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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

ওদেজ আন না ন কল্যাণ বফার্ ন 

প্রফাী কল্যাণ ও বফদদশক কভ নাংস্থান ভন্ত্রণারে 

প্রফাী কল্যাণ বফন 

71-72 পুযাতন এশরপযান্ট বযার্, ইস্কাটন গাদর্ নন, ঢাকা। 

www.wewb.gov.bd 

 
বফা প্রদান প্রশতশ্রুশত(Citizen’s Charter) 

1. শবন ও শভন 

রূকল্প (Vision) 

 প্রফাী কভী ও তাদদয রযফাদযয জন্য থ থফ কল্যাণ রনরিত কযা। 
 

অশবরক্ষ (Mission) 

 cÖevmx Kg©x‡`i AvBbMZ mnvqZvmn mvwe©K Kj¨vY mvab Kiv| 

 cÖev‡m g„Zz¨eiYKvix Kg©xi cwiev‡ii Avw_©K mnvqZvmn Rxebgv‡bi Dbœq‡b mnvqZv Kiv|  

 we‡`k cÖZ¨vMZ Kg©x‡`i cybe©vm‡b mnvqZv Kiv| 

 cÖevmx Kg©©xi †gavex mšÍvb‡`i wkÿv e„wË c Ö̀ vb K‡i Zv‡`i‡K wkÿv M Ön‡Y DrmvwnZ Kiv| 

 cÖevmx Kg©x‡`i ফীভা আওতাে আনা। 

2. প্রশতশ্রুত বফামূ 

2.1 নাগশযক বফা  

ক্ররভ

ক 

নম্বয 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রাশিস্থান 

সফা মূল্য 

এফাং 

শযদাধ 

দ্ধশত 

সফা প্রদাদদয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ থকতথা (নাভ, 

দরফ, সপান 

নম্বয ও আ-সভআর) 

1. রফদদগাভী কভীদদয 

ংরিষ্ট সদদয অআন 

কানুন, বালা, যীরতনীরত ও 

অফাওয়া আতযারদ ম্পদকথ 

দেতনতামূরক প্রাক-

ফরগ থভন রিরপং প্রদান। 

প্রফাী কল্যাণ ও বফদদরক 

কভ থংস্থান ভন্ত্রণারয়/রফএভআটি 

কর্তথক নুদভারদত তাররকা নুমায়ী 

রফদদ গভদনচ্ছু কভীদদয ফরগ থভন 

ছাড়ত্র প্রদাদনয পূদফ থ রিরপং এয 

তারযখ রনরদ থষ্ট কযা য়। ংরিষ্ট 

রযক্রুটিং এদজরিয ভাধ্যদভ কভীদদয 

রিরপং প্রদাদনয তারযখ ফরত কযা 

য়। 

াদার্ থ, রবা, চুরিত্র 

এফং রযক্রুটিং এদজরি 

কর্তথক প্রদত্ত ভারন যরদ। 

প্রদমাজয 

নয় 

প্ররত ব্যাে ৩ ঘন্টা রোরক (প্রান 

ও উন্নয়ন)  

সপান নং-02-

9343247 

সভাফাআর-

01819-

243145 

d.ad@wewb

.gov.bd 
2. রফদদগাভী এফং রফদদ 

দত প্রতযাগত কভীদদয 0৩ 

টি অন্তজথারতক রফভানফন্দদয 

প্রফাী কল্যাণ সেদেয 

ভাধ্যদভ ারফ থক ায়তা 

প্রদান। 

রফদদগাভী কভীদদয রফদদ গভদনয 

রনরদ থষ্ট তারযখ ও ভদয় ংরিষ্ট 

রফভানফন্দদয ফরস্থত প্রফাী কল্যাণ 

সেদে উরস্থরতয য তাদদয সফারেং 

কাে থ ংগ্র, ফরগ থভন পযভ পূযণ, 

স্মার্ কাে থ মাোআ এফং আরভদগ্রন 

রিয়াদযি গ্রণ রফভাদন 

অদযাদনয পূফ থ ম থন্ত কর প্রকায 

দমারগতা কযা য়। 

 

প্রতযাগত কভীদদয রফভানফন্দদয 

প্রফাী কল্যাণ সেদেয ভাধ্যদভ তথ্য 

ংগ্র, আরভদগ্রন, কাস্টভ কর 

অনুষ্ঠারনকতা ম্পাদদন দমারগতা 

কযা য়। 
 

রফদদ গভদনচ্ছু কভী এফং প্রতযাগত 

কভীদদয প্রফাী কল্যাণ সেে দত 

জরুরয প্রদয়াজদন রযফাদযয াদথ রি 

সভাফাআর সফা প্রদান কযা য়। 
 

বফধবাদফ গভদনয প্রভাণ 

স্বরূ ফরগ থভন ছাড়দত্রয 

নম্বয ম্বররত াদার্ থ ও 

স্মার্ থ কাে থ। 

প্রদমাজয 

নয়। 

তাৎক্ষশণক কাযী 

রযোরক 

প্রফাী কল্যাণ 

সেে 

মযত 

াজারার 

অন্তজথারতক 

রফভানফন্দয, 

ঢাকা। 

সপান-02-

8901040 

সভাফা-01819-

262174 

welfarede

sk@gmail.

