


1 

 

প্রতিষ্ঠাননয নাভ: াফ বিয চট্টগ্রাভ আঞ্চতরক তযলদ 

ভন্ত্রণারয় : াফ বিয চট্টগ্রাভ তফলয়ক ভন্ত্রনারয় 

১। অতপ প্প্রাপাইর 

ক) একনজনয অতপ 

প্রতিষ্ঠাননয নাভ ফাাংরা াফ বিয চট্টগ্রাভ আঞ্চতরক তযলদ 

ইাংনযতজ Chittagong Hill Tracts Regional Council 

াংতিপ্ত াচআ/ CHTRC 

অতপ প্রধাননয 

দতফ  

প্চয়াযম্যান প্রাতনক ভন্ত্রণারয়/তফবাগ াফ বিয চট্টগ্রাভ তফলয়ক ভন্ত্রনারয় 

 

অতপনয াংখ্যা  প্ভাট-০১টি তফবাগীয় অতপ - নাই প্জরা অতপ-নাই 

জনফর ৬৯ (অনুনভাতদি াাংগঠতনক কাঠানভা অনুমায়ী) 

 অতপনয ঠিকানা াফ বিয চট্টগ্রাভ আঞ্চতরক তযলদ, প্রধান কাম বারয়-যাাংগাভাটি । 

প্মাগানমাগ (ই-

প্ভইর, প্পান, 

পযাক্স) 

ই-প্ভইর :  chtrc@yahoo.com/ chtrc_land@yahoo.com 

 

প্পান: ০৩৫১-৬৩২৯৩,পযাক্স : ০৩৫১-৬৩২৭৮ 

ওনয়ফাইনটয 

ঠিকানা 

(www.chtrc.gov.bd) 

মািায়ানিয ফণ বনা 

(গুগর ম্যা) 

 

 

খ) অতপনয তবন ও তভন 

তবন  :  উন্নত, ভারাম্যপূর্ ণ ও স্থিস্থতলী পার্ ণতয চট্টগ্রাম। 

তভন : সুমস্থিত উন্নয়ন প্রস্থিয়া ত্বরাস্থিতকরর্। 

গ) অতপনয তযতচতি ও ছতফ (অনতধক ২০০ ব্দ) :  াফ বিয চট্টগ্রাভ আঞ্চতরক তযলদ ১৯৯৮ ননয ১২নাং আইন প্ভািানফক ২৭ 

প্ভ ১৯৯৯ িাতযখ তি: নি আনুষ্ঠাতনকবানফ মাত্রা শুরু কনয। আইন এয ৫নাং ধাযা 

অনুমায়ী তযলনদয প্চয়াযম্যান  প্ভাট ২৫ (পঁতচ) দস্য  তফতষ্ট তযলদ গঠন 

কযা নমনছ। ২৫ দনস্যয ভনে ১২ (ফায ) জন উজািীয় দস্য, ০৬ (ছয়)জন 

অ-উজািীয় দস্য, ০২ (দুই) জন উজািীয় ভতরা দস্য, একজন অ-

উজািীয় ভতরা দস্য ও  তিন ০৩(তিন )াফ বিয প্জরা তযলনদয প্চয়াযম্যান 

দাতধকায ফনর  দস্য যনয়নছন। 

http://www.chtrc.gov.bd/
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তযলনদয প্চয়াযম্যান নরন প্রতিষ্ঠাননয প্রধান এফাং তিতন প্রতিভন্ত্রী দভম বাদা ম্পন্ন। এছাড়া তযলনদ যুগ্মতচফ দভম বাদায ম্পন্ন 

একজন মুখ্য তনফ বাী কভ বকিবা ১২ (ফায) টি ১ভ প্েণীয এফাং ৩য় ও ৪র্ ব প্েণীয ৫৭টি (ািান্ন) টি দ প্ভাট ৬৯ (উনত্তয) 

জনফর তফতষ্ট াাংগঠতনক কাঠানভা যনয়নছ। 

তযলনদয কাম বাফরীয ভনে যনয়নছ াফ বিয প্জরা তযলনদয অধীনন তযচাতরি কর উন্নয়ন কভ বকান্ড উানদয আওিাধীন এফাং 

উানদয উয অত বি তফলয়াতদয াতফ বক িত্ত্বাফধান ও ভন্বয় াধন, প্ৌযবা স্থানীয় তযলদমূ িত্ত্বাফধান ও ভন্বয় াধন, 

Chittagong Hill Tracts Development Board Ordinance (LXXV11 of 1976) দ্বাযা স্থাতি াফ বিয 

চট্টগ্রাভ উন্নয়ন প্ফাড ব -এয কাম বাফরীয াতফ বক িত্ত্বাফধান, াফ বিয প্জরায াধাযণ প্রান, আইন শাংখরা ও উন্নয়ননয িত্ত্বাফধান ও 

ভন্বয় াধন, উজািীয় যীতিনীতি, প্রর্া ইিযাতদ এফাং াভাতজক তফচায ভন্বয় ও িত্ত্বাফধান, জািীয় তল্প নীতিয তি াংগতি 

যাতখয়া াফ বিয প্জরামূন বাযী তল্প স্থাননয রাইনন্স প্রদান ও দূনম বাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ কাম বক্রভ তযচারনা এফাং এনতজওয 

কাম বাফরীয ভন্বয় াধন  এয তফধান যনয়নছ। উনেখ্য প্ম, াফ বিয চট্টগ্রাভ আঞ্চতরক তযলনদয কাম বাফরীমূ তযচারনায জন্য 

প্রতফধানভারা প্রণয়নপূফ বক কাম বকয কযায প্িনত্র প্রাতনক জটিরিা যনয়নছ, ির্াত াফ বিয চট্টগ্রাভ আঞ্চতরক তযলদ িায উয 

অত বি দাতয়ত্ব মর্ামর্বানফ ারনন নচষ্ট যনয়নছ। াফ বিয চট্টগ্রাভ আঞ্চতরক তযলনদয নাগতযক প্ফায প্িনত্র এনতজও প্রকনল্পয 

অনাতত্ত প্রদান উজািীয় প্রর্া, যীতিনীতি ইিযাতদ াভাতজক কাম বক্রভ াংক্রান্ত আনফদনমূ তনষ্পতত্ত কযা নয় র্ানক। 

ঘ) অতপনয অগ বাপ্নাগ্রাভ 

ঙ) প্ফায িাতরকা 

ক্রভ প্ফায নাভ প্ফাপ্রাতপ্তয ম বায় (অতধদপ্তয/আঞ্চতরক) 

 উজািীয় প্রর্া, যীতিনীতি, াভাতজক তফচায ইিযাতদ াংক্রান্ত আনফদন 

তনষ্পতত্তকযণ। 

 

২। প্ফা প্প্রাপাইর 

ক) প্ফায নাভ: উজািীয় প্রর্া, যীতিনীতি, াভাতজক তফচায ইিযাতদ াংক্রান্ত আনফদন তনষ্পতত্তকযণ। 

খ) প্ফাটি তজকযনণয প্মৌতিকিা :  াফ বিয চট্টগ্রাভ আঞ্চতরক তযলনদয আইন এয ২২ ধাযায ঙ উধাযা অনুমায়ী তিন াফ বিয 

প্জরায উজািীয় প্রর্া, যীতিনীতি ইিযাতদ এফাং াভাতজক তফচায ভন্বয় ও িত্ত্বাফধান কযায তফধান যনয়নছ। াধাযনি াফ বিয 

চট্টগ্রাভ অঞ্চনর উজািীয় প্রর্া, যীতিনীতি ও াভাতজক াভাতজক তফচায াংক্রান্ত (প্মভন াতযফাতযক কর, ভূতভ তফনযাধ, 

াভাতজক তফচায, ভূতভ াংক্রান্ত ইিযাতদ)কাম বাফরী প্রর্াগি প্রতিষ্ঠান কর্তবক (ানকবর চীপ, প্ডম্যান, কাফ বাযী) তযচাতরি নয় র্ানক। 

