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মাঠ পh©v‡qi সসবা প্রোন প্রবতশ্রুবত (Citizen’s Charter) 

 

১. বভশন ও বমশন  

 

ভিশন: সকলের জনয ভনরাপদ, পর্যাপ্ত ও মানসম্মত প্রাভিজ আভমষ ভনভিতকরি ও প্রাভিসম্পদলর উন্নয়ন 

 

ভমশন: প্রাভি স্বাস্থ্য সসবা প্রদান, প্রাভির উৎপাদন ও উৎপাদনশীেতা বৃভি  এবং মুেয সংলর্াজলনর মাধ্যলম প্রাভিজ আভমলষর চাভিদাপরূি । 
 

২. প্রবতশ্রুত সসবাসমূহ 

 

২.১) নাগবরক সসবা: 
 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ক্র
. 

সসবার নাম সসবা 
প্রোদন 

সদ ব্াচ্চ 

সময় 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র/ 

আদবেন 

ফরম 

প্রাবপ্তস্থান 

সসবামূলয এবাং 
পবরদশাধ পদ্ধবত 

(যবে থাদক) 

শাখার নামসহ োবয়ত্বপ্রাপ্ত 

কমবকতব ার পেবব, রুম নম্বর, 

সজলা/ উপদজলার সকাড, 

অবফবসয়াল সেবলদফান ও 

ইদমইল 

উর্ধ্বতন কমবকতব ার পেবব, 

রুম নম্বর, সজলা/ 
উপদজলার সকাডসহ 

অবফবসয়াল সেবলদফান ও 

ইদমইল 

১ 

জনসাধ্ারলির অিাব 

অভিলর্াগ গ্রিি এবং 
সমাধ্ালনর বযবস্থ্া গ্রিি 

০৩ কার্য 
ভদবস 

ভেভিত / 

সমৌভিক 

আলবদন 

সজো 
প্রাভিসম্পদ 

অভিস 

ভবনামূলেয সজো প্রাভিসম্পদ অভিস, 

ময়মনভসংি. সজো প্রাভিসম্পদ 

কমযকতয া, ০১, ২২০০, ০৯১-

৬৭১০৩, 

dlomymensingh.dls@gmail.c

om 

ভবিাগীয় উপপভরচােক, 

০১,২২০০,০৯১-৬৭১০৩, 

ddmymensingh.dls@gma

il.com 



২ ভবিাগীয় পরামk© 

প্রদান 

 

 

 

 

 

 

অভিস 

চোকােীন 

সমলয় 

ভেভিত / 

সমৌভিক 

আলবদন 

সজো 
প্রাভিসম্পদ 

অভিস 

ভবনামূলেয সজো প্রাভিসম্পদ অভিস, 

ময়মনভসংি. সজো প্রাভিসম্পদ 

কমযকতয া, ০১, ২২০০, ০৯১-

৬৭১০৩, 

dlomymensingh.dls@gmail.c

om 

ভবিাগীয় উপপভরচােক, 

০১,২২০০,০৯১-৬৭১০৩, 

ddmymensingh.dls@gma

il.com 

৩ গবাভদপ্রাভি ও িাাঁস-

মুরভগর িামার 

সরভজলেশলনর বযবস্থ্া 

আলবদলনর 

পর ১৫ 

কার্য 
ভদবলসর 

মালে 

ভেভিত 

আলবদন 

সজো 
প্রাভিসম্পদ 

অভিস 

কযাটাগভর ভনিয র 

সরকারী ভবভধ্ 

অনুর্ায়ী 

সজো প্রাভিসম্পদ অভিস, 

ময়মনভসংি. সজো প্রাভিসম্পদ 

কমযকতয া, ০১, ২২০০, ০৯১-

৬৭১০৩, 

dlomymensingh.dls@gmail.c

om 

ভবিাগীয় উপপভরচােক, 

০১,২২০০,০৯১-৬৭১০৩, 

ddmymensingh.dls@gma

il.com 

৪ িামার / কৃভিম প্রজনন 

উপলকন্দ্র / পলয়ন্ট 

পভরদশযন ও জনগিলক 

সসবা প্রদান 

অভিস 

চোকােীন 

সমলয় 

(রুটিন 

ওয়াকয ) 

তাভেকা সজো 
প্রাভিসম্পদ 

অভিস 

ভনধ্যাভরত ভি 

সালপলে (ভসলমন 

ভি) 

