
   

   গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

কারা অধিেপ্তর 

                                                                                 ৩০/৩ উদেশ েত্ত ররাড, বকধশবাজার, ঢাকা। 

                www.prison.gov.bd 
 

            রসবা প্রোন প্রধতশ্রুধত (Citizen Charter) 

১. ধিশন ও ধেশন 

 

ধিশনঃ ‘রাধিব ধনরাপে, রেিাব আদলার পথ’। 
 

ধেশনঃ বধিদের ধনরাপে আটক ধনধিত করা, কারাগাদরর কদ ার ধনরাপত্তা ও বধিদের োদে শৃঙ্খলা বজায় রািা, বধিদের সাদথ োনধবক আচরণ করা, যথাযথিাদব তাদের বাসস্থান, িাদ্য, ধচধকৎসা এবাং 

আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও আইনজীবীদের সাদথ সাক্ষাৎ ধনধিত করা এবাং একজন সুনাগধরক ধিদসদব সোদজ পুনব বাসন করার লদক্ষে প্রদয়াজনীয় রপ্রষণা ও প্রধশক্ষণ প্রোন করা। 

 

২. প্রধতশ্রুত রসবাসমূিঃ 
 

২.১) নাগধরক রসবা 
 

ক্রঃ

নাং 
রসবার নাে রসবা প্রোন পদ্ধধত 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র ও 

প্রাধপ্তস্থান 
রসবামূল্য 

রসবা প্রোদনর 

সেয়সীো 

োধয়ত্বপ্রাপ্ত  কেবকতবা (নাে, পেধব, 

র ান ও ই-রেইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১. তথ্য 

সরবরাি 

কারা েিাপধরেশ বক বরাবদর আদবেন োধিল সাদপদক্ষ কারাবধি 

বা কারা ব্যবস্থাপনা সম্পধকবত তথ্য, উপাত্ত ও পধরসাংখ্যান 

সরবরাি করা িয়। প্রধত কায বধেবদস এ সাংক্রান্ত আদবেন সরাসধর 

বা ডাকদযাদগ অথবা ই-রেইদল রপ্ররণ করা যায়। 

তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাধপ্ত 

সাংক্রান্ত) ধবধিোলা-২০০৯ এ 

ধনদে বধশত  রদে আদবেন 

করদত িদব।     

ধবনামূদল্য; রযসব 

তথ্য সরবরাদি 

সরকাধর অথ ব িরচ িয় 

রস রক্ষদত্র ধনি বাধরত 

অথ ব প্রোন করদত িয়  

আদবেনপত্র 

োধিদলর পর 

সদব বাচ্চ ১-১৫ 

ধেন 

জনাব সুরাইয়া আক্তার 

পেধবঃ কারা উপ-েিাপধরেশ বক (অঃো:) 

রোবাইলঃ ০১৭৬৯৯৭০০৪০ 

র ানঃ ০২-৫৭৩০০৫১৪ 

ই-রেইলঃ dighq@prison.gov.bd 

২. ধবদশষ 

ররয়াত েঞ্জুর  

কারা  বধিদের কারাগাদর আচার-আচরণ, কাদজর পধরোণ 

ইতোধের উপর ধিধত্ত কদর রজলদকাড এ ধনি বাধরত সেয় পর পর 

কারা েিাপধরেশ বক  এর বরাবর বধিদের  ধবদশষ ররয়াত েঞ্জুদরর 

জন্য ধনি বাধরত  রদে সুপাধরশ রপ্ররণ কদর থাদকন।  

কারা কর্তবপক্ষই প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র পূরণ কদর রপ্ররণ 

কদরন।    

ধবনামূদল্য আদবেনপত্র 

োধিদলর পর 

সদব বাচ্চ ১-১৫ 

ধেন। 

জনাব রোসাঃ নাধিো পারিীন 

পেধবঃ সিকারী কারা েিাপধরেশ বক         

(প্রধশক্ষণ ও ক্রীড়া) 

