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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার  

জনননরাপত্তা নবভাগ 

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়  

www.coastguard.gov.bd 
 

সসবা প্রোন প্রনতশ্রুনত বাাংলাদেশ সকাস্ট গার্ ড (Citizen Charter)  
 

 

১. নভশন ও নমশন  

 

নভশন : ননরাপে জলসীমা নননিতকরণ এবাং জাতীয় স্বার্ ড রক্ষায় অঙ্গীকারাবদ্ধ। 

 

নমশন :  বাাংলাদেদশর জাতীয় জলসীমা ও উপকূলীয় অঞ্চদল ননম্ননলনিত কার্ ডক্রম পনরচালনা করা। 

 

  ক। বনেস্যুতা েমন। 

  ি। অববধ পাচার সরাধ। 

  গ। মৎস্য, সতল, গ্যাস ও বনজ সম্পে রক্ষা। 

  ঘ। পনরদবশ দূষণ প্রনতদরাধ। 

  ঙ। সমুদ্র বন্দদরর ননরাপত্তা প্রোদনর মাধ্যদম সানব ডক ননরাপত্তা নননিতকরণ। 

  চ। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সহায়তা প্রোন। 

  ছ। প্রাকৃনতক দুদর্ ডাগকাদল উপকূলীয় এলাকায় ত্রাণ ও উদ্ধারকাজ পনরচালনা। 
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২. প্রনতশ্রুনত সসবাসমূহ 

 

২.১) নাগনরক সসবা 

 

ক্র. নাং সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধনত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং 

প্রানিস্থান 

সসবার মূল্য 

এবাং 

পনরদশাধ 

পদ্ধনত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োনয়ত্বপ্রাি কম ডকতডা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ জলসীমায় ননরাপত্তা প্রোন। ক। জলপদর্ টহদলর মাধ্যদম। 

 

ি। জলপদর্ স াস ড সপ্ররদণর মাধ্যদম। 

সাো কাগদজর 

আদবেনপত্র/সমাবাইল/ইদমইল  

নবনামূদল্য তাৎক্ষনণক সজানাল কমান্ডার ঢাকা সজান (সের েির) 

বাাংলাদেশ সকাস্ট গার্ ড সের েির ভবন 

সশর-ই-বাাংলা নগর, আগাঁরগাও, ঢাকা ১২০৭  

সমাবাইলঃ +৮৮০১৭৬৯৪৪১১৬০ (কতডব্যরত কম ডকতডা) 

 ুাক্সঃ +৮৮০২৮১৮১২৭৬ 

ইদমইলঃ zcdrdhaka@gmail.com 

zcdr_dzone@coastguard.gov.bd 

 

সজানাল কমান্ডার পূব ড সজান 

বাাংলাদেশ সকাস্ট গার্ ড, মৎস্য বন্দর, চট্টগ্রাম 

সমাবাইলঃ +৮৮০১৭৬৯৪৪২১১১ (কতডব্যরত কম ডকতডা) 

 ুাক্সঃ +৮৮-০৩১-৮৪২৮১২ 

ইদমইলঃ bcgezone@gmail.com 

zcdr_ezone@coastguard.gov.bd 

 

সজানাল কমান্ডার পনিম সজান 

বাাংলাদেশ সকাস্ট গার্ ড, নেগরাজ, মাংলা, বাদগরহাট 

সমাবাইলঃ +৮৮০১৭৬৯৪৪৪১১১ (কতডব্যরত কম ডকতডা) 

 ুাক্সঃ +৮৮-০৫৬৬২-৭৫৩৪০ 

ইদমইলঃ cgwzops401@gmail.com 

২ নেী/ সমুদ্রপর্ ব্যবহারকারী 

সপশাজীবীদের জলপদর্ 

ননরাপত্তা প্রোন। 

ক। জলপদর্ টহদলর মাধ্যদম। 

 

ি। জলপদর্ স াস ড সপ্ররদণর মাধ্যদম। 

সাো কাগদজর 

আদবেনপত্র/সমাবাইল/ইদমইল  

নবনামূদল্য তাৎক্ষনণক 

৩ বাাংলাদেদশর সামুনদ্রক 

এলাকায় মৎস্য আহরণরত 

মৎস্যজীবীদের ননরাপত্তা 

প্রোন।  

ক। সামুনদ্রক এলাকায় টহদলর 

মাধ্যদম। 

 

