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সসবা প্রদাে প্রবতশ্রুবত (Citizen’s Charter) 

১. বভর্ে (Vision) ও বমর্ে (Mission): 

বভর্ে (Vision): আইয়ের র্াসে ও স্বল্প ব্যে ওস্বল্প সময়ে ন্যােববচার । 

বমর্ে (Mission): বিচার ব্যিস্থার প্রাবিষ্ঠাবিক ও কাঠাম াগি উন্নয়ি সাধি কমর জিগমের ন্যায়বিচার প্রাবি বিবিিকরমে সহায়ক পবরমিশ সৃবি।    

২. প্রবিশ্রুি সসিাসমূহ  

২.১) োগবরক সসবা 

ক্র. োং সসবার োম সসবা প্রদাে পদ্ধবত 
প্রয়োজেীে কাগজপত্র 

এবাং প্রাবিস্থাে 

সসবার মূল্য এবাং  

পবরয়র্াধ পদ্ধবত 

সসবা প্রদায়ের 

সমেসীমা 

দাবেত্বপ্রাি কম শকতশা 

(োম, পদবব, স াে েম্বর ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. বিকাহ সরবজস্ট্রার বিময়াগ  

(১) শূণ্য পমের বিপরীমি আমিেি; 

(২) সাি-সরবজস্ট্রার এর বিকট প্যামিল 

আহিাি; 

(৩) আমিেিপত্র  ও প্যামিল যাচাই 

িাছাইক্রম  কর্তপৃমের অনুম ােিক্রম  

লাইমসন্স ইস্যু। 

(১) আমিেিপত্র 

(২) আলী  পামশর সিে 

(মুসবল  বিকাহ সরবজস্ট্রার 

এর জন্য) 

(৩) গ্রাজুময়ট পামশর সিে 

(বহন্দু সরবজস্ট্রার এর জন্য) 

(৪) জন্ম সিে  

(৫) িয়স সী া: ২১-৪০ 

িৎসর  

৫০০/- হমি ২০০০/- টাকা 

(এলাকামেমে) 

িাাংলামেশ/মসািালী ব্যাাংমক 

চালািমূমল জ া প্রোি 

সকাড: ১-২১৬১-০০০০-১৮৫৪ 

৩০ বেি  

মুরাে জাহাি সচৌধুরী   

বসবিয়র সহকারী সবচি 

বিচার শাখা-৭  

স াে: +৮৮০২৯৫৫৮২৮৭ 

ইয়মইল: section7@lawjusticediv.gov.bd 



ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

২. সিাটারী পািবলক বিময়াগ  

(১) সিাটারী বিবধ ালা, ১৯৬৪ এর ৩ ও ৪ 

বিবধর শিপৃূরেসামপমে উপযুক্ত কর্তপৃে 

িরাির আমিেি; 

(২) স্থািীয় কর্তপৃে কর্তকৃ পেপ্রার্থীর িা  

ঠিকািা ও চবরত্র মূল্যায়ি; 

(৩) সগমজট প্রকাশিীর পর উপযুক্ত 

কর্তপৃে কর্তকৃ স্যপাবরশ ালা সপ্ররে; 

(৪) কর্তপৃমের অনুম ােিক্রম  

সার্টবৃিমকট ইস্যু।  

(১) আমিেিপত্র 

(২) আইিজীিীর সিে (৭ 

িৎসমরর অবেজ্ঞিাসহ) 

(৩) জন্মসিে 

(৪) এলএলবি সিে 

(৫) িয়স সী া: ৬০ 

িৎসমরর বিমচ হমি হমি  

১০০০০/- টাকা  

িাাংলামেশ/মসািালী ব্যাাংমক 

চালািমূমল জ া প্রোি 

সকাড: ১-২১০১-০০০১-১৮৫৪ 

১৮০ বেি 

স া: শবিউল আল    

বসবিয়র সহকারী সবচি 

বিচার শাখা-৬  

স াে: +৮৮০২৯৫৬৬০১০ 

০১৫৫২-৩৪২৩৪৮ 

ইয়মইল: section6@lawjusticediv.gov.bd 

৩. 
সিাটারী পািবলক সার্টবৃিমকট 

িিায়ি  

(১) সিাটারী বিবধ ালা, ১৯৬৪ এর ৭এ 

বিবধর শিপৃূরেসামপমে কর্তপৃে িরাির 

সিাটারী স য়াে সশষ হিার ৯০ বেি পূমি ৃ

আমিেি; 