       রোবাইলঃ ০১৭৬৯৯৭০০৫০ 

        র ানঃ ০২-৫৭৩০০৫১৪ 

ই-রেইলঃ aig.trn@prison.gov.bd  

৩. বধি 

স্থানান্তর 

োেলা সাংক্রান্ত, প্রশাসধনক বা অবস্থাদনর কারদণ বধিদের এক 

কারাগার িদত অন্য কারাগাদর বেধল/স্থানান্তর করা িয়। বধি, 

তার আত্মীয়  অথবা কারাগার িদত বেধলর আদবেন পাওয়ার পর 

এ সাংক্রান্ত ধবষদয় ধসদ্ধান্ত প্রোন করা িয়। 

বধি কর্তবক কারা কর্তবপদক্ষর 

োধ্যদে ধনি বাধরত  রদে আদবেন 

অথবা বধির আত্মীয়-স্বজন কর্তবক 

ধনি বাধরত  রদে/ সাো কাগদজ 

আদবেনকরদত িদব।     

ধবনামূদল্য আদবেনপত্র 

োধিদলর পর 

সদব বাচ্চ ১-১৫ 

ধেন 

জনাব রোসাঃ নাধিো পারিীন 

পেধবঃ সিকারী কারা েিাপধরেশ বক 

(প্রধশক্ষণ ও ক্রীড়া) 

         রোবাইলঃ ০১৭৬৯৯৭০০৫০ 

         র ানঃ ০২-৫৭৩০০৫১৪ 

ই-রেইলঃ aig.trn@prison.gov.bd 

http://www.prison.gov.bd/


   

ক্রঃ

নাং 
রসবার নাে রসবা প্রোন পদ্ধধত 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র ও 

প্রাধপ্তস্থান 
রসবামূল্য 

রসবা প্রোদনর 

সেয়সীো 

োধয়ত্বপ্রাপ্ত  কেবকতবা (নাে, পেধব, 

র ান ও ই-রেইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৪. বধির 

ধচধকৎসা 

রসবা 

অসুস্থ বধিদের কারা িাসপাতাল/ বাধিদর ধবদশষাধয়ত 

িাসপাতাদল ধচধকৎসার জন্য প্রদয়াজনীয় অনুদোেন প্রোন করা 

িয়। 

কারা কর্তবপক্ষ কর্তবক ধনি বাধরত 

 রদে আদবেন অথবা বধির 

আত্মীয়-স্বজন কর্তবক ধনি বাধরত 

 রদে/ সাো কাগদজ আদবেন 

করদত িদব।     

ধবনামূদল্য তাৎক্ষধণক/ 

আদবেনপত্র 

োধিদলর পর 

সদব বাচ্চ ১-১৫ 

ধেন 

জনাব রোসাঃ নাধিো পারিীন 

পেধবঃ সিকারী কারা েিাপধরেশ বক 

(প্রধশক্ষণ ও ক্রীড়া) 

রোবাইলঃ ০১৭৬৯৯৭০০৫০ 

র ানঃ ০২-৫৭৩০০৫১৪ 

ই-রেইলঃ aig.trn@prison.gov.bd 

৫. পণ্য ও রসবা 

ক্রয় 

প্রধত অথ ব বছদর কারাগারসমূদির জন্য কারা বাদজট িদত 

েরপদত্রর োধ্যদে পণ্য ও রসবা ক্রয় করা িয়। এসব পণ্য ও 

রসবার েদধ্য রদয়দছ- বধি ও স্টা দের জন্য ররশন সােগ্রী, ঔষি 

ও ধচধকৎসা সােগ্রী, ইউধন ে ব সােগ্রী ধবধবি উপকরণ ইতোধে। 

েরপত্র পধত্রকায় প্রকাদশর পর ধপধপআর এর ধবধিোলার আদলাদক 

কারা ঠিকাোর ও অন্যান্য রযাগ্য প্রধতষ্ঠানসমূি এ েরপদত্র 

অাংশগ্রিণ করদত পাদরন। 

ধপধপআর ও ধবজ্ঞধপ্ত  অনুযায়ী 

কাগজ পত্র োধিল করদত িদব । 

েরপদত্রর শতব 

রোতাদবক 

ধপধপআর 

অনুযায়ী 

ধনি বাধরত 

সেদয়র েদধ্য 

জনাব সুরাইয়া আক্তার 

পেধবঃ সিকারী কারা েিাপধরেশ বক (অথ ব) 

