
                                                                                                                                                                                                                                                                

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

মহিলা ও হশশু হবষয়ক মন্ত্রণালয় 

 

www.mowca.gov.bd 

 

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 

প্রাহিস্িান 

সসবার মূল্য এবাং 

পহরদশাি পদ্ধহত 

সসবার সময়সীমা োহয়ত্বপ্রাি কম মকতমা  

(নাম, পেহব, স ান নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ তথ্য অহিকার আইদনর 

আওতায় নাগহরকদক 

তথ্য প্রোন। 

তথ্য প্রাহির হনি মাহরত আদবেন 

 রম ‘ক’ সমাতাদবক 

োহয়ত্বপ্রাি কম মকতমার হনকট 

হলহিতিাদব বা ই-দমইদলর 

মাধ্যদম। 

(১) হনি মাহরত আদবেনপত্র  রম। 

(২) আদবেদনর সমর্ মদন প্রাসহিক 

কাগজপত্র। 

প্রাহিস্িানঃ 

োহয়ত্বপ্রাি কম মকতমার েির এবাং  

www.mowca.gov.bd 

ওদয়বসাইট তথ্য অহিকার সসবা 

বক্স। 

(১) এ-৪ ও এ-৩ 

মাদপর কাগদজর 

সিদত্র প্রহত পৃষ্ঠা দুই 

টাকা, হিন্ন মাদপর 

সিদত্র প্রকৃত মূল্য। 

(২) হসহিদত তথ্য 

প্রোদনর সিদত্র প্রকৃত 

মূল্য, সরবরাি করা 

িদল হবনামূদল্য; 

পহরদশাি পদ্ধহত 

চালাদনর মাধ্যদম, 

সকাি নাং-১-৩৩০১-

০০০১-১৮৭০। 

তথ্য অহিকার 

আইন ও হবহি 

অনুযায়ী। 

জনাব সমাঃ আলমগীর সিাদসন 

োহয়ত্বপ্রাি কম মকতমা 

জনসাংদযাগ কম মকতমা 

স ানঃ +৮৮০২৯৫৪৫২২৫ 

ই-দমইলঃ pro@mowca.gov.bd 

 

জনাব সমাঃ আবুল কালাম আজাে 

হবকল্প োহয়ত্বপ্রাি কম মকতমা 

সিকারী সহচব 

স ানঃ +৮৮০১৯১৪৬১১৬৬৩ 

ই-দমইলঃ mdkalamkhanpo@gmail.com 

 

  

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


                                                                                                                                                                           

ক্রহমক সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধহত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র ও 

প্রাহিস্িান 

সসবার মূল্য এবাং 

পহরদশাি পদ্ধহত 

সসবার সময়সীমা োহয়ত্বপ্রাি কম মকতমা  

(নাম, পেহব, স ান নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

২ নারী ও হশশু 

হনয মাতন প্রহতদরাদি 

ন্যাশনাল সিল্পলাইন-

১০৯ 

সটহলদ ান/দমাবাইল/ই-দমইল 

মাধ্যম। 

প্রদযাজয নয় হবনামূদল্য ০১ কম মহেবস। ি. আবুল সিাদসন 

প্রকল্প পহরচালক, নারী হনয মাতন প্রহতদরাদি 

মাহি সসদটারাল সপ্রািাম।  

স ান: +৮৮০১৫৫২৩৬১৮৪২ 

ইদমইল: chossain2019@yahoo.com 

 

৩ নারী ও হশশুর প্রহত 

সহিাংসতা প্রহতদরাি 

ও আইনগত সিায়তা 

প্রোন 

হনয মাহতত মহিলা ও হশশুদের ঢাকা 

সি ৬টি হবিাগীয় শিদর সরকারী 

সমহিকযাল কদলজ িাসপাতাদল 

স্থাহপত One Stop Cresis 

Centre (OCC) ও ৪০টি সজলা, 

উপদজলায় স্থাহপত One Stop 

Cresis Centre (OCC) িদত 

স্বাস্থয, আইনী সিায়তা কাউহিহলাং, 

আশ্রয় প্রোন এবাং সমাদজ পুনব মাসন 

ও পুনঃএকহত্রকরদণর সসবা প্রোন। 

 

