সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen’s Charter)
১. তিশন ও তিশন
১.১ রূপকল্প
তশল্প-েংস্কৃতি ঋদ্ধ সৃজনশীল িানতবক বাংলাদদশ।
১.২ অতিলক্ষ্য
জািীয় েংস্কৃতি ও কৃতির উন্নয়ন, োংস্কৃতিক ঐতিহ্য েংরক্ষ্ণ ও প্রোদরর িাধ্যদি েকল িানুদের জন্য তশল্প েংস্কৃতির আবহ্ তিতর কদর তশল্প-েংস্কৃতি ঋদ্ধ
সৃজনশীল িানতবক বাংলাদদশ গঠন।
২. প্রতিশ্রুি সেবােমূহ্
২.১ নাগতরক সেবা
ক্রি.

1.

সেবার নাি

জািীয় নাট্যশালা
তিলনায়িন বরাদ্দ

সেবা প্রদান পদ্ধতি

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র ও
প্রাতিস্থান

পূবব মিী িাদের ১-৭ িাতরদের িদধ্য
আদবদন করদি হ্য়। আববিন
র্াচাইবের পর হ্ল বরাদ্দ কতিটির
সুপাতরদশর প্রেদিবে চূড়ান্ত অনুদিাদন।

িহ্াপতরচালক বরাবর
তনে মাতরি রদি অথবা
একাদেতির
ওদয়বোইদের িাধ্যদি
অনলাইদন আদবদন গ্রহ্ণ
করা হ্য়।
নাট্যকলা ও চলতিত্র
তবিাদগর দািতরক অত ে
কক্ষ্ নং-৫০৭ (তল দের
৪) জািীয় নাট্যশালা
িবন

সেবার মূল্য এবং পতরদশাদের
পদ্ধতি

জািীয় নাট্যশালার মূল হ্ল
নােদকর দদলর জন্য ১তশফ্ট
িাড়া =৫,৭৫০ টাকা
(িযােেহ্), এক্সদপতরদিন্টাল
হ্ল =৩,৪৫০ টাকা, স্টুতেও
হ্ল =২,৩০০ টাকা এবং
অন্যান্য প্রতিষ্ঠান/েংগঠদনর
জন্য মূল হ্ল ১তশ ে িাড়া
=২৩,০০০ টাকা (িযােেহ্)

সেবার প্রদাদনর
েিয়েীিা
(কার্ যদিবস)

দাতয়ত্বপ্রাি কিমকিমা(নাি, পদতব,
স ান নম্বর ও ই-সিইল)
পতরচালক
নাট্যকলা ও চলতিত্র তবিাগ
ফ োন: 9581994
dirdf@shilpakala.gov.bd

১২

আলি আহমেদ
উপ পলিচািক (নাটক)
০১৭২০১৭২৪২৬
mukultheatre@gmail.com

চাকিাদাি মোস্তফা আি োসউদ
েহ্কারী পতরচালক(চলতিত্র)
স ান: ০১৭১৮১৪৩৬৩৯
mashud.sumon@gmail.com

ক্রি.

2.

সেবার নাি

জািীয় নাট্যশালা িহ্ড়া
কক্ষ্ ও প্রতশক্ষ্ণ কক্ষ্,
েিা কক্ষ্ বরাদ্দ

সেবা প্রদান পদ্ধতি

১-২০ োদরবের মবে আববিন করবে
হবব। দেন দিফবট বরাদ্দ প্রিওো হে।
েকাল ৯ো - দুপুর ১ো;
তবকাল ২ো - সন্ধ্যা ৬ো;
েন্ধ্যা ৬ ো - রাি ৯ো পর্ মন্ত।

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র ও
প্রাতিস্থান

ঐ

সেবার মূল্য এবং পতরদশাদের
পদ্ধতি
িহ্ড়া কক্ষ্ ও প্রতশক্ষ্ণ কক্ষ্
েকাল ও তবকাল ১ তশ ে
িাড়া ৩৪৫/- (িযােেহ্) এবং
েন্ধ্যার তশ ে িাড়া =৪৬০/েিা কক্ষ্ েকাল, তবকাল ও
েন্ধ্যা ১তশ ে িাড়া ৩৪৫/-

