
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

জাতীয় মুক্তিদমাদ্ধা কাউক্তন্পর  

জাতীয় স্কাউট বফন (১২ ও ১৩ তরা) 

৬০, আঞ্জুভান মুক্তপদুর ইরাভ ড়ক 

কাকযাইর, ঢাকা। 

www.jamuka.gov.bd 

 

সফা প্রদান প্রক্ততশ্রুক্তত (Citizen’s Charter) 
 

১. ক্তবন ও ক্তভন 

ক্তবনঃ ফঙ্গফন্ধুয আদ শ ও মুক্তিযুদদ্ধয সেতনাদক মুন্নত যাখা এফাং মুক্তিদমাদ্ধাদদয াক্তফ শক কল্যাণ াধন।  

ক্তভনঃ ক্তফদ্যভান আইন ও নীক্ততভারায আদরাদক মুক্তিদমাদ্ধাদদয াক্তফ শক কল্যাণ াধন এফাং ফঙ্গফন্ধুয আদ শ ও মুক্তিযুদদ্ধয সেতনাদক যাষ্ট্রীয় ও জাতীয় জীফদন সুপ্রক্ততক্তিত কযা।  
 

 

২. সফা প্রদান প্রক্ততশ্রুক্তত  

 

২.১) নাগক্তযক সফা 

ক্র. 

নাং 
সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধক্তত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাক্তি স্থান 

সফায মূল্য 

এফাং ক্তযদাধ 

দ্ধক্তত 

সফা প্রদাদনয 

ভয় ীভা 

দাক্তয়ত্ব প্রাি কভ শকতশা (নাভ ও দফী), সপান নম্বয ও 

ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০১ মুক্তিদমাদ্ধা ক্তদদফ 

তাক্তরকা ভুক্তিয আদফদদনয 

ারনাগাদ তথ্য প্রদান। 

(১) যাক্তয াংক্তিষ্ট াখায ভাধ্যদভ 

(২) সপাদনয ভাধ্যদভ 

(৩)জামুকায ওদয়ফ াইদটয ভাধ্যদভ 

[www.jamuka.gov.bd] 

জভাকৃত আদফদন দত্রয কক্ত /ক্তিক্তজ নাং ও 

জন্  তাক্তযখ 

জাতীয় মুক্তিদমাদ্ধা কাউক্তন্পর ও জামুকায 

ওদয়ফ াইট [www.jamuka.gov.bd] 

ক্তফনামূদল্য ০১ (এক) কাম শ 

ক্তদফ 

(১ ) ঢাকা ক্তফবাগ (ঢাকা, নাযায়ণগঞ্জ, ভাক্তনকগঞ্জ, ভাদাযীপুয, 

মুক্তন্পগঞ্জ, সগাারগঞ্জ, পক্তযদপুয, যীয়তপুয, যাজফাক্তড় সজরা)  

                     

কাযী ক্তযোরক (দযক্তজঃ ও ার্ শঃ)  

সপান: ০২-৪৮৩২১৫৮৬ (অক্তপ)  

ই-  ই :ad.reg@jamuka.gov.bd 
 

(২)                

সভাা: সজক্তভন আিায 

কাযী ক্তযোরক, (অথ শ-১)  

সপান: ০২-৪৮৩২১৮৩৭ (অক্তপ)  

ই-  ই :ad.fin@jamuka.gov.bd 
 

(৩) েট্টগ্রাভ ক্তফবাগ  

                     

               (   -২)  

    : ০২২২৬৬৬৪৪৩৪ 

ই-  ই :alauddindhaka196@gmai.com 

 

 

 

http://www.jamuka.gov.bd/
mailto:ad.reg@jamuka.gov.bd
mailto:ad.fin@jamuka.gov.bd


(৪)            , 

ঢাকা ক্তফবাগ (গাজীপুয, নযক্তাংদী, টাঙ্গাইর,ক্তকদাযগঞ্জ সজরা)  

                          

               (     -১)  

    :০২-২২২২২৭৪৬২ (অক্তপ) 

ই-  ই :ad.admin@jamuka.gov.bd 
 

(৫)             

                     

               (   -২)  

    : ০২২২৬৬৬৪৪৩৪ 

ই-  ই :alauddindhaka196@gmai.com 

 

(৬)               

                     

               (   -২)  

    : ০২২২৬৬৬৪৪৩৪ 

ই-  ই :alauddindhaka196@gmai.com 

 