রোবাইলঃ ০১৭৬৯৯৭০০৪০ 

র ানঃ ০২-৫৭৩০০৫১৪ 

ই-রেইলঃ dighq@prison.gov.bd 

৬. ধনদয়াগ  কারা অধিেপ্তর ধনদয়াগ ধবধিোলা অনুযায়ী ধবধিন্ন পদে সেদয় 

সেদয় ধনদয়াগ ধবজ্ঞধপ্ত ও উন্মুক্ত পাবধলক পরীক্ষার োধ্যদে 

জনবল ধনদয়াগ করা িয়।  

ধনদয়াগ ধবজ্ঞধপ্তর বণ বনােদত ধনদয়াগ ধবজ্ঞধপ্তর 

বণ বনােদত 

চূড়ান্তিাদব উত্তীণ ব 

প্রাথীদের পুধলশ 

রিধরধ দকশন ও 

স্বাস্থে পরীক্ষা 

সম্পদন্নর পর 

সদব বাচ্চ ০৩ োস 

রোঃ োইন উধিন ভূইঁয়া 

পেধবঃ সিকারী কারা েিাপধরেশ বক  

(প্রশাসন) 

রোবাইলঃ ০১৭৬৯৯৭০০১০ 

র ানঃ ০২-৫৭৩০০৪৬৬ 

ই-রেইলঃ 

aig.admin@prison.gov.bd 

৭. সাক্ষাৎকার/ 

েতােত/ 

অধিদযাগ 

গ্রিণ 

আদবেদনর োধ্যদে অথবা সরাসধর িাধজরা ধলধিত আদবেন/ সরাসধর 

সাক্ষাৎকার  

ধবনামূদল্য তাৎক্ষধণক রোঃ সাইদুল ইসলাে 

পেধবঃ স্টা  অধ সার 

রোবাইলঃ ০১৭৬৯৯৭০০০৩ 

ইদেইল : igsto@prison.gov.bd 

 

 

 

 

 



   

২.২) প্রাধতষ্ঠাধনক রসবা 

ক্রঃ 

নাং 
রসবার নাে রসবা প্রোন পদ্ধধত 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র ও 

প্রাধপ্তস্থান 
রসবামূল্য 

রসবা প্রোদনর 

সেয়সীো 

োধয়ত্বপ্রাপ্ত  কেবকতবা (নাে, পেধব, 

র ান ও ই-রেইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১. কারাগার 

পধরেশ বন 

রকান সরকাধর-রবসরকাধর সাংস্থা, আন্তজবাধতক প্রধতষ্ঠান, 

ধশক্ষা প্রধতষ্ঠান কারাগার পধরেশ বন করদত চাইদল সধচব, 

সুরক্ষা রসবা ধবিাগ, স্বরাষ্ট্র েন্ত্রণালয় রক সদবািন পূব বক 

কারা অধিেপ্তদর আদবেন করদত িয়। আদবেন প্রাধপ্তর পর 

যাচাই-বাছাই সাদপদক্ষ এ ধবষদয় অনুদোেন প্রোন করা 

িয়। 

পধরেশ বদনর ধেন, তাধরি, 

লক্ষে, উদিশ্য, 

পধরেশ বনকারীগদণর তথ্য-

উপাত্ত সধন্নদবশ করতঃ 

আদবেন করদত িদব। 

ধবনামূদল্য আদবেন োধিদলর 

সেয় িদত ১-১৫ ধেন 

জনাব রোসাঃ নাধিো পারিীন 

পেধবঃ সিকারী কারা েিাপধরেশ বক 

(প্রধশক্ষণ ও ক্রীড়া) 

