ

ঐ

ঐ

িধতশ প্রধক্রো ১৫ ধদন

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

িধতশ প্রধক্রো ১৫ ধদন

ঐ

১.িধতশর ধবজ্ঞধপ্ত অনুসায়র উপপধরচালক
বরাবয়র আয়বদন দাধিয়লর পর সমৌধিক
পরীক্ষার মাধ্যয়ম বাছাই করা হে।
২.ধনি শাধরত তাধরয়ি িধতশ করা হে।
৩. প্রধর্ক্ষে সর্য়ষ সনদপত্র প্রদান করা
হে।

১.ধনি শাধরত রয়ম আয়বদনপত্র। ২.িধতশ ধবঞ্জধপ্ত অনুসায়র ২ কধপ ছধব,ধর্ক্ষাগত সযাগ্যতার সনদ,য়িাোর আইধে/জন্মসনদ ।।
৩.প্রাধপ্ত স্থান : www.dyd.gov.bd ওয়েবসাইয়ে অথবা সজলার উপ-পধরচালয়কর কায শালে এবাং উপয়জলা যুব উন্নেন
কমশকতশার কায শালয়ে পাওো যায়ব।
প্রধর্ক্ষে স্থানঃ ৩০টি সজলাে ৩৭ টি সকেঃঢাকা-৪ (কধম্পউোর আরবী-১টিসহ), চট্রগ্রাম-২, খুলনা-২ রাজর্াহী-২, বধরর্াল-২,
মুিীগঞ্জ, োাংগাইল, মেমনধসাংহ, ধকয়র্ারগঞ্জ, জামালপুর, ধরদপুর, মাদারীপুর, পাবনা, বগুড়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাংপুর, কুধড়গ্রাম,
ধদনাজপুর, ধপয়রাজপুর, পটুোিালী, সাতক্ষীরা, যয়র্ার, কুধিো, বান্দরবান, রাাংগামাটি, সনাোিালী, স নী, কুধমলস্না, ধসয়লে ও
হধবগঞ্জ।
১.ধনি শাধরত রয়ম আয়বদনপত্র। ২.িধতশ ধবঞ্জধপ্ত অনুসায়র প্রয়োজনীে কাগজপত্র ।
৩.প্রধর্ক্ষে স্থানঃ ৬৪টি সজলা (৭০টি সকে):৬টি ধবিাগীে র্হয়র ১২টি সকেঃ ঢাকা-৬টি, চট্টগ্রাম-২টি, রাজর্াহী, খুলনা, বধরর্াল ও
ধসয়লে এবাং অবধর্ি ৫৮টি সজলাে।

১.িধতশ ধ ৫০০/২.নগদ পধরয়র্ািয়যাগ্য

১.িধতশ ধ ১০০০/২.নগদপধরয়র্ািয়যাগ্য

ঐ

ঐ

ঐ

১.ধনি শাধরত রয়ম আয়বয়দনপত্র। ২.িধতশ ধবঞ্জধপ্ত অনুসায়র ২ কধপ ছধব,ধর্ক্ষাগত সযাগ্যতার সনদ,য়িাোর আইধে/জন্মসনদ ।।
৩.প্রধর্ক্ষে স্থানঃ ৫টি ধবিাগীে র্হয়র ৫টি সকেঃ ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজর্াহী, খুলনা ও ধসয়লে।

১.িধতশ ধ ২০০০/২.নগদপধরয়র্ািয়যাগ্য

িধতশ প্রধক্রো ১৫ ধদন

ঐ

ঐ

১.ধনি শাধরত রয়ম আয়বদনপত্র। ২.ধর্ক্ষাগত সযাগ্যতার সনদপত্র (নূন্যতম এইচ,এস,ধসপার্) ।
৩.প্রধর্ক্ষে স্থানঃ ৩০টি সজলা (৩২টি সকে):ঢাকা-৩টি, মাগুরা, সনত্রয়কানা, োঙ্গাইল, চট্টগ্রাম, স নী, ধকয়র্ারগঞ্জ, কুধড়গ্রাম,
জেপুরহাে, খুলনা, রাঙ্গামাটি, কুধমলস্না, ধব-বাড়ীো, সমৌলিীবাজার, নারােেগঞ্জ, সর্রপুর, লক্ষীপুর, গাজীপুর, জামালপুর,
সাতক্ষীরা, কক্সবাজার, চাঁদপুর, বগুড়া, নওগাঁ, মেমনধসাংহ, িাগড়াছধড়, নায়োর, সগাপালগঞ্জ, মুধিগঞ্জ ও যয়র্ার।
ধর্ক্ষাগত সযাগ্যতার সনদপত্র (নূন্যতম এইচ,এস,ধস পার্) ।
প্রধর্ক্ষে স্থান ৬টি সকেঃ ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজর্াহী, রাংপুর, ধসয়লে ও রাঙ্গামাটি সজলা কায শালে।

১.িধতশ ধ ১০০০/২.নগদপধরয়র্ায়যাগ্য

িধতশ প্রধক্রো ১৫ ধদন

ঐ

ঐ

িধতশ প্রধক্রো ১৫ ধদন

ঐ

১.ধনি শাধরত রয়ম আয়বদনপত্র। ২.িধতশ ধবঞ্জধপ্ত অনুসায়র ২ কধপ ছধব,ধর্ক্ষাগত সযাগ্যতার সনদ,য়িাোর আইধে/জন্মসনদ ।
৩.ধর্ক্ষাগত সযাগ্যতার সনদপত্র (এস,এস,ধস পার্ যুবমধহলার সক্ষয়ত্র এবাং যুবয়কর সক্ষয়ত্র নূন্যতম এইচ,এস,ধস পার্)
প্রধর্ক্ষে স্থানঃ উপয়জলাে।

দ্ধবনামূদল্য

িধতশ প্রধক্রো ১৫ ধদন

গমাোঃ মদ্ধনর গ াদসন
প্রোসদ্ধনক কমবকেবা
গমাবা:০১৭১৬০৮৩১৮০
monirhdyd@gmail.com

ঐ

ঐ
প্রধর্ক্ষে স্থানঃ নারােেগঞ্জ, গাজীপুরস্থ েঙ্গী ও সািার।

ঐ
প্রধর্ক্ষে স্থানঃ ঢাকা,রাজর্াহী,খুলনা,বধরর্াল ও চট্টগ্রাম ।

ঐ

ঐ

ঐ

িধতশ প্রধক্রো ১৫ ধদন

নামঃ জনাব মাসুদা আকন্দ
পদবীঃউপপধরচালক(প্রধর্ক্ষে)
স ানঃ- ৯৫৬৯৭১০
ইয়মইলঃ
masudadyd@gmail.com

ক্র.নাং

সসবা প্রদায়নর পদ্ধধত

১৩

ইয়লকধট্রকযাল এন্ড হাউজওেযাধরাং প্রধর্ক্ষে,(য়মোদ- ৬মাস)
িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ জাতীে পধত্রকাে ও স্থানীেিায়ব সদো হে ।
প্রধর্ক্ষেকাল ঃঃ জুলাই-ধেয়সম্বর ও জানু-জুন ।

১৪

সরধিজায়রর্ন এন্ড এোরকধন্ডর্ধনাং প্রধর্ক্ষে ,( সমোদ- ৬ মাস)
িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ জাতীে পধত্রকাে ও স্থানীে িায়ব সদো হে ।
প্রধর্ক্ষেকালঃ জুলাই-ধেয়সম্বর ও জানু-জুন ।

ঐ

১৫

ইয়লকট্রধনক্স প্রধর্ক্ষে, (য়মোদ ৬ মাস)।
িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ জাতীে পধত্রকাে ও স্থানীে িায়ব সদো হে ।
প্রধর্ক্ষেকালঃ জুলাই-ধেয়সম্বর ও জানু-জুন ।
ল্যাাংগুয়েজ সকাস শ, ( সমোদ ১ মাস)
িধতশ ধবজ্ঞধপ্ত ঃঃ স্থানীে িায়ব সদো হে ।
সসলসম্যানর্ীপ ধবষেক প্রধর্ক্ষে
( সমোদ ৩ মাস)
ফুে এন্ড প্রোকর্ন (কযাোধরাং) ধবষেক সকাস শ
(য়মোদ ৬ মাস), িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীে িায়ব সদো হে ।
হাউজধকধপাং এন্ড লধি অপায়রর্ন( সমোদ ১ মাস)
িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীে িায়ব সদো হে ।
িন্টয়েস্ক ম্যায়নজয়মন্ট ধবষেক প্রধর্ক্ষে,( সমোদ- ৩ মাস),
িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীে িায়ব সদো হে ।
টুধরে গাইে ধবষেক প্রধর্ক্ষে (য়মোদ-৩ মাস),
িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীে িায়ব সদো হে ।
র্তরধঞ্জ ধবষেক প্রধর্ক্ষে (য়মোদ- ১ মাস)
িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীে িায়ব সদো হে ।

ঐ

কম্বল ততরী ধবষেক প্রধর্ক্ষে , ( সমোদ- ১ মাস)
িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীে িায়ব সদো হে ।

ঐ

হস্থ ধর্ল্প ব্যাগ ততরী ধবষেক প্রধর্ক্ষে, (য়মোদ- ১ মাস)
িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীে িায়ব সদো হে ।
ধবউটিধ য়কর্ন এন্ড সহোর কাটিাং, ( সমোদ- ১ মাস)
িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীে িায়ব সদো হে ।
সুয়েোর ধনটিাং (আবাধসক),(য়মোদ-১ মাস)
িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীে িায়ব সদো হে ।
ধলধকাং সমধর্ন অপায়রটিাং (আবাধসক), (সমোদ-১ মাস)
িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীে িায়ব সদো হে ।

ঐ

সাংধক্ষপ্ত হাউজধকধপাং (আবাধসক), (য়মোদ-১ মাস)
িধতশ ধবজ্ঞধপ্ত ঃঃ স্থানীে িায়ব সদো হে ।

ঐ

১৬
১৭
১৮
১৯
২০
২১
২২

২৩
২৪
২৫
২৬
২৭

২৮
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১.িধতশর ধবজ্ঞধপ্ত অনুসায়র উপপধরচালক
বরাবয়র ধলধিত আয়বদন দাধিয়লর পর
সমৌধিক পরীক্ষার মাধ্যয়ম বাছাই করা
হে।
২.ধনি শাধরত তাধরয়ি িধতশ করা হে।
৩. প্রধর্ক্ষে সর্য়ষ সনদপত্র সদো হে।

প্রয়োজনীে কাগজপত্র এবাং প্রাধপ্তস্থান
১.ধনি শাধরত রয়ম আয়বদনপত্র।
২.িধতশ ধবঞ্জধপ্ত অনুসায়র ২ কধপ ছধব,ধর্ক্ষাগত সযাগ্যতার সনদ,য়িাোর আইধে/জন্মসনদ ।।
৩.ধর্ক্ষাগত সযাগ্যতার সনদপত্র (নূন্যতম অিম সেেী পার্) ।
৪.প্রাধপ্ত স্থানঃ www.dyd.gov.bd ওয়েবসাইয়ে অথবা সজলার উপ-পধরচালক এবাং উপয়জলা যুব উন্নেন কমশকতশার
কায শালয়ে পাওো যায়ব ও দাধিল করয়ত পারয়বন।
৪.প্রধর্ক্ষে স্থান : ৬৪টি সজলা প্রধর্ক্ষে সকেঃ ঢাকা-২টি, চট্টগ্রাম, রাজর্াহী, খুলনা, বধরর্াল, ধসয়লে, বগুড়া, কুধমল্লা নারােেগঞ্জ,
মেমনধসাংহ, জামালপুর, োঙ্গাইল, ধরদপুর, র্রীেতপুর, নায়োর, রাংপুর, পাবনা, ধদনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পটুোিালী, সনাোিালী,
যয়র্ার ও কুধিো, মাধনকগঞ্জ, নরধসাংদী, মুিীগঞ্জ, গাজীপুর, সনত্রয়কাো, ধকয়র্ারগঞ্জ, সর্রপুর, রাজবাড়ী, সগাপালগঞ্জ, মাদারীপুর,
ধব-বাড়ীো, কক্সবাজার, লক্ষীপুর, স নী, চাঁদপুর, লালমধনরহাে, নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নীল ামারী, গাইবান্ধা, কুধড়গ্রাম,
ধসরাজগঞ্জ, জেপুরহাে, পঞ্চগড়, চুোোঙ্গা, সাতক্ষীরা, বায়গরহাে, মাগুরা, নড়াইল, ধিনাইদহ, সময়হরপুর, সিালা, বরগুনা,
ধপয়রাজপুর, িালকাঠি, হধবগঞ্জ, সুনামগঞ্জ ও সমৌলিীবাজার,রাাংগামটি,বান্দবান,পটুোিালী।
ঐ

ঐ

ঐ

ধর্ক্ষাগত সযাগ্যতার সনদপত্র (নূন্যতম এইচ,এস,ধস পার্)।
প্রধর্ক্ষে স্থানঃ ৭টি সকেঃ ৭টি ধবিাগীে র্হর

ঐ

ঐ

ঐ
প্রধর্ক্ষে স্থানঃ ৫টি সকেঃ ঢাকা, খুলনা, রাজর্াহী, বধরর্াল ও ধসয়লে।
ধর্ক্ষাগত সযাগ্যতার সনদপত্র (নূন্যতম এইচ,এস,ধস পার্)
প্রধর্ক্ষে স্থানঃ ৭টি সকেঃ ৭টি ধবিাগীে র্হর
ঐ

ঐ

ধর্ক্ষাগত সযাগ্যতার সনদপত্র (নূন্যতম এস,এস,ধস পার্) ।ঐ

ঐ

ধর্ক্ষাগত সযাগ্যতার সনদপত্র (নূন্যতম এস,এস,ধস পার্) ।
প্রধর্ক্ষে স্থানঃ ৪টি সকেঃ বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, িাগড়াছধড় ও কক্সবাজার সজলা কায শালে।
ধর্ক্ষাগত সযাগ্যতার সনদপত্র (নূন্যতম অিম সেেী পার্) ।
প্রধর্ক্ষে স্থানঃ রাংপুর সজলা কায শালে।

ঐ

ঐ

ঐ
প্রধর্ক্ষে স্থানঃ ধসরাজগঞ্জ সজলা কায শালে।

ঐ
ঐ
ঐ

ধর্ক্ষাগত সযাগ্যতার সনদপত্র (নূন্যতম অিম সেেী পার্)।
প্রধর্ক্ষে স্থানঃ ঢাকা সজলা কায শালে-১টি সকে।
ধর্ক্ষাগত সযাগ্যতার সনদপত্র (নূন্যতম অিম সেেী পার্) ।
প্রধর্ক্ষে স্থানঃ ঢাকা, মাগুরা, ধকয়র্ারগঞ্জ, োঙ্গাইল, রাঙ্গামাটি।
ধর্ক্ষাগত সযাগ্যতার সনদপত্র (নূন্যতম অিম সেেী পার্) ।
প্রধর্ক্ষে স্থানঃ রাংপুর ও কুধড়গ্রাম যুব প্রধর্ক্ষে সকে।
ঐ

ঐ
আঞ্চধলক মানব সম্পদ উন্নেন সকে ও সর্ি হাধসনা জাতীে যুব সকে,সািার।

সসবা মূল্য এবাং পধরয়র্াি
পদ্ধধত
১.িধতশ ধ ৩০০/২.নগদ পধরয়র্ািয়যাগ্য

সসবা প্রদায়নর সমেসীমা

১.িধতশ ধ ৩০০/২.নগদ পধরয়র্ািয়যাগ্য

িধতশ প্রধক্রো ১৫ ধদন

ঐ

১.িধতশ ধ ৩০০/২.নগদ পধরয়র্ািয়যাগ্য

িধতশ প্রধক্রো ১৫ ধদন

ঐ

১.িধতশ ধ ১০০/২. নগদ পধরয়র্ািয়যাগ্য
১.িধতশ ধ ৩০০/- োকা
২.নগদ পধরয়র্ািয়যাগ্য।
১.িধতশ ধ ৩০০০/২.নগদ পধরয়র্ািয়যাগ্য
িধতশ ধ ১০০/-

িধতশ প্রধক্রো ১৫ ধদন

িধতশ প্রধক্রো ১৫ ধদন

দাধেত্বপ্রাপ্ত কমশকতা
(নাম, পদবী,,য় ান নম্বর ও ইয়মইল)
নামঃ জনাব মাসুদা আকন্দ
পদবীঃউপপধরচালক(প্রধর্ক্ষে)
স ানঃ- ৯৫৬৯৭১০
masudadyd@gmail.com

ঐ

িধতশ প্রধক্রো ১৫ ধদন

ঐ

িধতশ প্রধক্রো ১৫ ধদন

ঐ

িধতশ প্রধক্রো ১৫ ধদন

ঐ

১.িধতশ ধ ৩০০/২.নগদ পধরয়র্ািয়যাগ্য
ঐ

িধতশ প্রধক্রো ১৫ ধদন

ঐ

ঐ

ঐ

১.িধতশ ধ ১০০/২.নগদ পধরয়র্ািয়যাগ্য।

ঐ

ঐ

১.িধতশ ধ ১০০/২.নগদ পধরয়র্ািয়যাগ্য

ঐ

ঐ

১.িধতশ ধ ৫০/২.নগদ পধরয়র্ািয়যাগ্য
ঐ

ঐ

ঐ
ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

২.১.৩.অপ্রাধতষ্ঠাধনক প্রধর্ক্ষে সকাস শ( রাজস্ব িাত) বেসসীমা ১৮-৩৫ বছয়রর সবকার যুব।
ক্র.নাং

সসবা প্রদায়নর পদ্ধধত

১

১০ টি সময়ট্রাপধলেন থানাঃ
পশুপালন, মৎস্য, কৃধষ ধবষেক এবাং ক্ষুদ্র ও কুটির ধর্ল্প ও অন্যান্য
(সমোদ ৭ ধদন - ১ মাস), িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীে িায়ব সদো হে ।

২

৪৪২টি উপয়জলাঃ
পশুপালন, মৎস্য, কৃধষ ধবষেক এবাং ক্ষুদ্র কুটির ধর্ল্প ও অন্যান্য ধবষেক প্রধর্ক্ষে
(প্রধত উপয়জলাে ২টি ব্যাচ), (সমোদ ৭ ধদন - ১ মাস), িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীে িায়ব সদো হে ।

৩

৪৬টি উপয়জলাঃ
পশুপালন, মৎস্য, কৃধষ ধবষেক এবাং ক্ষুদ্র কুটির ধর্ল্প ও অন্যান্য ধবষেক প্রধর্ক্ষে
(প্রধত উপয়জলাে ৩টি ব্যাচ) ,(সমোদ ৭ ধদন - ১ মাস), িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীে িায়ব সদো হে ।

ঐ

৪

ইয়নায়ির্ন কায শক্রয়মর আওতািীন ২৬টি উপয়জলাে উয়যাক্তা উন্নেন প্রধর্ক্ষে
( সমোদ ৭ ধদন - ১ মাস), িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীে িায়ব সদো হে ।
Total Quality Management (TQM) কায শক্রয়মর আওতািীন ৬৭টি উপয়জলাে
উয়যাক্তা উন্নেন প্রধর্ক্ষে ,( সমোদ ৭ ধদন - ১ মাস), িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীে িায়ব সদো হে ।

ঐ

২০টি উপয়জলাঃ
সসৌর ধবদুযৎ ধসয়েম স্থাপন, ব্যবহার ধবধি ও রক্ষোয়বক্ষে ধবষেক প্রধর্ক্ষে (প্রধত উপয়জলাে
৩টি ব্যাচ)( সমোদ ৭ ধদন - ১ মাস), িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীে িায়ব সদো হে ।
পধরবারধিধিক কমশসূধচর ঋে গ্রহীতায়দর ঋে ও সামাধজক সয়চতনতা উন্নেন ধবষেক প্রধর্ক্ষে
(সমোদ ৭ ধদন - ১ মাস), িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীে িায়ব সদো হে ।

ঐ

৫

৬
৭
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১.সাংধর্স্নি থানা যুব উন্নেন
কমশকতশার বরাবয়র িধতশর আয়বদন
দাধিয়লর পর সমৌধিক পরীক্ষার
মাধ্যয়ম
ধনি শাধরত তাধরয়ি িধতশ করা হে।
২. প্রধর্ক্ষে সর্য়ষ সনদপত্র সদো হে।
ঐ

ঐ

ঐ

প্রয়োজনীে কাগজপত্র এবাং প্রাধপ্তস্থান
১.ধনি শাধরত রয়ম আয়বদনপত্র দাধিল
২নাগধরকত্ব প্রমায়ের জন্য জাতীে পধরচেপত্র/জন্মসনদ /
নাগধরকত্ব সনদ দাধিল
৩.প্রাধপ্তস্থানঃ সাংধর্স্নি থানা যুব উন্নেন কমশকতশার কায শালে ।
প্রধর্ক্ষে স্থানঃ ১০টি সময়ট্রাপধলেন থানা।

সসবা মূল্য এবাং
পধরয়র্াি পদ্ধধত
ধবনামূয়ল্য

সসবা প্রদায়নর
সমেসীমা
িধত প্রধক্রো ১৫ধদন ।

দাধেত্বপ্রাপ্ত কমশকতা
(নাম, পদবী,,য় ান নম্বর ও ইয়মইল)
নামঃ জনাব মাসুদা আকন্দ
পদবীঃউপপধরচালক(প্রধর্ক্ষে)
স ানঃ- ৯৫৬৯৭১০
ইয়মইলঃ masudadyd@gmail.co

ঐ
প্রধর্ক্ষে স্থানঃ ৪৪২টি উপয়জলা (রাংপুর, কুধড়গ্রাম,
লালমধনরহাে, গাইবান্ধা, নীল ামারী, পঞ্চগড় ও নায়োর এ ৭টি
সজলার ৪৬টি উপয়জলা ব্যতীত)।
ঐ
প্রধর্ক্ষে স্থান ঃঃ ৪৬টি উপয়জলাঃ (রাংপুর, কুধড়গ্রাম,
লালমধনরহাে, গাইবান্ধা, নীল ামারী, পঞ্চগড় ও নায়োর এ ৭টি
সজলার ৪৬টি উপয়জলা)।
ঐ
প্রধর্ক্ষে স্থানঃ ২৬টি উপয়জলা।
ঐ
প্রধর্ক্ষে স্থানঃ ৬৭টি উপয়জলাঃ(োঙ্গাইল, রাংপুর, কুধমলস্না,
বগুড়া, র্রীেতপুর, নরধসাংদী ও মাধনকগঞ্জ এ ৭টি সজলার ৬৭টি
উপয়জলা)
ঐ
প্রধর্ক্ষে স্থানঃ ২০টি উপয়জলা।

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

প্রধর্ক্ষে স্থানঃ ধনব শাধচত উপয়জলার গ্রাম পয শায়ে।

ঐ

ঐ

ঐ

২.১.৪.অপ্রাধতষ্ঠাধনক ( উন্নেন িাত)
ক্র.নাং

সসবার নাম

সসবা প্রদায়নর পদ্ধধত

প্রয়োজনীে কাগজপত্র এবাং প্রাধপ্তস্থান

১

কমশসাংস্থান ও আত্মকমশসাংস্থান সৃধির লয়ক্ষয উপয়জলা পয শায়ে প্রধর্ক্ষে কায শক্রম সজারদারকরে
র্ীষ শক প্রকল্পঃ(প্রধর্ক্ষে) পাধরবাধরক সপাধি পালন, ছাগল পালন, গািী পালন, গরম্ন
শ
সমাোতাজাকরে, সমৌমাধছ চাষ, হটিকালচার,
ছাতা সমরামত, জাল ততরী, মৎস্য িায ততরী,
সপাধি িায ততরী, গবাধদপশুর িায ততরী, বাটিক ও বস্নক ধপ্রধন্টাং, উন্নত চুলা ততরী, পাধরবাধরক
সবধজ চাষ, মাছ শুেধককরে, মৃৎ ধর্ল্প, এমব্রেোরী/নকর্ী কাঁথা, বাঁর্ ও সবয়তর কাজ, নাস শারী,
পায়ের ততরী ধজধনস, ম্যাে/ওোলম্যাে ততরী, ফুল চাষ, িায প্রধক্রোজাতকরে, সমামবাধত ততরী,
মার্রম্নম চাষ, কম্বল/য়তাষক সমরামত, সমাবাইল স ান সমরামত, বেন ধর্ল্প, রান্না ধর্ক্ষা,
রাজধমস্ত্রী, কাঠ ধমধস্ত্র, িযান/অয়োধরক্সা/য়মােরসাইয়কল সমরামত, স্যায়নোরী ও ল্যাধট্রন এর
ধরাং/সস্নাব ততরী। সমোদ- ৭-২১ ধদন। প্রকল্প সমাপ্ত হওোে প্রধর্ক্ষে বন্ধ আয়ছ।

