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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলায়েশ সরকার 

সমাজয়সবা অসিেফতর 

www.dss.gov.bd 

সসটিয়জন চার্ টার 

১. সিশন ও সমশন 

1.1. wfkb:  

সামাসজক কল্যাণ, সুরক্ষা, ক্ষমতােন এবাং উন্নেয়নর মাধ্যয়ম বাাংলায়েয়শর জনগয়ণর জীবনমান উন্নেন। 

1.2. wgkb:  

উপযুক্ত ও আেত্বািীন সম্পয়ের ব্যবহার কয়র প্রাসসিক অাংশীোরগয়ণর সয়ি অাংশীোসরয়ত্বর সিসিয়ত সুসাংহত ও সবকাশমান সামাসজক সসবা প্রোয়নর মাধ্যয়ম বাাংলায়েয়শর জনগয়ণর জীবনমান উন্নেন এবাং 

সামাসজক মিল সািন। 

২ .সসবা প্রোন প্রসতশ্রুসত 

২.১) নাগসরক সসবা 

ক্রম সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধসত 
প্রয়োজনীে কাগজপত্র 

এবাং প্রাসিস্থান 

সসবার মূল্য এবাং  

পসরয়শাি পদ্ধসত 

সসবা প্রোয়নর 

সমেসীমা 

(সেন=কম টসেবস) 

োসেত্বপ্রাি কম টকতটা 

(নাম, পেসব, সফান নম্বর ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

1 সমাজয়সবা অসিেফতর ও 

অিীনস্ত সে সকান কাে টালয়ের 

প্রেি সে সকান িরয়নর সসবা 

সবষেক সে সকান অসিয়োগ 

োসিল 

সনি টাসরত ফরয়ম অনলাইয়ন সিয়িন্স সরয়েস 

সসয়েম বা অসিয়োগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধসতয়ত 

সরাসসর আয়বেন করয়ত হে, ডাক সোয়গ বা 

ইয়মইয়ল সসবা প্রোন করা হে। 

সরসসর আয়বেনপত্র 

(নমুনা) বা 

অনলাইয়ন অসিয়োগ 

সবনামূয়ল্য  সের েির 
সাংক্রান্ত ৭ সেন  

 অন্যান্য েির 

সবষেক ৩০ সেন। 

নাম: জনাব সমাোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন 

পেবী: পসরচালক (কাে টক্রম) 

সফান: +৮৮০ ২ ৯১১১৭৪৯ 

ই-সমইল: dir.prog@dss.gov.bd 

কক্ষ নাং: ৫০১ 
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ক্রম সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধসত 
প্রয়োজনীে কাগজপত্র 

এবাং প্রাসিস্থান 

সসবার মূল্য এবাং  

পসরয়শাি পদ্ধসত 

সসবা প্রোয়নর 

সমেসীমা 

(সেন=কম টসেবস) 

োসেত্বপ্রাি কম টকতটা 

(নাম, পেসব, সফান নম্বর ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

2 সমাজয়সবা অসিেফতর ও 

অিীনস্ত সে সকান কাে টালয়ের 

প্রেি সে সকান িরয়নর সসবা 

সবষেক তথ্য প্রোন 

সনি টাসরত ফরয়ম আয়বেন করয়ল ডাক সোয়গ বা 

ইয়মইয়ল তথ্য সপ্ররণ করা হে। 

 

আয়বেনপত্র (নমুনা) তথ্য অসিকার 

আইন অনুোেী 

সনি টাসরত সফ 

 সের েির 

সাংক্রান্ত ৭ সেন 

 অন্যান্য েির 

সবষেক ৩০ সেন। 

নাম: সমাোঃ সাজ্জাদুল ইসলাম 

পেসব: উপপসরচালক (গয়বষণা, 

মূল্যােন, প্রকাশনা ও জনসাংয়োগ) ও 

োসেত্বপ্রাি কম টকতটা আরটিআই 

ফ াে: ৯১৩৭৯৮৫ 

ইয়মইল: dd.pub@dss.gov.bd  

কক্ষ নাং: ৩০৪ 

৩ ‘সেচ্ছায়সবী সমাজকল্যাণ 

সাংস্থাসমূহ (সনবন্ধন ও সনেন্ত্রণ) 

অধ্যায়েশ, ১৯৬১’ অনুোেী 

সনবন্ধনপ্রাি সেচ্ছায়সবী 

সমাজকল্যাণ সাংস্থাসমূয়হর কম ট 

এলাকা সম্প্রসারণ 

সাংসিষ্ট কাগজপত্রসহ  সনি টাসরত ফরয়ম আয়বেন 

করয়ল উপযুক্ত তেন্ত সায়পয়ক্ষ কর্তটপয়ক্ষর 

অনুয়মােনক্রয়ম কম ট এলাকা সম্প্রসারণ করা 

হে। 

আয়বেনপত্র (নমুনা) 

প্রয়োজনীে কাগজপত্র 

 

 

সবনামূয়ল্য  ৩০ সেন। নাম: জনাব েপন কুমার হালোর 

পেবী: উপপসরচালক (সনবন্ধন) 

সফান: +৮৮০ ২ ৯১৩৮০৩৪ 

ই-সমইল: dd.reg@dss.gov.bd 

কক্ষ নাং: ৪১৪ 

৪ চাইল্ড ফেল্পলাইে-১০৯৮ 

চাইল্ড ফেল্পলাইে ২৪ ঘন্টা ক্তবশ্বস্ত 

ফেক্তলয় াক্তেক পক্তরয়সবার মাধ্যয়ম 

ক্তর্শুর জরুরী ফসবা/ ঝুক্তকপূর্ শ 

অবস্থা ফেয়ক উদ্ধার ছাড়াও 

ফেক্তলয় াক্তে কাউক্তিক্তলং, ফকস 

ব্যবস্থাপো প্রক্তিোর মাধ্যয়ম 

সরাসক্তর অেবা ফর ারায়লর 

মাধ্যয়ম ক্তর্শুর জন্য যোযে 

প্রয়োজেীে ফসবার ব্যবস্থা কয়র। 

ফয ফকাে ফমাবাইল ফ াে বা  ল্যান্ড ফ াে ফেয়ক 

সরাসক্তর ১০৯৮ এ কল কয়র ফসন্ট্রালাইজ 

কলয়সন্টায়রর কমীয়দর সায়ে সমৃ্পি েয়ে 

প্রয়োজেীে ফসবা গ্রের্ করা যাে।সমাজয়সবা 

অক্তিদ তয়রর ৮ম তলাে এ কলয়সন্টার 

অবক্তস্থত। 

চাইল্ড ফেল্পলাইে-

১০৯৮ একটি ফরালক্তি 

োম্বার, এর ফসবা ফপয়ত 

ফকাে প্রকার মূল্য 

পক্তরয়র্াি করয়ত েে 

ো। 

১০৯৮ একটি 

ফরালক্তি েম্বরর। 

এ েম্বয়র কল 

করয়ত ফকাে 

মূল্য পক্তরয়র্াি 

করয়ত েে ো। 

চাইল্ড ফেল্পলাইে 

সপ্তায়ে সাত ক্তদে ২৪ 

ঘন্টা (২৪/৭) ফসবা 

প্রদাে কয়র োয়ক। 

নাম: ডাোঃ আশরাফী আহমে 

পেসব: জাতীে প্রকল্প পসরচালক 

সফান: +৮৮০২ ৯১৩৯০০৪ 

ইয়মইল: rupahmad@yahoo.com   

*নাগসরক বা সবসরকাসর প্রসতষ্ঠানসমূহয়ক প্রেি সসবা (য়েমন: লাইয়সন্স) 

mailto:dd.pub@dss.gov.bd
mailto:rupahmad@yahoo.com
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২.২) প্রাসতষ্ঠাসনক সসবা 

ক্রম সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধসত 
প্রয়োজনীে কাগজপত্র 

এবাং প্রাসিস্থান 

সসবার মূল্য 

এবাং  

পসরয়শাি 

পদ্ধসত 

সসবা প্রোয়নর 

সমেসীমা 

োসেত্বপ্রাি কম টকতটা 

(নাম, পেসব, সফান নম্বর ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

1.  পল্লী সমাজয়সবা, পল্লী 

মার্তয়কন্দ্র, শহর সমাজয়সবা, 

েগ্ধ ও প্রসতবন্ধী পুনব টাসন, 

আশ্রেন প্রকয়ল্পর সুেমুক্ত 

ক্ষুদ্রঋণ, প্রয়বশন, হাসাপতাল 

সমাজয়সবা, সেচ্ছায়সবী সাংস্থা 

সনবন্ধন কাে টক্রম বাস্তবােন, 

আসথ টক ব্যবস্থাপনা, পসরবীক্ষণ 

ও মূল্যােন। বাসষ টক 

কম টসম্পােন চুসক্ত, অসিয়োগ 

ব্যববস্থাপনা, ইয়নায়িশন 

সাংক্রান্ত সসবা। 

প্রশাসসনক মন্ত্রণালে সথয়ক সপ্রসরত পত্র, মাঠ পে টায়ের 

কাে টালে সথয়ক প্রাি পত্র বা আয়বেন ও সািারণ       

জনগয়ণর আয়বেনপয়ত্রর সপ্রসক্ষয়ত েথােথ কর্তটপয়ক্ষর 

অনুয়মােন সায়পয়ক্ষ সসবা প্রোন করা হে। 

প্রশাসসনক মন্ত্রণালে সথয়ক 

সপ্রসরত পত্র, মাঠ পে টায়ের 

কাে টালে সথয়ক প্রাি পত্র 

বা আয়বেন ও সািারণ       

জনগয়ণর আয়বেনপত্র 

সবনামূয়ল্য ৭ সথয়ক ১০ 

কম টসেবস 

নাম: জনাব সমাোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন 

পেবী: পসরচালক (কাে টক্রম) 

সফান: +৮৮০ ২ ৯১১১৭৪৯ 

ই-সমইল: dir.prog@dss.gov.bd 

কক্ষ নাং: ৫০১ 

2.  বেস্কিাতা, সবিবা োমী 

সনগৃহীতা িাতা, প্রসতবন্ধীিাতা, 

প্রসতবন্ধী উপবৃসি, কযন্সার, 

সকডসন, সলিার সসয়রাসসসসহ 

সমাসজক সনরাপিা কাে টক্রম 

বাস্তবােন, আসথ টক ব্যবস্থাপনা, 

পসরবীক্ষণ, মূল্যােন। 

প্রশাসসনক মন্ত্রণালে সথয়ক সপ্রসরত পত্র, মাঠ পে টায়ের 

কাে টালে সথয়ক প্রাি পত্র বা আয়বেন ও সািারণ       

জনগয়ণর আয়বেনপয়ত্রর সপ্রসক্ষয়ত েথােথ কর্তটপয়ক্ষর 

অনুয়মােন সায়পয়ক্ষ সসবা প্রোন করা হে। 

প্রশাসসনক মন্ত্রণালে সথয়ক 

সপ্রসরত পত্র, মাঠ পে টায়ের 

কাে টালে সথয়ক প্রাি পত্র 

বা আয়বেন ও সািারণ 

জনগয়ণর আয়বেনপত্র 

সবনামূয়ল্য ৭ সথয়ক ১০ 

কম টসেবস 

নাম: জনাব সমাোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন 

পেবী: পসরচালক (সামাসজক সনরাপিা) 

সফান: +৮৮০ ২ ৯১১১৭৪৯ 

ই-সমইল: dir.prog@dss.gov.bd 

কক্ষ নাং: ৫০১  

3.  মাঠপে টায়ের সকল ইউসনর্ 

অসফয়সর প্রশাসসনক ও আসথ টক 

ব্যবস্থাপনা এবাং প্রকল্প প্রণেন, 

প্রসক্রোকরণ, আসথ টক ও 

প্রশাসসনক ব্যবস্থাপনা 

প্রশাসসনক মন্ত্রণালে সথয়ক সপ্রসরত পত্র, মাঠ পে টায়ের 

কাে টালে সথয়ক প্রাি পত্র বা আয়বেন ও সািারণ       

জনগয়ণর আয়বেনপয়ত্রর সপ্রসক্ষয়ত েথােথ কর্তটপয়ক্ষর 

অনুয়মােন সায়পয়ক্ষ সসবা প্রোন করা হে। 

প্রশাসসনক মন্ত্রণালে সথয়ক 

সপ্রসরত পত্র, মাঠ পে টায়ের 

কাে টালে সথয়ক প্রাি পত্র 

বা আয়বেন ও সািারণ 

জনগয়ণর আয়বেনপত্র 

সবনামূয়ল্য ৭ সথয়ক ১০ 

কম টসেবস 

নাম:  জনাব সমাোঃ জুলসফকার হােোর 

পেবী: পসরচালক (প্রশাসন ও অথ ট) 

সফান: +৮৮০ ২ ৯১১১৭৪৯ 

ই-সমইল: director-admin@dss.gov.bd 

কক্ষ নাং: ২০৫ 
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ক্রম সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধসত 
প্রয়োজনীে কাগজপত্র 

এবাং প্রাসিস্থান 

সসবার মূল্য 

এবাং  

পসরয়শাি 

পদ্ধসত 

সসবা প্রোয়নর 

সমেসীমা 

োসেত্বপ্রাি কম টকতটা 

(নাম, পেসব, সফান নম্বর ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

4.  পসরচাসলত সকল প্রসতষ্ঠাসনক 

কাে টক্রম প্রণেন, বাস্তবােন, 

পসরবীক্ষণ ও মূল্যােন। সশশু 

সুরক্ষা সাংক্রান্ত সসবা। 

প্রশাসসনক মন্ত্রণালে সথয়ক সপ্রসরত পত্র, মাঠ পে টায়ের 

কাে টালে সথয়ক প্রাি পত্র বা আয়বেন ও সািারণ       

জনগয়ণর আয়বেনপয়ত্রর সপ্রসক্ষয়ত েথােথ কর্তটপয়ক্ষর 

অনুয়মােন সায়পয়ক্ষ সসবা প্রোন করা হে। 

প্রশাসসনক মন্ত্রণালে সথয়ক 

সপ্রসরত পত্র, মাঠ পে টায়ের 

কাে টালে সথয়ক প্রাি পত্র 

বা আয়বেন ও সািারণ 

জনগয়ণর আয়বেনপত্র 

সবনামূয়ল্য ৭ সথয়ক ১০ 

কম টসেবস 

নাম: জনাব সমাোঃ আবু মাসুে 

পেবী: পসরচালক (প্রসতষ্ঠান) 

সফান: +৮৮০ ২ ৮১৮১৫০৪ 

ই-সমইল: dir.inst@dss.gov.bd 

কক্ষ নাং: ৩০১ 

5.  সশি রায়সল সশশু প্রসশক্ষণ ও 

পুনব টাসন সকন্দ্রসমূয়হর আসথ টক 

ও প্রশাসসনক ব্যবস্থাপনা, 

কাে টক্রম বাস্তবােন, পসরবীক্ষণ 

ও মূল্যােন 

প্রশাসসনক মন্ত্রণালে সথয়ক সপ্রসরত পত্র, মাঠ পে টায়ের 

কাে টালে সথয়ক প্রাি পত্র বা আয়বেন ও সািারণ       

জনগয়ণর আয়বেনপয়ত্রর সপ্রসক্ষয়ত েথােথ কর্তটপয়ক্ষর 

অনুয়মােন সায়পয়ক্ষ সসবা প্রোন করা হে। 

প্রশাসসনক মন্ত্রণালে সথয়ক 

সপ্রসরত পত্র, মাঠ পে টায়ের 

কাে টালে সথয়ক প্রাি পত্র 

বা আয়বেন ও সািারণ 

জনগয়ণর আয়বেনপত্র 

সবনামূয়ল্য ৭ সথয়ক ১০ 

কম টসেবস 

নাম: এ সক এম ফজলুয়জ্জাহা 

পেবী: কম টসূসচ পসরচালক (সশি রায়সল) 

সফান: +৮৮০১৮৫৫২২১১৯৯ 

ই-সমইল: fazluzzoha@gmail.com 

কক্ষ নাং: ৮০৭ 

6.  প্রসতবন্ধী সনাক্তকরণ 

কাে টক্রয়মর আসথ টক ও 

প্রশাসসনক ব্যবস্থাপনা, 

কাে টক্রম বাস্তবােন, পসরবীক্ষণ 

ও মূল্যােন 

প্রশাসসনক মন্ত্রণালে সথয়ক সপ্রসরত পত্র, মাঠ পে টায়ের 

কাে টালে সথয়ক প্রাি পত্র বা আয়বেন ও সািারণ       

জনগয়ণর আয়বেনপয়ত্রর সপ্রসক্ষয়ত েথােথ কর্তটপয়ক্ষর 

অনুয়মােন সায়পয়ক্ষ সসবা প্রোন করা হে। 

প্রশাসসনক মন্ত্রণালে সথয়ক 

সপ্রসরত পত্র, মাঠ পে টায়ের 

কাে টালে সথয়ক প্রাি পত্র 

বা আয়বেন ও সািারণ 

জনগয়ণর আয়বেনপত্র 

সবনামূয়ল্য ৭ সথয়ক ১০ 

কম টসেবস 

নাম: ডা. আশরাফী আহমে 

পেবী: কম টসূসচ পসরচালক (প্রসতবন্ধী সনাক্তকরণ) 

সফান: +৮৮০১৭১৩০১৮১১৫ 

ই-সমইল: rupahmad@gmail.com 

কক্ষ নাং: ৬০৫ 

7.  পসরকল্পনা ও উন্নেন সাংক্রান্ত 

কাে টক্রম, প্রকল্প প্রণেন, 

বাস্তবােন, পসরবীক্ষণ ও 

মূল্যােন 

প্রশাসসনক মন্ত্রণালে সথয়ক সপ্রসরত পত্র, মাঠ পে টায়ের 

কাে টালে সথয়ক প্রাি পত্র বা আয়বেন ও সািারণ       

জনগয়ণর আয়বেনপয়ত্রর সপ্রসক্ষয়ত েথােথ কর্তটপয়ক্ষর 

অনুয়মােন সায়পয়ক্ষ সসবা প্রোন করা হে। 

প্রশাসসনক মন্ত্রণালে সথয়ক 

সপ্রসরত পত্র, মাঠ পে টায়ের 

কাে টালে সথয়ক প্রাি পত্র 

বা আয়বেন ও সািারণ 

জনগয়ণর আয়বেনপত্র 

সবনামূয়ল্য ৭ সথয়ক ১০ 

কম টসেবস 

নাম: জনাব আবদুর রাজ্জাক হাওলাোর 

পেবী: অসতসরক্ত পসরচালক (পসরকল্পনা ও উন্নেন) 

সফান: +৮৮০ ২ ৯১৩৩৬৪৩ 

ই-সমইল: addl.dir.plan@dss.gov.bd 

কক্ষ নাং: ৭০১ 



সংযুক্তি ‘গ’  

ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 
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ক্রম সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধসত 
প্রয়োজনীে কাগজপত্র 