(৭) যাজাী ক্তফবাগ 

     সভাঃ াক্তপজুয যভান 

কাযী ক্তযোরক (প্রান-২) 

সপান: ০২২২৬৬৬৪৪৩৬  

ই-  ই :hafijadjamuka@gmail.com 

 

(৮)            

                       

               (     ও     -২) 

সপান: ০২২২৬৬৬৪৪৩৭ 

ই-  ই   sultan.safali@gmail.com 

০২                    ই-

    ই               

(১) যাক্তয াংক্তিষ্ট াখায ভাধ্যদভ 

(২) সপাদনয ভাধ্যদভ 

(৩)জামুকায ওদয়ফ াইদটয ভাধ্যদভ 

[www.jamuka.gov.bd] 

জভাকৃত আদফদন দত্রয কক্ত / ক্তিক্তজ নাং 

প্রাক্তিস্থানঃ 

জাতীয় মুক্তিদমাদ্ধা কাউক্তন্পর ও জামুকায 

ওদয়ফ াইট [www.jamuka.gov.bd] 

ক্তফনামূদল্য ০১ (এক) কাম শ 

ক্তদফ 

সভাা: সজক্তভন আিায, 

কাযী ক্তযোরক, (অথ শ-১)  

সপান: ০২-৪৮৩২১৮৩৭ (অক্তপ)  

ই-  ই :ad.fin@jamuka.gov.bd 

০৩ যুদ্ধাত মুক্তিদমাদ্ধা মাোই-

ফাছাই               

(১) যাক্তয াংক্তিষ্ট াখায ভাধ্যদভ 

(২) সপাদনয ভাধ্যদভ 

(৩)জামুকায ওদয়ফ াইদটয ভাধ্যদভ 

[www.jamuka.gov.bd] 

জভাকৃত আদফদন দত্রয কক্ত / ক্তিক্তজ নাং 

প্রাক্তিস্থানঃ 

জাতীয় মুক্তিদমাদ্ধা কাউক্তন্পর ও জামুকায 

ওদয়ফ াইট [www.jamuka.gov.bd] 

ক্তফনামূদল্য ০১ (এক) কাম শ 

ক্তদফ 

     সভাঃ াক্তপজুয যভান 

কাযী ক্তযোরক (প্রান-২) 

সপান: ০২২২৬৬৬৪৪৩৬ 

ই-  ই :hafijadjamuka@gmail.com 

০৪ মুক্তজফনগয যকাদযয 

কভ শোযী          

     

(১) যাক্তয াংক্তিষ্ট াখায ভাধ্যদভ 

(২) সপাদনয ভাধ্যদভ 

(৩)জামুকায ওদয়ফ াইদটয ভাধ্যদভ 

[www.jamuka.gov.bd] 

জভাকৃত আদফদন দত্রয কক্ত / ক্তিক্তজ নাং 

প্রাক্তিস্থানঃ 

জাতীয় মুক্তিদমাদ্ধা কাউক্তন্পর ও জামুকায 

ওদয়ফ াইট [www.jamuka.gov.bd] 

ক্তফনামূদল্য ০১ (এক) কাম শ 

ক্তদফ 

     সভাঃ আব্দুর খাদরক 

কাযী ক্তযোরক (দযক্তজঃ ও ার্ শঃ)  

সপান: ০২-৪৮৩২১৫৮৬ (অক্তপ)  

ই-  ই :ad.reg@jamuka.gov.bd 

 

mailto:ad.admin@jamuka.gov.bd
mailto:ad.fin@jamuka.gov.bd
mailto:ad.reg@jamuka.gov.bd


০৫ ফাাংরাদদ াাতার 

ক্তফশ্রাভগঞ্জ অন্যান্য 

াাতাদর ক্তেক্তকৎাদফা 

প্রদানকাযীদদয আদফদন 

মাোই-ফাছাই          

     

(১) যাক্তয াংক্তিষ্ট াখায ভাধ্যদভ 

(২) সপাদনয ভাধ্যদভ 

(৩)জামুকায ওদয়ফ াইদটয ভাধ্যদভ 

[www.jamuka.gov.bd] 

জভাকৃত আদফদন দত্রয কক্ত / ক্তিক্তজ নাং 

প্রাক্তিস্থানঃ 

জাতীয় মুক্তিদমাদ্ধা কাউক্তন্পর ও জামুকায 

ওদয়ফ াইট [www.jamuka.gov.bd] 

