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“তারুণ্যের শক্তি, 
বাাংলাণ্েণ্শর সমকৃ্তি” 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

যুফ উন্নয়ন অধধদপ্তয 

যুফ ও ক্রীড়া ভন্ত্রণারয় 

১০৮ ভধতধঝর ফা/এ,ঢাকা ১০০০ 
www.dyd.gov.bd   

  
সফা প্রদান প্রধতশ্রুধত (ধটিদজন’ চার্ টায) 

Citizen’s Charter     

 

 
 

ধবনঃ ধভনঃ 

                ও                ,       ও        

                               । 

                                                    

ও                 ।  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dyd.gov.bd/
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২. প্রধতশ্রুত সফাঃ 

২.১) নাগধযক সফা 

 

ক্র.

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধধত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাধপ্তস্থান সফা মূল্য এফাং 

ধযদাধ দ্ধধত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকতা 

(নাভ, দফী, সপান  ও 

ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১ তথ্য অধধকায আইদন তথ্য প্রদান   তথ্য অধধকায আইন, ২০০৯ 

অনুমায়ী তথ্য প্রদানকাযী কভ টকতটায 

ধনকর্ ধরধিত ফা ইদরকট্রধনক ফা 

ইদভইদর সুধনধদ টষ্ট তদথ্যয ধফলদয় 

আদফদন কযা দর আইদন ফধণ টত 

দ্বধত অনুযদন ধচঠি, ইদভইর, 

ওদয়ফাইদর্ ফা সপাদন তথ্য প্রদান 

দফ।   

http://bdlaws.minlaw.

gov.bd/bangla_sectio

n_detail.php?id=1011

&sections_id=39081   

১. ধনধ টাধযত পযদভ ফা পযদভদর্ আদফদন কযদত দফ।  

 

২. 

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangl

a_section_detail.php?id=1011&sect

ions_id=39080  

 

৩.যুফ উন্নয়ন অধধদপ্তদযয www.dyd.gov.bd  

ওদয়ফাইদর্ াওয়া মাদফ।   

 

আইদন ফধণ টত ধপ  

http://bdlaw

s.minlaw.go

v.bd/bangla

_section_det

ail.php?id=

1011&secti

ons_id=390

80  

                 

http://bdlaws.m

inlaw.gov.bd/b

angla_section_

detail.php?id=

1011&sections_

id=39080 

                    

১০                 

    ২০         ।  

জনাফ পাধযা ধনাত  

ঃ ধযচারক (প্রকানা) 

       ০১৮১৮-২৫২৩১৩  

সপানঃ-০২-৪৭১১২৮৪০ 

ই-সভইরঃ  

adpublication@dyd.g

ov.bd 

২.২ অবযন্তযীণ সফাঃ 

০১ যুফ উন্নয়ন অধধদপ্তদযয কভ টচাযীদদয 

শ্রাধন্ত ধফদনাদন ছুটি 

ছুটি ধফধধভারা অনুমায়ী আদফদনকাযী 

দত প্রাপ্ত ছুটিয আদফদদনয (মথামথ 

কর্তটদেয সুাধযক্রদভ) সপ্রধেত 

মাধচত ছুটি অনুদভাদন। 

১. ধনধ টাধযত পযদভ আদফদন। 

২. ছুটি গ্রদণয কাযণ াংধিষ্ট কাগজত্র। 

৩. ছুটি প্রাপ্যতায প্রধতদফদন।  

প্রাধপ্তস্থানঃ যুফ উন্নয়ন অধধদপ্তদযয 

www.dyd.gov.bd  ওদয়ফাইদর্ াওয়া মাদফ।   

 

ধফনামূদল্য আদফদন প্রাধপ্তয য ০৭ 

কভ টধদফ 

  জনাফ সভাঃ আঃ াধভদ িান 

উধযচারক (প্রান) 

