
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 
বান্দরবান পাব বত্য জেলা পররষদ 

www.bhdc.gov.bd 
নাগররক সনে 

রূপকল্প(Vision)  :  উন্নত, সমৃদ্ধ ও সম্প্রীততর বান্দরবান। 
অতিলক্ষ্য(Mission): কল্যাণমখুী কার্যক্রমমর উন্নয়ন ও বাস্তবায়মনর মাধ্যমম বান্দরবান পাব বতয জেলার সকল নাগতরককর আর্ বসামাজেক অবস্থার উন্নয়ন।  
নাগররক সসবা 

ক্র:নাং সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 
এবাং প্রারিস্থান 

সসবার মূলয এবাং 
পররদশাধ পদ্ধরত 

সসবা প্রোদনর 
সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাি কমকততা 

০১.  পররষদ কত্ত বক গতহীত্ 
উন্নয়নমূলক/েনরহত্কর 
কার্ বাবলী সম্পরকবত্ ত্থ্য  

পররষদ কত্ত বক গতহীত্ 
উন্নয়নমূলক/েনরহত্কর 
কার্ বাবলী সম্প বকক জকান 
বযক্তি োনকত্ চাা্কল ত্াাঁকক 
জস সম্প বকক অবরহত্ করা 

হয়  

প্রককৌশল রবভাগ রবনা মূকলয ০৩ কার্ ব রদবস  রনব বাহী প্রককৌশলী 
জ ান: ০৩৬১-৬২৩৫৪ 
বান্দরবান পাব বত্য জেলা 

পররষদ 
 

০২. ত্থ্য অরিকার আইকনর 
২০০৯ অনুসাকর ত্থ্য 
প্রদান 

রনি বাররত্  কম ব আকবদন 
সাকপকে চারহত্ ত্থ্য 
সরবরাহ করা হয়।  

রনি বাররত্  কম ব চারহত্ ত্থ্য 
সরবরাকহর আকবদন 

প্রারিস্থান: ত্থ্য অরিকার 
আইকনর ওকয়বসাইট অথ্বা 
পররষকদর প্রশাসরনক রবভাকগ 

রনি বাররত্  ম ব 

রবনা মূকলয ত্থ্য অরিকার 
আা্ইন অনুর্ায়ী 
অনরিক ৩০ 
কার্ ব রদবস 

ত্থ্য প্রদানকারী 
কম বকত্বা 

বান্দরবান পাব বত্য জেলা 
পররষদ 

 

০৩.  বযক্তিগত্ ভূরম 
হস্তান্তকরর জেকে 
অনাপরি প্রদান  

জেলা প্রশাসককর কার্ বালয় 
জথ্কক স্বয়ং সম্পূর্ ব ও 
র্থ্ার্থ্ প্রস্তাব পাওয়ার পর 
পররষদ সভায় অনুকমাদন 
সাকপকে অনাপরি প্রদান 
করা হয় 

আইন অনুর্ায়ী ভূরম 
হস্তান্তর সম্প বরকত্ সকল 

কাগে পে 

রবনামূকলয  অনরিক ১০ 
কার্ বরদবস(পররষ
জদর মারসক 
সভার 

অনুকমাদনসহ)  

ভূরম কম বকত্বা 
জ ান: ০৩৬১-৬২৩০৬ 
বান্দরবান পাব বত্য জেলা 

পররষদ 

০৪.  পররষকদর জরস্ট হাউে, 
হলরুম এবং জেরনং 
জসন্টার ভাড়া প্রদান  

সংরিষ্ট আগ্রহী বযক্তির 
রলরিত্ আকবদকনর 
পররকপ্ররেকত্ বরাদ্দ/ভাড়া 
প্রদান করা হয়। 

রলরিত্ আকবদন জরক্তেস্টাকর নাম ও 
ঠিকানা রলরপবদ্ধ 
পূব বক রনি বাররত্ 
ভাড়া নগদ 
পররকশাি  

িারল সাকপকে 
ত্াৎেরর্ক বরাদ্দ 

প্রদান 

রনব বাহী কম বকত্বা 
জ ান: ০৩৬১-৬২৩০৬ 
এবং প্রশাসরনক 
কম বকত্বা 

জ ান: ০৩৬১-৬২২৫৬ 



০৫. ঠিকাদারী লাা্ইকসন্স 
প্রদান ও নবায়ন 

সরকারর ও পররষকদর রবিান 
অনুর্ায়ী প্রকয়ােনীয় 
কাগেপেসহ আকবদন 
সাকপকে লাা্ইকসন্স 

প্রদান/নবায়ন করা হয় 

জেড লাা্ইকসন্স, আয়কর 
সাঠটবর ককট, বযাংককর 
আরথ্ বক স্বচ্ছলত্া 
সাঠটবর ককট, োত্ীয় 

পররচয়পে, বযাংক ড্রাফ্ট/জপ-
অডবার 

প্ররত্ঠট 
কযাটারর(এ.রব.রস) 
লাা্ইকসকন্সর েনয 
জেলা পররষকদর 
পূবালী বযাংককর 
সঞ্চয়ী রহসাব নং--

