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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
কাররগরর রশক্ষা অরিেপ্তর
এফ-4/রব, আগারগাঁও প্রশাসরিক এলাকা
ঢাকা-1207।

“রশক্ষা রিদয় গড়ব সেশ
সশখ হারসিার বাাংলাদেশ”

www.techedu.gov.bd

রসটিদজি চার্ টার
1. রিশি ও রিশি
রিশি
কাররগরর ও বৃরিমূলক রশক্ষা ও প্ররশক্ষণ যুদগাপদ াগীকরণ, িািবসম্পে উন্নয়ি, অর্ টনিরতক সমৃরি অজটি এবাং জীবি াত্রার িাদিান্নয়ি।
রিশি
িাি সম্পন্ন কাররগরর ও বৃরিমূলক রশক্ষা ও প্ররশক্ষণ রিরিত করার লদক্ষে প্রদয়াজিীয় িীরত ও কিটসূরচ প্রণয়ি, প্রকল্প বাস্তবায়ি, আেশটিাি রিি টারণ এবাং পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ি।
2. সসবা প্রোি প্ররতশ্রুরত
2.1 িাগররক সসবা
ক্ররিক
িাং

সসবার িাি

সসবা প্রোি পিরত

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র এবাং
প্রারপ্তস্থাি

(1)

(2)

(3)

(4)

চারহত তথ্যারে সরবরাহকরণ

চারহত তদথ্যর িমুিা
সিাতাদবক আদবেিপত্র

01.

তথ্য অরিকার
আইদি তথ্য
সরবরাহ
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সসবার মূল্য
এবাং
পররদশাি
পিরত
(5)
রবিামূদল্য

সসবা প্রোদির
সিয়সীিা

োরয়ত্বপ্রাপ্ত কিটকতটা
(িাি, পেবী, সফাি িম্বর ও ই-সিইল)

(6)

(7)
প্রদকৌ: সিা: খুররশে আলি

তথ্য অরিকার
আইি অনু ায়ী
রিি টাররত সিয়

সহকারী পররচালক (রপআইডরিউ)

সফাি: 02-৫৮১৫২২০৮
ই-সিইল: dte.piu.ad@gmail.com
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ক্ররিক
িাং

সসবার িাি

সসবা প্রোি পিরত

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র এবাং
প্রারপ্তস্থাি

(1)

(2)

(3)

(4)

02.

সসবা কেন্দ্রের
িাধ্যদি সরাসরর
তথ্য প্রোি

সরাসরর িাগররকদের রিকর্ সর্দক
চারহত সসবার তথ্য সাংগ্রহ সাংরিষ্ট সিৌরখক রিদে টশিা
শাখায় সপ্ররণ
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সসবার মূল্য
এবাং
পররদশাি
পিরত
(5)
রবিামূদল্য

সসবা প্রোদির
সিয়সীিা

োরয়ত্বপ্রাপ্ত কিটকতটা
(িাি, পেবী, সফাি িম্বর ও ই-সিইল)

(6)

(7)

তাৎক্ষরণক

জিাব িাজমুি িাহার, সহকারী পররচালক-3
সফাি: 88-02-8181229
ই-সিইল: dtead3.2013@gmail.com
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2.2 প্রারতষ্ঠারিক
ক্ররিক
িাং
(1)

সসবার িাি

সসবা প্রোি পিরত

(2)

(3)

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র
এবাং প্রারপ্তস্থাি
(4)

সসবার মূল্য এবাং
পররদশাি পিরত
(5)

01.

প্রদয়াজিীয়
রসদলকশি সগ্রড/উচ্চতর অনুিরতপত্র
সিইল, কাগজপত্রসহ রিি টাররত
সেল/সবতি রিি টারণ/সবতি ওদয়বসাইর্ ও ডাকদ াদগ ছদক আদবেি
রবিামূদল্য
সিতা
সপ্ররণ।
প্রারপ্তস্থাি: সাংরিস্ট
প্ররতষ্ঠাি

02.

1। রবজ্ঞরপ্তর ফদর্াকরপ
2। প্রদয়াজিীয়
কাগজপত্রসহ
রবিামূদল্য
আদবেিপত্র (2করপ)
3। র্া র্ কর্তটপদক্ষর
সুপাররশ

চাকুরীর আদবেি অগ্রায়ি

1। ইদিইল/ডাকদ াদগ
2। রবদশষ বাহক িারফত
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সসবা প্রোদির
সিয়সীিা
(6)

7 রেি

3রেি
( র্া র্িাদব
প্রাপ্ত)