সেবার প্রদাদনর
েিয়েীিা
(কার্ যদিবস)

দাতয়ত্বপ্রাি কিমকিমা(নাি, পদতব,
স ান নম্বর ও ই-সিইল)
পতরচালক
নাট্যকলা ও চলতিত্র তবিাগ
ফ োন: 9581994
dirdf@shilpakala.gov.bd

৭

আলি আহমেদ
উপ পলিচািক (নাটক)
০১৭২০১৭২৪২৬
mukultheatre@gmail.com

3.

জািীয় নাট্যশালা
সেতিনার কক্ষ্ বরাদ্দ

সেতিনার কক্ষ্ েকাল ৯ টা-দুপুর ২ো
এবং তবকাল ৩টা - রাি ১০ো পর্ মন্ত
দুই তশ দে বরাদ্দ প্রদান করা হ্য়।
নাট্যকলা ও চলদিত্র দবভাবের
সুপাতরদশর প্রেদিবে চূড়ান্ত অনুদিাদন।

ঐ

সেতিনার কদক্ষ্র ১তশ ে
িাড়া নােদকর দদলর জন্য
=৪,০২৫/- (িযােেহ্) এবং
অন্যান্য প্রতিষ্ঠাদনর জন্য
=১১৫০০/- (িযােেহ্)

পতরচালক
নাট্যকলা ও চলতিত্র তবিাগ
ফ োন: 9581994
dirdf@shilpakala.gov.bd

৭

পূর্ ণিাক্ষ চাকো
মসট লিজাইনাি
নাট্যকিা ও চিলিত্র লিভাগ
chakma_purna@yahoo.com

০১৭৭৭৬৭৬৯৫৮

4.

5.

6.

সর্ৌথ অনুষ্ঠান ও উৎেব
আদয়াজন

নােক, চারুকলা, সংেীে ও নৃেয
সংক্রান্ত প্রদর্াজনা তনিমাণ, কিমশালা,
সেতিনার, প্রদশমনী, স্মরণ অনুষ্ঠান
আবোজবনর আদবদদনর সপ্রতক্ষ্দি প্রর্ৌথ
অনুষ্ঠান আদয়াজন করা হ্য়।

র্াত্রাদল তনবন্ধ্ন, র্াত্রা
কিমশালা ও প্রদশমনী
আদয়াজন
জািীয় েংগীি ও
নৃিযকলা সকন্দ্র
তিলনায়িন ও িহ্ড়াকক্ষ্
বরাদ্দ প্রদান।

তবিাদগর দািতরক অত ে
সংদিষ্ট দবভাে। বাতশএ,
ঢাকা।

দবনামূবে

র্াত্রাপালা, দল তনবন্ধ্ন, কিমশালা,
সেতিনার ও তবদশে অনুষ্ঠান আদয়াজন
ইিযাতদ

ঐ

দনবন্ধ্ন দফ ৫০০০ টাকা এবং
নবােন দফ ২৫০০ টাকা

একাদেতির িাপতরচালক বরাবর
োদাকাগদজ অথবা ওদয়বোইদের
িাধ্যদি অনলাইদন আদবদন করার পর
প্রাপ্যিা োদপদক্ষ্ বরাদ্দ সদওয়া হ্য়।
১ি তশ ে: েকাল ৯ো-সবলা ২ো
২য় তশ ে: তবকাল ৪ো- রাি ১০ো

িহ্াপতরচালক বরাবর
তনে মাতরি রদি অথবা
একাদেতির
ওদয়বোইদের িাধ্যদি
অনলাইদন আদবদন গ্রহ্ণ
করা হ্য়।