(২)সজলা জমজর বিকট প্রবিমিেি সপ্ররে ; 

(৩) কর্তপৃমের অনুম ােিক্রম  

সার্টবৃিমকট িিায়ি। 

(১) আমিেিপত্র 

(২) বিগি ০৩ িৎসমরর 

সিাটারী কামযরৃ িাবষকৃ 

বিিরেী োবখল  

(৩) িিায়ি বিস োবখমলর 

চালামির মূল রবশে  

৩০০০/- টাকা  

িাাংলামেশ/মসািালী ব্যাাংমক 

চালািমূমল জ া প্রোি 

সকাড: ১-২১০১-০০০১-১৮৭৬ 

৯০ বেি 

স া: শবিউল আল   

বসবিয়র সহকারী সবচি 

বিচার শাখা-৬  

স াে: +৮৮০২৯৫৬৬০১০ 

০১৫৫২-৩৪২৩৪৮ 

ইয়মইল: section6@lawjusticediv.gov.bd 

৪. সিাটারী কাগজপত্র সিুায়ি  

সকাল ০৯ ঘর্টকা হমি দুপুর ০১ ঘর্টকা 

পযনৃ্ত কাগজপত্র গ্রহে। পমর বিকাল ০৩ 

ঘর্টকা সরাসবর কাগজপত্র সিরি প্রোি।  

 

সাংবিি কাগমজর িমটাকবপ  বিিামূমল্য  ০২ ঘন্টা  

মুরাে জাহাি সচৌধুরী   

বসবিয়র সহকারী সবচি 

বিচার শাখা-৭  

স াে: +৮৮০২৯৫৫৮২৮৭ 

ইয়মইল: section7@lawjusticediv.gov.bd 

[সকাল ০৯ ঘর্টকা হমি দুপুর ১২ ঘর্টকা 

পযনৃ্ত] 

স া: শবিউল আল   

বসবিয়র সহকারী সবচি 

বিচার শাখা-৬  

স াে: +৮৮০২৯৫৬৬০১০ 

০১৫৫২-৩৪২৩৪৮ 

ইয়মইল: section6@lawjusticediv.gov.bd 

[সকাল ১১ ঘর্টকা হমি দুপুর ০৩ ঘর্টকা 

পযনৃ্ত] 



ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

২.২) োিবরক সসবা 

ক্র. োং সসবার োম সসবা প্রদাে পদ্ধবত 
প্রয়োজেীে কাগজপত্র 

এবাং প্রাবিস্থাে 

সসবার মূল্য এবাং  

পবরয়র্াধ পদ্ধবত 

সসবা প্রদায়ের 

সমেসীমা 

দাবেত্বপ্রাি কম শকতশা 

(োম, পদবব, স াে েম্বর ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. 
বিবেন্ন  ন্ত্রোলয়/সাংস্থা কর্তকৃ চাবহি 

বিষময় আইিগি  িা ি প্রোি  

পত্র  ারিি অনুমরাধ প্রাবির পর 

কাগজপত্র ও িবর্থ পযাৃমলাচিাক্রম  

 িা ি প্রোিপূিকৃ কর্তপৃমের অনুম ােি 

গ্রহে করিঃ পত্রমযামগ সপ্ররে  

 

 

চাবহি  িা মির বিষময় 

সারসাংমেপ এিাং  িা ি 

সাংবিি কাগজপত্র 

বিিামূমল্য  ৩০ বেি  

উমে কুলস্য  

যুগ্মসবচি ( িা ি) 

