জুট ডাইভারসিসিকেশন প্রক াশন সিন্টার (সেসডসিসি)
১৪৫, সনপুরী িাড়া, সেেগাঁও, ঢাো-১২১৫
www.jdpc.gov.bd

সিবা প্রদান প্রসেশ্রুসে (Citizen`s Charter)

সিবা প্রদান প্রসেশ্রুসে হালনাগাদেরণ েস টি:
১. রুিেল্প ও অসভলক্ষ্য
রুিেল্প (Vision)
: বহুমুখী িাটিকের উৎিাদন, ব্যবহার ও িম্প্রিারণ সনসিেেরণ ।
অসভলক্ষ্য (Mission) : বহুমুখী িাটিে উৎিাদকন নতুন নতুন উকযাক্তা তেসর, নতুন সডোইন ও লাগিই প্রযুসক্ত উদ্ভাবন এবং বাোরোেেরণ সেৌশল উন্নয়কনর াধ্যক িাটিকের ব্যবহার িম্প্রিারণ।

২.প্রসেশ্রুসে সিবািমুহ:
২.১. নাগসরে সিবা;
ক্রস ে
নং

(১)
২.১.১

২.১.২

সিবার না

(২)
েথ্য প্রদান

অসভকযাগ
প্রসেোর
ব্যবস্থা
(GRS)

সিবা প্রদান িদ্ধসে

প্রকয়ােনীয় োেিত্র
এবং প্রাসি স্থান

(৩)
(৪)
সিবা প্রেযাশীকদর সনেট হকে েথ্য অসধোর আইন, ২০০৯-এ
িরািসর সেংবা ই-স ইকল উসিসখে সনধ মাসরে ির ।
আকবদনিত্র প্রাসির ির যাসিে
সেসডসিসি ওকয়বিাইট
েথ্য িংরসক্ষ্ে থােকল ো সথকে িাওয়া যাকব।
োসিে াধ্যক (ডােকযাকগ www.jdpc.gov.bd
বা ই-স ইকল) প্রদান এবং
িংরসক্ষ্ে না থােকল ো
িংসিষ্ট শাখা হকে িংগ্রহপূব মে
প্রদান েরা।

প্রিসলে িদ্ধসে/ডাে সযাকগ/
অনলাইকন/
িা াসেে
সযাগাকযাগ
াধ্যক
প্রাি
আকবদন িয মাকলািনা
অথবা িরািসর শুনানী গ্রহন

১. সুসনসদ মষ্ট অসভকযাগ;
২. অসভকযাগোরীর পূণ ম না ,
ঠিোনা, সটসলকিান/ স াবাইল সিান
নং ও ই-স ইল ঠিোনা;
৩. সযৌসক্তে প্র াণে

সিবামূল্য এবং িসরকশাধ িদ্ধসে

সিবা প্রদাকনর ি য়িী া

(৫)
(৬)
‘েথ্য অসধোর আইন’ অনুিাকর িাোপ্রসে আসবদন প্রাসির ২০ (সবশ) োয মসদবকির
০২ (দুই) টাো অথবা প্রকৃে খরি ে া কধ্য এবং তৃেীয় িকক্ষ্র িংসিষ্টো
সদকে হকব;
থােকল ৩০ (সত্রশ) োয মসদবকির কধ্য।
২. সিসড বা অন্য সোন াধ্যক েথ্য
িরবরাকহর সক্ষ্কত্র খরি ে া সদকে হকব।

ম েমা
দাসয়ত্বপ্রাি ে ে

(৭)
েনাব স াহাম্মদ আলী
সলয়াকো অসিিার
mdalinosu77@gmail.com

স াবাইল-০১৭১১২৭৪৯২৪
েনাব স াোঃ আোঃ ছালা
িাকিান মাল অসিিার
স াবাইল:০১৭১০৯৫৫৫৪২
ইক লmasalam71@gmail.com

সবনা মূকল্য

১৫ (িকনর) োয মসদবি

স াোঃ আব্দুল হান্নান স য়ােী
িাকিান মাল অসিিার
স াবাইল-০১৯৭৫-৭৫৩৮০৮
েনাব স াোঃ ঈনুল হে
িসরিালে (সিএ আই)
স াবাইল:০১৯১৩৩৮৩১৮০
ইক ইল-pmi@jdpc.gov.bd
েনাব স াোঃ
আখন্দ

সিজুল ইিলা

ম েমা
প্রশািসনে ে ে
স াবাইল:০১৭৩১০৬০৭৬৭

ইক লmafijulakhand54@g
mail.com

সবেল্প
েনাব স াোঃ োহাঙ্গীর আল
প্রযুসক্ত গকবষণা ও প্রসশক্ষ্ণ
সনব মাহী
স াবাইল-০১৭১১৪৪০৫৭৬
ইক ইলtrte@jdpc.gov.bd

২.১.৩

ঠিোদার বা
িরবরাহোরী
সনবন্ধন

যথাযথ িদ্ধসেকে সনব মাসিে
ঠিোদার/িরবরাহোরীগকণর
োসলো প্রণয়ন ও িংসিষ্ট
িেলকে অবসহেেরণ

সিসডউল অনুযায়ী

দরিত্র সবজ্ঞসির সিসডউল অনুযায়ী

১০ (দশ) োয মসদবি

েনাব স াোঃ সিজুল ইিলা
আখন্দ
ম েমা
প্রশািসনে ে ে
স াবাইল:০১৭৩১০৬০৭৬৭
ইক লmafijulakhand54@g
mail.com

েনাব স াোঃ আস ন আহকম্মদ
ম েমা।
সহিাবরক্ষ্ণ ে ে
স াবাইল:-০১৮১৭৫২২৬৫৭
ইক ল-acco@jdpc.gov.bd
২.১.৪

