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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় 

বাাংলাদেশ কম মচারী কল্যাণ ববার্ ম, । 

              ,      

(www.bkkb.rangdiv.gov.bd) 

নাগররক বসবাপ্রোন        (              ) 

১. রিশন ও রমশন 

 রূপকল্প (Vision): প্রজাতদন্ত্রর অসামররক কাদজ রনদয়ারজত কম মচারীদের বসবাপ্রোদনর লদযে ববার্ মদক একটি েয, যুদগাপদ াগী এবাং তথ্য-প্রযুরিসমৃদ্ধ কল্যাণমূলক প্ররতষ্ঠান রিদসদব গদে বতালা। 

 অরিলযে (Mission): কল্যাণমূলক রবরিন্ন বসবা প্রোদনর মাধ্যদম প্রজাতদন্ত্রর অসামররক কাদজ রনদয়ারজত ববাদর্ মর এখরতয়ারভুি সকল কম মচারী এবাং তাঁদের পররবারবদগ মর আর্ মসামারজক রনরাপত্তা রবধাদন সিায়তা প্রোন। 

২. প্ররতশ্রুরত বসবাসমূি 

 ২.১) নাগররক বসবা 

 

   

   

                                                                  

             

           

               

                       

                      ) 

 

 

১ 

অযমতার কারদণ 

অবসরপ্রাপ্ত ও মৃত 

কম মচারীর পররবাদরর 

জন্য মারসক কল্যাণ 

অনুোন  

 

১.         কা মালদয় আদবে          

              বকান ত্রুটি র্াকদল তা 

জারনদয় বেয়া িয় । 

২.                      অনুদমারেত 

কল্যাণ অনুোদনর কার্ ম র্াকদ াদগ 

মৃত কম মচারীর অরিস কর্তমপয 

বরাবদর বপ্ররণ করা িয় এবাং 

আদবেনকারীদক অনুরলরপ বপ্ররণ কদর 

কার্ ম বপ্ররদণর রবষটি জারনদয় বেয়া 

িয়; 

৩. ব্াাংদকর অাংশ বসানালী ব্াাংদকর 

    সাংরিষ্ট কদপ মাদরট শাখায় বপ্ররণ করা 

    িয়। পরবতী কাদল কদপ মাদরট শাখা 

    কর্তমক কার্ মগুদলা আদবেনকারীর 

    রনকটস্থ বসানালী ব্াাংদকর সাংরিষ্ট 

    শাখায় বপ্ররণ করা িয় এবাং ব্াাংক 

    বর্দক আদবেনকারী মারসক কল্যাণ 

    আনুোন উদত্তালন কদরন 

১. Pay fixation ২০১৫/                      কম মচারীর চাকরর 

বইদয়র ৩য় পৃষ্ঠা/ এসএসরস পাশ সনে এর সতোরয়ত ছায়ারলরপ 

২. মৃত্যেসনদের সতোরয়ত করপ (প্রদ াজে বযদে বররজস্টার্ ম র্ািার/ স্থানীয় 

ইউরনয়ন পররষদের (ইউ.রপ.) বচয়ারম্যান/ ওয়ার্ ম কাউরিলর কর্তমক প্রেত্ত) 

৩. ওয়াররশ সনদের সতোরয়ত ছায়ারলরপ (বয়স, বপশা, বববারিক অবস্থা 

উ  খপূব মক স্থানীয় ইউ.রপ. বচয়ারম্যান/ ওয়ার্ ম কাউরিলর কর্তমক প্রেত্ত। 

একারধক স্ত্রী র্াকদল প্রদতেক স্ত্রীর  জন্য পৃর্ক সনে) 

৪. ওয়াররশগণ কর্তমক আদবেনকারীদক প্রেত্ত যমতাপে (স্থানীয় ইউরনয়ন 

পররষদের বচয়ারম্যান/ ওয়ার্ ম কাউরিলর কর্তমক প্ররতস্বাযররত) 

