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 শসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত (রসটিদজন’স চাট যার)  
 

Citizen’s Charter 

 

 

১.১ রূপকল্প (Vision) : 
 

 “স্মাট য বাাংলাদেশ” রবরনম যাদণ যুব সমাদজর েক্ষতা উন্নয়দন উৎকদষ যর শকন্দ্র রহদসদব প্ররতষ্ঠা। 
 

 

১.২ অরভলক্ষয (Mission) : 
 

 Kvh©Ki প্ররশক্ষদণর মাধ্যদম সক্ষমতা বৃরিকদল্প যুব সমাজদক শর্াগ্য ও আধুরনকমনস্ক কদর গদড় শতালা।   
 

 রশক্ষা, গদবষণা ও প্রকাশনার মাধ্যদম যুব সমাদজর ধারাবারহক উন্নয়দন অবোন রাখা। 

 

 

 

 

 

http://www.shniyd.gov.bd/


 

 

২. প্ররতশ্রুত 

 শসবাাঃ 

২.১ নাগররক শসবা 

ক্র.নাং শসবার 

নাম 

শসবা প্রোন পিরত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রারিস্থান শসবা মূল্য এবাং পররদশাধ 

পিরত 

শসবা প্রোদনর সময়সীমা োরয়ত্বপ্রাি কম যকতযা 

(নাম, পেবী, শ ান ও 

ইদমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ তথ্য 

অরধকার 

আইদন 

তথ্য প্রোন 

তথ্য অরধকার আইন, ২০০৯ 

অনুর্ায়ী তথ্য প্রোনকারী 

কম যকতযার রনকট রলরখত বা 

ইদলকট্ররনক্স বা ইদমইদল 

সুরনরে যষ্ট তদথ্যর রবষদয় 

আদবেন করা হদল আইদন 

বরণ যত পিরত অনুসরদণ রচঠি, 

ইদমইল, ওদয়বসাইদট বা 

শ াদন তথ্য প্রোন হদব। 

 

১. রনধ যাররত  রদম বা  রদমদট আদবেন 

করদত হদব। 

 

২. শশখ হারসনা জাতীয় যুব উন্নয়ন 

ইনরিটিউদটর www. 

shniyd.gov.bd ওদয়বসাইদট পাওয়া 

র্াদব। 

 

 

আইদন বরণ যত র   

 

 

আইদন বরণ যত রেবস  

 

তথ্য প্রোন করা না শগদল ১০ 

রেন, তথ্য প্রোন করা হদল 

২০ রেদনর মদধ্য। 

 

 

জনাব শমাাঃ আব্দুল 

কাইয়ুম 

সহকারী পররচালক 

(প্রশাসন) 

শমাবাাঃ ০১৭১১২৩৯৯৮৭ 

শ ান-০২-২২৪৪২৬০৭২ 

 



 

২.৩ আভযন্তরীণ শসবাাঃ 

ক্র.নাং শসবার নাম শসবা প্রোন পিরত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রারিস্থান শসবা মূল্য এবাং 

পররদশাধ পিরত 

শসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাি কম যকতযা 

(নাম, পেবী, শ ান ও 

ইদমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১. অরজযত ছুটি 

মঞ্জুর 

আদবেন পাওয়ার পর রনধ যাররত 

ছুটি রবরধমালা, ১৯৫৯ অনুর্ায়ী 

উপযুক্ত কর্তযপদক্ষর (আরথ যক ও 

প্রশাসরনক ক্ষমতা অনুর্ায়ী) 

১. ছুটির আদবেন: 

২. রনধ যাররত  রদম (বাাংলাদেশ  রম নম্বর-২৩৯৫) প্রধন 

রহসাব রক্ষণ কম যকতযা কর্তযক প্রেত্ত ছুটি প্রাপ্যতার 

প্ররতদবেন (শগদজদটড কম যকতযাদের শক্ষদত্র), প্রারিস্থান: 

রহসাবরক্ষণ কম যকতযার কার্ যালয়। 

৩. রহসাব রক্ষণ কম যকতযা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তযক প্রেত্ত ছুটি 

প্রাপ্যতার প্রতযয়পত্র (নন-শগদজদটড কম যচারীদের শক্ষদত্র), 

প্রারিস্থান: রহসাব রক্ষণ কম যকতযার কার্ যালয়। 

রবনামূদল্য ০৭ কম যরেবস  

 

 

 

 

 

 

জনাব শমাাঃ আব্দুল 

কাইয়ুম 

সহকারী পররচালক 

(প্রশাসন) 

শমাবাাঃ ০১৭১১২৩৯৯৮৭ 

শ ান-০২-২২৪৪২৬০৭২ 

২. অরজযত ছুটি 

(বরহাঃ 

বাাংলাদেশ) 