প্রদযাজয  নয় হবনামূদল্য ০১ কম মহেবস। ি. আবুল সিাদসন 

প্রকল্প পহরচালক,  

নারী হনয মাতন প্রহতদরাদি মাহি সসদটারাল 

সপ্রািাম।  

স ান: +৮৮০১৫৫২৩৬১৮৪২ 

ই-সমইল: chossain2019@yahoo.com 

৪ হনয মাহতত, দুস্থ  

মহিলা ও হশশু 

কল্যাণ তিহবদলর 

অনুোন হবতরণ 

সদব মাচ্চ ২৫ িাজার 

টাকা। 

হনি মাহরত  রদম আদবেদনর 

সপ্রহিদত মাননীয় মন্ত্রী/ প্রহতমন্ত্রী/ 

সহচব/ ট্রাহি সবাদি মর অনুদমােন 

সাদপদি। 

হনি মাহরত আদবেন  রম  

মন্ত্রণালদয়র ওদয়বসাইট 

www.mowca.gov.bd এর 

সসবা বক্স/দসল শািা 

হবনামূদল্য সদব মাচ্চ ১৮০হেন। সমাঃ সরজাউল িক 

সিকারী সহচব (সসল শািা)  

মহিলা ও হশশু হবষয়ক মন্ত্রণালয় 

স ানঃ +৮৮০২৯৫৪০১০৭ 

ইদমইল: saschild@mowca.gov.bd 

  

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


 

 

 

                         

ক্রহমক 

সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধহত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র ও 

প্রাহিস্িান 

সসবার মূল্য এবাং 

পহরদশাি পদ্ধহত 

সসবার সময়সীমা োহয়ত্বপ্রাি কম মকতমা  

(নাম, পেহব, স ান নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৫ োহরদ্রপীহিত ও দুস্থ 

মহিলাদের আত্ন-

কম মসাংস্থাদনর জন্য 

সসলাই সমহশন 

হবতরদণর মঞ্জুরী। 

সাো কাগদজ আদবেদনর সপ্রহিদত 

মাননীয় মন্ত্রী/প্রহতমন্ত্রীর অনুদমােন 

সাদপদি। 

প্রদযাজয নয়। হবনামূদল্য  ৩০ কম মহেবস। সমািাম্মে মাশহুদুল কবীর 

উপ-সহচব (মহবঅ-২ শািা) 

মহিলা ও হশশু হবষয়ক মন্ত্রণালয় 

স ানঃ +৮৮৯৫৭০৬৫৭ 

সমাবাইলঃ ০১৭১৭০০০৭৮৬ 

ইদমইল: dsmobio-2@mowca.gov.bd 

 

             

  



২.২ প্রাহতষ্ঠাহনক সসবা 

 

ক্রহমক সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধহত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র ও 

প্রাহিস্িান 

সসবার মূল্য এবাং 

পহরদশাি পদ্ধহত 

সসবার সময়সীমা োহয়ত্বপ্রাি কম মকতমা (নাম, পেহব, স ান নম্বর 

ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ ববদেহশক সািায্যপুি 

প্রকদল্পর অর্ মছাি, 

হসদ্ধান্ত িিণ, 

বাস্তবায়ন ও সমন্বয় 

করা। 

প্রস্তাব প্রাহির পর যর্াযর্ 

কর্তমপদির অনুদমােনক্রদম। 

১. অর্ ম হবিাগ জাহরকৃত 

হনদে মহশকা ও বরাদের হবিাজন 

অনুসাদর অর্ ম ছাদির প্রস্তাব; 

২. পূব মবতী সকায়াট মাদরর 

(ত্রত্রমাহসক) এর সাংহিি িাদত 

বরােকৃত অদর্ মর ব্যয় হববরণী; 

৩. ব্যাাংক হিসাব হববরণী 

(প্রদযাজয সিদত্র) 