োরয়ত্বপ্রাপ্ত কিটকতটা
(িাি, পেবী, সফাি িম্বর ও ই-সিইল)
(7)
ক) জিাব সিা: সািসাে খরলল, সহকারী পররচালক-1,
সফাি: 88-02-8181229
ই-সিইল: dtead1@gmail.com
[চীফ ইন্সট্রাক্টর/সিিাি হদত অধ্যক্ষ (সগ্রড 1 সর্দক 6)
প টন্ত]
খ) জিাব সিা: জাদহদুল করবর খাি, সহকারী পররচালক২,
সফাি: 02-9136612
ই-সিইল: dte.ad2@gmail.com
[জুরিয়র ইন্সট্রাক্টর হদত/ইন্সট্রাক্টর প টন্ত]
গ) জিাব িাজমুি িাহার, সহকারী পররচালক-3,
সফাি: 88-02-8181229
ই-সিইল: dtead3.2013@gmail.com
[3য় হদত 4র্ ট সেণীর কিটচারী (সগ্রড 11 সর্দক 20) প টন্ত]
ঘ) সিাহাম্মে সাজ্জাে মুফতী, সহকারী পররচালক-6,
সফাি: 88-02-58157468
ই-সিইল: faizatabassum73@gmail.com
[টিএসরস (সকল পদের) জন্য]
ক) জিাব সিা: সািসাে খরলল, সহকারী পররচালক-1,
সফাি: 88-02-8181229
ই-সিইল: dtead1@gmail.com
[চীফ ইন্সট্রাক্টর/সিিাি হদত অধ্যক্ষ (সগ্রড 1 সর্দক 6)
প টন্ত]
খ) জিাব সিা: জাদহদুল করবর খাি, সহকারী পররচালক২,
সফাি: 02-9136612
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ক্ররিক
িাং
(1)

সসবার িাি

সসবা প্রোি পিরত

(2)

(3)

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র
এবাং প্রারপ্তস্থাি
(4)

সসবার মূল্য এবাং
পররদশাি পিরত
(5)

সসবা প্রোদির
সিয়সীিা
(6)

োরয়ত্বপ্রাপ্ত কিটকতটা
(িাি, পেবী, সফাি িম্বর ও ই-সিইল)
(7)
ই-সিইল: dte.ad2@gmail.com
[জুরিয়র ইন্সট্রাক্টর হদত/ইন্সট্রাক্টর প টন্ত]
গ) জিাব িাজমুি িাহার, সহকারী পররচালক-3,
সফাি: 88-02-8181229
ই-সিইল: dtead3.2013@gmail.com
[3য় হদত 4র্ ট সেণীর কিটচারী (সগ্রড 11 সর্দক 20) প টন্ত]

প্রদয়াজিীয়
কর্তটপদক্ষর অনুদিােিক্রদি
কাগজপত্রসহ র্া র্
অনুিরত পত্র /অরফস আদেশ
কর্তটপদক্ষর
রবিামূদল্য
সিইল, ওদয়বসাইর্ ও
সুপাররশপত্র রিি টাররত
ডাকদ াদগ সপ্ররণ
ফরদি আদবেি

03.

রবিাগীয় পরীক্ষা/রসরিয়র
সেল পরীক্ষা/বুরিয়ােী
প্ররশক্ষণ/দবরসক সকাস ট

04.

িািলা সাংক্রান্ত িতািত
পদত্রর িাধ্যদি
িন্ত্রণালদয় সপ্ররণ
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িািলার আরজট, রাদয়র
করপ এবাং আনুষরিক
রবিামূদল্য
অন্যান্য
ডকুদিন্ট
আইি সসল, কারশঅ

ঘ) সিাহাম্মে সাজ্জাে মুফতী, সহকারী পররচালক-6,
ই-সিইল: faizatabassum73@gmail.com
[টিএসরস (সকল পদের) জন্য]
ক) জিাব সিা: সািসাে খরলল, সহকারী পররচালক-1
সফাি: 88-02-8181229
ই-সিইল: dtead1@gmail.com
[চীফ ইন্সট্রাক্টর/সিিাি হদত অধ্যক্ষ (সগ্রড 1 সর্দক 6)
প টন্ত]
7 রেি

10 রেি

খ) জিাব সিা: জাদহদুল করবর খাি, সহকারী পররচালক২
সফাি: 02-9136612
ই-সিইল: dte.ad2@gmail.com
[জুরিয়র ইন্সট্রাক্টর হদত/ইন্সট্রাক্টর প টন্ত]
ড. সরজা হাসাি িাহমুে, আইি কিটকতটা
সিাবাইল: 88-02-8181231
ই-সিইল: rh_mahmud@yahoo.com
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ক্ররিক
িাং
(1)

05.

06.

07.

08.