ি। জাহাজ/সবাট সপ্ররদণর মাধ্যদম। 

সাো কাগদজর 

আদবেনপত্র/সমাবাইল/ইদমইল  

নবনামূদল্য তাৎক্ষনণক 

৪ পনরদবশ রক্ষা কার্ ডক্রদমর 

অধীদন উপকূলীয় অঞ্চদল 

বসবাসরত জনগণদক সহায়তা 

প্রোন। 

ক। উপকূলীয় এলাকায় ফুট 

সপদরাদলর মাধ্যদম।  

 

ি। উপকূলীয় এলাকায় জাহাজ/সবাট 

সপ্ররদণর মাধ্যদম। 

  

গ। উপকূলীয় এলাকার জনগদণর 

মদধ্য সদচতনতা বৃনদ্ধমূলক কার্ ডক্রম 

গ্রহদণর মাধ্যদম। 

সাো কাগদজর 

আদবেনপত্র/সমাবাইল/ইদমইল  

নবনামূদল্য তাৎক্ষনণক 

mailto:zcdrdhaka@gmail.com
mailto:bcgezone@gmail.com
mailto:cgwzops401@gmail.com
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৫ মােকদ্রদব্যর ভয়াবহতা সর্দক 

যুবসমাজ রক্ষায় মােক 

সচারাচালাননবদরাধী অনভর্ান 

পনরচালনা। 

ক। জলপদর্ টহদলর মাধ্যদম। 

 

ি। জলপদর্ স াস ড সপ্ররদণর মাধ্যদম। 

সাো কাগদজর 

আদবেনপত্র/সমাবাইল/ইদমইল  

নবনামূদল্য তাৎক্ষনণক zcdr_wzone@coastguard.gov.bd 

 

সজানাল কমান্ডার েনক্ষণ সজান 

বাাংলাদেশ সকাস্ট গার্ ড, সিয়াঘাট সড়ক, সভালা সের, সভালা 

সমাবাইলঃ +৮৮০১৭৬৯৪৪৩১১১ (কতডব্যরত কম ডকতডা) 

 ুাক্সঃ +৮৮-০৪৯১-৬১৮৫২ 

ইদমইলঃ southzoneops@gmail.com 

zcdr_szone@coastguard.gov.bd 

৬ সনৌদূঘ ডটনা পরবতী কার্ ডক্রদম 

জলপদর্ জনগদণর জানমাল 

রক্ষা। 

ক। দ্রুতগনতদত দুঘ ডটনা স্থদল গমদনর 

মাধ্যদম।  

 

ি। প্রনশক্ষণপ্রাি ডুবুরী কর্তডক উদ্ধার 

অনভর্ান পনরচালনার মাধ্যদম।  

 

গ। দূঘ ডটনা পরবতী পুনব ডাসদনর 

মাধ্যদম। 

দ্রুত বাতডা প্রানি সাদপদক্ষ/সমাবাইল  নবনামূদল্য তাৎক্ষনণক 

৭ প্রাকৃনতক দুদর্ ডাগ 

(সাইদলান/বন্যা) পূব ড/ পরবতী 

কার্ ডক্রদম জনগদণর জানমাল 

রক্ষা। 

ক। প্রাকৃনতক দুদর্ ডাগকাদল 

বাাংলাদেশ সকাস্ট গাদর্ ডর োনয়ত্বাধীন 

উপকূলীয় এলাকায় জনগণ ও 

জানমাদলর ননরাপত্তার নননমদত্ত 

ঘূনণ ডঝড় পূব ডবতী সতকডতা বাণী 

প্রচারসহ ননরাপে স্থাদন সদর আসার 

জন্য সাধারণ জনগণদক নেক 

ননদে ডশনা প্রোদনর মাধ্যদম।  

 

ি। জাহাজ ও সবাটসমূদহর মাধ্যদম 

র্র্াসমদয় ঘটনাস্থদল সপৌৌঁদছ দুদর্ ডাগ 

প্রনতদরাধসহ উদ্ধার কার্ ডক্রম 

পনরচালনা করা হয়। 

ক। দ্রুত বাতডা প্রানি সাদপদক্ষ/ 

সমাবাইল  

 

