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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালে 
www.mofa.gov.bd 

সসবা প্রদাে প্রতিশ্রুতি (Citizen’s Charter) 

১. ভিশন ও ভিশন  
তির্ে: আন্তজশাতিক পতরমণ্ডয়ল জািীে স্বার্ শ সংরক্ষণ এবং সদয়র্র িাবমূতি শ সমুন্নিকরণ 

তমর্ে: উপয় াতিিাতিতিক পররাষ্ট্রেীতিয়ক সাময়ে সরয়ে একটে দক্ষ ও পতরমার্জশি কূেনেতিক সাতিশস িয়ে সিালার মাধ্যয়ম তববিশের্ীল আন্তজশাতিক 

সপ্রক্ষাপয়ে উদীেমাে, আত্মতবশ্বাসী এবং দাতেত্বর্ীল একটে রাষ্ট্র তিসায়ব বাংলায়দয়র্র স্বার্ শ সংরক্ষণ এবং বধ্ শে 

২. প্রভতশ্রুত সসবাসিূহ 

২.১) নাগভরক সসবা 

ক্রভিক 

নাং 
সসবার নাি সসবা প্রোন পদ্ধভত 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

এবাং প্রাভিস্থান 

সসবািূলয 

এবাং 

পভরদশাধ 

পদ্ধভত 

সসবা 

প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োভয়ত্বপ্রাি কি মকতমা 

 ননাি  পেভব   স ান ও 

ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
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১ 

 

সবার্শ/তবশ্বতবদযালে/সু্কল/কয়লজ/মাদ্রাসা 

কিত শক প্রদি সেদ প্রিযেে 

 

(১) সংতিষ্ট সরকারী/য়বসরকারী 

তর্ক্ষা প্রতিষ্ঠাে কিত শক  াচাই ও  

সিযােেপূব শক তর্ক্ষা মন্ত্রণালয়ের 

সংতিষ্ট র্াো কিত শক সিযােে। 

(২) তবয়দর্স্থ তর্ক্ষা প্রতিষ্ঠাে িয়ি 

অর্জশি তর্ক্ষা সেদ এবং অেযােয 

র্কুয়মন্ট উক্ত সদয়র্র পররাষ্ট্র 

মন্ত্রণালে কিত শক সিযােয়ের পর 

সসয়দয়র্ অবতস্থি বাংলায়দর্ 

দিূাবাস অর্বা সংতিষ্ট সদয়র্র 

ঢাকাস্থ দিূাবাস কিত শক সিযাতেি 

িয়ি িয়ব। 

(৩) প্রয়িযকটে র্কুয়ময়ন্টর দুু্ই 

প্রস্থ কয়র মন্ত্রোলয়ে জমাদায়ের 

সমে সকাল ৯:০০-১:০০ ো। 

(৪) মন্ত্রণালে কিত শক 

প্রিযেেপূব শক সেরি প্রদায়ের 

সমে ঐ তদে তবকাল : ০৪:০০-

৫:০০ ো। 

জািীে 

পতরচেপত্র/পাসয়পায়েশর 

অেুতলতপ 

প্রয়োজয়ে জন্মসেয়দর 

অেুতলতপ 

তবোমূয়লয ৬ ঘন্টা 

সমা: মাসুদ পারয়িজ 

সিকারী সতচব (কন্স্যুলার) 

রুম েং-২০১  (কন্স্যুলার 

িবে) 

সোে: ৯৫৫৪০৩২ 

ইয়মইল:          

asconsular2@mofa.gov.bd 

২ 
পাতরবাতরক সেদসমিূ ও তববািসংক্রান্ত 

অেযােয দতললাতদ প্রিযেে 

(১) ইউতপ সচোরমযাে/ওোর্শ 

কতমর্োর কিত শক প্রদি 

পাতরবাতরক দতললসমূি এবং 

তববািসংক্রান্ত দতললাতদ সোোরী 

পাবতলক ও আইে মন্ত্রণালে 

কিত শক প্রিযেে কয়র প্রয়িযকটে 

র্কুয়ময়ন্টর দুু্ই প্রস্থ কয়র 

মন্ত্রোলয়ে জমাদায়ের সমে 

সকাল ৯:০০-১:০০ ো । 

(২)মন্ত্রণালে কিত শক প্রিযেেপূব শক 

সেরি প্রদায়ের সমে  ঐ তদে 

তবকাল ০৪ :০০-৫:০০ ো। 

জািীে 

পতরচেপত্র/পাসয়পায়েশর 

অেুতলতপ 

প্রয়োজয়ে জন্মসেয়দর 

অেুতলতপ 

তবোমূয়লয ৬ ঘন্টা 



ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জেয 

3 

 

৩ িালাক সেদপত্র প্রিযেে 

(১) তেব শািী 

মযার্জয়েে/জতুর্তসোল 

মযার্জয়েে কিত শক সিযােয়ের পর 

সোোরী পাবতলক ও আইে 

মন্ত্রণালে কিত শক প্রিযেে কয়র 

প্রয়িযকটে র্কুয়ময়ন্টর দুু্ই প্রস্থ 

কয়র মন্ত্রোলয়ে জমাদায়ের সমে 

সকাল ৯:০০-১:০০ ো । 

(২) মন্ত্রণালে কিত শক 

প্রিযেেপূব শক সেরি প্রদায়ের 

সমে  ঐ তদে তবকাল ০৪:০০ -

৫:০০ ো। 

জািীে 

পতরচেপত্র/পাসয়পায়েশর 

অেুতলতপ 

প্রয়োজয়ে জন্মসেয়দর 

অেুতলতপ 

তবোমূয়লয ৬ ঘন্টা 

সমা: মাসুদ পারয়িজ 

সিকারী সতচব (কন্স্যুলার) 

রুম েং-২০১  (কন্স্যুলার 

িবে) 

সোে: ৯৫৫৪০৩২ 

ইয়মইল:          

asconsular2@mofa.gov.bd 
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৪ জন্ম সেদ/মতিয য সেদ প্রিযেে 

(১) তসটে কয়প শায়রর্ে/সযাতেোরী 

ইন্স্য়পক্টর বা ইউতেেে পতরষয়দর 

সচোরমযাে কিত শক প্রদি জন্ম 

সেদ  গ্রিেয় ািয। মতিয যর সেদ 

তসটে কয়প শায়রর্ে বা ইউতেেে 

পতরষয়দর সচোরমযাে  ও সরকারী 

র্াক্তার কিত শক প্রদি এবং তসতিল 

সাজশে কিত শক সিযাতেি িয়ি 

িয়ব। উিেপ্রকার সেদ সোোরী 

পাবতলক ও আইে মন্ত্রণালে 

কিত শক সিযােে। উয়েেয, 

কক্সবাজার, সেকোে এবং 

পাশ্ব শবিী অঞ্চয়লর জম্ম-সেদ 

সজলা প্রর্াসক কিত শক সিযাতেি 

িওো বাধ্যিামূলক। 

(২) তবয়দয়র্ মতিয যজতেি ক্ষতিপূরণ 

দাবী সংক্রান্ত সেদ প্রর্ম সেণীর 

মযার্জয়েে এবং আইে মন্ত্রণালে 

কিত শক সিযাতেি। 

(৩) প্রয়িযকটে র্কুয়ময়ন্টর দুু্ই 

প্রস্থ কয়র মন্ত্রোলয়ে জমাদায়ের 

সমে সকাল ৯:০০-১:০০ ো। 

(৪) মন্ত্রণালে কিত শক 

প্রিযেেপূব শক সেরি প্রদায়ের 

সমে  ঐ তদে তবকাল : ০৪:০০-

৫:০০ ো । 

জািীে 

পতরচেপত্র/পাসয়পায়েশর 

অেুতলতপ 

প্রয়োজয়ে  এস এস তস/ 

সমমায়ের পরীক্ষার 

সেয়দর অেুতলতপ 

 

তবোমূয়লয ৬ ঘন্টা 



ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জেয 

5 

 

৫ অতববাতিি সেদপত্র প্রিযেে 

(১) সংতিষ্ট সজলা প্রর্াসক 

কা শালে সর্য়ক প্রদি “অতববাতিি 

সেদপত্র” সোোরী কয়র 

প্রয়িযকটে র্কুয়ময়ন্টর দুু্ই প্রস্থ 

কয়র মন্ত্রোলয়ে জমাদায়ের সমে 

সকাল ৯:০০-১:০০ ো। 

(২) মন্ত্রণালে কিত শক 

প্রিযেেপূব শক সেরি প্রদায়ের 

সমে  ঐ তদে তবকাল : ০৪: ০০-

৫:০০ ো । 

জািীে 

পতরচেপত্র/পাসয়পায়েশর 

অেুতলতপ 

প্রয়োজয়ে জন্মসেয়দর 

অেুতলতপ 

তবোমূয়লয ৬ ঘন্টা 

৬ অতিিাবক সেদপত্র প্রিযেে 

(১) সংতিষ্ট সজলা প্রর্াসক 

কা শালে কিত শক প্রদি অতিিাবক 

সেদপত্র, পাতরবাতরক আদালয়ির 

রায়ের কতপ (প্রর্ম সেণীর 

মযার্জয়েে কিত শক সিযাতেি) 

সোোরী পাবতলক ও আইে 

মন্ত্রণালে কিত শক প্রিযেে কয়র 

প্রয়িযকটে র্কুয়ময়ন্টর দুু্ই প্রস্থ 

কয়র মন্ত্রোলয়ে জমাদায়ের সমে 

সকাল ৯:০০-১:০০ ো। 

(২) মন্ত্রণালে কিত শক 

প্রিযেেপূব শক সেরি প্রদায়ের 

সমে  ঐ তদে তবকাল ০৪:০০-

৫:০০ ো 

জািীে 

পতরচেপত্র/পাসয়পায়েশর 

অেুতলতপ 

প্রয়োজয়ে জন্মসেয়দর 

অেুতলতপ 

তবোমূয়লয ৬ ঘন্টা 
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৭ পুতলর্ তিোয়রন্স্ প্রিযেে 

(১) সংতিষ্ট পুতলর্ 

সুপাতরয়ন্টেয়র্ন্ট  প্রিযেেপত্র 

স্বাক্ষর কয়র একটে অতধ্য়প্ররণ 

পয়ত্রর মাধ্যয়ম পররাষ্ট্র সতচব 

বরাবর সপ্ররণ করয়ল পররাষ্ট্র 

মন্ত্রণালে উক্ত প্রিযেে পয়ত্রর 

সীল ও স্বাক্ষর প্রতিস্বাক্ষতরি কয়র 

স্ব স্ব সজলা পুতলর্ 

সুপাতরয়ন্টেয়র্ন্ট কা শালয়ে সপ্ররণ 

কয়র র্ায়ক । 

জািীে 

পতরচেপত্র/পাসয়পায়েশর 

অেুতলতপ 

তবোমূয়লয ৬ ঘন্টা 

 

সমাোঃ ইেয়িোর রিমাে 

সিকারী সতচব (কন্স্যুলার) 

ষষ্ঠ িলা, আেিস িবে 

সোে- ৯৫৭৪০৫৫ 

ইয়মইল:    

asmrp@mofa.gov.bd 

 

 

৮ 

বীমা ও বাতণর্জযক সেদপত্র প্রিযেে       

(এল তস, সের্ লাইয়সন্স্, সাটেশতেয়কে 

অে ইেকরয়পায়রর্ে) 

(১) বীমা ও বাতণর্জযক সেদপত্র 

সু্িােীে সচম্বার অব কমাস শ, 

প্রয় াজয, সক্ষয়ত্র জয়েন্ট স্টক 

সকাম্পােীর সরর্জোর,  সের্মাকশ 

সরর্জষ্ট্রার অর্বা সংতিষ্ট বীমা 

অতেস ও বাতণজয মন্ত্রণালে সর্য়ক 

সিযােেপূব শক সোোরী পাবতলক 

কিত শক প্রিযেে কয়র প্রয়িযকটে 

র্কুয়ময়ন্টর দুু্ই প্রস্থ কয়র 

মন্ত্রোলয়ে জমাদায়ের সমে 

সকাল ৯:০০-১:০০ ো। 

(২) মন্ত্রণালে কিত শক 

প্রিযেেপূব শক সেরি প্রদায়ের 

সমে  ঐ তদে তবকাল ০৪: ০০-

৫:০০ ো । 

জািীে 

পতরচেপত্র/পাসয়পায়েশর 

অেুতলতপ 

প্রয়োজয়ে জন্মসেয়দর 

অেুতলতপ 

 

তবোমূয়লয ৬ ঘন্টা 

সমা: মাসুদ পারয়িজ 

সিকারী সতচব (কন্স্যুলার) 

রুম েং-২০১  (কন্স্যুলার 

িবে) 

সোে: ৯৫৫৪০৩২ 

ইয়মইল:          

asconsular2@mofa.gov.bd 
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৯ বযাংক তববরণী/সেদপত্র প্রিযেে 