সজো প্রাভিসম্পদ অভিস, 

ময়মনভসংি. সজো প্রাভিসম্পদ 

কমযকতয া, ০১, ২২০০, ০৯১-

৬৭১০৩, 

dlomymensingh.dls@gmail.c

om 

ভবিাগীয় উপপভরচােক, 

০১,২২০০,০৯১-৬৭১০৩, 

ddmymensingh.dls@gma

il.com 

৫ প্রাকৃভতক দলুর্যাগকােীন 

সমলয় স্থ্ানীয় প্রশাসন, 

জনপ্রভতভনভধ্ ও 

সবসরকারী সসবামূেক 

প্রভতষ্ঠালনর 

সিলর্াগীতায় 

অভধ্দপ্তলরর জরুরী 
সসবা প্রদান করা 

প্রাভপ্ত 

সালপলে ১-

৭ ভদন 

তাভেকা সজো 
প্রাভিসম্পদ 

অভিস 

ভবনামূলেয সজো প্রাভিসম্পদ অভিস, 

ময়মনভসংি. সজো প্রাভিসম্পদ 

কমযকতয া, ০১, ২২০০, ০৯১-

৬৭১০৩, 

dlomymensingh.dls@gmail.c

om 

ভবিাগীয় উপপভরচােক, 

০১,২২০০,০৯১-৬৭১০৩, 

ddmymensingh.dls@gma

il.com 

৬ উপলজো সমূলি টিকা ও 

ঔষধ্সি অনযানয 
চাভিদা ও 

সরবরালির 

ভেভিত / 

সমৌভিক 

সজো 
প্রাভিসম্পদ 

ভবনামূলেয সজো প্রাভিসম্পদ অভিস, 

ময়মনভসংি. সজো প্রাভিসম্পদ 

ভবিাগীয় উপপভরচােক, 

০১,২২০০,০৯১-৬৭১০৩, 



উপকরিাভদ র্থাসমলয় 

সরবরাি ভনভিতকরি 

ভিভিলত আলবদন অভিস কমযকতয া, ০১, ২২০০, ০৯১-

৬৭১০৩, 

dlomymensingh.dls@gmail.c

om 

ddmymensingh.dls@gma

il.com 

৭ উন্নত প্রর্ুভি 

জনসাধ্ারলির মালে 

ভবতরি 

৬-১২ মাস প্রর্ুভি, 

ডকুলমন্ট 

সজো 
প্রাভিসম্পদ 

অভিস 

ভবনামূলেয সজো প্রাভিসম্পদ অভিস, 

ময়মনভসংি. সজো প্রাভিসম্পদ 

কমযকতয া, ০১, ২২০০, ০৯১-

৬৭১০৩, 

dlomymensingh.dls@gmail.c

om 

ভবিাগীয় উপপভরচােক, 

০১,২২০০,০৯১-৬৭১০৩, 

ddmymensingh.dls@gma

il.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

২.২ প্রাবতষ্ঠাবনক সসবা 
 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ক্র. সসবার নাম সসবা 
প্রোদন 

সদ ব্াচ্চ 

সময় 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র/ 

আদবেন 

ফরম 

প্রাবপ্তস্থান 

সসবামূলয 
এবাং 
পবরদশাধ 

পদ্ধবত (যবে 

থাদক) 

শাখার নামসহ োবয়ত্বপ্রাপ্ত 

কমবকতব ার পেবব, রুম নম্বর, 

সজলা/ উপদজলার সকাড, 

অবফবসয়াল সেবলদফান ও 

ইদমইল 

উর্ধ্বতন কমবকতব ার পেবব, 

রুম নম্বর, সজলা/ 
উপদজলার সকাডসহ 

অবফবসয়াল সেবলদফান ও 

ইদমইল 

১ 

সসবার পভরকল্পনা 
প্রিয়ন 

পূবযবতী 
বৎসলরর 

ভডলসম্বর 

মাস 

পূবযবতী 
বৎসলরর কময 
পভরকল্পনার 

ভববরিী সংভিষ্ট 

সজো 
প্রাভিসম্পদ 

অভিস 

ভবনামূলেয সজো প্রাভিসম্পদ অভিস, 

ময়মনভসংি. সজো প্রাভিসম্পদ 

কমযকতয া, ০১, ২২০০, ০৯১-

৬৭১০৩, 

dlomymensingh.dls@gmail.co

ভবিাগীয় উপপভরচােক, 

০১,২২০০,০৯১-৬৭১০৩, 

ddmymensingh.dls@gma

il.com 

mailto:ddmymensingh.dls@gmail.com
mailto:ddmymensingh.dls@gmail.com
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mailto:ddmymensingh.dls@gmail.com


