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সসবা প্রোন প্রহতশ্রুহত 

১. হিশন ও হমশন 

 হিশন: সজন্ডার সমতাহিহিক সমাজ ও সুরহিত হশশু। 

 

 হমশন: নারী ও হশশুর অহিকার প্রহতষ্ঠা এবাং নারীর িমতায়দনর মাধ্যদম তাঁদের সামহিক উন্নয়দনর মূল সরাতিারায় সম্পৃক্তকরণ। 

 

২. সসবা প্রোন প্রহতশ্রুহত 

২.১ নাগহরক সসবা 

 

ক্রহমক সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধহত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

ও প্রহতস্থাপন 

সসবার মূল্য এবাং 

পহরদশাি পদ্ধহত 

সসবার 

সময়সীমা 

োহয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমা (নাম, পেহব, 

স ান নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ নারী ও হশশু হনর্ মাতন 

প্রহতদরাদি ন্যাশনাল 

সিল্পলাইন-১০৯ 

সেহলদ ান/ সমাবাইল/ই-

সমইল 

প্রদর্াজয নয় হবনামূদল্য তাৎিহণক ড. আবুল সিাদসন 

প্রকল্প পহরচালক, নারী হনর্ মাতন 

প্রহতদরাদি মাহি সসদটারাল 

সপ্রািাম। স ান: ০১৫৫২৩৬১৮৪২ 

ইদমইল:chossain2019@

yahoo.com 

২ সবগম সরাদকয়া পেক 

হবতরণ 

প্রহতবছর সম মাদস হবহিন্ন 

মন্ত্রণালয়/ 

হবিাগ/হবশ্বহবদ্যালয়/ 

প্রহতষ্ঠান িদত মদনানয়ন 

আহ্বান। ৯ হডদসম্বর সবগম 

সরাদকয়া হেবস অনুষ্ঠাদন 

বা আলাোিাদব 

আদয়াহজত অনুষ্ঠাদন  এই 

পেক প্রোন। 

আদবেন  রম, 

সাংহিষ্ট হবষয়ক সনে, 

প্রশাসন-২ শাখা,  

মন্ত্রণালদয়র 

ওদয়বসাইে 

হবনামূদল্য ৬ মাস সবগম সকাহিনূর নািার 

হসহনয়র সিকারী সহচব 

সমন্বয় শাখা 

মহিলা ও  হশশু হবষয়ক মন্ত্রণালয় 

স ানঃ ৯৫৪০২৪১ 

ই-সমইলঃ 

sasadmn2@gmail.com 

৩ নারী ও হশশুর প্রহত 

সহিাংসতা প্রহতদরাি ও 

আইনগত সিায়তা প্রোন 

হনর্ মাহতত মহিলা ও 

হশশুদের ঢাকা সি ৬টি 

হবিাগীয় শিদর সরকারী 

সমহডকযাল কদলজ 

িাসপাতাদল স্থাহপত One 

Stop Cresis Centre 

(OCC) ও আরও ৪০টি 

সজলা, উপদজলায় স্থাহপত 

One Stop Cresis 

Centre (OCC) িদত 

স্বাস্থয, আইনী সিায়তা 

কাউহিহলাং, আশ্রয় প্রোন 

এবাং সমাদজ পুনব মাসন ও 

পুনঃএকহত্রকরদণর সসবা 

প্রোন। 

প্রদর্াজয  নয় হবনামূদল্য তাৎিহণক ড. আবুল সিাদসন 

প্রকল্প পহরচালক,  

নারী হনর্ মাতন প্রহতদরাদি মাহি 

