Citizen Charter
নাগিরক সবা ব বsা
গণপূত aিধদpর
01. uেdশ : সরকারী কমকতা-কমচারীগণ সরকারী আবািসক বাসভবন eবং aিফস সমূেহর pিতিনয়ত রkণােবkণ সmিকত য
সকল সমস ার সmখীন
ু হন তা slতম সমেয় pত ািশত মান aনুযায়ী গণপূত aিধদpেরর মাধ েম সবা তথা pিতকার পাoয়ার পdিত
pণয়নi হেলা গণপূত aিধদpর সmিকত “ িস েজন চাটার “। eছাড়া গণপূত aিধদpেরর মাধ েম িবিভn মntণালয় য সকল িনমাণ o
রkণােবkণ কাজ সmাদন কের থােক তা িনধািরত সমেয়, িনধািরত মােন o uপযুk ব েয় aিধকতর scতা eবং জবাবিদিহতার সােথ
সmাদন িনি তকরণo ei চাটার pণয়েনর uেdশ ।
িস েজন চাটাের uপাদান সমূহ :
িস েজন চাটােরর uপাদান সমূহ হেলা –
(ক ) দশন eবং uেdশ eর িববরণ
(খ ) pিত ান কতৃ ক সmািদত কাযkেমর িবsািরত িববরণ
(গ ) সবা gহণকারী সংsা বা ব িkর িববরণ
(ঘ ) সবা gহণকারী সংsা বা ব িkেদর সবা pদােনর িববরণ
(ঙ ) aিভেযাগ বা ক pিতকােরর ব বsা o পdিতর িবsািরত িববরণ
(চ ) সবা gহণকারী সংsা বা ব িkেদর িনকট pত াশা সমূহ
মেন রাখার িবষয় সমূহ :
নাগিরক সরকারী িবভাগ/ সবা pদানকারী সংsা সমূেহর িনকট যা pতাশা কের থােকন তা হেলা –
(ক ) সmািদত কােযর দৃঢ়তা
(খ ) যথাসমেয় সবা pদান
(গ ) সবা gহণকারী sােথর িবষেয় আnিরকতা
(ঘ ) সবা gহণকারী pেয়াজেনর pিত সতক দৃি দয়া
(ঙ ) সৗজন েবাধ eবং মেনােযাগ aথাৎ সবা pদােনর icার বাsব pমাণ।
িস েজন চারটার গুরtু পূণ kt সমূহ :
িস েজন চাটার বা নাগিরক aিধকার ব বsার ছয় মূলনীিত হেলা –
(ক ) pকািশত মাপকা বা মানদn
(খ ) সুs তা eবং তথ
(গ ) পছn eবং পরামশ
(ঘ ) সৗজন তা eবং uপকািরতা
(ঙ ) ভু ল িজিনেসর pিতিবধান করা
(চ ) aেথর মূল দয়া।
e বাsবায়েনর মাধ েম গণপূত aিধদpেরর সােথ সবা gহণকারী ব িk বা সংsার
পারsিরক িব াস, আsা eবং সুসmক সৃি হেব, সi সােথ গণপূত aিধদpর o
aধীনs কমকতা-কমচারীেদর কােজর মান পেরমাপ পূবক দkতা unয়েনর সুেযাগ সৃি
হেব।
সুতরাং গণপূত aিধদpর কতৃ ক িনধািরত unততর মান aনুযায়ী সংি জনগণেত
সব pদান করার িলিখত a ীকারi হেলা ei ‘িস েজন চাটার’।

02. গণপূত aিধদpর িনেm বিণত সবা pদান কের থােক :
(ক ) সরকােরর িবিভn মntণালেয়র aধীনs ভবন িনমান কাজ।
(খ ) জাতীয় সংসদ ভবন, ব ভবন, pধানমntীর কাযালয়, বাংলােদশ সুpীমেকাট,
বাংলােদশ সিচবালয়সহ কারাগার, মিডেকল কেলজ o হাসপাতালসমূহ, aিg
িনবাপন কndসহ দশব াপী aিধকাংশ সরকারী aিফস o pিত ানসমূেহর মরমত
o রkণােবkণ কাজ।
(গ ) দশব াপী aিধকাংশ সরকারী আবািসক ভবনসমূহ মরামত o রkণােবkণ কাজ।
(ঘ ) জাতীয় sিতেসৗ
িনমাণ o রkণােবkণ কাজ।
ৃ ধসহ িবিভn sিতেসৗধ
ৃ
(ঙ ) সরকারী পাক o uদ ানসমূহ রkণােবkণ কাজ।
(চ ) ধানমিn আবািসক eলাকা, তজগঁাo িশl eলাকা, পিরত k সmিt, িখলগঁাo
পুনবাসন eলাকাসহ দশব াপী গণপূত aিধদpর eর আoতাধীন সরকারী জিম
সmিকত pিতেবদন pদান iত ািদ।
03. গণপূত aিধদpেরর সবা কাযkেমর লk বা কমসূচী :
সবার pকৃ িত