রোবাইলঃ ০১৭৬৯৯৭০০৫০ 

র ানঃ ০২-৫৭৩০০৫১৪ 

ই-রেইলঃ 

aig.trn@prison.gov.bd 

২. ধশক্ষা ও 

গদবষণা 

ধথধসস, গদবষণা ও অন্যান্য ধশক্ষা সাংক্রান্ত কাদজ 

কারািেন্তদর কাদজর জন্য সধচব, সুরক্ষা রসবা ধবিাগ, স্বরাষ্ট্র 

েন্ত্রণালয় রক সদবািন পূব বক কারা অধিেপ্তদর আদবেন 

করদত িয়। আদবেন প্রাধপ্তর পর যাচাই-বাছাই সাদপদক্ষ এ 

ধবষদয় অনুদোেন প্রোন করা িয়। 

-- ধবনামূদল্য আদবেন োধিদলর 

সেয় িদত ১-১৫ ধেন 

জনাব রোসাঃ নাধিো পারিীন 

পেধবঃ সিকারী কারা েিাপধরেশ বক 

(প্রধশক্ষণ ও ক্রীড়া) 

রোবাইলঃ ০১৭৬৯৯৭০০৫০ 

র ানঃ ০২-৫৭৩০০৫১৪ 

ই-রেইলঃ 

aig.trn@prison.gov.bd 

২.৩) অিেন্তরীণ রসবা 

ক্রঃ 

নাং 
রসবার নাে রসবা প্রোন পদ্ধধত 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র ও 

প্রাধপ্তস্থান 
রসবামূল্য 

রসবা 

প্রোদনর 

সেয়সীো 

োধয়ত্বপ্রাপ্ত  কে বকতবা (নাে, পেধব, 

র ান ও ই-রেইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১. বেধল/ 

পোয়ন 

জনপ্রশাসন েন্ত্রণালদয়র অনুশাসন অনুযায়ী ০৩ বছর পর পর/প্রশাসধনক   

প্রদয়াজদন রযদকান সেয় কেবকতবা কেবচারীদের এক কেবস্থল িদত অন্য কেবস্থদল 

বেধল/ পোয়ন  করা িয়। ধবদশষ প্রদয়াজন বা প্রশাসদনর স্বাদথ ব রযদকান সেয় 

বেধল করা িয়। তদব কেবকতবা কেবচারীগণ পাধরবাধরক বা ব্যধক্তগত প্রদয়াজদন 

বেধলর আদবেন োধিল করদত পাদরন। এরূপ আদবেন প্রাধপ্তর পর যাচাই বাছাই 

সাদপদক্ষ পধরধস্থধত ও প্রদয়াজন ধবদবচনায় বেধলর ধসদ্ধান্ত প্রোন করা িয়। 

ধনি বাধরত  রদে, যথাযথ 

প্রধক্রয়ায় উপর্য বক্ত কর্তবপদক্ষর 

োধ্যদে আদবেন পত্র োধিল 

করদত িদব।     

ধবনামূদল্য আদবেন 

প্রাধপ্তর পর 

সদব বাচ্চ ০১ 

োস 

রোঃ োইন উধিন ভূইঁয়া 

পেধবঃ সিকারী কারা েিাপধরেশ বক 

(প্রশাসন) 

