গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
কাররগরর রশক্ষা অরিেপ্তর
এফ-৪/রব, আগারগাঁও, শশদরবাাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।

“শিক্ষা শিয়ে গড়ব মেি
মিখ হাশিিার বাাংলায়েি”

ই-মেইলঃ techedu09@gmail.com

রসটিদজন চার্ টার
১. রিশন ও রিশন
রিশন

কাররগরর ও বৃরিমূলক রশক্ষা ও প্ররশক্ষণ যুদগাপদযাগীকরণ, িানবসম্পে উন্নয়ন, অর্ টননরতক সমৃরি অজটন এবাং জীবনযাত্রার িাদনান্নয়ন।
রিশন

িান সম্পন্ন কাররগরর ও বৃরিমূলক রশক্ষা ও প্ররশক্ষণ রনরিত করার লদক্ষ প্রদয়াজনীয় নীরত ও কিটসূরচ প্রণয়ন, প্রকল্প বাস্তবায়ন, আেশটিান রনি টারণ এবাং পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন।

২. মিবা প্রোি প্রশিশ্রুশি

২.১ িাগশরক মিবা
ক্ররিক
(১)
০১.

০২.

শসবার নাি
(২)
পদোন্নরত প্রোন

প্ররশক্ষণ, উচ্চ রশক্ষা ও
রবদেশ ভ্রিন

সিটিজেন চার্ টার

শসবা প্রোন পদ্বরত

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং
প্রারপ্তস্থান

(৩)
রিরপরস সিার সুপাররদশর
আদলাদক অনুদিােন
সাদপদক্ষ অনুিরতপত্র
শিইল, ওদয়বসাইর্ ও
িাকদযাদগ শপ্ররণ।
করিটির সুপাররদশর
আদলাদক অনুিরতপত্র
শিইল, ওদয়বসাইর্ ও

(৪)
রনদয়াগপত্র, শযাগোনপত্র,
স্থায়ী করণ, এরসআর,
শেদিশন তারলকা,
রবিাগীয়/দুেক কর্তটক
িািলা শনই িদিট প্রতযয়ন।
যর্াযর্ কর্তটপদক্ষর িাধ্যদি
রনি টাররত ফরদি আদবেন,
শকাদস টর রবজ্ঞরপ্ত, প্রসদপক্টাস

শসবার মূল্য
এবাং পররদশাি
পদ্বরত
(৫)
রবনামূদল্য

রবনামূদল্য

শসবা প্রোদনর
সিয়সীিা
(৬)
২০-৩০ রেন

০৩-১০ রেন

োরয়ত্বপ্রাপ্ত কিটকতটা
(নাি, পেবী,দফান নম্বর ও ই-শিইল)
(৭)
ক) চীফ ইন্সট্রাক্ট/সিিান হদত অধ্যক্ষ (মেড ১ মেয়ক ৬)
পয টন্ত
জনাব শিাোঃ সািসাে খরলল, সহকারী পররচালক-১
শফান: ৮৮-০২-৮১৮১২২৯
ই-শিইল: dtead1@gmail.com
খ) জুরনয়র ইন্সট্রাক্টর হদত ইন্সট্রাক্টর পয টন্ত (গ্রেড ৭ গ্রেজে

১০)
জনাব মোঃ জায়হদুল কশবর খাি, সহকারী পররচালক -
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০৩.

০৪.

০৫.

০৬.

০৭.

শসবার নাি

শসবা প্রোন পদ্বরত

িাকদযাদগ শপ্ররণ।
চাকুরী
রিরপরস সিার সুপাররদশর
রনয়রিতকরণ/স্থায়ী করণ আদলাদক অনুদিােন
সাদপদক্ষ প্রজ্ঞাপন/অরফস
আদেশ ইদিইল/ওদয়ব
সাইর্ শপ্ররণ।
রপআরএল/দপনশন/রজরপ কর্তটপক্ষর অনুদিােন
এফ
সাদপদক্ষ অনুিরতপত্র
শিইল,ওয়বসাইর্ ও
িাকদযাদগ শপ্ররণ।

অরজটত
ছুটি/বরহ:বাাংলাদেশ
ছুটি/প্রসূরত
ছুটি/োরিত্মরবদনােন
ছুটি/অসািারণ ছুটির
আদবেন রনস্পরি
রশক্ষক, কিটকতটা ও
কিটচারী এবাং তাদের
পররবাদরর সেস্যদের
পাসদপার্ ট েহদনর
অনুিরত/অনাপরি প্রোন

