গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
শশক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যশমক ও উচ্চ শশক্ষা শবভাগ
বাাংলাদেশ শশক্ষাতথ্য ও পশরসাংখ্যান ব্যুদরা (ব্যানদবইস)
Web: www.banbeis.gov.bd

সসবা প্রোন প্রশতশ্রুশত (Citizen’s Cherter)
শভশন (Vision) ও শমশন (Mission):
শভশন (Vision): সমশিত শশক্ষাতথ্য ও পশরসাংখ্যান শবশনমমাণ এবাং আইশসটি প্রশশশক্ষত মানব সম্পে।
শমশন (Mission): মানসম্পন্ন শশক্ষাতথ্য ও পশরসাংখ্যান শবশনমমাণ, শিশজটাল তথ্য ব্যবস্থাপনা, আইশসটি শশক্ষা প্রসার ঘটিদয় জাতীয় উন্নয়দন তথ্য ওতথ্য শনভমর
পশরকল্পনা শনশ্চত করা এবাং মানব সম্পে গদে সতালা।
১।
ক্রশমক

(০১)
১

নাগশরক সসবা
সসবার নাম

(০২)
শশক্ষাতথ্য ও
পশরসাংখ্যান
সরবরাহ

সসবা প্রোন পদ্ধশত

(০৩)
সরাসশর, ই-সমইল ও
ুাক্স সপ্ররণ

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং
প্রাশিস্থান
(০৪)
তথ্য ছক ও আদবেনপত্র

সসবামূল্য
এবাং
পশরদশাধ
পদ্ধশত
(০৫)
শবনামূদল্য

সসবা
প্রোদনর
সময়সীমা
(০৬)
১-৫
কমমশেবস

োশয়ত্বপ্রাি কমমকতমা (নাম, পেশব, স ান ও
ইদমইল
(০৭)
সমা: খান জাহান আলী
সেশাশলষ্ট, পশরসাংখ্যান
স ান : +৮৮০২৫৫১৫১৮১৬
সমাবাইল :০১৫৫২৪৫৯০৭১
ই-সমইল:kjahan61@yahoo.com

২

শশক্ষাপ্রশতষ্ঠাদনর সরাসশর, ই-সমইল ও
সাংখ্যা তাশলকা
ুাক্স সপ্ররণ,Pen
প্রোন
Drive/CD/DVD
এর মাধ্যদম
শশক্ষািাইদরক্টশর শশক্ষা িাইদরক্টশর এুাপ
এুাপ
শনয়শমত সহালনাগাদের
মাধ্যদম

চাশহো সমাতাদবক তথ্য ছক ও
আদবেনপত্র

৪.

ই-িকুদমেশন
সসবা প্রোন

সরাসশর, ই-সমইল ও
ুাক্স সপ্ররণ

ব্যবহারকারীর চাশহো সমাতাদবক
তথ্য ছক ও আদবেনপত্র

শবনামূদল্য

দ্রুততম
সমদয়র
মদধ্য

৫.

ই-সপপার
শিশপাংস

অনলাইদন

www.banbeis.gov.bd
ব্রাউজ কদর ই-িকুদমেশদন শিক
কদর ই-সপপার শিশপাংস ম্যানদত

শবনামূদল্য

শনয়শমত

৬.

লাইদব্রশর সসবা
প্রোন

গদবষণা পত্র ,বই,
ব্যবহারকারীর পশরচয় পত্র ও
জান মাল ও মুশিযুদদ্ধর
চাশহো সমাতাদবক আদবেনপত্র
সাশচ মাং সটমশন েশললপত্র,
কুাটালগ

শবনামূদল্য

দ্রুততম
সমদয়র
মদধ্য

৭.

ব্যানদবইস
প্রকাশনা শবক্রয়
ও সরবরাহ

সরাসশর ও িাকদ াদগ

শনধ মাশরতমূদল্য

দ্রুততম
সমদয়র
মদধ্য

৩.

