
 

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
খাগড়াছিড় পাব রতত ্জলা পিরিদ 

www.khdc.gov.bd  
্সবা �দান �িত�িত ( Citizen’s Charter) 

১ .  িভশন ও িমশন: 

িভশন:   উ�ত-সমৃ  খাগড়াছিড়   

িমশন:   4Tক�াণমখী কায র্ ম  �হন ও বা�বায়েনর মা�েম 4Tখাগড়াছিড় পাব রতত ্জলার  সকল নাগিরেকর  আথ রসামািজক  ববার উ�য়ন   

২.  ্সবা �দান �িত�িত 

২.১ নাগিরক ্সবা 

্. 
নং 

্সবার নাম ্সবা �দান পৃিত 
�েয়াজনীয় কাগজপ� 
এবং �াি�বান 

্সবার ম� এবং  
পিরেশাধ পৃিত 

্সবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম রকতরা 
(নাম, পদিব, ্ফান ন�র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ 
ত�  িধকার আইন ২০০৯  নসাের ত� 
�দান   

িনধ রািরত ফেম র আেবদন সােপেপ 
চািহত ত� সরবরাহ করা হয়   

 
িনধ রািরত ফেম র চািহত ত� 
সরবরােহর আেবদন   

�াি�বান:- ত�  িধকার 
আইেনর ওেয়ব সাইট  থবা  
পিরিেদর �শাসিনক িবভােগ 
িনধ রািরত ফম র পাওয়া যায়   

ত�  িধকার আইন 
২০০৯ এর 

িবিধেমাতােবক   

ত�  িধকার আইন  
 নযায়ী  নিধক ৩০  

কায রিদবস   

জনাব িটন খীসা 
িনব রাহী কম রকতরা 
্ফান: ০৩৭১-৬১৯৩৬ 
ইেমইল:eokhdc@gmail.com 

২ 
�ি�গত ভিম হ�া�েরর ্পে�   নাপি� 
�দান   

 
্জলা �শাসেকর কায রালয় ্থেক �য়ং 
স�ণ র ও যথাযথ  ��াব পাওয়ার পর  
পিরিদ সভায়  নেমাদন সােপেপ 

 নাপি� �দান করা হয়   
 
 

আইন  নযায়ী ভিম হ�া�র 
স�িকরত  সকল কাগজ প�   
 

িবনামে� 

 নিধক ৩৫ িদন  
(পিরিেদর মািসক 
সভার  নেমাদনসহ 

) 

জনাব িটন খীসা 
িনব রাহী কম রকতরা 
্ফান: ০৩৭১-৬১৯৩৬ 
ইেমইল:eokhdc@gmail.com 



 
্. 
নং 

্সবার নাম ্সবা �দান পৃিত 
�েয়াজনীয় কাগজপ� 
এবং �াি�বান 

্সবার ম� এবং  
পিরেশাধ পৃিত 

্সবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম রকতরা 
(নাম, পদিব, ্ফান ন�র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৩ 
পিরিেদর ্র� হাউজ,  হলরম এবং ্েিনং 
্স�ার ভাড়া �দান   

সংি�� আ�হী �ি�র  িলিখত 
আেবদেনর পিরে�িপেত বরা�/ভাড়া 
�দান করা হয়   

িলিখত আেবদন   
 

্রিজ�াের নাম ও 
িকানা িলিপবৃ  ব রক  
িনধ রািরত ভাড়া  নগদ  

পিরেশাধ   

খািল �ােপেপ 
তাৎপিনক   

১  জনাব িটন খীসা 
    িনব রাহী কম রকতরা 
   ্ফান: ০৩৭১-৬১৯৩৬ 
  ্মইল:eokhdc@gmail.com 
২   �শাসিনক কমকরতরা 
   ্ফান: ০৩৭১-৬১৪২২ 
   ইেমইল:    
aokhdc@gmail.com 

