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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 
তথ্য মন্ত্রণালয় 

প্রপ্রস ইনস্টিটিউট বাাংলাদেশ (স্টিআইস্টব) 
স্টিআইস্টব.বাাংলা/www.pib.gov.bd  

 

প্রসবা প্রোন প্রস্টতশ্রুস্টত (Citizen’s Charter) 
 

1. স্টিশন ও স্টমশন: 
 

স্টিশন:  
সময় উদিযাগী কম মসূস্টির মাধ্যদম সাাংবাস্টেকতা প্রিশার মাদনান্নয়ন এবাং মুক্ত সাাংবাস্টেকতা িি মার প্রেত্র গদে প্রতালা। 

 

স্টমশন:  
সাাংবাস্টেকতায় বুস্টনয়াস্টে ও স্টবষস্টয়স্টিস্টিক এবাং সদময়র প্রদয়াজদন ইস্যুস্টিস্টিক স্টবস্টিন্ন প্রস্টশেণ প্রকাস ম/কম মশালা/দসস্টমনার, একাদেস্টমক প্রকাস ম ও গদবষণার 

মাধ্যদম কম মরত সাাংবাস্টেক/গণমাধ্যমকমীদের প্রিশাগত মান ও েেতা বৃস্টি এবাং বস্তুস্টনষ্ঠ সাংবাে ও বাস্তবস্টিস্টিক তথ্য িস্টরদবশদনর মাধ্যদম সরকাস্টর ও 

প্রবসরকাস্টর শস্টক্তশালী করা। 

 

2) প্রসবা প্রোন প্রস্টতশ্রুস্টত: 
 

২.১) নাগস্টরক প্রসবা : 

ক্র.ন প্রসবার নাম প্রসবা প্রোন িিস্টত 
প্রদয়াজনীয় কাগজিত্র এবাং 

প্রাস্টি স্থান 

প্রসবার মূল্য এবাং 

িস্টরদশাধ িিস্টত 

প্রসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োস্টয়ত্বপ্রাি কম মকতমা 
(নাম, িেস্টব, প্র ান নম্বর ও ই-প্রমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. সাাংবাস্টেকদের 

জন্য প্রস্টশেণ 

কম মশালা 

সাংস্টিষ্ট গণমাধ্যম প্রস্টতষ্ঠাদনর িাস্টিো 

প্রমাতাদবক উক্ত প্রস্টতষ্ঠান অথবা 

স্থানীয় প্রপ্রসক্লাদবর সিায়তায় 

স্টিআইস্টব প্রস্টশেণাথী স্টনব মািন কদর। 

প্রস্টশেণাথী স্টনব মািদনর ির স্টিআইস্টব 

গণমাধ্যম সাংস্টিষ্ট প্রস্টতষ্ঠান অথবা 

প্রপ্রসক্লাদবর সাদথ আদলািনার মাধ্যদম 

প্রস্টশেপ্রণর জন্য স্যস্টবধাজনক তাস্টরখ 

এবাং স্থান স্টনধ মারণ কদর। প্রস অনুযায়ী 

আবাস্টসক/অনাবাস্টসক প্রদয়াজদন 

স্টবিাগ, প্রজলা ও উিদজলায় স্টগদয় 

প্রস্টশেপ্রণর আদয়াজন করা িয়। 

বতমমাদন প্রকাস্টিে সাংক্রমদনর কারদন 

জুম প্লাট ম ম ব্যবিার কদর অনলাইদন 

প্রস্টশেণ ও ওদয়স্টবনার আদয়াজন 

করা িদে। 

 

প্রস্টশেণাথীদের তাস্টলকাসি 

সাো কাগদজ আদবেন বা 

স্টিআইস্টব.বাাংলা অথবা   

pib.gov.bd- এ অনলাইন 
আদবেন  রম িাওয়া যায় 

 

স্টবনামূদল্য 
৩০ (স্টত্রশ) 

কায মস্টেবস 

 

 

 

 

 

 