ক্তফনামূদল্য ০১ (এক) কাম শ 

ক্তদফ 

     সভাঃ আব্দুর খাদরক 

কাযী ক্তযোরক (দযক্তজঃ ও ার্ শঃ)  

সপান: ০২-৪৮৩২১৫৮৬ (অক্তপ)  

ই-  ই :ad.reg@jamuka.gov.bd 

 

০৬ ভক্তরা মুক্তিদমাদ্ধা 

(ফীযঙ্গনা) মাোই-ফাছাই 

              

(১) যাক্তয াংক্তিষ্ট াখায ভাধ্যদভ 

(২) সপাদনয ভাধ্যদভ 

(৩)জামুকায ওদয়ফ াইদটয ভাধ্যদভ 

[www.jamuka.gov.bd] 

জভাকৃত আদফদন দত্রয কক্ত / ক্তিক্তজ নাং 

প্রাক্তিস্থানঃ 

জাতীয় মুক্তিদমাদ্ধা কাউক্তন্পর ও জামুকায 

ওদয়ফ াইট [www.jamuka.gov.bd] 

ক্তফনামূদল্য ০১ (এক) কাম শ 

ক্তদফ 

     সভাঃ আব্দুর খাদরক 

কাযী ক্তযোরক (দযক্তজঃ ও ার্ শঃ)  

সপান: ০২-৪৮৩২১৫৮৬ (অক্তপ)  

ই-  ই :ad.reg@jamuka.gov.bd 

০৭ স্বাধীন ফাাংরা সফতায কভী 

ক্তযলদ মাোই-ফাছাই 

              

(১) যাক্তয াংক্তিষ্ট াখায ভাধ্যদভ 

(২) সপাদনয ভাধ্যদভ 

(৩)জামুকায ওদয়ফ াইদটয ভাধ্যদভ 

[www.jamuka.gov.bd] 

জভাকৃত আদফদন দত্রয কক্ত / ক্তিক্তজ নাং 

প্রাক্তিস্থানঃ 

জাতীয় মুক্তিদমাদ্ধা কাউক্তন্পর ও জামুকায 

ওদয়ফ াইট [www.jamuka.gov.bd] 

ক্তফনামূদল্য ০১ (এক) কাম শ 

ক্তদফ 

     সভাঃ আব্দুর খাদরক 

কাযী ক্তযোরক (দযক্তজঃ ও ার্ শঃ)  

সপান: ০২-৪৮৩২১৫৮৬ (অক্তপ)  

ই-  ই :ad.reg@jamuka.gov.bd 

০৮ ন্যা কক্তভউক্তনস্ট ার্ শ ও 

জাতীয় মুু্ক্তিযুদ্ধ ভন্বয় 

কক্তভর্য আদফদন মাোই-

ফাছাই               

(১) যাক্তয াংক্তিষ্ট াখায ভাধ্যদভ 

(২) সপাদনয ভাধ্যদভ 

(৩)জামুকায ওদয়ফ াইদটয ভাধ্যদভ 

[www.jamuka.gov.bd] 

জভাকৃত আদফদন দত্রয কক্ত / ক্তিক্তজ নাং 

প্রাক্তিস্থানঃ 

জাতীয় মুক্তিদমাদ্ধা কাউক্তন্পর ও জামুকায 

ওদয়ফ াইট [www.jamuka.gov.bd] 

ক্তফনামূদল্য ০১ (এক) কাম শ 

ক্তদফ 

     সভাঃ আব্দুর খাদরক 

কাযী ক্তযোরক (দযক্তজঃ ও ার্ শঃ)  

সপান: ০২-৪৮৩২১৫৮৬ (অক্তপ)  

ই-  ই :ad.reg@jamuka.gov.bd 

০৯                   

          ই-    ই 

              

(১) যাক্তয াংক্তিষ্ট াখায ভাধ্যদভ 

(২) সপাদনয ভাধ্যদভ 

(৩)জামুকায ওদয়ফ াইদটয ভাধ্যদভ 

[www.jamuka.gov.bd] 

জভাকৃত আদফদন দত্রয কক্ত / ক্তিক্তজ নাং 

প্রাক্তিস্থানঃ 

জাতীয় মুক্তিদমাদ্ধা কাউক্তন্পর ও জামুকায 

ওদয়ফাইট [www.jamuka.gov.bd] 

ক্তফনামূদল্য ০১ (এক) কাম শ 

ক্তদফ 

     সভাঃ আব্দুর খাদরক 

কাযী ক্তযোরক (দযক্তজঃ ও ার্ শঃ)  

সপান: ০২-৪৮৩২১৫৮৬ (অক্তপ)  

ই-  ই :ad.regi@jamuka.gov.bd 

১০              

        

(১)                       

                       

            

১.           ,                

                   (         

    /          ) 

২.        /            /       

      /                           

৩.                           