(১) বযাংক তববরণী বা সেদপত্র 

অর্ শ মন্ত্রণালে ও অেুয়মাতদি 

সোোরী পাবতলক কিত শক 

প্রিযেয়ের পর প্রয়িযকটে 

র্কুয়ময়ন্টর দুু্ই প্রস্থ কয়র 

মন্ত্রোলয়ে জমাদায়ের সমে 

সকাল ৯:০০-১:০০ ো। 

(২) মন্ত্রণালে কিত শক 

প্রিযেেপূব শক সেরি প্রদায়ের 

সমে  ঐ তদে তবকাল : ০৪০০-

৫:০০ ো । 

জািীে 

পতরচেপত্র/পাসয়পায়েশর 

অেুতলতপ 

প্রয়োজয়ে জন্মসেয়দর 

অেুতলতপ 

তবোমূয়লয ৬ ঘন্টা 
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১০ আম-সমাক্তারোমা প্রিযেে 

(১) তবয়দর্ সর্য়ক সপ্রতরি আম-

সমাক্তারোমা সংতিষ্ট সদয়র্ 

অবসু্তিি বাংলায়দর্ 

দিূবাস/তমর্ে কিত শক সিযােে 

কয়র অেুতলতপসি দািা ও গ্রিীিা 

উিয়ের িালোিাদ বাংলায়দর্ 

পাসয়পায়েশর কতপ,  সংতিষ্ট 

সদয়র্র সরতসয়র্ন্স্ কার্শ/ তিসার 

কতপসি জমা তদয়ি িে। সংতিষ্ট 

বযর্ক্ত অর্বা  র্া র্িায়ব 

দাতেত্বপ্রাপ্ত বযর্ক্ত কিত শক 

প্রয়িযকটে র্কুয়ময়ন্টর দুু্ই প্রস্থ 

কয়র মন্ত্রোলয়ে জমাদায়ের সমে 

সকাল ৯:০০-১:০০ ো।  উয়েেয 

স ,  অসম্পূণ শ আম-সমাক্তারোমা 

 র্া- আম সমাক্তারোমাে 

পাসয়পােশ েম্বর, বিশমাে টিকাো, 

সাক্ষীিয়ের স্বাক্ষর, ছতব ইিযাতদ 

 ুক্ত/বতণ শি ো র্াকয়ল  সকাে 

অবস্থায়িই মন্ত্রণালয়ে িা গ্রিে 

করা িয়বো। 

(২) সংতিষ্ট দিূাবাস সর্য়ক 

তের্িিকরণ/ াচাইকরণ সম্পন্ন 

করার পর-ই সকবল প্রিযেে করা 

িে। 

জািীে 

পতরচেপত্র/পাসয়পায়েশর 

অেুতলতপ 

প্রয়োজয়ে জন্মসেয়দর 

অেুতলতপ 

তবোমূয়লয 
১০ 

কা শতদবস 
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১১ অেুতদি সেদ প্রিযেে 

(১) স  সকাে অেুবাদ প্রিযেয়ের 

জেয মূল সেদপত্র ও এর অেুবাদ 

অতিন্ন অেুয়মাতদি সোোরী 

পাবতলক ও আইে মন্ত্রণালে 

কিত শক প্রিযেে কয়র প্রয়িযকটে 

র্কুয়ময়ন্টর দুু্ই প্রস্থ কয়র 

মন্ত্রোলয়ে জমাদায়ের সমে 

সকাল ৯:০০-১:০০ ো। 

(২) মন্ত্রণালে কিত শক 

প্রিযেেপূব শক সেরি প্রদায়ের 

সমে  ঐ তদে তবকাল : ০৪:০০-

৫:০০ ো। 

উয়েেয, উিে সেদপয়ত্রর ওপর 

সংতিষ্ট অেুবাদ প্রতিষ্ঠাে ও 

অেুবাদয়কর সীল ও স্বাক্ষর র্াকা 

আবর্যক এবং আরবী অেুবায়দর 

সক্ষয়ত্র িা ইসলামী োউয়ের্ে 

কিত শক অেুতদি িওো আবর্যক। 

অেযােয অেুবায়দর সক্ষয়ত্র 

অেুবাদ প্রতিষ্ঠাে সরকার কিত শক 

অেুয়মাতদি িওো বাধ্যিামলূক। 

জািীে 

পতরচেপত্র/পাসয়পায়েশর 

অেুতলতপ 

প্রয়োজয়ে জন্মসেয়দর 

অেুতলতপ 

 

তবোমূয়লয 
৬ ঘন্টা 

 

সমা: মাসুদ পারয়িজ 

সিকারী সতচব (কন্স্যুলার) 

রুম েং-২০১  (কন্স্যুলার 

িবে) 

সোে: ৯৫৫৪০৩২ 

ইয়মইল:          

asconsular2@mofa.gov.bd 
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১২ সমতর্কযাল সাটেশতেয়কে প্রিযেে 

(১) স  সকাে সমতর্কযাল সংক্রান্ত 

সাটেশতেয়কে তসতিল সায়জশন্ট 

কিত শক সিযােয়ের  পয়র সোোরী 

পাবতলক ও আইে মন্ত্রণালে 

কিত শক সিযােে কয়র প্রয়িযকটে 

র্কুয়ময়ন্টর দুু্ই প্রস্থ কয়র 

মন্ত্রোলয়ে জমাদায়ের সমে 

সকাল ৯:০০-১:০০ ো। 

(২) মন্ত্রণালে কিত শক 

প্রিযেেপূব শক সেরি প্রদায়ের 

সমে  ঐ তদে তবকাল ০৪:০০-

৫:০০ ো। 

জািীে 

পতরচেপত্র/পাসয়পায়েশর 

অেুতলতপ 

প্রয়োজয়ে জম্মসেয়দর 

অেুতলতপ 

তবোমূয়লয 
 

৬ ঘন্টা 

১৩ সাধ্ারণ র্ায়েরী প্রিযেে 

(১) সাধ্ারণ র্ায়েরী েম্বর সংবতলি 

কািজ সংতিষ্ট র্াো িয়ি 

 াচাইপূব শক সোোরী পাবতলক ও 

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালে কিত শক সিযােে 

কয়র প্রয়িযকটে র্কুয়ময়ন্টর দুু্ই 

প্রস্থ কয়র মন্ত্রোলয়ে জমাদায়ের 

সমে সকাল ৯:০০-১:০০ ো। 

(২) মন্ত্রণালে কিত শক 

প্রিযেেপূব শক সেরি প্রদায়ের 

সমে  ঐ তদে তবকাল ০৪:০০-

৫:০০ ো। 

জািীে 

পতরচেপত্র/পাসয়পায়েশর 

অেুতলতপ 

প্রয়োজয়ে জম্মসেয়দর 

অেুতলতপ 

তবোমূয়লয 

 

৬ ঘন্টা 
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১৪ ড্রাইতিং লাইয়সন্স্ প্রিযেে 

(১) শুধু্মাত্র তর্র্জোল ড্রাইতিং 

লাইয়সয়ন্স্র েয়োকতপ সোোরী 

পাবতলক ও তব.আর.টে.এ কিত শক 

সিযােে কয়র প্রয়িযকটে 

র্কুয়ময়ন্টর দুু্ই প্রস্থ কয়র 

মন্ত্রোলয়ে জমাদায়ের সমে 

সকাল ৯:০০-১:০০ ো। 

(২) মন্ত্রণালে কিত শক 

প্রিযেেপূব শক সেরি প্রদায়ের 

সমে  ঐ তদে তবকাল ০৪:০০-

৫:০০ ো। 

জািীে 

পতরচেপত্র/পাসয়পায়েশর 

অেুতলতপ 

প্রয়োজয়ে জম্মসেয়দর 

অেুতলতপ 

তবোমূয়লয 

 

৬ ঘন্টা 

 

১৫ পাসয়পােশ কতপ প্রিযেে 

(১) সোোরী পাবতলক, স্বরাষ্ট্র 

মন্ত্রণালে ও আইে মন্ত্রণালে 

কিত শক সিযােে কয়র প্রয়িযকটে 

র্কুয়ময়ন্টর দুু্ই প্রস্থ কয়র 

মন্ত্রোলয়ে জমাদায়ের সমে 

সকাল ৯:০০-১:০০ ো। 

(২) মন্ত্রণালে কিত শক 

প্রিযেেপূব শক সেরি প্রদায়ের 

সমে  ঐ তদে তবকাল ০৪:০০-

৫:০০ ো। 

জািীে 

পতরচেপত্র/পাসয়পায়েশর 

অেুতলতপ 

প্রয়োজয়ে জম্মসেয়দর 

অেুতলতপ 

তবোমূয়লয 

 

৬ ঘন্টা 

 

১৬ 
সম্পতির তিসাব, মাতসক/বাৎসতরক 

আয়ের তিসাব প্রিযেে 

(১) সোোরী পাবতলক ও জািীে 

রাজস্ব সবার্শ কিত শক সিযােে কয়র 

প্রয়িযকটে র্কুয়ময়ন্টর দুু্ই প্রস্থ 

কয়র মন্ত্রোলয়ে জমাদায়ের সমে 

সকাল ৯:০০-১:০০ ো। 

(২) মন্ত্রণালে কিত শক 

প্রিযেেপূব শক সেরি প্রদায়ের 

সমে  ঐ তদে তবকাল ০৪:০০-

৫:০০ ো। 

জািীে 

পতরচেপত্র/পাসয়পায়েশর 

অেুতলতপ 

প্রয়োজয়ে জম্মসেয়দর 

অেুতলতপ 

তবোমূয়লয 

 

৬ ঘন্টা 
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১৭ তবতেয়োি সংক্রামি দতলল প্রিযেে 

(১) জািীে ও আমিজশাতিক 

প্রতিষ্ঠাে কিত শক সদয়র্ স  সকাে 

তবতেয়োি সংক্রামি দতলল 

সোোরী পাবতলক ও জািীে 

তবতেয়োি সবার্শ কিত শক সিযােে 

কয়র প্রয়িযকটে র্কুয়ময়ন্টর দুু্ই 

প্রস্থ কয়র মন্ত্রোলয়ে জমাদায়ের 

সমে সকাল ৯:০০-১:০০ ো। 

(২) মন্ত্রণালে কিত শক 

প্রিযেেপূব শক সেরি প্রদায়ের 

সমে  ঐ তদে তবকাল ০৪:০০-

৫:০০ ো। 

জািীে 

পতরচেপত্র/পাসয়পায়েশর 

অেুতলতপ 

প্রয়োজয়ে জম্মসেয়দর 

অেুতলতপ 

তবোমূয়লয 

 

৬ ঘন্টা 

 

১৮ িজ্জ/ ওমরা সেদপত্র প্রিযেে 

(১) িজ্জ/ওমরা পালেকারী 

বাংলায়দর্ী এয়জয়ন্স্ীসময়ূির 

প্রয়োজেীে র্কুয়মন্ট/োয়িল 

এয়জন্স্ীর র্কুয়মন্ট সোোরী 

পাবতলক ও ধ্ম শ মন্ত্রণালে কিত শক 

সিযােয়ের পর প্রয়িযকটে 

র্কুয়ময়ন্টর দুু্ই প্রস্থ কয়র 

মন্ত্রোলয়ে জমাদায়ের সমে 

সকাল ৯:০০-১:০০ ো। 

(২) মন্ত্রণালে কিত শক 

প্রিযেেপূব শক সেরি প্রদায়ের 

সমে  ঐ তদে তবকাল ০৪:০০-

৫:০০ ো। 

জািীে 

পতরচেপত্র/পাসয়পায়েশর 

অেুতলতপ 

প্রয়োজয়ে জম্মসেয়দর 

অেুতলতপ 

তবোমূয়লয 

 

৬ ঘন্টা 
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১৯ 
জের্র্ক্ত তবষেক এয়জন্স্ীর দতললাতদ 

প্রিযেে 

(১) জের্র্ক্ত তবষেক 

এয়জন্স্ীসমূয়ির র্কুয়মন্ট এবং 

তবয়দয়র্ িময়েচ্ছযক বযর্ক্তয়দর 

ছােপত্র জের্র্ক্ত কম শসংস্থাে ও 

প্রতর্ক্ষণ বুযয়রা/প্রবাসী কলযাণ 

মন্ত্রণালে, সোোরী পাবতলক ও 

আইে মন্ত্রণালে কিত শক সিযােে। 

বাংলায়দর্ জের্র্ক্ত কম শসংস্থাে ও 

প্রতর্ক্ষণ বুযয়রা কিত শক পতরচাতলি 

অর্বা অেয স  সকাে প্রতিষ্ঠাে 

িয়ি প্রাপ্ত সেদ সংতিষ্ট 

মন্ত্রণালে/অতধ্দপ্তর িয়ি 

সিযােয়ের পর সোোরী পাবতলক 

ও আইে মন্ত্রণালয়ের সিযেয়ের 

পর প্রয়িযকটে র্কুয়ময়ন্টর দুু্ই 

প্রস্থ কয়র মন্ত্রোলয়ে জমাদায়ের 

সমে সকাল ৯:০০-১:০০ ো। 

(২) মন্ত্রণালে কিত শক 

প্রিযেেপূব শক সেরি প্রদায়ের 

সমে  ঐ তদে তবকাল ০৪:০০-

৫:০০ ো। 

জািীে 

পতরচেপত্র/পাসয়পায়েশর 

অেুতলতপ 

প্রয়োজয়ে জম্মসেয়দর 

অেুতলতপ 

তবোমূয়লয 

 