আদবেন পাওয়ার পর 

ক) রনধ যাররত ছুটি রবরধমালা, 

১৯৫৯ অনুর্ায়ী রনষ্পরত্ত কদর 

সরকারর আদেশ জারর করা হয়। 

খ) সরকার কর্তযক সমদয় সমদয় 

জাররকৃত রবদেশ ভ্রমদণর অনুমরত 

ও আনুষারিক রনদে যশনা 

অনুসরণীয়। 

১. ছুটির আদবেন: 

২. রনধ যাররত  রদম (বাাংলাদেশ  রম নম্বর-২৩৯৫) প্রধন 

রহসাব রক্ষণ কম যকতযা কর্তযক প্রেত্ত ছুটি প্রাপ্যতার 

প্ররতদবেন (শগদজদটড কম যকতযাদের শক্ষদত্র), প্রারিস্থান: 

রহসাবরক্ষণ কম যকতযার কার্ যালয়। 

৩. রহসাব রক্ষণ কম যকতযা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তযক প্রেত্ত ছুটি 

প্রাপ্যতার প্রতযয়পত্র (নন-শগদজদটড কম যচারীদের শক্ষদত্র), 

প্রারিস্থান: রহসাব রক্ষণ কম যকতযার কার্ যালয়। 

৪. ব্যরক্তগত কারদণ সরকার/সাংস্থার কম যকতযাদের রবদেশ 

ভ্রমদণর আদবেনপত্র (প্রারিস্থান: প্রশাসন-১ শাখা) 

রবনামূদল্য ০৭ কম যরেবস 

 

 

 



 

ক্র.নাং শসবার নাম শসবা প্রোন পিরত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রারিস্থান শসবা মূল্য এবাং 

পররদশাধ পিরত 

শসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাি কম যকতযা 

(নাম, পেবী, শ ান ও 

ইদমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৩. শ্রারন্তরবদনােন 

ছুটি 

আদবেন পাওয়ার পর 

শ্রারন্তরবদনােন ভাত/রচত্তরবদনােন 

ভাতা 

রবরধমালা, ১৯৭৯ অনুর্ায়ী রনষ্পরত্ত 

কদর সরকারর আদেশ জারর করা 

হয়। 

১. ছুটির আদবেন: 

২. রনধ যাররত  রদম (বাাংলাদেশ  রম নম্বর-২৩৯৫) প্রধন 

রহসাব রক্ষণ কম যকতযা কর্তযক প্রেত্ত ছুটি প্রাপ্যতার 

প্ররতদবেন (শগদজদটড কম যকতযাদের শক্ষদত্র), 

প্রারিস্থান: রহসাবরক্ষণ কম যকতযার কার্ যালয়। 

৩. প্রথম বাদরর জন্য চাকররদত শর্াগোনপত্র এবাং 

অন্যান্য শক্ষদত্র শশষ বাদরর ছুটি মঞ্জুররপত্র; 

৪. রনয়ন্ত্রণকারী কর্তযপদক্ষর সুপাররশ; 

রবনামূদল্য ১০ কম যরেবস  

 

 

 

 

 

 

 

 

জনাব শমাাঃ আব্দুল 

কাইয়ুম 

সহকারী পররচালক 

(প্রশাসন) 

শমাবাাঃ 

০১৭১১২৩৯৯৮৭ 

শ ান-০২-২২৪৪২৬০৭২ 

 

৪. সাধারণ শপনশন 

প্রোন 

শপনশন আদবেন  রম র্থার্থভাদব 

পূরণ কদর োরখল করদল র্থার্থ 

কর্তযপদক্ষর অনুদমােন রনদয় 

সরকারর আদেশ জারর করা হয়। 

১. র্থার্থভাদব পূরণকৃত পাররবাররক শপনশন  রম 

২. আনুদতারষক ও অবসর ভাতা উদত্তালন করার ক্ষমতা 

অপ যন ও অরভভাবক মদনানয় এর প্রতযয়নপত্র; 

৩. নমুনা স্বাক্ষর ও হাদতর পাঁচ আঙ্গুদলর ছাপ; 

৪. না-োবী প্রতযয়পত্র; 

৫. শপনশদনর ববধ উত্তরারধকারী শ াষণাপত্র; 

৬. প্রতযারশত শশষ শবতন সনে (ই.এল.রপ.রস); 

রবনামূদল্য ১০ কম যরেবস 

৫. পাররবাররক 

শপনশন প্রোন 

আদবেন  রম র্থার্থভাদব পূরণ 

কদর োরখল করদল র্থার্থ 

কর্তযপদক্ষর অনুদমােন রনদয় জারর 

করা হয়। 

১. র্থার্থভাদব পূরণকৃত পাররবাররক শপনশন  রম 

স্বাক্ষররত 

২. রসটিকদপ যাদরশন/শপৌরসভা/ইউরনয়ন পররষে/ওয়াড য 

করমশনার কর্তযক উত্তরারধকারী সনেপত্র ও নন-

ম্যাররজ সাটি যর দকট; 