ক্রয়কৃে িে
ও সিবার
েন্য মূল্য
িসরকশাধ

সবল প্রাসির ির প্রকয়ােনীয় (১)োয মাকদশ, সবল, িালাকনর ০২ সবনা মূকল্য
যািাই-বাছাই ও েতৃিম কক্ষ্র সিট;
অনুক াদন গ্রহণ
(২) প্রদত্ত সিবার সববরণী ০২
সিট;
প্রাসি স্থান: প্রশািন শাখা।

সবল প্রাসির োসরখ হকে িকবার্চ্ম ৭ েনাব স াোঃ ঈনুল হে
িসরিালে (সিএ আই)
(িাে) োয মসদবকির কধ্য।

স াবাইল:০১৯১৩৩৮৩১৮০
ইক ইল-pmi@jdpc.gov.bd
সবেল্প
েনাব িী া সবাি অধরা
িসরিালে (এ আরসি)
স াবাইল-০১৭৬১৪৪৩৩২২
mrp@jdpc.gov.bd

েনাব স াোঃ সিজুল ইিলা
আখন্দ
ম েমা
প্রশািসনে ে ে
স াবাইল:০১৭৩১০৬০৭৬৭
ইক লmafijulakhand54@gmail.c
om

২.১.৫

বহুমুখী িাটপণ্য
সম্পর্কিত তথ্য ও
পরামর্িমূলক
সসবা:

সের্ির্পর্স প্রধান কার্ িালয় এবং
০৭টি জুট এন্ট্রীপ্রপ্রর্নয়রস সার্ভিস
সসন্টার (সেইএসর্স) এর
কমিকতিাপ্রের সাপ্রে সর্াগাপ্রর্াপ্রগর
মাধ্যপ্রম এ সসবা গ্রহণ করা
র্াপ্রব।

প্রাসি স্থান
সবনা মূকল্য
সেসডসিসি’র ওকয়ব িাইটwww.jdpc.gov.bd
(১) সেইএিসি ঢাো১৪৫, সনপুরী িাড়া, সেেগাঁও,
ঢাো।
(২) সেইএিসি িট্রগ্রা ৯৯, সাত্তার সেম্বার, আগ্রাবাে, েট্টগ্রাম
(৩) সেইএসর্স রংপুর৩৯, লালকুটিপ্রমাড়, ধাপ, রংপুর।
(৪) সেইএসর্স র্প্রর্ারসমপ্রহরুন র্ভলা, নীলরতনধর সরাি,
োরখাম্বার সমাড়, র্প্রর্ার।
(৫) সেইএিসি ো ালপুরর্নউ হার্ববুর রহমান মাপ্রকটি
(তালুকোর মাপ্রকটি
সংলগ্ন),বড়
মসর্েে সরাি, তমালতলা, োমালপুর

(৬) সেইএিসি টাংগাইলআকুরটাকুর পাড়া, কালীবাড়ী
টাঙ্গাইল।

(৭) সেইএিসি নরসিংদীতাঁত প্রর্র্ক্ষণ ইনর্িটিউট,
সাপ্রহপ্রতাপ, নরর্সংেী।

সরকারী ছুটির র্েন ব্যতীত প্রর্তর্েন সকাল েনাব স াোঃ োহাঙ্গীর আল
৯.০০ টা সেপ্রক র্বকাল ৫.০০ টা পর্ িন্ত।
প্রযুসক্ত গকবষণা ও প্রসশক্ষ্ণ

সনব মাহী
স াবাইল-০১৭১১৪৪০৫৭৬
ইক ইল-trte@jdpc.gov.bd

েনাব স াোঃ স াোসহদুল
ইিলা
ানটসরং
এক্সকটশান
এসক্সসেউটিভ
সিান: ০১৭৫৭১১১৫৬৭
ইক ইল:
eme@jdpc.gov.bd

েনাব তিয়দ োোসরয়া
িাকিান মাল অসিিার
সিান:০২-৯১২১৫২৩
স াবাইল-০১৭১১৯৭৩৮৪৯
ইক ইল:
zakaria.sayed73@gmail.com

েনাব ইিসেয়াে আহক দ
সিন্টার ইন-িােম, সেইএিসি
ঢাো,
সিাবাইল: ০১৯১১৯৬৭৭৪৯
ইক ইল:
jesc_dhaka@jdpc.gov.bd

েনাব স াোঃ াকেদুর রহ ান

সিন্টার ইন-িােম, সেইএিসি
তাঁত প্রর্র্ক্ষণ ইনর্িটিউট,
সাপ্রহপ্রতাপ, নরর্সংেী।
jesc_narshingdi@jdpc.gov.bd

স াবাইল-০১৭২০৩৪৭৩৩৯
েনাব স াোঃ স কহর হুিাইন
িম্প্রিারণ ও সবিণন িহোরী
সেইএসর্স,৩৯, লালকুটিপ্রমাড়,
ধাপ, রংপুর।
jesc_rangpur@jdpc.gov.bd

স াবাইল-০১৭১৬৩২৩৫১১
েনাব স াোঃ ইউসুি আলী বাবলু

সিন্টার ইন-িােম, সেইএিসি
সমপ্রহরুন র্ভলা,
নীলরতনধর সরাি, োরখাম্বার

সমাড়, র্প্রর্ার।
jesc_jessoer@jdpc.gov.bd

স াবাইল -০১৭১১৪১৮৩৬২
েনাব স্বিন কু ার স াহন্ত
িম্প্রিারণ ও সবিণন িহোরী,
সেইএিসি ৯৯, সাত্তার সেম্বার,
আগ্রাবাে, েট্টগ্রাম
jesc_chittagong@jdpc.gov.bd

েনাব খন্দোর স াশারি
সহাকিন মৃদুল, সিন্টার ইনিােম,সেইএিসি, আকুরটাকুর
পাড়া, কালীবাড়ী টাঙ্গাইল।
jesc_tangail@jdpc.gov.bd

স াবাইল-০১৭১২০৮২৪১২
েনাব স াোঃ সদদারুল হে
সিন্টার ইন- িােম,সেইএিসি,
র্নউ হার্ববুর রহমান মাপ্রকটি
(তালুকোর মাপ্রকটি সংলগ্ন),বড়
মসর্েে সরাি, তমালতলা,
োমালপুর-২০০০।
jesc_jamalpur@jdpc.gov.bd

