জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তপৃ ক্ষ

সিটিজজন চার্ ৃার
জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তপৃ ক্ষ আইন-২০১৮ অনুযায়ী কর্ৃক্ষর্ জনগজের দক্ষতা উন্নয়জনর র্াধ্যজর্ দদজের অর্ ৃননসতক অবস্থার িার্সিক উন্নয়ন ত্বরাসিত করার
লজক্ষে যুজগাপজযাগী দক্ষতা উন্নয়ন পদ্ধসত উদ্ভাবন, িক্ষর্তা বৃসদ্ধ, িংস্কার, কাসরকুলার্ প্রেয়ন, প্রসেক্ষজের র্ান পয ৃজবক্ষে ও ির্িয় িাধন করা জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন
কর্তপৃ জক্ষর অন্যতর্ দাসয়ত্ব। প্রসতষ্ঠানটি স্থানীয় ও আন্তজৃাসতক বাজাজরর চাসিদার িাজর্ িার্ঞ্জস্য দরজে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীসতর্ালা-২০১১ অনুিরে কজর িংসিষ্ট
র্ন্ত্রোলয়/ সবভাগ/ দপ্তর, উন্নয়ন িিজযাগী, এনসজও, ইন্ডাসিয়াল স্কীল কাউসিলিি অন্যান্য দেকজিাল্ডারজদর র্জধ্য আনুষ্ঠাসনক দযাগাজযাগ ও ির্িয় িাধজনর র্াধ্যজর্ দক্ষতা
উন্নয়জন িজচতনতা বৃসদ্ধ এবং দক্ষতা র্ান বজায় রাোর লজক্ষে প্রজয়াজনীয় পদজক্ষপ িিে করজে। প্রসতষ্ঠানটি প্রধানর্ন্ত্রীর কায ৃালজয়র অধীজন দরগুজলর্রী অর্সরটি সিিাজব
কাজ করজে।

প্রসতষ্ঠানটির রূপকল্প (Vision) ‘দক্ষতা িমৃদ্ধ দদে’ গজে দতালা।

প্রসতষ্ঠাজনর অসভলক্ষে (Mission) “দদেীয় ও আন্তজৃাসতক শ্রর্বাজাজর দোভন কাজজর চাসিদা পূরজে িক্ষর্ এর্ন একটি দর্কিই, সুির্সিত ও র্ানিম্মত দক্ষতা উন্নয়ন
ব্যবস্থা সনসিতকরে।”

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তপৃ জক্ষর দকৌেলগত উজেশ্যঃ
ক) দক্ষতা উন্নয়ন িংসিষ্ট িকল র্ন্ত্রোলয়/সবভাগ ও অসধদপ্তর এর র্জধ্য দপোগত প্রসেক্ষে িংক্রান্ত সবষজয় ির্িয় িাধন;
ে) শ্রর্ বাজাজরর চাসিদা অনুযায়ী প্রসেসক্ষত জনবল িরবরাি সনসিত করার লজক্ষে সেল্প ও দক্ষতা প্রসেক্ষন প্রদানকারী প্রসতষ্ঠাজনর র্জধ্য িংজযাগ িাধন।
গ) দক্ষতার্ান সনসিতকরে ও িনদায়ন।
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সিটিজজন চার্ ৃার
১.১ নাগসরক দিবা
ক্রসর্ক
নং

দিবার নার্

দিবা প্রদান পদ্ধসত

প্রজয়াজনীয় কাগজপত্র
এবং প্রাসপ্তস্থান

দিবার মূল্য ও পসরজোধ
পদ্ধসত

১
১

২
দক্ষতা প্রসেক্ষে
প্রদানকারী প্রসতষ্ঠাজনর
দরসজজিেজনর আজবদন
িিে ও দরসজজিেনৃ
িাটিসিজকর্
প্রদান