৬ ঘন্টা 

 

সমা: মাসুদ পারয়িজ 

সিকারী সতচব (কন্স্যুলার) 

রুম েং-২০১  (কন্স্যুলার 

িবে) 

সোে: ৯৫৫৪০৩২ 

ইয়মইল:          

asconsular2@mofa.gov.bd 
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২০ এতেয়র্তিে প্রিযেে 

(১) তেয়জর োম, তপিা/মািা, 

স্বামী/স্ত্রীর োম, জম্মিাতরে, 

বিশমাে/স্থােী টিকাো পতরবিশে 

সংক্রামি এতেয়র্তিে সিযােে 

অবর্যই ষ্টযায়ম্পর উপর সোোরী 

পাবতলক/প্রর্ম সেণীর মযার্জয়ষ্ট্রে 

এর সম্মূয়ে িার্জর িয়ে সই করার 

পর আইে মন্ত্রণালে িয়ি 

সিযােে কয়র প্রয়িযকটে 

র্কুয়ময়ন্টর দুু্ই প্রস্থ কয়র 

মন্ত্রোলয়ে জমাদায়ের সমে 

সকাল ৯:০০-১:০০ ো। 

(২) মন্ত্রণালে কিত শক 

প্রিযেেপূব শক সেরি প্রদায়ের 

সমে  পরবিী তদে তবকাল 

০৪:০০-৫:০০ ো। 

সংতর্ষ্ট বযর্ক্তর 

েূিে/পুরািে 

পাসয়পােশ , জম্মসেদ, 

এস.এস.তস/সমমায়ের 

সেদ ইিযাতদর 

অতরর্জোল কতপ 

প্রদর্ শেপূব শক েয়োকতপ 

তবোমূয়লয 
১ 

কা শতদবস 

২১ 
স্থােীে আময়মাক্তারোমা/ চয র্ক্তোমা 

প্রিযেে 

(১) অবর্যই ষ্টযায়ম্পর উপর 

সোোরী পাবতলক অর্বা প্রর্ম 

সেণীর মযার্জয়েে এর সমূ্ময়ে 

িার্জর িয়ে উক্ত র্কুয়ময়ন্ট দািা 

ও গ্রিীিা উিয়ে স্বাক্ষর করার পর 

আইে মন্ত্রণালে কিত শক সিযােে।  

উয়েেয স , সকাে অবস্থায়িই 

অসম্পূণ শ র্কুয়মন্ট গ্রিণ করা িে 

ো। প্রয়িযকটে র্কুয়ময়ন্টর দুু্ই 

প্রস্থ কয়র মন্ত্রোলয়ে জমাদায়ের 

সমে সকাল ৯:০০-১:০০ ো। 

(২) মন্ত্রণালে কিত শক পুঙ্খােুপুঙ্খ 

 াচাই বাছাই কয়র পরবিী  

কা শতদবয়সর ময়ধ্য প্রিযেে কয়র 

সেরি প্রদাে করা িে। 

র্কুয়ময়ন্টর বণ শো 

সমািায়বক সংতর্ষ্ট 

কািজাতদর অেুতলতপ 

তবোমূয়লয 
১ 

কা শতদবস 
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২২ 
ওোতরর্/ উিরাতধ্কার/সাকয়সর্ে 

সেদপ্রিযেে 

(১) প্রর্ম সেণীর মযার্জয়েে  

কিত শক সিযেয়ের পর সোোরী 

পাবতলক ও আইে মন্ত্রণালে 

কিত শক প্রিযেে করিোঃ দইু প্রস্থ 

কয়র র্কুয়মন্ট মন্ত্রণালয়ে 

জমাদায়ের সমে সকাল ৯.০০-

১.০০ ো। 

(২) মন্ত্রণালে কিত শক 

প্রিযেেপূব শক সেরি প্রদায়ের 

সমে  ঐ তদে তবকাল ০৪:০০-

৫:০০ ো। 

জািীে 

পতরচেপত্র/পাসয়পায়েশর 

অেুতলতপ 

প্রয়োজয়ে জম্মসেয়দর 

অেুতলতপ 

তবোমূয়লয 

 

৬ ঘন্টা 

 

২৩ 

চাতরর্ত্রক সেদ/জািীেিা  

সেদ/অতিজ্ঞিা /জািীে আইতর্ কার্শ/ 

সেদ/তর্িায়রর্ে  ইিযাতদ প্রিযেে 

(১) সংতিষ্ট ইউতেেে পতরষয়দর 

সচোরমযাে অর্বা তসটে 

কয়প শায়রর্ে িয়ি প্রদি সেদ 

তকংবা সংতিষ্ট প্রতিষ্ঠাে িয়ি 

প্রদি সেদ সোোরী পাবতলক ও 

আইে মন্ত্রণালে িয়ি সিযােয়ের 

পর প্রয়িযকটে র্কুয়ময়ন্টর দুু্ই 

প্রস্থ কয়র মন্ত্রোলয়ে জমাদায়ের 

সমে সকাল ৯:০০-১:০০ ো। 

(২) মন্ত্রণালে কিত শক প্রিেেপূব শক 

সেরি প্রদায়ের সমে ঐতদে 

তবকাল ৪:০০-৫:০০ ো। 

জািীে 

পতরচেপত্র/পাসয়পায়েশর 

অেুতলতপ 

প্রয়োজয়ে জম্মসেয়দর 

অেুতলতপ 

তবোমূয়লয ৬ ঘন্টা 
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২৪ 
ইোতিমোো কাম মাদ্রাসা ইিযাতদর 

সরর্জয়ষ্ট্রর্ে সেদ প্রিযেে 

(১) সংতিষ্ট ইোতিমোো কাম 

মাদ্রাসা িয়ি সিযােয়ের পর  

সোোরী পাবতলক সমাজকলযাণ 

মন্ত্রণালে  িয়ি প্রিযেেপূব শক 

প্রয়িযকটে র্কুয়ময়ন্টর দুু্ই প্রস্থ 

কয়র মন্ত্রোলয়ে জমাদায়ের সমে 

সকাল ৯:০০-১:০০ ো। 

(২) মন্ত্রণালে কিত শক প্রিেেপূব শক 

সেরি প্রদায়ের সমে ঐতদে 

তবকাল ৪:০০-৫:০০ ো। 

 (ক) সংতিষ্ট 

ইোতিমোো কাম 

মাদ্রাসা, সোোরী 

পাবতলক এবং 

সমাজকলযাণ মন্ত্রণালে  

িয়ি প্রিযেেপূব শক 

র্কুয়ময়ন্টর দুু্ই প্রস্থ 

কয়র মন্ত্রোলয়ে 

জমাদায়ের সমে সকাল 

৯:০০-১:০০ ো। 

 (ে) প্রিেেপবূ শক 

সেরি প্রদায়ের সমে 

ঐতদে তবকাল ৪:০০-

৫:০০ ো। 

তবোমূয়লয ৬ ঘন্টা 

২৫ 

বযংতকং অর্বা তবতবধ্ আতর্ শক 

প্রতিষ্ঠায়ের অঙ্গ প্রতিষ্ঠাে/ইেতস্টটেউে 

কিত শক প্রদি র্েশ সেতেং সকাস শ সমাপেী 

সেদ প্রিযেে 

(১) সংতিষ্ট প্রতিষ্ঠায়ের সিযােয়ের 

পর সোোরী পাবতলক ও অর্ শ 

মন্ত্রণালে  িয়ি প্রিযেণপূব শক 

প্রয়িযকটে র্কুয়ময়ন্টর দুু্ই প্রস্থ 

কয়র মন্ত্রোলয়ে জমাদায়ের সমে 

সকাল ৯:০০-১:০০ ো। 

(২) মন্ত্রণালে কিত শক 

প্রিযেেপূব শক সেরি প্রদায়ের 

সমে ঐতদে তবকাল ৪:০০-৫:০০ 

ো। 

জািীে 

পতরচেপত্র/পাসয়পায়েশর 

অেুতলতপ 

প্রয়োজয়ে জম্মসেয়দর 

অেুতলতপ 

তবোমূয়লয ৬ ঘন্টা 
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২৬ সোে িারবাল বা কূেনেতিক পত্র 

(১) সরকারী কম শকিশায়দর তবয়দর্ 

িময়ের সরকারী আয়দর্ ও 

পাসয়পায়েশর কতপ পাওোর 

সপ্রতক্ষয়ি সংতিষ্ট দিূাবাস িয়ি 

তিসা প্রাতপ্ত সিজকরয়ণর লয়ক্ষয 

সোেিারবাল প্রদাে করা িে। 

প্রয়িযক র্কুয়মন্ট মন্ত্রণালয়ে 

জমাদায়ের সমে সকাল ০৯.০০-

১২.০০। মন্ত্রণালে কিত শক ইসুযকত ি 

সোেিারবাল প্রদাে করা িে 

একই তদে তবকাল ০৪.০০-

০৫.০০। 

সরকারী আয়দর্ ও 

পাসয়পায়েশর েয়োকতপ 
তবোমূয়লয ৬ ঘন্টা 

সিৌিম কুমার সদ 

সিকারী সতচব (কেসুযলার) 

রুম েং-২০৩, কেসুযলার 

িবে 

সোে: +৮৮০২-

৯৫৬৮১০০ 

ইয়মইল: 
asconsular1@mofa.gov.bd 

 

consularnv@gmail.com 

 

২৭ পতরতচতি পত্র  (  Letter of Introduction) 

(২) সরকারী কম শকিশা/ সাধ্ারে 

োিতরকয়দর অতেতসোল কাজ 

ছাো অেযােয স য়কায়ো 

প্রয়োজয়ে তবয়দর্ িময়ের সক্ষয়ত্র 

সংতিষ্ট দিূাবাস িয়ি তিসা প্রাতপ্ত 

সিজকরয়ণর লয়ক্ষয এ সসবা 

প্রদাে করা িে।  এ সসবা পাওোর 

জেয ববধ্ পাসয়পােশ এর কতপসি 

মন্ত্রণালয়ের মিাপতরচালক 

 (কেসুযলার) বরাবর একটে 

আয়বদেপত্র জমাদায়ের সমে 

সকাল ০৯.০০-১২.০০। মন্ত্রণালে 

কিত শক  পতরতচতি পত্র প্রদাে করা 

িে একই তদে তবকাল ০৪.০০-

০৫.০০। 

আয়বদেপত্র ও 

পাসয়পায়েশর েয়োকতপ 
তবোমূয়লয ৬ ঘন্টা 
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২৮ 
প্রবায়স আেক বাংলায়দর্ীয়দর সদয়র্ 

প্রিযাবাসে 

প্রবায়স সকাে বাংলায়দর্ী আেক 

িয়ল বা কারাদে িয়ল এবং িার 

আত্মীে-স্বজে পররাষ্ট্র 

মন্ত্রণালয়ের কেসুযলার ও কলযাণ 

অেুতবিায়ি আেক বযর্ক্তর সটিক 

ও তবর্দ পতরচে তববরণী (োম, 

টিকাো, পাসয়পােশ েম্বর, আেয়কর 

সু্িাে ও সম্ভাবয সেতলয়োে েম্বর 

ইিযাতদ) উয়েেপূব শক 

আয়বদেকারীর পূণ শ টিকাোসি 

পতরচালক (কন্স্যুলার ও কলযাণ ) 

বরাবর আয়বদে  করয়ল পররাষ্ট্র 

মন্ত্রণালে স্বল্পিম সময়ে সংতিষ্ট 

সদয়র্ অবসু্তিি বাংলায়দর্ 

দিূাবাসয়ক প্রয়োজেীে বযবসু্িা 

গ্রিয়ণর জেয অেুয়রাধ্ কয়র। 

১) সাদা কািয়জ 

আয়বদেপত্র 

২) আেক বযর্ক্তর 

পাসয়পােশ/পতরচেপত্র 

৩) আয়বদেকারীর োম, 

টিকাো ও সেতলয়োে 

েম্বর 

তবোমূয়লয 
৫ 

কা শতদবস 

সমাোঃ ওোতলদ তবে কায়র্ম 

সিকারী সতচব (কলযাণ) 

রুম েং- ৩২২ প্রধ্াে িবে 

সোেোঃ ০২৯৫৬২৯২৩ 

ইয়মইলোঃ 

aswelfare@mofa.gov.bd 
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২৯ 

চাকুতররি অবস্থাে মতিয যবরণকত ি প্রবাসী 

বাংলায়দর্ীয়দর ক্ষতিপরূণ আদায়ে 

সিােিা 

 

প্রবাসী বাংলায়দর্ীরা চাকুতররি 

অবসু্িাে মতিয যবরণ করয়ল 

চাকুতরর র্িশােু ােী িা াঁয়দর 

ক্ষতিপূরণ আদায়ে জের্র্ক্ত, 

কম শসংসু্িাে ও প্রতর্ক্ষণ বুযয়রা ও 

সংতিষ্ট বাংলায়দর্ দুিাবায়সর 

সিয় াতিিাে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালে 

প্রয়োজেীে বযবসু্িা গ্রিণ কয়র 

র্ায়ক। এয়ক্ষয়ত্র মতি বযর্ক্তর ববধ্ 

উিরাতধ্কারীিণ তেয়োিকারী 

তবয়দর্স্থ বযর্ক্ত/প্রতিষ্ঠায়ের োম ও 

টিকাো, মতিয যর সু্িাে, িাতরে এবং 

মতিয যর কারণ উয়েেপূব শক 

আয়বদেকারীর পূণ শ টিকাোসি 

পতরচালক (কন্স্যুলার ও কলযাণ ) 