স াে: +৮৮০২৯৫৭৭৪১৮ 

০১৭২১-৪৩৭০৬৫ 

ইয়মইল: js.opinion@lawjusticediv.gov.bd 



ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

২. পে সৃজি  

বিদ্য াি বিবধ/বিধাি অনুসরমে জিপ্রশাসি 

 ন্ত্রোলয় ও অর্থবৃিোমগর সেবি গ্রহে 

করার পর প্রস্তাবিি পমের সিিি সেল অর্থ ৃ

বিোমগর িাস্তিায়ি অনুবিোগ হমি যাচাই 

করা হয়। প্রশাসবিক উন্নয়ি কব র্টর 

স্যপাবরমশর বেবিমি প্রমযাজুমেমত্র  ািিীয় 

প্রধাি ন্ত্রীর সেয় অনুম ােিক্রম  সরকাবর 

 ঞ্জুবর আমেশ জাবর করা হয়।  

(১) জিপ্রশাসি  ন্ত্রোলময়র 

বিধাৃবরি িরম  

েির/অবধেিমরর প্রস্তাি 

(২) অনুম াবেি সাাংগঠবিক 

কাঠাম ার কবপ 

(৩) আবর্থকৃ সাংমিষ  

বিিামূমল্য ০৬  াস  

শাহবরয়ার  াহমুে আেিাি  

বসবিয়র সহকারী সবচি 

বিচার শাখা-৪ 

[অধঃস্তি আোলমির জন্য] 

স াে: +৮৮০২৯৫৭৭৪১৬ 

০১৭১১-১৮৯৮৪৬ 

ইয়মইল: section4@lawjusticediv.gov.bd 

স া: একরামুল হক শা ী    

বসবিয়র সহকারী সবচি 

বিচার শাখা-৮ 

[ ন্ত্রোলয় এর জন্য] 

স াে: +৮৮০২৯৫১৫২২২ 

০১৭১৭-১৭৫৬৬৫ 

ইয়মইল: section8@lawjusticediv.gov.bd 

স া: শা ছুদ্দীি  াস্য    

বসবিয়র সহকারী সবচি 

িামজট ও উন্নয়ি  

[স্যপ্রী  সকাট ৃ এর জন্য] 

স াে: +৮৮০২৯৫৪৫৯৭২ 

০১৭২৯-৩৬৪২৭৭ 

ইয়মইল: section2@lawjusticediv.gov.bd 

৩. 
অধঃস্তি আোলমির সহায়ক 

সলাকিমলর বিময়ামগর ছাড়পত্র  

সাংবিি আোলি হমি প্রাি ছক সম্ববলি 

আমিেি প্রাবির পর উর্ধ্ৃিি কর্তপৃমের 

অনুম ােিসামপমে ছাড়পত্র ইস্যুকরে  

সাংবিি আোলি কর্তকৃ ছক 

সম্ববলি আমিেি  
বিিামূমল্য ১৫ বেি 

স া: একরামুল হক শা ী    

বসবিয়র সহকারী সবচি 

বিচার শাখা-৮ 

[ ন্ত্রোলয় এর জন্য] 

স াে: +৮৮০২৯৫১৫২২২ 

০১৭১৭-১৭৫৬৬৫ 

ইয়মইল: section8@lawjusticediv.gov.bd 



ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

৪. 

সজলা জজ আোলি, বসএ এ  

আোলি, বসমজএ  আোলিসহ 

সকল ট্রাইব্যুিামলর প্রশাসবিক 

ক কৃিাৃ পমে পমোন্নবি প্রোি  

আমিেি পাওয়ার পর বিধাৃবরি বিবধ ালা 

অনুযায়ী উপযুক্ত কর্তপৃের কর্তকৃ 

বিস্পবিক্রম  সরকাবর আমেশ জাবর করা 

হয়।  

 বিিামূমল্য ০২  াস 

শাহবরয়ার  াহমুে আেিাি  

বসবিয়র সহকারী সবচি 

বিচার শাখা-৪ 

স াে: +৮৮০২৯৫৭৭৪১৬ 

০১৭১১-১৮৯৮৪৬ 

ইয়মইল: section4@lawjusticediv.gov.bd 

 

৫. 

সজলা জজ আোলি, বসএ এ  

আোলি, বসমজএ  আোলিসহ 

সকল ট্রাইব্যুিামলর প্রশাসবিক 

ক কৃিাৃমের বসমলকশি 

সগ্রড/টাই মেল প্রোি।  

আমিেি পাওয়ার পর বিধাৃবরি বিবধ ালা 

অনুযায়ী উপযুক্ত কর্তপৃের কর্তকৃ 

বিস্পবিক্রম  সরকাবর আমেশ জাবর করা 

হয়। 

চাকুরী সাংক্রান্ত বিধাৃবরি 

ছক এিাং বসমলকশি সগ্রড 

এর জন্য ৪ (চার) িছমরর 

এবসআর, চাকুরী স্থায়ী  

হওয়ার পত্র, টাই মেল এর 

জন্য ০৩ (বিি) িছমরর 

এবসআর। 

বিিামূমল্য ২০ বেি  

৬. 