১৫

পতরচালক
সংদিষ্ট তবিাগ
info@shilpakala.gov.bd

বছবর
একবার

পূর্ ণিাক্ষ চাকো
সেে তেজাইনার
স ান: ০১৭৭৭৬৭৬৯৫৮
chakma_purna@yahoo.com

োংস্কৃতিক সংেঠবনর জন্য
প্রতি তশ ে ৮০০০ টাকা
সাংস্কৃতিক সংেঠন ব্যিীি
প্রতি তশ ে ১২,০০০ টাকা ।
েকল িাড়ার োদথ ১৫%
িযাে এবং স রিদর্াগ্য
জািানি ৩০০০ টাকা।

১০

মোোঃ আসফ-উদ-মদৌিা
কািচািাি অলফসাি
প্রশাসন (সংস্থাপন)
০১৭২৫২৩৫৭৮৫
asafvista@gmail.com

ক্রি.

7.

8.

9.

সেবার নাি

জািীয় তচত্রশালার
তিলনায়িন, গ্যালারী ও
প্লাজা বরাদ্দ প্রদান।

বাংলাদদশ তশল্পকলা
একাদেিীর গদবেণা ও
প্রকাশনা তবিাদগর
গ্রন্থাগার।

সেবা প্রদান পদ্ধতি

িহ্াপতরচালক বরাবর আদবদন করার
পর েকাল ৯- সবলা ২ো এবং তবকাল
৩ো সথদক রাি ৯ো পর্ মন্ত দুই দিফবট
বরাদ্দ সদওয়া হ্য়।

জনোোরদণর জন্য অত ে চলাকালীন
সমবে েংরতক্ষ্ি প্রকাশনােমূহ্ ও
তদতনক পতত্রকা পাঠদকর জন্য উন্মুক্ত

তশল্প-েংস্কৃতি তবেয়ক
গ্রন্থ, োন্মাতেক ‘তশল্পকলা’
মুতিি গ্রন্থ দবক্রে ও দবেরণ
এবং ইংদরতজ জান মাল
প্রকাশ ও তবক্রয়।

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র ও
প্রাতিস্থান

সেবার মূল্য এবং পতরদশাদের
পদ্ধতি

িহ্াপতরচালক বরাবর
তনে মাতরি রদি অথবা
একাদেতির ওদয়বোইদে
িাধ্যদি অনলাইদন
আদবদন গ্রহ্ণ করা হ্য়।

োংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠাদনর জন্য
দমলনােেন প্রতি তশ ে ৯২০০
টাকা (িযােেহ্)। অন্যান্য
প্রতিষ্ঠাদনর জন্য প্রতি তশ ে
১৩,৮০০ টাকা (িযােেহ্)। প্রতি
সক্ষ্দত্র প্রফরেবর্াগ্য জািানি ৩০০০
টাকা।
তচত্রশালা প্লাজা োংস্কৃতিক
সংেঠবনর জন্য েদে দিফট ১১৫০০
টাকা (িযােেহ্)
জািানি ৩০০০ টাকা। অন্যান্য
প্রতিষ্ঠাদনর জন্য তচত্রশালা প্লাজা
েদে দিফট ১৭২৫০ টাকা
(িযােেহ্)। জািানি ১০,০০০
টাকা।
১নং প্রদশমনী গ্যালারী ১০০০০টাকা।
২,৩,৪,৫ ও ভাস্কর্য্য গ্যালাদর
৮০০০টাকা এবং অক্টাবোনাল
গ্যালাদর ৬০০০টাকা েদেদিন
েকল সক্ষ্দত্র জািানি প্রদান করদি
হ্দব।

জািীয় েঙ্গীি ও
নৃিযকলা িবদনর ৩য়
িলা

বাংলাদদশ তশল্পকলা
একাদেতির প্রকাশনা
তবক্রয় সকন্দ্র

সেবার প্রদাদনর
েিয়েীিা
(কার্ যদিবস)

দাতয়ত্বপ্রাি কিমকিমা(নাি, পদতব,
স ান নম্বর ও ই-সিইল)
এ এি সিাস্তাক আহ্দিদ
উপ-পতরচালক
চারুকলা তবিাগ
০১৭১২৩৭১৪৩৮
mostak303@gmail.com

