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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 
কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাগ 

রশক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা। 
www.tmed.gov.bd 

 

সিটিজেনি চািটার 
১. সিশন সিশন: 
রভশন: সবার জনয মানসম্মত কাররগরর ও ননরতক রশক্ষা। 
রমশন: কাররগরর, বৃরিমূলক, রবজ্ঞান ও প্রযুক্তিরভরিক এবাং প্ররশক্ষদণর সমন্বদয় সুরশরক্ষত, েক্ষ ও উন্নত ননরতকতাসম্পন্ন মানব 
সম্পে সৃষ্টি। 
২. সসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত: 

 

ক্র.
নাং 

সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 
এবাং প্রারিস্থান 

সসবার 
মূলয 
এবাং 
পররদশাধ 
পদ্ধরত 

সসবা প্রোদনর 
সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাি কম মকতমা 
(নাম, পেরব, স ান নম্বর 

ও ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
০১. কম মকতমাদের উচ্চরশক্ষার 

অনুমরত প্রোন 
অনুমরতপত্র ইদমইল ও 
ডাকদযাদগ সপ্ররণ। 
এছাড়া, আদবেনকারীর 
চারিো সমাতাদবক 
 যাক্স সযাদগ পত্র 
সপ্ররণ। 

যথাযথ কতৃমপদক্ষর মাধযদম 
আদবেন, সকাদস মর রবজ্ঞরি, 
সপ্রাদেক্টাস ও অ ার 
সলটার। 

বিনা 
মূল্যে 

০৩-০৭ 
কায মরেবস 

জনাি মীর জাবিদ 
িাসান 
উপসরচব 

০১৯১৮৯৩৮৫৯৮ 
dstmed17@gmail.com 

০২. কম মকতমাদের সেদশর 
অভযন্তদর উচ্চরশক্ষা 

অনুমরতপত্র ইদমইল ও যথাযথ কতৃমপদক্ষর মাধযদম বিনা 
মূল্যে 

০৩-০৭ জনাি মীর জাবিদ 
িাসান 

http://www.tmed.gov.bd/
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ক্র.
নাং 

সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 
এবাং প্রারিস্থান 

সসবার 
মূলয 
এবাং 
পররদশাধ 
পদ্ধরত 

সসবা প্রোদনর 
সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাি কম মকতমা 
(নাম, পেরব, স ান নম্বর 

ও ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
গ্রিদণর রনরমি সপ্রষণ 
মঞ্জরু। 

ডাকদযাদগ সপ্ররণ। 
এছাড়া, আদবেনকারীর 
চারিো সমাতাদবক 
 যাক্স সযাদগ পত্র 
সপ্ররণ। 

আদবেন, পূণ মবৃরিসি 
অ ার সলটার। 

কায মরেবস উপসরচব 
০১৯১৮৯৩৮৫৯৮ 

dstmed17@gmail.com 

০৩. কাবরগবর ও মাদ্রাসা 
বিক্ষা বিভাগ আওতাভুক্ত 
দপ্তল্রর কম মকততাগল্ের 
বিল্দবিক প্রবিক্ষল্ের 
জনে প্রপ্রষোল্দি জাবর। 

পত্র প্রদান বিল্দি প্রবিক্ষে অবিিাখায় 
প্রপ্রবরত পত্র/বনল্দতিনা 

বিনা 
মূল্যে 

পত্র নবিভুক্তক্তর 
পর ১৫-৩০ 
কার্ তবদিস 

জনাব মীর জারিে 
িাসান 
উপসরচব 

০১৯১৮৯৩৮৫৯৮ 
dstmed17@gmail.com 

০৪. কাবরগবর ও মাদ্রাসা 
বিক্ষা বিভাগ বনয়ন্ত্রোিীন 
প্রগল্জল্েড অবিসারল্দর 
সরকাবর কম তচারী 
(আচরে) বিবিমাযা, 1979 

এর অিীন বিবি-11 ও 12 
অনুর্ায়ী 2,50,000 োকার 
উল্ব ত মূযেিান স্থাির 
এিং অস্থাির সম্পবি 
ক্রয়/বিক্রয়/ইমারত 
বনম তাে সংক্রান্ত সরকাবর 
অনুমবত 

র্িার্ি কতত তপল্ক্ষর 
অনুল্মাদন গ্রিেপূি তক 
পত্র জাবর করা িয়। 

১। বনি তাবরত িরম (িরম 
নং-১/২/৩) 
২। িেয় বিিরেী এিং 
িেল্য়র অল্ি তর উৎল্সর 
সমি তল্ন উপর্ুক্ত প্রমাোবদ; 
৩। 
িাবি/ফ্ল্োে/জবম/সম্পবির 
মুল্যের সমি তল্ন 
দবযয/রাজউল্কর প্লদটর 
িরাদ্দ পত্র / প্রডল্ভযপার / 
জাতীয় গতিায়ন  কতত তপল্ক্ষর 
সাল্ি সম্পাবদত চুক্তক্তপত্র 

বিনা 
মূল্যে 

স্বয়ংসমূ্পে ত 
আল্িদন প্রাবপ্তর 

পর ১৫ 
কার্ তবদিস 

জনাব মীর জারিে 
িাসান 
উপসরচব 

০১৯১৮৯৩৮৫৯৮ 
dstmed17@gmail.com 
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ক্র.
নাং 

সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 
এবাং প্রারিস্থান 

সসবার 
মূলয 
এবাং 
পররদশাধ 
পদ্ধরত 

সসবা প্রোদনর 
সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাি কম মকতমা 
(নাম, পেরব, স ান নম্বর 

ও ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
(প্রল্র্াজে প্রক্ষল্ত্র); 
৪। িায়নানামা দবযয 
(প্রল্র্াজে প্রক্ষল্ত্র); 
৫। অনুল্মাবদত নকিা 
(ক্রয়/বনম তাল্ের প্রক্ষল্ত্র); 
৬। উপর্ুক্ত প্রল্কৌিযী 
কতত তক দাবখযকত ত িেল্য়র 
এবিল্মে (ক্রয়/বনম তাল্ের 
প্রক্ষল্ত্র); 
৭। গাবির প্ররক্তজল্েিন ও 
ব্লু িুল্কর সতোবয়ত 
িল্োকবপ (প্রল্র্াজে 
প্রক্ষল্ত্র); 
৮। গাবি ক্রল্য়র প্রকত ত 
িেয় বিিরেী এিং িেল্য়র 
অল্ি তর উৎল্সর সমি তল্ন 
উপর্ুক্ত প্রমাোবদ (প্রল্র্াজে 
প্রক্ষল্ত্র); 
৯। কতত তপল্ক্ষর বনকে প্রদি 
প্রারবিক আনুমাবনক িেয় 
ও প্রকত ত িেল্য়র মল্িে 



[Ashek] C:\Users\convert\AppData\Local\Temp\1\task-203052779\036e97f64459a1653d0eac060f6f8019.doc 4 

 

ক্র.
নাং 

সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 
এবাং প্রারিস্থান 

সসবার 
মূলয 
এবাং 
পররদশাধ 
পদ্ধরত 

সসবা প্রোদনর 
সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাি কম মকতমা 
(নাম, পেরব, স ান নম্বর 