িনফ প্িত্রতফননল আঞ্চতরক তযলনদয প্চয়াযম্যাপ্নয তনকটও এ াংক্রান্ত তফলনয় তনষ্পতত্তয জন্য আনফদনকাযীগন আনফদন কনযন। 

এনিপ্ত্র আঞ্চতরক তযলদ কর্তবক প্রনয়াজননফানধ কতভটি গঠনপূফ বক প্রতিনফদন চাওয়া য়, এিদাংক্রান্ত তফলনয় প্রর্াগি প্রতিষ্ঠান 

নিও ভিাভি গ্রণ পূফ বক তদ্ধান্ত প্রদান কযা য়। াধাযণি ১৫-২০ তদন ফা িায প্চনয়ও প্ফত তদন ভয় রানগ। প্রাপ্ত প্রতিনফদননয 

আনরানক প্রনয়াজননফানধ ভাননীয় প্চয়াযম্যান উবয় নিয শুনানী গ্রণ কনযন। শুনানীয ভয় আনফদনকাযী/প্রতিি ইচ্ছা 

প্ালণকযনণ স্বনি দতররাতদ উস্থান কযনি ানযন। উবয় নিয ফিব্য শুনন ভাননীয় প্চয়াযম্যান তদ্ধান্ত প্রদান কনযন ও 

াংতিষ্টনদয অফতি কনযন। াধাযণি গৃীি তদ্ধান্ত নতর্নি তরতফদ্ধ কযা য়, িনফ তকছু তকছু প্িপ্ত্র প্মভন াতযফাতযক কর , 

দাম্পিয কর ইিযাতদ স্পবকািয তফলয়মূ আনফদনকাযী প্গান যাখনি চান তফধায় প্গুতর প্কান প্কান প্িপ্ত্র তরতফদ্ধ কযা 

য়না। াতযফাতযক ফা দাম্পিয করনয গুরুত্ব তফনফচনায় উবয় িনক ভনঝািায সুনমাগ সৃতষ্ট কযায উনেপ্ে 

প্রতিনফদন/ভিাভি/যাভ ব প্দয়া ইিযাতদয প্িনত্র তনতদ বষ্ট ভয় প্েঁনধ প্দওয়া ম্ভফ য়না।াফ বিয চট্টগ্রাভ আঞ্চতরক তযলনদ 

াভাতজক প্রর্া ও যীতিনীতি াংক্রান্ত আনফদন তফলনয় প্ফাগ্রীিানক প্ফা প্রদাননয প্িপ্ত্র আনফদন গ্রণ প্র্নক শুরু কপ্য আনফদন 

তনষ্পতত্ত ভয় ম বন্ত অতপনয অবযন্তনয অননকগুনরা ধান কাম বক্রভ ম্পাদন য়। এনি আনফদন তনষ্পতত্তয প্িনত্র দীঘ ব ভয় রাগায 

ম্ভাফনা যনয় মায়। িাই উজািীয় প্রর্া, যীতিনীতি ও াভাতজক তফচায াংক্রান্ত প্ফাটি জীকযনণয প্িনত্র অপ্রনয়াজনীয় 

ধাগুনরা ফাদ তদনয়  প্ফাটি জীকযণ কযা মায়। 

গ) প্ফা প্রাতপ্তয প্ভৌতরক িথ্যাতদ 

ক্রভ তফলয় িথ্যাতদ 

১ প্ফা প্রদানকাযী অতপ াফ বিয চট্টগ্রাভ আঞ্চতরক তযলদ, প্রধান কাম বারয়-যাাংগাভাটি । 

২ প্ফায াংতিপ্ত তফফযণ    

৩ ফাতল বক প্ফা গ্রণকাযীয াংখ্যা সুতনতদ বষ্ট নয়, আনুভাতনক  ৩০-৩৫ জন  
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ক্রভ তফলয় িথ্যাতদ 

৪ প্ফাপ্রাতপ্তয িবাফতর আপ্ফদনকাযীয তরতখি আনফদন 

৫ দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কভ বকিবা ও কভ বচাযী প্চয়াযম্যান,মুখ্য তনফ বাী কভ বকিবা,তনফ বাী কভ বকিবা, উচ্চভান 

কাযী/অতপ কাযী, প্ডপ্যাচ কাযী  

৬ প্ফাপ্রাতপ্তয ভয় ৪৫তদন 

৭ প্ফা প্রাতপ্তনি প্রনয়াজনীয় কাগজত্র আনফদনত্র 

৮ প্ফাপ্রাতপ্তয জন্ম খযচ  নাগতযক ৩০০০/-টাকা,অতপ ১০০০/- 

৯ প্ফাপ্রাতপ্তয জন্য মািায়ানিয াংখ্যা ০৩ ফায 

১০ াংতিষ্ট আইন/তফতধ/নীতিভারায িাতরকা াফ বিয চট্টগ্রাভ আঞ্চতরক তযলদ আইন,১৯৯৮, াফ বিয চট্টগ্রাভ 

ানতফতধ,১৯০০। 

১১ প্ফা প্নি ব্যর্ ব নর যফিী প্রতিকাযকাযী 

কভ বকিবা, দতফ, ইনভইর ও প্পান 

মুখ্য তনফ বাী কভ বকিবা, ই-প্ভইর :  chtrc@yahoo.com 

প্পান: ০৩৫১-৬৩১২০।  

১২ প্ফা প্রাতপ্ত/ প্রদাননয প্িনত্র অসুতফধা/ ভস্যা / 

চযানরঞ্জমূ 

১। আনফদন তনষ্পতত্তনি দীঘ ব ভয় ব্যয় য়। 

২। আনফদননয তনধ বাতযি পযভ না র্াকা। 

৩। আন্ত:অতপ তনব বযীরিা। 

১৩ অন্যান্য -- 

 

ঘ) তফদ্যভান প্ফা-দ্ধতি তফনিলণ : ম্যানুনয়র দ্ধতিনি ডাটা াংযিণ 

 

প্ফা প্রদাননয নাভ: 

উজািীয় প্রর্া, যীতিনীতি , 

াভাতজক তফচায ইিযাতদ াংক্রান্ত 

আনফদন তনষ্পতত্তপ্ি প্ফা 

তজকযণ। 

কাম বক্রভ 
প্রতি ধানয ভয় 

(তদন/ঘন্টা/তভতনট) 

ম্পৃক্ি ব্যতিফগ ব 

(দতফ) 

ধা-১ 
ত্র গ্রণকাযী  কর্তবক আনফদনত্র  

গ্রণ 
০১ তদন 

গ্রণ কাযী ও 

আনফদনকাযী 

ধা-২ 
ডাক পাইনরয ভােনভ প্চয়াযম্যাননয 

তনকট প্প্রযণ 
০১ তদন 

প্চয়াযম্যান ও মুখ্য 

তনফাী কভ বকিবা 

ধা-৩ 
ডাক পাইর মুখ্য তনফ বাী কভ বকিবায 

তনকট প্প্রযণ 
১তদন 

প্চয়াযম্যান ও মুখ্য 

তনফাী কভ বকিবা 

ধা-৪ 

মুখ্য তনফ বাী কভ বকিবা কর্তবক  ডাক 

পাইর াংতিষ্ট তনফ বাী কভ বকিবায  তনকট 

প্প্রযণ 

০২ তদন 
 মুখ্য তনফ বাী কভ বকিবা 

ও তনফ বাী কভ বকিবা  

ধা-৫ 
তনফ বাী কভ বভকিবা কর্তবক াংতিষ্ট াখায় 

নতর্  উস্থাননয  তননদ 
১  তদন তনফ বাী কভ বকিবা 

ধা-৬ 

াখা কাযী/উচ্চভান কাযী কর্তবক 

নতর্  তনফ বাী কভ বকিায তনকট 

উস্থান 

১তদন 

তনফ বাী কভ বকিবা ও 

াখা কাযী 

 