                    /            

            /        /           

                     

৪. ই-  ই                          

    ই           

৪.                                 

১৩     

 

 

 

 

 

ক্তফনামূদল্য             

     

          

      

                        ,  

               (     -১),  

    :০২-22222৭৪৬২ (অক্তপ) 

ই-  ই :ad.admin@jamuka.gov.bd 

 

mailto:ad.reg@jamuka.gov.bd
mailto:ad.reg@jamuka.gov.bd
mailto:ad.reg@jamuka.gov.bd
mailto:ad.reg@jamuka.gov.bd
mailto:ad.regi@jamuka.gov.bd
http://forms.mygov.bd/site/view/form-page/89af0815-462c-4568-930c-46b261fef4fe/%20%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B9
http://forms.mygov.bd/site/view/form-page/89af0815-462c-4568-930c-46b261fef4fe/%20%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B9
mailto:ad.admin@jamuka.gov.bd


১১                    

      

(১)              ও     

                       

                    

        ,                       

                      । 

ক্তফনামূদল্য            

          

      

(১ ) ঢাকা ক্তফবাগ (ঢাকা, নাযায়ণগঞ্জ, ভাক্তনকগঞ্জ, ভাদাযীপুয, 

মুক্তন্পগঞ্জ, সগাারগঞ্জ, পক্তযদপুয, যীয়তপুয, যাজফাক্তড় সজরা)  

                     

               (     )  

    : ০২২২৬৬৬৪৪৩৫ 

ই-  ই : ad.dev@jamuka.gov.bd 

 
(২)                

সভাা: সজক্তভন আিায 

কাযী ক্তযোরক, (অথ শ-১)  

সপান: ০২-৪৮৩২১৮৩৭ (অক্তপ)  

ই-  ই :ad.fin@jamuka.gov.bd 
 

(৩) েট্টগ্রাভ ক্তফবাগ  

                     

               (   -২)  

    : ০২২২৬৬৬৪৪৩৪ 

ই-  ই :alauddindhaka196@gmai.com 

 

(৪)            , 

ঢাকা ক্তফবাগ (গাজীপুয, নযক্তাংদী, টাঙ্গাইর,ক্তকদাযগঞ্জ সজরা)  

                          

               (     -১)  

    :০২-২২২২২৭৪৬২ (অক্তপ) 

ই-  ই :ad.admin@jamuka.gov.bd 
 

(৫)             

                     

               (   -২)  

    : ০২২২৬৬৬৪৪৩৪ 

ই-  ই :alauddindhaka196@gmai.com 

 

(৬)               

                     

               (   -২)  

    : ০২২২৬৬৬৪৪৩৪ 

ই-  ই :alauddindhaka196@gmai.com 

 

(৭) যাজাী ক্তফবাগ 

     সভাঃ াক্তপজুয যভান 

কাযী ক্তযোরক (প্রান-২) 

সপান: ০২২২৬৬৬৪৪৩৬ 

ই-  ই :hafijadjamuka@gmail.com 

 
 

mailto:ad.dev@jamuka.gov.bd
mailto:ad.fin@jamuka.gov.bd
mailto:ad.admin@jamuka.gov.bd


(৮)            

                       

               (     ও     -২) 

সপান: ০২২২৬৬৬৪৪৩৭  

ই-  ই   sultan.safali@gmail.com 

১২      /             , 

       ,      ,       

ও         

                 ও        

ও     ই                

            ও                   

               ই-  ই         

প্রাক্তিস্থানঃ জাতীয় মুক্তিদমাদ্ধা কাউক্তন্পর এয 

ক্তনফন্ধন ও সযক্তজদেন াখা 

        ১৫ (দনয) 

কাম শ ক্তদফ 

     সভাঃ আব্দুর খাদরক 

কাযী ক্তযোরক (দযক্তজঃ ও ার্ শঃ)  

সপান: ০২-৪৮৩২১৫৮৬ (অক্তপ)  

ই-  ই :ad.regi@jamuka.gov.bd 

 

২.২ প্রাক্ততিাক্তনক সফা 

ক্র. 