৩
১) পসত্রকায় সবজ্ঞসপ্ত ও ওজয়বিাইজর্র র্াধ্যজর্
সনয়র্াবলী অবসিতকরে।
২) আজবদন প্রাসপ্তর পর িজরজসর্ন পসরদেৃন কজর
প্রজয়াজনীয় দযাগ্যতা র্াকা িাজপজক্ষ দরসজজিেনৃ
িাটিসিজকর্
প্রদান করা িয়।
(সনবন্ধজনর দর্য়াদ ০৫ বের)
১) পসত্রকায় সবজ্ঞসপ্ত ও ওজয়বিাইজর্র র্াধ্যজর্
সনয়র্াবলী অবসিতকরে।
২) দকাি ৃ পসরচালনায় প্রসতষ্ঠাজনর িক্ষর্তা
সবজবচনা কজর এোসক্রসেজর্েন িনদ প্রদান করা
িয়।
(এোসক্রসেজর্েজনর দর্য়াদ ০৩ বের)

৪
ওজয়বিাইর্, দিল্প-দেস্ক, ও
িংসিষ্ট োো দর্জক
আজবদন িংিি ও দাসেল।

৫
৫,০০০/- (পাঁচ িাজার)
র্াকা িংসিষ্ট ব্যাংক
একাউজের র্াধ্যজর্ জর্া
প্রদান।

২

৩

দক্ষতা প্রসেক্ষে
প্রসতষ্ঠাজনর
দকাি ৃ এোসক্রসেজর্েজনর
আজবদন িিে ও
এোসক্রসেজর্েন িনদ
প্রদান
জাতীয় র্ানব িম্পদ
উন্নয়ন তিসবল দর্জক
অর্ ৃ বরাজের আজবদন
িিে ও বরাে প্রদান
(এ িংক্রান্ত কায ৃক্রর্
এেনও শুরু িয়সন)।

ওজয়বিাইর্, দিল্প-দেস্ক, ও
িংসিষ্ট োো দর্জক
আজবদন িংিি ও দাসেল।

১) পসত্রকায় সবজ্ঞসপ্ত ও ওজয়বিাইজর্র র্াধ্যজর্
ওজয়বিাইর্, দিল্প-দেস্ক, ও
সনয়র্াবলী অবসিতকরে।
িংসিষ্ট োো দর্জক
২। প্রজয়াজনীয় দযাগ্যতা ও িক্ষর্তা সবজবচনা কজর আজবদন িংিি ও দাসেল।
বরাে প্রদান করা িয়।

দিবা
প্রদাজনর
ির্য়িীর্া
৬
৪৫
কায ৃসদবি

দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কর্ৃকতৃার নার্, পদবী,
দর্াবাইল নং ও ইজর্ইল
৭
দর্া: কার্রুজ্জার্ান
পসরচালক (দক্ষতার্ান)
০১৫৫২৪৯৬১৭৭
qzaman40@yahoo.com

৫,০০০/- (পাঁচ িাজার)
র্াকা িংসিষ্ট ব্যাংক
একাউজের র্াধ্যজর্ জর্া
প্রদান।

১৫
কায ৃসদবি

প্রজযাজে নয়।

০৫
কায ৃসদবি

দর্া: কার্রুজ্জার্ান
পসরচালক (দক্ষতার্ান)
০১৫৫২৪৯৬১৭৭
qzaman40@yahoo.com

এি এর্ র্ািবুব আলর্
পসরচালক (প্রোিন ও অর্ ৃ)
০১৭১২১৪৯৭৯৮
alam.smmahbub@gmail.com
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ক্রসর্ক
নং
৪

৫

৬

৭

৮

৯

দিবার নার্
দক্ষতা প্রসেক্ষে
িিেকারীর
অোজিিজর্ে ও
িনদায়ন
ইন্ডাসিয়াল স্কীল
কাউসিল
অনুজর্াদন
দেইনার ও অোজিির
প্রসেক্ষে দকন্দ্র
দরসজজিেজনর আজবদন
িিে ও দরসজজিেনৃ
িাটিসিজকর্
প্রদান
দেইনার এবং অোজিির
অোজিিজর্ে দিোর
স্বীকৃসতর আজবদন িিে
ও িনদ প্রদান