প্রাহি স্িানঃ মন্ত্রণালদয়র উন্নয়ন 

শািা। 

হবনামূদল্য ১৫ কম মহেবস। (ক) হনলু ার ইয়াসহমন 
উপসহচব (উন্নয়ন-২) 

মহিলা ও হশশু হবষয়ক মন্ত্রণালয় 

স ানঃ ৯৫৭০৬৫৭ 

সমাবাইলঃ ০১৭৩৭৪৩৪৩৩৫ 

ইদমইল: dev-2@mowca.gov.bd 

২ প্রকদল্পর অর্ মছাি, 

হসদ্ধান্ত িিণ, 

বাস্তবায়ন ও সমন্বয় 

করা। 

প্রস্তাব প্রাহির পর যর্াযর্ 

কর্তমপদির অনুদমােনক্রদম। 

১. অর্ ম হবিাগ জাহরকৃত 

হনদে মহশকা ও বরাদের হবিাজন 

অনুসাদর অর্ ম ছাদির প্রস্তাব; 

২. পূব মবতী সকায়াট মাদরর 

(ত্রত্রমাহসক) এর সাংহিি িাদত 

বরােকৃত অদর্ মর ব্যয় হববরণী; 

৩. ব্যাাংক হিসাব হববরণী 

(প্রদযাজয সিদত্র) 

প্রাহি স্িানঃ মন্ত্রণালদয়র উন্নয়ন 

শািা। 

হবনামূদল্য ১৫ কম মহেবস। সমািাম্মে শিীদুল্লাহ্ 

হসহনয়র সিকারী সহচব (উন্নয়ন-১ শািা) 

মহিলা ও হশশু হবষয়ক মন্ত্রণালয় 

স ানঃ +৮৮০৯৫৫৯৭৭৪ 

ইদমইল: dev-1@mowca.gov.bd 

৩ মহিলা হবষয়ক 

অহিেিদরর 

কম মকতমাদের সপনশন 

সাংক্রান্ত কায মক্রম। 

প্রস্তাব প্রাহির পর যর্াযর্ 

কর্তমপদির অনুদমােনক্রদম। 

হনি মাহরত  রদম প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্রসি আদবেন।  

প্রাহিস্িানঃ হিসাব শািা 

হবনামূদল্য ১৫ কম মহেবস। শারাবান তাহুরা  

উপসহচব 

মহবঅ-১ শািা 

মহিলা ও হশশু হবষয়ক মন্ত্রণালয় 

স ানঃ +৮৮০৯৫৬৭৪১৭ 

ইদমইল: sasmobio-1@mowca.gov.bd 

৪ মহিলা হবষয়ক 

অহিেিদরর ৯ম ও 

তের্দ্ধম কম মকতমাদের 

হবরুদদ্ধ আনীত 

অহিদযাগ হনষ্পহি 

সাংক্রান্ত কায মক্রম। 

অহিদযাগ প্রাহির সপ্রহিদত শুনানী, 

মামলা রুজু, অহিদযাগ গঠন, তেন্ত, 

হসদ্ধান্ত প্রোন, আপীল এবাং পরবতী 

কায মক্রম িিণ। 

অহিদযাগপত্র, প্রমাণাহে, 

কাগজপত্র, মহবঅ-১ শািা। 

হবনামূদল্য শাংিলা ও 

আপীল হবহিমালা 

২০১৮ অনুযায়ী। 

শারাবান তাহুরা  

উপসহচব 

মহবঅ-১ শািা 

মহিলা ও হশশু হবষয়ক মন্ত্রণালয় 

স ানঃ +৮৮০৯৫৬৭৪১৭ 

ইদমইল: sasmobio-1@mowca.gov.bd 



             

২.৩ অিযন্তরীণ সসবা 

 

ক্রহমক সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধহত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র ও 