৩. আনুদতারষক ও অবসর ভাতা উদত্তালন করার ক্ষমতা 

অপ যন ও একক অরভভাবক মদনানয় এর প্রতযয়নপত্র; 

৪. নমুনা স্বাক্ষর ও হাদতর পাঁচ আঙ্গুদলর ছাপ; 

৫. শচয়ারম্যান/ডাক্তার কর্তযক মৃত্যয সনে; 

 

রবনামূদল্য ১৫ কম যরেবস 



ক্র.নাং শসবার নাম শসবা প্রোন পিরত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রারিস্থান শসবা মূল্য এবাং 

পররদশাধ পিরত 

শসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাি কম যকতযা 

(নাম, পেবী, শ ান ও 

ইদমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৬. পাসদপাদট যর 

NOC প্রোন 

আদবেন প্রারির পর র্থার্থ 

কর্তযপদক্ষর অনুদমােদনর পর 

সরকারর আদেশ জারর করা হয়। 

১. রনধ যাররত  রদম র্থার্থভাদব পূরণকৃত আদবেন; 

২. রনদয়াগকারী কর্তযপদক্ষর  সুপাররশ; 

রবনামূদল্য ০৭ কম যরেবস  

 

 

জনাব শমাাঃ আব্দুল 

কাইয়ুম 

সহকারী পররচালক 

(প্রশাসন) 

শমাবাাঃ 

০১৭১১২৩৯৯৮৭ 

শ ান-০২-২২৪৪২৬০৭২ 

৭. সাধারণ ভরবষ্য 

তহরবল হদত 

অরিম প্রোন 

আদবেন পাওয়ার পর 

ভরবষ্য তরহরবল রবরধমালা, ১৯৭৯ 

অনুর্ায়ী উপযুক্ত কর্তযপদক্ষর 

(আরথ যক ও প্রশাসরনক ক্ষমতা 

অনুর্ায়ী) র্থার্থ কর্তযপদক্ষর  

অনুদমােন রনদয় সরকারর আদেশ 

জারর করা হয়। 

১. রনধ যাররত  রদম র্থার্থভাদব পূরণকৃত আদবেন; 

২. রহসাবরক্ষণ কম যকতযার রজরপএ  এর রহসাব রববরণী; 

৩. রনদয়াগকারী কর্তযপদক্ষর  সুপাররশ; 

রবনামূদল্য ০৫ কম যরেবস 

৮.  রপ আর এল 

মঞ্জুরী 

রনয়ন্ত্রণ কর্তযপদক্ষর মাধ্যদম আদবেন 

প্রারির পর র্থার্থ কর্তযপদক্ষর 

অনুদমােনক্রদম অর স আদেশ 

জারর করা হয়। 

১. আদবেন 

২. রনধ যাররত  রদম (বাাংলাদেশ  রম নম্বর-২৩৯৫) 

রহসাব রক্ষণ কম যকতযার ছুটি প্রাপ্যতার প্রতযয়পত্র; 

৩. রশক্ষাগত শর্াগ্যতার সনে (এস.এস.রস সাটি যর দকট); 

৪. অিীকার পত্র; 

৫. রবভাগীয় মামলা প্রতযয়নপত্র; 

৬. সারভ যস বুক (নন-শগদজদটড); 

রবনামূদল্য ০৭ কম যরেবস 

৯. টাইম শস্কল/ 

রসদলকশন শিড 

প্রোন 

আদবেন প্রারির পর সরকার কর্তযক 

রনধ যাররত করমটির সভায় উপস্থাপন 

করা হয়। করমটির সুপাররদশর 

রভরত্তদত উপযুক্ত কর্তযপদক্ষর 

অনুদমােনক্রদম মঞ্জুররর আদেশ 

জারর করা হয়। 

১. আদবেন 

২. সারভ যস বুক 

৩. হালনাগাে বারষ যক শগাপনীয় প্ররতদবেন ০৫(পাঁচ) 

বছদরর; 

৪. রবভাগীয় মামলা সাংক্রান্ত তথ্যারে; 

রবনামূদল্য ০২ মাস  

জনাব শমাাঃ আব্দুল 

কাইয়ুম 

সহকারী পররচালক 

(প্রশাসন) 

শমাবাাঃ 

০১৭১১২৩৯৯৮৭ 

শ ান-০২-২২৪৪২৬০৭২ 

 



 

ক্র.নাং শসবার নাম শসবা প্রোন পিরত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রারিস্থান শসবা মূল্য এবাং 

পররদশাধ পিরত 

শসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাি কম যকতযা (নাম, 

পেবী, শ ান ও ইদমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১০.  চাকরর স্থায়ীকরণ আদবেন প্রারির পর সাংরিষ্ট 