ি। নবনভন্ন সাংস্থা হদত প্রাি ত্রাণসহ 

সবাটদর্াদগ ঘটনাস্থদল গমন। 

নবনামূদল্য তাৎক্ষনণক  

৮ জলসীমায় সাংঘটিত 

নাশকতামূলক ও সন্ত্রাসমূলক 

কার্ ডকলাপ েমন  

ক। উপকুলীয় অঞ্চলসমূদহ জাহাজ, 

সবাট এবাং সস্টশান ও আউটদপাস্ট 

হদত টহল প্রোন।  

 

ি। আইন-শৃঙ্খলা বানহনীর সমন্বদয় 

সর্ৌর্ অনভর্ান পনরচালনা। 

সাো কাগদজর 

আদবেনপত্র/সমাবাইল/ইদমইল 

নবনামূদল্য তাৎক্ষনণক 

 

 

mailto:southzoneops@gmail.com
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* নাগনরক বা সবসরকানর প্রনতষ্ঠানসমূহদক প্রেত্ত সসবা (সর্মনঃ লাইদসন্স) 

 

২.২) োিনরক সসবা 

 

ক্র. নাং সসবার নাম  সসবা প্রোন পদ্ধনত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রানিস্থান 

সসবার মূল্য 

এবাং 

পনরদশাধ 

পদ্ধনত 

সসবা 

প্রোদনর 

সময়সীমা  

োনয়ত্বপ্রাি কম ডকতডা  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬)  

১ নেীপদর্ র্াত্রী ও 

সনৌর্াদনর ননরাপত্তা  

সনৌপনরবহন মন্ত্রণালয় এবাং 

নবআইর্নিউটিএ এর সাদর্ 

সমন্বয়করত নেীপদর্ র্াত্রী ও 

সনৌর্াদনর ননরাপত্তা প্রোন করা হয়। 

ক। বাাংলাদেশ সকাস্ট গার্ ড  

আইন ২০১৬ (৯) 

 

ি। সাংস্থা হদত প্রাি পদত্রর 

মাধ্যদম 

নবনামূদল্য  তাৎক্ষনণক সজানাল কমান্ডার ঢাকা সজান (সের েির) 

বাাংলাদেশ সকাস্ট গার্ ড সের েির ভবন 

সশর-ই-বাাংলা নগর, আগাঁরগাও, ঢাকা ১২০৭  

সমাবাইলঃ +৮৮০১৭৬৯৪৪১১৬০ (কতডব্যরত কম ডকতডা) 

 ুাক্সঃ +৮৮০২৮১৮১২৭৬ 

ইদমইলঃ zcdrdhaka@gmail.com 

zcdr_dzone@coastguard.gov.bd 

 

সজানাল কমান্ডার পূব ড সজান 

বাাংলাদেশ সকাস্ট গার্ ড, মৎস্য বন্দর, চট্টগ্রাম 

সমাবাইলঃ +৮৮০১৭৬৯৪৪২১১১ (কতডব্যরত কম ডকতডা) 

 ুাক্সঃ +৮৮-০৩১-৮৪২৮১২ 

ইদমইলঃ bcgezone@gmail.com 

zcdr_ezone@coastguard.gov.bd 

 

সজানাল কমান্ডার পনিম সজান 

বাাংলাদেশ সকাস্ট গার্ ড, নেগরাজ, মাংলা, বাদগরহাট 

সমাবাইলঃ +৮৮০১৭৬৯৪৪৪১১১ (কতডব্যরত কম ডকতডা) 

 ুাক্সঃ +৮৮-০৫৬৬২-৭৫৩৪০ 

ইদমইলঃ cgwzops401@gmail.com 

zcdr_wzone@coastguard.gov.bd 

২ চট্টগ্রাম, পায়রা এবাং 

সমাাংলা বন্দর 

কর্তডপক্ষদক 

সহদর্ানগতা  

সনৌপনরবহন মন্ত্রণালয় এবাং চট্টগ্রাম, 

সমাাংলা এবাং পায়রা বন্দর কর্তডপক্ষ 

এর Designated Authority  

সাদর্ সমন্বয়করত বনহঃদনাঙ্গদর 

অবস্থানরত বানণনজুক জাহাদজর 

ননরাপত্তা প্রোন করা।  

ক। বাাংলাদেশ সকাস্ট গার্ ড  

আইন ২০১৬ (৯) 

