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   “তারুণ্যের শক্তি,বাাংলাণ্যেণ্যশর সমৃক্তি” 

    আপণ্যেটঃ ০৫/০৫/২০২২ক্তরঃ 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাণ্যেশ সরকার 

যুব উন্নয়ন অক্তিেপ্তর 

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় 

১০৮ মক্ততক্তিল বা/এ,ঢাকা ১০০০ 

www.dyd.gov.bd   

  

সসবা প্রোন প্রক্ততশ্রুক্তত (ক্তসটিণ্যজন’স চাট টার) 

Citizen’s Charter     

 

 

 

১) ক্তিশনঃ বাাংলাদেদের উন্নয়ন ও গ ৌরব বৃদ্ধিদে সক্ষম, ননদ্ধেক ও মানদ্ধবক মূল্যদবাধ সম্পন্ন আধুদ্ধনক জীবনমনস্ক যুবসমাজ।  

 

     ক্তমশনঃ জীবদনর সব বদক্ষদে যুবদের প্রদ্ধেষ্ঠার লদক্ষে োদের প্রদ্ধেভার দ্ধবকাে ও ক্ষমোয়ন দ্ধনদ্ধিে করা।  

 

 

 

 

 

 

http://www.dyd.gov.bd/
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২. প্রক্ততশ্রুত সসবাঃ  

 

২.১) নাগক্তরক সসবা   

 

ক্র.

নাং 

সসবার নাম সসবা প্রোন পিক্তত প্রণ্যয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাক্তপ্তস্থান সসবা মূল্য এবাং 

পক্তরণ্যশাি পিক্তত 

সসবা প্রোণ্যনর 

সময়সীমা 

োক্তয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতা 

(নাম, পেবী, স ান  ও 

ইণ্যমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ তথ্য অক্তিকার আইণ্যন তথ্য প্রোন   তথ্য অক্তিকার আইন, ২০০৯ 

অনুযায়ী তথ্য প্রোনকারী কম টকতটার 

ক্তনকট ক্তলক্তিত বা ইণ্যলকট্রক্তনক বা 

ইণ্যমইণ্যল সুক্তনক্তে টষ্ট তণ্যথ্যর ক্তবষণ্যয় 

আণ্যবেন করা হণ্যল আইণ্যন বক্তণ টত 

পদ্বক্তত অনুসরণ্যন ক্তচঠি, ইণ্যমইল, 

ওণ্যয়বসাইণ্যট বা স াণ্যন তথ্য প্রোন 

হণ্যব।   

http://bdlaws.minlaw.

gov.bd/bangla_sectio

n_detail.php?id=1011

&sections_id=39081   

১. ক্তনি টাক্তরত  রণ্যম বা  রণ্যমণ্যট আণ্যবেন করণ্যত হণ্যব।  

 

২. 

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

a_section_detail.php?id=1011&sect

ions_id=39080  

 

৩.যুব উন্নয়ন অক্তিেপ্তণ্যরর www.dyd.gov.bd  

ওণ্যয়বসাইণ্যট পাওয়া যাণ্যব।   

 

আইণ্যন বক্তণ টত ক্ত   

http://bdlaws

.minlaw.gov.

bd/bangla_s

ection_detail

.php?id=101

1&sections_i

d=39080  

আইদন বদ্ধণ বে দ্ধেবস  

http://bdlaws.

minlaw.gov.b

d/bangla_secti

on_detail.php?

id=1011&secti

ons_id=39080 

েথ্য প্রোন করা না 

গ দল ১০দ্ধেন, েথ্য 

প্রোন করা হদল 

২০দ্ধেদনর মদে।  

    জনাব গমাোঃ েওকে আলী 

সহকারী পক্তরচালক (প্রশাসন) 

