গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
দুদ্ যাগ ব্যবস্হাপনা অধিেপ্তর
দুদ্ যাগ ব্যবস্হাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
www.ddm.gov.bd

ধসটিদজন চার্ যার
১. রুপকল্প ও অধিলক্ষ্য
রুপকল্প (Vision):
প্রাকৃধতক, জলবায়ুজধনত ও মনুষ্যসৃষ্ট দুদ্ যাদগর ক্ষ্ধতকর প্রিাবে ধবপোপন্ন জনদগাধির ঝকুঁ ি সহণীয় প্ যাদয় কধমদয় আনা।
অধিলক্ষ্য (Mission):
দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনার সাধব যক সক্ষ্মতা শধিশালীকরদণর মাধ্যদম জনগদণর ধবদশষ কদর েধরদ্র ও দুে যশাগ্রস্ত জনদগাধির র্ঝযধকহ্রাস এবাং দুদ্ যাগ মমাকাদবলায়
সক্ষ্ম জরুধর সাড়াোন পদ্ধধত প্রধতিা।

২. মসবা প্রোন প্রধতশ্রুধত
২.১) নাগধরক মসবা
ক্রধমক
নাং
(১)
১।

২।
৩।

৪।

মসবার নাম

মসবা প্রোন পদ্ধধত

(২)
দেধনক দুদ্ যাগ
বাতযা/দুদ্ যাদগর আগাম
বাতযা

(৩)
মর্ধলদ ান, যাক্স, ইদমইল,
এসএমএস ও আইধিআর (IVRInteractive Voice
Response) এর মাধ্যদম

দুদ াগ ধবসয়ক
প্রধশক্ষ্ণ/কমযশালা
অাংশগ্রহণ সাংক্রান্ত
দুদ্ যাগ ধবসয়ক মহড়ায়
অাংশগ্রহণ সাংক্রান্ত
অধিদ্াগ ধনস্পধি

প্রধশক্ষ্ণ/কমযশালা আদয়াজদনর
মাধ্যদম
মহড়া আদয়াজদনর মাধ্যম

পত্র ম্াগাদ্াদগর মাধ্যম

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র
এবাং প্রাধপ্তস্হান
(৪)
কাগজপত্র ধনস্প্রদয়াজন
মসবা প্রাধপ্তর স্হানঃ
জরুধর সাড়াোন মকন্দ্র,
দুদ্ যাগ ব্যবস্হাপনা
অধিেপ্তর
দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা িবন
(৯২-৯৩মহাখালী বা/এ,
ঢাকা।)
ধলধখত আদবেন।
মসবা প্রাধপ্তর স্হানঃ

মসবার মূল্য এবাং
পধরদশাি পদ্ধধত
(৫)
ধবনামূল্য
আইধিআর এর জন্য
ম্ মকান মমাবাইদল
মর্াল ধি ১০৯০ নম্বর

মন্ত্রণালয়/অধিেপ্তর
কর্তযক ধনি যাধরত প্রধশক্ষ্ণ
প্রধতিান।
ধলধখত অধিদ্াগ
মসবা প্রধপ্তর স্হানঃ
দুদ্ যাগ ব্যবস্হাপনা
অধিেপ্তর

ধবনামূদল্য

*নাগরধক বা মসবাকাধর প্রধতিানসমূহদক প্রেি মসবা (দ্মন:লাইদসন্স)

মসবা প্রোদনর
সময়সীমা
(৬)
তাৎক্ষ্ধণকিাদব

োধয়ত্বপ্রপ্ত কমযকতযা (নাম,পেধব,দ ান
নম্বর ও ইদমইল)
(৭)
মমা: হারুন অর রধশে মমাল্লা
(অকিকিক্ত সধচব) (প্রধতকল্প)
পধরচালক (প্রধশক্ষ্ণ ও গদবষণা)
মর্ধলদ ানঃ ৯৮৫৯৬৩৭
মমাইরঃ ০১৭১১৯৬৬০১৯
harun_171965@yahoo.com

১৫-৩০ ধেন

মমা: হারুন অর রধশে মমাল্লা
(অকিকিক্ত সধচব)
পধরচালক (প্রধশক্ষ্ণ ও গদবষণা)
মর্ধলদ ানঃ ৯৮৫৯৬৩৭
মমাইরঃ ০১৭১১৯৬৬০১৯
harun_171965@yahoo.com