৪ িকাদাির  লাইেসস �দান ও  নবায়ন   

সরকারী ও পিরিেদর িবধান  নযায়ী 
�েয়াজনীয় কাগজ প�সহ আেবদন 
সােপেপ লাইেসস �দান/নবায়ন করা 
হয়  

্েড লাইেসস, আয়কর 
সাি রিফেকট, ভতাট 
্রিজে�শন সাি রিফেকট, 
�াংেকর আিথ রক ��লতা 
সাি রিফেকট 
,জাতীয় পিরচয় প�, �াংক 
�া�/্প- ড রার   
 

�িতি কতাটাগির (এ, 

িব, িস ) লাইেসেসর 
জ� ্জলা 
পিরিেদর  বালী 
�াংেকর স�য়ী 
িহসাব নং -১৪৪২/৩ 
–এ ২০০০/-(দই 
হাজার টাকা জমা 
�দান  ব রক জমার 
�ীপ আেবদেনর 
সােথ জমা িদেত 
হেব   

১-২ স�াহ 

 
িনব রাহী �েকৗশলী 
্ফান: ০৩৭১-৬১৯৩৫ 
ইেমইল: 
exnkhdc@gmail.com 

 

 

 



 
(২.২ (�ািত�ািনক ্সবা 

্. 
নং 

্সবার নাম ্সবা �দান পৃিত 
�েয়াজনীয় কাগজপ� 

এবং �াি�বান 

্সবার ম� 
এবং  

পিরেশাধ পৃিত 

্সবা �দােনর 
সেব রাা সময়সীমা 

দািয়��া� কম রকতরা 
(নাম, পদিব, ্ফান ন�র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. 
হ�া�িরত িবভােগর কম রকতরা কমচ রারী  
িনেয়াগ ও পেদা�িত স�রিকত কায রািদ   

 

সংি�� হ�া�িরত িবভােগর িনকট 
্থেক �েয়াজনীয় কাগজ প�সহ  
আইন স�ত ��াব পাওয়ার পর 
পিরিেদর িবধান ও  সরকারী িনয়ম 
 নযায়ী িনেয়াগ িব�ি� �দান/ 
যাচাই-বাছাই/ �াথ�েদর পরীপা 
�হেনর  পর িনেয়াগ/পেদা�িত আেদশ 
জারী করা হয়   

 
িনেয়ােগর ্পে�  
িব�ি�  নযায়ী 
�াথ�েদর আেবদন 
এবং পেদা�িতর ্পে�   
সংি�� হ�া�িরত 
িবভাগ �েয়াজনীয় 
কাগজপ� দািখল 
করেব   
 

িবিধ ্মাতােবক 
িনধ রািরত িফ  
�াংক �াে�র 
মা�েম সংি�� 
�াংক িহসােব 
�দান  থবা 
িবনামে�  

 িনেয়ােগর ্পে�   
 নিধক ৪ মাস এবং 
পেদা�িতর ্পে�  
 নিধক ১ মাস   

জনাব ্মা: নরুামান 
�ধান িনব রাহী কম রকতরা 
্ফান: ০৩৭১-৬১৮৩১ 
ইেমইল: ceokhdc@gmail.com 
 
 

2.  
হ�া�িরত িবভােগর কম রকতরা কমচ রারী  
বদলী, শংখলা এবং  ি স�রিকত কায রািদ  

 
 
কম রকতরা কমচ রারীেদর আেবদন/��ােবর 
পিরে�িপেত িবিধেমাতােবক আেদশ 
জারী করা হয়   
 

িবিধ ্মাতােবক  
সংি�� হ�া�িরত 
িবভাগ �েয়াজনীয় 
কাগজপ� দািখল 
করেব    

িবনামে� 

আইন স�ত 
��াব/আেবদন 
পাওয়ার পর ৪ 

কায রিদবেসর মে�   

১   জনাব িটন খীসা 
   িনব রাহী কম রকতরা 
  ্ফান: ০৩৭১-৬১৯৩৬ 
  ইেমইল:eokhdc@gmail.com 
২   �শাসিনক কমকরতরা 
    ্ফান: ০৩৭১-৬১৪২২ 
    ইেমইল: aokhdc@gmail.com 

3.  