গমাবাোঃ ০১৭৮১-৯৯১২৭৭  

স ানঃ-০২-২২৩৩৮৭৭৭৩ 

adadmin2@dyd.gov.bd 

২.২ অিযন্তরীণ সসবাঃ    

০১ যুব উন্নয়ন অক্তিেপ্তণ্যরর কম টচারীণ্যের 

শ্রাক্তন্ত ক্তবণ্যনােন ছুটি 

ছুটি ক্তবক্তিমালা অনুযায়ী আণ্যবেনকারী 

হণ্যত প্রাপ্ত ছুটির আণ্যবেণ্যনর (যথাযথ 

কর্তটপণ্যের সুপাক্তরশক্রণ্যম) সপ্রক্তেত 

যাক্তচত ছুটি অনুণ্যমােন। 

১. ক্তনি টাক্তরত  রণ্যম আণ্যবেন। 

২. ছুটি গ্রহণ্যণর কারণ সাংক্তিষ্ট কাগজপত্র। 

৩. ছুটি প্রাপ্যতার প্রক্ততণ্যবেন।  

প্রাক্তপ্তস্থানঃ যুব উন্নয়ন অক্তিেপ্তণ্যরর 

www.dyd.gov.bd  ওণ্যয়বসাইণ্যট পাওয়া যাণ্যব।   

 

ক্তবনামূণ্যল্য আণ্যবেন প্রাক্তপ্তর পর ০৭ 

কম টক্তেবস 

     সমাঃ আক্ততকুর রহমান 

উপপক্তরচালক (প্রশাসন) 

স ানঃ ০২- ২২৩৩৯৮৯৫২ 

ddadmin@dyd.gov.bd 

০২ যুব উন্নয়ন অক্তিেপ্তণ্যরর কম টচারীণ্যের 

মার্তত্বকালীন ছুটি 

ছুটি ক্তবক্তিমালা অনুযায়ী আণ্যবেনকারী 

হণ্যত প্রাপ্ত ছুটির আণ্যবেণ্যনর (যথাযথ 

কর্তটপণ্যের সুপাক্তরশক্রণ্যম) সপ্রক্তেত 

যাক্তচত ছুটি অনুণ্যমােন। 

১. ক্তনি টাক্তরত  রণ্যম আণ্যবেন। 

২. ছুটি গ্রহণ্যণর কারণ সাংক্তিষ্ট কাগজপত্র। 

৩. ছুটি প্রাপ্যতার প্রক্ততণ্যবেন।  

প্রাক্তপ্তস্থানঃ যুব উন্নয়ন অক্তিেপ্তণ্যরর 

www.dyd.gov.bd  ওণ্যয়বসাইণ্যট পাওয়া যাণ্যব।   

 

ক্তবনামূণ্যল্য আণ্যবেন প্রাক্তপ্তর পর ০৭ 

কম টক্তেবস 

     সমাঃ আক্ততকুর রহমান 

উপপক্তরচালক (প্রশাসন) 

স ানঃ ০২- ২২৩৩৯৮৯৫২ 

ddadmin@dyd.gov.bd 
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০৩ যুব উন্নয়ন অক্তিেপ্তণ্যরর 

কম টচারীণ্যের অসািারণ  ছুটি 

ছুটি ক্তবক্তিমালা অনুযায়ী আণ্যবেনকারী হণ্যত 

প্রাপ্ত ছুটির আণ্যবেণ্যনর (যথাযথ কর্তটপণ্যের 

সুপাক্তরশক্রণ্যম) সপ্রক্তেত যাক্তচত ছুটি 

অনুণ্যমােন। 

১. ক্তনি টাক্তরত  রণ্যম আণ্যবেন। 

২. ছুটি গ্রহণ্যণর কারণ সাংক্তিষ্ট কাগজপত্র। 

৩. ছুটি প্রাপ্যতার প্রক্ততণ্যবেন।  

প্রাক্তপ্তস্থানঃ যুব উন্নয়ন অক্তিেপ্তণ্যরর 

www.dyd.gov.bd  ওণ্যয়বসাইণ্যট পাওয়া যাণ্যব।   

 

ক্তবনামূণ্যল্য আণ্যবেন প্রাক্তপ্তর পর ০৭ 

কম টক্তেবস 

       সমাঃ আক্ততকুর রহমান 

উপপক্তরচালক (প্রশাসন) 