স াবাইল-০১৭২৩৮৬৭৩১৪

২.২. প্রাসেষ্ঠাসনে সিবা
ক্রস ে
নং
২.২.১

সিবার না

সিবা প্রদান িদ্ধসে

উপ্রধ্যাক্তা উন্নয়ন প্রর্র্ক্ষণ :
মর্িউলসমূহ:
ক) েক্ষতা উন্নয়ন প্রর্র্ক্ষণ;
খ) উচ্চ েক্ষতা উন্নয়ন প্রর্র্ক্ষণ;
গ) পপ্রণ্যর উৎপােন খরে/মূল্য
র্নধ িারণ প্রর্র্ক্ষণ ;
ঘ) বহুমুখী িাটিে সবিণন
প্রর্র্ক্ষণ;
ঙ) র্িোইন প্রর্র্ক্ষণ ;
ে) পপ্রণ্যর গুণগতমান উন্নয়ন
প্রর্র্ক্ষণ;
(ছ) িার্য়ং এন্ড র্ির্নর্র্ং প্রর্র্ক্ষণ;

প্রর্র্ক্ষপ্রণর র্বজ্ঞর্ি প্রর্িকায় প্রকার্ করা হয়। সস
অনুর্ায়ী আপ্রবেন িরম েমা প্রোপ্রনর ১৫ সেপ্রক
৩০ র্েপ্রনর মপ্রধ্য অেবা ১৫টি আপ্রবেন েমা হপ্রল
প্রর্র্ক্ষণ ে সূম সি গ্রহণেরা হয়। সকাল ১০.০০
ঘটিকা সেপ্রক র্বকাল ৪.০০ ঘটিকা পর্ িন্ত শুক্রবার
ছাড়া সিাপ্রহ ০৬ র্েন প্রর্র্ক্ষণ প্রোন করা হয়।
প্রেম পর্ িাপ্রয় ১৫ েপ্রনর ১০র্েন কপ্রর প্রর্তটি
সসন্টাপ্রর প্রর্র্ক্ষণ প্রোন করা হয় এবং এই
প্রর্র্ক্ষণ সেপ্রক ০৫ েন বাছাইকৃত প্রর্র্ক্ষণােী ও
সের্ির্পর্সর র্নবন্ধনকৃত পাঁেেন উপ্রযাক্তাপ্রক
র্নপ্রয় র্িতীয় পর্ িাপ্রয় সমাট ১০ েনপ্রক সর্জেবনী
প্রর্র্ক্ষণ প্রোন করা হয়।

প্রকয়ােনীয় োেিত্র
সিবামূল্য এবং িসরকশাধ
এবং প্রাসি স্থান
িদ্ধসে
সসবার মূল্যঃ
প্রকয়ােনীয় োেিত্র
েনপ্রর্ত প্রর্র্ক্ষপ্রণর েন্য
(১) র্নধ িার্রত িরপ্রম আপ্রবেন
(২) ০১ কর্প পাসপ্রপাট ি সাইে ছর্ব; তদসনে১০০/ (একর্ত টাকা)
(৩)োতীয়
পর্রেয়পপ্রির
পর্রপ্রর্াধ পদ্ধর্তঃ
প্রর্র্ক্ষপ্রণর আপ্রবেন পপ্রির
ম
(৪) এি এি সি িাটিসিকেকটর
সাপ্রে র্ি েমা র্েপ্রত হপ্রব।
িকটােসি।
িপ্রটাকর্প;

প্রাসি স্থান
সেসডসিসি’র ওকয়ব িাইটwww.jdpc.gov.bd
(১) সেইএিসি ঢাো১৪৫, সনপুরী িাড়া, সেেগাঁও,

সিবা প্রদাকনর
ি য়িী া

ম েমা
দাসয়ত্বপ্রাি ে ে

সরকারী ছুটির র্েন েনাব স াোঃ োহাঙ্গীর আল
ব্যতীত প্রর্তর্েন সকাল প্রযুসক্ত গকবষণা ও প্রসশক্ষ্ণ
৯.০০ টা সেপ্রক র্বকাল সনব মাহী
৫.০০ টা পর্ িন্ত।
স াবাইল-০১৭১১৪৪০৫৭৬

ইক ইলtrte@jdpc.gov.bd

েনাব ইিসেয়াে আহক দ
সিন্টার ইন-িােম, সেইএিসি
ঢাো,
সিাবাইল: ০১৯১১৯৬৭৭৪৯
ইক ইল:
jesc_dhaka@jdpc.gov.bd

প্রর্তটি সসন্টার সেপ্রক সবপ্রেপ্রয় ভাল ০৩ েনপ্রক
বাছাই কপ্রর সের্ির্পর্সর প্রধান কার্ িলয় ১৪৫,
মর্নপুরী পাড়া সতেগাঁও, ঢাকাপ্রত আপ্ররা উচ্চতর
প্রর্র্ক্ষপ্রনর েন্য সপ্ররণ করা হয়। সব ি সর্ষ
প্রর্র্ক্ষপ্রণ সবপ্রেপ্রয় ভাল প্রর্র্ক্ষণােীপ্রক পুরু্ার
প্রোন করা হয়।

ঢাো।
(২) সেইএিসি িট্রগ্রা -

েনাব স াোঃ াকেদুর রহ ান

৯৯, সাত্তার সেম্বার, আগ্রাবাে,
েট্টগ্রাম
(৩) সেইএসর্স রংপুর৩৯, লালকুটিপ্রমাড়, ধাপ, রংপুর।
(৪) সেইএসর্স র্প্রর্ারসমপ্রহরুন র্ভলা, নীলরতনধর সরাি,
োরখাম্বার সমাড়, র্প্রর্ার।
(৫) সেইএিসি ো ালপুরর্নউ হার্ববুর রহমান মাপ্রকটি
(তালুকোর মাপ্রকটি সংলগ্ন),বড়
মসর্েে
সরাি,
তমালতলা,
োমালপুর-২০০০।

