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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার

দুে যর্াগ �ব�াপনঅিধদ�র
দুে যর্াগ �ব�াপনা ও � ম�ণালয়
www.ddm.gov.bd

িসিটেজন চাটরর
১. রূপক ও অিভল�য
রূপক� Vision):
�াকৃিত, জলবায়ুজিন ও মনু�স দুে যর্াে �িতকর �ভাব িবপদাপ� জনেগাি�র সহণীয় পয র্াে কিমেয় আনা।

অিভল�য (Mision):
ু ক�া এবং দুে যর্ েমাকােবলায় স�ম জরুি সাড়াদান
দুে যর্ �ব�াপনার সািব র্ স�মতা শি�শালীকরেণর মা�েম জনগেণর িবেশষ কের দির� ও দুদর্শা জনেগাি�র ঝঁি
প�িত �িত�া।

ওেয়বসাইেট �দশর্েনর জ

২. েসবা �দান �িত�িত
২.১) নাগিরক েসবা
�.
নং

েসবার নাম

েসবা �দান প�িত

�েয়াজনীয় কাগজপ�
এবং �াি��ান

েসবার মূ এবং
পিরেশাধ প�িত

েসবা �দােনর
সময়সীমা

দািয়��া� কমর্কতর
(নাম, পদিব, েফান ন�র ও ইেমইল)

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

(৬)

(৭)

েটিলেফান, ফয্া�,ইেমইল, এসএমএস ও
আইিভআর (IVR- Interactive
Voice Response) এর মা�েম

১

ৈদিনক দুে যর্াগ বাতর্া/ দুেযর্ােগর আগাম 

২

দুে যর্াগ িবষয়ক �িশ�ণ/কমর্শা
অংশ�হণ সং�া�

�িশ�ণ/কমর্শাল আেয়াজেনর মা�েম

দুে যর্াগ িবষয়ক মহড়াঅংশ�হণ সং�া�

মহড়া আেয়াজেনর মা�েম

৩

৪

অিভেযাগ িন�ি�

প� েযাগােযােগর মা�েম

*নাগিরক বা েবসরকাির �িত�ানসমূহেক �দ� েসব (েযমন: লাইেস�)

কাগজপ� িন�েয়াজন।
েসবা �াি�র �ানঃ
দুে যর্াগ �ব�াপনা ত
েক� (িডএমআইিস),
দৃে যর্াগ �ব�াপনা ভব
(৯২-৯৩ শহাকালী বা/এ,
ঢাকা)।
িলিখত আেবদন।
েসবা �াি�র �ানঃ
ম�ণালয়/অিধদ�র
কতৃর্ক িনধর্ািরত �িশ
�িত�ান।
িলিখত অিভেযাগ।
েসবা �াি�র �ানঃ
দুে যর্াগ �ব�াপন
অিধদ�র।

িবনামূে
(আইিভআর এর
জ� ২ টাকা/িমঃ
কলচাজর্ �েযাজয

িবনামূে

িবনামূে

িমর আহমদ
পিরচালক (এমআইএম)
েটিলেফানঃ ৯৮৫৯৬৩৬
তাৎ�িণকভােব েমাবাইল: ০১৬৮৪৯৯৯০২৯
ফয্া�ঃ৯৮৫১৬১৫
ইেমইল: infodmic@ddm.gov.bd
েমাঃ ওসমান গিণ
পিরচালক (�িশ�ণ ও গেবষণা)
১৫-৩০ িদন েটিলেফানঃ ৯৮৫৯৬৩৭
েমাবাইল: ০১৭
ইেমইল:dtraining@ddm.gov.bd
েমাঃ সামছুর রহমা
পিরচালক (�শাসন)
২১-৩০ িদন েফান: ৯৮৯২৩৯৮
েমাবাইল: ০১৭১১৮৮৪১২১
ইেমইল: dadmin@ddm.gov.bd
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২.২) �ািত�ািনক েসবা
�.
নং

েসবার নাম

েসবা �দান প�িত

�েয়াজনীয় কাগজপ�
এবং �াি��ান

েসবার মূ এবং
পিরেশাধ প�িত

েসবা �দােনর
সময়সীমা

দািয়��া� কমর্কতর
(নাম, পদিব, েফান ন�র ও ইেমইল)

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

(৬)

(৭)

১

কােজর িবিনমেয় খা� (কািবখা)

২

েট� িরিলফ (িটআর

পিরপ� অনুযায়ীবরাে�র
চািহদাপ�, বরাে�র িবভাজন
এবং িবেশষ বরাে�র
ে�ে��কে�র ছক।
েজলা�শাসকেদর অনুকূে
ম�রী/বরা�প� জারীর মা�েম

বরাে�র চািহদাপ� ও বরাে�র
িবভাজন
িজআর (নগদ ও খা� সহায়তা)
৪
বরাে�র চািহদাপ�
বরাে�র চািহদাপ�, দাির�তা
৫
অনুযায়ী উপেজলা িভি�ক
িভিজএফ
বরাে�র িবভাজন
িবনামূে
বরাে�র চািহদাপ�, দাির�তা
অনুযায়ী উপেজলা িভি�ক
েঢউিটন ও গৃহিনমর্াণ বাবদ ন েজলা�শাসকেদর অনুকূে
৬
বরাে�র িবভাজন, গৃহহীন
ম�রীপে�র মা�েম
অথ র
পিরবােরর তািলকা (িবেশষ
বরাে�র ে�ে�)
শীতাতর্ মানুে সং�ার
িভি�েত বরাে�র চািহদাপ�,
েজলা�শাসকেদর অনুকূে
৭
গৃহহীনও শীতাতর্পিরবােরর
ক�ল বরা�
বরা�পে�র মা�েম
তািলকা ও সং�া (িবেশষ
বরাে�র ে�ে�)
*সরকাির �িত�ান এবং সরকাির কায র্ স�াদেনর সে� জিড়ত েদিশ/িবেদিশ েবসরকাির �িত�ােক �দ� েসবা (েযমন: �কে�র অথ র্ ছাড়
৩