সসবার িাি

সসবা প্রোি পিরত

(2)

(3)

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র
এবাং প্রারপ্তস্থাি
(4)

সসবার মূল্য এবাং
পররদশাি পিরত
(5)

প্ররতষ্ঠাি হদত প্রাপ্ত চারহো
সিন্বয় কদর অর্ টিন্ত্রণালদয়র
অরিেপ্তর ও অরিেপ্তরািীি
রিি টাররত
সফর্ওয়োদর স্ব-স্ব প্ররতষ্ঠাি হদত
প্ররতষ্ঠাি সমূদহর বাৎসররক
এরন্টকরণ এবাং অর্ ট িন্ত্রণালয় রিি টাররত সকাড রিরিক রবিামূদল্য
চারহো অনু ায়ী বাদজর্
হদত প্রাপ্ত বাদজর্ রবিাজি চারহোপত্র;
প্রণয়ি ও বরাদ্দ প্রোি
কদর
প্ররতষ্ঠাদি
ইসিইল/ডাকদ াদগ সপ্ররণ

অরডর্ আপরির রবষদয়
াবতীয় কা টাবলী
অরিেপ্তরািীি রডগ্রী
রডদলািা প টাদয়র প্ররতষ্ঠাি
সমূদহর একাদডরিক
কা টক্রি িরির্ররাং ও তার
ফদলাআপ
TVET সপ্তাহ, অরিিাবক
রেবস, ক্রীড়া ও সাংস্কৃরত
সপ্তাহ পালদির কিটসূচী
প্রণয়ি ও তার ফদলাআপ

09.

জাতীয় সাংসে রবষয়ক
কা টক্রি

10.

রবরিন্ন জাতীয় রেবস
উে াপি

সসবা প্রোদির
সিয়সীিা
(6)

িন্ত্রণালয় হদত
প্রারপ্ত সাদপদক্ষ

ব্রডশীর্ অনু ায়ী জবাব
অগ্রায়ি, রিপাক্ষীক সিা
আদয়াজি এবাং িারসক
প্ররতদবেি ই-সিইদল সপ্ররণ

ব্রডশীর্

রবিামূদল্য

10 কা টরেবস

রিি টাররত ফরি অনু ায়ী
িরির্ররাং কিটকতটা কর্তটক
ররদপার্ ট সপশ এবাং সস
অনু ায়ী ব্যবস্থা সিয়া

িরির্ররাং এর জন্য
রিি টাররত ফরি

রবিামূদল্য

10 কা টরেবস

রবিামূদল্য

7 রেি

োরয়ত্বপ্রাপ্ত কিটকতটা
(িাি, পেবী, সফাি িম্বর ও ই-সিইল)
(7)
জিাব সিা: সািসাে খরলল, সহকারী পররচালক-1
সফাি: 88-02-8181229
ই-সিইল: dtead1@gmail.com
জিাব রবিল কুিার রিে, সহকারী পররচালক-7
সফাি: ৮৮-০২-৯১৪০৪৯৬
ই-সিইল: advocddo@gmail.com

জনাব ক াোঃ হাবববুর রহ ান

অরফস রিদে টশ
ওদয়বসাইর্/ই-সিইদল সপ্ররণ

সহকারী পররচালক (রপআইইউ)-৯

সফাি: 02-৯১৪০৪৯৬
ই-সিইল: dte.piu.ad@gmail.com
িরির্ররাং প্রিাপ অনু ায়ী পররেশটি

প্রদকৌ: সিা: খুররশে আলি
সহকারী পররচালক (রপআইডরিউ)

জাতীয় সাংসদের প্রদের
উির ই-সিইল বা সরাসরর
সপ্ররণ
জাতীয় রেবস
উে াপি/পালদির লদক্ষে
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িন্ত্রণালয় হদত প্রাপ্ত
প্রে/রচঠি

রবিামূদল্য

তাৎক্ষরণক

িন্ত্রণালয় হদত প্রাপ্ত
সিাটিশ

রবিামূদল্য

3 রেি

সফাি: 02-৫৮১৫২২০৮
ই-সিইল: dte.piu.ad@gmail.com
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ক্ররিক
িাং
(1)

11.

12.

