
সিটিজেন চার্ টার (জুর্ ডাইভাসি টসিজেশন প্রজ াশন সিন্টার (েসডসিসি)। 

নাগসরে সিবা: 

ক্রস ে সিবার না  সিবা প্রদান 

িদ্ধসি 

প্রজয়ােনীয় োগেিত্র এবং প্রাসি স্থান সিবামূল্য এবং 

িসরজশাধ িদ্ধসি 

সিবা প্রদাজনর 

ি য়িী া 

দাসয়ত্বপ্রাি ে টেিটা 

(না , িদসব, সিান ও 

ইজ ল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ িথ্য অসধোর 

আইজনর 

আওিায় 

নাগসরেজে 

িথ্য প্রদান। 

ে টেিটার 

সনের্ 

সলসিিভাজব বা 

ইজলেট্রসনে 

 াধ্যজ  বা ই-

স ইজল 

আজবদজনর 

 াধ্যজ  িথ্য 

প্রদান 

১) আজবদনিত্র, 

(২) আজবদজনর ি র্ টজন প্রািসিে োগেিত্র 

প্রাসিস্থান: 

দাসয়ত্বপ্রাি ে টেিটার দির 

এবং www.jdpc.gov.bd ওজয়বিাইর্। 

 

১. এ-৪ ও এ-৩ 

 াজির 

োগজের 

সেজত্র প্রসি 

পৃষ্ঠা দুই র্াো, 

সভন্ন  াজির 

সেজত্র প্রকৃি 

মূল্য; 

 ২. সিসডজি 

িথ্য প্রদাজনর 

সেজত্র প্রকৃি 

মূল্য, িরবরাহ 

েরা হজল সবনা 

মূজল্য; 

১. দাসবত্ব প্রাি 

ে টেিটার সনের্ 

িংরসেি িজথ্যর 

সেজত্র অনসধে 

২০ োর্ টসদবি 

  

২. িজথ্যর 

এোসধে ইউসনর্ 

বা ের্তটিজের 

িংসিষ্টিার সেজত্র 

অনসধে ৩০ 

োর্ টসদবি। 

স াোঃ  সিজুল ইিলা  

আেন্দ  

প্রশািসনে ে টেিটা 

০১৭৩১-০৬০৭৬৭ 

 ও  

োেী  ামুন-আল-

সিরজদৌি 

ডার্া ব্াংে অিাজরর্র। 

০১৭১৮-৮৯১৯০৬ 

০২ িংক্ষুদ্ধ ব্সির 

অসভজর্াজগর 

সপ্রসেজি ব্বস্থা 

গ্রহণ 

(সেআরএি)। 

আজবদজনর 

সপ্রসেজি 

প্রসিোর 

প্রদান। 

(১) আজবদনিত্র। 

(২) আজবদজনর ি র্ টজন প্রািসিে োগেিত্র। 

 

সবনামূূ্জল্য আজবদন প্রাসির 

(র্র্ার্র্ 

োগেিত্রিহ) 

িাসরি হজি িজব টাচ্চ 

৩০ োর্ টসদবজির 

 জধ্য 

স াোঃ  সিজুল ইিলা  

আেন্দ  

প্রশািসনে ে টেিটা 

০১৭৩১-০৬০৭৬৭ 

 

সবেল্প 

স াোঃ  ঈনুল হে 

িসরচালে(সিএ আই) 

০১৯১৩৩৮৩১৮০ 

০৩ ক্রয়কৃি িণ্য ও 

সিবার েন্য 

মূল্য িসরজশাধ। 

আজবদজনর 

সপ্রসেজি মূল্য 

িসরজশাধ। 

১)  সবল, োর্ টাজদশ এবং িরবরাহকৃি 

 ালা াজলর চালান ০২ সির্; 