এবাং প্রাসিস্থান 

সসবার মূল্য 

এবাং  

পসরয়শাি 

পদ্ধসত 

সসবা প্রোয়নর 

সমেসীমা 

োসেত্বপ্রাি কম টকতটা 

(নাম, পেসব, সফান নম্বর ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

8.  কযান্সার, সকডসন, সলিার 

সসয়রাসসস, জেগত 

হৃেয়রাগীয়ের আসথ টক সহােতা 

প্রোন বাস্তবােন, পসরবীক্ষণ, 

মূল্যােন, প্রশাসসনক ও আসথ টক 

ব্যবস্থাপনা 

প্রশাসসনক মন্ত্রণালে সথয়ক সপ্রসরত পত্র, মাঠ পে টায়ের 

কাে টালে সথয়ক প্রাি পত্র বা আয়বেন ও সািারণ       

জনগয়ণর আয়বেনপয়ত্রর সপ্রসক্ষয়ত েথােথ কর্তটপয়ক্ষর 

অনুয়মােন সায়পয়ক্ষ সসবা প্রোন করা হে। 

প্রশাসসনক মন্ত্রণালে সথয়ক 

সপ্রসরত পত্র, মাঠ পে টায়ের 

কাে টালে সথয়ক প্রাি পত্র 

বা আয়বেন ও সািারণ 

জনগয়ণর আয়বেনপত্র 

সবনামূয়ল্য ৭ সথয়ক ১০ 

কম টসেবস 

নাম: জনাব আবদুর রাজ্জাক হাওলাোর 

পেবী: কম টসূসচ পসরচালক (কযান্সার, সকডসন) 

সফান: +৮৮০ ২ ৯১৩৩৬৪৩ 

ই-সমইল: addl.dir.plan@dss.gov.bd 

কক্ষ নাং: ৭০১ 

9.  সহজড়া, সবয়ে ও অনিসর 

জনয়গাষ্ঠীর জীবনমান উন্নেয়ন 

সবয়শষ িাতা, উপবৃসি, েক্ষতা 

উন্নেন প্রসশক্ষণ বাস্তবােন, 

পসরবীক্ষণ, মূল্যােন, 

প্রশাসসনক ও আসথ টক 

ব্যবস্থাপনা 

প্রশাসসনক মন্ত্রণালে সথয়ক সপ্রসরত পত্র, মাঠ পে টায়ের 

কাে টালে সথয়ক প্রাি পত্র বা আয়বেন ও সািারণ       

জনগয়ণর আয়বেনপয়ত্রর সপ্রসক্ষয়ত েথােথ কর্তটপয়ক্ষর 

অনুয়মােন সায়পয়ক্ষ সসবা প্রোন করা হে। 

প্রশাসসনক মন্ত্রণালে সথয়ক 

সপ্রসরত পত্র, মাঠ পে টায়ের 

কাে টালে সথয়ক প্রাি পত্র 

বা আয়বেন ও সািারণ 

জনগয়ণর আয়বেনপত্র 

সবনামূয়ল্য ৭ সথয়ক ১০ 

কম টসেবস 

নাম: জনাব আবদুর রাজ্জাক হাওলাোর 

পেবী: কম টসূসচ পসরচালক (সহজড়া, সবয়ে)) 

সফান: +৮৮০ ২ ৯১৩৩৬৪৩ 

ই-সমইল: addl.dir.plan@dss.gov.bd 

কক্ষ নাং: ৭০১ 

10.  পসরচাসলত সকল প্রসতষ্ঠাসনক 

কাে টক্রম প্রণেন, বাস্তবােন, 

পসরবীক্ষণ ও মূল্যােন 

প্রশাসসনক মন্ত্রণালে সথয়ক সপ্রসরত পত্র, মাঠ পে টায়ের 

কাে টালে সথয়ক প্রাি পত্র বা আয়বেন ও সািারণ       

জনগয়ণর আয়বেনপয়ত্রর সপ্রসক্ষয়ত েথােথ কর্তটপয়ক্ষর 

অনুয়মােন সায়পয়ক্ষ সসবা প্রোন করা হে। 

প্রশাসসনক মন্ত্রণালে সথয়ক 

সপ্রসরত পত্র, মাঠ পে টায়ের 

কাে টালে সথয়ক প্রাি পত্র 

বা আয়বেন ও সািারণ 

জনগয়ণর আয়বেনপত্র 

সবনামূয়ল্য ৭ সথয়ক ১০ 

কম টসেবস 

নাম: সবগম সশবানী মুিাজী 

পেবী: অসতসরক্ত পসরচালক (প্রসতষ্ঠান) 

সফান: +৮৮০ ২ ৯১২৬৬৯২ 

ই-সমইল: addl.dir.inst@dss.gov.bd 

কক্ষ নাং: 408 

11.  প্রসতবন্ধী সনাক্তকরণ 

কাে টক্রয়মর আসথ টক ও 

প্রশাসসনক ব্যবস্থাপনা, 

কাে টক্রম বাস্তবােন, পসরবীক্ষণ 

ও মূল্যােন 

প্রশাসসনক মন্ত্রণালে সথয়ক সপ্রসরত পত্র, মাঠ পে টায়ের 

কাে টালে সথয়ক প্রাি পত্র বা আয়বেন ও সািারণ       

জনগয়ণর আয়বেনপয়ত্রর সপ্রসক্ষয়ত েথােথ কর্তটপয়ক্ষর 

অনুয়মােন সায়পয়ক্ষ সসবা প্রোন করা হে। 

প্রশাসসনক মন্ত্রণালে সথয়ক 

সপ্রসরত পত্র, মাঠ পে টায়ের 

কাে টালে সথয়ক প্রাি পত্র 

বা আয়বেন ও সািারণ 

জনগয়ণর আয়বেনপত্র 

সবনামূয়ল্য ৭ সথয়ক ১০ 

কম টসেবস 

নাম: সবগম হাসসনা সমায়শ টে 

পেবী: উপপসরচালক (প্রসতবসন্ধতা সনাক্তকরণ) 

সফান: +৮৮০১716212967 

ই-সমইল: hasinamurshed.ncse@gmail.com 

কক্ষ নাং: 812 
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ক্রম সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধসত 
প্রয়োজনীে কাগজপত্র 

এবাং প্রাসিস্থান 

সসবার মূল্য 

এবাং  

পসরয়শাি 

পদ্ধসত 

সসবা প্রোয়নর 

সমেসীমা 

োসেত্বপ্রাি কম টকতটা 

(নাম, পেসব, সফান নম্বর ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

12.  বেস্কিাতা, সবিবা োমী 

সনগৃহীতা িাতা, প্রসতবন্ধীিাতা, 

প্রসতবন্ধী উপবৃসি, কযন্সার, 

সকডসন, সলিার সসয়রাসসসসহ 

সমাসজক সনরাপিা কাে টক্রম 

বাস্তবােন, আসথ টক ব্যবস্থাপনা, 

পসরবীক্ষণ, মূল্যােন। 

প্রশাসসনক মন্ত্রণালে সথয়ক সপ্রসরত পত্র, মাঠ পে টায়ের 

কাে টালে সথয়ক প্রাি পত্র বা আয়বেন ও সািারণ       

জনগয়ণর আয়বেনপয়ত্রর সপ্রসক্ষয়ত েথােথ কর্তটপয়ক্ষর 

অনুয়মােন সায়পয়ক্ষ সসবা প্রোন করা হে। 

প্রশাসসনক মন্ত্রণালে সথয়ক 

সপ্রসরত পত্র, মাঠ পে টায়ের 

কাে টালে সথয়ক প্রাি পত্র 

বা আয়বেন ও সািারণ 

জনগয়ণর আয়বেনপত্র 

সবনামূয়ল্য ৭ সথয়ক ১০ 

কম টসেবস 

নাম: সবগম রওশন আক্তার সচৌধুরী 

পেবী: অসতসরক্ত পসরচালক (কাে টক্রম-২) 

সফান: +৮৮০-২-৯১২৬৯৩৮ 

ই-সমইল: addl.dir.prog2@dss.gov.bd 

কক্ষ নাং: ৬০১ 

13.  পল্লী সমাজয়সবা, পল্লী 

মার্তয়কন্দ্র, শহর সমাজয়সবা, 

েগ্ধ ও প্রসতবন্ধী পুনব টাসন, 

আশ্রেন প্রকয়ল্পর সুেমুক্ত 

ক্ষুদ্রঋণ, কাে টক্রম বাস্তবােন, 

আসথ টক ব্যবস্থাপনা, পসরবীক্ষণ 

ও মূল্যােন।  

প্রশাসসনক মন্ত্রণালে সথয়ক সপ্রসরত পত্র, মাঠ পে টায়ের 

কাে টালে সথয়ক প্রাি পত্র বা আয়বেন ও সািারণ       

জনগয়ণর আয়বেনপয়ত্রর সপ্রসক্ষয়ত েথােথ কর্তটপয়ক্ষর 

অনুয়মােন সায়পয়ক্ষ সসবা প্রোন করা হে। 

প্রশাসসনক মন্ত্রণালে সথয়ক 

সপ্রসরত পত্র, মাঠ পে টায়ের 

কাে টালে সথয়ক প্রাি পত্র 

বা আয়বেন ও সািারণ       

জনগয়ণর আয়বেনপত্র 

সবনামূয়ল্য ৭ সথয়ক ১০ 

কম টসেবস 

নাম: জনাব সমাোঃ আবুল কায়শম 

পেবী: অসতসরক্ত পসরচালক (কাে টক্রম-১) 

সফান: +৮৮০-২-৯১৩৩৬৪২ 

ই-সমইল: addl.dir.prog1@dss.gov.bd 

কক্ষ নাং- ৪০১ 

14.  হাসপাতাল সমাজয়সবা 

কাে টক্রম এবাং প্রয়বশন ও 

আফর্ার সকোর সাসি টস 

কাে টক্রয়মর বাস্তবােন, 

পসরবীক্ষণ ও মূল্যােন 

প্রশাসসনক মন্ত্রণালে সথয়ক সপ্রসরত পত্র, মাঠ পে টায়ের 

কাে টালে সথয়ক প্রাি পত্র বা আয়বেন ও সািারণ       

জনগয়ণর আয়বেনপয়ত্রর সপ্রসক্ষয়ত েথােথ কর্তটপয়ক্ষর 

অনুয়মােন সায়পয়ক্ষ সসবা প্রোন করা হে। 

প্রশাসসনক মন্ত্রণালে সথয়ক 

সপ্রসরত পত্র, মাঠ পে টায়ের 

কাে টালে সথয়ক প্রাি পত্র 

বা আয়বেন ও সািারণ 

জনগয়ণর আয়বেনপত্র 

সবনামূয়ল্য ৭ সথয়ক ১০ 

কম টসেবস 

নাম: সবগম বেরুল লাইলী 

পেবী: উপসরচালক (সচসকৎসা ও প্রয়বশন) 

সফান: +৮৮০ ২ ৯১৩৮০১৯ 

ই-সমইল: dd.med_prob@dss.gov.bd 

কক্ষ নাং: 901 

15.  ১ম ও ২ে সশ্রসণর (সিড ১১ 

সথয়ক ৪) কম টচারীগয়ণর 

সবিাগীে প্রসশক্ষণ সাংক্রান্ত 

সকল সসবা 

প্রশাসসনক মন্ত্রণালে সথয়ক সপ্রসরত পত্র, মাঠ পে টায়ের 

কাে টালে সথয়ক প্রাি পত্র বা আয়বেন ও সািারণ       

জনগয়ণর আয়বেনপয়ত্রর সপ্রসক্ষয়ত েথােথ কর্তটপয়ক্ষর 

অনুয়মােন সায়পয়ক্ষ সসবা প্রোন করা হে। 

প্রশাসসনক মন্ত্রণালে সথয়ক 

সপ্রসরত পত্র, মাঠ পে টায়ের 

কাে টালে সথয়ক প্রাি পত্র 

বা আয়বেন ও সািারণ 

জনগয়ণর আয়বেনপত্র 

সবনামূয়ল্য ৭ সথয়ক ১০ 

কম টসেবস 

নাম: জনাব এম এম মাহমুদুল্লাহ 

পেবী: অধ্যক্ষ, জাতীে সমাজয়সবা একায়ডসম 

সফান:  +৮৮০ ২ ৯১১৬০৬৮ 

ই-সমইল: pri.nass@dss.gov.bd 

কক্ষ নাং: সমাজয়সবা একায়ডসম িবন 



সংযুক্তি ‘গ’  

ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 
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ক্রম সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধসত 
প্রয়োজনীে কাগজপত্র 

এবাং প্রাসিস্থান 

সসবার মূল্য 

এবাং  

পসরয়শাি 

পদ্ধসত 

সসবা প্রোয়নর 

সমেসীমা 

োসেত্বপ্রাি কম টকতটা 

(নাম, পেসব, সফান নম্বর ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

16.  সরকাসর সশশু পসরবার, দুোঃস্থ 

সশশু প্রসশক্ষণ ও পুনব টাসন 

সকন্দ্র, কযাসপয়র্শন িান্ট প্রাি 

সবসরকাসর এসতমিানা, এসতম 

ও প্রসতবন্ধীয়ের প্রসশক্ষণ ও 

পুনব টাসন সকন্দ্রসমূয়হর 

ব্যবস্থাপনা, কাে টক্রম 

বাস্তবােন, পসরবীক্ষণ ও 

মূল্যােন 

প্রশাসসনক মন্ত্রণালে সথয়ক সপ্রসরত পত্র, মাঠ পে টায়ের 

কাে টালে সথয়ক প্রাি পত্র বা আয়বেন ও সািারণ       

জনগয়ণর আয়বেনপয়ত্রর সপ্রসক্ষয়ত েথােথ কর্তটপয়ক্ষর 

অনুয়মােন সায়পয়ক্ষ সসবা প্রোন করা হে। 

প্রশাসসনক মন্ত্রণালে সথয়ক 

সপ্রসরত পত্র, মাঠ পে টায়ের 

কাে টালে সথয়ক প্রাি পত্র 

বা আয়বেন ও সািারণ 

জনগয়ণর আয়বেনপত্র 

সবনামূয়ল্য ৭ সথয়ক ১০ কম ট    

সেবস 

নাম: জনাব হসরশ চন্দ্র সবশ্বাস 

পেবী: উপপসরচালক (প্রসতষ্ঠান-১) 

সফান: +৮৮০ ২ ৯১৩৭৯৮৭ 

ই-সমইল: dd.ins1@dss.gov.bd 

কক্ষ নাং: ৩০৭ 

17.  কাে টক্রম সবষেক গয়বষণা, 

কাে টক্রয়মর মূল্যােন, প্রকাশনা 

এবাং জনসাংয়োগ সাংক্রান্ত 

সসবা। বাসষ টক কম টসম্পােন 

চুসক্ত, শুদ্ধাচার, ইয়নায়িশন, 

ওয়েবসাইর্, সামাসজক 

সোগায়োগ ব্যবস্থাপনা ও তথ্য 

অসিকার সাংক্রান্ত োবতীে 

সসবা 

প্রশাসসনক মন্ত্রণালে সথয়ক সপ্রসরত পত্র, মাঠ পে টায়ের 

কাে টালে সথয়ক প্রাি পত্র বা আয়বেন ও সািারণ       

জনগয়ণর আয়বেনপয়ত্রর সপ্রসক্ষয়ত েথােথ কর্তটপয়ক্ষর 

অনুয়মােন সায়পয়ক্ষ সসবা প্রোন করা হে। 

প্রশাসসনক মন্ত্রণালে সথয়ক 

সপ্রসরত পত্র, মাঠ পে টায়ের 

কাে টালে সথয়ক প্রাি পত্র 

বা আয়বেন ও সািারণ 

জনগয়ণর আয়বেনপত্র 

সবনামূয়ল্য ৭ সথয়ক ১০ 

কম টসেবস 

নাম: জনাব সমাোঃ সাজ্জাদুল ইসলাম 

পেবী: উপপসরচালক (গয়বষণা, মূল্যােন, প্রকাশনা 

ও জনসাংয়োগ) 

সফান: +৮৮০ ২ ৯১৩৭৯৮৫ 

ই-সমইল: dd.pub@dss.gov.bd 

কক্ষ নাং: ৩০৪ 

18.  বেস্কিাতা, সবিবা ও োমী 

সনগৃহীতািাতা, প্রসতবন্ধী িাতা, 

প্রসতবন্ধী উপবৃসি, চা- 

শ্রসমকয়ের জীবনমান উন্নেন 

কম টসূসচর বাস্তবােন, 

পসরবীক্ষণ ও মূল্যােন 

প্রশাসসনক মন্ত্রণালে সথয়ক সপ্রসরত পত্র, মাঠ পে টায়ের 

কাে টালে সথয়ক প্রাি পত্র বা আয়বেন ও সািারণ       

জনগয়ণর আয়বেনপয়ত্রর সপ্রসক্ষয়ত েথােথ কর্তটপয়ক্ষর 

অনুয়মােন সায়পয়ক্ষ সসবা প্রোন করা হে। 

প্রশাসসনক মন্ত্রণালে সথয়ক 

সপ্রসরত পত্র, মাঠ পে টায়ের 

কাে টালে সথয়ক প্রাি পত্র 

বা আয়বেন ও সািারণ 

জনগয়ণর আয়বেনপত্র 

সবনামূয়ল্য ৭ সথয়ক ১০ 

কম টসেবস 

নাম: জনাব ফসরে আহয়মে সমাল্লা 

পেবী: উপপসরচালক (কাে টক্রম-২) 

সফান: +৮৮০ ২ ৯১৩৮৯৯২ 

ই-সমইল: dd.prog2@dss.gov.bd 

কক্ষ নাং: ৫০৬ 



সংযুক্তি ‘গ’  

ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 
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ক্রম সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধসত 
প্রয়োজনীে কাগজপত্র 

এবাং প্রাসিস্থান 

সসবার মূল্য 

এবাং  

পসরয়শাি 

পদ্ধসত 

সসবা প্রোয়নর 

সমেসীমা 

োসেত্বপ্রাি কম টকতটা 

(নাম, পেসব, সফান নম্বর ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

19.  শহর সমাজয়সবা কাে টক্রম, 

েক্ষতা উন্নেন প্রসশক্ষণ 

ব্যবস্থাপনা, কাে টক্রম 

বাস্তবােন, পসরবীক্ষণ ও 

মূল্যােন 

প্রশাসসনক মন্ত্রণালে সথয়ক সপ্রসরত পত্র, মাঠ পে টায়ের 

কাে টালে সথয়ক প্রাি পত্র বা আয়বেন ও সািারণ       

জনগয়ণর আয়বেনপয়ত্রর সপ্রসক্ষয়ত েথােথ কর্তটপয়ক্ষর 

অনুয়মােন সায়পয়ক্ষ সসবা প্রোন করা হে। 

প্রশাসসনক মন্ত্রণালে সথয়ক 

সপ্রসরত পত্র, মাঠ পে টায়ের 

কাে টালে সথয়ক প্রাি পত্র 

বা আয়বেন ও সািারণ 

জনগয়ণর আয়বেনপত্র 

সবনামূয়ল্য ৭ সথয়ক ১০ 

কম টসেবস 

নাম: জনাব সমাহাোঃ কামরুজ্জামান 

পেবী: উপপসরচালক (ইউসসসড) 