সসবার িাি

সসবা প্রোি পিরত

(2)

(3)
পত্রারে/অরফস রিদে টশ
ওদয়বসাইর্/ই-সিইদল সপ্ররণ

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র
এবাং প্রারপ্তস্থাি
(4)

সসবার মূল্য এবাং
পররদশাি পিরত
(5)

শৃঙ্খলা ও আচরণজরিত
অরিদ াগ ও রবরবি
অরিদ াগ উপস্থাপি ও
আদেশ বাস্তবায়ি

ব্যরির/উপযুি কর্তটপদক্ষর
রিকর্ সর্দক অরিদ াগ
পাওয়ার পর র্া র্
কর্তটপদক্ষর অনুদিােি
গ্রহণপূব টক রিদে টশানু ায়ী
রিষ্পরি

অরিদ াদগর সির্ টদির
উপযুি প্রিাণারে

রবিামূদল্য

ডার্াদবজ সিইদন্টন্যান্স/
ডার্া আপদডর্/রপরডএস
আপদডর্

ডার্া আপদডর্ করার জন্য
প্ররতষ্ঠাদির User ID ও
Password স্ব-স্ব
প্ররতষ্ঠাদির ই-সিইদল সপ্ররণ
বা সর্রলদফাদি প্রোি

অরিেপ্তদরর আইরসটি
সসল হদত প্রাপ্ত স্ব-স্ব
প্ররতষ্ঠাি তাদের User
ID ও Password
রেদয় কদর তার
প্ররতষ্ঠাদি কিটরত
সকল রশক্ষক,

রবিামূদল্য

F:\Citizen Charter\Final _Citizen Charter_13-01-2020.docx

সসবা প্রোদির
সিয়সীিা
(6)

োরয়ত্বপ্রাপ্ত কিটকতটা
(িাি, পেবী, সফাি িম্বর ও ই-সিইল)
(7)

ক) জিাব সিা: সািসাে খরলল, সহকারী পররচালক-1,
সফাি: 88-02-8181229
ই-সিইল: dtead1@gmail.com
[চীফ ইন্সট্রাক্টর/সিিাি হদত অধ্যক্ষ (সগ্রড 1 সর্দক 6)
প টন্ত]
খ) জিাব সিা: জাদহদুল করবর খাি, সহকারী পররচালক২
সফাি: 02-9136612
ই-সিইল: dte.ad2@gmail.com
[জুরিয়র ইন্সট্রাক্টর হদত/ইন্সট্রাক্টর প টন্ত]

15 রেি ও
রবিাগীয়
িািলার সক্ষদত্র
রিি টাররত সিদয়র
িদধ্য
গ) জিাব িাজমুি িাহার, সহকারী পররচালক-3,
সফাি: 88-02-8181229
ই-সিইল: dtead3.2013@gmail.com
[3য় হদত 4র্ ট সেণীর কিটচারী (সগ্রড 11 সর্দক 20) প টন্ত]
ঘ) সিাহাম্মে সাজ্জাে মুফতী, সহকারী পররচালক-6,
সফাি: 88-02-58157468
ই-সিইল: faizatabassum73@gmail.com
[টিএসরস (সকল পদের) জন্য]

প্ররতরিয়ত

জিাব সিা: িাহাবুব আলি, ইককুইপদিন্ট অরফসার
সফাি: 02-8181000
ই-সিইল: mahabub.dte@gmail.com
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ক্ররিক
িাং
(1)

সসবার িাি

সসবা প্রোি পিরত

(2)

(3)

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র
এবাং প্রারপ্তস্থাি
(4)
কিটকতটা ও
কিটচারীদের তথ্য
আপদলাড/আপদডর্
করদবি

সসবার মূল্য এবাং
পররদশাি পিরত
(5)

13.

সবসরকারর কাররগরর
প্ররতষ্ঠাদির কিটরত
রশক্ষক/ কিটচারীদের
এিরপও, রবএড সেল,
র্াইি সেল, অধ্যক্ষ সেল
প্রোি

র্া র্ প্ররক্রয়ায় প্রাপ্ত
আদবেিপত্র াচাইবাছাইয়াদন্ত সিায় উপস্থাপি
ও অনুদিােি সাদপক্ষ
প্রস্তুতকৃত তারলকা
ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ এবাং
িন্ত্রণালদয়র অনুদিােি
সাদপদক্ষ রবল প্রস্তুত করা
ব্যাাংদক সচক প্রোি

14.

রবএসরস সর্ক এবাং রডপ
ইি সর্ক অধ্যায়দির (উচ্চ
রশক্ষা) অনুিরত প্রোি

অনুিরতপত্র ইদিইল ও র্া র্ কতটপদক্ষর
ডাকদ াদগ সপ্ররণ এবাং ওদয়ব িাধ্যদি
আদবেি, রবিামূদল্য
সাইদড প্রকাশ
অিলাইদি আদবেি

অত্র অরিেপ্তদরর
ওদয়বসাইর্ হদত
প্রদয়াজিীয় সকল
ফরি ও কাগজপদত্রর
তারলকা
ডাউিদলাডপূব টক

রবিামূদল্য

15.

