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সসফা প্রোন প্রবতশ্রুবত (Citizen Charter) 
১.ববশন ও বভশন 

ববশন: ধভীয় মূল্যবফোধ ম্পন্ন অোম্প্রদোয়য়ক ভোজ। 

 

বভশন: ধভীয় মূল্যবফোধ ও ননয়তকতো য়ফকোবয ভোধ্যবভ উদোয ও োম্প্রদোয়য়ক ম্প্রীয়তয োফ বজনীন ভোজ প্রয়তষ্ঠো। 

 

২. প্রবতশ্রুত সসফাসমূহ: 

২.১) নাগবরক সসফা 

ক্র.নাং সসফার নাভ সসফা প্রোন দ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাবিস্থান 

সসফার মূল্য এফাং 

বরদশাধ দ্ধবত 

সসফা প্রোদনর 

সভয়সীভা 

োবয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা (নাভ,েবফ, 

সপান নম্বর ও ইদভইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ জ রোইবন্স প্রদোন (১) প্রয়তষ্ঠোননয প্যোবে আবফদন 

(২) যজয়ভবন 

তদন্ত/য়যদ ববনয য বজটিব 

প্রয়তবফদবনয য়বয়িবত রোইবন্স 

ইস্যু 

(১) নেে রোইবন্স  

(২) জোতীয় য়যচয়ত্র 

(NID) 

(৩) েোববর এবজন্সী নদ  

(৪) TIN নদ 

(৫) োরনোগোদ আয়কয 

নদ 

(৬) ৪ কয় ছয়ফ  

(৭) অয়প বোড়োয 

চুয়িত্র  

(৮) কভ বকতবো/ 

কভ বচোযীবদয তোয়রকো 

(৯) আফোফবত্রয 

তোয়রকো 

(১০) নমোগোবমোবগয ভোধ্যভ 

 

য়ফনোমূবল্য 

৩ ভো নফগভ োয়নো য়য়যন 

কোযী য়চফ 

সপান: +৮৮০২-৯৫৮৫২০০ 

ইদভইল: 

morahajsection@gmail.com 

hajj_sec2@mora.gov.bd 

২ জ রোইবন্স নফোয়ন (১) প্রয়তষ্ঠোননয প্যোবে আবফদন 

(২) কোগজত্র মোচোই-ফোছোই 

কবয রোইবন্স নফোয়ন 

(১) োরনোগোদ েোববর 

এবজন্সী নদ 

(২) আয়কয য়যবোবধয 

প্রতুয়নত্র 

(৩) জ রোইববন্সয 

মুরকয় 

(৪) নফোয়ন য়প 

জভোদোবনয চোরোবনয কয় 

 

য়ফনোমূবল্য 

১০ য়দন নফগভ োয়নো য়য়যন 

কোযী য়চফ 

সপান: +৮৮০২-৯৫৮৫২০০ 

ইদভইল: 

morahajsection@gmail.com 

hajj_sec2@mora.gov.bd 

http://www.mora.gov.bd/


৩ ওভযোহ  রোইবন্স প্রদোন (১) প্রয়তষ্ঠোননয প্যোবে আবফদন 

(২) যজয়ভবন তদন্ত/ 

য়যদ ববনয য বজটিব 

প্রয়তবফদবনয য়বয়িবত রোইবন্স 

ইস্যু 

(১) নেে রোইবন্স  

(২) জোতীয় য়যচয়ত্র 

(NID) 

(৩) েোববর এবজন্সী নদ  

(৪) TIN নদ 

(৫) োরনোগোদ আয়কয 

নদ 

(৬) IATA নদ 

(৭) ৪ কয় ছয়ফ  

(৮) অয়প বোড়োয 

চুয়িত্র  

(৯) কভ বকতবো/ 

কভ বচোযীবদয তোয়রকো 

(১০) আফোফবত্রয 

তোয়রকো 

(১১) নমোগোবমোবগয ভোধ্যভ 

 