(২) সবল, োর্ টাজদশ এবং প্রদত্ত সিবার সববরণী 

০২ সির্ 

 প্রাসি স্থান : প্রশািন ও সহিাব শািা 

সবনামূূ্জল্য সবল প্রাসির িাসরি 

হজি িজব টাচ্চ ৭ 

ে টসদবজির  জধ্য 

স াোঃ আস ন আহজ দ 

সহিাব রেণ ে টেিটা  

০১৮১৭-৫২২৬৫৭ 

      ও  

স াোঃ  াসুদ িান 

েযাসিয়ার 

০১৭১০-৭৫৮৫০০ 

০৪ বহুমুখী পাটপণ্য 

তৈরীর প্রশিক্ষণ 

আজবদজনর 

সপ্রসেজি 

সিসরয়াল 

অনুর্ায়ী। 

  

ে) এে েসি সিসি িাইজের ছসব। 

ি) সভার্ার আইসডোজড টর িজর্ােসি। 

গ) এি.এি.সি’র িাটি টসিজেজর্র িজর্ােসি। 

( ি ট সেডসিসি’র ওজয়বিাইর্  

www.jdpc.gov.bd ) 

চুড়ান্ত প্রার্ীরজে 

২,০০০/-(দুই 

হাোর) র্াো  

 সহিাব সিেশজন 

ে া প্রদান। 

প্রসশেজণর 

েযাজলন্ডার অনুর্ায়ী। 

স াোঃ োহািীর আল  

প্রযুসি গজবষণা ও 

প্রসশেণ সনব টাহী। 

০১৭১১৪৪০৫৭৬ 

       ও  

স াোঃ ছাজরায়ার সহাজিন। 

০১৭২১৯১৮৭৩৪ 

http://www.jdpc.gov.bd/
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ও িরািসর অসিি িথ্য শািায় সর্াগাজর্াগ 

েজর। 

১। জেশিশপশি  

   ১৪৫, মশিপুশরপাড়া, 

   জৈেগাঁও ঢাকা। 

২। জেইএিশি , ঢাকা      জেশিশপশি, ১৪৫, 

মশিপুশরপাড়া, জৈেগাঁও,   ঢাকা। 

৩। জেইএিশি, িরশিিংদী 

   ৈাঁৈ প্রশিক্ষণ ইন্সটিটউট, 

   িাহেপ্রৈাপ, িরশিিংদী। 

৪। জেইএিশি, রিংপুর 

   ৩৯, লালকুটিহমাড়, ধাপ, 

   রিংপুর। 

৫। জেইএিশি, যহিার 

   জমহেরুি শিলা, 

   িীলরৈিধর জরাি, 

   চারখাম্বার জমাড়, যহিার। 

৬। জেইএিশি, চট্টগ্রাম 

   ৯৯, িাত্তার জচম্বার, 

   আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম 

৭। জেইএিশি, টাঙ্গাইল 

   আকুরটাকুর পাড়া 

   কালীবাড়ী টাঙ্গাইল। 

৮। জেইএিশি , োমালপুর  

শিউ োশববুর রেমাি মাহকেট (ৈালুকদার মাহকেট 

িিংলগ্ন),বড় মিশেদ জরাি, ৈমালৈলা, 

োমালপুর-২০০০। 

০৫ বহুমুিী 

িার্িজণ্যর 

স লা ও 

প্রদশ টণীর 

আজয়ােন। 

আজবদর ি ট 

ে া। 

ে) এে েসি সিসি িাইজের ছসব। 

ি) প্রসষ্ঠাজনর  সনবন্ধজনর প্রজয়ােণীয়  োগেিত্র 

ে া। 

গ) সবজদশ স লার সেজত্র IRC, ERC 

লাইজিন্সিহ প্রজয়ােনীয় োগেিত্র ে া। 

( ি ট সেডসিসি’র ওজয়বিাইর্  

www.jdpc.gov.bd ) 