ও ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
িতকরা ২০% এর প্রিবি 
পাি তকে িল্য এ িেয় প্রর্ 
উৎস িল্ত বনি তাি করা 
িল্য়ল্ে তার বিিরেীসি 
িোখো (প্রল্র্াজে প্রক্ষল্ত্র); 
১০। গাবির মূল্যের সমি তল্ন 
দবযয/ভাউচার/ইনভল্য়জ/বি
প্রক্রতা িা প্রক্রতার সাল্ি 
সম্পাবদত চুক্তক্তপত্র 
(প্রল্র্াজে প্রক্ষল্ত্র); 
১১। আয়কর অবিল্স 
সি তল্িষ দাবখযকত ত 
পবরসম্পদ বিিরেীর 
সার্েতিাইড কবপ দাবখয 
করল্ত িল্ি। 

০৫. সরকারী কম তচারী 
(আচরে) বিবিমাযা, 
২০১৮ এর অনোনে 
বিবিমল্ত খন্ডকাযীন 
কাজ, কনসাযল্েক্তি, িই 
প্রকাি, প্রিতন বকংিা 
প্রেবযবভিল্ন সম্প্রচার, 

র্িার্ি কতত তপল্ক্ষর 
অনুল্মাদন গ্রিেপূি তক 
পত্র জাবর করা িয়। 

১। র্িার্ি কতত তপল্ক্ষর 
মািেল্ম সুস্পষ্ট তিে 
সম্ববযত আল্িদন: 
২। খন্ড-কাযীন কাল্জর 
প্রক্ষল্ত্র আল্িদল্ন উবিবখত 
প্রবতষ্ঠাল্নর নাম, কাল্জর 
প্রময়াদ, সুস্পষ্ট বিিরে, 

বিনা 
মূল্যে 

০৭ (সাত) 
কম তবদিস। িই 
প্রকাল্ির প্রক্ষল্ত্র 
৩০ (ক্তত্রি) 
কায মবদিস 

জনাব মীর জারিে 
িাসান 
উপসরচব 

০১৯১৮৯৩৮৫৯৮ 
dstmed17@gmail.com 
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ক্র.
নাং 

সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 
এবাং প্রারিস্থান 

সসবার 
মূলয 
এবাং 
পররদশাধ 
পদ্ধরত 

সসবা প্রোদনর 
সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাি কম মকতমা 
(নাম, পেরব, স ান নম্বর 

ও ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
সংিাদপত্র/ সামবয়কীল্ত 
বনিন্ধ প্রকাল্ির অনুমবত 
প্রদান। 

সম্মানীর পবরমাে উল্িখ 
করল্ত িল্ি; 
৩। পান্ডুবযবপ িই আকাল্র 
প্রকাল্ির আল্িদল্নর 
প্রক্ষল্ত্র পান্ডুবযবপর ০৬ 
কবপ; 
৪। প্রিতার বকংিা 
প্রেবযবভিল্ন সম্প্রচার 
অিিা সংিাদপত্র/ 
সামবয়কীল্ত বনিন্ধ 
প্রকাল্ির প্রক্ষল্ত্র সম্প্রচার/ 
বনিল্ন্ধর ০৬ কবপ; এিং 
৫। অনোনে প্রক্ষল্ত্র 
আল্িদল্ন উবিবখত তল্িের 
উপর্ু্ক্ত প্রমাোবদ। 

০৬. এ রবভাদগর অধীন 
েির/সাংস্থায় কম মরত 
বিবসএস কোডার 
কম তকততাল্দর বিরুল্ে 
িতঙ্খযা ও আচরেজবনত 
অবভল্র্াগ এিং বিবিি 
অবভল্র্াগ উপস্থাপন ও 

িেক্তক্তর/উপর্ুক্ত 
কতত তপল্ক্ষর বনকে 
প্রিল্ক অবভল্র্াগ 
পাওয়ার পর সবচিাযয় 
বনল্দতিমাযা, ২০১৪ 
অনুসরল্ে র্িার্ি 
কতত তপল্ক্ষর অনুল্মাদন 

অবভল্র্াল্গর সমি তল্ন 
উপর্ুক্ত প্রমাোবদ 

বিনা 
মূল্যে 

১৫ কার্ তবদিস সমািাম্মে কাজী  য়সাল 
রসরনয়র সিকারী সরচব 

(কাররগরর শাখা-১) 
৯৫৮৪৬৬৬, 
০১৭৭৭৩৩২২১১ 

sastec1@tmed.gov.bd 
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ক্র.
নাং 

সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 
এবাং প্রারিস্থান 

সসবার 
মূলয 
এবাং 
পররদশাধ 
পদ্ধরত 

সসবা প্রোদনর 
সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাি কম মকতমা 
(নাম, পেরব, স ান নম্বর 

ও ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
আল্দি িাস্তিায়ন। গ্রিেপূি তক 

বনল্দতিানুর্ায়ী বনষ্পবি। 
০৭. কম তকতমাপ্রদর প্রস্বচ্ছায় 

পদতোল্গর বিষল্য় 
কার্ তক্রম গ্রিে। 

র্িার্ি কতত তপল্ক্ষর 
অনুল্মাদন গ্রিেপূি তক 
পত্র জাবর করা িয়। 

১। পদতোগ পত্র 
২। সি তল্িষ কম তস্থয িল্ত 
কম তকততার বনকে পাওনা 
সংক্রান্ত তিে 
৩। কম তকততার প্রবিক্ষে 
সংক্রান্ত তিে। 

বিনা 
মূল্যে 

*আল্িদন 
প্রাবপ্তর পর 
তিে সংগ্রল্ির 
জনে উপস্থাপন-

৩ বদন। 

জনাব মীর জারিে 
িাসান 
উপসরচব 

০১৯১৮৯৩৮৫৯৮ 
dstmed17@gmail.com 

০৮. কম তকততািতল্ের অক্তজতত 
েুর্ে/ িবিিঃিাংযাল্দি েুর্ে 
/ প্রসূবত েুর্ে / শ্রাবন্ত 
বিল্নাদন েুর্ে / 
অসািারে েুর্ের 
আল্িদন বনষ্পবি। 

আল্িদন প্রাবপ্তর পর 
দাবখযকত ত 
কাগজপল্ত্রর সর্িকতা 
র্াচাইপূি তক ক্ষমতা 
অনুর্ায়ী সবচি অিিা 
মাননীয় মন্ত্রী কতত তক 
অনুল্মাদন সাল্পল্ক্ষ। 

১। আল্িদন পত্র 
২। র্িার্ি কতত তপল্ক্ষর 
অগ্রায়ন পত্র ও সুপাবরি 
৩। েুর্ের বিসাি (প্রল্য়াজন 
অনুসাল্র) 