দিবা প্রদান পদ্ধসত

প্রজয়াজনীয় কাগজপত্র
এবং প্রাসপ্তস্থান

দিবার মূল্য ও পসরজোধ
পদ্ধসত

১) পসত্রকায় সবজ্ঞসপ্ত ও ওজয়বিাইজর্র র্াধ্যজর্
সনয়র্াবলী অবসিতকরে।
২) প্রসেক্ষে প্রদানকারী প্রসতষ্ঠাজনর র্াধ্যজর্
দযাগ্যতা যাচাইজয়র পর সস্কল্ল দলজভল অনুযায়ী
িনদ প্রদান করা িয়।
দিক্টজরর প্রসতসনসধজদর অবসিতকরে, প্রজয়াজনীয়
পত্র প্রদাজনর র্াধ্যজর্ সুপাসরে এবং জাতীয়
দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপজক্ষর অনুজর্াদন।

িংসিষ্ট প্রসেক্ষে প্রসতষ্ঠান/
অোজিিজর্ে দিোর

১,০০০/- (এক িাজার) র্াকা
িংসিষ্ট ব্যাংক একাউজের
র্াধ্যজর্ জর্া প্রদান।

১) পসত্রকায় সবজ্ঞসপ্ত ও ওজয়বিাইজর্র র্াধ্যজর্
সনয়র্াবলী অবসিতকরে।
২) আজবদন প্রাসপ্তর পর িজরজসর্ন পসরদেৃন কজর
প্রজয়াজনীয় দযাগ্যতা র্াকা িাজপজক্ষ দরসজজিেনৃ
িাটিসিজকর্
প্রদান করা িয়।

ওজয়বিাইর্, দিল্প-দেস্ক, ও
িংসিষ্ট োো দর্জক
িংসিষ্ট েকুজর্ে িংিি ও
দাসেল।
ওজয়বিাইর্, দিল্প-দেস্ক, ও
িংসিষ্ট োো দর্জক
আজবদন িংিি ও দাসেল।

১) পসত্রকায় সবজ্ঞসপ্ত ও ওজয়বিাইজর্র র্াধ্যজর্
সনয়র্াবলী অবসিতকরে।
২) আজবদন প্রাসপ্তর পর িজরজসর্ন পসরদেৃন কজর
প্রজয়াজনীয় দযাগ্যতা র্াকা িাজপজক্ষ িনদ প্রদান
করা িয়।

ওজয়বিাইর্, দিল্প-দেস্ক, ও
িংসিষ্ট োো দর্জক
আজবদন িংিি ও দাসেল।

১) পসত্রকায় সবজ্ঞসপ্ত ও ওজয়বিাইজর্র র্াধ্যজর্
সনয়র্াবলী অবসিতকরে।
২) প্রসেক্ষে প্রদানকারী প্রসতষ্ঠাজনর র্াধ্যজর্
সনবসন্ধত করা িয়।
প্রসেক্ষক পুজল প্রসেক্ষক ১। পসত্রকায় সবজ্ঞসপ্ত ও ওজয়বিাইজর্র র্াধ্যজর্
অন্তর্ভৃসিকরজের
সনয়র্াবলী অবসিতকরে।
আজবদন িিে
২। প্রসেক্ষে প্রদান ও দযাগ্যতা যাচাইজয়র র্াধ্যজর্
ও িনদ প্রদান
িনদ প্রদান।

ওজয়বিাইজর্র র্াধ্যজর্ ও
িংসিষ্ট প্রসেক্ষে প্রসতষ্ঠান
দর্জক আজবদন পত্র িংিি
ও দাসেল।
ওজয়বিাইর্, দিল্প-দেস্ক, ও
িংসিষ্ট োো দর্জক
আজবদন িংিি ও দাসেল।

প্রসেক্ষোর্ীজদর
প্রসেক্ষে িিজের জন্য
সনবন্ধন

প্রজযাজে নয়।

দিবা
প্রদাজনর
ির্য়িীর্া
এোজিিজর্ে
িম্পন্ন
িওয়ার ০৭
(িাত)
সদজনর র্জধ্য
০৩
কায ৃসদবি

দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কর্ৃকতৃার নার্, পদবী,
দর্াবাইল নং ও ইজর্ইল
অংশু কুর্ার দদবনার্
পসরচালক (মূল্যায়ন ও িনদায়ন)
০১৯১৮৯০৪৪৬৬
angsukd71@gmail.com