তাঁত প্রর্র্ক্ষণ ইনর্িটিউট,
সাপ্রহপ্রতাপ, নরর্সংেী।

সিন্টার ইন-িােম, সেইএিসি
jesc_narshingdi@jdpc.gov.bd

স াবাইল-০১৭২০৩৪৭৩৩৯
েনাব স াোঃ স কহর হুিাইন
িম্প্রিারণ ও সবিণন িহোরী
সেইএসর্স,৩৯, লালকুটিপ্রমাড়,
ধাপ, রংপুর।
jesc_rangpur@jdpc.gov.bd

স াবাইল-০১৭১৬৩২৩৫১১
েনাব স াোঃ ইউসুি আলী বাবলু

সিন্টার ইন-িােম, সেইএিসি
(৬)

সেইএিসি

আকুরটাকুর
টাঙ্গাইল।

টাংগাইল-

পাড়া,

কালীবাড়ী

(৭) সেইএিসি নরসিংদীতাঁত প্রর্র্ক্ষণ ইনর্িটিউট,
সাপ্রহপ্রতাপ, নরর্সংেী।

সমপ্রহরুন র্ভলা,
নীলরতনধর সরাি, োরখাম্বার
সমাড়, র্প্রর্ার।
jesc_jessoer@jdpc.gov.bd

স াবাইল -০১৭১১৪১৮৩৬২
েনাব স্বিন কু ার স াহন্ত
িম্প্রিারণ ও সবিণন িহোরী,
সেইএিসি ৯৯, সাত্তার সেম্বার,
আগ্রাবাে, েট্টগ্রাম
jesc_chittagong@jdpc.gov.bd

েনাব খন্দোর স াশারি সহাকিন
মৃদুল,
সিন্টার
ইনিােম,সেইএিসি,
আকুরটাকুর
পাড়া, কালীবাড়ী টাঙ্গাইল।
jesc_tangail@jdpc.gov.bd

স াবাইল-০১৭১২০৮২৪১২
েনাব স াোঃ সদদারুল হে
সিন্টার ইন- িােম,সেইএিসি,
র্নউ হার্ববুর রহমান মাপ্রকটি
(তালুকোর মাপ্রকটি সংলগ্ন),বড়
মসর্েে সরাি, তমালতলা,
োমালপুর-২০০০।
jesc_jamalpur@jdpc.gov.bd

স াবাইল-০১৭২৩৮৬৭৩১৪

২.২.২

২.২.৩

বহুমুখী পাটপপ্রণ্যর সমলা ও প্রের্িণী :
(ক) বহুমুখী পাটপপ্রণ্যর একক
সমলা;
(খ)বহুমুখী পাটপপ্রণ্যর সর্ৌে সমলা।

সের্ির্পর্স’র
তার্লকাভূক্ত
উপ্রযাক্তাপ্রের
পি/সিান/সমইপ্রলর মাধ্যপ্রম বহুমুখী পাটপপ্রণ্যর
সমলা সম্পর্কিত তথ্য যথা-সমলার স্থান, সময়,
সরর্েপ্রের্ন র্ি, িল ভাড়া ইতযার্ে োনাপ্রনা হয়।
উপ্রযাক্তাগণপ্রক র্নধ িার্রত সমপ্রয় সরর্েপ্রের্প্রনর
মাধ্যপ্রম িল বুর্কং সম্পন্ন করপ্রত হয়।

(১) সরর্েপ্রের্ন িরম;
প্রর্তটি সমলার েন্য
(২) ০১ কর্প পাসপ্রপাট ি সাইে ছর্ব;
সের্ির্পর্স’র মূল্য।
(৩) োতীয় পর্রেয়পপ্রির
িপ্রটাকর্প;
(৪) সেি লাইপ্রসন্স এর কর্প।
স্থান: সমলার িরম সের্ির্পর্স’র
ওপ্রয়বসাইট সেপ্রক অেবা সরাসর্র
সের্ির্পর্স’র প্রধান কার্ িালয় সেপ্রক
সংগ্রহ করা র্াপ্রব।

কাঁোমাল ব্যাংপ্রকর মাধ্যপ্রম বহুমুখী বহুমুখী পাটপণ্য উপ্রযাক্তা সসবা সকন্দ্র স্থান:
নগে মূল্য পর্রপ্রর্াপ্রধর
পাটপপ্রণ্যর কাঁোমাল (সুতা, সির্িক্স (প্রেইএসর্স) ঢাকা, েেগ্রাম,রাের্াহী এবং রংপুর ১। সেইএসর্স ঢাকা
মাধ্যপ্রম
ইতযার্ে) সরবরাহ:
সেপ্রক পাটপণ্য উপ্রযাক্তাগণ কাঁোমাল ক্রয় করপ্রত
১৪৫, মর্নপুর্রপাড়া,
পারপ্রবন।
সতেগাঁও ঢাকা।
২।সেইএিসি, িট্রগ্রা , িাত্তার
কাঁোমাল ব্যাংক সেপ্রক সের্ির্পর্স’র সনবসন্ধে সিম্বার, আগ্রাবাদ, িট্রগ্রা
উকযাক্তাগণ নগে মূল্য পর্রপ্রর্াপ্রধর মাধ্যপ্রম ৩। সেইএিসি রােশাহী, সরশ
পাটপপ্রণ্যর কাঁোমাল ক্রয় করপ্রত পারপ্রব। উন্নয়ন সবাড ম, রােশাহী।
কাঁোমাল ব্যাংপ্রক সক্রতার োর্হো অনুর্ায়ী
কাঁোমাল মজুে োকপ্রল তাৎক্ষর্নক সরবরাহ করা ২। সেইএসর্স রংপুর
হয় এবং না োকপ্রল নুযনতম সমপ্রয়র মপ্রধ্য
৩৯, লালকুটিপ্রমাড়, ধাপ,
সরবরাহ করার সেষ্টা করা হয়।
রংপুর।