প্রাহিস্িান 

সসবার মূল্য এবাং 

পহরদশাি পদ্ধহত 

সসবার সময়সীমা োহয়ত্বপ্রাি কম মকতমা (নাম, পেহব, স ান নম্বর 

ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ কম মকতমা/ 

কম মচারীদের অহজমত 

ছুটি / শ্রাহন্তহবদনােন 

ছুটি। 

আদবেন প্রাহির পর হনি মাহরত ছুটি 

হবহিমালা, ১৯৫৯ অনুযায়ী উপর্য মক্ত 

কর্তমপি কর্তমক (প্রশাসহনক ও 

আহর্ মক িমতা অনুযায়ী) হনষ্পহি 

কদর আদেশ জারী করা িদব। 

(ক) আদবেনপত্র। 

(ি) প্রিান হিসাবরিণ কম মকতমা 

কর্তমক প্রেি ছুটি প্রাপ্যতার সনে। 

(গ) পূরণকৃত হনি মাহরত  রম। 

(ঘ) হচহকৎসা সাংক্রান্ত কাগজপত্র 

(প্রদযাজয সিদত্র)। 

হবনামূদল্য ১৫ কম মহেবস। সমািাম্মে ইয়াহমন িান 

উপসহচব 

প্রশাসন-১ শািা 

মহিলা ও হশশু হবষয়ক মন্ত্রণালয় 

স ানঃ +৮৮০৯৫৪০১০৬ 

ইদমইল: dsadmin@mowca.gov.bd 

২ বহিঃ বাাংলাদেশ ছুটি 

(অহজমত ছুটি)। 

আদবেন প্রাহির পর 

(ক)  হনি মাহরত ছুটি হবহিমালা, 

১৯৫৯ অনুযায়ী উপর্য মক্ত কর্তমপি 

কর্তমক (প্রশাসহনক ও আহর্ মক 

িমতা অনুযায়ী) হনষ্পহি কদর 

আদেশ জারী করা ।  

(ি) সরকার কর্তমক সমদয় সমদয় 

জাহরকৃত হবদেশ ভ্রমদণর অনুমহত 

ও আনুষহিক হনদে মশনা 

অনুসরণীয়। 

 

(ক) আদবেনপত্র। 

(ি) প্রিান হিসাবরিণ কম মকতমা 

কর্তমক প্রেি ছুটি প্রাপ্যতার সনে। 

(গ) পূরণকৃত হনি মাহরত  রম। 

(ঘ) হচহকৎসা সাংক্রান্ত কাগজপত্র 

(প্রদযাজয সিদত্র)। 

হবনামূদল্য। ১৫ কম মহেবস। সমািাম্মে ইয়াহমন িান 

উপসহচব 

প্রশাসন-১ শািা 

মহিলা ও হশশু হবষয়ক মন্ত্রণালয় 

স ানঃ +৮৮০৯৫৪০১০৬ 

ইদমইল: dsadmin@mowca.gov.bd 

৩ অবসর-উির ছুটি 

(ছুটি নগোয়নসি) 

প্রস্তাব প্রাহির পর যর্াযর্ 

কর্তমপদির অনুদমােনক্রদম। 

(ক) ছুটির আদবেন 

(ি) এসএসহস সনেপত্র। 

(গ)প্রিান হিসাবরিণ কম মকতমা 

কর্তমক প্রেি ছুটি প্রাপ্যতার সনে। 

(ঘ) ছুটির হিসাব হলহপবদ্ধসি 

চাকহর বহি (নন-দগদজদটি 

কম মচারীর সিদত্র)। 

হবনামূদল্য আদবেন প্রাহির 

১৫ হেদনর মদধ্য। 

সমািাম্মে ইয়াহমন িান 

উপসহচব 

প্রশাসন-১ শািা 

মহিলা ও হশশু হবষয়ক মন্ত্রণালয় 

স ানঃ +৮৮০৯৫৪০১০৬ 

ইদমইল: dsadmin@mowca.gov.bd 

 

  



  

ক্রহমক সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধহত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র ও 