Google Play Store
সেদক এুাপটি িাউনদলাি কদর
অনলাইন ও অপলাইদন ব্যবহার
করা

চাশহো সমাতাদবক ২য় তলা রুম২০৫

শবনামূদল্য

শবনামূদল্য

সরাসশর ক্রয়

১-৫
কমমশেবস

শনয়শমত

কাজী ইশলয়াছ উশিন আহদেে ,সেশাশলষ্ট,
িকুদমদেশন
স ান : +৮৮৫৫১৫১৮১৭
সমাবাইল: ০১৭১৪৪৯৭১১
ইদমইল: eleasuddinkazi@yahoo.com
হাশ জা ব্যলব্যল রুশব
িকুদমদেশন অশ সার
স ান : +৮৮৫৫১৫২১২০
সমাবাইল :০১৭৬৩৩১৯৩০৫
ইদমইল: hafizaruby26@gmail.com
কাজী ইশলয়াছ উশিন আহদেে ,সেশাশলষ্ট,
িকুদমদেশন
স ান : +৮৮৫৫১৫১৮১৭
সমাবাইল: ০১৭১৪৪৯৭১১
ইদমইল: eleasuddinkazi@yahoo.com
ারজানা সজসশমন কামাল
সেশাশলষ্ট, লাইদব্রশর
স ান : +৮৮৫৫১৫১৮২০
সমাবাইল:০১৮২৯৪০১৫৯১
ইদমইল: fjkamal001@gmail.com
শমদসস রুশহয়া সবগম
পাবশলদকশন অশ সার
স ান: +৮৮৫৫১৫২১১৭
সমাবাইল:০১৭১১৭৩৭৬২৩

ই-সমইল:ruhiabanbeis@yahoo.com

৮.

শশক্ষাখাদত
অনলাইন আদবেন গ্রহণ
উচ্চতর গদবষণা
সহায়তা

PCN, CP, PCR অনলাইদন

শবনামূদল্য

দ্রুততম
সমদয়র
মদধ্য

৯.

দরন
স্কলারশীপ
প্রশক্রয়াকরণ

অনলাইন আদবেন গ্রহণ, শশক্ষা মন্ত্রণালদয়র শনধ মাশরত রদম শবনামূদল্য
াচাই-বাছাই মূল্যায়ন
অনলাইদন আদবেন

৭ কমম
শেবস

১০.

কমমকতমাদের
সপনশন প্রস্তাব
মন্ত্রণালদয়
অগ্রায়ন

অনলাইন/সরাসশর
আদবেন গ্রহণ

চাশহো অনু ায়ী

প্রদ াজু নয়

১৫ কমম
শেবস

১১.

ব্যানদবইস এ
কমমরত ৩য় ও
৪ে ম সেণী
কমমচারীদের
সপনশন মঞ্জুর
কমমকতমা ও
কমমচারীদের
োশি শবদনােন
ছুটি ও ভাতা
মঞ্জুর

আদবেন গ্রহণ
অনলাইন/অ লাইন

সপনশন মঞ্জুরী লদক্ষু প্রদয়াজনীয়
তথ্য

শবনামূদল্য

১৫ কমম
শেবস

শনধ মাশরত ছদক হাি মকশপ
/স টকশপ সপ্ররণ

প্রশাসন ও অে ম শবভাদগর চাশহো
সমাতাদবক

শবনামূদল্য

১৫ কমম
শেবস

১২.

চী , শিএলশপ শবভাগ
স ান : +৮৮
সমবাইল:
ইদমইল:
সমা: শমজানুর রহমান
সপ্রাগ্রামার
স ান : +৮৮০২
সমবাইল:০১৯১১০৩৫২৯৭
ইদমইল: cosmicsun@yahoo.com
সমাোঃ সমাতাহার সহাদসন
সহকারী পশরচালক (অে ম)
স ান:+৮৮৫৫১৫২১১০
সমাবাইল : ০১৭২৪৯৭৬৭৪২
ই-সমইল:mh.bcs33@gmail.com
হাশবব্যর রহমান
সহকারী পশরচালক(প্রশাসন)
স ান:+৮৮৫৫১৫২১০৮
সমাবাইল : ০১৭১২৮৮৭২৭২
ই-সমইল:habibshdu78@gmai .com
শপ্রম শরজভী
উপপশরচালক (প্রশাসন)
স ান: +৮৮৫৫১৫২১০৪
সমাবাইল :০১৭১২২০৬৯৩৯
ই-সমইল:primrizvi3@gmail.com

২।

প্রাশতষ্ঠাশনক সসবা

ক্রশম
ক

সসবার নাম

সসবা প্রোন পদ্ধশত

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং
প্রাশিস্থান

সসবামূল্য
এবাং
পশরদশাধ
পদ্ধশত

সসবা
প্রোদনর
সময়সীমা

োশয়ত্বপ্রাি কমমকতমা (নাম, পেশব, স ান ও ইদমইল

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

(৬)

(৭)

১.

