
 

 

 
  

                                   সিটিজেনস্ চার্ টার                       
জেলা তথ্য অফিস জেহেরপুর 

গণজ াগাজ াগ অসিদপ্তর 
তথ্য মন্ত্রণালয় 

 

 

 

হেল্পজেস্ক হ ান: ০৭৯১-৬২৪৩৭ 

ই-জমইল: meherpurdio@gmail.com 

 তথ্য অফিসাহরর জিান : ০৭৯১-৬২৪৩৭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
                                                                    গণপ্রোতন্ত্রী বাাংলাজদশ িরকার 

তথ্য মন্ত্রণালয় 

 গণজ াগাজ াগ অসিদপ্তর 

 জেলা তথ্য অফিস জেহেরপুর 

 

সিটিজেনস্ চার্ টার 

সিশন ও সমশন 

সিশন : 

তথ্যপ্রযুসি ও হ াগাজ াগ-সনিটর তথ্যজিবা িব টত্র ও িকজলর। 

 

সমশন : 

িরকাজরর নীসত ও কা টক্রজমর িাজে ব্যাপক েনজগাষ্ঠীজক, সবজশষ কজর প্রতযন্ত অঞ্চজলর েনজগাষ্ঠীজক, তথ্যজিবার মাধ্যজম িজচতন, 

উদু্বদ্ধ এবাং উন্নয়জনর িারায় িম্পৃিকরণ। 

 

২. হিবা প্রদান প্রসতশ্রুফত 

 

২.১ নাগসরক হিবা 

 

ক্রসমক 

নাং 

হিবার নাম হিবা প্রদান পদ্ধসত প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র এবাং 

প্রাসপ্তস্থান 

হিবার 

মূল্য এবাং 

পসরজশাি 

পদ্ধসত 

হিবা প্রদাজনর 

িময়িীমা 

দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা (নাম, পদসব, 

হ ান নম্বর ও ই-জমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ চলসিত্র 

প্রদশ টনী 

সনি টাসরত কম টসূসচ 

অনু ায়ী 

মাসিসমসেয়া 

প্রজেক্টজরর মাধ্যজম 

প্রদশ টন 

িরািসর সলসিত বা   ই-

হমইজল প্রাপ্ত আজবদন, 

প্রাফিস্থান: সদর দপ্তর ও তথ্য 

অস িিমূে 

সবনামূজল্য *৩০ সদন 

(িদর দপ্তর ২০ 

সদন মাঠপ টাজয় ১০ 

সদন) 

জোোম্মদ আলী 

তথ্য অফিসার 

জিান : ০৭৯১-৬২৪৩৭ 

ই-জমইল:meherpurdio@gmail.com 

 
২ িিা-িমাজবশ 

(কম টশালা)  

সনি টাসরত কম টসূসচ 

অনু ায়ী 

আন্তঃব্যসিক 

হ াগাজ াগ 

িরািসর সলসিত বা   ই-

হমইজল প্রাপ্ত আজবদন, 

প্রাফিস্থান: তথ্য অস িিমূে 

সবনামূজল্য *৩০ সদন 

(িদর দপ্তর ২০ 

সদন মাঠপ টাজয় ১০ 

সদন) 

তথ্য কম টকতটা  

 

৩ সংগীতানুষ্ঠান সনি টাসরত কম টসূসচ 

অনু ায়ী সংগীত 

পসরজবশন 

িরািসর সলসিত বা   ই-

হমইজল প্রাপ্ত আজবদন, 

প্রাফিস্থান: সদর দপ্তর ও তথ্য 

অস িিমূে 

সবনামূজল্য *৩০ সদন 

(িদর দপ্তর ২০ 

সদন মাঠপ টাজয় ১০ 

সদন) 

তথ্য কম টকতটা  

 