সবা pদােনর সময়সীমা

মnব

(ক ) দরজা/জানালার কঁ াচ পিরবতনসহ
স কভােব খালা o বেnর ব বsা করণ
(খ ) দরজা/জানালার বড় ধরেনর মরামত aথবা
পিরবতন করণ
(গ ) পািনর কল, পুশ সাoয়ার, কেমাড/প ান eর
াশ পdিত সচল করা সহ টয়েলট পািন রাধক
করণ
(ঘ ) ছােদর যথাযথ পািন িনsাশন o পািনর
ট াংক-eর িছd বnসহ পািনর aপচয় রাধ করণ

1-2 িদন

aিভেযাগ pািpর সংি দpর ব বsা gহণ কের
থােক।
কােজর pকৃ িত eবং pেয়াজনীয়তা িহেসেব গুরtু দয়া
হয় ।
1-3 মােসর মজুদ মালামাল থেক পািন সরবারহ /
পয়:ব বsা / পািন িনেরাধক জরুরী কাজ সmn
করা হয়।

1-7 িদন
1-2 িদন

1-3 িদন

(ঙ ) স ািনটারী o pািmং ব বsা চালু রাখা যথা:
প ান, কেমাড, বিসন, পািনর পাiপ, িনsাশন
পাiপ, পািনর মাটর মরামত/পিরবতন iত ািদ
(চ ) বদু িতক সুiচ, সািকট bকার চালু রাখা

1-3 িদন

1-3 িদন

(ছ ) বদু িতক ফ ান মরামত/পিরবতন

1-7 িদন

(জ ) sাভািবক পূত o বদু িতক কােজ রংসহ
সািবক মরামত।

ঐ
েক বিসন, প ান বা মাটর iত ািদ মজুদ রেখ
slতম সমেয় pিতsাপন করা হয়।
মজুদ থেক বদু িতক জরুরী মরমত কাজ সmn
করা হয়।
বড় ধরেনর মরামত pেয়াজন হেল েক থাকেল
aন ফ ান dারা pিতsাপেনর চ া করা হয়।
pিত 3 বছর anর সmাদন কার হয়।

(General Type Maintenance)

04. aিভেযাগ pদােনর o তথ pািpর পdিত :
য কান মরামত বা রkণােবkণ কােজর চািহদা সবpথেম সংি uপ-িবভাগীয় pেকৗশলী / uপ-সহকারী pেকৗশলীর aিফেস
রিkত রিজ াের িলিপবd করেত হয় eবং aিভেযাগ িলিপবd হoয়ার পরo uিlিখত aিফেসর মাধ েম pিতকার pািpেত ব থ হেল
ধaপ aনুযায়ী যথাkেম সংি িনবাহী pেকৗশলী, তttাবধায়ক pেকৗশলী eবং aিতিরk pধান pেকৗশলী দpের যাগােযাগ / aিভেযাগ
দািখল করা হয়।
05. সংি

মাঠ পযােয়র কমকতােদর সােথ যাগেযােগর কানা সবদা psত আেছ (িনেচর ছক মাতােবক ):

িবভাগ
ক) িসিভল / বদু িতক
খ) িসিভল / বদু িতক

কমকতার নাম

পদবী
uপ-সহকারী pেকৗশলী
uপ-িবভাগীয় pেকৗশলী

কানা

টিলেফান / ফ াk নmর

i- মiল

06. aিফস সমেয়র বাiের eবং সরকারী ছু র িদেন য সব কমকতা কমচারীর সােথ যাগােযাগ করা হয় :
পদবী
ক) aিফস সহকারী
খ) uপ-সহকারী pেকৗশলী