com 

 

কাযী 

রযোরক 

প্রফাী কল্যাণ 

সেে 

http://www.wewb.gov.bd/
mailto:d.ad@wewb.gov.bd
mailto:d.ad@wewb.gov.bd
mailto:welfaredesk@gmail.com
mailto:welfaredesk@gmail.com
mailto:welfaredesk@gmail.com
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ক্ররভ

ক 

নম্বয 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রাশিস্থান 

সফা মূল্য 

এফাং 

শযদাধ 

দ্ধশত 

সফা প্রদাদদয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ থকতথা (নাভ, 

দরফ, সপান 

নম্বয ও আ-সভআর) 

শফদদ দত আগত আত, অসুস্থ ও 

মৃতকভী শযফদনয জন্য ঢাকা ও 

চট্টগ্রাভ শফভানফন্দয  বত এযামু্বদরন্স 

াশব ন প্রদান কযা ে। 

ওভানী 

অন্তজথারতক 

রফভানফন্দয, 

রদরর্ 

সভাফাআর-

01558-

277904 

pkdsylhet

@gmail.co

m 

কাযী 

রযোরক 

প্রফাী কল্যাণ 

সেে 

া অভানত 

অন্তজথারতক 

রফভানফন্দয, 

চট্টগ্রাভ 

সপান-031-

2500957 

সভাফাআর-

01833-

148904 

pkdctg@g

mail.com 

 

 

 

3. প্রফাদ মৃত্যযফযণকাযী কভীয 

মৃতদদ সদদ 

অনয়ন/ংরিষ্ট সদদ দাপন 

ংক্রান্ত রদ্ধান্ত গ্রণ। 

প্রফাদ মৃত্যযফযণকাযী কভীয রযফায 

ংরিষ্ট সজরা কভ থংস্থান ও জনরি 

রপদয ভাধ্যদভ থফা যারয 

ওদয়জ অন থা থ কল্যাণ সফাদে থয 

ভাশযচারক ফযাফয  মৃতদদ সদদ 

অনয়ন/ংরিষ্ট সদদ দাপদনয জন্য 

অদফদন কযদর এ রফলদয় প্রদয়াজনীয় 

ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য দূতাফাদয আ -

সভআর সমাদগ ত্র সপ্রযণ কযা য় । 

দত্রয কর মৃদতয ওয়ারযদয রনকর্ 

োকদমাদগ সপ্রযণ কযা য় । এছাড়া 

ফাংরাদদ রভ ন মূ দত ওদয়জ 

অন থা থ কল্যাণ সফাদে থ কভীয মৃত্যযয 

ংফাদ ফরত দর তাৎক্ষরণকবাদফ 

রযফাদযয াদথ সমাগাদমাগপূফ থক 

মৃতদদ দাপদনয ভতাভত গ্রণ কদয 

তা ংরিষ্ট রভন মূদক ফরত 

কযা য়। 

রযফাদযয দস্যদদয 

অদফদন 

প্রদমাজয 

নয় 

তাৎক্ষশণক রযোরক 

(প্রান ও 

উন্নয়ন) 

সপান নং-02-

9343247 

সভাফাআর-

01819-

243145 

d.ad@wewb

.gov.bd 

4. রফভানফন্দয দত প্রফাী 

কল্যাণ সেদেয ভাধ্যদভ 

কভীয রযফাদযয রনকর্ 

মৃতদদ স্তান্তয এফং রা 

রযফন ও দাপন খযে 

ফাফদ অরথ থক াায্য 

প্রদান। 

রফভানফন্দয কর্তথক্ষ দত প্রফাী 

কল্যাণ সেে কর্তথক মৃতদদ গ্রণ 

এফং তায রযফাদযয রনকর্ 

স্তান্তদযয ভয় তাৎক্ষরণকবাদফ 

মৃতদদ রযফন ও দাপন খযে 

ফাফদ অরথ থক াায্য রদদফ  

35,000/- াজায র্াকায সেক প্রদান 

কযা য়। 

রফভানফন্দয কর্তথক্ষ দত 

মৃতদদ রযফন ও দাপন 

খযে ফাফদ অরথ থক 

াাদয্যয থ থ গ্রদণয 

রনশভত্ত সেক গ্রণকাযী 

রযফাদযয দস্যদদয রনরভত্ত 

সেক গ্রণকাযী রযফাদযয 

দস্যদদয জাতীয় 

রযেয়ত্র, আউরনয়ন 

রযলদ সেয়াযভান/সৌয 

সভয়য/রটি কযদাদযদনয 

কাউরিরয কর্তথক প্রদত্ত 

প্রদমাজয 

নয় 

তাৎক্ষরনক কাযী 

রযোরক 

প্রফাী কল্যাণ 

সেে 

মযত 

াজারার 

অন্তজথারতক 

রফভানফন্দয, 

ঢাকা। 

সপান-02-

8901040 

সভাফা-01819-

mailto:pkdsylhet@gmail.com
mailto:pkdsylhet@gmail.com
mailto:pkdsylhet@gmail.com
mailto:pkdsylhet@gmail.com
mailto:pkdsylhet@gmail.com
mailto:d.ad@wewb.gov.bd
mailto:d.ad@wewb.gov.bd
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ক্ররভ