 

ি। সাংস্থা হদত প্রাি পদত্রর 

মাধ্যদম 

নবনামূদল্য  তাৎক্ষনণক 

৩ কাস্টমস্ কর্তডপক্ষদক 

সহদর্ানগতা প্রোন  

সকাস্ট গাদর্ ডর অনভর্াদন আটককৃত 

অববধ সচারাচালান পণ্য কাস্টমস্ 

কর্তডপক্ষদক হস্তান্তর করা (অর্ ড 

মন্ত্রণালয়)। 

ক। বাাংলাদেশ সকাস্ট গার্ ড  

আইন ২০১৬ (৯) 

 

ি। সাংস্থা হদত প্রাি পদত্রর 

মাধ্যদম 

নবনামূদল্য  তাৎক্ষনণক 

৪ জাটকা এবাং মা 

ইনলশ রক্ষা অনভর্ান  

জাটকা এবাং মা ইনলশ রক্ষা 

অনভর্াদন মৎস্য ও প্রানণসম্পে  

মন্ত্রণালয় এবাং মৎস্য অনধেিদরর  

সাদর্ সমন্বয়করত সহদর্ানগতা 

প্রোন। 

ক। বাাংলাদেশ সকাস্ট গার্ ড  

আইন ২০১৬ (৯) 

 

ি। সাংস্থা হদত প্রাি পদত্রর 

মাধ্যদম 

নবনামূদল্য  তাৎক্ষনণক 

mailto:zcdrdhaka@gmail.com
mailto:bcgezone@gmail.com
mailto:cgwzops401@gmail.com
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৫ কািাই হ্রদে মাদছর 

প্রজননকালীন সমদয় 

মাছ ধরা বন্ধ রািা 

কার্ ডক্রম পনরচালনায় 

সহায়তা প্রোন 

মৎস্য ও প্রানণসম্পে মন্ত্রণালয় এবাং 

নবএ নর্নস এর সাদর্ সমন্বয়করত 

কািাই হ্রদে মাছ ধরা বন্ধকালীন 

সমদয় অববধভাদব মাছ ধরা/ মাছ 

নশকার ও পাচার সরাদধ প্রদয়াজনীয় 

সহায়তা প্রোন করা।  

ক। বাাংলাদেশ সকাস্ট গার্ ড  

আইন ২০১৬ (৯) 

 

ি। সাংস্থা হদত প্রাি পদত্রর 

মাধ্যদম 

নবনামূদল্য  পদত্র 

উনিনিত 

সময় 

অনুর্ায়ী 

 

সজানাল কমান্ডার েনক্ষণ সজান 

বাাংলাদেশ সকাস্ট গার্ ড, সিয়াঘাট সড়ক, সভালা সের, সভালা 

সমাবাইলঃ +৮৮০১৭৬৯৪৪৩১১১ (কতডব্যরত কম ডকতডা) 

 ুাক্সঃ +৮৮-০৪৯১-৬১৮৫২ 

ইদমইলঃ southzoneops@gmail.com 

zcdr_szone@coastguard.gov.bd 

৬ সর্ৌর্ অনভর্ান 

পনরচালনা  

অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা বানহনীর 

(সনৌবানহনী, পুনলশ, র্ুাব ইতুানে) 

সাদর্ বনেস্যুতা ও র্াকানতর নবরুদদ্ধ 

সর্ৌর্ অনভর্ান পনরচালনা করা। 

ক। বাাংলাদেশ সকাস্ট গার্ ড  

আইন ২০১৬ (৯) 

 

ি। সাংস্থা হদত প্রাি পদত্রর 

মাধ্যদম 

নবনামূদল্য  তাৎক্ষনণক 

৭ বনজ সম্পে রক্ষা  পনরদবশ ও বন মন্ত্রণালদয়র সাদর্ 

সমন্বয়করত স্যন্দরবনসহ সেদশর 

উপকূলীয় অঞ্চদল বনজ সম্পে 

রক্ষায় অনভর্ান পনরচালনা করা 

ক। বাাংলাদেশ সকাস্ট গার্ ড  

আইন ২০১৬ (৯) 