স ানঃ ০২- ২২৩৩৯৮৯৫২ 

ddadmin@dyd.gov.bd 

০৪ যুব উন্নয়ন অক্তিেপ্তণ্যরর 

কম টচারীণ্যের অক্তজটত ছুটি 

ছুটি ক্তবক্তিমালা অনুযায়ী আণ্যবেনকারী হণ্যত 

প্রাপ্ত ছুটির আণ্যবেণ্যনর (যথাযথ কর্তটপণ্যের 

সুপাক্তরশক্রণ্যম) সপ্রক্তেত যাক্তচত ছুটি 

অনুণ্যমােন। 

১. ক্তনি টাক্তরত  রণ্যম আণ্যবেন। 

২. ছুটি গ্রহণ্যণর কারণ সাংক্তিষ্ট কাগজপত্র। 

৩. ছুটি প্রাপ্যতার প্রক্ততণ্যবেন।  

প্রাক্তপ্তস্থানঃ যুব উন্নয়ন অক্তিেপ্তণ্যরর 

www.dyd.gov.bd  ওণ্যয়বসাইণ্যট পাওয়া যাণ্যব।   

 

ক্তবনামূণ্যল্য আণ্যবেন প্রাক্তপ্তর পর ০৭ 

কম টক্তেবস 

       সমাঃ আক্ততকুর রহমান 

উপপক্তরচালক (প্রশাসন) 

স ানঃ ০২- ২২৩৩৯৮৯৫২ 

ddadmin@dyd.gov.bd 

০৫ যুব উন্নয়ন অক্তিেপ্তণ্যরর 

কম টচারীণ্যের ক্তচক্তকৎসাজক্তনত 

ছুটি   

ছুটি ক্তবক্তিমালা অনুযায়ী আণ্যবেনকারী হণ্যত 

প্রাপ্ত ছুটির আণ্যবেণ্যনর (যথাযথ কর্তটপণ্যের 

সুপাক্তরশক্রণ্যম) সপ্রক্তেত যাক্তচত ছুটি 

অনুণ্যমােন। 

১. ক্তনি টাক্তরত  রণ্যম আণ্যবেন। 

২. ছুটি গ্রহণ্যণর কারণ সাংক্তিষ্ট কাগজপত্র। 

৩. ছুটি প্রাপ্যতার প্রক্ততণ্যবেন।  

প্রাক্তপ্তস্থানঃ যুব উন্নয়ন অক্তিেপ্তণ্যরর 

www.dyd.gov.bd  ওণ্যয়বসাইণ্যট পাওয়া যাণ্যব।   

 

ক্তবনামূণ্যল্য আণ্যবেন প্রাক্তপ্তর পর ০৭ 

কম টক্তেবস 

       সমাঃ আক্ততকুর রহমান 

উপপক্তরচালক (প্রশাসন) 

স ানঃ ০২- ২২৩৩৯৮৯৫২ 

ddadmin@dyd.gov.bd 

০৬ যুব উন্নয়ন অক্তিেপ্তণ্যরর 

কম টচারীণ্যের বক্তহঃবাাংলাণ্যেশ 

ছুটি    

স্বয়াংসম্পূণ ট প্রস্তাব প্রাক্তপ্তর পর যথাযথ 

কক্ততটপণ্যের অনুণ্যমােনক্রণ্যম ক্তজও জাক্তর 

করা হয়।  

১. ক্তনি টাক্তরত  রণ্যম আণ্যবেন। 

২. ক্তবণ্যেণ্যশ সকান কম টশালা বা সসক্তমনার বা প্রক্তশেণ্যণ 

অাংশগ্রহণ্যণর সেণ্যত্র Invitation (প্রণ্যযাজয সেণ্যত্র)।  

৩.অক্তজটত (বক্তহঃবাাংলাণ্যেশ) ছুটির সেণ্যত্র ছুটি প্রাপ্যতার     

সনে।  

৪. ক্তবগত ০১(এক) বছণ্যর ক্তবণ্যেশ ভ্রমন ক্তববরণী।  

৫. ক্তচক্তকৎসা সনে (প্রণ্যযাজয সেণ্যত্র)।  

৬. পাসণ্যপাণ্যট টর কক্তপ।  

প্রাক্তপ্তস্থানঃ যুব উন্নয়ন অক্তিেপ্তণ্যরর 

www.dyd.gov.bd  ওণ্যয়বসাইণ্যট পাওয়া যাণ্যব।   

 