৫. অযমতার কারদণ চাকরর িদত অপসারণ বা অবসদরর বযদে অরিস 

আদেদশর সতোরয়ত ছায়ারলরপ 

৬.  মুরিদ াদ্ধা সনদের সতোরয়ত ছায়ারলরপ (প্রদ াজে বযদে 

7. Kg©Pvixi ¯^vgx ev ¿̄x e¨ZxZ cwiev‡ii Rb¨ m`‡m¨i g„Zz¨i †ÿ‡Î 
`vdb/A‡šÍ¨wówµqvi Aby`v‡bi Rb¨ wbf©ikxjZvi mb` (BD. wc 
†Pqvig¨vb/IqvW© KvDwÝji KZ©„K cÖ`Ë Ges Awdm KZ©„K cÖwZ¯^vÿwiZ 

৮.                     (                            ) 

৯. কম মচারীর জাতীয় পররচয়পদের সতোরয়ত করপ;  
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  ৪. মারসক কল্যাণ অনুোদনর জন্য িরম 

নাং ২ ব্বিার করদত িয়।      

                 

www.bkkb.rangpurdi

v.gov.bd  

                     । 

 

১০. অবসর গ্রিদণর অরিস আদেদশর সতোরয়ত িদটাকরপ 

১১. ববতন প্রোদনর তাররখ উদেখপূব মক বশষ ববতদনর সনে সতোরয়ত করপ। 

১২. কম মচারী মৃত্যের পর আদবেন োরখল করদত ৬ মাদসর ববরশ রবলম্ব িদল 

কর্তমপদযর মাধ্যদম রবলদম্বর ব্াখ্যা প্রোন 

             

     

 .        /   .  .    

                

  :     ১, ২, 

৩, ৪, ৮, ৯, ১১ 

খ.                 

     

  :     ১, ২, 
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১০, ১১ 
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  .               
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৩, ৪, ৯, ১১ 

    /           
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২ কম মরত অবস্থায় 

মৃত্যেবরণকারী 

কম মচারীর পররবারদক  

ব ৌর্বীমার 

এককালীন অনুোন 

১.          কা মালদয় আদবে     

      

              বকান ত্রুটি র্াকদল তা  

     জারনদয় বেয়া িয় । 

২. রবিাগীয় কা মালয়সমূি বর্দক মৃত 

কম মচারীর অরিস কর্তমপয বরাবদর 

মঞ্জুররকৃত অদর্ মর বচক বপ্ররণ করা িয় 

এবাং আদবেনকারীদক অনুরলরপ বপ্ররণ 

কদর বচক বপ্ররদণর রবষ টি অবরিত 

করা িয়; 

৩.                            

                           

                             

                            

                           

      । 

৪. ব ৌর্বীমার এককালীন অনুোদনর জন্য 

    িরম নাং ২ ব্বিার করদত িয়। 
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৩ কম মরত অবস্থায় 

মৃত্যেবরণকারী 

কম মচারী এবাং  

কম মচারী পররবাদরর 

সেদের মৃত্যেদত 

োিন/ 

অ   রষ্টরিয়ার 

অনুোন 

১.                         

                  One 

stop service          

                   । 

২.         কা মালয়  বর্দক 

আদবেনকারীর নাদম মঞ্জুররকৃত  অর্ ম 

আদবেনকারীর ব্াাংক রিসাদব     

         সরাসরর বপ্ররণ করা িয়; 

৩. রবিাগীয় কা মালয় বর্দক মৃত 

কম মচারীর অরিস কর্তমপয বরাবদর 

মঞ্জুররকৃত অদর্ মর বচক বপ্ররণ করা িয় 

এবাং আদবেনকারীদক অনুরলরপ বপ্ররণ 

কদর বচক বপ্ররদণর রবষটি অবরিত 

করা িয়; 