 

ি। সাংস্থা হদত প্রাি পদত্রর 

মাধ্যদম 

নবনামূদল্য  তাৎক্ষনণক 

৮ ননব ডাচন পূব ড ও 

পরবতী সমদয় 

ননব ডাচন কনমশনদক 

সহায়তা প্রোন   

ননব ডাচন কনমশদনর সাদর্ 

সমন্বয়করত ননব ডাচনকালীন সমদয় 

সেদশর উপকূলীয় অঞ্চদল আইন 

শৃঙ্খলা রক্ষায় টহল অনভর্ান 

পনরচালনা করা 

ক। বাাংলাদেশ সকাস্ট গার্ ড  

আইন ২০১৬ (৯) 

 

ি। সাংস্থা হদত প্রাি পদত্রর 

মাধ্যদম 

নবনামূদল্য  পদত্র 

উনিনিত 

সময় 

অনুর্ায়ী  

 

* সরকানর প্রনতষ্ঠান এবাং সরকানর কার্ ড সম্পােদনর সদঙ্গ জনড়ত সেনশ/নবদেনশ প্রনতষ্ঠানদক প্রেত্ত সসবা (সর্মনঃ প্রকদের অর্ ড ছাড়) 

 

 

 

 

 

 

mailto:southzoneops@gmail.com
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২.৩)  অভুন্তরীণ সসবা 

 

২.৩.১)  বাাংলাদেশ সকাস্ট গার্ ড 

 

ক্র. 

নাং 

সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধনত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রানিস্থান 

সসবার মূল্য 

এবাং 

পনরদশাধ 

পদ্ধনত 

সসবা প্রোদনর সময়সীমা  োনয়ত্বপ্রাি কম ডকতডা  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ সাধারণ ছুটি/ 

অনজডত ছুটি  

ক। সনৌ প্রনবধান ১০০৪ নবনধমালা 

অনুর্ায়ী সরকানর আদেশ জানর  

(সনৌ সেস্যদের জন্য) 

 

ি। বাাংলাদেশ সগদজট, অনতনরক্ত 

সাংখ্যা, তানরি ১৬ সসদেম্বর 

২০১০ (অসামনরকদের জন্য) 

ক। ননধ ডানরত  রদম 

আদবেন পত্র  

নবনামূদল্য  

ক। কম ডকতডাদের সক্ষদত্র ১০ নেন 

ি। অসামনরক কম ডকতডাদের সক্ষদত্র ০৩ নেন 

 

গ। নানবকদের সক্ষদত্র ০৩ নেন 

 

ঘ। অসামনরক কম ডচারীদের সক্ষদত্র ০৩ নেন 

সকাস্ট গার্ ড সনচবালয় (সের 

েির) 

বাাংলাদেশ সকাস্ট গার্ ড সের েির 

ভবন 

সশর-ই-বাাংলা নগর, আগাঁরগাও, 

ঢাকা ১২০৭ 

স ানঃ +৮৮০২৮১৮১০৩৫ 

সমাবাইলঃ +৮৮০১৭৬৪৪০০২২ 

 ুাক্সঃ +৮৮০২৮১৮১২৭৬ 

ইদমইলঃ 

cg_secy@coastguard.gov.bd 

 

অনধনায়ক, সাদপাট ড ইউননট (সের 

েির) 

বাাংলাদেশ সকাস্ট গার্ ড সের েির 

ভবন 

সশর-ই-বাাংলা নগর, আগাঁরগাও, 

ঢাকা ১২০৭ 

স ানঃ +৮৮০২৮১৮১৭৫৯ 

সমাবাইলঃ +৮৮০১৭৬৯৪৪১১০০ 

 ুাক্সঃ +৮৮০২৮১৮১২৭৬ 

ইদমইলঃ 

co_su@coastguard.gov.bd 

২ নননমনত্তক ছুটি  ক। সনৌ প্রনবধান ১০০৩ নবনধমালা 

অনুর্ায়ী সরকানর আদেশ জানর 

(সনৌ সেস্যদের জন্য) 