ফান নmর
uপ-িবভাগীয় pেকৗশলী’র কাযালেয়র aিফস ফান
মাবাiল ফান

07. aিভেযাগ pিতকােরর পdিত :
মরামত o রkণােবkণ কােজর সােথ সংি কমকতা / কমচারীগণ সকেলi যথাসমেয় s s eলাকার ভবন সমূেহ বসবাসকাল /
ব বহারকারীেদর pত াশা aনুযায়ী সবা pদােন সবদা সেচ থােকন। তথািপ কােরা কান aিভেযাগ থাকেল ধাপ aনুযায়ী যথাkেম িনেm
uিlিখত কমকতার দpের রিkত টিলেফান মৗিখকভােব িবংবা রিkত রিজ ার-e িলিপবdকরেণর মাধ েম aিভেযাগ pদান করেত
পারেবন :
kিমক নং

নাম

পদবী

কানা

টিলেফান / ফ াk
i- মiল
িন: p:
ত: p:
a: p: p:
e ছাড়া গণপূত aিধদpেরর িনজs oেয়বসাiট (www.pwd.gov.bd ) আেছ যখােন aিভেযাগ pদান করা যােব। তথ
ক
খ
গ

pযুিkর ei সুেযাগ সকলেক gহেণর জন sাগত জানােনা হেব।
uপেরািlিখত sরসমূেহ aিভেযােগর pিতকার / সমস ার সমাধান পেত ব থ হেল কndীয়ভােব পূত ভবেন িনবাহী pেকৗশলী (o e াn
eম )-eর দpের ( ফান নং 9554554, i- মiল: ee_om@pwd.gov.bd ) সরকারী ভবেন বসবাসকারী / ব বহারীগেণর
জন সবা pদানকারী / aিভেযাগ pিতকােরর কnd sাপন করা আেছ যখােন রিজ াের িলিপবd / টিলেফান / i- মiল / ফ াk /
ব িkগত সাkাত-eর মাধ েম aিভেযাগ সমস া জানােনা যােব (কk নং 430)।
কndীয়ভােব gহণকৃ ত সকল aিভেযাগগুেলা িতন িদেনর মেধ আমেল নয়া হয় eবং পরবত েত pিতকােরর কী ব বsা নয়া হেয়েছ তা
সাত কায িদবেসর মেধ aিভেযাগকারীেক জািনেয় দয়া হয় ।

08. ভবন ব বহারকারী / pত ািশ সংsার সােথ আেলাচনা / পরামশ কাযkম :
ক) গণপূত aিধদpর সবদা ভবন ব বহারকারী / pতািশ সংsার পরামশেক sাগত
জানােব।
খ) ভবন ব বহারকারী pত ািশ সংsার pিতিনিধর সােথ বছের দুবার (জুলাi eবং
eিpল ) সংি তtাবধায়ক pেকৗশলী’র সভাপিতেt eবং বছের eকবার
(িডেসmর ) aিতিরk pধান pেকৗশলী’র সভাপিতেt মতিবিনময় সভার
ু তারা eকমাস পূেব
আেয়াজন করা হেব। যারা uk সভােত aংশgহণ করেত icক
সংি িনবাহী pেকৗশলীর টিলেফান aথবা i- মiল কানা aথবা oেয়ব
সাiেটর মাধ েম রিজে শন করেত পারেবন।
গ) চাটাের uিlিখত কান িবষেয় ভবন ব বহারকারী / pত ািশ সংsান কu আেলাচনা
করেত চাiেল গণপূত aিধদpর-eর oেয়ব সাiেট (www.pwd.gov.bd )
িবsািরত কানাসহ যাগােযাগ করেত পারেবন।
ঘ) গণপূত aিধদpের িস েজন চাটার বাsবায়েসর মাধ েম ভবন ব বহারকারী /
pত ািশ সংsা কতটু k সুফল পল তা p মালা িবতরেণর মাধ েম pিতবছর
মূল ায়েনর ব বsা করা হেব।
09. িবিভn মntণালয় দpর সkেরর কাযািদ সmিকত তথ ািদ :
গণপূত aিধদpর িবিভn মntনালেয়র aধীন য সকল িনমাণ কাজ বাsায়ন কের থােক তা সkর aনুযায়ী কাযােদেশর তািরখ,
সমািpর সmাব তািরখ, pাp বরাd, agগিত, ব য়, সসস া (যিদ থােক) iত ািদ uেlখ পূবক Annual Procurement
Plan (APP) সহ হালনাগাদ তথ oেয়ব সাiেট দখার সুেযাগ থাকেছ। pত ািশ সংsা pেয়াজন aনুযায়ী তা kিণকভােব pকl
সmিকত তথ দখেত পারেবন eবং কান িজjাস থাকেল i- মiল / টিলেফােনর মাধ েম তttাবধায়ক pেকৗশলী unয়ন / সমnয় /
মিনটিরং / িপিপিস / পk / pকl সােকল-1,2 eর মাধ েম আেলাচনা করেব পারেবন।