৪ প্রচারিামগ্রী  

সবতরণ ও 

প্রদশ টন  

সনি টাসরত কম টসূসচ 

ও অগ্রাসিকার 

অনু ায়ী হপাস্টার, 

সল জলর্/বু জলর্, 

পুফিকা িামসয়কী, 

স ল্ম/সেসিসে 

ইতযাসদ সবতরণ ও 

প্রদশ টন 

েনগজের আহেদন ো অন্য 

প্রফতষ্ঠাহনর চাসেদাপত্র,  

প্রাফিস্থান: সদর দপ্তর ও তথ্য 

অস িিমূে  

সবনামূজল্য িরবরাে 

প্রাসপ্তিাজপক্ষ এবাং 

সনি টাসরত কম টসূসচ 

অনু ায়ী  

অনসিক ৫ সদন 

তথ্য কম টকতটা  

 

 

 

 

 



 

 

ক্রসমক 

নাং 

হিবার নাম হিবা প্রদান পদ্ধসত প্রজয়ােনীয় 

কাগেপত্র এবাং 

প্রাসপ্তস্থান 

হিবার মূল্য 

এবাং 

পসরজশাি 

পদ্ধসত 

হিবা প্রদাজনর 

িময়িীমা 

দাসয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম টকতটা (নাম, 

পদসব, হ ান 

নম্বর ও ই-

হমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৫ িড়ক প্রচার (পে প্রচার) িাংফিষ্ট সবষজয় 

সুসনসদ টষ্ট   সলসিত 

তথ্য-উপাত্ত অনু ায়ী 

মাইসকাং 

েরুসর সবষজয় 

িরকাসর সনজদ টশনা 

অনু ায়ী এবাং তথ্য 

অস িিমূজে 

সবনামূজল্য তাৎক্ষসণক িাংফিষ্ট তথ্য 

কম টকতটা  

 

৬ কসমউসনটি িিা, উঠান 

ববঠক/ ক্ষুদ্র ও খণ্ড-িমাজবশ 

চাসেদা/কম টসূসচ 

অনু ায়ী 

আন্তঃব্যসিক 

হ াগাজ াগ 

িরািসর সলসিত বা 

হমইজল প্রাপ্ত আজবদন 

এবাং তথ্য 

অস িিমূজে 

সবনামূজল্য *৩০ সদন 

(িদর দপ্তর ২০ 

সদন মাঠপ টাজয় 

১০ সদন) 

িাংফিষ্ট তথ্য 

কম টকতটা  

 

৭ সিসেও কন াজরন্স সনি টাসরত কম টসূসচ 

অনু ায়ী অনলাইন 

কন াজরন্স 

সিজস্টজমর মাধ্যজম 

িরািসর সলসিত বা 

হমইজল প্রাপ্ত আজবদন 

এবাং গণজ াগাজ াগ 

অসিদপ্তর ও তথ্য 

অস িিমূজে 

সবনামূজল্য *৩০ সদন 

(িদর দপ্তর ২০ 

সদন মাঠপ টাজয় 

১০ সদন) 

িাংফিষ্ট তথ্য 

কম টকতটা 

 

৮ অনলাইন প্রচার ওজয়ব হপার্ টাল, তথ্য 

বাতায়ন, িামাসেক 

হ াগাজ াজগর 

মাধ্যজম 

েনগজণর চাসেদা 

অনু ায়ী িরকার 

কর্তটক সনি টাসরত এবাং 

অনলাইন/ওজয়ব 

ঠিকানা 

সবনামূজল্য উন্মুি দাসয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম টকতটা  

  

 

 

২.২ প্রাসতষ্ঠাসনক হিবা  

 

 

ক্রসমক 

নাং 

হিবার নাম হিবা প্রদান পদ্ধসত প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র 