সফান: +৮৮০ ২ ৯১৩৮০১০ 

ই-সমইল: dd.ucd@dss.gov.bd 

কক্ষ নাং: ৭০৭ 

20.  পসরকল্পনা ও উন্নেন সাংক্রান্ত 

কাে টক্রম, প্রকল্প প্রণেন, 

বাস্তবােন, পসরবীক্ষণ ও 

মূল্যােন 

প্রশাসসনক মন্ত্রণালে সথয়ক সপ্রসরত পত্র, মাঠ পে টায়ের 

কাে টালে সথয়ক প্রাি পত্র বা আয়বেন ও সািারণ       

জনগয়ণর আয়বেনপয়ত্রর সপ্রসক্ষয়ত েথােথ কর্তটপয়ক্ষর 

অনুয়মােন সায়পয়ক্ষ সসবা প্রোন করা হে। 

প্রশাসসনক মন্ত্রণালে সথয়ক 

সপ্রসরত পত্র, মাঠ পে টায়ের 

কাে টালে সথয়ক প্রাি পত্র 

বা আয়বেন ও সািারণ 

জনগয়ণর আয়বেনপত্র 

সবনামূয়ল্য ৭ সথয়ক ১০ 

কম টসেবস 

নাম: জনাব সমাহাোঃ সাসেকুল হক 

পেবী: উপপসরচালক (পসরকল্পনা ও উন্নেন) 

সফান: +৮৮০ ২ ৮১৮১৪৯০ 

ই-সমইল: dd.plan@dss.gov.bd 

কক্ষ নাং: 907 

21.  প্রশাসসনক ও আসথ টক 

ব্যবস্থাপনা বাস্তবােন, 

পসরবীক্ষণ ও মূল্যােন 

প্রশাসসনক মন্ত্রণালে সথয়ক সপ্রসরত পত্র, মাঠ পে টায়ের 

কাে টালে সথয়ক প্রাি পত্র বা আয়বেন ও সািারণ       

জনগয়ণর আয়বেনপয়ত্রর সপ্রসক্ষয়ত েথােথ কর্তটপয়ক্ষর 

অনুয়মােন সায়পয়ক্ষ সসবা প্রোন করা হে। 

প্রশাসসনক মন্ত্রণালে সথয়ক 

সপ্রসরত পত্র, মাঠ পে টায়ের 

কাে টালে সথয়ক প্রাি পত্র 

বা আয়বেন ও সািারণ 

জনগয়ণর আয়বেনপত্র 

সবনামূয়ল্য ৭ সথয়ক ১০ 

কম টসেবস 

নাম: জনাব সমাোঃ সাফায়েত সহায়সন তালুকোর 

পেবী: উপপসরচালক (প্রশাসন ও অথ ট) 

সফান: +৮৮০ ২ ৯১৩৮০২০ 

ই-সমইল: dd.adm_fin@dss.gov.bd 

কক্ষ নাং: ৩০৬ 

22.  সেচ্ছায়সবী সমাজকল্যাণ 

সাংস্থাসমূহ (সনবন্ধন ও 

সনেন্ত্রণ) অধ্যায়েশ অনুোেী 

সনবন্ধনপ্রাি সাংস্থাসমূহ 

পসরবীক্ষণ,  মূল্যােন, সজলার 

কাে ট এলাকা সম্প্রসারণ, 

প্রশাসসনক ও আসথ টক 

ব্যবস্থাপনা 

প্রশাসসনক মন্ত্রণালে সথয়ক সপ্রসরত পত্র, মাঠ পে টায়ের 

কাে টালে সথয়ক প্রাি পত্র বা আয়বেন ও সািারণ       

জনগয়ণর আয়বেনপয়ত্রর সপ্রসক্ষয়ত েথােথ কর্তটপয়ক্ষর 

অনুয়মােন সায়পয়ক্ষ সসবা প্রোন করা হে। 

প্রশাসসনক মন্ত্রণালে সথয়ক 

সপ্রসরত পত্র, মাঠ পে টায়ের 

কাে টালে সথয়ক প্রাি পত্র 

বা আয়বেন ও সািারণ 

জনগয়ণর আয়বেনপত্র 

সবনামূয়ল্য ৭ সথয়ক ১০ 

কম টসেবস 

নাম: জনাব েপন কুমার হালোর 

পেবী: উপপসরচালক (সনবন্ধন) 

সফান: +৮৮০ ২ ৯১৩৮০৩৪ 

ই-সমইল: dd.reg@dss.gov.bd 

কক্ষ নাং: ৪১৪ 



সংযুক্তি ‘গ’  

ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 
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ক্রম সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধসত 
প্রয়োজনীে কাগজপত্র 

এবাং প্রাসিস্থান 

সসবার মূল্য 

এবাং  

পসরয়শাি 

পদ্ধসত 

সসবা প্রোয়নর 

সমেসীমা 

োসেত্বপ্রাি কম টকতটা 

(নাম, পেসব, সফান নম্বর ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

23.  পল্লী সমাজয়সবা, পল্লী 

মার্তয়কন্দ্র, েগ্ধ ও প্রসতবন্ধী 

ব্যসক্তয়ের প্রসশক্ষণ ও 

পুনব টাসন, আশ্রেন প্রকয়ল্পর 

ক্ষুদ্রঋণ কাে টক্রয়মর বাস্তবােন, 

পসরবীক্ষণ, মূল্যােন ও আসথ টক 

ব্যবস্থাপনা 

প্রশাসসনক মন্ত্রণালে সথয়ক সপ্রসরত পত্র, মাঠ পে টায়ের 

কাে টালে সথয়ক প্রাি পত্র বা আয়বেন ও সািারণ       

জনগয়ণর আয়বেনপয়ত্রর সপ্রসক্ষয়ত েথােথ কর্তটপয়ক্ষর 

অনুয়মােন সায়পয়ক্ষ সসবা প্রোন করা হে। 

প্রশাসসনক মন্ত্রণালে সথয়ক 

সপ্রসরত পত্র, মাঠ পে টায়ের 

কাে টালে সথয়ক প্রাি পত্র 

বা আয়বেন ও সািারণ 

জনগয়ণর আয়বেনপত্র 

সবনামূয়ল্য ৭ সথয়ক ১০ 

কম টসেবস 

নাম: জনাব সমাহাম্মে রসবউল ইসলাম 

পেবী: উপপসরচালক (কাে টক্রম-১) 

সফান: +৮৮০ ২ ৯১৩৮০২৯ 

ই-সমইল: dd.prog1@dss.gov.bd 

কক্ষ নাং: ৫১১ 

24.  সশশু উন্নেন সকন্দ্র, সসইফ 

সহাম, সমসিত দৃসষ্ট প্রসতবন্ধী, 

স ার্মসন সনবাস, প্রসতবন্ধী 

ব্যসক্তয়ের প্রসশক্ষণ প্রসতষ্ঠান ও 

সশক্ষা প্রসতষ্ঠাসমূয়হর 

ব্যবস্থাপনা, কাে টক্রম 

বাস্তবােন, পসরবীক্ষণ ও 

মূল্যােন 

প্রশাসসনক মন্ত্রণালে সথয়ক সপ্রসরত পত্র, মাঠ পে টায়ের 

কাে টালে সথয়ক প্রাি পত্র বা আয়বেন ও সািারণ       

জনগয়ণর আয়বেনপয়ত্রর সপ্রসক্ষয়ত েথােথ কর্তটপয়ক্ষর 

অনুয়মােন সায়পয়ক্ষ সসবা প্রোন করা হে। 

প্রশাসসনক মন্ত্রণালে সথয়ক 

সপ্রসরত পত্র, মাঠ পে টায়ের 

কাে টালে সথয়ক প্রাি পত্র 

বা আয়বেন ও সািারণ 

জনগয়ণর আয়বেনপত্র 

সবনামূয়ল্য ৭ সথয়ক ১০ 

কম টসেবস 

নাম: জনাব সমাোঃ হাসববুর রহমান 

পেবী: উপপসরচালক (প্রসতষ্ঠান-২) 

সফান: +৮৮০ ২ ৯১৩৬৬৯২ 

ই-সমইল: dd.ins2@dss.gov.bd 

কক্ষ নাং: ৩১৪ 

25.  সবজ্ঞ আোলয়ত সমাজয়সবা 

অসিেফতর সাংসিষ্ট মামলা 

সাংক্রান্ত সসবা 

প্রশাসসনক মন্ত্রণালে সথয়ক সপ্রসরত পত্র, মাঠ পে টায়ের 

কাে টালে সথয়ক প্রাি পত্র বা আয়বেন ও সািারণ       

জনগয়ণর আয়বেনপয়ত্রর সপ্রসক্ষয়ত েথােথ কর্তটপয়ক্ষর 

অনুয়মােন সায়পয়ক্ষ সসবা প্রোন করা হে। 

প্রশাসসনক মন্ত্রণালে সথয়ক 

সপ্রসরত পত্র, মাঠ পে টায়ের 

কাে টালে সথয়ক প্রাি পত্র 

বা আয়বেন ও সািারণ 

জনগয়ণর আয়বেনপত্র 

সবনামূয়ল্য ৭ সথয়ক ১০ 

কম টসেবস 

নাম: জনাব সমাোঃ হাসববুর রহমান 

পেবী: আইন কম টকতটা 

সফান: +৮৮০ ২ ৯১৩৬৬৯২ 

ই-সমইল: dd.ins2@dss.gov.bd 

কক্ষ নাং: ৩১৪ 

26.  সামাসজক প্রসতবন্ধী নারীয়ের 

প্রসশক্ষণ ও পুনব টাসন 

সকন্দ্রসমূয়হর বাস্তবােন, 

পসরবীক্ষণ, মূল্যােন, 

প্রশাসসনক ও আসথ টক 

ব্যবস্থাপনা 

প্রশাসসনক মন্ত্রণালে সথয়ক সপ্রসরত পত্র, মাঠ পে টায়ের 

কাে টালে সথয়ক প্রাি পত্র বা আয়বেন ও সািারণ       

জনগয়ণর আয়বেনপয়ত্রর সপ্রসক্ষয়ত েথােথ কর্তটপয়ক্ষর 

অনুয়মােন সায়পয়ক্ষ সসবা প্রোন করা হে। 

প্রশাসসনক মন্ত্রণালে সথয়ক 

সপ্রসরত পত্র, মাঠ পে টায়ের 

কাে টালে সথয়ক প্রাি পত্র 

বা আয়বেন ও সািারণ 

জনগয়ণর আয়বেনপত্র 

সবনামূয়ল্য ৭ সথয়ক ১০ 

কম টসেবস 

নাম: সবগম লাসমো ইোসসমন 

পেবী: উপপসরচালক (সামাসজক) 

সফান: +৮৮০১৭০৮৪১৪০১৭ 

ই-সমইল: dd.social@dss.gov.bd 

কক্ষ নাং: ৬০৮ 



সংযুক্তি ‘গ’  

ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ২ে প্রজয়ের সসটিয়জন চার্ টার পৃষ্ঠা   10 

 

ক্রম সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধসত 
প্রয়োজনীে কাগজপত্র 

এবাং প্রাসিস্থান 

সসবার মূল্য 

এবাং  

পসরয়শাি 

পদ্ধসত 

সসবা প্রোয়নর 

সমেসীমা 

োসেত্বপ্রাি কম টকতটা 

(নাম, পেসব, সফান নম্বর ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

27.  সিক্ষাবৃসিয়ত সনয়োসজত 

জনয়গাষ্ঠীর জীবনমান উন্নেন 

ও সবকল্প কম টসাংস্থান 

কাে টক্রয়মর বাস্তবােন, 

পসরবীক্ষণ, মূল্যােন ও আসথ টক 

ব্যবস্থাপনা 

প্রশাসসনক মন্ত্রণালে সথয়ক সপ্রসরত পত্র, মাঠ পে টায়ের 

কাে টালে সথয়ক প্রাি পত্র বা আয়বেন ও সািারণ       

জনগয়ণর আয়বেনপয়ত্রর সপ্রসক্ষয়ত েথােথ কর্তটপয়ক্ষর 

অনুয়মােন সায়পয়ক্ষ সসবা প্রোন করা হে। 

প্রশাসসনক মন্ত্রণালে সথয়ক 

সপ্রসরত পত্র, মাঠ পে টায়ের 

কাে টালে সথয়ক প্রাি পত্র 

বা আয়বেন ও সািারণ 

জনগয়ণর আয়বেনপত্র 

সবনামূয়ল্য ৭ সথয়ক ১০ 

কম টসেবস 

নাম: জনাব সমাোঃ শাহজাহান 

পেবী: কম টসূসচ পসরচালক (সিক্ষাবৃসি) 

সফান: +৮৮০১৭১৬৩০১৮৬০ 

ই-সমইল: pdbrp.ho@gmail.com 

কক্ষ নাং: ১০০৭ 

28.  ৩ে ও ৪থ ট সশ্রসণর (সিড ২০ 

সথয়ক ১২) কম টচারীগয়ণ 

সবিাগীে প্রসশক্ষণ সাংক্রান্ত 

সকল সসবা 

প্রশাসসনক মন্ত্রণালে সথয়ক সপ্রসরত পত্র, মাঠ পে টায়ের 

কাে টালে সথয়ক প্রাি পত্র বা আয়বেন ও সািারণ       

জনগয়ণর আয়বেনপয়ত্রর সপ্রসক্ষয়ত েথােথ কর্তটপয়ক্ষর 

অনুয়মােন সায়পয়ক্ষ সসবা প্রোন করা হে। 

প্রশাসসনক মন্ত্রণালে সথয়ক 

সপ্রসরত পত্র, মাঠ পে টায়ের 

কাে টালে সথয়ক প্রাি পত্র 

বা আয়বেন ও সািারণ 

জনগয়ণর আয়বেনপত্র 

সবনামূয়ল্য ৭ সথয়ক ১০ 

কম টসেবস 

নাম: সবগম রওশন আরা লাইজু 

পেবী: উপপসরচালক (আঞ্চসলক প্রসশক্ষণ 

একায়ডসম) 

সফান: +৮৮০ ২ ৮১২৮০৭১ 

ই-সমইল: dd_rtc.dhaka@dss.gov.bd 

কক্ষ নাং: সমাজয়সবা একায়ডসম িবন (নীচতলা) 

29.  সরকাসর আশ্রে সকন্দ্র, দুোঃস্থ 

প্রসশক্ষণ ও পুনব টাসন 

সকন্দ্রসমূয়হর বাস্তবােন, 

পসরবীক্ষণ, মূল্যােন ও আসথ টক 

ব্যবস্থাপনা 

প্রশাসসনক মন্ত্রণালে সথয়ক সপ্রসরত পত্র, মাঠ পে টায়ের 

কাে টালে সথয়ক প্রাি পত্র বা আয়বেন ও সািারণ       

জনগয়ণর আয়বেনপয়ত্রর সপ্রসক্ষয়ত েথােথ কর্তটপয়ক্ষর 

অনুয়মােন সায়পয়ক্ষ সসবা প্রোন করা হে। 

প্রশাসসনক মন্ত্রণালে সথয়ক 

সপ্রসরত পত্র, মাঠ পে টায়ের 

কাে টালে সথয়ক প্রাি পত্র 

বা আয়বেন ও সািারণ 

জনগয়ণর আয়বেনপত্র 

সবনামূয়ল্য ৭ সথয়ক ১০ 

কম টসেবস 

নাম: সবগম সাঈো আখ তার 

পেবী: উপপসরচালক (িবঘুর কাে টক্রম) 

সফান: +৮৮০১৭০৮৪১৪০২০ 

ই-সমইল: dd.vag@dss.gov.bd 

কক্ষ নাং: ৬১১ 



সংযুক্তি ‘গ’  

ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ২ে প্রজয়ের সসটিয়জন চার্ টার পৃষ্ঠা   11 

 

ক্রম সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধসত 
প্রয়োজনীে কাগজপত্র 

এবাং প্রাসিস্থান 

সসবার মূল্য 

এবাং  

পসরয়শাি 

পদ্ধসত 

সসবা প্রোয়নর 

সমেসীমা 

োসেত্বপ্রাি কম টকতটা 

(নাম, পেসব, সফান নম্বর ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

30.  সমাজয়সবা অসিেফতর ও 

অিীন মাঠপে টায়ের  

মধ্যয়মোসে বায়জর্ প্রণেন 

 বায়জর্ পসরপত্র-১, প্রাথসমক ব্যেসীমা ও 

রাজে প্রাসির লক্ষযমাত্রা  অনুোেী সমাজয়সবা 

অসিেফতয়রর সবসিন্ন শািা ও মাঠপে টায়ের 

কাে টালেসমূহ সথয়ক প্রাি প্রস্তায়বর সপ্রসক্ষয়ত 

সমাজয়সবা অসিেফতয়রর বায়জর্ ব্যবস্থাপনা 

কসমটির অনুয়মােনক্রয়ম প্রসতব র সডয়সম্বয়র 

পরবতী অথ টব য়রর প্রাথসমক বায়জর্ প্রাক্কলন 

এবাং ২ ব য়রর বায়জর্ প্রয়ক্ষপণ কয়র 

মধ্যয়মোসে প্রাথসমক বায়জর্ প্রস্তাব 

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে সপ্ররণ করা হে।  

 সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে মধ্যয়মোসে বায়জর্ 

সাংক্রান্ত তথ্যাসে সপ্ররণ করা হে। 

 বায়জর্ পসরপত্র-২, পুনসনি টাসরত সসসলাং ও 

মাঠপে টায়ের েিরসমূয়হর প্রস্তাব অনুোেী 

সমাজয়সবা অসিেফতয়রর বায়জর্ ব্যবস্থাপনা 

কসমটির অনুয়মােনক্রয়ম চূড়ান্ত মধ্যয়মোসে 

বায়জর্ প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে সপ্ররণ করা হে।  

বায়জর্ পসরপত্র-১ ও 

বায়জর্ পসরপত্র-২ 

অনুোেী 

সমাজয়সবা অসিেফতর 

ও অথ ট সবিায়গর ওয়েব 

সাইয়র্ সহজ লিয।  

প্রসতব র েথাক্রয়ম 

নয়িম্বর ও জানুোসর 

মায়স জাসর করা হে। 

সবনামূয়ল্য 5 মাস 

(নয়িম্বর সথয়ক 

মাচ ট) 

নাম: জনাব সমাোঃ সাফায়েত সহায়সন তালুকোর 

পেবী: উপপসরচালক (প্রশাসন ও অথ ট) 

সফান: +৮৮০ ২ ৯১৩৮০২০ 

ই-সমইল: dd.adm_fin@dss.gov.bd 

কক্ষ নাং: ৩০৬ 

31.  সমাজয়সবা অসিেফতর ও 

অিীন মাঠপে টায়ের অথ ট 

বরাদ্দ, ব্যে মঞ্জুরী ও ব্যয়ের 

সহসাব 

 সমাজয়সবা অসিেফতয়রর সবসিন্ন শািা ও 

মাঠপে টায়ের কাে টালেসমূহ সথয়ক প্রাি 

প্রস্তায়বর সপ্রসক্ষয়ত মহাপসরচালক, সমাজয়সবা 

অসিেফতয়রর অনুয়মােনক্রয়ম বায়জর্ বরাদ্দ 

ও ব্যে মঞ্জুরী প্রোন ও ব্যয়ের সহসাব সাংরক্ষণ 

সনি টাসরত  ক অনুোেী 

বায়জর্ প্রস্তাব সপ্ররণ ও 

সনি টাসরত  ক সমাতায়বক  

অথ টব র সশয়ষ ব্যয়ের 

সহসাব প্রোন 

সবনামূয়ল্য প্রস্তাব প্রাসির 

পর ১৫ 

কম টসেবস 

নাম: জনাব সমাোঃ সাফায়েত সহায়সন তালুকোর 

পেবী: উপপসরচালক (প্রশাসন ও অথ ট) 