বরাবর আয়বদয়ের তিতিয়ি 

জের্র্ক্ত, কম শসংসু্িাে ও 

প্রতর্ক্ষণ বুযয়রা আদােকত ি 

ক্ষতিপূরণ প্রদায়ের বযবসু্িা সেে। 

১) সাদা কািয়জ 

আয়বদেপত্র 

২) মতি বযর্ক্তর 

পাসয়পােশ/পতরচেপত্র 

৩) ববধ্ উিরাতধ্কার 

সংক্রান্ত সেদ 

৪) চাকুতরর 

তেয়োিপত্র/চয র্ক্তপত্র 

তবোমূয়লয 
৫ 

কা শতদবস 
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৩০ 

প্রবায়স অবস্থােরি আতর্ শকিায়ব 

ক্ষতিগ্রসু্ি বা পঙু্গত্ববরণকারী 

বাংলায়দর্ীয়দর ক্ষতিপরূণ আদায়ে 

সিােিা 

আতর্ শকিায়ব ক্ষতিগ্রসু্ি বা 

পঙু্গত্ববরণকারী প্রবাসী 

বাংলায়দর্ীয়দর চাকুতরর 

র্িশােু ােী ক্ষতিপূরণ আদায়ে 

জের্র্ক্ত, কম শসংসু্িাে ও 

প্রতর্ক্ষণ বুযয়রা ও সংতিষ্ট 

বাংলায়দর্ দুিাবায়সর 

সিয় াতিিাে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালে 

প্রয়োজেীে বযবসু্িা গ্রিণ কয়র 

র্ায়ক। এয়ক্ষয়ত্র ক্ষতিগ্রসু্ি বা 

পঙু্গত্ববরণকারী বযর্ক্ত 

তেয়োিকারী তবয়দর্স্থ 

বযর্ক্ত/প্রতিষ্ঠায়ের োম ও টিকাো 

উয়েেপূব শক পতরচালক (কন্স্যুলার 

ও কলযাণ ) বরাবর আয়বদয়ের 

তিতিয়ি জের্র্ক্ত, কম শসংসু্িাে ও 

প্রতর্ক্ষণ বুযয়রা আদােকত ি 

ক্ষতিপূরণ প্রদায়ের বযবসু্িা সেে। 

১) সাদা কািয়জ 

আয়বদেপত্র 

২) আতর্ শকিায়ব 

ক্ষতিগ্রসু্ি বা 

পঙু্গত্ববরণকারী বযর্ক্তর 

পাসয়পােশ/পতরচেপত্র 

৩) চাকুতরর 

তেয়োিপত্র/চয র্ক্তপত্র   

 

তবোমূয়লয 
৫ 

কা শতদবস 
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৩১ 
প্রবায়স মতিয যবরণকত ি বাংলায়দর্ীয়দর 

লার্ সদয়র্ তেতরয়ে আো 

প্রবায়স সকাে বাংলায়দর্ী 

মতিয যবরণ করয়ল িার লার্ সদয়র্ 

তেতরয়ে আো অর্বা তেকোত্মীে 

বা ববধ্ অতিিাবয়কর অতিপ্রাে 

অেু ােী প্রবায়স িার লার্ 

সৎকার/দােয়ের জেয প্রবাসী 

কলযাণ ও ববয়দতর্ক কম শসংসু্িাে 

মন্ত্রণালে এবং জের্র্ক্ত, 

কম শসংসু্িাে এবং প্রতর্ক্ষণ 

বুযয়রার সায়র্ সমন্বেপূব শক পররাষ্ট্র 

মন্ত্রণালে প্রয়োজেীে বযবসু্িা 

গ্রিণ কয়র র্ায়ক।  এয়ক্ষয়ত্র মতি 

বযর্ক্তর ববধ্ উিরাতধ্কারীিণ 

তেয়োিকারী তবয়দর্স্থ 

বযর্ক্ত/প্রতিষ্ঠায়ের োম ও টিকাো, 

মতিয যর সু্িাে, িাতরে এবং মতিয যর 

কারণ উয়েেপূব শক 

আয়বদেকারীর পূণ শ টিকাোসি 

পতরচালক (কন্স্যুলার ও কলযাণ ) 

বরাবর আয়বদয়ের তিতিয়ি 

জের্র্ক্ত, কম শসংসু্িাে ও 

প্রতর্ক্ষণ বুযয়রা আদােকত ি 

ক্ষতিপূরণ প্রদায়ের বযবসু্িা সেে। 

১) সাদা কািয়জ 

আয়বদেপত্র 

২) বাংলায়দর্ী 

োিতরকত্ব প্রমায়ণর 

সেদপত্র 

৩) পাসয়পােশ (প্রর্ম 

পা াঁচ পািা)/োয়িল 

পারতমে-এর অেুতলতপ 

৪) চাকুতরর 

তেয়োিপত্র/চয র্ক্তপত্র 

তবোমূয়লয 
৫ 

কা শতদবস 
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৩২ 
প্রবায়স অবস্থােরি বাংলায়দর্ীয়দর 

জরুরী অবসু্িাে সিােিা 

প্রবাসী বযর্ক্তিণ সংতিষ্ট সদয়র্ 

বসবাসরি অবসু্িাে িিাৎ সকাে 

জরুরী বা দয়ূ শািপূণ শ অবসু্িার 

তর্কার িয়ল (স মেোঃ প্রাকত তিক বা 

অেয সকাে দুয় শাি আক্রান্ত 

প্রবাসীয়দর এক সু্িাে সর্য়ক অেয 

তেরাপদ সু্িায়ে সতরয়ে সেো) 

বাংলায়দয়র্ অবসু্তিি প্রবাসী 

বযর্ক্তর আত্মীে-স্বজয়ের কাছ 

সর্য়ক প্রাপ্ত িয়র্যর তিতিয়ি 

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালে প্রয়োজেীে 

সিােিা প্রদাে কয়র । এয়ক্ষয়ত্র 

প্রবায়স  বসবাসরি বযর্ক্তর 

আত্মীে-স্বজে প্রবাসী বযর্ক্তর 

পতরচে উয়েেপূব শক 

আয়বদেকারীর পূণ শ টিকাোসি 

পতরচালক (কন্স্যুলার ও কলযাণ ) 

বরাবর আয়বদয়ের তিতিয়ি 

প্রয়োজেীে বযবসু্িা সেো িে। 

প্রবায়স িাতরয়ে  াওো সকাে 

বযর্ক্তর সন্ধাে লায়ির জেযও 

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালে প্রয়োজেীে 

ির্য প্রাতপ্ত সায়পয়ক্ষ সংতিষ্ট সদয়র্ 

বাংলায়দর্ দিূাবায়সর মাধ্যয়ম 

সিােিা প্রদাে কয়র। 

১) বাংলায়দর্ী 

োিতরকত্ব প্রমায়ণর 

সেদপত্র 

তবোমূয়লয 
৫ 

কা শতদবস 
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৩৩ 

বাংলায়দয়র্র মৎসযজীবীরা িয লক্রয়ম 

িারয়ির জলসীমাঅতিক্রম কয়র ধ্রা 

পেয়ল িায়দরয়ক সদয়র্ তেতরয়ে আো 

বাংলায়দয়র্র মৎসযজীবীরা মৎসয 

তর্কায়রর সমে িযলক্রয়ম 

িারয়ির জলসীমাে প্রয়বর্ কয়র 

িারয়ির সংতিষ্ট তেরাপিা বাতিেী 

কিত শক আেক িয়ল তবতিন্ন সূত্র 

মারেি এ ধ্রয়ণর ির্যাতদ প্রাতপ্তর 

সংয়ি সংয়িই িারিস্থ বাংলায়দর্ 

দিূাবাস সমূয়ির মাধ্যয়ম ঐ সকল 

মৎসযজীবীয়ক সদয়র্ প্রিযাবিশয়ের 

জেয স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালে কিত শক 

োিতরকত্ব  াচাই সায়পয়ক্ষ 

আেককত ি মৎসযজীবীয়দর 

তেতরয়ে আোর প্রেজেীে বযবস্থা 

গ্রিণ করা িে। 

বাংলায়দর্ সরকার 

কিত শক ইসুযকত ি মৎসয 

েলায়রর লাইয়সন্স্, 

মৎসযজীবীয়দর 

সাটেশতেয়কে, জািীে 

পতরচেপত্র ইিযাতদ। 

তবোমূয়লয 

স্বরাষ্ট্র 

মন্ত্রণালয়ে 

সপ্রতরি 

পয়ত্রর 

উির 

প্রাতপ্ত 

সায়পয়ক্ষ 

৩ 

কা শতদবস 

োিতমদ োরিাে 

সিকারী সতচব (দতক্ষে 

এতর্ো-১) 

সোে : +৮৮ ০২ ৭১১০৬৪৮ 

ইয়মইল :  

assa1@mofa.gov.bd 

৩৪ তবয়দর্ ভ্রময়ণর অযার্িাইজতর 

সকাে তেতদশষ্ট সদয়র্র তেরাপিা 

পতরতস্থতি উয়েিজেক িয়ল  

বাংলায়দর্ী োিতরকয়দর ভ্রময়ণর 

তবষয়ে সরকায়রর তসদ্ধান্ত সংক্রান্ত 

সপ্রস তরতলজ তবতিন্ন 

সংবাদমাধ্যয়ম জেিয়ণর কায়ছ 

সপৌৌঁয়ছ সদে 

সংতিষ্ট সদয়র্ বাংলায়দর্ 

তমর্ে কিত শক সপ্রতরি 

পত্র 

 

তবোমূয়লয 
১ 

কা শতদবস 

সমাোঃ আলমিীর সিায়সে 

সিকারী সতচব (বতিোঃপ্রচার) 

রুম েং ২১২  (এয়েক্স িবে) 

সোেোঃ +৮৮ ০২ 

৯৫৫৩৩০৪ 

ইয়মইলোঃ 

asep1@mofa.gov.bd 

 

 

২.২) োিভরক সসবা 

mailto:assa1@mofa.gov.bd
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ক্রভিক সসবার নাি সসবা প্রোন পদ্ধভত 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

এবাং প্রাভিস্থান 

সসবািূলয 

এবাং 

পভরদশাধ 

পদ্ধভত 

সসবা 

প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োভয়ত্বপ্রাি কি মকতমা 

 ননাি  পেভব   স ান ও 

ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ 

তবয়দর্স্থ বাংলায়দর্ 

দিূাবাসসমুয়ির জেয 

পদ সতজে 

তবদযমাে তবতধ্/তবধ্াে অেুসরয়ণ জেপ্রর্াসে 

মন্ত্রণালে ও অর্ শতবিায়ির সম্মতি গ্রিণ করার পর 

প্রস্তাতবি পয়দর সবিে সস্কল অর্ শ তবিায়ির 

বাসত্মবােে অেুতবিাি িয়ি  াচাই করা িে। 

প্রর্াসতেক উন্নেে কতমটের সুপাতরয়র্র তিতিয়ি 

প্রয় াজযয়ক্ষয়ত্র মােেীে প্রধ্ােমন্ত্রীর সদে 

অেুয়মাদেক্রয়ম সরকাতর মঞু্ জতুর আয়দর্ জাতর 

করা িে। 

(১) জেপ্রর্াসে 

মন্ত্রণালয়ের তেধ্ শাতরি 

েরয়ম দিূাবাসসমুয়ির 

প্রস্তাব 

(২) অেুয়মাতদি 

সাংিিতেক কািায়মার 

কতপ 

(৩) আতর্ শক সংয়িষ 

তবোমূয়লয 

প্রস্তাব প্রাতপ্তর 

িাতরে িয়ি 

০৬ মাস 

সমািাম্মদ মতেরুজ্জামাে 

তসতেের সিকারী সতচব 

 (েীতি ও সংিিে ) 

রুম েং ১১০  (প্রধ্াে িবে) 

সোে: +৮৮ ০২ 

৯৫৫৫৩২০ 

ইয়মইল: aspando 

@mofa.gov.bd 
২ 

তবয়দর্স্থ বাংলায়দর্ 

দিূাবাসসমুয়ির জেয 

পদ সংরক্ষণ  (সতজয়ের 

৪র্ শ  বছর িয়ি) 