সসদটারাল সপ্রািাম।  

স ান: ০১৫৫২৩৬১৮৪২ 

ইদমইল:chossain2019@

yahoo.com 

৪ মাননীয় প্রহতমন্ত্রীর 

সস্বচ্ছািীন তিহবল, দুস্থ 

মহিলা সািায্য তিহবল 

এবাং হনর্ মাহতত, দুস্থ হশশু 

কল্যাণ তিহবদলর অনুোন 

হবতরণ 

আদবেনপ্রাহপ্তর পর 

এককালীন ৫ িাজার 

সেদক ২৫ িাজার োকা 

অনুোন প্রোন 

হনি মাহরত আদবেন 

 রম মন্ত্রণালদয়র 

ওদয়বসাইে/ সসল 

শাখা 

হবনামূদল্য ১ মাস রহন চাকমা 

হসহনয়র সিকারী সহচব 

সসল শাখা 

মহিলা ও হশশু হবষয়ক মন্ত্রণালয়। 

স ানঃ ৯৫৪৫৯৯৬ 

ইদমইল: 

arjyo.26@gmail.com 

 

  

http://www.mowca.gov.bd/


৫ সবগম সরাদকয়া 

ডকুদমদেশন সসোর 

সবার জন্য উন্মুক্ত 

লাইদেরী সসবা 

প্রদর্াজয নয় হবনামূদল্য তাৎিহণক নুরুন্নািার সবগম 

হসহনয়র সিকারী প্রিান 

প্লাউ ইউহনে 

স ান: ৯৫৪০০৬২ 

ইদমইল: 

nnahar1959@gmail.com  
৬ হনবন্ধীকৃত মহিলা 

সস্বচ্ছাদসবী সহমহতদক 

আহে মক সিায়তা প্রোন 

আদবেন প্রাহপ্ত সাদপদি 

বছদর ৫ িাজার সেদক ২৫ 

িাজার োকা অনুোন 

প্রোন। 

হনি মাহরত আদবেন 

 রম ও সাংহিষ্ট 

সনেপত্র, মন্ত্রণালদয়র 

ওদয়বসাইে/ হশশু 

শাখা। 

হবনামূদল্য ২ মাস উপ-সহচব 

মহবঅ-২ শাখা 

মহিলা ও হশশু হবষয়ক মন্ত্রণালয় 

স ানঃ ০১৫৫৬-৫০৭৮০০ 

ইদমইল: 

azibar_bd2007@yaho

o.com 

৭ সসলাই সমহশন হবতরণ োহরদ্রপীহিত ও দুস্থ 

মহিলাদের আত্ন-

কম মসাংস্থাদনর জন্য সাংসে 

সেস্যদের সুপাহরদশর 

মাধ্যদম জনপ্রহত ১টি কদর 

সসলাই সমহশন প্রোন। 

আদবেন  রম ও 

সাংসে সেস্য/মন্ত্রীদের 

সুপাহরশ। 

হবনামূদল্য  আদবেদনর 

তাহরখ িদত 

১মাস। 

উপ-সহচব 

মহবঅ-২ শাখা 

মহিলা ও হশশু হবষয়ক মন্ত্রণালয় 

স ানঃ ০১৫৫৬-৫০৭৮০০ 

ইদমইল: 

azibar_bd2007@yaho

o.com 

৮ হশশুদের হেবার্ত্ন ও সসবা 

প্রোন। 

-হশশুদের সম্পূণ ম 

মাতৃদেদি লালন পালন 

করা 

-সুষম খাবার প্রোন 

-প্রােহমক স্বাস্হিয পহরচষ মা 

-ইনদডার সখলাধুলা ও 

হচিহবদনােদনর সুহবিা 

ইতযাহে। 

হশশু িহতমর জন্য হশশুর 

জন্মসনদের সতযাহয়ত 

কহপ, হশশু ও হপতা-

মাতার প্রদতযদকর দুই 

কহপ পাসদপাে ম 

সাইদজর ছহবসি 

হনি মাহরত  রদম 

আদবেন করদত িয়। 

প্রহত হশশুর িহতম 

হ  ৫০০/- োকা। 

মাহসক চাঁো 

৫০০/- োকা।  

 