সপানঃ ০২-৯৫৬৯৯৫২ 

ই-সভইরঃ 

ddadmin@dyd.go

v.bd 

০২ যুফ উন্নয়ন অধধদপ্তদযয কভ টচাযীদদয 

ভার্তত্বকারীন ছুটি 

ছুটি ধফধধভারা অনুমায়ী আদফদনকাযী 

দত প্রাপ্ত ছুটিয আদফদদনয (মথামথ 

কর্তটদেয সুাধযক্রদভ) সপ্রধেত 

মাধচত ছুটি অনুদভাদন। 

১. ধনধ টাধযত পযদভ আদফদন। 

২. ছুটি গ্রদণয কাযণ াংধিষ্ট কাগজত্র। 

৩. ছুটি প্রাপ্যতায প্রধতদফদন।  

প্রাধপ্তস্থানঃ যুফ উন্নয়ন অধধদপ্তদযয 

www.dyd.gov.bd  ওদয়ফাইদর্ াওয়া মাদফ।   

 

ধফনামূদল্য আদফদন প্রাধপ্তয য ০৭ 

কভ টধদফ 

জনাফ সভাঃ আঃ াধভদ িান 

উধযচারক (প্রান) 

সপানঃ ০২-৯৫৬৯৯৫২ 

ই-সভইরঃ 

ddadmin@dyd.go

v.bd 
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ক্র.

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধধত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাধপ্তস্থান সফা মূল্য এফাং 

ধযদাধ দ্ধধত 

সফা প্রদাদনয ভয়ীভা দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকতা 

(নাভ, দফী, সপান  ও 

ইদভইর) 

০৩ যুফ উন্নয়ন অধধদপ্তদযয কভ টচাযীদদয 

অাধাযণ  ছুটি 

ছুটি ধফধধভারা অনুমায়ী আদফদনকাযী 

দত প্রাপ্ত ছুটিয আদফদদনয (মথামথ 

কর্তটদেয সুাধযক্রদভ) সপ্রধেত 

মাধচত ছুটি অনুদভাদন। 

১. ধনধ টাধযত পযদভ আদফদন। 

২. ছুটি গ্রদণয কাযণ াংধিষ্ট কাগজত্র। 

৩. ছুটি প্রাপ্যতায প্রধতদফদন।  

প্রাধপ্তস্থানঃ যুফ উন্নয়ন অধধদপ্তদযয 

www.dyd.gov.bd  ওদয়ফাইদর্ াওয়া মাদফ।   

 

ধফনামূদল্য আদফদন প্রাধপ্তয য ০৭ 

কভ টধদফ 

  জনাফ সভাঃ আঃ াধভদ িান 

উধযচারক (প্রান) 

সপানঃ ০২-৯৫৬৯৯৫২ 

ই-সভইরঃ 

ddadmin@dyd.go

v.bd 

০৪ যুফ উন্নয়ন অধধদপ্তদযয কভ টচাযীদদয 

অধজটত ছুটি 

ছুটি ধফধধভারা অনুমায়ী আদফদনকাযী 

দত প্রাপ্ত ছুটিয আদফদদনয (মথামথ 

কর্তটদেয সুাধযক্রদভ) সপ্রধেত 

মাধচত ছুটি অনুদভাদন। 

১. ধনধ টাধযত পযদভ আদফদন। 

২. ছুটি গ্রদণয কাযণ াংধিষ্ট কাগজত্র। 

৩. ছুটি প্রাপ্যতায প্রধতদফদন।  

প্রাধপ্তস্থানঃ যুফ উন্নয়ন অধধদপ্তদযয 

www.dyd.gov.bd  ওদয়ফাইদর্ াওয়া মাদফ।   

 

ধফনামূদল্য আদফদন প্রাধপ্তয য ০৭ 

কভ টধদফ 

জনাফ সভাঃ আঃ াধভদ িান 

উধযচারক (প্রান) 