--- 

০৭ কার্ ব রদবস রনব বাহী প্রককৌশলী 
বান্দরবান পাব বত্য জেলা 

পররষদ 
জ ান: ০৩৬১-৬২৩৫৪ 

 

০৬. প্রকল্প স্থাকন পররষকদর 
সাা্ইনকবাডব বযবহার এবং 
সম্পারদত্ কাকের রভরি 
প্রস্তর ও উকবািকনর 
বযবস্থাকরর্  

 
 

------- 

 
 

-------- 

 
 

রবনামূকলয 

প্রকল্প শুরু ও 
সমারির সাকথ্ 

সাকথ্ 
/সুরবিােনক 
সমকয় 

রনব বাহী প্রককৌশলী 
বান্দরবান পাব বত্য জেলা 

পররষদ 
জ ান: ০৩৬১-৬২৩৫৪ 

 
 

প্রারতষ্ঠারনক সসবা:  

ক্র:নাং সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধরত প্রদয়াজনীয় 
কাগজপত্র এবাং 
প্রারিস্থান 

সসবার মূলয 
এবাং পররদশাধ 

পদ্ধরত 

সসবা প্রোদনর 
সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাি কমকততা 

০১.  পাব বত্য চট্টগ্রাম রবষয়ক মন্ত্রর্ালকয় 
প্ররত্কবদন(মারসক,ত্রেমারসক,বারষক)
জপ্ররর্   

পাব বত্য চট্টগ্রাম রবষয়ক 
মন্ত্রর্ালকয়র চারহদা 
জমাত্াকবক প্ররত্কবদন 
জপ্ররর্ করা হয়।  

বান্দরবান পাব বত্য 
জেলার পররষকদর 
প্রশাসন ও জসবা 

শািা 

রবনামূকলয মন্ত্রর্ালকয়র 
চারহদা 
জমাত্াকবক 
রনিাররত্ 
সময়সীমার 

মকিয প্ররত্কবদন 
জপ্ররর্ করা হয়। 

 মুিয রনব বাহী কম বকত্বা 
জ ান: ০৩৬১-৬২৪৮৭ 
  প্রশাসরনক কম বকত্বা 
জ ান: ০৩৬১-৬২২৫৬ 
 

০২. উন্নয়ন বাকেকটর আওত্ায় কম বসূরচ 
প্রর্য়ন ও বাস্তবায়ন  

রনি বাররত্ কম বসূরচর 
প্রস্তাব অনুকমাদকনর 

মািযকম  

কমসূরচর প্রস্তাব 
ছক এবং সংরিষ্ট 
সনদ/কাগেপে  

রবনা মূকলয প্রককল্পর পরররি ও 
রবসা্ত্ত রত্ অনুসাকর 

রনি বাররত্ 
জময়াদকাকল 
সম্পাদন 

রনব বাহী প্রককৌশলী 
বান্দরবান পাব বত্য জেলা 

পররষদ 
জ ান: ০৩৬১-৬২৩৫৪ 

০৩. রবরভন্ন মন্ত্রর্ালয়/রবভাগ হকত্ চারহত্ 
ত্থ্যারদ জপ্ররর্  

প্রাি পকের আকলাকক 
চারহত্ ত্থ্যারদ সংরিষ্ট 
বযক্তি/প্ররত্ষ্ঠাকনর রনকট 

বান্দরবান পাব বত্য 
জেলার পররষকদর 
প্রশাসন ও জসবা 

শািা 

রবনা মূকলয ৭ কার্ ব রদবস রনব বাহী কম বকত্বা 
জ ান: ০৩৬১-৬২৩০৬ 
এবং প্রশাসরনক 
কম বকত্বা 



জপ্ররর্ করা হয়।  জ ান: ০৩৬১-৬২২৫৬ 
 

০৪. হস্তান্তররত্ রবভাকগ কম বকত্বা/কম বচারী 
রনকয়াগ ও পকদান্নরত্ সম্পরকবত্ 
কার্ বাবলী 

সংরিষ্ট হস্তান্তররত্ 
রবভাকগর রনকট জথ্কক 

প্রকয়ােনীয় 
কাগেপেসহ আইন 
সম্মত্ প্রস্তাব পাওয়ার 
পর পররষকদর রবিান ও 
সরকারর রনয়ম অনুর্ার্ী 
রনকয়াগ রবজ্ঞরি 
প্রদান/র্াচাা্ই-

বাছাা্ই/প্রাথ্ীকদর পরীো 
গ্রহকর্র পর 

রনকয়াগ/পকদান্নরত্ 
আকদশ োরী করা হয়  

রনকয়াকগর জেকে 
রবজ্ঞরি অনুর্ায়ী 
প্রাথ্ীকদর আকবদন 
এবং পকদান্নরত্র 
জেকে সংরিষ্ট 

হস্তান্তররত্ রসবভাগ 
প্রকয়ােনীয় 

কাগেপে দারিল 
করকব 

রবরি জমাত্াকবক 
রনি বাররত্ র  
বযাংক ড্রাকফ্টর 
মািযকম সংরিষ্ট 
বযাংক রহসাকব 
প্রদান অথ্বা 
রবনামূকলয 