বিনা 
মূল্যে 

০৭ (সাত) বদন জনাব মীর জারিে 
িাসান 
উপসরচব 

০১৯১৮৯৩৮৫৯৮ 
dstmed17@gmail.com 

০৯. কম তকততািতল্ের বিক্ষা 
েুর্ের আল্িদন বনষ্পবি। 

আল্িদন প্রাবপ্তর পর 
দাবখযকত ত কাগজপল্ত্রর 
সর্িকতা র্াচাইপূি তক 
িতঙ্খযা প্রবতল্িদন প্রাবপ্ত 
সাল্পল্ক্ষ ক্ষমতা অনুর্ায়ী 
সবচি অিিা মাননীয় 
মন্ত্রী /সক্ষত্রমদত মাননীয় 
প্রধানমন্ত্রী কতৃমক 
অনুদমােন সাদপদক্ষ। 

১। আল্িদন পত্র 
২। র্িার্ি কতত তপল্ক্ষর 
অগ্রায়ন পত্র ও সুপাবরি 
বিশ্ববিদোযয় কতত তক প্রদি 
সম্মবতপত্র/ িতঙ্খযামূযক 
প্রবতল্িদন। 

বিনা 
মূল্যে 

০৭ (সাত) বদন জনাব মীর জারিে 
িাসান 
উপসরচব 

০১৯১৮৯৩৮৫৯৮ 
dstmed17@gmail.com 
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ক্র.
নাং 

সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 
এবাং প্রারিস্থান 

সসবার 
মূলয 
এবাং 
পররদশাধ 
পদ্ধরত 

সসবা প্রোদনর 
সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাি কম মকতমা 
(নাম, পেরব, স ান নম্বর 

ও ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১০. কম তকততািতল্ের এিং তাাঁর 

পবরিাল্রর সদসেল্দর 
পাসল্পােত গ্রিল্ের 
অনুমবত / অনাপবি 
প্রদান। 

িতঙ্খযা প্রবতল্িদন 
প্রাবপ্ত সাল্পল্ক্ষ ক্ষমতা 
অনুর্ায়ী অবতবরক্ত 
সবচি প্রশাসন ও 
উন্নয়ন কতত তক 
অনুল্মাদন সাল্পল্ক্ষ। 

১। আল্িদন পত্র 
২। পূি ততন পাসল্পাল্েতর 
(র্বদ িাল্ক) িল্োকবপ। 
৩। জন্ম বনিন্ধন/জাতীয় 
পবরচয় পল্ত্রর িল্োকবপ 

বিনা 
মূল্যে 

০৭ (সাত) বদন জনাব মীর জারিে 
িাসান 
উপসরচব 

০১৯১৮৯৩৮৫৯৮ 
dstmed17@gmail.com 

১১. কম তকততাল্দর প্রপনিন 
আনুল্তাবষক ও পাবরিাবরক 
প্রপনিন মঞ্জবুর প্রদান। 

বচর্ি/মঞ্জবুরপত্র বনি তাবরত িরল্ম 
আল্িদনপত্র, েবি, 
ওয়াবরিান সনদ/মততুের 
সনদ 

বিনা 
মূল্যে 

স্বয়ংসমূ্পে ত 
প্রস্তাি প্রাবপ্তর 
পর ০৩ (বতন) 
কার্ তবদিস 

জনাব মীর জারিে 
িাসান 
উপসরচব 

০১৯১৮৯৩৮৫৯৮ 
dstmed17@gmail.com 

১২. কম তকততাল্দর গতি 
বনম তান/প্রমাের কার/প্রমাের 
সাইল্কয/ কম্পম্পউোর 
ক্রয় ঋে প্রদাল্নর জনে 
সরকারী মঞ্জরুী 
আল্দি প্রদান। 

বচর্ি/মঞ্জবুরপত্র চুক্তক্ত/িায়নাপত্র, োকা 
খরল্চর ভাউচার ইতোবদ। 

বিনা 
মূল্যে 

প্রল্য়াজনীয় 
সকয 

কাগজপত্র 
প্রাবপ্ত সাল্পল্ক্ষ 
০৫ (পাাঁচ) 
কায মরেবস। 

জনাব মীর জারিে 
িাসান 
উপসরচব 

০১৯১৮৯৩৮৫৯৮ 
dstmed17@gmail.com 

১৩. কম তকততাল্দর সািারে 
ভবিষে তিবিয িল্ত 
কততনল্র্াগে এিং 
অল্িরৎল্র্াগে ঋে 
প্রদান এিং অিসরপ্রাপ্ত 
কম তকততাগল্ের সািারে 
ভবিষে তিবিল্যর চূিান্ত 

বচর্ি/মঞ্জবুরপত্র বনি তাবরত িল্রল্ম আল্িদন, 
োকা জমার বিপ ও 
সংবিষ্ট বসএও এর প্রতেয়ন। 

বিনা 
মূল্যে 

প্রল্য়াজনীয় 
সকয 

কাগজপত্র 
প্রাবপ্ত সাল্পল্ক্ষ 
০৩ (বতন) কার্ ত 

বদিস। 

জনাব মীর জারিে 
িাসান 
উপসরচব 

০১৯১৮৯৩৮৫৯৮ 
dstmed17@gmail.com 
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ক্র.
নাং 

সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 
এবাং প্রারিস্থান 

সসবার 
মূলয 
এবাং 
পররদশাধ 
পদ্ধরত 

সসবা প্রোদনর 
সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাি কম মকতমা 
(নাম, পেরব, স ান নম্বর 

ও ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
উল্িাযল্নর জনে 
মঞ্জরুী আল্দি জারী । 

১৪. কম তকততাল্দর সািারে 
ভবিষে তিবিয িল্ত 
তততীয় িাল্রর অবতবরক্ত 
অবগ্রম ঋে গ্রিল্ের 
প্রক্ষল্ত্র অি ত বিভাল্গর 
সম্মবত সংগ্রিকরে। 
ভবিষে তিবিয িল্ত 
গতিীত অবগ্রল্মর বকক্তস্ত 
কততন সিক্তজকরে। 

বচর্ি/মঞ্জবুরপত্র বনি তাবরত িরল্ম আল্িদন, 
োকা জমাল্না বিপ ও 
সংবিষ্ট বসএও এর প্রতেয়ন। 

বিনা 
মূল্যে 

প্রল্য়াজনীয় 
সকয 

কাগজপত্র 
প্রাবপ্ত অি ত 

বিভাল্গর সম্মবত 
সাল্পল্ক্ষ ০৫ 
(পাাঁচ) কার্ ত 
বদিস। 

জনাব মীর জারিে 
িাসান 
উপসরচব 

০১৯১৮৯৩৮৫৯৮ 
dstmed17@gmail.com 

১৫. প্রিসামবরক প্রিাসল্ন 
রাজস্বখাতভুক্ত পল্দ 
চাকবররত অিস্থায় প্রকান 
সরকাবর 
কম তকততা/কম তচাবরর 
মততেিরে এিং গুরুতর 
আিত িদল স্থায়ী 
অক্ষমতা জবনত কারদন 
৫.০০ যক্ষ/২.০০ যক্ষ 
োকা আবি তক অনুদান 

বচর্ি/মঞ্জবুরপত্র বনি তাবরত িরল্ম আল্িদন, 
ডাক্তারী প্রতেয়ন/মততুের/ 
অক্ষমতার সনদপত্র। 