ধা-০৭ 

তনফ বাী কভ বকিবা কর্তবক ভিাভি 

কানয মুখ্য তনফ বাী কভ বকিবায তনকট 

প্প্রযণ 
১ তদন 

মুখ্য তনফ বাী কভ বকিবা 

ওতনফ বাী কভ বকিবা 

ধা-০৮ 
মুখ্য তনফ বাী কভ বকিবা কর্তবক ভিাভি 

কানয প্চয়াযম্যাননয তনকট প্প্রযণ 
১ তদন 

প্চয়াযম্যান 

 ও মুখ্য তনফ বাী 

কভ বকিবা 

ধা-০৯ 
প্চয়াযম্যান কর্তবক াংতিষ্ট তফলনয় 

প্রর্াগি প্রতিষ্ঠান প্রধান ফা কতভটিয 
০১ তদন 

প্চয়াযম্যান 
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তনকট নি ভিাভি/যাভ ব  চাওয়ায 

তফলনয় তদ্ধান্ত গ্রণ 

ধা-১০ 

প্চয়াযম্যাননয তনকট নি তদ্ধান্ত 

ম্বতরি নতর্ মুখ্য তনফ বাী কভ বকিবায 

তনকট নতর্ প্প্রযণ 
১ তদন 

প্চয়াযম্যান ও  মুখ্য 

তনফ বাী কভ বকিবা 

ধা-১১ 

মুখ্ম তনফ বাী কভ বকিবা কর্তবক নতর্  

াংতিষ্ট তনফ বাী কভ বকিবানক প্প্রযণ 
 

০১ তদন 
মুখ্য তনফ বাী কভ বকিবা 

ও  তনফ বাী কভ বকিবা 

ধা-১২ 

াংতিষ্ট তনফ বাী কভ বকিবা কর্তবক নত্রয 

খড়া প্রস্তুনিয  জন্য াংতিষ্ট াখা 

কাযীনক তননদ ব প্রদান 
০১ তদন 

 তনফ বাী কভ বকিবা ও 

অতপ কাযী 

ধা-১৩ াখা কাযী কর্তবক  খড়া প্রস্তুি ০১ তদন অতপ কাযী 

ধা-১৪ 
াখা কাযী কর্তবক াংতিষ্ট  তনফ বাী 

কভ বকিবায তনকট খড়া  উস্থান 
০১ তদন 

তনফ বাী কভ বকিবা ও 

অতপ কাযী    

ধা-১৫ 

াংতিষ্ট  তনফ বাী কভ বকিবা কর্তবক 

ভিাভি ম্বতরি নতর্   মুখ্য তনফ বাী 

কভ বকিবায তনকট প্প্রযণ 
০১ তদন 

মুখ্য তনফ বাী কভ বকিবা 

ও তনফ বাী কভ বকিবা   

ধা-১৬ 

মুখ্য তনফ বাী কভ বকিবা কর্তবক খড়া 

অনুনভাদননয জন্য প্চয়াযম্যাননয তনকট 

প্প্রযণ 
০১ তদন 

প্চয়াযম্যান ও মুখ্য 

তনফ বাী কভ বকিবা 

ধা-১৭ 
প্চয়াযম্যান কর্তবক খড়া অনুনভাদন 

 
০১ তদন প্চয়াযম্যান  

ধা-১৮ 
অনুনভাতদি খড়া মুখ্য তনফ বাী 

কভ বকিবায তনকট প্প্রযণ 
০১ তদন 

প্চয়াযম্যান ও মুখ্য 

তনফ বাী কভ বকিবা 

ধা-১৯ 

মুখ্য তনফ বাী কভ বকিবা কর্তবক তনফ বাী 

কভকবিবানক  তযচ্ছন্ন ত্র উস্থাপ্নয 

তননদ ব 
০১ তদন 

মুখ্য তনফ বাী কভ বকিবা 

ও তনফ বাী কভ বকিবা 

ধা-২০ 

তনফ বাী কভ বকিবা কর্তবক াংতিষ্ট 

কাযীনক অনুনভাতদি নত্রয তযচ্ছন্ন 

ত্র প্রস্তুনিয তননদ ব 

তনফ বাী  কভ বকিবা ও  

অতপ কাযী 

ধা-২১ 
াখা কাযী কর্তবক াংতিষ্ট  তনফ বাী 

কভ বকিবায তনকট তযচ্ছন্ন ত্র  উস্থান 

০১তদন 

তনফ বাী কভ বকিবা ও 

অতপ কাযী   

ধা-২২ 
তনফ বাী কভ বকিবা কর্তবক স্বািতযি ত্র 

জাতযয  তননদ ব 
তনফ বাী কভ বকিবা ও 

অতপ কাযী   

ধা-২৩ 
াখা কাযী কর্তবক ডাক প্প্রযণকাযীনক 

ডাক প্প্রযণ 
াখা কাযী ও ডাক 

প্প্রযণকাযী 

ধা-২৪ ডাক প্প্রযণকাযী কর্তবক  ডাক প্প্রযণ ডাক প্প্রযণকাযী 

ধা-২৫ 
চাতি ভিাভি ফা  িদন্ত প্রতিপ্ফদন 

যাভ ব াওয়ায জন্য অনিা 
১৫ তদন ফা িদুদ্ধব 

প্রর্াগি প্রতিষ্ঠান প্রধান 

ফা িদন্ত কতভটিয দস্য 

(প্ভাট ১৩ জন) 

ধা-২৬ িদন্ত প্রতিনফদন/ভিাভি প্রাতপ্ত গ্রণ ০১ তদন ডাক গ্রণকাযী 

ধা-২৭ 
প্রাপ্ত ভিাভি ডাক পাইনর 

প্চয়াযম্যাননয তনকট উস্থান 
০১ তদন 

প্চয়াযম্যান ও ডাক 

গ্রণকাযী 

ধা-২৮ 
প্রাপ্ত ভিাভি ডাক পাইনর প্চয়াযম্যান 

কর্তবক তনকযন 
প্চয়াযম্যান 

ধা-২৯ 
ডাক পাইর মুখ্য তনফ বা কভ বকিবা এয 

তনকট তন কনয প্প্রযণ 
০১ তদন 

প্চয়াযম্যান ও মুখ্য 

তনফ বাী কভ বকিবা 

ধা-৩০ মুখ্য তনফ বাী কভ বকিবা নি প্রাপ্ত ডাক 

পাইর তনফ বাী কভকবিবা কর্তবক তন 

মুখ্য তনফ বাী কভ বকিবা 

ও তনফ বাী  কভ বকিবা  
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কযন 

 