তবদযমাে তবতধ্/তবধ্াে অেুসরয়ণ জেপ্রর্াসে 

মন্ত্রণালে ও অর্ শতবিায়ির সম্মতি গ্রিণ করার 

সরকাতর মঞু্ জতুর আয়দর্ জাতর করা িে। 

(১) দিূাবাসসমুয়ির 

প্রস্তাব 

(২) পদ সতজয়ের 

সরকাতর আয়দর্ 

(৩) ০৩ বছর পদ 

সংরক্ষয়ণর সরকাতর 

আয়দর্ 

(৪) পদ সংরক্ষয়ণর 

জেয জেপ্রর্াসে 

মন্ত্রণালয়ের সম্মতি 

(৫) পদ সংরক্ষয়ণর 

জেয অর্ শ তবিায়ির 

সম্মতি 

তবোমূয়লয 
৬০ 

কা শতদবস 
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৩ 

তবয়দর্স্থ বাংলায়দর্ 

দিূাবাসসমুয়ির জেয 

পদ স্থােীকরণ 

তবদযমাে তবতধ্/তবধ্াে অেুসরয়ণ জেপ্রর্াসে 

মন্ত্রণালে ও অর্ শতবিায়ির সম্মতি গ্রিণ করার 

সরকাতর মঞু্ জতুর আয়দর্ জাতর করা িে। 

(১) পদ স্থােীকরয়ণর 

জেয জেপ্রর্াসে 

মন্ত্রণালয়ের তেধ্ শাতরি 

েরয়ম দিূাবাসসমুয়ির 

প্রস্তাব 

(২) পদ সতজয়ের 

সরকাতর আয়দর্ 

(৩) পদ সতজে পরবিী 

সকল বছয়রর পদ 

সংরক্ষয়ণর মঞু্ জতুর 

আয়দর্ 

তবোমূয়লয 
৬০ 

কা শতদবস 

৪ 

তবয়দর্স্থ বাংলায়দর্ 

দিূাবাসসমুয়ির জেয 

জেবল/সরঞ্জামাতদ 

টেওএেইিযক্তকরণ 

তবদযমাে তবতধ্/তবধ্াে অেুসরয়ণ জেপ্রর্াসে 

মন্ত্রণালে ও অর্ শতবিায়ির সম্মতি গ্রিণ করার 

সরকাতর মঞু্ জতুর আয়দর্ জাতর করা িে। 

(১) দিূাবাসসমুয়ির 

প্রস্তাব 

(২) জেপ্রর্াসে 

মন্ত্রণালয়ের সম্মতি 

(৩) অর্ শ তবিায়ির 

সম্মতি 

(৪) অর্ শ তবিায়ির 

বাস্তবােে অেুতবিাি 

কিত শক সবিে সস্কল 

তেধ্ শারণ (জেবয়লর 

সক্ষয়ত্র) 

(৫) প্রর্াসতেক উন্নেে 

সংক্রান্ত সতচব 

কতমটের সপুাতরর্ 

তবোমূয়লয 
৬০ 

কা শতদবস 
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৫ 

তবয়দর্স্থ বাংলায়দর্ 

দিূাবাসসমুয়ির জেয 

বায়জে 

বরাদ্দ/তবিাজে 

তবয়দর্স্থ বাংলায়দর্ দিূাবাসসমুয়ির জেয প্রস্তাব 

পাওোর পর উপ ুক্ত কিত শপয়ক্ষর 

অেুয়মাদেক্রয়ম তবিাজে আয়দর্ জাতর করা 

িে। 

(১) দিূাবাসসমুয়ির 

প্রস্তাব 

(২) সংতিষ্ট অর্ শনেতিক 

সকায়র্ বরাদ্দকত ি 

অয়র্ শর পতরমাণ 

(৩) অর্ শ তবিায়ির 

অেুয়মাদয়ের কতপ 

তবোমূয়লয ১৫ কা শতদবস 

েজয়ল সলািােী বাব ু

তসতেের সিকারী সতচব 

 (বায়জে ) 

রুম েং ১২৬  (প্রধ্াে িবে) 

সোে: +৮৮ ০২ 

৯৫৫৪৬৪৩ 

ইয়মইল: budget 

@mofa.gov.bd 

৬ 

তবয়দর্স্থ বাংলায়দর্ 

দিূাবাসসমুয়ির সক্ষয়ত্র  

বায়জে বরাসদ্দর 

পতরকল্পো, 

পূেোঃউপয় াজে এবং 

অতিতরক্ত বরাদ্দ 

বত্রমাতসক প্রতিয়বদয়ের  তিতিয়ি দিূাবাসসমুয়ির 

বযয়ের িতিপ্রকত তি তবয়িষণ কয়র উপ ুক্ত 

কিত শপয়ক্ষর (প্রয় াজয সক্ষয়ত্র  অর্ শ তবিাি) 

অেুয়মাদেক্রয়ম  পূেোঃউপয় াজে এবং অতিতরক্ত 

বরায়দ্দর অতেস আয়দর্ জাতর করা িে। 

(১) দিূাবাসসমুয়ির 

প্রস্তাব 

(২) বত্রমাতসক 

প্রতিয়বদে 

(৩) মাতসক আে 

তববরণী 

(৪) মাতসক বযে তববরণী 

তবোমূয়লয ০৭ কা শতদবস 

৭ 

তবয়দর্স্থ বাংলায়দর্ 

দিূাবাসসমুয়ির জেয 

স্থােী ইয়েস্ট এবং 

সপ্রতষিক সপ্ররণ 

(১) দিূাবাসসমুয়ির চাতিদা সংক্রান্ত প্রস্তায়বর 

সপ্রতক্ষয়ি মন্ত্রণালয়ের এবং প্রয় াজয সক্ষয়ত্র  অর্ শ 

তবিায়ির অেুয়মাদেক্রয়ম অতেস আয়দর্ জাতর 

করা িে। 

(২) তিসাব রক্ষণ অতেস এবং বাংলায়দর্ বযাংয়কর 

সিােিাে দিূাবাসসমুয়ির বযাংক তিসায়ব সপ্ররণ 

করা িে। 

(১) দিূাবাসসমুয়ির 

প্রস্তাব 

(২) সংতিষ্ট অর্ শনেতিক 

সকায়র্ বরাদ্দকত ি 

অয়র্ শর পতরমাণ 

(৩) অর্ শ তবিায়ির 

অেুয়মাদয়ের কতপ 

তবোমূয়লয ০৫ কা শতদবস 

৮ 

তবয়দর্স্থ বাংলায়দর্ 

দিূাবাসসমুয়ির জেয 

জািীে তদবসসমূি 

 ( তবজে তদবস, সর্াক 

তদবস, র্িীদ তদবস, 

বঙ্গবনু্ধর জন্মতদে 

ইিযাতদ) পালয়ের 

তেতমি অর্ শ বরাদ্দ 

প্রদাে 

পূয়ব শর অর্ শ বছয়র অেুরূপ সক্ষয়ত্র প্রদি বরায়দ্দর 

সায়র্ বিশমাে চাতিদা িয লো কয়র প্রতিটে তমর্য়ের 

জেয  অর্ শ বরায়দ্দর প্রস্তাব চূোন্ত কয়র বরাদ্দ 

প্রদাে সঙ্ক্রান্ত সরকাতর মঞু্ জতুর পত্র প্রতিটে 

তমর্য়ে কূেনেতিক বযাি স ায়ি সপ্ররণ করা িে। 

প্রস্তাব সংক্রান্ত 

দিূাবাসসমুয়ির পত্র 
তবোমূয়লয 

০৭ কা শতদবস 

 

সিৌতিদ ইমাম 

সিকারী সতচব (এসএস-এ) 

রূম েং: এ-৩১২  (এয়েক্স 

িবে) 

সোেোঃ +৮৮ ০২ ৯৫৫ 

৩২৬৯ 

ই-সমইলোঃ 

ssa@mofa.gov.bd 
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৯ 

তবয়দর্স্থ 

তমর্েসমূয়ির মাধ্যয়ম 

জেকূেেীতি 

পতরচালো ও 

বাংলায়দয়র্র উজ্জ্বল 

িাবমুতি শ তবতেম শায়ের 

তেতমি অর্ শ বরাদ্দ 

প্রদাে 

আবিশক ইয়িন্টসমূয়ির সক্ষয়ত্র পূয়ব শর অর্ শ বছয়র 

অেুরূপ সক্ষয়ত্র প্রদি বরায়দ্দর সায়র্ বিশমাে 

চাতিদা িয লো কয়র প্রতিটে তমর্য়ের জেয  অর্ শ 

বরায়দ্দর প্রস্তাব চূোন্ত কয়র বরাদ্দ প্রদাে সঙ্ক্রান্ত 

সরকাতর মঞু্ জতুর পত্র প্রতিটে তমর্য়ে কূেনেতিক 

বযাি স ায়ি সপ্ররণ করা িে। 

প্রস্তাব সংক্রান্ত 

দিূাবাসসমুয়ির পত্র 

 

 

তবোমূয়লয 
০৭ কা শতদবস 

 

১০ 

তবয়দর্স্থ বাংলায়দর্ 

দিূাবাস সমূয়ির 

চযান্স্ারী, এযাম্বাসী 

সরতসয়র্ন্স্, 

কম শকিশা/কম শচারীয়দর 

বাসা িাোর তসতলং 

তেধ্ শারণ 

তমর্ে প্রধ্াে তকংবা দিূালে প্রধ্াে কিত শক 

স ৌর্ক্তকিা উয়েেপূব শক বাতেিাোর তসতলং 

তেধ্ শারণ অর্বা পুেোঃতেধ্ শারয়ণর প্রস্তাব প্রর্াসে 

অেুতবিায়ি সপ্ররণ করা িয়ল প্রয়োজেীে সক্ষয়ত্র 

অর্ শ মন্ত্রণালয়ের অেয়ুমাদে গ্রিণ পূব শক 

মন্ত্রণালয়ের অেুয়মাদয়ের পয়র অতেস আয়দর্ 

জাতর করা িে। 

(১) তমর্ে কিত শক 

সপ্রতরি প্রস্তাব 

(২) প্রয়োজেীে সক্ষয়ত্র 

বিশমাে চয র্ক্তপয়ত্রর 

কতপ 

(৩) বিশমাে িাোর 

অতেস আয়দর্ 

(৪) অর্ শ মন্ত্রণালে 

কিত শক বাতেিাোর 

তসতলং তেধ্ শারণ অর্বা 

পুেোঃতেধ্ শারয়ণর প্রস্তাব 

সপ্ররয়ণর জেয 

তেধ্ শাতরি ছক 

তবোমূয়লয ২০ কা শতদবস  

র্ােলা র্ামা 

সিকারী সতচব (এমতব এে 

ইতকউ) 

রুম েং ৩১৯  (প্রধ্াে িবে) 

সোেোঃ +৮৮ ০২ 

৯৫৬৮২৮১ 

ইয়মইলোঃ 

mbneq@mofa.gov.bd 
 

১১ 

তবয়দর্স্থ বাংলায়দর্ 

দিূাবাস সমূয়ির 

চযান্স্ারী িবে এবং 

এযাম্বাসী সরতসয়র্য়ন্স্র 

জেয আসবাবপত্র সি 

 াবিীে লর্জতস্টকস 

ক্রয়ের অেয়ুমাদে 

তমর্ে প্রধ্াে তকংবা দিূালে প্রধ্াে কিত শক 

স ৌর্ক্তকিা উয়েেপূব শক আসবাবপত্র সি 

 াবিীে লর্জতস্টকস ক্রয়ের প্রস্তাব প্রর্াসে 

অেুতবিায়ি সপ্ররণ করা িয়ল আয়বদে 

প শায়লাচোপবূ শক মন্ত্রণালয়ের অেুয়মাদয়ের পয়র 

অতেস আয়দর্ জাতর করা িে। 

(১) তমর্ে কিত শক 

সপ্রতরি প্রস্তাব 

(২) ক্রয়ের সায়পয়ক্ষ 

প্রমাণক ির্া 

সকায়ের্ে 

(৩) িাউচার ইিযাতদ 

এবং এিদু্সংক্রান্ত 

প্রয়োজেীে 

কািজপত্র 

তবোমূয়লয ১০ কা শতদবস 
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১২ 

তবয়দস্থ বাংলায়দর্ 

দিূাবাস সমূয়ির ফ্লাি 

কার ও স্টাে কার 

ক্রে অর্বা   

প্রতিস্থাপয়ের জেয 

অয়র্ শর অেুয়মাদে 

তমর্ে প্রধ্াে তকংবা দিূালে প্রধ্াে কিত শক 

স ৌর্ক্তকিা উয়েেপূব শক ফ্লাি কার ও স্টাে কার 

ক্রে অর্বা প্রতিস্থাপয়ের জেয প্রস্তাব প্রর্াসে 

অেুতবিায়ি সপ্ররণ করা িয়ল অর্ শ মন্ত্রণালে 

অেুয়মাদে গ্রিণ পূব শক মন্ত্রণালয়ের অেুয়মাদয়ের 

পয়র অতেস আয়দর্ জাতর করা িে। 

(১) তমর্ে কিত শক 

সপ্রতরি প্রস্তাব 

(২) অর্ শ মন্ত্রণালে 

কিত শক িাতে ক্রে বা 

প্রতিস্থাপয়ের জেয 

তেধ্ শাতরি ছক 

(৩) তিেটে সমমায়ের 

িাতের সকায়ের্ে এবং 

এিদু্সংক্রান্ত 

প্রয়োজেীে 

কািজপত্র 

তবোমূয়লয ২০ কা শতদবস 

১৩ 

তবয়দর্স্থ বাংলায়দর্ 

দিূাবাসসমূয়ির 

তেরীক্ষা সংক্রান্ত সসবা 

তেরীক্ষাদয়লর তবয়দর্স্থ বাংলায়দর্ দিূাবাসসমূি 

তেরীক্ষা কা শক্রম পতরচালোর তেতমি প্রণীি 

কম শসচূী বাস্তবােয়ের লয়ক্ষয দিূাবাস অতর্ে 

অতধ্দপ্তর কিত শক তেরীক্ষাসচূী সপ্রতরি িয়ল 

অতর্ে ও সপের্ে র্াো কিত শক সংতিষ্ট 

দিূাবাসয়ক প্রয়োজেীে বযবস্থা গ্রিয়ণর অেুয়রাধ্ 

কয়র। 

তেরীক্ষাদয়লর 

তেরীক্ষাসূচী সংক্রান্ত 

পত্র 

তবোমূয়লয ০১ কা শতদবস 

স্বে শালী চন্দ 

তসতেের সিকারী সতচব  

(অতর্ে এে সপের্ে) 