প্রাহিস্িান 

সসবার মূল্য এবাং 

পহরদশাি পদ্ধহত 

সসবার সময়সীমা োহয়ত্বপ্রাি কম মকতমা (নাম, পেহব, স ান নম্বর 

ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৪ সপনশন মঞ্জুরী 

প্রোন। 

আদবেন প্রাহির পর যর্াযর্ 

কর্তমপদির অনুদমােনক্রদম। 

(ক) হনি মাহরত সপনশন  রদম 

আদবেন। 

(ি) ইএলহপহস 

(গ) উিরাহিকার সঘাষণাপত্র 

(ঘ) নমুনা স্বাির ও পাঁচ 

আঙ্গুদলর ছাপ। 

(ঙ) না-োবী সনেপত্র। 

(চ) অবসর আদেদশর কহপ। 

(ছ) চাকুরী বহি (৩য় ও ৪র্ ম সশ্রণীর 

কম মচারীদের সিদত্র) 

(জ) চাকহরর হববরণী (১ম ও ২য় 

সশ্রণীর সিদত্র) 

(ঝ) সরকাহর বাসা িস্তান্তর আদেশ 

(সরকাহর বাসায় বসবাস করদল)। 

(ঞ) হবদ্যৎ, গ্যাস ও ওয়াসা 

অহ দসর না-োবী (সরকাহর 

বাসায় বসবাস করদল)। 

(ট) ০৪ কহপ ছহব। 

(ঠ) জাতীয় পহরচয় পত্র। 

(ি) মৃত্যযর সনে (পাহরবাহরক 

সপনশদনর সিদত্র) 

(ঢ) উিরাহিকার সনে। 

হবনামূদল্য ১৫ কায মহেবস। সমািাম্মে ইয়াহমন িান 

উপসহচব 

প্রশাসন-১ শািা 

মহিলা ও হশশু হবষয়ক মন্ত্রণালয় 

স ানঃ +৮৮০৯৫৪০১০৬ 

সমাবাইলঃ ০১৭১৮২৮০২৬৮ 

ইদমইল: dsadmin@mowca.gov.bd 

৫ (ক) সটহলদ ান নত্যন 

সাংদযাগ প্রোন 

সাংক্রান্ত। 

 

আদবেন প্রাহির পর যর্াযর্ 

কর্তমপদির অনুদমােনক্রদম। 

হনি মাহরত  রদম আদবেন। 

প্রাহিস্িানঃ প্রশাসন-৩ শািা। 

হবনামূদল্য ৭ কায মহেবস। জনাব সমাঃ আবুল কালাম আজাে 

সিকারী সহচব (প্রশাসন-৩) 

মহিলা ও হশশু হবষয়ক মন্ত্রণালয় 

স ানঃ +৮৮০৯৫৪৫৪৭৬ 

ইদমইল: mdkalamkhanpo@gmail.com 

 

(ি) নগোয়ন িাতা 

প্রোদনর মঞ্জুরী। 

আদবেন প্রাহির পর যর্াযর্ 

কর্তমপদির অনুদমােনক্রদম। 

হনি মাহরত  রদম আদবেন। 

প্রাহিস্িানঃ প্রশাসন-৩ শািা।  

 

হবনামূদল্য ৭ কায মহেবস। 

  



 

ক্রহমক সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধহত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র ও 

প্রাহিস্িান 

সসবার মূল্য এবাং 

পহরদশাি পদ্ধহত 

সসবার সময়সীমা োহয়ত্বপ্রাি কম মকতমা (নাম, পেহব, স ান নম্বর 

ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৬ ইন্টারদনট সাংদযাগ। 

 

আদবেন প্রাহির পর যর্াযর্ 

কর্তমপদির অনুদমােনক্রদম। 

আইহসটি শািা হবনামূদল্য ১৫ হেন। জনাব ইনামুল িক 

সপ্রািামার 

মহিলা ও হশশু হবষয়ক মন্ত্রণালয় 

স ানঃ ৯৫৪০২০৫ 

সমাবাইলঃ +৮৮০১৭৩৪৬৪৬৮০২ 

ইদমইলঃprogrammer@mowca.gov.