সপানঃ ০২-৯৫৬৯৯৫২ 

ই-সভইরঃ 

ddadmin@dyd.go

v.bd 

০৫ যুফ উন্নয়ন অধধদপ্তদযয কভ টচাযীদদয 

ধচধকৎাজধনত ছুটি   

ছুটি ধফধধভারা অনুমায়ী আদফদনকাযী 

দত প্রাপ্ত ছুটিয আদফদদনয (মথামথ 

কর্তটদেয সুাধযক্রদভ) সপ্রধেত 

মাধচত ছুটি অনুদভাদন। 

১. ধনধ টাধযত পযদভ আদফদন। 

২. ছুটি গ্রদণয কাযণ াংধিষ্ট কাগজত্র। 

৩. ছুটি প্রাপ্যতায প্রধতদফদন।  

প্রাধপ্তস্থানঃ যুফ উন্নয়ন অধধদপ্তদযয 

www.dyd.gov.bd  ওদয়ফাইদর্ াওয়া মাদফ।   

 

ধফনামূদল্য আদফদন প্রাধপ্তয য ০৭ 

কভ টধদফ 

  জনাফ সভাঃ আঃ াধভদ িান 

উধযচারক (প্রান) 

সপানঃ ০২-৯৫৬৯৯৫২ 

ই-সভইরঃ 

ddadmin@dyd.go

v.bd 

০৬ যুফ উন্নয়ন অধধদপ্তদযয কভ টচাযীদদয 

ফধঃফাাংরাদদ ছুটি    

স্বয়াংম্পূণ ট প্রস্তাফ প্রাধপ্তয য মথামথ 

কধতটদেয অনুদভাদনক্রদভ ধজও 

জাধয কযা য়।  

১. ধনধ টাধযত পযদভ আদফদন। 

২. ধফদদদ সকান কভ টারা ফা সধভনায ফা প্রধেদণ 

অাংগ্রদণয সেদত্র Invitation (প্রদমাজয সেদত্র)।  

৩.অধজটত (ফধঃফাাংরাদদ) ছুটিয সেদত্র ছুটি প্রাপ্যতায     

নদ।  

৪. ধফগত ০১(এক) ফছদয ধফদদ ভ্রভন ধফফযণী।  

৫. ধচধকৎা নদ (প্রদমাজয সেদত্র)।  

৬. াদাদর্ টয কধ।  

প্রাধপ্তস্থানঃ যুফ উন্নয়ন অধধদপ্তদযয 

www.dyd.gov.bd  ওদয়ফাইদর্ াওয়া মাদফ।   

 

ধফনামূদল্য আদফদন প্রাধপ্তয য ০৭ 

কভ টধদফ 

জনাফ সভাঃ আঃ াধভদ িান 

উধযচারক (প্রান) 

সপানঃ ০২-৯৫৬৯৯৫২ 

ই-সভইরঃ 

ddadmin@dyd.go

v.bd 
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ক্র.

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধধত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাধপ্তস্থান সফা মূল্য এফাং 

ধযদাধ দ্ধধত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকতা 

(নাভ, দফী, সপান  ও 

ইদভইর) 

০৭ াধাযণ বধফষ্যৎ তধফর দত অধগ্রভ  

ভঞ্জুযী  

ধনধ টাধযত পযদভ াধাযণ বধফষ্যৎ 

তধফর ফ টদল জভাকৃত অদথ টয 

ধাফ ধফফযণী আদফদদনয 

ধবধিদত অধগ্রভ ভঞ্জুয।   

 

১. ধনধ টাধযত পযদভ আদফদন। 

২. াধাযণ বধফষ্যৎ তধফর ফ টদল জভাকৃত অদথ টয 

ধাফ ধফফযণী মূরকধ।  

প্রাধপ্তস্থানঃ যুফ উন্নয়ন অধধদপ্তদযয 

www.dyd.gov.bd  ওদয়ফাইদর্ াওয়া মাদফ।   

 

ধফনামূদল্য আদফদন প্রাধপ্তয য ০৫ 

কভ টধদফ  

জনাফ সি সভাঃ নাধয 

উধিন   

উধযচারক (অথ ট ও অধির্) 

সপানঃ ০২-৯৫৬৯৭১২ 

ই-সভইরঃ  

ddfinance@dyd.gov.