তাছাড়া কndীয়ভােব pিত বছর িডেসmর / জানুয়ারী মােস pধান pেকৗশলীর দpের pত ািশ সংsার pিতিনিধবৃেnর সােথ গণপূত
aিধদpেরর মাঠ-পযােয় কমরত pেকৗশলীেদর মতিবিনময় সভার ব বsা করা হয়, সখােনo aিধদpেরর সবা কাযkেমর uপর দীঘ
আেলাচনা হয়।
10. সরকারী পাক / uদ ান সmিকত িবষয়ািদ :
গণপূত aিধদpেরর aধীnহ সরকারী পাক / uদ ান eর ব পাের কান মতামত / aিভেযাগ থাকেল টিলেফান / i- মiেলর মাধ েম
pধান বৃkপালনিবেদর সােথ যাগােযাগ করা যায়, যার টিলেফান নং- 9569310, i- মiল কানা:
ee_arbor@pwd.gov.bd। uপেরাk কানায় যাগােযাগ কের pিতকের / সn না হেল পূত ভবেন কndীয় aিভেযাগ
কেnd যাগেযাগ করার ব বsা আেছ।
11. সরকারী জিম সংkাn কাযািদ :
গণপূত aিধদpর ধানমিn আবািসক eলাকা / তজগঁাo িশl eলাকা / িখলগঁাo পুনবাসন eলাকাসহ দেশর িবিভn eলাকার জিম
/ pট সংkাn িবষেয় মntণালেয়র চািহদা aনুযায়ী pিতেবদন pদান কের থােক। eছাড়া গণপূত aিধদpর সরকারী জিম সংkাn
িনmিলিখত কাযািদo সmn কের থােক।
(ক) জিম হsাnর (খ ) াট হsাnর (গ )বািণিজ ক sস হsাnর eবং (ঘ ) বিণত িবষয়গুেলার হsাnর পরবত নামজারী (ঙ )মূল
মািলেকর মৃতু জিনত কারেণ oয়ািরশেদর নােম নামজারী (চ ) aনুেমািদত pট / সড়ক বািণিজ ক ব বহােরর aনুমিত (ছ )আমমাkার িনেয়াগ / gহণ (জ ) aিতিরk জিম দখল / বরাd (ঝ )pট িবভাজন (ঞ ) বnক iত ািদ।
গণপূত aিধদpেরর aধীেন কান জিম / pট eর ব াপাের কারo কান তথ িজjাস / সমস া থাকেল স িবষেয় সংি গণপূত
িবভােগর uপ-িবভাগীয় pেকৗশলী / িনবাহী pেকৗশলী-eর দpের যাগেযাগ করা যেত পাের ।
e ছাড়াo ঢাকা শহেরর ধানমিn আবািসক eলাকার জন ঢাকা গণপূত িবভাগ-2, তজগঁাo িশl eলাকার pেটর জন ঢাকা
গণপূত িবভাগ-3, িখলগঁাo পুনবাসন eলাকার pেটর জন ঢাকা গণপূত িবভাগ-4, ঢাকা শহেরর পিরত k সmিtর জন ঢাকা গণপূত
রkণােবkণ িবভােগ যাগেযাগ করা যেত পাের।
সহেযািগতা পেত ব থ হেল সংি তttাবধায়ক pেকৗশলী’র সােথ যাগেযাগ করেত হেব।
তারপরo pিতকার / সn না হেল কndীয় aিভেযাগ কেnd িলিখতভােব aিভেযাগ করেত হেব।