জা র ওয়াদজে 
মিািস্টরিালক 

প্রপ্রস ইনস্টিটিউট বাাংলাদেশ (স্টিআইস্টব) 

৩ সাস্টকমট িাউস প্ররাে,ঢাকা-১০০০ 

প্র ানঃ +৮৮০২-২২২২২১৯০৬ 
প্রমাবাইল-০১৭১১৫৯৪৬৭০ 

ই-প্রমইল : 

dgpib@yahoo. com 

 ুাক্স: +৮৮০২-৪৮৩১৭৪৫৮ 

ওদয়বসাইটঃ www.pib.gov.bd 
 

২. 

 

সাাংবাস্টেকতায় 

স্নাতদকাির 

স্টেদপ্লামা প্রকাস ম 

অনাবাস্টসক স্টশো িিস্টত 

িস্টতমর স্টবজ্ঞািন জুলাই/আগি মাদস 

িস্টত্রকা ও ওদয়বসাইদট প্রেয়া িয়। 

অনলাইদন িস্টতমর আদবেন  রম 

পূরণপূব মক িস্টতম প্রস্টক্রয়া সম্পন্ন 

করদত িয়। 

 

স্টিআইস্টব.বাাংলা অথবা   

pib.gov.bd- এ িাওয়া যায় 

১৬,০০০/- (দষাল 

িাজার) টাকা নগদে 

িস্টরদশাধ্য 

 

০১ (এক) বছর 

 

৩. গণমাধ্যম ও 

সাাংবাস্টেকতা 

স্টবষদয় মািাস ম 

প্রকাস ম (১ম িব ম) 

অনাবাস্টসক স্টশো িিস্টত 

িস্টতমর স্টবজ্ঞািন অদটাবর/ নদিম্বর 

মাদস িস্টত্রকা ও ওদয়বসাইদট প্রেয়া 

িয়। ম্যানুযাল িিস্টতদত িস্টতম প্রস্টক্রয়া 

সম্পন্ন করদত িয়। 

স্টিআইস্টব.বাাংলা অথবা 

pib.gov.bd- এ িাওয়া যায় 

২০,০০০/- (স্টবশ 

িাজার) টাকা নগদে 

িস্টরদশাধ্য 

০১ (এক) বছর 

 

 

 

http://www.pib.gov.bd/
mailto:dgpib@yahoo.com
http://www.pib.gov.bd/
http://www.pib.gov.bd/
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ক্র.ন. প্রসবার নাম প্রসবা প্রোন িিস্টত প্রদয়াজনীয় কাগজিত্র 

এবাং প্রাস্টি স্থান 

প্রসবার মূল্য এবাং 

িস্টরদশাধ িিস্টত 

প্রসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োস্টয়ত্বপ্রাি কম মকতমা 
(নাম, িেবী, প্র ান নম্বর ও ই-প্রমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
৪. 

 

গদবষণা 

 
ব্যস্টক্ত বা প্রস্টতষ্ঠাদনর িাস্টিোর 

স্টিস্টিদত প্রসবা প্রোন 

 

গদবষণা ও তথ্য সাংরেণ 

স্টবিাগ  

 

নীস্টতমালা অনুসাদর 
 

এক বছর 

প্রমািাম্মে ওমর  ারুক প্রেওয়ান 

িস্টরিালক (গদবষণা ও তথ্য সাংরেণ)  

প্র ানঃ +৮৮০২-৯৩৬১৪২৪ 
প্রমাবাইল-০১৯৪৩৪৪৬৩২৩ 
ই-প্রমইল: faruque_dewan@yahoo.com 

৫.  