নাং 
সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধক্তত প্রদয়াজনীয় কাগজ ত্র এফাং প্রাক্তি স্থান 

সফায মূল্য 

এফাং ক্তযদাধ 

দ্ধক্তত 

সফা প্রদাদনয ভয় 

ীভা 

দাক্তয়ত্ব প্রাি কভ শকতশা (নাভ, দফী, সপান  ম্বয ও 

ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০১ 

               

                     

     /        

                

      

       /        । 

                        

ও     ই                

[www.jamuka.gov.bd] 

                                              /         

০৮ (  )          

                 

                

     ই   ০১৭১৯৫৪৫৪২৬ 

ই-  ই : info@jamuka.gov.bd 

০২                       

                

ও     ই       /        

            

                        

ও     ই                

[www.jamuka.gov.bd] 

                                              /         

০৮ (  )          

                 

                

     ই   ০১৭১৯৫৪৫৪২৬ 

ই-  ই :info@jamuka.gov.bd 

০৩            ই      

     

(১)                       

(২) ও     ই                

[www.jamuka.gov.bd] 

১.                                   

     ; 

২.         ও                           

   ; 

           :        ও     ই  

[www.jamuka.gov.bd] 
               : ই-  ই             

                  ই                 ; 

                                 । 

         

          

    

১০(দ) কাম শ ক্তদফ                            

          ((                  ) 

      ০২-২২২২২৬৫২৮ 

ই-  ই  dd.dev@jamuka.gov.bd 

 

০৪                  

               

         

(১)                       

(২) ও     ই                

[www.jamuka.gov.bd] 

                           (       

   ,            ও         ও          

                         ) 

            :                

                 

        ৩০ (ক্তত্র) কাম শ ক্তদফ                            

          ((                  ) 

      ০২-২২২২২৬৫২৮ 

ই-  ই  dd.dev@jamuka.gov.bd 

 

mailto:ad.regi@jamuka.gov.bd
http://forms.mygov.bd/sites/default/files/files/bgb.portal.gov.bd/forms/2762b373_6054_4970_bfe8_13e983241a4f/Request%20for%20information%20form.pdf


০৫                  

                 

 ) ই-          ; 

 )                   

                           ও     

     ও                     । 

                     

      ০৭ (াত) কাম শ 

ক্তদফদয     

                     

০৬ ভন্ত্রণারয়/ দিয/ াংস্থা 

কর্তশক োক্তত তথ্য প্রদান। 

দত্রয ভাধ্যদভ অফক্তত কযণ। োক্তত/ক্তফদফেয ত্র 

জাতীয় মুক্তিদমাদ্ধা কাউক্তন্পর 

ক্তফনামূদল্য দত্র উক্তিক্তখত 

ভয় ীভা (মক্তদ 

থাদক)  

জনাফ সভাঃ জহুরূর ইরাভ সযাদর। 
ভাক্তযোরক  (অক্ততক্তযি ক্তেফ) 

‡dvbt 02-৯৩৩৭০৮৮ (Awdm) 

ই-  ই  dg@jamuka.gov.bd 

০৭ ক্তফর ক্তযদাধ কভ শকতশা/কভ শোযী/ব্যক্তি/প্রক্ততিাদনয 

নাদভ সেক ইসুযকযণ। 

স্বয়াংম্পূণ শ ক্তফদরয দুই কক্ত দাক্তখর কযদত দফ ক্তফনামূদল্য স্বয়াংম্পূণ শ ক্তফরপ্রাক্তিয 

য ০৭ (াত) কাম শ 

ক্তদফ। 

 

সভাাঃ সজক্তভন আিায 

কাযী ক্তযোরক  (অথ শ-২) 

‡dvbt ০২-৪৮৩২১৮৩৭ 

ad.fin@jamuka.gov.bd 
 

 

২.৩ অবযন্তযীন সফাঃ 

ক্র. 