 

 

িবিভ� সরকারী  িবভােগর কােজর  সম�য় 
সাধন   

দা�িরক ্যাগােযাগ ও মািসক সম�য় 
সভার মা�েম   

-------- িবনামে� 
�েয়াজন  নযায়ী/ 
তাৎপিনক   

১  জনাব ্মা: নরুামান 
    �ধান িনব রাহী কম রকতরা 
   ্ফান: ০৩৭১-৬১৮৩১ 
    ইেমইল:ceokhdc@gmail.com 
২  জনাব িটন খীসা 
    িনব রাহী কম রকতরা 
    ্ফান: ০৩৭১-৬১৯৩৬ 
    ইেমইল:eokhdc@gmail.com 
 
 



 

্. 
নং 

্সবার নাম ্সবা �দান পৃিত 
�েয়াজনীয় কাগজপ� 

এবং �াি�বান 

্সবার ম� 
এবং  

পিরেশাধ পৃিত 

্সবা �দােনর 
সেব রাা সময়সীমা 

দািয়��া� কম রকতরা 
(নাম, পদিব, ্ফান ন�র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

4.  
হ�া�িরত িবভােগর কম রকতরা, কম রচারীেদর 
আেবদন, িনেবদন, ্গাপনীয় িরেপাট র ইততািদ 
স�িকরত কায রািদ   

সংি�� কায রািদ আেবদন �াি�র পর 
যথািনয়েম  িন�ি� করা হয়   

------- িবনামে� 

�য়ংস�ণ র 
আেবদন/��াব 
পাওয়ার পর  ৩ 
কায রিদবস   

১  জনাব িটন খীসা 
   িনব রাহী কম রকতরা 
  ্ফান: ০৩৭১-৬১৯৩৬ 
   ইেমইল:eokhdc@gmail.com 
২   �শাসিনক কমকরতরা 
   ্ফান: ০৩৭১-৬১৪২২ 
   ইেমইল: aokhdc @gmail.com 

5.  

 

 

 

ম�নালয়/ �া� িবভােগর িবিভ� 
�িতেবদন ্�রণ   

চািহদা ্মাতােবক যথািনয়েম িবিভ� 
�িতেবদন ্�রণ করা হয়   

------- িবনামে� 
কতরপেপর িনধ রািরত 
সময় সীমার মে�   

১  জনাব ্মা: নরুামান 
     �ধান িনব রাহী কম রকতরা 
     ্ফান: ০৩৭১-৬১৮৩১ 
     ইেমইল:ceokhdc@gmail.com 
২  জনাব িটন খীসা 
    িনব রাহী কম রকতরা 
    ্ফান: ০৩৭১-৬১৯৩৬ 
    ইেমইল:eokhdc@gmail.com 
৩   িনব রাহী �েকৗশলী 
    ্ফান: ০৩৭১-৬১৯৩৫ 
    ইেমইল: exnkhdc@gmail.com 

6.  

হ�া�িরত িবভােগর কম রকতরা ও 
কম রচারীেদর ্বতন ভাতািদসহ িবিভ� িবল 
পিরেশাধ   

িবল �াি�র পর িহসাব শাখা কতরক 
যথাযথ িনরীপণ  ব রক ্চেকর মা�েম 
পিরেশাধ করা হয়   

------- িবনামে� 
িবল দািখেলর পর 
 নিধক ৪ কায রিদবস   

জনাব ্মাঃ বিদউল আলম 
িহসাব ও  িনরীপা কমকতরা 
্ফান: ০৩৭১-৬১৪২৩ 

ইেমইল: aaoalamkhdc@gmail.com 

7.  