ক 

নম্বয 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রাশিস্থান 

সফা মূল্য 

এফাং 

শযদাধ 

দ্ধশত 

সফা প্রদাদদয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ থকতথা (নাভ, 

দরফ, সপান 

নম্বয ও আ-সভআর) 

রযফাদযয দস্য নদ এফং 

0২ কর তযারয়ত ছরফ। 
 

তদফ মৃদতয রযফাদযয 

দস্য সকান কাযদণ 

রফভানফন্দদয উরস্থত দত 

াযগ দর তায দক্ষ 

সকান রনকর্ অত্মীয় সেক 

গ্রণ কযদত োআদর 

সদক্ষদত্র উরিরখত 

কাগজত্রারদয াদথ ংরিষ্ট 

ব্যরিয দক্ষ ক্ষভতাত্র, 

জাতীয় রযেয়ত্র এফং ২ 

কর ছরফ উদয ফরণ থত 

কভ থকতথাগদণয রনকর্ দত 

তযায়ন কদয দারখর কযদত 

দফ।  

262174 

welfarede

sk@gmail.

com 

 

কাযী 

রযোরক 

প্রফাী কল্যাণ 

সেে 

ওভানী 

অন্তজথারতক 

রফভানফন্দয, 

রদরর্ 

সভাফাআর-

01558-

277904 

pkdsylhet

@gmail.co

m 

 

কাযী 

রযোরক 

প্রফাী কল্যাণ 

সেে 

া অভানত 

অন্তজথারতক 

রফভানফন্দয, 

চট্টগ্রাভ 

সপান-031-

2500957 

সভাফাআর-

01833-

148904 

pkdctg@g

mail.com 

5 রফদদদ মৃত কভীয 

রযফাযদক অরথ থক নুদান 

প্রদান। 

প্রফাদ বফধবাদফ গভণকাযী মৃত 

কভীয রযফাযদক 0৩ (রতন) রক্ষ 

র্াকা অরথ থক নুদান প্রদান কযা য়। 
মৃদতয রযফাযদক নুদান প্রদাদনয 

রফলয়টি োদকদমাদগ এফং সভাফাআর 

এএভএ এয ভাধ্যদভ ফরত কযা 

য়। 

ওদয়জ অন থা থ কল্যাণ সফাে থ 

দত মৃদতয রযফাদযয 

দস্য ফযাফয োরদাত্র 

আস্যযয য: 

১) আউরনয়ন রযলদ 

সেয়াযম্যান/সৌযবায 

সভয়য/শটি কযদাদযদনয 

কাউরিরয এয রনকর্ দত 

দাপ্তরযক প্যাদে মৃদতয 

রযফাদযয দস্য নদ ত্র  

(নমুনা নুমায়ী ), উি নদ 

উদজরা শনফ নাী 

রপায/রটি কযদাদযন 

এরাকায জন্য রতরযি 

সজরা ম্যারজদের্ কর্তথক 

প্ররতস্বাক্ষরযত দত দফ।  
 

 2) 400/- র্াতায নন-

জুরেরয়ার স্টযাদম্প 

দায়মুরি নদ, ংগীকায 

নাভা ও ক্ষভতা  থন ত্র 

(নমুনা নুমায়ী) 

3) থ থ গ্রণকাযী মৃদতয 

প্রদমাজয 

নয় 

৬০ রদন রযোরক (থ থ 

ও কল্যাণ) 

সপান-

0248313437 

বভাফা: 01819-

249781 

d.fw@we

wb.gov.bd 

 

mailto:welfaredesk@gmail.com
mailto:welfaredesk@gmail.com
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ক্ররভ

ক 

নম্বয 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রাশিস্থান 

সফা মূল্য 

এফাং 

শযদাধ 

দ্ধশত 

সফা প্রদাদদয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ থকতথা (নাভ, 

দরফ, সপান 

নম্বয ও আ-সভআর) 