রোবাইলঃ ০১৭৬৯৯৭০০১০ 

র ানঃ ০২-৫৭৩০০৪৬৬ 

ই-রেইলঃ 

aig.admin@prison.gov.bd 

২. ধবধিন্ন প্রকার 

ছুটি েঞ্জুর 

কেবকতবা-কেবচারীদের রেদশ ধবদেদশ উন্নত প্রধশক্ষণ গ্রিণ, পড়াদশানা, ধলদয়ন, 

ধেশন, ধবদেশ ভ্রেণ, ধচধকৎসা, প্রশাসধনক  প্রদয়াজদন আদবেদনর রপ্রধক্ষদত ছুটি 

েঞ্জুর করা িয়। 

ধনি বাধরত  রদে/ সাো কাগদজ, 

যথাযথ প্রধক্রয়ায় উপর্য বক্ত 

কর্তবপদক্ষর োধ্যদে আদবেন 

পত্র োধিল করদত িদব।     

 

ধবনামূদল্য আদবেন 

প্রাধপ্তর পর 

সদব বাচ্চ ০১ 

োস 

রোঃ োইন উধিন ভূইঁয়া 

পেধবঃ সিকারী কারা েিাপধরেশ বক(প্রশাসন) 

রোবাইলঃ ০১৭৬৯৯৭০০১০ 

র ানঃ ০২-৫৭৩০০৪৬৬ 

ই-রেইলঃ 

aig.admin@prison.gov.bd 



   

ক্রঃ 

নাং 
রসবার নাে রসবা প্রোন পদ্ধধত 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র ও 

প্রাধপ্তস্থান 
রসবামূল্য 

রসবা 

প্রোদনর 

সেয়সীো 

োধয়ত্বপ্রাপ্ত  কে বকতবা (নাে, পেধব, 

র ান ও ই-রেইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৩. ধবিাগীয়                      

োেলার 

আধপল 

ধনষ্পধত্ত 

ধবিাগীয় োেলায় প্রেত্ত ধসন্ধাদন্ত সাংক্ষুদ্ধ কেবকতবা-কেবচারীগণ প্রদযাজে রক্ষদত্র 

কারা েিাপধরেশ বক এবাং সধচব সুরক্ষা রসবা ধবিাগ বরারদর আধপল করদত 

পাদরন। আধপদলর ধবষয়বস্তু পয বাদলাচনা কদর এ ধবষদয় ধসদ্ধান্ত প্রোন করা িয়। 

 

 

ধনি বাধরত  রদে/ সাো 

কাগদজ, যথাযথ প্রধক্রয়ায় 

উপযক্ত কর্তবপদক্ষর োধ্যদে 

আদবেন পত্র োধিল করদত 

িদব। 

ধবনামূদল্য আদবেন 

প্রাধপ্তর পর 

সদব বাচ্চ ০১ 

োস 

জনাব সুরাইয়া আক্তার 

পেধবঃ সিকারী কারা েিাপধরেশ বক 

(অথ ব)  

রোবাইলঃ ০১৭৬৯৯৭০০৪০ 

র ানঃ ০২-৫৭৩০০৫১৪ 

ই-রেইলঃ 

dighq@prison.gov.bd 

৪. ধচধকৎসা 

সিায়তা 

প্রোন 

কারা কেবকতবা-কেবচারীগণ অসুস্থতাজধনত কারদণ আধথ বক সিায়তার আদবেন 

করদল কারা স্বাস্থে ধনরাপত্তা ধিে িদত নীধতোলা অনুযায়ী  ধচধকৎসার জন্য 

আধথ বক অনুোন প্রোন করা িয়। 

১। ধনি বাধরত  রদে/ সাো 

কাগদজ, যথাযথ প্রধক্রয়ায় উপর্যক্ত 

কর্তবপদক্ষর োধ্যদে আদবেন পত্র 

োধিল 

২। ধচধকৎসদকর ব্যবস্থাপত্র  

৩। ধচধকৎসার জন্য ব্যধয়ত অদথ বর 

রধশে 

ধবনামূদল্য আদবেন 

প্রাধপ্তর পর 

সদব বাচ্চ ০১ 

োস 

রোঃ োইন উধিন ভূইঁয়া 

পেধবঃ সিকারী কারা েিাপধরেশ বক 

(প্রশাসন) 