বিনা 
মূল্যে 

৫০ (পঞ্চাি) 
কার্ ত বদিস 

জনাব মীর জারিে 
িাসান 
উপসরচব 

০১৯১৮৯৩৮৫৯৮ 
dstmed17@gmail.com 
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ক্র.
নাং 

সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 
এবাং প্রারিস্থান 

সসবার 
মূলয 
এবাং 
পররদশাধ 
পদ্ধরত 

সসবা প্রোদনর 
সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাি কম মকতমা 
(নাম, পেরব, স ান নম্বর 

ও ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
প্রদান। 

১৬. কাবরগবর ও মাদ্রাসা 
বিক্ষা বিভাগ 
কম তচারীল্দর 
গতিবনমা©ন/গতিল্মরামত/
প্রমাের 
সাইল্কয/কম্পম্পউোর/িাই
সাইল্কয অবগ্রম ঋে 
মঞ্জবুর সংক্রান্ত 
বিষয়াবদ 

বচর্ি/মঞ্জবুরপত্র িায়নানামা, চুক্তক্তপত্র ও 
ভাউচার 

বিনা 
মূল্যে 

স্বয়ংসমূ্পে© 
প্রস্তাি প্রাবপ্তর  
পর ০৩ (বতন) 
কার্ তবদিস 

জনাব মীর জারিে 
িাসান 
উপসরচব 

০১৯১৮৯৩৮৫৯৮ 
dstmed17@gmail.com 

১৭. কাবরগবর ও মাদ্রাসা 
বিক্ষা বিভাল্গর 
কম©চারীল্দর সািারে 
ভবিষে তিবিয িল্ত 
অবগ্রম মঞ্জবুর 

বচর্ি/মঞ্জবুরপত্র বনি তাবরত িরল্ম 
আল্িদনপ্রত্র এিং োকা 
জমার বিপ 

বিনা 
মূল্যে 

স্বয়ংসমূ্পে ত 
প্রস্তাি প্রাবপ্তর  
পর ০৩ (বতন) 
কার্ তবদিস 

জনাব মীর জারিে 
িাসান 
উপসরচব 

০১৯১৮৯৩৮৫৯৮ 
dstmed17@gmail.com 

১৮. কাবরগবর ও মাদ্রাসা 
বিক্ষা বিভাল্গর  
কম তচারীল্দর সািারে 
ভবিষে তিবিল্য জমাকত ত 
োকা চুিান্ত উল্িাযন 

বচর্ি/মঞ্জবুরপত্র বনি তাবরত িরল্ম 
আল্িদনপ্রত্র এিং োকা 
জমার বিপ 

বিনা 
মূল্যে 

স্বয়ংসমূ্পে ত 
প্রস্তাি প্রাবপ্তর  
পর ০৩ (বতন) 
কার্ তবদিস 

জনাব মীর জারিে 
িাসান 
উপসরচব 

০১৯১৮৯৩৮৫৯৮ 
dstmed17@gmail.com 

১৯. কাবরগবর ও মাদ্রাসা 
বিক্ষা বিভাল্গর 
কম তচারীল্দর প্রপনিন 
বনস্পবি 

বচর্ি/মঞ্জবুরপত্র বনি তাবরত িরল্ম 
আল্িদনপত্র, েবি, 
ওয়াবরিান সনদ/মততুের 
সনদ 

বিনা 
মূল্যে 

স্বয়ংসমূ্পে ত 
প্রস্তাি প্রাবপ্তর  
পর ২০ (বিি) 
কার্ তবদিস 

জনাব মীর জারিে 
িাসান 
উপসরচব 

০১৯১৮৯৩৮৫৯৮ 
dstmed17@gmail.com 
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ক্র.
নাং 

সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 
এবাং প্রারিস্থান 

সসবার 
মূলয 
এবাং 
পররদশাধ 
পদ্ধরত 

সসবা প্রোদনর 
সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাি কম মকতমা 
(নাম, পেরব, স ান নম্বর 

ও ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
২০. কাবরগবর ও মাদ্রাসা 

বিক্ষা বিভাল্গর  
কম©চারীল্দর বপ. আর. 
এয. মঞ্জরুী 

বচর্ি/মঞ্জবুরপত্র এস.এস.বস. সনদ ও েুর্ের 
প্রতেয়ন 

বিনা 
মূল্যে 

স্বয়ংসমূ্পে ত 
প্রস্তাি প্রাবপ্তর  
পর ০৫ (পাাঁচ) 
কার্ তবদিস 

জনাব মীর জারিে 
িাসান 
উপসরচব 

০১৯১৮৯৩৮৫৯৮ 
dstmed17@gmail.com 

২১. কাবরগবর ও মাদ্রাসা 
বিক্ষা বিভাগ, বিক্ষা 
মন্ত্রোযল্য়র বনল্য়াক্তজত 
কম©চারীল্দর 
শ্রাবন্তবিল্নাদন েুর্ে ও 
অক্তজতত েুর্ে সংক্রান্ত 

বচর্ি/মঞ্জবুরপত্র আল্িদন ও েুর্ের প্রতেয়ন বিনা 
মূল্যে 

স্বয়ংসমূ্পে ত 
প্রস্তাি প্রাবপ্তর  
পর 05 (পাাঁচ) 
কার্ তবদিস 

জনাব মীর জারিে 
িাসান 
উপসরচব 

০১৯১৮৯৩৮৫৯৮ 
dstmed17@gmail.com 

২২. ‘সমবিত সরকারী 
প্রেবযল্িান নীবতমাযা, 
২০০৪’ প্রমাতাল্িক 
কাবরগবর ও মাদ্রাসা 
বিক্ষা বিভাগ ও তার 
অিীন দপ্তর/অবিদপ্তর/ 
সংস্থার প্রাবিকারপ্রাপ্ত 
অবিসারল্দর দাপ্তবরক/ 
আিাবসক প্রেবযল্িান 
এিং এবডএসএয 
সংল্র্াল্গর িেক্তক্তগতকরে 
ও িেক্তক্তগত প্রেবযল্িান 
সরকাবরকরে এিং 

বচর্ি/মঞ্জবুরপত্র বনি তাবরত িরল্ম আল্িদন, 
িদবয আল্দি ও 
মঞ্জবুরপত্র 

বিনা 
মূল্যে 

স্বয়ংসমু্পে ত 
আল্িদন প্রাবপ্তর 

পর ৩-৭ 
কার্ তবদিস 

সমািাম্মে কাজী  য়সাল 
রসরনয়র সিকারী সরচব 

(কাররগরর শাখা-১) 
৯৫৮৪৬৬৬, 
০১৭৭৭৩৩২২১১ 

sastec1@tmed.gov.bd 
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ক্র.
নাং 

সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 
এবাং প্রারিস্থান 

সসবার 
মূলয 
এবাং 
পররদশাধ 
পদ্ধরত 

সসবা প্রোদনর 
সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাি কম মকতমা 
(নাম, পেরব, স ান নম্বর 

ও ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
আল্িদল্নর প্রপ্রবক্ষল্ত 
বিক্তচ্ছন্নকরে। 