আসন খাহল 

সাদপদি 

আদবেদনর 

সাদে সাদেই 

সড-সকয়ার 

সসোদর িহতম 

করা িয়। 

সমাঃ আবুল খাদয়র 

হসহনয়র সিকারী সহচব 

উন্নয়ন-১ শাখা 

মহিলা ও হশশু হবষয়ক মন্ত্রণালয় 

স ানঃ৯৫৫৯৭৭৪ 

ইদমইল:asdevlopment@mo

wca.gov.bd 

৯ কম মজীহব মহিলা সিাদেল 

সুহবিা প্রোন। 

মহিলা হবষয়ক 

অহিেপ্তদরর আওতায় 

পহরচাহলত ৭টি কম মজীহব 

মহিলা সিাদেদলর মাধ্যদম 

কম মজীহব মহিলাদের 

স্বল্পমূদল্য সামহয়কিাদব ৩ 

(হতন) বছর সমদয়র জন্য 

হনরাপে আবাসন প্রোন 

করা। 

সিাদেদল সীে প্রাহপ্তর 

জন্য হনি মাহরত আদবেন 

 রম। সীে বরাদ্দ 

প্রাহপ্তর পর চুহক্তপত্র। 

মহিলা হবষয়ক 

অহিেপ্তদরর 

ওদয়বসাইে ও সাংহিষ্ট 

সিাদেল অহ স 

(সকাল ০৯-৫ো) 

সিাদেদলর 

অবস্হিান, সীদের 

িরণ ও খাবাদরর 

মাদনর হিন্নতা 

অনুর্ায়ী মূল্য 

হনি মাহরত িয়।  

-সীে বরাদ্দ 

প্রাহপ্তর জন্য 

োহখলকৃত 

আদবেদনর 

সময়কাল িদত 

০১ মাস। 

-সীে বরাদ্দ 

প্রাহপ্তর পর ০৩ 

বছর। 

সমাঃ সমাখদলছুর রিমান খান 

হসহনয়র সিকারী সহচব 

মহবঅ-১ শাখা 

মহিলা ও হশশু হবষয়ক মন্ত্রণালয় 

স ানঃ ৯৫৬৭৪১৭ 

ইদমইল: 

mrk_msw1961@yaho

o.com 

 

১০ জাহতর হপতার জন্ম হেবস 

ও জাতীয় হশশু হেবস, হবশ্ব 

হশশু হেবস, 

হশশু অহিকার সপ্তাি পালন 

 

সরকার প্রিান, 

রাষ্ট্রপ্রিানদের 

উপহস্হিহতদত  

আদয়াহজত অনুষ্ঠাদনর 

মাধ্যদম হেবস পালন এবাং 

স্মরহণকা, সক্রািপত্র প্রকাশ 

কদর জনগনদক সদচতন 

করা। 

প্রদর্াজয নয়। হবনামূদল্য হনি মাহরত হেন রহিমা খাতুন 

হসহনয়র সিকারী সহচব 

হশশু শাখা 

মহিলা ও হশশু হবষয়ক মন্ত্রণালয় 

স ানঃ ৯৫৫০৮৬০ 

ই-সমইলঃ 

rahimaakhter04@ya

hoo.com 

 

১১ আন্তজমাহতক নারী হেবস, 

সবগম সরাদকয়া হেবস 

পালন 

 

সরকার প্রিান, 

রাষ্ট্রপ্রিানদের 

উপহস্হিহতদত  

আদয়াহজত অনুষ্ঠাদনর 

মাধ্যদম হেবস পালন এবাং 

স্মরহণকা, সক্রািপত্র প্রকাশ 

কদর জনগনদক সদচতন 

করা। 

প্রদর্াজয নয়। হবনামূদল্য হনি মাহরত হেন সবগম সকাহিনূর নািার 

হসহনয়র সিকারী সহচব 

সমন্বয় শাখা 

মহিলা ও ও হশশু হবষয়ক মন্ত্রণালয় 

স ানঃ ৯৫৪০২৪১ 

ই-সমইলঃ 

sasadmn2@gmail.com 

  



২.২ প্রাহতষ্ঠাহনক সসবা 

 

ক্রহমক সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধহত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