ওয়ারযদয ব্যাংক রাফ 

নম্বদযয রফলদয় ংরিষ্ট 

ব্যাংদকয 

প্রতযয়নত্রমব্যাংক 

সস্টর্দভন্ট। 

4) রযফাদযয প্রদতযক 

দদস্যয সেয়াযম্যান কর্তথক 

তযারয়ত 01 (এক) কর ও 

কাযী রযোরক, সজরা 

কভ থংস্থান ও জনরি 

রপ কর্তথক তযারয়ত 01 

কর যরিন ছরফ। 

5) মৃদতয রযফাদযয 

দস্যদদয সভাফাআর নম্বয। 

মৃদতয রযফায কর্তথক 

উরযরিরখত কাগজত্র 

প্রস্তুত পূফ থক ংরিষ্ট সজরা 

কভ থংস্থান ও জনরি 

রপদ দারখর কযদত দফ। 

6. রফদদদ মৃত কভীয 

রনদয়াগকতথায রনকর্ দত 

মৃত্যযজরনত 

ক্ষরতপূযণ/ব্লােভারন/ ফদকয়া 

সফতন/ ারব থ সফরনরপর্ ও 

আিুদযি ফাফদ অথ ন অদায় 

এফং তা মৃদতয রযফাদযয 

রনকর্ রফতযণ। 

প্রফাদ মৃত্যযফযণকাযী কভীয নুকূদর 

মৃত্যযজরনত ক্ষরতপূযণ াওয়ায 

ম্ভাফনা থাকদর তা অদাদয়য জন্য 

ংরিষ্ট দুতাফা/ াআকরভদন 

ওদয়জ অন থা থ কল্যাণ সফাে থ দত ত্র 

সপ্রযণ কযা য়। এ রফলদয় উি দত্রয 

একটি নুররর মৃদতয রযফায 

ফযাফয সপ্রযণ কযা য়। 

দূতাফা/াআকরভন দত ক্ষরতপূযণ 

াওয়ায ম্ভাফনায রফলয়টি রফরত 

ওয়ায য অদারদত ভাভরা 

রযোরনায রনরভত্ত ংরিষ্ট সদদয 

োরদা নুমায়ী কাগজত্র 

প্রস্ততপূফ থক রেআএভও রপদ 

দারখদরয জন্য মৃদতয রযফাদযয 

দস্য ফযাফয ত্র সদয়া য় এফং 

রেআএভও সক নুররর সপ্রযণ কযা 

য়। 

 

উি থ থ অদায় না ওয়া ম থন্ত 

রনয়রভত ংরিষ্ট দূতাফাদয াদথ 

সমাগাদমাগ যক্ষা কযা য়। অদায়কৃত 

থ থ রযফাদযয দস্যদদয ভদধ্য 

রফতযণ কযা য়। 

রফদদ দত ক্ষ শতপূযণ 

অদাদয়য রনরভত্ত ভাভরা 

রযোরনায জন্য 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্রারদ, 

1) মৃদতয রযফাদযয 

দস্যদদয জাতীয় 

রযেয়ত্র ও াদাদর্ থয 

তযারয়ত পদর্াকর। 

2) মৃদতয রযফাদযয 

দস্যদদয ক্ষ সথদক প্রদত্ত 

General Power 

of Attorney, 

3) 300/- (রতনত) 

র্াকায নন-জুরেরয়ার 

স্টযাদম্প Legal 

heirship 

certificate. 

4) 300/- (রতনত) র্াকায 

নন-জুরেরয়ার স্টযাদম্প 

Guardianship 

Certificate, 

5) মৃদতয মরদ নাফার ক 

ন্তান থাদক সদক্ষদত্র 

Guardianship 

Certificate  উি 

কাগজত্ররদ ফাংরাদদ 

যকাদযয যযাে ভন্ত্রণারয়, 

অআন, রফোয ও ংদ 

রফলয়ক ভন্ত্রণারয় এফং 

ঢাকাস্থ ংরিষ্ট দূতাফা 

কর্তথক তযায়ন কযদত দফ। 

মৃদতয রযফায কর্তথক 

উরযরিরখত কাগজত্র 

প্রস্তুত পূফ থক ংরিষ্ট সজরা 

কভ থংস্থান ও জনরি 

রপদ দারখর কযদত দফ। 

উি কাগজত্র রেআএভও 

দত ওদয়জ অন থা থ কল্যাণ 

সফাবর্ ন প্রারপ্তয য 3 রদদনয 

প্রদমাজয 

নয় 

ফদকয়া সফতন/ 

ক্ষরতপূযদণয  থ থ 

প্রারপ্ত ংরিষ্ট সদদয 

রনদয়াগকাযী 

কর্তথদক্ষয রদ্ধান্ত 

এফং ভাভরা রনষ্পরত্তয 

উয রনবথযীর 

অদায়কৃত 

ক্ষরতপূযদণয থ থ 

দূতাফা দত প্রারপ্তয 

য 60 রদন 

রযোরক (থ থ 

ও কল্যাণ) 

সপানঃ 

0248313437 

বভাফা: 01819-

249781 

d.fw@we

wb.gov.bd 

mailto:d.fw@wewb.gov.bd
mailto:d.fw@wewb.gov.bd
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ক্ররভ