অিতদির�েদর জ� কমর্সং�া

৩ িদন

েমাঃ আবু তােল
পিরচালক (কািবখা)
েফান: ৯৮৬১১১৩
েমাবাইল: ০১৭১৫০৩৬৯৩২
ইেমইল: dffw@ddm.gov.bd

৭ িদন েমাঃ ইফেতখারল ইসলাম
�িন ালক ওাণ)
েফান: ৯৮৬০৩৬৮
েমাবাইল: ০১৭৩১৪৬১২৭২
ইেমইল: drelief@ddm.gov.bd
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২.৩) অভয্�রীণ েসব
�.
নং

েসবার নাম

েসবা �দান প�িত

�েয়াজনীয় কাগজপ�
এবং �াি��ান

েসবার মূ এবং
পিরেশাধ প�িত

েসবা �দােনর
সময়সীমা

দািয়��া� কমর্কতর
(নাম, পদিব, েফান ন�র ও ইেমইল)

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

(৬)

(৭)

১

২

কমর্কতর্া/কমর্চগেণর অিজর্,
�াি�িবেনাদন, বিহঃবাংলােদশ ও
মাতৃ�কালী ছু

আেবদনপ�, ছুিটর িহস
সং�া� �তয্য়ন

কমর্কতর্া/কমর্চগেণর অবসর ভাতা ম�রী
সনকানী আেদশ ানীন মা�েম

৩

ভিব� তহিবল হেত অি�ম উে�ালন

৪

কমর্কতর্া/কমর্চগেণর গৃহ িনমর্াণ, েমাট
সাইেকল, কি�উটার ও অ�া� ঋণ �দাে

৫

মৃত কমরকতরা-কমর ানীগেণন ঋণ মওকফ

*অভয্�রীন জনব, একই ম�ণালেয়র অ� শাখা/অিধশাখা/অনুিবভা

২.৪) আওতাধীন দ�রসমূেহ েসবা
ক) .............. .....................

চাকুরী িববরণী, �তয্ািশ
েশষ েবতনপ�, েপনশন
ফরম, সতয্ািয়ত ছিব,ৈবধ
উ�রািধকার েঘাষণা প�,
না-দাবী �তয্য়ন প� ও
েপনশন ম�রী প�
িনধ র্ািরতফরেম আেবদন ও
ভিব� তহিবেল জমার
িহসাব
িলিখত আেবদে, চুি��ও ও
হ িেমরােণন ে�েও িমন
দিলল
আেবদে ও ছি িহসাব
সং�া� �তযয়ে

১৫ িদন

িবনামূে

১০ িদন েমাঃ সামছুর রহমা
পিরচালক (�শাসন)
েফান: ৯৮৯২৩৯৮
েমাবাইল: ০১৭১১৮৮৪১২১
ইেমইল:
dadmin@ddm.gov.bd

৩০ িদন

ওেয়বসাইেট �দশর্েনর জ

৩) অিভেযাগ �ব�াপনা প�িত (GRS)
েসবা �াি�েত অস�� হেল দািয়��া� কমর্কতর্াসে� েযাগােযাগ করু। িতিন সমাধান িদেত �থ র্ হেল িনে�া�প�িতেত েযাগােযাগ কের আপনার সম�া অবিহত করু।
�.
নং

কখন েযাগােযাগ করেবন

েকাথায় েযাগােযাগ করেবন

েযাগােযােগর িঠকান

িন�ি�র সময়সীমা

নাম ও পদিব: েমাঃ িরয়াজ আহেমদ, মহাপিরচালক
১

দািয়��া� কমর্কতর্া সমাধা
িদেত �থ র্ হে

Public Grievance

২

েফাকাল পেয়� কমর্কতর িনিদ র্
সমেয় সমাধান িদেত �থ র্ হে

�িত�ােনর GRS েফাকাল
পেয়� কমর্কতর

১৫ িদন

েক�ীয় অিভেযাগ �ব�াপনা
প�িত (GRS)

েফান: ৯৮৪১৫৮১
ইেমইল: dg@ddm.gov.bd
ওেয়ব েপাট র্াল �িত�ােনর ওেয়ব েপাট র্ােলরGRS িল�
•
•

ম�ণালেয়র ে�ে� মি�পিরষদ িবভােগর GRS
েপাট র্ােলর িঠকা
েজলা �শাসেনর ে�ে� িবভাগীয় কিমশনােরর
GRS েপাট র্ােলর িঠকা

৪) আপনার কােছ আমােদর �তয্াশ
�িমক নং

�িত�ত/কাি�ত েসবা �াি�র লে�য্ করণয়

১)

িনধ র্ািরত ফরে স�ণ র্ভােব পূরণকৃত আেবদন জমা � �েো য ে�েও)

২)

সিঠক মা�েম �েয়াজনীয় িফস পিরেশাধ কর �েো য ে�েও)

৩)

সা�ােতর জ� িনধ র্ািরত সমেয়রপূেবর্ই উপি�ত থা

* সাধারণত েযসকল কারেণ আেবদন বািতল হয় অথবা েসবা �দান স�ব হয়না তা িবে�ষন কের ছক পূর। িকছ িবষয় সকল ম�ণালেয়র জ� একই হেব এবং িকছু িবষয় আলাদা হে।