রশক্ষক/কিটকতটা ও

সিটিজেন চার্ টার

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং
প্রারপ্তস্থান
ও অফার শলর্ার।
যর্াযর্ কর্তটপদক্ষর িাধ্যদি
প্রদয়াজনীয় তথ্যারেসহ
আদবেন।
১। যর্াযর্ কর্তটপদক্ষর
িাধ্যদি আদবেন
২। শট্রজারর কর্তটক
প্ররতস্বাক্ষররত ELPC এর
মূল করপ
৩। স্কুল/এসএসরস এর
সনদের সতযারয়ত করপ
৪। চাকুরী বরহ/চাকুরী
রববরণীর মূল করপ
৫। প্ররতষ্ঠান প্রিান কর্তটক
নাোরব সনে
যর্াযর্ কর্তটপদক্ষর িাধ্যদি
ছুটি িঞ্জুদরর আদবেন,
অরজটত ছুটির রহসাব,
ট
শিরিদকল সাটিরফদকর্
(প্রদজায্য ক্ষদত্র)

সাংরশস্নষ্ট কাগজপত্র
যাচাই-বাচাই পূব টক
কর্তটপদক্ষর অনুদিােন
সাদপদক্ষ স্বাক্ষররত পত্র
ইদিইল/ওদয়বসাইর্
/িাকদযাদগ শপ্ররণ
পাসদপার্ ট ততরীর অনুিরত ১। যর্াযর্ কর্তটপক্ষর
পত্র ওদয়বসাইর্/ই-শিইদল সুপাররশসহ রনি টাররত ফরদি
শপ্ররণ
আদবেনপত্র
২। না-োরব সনে
৩। পূব টতন পাসদপাদর্ টর
(যরে র্াদক) ফদর্াকরপ
৪। জন্ম রনবন্ধন/জাতীয়
পররচয়পদত্রর ফদর্া করপ
এতে সাংক্রান্ত গঠিত
১। অত্র অরিেপ্তদরর

শসবার মূল্য
এবাং পররদশাি
পদ্বরত

শসবা প্রোদনর
সিয়সীিা

োরয়ত্বপ্রাপ্ত কিটকতটা
(নাি, পেবী,দফান নম্বর ও ই-শিইল)
২

রবনামূদল্য

রবনামূদল্য

২০-৩০ রেন

১৫ রেন

শফান: ০২-৯১৩৬৬১২
ই-শিইল: dte.ad2@gmail.com
গ) র্ততীয় হদত চতুর্ ট শেণীর কিটচারী (গ্রেড ১১-২০)
িাজমুি িাহার, সহকারী পররচালক-৩
শফান: ০২-৮১৮১২২৫
ই-শিইল: dtead3.2013@gmail.com
ঘ) টিএসরস (সকল পদের) জন্য
শিাহাম্মে সাজ্জাে মুফতী, সহাকারী পররচালক-৬
শফান: ৮১৮১২৩০
ই-শিইল: dteadvoc@gmail.com

রবনামূদল্য

৩-৬ রেন

রবনামূদল্য

৭ রেন

রবনামূদল্য

৩০ রেন
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শসবার নাি
কিটচারীদের বেরল

০৮.

অরেি সাংক্রান্ত
(গৃহরনিটাণ/দিরািত,
ির্রগাড়ী, করম্পউর্ার
ইতযারে)

০৯.

কিটচারীদের রনদয়াগ
প্রোন

১০.

মুরিদযািা রশক্ষক,
কিটকতটা ও কিটচারীদের
চজখ এর তাররখ
পররবতটন

শসবা প্রোন পদ্বরত

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং
প্রারপ্তস্থান

করিটির সুপাররদশর
রিরিদত কর্তটপদক্ষর
অনুদিােনক্রদি বেরলর
আদেশ ওদয়বসাইর্/ইশিইদল শপ্ররণ
তথ্যারে যাচাই-বাচাই
পূব টক কতটপদক্ষর
অনুদিােন সাদপক্ষ
িঞ্জুরীপত্র শিইল,
ওদয়বসাইর্ ও িাকদযাদগ
শপ্ররণ।