ও প্রহতস্থাপন 

সসবার মূল্য এবাং 

পহরদশাি পদ্ধহত 

সসবার 

সময়সীমা 

োহয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমা (নাম, পেহব, 

স ান নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ ববদেহশক সািয্যপুষ্ট 

প্রকদল্পর অে মছাি, হসদ্ধান্ত 

িিণ, বাস্তবায়ন ও সমন্বয় 

করা 

চাহিো সমাতাদবক হডহপহপ/টিহপহপর কহপ, 

বাদজে বরাদ্দপত্র, 

বাদজে হবিাজন এবাং 

সাংহিষ্ট চাহিোপত্র, 

পকল্প সাংক্রান্ত 

প্রহতদবেন। 

মন্ত্রণালদয়র উন্নয়ন 

শাখা। 

 

হবনামূদল্য ৭হেন সমাঃ আবুল খাদয়র 

হসহনয়র সিকারী সহচব 

উন্নয়ন-১ শাখা 

মহিলা ও হশশু হবষয়ক মন্ত্রণালয় 

স ানঃ৯৫৫৯৭৭৪ 

ইদমইল:asdevlopment@mo

wca.gov.bd 

২ অন্যান্য প্রহতষ্ঠাদনর 

সিায়তাপুষ্ট কম মসূহচ প্রণয়ন 

ও বাস্তবায়ন 

হনি মাহরত কম মসূচীর প্রস্তাব 

অনুদমািদনর মাধ্যদম 

কম মসূচী প্রস্তাব ছক 

এবাং সাংহিষ্ট সনে/ 

কাগজপত্র। মন্ত্রণালদয়র 

বাদজে শাখা। 

হবনামূদল্য ১ মাস হেলীপ কুমার সেবনাে 

সিকারী সহচব  

বাদজে শাখা 

মহিলা ও হশশু হবষয়ক মন্ত্রণালয় 

স ানঃ৯৫৪০২০৩ 

ইদমইল:asbudget@mow

c.gov.bd  

৩ মহিলা হবষয়ক অহিেপ্তর 

কম মকতমাদের সপনশন 

সাংক্রান্ত কার্ মক্রম 

আদবেন প্রাহপ্তর সপ্রহিদত হনি মাহরত অনুর্ায়ী 

হিসাব শাখা 

হবনামূদল্য ১৫ হেন সমাঃ সমাখদলছুর রিমান খান 

হসহনয়র সিকারী সহচব 

মহবঅ-১ শাখা 

মহিলা ও হশশু হবষয়ক মন্ত্রণালয় 

স ানঃ ৯৫৬৭৪১৭ 

ইদমইল: 

mrk_msw1961@yahoo.c

om 

 

৪ জাতীয় মহিলা সাংস্থা  

কম মকতমাদের সপনশন 

সাংক্রান্ত কার্ মক্রম 

আদবেন প্রাহপ্তর সপ্রহিদত হনি মাহরত অনুর্ায়ী 

হিসাব শাখা 

হবনামূদল্য ১৫ হেন হসহনয়র সিকারী সহচব 

জামস শাখা 

মহিলা ও হশশু হবষয়ক মন্ত্রণালয় 

স ানঃ ৯৫৪৫৫৬১ 

ইদমইল: 

 

৫ বাাংলাদেশ হশশু 

একাদডমীর কম মকতমাদের 

সপনশন সাংক্রান্ত কার্ মক্রম 

আদবেন প্রাহপ্তর সপ্রহিদত হনি মাহরত অনুর্ায়ী 

হিসাব শাখা 

হবনামূদল্য ১৫ হেন রহিমা খাতুন 

হসহনয়র সিকারী সহচব 

হশশু শাখা 

মহিলা ও হশশু হবষয়ক মন্ত্রণালয় 

স ানঃ ৯৫৫০৮৬০ 

ই-সমইলঃ 

rahimaakhter04@ya

hoo.com 

 