১. সাংধর্স্নি থানা যুব উন্নেন
কমশকতশার বরাবয়র িধতশর আয়বদন
দাধিয়লর পর সমৌধিক পরীক্ষার
মাধ্যয়ম
ধনি শাধরত তাধরয়ি িধতশ করা হে।
২. প্রধর্ক্ষে সর্য়ষ সনদপত্র সদো হে।

১.ছধবসহ আয়বদনপত্র দাধিল ।
২.নাগধরকত্ব প্রমায়ের জন্য জাতীে পধরচেপত্র/জন্মসনদ/
নাগধরকত্ব সনদ দাধিল
৩.সাংধর্স্নি থানা/উপয়জলা যুব উন্নেন কমশকতশার কায শালে ।
৪.প্রধর্ক্ষে স্থানঃ ৪৪২টি উপয়জলা
(রাংপুর, কুধড়গ্রাম, লালমধনরহাে, গাইবান্ধা, নীল ামারী, পঞ্চগড়
ও নায়োর- এই ৭টি সজলার ৪৬টি উপয়জলা ব্যতীত)।

কমশসাংস্থান ও আত্মকমশসাংস্থান সৃধির লয়ক্ষয উপয়জলা পয শায়ে প্রধর্ক্ষে কায শক্রম সজারদারকরে
র্ীষ শক প্রকল্পঃ (ঋে কশমসুধচ চালু আয়ছ)
ি) উিবয়ঙ্গর ৭টি সজলাে সবকার যুবয়দর কমশসাংস্থান ও আত্মকমশসাংস্থায়নর সুয়যাগ সৃধি র্ীষ শক
প্রকল্পঃ, (প্রধর্ক্ষে) গািী পালন,গরম্নয়মাোতাজাকরে,নাস শারী ব্যবস্থাপনা,ছাগল পালন ও অন্যান্য
(সমোদ ৭-২১ ধদন)
িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীেিায়ব সদো হে ।

ঋে ধবতরে পদ্ধধতঃ অন্যান্য র্তশাবলী
রাজস্বিায়তর অনুরম্নপ।
১. সাংধর্স্নি থানা যুব উন্নেন
কমশকতশার বরাবয়র িধতশর আয়বদন
দাধিয়লর পর সমৌধিক পরীক্ষার
মাধ্যয়ম ধনি শাধরত তাধরয়ি িধতশ করা
হে।
২. প্রধর্ক্ষে সর্য়ষ সনদপত্র সদো হে।
৩. প্রধর্ক্ষে িাতা তদধনক ১০০ োকা

ঐ

উিবয়ঙ্গর ৭টি সজলাে সবকার যুবয়দর কমশসাংস্থান ও আত্মকমশসাংস্থায়নর সুয়যাগ সৃধি র্ীষ শক
প্রকল্পঃ (২৫,০০০ োকা প্রকল্প গ্রহয়ের জন্য ঋে প্রদান করা হে)

ঋে ধবতরে পদ্ধধতঃ অন্যান্য র্তশাবলী
রাজস্বিায়তর অনুরম্নপ

ঐ

৩.১ ধদনব্যাধপ ওধরয়েনয়ের্ন(উদ্বুদ্ধকরে) প্রধর্ক্ষেঃ
(পধরয়বর্ বান্ধব বায়োগ্যায়সর উপয়যাধগতা সম্পয়কশ জনসািারয়ের ময়ধ্য সয়চতনতা ও উৎসাহ
উদ্দীপনা বৃধদ্ধর লয়ক্ষয ধদনব্যাধপ ওধরয়েনয়ের্ন প্রধর্ক্ষে)
প্রধত উপয়জলাে
জুলাই সসয়েম্বর=১টি
অয়টাবর- ধেয়সম্বর=১টি
জানুোরী- মাচ শ=১টি
এধপ্রল-জুন=১টি

ধনি শাধরত রম ব্যবহার কয়র
প্রাথধমক জধরয়পর মাধ্যয়ম এলাকার
স্থােী বাধসন্দায়দর মধ্য সথয়ক
বায়োগ্যাস পস্নান্ট স্থাপয়ন আগ্রহী
এবাং কমপয়ক্ষ ৪/৫টি গরম্ন অথবা
৫০০টি সলোর মুরগীর িামার আয়ছ
এমন পধরবায়রর সদস্যয়দরয়ক বাছাই
কয়র ১ধদয়নর ওধরয়েনয়ন্টর্ন
প্রধর্ক্ষে প্রদান করা হে।

১। জধরপ রম(উপয়জলা সক্রধেে এন্ড মায়কশটিাং অধ সার কর্তশক
প্রাথধমক জধরয়পর ধনব শাধচত হওোর প্রতযেন)।

৩.২ঋে ধবতরে(গরম্ন ক্রে ও বায়োগ্যাস পস্নযায়ন্টর জন্য সহজ র্য়তশ ঋে প্রদান করা হে)ঃঃ

১. বায়োগ্যাস পস্নযান্ট স্থাপয়ন আগ্রহী
এবাং কমপয়ক্ষ ৪/৫টি গরম্ন
অথবা ৫০০টি সলোর মুরগীর
িামার আয়ছ এমন পধরবায়রর
সদস্যয়ক সাদা কাগয়জ
পাসয়পাে শ সাইয়জর ০১ কধপ
ছধবসহ আয়বদন দাধিয়লর পর
যাচাই বাছাই সায়পয়ক্ষ ঋে
প্রদান করা হে ।
২. উপয়জলার স্থােী বাধসন্দা হয়ত
হয়ব।
৩.সাংধর্স্নির পয়ক্ষ ধনশ্চেতাকারী
থাকয়ত হয়ব।

১। পাসয়পাে শ সাইয়জর সতযাধেত ৩ কধপ ছধব ।
২। ঋয়ের ধনি শাধরত আয়বদন রম।
৩। জধমর দধলল, পচ শা, দাধিলা, িাজনা রধর্দ।
৪। ৩০০/- োকার নন-জুধেধর্োল িযায়ম্প চুধক্তনামা।
৫। জাতীে পধরচেপয়ত্রর য়োকধপ।
৬। চাকুরীজীবী ধনশ্চেতাকারীর সক্ষয়ত্র ধনেন্ত্রেকারী কমশকতশার
প্রতযেন পত্র।
৭। ঋে কধমটিয়ত অনুয়মাদন ।
৮। ক্রস সচয়কর মাধ্যয়ম ঋে ধবতরে এবাং ৫% সঞ্চে
স রৎয়যাগ্য জমা গ্রহে।
৯। নাগধরকয়ত্বর সনদপত্র।

২

৩

সসবা প্রদায়নর
সমেসীমা
িধত প্রধক্রো –
১৫ ধদন

দাধেত্বপ্রাপ্ত কমশকতা
(নাম, পদবী,য় ান নম্বর ও ইয়মইল)

অপ্রাধতষ্ঠাধনক ১ম
দ া -২৫,০০০/ধবনামূয়ল্য

ঐ

ঐ

িধত প্রধক্রো ১৫ ধদন

জনাব সমাঃ আব্দুর রউ র্াহ
সহকারী প্রকল্প পধরচালক
স ানঃ ০৫২১-৫৫৯২৮,৫৫৩৯

অপ্রাধতষ্ঠাধনক ১ম
দ া -২৫,০০০/-

ঐ

ঐ

ইয়নায়িটিি ম্যায়নজয়মন্ট অব ধরয়সায়স শস র সপািারটি এধলধিয়ের্ন থ্রু
কধিয়হনধসি সেকয়নালধজ(ইমপ্যাট- স জ-২) প্রকল্পঃ

ঋেসীমা ও পধরয়র্াি পদ্ধধত
৩. ঋেসীমা ২০,০০০/- ১,০০,০০০/পধরয়র্াি পদ্ধধতঃ
১. ধতন মাস সগ্রস ধপধরেে প্রদান
২. ২৪ ধকধসত্ময়ত মূল ঋে পধরয়র্াি
৩. মাধসক ধকধসত্মর সায়থ আসয়লর উপর তদধনক ধিধিয়ত ১০% হায়র সাধিশস চাজশ পধরয়র্াি।
৪. মাধসক ৫০/- োকা ব্যধক্তগত সঞ্চে জমা(য় রৎয়যাগ্য)
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১.ছধবসহ আয়বদনপত্র দাধিল ।
২.নাগধরকত্ব প্রমায়ের জন্য জাতীে পধরচেপত্র/জন্মসনদ
/নাগধরকত্ব সনদ দাধিল ।
৩. সাংধর্স্নি থানা/উপয়জলা যুব উন্নেন কমশকতশার কায শালে ।
প্রধর্ক্ষে স্থানঃ ৪৬টি উপয়জলাঃ(রাংপুর, কুধড়গ্রাম,লালমধনরহাে,
গাইবান্ধা, নীল ামারী, পঞ্চগড় ও নায়োর এই ৭টি সজলার ৪৬টি
উপয়জলা)

সসবা মূল্য এবাং
পধরয়র্াি পদ্ধধত
ধবয়র্ষ দ্রষ্ট্রবব্যঃ ২ে
পয়ব শ প্রকল্পটি
অনুয়মাধদত হয়ল
প্রধর্ক্ষে কায শক্রম
চলয়ব।

ধবনামূয়ল্য

িধত প্রধক্রো
১মাস

প্রাধপ্তস্থানঃ সাংধর্স্নি উপয়জলার উপয়জলা যুব উন্নেন কমশকতশার
কায শালে।

প্রাধপ্তস্থানঃ উপয়জলা যুব উন্নেন কমশকতশার কায শালে।

ক. সসবামূল্যঃ
১. ২০/- োকা
মূল্যমায়নর আয়বদন
রম।
২. ৩০০/মূল্যমায়নর ননজুধেধর্োল িযাম্প।

ক. ঋে ধবতরয়ের
প্রস্ত্িধতমূলক
সমেসীমা সয়ব শাচ্চ
৩০ধদন
ি. ২৪টি মাধসক
ধকধিয়ত সাধিশস
চাজশসহ ঋে
পধরয়র্াি

জনাব আঃ হাধমদ িান
প্রকল্প পধরচালক
সমাবাইল- ০১৭১৫২২৯৬৬
pdimpactphase2dyd@gmail.com

জনাব আঃ হাধমদ িান
প্রকল্প পধরচালক
সমাবাইল- ০১৭১৫২২৯৬৬
pdimpactphase2dyd@gmail.com

৩.৩ বায়োগ্যাস পস্নযান্ট স্থাপনঃ

১. জধরপ কয়র ৪/৫টি গরম্ন অথবা
৫০০টি সলোর মুরগীর িামার আয়ছ
এবাং উপযুক্ত জােগা আয়ছ
এমন পধরবার বাছাই কয়র বায়ো-গ্যাস
পস্নযান্ট স্থাপয়ন উদ্বুদ্ধ করা ।

প্রধতটি বায়োগ্যাস পস্নযায়ন্টর জন্য ৫০০০/-(পাঁচ হাজার) োকা ির্তক
শ ী সদো হে ।

৩.৪ ির্তধশ ক ধবতরে ঃঃ
প্রধতটি বায়োগ্যাস পস্নায়ন্টর জন্য ৫০০০/-(পাঁচ হাজার) োকা ির্তক
শ ী সদো হে ।

২.১.৫ সর্ি হাধসনা জাতীে যুব সকয়ের আওতাে প্রধর্ক্ষে
ক্র.নাং

প্রাধপ্তস্থানঃ উপয়জলা যুব উন্নেন কমশকতশার কায শালে
১। বায়োগ্যাস পস্নযান্ট স্থাপন কাজ সম্পন্ন হওোর পর উপয়জলা
বায়োগ্যাস সাব-এধসসয়েন্ট ইধঞ্জধনোর কর্তশক প্রতযেন
২। ির্তধশ ক প্রাধপ্তর ধনি শাধরত রম

ক. সসবামূল্য :
১। বায়োগ্যাস
পস্নান্ট
ততধরর উপকরে
ক্রে
৩০,০০০/-হয়ত
ধবনামূয়ল্য
৫০,০০০/-

িধতশপ্রধক্রো ১৫
ধদন
বায়োগ্যাস পস্নান্ট
ধনমশাে-১মাস

জনাব আঃ হাধমদ িান
প্রকল্প পধরচালক
সমাবাইল- ০১৭১৫২২৯৬৬
pdimpactphase2dyd@gmail.com

িধত প্রধক্রো -০৭
ধদন

জনাব আঃ হাধমদ িান
প্রকল্প পধরচালক
সমাবাইল- ০১৭১৫২২৯৬৬
pdimpactphase2dyd@gmail.com

প্রাধপ্তস্থানঃ যুব উন্নেন কমশকতশার কায শালে

সসবার নাম
(দদধনক িাবার -২৫০/-,যাতাোত-১০০০/- সুধবিাসহ আবাধসক প্রধর্ক্ষে)

সসবা প্রদায়নর পদ্ধধত

প্রয়োজনীে কাগজপত্র এবাং প্রাধপ্তস্থান

সসবা মূল্য এবাং পধরয়র্াি
পদ্ধধত

১

Housekeeping & Front Desk Management Training Course
(সমোদ ১ মাস), িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীেিায়ব ও www.shnyc.gov.bd ওয়েবসাইয়ে সদো হে।

১. সজলার উপ পধরচালক এর
মাধ্যয়ম ময়নানেন প্রদান করা হে।
২.সহায়িয়ল অবস্থান বাধ্যতামূলক।
৩.প্রধর্ক্ষে সর্য়ষ সনদপত্র সদো
হে।

ধবনামূয়ল্য

২

Communicative English Learning Course (সমোদ- ১ মাস)
িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীেিায়ব ও www.shnyc.gov.bd ওয়েবসাইয়ে সদো হে।
যুব সাংগঠকয়দর প্রধর্ক্ষে
(য়মোদ ৭ ধদন), িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীেিায়ব ও www.shnyc.gov.bd ওয়েবসাইয়ে সদো হে।
নারীর ক্ষমতােন সমতা ধবষেক সকাস শ ( সমোদ- ৭ ধদন),
িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীেিায়ব ও www.shnyc.gov.bd ওয়েবসাইয়ে সদো হে।
দ্বন্দ্ব ধনরসন ও সমতা ধবষেক প্রধর্ক্ষে সকাস শ (য়মোদ- ৭ ধদন)
িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীেিায়ব ও www.shnyc.gov.bd ওয়েবসাইয়ে সদো হে।
যুব সনর্তত্ব ধবকার্, যুব সাংগঠন ও ধহসাব রক্ষে ব্যবস্থাপনা ধবষেক সকাস শ(য়মোদ- ১২ধদন)
িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীেিায়ব ও www.shnyc.gov.bd ওয়েবসাইয়ে সদো হে।
জলবায়ু পধরবতশন, অধিয়যাজন ও পধরয়বর্ দুষে প্রধতয়রাি ধবষেক সকাস শ (য়মোদ- ১২ধদন)
িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীেিায়ব ও www.shnyc.gov.bd ওয়েবসাইয়ে সদো হে।
Online Earning (SEO, Grapics Design, Web Development training
Course(য়মোদ-১ মাস),িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীেিায়ব ও dyd.portal.gov.bd ওয়েবসাইয়ে সদো
হে ।
ক্ষলুদ্র ব্যবসা ব্যবস্থাপনা ও উয়যাক্তা উন্নেন প্রধর্ক্ষে(য়মোদ- ১২ধদন)
িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীেিায়ব ও www.shnyc.gov.bd ওয়েবসাইয়ে সদো হে।
Small and Micro Enterprize training Course (য়মোদ- ১২ধদন)
িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীেিায়ব ও www.shnyc.gov.bd ওয়েবসাইয়ে সদো হে।
যুব স্বাস্থয, হারবাল ও ধরয়েয়কসালধজ (আকুয়প্রসার) ধবষেক সকাস শ (য়মোদ- ১০ধদন)
িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীেিায়ব ও www.shnyc.gov.bd ওয়েবসাইয়ে সদো হে।
যুবকমশ ও যুবয়দর ক্ষমতােন (য়মোদ-৭ধদন)
িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীেিায়ব ও www.shnyc.gov.bd ওয়েবসাইয়ে সদো হে।
াে ফুে ততরী ও বাজারজাতকরে (য়মোদ -৭ধদন)
িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীেিায়ব ও www.shnyc.gov.bd ওয়েবসাইয়ে সদো হে।
Food and Fruit Preservation Technology training Course(য়মোদ ১২ধদন)
িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীেিায়ব ও www.shnyc.gov.bd ওয়েবসাইয়ে সদো হে।

ঐ

১.ধনি শাধরত রয়ম আয়বদনপত্র দাধিল
২. ৩ কধপ ছধব, জাতীে পধরচেপত্র/জন্মসনদ /নাগধরকত্ব
সনদসহ নূন্যতম এস এস ধস বা সমমায়নর ধর্ক্ষাগত সযাগ্যতার
সনদ।
৩. সাংধর্স্নি সজলা কায শালে ।
৪. প্রধর্ক্ষে স্থানঃ সর্ি হাধসনা জাতীে যুব সকে, সািার, ঢাকা
ঐ
প্রধর্ক্ষে স্থানঃ ঐ
ঐ
প্রধর্ক্ষে স্থানঃ ঐ
ঐ
প্রধর্ক্ষে স্থানঃ ঐ
ঐ
প্রধর্ক্ষে স্থানঃ ঐ
ঐ
প্রধর্ক্ষে স্থানঃ ঐ
ঐ
প্রধর্ক্ষে স্থানঃ ঐ
ঐ
প্রধর্ক্ষে স্থানঃ ঐ
ঐ
প্রধর্ক্ষে স্থানঃ ঐ
ঐ
প্রধর্ক্ষে স্থানঃ ঐ
ঐ
প্রধর্ক্ষে স্থানঃ ঐ
ঐ
প্রধর্ক্ষে স্থানঃ ঐ
ঐ
প্রধর্ক্ষে স্থানঃ ঐ
ঐ
প্রধর্ক্ষে স্থানঃ ঐ

৩
৪
৫
৬
৭
৮

৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
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১. বায়োগ্যাস পস্নযান্ট স্থাপন কাজ
৩। সাদাসম্পন্ন
কাগয়জ
আয়বদন
পর
হওোর
পর প্রাধপ্তর
উপয়জলা
কধমউধনটি
বায়োগ্যাসসুপারিাইজার,উপয়জলা
সাব-এধসসয়েন্ট
সক্রধেে
এন্ড মায়কটিাং
অধ সার
এবাং
ইধঞ্জধনোর
প্রতযেন প্রদান
করয়বন।
উপয়জলা
শাধরত রয়মসাব
২. ধনি বায়োগ্যাস
যুব এযাধসসয়েন্ট
উন্নেন
ইধঞ্জধনোর
ক উপয়যাধগতা
কমশকতশারকর্তশ
ধনকে
ির্তকী প্রাধপ্তর
যাচাইঅয়মত্ম
বায়োগ্যাস
পস্নযান্ট স্থাপন
উয়দ্দয়ে আয়বদন
করয়বন।
করা হে।

১। উপয়জলা যুব উন্নেন কমশকতশা বরাবয়র সিধত সতালা
পাসয়পাে শ সাইয়জর ৩কধপ ছধব সাদা কাগয়জ আয়বদন

ঐ
ঐ
ঐ
ঐ
ঐ
ঐ

ঐ
ঐ
ঐ
ঐ
ঐ
ঐ

সসবা প্রদায়নর
সমেসীমা
িধত প্রধক্রো –
১৫ ধদন

দাধেত্বপ্রাপ্ত কমশকতা(নাম,
পদবী,,য় ান নম্বর ও ইয়মইল)
ে. সমাঃ র্ধহদুল ইসলাম
সহকারী পধরচালক,য়র্ি হাধসনা
জাতীে যুব সকে।
স ান-০২-৭৭৯১৫৩৫
shnycbd@gmail.com

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

১৫
১৬
১৭
১৮
১৯
২০
২১
২২
২৩
২৪
২৫
২৬

২৭
২৮
২৯

সর্া-ধপচ ততরী ও বাজারজাতকরে (য়মোদ-৭ধদন)
িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীেিায়ব ও www.shnyc.gov.bd ওয়েবসাইয়ে সদো হে।
Leadership for Women Manager training Course(য়মোদ- ৭ধদন)
িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীেিায়ব ও www.shnyc.gov.bd ওয়েবসাইয়ে সদো হে।
সন্ত্রাস, মাদক ধবয়রািী কমশসূধচ এবাং তনধতকতা ও মূল্যয়বাি উন্নেন ধবষেক প্রধর্ক্ষে
(য়মোদ -৭ধদন), িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীেিায়ব ও www.shnyc.gov.bd ওয়েবসাইয়ে সদো হে।
Sanitation and Solid Waste Management training Course
(য়মোদ- ১২ধদন), িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীেিায়ব, www.shnyc.gov.bd ওয়েবসাইয়ে সদো হে।
টুযর গাইে ও পয শেন ব্যবস্থাপনা (য়মোদ-৭ধদন),িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীেিায়ব ও
www.shnyc.gov.bd ওয়েবসাইয়ে সদো হে।
বহুমুিী পােজাত পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরে ধবষেক প্রধর্ক্ষে(য়মোদ- ১২ধদন), ঐ
নাগধরক দাধেত্ব ও সগাধষ্ঠ উন্নেন (য়মোদ-৭ধদন), িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ ঐ
দুয়য শাগ ও যুবয়সবা ধবষেক প্রধর্ক্ষে (য়মোদ-৭ধদন), িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ ঐ
সর্া-ধপচ ততরী ও বাজারজাতকরে ধবষেক প্রধর্ক্ষে,(য়মোদ-০১ সপ্তাহ)
www.shnyc.gov.bd ওয়েবসাইয়ে সদো হে।
তবয়দধর্ক কমশসাংস্থান,প্রাপ্ত নবাগত যুবয়দর প্রাথধমক অধরয়েন্টর্ন ধবষেক প্রধর্ক্ষে
(য়মোদ-০২ সপ্তাহ) www.shnyc.gov.bd ওয়েবসাইয়ে সদো হে।
গ্রামীে অথ শনীধত সহােক কৃধষ প্রযুধক্ত ধবষেক প্রধর্ক্ষে (য়মোদ-০২ সপ্তাহ)
‘‘personal Computer, Printer, Hardware and Software Repair and
Servicing, Multimedia,Photo coppier, Microphone Repair and
Maintenace Technology’’ Training Course
( সমোদ ৪ সপ্তাহ) www.shnyc.gov.bd ওয়েবসাইয়ে সদো হে।
Cell Phone Repair Training Course
( সমোদ ২ সপ্তাহ) www.shnyc.gov.bd ওয়েবসাইয়ে সদো হে।
Life Skill and Family Life Education Training Course
( সমোদ ২ সপ্তাহ) www.shnyc.gov.bd ওয়েবসাইয়ে সদো হে।
Need Based Training Course
( সমোদ ২ সপ্তাহ) www.shnyc.gov.bd ওয়েবসাইয়ে সদো হে।
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সসবা প্রদায়নর পদ্ধধত

প্রয়োজনীে কাগজপত্র এবাং প্রাধপ্তস্থান

সসবা মূল্য এবাং
পধরয়র্াি পদ্ধধত
ধবনামূয়ল্য

সসবা প্রদায়নর
সমেসীমা
িধত প্রধক্রো -১৫ ধদন

ধবনামূয়ল্য

িধত প্রধক্রো- ১৫ ধদন

দাধেত্বপ্রাপ্ত কমশকতা
(নাম, পদবী,,য় ান নম্বর, ইয়মইল)
নামঃ সমাঃ সসধলম,
পদবীঃ সহকারী পধরচালক
স ান নাং- ০৫১-৬৯৯৫৩,০৫১৫৬২৬৪।
ঐ
bogra@gmail.com

ঐ
ঐ
ঐ

২.১.৬. বগুড়া আঞ্চধলক যুব প্রধর্ক্ষে সকয়ের প্রধর্ক্ষে সকাস শ
ক্র.নাং
১

২
৩
৪
৫
৬
৭
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সসবার নাম
(থাকা িাওোর সুধবিাসহ আবাধসক প্রধর্ক্ষে)
ড্রাইধিাং ধবষেক প্রধর্ক্ষে সকাস শ (সমোদ- ১৫ ধদন)
িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীেিায়ব সদো হে ।
বস্নক বাটিক, োইাং এন্ড িীে ধপ্রধন্টাং ধবষেক প্রধর্ক্ষে সকাস শ ( সমোদ ৭ ধদন - ১ মাস)
িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীেিায়ব সদো হে ।
ধবউটিধ য়কর্ন ধবষেক প্রধর্ক্ষে সকাস শ ( সমোদ- ১৪ধদন)
িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীেিায়ব সদো হে।
ওয়েধডাং এন্ড রে বাইধন্ডাং ধবষেক প্রধর্ক্ষে সকাস শ
(য়মোদ-১৪ ধদন), িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীেিায়ব সদো হে।
দুয়য শাগ ব্যবস্থাপনা ধবষেক প্রধর্ক্ষে সকাস শ (য়মোদ- ৭ ধদন), িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীেিায়ব সদো
হে।
র্প ধকপার ধবষেক প্রধর্ক্ষে সকাস শ (য়মোদ-৭ ধদন), িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীেিায়ব সদো হে।
সমাজ ও সগাধষ্ঠ উন্নেন ধবষেক প্রধর্ক্ষে সকাস শ (য়মোদ-১৪ ধদন), িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীেিায়ব
সদো হে।