ওদয়বসাইদর্র িাধ্যদি
অনলাইদন বেরলর আদবেন
(প্ররতষ্ঠান প্রিাদনর
সুপাররশসহ)

রনদয়াগ পরীক্ষাপত্র
ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ,
রনদয়াগ করিটি কর্তটক
রনদয়াগ পরীক্ষা েহণ,
ফলাফল প্রস্ত্িত, করিটির
সুপাররদশর আদলাদক
শযাগ্য প্রার্ীদের
রনদয়াগপত্র ওদয়বসাইর্ ও
িাকদযাদগ শপ্ররণ।
যর্াযর্ কর্তটপক্ষর
অনুদিােক্রদি
অনুিরতপত্র/প্রজ্ঞাপন/অরফ
স আদেশ শিইল,
ওদয়বসাইর্ ও িাকদযাদগ
শপ্ররণ।

শসবার মূল্য
এবাং পররদশাি
পদ্বরত

শসবা প্রোদনর
সিয়সীিা

যর্াযর্ কর্তটপদক্ষর িাধ্যদি রবনামূদল্য
প্রদয়াজনীয় কাগজপত্রসহ
রনি টাররত ফরদি আদবেন,
শজলা রহসাব রক্ষণ কিটকতটা
কর্তটক রহসাব রববরণীর
প্রতযয়ন, ব্যরিগত কতটদনর
রহসাব
অনলাইদন আদবেন এবাং
রবনামূদল্য
শর্রলর্দকর িাধ্যদি
পরীক্ষার রফ প্রোন।

২-৬ রেন

ক) সাো কাগদজ আদবেন
খ) সরকারী চাকুরীদত
প্রদবদশর সিয় রনদজদক
মুরিদযািা শঘাষনা সাংক্রান্ত
প্রিান পত্র
গ) মুরিযুি রবষয়ক
িন্ত্রণালয় কর্তটক প্রেি
মুরিদযািা সাংক্রান্ত সনে।

২-৬ রেন

রবনামূদল্য

োরয়ত্বপ্রাপ্ত কিটকতটা
(নাি, পেবী,দফান নম্বর ও ই-শিইল)

িাজমুি িাহার, সহকারী পররচালক-৩
শফান: ০২-৮১৮১২২৫

িন্ত্রণালয় হদত
অনুদিােন সাদপদক্ষ
গঠিত করিটির
সুপাররদশর
আদলাদক

ই-শিইল: dtead3.2013@gmail.com

ক) চীফ ইন্সট্রাক্ট/সিিান হদত অধ্যক্ষ (মেড ১ গ্রেজে ৬)
পয টন্ত
জনাব শিাোঃ সািসাে খরলল, সহকারী পররচালক-১
শফান: ৮৮-০২-৮১৮১২২৯
ই-শিইল: dtead1@gmail.com
খ) জুরনয়র ইন্সট্রাক্টর হদত ইন্সট্রাক্টর পয টন্ত (গ্রেড ৭ গ্রেজে

১০)
জনাব মোঃ জায়হদুল কশবর খাি, সহকারী পররচালক ২
শফান: ০২-৯১৩৬৬১২
ই-শিইল: dte.ad2@gmail.com

সিটিজেন চার্ টার

Page 3

ক্ররিক

শসবার নাি

শসবা প্রোন পদ্বরত

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং
প্রারপ্তস্থান

শসবার মূল্য
এবাং পররদশাি
পদ্বরত

শসবা প্রোদনর
সিয়সীিা

োরয়ত্বপ্রাপ্ত কিটকতটা
(নাি, পেবী,দফান নম্বর ও ই-শিইল)

গ) র্ততীয় হদত চতুর্ ট শেণীর কিটচারী (গ্রেড ১১-২০)
জনাব িাজমুি িাহার, সহকারী পররচালক-৩
শফান: ০২-৮১৮১২২৫
ই-শিইল: dtead3.2013@gmail.com
ঘ) টিএসরস (সকল পদের) জন্য
শিাহাম্মে সাজ্জাে মুফতী, সহাকারী পররচালক-৬
শফান: ৮৮-০২-৮১৮১২৩০
ই-শিইল: dteadvoc@gmail.com

১১.