সজলা জজ আোলি, বসএ এ  

আোলি, বসমজএ  আোলিসহ 

সকল ট্রাইব্যুিামলর প্রশাসবিক 

ক কৃিাৃমের PRL  ঞ্জুর।  

আমিেি পাওয়ার পর বিধাৃবরি বিবধ ালা 

অনুযায়ী উপযুক্ত কর্তপৃের কর্তকৃ 

বিস্পবিক্রম  সরকাবর আমেশ জাবর করা 

হয়। 

িাৎসবরক বহসাি বিিরেী ও 

সিঙ্গল অবডট স নুময়ল এর 

বিধাৃবরি ির , চূড়ান্ত 

উমিালমির সিলায় চূড়ান্ত 

বহসাি বিিরেী ও সিঙ্গল 

অবডট স নুময়ল এর 

বিধাৃবরি ির ।  

বিিামূমল্য ০৭ বেি  

৭.  

সজলা জজ আোলি, বসএ এ  

আোলি, বসমজএ  আোলিসহ 

সকল ট্রাইব্যুিামলর প্রশাসবিক 

ক কৃিাৃমের GPF  ঞ্জুর।  

আমিেি পাওয়ার পর বিধাৃবরি বিবধ ালা 

অনুযায়ী উপযুক্ত কর্তপৃের কর্তকৃ 

বিস্পবিক্রম  সরকাবর আমেশ জাবর করা 

হয়। 

 

 বিিামূমল্য ০৩ বেি  

৮.  

সজলা জজ আোলি, বসএ এ  

আোলি, বসমজএ  আোলিসহ 

সকল ট্রাইব্যুিামলর প্রশাসবিক 

ক কৃিাৃমের েেিাসী া অবিক্রম র 

আমেশ োি।  

আমিেি পাওয়ার পর বিধাৃবরি বিবধ ালা 

অনুযায়ী উপযুক্ত কর্তপৃের কর্তকৃ 

বিস্পবিক্রম  সরকাবর আমেশ জাবর করা 

হয়। 

 

েেিাসী া অবিক্রম র 

সেমত্র বহসাি রেে ক কৃিাৃ 

কর্তকৃ প্রেি প্রিুয়িপত্র।  

বিিামূমল্য ০৫ বেি   



ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

৯. 

সজলা জজ আোলি, বসএ এ  

আোলি, বসমজএ  আোলিসহ 

সকল ট্রাইব্যুিামলর প্রশাসবিক 

ক কৃিাৃমের অবজিৃ ছুর্ট  ঞ্জুর।  

আমিেি পাওয়ার পর বিধাৃবরি বিবধ ালা 

অনুযায়ী উপযুক্ত কর্তপৃের কর্তকৃ 

বিস্পবিক্রম  সরকাবর আমেশ জাবর করা 

হয়। 

 

বহসাি রেে ক কৃিাৃ কর্তকৃ 

প্রেি ছুর্ট প্রাপ্যিার প্রিুয়ি 

পত্র 

বিিামূমল্য ৩-৫ বেি  

১০.  

সজলা জজ আোলি, বসএ এ  

আোলি, বসমজএ  আোলিসহ 

সকল ট্রাইব্যুিামলর প্রশাসবিক 

ক কৃিাৃমের অবজিৃ ছুর্ট িগোয়ি।  

আমিেি পাওয়ার পর বিধাৃবরি বিবধ ালা 

অনুযায়ী উপযুক্ত কর্তপৃের কর্তকৃ 

বিস্পবিক্রম  সরকাবর আমেশ জাবর করা 

হয়। 

 

PRL  ঞ্জুরীর কবপ, ছুট 

প্রাপ্যিার প্রবিমিেি, ই এল 

বপ বস।  

বিিামূমল্য ০৫ বেি  

১১. 