রুম েং ৩০২  (প্রধ্াে িবে) 

সোেোঃ +৮৮ ০২ 

৯৫৫৫৩২৯ 

ইয়মইলোঃ 

audit@mofa.gov.bd 

১৪ 

তবয়দর্স্থ বাংলায়দর্ 

দিূাবাসসমূয়ি বই ও 

প্রকার্ো সরবরাি 

(১) বতিতব শয়র্ জেকূেেীতি সেসারয়ণর লয়ক্ষয 

তবয়দয়র্ অবতস্থি বাংলায়দর্ দিূাবাসসমূয়ির 

চাতিদার সপ্রতক্ষয়ি প শেে কয়প শায়রর্ে, চলর্িত্র 

ও প্রকার্ো অতধ্দপ্তর কিত শক প্রকাতর্ি তবতিন্ন  

বই ও প্রকার্ো সরবরাি করা িে। 

(২) বাংলায়দয়র্র ইতিিাস, সংস্কত তি, ঐতিিয, 

প শেে, উন্নেে কা শক্রম ও সম্ভাবো বতিতব শয়শ্ব 

িয য়ল ধ্রার জেয বতিোঃপ্রচার অেুতবিায়ির তবতিন্ন 

তবষেতিতিক প্রকার্ো সরবরাি করা িে। 

(১) তমর্ে কিত শক 

সপ্রতরি পত্র 
তবোমূয়লয 

০৩  

কা শতদবস 

সমাোঃ আলমিীর সিায়সে 

সিকারী সতচব (বতিোঃপ্রচার) 

রুম েং ২১২  (এয়েক্স িবে) 

সোেোঃ +৮৮ ০২ 

৯৫৫৩৩০৪ 

ইয়মইলোঃ 

asep1@mofa.gov.bd 
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১৫ 

বাংলায়দয়র্ অবতস্থি 

তবয়দর্ী দিূাবাস এবং 

আন্তজশাতিক 

সংস্থাসমূিয়ক 

কূেনেতিক সুতবধ্াতদ 

এবং দােমুর্ক্ত    এর 

বযবস্থাপো 

(১ ) জািীে রাজস্ব সবায়র্শর তবতিন্ন SRO অেু ােী 

বাংলায়দয়র্ অবতস্থি তবতিন্ন দিূাবাস এবং 

আন্তজশাতিক সংস্থাসময়ূি কম শরি সকল 

কূেনেতিক ও অকূেনেতিক সদসযবতন্দ এবং 

িায়দর পতরবারবি শয়ক  য়র্াপ ুক্ত কূেনেতিক 

সুতবধ্াতদ  (privileges) এর আওিাে শুল্কমুক্ত 

িাতে আমদাতে/ক্রয়ের অেয়ুমাদে, িােী 

তবক্রয়ের/রপ্তােীর অেুয়মাদে, িাতের তেবন্ধে ও 

পুেোঃ তেবন্ধে, তেবন্ধে বাতিলকরণ এবং তেরাপিা 

ও কূেনেতিক দােমুর্ক্ত  ( immunities) সংক্রান্ত 

প্রয়োজেীে বযবস্থা গ্রিণ করা িে। 

(২) িায়দর তিসা, পতরচেপত্র, এোরয়পােশ 

তসতকউতরটে পাস, ড্রাইতিং লাইয়সন্স্,বাংলায়দর্ 

সতচবালয়ে প্রয়বয়র্র জেয িাতের তস্টকার, 

বযর্ক্তিি এবং দাপ্ততরক কায়জ বযবিা শ মালামাল 

আমদােী ও রপ্তােীর অেুয়মাদে প্রদাে, 

কূেেীতিকয়দর প্রাপযিা সায়পসক্ষ বয়ের্ ওেযার 

িাউস সর্য়ক পােীে, তসিায়রে, প্রসাধ্ে সামগ্রী 

এবং োদযসামগ্রী আমদােী ও শুল্কমুক্ত ক্রয়ের 

অেুয়মাদে প্রদাে সংক্রান্ত প্রয়োজেীে বযবস্থা 

গ্রিণ করা িে। 

(১) দিূাবাস কিত শক  

প্রদি কূেনেতিকপত্র 

(২) এিদসংক্রান্ত 

প্রয়োজেীে 

কািজপত্রাতদ 
 

তবোমূয়লয ০৭ কা শতদবস 

র্ােলা র্ামা 

সিকারী সতচব ( তমর্ে 

সাতিশস ) 

রুম েং-২০৭ 

সোে:+৮৮ ০২ 

০৯৫৬৯৪৯২ 

ইয়মইল: 

ms2@mofa.gov.bd 
 

১৬ 

তবতিন্ন মন্ত্রণালয়ে 

কম শরি সরকারী 

কম শকিশায়দর 

ববয়দতর্ক প্রতর্ক্ষণ ও 

বততি 

(১) তবতিন্ন মন্ত্রণালয়ে কম শরি সরকারী 

কম শকিশায়দর  জেয তবতিন্ন সদয়র্র সরকার এবং 

তবয়দর্ী সংস্থা কিত শক আয়োর্জি তবতিন্ন  

ববয়দতর্ক প্রতর্ক্ষণ ও বততি সপ্রাগ্রায়ম অংর্গ্রিয়ণর  

আমন্ত্রণ তবষে সংতিষ্ট মন্ত্রণালয়ে সপ্ররণ করা িে। 

(২) সংতিষ্ট মন্ত্রণালে কিত শক ময়োেেয়ের পত্র 

প্রাতপ্তর পয়র আয়োজেকারী কিত শপয়ক্ষর তেকে 

সপ্ররয়ণর  র্া র্ বযবস্থা সেওো িে। 

(১) সংতিষ্ট মন্ত্রণালে 

কিত শক ময়োেেয়ের 

পত্র 

(২) প্রতর্ক্ষণ ও বততির 

র্িশ অেু ােী 

প্রয়োজেীে 

কািজপত্র 

তবোমূয়লয 

আমন্ত্রণকারী 

সদয়র্র বা 

প্রতিষ্ঠাে 

কিত শক 

তেধ্ শাতরি 

সমেসীমার 

ময়ধ্য 

েুসরাি জািাে 

সিকারী সতচব  ( তেয়োি ও 

প্রতর্ক্ষণ) 

সোে :+৮৮০ ৯৫৫৫৩২০ 

ইয়মইল : 

asrandt@mofa.gov.bd 
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১৭ 

তবতিন্ন মন্ত্রণালে 

কিত শক সরকারী পত্র ও 

তবতিন্ন দাপ্ততরক 

র্কুয়মন্টস সমূি 

তবয়দয়র্ বাংলায়দর্  

দিূাবায়স সপ্ররণ 

তবতিন্ন মন্ত্রণালে ও িার অধ্ীেস্থ দপ্তর ও 

অতধ্দপ্তর সর্য়ক আিি পত্র ও র্কুয়মন্টস 

সমুিয়ক বাংলায়দয়র্র তবয়দয়র্ অবতস্থি দিূাবায়স 

কূেনেতিক বযায়ির মাধ্যয়ম সপ্ররণ করা িে। 

সংতিষ্ট মন্ত্রণালে  িয়ি 

পত্র 

 

তবোমূসলয ০৫ কা শতদবস 

সমাোঃ কামরুল এ োে 

সিকারী সতচব  (বযাি) 

রুম েং: ১০৪(প্রধ্াে িবে) 

সোেোঃ +৮৮ ০২ 

৯৫৬২১৩৬ 

ইয়মইলোঃ 

bag@mofa.gov.bd 

 

 

 

২.৩ অিযন্তরীণ সসবা 

ক্র

ভি

ক 

সসবার নাি সসবা প্রোন পদ্ধভত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাভিস্থান 

সসবািূ

লয এবাং 

পভরদশা

ধ 

পদ্ধভত 

সসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োভয়ত্বপ্রাি কি মকতমা 

 ননাি, পেভব, স ান 

ও ই-সিইল) 

১ 

তসয়লকর্ে 

সগ্রর্/োইময়স্কল 

মঞু্ জতুর 

আয়বদে পাওোর পর সরকার তেধ্ শাতরি 

কতমটের সিাে উপস্থাপে করা িে। 

কতমটের সপুাতরয়র্র তিতিয়ত্ব উপ ুক্ত 

কিত শপয়ক্ষর অেুয়মাদেক্রয়ম মঞু্ জতুর 

আয়দর্ জাতর করা িে।  

 

(১) সাদা কািয়জ আয়বদেপত্র 

(২) িালোিাদ বাতষ শক সিাপেীে প্রতিয়বদে (২ে 

সেণীর কম শকিশায়দর তসয়লকর্ে সগ্রর্ 

মঞু্ জতুরর সক্ষয়ত্র ৪ বছয়রর এতসআর এবং 

২ে/৩ে সেণীর কম শকিশা/কম শচারীয়দর সক্ষয়ত্র 

োইময়স্কল ৮/১২/১৫ বছয়রর এতসআর)  

তবোমূ

সলয 

ক) েে-

সিয়জয়ের্ 

কম শচারীয়দর 

সক্ষয়ত্র: ১০ 

কা শতদবস 

ে) তেিীে 

সেণীর 

সিয়জয়ের্ 

কম শকিশায়দর 

সক্ষয়ত্র: ১০ 

 কা শতদবস 

সমািাম্মদ োজমুল 

িক  

পতরচালক (সংস্থাপে) 

সোে: +৮৮ ০২ 

৯৫৫৫২৪২ 

ইয়মইল: 

dirper@mofa.gov.bd 

 

২ চাকতর স্থােীকরণ আয়বদে পাওোর পর সংতিষ্ট তেয়োি (১) সাদা কািয়জ আয়বদেপত্র তবোমূ ৫ কা শতদবস 
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তবতধ্মালা অেু ােী উপ ুক্ত কিত শপয়ক্ষর 

অেুয়মাদেক্রয়ম সরকাতর আয়দর্ জাতর 

করা িে।  

(২) িালোিাদ বাতষ শক সিাপেীে প্রতিয়বদে 

 (পয়দান্নতির সক্ষয়ত্র ০১ বছর এবং সরাসতর 

তেয়োয়ির সক্ষয়ত্র ০২ বছয়রর এতসআর) 

সলয 

৩ তচি তবয়োদে ছয টে 

আয়বদে পাওোর পর তচি 

তবয়োদেিািা তবতধ্মালা, ১৯৭৯ 

অেু ােী তেস্পতি কয়র সরকাতর আয়দর্ 

জাতর করা িে। 

(১) সাদা কািয়জ আয়বদেপত্র 

(২) তেধ্ শাতরি েরয়ম (বাংলায়দর্ েরম েং-

২৩৯৫) প্রধ্াে তিসাব রক্ষণ কম শকিশা কিত শক 

প্রদি ছয টে প্রাপযিার প্রতিয়বদে (য়িয়জয়ের্ 

কম শকিশায়দর সক্ষয়ত্র), প্রাতপ্তস্থাে: তিসাব রক্ষণ 

কম শকিশার কা শালে  

(৩) তিসাব রক্ষণ কম শকিশা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালে 

কিত শক প্রদি ছয টে প্রাপযিার প্রিযেেপত্র (েে-

সিয়জয়ের্ কম শচারীয়দর সক্ষয়ত্র) 

তবোমু

সলয 
৭ কা শতদবস 

৪ 

অর্জশি ছয টে 

 (য়দয়র্র 

অিযন্তয়র) 

আয়বদে পাওোর পর তেধ্ শাতরি ছয টে 

তবতধ্মালা, ১৯৫৯ অেু ােী উপ ুক্ত 

কিত শপয়ক্ষর (আতর্ শক ও প্রর্াসতেক 

ক্ষমিা অেু ােী) তেস্পতি কয়র সরকাতর 

আয়দর্ জাতর করা িে। 

(১) সাদা কািয়জ আয়বদেপত্র 

(২) তেধ্ শাতরি েরয়ম (বাংলায়দর্ েরম েং-

২৩৯৫) প্রধ্াে তিসাবরক্ষণ কম শকিশা  কিত শক 

প্রদি ছয টে প্রাপযিার প্রতিয়বদে (য়িয়জয়ের্ 

কম শকিশায়দর সক্ষয়ত্র) 