ধা-৩১ 

তনফ বাী কভ বকিবা কর্তবক াখা কাযীনক 

নতর্ উস্থাননয তননদ ব 
 

তনফ বাী কভ বকিবা ও 

াখা  কাযী 

ধা-৩২ 

াখা কাযী কর্তবক  প্রাপ্ত 

ভিাভি/প্রতিনফদন নতর্য ভােনভ 

তনফ বাী কভ বকিবায তনকট উস্থান 
০১ তদন 

াখা কাযী ও 

তনফ বাী কভ বকিবা 

ধা-৩৩ 
তনফ বাী কভ বকিবা কর্তবক নতর্ মুখ্য তনফ বাী 

কভ বকিবা এয তনকট প্প্রযণ 
০১ তদন 

মুখ্য তনফ বাী কভ বকিবা 

ও  তনফ বাী কভ বকিা 

ধা-৩৪ 
মু:তন:ক কর্তবক প্চয়াযম্যাননয তনকট 

নতর্ উস্থান 
প্চয়াযম্যান ও মুখ্য 

তনফ বাী কভ বকিবা 

ধা-৩৫ 

প্চয়াযম্যান কর্তবক প্রাপ্ত 

ভিাভি/প্রতিনফদননয  আনরানক শুনানীয 

িাতযখ তনধ বাযণ 

০১ তদন প্চয়াযম্যান 

ধা-৩৬ 
মুখ্য তনফ বাী কভ বকিবা কর্তবক ত্র 

প্রস্তুপ্িয তননদ ব 
০১তদন মুখ্য তনফ বাী কভ বকিবা 

ধা-৩৭ 
তনফ বাী কভ বকিবা কর্তবক  াখা 

কাযীনক ত্র প্রস্তুনিয তননদ ব 
 

তনফ বাী কভ বকিবা ও 

াখা কাযী 

ধা-৩৮ 
াখা কাযী কর্তবক ত্র প্রস্তুি কনয 

তন:ক এয তনকট প্ 
০১ তদন 

তনফ বাী কভ বকিবা ও 

াখা কাযী 

ধা-৩৯ 
তনফ বাী কভ বকিবা কর্তবক স্বািয ও ত্র 

জাতযয তনপ্দ ব 
০১ তদন 

তনফ বাী কভ বকিবা ও 

াখা কাযী 

ধা-৪০ 
াখা কাযী কর্তবক ডাক প্প্রযণকাযীয 

তনকট প্প্রযণ 
াখা কাযী ও ডাক 

প্প্রযণকাযী 

ধা-৪১ ত্র প্প্রযণ ডাক প্প্রযণকাযী 

ধা-৪২ 
তনধ বাতযি িাতযনখ প্চয়াযম্যান কর্তবক 

শুনানী গ্রণ 
০১ তদন 

প্চয়াযম্যান, 

আনফদনকাযী ও 

প্রতিি 

ধা-৪৩ 
প্চয়াযম্যান কর্তবক চূড়ান্ত তদ্ধান্ত গ্রণ ও 

আনফদনকাযীনক অফতিকযণ 
০১ তদন প্চয়াযম্যান 
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ঙ) তফদ্যভান দ্ধতিয প্রন ম্যা (Process Map)  

 

শুরু 

ধা-১ P: গ্রণ কাযী ও আনফদনকাযী 

 T: ০১ তদন 

 

ত্র গ্রণকাযী কর্তবক আনফদনত্য গ্রণ 

ডাক পাইনরয ভােনভ প্চয়াযম্যাননয তনকট 

উস্থান 

ডাক পাইর মুখ্য তনফ বাী কভ বকিবায তনকট প্প্রযণ 

মুখ্ম তনফ বাী কভ বকিবা কর্তবক  ডাক পাইর তনফ বাী 

কভ বকিবায তনকট প্প্রযণ 

তনফ বাী কভ বকিবা কর্তবক াংতিষ্ট াখায় নতর্ 

উস্থাননয তননদ ব 

াংতিষ্ট াখা কাযী কর্তবক নতর্  তনফ বাী কভ বকিবায 

তনকট উস্থান 

 তনফ বাী কভ বকিবা কর্তবক ভিাভি কানয মুখ্ম 

তনফ বাী কভ বকিবায তনকট প্প্রযণ 

মুখ্য তনফ বাী কভ বকিবা কর্তবক ভিাভি কানয 

প্চয়াযম্যাননয তনকট প্প্রযণ 

প্চয়াযম্যান কর্তবক াংতিষ্ট তফলনয় 

প্রর্াগি প্রতিষ্ঠান প্রধাননয তনকট নি 

ভিাভি/যাভ ব চাওয়ায তফলনয় তদ্ধান্ত 

গ্রণ/প্রতিনফদন প্প্রযনণয জন্য কতভটি 

গঠন 

প্চয়াযম্যাননয তনকট নি মুখ্য তনফ বাী কভ বকিবায 

তনকট তদ্ধান্ত ম্বতরি নতর্ নতর্ প্প্রযণ 

ধা-২ P: প্চয়াযম্যান 

 T: ০১ তদন 

 

ধা-৩ P: প্চয়াযম্যান ও মুখ্য তনফ বাী কভ বকিবা 

                                  T: ০১ তদন 

ধা-৪ P: মুখ্য তনফ বাী কভ বকিবা ও তনফ বাী কভ বকিবা 

 T: ০১ তদন 

 

ধা-৫ P: তনফ বাী কভ বকিবা 

 T: ০১ তদন 

 

ধা-৬ P:  তনফ বাী কভ বকিবা ওাখা কাযী  

                                  T: ০১ তদন 

 

 

 

 T: ০১ তদন 

 

ধা-৭ P: মুখ্য তনফ বাী কভ বকিবা ও তনফ বাী কভ বকিবা  

 T: ০১ তদন 

 

ধা-৮ P: প্চয়াযম্যান ও মুখ্য তনফ বাী কভ বকিবা  

 T: ০১ তদন 

 

ধা-৯ P: প্চয়াযম্যান 

 T: ০১ তদন 

 

ধা-১০ P: প্চয়াযম্যান ও মুখ্য তনফ বাী 

কভ বকিবা T: ০১ তদন 

 

ধা াংখ্যা : ৪৩ 

ম্পৃি জনফর : ১০ জন 

ভয় : ৪৫ তদন 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

াংতিষ্ট তনফ বাী কভ বকিবা কর্তবক নত্রয খড়া প্রস্তুনিয  

জন্য াংতিষ্ট াখা কাযীনক তননদ ব প্রদান 

মুখ্য তনফ বাী কভ বকিবা কর্তবক নতর্  াংতিষ্ট তনফ বাী 

কভ বকিবানক প্প্রযণ 

 াখা কাযী কর্তবক খড়া প্রস্তুি 

 াখা কাযী কর্তবক তনফ বাী কভ বকিবায তনকট খড়া 

উস্থান 

 তনফ বাী কভ বকিবা কর্তবক খড়া খড়া ম্বতরি নতর্ 

মুখ্য তনফ বাী কভ বকিবায তনকট প্প্রযণ 

মুখ্য তনফ বাী কভ বকিবা কর্তবক খড়া অনুনভাদননয 

জন্য প্চয়াযম্যাননয তনকট প্প্রযণ 

তনফ বাী কভ বকিবা কর্তবক াংতিষ্ট কাযীনক 

অনুনভাতদি নত্রয তযচ্ছন্ন ত্র প্রস্তুনিয তননদ ব 

 

মুখ্য তনফ বাী কভ বকিবা কর্তবক তনফ বাী কভকবিবানক   

তযচ্ছন্ন ত্র উস্থাননয তননদ ব 

 

ধা-১১ P: মুখ্য তনফ বাী কভ বকিবা ও তনফ বাী কভ বকিবা 

 T: ০১ তদন 

ধা-১২ P: তনফ বাী কভ বকিবা ও অতপ কাযী 

 T: ০১ তদন 

 

ধা-১৩ P: অতপ কাযী 

 T: ০১ তদন 

 

ধা-১৪ P: তনফ বাী কভ বকিবা ও অতপ কাযী  

 T: ০১ তদন 

 

ধা-১৫ P: মুখ্য তনফ বাী কভ বকিবা ও তনফ বাী কভ বকিবা 

 T: ০১ তদন 

 

ধা-১৬ P: প্চয়াযম্যান ও মুখ্য তনফ বাী কভ বকিবা  

                                  T: ০১ তদন 

 

ধা-১৭ P: প্চয়াযম্যান ও মুখ্য তনফ বাী কভ বকিবা  

                                  T: ০১ তদন 

 

ধা-১৮ P: প্চয়াযম্যান ও মুখ্য তনফ বাী কভ বকিবা 

 T: ০১ তদন 

 

ধা-২০ P: তনফ বাী কভ বকিবা 

ও অতপ কাযী 

  

 

অনুনভাতদি খড়া মুখ্য তনফ বাী কভ বকিবায তনকট 

প্প্রযণ 

 

