গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
বাাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পররষে
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
১৩২
- ১০০০
www.bnswc.gov.bd

রসটিদজbÕm চার্ টার
১. সসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত
ক্র.
নাং

সসবার নাম

(১)

(২)

১

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র

সসবার মূল্য
পররদশাধ পদ্ধরত

সসবা প্রোদনর
সময়সীমা

(৩)

(৪)

(৫)

(৬)

ক.
আদবেনপদত্রর সাদে ৫০০/-(পাঁচশত)
র্াকা জমাপূব টক ররশে গ্রহণ
।

/

 আদবেদনর সাদে রন বরণ টত কাগজপত্র সাংযুক্ত করদত হদবেঃ
জাতীয় পর্ টাদয়র প্ররতষ্ঠান রহ
পররষে কর্তটক প্রেত্ত স্বীকৃরতপদত্রর সতযারয়ত করপ;
সমাজদসবা অরধেপ্তর কর্তটক রনবরিত সন`c‡Îi সতযারয়ত করপ;
আদবেনকারী প্ররতষ্ঠাদনর কার্ টকরী/পররচালনা পষ টদে
;
পূব টবZx© অে টবছদরর অরির্ ররদপার্ ট;
রবগত অে টবছদর সম্পারেত কার্ টক্রম, চলমান কার্ টক্রম এবাং ভরবষ্যদত গৃহীতব্য
কার্ টক্রদমর রবস্তাররত রববরণ সম্বরলত তারলকা;
চ) প্রতযারশত অনুোন সর্ কার্ টক্রদম ব্যয় করা হদব তার তারলকাmn পররকল্পনা;
ছ) রনধ টাররত রদম আদবেনপত্র পররষদের ওদয়বসাইর্ (www.bnswc.gov.bd)
সেদক অেবা
পররষে কার্ টালয় সেদক অেবা সজলা/
উপদজলা সমাজদসবা কার্ টালয় সেদক সাংগ্রহ করা র্াদব

ক.
অে টবছদরর
৩০ জুদনর মদে
অনুোদনর অে ট
ক্রসি সচদকর
মােদম প্রোন করা
।

১.

ক)
খ)
গ)
ঘ)
ঙ)

২

৩

(

/

)
(

)
/

(
৫.

োরয়ত্বপ্রাপ্ত কমটকতটা
(পেex, স ান নম্বর ও
ই-সমইল)
(৭)
পদex:
ফ োন: ৯৩৪৮১২৫
ইদমইল:
bnswcbd@gmail.cm

খ. ২,৩,৪,৫ নাং ক্ররমদক বরণ টত সসবার
জন্য ১০০/-(একশত) র্াকা স্ব স্ব সজলা খ প্ররত বছর
সেদক ররশে আদবেনপত্রসমূহ
গ্রহণপূব টক আদবেন করদত হদব।
৩১ রিদসম্বদরর
মদে জমা রেদত
হদব/ই সসবার
মােদম প্রোন করা
হদব

)

(

২

)
সজলা সমাজকল্যাণ
অনুকূদল প্রেত্ত অনুোন হদত
সহায়তা প্রোন।

/সাো কাগদজ সাংরিষ্ট সজলা সমাজকল্যাণ পররষদের সভাপরত (সজলা
প্রশাসক) বরাবর আদবেন োরখল করদত
রবনামূদল্য

অর্ থবছরেে
প্রতি
প্রোতিরে (৯০ তদন)
এেবোে ফেে প্রদোন
েেো ।

সংতিষ্ট ‡Rjvi †Rjv
প্রশোসে
ও
ক

ক

-২ক্র. নাং
ফসবোে নোম
(১)
৩

4

৫

(২)
তবরশষ অনুদোন ক
t
3.১ ক্ষুদ্র জোতিসত্বো, নৃ-ফ োষ্ঠী I
সম্প্রদোসয়র জীবনমোন উন্নয়ন;
৩.২ ক্ষুদ্র জোতিসত্বো, নৃ-ফ োষ্ঠী
I সম্প্রদোসয়র ছাত্র/ছাত্রীদের
;
৩.৩ নদী ভোঙ্গরে তভটোমোটিহীন
ক্ষতিগ্রস্থরদে পুনব থোসন;
৩.৪ েো-বো োন শ্রতমেরদে
জীবনমোন উন্নয়ন এ
- ক
;
৩.৫ প্রোকৃতিে দুর্ থোর
ক্ষতিগ্রস্থরদে পুনব থোসন ;
৩.৬ তভক্ষোবৃতি তনেসরন পুনব থোসন।

তবরশষ অনুদোন ক
)

:

/

(

/

(৩)

দোতয়ত্বপ্রোপ্ত েমথেিথো
(পদবী, ফ োন নম্বে ও
ই-ফমইল)
(৭)

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র

সসবার মূল্য
পররদশাধ পদ্ধরত

ফসবো প্রদোরনে
সময়সীমো

(৪)

(৫)

(৬)