সেসডসিসির সেলার েযাজলন্ডার 

অনুর্ায়ী। 

স াোঃ স াোসহদুল ইিলা  

এক্সজর্নশন ও  সনর্সরং 

এসক্সসেউটিভ  

স াোঃ ছাজরায়ার সহাজিন। 

০১৭২১৯১৮৭৩৪ 

০৬ োচাঁ াল ক্রয় 

িংক্রান্ত সিবা। 

আজবদর ি ট 

ে া। 

প্রাসি স্থান: 

ে) সেসডসিসি’র োচাঁ াল ব্াংে, অসিি 

১৪৫,  সনপুরী,িাড়া, সিেগাওঁ, ঢাো। 

ি) 

- iscyi| 

সেসডসিসি’র 

ব্াংে 

এোউজন্ট  

প্রকৃি মূল্য 

িসরজশাধ 

িাজিজে। 

০৭ (িাি) 

োর্ টসদবজির  জধ্য। 

স াোঃ ইিসিয়াে আহজেদ 

সিন্টার ইন চােট, 

সেইএিসি সিন্টার, ঢাো। 

০১৯১১-৯৬৭৭৪৯ 

 

স াোঃ স জহর সহাজিন 

সবিণন ে টেিটা, রংপুর। 

০১৭১৬-৩২৩৫১১ 

০৭ বহুমুখী পাটপণ্য ১। উৎপাদি ও ১। জেশিশপশি  সবনামূজল্য ছুটির সদন ব্িীি, ০৭টি সেইএিসি সন্টাজরর 

http://www.jdpc.gov.bd/


িম্পশকেৈ ৈথ্য 

ও পরামি ে 

মূলক জিবা 

শবপণি িিংক্রান্ত 

জিবা। 

২। শবশিহ াগ 

জিবা 

(শবশিহ াগ পূব ে, 

শবশিহ াগ এবিং 

শবশিহ াগ 

বশধ েৈ জিবা) । 

৩। প্রযুশি ও 

কাশরগশর ৈথ্য 

িরবরাে মূলক 

জিবা।  

৪। িঠিক 

যন্ত্রপাশৈ 

শিব োচি 

িিংক্রান্ত জিবা। 

   ১৪৫, মশিপুশরপাড়া, 

   জৈেগাঁও ঢাকা। 

২। জেইএিশি , ঢাকা      জেশিশপশি, ১৪৫, 

মশিপুশরপাড়া, জৈেগাঁও,   ঢাকা। 

৩। জেইএিশি, িরশিিংদী 

   ৈাঁৈ প্রশিক্ষণ ইন্সটিটউট, 

   িাহেপ্রৈাপ, িরশিিংদী। 

৪। জেইএিশি, রিংপুর 

   ৩৯, লালকুটিহমাড়, ধাপ, 

   রিংপুর। 

৫। জেইএিশি, যহিার 

   জমহেরুি শিলা, 

   িীলরৈিধর জরাি, 

   চারখাম্বার জমাড়, যহিার। 

৬। জেইএিশি, চট্টগ্রাম 

   ৯৯, িাত্তার জচম্বার, 

   আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম 

৭। জেইএিশি, টাঙ্গাইল 

   আকুরটাকুর পাড়া 

   কালীবাড়ী টাঙ্গাইল। 

৮। জেইএিশি , োমালপুর  

শিউ োশববুর রেমাি মাহকেট (ৈালুকদার মাহকেট 

িিংলগ্ন),বড় মিশেদ জরাি, ৈমালৈলা, 

োমালপুর-২০০০। 

প্রসিসদন, িোল 

৯.০০র্া সর্জে 

সবোল ৫.০০র্া 

ির্ টন্ত 

ইন চােটগণ 

 

০৮ উজযািা 

সনবন্ধন েরণ 

আজবদর ি ট 

ে া। 

 