 

ি। বাাংলাদেশ সগদজট, অনতনরক্ত 

সাংখ্যা, তানরি ১৬ সসদেম্বর 

২০১০ (অসামনরকদের জন¨) 

ি। ননধ ডানরত  রদম 

সাংনিষ্ট কম ডকতডা কর্তডক 

সপ্রনরত সকাস্ট গার্ ড 

সনচব কর্তডক 

অনুদমানেত 

(কম ডকতডাদের জন্য) 

নবনামূদল্য   
ক। কম ডকতডাদের সক্ষদত্র ০৩ নেন 

 

ি। অসামনরক কম ডকতডাদের সক্ষদত্র ০৩ নেন 

 

গ। নানবকদের সক্ষদত্র ০৩ নেন 

 

ঘ। অসামনরক কম ডচারীদের সক্ষদত্র ০৩ নেন 

৩ নচত্তনবদনােনমূলক 

ছুটি  

ক। সনৌ প্রনবধান অনুর্ায়ী সরকানর 

আদেশ জানর (সনৌ সেস্যদের 

জন্য) 

ি। বাাংলাদেশ সগদজট, অনতনরক্ত 

সাংখ্যা, তানরি ১৬ সসদেম্বর 

২০১০ (অসামনরকদের জন্য) 

 নবনামূদল্য ক। কম ডকতডাদের সক্ষদত্র ০৫ নেন 

 

ি। অসামনরক কম ডকতডাদের সক্ষদত্র ০৫ নেন 

 

গ। নানবকদের সক্ষদত্র ০৩ নেন 

 

ঘ। অসামনরক কম ডচারীদের সক্ষদত্র  ০৩ নেন 

৪ সমনর্কুাল ছুটি  ক। সনৌ প্রনবধান ১০৩৭ নবনধমালা গ। ননধ ডানরত  রদম নবনামূদল্য ক। কম ডকতডাদের সক্ষদত্র ০১ নেন 
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অনুর্ায়ী সরকানর আদেশ জানর 

(সনৌ সেস্যদের জন্য) 

 

ি। বাাংলাদেশ সগদজট, অনতনরক্ত 

সাংখ্যা, তানরি ১৬ সসদে¤¦র 

২০১০ (অসামনরকদের জন্য) 

পনরচালক (পাদস ডাদনল) 

কর্তডক অনুদমানেত 

(অসামনরক 

কম ডকতডাদের জন্য) 

 

ি। অসামনরক কম ডকতডাদের সক্ষদত্র ০১ নেন 

 

গ। নানবকদের সক্ষদত্র ০১ নেন 

 

ঘ। অসামনরক কম ডচারীদের সক্ষদত্র ০১ নেন 

 

ননব ডাহী কম ডকতডা, সাদপাট ড ইউননট 

(সের েির) 

বাাংলাদেশ সকাস্ট গার্ ড সের েির 

ভবন 

সশর-ই-বাাংলা নগর, আগাঁরগাও, 

ঢাকা ১২০৭ 

স ানঃ +৮৮০২৮১৮১৭৫৭ 

সমাবাইলঃ +৮৮০১৭৬৯৪৪১১০৫ 

 ুাক্সঃ +৮৮০২৮১৮১২৭৬ 

ইদমইলঃ 

exo_su@coastguard.gov.bd 

৫ বনহঃবাাংলাদেশ ছুটি  সনৌ প্রনবধান ১০০৯ নবনধমালা 

অনুর্ায়ী সরকানর আদেশ জানর 

(সনৌ সেস্যদের জন্য) 

 নবনামূদল্য ক। কম ডকতডাদের সক্ষদত্র ১০ নেন 

 

ি। নানবকদের সক্ষদত্র ০৫ নেন 

৬ চাকুরী বৃনদ্ধকরণ   ক। সনৌ প্রনবধান ০৯২৬ নবনধমালা 

অনুর্ায়ী সরকানর আদেশ জানর 

(সনৌ সেস্যদের জন্য) 

 

ি। বাাংলাদেশ সগদজট, অনতনরক্ত 

সাংখ্যা, তানরি ১৬ সসদেম্বর 

২০১০ (অসামনরকদের জন ¨) 