রবনামূদল্য

অে টবছদরর ৩০
জুদনর মদে
অনুোদনর অে ট ক্রসি
সচদকর মােদম
প্রোন করা ।

পদex:
ফ োন: ৯৩৪৮১২৫

আরবদন প্রোতপ্তে ৯০
তদরনে মরে এেবোে
অনুদোরনে অর্ থ প্রদোন
েেো হয়।

পদex: উপপররচালক (প্রশাসন)
স ান: ৯৩৫৭৩৩৩
ইদমইল:
bnswcbd@gmail.com

অর্ থ বছরেে
জুলোই ক জুন
মোস
৫তদন
ব্যোপী
প্রতশক্ষে ফদয়ো হয়।

পদex : উপপতেেোলে
(মূল্যোয়ন)
/ফেোস থ সমন্বয়ে/সহেোেী ফেোস থ
সমন্বয়ে
ফ োন: ৯৩৩৬৭৩৮
ইরমইল:
bnswcbd@gmail.com

( )
(খ)
খ

( ) প্ররতষ্ঠাদনর সেদত্র রনজস্ব প্যাদি এবাং ব্যরক্তর সেদত্র রনধ টাররত রম/সাো
কাগদজ
/রনব টাহী সরচব, বাাংলাদেশ
জাতীয় সমাজকল্যাণ পররষে বরাবর আদবেন োরখল করদত ।
(খ) আদবেনপদত্রর সাদে রনবরিত প্ররতষ্ঠাদনর সেদত্র রনবিন সনদের সতযারয়ত করপ,
ব্যরক্তর সেদত্র জাতীয় পররচয়পদত্রর করপ, আদবেন অনুর্ায়ী
কাগজপত্র (সর্মনরচরকৎসার সেদত্র িাক্তাদরর ব্যবস্থাপত্র, ইনদভরিদগশন ররদপার্ ট, হাসপাতাল চাজট, ঔষধ
ক্রয় ররসে প্রভৃরত) োরখল করদত হ ।
( )
প্ররশেণ সকাদস ট
অাংশগ্রহদণর পূদব ট উপপররচালক, সজলা সমাজদসবা কার্ টালয় কর্তটক আদবেন গ্রহণপূব টক
প্ররশেণােী মদনানয়ন করা হ ।
(খ) মদনানীত প্ররশেণােীদক
এসএসরস/সমমাদনর সনেপদত্রর দর্াকরপ,
এককরপ ছরব, প্ররতষ্ঠাদনর রনবিদনর করপ এবাং প্র ষ্ঠান
কর্তটক ছাড়পত্র সদে
আনদত হদব।
( )

রবনামূদল্য

রবনামূদল্য

ইদমইল:
bnswcbd@gmail.com

-৩২) অরভদর্াগ প্ররতকার ব্যবস্থাপনা পদ্ধরত (GRS)
সসবা প্রারপ্তদত অসন্তুষ্ট হদল বা োরয়ত্বপ্রাপ্ত কমটকতটা সমাধান রেদত ব্যে ট হদল রনদনাক্ত পদ্ধরতদত সর্াগাদর্াগ করুন
ক্র. নাং

কখন সর্াগাদর্াগ করদবন

োরয়ত্বপ্রাপ্ত কমটকতটা সমাধান রেদত ব্যে ট হদল
অর স চলাকালীন ও ২
Online এ
অরভদর্াগ করা র্াদব।

১

কার সদে সর্াগাদর্াগ করদবন

সর্াগাদর্াদগর ঠিকানা

অরভদর্াগ রনষ্পরত্ত কমটকতটা (অরনক)
পদex: অরতররক্ত পররচালক
স ান: +88-02-৯৩৪০১৪০
ই-সমইল: nurulalom202@gmail.com

নামেঃ ি. সমােঃ নূরুল আলম
পদex: অরতররক্ত পররচালক
ই-সমইল: nurulalom202@gmail.com
বাাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পররষে
১৩২ রনউ ইস্কার্ন, ঢাকা-১০০০
অরতররক্ত সরচব
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
বাাংলাদেশ সরচবালয়,ঢাকা।

২

আরপল কমটকতটা
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

সমাধান রেদত ব্যে ট হদল

রনষ্পরত্তর সময়সীমা

সমাধান

৩

৩। তথ্য প্রোনকারী কমটকতটা :

সমােঃ সমারহববুল্লাহ
সহকারী পররচালক (

)

স ান নম্বর, সমাবাইল, ই-সমইল

সর্াগাদর্াদগর ঠিকানা

ফমোবোইল : 0155০-০৫৯১২০
ফ োন : 9348175
ই-সমইল : mohib.bnswc@gmail.com

ক
১৩২ তনউ ইস্কোটন, ঢোেো-১০০০

৪। আপনার কাদছ আমাদের প্রতযাশা:-ক্ররমক নাং

২০ কার্ টরেবস

৬০ কার্ টরেবস

রেদত ব্যে ট হদল

কমটকতটার নাম পেবী

৩০ কার্ টরেবস

প্ররতশ্রু /কারিত সসবা প্রারপ্তর জন্য করণীয়

১)

রনধ টাররত রদম সম্পূণ টভাদব পূরণকৃত আদবেনপত্র জমা প্রোন।

২)

র্োর্েভাদব প্রদয়াজনীয় সসবামূল্য পররদশাধ করা।

৩)

সাোদতর জন্য রনধ টাররত সমদয় উপরস্থত োকা।

৪)

অনুোন প্রারপ্তর জন্য কাহাদরা আনুকূল্য প্রতযাশা না করা এবাং কাহাদরা প্রদলাভদন প্রলুব্ধ না হওয়া এবাং অননরতক তরির সেদক রবরত োকা।

৫)

ব্যদয়র রবল ভাউচার/ররশে (প্রদর্াজয সেদত্র) রনধ টাররত সমদয় োরখল করা।

www.bnswc.gov.bd