(৩) তিসাব রক্ষণ কম শকিশা, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালে 

কিত শক প্রদি ছয টে প্রাপযিার প্রিযেেপত্র (েে 

সিয়জয়ের্ কম শচারীয়দর সক্ষয়ত্র), প্রাতপ্তস্থাে: 

তিসাবরক্ষণ কম শকিশার কা শালে 

তবোমূ

সলয 

ক) েে-

সিয়জয়ের্ 

কম শচারীয়দর 

সক্ষয়ত্র: ৫ 

কা শতদবস 

 

ে) সিয়জয়ের্ 

কম শকিশায়দর 

সক্ষয়ত্র: ৭ 

কা শতদবস 

৫ 

অর্জশি ছয টে (বতি : 

বাংলায়দর্) 

আয়বদে পাওোর পর  

(১ ) তেধ্ শাতরি ছয টে তবতধ্মালা, ১৯৫৯ 

অেু ােী তেস্পতি কয়র সরকাতর আয়দর্ 

জাতর করা িে। 

(২ ) সরকার কিত শক সময়ে সময়ে 

জাতরকত ি তবয়দর্ ভ্রময়ণর অেুমতি ও 

আেুষংতিক তেয়দশর্ো অেুসরণীে। 

(১) সাদা কািয়জ আয়বদেপত্র 

(২) তেধ্ শাতরি েরয়ম (বাংলায়দর্ েরম েং-

২৩৯৫) প্রধ্াে তিসাবরক্ষণ কম শকিশা কিত শক 

প্রদি ছয টে প্রাপযিার প্রতিয়বদে (য়িয়জয়ের্ 

কম শকিশায়দর সক্ষয়ত্র) 

(৩) তিসাবরক্ষণ কম শকিশা, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালে 

কিত শক প্রদি ছয টে প্রাপযিার প্রিযেেপত্র (েে 

সিয়জয়ের্ কম শচারীয়দর সক্ষয়ত্র), প্রাতপ্তস্থাে: 

তিসাব রক্ষণ কম শকিশার কা শালে 

তবোমূ

সলয 

ক) েে-

সিয়জয়ের্ 

কম শচারীয়দর 

সক্ষয়ত্র: ৫ 

কা শতদবস 

 

ে) সিয়জয়ের্ 

কম শকিশায়দর 

সক্ষয়ত্র : ৭ 

http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.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
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
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(৪) বযর্ক্তিি কারয়ণ সরকাতর/সােত্বর্াতসি 

সংস্থার কম শকিশায়দর তবয়দর্ ভ্রময়ণর 

আয়বদেপত্র  (প্রাতপ্তস্থাে: সংস্থাপে-১, পররাষ্ট্র 

মন্ত্রণালে) 

কা শতদবস 

৬ 

মািতত্বকালীে ছয টে আয়বদে পাওোর পর মািতত্বকালীে 

ছয টে তবএসআর, পােশ-১ এর তবতধ্ ১৯৭ 

এবং অর্ শ মন্ত্রণালে সর্য়ক সময়ে সময়ে 

জারীকত ি পতরপত্র অেু ােী তেস্পতি 

কয়র সরকাতর আয়দর্ জাতর করা িে। 

(১) ছয টের আয়বদে 

(২) র্াক্তারী সেদপত্র। 

(৩) পূব শবিী মািতত্বকালীে ছয টে মঞু্ জয়ুরর কতপ 

 (প্রয় াজয সক্ষয়ত্র) 
 

তবোমু

সলয 

আয়বদে 

প্রাতপ্তর ৭ 

 (সাি)কা শতদব

সসর ময়ধ্য 

সমািাম্মদ োজমুল 

িক 

পতরচালক (সংস্থাপে) 

সোে: +৮৮ ০২ 

৯৫৫৫২৪২ 

ইয়মইল: 

dirper@mofa.gov.bd 

৭ 

অবসর-উির ছয টে 

 (ছয টে েিদােেসি) 
 

আয়বদে পাওোর পর অবসর-উির 

ছয টে Public Servants (retirement) Act, 

1974 অেু ােী তেস্পতি কয়র সরকাতর 

আয়দর্ জাতর করা িে। 
 

(১) ছয টের আয়বদে 

(২) এস,এস,তস সেদপত্র 

(৩) সাতিশস বতি (৩ে ও ৪র্ শ সেণীর কম শচারীয়দর 

জেয) 

(৪) ছয টের প্রিযেেপত্র (১ম/২ে সেণীর 

কম শকিশায়দর জেয) 

প্রাতপ্ত স্থােোঃ প্রধ্াে তিসাবরক্ষণ কম শকিশার 

কা শালে, সসগুেবাতিচা, ঢাকা। 

তবোমু

সলয 

আয়বদে 

প্রাতপ্তর ৭ 

 (সাি)কা শতদব

সসর ময়ধ্য 

৮ 

সাধ্ারণ িতবষয 

িিতবল িয়ি 

অতগ্রম মঞু্ জতুর 

আয়বদে পাওোর পর সাধ্ারণ িতবষয 

িিতবল তবতধ্মালা ১৯৭৯ অেু ােী 

উপ ুক্ত কিত শপয়ক্ষর (আতর্ শক ও 

প্রর্াসতেক ক্ষমিা অেু ােী) সরকাতর 

আয়দর্ জাতর করা িে। 

(১) তেধ্ শাতরি েরয়ম আয়বদে (বাংলায়দর্ েরম 

েং-২৬৩৯, সিয়জয়ের্/েে-সিয়জয়ের্)  

(২) সাধ্ারণ িতবষয িিতবয়ল সব শয়র্ষ জমাকত ি 

অয়র্ শর তিসাব তববরণী  (প্রধ্াে তিসাবরক্ষণ 

কম শকিশা কিত শক প্রদি) (মলূ কতপ, মঞু্ জতুর 

আয়দর্ জাতরর পর সেরিয় ািয) 

তবোমূ

সলয 

ক) েে-

সিয়জয়ের্ 

কম শচারীয়দর 

সক্ষয়ত্র: ৫ 

কা শতদবস 

ে) সিয়জয়ের্ 

কম শকিশায়দর 

সক্ষয়ত্র: ৫ 

কা শতদবস 

৯ 

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালে  

এবং তবয়দর্স্থ 

বাংলায়দর্ 

দিূাবাসসমূয়ি 

সদর দপ্তর িয়ি তমর্ে, তমর্ে িয়ি 

তমর্ে এবং তমর্ে িয়ি সদর দপ্তয়র 

স ািদাে এবং তবতিন্ন অর্জশি ছয টে 

সিায়ির পর িা তেেতমিকরয়ণর জেয 

(১) সাদা কািয়জ আয়বদেপত্র 

(২) দাতেত্বিার িযাি এবং দাতেত্বিার গ্রিয়ণর 

প্রতিয়বদে  

তবোমূ

সলয 
০৫ কা শতদবস 

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/2013/11/%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%AB-%E0%A6%85%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AE-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%AB-%E0%A6%85%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AE-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
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কম শরি 

কম শকিশায়দর 

চাকুরী 

তেেতমিকরণ  

আয়বদে পাওোর পর উপ ুক্ত 

কিত শপয়ক্ষর অেুয়মাদেক্রয়ম প্রজ্ঞাপে 

জাতর করা িে। 

১০  

তবয়দর্স্থ 

বাংলায়দর্ 

দিূাবাসসমূয়ি 

কম শরি 

কম শকিশায়দর 

স্বয়দর্তিতিক ছয টে 

মঞু্ জতুর 

স্বয়দর্তিতিক ছয টে সিায়ির জেয স ািয 

কম শকিশািণ তমর্ে িয়ি সদর দপ্তয়র 

আয়বদে করার পর উপ ুক্ত কিত শপয়ক্ষর 

অেুয়মাদেক্রয়ম মঞু্ জতুর জাতর করা 

িে। 

(১) তেধ্ শাতরি েরয়ম আয়বদেপত্র (দিূালে 

প্রধ্াে এর মাধ্যয়ম সপ্রতরি)  

(২) তবমােিাোর জেয সব শতেম্ন ০৩টে দরপত্র 
তবোমূ

সলয 
০৭ কা শতদবস 

১১ 

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালে  

এবং তবয়দর্স্থ 

বাংলায়দর্ 

দিূাবাসসমূয়ি 

কম শরি 

কম শকিশায়দর 

অসাধ্ারণ ছয টে 

মঞু্ জতুর 

তবয়র্ষ সপ্রতক্ষয়ি অসাধ্ারণ ছয টের 

আয়বদে পাওোর পর তেধ্ শাতরি ছয টে 

তবতধ্মালা , ১৯৫৯ অেু ােী  র্া র্ 

কিত শপয়ক্ষর অেুয়মাদেক্রয়ম মঞু্ জতুর 

জাতর করা িে। 

(১) তেধ্ শাতরি েরয়ম আয়বদেপত্র 

(২) তিসাব রক্ষণ কম শকিশা কিত শক প্রদি ছয টে 

প্রাপযিার প্রিযেেপত্র।  

তবোমূ

সলয 
০৭ কা শতদবস 

১২ 

তবয়দর্স্থ 

বাংলায়দর্ 

তমর্েসমূয়ির 

কম শকিশায়দর 

বযর্ক্তিি 

সমাের াে 

বদতলকত ি কম শস্থয়ল 

পতরবিণ সংক্রান্ত 

আতর্ শক মঞু্ জতুর 

তবয়দর্স্থ বাংলায়দর্ তমর্ে িয়ি 

বদতলকত ি কম শকিশায়দর বযর্ক্তিি 

সমাের াে বদতলকত ি কম শস্থয়ল পতরবিণ 

এর আয়বদে এর সপ্রতক্ষয়ি  র্া র্ 

কিত শপয়ক্ষর অেুয়মাদেক্রয়ম মঞু্ জতুর 

জাতর করা িে। 

(১) সাদা কািয়জ দিূালে প্রধ্াে কিত শক সপ্রতরি 

আয়বদেপত্র 

(২) বযর্ক্তিি িাতে বযবিার এর বু্লু-বকু 

(৩) তবল অে লযাতর্ং 

(৪) তবল অে এতি 

(৫) িাতে বযবিায়রর তবষয়ে তমর্ে প্রধ্াে কিত শক 

প্রদি প্রিযেেপত্র  

তবোমূ

সলয 
০৭ কা শতদবস 

১৩ 
পররাষ্ট্র 

মন্ত্রণালয়ের 

সমতন্বি সরকাতর সেতলয়োে েীতিমালা-

২০০৪ অেু ােী বযবস্থা গ্রিণ 

সমতন্বি সরকাতর সেতলয়োে েীতিমালা-২০০৪ 

এর তেধ্ শাতরি ছয়ক আয়বদে 

তবোমূ

সলয 
১৫ কা শতদবস 

http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2015/10/%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AB%E0%A7%8B%E0%A6%A8-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2015/10/%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AB%E0%A7%8B%E0%A6%A8-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2015/10/%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AB%E0%A7%8B%E0%A6%A8-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf


ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জেয 

34 

 

কম শকিশা/ 

কম শচারীয়দর জেয 

আবাতসক ও 

দাপ্ততরক 

সেতলয়োে 

সংয় াি বযবস্থা 

১৪ 

পররাষ্ট্র 

মন্ত্রণালয়ের 

কম শকিশা/ 

কম শচারীয়দর জেয 

িতিতেম শাণ ঋণ 

আয়বদে প শায়লাচোপূব শক মঞু্ জতুর 

আয়দর্ জাতর 

(১) সাদা কািয়জ আয়বদে 

(২) স  জতময়ি িতি তেম শাণ/য়মরামি করা িয়ব 

সস জতমর দতলল/বােোপত্র 

(৩) ১৫০ োকার েে জতুর্তর্োল স্টযায়ম্প 

অঙ্গীকারোমা 

(৪)  র্া র্ কিত শপয়ক্ষর সুপাতরর্ 

তবোমূ

সলয 
১৫ কা শতদবস 

সমািাম্মদ োজমুল 

িক 

পতরচালক (সংস্থাপে) 