ক 

নম্বয 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রাশিস্থান 

সফা মূল্য 

এফাং 

শযদাধ 

দ্ধশত 

সফা প্রদাদদয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ থকতথা (নাভ, 

দরফ, সপান 

নম্বয ও আ-সভআর) 

ভদধ্য ংরিষ্ট দূতাফা/ 

াআকরভদন সপ্রযণ কযা 

য়। 

7. অত, স্যস্থ  ও 

াযীশযকবাদফ অক্ষভ প্রফাী 

কভীদদয রেরকৎা ায়তা 

প্রদান। 

প্রফাদ অত, স্যস্থ ও 

াযীশযকবাদফ অক্ষভ কভীযা অরথ থক 

াাদয্যয জন্য সজরা কভ থংস্থান ও 

জনরি রপদয ভাধ্যদভ ওদয়জ 

অন থা থ কল্যাণ সফাদে থয ভারযোরক 

ফযাফয অদফদন কযদর মথামথ তদন্ত 

াদদক্ষ সফাদে থয নুদভাদনক্রদভ 

দফ থাচ্চ 1 (এক) রক্ষ র্াকা প্রদান 

কযা য়। রফলয়টি অদফদনকাযীদক 

ফরত কযা য়। 

ফরগ থভন ছাড়দত্রয ররমৄি 

াদাবট নয পদটাকশ , 

দূতাফা ত্র এফং রেরকৎা 

ংক্রান্ত কাগজদত্রয 

পদর্াকর।ফরণ থত গজদত্রয 

রবরত্তদত সজরা কভ থংস্থান 

ও জনরি অশপ কর্তথক 

তদন্ত প্ররতদফদন। ংরিষ্ট 

কাগজত্রারদ অদফদন  

ত্র সজরা কভ থংস্থান ও 

জনরি রপদ দারখর 

কযদত দফ। 

প্রদমাজয 

নয় 

1 ভা (সজরা 

কভ থংস্থান ও 

জনরি রপদয 

স্যারয প্ররতদফদন 

প্রারপ্ত  সফা র্ ন বায 

নুদভাদদনয উয 

রনবথযীর)। 

রযোরক (থ থ 

ও কল্যাণ) 

সপানঃ 02-

48313437 

বভাফা: 01819-

249781 

d.fw@we

wb.gov.bd 

8. প্রফাী কভীদদয সভধাফী 

ন্তানদদয রক্ষাবৃরত্ত প্রদান। 

প্রফাব ক ভীয সভধাফী ন্তানদদয 

রইর, সজএর ও 

এআেএর/ভভান কযার্াগরযদত 

রককলবৃরত্ত প্রদাদনয জন্য প্ররত ফছয 

জানুয়ারয ভাদয প্রথভ প্তাদ এফং 

এএর/ভভান কযার্াগরযদত 

জুরাআ ভাদ জাতীয় বদরনক রত্রকায় 

রফজ্ঞান প্রকা কযা য়। 

রক্ষাথী কর্তথক পূযণকৃত 

অদফদন পযভ, ংরিষ্ট 

স্কুর/কদরজ প্রধান এফং 

রফশ্বরফদ্যারদয়য সক্ষদত্র 

রফবাগীয় প্রধান কর্তথক 

ধ্যয়নযত যদয়দছ ভদভ থ 

প্রতযয়নত্র, প্রফাী 

রতা/ভাতায ফরগ থভন 

ছাড়ত্র ম্বররত াদার্ থ, 

স্মার্ কাে থ এয পদর্াকর  

ওদয়জ অন থা থ কল্যাণ 

সফাদে থয ওদয়ফাআর্ 

(www.wewb.gov.

bd) 

 

প্রদমাজয 

নয় 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্রারদ প্রারপ্তয 

য 2 ভাদয ভদধ্য 

রযোরক 

(তথ্যপ্রমৄশি, 

গদফলণা ও 

শযকল্পনা) 

সপানঃ 02-

9352619 

বভাফা: 01819-

262172 

d.irp@we

wb.gov.bd 

9. প্রফাী কভী ও তাদদয 

রযফাযদক সদদ এফং 

রফদদদ অআনগত ায়ত 

প্রদান। 

প্রফাী কভী ও তাদদয রযফাযদক 

সদদ এফং রফদদদ অআনগত 

ায়তায প্রদয়াজন দর 

দূতাফা/সজরা প্রাদকয কাম থরদয়য 

প্রফাী কল্যাণ াখা/ রেআএভও এয 

ভাধ্যদভ থফা যারয ওদয়জ 

অন থা থ কল্যাণ সফাদে থ অদফদন কযদর 

ংরিষ্ট দূতাফা/ স্থানীয় প্রান 

ফযাফয প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রবণয 

জন্য ত্র সপ্রযণ কযা য় এফং 

অদফদনকাযীদক ফরত কযা য়। 

অদফদদনয স্বদক্ষ 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র। 

প্রদমাজয 

নয় 

03 রদন রযোরক 

(প্রান ও 

উন্নয়ন) 

সপান -02-

9343247 

সভাফাআর-

01819-

243145 

d.ad@wewb

.gov.bd 

   

10. 