m 

২ অবকাঠালমা 
রেিালবেি 

ভনধ্যাভরত 

সময়সীমা 
বরাদ্দপি সজো 

প্রাভিসম্পদ 

অভিস 

ভবনামূলেয সজো প্রাভিসম্পদ অভিস, 

ময়মনভসংি. সজো প্রাভিসম্পদ 

কমযকতয া, ০১, ২২০০, ০৯১-

৬৭১০৩, 

dlomymensingh.dls@gmail.co

m 

ভবিাগীয় উপপভরচােক, 

০১,২২০০,০৯১-৬৭১০৩, 

ddmymensingh.dls@gma

il.com 

৩ ঔষধ্ ভবতরি সংভিষ্ট অথয 
বৎসর 

 প্রলয়াজনীয় 

বরাদ্দপি 

সজো 
প্রাভিসম্পদ 

অভিস 

ভবনামূলেয সজো প্রাভিসম্পদ অভিস, 

ময়মনভসংি. সজো প্রাভিসম্পদ 

কমযকতয া, ০১, ২২০০, ০৯১-

৬৭১০৩, 

dlomymensingh.dls@gmail.co

m 

ভবিাগীয় উপপভরচােক, 

০১,২২০০,০৯১-৬৭১০৩, 

ddmymensingh.dls@gma

il.com 

৪ ভচভকৎসা সরঞ্জাম 

ভবতরি 

সংভিষ্ট অথয 
বৎসর 

প্রলয়াজনীয় 

বরাদ্দপি 

সজো 
প্রাভিসম্পদ 

অভিস 

ভবনামূলেয সজো প্রাভিসম্পদ অভিস, 

ময়মনভসংি. সজো প্রাভিসম্পদ 

কমযকতয া, ০১, ২২০০, ০৯১-

৬৭১০৩, 

dlomymensingh.dls@gmail.co

m 

ভবিাগীয় উপপভরচােক, 

০১,২২০০,০৯১-৬৭১০৩, 

ddmymensingh.dls@gma

il.com 

৫ টিকা ভবতরি 

 

 

 

 

 

 

১-৭ ভদন  প্রলয়াজনীয় 

বরাদ্দপি 

সজো 
প্রাভিসম্পদ 

অভিস 

** ভবভধ্ 

সমাতালবক 

সজো প্রাভিসম্পদ অভিস, 

ময়মনভসংি. সজো প্রাভিসম্পদ 

কমযকতয া, ০১, ২২০০, ০৯১-

৬৭১০৩, 

dlomymensingh.dls@gmail.co

m 

ভবিাগীয় উপপভরচােক, 

০১,২২০০,০৯১-৬৭১০৩, 

ddmymensingh.dls@gma

il.com 

 

** সসবাসমূহ সসবামূলয 
 টিকা ভবতলরির মাধ্যলম সসবা প্রদান  

হাাঁস-মুরবগর টিকা সমূহ  

আর.ভড.ভি ১৫/- (১০০ মািা) 
ভব.ভস.আর.ভড.ভি ১৫/- (১০০ মািা) 



িাউে পক্স ৪০/- (২০০ মািা) 
 ভপভজয়ন পক্স ২০/- (১০০মািা) 

ডাক সেগ ৩০/- (১০০ মািা) 
িাউে কলেরা ৩০/- (১০০ মািা) 
গামলবালরা ২০০/- (১০০০ মািা) 
মালরক্স ৩৫০/- (১০০০ মািা) 
সােলমালনো ৯০/- (২০০ মািা) 

 গবাবেপশুর টিকাসমূহ  

েুরা সরাগ (মলনা) ১৬০/- (১০০ মািা) 
েুরা সরাগ (ডাই) ৯৬/- (১৬ মািা) 
েুরা সরাগ (ট্রাই) ১৬০/- (১০০ মািা) 
তড়কা ৫০/-(১০০ মািা) 
বাদো ৩০/-(২০ মািা) 
গোিুো ৩০/-(১০০ মািা) 
সগাট পক্স ২৭/৫০ (এক মািা) 
জোতংক (সেপ) ২৫/- (এক মািা) 
জোতংক (সিপ) ২৫/-(এক মািা) 
ভপ.ভপ.আর ৫০/- (১০০ মািা) 

৬ নমুনা গ্রিি. 