২৩. কম তকততা/কম তচারীল্দর 
পাসল্পােত গ্রিল্ের 
অনুমবত। 

প্রজ্ঞাপন ই-প্রমইল্য ও 
ডাক প্রর্াল্গ প্রাপল্কর 
বনকে প্রপ্ররে এিং 
প্রক্ষত্র বিল্িল্ষ 
প্রেবযল্িাল্ন প্রাপকল্ক 
অিবিতকরে 
ক. ই-প্রমইল্য/ডাক 
প্রর্াল্গ 
খ. বিল্িষ িািক 
মারিত 

ক. সাদা কাগল্জ আল্িদন। 
খ. ইল্তাপূল্ি ত পাসল্পােত 
গ্রিে কল্র িাকল্য তাাঁর 
োয়াবযবপ। 

বিনা 
মূল্যে 

৭ (সাত) কার্ ত 
বদিস 

জনাব মীর জারিে 
িাসান 
উপসরচব 

০১৯১৮৯৩৮৫৯৮ 
dstmed17@gmail.com 

২৪. কম তকততা/কম তচারীল্দর 
বচবকৎসা সািার্ে 
মঞ্জরুী আল্িদন 
অগ্রায়ন এিং চাকুবরর 
দরখাস্ত অগ্রায়ন। 

ক. ই-প্রমইল্য/ডাক 
প্রর্াল্গ 
খ. বিল্িষ িািক 
মারিত 

ক. সংবিষ্ট কম তকততার সাদা 
কাগল্জ/বনি তাবরত িরল্ম 
আল্িদন 
খ. বচবকৎসা সংক্রান্ত 
প্রল্য়াজনীয় কাগজপত্র। 
গ. চাকুবরর আল্িদল্নর 
সাল্ি কতত তপক্ষ চাবিত 
প্রল্য়াজনীয় কাগজপত্রাবদ। 

বিনা 
মূল্যে 

৭ (সাত) কার্ ত 
বদিস 

জনাব মীর জারিে 
িাসান 
উপসরচব 

০১৯১৮৯৩৮৫৯৮ 
dstmed17@gmail.com 

২৫. বিবভন্ন দপ্তর/সংস্থায় 
বিবভন্ন পল্দ বযল্য়ল্নর 

 ১। র্িার্ি কতত তপক্ষ কতত তক 
অগ্রাবয়ত আল্িদনপত্র। 

বিনা 
মূল্যে 

(ক) বযল্য়ন 
মঞ্জবুরর 

জনাব মীর জারিে 
িাসান 
উপসরচব 



[Ashek] C:\Users\convert\AppData\Local\Temp\1\task-203052779\036e97f64459a1653d0eac060f6f8019.doc 12 

 

ক্র.
নাং 

সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 
এবাং প্রারিস্থান 

সসবার 
মূলয 
এবাং 
পররদশাধ 
পদ্ধরত 

সসবা প্রোদনর 
সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাি কম মকতমা 
(নাম, পেরব, স ান নম্বর 

ও ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
জনে প্রাপ্ত আল্িদন 
বনস্পবিকরে; 

২। অিার প্রযোর 
৩। জনপ্রিাসন মন্ত্রোযল্য়র 
পূি তানুমবত (প্রল্র্াজে প্রক্ষল্ত্র) 

বিষল্য় বসোন্ত 
গ্রিল্ের জনে ৭ 
(সাত) রেন; 

০১৯১৮৯৩৮৫৯৮ 
dstmed17@gmail.com 

২৬. কাবরগবর ও মাদ্রাসা 
বিক্ষা বিভাল্গর অিীন 
দপ্তর/পবরদপ্তল্রর 
২য়/৩য়/৪ি ত প্রশ্রেীর 
কম তচারীল্দর মল্িে 
কাবরগবর ও মাদ্রাসা 
বিক্ষা বিভাগ বিক্ষা 
মন্ত্রোযল্য়র প্রকাো ভূক্ত 
এ,বি,বস, প্রশ্রেীর সরকারী 
িাসা িরাদ্দকরে। 

বচর্ি/মঞ্জবুরপত্র িরাদ্দ নীবতমাযা, চাবিদা ও 
িাসা খাবয িাকা সাল্পল্ক্ষ 
সভা অনুষ্ঠান 

বিনা 
মূল্যে 

সংবিষ্ট বিষল্য় 
গর্িত কবমর্ের 
পরিতী সভা 
অনুর্ষ্ঠত িওয়া 
সাল্পল্ক্ষ 
বনষ্পবি। 

জনাব মীর জারিে 
িাসান 
উপসরচব 

০১৯১৮৯৩৮৫৯৮ 
dstmed17@gmail.com 

২৭. আদাযল্তর রায় বিল্িষে 
কল্র মন্ত্রোযয়ল্ক 
পরামি ত প্রদান। 

পল্ত্রর মািেল্ম জনপ্রিাসন মন্ত্রোযল্য়র 
আইন প্রকাষ 

বিনা 
মূল্যে 

৩ (বতন) বদল্নর 
মল্িে 

প্রমািঃ বিিায প্রিাল্সন 
অরতররি সরচব (অরডট 

ও আইন) 
০১৭১৬১৯৩৬২১ 

bhmobin@gmail.com 

২৮. পাবরলক পরীক্ষার 
সাষ্টটমর দকট প্রতযয়ন 

রশক্ষা সবাডম কতৃমক 
যাচাইকৃত সাষ্টটমর দকট 
সতযায়ন 

রশক্ষা সবাডম এর যাচাইকৃত 
সাষ্টটমর দকট 

- ৮ ঘন্টা নূরজািান সবগম 
রসরনয়র সিকারী সরচব 
9575272, 01710923227 
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ক্র.
নাং 

সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 
এবাং প্রারিস্থান 

সসবার 
মূলয 
এবাং 
পররদশাধ 
পদ্ধরত 

সসবা প্রোদনর 
সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাি কম মকতমা 
(নাম, পেরব, স ান নম্বর 

ও ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
২৯. রশক্ষা সিায়তা অনুোন আদবেন যাচাই বাছাই 

করার পর যথাযথ 
কতৃমপদক্ষর রসদ্ধান্ত 
অনুসাদর সচক প্রোন 

আদবেন (পাসদপাটম সাইজ 
ছরবসি) ও প্ররতষ্ঠান 
প্রধাদনর প্রতযয়ন 

- ১২০ কায মরেবস জনাব এস এম মািাবুবরু 
রিমান 

যুগ্মসরচব (বাদজট) 
৯৫৭৫৬৬৭, 

০১৭১১৩৬৩৭৫৮ 

Jstmed7@gmail.com 
৩০. মন্ত্রণালয় ও অধীন 

অরধেির/ 
েির/প্ররতষ্ঠানসমূদির 
রাজস্ব বাদজদটর অথ ম 
ছাড়করণ 

সাংরিি সাংস্থার 
চারিোপত্র প্রারির পর 
কতৃমপদক্ষর অনুদমােন 
সাদপদক্ষ অর স 
আদেশ 

চারিোপত্র - ০৪ কায মরেবস জনাব এস এম মািাবুবরু 
রিমান 

যুগ্মসরচব (বাদজট) 
৯৫৭৫৬৬৭, 

০১৭১১৩৬৩৭৫৮ 

jstmed7@gmail.com 
৩১. সবসরকারর মাদ্রাসার 

পাঠোদনর অনুমরত 
আদবেন প্রারির পর 
সাংরিি রশক্ষা সবাডম 
কতৃমক প্ররতদবেন ও 
মাদ্রাসা রশক্ষা 
অরধেিদরর সুপাররশ 
সাদপদক্ষ অর স 
আদেশ 