৪. োিন/ অ   রষ্টরিয়ার অনুোদনর 

জন্য িরম নাং ২ ব্বিার করদত িয়। 
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http://www.bkkb.rangpurdiv.gov.bd/
http://www.bkkb.rangpurdiv.gov.bd/


Page 3 of 6 

 

Com//New Volume//All Document of A. Samad//Citizen Charter of BKKB Rangpur 

 

    /                                        

     /  

   

   

                                                                  

             

           

               

                 (   , 

    ,                 ) 

৪ অবসরপ্রাপ্ত কম মচারী 

ও  তাঁর পররবাদরর 

সেদের মৃত্যেদত 

োিন/ 

অ   রষ্টরিয়ার 

অনুোন 

১.                         

                  One 

stop service          

                   । 

২.         কা মালয় বর্দক 

আদবেনকারীর নাদম মঞ্জুররকৃত অর্ ম 

আদবেনকারীর ব্াাংক রিসাদব     

এর মাধ্যদম সরাসরর বপ্ররণ করা িয়; 

৩. রবিাগীয় কা মালয় বর্দক মৃত 

কম মচারীর অরিস কর্তমপয বরাবদর 

মঞ্জুররকৃত অদর্ মর বচক বপ্ররণ করা িয় 

এবাং আদবেনকারীদক অনুরলরপ বপ্ররণ 

কদর বচক বপ্ররদণর রবষ টি অবরিত 

করা িয়। 

৪. োিন/ অ   রষ্টরিয়ার অনুোদনর 

জন্য িরম নাং ২ ব্বিার করদত িয়। 

                    cÖZ¨vwqZ Ges Kg©Pvixi Awdm KZ…©cÿ KZ…©K 

cÖwZ¯^vÿwiZ n‡Z n‡e| 
    (L) PvKwiiZ miKvwi Kg©Pvixi cwiev‡ii †Kvb m`‡m¨i g„Zz¨i †ÿ‡Î 

Kg©Pvix| 
    (M) Ab¨vb¨ K¨vUvMwii AšÍf©y³: (1) †ev‡W©i GLwZqvifz³ ¯^vqZ¡kvwmZ 

ms¯’vq Kg©iZ Kg©Pvix I Zvi cwiev‡ii m`m¨/ AemicÖvß Kg©Pvix 
wKsev Zvi cwiev‡ii m`‡m¨i g„Zz¨i †ÿ‡Î (Aem‡ii 10 eQ‡ii g‡a¨) 
Zvi cwievi ev wZwb| 
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৫ সরকারর ও ববাদর্ মর 

এখরতয়ারভুি 

স্বায়ত্বশারসত সাংস্থার 

কম মচারী এবাং 

কম মচারীর পররবাদরর 

সেেগদণর জন্য 

সাধারণ রচরকৎসা 

অনুোন 

১.         কা মালদয়          

         আদবেনকারীর বমাবাইল 

বিাদন ক্ষুদেবাতমার মাধ্যদম 

আদবেদনর রর্রজটাল র্ায়রর নম্বর ও 

তাররখ জানাদনা িয়। আদবেদন বকান 

ত্রুটি র্াকদল তাও জারনদয় বেয়া িয়; 

২. প্রাপ্ত আদবেনসমূি পরবতী মাদসর ৭ 

তাররদখ প্রর্দম বাছাই করমটি পরীযা 

রনরীযা কদর অর্ মমঞ্জুররর সুপাররশ 

কদর; প্রদতেক মাদসর ১৫ তাররদখ 

অনুরষ্ঠত উপকরমটির সিায় চূো  

অর্ মমঞ্জুরর প্রোন করা িয়; 