পরীোকরি ও সরাগ 

ভনিযয়  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রভতভদন নমুনা 
সনািকরলির 

জনয 
প্রলয়াজনীয় 

কাগজপি 

 

 

 

 

 

সজো প্রাভি 

িাসপাতাে 

** সরকার 

ভনধ্যাভরত মূলেয 
সজো প্রাভিসম্পদ অভিস, 

ময়মনভসংি. সজো প্রাভিসম্পদ 

কমযকতয া, ০১, ২২০০, ০৯১-

৬৭১০৩, 

dlomymensingh.dls@gmail.co

m 

ভবিাগীয় উপপভরচােক, 

০১,২২০০,০৯১-৬৭১০৩, 

ddmymensingh.dls@gma

il.com 



ক্র নং সসবাসমূহ সসবামূলয 
** সিলটভরনাভর পাবভেক সিেথ এবং জনুুটিক সরাগ অনুসন্ধান ও জনসলচতনতা বভৃির 

মাধ্যলম সসবাদান 

ভবনামূলেয 

গবাভদপ্রাভি, িাাঁস-মুরভগর ও সপাষয প্রাভির সরাগ অনুসন্ধান নমুনা ও র্াবতীয় পরীো করা  ভবনামূলেয 
পশুপাভির ভবভিন্ন িালদয িাংগাস ও টভক্সলনর মািা ভনরূপি করা ভবনামূলেয 
ভবভিন্ন প্রজাভতর পশুপাভির িাদয তাভেকা প্রিয়ন ও িামার সংক্রন্ত র্াবতীয় পরামশয প্রদান  ভবনামূলেয 
পশুপাভির িাদয ও ভবভিন্ন ধ্রলির িাদয উপকরলির রাসায়ভনক ভবলিষি  ভবনামূলেয/ ভনধ্যাভরত মূলেয 
আদ্রতা ০৫/- 

 কু্রড সপ্রাটিন ১৫/- 

চভবয ৩০/- 

আাঁশ ২০/- 

িভনজ পদাথয ১৫/- 

ভসভেকা ২৫/- 

প্রভক্সলমট ৭৫/- 

কযােভসয়াম/ িসিরাস ৪০/- 

কযােভসয়াম ও িসিরাস ৫৫/- 

প্রভক্সলমট ও কযােভসয়াম িসিরাস ১০৫/- 

৭ সরকারী রাজস্ব 

আদায় ও সকাষাগালর 

জমা প্রদান 

প্রভতভদন সরকারী 
প্রজ্ঞাপন/ 

আলদশ/ভবভধ্ 

সজো 
প্রাভিসম্পদ 

অভিস 

প্রজ্ঞাপন/ ভবভধ্ 

সমাতালবক 

সজো প্রাভিসম্পদ অভিস, ময়মনভসংি. 

সজো প্রাভিসম্পদ কমযকতয া, ০১, 

২২০০, ০৯১-৬৭১০৩, 

dlomymensingh.dls@gmail.com 

ভবিাগীয় উপপভরচােক, 

০১,২২০০,০৯১-৬৭১০৩, 

ddmymensingh.dls@gm

ail.com 

৮  ভবটিআরভস সথলক 

বযান্ডউইথ ক্রয়  

সাবযেভিক প্রলয়াজনীয় 

বরাদ্দপি 

সজো 
প্রাভিসম্পদ 

অভিস 

ভবনামূলেয  সজো প্রাভিসম্পদ অভিস, ময়মনভসংি. 

সজো প্রাভিসম্পদ কমযকতয া, ০১, 

২২০০, ০৯১-৬৭১০৩, 

dlomymensingh.dls@gmail.com 

ভবিাগীয় উপপভরচােক, 

০১,২২০০,০৯১-৬৭১০৩, 

ddmymensingh.dls@gm

ail.com 

৯ মাঠ পর্যালয়র 

অভিলসর বরাদ্দ 

প্রদান 

বালজট 

বরাদ্দ 

প্রাভপ্তর পর 

প্রলয়াজনীয় 

বরাদ্দপি 

সজো 
প্রাভিসম্পদ 

অভিস 

ভবনামূলেয সজো প্রাভিসম্পদ অভিস, ময়মনভসংি. 