য়ফনোমূবল্য 

৭ য়দন - ৩ ভো নভো. আবুর োোন 

য়য়নয়য কোযী য়চফ 

সপান: +৮৮০২-৯৫৮৫২০০ 

ইদভইল: 

morahajsection@gmail.com 

hajj_sec1@mora.gov.bd 

৪ ওভযোহ  রোইবন্স নফোয়ন (১) প্রয়তষ্ঠোননয প্যোবে আবফদন 

(২) কোগজত্র মোচোই-ফোছোই 

কবয রোইবন্স নফোয়ন 

(১) োরনোগোদ েোববর 

এবজন্সী নদ 

(২) আয়কয য়যবোবধয 

প্রতুয়নত্র 

(৩) জ রোইববন্সয 

মুরকয় 

(৪) নফোয়ন য়প 

জভোদোবনয চোরোবনয কয় 

 

য়ফনোমূবল্য 

৭ য়দন - ৩০ য়দন নভো. আবুর োোন 

য়য়নয়য কোযী য়চফ 

সপান: +৮৮০২-৯৫৮৫২০০ 

ইদভইল: 

morahajsection@gmail.com 

hajj_sec1@mora.gov.bd 

৫ যকোযীবোবফ গভবনচ্ছু  জমোত্রী 

য়নফন্ধন 

(১) য়নধ বোয়যত য়নফন্ধন পবভ ব 

আবফদন 

(২) মোচোই-ফোছোই কবয য়নফন্ধন 

(১) ছয়ফ 

(২) োবোবট বয 

পবটোকয় 

(৩) প্রবমোজুবেবত্র 

মথোমথ কর্তববেয 

অনুবভোদবনয কয় 

(৪) টোকো জভো প্রদোবনয 

যয়দ 

 

য়ফনোমূবল্য 

জ নীয়তভোরো 

অনুমোয়ী 

নফগভ োয়নো য়য়যন 

কোযী য়চফ 

সপান: +৮৮০২-৯৫৮৫২০০ 

ইদভইল: 

morahajsection@gmail.com 

hajj_sec2@mora.gov.bd 

৬ ভয়জদ, ভয়িয, গীজবো, প্যোবগোেো 

ংস্কোয/ পুনফাসন সাংক্রন্ত অনুদোন 

প্রদোন 

(১) য়নধ বোয়যত পবভ ব আবফদন 

(২) মোচোই -ফোছোই ও অনুদোন 

প্রদোন 

স্থোনীয় নচয়োযম্যোন, 

ইউএনও এফং ভোননীয় 

ংদ দবেয  প্রতুয়ন 

স্যোয়য এফং  ীর ও 

স্বোেয আবফদন 

য়ফনোমূবল্য ৭ য়দন - ৩ ভো নভো. নভোস্তপো কোইয়ুভ 

কোযী য়চফ 

সপান: +৮৮০২-৯৫৪০১৪৭ 

ইদভইল: 

moragovbd@gmail.com 

anudan_sec@mora.gov.bd ৭ ঈদগো, কফযস্থোন, শ্মোন, (১) য়নধ বোয়যত পবভ ব আবফদন স্থোনীয় নচয়োযম্যোন, য়ফনোমূবল্য ৭ য়দন - ৩ ভো 



নয়ভয়ে 

ংস্কোয/নভযোভত/পুনফোন 

ংক্রোন্ত অনুদোন প্রদোন 

(২) মোচোই -ফোছোই ও অনুদোন 

প্রদোন 

ইউএনও এফং ভোননীয় 

ংদ দবেয  প্রতুয়ন 

স্যোয়য এফং  ীর ও 

স্বোেয আবফদন 

৮ দুঃস্থ পূন বফোবন অনুদোন প্রদোন (১) য়নধ বোয়যত পবভ ব আবফদন 

(২) মোচোই-ফোছোই ও অনুদোন 

প্রদোন 

(১) ছয়ফ 

(২) জোতীয় য়যচয়ত্র 

(NID) 

