
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

মহিলা হবষয়ক অহিেপ্তর 

৩৭/৩, ইস্কাটন গাদড েন ররাড, ঢাকা। 

www.dwa.gov.bd 

 

হসটিদজন চাট োর (প্রধান কার্ যালয়) 

১.০ ভিশন ও ভিশন 

ভিশন: জেন্ডার সিতা ভিভিক সিাে প্রভতষ্ঠা ও সুরক্ষা। 

ভিশন: নারী ও ভশশুর অভধকার প্রভতষ্ঠা এবং ক্ষিতায়নসহ উন্নয়ননর মূলধারায় নারীনের সম্পৃক্তকরণ। 

২.০ প্রভতশ্রুত জসবাসমূহ 

ক. নাগভরক জসবা 

 

ক্রভিক জসবার নাি জসবা প্রোন পদ্ধভত প্রনয়ােনীয় কাগেপত্র এবং 

 প্রাভির স্থান 

জসবা মূল্য এবং  

পভরনশাধ পদ্ধভত 

রসবা প্রোদনর 

সময় সীমা 

োহয়ত্ব প্রাপ্ত কম েকতো  

(নাম, পেবী, র ান নাং ইদমল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

1.  তথ্য অভধকার আইন 

২০০৯ অনুর্ায়ী তথ্য 

প্রোন 

তথ্য অভধকার আইন অনুর্ায়ী 

ভনধ যাভরত ফরি-এ পূণ যাঙ্গ আনবেন 

করনত হনব। প্রনর্ােয জক্ষনত্র মূল্য 

পভরনশাধ সানপনক্ষ ডাকনর্ানগ বা 

ই-জিইনল চাভহত তথ্য 

আনবেনকারীনক জপ্ররণ করা হয়। 

১. ভনধ যাভরত ‘ক’ ফরনি আনবেনপত্র 

২. প্রনর্ােয ভনধ যাভরত ভফ’র জেোরী চালান 

েিার রভশে। 

 

আনবেনপত্র প্রাভির স্থান: 

www.infocom.bd 

A3/A4 সাইনের 

কাগনে প্রভত পৃষ্ঠা 

তনথ্যর েন ২/- টাকা 

হানর জেোভর চালাননর 

িাধ্যনি েিা প্রোন 

কনর চাভহত তথ্য সংগ্রহ 

করনত হনব। 

আনবেন প্রাভির পর 

প্রধান কার্ যালয় সংক্রান্ত 

তথ্য ২০ কার্ য ভেবস 

এবং অন্যান্য েির 

সংক্রান্ত তথ্য ৩০ 

কার্ যভেবস 

মাহমুদা বেগম 

উপপরিচালক (জনসংয াগ, 

বিজজযেশন) 

ম োবোইল: ০১৮১৭৬৪৫৭০০ 

 

2.  ব্যভক্ত/ প্রভতষ্ঠাননর ভনকট 

জেনক প্রাি অভিনর্াগ 

তেন্তপূবৃক ভনষ্পভি 

(GRS) 

অভিনর্াগ প্রভতকার ভননে যভশকা 

২০১৫ (পভরিাভেযত ২০১৮) 

অনুর্ায়ী ভলভিতিানব অনলাইনন বা 

অফলাইনন অভিনর্াগ/ আনবেন 

োভিল করনল ভনধ যাভরত সিয়সীিার 

িনধ্য অভিনর্াগ ভনস্পভি করা হয়। 

 

পূন যাঙ্গ নাি ঠিকানা উনেিপূব যক আনবেনপত্র 

(সাো কাগনে) 

প্রাভি স্থান: ক) পত্র গ্রহণ ও জপ্ররণ শািা ভনচ 

তলা) 

ি) www.grs.gov, সহকারী পভরচালক 

প্রশাসন: ০২ শািা, িভবঅ। 

ভবনামূনল্য অভিনর্াগ প্রাভির পর 

৩০ কি য ভেবস 

শরীফা আিতার োহান 

সহকারী পভরচালক (প্রশাসন-০২) GRS 

জফাকাল পাস যন জফান: ০২৫৮৩১২২৫ ইনিইল: 

dwagrs.2020@gmail.com      

3.  নারী হনর্ োতন প্রহতদরাি রসল 

ও মহিলা সিায়তা রকন্দ্র 

অসিায় হনর্ োহতত মহিলাদের হবনা 

খরদচ আইনগত  পররামশ ে প্রোন । 

হনর্ োহতত ও অসিায় নারীদের 

অহিদর্াগ গ্রিণ এবাং ভবনামূনল্য আইনী 

সিায়তা োন। 

বােী ও হববােী পদের মদে 

সাহলশ/কাউহিহলাং এর মােদম 

পাহরবাহরক সকল হবদরাি হমমাাংসা 

করা। 

পাহরবাহরক হনর্ োতদনর হশকার 

নারীদের িরণ রপাষন আোদয়র ব্যবস্থা 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র : কাভবননািা, পূনব য সাভলনশর 

কাগনের কভপ, সাধারণ ডাইরীর কভপ, স্বাক্ষী ভহসানব 

ছভব/প্রনয়ােনীয় কাগেপত্র, 

 

সহায়তা জকনে অবস্থাননর েন্য কাগেপত্র : 

 

*িািলার অভিনর্াগপত্র। 

 

প্রাহপ্তর স্থান : 

* নারী ভনর্ যাতন প্রভতনরাধ জসল, (কক্ষ নং-১০১), 

িভহলা ভবষয়ক অভধেির, ৩৭/৩, ইস্কাটন গানড যন 

ভবনামূনল্য নারী ভনর্ যাতন প্রভতনরাধ 

জসনল অভিনর্াগ গ্রহনণর 

পর কিপনক্ষ ১৫ 

কার্ েহেবস । 

 

* আবাসন রকদন্দ্র সদব োচ্চ 

৬ মাস অবস্থান করদত 

পারদব। 

ফভরো িানি  

উপ-পভরচালক (ম্যাভেনেট), 

নারী হনর্ োতন প্রহতদরাি রসল 

জফান:  

৯৩৬১৪৯২ 

জিাবাইল: ০১৭০৫৪০১১০২ 

 

 

 

 

 

http://www.infocom.bd/
http://www.grs.gov/
mailto:dwagrs.2020@gmail.com


ক্রভিক জসবার নাি জসবা প্রোন পদ্ধভত প্রনয়ােনীয় কাগেপত্র এবং 

 প্রাভির স্থান 

জসবা মূল্য এবং  

পভরনশাধ পদ্ধভত 

রসবা প্রোদনর 

সময় সীমা 

োহয়ত্ব প্রাপ্ত কম েকতো  

(নাম, পেবী, র ান নাং ইদমল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

করা। 

হনর্ োহতত ও তালাক প্রাপ্ত নারীদের 

রেদমাির আোদয়র ব্যবস্থা করা। 

নাবালক সন্তাদনর রখারদপাষ আোদয়র 

ব্যবস্থা করা। 

রর্ৌতুক প্রথাদক হনরুৎসাহিত করা। 

বাল্য হববাি হনদরাদির পদেে কাজ 

করা। 

হবনা খরদচ রসদল হনদয়াহজত 

আইনজীবীর মােদম আোলদত মামলা 

পহরচালনা করা। 

মামলার  দলা-আপ। 

পহত্রকায় প্রকাহশত নারী হনর্ োতন 

সাংক্রান্ত ঘটনার তথ্য সাংরেন এবাং 

 দলা-আপ। 

হনর্ োহতত ও আশ্রয়িীন নারীদের হবনা 

খরদচ ৬ (ছয়) মাস পর্ েন্ত (দু’টি 

সন্তানসি অনুি ে ১২ বছদরর নীদচ) 

সিায়তাদকদন্দ্র আশ্রয় প্রোন। 

সিায়তাদকদন্দ্র আহশ্রত নারী ও হশশুদের 

হবনামূদল খাদ্য, বস্ত্র, হচহকৎসা ও 

প্রাথহমক হশো প্রোন। 

সমাদজ পূন েবাসদনর লদেে সিায়তা 

রকদন্দ্র অবসস্থানকালীন সমদয় নারীদের 

হবনা খরদচ প্রহশেণ প্রোন। 

জরাড, ঢাকা। 

 

*সহায়তা জকনের ঠিকানা: 

১/৬-এ, ব্লক:-ভব, লালিাটিয়া, জিাহাম্মেপুর, ঢাকা। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  দুস্থ িভহলা ও ভশশু 

সাহায্য তহভবলঃ 

১।  রজলা মদনানয়ন    কহমটির 

মােদম আদবেন পত্র র্াচাই বাছাই 

কদর সুপাহরশসি রবাড ে অব ট্রাহির 

উপকহমটির হনকট রপ্ররন কদরন। 

২। উপকহমটি সুপাহরশ হবদবচনা এবাং  

অদথ ের পহরমান হনি োরন কদর রবাড ে অব 

ট্রাহির হনকট রপ্ররন কদরন। 

 ৩। রবাড ে অব ট্রাহি চুড়ান্ত অনুদমােন 

প্রোন কদরন। 

রজলা/উপদজলা মহিলা হবষয়ক কম েকতোর কার্ েলয়, 

সের কার্ োলয় মহিলা হবষয়ক অহিেপ্তর  ঢাকা।  

 

১। জরুহর রেদত্র রবাদড ের 

অনুদমােন সাদপদে 

র্থাক্রদম সিাপহত 

৫,০০০/- (পাঁচ িাজার) 

টাকা এবাং সি-সিাপহত 

৩,০০০/-(হতনিাজার) 

টাকা পর্ েন্ত অন্তবতীকালীন 

সািায্য প্রোন করদত 

পারদবন;জরুহর রেদত্র  

২। মিাপহরচালক, মহিলা 

হবষয়ক অহিেপ্তর ও 

সেস্য-সহচব রবাদড ের 

অনুদমােন সাদপদে 

এককালীন ২০০০/-(দুই 

িাজার) টাকা অথ ে সািায্য 

করদত পারদবন।  

উপ-কহমটি প্রহত ৬ মাদস 

নুেনতম ১(এক) বার 

সিায় হমহলত িদবন এবাং 

নীহতমালার আদলাদক 

সািাদয্যর জন্য প্রাপ্ত 

আদবেনসমূি র্াচাই-

বাছাই কদর আহথ েক  

সািায্য হবতরণ করদবন  

 

জিাঃ সাইদুর রহিান 

গনবষণা কি যকতযা (পুভি) 