সফান: +৮৮০ ২ ৯১৩৮০২০ 

ই-সমইল: dd.adm_fin@dss.gov.bd 

কক্ষ নাং: ৩০৬ 



সংযুক্তি ‘গ’  

ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ২ে প্রজয়ের সসটিয়জন চার্ টার পৃষ্ঠা   12 

 

ক্রম সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধসত 
প্রয়োজনীে কাগজপত্র 

এবাং প্রাসিস্থান 

সসবার মূল্য 

এবাং  

পসরয়শাি 

পদ্ধসত 

সসবা প্রোয়নর 

সমেসীমা 

োসেত্বপ্রাি কম টকতটা 

(নাম, পেসব, সফান নম্বর ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

32.  সমাজয়সবা অসিেফতর ও 

অিীন মাঠ পে টায়ের 

েিরসমূয়হর সািারণ 

অনুয়চ্ছেভুক্ত অসডর্ আপসি 

সাংক্রান্ত 

সমাজয়সবা অসিেফতর ও অিীন মাঠ পে টায়ের 

েিরসমূহ হয়ত প্রাি ব্রডশীর্ জবায়বর সপ্রসক্ষয়ত 

অসডর্ আপসি সনস্পসি করা হে। 

সনি টাসরত ফরয়মর্ এ 

ব্রডশীর্ জবাব 

সবনামূয়ল ১৫ সেন নাম: জনাব সমাোঃ সাফায়েত সহায়সন তালুকোর 

পেবী: উপপসরচালক (প্রশাসন ও অথ ট) 

সফান: +৮৮০ ২ ৯১৩৮০২০ 

ই-সমইল: dd.adm_fin@dss.gov.bd 

কক্ষ নাং: ৩০৬ 

33.  সমাজয়সবা অসিেফতর ও 

অিীন মাঠ পে টায়ের 

েিরসমূয়হর অসিম/িসড়া 

অনুয়চ্ছেভুক্ত অসডর্ আপসি 

সাংক্রান্ত 

সাংযুক্ত েিরসমূহ হয়ত ব্রডশীর্ জবায়বর সপ্রসক্ষয়ত  

সত্রপক্ষীে সিার মাধ্যয়ম অসডর্ আপসি সনস্পসি 

করা হে। 

সনি টাসরত ফরয়মর্ এ 

ব্রডশীর্ জবাব 

সবনামূয়ল ১৫  সেন নাম: জনাব সমাোঃ সাফায়েত সহায়সন তালুকোর 

পেবী: উপপসরচালক (প্রশাসন ও অথ ট) 

সফান: +৮৮০ ২ ৯১৩৮০২০ 

ই-সমইল: dd.adm_fin@dss.gov.bd 

কক্ষ নাং: ৩০৬ 

34.  সমাজয়সবা অসিেফতর ও 

অিীন মাঠ পে টায়ের 

েিরসমূয়হর ইয়নায়িশন 

সাংক্রান্ত 

ইয়নায়িশন সাংক্রান্ত সে সকান তথ্য, সসবা বা 

কাসরগরী সহােতার জন্য চীফ ইয়নায়িশন অসফসার 

বরাবর প্রস্তাব সপ্ররণ করয়ত হয়ব। 

প্রস্তাবনা সবনামূয়ল 7 সেন নাম: জনাব সমাোঃ সাজ্জাদুল ইসলাম 

পেবী: উপপসরচালক (গয়বষণা, মূল্যােন, প্রকাশনা 

ও জনসাংয়োগ) ও ইয়নায়িশন অসফসার 

সফান: +৮৮০ ২ ৯১৩৭৯৮৫ 

ই-সমইল: dd.pub@dss.gov.bd 

কক্ষ নাং: ৩০৪ 

35.  সমাজয়সবা অসিেফতর ও 

অিীন মাঠ পে টায়ের 

েিরসমূয়হর সসটিয়জন 

চার্ টার সাংক্রান্ত  

সসটিয়জন চার্ টার অনুোেী কাে টক্রম বাস্তবােন না 

হয়ল বা সসবা সনি টাসরত সময়ে না পাওো সগয়ল 

সিয়িন্স সরয়েস সসয়েম বা অসিয়োগ ব্যবস্থাপনার 

মাধ্যয়ম বা সাো কাগয়জ পসরচবলক (প্রশাসন ও 

অথ ট), সমাজয়সবা অসিেফতর বরাবর আয়বেন 

জনায়ত হয়ব।  

আয়বেনপত্র বা 

অনলাইয়ন সিয়িন্স 

সরয়েস সসয়েয়মর 

মাধ্যয়ম 

সবনামূয়ল 7 সেন নাম:  জনাব সমাোঃ জুলসফকার হােোর 

পেবী: পসরচালক (প্রশাসন ও অথ ট) 

সফান: +৮৮০ ২ ৯১১১৭৪৯ 

ই-সমইল: director-admin@dss.gov.bd 

কক্ষ নাং: ২০৫ 
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ক্রম সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধসত 
প্রয়োজনীে কাগজপত্র 

এবাং প্রাসিস্থান 

সসবার মূল্য 

এবাং  

পসরয়শাি 

পদ্ধসত 

সসবা প্রোয়নর 

সমেসীমা 

োসেত্বপ্রাি কম টকতটা 

(নাম, পেসব, সফান নম্বর ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

36.  সমাজয়সবা অসিেফতর ও 

অিীন মাঠ পে টায়ের 

েিরসমূয়হ সিয়িন্স সরয়েস 

সসয়েম সফর্ওোর 

পসরচালনা সাংক্রান্ত 

সিয়িন্স সরয়েস সসয়েম সফর্ওোর পসরচালনা 

সাংক্রান্ত তথ্য, সসবা বা কাসরগরী সহােতার জন্য 

যুগ্মসসচব (বায়জর্ ও আইসসটি) বরাবর আয়বেন 

জানায়ত হয়ব। 

আয়বেনপত্র সবনামূয়ল তাৎক্ষসণক নাম:  জনাব সমাোঃ জুলসফকার হােোর 

পেবী: পসরচালক (প্রশাসন ও অথ ট) 

সফান: +৮৮০ ২ ৯১১১৭৪৯ 

ই-সমইল: director-admin@dss.gov.bd 

কক্ষ নাং: ২০৫ 

37.  বেস্কিাতা, সবিবা িাতা, 

প্রসতবন্ধীিাতা, প্রসতবন্ধী 

উপাবৃসি, চা-শ্রসমকয়ের 

জীবনমান) অথ ট সবিাজন, 

অথ ট  াড় 

মাঠ পে টায়ের েিরসমূহ সথয়ক প্রস্তায়বর সপ্রসক্ষয়ত 

সক্ষত্রসবয়শয়ষ অথ ট সবিায়গর অনুয়মােন সায়পয়ক্ষ 

সসবা প্রোন প্রোন করা হে। 

কম টসূসচর অথ ট সবিাজন, 

অথ ট  ায়ডর প্রস্তাব এবাং 

সচক সলে অনুোেী 

তথ্যাসে 

সবনামূয়ল্য অথ ট সবিাজন ১০ 

সেন 

অথ ট াড় ৫ সেন 

নাম: জনাব ফসরে আহয়মে সমাল্লা 

পেবী: উপপসরচালক (কাে টক্রম-২) 

সফান: +৮৮০ ২ ৯১৩৮৯৯২ 

ই-সমইল: dd.prog2@dss.gov.bd 

কক্ষ নাং: ৫০৬ 

38.  সমাজয়সবা অসিেফতয়রর 

উন্নেন িাত হয়ত পেসমূহ 

রাজে িায়ত স্থানান্তর 

সমাজয়সবা অসিেফতর হয়ত সমাজকল্যাণ 

মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব সপ্ররণ করা হে। সমাজকল্যাণ 

মন্ত্রণালে সথয়ক  জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব 

সপ্ররণ করা হে। 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের 

সচকসলে অনুোেী প্রাি 

প্রস্তাব 

সবনামূয়ল্য 7 সেন নাম: জনাব সমাোঃ সাফায়েত সহায়সন তালুকোর 

পেবী: উপপসরচালক (প্রশাসন ও অথ ট) 

সফান: +৮৮০ ২ ৯১৩৮০২০ 

ই-সমইল: dd.adm_fin@dss.gov.bd 

কক্ষ নাং: ৩০৬ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মসত প্রাসির পর 

অথ টসবিায়গর সম্মসতর জন্য প্রস্তাব সপ্ররণ করা হে 

সমাজয়সবা অসিেফতর 

হয়ত অথ ট সবিায়গর 

সচকসলে অনুোেী প্রাি 

প্রস্তাব 

সবনামূয়ল্য ৭ সেন 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালে ও অথ টসবিায়গর সম্মসত 

প্রাসির পর অথ টসবিায়গর সস্কল সিটিাং/সনি টারয়ণর 

প্রস্তাব সপ্ররণ করা হে 

সমাজয়সবা অসিেফতর 

হয়ত অথ ট সবিায়গর 

সচকসলে অনুোেী প্রাি 

প্রস্তাব 

সবনামূয়ল্য 7 সেন 
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ক্রম সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধসত 
প্রয়োজনীে কাগজপত্র 

এবাং প্রাসিস্থান 

সসবার মূল্য 

এবাং  

পসরয়শাি 

পদ্ধসত 

সসবা প্রোয়নর 

সমেসীমা 

োসেত্বপ্রাি কম টকতটা 

(নাম, পেসব, সফান নম্বর ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালে ও অথ টসবিায়গর সম্মসত প্রাসি,  

সস্কল সিটিাং/সনি টারয়ণর পর পে/জনবল রাজেিায়ত 

স্থানান্তর করা হে। 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালে ও 

অথ টসবিায়গর সম্মসত 

এবাং সবতন সস্কল 

সনি টারণ সাংক্রান্ত 

সরকাসর আয়েশ 

সবনামূয়ল্য ৭ সেন 

39.  সামাসজক সনরাপিার 

আওতাভুক্ত কাে টক্রমসমূয়হর 

বাস্তবােন নীসতমালা প্রণেন, 

নীসতমালা সাংয়শািন 

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালে, মসন্ত্রপসরষে সবিাগ ও 

অথ ট সবিাগ অনুয়মােন সায়পয়ক্ষ নতুন বাস্তবােন 

নীসতমালা প্রণেন করা হে। 

নতুন নীসতমালার সক্ষয়ত্র 

েোংসম্পূণ ট প্রস্তাব ও 

নীসতমালা প্রণেয়নর 

সেৌসক্তকতা। 

সবনামূয়ল্য ১৪ সেন নাম: জনাব ফসরে আহয়মে সমাল্লা 

পেবী: উপপসরচালক (কাে টক্রম-২) 

সফান: +৮৮০ ২ ৯১৩৮৯৯২ 

ই-সমইল: dd.prog2@dss.gov.bd 

কক্ষ নাং: ৫০৬ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালে, মসন্ত্রপসরষে সবিাগ ও 

অথ ট সবিাগ অনুয়মােন সায়পয়ক্ষ সবদ্যমান 

নীসতমালার সাংয়শািন করা হে। 

সবদ্যমান নীসতমালা 

সাংয়শািয়নর সক্ষয়ত্র 

সবদ্যমান নীসতমালা ও 

প্রস্তাসবত নীসতমালার 

তুলনামূলক সববরণী 

এবাং সাংয়শািয়নর 

সেৌসক্তকতা। 

সবনামূয়ল্য 7 সেন 

40.  জাতীে সামসজক সনরাপিা 

সকৌশল বাস্তবােন সম্পসকটত 

ক) জাতীে সামসজক সনরাপিা সকৌশল 

বাস্তবােয়নর জন্য সামাসজক সনরাপিা কাে টক্রয়মর 

সথয়মসিক গ্রুয়পর সনর্তত্ব প্রোন ও বাস্তবােন 

কম টপসরকল্পনা প্রণেন 

সাংযুক্ত েিরসমূহ সথয়ক 

প্রাি তথ্যাসে 

সবনামূয়ল্য চলমান নাম: জনাব ফসরে আহয়মে সমাল্লা 

পেবী: উপপসরচালক (কাে টক্রম-২) 

সফান: +৮৮০ ২ ৯১৩৮৯৯২ 

ই-সমইল: dd.prog2@dss.gov.bd 

কক্ষ নাং: ৫০৬ ি) জাতীে সামসজক সনরাপিা সকৌশল বাস্তবােন 

কম টপসরকল্পনা অনুোেী কাে টক্রম বাস্তবােন 
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ক্রম সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধসত 
প্রয়োজনীে কাগজপত্র 

এবাং প্রাসিস্থান 

সসবার মূল্য 

এবাং  

পসরয়শাি 

পদ্ধসত 

সসবা প্রোয়নর 

সমেসীমা 

োসেত্বপ্রাি কম টকতটা 

(নাম, পেসব, সফান নম্বর ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

41.  সমাজয়সবা অসিেফতয়রর 

১ম সশ্রণীর কম টকতটাগয়ণর 

সনয়োগ সাংক্রান্ত 

 

শূন্য পয়ের তাসলকাসহ মাঠ পে টায়ের েিরসমূহ 

সথয়ক প্রস্তাব প্রাসির পর সনয়োয়গর  াড়পত্র 

প্রোয়নর জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব সপ্ররণ 

করা হে,  সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালে হয়ত জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালয়ে সপ্ররণ করা হে, জনপ্রশাসন সথয়ক 

শূণ্যপয়ের  াড়পত্রসহ বাাংলায়েশ কম টকসমশন 

সসচবালয়ে সমাজয়সবা অসিেফতয়রর ১ম সশ্রণীর 

কম টকতটা সনয়োগ প্রোয়নর জন্য অনুয়রাি করা হে। 

কম টকসমশন সথয়ক সোগ্য প্রাথীর তাসলকাসহ 

সনয়োগ সুপাসরশ প্রাসির পর োস্থয পরীক্ষার জন্য 

োস্থয ও পসরবার কল্যাণ মন্ত্রণালে, পুসলশ 

সিসরসফয়কশয়নর জন্য েরাস্ট্র মন্ত্রণালে এবাং 

মুসক্তয়োদ্ধা/মুসক্তয়োদ্ধা সকার্া প্রাথীর সক্ষয়ত্র 

মুসক্তযুদ্ধ মন্ত্রণালয়ে প্রসতয়বেন প্রোয়নর জন্য 

অনুয়রাি জানায়না হে। সাংসিষ্ট কাে টালেসমূহ সথয়ক 

প্রসতয়বেন প্রাসির পর কম টকতটাগয়ণর সনয়োগ পত্র 

প্রোন করা হে। 

মাঠ পে টায়ের েিরসমূহ 

সথয়ক প্রস্তাব এবাং সচক 

সলে অনুোেী তথ্যাসে 

সবনামূয়ল্য   াড়পত্র- 7 

সেন 

 সপএসসসয়ত 

সপ্ররণ- 7 সেন 

 োস্থয পরীক্ষা/ 

পুসলশ/ 

মুসক্তয়োদ্ধা  

সিসরসফয়কশন

- 7 সেন 

 সনয়োগপত্র- ৭ 

সেন 

নাম: জনাব সমাোঃ সাফায়েত সহায়সন তালুকোর 

পেবী: উপপসরচালক (প্রশাসন ও অথ ট) 

সফান: +৮৮০ ২ ৯১৩৮০২০ 

ই-সমইল: dd.adm_fin@dss.gov.bd 

কক্ষ নাং: ৩০৬  

42.  সমাজয়সবা অসিেফতয়রর 

১ম সশ্রণীর কম টকতটাগয়ণর 

(সহকাসর পসরচালক ও 

তদুর্ধ্ট) পয়োন্নসত/পোেন 

মাঠ পে টায়ের েিরসমূহ সথয়ক প্রস্তাব বা আয়বেয়নর 

সপ্রসক্ষয়ত সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব সপ্ররণ 

করা হে, মন্ত্রণালয়ে সবিাগীে পয়োন্নসত কসমটির 

সিার অনুয়মােনক্রয়ম পয়োন্নসত সেো হে 

মাঠ পে টায়ের েিরসমূহ 

সথয়ক প্রস্তাব এবাং সচক 

সলে অনুোেী তথ্যাসে 

সবনামূয়ল্য ১5 সেন নাম: জনাব সমাোঃ সাফায়েত সহায়সন তালুকোর 

পেবী: উপপসরচালক (প্রশাসন ও অথ ট) 

সফান: +৮৮০ ২ ৯১৩৮০২০ 

ই-সমইল: dd.adm_fin@dss.gov.bd 

কক্ষ নাং: ৩০৬ 



সংযুক্তি ‘গ’  

ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ২ে প্রজয়ের সসটিয়জন চার্ টার পৃষ্ঠা   16 

 

ক্রম সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধসত 
প্রয়োজনীে কাগজপত্র 

এবাং প্রাসিস্থান 

সসবার মূল্য 

এবাং  

পসরয়শাি 

পদ্ধসত 

সসবা প্রোয়নর 

সমেসীমা 

োসেত্বপ্রাি কম টকতটা 

(নাম, পেসব, সফান নম্বর ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

43.  সমাজয়সবা অসিেফতয়রর 

১ম সশ্রণীর কম টকতটাগয়ণর 

(সমাজয়সবা অসফসার 

সমমান) পোেন বা বেলী 

মাঠ পে টায়ের েিরসমূহ সথয়ক প্রস্তাব বা আয়বেয়নর 

সপ্রসক্ষয়ত মহাপসরচালক ময়হােয়ের অনুয়মােনক্রয়ম 

পোেন বা বেলী হে 

মাঠ পে টায়ের েিরসমূহ 

সথয়ক প্রস্তাব এবাং সচক 

সলে অনুোেী তথ্যাসে 

সবনামূয়ল্য ১5 সেন নাম: জনাব সমাোঃ সাফায়েত সহায়সন তালুকোর 

পেবী: উপপসরচালক (প্রশাসন ও অথ ট) 

সফান: +৮৮০ ২ ৯১৩৮০২০ 

ই-সমইল: dd.adm_fin@dss.gov.bd 

কক্ষ নাং: ৩০৬ 

44.  সমাজয়সবা অসিেফতয়রর 

১ম সশ্রণীর (সহকাসর 

পসরচালক ও তদুি ট) বেলীর 

প্রস্তাব 

মাঠ পে টায়ের েিরসমূহ সথয়ক প্রস্তায়বর সপ্রসক্ষয়ত 

বেলী পোেন করা হে। 

মাঠ পে টায়ের েিরসমূহ 

সথয়ক প্রস্তাব 

সবনামূয়ল্য ৫ সেন নাম: জনাব সমাোঃ সাফায়েত সহায়সন তালুকোর 

পেবী: উপপসরচালক (প্রশাসন ও অথ ট) 