(৩) স্থোনীয় নচয়োযম্যোন, 

ইউএনও এফং ভোননীয় 

ংদ দবেয  প্রতুয়ন 

স্যোয়য এফং  ীর ও 

স্বোেয আবফদন 

য়ফনোমূবল্য ৭ য়দন - ৩ ভো 

৯ য়ফবদী য়ভনোযী/ এনয়জও কভ বকতবো/ 

কভ বচোযীবদয এভ কুোটোগয়য য়বো 

প্রদোননয ম্ময়ত/ছোড়ত্র 

প্রয়তষ্ঠোননয প্যোবে প্রবয়োজনীয় 

কোগজত্র আবফদন 

ংয়িষ্ট নজরো প্রো ক 

কর্তবক তদন্ত প্রয়তবফদন 

য়ফনোমূবল্য ৭ য়দন - ৩ ভো মুয়পকো ইপপোত 

য়য়নয়য কোযী য়চফ 

সপান: +৮৮০২-৯৫৪০৫৮৯ 

ইদভইল: 

moragovbd@gmail.com 

admin_sec1@mora.gov.bd 

১০ জ প্যোবকজ নঘোলণো ওবয়ফোইট, য়প্রন্ট ও ইবরক্ট্রয়নক 

য়ভয়েয়োয ভোধ্যবভ 

প্রবমোজু নয় য়ফনোমূবল্য য়নধ বোয়যত তোয়যখ নফগভ োয়নো য়য়যন 

কোযী য়চফ 

সপান: +৮৮০২-৯৫৮৫২০০ 

ইদভইল: 

morahajsection@gmail.com 

hajj_sec2@mora.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



২.২) প্রোয়তষ্ঠোয়নক নফো 

ক্র.নাং সসফার নাভ সসফা প্রোন দ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রাবিস্থান 

সসফার মূল্য এফাং 

বরদশাধ দ্ধবত 

সসফা প্রোদনর 

সভয়সীভা 

োবয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা (নাভ,েবফ, 

সপান নম্বর ও ইদভইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ য়নয়য়ভত আবয়য উৎয়ফীন ভয়জদ 

ও অন্যোন্য উনোরবয়য ভাবসক 

১০০ ইউয়নট ম বন্ত য়ফদুৎ 

এফংভোয়ক ২০ োজোয গ্যোরন  

োয়নয য়ফবর নযয়োত প্রদোন। 

ই-নভইবর ও েোকবমোবগ (১) নযয়োত প্রোপ্ত 

প্রয়তষ্ঠোবনয তোয়রকো 

(২) য়ফবরয কয় 

য়ফনোমূবল্য ৭ য়দন - ৩ ভো খোবরদো নফগভ 

কোযী য়চফ 

সপান: +৮৮০২-৯৫৪০১৬৩ 

ইদভইল: 

morahajsection@gmail.com 

budget_sec@mora.gov.bd 

২ ইরোয়ভক য়পকো একোবেভী এফাং 

য়রেোয়যটি পোবে চোদো প্রোন। 

ই-নভইবর ও েোকবমোবগ প্রবমোজু নয় য়ফনোমূবল্য ৭ য়দন - ৩ ভো খোবরদো নফগভ 

কোযী য়চফ 

সপান: +৮৮০২-৯৫৪০১৬৩ 

ইদভইল: 

morahajsection@gmail.com 

budget_sec@mora.gov.bd 

৩ ইরোয়ভক পোউবেন  এয  দ 

সৃজন/ংযেণ/স্থোয়ীকযণ। 
ই-নভইবর ও েোকবমোবগ প্রস্তোফ অনুবভোদবনয য 

জনপ্রোন ভন্ত্রণোরয় ও  

অথ ব য়ফবোবগয ম্ময়তক্রবভ 

ফোস্তফোয়ন কযো য়। 

য়ফনোমূবল্য ৩ ভো - ৬ ভো এ. এভ. ভয়নরুজ্জোভোন 

কোযী য়চফ 

সপান: +৮৮০২-৯৫৪৫৩০৭ 

ইদভইল: 