২.

৩.

শশক্ষা মন্ত্রণালয়, অে ম
সরাসশর ই-সমইল
মন্ত্রণালয়, পশরকল্পনা
মন্ত্রণালয়, পশরকল্পনা
কশমশনসহ সরকাদরর
অন্য মন্ত্রণালদয় শশক্ষা
সাংক্রাি তথ্য সরবরাহ
UNESCO
শনধ মাশরত ছদক
Institute for
স টকশপ সপ্ররণ
Statistics (UIS)
আিজমাশতক উন্ন ন
সহদ াগী সাংস্থায় শশক্ষা
সাংক্রাি তথ্য সরবরাহ

হাি মকাপ/স টকশপ
সরাসশর

চাশহো সমাতাদবক শনধ মাশরত শবনামূদল্য
ছক পশরসাংখ্যান শবভাগ

শনধ মাশরত তথ্য ছক,
পশরসাংখ্যান শবভাগ

শবনামূদল্য

শনধ মাশরত তথ্য ছক,
পশরসাংখ্যান শবভাগ

শবনামূদল্য

৫ কমম
শেবস

১-১০ কমম
শেবস

এসএম কামরুল হাসান খান
পশরসাংখ্যান অশ সার
স ান :+৮৮৫৫১৫২১১৫
সমাবাইল :০১৫৫২৩৩৯২৩১
ইদমইল:kamrul 62@yahoo.com

সমা: খান জাহান আলী
পশরসাংখ্যান অশ সার
স ান :+৮৮৯৫৭৫২২১/১১৭
সমাবাইল:০১৫৫২৪৫৯০৭১
ইদমইল:kjahan61@yahoo.com
১-৩ কমম সশখ সমাোঃ আলমগীর
শেবস চী ,পশরসাংখ্যান(চ.ো)
স ান :৫৫১৫১৮১৬
সমাবাইল:০১৭১১৫৭৬৩৩
ই-সমইল:alamgir_asif@yahoo.co

হাি মকশপ সরাবরাহ

৪.

জনসাংখ্যা শভশিদত
শশক্ষা প্রশতষ্ঠাদনর
প্রাপ্যতার শচত্র প্রোন

৫.

জাতীয় সাংসদে শশক্ষা
সাংক্রাি প্রদের জবাব

৬.

কাশরগশর KPI

৭.

শশক্ষা প্রশতষ্ঠাদনর
EIINসহ শরদপাট ম
Edcational
প্রোন
Institution
Identification
Number (EIIN)
প্রোন।

৮.

হাি মকশপ/স টকশপ

শনধ মাশরত ছদক
হাি মকাপ ও
স টকশপ

শনধ মাশরত তথ্য ছক,
পশরসাংখ্যান শবভাগ

শবনামূদল্য

১-৫ কমম
শেবস

চাশহো সমাতাদবক

শবনামূদল্য

১-৭ কমম
শেবস

শনধ মাশরত তথ্য ছক,
পশরসাংখ্যান শবভাগ

শবনামূদল্য

১-৩ কমম সমাহাোঃ তশরকুল ইসলাম
শেবস সহকারী পশরসাংখ্যান অশ সার
স ান: +৮৮৫৫
সমাবাইল:০১৮১৭০৯৫৩৭৭
ইদমইল:tarik2banbeis@yahoo.com
দ্রুততম সক.এম. হাসানুল্লাহ মাহমুে
সমদয়র সপ্রাগ্রামার
মদধ্য
স ান +৮৮৫৫১৫১৬৬৭
সমাবাইল:০১৯১৪৮৯০৫০৮
ইদমইল:kmhasan66@gmail.com