 

ভিম  িধ�হেণর ্পে�  নাপি� �দান 
্জলা �শাসেকর কায রালয় ্থেক �য়ং 
স�ণ র ও যথাযথ  ��াব পাওয়ার পর  
পিরিদ সভায়  নেমাদন সােপেপ 

 নাপি� �দান করা হয়   

------- িবনামে� 
 নিধক ৩৫ িদন  
(পিরিেদর মািসক 
সভার  নেমাদনসহ ) 

 
 জনাব িটন খীসা 
িনব রাহী কম রকতরা 
্ফান: ০৩৭১-৬১৯৩৬ 
ইেমইল:eokhdc@gmail.com 
 

(২.৩ ( ভত�রীণ ্সবা 



 

্. 
নং 

্সবার নাম ্সবা �দান পৃিত 
�েয়াজনীয় কাগজপ� 
এবং �াি�বান 

্সবার ম� 
এবং  

পিরেশাধ 
পৃিত 

্সবা �দােনর 
সেব রাা 

সময়সীমা 

দািয়��া� কম রকতরা 
(নাম, পদিব, ্ফান ন�র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১   িজরত  ি     

আেবদন পাওয়ার পর িনধ রািরত  ি 
িবিধমালা  নযায়ী  িফস আেদশ 
জাির করা হয়   

 িজরত  ির সরকারী ফম র,     
আেবদন প�    
 

�াি�বান: সংবাপন শাখা   

িবনামে� 
  ০৩ কায রিদবস 

 

১  জনাব িটন খীসা 
   িনব রাহী কম রকতরা 
   ্ফান: ০৩৭১-৬১৯৩৬ 
   ইেমইল:eokhdc@gmail.com 
২   �শাসিনক কমকরতরা 
   ্ফান: ০৩৭১-৬১৪২২ 
   ইেমইল: aokhdc @gmail.com 

২  িজরত  ি   (বিহ:বাংলােদশ)    

আেবদন পাওয়ার পর িনধ রািরত  ি 
িবিধমালা  নযায়ী  িফস আেদশ 
জাির করা হয়   

 িজরত  ির (বিহ:বাংলােদশ)  
সরকারী ফম র,     আেবদন প�    
 

�াি�বান: সংবাপন শাখা   

িবনামে� ০৩ কায রিদবস 

১ জনাব িটন খীসা 
   িনব রাহী কম রকতরা 
   ্ফান: ০৩৭১-৬১৯৩৬ 
   ইেমইল:eokhdc@gmail.com 
২   �শাসিনক কমকরতরা 
    ্ফান: ০৩৭১-৬১৪২২ 
    ইেমইল: aokhdc@gmail.com 

৩ 
�াি�, িবেনাদন  ি  ও ভাতা   
 

আেবদন পাওয়ার পর িনধ রািরত  ি 
িবিধমালা  নযায়ী  িফস আেদশ জাির 
করা হয়   

�াি� ও িবেনাদন   ির সরকারী 
ফম র,     আেবদন প�    
 

�াি�বান: সংবাপন শাখা   

িবনামে� ০৩ কায রিদবস 

১   জনাব িটন খীসা 
     িনব রাহী কম রকতরা 
     ্ফান: ০৩৭১-৬১৯৩৬ 
     ইেমইল:eokhdc@gmail.com 
২   �শাসিনক কমকরতরা 
    ্ফান: ০৩৭১-৬১৪২২ 
    ইেমইল: aokhdc@gmail.com  

 
৪ 

 
মাত�কালীন  ি   

 
আেবদন ও ডা�ারী সনদ পাওয়ার পর 
 িফস আেদশ জাির করা হয়   

 
আেবদন প� ও ডা�ারী সনদ   
  

 
িবনামে� 

 
০২-০৩ 
কায রিদবস 

 
১  জনাব িটন খীসা 
    িনব রাহী কম রকতরা 
   ্ফান: ০৩৭১-৬১৯৩৬ 
   ইেমইল:eokhdc@gmail.com 
২   �শাসিনক কম রকতরা 
  ্ফান: ০৩৭১-৬১৪২২ 