আদবেন ও সাংরিি রশক্ষা 
সবাডম এর প্ররতদবেন 

 ৯০ কায মরেবস 
(নীরতমালা 
অনুসাদর) 

নসয়ে আসগর আলী 
সিকারী সরচব (মাদ্রাসা) 

৯৫৪৯৩৯৬, 
০১৯১৮১৭৪৬১১ 

sas.mad.24@moedu.gov.bd 

৩২. সবসরকারর মাদ্রাসার 
স্বীকৃরত 

আদবেন প্রারির পদর 
সাংরিি রশক্ষা সবাডম 
কতৃমক প্ররতদবেন ও 
মাদ্রাসা রশক্ষা 
অরধেিদরর সুপাররশ 

আদবেন ও সাংরিি রশক্ষা 
সবাডম এর প্ররতদবেন 

- ৯০ কায ম রেবস 
(নীরতমালা 
অনুসাদর) 

নসয়ে আসগর আলী 
সিকারী সরচব (মাদ্রাসা) 

৯৫৪৯৩৯৬, 
০১৯১৮১৭৪৬১১ 

sas.mad.24@moedu.gov.bd 
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ক্র.
নাং 

সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 
এবাং প্রারিস্থান 

সসবার 
মূলয 
এবাং 
পররদশাধ 
পদ্ধরত 

সসবা প্রোদনর 
সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাি কম মকতমা 
(নাম, পেরব, স ান নম্বর 

ও ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
সাদপদক্ষ অর স 
আদেশ 

৩৩. সবসরকারর মাদ্রাসার 
রবষয় সখালার অনুমরত 

আদবেন প্রারির পদর 
সাংরিি রশক্ষা সবাডম 
কতৃমক প্ররতদবেন ও 
মাদ্রাসা রশক্ষা 
অরধেিদরর সুপাররশ 
সাদপদক্ষ অর স 
আদেশ 

আদবেন ও সাংরিি রশক্ষা 
সবাডম এর প্ররতদবেন 

- ৯০ কায মরেবস 
(নীরতমালা 
অনুসাদর) 

নসয়ে আসগর আলী 
সিকারী সরচব (মাদ্রাসা) 

৯৫৪৯৩৯৬, 
০১৯১৮১৭৪৬১১ 

sas.mad.24@moedu.gov.bd 

৩৪. সবসরকারর মাদ্রাসার 
অরতররি সেরণ শাখা 
সখালার অনুমরত 

আদবেন প্রারির পদর 
সাংরিি রশক্ষা সবাডম 
কতৃমক প্ররতদবেন ও 
মাদ্রাসা রশক্ষা 
অরধেিদরর সুপাররশ 
সাদপদক্ষ অর স 
আদেশ 
 

আদবেন ও সাংরিি রশক্ষা 
সবাডম এর প্ররতদবেন 

- ৯০ কায মরেবস 
(নীরতমালা 
অনুসাদর) 

নসয়ে আসগর আলী 
সিকারী সরচব (মাদ্রাসা) 

৯৫৪৯৩৯৬, 
০১৯১৮১৭৪৬১১ 

sas.mad.24@moedu.gov.bd 

৩৫. সবসরকারর সভাদকশনাল 
ও রবএম কদলদজর 
পাঠোদনর অনুমরত 

আদবেন প্রারির পদর 
সাংরিি রশক্ষা সবাডম 
কতৃমক প্ররতদবেন ও 
কাররগরর  রশক্ষা 
অরধেিদরর সুপাররশ 
সাদপদক্ষ অর স 
আদেশ 

আদবেন ও সাংরিি রশক্ষা 
সবাডম এর প্ররতদবেন 

- ৯০ কায মরেবস 
(নীরতমালা 
অনুসাদর) 

জনাি রবিমা আক্তার  
উপসরচব (কাররগরর-২) 
০১৭৮৪১৯৬৬৬২ 

ds_tec2@moedu.gov.bd 
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ক্র.
নাং 

সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 
এবাং প্রারিস্থান 

সসবার 
মূলয 
এবাং 
পররদশাধ 
পদ্ধরত 

সসবা প্রোদনর 
সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাি কম মকতমা 
(নাম, পেরব, স ান নম্বর 

ও ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
৩৬. সবসরকারর সভাদকশনাল 

ও রবএম কদলদজর 
স্বীকৃরত 

আদবেন প্রারির পদর 
সাংরিি রশক্ষা সবাডম 
কতৃমক প্ররতদবেন ও 
কাররগরর রশক্ষা 
অরধেিদরর সুপাররশ 
সাদপদক্ষ অর স 
আদেশ 

আদবেন ও সাংরিি রশক্ষা 
সবাডম এর প্ররতদবেন 

- ৯০ কায মরেবস 
(নীরতমালা 
অনুসাদর) 

জনাব ররিমা আিার  
উপসরচব (কাররগরর-২) 
০১৭৮৪১৯৬৬৬২ 
ds_tec2@moedu.gov.bd 

৩৭. সবসরকারর সভাদকশনাল 
ও রবএম কদলদজর রবষয় 
সখালার অনুমরত 

আদবেন প্রারির পদর 
সাংরিি রশক্ষা সবাডম 
কতৃমক প্ররতদবেন ও 
কাররগরর রশক্ষা 
অরধেিদরর সুপাররশ 
সাদপদক্ষ অর স 
আদেশ 

আদবেন ও সাংরিি রশক্ষা 
সবাডম এর প্ররতদবেন 

- ৯০ কায মরেবস 
(নীরতমালা 
অনুসাদর) 

জনাব ররিমা আিার  
উপসরচব (কাররগরর-২) 
০১৭৮৪১৯৬৬৬২ 
ds_tec2@moedu.gov.bd 

৩৮. সবসরকারর সভাদকশনাল 
ও রবএম কদলদজর  
অরতররি সেরণ শাখা 
সখালার অনুমরত 

আদবেন প্রারির পদর 
সাংরিি রশক্ষা সবাডম 
কতৃমক প্ররতদবেন ও 
কাররগরর রশক্ষা 
অরধেিদরর সুপাররশ 
সাদপদক্ষ অর স 
আদেশ 

আদবেন ও সাংরিি রশক্ষা 
সবাডম এর প্ররতদবেন 

- ৯০ কায মরেবস 
(নীরতমালা 
অনুসাদর) 

জনাব ররিমা আিার  
উপসরচব (কাররগরর-২) 
০১৭৮৪১৯৬৬৬২ 
ds_tec2@moedu.gov.bd 

৩৯. সবসরকারর রশক্ষা 
প্ররতষ্ঠাদনর মযাদনক্তজাং/ 
রবদশষ গভরন মাং করমষ্টট 
গঠন 

আদবেন প্রারির পদর 
সাংরিি রশক্ষা সবাডম 
কতৃমক প্ররতদবেন 
সাদপদক্ষ অর স 

আদবেন ও সাংরিি সবাডম 
এর প্ররতদবেন 

- (নীরতমালা 
অনুসাদর) 