অত্র বিোমগর অধীিস্থ বিবেন্ন 

আোলি/ট্রাইব্যুিামলর মৃি 

ক কৃিাৃ/ক চৃারীমের ঋে  ওকুি, 

কল্যাে িহবিল ও সযৌর্থিী ার 

আমিেি সাংক্রান্ত কাযাৃিলী।  

আমিেি পাওয়ার পর বিধাৃবরি বিবধ ালা 

অনুযায়ী উপযুক্ত কর্তপৃের কর্তকৃ 

বিস্পবিক্রম  সরকাবর আমেশ জাবর করা 

হয়। 

 

বিধাৃবরি ির   বিিামূমল্য ০৭ বেি  

১২. 

আইি ও বিচার বিোমগর অধীিস্থ 

সকল আোলি/ট্রাইব্যুিামলর সহায়ক 

ক কৃিাৃ-ক চৃারীর পে সৃজি, 

সাংরেে, স্থায়ীকরে।  

আমিেি পাওয়ার পর বিধাৃবরি বিবধ ালা 

অনুযায়ী উপযুক্ত কর্তপৃের কর্তকৃ 

বিস্পবিক্রম  সরকাবর আমেশ জাবর করা 

হয়। 

 

 বিিামূমল্য ০২  াস  

১৩.  

আইি ও বিচার বিোমগর অধীিস্থ 

সকল আোলি/ট্রাইব্যুিামলর ২য়, 

৩য়, ও ৪র্থ ৃ সেেীর ক চৃারীমের 

বিোগীয় আপীল সাংক্রান্ত কাযাৃিলী।  

আমিেি পাওয়ার পর বিধাৃবরি বিবধ ালা 

অনুযায়ী উপযুক্ত কর্তপৃের কর্তকৃ 

বিস্পবিক্রম  সরকাবর আমেশ জাবর করা 

হয়। 

 

 বিিামূমল্য ০৭ বেি   

 

বব.দ্র.  ১। সরকাবর সে সকাে প্রবতষ্ঠাে, উন্নেে সহয়োগী সাংস্থা, সসবাপ্রদােকারী প্রবতষ্ঠায়ের আওতাধীে অবধদির/দির/সাংস্থা এবাং দািবরকভায়ব সম্পৃক্ত সদবর্/ববয়দবর্ সবসরকাবর প্রবতষ্ঠােয়ক প্রদত্ত সসবা। উদাহরণ: বায়জে 

বরাদ্দ/ ববভাজে, অর্ শ ছাড়, মতামত গ্রহণ।  

২। সসবাগ্রহণকারী সবসরকাবর প্রবতষ্ঠাে end user ো হয়ল অর্বা সকাে চুবক্তর আওতাে প্রদত্ত সসবা প্রাবতষ্ঠাবেক সসবার অন্তর্ভ শক্ত হয়ব। উদাহরণ: ববটিআরবস-এর বেকে সর্য়ক ব্যান্ডউইডথ  ক্রে। 

 



ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

২.৩) অভযন্তরীণ সসবা 

ক্র. োং সসবার োম সসবা প্রদাে পদ্ধবত 
প্রয়োজেীে কাগজপত্র 

এবাং প্রাবিস্থাে 

সসবার মূল্য এবাং  

পবরয়র্াধ পদ্ধবত 

সসবা প্রদায়ের 

সমেসীমা 

দাবেত্বপ্রাি কম শকতশা 

(োম, পদবব, স াে েম্বর ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. 
 ািিীয় বিচারপবিগমের সপিশি 

 ঞ্জুর।  

আমিেি পাওয়ার পর উপযুক্ত কর্তপৃে 

কর্তকৃ বিস্পবিক্রম  সরকাবর আমেশ জাবর 

করা হয়। 

(১) সপিশি ির   

(২) িা-োিী পত্র। ির স ও 

প্রকাশিা।  

বিিামূমল্য ০৮ বেি   

 

শাহবরয়ার  াহমুে আেিাি  

বসবিয়র সহকারী সবচি 

বিচার শাখা-৪ 

স াে: +৮৮০২৯৫৭৭৪১৬ 

০১৭১১-১৮৯৮৪৬ 

ইয়মইল: section4@lawjusticediv.gov.bd 

 