 

্. 
নং 

্সবার নাম ্সবা �দান পৃিত 
�েয়াজনীয় কাগজপ� 
এবং �াি�বান 

্সবার ম� 
এবং  

পিরেশাধ 
পৃিত 

্সবা �দােনর 
সেব রাা 

সময়সীমা 

দািয়��া� কম রকতরা 
(নাম, পদিব, ্ফান ন�র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
  ইেমইল: aokhdc@gmail.com 

৫ সাধারণ ভিব� তহিবল হেত  ি�ম  ম�র   �াপতা mv্পেপ �দান করা হয়   আেবদন প� 
 

িবনামে� ০২ কায রিদবস 

১  জনাব িটন খীসা 
    িনব রাহী কম রকতরা 
    ্ফান: ০৩৭১-৬১৯৩৬ 
    ইেমইল:eokhdc@gmail.com 
২   �শাসিনক কমকরতরা 
   ্ফান: ০৩৭১-৬১৪২২ 
    ইেমইল: aokhdc@gmail.com 

৬ গহ িনম রাণ  ি�ম   �াপতা mv্পেপ �দান করা হয়   আেবদন প� 
 

িবনামে� ০৭ কায রিদবস 

১  জনাব িটন খীসা 
   িনব রাহী কম রকতরা 
   ্ফান: ০৩৭১-৬১৯৩৬ 
   ইেমইল:eokhdc@gmail.com 
২   �শাসিনক কমকরতরা 
   ্ফান: ০৩৭১-৬১৪২২ 
    ইেমইল: aokhdc@gmail.com 

৭ ্মাটরযান ্য়  ি�ম   �া�তা mv্পেপ �দান করা হয়   আেবদন প�   
 

িবনামে� ০৭ কায রিদবস 

১  জনাব িটন খীসা 
    িনব রাহী কম রকতরা 
    ্ফান: ০৩৭১-৬১৯৩৬ 
    ইেমইল:eokhdc@gmail.com 
২   �শাসিনক কমকরতরা 
   ্ফান: ০৩৭১-৬১৪২২ 
    ইেমইল: aokhdc@gmail.com 

৮ কি�উটার ্য়  ি�ম   

 

 

আেবদন প�   
 
 

িবনামে� 
০৭ 

কায রিদবেসর 
মে� 

১  জনাব িটন খীসা 
    িনব রাহী কম রকতরা 
   ্ফান: ০৩৭১-৬১৯৩৬ 
    ইেমইল:eokhdc@gmail.com 



 

্. 
নং 

্সবার নাম ্সবা �দান পৃিত 
�েয়াজনীয় কাগজপ� 
এবং �াি�বান 

্সবার ম� 
এবং  

পিরেশাধ 
পৃিত 

্সবা �দােনর 
সেব রাা 

সময়সীমা 

দািয়��া� কম রকতরা 
(নাম, পদিব, ্ফান ন�র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
�াপতা mv্পেপ �দান করা হয় ২   �শাসিনক কমকরতরা 

   ্ফান: ০৩৭১-৬১৪২২ 
    ইেমইল: aokhdc@gmail.com 

৯ 
পিরিেদর কম রকতরা কম রচারীদের �তাািয়ি  
স�িকরত কায রািদ   

 

আেবদন �াি�র পর িহসাব শাখা কতরক 
িনরীপণ  ব রক মন্রী আেদশ জারী 
করা হয় এবং  ্চেকর মা�েম �দান 
করা হয়   