লাইদেস্টর প্রসবা 

(বই, স্টনউজ স্টক্লস্টিাং 

ও সাংবােিত্র 

প্রসবা) 

 

িাঠ ও  দটাকস্টি 

 

িাঠক স্টিদসদব নাম স্টলখন 

এবাং স্টিআইস্টব লাইদেস্টর 

 

িাঠ - স্টবনামূদল্য 
 দটাকস্টি - ১ 

টাকা/কস্টি 

 

তাৎেস্টণক 

প্রমািাম্মে রস্টবউল আনাম খান 
লাইদেস্টরয়ান (অস্টতস্টরক্ত োস্টয়ত্ব) 
প্রমাবাইল-০১৯১৭০০৪৬৬৮ 

ই-প্রমইল: rabiulanamkhan@yahoo.com 

৬. 

প্রকাশনা 

 

গণমাধ্যম স্টবষয়ক প্রলখা জমা 

সরাসস্টর অথবা ই-প্রমইদল প্রপ্ররণ করা 

যায়। বইদয়র প্রেদত্র ১৫% রদয়লটি 

প্রোন কর িয়। 

প্রকাশনা ও স্ট িার  স্টবিাদগ 

জমা স্টেদত িদব 
 

 

নীস্টতমালা অনুসাদর 
 

সারা বছর 

 

সিদযাগী সম্পােক 

প্র ানঃ +৮৮০২-৯৩৩৩৪০৩ 
ই-প্রমইল: niriksha@gmail.com 

 
৭. 

প্রকাশনা স্টবক্রয় 

(বই ও স্টনরীো) 
 

নগদে ক্রয় 
প্রকাশনা ও স্ট িার স্টবিাগ 

প্রকাশনায় উস্টিস্টখত 

মূদল্যর (বইদয়র প্রেদত্র) 

২০% কস্টমশদন এবাং 

নগদে 

তাৎেস্টণক 

স্টরয়াজ প্রমা. মঞ্জুরুল িক খান 
সাংদশাধক 

প্রমাবাইল-০১৭১২১৭০০৩২ 
ই-প্রমইল: niriksha@gmail.com 

৮. 

েরস্টমটস্টর স্যস্টবধা 

(শুধু সাাংবাস্টেকদের 

জন্য) 

সাো কাগদজ বা স্টিআইস্টব স্টনধ মাস্টরত 

ছদক আদবেন প্রাস্টির ির কাস্টিত 

সমদয় আদগ আসদল আদগ িাদবন 

স্টিস্টিদত বরাদ্দ প্রেয়া িয় এবাং তা 

িদত্রর মাধ্যদম জানাদনা িয়। 

স্টিআইস্টব.বাাংলা অথবা 

pib.gov.bd- এ আদবেন 
 রম িাওয়া যাদব 

২০০-১০০০ টাকা এবাং 

প্রি-অে মার/স্টেস্টে/নগে 
০৩ (স্টতন) 

কায মস্টেবস 

প্রমা. জাস্টকর প্রিাদসন 
উিিস্টরিালক (প্রশাসন) 

িলস্টত োস্টয়ত্ব 

প্র ানঃ +৮৮০২-৯৩৫৮০৪২ 
প্রমাবাইল-০১৫৫২৪৫১২৫৭ 

ই-প্রমইল: mzakirh66@gmail.com 
 

২.২) প্রাস্টতষ্ঠাস্টনক প্রসবা : 

ক্র.ন প্রসবার নাম প্রসবা প্রোন িিস্টত 
প্রদয়াজনীয় কাগজিত্র 

এবাং প্রাস্টি স্থান 
প্রসবার মূল্য এবাং 

িস্টরদশাধ িিস্টত 
প্রসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 
োস্টয়ত্বপ্রাি কম মকতমা 

(নাম, িেবী, প্র ান নম্বর ও ই-প্রমইল) 
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১. 