এবাং প্রাসপ্তস্থান 

হিবার মূল্য এবাং 

পসরজশাি পদ্ধসত 

হিবা প্রদাজনর 

িময়িীমা 

দাসয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম টকতটা 

(নাম, পদসব, 

হ ান নম্বর ও 

ই-জমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ বাজের্ 

সবতরণ/বরাদ্দ 

তথ্য অস িিমূজের 

অনুকূজল বাজের্ 

বরাদ্দ পত্র 

তথ্য অস িিমূজের 

চাসেদার সিসত্তজত 

িরকার কর্তটক সনি টাসরত 

এবাং 

গণজ াগাজ াগ অসিদপ্তর 

সবনামূজল্য হকায়ার্ টারসল গণজ াগাজ াগ 

অসিদপ্তজরর 

দাসয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম টকতটা 

 

২ চলসিত্র 

প্রদশ টনী 

সনি টাসরত কম টসূসচ 

অনু ায়ী 

মাসিসমসেয়া 

প্রজেক্টজরর মাধ্যজম 

প্রদশ টন 

িরািসর সলসিত বা 

হমইজল প্রাপ্ত আজবদন 

এবাং গণজ াগাজ াগ 

অসিদপ্তর ও তথ্য 

অস িিমূে 

সবনামূজল্য ৩০ সদন 

(িদর দপ্তর ২০ 

সদন মাঠপ টাজয় 

১০ সদন) 

 তথ্য কম টকতটা  

 

৩ পাবসলক এজেি 

কিাজরে 

চাসেদা অনু ায়ী 

পাবসলক এজেি 

ইকুইপজমন্টস্ 

সিজস্টজমর মাধ্যজম 

িরকার কর্তটক সনি টাসরত 

প্রসতষ্ঠাজনর চাসেদাপত্র 

এবাং গণজ াগাজ াগ 

অসিদপ্তর 

ও তথ্য অস িিমূজে 

সবনামূজল্য/ প্রফতষ্ঠান 

কর্তকৃ পফরহ াফিত 

চাসেদা পজত্র বসণ টত 

িময় ও প্রজয়ােন 

িাজপক্ষ 

 

 তথ্য কম টকতটা  

 

 



 

 

 

 

২.৩ অভ্যন্তরীণ সেবা  

 

 

 
 

 

 

ক্রসমক 

নাং 

হিবার নাম হিবা প্রদান পদ্ধসত প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র 

এবাং প্রাসপ্তস্থান 

হিবার মূল্য 

এবাং পসরজশাি 

পদ্ধসত 

হিবা প্রদাজনর 

িময়িীমা 

দাসয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম টকতটা (নাম, 

পদসব, হ ান নম্বর 

ও ই-জমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৪ প্রচারিামগ্রী  

সবতরণ ও 

প্রদশ টন  

সনি টাসরত কম টসূসচ অগ্রাসিকার 

অনু ায়ী হপাস্টার, 

সল জলর্/বু জলর্, পুফিকা 

িামসয়কী, স ল্ম/সেসিসে 

ইতযাসদ সবতরণ ও প্রদশ টন 

েনগজণর চাসেদার 

সিসত্তজত ও প্রাসপ্ত 

িাজপক্ষ এবাং তথ্য 

অস িিমূজে 

সবনামূজল্য িরবরাে প্রাসপ্ত 

িাজপক্ষ এবাং 

সনি টাসরত কম টসূসচ 

অনু ায়ী অনসিক ৫ 

সদন 

িাংফিষ্ট তথ্য 

কম টকতটা  

 

৫ হপ্রি সিস াং সুসনসদ টষ্ট সবষজয়  িাাংবাসদক 

ও িাংফিষ্ট  কম টকতটা 

িেজ াজগ হপ্রি সিস াং করা 

সবষয়সিসত্তক তথ্যাসদ 

এবাং িাংফিষ্ট তথ্য 

অস িিমূজে 

সবনামূজল্য হপ্রি সিস াং এর েন্য 

পত্র তাৎক্ষসণক 

হ াগাজ াজগর 

সিসত্তজত 

তথ্য কম টকতটা  

 

