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অভরীণ সবা  
 
 িমক নং সবার নাম  সবা দান পিত  েয়াজনীয় কাগজপ  এবং 

ািান 

সবার মূল এবং পিরেশাধ 
পিত 

সবা দােনর সময়সীমা  দািয়া কমকতা  
(নাম, পদিব, ফান নর ও ই -মইল 

নর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০১. পনশন দােনর  সুিবধােথ অিফসারগেণর 
অিডট আপির না-দাবী সনদপ  দান। 

িচিঠ/মুিরপ সংি শাখার চািহদাপ িবনা মূেল ৩ কায িদবস 
 

মাঃ মাসুল হাসান  
উপসিচব 

ফানঃ  +৮৮০২-৯৫৪৫৯৫৩ 
sasbanda@mopa.gov.bd 

 
০২. k„•Ljv I নীিতজিনত mKj wel‡q QvocÎ cÖ`vb 

(wm‡jKkb †MÖW, UvBg‡¯‹j, c`vqb, c‡`vbœwZ, 
we‡`k cÖwkÿY, ‡cbkb, Aem‡ivËi QzwU BZ¨vw` 
†ÿ‡Î) 

Pvwn`v পাওয়ার পর 
সিচবালয় wb‡`©kgvjv, 
২০১৪ অসরেণ যথাযথ 
ক পে র অেমাদন 
হণc~e©K  PvwnZ Z_¨ 

cÖ`vb Kiv nq| 

সংি শাখার চািহদাপ িবনা মূেল 5 Kvh©w`em DcmwPe/ wmwbqi mnKvix mwPe 
k„•Ljv-1/1,2,3,4,5 AwakvLv/kvLv 

‡dvb-9573618, 9574304, 
9574081,  9578013, 9574082 

 
০৩. wefvMxq gvgjvi wel‡q `v‡qiK…Z G.wU/G.G.wU./ 

wjf Uz Avwcj/wiU BZ¨vw` gvgjvi mgqgZ 
`dvIqvix Reve/ GmGd †cÖiY Ges wewfbœ 
Av`vj‡Zi iv‡qi Av‡jv‡K AvBbvbyM Kvh©µg 
MÖnY| 

ABb †Kvl †_‡K 
gvgjvi AviwR পাওয়ার 
পর mswkøó bw_i 
Z_¨vw` ch©v‡jvPbv K‡i 
যথাযথ ক পে র 
অেমাদন হণc~e©K  
`dvIqvix Reve 
‡cÖiY Kiv nq| 

সংি শাখার চািহদাপ িবনা মূেল 15 Kvh©w`em 

০৪. ািধকার া কমকতােদর েটাকল এবং 
িভ.আই.িপ. লাউ ববহাের েয়াজনীয় ববা 
করা।  

িচিঠ/মুিরপ / 
সরাসির সবা 

দান 

চািহদার িভিেত িবনা মূেল তাৎ িণক নাসরীন জাহান 
উপসিচব 

ফান : ৯৫৪০৫৪০ 
মাবাইল: ০১৭-৮৯২০২৯৬৭ 

ফা : ৯৫৪৫০৫৬ 
ইারকম: ২৩৪ (কমকতা) 
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 িমক নং সবার নাম  সবা দান পিত  েয়াজনীয় কাগজপ  এবং 
ািান 

সবার মূল এবং পিরেশাধ 
পিত 

সবা দােনর সময়সীমা  দািয়া কমকতা  
(নাম, পদিব, ফান নর ও ই -মইল 

নর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০৫. চািহদা মাতােবক িরেপাট দান  (সিচব/ 
অিতির সিচব পযােয়র/ জলা  
শাসক/অিতির জলা  শাসক/ উপেজলা 
িনবাহী কমকতা/ বসামরীক  কমকতােদর 
পিরসংখা ন ইতািদ ) 

হাডকিপ ি 

আউট 

চািহদাপ  দান , 
িপএিসিস 

িবনা ে সেব া  িতনিদন 

মা: মিত য়ার রহমান 
াামার  

ফান : +৮৮০২-৯৫৪০১৯৫ 
মাবাইল : ০১৭১২৯৭৬৪৫৪ 

ইেমইল:prog1@mopa.gov.bd 
০৬. কমকতােদর িশ াগত যাগতা  ও 

যাগতার  মূলায়ন  িতেবদন 
হাডকিপ ি 
আউট 

চািহদাপ  দান , 
িপএিসিস 

িবনা ে সেব া  িতনিদন 

০৭. চািহদা মাতােবক িরেপাট  দান (যু সিচব/ 
উপসিচব পযােয়র) 