প্রফাী কল্যাণ বফদন  

বর্-বকোয বন্টায স্থান 

প্রফাী কল্যাণ বফদন অফশস্থত প্রফাী 

কল্যাণ ও বফদদশক কভ নাংস্থান 

ভন্ত্রণারে, ওদেজ আন না ন কল্যাণ 

বফার্ ন, শফএভইটি, বফাদেদর  

অন্যান্য াং স্থাে কভ নযত 

কভ নকতনা/কভ নচাযীয অনুর্ধ্ন 6 ফছদযয 

শশুদদয জন্য একটি 

 বর্-বকোয  বন্টাদযয ভাধ্যদভ বফা 

প্রদান কযা ে। 

  শফনামূদল্য বশতন পযভ 

 প্রাশিস্থান: প্রান াখা 

ভাশক শপ 

500(াঁচ

ত) টাকা 

যশদ মূদর 

নগদ 

যকাশয ছুটিয শদন 

ব্যশতত (কার 8.30 

টা দত ন্ধ্যা 6.00 টা 

মর্ন্ন) 

রযোরক 

(প্রান ও 

উন্নয়ন) 

সপান -02-

9343247 

সভাফাআর-

01819-

243145 

d.ad@wewb

.gov.bd 
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ওদেজ আন না ন কল্যাণ বফাদর্ ন 

অফশস্থত প্রফাফন্ধু কর 

বন্টাদযয ভাধ্যদভ বফা 

প্রদান। 

প্রফাী কভী ও তায শযফাদযয 

দস্যদদয শফশবন্ন ভস্যা ভাধাদনয 

রদক্ষ তাৎক্ষশণকবাদফ ব্যফস্থাগ্রন 

চাশদা অনুমােী শফশবন্ন যাভ ন 

বদওো ে। 

 

- 

শফনামূদল্য যকাশয ছুটিয শদন 

ব্যশতত অশপকারীন 

(কার 9.00 

টা দত শফকার  5.00 

টা মর্ন্ন) 

কল্যাণ কাযী  

বপানঃ +8802-

9334888 

বভাফা:  01784-

333333 

বভাফা:  01794-

333333 

mailto:d.fw@wewb.gov.bd
mailto:d.fw@wewb.gov.bd
mailto:d.irp@wewb.gov.bd
mailto:d.irp@wewb.gov.bd
mailto:d.ad@wewb.gov.bd
mailto:d.ad@wewb.gov.bd
mailto:d.ad@wewb.gov.bd
mailto:d.ad@wewb.gov.bd
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২.২ প্রাততষ্ঠাতনক সফা : প্রয োজ্য নয় 

ক্রতভক সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধতত 
প্রয়য়াজনীয় কাগজত্র এফং 

প্রাতিস্থান 

সফামূল্য এফং 

তযয়াধ দ্ধতত 

সফা 

প্রদায়নয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা 

(নাভ,দতফ,সপানও আ-

সভআর) 

 

২.৩ বযন্তযীণ সফা 

ক্রতভক সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধতত প্রয়য়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রাতিস্থান 

সফামূল্য 

এফং 

তযয়াধ 

দ্ধতত 

সফা প্রদায়নয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা 

(নাভ,দতফ,সপানও আ-

সভআর) 

১ তজমত ছুটি 

অয়ফদন াওয়ায য 

ওযয়জ্ আন নোস ন কল্যোণ 

তহবিযের (কর্ নকতনো/ 

কর্ নচোবর) বনযয়োগ ও 

চোকুরী প্রবিধোনর্োেো, 

২০০৪ এর আযেোযক 

এিং বনধ নোবরত ছুটি 

বিবধর্োেো ১৯৫৯ 

অনু োয়ী  

র্হোবরচোেযকর 

অনুযর্োদনক্রযর্ তনস্পতি 

কয়য যকাতয অয়দ 

জাতয কযা য়। 

১)াদা কাগয়জ অয়ফদনত্র 

২)তনধ মাতযত পযয়ভ (ফাংরায়দ পযভ নং-

২৩৯৫) তাফযক্ষণ কভ মকতমা  কর্তমক 

প্রদি ছুটি প্রাপ্যতায প্রতযয়ন 

 

 

তফনামূয়ল্য 

 ৫ কাম মতদফ 

 

 

রযোরক (প্রান ও 

উন্নয়ন) 

সপান -02-9343247 

সভাফাআর-01819-

243145 

d.ad@wewb.gov

.bd 

 

 

২ 
তজমত ছুটি (ফত: 

ফাংরায়দ) 