রনকয়াকগর জেকে 
অনরিক ০১ 
মাস এবং 
পকদান্নরত্র 
জেকে অনরিক 
১৫ রদন 

রনব বাহী কম বকত্বা 
জ ান: ০৩৬১-৬২৩০৬ 
প্রশাসরনক কম বকত্বা 
জ ান: ০৩৬১-৬২২৫৬ 

০৫.  হস্তান্তররত্ রবভাকগ কম বকত্বা/কম বচারী 
বদলী, শতংিলা এবং ছুঠট সম্পরকবত্ 
কার্ বাবলী 

কম বকত্বা/কম বচারীকদর 
আকবদন/প্রস্তাকবর 
পররকপ্ররেকত্ 

রবরিকমাত্াকবক আকদশ 
োরী করা হয় 

রবরি জমাত্াকবক 
সংরিষ্ট হস্তান্তররত্ 
রবভাগ প্রকয়ােনীয় 
কাগেপে দারিল 

করকব  

রবনা মূকলয আা্ইন সম্মত্ 
প্রস্তাব/আকবদন 
পাওয়ার পর ০৭ 
কার্ ব রদবকসর 
মকিয  

রনব বাহী কম বকত্বা 
জ ান: ০৩৬১-৬২৩০৬ 
প্রশাসরনক কম বকত্বা 
জ ান: ০৩৬১-৬২২৫৬ 

০৬. বান্দরবান পাব বত্য জেলা পররষকদর 
বাকেট প্রস্তুত্, প্ররত্কবদন জপ্ররর্  

বান্দরবান পাব বত্য 
জেলার পররষকদর 
বাকেট প্রস্তুত্ পূব বক 
পাব বত্য চট্টগ্রাম রবষয়ক 
মন্ত্রর্ালকয় জপ্ররর্ করা 

হয়।  

বান্দরবান পাব বত্য 
জেলা পররষকদর 
রহসাব ও রনরীো 

শািা 

রবনা মূকলয রনি বাররত্ সমকয়  রহসাব ও রনরীো 
কম বকত্বা 

জ ান: ০৩৬১-62558 

০৭. রবজ্ঞাপন ও প্রকাশনা সম্পকীত্ 
কার্ বাবলী  

আকবদন প্রারির 
জপ্ররেকত্   

সাদা কাগকে 
আকবদন, সরকারর 
নীরত্মালার 

অনুসরকর্ রবজ্ঞাপন 
প্রদান করা হয়।  

রবনা মূকলয ০৭ কার্ ব রদবস রনব বাহী কম বকত্বা 
জ ান: ০৩৬১-৬২৩০৬ 
েনসংকর্াগ কম বকত্বা 
জ ান: ০৩৬১-৬৩৩৯৮ 

 
০৮. রবরভন্ন সরকারর রবভাকগর কাকের 

সমন্বয় সািন 
দািররক জর্াগাকর্াগ ও 
মারসক সমন্বয় সভার 

 
 

রবনা মূকলয প্রকয়ােন 
অনুর্ায়ী/ত্াৎে

রনব বাহী কম বকত্বা 
জ ান: ০৩৬১-৬২৩০৬ 



মািযকম  ----- রর্ক প্রশাসরনক কম বকত্বা 
জ ান: ০৩৬১-৬২২৫৬ 

০৯. হস্তান্তররত্ রবভাকগর কম বকত্বা, 
কম বচারীকদর আকবদন, রনকবদন, 
জগাপনীয় ররকপাটব ইত্যারদ সম্পরকবত্ 
কার্ বাবলী  

সংরিষ্ট কার্ বাবলী 
আকবদন প্রারির পর 
র্থ্ারনয়কম রনষ্পরি করা 

হয় 

বান্দরবান পাব বত্য 
জেলার পররষকদর 
প্রশাসন ও জসবা 

শািা 

রবনা মূকলয স্বয়ংসম্পূর্ ব 
আকবদন/প্রস্তাব 
পাওয়ার পর ০৩ 
কার্ বরদবস  

রনব বাহী কম বকত্বা 
জ ান: ০৩৬১-৬২৩০৬ 
প্রশাসরনক কম বকত্বা 
জ ান: ০৩৬১-৬২২৫৬ 

১০. হস্তান্তররত্ রবভাকগর কম বকত্বা, 
কম বচারীকদর জবত্ন ভাত্ারদসহ রবরভন্ন 
রবল পররকশাি  

রবল প্রারির পর রহসাব 
শািা কত্ত বক র্থ্ার্থ্ 
রনরীের্ পূব বক রবল 

পররকশাি  

বান্দরবান পাব বত্য 
জেলার পররষকদর 
রহসাব ও রনরীো  

রবনামূকলয রবল দারিকলর 
পর অনরিক ৩ 
কার্ বরদবস 

রহসাব ও রনরীো 
কম বকত্বা 

জ ান: ০৩৬১-৬২৫৫৮ 

১১. দুনীরত্ ও অরভকর্াগ সংক্রান্ত 
আকবদন 

আকবদন পাওয়ার পর 
উদ্ধবত্ন কত্ত বপকের 
রনকট উপস্থারপত্ হয়। 

বান্দরবান পাব বত্য 
জেলার পররষকদর 
প্রশাসন ও জসবা 

শািা 

রবনা মূকলয ০৭ কার্ ব রদবস রনব বাহী কম বকত্বা 
জ ান: ০৩৬১-৬২৩০৬ 
প্রশাসরনক কম বকত্বা 
জ ান: ০৩৬১-৬২২৫৬ 