সফান: +৮৮০ ২ ৯১৩৮০২০ 

ই-সমইল: dd.adm_fin@dss.gov.bd 

কক্ষ নাং: ৩০৬   

45.  সমাজয়সবা অসিেফতয়রর 

অরগায়নািাম সাংয়শািনী  

সমাজয়সবা অসিেফতর সথয়ক সমাজকল্যাণ 

মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব সপ্ররণ করা হে,  প্রাি প্রস্তায়বর 

সিসিয়ত সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সুপাসরশসহ 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে সপ্ররণ 

মাঠ পে টায়ের েিরসমূহ 

সথয়ক প্রস্তাব 

প্রসতটি পে সৃজয়নর 

সরকাসর আয়েশ 

পে সবলুসির সরকাসর 

আয়েশ পত্র (প্রয়োজয 

সক্ষয়ত্র) 

সবদ্যমান ও প্রস্তাসবত 

অরগায়নািায়মর 

তুলনামূলক সববরণ 

সবদ্যামান অরগায়নািায়ম 

প্রস্তাসবত অরগায়নািায়ম 

নতুন সৃজনকৃত পয়ের 

সবন্যাসসহ সসচত্র চার্ ট 

সবনামূয়ল্য ৩০ সেন নাম: জনাব সমাোঃ সাফায়েত সহায়সন তালুকোর 

পেবী: উপপসরচালক (প্রশাসন ও অথ ট) 

সফান: +৮৮০ ২ ৯১৩৮০২০ 

ই-সমইল: dd.adm_fin@dss.gov.bd 

কক্ষ নাং: ৩০৬   

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অনুয়মােন সায়পয়ক্ষ 

অরগায়নািাম সাংয়শািয়নর সরকাসর আয়েশ জাসর 

জনপ্রশাসয়নর অনুয়মােন 

পত্র 

সবনামূয়ল্য ৫ সেন 



সংযুক্তি ‘গ’  

ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 
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ক্রম সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধসত 
প্রয়োজনীে কাগজপত্র 

এবাং প্রাসিস্থান 

সসবার মূল্য 

এবাং  

পসরয়শাি 

পদ্ধসত 

সসবা প্রোয়নর 

সমেসীমা 

োসেত্বপ্রাি কম টকতটা 

(নাম, পেসব, সফান নম্বর ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

46.  সমাজয়সবা অসিেফতয়রর 

১ম সশ্রসণর কম টকতটাগয়ণর 

সসয়লকশন সিড ও র্াইম 

সস্কল প্রোন 

সমাজয়সবা অসিেফতর সথয়ক প্রাি প্রস্তায়বর 

সিসিয়ত সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পয়োন্নসত 

কসমটির সিার সসদ্ধান্তক্রয়ম সরকাসর আয়েশ জাসর 

করা হে 

সমাজয়সবা অক্তিদ তর 

ফেয়ক ক্তেি শাক্তরত ছয়ক 

তথ্যসে প্রস্তাব 

সংক্তিষ্টগয়র্র এক্তসআর 

এর েম্বরসে তাক্তলকা 

সবনামূয়ল্য ২০ সেন নাম: জনাব সমাোঃ সাফায়েত সহায়সন তালুকোর 

পেবী: উপপসরচালক (প্রশাসন ও অথ ট) 

সফান: +৮৮০ ২ ৯১৩৮০২০ 

ই-সমইল: dd.adm_fin@dss.gov.bd 

কক্ষ নাং: ৩০৬   

47.  সমাজয়সবা অক্তিদ তয়রর 

১ম ফের্ীর কম শকতশাগয়র্র 

বাক্তষ শক ফগাপেীে অনুয়বদে 

সংরক্ষর্ 

অক্তিদ তর ফেয়ক প্রাপ্ত ১ম ফের্ীর কম শকতশায়দর 

এক্তসআর সংরক্ষর্। 

অক্তিদ তর/ফজলা/ 

উপয়জলা পয শায়ে প্রাপ্ত 

এক্তসআর সংরক্ষর্ 

ক্তবোমূয়ল্য 05 সেন নাম: জনাব সমাোঃ সাফায়েত সহায়সন তালুকোর 

পেবী: উপপসরচালক (প্রশাসন ও অথ ট) 

সফান: +৮৮০ ২ ৯১৩৮০২০ 

ই-সমইল: dd.adm_fin@dss.gov.bd 

কক্ষ নাং: ৩০৬   

48.  সমাজয়সবা অক্তিদ তয়রর 

কম শকতশায়দর ব্যক্তিগত 

কারয়র্ অক্তজশত ছুটি মঞ্জুর ও  

ক্তবয়দর্ ভ্রময়র্র অনুমক্তত 

প্রদাে 

ব্যক্তিগত কারয়র্ ক্তবয়দর্ ভ্রময়র্র অনুমক্তত ও 

অক্তজশত ছুটি মঞ্জুর প্রদাে। 

আয়বদেপত্র, ছুটির 

প্রাপ্যতা প্রক্ততয়বদে, 

ক্তবয়দর্ গময়ের ক্তেি শাক্তরত 

 রম, সরকারী পক্তরপত্র, 

মোপক্তরচালয়কর 

সুপাক্তরর্। 

ক্তবোমূয়ল্য ৭ সেন নাম: জনাব সমাোঃ সাফায়েত সহায়সন তালুকোর 

পেবী: উপপসরচালক (প্রশাসন ও অথ ট) 

সফান: +৮৮০ ২ ৯১৩৮০২০ 

ই-সমইল: dd.adm_fin@dss.gov.bd 

কক্ষ নাং: ৩০৬   

49.  সমাজয়সবা অক্তিদ তয়রর  

কম শকতশা/কম শচারীয়দর 

ক্তেয়োগক্তবক্তি প্রর্েে বা 

সংয়র্ািে  

সমাজয়সবা অক্তিদ তর ফেয়ক প্রাপ্ত প্রস্তায়বর 

ফপ্রক্তক্ষয়ত মন্ত্রর্ালয়ের কক্তমটির সভাে সুপাক্তরর্, 

জেপ্রর্াসে মন্ত্রর্ালয়ের অনুয়মাদে, জেপ্রর্াসয়ের 

অনুয়মাদেসে মক্তন্ত্রপক্তরষদ ক্তবভায়গর সক্তচব কক্তমটির 

অনুয়মাদয়ের জন্য ফপ্ররর্, সরকাক্তর কম শকক্তমর্ে 

সমাজয়সবা অক্তিদ তয়রর মতামত গ্রের্ এবং 

সংক্তিষ্ট সরকাক্তর আয়দর্ জাক্তর।  

পূূ্ব শতে ক্তেয়োগক্তবক্তি/ 

সংয়র্াক্তিত/ প্রস্তাক্তবত 

ক্তেয়োগক্তবক্তি, পদ 

সৃজয়ের সরকাক্তর 

আয়দর্, সংয়র্ািে বা 

প্রেেয়ে ফযৌক্তিকতা 

ক্তবোমূয়ল্য জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালয়ে সপ্ররণ 

30 সেন 

সরকাসর 

কম টকসমশয়ন 

সপ্ররণ 7 সেন 

সরকাসর 

কম টকসমশয়ন 

সপ্ররণ 7 সেন 

নাম: জনাব সমাোঃ সাফায়েত সহায়সন তালুকোর 

পেবী: উপপসরচালক (প্রশাসন ও অথ ট) 

সফান: +৮৮০ ২ ৯১৩৮০২০ 

ই-সমইল: dd.adm_fin@dss.gov.bd 

কক্ষ নাং: ৩০৬   



সংযুক্তি ‘গ’  

ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ২ে প্রজয়ের সসটিয়জন চার্ টার পৃষ্ঠা   18 

 

ক্রম সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধসত 
প্রয়োজনীে কাগজপত্র 

এবাং প্রাসিস্থান 

সসবার মূল্য 

এবাং  

পসরয়শাি 

পদ্ধসত 

সসবা প্রোয়নর 

সমেসীমা 

োসেত্বপ্রাি কম টকতটা 

(নাম, পেসব, সফান নম্বর ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

50.  সমাজয়সবা অক্তিদ তয়রর  

কম শকতশা/কম শচারীয়দর 

ফবতেয়েল বা ফবতে ফগ্রড 

পক্তরবতশে সম্পক্তকশত  

ক্তবষোক্তদ 

সমাজয়সবা অক্তিদ তর ফেয়ক প্রাপ্ত প্রস্তায়বর 

ফপ্রক্তক্ষয়ত অে শক্তবভায়গ ফপ্ররর্, ফেল ফবটিং এবং 

সংক্তিষ্ট সরকাক্তর আয়দর্ জাক্তর।  

পূূ্ব শতে ক্তেয়োগক্তবক্তি/য়গ্রড 

পক্তরবতশয়ের ফযৌক্তিকতা/ 

সংয়র্াক্তিত/ প্রস্তাক্তবত 

ক্তেয়োগ কক্তমটির মাধ্যয়ম 

পরীক্ষা ক্তেরীক্ষাপূব শক 

প্রর্েে ও ফবতেয়েল 

উন্নীতকরয়র্ অে শ 

মন্ত্রর্ালয়ের সম্মক্ততিয়ম 

বাস্তবােে করা েে। 

ক্তবোমূয়ল্য ৭ সেন নাম: জনাব সমাোঃ সাফায়েত সহায়সন তালুকোর 

পেবী: উপপসরচালক (প্রশাসন ও অথ ট) 

সফান: +৮৮০ ২ ৯১৩৮০২০ 

ই-সমইল: dd.adm_fin@dss.gov.bd 

কক্ষ নাং: ৩০৬   

51.  সমাজয়সবা অক্তিদ তয়রর 

অস্থােী রাজস্ব খায়ত পদ 

সৃজে । 

সমাজয়সবা অক্তিদ তর ফেয়ক প্রাপ্ত প্রস্তায়বর 

ফপ্রক্তক্ষয়ত মন্ত্রর্ালয়ের কক্তমটির সভাে সুপাক্তরর্, 

জেপ্রর্াসে মন্ত্রর্ালয়ের অনুয়মাদে, অে শ ক্তবভায়গর 

অনুয়মাদে গ্রের্ এবং অে শ ও জেপ্রর্াসয়ের 

অনুয়মাদেসে মক্তন্ত্রপক্তরষদ ক্তবভায়গর প্রর্াসক্তেক 

উন্নেে সংিান্ত সক্তচব কক্তমটির অনুয়মাদয়ের জন্য 

ফপ্ররর্ এবং অনুয়মাদয়ের পর সংক্তিষ্ট সরকাক্তর 

আয়দর্ জাক্তর। 

পদসৃজয়ের ফযৌক্তিকতা, 

জেপ্রর্াসে মন্ত্রর্ালয়ের 

ক্তেি শাক্তরত ছয়ক তথ্য 

ফপ্ররর্, অে শক্তবভায়গর 

ক্তেি শাক্তরত ছয়ক তথ্য 

ফপ্ররর্, প্রস্তাক্তবত 

অগ শায়োগ্রাম, 

ক্তেয়োগক্তবক্তি প্রয়োজে। 

ক্তবোমূয়ল্য ১৫ সেন নাম: জনাব সমাোঃ সাফায়েত সহায়সন তালুকোর 

পেবী: উপপসরচালক (প্রশাসন ও অথ ট) 

সফান: +৮৮০ ২ ৯১৩৮০২০ 

ই-সমইল: dd.adm_fin@dss.gov.bd 

কক্ষ নাং: ৩০৬   



সংযুক্তি ‘গ’  

ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 
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ক্রম সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধসত 
প্রয়োজনীে কাগজপত্র 

এবাং প্রাসিস্থান 

সসবার মূল্য 

এবাং  

পসরয়শাি 

পদ্ধসত 

সসবা প্রোয়নর 

সমেসীমা 

োসেত্বপ্রাি কম টকতটা 

(নাম, পেসব, সফান নম্বর ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

52.  সমাজয়সবা অক্তিদ তয়রর 

কম শকতশায়দর ক্তপআরএল/ 

ফপের্ে । 

প্রস্তাব প্রাক্তপ্ত সায়পয়ক্ষ ক্তপআরএল/ফপের্ে মঞ্জুক্তর 

প্রদাে করা েে। 

ক্তপআরএল এর ফক্ষয়ত্র 

আয়বদেপত্র, ছুটির 

প্রাপ্যতা প্রক্ততয়বদে, 

এসএসক্তস সেদপত্র এবং 

ফপের্য়ের ফক্ষয়ত্র 

ইএলক্তপক্তস, 

ক্তবভাগী/ফ ৌজদারী 

মামলা ফেই ময়ম শ 

প্রতযেেপত্র/ 

উত্তরািীকারী ময়োেেে/ 

ক্ষমতা অপ শে ইতযাক্তদ। 

ক্তবোমূয়ল্য ১০ সেন নাম: জনাব সমাোঃ সাফায়েত সহায়সন তালুকোর 

পেবী: উপপসরচালক (প্রশাসন ও অথ ট) 

সফান: +৮৮০ ২ ৯১৩৮০২০ 

ই-সমইল: dd.adm_fin@dss.gov.bd 

কক্ষ নাং: ৩০৬   

53.  সমাজয়সবা অক্তিদ তয়রর  

কম শকতশা এবং কম শচারীয়দর 

অস্থােী রাজস্ব খায়ত পদ  

সংরক্ষর্ । 

অক্তিদ তয়রর প্রস্তাব প্রাক্তপ্ত সায়পয়ক্ষ জেপ্রর্াসে 

মন্ত্রর্ালে ও অে শ মন্ত্রর্ালয়ের সম্মক্ততর ফপ্রক্তক্ষয়ত 

সরকাক্তর আয়দর্ জাক্তর করা েে। 

পদসংরক্ষয়র্র 

ফযৌক্তিকতা, জেপ্রর্াসে 

মন্ত্রর্ালয়ের ক্তেি শাক্তরত 

ছয়ক প্রস্তাব। পদ 

সংরক্ষয়র্র জন্য পূব শবতী 

বছয়র জেপ্রর্াসে, অে শ 

মন্ত্রর্ালয়ের সম্মক্ততপত্র 

ও প্রর্াসক্তেক 

মন্ত্রর্ালয়ের ক্তজ.ও 

ক্তবোমূয়ল্য ৭ সেন নাম: জনাব সমাোঃ সাফায়েত সহায়সন তালুকোর 

পেবী: উপপসরচালক (প্রশাসন ও অথ ট) 

সফান: +৮৮০ ২ ৯১৩৮০২০ 

ই-সমইল: dd.adm_fin@dss.gov.bd 

কক্ষ নাং: ৩০৬   

54.  ক্তবভাগ/ফজলা/োো পয শায়ে 

েতুে অক্ত স স্থাপে সংিান্ত 

ক্তবষে  

ক্তেকায়রর অনুয়মাদে সায়পয়ক্ষ বা  সমাজয়সবা 

অক্তিদ তয়রর প্রস্তাব প্রাক্তপ্তর পর জেপ্রর্াসে 

মন্ত্রর্ালে ও অে শ ক্তবভায়গর অনুয়মাদে সায়পয়ক্ষ 

সরকাক্তর আয়দর্ জাক্তর করা েে।  

মক্তন্ত্রপক্তরষদ ক্তবভায়গর 

পত্র সমাজয়সবা 

অক্তিদ তয়রর প্রস্তাব 

ক্তবোমূয়ল্য ১৫ সেন নাম: জনাব সমাোঃ সাফায়েত সহায়সন তালুকোর 

পেবী: উপপসরচালক (প্রশাসন ও অথ ট) 

সফান: +৮৮০ ২ ৯১৩৮০২০ 

ই-সমইল: dd.adm_fin@dss.gov.bd 

কক্ষ নাং: ৩০৬   



সংযুক্তি ‘গ’  

ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 
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ক্রম সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধসত 
প্রয়োজনীে কাগজপত্র 

এবাং প্রাসিস্থান 

সসবার মূল্য 

এবাং  

পসরয়শাি 

পদ্ধসত 

সসবা প্রোয়নর 

সমেসীমা 

োসেত্বপ্রাি কম টকতটা 

(নাম, পেসব, সফান নম্বর ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

55.  সমাজয়সবা অক্তিদ তয়রর 

কম শকতশা/ কম শচারীয়দর 

ক্তবক্তভন্ন অক্তগ্রম (গৃে ক্তেম শার্, 

ফমাের কার, ফমাের 

সাইয়কল ও কক্তম্পউোর) 

মঞ্জুরী। 

অক্তিদ তয়রর কম শকতশা/কম শচারীয়দর ক্তবক্তভন্ন অক্তগ্রম 

(গৃে ক্তেম শার্, ফমাের কার, ফমাের সাইয়কল ও 

কক্তম্পউোর) মন্ত্রর্ালে কর্তশক গঠিত কক্তমটির 

সুপাক্তরয়র্র ফপ্রক্তক্ষয়ত মঞ্জুক্তর প্রদাে করা েে।  

আয়বদেপত্র, ক্তেি শাক্তরত 

 রম, ৩০০ োকার 

ষ্টযায়ম্প বােোপত্র, 

মোপক্তরচালয়কর প্রস্তাব। 

ক্তবোমূয়ল্য ১৫ সেন নাম: জনাব সমাোঃ সাফায়েত সহায়সন তালুকোর 

পেবী: উপপসরচালক (প্রশাসন ও অথ ট) 

সফান: +৮৮০ ২ ৯১৩৮০২০ 

ই-সমইল: dd.adm_fin@dss.gov.bd 

কক্ষ নাং: ৩০৬   

56.  মক্তন্ত্রসভা’র ক্তসদ্ধান্ত 

বাস্তবােে সম্পক্তকশত 

যাবতীে কাজ  

ক্তসদ্ধান্ত বাস্তবােয়ের জন্য সংক্তিষ্ট সংযুি 

দপ্তরসমূয়েয়ক ক্তেয়দ শর্র্ো প্রদাে করা েে এবং 

সংযুি অক্তিদ তর/সংস্থাসমূে ফেয়ক প্রক্ততয়বদে 

প্রাক্তপ্ত সায়পয়ক্ষ ক্তসদ্ধান্তসমূয়ের বাস্তবােে অগ্রগক্তত 

প্রক্ততয়বদে ফপ্ররর্ করা েে। 

সমাজয়সবা 

অক্তিদ তয়রর 

প্রক্ততয়বদে 

ক্তবোমূয়ল্য ক্তেি শাক্তরত সময়ে নাম: জনাব সমাোঃ সাফায়েত সহায়সন তালুকোর 

পেবী: উপপসরচালক (প্রশাসন ও অথ ট) 