৩য় ও ৪র্ ট সেিীর
কিটচারীদের রিদয়াদগর
িাধ্যদি শুন্যপে পূরদির
ব্যবস্থা গ্রহণ

পরত্রকায় রবজ্ঞরপ্ত প্রকাশ এবাং
অিলাইদি
আদবেি রবজ্ঞরপ্ত
অনু ায়ী
এসএিএস এর িাধ্যদি প্রদয়াজিীয়
রবিামূদল্য
সিাটিরফদকশি প্রোি এবাং কাগজপত্রারে
অরফস আদেশ

16.

Kg©চারী‡`i QzwU gÄyi
(wkÿv QzwU/ewnt evsjv‡`k
QzwU BZ¨vw`)

Av‡e`b, QzwU cÖvc¨Zv
cÖZ¨qb mv‡c‡ÿ Awdm
Av‡`k
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Av‡e`b cÎ, QzwU
cÖvc¨Zv cÖZ¨qb cÎ

রবিামূদল্য

সসবা প্রোদির
সিয়সীিা
(6)

60 রেি

৭ রেি

০৬ িাস

Av‡e`b cÖvwßi
07 Kg©w`e‡mi
g‡a¨

োরয়ত্বপ্রাপ্ত কিটকতটা
(িাি, পেবী, সফাি িম্বর ও ই-সিইল)
(7)

জিাব সিা: জহুরুল ইসলাি
সহকারী পররচালক (শাখা-8)
সফাি: 02-8181231
ই-সিইল: dtempo16@gmail.com

জিাব সিা: সািসাে খরলল, সহকারী পররচালক-1
সফাি: 88-02-8181229
ই-সিইল: dtead1@gmail.com
ক)জিাব িাজমুি িাহার, সহকারী পররচালক-3
সফাি: 88-02-8181229
ই-সিইল: dtead3.2013@gmail.com
[3য় হদত 4র্ ট সেণীর কিটচারী (সগ্রড 11 সর্দক 20) প টন্ত]
খ) সিাহাম্মে সাজ্জাে মুফতী, সহকারী পররচালক-6,
সফাি: 88-02-58157468
ই-সিইল: faizatabassum73@gmail.com
[টিএসরস (সকল পদের) জন্য]
ে)জিাব িাজমুি িাহার, সহকারী পররচালক-3
সফাি: 88-02-8181229
ই-সিইল: dtead3.2013@gmail.com
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ক্ররিক
িাং
(1)

সসবার িাি

সসবা প্রোি পিরত

(2)

(3)

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র
এবাং প্রারপ্তস্থাি
(4)

সসবার মূল্য এবাং
পররদশাি পিরত
(5)

সসবা প্রোদির
সিয়সীিা
(6)

োরয়ত্বপ্রাপ্ত কিটকতটা
(িাি, পেবী, সফাি িম্বর ও ই-সিইল)
(7)
[3য় হদত 4র্ ট সেণীর কিটচারী (সগ্রড 11 সর্দক 20)
প টন্ত]
খ)সিাহাম্মে সাজ্জাে মুফতী, সহকারী পররচালক-6,
সফাি: 88-02-58157468
ই-সিইল: faizatabassum73@gmail.com
[টিএসরস (সকল পদের) জন্য]
ক) জিাব সিা: সািসাে খরলল, সহকারী পররচালক-1
সফাি: 88-02-8181229
ই-সিইল: dtead1@gmail.com
[চীফ ইন্সট্রাক্টর/সিিাি হদত অধ্যক্ষ (সগ্রড 1 সর্দক 6)
প টন্ত]
খ) জিাব সিা: জাদহদুল করবর খাি, সহকারী পররচালক
সফাি: 02-9136612
ই-সিইল: dte.ad2@gmail.com

17.

কিটকতটা/কিটচারীদের ছুটি
িঞ্জুর (োরন্তরবদিােি ছুটি ,
অরজটত ছুটি এবাং িার্তত্ব
ছুটি সাংক্রান্ত)

রচঠি/িঞ্জুররপত্র

18.

পাসদপার্ ট এর জন্য NOC
প্রোি

পাসদপার্ ট এর NOC
অনুিরত ওদয়ব সাইদর্ প্রকাশ
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আদবেি
প্রতেয়ি

ও

ছুটির

পাসদপার্ ট এর জন্য
NOC ফরি পূরি

রবিামূদল্য

রবিামূদল্য

স্বয়াংসম্পূণ ট
প্রস্তাব প্রারপ্তর পর
[জুরিয়র ইন্সট্রাক্টর হদত/ইন্সট্রাক্টর প টন্ত]
০৫(পাঁচ)
কিটরেবস
গ) জিাব িাজমুি িাহার, সহকারী পররচালক-3
সফাি: 88-02-8181229
ই-সিইল: dtead3.2013@gmail.com
[3য় হদত 4র্ ট সেণীর কিটচারী (সগ্রড 11 সর্দক 20) প টন্ত]
ঘ) সিাহাম্মে সাজ্জাে মুফতী, সহকারী পররচালক-6,
সফাি: 88-02-58157468
ই-সিইল: faizatabassum73@gmail.com
[টিএসরস (সকল পদের) জন্য]
জিাব সিা: সািসাে খরলল, সহকারী পররচালক-1
০৩ রেি
সফাি: 88-02-8181229
ই-সিইল: dtead1@gmail.com
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ক্ররিক
িাং
(1)

19.