১২. ভূরম অরিগ্রহকর্র জেকে অনাপরি 
প্রদান  

জেলা প্রশাসককর 
কার্ বালয় জথ্কক স্বর্ং 
সম্পূর্ ব ও র্থ্ার্থ্ প্রস্তাব 
পাওয়ার পর পররষদ 
সভায় অনুকমাদন 
সাকপকে অনাপরি 
প্রদান করা হয় 

বান্দরবান পাব বত্য 
জেলার পররষকদর 
ভূরম শািা 

রবনা মূকলয অনরিক ০৫ 
রদন(পররষকদর 
সভায় 

অনুকমাদনসহ) 

ভূরম কম বকত্বা 
জ ান: ০৩৬১-৬২৩০৬ 

 

১৩. উপোত্ীয় প্রথ্া, রীরত্নীরত্, সামাক্তেক 
রবচার ইত্যারদ সংক্রান্ত আকবদন 

আকবদন পাওয়ার পর 
নরথ্র মািযকম উদ্ধবত্ন 
কত্তপকের রনকট 
উপস্থারপত্ হয়।  

বান্দরবান পাব বত্য 
জেলা পররষকদর 
প্রশাসন শািা 

রবনা মূকলয ০৭ কার্ ব রদবস রনব বাহী কম বকত্বা 
জ ান: ০৩৬১-৬২৩০৬ 
প্রশাসরনক কম বকত্বা 
জ ান: ০৩৬১-৬২২৫৬ 

১৪. ভূরম সংক্রান্ত আকবদন, অরভকর্াগ 
রনষ্পরিকরর্ 

আকবদন পাওয়ার পর 
নরথ্র মািযকম উদ্ধবত্ন 
কত্তপকের রনকট 
উপস্থারপত্ হয়। 

বান্দরবান পাব বত্য 
জেলা পররষকদর 
ভূরম শািা 

রবনা মূকলয ১৫ কার্ ব রদবস রনব বাহী কম বকত্বা 
জ ান: ০৩৬১-৬২৩০৬ 

 
 

১৫. বান্দরবান পাব বত্য জেলায় এনক্তেও 
সম্পরকবত্ কার্ বাবলী  

আকবদন পাওয়ার পর 
নরথ্র মািযকম উদ্ধবত্ন 
কত্ত বপকের রনকট 
উপস্থারপত্ হয়। 

বান্দরবান পাব বত্য 
জেলা পররষকদর 
প্রশাসন শািা 

রবনা মূকলয ১৫ কার্ ব রদবস রনব বাহী কম বকত্বা 
জ ান: ০৩৬১-৬২৩০৬ 
প্রশাসরনক কম বকত্বা 
জ ান: ০৩৬১-৬২২৫৬ 



১৬. প্ররবিান প্রর্য়ন ও সংকশািন, 
অগ বাকনাগ্রাম সংকশািন সংক্রান্ত 
কার্াবলী 

প্রস্তাব অনুকমাদকনর 
সাকপকে 

বান্দরবান পাব বত্য 
জেলা পররষকদর 
প্রশাসন শািা 

 
 
-- 

রনি বাররত্ সমকয়র 
মকিয সম্পাদন 
করা হয় 

রনব বাহী কম বকত্বা 
জ ান: ০৩৬১-৬২৩০৬ 
প্রশাসরনক কম বকত্বা 
জ ান: ০৩৬১-৬২২৫৬ 

১৭. পাটবনার, উন্নয়ন সহকর্াগী ও দাত্া 
সংস্থার মকিয সমন্বয় 

রবরভন্ন রবষকয় মত্ামত্ 
প্রদানসহ সমন্বয় সািন 

করা হয় 

সংরিষ্ট শািা রবনামূকলয র্থ্াসমকয় রনব বাহী কম বকত্বা 
জ ান: ০৩৬১-৬২৩০৬ 
প্রশাসরনক কম বকত্বা 
জ ান: ০৩৬১-৬২২৫৬ 

 

 

অভ্যন্তরীণ সসবা:  

ক্র:নং জসবার নাম জসবা প্রদান পদ্ধরত্ প্রকয়ােনীয় কাগেপে 
এবং প্রারিস্থান 

জসবার মূলয এবং 
পররকশাি পদ্ধরত্ 

জসবা প্রদাকনর 
সময়সীমা 

দারয়ত্বপ্রাি কমকত্বা 

০১.  বান্দরবান পাব বত্য জেলা 
পররষকদর 
কম বকত্বা/কম বচারীকদর 
রনকয়াগ, পকদান্নরত্, 
শতঙ্খলা, বারষক বরিত্ 
জবত্ন ইত্যারদ 