(১) একক সমলায়
অংর্গ্রহপ্রণর সময়
র্নয়র্মত সের্ির্পর্স’র
ওপ্রয়ব সাইপ্রট প্রকার্ করা
হয়। পি / সিান/
ইপ্রমইপ্রলর মাধ্যপ্রমও
োনাপ্রনা হয়;

েনাব িী া সবাি অধরা
িসরিালে (এ আরসি)
স াবাইল-০১৭৬১৪৪৩৩২২
ইক ইলmrp@jdpc.gov.bd

েনাব স াোঃ স াোসহদুল
ইিলা
ানটসরং
এক্সকটশান
এসক্সসেউটিভ
সিান: ০১৭৫৭১১১৫৬৭
ইক ইল:

(২) সর্ৌে সমলায়
অংর্গ্রহপ্রণর সময়
র্নয়র্মত সের্ির্পর্স’র
ওপ্রয়ব সাইপ্রট প্রকার্ করা
হয়। এছাড়া পি / সিান/ eme@jdpc.gov.bd
ইপ্রমইপ্রলর মাধ্যপ্রম
োনাপ্রনা হয়।
সরকারী ছুটির র্েন েনাব িী া সবাি অধরা
ব্যতীত প্রর্তর্েন সকাল িসরিালে (এ আরসি)
৯.০০ টা সেপ্রক র্বকাল স াবাইল-০১৭৬১৪৪৩৩২২
৫.০০ টা পর্ িন্ত।
ইক ইলmrp@jdpc.gov.bd

েনাব স াোঃ স াোসহদুল
ইিলা
ানটসরং
এক্সকটশান
এসক্সসেউটিভ
সিান: ০১৭৫৭১১১৫৬৭
ইক ইল:
eme@jdpc.gov.bd

েনাব
স াোঃ ইিসেয়াে
আহক দ
সিন্টার ইন-িােম, সেইএিসি
ঢাো,
সিান:০১৯১১৯৬৭৭৪৯
ইক ইল:
jesc_dhaka@jdpc.gov.bd

েনাব স কহর সহািাইন
সবিণন িহোরী
সেইএসর্স রংপুর
৩৯, লালকুটিপ্রমাড়, ধাপ,
রংপুর।
সমাবাইল-০১৭১৬৩২৩৫১১

ইপ্রমইলjesc_rangpur@jdpc.gov.
Bd

২.২.৪

উপ্রযাক্তা র্নবন্ধন ও
র্নবন্ধন নবায়ন

দাসয়ত্বপ্রাি ে েম েমার সনেট সথকে আকবদন (১) আকবদিত্র;
িত্র িংগ্রহ।
(২) আকবদকনর ি থ মকন
প্রািসঙ্গে োগেিত্র;
প্রাসিস্থান: সেসডসিসি
www.jdpc.gov.bd

সনধ মাসরে সি নগকদ
িসরকশাধ

আকবদন প্রাসির
(যথাযথ োগেিত্রিহ)
োসরখ হকে িকবার্চ্ম
১০ োয মসদবকির কধ্য।

েনাব তিয়দ োোসরয়া
িাকি মানাল অসিিার
সিান:০২-৯১২১৫২৩
স াবাইল-০১৭১১৯৭৩৮৪৯
ইক ইল:
zakaria.sayed73@gmail.
com

২.২.৫

িকের গুনগে ান ও সডোইন দাসয়ত্বপ্রাি ে ে
ম েমার সনেট সথকে সনধ মাসরে (১) সনবসন্ধে উকযাক্তাগণ
উন্নয়ন ওয়ােমশি
িরক আকবদনিত্র ে া।
আকবদিত্র;

সবনা মূকল্য

(২) প্রািসঙ্গে োগেিত্র;
প্রাসিস্থান: সেসডসিসি
www.jdpc.gov.bd
২.২.৬

প্রাসেষ্ঠাসনে গণশুনানী, সক্রোন্ত্রণালয় বা সক্ষ্ত্র সবকশকষ সেসডসিসি েতৃমে সের্ির্পর্স’র ওপ্রয়বসাইট, ইপ্রমইল, সবনা মুকল্য
সবকক্রো িকম্মলন ও েসবসন য় সনধ মাসরে স্থান ও ি কয় অনুসষ্ঠে হয়।
ও সমাবাইপ্রলর মাধ্যপ্রম োনাপ্রনা।
িভা
www.jdpc.gov.bd

আকবদনিত্র প্রাসি
িাকিকক্ষ্ (যথাযথ
োগেিত্রিহ)

েনাব নুিরাে োহান
সিসনয়র সডোইন এসক্সসেউটিভ
ইক ইলnjahan2026@gmail.com

স াবাইল-০১৭১২০১৪৫৯৫
০৭ (িাে) োয মসদবি েনাব স াোঃ োহাঙ্গীর আল
আকগ োনাকনা।
প্রযুসক্ত গকবষণা ও প্রসশক্ষ্ণ
সনব মাহী
স াবাইল-০১৭১১৪৪০৫৭৬
ইক ইলtrte@jdpc.gov.bd

েনাব স াোঃ স াোসহদুল
ইিলা
ানটসরং এক্সকটশান
এসক্সসেউটিভ
সিান: ০১৭৫৭১১১৫৬৭
ইক ইল:
eme@jdpc.gov.bd

েনাব স াহাম্মদ আলী
সলয়াকো অসিিার
mdalinosu77@gmail.c
om

স াবাইল-০১৭১১২৭৪৯২৪
েনাব সিরকদৌি আল ামুন
ডাটা ব্যাংে অিাকরটর
স াবাইল-০১৭১৮৮৯১৯০৬

২.২.৭

প্রকয়ােনীয় সটসলকিান ও েরুরী িিটওয়যাকরর াধ্যক SMS প্রদান েরা হয়
ক্ষুকদ বােমা (SMS) সপ্ররণ