উপপধরচালক বরাবর আয়বদন করয়ত
হয়ব ।

১.আয়বদনপত্র দাধিল ।
২.নাগধরকত্ব প্রমায়ের জন্য জাতীে পধরচেপত্র/জন্মসনদ /
নাগধরকত্ব সনদ দাধিল ।
প্রাধপ্তস্থানঃ সাংধর্স্নি সজলা কায শালে

উপপধরচালক বরাবর আয়বদন করয়ত
হয়ব ।
ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ
ঐ

ঐ
ঐ

ঐ
ঐ

ঐ
ঐ

ঐ
ঐ

২.১.৭ আঞ্চধলক মানব সম্পদ উন্নেন সকেঃ (ঢাকা, ধসয়লে ও যয়র্ার)
(যাতাোত ও িাওোর সুধবিাসহ প্রধর্ক্ষে) ঃঃ
উয়যাক্তা উন্নেন ধবষেক প্রধর্ক্ষে সকাস শ
(প্রধত সকয়ে ২টি ব্যাচ৩টি সকে)
প্রধর্ক্ষোথী ধনব শাচনঃ সাংধর্স্নি উপয়জলা কায শালয়ের কমশকতশার মাধ্যয়ম ময়নানেন সদো হে ।

১

সাংধর্স্নি উপপধরচালক বরাবর
আয়বদন করয়ত হয়ব ।

ি) সনর্তত্ব উন্নেন ধবষেক প্রধর্ক্ষে সকাস শ
(প্রধত সকয়ে ১টি ব্যাচ৩টি সকে) , সমোদ ৭ ধদন - ১ মাস
প্রধর্ক্ষোথী ধনব শাচনঃ সাংধর্স্নি উপয়জলা কায শালয়ের কমশকতশার মাধ্যয়ম ময়নানেন সদো হে ।

২

ঐ

১.আয়বদনপত্র দাধিল
২.নাগধরকত্ব প্রমায়ের জন্য জাতীে পধরচেপত্র/জন্মসনদ /
নাগধরকত্ব সনদ দাধিল ।
৩. সাংধর্স্নি সজলা উপয়জলা যুব উন্নেন কমশকতশার কায শালে।
ঐ

ধবনামূয়ল্য

িধত প্রধক্রো -১৫ ধদন

ঐ

নামঃ জনাব মাসুদা আকন্দ
পদবীঃউপপধরচালক(প্রধর্ক্ষে)
স ানঃ- ৯৫৬৯৭১০
ইয়মইলঃ masudadyd@gmail.co

ঐ

২.১.৮.দাধরদ্রয ধবয়মাচন ও ঋে সাংক্রান্ত সসবা
ক্র.নাং

সসবার নাম

সসবা প্রদায়নর পদ্ধধত

১

২
পধরবারধিধিক কমশসাংস্থান কমশসূধচ(গ্রুপধিধিক ঋে কমশসূধচ):
ক.কমশসূধচভূক্ত উপয়জলাে গ্রাম ধনব শাচন।
ি.ধনব শাধচত গ্রায়ম পধরবার জধরপ ।
গ. গ্রুপ ও সকে গঠন।
ঘ. সকয়ে ৫ ধদয়নর প্রধর্ক্ষে প্রদান ।
ঙ. আয়বদন রম ধবতরে (১০/- ধবধনময়ে)।
চ. গ্রুপধিধিক চুধক্তনামা (৩০০/- োকার িযায়ম্প) সম্পাদন।
ছ. উপয়জলা কায শালে হয়ত ঋে প্রসত্মাব সপ্ররে এবাং সজলার উপ
পধরচালক কর্তশক অনুয়মাদন ।
জ. ৫% গ্রুপ সঞ্চে গ্রহে(য় রৎয়যাগ্য) ও অে শার সচয়কর মাধ্যয়ম
ঋে ধবতরে।
ি. প্রধত সপ্তায়হ সকয়ে উপধস্থত হয়ে পার্ বই ও সকে
সরধজিায়র ধলধপবদ্ধ কয়র ঋয়ের ধকধসত্ম ও সঞ্চে আদাে ।
ঞ. সকে সরধজিার সাংরক্ষে ।
আত্মকমশসাংস্থান ঋে কমশসূধচ (একক যুবঋে কমশসূধচ)ঃঃ
ক. প্রধর্ক্ষেপ্রাপ্ত যুব হয়ত হয়ব ।
ি. প্রধর্ক্ষয়ের সট্রয়ের সায়থ সাংধর্স্নি ধবষয়ে পরীক্ষামূলক
প্রকল্প থাকয়ত হয়ব।
গ.প্রধর্ক্ষয়ের ৩ বছয়রর ময়ধ্য ঋয়ের আয়বদন ধবয়বচনায়যাগ্য
হয়ব ।
ঘ. বেস ১৮-৩৫ বছর হয়ত হয়ব ।
ঙ উপয়জলা কায শালে হয়ত অপ্রাধতষ্ঠাধনক ঋয়ের সক্ষয়ত্র
উপয়জলা যুব ঋে কধমটি এবাং প্রাধতষ্ঠাধনক ঋয়ের সক্ষয়ত্র সজলা
ঋে কধমটিয়ত অনুয়মাদয়নর জন্য সপ্ররে ও অনুয়মাদন ।
চ. ক্রস সচয়কর মাধ্যয়ম ঋে ধবতরে এবাং ৫% সঞ্চে
(স রৎয়যাগ্য) জমা গ্রহে।

৩
ক. সদস্য বাছাই।
১.গ্রায়মর স্থােী বাধসন্দা ।
২.স্বাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন।
৩. স্থাবর/অস্থাবর সম্পধির সমাে মূল্য ২
(দুইলক্ষ) োকার কম এবাং আবাদয়যাগ্য
জধমর পধরমান ১ একয়রর কম ।
৪.বেস ১৮-৪৫ বছর।
ি.গ্রুপ গঠন-( ৫ সদস্য ধবধর্ি)।
গ.গ্রুয়পর সদস্যয়দর ধনয়ে সকে গঠন(৭
সথয়ক ১০ টি গ্রম্নপ)।

৪
ক. গ্রুপ সদস্য হওোর আয়বদন রম,
প্রাথীর পাসয়পাে শ সাইয়জর ৩ কধপ
ছধব,জাতীে পধরচে পয়ত্রর য়োকধপ।
ি. ঋয়ের আয়বদন রম।
গ. চুধক্তনামা (৩০০/- নন জুধেধর্োল
িযাম্প প্রধত ৫ জয়নর জন্য ০১টি)।

ক. প্রকল্প পধরকল্পনার নূন্যতম ২০%
কাজ ধনজস্ব অথ শ ধবধনয়োয়গ সম্পাদন
করয়ত হয়ব ।
ি.সাংধর্স্নিয়ক উপয়জলার বাধসন্দা হয়ত
হয়ব।
গ. সাংধর্স্নির পয়ক্ষ ধনশ্চেতাকারী
থাকয়ত হয়ব ।

ক. পাসয়পাে শ সাইয়জর সতযাধেত ৩ কধপ
ছধব ।
ি.জাতীে পধরচে পয়ত্রর য়োকধপ ।
গ.প্রধর্ক্ষয়ের মূল সনদপত্র ।
ঘ. ধনশ্চেতাকারীর ২ কধপ ছধব ।
ঙ.ধনশ্চেতাকারীর স্থাবর সম্পধির
দধলল,পচ শা,দাধিলা,িাজনা রধর্দ
চ.ঋয়ের আয়বদন রম
ছ.৩০০/- োকা নন জুধেধর্োল িযায়ম্প
চুধক্তনামা ।
জ.চাকুরীজীবী ধনশ্চেতাকারীর সক্ষয়ত্র
ধনেন্ত্রেকারী কমশকতশার প্রতযেন পত্র।

১

২

প্রয়োজনীে কাগজপত্র এবাং প্রাধপ্তস্থান

প্রাধপ্ত স্থানঃ উপয়জলা যুব উন্নেন কমশকতশার
কায শালে ।

প্রাধপ্তস্থানঃ উপয়জলা যুব উন্নেন কমশকতশার
কায শালে ।
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সসবা মূল্য এবাং পধরয়র্াি পদ্ধধত

সসবা প্রদায়নর সমেসীমা

৫
সসবামূল্যঃ
ক. আয়বদন রয়মর মূল্য ১০ /- োকা ।
ি. প্রয়তযক গ্রুপ সদস্যয়ক ৩০০/- োকার নন জুধেধর্োল
েযায়ম্প চুধক্তপত্র স্বাক্ষর করয়ত হয়ব।
১ম দ াে ১২,০০০/- (প্রধতজন)
২ে দ াে ১৬,০০০/- (প্রধতজন)
৩ে দ াে ২০,০০০/- োকা ঋে প্রদান করা হয়ব।
ি.পধরয়র্াি পদ্ধধতঃ
১. ৫০টি সমান সাপ্তাধহক ধকধসত্ময়ত মূল ঋে পধরয়র্াি।
২. দুই ধকধসত্ময়ত ১০% হায়র সাধিশস চাজশ পধরয়র্াি।
৩. সাপ্তাধহক ধকধসত্মর সায়থ ২০/- োকা ব্যাধক্তগত সঞ্চে জমা
(য় রৎয়যাগ্য)।
৪. সগ্রস ধপধরেে ২১ ধদন।

৬
ক. ঋে ধবতরয়ের প্রস্ত্িধতমূলক
সমেসীমা সয়ব শাচ্চ ৩০ ধদন
ি.সাধিশস চাজশসহ ঋে
পধরয়র্ায়ির সমেসীমা ঃঃ ৫২
সপ্তাহ

দাধেত্বপ্রাপ্ত কমশকতার
(নাম,পদবী,
স ান নম্বর৭ও ইয়মইল)
নামঃ সমাঃ র্াধহনুর রহমান
পদবীঃ সহকারী পধরচালক,
প্রিান কায শালে।
স াননাং-০২-৯৫৯৬১৩৫৩
addydpe@gmail.com

ক. সসবামূল্যঃ
১. ২০/- োকা মূল্যমায়নর আয়বদন রম ।
২. ৩০০/- োকা মূল্যমায়নর নন জুধেধর্োল েযাম্প
৩. ঋে ধবতরে ঃঃ অপ্রাধতষ্ঠাধনক ঋেঃ
১ম দ া -৪০০০০-/২ে দ া-৫০০০০-৩ে দ া ৬০০০০/প্রাধতষ্ঠাধনক ঋেঃ১ ম দ া -৬০০০০/-/ ২ে দ া ৭৫,০০০/৩ে দ া -১০০০০০/- ।
ি.পধরয়র্াি পদ্ধধতঃ
১.ধতন মাস সগ্রস ধপধরেে প্রদান ।
২. ২৪ সথয়ক ৩৬ টি মাধসক ধকধিয়ত মূল ঋে পধরয়র্াি
৩. মাধসক ধকধির সায়থ আসয়লর উপর তদধনকধিধিয়ত ১০%
হায়র সাধিশস চাজশ পধরয়র্াি।
৪. মাধসক ৫০/- োকা ব্যধক্তগত সঞ্চে জমা স রৎয়যাগ্য ) ।

ক. ঋে ধবতরয়ের প্রস্ত্িধতমূলক
সমেসীমা সয়ব শাচ্চ ৩০ ধদন ।
ি. ২৪ সথয়ক ৩৬ টি মাধসক
ধকধিয়ত সাধিশস চাজশসহ ঋে
পধরয়র্াি।

নামঃ সমাঃ র্াধহনুর রহমান
পদবীঃ সহকারী পধরচালক
প্রিান কায শালে
স ান নাং-০২-৯৫৯৬১৩৫৩
addydpe@gmail.com

২.১.৯.ন্যার্নাল সাধিশস কমশসূধচ
নাং

সসবার নাম
ন্যার্নাল সাধিশস
প্রধর্ক্ষে-৩ মাস, অস্থােী
কমশসাংস্থান- ২ বছর।

সসবা প্রদায়নর পদ্ধধত

প্রয়োজনীে কাগজপত্র এবাং প্রাধপ্তস্থান

কমশ এলাকার ২৪-৩৫ বছর বেসী উচ্চমাধ্যধমক ও তদুর্ধ্শ ধর্ক্ষাগত
১.বেস ও নাগধরকত্ব প্রমায়ের জন্য
সযাগ্যতাসম্পন্ন সবকারযুবক/ যুবমধহলা ধবজ্ঞধপ্ত
জাতীে পধরচেপত্র/জন্ম সনদ ।
প্রকায়র্র পর ধনি শাধরত তাধরয়ির ময়ধ্য ন্যার্নাল সাধিশস
২.ধর্ক্ষাগত সযাগ্যতার সনদ পত্র
সাংক্রামত্ম উপয়জলা সমন্বে কধমটির সিাপধত উপয়জলা
এস,এস,ধস এবাং এইচ, এস, ধস পার্ ও
ধনব শাহী অধ সার বরাবর ধনি শাধরত রয়ম প্রয়োজনীে
তদুর্ধ্শ (যধদ থায়ক),ছধব ও সপ-অে শার ।
কাগজপত্রসহ আয়বদন করয়বন। অতঃপর উপয়জলা সমন্বে কধমটি
আয়বদন/ প্রাথী যাচাই / বাছাই করয়বন এবাং
সযাগ্য ও প্রকৃত সবকার যুবক/যুবমধহলাগে প্রথয়ম ১০টি
মধেউয়লর উপর ৩ মাস প্রধর্ক্ষে গ্রহে করয়বন ।
স লিায়ব প্রধর্ক্ষে সর্য়ষ সাংধর্স্নি যুবক/ যুবমধহলাগে
ধবধিন্ন সসবা প্রদানকারী প্রধতষ্ঠায়ন দুই বছয়রর জন্য
অস্থােী কমশসাংস্থায়নর ধনধময়ি সাংযুক্ত হয়বন। প্রধর্ক্ষেকালীন
সময়ে প্রধতধদন ১০০/-োকা হায়র মাধসক সয়ব শাচ্চ ৩০০০/প্রধর্ক্ষে িাতা এবাং কমশসাংস্থায়নর সমে প্রধতধদন ২০০/োকা ধহয়সয়ব মাধসক সয়ব শাচ্চ ৬০০০/- োকা কমশিাতা
পায়বন ।

সসবা মূল্য এবাং পধরয়র্াি পদ্ধধত
সুধবিায়িাগী ধহয়সয়ব অমত্মশভূধক্তর
আয়বদয়নর সমে ৩০ োকার সপ-অে শার
ধদয়ত হয়ব ।

সসবা প্রদায়নর সমেসীমা
প্রধক্রো ১৫ ধদন

ন্যার্নাল সাধিশয়সর প্রধর্ক্ষে ধবনামূয়ল্য
প্রয়দে ।

দাধেত্বপ্রাপ্ত কমশকতা
(নাম, পদবী,,য় ান নম্বর ও ইয়মইল)
নামঃ সমাঃ র্াহাদত সহায়সন
পদবীঃ ধহসাব রক্ষে কমশকতশা
স ান- ০২-৭১১০৬৭২
ইয়মইলঃ nationaldyd@gmail.com

সুধবিায়িাগীগয়ের প্রাপ্য িাতা তায়দর
ব্যাাংক ধহয়সয়ব প্রদান করা হে ।

২.১.১০ তথ্য সসবাঃ
ক্র.নাং

সসবার নাম

সসবা প্রদায়নর পদ্ধধত

প্রয়োজনীে কাগজপত্র এবাং প্রাধপ্তস্থান

১

তথ্য অধিকার আইন
২০০৯ অনুযােী তথ্য
প্রদান ।

-আয়বদনকারীর নাম,ঠিকানা,প্রয়যাজয সক্ষয়ত্র যাক্স ও
ই-সমইল উয়লস্নিপূব শক আয়বদন দাধিল।
- সয তয়থ্যর জন্য অনুয়রাি করা হয়েয়ছ উহার ধনভূশল
এবাং স্পি বে শনা ।
-অনুয়রািকৃত তয়থ্যর অবস্থান ধনে শয়ের সুধবিায়থ শ অন্যান্য
প্রয়োজনীে প্রাসাংধগক তথ্যাবলী এবাং সকান পদ্ধধতয়ত
তথ্য উপাি পাইয়ত আগ্রহী উহার বে শনা অথ শাৎ পধরদর্শন
করা,অনুধলধপ সনওো, সনাে সনওো বা অন্য সকান
অনুয়মাধদত পদ্ধধত ।
যুব কায শক্রয়মর উপর তথ্যধচত্রসহ অধিদপ্তর হয়ত
তত্রমাধসক ধিধিয়ত প্রকার্ ও ধবতরে করা হে ।

িারা ৮এর উপিারা(১) এর অিীন ধনি শাধরত
রয়ময়ে আয়বদন ।
প্রাধপ্ত স্থানঃ www.infocom.gov.bd
তথ্য কধমর্য়নর ওয়েবসাইে।

২

যুববাতশা প্রকার্ ।

৩

যুব কায শক্রম প্রচার ।

ব্রম্নধর্ের,স্মরধেকা,স ল কথা প্রকার্ ও সরবরাহ।
টিধি স্পে ধনমশাে ও ইয়লকট্রধনক ধমধেোে প্রচার ।
যুবকায শক্রমধিধিক সক্রাড়পত্র প্রকার্ ।

সসবা মূল্য এবাং পধরয়র্াি পদ্ধধত
তয়থ্যর মুধদ্রত মূল্য,ইয়লকট্রধনক
রয়ময়ের মূল্য বা ধপ্রন্ট আউে
সাংক্রামত্ম প্রকৃত ব্যে ।

সসবা প্রদায়নর সমেসীমা

দাধেত্বপ্রাপ্ত কমশকতা
(নাম, পদবী,,য় ান নম্বর

২০-৩০ ধদন
নামঃ জাহানারা পারিীন
পদবীঃ সহকারী পধরচালক
স ান- ০২-৯৫৫৩৩২৪
publication@dyd.gov.bd

চাধহদাপত্র
প্রাধপ্তস্থানঃ প্রিান কায শালে (প্রকার্না ও
আত্মকমশ র্ািা) ,য়জলা ও উপয়জলা কায শালে,
ওয়েি সাইে ঃঃ www.dyd.gov.bd
চাধহদাপত্র
ওয়েব সাইে ও প্রিান কায শালে (প্রকার্না ও
আত্মকমশ র্ািা) ,য়জলা ও উপয়জলা কায শালে
ওয়েি সাইে : www.dyd.gov.bd

ধবনামূয়ল্য

সারা বছর

ধবনামূয়ল্য

নয়িম্বর-ধেয়সম্বর

নামঃ জাহানারা পারিীন
পদবীঃ সহকারী পধরচালক
স ান- ০২-৯৫৫৩৩২৪
publication@dyd.gov.bd
ঐ

২.১.১১. তথ্য ও প্রযুধক্ত সসবাঃ
ক্র.নাং
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সসবার নাম

সসবা প্রদায়নর পদ্ধধত

প্রয়োজনীে কাগজপত্র এবাং প্রাধপ্তস্থান

সসবা মূল্য এবাং পধরয়র্াি পদ্ধধত

সসবা প্রদায়নর সমেসীমা

তথ্য প্রযুধক্ত সসবা

ওয়েি সাইে ঃঃ www.dyd.gov.bd ধনেধমত
(আপয়েে )
ধবধিন্ন সসবার তথ্য প্রকার্ করা হে ।
সসবা তথ্যঃ প্রর্াসধনক আধথ শক,প্রধর্ক্ষে ,দাঃধবঃ ও ঋে,
বাসত্মবােন, ইয়নায়ির্ন,প্রকার্না, চলমান প্রকয়ল্পর তথ্য
ও অন্যান্য তয়থ্যর ধলাংক রয়েয়ছ ।

ওয়েি সাইে ঃঃ www.dyd.gov.bd
ধিধজে কয়র প্রতযাধর্ত
তথ্য সসবা ধলাংয়ক ধিক করয়ত হয়ব ।

ধবনামূয়ল্য

২৪ ঘন্টা

দাধেত্বপ্রাপ্ত কমশকতা
(নাম, পদবী,,য় ান নম্বর ও ইয়মইল)
জনাব সমাঃ সায়লহ উধদ্দন আহয়েদ
সহকারী পধরচালক
স ান-০২-৯৫৮৬৮৯৮
ictdyd@gmail.com

২.২.২ প্রাধতষ্ঠাধনক সসবা
বাসত্মবােন র্ািা
ক্র.নাং

সসবার নাম

সসবা প্রদায়নর পদ্ধধত

প্রয়োজনীে কাগজপত্র এবাং প্রাধপ্তস্থান

সসবা মূল্য এবাং পধরয়র্াি পদ্ধধত

১.জাতীে ধবজ্ঞধপ্ত অনুসায়র ধনি শাধরত রয়ম আয়বদন।
২.সজলা কধমটির সুপাধরর্
৩.সকেীে কধমটির ময়নানেন
৪.যুব উন্নেন অধিদপ্তর সথয়ক প্রধর্ক্ষয়ের সনদ ।
৫.প্রধর্ধক্ষত আত্মকমীর আত্মকমশসাংস্থানমূলক প্রকয়ল্পর বেস কমপয়ক্ষ ৩ বছর
পূে শ হওোর প্রমােপত্র।
৬.সাংগঠয়কর সক্ষয়ত্র সাংগঠক ধহয়সয়ব ১০ বছর বাসত্মব অধিজ্ঞতার প্রতযেন ।
১. ধনি শাধরত রয়ম আয়বদন।
২.সজলা ও উপয়জলা কায শালয়ের সরজুয়লর্নসহ সুপাধরর্।
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প্রধতবছয়রর জুলাই সথয়ক
ধেয়সম্বয়রর ময়ধ্য

দাধেত্বপ্রাপ্ত কমশকতা
(নাম, পদবী,,য় ান নম্বর ও ইয়মইল)
নাম-জনাব ায়তমা সবগম
সহকারী পধরচালক
স ান-০২৯৫৫৩২৮৩
fatema1967begum@gmail.com

ধবনামূয়ল্য

ধনি শাধরত সমে ও তাধরয়ি
মন্ত্রোলয়ের অনুষ্ঠান সথয়ক
ময়নানীত সাংগঠনয়ক সচক
গ্রহে করয়ত হে।

নামঃ জনাব সমাঃ আধতকুজ্জামান িান
পদবীঃ সহকারী পধরচালক
স ান-০২-৯৫৫৯৩৪
atikuzzamankhan@gmail.com

১.ধনি শাধরত রয়ম আয়বদন।
২.সজলা কধমটির সুপাধরর্।
৩.সকেীে কধমটির ময়নানেন।
৪.সরকাধর সাংস্থা সথয়ক ধনবন্ধীকৃত হওোর সনদ।
১.সাংগঠয়নর ধনব শাহী সদয়স্যর প্রমােপত্র
২.সাংগঠন ধনবন্ধয়নর সনদপত্র
৩.বেস প্রমায়ের জন্য জাতীে পধরচে পত্র
৪.কমশ অধিজ্ঞতাসহ জীবন বৃিামত্ম
১ ধনি শাধরত রয়ম আয়বদন
২.সাংগঠয়নর গঠনতন্ত্র ২ সসে।
৩. কায শধনব শাহী কধমটির সুপাধরর্ -৩ সসে ।

ধবনামূয়ল্য

প্রধতবছয়রর মাচ শ সথয়ক সম
মায়সর ময়ধ্য

ধবনামূয়ল্য

সািারেতঃ প্রধতবছর
সসয়েম্বর/অয়টাবর

ধবনামূয়ল্য

সয সকান সমে

নাম-জনাব ায়তমা সবগম
সহকারী পধরচালক
স ান-০২৯৫৫৩২৮৩
fatema1967begum@gmail.com
নামঃ জনাব সমাঃ আধতকুজ্জামান িান
পদবীঃ সহকারী পধরচালক
স ান-০২-৯৫৫৯৩৪
atikuzzamankhan@gmail.com
নামঃ জনাব সমাঃ আধতকুজ্জামান িান
পদবীঃ সহকারী পধরচালক
স ান-০২-৯৫৫৯৩৪
atikuzzamankhan@gmail.com

১

আতমকমশসাংস্থায়ন স লতার
স্বীকৃধতস্বরূপ জাতীে যুবপুরস্কার
কায শক্রম।

যুব উন্নেন অধিদপ্তর সথয়ক প্রধর্ক্ষে প্রাধপ্তর পর কমপয়ক্ষ ৩ বছর আত্মকমশসাংস্থানমূলক
প্রকল্প বাসত্মবােয়নর পর ধবজ্ঞধপ্ত অনুসায়র ধনি শাধরত রয়ম আয়বদন করয়ত হয়ব।
সাংগঠয়কর সক্ষয়ত্র ধনব শাহী কধমটির সদস্য ধহয়সয়ব ১০ বছর বাসত্মব অধিজ্ঞতার সনদ
থাকয়ত হয়ব।