moragovbd@gmail.com 

org_sec@mora.gov.bd 

৪ ইরোয়ভক য়ভবনয  দ সৃয়ষ্ট/ 

স্থোয়ীকযণ/ংযেণ। 
ই-নভইবর ও েোকবমোবগ প্রস্তোফ অনুবভোদবনয য 

জনপ্রোন ভন্ত্রণোরয় ও  

অথ ব য়ফবোবগয ম্ময়তক্রবভ 

ফোস্তফোয়ন কযো য়। 

য়ফনোমূবল্য ৩ ভো - ৬ ভো 

৫ ইভোন ও মুয়োয়জ্জন কল্যোণ েোস্ট/ 

আিয য়কল্লো োী জোবভ 

ভয়জদ/মোকোত পোে-এয  দ 

সৃজন/ংযেণ স্থোয়ীকযণ। 

ই-নভইবর ও েোকবমোবগ প্রস্তোফ অনুবভোদবনয য 

জনপ্রোন ভন্ত্রণোরয় ও  

অথ ব য়ফবোবগয ম্ময়তক্রবভ 

ফোস্তফোয়ন কযো য়। 

য়ফনোমূবল্য ৩ ভো - ৬ ভো 

৬ নতুন প্রকল্প প্রস্তোফ মোচোই ফোছোইকযণ য়েয়য়/টিয়য় পযম্যোবট প্রোপ্ত 

প্রকল্প প্রস্তোফ য়নধ বোয়যত কয়ভটি 

কর্তবক মোচোই ফোছোইকযণ 

য়েয়য়/টিয়য় য়ফনোমূবল্য ৫ - ১০ য়দন নখ োভছুয যভোন 

য়য়নয়য কোযী প্রধোন 

সপান: +৮৮০২-৯৫৭৭২৩৭ 

ইদভইল: 

moragovbd@gmail.com 
planning_sec1@mora.gov.bd

৭ নতুন প্রকল্প প্রস্তোফ জনফর য়নধ বোযবণয 

জন্য অথ ব য়ফবোবগ নপ্রযণ 

প্রকবল্পয য়েয়য় অথ ব য়ফবোবগয 

য়নধ বোয়যত ছবক তথ্য নপ্রযণ 

য়েয়য় ও মথোমথবোবফ 

পুযণকৃত ছক 

য়ফনোমূবল্য ১৫ - ২০ য়দন 

৮ নতুন প্রকল্প প্রস্তোফ অনুবভোদবনয 

রবেু য়যকল্পনো কয়ভবন নপ্রযণ 

েোকবমোবগ প্রকবল্পয য়েয়য়/টিয়য় য়ফনোমূবল্য ৭ - ১০ য়দন 

৯ অনুবভোয়দত প্রকবল্পয প্রোয়নক 

আবদ জোয়য 

েোকবমোবগ অনুবভোয়দত প্রকবল্পয 

য়েয়য়/টিয়য় ও 

অনুবভোদন আবদবয কয় 

 