সফান: +৮৮০ ২ ৯১৩৮০২০ 

ই-সমইল: dd.adm_fin@dss.gov.bd 

কক্ষ নাং: ৩০৬   

57.  সমাজয়সবা অক্তিদ তয়রর 

মুক্তিয়যাদ্ধা কম শকতশাগয়র্র 

চাকুরীর সমেসীমা বৃক্তদ্ধ ও 

মুক্তিয়যাদ্ধা সেদপত্র প্রতযেে 

মুক্তিযুদ্ধ ক্তবষেক মন্ত্রর্ালে ফেয়ক সেদপত্র প্রতযেে, 

প্রিােমন্ত্রীর কায শালয়ের পক্তরপত্র ও জেপ্রর্াসে 

মন্ত্রর্ালয়ের পক্তরপত্র ফমাতায়বক সংক্তিষ্ট মুক্তিয়যাদ্ধা 

কম শকতশা চাকুরীর বেসসীমা বৃক্তদ্ধ করা েে 

সমাজয়সবা 

অক্তিদ তয়রর 

প্রক্ততয়বদে 

মুক্তিযুদ্ধ ক্তবষেক 

মন্ত্রর্ালে ফেয়ক সেদপত্র 

প্রতযেে 

 ১৫ ক্তদে নাম: জনাব সমাোঃ সাফায়েত সহায়সন তালুকোর 

পেবী: উপপসরচালক (প্রশাসন ও অথ ট) 

সফান: +৮৮০ ২ ৯১৩৮০২০ 

ই-সমইল: dd.adm_fin@dss.gov.bd 

কক্ষ নাং: ৩০৬   

58.  সমাজয়সবা অক্তিদ তয়রর 

কম শকতশা কম শচারীগয়র্র 

আক্তে শক পাওো বা চাকুরীর 

সুক্তবিাক্তদ প্রাক্তপ্তর দাবী 

সংিান্ত ক্তরে মামলা সংিান্ত 

ক্তবষোক্তদ 

ক্তরে মামলার ক্তবষয়ে মোমান্য সুক্তপ্রম ফকাে শ, 

োইয়কাে শ এবং আপীল ক্তবভায়গর রাে/ক্তসদ্ধান্ত 

অনুযােী প্রয়োজেীে পদয়ক্ষপ গ্রের্ এবং ফকায়ে শ 

ফকাে তথ্য ফপ্ররয়র্র প্রয়োজে েয়ল অক্তিদ তর 

ফেয়ক প্রাক্তপ্ত সায়পয়ক্ষ ক্তবজ্ঞ সক্তলক্তসেয়রর ক্তেকে 

ফপ্ররর্ করা েে, ফক্ষত্রক্তবয়র্য়ষ আইে ও ক্তবচার 

ক্তবভায়গর মতামত গ্রের্ করা েে। 

ক্তবজ্ঞ আদালয়তর  

আয়দর্ 

সমাজয়সবা 

অক্তিদ তয়রর 

প্রক্ততয়বদে 

 

 ক্তেি শাক্তরত সময়ে নাম: জনাব সমাোঃ সাফায়েত সহায়সন তালুকোর 

পেবী: উপপসরচালক (প্রশাসন ও অথ ট) 

সফান: +৮৮০ ২ ৯১৩৮০২০ 

ই-সমইল: dd.adm_fin@dss.gov.bd 

কক্ষ নাং: ৩০৬   
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ক্রম সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধসত 
প্রয়োজনীে কাগজপত্র 

এবাং প্রাসিস্থান 

সসবার মূল্য 

এবাং  

পসরয়শাি 

পদ্ধসত 

সসবা প্রোয়নর 

সমেসীমা 

োসেত্বপ্রাি কম টকতটা 

(নাম, পেসব, সফান নম্বর ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

59.  সমাজয়সবা অসিেফতয়রর ১ 

সশ্রসণর কম টকতটাগয়ণর 

সবিাগীে মামলা োয়ের 

সমাজয়সবা অসিেফতর সথয়ক প্রাি প্রস্তাব ও 

প্রাথসমক তেন্ত প্রসতয়বেন োচাই সায়পয়ক্ষ 

সবিাগীে মামলা রজ্জু করা হে। 

সবিাগীে মামলা রজ্জুর 

প্রাথসমক তেয়ন্তর 

প্রসতয়বেন 

সবনামূয়ল্য 10 সেন নাম: জনাব সমাোঃ সাফায়েত সহায়সন তালুকোর 

পেবী: উপপসরচালক (প্রশাসন ও অথ ট) 

সফান: +৮৮০ ২ ৯১৩৮০২০ 

ই-সমইল: dd.adm_fin@dss.gov.bd 

কক্ষ নাং: ৩০৬   

60.  সমাজয়সবা অসিেফতয়রর ১ 

সশ্রসণর কম টকতটাগয়ণর 

সবিাগীে মামলা সনস্পসি 

অসিয়োগ োয়ের, প্রাি প্রস্তাব ও প্রাথসমত তেন্ত 

প্রসতয়বেন োচাই সায়পয়ক্ষ ১ম কারণ েশ টায়নার 

সনাটিশ, সনাটিয়শর জবাব, ব্যসক্তগত শুনাসন িহণ; 

অসিযুয়ক্তর জবাব ও শুনাসন সয়ন্তাষজনক না হয়ল 

গুরুেণ্ড আয়রাপ করার সক্ষয়ত্র তেন্ত কম টকতটা 

সনয়োগ, তেন্ত প্রসতয়বেন সপ্রসক্ষয়ত ২ে কারণ 

েশ টায়না সনাটিশ জাসর, ২ে কারণ েশ টায়না সনাটিয়শর 

জবাব, সপএসসসর মতামত/সুপাসরশ িহণ, েণ্ড 

আয়রাপ। 

সবিাগীে মামলা রজ্জুর 

প্রাথসমক তেয়ন্তর 

প্রসতয়বেন 

সবনামূয়ল্য ৯0 সেন নাম: জনাব সমাোঃ সাফায়েত সহায়সন তালুকোর 

পেবী: উপপসরচালক (প্রশাসন ও অথ ট) 

সফান: +৮৮০ ২ ৯১৩৮০২০ 

ই-সমইল: dd.adm_fin@dss.gov.bd 

কক্ষ নাং: ৩০৬   

61.  সমাজয়সবা অসিেফতয়রর ১ 

সশ্রসণর কম টকতটাগয়ণর 

সবিাগীে মামলার আপীল 

আয়বেন সনস্পসি 

েণ্ড আয়রায়পর ৩ মায়সর ময়ধ্য মাননীে প্রিানমন্ত্রীর 

সনকর্ েথােথ কর্তটপয়ক্ষর মািয়ে েণ্ডায়েশর 

সবরুয়দ্ধ সাংসিষ্ট েণ্ডপ্রাি কম টকতটা আপীল আয়বেন 

করয়ত পায়রন। আপীল আয়বেন স্থানীে কর্তটপয়ক্ষর 

মাধ্যয়ম সমাজয়সবা অসিেফতর সথয়ক মন্ত্রণালয়ে 

সপ্ররণ, মন্ত্রণালে সথয়ক সারসাংয়ক্ষপ আকায়র 

আপীল আয়বেন প্রিানমন্ত্রীর কাে টালয়ে সপ্ররণ, 

প্রিানমন্ত্রীর কাে টালে সথয়ক প্রাি সনয়ে টশনার 

আয়লায়ক আপীল আয়বেন সনস্পসি করা হে। 

সমাজয়সবা অসিেফতর 

সথয়ক প্রাি পত্র এবাং 

সাংসিষ্ট কম টকতটার 

আপীল আয়বেন। 

সবনামূয়ল্য ৬০ সেন নাম: জনাব সমাোঃ সাফায়েত সহায়সন তালুকোর 

পেবী: উপপসরচালক (প্রশাসন ও অথ ট) 

সফান: +৮৮০ ২ ৯১৩৮০২০ 

ই-সমইল: dd.adm_fin@dss.gov.bd 

কক্ষ নাং: ৩০৬   



সংযুক্তি ‘গ’  

ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 
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ক্রম সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধসত 
প্রয়োজনীে কাগজপত্র 

এবাং প্রাসিস্থান 

সসবার মূল্য 

এবাং  

পসরয়শাি 

পদ্ধসত 

সসবা প্রোয়নর 

সমেসীমা 

োসেত্বপ্রাি কম টকতটা 

(নাম, পেসব, সফান নম্বর ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

62.  সমাজয়সবা অসিেফতয়রর 

রাজে িায়ত রসক্ষত প্রচার 

ও সবজ্ঞাপন, অসডর্ সফ, 

অনুষ্ঠান ও উৎসবাসে িায়তর 

ব্যে সবিাজন ও মঞ্জুরী 

মাঠ পে টায়ের েিরসমূহ সথয়ক প্রাি চাসহোর 

সপ্রসক্ষয়ত োচাই বা াই সায়পয়ক্ষ সবিাজন/বরাদ্দ ও 

মঞ্জুরী প্রোন করা হে 

সাংযুক্ত েিয়রর প্রস্তাব 

সেৌসক্তকতা, সাংসিষ্ট 

অথ টব য়রর বরাদ্দ, ব্যে 

সববরণী এবাং 

প্রয়োজনীে অয়থ টর 

পসরমান, বায়জয়র্ অয়থ টর 

প্রাপ্যতা 

সবনামূয়ল্য ১০ সেন নাম:  জনাব সমাোঃ জুলসফকার হােোর 

পেবী: পসরচালক (প্রশাসন ও অথ ট) 

সফান: +৮৮০ ২ ৯১১১৭৪৯ 

ই-সমইল: director-admin@dss.gov.bd 

কক্ষ নাং: ২০৫ 

63.  সমাজয়সবা অসিেফতয়রর 

প্রাসতষ্ঠাসনক কাে টক্রম ও 

প্রসতবসন্ধতা সবষেক 

কাে টক্রমসমূয়হর নীসতমালা 

প্রণেন অথবা সাংয়শািন 

মাঠ পে টায়ের েিরসমূহ সথয়ক সাংসিে কাে টক্রম 

এর নীসতমালা প্রণেন বা সবদ্যমান নীসতমালা 

সাংয়শািয়নর প্রস্তায়বর সপ্রসক্ষয়ত সক্ষত্রসবয়শয়ষ 

মসন্ত্রপসরষে সবিাগ ও অথ ট সবিাগ অনুয়মােন 

সায়পয়ক্ষ নতুন বাস্তবােন নীসতমালা প্রণেন, 

সবদ্যমান নীসতমালার সাংয়শািন করা হে। 

নতুন নীসতমালার সক্ষয়ত্র 

েোংসম্পূণ ট প্রস্তাব, 

নীসতমালা সাংয়শািয়নর 

সক্ষয়ত্র সবদ্যমান 

নীসতমালা ও প্রস্তাসবত 

নীসতমালার তুলনামূলক 

সববরণী এবাং 

সেৌসক্তকতা। 

সবনামূয়ল্য ৪ মাস নাম: জনাব হসরশ চন্দ্র সবশ্বাস 

পেবী: উপপসরচালক (প্রসতষ্ঠান-১) 

সফান: +৮৮০ ২ ৯১৩৭৯৮৭ 

ই-সমইল: dd.ins1@dss.gov.bd 

কক্ষ নাং: ৩০৭ 

64.  েতুে উন্নেে প্রকল্প 

প্রক্তিোকরর্  

ক) সংস্থা েয়ত ক্তেি শাক্তরত ছয়ক প্রস্তাব 

অসিেফতয়রর আসার পর যাচাই বাছাই কক্তমটিয়ত 

উপস্থাপে এবং প্রয়োজেীে সুপাক্তরর্সে সংস্থাে 

ফপ্ররর্। 

 

প্রকল্প ছক- পক্তরকল্পো 

কক্তমর্য়ের  উন্নেে  

প্রকল্প প্রক্তিোকরর্ 

সংিান্ত ক্তেয়দ শক্তর্কা। 

ক্তবোমূয়ল্য ৭ ক্তদে নাম: জনাব সমাহাোঃ সাসেকুল হক 

পেবী: উপপসরচালক (পসরকল্পনা ও উন্নেন) 

সফান: +৮৮০ ২ ৮১৮১৪৯০ 

ই-সমইল: dd.plan@dss.gov.bd 

কক্ষ নাং: 907 

 

 

 

খ) সংস্থা ফেয়ক পুে শগঠিত ক্তডক্তপক্তপ প্রাক্তপ্তর পর তা 

মন্ত্রর্ালয়ে ফপ্ররর্ ও মন্ত্রর্ালে ফেয়ক পক্তরকল্পো 

কক্তমর্য়ে ফপ্ররর্। 

 

প্রকল্প ছক- পক্তরকল্পো 

কক্তমর্য়ের  উন্নেে  

প্রকল্প প্রক্তিোকরর্ 

সংিান্ত ক্তেয়দ শক্তর্কা। 

ক্তবোমূয়ল্য ৫ ক্তদে 



সংযুক্তি ‘গ’  

ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 
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ক্রম সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধসত 
প্রয়োজনীে কাগজপত্র 

এবাং প্রাসিস্থান 

সসবার মূল্য 

এবাং  

পসরয়শাি 

পদ্ধসত 

সসবা প্রোয়নর 

সমেসীমা 

োসেত্বপ্রাি কম টকতটা 

(নাম, পেসব, সফান নম্বর ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

গ) জেবয়লর অন্তর্ভ শি োকয়ল ক্তেি শাক্তরত ছয়ক 

মন্ত্রর্ালয়ে ফপ্ররর্ ও মন্ত্রর্ালে ফেয়ক অে শ ক্তবভায়গ 

ফপ্ররর্ 

 

প্রকল্প ছক- পক্তরকল্পো 

কক্তমর্য়ের  উন্নেে  

প্রকল্প প্রক্তিোকরর্ 

সংিান্ত ক্তেয়দ শক্তর্কা। 

ক্তবোমূয়ল্য ৭ ক্তদে 

 

 

 

ঘ) পক্তরকল্পো কক্তমর্য়ে প্রকল্পটি অনুয়মাদয়ের পর 

মন্ত্রর্ালে ফেয়ক অনুয়মাক্তদত প্রকয়ল্পর প্রর্াসক্তেক 

আয়দর্ জারী। 

 

প্রকল্প ছক- পক্তরকল্পো 

কক্তমর্য়ের  উন্নেে  

প্রকল্প প্রক্তিোকরর্ 

সংিান্ত ক্তেয়দ শক্তর্কা। 

ক্তবোমূয়ল্য ৭ ক্তদে 

 

65.  সংয়র্াক্তিত প্রকল্প 

প্রক্তিোকরর্ 

ক) প্রকল্প পক্তরচালক ফেয়ক সংয়র্াক্তিত প্রস্তাব 

প্রাক্তপ্তর পর ক্তিোক্তরং কক্তমটি/ক্তডক্তপইক্তস সভাে 

উপস্থাপে। 

 

প্রকল্প ছক- পক্তরকল্পো 

কক্তমর্য়ের  উন্নেে  

প্রকল্প প্রক্তিোকরর্ 

সংিান্ত ক্তেয়দ শক্তর্কা। 

ক্তবোমূয়ল্য ৭ ক্তদে 

 খ) ক্তডক্তপইক্তস সভাে সুপাক্তরয়র্র আয়লায়ক সংস্থা 

ফেয়ক সংয়র্াক্তিত ক্তডক্তপক্তপ প্রাক্তপ্তর পর প্রর্াসক্তেক 

মন্ত্রর্ালয়ে ফপ্ররর্ ও মন্ত্রর্ালে ফেয়ক অনুয়মাদে 

আয়দর্ জারী ক্তকংবা ফক্ষত্র ক্তবয়র্য়ষ অনুয়মাদয়ের 

জন্য পক্তরকল্পো কক্তমর্য়ে ফপ্ররর্। 

প্রকল্প ছক- পক্তরকল্পো 

কক্তমর্য়ের  উন্নেে  

প্রকল্প প্রক্তিোকরর্ 

সংিান্ত ক্তেয়দ শক্তর্কা। 

ক্তবোমূয়ল্য ৭ ক্তদে 

 

66.  সমাজয়সবা অসিেফতয়রর 

সবসিন্ন প্রসতষ্ঠায়নর িবন 

সমরামত ও সাংরক্ষণ িায়তর 

ব্যে সবিাজন অনুয়মােন ও 

মঞ্জুরী প্রোন 

মাঠ পে টায়ের েিরসমূহ সথয়ক প্রস্তায়বর সপ্রসক্ষয়ত 

মন্ত্রণালয়ের এতদ্বসবষেক কসমটির অনুয়মােক্রয়ম 

এ সসবা সেো হে 

সমরামত সোগ্য িবয়নর 

তাসলকা। ব্যে প্রাক্কলন। 

সাংসিষ্ট িবন 

সমরাময়তর সেৌসক্তকতা 

সবনামূয়ল্য ১৫ সেন নাম: জনাব হসরশ চন্দ্র সবশ্বাস 

পেবী: উপপসরচালক (প্রসতষ্ঠান-১) 

সফান: +৮৮০ ২ ৯১৩৭৯৮৭ 

ই-সমইল: dd.ins1@dss.gov.bd 

কক্ষ নাং: ৩০৭  



সংযুক্তি ‘গ’  

ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ২ে প্রজয়ের সসটিয়জন চার্ টার পৃষ্ঠা   24 

 

ক্রম সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধসত 
প্রয়োজনীে কাগজপত্র 

এবাং প্রাসিস্থান 

সসবার মূল্য 

এবাং  

পসরয়শাি 

পদ্ধসত 

সসবা প্রোয়নর 

সমেসীমা 

োসেত্বপ্রাি কম টকতটা 

(নাম, পেসব, সফান নম্বর ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

67.  মাঠ পে টায়ের েিরসমূহ ও 

সাংস্থাসমূয়হর প্রসতষ্ঠায়নর 

জসম/স্থাবর সম্পসি সাংক্রান্ত 

আোলয়তর মামলা সাংক্রান্ত 

সবজ্ঞ আোলত সথয়ক আয়েশ প্রাসি সায়পয়ক্ষ 

সাংসিষ্ট েির হয়ত প্রাি তয়থ্যর সিসিয়ত 

আোলয়তর মামলা সনস্পসির উয়দ্যাগ সনো হয়ে 

থায়ক। 

সবজ্ঞ আোলয়তর 

সনয়ে টশনা অনুোেী 

সবনামূয়ল্য আোলয়তর 

সনি টাসরত সমে 

অনুোেী 

নাম: জনাব সমাোঃ হাসববুর রহমান 

পেবী: আইন কম টকতটা 

সফান: +৮৮০ ২ ৯১৩৬৬৯২ 

ই-সমইল: dd.ins2@dss.gov.bd 

কক্ষ নাং: ৩১৪ 

68.  বাাংলায়েশ জাতীে সাংসয়ে 

সমাজয়সবা অসিেফতর 

সাংক্রান্ত মহামান্য 

রাস্ট্রপসতর িাষণ 

বাাংলায়েশ জাতীে সাংসে সসচবালে সথয়ক প্রাি 

সনয়ে টশনা সমাতায়বক প্রশাসসনক মন্ত্রণালয়ের সকল 

শািা ও মাঠ পে টায়ের েিরসমূহ সথয়ক 

প্রসতয়বেন/তথ্য সাংিহপূব টক সমিে কয়র মহামান্য 

রাষ্ট্রপসতর িাষয়ণর িসড়া প্রস্তুত করা হে এবাং 

মাননীে মন্ত্রী ময়হােয়ের অনুয়মােনক্রয়ম 

বাাংলায়েশ জাতীে সাংসে সসচবালয়ে সপ্ররণ করা 

হে। 

 মসন্ত্রপসরষে সবিাগ 

প্রাি সনয়ে টশনা 

 প্রশাসসনক 

মন্ত্রণালয়ের সকল 

শািা ও মাঠ পে টায়ের 

েিরসমূহ সথয়ক 

প্রসতয়বেন/তথ্য 

সবনামূয়ল্য ১৫ সেন 

(মসন্ত্রপসরষে 

সবিাগ প্রাি 

সনয়ে টশনা 

সমাতায়বক) 