নাং 
সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধক্তত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাক্তিস্থান 

সফায মূল্য এফাং 

ক্তযদাধ দ্ধক্তত 
সফা প্রদাদনয ভয় ীভা 

দাক্তয়ত্বপ্রাি কভ শকতশা (নাভ, দফী, সপান 

নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০১ অক্তজশত ছুর্ ক্তনধ শাক্তযত ছুর্ ক্তফক্তধভারা, ১৯৫৯ 

অনুমায়ী ক্তনস্পক্তি কদয যকাযী 

আদদ জাযী। 

(ক) াদা কাগদজ আদফদন ত্র 

(খ) ক্তনধ শাক্তযত পযদভ (ফাাংরাদদ পযভ নাং-২৩৯৫) েীপ 

একাউন্ট এন্ড ক্তপন্যান্প অক্তপায কর্তশক প্রদি ছুর্ প্রাপ্য 

তায প্রক্ততদফদন (সগদজদটি কভ শকতশাদদয সেদত্র), 

(গ) েীপ একাউন্ট এন্ড ক্তপন্যান্প অক্তপায, মুক্তিযুদ্ধ 

ক্তফলয়ক ভন্ত্রণারয় কর্তশক প্রদি ছুর্ প্রাপ্য তায প্রতযয়ন ( 

সগদজদটি কভ শোযীদদয সেদত্র), 

( )                (     -১) (           

               ) 

পযভ প্রাক্তিস্থান: জামুকাযয ওদয়ফাইট 

[www.jamuka.gov.bd] 

ক্তফনামূদল্য (ক) নন-সগদজদটি 

কভ শোযীদদয সেদত্র: ০৫ 

(াঁে) কাম শ ক্তদফ 
 

(খ)সগদজদটি কভ শকতশাদদয 

সেদত্র: ০৭ (াত) কাম শ 

ক্তদফ। 

                          

               (     -১)  

    :০২-২২২২২৭৪৬২ (অক্তপ) 

ই-  ই : ad.admin@jamuka.gov.bd 

 

০২ অক্তজশত ছুর্ (ফক্ত: 

ফাাংরাদদ) 

(ক) ক্তনধ শাক্তযত ছুর্ ক্তফক্তধভারা, 

১৯৫৯ অনুমায়ী আদফদন 

ভন্ত্রণারদয় অগ্রায়ন। 

(খ) যকায কর্তশক ভদয় 

ভদয় জাক্তযকৃত ক্তফদদ 

ভ্রভদণয অনুভক্তত ও 

আনুলাংক্তগক ক্তনদদ শনা 

অনুযণীয়। 

(ক) াদা কাগদজ আদফদনত্র 

(খ) ক্তনধ শাক্তযত পযদভ (ফাাংরাদদ পযভ নাং-২৩৯৫) প্রধান 

ক্তাফযেণ কভ শকতশা কর্তশক প্রদি ছুর্ প্রাপ্য তায 

প্রক্ততদফদন (সগদজদটি কভ শকতশাদদয সেদত্র), 

(গ) েীপ একাউন্ট এন্ড ক্তপন্যান্প অক্তপায, মুক্তিযুদ্ধ 

ক্তফলয়ক ভন্ত্রণারয় কর্তশক প্রদি ছুর্ প্রাপ্যতায প্রতযয়নত্র 

(নন সগদজদটি কভ শোযীদদয সেদত্র), 

(ঘ) ব্যক্তিগত কাযদণ যকায/ স্বায়ত্বাক্তত াংস্থায 

কভ শকতশাদদয ক্তফদদ ভ্রভদণয আদফদন ত্র 

পযভ প্রাক্তিস্থান: জামুকায ওদয়ফাইট 

[www.jamuka.gov.bd] 

 

ক্তফনামূদল্য (ক) নন-সগদজদটি 

কভ শোযীদদয সেদত্র: ০৫ 

(াঁে) কাম শ ক্তদফ।  

(খ) সগদজদটি কভ শকতশাদদয 

সেদত্র: ০৭ (াত) কাম শ 

ক্তদফ। 

                          

               (     -১)  

    :০২-২২২২২৭৪৬২ (অক্তপ) 

ই-  ই : ad.admin@jamuka.gov.bd 

 

mailto:ad.fin@jamuka.gov.bd
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mailto:ad.admin@jamuka.gov.bd