১০

শাহ্ীন সরজা রাদেল
েহ্কারী পতরচালক (গ্যালারী)
চারুকলা তবিাগ
01781622626
রাদহমা প্রবেম
মঞ্চ ব্যাবস্থাপক
তিলনায়িন ও িঞ্চ ব্যবস্থাপনা শাো,
01745771910

Jhumu.audry@gmail.
com
সুিনুকা হ্ক
লাইদেদরয়ান
গদবেনা ও প্রকাশনা তবিাগ
০১৮১৯২২৭৭৭৮

তবনামূদল্য

গ্রদন্থ মুতিি মূল্য কযাশ
ম্যাবমার িাধ্যদি
পতরদশােদর্াগ্য

োৎিদনক

োৎিদনক

sutnokhoque01@gmail.com

তর াি ারহ্ানা
েহ্কারী পতরচালক (গদবেনা)
গদবেণা ও প্রকাশনা তবিাগ।
01758669954
তর াি ারহ্ানা
েহ্কারী পতরচালক (গদবেনা)
গদবেণা ও প্রকাশনা তবিাগ।
01758669954

ক্রি.

10.

11.

সেবার নাি

সেবা প্রদান পদ্ধতি

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র ও
প্রাতিস্থান

তশল্প েংস্কৃতি তবেয়ক
গদবেণােিী পান্ডুতলতপ
েংগ্রহ্ ও েংরক্ষ্ণ

েংরতক্ষ্ি পান্ডুতলতপ পর্ যাবলাচনার
মােবম চুড়ান্ত কবর েকািনা করা হে

েহ্কারী পতরচালক
(গদবেণা)-এর অত ে
কক্ষ্ (প্রতশক্ষ্ণ িবদনর
৩য় িলা)

mieivn I †mev, †givgZ
I msiÿY, µq BZ¨vw`
Lv‡Zi wej

‡PK Bmy¨

সেবার মূল্য এবং পতরদশাদের
পদ্ধতি

e¨w³/ cÖwZôv‡bi wej
A_ev Av‡e`‡bi †cÖwÿ‡Z

তবনামূদল্য

সেবার প্রদাদনর
েিয়েীিা
(কার্ যদিবস)

দনেদমে

দাতয়ত্বপ্রাি কিমকিমা(নাি, পদতব,
স ান নম্বর ও ই-সিইল)
তর াি ারহ্ানা
েহ্কারী পতরচালক (গদবেনা)
গদবেণা ও প্রকাশনা তবিাগ।
01758669954

webv g~‡j¨

07

‡gv. kwn`yj Bmjvg
DccwiPvjK (A_©,wnmve I
cwiKíbv DcwefvM)
01819429292
shohidddf@gmail.com

12.
13.
14.

wkí I ms¯‹…wZ msMV‡bi
Aby`vb
RvgvbZ †diZ

Av‡e`‡bi †cÖwÿ‡Z hvPvB evQvB K‡i
PzovšÍ Aby‡gv`‡bi ci †PK Bmy¨
Abyôv‡bi †k‡l nj KZ…c
© ÿ KZ©„K
AbvcwË cÎ mv‡c‡ÿ †PK Bmy¨

Av‡e`bcÎ

webv g~‡j¨

10

H

Rgv iwk`, cÖZ¨qb cÎ

webv g~‡j¨

10

H

Pvjvb cÖ`vb

Pvwn`v Abyhvwq

mswkøó we‡ji Kwc

webv g~‡j¨

07

H

২.২ োদেষ্ঠাদনক প্রসবা

1.

2.