(১) আজবদনিত্র। 

(২) আজবদজনর ি র্ টজন প্রািসিে োগেিত্র। 

( ি ট সেডসিসি’র ওজয়বিাইর্  

www.jdpc.gov.bd ) 

 

সিবামূজল্য 

সহজিজব ৫০০/- 

ে াদান প্রদান 

িাজিজে। 

ছুটির সদন ব্িীি, 

প্রসিসদন, িোল 

৯.০০র্া সর্জে 

সবোল ৫.০০র্া 

সিয়দ োোসরয়া 

সিজক্রর্ারী 

০১৭১১৯৭৩৮৪৯ 

 

২.২ প্রাসিষ্ঠাসনে সিবা : 

ক্রস ে সিবার না  সিবা প্রদান 

িদ্ধসি 

প্রজয়ােনীয় োগেিত্র এবং প্রাসি স্থান সিবামূল্য এবং 

িসরজশাধ িদ্ধসি 

সিবা প্রদাজনর 

ি য়িী া 

দাসয়ত্বপ্রাি ে টেিটা 

(না , িদসব, সিান ও 

ইজ ল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ সনজয়াগজর্াগ্য 

শূন্যিজদ েনবল 

সনজয়াজগর 

ছাড়িজত্রর প্রস্তাব 

সনষ্পসত্তেরণ। 

ছাড়িত্র প্রদান 

এবং প্রদান 

েরা িম্ভব না 

হজল োরণিহ 

িজত্রর  াধ্যজ  

অবসহি েরণ। 

প্রস্তাসবি িজদর ছেসভসত্তে িথ্যিমুহ সলসিি 

প্রস্তাব। 

ছে িত্র  ন্ত্রণালজয়র ওজয়বিাইসর্ িাওয়া র্াজব 

(www.motj.gov.bd)। 

 

সবনামূজল্য ১৫ (িজনর) োর্ ট 

সদবি  

স াহােদ আবুল োলা  

অসিসরি িসচব 

      ও 

সনব টাহী িসরচালে (অ.দা) 

সেসডসিসি 

০১৭১১-৪০২৬৬৮ 

সবেল্প 

স াোঃ  ঈনুল হে 

http://www.jdpc.gov.bd/


িসরচালে(সিএ আই) 

০১৯১৩৩৮৩১৮০ 

০২  ন্ত্রণালজয়র 

আওিাধীন  জুর্ 

ডাইভাসি টসিজেশন 

প্রজ াশন সিন্টার 

(সেসডসিসি) 

বাজের্ বরাদ্দ 

সেসস্ত অনুর্ায়ী 

ছাড়েরণ। 

িজত্রর  াধ্যজ  

সেসস্ত 

স ািাজবে অর্ ট 

ছাড়েরণ। 

সলসিি প্রস্তাব  (বাজের্ ে টিসরেল্পনা অনুর্ায়ী 

সবভােন, iBASS++ সরজিার্ ট , সোয়ার্ টার 

অনুর্ায়ী প্রস্তাব , ব্াংে সের্জ ন্টিহ। 

সবনামূজল্য ০৭ (িাি) ে টসদবি স াোঃ আস ন আহজ দ 

সহিাব রেণ ে টেিটা  

০১৮১৭-৫২২৬৫৭ 

ও স াোঃ  াসুদ িান 

েযাসিয়ার 

০১৭১০-৭৫৮৫০০ 

 

 

২.৩ অভযন্তরীণ সিবা: 

ক্রস ে সিবার না  সিবা প্রদান 

িদ্ধসি 

প্রজয়ােনীয় োগেিত্র এবং প্রাসি স্থান সিবামূল্য এবং 

িসরজশাধ িদ্ধসি 

সিবা প্রদাজনর 

ি য়িী া 

দাসয়ত্বপ্রাি ে টেিটা 

(না , িদসব, সিান ও 

ইজ ল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ অসেটি ছুটি 

(জদজশর 

অভযন্তজর) 

 

