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িসিে ে  াট রান 
১. র�কক ও অিভল�য  

র�কক  Vision): 

�াকিতক,  লবায় িেত ও মনু�স  দেে রােগন �িতকন �ভাব িব�দা��  েেগাি�ন সহণীয় �ে রােয় কিমেয় আো। 

 

অিভল�য  Mision): 

দেে রাগ গব�া�োন সািব রক স�মতা শি�শালীকনেণন মা�েম  েগেণন িবেশষ কেন দিন� ও দদ রশাশা  েেগাি�ন ঝিুককাস এবং দেে রাগ েমাকােবলায় স�ম  রিন সাড়াদাে 
��িত �িত�া। 

 

 

 

 

 

 



  
 ওেয়বসাইেট �দশ রেেন  জ 

২. েসবা �দাে �িত�িত 

২.১) োগিনক েসবা 

�. 
েং 

েসবান োম েসবা �দাে ��িত 
�েয়া েীয় কাগ �ও 

এবং �াি��াে 
েসবান মূ এবং  
�িনেশাধ ��িত 

েসবা �দােেন 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম রকতরা 
 োম, �দিব, েফাে ে�ন ও ইেমইল) 

 ১)  ২)  ৩)  ৪)  ৫)  ৬)  ৭) 

১ ৈদিেক দেে রাগ বাতরার দেে রােগন আগাম বাতরা 
েটিলেফাে, ফযাা, ইেমইল, এসএমএস ও 
আইিভআন  IVR- Interactive 

Voice Response) এন মা�েম 

কাগ �ও িে�েয়া ে। 
েসবা �াি�ন �ােঃ 
দেে রাগ গব�া�ো ত  
েক�  িডএমআইিস), 
দেে রাগ গব�া�ো ভবে 
 ৯২-৯৩ শহাকালী বারএ, 
ঢাকা)। 

িবোমেূ  
 আইিভআন এন 
 জ ২ টাকারিমঃ 
কল া র �েো য) 

তাৎ�িণকভােব 

িমন আহমদ 
�িন ালক  এমআইএম) 
েটিলেফােঃ ৯৮৫৯৬৩৬ 
েমাবাইল: ০১৬৮৪৯৯৯০২৯ 
ফযাাঃ ৯৮৫১৬১৫ 
ইেমইল: infodmic@ddm.gov.bd 

২ 
দেে রাগ িবষয়ক �িশ�ণরকম রশালা 
অংশশহণ সং�া�  

�িশ�ণরকম রশালা আেয়া েেন মা�েম 
িলিখত আেবদে। 
েসবা �াি�ন �ােঃ 
ম�ণালয়রঅিধদ�ন 
কতরক িেধ রািনত �িশ�ণ 
�িত�াে। 

িবোমেূ ১৫-৩০ িদে 

েমাঃ ওসমাে গিণ 
�িন ালক  �িশ�ণ ও গেবষণা) 
েটিলেফােঃ ৯৮৫৯৬৩৭ 
েমাবাইল: ০১৭ 
ইেমইল:dtraining@ddm.gov.bd 

৩ দেে রাগ িবষয়ক মহড়ায় অংশশহণ সং�া� মহড়া আেয়া েেন মা�েম 

৪ অিভেোগ িে�ি� �ও েোগােোেগন মা�েম 

িলিখত অিভেোগ। 
েসবা �াি�ন �ােঃ 
দেে রাগ গব�া�ো 
অিধদ�ন। 

িবোমেূ ২১-৩০ িদে 

েমাঃ সামছন নহমাে 
�িন ালক  �শাসে) 
েফাে: ৯৮৯২৩৯৮ 
েমাবাইল: ০১৭১১৮৮৪১২১ 
ইেমইল: dadmin@ddm.gov.bd 

*োগিনক বা েবসনকািন �িত�ােসমহেক �দ� েসবা  েেমে: লাইেস�) 

 

 

 