জনাব ররিমা আিার  
উপসরচব (কাররগরর-২) 
০১৭৮৪১৯৬৬৬২ 

ds_tec2@moedu.gov.bd 
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ক্র.
নাং 

সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 
এবাং প্রারিস্থান 

সসবার 
মূলয 
এবাং 
পররদশাধ 
পদ্ধরত 

সসবা প্রোদনর 
সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাি কম মকতমা 
(নাম, পেরব, স ান নম্বর 

ও ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
আদেশ 

৪০. রশক্ষা সবাডমসমূদির বাদজট 
অনুদমােন 

অর স আদেশ খসড়া বাদজট - ১০ কায মরেবস জনাব এস এম মািাবুবরু 
রিমান 

যুগ্মসরচব (বাদজট) 
৯৫৭৫৬৬৭, 

০১৭১১৩৬৩৭৫৮ 

jstmed7@gmail.com 
৪১. কাররগরর রশক্ষা 

অরধেিরাধীন ১ম ও ২য় 
সেরণর কম মকতমাদের 
চাকরী 
স্থায়ীকরণ/রনয়রমতকরণ 

১ম সেরণর 
কম মকতমাদের সক্ষদত্র 
বুরনয়ারে প্ররশক্ষণ, 
বারষ মক সগাপনীয় 
প্ররতদবেন ও কাররগরর 
রশক্ষা অরধেিদরর 
সুপাররশ সাদপদক্ষ 
অর স আদেশ 

কাররগরর রশক্ষা অরধেিদরর 
সুপাররশ 

- কাররগরর রশক্ষা 
অরধেিদরর 
সুপাররশ প্রারির 
১০ কায মরেবদসর 

মদধয 

সমািাম্মে কাজী  য়সাল 
রসরনয়র সিকারী সরচব 

(কাররগরর শাখা-১) 
৯৫৮৪৬৬৬, 
০১৭৭৭৩৩২২১১ 

sastec1@tmed.gov.bd 

৪২. কাররগরর রশক্ষা 
অরধেিরাধীন ১ম ও ২য় 
সেরণর কম মকতমাদের 
সগ্রদডশন তারলকা প্রণয়ন 
ও সাংরক্ষণ 

১ম সেরণর 
কম মকতমাদের সক্ষদত্র 
বুরনয়ারে প্ররশক্ষণ, 
বারষ মক সগাপনীয় 
প্ররতদবেন ও কাররগরর 
রশক্ষা অরধেিদরর 
সুপাররশ সাদপদক্ষ 
অর স আদেশ 

কাররগরর রশক্ষা অরধেিদরর 
সুপাররশ 

- কাররগরর রশক্ষা 
অরধেিদরর 
সুপাররশ প্রারির 

৩০ 
কায মরেবদসর 
মদধয 

সমািাম্মে কাজী  য়সাল 
রসরনয়র সিকারী সরচব 

(কাররগরর শাখা-১) 
৯৫৮৪৬৬৬, 
০১৭৭৭৩৩২২১১ 

sastec1@tmed.gov.bd 

৪৩. কাররগরর রশক্ষা ১ম সেরণর বারষ মক সগাপনীয় প্ররতদবেন - কাররগরর রশক্ষা সমািাম্মে কাজী  য়সাল 
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ক্র.
নাং 

সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 
এবাং প্রারিস্থান 

সসবার 
মূলয 
এবাং 
পররদশাধ 
পদ্ধরত 

সসবা প্রোদনর 
সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাি কম মকতমা 
(নাম, পেরব, স ান নম্বর 

ও ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
অরধেিরাধীন ১ম ও ২য় 
সেরণর কম মকতমাদের 
পদোন্নরত 

কম মকতমাদের সক্ষদত্র 
বুরনয়ারে প্ররশক্ষণ, 
বারষ মক সগাপনীয় 
প্ররতদবেন ও কাররগরর 
রশক্ষা অরধেিদরর 
সুপাররশ সাদপদক্ষ 
অর স আদেশ 

ও কাররগরর রশক্ষা 
অরধেিদরর সুপাররশ 

অরধেিদরর 
সুপাররশ প্রারির 

৩০ 
কায মরেবদসর 
মদধয 

রসরনয়র সিকারী সরচব 
(কাররগরর শাখা-১) 
৯৫৮৪৬৬৬, 
০১৭৭৭৩৩২২১১ 

sastec1@tmed.gov.bd 

৪৪. কাররগরর রশক্ষা 
অরধেিরাধীন ১ম ও ২য় 
সেরণর কম মকতমাদের 
চাকুররর ধারাবারিকতা ও 
সবতন সমতাকরণ 
সাংক্রান্ত কায মাবলী 

১ম সেরণর 
কম মকতমাদের সক্ষদত্র 
বুরনয়ারে প্ররশক্ষণ, 
বারষ মক সগাপনীয় 
প্ররতদবেন ও কাররগরর 
রশক্ষা অরধেিদরর 
সুপাররশ সাদপদক্ষ 
অর স আদেশ 

বারষ মক সগাপনীয় প্ররতদবেন 
ও কাররগরর রশক্ষা 
অরধেিদরর সুপাররশ 

- কাররগরর রশক্ষা 
অরধেিদরর 
সুপাররশ প্রারির 
১৫ কায মরেবদসর 

মদধয 

সমািাম্মে কাজী  য়সাল 
রসরনয়র সিকারী সরচব 

(কাররগরর শাখা-১) 
৯৫৮৪৬৬৬, 
০১৭৭৭৩৩২২১১ 

sastec1@tmed.gov.bd 

৪৫. কাররগরর রশক্ষা 
অরধেিরাধীন ১ম ও ২য় 
সেরণর কম মকতমাদের 
সকল প্রকার ছুষ্টট 
মঞ্জরু 

আদবেন, ছুষ্টটর 
প্রাপযতা প্রতযয়ন, 
কাররগরর রশক্ষা 
অরধেিদরর সুপাররশ 
সাদপদক্ষ অর স 
আদেশ 

আদবেন ও ছুষ্টট প্রাপযতা 
প্রতযয়ন কাররগরর রশক্ষা 
অরধেিদরর সুপাররশ 

- কাররগরর রশক্ষা 
অরধেিদরর 
সুপাররশ প্রারির 
০৭ কায মরেবদসর 

মদধয 
(প্রশাসরনক ও 
আরথ মক ক্ষমতা 
অনুযায়ী) 

সমািাম্মে কাজী  য়সাল 
রসরনয়র সিকারী সরচব 

(কাররগরর শাখা-১) 
৯৫৮৪৬৬৬, 
০১৭৭৭৩৩২২১১ 

sastec1@tmed.gov.bd 
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ক্র.
নাং 

সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 
এবাং প্রারিস্থান 

সসবার 
মূলয 
এবাং 
পররদশাধ 
পদ্ধরত 

সসবা প্রোদনর 
সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাি কম মকতমা 
(নাম, পেরব, স ান নম্বর 