ধা-১৯ P: মুখ্য তনফ বাী কভ বকিবা  

 ও তনফ বাী কভ বকিবা 

  

 
T: ০১ তদন 

প্চয়াযম্যান কর্তবক খড়া অনুনভাদন 
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াখা কাযী কর্তবক তনফ বাী কভ বকিবায তনকট তযচ্ছন্ন 

ত্র উস্থান 

তনফ বাী কভ বকিবা কর্তবক স্বািয ত্য জাতযয 

তননদ ব প্রদান 

াখা কাযী কর্তবক ডাক প্প্রযণকাযীপ্ক ডাক প্প্রযণ  

চাতি ভিাভি ফা যাভ ব/িদন্ত প্রতিনফদন াওয়ায 

জন্য অনিা 

ভিাভি/িদন্ত প্রতিনফদন প্রাতপ্ত/গ্রণ 

প্রাপ্ত ভিাভি ডাক পাইনর প্চয়াযম্যাননয তনকট 

উস্থান 

প্রাপ্ত ভিাভি ডাক পাইনর প্চয়াযম্যান কর্তবক 

তনকযণ 
 

ডাক পাইর মুখ্য তনফ বাী কভ বকিবা এয তনকট তন 

কনয প্প্রযণ 

 মুখ্য তনফ বাী কভ বকিবা নি প্রাপ্ত ডাক পাইর তনফ বাী 

কভ বকিবা কর্তবক তন কযন 

তনফ বাী কভ বকিবা কর্তবক াখা কাযীনক নতর্ উস্থাননয 

তননদ ব 

াখা কাযী কর্তবক প্রাপ্ত ভিাভি/প্রতিনফদন নতর্য 

ভােনভ তনফ বাী কভ বকিবায তনকট উস্থান 

ধা-২১ P: তনফ বাী কভ বকিবা 

ও াখা কাযী 

 T: ০১ তদন 

 
ধা-২২ P: তনফ বাী কভ বকিবা 

ও াখা কাযী  

 

ধা-২৩ P: াখা কাযী 

ও ডাক প্প্রযণ কাযী 

  

 

ধা-২৫ P: প্রর্াগি প্রতিষ্ঠান প্রধান ফা িদন্ত কতভটি 

 T: ১৫-২০ ফা িদুদ্ধব তদন 

 

ধা-২৬ P: ডাক গ্রণকাযী 

 T: ০১ তদন 

 

ধা-২৭ P:  প্চয়াযম্যান ও ডাক গ্রণকাযী 

  

 

ধা-২৮ P: প্চয়াযম্যান 

  

 

ধা-২৯ P: প্চয়াযম্যান  

ও মুখ্য তনফ বাী কভ বকিবা  

 

ধা-৩০ P: মুখ্য তনফ বাী কভ বকিবা 

ও তনফ বাী কভ বকিবা   

  

 
ধা-৩১ P: তনফ বাী কভ বকিবা 

ও াখা কাযী 

                                          

 ধা-৩২ P: তনফ বাী কভ বকিবা ও াখা কাযী 

 T: ০১ তদন 

 

ডাক প্প্রযণকাযী কর্তবক ডাক প্প্রযণ ধা-২৪ P: ডাক প্প্রযণ কাযী 

  

 

T: ০১ তদন 

T: ০১ 

তদন 

T: ০১ তদন 
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মুখ্য তনফ বাী কভ বকিবা কর্তবক প্চয়াযম্যাননয তনকট 

নতর্ উস্থান 

মুখ্য তনফ বাী কভ বকিবা কর্তবক ত্র প্রস্তুনিয তননদ ব 

তনফ বাী কভ বকিবা কর্তবক কাযীনক ত্র প্রস্তুনিয 

তননদ ব 
 

কাযী কর্তবক ত্র প্রস্তুি কনয তনফ বাী কভ বকিবা এয 

তনকট প্ 

তনফ বাী কভ বকিবা কর্তবক স্বািয ও ত্র জাতযয তননদ ব 

াখা কাযী কর্তবক ডাক প্প্রযণকাযীয তনকট প্প্রযণ 

ত্র প্প্রযণ 

তনধ বাতযি িাতযপ্খ প্চয়াযম্যান কর্তবক শুনানী গ্রণ 

ধা-৩৩ P:   মুখ্য তনফ বাী কভ বকিবা ও তনফ বাী কভ বকিবা 

  

ধা-৩৪ P: প্চয়াযম্যান 

ও মুখ্য তনফ বাী কভ বকিবা  

 

ধা-৩৫ P: প্চয়াযম্যান 

 T: ০১ তদন 

 

ধা-৩৬ P: মুখ্য তনফ বাী কভ বকিবা  

                                   

 
ধা-৩৭ P:  তনফ বাী কভ বকিবা 

ও াখা কাযী 

                                   

 
ধা-৩৮ P: তনফ বাী কভ বকিবা ও াখা কাযী 

                                  T:  ০১ তদন 

 

ধা-৩৯ P: তনফ বাী কভ বকিবা 

ও াখা কাযী 

  

 

ধা-৪১ P: ডাক প্প্রযণকাযী 

 T: ০১ তদন 

 
ধা-৪২ P: প্চয়াযম্যান, আপ্ফদনকাযী/প্রতিি 

 T: ০১ তদন 

 

ধা-৪৩ P: প্চয়াযম্যান 

 T: ০১ তদন 

 

তনফ বাী কভ বকিবা কর্তবক নতর্ মুখ্য তনফ বাী কভ বকিবা এয 

তনকট প্প্রযণ 

প্চয়াযম্যান কর্তবক প্রাপ্ত 

ভিাভি/প্রতিনফদননয আনরানক 

শুনানীয িাতযখ তনধ বাযণ 

প্চয়াযম্যান কর্তবক চূড়ান্ত তদ্ধান্ত 

গ্রণ ও আনফদনকাযীনক 

অফতিকযণ 

প্ল 

T: ০১ তদন 

T: ০১ তদন 

ধা-৪০ P: াংতিষ্ট কাযী 

ও ডাক প্প্রযণকাযী 

                                   

 

T: ০১ তদন 
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   চ) তফদ্যভান ভস্যা ভাধানন কযাটাগতযতবতত্তক প্রস্তাফনা 

 

প্িত্র ভস্যায ফণ বনা ভাধাননয প্রস্তাফনা 

১। আনফদনত্র/ পযভ/ 

 প্যতজস্টায/ প্রতিনফদন 

তনধ বাতযি আনফদন পযভ নাই  

২। দাতখরীয় কাগজত্রাতদ অঅনফদননিয প্রনয়াজনীয় দতরর না র্াকা  

৩। প্ফায ধা   

৪। ম্পৃি জনফর ১০ জন  

৫। স্বাক্ষরকারী/ অনুম াদমের সমে 

সম্পৃক্ত ব্যক্তক্তর সংখ্যা ও পদক্তি 

  

৬। আন্তঃঅতপ তনব বযীরিা  প্রতিষ্ঠান প্রধান/ানকবর চীপ কাম বারয় প্র্নক 

প্রতিনফদননয অনিা 

 

৭।  আইন/তফতধ/ প্রজ্ঞান ইিযাতদ প্রতফধানভারা প্রণয়ন না ওয়া  

৮। অফকাঠানভা/ াড বওয়ায 

ইিযাতদ 

  

৯। প্যকড ব/িথ্য াংযিণ প্কান প্যতজষ্টায াংযতিি য় না প্যকড ব ফা িথ্য াংযক্লণ 

১০। প্রযুতিয প্রনয়াগ প্রনমাজয তক 

না 

  

১১। খযচ (নাগতযক+অতপ) নাগতযক- ৩০০০ 

অতপ-১০০০ 

নাগতযক -২০০০ 

অতপ-১০০০ 

১২। ভয় (নাগতযক+অতপ) ৪৫ তদন ২৫ 

১৩। মািায়াি (নাগতযক)   