সেবার নাি

সেবা প্রদান পদ্ধতি

প্রজলা ও উপবজলা দিল্পকলা
একাবেদমর বাদষ যক বরাদ্দ ও ব্যাে
দবভাজন প্রেরণ

েদে অর্ য বছবর প্রজলা ও উপবজলা
দিল্পকলা একাবেদমর ব্যাে
দবভাজনসহ বাদষ যক বরাবদ্দর প্রচক
প্রেরণ করা হে।

প্রজলা দিল্পকলা একাবেদমর কমযকতা
কমযচারীবির অতজমি ছুটি, শ্রাতন্ত
আববিবনর প্রেদিবে েিাসন দবভাে
তবদনাদন ছুটি, দিিা ছুটি,
প্রর্বক পত্র জাদর করা হে।
বদহবাংলাবিি ছুটি েিান

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র ও প্রাতিস্থান

অর্ য, দহসাব ও পদরকল্পনা উপদবভাে,
বাংলাবিি দিল্পকলা একাবেদম

সেবার মূল্য এবং
পতরদশাদের পদ্ধতি

েবর্াজয নে

সেবার প্রদাদনর
েিয়েীিা

দাতয়ত্বপ্রাি কিমকিমা(নাি, পদতব,
স ান নম্বর ও ই-সিইল)

অর্ য বছবরর ১ম
প্রকাোটার

সিা: শতহ্দুল ইেলাি
উপপদরচালক
অর্ য, দহসাব ও পদরকল্পনা উপ দবভাে
০১৮১৯৪২৯২৯২
shohidddf@gmail.com

মহাপদরচালক বরাবর আববিনপত্র

েবর্াজয নে

১০

সদচব, বাদিএ
02223384617
secretary@shilpakala.gov.bd

3.

প্রজলা দিল্পকলা একাবেদমবে
কমযরে েদিিকবির সম্মানী েিান

েদে বছর প্রজলা দিল্পকলা
একাবেদমর চাদহিার প্রেদিবে
েদিিকবির সম্মানী প্রচবকর
মােবম প্রেরণ করা হে।

4.

সজলায় োোরণ েঙ্গীি, উিঙ্গ
েঙ্গীি, োোরণ নৃিয, উিঙ্গ নৃিয,
চারুকলা, নাটক ও িালর্ন্ত্র তবেদয়
প্রতশক্ষ্ণ কিমশালা আদয়াজন।

প্রজলা দিল্পকলা একাবেদমর চাদহিার প্রজলা দিল্পকলা একাবেদম প্রর্বক
প্রেদিবে ঢাকা প্রর্বক েদিিক
েদিিক প্রচবে মহাপদরচালক বরাবর
প্রেরণ করা
আববিন।

প্রজলা দিল্পকলা একাবেদম প্রর্বক
অগ্রীম সম্মানীদবল মহাপদরচালক
বরাবর প্রেরণ।

েবর্াজয নে

েবর্াজয নে

অর্ য বছবরর ১ম
প্রকাোটার

১৫তদন

পতরচালক
প্রতশক্ষ্ণ তবিাগ
01552312542
dirt@shilpakala.gov.bd

পতরচালক
প্রতশক্ষ্ণ তবিাগ
01552312542

dirt@shilpakala.gov.bd

2.3 অিযন্ততরন সেবা
সেবার নাি

সেবা প্রদান পদ্ধতি

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র ও প্রাতিস্থান

সেবার মূল্য এবং সেবার প্রদাদনর
পতরদশাদের পদ্ধতি েিয়েীিা

1.

অতজমি ছুটি

িঞ্জুর আদদশ জাতর

কিমকিমা/কিমচারীগদণর আদবদন অনুর্ায়ী
প্রাতিস্থান: তহ্োব শাো, বাতশএ

েবর্াজয নে

১৫ (পদনর)
কার্ মতদবে

2.

অতজমি ছুটি
(বতহ্োঃবাংলাদদশ)

েবর্াজয নে

১৫ (পদনর)
কার্ মতদবে

েবর্াজয নে

১৫ (পদনর)
কার্ মতদবে

েবর্াজয নে

৩০ (দত্রি)
কার্ মতদবে

িঞ্জুর আদদশ জাতর

কিমকিমা/কিমচারীগদণর আদবদন অনুর্ায়ী
প্রাতিস্থান: তহ্োব শাো, বাতশএ

3.

শ্রাতন্ত তবদনাদন ছুটি

িঞ্জুর আদদশ জাতর

কিমকিমা/কিমচারীগদণর তনে মাতরি রদি আদবদন
অনুর্ায়ী
প্রাতিস্থান: তহ্োব শাো, বাতশএ

4.