৩.         কা মালদয় আদবেনকারীর 

নাদম মঞ্জুররকৃত অর্ ম আদবেনকারীর 

ব্াাংক রিসাদব     এর মাধ্যদম 

সরাসরর বপ্ররণ       । রবিাগীয় 

কা মালয় বর্দক ববেনকারীর অরিস  

কর্তমপয বরাবদর মঞ্জুররকৃত অদর্ মর 

বচক বপ্ররণ করা িয় এবাং 

আদবেনকারীদক অনুরলরপ বপ্ররণ কদর 

বচক বপ্ররদণর রবষটি অবরিত করা  

 ৫৪. সাধারণ রচরকৎসা অনুোদনর জন্য 

      িরম নাং ১ ব্বিার করদত িয়। 

১. কম মচারী/ আদবেনকারীর জাতীয় পররচয়পদের সতোরয়ত করপ; 

২. র্ািারী ব্বস্থাপদের এবাং বটষ্ট ররদপাদট মর 

     সতোরয়ত করপ (অরিস প্রধান অর্বা োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমা কর্তমক 

সতোরয়ত); 

৩.  াবতীয় খরদচর স্বাযরযুি ব্য়রববরণী; 

৪. িাই, ববান, রপতা, মাতার বযদে রনিমরশীলতার প্রতেয়নপে; 

৫. অরিস প্রধান অর্বা োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমা কর্তমক প্ররতস্বাযররত িাসপাতাল/ 

রিরনদকর ছােপে ও িাউচাদরর মূল করপ। 

৬. Pay fixation ২০১৫ এর সতোরয়ত িদটাকরপ 

 

বসবাপ্রোদনর স্থান : 

   বাাংলাদেশ কম মচারী কল্যাণ ববাদর্ মর                ,     । 

   বসবাপ্রোদনর সময়সীমা: ৩০ কা মরেবস 

রব.দ্র. কম মচারীর বয়স ৬৭ বৎসর প     রতরন বা তাঁর পররবার এ অনুোন প্রাপ্য 

িদবন। 
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                 (   , 
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৬ ১১-২০ বগ্রদর্র 

কম মরত সরকারর 

কম মচারীর         

জন্য রশযাবৃরত্ত/ 

রশযাসিায়তা 

      

১. ১১-২০ বগ্রদর্র কম মরত সরকারর 

কম মচারীর  ৬ষ্ঠ বর্দক সদব মাচ্চ প মায় 

প ম   অধ্যায়নরত স  নদের 

রশযাবৃরত্ত/ রশযাসিায়তার জন্য 

প্ররতবছর রর্দসম্বর মাদস জাতীয় 

পরেকা ও ইদলক্ট্ররনক রমরর্য়ায় 

রবজ্ঞরপ্ত প্রচার কদর েরখা  আিবান 

করা িয়; 

২. প্রাপ্ত আদবেনসমূদির একটি 

বেরণরিরত্তক তারলকা প্রণয়ন কদর 

ববাদর্ মর বাছাই করমটির সিায় বপশ 

করা িয়; 

৩. বাছাই করমটি আদবেনসমূি পরীযা-

রনরীযা কদর ববাদর্ মর অনুদমােন 

সাদপদয ব াগ্য ছাে/ ছােীর অনুকূদল 

রশযাবৃরত্ত/ রশযা সিায়তার সুপাররশ 

কদর;  

৪. উপ করমটির সিায় রশযাবৃরত্ত/ রশযা 

সিায়তার চূো  অর্ মমঞ্জুরর প্রোন 

করা িয়;  

৬.         কা মালয় বর্দক        / 

রশযাসিায়তার জন্য মঞ্জুররকৃত অর্ ম 

EFT এর মাধ্যদম আদবেনকারীর 

ব্াাংক রিসাদব বপ্ররণ করা িয়; 

১. কম মচারীর জাতীয় পররচয়পদের সতোরয়ত করপ;  

২. ছাে/ছােী রবগত বছদর ব  পরীযায় পাস কদরদছ তার মূল মাকমশীদটর 

সতোরয়ত করপ; 