  
 ওেয়বসাইেট �দশ রেেন  জ 

২.২) �ািত�ািেক েসবা 

�. 
েং 

েসবান োম েসবা �দাে ��িত 
�েয়া েীয় কাগ �ও 

এবং �াি��াে 
েসবান মূ এবং  
�িনেশাধ ��িত 

েসবা �দােেন 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম রকতরা 
 োম, �দিব, েফাে ে�ন ও ইেমইল) 

 ১)  ২)  ৩)  ৪)  ৫)  ৬)  ৭) 

১ কাে ন িবিেমেয় খা�  কািবখা) 

ে লা�শাসকেদন অনুেল 
ম�নীরবনা��ও  ানীন মা�েম 

�িন�ও অনোয়ী বনাে�ন 
 ািহদা�ও, বনাে�ন িবভা ে 
এবং িবেশষ  বনাে�ন 
ে�েও�কেকন ছক। 

িবোমেূ 

৩ িদে 
েমাঃ আব তােলব 
�িন ালক  কািবখা) 
েফাে: ৯৮৬১১১৩ 
েমাবাইল: ০১৭১৫০৩৬৯৩২ 
ইেমইল: dffw@ddm.gov.bd 

২ েট� িনিলফ  িআন) 

৭ িদে 

৩ অিতদিন�েদন  জ কম রসং�াে 
বনাে�ন  ািহদা�ও ও বনাে�ন 
িবভা ে 

৪ ি আন  েগদ ও খা� সহায়তা) বনাে�ন  ািহদা�ও 

েমাঃ ইফেতখারল ইসলাম 
�িন ালক  ওাণ) 
েফাে: ৯৮৬০৩৬৮ 
েমাবাইল: ০১৭৩১৪৬১২৭২ 
ইেমইল: drelief@ddm.gov.bd 
 

৫ িভি এফ 
বনাে�ন  ািহদা�ও, দািন�তা 
অনোয়ী  �ে লা িভি�ক 
বনাে�ন িবভা ে 

৬ 
েঢ িে ও  হিেম রাণ বাবদ েগদ 
অথ র 

ে লা�শাসকেদন অনুেল 
ম�নী�েওন মা�েম 

বনাে�ন  ািহদা�ও, দািন�তা 
অনোয়ী  �ে লা িভি�ক 
বনাে�ন িবভা ে,  হহীে 
�িনবােনন তািলকা  িবেশষ 
বনাে�ন ে�েও) 

৭ ক�ল বনা� 
ে লা�শাসকেদন অনুেল 
বনা��েওন মা�েম 

শীতাতর মানেয়ন সং�ান 
িভি�েত বনাে�ন  ািহদা�ও,  
 হহীে ও শীতাতর �িনবােনন 
তািলকা ও সং�া   িবেশষ 
বনাে�ন ে�েও) 

*সনকািন �িত�াে এবং সনকািন কাে র সসাদেেন সেে  িড়ত েদিশরিবেদিশ েবসনকািন �িত�ােেক �দ� েসবা  েেমে: �কেকন অথ র ছাড়) 

 



  
 ওেয়বসাইেট �দশ রেেন  জ 

২.৩) অভয�নীণ েসবা 

�. 
েং 

েসবান োম েসবা �দাে ��িত 
�েয়া েীয় কাগ �ও 
এবং �াি��াে 

েসবান মূ এবং  
�িনেশাধ ��িত 

েসবা �দােেন 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম রকতরা 
 োম, �দিব, েফাে ে�ন ও ইেমইল) 

 ১)  ২)  ৩)  ৪)  ৫)  ৬)  ৭) 

১ 
কম রকতরারকম র ানীগেণন অি রত, 
�াি�িবেোদে, বিহঃবাংলােদশ ও 
মাত�কালীে ছি 

সনকানী আেদশ  ানীন মা�েম 

আেবদে�ও, ছিন িহসাব 
সং�া� �তযয়ে    

িবোমেূ 

১৫ িদে 

েমাঃ সামছন নহমাে 
�িন ালক  �শাসে) 
েফাে: ৯৮৯২৩৯৮ 
েমাবাইল: ০১৭১১৮৮৪১২১ 
ইেমইল: 
dadmin@ddm.gov.bd 