আকবদন পাওয়ার পর 
সরকারর চাকুরী 
রবরিমালা অনুর্ায়ী 
আকদশ োরী করা 

হয়। 

সাদা কাগকে আকবদন রবনামূকলয ৫ কার্ ব রদবস  রনব বাহী কম বকত্বা 
জ ান: ০৩৬১-
৬২৩০৬ 

প্রশাসরনক কম বকত্বা 
জ ান: ০৩৬১-
৬২২৫৬ 

০২.  বান্দরবান পাব বত্য জেলা 
পররষকদর জচয়ারমযান ও 
সদসযকদর জবত্ন, ভাত্া, 
বরহ: বাংলাকদশ ছুঠট 
ইত্যারদ  

নীরত্মালা অনুর্ায়ী 
প্রকয়ােনীয় বযবস্থা 
গ্রহর্ করা হয়।  

সাদা কাগকে আকবদন রবনা মূকলয ৫ কার্ ব রদবস রনব বাহী কম বকত্বা 
জ ান: ০৩৬১-
৬২৩০৬ 

প্রশাসরনক কম বকত্বা 
জ ান: ০৩৬১-
৬২২৫৬ 

০৩. লাইকেরী সম্পরকবত্ 
কার্ বাবলী  

জর্ককান কম বরদবকস 
সকাল ৯.০০ টা 

জথ্কক রবককল ৫.০০ 
টা পর্ন্ত বই পড়ার 

প্রকয়ােনীয় ত্থ্যারদ 
বান্দরবান পাব বত্য জেলা 
পররষকদর কার্ বালকয় 
রবদযমান লাইকেরীকত্ 
পাওয়া র্াকব 

রবনা মূকলয ত্রদনক্তন্দন কার্ ব 
ছাড়াও এত্দসংক্রান্ত 
রবকশষ জকান কার্ ব ১ 
জথ্কক ২ রদকনর 
মকিয সম্পন্ন করা 

েনসংকর্াগ 
কম বকত্বা 

জ ান: ০৩৬১-
৬৩৩৯৮ 



সুকর্াগ রকয়কছ। 
এছাড়াও পররষকদর 
কমকত্বা/কম বচারীগকর্র 
লাইকেরীর সদসয হকয় 
বই জনয়ার সুকর্াগ 

আকছ  

হয় 

০৪. বান্দরবান পাব বত্য জেলা 
পররষকদর 
কম বকত্বা/কম বচারীকদর 
অক্তেবত্ ছুঠট 

আকবদন পাওয়ার পর 
অক্তেবত্ ছুঠট রবরি রব 
এস আর পাট-১ এর 
রবরি ১৪৫ এবং 
রনিাররত্ ছুঠট 
রবরিমালা, ১৯৫৯ 
জমাত্াকবক আকদশ 
োরী করা হয়।  

অক্তেবত্ ছুঠটর সরকারর 
 ম ব, আকবদন পে  

 
প্রারি স্থান: সংস্থাপন 

শািা 

রবনা মূকলয ০৩ কার্ ব রদবস রনব বাহী কম বকত্বা 
জ ান: ০৩৬১-
৬২৩০৬ 

 
প্রশাসরনক কম বকত্বা 
জ ান: ০৩৬১-
৬২২৫৬ 

০৫. বান্দরবান পাব বত্য জেলা 
পররষকদর 
কম বকত্বা/কম বচারীকদর 
অক্তেবত্ ছুঠট(বরহ: 
বাংলাকদশ) 

আকবদন পাওয়ার পর 
অক্তেত্ ছুঠট রবরি 

রবএসআর পাট-১ এর 
১৪৫ এবং মাননীয় 
প্রিানমন্ত্রীর ১৯ েনু, 
২০১১ ত্াররকির 
আকদশ জমাত্াকবক 
বরহ: বাংলাকদশ ছুঠট 
সংক্রান্ত আকদশ োরী 

করা হয়। 

সাদা কাগকে আকবদন রবনা মূকলয ০২ কার্ ব রদবস রনব বাহী কম বকত্বা 
জ ান: ০৩৬১-
৬২৩০৬ 

 
প্রশাসরনক কম বকত্বা 
জ ান: ০৩৬১-
৬২২৫৬ 

০৬. বান্দরবান পাব বত্য জেলা 
পররষকদর 
কম বকত্বা/কম বচারীকদর 
শ্রারন্ত, রবকনাদন ছুঠট ও 
ভাত্া 

আকবদন পাওয়ার পর 
রচি রবকনাদন 
রবরিমালা ১৯৭৯ 

অনুর্ায়ী রনষ্পরি ককর 
আকদশ োরী করা 

হয়। 

শ্রারন্ত ও রবকনাদন ছুঠটর 
সরকারর  ম ব, আকবদন 

পে 
 

প্রারি স্থান: সংস্থাপন 
শািা 

রবনামূকলয ০৩ কার্ ব রদবস রনব বাহী কম বকত্বা 
জ ান: ০৩৬১-
৬২৩০৬ 

প্রশাসরনক কম বকত্বা 
জ ান: ০৩৬১-
৬২২৫৬ 

 
 