স াবাইল নম্বর

সবনা মূকল্য

০১ (এে) োয মসদবি

েনাব স াহাম্মদ আলী
সলয়াকো অসিিার
mdalinosu77@gmail.c
om

স াবাইল-০১৭১১২৭৪৯২৪
েনাব সিরকদৌি আল ামুন
ডাটা ব্যাংে অিাকরটর
স াবাইল-০১৭১৮৮৯১৯০৬

২.৩ অভযান্তরীণ সিবা
ক্রস ে
সিবার না
নং

২.৩.১

ম েমা-ে িম ারীকদর সবসভন্ন সবষয়
ে ে
প্রসশক্ষ্ণ ও ওয়ােমশি:
(ে) APA অনুযায়ী ে েম েমাে িম ারীকদর ৬০ (ষাট) ঘন্টা
প্রসশক্ষ্ণ;

(খ) NIS সবষয়ে প্রসশক্ষ্ণ ও
ে শম ালা;
(ঘ) Innovation সবষয়ে
প্রসশক্ষ্ণ ও ে শম ালা;

সিবা প্রদান িদ্ধসে
ন্ত্রণালয় বা সক্ষ্ত্র সবকশকষ সেসডসিসি েতৃমে
সনধ মাসরে স্থান ও ি কয় অনুসষ্ঠে হয়।

প্রকয়ােনীয় োেিত্র
এবং প্রাসি স্থান

ম েমা ও
িংসিষ্ট ে ে
সেসডসিসি’র
www.jdpc.gov.bd

সিবামূল্য এবং িসরকশাধ
িদ্ধসে

প্রকযােয নয়

সিবা প্রদাকনর
ি য়িী া
বাসষ মে ে -ম
িম্পাদন চুসক্ত
অনুযায়ী

ম েমা
দাসয়ত্বপ্রাি ে ে
েনাব িী া সবাি অধরা
িসরিালে (এ আরসি)
স াবাইল-০১৭৬১৪৪৩৩২২
ইক ইলmrp@jdpc.gov.bd

েনাব স াোঃ োহাঙ্গীর আল
প্রযুসক্ত গকবষণা ও প্রসশক্ষ্ণ
সনব মাহী
স াবাইল-০১৭১১৪৪০৫৭৬
ইক ইল-trte@jdpc.gov.bd
েনাব স াোঃ স াোসহদুল
ইিলা
ানটসরং
এক্সকটশান
এসক্সসেউটিভ
সিান: ০১৭৫৭১১১৫৬৭
ইক ইল:
eme@jdpc.gov.bd

েনাব নুিরাে োহান
সিসনয়র সডোইন এসক্সসেউটিভ

ইক ইলnjahan2026@gmail.com

স াবাইল-০১৭১২০১৪৫৯৫
২.৩.২

লসেসিে ও িাধারণ সিবা

িাসহদা প্রাসির ির যথাযথ েতৃমেিকক্ষ্র পূরণকৃে সরকুসেশন ির
অনুক াদন িাকিকক্ষ্য

প্রকযােয নয়

০২ (দুই) োয মসদবি

সনব মাহী িসরিালে, সেসডসিসি
ed@jdpc.gov.bd

েনাব স াোঃ ঈনুল হে
িসরিালে (সিএ আই)
স াবাইল:০১৯১৩৩৮৩১৮০
ইক ইলpmi@jdpc.gov.bd

েনাব স াোঃ সিজুল ইিলা
আখন্দ
ম েমা
প্রশািসনে ে ে
স াবাইল:০১৭৩১০৬০৭৬৭
ইক লmafijulakhand54@gm
ail.com

েনাব স াোঃ আস ন আহকম্মদ
ম েমা।
সহিাবরক্ষ্ণ ে ে
স াবাইল:-০১৮১৭৫২২৬৫৭
ইক ল২.৩.৩

ম েমাকদর
ে ে
প্রাি েথ্যাসদ িয মাকলািনা েকর সবয ান সবসধকে উসিসখে প্র াণেিমূহ
বদলী/িকদান্নসে/সিকলেশন সগ্রড/ সবসধ/সবধান অনুিরকণ
টাই সেল প্রদান

প্রকযােয নয়

২০ (সবশ) োয মসদবি

acco@jdpc.gov.bd
সনব মাহী িসরিালে, সেসডসিসি
ed@jdpc.gov.bd

েনাব স াোঃ ঈনুল হে
িসরিালে (সিএ আই)
স াবাইল:০১৯১৩৩৮৩১৮০
ইক ইলpmi@jdpc.gov.bd

েনাব স াোঃ সিজুল ইিলা
আখন্দ
ম েমা
প্রশািসনে ে ে
স াবাইল:০১৭৩১০৬০৭৬৭
ইক লmafijulakhand54@gmail.com

২.৩.৪

অসেমে ছুটি (সদকশর অভযান্তকর)

আকবদন িাওয়ার ির সনধ মাসরে ছুটি সবসধ ালা (ে) আকবদনিত্র;
র্বনা মূপ্রল্য
ম েমা েতৃমে
১৯৫৯ অনুযায়ী উিযুক্ত েতৃমিক্ষ্ েতৃমে (আসথ মে (খ) সহিাবরক্ষ্ণ ে ে
ও প্রশািসনে ক্ষ্ ো অনুযায়ী) সনষ্পসত্ত েকর প্রদত্ত ছুটি প্রাপ্যো িনদ;

আকবদনিত্র প্রাসির েনাব স াোঃ ঈনুল হে
(যথাযথ
িসরিালে (সিএ আই)
োগেিত্রিহ)
১৫ স াবাইল:০১৯১৩৩৮৩১৮০

আকদশ োরী েরা হয়।

(বাংলাকদশ ি ম নম্বর-৪০ নন
সগকেকটড ে িম ারীকদর সক্ষ্কত্র)
িনদ;
(গ) পূরণকৃে সনধাসরে ি ;ম
(বাংলাকদশ ি ম নম্বর-৪০ নন
সগকেকটড ে িম ারীকদর সক্ষ্কত্র)
িনদ;
(ঘ) সিসেৎিা সক্ষ্কত্র প্রকয়ােনীয়
োগেিত্র।