১৪। অন্যান্য    

   

ছ)  তুরনামূরক তফনিলণ (তফদ্যভান ও প্রস্তাতফি দ্ধতিয ধাতবতত্তক তুরনা): 

তফদ্যভান প্রন ম্যা তফদ্যভান ধানয ফননা প্রস্তাতফি প্রন ম্যানয ধা প্রস্তাতফি ধানয ফননা 

ধা-১ ত্র গ্রণকাযী কর্তক আনফদনত্র  গ্রণ ধা-১ ডাক গ্রণ 

ধা-২ 
ডাক পাইনরয ভােনভ প্চয়াযম্যাপ্নয 

তনকট প্প্রযণ 
ধা-২ 

প্চয়াযম্যান কর্তবক ডাক 

তনকযণ 

ধা-৩ 
ডাক পাইর মুখ্য তনফ বাী কভ বকিবায 

তনকট প্প্রযণ 
ধা-৩ 

ডাক পাইর মুখ্য তনফ বাী 

কভ বকিবা কর্তবক তনকযণ এফাং 

াখা কাযীনক নতর্ 

উস্থাননয তননদ ব 

ধা-৪ 
মুখ্য তনফ বাী কভ বকিবা কর্তবক াংতিষ্ট 

তনফ বাী কভ বকিবায তনকট প্প্রযণ 
ধা-৪ 

াখা কাযী নি তনফ বাী 

কভ বকিবায ভােনভ 

প্চয়াযম্যাননয তনকট তদ্ধানন্তয 

জন্য নতর্ উস্থান 

ধা-৫ 
তনফ বাী কভ বকিবা কর্তবক াংতিষ্ট াখায় 

নতর্ প্প্রযণ 
ধা-৫ 

প্চয়াযম্যান কর্তবক াংতিষ্ট 

তফলনয় প্রর্াগি প্রতিষ্ঠান 

প্রধাপ্নয তনকট নি ভিাভি 

ফা যাভ ব চাওয়ায তফলনয় 

তদ্ধান্ত গ্রন/প্রতিনফদন 

প্প্রযনণয জন্য কতভটি গঠন 

ধা-৬ 
াংতিষ্ট াখা কাযী/উচ্চভান কাযী 

কর্তবক নতর্  তনফ বাী কভ বকিায তনকট 

ধা-৬ প্চয়াযম্যাননয তদ্ধান্ত অনুমায়ী 

তনফ বাী কভ বকিবা কর্তবক াংতিষ্ট 
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তফদ্যভান প্রন ম্যা তফদ্যভান ধানয ফননা প্রস্তাতফি প্রন ম্যানয ধা প্রস্তাতফি ধানয ফননা 

উস্থান কাযীনক তযচ্ছন্ন ত্র 

উস্থাননয তননদ 

ধা-০৭ 

তনফ বাী কভ বকিবা কর্তবক ভিাভি 

কানয মুখ্য তনফ বাী কভ বকিবায তনকট 

প্প্রযণ 
ধা-০৭ 

াংতিষ্ট কাযী কর্তবক 

খড়া/তযচ্ছন্ন ত্র তনফাী 

কভ বকিবায তনকট স্বািনযয 

জন্য প্ 

ধা-০৮ 
মুখ্য তনফ বাী কভ বকিবা কর্তবক ভিাভি 

কানয প্চয়াযম্যাননয তনকট প্প্রযণ 
ধা-০৮ 

তযচ্ছন্ন ত্র স্বাক্লয ও াংতিষ্ট 

কাযীনক ত্র জাযীয তননদ 

ধা-০৯ 

প্চয়াযম্যান কর্তবক াংতিষ্ট তফলনয় 

প্রর্াগি প্রতিষ্ঠান প্রধান ফা কতভটিয 

তনকট নি ভিাভি/যাভ ব  চাওয়ায 

তফলনয় তদ্ধান্ত গ্রণ 

ধা-০৯ ডাক প্প্রযণ 

ধা-১০ 

প্চয়াযম্যাননয তনকট নি তদ্ধান্ত 

ম্বতরি নতর্ মুখ্য তনফ বাী কভ বকিবায 

তনকট নতর্ প্প্রযণ 
ধা-১০ 

প্রতিনফদন/ভিাভি ফা 

যাভনয জন্য অনিা 

ধা-১১ 
মুখ্য তনফ বাী কভ বকিবা কর্তবক নতর্  

াংতিষ্ট তনফ বাী কভ বকিবানক প্প্রযণ 
ধা-১১ ভিাভি প্রাতপ্ত 

ধা-১২ 

াংতিষ্ট তনফ বাী কভ বকিবা কর্তবক নত্রয 

খড়া প্রস্তুনিয  জন্য াংতিষ্ট াখা 

কাযীপ্ক তননদ ব প্রদান 
ধা-১২ 

াংতিষ্ট কাযী কর্তবক প্রাপ্ত 

ভিাভি তনফ বাী কভ বকিবায 

ভােনভ প্চয়াযম্যাননয তনকট 

উস্থান 

ধা-১৩ াখা কাযী কর্তবক  খড়া প্রস্তুি ধা-১৩ 
প্চয়াযম্যান কর্তবক শুনাতনয িাতযখ 

তনধ বাযণ 

ধা-১৪ 
াখা কাযী কর্তবক াংতিষ্ট  তনফ বাী 

কভ বকিবায তনকট খড়া  উস্থান 
ধা-১৪ 

াংতিষ্ট কাযী কর্তবক 

শুনাতনয িাতযখ উনেখপূফ বক 

ত্র প্রস্তুি কনয তনফ বাী 

কভ বকিবায তনকট স্বািনযয 

জন্য প্প্রযণ 

ধা-১৫ 

াংতিষ্ট  তনফ বাী কভ বকিবা কর্তবক 

ভিাভি ম্বতরি নতর্   মুখ্য তনফ বাী 

কভ বকিবায তনকট প্প্রযণ 
ধা-১৫ 

তনফ বাী কভ বকিবা কর্তবক স্বািয  

কনয ত্র জাতযয তননদ ব- ই-

প্ভইর/এএভএ/ডাকনমানগ 

ধা-১৬ 

মুখ্য তনফ বাী কভ বকিবা কর্তবক খড়া 

অনুনভাদননয জন্ম প্চয়াযম্যাননয তনকট 

প্প্রযণ 
ধা-১৬ 

তনধ বাতযি িাতযনখ প্চয়াযম্যান 

কর্তবক শুনাতন গ্রণ 

ধা-১৭ প্চয়াযম্যান কর্তবক খড়া অনুনভাদন ধা-১৭ 
প্চয়াযম্যান কর্তবক তদ্ধান্ত 

অফতিকযণ 

ধা-১৮ 
অনুনভাতদি খড়া মুখ্য তনফ বাী 

কভ বকিবায তনকট প্প্রযণ 
- - 

ধা-১৯ 

মুখ্য তনফ বাী কভ বকিবা কর্তবক তনফ বাী 

কভকবিবানক   তযচ্ছন্ন ত্র উস্থাননয 

তননদ ব 
- - 

ধা-২০ 

তনফ বাী কভ বকিবা কর্তবক াংতিষ্ট 

কাযীনক অনুনভাতদি নত্রয তযচ্ছন্ন 

ত্র প্রস্তুনিয তননদ ব 
- - 

ধা-২১ 
াখা কাযী কর্তবক াংতিষ্ট  তনফ বাী 

কভ বকিবায তনকট তযচ্ছন্ন ত্র  উস্থান 
- - 

ধা-২২ 
তনফ বাী কভ বকিবা কর্তবক স্বািতযি ত্র 

জাতযয  তননদ প্রদান 
- - 

ধা-২৩ 
াখা কাযী কর্তবক ডাক প্প্রযণকাযীনক 

ডাক প্প্রযণ 
- - 
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ধা-২৪ ডাক প্প্রযণকাযী কর্তবক ডাক প্প্রযণ - - 