 
 

০৭. বান্দরবান পাব বত্য জেলা 
পররষকদর 
কম বকত্বা/কম বচারীকদর 
মাত্তত্বকালীন ছুঠট 

আকবদন পাওয়ার পর 
সংরিষ্ট মন্ত্রর্ালকয়র 
অনুকমাদন জমাত্াকবক 
আকদশ োরী করা 
হয়। 

সাদা কাগকে আকবদন, 
আকবদন ও ডািারী সনদ 
এবং রহসাব ও রনরীো 
কম বকত্বা কত্তক প্রত্যয়ন 

পকের রভরিকত্ 
মন্ত্রর্ালকয়র অনুকমাদন 
জমাত্াকবক আকদশ োরী 

করা হয়।   

রবনামূকলয ০৫ কার্ ব রদবস রনব বাহী কম বকত্বা 
জ ান: ০৩৬১-
৬২৩০৬ 

 
প্রশাসরনক কম বকত্বা 
জ ান: ০৩৬১-
৬২২৫৬ 

০৮. বান্দরবান পাব বত্য জেলা 
পররষদ কম বচারীকদর 
চাকুরী স্থায়ীকরর্  

আকবদন পাওয়ার পর 
বান্দরবান পাবত্য 
জেলা পররষদ 
কম বচারী চাকুরী 
প্ররবিানমালা অনুর্ায়ী 
চাকুরী স্থায়ীকরকর্র 
আকদশ োরী করা 
হয়।  

সাদা কাগকে আকবদন, 
হালনাগাদ বারষক 
জগাপনীয় প্ররত্কবদন  

রবনামূকলয ০৫ কার্ ব রদবস রনব বাহী কম বকত্বা 
জ ান: ০৩৬১-
৬২৩০৬ 

 
প্রশাসরনক কম বকত্বা 
জ ান: ০৩৬১-
৬২২৫৬ 

০৯. পররষদ জচয়ারমযান, 
সদসয, কম বকত্বাকদর 
আবারসক ও দািররক 
জটরলক ান সংকর্াগ  

সরকারর নীরত্মালা 
অনুর্ায়ী বযবস্থা গ্রহর্ 
করা হয় 

আকবদনপে রবনামূকলয ০৫ কার্ ব রদবস রনব বাহী কম বকত্বা 
জ ান: ০৩৬১-
৬২৩০৬ 

প্রশাসরনক কম বকত্বা 
জ ান: ০৩৬১-
৬২২৫৬ 

১০. সািারর্ ভরবষযৎ ত্হরবল 
হকত্ অরগ্রম মঞা্ েরু 

প্রাপযত্া সাকপকে 
প্রদান করা হয় 

আকবদন পে রবনামূকলয ০৩ কার্ ব রদবস রনব বাহী কম বকত্বা 
জ ান: ০৩৬১-
৬২৩০৬ 

প্রশাসরনক কম বকত্বা 
জ ান: ০৩৬১-
৬২২৫৬ 

১১. গতহ রনম বার্ অরগ্রম  প্রাপযত্া সাকপকে 
প্রদান করা হয় 

আকবদন পে রবনামূকলয ০৭ কার্ ব রদবস রনব বাহী কম বকত্বা 
জ ান: ০৩৬১-
৬২৩০৬ 



প্রশাসরনক কম বকত্বা 
জ ান: ০৩৬১-
৬২২৫৬ 

১২. র্ানবাহন ক্রয়, রবক্রয়, 
সংগ্রহ, জমরামত্, 
রের্াকবের্, বরাদ্দ, 
বযবহার, র্ানবাহকনর 
জ্বালানী সম্পরকবত্ 
র্াবত্ীয় কার্ ব 

প্রাপযত্া সাকপকে 
প্রদান করা হয় 

আকবদন পে রবনা মূকলয  ০৭ কার্ ব রদবস রনব বাহী কম বকত্বা 
জ ান: ০৩৬১-
৬২৩০৬ 

প্রশাসরনক কম বকত্বা 
জ ান: ০৩৬১-
৬২২৫৬ 

১৩. কম্পম্পউটার ক্রয় 
সংক্রান্ত 

প্রাপযত্া সাকপকে 
প্রদান করা হয় 

আকবদন পে রবনা মূকলয রনয়ম জমাত্াকবক রনব বাহী কম বকত্বা 
জ ান: ০৩৬১-
৬২৩০৬ 

প্রশাসরনক কম বকত্বা 
জ ান: ০৩৬১-
৬২২৫৬ 

১৪. পররষকদর 
কম বকত্বা/কম বচারীকদর 
গ্রযাচুরয়ঠট সম্পরকবত্ 
কার্ বাবলী 

আকবদন প্রারির পর 
রহসাব শািা কত্ত বক 
রনরীের্ পূব বক 
মঞা্ েরুী আকদশ 
োরী করা হয় এবং 
জচককর মািযকম প্রদান 
করা হয় 

রনি বাররত্  রকম আকবদন 
পে, প্রাপযত্ার সনদ, 
চাকুরী িরত্য়ান(সারভবস 
রবা্) েন্ম সনদ, োত্ীয় 
পররচয় পে, ছরব, 
নরমনী, রশোগত্ 
জর্াগযত্ার সনদ, 