20.

সসবার িাি

সসবা প্রোি পিরত

(2)

(3)

Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i
mvaviY fwel¨ Znwej
সাংক্রান্ত

Kg©KZ©v‡`i †MÖ‡Wkb
ZvwjKv cÖYqb,
nvjbvMv`KiY I msiÿY

Av‡e`b I wnmve kvLvi
m¤§wZ mv‡c‡ÿ Awdm
Av‡`k

evwl©K †Mvcbxq
cÖwZ‡e`b mv‡c‡ÿ
Awdm Av‡`k
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প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র
এবাং প্রারপ্তস্থাি
(4)
প্রারপ্তস্থাি: ওদয়ব
সাইদর্

Av‡e`bcÎ, wnmve
kvLvi m¤§wZcÎ

evwl©K †Mvcbxq
cÖwZ‡e`b

সসবার মূল্য এবাং
পররদশাি পিরত
(5)

সসবা প্রোদির
সিয়সীিা
(6)

রবিামূদল্য

15 Kg©w`e‡mi
g‡a¨

রবিামূদল্য

60 Kg©w`e‡mi
g‡a¨

োরয়ত্বপ্রাপ্ত কিটকতটা
(িাি, পেবী, সফাি িম্বর ও ই-সিইল)
(7)
ক)জিাব সিা: সািসাে খরলল, সহকারী পররচালক-1
সফাি: 88-02-8181229
ই-সিইল: dtead1@gmail.com
[চীফ ইন্সট্রাক্টর/সিিাি হদত অধ্যক্ষ (সগ্রড 1 সর্দক 6)
প টন্ত]
খ) জিাব সিা: জাদহদুল করবর খাি, সহকারী পররচালক
সফাি: 02-9136612
ই-সিইল: dte.ad2@gmail.com
[জুরিয়র ইন্সট্রাক্টর হদত/ইন্সট্রাক্টর প টন্ত]
গ) জিাব িাজমুি িাহার, সহকারী পররচালক-3
সফাি: 88-02-8181229
ই-সিইল: dtead3.2013@gmail.com
[3য় হদত 4র্ ট সেণীর কিটচারী (সগ্রড 11 সর্দক 20) প টন্ত]
ঘ) সিাহাম্মে সাজ্জাে মুফতী, সহকারী পররচালক-6,
সফাি: 88-02-58157468
ই-সিইল: faizatabassum73@gmail.com
[টিএসরস (সকল পদের) জন্য]
ক) জিাব সিা: সািসাে খরলল, সহকারী পররচালক-1
সফাি: 88-02-8181229
ই-সিইল: dtead1@gmail.com
[চীফ ইন্সট্রাক্টর/সিিাি হদত অধ্যক্ষ (সগ্রড 1 সর্দক 6)
প টন্ত]
খ) জিাব সিা: জাদহদুল করবর খাি, সহকারী পররচালক২
সফাি: 02-9136612
ই-সিইল: dte.ad2@gmail.com
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ক্ররিক
িাং
(1)

21.

সসবার িাি

সসবা প্রোি পিরত

(2)

(3)

Kg©KZ©v/ Kg©Pvix‡`i
mvaviY fwel¨ Znwej
সাংক্রান্ত

Av‡e`b I wnmve kvLvi
m¤§wZ mv‡c‡ÿ Awdm
Av‡`k
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প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র
এবাং প্রারপ্তস্থাি
(4)

সসবার মূল্য এবাং
পররদশাি পিরত
(5)

সসবা প্রোদির
সিয়সীিা
(6)