আজবদন িাওয়ার 

ির সনধ টাসরি ছুটি 

সবসধ ালা, ১৯৫৯ 

অনুর্ায়ী উিযুি 

ের্তটিে ের্তটে 

(আসর্ টে ও 

প্রশািসনে ে িা 

অনুর্ায়ী) সনস্পসত্ত 

েজর িরোসর 

আজদশ োসর েরা 

হয়। 

(ে)  আজবদনিত্র। 

(ি)প্রধান সহিাব রেণ ে টেিটা ের্তটে প্রদত্ত 

ছুটি প্রাপ্যিার 

 (বাংলাজদশ ির  নম্বর-২৩৯৫ সগজেজর্ড 

ে টেিটাজদর সেজত্র ) িনদ। 

 গ) পূরণকৃি সনধ টাসরি ির । 

(বাংলাজদশ ির  নম্বর-৪০ নন-সগজেজর্ড 

ে টচারীজদর সেজত্র ) িনদ। 

ঘ) সচসেৎিা িংক্রান্ত োগে িত্র।(প্রজর্ােয 

সেজত্র) 

বস্ত্র ও  িার্  ন্ত্রণালজয়র ওজয়বিাইর্ (www 

.motj.gov.bd) 

সবনামূজল্য আজবদন প্রাসির 

(র্র্ার্র্ 

োগেিত্রিহ) ১৫ 

(িজনর) ে টসদবজির 

 জধ্য 

স াোঃ  সিজুল ইিলা  

আেন্দ  

প্রশািসনে ে টেিটা 

০১৭৩১-০৬০৭৬৭ 

 

       ও  

স াোঃ আস ন আহজ দ 

সহিাব রেণ ে টেিটা  

০১৮১৭-৫২২৬৫৭ 

 

০২ বসহোঃ 

বাংলাজদশ 

(অসেটি ছুটি) 

আজবদন 

িাওয়ার ির 

(ে) সনধ টাসরি 

ছুটি সবসধ ালা, 

১৯৫৯ অনুর্ায়ী 

সনস্পসত্ত েজর 

িরোসর আজদশ 

(ে) আজবদনিত্র। 

 (ঘ) ব্সিগি োরজণ িরোর/স্বায়ত্বশাসিি 

িংস্থার ে টচারী সদর সবজদশ ভ্র জণর 

আজবদনিত্র (প্রাসিস্থান: প্রশািন-১, বস্ত্র ও িার্ 

 ন্ত্রণালয়) 

(ি) প্রধান সহিাব রেণ ে টেিটার োর্ টালয় 

সবনামূজল্য আজবদন প্রাসির 

(র্র্ার্র্ 

োগেিত্রিহ) ১৫ 

(িজনর) ে টসদবজির 

 জধ্য 

স াহােদ আবুল োলা  

অসিসরি িসচব 

      ও 

সনব টাহী িসরচালে 

(অ.দা) 

সেসডসিসি 

০১৭১১-৪০২৬৬৮ 

 

      ও 

স াোঃ  সিজুল ইিলা  

http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2015/05/Financial-and-Administrative-power-of-Officers.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2015/05/Financial-and-Administrative-power-of-Officers.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2015/05/Financial-and-Administrative-power-of-Officers.pdf


োসর েরা হয়। 

(ি) িরোর 

ের্তটে ি জয় 

ি জয় োসরকৃি 

সবজদশ ভ্র জণর 

অনু সি ও 

আনুষসিে 

সনজদ টশনা 

অনুিরণীয়। 

 

ের্তটে প্রদত্ত ছুটির প্রিযয়নিত্র । 

 (বাংলাজদশ ির  নম্বর-২৩৯৫ সগজেজর্ড 

ে টেিটাজদর সেজত্র ) 