২

যুবকল্যাে তহধবয়লর অনুদান।

প্রসত্মাধবত প্রকল্প বািবােয়নর জন্য সমাে ব্যয়ের কমপয়ক্ষ ১০% অথ শ সাংগঠনয়ক তায়দর
ধনজস্ব তহধবল সথয়ক বহন করয়ত হয়ব।
য়মশ ধনয়দ শধর্ত কাগজপত্রসহ রম ধনর্ভশলিায়ব পূরে করতঃ উপয়জলা যুব উন্নেন
কমশকতশা কর্তশক সুপাধরর্ প্রদায়নর পর সজলার উপ-পধরচালক সুপাধরর্ করয়বন। অতঃপর
সাংধর্স্নি উপয়জলার ধনব শাহী কমশকতশার সুপাধরর্ গ্রহে কয়র উপ-পধরচালক কর্তশক যুব ও
ক্রীড়া মন্ত্রোলয়ের ধনি শাধরত ঠিকানাে মুল কধপ সপ্ররে করয়ত হয়ব।

৩

যুব উন্নেন অধিদপ্তয়রর অনুন্নেন
িায়তর অনুদান।

আত্মকমশসাংস্থান প্রকয়ল্পর বেস কমপয়ক্ষ ৩ বছর হয়ত হয়ব।

৪

কমনওয়েলথ যুব কমশসূধচর অনুদান।

ধনি শাধরত রয়ম আয়বদন করয়ত হয়ব।
সজলা কধমটির সুপাধরর্ গ্রহে
সকেীে কধমটির ময়নানেন প্রাপ্ত হয়ত হয়ব।

৫

সাংগঠন ধনবন্ধন কায শক্রম।

ধনি শাধরত রয়ম আয়বদন করয়ত হয়ব।
প্রয়তযক আয়বদনকারী সবসরকাধর সস্বচ্ছায়সবী যুবসাংগঠন তাধলকার্ভধক্তর জন্য ধনি শাধরত
রয়ম যুব উন্নেন অধিদপ্তয়রর সাংধর্স্নি কমশকতশার মাধ্যয়ম আয়বদন করয়ত হয়ব।
আয়বদনপয়ত্রর সায়থ গঠনতন্ত্র অনুয়মাদনকারী সিার কায শধববরেীর সতযাধেত অনুধলধপ
এবাং কায শধনব শাহী কধমটি কর্তশক অনুয়মাধদত কায শধববরেীর ৩ কধপ কয়র সতযাধেত
অনুধলধপ দাধিল করয়ত হয়ব। উয়লস্নখ্য সমাে সদস্য সাংখ্যার বা ২/৩ অাংর্ দ্বারা অবেই
গঠনতন্ত্র ও কায শধনব শাহী কধমটি অনুয়মাধদত হয়ত হয়ব।

সসবা প্রদায়নর সমেসীমা

২.৩) অিযন্তরীে সসবাঃ
ক্র.ন

সসবার নাম

সসবা প্রদায়নর পদ্ধধত

প্রয়োজনীে কাগজপত্র এবাং প্রাধপ্তস্থান

১.সাদা কাগয়জ আয়বদন পত্র ।
২.ধনেন্ত্রেকারী কমশকতশার সুপাধরর্সহ উপয়জলা /য়জলা/প্রিান ধহসাব রক্ষে কমশকতশা কর্তশক
ছুটি প্রাপ্যতার প্রতযেন ,সব শয়র্ষ সিাগকৃত ছুটির আয়দয়র্র কধপ (প্রয়যাজয সক্ষয়ত্র)।
৩.ধনি শাধরত রম ধনজ দাধেয়ত্ব সাংগ্রহ করয়ত হয়ব ।
১.সাদা কাগয়জ আয়বদন পত্র ।
২. ধনেন্ত্রেকারী কমশকতশার সুপাধরর্সহ উপয়জলা /য়জলা/প্রিান ধহসাব রক্ষে কমশকতশা কর্তশক
ছুটি প্রাপ্যতার প্রতযেন ,সব শয়র্ষ সিাগকৃত ছুটির আয়দয়র্র কধপ (প্রয়যাজয সক্ষয়ত্র)।
৩.ধচধকৎসয়কর প্রতযেন পত্র ।
১.সাদা কাগয়জ আয়বদন পত্র ।
২. ধনেন্ত্রেকারী কমশকতশার সুপাধরর্সহ ধনিাধরত রয়ম ( বাাংলায়দর্ রমস নাং ২৩৯৫)
প্রিান ধহসাব রক্ষে কমশকতশা কর্তশক প্রদি ছুটি প্রাপ্যতার প্রধতয়বদন (য়গয়জয়েে কমশকতশায়দর
সক্ষয়ত্র ) ।
৩.প্রাধপ্তস্থানঃ ধহসাব রক্ষে কমশকতশার কায শালে ।
৪. ননয়গয়জয়েে কমশচারীয়দর সক্ষয়ত্র ধে,ধে, ও কর্তশক প্রদি ছুটি প্রাপ্যতার প্রতযেনপত্র ।
৫.ব্যধক্তগত কারয়ে সরকার/স্বােত্বর্াধসত সাংস্থার কমশকতশায়দর ধবয়দয়র্ গময়ের আয়বদন
পত্র ।
প্রাধপ্তস্থানঃ প্রর্াসন র্ািা।

সসবা মূল্য সসবা প্রদায়নর সমেসীমা
পধরয়র্াি পদ্ধধত

দাধেত্বপ্রাপ্ত কমশকতা
(নাম, পদবী,,য় ান নম্বর ও

প্রর্াসধনকঃ
০১

অধজশত ছুটি ও োধমত্ম ধবয়নাদন ছুটি

ধহসাব রক্ষে অধ স হয়ত ছুটি প্রাপ্যতার প্রতযেনসহ ধনি শাধরত কর্তশপয়ক্ষর
বরাবর আয়বদন করার পর এ সসবা প্রদান করা হে।

০২

মার্তত্বজধনত ছুটি ( চাকুরী কায়ল সয়বাচ্চশ ২ বার )

ধহসাব রক্ষে অধ স হয়ত ছুটি প্রাপ্যতার প্রতযেনসহ ধনি শাধরত কর্তশপয়ক্ষর
বরাবর আয়বদন করার পর এ সসবা প্রদান করা হে।

০৩

অধজশত ছুটি (বধহঃ বাাংলায়দর্)

আয়বদন পাওোর পর (ক) ধনি শাধরত ছুটি ধবধিমালা ১৯৫৯ অনুযােী ধনষ্পধি
কয়র সরকাধর আয়দর্ জারী করা হে । ি) সরকার কর্তশক সময়ে সময়ে
জারীকৃত ধবয়দর্ ভ্রময়ের অনুমধত ও আনুসাাংধগক ধনয়দ শর্না অনুসরেীে ।
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প্রধক্রো ১৫ ধদন
১৫ কমশধদবস

ধবনামূয়ল্য

প্রধক্রো ১৫ ধদন
১৫ কমশধদবস

ধবনামূয়ল্য

সগয়জয়েে কমশকতার সক্ষয়ত্র ৭ ধদন
ননয়গয়জয়েে কমশচারীর
সক্ষয়ত্র -৫ ধদন

নামঃ সমা:আব্দুল হাধমদ িান
পদবীঃ উপপধরচালক(প্রর্াসন)
স ানঃ ৯৫৬৯৯৫২
pdimpactphase2dyd@gmail.com

নামঃ সমা:আব্দুল হাধমদ িান
পদবীঃ উপপধরচালক(প্রর্াসন)
স ানঃ ৯৫৬৯৯৫২
pdimpactphase2dyd@gmail.com

নামঃ সমা:আব্দুল হাধমদ িান
পদবীঃ উপপধরচালক(প্রর্াসন)
স ানঃ ৯৫৬৯৯৫২
pdimpactphase2dyd@gmail.com

০৪

বাধষ শক সগাপনীে অনুয়বদন

১। োক্তারী সনদ গ্রহেপূব শক অনুয়বদন এর ধনি শাধরত রম পূরে ও
ধনেন্ত্রেকারী কমশকতশার মাধ্যয়ম দাধিল (১ম সেেীর সক্ষয়ত্র )।
২। অনুয়বদন রম পূরে পূব শক দাধিল (২ে ও তে সেেীর সক্ষয়ত্র) ।

পুরেকৃত অনুয়বদন রম ।
প্রাধতস্থানঃ ধনি শাধরত রম ধনজ দাধেয়ত্ব সাংগ্রহ করয়ত হয়ব।
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১ মাস

০৫

ধসয়লকর্ন সগ্রে ও োইম সস্কল

আয়বদন পাওোর পর সরকার ধনি শাধরত কধমটির সিাে উপস্থাপন করা
হে। কধমটির সুপধরয়র্র ধিধিয়ত উপযুক্ত কর্তশপয়ক্ষর অনুয়মাদনক্রয়ম
মঞ্জুরী আয়দর্ জারী করা হে ।
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০৬

চাকুরী স্থােীকরে ও পয়দান্নধত

আয়বদন পাওোর পর সাংধর্স্নি ধনয়োগধবধিমালা অ নুযােী উপযুক্ত
কর্তশপয়ক্ষর অনুয়মাদন ক্রয়ম সরকাধর আয়দর্ জারী করা হে ।

১.সাদা কাগয়জ আয়বদন পত্র ।
শ সগাপনীে প্রধতয়বদন( ১ম ও ২ে সেেীর কমশকতশায়দর ধসয়লকর্ন সগ্রে
২.হালনাগাদ বাধষক
মঞ্জুরীর সক্ষয়ত্র চার বছয়রর এধসআর এবাং ৩ে সেেীর কমশচারীয়দর সক্ষয়ত্র এধসআর ও
সাধিশস বুক এবাং ৪থ শ সেেীর সক্ষয়ত্র শুধু সাধিশসবুক) ।
১.সাদা কাগয়জ আয়বদন পত্র ।
শ সগাপনীে প্রধতয়বদন(পয়দান্নধতর সক্ষয়ত্র ১ বছর এবাং সরাসধর
২.হালনাগাদ বাধষক
ধনয়োয়গর সক্ষয়ত্র ২ বছয়রর (এধসআর) ।

০৭

আবাধসক ও দাপ্তধরক সেধলয় ান সাংয়যাগ ব্যবস্থা

সেধন্বত সরকাধর সেধলয় ান নীধতমালা ২০০৪ অনুযােী ব্যবস্থা গ্রহে করা
হে ।

সেধন্বত সরকাধর সেধলয় ান নীধতমালা ২০০৪ এর ধনি শাধরত ছয়ক আয়বদন ।
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২ে সেেীর সগয়জয়েে
কমশকতার সক্ষয়ত্র -১মাস।
ননয়গয়জয়েে কমশচারীর
সক্ষয়ত্র -১মাস।
২ে সেেীর সগয়জয়েে
কমশকতার সক্ষয়ত্র -১মাস।
ননয়গয়জয়েে কমশচারীর
সক্ষয়ত্র -১মাস
প্রধক্রো -১মাস

০৮

প্রকয়ল্পর চাকুরী রাজয়স্ব স্থানান্তর ও ধনেধমতকরে

১.সরকাধর ধবযমান ধবধিমালা ২০০৫ অনুযােী প্রকয়ল্পর পদ রাজস্বিায়ত
স্থানামত্মর,পদ সৃজন ,চাকুরী সয়মত্মাসজনক সায়পয়ক্ষ সামধেকিায়ব
পদােন।
২. প্রকল্পকালীন এবাং পরবতী সময়ের িারাবাধহক চাকুরীর
প্রতযেন(ধনেন্ত্রনকারী কর্তশপক্ষ/ধহসাব রক্ষে কমশকতশার প্রয়যাজয অনুযােী) ও
সব শয়র্ষ চাকুরীর কমপয়ক্ষ ৩ বছয়রর বাধষ শক সগাপনীে অনুয়দবন এর
প্রমানক সায়পয়ক্ষ ধেধপধস/পাবধলক সাধিশস কধমটির সুপাধরর্ক্রয়ম
ধনেধমতকরে করা হে ।

১.ধনয়োগপত্র/প্রজ্ঞাপন।
২.য়যাগদানপত্র।
৩.৩ বছয়রর এধসআর।
৪.চাকুরীর িারাবাধহকতার ধববরেী ।
স্থানঃ প্রিান কায শালে,মন্ত্রোলে ও পাবধলক সাধিশস কধমর্ন।
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সকেীে িায়ব প্রিান কায শালে ও মাঠ কায শালয়ের অনুকূয়ল বায়জে বরাদ্দ
সদো হে ।
ধহসাব রক্ষে অধ য়সর প্রতযেন পত্র সহ ধনি শাধরত আয়বদন রম পূরে
পূব শক দাধিল ।
প্রচধলত ধবধি ধবিান অনুযােী বরাদ্দ প্রাপ্যতা সায়পয়ক্ষ মন্ত্রোলয়ের মাধ্যয়ম
গৃহ ধনমশাে ঋে মঞ্জুরী আয়দর্ জারী করা হে।

অথ শ ধবিায়গর বরাদ্দ মঞ্জুরীপত্র অনুযােী
প্রাধপ্তস্থানঃ প্রিান কায শালে
পুরেকৃত অনুয়বদন রম
ধনজ দাধেয়ত্ব সাংগ্রহ করয়ত হয়ব ।
১.সাদা কাগয়জ আয়বদন ।
২.সয জধময়ত গৃহ ধনমশাে/য়মরামত করা হয়ব সস জধমর দধলল
/বােনাপত্র ।
৩.৩০০/- ননজুধেধর্োল েযায়ম্প অাংগীকারনামা।
যথাযথ কর্তশপয়ক্ষর সুপাধরর্ ।
১.সাদা কাগয়জ আয়বদন ।
২.৩০০/- ননজুধেধর্োল েযায়ম্প অাংগীকারনামা।
৩.সমাের সাইয়কল ধবক্রেকারীর অঙ্গীকারনামা ।
১.সাদা কাগয়জ আয়বদন ।
২.৩০০/- ননজুধেধর্োল েযায়ম্প অাংগীকারনামা।
১.ছধবসহ আয়বদনপত্র,
২. চাকুরী ধববরেী,য়র্ষ সবতয়নর প্রতযেনপত্র ৩.সব শয়র্ষ ধতন বছয়রর
নাদাবী পত্র ,৪. উিরাধিকার সনদপত্র।
১.স্বাক্ষধরত ধরকুইধজর্ান ।
২. প্রাধপ্ত স্থানঃ সাংধর্স্নি কায শালে।

নামঃ সমা:আব্দুল হাধমদ িান
পদবীঃ উপপধরচালক(প্রর্াসন)
স ানঃ ৯৫৬৯৯৫২
pdimpactphase2dyd@gmail.com
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নামঃ সমা:আব্দুল হাধমদ িান
পদবীঃ উপপধরচালক(প্রর্াসন)
স ানঃ ৯৫৬৯৯৫২
pdimpactphase2dyd@gmail.com

নামঃ সমা:আব্দুল হাধমদ িান
পদবীঃ উপপধরচালক(প্রর্াসন)
স ানঃ ৯৫৬৯৯৫২
pdimpactphase2dyd@gmail.com

নামঃ সমা:আব্দুল হাধমদ িান
পদবীঃ উপপধরচালক(প্রর্াসন)
স ানঃ ৯৫৬৯৯৫২
pdimpactphase2dyd@gmail.com

প্রধক্রো -৩মাস সথয়ক ৬ মাস
(কমপয়ক্ষ)

ধনয়োগকারী কর্তশপক্ষ

আধথ শক সসবা
০১

বায়জে বরাদ্দ ধবিাজন

০২

ধজ ধপ এ অধগ্রম মঞ্জুরী

০৩

কমশকতশা/কমশচারীয়দর গৃহ ধনমশাে ঋে অগ্রীম

০৪

কমশকতশা কমশচারীয়দর সমােরযান ক্রে অগ্রীম

প্রচধলত ধবধি ধবিান অনুযােী বরাদ্দ প্রাপ্যতা সায়পয়ক্ষ মন্ত্রোলয়ের মাধ্যয়ম
সমােরযান ক্রে অগ্রীম মঞ্জুরী আয়দর্ জারী করা হে ।

৫

কমশকতশা কমশচারীয়দর কধম্পউোর ক্রে অগ্রীম

৬

সপনর্ন মঞ্জুর

প্রচধলত ধবধি ধবিান অনুযােী বরাদ্দ প্রাপ্যতা সায়পয়ক্ষ মন্ত্রোলয়ের মাধ্যয়ম
কধম্পউোর ক্রে অগীম মঞ্জুরী আয়দর্ জারী করা হে ।
চাকুরী ধববরেীসহ ধনি শাধরত রয়ম আয়বদনপত্র দাধিল ।

৭

যানবাহন সসবা

সরকাধর যানবাহন সসবা গ্রহেকারীয়ক ধনিঅশধরত রয়ম ধরকুইধজর্ান
দাধিয়লর পর

৮

অধতধথ কক্ষ িাড়া

প্রাপ্যতা ও পয শাপ্ততার ধিধতয়ি চাধহদা অনুযােী বরাদ্দ সদো হে ।

1.

চাধহদাপত্র

৯

হল রম্নম িাড়া/িাস রম্নম/য়হায়েল িাড়া

প্রাপ্যতা ও পয শাপ্ততার ধিধতয়ি চাধহদা অনুযােী বরাদ্দ সদো হে ।

2.

চাধহদাপত্র
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প্রধক্রো ১মাস
কমশধদবস ১৫ ধদন
প্রধক্রো-১৫ ধদন
কমশধদবস ৭ ধদন
১৫ কায শধদবস
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১৫ কায শধদবস
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৩০ কায শধদবস
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প্রধক্রো ১ মাস

সরকার ধনি শাধরত সরয়ে
ব্যবহায শ ধকয়লাধমোর ও
সমে অনুযােী নগয়দ মূল্য
পধরয়র্াি।
সরকার ধনি শাধরত সরয়ে
নগয়দ পধরয়র্াি

প্রধক্রো ১ধদন

সরকার ধনি শাধরত সরয়ে
সট্রজারী চালান/নগয়দ
পধরয়র্াি

প্রধক্রো ৭ ধদন
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প্রধক্রো ৭ ধদন

নামঃ জনাব আলী আর্রা
সহকারীপধরচালক (অথ শ ও অধেে)
নামঃ
জনাব র্াহাদাত সহায়সন
০২-৯৫৫৩৩৪২
পদবী- ধহসাব রক্ষে কমশকতশা
০২-৭১১০৬৭২
নামঃ
জনাব আলী আর্রা
সহকারীপধরচালক (অথ শ ও অধেে)
০২-৯৫৫৩৩৪২

নামঃ জনাব আলী আর্রা
সহকারীপধরচালক (অথ শ ও অধেে)
০২-৯৫৫৩৩৪২
নামঃ জনাব আলী আর্রা
সহকারীপধরচালক (অথ শ ও অধেে)
০২-৯৫৫৩৩৪২
নামঃ
জনাব র্াহাদাত সহায়সন
পদবী- ধহসাব রক্ষে কমশকতশা
০২-৭১১০৬৭২
nationaldyd@gmail.com
নামঃ জনাব আলী আর্রা
সহকারীপধরচালক (অথ শ ও অধেে)
(প্রিান কায শালে)
স ান নাং-০২-৯৫৫৩৩৪২
সকা-অধে শয়নের/য়েপুটি সকা-অধে শয়নের
এবাং সাংধিি সজলা কধমটি।
সাংধর্স্নি কায শালে প্রিান ।

কমশকতশা/কমশচারীয়দর প্রধর্ক্ষেঃ
সকেীে মানব সম্পদ উন্নেন সকেঃ
ক্র.ন

সসবার নাম
(থাকা িাওোর সুধবিাসহ আবাধসক প্রধর্ক্ষে)

১

আধুধনক অধ স ব্যবস্থাপনা ও প্রর্াসধনক কায শক্রম পধরচালনা
ধবষেক প্রধর্ক্ষে সকাস শ (সমোদ-৫ ধদন)

২
৩
৪

আচরে ও শাংিলা ধবষেক প্রধর্ক্ষে সকাস শ (য়মোদ-৫ ধদন)
প্রধর্ক্ষে ব্যবস্থাপনা ধবষেক প্রধর্ক্ষক প্রধর্ক্ষে (য়মোদ-৫ ধদন)
প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, পধরবীক্ষে, মূল্যােে ও এম,আই,এস প্রধর্ক্ষে
(য়মোদ-৫ ধদন)
দুয়য শাগ ব্যবস্থাপনা ধবষেক প্রধর্ক্ষে, (য়মোদ-৫ ধদন)
পলস্নী দাধরদ্রয ও উন্নেন ধবষেক প্রধর্ক্ষে, (য়মোদ-৫ ধদন)
ইন্টারয়নে ধবষেক প্রধর্ক্ষে সকাস শ (য়মোদ-৫ ধদন)
সবধসক কধম্পউোর ধবষেক প্রধর্ক্ষে ,(য়মোদ-১২ ধদন)
গ্রাধ ক্স ধেজাইন (Adobe Photoshop & Adobe
Illustrator) ধবষেক প্রধর্ক্ষে সকাস শ,(য়মোদ-১২ ধদন)
Online Outsourcing এর মাধ্যয়ম আত্মকমশসাংস্থান ধবষেক
প্রধর্ক্ষে, (য়মোদ-১২ ধদন)
ঋে ব্যবস্থাপনা ধবষেক ধরয়িসাস শ প্রধর্ক্ষে (য়মোদ-৫ ধদন)
সমৌধলক অধ স ব্যবস্থাপনা ধবষেক প্রধর্ক্ষে (য়মোদ-৫ধদন)
ধর্িাচার (আচরে, ব্যবহার, পধরচ্ছন্নতা, চা ধবতরে, সমেময়তা
অধ য়স উপধস্থধত ও প্রস্থান) ,( সমোদ-২ধদন)।
ঋে কায শক্রম ধনরীক্ষা ধবষেক প্রধর্ক্ষে সকাস শ
( সমোদ-৩ সথয়ক ১৫ ধদন) ।
অথ শ ব্যবস্থাপনা ও সরকাধর ক্রে নীধতমালা ধবষেক প্রধর্ক্ষে সকাস শ
(য়মোদ ৭ ধদন )
কধমউধনয়কটিাং ইাংধলর্ সকাস শ ( ইাংধলর্ ল্যাগুয়েজ ) সকাস শ
( সমোদ -২১ ধদন)
ধবষেধিধিক কমশর্ালা( সমোদ -০১ ধদন)

৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭

সসবা প্রদায়নর পদ্ধধত
১। কর্তশপক্ষ কর্তশক কমশকতশা/কমশচারীয়দর ময়নানেন সদো হে ।
২। সকাস শ সর্য়ষ সনদপত্র সদো হে ।
ঐ
ঐ
ঐ

প্রয়োজনীে কাগজপত্র এবাং প্রাধপ্তস্থান
ময়নানেনপত্র প্রিান কায শালে, সকেীে মানব সম্পদ উন্নেন সকে ,
ওয়েি সাইে ঃঃ www.dyd.gov.bd পাওো যায়ব।

সসবা মূল্য পধরয়র্াি
পদ্ধধত
ধবনামূয়ল্য

সসবা প্রদায়নর সমেসীমা
প্রধক্রো ১৫ ধদন

ঐ
ঐ

ধবনামূয়ল্য
ধবনামূয়ল্য
ধবনামূয়ল্য

ঐ
ঐ
ঐ
ঐ
ঐ

ঐ
ঐ
ঐ
ঐ
ঐ

ধবনামূয়ল্য
ধবনামূয়ল্য
ধবনামূয়ল্য
ধবনামূয়ল্য
ধবনামূয়ল্য

ঐ
ঐ
ঐ
ঐ
ঐ

ঐ

ঐ

ধবনামূয়ল্য

ঐ

ঐ
ঐ
ঐ

ঐ
ঐ
ঐ

ধবনামূয়ল্য
ধবনামূয়ল্য
ধবনামূয়ল্য

ঐ
ঐ
ঐ

ঐ

ঐ

ধবনামূয়ল্য

প্রধক্রো ১৫ ধদন

ঐ

ঐ

ঐ

ধবনামূয়ল্য

প্রধক্রো ১৫ ধদন

ঐ

ঐ

ঐ

ধবনামূয়ল্য

প্রধক্রো ১৫ ধদন

ঐ

ঐ

ঐ

ধবনামূয়ল্য

প্রধক্রো ১৫ ধদন

ঐ

ঐ

২.৪) আওতািীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সাংস্থা কর্তশক প্রদি সাংস্থা :১) সর্ি হাধসনা জাতীে যুব সকে ,সািার ঢাকা ,২) সকেীে মানব সম্পদ উন্নেন সকে ,সািার,৩) বগুড়া আঞ্চধলক যুব প্রধর্ক্ষে সকে
৪) আঞ্চধলক মানব সম্পদ উন্নেন সকেঃ (ঢাকা, ধসয়লে ও যয়র্ার)
৩) অধিয়যাগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধধত ( GRS) সসবা প্রাধপ্তয়ত অসন্তুি হয়ল দাধেত্বপ্রাপ্ত কমশকতশার সাংয়গ সযাগায়যাগ করম্নন। ধতধন সমািান ধদয়ত ব্যথ শ হয়ল ধনয়ন্মাক্ত পদ্ধধতয়ত সযাগায়যাগ কয়র আপনার সমস্যা অবধহত করম্নন ।
ক্রধমক নাং
কিন সযাগায়যাগ করয়বন
কার সাংয়গ সযাগায়যাগ করয়বন
সযাগায়যায়গর ঠিকানা
১