সাাংবাস্টেকদের 

জন্য প্রকল্প 

স্টিস্টিক, 

ইস্যুস্টিস্টিক 

প্রস্টশেণ 

 

আবাস্টসক/অনাবাস্টসক প্রস্টশেণ 

প্রস্টশেণাথীদের তাস্টলকাসি 

সাো কাগদজ আদবেন বা 

স্টিআইস্টব.বাাংলা অথবা 

pib.gov.bd- এ অনলাইন 
আদবেন  রম িাওয়া যাদব 

 

স্টবনামূদল্য 
৩০ (স্টত্রশ) 

কায মস্টেবস 

জা র ওয়াদজে 
মিািস্টরিালক 

প্রপ্রস ইনস্টিটিউট বাাংলাদেশ (স্টিআইস্টব) 

৩ সাস্টকমট িাউস প্ররাে,ঢাকা-১০০০ 

প্র ানঃ +৮৮০২-২২২২২১৯০৬ 
প্রমাবাইল-০১৭১১৫৯৪৬৭০ 

ই-প্রমইল : 

dgpib@yahoo. com 

 ুাক্স: +৮৮০২-৪৮৩১৭৪৫৮ 

ওদয়বসাইটঃ www.pib.gov.bd 

২. 

ক. অস্টেদটাস্টরয়াম 

িাো 

সাো কাগদজ বা 

স্টিআইস্টব স্টনধ মাস্টরত ছদক আদবেন 

প্রাস্টির ির কাস্টিত সমদয় আদগ 

আসদল আদগ িাদবন স্টিস্টিদত বরাদ্দ 

প্রেয়া িয় এবাং তা িদত্রর মাধ্যদম 

জানাদনা িয়। 

 

স্টিআইস্টব.বাাংলা অথবা 

pib.gov.bd- এ আদবেন 
 রম িাওয়া যাদব 

 

ব্যস্টক্ত/প্রস্টতষ্ঠান/সাংগঠন 

১৫,০০০/- টাকা (িুাট 

প্রদযাজু) 
শুধু তথ্য মন্ত্রণালয় ও 

এর অধীন েির/সাংস্থা 

ও গণমাধ্যম প্রস্টতষ্ঠান  

১০,০০০/-টাকা (িুাট 

প্রদযাজু) 

০৫ (িাঁি) 

কায মস্টেবস 

প্রমা. জাস্টকর প্রিাদসন 
উিিস্টরিালক (প্রশাসন) 

িলস্টত োস্টয়ত্ব 

প্র ানঃ +৮৮০২-৪৯৩৫৮০৪২ 
প্রমাবাইল-০১৫৫২৪৫১২৫৭ 

ই-প্রমইল: mzakirh66@gmail.com 

mailto:niriksha@gmail.com
http://www.pib.gov.bd/
mailto:mzakirh66@gmail.com
http://www.pib.gov.bd/
mailto:dgpib@yahoo.com
http://www.pib.gov.bd/
mailto:mzakirh66@gmail.com
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ক্র.ন প্রসবার নাম প্রসবা প্রোন িিস্টত 
প্রদয়াজনীয় কাগজিত্র 

এবাং প্রাস্টি স্থান 
প্রসবার মূল্য এবাং 

িস্টরদশাধ িিস্টত 
প্রসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 
োস্টয়ত্বপ্রাি কম মকতমা 

(নাম, িেবী, প্র ান নম্বর ও ই-প্রমইল) 
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

খ. প্রসস্টমনার কে 

িাো 

সাো কাগদজ বা 

স্টিআইস্টব স্টনধ মাস্টরত ছদক আদবেন 

প্রাস্টির ির কাস্টিত সমদয় আদগ 

আসদল আদগ িাদবন স্টিস্টিদত বরাদ্দ 

প্রেয়া িয় এবাং তা িদত্রর মাধ্যদম 

জানাদনা িয়। 

 

স্টিআইস্টব.বাাংলা অথবা 

pib.gov.bd- এ আদবেন 
 রম িাওয়া যাদব 

 

ব্যস্টক্ত/প্রস্টতষ্ঠান/সাংগঠন 

৭,০০০/- টাকা (িুাট 

প্রদযাজু) 
শুধু তথ্য মন্ত্রণালয় ও 

এর অধীন 

েির/সাংস্থা ও 

গণমাধ্যম প্রস্টতষ্ঠান  

৫,০০০/- টাকা 
(িুাট প্রদযাজু) 

 