২. 
 ািিীয় বিচারপবিগমের অবজৃি 

ছুর্টর িগোয়ি  ও ছুর্ট  ঞ্জুর।  

আমিেি পাওয়ার পর বিধাৃবরি বিবধ ালা 

অনুযায়ী উপযুক্ত কর্তপৃে কর্তকৃ 

বিস্পবিক্রম  সরকাবর আমেশ জাবর করা 

হয়। 

ছুর্ট প্রাপ্যিার প্রবিমিেি  বিিামূমল্য ০৮ বেি   

৩. সপিশি  ঞ্জুর  

আমিেি পাওয়ার পর বিধাৃবরি বিবধ ালা 

অনুযায়ী উপযুক্ত কর্তপৃের কর্তকৃ 

বিস্পবিক্রম  সরকাবর আমেশ জাবর করা 

হয়। 

সপিশি ির , িা-োিীপত্র, 

উিরাবধকার সিেপত্র, ই এল 

বপ বস, িি-স বরজ 

সার্টবৃিমকট, সাবেসৃ 

সেসম ন্ট/সাবেসৃ িবহ।  

বিিামূমল্য ০৪ বেি   

শাহবরয়ার  াহমুে আেিাি  

বসবিয়র সহকারী সবচি 

বিচার শাখা-৪ 

স াে: +৮৮০২৯৫৭৭৪১৬ 

০১৭১১-১৮৯৮৪৬ 

ইয়মইল: section4@lawjusticediv.gov.bd 

[অধঃস্তি আোলমির বিচারকগমের 

জন্য] 

স া: শবিউল আল   

বসবিয়র সহকারী সবচি 

বিচার শাখা-৬  

স াে: +৮৮০২৯৫৬৬০১০ 

০১৫৫২-৩৪২৩৪৮ 

ইয়মইল: section6@lawjusticediv.gov.bd 

[বিিন্ধি অবধেিমরর অধঃস্তি 

ক কৃিাৃমের জন্য ] 

৪. লাম্প গ্রুান্ট  ঞ্জুর  

আমিেি পাওয়ার পর বিধাৃবরি বিবধ ালা 

অনুযায়ী উপযুক্ত কর্তপৃের কর্তকৃ 

বিস্পবিক্রম  সরকাবর আমেশ জাবর করা 

হয়। 

PRL  ঞ্জুরীর কবপ, ছুট 

প্রাপ্যিার প্রবিমিেি, ই এল 

বপ বস। 

বিিামূমল্য ০৭ বেি   

৫. বজবপএি  ঞ্জুর  

আমিেি পাওয়ার পর বিধাৃবরি বিবধ ালা 

অনুযায়ী উপযুক্ত কর্তপৃের কর্তকৃ 

বিস্পবিক্রম  সরকাবর আমেশ জাবর করা 

হয়। 

িাৎসবরক বহসাি বিিরেী ও 

সিঙ্গল অবডট স নুময়ল এর 

বিধাৃবরি ির , চূড়ান্ত 

উমিালমির সিলায় চূড়ান্ত 

বহসাি বিিরেী ও সিঙ্গল 

অবডট স নুময়ল এর 

বিধাৃবরি ির ।  

বিিামূমল্য ০৫ বেি   



ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

৬.  
অবজিৃ ছুর্টর িগোয়ি ও ছুর্ট 

 ঞ্জুর।  

আমিেি পাওয়ার পর বিধাৃবরি বিবধ ালা 

অনুযায়ী উপযুক্ত কর্তপৃের কর্তকৃ 

বিস্পবিক্রম  সরকাবর আমেশ জাবর করা 

হয়। 

ছুর্ট প্রাপ্যিার প্রবিমিেি  বিিামূমল্য ০৭ বেি   

 

৭. 