bd 

 
০৮ রাম্পগ্রান্ট, অফয ও ধআযএর আদফদন ম টাদরাচনাপূফ টক 

রাম্পগ্রান্ট, অফয ও ধআযএর 

ভঞ্জুয।  

১. আদফদন।  

২. ধনধ টাধযত পযদভ আদফদন। 

প্রাধপ্তস্থানঃ যুফ উন্নয়ন অধধদপ্তদযয 

www.dyd.gov.bd  ওদয়ফাইদর্ াওয়া মাদফ।    

 

ধফনামূদল্য আদফদন প্রাধপ্তয য ২১ 

কভ টধদফ  

জনাফ াাদাত সাদন 

ধনযীো ও ধাফ যেণ 

কভ টকতটা 

সপানঃ ০২-৭১১০৬৭২ 

ই-সভইরঃ 

audit@dyd.gov.bd 

০৯ আনুদতাধলক ও সনন ভঞ্জুয  চাকুযী ধফফযণী ধনধ টাধযত পযদভ 

প্রাপ্ত আদফদন ম টাদরাচনাপূফ টক 

আনুদতাধলক ও সনন ভঞ্জুয 

দাধির। 

১. ধনধ টাধযত পযদভ আদফদন। 

২. ধআযএর অনুভদদনয আদদ।  

৩.এরধধ।  

৪. বফধ উিযাধধকায স ালণাত্র/নদত্র।  

৫. নমুনা স্বােয ও াদতয াঁচ আঙ্গুদরয ছা।  

৬. সল সফতদনয প্রতযয়নত্র।   

৭. ফ টদল ধতন ফছদযয  নাদাফী ত্র , 

প্রাধপ্তস্থানঃ যুফ উন্নয়ন অধধদপ্তদযয 

www.dyd.gov.bd  ওদয়ফাইদর্ াওয়া মাদফ।    

ধফনামূদল্য আদফদন প্রাধপ্তয য ২১ 

কভ টধদফ 

জনাফ াাদাত সাদন 

ধনযীো ও ধাফ যেণ 

কভ টকতটা 

সপানঃ ০২-৭১১০৬৭২ 

ই-সভইরঃ 

audit@dyd.gov.bd 

১০ আফধক ও দাপ্তধযক সর্ধরদপান 

াংদমাগ ব্যফস্থা  

ম্মধিত যকাযী সর্ধরদপান 

নীধতভারা ২০০৪ অনুমায়ী ব্যফস্থা 

গ্রণ কযা য়।  

ম্মধিত যকাযী সর্ধরদপান নীধতভারা ২০০৪ এয 

ধনধ টাধযত ছদক আদফদন।  

প্রাধপ্তস্থানঃ যুফ উন্নয়ন অধধদপ্তদযয 

www.dyd.gov.bd  ওদয়ফাইদর্ াওয়া মাদফ।    

ধফনামূদল্য আদফদন প্রাধপ্তয য 

১৫(দনয) কভ টধদফ 

জনাফ সভাঃ আঃ াধভদ িান 

উধযচারক (প্রান) 

সপানঃ ০২-৯৫৬৯৯৫২ 

ই-সভইরঃ 

ddadmin@dyd.gov.bd 

 

 

 

 

http://www.dyd.gov.bd/
http://www.dyd.gov.bd/
http://www.dyd.gov.bd/
http://www.dyd.gov.bd/
mailto:ddadmin@dyd.gov.bd
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        ৪) আনায কাদছ আভাদদয প্রতযাাঃ 

 