৬ মহিলা হবষয়ক অহিেপ্তর 

১ম ও ২য় সশ্রণীর 

কম মকতমাদের হনদয়াগ ও 

বেলী সাংক্রান্ত কার্ মক্রম 

চাহিো প্রাহপ্তর পর 

বাাংলাদেশ সরকারী কম ম 

কহমশন সহচবালদয়র 

সুপাহরদশর হিহিদত 

বাাংলাদেশ সরকারী 

কম মকহমশন 

সহচবালদয়র হনি মাহরত 

আদবেন  রম, 

বাাংলাদেশ সরকারী 

কম ম কহমশন সহচবালয় 

 

হনি মাহরত হ  

পহরদশাি 

সাদপদি 

৩ মাস সমাঃ সমাখদলছুর রিমান খান 

হসহনয়র সিকারী সহচব 

মহবঅ-১ শাখা 

মহিলা ও হশশু হবষয়ক মন্ত্রণালয় 

স ানঃ ৯৫৬৭৪১৭ 

ইদমইল: 

mrk_msw1961@yaho

o.com 

 

৭ জাতীয় মহিলা সাংস্থার ১ম 

ও ২য় সশ্রণীর কম মকতমাদের 

হনদয়াগ ও বেলী সাংক্রান্ত 

কার্ মক্রম 

চাহিো প্রাহপ্তর পর 

বাাংলাদেশ সরকারী কম ম 

কহমশন সহচবালদয়র 

সুপাহরদশর হিহিদত 

বাাংলাদেশ সরকারী 

কম মকহমশন 

সহচবালদয়র হনি মাহরত 

আদবেন  রম, 

বাাংলাদেশ সরকারী 

কম ম কহমশন সহচবালয় 

হনি মাহরত হ  

পহরদশাি 

সাদপদি 

৩ মাস হসহনয়র সিকারী সহচব 

জামস শাখা 

মহিলা ও হশশু হবষয়ক মন্ত্রণালয় 

স ানঃ ৯৫৪৫৫৬১ 

ইদমইল: 

  



৮ বাাংলাদেশ হশশু 

একাদডমীর ১ম ও ২য় 

সশ্রণীর কম মকতমাদের 

হনদয়াগ ও বেলী সাংক্রান্ত 

কার্ মক্রম 

চাহিো প্রাহপ্তর পর 

বাাংলাদেশ সরকারী কম ম 

কহমশন সহচবালদয়র 

সুপাহরদশর হিহিদত 

বাাংলাদেশ সরকারী 

কম মকহমশন 

সহচবালদয়র হনি মাহরত 

আদবেন  রম, 

বাাংলাদেশ সরকারী 

কম ম কহমশন সহচবালয় 

 

হনি মাহরত হ  

পহরদশাি 

সাদপদি 

৩ মাস রহিমা খাতুন 

হসহনয়র সিকারী সহচব 

হশশু শাখা 

মহিলা ও হশশু হবষয়ক মন্ত্রণালয় 

স ানঃ ৯৫৫০৮৬০ 

ই-সমইলঃ 

rahimaakhter04@ya

hoo.com 

 