িস েজন চাটার বাsবায়ন
িস েজন চাটার pণয়েনর চাiেত eর বাsবায়ন aিধক গুরtু পূণ। eর সফল বাsবায়েনর জন িনmিলিখত িবষয়গুেলার িদেক বশী গুরt
ু
দয়া হেয়েছ:
1। uপ-িবভাগীয় pেকৗশলীর দpের িনধািরত সমেয় টিলেফান aিভেযাগ gহণ eবং
রিজ াের িলেপবd করেনর ব ব ধা করা হেয়েছ।
2। িস েজন চাটার িলফেলট / সাiনেবাড / বুকেলট iত ািদর মাধ েম ভবন ব বহারকারীেদর
িনকট pচােরর ব বsা করা হেয়েছ। eছাড়া গণপূত aিধদpেরর সংি সকল কাযালেয় ei
চাটার সাবkিণকভােব pদশেনর ব বsা করা হেয়েছ।
3। সংি Zonal Head তথা Additional Chief Engineer (Zone) কতৃ ক Annual
Procurement Plan (APP) eর মাধ েম কমসূচির aনুেমাদন pদান করা হেব।
4। বাসভবেনর নী িবন াস aনুযায়ী pাp সুিবধািদ বুকেলট আকাের িবতরণ করা হেব।
5। pিত aথবছের আগ মােসর মেধ pধান pেকৗশলী’র দpর হেত মরামত কােজর িবভাগ
oয়ারী সmাব বরাd aবিহত করা হয়।
6। মরামত কােজর ‘ সবা’ ক 3 ভােগ ভাগ করা হেc:
ক) দনিnন মরামত
:
pেয়াজন aনুযায়ী
খ) সাধারণ মরামত
:
িনমাণ ব েয়র 2% হাের ব িয়তব
গ) িবেশষ pকৃ িতর মরামত
:
কােজর pকৃ ত চািহদা aনুযায়ী।

7। মরামত খােতর বরােdর pায় 20% দনিnন মরামত কােজর জন সংরিkত রাখেত
হেব। দনিnন মরামত কােজর জন pেয়াজনীয় dব ািদ Direct Procurement Method
(DPM), Request for Quotation (RFQ) পdিতেত সংgহ করা যােব। Annual
Procurement Plan (APP) aনুেমািদত হেল, পdিতেত kেয়র kেt সংি pেকৗশলী
pাkলন o kয় psাব aনুেমাদন করেবন। RFQ পdিতেত pাkলেনর aনুেমাদন pদান
করেবন তttবধায়ক pেকৗশলী eবং kয় psাব aনুেমাদন pদান করেবন িনবাহী pেকৗশলী।
মরামত খােতর বরােdর 10% pায় জরুরী o aেদখা কােজর জন সংরিkত রাখা হেব।
কমসূচী বিহভূ ত কান জরুরী কােজ যােব। Annual Procurement Plan (APP)
aনুেমাদনকারী কতৃ পেkর aনুেমাদন kেম কাজ হােত নয়া হেব। ei aনুেমাদন সংkাn
aনুেরাধ ফ ােk সংি িনবাহী pেকৗশলী aিতিরk pধান pেকৗশলী ফ ােk aনেমাদন
pদান aবিহত করেবন।
aবিশ 70% aেথ aনুেমািদত যােব। Annual Procurement Plan (APP)’র
আoতাভু k কাজ হােত নয়া হেব। যােব। Annual Procurement Plan (APP)