ক্তবনামূণ্যল্য আণ্যবেন প্রাক্তপ্তর পর ০৭ 

কম টক্তেবস 

       সমাঃ আক্ততকুর রহমান 

উপপক্তরচালক (প্রশাসন) 

স ানঃ ০২- ২২৩৩৯৮৯৫২ 

ddadmin@dyd.gov.bd 

০৭ সািারণ িক্তবষ্যৎ তহক্তবল 

হণ্যত অক্তগ্রম  মঞ্জুরী  

ক্তনি টাক্তরত  রণ্যম সািারণ িক্তবষ্যৎ 

তহক্তবল সব টণ্যশষ জমাকৃত অণ্যথ টর 

ক্তহসাব ক্তববরণীসহ আণ্যবেণ্যনর ক্তিক্তিণ্যত 

অক্তগ্রম মঞ্জুর।   

 

১. ক্তনি টাক্তরত  রণ্যম আণ্যবেন। 

২. সািারণ িক্তবষ্যৎ তহক্তবল সব টণ্যশষ জমাকৃত অণ্যথ টর 

ক্তহসাব ক্তববরণী মূলকক্তপ।  

প্রাক্তপ্তস্থানঃ যুব উন্নয়ন অক্তিেপ্তণ্যরর 

www.dyd.gov.bd  ওণ্যয়বসাইণ্যট পাওয়া 

যাণ্যব।   

 

ক্তবনামূণ্যল্য আণ্যবেন প্রাক্তপ্তর পর ০৫ 

কম টক্তেবস  

জনাব আলী আশরা    

উপপক্তরচালক (অথ ট ও অক্তেট) 

স ানঃ ০২-২২৩৩৫৭৬২৪ 

ddfinance@dyd.gov.bd 

 

http://www.dyd.gov.bd/
mailto:ddadmin@dyd.gov.bd
http://www.dyd.gov.bd/
mailto:ddadmin@dyd.gov.bd
http://www.dyd.gov.bd/
mailto:ddadmin@dyd.gov.bd
http://www.dyd.gov.bd/
mailto:ddadmin@dyd.gov.bd
http://www.dyd.gov.bd/
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০৮ লাম্পগ্রান্ট, অবসর ও 

ক্তপআরএল 

আণ্যবেন পয টাণ্যলাচনাপূব টক 

লাম্পগ্রান্ট, অবসর ও ক্তপআরএল 

মঞ্জুর।  

১. আণ্যবেন।  

২. ক্তনি টাক্তরত  রণ্যম আণ্যবেন। 

প্রাক্তপ্তস্থানঃ যুব উন্নয়ন অক্তিেপ্তণ্যরর 

www.dyd.gov.bd  ওণ্যয়বসাইণ্যট 

পাওয়া যাণ্যব।    

 