শবসরকারী কাররগরর
প্ররতষ্ঠাদনর উচ্চতর
শেল/রবএি শেল/নাি
সাংদশািন/ব্যাাংদকর
রহসাব নাং সাংদশািন
ইতযারে

আদবেনপত্র যাচাইবাচাইয়াদন্ত সিায়
উপস্থাপন ও অনুদিােদনর
পর অরফস আদেশ
অরিেপ্তদরর ওদয়বসাইদর্
প্রকাশ

অরিেপ্তদরর ওদয়বসাইর্
হদত আদবেন ফরি
িাউনদলাি কদর সঠিকিাদব
পূরনপূব টক যর্াযর্
কর্তটপক্ষর িাধ্যদি

রবনামূদল্য

মিবা প্রোি পদ্ধশি

প্রয়োজিীে কাগজপত্র এবাং
প্রাশিস্থাি
(৪)
১। যর্াযর্ কর্তটপদক্ষর িাধ্যদি
প্রদয়াজনীয় কাগজপত্রসহ আদবেন
২। শজযষ্ঠ ও করনষ্ঠ
কিটকতটা/কিটচারীদের তুলনামুলক
রববরণী।

মিবার মূল্য এবাং
পশরয়িাধ পদ্ধশি
(৫)

৩০ রেন

জনাব শিা: জহুরুল ইসলাি, সহাকারী পররচালক (এিরপও)
শফান: ৮৮-০২-৮১৮১২৩১

ই-শিইল: dtempo16@gmail.com

২.২ প্রারতষ্ঠারনক
ক্রশেক
িাং
(১)
০১.

০২.

মিবার িাে
(২)
রসদলকশন শেি/উচ্চতর
শেল/দবতন রনি টারণ/দবতন
সিতা

(৩)
অনুিরতপত্র শিইল, ওদয়বসাইর্
ও িাকদযাদগ শপ্ররণ।

চাকুরীর আদবেন অোয়ন

১। ইদিইল/িাকদযাদগ
২। রবদশষ বাহক িারফত

সিটিজেন চার্ টার

১। রবজ্ঞরপ্তর ফদর্াকরপ
২। প্রদয়াজনীয় কাগজপত্রসহ
আদবেনপত্র (২করপ)

মিবা প্রোয়ির
িেেিীো
(৬)

রবনামূদল্য

৭ রেন

রবনামূদল্য

৩ রেন

োশেত্বপ্রাি কেমকিমা
(িাে, পেবী, ম াি িম্বর ও ই-মেইল)
(৭)
ক) চীফ ইন্সট্রাক্ট/সিিান হদত অধ্যক্ষ (গ্রেড ১ গ্রেজে ৬)
পয টন্ত
জনাব শিাোঃ সািসাে খরলল, সহকারী পররচালক-১
শফান: ৮৮-০২-৮১৮১২২৯
ই-শিইল: dtead1@gmail.com
খ) জুরনয়র ইন্সট্রাক্টর হদত ইন্সট্রাক্টর পয টন্ত (গ্রেড ৭ গ্রেজে

১০)
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ক্রশেক
িাং

মিবার িাে

মিবা প্রোি পদ্ধশি

প্রয়োজিীে কাগজপত্র এবাং
প্রাশিস্থাি
৩। যর্াযর্ কর্তটপদক্ষর শুপাররশ

মিবার মূল্য এবাং
পশরয়িাধ পদ্ধশি

মিবা প্রোয়ির
িেেিীো

োশেত্বপ্রাি কেমকিমা
(িাে, পেবী, ম াি িম্বর ও ই-মেইল)
জনাব মোঃ জায়হদুল কশবর খাি, সহকারী পররচালক ২
শফান: ০২-৯১৩৬৬১২
ই-শিইল: dte.ad2@gmail.com

গ) র্ততীয় হদত চতুর্ ট শেণীর কিটচারী (গ্রেড ১১-২০)
জনাব িাজমুি িাহার, সহকারী পররচালক-৩
শফান: ০২-৮১৮১২২৫
ই-শিইল: dtead3.2013@gmail.com
ঘ) টিএসরস (সকল পদের) জন্য
শিাহাম্মে সাজ্জাে মুফতী, সহাকারী পররচালক-৬
শফান: ৮১৮১২৩০
ই-শিইল:
faizatabassum73@gmail.com
০৩.