aনুেমাদন কােল iমারত িভিtক িবগত 3 ব সেরর ব েয়র িহসাবসহ িনেmাk ছক ব বহার
করা হেব :
kিমক নং
কােজর নাম
িবগত 3 ব সেরর
িবেবচ
মাট ব য়
আয়
(iমারত িভিtক)
বৎসসেরর
1ম 2য় 3য়
টাকায়
psািবত
%
বয়
uেlখ য, eক iমারেত সাধারণভােব eক িসিভল pাkরন o eক i/eম. pাkলন
pণয়ন করা হেব। তােব বড় বড় iমারেতর kেt eকািধক pkলন করা যেত পাের eবং o
kেt পূেবi ঐ িবভিkর িবষেয় aিতিরk pধান pেকৗশলী ( জান)-eর aনুেমাদন gহণ
করেত হেব।
8। সাধারণভােব গণপূত aিধদpেরর সকল কাজেক pধান pেকৗশলী’র দpের মntণালয় /
সkর িভিtক িবভk কের 1 জন তttাবধায়ক pেকৗশলীর মাধ েম দৃঢ় মিনটিরং ব বsা
িনি ত করা হেয়েছ।
9। Delegation of Financial powers (DoFP) পুনিবন াস করার ব বsা নয়া হেc।
10। কমসূচী aনুযায়ী sাপত নকশা pািpর িন য়তা িবধােনর জন sাপত aিধদpর o
গণপূত aিধদpেরর মেধ আনু ািনক সমnেয়র uেdেশ pিত মােস pধান pেকৗশলী /
pধান sপিতর সভাপিতেt সমnয় সভা করা হেব। বেজাড় মাসগুেলােত pধান
pেকৗশলী’র সভাপিতেt eবং জাড় সামবগুেলােত pধান sপিতর সভাপিতেt s-s
aিধদpেরর সভাকেk pিত মােসর pথম সpােহ ei সভা িডজাiন / sাপত নকশার জন
pেয়াজেন Man Month িভিtেত kdু আকাের কনসালেটn িনেয়াগ করা হেব। িবেবচ
pকেl সুিনিদ সংsান না থাকেল, pকেlর কন নেজনসী হেত e ব য় িনবহ করা যেত
পাের। কান ভােব e aথ সংsান করা না গেল, মরামত খােতর িবিবধ uপখাত হেত
aথ ব সের সেবাc 5.00 (পাচঁ ) লk টাকা pধান pেকৗশলী ব েয়র aনুেমাদন pদান
করেত পারেবন। aথবা গণপূত aিধদpেরর আoতায় pকl aনুেমাদেনর ব বsা িনেয় e
aেথর সংsান করা হেব।
11। unয়নমূলক কমকােnর সােথ সংি কমকতা কমচালেদর দkতা unয়েন aব াহত
pিশkেণর বা Continuous Professional Development ব বsা করা হেব। e জন
জুলাi মােসর মেধ বািষক pিশkণ কমসূচী pণয়ন পূবক
ৃ pকাশ করা হেব eবং বােজেট
pেয়াজনীয় aেথর সংsান রাখা হেব।
12। unয়নমূলক কমকােnর সােথ সংি কমকতা কমচারীেদর দkতা unয়েন aব াহত
pিশkেণর বা Continuous Professional Development (CPD) ব বsা করা হেব। e
জন জুলাi মােসর মেধ বািষক pিশkণ কমসূচী pণয়ন পূবক pকাশ করা হেব eবং