হাডকিপ ি 
আউট 

চািহদাপ  দান , 
িপএিসিস 

িবনা ে সেব া  িতনিদন জািকর আহমদ 
সহকারী াামার  

ফান : +৮৮০২-৭১১৯৪৬৫ 
মাবাইল : ০১৫৫২-৩২২৬৯৯ 

ইেমইল: 
asstprog1@mopa.gov.bd 

 

০৮. কমকতােদর িশ ণ সং া তািলকা হাডকিপ ি 
আউট 

চািহদাপ  দান , 
িপএিসিস 

িবনা ে সেব া  ইিদন 

০৯. ওেয়বসাইেট তথ হালনাগাদকরণ সরাসির চািহদাপ  দান , 
িপএিসিস 

িবনা ে সেব া  ইিদন ফাহিমদা ইসলাম 
সহকারী াামার  

ফান : +৮৮০২-৯৫৫৬৪৩৭ 
মাবাইল : ০১৭১৬-৫১৭৩২৩ 

ইেমইল: 
asstprog2@mopa.gov.bd 

১০. চািহদা মাতােবক িরেপাট দান  (িসিনয়র 
সহকারী সিচব/সহকারী সিচব পযােয়র) 

হাডকিপ ি 
আউট 

চািহদাপ  দান , 
িপএিসিস 

িবনা ে সেব া  িতনিদন 
কাজী মিুজবরু রহমান 
সহকারী াামার  

ফান : +৮৮০২-৯৫৫৬৪২৪ 
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 িমক নং সবার নাম  সবা দান পিত  েয়াজনীয় কাগজপ  এবং 
ািান 

সবার মূল এবং পিরেশাধ 
পিত 

সবা দােনর সময়সীমা  দািয়া কমকতা  
(নাম, পদিব, ফান নর ও ই -মইল 

নর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১১. কমকতােদর িশ ণ সং া তািলকা হাডকিপ ি 
আউট 

চািহদাপ  দান , 
িপএিসিস 

িবনা ে সেব া  ইিদন মাবাইল : ০১৭১১০০৩৬৮৫ 
ইেমইল: 

asstprog4@mopa.gov.bd 

১২. হাডওয়ার , স টওয়া র এবং নটওয়াক সমসা  সরাসির চািহদাপ  দান , 
িপএিসিস 

িবনা ে সেব া  ইিদন 

মা : আ ুল মিতন 
সহকারী মইনেটেন ইিিনয়ার  

ফান: +৮৮০২-৯৫৪০৩৫০ 
মাবাইল: ০১৫৫২-৩২২২৬৫ 

ইেমইল: ame@mopa.gov.bd 

১৩. ইারেনট সংেযাগ এবং ওয়াইফাই সমসা  সরাসির চািহদাপ  দান , 
িপএিসিস 

িবনা ে সেব া  ইিদন 

১৪ ভাইরাস/এি-ভাইরাস স টওয়ার সমসা  সরাসির যথাযত তথািদসহ চািহদাপ  
দান 

িবনা ে সেব া  ইিদন 
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3) Awf‡hvM e¨e ’̄vcbv c×wZ (GRS): 
সবা ািেত অস হেল দািয়া Kg©KZ©vi সে  যাগােযাগ কন। িতিন সমাধান িদেত  থ  হেল িনো   পিতেত যাগােযাগ কের আপনার সম া অবিহত কন। 

µ. bs KLb †hvMv‡hvM Ki‡eb ‡hvMv‡hv‡Mi wVKvbv I †dvb b¤̂i wb®úwËi mgqmxgv 
1 `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v mgvavb w`‡Z e¨_© n‡j †PŠayix mvwgqv Bqvmgxb 

wmwbqi mnKvix mwPe, 
k„•Ljv-2 kvLv, 

‡dvb- 9574304 

01 w`b| 

2 GRS ফাকা ল পেয়  কম কতা িনিদ  সমেয় 
সমাধান িদেত  থ  হেল  

মিপিরষদ িবভােগর িজআরএস  
 

- 

  
4) Avcbvi Kv‡Q Avgv‡`i cÖZ¨vkv: 

µ. bs িতত/কাি ত সবা াির লে  করণীয় 
01. ¯̂qs m¤ú~Y© mywbw ©̀ó Awf‡hvM `vwLj| 

02. Avcxj/ wiwfD‡qi ে wba©vwiZ mg‡q Av‡e`b `vwLj| 

03. সাােতর  Rb¨ wba©vwiZ mg‡qi c~‡e©B Dcw ’̄Z _vKv|  

০৪. চকিলে বিণত সকল তথ যথাযথভােব সিেবশকরণ । 
 

 