জিাবাইল- ০১৭১৪৬৩৪৩৩৯ 



ক্রভিক জসবার নাি জসবা প্রোন পদ্ধভত প্রনয়ােনীয় কাগেপত্র এবং 

 প্রাভির স্থান 

জসবা মূল্য এবং  

পভরনশাধ পদ্ধভত 

রসবা প্রোদনর 

সময় সীমা 

োহয়ত্ব প্রাপ্ত কম েকতো  

(নাম, পেবী, র ান নাং ইদমল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 
৩। উপ-কহমটি একজন 

আদবেন- 

কারীর  জন্য সদব োচ্চ 

১৫,০০০/-(পদনর িাজার) 

টাকা পর্ েন্ত এককালীন 

সািাদয্যর সুপাহরশ করদত 

পারদবন। 

5.  জাতীয় মহিলা প্রহশেণ ও 

উন্নয়ন একাদডমী, প্রিান 

কার্ োলয়,  মহিলা হবষয়ক 

অহিেপ্তর, ঢাকা। 

জাতীয় ও স্থানীয় পহত্রকায় হবজ্ঞহপ্ত 

প্রকাশ।  

হ স প্রোদনর মােদম অনাবাহসক  

প্রহশেণ 

১) মহিলা হবষয়ক অহিেপ্তদরর প্রিান কার্ োলদয়র ৪থ ে 

তলায় প্রহশেণ রকন্দ্র রথদক হনি োহরত  রম 

হবনামূদল্য সরবরাি করা িয়।  

২) www.dwa.gov.bd 

িহতে হ  ১৩০/-(একশত 

হত্রশ) টাকা ও কশনমাহন 

২০০/-(দুইশত) টাকা 

(দ রৎদর্াগ্য) নগে 

পহরদশািদর্াগ্য 

 

৪(চার) মাস রময়ােী 

প্রহশেণ 

জরভেনা আরজু লািলী 

উপপহরচালক(প্রহশেণ) 

র ানঃ ৯৩৬২৭০৮ 

ই-রমইলঃ dwa.ddtr@yahoo.com 

 

6.  কি যেীবী িভহলানের 

আবাসন জসবা: 

ভবভিন্ন 

সরকাভর/আধাসরকাভর/স্বায়িশাভসত 

ভবভধবদ্ধ সংস্থা/নবসরকাভর 

প্রভতষ্ঠানন কি যরত ভকন্তু কি যনক্ষনত্র 

বসবানসর ব্যবস্থা জনই এিন 

অভববাভহতা/ভডনিাভস য সন্তান জনই 

(ভবনশষনক্ষনত্র ভশভেলনর্াগ্য) 

কি যেীবী িভহলা ভনম্নভলভিত শনতয 

জহানেনল সািভয়কিানব ভসটপ্রাভির 

েন্য আনবেন করনত পারনবন। 

উর্ধ্যতন কর্তযপনক্ষর অনুনিােনক্রনি 

আবাসন জসবা প্রোন করা হয়।  

কি যেীবী িভহলা জহানেনলর আনবেনফরি 

সংভিি জহানেনলর অভফস হনত অভফস 

চলাকালীন সিনয় (সকাল ৯.০০টা হনত ভবকাল 

৫.০০টা) অেবা িভহলা ভবষয়ক অভধেিনরর 

ওনয়বসাইট (www.dwa.gov.bd) হনত 

সংগ্রহ করা র্ানব। 

ভসট বরাদ্দ প্রাভি 

স্বানপনক্ষ ভসট এর ধরন 

অনুর্ায়ী জসবামুল্য 

পভরনশাধ করনত হনব। 

আনবেন প্রাভির ০১ 

িানসর িনধ্য 

ড. জশি মুসভলিা মুন 

অভতভরক্ত পভরচালক (উপসভচব) 

িভহলা ভবষয়ক অভধেির 

জফান: ০২৪৮৩২০৩৭৪ 

 

7.  হশশু হেবার্ত্ন রকন্দ্র হশশুদের সম্পুন ে  মাতৃরেরি লালন 

পালন করা িয়। 

  সুষম খাবার প্রোন। 
  প্রাথহমক স্বাস্থে পহরচর্ ো প্রোন। 

  ইনদডার রখলাধুলা ও 

হচত্তহবদনােদনর সুহবিা প্রোন। 

  হশশুদের সুস্বাদস্থের জন্য রকন্দ্র 
পহরস্কার পহরচ্ছন্ন রাখা এবাং 

হশশুদের পহরচ্ছন্নতার অিোস গদড় 

রতালা। 

  ৪-৬ বছর বয়দসর হশশুদের ছহব 
রেদখ অক্ষরজ্ঞান ও ছহব আঁকা 

রশখাদনা। 

হশশু িহতের জন্য হশশুর জনম সনদের সতোহয়ত 

কহপ, হশশু ও হপতা-মাতার প্রদতেদকর দুই কহপ 

পাসদপাট ে সাইদজর ছহবসি হনি োহরত  রদম আদবেন 

করদত িদব।  

 

আদবেন  রম সাংভিি  রড-রকয়ার রসন্টাদর 

হবনামুদল্য পাওয়া র্াদব *। 

এককালীন িভতয ভফ ও 

িাভসক ভফ : িধ্যভবি 

জেভণর কি যেীবী 

িানয়নের িধ্যভবি ভশশু 

ভেবার্ত্ন জকনে প্রভত 

ভশশু িভতয বাবে 

এককালীন ৫০০ 

(পাঁচশত) টাকা এবং 

িাভসক ভফ ৫০০ 

(পাঁচশত) টাকা এবং 

ভনম্নভবি জেভণর 

কি যেীবী িানয়নের 

আসন খাহল সাজপনক্ষ 

আদবেদনর সাদথ সাদথই 

রড-রকয়ার রসন্টাদর হশশু 

িহতে করা িয় । 

   

সরকারী কম ে হেবদস 

সকাল ৮-৩০ ঘটিকা  

িদত হবকাল ৫-৩০ ঘটিকা 

পর্ েন্ত হশশুদের রসবা প্রোন 

করা িয়। 

রমাসাঃ রবনুয়ারা খাতুন 

উপ-পহরচালক (হেবার্ত্ন) 

হশশু হেবার্ত্ন কম েসূচী,  

মহিলা হবষয়ক অহিেপ্তর, ঢাকা। 

 র ানঃ ৯৩৫১১৯৬ 

  

mailto:dwa.ddtr@yahoo.com


ক্রভিক জসবার নাি জসবা প্রোন পদ্ধভত প্রনয়ােনীয় কাগেপত্র এবং 

 প্রাভির স্থান 

জসবা মূল্য এবং  

পভরনশাধ পদ্ধভত 

রসবা প্রোদনর 

সময় সীমা 

োহয়ত্ব প্রাপ্ত কম েকতো  

(নাম, পেবী, র ান নাং ইদমল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

ভনম্নভবি ভশশু ভেবার্ত্ন 

জকনে প্রভত ভশশু িভতয 

বাবে ১০০ (একশত) 

টাকা এবং িাভসক ভফ 

১০০ (একশত) টাকা। 

8.  েহরদ্র ও দুঃস্থ মহিলাদের 

আত্মকম েসাংস্থাদনর জন্য 

রসলাই রমহশন হবতরণ 

প্রশাসহনক মন্ত্রণালদয়র হজও প্রাহপ্তর পর 

প্রিান কার্ োলয় ও রজলা মহিলা হবষয়ক 

কম েকতোর কার্ োলদয়র মােদম হবতরণ 

করা িয়।  

প্রশাসহনক মন্ত্রণালয় হজওর হনি োহরত শতে 

রমাতাদবক প্রদয়াজনীয় 

কাগজ পত্র সরবরাদির পর 

রসলাই রমহশন হবতরণ 

করা িয়। 

০১ কার্ েহেবস জিাঃ আবুল কানশি 

উপপভরচালক (প্রশাসন) 

িভহলা ভবষয়ক অভধেির 

জফান: ৫৮৩১০৭৭০ 

9.  “েভয়তা অনেষনণ 

বাংলানেশ” শীষ যক 

কার্ যক্রি। 

ভবিাগীয় পর্ যানয় ৫ েন জেষ্ঠ 

েভয়তা ভনব যাচননর েন্য 

ভবচারকিন্ডলী ভবিাগীয় কভিটি 

হনত প্রাি ১০ েন েভয়তার তাভলকা 

হনত সম্মাননা প্রোন অনুষ্ঠানন 

উপভস্থত েশ যনকর সািনন ৫ েন 

জেষ্ঠ েভয়তা ভনব যাচন করনবন এবং 

তাঁনের সম্মাননা প্রোন করা হয়। 

 

১) ছভব 

২) োতীয় পভরচয়পত্র 

৩) আত্মেীবনী  

ভবনামূল্য ০১ কি যভেবস ফভরো িানি  

উপ-পভরচালক (ম্যাভেনেট), 

নারী হনর্ োতন প্রহতদরাি রসল 

জফান:  

৯৩৬১৪৯২ 

জিাবাইল: ০১৭০৫৪০১১০২ 

 

10.  ভবক্রয় ও প্রেশ যনী জকে 

অঙ্গনা 

িভহলা ভবষয়ক অভধেিরাধীন 

 ভনবন্ধীত  িভহলা 

সভিভতসমূনহর/ক্ষুদ্র নারী 

উনযাক্তানের উৎপাভেত পন্য সািগ্রী 

বাোরোত করন ও ভবক্রনয়র 

সহায়তা করার িাধ্যনি তানের 

স্বাবলম্বী  ও আত্মভনিযরশীল কনর 

গনে জতালা 

১) সভিভতর ভনবন্ধন পত্র 

২) ছভব 

৩) োতীয় পভরচয়পত্র 

৪) ব্যাংক ভহসাব 

 

ভবনামূল্য ০১ কি যভেবস েনাব নাহীে সুলতানা 

সিকারী পভরচালক,  

ভবক্রয় ও প্রেশ যণী জকে (অঙ্গনা), 

িভহলা ভবষয়ক অভধেির, ঢাকা।  

জিাবাইল- ০১৭১৬ ৩৭৩৯৬২ 

nahid.dwa.dhaka@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ি. প্রাভতষ্ঠাভনক/ োিভরক জসবাঃ 

 

ক্রভিক জসবার নাি জসবা প্রোন পদ্ধভত প্রনয়ােনীয় কাগেপত্র এবং 

 প্রাভির স্থান 

জসবা মূল্য এবং  

পভরনশাধ পদ্ধভত 

রসবা প্রোদনর 

সময় সীমা 

োহয়ত্ব প্রাপ্ত কম েকতো  

(নাম, পেবী, র ান নাং ইদমল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

11.  অধীনস্ত সকল কার্ যালয় সমূনহর 

অে য বরাদ্দ, ব্যয় িঞ্জুরী ও 

আইবাস++ সংক্রান্ত জসবা 

িাঠ পর্ যানয়র কার্ যালয়সমূহ 

জেনক প্রাি চাভহো ও 

প্রশাসভনক িন্ত্রণালয় জেনক 

প্রাি বরাদ্দ িঞ্জুভরর জপ্রভক্ষনত 

কর্তযপনক্ষর অনুনিােনক্রনি 

বানেট বরাদ্দ ও ব্যয় িঞ্জুভর 

প্রোন করা হয়। 

অে য বরাদ্দ, ব্যয় িঞ্জুরী ও আইবাস++ 

সংক্রান্ত জসবা প্রাভি স্থানঃ অে য শািা (৩য় 

তলা) 