মnব

বােজেট pেয়াজনীয় aেথর সংsান রাখা হেব।
13। unয়ন pকl / মরামত pকl বাsবায়েনর ‘ ফাকাল পেয়n ’ িহেসেব মাঠ পডােলযর
সােকেলর তttাবধায়ক pেকৗশলীেক িনধারণ করা আেছ। e ছাড়া pকেlর আিথক kমতা
pেয়াগকারী কমকতা িহেসেব aিতিরk pধান pেকৗশলী / তttাবধায়ক pেকৗশলী /
িনবাহী pেকৗশলী “িনমাণ aংেগর pকl পিরচালক ” রূেপ গন হেcন।
14। aিফস সমেয়র বাiের জরুর aিভেযাগ pদান eবং রkণােবkণ কােজ মাঠ পযােয় কমরত
কমকতা / কমচারীেদর slতম সমেয় যথাযথভােব সবা pদােনর জন aন ান সবা
pদানকারী সংsা যমন: িস করেপােরশন, রাজuক, িবদু িবভাগ eর ন ায় জরুরী
িবভােগ জরুরী িভিtেত যাগেযাগ sাপেনর জন সরকারীভােব িনধািরত aেথ মাবাiল
ফান eর ব য় বহেনর ব বsা করা হেব।
15। িস েজন চাটারেক সাফল মিnত করেত হেল eটােক IT Based aথা দk
Management Information System (MIS) িভিtক হেত হেব। eিদক খয়াল রেখ
গণপূত aিধদpের িস েজন চাটার pণয়েন oেয়ব সাiট, i- মiল eর ব বহার যথাসmব
pেয়ােগর ব বsা করা হেয়েছ। গণপূত aিধদpের য oেয়ব সাiট রেয়েছ সখােন
pথিমকভােব পরামশক িনেয়াগ কের িস েজন চাটার সmিকত িবষয়গুেলা anভু k eবং
pিতিনয়ত Update/Upload eর ব বsা রাখা হেব।
16। গণপূত aিধদpের anত: 5জন pেকৗশলীর পদ সৃি সহ Web Page Design/
Update করার যথাযথ pিশkণ িদেয় দkতা aজন করেত হেব যন ভিবষ েত সবদা
পরামশক িনেয়াগ না কের িনেজরাi oেয়ব সাiট eর pেয়াজনীয় হালনাগাদ করেত
পােরন।
17। কndীয় aিভেযাগ কnd দkভােব পিরচালনা eবং িস েজন চাটার eর সফল
বাsবায়েনর জন িনবাহী pেকৗশলী (o e াn eম ) eর aধীেন 1জন uপ-িবভাগীয়
pেকৗশলী o 2 জন সহকারী pেকৗশলী, 1 জন কিmuটার aপােরটর, 1জন িপলন,
1জন মেস ার সমnেয় কndীয় aিভেযাগ কnd (CCC ) ক শিkশালী করা হেব।
aিধকn pধান pেকৗশলীর াফ aিফসার uk সলেক সািবক সহেযািগতা pদান
করেবন।
18। িস েজন চাটার-eর সফল বাsবায়েন কndীয় aিভেযাগ সলসহ মাঠ পযােয়র কমকতা /
কমচারীেদর pেয়াজনীয় Logistic Support সহ িবিধ িবধানসমূহ বাsবসmত করেণ
pেয়াজনীয় িনেদশনা pধান pেকৗশলীর দpর থেক pদান করা হেব।
19। গণপূত aিধদpেরর মরামত কাযkেম aিধকতর জবাবিদিহতা o scতা আনার জন
কndীয়ভােব pেয়াজনীয় িভিজেলn ম মিনটিরং ম সৃি করা হেব। ei েমর pধান
িহেসেব eকজন aিতিরk pধান pেকৗশলী / তttাবধায়ক pেকৗশলী ন s থাকেবন, e
জন পদ সৃি করা যেত পাের। পদ সৃি র পূব পযs ঢাকাs য কান aিতিরk pধান
pেকৗশলী / তttাবধায়ক pেকৗশলী দািয়t পালন করেবন।
20। গণপূত aিধদpেরর জন pণয়নরকৃ ত িস েজন চাটার বাsবায়েনর জন eক বােজট
pণয়ন করা হেব, যা মরামত খাত থেক ব বsা করা হেব।
21। গণপূত aিধদpের িস েজন চাটার বাsবায়ন সফল করেত হের সংি সকেলর eকাn
সহেযািগতা o আnিরকতা pেয়াজন। তা ছাড়া গণপূত aিধদpরেক দk o গিতশীল
eবং সi সােখ scতা o জবাবিদিহতা pিত ার জন pচিলত aেনক িবিধ িবধান
পিরবতন পিরবধন কের বাsবতার আেলােক সমেয়াপেযাগী করা হেব।
22। িস েজন চাটার pেয়াগকাের কান সমস া aসংগিত দখা িদেল slতম সমেয় সংেশাধন
কের তা িস েজন চাটাের সিnেবিশত করা হেব।

পনশন সmিকত গৃিহত পদেkপসমূহ
1। gেডশন তািলকানুযায়ী aবসর psিতমূলক ছু (eল.িপ.আর.) আসn কমকতা
কমচারীগলেক িচিhত কের uk ছু েত গমেণর পূেব 6 মিসের মেধ eস.eস.িস. বা
সমমােনর সনেদর সত ািয়ত aনুিলিপ ছু pাপ তা pিতেবদন সহ িলিখত আেবদন পশ
করার জেন aনুেরাধ করা হয়।
2। সংি কমকতা কমচারীগেণর িনকট থেক চািদত কাগজািদসহ eল.িপ.আর ম রু ীর
আেবদন pািpর পর িবিধ মাতেবক at দpর থেক pাথ ত ছু ম রু ী pদান করা হয়
িকংবা মntণালেয় psাব pরণ করা হয়।
3। eর.িপ.আর. ম রু ীর সােথ সােথ pাপ গড় বতেন aিজত aিতিরk ছু থেক 12 মাস ছু (যিদ pাপ থােক ) eর িবিনমেয়
pত ািশত শষ বতন aনুযায়ী eককালীন aথ (লাm gাn ) uেtালেনর ম রু ী pদান করা হয়।