০৩ ক্তেি ক্তফদনাদন ছুর্ ক্তেি ক্তফদনাদন বাতা ক্তফক্তধভারা, 

১৯৭৯ অনুমায়ী ক্তনস্পক্তি কদয 

যকাযী আদদ জাযী/ 

ভন্ত্রণারদয় সুাক্তয সপ্রযণ। 

(ক) াদা কাগদজ আদফদনত্র 

(খ) ক্তনধ শাক্তযত পযদভ (ফাাংরাদদ পযভ নাং-২৩৯৫) প্রধান 

ক্তাফযেণ কভ শকতশা কর্তশক প্রদি ছুর্ প্রাপ্য তায প্রক্ততদফদন 

(সগদজদটি কভ শকতশাদদয সেদত্র), 

(গ) েীপ একাউন্ট এন্ড ক্তপন্যান্প অক্তপায, মুক্তিযুদ্ধ ক্তফলয়ক 

ভন্ত্রণারয় কর্তশক প্রদি ছুর্ প্রাপ্যতায প্রতযয়ন (নন সগদজদটি 

কভ শোযীদদয সেদত্র) 

পযভ প্রাক্তিস্থান: জামুকাযয ওদয়ফাইট 

[www.jamuka.gov.bd] 

ক্তফনামূদল্য (ক) নন-সগদজদটি 

কভ শোযীদদয সেদত্র: ৫ 

কভ শক্তদফ 

(খ) সগদজদটি কভ শকতশাদদয 

সেদত্র: ০৭ (াত) কাম শ 

ক্তদফ। 

                          

               (     -১)  

    :০২-২২২২২৭৪৬২ (অক্তপ) 

ই-  ই : ad.admin@jamuka.gov.bd 

০৪ কভ শোযীদদয োকুযী 

স্থায়ীকযণ 

াংক্তিষ্ট ক্তনদয়াগ ক্তফক্তধভারা 

অনুমায়ী ভন্ত্রণারদয় সুাক্তয 

সপ্রযণ। 

(ক) াদা কাগদজ আদফদনত্র; 

(খ)োকুযীকাক্তরন ভগ্র ভদয়য দন্তালজনক ফাক্তল শক 

সগানীয় প্রক্ততদফদন। 

ক্তফনামূদল্য (ক) নন-সগদজদটি 

কভ শোযীদদয সেদত্র: 

বানুিাদনয দয ১৫ 

(দনয) কাম শ ক্তদফ। 

(খ)সগদজদটি কভ শকতশাদদয 

সেদত্র: বানুিাদনয দয 

৩০ (ক্তত্র) কাম শ ক্তদফ। 

                          

               (     -১)  

    :০২-২২২২২৭৪৬২ (অক্তপ) 

ই-  ই : ad.admin@jamuka.gov.bd 

 

০৫ আফাক্তক ও দািক্তযক 

সটক্তরদপান 

াংদমাগ/স্থানান্তয/ঠিকানা/ 

ক্তযফতশন/ 

ক্তআযএরদিায ব্যক্তি 

ভাক্তরকানাকযণ 

যকাক্তয আদদ জাক্তয ও 

জামুকায ওদয়ফাইদটয 

ভাধ্যদভ 

[www.jamuka.gov.bd] 

 )                               -২০১৮    

                         ; 

 )                                          

                   । 

ক্তফনামূদল্য ০৫ (াঁে) কাম শ ক্তদফ।      সভাঃ াক্তপজুয যভান, 

কাযী ক্তযোরক (প্রান-২) 

সপান: ০২২২৬৬৬৪৪৩৬ 

ই-  ই :hafijadjamuka@gmail.com 

০৬                   

                ও 

ই               

                  

যকাক্তয আদদ জাক্তয ও 

জামুকায ওদয়ফাইদটয 

ভাধ্যদভ 

[www.jamuka.gov.bd] 

 )                 ; 

 )                   ই                    ; 

 )             ই               ; 

 )                                 । 

        ০৫ (াঁে) কাম শ ক্তদফ।      সভাঃ াক্তপজুয যভান, 

কাযী ক্তযোরক (প্রান-২) 

সপান: ০২২২৬৬৬৪৪৩৬ 

ই-  ই : hafijadjamuka@gmail.com 

০৭          ,          , 

       ই   ,   ই    

              

       

যকাক্তয আদদ জাক্তয ও 

জামুকায ওদয়ফাইদটয 

ভাধ্যদভ 

[www.jamuka.gov.bd] 

 )                    ; 

 )                          

 )       /         /        /                

     । 

        ১৫ (দনয) কাম শ ক্তদফ।                           

               (     -১)  

    :০২-২২২২২৭৪৬২ (অক্তপ) 

ই-  ই : ad.admin@jamuka.gov.bd 

০৮             /       

  /             / 

                 

                

             

       /           

   /              .ও 

                

 )                         /   /        /       

                  ; 

 )                ; 