৩. ব্াাংদকর একাউন্ট নাং ও শাখার নাম এবাং রাউটিাং নম্বর (এ রবষয়টি 

রনরিতকরণাদর্ ম বচক বইদয়র কিার পৃষ্ঠার িদটাকরপ বপ্ররণ করদত িদব)। 

৪. কম মচারীর Pay fixation ২০১৫ এর সতোরয়ত ছায়ারলরপ 

 

বসবাপ্রোদনর স্থান : 

     বাাংলাদেশ কম মচারী কল্যাণ ববাদর্ মর ,                ,     । 

বসবাপ্রোদনর সদব মাচ্চ সময়সীমা: ৯০ কা মরেবস 

 

 

 

        

 

          ১-

৩১         

 

        

       :  
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৩১     
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৭ অবসরপ্রাপ্ত ও মৃত 

কম মচারীর         

জন্য রশযাবৃরত্ত 

১. সকল বগ্রদর্র অবসরপ্রাপ্ত ও মৃত 

কম মচারীর ৯ম বর্দক সদব মাচ্চ প মায় 

     অধ্যায়নরত         

রশযাবৃরত্তর জন্য প্ররতবছর রর্দসম্বর 

মাদস জাতীয় পরেকায় ও ইদলক্ট্ররনক 

রমরর্য়ায় রবজ্ঞরপ্ত প্রচার কদর েরখা   

আিবান করা িয় 

২. প্রাপ্ত আদবেনসমূদির একটি 

বেরণরিরত্তক তারলকা প্রণয়ন কদর 

ববাদর্ মর বাছাই করমটির সিায় বপশ 

করা িয়; 

৪. বাছাই করমটি আদবেনসমূি পরীযা-

রনরীযা কদর ব াগ্য ছাে/ ছােীর 

অনুকূদল বেরণরিরত্তক রশযাবৃরত্তর 

১. Pay fixation ২০১৫/ কম মচারীর চাকরর বইদয়র ৩য় পৃষ্ঠা/ 

এস.এস.রস পাশ সনে এর সতোরয়ত ছায়ারলরপ 

২. কম মচারী/ আদবেনকারীর জাতীয়  পররচয়পদের সতোরয়ত করপ;  

৩. ছাে/ছােী রবগত বছদর ব  পরীযায় পাস কদরদছ তার মূল মাকমশীদটর 

সতোরয়ত করপ; 

৪. ছাে/ছােী ব  রশযা প্ররতষ্ঠাদন অধ্যয়নরত বস প্ররতষ্ঠান কর্তমক িরদমর 

রনধ মাররত স্থাদন প্রতেয়ন; 

 

 

        

 

 

          ১-

৩১         

        

         ১ 

       -৩১    
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সুপাররশ কদর;  

 
   

   

                                                                  

             

           

               

                 (   , 
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৫. উপ করমটির সিায় রশযাবৃরত্তর চূো   

অর্ মমঞ্জুরর প্রোন করা িয়;  

৬. রবিাগীয় কা মালয় বর্দক 

আদবেনকারীর অরিস কর্তমপয 

বরাবদর মঞ্জুররকৃত অদর্ মর বচক বপ্ররণ 

করা িয় এবাং আদবেনকারীদক 

অনুরলরপ বপ্ররণ কদর বচক বপ্ররদণর 

রবষটি অবরিত করা িয়;  

৫. কম মচারী অবসরপ্রাপ্ত িদল অবসদরর  াওয়ার আদেশ বা মৃত িদল মৃত্যে 

সনদের সতোরয়ত করপ। 

 

বসবাপ্রোদনর স্থান : 