শশক্ষামন্ত্রণালদয়র কর্তক
ম
পাঠোদনর সেশত পদত্রর
দটাকশপ ,শশক্ষা সবাি ম
কর্তক
ম অনুমশত পদত্রর
দটাকশপ ,প্রশতষ্ঠাদনর ধরন
অনু ায়ী ব্যানদবইস এর
জশরপ রম পূরণ পূব মক
USEODEOকর্তক
ম প্রশত
স্বাক্ষর এবাং আদবেন
শশক্ষা মন্ত্রণালদয়র শবশভন্ন মাঠ প াদয় সেদক
According to
প্রকদল্পর শশক্ষা সাংক্রাি সরাসশর তথ্য সাংগ্রহ Signed
জশরপ ও প্রকল্প প্রণয়ন
,সাংকলন,প্রশক্রয়করণ Memorandom of
ওপ্রশতদবেন প্রণয়ন Under
(হাি মকশপওস টকশপ Standing(MOU)
)

শবনামূদল্য

MOUএর
উদল্লশখত
মূদল্য

১-৬
মাদসর
মদধ্য

সশখ সমাোঃ আলমগীর (চ.ো)
চী ,(পশরসাংখ্যান)
স ান :+৮৮৫৫১৫১৮১৫
সমাবাইল:০১৭১১৫৭৬৩৩৩
ই-সমইল:alamgir_asif@yahoo.com

৯.

১০.

১১.

ব্যানদবইস এর GIS
িাটাদবইস সেদক প্রাি
তদথ্যর শভশিদত শশক্ষা
প্রশতষ্ঠদনর উপদজলা
শভশিক মানশচত্র প্রোন
শবশভন্ন শশক্ষা প্রশতষ্ঠাদনর
শশক্ষক কমমচারী /
মন্ত্রণালয় ও
অশধেিদররকমমকতমা/কমম
চারীদের ICT প্রশশক্ষণ
শশক্ষা মন্ত্রণালয় ও
অন্যান্য প্রশতষ্ঠদনর
শনদয়াগ পরীক্ষা

পরীক্ষা গ্রহন ও
মূল্যায়ন

চাশহো সমাতাদবক

ব্যবহাশরক পদ্ধশত

BKITCE
lab,BANBEIS

পরীক্ষা গ্রহণ ও
মূল্যায়ন

চাশহো সমাতাদবক

শবনামূদল্য

৭
কমমশেবস

সমা: শমজানুর রহমান
সপ্রাগ্রামার
স ান : +৮৮৫৫১৫১৬৬৫
সমাবাইল:০১৯১১০৩৫২৯৭
ইদমইল: cosmicsun@yahoo.com
সরকারী শবশধ ১২/১৪/৩ সমাোঃ আব্য তাদহর খান
সমাতাদবক
০
শসনশয়র শসদটম এনাশলট
কমমশেবস স ান: +৮৮ ৫৫১৫১৬৬৬
সমাবাইল:০১৫৫২৪৯২৭৭৮
ই-সমইল:khan01_1234@yahoo.com
সরকারী শবশধ
১-৭
সমাোঃ ওসমান ভুইয়া
সমাতাদবক
কমমশেবস পশরচালক
স ান:+৮৮৫৫১৫২১০২
সমাবাইল :০১৫৫২৩৭৯৯১৩
ই-সমইল :
osmanbhuiyan13@yahoo.com

১২.

১৩.

বাদজট প্রস্তুতকরণ

মাধ্যশমক ও উচ্চ
বাদজট ছক অনু ায়ী
শশক্ষা শবভাগ কর্তক
ম
শনদে মশনাদমাতাদবক
বাদজট প্রস্তুতও সপ্ররণ
।
অশধেির ও মাঠ প মাদয় IBAs++ এর
বাশষ মক চাশহো অনু ায়ী
অশ স
মাধ্যদম
(UITRCE)সত
বাদজট প্রণয়ন ,প্রাক্কলন
ও বরাি প্রোন