রোবাইলঃ ০১৭৬৯৯৭০০১০ 

র ানঃ ০২-৫৭৩০০৪৬৬ 

ই-রেইলঃ 

aig.admin@prison.gov.bd 

৫. শাধন্তরক্ষী 

ধেশদন গেন 

কারা কেবকতবা কেবচারীগণ জাধতসাংঘ শাধন্তরক্ষী ধেশদন গেদনর জন্য আদবেন 

করদত পাদরন। রকবলোত্র জাধতসাংঘ এ রক্ষদত্র জনবল চাইদল আদবেন করার 

সুদযাগ রদয়দছ। আদবেনকারীগণদক জাধতসাংঘ কর্তবক ধনি বাধরত শতব পূরণ 

সাদপদক্ষ ধনব বাচনী পরীক্ষায় অাংশ গ্রিদণর সুদযাগ পাদবন। 

ধনি বাধরত  রদে আদবেন ও 

 রদে/ ধবজ্ঞধপ্তদত উদেধিত 

কাগজপত্রাধে োধিল করদত 

িদব।     

কর্তবপক্ষ 

কর্তবক 

ধনি বাধরত 

ধ  

জাধতসাংঘ 

কর্তবক িায ব 

সেদয়র 

েদধ্য 

রোঃ োইন উধিন ভূইঁয়া 

পেধবঃ সিকারী কারা েিাপধরেশ বক 

(প্রশাসন) 

রোবাইলঃ ০১৭৬৯৯৭০০১০ 

র ানঃ ০২-৫৭৩০০৪৬৬ 

ই-রেইলঃ 

aig.admin@prison.gov.bd 

৬. রজল ক্রীড়া 

েদল অন্তভূ বধক্ত 

বাাংলাদেশ রজল ক্রীড়া েল জাতীয় ও আন্তজবাধতক পয বাদয় ধবধিন্ন ইদিদে রিলা-

ধূলায় অাংশগ্রিণ কদর আসদছ। কাবাধড, িধলবল, এোথদলটিক্স, সাইধলাং, 

িাদরাদত্তালনসি অন্যান্য রিলায় রচৌকস রপশাোর সাটি বধ দকট প্রাপ্ত রিলায়াড়গণ 

বাাংলাদেশ রজল ক্রীড়া েদলর িদয় রিলদত চাইদল আদবেন করদত পাদরন। 

ট্রায়াদল উত্তীণ ব রিদলায়াড়দেরদক চুধক্তর আওতায় এদন বাাংলাদেশ রজল ক্রীড়া  

েদলর িদয় রিলার সুদযাগ প্রোন করা িয়। 
 

১। আদবেনপত্র 

২। ছধব 

৩। ধচধকৎসক কর্তবক প্রেত্ত 

শারীধরক রযাগ্যতা। 

৪। রিদলায়াধড় সাটি বধ দকট 

আদবেন 

ধ  ৫০০/- 

টাকা 

আদবেন 

প্রাধপ্তর পর 

সদব বাচ্চ ০১ 

োস  

রপাট বস অগ বানাইজার, বাাংলাদেশ রজল 

ক্রীড়া েল 

জনাব রোসাঃ নাধিো পারিীন 

পেধবঃ সিকারী কারা েিাপধরেশ বক 

(প্রধশক্ষণ ও ক্রীড়া) 

রোবাইলঃ ০১৭৬৯৯৭০০৫০ 

র ানঃ ০২-৫৭৩০০৫১৪ 

ই-রেইলঃ aig.trn@prison.gov.bd 

 



   

 

ক্রঃ 

নাং 

রসবার নাে রসবা প্রোন পদ্ধধত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র ও 