ধবনামূদল্য

২১-৩০ ধেন

মমা: জাহাাংগীর আলম
(যুগ্ন-সধচব)
পধরচালক (প্রশাসন)
ম ান৬ ৯৮৯২৩৯৮
মমাবাইল: ০১৫৫৬৩০৯৬০৬
dadmin@ddm.gov.bd

২.২) প্রধতিাধনক মসবা
ক্রধমক
নাং
১।

মসবার নাম

২।

মর্স্ট ধরধল (টিআর)

৩।

অধতেধরদ্রদের জন্য
কমযসাংস্হান

৪।

ধজআর (নগর ও খাদ্য
সহায়তা)
ধিধজএ

৫।

মসবা প্রোন পদ্ধধত

কাদজর ধবধনমদয় খাদ্য

মজলা প্রশাসকদের অনুকুদল
মঞ্জুরী/বরােপত্র জারীর
মাধ্যদম

৬।

মঢউটিন ও গৃহধনমযান
বাবে নগে অর্ য

মজরাপ্রশাসদকর অনুকুদল
মঞ্জুরীপদত্রর মাধ্যম

৭।

কম্বল বরাে

মজরাপ্রশাসদকর অনুকুদল
বরাদেরপদত্রর মাধ্যম

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং
প্রাধপ্তস্হান
পধরপত্র অনু্ায়ী বরাদের
চাধহোপত্র,বরাদের ধবিাজন
এবাং ধবদশষ বরাদের
মক্ষ্দত্রপ্রকদল্পর ছক
এবাং ধবদশষ বরাদের
মক্ষ্দত্রপ্রকদল্পর ছক

মসবার মূল্য এবাং
পধরদশাি পদ্ধধত
ধবনামূদল্য

বরাদের চাধহোপত্র

ধবনামূদল্য

বরাদের চাধহোপত্র, োধরদ্রতা
অনু্ায়ী উপদজলা ধিধিক
বরাদের ধবিাজন
বরাদের চাধহোপত্র ,োধরদ্রতা
অনু্ায়ী উপদজলা ধিধিক
বরাদের ধবিাজন,গৃহহীন
পধরবাদরর তাধলকা (ধবদশষ
বরাদের মক্ষ্দত্র)
শীতাতয মানুদষর সাংখ্যার
ধিধিদত বরাদের
চাধহোপত্র,গৃহহীন ও শীতাতয
পধরবাদরর তাধলকা ও সাংখ্যা
(ধবদশষ বরাদের মক্ষ্দত্র)

মসবা প্রোদনর
সময়সীমা
৩ধেন

৭ধেন

োধয়ত্বপ্রপ্ত কমযকতযা (নাম,পেধব,দ ান
নম্বর ও ইদমইল)
ব োহোম্মদ ব োলো ব োস্তফো
(যুগ্ন সধচব)
পধরচালক (কাধবখা)
ম ানঃ ৯৮৬১১১৩
মমাবাইর: ০১৭১১৩১৯৫৬৩
dffw@ddm.gov.bd
মমাঃ ই দতখারুল ইসলাম
পধরচালক (ত্রাণ)
ম ান: ৯৮৬০৩৬৮
মমাবাইর;০১৭৩১৪৬১২৭২
drelief@ddm.gov.bd

২.৩) অিযন্তরীণ মসবা
ক্রধমক
নাং
(১)
১।
২।

মসবার নাম
(২)
কমযকতযা/কমযচারীগদণর
অধিৃত,শ্রাধন্তধবদনােন,বধহঃবাাংরাদেশ
ও মার্তত্বকালীন ছুটি
কমযকতযা/কমযচারীগদণর অবসর িাতা
মঞ্জুরী

৩।

িধবষ্য তহধবল হদত অধগ্রম উিলন

৪।

কমযকতযা/কমযচারীগদণর গৃহ
ধনমযাণ,দমার্র সাইদকল,কধিউর্ার
ও অন্যান্য ঋণ প্রোন
মৃত কমযকতযা/কমযচারীগদণর ঋণ
মওকু

৫।

মসবা প্রোন পদ্ধধত
(৩)