   বাাংলাদেশ কম মচারী কল্যাণ ববাদর্ মর                ,     । 

বসবাপ্রোদনর সদব মাচ্চ সময়সীমা: ৩০ কা মরেবস 

রব.দ্র. কম মচারীর বয়স ৬৭ বৎসর প ম  রতরন বা তাঁর পররবার এ অনুোন প্রাপ্য 

িদবন। 
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৮ সরকারর োরয়ত্ব 

পালদনর কারদণ 

ব্রিগতিাদব 

মামলায় জরেত 

িওয়ার বযদে 

আরর্ মক সিায়তা 

প্রোন 

১. বকান কম মচারী সরকারর োরয়ত্ব 

পালদনর কারদণ ব্রিগতিাদব 

মামলায় জরেত িদয় পেদল 

আইনগত ও আরর্ মক সিায়তা লাদির 

জন্য সাংরিষ্ট মন্ত্রণালয় ও রবিাদগর 

মাধ্যদম এবাং উি কম মচারী বকান 

মন্ত্রণালয় ও রবিাদগর সরচব িওয়ার 

বযদে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র 

সরচদবর মাধ্যদম আদবেন করদল 

মিাপররচালদকর সিাপরতদত্ব বাছাই 

করমটি অর্ মমঞ্জুররর সুপাররশ কদর 

ববাদর্ ম বপ্ররণ কদর; 

২. ববার্ ম চূো  অর্ ম মঞ্জুরর প্রোন কদর। 

৩. সরকারর োরয়ত্ব পালদনর কারদণ 

ব্রিগতিাদব মামলায় জরেত িদয় 

পেদল আইনগত ও আরর্ মক সিায়তা 

লাদির জন্য িরম নাং ৬ ব্বিার 

করদত িয়। 

১. Pay fixation ২০১৫ এর সতোরয়ত ছায়ারলরপ 

২. কম মচারীর জাতীয় পররচয়পদের সতোরয়ত করপ;  

৩. বকান সরকারর োরয়ত্ব পালদনর কারদণ মামলার উদ্ভব এবাং মামলাটি 

বতমমাদন বকান আোলদত আদছ তার রববরণ; 

৪. মামলায় বেয় সব মদশষ আদেশ (সাটি মিাইর্ করপ সাংযুি করদত িদব); 

 

বসবাপ্রোদনর স্থান: 

        কা মালয়,      

বসবা প্রোদনর সদব মাচ্চ সময়সীমা: ৬০ কা মরেবস 

 

 

        

 

 

          

        ১-৩১ 

        

 

        

         ১ 

       -৩১    

৯ িাব/ করমউরনটি 

বসন্টার পররচালনার 

জন্য বারষ মক অনুোন 

১. বাছাই করমটি কর্তমক আদবেনসমূি 

বাছাই ও অর্ মমঞ্জুররর সুপাররশ প্রোন; 

২. উপকরমটি কর্তমক চূো  অর্ মমঞ্জুরর 

প্রোন; 

৩. িাব কর্তমপয বরাবদর বররজস্টার্ ম  

র্াকদ াদগ অনুোদনর অদর্ মর িসর্ বচক 

বপ্ররণ; এবাং 

৪. িাব/ করমউরনটি বসন্টাদরর অনুোদনর 

জন্য আদবেন িরম নাং ১২ ব্বিার 

করদত িয়। 

১. সরমরতর গঠনতন্ত্র ও সমাজদসবা অরধেপ্তদরর রনবন্ধন এর সতোরয়ত করপ 

২. কা মরনব মািী করমটি কর্তমক প্রণীত আরর্ মক বছদরর বাদজট 

৩. পূব মবতী অর্ মবছদর ব্রয়ত অদর্ মর িাউচাদরর সতোরয়ত করপ। 

৪.  র্া র্ কর্তম     অরর্ট  

বসবাপ্রোদনর স্থান : 

বাাংলাদেশ কম মচারী কল্যাণ ববা  ,                ,     । 

বসবাপ্রোদনর সদব মাচ্চ সময়সীমা: ৬০ কা মরেবস ররদপাট ম; 
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১০ িাব/ করমউরনটি 