িনধ রািরত ফেম র আেবদন প�, 
�া�তার সনদ, চাকরী খিতয়ান 
(সািভ রস বই), জ� সনদ, জাতীয় 
পিরচয় প�, ছিব, নিমনী, 
িশপাগত ্যা�তার সনদ,  
কতরপেপর  নেমাদন প�   
�াি�বান: সংবাপন শাখা ও 
সংি�� কতরপপ   

িবনামে� 
০১ মােসর 
মে� 

১  জনাব িটন খীসা 
    িনব রাহী কম রকতরা 
    ্ফান: ০৩৭১-৬১৯৩৬ 
    ইেমইল:eokhdc@gmail.com 
২   �শাসিনক কমকরতরা 
    ্ফান: ০৩৭১-৬১৪২২ 
    ইেমইল: aokhdc@gmail.com 

 

১০ 
পিরিেদর কম রকতরা কম রচারী  বািি রক ্বতন 
বিৃ স�িকরত কায রািদ   

 

 

আেবদন �াি�র পর �া�তা সােপেপ 
�দান করা হয়   

----------- িবনামে� 
০২-০৩ 
কায রিদবস 

১  জনাব িটন খীসা 
    িনব রাহী কম রকতরা 
    ্ফান: ০৩৭১-৬১৯৩৬ 
    ইেমইল:eokhdc@gmail.com 
২   �শাসিনক কমকরতরা 
   ্ফান: ০৩৭১-৬১৪২২ 
    ইেমইল: 5TUaokhdc@gmail.comU5T 

১১ 
পিরিেদর  কম রকতরা, কম রচারীেদর ্গাপনীয় 
িরেপাট র ইততািদ স�িকরত কায রািদ   

িবিধ ্মাতােবক িন�ি� করা হয়   

বািি রক ্গাপনীয় �িতেবদন ফম র    

�াি�বান: সংবাপন শাখা | 
িবনামে� 

০১-০২ 
কায রিদবস 

১  জনাব কংজরী ্চৗধরী, ্চয়ার�ান,  
  ্ফান: ০৩৭১-৬১৬৩৩ 
  ইেমইল:khdcbd@gmail.com 
২  জনাব ্মা: নরুামান 
    �ধান িনব রাহী কম রকতরা 
    ্ফান: ০৩৭১-৬১৮৩১ 
    ইেমইল:ceokhdc@gmail.com 
 

mailto:aokhdc@gmail.com�


 

্. 
নং 

্সবার নাম ্সবা �দান পৃিত 
�েয়াজনীয় কাগজপ� 
এবং �াি�বান 

্সবার ম� 
এবং  

পিরেশাধ 
পৃিত 

্সবা �দােনর 
সেব রাা 

সময়সীমা 

দািয়��া� কম রকতরা 
(নাম, পদিব, ্ফান ন�র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১২   �িভেড� ফা� ঋণ ্থেক মন্র   

 

 

�াপতা mv্পেপ   িবিধ ্মাতােবক  ঋণ 
মন্েরর  িফস আেদশ জারী   ব রক 

্চেকর মা�েম �দান করা হয়   
--------- িবনামে� ০৩ কায রিদবস 

১  জনাব িটন খীসা 
    িনব রাহী কম রকতরা 
   ্ফান: ০৩৭১-৬১৯৩৬ 
    ইেমইল:eokhdc@gmail.com 
২    �শাসিনক কম রকতরা 
   ্ফান: ০৩৭১-৬১৪২২ 
    ইেমইল: aokhdc@gmail.com 
৩  জনাব ্মাঃ বিদউল আলম 
     িহসাব ও  িনরীপা কম রকতরা 
     ্ফান: ০৩৭১-৬১৪২৩ 

     ইেমইল: aaoalamkhdc@gmail.com 

১৩ 

 
 
 
পিরিেদর  কম রকতরা ও কম রচারীেদর ্বতন- 
ভাতািদ িবিভ� িবল পিরেশাধ    

 
 
 
িহসাব শাখা কতরক  িনরীপা  ব রক িবল 
পাশ কের  ্চেকর মা�েম িবল পিরেশাধ 
করা হয়   

 