রনদয়াগরবরধমালা অনুর্ায়ী 

উপযুক্ত কর্তযপদক্ষর 

অনুদমােনক্রদম সরকারর 

আদেশ জারর করা হয়। 

১. সাো কাগদজ আদবেন 

২. হালনাগাে বারষ যক শগাপনীয় প্ররতদবেন 

পদোন্নরতরর শক্ষদত্র ০১ বছর এবাং সরাসরর 

রনদয়াদগর শক্ষদত্র ০২ বছদরর বারষ যক শগাপনীয় 

প্ররতদবেন; 

রবনামূদল্য ০৭ কম যরেবস  

১১. আবারসক ও োিররক 

শটরলদ ান সাংদর্াগ 

সমরিত সরকারর শটরলদ ান 

নীরতমালা-২০০৪ অনুর্ায়ী 

ব্যবস্থা িহণ করা হয়। 

১. সমরিত সরকারর শটরলদ ান নীরতমালা-২০০৪ 

এর রনধ যাররত  ম য 

রবনামূদল্য ০৭ কম যরেবস 

১২. ইনরিটিউদটর 

কম যকতযা/ 

কম যচারীদের অনুকূদল 

সরকারর বাসা বরাদ্দ 

আদবেদনর শপ্ররক্ষদত রনধ যাররত 

করমটির সুপাররশ অনুর্ায়ী 

বরাদ্দপত্র ইসুয করা হয়। 

১. রনধ যাররত  রদম আদবেন; 

২. মূল শবতদনর প্রতযয়নপত্র (প্রারি স্থান :  রহসাব 

শাখা); 

রবনামূদল্য ১৫ কম যরেবস 

১৩. অথ য বছদরর বাদজট 

বতরর  

মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন 

েির/সাংস্থার নত্যন অথ য 

বছদরর বাদজট প্রস্তুত করা। 

  ১৫ কম যরেবস জনাব শমাাঃ আব্দুল জাব্বার 

সহকারী পররচালক (অথ য) 

শমাবাাঃ ০১৭১২২১৮২৯৫ 

শ ান-০২-২২৪৪২৬০২৯ 

১৪. সাংদশারধত বাদজট 

প্রস্তুতকরণ 

মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন 

েির/সাংস্থার চলমান 

সাংদশারধত বাদজট প্রস্তুত 

করা। 

  ১৫ কম যরেবস জনাব শমাাঃ আব্দুল জাব্বার 

সহকারী পররচালক (অথ য) 

শমাবাাঃ ০১৭১২২১৮২৯৫ 

শ ান-০২-২২৪৪২৬০২৯ 

 

 

 



 

 

৩. আপনার কাদছ আমাদের প্রতযাশা 

ক্ররমক নাং প্ররতশ্রুরত/কারিত শসবা প্রারির লদক্ষয করণীয় 

১ স্বয়াংসম্পূণ য আদবেন জমা প্রোন 

২ র্থার্থ প্ররক্রয়ায় প্রদয়াজনীয় র স পররদশাধ করা 

৩ সাক্ষাদতর জন্য রনধ যাররত সমদয়র পূদব যই উপরস্থত থাকা 

 

৪. অরভদর্াগ প্ররতকার ব্যবস্থাপনা (GRS) 

 শসবা প্রারিদত অসন্তুষ্ট হদল োরয়ত্বপ্রাি কম যকতযার সদি শর্াগাদর্াগ করুন। তার কাছ শথদক সমাধান পাওয়া না শগদল রনদনাক্ত পিরতদত শর্াগাদর্াগ কদর আপনার সমস্যা অবরহত করুন।  

 

ক্ররমক কখন শর্াগাদর্াগ করদবন কার সদি শর্াগাদর্াগ করদবন শর্াগাদর্াদগর ঠিকানা রনস্পরত্তর সময়সীমা 

১ োরয়ত্বপ্রাি কম যকতযা সমাধান রেদত 

না পারদল  

অরভদর্াগ রনস্পরত্ত কম যকতযা 

(অরনক) 

নাম ও পেরব : জনাব শাহাব উরদ্দন সরকার 

উপপররচালক (প্রশাসন ও অথ য) 

শ ান : ০২-২২৪৪২৬০৬৮ 

ওদয়ব : www.shniyd.gov.bd 

৩০ কম যরেবস 

২ অরভদর্াগ রনস্পরত্ত কম যকতযা রনরে যষ্ট 

সমদয় সমাধান রেদত না পারদল 

আরপল কম যকতযা নাম ও পেরব : জনাব শমাাঃ রর কুল ইসলাম 

শররজস্ট্রার 

শ ান : ০২-২২৪৪২৬০৩৩ 

ওদয়ব : www.shniyd.gov.bd 

২০ কম যরেবস 

 


