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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

মহিলা হবষয়ক অহিেপ্তর 

৩৭/৩, ইস্কাটন গাদড েন ররাড, ঢাকা। 

 
হসটিদজন চাট োর  

1. হিশন ও হমশন 

হিশনঃরজন্ডার সমতা আনয়দন নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন।  
 

হমশনঃ ব্যাপক িাদব অর্ েননহতক কম েকাদন্ড অাংশগ্রিণ করার লদক্ষে প্রদয়াজনীয় েক্ষতা ও র াগ্যতা অজেদন সিায়তাকরণ, আইহন সিায়তা প্রোন এবাং  অবকাঠাদমাগত   

সুদ াগ সৃহির দ্বারা  নারীদের ক্ষমতায়দনর মাধ্যদম রজন্ডার সমতা আনায়ন।  

2. রসবা প্রোন ও প্রহত    
 
 
 

  

অিে রীণ রসবা 
 

ক্রহমক নাং রসবার নাম রসবা প্রোন পদ্ধহত প্রদয়াজনীয় কাগজ পত্র প্রাহপ্তর 

স্থান 

রসবার মূল এবাং 

পহরদশাি পদ্ধহত 

রসবা প্রোন সময় সীমা োহয়ত্ব প্রাপ্ত কম েকতো (নাম, 

 পেবী, র ান নাং ইদমল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১.  রপনশন প্রোদনর সুহবিাদর্ ে প্রর্ম রেহণর 

অহ সারগদণর প্রসত্মাব প্রশাসহনক 

মন্ত্রণালদয় রপ্ররণ; এবাং হদ্বতীয় রেহণর 

কম েকতো িদত চতুর্ ে রেহণর কম েচারী প ে  

রপনশন অনুদমােন ও মঞ্জুরী পত্র ইস্যে করণ; 

হচঠি/মঞ্জুহরপত্র সাং  ষ্ট  চাহিোপত্র 

রপনশনারগদণর 

হবনা মূদে ৪(চার) সপ্তাি মাজীয়া নাজনীন 

উপ-পহরচালক (প্রশাঃ ও অর্ ে) 

র ান নম্বর-র ানঃ ৫৮৩১০৭৭০ 

 রমাবাঃ ০১৭১২-৭০৯৯৭৭ 

০২. সািারণ িহবষ্য তিহবল িদত অহগ্রম প্রোন  

সািারণ িহবষ্য তিহবল িদত অদ রৎদ াগ্য 

অহগ্রম প্রোন  

সািারণ িহবষ্য তিহবল চূড়া  অর্হরট 

মঞ্জুরী প্রোন  

 র্া র্ চাহিো পাওয়ার পর 

কর্তে   র অনুদমােন 

গ্রিণপূব েক চাহিত তথ্য প্রোন 

করা িয়। 

সাং  ষ্ট  শাখার চাহিোপত্র হবনা মূদে ৩(হতন) সপ্তাি 

০৩. অহিদ াগ প্রহতকার ব্যবস্থা (হজআরএস) 

সাংক্রা  হনদে েহশকা, ২০১৫ অনু ায়ী জবাব 

প্রোন 

 র্া র্ চাহিো পাওয়ার পর 

কর্তে   র অনুদমােন 

গ্রিণপূব েক চাহিত তথ্য প্রোন 

করা িয়। 

সাং  ষ্ট শাখার চাহিোপত্র হবনা মূদে ৩(হতন) মাস শািীন সুলতানা  

সিকারী পহরচালক (প্রশাঃ-২) 

র ান নম্বরঃ-৫৮৩১২২৫৬ 

রমাবাঃ ১০৭১১-৪৮৩৩৬৫ 

০৪. হবিাগীয় মামলা কর্তে   র অনুদমােন 

গ্রিণপূব েক হবহে অনু ায়ী সকল 

প োদয় সমাপ্ত করা িয় 

সাং  ষ্ট শাখার চাহিোপত্র হবনা মূদে ৩(হতন) মাস মাজীয়া নাজনীন 

উপ-পহরচালক (প্রশাঃ ও অর্ ে) 

র ান নম্বর-র ানঃ ৫৮৩১০৭৭০ 
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ক্রহমক নাং রসবার নাম রসবা প্রোন পদ্ধহত প্রদয়াজনীয় কাগজ পত্র প্রাহপ্তর 