সফ টওয়ুার বডিাইন্ড ইন্টারন্ট 

(SD Internet) সাংমযাগ 

সম্প্রসারে এিাং প্রোি  

সরাসবর  

চাবহোপত্র প্রোি এিাং 

িাবষকৃ ক সৃম্পােি চুবক্ত 

স ািামিক আইবসর্ট সসল 

বিিামূমল্য ০৭ বেি   

সপ্রাগ্রা ার 

আইবসর্ট সসল েির  

স াে: +৮৮০২২২৩৩৫৬৬২৮ 

০১৫১৭-২৬২৫৭৪ 

ইয়মইল: pr.ict@lawjusticediv.gov.bd 

 

৮. 
ওময়িমপাটাৃমল িথ্য 

হালিাগােকরে এিাং প্রকাশ 
সরাসবর 

িমথ্যর অনুবলবপ প্রোি 

(সরকাবর আমেশ- অবজিৃ 

ছুর্ট, সপিশি, বজবপএি, 

িামজট সাংক্রান্ত) এিাং িথ্য 

অবধকার আইি অনুসামর 

আইবসর্ট সসল  

বিিামূমল্য ০১ বেি   

৯.  কবম্পউর্টাং বডোইস সরিরাহ  সরাসবর  

চাবহোপত্র প্রোি এিাং 

প্রশাসবিক বসদ্ধান্ত 

স ািামিক আইবসর্ট সসল  

বিিামূমল্য ০৩ বেি   

 

বব.দ্র. অভযন্তরীণ জেবল (আওতাধীে অবধদির/দির/সাংস্থা সহ) এবাং একই প্রবতষ্ঠায়ের অন্য র্াখা/অবধর্াখা/অনুববভাগ-সক প্রদত্ত সসবা। উদাহরণ: লবজবিকস, ছুটি, বজবপএ  অবগ্রম। 



ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

২.৪) আওতাধীে অবধদির/দির/সাংস্থা কর্তশক প্রদত্ত সসবা 

 

আওতাধীে অবধদির/দির/সাংস্থাসমূয়হর বসটিয়জেস চাে শার বলঙ্ক আকায়র যুক্ত করয়ত হয়ব। 

৩) আপোর কায়ছ আমায়দর প্রতযার্া 

ক্রবমক োং প্রবতশ্রুত/কাবিত সসবা প্রাবির লয়যয করণীে 

১) স্বোংসম্পূণ শ আয়বদে জমা প্রদাে 

২) ের্াের্ প্রবক্রোে প্রয়োজেীে ব স পবরয়র্াধ করা 

৩) সাযায়তর জন্য বেধ শাবরত সময়ের পূয়ব শই উপবস্থত র্াকা 

৪) অবভয়োগ ব্যবস্থাপো পদ্ধবত (GRS) 

সসবা প্রাবিয়ত অসন্তুষ্ট হয়ল দাবেত্বপ্রাি কম শকতশার সয়ে সোগায়োগ করুে। বতবে সমাধাে বদয়ত ব্যর্ শ হয়ল বেয়নাক্ত পদ্ধবতয়ত সোগায়োগ কয়র আপোর সমস্যা অববহত করুে। 

ক্রবমক কখে সোগায়োগ করয়বে কার সয়ে সোগায়োগ করয়বে সোগায়োয়গর ঠিকাো বেষ্পবত্তর সমেসীমা 

১ োবয়ত্বপ্রাি ক কৃিাৃ স াধাি বেমি িা পারমল   
অবেমযাগ বিস্পবি ক কৃিাৃ (অবিক) 

োম ও পদবব: 

উমে কুলস্য  

যুগ্মসবচি ( িা ি) 

স াে: +৮৮০২৯৫৭৭৪১৮ 
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ইয়মইল: js.opinion@lawjusticediv.gov.bd 

ওময়ি: www.lawjusticediv.gov.bd 
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২ 
অবেমযাগ বিস্পবি ক কৃিাৃ বিবেিৃ স ময় 

স াধাি বেমি িা পারমল  আবপল ক কৃিাৃ 

োম ও পদবব: 

স াঃ সগালা  সারওয়ার 

সবচি  

স াে: +৮৮০২৯৫১৫৯৯৯ 

ইয়মইল: secretary@lawjusticediv.gov.bd 

                    ওময়ি: www.lawjusticediv.gov.bd 
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৩ 
আবপল ক কৃিাৃ বিবেিৃ স ময় স াধাি বেমি 

িা পারমল  

 বন্ত্রপবরষে বিোমগর অবেমযাগ 

ব্যিস্থাপিা সসল  

অবেমযাগ গ্রহে সকন্দ্র 

৫ িম্বর সগইট, িাাংলামেশ সবচিালয়, ঢাকা 

ওময়ি: www.lawjusticediv.gov.bd 

৯০ কাযবৃেিস 

 