বসন্টার সাংস্কার, 

সম্প্রসারণ ও 

বমরামদতর জন্য 

অনুোন 

১. আদবেনসমূি প্রারপ্তর পর বাছাই 

করমটি কর্তমক আদবেনসমূি বাছাই ও 

অর্ মমঞ্জুররর সুপাররশ প্রোন; 

২. পররচালদকর সিাপরতদত্ব উপকরমটি 

কর্তমক চূো   অর্ ম মঞ্জুরর প্রোন; 

৩. িাব কর্তমপয বরাবদর বররজস্টার্ ম 

র্াকদ াদগ অনুোদনর অদর্ মর িসর্ 

বচক বপ্ররণ; এবাং 

৪. িাব/ করমউরনটি বসন্টাদরর সাংস্কার, 

সম্প্রসারণ ও বমরামদতর লদযে 

অনুোদনর জন্য আদবেন িরম নাং 

১৩ ব্বিার করদত িয়। 

১. িাব/ করমউরনটি বসন্টারগুদলার জায়গা সম্পদকম ১৫০ টাকার নন 

জুরর্রসয়াল স্টোদম্প প্রতেয়নপে; 

২. সরমরতর গঠনতন্ত্র ও সমাজদসবা অরধেপ্তদরর রনবন্ধন এর সতোরয়ত করপ 

৩.  র্া র্ কর্তম     অরর্ট ররদপাট ম;  

৪. কা মরনব মািী করমটি কর্তমক প্রণীত আরর্ মক বছদরর বাদজট; 

৫. গণপূতম অরধেপ্তর কর্তমক প্রণীত প্রাক্কলন ও নকশার অনুরলরপ; 

৬. পূব মবতী অর্ মবছদরর ব্রয়ত অদর্ মর িাউচাদরর সতোরয়ত করপ। 

 

বসবাপ্রোদনর স্থান : 

বাাংলাদেশ কম মচারী কল্যাণ      ,                ,      

বসবা প্রোদনর সদব মাচ্চ সময়সীমা: ৬০ কা মরেবস 
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বাাংলাদেশ কম মচারী কল্যাণ ববাদর্ মর ওদয়বসাইট www.bkkb.rangpurdiv.gov.bd বর্দক রনধ মাররত িরম র্াউনদলার্ করা  াদব। উপযু মি ১০ ও ১১ নাং বসবা ব্তীত অন্য বকান বসবার জন্য বকান 

বসবামূল্য পররদশাধ করদত িয় না। 

 

৩. অরিদ াগ ব্বস্থাপনা পদ্ধরত (GRS) 

বসবা প্রারপ্তদত অসন্তুষ্ট িদল োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমার সদে ব াগাদ াগ করদত িদব। রতরন সমাধান রেদত ব্র্ ম িদল সিকারী বপ্রাগ্রামার [বিান নাং 0521-55009] এর রনকট ৭ কা মরেবদসর মদধ্য অরিদ াগ করদত িদব। পররচালক সমাধান রেদত ব্র্ ম িদল 

পররচালক [বিান নাং 0521-55752] এর রনকট ৫ কা মরেবদসর মদধ্য আরপল করা  াদব। 

 

৪. বসবাপ্রার্ীর জ্ঞাতব্: 

  ১. রনধ মাররত িরদমর সবগুদলা ঘর পূরণ কদর আদবেন োরখল করদবন। 

  ২. বচকরলদস্ট বরণ মত সকল তথ্য  র্া র্িাদব সরন্নদবশ করদবন। 

  ৩. প্রদ াজে বযদে সঠিক মাধ্যদম প্রদয়াজনীয় রিস পররদশাধ করদবন।  

  ৪. বসবা প্রারপ্তদত অসন্তুষ্ট িদল সুরনরে মষ্ট অরিদ াগ োরখল করদবন। 

  ৫. সাযাদতর জন্য রনধ মাররত সমদয়র পূদব মই উপরস্থত বিান 

 

 

 