ধা-২৫ 
চাতি ভিাভি ফা  িদন্ত প্রতিনফদন 

যাভ ব াওয়ায জন্য অনিা 
- - 

ধা-২৬ িদন্ত প্রতিনফদন/ভিাভি প্রাতপ্ত গ্রণ - - 

ধা-২৭ 
প্রাপ্ত ভিাভি ডাক পাইনর 

প্চয়াযম্যাপ্নয তনকট উস্থান 
- - 

ধা-২৮ 
প্রাপ্ত ভিাভি ডাক পাইনর প্চয়াযম্যান 

কর্তবক তনকযন 
- - 

ধা-২৯ 
ডাক পাইর মুখ্য তনফ বাী কভ বকিবা এয 

তনকট তন কনয প্প্রযণ 
- - 

ধা-৩০ 

মুখ্য তনফ বাী কভ বকিবা নি প্রাপ্ত ডাক 

পাইর তনফ বাী কভ বকিবা কর্তবক তন 

কযন 

- - 

ধা-৩১ 
তনফ বাী কভ বকিবা কর্তবক াখা কাযীনক 

নতর্ উস্থাননয তননদ ব 
- - 

ধা-৩২ 
াখা কাযী কর্তবক নতর্য ভােনভ 

তনফ বাী কভ বকিবায তনফট উস্থান 
- - 

ধা-৩৩ 
তনফ বাী কভ বকিবা কর্তবক নতর্ মুখ্য তনফ বাী 

কভ বকিবা এয তনকট প্প্রযণ 
- - 

ধা-৩৪ 
মুখ্য তনফ বাী কভ বকিবা কর্তবক 

প্চয়াযম্যাননয তনকট নতর্ উস্থান 
- - 

ধা-৩৫ 
প্চয়াযম্যান কর্তবক প্রাপ্ত ভিাভনিয 

আনরানক শুনানীয িাতযখ তনধ বাযণ 
- - 

ধা-৩৬ 
মুখ্য তনফ বাী কভ বকিবা কর্তবক ত্র 

প্রস্তুনিয তনপ্দ ব 
- - 

ধা-৩৭ 
তনফ বাী কভ বকিবা কর্তবক কাযীপ্ক ত্র 

প্রস্তুনিয তননদ ব 
- - 

ধা-৩৮ 
াখা কাযী কর্তবক ত্র প্রস্তুি কনয 

তন:ক এয তনকট প্ 
- - 

ধা-৩৯ 
তনফ বাী কভ বকিবা কর্তবক স্বািয ও ত্র 

জাতযয তননদ ব 
- - 

ধা-৪০ 
াখা কাযী কর্তবক ডাক প্প্রযণকাযীয 

তনকট প্প্রযণ 
- - 

ধা-৪১ ত্র প্প্রযণ - - 

ধা-৪২ 
তনধ বাতযি িাতযনখ প্চয়াযম্যান কর্তবক 

শুনানী গ্রণ 
- - 

ধা-৪৩ 
প্চয়াযম্যান কর্তবক চূড়ান্ত তদ্ধান্ত গ্রণ ও 

আনফদনকাযীনক অফতিকযণ 
- - 
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জ) প্রস্তাতফি প্রন ম্যা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

শুরু 

ধা-১ P: গ্রণ কাযী 

 T: ০১ তদন 

 

ডাক গ্রণ 

প্চয়াযম্যান কর্তবক ডাক তনকযণ 

ডাক পাইর মুখ্য তনফ বাী কভ বকিবা কর্তবক তনকযণ 

এফাং াখা কাযীনক নতর্ উস্থাননয তননদ ব 

 াখা কাযী নি তনফ বাী কভ বকিবায ভােনভ 

প্চয়াযম্যাননয তনকট তদ্ধানন্তয জন্য নতর্ উস্থান 

 

প্চয়াযম্যাননয তদ্ধান্ত অনুমায়ী তনফ বাী কভ বকিবা কর্তবক 

াংতিষ্ট কাযীনক তযচ্ছন্ন ত্র উস্থাননয তননদ ব 

াংতিষ্ট কাযী কর্তবক খড়া/ তযচ্ছন্ন ত্র তনফ বাী 

কভ বকিবায তনকট স্বািনযয জন্য প্ 

তযচ্ছন্ন ত্র স্বািয ও াংতিষ্ট কাযীনক ত্র 

জাযীয তননদ ব 

ধা-২ P: প্চয়াযম্যান/অতপ প্রধান 

  

 
ধা-৩ P: মুখ্য তনফ বাী কভ বকিবা 

ও াখা কাযী 

 T: ০১ তদন 

 
ধা-৪ P: তনফ বাী কভ বকিবা ও াখা কাযী 

 T: ০১ তদন 

 

ধা-৫ P: প্চয়াযম্যান 

 

ধা-৬ P: তনফ বাী কর্ভকিবা 

ও াখা কাযী  

 

ধা-৭ P: তনফ বাী কভ বকিবা 

ও াখা কাযী  

 

ধা-৮ P: তনফ বাী কভ বকিবা 

ও াখা কাযী 

 

ধা-৯ P: ডাক প্প্রযণকাযী 

  

 

ধা াংখ্যা : ১৭ 

ম্পৃি জনফর : ১০ জন 

ভয় : ২৫ তদন 

প্চয়াযম্যান কর্তবক াংতিষ্ট তফলনয় প্রর্াগি 

প্রতিষ্ঠান প্রধাননয তনকট নি 

ভিাভি/যাভ ব  চাওয়ায তফলনয় তদ্ধান্ি 

গ্রণ/প্রতিনফদন প্প্রযনণয জন্ম কতভটি গঠন 

 

ডাক প্প্রযণ 

T: ০১ তদন 

T: ০১ তদন 

T: ০১ তদন 
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ভিাভি প্রাতপ্ত 

প্রতিনফদন/ভিাভি ফা যাভন বয জন্ম অনিা 

াংতিষ্ট কাযী কর্তবক প্রাপ্ত ভিাভি তনফ বাী 

কভ বকিবায ভােপ্ভ প্চয়াযম্যাননয তনকট উস্থান 

াংতিষ্ট কাযী কর্তবক শুনাতনয িাতযখ উনেখপূফ বক ত্র 

প্রস্তুি কনয তনফ বাী কভ বকিবায তনকট স্বািনযয জন্য প্ 

তনফ বাী কভ বকিবা কর্তবক স্বািয  কনয ত্র জাতযয 

তননদ ব- ই-প্ভইর/এএভএ/ডাকনমানগ 

তনধ বাতযি িাতযনখ প্চয়াযম্যান কর্তবক শুনাতন গ্রণ 

ধা-১০ P: প্রর্াগি প্রতিষ্ঠান প্রধান /কতভটি 

 T: ১৫/২০ তদন 

 

ধা-১১  P: গ্রণ কাযী 

 T: ০১ তদন 

 
ধা-১২ P: প্চয়াযম্যান, তনফ বাী কভ বকিবা,  

াংতিষ্ট কাযী 

 T: ০১ তদন 

 
ধা-১৩ P: প্চয়াযম্যান 

 T: ০১ তদন 

 

ধা-১৪                       P: াংতিষ্ট কাযী 

  

 
ধা-১৫                       P: তনফ বাী কভ বকিবা, াংতিষ্ট কাযী,           

                                       ডাক প্প্রযণকাযী 

  

 

ধা-১৭ P: প্চয়াযম্যান 

  

 

প্চয়াযম্যান কর্তবক তদ্ধান্ত 

অফতিকযণ 

ধা-১৬                     P: প্চয়াযম্যান,  

                               আনফদনকাযী,প্রতিি 

  

 