সোে: +৮৮ ০২ 

৯৫৫৫২৪২ 

ইয়মইল: 

dirper@mofa.gov.bd 

১৫ 

পররাষ্ট্র 

মন্ত্রণালয়ের 

কম শকিশা/ 

কম শচারীয়দর জেয 

সমাের াে ক্রে 

অতগ্রম 

আয়বদে প শায়লাচোপূব শক মঞু্ জতুর 

আয়দর্ জাতর 

(১) সাদা কািয়জ আয়বদে 

(২) আয়বদেকারীর ১৫০ োকার েে-

জতুর্তর্োল স্টযায়ম্প অঙ্গীকারোমা। 

(৩) সমাের সাইয়কল তবক্রেকারীর অঙ্গীরোমা। 

তবোমূ

সলয 
১৫ কা শতদবস 

১৬ 

পররাষ্ট্র 

মন্ত্রণালয়ের 

কম শকিশা/ 

কম শচারীয়দর জেয 

কম্পম্পউোর ক্রে 

অগ্রীম 

আয়বদে প শায়লাচোপূব শক মঞু্ জতুর 

আয়দর্ জাতর 

(১) সাদা কািয়জ আয়বদে 

(২) আয়বদেকারীর ১৫০ োকার েে-

জতুর্তর্োল স্টযায়ম্প অঙ্গীকারোমা। তবোমূ

সলয 
৩০ কা শতদবস 

১৭ 

পররাষ্ট্র 

মন্ত্রণালয়ের 

কম শকিশা/ 

কম শচারীয়দর 

অেুকূয়ল সরকাতর 

বাসা বরাদ্দ 

সরকাতর বাসা বরাদ্দ েীতিমালা ১৯৮২ 

(Bangladesh allocation 

Rules 1982 ) অেু ােী আয়বদয়ের 

সপ্রতক্ষয়ি বরাদ্দপত্র ইসুয 

(১) অেু ােী তেধ্ শাতরি েরয়ম আয়বদে 

(২) মূল সবিয়ের প্রিযেে পত্র 

 (প্রাতপ্ত স্থােোঃ তিসাব র্াো) তবোমূ

সলয 
৩০ কা শতদবস 
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১৮ 

পররাষ্ট্র 

মন্ত্রণালয়ের 

কম শকিশা/ 

কম শচারীয়দর জেয 

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালে 

িয়ি পতরচেপত্র  

পতরচেপত্র তবিরণ (১) তেয়োি আয়দয়র্র কতপ 

(২) স ািদায়ের কতপ 

(৩) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তেধ্ শাতরি ছয়ক ির্য 

সপ্ররণ 

(৩) ছতব 

তবোমূ

সলয 
৩০ কা শতদবস 

১৯ 

পররাষ্ট্র 

মন্ত্রণালয়ের 

কম শকিশাসদর জেয 

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালে 

িয়ি প্রাতধ্কারপ্রাপ্ত 

কম শকিশায়দর 

িােীর তস্টকার 

সংগ্রি ও তবিরণ   

তস্টকার তবিরণ (১) ড্রাইতিং লাইয়সন্স্ 

(২) বু্লু বুক 

(৩) িােীর সরর্জয়ষ্ট্রর্ে সাটেশতেয়কে 

(৪) ড্রাইিায়রর জািীে পতরচেপত্র 

(৫) সংতিষ্ট কম শকিশার আইতর্ কায়র্শর কতপ 

তবোমূ

সলয 
১৫ কা শতদবস 

২০ 

সপের্ে 

আেুয়িাতষক 

মঞু্ জরুী। 

প্রয়োজেীে েতর্পত্র এবং ো-দাবী 

সেদপত্রসমিূ প শায়লাচোপূব শক 

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অেুয়মাদে 

সায়পয়ক্ষ অবসরপ্রাপ্ত কম শকিশা-

কম শচারী বা মতি চাকুয়রর ববধ্ 

উিারীকারীর অেুকূয়ল সপের্য়ের 

অতেস আয়দর্ জাতর করা িে। 

(১) সংতিষ্ট কম শকিশার এল.তপ.আর-এ িময়ের 

অতেস আয়দর্,  

(২) পূরণকত ি আয়বদেপত্র েরম, 

এতগ্রয়মন্ট/চয র্ক্তপত্র েরম,  

(৩) অঙ্গীকারোমা েরম,  

(৪) েমুো স্বাক্ষর ও িায়ির পা াঁচ আঙু্গয়লর ছাপ 

প্রদায়ের েরম,  

(৫) উিরাতধ্কার সেদপত্র ও েে-মযায়রজ 

সাটেশতেয়কে েরম,  

(৬) আেুয়িাতষক ও অবসর িািা উয়িালে 

করার ক্ষমিাপ শণ (Power of Attorney) ও 

অতিিাবক ময়োেেে েরম  

(৭) মরিয ম সপের্োয়রর সক্ষয়ত্র মতিয যর  র্া র্ 

প্রমাণক। 

তবোমূ

সলয 
০৭ কা শতদবস 

স্বে শালী চন্দ 

তসতেের সিকারী 

সতচব  

(অতর্ে এে সপের্ে) 

রুম েং ৩০২  (প্রধ্াে 

িবে) 

সোেোঃ +৮৮ ০২ 

৯৫৫৫৩২৯ 

ইয়মইলোঃ 

audit@mofa.gov.bd 
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২১ 

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালে  

এবং তবয়দর্স্থ 

বাংলায়দর্ 

দিূাবাসসমূয়ি 

কম শরি/ 

অবসরপ্রাপ্ত 

কম শকিশা-

কম শচারীর 

তবপরীয়ি অতর্ে 

আপতি তেষ্পতি 

সংক্রান্ত  

উত্থাতপি আপতিসমূি তেষ্পতির লয়ক্ষয 

পরামর্ শ এবং মিামিসি পত্রাতদ 

দিূাবাস অতর্ে অতধ্দপ্তয়র সপ্ররণ এবং 

তসএেএর্জ, দিূাবাস অতর্ে অতধ্দপ্তর 

ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ময়ধ্য তে-

পাতক্ষক/র্ত্র-পাক্ষক সিাে 

আয়লাচোপূব শক আপতিসমূি তেষ্পতি 

করার মাধ্যয়ম সপের্েপ্রাতপ্ত ত্বরাতন্বি 

করা িে। 

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালে, সংতিষ্ট দিূাবাস বা সংতিষ্ট 

কম শকিশার আয়বদেপত্র বা সমৌতেক অেুয়রাধ্।  

তবোমূ

সলয 
০৫ কা শতদবস 

২২ 

কম শরি/অবসরপ্রা

প্ত কম শকিশা-

কম শচারীর 

তবপরীয়ি অতর্ে 

আপতি 

তেষ্পতিকয়ল্প 

ঘেয়োির 

মঞু্ জরুী গ্রিণ 

সংতিষ্ট কম শকিশা-কম শচারীর অেুয়রায়ধ্র 

তিতিয়ি পূব শােুয়মাদে বযিীি বযতেি/ 

িতিীি অয়র্ শর অেুকূয়ল ঘেয়োির 

অেুয়মাদে জারীর জেয অর্ শ মন্ত্রণালে 

অর্বা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংতিষ্ট 

র্াোর মাধ্যয়ম ঘেয়োির মঞু্ জরুী 

আয়দর্ জাতর করা িে। 

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালে, সংতিষ্ট দিূাবাস বা সংতিষ্ট 

কম শকিশার পত্র বা সমৌতেক অেুয়রাধ্। 

তবোমূ

সলয 
১৫ কা শতদবস 

২

৩ 

ঘেয়োির 

মঞু্ জরুী সপের্ে 

আেুয়িাতষক 

মঞু্ জরুীর লয়ক্ষয 

ো-দাবী সেদপত্র 

সংগ্রি। 

দিূাবাস অতর্ে অতধ্দপ্তর, প্রধ্াে তিসাব 

রক্ষণ কম শকিশা, পররাষ্ট্র তবষেক এবং 

মন্ত্রণালয়ের সাধ্ারণ সসবা-১,২ ও কযার্ 

র্াোর মাধ্যয়ম ো-দাবী সেদপত্র 

গ্রিণপূব শক িায়দরয়ক সরবরাি করা 

িে। 

সংতিষ্ট কম শকিশার পত্র বা সমৌতেক অেুয়রাধ্। 

তবোমূ

সলয 
৫ কা শতদবস 

২৪ 

তেধ্ শাতরি সপের্ে 

েরম সরবরাি। 

সপের্োরয়দরয়ক তেধ্ শাতরি সপের্ে 

েরমসি এিদসংক্রান্ত অেযােয েরম 

স মেোঃ আয়বদেপত্র েরম, 

(১) সংতিষ্ট কম শকিশার এল.তপ.আর-এ িময়ের 

অতেস আয়দর্  

(২) মরিয ম সপের্োয়রর সক্ষয়ত্র মতিয যর  র্া র্ 

তবোমূ

সলয 
০১ ঘন্টা 
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এতগ্রয়মন্ট/চয র্ক্তপত্র েরম, 

অঙ্গীকারোমা েরম, েমুো স্বাক্ষর ও 

িায়ির পা াঁচ আঙু্গয়লর ছাপ প্রদায়ের 

েরম, উিরাতধ্কার সেদপত্র ও েে-

মযায়রজ সাটেশতেয়কে েরম, 

আেুয়িাতষক ও অবসর িািা উয়িালে 

করার ক্ষমিাপ শণ  (Power of Attorney) 

ও অতিিাবক ময়োেেে েরম সরবরাি 

করা িে। 

প্রমাণক। 
 

২

৫ 

কম শকিশা-

কম শচারীয়দর 

সাতিশস সরকর্শ বা 

এতসআর 

তসয়োপতসস 

সরবরাি 

মন্ত্রণালয়ের েীতি ও সংিিে তকংবা 

সংস্থাপে র্াো িয়ি চাতিদাপত্র পাওো 

মাত্র কম শকিশা – কম শচারীয়দর বযর্ক্তিি 

সর্াতর্য়ে পরীক্ষা কয়র চাতিি 

র্কুয়মন্টস বিতর ও সরবরাি করা িে। 

সংতিষ্ট র্াো িয়ি প্রাপ্ত পত্র অর্বা 

অোেুষ্ঠাতেক সোে  

তবোমূ

সলয 

পত্র প্রাতপ্তর 

পয়র ০৩ 

কা শতদবস 

সিৌতিদ ইমাম 

সিকারী সতচব 

 (এসএস-এ) 

রূম েং: এ-৩১২ 

 (এয়েক্স িবে) 

সোেোঃ +৮৮ ০২ 

৯৫৫ ৩২৬৯ 

ই-সমইলোঃ 

ssa@mofa.gov.bd 

২

৬ 

এতসআর-এর 

তবরূপ মন্তবয 

অবয়লাপে 

অেুয়বদেকারী বা প্রতিস্বাক্ষরকারী 

কম শকিশার সকাে মন্তবয বা মূলযােে 

তবরূপ বয়ল প্রিীেমাে িয়ল প্রচতলি 

অেুর্াসে অেু ােী দাপ্ততরক বযবস্থা 

িতিীি িে 

এসএস(এ) র্াো িয়ি অেুয়বদেকারী বা 

প্রতিস্বাক্ষরকারী কম শকিশার কায়ছ চাতিি 

ির্যাতদ   
তবোমূ

সলয 

সিাচরীিূি 

িওোর পয়র 

০৭ কা শতদবস 

  

 

৩) আপনার কাদে আিাদের প্রতযাশা 

ক্রতমক প্রভতশ্রুত/কাঙ্ক্ষিত সসবা প্রাভির লদযয করণীয় 
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১ স্বেংসম্পূণ শ আয়বদে জমা প্রদাে 

২ সাক্ষায়ির জেয তেধ্ শাতরি সময়ের পূয়ব শই উপতস্থি র্াকা 

৩ সুর্তংেলিায়ব লাইয়ে দাতেয়ে প শােক্রয়ম সসবা গ্রিণ   

৪  

৫  

৪) অভিদ াগ প্রভতকার বযবস্থাপনা (GRS) 

সসবা প্রাতপ্তয়ি অসন্তুষ্ট িয়ল দাতেত্বপ্রাপ্ত কম শকিশার সয়ঙ্গ স ািায় াি করুে। িার কাছ সর্য়ক সমাধ্াে পাওো ো সিয়ল তেয়ম্নাক্ত পদ্ধতিয়ি স ািায় াি কয়র 

আপোর সমসযা অবতিি করুে। 

ক্রভিক কখন স াগাদ াগ করদবন 

কার সদে 

স াগাদ াগ 

করদবন 

স াগাদ াদগর ঠিকানা 
ভনষ্পভির 

সিয়সীিা 

১ দাতেত্বপ্রাপ্ত কম শকিশা সমাধ্াে তদয়ি ো পারয়ল 
অতিয় াি তেষ্পতি 

কম শকিশা (অতেক) 

োতিদা রিমাে সুমো 

মিাপতরচালক (কন্স্যুলার ) 

সোে: +৮৮ ০২ ৯৫৫১৮৫২ 

ইয়মইল: dgcnw@mofa.gov.bd 

ওয়েব : www.grs.gov.bd 

তিে মাস 

২ অতিয় াি তেষ্পতি কম শকিশা তেতদশষ্ট সময়ে সমাধ্াে 

তদয়ি ো পারয়ল 
আতপল কম শকিশা 

কামরুল আিসাে 

সতচব  ( তেপাতক্ষক ও কন্স্যুলার) 

সোে : +৮৮ ০২ ৯৫৬৯৩২২ 

ইয়মইল : 

afsbilateral@mofa.gov.bd 

ওয়েব : www.grs.gov.bd 

এক মাস 

৩ আতপল কম শকিশা তেতদশষ্ট সময়ে সমাধ্াে তদয়ি ো 

পারয়ল 

মতন্ত্রপতরষদ 

তবিায়ির অতিয় াি 

বযবস্থাপো সসল 

অতিয় াি গ্রিণ সকন্দ্র 

৫ েং সিইে, বাংলায়দর্ 

সতচবালে, ঢাকা 

তিে মাস 
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ওয়েব: www.grs.gov.bd 

 