Av‡e`bcÎ, wnmve
kvLvi m¤§wZcÎ

রবিামূদল্য

15 Kg©w`e‡mi
g‡a¨

োরয়ত্বপ্রাপ্ত কিটকতটা
(িাি, পেবী, সফাি িম্বর ও ই-সিইল)
(7)
[জুরিয়র ইন্সট্রাক্টর হদত/ইন্সট্রাক্টর প টন্ত]
গ) জিাব িাজমুি িাহার, সহকারী পররচালক-3
সফাি: 88-02-8181229
ই-সিইল: dtead3.2013@gmail.com
[3য় হদত 4র্ ট সেণীর কিটচারী (সগ্রড 11 সর্দক 20) প টন্ত]
ঘ) সিাহাম্মে সাজ্জাে মুফতী, সহকারী পররচালক-6,
সফাি: 88-02-58157468
ই-সিইল: faizatabassum73@gmail.com
[টিএসরস (সকল পদের) জন্য]
ক)জিাব সিা: সািসাে খরলল, সহকারী পররচালক-1
সফাি: 88-02-8181229
ই-সিইল: dtead1@gmail.com
[চীফ ইন্সট্রাক্টর/সিিাি হদত অধ্যক্ষ (সগ্রড 1 সর্দক 6)
প টন্ত]
খ) জিাব সিা: জাদহদুল করবর খাি, সহকারী পররচালক২
সফাি: 02-9136612
ই-সিইল: dte.ad2@gmail.com
[জুরিয়র ইন্সট্রাক্টর হদত/ইন্সট্রাক্টর প টন্ত]
গ) জিাব িাজমুি িাহার, সহকারী পররচালক-3
সফাি: 88-02-8181229
ই-সিইল: dtead3.2013@gmail.com
[3য় হদত 4র্ ট সেণীর কিটচারী (সগ্রড 11 সর্দক 20) প টন্ত]
ঘ) সিাহাম্মে সাজ্জাে মুফতী, সহকারী পররচালক-6,
সফাি: 88-02-58157468
ই-সিইল: faizatabassum73@gmail.com
[টিএসরস (সকল পদের) জন্য]
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ক্ররিক
িাং
(1)

22.

সসবার িাি

সসবা প্রোি পিরত

(2)

(3)

PvKzix n‡Z Aemi/‡¯^”Qvয়
Aemi

Av‡e`b mv‡c‡ÿ Awdm
Av‡`k

F:\Citizen Charter\Final _Citizen Charter_13-01-2020.docx

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র
এবাং প্রারপ্তস্থাি
(4)

evwl©K †Mvcbxq
cÖwZ‡e`b, †kl †eZb
cÖZ¨qbcÎ

সসবার মূল্য এবাং
পররদশাি পিরত
(5)

রবিামূদল্য

সসবা প্রোদির
সিয়সীিা
(6)

Av‡e`b cÖvwßi
60 Kg©w`e‡mi
g‡a¨

োরয়ত্বপ্রাপ্ত কিটকতটা
(িাি, পেবী, সফাি িম্বর ও ই-সিইল)
(7)
ক) জিাব সিা: সািসাে খরলল, সহকারী পররচালক-1
সফাি: 88-02-8181229
ই-সিইল: dtead1@gmail.com
[চীফ ইন্সট্রাক্টর/সিিাি হদত অধ্যক্ষ (সগ্রড 1 সর্দক 6)
প টন্ত]
খ) জিাব সিা: জাদহদুল করবর খাি,
সহকারী পররচালক-২
সফাি: 02-9136612
ই-সিইল: dte.ad2@gmail.com
[জুরিয়র ইন্সট্রাক্টর হদত/ইন্সট্রাক্টর প টন্ত]
গ) জিাব িাজমুি িাহার, সহকারী পররচালক-3
সফাি: 88-02-8181229
ই-সিইল: dtead3.2013@gmail.com
[3য় হদত 4র্ ট সেণীর কিটচারী (সগ্রড 11 সর্দক 20) প টন্ত]
ঘ) সিাহাম্মে সাজ্জাে মুফতী, সহকারী পররচালক-6,
সফাি: 88-02-58157468
ই-সিইল: faizatabassum73@gmail.com
[টিএসরস (সকল পদের) জন্য]
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2.3 অিেন্তরীণ সসবা
ক্ররিক
িাং
(1)
1.

সসবার িাি

সসবা প্রোি পিরত

(2)

(3)
অরিেপ্তদর কিটরত
কিটকতটা/কিটচারীদের
িারসক সবতি রবলসহ
অন্যান্য রবল প্রস্তুত কদর তা
রহসাবরক্ষণ অরফদস সপ্ররণ
এবাং রবল অনুদিােদির পর
সচক/িগদে সপ্ররণ

অরিেপ্তদরর কিটকতটা/
কিটচারীদের িারসক
সবতি রবলসহ অন্যান্য
রবল পররদশাি

2.