ভবনামূনল্য ১৫ কার্ যভেবস সসয়ো জরানকয়া জেসভিন 

 উপপভরচালক (অে য) 

জফানঃ +৮৮০২৫৫১৩৮০৩৫ 

 

12.  সরকাভর জবসরকাভর জর্ৌে 

উনযানগ নতুন উন্নয়ন প্রকল্প 

প্রভক্রয়াকরণ 

ক) জবসরকাভর সংস্থা হনত 

ভনধ যাভরত ছনক প্রস্তাব প্রাভির 

পর র্াচাইবাছাই কভিটিনত 

উপস্থাপন এবং প্রনয়ােনীয় 

সুপাভরশসহ সংস্থায় জপ্ররণ; 

ি) সংস্থা জেনক পুন যগঠিত 

ভডভপভপ প্রাভির পর িন্ত্রণালনয় 

জপ্ররণ; এবং 

গ) েনবনলর অন্তর্ভ যক্ত োকনল 

ভনধ যাভরত ছনক িন্ত্রণালনয় 

জপ্ররণ। 

উন্নয়ন প্রকল্প প্রভক্রয়াকরণ সংক্রান্ত 

ভননে যভশকা 

 

প্রাভিস্থান:  

ক) পভরকল্পনা ও উন্নয়ন শািা। 

ি)www.plancom.gov.bd 

 

ভবনামূনল্য ১৯ কার্ যভেবস আয়শা ভসভদ্দকী 

উপপভরচালক (পভরকল্পনা ও মূল্যায়ন) 

জফানঃ ০২- ৫৮৩১০২৯৮ 

13.  সরকাভর জবসরকাভর জর্ৌে 

উনযানগ সংনশাভধত উন্নয়ন 

প্রকল্প প্রভক্রয়াকরণ 

ক) প্রকল্প পভরচালক জেনক 

সংনশাভধত প্রস্তাব প্রাভির পর 

ভেয়াভরং কভিটি/ভডভপইভস 

সিায় উপস্থাপন; এবং  

ি) ভডভপইভস সিায় 

সুপাভরনশর আনলানক সংস্থা 

জেনক সংনশাভধত ভডভপভপ 

প্রাভির পর প্রশাসভনক 

িন্ত্রণালয় জপ্ররণ। 

ক) উন্নয়ন প্রকল্প প্রভক্রয়াকরণ সংক্রান্ত 

ভননে যভশকা 

ি) ভডভপইভস সিায় সুপাভরশ 

 

প্রাভিস্থান:  

ক) পভরকল্পনা ও উন্নয়ন শািা 

ি)www.plancom.gov.bd 

ভবনামূনল্য ১৯ কার্ যভেবস আয়শা ভসভদ্দকী 

উপপভরচালক (পভরকল্পনা ও মূল্যায়ন) 

জফানঃ ০২- ৫৮৩১০২৯৮ 

14.  িাঠপর্ যানয়র কার্ যালনয়র 

জিরািত ও রক্ষণানবক্ষণ 

অনুকুনল বরাদ্দ ন্যস্তকরণ 

সংভিি উপপভরচালনকর 

কার্ যালয় হনত এর আওতাধীন 

সকল 

প্রভতষ্ঠান/কার্ যালয়সমূনহর 

জিরািত ও কানের প্রাক্কলন 

র্োর্ে প্রভক্রয়ায় প্রাভির পর 

িহাপভরচালক, িভহলা ভবষয়ক 

অভধেির এর অনুনিােনক্রনি 

প্রশাসভনক অনুনিােন সংক্রান্ত পত্র। ভবনামূনল্য  ৯০ কার্ যভেবস সসয়ো জরানকয়া জেসভিন 

 উপপভরচালক (অে য) 

জফানঃ +৮৮০২৫৫১৩৮০৩৫ 
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ক্রভিক জসবার নাি জসবা প্রোন পদ্ধভত প্রনয়ােনীয় কাগেপত্র এবং 

 প্রাভির স্থান 

জসবা মূল্য এবং  

পভরনশাধ পদ্ধভত 

রসবা প্রোদনর 

সময় সীমা 

োহয়ত্ব প্রাপ্ত কম েকতো  

(নাম, পেবী, র ান নাং ইদমল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

িভহলা ভবষয়ক অভধেিনরর 

িাঠপর্ যানয়র কার্ যালয় বরাবর 

অে য ছাে করা হয়। 

15.  িাঠপর্ যানয়র কার্ যালয়সমূনহর 

বােীিাোর প্রশাসভনক 

অনুনিােন ও িঞ্জুভর প্রোন 

সংভিি কার্ যালয় জেনক প্রস্তাব 

প্রাভি সানপনক্ষ অভফস িাোর 

প্রশাসভনক িঞ্জুভর প্রোন করা 

হয়। 

ক) গণপূতয অভধেির কর্তযক প্রস্তুতকৃত 

প্রজ্ঞাপন 

ি) সংভিি কার্ যালনয়র আনবেন। 

গ) সংভিি জেলার উপপভরচালনকর 

সুপাভরশসহকানর অগ্রায়নপত্র 

ভবনামূনল্য ২০ কার্ যভেবস জিাঃ আবুল কানশি 

উপপভরচালক (প্রশাসন) 

িভহলা ভবষয়ক অভধেির 

জফান: ৫৮৩১০৭৭০ 

16.  িাঠপর্ যানয়র কার্ যালয়সমূনহর 

েরপত্র বা অন্যান্য পত্র 

ওনয়বসাইনট প্রকাশ 

র্োর্ে কর্তযপনক্ষর 

অনুিভতক্রনি িাঠপর্ যানয়র 

কার্ যালয়সমূনহর জটন্ডার, 

অন্যান্য ভবজ্ঞভি বা পত্র িভহলা 

ভবষয়ক অভধেিনরর 

ওনয়বসাইনট প্রকানশর 

প্রনয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ কনর। 

ক) ওনয়ব সাইনট প্রকানশর েন্য জপ্রভরত 

পত্র। 

ি) র্োর্ে কর্তযপনক্ষর অনুিভত। 

ভবনামূনল্য ০১ কার্ যভেবস জিাঃ আবুল কানশি 

উপপভরচালক (প্রশাসন) 

িভহলা ভবষয়ক অভধেির 

জফান: ৫৮৩১০৭৭০ 

17.  কি যকতযানের বাভষ যক জগাপনীয় 

প্রভতনবেন (এভসআর) সংরক্ষণ 

পূরণকৃত ফরনি অনুস্বাক্ষর 

কনর প্রভতস্বাক্ষরকারী কি যকতযা 

সিােনসবা অভধেিনর জপ্ররণ 

করনবন এবং ভনধ যাভরত 

সিনয়র িনধ্য এভসআর প্রাভি 

স্বানপনক্ষ  সিােনসবা 

অভধেিনরর জডাভসয়ার শািা 

তা সংরক্ষণ করনব।  

বাভষ যক জগাপনীয় প্রভতনবেন (এভসআর) – 

০২ ফে য। 

প্রাভি স্থান: www.mopa.gov.bd 

 

ভবনামূনল্য প্রভত পভিকা বছনরর ৩১ 

োনুয়ারীর িনধ্য 

শারভিন আরা 

সহকারী পভরচালক (জডাভসয়ার) 

িভহলা ভবষয়ক অভধেির 

জিাবাইল:০১৭৮৫৮১৭০৮৭ 

18.  দু:স্থ িভহলা উন্নয়ন (ভিভেভড) 

কম েসূভচ 

হিহজহড কম েসূহচর আওতায় প্রহত 

দুই বৎসর বা ২৪ মাস রময়ােী 

হিহজহড চদক্র রেদশর সকল 

উপদজলায় হনব োহচত অহতেহরদ্র 

মহিলাদেরদক খাদ্য সিায়তার 

পাশাপাহশ হনব োহচত এনহজও’র 

মােদম জীবনেেতা উন্নয়নমূলক 

প্রহশেণ এবাং রটকসই আয়বি েক 

কম েকাদের প্রহশেণ রসবা প্ররোন 

করা িয়।  

ইউহনয়ন হিহজহড বাছাই কহমটি 

ও উপদজলা হিহজহড কহমটির 

মােদম  রেদশর েহরদ্র 

হচহিতকরণ ম্যাপ (VAM) 

অনুর্ায়ী অভতেভরদ্র িভহলানের 

সংভিি উপদজলা মহিলা হবষয়ক কম েকতোর 

কার্ োলয়, সাংহিি ইউহনয়ন পহরষে কার্ োলয়। 

মহিলা হবষয়ক অহিেপ্তর, সের কার্ োলয়, 

ঢাকা। 

  

উপকারনিাগী িভহলা 

বাছাই/ভনব যাচননর প্রােভিক 

তাভলকার ‘ছক’ এবং তাভলকার 

চুোন্ত ‘ছক’ ভবনামূনল্য প্রোন 

করা হয়।  

 

২৪ িাস 

শারভিন শাভহন 

উপ পভরচালক (ভিভেভড)  

মহিলা হবষয়ক অহিেপ্তর, ঢাকা। 

র ান : ৯৩৩১২৭৭ 

 

http://www.mopa.gov.bd/


ক্রভিক জসবার নাি জসবা প্রোন পদ্ধভত প্রনয়ােনীয় কাগেপত্র এবং 

 প্রাভির স্থান 

জসবা মূল্য এবং  

পভরনশাধ পদ্ধভত 

রসবা প্রোদনর 

সময় সীমা 

োহয়ত্ব প্রাপ্ত কম েকতো  

(নাম, পেবী, র ান নাং ইদমল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

হিহজহড কম েসূহচদত অন্তর্ভ েক্ত করা 

িয়।  

উপদজলা পর্ োদয় হিহজহড 

কম েসূহচর সাহব েক বাস্তবায়ন ও 

ব্যবস্থাপনা উপদজলা হনব োিী 

অহ সাদরর তত্বাবিাদন উপদজলা 

মহিলা হবষয়ক কম েকতোর 

মােদম পহরচাহলত িয়। হিহজহড 

উপকারদিাগী বাছাই/হনব োচন 

নীহতমালা ও অন্যান্য প্রহক্রয়া 

অনুসরদণ প্রদতেক উপদজলায় 

উপকারদিাগী হিহজহড মহিলা 

বাছাই/ হনব োচন করা িয়। 

19.  েহরদ্র মা’র  জন্য মাতৃত্বকাল 

িাতা প্রোন কম েসূহচ 

 