 

নাম: জনাব সমাোঃ সাজ্জাদুল ইসলাম 

পেবী: উপপসরচালক (গয়বষণা, মূল্যােন, প্রকাশনা 

ও জনসাংয়োগ) 

সফান: +৮৮০ ২ ৯১৩৭৯৮৫ 

ই-সমইল: dd.pub@dss.gov.bd 

কক্ষ নাং: ৩০৪ 

69.  বাাংলায়েশ জাতীে  সাংসয়ে 

মাননীে প্রিানমন্ত্রীর 

প্রয়নাির  

বাাংলায়েশ জাতীে সাংসে সসচবালে সথয়ক প্রাি 

প্রন তাসলকা সমাতায়বক মাঠ পে টায়ের েিরসমূহ ও 

প্রশাসসনক মন্ত্রণালয়ের সকল শািা সথয়ক 

উির/তথ্য/সম্পূরক প্রন ও উির সাংিহপূব টক 

সমিে কয়র প্রয়নাির প্রস্তুত করা হে এবাং মাননীে 

মন্ত্রী ময়হােয়ের অনুয়মােনক্রয়ম বাাংলায়েশ জাতীে 

সাংসে সসচবালয়ে সপ্ররণ করা হে। 

 বাাংলায়েশ জাতীে 

সাংসে সসচবালে 

সথয়ক প্রাি প্রন 

 প্রশাসসনক 

মন্ত্রণালয়ের সাংসিষ্ট 

শািা ও মাঠ পে টায়ের 

েিরসমূহ সথয়ক 

প্রয়নাির/তথ্য/সম্পূর

ক প্রয়নাির 

সবনামূয়ল্য ৭ সেন 

(বাাংলায়েশ 

জাতীে সাংসে 

সসচবালে সথয়ক 

প্রাি সনয়ে টশনা 

সমাতায়বক) 

 

নাম: জনাব সমাোঃ সাজ্জাদুল ইসলাম 

পেবী: উপপসরচালক (গয়বষণা, মূল্যােন, প্রকাশনা 

ও জনসাংয়োগ) 

সফান: +৮৮০ ২ ৯১৩৭৯৮৫ 

ই-সমইল: dd.pub@dss.gov.bd 

কক্ষ নাং: ৩০৪ 



সংযুক্তি ‘গ’  

ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ২ে প্রজয়ের সসটিয়জন চার্ টার পৃষ্ঠা   25 

 

ক্রম সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধসত 
প্রয়োজনীে কাগজপত্র 

এবাং প্রাসিস্থান 

সসবার মূল্য 

এবাং  

পসরয়শাি 

পদ্ধসত 

সসবা প্রোয়নর 

সমেসীমা 

োসেত্বপ্রাি কম টকতটা 

(নাম, পেসব, সফান নম্বর ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

70.  বাাংলায়েশ জাতীে সাংসয়ে 

মাননীে মন্ত্রীর প্রয়নাির 

বাাংলায়েশ জাতীে সাংসে সসচবালে সথয়ক প্রাি 

প্রন তাসলকা সমাতায়বক মাঠ পে টায়ের েিরসমূহ ও 

প্রশাসসনক মন্ত্রণালয়ের সকল শািা সথয়ক 

উির/তথ্য/সম্পূরক প্রন ও উির সাংিহপূব টক 

সমিে কয়র প্রয়নাির প্রস্তুত করা হে এবাং মাননীে 

মন্ত্রী ময়হােয়ের অনুয়মােনক্রয়ম বাাংলায়েশ জাতীে 

সাংসে সসচবালয়ে সপ্ররণ করা হে। 

 বাাংলায়েশ জাতীে 

সাংসে সসচবালে 

সথয়ক প্রাি প্রন 

 প্রশাসসনক 

মন্ত্রণালয়ের সাংসিষ্ট 

শািা ও মাঠ পে টায়ের 

েিরসমূহ সথয়ক 

প্রয়নাির/তথ্য/সম্পূর

ক প্রয়নাির 

সবনামূয়ল্য ৭ সেন 

(বাাংলায়েশ 

জাতীে সাংসে 

সসচবালে সথয়ক 

প্রাি সনয়ে টশনা 

সমাতায়বক) 

 

নাম: জনাব সমাোঃ সাজ্জাদুল ইসলাম 

পেবী: উপপসরচালক (গয়বষণা, মূল্যােন, প্রকাশনা 

ও জনসাংয়োগ) 

সফান: +৮৮০ ২ ৯১৩৭৯৮৫ 

ই-সমইল: dd.pub@dss.gov.bd 

কক্ষ নাং: ৩০৪ 

71.  সাংসেীে স্থােী কসমটির 

সিা 

বাাংলায়েশ জাতীে সাংসে সসচবালে সথয়ক প্রাি 

সবজ্ঞসির আয়লাচযসূসচ সমাতায়বক মাঠ পে টায়ের 

েিরসমূহ ও প্রশাসসনক মন্ত্রণালয়ের সকল শািা 

সথয়ক তথ্য/প্রসতয়বেন সাংিহপূব টক সমিে কয়র 

কাে টপত্র প্রস্তুত করা হে এবাং মাননীে মন্ত্রী 

ময়হােয়ের অনুয়মােক্রয়ম বাাংলায়েশ জাতীে 

সাংসে সসচবালয়ে সপ্ররণ করা হে। 

 বাাংলায়েশ জাতীে 
সাংসে সসচবালে 

সথয়ক প্রাি সবজ্ঞসি 

এবাং পূব টবতী সিার 

কাে টসববরণ 

 প্রশাসসনক 

মন্ত্রণালয়ের সাংসিষ্ট 

শািা ও মাঠ পে টায়ের 

েিরসমূহ সথয়ক 

প্রসতয়বেন/তথ্য 

সবনামূয়ল্য ৭ সেন 

(বাাংলায়েশ 

জাতীে সাংসে 

সসচবালে সথয়ক 

প্রাি সনয়ে টশনা 

সমাতায়বক) 

 

নাম: জনাব সমাোঃ সাজ্জাদুল ইসলাম 

পেবী: উপপসরচালক (গয়বষণা, মূল্যােন, প্রকাশনা 

ও জনসাংয়োগ) 

সফান: +৮৮০ ২ ৯১৩৭৯৮৫ 

ই-সমইল: dd.pub@dss.gov.bd 

কক্ষ নাং: ৩০৪ 



সংযুক্তি ‘গ’  

ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 
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ক্রম সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধসত 
প্রয়োজনীে কাগজপত্র 

এবাং প্রাসিস্থান 

সসবার মূল্য 

এবাং  

পসরয়শাি 

পদ্ধসত 

সসবা প্রোয়নর 

সমেসীমা 

োসেত্বপ্রাি কম টকতটা 

(নাম, পেসব, সফান নম্বর ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

72.  সসচব কসমটির সসদ্ধান্ত 

বাস্তবােন 

মসন্ত্রপসরষে সবিাগ সথয়ক প্রাি কাে টসববরণী 

সমাতায়বক গৃহীত সসদ্ধান্ত বাস্তবােয়নর জন্য সাংযুক্ত 

েির/সাংস্থায়ক সনয়ে টশনা প্রোন করা হে ও 

প্রসতমায়স অিগসত প্রসতয়বেন মসন্ত্রপসরষে সবিায়গ 

সপ্ররণ  

 মসন্ত্রপসরষে সবিাগ 

সথয়ক প্রাি সবজ্ঞসি 

এবাং সিার 

কাে টসববরণী 

 এ মন্ত্রণালয়ের সাংসিষ্ট 
শািা ও মাঠ পে টায়ের 

েিরসমূহ সথয়ক 

প্রসতয়বেন/তথ্য 

সবনামূয়ল্য ৩-৭ সেন 

(বাাংলায়েশ 

জাতীে সাংসে 

সসচবালে সথয়ক 

প্রাি সনয়ে টশনা 

সমাতায়বক) 

 

নাম: জনাব সমাোঃ সাজ্জাদুল ইসলাম 

পেবী: উপপসরচালক (গয়বষণা, মূল্যােন, প্রকাশনা 

ও জনসাংয়োগ) 

সফান: +৮৮০ ২ ৯১৩৭৯৮৫ 

ই-সমইল: dd.pub@dss.gov.bd 

কক্ষ নাং: ৩০৪ 

73.  সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের 

সবদ্যমান আইন 

সাংয়শািন/পসরমাজটন, নতুন 

আইন প্রণেন এবাং আইন 

সাংক্রান্ত অন্যান্য সবষে 

আইন প্রণেন/সাংয়শািয়নর সক্ষয়ত্র প্রণীত িসড়ার 

ওপর সাংসিষ্ট মন্ত্রণালে, সবিাগ, েির ও সাংস্থার 

মতামত সাংিহ কয়র আন্তোঃমন্ত্রণালে সিাে চূড়ান্ত 

করার পর মন্ত্রীসিা ববঠয়ক নীসতগত অনুয়মােন 

সনো হে। অতোঃপর সলসজসয়লটিি ও সাংসে 

সবষেক সবিাগ হয়ত সিটিাং সম্পন্ন কয়র পুনরাে 

মসন্ত্রসিা ববঠয়ক চূড়ান্ত অনুয়মােয়নর পর িসড়াটি 

সবল আকায়র উত্থাপয়নর জন্য বাাংলায়েশ জাতীে 

সাংসে সসচবালয়ে সপ্ররণ করা হে।  

 সাংসিষ্ট েির/সাংস্থা 

সথয়ক প্রাি প্রস্তাবনা  

 িসড়া নতুন আইন বা 

আইয়নর 

সাংয়শািন/পসরমাজটয়ন

র প্রস্তাব (প্রস্তাবনা 

প্রোয়নর সনেমাবলী 

সবনামূয়ল্য ৬ মাস নাম: জনাব সমাোঃ হাসববুর রহমান 

পেবী: আইন কম টকতটা 

সফান: +৮৮০ ২ ৯১৩৬৬৯২ 

ই-সমইল: dd.ins2@dss.gov.bd 

কক্ষ নাং: ৩১৪ 

74.  সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের 

সবদ্যমান  সবসি 

সাংয়শািন/পসরমাজটন, নতুন 

সবসি প্রণেন এবাং সবসি 

সাংক্রান্ত অন্যান্য সবষে 

সবসিমালা প্রণেন/সাংয়শািয়নর জন্য প্রণীত িসড়ার 

ওপর সাংসিষ্ট মন্ত্রণালে, সবিাগ, েির ও সাংস্থার 

মতামত সাংিহ কয়র আন্তোঃমন্ত্রণালে সিাে চূড়ান্ত 

করা হে। অতোঃপর সলসজসয়লটিি ও সাংসে 

সবষেক সবিাগ হয়ত সিটিাং সম্পয়ন্নর পর 

বাাংলায়েশ সগয়জয়র্ প্রকাসশত হে।  

 সাংসিষ্ট েির সাংস্থা 
সথয়ক প্রাি প্রস্তবনা 

 িসড়া নতুন সবসি বা 
সবসি 

সাংয়শািন/পসরমাজটয়ন

র প্রস্তাব (প্রস্তাবনা 

প্রোয়নর সনেমাবলী) 

 

সবনামূয়ল্য ৬ মাস নাম: জনাব সমাোঃ হাসববুর রহমান 

পেবী: আইন কম টকতটা 

সফান: +৮৮০ ২ ৯১৩৬৬৯২ 

ই-সমইল: dd.ins2@dss.gov.bd 

কক্ষ নাং: ৩১৪ 
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ক্রম সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধসত 
প্রয়োজনীে কাগজপত্র 

এবাং প্রাসিস্থান 

সসবার মূল্য 

এবাং  

পসরয়শাি 

পদ্ধসত 

সসবা প্রোয়নর 

সমেসীমা 

োসেত্বপ্রাি কম টকতটা 

(নাম, পেসব, সফান নম্বর ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

75.  অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের আইন 

ও সবসি সম্পয়কট মতামত 

প্রোন 

অন্যান্য মন্ত্রণালে/সবিাগ কর্তটক আইন, সবসিমালা 

এবাং নীসতমালা প্রণেয়নর সবষয়ে এ মন্ত্রণালে ও 

সাংযুক্ত েিয়রর মতামত সাংিহপূব টক সমিে কয়র 

সাংসিষ্ট মন্ত্রণালে/সবিায়গ সপ্ররণ করা। 

 মতমত প্রোয়নর জন্য 

পত্র 

 সাংযুক্ত েির/সাংস্থা 

সথয়ক প্রাি মতামত 

সবনামূয়ল্য ১ মাস নাম: জনাব সমাোঃ হাসববুর রহমান 

পেবী: আইন কম টকতটা 

সফান: +৮৮০ ২ ৯১৩৬৬৯২ 

ই-সমইল: dd.ins2@dss.gov.bd 

কক্ষ নাং: ৩১৪ 

76.  সমাজয়সবা অসিেফতর 

কর্তটক সনবসন্ধত সাংস্থার 

মামলা/আইনগত এবাং 

সনবন্ধন বা  সনব টাহী কসমটি 

বাসতল বা পুনগ টঠন সাংক্রান্ত 

সবষোসে 

সনবসন্ধত সেচ্ছায়সবী সাংস্থাসমূহ সাংসিষ্ট আোলত/ 

মামলা সবষেক জবাব আোলত সনয়ে টসশত সমে 

সপ্ররণ করা হে এবাং আোলয়তর রাে সাংসিষ্ট 

সনয়ে টশনা েথারীসত সনি টাসরত সময়ে বাস্তবােয়নর 

উয়দ্যাগ সনো হে। সমাজয়সবা অসিেফতয়রর 

প্রস্তাব অনুোেী সনবসন্ধত সেচ্ছায়সবী সাংস্থাসমূয়হর 

সনবন্ধন বা  সনব টাহী কসমটি বাসতল বা বাসতলকৃত 

সনবন্ধন সসক্রেকরয়ণর প্রস্তাব অনুোেী মাননীে মন্ত্রী 

কর্তটক অনুয়মােন সায়পয়ক্ষ সসদ্ধান্ত গৃহীত হে। 

 মতমত প্রোয়নর জন্য 

পত্র 

 সাংযুক্ত েির/সাংস্থা 

সথয়ক প্রাি মতামত 

সবনামূয়ল্য ১ মাস নাম: জনাব সমাোঃ হাসববুর রহমান 

পেবী: আইন কম টকতটা 

সফান: +৮৮০ ২ ৯১৩৬৬৯২ 

ই-সমইল: dd.ins2@dss.gov.bd 

কক্ষ নাং: ৩১৪ 

77.  আন্তজটাসতক সাংস্থা হয়ত 

সশশু সবষেক সজজ্ঞাসার 

জবাব বা প্রসতয়বেন 

সাংসিষ্ট সনেন্ত্রণািীন েির সাংস্থাসমূহ হয়ত 

জবাব/প্রসতয়বেন  এবাং মন্ত্রণালয়ের সবসিন্ন শািা 

হয়ত তথ্য সাংিহ কয়র সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের 

মতামতসহ প্রসতয়বেন/সজজ্ঞাসার জবাব সরবরাহ 

করা হে।  

 মতমত প্রোয়নর জন্য 

পত্র 

 সাংযুক্ত েির/সাংস্থা 

সথয়ক প্রাি মতামত 

সবনামূয়ল্য ১ মাস নাম: জনাব সমাোঃ সাজ্জাদুল ইসলাম 

পেবী: উপপসরচালক (গয়বষণা, মূল্যােন, প্রকাশনা 

ও জনসাংয়োগ) 

সফান: +৮৮০ ২ ৯১৩৭৯৮৫ 

ই-সমইল: dd.pub@dss.gov.bd 

কক্ষ নাং: ৩০৪ 



সংযুক্তি ‘গ’  

ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 
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ক্রম সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধসত 
প্রয়োজনীে কাগজপত্র 

এবাং প্রাসিস্থান 

সসবার মূল্য 

এবাং  

পসরয়শাি 

পদ্ধসত 

সসবা প্রোয়নর 

সমেসীমা 

োসেত্বপ্রাি কম টকতটা 

(নাম, পেসব, সফান নম্বর ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

78.  সমাজয়সবা অসিেফতর ও 

সাংযুক্ত েির/সাংস্থাসমূয়হর 

সািারণ অনুয়চ্ছেভুক্ত অসডর্ 

আপসি সাংক্রান্ত 

সমাজয়সবা অসিেফতর ও সাংযুক্ত েির/সাংস্থা 

কাে টপত্রসহ সত্রপক্ষীে সিার প্রস্তায়বর সপ্রসক্ষয়ত 

অসডর্ অসিেফতয়র সিার তাসরি ও প্রসতসনসির 

নাম সপ্ররয়ণর জন্য অনুয়রাি করা হে। অসডর্ 

অসিেফতর সথয়ক প্রস্তাব অনুোেী সমে ও 

প্রসতসনসি প্রাসির সপ্রসক্ষয়ত সত্রপক্ষীে সিা আহ্বান 

করা হে। সত্রপক্ষীে সিার কাে টসববরণী অসডর্ 

অসিেফতর কর্তটক অনুয়মােয়নর সপ্রসক্ষয়ত অসডর্ 

আপসি সনস্পসি করা হে।  

ব্রডশীর্ জবাব, ে ে 

েিয়র সহজলিয 

সবনামূয়ল ৪৫ সেন নাম: জনাব সমাোঃ সাফায়েত সহায়সন তালুকোর 

পেবী: উপপসরচালক (প্রশাসন ও অথ ট) 

সফান: +৮৮০ ২ ৯১৩৮০২০ 

ই-সমইল: dd.adm_fin@dss.gov.bd 

কক্ষ নাং: ৩০৬   

*সরকাসর প্রসতষ্ঠান এবাং সরকাসর কাে ট সম্পােয়নর সয়ি জসড়ত সেসশ/সবয়েসশ সবসরকাসর প্রসতষ্ঠানয়ক প্রেি সসবা (য়েমন: প্রকয়ল্পর অথ ট  াড়) 
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২.৩) অিযন্তরীণ সসবা 

ক্রম সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধসত 
প্রয়োজনীে কাগজপত্র 

এবাং প্রাসিস্থান 

সসবার মূল্য 

এবাং  

পসরয়শাি 

পদ্ধসত 

সসবা 

প্রোয়নর 

সমেসীমা 

োসেত্বপ্রাি কম টকতটা 

(নাম, পেসব, সফান নম্বর ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

1.  অসিেফতয়রর কম টকতটায়ের 

সপআরএল/য়পনশন 

সনি টাসরত ফরয়ম আয়বেয়নর সপ্রসক্ষয়ত সসবা 

প্রোন করা হে। 

সচকসলে (সলাংয়ক 

থাকয়ব) অনুোেী 

কাগজপত্র 

সবনামূয়ল্য ৭ সেন নাম: জনাব সমাোঃ সাফায়েত সহায়সন 

তালুকোর 

পেবী: উপপসরচালক (প্রশাসন ও অথ ট) 