রবিাগীয় পরীক্ষা/উচ্চতর
শেল পরীক্ষা/বুরনয়ােী
প্ররশক্ষণ

কর্তটপদক্ষর
অনুদিােনক্রদি
অনুিরতপত্র/অরফস
আদেশ শিইল,ওদয়বসাইর্
ও িাকদযাদগ শপ্ররণ।

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্রসহ
যর্াযর্ কর্তটপদক্ষর
সুপাররশপত্র রনি টাররত ফরদি
আদবেন

রবনামূদল্য

৭ রেন

ক) চীফ ইন্সট্রাক্ট/সিিান হদত অধ্যক্ষ (গ্রেড ১ গ্রেজে ৬)
পয টিত্ম
জনাব শিাোঃ সািসাে খরলল, সহকারী পররচালক-১
শফান: ৮৮-০২-৮১৮১২২৯
ই-শিইল: dtead1@gmail.com
খ) জুরনয়র ইন্সট্রাক্টর হদত ইন্সট্রাক্টর পয টন্ত (গ্রেড ৭ গ্রেজে

১০)
জনাব মোঃ জায়হদুল কশবর খাি, সহকারী পররচালক
-২
শফান: ০২-৯১৩৬৬১২
ই-শিইল: dte.ad2@gmail.com
গ) র্ততীয় হদত চতুর্ ট শেণীর কিটচারী (গ্রেড ১১-২০)
জনাব িাজমুি িাহার, সহকারী পররচালক-৩
শফান: ০২-৮১৮১২২৫
ই-শিইল: dtead3.2013@gmail.com
০৪.

িািলা সাংক্রান্ত িতািত
িন্ত্রণালদয় শপ্ররণ

সিটিজেন চার্ টার

পদত্রর িাধ্যদি

িিলার আরজট, রাদয়র করপ এবাং
আনুসাাংরগক অন্যান্য িকুদিন্ট
আইন শসল, কারশঅ

রবনামূদল্য

১০ রেন

ি. শরজা হাসান িাহমুে, আইন ের্টের্টা
শিাবাইল: ৮৮-০২-৮১৮১২৩১
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ক্রশেক
িাং

মিবার িাে

০৫.

অরিেপ্তর ও অরিেপ্তরািীন
প্ররতষ্ঠান সমূদহর বাৎসররক
চারহো অনুযায়ী বাদজর্
প্রণয়ন ও বরাদ্দ প্রোন

০৬.

অরির্ আপরির রবষদয়
যাবতীয় কায টাবলী

০৭.

অরিেপ্তরািীন রিেী রিমলাো
পয টাদয়র প্ররতষ্ঠান সমূদহর
একাদিরিক কায টক্রি
িরনর্ররাং ও তার ফদলাআপ
পরলদর্করনক ও সিিাদনর
প্ররতষ্ঠাদন ছাত্র/ছাত্রী িরতট
সাংক্রান্ত

০৮.

০৯.

১০.

TVE সপ্তাহ, অরিিাবক
রেবস, ক্রীড়া ও সাংস্কৃরত
সপ্তাহ পালদনর কিটসূচী
প্রণয়ন ও তার ফদলাআপ।
জাতীয় সাংসে রবষয়ক
কায টক্রি

১১.

রবরিন্ন জাতীয় রেবস
উেযাপন

১২.

শৃঙ্খলা ও আচরণজরনত
অরিদযাগ ও রবরবে অরিদযাগ
উপস্থাপন ও আদেশ
বাস্তবায়ন

১৩.

িার্াদবজ শিইদন্টদনন্স /িার্া

সিটিজেন চার্ টার

মিবা প্রোি পদ্ধশি

প্রয়োজিীে কাগজপত্র এবাং
প্রাশিস্থাি

মিবার মূল্য এবাং
পশরয়িাধ পদ্ধশি

মিবা প্রোয়ির
িেেিীো

প্ররতষ্ঠান হদত প্রাপ্ত চারহো
সিন্বয় কদও অর্ টিন্ত্রণালদয়র
রনি টাররত সফর্ওয়াদর এরন্ট
করণ এব অর্ টিন্ত্রণালয় হদত
প্রাপ্ত বাদজর্ রবিাজন কদর
প্ররতষ্ঠাদন ই-শিইল/িাকদযাদগ
শপ্ররণ।
ব্রিশীর্ অনুযায়ী জবাব
অোয়ন, রদ্বপাক্ষীক সিা
আদয়াজন এবাং িারসক
প্ররতদবেন ই-শিইদল শপ্ররণ।
রনিাররত ফরি অনুযায়ী
িরনর্ররাং কিটকতটা কর্তটক
ররদপার্ ট শপশ এবাং শস অনুযায়ী
ব্যবস্থা শনয়া
িরতট করিটির রসিান্ত
শিাতাদবক রতনটি জাতীয়
পরত্রকায় ও ওদয়বসাইদর্
রবজ্ঞরপ্ত জারী
অরফস রনদে টশ ওদয়বসাইর্/ইশিইদল শপ্ররণ