অরিেপ্তদরর কিটকতটা/
কিটচারীদের প্ররশক্ষদণ
িদিািয়ণ

িদিািয়ি সাদপদক্ষ অরফস
আদেশ

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র এবাং
প্রারপ্তস্থাি
(4)

সসবার মূল্য
এবাং
পররদশাি
পিরত
(5)

রিি টাররত সবতি রবল ফরদি
আদবেি

রবিামূদল্য

বারষ টক সগাপিীয় প্ররতদবেি

রবিামূদল্য

৩.
অরিেপ্তদরর cÖ‡qvRbxq
`ªe¨vw` ক্রয়

৪.

cvewjK cÖwKDi‡g›U
wewagvjv 2008 Abymi‡Y
Kvh©v‡`k cÖ`vb

অরিেপ্তদরর
cyivZb/ cvewjK cÖwKDi‡g›U
A‡K‡Rv gvjvgvj রবক্রয়
wewagvjv 2008 Abymi‡Y
Kvh©v‡`k cÖ`vb
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‡÷vi kvLv KZ„©K ‰ZixK…Z
wmwWDj

রবিামূদল্য

‡÷vi kvLv KZ„©K ততixK„Z রবিামূদল্য
wmwWDj

সসবা প্রোদির
সিয়সীিা
(6)

োরয়ত্বপ্রাপ্ত কিটকতটা
(িাি, পেবী, সফাি িম্বর ও ই-সিইল)
(7)
জিাব সিা: সািসাে খরলল, সহকারী পররচালক-1
সফাি: 88-02-8181229
ই-সিইল: dtead1@gmail.com

7 কা টরেবস

০৩ কা টরেবস

জিাব রবিল কুিার রিে, সহকারী পররচালক-7
সফাি: ৮৮-০২-৯১৪০৪৯৬
ই-সিইল: advocddo@gmail.com
জিাব সিা: সািসাে খরলল, সহকারী পররচালক-1
সফাি: 88-02-8181229
ই-সিইল: dtead1@gmail.com

জিাব সিা: সািসাে খরলল, সহকারী পররচালক-1
সফাি: 88-02-8181229
ই-সিইল: dtead1@gmail.com
জিাব রবিল কুিার রিে, সহকারী পররচালক-7
সফাি: ৮৮-০২-৯১৪০৪৯৬
ই-সিইল: advocddo@gmail.com
`icÎ weÁwß জিাব সিা: সািসাে খরলল, সহকারী পররচালক-1
cÖKv‡ki ZvwiL সফাি: 88-02-8181229
n‡Z
45 ই-সিইল: dtead1@gmail.com
w`e‡mi g‡a¨
জিাব রবিল কুিার রিে, সহকারী পররচালক-7
সফাি: ৮৮-০২-৯১৪০৪৯৬
`icÎ weÁwß
cÖKv‡ki ZvwiL
n‡Z 90-120
w`e‡mi g‡a¨
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3. অরিদ াগ ব্যবস্থাপিা পিরত
সসবা প্রারপ্তদত অসন্তুষ্ট হদল োরয়ত্বপ্রাপ্ত কিটকতটার সদি স াগাদ াগ করুি। রতরি সিািাদি ব্যর্ ট হদল রিদনাি পিরতদত স াগাদ াগ কদর আপিার সিস্যা অবরহত করুি।
ক্ররিক িাং
কখি স াগাদ াগ করদবি
1.
োরয়ত্বপ্রাপ্ত কিটকতটা সিািাদি ব্যর্ ট হদল

2.

GRS সফাকাল

পদয়ন্ট কিটকতটা রিরে টষ্ট সিদয় ব্যর্ ট হদল

স াগাদ াদগর ঠিকািা
জিাব সিাোঃ আককাছ আলী সসখ, GRS সফাকাল পদয়ন্ট ও
পররচালক (রপআইইউ)
সফাি: ৮৮-০২-৯১১০৯৩৮
সিাবাইল: ০১৭১২২৫৬০৮৭
ই-সিইল: ali.sheikh.dte@gmail.com
জিাব সিাোঃ সাদিায়ার সহাদসি
অরতররি সরচব
ও
িহাপররচালক (অরতররি োরয়ত্ব)
সফাি: 02-9110664
ই-সিইল: techedu09@gmail.com

4. আপিার কাদছ আিাদের প্রতোশা
ক্ররিক িাং
1)
2)
3)

প্ররতশ্রুত/কারিত সসবা প্রারপ্তর লদক্ষে করণীয়
রিি টাররত সিয়, সঠিক সিয় পূরণকৃত আদবেি ফরি জিাোি
সাক্ষাদতর জন্য রিি টাররত সিদয়র পূদব টই উপরস্থত হওয়া
প্রদয়াজিীয় রফ পররদশাি করা
-সিাপ্ত-
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রিষ্পরির সিয়সীিা
Awf‡hvM `vwL‡ji 15 w`‡bi g‡a¨ |

Awf‡hv‡Mi aiY Abyhvqx `ªæZZg mg‡qi g‡a¨ |