ক্রধভক নাং প্রধতশ্রুধত/কাধিত সফা প্রাধপ্তয রদেয কযণীয় 

০১ যুফ উন্নয়ন অধধদপ্তদযয ওদয়ফাইর্ ধবধজর্। 

০২ ধনধ টাধযত পযদভ ত্রুটিমুক্ত ও স্বয়াংম্পূণ ট আদফদন জভা প্রদান। 

০৩ মথামথ প্রধক্রয়ায় প্রদয়াজনীয় চাজট/ধপ ধযদাধ কযা। 

০৪ াংধিষ্ট আইন ম্পদকট নূন্যতভ ধাযণা থাকা। 

০৫ যুফ উন্নয়ন অধধদপ্তদযয কাম টক্রভ ম্পদকট অফধত থাকা। 

০৬ াোদতয জন্য ধনধ টাধযত ভদয়য পূদফ টই উধস্থত থাকা। 

০৭ প্রদমাজয সেদত্র সভাফাইর সভদজ/ই-সভইর ঠিকানায় সপ্রধযত ধনদদ টনা অনুযণ কযা। 

০৮ সফা গ্রদণয জন্য অনাফশ্যক সপান ফা তদধফয না কযা । 

০৯ প্রদয়াজনীয় অন্যান্য তথ্যাধদ প্রদান কযা । 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 
৩) অধবদমাগ ব্যফস্থানা দ্ধধত ( GRS)   সফা প্রাধপ্তদত অন্তুষ্ট দর দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকতটায াংদগ সমাগাদমাগ করুন। ধতধন ভাধান ধদদত ব্যথ ট দর ধনদমাক্ত দ্ধধতদত সমাগাদমাগ কদয আনায ভস্যা অফধত করুন। 

 

ক্রধভক নাং কিন সমাগাদমাগ কযদফন কায াংদগ সমাগাদমাগ কযদফন  সমাগাদমাদগয ঠিকানা ধনস্পধিয ভয়ীভা 

১ দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকতটা   

 

 

 

 

দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকতটা  ভাধান ধদদত না াযদর 

 

 

 

 

অধবদমাগ গ্রণকাযী কভ টকতটা 

 

 

 

 

অধবদমাগ ধনস্পধি কভ টকতটা (অধনক) 

GRS  সপাকার দয়ন্ট কভ টকতটাঃ   

নাভঃ সভাঃ আঃ াধভদ িান 

উধযচারক (প্রান) 

সপানঃ ০২-৯৫৬৯৯৫২ 

ই-সভইরঃ ddadmin@dyd.gov.bd 

অধবদমাগ ধনস্পধি কভ টকতটা (অধনক) 

নাভঃ জনাফ সভাঃ জাহাঙ্গীর আরভ (যুগ্মধচফ)  

ধযচারক (প্রান ও অথ ট), প্রধান কাম টারয়  ।  

সপানঃ ০২-৯৫৫০৮৬৩ 

ইদভইরঃ diradmin@dyd.gov.bd  

ওদয়ফ সার্ টারঃ প্রধতষ্ঠাদনয ওদয়ফ াইর্ www.dyd.gov.bd   

সজরা ম টাদয়ঃ াংধিষ্ট সজরায উধযচারক,যুফ উন্নয়ন অধধদপ্তয।   

ওদয়ফ সার্ টারঃ প্রধতষ্ঠাদনয ওদয়ফ াইর্ www.dyd.gov.bd   

 

৩০ কাম টধদফ 

২ অধবদমাগ ধনস্পধি  কভ টকতটা ধনধদ টস্ট ভদয় 

ভাধান ধদদত ব্যথ ট দর  

 

আধর কভ টকতটা সকন্দ্রীয় অধবদমাগ ব্যফস্থানা দ্ধধত GRS   

নাভঃ জনাফ আিতারুজ্জাভান িান কধফয  (অধতধযক্ত ধচফ) 

দফীঃ ভাধযচারক, যুফ উন্নয়ন অধধদপ্তয । 

সপানঃ ০২-৯৫৫৯৩৮৯ 

ই-সভইরঃ dgdydhq@gmail.com, 

ওদয়ফ াইর্ঃ www.dyd.gov.bd 

২০ কাম টধদফ  

৩ আধর কভ টকতটা ধনধদ টষ্ট ভদয় ভাধান ধদদত 

না াযদর 

ভধন্ত্রধযলদ ধফবাদগয অধবদমাগ ব্যফস্থানা 

সর।  

অধবদমাগ গ্রন সকন্দ্রঃ  

৫নাং সগইর্, ফাাংরাদদ ধচফারয়, ঢাকা।   

৬০ কাম টধদফ 

 

 

mailto:ddadmin@dyd.gov.bd
mailto:diradmin@dyd.gov.bd
http://www.dyd.gov.bd/
http://www.dyd.gov.bd/
mailto:dgdydhq@gmail.com
http://www.dyd.gov.bd/