 েহরদ্র মা’র জন্য 
মাতৃত্বকাল িাতা প্রোন 

কম েসূহচর আওতায় প্রহত 

৩৬ মাস রময়ােী চদক্র 

সকল উপদজলায় হনব োহচত 

েহরদ্র গি েবতী মহিলাদের 

হনজস্ব ভহসাব নম্বদর 

G2P পদ্ধভতনত  িাতা 

প্রোন করা িয়। মাহসক 

৮০০/-টাকা িাদর  প্রোন 

করা িয়। 

 মাতৃত্বকাল িাতা  শাখা, মহিলা 
হবষয়ক অহিেপ্তর ঢাকা । 

 রজলা, উপদজলা মহিলা হবষয়ক 
কম েকতোর কার্ োলয় (সকল) । 

 ইউহনয়ন পহরষে কার্ োলয় (সকল)। 

 এছাড়া মহিলা হবষয়ক অহিেপ্তদরর 
ওদয়ব সাইট 

www.dwa.gov.bd রথদক 

সকল তথ্য পাওয়া র্াদব। 

হবনা মূদল্য 

 

৩৬ মাস রুহবনা গহন 

কম েসূহচ পহরচালক 

র ান নাং: ৮৩১১৭৭৯ 

ইদমইল- 

rubinaghani88@gmail.com  

 

 

20.  কম েজীবী ল্যাকদটটিাং মাোর 

সিায়তা তিহবল কম েসূহচ  

এই কম েসূহচর আওতায় ৩৬ 

মাস রময়ােী চদক্র কম েজীবী 

েহরদ্র ল্যকদটটিাং মাদয়দের 

হনজস্ব ভহসাব নম্বদর G2P 

পদ্ধভতনত  িাতা প্রোন করা 

িয়। মাহসক ৮০০/-টাকা িাদর  

প্রোন করা িয়। 

১. ছভব 

২. োতীয় পভরচয়পত্র 

৩. ভচভকৎসা সনেপত্র 

৪. ভনেস্ব ভহসাব নম্বর 

 

প্রাভির স্থান: 

মহিলা হবষয়ক অহিেপ্তদরর ওদয়ব সাইট 

(www.dwa.gov.bd)  

 হবহজএমএইএ ও হবদকএমইএ  । 
 

 

 হবনা মূদল্য 

  

৩৬ িাস রমা: জামাল উহিন র্ভ ূঁইয়া 

কম েসূহচ পহরচালক 

কম েজীবী ল্যাকদটটিাং মাোর সিায়তা তিহবল 

কম েসূহচ।  

 

র ান নাং -0258311384 

 ০১৬৮২১৬২২২৫ 

Email-bmjamal301063@ 

gmail.com    

21.  মহিলাদের আত্মকম েসাংস্থাদনর 

জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্ েক্রম 

বতেমান নীহতমালা অনুর্ায়ী 

প্রশাসহনক মন্ত্রণালয় িদত 

১। আদবেন  রম 

২। জন্ম সনে 

১। আদবেন  রম হবনামূদল্য    

     হবতরণ করা িয়। 

প্রহত অথ ে বছদরর বরাি প্রাহপ্ত 

সাদপদে রজলা/ উপদজলায় 

লািসানা লাকী                

সহকারী পভরচালক (ক্ষুদ্রঋণ শািা) 

mailto:rubinaghani88@gmail.com


ক্রভিক জসবার নাি জসবা প্রোন পদ্ধভত প্রনয়ােনীয় কাগেপত্র এবং 

 প্রাভির স্থান 

জসবা মূল্য এবং  

পভরনশাধ পদ্ধভত 

রসবা প্রোদনর 

সময় সীমা 

োহয়ত্ব প্রাপ্ত কম েকতো  

(নাম, পেবী, র ান নাং ইদমল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

বরাি প্রাহপ্ত সাদপদে প্রাপ্ত 

বরাি রজলা ও উপদজলায় 

রপ্ররণ করা িয়। ৬৪টি রজলার 

আওতািীন ৪৭৩টি উপদজলায় 

মহিলা হবষয়ক কম েকতোর 

কার্ োলয় িদত হনি োহরত  রম 

পূরণ পূব েক উপকারদিাগী 

হনব োচন কদর জনপ্রহত 

৫,০০০/- টাকা রথদক সদব োচ্চ 

১৫,০০০/- টাকা পর্ েন্ত ঋণ 

হবতরণ করা িয়। 

৩। ৩ কহপ পাসদপাট ে সাইজ ছহব 

৪। ওয়াড ে কহমশনার কতৃেক  স্থায়ী    

     নাগহরকতার সাটি েহ দকট 

৫। নন জুহডহশয়াল িোম্প 

প্রাহপ্তর  স্থান: 

রজলা/উপদজলা মহিলা হবষয়ক কম েকতোর 

কার্ োলয়। 

 

২। হতন কহপ ছহব 

৩। ৩০০/- টাকার িোম্প   

 

সুহবিাজনক সমদয়র মদে 

সদব োচ্চ ১ রথদক ৩ মাদসর 

মদে (বন্যা, প্রাকৃহতক 

দূদর্ োদগর কারদণ ঋণ হবতরণ 

হবলহম্বত িদত পাদর।) 

িভহলা ভবষয়ক অভধেির, ঢাকা।  

০১৭২৭৯৩৩৪৩৩ 

lakhsana1010@gmail .com 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.  ইনকাি জেনানরটিং এভিভিটিস  

(আইভেএ) জেভনং অফ উইনিন 

এযাট উপনেলা জলনিল 

 

িভহলা ভবষয়ক অভধেিনরর 

সিগ্র বাংলানেনশ উপনেলা 

পর্ যানয় িভহলা প্রভশক্ষণ জকে 

স্থাপননর িাধ্যনি েভরদ্র 

সুভবধাবভিত  (১৬-৪৫) 

িভহলানের েক্ষতাবৃভদ্ধ ও 

আত্মভনিযরশীলকরণ।  

প্রকল্প কার্ যালয়, জেলা ও উপনেলা িভহলা 

ভবষয়ক কি যকতযার কার্ যালয় হনত। 

প্রকল্প হনত জেলা ও 

উপনেলাভিভিক িভহলারা 

ভবনামূনল্য প্রভশক্ষণ জসবা 

ভননব।   

 

প্রকল্প কর্তযক োরীকৃত পনত্রর 

চাভহত সিয় অনুর্ায়ী। 

জিা: তভরকুল আলি 

প্রকল্প পভরচালক, আইভেএ প্রভশক্ষণ প্রকল্প 

(যুগ্ম-সভচব) 

িভহলা ভবষয়ক অভধেির 

জিাবাইল-০১৭১৫১২৩৯৫৮ 

23.  ভকনশার-ভকনশারী ক্লাব স্থাপন 

প্রকল্প 

১১ রথদক ১৮বছদরর ৩০জন 

(২০জন হকদশারী ও ১০জন 

হকদশার) ক্লাদবর সেস্য হিদসদব 

হনব োহচত করা। আথ ে সামাহজক 

হেক রথদক হপহছদয় থাকা 

পহরবাদরর হকদশার হকদশারীদের 

ক্লাদবর সেস্য িওয়ার রেদত্র 

অগ্রাহিকার রেয়া।  

 

-হপয়ার হলডারদের জীবন 

েেতামূলক প্রহশেণ প্রোদনর 

মােদম সদচতন করা িয়। 

১) ছভব 

২) েন্মসনে 

৩) ভবযালয় কর্তযক প্রতযয়ন পত্র। 

হবনামূদল্য চলমান 

(সারা বৎসর ব্যাপী) 

জিা: তভরকুল আলি 

প্রকল্প পভরচালক, (যুগ্ম-সভচব) 

িভহলা ভবষয়ক অভধেির 

জিাবাইল-০১৭১৫১২৩৯৫৮ 

24.  রসানাইমুড়ী,কালীগঞ্জ,আড়াইিাজার 

ও মঠবাড়ীয়া উপদজলায় রট্রহনাং 

রসন্টার ও রিাদিল হনম োণ। 

 

প্রকল্প এলাকার সুহবিা বহিত 

মহিলাদের আবাসদনর মােদম 

প্রভশক্ষণ রসবা প্রোন কদর েক্ষ 

মানব সম্পে গদড় রতালা ও 

জীবন র্াত্রার মান উন্নয়ন।  

প্রকল্প কার্ োলয় ও স্থানীয় অহ স িদত। প্রকল্প সাংহিি উপদজলাসমূদি 

কম েজীবী মহিলা ও 

প্রহশেণাথীগন স্বল্পমূদল্য আবাসন 

ও প্রহশেণ সুহবিা পাদচ্ছন।  

প্রকল্প কতৃেক জারীকৃত পদত্রর 

চাহিত সময় অনুর্ায়ী। 

জিা:আবুল কানশি 

প্রকল্প পভরচালক ও 

উপ-পভরচালক (প্রশাসন) 

01711-586062 

abul kashem812@gmail. com 

25.  ২০টি ভশশু ভেবার্ত্ন জকে স্থাপন 

প্রকল্প। 

িাচ য ২০১৮-জফব্রুয়ারী ২০২১ 

ভনম্নভবি ও িধ্যভবি জেণীর 

কি যেীবী িানয়নের জছাট 

ভশশুনের (০৬িাস-০৬বছর) 

ভনরাপে ভেবাকালীন জসবা 

প্রকল্প কার্ োলয় ও স্থানীয় অহ স িদত। হনম্নহবত্ত রশ্রণীর জন্য ১৭টিসি 

মেহবত্ত রশ্রণীর ০৩ টি রমাট 

২০ টি রড-রকয়ার রসন্টার 

স্থাপদনর মােদম বছদর 

প্রকল্প কতৃেক জারীকৃত পদত্রর 

চাহিত সময় অনুর্ায়ী। 

শবনি জিাস্তারী 

প্রকল্প পভরচালক (যুগ্মসভচব) 