৯ মহিলা হবষয়ক 

অহিেপ্তর/জাতীয় মহিলা 

সাংস্থা/ বাাংলাদেশ হশশু 

একাদডমীর অহডে আপহি 

হনষ্পহিদত প্রদয়াজনীয় 

কার্ মক্রম িিণ 

হিপিীয়/হত্রপিীয় সিা 

আহ্বান, হসএহজ অহ দসর 

সাদে সর্াগাদর্াগ 

সাংহিষ্ট 

কাগজপত্র/প্রমাণপত্র। 

সাংহিষ্ট কার্ মালয়। 

হবনামূদল্য ২ মাস পাহপয়া স াষ 

হসহনয়র সিকারী সহচব  

অহডে ও শৃঙ্খলা শাখা 

মহিলা ও হশশু হবষয়ক মন্ত্রণালয় 

স ানঃ৯৫৪০২০৩ 

ইদমইল:asaudit@mowca

.gov.bd m  

১০ মহিলা হবষয়ক 

অহিেপ্তরদরর কম মকতমা/ 

কম মচারীদের হবরুদদ্ধ আনীত 

অহিদর্াগ হনষ্পহি 

অহিদর্াগ প্রাহপ্তর সপ্রহিদত 

শুনানী, মামলা রুজু, 

অহিদর্াগ গঠন, তেন্ত, 

হসদ্ধান্ত প্রোন, আপীল 

এবাং পরবতী কার্ মক্রম 

িিণ 

অহিদর্াগপত্র, 

প্রমাণাহে, কাগজপত্র, 

প্রশাসন-১ শাখা। 

হবনামূদল্য ১ মাস সমাঃ সমাখদলছুর রিমান খান 

হসহনয়র সিকারী সহচব 

মহবঅ-১ শাখা 

মহিলা ও হশশু হবষয়ক মন্ত্রণালয় 

স ানঃ ৯৫৬৭৪১৭ 

ইদমইল: 

mrk_msw1961@yaho

o.com 

 

১১ জাতীয় মহিলা সাংস্থার  

কম মকতমা/ কম মচারীদের 

হবরুদদ্ধ আনীত অহিদর্াগ 

হনষ্পহি 

অহিদর্াগ প্রাহপ্তর সপ্রহিদত 

শুনানী, মামলা রুজু, 

অহিদর্াগ গঠন, তেন্ত, 

হসদ্ধান্ত প্রোন, আপীল 

এবাং পরবতী কার্ মক্রম 

িিণ 

অহিদর্াগপত্র, 

প্রমাণাহে, কাগজপত্র, 

প্রশাসন-১ শাখা। 

হবনামূদল্য ১ মাস হসহনয়র সিকারী সহচব 

জামস শাখা 

মহিলা ও হশশু হবষয়ক মন্ত্রণালয় 

স ানঃ ৯৫৪৫৫৬১ 

ইদমইল: 

১২ বাাংলাদেশ হশশু 

একাদডমীর কম মকতমা/ 

কম মচারীদের হবরুদদ্ধ আনীত 

অহিদর্াগ হনষ্পহি 

অহিদর্াগ প্রাহপ্তর সপ্রহিদত 

শুনানী, মামলা রুজু, 

অহিদর্াগ গঠন, তেন্ত, 

হসদ্ধান্ত প্রোন, আপীল 

এবাং পরবতী কার্ মক্রম 

িিণ 

অহিদর্াগপত্র, 

প্রমাণাহে, কাগজপত্র, 

প্রশাসন-১ শাখা। 

হবনামূদল্য ১ মাস রহিমা খাতুন 

হসহনয়র সিকারী সহচব 

হশশু শাখা 

মহিলা ও হশশু হবষয়ক মন্ত্রণালয় 

স ানঃ ৯৫৫০৮৬০ 

ই-সমইলঃ 

rahimaakhter04@ya

hoo.com 

 

৭ মন্ত্রণালয় ও অিীনস্ত েপ্তর 

সাংস্থার রাজস্ব  বাদজে 

প্রণয়ন ও প্রদয়াজনীয় 

কার্ মক্রম িিণ 

অে ম মন্ত্রণালদয়র সাদে 

সর্াগাদর্াদগর মাধ্যদম 

চাহিোপত্র সাংহিষ্ট 

েপ্তর 

হবনামূদল্য  ৩ মাস হেলীপ কুমার সেবনাে 

সিকারী সহচব  

বাদজে শাখা 

মহিলা ও হশশু হবষয়ক মন্ত্রণালয় 

স ানঃ৯৫৪০২০৩ 

ইদমইল:asaudit@mowca

.gov.bd 

 

  



২.৩ অিযন্তরীণ সসবা 

 

ক্রহমক সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধহত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

ও প্রহতস্থাপন 

সসবার মূল্য এবাং 

পহরদশাি পদ্ধহত 

সসবার 

সময়সীমা 

োহয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমা (নাম, পেহব, 

স ান নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ কম মকতমা/ কম মচারীদের 