স্থান 

রসবার মূল এবাং 

পহরদশাি পদ্ধহত 

রসবা প্রোন সময় সীমা োহয়ত্ব প্রাপ্ত কম েকতো (নাম, 

 পেবী, র ান নাং ইদমল) 

 রমাবাঃ ০১৭১২-৭০৯৯৭৭ 

রমাবাঃ ০১৭১০-৪৪৭৮৩৩ 

০৫. শৃঙ্খলা ও দুনীহতজহনত সকল হবষদয় 

ছাড়পত্র প্রোন (হসদলকশন রগ্রড, টাইমদস্কল, 

পোয়ন, পদোন্নহত, হবদেশ প্র   ণ, 

রপনসশন, অবসদরাত্তর ছুটি ইতোহে     ) 

চাহিো পাওয়ার পর সহচবালয় 

হনদে েশমালঅ, ২০১৪ অনুসরদণ 

 র্া র্ কর্তে   র অনুদমােন 

গ্রিণপূব েক চাহিত তথ্য প্রোন 

করা িয়। 

সাং  ষ্ট চাহিোপত্র কম েকতো 

কম েচারীর 

হবনা মূদে ৫ কা ে হেবস মাজীয়া নাজনীন 

উপ-পহরচালক (প্রশাঃ ও অর্ ে) 

র ান নম্বর-র ানঃ ৫৮৩১০৭৭০ 

 রমাবাঃ ০১৭১২-৭০৯৯৭৭  

০৬. ১ম রেণী ব্যহতত সকল কম েকতো 

কম েচারীদের হবিাগীয় মামলার হবষদয় 

োদয়রকৃত এ.টি/এ.এ.টি/হলি টু আহপল/হরট 

ইতোহে মামলার সময়মত ে াওয়ারী 

জবাব/এসএ  রপ্ররণ এবাং হবহিন্ন 

আোলদতর রাদয়র আদলাদক আইনানুগ 

কা েক্রম গ্রিণ। 

অইন রকাষ রর্দক মামলার 

আরহজ পাওয়ার পর সাং  ষ্ট 

নহর্র তথ্যাহে প োদলাচনা কদর 

 র্া র্ কর্তে   র   অনুদমােন 

গ্রিণপূব েক ে াওয়ারী জবাব 

রপ্ররণ করা িয়। 

সাং    শাখার চাহিোপত্র  হবনা মূদে ১৫ কা েহেবস 

০৭। হশশু হেবা ত্ন রকন্দ্র 

 প্রকদের কম েকতো ও কম েচারীদের  

ইন সাহি েস প্রহশক্ষণ প্রোন। 

প্রহশক্ষণ 

 
প্রকদের RDPP  হবনা মূদে দুই হেন রমাঃ আবু তাদলব 

প্রকে পহরচালক 

হনমণহবত্ত ও মধ্যহবত্ত রেনীর 

কম েজীবী মাদয়দের হশশুদের জন্য 

হেবা ত্ন কম েস্যচী প্রকে 

র ানঃ ৮৩৩১৭৩০ 

ই-রমইলঃ 

pddcdwa@gmail.com 

প্রকদের কম েকতো ও কম েচারীদেরব ছুটি 

মঞ্জুর। 

িাড েকহপ হপ্রন্ট আউট   

 

কম েকতো/কম েচারীর আদবেন 

পত্র 

হবনা মূদে ৩-৭ হেন 

হরদপাট ে প্রোন 

 

িাড েকহপ হপ্রন্ট আউট  

ও স টকহপ 

মহিলা হবষয়ক অহিেপ্তদরর 

চাহিোপত্র 

হবনা মূদে সদব োচ্চ হতনহেন 

কম েকতোদের প্রহশক্ষণ সাংক্রান্ত তাহলকা 

প্রোন 

িাড েকহপ হপ্রন্ট আউট  

ও স টকহপ 

মহিলা হবষয়ক অহিেপ্তদরর 

চাহিোপত্র 

হবনা মূদে সদব োচ্চ দুইহেন 

 

ওদয়বসাইট িালনাগােকরদণর জন্য তথ্য 

প্রোন 

িাড েকহপ হপ্রন্ট আউট  

ও স টকহপ 

মহিলা হবষয়ক অহিেপ্তদরর 

চাহিোপত্র 

হবনা মূদে সদব োচ্চ দুইহেন 
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