ক্তবনামূণ্যল্য আণ্যবেন প্রাক্তপ্তর পর ২১ 

কম টক্তেবস  

জনাব শাহাোত সহাণ্যসন 

ক্তনরীো ও ক্তহসাব রেণ কম টকতটা 

স ানঃ ০১৭১১৮১২৬৯৪  

audit@dyd.gov.bd 

০৯ আনুণ্যতাক্তষক ও সপনশন 

মঞ্জুর  

চাকুরী ক্তববরণীসহ ক্তনি টাক্তরত 

 রণ্যম প্রাপ্ত আণ্যবেন 

পয টাণ্যলাচনাপূব টক আনুণ্যতাক্তষক ও 

সপনশন মঞ্জুর োক্তিল। 

১. ক্তনি টাক্তরত  রণ্যম আণ্যবেন। 

২. ক্তপআরএল অনুমেণ্যনর আণ্যেশ।  

৩.এলক্তপক্তস।  

৪. ববি উিরাক্তিকার স াষণাপত্র/সনেপত্র।  

৫. নমুনা স্বাের ও হাণ্যতর পাঁচ আঙ্গুণ্যলর 

ছাপ।  

৬. সশষ সবতণ্যনর প্রতযয়নপত্র।   

৭. সব টণ্যশষ ক্ততন বছণ্যরর  নাোবী পত্র , 

প্রাক্তপ্তস্থানঃ যুব উন্নয়ন অক্তিেপ্তণ্যরর 

www.dyd.gov.bd  ওণ্যয়বসাইণ্যট 

পাওয়া যাণ্যব।    

ক্তবনামূণ্যল্য আণ্যবেন প্রাক্তপ্তর পর ২১ 

কম টক্তেবস 

জনাব শাহাোত সহাণ্যসন 

ক্তনরীো ও ক্তহসাব রেণ কম টকতটা 

স ানঃ ০১৭১১৮১২৬৯৪  

audit@dyd.gov.bd 

১০ আবক্তসক ও োপ্তক্তরক 

সটক্তলণ্য ান সাংণ্যযাগ 

ব্যবস্থা  

সম্মক্তিত সরকারী সটক্তলণ্য ান 

নীক্ততমালা ২০০৪ অনুযায়ী ব্যবস্থা 

গ্রহণ করা হয়।  

সম্মক্তিত সরকারী সটক্তলণ্য ান নীক্ততমালা ২০০৪ 

এর ক্তনি টাক্তরত ছণ্যক আণ্যবেন।  

প্রাক্তপ্তস্থানঃ যুব উন্নয়ন অক্তিেপ্তণ্যরর 

www.dyd.gov.bd  ওণ্যয়বসাইণ্যট 

পাওয়া যাণ্যব।    

ক্তবনামূণ্যল্য আণ্যবেন প্রাক্তপ্তর পর 

১৫(পণ্যনর) কম টক্তেবস   

       সমাঃ আক্ততকুর রহমান 

উপপক্তরচালক (প্রশাসন) 

স ানঃ ০২- ২২৩৩৯৮৯৫২ 

ddadmin@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) আপনার কাণ্যছ আমাণ্যের প্রতযাশাঃ  

 

ক্রক্তমক 

নাং 

প্রক্ততশ্রুক্তত/কাক্তিত সসবা প্রাক্তপ্তর লণ্যেয করণীয় 

০১ যুব উন্নয়ন অক্তিেপ্তণ্যরর ওণ্যয়বসাইট ক্তিক্তজট। 

০২ ক্তনি টাক্তরত  রণ্যম ত্রুটিমুি ও স্বয়াংসম্পূণ ট আণ্যবেন জমা প্রোন। 

০৩ যথাযথ প্রক্তক্রয়ায় প্রণ্যয়াজনীয় চাজট/ক্ত স পক্তরণ্যশাি করা। 

০৪ সাংক্তিষ্ট আইন সম্পণ্যকট নূন্যতম িারণা থাকা। 

০৫ যুব উন্নয়ন অক্তিেপ্তণ্যরর কায টক্রম সম্পণ্যকট অবক্তহত থাকা। 

০৬ সাোণ্যতর জন্য ক্তনি টাক্তরত সমণ্যয়র পূণ্যব টই উপক্তস্থত থাকা। 

০৭ প্রণ্যযাজয সেণ্যত্র সমাবাইল সমণ্যসজ/ই-সমইল ঠিকানায় সপ্রক্তরত ক্তনণ্যে টশনা অনুসরণ করা।   

