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নসটিয়জেস চাে শার 

১. নির্ে ও নর্র্ে  

নির্ে: নিনজোল বাাংলায়দয়র্র রূপকল্প বাস্তবােে। 

নর্র্ে: র্াবতীে কার্ শক্রর্ অেলাইয়ে সম্পাদে। 

২. যসবা প্রদাে প্রনতশ্রুনত 

২.১) োগনরক যসবা 

ক্র. 

োং 
যসবার োর্ যসবা প্রদাে পদ্ধনত 

প্রয়োজেীে কাগজপত্র 

এবাং প্রানিস্থাে 

যসবার মূল্য এবাং  

পনরয়র্াধ পদ্ধনত 

যসবা প্রদায়ের 

সর্েসীর্া 

দানেত্বপ্রাি কর্ শকতশা 

(োর্, পদনব, যফাে েম্বর ও ইয়র্ইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ 
নেবন্ধয়ের জন্য যকাম্পানের োয়র্র ছাড়পয়ত্রর জন্য আয়বদে 

গ্রেণ ও ছাড়পত্র; 
অেলাইয়ের র্াধ্যয়র্ আরয়জএসনসর ওয়েবসাইে ব্াাংয়কর র্াধ্যয়র্ ০২ ঘন্টার র্য়ধ্য  

জোব র্নেরুল আলর্ 

নেবন্ধক (অনতনরক্ত দানেত্ব) 

যর্াবাইল: ০১৭১১-৮৫৪৮৩১ 

ই-যর্ইল: manirult@yahoo.com 

 

২ 

নেবন্ধয়ের জন্য যসাসাইটি আইয়ের অধীে ফাউয়ের্ে, 

যসাসাইটি, ট্রাষ্ট-এর োয়র্র ছাড়পয়ত্রর জন্য আয়বদে গ্রেণ ও 

ছাড়পত্র; 

অেলাইয়ের র্াধ্যয়র্ আরয়জএসনসর ওয়েবসাইে ব্াাংয়কর র্াধ্যয়র্ ০২ ঘন্টার র্য়ধ্য 

৩ 
যকাম্পানে, অাংর্ীদারী ফার্ শ, যট্রি অগ শাোইয়জর্ে ও যসাসাইটি 

নেবন্ধে; 
অেলাইয়ের র্াধ্যয়র্ আরয়জএসনসর ওয়েবসাইে ব্াাংয়কর র্াধ্যয়র্ ০৪ ঘন্টার র্য়ধ্য 

৪ 
নেবনন্ধত যকাম্পানের বানষ শক নববরণী (লাি-ক্ষনত/আে-ব্ে 

ও ব্ায়লন্স র্ীে) দানিয়লর পর যরকি শভুক্তকরণ; 
অেলাইয়ের র্াধ্যয়র্ আরয়জএসনসর ওয়েবসাইে ব্াাংয়কর র্াধ্যয়র্ 

র্থার্থিায়ব 

দানিল েয়ল ৪৫ 

নদয়ের র্য়ধ্য 

৫ 
নেবনন্ধত যকাম্পানের যর্োর বরাদ্দ, েস্তান্তর ও অন্যান্য 

প্রচনলত দানিলকৃত নববরণানদ যরকি শভুক্তকরণ; 
অেলাইয়ের র্াধ্যয়র্ আরয়জএসনসর ওয়েবসাইে ব্াাংয়কর র্াধ্যয়র্ 

র্থার্থিায়ব 

দানিল েয়ল ৪৫ 

নদয়ের র্য়ধ্য 

 

নব.দ্র.  োগনরকগণয়ক সরাসনর প্রদত্ত যসবা। যবসরকানর প্রনতষ্ঠােয়ক প্রদত্ত যসবা র্নদ োগনরকগণয়ক প্রদত্ত যসবার অনুরূপ েে তয়ব যসটিও োগনরক যসবা নেসায়ব অন্তভু শক্ত েয়ব। উদােরণ: সম্পনত্তর যরনজয়ের্ে, যট্রি লাইয়সন্স । 



ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

২.২) প্রানতষ্ঠানেক যসবা 

ক্র. 