প্রমা. জাস্টকর প্রিাদসন 
উিিস্টরিালক (প্রশাসন) 

িলস্টত োস্টয়ত্ব 

প্র ানঃ +৮৮০২-৪৯৩৫৮০৪২ 
প্রমাবাইল-০১৫৫২৪৫১২৫৭ 

ই-প্রমইল: mzakirh66@gmail.com 

গ. েরস্টমটস্টর 

স্যস্টবধা 

২০০ - ১০০০/- টাকা 

এবাং  
প্রি-অে মার/স্টেস্টে/নগে 

 

০৩ (স্টতন) 

কায মস্টেবস 

৩. 
প্রকাশনা স্টবক্রয় 

(বই ও স্টনরীো) 

 

নগদে ক্রয় 
 

প্রকাশনা ও স্ট িার  স্টবিাগ 

 

প্রকাশনায় উস্টিস্টখত 

মূল্য এবাং নগদে 

 

তাৎেস্টণক 

স্টরয়াজ প্রমা. মঞ্জুরুল িক খান 
সাংদশাধক 

প্রমাবাইল-০১৭১২১৭০০৩২ 

ই-প্রমইল: niriksha@gmail.com 

৪. 
স্টবনামূদল্য প্রকাশনা 

প্রোন 

িাঠাগার/ লাইদেস্টর/দপ্রসক্লাব এর 

প্যাদে সিািস্টত/ সম্পােদকর 

স্বােরসি মিািস্টরিালক, স্টিআইস্টব 

বরাবর আদবেন প্রপ্ররণ করদত িদব। 

মিািস্টরিালদকর অনুদমােদনর ির 

প্রদয়াজনীয়  ব্যবস্থা প্রনয়া িদব।  

প্রদয়াজন প্রনই স্টবনামূদল্য 

 

১০(েশ) 

কায মস্টেবস 

 

সিদযাগী সম্পােক 

প্র ানঃ +৮৮০২-৯৩৩৩৪০৩ 
ই-প্রমইল: niriksha@gmail.com 

 

 

২.৩) আিুন্তরীণ প্রসবা: 

ক্র.ন প্রসবার নাম প্রসবা প্রোন িিস্টত প্রদয়াজনীয় কাগজিত্র 

এবাং প্রাস্টিস্থান 
প্রসবার মূল্য এবাং 

িস্টরদশাধ িিস্টত 
প্রসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 
োস্টয়ত্বপ্রাি কম মকতমা 

(নাম, িেবী, প্র ান নম্বর ও ই-প্রমইল) 
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. কম মকতমা/কম মিারীদের 

ননমস্টিক ছুটি মঞ্জুর আদবেদনর মাধ্যদম স্টনধ মাস্টরত ছদক এবাং 

প্রশাসন স্টবিাগ স্টবনামূদল্য ০২ (দুই) 

কায মস্টেবস স্টবিাগীয় প্রধানগণ 

২. কম মকতমা/কম মিারীদের 

অস্টজমত ছুটি মঞ্জুর 
আদবেনপ্রাস্টির ির অনুদমােদনর 

ির তা িদত্রর মাধ্যদম জানাদনা িয়। 
স্টনধ মাস্টরত ছদক এবাং 

প্রশাসন স্টবিাগ স্টবনামূদল্য ০৫ (িাঁি) 

কায মস্টেবস প্রমািাম্মে আ রাজুর রিমান 
িস্টরিালক (প্রশাসন) 

প্রপ্রস ইনস্টিটিউট বাাংলাদেশ (স্টিআইস্টব) 

৩ সাস্টকমট িাউস প্ররাে, ঢাকা-১০০০ 

প্র ানঃ +৮৮০২-৫৮৩১১২২৪ 
প্রমাবাইল-০১৯১১০০৭৫৩৯ 

ই-প্রমইল: afrazurrahman@yahoo.com 

 

 