 )                    । 

        ০৫ (াঁে) কাম শ ক্তদফ। সভাাঃ সজক্তভন আিায 

কাযী ক্তযোরক  (অথ শ-২) 

‡dvbt ০২-৪৮৩২১৮৩৭ 

ই-  ই : ad.fin@jamuka.gov.bd 

০৯        /            

               

          

 

                      )                  ই             ০৩ (ক্ততন) কাম শ ক্তদফ।      সভাঃ াক্তপজুয যভান, 

কাযী ক্তযোরক (প্রান-২) 

সপান: ০২২২৬৬৬৪৪৩৬ 

ই-  ই : hafijadjamuka@gmail.com 

 

 

http://forms.mygov.bd/site/view/form-page/c2659fa6-8781-46c9-b60d-d8b125cbb9ea/%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4%20%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0%20%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8%20%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE
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mailto:ad.fin@jamuka.gov.bd
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১০                     যকাক্তয আদদ জাক্তয ও 

জামুকায ওদয়ফাইদটয 

ভাধ্যদভ 

[www.jamuka.gov.bd] 

 )                 ; 

 )                             ও               

                   ; 

         :      -১     ,                

      । 

        ৩০ (   ) কাম শ ক্তদফ।                           

               (     -১)  

    :০২-২২২২২৭৪৬২ (অক্তপ) 

ই-  ই : ad.admin@jamuka.gov.bd 

১১                                     ও 

       ও     ই    

      

[www.jamuka.gov.bd] 

 )                 ; 

 )         ; 

 )              । 

        ০৫ (াঁে) কাম শ ক্তদফ।                           

               (     -১)  

    :০২-২২২২২৭৪৬২ (অক্তপ) 

ই-  ই : ad.admin@jamuka.gov.bd 

 

৩) অক্তবদমাগ ব্যফস্থানা দ্ধক্তত (GRS) 

 

সফা প্রাক্তিদত অন্তুষ্ট দর দাক্তয়ত্বপ্রাি কভ শকতশায দঙ্গ সমাগাদমাগ করুন। ক্ততক্তন ভাধান ক্তদদত ব্যথ শ দর ক্তনদনাি দ্ধক্ততদত সমাগাদমাগ কদয আনায ভস্যা অফক্ততকরুন। 

ক্র. নাং কখন সমাগাদমাগ কযদফন                         সমাগাদমাদগয ঠিকানা ক্তনষ্পক্তিয ভয়ীভা 

১ দাক্তয়ত্বপ্রাি কভ শকতশা ভাধান ক্তদদত 

ব্যথ শ দর 

          ষ্প                                      

          (                  ) 

      ০২-২২২২২৬৫২৮ 

ই-  ই  dd.dev@jamuka.gov.bd 

৩০ (   ) কাম শ ক্তদফ। 

২ GRS সপাকার দয়ন্ট কভ শকতশা 

ক্তনক্তদ শষ্ট ভদয় ভাধান ক্তদদত ব্যথ শ 

দর 

                    (      ও      ) 

     -৭ 

                  ,                   ,     -১০০০ 

    : ০২-৯৫৮৮২২৪ 

ই-  ই : jsict@molwa.gov.bd 

১৫ (দনয) কাম শ ক্তদফ। 

৩                          

                    

                     

                    

                  ,                   ,     -১০০০। 

ও     ই : www.molwa.gov.bd 

১৫ (দনয) কাম শ ক্তদফ। 

 

 

৪) আনায কাদছ আভাদদয প্রতযাা 

ক্র: নাং প্রক্ততশ্রুত/কাক্তিত সফা প্রাক্তিয রদেয কযণীয় 

১) ক্তনধ শাক্তযত পযদভ ম্পূণ শবাদফ পূযণকৃত আদফদন জভা প্রদান। 

২) প্রদয়াজনীয় কর কাগজ-দত্রয স্পষ্ট কক্ত জভা প্রদান। 

৩) আদফদন াংক্রান্ত তথ্য জানায জন্য জভাকৃত/দাক্তখরকৃত আদফদদনয কক্ত অথফা ক্তিক্তজ নাং ও জন্ তাক্তযখ প্রদান। 

৪) জাতীয় মুক্তিদমাদ্ধা কাউক্তন্পদরয (জামুকা) ওদয়ফাইদট সনার্ সফাি শ ক্তনয়ক্তভত ক্তযদ শন কযা [www.jamuka.gov.bd] 
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