জিাবাইল- ০১৮১০০৯৭৫০০ 



ক্রভিক জসবার নাি জসবা প্রোন পদ্ধভত প্রনয়ােনীয় কাগেপত্র এবং 

 প্রাভির স্থান 

জসবা মূল্য এবং  

পভরনশাধ পদ্ধভত 

রসবা প্রোদনর 

সময় সীমা 

োহয়ত্ব প্রাপ্ত কম েকতো  

(নাম, পেবী, র ান নাং ইদমল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

প্রোননর পাশাপাভশ িানয়নের 

ভনভিনন্ত এবং ভনরাপনে 

আয়বধ যকমূলক কাে করার 

সুভবধা সৃভিকরণ।  

৬০০০ হশশুদক (০৬ মাস – 

৬ বছর) স্বল্পমূদল্য 

হেবাকালীন রসবা প্রোন। 

26.  ইননিেনিন্ট কনম্পাননন্ট ফর 

িারনানরনিল গ্রুপ 

জডনিলপনিন্ট (আইভসভিভেভড) 

২য় পর্ যায় 

 

চরি োভরদ্রতা জেনক উিরননর 

লনক্ষয অভত েভরদ্র ১ লক্ষ 

ভিভেভড উপকারনিাগী নারী 

এবং তানের পভরবানরর িায 

সহায়তা প্রোন ও  পুভি চাভহো 

পূরণ। 

 

িভহলা ভবষয়ক অভধেিনরর ওনয়বসাইট: 

www.dwa.gov.bd 

ভবনামূল্য ২৪ িাস জিাস্তফা কািাল 

প্রকল্প পভরচালক(যুগ্মসভচব)  

ইননিেনিন্ট কনম্পাননন্ট ফর িারনানরনিল 

গ্রুপ জডনিলপনিন্ট (আইভসভিভেভড) ২য় পর্ যায় 

জফান- ০১৬৮৪৫৮৪৯১০ 

 

27.  উপকুলীয় েননগাষ্ঠীর, ভবনশষত 

নারীনের েলবায়ু 

পভরবতযনেভনত লবনক্ততা 

জিাকানবলায় অভিনর্ােন 

সক্ষিতা বৃভদ্ধকরণ’ প্রকল্প 

 

লাইিভলহুড ইনপুট সানপানট যর 

েন্য হানত কলনি প্রভশক্ষণ 

জেয়া হনে। 

প্রকল্প সংভিি কার্ যালয় ভবনামূল্য  জিাঃ ইকবাল জহানসন 

প্রকল্প পভরচালক  (যুগ্মসভচব) 

“উপকুলীয় েননগাষ্ঠীর ভবনশষত নারীনের 

েলবায়ু পভরবতযনেভনত লবনাক্ততা 

জিাকানবলায় অভিনর্ােন সক্ষিতা বৃভদ্ধকরণ” 

শীষ যক প্রকল্প ০১৭১১২০০২২৬ 

28.  জগ্রড ১০-২০ ভুক্ত কি যকতযা-

কি যচারীনের সাধারণ জপনশন 

প্রোন 

জপনশন সহভেকরন আনেশ 

২০২০ অনুসানর র্োর্ে 

আনবেন প্রাভির পর 

কর্তযপনক্ষর অনুনিােনক্রনি 

িঞ্জুরীপনত্রর আনলানক 

প্রনয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা 

হয়। 

১) মূল সাভি যস বভহ/চাকুরীর ভববরণী- ০১ 

কভপ; 

২) ভপআরএল িঞ্জুভর - ০১ কভপ; 

৩) প্রতযাভশত জশষ জবতনপত্র- ০১ কভপ; 

৪) জপনশন ফরি ২.১ - ০১ কভপ; 

৫) সতযাভয়ত ছভব – ০৪ কভপ; 

৬) জপনশননর উিরাভধকার জ াষনাপত্র- 

০৩ কভপ; 

৭)নমুনা স্বাক্ষর ও পাঁচ আঙ্গুনলর ছাপ-০৩ 

কভপ; 

৮) জপনশন িঞ্জুভর আনেশ- ০১ কভপ; 

প্রাভিস্থান: www.dwa.gov.bd 

ভবনামূল্য জপনশন আনবেন 

প্রাভিস্বানপনক্ষ ২০ কার্ যভেবস 

শরীফা আিতার োহান 

সহকারী পভরচালক (প্রশাসন-০২) 

জফান: ০২৫৮৩১২২৫ ইনিইল: 

dwagrs.2020@gmail.com      

29.  জগ্রড ১০-২০ ভুক্ত কি যকতযা-

কি যচারীনের পাভরবাভরক 

জপনশন প্রোন 

জপনশন সহভেকরন আনেশ 

২০২০ অনুসানর র্োর্ে 

আনবেন প্রাভির পর 

কর্তযপনক্ষর অনুনিােনক্রনি 

িঞ্জুরীপনত্রর আনলানক 

প্রনয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা 

হয়। 

১) মূল সাভি যস বভহ/চাকুরীর ভববরণী- ০১ 

কভপ; 

২) ভপআরএল িঞ্জুভর - ০১ কভপ; 

৩) প্রতযাভশত জশষ জবতনপত্র- ০১ কভপ; 

৪) পাভরবাভরক জপনশন ফরি- ০১ কভপ; 

৫) সতযাভয়ত ছভব – ০৪ কভপ; 

৬) জপনশননর উিরাভধকার জ াষনাপত্র- 

০৩ কভপ; 

ভবনামূল্য পাভরবাভরক জপনশন আনবেন 

প্রাভিস্বানপনক্ষ ২০ কার্ যভেবস 

শরীফা আিতার োহান 

সহকারী পভরচালক (প্রশাসন-০২) 

জফান: ০২৫৮৩১২২৫ ইনিইল: 

dwagrs.2020@gmail.com      

mailto:dwagrs.2020@gmail.com
mailto:dwagrs.2020@gmail.com


ক্রভিক জসবার নাি জসবা প্রোন পদ্ধভত প্রনয়ােনীয় কাগেপত্র এবং 

 প্রাভির স্থান 

জসবা মূল্য এবং  

পভরনশাধ পদ্ধভত 

রসবা প্রোদনর 

সময় সীমা 

োহয়ত্ব প্রাপ্ত কম েকতো  

(নাম, পেবী, র ান নাং ইদমল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৭)নমুনা স্বাক্ষর ও পাঁচ আঙ্গুনলর ছাপ-০৩ 

কভপ; 

৮) জপনশন িঞ্জুভর আনেশ- ০১ কভপ; 

৯) অভিবাবক িননানয়ন ও অবসর িাতা 

উনিালননর ক্ষিতা অপ যণ- ০৩ কভপ; 

১০) মৃতুয সনেপত্র-০১ কভপ। 

 

প্রাভিস্থান: www.dwa.gov.bd 

30.  জগ্রড-৯ বা তদূর্ধ্য কি যকতযার 

সাধারণ/পাভরবাভর জপনশন 

আনবেন প্রশাসভনক িন্ত্রনালনয় 

অগ্রায়ন 

আনবেন পাওয়ার পর ভবভধর 

আনলানক ও র্োর্ে 

কর্তযপনক্ষর অনুনিােনক্রনি 

প্রশাসভনক িন্ত্রণালনয় অগ্রায়ন 

করা হয়। 

জপনশন সহভেকরন আনেশ ২০২০-এ 

বভণ যত জচকভলে  

প্রাভি স্থান:  

অে য িন্ত্রণালনয়র ওনয়বসাইট 

ভবনামূনল্য ২০ কার্ যভেবস শরীফা আিতার োহান 

সহকারী পভরচালক (প্রশাসন-০২) 

জফান: ০২৫৮৩১২২৫ ইনিইল: 

dwagrs.2020@gmail.com      

31.  জগ্রড ১০-২০ ভুক্ত কি যকতযা-

কি যচারীনের 

পাভরবাভরক/স্বািাভবক জপনশন 

আনবেন ভনষ্পভি 

জপনশন সহভেকরন আনেশ 

২০২০ অনুসানর র্োর্ে 

আনবেন প্রাভির পর 

কর্তযপনক্ষর অনুনিােনক্রনি 

ভনস্পভি করা হয়। 

জপনশন সহভেকরন আনেশ ২০২০-এ 

বভণ যত জচকভলে  

প্রাভি স্থান:  

অে য িন্ত্রণালনয়র ওনয়বসাইট 

ভবনামূনল্য ৩০ কার্ যভেবস শরীফা আিতার োহান 

সহকারী পভরচালক (প্রশাসন-০২) 

জফান: ০২৫৮৩১২২৫ ইনিইল: 

dwagrs.2020@gmail.com      

32.  সাধারণ িভবষ্যৎ তহভবল 

(ভেভপএফ) হনত জফরতনর্াগ্য 

অভগ্রি গ্রহণ সংক্রান্ত িঞ্জুভর 

সাধারণ িভবষ্যৎ তহভবল 

ভবভধিালার আনলানক 

কৃতযপনক্ষর অনুনিােনক্রনি 

প্রনয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা 

হনয় োনক। 

প্রাভি স্থান:  

অে য িন্ত্রণালনয়র ওনয়বসাইট 

ভবনামূনল্য ১৫ কার্ যভেবস শরীফা আিতার োহান 

সহকারী পভরচালক (প্রশাসন-০২) 

জফান: ০২৫৮৩১২২৫ ইনিইল: 

dwagrs.2020@gmail.com      

33.  সাধারণ িভবষ্যৎ তহভবল 

(ভেভপএফ) হনত অনফরতনর্াগ্য 

অভগ্রি গ্রহণ সংক্রান্ত িঞ্জুভর 

সাধারণ িভবষ্যৎ তহভবল 

ভবভধিালার আনলানক 

কৃতযপনক্ষর অনুনিােনক্রনি 

প্রনয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা 

হনয় োনক। 

ক) আনবেনপত্র 

ি) ভেভপএফ ব্যানলন্স ভিপ 

গ) কৃতযপনক্ষর অগ্রায়নপত্র 

প্রাভি স্থান:  

অে য িন্ত্রণালনয়র ওনয়বসাইট 

ভবনামূনল্য ১৫ কার্ যভেবস শরীফা আিতার োহান 

সহকারী পভরচালক (প্রশাসন-০২) 

জফান: ০২৫৮৩১২২৫ ইনিইল: 

dwagrs.2020@gmail.com      

34.  সাধারণ িভবষ্যৎ তহভবল 

(ভেভপএফ) হনত চূোন্ত 

উনিালন সংক্রান্ত িঞ্জুভর 

সাধারণ িভবষ্যৎ তহভবল 

ভবভধিালার আনলানক 

কৃতযপনক্ষর অনুনিােনক্রনি 

প্রনয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা 

হনয় োনক। 

ক) আনবেনপত্র 

ি) ভেভপএফ ব্যানলন্স ভিপ 

গ) ভেভপএফ অেভরটি ভিপ 

 ) ভপআরএল  িঞ্জুভর আনেশ 

কৃতযপনক্ষর অগ্রায়নপত্র 

প্রাভি স্থান:  