৩. কম মকতমা/কম মিারীদের 

স্টবদনােন ছুটি মঞ্জুর 
আদবেনপ্রাস্টির ির অনুদমােদনর 

ির তা িদত্রর মাধ্যদম জানাদনা িয়। 
স্টনধ মাস্টরত ছদক এবাং 

প্রশাসন স্টবিাগ স্টবনামূদল্য ০৫ (িাঁি) 

কায মস্টেবস 

৪. 
কম মকতমা/কম মিারীদের 

বস্টিঃবাাংলাদেশ  ছুটি 

মঞ্জুর 

আদবেনপ্রাস্টির ির অনুদমােদনর 

িদল  তা িদত্রর মাধ্যদম জানাদনা 

িয়। 

স্টনধ মাস্টরত ছদক এবাং 

প্রশাসন স্টবিাগ স্টবনামূদল্য ১৫ (িদনর) 

কায মস্টেবস 

৫. 
গৃিস্টনম মাণ ও 

মটরসাইদকল ঋণ 

মঞ্জুর 

 

সাো কাগদজ আদবেন প্রাস্টির ির 

অনুদমােন িদল প্রিক প্রোন করা 

িয়। 

প্রদয়াজন প্রনই স্টবনামূদল্য ০৭ (সাত) 

কায মস্টেবস 

৬. 
প্রস্টিদেন্ট  ান্ড ঋণ 

মঞ্জুর 

 

সাো কাগদজ আদবেন প্রাস্টির 

ির অনুদমােন িদল প্রিক প্রোন 

করা িয়। 

প্রদয়াজন প্রনই স্টবনামূদল্য 
০৭ (সাত) 

কায মস্টেবস 

প্রমা. জাস্টকর প্রিাদসন 
উিিস্টরিালক (প্রশাসন) 

িলস্টত োস্টয়ত্ব 

প্র ানঃ +৮৮০২-৪৯৩৫৮০৪২ 
প্রমাবাইল-০১৫৫২৪৫১২৫৭ 

ই-প্রমইল: mzakirh66@gmail.com 

৮. 
েেতা বৃস্টির জন্য 

আিুন্তরীণ প্রস্টশেণ 
প্রস্টশেদণর মাধ্যদম প্রদয়াজন প্রনই স্টবনামূদল্য 

০৩ (স্টতন) 

কায মস্টেবস 

প্রমািাম্মে আ রাজুর রিমান 
িস্টরিালক (প্রশাসন) 

প্রপ্রস ইনস্টিটিউট বাাংলাদেশ (স্টিআইস্টব) 

৩ সাস্টকমট িাউস প্ররাে, ঢাকা-১০০০ 

প্র ানঃ +৮৮০২-৫৮৩১১২২৪ 
প্রমাবাইল-০১৯১১০০৭৫৩৯ 

ই-প্রমইল: afrazurrahman@yahoo.com 

 

http://www.pib.gov.bd/
mailto:mzakirh66@gmail.com
mailto:niriksha@gmail.com
mailto:niriksha@gmail.com
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২.৪) আওতাধীন অস্টধেির/েির/সাংস্থা কর্তমক প্রেি প্রসবা  
আওতাধীন প্রকান েির প্রনই। 

 

৩. অস্টিদযাগ ব্যবস্থািনা িিস্টত (GRS) : 

প্রসবা প্রাস্টিদত অসন্তুষ্ট িদল বা োস্টয়ত্বপ্রাি কম মকতমা সমাধান স্টেদত ব্যথ ম িদল স্টনদনাক্ত িিস্টতদত প্রযাগাদযাগ করুন: 

ক্র.ন কখন প্রযাগাদযাগ করদবন কার সদে প্রযাগাদযাগ করদবন  প্রযাগাদযাদগর ঠিকানা স্টনষ্পস্টির 

সময়সীমা 

১. 