গ) পূরণকৃি সনধ টাসরি ির  

(বাংলাজদশ ির  নম্বর-৪০ নন-সগজেজর্ড 

ে টচারীজদর সেজত্র 

 ঘ) সচসেৎিা িংক্রান্ত োগে িত্র।(প্রজর্ােয 

সেজত্র) 

বস্ত্র ও  িার্  ন্ত্রণালজয়র ওজয়বিাইর্ (www 

.motj.gov.bd) 

আেন্দ  

প্রশািসনে ে টেিটা 

০১৭৩১-০৬০৭৬৭ 

 

০৩ শ্রাসন্ত সবজনাদন 

ছুটি 

আজবদন 

িাওয়ার ির 

শ্রাসন্ত 

সবজনাদনভািা 

সবসধ ালা, 

১৯৭৯ অনুর্ায়ী 

সনস্পসত্ত েজর 

িরোসর আজদশ 

োসর েরা হয়। 

(ে)  আজবদনিত্র 

(ি)প্রধান সহিাব রেণ ে টেিটা ের্তটে প্রদত্ত ছুটি 

প্রাপ্যিার িনদ।(বাংলাজদশ ির  নম্বর-২৩৯৫ 

সগজেজর্ড ে টেিটাজদর সেজত্র )গ) পূরণকৃি 

সনধ টাসরি ির  

(বাংলাজদশ ির  নম্বর-৪০ নন-সগজেজর্ড 

ে টচারীজদর সেজত্র ) 

 ঘ) পূব টবিী শ্রাসন্ত সবজনাদন ছুটি  ঞ্জুরীর েন্য 

আজবদন েসি 

ঙ) পূব টবিী শ্রাসন্ত সবজনাদন ছুটি  ঞ্জুজরর েসি 

বস্ত্র ও  িার্  ন্ত্রণালজয়র ওজয়বিাইর্ (www 

.motj.gov.bd) 

সবনামূজল্য আজবদন প্রাসির 

(র্র্ার্র্ 

োগেিত্রিহ) ১৫ 

(িজনর) 

ে টসদবজির  জধ্য 

  

 

স াোঃ  সিজুল ইিলা  

আেন্দ  

প্রশািসনে ে টেিটা 

০১৭৩১-০৬০৭৬৭ 

      ও 

স াোঃ আস ন আহজ দ 

সহিাব রেণ ে টেিটা  

০১৮১৭-৫২২৬৫৭ 

 

০৪  ার্তত্বোলীন 

ছুটি 

আজবদন 

িাওয়ার ির 

 ার্তত্বোলীন 

ছুটি সবএিআর, 

িার্ ট-১ এর সবসধ 

১৯৭ এবং অর্ ট 

 ন্ত্রণালয় সর্জে 

ি জয় ি জয় 

োরীকৃি 

িসরিত্র অনুর্ায়ী 

সনস্পসত্ত েজর 

িরোসর আজদশ 

োসর েরা হয়। 

ে) ছুটির আজবদন 

ি) ডািারী িনদিত্র। 

গ) পূব টবিী  ার্তত্বোলীন ছুটি  ঞ্জুজরর েসি 

(প্রজর্ােয সেজত্র) 

(ঘ)প্রধান সহিাব রেণ ে টেিটা ের্তটে প্রদত্ত ছুটি 

প্রাপ্যিার িনদ 

 (বাংলাজদশ ির  নম্বর-২৩৯৫ সগজেজর্ড 

ে টেিটাজদর সেজত্র ) 

ঙ) পূব টবিী  ার্তত্বোলীন ছুটি সভাজগর 

সবনামূজল্য আজবদন প্রাসির 

(র্র্ার্র্ 

োগেিত্রিহ) ১৫ 

(িজনর) 

ে টসদবজির  জধ্য 

স াোঃ  সিজুল ইিলা  

আেন্দ  

প্রশািসনে ে টেিটা 

০১৭৩১-০৬০৭৬৭ 

 



প্রজয়ােনীয় িথ্যাসদ। 

 

 