ক) অে যশািা ি) অে য িন্ত্রণালনয়র 

ওনয়বসাইট 

ভবনামূনল্য ২০ কার্ যভেবস শরীফা আিতার োহান 

সহকারী পভরচালক (প্রশাসন-০২) 

জফান: ০২৫৮৩১২২৫ ইনিইল: 

dwagrs.2020@gmail.com      

35.  জগ্রড ১০-২০ ভুক্ত কি যকতযা- আনবেন পাওয়ার পর ভবভধর ১) সাো কাগনে আনবেন র্োর্ে ভবনামূনল্য ৭ কার্ যভেবস শরীফা আিতার োহান 

mailto:dwagrs.2020@gmail.com
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ক্রভিক জসবার নাি জসবা প্রোন পদ্ধভত প্রনয়ােনীয় কাগেপত্র এবং 

 প্রাভির স্থান 

জসবা মূল্য এবং  

পভরনশাধ পদ্ধভত 

রসবা প্রোদনর 

সময় সীমা 

োহয়ত্ব প্রাপ্ত কম েকতো  

(নাম, পেবী, র ান নাং ইদমল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

কি যচারীনের ভপআরএল গিননর 

ছুটি িঞ্জুভর 

আনলানক ভনষ্পভি কনর 

সরকাভর আনেশ োরী করা 

হয়। 

কর্তযপনক্ষর িাধ্যনি। 

২) এসএসভস সনে (সতযাভয়ত)  

৩) পূণ য গে ও অধ য গে জবতনন প্রাি জিাট 

ছুটির ভহসাবসহ ছুটির প্রাপ্যতার প্রভতনবেন 

(অভফস প্রধান স্বাক্ষভরত)। 

৪) ২০১৫ সানলর োতীয় জপ-জস্কনলর জবতন 

ভনধ যারণী। 

৫) সব যনশষ বাভষ যক বভধ যত জবতননর ফরি 

(এভে কর্তযক স্বাক্ষভরত)। 

প্রাভি স্থান:  

ক) প্রশাসন-২ শািা, ি) 

www.dwa.gov.bd 

 

সহকারী পভরচালক (প্রশাসন-০২) 

জফান: ০২৫৮৩১২২৫ ইনিইল: 

dwagrs.2020@gmail.com      

 

গ. অিযন্তরীন জসবা 

 
ক্রভিক জসবার নাি জসবা প্রোন পদ্ধভত প্রনয়ােনীয় কাগেপত্র এবং 

 প্রাভির স্থান 

জসবা মূল্য এবং  

পভরনশাধ পদ্ধভত 

রসবা প্রোদনর 

সময় সীমা 

োহয়ত্ব প্রাপ্ত কম েকতো  

(নাম, পেবী, র ান নাং ইদমল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

36.  জগ্রড ১০-২০ ভুক্ত কি যকতযা-

কি যচারীগনণর অভেযত ছুটি 

িঞ্জুভর 

র্োর্েআনবেন পাওয়ার পর 

ছুটির ধরন অনুর্ায়ী ভবভধ 

ভবধাননর আনলানক ভনষ্পভি 

কনর সরকাভর আনেশ োরী 

করা হয়। 

১) সাো কাগনে আনবেন র্োর্ে 

কর্তযপনক্ষর িাধ্যনি 

২) ছুটি প্রাপ্যতার প্রভতনবেন (এভে কর্তযক 

স্বাক্ষভরত) 

 

ভবনামূনল্য ০৭ কার্ যভেবস জিাঃ আবুল কানশি 

উপপভরচালক (প্রশাসন) 

িভহলা ভবষয়ক অভধেির 

জফান: ৫৮৩১০৭৭০ 

37.  জগ্রড ৯ বা তদুর্ধ্য কি যকতযাগনণর 

পাভরবাভরক প্রনয়ােনন অভেযত 

ছুটির আনবেন প্রশাসভনক 

িন্ত্রণালনয় অগ্রায়ন 

র্োর্ে আনবেন পাওয়ার পর 

প্রশাসভনক িন্ত্রণালনয় প্রস্তাব 

জপ্ররণ 

১) সাো কাগনে আনবেন র্োর্ে 

কর্তযপনক্ষর িাধ্যনি 

২) ছুটি প্রাপ্যতার প্রভতনবেন (এভে কর্তযক 

স্বাক্ষভরত) 

 

ভবনামূনল্য ০৫ কার্ যভেবস জিাঃ আবুল কানশি 

উপপভরচালক (প্রশাসন) 

িভহলা ভবষয়ক অভধেির 

জফান: ৫৮৩১০৭৭০ 

38.  জগ্রড-৯ বা তদুর্ধ্য কি যকতযানের 

বভহঃবাংলানেশ ছুটির আনবেন 

প্রশাসভনক িন্ত্রণালনয় জপ্ররণ 

র্োর্ে আনবেন পাওয়ার পর 

প্রশাসভনক িন্ত্রণালনয় প্রস্তাব 

জপ্ররণ 

১) সাো কাগনে আনবেন র্োর্ে 

কর্তযপনক্ষর িাধ্যনি 

২) ছুটি প্রাপ্যতার প্রভতনবেন (এভে কর্তযক 

স্বাক্ষভরত) 

৩) বভহঃবাংলানেশ ফরি পূরণ 

(েনপ্রশাসন িন্ত্রণালনয়র ভনধ যাভরত ফরি) 

৪) ব্যভয়ত অনে যর পভরিাণ এবং জকান 

জকান িানত ব্যয় হনব তার ভববরণ। 

ভবনামূনল্য ০৫ কার্ যভেবস জিাঃ আবুল কানশি 

উপপভরচালক (প্রশাসন) 

িভহলা ভবষয়ক অভধেির 

জফান: ৫৮৩১০৭৭০ 

mailto:dwagrs.2020@gmail.com


ক্রভিক জসবার নাি জসবা প্রোন পদ্ধভত প্রনয়ােনীয় কাগেপত্র এবং 

 প্রাভির স্থান 

জসবা মূল্য এবং  

পভরনশাধ পদ্ধভত 

রসবা প্রোদনর 

সময় সীমা 

োহয়ত্ব প্রাপ্ত কম েকতো  

(নাম, পেবী, র ান নাং ইদমল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

প্রাভি স্থান: 

 

http://forms.mygov.bd/ 

 

39.  জগ্রড ১০-২০ ভুক্ত কি যকতযা- 

কি যচারীগনণর বভহঃবাংলানেশ 

ছুটি িঞ্জুভর 

র্োর্েআনবেন পাওয়ার পর 

ছুটির ধরন অনুর্ায়ী 

িহাপভরচালক, িভহলা ভবষয়ক 

অভধেির এর অনুনিােনক্রনি 

ভবভধ ভবধাননর আনলানক 

ভনষ্পভি কনর সরকাভর আনেশ 

োরী করা হয়। 

১) সাো কাগনে আনবেন র্োর্ে 

কর্তযপনক্ষর িাধ্যনি 

২) ছুটি প্রাপ্যতার প্রভতনবেন (এভে কর্তযক 

স্বাক্ষভরত) 

৩) বভহঃবাংলানেশ ফরি পূরণ 

(েনপ্রশাসন িন্ত্রণালনয়র ভনধ যাভরত ফরি) 

৪) ব্যভয়ত অনে যর পভরিাণ এবং জকান 

জকান িানত ব্যয় হনব তার ভববরণ। 

 

প্রাভি স্থান: 

 

http://forms.mygov.bd/ 

 

ভবনামূনল্য ০৭ কার্ যভেবস জিাঃ আবুল কানশি 

উপপভরচালক (প্রশাসন) 

িভহলা ভবষয়ক অভধেির 

জফান: ৫৮৩১০৭৭০ 

40.  জগ্রড ১০-২০ ভুক্ত কি যকতযা- 

কি যচারীগনণর িার্তত্বকাভলন 

ছুটি িিভর 

আনবেন পাওয়ার পর 

িার্তত্বকাভলন ছুটি ভবভধর 

আনলানক ভনষ্পভি কনর 

সরকাভর আনেশ োরী করা 

হয়। 

১) সাো কাগনে আনবেন র্োর্ে 

কর্তযপনক্ষর িাধ্যনি 

২) ছুটি প্রাপ্যতার প্রভতনবেন (এভে কর্তযক 

স্বাক্ষভরত) 

৩) ডাক্তানরর ব্যবস্থাপত্র 

 

প্রাভি স্থান: 

 

http://forms.mygov.bd/ 

 

ভবনামূনল্য ০৭ কার্ যভেবস জিাঃ আবুল কানশি 

উপপভরচালক (প্রশাসন) 

িভহলা ভবষয়ক অভধেির 

জফান: ৫৮৩১০৭৭০ 

41.  জগ্রড ৯ বা তদুর্ধ্য কি যকতযাগননর 

উচ্চভশক্ষা ছুটির আনবেন 

প্রশাসভনক িন্ত্রণালনয় জপ্ররণ 

র্োর্ে আনবেন পাওয়ার পর 

প্রশাসভনক িন্ত্রণালনয় প্রস্তাব 

জপ্ররণ 

১) সাো কাগনে আনবেন র্োর্ে 

কর্তযপনক্ষর িাধ্যনি 

২) ভবশ্বভবযালয় কর্তযক Offer 

Letter 

৩) ছুটি প্রাপ্যতার প্রভতনবেন (এভে কর্তযক 

স্বাক্ষভরত) 

৪) জেনা-পাওনা সংক্রান্ত (না োবী) 

উপপভরচালক এর প্রতযয়ন 

 

ভবনামূনল্য ০৫ কার্ যভেবস জিাঃ আবুল কানশি 

উপপভরচালক (প্রশাসন) 

িভহলা ভবষয়ক অভধেির 

জফান: ৫৮৩১০৭৭০ 



ক্রভিক জসবার নাি জসবা প্রোন পদ্ধভত প্রনয়ােনীয় কাগেপত্র এবং 

 প্রাভির স্থান 

জসবা মূল্য এবং  

পভরনশাধ পদ্ধভত 

রসবা প্রোদনর 

সময় সীমা 

োহয়ত্ব প্রাপ্ত কম েকতো  

(নাম, পেবী, র ান নাং ইদমল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

প্রাভি স্থান: 

 

http://forms.mygov.bd/ 

 