ে. দর্াঃ আজনায়ারুল িক
পসরচালক (গজবষো ও আইএিসি)
০১৮১৮২৫৬৮৬৯
anwarul711@gmail.com

৫,০০০/- (পাঁচ িাজার)
র্াকা িংসিষ্ট ব্যাংক
একাউজের র্াধ্যজর্ জর্া
প্রদান।

৩০
কায ৃসদবি

৫,০০০/- (পাঁচ িাজার)
র্াকা িংসিষ্ট ব্যাংক
একাউজের র্াধ্যজর্ জর্া
প্রদান।

৩০
কায ৃসদবি

১০০/- (একেত র্াকা)
িংসিষ্ট ব্যাংক একাউজের
র্াধ্যজর্ জর্া প্রদান।

০৭
কায ৃসদবি

অংশু কুর্ার দদবনার্
পসরচালক (মূল্যায়ন ও িনদায়ন)
০১৯১৮৯০৪৪৬৬
angsukd71@gmail.com

অংশু কুর্ার দদবনার্
পসরচালক (মূল্যায়ন ও িনদায়ন)
০১৯১৮৯০৪৪৬৬
angsukd71@gmail.com

দর্া: কার্রুজ্জার্ান
পসরচালক (দক্ষতার্ান)
০১৫৫২৪৯৬১৭৭
qzaman40@yahoo.com

১,০০০/- (এক িাজার)
র্াকা/ ব্যাংক একাউজের
র্াধ্যজর্ জর্া প্রদান।

১০
কায ৃসদবি

অংশু কুর্ার দদবনার্
পসরচালক (মূল্যায়ন ও িনদায়ন)
০১৯১৮৯০৪৪৬৬
angsukd71@gmail.com
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ক্রসর্ক
নং
১০

দিবার নার্

দিবা প্রদান পদ্ধসত

প্রজয়াজনীয় কাগজপত্র
এবং প্রাসপ্তস্থান

দিবার মূল্য ও পসরজোধ
পদ্ধসত

ওজয়বিাইর্, দিল্প-দেস্ক, ও
িংসিষ্ট োো দর্জক
আজবদন িংিি ও দাসেল।

১,০০০/- (এক িাজার)
র্াকা/ ব্যাংক একাউজের
র্াধ্যজর্ জর্া প্রদান।

দিবা
প্রদাজনর
ির্য়িীর্া
১০
কায ৃসদবি

অোজিির পুজল
অোজিির
অন্তর্ভৃসিকরে

প্রসেক্ষে প্রদান ও দযাগ্যতা যাচাইজয়র র্াধ্যজর্
অোজিির সিজিজব িনদ প্রদান

১১

দেইসন অোজিিজর্ে
দিোর এর স্বীকৃসত
প্রদান

ৃ
অোজিিজর্ে দিোর সিিাজব িাটিসিজকর্
প্রদাজনর ওজয়বিাইর্, দিল্প-দেস্ক, ও
র্াধ্যজর্।
িংসিষ্ট োো দর্জক
আজবদন িংিি ও দাসেল।

৫,০০০/- (পাঁচ িাজার) র্াকা
ব্যাংক একাউজে জর্া
প্রদাজনর র্াধ্যজর্।

৩০
কায ৃসদবি

১২

পূব ৃ অসভজ্ঞতার স্বীকৃসত
(RPL) এর জন্য
আজবদন িিে ও িনদ
প্রদান
দিোর অব এসিজলি
স্বীকৃসত প্রদান

১। পসত্রকায় সবজ্ঞসপ্ত ও ওজয়বিাইজর্র র্াধ্যজর্
সনয়র্াবলী অবসিতকরে।
২।অসভজ্ঞতা/দযাগ্যতা যাচাইজয়র র্াধ্যজর্ িনদ
প্রদান।
১) পসত্রকায় সবজ্ঞসপ্ত ও ওজয়বিাইজর্র র্াধ্যজর্
সনয়র্াবলী অবসিতকরে।
২) আজবদন প্রাসপ্তর পর িজরজসর্ন পসরদেৃন কজর
প্রজয়াজনীয় দযাগ্যতা র্াকা িাজপজক্ষ স্বীকৃসত প্রদান
করা িয়।