সজো প্রাভিসম্পদ কমযকতয া, ০১, 

২২০০, ০৯১-৬৭১০৩, 

ভবিাগীয় উপপভরচােক, 

০১,২২০০,০৯১-৬৭১০৩, 

ddmymensingh.dls@gm

ail.com 

mailto:ddmymensingh.dls@gmail.com
mailto:ddmymensingh.dls@gmail.com
mailto:ddmymensingh.dls@gmail.com
mailto:ddmymensingh.dls@gmail.com


dlomymensingh.dls@gmail.com 

১০ দলুর্যাগ ও জেবায়ু 
পভরবতয ন 

সমাকালবোয় 

প্রলয়াজনীয় বযবস্থ্া 
গ্রিি 

সাবযেভিক প্রলয়াজনীয় 

পভরকল্পনা ও 

বরাদ্দপি 

সজো 
প্রাভিসম্পদ 

অভিস 

ভবনামূলেয সজো প্রাভিসম্পদ অভিস, ময়মনভসংি. 

সজো প্রাভিসম্পদ কমযকতয া, ০১, 

২২০০, ০৯১-৬৭১০৩, 

dlomymensingh.dls@gmail.com 

ভবিাগীয় উপপভরচােক, 

০১,২২০০,০৯১-৬৭১০৩, 

ddmymensingh.dls@gm

ail.com 

 

ভব.দ্র.     ১। সরকারী সর্ সকালনা প্রভতষ্ঠান এবং আওতাধ্ীন অভধ্দপ্তর/ সংস্থ্া/ অনযানয প্রভতষ্ঠান , উন্নয়স সিলয়াগী সংস্থ্া ও দাপ্তভরকিলব সমৃ্পি সদভশ/ 

ভবলদভশ সবসরকারী প্রভতষ্ঠানলক প্রদি সসবা। উদািরি: বালজট বরাদ্দ/ ভবিাজন, অথয ছাড়, মতামত গ্রিি। 
         ২।সসবাগ্রিিকারী সবসরকারী প্রভতষ্ঠান end user না িলে অথবা সকালনা চুভির আওতায় প্রদি সসবা দাপ্তভরক সসবার অন্তযিুি িলব। উদািরি: 

ভবটিআরভস সথলক বযান্ডউইথ ক্রয়। 
 

২.৩ অভযন্তরীণ সসবা 
 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ক্র
. 

সসবার নাম সসবা 
প্রোদন 

সদ ব্াচ্চ 

সময় 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র/ 

আদবেন 

ফরম 

প্রাবপ্তস্থান 

সসবামূলয 
এবাং 
পবরদশাধ 

পদ্ধবত (যবে 

থাদক) 

শাখার নামসহ োবয়ত্বপ্রাপ্ত 

কমবকতব ার পেবব, রুম নম্বর, 

সজলা/ উপদজলার সকাড, 

অবফবসয়াল সেবলদফান ও 

ইদমইল 

উর্ধ্বতন কমবকতব ার পেবব, 

রুম নম্বর, সজলা/ 
উপদজলার সকাডসহ 

অবফবসয়াল সেবলদফান ও 

ইদমইল 

১ 

কমযকতয া কমযচারীলদর 

শূনয পলদর সংিযা 
প্রিয়ন  

মাভসক ভবভিন্ন দপ্তলরর 

শূনয পলদর 

তাভেকা 

সজো 
প্রাভিসম্পদ 

অভিস 

ভবনামূলেয সজো প্রাভিসম্পদ অভিস, 

ময়মনভসংি. সজো প্রাভিসম্পদ 

কমযকতয া, ০১, ২২০০, ০৯১-

৬৭১০৩, 

dlomymensingh.dls@gmail.co

m 

ভবিাগীয় উপপভরচােক, 

০১,২২০০,০৯১-৬৭১০৩, 

ddmymensingh.dls@gmail.