 
োস্টয়ত্বপ্রাি কম মকতমা সমাধান স্টেদত ব্যথ ম িদল 

প্রমা. জাস্টকর প্রিাদসন 

অস্টিদযাগ স্টনষ্পস্টি কম মকতমা (অস্টনক) ও 

উিিস্টরিালক (প্রশাসন), িলস্টত োস্টয়ত্ব 

 

প্রমা. জাস্টকর প্রিাদসন 

উিিস্টরিালক (প্রশাসন), িলস্টত োস্টয়ত্ব 
প্রপ্রস ইনস্টিটিউট বাাংলাদেশ (স্টিআইস্টব) 

৩ সাস্টকমট িাউস প্ররাে, ঢাকা-১০০০ 

প্র ানঃ +৮৮০২-৪৯৩৫৮০৪২ 
প্রমাবাইল: ০১৫৫২৪৫১২৫৭ 

ই-প্রমইল: mzakirh66@gmail.com 

 ুাক্স: +৮৮০২-৪৮৩১৭৪৫৮ 

ওদয়বসাইটঃ www.pib.gov.bd 

৩০ (স্টত্রশ) 

কায মস্টেবস 

২. 
অস্টিদযাগ স্টনষ্পস্টি কম মকতমা স্টনস্টে মষ্ট সমদয় 

সমাধান স্টেদত ব্যথ ম িদল 
 

প্রমািাম্মে আ রাজুর রিমান 
          িস্টরিালক (প্রশাসন) 

প্রমািাম্মে আ রাজুর রিমান 
িস্টরিালক (প্রশাসন) 

প্রপ্রস ইনস্টিটিউট বাাংলাদেশ (স্টিআইস্টব) 

৩ সাস্টকমট িাউস প্ররাে, ঢাকা-১০০০ 

প্র ানঃ +৮৮০২-৫৮৩১১২২৪ 
প্রমাবাইল-০১৯১১০০৭৫৩৯ 

ই-প্রমইল: afrazurrahman@yahoo.com 

 ুাক্স: ০২-৪৮৩১৭৪৫৮ 

ওদয়বসাইটঃ www.pib.gov.bd 

১০ (েশ) 

কায মস্টেবস 

৩. 

অস্টিদযাগ স্টনষ্পস্টি কম মকতমা  এবাং িস্টরিালক 

(প্রশাসন) স্টনস্টে মষ্ট সমদয় সমাধান স্টেদত ব্যথ ম 

িদল 
 

জা র ওয়াদজে 
মিািস্টরিালক 

 

জা র ওয়াদজে 
মিািস্টরিালক 

প্রপ্রস ইনস্টিটিউট বাাংলাদেশ (স্টিআইস্টব) 

৩ সাস্টকমট িাউস প্ররাে, ঢাকা-১০০০ 

প্র ানঃ +৮৮০২-২২২২২১৯০৬ 
প্রমাবাইল-০১৭১১৫৯৪৬৭০ 

ই-প্রমইল : dgpib@yahoo. com 

 ুাক্স: +৮৮০২-৪৮৩১৭৪৫৮ 

ওদয়বসাইটঃ www.pib.gov.bd 
 

১০ (েশ) 

কায মস্টেবস 

৪. 
আস্টিল কম মকতমা স্টনস্টে মষ্ট সমদয় সমাধান স্টেদত 

ব্যথ ম িদল 

মস্টন্ত্রিস্টরষে স্টবিাদগর অস্টিদযাগ 

ব্যবস্থািনা প্রসল 

অস্টিদযাগ ব্যবস্থািনা প্রসল 

মস্টন্ত্রিস্টরষে স্টবিাগ 

ওদয়বসাইটঃ www.grs.gov.bd 

৬০ (ষাট) 

কায মস্টেবস 

 

 

3. আিনার কাদছ আমাদের প্রতুাশা: 

ক্র.ন প্রস্টতশ্রুস্টত/কাস্টিত প্রসবা প্রাস্টির লদেু করণীয় 

১. স্টনধ মাস্টরত  রদম সম্পূণ মিাদব পূরণকৃত আদবেন জমা প্রোন। 

২. সঠিক মাধ্যদম প্রদয়াজনীয় স্ট স িস্টরদশাধ করা। 
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