ওজয়বিাইর্ ও িংসিষ্ট
োো দর্জক আজবদন
িংিি ও দাসেল।

১,০০০/- (এক িাজার) র্াকা
ব্যাংক একাউজের র্াধ্যজর্
জর্া প্রদান।

০৭
কায ৃসদবি

পসত্রকায় সবজ্ঞসপ্ত ও ওজয়বিাইজর্র র্াধ্যজর্
সনয়র্াবলী অবসিতকরে।

ওজয়বিাইর্, দিল্প-দেস্ক, ও
িংসিষ্ট োো

দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কর্ৃকতৃার নার্, পদবী,
দর্াবাইল নং ও ইজর্ইল
অংশু কুর্ার দদবনার্
পসরচালক (মূল্যায়ন ও িনদায়ন)
০১৯১৮৯০৪৪৬৬
angsukd71@gmail.com

অংশু কুর্ার দদবনার্
পসরচালক (মূল্যায়ন ও িনদায়ন)
০১৯১৮৯০৪৪৬৬
angsukd71@gmail.com

১৩

১৪

দপোসভসিক দক্ষতা
প্রসেক্ষজের জন্য
প্রসেক্ষে প্রসতষ্ঠাজনর
তথ্য-প্রদান।

অংশু কুর্ার দদবনার্
পসরচালক (মূল্যায়ন ও িনদায়ন)
০১৯১৮৯০৪৪৬৬
angsukd71@gmail.com

ওজয়বিাইর্, দিল্প-দেস্ক, ও
িংসিষ্ট োো দর্জক
আজবদন িংিি ও দাসেল।

৫,০০০/- (পাঁচ িাজার)
র্াকা/ ব্যাংক একাউজে জর্া
প্রদাজনর র্াধ্যজর্।

৩০
কায ৃসদবি

দর্া: কার্রুজ্জার্ান
পসরচালক (দক্ষতার্ান)
০১৫৫২৪৯৬১৭৭
qzaman40@yahoo.com

প্রজযাজে নয়।

২-৩
কায ৃসদবি

দর্া: কার্রুজ্জার্ান
পসরচালক (দক্ষতার্ান)
০১৫৫২৪৯৬১৭৭
qzaman40@yahoo.com
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১.২ প্রাসতষ্ঠাসনক (দাপ্তসরক) দিবাঃক্রসর্ক
নং
১
১

২

দিবার নার্

দিবা প্রদান পদ্ধসত

২
৩
দক্ষতা উন্নয়ন িংসিষ্ট সবসভন্ন িভা, ১। অসিসিয়াল পজত্রর র্াধ্যজর্
দিসর্নার কর্ৃোলা আজয়াজজন
২। অসিসিয়াল ওজয়বিাইর্, ই-দর্ইল ও
িরকাসর, দবিরকারী িংস্থা
দর্সলজিাজন দযাগাজযাজগর র্াধ্যজর্।
এনসজও, উন্নয়ন িিজযাগী
প্রসতষ্ঠাজনর অংেিিেকারী
প্রসতসনসধর উপসস্থসত সনসিত
করার লজক্ষে দযাগাজযাগ ও
আর্ন্ত্রে।
স্কীল দেজভলপজর্ে ওয়াসকৃং
গ্রুজপর কায ৃক্রর্ ও িভার সিদ্ধান্ত
িম্পজকৃ তথ্য-প্রদান।

অসিসিয়াল ওজয়বিাইর্, ই-দর্ইল ও
দর্সলজিাজন দযাগাজযাজগর র্াধ্যজর্।

প্রজয়াজনীয় কাগজপত্র এবং
প্রাসপ্তস্থান
৪
ওজয়বিাইর্, দিল্প-দেস্ক ও
িংসিষ্ট োোয়।

দিবার মূল্য ও
পসরজোধ পদ্ধসত
৫
প্রজযাজে নয়।

দিবা প্রদাজনর
ির্য়িীর্া
৬
৩-৭ কায ৃসদবি

দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কর্ৃকতৃার নার্, পদবী,
দর্াবাইল নং ও ইজর্ইল
৭
েীলাব্রত কর্ৃকার
সিসনয়র িিকারী িসচব
উপপসরচালক (প্রোিন)
০১৮১৯৪৭৮৮৪৭
shila16208@gmail.com