৬ সিসেও 

কন াজরন্স 

িাংফিষ্ট সবষজয় সুসনসদ টষ্ট 

সলসিত তথ্য-উপাত্ত অনু ায়ী 

অনলাইন কন াজরন্স 

সিজস্টজমর মাধ্যজম 

িরািসর সলসিত বা 

হমইজল প্রাপ্ত আজবদন 

এবাং গণজ াগাজ াগ 

অসিদপ্তর ও তথ্য 

অস িিমূজে 

সবনামূজল্য ৩০ সদন 

(িদর দপ্তর ২০ সদন 

মাঠপ টাজয় ১০ সদন) 

 তথ্য কম টকতটা 

 

৭ হপ্রক্ষাগৃে 

পসরদশ টন 

সুসনসদ টষ্ট কম টসূসচর সিসত্তজত 

িজরেসমজন হপ্রক্ষাগৃে 

পসরদশ টন 

আইন দ্বারা সনি টাসরত 

এবাং িাংফিষ্ট তথ্য 

অস িিমূজে 

সবনামূজল্য কম টসূসচর 

সিসত্তজত/তাৎক্ষসণক 

তথ্য কম টকতটা  

 

 

ক্রসমক 

নাং 

হিবার নাম হিবা প্রদান পদ্ধসত প্রজয়ােনীয় 

কাগেপত্র এবাং 

প্রাসপ্তস্থান 

হিবার মূল্য 

এবাং পসরজশাি 

পদ্ধসত 

হিবা প্রদাজনর 

িময়িীমা 

দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা (নাম, 

পদসব, হ ান নম্বর ও ই-জমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ হবতন-িাতাসদ 

 োিমজয় প্রদান 

সিএও এর হবতন 

সনি টারসণ িাজপক্ষ 

িাংফিষ্ট আইন ও 

সবসিসবিান অনু ায়ী 

সবল িাউচার 

এবাং 

গণজ াগাজ াগ 

অসিদপ্তর 

সবনামূজল্য 

সিএও কর্তটক সবলপাি 

িাজপক্ষ/ অনসতসবলজম্ব 

তথ্য কম টকতটা  

 

৩ ছুটি, সেসপএ , 

হপনশন (ব্যসিগত 

প্রাপ্যতা) 

সিএও এর প্রতযয়ন 

এবাং আজবদন 

িাজপক্ষ িাংফিষ্ট 

আইন ও 

সবসিসবিান অনু ায়ী 

সিএও এর 

প্রতযয়ন, 

আজবদনপত্র এবাং 

গণজ াগাজ াগ 

অসিদপ্তর 

সবনামূজল্য 

োরীকৃত সেও এর 

িময় অনু ায়ী 

তথ্য কম টকতটা  

 

৪ লসেসস্টক িাজপার্ ট তথ্য অফিহসর 

এিসতয়ার ও 

িক্ষেতা অনু ায়ী 

চাসেদাপত্র এবাং 

গণজ াগাজ াগ 

অসিদপ্তর 

সবনামূজল্য 
চাসেদাপত্র অনুজমাদন 

িাজপক্ষ 

তথ্য কম টকতটা  

 



 

 

২.৪  আওতািীন অসিদপ্তর/দপ্তর/িাংস্থা কর্তটক প্রদত্ত হিবা 

 

 

৩. অসিজ াগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধসত (GRS) 

 
হিবা প্রাসপ্তজত অিন্তুষ্ট েজল দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটার িজে হ াগাজ াগ করম্নন। সতসন িমািান সদজত ব্যে ট েজল সনজমণাি পদ্ধসতজত হ াগাজ াগ কজর 

আপনার িমস্যা অবসেত করম্নন। 

ক্র: 

নাং: 

কিন হ াগাজ াগ করজবন হ াগাজ াজগর ঠিকানা সনষ্পসত্তর 

িময়িীমা 

১ দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা িমািান 

সদজত ব্যে ট েজল 
GRS হ াকাল পজয়ন্ট কম টকতটার 

নাম: মুন্সী োলাল উফিন 

পদসব : পসরচালক (প্রশািন ও অে ট) 