দাধেত্বপ্রাপ্ত কমশকতশা

অধিয়যাগ গ্রহেকারী কমশকতশা

দাধেত্বপ্রাপ্ত কমশকতশা সমািান ধদয়ত না পারয়ল

অধিয়যাগ ধনস্পধি কমশকতশা

২

অধিয়যাগ ধনস্পধি কমশকতশা ধনধদ শে সময়ে সমািান ধদয়ত
ব্যথ শ হয়ল

আধপল কমশকতশা

৩

আধপল কমশকতশা ধনধদ শি সময়ে সমািান ধদয়ত না পারয়ল

অধিয়যাগ ব্যবস্থাপনা সসল

৪) আপনার কায়ছ আমায়দর প্রতযার্া
ক্রধমক নাং
১
ধনি শাধরত রয়ম সম্পূে শিায়ব পূরেকৃত আয়বদন জমা প্রদান
২
সঠিক মাধ্যয়ম প্রয়োজনীে ধ স পধরয়র্াি করা
৩
সাক্ষায়তর জন্য ধনি শাধরত সময়ের পূয়ব শই উপধস্থত থাকা
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দাধেত্বপ্রাপ্ত কমশকতা
(নাম, পদবী,,য় ান নম্বর ও
এইচ এম ধজলস্নুর রহমান অধ্যক্ষ
স ান -০২-৭৭৪৬১১০,০২-৭৭৪৭১৯৭
dydchrdc@yahoo.com
ঐ
ঐ
ঐ

GRS স াকাল পয়েন্ট কমশকতশা :য়মা:আতাউর রহমান সহকারী পধরচালক (শাংিলা)
পধরচালক(প্রর্াসন ও অথ শ),প্রিান কায শালে,
স ানঃ ৯৫৫০৮৬৩
ইয়মইলঃ diradmdyd@gmail.com
ওয়েব সপাে শালঃ প্রধতষ্ঠায়নর ওয়েব সাইে www.dyd.gov.bd ।
সজলা পয শায়েঃ সাংধর্স্নি সজলার উপপধরচালক,যুব উন্নেন অধিদপ্তর।
শালঃ প্রধতষ্ঠায়নর
ওয়েব
সাইে
www.dyd.gov.bd ।
সকেীেসপাে
অধিয়যাগ
ব্যবস্থাপনাওয়েব
পদ্ধধত
GRS
মহাপধরচালক,যুব উন্নেন অধিদপ্তর ।
স ান-৯৫৫৯৩৮৯ ,dgdydhq@gmail.com,
ওয়েব সাইে ঃঃ www.dyd.gov.bd
সধচব
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রোলে, স ান-৯৫১৩৩৬৩
Secretary@moyssports.gov.bd
প্রধতশ্রুধত/কাধিত সসবা প্রাধপ্তর লয়ক্ষয করেীে

ধনস্পধির সমেসীমা
১৫ ধদন হয়ত ৯০ ধদন

১৫-৯০ ধদন
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দেয়ালে প্রের্শলের জন্য
আপলেট: ১৫.০৫.২০১৮
গেপ্রজাতন্ত্রী বাাংোলের্ সরকার
যুব উন্নয়ন অধিেপ্তর
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রোেয়
১০৮ মধতধিে বা/এ,ঢাকা ১০০০
www. dyd .gov.bd

ধসটিলজন চাট শার

যুব উন্নয়ন অধিেপ্তলরর ধির্ন ও ধমর্ন
 ধির্নঃবাাংলাদেদের উন্নয়ন ও গ

ৌরব বৃদ্ধিদে সক্ষম, ননদ্ধেক ও মানদ্ধবক মূল্যদবাধ সম্পন্ন আধুদ্ধনক জীবনমনস্ক যুবসমাজ।

 ধমর্নঃ জীবদনর সব বদক্ষদে যুবদের প্রদ্ধেষ্ঠার লদক্ষে োদের প্রদ্ধেভার দ্ধবকাে ও ক্ষমোয়ন দ্ধনদ্ধিে করা।

1

২. দসবা প্রোন প্রধতশ্রুধত:
২.১) নাগধরক দসবা
ক্র.নাং

দসবার নাম

১

২
গবাধেপশু, হাঁস-মুরগী পােন, প্রাথধমক ধচধকৎসা, মৎস্য চাষ ও কৃধষ
ধবষয়ক প্রধর্ক্ষে(লময়াে ৩ মাস ) ।
িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ জাতীয় পধত্রক এবাং www.dyd.gov.bd
ওলয়বসাইলট পাওয়া যালব।
প্রধর্ক্ষেকােঃ জুোই-দসলেম্বর ,অলটাবর-ধেলসম্বর, জানুয়াধর-মাচ শ
এবাং এধপ্রে-জুন।
দুগ্ধজাত দ্রব্যাধে উৎপােন, ধবপেন ও বাজারজাতকরে প্রধর্ক্ষে
(লময়াে-১ মাস)
ধচাংধড় ও কাকঁড়া চাষ,ধবপেন ও বাজারজাতকরে প্রধর্ক্ষে
(লময়াে-১ মাস)
ছাগে ও দিড়া পােন এবাং গবাধে পশুর প্রাথধমক ধচধকৎসা ধবষয়ক
প্রধর্ক্ষে (লময়াে-১ মাস)
কৃধষ ও হটিকােচার ধবষয়ক প্রধর্ক্ষে
(লময়াে-১ মাস)

১

২.
৩.
৪.
৫

৬
৭
৮
৯

১০
১১
১২
১৩

১৪
১৫
১৬
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মৎস্য চাষ ধবষয়ক প্রধর্ক্ষে
(লময়াে-১ মাস)
মধহষ পােন ও গবাধে পশুর প্রাথধমক ধচধকৎসা
(লময়াে-১ মাস )
মুরগী পােন ব্যবস্থাপনা, মাাংস প্রধক্রয়াজাতকরে ও ধবপেন ধবষয়ক
প্রধর্ক্ষে
(লময়াে-১ মাস)
মুরগী পােন ব্যবস্থাপনা, ও বাজারজাতকরে ধবষয়ক প্রধর্ক্ষে
(লময়াে-১ মাস)
মার্রুম ও দমৌ চাষ ধবষয়ক প্রধর্ক্ষে
(লময়াে-১ মাস)
েচাষ ধবষয়ক প্রধর্ক্ষে
( দময়াে-১ মাস)
োইিিক এযাধসসলটন্ট প্রধর্ক্ষে
( দময়াে-১ মাস)
দমাবাইে দ ান সাধিশধসাং এন্ড ধরলপয়াধরাং ধবষয়ক প্রধর্ক্ষে
( দময়াে-১ মাস)
উপকুেীয় ও সামুধদ্রক মৎস্যজীবীলের জন্য োধয়ত্বর্ীে মৎস্য আহরে
ধবষয়ক ওধরলয়লন্টর্ন (লময়াে - ৫ধেন)
গেইরী র্বাম এন্ড গ াদ্ধি র্ার্মব ম্যাদনজদমন্ট ওয়াকবার এন্ড
সু ারভাইজার
অন বাদমন্টাল প্লান্ট উৎ ােন , সাংরক্ষন ও ইদকদবনা

প্রলয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাধপ্তস্থান
3
১.ধনি শাধরত রলম আলবেনপত্র।
২.িধতশ ধবজ্ঞধপ্ত অনুসালর ২ কধপ ছধব,ধর্ক্ষাগত দযাগ্যতার সনে,লিাটার আইধে/জন্মসনে ।
৩. তথ্য প্রাধপ্ত স্থানঃ www.dyd.gov.bd ওলয়বসাইলট পাওয়া যালব অথবা দজোর উপ-পধরচােক/ দকাঅধে শলনটর/ দেপুটি দকা-অধে শলনটলরর কায শােয় এবাং উপলজো যুব উন্নয়ন কমশকতশার কায শােয় ।
৪. প্রধর্ক্ষে স্থানঃ ৫৮ টি দজোয় যুব প্রধর্ক্ষে দকন্দ্র ।

দসবা মূল্য এবাং
পধরলর্াি পদ্ধধত
4
১. িধতশ ধ ১০০/২.নগে
পধরলর্ািলযাগ্য
৩.জামানত ১০০/(ল রৎলযাগ্য)।

দসবা প্রোলনর
সময়সীমা
5
িধতশ প্রধক্রয়া
১৫ ধেন

োধয়ত্বপ্রাপ্ত কমশকতা
(নাম, পেবী, দ ান নম্বর
6
নামঃ জনাব মাসুো আকন্দ
পেবীঃউপপধরচােক(প্রধর্ক্ষে)
দ ানঃ- ৯৫৬৯৭১০
ই-দমইেঃ
masudadyd@gmail.com

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ
প্রধর্ক্ষে স্থানঃ বালগরহাট ও খুেনা যুব প্রধর্ক্ষে দকন্দ্র।
ঐ
প্রধর্ক্ষে স্থানঃ কুধিয়া,নড়াইে,যলর্ার,মাগুরা,কুধড়গ্রাম ও রাংপুর ।
ঐ
প্রধর্ক্ষে স্থানঃ ১১টি যুব প্রধর্ক্ষে দকন্দ্রঃগাইবান্ধা, রাজর্াহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নালটার, দর্রপুর, নড়াইে, নওগাঁ,
ধকলর্ারগঞ্জ, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছধড়।
ঐ
প্রধর্ক্ষে স্থানঃ ৬টি যুব প্রধর্ক্ষে দকন্দ্রঃময়মনধসাংহ, ধকলর্ারগঞ্জ, খুেনা, যলর্ার, সুনামগঞ্জ ও দগাপােগঞ্জ।
ঐ
প্রধর্ক্ষে স্থানঃ ৩টি যুব প্রধর্ক্ষে দকন্দ্রঃলিাো, পটুয়াখােী ও বরগুনা।
ঐ
প্রধর্ক্ষে স্থানঃ ৮টি দকন্দ্রঃ সািার, চট্টগ্রাম, বধরর্াে, ধসলেট, নালটার, খুেনা, দগাপােগঞ্জ ও ধকলর্ারগঞ্জ।

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ
প্রধর্ক্ষে স্থানঃ ১৭টি দকন্দ্রঃ দমৌেিীবাজার, ধিনাইেহ, ধপলরাজপুর, পঞ্চগড়, কক্সবাজার, দ নী, বগুড়া,
জামােপুর, ধরেপুর, ঠাকুরগাঁও, কুধমল্লা , ধেনাজপুর, োেমধনরহাট, দনায়াখােী,
ধব-বাড়ীয়া, পাবনা ও হধবগঞ্জ
ঐ
প্রধর্ক্ষে স্থানঃ ৩টি যুব প্রধর্ক্ষে দকন্দ্রঃ রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছধড়।
ঐ
প্রধর্ক্ষে স্থানঃ ৩টি যুব প্রধর্ক্ষে দকন্দ্রঃ রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছধড়।
ঐ
প্রধর্ক্ষে স্থানঃ বগুড়া ও মুধিগঞ্জ যুব প্রধর্ক্ষে দকন্দ্র।

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ
প্রধর্ক্ষে স্থানঃ ২১টি দকন্দ্রঃ সািার আঞ্চধেক মানব সম্পে উন্নয়ন দকন্দ্র, বগুড়া, ময়মনধসাংহ, যলর্ার, চট্টগ্রাম, ধসলেট,
বান্দরবান, কুধমল্লা, দমৌেিীবাজার, নরধসাংেী, জামােপুর, ধসরাজগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও, বালগরহাট, িােকাঠি, ধরেপুর, কুধিয়া,
োেমধনরহাট, নওগাঁ, দনায়াখােী ও ধপলরাজপুর।

ঐ

ঐ

ঐ

ধবনামূলল্য

ঐ

ঐ

সাভার গকন্দ্র

ঐ

ঐ

সাভার গকন্দ্র

ঐ

ঐ

প্রধর্ক্ষে স্থানঃ সািার যুব প্রধর্ক্ষে দকন্দ্র ।

কক্সবাজার

ক্র.নাং
১

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১১

১২

3

দসবার নাম
দপাষাক ততরী ধবষয়ক প্রধর্ক্ষে
( দময়াে-৩ মাস)
িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ জাতীয় পধত্রকায় www.dyd.gov.bd
ওলয়বসাইলট পাওয়া যালব ।
প্রধর্ক্ষেকােঃ জুোই-দসলেম্বর , অলটাবর-ধেলসম্বর ও
জানুয়াধর-মাচ শ,এধপ্রে-জুন।
ব্লক বাটিক ও ধিে ধপ্রধন্টাং প্রধর্ক্ষে,(লময়াে ৪ মাস),
প্রধর্ক্ষেকােঃ জুোই-অলটাবর,নলিম্বর-দ ব্রুয়াধর,মাচ শ-জুন ।
িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ জাতীয় পধত্রকায় ও স্থানীয়িালব দেয়া হয় ।
ব্লক ধপ্রধন্টাং ধবষয়ক প্রধর্ক্ষে
(লময়াে -১ মাস ১৫ ধেন)
প্রধর্ক্ষেকােঃ জুোই-অলটাবর,নলিম্বর-দ ব্রুয়াধর,মাচ শ-জুন ।
িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীয়িালব দেয়া হয় ।
ওলিন সুইাং দমধর্ন অপালরটিাং প্রধর্ক্ষে
( দময়াে- ২ মাস)
প্রধর্ক্ষেকােঃ জুোই-অলটাবর,নলিম্বর-দ ব্রুয়াধরমাচ শ-জুন ।
িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীয়িালব দেয়া হয় ।
যার্ন ধেজাইন ধবষয়ক প্রধর্ক্ষে
( দময়াে- ৩মাস)
প্রধর্ক্ষেকােঃ জুোই-অলটাবর,নলিম্বর-দ ব্রুয়াধর,মাচ শ-জুন ।
িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীয়িালব দেয়া হয় ।
মৎস্য চাষ প্রধর্ক্ষে দকাস শ
(লময়াে -১ মাস), প্রধর্ক্ষেকােঃ জুোই-অলটাবর,নলিম্বরদ ব্রুয়াধর,মাচ শ-জুন ।
িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীয়িালব দেয়া হয় ।
মে শাে অধ স ম্যালনজলমন্ট এন্ড কধম্পউটার এযাধিলকর্ন
প্রধর্ক্ষে, (লময়াে ৬ মাস),
িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ জাতীয় পধত্রকায় ও স্থানীয়িালব দেয়া হয় ।
প্রধর্ক্ষেকােঃ জুোই-ধেলসম্বর ও জানু-জুন ।

কধম্পউটার দবধসক এন্ড আ ধস টি এযাধিলকর্ন প্রধর্ক্ষে দকাস শ
(লময়াে- ৬ মাস)
িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ জাতীয় পধত্রকায় দেয়া হয় ।
প্রধর্ক্ষেকাে :জুোই-ধেলসম্বর ও জানু-জুন ।
প্রল র্নাে গ্রাধ ক্স ধেজাইন
(লময়াে- ৬ মাস)
িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ জাতীয় পধত্রকায় দেয়া হয় ।
প্রধর্ক্ষেকােঃ জুোই-ধেলসম্বর ও জানু-জুন ।
ধি ল্যাধিাং/আউট দসাধস শাং ধবষয়ক প্রধর্ক্ষে , ( দময়াে -১ মাস)
িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীয়িালব দেয়া হয় ।প্রধর্ক্ষেকােঃ প্রধতমালস

ধেলপস্নামা-ইন-কধম্পউটার প্রধর্ক্ষে
( দময়াে-৬ মাস)
িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ জাতীয় পধত্রকায় দেয়া হয় ।
প্রধর্ক্ষেকােঃ জুোই-ধেলসম্বর ও জানু-জুন ।
দটকাব প্রকল্প এর আওতায় দমাবাইে িযালন কধম্পউটার প্রধর্ক্ষে
(লময়াে ১ মাস)
িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীয়িালব দেয়া হয় ।
প্রধর্ক্ষেকােঃ প্রধতমালস

প্রলয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাধপ্তস্থান
১.ধনি শাধরত রলম আলবেনপত্র।
২.িধতশ ধবঞ্জধপ্ত অনুসালর ২ কধপ ছধব,ধর্ক্ষাগত দযাগ্যতার সনে,লিাটার আইধে/জন্মসনে ।
৩.প্রাধপ্ত স্থানঃ www.dyd.gov.bd ওলয়বসাইলট পাওয়া যালব অথবা দজোর উপ-পধরচােলকর কায শােয় এবাং উপলজো যুব
উন্নয়ন কমশকতশার কায শােলয় পাওয়া যালব।
প্রধর্ক্ষে স্থানঃ ৬৪টি দজোয় উপপধরচােলকর কায শােয়।

দসবা মূল্য এবাং পধরলর্াি
পদ্ধধত
১.িধতশ ধ ৫০/-।
২.নগেপধরলর্ািলযাগ্য

দসবা প্রোলনর সময়সীমা
িধতশ প্রধক্রয়া ১৫ ধেন

োধয়ত্বপ্রাপ্ত কমশকতা
(নাম, পেবী,,ল ান নম্বর ও ইলমইে)
নামঃ জনাব মাসুো আকন্দ
পেবীঃউপপধরচােক(প্রধর্ক্ষে)
দ ানঃ- ৯৫৬৯৭১০
ইলমইেঃ
masudadyd@gmail.com

ঐ
প্রধর্ক্ষে স্থানঃ ধরেপুর,বধরর্াে,ঢাকা রাজর্াহী,চট্টগ্রাম এবাং খুেনা ।

ঐ

িধতশ প্রধক্রয়া ১৫ ধেন

ঐ

ঐ
প্রধর্ক্ষে স্থানঃ নালটার,নরধসাংধে,কুধমেস্না, কুধিয়া,টাাংগাইে, নওগাঁ ।

ঐ

িধতশ প্রধক্রয়া ১৫ ধেন

ঐ

ঐ

ঐ

িধতশ প্রধক্রয়া ১৫ ধেন

ঐ

ঐ

ঐ

িধতশ প্রধক্রয়া ১৫ ধেন

ঐ

ঐ

ঐ

িধতশ প্রধক্রয়া ১৫ ধেন

ঐ

প্রধর্ক্ষে স্থানঃ নারায়েগঞ্জ, গাজীপুরস্থ টঙ্গী ও সািার।

প্রধর্ক্ষে স্থানঃ ঢাকা,রাজর্াহী,খুেনা,বধরর্াে ও চট্টগ্রাম ।

১.ধনি শাধরত রলম আলবেনপত্র। ২.িধতশ ধবঞ্জধপ্ত অনুসালর ২ কধপ ছধব,ধর্ক্ষাগত দযাগ্যতার সনে,লিাটার আইধে/জন্মসনে ।।
৩.প্রাধপ্ত স্থান : www.dyd.gov.bd ওলয়বসাইলট অথবা দজোর উপ-পধরচােলকর কায শােয় এবাং উপলজো যুব উন্নয়ন
কমশকতশার কায শােলয় পাওয়া যালব।
প্রধর্ক্ষে স্থানঃ ৩০টি দজোয় ৩৭ টি দকন্দ্রঃঢাকা-৪ (কধম্পউটার আরবী-১টিসহ), চট্রগ্রাম-২, খুেনা-২ রাজর্াহী-২, বধরর্াে-২,
মুিীগঞ্জ, টাাংগাইে, ময়মনধসাংহ, ধকলর্ারগঞ্জ, জামােপুর, ধরেপুর, মাোরীপুর, পাবনা, বগুড়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাংপুর, কুধড়গ্রাম,
ধেনাজপুর, ধপলরাজপুর, পটুয়াখােী, সাতক্ষীরা, যলর্ার, কুধিয়া, বান্দরবান, রাাংগামাটি, দনায়াখােী, দ নী, কুধমেস্না, ধসলেট ও
হধবগঞ্জ।
১.ধনি শাধরত রলম আলবেনপত্র। ২.িধতশ ধবঞ্জধপ্ত অনুসালর প্রলয়াজনীয় কাগজপত্র ।
৩.প্রধর্ক্ষে স্থানঃ ৬৪টি দজো (৭০টি দকন্দ্র):৬টি ধবিাগীয় র্হলর ১২টি দকন্দ্রঃ ঢাকা-৬টি, চট্টগ্রাম-২টি, রাজর্াহী, খুেনা, বধরর্াে ও
ধসলেট এবাং অবধর্ি ৫৮টি দজোয়।

১.িধতশ ধ ৫০০/২.নগে পধরলর্ািলযাগ্য

১.িধতশ ধ ১০০০/২.নগেপধরলর্ািলযাগ্য

ঐ

ঐ

১.ধনি শাধরত রলম আলবলেনপত্র। ২.িধতশ ধবঞ্জধপ্ত অনুসালর ২ কধপ ছধব,ধর্ক্ষাগত দযাগ্যতার সনে,লিাটার আইধে/জন্মসনে ।।
৩.প্রধর্ক্ষে স্থানঃ ৫টি ধবিাগীয় র্হলর ৫টি দকন্দ্রঃ ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজর্াহী, খুেনা ও ধসলেট।

১.িধতশ ধ ২০০০/২.নগেপধরলর্ািলযাগ্য

িধতশ প্রধক্রয়া ১৫ ধেন

ঐ

১.ধনি শাধরত রলম আলবেনপত্র। ২.ধর্ক্ষাগত দযাগ্যতার সনেপত্র (নূন্যতম এইচ,এস,ধসপার্) ।
৩.প্রধর্ক্ষে স্থানঃ ৩০টি দজো (৩২টি দকন্দ্র):ঢাকা-৩টি, মাগুরা, দনত্রলকানা, টাঙ্গাইে, চট্টগ্রাম, দ নী, ধকলর্ারগঞ্জ, কুধড়গ্রাম,
জয়পুরহাট, খুেনা, রাঙ্গামাটি, কুধমেস্না, ধব-বাড়ীয়া, দমৌেিীবাজার, নারায়েগঞ্জ, দর্রপুর, েক্ষীপুর, গাজীপুর, জামােপুর,
সাতক্ষীরা, কক্সবাজার, চাঁেপুর, বগুড়া, নওগাঁ, ময়মনধসাংহ, খাগড়াছধড়, নালটার, দগাপােগঞ্জ, মুধিগঞ্জ ও যলর্ার।
ধর্ক্ষাগত দযাগ্যতার সনেপত্র (নূন্যতম এইচ,এস,ধস পার্) ।
প্রধর্ক্ষে স্থান ৬টি দকন্দ্রঃ ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজর্াহী, রাংপুর, ধসলেট ও রাঙ্গামাটি দজো কায শােয়।

১.িধতশ ধ ১০০০/২.নগেপধরলর্ালযাগ্য

িধতশ প্রধক্রয়া ১৫ ধেন

ঐ

ঐ

িধতশ প্রধক্রয়া ১৫ ধেন

ঐ

১.ধনি শাধরত রলম আলবেনপত্র। ২.িধতশ ধবঞ্জধপ্ত অনুসালর ২ কধপ ছধব,ধর্ক্ষাগত দযাগ্যতার সনে,লিাটার আইধে/জন্মসনে ।
৩.ধর্ক্ষাগত দযাগ্যতার সনেপত্র (এস,এস,ধস পার্ যুবমধহোর দক্ষলত্র এবাং যুবলকর দক্ষলত্র নূন্যতম এইচ,এস,ধস পার্)
প্রধর্ক্ষে স্থানঃ উপলজোয়।

দ্ধবনামূদল্য

িধতশ প্রধক্রয়া ১৫ ধেন

গমাোঃ মদ্ধনর গ াদসন
প্রোসদ্ধনক কমবকেবা
গমাবা:০১৭১৬০৮৩১৮০
monirhdyd@gmail.com

িধতশ প্রধক্রয়া ১৫ ধেন

নামঃ জনাব মাসুো আকন্দ
পেবীঃউপপধরচােক(প্রধর্ক্ষে)
দ ানঃ- ৯৫৬৯৭১০
ইলমইেঃ
masudadyd@gmail.com

ক্র.নাং
১৩

ইলেকধট্রকযাে এন্ড হাউজওয়যাধরাং প্রধর্ক্ষে,(লময়াে- ৬মাস)
িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ জাতীয় পধত্রকায় ও স্থানীয়িালব দেয়া হয় ।
প্রধর্ক্ষেকাে ঃঃ জুোই-ধেলসম্বর ও জানু-জুন ।

১৪

দরধিজালরর্ন এন্ড এয়ারকধন্ডর্ধনাং প্রধর্ক্ষে ,( দময়াে- ৬ মাস)
িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ জাতীয় পধত্রকায় ও স্থানীয় িালব দেয়া হয় ।
প্রধর্ক্ষেকােঃ জুোই-ধেলসম্বর ও জানু-জুন ।