(িকনর) ে সম দবকির ইক ইল-pmi@jdpc.gov.bd
কধ্য।

েনাব স াোঃ সিজুল ইিলা
আখন্দ
প্রশািসনে ে মেেমা
স াবাইল:০১৭৩১০৬০৭৬৭
ইক লmafijulakhand54@gm
ail.com

েনাব স াোঃ আস ন আহকম্মদ
ম েমা।
সহিাবরক্ষ্ণ ে ে
স াবাইল:-০১৮১৭৫২২৬৫৭

বস্ত্র ও িাট ন্ত্রণালকয়র ওকয়ব িাইট
(www.motj.gov.bd)

ইক ল-acco@jdpc.gov.bd

২.৩.৫

শ্রাসন্ত সবকনদন ছুটি

আকবদন িাওয়ার ির সনধ মাসরে ছুটি সবসধ ালা
১৯৫৯ অনুযায়ী উিযুক্ত েতৃমিক্ষ্ েতৃমে (আসথ মে
ও প্রশািসনে ক্ষ্ ো অনুযায়ী) সনষ্পসত্ত েকর
িরোরী আকদশ োরী েরা হয়।

(ে) আকবদনিত্র;
র্বনা মূপ্রল্য
ম েমা েতৃমে
(খ) সহিাবরক্ষ্ণ ে ে
প্রদত্ত ছুটি প্রাপ্যো িনদ;
(বাংলাকদশ ি ম নম্বর-৪০ নন
সগকেকটড ে িম ারীকদর সক্ষ্কত্র)
িনদ;
(গ) পূরণকৃে সনধাসরে ি ;ম
(বাংলাকদশ ি ম নম্বর-৪০ নন
সগকেকটড ে িম ারীকদর সক্ষ্কত্র)
িনদ;
(ঘ) সিসেৎিা সক্ষ্কত্র প্রকয়ােনীয়
োগেিত্র।

আকবদনিত্র প্রাসির
(যথাযথ
োগেিত্রিহ) ০৭
(িাে) ে সম দবকির
কধ্য।

সনব মাহী িসরিালে, সেসডসিসি
ed@jdpc.gov.bd

েনাব স াোঃ ঈনুল হে
িসরিালে (সিএ আই)
স াবাইল:০১৯১৩৩৮৩১৮০
ইক ইলpmi@jdpc.gov.bd

েনাব স াোঃ সিজুল ইিলা
আখন্দ
ম েমা
প্রশািসনে ে ে
স াবাইল:০১৭৩১০৬০৭৬৭
ইক ল-

বস্ত্র ও িাট ন্ত্রণালকয়র ওকয়ব িাইট
(www.motj.gov.bd)

mafijulakhand54@gm
ail.com

েনাব স াোঃ আস ন আহকম্মদ
ম েমা।
সহিাবরক্ষ্ণ ে ে
স াবাইল:-০১৮১৭৫২২৬৫৭
ইক ল২.৩.৬

াতৃত্বোলীন ছুটি।

আকবদন িত্র িাওয়ার ির াতৃত্বোলীন ছুটি
সবএিআর, িাট-১ এর সবসধ ১৯৭ এবং অথ ম
ন্ত্রণালয় সথকে ি কয় ি কয় োরীকৃে িসরিত্র
অনুযায়ী সনস্পসত্ত েকর িরোকরর আকদশ োসর
েরা হয়।

(ে) ছুটির আকবদন িত্র;
সবনা মুকল্য
(খ) ডাক্তাসর িনদিত্র;
(গ) পূব মবেী াতৃত্বোলীন ছুটি
ঞ্জুকরর েসি;
ম েমা ের্র্তৃে
(খ) সহিাবরক্ষ্ণ ে ে
ম
প্রদত্ত ছুটি প্রাপ্যো;
(বাংলাকদশ ি ম নং-২৩৯৫ সগকেট

আকবদনিত্র প্রাসির
(যথাযথ
োগেিত্রিহ) ০৭
(িাে) ে সম দবকির
কধ্য।

acco@jdpc.gov.bd
সনব মাহী িসরিালে, সেসডসিসি
ed@jdpc.gov.bd

েনাব স াোঃ ঈনুল হে
িসরিালে (সিএ আই)
স াবাইল:০১৯১৩৩৮৩১৮০
ইক ইল-

ম েমাকদর সক্ষ্কত্র);
ে ে
(গ) ছুটির সহিাব সলসিবদ্ধিহ িােসর
বসহ (নন সগকেকটড ে িম ারীকদর
সক্ষ্কত্র);

pmi@jdpc.gov.bd

েনাব স াোঃ সিজুল ইিলা
আখন্দ
ম েমা
প্রশািসনে ে ে
স াবাইল:০১৭৩১০৬০৭৬৭
ইক লmafijulakhand54@gm
ail.com

েনাব স াোঃ আস ন আহকম্মদ
ম েমা।
সহিাবরক্ষ্ণ ে ে
স াবাইল:-০১৮১৭৫২২৬৫৭
ইক লacco@jdpc.gov.bd

২.৩.৭

বসহ: বাংলাকদশ
(অসেমে ছুটি)

আকবদন িাওয়ার ির (ে) সনধ মাসরে ছুটি
সবসধ ালা;
১৯৫৯ অনুযায়ী উিযুক্ত েতৃমিক্ষ্ েতৃমে (আসথ মে
ও প্রশািসনে ক্ষ্ ো অনুযায়ী) সনষ্পসত্ত েকর
িরোরী আকদশ োরী েরা হয়।