শবনামুদল্য

প্রদ াজু নয়

অে মবছদর
র পূদব মর
বছদরর
এশপ্রল
মাস
৩০ কমম
শেবস

সমাোঃ সমাতাহার সহাদসন
সহকারী পশরচালক (অে ম)
স ান:+৮৮৫৫১৫২১১০
সমাবাইল : ০১৭২৪৯৭৬৭৪২
ই-সমইল:mh.bcs33@gmail.com
ইব্রাহীম খলীল
উপপশরচালক (অে ম)
স ান:+৮৮৫৫১৫২১০৫
সমাবাইল : ০১৭১১২৭৩৮৯৯
ই-সমইল –ibrahimkhalidc77@gmail.com

১৪.

বাশষ মক ক্রয়পশরকল্পনা
(APP) অনুদমােন

১৫.

আশে মক শবশধ-শবধান ও
সাংশিষ্ট িকুদমে
নীশতমালা সাংক্রাি
প্রোন
শবশভন্ন পরামশম ও বাদজট
সাংক্রাি,তথ্য প্রোন
অশিট আপশির ব্রিশীট আদবেনপত্র প্রোন
জবাব মন্ত্রণালদয়র সপ্ররণ
ও শনষ্পশির উদযাগ গ্রহন

১৬.

১৭.

প্রশশক্ষদণর অশগ্রম মঞ্জুরী
প্রোদন সহদ াশগতা

IBAS++ এর
মাধ্যদম

আদবেনপত্র ও
চাশহো পত্র
সপ্ররণ/প্রোন

ব্যানদবইস ওUITRCE প্রদ াজু নয়
এর বাশষ মক বাদজট ও চাশহো
অনু ায়ী
অে মশবভাগ এবাং ব্যানদবইস
এর ওদয়বসাইট

৩০ কমম
শেবস

প্রদ াজু নয়

তাৎক্ষশণ
ক

প্রদ াজু নয়

১০ কমম
শেবস

শনধ মাশরত রম ও কাগজপত্র প্রদ াজু নয়

১০ কমম
শেবস

সাংশিষ্ট অশিট অশধেির

২.৩) অভুিরীণ সসবা
ক্রশমক
নাং

সসবার নাম

সসবার প্রোন পদ্ধশত

প্রদয়াজনীয়
কাগজপত্র এবাং
প্রাশিস্থান

সসবার মূল্য
এবাং পশরদশাধ
পদ্ধশত

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

১.

র্ততীয় ও চতুে ম সেশণর
কমমচারীর শনদয়াগ ও
পদোন্নশত

শবভাগীয় শনদয়াগ
/পদোন্নশত কশমটির
সুপাশরদশর আদলাদক
অশ স আদেশ

পশত্রকার শবজ্ঞশি,
সজষ্ঠুতা তাশলকা
এবাং সাশভমসব্যক

শবনামূদল্য

সসবা প্রোদনর োশয়ত্বপ্রাি কমমকতমা (নাম, পেশব, স ান ও ইদমইল
সময়সীমা
(৬)

শিশপশসর
সুপাশরশ
প্রাশির পর ৫
কমমশেবস

(৭)

শপ্রম শরজভী
উপপশরচালক (প্রশাসন)
স ান: +৮৮৫৫১৫২১০৪
সমাবাইল :০১৭১২২০৬৯৩৯
ই-সমইল:primrizvi3@gmail.com

২.

কমমকতমা /কমমচারীেদর
ছুটি মঞ্জুর

আদবেন ও ছুটির
প্রাপ্যতা স্বাদপদক্ষ
অশ স আদেশ জাশর

আদবেন ও সুপাশরশ

শবনামূদল্য

সুপাশরশ
প্রাশির ১
কমমশেবস

৩.

কমমচারীেদর
চাকুশরস্থায়ী করণ

আদবেদনর সপ্রশক্ষদত
অশ স আদেশ জাশর

এশসআর,আদবেন,সা শবনামূল্য
শভমসব্যক

৭ কমমশেবস

৪.

অবসরপ্রাি কমমকতমা
/কমমচারীগদণর সপনশন
এবাং গ্রাচুইটি

অবসরগ্রহদণর পর
অশ স আদেশ জাশর

এশসআর,আদবেন,সা শবনামূল্য
শভমসব্যক

৭ কমমশেবস

৫.

