
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

ববভাগীয় কার্ যালয় 

সমাজদসবা অবিেফতর 

ময়মনবসাংহ 

 

বসটিদজনস চার্ যার 

১. বভশন ও বমশন 

    বভশন: েক্ষ ও কার্ যকর সসবা প্রোন 

    বমশন: ববভাদগর আওতািীন কম যকতযা-কম যচারীদের সক্ষমতা বৃবির মাধ্যদম একটি েক্ষ, সসবামূখী ও কল্যাণিমী জনবল সৃবি 

 

২. সসবা প্রোন ও প্রবতশ্রুবত 

    নাগবরক সসবা  

ক্রবমক নাং সসবার নাম সসবা প্রোন পিবত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাবিস্থান 

সসবার মূল্য এবাং 

পবরদশাি পিবত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োবয়ত্বপ্রাি কম যকতযা 

(নাম, পেবব, সফান নম্বর ও ই-সমইল নম্বর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১. কম যকতযা-কম যচারীদের 

বেবল 

আদেশ এর কবপ 

ইদমইল ও ডাকদর্াদগ 

সপ্ররণ 

র্থার্থ কর্তযপদক্ষর 

মাধ্যদম আদবেন 

ববনা মূদল্য ০৩-০৭ কম যবেবস  

পবরচালক 

সফান: ০৯১-৫২২৬৬ 

ই-সমইল:  

dir.dsso.myn@gmail.com 

০২. উপপবরচালকদের 

ননবমবিক ছুটি 

অনুদমােন এর কবপ 

ইদমইল ও ডাকদর্াদগ 

সপ্ররণ 

সরাসবর আদবেন ববনা মূদল্য তাৎক্ষবণক ঐ 

০৩. কম যকতযাদের অবতবরক্ত 

োবয়ত্ব প্রোন 

আদেশ এর কবপ 

ইদমইল ও ডাকদর্াদগ 

সপ্ররণ 

অনুদরাি পদত্রর 

মাধ্যদম অথবা 

সর্বলদফাবনক 

আলাদপর সপ্রবক্ষদত  

ববনা মূদল্য ০১-০৩ কম যবেবস ঐ 

০৪. কম যকতযাদের বববভন্ন 

প্রকার ছূটি (অবজযত ছুটি, 

মার্তত্ব ছুটি, শ্রাবি 

ববদনােন ছূটি প্রভৃবত) 

অগ্রায়নপদত্রর কবপ 

ইদমইল ও ডাকদর্াদগ 

সপ্ররণ 

র্থার্থ কর্তযপদক্ষর 

মাধ্যদম আদবেন 

ববনা মূদল্য ০৩-০৭ কম যবেবস ঐ 

 

 

 

 

 



ক্রবমক নাং সসবার নাম সসবা প্রোন পিবত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাবিস্থান 

সসবার মূল্য এবাং 

পবরদশাি পিবত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োবয়ত্বপ্রাি কম যকতযা 

(নাম, পেবব, সফান নম্বর ও ই-সমইল নম্বর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০৫.  কম যকতযাদের বপআরএল  অগ্রায়নপদত্রর কবপ 

ইদমইল ও ডাকদর্াদগ 

সপ্ররণ 

র্থার্থ কর্তযপদক্ষর 

মাধ্যদম আদবেন 

ববনা মূদল্য ০৩-০৭ কম যবেবস ঐ 

০৬.  কম যকতযা-কম যচারীদের 

বজবপএফ 

অগ্রায়নপদত্রর কবপ 

ইদমইল ও ডাকদর্াদগ 

সপ্ররণ 

র্থার্থ কর্তযপদক্ষর 

মাধ্যদম আদবেন 

ববনা মূদল্য ০৩-০৭ কম যবেবস ঐ 

০৭. কম যকতযা-কম যচারীদের 

ববরুদি বববভন্ন প্রকার 

অবভদর্াগ 

তেিপূব যক  প্রবতদবেন 

ই-সমইল ও ডাকদর্াদগ 

সপ্ররণ 

সরাসবর অথবা র্থার্থ 

কর্তযপদক্ষর মাধ্যদম 

সপ্রবরত 

ববনা মূদল্য ০৭-১০ কম যবেবস ঐ 

০৮. বাদজর্/অথ য বরাদের 

চাবহোপত্র  

অগ্রায়নপদত্রর কবপ 

ইদমইল ও ডাকদর্াদগ 

সপ্ররণ 

র্থার্থ কর্তযপদক্ষর 

মাধ্যদম আদবেন 

ববনা মূদল্য ০৩-০৭ কম যবেবস ঐ 

০৯. বববভন্ন প্রকার প্রবতদবেন  অগ্রায়নপদত্রর কবপ 

ইদমইল ও ডাকদর্াদগ 

সপ্ররণ 

র্থার্থ কর্তযপদক্ষর 

মাধ্যদম আদবেন 

ববনা মূদল্য ০১-০৩ কম যবেবস ঐ 

১০. ববভাগীয় মামলা অগ্রায়নপদত্রর কবপ 

ইদমইল ও ডাকদর্াদগ 

সপ্ররণ 

র্থার্থ কর্তযপদক্ষর 

মাধ্যদম সপ্রবরত 

ববনা মূদল্য ০১-০৩ কম যবেবস ঐ 

১১. নাগবরকদের বনকর্ হদত 

প্রাি অবভদর্াগ/সসবা 

প্রাবির আদবেন 

তেিপূব যক  প্রবতদবেন 

ই-সমইল ও ডাকদর্াদগ 

সপ্ররণ 

সরাসবর ববনা মূদল্য ০১-০৩ কম যবেবস ঐ 

১২. নাগবরকদের বনকর্ হদত 

সসবা প্রাবির আদবেন 

সাংবিি সসবার ববষদয় 

গৃহীত পেদক্ষপ 

সম্পদকয তথ্য ই-সমইল 

ও ডাকদর্াদগ সপ্ররণ 

সরাসবর ববনা মূদল্য ০১-০৩ কম যবেবস ঐ 

 