কত্ত বপকের অনকমাদন 
পে।  

প্রারি স্থান: সংস্থাপন 
শািা ও সংরিষ্ট কত্ত বপে 

 
 

রবনা মূকলয 

 
 
০৭ কার্ ব রদবস 

রনব বাহী কম বকত্বা 
জ ান: ০৩৬১-
৬২৩০৬ 

 
প্রশাসরনক কম বকত্বা 
জ ান: ০৩৬১-
৬২২৫৬ 

১৫. পররষকদর 
কম বকত্বা/কম বচারীকদর 
জগাপনীয় ররকপাটব ইত্যারদ 
সম্পরকবত্ কার্ বাবলী 

রবরি জমাত্াকবক 
রনষ্পরি করা হয় 

বারষ বক জগাপনীয় 
প্ররত্কবদন  ম ব 

প্রারি স্থান: সংস্থাপন 
শািা 

রবনা মূকলয ০১-০২ কার্ ব রদবস রনব বাহী কম বকত্বা 
জ ান: ০৩৬১-
৬২৩০৬ 

 প্রশাসরনক কম বকত্বা 
জ ান: ০৩৬১-
৬২২৫৬ 



১৬. প্ররভকডন্ট  ান্ড জথ্কক 
ঋর্ মঞা্ েরু 

প্রাপযত্া সাকপকে রবরি 
জমাত্াকবক ঋর্ 
মঞা্ েকুরর অর স 
আকদশ োরী পবূ বক 
জচককর মািযকম প্রদান 
করা হয় 

আকবদন পে রবনা মূকলয  
 

০৫ কার্ ব রদবস 

রনব বাহী কম বকত্বা 
জ ান: ০৩৬১-
৬২৩০৬ 

প্রশাসরনক কম বকত্বা 
জ ান: ০৩৬১-
৬২২৫৬ 

১৭. পররষকদর 
কম বকত্বা/কম বচারীকদর 
জবত্ন-ভাত্ারদ রবরভন্ন 
রবল পররকশাি 

রহসাব শাথ্া কত্ত বক 
রনরীো পূব বক রবল 
পাশ ককর জচককর 
মািযকম রবল পররকশাি 

   রহসাব ও রনরীো 
শািা 

রবনা মূকলয  
০৫ কার্ ব রদবস 

রনব বাহী কম বকত্বা 
জ ান: ০৩৬১-
৬২৩০৬ 

প্রশাসরনক কম বকত্বা 
জ ান: ০৩৬১-
৬২২৫৬ 

১৮. পররষকদর আসবাবপে, 
অর স সরঞ্জামারদ, 
জস্টশনারী দ্রবযারদ ক্রয়, 
সংগ্রহ ও সরবরাহ, ছাপা 
কার্ ব এবং পুরাত্ন 
দ্রবযারদ রবক্রয় সম্পরকবত্ 
কার্ ব 

প্রদি রবরি বা রনয়ম 
অনুর্ায়ী র্াবত্ীয় 
আসবাবপে 
ক্রয়/রবক্রয়/রনলাকম 
রবক্রয় কার্ ব সম্পন্ন 
করা হকয় থ্াকক। 

চারহদা পে প্রদান রবনা মূকলয  
 

রনয়ম জমাত্াকবক 

রনব বাহী কম বকত্বা 
জ ান: ০৩৬১-
৬২৩০৬ 

প্রশাসরনক কম বকত্বা 
জ ান: ০৩৬১-
৬২২৫৬ 

১৯. শুল্ক  াাঁরড় সম্পরকবত্ 
কার্ ব এবং কর, জরা্ইট, 
জটাল, র স এবং 
সরকাকরর অনযানয সূে 
জথ্কক প্রাি আয়, 
পররষকদর পাওনা িার্ ব ও 
আদায় সম্পরকবত্ 
কার্ বাবলী 

পররষকদর রসদ্ধান্ত 
অনুর্ায়ী পররষকদর 
পাওনা িার্ ব হকয় 
থ্াকক এবং রনি বাররত্ 
সমকয়র মকিয রনষ্পন্ন 
করা হয় 

সংরিষ্ট শািা রবনা মুকলয ০৭ কার্ ব রদবস রনব বাহী কম বকত্বা 
জ ান: ০৩৬১-
৬২৩০৬ 

প্রশাসরনক কম বকত্বা 
জ ান: ০৩৬১-
৬২২৫৬ 

 
 
 

২০. রবরভন্ন রদবস, সামাক্তেক 
ও িমীয় উৎসব 
উদর্াপন সম্পরকবত্ কার্ ব  

সভায় অনুকমাদকনর 
সাকপকে  

বান্দরবান পাব বত্য জেলা 
পররষকদর প্রশাসন শািা 

রবনা মুকলয র্িাসমকয় রনব বাহী কম বকত্বা 
জ ান: ০৩৬১-
৬২৩০৬ 

প্রশাসরনক কম বকত্বা 



জ ান: ০৩৬১-
৬২২৫৬ 

২১. রনম বার্ কাে, স্কীম, 
প্রকল্প প্রস্তুত্করর্  

পরষকদ অনুকমাদকনর 
সাকপকে  

বান্দরবান পাব বত্য জেলা 
পররষকদর প্রককৌশল শািা 

রবনা মুকলয রনি বাররত্ সমকয় রনব বাহী প্রককৌশলী 
জ ান: ০৩৬১-
৬২৩৫৪ 

 
 