4। eল.িপ,আর শুররু পর (সংি কমকতা / কমচারীগেণর icানুযায়ী ) সাধারণ ভিবষ
তহিবেল জমাকৃ ত সমুদয় aেথর ম রু ীর িবষেয় পশকৃ ত আেবদেনর pিkেত সংি
িহসাব রkণ কমকতার দpর থেক চূ ড়াn িহসাব িববরণী / aথির পt সংgহ পূবক
pাথ ত ম রু ী pদান করা হয়।
5। কমকতা / কমচারীগণ eল.িপ.আর-e গমেনর পর তােদর আেবদেনর pিkেত pাপ
পনশন o আনুেতািষক িকংবা eককালীন আনুেতািষক ম রু ী িবষয় pিkয়া করণ করা
হয়।
6। পনশন o আনুেতািষক / eককালীন আনুেতািষক eর আেবদন :
আেবদেনর সােথ য সব pেয়াজনীয় কাগজ তথ ািদ সংেযাজন
করেত হেব তার িববরণ :
চাkরী িববরণী
শষ বতন pত য়ন পt
শষ 3 (িতন ) বছেরর কমsল থেক না-দাবী সনদপt
সরকারী বাসায় বসবােসর kেt :
গ াস িবর পিরেশাধ সংkাn কতৃ পেkর না-দাবী সনদপt
িবদু িবল পিরেশাধ সংkাn না দাবী সনদপt
সরকারী বাসা হsাnেরর কিপ

য ডs দpর থেক সংgহ করেত হয় :
সংি িহসাব রkণ কমকতার দpর থেক আেবদনকারী কতৃ ক
সংgহ করেত হয়।
সংি িহসাব রkণ কমকতার দpর থেক আেবদনকারী কতৃ ক
সংgহ করেত হয়।
সংি কমকতার িনজ uেদ ােগ / িকংবা তার আেবদেনর pিkত
পনশন pিkয়াকরণ কতৃ পk কতৃ ক সংgহ করা যেত পাের।
সংি িততাস গ াস াnিমশন en িডি িবuশন কাং-eর aিফস
থেক আেবদনকারী কতৃ ক সংgহ করেত হয়।
সংি িবদু িবতরণ কতৃ পk থেক আেবদনকারী কতৃ ক সংgহ
করেত হয়।
সংি কমকতা / কমচারী কতৃ ক আেবদেনর সােথ সংযুk করেত
হয়।

7। পনশন o আনুেতািষক / eককালীন আনুেতািষক eর আেবদন pািpর পর পনশন
সহজীকরণ িবিধমালা 2001 aনুযায়ী িনেmাkভােব pিkয়া সmn করা হয় :
ক) পনশন সmিকত কাগজ পtািদ pিকয়াকরণ পdিত :
পশকৃ ত pাসি ক কাগজািদ dত বাছাiেয়র পর সংি কমকতা / কমচারীর িবরুেd
কান িবভাগীয় মামলা / aিভেযাগ আেছ িকনা িবংবা কান aিডট আপিtজনত কারেণ

aথ দnােদশ আেছ িকনা তা যাচাiেয়র জন নিথ সংি শাখাসমূেহ pরণ করা হয়।
uk শাখা থেক pাp মতামেতর িভিtেত কমচারীগেণর পনশন ম রু ীর লেk
aিতিরk pধান pেকৗশলী / pধান pেকৗশলী মেহাদয় বরাবর পশ করা হয় eবং 1ম
নীর কমকতাগেণর পনশন ম রু ীর kেt pসি ক কাগজািদসহ আেবদনগুেলা
মntণালেয় pরণ করা হয় । সংি কতৃ পেkর aনুেমাদেনর পর pাথ ত পনশন o
আনুেতািষক / eককালীন আনুেতািষক পিরেশােধর জন pাসি ক কাগজপtািদসহ
িনধািরত ফেমর আেবদনগুেলা সংি িহসাব রkণ aিফেস pরণ করা হেয় থােক।
খ) dত পনশন িন িতর sােথ িনেচ uেlিখত সহেযািগতা pদান করা হেয় থােক :
• পনশন িন িtর জন স কভােব পূরণকৃ ত কাগজপt সমূেহর নমুনার ফেটাকিপ
সরবারহ কার হয় ।
• পনশন আেবদনকারী স কভােব পনশন সংkাn কাগজপt সমূহ সংি শাখায়
দািখেলর 30 কাযিদবেসর মেধ তttাবধায়ক pেকৗশলী (সংsাপন ) eর িনকট পশ
করেত হয়।
• পনশন আেবদনাকরীর পনশন সংkাn কান aিভেযাগ থাকেল তা িনবাহী
pেকৗশলী ( সংsাপন ) eর িনকট লেখতভােব জানােত পারেবন।
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