স্ব-স্ব প্রররতষ্ঠান হদত রনি টাররত
শকাি রিরিক চারহোপত্র:

রবনামূদল্য

িন্ত্রণালয় হদত প্রারপ্ত
সাদপদক্ষ

ব্রিশীর্

রবনামূদল্য

১৫ কায টরেবস

িরনর্ররাং এর জন্য রনি টাররত ফরি

রবনামূদল্য

১৫ কায টরেবস

জাতীয় সাংসদের প্রদের উির
ই-শিইল বা সরাসরর শপ্ররণ

রবনামূদল্য

করিটি কর্তটক রনি টাররত
সিয়

রবনামূদল্য

৭রেন

েন্ত্রণালে হয়ি প্রাি প্রশ্ন/শিঠি

রবনামূদল্য

৫রেন

জাতীয় রেবস উেযাপন
পালদনর লদক্ষ পত্রারে/অরফস
রনদে টশ ওদয়বসাইর্/ই-শিইদল
শপ্ররণ
ব্যরির/উপযুি কর্তটপদক্ষর
রনকর্ শর্দক অরিদযাগ
পাওয়ার পর যর্াযর্ কর্তটপক্ষর
অনুদিাে েহণপূব টক
রনদে টশানুযায়ী রনস্পরি

িন্ত্রণালয় হদত প্রাপ্ত শনাটিশ

রবনামূদল্য

৩ রেন

অরিদযাদগর সির্ টদন উপযুি
প্রিাণারে

রবনামূদল্য

১৫ রেন

িার্া আপদির্ করার জন্য

অরিেপ্তদরর আইরসটি শসল হদত

রবনামূদল্য

প্ররতরনয়ত

কাররগরর রশক্ষা অরিেপ্তদরর
ওদয়বসাইর্ হদত অন লাইদন
আদবেন এবাং শর্রলর্দকর িাধ্যদি
রফ প্রোন

োশেত্বপ্রাি কেমকিমা
(িাে, পেবী, ম াি িম্বর ও ই-মেইল)
ই-শিইল: rh_mahmud@gmail.com
জনাব শিাোঃ সািসাে খরলল, সহকারী পররচালক-১
শফান: ৮৮-০২-৮১৮১২২৯
ই-শিইল: dtead1@gmail.com

জনাব মোঃ হাশববুর রহোি
সহাকারী পররচালক (রপআউইউ) শাখা-৯
শফান: ০২-৯১৪০৪৯৬
ই-শিইল: dte.piu.ad@gmail.com

জনাব শিাোঃ সািসাে খরলল, সহকারী পররচালক-১
শফান: ৮৮-০২-৮১৮১২২৯
ই-শিইল: dtead1@gmail.com

জনাব িাশকলা রহোি
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ক্রশেক
িাং

১৪.

মিবার িাে
আপদির্/রপরিএস আপদির্

প্ররতষ্ঠাদনর User ID ও
Password স্ব-স্ব
প্ররতষ্ঠাদনর ই-শিইদল শপ্ররণ বা
শর্রলদফাদন প্রোন

শবসরকারী কাররগরর
প্ররতষ্ঠাদন কিটরত
রশক্ষক/কিটচারীদের এিরপও
প্রোন

যর্াযর্ প্ররক্রয়ায় প্রাপ্ত
আদবেনপত্র যাচাই-বাচাইয়াদন্ত
সিায় উপস্থাপন ও অনুদিােন
সাদপক্ষ প্রস্তুতকৃত তারলকা
ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ এবাং
িন্ত্রণালদয়র অনুদিােন
সাদপদক্ষ রবল প্রস্ত্িত ও
ব্যাাংদক শচক প্রোন

২.৩ অিযন্তরীণ শসবা
অরিেপ্তদরর
০১.
কিটকতটা/কিটচারীদের
অিযন্তরীণ বেলী ও কিটবন্টন

০২.