সপনশন সাংক্রান্ত কার্ মক্রম 

আদবেন প্রাহপ্তর সপ্রহিদত হনি মাহরত সচকহলষ্ট, 

হিসাব শাখা। 

হবনামূদল্য ১৫হেন  ারজানা সুলতানা 

হসহনয়র সিকারী সহচব 

প্রশাসন-১ শাখা 

মহিলা ও হশশু হবষয়ক মন্ত্রণালয় 

স ানঃ ৯৫৪০১০৬ 

ইদমইল:asadmin1@mow

ca.gov.bd 

২ কম মকতমা/ কম মচারীদের ছুটি 

সাংক্রান্ত কার্ মক্রম 

আদবেন প্রাহপ্তর সপ্রহিদত আদবেনপত্র ও ছুটির 

প্রাপ্ততা সনে, হিসাব 

শাখা।  

হবনামূদল্য ১ সেদক ১৫ হেন  ারজানা সুলতানা 

হসহনয়র সিকারী সহচব 

প্রশাসন-১ শাখা 

মহিলা ও হশশু হবষয়ক মন্ত্রণালয় 

স ানঃ ৯৫৪০১০৬ 

ইদমইল:asadmin1@mow

ca.gov.bd 

৩ কম মকতমা/ কম মচারীদের 

হবরুদদ্ধ আনীত অহিদর্াগ 

হনষ্পহি 

অহিদর্াগ প্রাহপ্তর সপ্রহিদত 

শুনানী, মামলা রুজু, 

অহিদর্াগ গঠন, তেন্ত, 

হসদ্ধান্ত প্রোন, আপীল 

এবাং পরবতী কার্ মক্রম 

অহিদর্াগপত্র, 

প্রমাণাহে, কাগজপত্র, 

প্রশাসন-১ শাখা। 

হবনামূদল্য ১ মাস  ারজানা সুলতানা 

হসহনয়র সিকারী সহচব 

প্রশাসন-১ শাখা 

মহিলা ও হশশু হবষয়ক মন্ত্রণালয় 

স ানঃ ৯৫৪০১০৬ 

ইদমইল:asadmin1@mow

ca.gov.bd 

৪ মন্ত্রণালদয়র আিযন্তরীন ক্রয় 

কার্ মক্রম 

চাহিো প্রাহপ্তর সপ্রহিদত 

ক্রয় 

চাহিোপত্র,  

প্রশাসন-২ শাখা 

হবনামূদল্য ১৫ হেন সমাঃ মাসুদুর রিমান 

হসহনয়র সিকারী সহচব 

প্রশাসন-২ শাখা, 

 মহিলা ও হশশু হবষয়ক মন্ত্রণালয়। 

স ানঃ ৯৫৪০১৯৩ 

ইদমইল: 