োং 
যসবার োর্ যসবা প্রদাে পদ্ধনত 

প্রয়োজেীে কাগজপত্র 

এবাং প্রানিস্থাে 

যসবার মূল্য এবাং  

পনরয়র্াধ পদ্ধনত 

যসবা প্রদায়ের 

সর্েসীর্া 

দানেত্বপ্রাি কর্ শকতশা 

(োর্, পদনব, যফাে েম্বর ও ইয়র্ইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ 
বানণজয র্ন্ত্রণালেসে অন্যান্য র্ন্ত্রণালয়ে নবিন্ন 

চানেত তথ্যানদ আদাে-প্রদাে; 
ম্যানুোল ও অেলাইে 

আরয়জএসনস-র 

ওয়েবসাই ও যেল্প-যিস্ক 
-- নেধ শানরত সর্য়ের র্য়ধ্য 

জোব র্নেরুল আলর্ 

নেবন্ধক (অনতনরক্ত দানেত্ব) 

যর্াবাইল: ০১৭১১-৮৫৪৮৩১ 

ই-যর্ইল: manirult@yahoo.com 

২ 
বাাংলায়দর্ ব্াাংয়কর চানেত নবনিন্ন 

তথ্যানদ আদাে-প্রদাে; 
ম্যানুোল ও অেলাইে 

আরয়জএসনস-র 

ওয়েবসাই ও যেল্প-যিস্ক 
-- নেধ শানরত সর্য়ের র্য়ধ্য 

৩ 
দুেীনত দর্ে কনর্র্েসে অন্যান্য সাংস্থার 

চানেত তথ্যানদ সরবারে; 
ম্যানুোল ও অেলাইে 

আরয়জএসনস-র 

ওয়েবসাই ও যেল্প-যিস্ক 
-- নেধ শানরত সর্য়ের র্য়ধ্য 

৪ 

তথ্য অনধকার আইয়ের অধীে নবনিন্ন 

সরকারী-যবসরকারী প্রনতষ্ঠায়ের চানেত 

তথ্যানদ আদাে-প্রদাে 

ম্যানুোল ও অেলাইে 
আরয়জএসনস-র 

ওয়েবসাই ও যেল্প-যিস্ক 
-- নেধ শানরত সর্য়ের র্য়ধ্য 

৫ 
বাাংলায়দর্ যেনলয়র্াগায়র্াগ নেেন্ত্রণ কনর্র্ে 

েয়ত (নবটিআরনস) ব্ােউইথ ক্রে 
-- -- -- -- 

৬      

 

নব.দ্র.  ১। সরকানর যর্ যকাে প্রনতষ্ঠাে, উন্নেে সেয়র্াগী সাংস্থা, যসবাপ্রদােকারী প্রনতষ্ঠায়ের আওতাধীে অনধদির/দির/সাংস্থা এবাং দািনরকিায়ব সম্পৃক্ত যদনর্/নবয়দনর্ যবসরকানর প্রনতষ্ঠােয়ক প্রদত্ত যসবা। উদােরণ: বায়জে 

বরাদ্দ/ নবিাজে, অথ শ ছাড়, র্তার্ত গ্রেণ।  

২। যসবাগ্রেণকারী যবসরকানর প্রনতষ্ঠাে end user ো েয়ল অথবা যকাে চুনক্তর আওতাে প্রদত্ত যসবা প্রানতষ্ঠানেক যসবার অন্তভু শক্ত েয়ব। উদােরণ: নবটিআরনস-এর নেকে যথয়ক ব্ােউইিথ  ক্রে। 

 

 

 

 

 



ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

২.৩) অিযন্তরীণ যসবা 

ক্র. 

োং 
যসবার োর্ যসবা প্রদাে পদ্ধনত 

প্রয়োজেীে কাগজপত্র 

এবাং প্রানিস্থাে 

যসবার মূল্য এবাং  

পনরয়র্াধ পদ্ধনত 

যসবা প্রদায়ের 

সর্েসীর্া 

দানেত্বপ্রাি কর্ শকতশা 

(োর্, পদনব, যফাে েম্বর ও ইয়র্ইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ 
এ দিয়রর নবিাগীে কার্ শালয়ে অে-লাইে 

যসবা অব্ােত রািা; 
 অেলাইে 

আরয়জএসনস-র 

ওয়েবসাই ও যেল্প-যিস্ক 
  

 

জোব র্নেরুল আলর্ 

নেবন্ধক (অনতনরক্ত দানেত্ব) 