তেদলকশন সগ্রে িঞ্জুতর

অথ ম তবিাগ কিমক জারীকৃি
আদদশ সিািাদবক তেতপতে’র
সুপাতরশ অনুর্ায়ী আদদশ জাতর

1. কিমকিমা/কিমচারীগদণর আদবদন
2. হ্ালনাগাদ বাতে মক সগাপনীয় অনুদবদন

দাতয়ত্বপ্রাি কিমকিমা(নাি, পদতব,
স ান নম্বর ও ই-সিইল)
সিাোঃ আে -উদ-দদৌলা
কালচারাল অত োর
প্রশােন (েংস্থাপন)
asafvista@gmail.com
০১৭২৫২৩৫৭৮৫
জান্নাতুল স রদদৌে
কালচারাল অত োর
প্রশােন তবিাগ
jfakhi@gmail.com
০১৭১৭৬০৩৪৬৮
সিাোঃ আে -উদ-দদৌলা
কালচারাল অত োর
প্রশােন (েংস্থাপন)
asafvista@gmail.com
০১৭২৫২৩৫৭৮৫
মো. আিজু পািমভজ
েহ্কারী েতচব (েংস্থাপন)
প্রশােন তবিাগ
arzoperves75@gmail.com
০১৭১২৫২৪২৮৩

5.

চাকুতর স্থায়ীকরণ

েদবধানমালা অনুর্ােী
সবন্তাসজনকভাবব চাকদরর
দিিানদবিকাল সমাপ্ত হওোর
পর েিাসদনক আদদশ জাতর

6.

োোরণ িতবষ্য িহ্তবল
হ্দি অতগ্রি িঞ্জুতর

োোরণ িতবষ্য িহ্তবল
তবতেিালা, ১৯৭৯ অনুর্ায়ী
অদদশ জাতর

১. তনে মাতরি রদি অদবদন অনুর্ায়ী
২. োোরণ িতবষ্য িহ্তবল েব মদশে জিাকৃি
অদথ মও তহ্োব তববরণীর মূলকতপ (আদদশ জাতরর
পর স রিদর্াগ্য)

‡eZb wej wb®úwË

†mvbvjx e¨vs‡Ki gva¨‡g ‡cÖib
Ges ‡PK Bmy¨

miKvi wb‡©`wkZ di‡g wej `vwLj|(25 Zvwi‡Li
g‡a¨ `vwLj mv‡c‡ÿ¨)

webv g~‡j¨

wRwc Gd AwMÖg/PzovšÍ
cwi‡kva, M„nwbgv©Ymn
Ab¨vb¨ AwMÖg I ågb
fvZv wej wb®úwË
mieivn I †mev, †givgZ
I msiÿY, m¤ú` msMÖn
BZ¨vw` LvZmn Dbœqb
Lv‡Zi wej wb®úwË|
‡eZb wbav©ib, mvwf©m ewn

‡PK Bmy¨

miKvi wb‡©`wkZ di‡g wej `vwLj

‡PK Bmy¨

1.‡eZb wba©vibx cÎ Bmy¨
2.mvwf©m ewn cÖwZ¯^vÿiKiY

7.

8.

9.