১৫

ইলেকট্রধনক্স প্রধর্ক্ষে, (লময়াে ৬ মাস)।
িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ জাতীয় পধত্রকায় ও স্থানীয় িালব দেয়া হয় ।
প্রধর্ক্ষেকােঃ জুোই-ধেলসম্বর ও জানু-জুন ।
ল্যাাংগুলয়জ দকাস শ, ( দময়াে ১ মাস)
িধতশ ধবজ্ঞধপ্ত ঃঃ স্থানীয় িালব দেয়া হয় ।
দসেসম্যানর্ীপ ধবষয়ক প্রধর্ক্ষে
( দময়াে ৩ মাস)
ফুে এন্ড প্রোকর্ন (কযাটাধরাং) ধবষয়ক দকাস শ
(লময়াে ৬ মাস), িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীয় িালব দেয়া হয় ।
হাউজধকধপাং এন্ড েধি অপালরর্ন( দময়াে ১ মাস)
িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীয় িালব দেয়া হয় ।
িন্টলেস্ক ম্যালনজলমন্ট ধবষয়ক প্রধর্ক্ষে,( দময়াে- ৩ মাস),
িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীয় িালব দেয়া হয় ।
টুধরস্ট গাইে ধবষয়ক প্রধর্ক্ষে (লময়াে-৩ মাস),
িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীয় িালব দেয়া হয় ।
র্তরধঞ্জ ধবষয়ক প্রধর্ক্ষে (লময়াে- ১ মাস)
িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীয় িালব দেয়া হয় ।

১৬
১৭
১৮
১৯
২০
২১
২২

২৩
২৪
২৫
২৬
২৭

২৮
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দসবার নাম

কম্বে ততরী ধবষয়ক প্রধর্ক্ষে , ( দময়াে- ১ মাস)
িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীয় িালব দেয়া হয় ।

প্রলয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাধপ্তস্থান
১.ধনি শাধরত রলম আলবেনপত্র।
২.িধতশ ধবঞ্জধপ্ত অনুসালর ২ কধপ ছধব,ধর্ক্ষাগত দযাগ্যতার সনে,লিাটার আইধে/জন্মসনে ।।
৩.ধর্ক্ষাগত দযাগ্যতার সনেপত্র (নূন্যতম অিম দেেী পার্) ।
৪.প্রাধপ্ত স্থানঃ www.dyd.gov.bd ওলয়বসাইলট অথবা দজোর উপ-পধরচােক এবাং উপলজো যুব উন্নয়ন কমশকতশার
কায শােলয় পাওয়া যালব ও োধখে করলত পারলবন।
৪.প্রধর্ক্ষে স্থান : ৬৪টি দজো প্রধর্ক্ষে দকন্দ্রঃ ঢাকা-২টি, চট্টগ্রাম, রাজর্াহী, খুেনা, বধরর্াে, ধসলেট, বগুড়া, কুধমল্লা নারায়েগঞ্জ,
ময়মনধসাংহ, জামােপুর, টাঙ্গাইে, ধরেপুর, র্রীয়তপুর, নালটার, রাংপুর, পাবনা, ধেনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পটুয়াখােী, দনায়াখােী,
যলর্ার ও কুধিয়া, মাধনকগঞ্জ, নরধসাংেী, মুিীগঞ্জ, গাজীপুর, দনত্রলকাো, ধকলর্ারগঞ্জ, দর্রপুর, রাজবাড়ী, দগাপােগঞ্জ, মাোরীপুর,
ধব-বাড়ীয়া, কক্সবাজার, েক্ষীপুর, দ নী, চাঁেপুর, োেমধনরহাট, নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নীে ামারী, গাইবান্ধা, কুধড়গ্রাম,
ধসরাজগঞ্জ, জয়পুরহাট, পঞ্চগড়, চুয়াোঙ্গা, সাতক্ষীরা, বালগরহাট, মাগুরা, নড়াইে, ধিনাইেহ, দমলহরপুর, দিাো, বরগুনা,
ধপলরাজপুর, িােকাঠি, হধবগঞ্জ, সুনামগঞ্জ ও দমৌেিীবাজার,রাাংগামটি,বান্দবান,পটুয়াখােী।
ঐ

ঐ

ধর্ক্ষাগত দযাগ্যতার সনেপত্র (নূন্যতম এইচ,এস,ধস পার্)।
প্রধর্ক্ষে স্থানঃ ৭টি দকন্দ্রঃ ৭টি ধবিাগীয় র্হর
ঐ
প্রধর্ক্ষে স্থানঃ ৫টি দকন্দ্রঃ ঢাকা, খুেনা, রাজর্াহী, বধরর্াে ও ধসলেট।
ধর্ক্ষাগত দযাগ্যতার সনেপত্র (নূন্যতম এইচ,এস,ধস পার্)
প্রধর্ক্ষে স্থানঃ ৭টি দকন্দ্রঃ ৭টি ধবিাগীয় র্হর
ঐ
ধর্ক্ষাগত দযাগ্যতার সনেপত্র (নূন্যতম এস,এস,ধস পার্) ।ঐ
ধর্ক্ষাগত দযাগ্যতার সনেপত্র (নূন্যতম এস,এস,ধস পার্) ।
প্রধর্ক্ষে স্থানঃ ৪টি দকন্দ্রঃ বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছধড় ও কক্সবাজার দজো কায শােয়।
ধর্ক্ষাগত দযাগ্যতার সনেপত্র (নূন্যতম অিম দেেী পার্) ।
প্রধর্ক্ষে স্থানঃ রাংপুর দজো কায শােয়।
ঐ
প্রধর্ক্ষে স্থানঃ ধসরাজগঞ্জ দজো কায শােয়।

হস্থ ধর্ল্প ব্যাগ ততরী ধবষয়ক প্রধর্ক্ষে, (লময়াে- ১ মাস)
িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীয় িালব দেয়া হয় ।
ধবউটিধ লকর্ন এন্ড দহয়ার কাটিাং, ( দময়াে- ১ মাস)
িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীয় িালব দেয়া হয় ।
সুলয়টার ধনটিাং (আবাধসক),(লময়াে-১ মাস)
িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীয় িালব দেয়া হয় ।
ধেধকাং দমধর্ন অপালরটিাং (আবাধসক), (দময়াে-১ মাস)
িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীয় িালব দেয়া হয় ।

ধর্ক্ষাগত দযাগ্যতার সনেপত্র (নূন্যতম অিম দেেী পার্)।
প্রধর্ক্ষে স্থানঃ ঢাকা দজো কায শােয়-১টি দকন্দ্র।
ধর্ক্ষাগত দযাগ্যতার সনেপত্র (নূন্যতম অিম দেেী পার্) ।
প্রধর্ক্ষে স্থানঃ ঢাকা, মাগুরা, ধকলর্ারগঞ্জ, টাঙ্গাইে, রাঙ্গামাটি।
ধর্ক্ষাগত দযাগ্যতার সনেপত্র (নূন্যতম অিম দেেী পার্) ।
প্রধর্ক্ষে স্থানঃ রাংপুর ও কুধড়গ্রাম যুব প্রধর্ক্ষে দকন্দ্র।

সাংধক্ষপ্ত হাউজধকধপাং (আবাধসক), (লময়াে-১ মাস)
িধতশ ধবজ্ঞধপ্ত ঃঃ স্থানীয় িালব দেয়া হয় ।

ঐ
আঞ্চধেক মানব সম্পে উন্নয়ন দকন্দ্র ও দর্খ হাধসনা জাতীয় যুব দকন্দ্র,সািার।

ঐ

দসবা মূল্য এবাং পধরলর্াি
পদ্ধধত
১.িধতশ ধ ৩০০/২.নগে পধরলর্ািলযাগ্য

দসবা প্রোলনর সময়সীমা

১.িধতশ ধ ৩০০/২.নগে পধরলর্ািলযাগ্য

িধতশ প্রধক্রয়া ১৫ ধেন

ঐ

১.িধতশ ধ ৩০০/২.নগে পধরলর্ািলযাগ্য

িধতশ প্রধক্রয়া ১৫ ধেন

ঐ

১.িধতশ ধ ১০০/২. নগে পধরলর্ািলযাগ্য
১.িধতশ ধ ৩০০/- টাকা
২.নগে পধরলর্ািলযাগ্য।
১.িধতশ ধ ৩০০০/২.নগে পধরলর্ািলযাগ্য
িধতশ ধ ১০০/-

িধতশ প্রধক্রয়া ১৫ ধেন

িধতশ প্রধক্রয়া ১৫ ধেন

োধয়ত্বপ্রাপ্ত কমশকতা
(নাম, পেবী,,ল ান নম্বর ও ইলমইে)
নামঃ জনাব মাসুো আকন্দ
পেবীঃউপপধরচােক(প্রধর্ক্ষে)
দ ানঃ- ৯৫৬৯৭১০
masudadyd@gmail.com

ঐ

িধতশ প্রধক্রয়া ১৫ ধেন

ঐ

িধতশ প্রধক্রয়া ১৫ ধেন

ঐ

িধতশ প্রধক্রয়া ১৫ ধেন

ঐ

১.িধতশ ধ ৩০০/২.নগে পধরলর্ািলযাগ্য
ঐ

িধতশ প্রধক্রয়া ১৫ ধেন

ঐ

ঐ

ঐ

১.িধতশ ধ ১০০/২.নগে পধরলর্ািলযাগ্য।

ঐ

ঐ

১.িধতশ ধ ১০০/২.নগে পধরলর্ািলযাগ্য

ঐ

ঐ

১.িধতশ ধ ৫০/২.নগে পধরলর্ািলযাগ্য
ঐ

ঐ

ঐ
ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

২.১.৩.অপ্রাধতষ্ঠাধনক প্রধর্ক্ষে দকাস শ( রাজস্ব খাত) বয়সসীমা ১৮-৩৫ বছলরর দবকার যুব।
ক্র.নাং

দসবার নাম

প্রলয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাধপ্তস্থান

দসবা মূল্য এবাং
পধরলর্াি পদ্ধধত
ধবনামূলল্য

দসবা প্রোলনর
সময়সীমা
িধত প্রধক্রয়া ১৫ধেন ।

োধয়ত্বপ্রাপ্ত কমশকতা
(নাম, পেবী,,ল ান নম্বর ও ইলমইে)

১

১০ টি দমলট্রাপধেটন থানাঃ
পশুপােন, মৎস্য, কৃধষ ধবষয়ক এবাং ক্ষুদ্র ও কুটির ধর্ল্প ও অন্যান্য
(দময়াে ৭ ধেন - ১ মাস), িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীয় িালব দেয়া হয় ।

১.ধনি শাধরত রলম আলবেনপত্র োধখে
২নাগধরকত্ব প্রমালের জন্য জাতীয় পধরচয়পত্র/জন্মসনে /
নাগধরকত্ব সনে োধখে
৩.প্রাধপ্তস্থানঃ সাংধর্স্নি থানা যুব উন্নয়ন কমশকতশার কায শােয় ।
প্রধর্ক্ষে স্থানঃ ১০টি দমলট্রাপধেটন থানা।

২

৪৪২টি উপলজোঃ
পশুপােন, মৎস্য, কৃধষ ধবষয়ক এবাং ক্ষুদ্র কুটির ধর্ল্প ও অন্যান্য ধবষয়ক প্রধর্ক্ষে
(প্রধত উপলজোয় ২টি ব্যাচ), (দময়াে ৭ ধেন - ১ মাস), িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীয় িালব দেয়া হয় ।

ঐ

ঐ

ঐ

৩

৪৬টি উপলজোঃ
পশুপােন, মৎস্য, কৃধষ ধবষয়ক এবাং ক্ষুদ্র কুটির ধর্ল্প ও অন্যান্য ধবষয়ক প্রধর্ক্ষে
(প্রধত উপলজোয় ৩টি ব্যাচ) ,(দময়াে ৭ ধেন - ১ মাস), িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীয় িালব দেয়া হয় ।

ঐ

ঐ

ঐ

৪

ইলনালির্ন কায শক্রলমর আওতািীন ২৬টি উপলজোয় উলযাক্তা উন্নয়ন প্রধর্ক্ষে
( দময়াে ৭ ধেন - ১ মাস), িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীয় িালব দেয়া হয় ।
Total Quality Management (TQM) কায শক্রলমর আওতািীন ৬৭টি উপলজোয়
উলযাক্তা উন্নয়ন প্রধর্ক্ষে ,( দময়াে ৭ ধেন - ১ মাস), িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীয় িালব দেয়া হয় ।

ঐ
প্রধর্ক্ষে স্থানঃ ৪৪২টি উপলজো (রাংপুর, কুধড়গ্রাম,
োেমধনরহাট, গাইবান্ধা, নীে ামারী, পঞ্চগড় ও নালটার এ ৭টি
দজোর ৪৬টি উপলজো ব্যতীত)।
ঐ
প্রধর্ক্ষে স্থান ঃঃ ৪৬টি উপলজোঃ (রাংপুর, কুধড়গ্রাম,
োেমধনরহাট, গাইবান্ধা, নীে ামারী, পঞ্চগড় ও নালটার এ ৭টি
দজোর ৪৬টি উপলজো)।
ঐ
প্রধর্ক্ষে স্থানঃ ২৬টি উপলজো।
ঐ
প্রধর্ক্ষে স্থানঃ ৬৭টি উপলজোঃ(টাঙ্গাইে, রাংপুর, কুধমেস্না,
বগুড়া, র্রীয়তপুর, নরধসাংেী ও মাধনকগঞ্জ এ ৭টি দজোর ৬৭টি
উপলজো)
ঐ
প্রধর্ক্ষে স্থানঃ ২০টি উপলজো।

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

প্রধর্ক্ষে স্থানঃ ধনব শাধচত উপলজোর গ্রাম পয শালয়।

ঐ

ঐ

ঐ

৫

৬
৭

২০টি উপলজোঃ
দসৌর ধবদুযৎ ধসলস্টম স্থাপন, ব্যবহার ধবধি ও রক্ষোলবক্ষে ধবষয়ক প্রধর্ক্ষে (প্রধত উপলজোয়
৩টি ব্যাচ)( দময়াে ৭ ধেন - ১ মাস), িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীয় িালব দেয়া হয় ।
পধরবারধিধিক কমশসূধচর ঋে গ্রহীতালের ঋে ও সামাধজক সলচতনতা উন্নয়ন ধবষয়ক প্রধর্ক্ষে
(দময়াে ৭ ধেন - ১ মাস), িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীয় িালব দেয়া হয় ।

নামঃ জনাব মাসুো আকন্দ
পেবীঃউপপধরচােক(প্রধর্ক্ষে)
দ ানঃ- ৯৫৬৯৭১০
ইলমইেঃ masudadyd@gmail.co

২.১.৪.অপ্রাধতষ্ঠাধনক ( উন্নয়ন খাত)
ক্র.নাং

দসবার নাম

প্রলয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাধপ্তস্থান

১

কমশসাংস্থান ও আত্মকমশসাংস্থান সৃধির েলক্ষয উপলজো পয শালয় প্রধর্ক্ষে কায শক্রম দজারোরকরে
র্ীষ শক প্রকল্পঃ(প্রধর্ক্ষে) পাধরবাধরক দপাধি পােন, ছাগে পােন, গািী পােন, গরম্ন
শ
দমাটাতাজাকরে, দমৌমাধছ চাষ, হটিকােচার,
ছাতা দমরামত, জাে ততরী, মৎস্য খায ততরী,
দপাধি খায ততরী, গবাধেপশুর খায ততরী, বাটিক ও বস্নক ধপ্রধন্টাং, উন্নত চুো ততরী, পাধরবাধরক
সবধজ চাষ, মাছ শুটধককরে, মৃৎ ধর্ল্প, এমব্রয়োরী/নকর্ী কাঁথা, বাঁর্ ও দবলতর কাজ, নাস শারী,
পালটর ততরী ধজধনস, ম্যাট/ওয়ােম্যাট ততরী, ফুে চাষ, খায প্রধক্রয়াজাতকরে, দমামবাধত ততরী,
মার্রম্নম চাষ, কম্বে/লতাষক দমরামত, দমাবাইে দ ান দমরামত, বয়ন ধর্ল্প, রান্না ধর্ক্ষা,
রাজধমস্ত্রী, কাঠ ধমধস্ত্র, িযান/অলটাধরক্সা/লমাটরসাইলকে দমরামত, স্যালনটারী ও ল্যাধট্রন এর
ধরাং/সস্নাব ততরী। দময়াে- ৭-২১ ধেন। প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ায় প্রধর্ক্ষে বন্ধ আলছ।

১.ছধবসহ আলবেনপত্র োধখে ।
২.নাগধরকত্ব প্রমালের জন্য জাতীয় পধরচয়পত্র/জন্মসনে/
নাগধরকত্ব সনে োধখে
৩.সাংধর্স্নি থানা/উপলজো যুব উন্নয়ন কমশকতশার কায শােয় ।
৪.প্রধর্ক্ষে স্থানঃ ৪৪২টি উপলজো
(রাংপুর, কুধড়গ্রাম, োেমধনরহাট, গাইবান্ধা, নীে ামারী, পঞ্চগড়
ও নালটার- এই ৭টি দজোর ৪৬টি উপলজো ব্যতীত)।

কমশসাংস্থান ও আত্মকমশসাংস্থান সৃধির েলক্ষয উপলজো পয শালয় প্রধর্ক্ষে কায শক্রম দজারোরকরে
র্ীষ শক প্রকল্পঃ (ঋে কশমসুধচ চালু আলছ)
খ) উিবলঙ্গর ৭টি দজোয় দবকার যুবলের কমশসাংস্থান ও আত্মকমশসাংস্থালনর সুলযাগ সৃধি র্ীষ শক
প্রকল্পঃ, (প্রধর্ক্ষে) গািী পােন,গরম্নলমাটাতাজাকরে,নাস শারী ব্যবস্থাপনা,ছাগে পােন ও অন্যান্য
(দময়াে ৭-২১ ধেন)
িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীয়িালব দেয়া হয় ।

ঐ

২

উিবলঙ্গর ৭টি দজোয় দবকার যুবলের কমশসাংস্থান ও আত্মকমশসাংস্থালনর সুলযাগ সৃধি র্ীষ শক
প্রকল্পঃ (২৫,০০০ টাকা প্রকল্প গ্রহলের জন্য ঋে প্রোন করা হয়)
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১.ছধবসহ আলবেনপত্র োধখে ।
২.নাগধরকত্ব প্রমালের জন্য জাতীয় পধরচয়পত্র/জন্মসনে
/নাগধরকত্ব সনে োধখে ।
৩. সাংধর্স্নি থানা/উপলজো যুব উন্নয়ন কমশকতশার কায শােয় ।
প্রধর্ক্ষে স্থানঃ ৪৬টি উপলজোঃ(রাংপুর, কুধড়গ্রাম,োেমধনরহাট,
গাইবান্ধা, নীে ামারী, পঞ্চগড় ও নালটার এই ৭টি দজোর ৪৬টি
উপলজো)
ঐ

দসবা মূল্য এবাং
পধরলর্াি পদ্ধধত
ধবলর্ষ দ্রষ্ট্রব্যঃ ২য়
পলব শ প্রকল্পটি
অনুলমাধেত হলে
প্রধর্ক্ষে কায শক্রম
চেলব।

দসবা প্রোলনর
সময়সীমা
িধত প্রধক্রয়া –
১৫ ধেন

োধয়ত্বপ্রাপ্ত কমশকতা
(নাম, পেবী,ল ান নম্বর ও ইলমইে)

অপ্রাধতষ্ঠাধনক ১ম
ে া -২৫,০০০/ধবনামূলল্য

ঐ

ঐ

িধত প্রধক্রয়া ১৫ ধেন

জনাব দমাঃ আব্দুর রউ র্াহ
সহকারী প্রকল্প পধরচােক
দ ানঃ ০৫২১-৫৫৯২৮,৫৫৩৯

অপ্রাধতষ্ঠাধনক ১ম
ে া -২৫,০০০/-

ঐ

ঐ

৩

ইলনালিটিি ম্যালনজলমন্ট অব ধরলসালস শস র দপািারটি এধেধিলয়র্ন থ্রু
কধিলহনধসি দটকলনােধজ(ইমপ্যাট- দ জ-২) প্রকল্পঃ
৩.১ ধেনব্যাধপ ওধরলয়নলটর্ন(উদ্বুদ্ধকরে) প্রধর্ক্ষেঃ
(পধরলবর্ বান্ধব বালয়াগ্যালসর উপলযাধগতা সম্পলকশ জনসািারলের মলে সলচতনতা ও উৎসাহ
উদ্দীপনা বৃধদ্ধর েলক্ষয ধেনব্যাধপ ওধরলয়নলটর্ন প্রধর্ক্ষে)
প্রধত উপলজোয়
জুোই দসলেম্বর=১টি
অলটাবর- ধেলসম্বর=১টি
জানুয়ারী- মাচ শ=১টি
এধপ্রে-জুন=১টি

১। জধরপ রম(উপলজো দক্রধেট এন্ড মালকশটিাং অধ সার কর্তশক
প্রাথধমক জধরলপর ধনব শাধচত হওয়ার প্রতযয়ন)।

৩.২ঋে ধবতরে(গরম্ন ক্রয় ও বালয়াগ্যাস পস্নযালন্টর জন্য সহজ র্লতশ ঋে প্রোন করা হয়)ঃঃ
ঋেসীমা ও পধরলর্াি পদ্ধধত
৩. ঋেসীমা ২০,০০০/- ১,০০,০০০/পধরলর্াি পদ্ধধতঃ
১. ধতন মাস দগ্রস ধপধরয়ে প্রোন
২. ২৪ ধকধসত্মলত মূে ঋে পধরলর্াি
৩. মাধসক ধকধসত্মর সালথ আসলের উপর তেধনক ধিধিলত ১০% হালর সাধিশস চাজশ পধরলর্াি।
৪. মাধসক ৫০/- টাকা ব্যধক্তগত সঞ্চয় জমা(ল রৎলযাগ্য)

১। পাসলপাট শ সাইলজর সতযাধয়ত ৩ কধপ ছধব ।
২। ঋলের ধনি শাধরত আলবেন রম।
৩। জধমর েধেে, পচ শা, োধখো, খাজনা রধর্ে।
৪। ৩০০/- টাকার নন-জুধেধর্য়াে িযালম্প চুধক্তনামা।
৫। জাতীয় পধরচয়পলত্রর লটাকধপ।
৬। চাকুরীজীবী ধনশ্চয়তাকারীর দক্ষলত্র ধনয়ন্ত্রেকারী কমশকতশার
প্রতযয়ন পত্র।
৭। ঋে কধমটিলত অনুলমােন ।
৮। ক্রস দচলকর মােলম ঋে ধবতরে এবাং ৫% সঞ্চয়
দ রৎলযাগ্য জমা গ্রহে।
৯। নাগধরকলত্বর সনেপত্র।

৩.৩ বালয়াগ্যাস পস্নযান্ট স্থাপনঃ

প্রাধপ্তস্থানঃ উপলজো যুব উন্নয়ন কমশকতশার কায শােয়।
১। উপলজো যুব উন্নয়ন কমশকতশা বরাবলর সিধত দতাো
পাসলপাট শ সাইলজর ৩কধপ ছধব সাো কাগলজ আলবেন

িধত প্রধক্রয়া
১মাস

জনাব আঃ হাধমে খান
প্রকল্প পধরচােক
দমাবাইে- ০১৭১৫২২৯৬৬
pdimpactphase2dyd@gmail.com

প্রাধপ্তস্থানঃ সাংধর্স্নি উপলজোর উপলজো যুব উন্নয়ন কমশকতশার
কায শােয়।

প্রধতটি বালয়াগ্যাস পস্নযালন্টর জন্য ৫০০০/-(পাঁচ হাজার) টাকা ির্তক
শ ী দেয়া হয় ।
প্রাধপ্তস্থানঃ উপলজো যুব উন্নয়ন কমশকতশার কায শােয়
৩.৪ ির্তধশ ক ধবতরে ঃঃ
প্রধতটি বালয়াগ্যাস পস্নালন্টর জন্য ৫০০০/-(পাঁচ হাজার) টাকা ির্তক
শ ী দেয়া হয় ।

ধবনামূলল্য

১। বালয়াগ্যাস পস্নযান্ট স্থাপন কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর উপলজো
বালয়াগ্যাস সাব-এধসসলটন্ট ইধঞ্জধনয়ার কর্তশক প্রতযয়ন
২। ির্তধশ ক প্রাধপ্তর ধনি শাধরত রম

ক. দসবামূল্যঃ
১. ২০/- টাকা
মূল্যমালনর আলবেন
রম।
২. ৩০০/মূল্যমালনর ননজুধেধর্য়াে িযাম্প।

ক. ঋে ধবতরলের
প্রস্ত্িধতমূেক
সময়সীমা সলব শাচ্চ
৩০ধেন
খ. ২৪টি মাধসক
ধকধিলত সাধিশস
চাজশসহ ঋে
পধরলর্াি