মিবা প্রোি পদ্ধশি

কিটকতটা/ কিটচারীদের
িারসক শবতন রবলসহ
অন্যান্য রবল পররদশাি

প্রয়োজিীে কাগজপত্র এবাং
প্রাশিস্থাি
প্রাপ্ত স্ব-স্ব প্ররতষ্ঠান তাদের
User ID ও Password
রেদয় কদর তার প্ররতষ্ঠাদন কিটরত
সকল রশক্ষক, কিটকতটা ও
কিটচারীদের তথ্য
আপদলাি/আপদির্ করদবন।
১) পূরনকৃত আদবেন ফরি
২) ম্যাদনরজাং করিটির সুপাররশ
৩)অত্র অরিেপ্তদরর ওদয়বসাইর্
হদত িাউনদলািপূব টক

অরফস আদেশ সরাসরর প্রোন।

অরিপ্তদর কিটরত কিটকতটা/
কিটচারীদের িারসক শবতন
রবলসহ অন্যান্য রবল প্রস্ত্িত
কদর তা রহসাবরক্ষণ অরফদস
শপ্ররণ এবাং রবল অনুদিােদনর
পর শচক/নেদগ প্রোন

রনি টাররত শবতন রবল ফরদি
আদবেন

মিবার মূল্য এবাং
পশরয়িাধ পদ্ধশি

মিবা প্রোয়ির
িেেিীো

োশেত্বপ্রাি কেমকিমা
(িাে, পেবী, ম াি িম্বর ও ই-মেইল)
িারপ্রাপ্ত কিটকতটা (আইরসটি শসল)
শফান: ০২-৮১৮১০০০
ই-শিইল: shakiladte@gmail.com

রবনামূদল্য

৩০ রেন

রবনামূদল্য

৩ কায টরেবস

জনাব
প্রশাসরনক কিটকতটা
শফান:
ই-শিইল:

রবনামূদল্য

৭ কায টরেবস

জনাব শিাোঃ সািসাে খরলল, সহকারী পররচালক-১
শফান: ৮৮-০২-৮১৮১২২৯
ই-শিইল: dtead1@gmail.com

জনাব ফরকর শিাহাম্মে আবদুল িান্নান
সহাকারী পররচালক (শাখা-৫)
শফান: ০২- ৮১৮১২৩১
ই-শিইল: dte.planning.wing@gmail.com

৩. অরিদযাগ ব্যবস্থাপনা পিরত
শসবা প্রারপ্তদত অসন্তুষ্ট হদল োরয়ত্বপ্রাপ্ত কিটকতটার সাংদগ শযাগাদযাগ করুন। রতরন সিািাদন ব্যার্ ট হদল রনদম্মাি পিরতদত শযাগাদযাগ কদর আপনার সিস্যা অবরহত করুন।

ক্ররিক
নাং

কখন শযাগাদযাগ করদবন

শযাগাদযাদগর ঠিকানা

১.

োরয়ত্বপ্রাপ্ত কিটকতটা সিািাদন ব্যর্ ট হদল

জনাব এি এে ম রয়েৌি আলে
GRS শফাকাল পদয়ন্ট

সিটিজেন চার্ টার

রনস্পরির সিয়সীিা
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২.

GRS শফাকাল পদয়ন্ট কিটকতটা রনরে টষ্ট সিদয় ব্যার্ ট হদল

ও
পররচালক (রপআইিরিউ)
শফান: ০২-৯১১০৮০৪
শিাবাইল: ০১৭৩১৭৪৯৯৯৯
ই-শিইল: ferdous6058@gmail.com
জনাব রওিক োহমুে
অরতররি সরচব
ও
িহাপররচালক (অরতররি োরয়ত্ব)
শফান: ০২-৯১১০৬৬৪
ই-শিইল: techedu09@gmail.com

৪. আপনার কাদছ আিাদের প্রতযাশা
ক্ররিক নাং

প্ররতশ্রুত/কারঙ্খত শসবা প্রারপ্তর লদক্ষয করণীয়

১)

রনি টাররত সিয়, সঠিক সিয় পূরনকৃত আদবেন ফরি জিাোন

২)

সাক্ষাদতর জন্য রনি টাররত সিদয়র পূদব টই উপরস্থত হওয়া

৩)

প্রদয়াজনীয় রফ পররদশাি করা

-ির্াপ্ত-

সিটিজেন চার্ টার
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