অস্থায়ী পে সাংরক্ষণ ও
স্থায়ীকরদণর প্রশক্রয়া

কর্তপম দক্ষর সুপাশরশ
সাদপদক্ষ আদেশ জাশর

জনপ্রশাসন
শবনামূদল্য
মন্ত্রণালদয়র শনধ মাশরত
ছদক তথ্য সপ্ররণ

৭ কমমশেবস

৬.

সেশ এবাং শবদেদশ
প্রশশক্ষণ অাংশগ্রহণ

মদনানয়ন প্রোন

আদবেন,কর্তপম দক্ষর
সুপাশরশ

শবনামূদল্য

৭.

কমমকতমা /কমমচারীদের
েক্ষতাবৃশদ্ধর লদক্ষু
প্রশশক্ষণ

তত্ত্বীয় ও ব্যবহাশরক

অশ স আদেশ

সরকারী শবশধ
সমাতাদবক

সুপাশরশ
প্রাশির ২
কমমশেবস
৭/১০

হাশবব্যর রহমান
সহকারী পশরচালক(প্রশাসন)
স ান: +৮৮৫৮৬১১০১৮
সমাবাইল:০১৭১২৮৮৭২৭২
ইদমইল:habibshdu78@gmail.com

শপ্রম শরজভী
উপপশরচালক (প্রশাসন)
স ান: +৮৮৫৫১৫২১০৪
সমাবাইল :০১৭১২২০৬৯৩৯
ই-সমইল:primrizvi3@gmail.com

৮.

চাশহো সমাতাদবক

ppr অনু ায়ী
সরকারী শবশধ
অনুদমাশেত
সমাতাদবক
কাগজপত্রঅে মশাখা
ব্যানদবইস,cptuপ
শরকল্পনা কশমশদনর
ওদয়বসাইট
সাংশিষ্ট কাগজপত্রাশে প্রদ াজু নয়
ব্যানদবইস
ওpসয়বসাইট

িকুদমে
ততশরর ৩০শেন েরপত্র
মূল্যায়ন ১৪
সেদক ৬০ কমম
শেবস
১৫ কমম শেবস

১১.

সাধারন ভশবষ্যৎ
তহশবল হদত অশগ্রম
মঞ্জুরী প্রোন

আদবেনপত্র
হাি মকশপ/স টকশপ

১৫ কমম শেবস

১২.

অশধেিদররকমমকতমা/ক
মমচারীদের গৃহশনমমাণ
ঋণ অশগ্রম,কশম্পউটার
অশগ্রম,সমাটরকার
অশগ্রম ও সাইদকল
অশগ্রম মঞ্জুর
পুন:উপদ াজন বরাি

আদবেনপত্র
হাি মকশপ/স টকশপ

সাংশিষ্ট কাগজপত্রাশে প্রদ াজু নয়
ব্যানদবইস ও
অে মশবভাদগর
ওদয়বসাইট
সাংশিষ্ট কাগজপত্রাশে প্রদ াজু নয়

১০.

১৩.

আদবেন ও চাশহো গ্রহণ সাংশিষ্ট চাশহো ও
কাগজপত্রাশে

সরকারী শবশধ
সমাতাদবক

প মায়ক্রশমক

বরািকৃত বাদজট সপ্ররণ
,কম্পউটার ও প্রশশক্ষণ
দ্রব্যসামগ্রী সপ্ররণ এবাং
পশরেশমন
ই-গভন মদমে
প্রশকউরদমে রুলস
প্রকউরদমে(ই-শজশপ) অনু ায়ী ক্রয় প্রশক্রয়া
ম
অগানাইদজশনএিশমন
সম্পােদনর মাধ্যদম ক্রয়
র ই-শজশপ,ব্যানদবইস প্রশক্রয়া স্বচ্ছ ও দ্রুত কদর
(ই-শজশপর মাধ্যদম ক্রয় সসবা প্রোন
প্রশক্রয়াকরণ )
বাদজট বরাি
আদবেনপত্র ও চাশহো
শবভাজন,অে ম বরাি ও হাি মকশপ/স টকশপ
ছােকরণ

৯.