প্রাধপ্তস্থান 

রসবামূল্য রসবা 

প্রোদনর 

সেয়সীো 

োধয়ত্বপ্রাপ্ত  কে বকতবা (নাে, পেধব, 

র ান ও ই-রেইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৭. কল্যাণমূলক 

রসবা 

অবসর গেনকারী কেবকতবা-কেবচারী এবাং আধথ বকিাদব অসচ্ছল কেবচারীদের 

কারা কেবচারী পধরবার ধনরাপত্তা প্রকল্প িদত আধথ বক সিায়তা বা অনুোন প্রোন 

করা িয়। 

ধনি বাধরত  রদে/ সাো 

কাগদজ, যথাযথ প্রধক্রয়ায় 

উপর্যক্ত কর্তবপদক্ষর োধ্যদে 

আদবেন পত্র োধিল করদত 

িদব।        

ধবনামূদল্য আদবেন 

প্রাধপ্তর পর 

সদব বাচ্চ ০১ 

োস 

রোঃ োইন উধিন ভূইঁয়া 

পেধবঃ সিকারী কারা েিাপধরেশ বক 

(প্রশাসন) 

রোবাইলঃ ০১৭৬৯৯৭০০১০ 

র ানঃ ০২-৫৭৩০০৪৬৬ 

ই-রেইলঃ 

aig.admin@prison.gov.bd 

৮. কারা অধ সাস ব 

রেদস অবস্থান 

কারা কেবকতবা ও তাদের আত্মীয় পধরজন, ধবধিন্ন সরকাধর-রবসরকাধর সাংস্থার 

উদ্ধবতন কেবকতবাবৃি আদবেদনর প্রধক্ষদত ধনি বাধরত ধ  জো ধেদয় কারা 

অধ সাস ব রেদস অবস্থান করদত পাদরন। 

১। ধনি বাধরত  রদে/ সাো 

কাগদজ আদবেন 

২। পধরচয় পদত্রর ছায়াধলধপ 

৩। ছধব  

অবস্থান ধ   

এবাং 

প্রধতধেন 

িাবার ও 

অন্যান্য 

সুধবিার 

জন্য 

আলাো ধ  

প্রদযাজে। 

তাৎক্ষধণক 

(আসন 

িাধল থাকা 

সাদপদক্ষ) 

    সিাপধত,কারা অধ সাস ব রেস 

রোঃ োইন উধিন ভূইঁয়া 

পেধবঃ সিকারী কারা েিাপধরেশ বক 

(প্রশাসন) 

রোবাইলঃ ০১৭৬৯৯৭০০১০ 

র ানঃ ০২-৫৭৩০০৪৬৬ 

ই-রেইলঃ 

aig.admin@prison.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

৩) আওতািীন েপ্তর সমূদির রসবা 

৩.১) কারা উপ েিাপধরেশ বদকর কাযালয়, ঢাকা ধবিাগ। 

৩.২) কারা উপ েিাপধরেশ বদকর কাযালয়, চট্টগ্রাে ধবিাগ। 

৩.৩) কারা উপ েিাপধরেশ বদকর কাযালয়, রাজশািী ধবিাগ। 

৩.৪) কারা উপ েিাপধরেশ বদকর কাযালয়, খুলনা ধবিাগ। 

৩.৫) কারা উপ েিাপধরেশ বদকর কাযালয়, বধরশাল ধবিাগ। 

৩.৬) কারা উপ েিাপধরেশ বদকর কাযালয়, ধসদলট ধবিাগ। 

৩.৭) কারা উপ েিাপধরেশ বদকর কাযালয়, রাংপুর ধবিাগ। 

৩.৮) কারা উপ েিাপধরেশ বদকর কাযালয়, েয়েনধসাংি ধবিাগ। 

 

৪) আপনার কাদছ আোদের প্রতোশা 

ক্রধেক প্রধতশ্রুত/কাধঙ্খত রসবা প্রাধপ্তর লদক্ষে করণীয় 

১ স্বয়াংসম্পূণ ব আদবেন জো প্রোন। 

২ যথাযথ প্রধক্রয়ায় প্রদয়াজনীয় ধ  পধরদশাি করা 

৩ সাক্ষাদতর জন্য ধনি বাধরত সেদয়র পূদব বই উপধস্থত থাকা। 

৪ সঠিক ঠিকানা প্রোন 

৫ আদবেদন নাে ঠিকানা পষ্ট কদর উদেি করা। 

৬ ধনি বাধরত সেদয়র েদধ্য রপ্ররণ করা। 

 