যর্াবাইল: ০১৭১১-৮৫৪৮৩১ 

ই-যর্ইল: manirult@yahoo.com 

২ 
নবিাগীে কার্ শালেসমূেয়ক জেবল ও 

লনজনিক যসবা প্রদাে; 
ম্যানুোল ও অেলাইে 

আরয়জএসনস-র 

ওয়েবসাই ও যেল্প-যিস্ক 
  

৩ 
কর্ শকতশা/কর্ শচারীগণ-যক নেেনর্ত যবতে ও 

নেধ শানরত যবাোস প্রদাে; 
ম্যানুোল ও অেলাইে 

আরয়জএসনস-র 

ওয়েবসাই ও যেল্প-যিস্ক 
  

৪ 
র্াতৃত্বকালীে ছুটিসে নের্নত্তক, অনজশত ছুটি 

র্ঞ্জুর; 
ম্যানুোল ও অেলাইে 

আরয়জএসনস-র 

ওয়েবসাই ও যেল্প-যিস্ক 
  

৫      

 
নব.দ্র. অিযন্তরীণ জেবল (আওতাধীে অনধদির/দির/সাংস্থা সে) এবাং একই প্রনতষ্ঠায়ের অন্য র্ািা/অনধর্ািা/অনুনবিাগ-যক প্রদত্ত যসবা। উদােরণ: লনজনিকস, ছুটি, নজনপএফ অনগ্রর্। 



ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

২.৪) আওতাধীে অনধদির/দির/সাংস্থা কতৃশক প্রদত্ত যসবা 

 

আওতাধীে অনধদির/দির/সাংস্থাসমূয়ের নসটিয়জেস চাে শার নলঙ্ক আকায়র যুক্ত করয়ত েয়ব। 

৩) অনিয়র্াগ ব্বস্থাপো পদ্ধনত (GRS) 

যসবা প্রানিয়ত অসন্তুষ্ট েয়ল দানেত্বপ্রাি কর্ শকতশার সয়ে যর্াগায়র্াগ করুে। নতনে সর্াধাে নদয়ত ব্থ শ েয়ল নেয়নাক্ত পদ্ধনতয়ত যর্াগায়র্াগ কয়র আপোর সর্স্যা অবনেত করুে। 

ক্র. 

োং 
কিে যর্াগায়র্াগ করয়বে যর্াগায়র্ায়গর ঠিকাো নেষ্পনত্তর সর্েসীর্া 

১ 
দানেত্বপ্রাি কর্ শকতশা সর্াধাে 

নদয়ত ব্থ শ েয়ল 

GRS যফাকাল পয়েন্ট কর্ শকতশা 

োর্ ও পদনব: যর্াোঃ আবুল িায়ের িাে, উপ-নেবন্ধক 

যফাে: ৮১৮৯৪০৩ 

ইয়র্ইল: akkhanrjsc@gmail.com 

ওয়েব যপাে শাল: প্রনতষ্ঠায়ের ওয়েব যপাে শায়লর GRS নলঙ্ক 

২৪ ঘন্টা 

২ 

GRS যফাকাল পয়েন্ট 

কর্ শকতশা নেনদ শষ্ট সর্য়ে 

সর্াধাে নদয়ত ব্থ শ েয়ল 

যকন্দ্রীে অভিয োগ ব্যবস্থোপনো পদ্ধভি (GRS) 

 র্ন্ত্রণালে/নবিায়গর যক্ষয়ত্র র্নন্ত্রপনরষদ নবিায়গর 

GRS যপাে শায়লর ঠিকাো 

 যজলা প্রর্াসয়ের যক্ষয়ত্র নবিাগীে কনর্র্োয়রর GRS 

যপাে শায়লর ঠিকাো 

 

৪) আপোর কায়ছ আর্ায়দর প্রতযার্া 

ক্রনর্ক োং প্রনতশ্রুত/কানিত যসবা প্রানির লয়ক্ষয করণীে 

১) নেধ শানরত ফরয়র্ সম্পূণ শিায়ব পূরণকৃত আয়বদে জর্া প্রদাে 

২) সঠিক র্াধ্যয়র্ প্রয়োজেীে নফস পনরয়র্াধ করা 

৩) সাক্ষায়তর জন্য নেধ শানরত সর্য়ের পূয়ব শই উপনস্থত থাকা 

৪) নেধ শানরত ব্াাংক ও অথ শনেনতক যকায়ি অথ শ জর্া 

৫)  

 
নব.দ্র. সাধারণত যর্সকল কারয়ণ আয়বদে বানতল েে অথবা যসবা প্রদাে সম্ভব েেো তা নবয়েষে কয়র ছক পূরণ করয়ত েয়ব। নকছু নবষে সকল প্রনতষ্ঠায়ের জন্য একই েয়ব এবাং নকছু নবষে আলাদা েয়ব। 