ও ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
৪৬. কাররগরর রশক্ষা 

অরধেিরাধীন ১ম ও ২য় 
সেরণর কম মকাতমাদের 
সপ্রষণ মঞ্জরু 

আদবেন 
কাররগরর রশক্ষা 
অরধেিদরর সুপাররশ 
সাদপদক্ষ অর স 
আদেশ 

আদবেন ও কাররগরর রশক্ষা 
অরধেিদরর সুপাররশ 

- কাররগরর রশক্ষা 
অরধেিদরর 
সুপাররশ প্রারির 
০৭ কায মরেবদসর 

মদধয 

সমািাম্মে কাজী  য়সাল 
রসরনয়র সিকারী সরচব 

(কাররগরর শাখা-১) 
৯৫৮৪৬৬৬, 
০১৭৭৭৩৩২২১১ 

sastec1@tmed.gov.bd 

৪৭. কাররগরর রশক্ষা 
অরধেিরাধীন ১ম ও ২য় 
সেরণর কম মকতমাদের 
রলদয়ন মঞ্জরু 

আদবেন 
কাররগরর রশক্ষা 
অরধেিদরর সুপাররশ 
সাদপদক্ষ অর স 
আদেশ 

আদবেন ও কাররগরর রশক্ষা 
অরধেিদরর সুপাররশ 

- কাররগরর রশক্ষা 
অরধেিদরর 
সুপাররশ প্রারির 
০৭ কায মরেবদসর 

মদধয 

সমািাম্মে কাজী  য়সাল 
রসরনয়র সিকারী সরচব 

(কাররগরর শাখা-১) 
৯৫৮৪৬৬৬, 
০১৭৭৭৩৩২২১১ 

sastec1@tmed.gov.bd 

৪৮. কাররগরর রশক্ষা 
অরধেিরাধীন ১ম ও ২য় 
সেরণর কম মকতমাদের 
অবসর/ সস্বচ্ছা অবসর 

আদবেন  
কাররগরর রশক্ষা 
অরধেিদরর সুপাররশ 
সাদপদক্ষ অর স 
আদেশ 

আদবেন ও কাররগরর রশক্ষা 
অরধেিদরর সুপাররশ 

- কাররগরর রশক্ষা 
অরধেিদরর 
সুপাররশ প্রারির 
১০ কায মরেবদসর 

মদধয 

সমািাম্মে কাজী  য়সাল 
রসরনয়র সিকারী সরচব 

(কাররগরর শাখা-১) 
৯৫৮৪৬৬৬, 
০১৭৭৭৩৩২২১১ 

sastec1@tmed.gov.bd 
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ক্র.
নাং 

সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 
এবাং প্রারিস্থান 

সসবার 
মূলয 
এবাং 
পররদশাধ 
পদ্ধরত 

সসবা প্রোদনর 
সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাি কম মকতমা 
(নাম, পেরব, স ান নম্বর 

ও ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
৪৯. কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা 

রবভাদগর 
কম মকতমা/কম মচারীদের 
সাধারণ ভরবষয তিরবল 

আদবেন ও উদ্ধমতন 
কতৃমপদক্ষর সুপাররশ 
সাদপদক্ষ অর স 
আদেশ 

আদবেন ও 
রিসাব শাখার সম্মরত 

- ০৭ কায মরেবস সমািাম্মে কাজী  য়সাল 
রসরনয়র সিকারী সরচব 

(কাররগরর শাখা-১) 
৯৫৮৪৬৬৬, 
০১৭৭৭৩৩২২১১ 

sastec1@tmed.gov.bd 

৫০. কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা 
রবভাদগর 
কম মকতমা/কম মচারীদের ছুষ্টট 
সাংক্রান্ত 

আদবেন, ছুষ্টট প্রাপযতা 
প্রতযয়ন,  উদ্ধমতন 
কতৃমপদক্ষর সুপাররশ 
সাদপদক্ষ অর স 
আদেশ 

আদবেন ও 
ছুষ্টট প্রাপযতা 

- ১০ কায মরেবস সমািাম্মে কাজী  য়সাল 
রসরনয়র সিকারী সরচব 

(কাররগরর শাখা-১) 
৯৫৮৪৬৬৬, 
০১৭৭৭৩৩২২১১ 

sastec1@tmed.gov.bd 

 

1. অরভদযাগ বযবস্থাপনা পদ্ধরত (GRS): 
সসবা প্রারিদত অসুন্তুি িদল োরয়ত্বপ্রাি কম মকতমার সদে সযাগাদযাগ করুন। রতরন সমাধান রেদত বযথ ম িদল রনদনাি পদ্ধরতদত সযাগাদযাগ কদর 
আপনার সমসযা অবরিত করুন। 
ক্র.নাং কখন সযাগাদযাগ 

করদবন 
কার সাদে সযাগাদযাগ 
করদবন 

সযাগাদযাদগর ষ্টঠকানা রনষ্পরির 
সময়সীমা 

১ োরয়ত্বপ্রাি 
কম মকতমা সমাধান 

অরভদযাগ রনেরি 
কম মকতমা (অরনক) 

GRS স াকাল পদয়ন্ট কম মকতমা 
নাম ও পেরব:  জনাব এস. এম. মািাবুবুর রিমান, যুগ্মসরচব রতন মাস 
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রেদত বযথ ম িদল (প্রশাসন ও অথ ম) 
স ান: ৯৫৭৫৬৬৭ 
ই-সমইল: jstmed7@gmail.com,  ওদয়ব: www.grs.gov.bd 

২ অরভদযাগ রনেরি 
কম মকতমা রনরেমি 
সমদয় সমাধান 
রেদত বযথ ম িদল 

আরপল কম মকতমা 

নাম ও পেরব: Rbve সমাোঃ মরনরুজ্জামান, অরতররি সরচব (প্রশাসন ও 
উন্নয়ন) 
স ান: ৯৫৫৬৭৮৯ 
ই-সমইল: addsadmin@tmed.gov.bd, ওদয়ব: www.grs.gov.bd 

এক মাস 

 আরপল কম মকতমা 
রনরেমি সমদয় 
সমাধান রেদত বযথ ম 
িদল 

মরন্ত্রপররষে রবভাদগর 
অরভদযাদগর অরভদযাগ 
বযবস্থাপনা সসল 

অরভদযাগ গ্রিণ সকন্দ্র 
৫নাং সগইট, বাাংলাদেশ সরচবালয়, ঢাকা। 
ওদয়ব: www.grs.gov.bd 

রতন মাস 

 

2. আপনার কাদছ আমাদের প্রতযাশা 
ক্ররমক নাং প্ররতশ্রুত/কাক্তিত সসবা প্রারির লদক্ষয করণীয় 
১. রনধ মাররত  রদম সমূ্পণ মভাদব পূরণকৃত আদবেন 

জমা প্রোন 
২. সষ্টঠক মাধযদম প্রদয়াজনীয় র স পররদশাধ করা 
৩. সাক্ষাদতর জনয রনধ মাররত সমদয়র পূদব মই 

উপরস্থত থাকা 
 

mailto:jstmed7@gmail.com
mailto:addsadmin@tmed.gov.bd