জনাব আঃ হাধমে খান
প্রকল্প পধরচােক
দমাবাইে- ০১৭১৫২২৯৬৬
pdimpactphase2dyd@gmail.com

ক. দসবামূল্য :
১। বালয়াগ্যাস
পস্নান্ট
ততধরর উপকরে
ক্রয়
৩০,০০০/-হলত
ধবনামূলল্য
৫০,০০০/-

িধতশপ্রধক্রয়া ১৫
ধেন
বালয়াগ্যাস পস্নান্ট
ধনমশাে-১মাস

জনাব আঃ হাধমে খান
প্রকল্প পধরচােক
দমাবাইে- ০১৭১৫২২৯৬৬
pdimpactphase2dyd@gmail.com

িধত প্রধক্রয়া -০৭
ধেন

জনাব আঃ হাধমে খান
প্রকল্প পধরচােক
দমাবাইে- ০১৭১৫২২৯৬৬
pdimpactphase2dyd@gmail.com

প্রাধপ্তস্থানঃ যুব উন্নয়ন কমশকতশার কায শােয়

২.১.৫ দর্খ হাধসনা জাতীয় যুব দকলন্দ্রর আওতায় প্রধর্ক্ষে
ক্র.নাং

দসবার নাম
(দেধনক খাবার -২৫০/-,যাতায়াত-১০০০/- সুধবিাসহ আবাধসক প্রধর্ক্ষে)

প্রলয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাধপ্তস্থান

দসবা মূল্য এবাং পধরলর্াি
পদ্ধধত

১

Housekeeping & Front Desk Management Training Course
(দময়াে ১ মাস), িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীয়িালব ও www.shnyc.gov.bd ওলয়বসাইলট দেয়া হয়।

ধবনামূলল্য

২

Communicative English Learning Course (দময়াে- ১ মাস)
িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীয়িালব ও www.shnyc.gov.bd ওলয়বসাইলট দেয়া হয়।
যুব সাংগঠকলের প্রধর্ক্ষে
(লময়াে ৭ ধেন), িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীয়িালব ও www.shnyc.gov.bd ওলয়বসাইলট দেয়া হয়।
নারীর ক্ষমতায়ন সমতা ধবষয়ক দকাস শ ( দময়াে- ৭ ধেন),

১.ধনি শাধরত রলম আলবেনপত্র োধখে
২. ৩ কধপ ছধব, জাতীয় পধরচয়পত্র/জন্মসনে /নাগধরকত্ব
সনেসহ নূন্যতম এস এস ধস বা সমমালনর ধর্ক্ষাগত দযাগ্যতার
সনে।
৩. সাংধর্স্নি দজো কায শােয় ।
৪. প্রধর্ক্ষে স্থানঃ দর্খ হাধসনা জাতীয় যুব দকন্দ্র, সািার, ঢাকা
ঐ
প্রধর্ক্ষে স্থানঃ ঐ
ঐ
প্রধর্ক্ষে স্থানঃ ঐ
ঐ
প্রধর্ক্ষে স্থানঃ ঐ

৩
৪

6

দসবা প্রোলনর
সময়সীমা
িধত প্রধক্রয়া –
১৫ ধেন

োধয়ত্বপ্রাপ্ত কমশকতা(নাম,
পেবী,,ল ান নম্বর ও ইলমইে)
ে. দমাঃ র্ধহদুে ইসোম
সহকারী পধরচােক,লর্খ হাধসনা
জাতীয় যুব দকন্দ্র।
দ ান-০২-৭৭৯১৫৩৫
shnycbd@gmail.com

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

৫
৬
৭
৮

৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯
২০
২১
২২
২৩
২৪
২৫
২৬

২৭
২৮
২৯
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িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীয়িালব ও www.shnyc.gov.bd ওলয়বসাইলট দেয়া হয়।
দ্বন্দ্ব ধনরসন ও সমতা ধবষয়ক প্রধর্ক্ষে দকাস শ (লময়াে- ৭ ধেন)
িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীয়িালব ও www.shnyc.gov.bd ওলয়বসাইলট দেয়া হয়।
যুব দনর্তত্ব ধবকার্, যুব সাংগঠন ও ধহসাব রক্ষে ব্যবস্থাপনা ধবষয়ক দকাস শ(লময়াে- ১২ধেন)
িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীয়িালব ও www.shnyc.gov.bd ওলয়বসাইলট দেয়া হয়।
জেবায়ু পধরবতশন, অধিলযাজন ও পধরলবর্ দুষে প্রধতলরাি ধবষয়ক দকাস শ (লময়াে- ১২ধেন)
িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীয়িালব ও www.shnyc.gov.bd ওলয়বসাইলট দেয়া হয়।
Online Earning (SEO, Grapics Design, Web Development training
Course(লময়াে-১ মাস),িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীয়িালব ও dyd.portal.gov.bd ওলয়বসাইলট দেয়া
হয় ।
ক্ষলুদ্র ব্যবসা ব্যবস্থাপনা ও উলযাক্তা উন্নয়ন প্রধর্ক্ষে(লময়াে- ১২ধেন)
িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীয়িালব ও www.shnyc.gov.bd ওলয়বসাইলট দেয়া হয়।
Small and Micro Enterprize training Course (লময়াে- ১২ধেন)
িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীয়িালব ও www.shnyc.gov.bd ওলয়বসাইলট দেয়া হয়।
যুব স্বাস্থয, হারবাে ও ধরলেলকসােধজ (আকুলপ্রসার) ধবষয়ক দকাস শ (লময়াে- ১০ধেন)
িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীয়িালব ও www.shnyc.gov.bd ওলয়বসাইলট দেয়া হয়।
যুবকমশ ও যুবলের ক্ষমতায়ন (লময়াে-৭ধেন)
িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীয়িালব ও www.shnyc.gov.bd ওলয়বসাইলট দেয়া হয়।
াস্ট ফুে ততরী ও বাজারজাতকরে (লময়াে -৭ধেন)
িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীয়িালব ও www.shnyc.gov.bd ওলয়বসাইলট দেয়া হয়।
Food and Fruit Preservation Technology training Course(লময়াে ১২ধেন)
িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীয়িালব ও www.shnyc.gov.bd ওলয়বসাইলট দেয়া হয়।
দর্া-ধপচ ততরী ও বাজারজাতকরে (লময়াে-৭ধেন)
িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীয়িালব ও www.shnyc.gov.bd ওলয়বসাইলট দেয়া হয়।
Leadership for Women Manager training Course(লময়াে- ৭ধেন)
িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীয়িালব ও www.shnyc.gov.bd ওলয়বসাইলট দেয়া হয়।
সন্ত্রাস, মােক ধবলরািী কমশসূধচ এবাং তনধতকতা ও মূল্যলবাি উন্নয়ন ধবষয়ক প্রধর্ক্ষে
(লময়াে -৭ধেন), িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীয়িালব ও www.shnyc.gov.bd ওলয়বসাইলট দেয়া হয়।
Sanitation and Solid Waste Management training Course
(লময়াে- ১২ধেন), িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীয়িালব, www.shnyc.gov.bd ওলয়বসাইলট দেয়া হয়।
টুযর গাইে ও পয শটন ব্যবস্থাপনা (লময়াে-৭ধেন),িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীয়িালব ও
www.shnyc.gov.bd ওলয়বসাইলট দেয়া হয়।
বহুমুখী পাটজাত পণ্য উৎপােন ও বাজারজাতকরে ধবষয়ক প্রধর্ক্ষে(লময়াে- ১২ধেন), ঐ
নাগধরক োধয়ত্ব ও দগাধষ্ঠ উন্নয়ন (লময়াে-৭ধেন), িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ ঐ
দুলয শাগ ও যুবলসবা ধবষয়ক প্রধর্ক্ষে (লময়াে-৭ধেন), িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ ঐ
দর্া-ধপচ ততরী ও বাজারজাতকরে ধবষয়ক প্রধর্ক্ষে,(লময়াে-০১ সপ্তাহ)
www.shnyc.gov.bd ওলয়বসাইলট দেয়া হয়।
তবলেধর্ক কমশসাংস্থান,প্রাপ্ত নবাগত যুবলের প্রাথধমক অধরলয়ন্টর্ন ধবষয়ক প্রধর্ক্ষে
(লময়াে-০২ সপ্তাহ) www.shnyc.gov.bd ওলয়বসাইলট দেয়া হয়।
গ্রামীে অথ শনীধত সহায়ক কৃধষ প্রযুধক্ত ধবষয়ক প্রধর্ক্ষে (লময়াে-০২ সপ্তাহ)
‘‘personal Computer, Printer, Hardware and Software Repair and
Servicing, Multimedia,Photo coppier, Microphone Repair and
Maintenace Technology’’ Training Course
( দময়াে ৪ সপ্তাহ) www.shnyc.gov.bd ওলয়বসাইলট দেয়া হয়।
Cell Phone Repair Training Course
( দময়াে ২ সপ্তাহ) www.shnyc.gov.bd ওলয়বসাইলট দেয়া হয়।
Life Skill and Family Life Education Training Course
( দময়াে ২ সপ্তাহ) www.shnyc.gov.bd ওলয়বসাইলট দেয়া হয়।
Need Based Training Course
( দময়াে ২ সপ্তাহ) www.shnyc.gov.bd ওলয়বসাইলট দেয়া হয়।
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ক্র.নাং
১

দসবার নাম
(থাকা খাওয়ার সুধবিাসহ আবাধসক প্রধর্ক্ষে)
ড্রাইধিাং ধবষয়ক প্রধর্ক্ষে দকাস শ (দময়াে- ১৫ ধেন)
িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীয়িালব দেয়া হয় ।

২

বস্নক বাটিক, োইাং এন্ড িীে ধপ্রধন্টাং ধবষয়ক প্রধর্ক্ষে দকাস শ ( দময়াে ৭ ধেন - ১ মাস)
িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীয়িালব দেয়া হয় ।

৩

ধবউটিধ লকর্ন ধবষয়ক প্রধর্ক্ষে দকাস শ ( দময়াে- ১৪ধেন)
িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীয়িালব দেয়া হয়।
ওলয়ধডাং এন্ড রে বাইধন্ডাং ধবষয়ক প্রধর্ক্ষে দকাস শ
(লময়াে-১৪ ধেন), িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীয়িালব দেয়া হয়।
দুলয শাগ ব্যবস্থাপনা ধবষয়ক প্রধর্ক্ষে দকাস শ (লময়াে- ৭ ধেন), িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীয়িালব দেয়া হয়।
র্প ধকপার ধবষয়ক প্রধর্ক্ষে দকাস শ (লময়াে-৭ ধেন), িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীয়িালব দেয়া হয়।
সমাজ ও দগাধষ্ঠ উন্নয়ন ধবষয়ক প্রধর্ক্ষে দকাস শ (লময়াে-১৪ ধেন), িধতশ ধবজ্ঞধপ্তঃ স্থানীয়িালব দেয়া
হয়।

৪
৫
৬
৭

১

উলযাক্তা উন্নয়ন ধবষয়ক প্রধর্ক্ষে দকাস শ
(প্রধত দকলন্দ্র ২টি ব্যাচ৩টি দকন্দ্র)
প্রধর্ক্ষোথী ধনব শাচনঃ সাংধর্স্নি উপলজো কায শােলয়র কমশকতশার মােলম মলনানয়ন দেয়া হয় ।

২

খ) দনর্তত্ব উন্নয়ন ধবষয়ক প্রধর্ক্ষে দকাস শ
(প্রধত দকলন্দ্র ১টি ব্যাচ৩টি দকন্দ্র) , দময়াে ৭ ধেন - ১ মাস
প্রধর্ক্ষোথী ধনব শাচনঃ সাংধর্স্নি উপলজো কায শােলয়র কমশকতশার মােলম মলনানয়ন দেয়া হয় ।

প্রলয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাধপ্তস্থান

দসবা মূল্য এবাং পধরলর্াি
পদ্ধধত
ধবনামূলল্য

দসবা প্রোলনর
সময়সীমা
িধত প্রধক্রয়া -১৫
ধেন

ধবনামূলল্য

িধত প্রধক্রয়া- ১৫
ধেন

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ
ঐ
ঐ

ঐ
ঐ
ঐ

ঐ
ঐ
ঐ

ঐ
ঐ
ঐ

১.আলবেনপত্র োধখে ।
২.নাগধরকত্ব প্রমালের জন্য জাতীয় পধরচয়পত্র/জন্মসনে /
নাগধরকত্ব সনে োধখে ।
প্রাধপ্তস্থানঃ সাংধর্স্নি দজো কায শােয়

১.আলবেনপত্র োধখে
২.নাগধরকত্ব প্রমালের জন্য জাতীয় পধরচয়পত্র/জন্মসনে /
নাগধরকত্ব সনে োধখে ।
৩. সাংধর্স্নি দজো উপলজো যুব উন্নয়ন কমশকতশার কায শােয়।
ঐ

ধবনামূলল্য

িধত প্রধক্রয়া -১৫ ধেন

োধয়ত্বপ্রাপ্ত কমশকতা
(নাম, পেবী,,ল ান নম্বর, ইলমইে)
নামঃ দমাঃ দসধেম,
পেবীঃ সহকারী পধরচােক
দ ান নাং- ০৫১-৬৯৯৫৩,০৫১৫৬২৬৪।
ঐ
bogra@gmail.com

নামঃ জনাব মাসুো আকন্দ
পেবীঃউপপধরচােক(প্রধর্ক্ষে)
দ ানঃ- ৯৫৬৯৭১০
ইলমইেঃ masudadyd@gmail.co

ঐ

ঐ

২.১.৮.োধরদ্রয ধবলমাচন ও ঋে সাংক্রান্ত দসবা

১
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ক্র.নাং

দসবার নাম

১

২
পধরবারধিধিক কমশসাংস্থান কমশসূধচ(গ্রুপধিধিক ঋে কমশসূধচ):
ক.কমশসূধচভূক্ত উপলজোয় গ্রাম ধনব শাচন।
খ.ধনব শাধচত গ্রালম পধরবার জধরপ ।
গ. গ্রুপ ও দকন্দ্র গঠন।
ঘ. দকলন্দ্র ৫ ধেলনর প্রধর্ক্ষে প্রোন ।
ঙ. আলবেন রম ধবতরে (১০/- ধবধনমলয়)।
চ. গ্রুপধিধিক চুধক্তনামা (৩০০/- টাকার িযালম্প) সম্পােন।
ছ. উপলজো কায শােয় হলত ঋে প্রসত্মাব দপ্ররে এবাং দজোর উপ
পধরচােক কর্তশক অনুলমােন ।
জ. ৫% গ্রুপ সঞ্চয় গ্রহে(ল রৎলযাগ্য) ও অে শার দচলকর মােলম
ঋে ধবতরে।
ি. প্রধত সপ্তালহ দকলন্দ্র উপধস্থত হলয় পার্ বই ও দকন্দ্র
দরধজিালর ধেধপবদ্ধ কলর ঋলের ধকধসত্ম ও সঞ্চয় আোয় ।
ঞ. দকন্দ্র দরধজিার সাংরক্ষে ।

প্রলয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাধপ্তস্থান
3
ক. গ্রুপ সেস্য হওয়ার আলবেন রম,
প্রাথীর পাসলপাট শ সাইলজর ৩ কধপ
ছধব,জাতীয় পধরচয় পলত্রর লটাকধপ।
খ. ঋলের আলবেন রম।
গ. চুধক্তনামা (৩০০/- নন জুধেধর্য়াে
িযাম্প প্রধত ৫ জলনর জন্য ০১টি)।
প্রাধপ্ত স্থানঃ উপলজো যুব উন্নয়ন কমশকতশার
কায শােয় ।

দসবা মূল্য এবাং পধরলর্াি পদ্ধধত
4
দসবামূল্যঃ
ক. আলবেন রলমর মূল্য ১০ /- টাকা ।
খ. প্রলতযক গ্রুপ সেস্যলক ৩০০/- টাকার নন
জুধেধর্য়াে স্টযালম্প চুধক্তপত্র স্বাক্ষর করলত হলব।
১ম ে ায় ১২,০০০/- (প্রধতজন)
২য় ে ায় ১৬,০০০/- (প্রধতজন)
৩য় ে ায় ২০,০০০/- টাকা ঋে প্রোন করা হলব।
খ.পধরলর্াি পদ্ধধতঃ
১. ৫০টি সমান সাপ্তাধহক ধকধসত্মলত মূে ঋে
পধরলর্াি।
২. দুই ধকধসত্মলত ১০% হালর সাধিশস চাজশ
পধরলর্াি।
৩. সাপ্তাধহক ধকধসত্মর সালথ ২০/- টাকা ব্যাধক্তগত
সঞ্চয় জমা (ল রৎলযাগ্য)।
৪. দগ্রস ধপধরয়ে ২১ ধেন।

দসবা প্রোলনর
সময়সীমা
5
ক. ঋে ধবতরলের
প্রস্ত্িধতমূেক সময়সীমা
সলব শাচ্চ ৩০ ধেন
খ.সাধিশস চাজশসহ ঋে
পধরলর্ালির সময়সীমা
ঃঃ ৫২ সপ্তাহ

োধয়ত্বপ্রাপ্ত কমশকতার
(নাম,পেবী,
দ ান নম্বর6ও ইলমইে)
নামঃ দমাঃ র্াধহনুর রহমান
পেবীঃ সহকারী পধরচােক,
প্রিান কায শােয়।
দ াননাং-০২-৯৫৯৬১৩৫৩
addydpe@gmail.com

২

আত্মকমশসাংস্থান ঋে কমশসূধচ (একক যুবঋে কমশসূধচ)ঃঃ
ক. প্রধর্ক্ষেপ্রাপ্ত যুব হলত হলব ।
খ. প্রধর্ক্ষলের দট্রলের সালথ সাংধর্স্নি ধবষলয় পরীক্ষামূেক
প্রকল্প থাকলত হলব।
গ.প্রধর্ক্ষলের ৩ বছলরর মলে ঋলের আলবেন ধবলবচনালযাগ্য
হলব ।
ঘ. বয়স ১৮-৩৫ বছর হলত হলব ।
ঙ উপলজো কায শােয় হলত অপ্রাধতষ্ঠাধনক ঋলের দক্ষলত্র
উপলজো যুব ঋে কধমটি এবাং প্রাধতষ্ঠাধনক ঋলের দক্ষলত্র দজো
ঋে কধমটিলত অনুলমােলনর জন্য দপ্ররে ও অনুলমােন ।
চ. ক্রস দচলকর মােলম ঋে ধবতরে এবাং ৫% সঞ্চয়
(দ রৎলযাগ্য) জমা গ্রহে।

ক. পাসলপাট শ সাইলজর সতযাধয়ত ৩ কধপ
ছধব ।
খ.জাতীয় পধরচয় পলত্রর লটাকধপ ।
গ.প্রধর্ক্ষলের মূে সনেপত্র ।
ঘ. ধনশ্চয়তাকারীর ২ কধপ ছধব ।
ঙ.ধনশ্চয়তাকারীর স্থাবর সম্পধির
েধেে,পচ শা,োধখো,খাজনা রধর্ে
চ.ঋলের আলবেন রম
ছ.৩০০/- টাকা নন জুধেধর্য়াে িযালম্প
চুধক্তনামা ।
জ.চাকুরীজীবী ধনশ্চয়তাকারীর দক্ষলত্র
ধনয়ন্ত্রেকারী কমশকতশার প্রতযয়ন পত্র।
প্রাধপ্তস্থানঃ উপলজো যুব উন্নয়ন কমশকতশার
কায শােয় ।

২.১.৯.ন্যার্নাে সাধিশস কমশসূধচ
নাং

দসবার নাম
ন্যার্নাে সাধিশস
প্রধর্ক্ষে-৩ মাস, অস্থায়ী কমশসাংস্থান- ২ বছর।

ক. দসবামূল্যঃ
১. ২০/- টাকা মূল্যমালনর আলবেন রম ।
২. ৩০০/- টাকা মূল্যমালনর নন জুধেধর্য়াে স্টযাম্প
৩. ঋে ধবতরে ঃঃ অপ্রাধতষ্ঠাধনক ঋেঃ
১ম ে া -৪০০০০-/২য় ে া-৫০০০০-৩য় ে া
৬০০০০/প্রাধতষ্ঠাধনক ঋেঃ১ ম ে া -৬০০০০/-/ ২য় ে া
৭৫,০০০/৩য় ে া -১০০০০০/- ।
খ.পধরলর্াি পদ্ধধতঃ
১.ধতন মাস দগ্রস ধপধরয়ে প্রোন ।
২. ২৪ দথলক ৩৬ টি মাধসক ধকধিলত মূে ঋে
পধরলর্াি
৩. মাধসক ধকধির সালথ আসলের উপর
তেধনকধিধিলত ১০% হালর সাধিশস চাজশ পধরলর্াি।
৪. মাধসক ৫০/- টাকা ব্যধক্তগত সঞ্চয় জমা
দ রৎলযাগ্য ) ।

ক. ঋে ধবতরলের
প্রস্ত্িধতমূেক সময়সীমা
সলব শাচ্চ ৩০ ধেন ।
খ. ২৪ দথলক ৩৬ টি
মাধসক
ধকধিলত সাধিশস
চাজশসহ ঋে পধরলর্াি।

প্রলয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাধপ্তস্থান

দসবা মূল্য এবাং পধরলর্াি পদ্ধধত

১.বয়স ও নাগধরকত্ব প্রমালের জন্য
জাতীয় পধরচয়পত্র/জন্ম সনে ।
২.ধর্ক্ষাগত দযাগ্যতার সনে পত্র এস,এস,ধস
এবাং এইচ, এস, ধস পার্ ও তদুর্ধ্শ
(যধে থালক),ছধব ও দপ-অে শার ।

সুধবিালিাগী ধহলসলব অমত্মশভূধক্তর আলবেলনর সময় ৩০ টাকার
দপ-অে শার ধেলত হলব ।

নামঃ দমাঃ র্াধহনুর রহমান
পেবীঃ সহকারী পধরচােক
প্রিান কায শােয়
দ ান নাং-০২-৯৫৯৬১৩৫৩
addydpe@gmail.com

দসবা প্রোলনর সময়সীমা
প্রধক্রয়া ১৫ ধেন

ন্যার্নাে সাধিশলসর প্রধর্ক্ষে ধবনামূলল্য প্রলেয় ।
সুধবিালিাগীগলের প্রাপ্য িাতা তালের ব্যাাংক ধহলসলব প্রোন করা
হয় ।

োধয়ত্বপ্রাপ্ত কমশকতা
(নাম, পেবী,,ল ান নম্বর ও ইলমইে)
নামঃ দমাঃ র্াহােত দহালসন
পেবীঃ ধহসাব রক্ষে কমশকতশা
দ ান- ০২-৭১১০৬৭২
ইলমইেঃ
nationaldyd@gmail.com

২.১.১০ তথ্য দসবাঃ
ক্র.নাং
১

দসবার নাম

প্রলয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাধপ্তস্থান

দসবা মূল্য এবাং পধরলর্াি পদ্ধধত

দসবা প্রোলনর সময়সীমা

িারা ৮এর উপিারা(১) এর অিীন ধনি শাধরত
রলমলট আলবেন ।
প্রাধপ্ত স্থানঃ www.infocom.gov.bd
তথ্য কধমর্লনর ওলয়বসাইট।

তলথ্যর মুধদ্রত মূল্য,ইলেকট্রধনক রলমলটর মূল্য বা ধপ্রন্ট আউট
সাংক্রামত্ম প্রকৃত ব্যয় ।

২০-৩০ ধেন

চাধহোপত্র
প্রাধপ্তস্থানঃ প্রিান কায শােয় (প্রকার্না ও
আত্মকমশ র্াখা) ,লজো ও উপলজো কায শােয়,
ওলয়ি সাইট ঃঃ www.dyd.gov.bd
চাধহোপত্র
ওলয়ব সাইট ও প্রিান কায শােয় (প্রকার্না ও
আত্মকমশ র্াখা) ,লজো ও উপলজো কায শােয়
ওলয়ি সাইট : www.dyd.gov.bd

ধবনামূলল্য

সারা বছর

ধবনামূলল্য

নলিম্বর-ধেলসম্বর

দসবার নাম

প্রলয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাধপ্তস্থান

দসবা মূল্য এবাং পধরলর্াি পদ্ধধত

দসবা প্রোলনর সময়সীমা

তথ্য প্রযুধক্ত দসবা

ওলয়ি সাইট ঃঃ www.dyd.gov.bd

ধবনামূলল্য

২৪ ঘন্টা

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুযায়ী তথ্য প্রোন ।

২

যুববাতশা প্রকার্ ।

৩

যুব কায শক্রম প্রচার ।

োধয়ত্বপ্রাপ্ত কমশকতা
(নাম, পেবী,,ল ান নম্বর
নামঃ জাহানারা পারিীন
পেবীঃ সহকারী পধরচােক
দ ান- ০২-৯৫৫৩৩২৪
publication@dyd.gov.bd