সরকারী আদেশ জারীর
মাধ্যদম

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র
এবাং প্রাধপ্তস্হান
(৪)
আদবেনপত্র, ছুটির
ধহসাব সাংক্রান্ত প্রতযয়ন
চাকুরী ধববরণী,
প্রথ্যাধশত মশষ
মবতনপত্র, মপনশন
রম,সতযাধয়তছধব,ববি
উিরাধিকার ম াষনাপত্র,
না-োবী প্রতযয়নপত্র
ওদপনশন মঞ্জুরী পত্র
ধনি যাধরত রদম
আদবেন ও িধবষ্য
তহধবল ও জমার ধহসাব
ধলধখত আদবেন,
চুধিপত্র ও গৃহধনমযাদণর
মক্ষ্দত্র জধমর েধলল
আদবেন ও ছুটির ধহসাব

মসবার মূল্য এবাং
পধরদশাি পদ্ধধত
(৫)
ধবনামু্দল্য

মসবা প্রোদনর
সময়সীমা
(৬)
১৫ধেন
১০ধেন

োধয়ত্বপ্রাপ্ত কমযকতযা
(নাম,পেধব,দ ান নম্বর ও ইদমইল)
(৭)
মমা: জাহাাংগীর আলম
(যুগ্ন-সধচব)
পধরচালক (প্রশাসন)
ম ান৬ ৯৮৯২৩৯৮
মমাবাইল: ০১৫৫৬৩০৯৬০৬
dadmin@ddm.gov.bd

৩০ধেন

২.৪) আওতািীন েপ্তরসমূদহর মসবা
ক)............ ..........................
৩) অধিদ্াগ ব্যবস্হাপনা পদ্ধধত (GRS)
মসবা প্রাধপ্তর অসস্তুষ্ট হদল োধয়ত্বপ্রাপ্ত কমযকতযার সাংদগ ম্াগাদ্াগ করুন। ধতধন সমািান ধেদত ব্যর্ য হদল ধনদনাি পদ্ধধতদত ম্াগাদ্াগ কদর আপনার

সমস্যা অবধহত করুন।
ক্রধমক নাং
(১)
১।

২।

কখন ম্াগাদ্াগ করদবন
মকার্ায় ম্াগাদ্াগ করদবন
(২)
(৩)
োধয়ত্বপ্রাপ্ত কমযকতযা সমািান প্রধতিাদনর GRS ম াকাল
ধেদত ব্যর্ য হদল
পদয়ন্ট কমযকতযা

Public
Grievance ম াকাল
পদয়ন্ট কমযকতযা ধনধেষ্ট
সমদয় সমািান ধেদত ব্যর্ য
হদল

ধনস্পধির সময়সীমা
(৪)
১৫ধেন

মকন্দ্রীয় অধিদ্াগ ব্যবস্হাপনা
পদ্ধধত (GRS)

ম্াগাদ্াদগর ঠিকানা
(৫)
নাম ও পেধব:
মমাঃধরয়াজ আহদমে,মহাপধরচালক
ম ান: ৯৮৪১৫৮১
ইদমইল: dg @ddm.gov.bd
মন্ত্রণালদয়র মক্ষ্দত্র মন্ত্রীপধরষে ধবিাদগর
GRSমপার্ যাদলর ঠিকানা
মজলা প্রশাসদকর মক্ষ্দত্র ধববাগীয়
কধমশনাদরর GRSমপার্ যাদলর ঠিকানা

৪) আপনার কাদছ আমাদের প্রতযাশা
ক্রধমকনাং
১)
২)
৩)

প্রধতশ্রুধত/কাধিত মসবা প্রাধপ্তর লদক্ষ্য করণীয়
ধনি যাধরত রদম সম্পুণ যিাদব পূরণকৃত আদবেন জমা প্রোন (প্রদ্াজয মক্ষ্দত্র)
সঠিক মাধ্যাদম প্রদয়াজনীয় ধ স পধরদশাি করা (প্রদ্াজয মক্ষ্দত্র)
সাক্ষ্াদতর জন্য ধনি যাধরত সমদয়র পূদব যই উপধস্হত র্াকা

*সািারনত ম্ সকল কারদণ আদবেন বাধতল হয় অর্বা মসবা প্রোন সম্ভব হয়না তা ধবদেষন কদর ছক পূরণ।ধকছু ধবষয় সকল মন্ত্রণালদয়র জন্য একই হদব এবাং ধকছু ধবষয় আলাো
হদব।