য়ফনোমূবল্য ৭ - ১০ য়দন 



১০ অনুবভোয়দত প্রকবল্পয অনুকূবর অথ ব 

ফযোবেয জন্য য়যকল্পনো কয়ভবন 

প্রস্তোফ নপ্রযণ 

েোকবমোবগ য়যকল্পনো কয়ভবনয 

য়নধ বোয়যত ছবক তথ্য নপ্রযণ 

য়ফনোমূবল্য ৭ - ১০ য়দন 

১১ অনুবভোয়দত প্রকবল্পয অনুকূবর প্রদি 

ফযোবেয য়ফবোজন আবদ জোয়য  

েোকবমোবগ অথ ব য়ফবোবগয য়নধ বোয়যত 

ছবক তথ্য নপ্রযণ 

য়ফনোমূবল্য ৭ - ১০ য়দন 

১২ অনুবভোয়দত প্রকবল্পয অথ ব অফমুি েোকবমোবগ প্রস্তোফ প্রোয়প্তয য প্রবমোজু 

নেবত্র য়যকল্পনো  কয়ভন 

ও অথ ব য়ফবোবগয 

ম্ময়তক্রবভ ফোস্তফোয়ন কযো 

য়। 

য়ফনোমূবল্য ৭ - ১০ য়দন 

১৩ ইভোভ প্রয়েণ একবেভীয অনুকূবর 

প্রদি ফযোবেয য়ফবোজন ও অথ ব ছোড় 

েোকবমোবগ প্রস্তোফ প্রোয়প্তয য প্রবমোজু 

নেবত্র অথ ব য়ফবোবগয 

ম্ময়তক্রবভ ফোস্তফোয়ন কযো 

য়। 

য়ফনোমূবল্য ৭ - ১০ য়দন 

১৪ এনয়জও য়ফলয়ক বুুবযোয ভোধ্যবভ 

প্রোপ্ত নফযকোযী নচ্ছোবফী ংস্থোয 

উন্নয়ন প্রকবল্পয য়ফলবয় ভতোভত  

েোকবমোবগ প্রোপ্ত প্রকল্প প্রস্তোফ য়ফনোমূবল্য ৭ - ১০ য়দন 

১৫ জমোত্রীবদয য়বো রজবভন্ট জ অয়প ঢোকোয আবফদবনয 

নপ্রয়েবত অনুবভোদন প্রদোন 

প্রবমোজু নয় য়ফনোমূবল্য ৭ - ১০ য়দন নফগভ োয়নো য়য়যন 

কোযী য়চফ 

সপান: +৮৮০২-৯৫৮৫২০০ 

ইদভইল: 

morahajsection@gmail.com 

hajj_sec2@mora.gov.bd 

১৬ য়বোয জন্য কর জমোত্রীবদয য়েও 

ত্র প্রদোন 

জ অয়প ঢোকোয আবফদবনয 

নপ্রয়েবত অনুবভোদন প্রদোন 

প্রবমোজু নয় য়ফনোমূবল্য ২০ - ৩০ য়দন 

১৭ জ কুোবম্প জ নভৌস্যবভ নদোকোন 

ফযোে 

জ অয়প ঢোকোয আবফদবনয 

নপ্রয়েবত অনুবভোদন প্রদোন 

প্রবমোজু নয় য়ফনোমূবল্য ১ ভো 

১৮ জমোত্রীবদয তথ্য জ ম্যোবনজবভন্ট 

ইনপযবভন য়বস্টবভ অন্তর্ভ বয়িয 

জন্য জ এবজন্সীয ভোয়রক ও 

প্রয়তয়নয়ধবদয আইটি প্রয়েণ 

জ অয়প ঢোকোয আবফদবনয 

নপ্রয়েবত অনুবভোদন প্রদোন 

প্রবমোজু নয় য়ফনোমূবল্য ৭ - ১০ য়দন 

১৯ ধভীয় ম বোবয় োধোযণ/য়নফ বোী 

আবদব ছুটি নঘোলণো ংক্রোন্ত 

দপ্তয/ংস্থো বত প্রোপ্ত প্রস্তোফ/ছুটিয 

তোয়রকো 

প্রবমোজু নয় য়ফনোমূবল্য ৭ - ১০ য়দন মুয়পকো ইপপোত 

য়য়নয়য কোযী য়চফ 

সপান: +৮৮০২-৯৫৪০৫৮৯ 

ইদভইল: 

moragovbd@gmail.com 

admin_sec1@mora.gov.bd 

২০ অয়েট আয়িয ব্রেীে জফোফ অয়েট 

অয়ধদপ্তবয নপ্রযণ 

য়নধ বোয়যত পযম্যোবট প্রবমোজু প্রভোনত্র য়ফনোমূবল্য ১৫- ২০ য়দন নভোো. রুহুর আয়ভন 

য়য়নয়য কোযী য়চফ 

সপান: +৮৮০২-৯৫৬৫০১৯ 

ইদভইল: 

moragovbd@gmail.com 

audit_sec@mora.gov.bd 



২.৩) অবযন্তরীণ সসফা 

ক্র.নাং সসফার নাভ সসফা প্রোন দ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাবিস্থান 

সসফার মূল্য এফাং 

বরদশাধ দ্ধবত 

সসফা প্রোদনর 

সভয়সীভা 

োবয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা (নাভ,েবফ, সপান নম্বর 

ও ইদভইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ ভন্ত্রণোরবয়য ৩য়/৪থ ব নেণীয 