নামঃ জাহানারা পারিীন
পেবীঃ সহকারী পধরচােক
দ ান- ০২-৯৫৫৩৩২৪
publication@dyd.gov.bd
ঐ

২.১.১১. তথ্য ও প্রযুধক্ত দসবাঃ
ক্র.নাং
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োধয়ত্বপ্রাপ্ত কমশকতা
(নাম, পেবী,,ল ান নম্বর ও ইলমইে)
জনাব দমাঃ সালেহ উধদ্দন আহলেে

ধিধজট কলর প্রতযাধর্ত
তথ্য দসবা ধোংলক ধিক করলত হলব ।

সহকারী পধরচােক
দ ান-০২-৯৫৮৬৮৯৮
ictdyd@gmail.com

২.২.২ প্রাধতষ্ঠাধনক দসবা
বাসত্মবায়ন র্াখা
ক্র.নাং

দসবার নাম

প্রলয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাধপ্তস্থান

১

আতমকমশসাংস্থালন স েতার স্বীকৃধতস্বরূপ জাতীয় যুবপুরস্কার কায শক্রম।

২

যুবকল্যাে তহধবলের অনুোন।

৩

যুব উন্নয়ন অধিেপ্তলরর অনুন্নয়ন খালতর অনুোন।

৪

কমনওলয়েথ যুব কমশসূধচর অনুোন।

৫

সাংগঠন ধনবন্ধন কায শক্রম।

দসবা মূল্য এবাং পধরলর্াি পদ্ধধত

দসবা প্রোলনর সময়সীমা

োধয়ত্বপ্রাপ্ত কমশকতা
(নাম, পেবী,,ল ান নম্বর ও ইলমইে)
নাম-জনাব ালতমা দবগম
সহকারী পধরচােক
দ ান-০২৯৫৫৩২৮৩
fatema1967begum@gmail.com

১.জাতীয় ধবজ্ঞধপ্ত অনুসালর ধনি শাধরত রলম
আলবেন।
২.দজো কধমটির সুপাধরর্
৩.দকন্দ্রীয় কধমটির মলনানয়ন
৪.যুব উন্নয়ন অধিেপ্তর দথলক প্রধর্ক্ষলের সনে ।
৫.প্রধর্ধক্ষত আত্মকমীর আত্মকমশসাংস্থানমূেক
প্রকলল্পর বয়স কমপলক্ষ ৩ বছর পূে শ হওয়ার
প্রমােপত্র।
৬.সাংগঠলকর দক্ষলত্র সাংগঠক ধহলসলব ১০ বছর
বাসত্মব অধিজ্ঞতার প্রতযয়ন ।
১. ধনি শাধরত রলম আলবেন।
২.দজো ও উপলজো কায শােলয়র দরজুলের্নসহ
সুপাধরর্।

ধবনামূলল্য

প্রধতবছলরর জুোই দথলক ধেলসম্বলরর
মলে

ধবনামূলল্য

ধনি শাধরত সময় ও তাধরলখ মন্ত্রোেলয়র
অনুষ্ঠান দথলক মলনানীত সাংগঠনলক দচক
গ্রহে করলত হয়।

১.ধনি শাধরত রলম আলবেন।
২.দজো কধমটির সুপাধরর্।
৩.দকন্দ্রীয় কধমটির মলনানয়ন।
৪.সরকাধর সাংস্থা দথলক ধনবন্ধীকৃত হওয়ার সনে।
১.সাংগঠলনর ধনব শাহী সেলস্যর প্রমােপত্র
২.সাংগঠন ধনবন্ধলনর সনেপত্র
৩.বয়স প্রমালের জন্য জাতীয় পধরচয় পত্র
৪.কমশ অধিজ্ঞতাসহ জীবন বৃিামত্ম
১ ধনি শাধরত রলম আলবেন
২.সাংগঠলনর গঠনতন্ত্র ২ দসট।
৩. কায শধনব শাহী কধমটির সুপাধরর্ -৩ দসট ।

ধবনামূলল্য

প্রধতবছলরর মাচ শ দথলক দম মালসর মলে

ধবনামূলল্য

সািারেতঃ প্রধতবছর দসলেম্বর/অলটাবর

ধবনামূলল্য

দয দকান সময়

নামঃ জনাব দমাঃ আধতকুজ্জামান খান
পেবীঃ সহকারী পধরচােক
দ ান-০২-৯৫৫৯৩৪
atikuzzamankhan@gmail.com
নাম-জনাব ালতমা দবগম
সহকারী পধরচােক
দ ান-০২৯৫৫৩২৮৩
fatema1967begum@gmail.com
নামঃ জনাব দমাঃ আধতকুজ্জামান খান
পেবীঃ সহকারী পধরচােক
দ ান-০২-৯৫৫৯৩৪
atikuzzamankhan@gmail.com
নামঃ জনাব দমাঃ আধতকুজ্জামান খান
পেবীঃ সহকারী পধরচােক
দ ান-০২-৯৫৫৯৩৪
atikuzzamankhan@gmail.com

২.৩) অিযন্তরীে দসবাঃ
ক্র.ন

দসবার নাম

প্রলয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাধপ্তস্থান

দসবা মূল্য পধরলর্াি পদ্ধধত

দসবা প্রোলনর সময়সীমা

োধয়ত্বপ্রাপ্ত কমশকতা
(নাম, পেবী,,ল ান নম্বর ও

প্রর্াসধনকঃ
০১

০২

০৩
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অধজশত ছুটি ও োধমত্ম ধবলনােন ছুটি

মার্তত্বজধনত ছুটি ( চাকুরী কালে
সলবাচ্চশ ২ বার )

অধজশত ছুটি (বধহঃ বাাংোলের্)

১.সাো কাগলজ আলবেন পত্র ।
২.ধনয়ন্ত্রেকারী কমশকতশার সুপাধরর্সহ উপলজো /লজো/প্রিান ধহসাব রক্ষে
কমশকতশা কর্তশক ছুটি প্রাপ্যতার প্রতযয়ন ,সব শলর্ষ দিাগকৃত ছুটির আলেলর্র
কধপ (প্রলযাজয দক্ষলত্র)।
৩.ধনি শাধরত রম ধনজ োধয়লত্ব সাংগ্রহ করলত হলব ।
১.সাো কাগলজ আলবেন পত্র ।
২. ধনয়ন্ত্রেকারী কমশকতশার সুপাধরর্সহ উপলজো /লজো/প্রিান ধহসাব রক্ষে
কমশকতশা কর্তশক ছুটি প্রাপ্যতার প্রতযয়ন ,সব শলর্ষ দিাগকৃত ছুটির আলেলর্র
কধপ (প্রলযাজয দক্ষলত্র)।
৩.ধচধকৎসলকর প্রতযয়ন পত্র ।
১.সাো কাগলজ আলবেন পত্র ।
২. ধনয়ন্ত্রেকারী কমশকতশার সুপাধরর্সহ ধনিাধরত রলম ( বাাংোলের্ রমস
নাং ২৩৯৫) প্রিান ধহসাব রক্ষে কমশকতশা কর্তশক প্রেি ছুটি প্রাপ্যতার
প্রধতলবেন (লগলজলটে কমশকতশালের দক্ষলত্র ) ।

ধবনামূলল্য

প্রধক্রয়া ১৫ ধেন
১৫ কমশধেবস

নামঃ দমা:আব্দুে হাধমে খান
পেবীঃ উপপধরচােক(প্রর্াসন)
দ ানঃ ৯৫৬৯৯৫২
pdimpactphase2dyd@gmail.com

ধবনামূলল্য

প্রধক্রয়া ১৫ ধেন
১৫ কমশধেবস

নামঃ দমা:আব্দুে হাধমে খান
পেবীঃ উপপধরচােক(প্রর্াসন)
দ ানঃ ৯৫৬৯৯৫২
pdimpactphase2dyd@gmail.com

ধবনামূলল্য

দগলজলটে কমশকতার দক্ষলত্র
-৭ ধেন
ননলগলজলটে কমশচারীর
দক্ষলত্র -৫ ধেন

নামঃ দমা:আব্দুে হাধমে খান
পেবীঃ উপপধরচােক(প্রর্াসন)
দ ানঃ ৯৫৬৯৯৫২
pdimpactphase2dyd@gmail.com

০৪

বাধষ শক দগাপনীয় অনুলবেন

০৫

ধসলেকর্ন দগ্রে ও টাইম দস্কে

৩.প্রাধপ্তস্থানঃ ধহসাব রক্ষে কমশকতশার কায শােয় ।
৪. ননলগলজলটে কমশচারীলের দক্ষলত্র ধে,ধে, ও কর্তশক প্রেি ছুটি প্রাপ্যতার
প্রতযয়নপত্র ।
৫.ব্যধক্তগত কারলে সরকার/স্বায়ত্বর্াধসত সাংস্থার কমশকতশালের ধবলেলর্
গমলের আলবেন পত্র ।
প্রাধপ্তস্থানঃ প্রর্াসন র্াখা।
পুরেকৃত অনুলবেন রম ।
প্রাধতস্থানঃ ধনি শাধরত রম ধনজ োধয়লত্ব সাংগ্রহ করলত হলব।

ধবনামূলল্য

১ মাস

নামঃ দমা:আব্দুে হাধমে খান
পেবীঃ উপপধরচােক(প্রর্াসন)
দ ানঃ ৯৫৬৯৯৫২

১.সাো কাগলজ আলবেন পত্র ।
শ দগাপনীয় প্রধতলবেন( ১ম ও ২য় দেেীর কমশকতশালের
২.হােনাগাে বাধষক
ধসলেকর্ন দগ্রে মঞ্জুরীর দক্ষলত্র চার বছলরর এধসআর এবাং ৩য় দেেীর
কমশচারীলের দক্ষলত্র এধসআর ও সাধিশস বুক এবাং ৪থ শ দেেীর দক্ষলত্র শুধু
সাধিশসবুক) ।
১.সাো কাগলজ আলবেন পত্র ।
শ দগাপনীয় প্রধতলবেন(পলোন্নধতর দক্ষলত্র ১ বছর এবাং
২.হােনাগাে বাধষক
সরাসধর ধনলয়ালগর দক্ষলত্র ২ বছলরর (এধসআর) ।

ধবনামূলল্য

২য় দেেীর দগলজলটে
কমশকতার দক্ষলত্র -১মাস।
ননলগলজলটে কমশচারীর
দক্ষলত্র -১মাস।

নামঃ দমা:আব্দুে হাধমে খান
পেবীঃ উপপধরচােক(প্রর্াসন)
দ ানঃ ৯৫৬৯৯৫২

২য় দেেীর দগলজলটে
কমশকতার দক্ষলত্র -১মাস।
ননলগলজলটে কমশচারীর
দক্ষলত্র -১মাস
প্রধক্রয়া -১মাস

নামঃ দমা:আব্দুে হাধমে খান
পেবীঃ উপপধরচােক(প্রর্াসন)
দ ানঃ ৯৫৬৯৯৫২

pdimpactphase2dyd@gmail.com

০৬

চাকুরী স্থায়ীকরে ও পলোন্নধত

ধবনামূলল্য

০৭

আবাধসক ও োপ্তধরক দটধেল ান
সাংলযাগ ব্যবস্থা

সেধিত সরকাধর দটধেল ান নীধতমাো ২০০৪ এর ধনি শাধরত ছলক আলবেন ।

ধবনামূলল্য

০৮

প্রকলল্পর চাকুরী রাজলস্ব স্থানান্তর ও
ধনয়ধমতকরে

১.ধনলয়াগপত্র/প্রজ্ঞাপন।
২.লযাগোনপত্র।
৩.৩ বছলরর এধসআর।
৪.চাকুরীর িারাবাধহকতার ধববরেী ।
স্থানঃ প্রিান কায শােয়,মন্ত্রোেয় ও পাবধেক সাধিশস কধমর্ন।

ধবনামূলল্য

প্রধক্রয়া -৩মাস দথলক ৬
মাস (কমপলক্ষ)

০১

বালজট বরাদ্দ ধবিাজন

ধবনামূলল্য

০২

ধজ ধপ এ অধগ্রম মঞ্জুরী

০৩

কমশকতশা/কমশচারীলের গৃহ ধনমশাে ঋে
অগ্রীম

ধবনামুলল্য

প্রধক্রয়া ১মাস
কমশধেবস ১৫ ধেন
প্রধক্রয়া-১৫ ধেন
কমশধেবস ৭ ধেন
১৫ কায শধেবস

০৪

কমশকতশা কমশচারীলের দমাটরযান ক্রয়
অগ্রীম

ধবনামূলল্য

১৫ কায শধেবস

৫

ধবনামূলল্য

৩০ কায শধেবস

৬

কমশকতশা কমশচারীলের কধম্পউটার
ক্রয় অগ্রীম
দপনর্ন মঞ্জুর

ধবনামূলল্য

প্রধক্রয়া ১ মাস

৭

যানবাহন দসবা

অথ শ ধবিালগর বরাদ্দ মঞ্জুরীপত্র অনুযায়ী
প্রাধপ্তস্থানঃ প্রিান কায শােয়
পুরেকৃত অনুলবেন রম
ধনজ োধয়লত্ব সাংগ্রহ করলত হলব ।
১.সাো কাগলজ আলবেন ।
২.দয জধমলত গৃহ ধনমশাে/লমরামত করা হলব দস জধমর েধেে /বায়নাপত্র ।
৩.৩০০/- ননজুধেধর্য়াে স্টযালম্প অাংগীকারনামা।
যথাযথ কর্তশপলক্ষর সুপাধরর্ ।
১.সাো কাগলজ আলবেন ।
২.৩০০/- ননজুধেধর্য়াে স্টযালম্প অাংগীকারনামা।
৩.দমাটর সাইলকে ধবক্রয়কারীর অঙ্গীকারনামা ।
১.সাো কাগলজ আলবেন ।
২.৩০০/- ননজুধেধর্য়াে স্টযালম্প অাংগীকারনামা।
১.ছধবসহ আলবেনপত্র,
২. চাকুরী ধববরেী,লর্ষ দবতলনর প্রতযয়নপত্র ৩.সব শলর্ষ ধতন বছলরর নাোবী
পত্র ,৪. উিরাধিকার সনেপত্র।
১.স্বাক্ষধরত ধরকুইধজর্ান ।
২. প্রাধপ্ত স্থানঃ সাংধর্স্নি কায শােয়।

সরকার ধনি শাধরত দরলট ব্যবহায শ ধকলোধমটার
ও সময় অনুযায়ী নগলে মূল্য পধরলর্াি।

প্রধক্রয়া ১ধেন

৮

অধতধথ কক্ষ িাড়া

1.

চাধহোপত্র

সরকার ধনি শাধরত দরলট নগলে পধরলর্াি

প্রধক্রয়া ৭ ধেন

৯

হে রম্নম িাড়া/িাস রম্নম/লহালস্টে
িাড়া

2.

চাধহোপত্র

সরকার ধনি শাধরত দরলট দট্রজারী চাোন/নগলে
পধরলর্াি

প্রধক্রয়া ৭ ধেন

pdimpactphase2dyd@gmail.com

pdimpactphase2dyd@gmail.com

নামঃ দমা:আব্দুে হাধমে খান
পেবীঃ উপপধরচােক(প্রর্াসন)
দ ানঃ ৯৫৬৯৯৫২
pdimpactphase2dyd@gmail.com

ধনলয়াগকারী কর্তশপক্ষ

আধথ শক দসবা

11

ধবনামূলল্য

নামঃ জনাব আেী আর্রা
সহকারীপধরচােক (অথ শ ও অধেট)
নামঃ
জনাব র্াহাোত দহালসন
০২-৯৫৫৩৩৪২
পেবী- ধহসাব রক্ষে কমশকতশা
০২-৭১১০৬৭২
নামঃ জনাব আেী আর্রা
সহকারীপধরচােক (অথ শ ও অধেট)
০২-৯৫৫৩৩৪২
নামঃ জনাব আেী আর্রা
সহকারীপধরচােক (অথ শ ও অধেট)
০২-৯৫৫৩৩৪২
নামঃ জনাব আেী আর্রা
সহকারীপধরচােক (অথ শ ও অধেট)
০২-৯৫৫৩৩৪২
নামঃ জনাব র্াহাোত দহালসন
পেবী- ধহসাব রক্ষে কমশকতশা
০২-৭১১০৬৭২
nationaldyd@gmail.com
নামঃ
জনাব আেী আর্রা
সহকারীপধরচােক (অথ শ ও অধেট)
(প্রিান কায শােয়)
দ ান নাং-০২-৯৫৫৩৩৪২
দকা-অধে শলনটর/লেপুটি দকা-অধে শলনটর এবাং
সাংধিি দজো কধমটি।
সাংধর্স্নি কায শােয় প্রিান ।

দকন্দ্রীয় মানব সম্পে
উন্নয়ন দকন্দ্রঃ
ক্র.ন
১

২
৩
৪

৫
৬
৭
৮
৯

১০

১১
১২
১৩

১৪

১৫

১৬

১৭

দসবার নাম
(থাকা খাওয়ার সুধবিাসহ
আধুধনকআবাধসক
অধ স ব্যবস্থাপনা
ও
প্রধর্ক্ষে)

প্রর্াসধনক কায শক্রম পধরচােনা
ধবষয়ক প্রধর্ক্ষে দকাস শ (দময়াে-৫
ধেন)
আচরে ও শাংখো ধবষয়ক প্রধর্ক্ষে
দকাস শ (লময়াে-৫ ধেন)
প্রধর্ক্ষে ব্যবস্থাপনা ধবষয়ক প্রধর্ক্ষক
প্রধর্ক্ষে (লময়াে-৫ ধেন)
প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, পধরবীক্ষে,
মূল্যায়ে ও এম,আই,এস প্রধর্ক্ষে
(লময়াে-৫ ধেন)
দুলয শাগ ব্যবস্থাপনা ধবষয়ক প্রধর্ক্ষে,
(লময়াে-৫ ধেন)
পেস্নী োধরদ্রয ও উন্নয়ন ধবষয়ক
প্রধর্ক্ষে, (লময়াে-৫ ধেন)
ইন্টারলনট ধবষয়ক প্রধর্ক্ষে দকাস শ
(লময়াে-৫ ধেন)
দবধসক কধম্পউটার ধবষয়ক প্রধর্ক্ষে
,(লময়াে-১২ ধেন)
গ্রাধ ক্স ধেজাইন (Adobe
Photoshop & Adobe
Illustrator) ধবষয়ক প্রধর্ক্ষে
দকাস শ,(লময়াে-১২ ধেন)
Online Outsourcing এর
মােলম আত্মকমশসাংস্থান ধবষয়ক
প্রধর্ক্ষে, (লময়াে-১২ ধেন)
ঋে ব্যবস্থাপনা ধবষয়ক ধরলিসাস শ
প্রধর্ক্ষে (লময়াে-৫ ধেন)
দমৌধেক অধ স ব্যবস্থাপনা ধবষয়ক
প্রধর্ক্ষে (লময়াে-৫ধেন)
ধর্িাচার (আচরে, ব্যবহার,
পধরচ্ছন্নতা, চা ধবতরে, সময়মলতা
অধ লস উপধস্থধত ও প্রস্থান) ,( দময়াে২ধেন)।
ঋে কায শক্রম ধনরীক্ষা ধবষয়ক
প্রধর্ক্ষে দকাস শ
( দময়াে-৩ দথলক ১৫ ধেন) ।
অথ শ ব্যবস্থাপনা ও সরকাধর ক্রয়
নীধতমাো ধবষয়ক প্রধর্ক্ষে দকাস শ
(লময়াে ৭ ধেন )
কধমউধনলকটিাং ইাংধের্ দকাস শ (
ইাংধের্ ল্যাগুলয়জ ) দকাস শ
( দময়াে -২১ ধেন)
ধবষয়ধিধিক কমশর্াো( দময়াে -০১
ধেন)

প্রলয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাধপ্তস্থান
মলনানয়নপত্র প্রিান কায শােয়, দকন্দ্রীয় মানব সম্পে উন্নয়ন দকন্দ্র , ওলয়ি
সাইট ঃঃ www.dyd.gov.bd পাওয়া যালব।

দসবা মূল্য পধরলর্াি পদ্ধধত
ধবনামূলল্য

দসবা প্রোলনর সময়সীমা
প্রধক্রয়া ১৫ ধেন

োধয়ত্বপ্রাপ্ত কমশকতা
(নাম, পেবী,,ল ান নম্বর ও
এইচ এম ধজেস্নুর রহমান অেক্ষ
দ ান -০২-৭৭৪৬১১০,০২-৭৭৪৭১৯৭
dydchrdc@yahoo.com
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ঐ

ঐ

ধবনামূলল্য

ঐ

ঐ

ধবনামূলল্য

ঐ

ঐ

ধবনামূলল্য

ঐ

ঐ

ধবনামূলল্য

ঐ

ঐ

ধবনামূলল্য

ঐ

ঐ

ধবনামূলল্য

ঐ

ঐ

ধবনামূলল্য

ঐ

ঐ

ধবনামূলল্য

প্রধক্রয়া ১৫ ধেন

ঐ

ঐ

ধবনামূলল্য

প্রধক্রয়া ১৫ ধেন

ঐ

ঐ

ধবনামূলল্য

প্রধক্রয়া ১৫ ধেন

ঐ

ঐ

ধবনামূলল্য

প্রধক্রয়া ১৫ ধেন

ঐ

২.৪) আওতািীন অধিেপ্তর/েপ্তর/সাংস্থা কর্তশক প্রেি সাংস্থা :১) দর্খ হাধসনা জাতীয় যুব দকন্দ্র ,সািার ঢাকা ,২) দকন্দ্রীয় মানব সম্পে উন্নয়ন দকন্দ্র ,সািার,৩) বগুড়া আঞ্চধেক যুব প্রধর্ক্ষে দকন্দ্র
৪) আঞ্চধেক মানব সম্পে উন্নয়ন দকন্দ্রঃ (ঢাকা, ধসলেট ও যলর্ার)
৩) অধিলযাগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধধত ( GRS) দসবা প্রাধপ্তলত অসন্তুি হলে োধয়ত্বপ্রাপ্ত কমশকতশার সাংলগ দযাগালযাগ করম্নন। ধতধন সমািান ধেলত ব্যথ শ হলে ধনলন্মাক্ত পদ্ধধতলত দযাগালযাগ কলর আপনার সমস্যা অবধহত করম্নন ।
ক্রধমক নাং
কখন দযাগালযাগ করলবন
কার সাংলগ দযাগালযাগ করলবন
দযাগালযালগর ঠিকানা
ধনস্পধির সময়সীমা
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১

োধয়ত্বপ্রাপ্ত কমশকতশা

অধিলযাগ গ্রহেকারী কমশকতশা

োধয়ত্বপ্রাপ্ত কমশকতশা সমািান
ধেলত না পারলে

অধিলযাগ ধনস্পধি কমশকতশা

২

অধিলযাগ ধনস্পধি কমশকতশা
ধনধে শস্ট সমলয় সমািান ধেলত
ব্যথ শ হলে

আধপে কমশকতশা

৩

আধপে কমশকতশা ধনধে শি সমলয়
সমািান ধেলত না পারলে

অধিলযাগ ব্যবস্থাপনা দসে

৪) আপনার কালছ আমালের প্রতযার্া
ক্রধমক নাং
১
ধনি শাধরত রলম সম্পূে শিালব পূরেকৃত আলবেন জমা প্রোন
২
সঠিক মােলম প্রলয়াজনীয় ধ স পধরলর্াি করা
৩
সাক্ষালতর জন্য ধনি শাধরত সমলয়র পূলব শই উপধস্থত থাকা
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GRS দ াকাে পলয়ন্ট কমশকতশা : দমা:আতাউর রহমান
সহকারী পধরচােক (শাংখো) পধরচােক(প্রর্াসন ও অথ শ),প্রিান
কায শােয় ।
দ ানঃ ৯৫৫০৮৬৩
ইলমইেঃ diradmdyd@gmail.com
ওলয়ব দপাট শােঃ প্রধতষ্ঠালনর ওলয়ব সাইট www.dyd.gov.bd ।
শালয়ঃ সাংধর্স্নি
দজো
পযঅধিলযাগ
দজোরপদ্ধধত
উপপধরচােক,যুব
উন্নয়ন অধিেপ্তর।
দকন্দ্রীয়
ব্যবস্থাপনা
GRS
ওলয়ব
দপাট শােঃ প্রধতষ্ঠালনর
ওলয়ব সাইট
মহাপধরচােক,যুব
উন্নয়ন অধিেপ্তর
। www.dyd.gov.bd ।
দ ান-৯৫৫৯৩৮৯ ,dgdydhq@gmail.com,
ওলয়ব সাইট ঃঃ www.dyd.gov.bd
সধচব
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রোেয়, দ ান-৯৫১৩৩৬৩
Secretary@moyssports.gov.bd
প্রধতশ্রুধত/কাধিত দসবা প্রাধপ্তর েলক্ষয করেীয়

১৫ ধেন হলত ৯০ ধেন

১৫-৯০ ধেন