সফান: +৮৮০ ২ ৯১৩৮০২০ 

ই-সমইল: dd.adm_fin@dss.gov.bd 

কক্ষ নাং: ৩০৬   

2.  অসিেফতয়রর কম টকতটায়ের ছুটি আয়বেয়নর সপ্রসক্ষয়ত ছুটির প্রাপ্যতা সায়পয়ক্ষ 

ছুটি প্রোন করা হে। 

ছুটির আয়বেন ও প্রয়োজয 

সক্ষয়ত্র ছুটি প্রাপ্যতার 

প্রতযেন 

সবনামূয়ল্য ১-৫ সেন নাম:  জনাব সমাোঃ জুলসফকার হােোর 

পেবী: পসরচালক (প্রশাসন ও অথ ট) 

সফান: +৮৮০ ২ ৯১১১৭৪৯ 

ই-সমইল: director-

admin@dss.gov.bd 

কক্ষ নাং: ২০৫ 

3.  অসিেফতয়রর কম টকতটা/ কম টচারীবৃয়ের 

সবয়েশ সফর/প্রসশক্ষণ এবাং অিযন্তরীণ 

সবসিন্ন প্রসশক্ষণ, সসসমনার ও সিাে 

অাংশিহয়ণর অনুমসত/ময়নানেন প্রোন 

কর্তটপয়ক্ষর অনুয়মােনক্রয়ম ময়নানেন প্রোন 

করা হে 

সমে সমে প্রয়োজন 

অনুোেী ময়নানীত 

কম টকতটা কর্তটক সনি টাসরত 

ফরম পূরণ, প্রশাসন-১ 

শািাে ফরম সহজ লিয 

সবনামূয়ল্য ৭ সেন নাম:  জনাব সমাোঃ জুলসফকার হােোর 

পেবী: পসরচালক (প্রশাসন ও অথ ট) 

সফান: +৮৮০ ২ ৯১১১৭৪৯ 

ই-সমইল: director-

admin@dss.gov.bd 

কক্ষ নাং: ২০৫ 

4.  অসিেফতয়রর সবসিন্ন শািার আনুষাসিক 

মালামল সরবরাহ ও সসবা 

চাসহোপত্র অনুোেী মালামাল ও সসবা সরবরাহ 

করা হে 

-- সবনামূয়ল্য ১ সেন নাম: জনাব সমাোঃ সাফায়েত সহায়সন 

তালুকোর 

পেবী: উপপসরচালক (প্রশাসন ও অথ ট) 

সফান: +৮৮০ ২ ৯১৩৮০২০ 

ই-সমইল: dd.adm_fin@dss.gov.bd 

কক্ষ নাং: ৩০৬   
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ক্রম সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধসত 
প্রয়োজনীে কাগজপত্র 

এবাং প্রাসিস্থান 

সসবার মূল্য 

এবাং  

পসরয়শাি 

পদ্ধসত 

সসবা 

প্রোয়নর 

সমেসীমা 

োসেত্বপ্রাি কম টকতটা 

(নাম, পেসব, সফান নম্বর ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

5.  অসিেফতয়রর কম টকতটায়ের আবাসসক 

সর্সলয়ফান সাংয়োয়গর সরকাসর আয়েশ 

কম টকতটাগয়ণর আয়বেয়নর সপ্রসক্ষয়ত অিিীকার 

প্রাপ্যতা অনুোেী সসবা প্রোন করা হে। 

আয়বেনপত্র 

সনি টাসরত ফরম 

সবনামূয়ল্য ২ সেন নাম: জনাব সমাোঃ সাফায়েত সহায়সন 

তালুকোর 

পেবী: উপপসরচালক (প্রশাসন ও অথ ট) 

সফান: +৮৮০ ২ ৯১৩৮০২০ 

ই-সমইল: dd.adm_fin@dss.gov.bd 

কক্ষ নাং: ৩০৬   

6.  অসিেফতয়রর জাতীে শুদ্ধাচার সকৌশল 

বাস্তবােয়নর জন্য গৃহীত কম টপসরকল্পনা 

সাংক্রান্ত সসবা 

জাতীে শুদ্ধাচার সকৌশল বাস্তবােয়নর জন্য 

গৃহীত কম টপসরকল্পনা সাংক্রান্ত তথ্য, সসবা বা 

কাসরগরী সহােতার জন্য যুগ্মসসচব (বায়জর্ ও 

আইসসটি) বরাবর আয়বেন জানায়ত হয়ব। 

আয়বেনপত্র সবনামূয়ল ২ সেন নাম: জনাব সমাোঃ সাজ্জাদুল ইসলাম 

পেবী: উপপসরচালক (গয়বষণা, মূল্যােন, 

প্রকাশনা ও জনসাংয়োগ) 

সফান: +৮৮০ ২ ৯১৩৭৯৮৫ 

ই-সমইল: dd.pub@dss.gov.bd 

কক্ষ নাং: ৩০৪ 

7.  অসিেফতয়রর সসটিয়জন চার্ টার প্রণেন ও 

বাস্তবােন সাংক্রান্ত সসবা 

সসটিয়জন চার্ টার অনুোেী কাে টক্রম বাস্তবােন না 

হয়ল বা সসবা সনি টাসরত সময়ে না পাওো সগয়ল 

সিয়িন্স সরয়েস সসয়েয়মর মাধ্যয়ম বা সাো 

কাগয়জ অসতসরক্ত সসচব (প্রশাসন), সমাজয়সবা 

অসিেফতর বরাবর আয়বেন জনায়ত হয়ব।  

আয়বেনপত্র বা অনলাইয়ন 

সিয়িন্স সরয়েস সসয়েয়মর 

মাধ্যয়ম 

সবনামূয়ল ২ সেন নাম: জনাব সমাোঃ সাজ্জাদুল ইসলাম 

পেবী: উপপসরচালক (গয়বষণা, মূল্যােন, 

প্রকাশনা ও জনসাংয়োগ) 

সফান: +৮৮০ ২ ৯১৩৭৯৮৫ 

ই-সমইল: dd.pub@dss.gov.bd 

কক্ষ নাং: ৩০৪ 

8.  অসিেফতয়রর ইয়নায়িশন সাংক্রান্ত সসবা ইয়নায়িশন সাংক্রান্ত সে সকান তথ্য, সসবা বা 

কাসরগরী সহােতার জন্য চীফ ইয়নায়িশন 

অসফসার বরাবর আয়বেন জানায়ত হয়ব। 

আয়বেনপত্র সবনামূয়ল ২ সেন নাম: জনাব সমাোঃ সাজ্জাদুল ইসলাম 

পেবী: উপপসরচালক (গয়বষণা, মূল্যােন, 

প্রকাশনা ও জনসাংয়োগ) 

সফান: +৮৮০ ২ ৯১৩৭৯৮৫ 

ই-সমইল: dd.pub@dss.gov.bd 

কক্ষ নাং: ৩০৪ 
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ক্রম সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধসত 
প্রয়োজনীে কাগজপত্র 

এবাং প্রাসিস্থান 

সসবার মূল্য 

এবাং  

পসরয়শাি 

পদ্ধসত 

সসবা 

প্রোয়নর 

সমেসীমা 

োসেত্বপ্রাি কম টকতটা 

(নাম, পেসব, সফান নম্বর ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

9.  সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে ওয়েব সাইয়র্ 

আইন/সবসি/পসরপত্র/প্রজ্ঞাপন/বায়জর্/বায়জর্ 

সবিাজন/অথ ট াড়/সবজ্ঞসি/য়নাটিশ/অসফস 

আয়েশ/য়র্ন্ডার সনাটিশ/িবর/য়প্রসয়নার্/ 

সপ্রসসরসলজ/কম টকতটাগয়ণর তাসলকা/বেলী 

বা নতুন সোগোয়নর সক্ষয়ত্র নাম 

পসরবতটন/সাংয়োজনসহ সে সকান তথ্য 

প্রকাশ/সাংয়শািন ও হালনাগােকরণ 

সাংক্রান্ত সসবা 

প্রকাশয়োগ্য তয়থ্যর সফর্ কসপ ( এমএস ওোড ট 

ফাইল সনকশ বাাংলা এবাং ইাংয়রসজ, সক্ষত্র 

সবয়শয়ষ সপসডএফ ফাইল) এবাং হাড ট কসপ প্রাসি 

সায়পয়ক্ষ ওয়েবসাইয়র্ প্রকাশ করা হে। 

-- সবনামূয়ল্য ১ সেন নাম: জনাব সমাোঃ সাজ্জাদুল ইসলাম 

পেবী: উপপসরচালক (গয়বষণা, মূল্যােন, 

প্রকাশনা ও জনসাংয়োগ) 

সফান: +৮৮০ ২ ৯১৩৭৯৮৫ 

ই-সমইল: dd.pub@dss.gov.bd 

কক্ষ নাং: ৩০৪ 

10.  অসিেফতয়রর সিয়িন্স সরয়েস সসয়েম 

সফর্ওোর পসরচালনা সাংক্রান্ত সসবা 

সিয়িন্স সরয়েস সসয়েম সফর্ওোর পসরচালনা 

সাংক্রান্ত তথ্য, সসবা বা কাসরগরী সহােতার জন্য 

যুগ্মসসচব (বায়জর্ ও আইসসটি) বরাবর আয়বেন 

জানায়ত হয়ব। 

আয়বেনপত্র সবনামূয়ল তাৎক্ষসণক নাম: জনাব সমাোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন 

পেবী: পসরচালক (কাে টক্রম) 

সফান: +৮৮০ ২ ৯১১১৭৪৯ 

ই-সমইল: dir.prog@dss.gov.bd 

কক্ষ নাং: ৫০১ 

11.  সমাজয়সবা অসিেফতর সাংক্রান্ত নীসত, 

আইন, সবসিসহ প্রকাসশত পসরপত্র, 

প্রজ্ঞাপনসহ োবতীে প্রয়োজনীে তথ্যাসে 

ওয়েব সাইয়র্ প্রকাশ 

সাংসিষ্ট শািাসমূহ সথয়ক তথ্যাসে সনি টাসরত 

ফরম পূরণপূব টক  আইসসটি অসিশািাে সরবরাহ 

করা হয়ত তা ওয়েবসাইয়র্ আপয়লাড করা হে। 

সনি টাসরত ফরম, আইসসটি 

শািা 

সবনামূয়ল্য ২ সেন নাম: জনাব সমাোঃ সাজ্জাদুল ইসলাম 

পেবী: উপপসরচালক (গয়বষণা, মূল্যােন, 

প্রকাশনা ও জনসাংয়োগ) 

সফান: +৮৮০ ২ ৯১৩৭৯৮৫ 

ই-সমইল: dd.pub@dss.gov.bd 

কক্ষ নাং: ৩০৪   

12.  অসিেফতয়রর ইন্টারয়নর্, োিসরক ও 

আবাসসক সর্সলয়ফান সাংয়োগ এর সরকাসর 

আয়েশ ও সচক নগোেন 

সবল প্রাসি সায়পয়ক্ষ পসরয়শাি করা হে। সাংসিষ্ট সবল সবনামূয়ল্য ৩০ সেন নাম: জনাব সমাোঃ সাফায়েত সহায়সন 

তালুকোর 

পেবী: উপপসরচালক (প্রশাসন ও অথ ট) 

সফান: +৮৮০ ২ ৯১৩৮০২০ 

ই-সমইল: dd.adm_fin@dss.gov.bd 

কক্ষ নাং: ৩০৬   
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ক্রম সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধসত 
প্রয়োজনীে কাগজপত্র 

এবাং প্রাসিস্থান 

সসবার মূল্য 

এবাং  

পসরয়শাি 

পদ্ধসত 

সসবা 

প্রোয়নর 

সমেসীমা 

োসেত্বপ্রাি কম টকতটা 

(নাম, পেসব, সফান নম্বর ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

13.  অসিেফতয়রর পসত্রকা/োগাসজন ইতযাসে 

সবলসমূয়হর সচক প্রোন 

সবল প্রাসি সায়পয়ক্ষ পসরয়শাি করা হে। সাংসিষ্ট সবল সবনামূয়ল্য ৩ সেন নাম: জনাব সমাোঃ সাফায়েত সহায়সন 

তালুকোর 

পেবী: উপপসরচালক (প্রশাসন ও অথ ট) 

সফান: +৮৮০ ২ ৯১৩৮০২০ 

ই-সমইল: dd.adm_fin@dss.gov.bd 

কক্ষ নাং: ৩০৬   

*অিযন্তরীন জনবল, একই মন্ত্রণালয়ের অন্য শািা/অসিশািা/অনুসবিাগ 
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২.৪) আওতািীন েিরসমূয়হর সসবা 

িম োম 

1.  সবিাগীে সমাজয়সবা কাে টালেসমূহ 

2.  সজলা কাে টালেসমূহ  

3.  উপয়জলা কাে টালেসমূহ  

4.  সময়িা থানা কাে টালে  

5.  শহর সমাজয়সবা কাে টালেসমূহ  

6.  হাসপাতাল সমাজয়সবা কাে টালেসমূহ  

7.  প্রসশক্ষণ ও পুনব টাসন সকন্দ্রসমূহ  

8.  সশশু উন্নেন সকন্দ্রসমূহ  

9.  সরকাসর আশ্রে সকন্দ্রসমূহ  

10.  প্রয়বশন কাে টালেসমূহ  

11.  সসফ সহাম  

12.  সরকাসর সশশু পসরবার  

13.  সরকাসর প্রসতবন্ধী সবদ্যালেসমূহ  

14.  সমসিত দৃসষ্ট প্রসতবন্ধী প্রসতষ্ঠানসমূহ  

15.  স ার্মসণ সনবাসসমূহ  

 

*মন্ত্রণালে/সবিায়গর আওতািীন েিরসমূয়হর প্রেি সসবা সলঙ্ক আকায়র যুক্ত করয়ত হয়ব 
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৩) আপনার কায়  আমায়ের প্রতযাশা 

ক্রম প্রসতশ্রুত/কাসিত সসবা প্রাসির লয়ক্ষয করণীে 

১) সনি টাসরত ফরয়ম সম্পূণ টিায়ব পূরণকৃত আয়বেন জমা প্রোন 

২) সঠিক মাধ্যয়ম প্রয়োজনীে সফস পসরয়শাি করা 

৩) সাক্ষায়তর জন্য সনি টাসরত সময়ের পূয়ব টই উপসস্থত থাকা 

* সািারণত সেসকল কারয়ণ আয়বেন বাসতল হে অথবা সসবা প্রোন সম্ভব হেনা তা সবয়িষন কয়র  ক পূরণ। সকছু সবষে সকল মন্ত্রণালয়ের জন্য একই হয়ব এবাং সকছু সবষে আলাো হয়ব। 
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৪) অক্তভয়যাগ প্রক্ততকার ব্যবস্থাপো (GRS) 

ফসবা প্রাক্তপ্তয়ত অসন্তুষ্ট েয়ল দাক্তেত্বপ্রাপ্ত কম শকতশার সয়ে ফযাগায়যাগ করুে। তার কাছ ফেয়ক সমািাে পাওো ো ফগয়ল ক্তেয়নাি পদ্ধক্ততয়ত ফযাগায়যাগ কয়র আপোর সমস্যা অবক্তেত করুে। 

 

িক্তমক কখে ফযাগায়যাগ করয়বে কার সয়ে ফযাগায়যাগ করয়বে ফযাগায়যায়গর ঠিকাো 
ক্তেষ্পক্তত্তর 

সমেসীমা 

১ দাক্তেত্বপ্রাপ্ত কম শকতশা 

সমািাে ক্তদয়ত ো পারয়ল 

অক্তভয়যাগ ক্তেষ্পক্তত্ত কম শকতশা 

(অক্তেক) 

পদক্তব: জোব ফমাোঃ আব্দুল্লাে আল মামুে 

ফ াে: +৮৮০ ২ ৯১১১৭৪৯ 

ইয়মইল: dir.prog@dss.gov.bd 

ওয়েব: www.grs.gov.bd 

ক্ততে মাস 

২ 

অক্তভয়যাগ ক্তেষ্পক্তত্ত কম শকতশা 

ক্তেক্তদ শষ্ট সময়ে সমািাে 

ক্তদয়ত ো পারয়ল 

আক্তপল কম শকতশা 

পদক্তব: গাজী ফমাোম্মদ নূরুল কক্তবর 

ফ াে: +৮৮০ ২ ৯১৩১৯৬৬ 

ইয়মইল: dg@dss.gov.bd 

ওয়েব: www.dss.gov.bd 

এক মাস 

৩ 

আক্তপল কম শকতশা ক্তেক্তদ শষ্ট 

সময়ে সমািাে ক্তদয়ত ো 

পারয়ল 

মক্তন্ত্রপক্তরষদ ক্তবভায়গর অক্তভয়যাগ 

ব্যবস্থাপো ফসল 

অক্তভয়যাগ গ্রের্ ফকন্দ্র 

৫ েং ফগইে, বাংলায়দর্ সক্তচবালে, ঢাকা 

ওয়েব: www.grs.gov.bd 

ক্ততে মাস 

 

ক্তব.দ্র. 

 মন্ত্রর্ালয়ের অক্তভয়যাগ ক্তেষ্পক্তত্ত কম শকতশা েয়বে একজে যুগ্মসক্তচব। আক্তপল কম শকতশা েয়বে একজে ফজযষ্ঠ যুগ্মসক্তচব/অক্ততক্তরি সক্তচব; 

 অক্তিদপ্তর/সংস্থা/অন্যান্য প্রক্ততষ্ঠােসমূয়ের অক্তভয়যাগ ক্তেষ্পক্তত্ত কম শকতশা েয়বে সংক্তিষ্ট প্রক্ততষ্ঠায়ের একজে ফজযষ্ঠ কম শকতশা। এ ফক্ষয়ত্র মন্ত্রর্ালয়ের অক্তেক আক্তপল কম শকতশা ক্তেসায়ব ক্তবয়বক্তচত েয়বে; 

 ক্তবভাগীে পয শায়ের প্রক্ততষ্ঠােসমূয়ের অক্তভয়যাগ ক্তেষ্পক্তত্ত কম শকতশা েয়বে সংক্তিষ্ট প্রক্ততষ্ঠায়ের একজে কম শকতশা। অক্তিদপ্তর/মন্ত্রর্ালে পয শায়ের অক্তেক আক্তপল কম শকতশা ক্তেসায়ব ক্তবয়বক্তচত েয়বে; 

 ইউক্তেেে, উপয়জলা এবং ফজলা পয শায়ের দপ্তরসমূয়ের অক্তভয়যাগ ক্তেষ্পক্তত্ত কম শকতশা েয়বে সংক্তিষ্ট দপ্তয়রর ফজলা পয শায়ের একজে কম শকতশা। ক্তবভাগীে পয শায়ের অক্তেক আক্তপল কম শকতশা ক্তেসায়ব গণ্য েয়বে।  