com 

২ কমযকতয া কমযচারীলদর 

শূনয পদ পূরলির 

প্রলয়াজনীয় বযবস্থ্া গ্রিি 

বাৎসভরক আলবদনপি সজো 
প্রাভিসম্পদ 

অভিস 

ভবভধ্ 

সমাতালবক 

সজো প্রাভিসম্পদ অভিস, 

ময়মনভসংি. সজো প্রাভিসম্পদ 

কমযকতয া, ০১, ২২০০, ০৯১-

৬৭১০৩, 

dlomymensingh.dls@gmail.co

ভবিাগীয় উপপভরচােক, 

০১,২২০০,০৯১-৬৭১০৩, 

ddmymensingh.dls@gmail.

com 



m 

৩ কমযকতয া কমযচারীলদর 

ইন সাভিয স প্রভশেলনর 

বযবস্থ্া  

চাভিদা 
ভিভিক 

কমযকতয া 
কমযচারীলদর 

তাভেকা 

সজো 
প্রাভিসম্পদ 

অভিস 

ভবনামূলেয সজো প্রাভিসম্পদ অভিস, 

ময়মনভসংি. সজো প্রাভিসম্পদ 

কমযকতয া, ০১, ২২০০, ০৯১-

৬৭১০৩, 

dlomymensingh.dls@gmail.co

m 

ভবিাগীয় উপপভরচােক, 

০১,২২০০,০৯১-৬৭১০৩, 

ddmymensingh.dls@gmail.

com 

৪ কমযকতয া কমযচারীলদর 

টাইম সেে/ভসলেকশন 

সগ্রড প্রাভপ্তর প্রলয়াজনীয় 

বযবস্থ্া গ্রিি 

চাভিদা 
ভিভিক 

একালডভমক 

সনদপি এবং 
বাৎসভরক 

সগাপনীর্ 

প্রভতলবদন 

সজো 
প্রাভিসম্পদ 

অভিস 

ভবনামূলেয সজো প্রাভিসম্পদ অভিস, 

ময়মনভসংি. সজো প্রাভিসম্পদ 

কমযকতয া, ০১, ২২০০, ০৯১-

৬৭১০৩, 

dlomymensingh.dls@gmail.co

m 

ভবিাগীয় উপপভরচােক, 

০১,২২০০,০৯১-৬৭১০৩, 

ddmymensingh.dls@gmail.

com 

৫ েভজভিক মাোমালের 

চাভচদা ভনরূপি, সংগ্রি, 

ক্রয় ও রেিালবেি  

প্রভত 

পূবযবতী 
বৎসলরর 

সম/ জনু 

মাস 

পূবযবতী 
বৎসলরর 

তাভেকা 

সজো 
প্রাভিসম্পদ 

অভিস 

ভবনামূলেয সজো প্রাভিসম্পদ অভিস, 

ময়মনভসংি. সজো প্রাভিসম্পদ 

কমযকতয া, ০১, ২২০০, ০৯১-

৬৭১০৩, 

dlomymensingh.dls@gmail.co

m 

ভবিাগীয় উপপভরচােক, 

০১,২২০০,০৯১-৬৭১০৩, 

ddmymensingh.dls@gmail.

com 

৬ কমযকতয া কমযচারীলদর 

আবাভসক িবলনর 

চাভিদা ভনরূপি 

প্রভত 

পূবযবতী 
বৎসলরর 

সম/ জনু 

মাস 

ভেভিত ভেভকত 

নকশা/ 
ভডজাইন/ িবন 

ভনমযালির 

কাগজপি 

সজো 
প্রাভিসম্পদ 

অভিস 

ভবনামূলেয সজো প্রাভিসম্পদ অভিস, 

ময়মনভসংি. সজো প্রাভিসম্পদ 

কমযকতয া, ০১, ২২০০, ০৯১-

৬৭১০৩, 

dlomymensingh.dls@gmail.co

m 

ভবিাগীয় উপপভরচােক, 

০১,২২০০,০৯১-৬৭১০৩, 

ddmymensingh.dls@gmail.

com 

৭ কমযকতয া কমযচারীলদর 

ছুটি, ভজভপএি, অভগ্রম 

প্রদান 

চাভিদা 
অনুর্ায়ী 

আলবদনপি 

এবং 
প্রলয়াজনীয় 

কাগজপি 

সজো 
প্রাভিসম্পদ 

অভিস 

ভবনামূলেয সজো প্রাভিসম্পদ অভিস, 

ময়মনভসংি. সজো প্রাভিসম্পদ 

কমযকতয া, ০১, ২২০০, ০৯১-

৬৭১০৩, 

dlomymensingh.dls@gmail.co

ভবিাগীয় উপপভরচােক, 

০১,২২০০,০৯১-৬৭১০৩, 

ddmymensingh.dls@gmail.