42.  জগ্রড ১০-২০ ভুক্ত কি যকতযা- 

কি যচারীগনণর উচ্চভশক্ষা ছুটি 

িঞ্জুভর 

র্োর্েআনবেন পাওয়ার পর 

ছুটির ধরন অনুর্ায়ী 

িহাপভরচালক, িভহলা ভবষয়ক 

অভধেির এর অনুনিােনক্রনি 

ভবভধ ভবধাননর আনলানক 

ভনষ্পভি কনর সরকাভর আনেশ 

োরী করা হয়। 

১) সাো কাগনে আনবেন র্োর্ে 

কর্তযপনক্ষর িাধ্যনি 

২) ভবশ্বভবযালয় কর্তযক Offer 

Letter 

৩) ছুটি প্রাপ্যতার প্রভতনবেন (এভে কর্তযক 

স্বাক্ষভরত) 

৪) জেনা-পাওনা সংক্রান্ত (না োবী) 

উপপভরচালক এর প্রতযয়ন 

 

প্রাভি স্থান: 

 

 

 

http://forms.mygov.bd/ 

ভবনামূনল্য ০৭ কার্ যভেবস জিাঃ আবুল কানশি 

উপপভরচালক (প্রশাসন) 

িভহলা ভবষয়ক অভধেির 

জফান: ৫৮৩১০৭৭০ 

43.  জগ্রড ৯ বা তদুর্ধ্য কি যকতযাগনণর 

ভপআরএল গিননর ছুটির 

আনবেন প্রশাসভনক িন্ত্রণালনয় 

জপ্ররণ 

র্োর্ে আনবেন পাওয়ার পর 

প্রশাসভনক িন্ত্রণালনয় প্রস্তাব 

জপ্ররণ 

১) ভনধ যাভরত ফরনি আনবেন র্োর্ে 

কর্তযপনক্ষর িাধ্যনি  

২) এস.এস.ভস. সনে (সতযাভয়ত) 

৩) পূণ যগে অধ যগে জবতনন প্রাি জিাট ছুটির 

ভহসাবসহ ছুটির প্রাপ্যতার প্রভতনবেন (এভে 

কর্তযক স্বাক্ষভরত) 

৪) ২০১৫ সানলর োতীয় জপ-জস্কনলর জবতন 

ভনধ যাভরণী। 

৫) সব যনশষ বাভষ যক বভধ যত জবতননর ফরি 

(এভে কর্তযক স্বাক্ষভরত) 

প্রাভি স্থান: 

 

 

 

http://forms.mygov.bd/ 

ভবনামূনল্য ০৭ কার্ যভেবস জিাঃ আবুল কানশি 

উপপভরচালক (প্রশাসন) 

িভহলা ভবষয়ক অভধেির 

জফান: ৫৮৩১০৭৭০ 

44.  জগ্রড ১০-২০ ভুক্ত কি যকতযা- 

কি যচারীগনণর ভপআরএল 

গিননর ছুটি িঞ্জুর 

আনবেন পাওয়ার পর ভবভধর 

আনলানক ভনষ্পভি কনর 

সরকাভর আনেশ োরী করা 

হয়। 

১) ভনধ যাভরত ফরনি আনবেন র্োর্ে 

কর্তযপনক্ষর িাধ্যনি  

২) এস.এস.ভস. সনে (সতযাভয়ত) 

৩) পূণ যগে অধ যগে জবতনন প্রাি জিাট ছুটির 

ভহসাবসহ ছুটির প্রাপ্যতার প্রভতনবেন (এভে 

কর্তযক স্বাক্ষভরত) 

৪) ২০১৫ সানলর োতীয় জপ-জস্কনলর জবতন 

ভনধ যাভরণী। 

৫) সব যনশষ বাভষ যক বভধ যত জবতননর ফরি 

ভবনামূনল্য ০৭ কার্ যভেবস জিাঃ আবুল কানশি 

উপপভরচালক (প্রশাসন) 

িভহলা ভবষয়ক অভধেির 

জফান: ৫৮৩১০৭৭০ 



ক্রভিক জসবার নাি জসবা প্রোন পদ্ধভত প্রনয়ােনীয় কাগেপত্র এবং 

 প্রাভির স্থান 

জসবা মূল্য এবং  

পভরনশাধ পদ্ধভত 

রসবা প্রোদনর 

সময় সীমা 

োহয়ত্ব প্রাপ্ত কম েকতো  

(নাম, পেবী, র ান নাং ইদমল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

(এভে কর্তযক স্বাক্ষভরত) 

প্রাভি স্থান: 

 

 

 

http://forms.mygov.bd/ 

45.  জগ্রড ৯ বা তদুর্ধ্য কি যকতযাগনণর  

োভন্ত ভবননােন ছুটির আনবেন 

প্রশাসভনক িন্ত্রণালনয় জপ্ররণ। 

র্োর্ে আনবেন পাওয়ার পর 

প্রশাসভনক িন্ত্রণালনয় প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হয়। 

১) সাো কাগনে আনবেন র্োর্ে 

কর্তযপনক্ষর িাধ্যনি 

২) ছুটি প্রাপ্যতার প্রভতনবেন (এভে কর্তযক 

স্বাক্ষভরত) 

৩) ভবগত োভন্ত ভবননােন ছুটি িঞ্জুরীর স্পি 

কভপ। 

 

প্রাভি স্থান: 

 

http://forms.mygov.bd/ 

 

ভবনামূনল্য ০৫ কার্ যভেবস জিাঃ আবুল কানশি 

উপপভরচালক (প্রশাসন) 

িভহলা ভবষয়ক অভধেির 

জফান: ৫৮৩১০৭৭০ 

46.  জগ্রড ১০-২০ ভুক্ত কি যকতযা- 

কি যচারীগনণর োভন্ত ভবননােন 

ছুটি িঞ্জুভর 

আনবেন পাওয়ার পর ভবভধর 

আনলানক ভনষ্পভি কনর 

সরকাভর আনেশ োরী করা 

হয়। 

১) সাো কাগনে আনবেন (র্োর্ে 

কর্তযপনক্ষর িাধ্যনি) 

২) ছুটি প্রাপ্যতার প্রভতনবেন (এভে কর্তযক 

স্বাক্ষভরত) 

৩) ভবগত োভন্ত ভবননােন ছুটি িঞ্জুরীর স্পি 

কভপ। 

 

প্রাভি স্থান: 

 

http://forms.mygov.bd/ 

 

ভবনামূনল্য ০৭ কার্ যভেবস জিাঃ আবুল কানশি 

উপপভরচালক (প্রশাসন) 

িভহলা ভবষয়ক অভধেির 

জফান: ৫৮৩১০৭৭০ 

47.  জগ্রড ৯ বা তদুর্ধ্য কি যকতযাগনণর   

সরকাভর চাকুভর হনত ইস্তফার 

আনবেন িঞ্জুভর 

র্োর্ে আনবেন পাওয়ার পর 

প্রশাসভনক িন্ত্রণালনয় প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হয়। 

১) সাো কাগনে আনবেন (র্োর্ে 

কর্তযপনক্ষর িাধ্যনি) 

২) জেনা-পাওনা (না োবী) সংক্রান্ত 

উপপভরচালক এর প্রতযয়ন 

৩) চাকুভর হনত ইস্তফা প্রোননর জক্ষনত্র ৩ 

িাস পূনব য কর্তযপক্ষনক অবভহতকরণ। 

(৪) অবভহতকরণ না করা হনল ০১(এক) 

িানসর মূল জবতননর সিপভরিাণ অে য 

জেোরী চালাননর িাধ্যনি েিা প্রোনপূব যক 

জেোরী চালাননর কভপ আনবেনন সানে 

সংযুক্তকরণ। উনেখ্য অবভহতকরননর পত্র 

জেয়া োকনল ০১ িানসর মূল জবতন েিা 

ভবনামূনল্য ০৫ কার্ যভেবস জিাঃ আবুল কানশি 

উপপভরচালক (প্রশাসন) 

িভহলা ভবষয়ক অভধেির 

জফান: ৫৮৩১০৭৭০ 



ক্রভিক জসবার নাি জসবা প্রোন পদ্ধভত প্রনয়ােনীয় কাগেপত্র এবং 

 প্রাভির স্থান 

জসবা মূল্য এবং  

পভরনশাধ পদ্ধভত 

রসবা প্রোদনর 

সময় সীমা 

োহয়ত্ব প্রাপ্ত কম েকতো  

(নাম, পেবী, র ান নাং ইদমল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

প্রোননর প্রনয়ােন নাই। 

প্রাভি স্থান: 

ক) প্রশাসন -০১ শািা,  

ি) http://www.dwa.gov.bd/ 

 

48.  জগ্রড ১০-২০ ভুক্ত কি যকতযা- 

কি যচারীগনণর সরকাভর চাকুভর 

হনত ইস্তফার আনবেন িঞ্জুভর 

আনবেন পাওয়ার পর ভবভধর 

আনলানক ভনষ্পভি কনর 

সরকাভর আনেশ োরী করা 

হয়। 

১) সাো কাগনে আনবেন (র্োর্ে 

কর্তযপনক্ষর িাধ্যনি) 

২) জেনা-পাওনা (না োবী) সংক্রান্ত 

উপপভরচালক এর প্রতযয়ন 

৩) চাকুভর হনত ইস্তফা প্রোননর জক্ষনত্র ৩ 

িাস পূনব য কর্তযপক্ষনক অবভহতকরণ। 

(৪) অবভহতকরণ না করা হনল ০১(এক) 

িানসর মূল জবতননর সিপভরিাণ অে য 

জেোরী চালাননর িাধ্যনি েিা প্রোনপূব যক 

জেোরী চালাননর কভপ আনবেনন সানে 

সংযুক্তকরণ। উনেখ্য অবভহতকরননর পত্র 

জেয়া োকনল ০১ িানসর মূল জবতন েিা 

প্রোননর প্রনয়ােন নাই। 

 

ভবনামূনল্য ০৭ কার্ যভেবস জিাঃ আবুল কানশি 

উপপভরচালক (প্রশাসন) 

িভহলা ভবষয়ক অভধেির 

জফান: ৫৮৩১০৭৭০ 

49.  জগ্রড-৯ ভুক্ত কি যকতযার চাকুরী 

স্থায়ীকরণ এর আনবেন 

প্রশাসভনক িন্ত্রণালনয় জপ্ররণ 

র্োর্ে আনবেন পাওয়ার পর 

প্রশাসভনক িন্ত্রণালনয় প্রস্তাব 

জপ্ররন করা হয়। 

১) সাো কাগনে আনবেন (র্োর্ে 

কর্তযপনক্ষর িাধ্যনি) 

২) বুভণয়ােী প্রভশক্ষণ সনে। 

৩) ভননয়াগ আনেশ 

৪) ১ি জর্াগোন পত্র। 

৫) সরাসভর ভননয়ানগর জক্ষনত্র ০২(দুই) 

বৎসনরর এভসআর এবং পনোন্নভতর জক্ষনত্র 

০১(এক) বৎসনরর এভসআর। 

 