২ কম রকতরারকম র ানীগেণন অবসন ভাতা ম�নী 

 াকনী িববনণী, �তযািশত 
েশষ েবতে�ও, ে�েশে 
ফনম, সতযািয়ত ছিব,,বধ 
 �নািধকান েঘাষণা �ও, 
ো-দাবী �তযয়ে �ও ও 
ে�েশে ম�নী �ও 

১০ িদে 

৩ ভিবু তহিবল হেত অিশম  ে�ালে 
িেধ রািনত ফনেম আেবদে ও 
ভিবু তহিবেল  মান 
িহসাব 

৩০ িদে 

৪ 
কম রকতরারকম র ানীগেণন  হ িেম রাণ, েমাটন 
সাইেকল, কিস টান ও অজাজ ঋণ �দাে 

িলিখত আেবদে, চুি��ও ও 
 হ িেম রােণন ে�েও  িমন 
দিলল 

৫ মৃত কম রকতরা-কম র ানীগেণন ঋণ মওকফ  
আেবদে ও ছি িহসাব 
সং�া� �তযয়ে 

 

*অভয�নীে  েবল, একই ম�ণালেয়ন অজ শাখারঅিধশাখারঅনিবভাগ 

 

২.৪) আওতাধীে দ�নসমেহন েসবা 

ক)  .............. ..................... 



  
 ওেয়বসাইেট �দশ রেেন  জ 

৩) অিভেোগ গব�া�ো ��িত  GRS) 

েসবা �াি�েত অস�স হেল দািয়��া� কম রকতরান সেে েোগােোগ করে। িতিে সমাধাে িদেত গথ র হেল িেেো� ��িতেত েোগােোগ কেন আ�োন সম�া অবিহত করে। 

�. 
েং কখে েোগােোগ কনেবে েকাথায় েোগােোগ কনেবে িে�ি�ন সময়সীমা েোগােোেগন িকাো 

১ 
দািয়��া� কম রকতরা সমাধাে 

িদেত গথ র হেল 
�িত�ােেন GRS েফাকাল 

�েয়� কম রকতরা 
১৫ িদে 

োম ও �দিব: েমাঃ িনয়া  আহেমদ, মহা�িন ালক 

েফাে: ৯৮৪১৫৮১ 
ইেমইল: dg@ddm.gov.bd 
ওেয়ব ে�াট রাল: �িত�ােেন ওেয়ব ে�াট রােলন GRS িল� 

২ 

Public Grievance 

েফাকাল �েয়� কম রকতরা িেিদ রস 
সমেয় সমাধাে িদেত গথ র হেল 

েক�ীয় অিভেোগ গব�া�ো 
��িত  GRS) 

 

• ম�ণালেয়ন ে�েও মি��িনষদ িবভােগন GRS 
ে�াট রােলন িকাো 

• ে লা �শাসেেন ে�েও িবভাগীয় কিমশোেনন 
GRS ে�াট রােলন িকাো 

 

৪) আ�োন কােছ আমােদন �তযাশা 

�িমক েং �িত�তরকাি�ত েসবা �াি�ন লে�য কনণীয় 

১) িেধ রািনত ফনেম স�ণ রভােব  নণকত আেবদে  মা �দাে  �েো য ে�েও) 

২) সিক মা�েম �েয়া েীয় িফস �িনেশাধ কনা  �েো য ে�েও) 

৩) সা�ােতন  জ িেধ রািনত সমেয়ন  েব রই  �ি�ত থাকা 

* সাধানণত েেসকল কানেণ আেবদে বািতল হয় অথবা েসবা �দাে স�ব হয়ো তা িবে�ষে কেন ছক  নণ। িকছ িবষয় সকল ম�ণালেয়ন  জ একই হেব এবং িকছ িবষয় আলাদা হেব। 
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