ওজয়বিাইর্, দিল্প-দেস্ক ও
িংসিষ্ট োোয়।

প্রজযাজে নয়।

৩-৭ কায ৃসদবি

ে. দর্াঃ আজনায়ারুল িক
পসরচালক (গজবষো ও আইএিসি)
০১৮১৮২৫৬৮৬৯
anwarul711@gmail.com

৩

জাতীয় দযাগ্যতা কাঠাজর্া অনুযায়ী
েোন্ডাে ৃ প্রেয়ন িম্পসকৃত তথ্যপ্রদান।

অসিসিয়াল ওজয়বিাইর্, ই-দর্ইল ও
দর্সলজিাজন দযাগাজযাজগর র্াধ্যজর্।

ওজয়বিাইর্, দিল্প-দেস্ক ও
িংসিষ্ট োোয়।

প্রজযাজে নয়।

৩-৭ কায ৃসদবি

দর্া: কার্রুজ্জার্ান
পসরচালক (দক্ষতার্ান)
০১৫৫২৪৯৬১৭৭
qzaman40@yahoo.com

৪

িরকাসর ও ববজদসেক িািায্য পুষ্ঠ
দক্ষতা িংসিষ্ট প্রকজল্প বৈততা
পসরিার করার লজক্ষে র্তার্ত
প্রদান ।

িরািসর উপসস্থসতর র্াধ্যজর্
অবসিতকরে পজত্রর র্াধ্যজর্,
ওজয়বিাইর্ ও ই-দর্ইজল র্তার্ত
প্রদাজনর র্াধ্যজর্।

ওজয়বিাইর্, দিল্প-দেস্ক ও
িংসিষ্ট োোয়।

প্রজযাজে নয়।

২-৩ কায ৃসদবি

ে. দর্াঃ আজনায়ারুল িক
পসরচালক (গজবষো ও আইএিসি)
০১৮১৮২৫৬৮৬৯
anwarul711@gmail.com
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১.৩ অভেন্তরীে দিবাঃক্রসর্ক
দিবার নার্
নং
১
২
১
জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপজক্ষ
দপ্রষজে সনজয়াসজত কর্ৃকতৃাজদর
অসজৃত ছুটি, শ্রাসন্ত সবজনাদন ছুটি,
র্ার্তত্ব কালীন ছুটি ও অন্যান্য ছুটি
র্ঞ্জুজরর সবষজয় িংসিষ্ট অবসিতকরে।
২
ববজদসেক প্রসেক্ষজে র্জনানয়ন প্রদান।

দিবা প্রদান পদ্ধসত
৩
অসিসিয়াল পত্র জারী,
ওজয়বিাইজর্র র্াধ্যজর্
অবসিতকরে।

প্রজয়াজনীয় কাগজপত্র এবং
প্রাসপ্তস্থান
৪
প্রোিন োো

দিবার মূল্য ও
পসরজোধ পদ্ধসত
৫
প্রজযাজে নয়।

দিবা প্রদাজনর
ির্য়িীর্া
৬
২-৩ কায ৃসদবি

দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কর্ৃকতৃার নার্, পদবী,
দর্াবাইল নং ও ইজর্ইল
৭
এি এর্ র্ািবুব আলর্
পসরচালক (প্রোিন ও অর্ ৃ)
০১৭১২১৪৯৭৯৮
alam.smmahbub@gmail.com