 

 

 

 

http://prison.dhakadiv.gov.bd/bn
http://digprisons.chittagongdiv.gov.bd/bn
http://prison.rajshahidiv.gov.bd/bn/site/page/%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-1
http://prison.khulnadiv.gov.bd/
http://prison.barisaldiv.gov.bd/bn/site/page/%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0
http://prison.sylhetdiv.gov.bd/bn/site/page/8dXv-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0
http://prison.rangpurdiv.gov.bd/
http://prison.mymensinghdiv.gov.bd/bn


   

 

৫) অধিদযাগ প্রধতকার ব্যবস্থাপনা (GRS) 
 

ক্রঃ কিন রযাগাদযাগ করদবন কার সদে রযাগাদযাগ করদবন রযাগাদযাদগর ঠিকানা ধনষ্পধত্তর সেয়সীো 

১ োধয়ত্বপ্রাপ্ত কে বকতবা সোিান ধেদত 

না পারদল 

অধিদযাগ ধনষ্পধত্ত কে বকতবা (অধনক) জনাব সুরাইয়া আক্তার 

পেধবঃ কারা উপ-েিাপধরেশ বক (অঃো:) 

রোবাইলঃ ০১৭৬৯৯৭০০৪০ 

র ানঃ ০২-৫৭৩০০৫১৪ 

ই-রেইলঃ dighq@prison.gov.bd 

৩০ কায বধেবস  

(সািারণ ৪০ কায বধেবস তেদন্তর 

উদদ্যাগ গৃিীত িদলা) 

২ অধিদযাগ ধনষ্পধত্ত কে বকতবা ধনধে বষ্ট 

সেদয় সোিান ধেদত না পারদল 

আধপল কে বকতবা  ারজানা ধসধিকা 

উপসধচব (বাদজট-২ শািা) 

সুরক্ষা রসবা ধবিাগ, স্বরাষ্ট্র েন্ত্রণালয়। 

রোবাইলঃ ০১৭৩১৫৪১৩৯০ 

র ানঃ +৮৮০-২-৫৫১০১১৪৭  

ই-রেইলঃ budget2@ssd.gov.bd 

২০ কায বধেবস 

৩ আধপল কে বকতবা ধনধে বষ্ট সেদয় 

সোিান ধেদত না পারদল 

েধন্ত্রপধরষে ধবিাদগর অধিদযাগ  

ব্যবস্থাপনা রসল 

সধচব (সেন্বয় ও সাংিারক) 

েধন্ত্রপধরষে ধবিাগ 

সধচব (সেন্বয় ও সাংিারক) 

েধন্ত্রপধরষে ধবিাগ 

বাাংলাদেশ সধচবালয়, ঢাকা 

র ানঃ ৯৫১৩৪৩৩  

ই-রেইলঃ secy_cnr@cabinet.gov.bd 

www.cabinet.gov.bd 

৬০ কায বধেবস 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রো: রুস্তে আলী 

রডপুটি রজলার (প্রশাসন) 

কারা অধিেপ্তর 
 
 
 
 

রো: োইন উধিন ভূ ূঁইয়া 

সিকারী কারা েিাপধরেশ বক (প্রশাসন) 

কারা অধিেপ্তর 

রোসা: নাধিো পারিীন 

সিকারী কারা েিাপধরেশ বক (প্রধশক্ষণ ও ক্রীড়া) 

কারা অধিেপ্তর 

কদন বল রশি সুজাউর রিোন 

অধতধরক্ত কারা েিাপধরেশ বক 

কারা অধিেপ্তর 

 

mailto:secy_cnr@cabinet.gov.bd
http://www.cabinet.gov.bd/