ক) অয়ফদন াওয়ায 

য ওযয়জ্ আন নোস ন 

কল্যোণ তহবিযের 

(কর্ নকতনো/ কর্ নচোবর) 

বনযয়োগ ও চোকুরী 

প্রবিধোনর্োেো, ২০০৪ এর 

আযেোযক এিং বনধ নোবরত 

ছুটি বিবধর্োেো ১৯৫৯ 

অনু োয়ী 

র্হোবরচোেযকর 

অনুযর্োদনক্রযর্ তনস্পতি 

কয়য যকাতয অয়দ 

জাতয কযা য়।  

 

(খ) যকায কর্তমক 

ভয়য় ভয়য় জাতযকৃত 

তফয়দ ভ্রভয়ণয নুভতত 

ও অনুলংতগক তনয়দ মনা 

নুযণীয়। 

১)াদা কাগয়জ অয়ফদনত্র 

২)তনধ মাতযত পযয়ভ (ফাংরায়দ পযভ নং-

২৩৯৫) তাফযক্ষণ কভ মকতমা  কর্তমক 

প্রদি ছুটি প্রাপ্যতায প্রতযয়ন 

 

৩)ব্যতিগত কাযয়ণ কভ মকতমা/কর্ নচোরীসদয 

তফয়দ ভ্রভয়ণয অয়ফদনত্র ও বিযদশ ভ্রর্ণ 

বিিরণী। (প্রাতিস্থান: প্রান শোখো) 

তফনামূয়ল্য 

 

 

৫ কাম মতদফ 

 

 

 

 

 

 

 

৩ তিি তফয়নাদন ছুটি 

 

ক) অয়ফদন াওয়ায 

য ওযয়জ্ আন নোস ন 

কল্যোণ তহবিযের 

(কর্ নকতনো/ কর্ নচোবর) 

বনযয়োগ ও চোকুরী 

প্রবিধোনর্োেো, ২০০৪ এর 

আযেোযক এিং বনধ নোবরত 

ছুটি বিবধর্োেো ১৯৫৯ 

অনু োয়ী 

র্হোবরচোেযকর 

অনুযর্োদনক্রযর্ তনস্পতি 

কয়য যকাতয অয়দ 

জাতয কযা য়।  

 

১)াদা কাগয়জ অয়ফদনত্র 

২)তনধ মাতযত পযয়ভ (ফাংরায়দ পযভ নং-

২৩৯৫) তাফযক্ষণ কভ মকতমা  কর্তমক 

প্রদি ছুটি প্রাপ্যতায প্রতযয়ন 

 প্রাতিস্থান: তাফ শোখো 

 

তফনামুয়ল্য 

 

 

৫ কাম মতদফ 

 

 

৪. 

তয়রকন 

সেড/টাআভয়ের 

ভঞ্জুতয 

অয়ফদন াওয়ায য 

ওযয়জ্ আন নোস ন কল্যোণ 

বিোযড নর এতদবিষযয় 

তনধ মাতযত কতভটিয বায় 

১)াদা কাগয়জ অয়ফদনত্র 

২)ারনাগাদ ফাতল মক সগানীয় প্রততয়ফদন(২য় 

সেণীয কভ মকতমায়দয তয়রকন সেড ভঞ্জুতযয 

সক্ষয়ত্র ৫ ফছয়যয এতঅয এফং ২য়/৩য় 

তফনামূয়ল্য ২০ কর্ নবদিস 

রযোরক (প্রান ও 

উন্নয়ন) 

সপান -02-9343247 

সভাফাআর-01819-

http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
mailto:d.ad@wewb.gov.bd
mailto:d.ad@wewb.gov.bd
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
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ক্রতভক সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধতত প্রয়য়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রাতিস্থান 

সফামূল্য 

এফং 

তযয়াধ 

দ্ধতত 

সফা প্রদায়নয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা 

(নাভ,দতফ,সপানও আ-

সভআর) 

উস্থান কযা য়। 

কতভটিয সুাতযয়য 

তবতিয়ত 

র্হোবরচোেযকর 

নুয়ভাদনক্রয়ভ ভঞ্জুতয 

অয়দ জাতয কযা য়।  

 

সেণীয কভ মকতমা/কভ মিাযীয়দয সক্ষয়ত্র 

টাআভয়ের ৮/১২/১৫ ফছয়যয এতঅয)  

243145 

d.ad@wewb.gov

.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৫. িাকতয স্থায়ীকযণ 

অয়ফদন াওয়ায য 

ংতিষ্ট তনয়য়াগ 

তফতধভারা নুমায়ী 

উযুি কর্তময়ক্ষয 

নুয়ভাদনক্রয়ভ যকাতয 

অয়দ জাতয কযা য়।  

১)াদা কাগয়জ অয়ফদনত্র 

২)ারনাগাদ ফাতল মক সগানীয় 

প্রততয়ফদন(য়দান্নততয সক্ষয়ত্র ০৫ ফছয এফং 

যাতয তনয়য়ায়গয সক্ষয়ত্র ০ ১ ফছয়যয 

এতঅয) 