প্ল 

T: ০১ তদন 

T: ০১ তদন 

প্চয়াযম্যান কর্তবক শুনাতনয িাতযখ তনধ বাযণ 
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৩। TCV (Time, Cost & Visit) অনুানয তফদ্যভান ও প্রস্তাতফি দ্ধতিয তুরনা 

 

 তফদ্যভান দ্ধতি প্রস্তাতফি দ্ধতি 

ভয় (তদন/ঘন্টা) ৪৫ তদন ২৫ তদন 

খযচ (নাগতযক ও অতপ) 
নাগতযক- ৩০০০ 

অতপ-১০০০ 

নাগতযক -২০০০ 

অতপ-১০০০ 

মািায়াি ৩ ফায ২ ফায 

ধা ৪৩ ১৭ 

জনফর ১০ ১০ 

দাতখরীয় কাগজত্র ০৫ ০২ 

 

 

প্রখতচত্র:   

 

 

৪। ফাস্তফায়ন 

ক) ফাস্তফায়ননয অতবজ্ঞিায আনুপূতফ বক তফফযণ (২০০ নব্দয ভনে) :  াফ বিয চট্টগ্রাভ আঞ্চতরক তযলনদয উজািীয় প্রর্া, 

যীতিনীতি, াভাতজক তফচায ইিযাতদ াংক্রান্ত আনফদনমূ াফ বিয চট্টগ্রাভ আঞ্চতরক তযলদ ছাড়াও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান প্মভন, 

াপ্কবর চীপ, াফ বিয প্জরা তযলদ, ভাজনফা অতধদপ্তয ইিযাতদ তফতবন্ন প্রতিষ্ঠানন অনননক আনফদন কনয র্ানকন। আঞ্চতরক 

তযলপ্দয িত্বাফধানন প্ম তদ্ধান্ি/ভাধান  প্দওয়া য় প্ অনুমায়ী ঙতিষ্ট আনফদনকাযী ফা প্ফাগ্রীিা াধাযণি: প্ অনুানয 

তদ্ধান্ত গ্রণ কনয র্ানকন। এ তযলনদ উজািীয় প্রর্া, যীতিনীতি, াভাতজক তফচায ইিযাতদ াংক্রান্ত আনফদনমূ তনষ্পতত্তকযণ 

তফলয়ক প্ফাটি ইনিাপূপ্ফ ব ১৫-২০ ফা িাযও প্ফত তদন ভয় রাগনিা,  ফিবভানন এ তজকযণ দ্ধতিয ভােনভ ধাাংখ্যা কনভ 

মাওয়ায় প্ফাগ্রীিাগণ কভ ভনয়য ভনে প্ফা প্নয় র্ানকন ফা  তফলয়টি তনষ্পতত্তয জন্য াফ বিয চট্টগ্রাভ আঞ্চতরক তযলদ ফ বদা 

নচষ্ট যনয়নছ।  

খ) ফাস্তফায়ননয ভয়াফদ্ধ কভ বতযকল্পনা  

কাম বক্রভ আগস্ট সপ্টে অপ্টটা নপ্টভ স্থিপ্ট জানু প্পব্রুয়াতয 

পাইট (প্রপ্টযাজয সেপ্টে) শুরু ও মাস্থি 
  

১৫/১০/২১ 
   

 

মস্থিপস্থরদ স্থর্ভাপ্টগ র্াস্তর্ায়ন প্রস্থতপ্টর্দন 

সপ্ররপ্টর্র তাস্থরখমূ       
২৫/০২/২২ 

পুপ্টরা অস্থিপ্টেপ্টে র্াস্তর্ায়ন শুরুর তাস্থরখ 
    

০১/১২/২১ 
 

 

পুনযা অতধনিনত্র ফাস্তফায়ন মূল্যায়ন প্রতিপ্ফদন 

প্প্রযণ       

 

 

খ) ফাস্তফায়ননয জন্য ব্যতয়ি অনর্ বয তযভাণ : নাই 

গ) ফাস্তফায়নন চযানরঞ্জমূ : (১) াফ বিয চট্টগ্রাভ আঞ্চতরক তযলদ আইন মর্ামর্বানফ কাম বকয না ওয়া, (২) এ াংক্রান্ত 

প্রতফধানভারা প্রণীি  না ওয়া ও (৩) জনফর াংকট। 
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ঘ) চযানরঞ্জ প্ভাকানফরায় গৃীি ব্যফস্থাতদ : াফ বিয চট্টগ্রাভ চুতিয মর্ামর্ ফাস্তফায়ন ও াফ বিয চট্টগ্রাভ আঞ্চতরক তযলদ আইন 

মর্ামর্বানফ ফাস্তফায়ননয চযানরঞ্জ প্ভাকানফরায় যকানযয াংতিষ্ট কর্তবি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠাননয ানর্ প্মাগানমাগ অব্যাি 

যাখা।  

চ) যকাতয আনদ জাতযয িাতযখ :   ২৩/০২/২২ তি: 

ছ) প্রচানয গৃীি ব্যফস্থাতদ : াফ বিয চট্টগ্রাভ আঞ্চতরক তযলদ কর্তবক আনয়াতজি গণশুনাতন তফতবন্ন বায়  তফলয়টি অফতি কযা 

নয় র্ানক।  

জ) তযফীিণ : উজািীয় প্রর্া, যীতিনীতি, াভাতজক তফচায, ভূতভ তফনযাধ াংক্রান্ত আনফদনমূ প্ফা তজকযণ দ্ধতিনি 

দ্রুিিভ ভনয়  তনষ্পতত্ত কযায কাম বক্রভ অব্যাি যনয়নছ। 

ঝ) অতবজ্ঞিারব্ধ তিণ: ফিবভানন প্ফা তজকযণ দ্ধতি গ্রনরয পনর প্ফাগ্রীিাগণ দ্রুিিভ ভনয় প্ফা প্নয় র্ানকন। পনর 

াফ বিয চট্টগ্রাভ আঞ্চতরক তযলদ ম্পপ্কব প্ফাগ্রীিানদয ইতিফাচক ধাযণা সৃতষ্ট নয়প্ছ। 

ঞ) প্ফা তজকযণ কাম বক্রনভয ছতফ ও তবতডও (তরাংক) :  

ট) র্াস্তর্ায়ন টিম: নাম, পদস্থর্, ছস্থর্ 

ক্রতভক নাং নাভ ও দফী প্ভাফাইর নম্বয ই-প্ভইর 

১ শ্রীভতি সুফন বা চাকভা, তনফ বাী কভ বকিবা ০১৭১৬৪০৯৬৫৭ subarnactg@yahoo.com  

২ শ্রী তনভ বর কাতন্ত চাকভা, মুখ্য তনফ বাী কভ বকিবা, ০১৭১৬৮১৩১৩৭ chtrc@yahoo.com 

৩ শ্রী সুনফ চন্দ্র চাকভা, তাফ ও তনযীিা কভ বকিবা ০১৮১৫৯৮৪৫৬৪ subeshcc@gmail.com  

৪ শ্রী ধ্রুফ যতি চাকভা, কতম্পউটায অানযটয ০১৮১৮০৬৯৯৫৬ chtrc@yahoo.com 

৫ শ্রীভতি ভতনিা চাকভা, উচ্চভান কাযী ০১৮২৪৩৬৩৩২৪ chtrc@yahoo.com 

৬ শ্রীভতি সূতচকা চাকভা, উচ্চভান কাযী ০১৫৫৩১৩২৯০৯ chtrc@yahoo.com 

৭ শ্রী ফাফলু চাকভা, ানব বয়ায ০১৫৫০৬০৮২৯১ chtrc@yahoo.com 

৮ শ্রী িরুন কাতন্ত চাকভা, অতপ কাযী ০১৫৫০৬০৮২৮৬ chtrc@yahoo.com 

 

ঠ) প্টকইকযনণ গৃীি ব্যফস্থাতদ:-তজকৃি প্ফাটি ফাস্তফায়নন নচষ্ট র্াকা ।   
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