ঘ। ননধ ডানরত  রদম 

নবভাগীয় কম ডকতডা 

কর্তডক সপ্রনরত ননব ডাহী 

কম ডকতডা কর্তডক 

অনুদমানেত 

(নানবকদের জন্য) 

নবনামূদল্য - 

৭ পেনব স্থায়ীকরণ  ক। সনৌ প্রনবধান ০৯২৮ নবনধমালা 

অনুর্ায়ী সরকানর আদেশ জানর 

(সনৌ সেস্যদের জন্য)  

 নবনামূদল্য - 

৮ চাকুরীদত পদোন্ননত  ক। সনৌ প্রনবধান ০৯৭১ নবনধমালা 

অনুর্ায়ী সরকানর আদেশ জানর 

(সনৌসেস্যদের জন্য) 

ঙ। ননধ ডানরত  রদম 

নবভাগীয় কম ডকতডা 

কর্তডক অনুদমানেত 

(অসামনরক 

কম ডচারীদের জন্য) 

নবনামূদল্য - 
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* অভুন্তরীণ জনবল, একই মন্ত্রণালদয়র অন্য শািা/ অনধশািা/ অনুনবভাগ 

 

৩) অনভদর্াগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধনত (এজঝ) 

 

সসবা প্রানিদত অসন্তুষ্ট হদল োনয়ত্বপ্রাি কম ডকতডার সদঙ্গ সর্াগাদর্াগ করুন। নতনন সমাধান নেদত ব্যর্ ড হদল ননদম্নাক্ত পদ্ধনতদত সর্াগাদর্াগ কদর আপনার সমস্যা অবনহত করুন।    

 

ক্র. নাং কিন সর্াগাদর্াগ করদবন  সকার্ায় সর্াগাদর্াগ করদবন  ননষ্পনত্তর সময়সীমা  সর্াগাদর্াদগর ঠিকানা 

1 োনয়ত্বপ্রাি কম ডকতডা সমাধান 

নেদত ব্যর্ ড হদল 

প্রনতষ্ঠাদনর এজঝ স াকাল পদয়ন্ট 

কম ডকতডা 

০৭্নেন নাম ও পেনবঃ কতডব্যরত কম ডকতডা, সকাস্ট গার্ ড সের েির  
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স াকাল পদয়ন্ট কম ডকতডা নননে ডষ্ট 

সমদয় সমাধান নেদত ব্যর্ ড হদল 

সকন্দ্রীয় অনভদর্াগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধনত 

(GRS) 

০৭ নেন নাম ও পেনবঃ সহাকারী পনরচালক (অপাদরশান্স), বাাংলাদেশ সকাস্ট 

গার্ ড  

সমাবাইলঃ +৮৮০১৭৬৯৪৪০৩০৩ 
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৪) আপনার কাদছ আমাদের প্রতুাশা 

 

*ক্রনমক নাং প্রনতশ্রুনত/কানঙ্খত সসবা প্রানির লদক্ষু করণীয়  

১। সাক্ষাদতর উদেশ্য ও নবষয় 

২। সাক্ষাদতর গুরুত্ব (জরুনর হদল ২৪ ঘন্টা ও অন্যান্য আদবেদনর সক্ষদত্র ০৭ নেদনর মদধ্য সাক্ষাত) 

৩। সাক্ষাদতর জন্য আনবেনকারীর সটনলদ ান নম্বরসহ পূণাঙ্গ ঠিকানা 

৪। সাক্ষাদতর জন্য ননধ ডানরত সমদয়র পূদব ডই উপনস্থত র্াকা 

৫। সকাস্ট গাদর্ ডর োনয়ত্বাধীন এলাকা এবাং সীমাবদ্ধতা নবদবচনায় এদন সসবা প্রতুাশা করা  

 

সাধারণত সর্ সকল কারদণ আদবেন বানতল হয় অর্বা সসবা প্রোন সম্ভব হয় না তা নবদিষণ কদর ছক পূরণ। নকছু নবষয় সকল মন্ত্রণালদয়র জন্য একই হদব এবাং নকছু নবষয় আলাো হদব।   