bd 

৭ মহিলা ও হশশু 

হবষয়ক 

মন্ত্রণালদয়রকম মকতমা/ 

কম মচারীদের হবরুদদ্ধ 

আনীত অহিট 

আপহি হনষ্পহি 

হিপিীয়/হত্রপিীয় সিা আহ্বান, 

হসএহজ অহ দসর সাদর্ সযাগাদযাগ 

আপহি সাংহিি প্রমানাহে/ 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র। 

প্রাহিস্িানঃ সাংহিি কায মালয়। 

হবনামূদল্য ৪৫ হেন। পাহপয়া সঘাষ 

হসহনয়র সিকারী সহচব  

অহিট ও শাংিলা শািা 

মহিলা ও হশশু হবষয়ক মন্ত্রণালয় 

স ানঃ +৮৮০৯৫৪০২০৩ 

ইদমইল:asbudget@mowca.gov.bd 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

২.৪)  আওতািীন অহিেির/ সাংস্থা/অন্যান্য প্রহতষ্ঠান কর্তমক প্রেি সসবা 

 

 মহিলা হবষয়ক অহিেিদরর হসটিদজন চাট মার সেিদত হিহজট করুন-http://www.dwa.gov.bd/ 

 জাতীয় মহিলা সাংস্থার হসটিদজন চাট মার সেিদত হিহজট করুন-http://www.jms.gov.bd/bn/citizen 

 বাাংলাদেশ হশশু একদিমীর হসটিদজন চাট মার সেিদত হিহজট করুন-http://www.shishuacademy.gov.dd/bn/citizen 

 

৩)  আপনার কাদছ আমাদের প্রতযাশা 

 

 

 

 

 

 

  

ক্রহমক প্রহতশ্রুত/কাহিত সসবা প্রাহির লদি করণীয় 

১ স্বয়াংসম্পূণ ম আদবেন জমা প্রোন। 

২ যর্াযর্ প্রহক্রয়ায় প্রদয়াজনীয় হ স পহরদশাি করা। 

৩ সািাদতর জন্য হনি মাহরত সমদয়র পূদব মই উপহস্থত র্াকা। 

mailto:asbudget@mowca.gov.bd


 

 

৪)  অহিদযাগ প্রহতকার ব্যবস্থাপনা (GRS) 

 

 সসবা প্রাহির অসন্তুি িদল োহয়ত্বপ্রাি কম মকতমার সদি সযাগাদযাগ করুন। তার কাছ সর্দক সমািান  পাওয়া না সগদল হনদনাক্ত পাদ্ধহতদত সযাগাদযাগ কদর আপনার সমস্যা অবহিত করুন। 

 

ক্রহমক কিন সযাগাদযাগ করদবন কার সদি সযাগাদযাগ করদবন সযাগাদযাদগর ঠিকানা হনষ্পহির সময়সীমা 

১. োহয়ত্বপ্রাি কম মকতমা সমািান 

হেদত না পারদল 

অহিদযাগ হনষ্পহি কম মকতমা নামঃ সমাঃ কামরুল িাসান িান 

পেবীঃ র্যগ্মসহচব (প্রশাসন) 

সটহলদ ানঃ ৯৫১২২০৯ 

সমাবাইল: ০১৭৬৫৮২০১০২ 

ইদমইলঃ jsadmin@mowca.gov.bd 

 

৩০ কম মহেবস। 

২. অহিদযাগ হনষ্পহি কম মকতমা 

হনহে মি সমদয় সমািান হেদত না 

পারদল 

আহপল কম মকতমা নামঃ  হরো পারিীন 

পেবীঃ অহতহরক্ত সহচব (প্রশাসন) 

সটহলদ ানঃ ৯৫৪৫৫৬৯ 

সমাবাইল: ০১৫৫২৩১০১০৮ 

ইদমইলঃ 

additionalsecretaryadmin@mowca.gov.bd 

 

২০ কম মহেবস। 

৩. আপীল কম মকতমা হনহে মি সমদয় 

সমািান হেদত না পারদল 

মহন্ত্রপহরষে হবিাদগর অহিদযাগ ব্যবস্থাপনা 

সসল  

অহিদযাগ িিণ সকন্দ্র 

৫ নাং সগট, বাাংলাদেশ সহচবালয়, ঢাকা। 

ওদয়ব:www.grs.gov.bd 

 

৬০ কম মহেবস। 

 