ভবনামূনল্য ০৫ কার্ যভেবস জিাঃ আবুল কানশি 

উপপভরচালক (প্রশাসন) 

িভহলা ভবষয়ক অভধেির 

জফান: ৫৮৩১০৭৭০ 

50.  জগ্রড ১০-২০ ভুক্ত কি যকতযা- 

কি যচারীগনণর সরকাভর চাকুভর 

স্থায়ীকরণ 

আনবেন পাওয়ার পর ভবভধর 

আনলানক র্োর্ে কর্তযপনক্ষর 

অনুনিােনক্রনি ভনষ্পভি কনর 

সরকাভর আনেশ োরী করা 

হয়। 

১) সাো কাগনে আনবেন (র্োর্ে 

কর্তযপনক্ষর িাধ্যনি) 

২) বুভণয়ােী প্রভশক্ষণ সনে। 

৩) ভননয়াগ আনেশ 

৪) ১ি জর্াগোন পত্র। 

৫) সরাসভর ভননয়ানগর জক্ষনত্র ০২(দুই) 

বৎসনরর এভসআর এবং পনোন্নভতর জক্ষনত্র 

০১(এক) বৎসনরর এভসআর। 

 

ভবনামূনল্য ০৭ কার্ যভেবস জিাঃ আবুল কানশি 

উপপভরচালক (প্রশাসন) 

িভহলা ভবষয়ক অভধেির 

জফান: ৫৮৩১০৭৭০ 



ক্রভিক জসবার নাি জসবা প্রোন পদ্ধভত প্রনয়ােনীয় কাগেপত্র এবং 

 প্রাভির স্থান 

জসবা মূল্য এবং  

পভরনশাধ পদ্ধভত 

রসবা প্রোদনর 

সময় সীমা 

োহয়ত্ব প্রাপ্ত কম েকতো  

(নাম, পেবী, র ান নাং ইদমল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

51.  জগ্রড ১০-২০ ভুক্ত কি যকতযা- 

কি যচারীগনণর বেভল 

আনবেন পাওয়ার পর ভবভধর 

আনলানক র্োর্ে কর্তযপনক্ষর 

অনুনিােনক্রনি ভনষ্পভি কনর 

সরকাভর আনেশ োরী করা 

হয়। 

১) সাো কাগনে আনবেন (র্োর্ে 

কর্তযপনক্ষর িাধ্যনি) 

 

ভবনামূনল্য ১০ কার্ যভেবস জিাঃ আবুল কানশি 

উপপভরচালক (প্রশাসন) 

িভহলা ভবষয়ক অভধেির 

জফান: ৫৮৩১০৭৭০ 

52.  জগ্রড ৯ বা তদুর্ধ্য কি যকতযাগনণর 

বেভল 

আনবেন পাওয়ার পর ভবভধর 

আনলানক ও র্োর্ে 

কর্তযপনক্ষর অনুনিােনক্রনি 

প্রশাসভনক িন্ত্রণালনয় অগ্রায়ন 

করা হয়। 

১) সাো কাগনে আনবেন (র্োর্ে 

কর্তযপনক্ষর িাধ্যনি) 

 

ভবনামূনল্য ০৫ কার্ যভেবস জিাঃ আবুল কানশি 

উপপভরচালক (প্রশাসন) 

িভহলা ভবষয়ক অভধেির 

জফান: ৫৮৩১০৭৭০ 

53.  জগড ১১-২০ ভুক্ত কি যচারীনের 

পনোন্নভত প্রোন 

ভননয়াগ ভবভধিালা 

অনুসরণক্রনি র্োর্ে 

কর্তযপনক্ষর অনুনিােন 

গ্রহনক্রনি প্রনয়ােনীয় ব্যবস্থা 

গ্রহন করা হনয় োনক। 

১) মূল সাভি যস বভহ/চাকুরীর ভববরণী 

২) ভননয়াগপনত্রর সতযাভয়ত ফনটাকভপ; 

৩) চাকুভরর প্রেি কানে জর্াগোনপত্র; 

৪) চাকুভর স্থায়ীকরণ/ভনয়ভিতকরণ আনেশ 

ফনটাকভপ। 

৫) ভবগত ৫ বছনরর এভসআর (প্রনর্ােয 

জক্ষনত্র) 

৬) ভবিাগীয় িািলা, অভডট আপভি ও অে য 

আত্মসাৎ এর অভিনর্াগ নাই িনি য প্রতযয়ন। 

৭) ভশক্ষাগত জর্াগ্যতার সনেপনত্রর কভপ। 

ভবনামূনল্য ৬০ কার্ যভেবস জিাঃ আবুল কানশি 

উপপভরচালক (প্রশাসন) 

িভহলা ভবষয়ক অভধেির 

জফান: ৫৮৩১০৭৭০ 

54.  পাসনপাট য অনাপভি প্রোন আনবেন প্রাভির পর র্োর্ে 

কর্তযপনক্ষর অনুনিােন 

গ্রহনপূব যক অনাপভিপত্র োরী 

করা হয় এবং 

www.dwa.gov.bd 

ওনয়বসাইনট প্রকাশ করা হয়। 

ক) পূরণকৃত পাসনপানট যর অনাপভি ফরি 

ি) সংভিি জেলার উপপভরচালনকর 

সুপাভরশসহকানর অগ্রায়নপত্র 

 

প্রাভি স্থান: 

 

http://forms.mygov.bd/ 

 

ভবনামূনল্য ০৭ কার্ যভেবস জিাঃ আবুল কানশি 

উপপভরচালক (প্রশাসন) 

িভহলা ভবষয়ক অভধেির 

জফান: ৫৮৩১০৭৭০ 

55.  সের কার্ যালনয়র কি যকতযা-

কি যচারীনের োিভরক 

র্ানবাহন জসবা 

পনত্রর িাধ্যনি অবভহতকরণ 

এবং র্োর্ে কর্তযপনক্ষর 

অনুনিােন স্বানপনক্ষ 

প্রনয়ােনীয় জসবা প্রোন করা 

হয়। 

১) সাো কাগনে আনবেনপত্র। 

 

র্ানবাহন শািা, সের কার্ যালয়, িভহলা 

ভবষয়ক অভধেির। 

সরকাভর ভনয়িানুর্ায়ী িাো 

পভরনশাধ স্বানপনক্ষ। 

চাভহো পত্র প্রাভির পর ০৭ 

কার্ যভেবস 

আল আভিন র্ভঞা 

সহকারী পভরচালক (র্ানবাহন) 

িভহলা ভবষয়ক অভধেির 

জিাবাইল: ০১৮১৮২১১৭৬৩ 

 

56.  সের কার্ যালনয়র শািাসমূনহ 

কভম্পউটার সরিািাভে, 

আসবাবপত্র, র্ন্ত্রপাভত ও 

জিশনারী সরবরাহ 

১) ভনধ যাভরত চাভহোপনত্রর 

িাধ্যনি অবভহতকরণ; 

২) র্োর্ে কর্তযপনক্ষর 

অনুিভতস্বানপনক্ষ িালািাল 

১) প্রশাসন শািা, সের কার্ যালয়, িভহলা 

ভবষয়ক অভধেির। 

  ফানতিা জফরনেৌসী 

সহকারী পভরচালক (প্রশাসন) 

জিাবাইল: ০১৫৫৬৩১৬৮৬২ 

http://www.dwa.gov.bd/
http://forms.mygov.bd/


ক্রভিক জসবার নাি জসবা প্রোন পদ্ধভত প্রনয়ােনীয় কাগেপত্র এবং 

 প্রাভির স্থান 

জসবা মূল্য এবং  

পভরনশাধ পদ্ধভত 

রসবা প্রোদনর 

সময় সীমা 

োহয়ত্ব প্রাপ্ত কম েকতো  

(নাম, পেবী, র ান নাং ইদমল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

ক্রয়; 

৩) শািা প্রধাননর িঞ্জুভর 

স্বানপনক্ষ জিার হনত িালািাল 

চাভহোকারীর ভনকট সরবরাহ 

প্রোন 

 

আপনানের কানছ আিানের প্রতযাশা 

 

ক্রভিক নং প্রভতশ্রুত/কাভিত জসবা প্রাভির লনক্ষয করণীয় 

1.  স্বয়ংসম্পূণ য আনবেনপত্র েিা প্রোন 

2.  র্োর্ে প্রভক্রয়ায় প্রনয়ােনীয় ভফস পভরনশাধ করা 

3.  সাক্ষানতর েন্য ধার্ য তাভরনি ভনধ যাভরত সিনয়র পূনব যই উপভস্থত োকা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
অভিনর্াগ প্রভতকার ব্যবস্থাপনা (GRS) 

 

জসবা প্রাভির অসন্তুভি হনল োভয়ত্বপ্রাি কি যকতযার সনঙ্গ জর্াগানর্াগ করুন। তার কানছ সিাধান পাওয়া না জগনল ভননম্নাক্ত পদ্ধভতনত জর্াগানর্াগ কনর আপনার সিস্যা অবভহত করুন। 

 

ক্রভিক 

নং 

কিন জর্াগানর্াগ করনবন কার সনঙ্গ জর্াগানর্াগ করনবন জর্াগানর্ানগর ঠিকানা ভনষ্পভির সিয়সীিা 

১. োভয়ত্ব প্রাি কি যকতযা সিাধান ভেনত না 

পারনল 

অভিনর্াগ ভনষ্পভি কি যকতযা নািঃ শরীফা আিতার োহান 

সহকারী পভরচালক (প্রশাসন-০২) 

জফান: ০২৫৮৩১২২৫  

জিাবাইল: ০১৭১৫৬৩৬৫৫০ 

ইনিইল: dwagrs.2020@gmail.com 

৩০ কি যভেবস। 

২. অভিনর্াগ ভনষ্পভি কি যকতযা ভনভে যি 

সিনয় সিাধান ভেনত না পারনল 

আভপল কি যকতযা নািঃ জিাসাঃ জফরনেৌসী জবগি 

পেবীঃ যুগ্মসভচব (প্রশাসন) 

জটভলনফানঃ ০২৯৫৪০৬৮৬ 

জিাবাইলঃ ০১৫৫২৩৯৭৯৯৬ 

২০ কি যভেবস। 

৩. আপীল কি যকতযা ভনভে যি সিনয় সিাধান 

ভেনত না পারনল 

িভন্ত্রপভরষে ভবিানগর অভিনর্াগ ব্যবস্থাপনা 

জসল 

অভিনর্াগ গ্রহণ জকে 

৫নং জগট, বাংলানেশ সভচবালয়, ঢাকা। 

৬০ কি যভেবস। 

 

 

 

mailto:dwagrs.2020@gmail.com