কভ বচোয়যবদয য়নবয়োগ/বদোন্নয়ত। 
(১) আবফদন 

(২) DPC 'য স্যোয়য 

(৩) মথোমথ কর্তববেয অনুবভোদন 

(১) চুড়োন্ত য়নফ বোচবনয 

পরোপর 

(২) প্রবমোজুবেবত্র 

ছোড়ত্র 

(৩) ACR 

(৪) DPC 'য স্যোয়য 

য়ফনোমূবল্য ৪- ৬ ভো মুয়পকো ইপপোত 

য়য়নয়য কোযী য়চফ 

সপান: +৮৮০২-৯৫৪০৫৮৯ 

ইদভইল: moragovbd@gmail.com 

admin_sec1@mora.gov.bd 

২ ২য় নেণীয কভ বকতবো ও ৩য়/৪থ ব 

নেণীয কভ বচোয়যবদয ননন নক 

প্রয়ক্রয়োকযণ /ভঞ্জুযকযণ। 

(১) য়নধ বোয়যত ননন পবভ ব 

আবফদন 

(২) মথোমথ কর্তববেয অনুবভোদন 

(১) এ এ য় নদ (২) 

ছুটিয য়যবোট ব 

(৩) প্রবমোজু নো-দোফী ত্র 

য়ফনোমূবল্য ১৫ - ৩০ য়দন 

৩ মৃত ২য় নেণীয কভ বকতবো ও ৩য়/৪থ ব 

নেণীয কভ বচোয়যগবণয গ্রু 

ইনস্যুবযন্স/ বয়ফষ্য তয়ফবর 

জভোকৃত টোকো প্রোয়প্ত/আদোবয়য 

ব্যফস্থো গ্রণ ও ঋণ ভওকুপ। 

(১) আবফদন 

(২) মথোমথ কর্তববেয অনুবভোদন 

প্রবমোজু প্রতুয়নত্র য়ফনোমূবল্য ৭ - ১০ য়দন মুয়পকো ইপপোত 

য়য়নয়য কোযী য়চফ 

সপান: +৮৮০২-৯৫৪০৫৮৯ 

ইদভইল: moragovbd@gmail.com 

admin_sec1@mora.gov.bd 
৪ অফয প্রস্ত্তুয়তমূরক ছুটি/ 

এরয়আয-এ মোওয়োয জন্য কর 

নেণীয কভ বকতবো কভ বচোয়যয 

আবফদনবত্রয উয ব্যফস্থো 

গ্রণ/এর য় য় নো-দোয়ফনোভো 

প্রদোন। 

(১) আবফদন 

(২) মথোমথ কর্তববেয অনুবভোদন 

(১) এ এ য়     ’য নদ 

(২) ছুটিয য়যবোট ব 

য়ফনোমূবল্য ৭ - ১০ য়দন 

৫ কুোেোয/নন-কুোেোয ১ভ নেণীয 

কভ বকতবো কভ বচোযীগবণয  ননন 

নক,ফবকয়ো োওনো/য়নষ্পয়িকযণ। 

(১) আবফদন 

(২) মথোমথ কর্তববেয অনুবভোদন 

(১) এ এ য় নদ (২) 