UITRCE সকদের
আইশসটি প্রশশক্ষণ
পশরচালনা

প্রদ াজু নয়

১২ কমম শেবস

১০ কমম শেবস

সমাোঃইব্রাহীম খলীল
উপপশরচালক (অে ম)
স ান:+৮৮৫৫১৫২১০৫
সমাবাইল : ০১৭১১২৭৩৮৯৯
ই-সমইল –
ibrahimkhalidc77@gmail.com

১৪.

১৫.

শিশিও প্রাি শবশভন্ন
আদবেনপত্র সপ্ররণ
উইাংদয়র শবল
ভাউচারসমূহ াচাই –
বাছাইকরণ মতামতসহ
নশে উপস্থাপন ও শবল
ভাউচার সমূহ
শহসাবরক্ষণ অশ দস
সপ্ররণ,সচক গ্রহণও
শবতরণ
আশে মক ব্যবস্থা শবষয়ক
তত্ত্বীয় ও ব্যবহাশরক
প্রশশক্ষণ প্রোন

সাংশিষ্ট িকুদমে
প্রোন

প্রদ াজু নয়

০৭ কমম শেবস

চাশহো সমাতাদবক

প্রদ াজু নয়

প মায়ক্রদম

৩.২) অশভদ াগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধশত(GRS)
সসবা প্রাশিদত সহদ াশগতা সপদল োশয়ত্বপ্রাি কমমকতমার সদে স াগাদ াগ করুন।শতশন সমাধান শেদত ব্যে ম হদল শনদনাি পদ্ধশতদত স াগাদ াগ কদর আপনার সমস্যা অবশহত
করুন।
ক্রশমক নাং কখন স াগাদ াগ করদবন
স াগাদ াদগর ঠিকানা
শনষ্পশির সময়সীমা
১
োশয়ত্বপ্রাি কমমকতমা সমাধান শেদত ব্যে ম হদল
সমাোঃওসমান ভুইয়া
১-২ কমমশেবস
পশরচালক
স ান:+৮৮৫৫১৫২১০২
সমাবাইল :০১৫৫২৩৭৯৯১৩
ই-সমইল :
osmanbhuiyan13@yahoo.com

২

GRS স াকাল পদয়ে কমমকতমা শনশে মষ্ট সমদয় সমাধান শেদত ব্যে মহদল

সমা: হাশবব্যর রহমান
মহাপশরচালক
স ান:৯৬৬৫৪৫৭
সমাবাইল:০১৭১৩৬৫০০০৩

১-২ কমমশেবস

ই-সমইল:dg@banbeis.gov.bd
৪) আপনার (সসবা গ্রহীতার) কাদছ আমাদের ( সসবা প্রোনকারীর) প্রতুাশা
ক্রশমক নাং
১)
২)
৩)
৪)
৫)

প্রশতশ্রুত /কাশিত সসবা প্রাশির লদক্ষু করনীয়
স্বয়াংসম্পূণ ম আদবেন জমা প্রোন
সঠিক মাধ্যদম প্রদয়াজনীয় শ স পশরদশাধ করা
সাক্ষাদতর জন্য শনধ মাশরত সমদয়র পূদব মই উপশস্থত োকা
প্রদ াজু সক্ষদত্র সমাবাইল সমদসজ/ই-সমইদল শনদে মশনা অনুসরণ করা
শনধ মাশরত রদম সম্পূণ মভাদব পূরণকৃত আদবেন জমা

৩।

অভুিরীণ সসবা
সটশবল-৪: সসবা প্রোন প্রশতশ্রুশতর কাঠাদমা

ক্রশমক

সসবার নাম

সসবা প্রোন পদ্ধশত

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র
এবাং প্রাশিস্থান

সসবামূল্য এবাং
পশরদশাধ পদ্ধশত

সসবা প্রোদনর
সময়সীমা

োশয়ত্বপ্রাি কমমকতমা (নাম,
পেশব, স ান ও ইদমইল

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

(৬)

(৭)

নাম:
পেশব:
স ান :+৮৮
ইদমইল:
অে ম শবভাগ