10.
11. †c w¯øc Bmy¨
wRwcGd GKvD›Um w¯øc
12.
Bmy¨
‡cbkb

AvqKi msµvšÍ cÖZ¨vqb

15. AwMÖ‡gi mgš^q

েবর্াজয নে

১৫ (পদনর)
কার্ মতদবে

েবর্াজয নে

১৫ (পদনর)
কার্ মতদবে

০১৮১৯৪২৯২৯২
shohidddf@gmail.com

H

webv g~‡j¨

cieZx© gv‡mi
1g Kg©w`e‡mi
g‡a¨
07

1. miKvi wb‡©`wkZ di‡g wej `vwLj|

webv g~‡j¨

07

H

1. Av‡e`bcÎ
2. cyiYK…Z miKvi wb‡`©wkZ dig/QK
3.mvwf©m ewn
e`jx/Kg©¯’j n‡Z Qvoc‡Îi Kwc
msqwµq

webv g~‡j¨

10

H

webv g~‡j¨
webv g~‡j¨

H
H

webv g~‡j¨

cÖZ¨vqbcÎ

1.wW nvdm
2.wej dig
3.Av‡e`bcÎ(cÖ‡hvR¨ †ÿ‡Î)
msqwµq

07
1jv RyjvB †_‡K
31 RyjvB
10

H

hvPvB evQvB Gi gva¨‡g

AwMÖ‡gi wejfvDPvi

webv g~‡j¨

1jv RyjvB †_‡K
30 AvM÷
10

Gjwcwm/‡c-w¯øc Bmy¨
GKvD›Um w¯øc Bmy¨
†PK Bmy¨ I e¨vs‡K A_wiwU Bmy¨

13.
14.

পুদলি েিন্ত েদেববিন

মো. আিজু পািমভজ
েহ্কারী েতচব (েংস্থাপন)
প্রশােন তবিাগ
arzoperves75@gmail.com
০১৭১২৫২৪২৮৩
সিা: শতহ্দুল ইেলাি
উপ-পতরচালক (অথ ম, তহ্োব ও
পতরকল্পনা)

webv g~‡j¨

H

H

H

3. †mev MÖnxZvi Kv‡Q Avgv‡`i cÖZ¨vkv
µwgK

cÖwZkÖæZ/KvwÿZ †mev cÖvwßi j‡ÿ¨ KiYxq

1.

ÎæwUgy³ I ¯^qsm¤ú~b© আবে`b mswkó Kvh©vj‡q Rgv cÖ`vb

2.

h_vh_ cÖwµqvq cÖ‡qvRbxq wd cwi‡kva Kiv

3.

cÖ‡hvR¨ †ÿ‡Î ‡gvevBj evZ©v/B-‡gB‡j †cÖwiZ wb‡`©kbv AbymiY Kiv

4.

mvÿv‡Zi Rb¨ avh© ZvwiL I mg‡q Dcw¯’Z _vKv

5.

†mev MÖn‡Yi Rb¨ Abvek¨K †dvb/Z`wei bv Kiv

6.

cÖ‡qvRbমব ো Z_¨vw` cÖ`vb Kiv|

4. Awf‡hvM cÖwZKvi e¨e¯’v (GRS)
†mev cÖvwß‡Z Amš‘ó n‡j `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©vi m‡½ †hvMv‡hvM Kiæb| Zvi KvQ †_‡K mgvavb bv †c‡j wb‡¤œv³ c×wZ‡Z †hvMv‡hvM K‡i AewnZ Kiæb|
µwgK

KLb †hvMv‡hvM Ki‡eb

Kvi m‡½ †hvMv‡hvM Ki‡eb

‡hvMv‡hv‡Mi wVKvbv

wb®úwËi mgqmxgv

1.

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v mgvavb w`‡Z bv cvi‡j

মোোঃ আফজাি মহামসন
উপসলচি
প্রশাসন লিভাগ

বোংলোদেশ শশল্পকলো একোদেশি
ফেগুনবোশিচো, রিনো, ঢোকো-১০০০

wZb gvm

2.

Awf‡hvM wb®úwË Kg©KZ©v wbw`©ó mg‡q
mgvavb w`‡Z bv cvi‡j

েশচব
বোংলোদেশ শশল্পকলো একোদেশি

বোংলোদেশ শশল্পকলো একোদেশি
ফেগুনবোশিচো, রিনো, ঢোকো-১০০০

GK gvm

3.

Avwcj Kg©KZ©v wbw`©ó mg‡q mgvavb w`‡Z
bv cvi‡j

িহোপশরচোলক
বোংলোদেশ শশল্পকলো একোদেশি

বোংলোদেশ শশল্পকলো একোদেশি
ফেগুনবোশিচো, রিনো, ঢোকো-১০০০

wZb gvm