২২. পররষকদর বারষ বক উন্নয়ন 
কম বসূরচ(এরডরপ) এর 
বাস্তব(Physical) ও 
আরথ্ বক(Financial) 
অগ্রগরত্র উপর 
প্ররত্কবদন প্রস্তুত্ 
সম্পরকবত্  

পাব বত্য চট্টগ্রাম 
রবষয়ক মন্ত্রর্ালকয়র 
চারহদা জমাত্াকবক 
প্ররত্কবদন জপ্ররর্ করা 
হয় 

বান্দরবান পাব বত্য জেলা 
পররষকদর প্রশাসন শািা 

রবনা মুকলয ০৭ কার্ ব রদবস রনব বাহী কম বকত্বা 
জ ান: ০৩৬১-
৬২৩০৬ 

প্রশাসরনক কম বকত্বা 
জ ান: ০৩৬১-
৬২২৫৬ 

২৩. উর্ধ্ বত্ন কত্ত বপকের 
পররদশ বনেরনত্ রবষয় 

সংবাদ পাওয়ার পর 
কত্ত বপকের অনুকমাদন 
সাকপকে 

চারহদার রভরিকত্ রবনা মুকলয র্িাসমকয় রনব বাহী কম বকত্বা 
জ ান: ০৩৬১‘-
৬২৩০৬ 

প্রশাসরনক কম বকত্বা 
জ ান: ০৩৬১-
৬২২৫৬ 

২৪. পররষকদর সভা, জেলা 
উন্নয়ন সভাসহ সকল 
সভা সম্পরকবত্ কার্ বাবলী 

প্রশাসরনক 
অনুকমাদকনর সাকপকে 

বান্দরবান পাব বত্য জেলা 
পররষকদর প্রশাসন শািা 

রবনা মুকলয পূব ব রনি বাররত্ অথ্বা 
রবকশষ অবস্থার 
রনি বাররত্ সমকয় 
সভার আকয়ােন 
করা হকয় থ্াকক 

রনব বাহী কম বকত্বা 
জ ান: ০৩৬১‘-
৬২৩০৬ 

প্রশাসরনক কম বকত্বা 
জ ান: ০৩৬১-
৬২২৫৬ 

অরভ্দ াগ বযবস্থাপনা পদ্ধরত(GRS) 

জসবা প্রারিকত্ অসন্তুষ্ট হকল দারয়ত্বপ্রাি কম বকত্বার সকে জর্াগাকর্াগ করুন। রত্রন সমািান রদকত্ বযথ্ হকল রনকনাি পদ্ধরত্কত্ জর্াগাকর্াগ ককর আপনার সমসযা 
অবরহত্ করুন। 

ক্র:নং কিন জর্াগাকর্াগ করকবন জর্াগাকর্াকগর ঠিকানা রনষ্পরির সময়সীমা 



০১. দারয়ত্বপ্রাি কম বকত্বা সমািান রদকত্ বযথ্ ব হকল নাম: রনব বাহী কম বকত্বা 
জ ান: ০৩৬১-৬২৩০৬ 

ই-জমইল: absar5719@yahoo.com 
 
 

 ০৭ কার্ ব রদবস 

০২. GRS জ াকাল পকয়ন্ট কম বকত্বা রনরদষ্ট সমকয় সমািান 
রদকত্ বযথ্ হকল  

আরপল কম বকত্বা 
জচয়ারমযান, বান্দরবান পাব বত্য জেলা 

পররষদ  
ই-জমইল: bhdcbd@gmail.com 

 

০৭ কার্ ব রদবস 

 

 আপনার কাদে আমাদের প্রতযাশা 

ক্র:নং              প্ররত্শ্রুত্/কাক্তঙ্খত্ জসবা প্রারির লকেয করর্ীয়  
 

০১. রনি বাররত্  রকম সম্পূর্ভাকব পূরর্কত ত্ আকবদন েমা প্রদান 
০২. সঠিক মািযকম প্রকয়ােনীয় র স পররকশাি করা 
০৩. সাোকত্র েনয রনিাররত্ সমকয়র পূকব ব উপরস্থত্ থ্াকা 
০৪. নাগররকগর্ আইকনর প্ররত্ শ্রদ্ধাশীল থ্াককবন ও ত্া সম্মুন্নত্ রািকবন 
০৫. জস্বচ্ছায় সব িরকনর কর প্রদান করকবন। 
০৬. োনকত্ আগ্রহী হকবন 
০৭. অরভকর্াগ োনাকত্ রবিামিু হকবন 
০৮. নাগররক সনদ উন্নয়কন সব বাত্মক সহকর্ারগত্া প্রদান করকবন। 
 

 