 
 
 

---------- 

 
 
 

িবনামে� 

 
 
 

০৫ কায রিদবস 

১   জনাব িটন খীসা 
     িনব রাহী কম রকতরা 
    ্ফান: ০৩৭১-৬১৯৩৬ 
     ইেমইল:eokhdc@gmail.com 
২   জনাব ্মাঃ বিদউল আলম 
     িহসাব ও  িনরীপা কম রকতরা 
     ্ফান: ০৩৭১-৬১৪২৩ 

     ইেমইল: aaoalamkhdc@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                
 

২) আওতাধীন  িধদ�র /দ�র/সংবা কতরক �দ� ্সবা 
 

আওতাধীন  িধদ�র/দ�র/সংবাসমেহর িসিেজনস চাট রার িল� আকাের য� করেত হেব  

৩)  িভেযাগ �ববাপনা পৃিত (GRS) 
্সবা �াি�েত  স�� হেল দািয়��া� কম রকতরার সে� ্যাগােযাগ করন  িতিন সমাধান িদেত �থ র হেল িনেো� পৃিতেত ্যাগােযাগ কের আপনার সম�া  বিহত করন  

 
্. 
নং 

কখন ্যাগােযাগ করেবন কার সে� ্যাগােযাগ করেবন ্যাগােযােগর িকানা িন�ি�র সময়সীমা 

১ 
দািয়��া� কম রকতরা সমাধান 
িদেত না পারেল  িভেযাগ িন�ি� কম রকতরা ( িনক) 

১  জনাব ্মা: নরুামান 
�ধান িনব রাহী কম রকতরা 
্ফান: ০৩৭১-৬১৮৩১ 
ইেমইল:ceokhdc@gmail.com 
২  জনাব িটন খীসা 
িনব রাহী কম রকতরা 
্ফান: ০৩৭১-৬১৯৩৬ 
ইেমইল:eokhdc@gmail.com 
৩  িনব রাহী �েকৗশলী 
্ফান: ০৩৭১-৬১৯৩৫ 
ইেমইল: exnkhdc@gmail.com 

৭ কায রিদবস 

২ 
 িভেযাগ িন�ি� কম রকতরা 
িনিদ র� সমেয় সমাধান িদেত 
না পারেল 

আিপল কম রকতরা 

জনাব কংজরী ্চৗধরী 
্চয়ার�ান 
্ফান: ০৩৭১-৬১৬৩৩ , ০৩৭১-৬১৯৩৩ 
ইেমইল: khdcbd@gmail.com 
ওেয়ব:  www.khdc.gov.bd 
 

৭ কায রিদবস 

৩ 
আিপল কম রকতরা িনিদ র� 
সমেয় সমাধান িদেত না 
পারেল 

পাবতরত চ �াম িবিয়ক ম�নালয় 

জনাব  ্মাঃ ্মসবাহল ইসলাম 
সিচব  
্ফান: +৮৮০-০২-৯৫৪০০৩৩ 
ইেমইল: secretary@mochta.gov.bd 
ওেয়ব: www.mochta.gov.bd 
 

১৫ কায রিদবস 



 
 

৪) আপনার কােছ আমােদর �ততাশা 

্িমক নং �িত�ত/কাি�ত ্সবা �াি�র লেপত করণীয় 

১) িনধ রািরত ফরেম স�ণ রভােব  রণূত আেবদন জমা �দান 
২) সিক মা�েম ্�রণ 
৩) সাপােতর জ� িনধ রািরত সমেয়র  েব রই উপিবত থাকা 
৪) ্মাবাইল ন�র, সিক ডাক িকানা ও e-mail address  �দান 
৫)  

 

                                                                               
 (কংজরী ্চৗধরী) 
্চয়ার�ান 

                                                    পাব রতত ্জলা পিরিদ 
                  খাগড়াছিড়   
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