ছুটিয য়যবোট ব 

(৩) প্রবমোজু নো-দোফী ত্র 

য়ফনোমূবল্য ৭ - ১০ য়দন 

৬ ভন্ত্রণোরবয়য কভ বচোয়যবদয ফোো 

ফযোে/ভয়ীভো ফয়ধ বতকযণ 

প্রবে আবফদন য়ফবফচনোকযণ। 

(১) আবফদন 

(২) ফোো ফযোে কয়ভটিয স্যোয়য 

(৩) মথোমথ কর্তববেয অনুবভোদন 

ফতবভোন মুর নফতন ও 

নস্কর 

য়ফনোমূবল্য ৭ - ১০ য়দন মুয়পকো ইপপোত 

য়য়নয়য কোযী য়চফ 

সপান: +৮৮০২-৯৫৪০৫৮৯ 

ইদভইল: moragovbd@gmail.com 

admin_sec1@mora.gov.bd 

৭ কর নেণীয কভ বকতবো/ 

কভ বচোয়যগবণয য়ফয়বন্ন অয়গ্রভ ভঞ্জুযী 

(১) আবফদন 

(২) মথোমথ কর্তববেয অনুবভোদন 

প্রবমোজুবেবত্র ংয়িষ্ট 

কোগজত্র 

য়ফনোমূবল্য ৭ - ১০ য়দন 

৮ ভন্ত্রণোরবয়য ১ভ নেণীয 

কভ বকতবোবদয নটয়রবপোন 

ব্যয়িগতকযণ/ নতুন ংবমোগ/ 

অনুবভোদন 

(১) য়নধ বোয়যত পবভ ব আবফদন 

(২) মথোমথ কর্তববেয অনুবভোদন 

প্রবমোজু নয় য়ফনোমূবল্য ৭ - ১০ য়দন 

৯ কভ বচোয়যবদয োওনো/ য়রবোবযজ (১) আবফদন 

(২) ক্রয় কয়ভটিয স্যোয়য 

(৩) মথোমথ কর্তববেয অনুবভোদন 

প্রবমোজু নয় য়ফনোমূবল্য ১৫ - ২০ য়দন 

 



২.৪) আওতোধীন অয়ধদপ্তয/ংস্থো/অন্যোন্য প্রয়তষ্ঠোন কর্তবক প্রদি নফো 

o ইরোয়ভক পোউবেন ফোংরোবদ (www.islamicfoundation.gov.bd) 

o ফোংরোবদ ওয়োক প প্রোবকয কোম বোরয় (www.waqf.gov.bd) 

o য়ন্দু ধভীয় কল্যোণ েোস্ট (www.hindutrust.gov.bd) 

o নফৌদ্ধ ধভীয় কল্যোণ েোস্ট (www.brwt.gov.bd) 

o য়িস্টোন ধভীয় কল্যোণ েোস্ট (www.crwt.gov.bd) 

o জ অয়প (www.hajj.gov.bd) 

৩) আনোয কোবছ আভোবদয প্রতুোো 

ক্রয়ভক প্রয়তশ্রুত/কোয়িত নফো প্রোয়প্তয রবেু কযণীয় 

১ স্বয়ংম্পূণ ব আবফদন জভো প্রদোন 

২ মথোমথ প্রয়ক্রয়োয় প্রবয়োজনীয় য়প য়যবোধ কযো 

৩ োেোবতয জন্য য়নধ বোয়যত ভবয়য পূবফ বই উয়স্থত থোকো 

৪) অয়ববমোগ প্রয়তকোয ব্যফস্থোনো (GRS) 

নফো প্রোয়প্তবত অন্তুষ্ট বর দোয়য়ত্বপ্রোপ্ত কভ বকতবোয বে নমোগোবমোগ করুন। তোয কোছ নথবক ভোধোন োওয়ো নো নগবর য়নবনোি দ্ধয়তবত নমোগোবমোগ কবয আনোয ভেো অফয়ত করুন। 

ক্রয়ভক কখন নমোগোবমোগ কযবফন কোয বে নমোগোবমোগ কযবফন নমোগোবমোবগয ঠিকোনো য়নষ্পয়িয ভয়ীভো 

১ দোয়য়ত্বপ্রোপ্ত কভ বকতবো ভোধোন য়দবত নো োযবর অয়ববমোগ য়নষ্পয়ি কভ বকতবো (অয়নক) 

জনোফ নভো. োয়পজ উয়েন 

মৄগ্ময়চফ 

নপোনুঃ +৮৮০২-৯৫৭৬৩৫৪ 

ই-নভইরুঃ moragovbd@gmail.com 

ওবয়ফুঃ www.mora.gov.bd 

য়তন ভো 

২ অয়ববমোগ য়নষ্পয়ি কভ বকতবো য়নয়দ বষ্ট ভবয় ভোধোন য়দবত নো োযবর আয়র কভ বকতবো  এক ভো 

৩ আয়র কভ বকতবো য়নয়দ বষ্ট ভবয় ভোধোন য়দবত নো োযবর ভয়ন্ত্রয়যলদ য়ফবোবগয অয়ববমোগ ব্যফস্থোনো নর 

অয়ববমোগ গ্রণ নকন্দ্র 

৫ নং নগইট, ফোংরোবদ য়চফোরয়, ঢোকো 

ওবয়ফ: www.grs.gov.bd 

য়তন ভো 

 