০৮ সসবা গ্রহণ্যণর জন্য অনাবশ্যক স ান বা তেক্তবর না করা । 

০৯ প্রণ্যয়াজনীয় অন্যান্য তথ্যাক্তে প্রোন করা । 
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৩) অক্তিণ্যযাগ ব্যবস্থাপনা পিক্তত ( GRS) -   সসবা প্রাক্তপ্তণ্যত অসন্তুষ্ট হণ্যল োক্তয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটার সাংণ্যগ সযাগাণ্যযাগ করুন। ক্ততক্তন সমািান ক্তেণ্যত ব্যথ ট হণ্যল ক্তনণ্যমাি  

                                                         পিক্ততণ্যত সযাগাণ্যযাগ কণ্যর আপনার সমস্যা অবক্তহত করুন। 

 

ক্রক্তমক 

নাং 
কার সাংণ্যগ সযাগাণ্যযাগ করণ্যবন পেবী সযাগাণ্যযাণ্যগর ঠিকানা 

ক্তনস্পক্তির 

সময়সীমা 

১  োক্তয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা   

 

 

 

 

 

োক্তয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা  সমািান 

ক্তেণ্যত না পারণ্যল 

 

 

 

 

অক্তিণ্যযাগ গ্রহণকারী কম টকতটা 

 

 

 

 

 

অক্তিণ্যযাগ ক্তনস্পক্তি কম টকতটা 

(অক্তনক) 

GRS  স াকাল পণ্যয়ন্ট কম টকতটাঃ   

নামঃ সমাঃ আক্ততকুর রহমান 

উপপক্তরচালক (প্রশাসন) 

স ানঃ ০২- ২২৩৩৯৮৯৫২ 

ই-সমইলঃ ddadmin@dyd.gov.bd 

 

অক্তিণ্যযাগ ক্তনস্পক্তি কম টকতটা (অক্তনক) 

পক্তরচালক (প্রশাসন ও অথ ট), যুব উন্নয়ন অক্তিেপ্তর  ।  

স ানঃ ০২-২২৩৩৮০৮৬৩ 

ইণ্যমইলঃ diradmin@dyd.gov.bd  

ওণ্যয়ব সপাট টালঃ প্রক্তত্াণ্যনর ওণ্যয়ব সাইট 

www.dyd.gov.bd   

সজলা পয টাণ্যয়ঃ সাংক্তিষ্ট সজলার উপপক্তরচালক,যুব উন্নয়ন 

অক্তিেপ্তর।   

ওণ্যয়ব সপাট টালঃ প্রক্তত্াণ্যনর ওণ্যয়ব সাইট 

www.dyd.gov.bd   

 

৩০ কায টক্তেবস 

২ অক্তিণ্যযাগ ক্তনস্পক্তি  কম টকতটা 

ক্তনক্তে টস্ট সমণ্যয় সমািান ক্তেণ্যত ব্যথ ট 

হণ্যল  

 

আক্তপল কম টকতটা সকন্দ্রীয় অক্তিণ্যযাগ ব্যবস্থাপনা পিক্তত GRS   

নামঃ জনাব সমাঃ আজহারুল ইসলাম িান  

               (সগ্রে-১) 

পেবীঃ মহাপক্তরচালক, যুব উন্নয়ন অক্তিেপ্তর । 

স ানঃ ০২-২২৩৩৮৯৩৮৯ 

ই-সমইলঃ dg@ dyd.gov.bd , 

ওণ্যয়ব সাইটঃ www.dyd.gov.bd 

২০ কায টক্তেবস  

৩ আক্তপল কম টকতটা ক্তনক্তে টষ্ট সমণ্যয় 

সমািান ক্তেণ্যত না পারণ্যল 

মক্তন্ত্রপক্তরষে ক্তবিাণ্যগর 

অক্তিণ্যযাগ ব্যবস্থাপনা সসল।  

অক্তিণ্যযাগ গ্রহণ সকন্দ্রঃ  

৫নাং সগইট, বাাংলাণ্যেশ সক্তচবালয়, ঢাকা।   

৬০ কায টক্তেবস 

 

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