ই-জমইল: mjuinfo18@gmail.com 

ওজয়ব হপার্ টাল: প্রসতষ্ঠাজনর ওজয়ব হপার্ টাজলর GRS সলঙ্ক 

 

 
        ৩০ সদন 

২ GRS হ াকাল পজয়ন্ট কম টকতটা 

সনসদ টষ্ট িমজয় িমািান সদজত 

ব্যে ট েজল 

হকন্দ্রীয় অসিজ াগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধসত GRS 

 মন্ত্রণালয়/সবিাজগর হক্ষজত্র মসন্ত্রপসরষদ সবিাজগর GRS হপার্ টাজলর 

ঠিকানা 

 হেলা প্রশািজনর হক্ষজত্র সবিাগীয় কসমশনাজরর GRS হপার্ টাজলর 

ঠিকানা 

 

 

 
      ৩০ সদন 

 

 

 
৪.আপনার কাজে আমাজদর প্রতযাশা                                                                                

ক্রসমক নাং প্রসতশ্রুসত/কাফিত হিবা প্রাসপ্তর লজক্ষয করণীয় 

১) সনি টাসরত সবষয় ও পসরসচসত িেজ াজগ আজবদন েমা প্রদান  

২) সনি টাসরত স ি পসরজশাি করা 

৩) িাক্ষাজতর েন্য সনি টাসরত িমজয়র পূজব টই উপসস্থত োকা 

৪) জসো লাহের পর আপনার মূল্যোন েতােত প্রদান করা 

৫) সুনাগফরক সূলে আচরে করা 

 ক) দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা: 

নাম পদসব অস জির নাম হ ান নম্বর ই-জমইল 

নম্বর 

--- তথ্য অস িার জেলা  তথ্য অফিস জেহেরপুর  

 

০৭৯১-৬২৪৩৭ --- 

 

অফিকতর জ াগাহ াহগর েন্য :  

ঠিকানা - েোপফরচালক, গেহ াগাহ াগ অফিদির, তথ্য েেন,১১২ সাফকৃট োউে জরাড, রেনা ঢাকা-১০০০। 

জিান : ০২-৮৩০০৬৫৬ ই-হেইল : dgmasscommunication@yahoo.com  

ওহেে সাইট:www.dgmasscommunication.gov.bd 

 

ক্রসমক 

নাং 

হিবার নাম হিবা প্রদান পদ্ধসত প্রজয়ােনীয় 

কাগেপত্র এবাং 

প্রাসপ্ত স্থান 

হিবার মূল্য 

এবাং পসরজশাি 

পদ্ধসত 

হিবা প্রদাজনর 

িময়িীমা 

দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা 

(নাম, পদসব, হ ান নম্বর 

ও ই-জমইল) 

৫ কম টকতটা/কম টচারী

হদর দক্ষতা 

বৃসদ্ধ/জপশাগত 

উন্নয়ন 

চাসেদা/প্রাপ্যতা 

তাসলকা অনু ায়ী 

প্রসশক্ষণ ও অসিজ্ঞতা 

সবসনময় 

িাংফিষ্ট তথ্যাসদ 

এবাং গণজ াগাজ াগ 

অসিদপ্তর 

িরকার 

সনি টাসরত 

মূজল্য 

মাজনানয়জনর 

আজদশ োসরর 

পর সিসেউল 

অনু ায়ী 

তথ্য কম টকতটা  

 

৬ আেট প্রশািসনক 

ব্যবস্থাপনা 

সবসিসবিান ও 

তথ্য কম টকতটার  

িক্ষমতা অনু ায়ী 

সনজদ টশনাপত্র এবাং 

গণজ াগাজ াগ 

অসিদপ্তর 

সবনামূজল্য সলসিত সনজদ টশনা 

অনু ায়ী  

তথ্য কম টকতটা  

 