masud_67@yahoo.co

m  

৫ আবাহসক সেহলদ ান প্রোন 

সাংক্রান্ত 

চাহিো প্রাহপ্তর প্রহিদত চাহিোপত্র,  

প্রশাসন-৩ শাখা। 

হবনামূদল্য ১৫ হেন সমাঃ সরজাউল িক 

সিকারী সহচব  

প্রশাসন-৩ শাখা 

মহিলা ও হশশু হবষয়ক মন্ত্রণালয় 

স ানঃ ৯৫৪০১০৭ 

ইদমইল:asadmin3@mow

ca.gov.bd m  

৬ মন্ত্রণালদয়র রাজস্ব বাদজে 

প্রণয়ন ও প্রদয়াজনীয় 

কার্ মক্রম িিণ 

অে ম মন্ত্রণালদয়র সাদে 

সর্াগাদর্াদগর মাধ্যদম 

চাহিোপত্র সাংহিষ্ট 

েপ্তর 

হবনামূদল্য ৩ মাস হেলীপ কুমার সেবনাে 

সিকারী সহচব  

বাদজে শাখা 

মহিলা ও হশশু হবষয়ক মন্ত্রণালয় 

স ানঃ ৯৫৪০১০৮ 

ইদমইল:asbudget@mow

ca.gov.bd 

৭ মহিলা ও হশশু হবষয়ক 

মন্ত্রণালদয়র কম মকতমা/ 

কম মচারীদের হবরুদদ্ধ আনীত 

অহডে আপহি হনষ্পহি 

হিপিীয়/হত্রপিীয় সিা 

আহ্বান, হসএহজ অহ দসর 

সাদে সর্াগাদর্াগ 

সাংহিষ্ট 

কাগজপত্র/প্রমাণপত্র। 

সাংহিষ্ট কার্ মালয়। 

হবনামূদল্য ২ মাস পাহপয়া স াষ 

হসহনয়র সিকারী সহচব  

অহডে ও শৃাংখলা শাখা 

মহিলা ও হশশু হবষয়ক মন্ত্রণালয় 

স ানঃ৯৫৪০২০৩  

ইদমইল:asaudit@mowca

.gov.bd 

 

 

  



২.৪)  আওতািীন অহিেপ্তর/ সাংস্থা/অন্যান্য প্রহতষ্ঠান কতৃমক প্রেি সসবা 

 

 মহিলা হবষয়ক অহিেপ্তদরর হসটিদজন চাে মার সেখদত হিহজে করুন -http://www.dwa.gov.bd/ 

 জাতীয় মহিলা সাংস্থার হসটিদজন চাে মার সেখদত হিহজে করুন -http://www.jms.gov.bd/bn/citizen 

 বাাংলাদেশ হশশু একদডমীর হসটিদজন চাে মার সেখদত হিহজে করুন -http://www.shishuacademy.gov.dd/bn/citizen 

 

৩)  আপনার কাদছ আমাদের প্রতযাশা 

 

 

 

 

 

 

 

৪)  অহিদর্াগ প্রহতকার ব্যবস্থাপনা (GRS) 

 

 সসবা প্রাহপ্তর অসুন্তুষ্ট িদল োহয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমার সদে সর্াগাদর্াগ করুন। তার কাছ সেদক সমািান  পাওয়া না সগদল হনদনাক্ত পাদ্ধহতদত  সর্াগাদর্াগ কদর 

 আপনার সমস্যা অবহিত করুন। 

 

ক্রহমক কখন সর্াগাদর্াগ করদবন কার সদে সর্াগাদর্াগ করদবন সর্াগাদর্াদগর ঠিকানা হনষ্পহির সময়সীমা 

১. োহয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমা সমািান হেদত না 

পারদল 

অহিদর্াগ হনষ্পহি কম মকতমা নামঃ হশবানী িট্রাচায্যম 

পেবীঃ যুগ্মসহচব (প্রশাসন) 

সেহলদ ানঃ ৯৫১২২০৯ 

সমাবাইল: ০১৭৩২৯১২৫৯৫ 

 

হতন মাস 

২. অহিদর্াগ হনষ্পহি কম মকতমা 

হনহে মষ্ট সমদয় সমািান হেদত না পারদল 

আহপল কম মকতমা নামঃ জনাব হমজানুর রিমান 

পেবীঃ অহতহরক্ত সহচব (প্রশাসন) 

সেহলদ ানঃ ৯৫১২২০৯ 

সমাবাইল: ০১৭৩২৯১২৫৯৫ 

 

এক মাস 

৩. আপীল কম মকতমা হনহে মষ্ট সমদয় সমািান 

হেদত না পারদল 

মহন্ত্রপহরষে হবিাদগর অহিদর্াগ 

ব্যবস্থাপনা সসল  

অহিদর্াগ িিণ সকন্দ্র 

৫ নাং সগে, বাাংলাদেশ সহচবালয়, ঢাকা। 

ওদয়ব:www.grs.gov.bd 

 

হতন মাস 

 

ক্রহমক প্রহতশ্রুত/কাহঙ্খত সসবা প্রাহপ্তর লদি করণীয় 

১ স্বয়াংসম্পূণ ম আদবেন জমা প্রোন। 

২ র্োর্ে প্রহক্রয়ায় প্রদয়াজনীয় হ স পহরদশাি করা। 

৩ সািাদতর জন্য হনি মাহরত সমদয়র পূদব মই উপহস্থত োকা। 