অসিসিয়াল পত্র জারী,
ওজয়বিাইজর্র র্াধ্যজর্
অবসিতকরে।

প্রোিন োো

প্রজযাজে নয়।

২-৩ কায ৃসদবি

অসিসিয়াল পত্র জারী,
ওজয়বিাইজর্র র্াধ্যজর্
অবসিতকরে।

প্রোিন োো

প্রজযাজে নয়।

২-৩ কায ৃসদবি

এি এর্ র্ািবুব আলর্
পসরচালক (প্রোিন ও অর্ ৃ)
০১৭১২১৪৯৭৯৮
alam.smmahbub@gmail.com

৩

দপনেন িংক্রান্ত তথ্যাসদ প্রদান।

এি এর্ র্ািবুব আলর্
পসরচালক (প্রোিন ও অর্ ৃ)
০১৭১২১৪৯৭৯৮
alam.smmahbub@gmail.com

৪

অসিি পসরচালনার জন্য আিবাবপত্র,
কসম্পউর্ার যন্ত্রাংে, দষ্টেনারী দ্রব্য
ক্রয়।

পসত্রকায় সবজ্ঞসপ্ত প্রদান, দনাটিে
প্রদান ও ওজয়বিাইজর্ তথ্য প্রদাজনর
র্াধ্যজর্।

প্রোিন োো

প্রজযাজে নয়।

২-৩ কায ৃসদবি

এি এর্ র্ািবুব আলর্
পসরচালক (প্রোিন ও অর্ ৃ)
০১৭১২১৪৯৭৯৮
alam.smmahbub@gmail.com

৫

দর্সলজিান ও ইোরজনর্ িংজযাগ
প্রদান।

পত্র জারী অর্বা দযাগাজযাজগর
র্াধ্যজর্ সুসবধা প্রদান।

প্রোিন োো

প্রজযাজে নয়।

২-৩ কায ৃসদবি

৬

যাতায়াত ভ্রর্ন ভাতা ও অসতসরি
ভাতা প্রদান।

অসিসিয়াল পজত্রর র্াধ্যজর্
অবসিতকরে।

প্রোিন োো

প্রজযাজে নয়।

২-৩ কায ৃসদবি

এি এর্ র্ািবুব আলর্
পসরচালক (প্রোিন ও অর্ ৃ)
০১৭১২১৪৯৭৯৮
alam.smmahbub@gmail.com

এি এর্ র্ািবুব আলর্
পসরচালক (প্রোিন ও অর্ ৃ)
০১৭১২১৪৯৭৯৮
alam.smmahbub@gmail.com
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১.৪ আওতাধীন অসধদপ্তর/ িংস্থা/ অন্যান্য প্রসতষ্ঠান কর্তক
ৃ প্রদি দিবাঃ- প্রজযাজে নয়।
২. দিবা িিীতার সনকর্ প্রতোোঃক)
ে)
গ)
ঘ)
ঙ)

স্বয়ংিম্পূে ৃ আজবদন জর্া প্রদান;
যর্াযর্ প্রসক্রয়ায় িংসিষ্ট সি প্রদান;
িাক্ষাজতর জন্য পূজব ৃ অবসিত করা;
আজবদজনর পয ৃায়ক্রর্ অনুিাজর দিবা িিে;
িকল কাজজ িাসব ৃক িিজযাসগতা।

৪.০ অসভজযাগ প্রসতকার ব্যবস্থাপনাঃক্রসর্ক
কেন দযাগাজযাগ করজবন
নং
১
দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কর্ৃকতৃা ির্াধান না
করজত পারজল।
২
অসভজযাগ সনষ্পসি কর্ৃকতৃা সনসদ ৃষ্ট
ির্জয় ির্াধান করজত না পারজল।
৩
আপীল কর্ৃকতৃা সনসদ ৃষ্ট ির্জয়
ির্াধান করজত না পারজল।

কার িাজর্ দযাগাজযাগ
করজবন
দাসয়ত্ব প্রাপ্ত িংসিষ্ট
িদস্য
উপ-পসরচালক (প্রোিন
ও অর্ ৃ)
র্সন্ত্রপসরষদ সবভাজগর
অসভজযাগ ব্যবস্থাপনা
দিল

দযাগাজযাজগর ঠিকানা
সনব ৃািী দচয়ারম্যান, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন
কর্তৃপক্ষ, দতজগাঁও, ঢাকা।
জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ৪৩৬-৪৩৯,
দতজগাঁও, সেল্প এলাকা।
অসভজযাগ িিে দকজন্দ্র ৫ নং দগইর্ বাংলাজদে
িসচবালয়, ঢাকা। ওজয়ব: www.grs.gov.bd

সনষ্পসির
ির্য়িীর্া
২-৩
কায ৃসদবি
২-৩
কায ৃসদবি

-

েীলাব্রত কর্ৃকার
সিসনয়র িিকারী িসচব
উপপসরচালক (প্রোিন)
জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
দিান: ৮৮৯১১১৪
shila16208@gmail.com
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