তফনামূয়ল্য ১৫ কর্ নবদিস 

৬. 
কভ মকতমা/কভ মিাযীয়দয 

গৃতনভ মাণ ঋণ 

বতফষ্য ততফয়রয 

তফস্তাতযত তফফযণ ও ডান 

ায় ফতণ মত প্রয়য়াজনীয় 

কাগজত্র ম্বতরত 

অয়ফদন মািাআয়ন্ত 

ভঞ্জুতয অয়দ জাতয  

কযা য়। 

১) াদা কাগয়জ অয়ফদন 

২) সম জতভয়ত গৃ তনভ মাণ/সভযাভত কযা য়ফ 

স জতভয দতরর/ফায়নাত্র 

৩) ১৫০ টাকায নন জুতডতয়ার স্ট্যায়ে 

ঙ্গীকাযনাভা 

৪) মথামথ কর্তময়ক্ষয সুাতয 

তফনামূয়ল্য ১৫ কাম মতদফ 

 ৭. 
কভ মকতমা/কভ মিাযীয়দয 

সভাটযমান ক্রয় তেভ 

বতফষ্য ততফয়রয 

তফস্তাতযত তফফযণ ও ডান 

ায় ফতণ মত প্রয়য়াজনীয় 

কাগজত্র ম্বতরত 

অয়ফদন মািাআয়ন্ত 

ভঞ্জুতয অয়দ জাতয  

কযা য়। 

১) াদা কাগয়জ অয়ফদন 

২) অয়ফদনকাযীয ১৫০ টাকায নন-জুতডতয়ার 

স্ট্যায়ে ঙ্গীকাযনাভা। 

৩) সভাটয াআয়কর তফক্রয়কাযীয ঙ্গীযনাভা। 

তফনামূয়ল্য ১৫ কাম মতদফ 

৮. 

কভ মকতমা/কভ মিাযীয়দয 

কতেউটায ক্রয়  

তেভ 

বতফষ্য ততফয়রয 

তফস্তাতযত তফফযণ ও ডান 

ায় ফতণ মত প্রয়য়াজনীয় 

কাগজত্র ম্বতরত 

অয়ফদন মািাআয়ন্ত 

ভঞ্জুতয অয়দ জাতয  

কযা য়। 

১) াদা কাগয়জ অয়ফদন 

২) অয়ফদনকাযীয ১৫০ টাকায নন-জুতডতয়ার 

স্ট্যায়ে ঙ্গীকাযনাভা। 

তফনামূয়ল্য ৩০ কাম মতদফ 

 

 

 

 

 

৪) তবয়মাগ প্রততকায ব্যফস্থানা (GRS) 

সফা প্রাতিয়ত ন্তুষ্ট য়র দাতয়ত্বপ্রাি কভ মকতমায য়ঙ্গ সমাগায়মাগ করুন। তায কাছ সথয়ক ভাধান াওয়া না সগয়র তনয়নাি দ্ধততয়ত 

সমাগায়মাগ কয়য অনায ভস্যা ফতত করুন। 

ক্রতভক 
কখন সমাগায়মাগ 

কযয়ফন 

কায য়ঙ্গ 

সমাগায়মাগ কযয়ফন 
সমাগায়মায়গয ঠিকানা তনষ্পতিয ভয়ীভা 

১ 

দাতয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা 

ভাধান তদয়ত না 

াযয়র 

তবয়মাগ তনষ্পতি 

কভ মকতমা (তনক) 

জনাফ সভাঃ শযফুর ইরাভ 

উ-শযচারক  

সপানঃ ০২-৯৩৫৮৯৭৬ 

আয়ভআরঃ 

dd.welfare3@wewb.gov.bd 

 

দুই ভা 

mailto:d.ad@wewb.gov.bd
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২ 

তবয়মাগ তনষ্পতি 

কভ মকতমা তনতদ মষ্ট 

ভয়য় ভাধান 

তদয়ত না াযয়র 

অতর কভ মকতমা 

জনাফ সভাঃ অতভনুর আরাভ 

তততযি তিফ 

সপানঃ ৯৩৩৯০৯৭ 

সভাফাআর: ০১৭৭৭৯৫১৯৫৫ 

আয়ভআরঃ 

aminchapai@gmail.com 

 

এক ভা 

৩ 

অতর কভ মকতমা 

তনতদ মষ্ট ভয়য় 

ভাধান তদয়ত না 

াযয়র 

ভতিতযলদ 

তফবায়গয 

তবয়মাগ 

ব্যফস্থানা সর 

তবয়মাগ েণ সকন্দ্র 

৫ নং সগআট, ফাংরায়দ তিফারয়, ঢাকা 

ওয়য়ফ: www.grs.gov.bd 

ততন ভা 

 