com 

mailto:ddmymensingh.dls@gmail.com
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mailto:ddmymensingh.dls@gmail.com
mailto:ddmymensingh.dls@gmail.com


m 

 

৩) আওতাধীন অনযানয প্রবতষ্ঠান কততব ক প্রেত্ত সসবা 
 

আওতাধ্ীন অনযানয অভিসসমূলির ভসটিলজন চাটয ার ভেঙ্ক আকালর র্ুি করলত িলব। 
 

 

 

 ৪) আপনার কাদে আমাদের প্রতযাশা 
 

ক্রবমক প্রবতশ্রুত/ কাবিত সসবা প্রাবপ্তর লদযয করণীয় 

১ স্বয়ংসমূ্পিয আলবদন জমা প্রদান 

২ র্থার্থ প্রভক্রয়ায় প্রলয়াজনীয় ভিস পভরলশাধ্ করা 
৩ সাোলতর জনয ভনধ্যাভরত সমলয়র পূলবযই উপভস্থ্ত থাকা 
৪  
 

 

ভব.দ্র.  সাধ্ারিত সর্ সকে কারলি আলবদন বাভতে িয় অথবা সসবা প্রদান সম্ভব িয় না তা ভবলিষি কলর ছক পরূি করলত িলব। ভকছু ভবষয় সকে 

প্রভতষ্ঠালনর জনয একই িলব এবং ভকছু ভবষয় আোদা িলব। 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

৫) অবভদযাগ প্রবতকার বযবস্থাপনা (GRS) 
 

সসবা প্রাভপ্তলত অসন্তষ্ট িলে দাভয়ত্বপ্রাপ্ত কমযকতয ার সলে সর্াগালর্াগ করুন। তার কালছ সথলক সমাধ্ান পাওয়া না সগলে ভনলনাি পিভতলত সর্াগালর্াগ কলর 

আপনার সমসযা অবভিত করুন। 
 

ক্রবমক কখন সযাগাদযাগ করদবন কার সদে সযাগাদযাগ সযাগাদযাদগর ঠিকানা বনষ্পবত্তর 



করদবন সময়সীমা 
১ দাভয়ত্বপ্রাপ্ত কমযকতয া সমাধ্ান ভদলত বযথয িলে অভিলর্াগ ভনষ্পভি 

কমযকতয া (অভনক) 

নাম ও পদভব: জনাব সমা: আব্দুে কালদর , 

 সজো প্রাভিসম্পদ কমযকতয া, ময়মনভসংি 
সিানঃ ০৯১-৬৭১০৩ 

ইলমইেঃdlomymensingh.dls@gmail.com 

ওলয়বঃ www.dls.gov.bd 

৩০ 

কার্যভদবস 

২ অভিলর্াগ ভনষ্পভি কমযকতয া ভনভদযষ্ট সমলয় সমাধ্ান 

ভদলত বযথয িলে 

আভপে কমযকতয া নাম ও পদভব: ডাঃ সমাঃ আব্দরু সরজ্জাক, 

 ভবিাগীয় প্রাভিসম্পদ কমযকতয া, ময়মনভসংি 

সিানঃ ০৯১-৬৭১০৩ 

ইলমইেঃ ddmymensingh.dls@gmail.com 

ওলয়বঃ www.dls.gov.bd 

২০ 

কার্যভদবস 

৩ আভপে কমযকতয া ভনভদযষ্ট সমলয় সমাধ্ান ভদলত বযথয 
িলে 

মভিপভরষদ ভবিালগর 

অভিলর্াগ বযবস্থ্াপনা 
সসে 

মভিপভরষদ ভবিাগ ৬০ 

কার্যভদবস 

 

ভব.দ্র. ইউভনয়ন. উপলজো এবং সজো পর্যালয়র দপ্তরসমূলির অভিলর্াগ ভনষ্পভিকারী কমযকতয া িলবন সংভিষ্ট দপ্তলরর সজো পর্যালয়র একজন কমযকতয া। 
ভবিাগীয় পর্যালয়র অভনক আভপে কমযকতয া ভিলসলব গিয িলব। 
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