(ে) আকবদন িত্র;
র্বনামূপ্রল্য
(খ)
ব্যসক্তগে
োরকণ
িরোর/স্বায়ত্বশাসিে
িংস্থার
ে িম ারীকদর সবকদশ ভ্র কনর
আকবদনিত্র (প্রাসির স্থান প্রশািন-১,
বস্ত্র ও িাট ন্ত্রণালয়);
ম েমার োয মালয়
(খ) িরোর েতৃমে ি কয় ি কয় োসরকৃে (গ) সহিাবরক্ষ্ণ ে ে
সবকদশ ভ্র কণর অনু সে ও আনুষসঙ্গে সনকদ মশনা েতৃমে প্রদত্ত ছুটির প্রেযায়ন িত্র;
অনুিরনীয়।
(বাংলাকদশ ির নং২৩৯৫ সগকেট
ম েমাকদর সক্ষ্কত্র);
ে ে
(ঘ) পূরণকৃে সনধাসরে ি ম।
(বাংলাকদশ ি ম নম্বর-৪০ নন
সগকেকটড ে িম ারীকদর সক্ষ্কত্র);
(ঙ) সিসেৎিা সক্ষ্কত্র প্রকয়ােণীয়
োগেিত্র;
বস্ত্র ও িাট ন্ত্রণালকয়র ওকয়ব িাইট
(www.motj.gov.bd

আকবদনিত্র প্রাসির
(যথাযথ
োগেিত্রিহ) ০৭
(িাে) ে সম দবকির
কধ্য।

েনাব স াোঃ ঈনুল হে
িসরিালে (সিএ আই)
স াবাইল:০১৯১৩৩৮৩১৮০
ইক ইলpmi@jdpc.gov.bd

েনাব স াোঃ সিজুল ইিলা
আখন্দ
ম েমা
প্রশািসনে ে ে
স াবাইল:০১৭৩১০৬০৭৬৭
ইক লmafijulakhand54@gm
ail.com

ও
েনাব স াোঃ আস ন আহকম্মদ
ম েমা
সহিাবরক্ষ্ণ ে ে
স াবাইল:-০১৮১৭৫২২৬৫৭
ইক ল-

acco@jdpc.gov.bd
প্রসেটিশাখা িমুকহর দাসয়ত্বপ্রাি
প্রসে
বৎির
৩১
২.৩.৮
ম েমাগণ
ে
ে
সডকিম্বকরর কধ্য
ইক
ইলপূব মবেী অথ মবছকরর
info@jdpc.gov.bd
বাসষ মে প্রসেকবদন
প্রোশ
৩.অসিকযাগ প্রসেোর ব্যবস্থািনা (GRS): সিবা প্রাসিকে অিন্ত্ত্তষ্ট হকল দাসয়ত্বপ্রাি ে েম েমার িকঙ্গ সযাগাকযাগ েরুন। োর সনেট সথকে ি াধান িাওয়া না সগকল সনকনাক্ত িদ্ধসেকে সযাগাকযাগ েকর আিনার ি স্যা অবসহে েরুন।

বাৎসিরে োয মাবলী িংক্রান্ত সবসভন্ন শাখা েতৃমে িম্পাসদে গুরুত্বপূণ ম সযৌসক্তেোিহ ইউ ও সনাট/ প্রকযােয নয়
বাসষ মে প্রসেকবদন প্রোশ
সবষয়াসদর ছসবিহ প্রসেকবদন িংেলন
অসিসিয়াল সিঠি

ক্রস ে নং
৩.১

েখন সযাগাকযাগ েরকবন
অসভকযাগ ি াধাকনর েন্য সযাগাকযাগ

োর িকঙ্গ সযাগাকযাগ েরকবন
দাসয়ত্বপ্রাি ে েম েমা
অথবা
সবেল্প ে েম েমা

৩.২

দাসয়ত্বপ্রাি ে মেেমা ি াধান সদকে না িারকল

অসিকযাগ সনষ্পসত্ত ে েম েমা (অসনে)

৩.৩

অসিকযাগ সনষ্পসত্ত ে মেেমা সনসদ মষ্ট ি কয় ি াধান সদকে না িারকল

আসিল ে েম েমা

৪.আওোধীন সিবা প্রদানোরী সেন্দ্র (সেইএিসি) েতৃে
ম সিবা প্রদান প্রসেশ্রুসে;(সলংেিমূহ)
৪.১ উকযাক্তাকদর বহুমুখী িাটিে সবষয়ে সিবা প্রদান সেন্দ্র, ঢাো (jesc_dhaka@jdpc.gov.bd)
৪.২ উকযাক্তাকদর বহুমুখী িাটিে সবষয়ে সিবা প্রদান সেন্দ্র, টাঙ্গাইল (jesc_tangail@jdpc.gov.bd)
৪.৩ উকযাক্তাকদর বহুমুখী িাটিে সবষয়ে সিবা প্রদান সেন্দ্র,নরসিংদী (jesc_narshingdi@jdpc.gov.bd)
৪.৪ উকযাক্তাকদর বহুমুখী িাটিে সবষয়ে সিবা প্রদান সেন্দ্র,ো ালপুর (jesc_jamalpur@jdpc.gov.bd)
৪.৫ উকযাক্তাকদর বহুমুখী িাটিে সবষয়ে সিবা প্রদান সেন্দ্র, রংপুর (jesc_rangpur@jdpc.gov.bd)
৪.৬ উকযাক্তাকদর বহুমুখী িাটিে সবষয়ে সিবা প্রদান সেন্দ্র,যকশার (jesc_jessoer@jdpc.gov.bd)
৪.৭ উকযাক্তাকদর বহুমুখী িাটিে সবষয়ে সিবা প্রদান সেন্দ্, িট্রগ্রা (jesc_chittagong@jdpc.gov.bd)

সযাগাকযাকগর ঠিোনা
না ও িদবী:
েনাব স াোঃ সিজুল ইিলা আখন্দ
ম েমা
প্রিাশসনে ে ে
স াবাইল:০১৭৩১-০৬০৭৬৭
ম েমা
সবেল্প ে ে
েনাব স াোঃ োহাঙ্গীর আল
প্রযুসক্ত গকবষণা ও প্রসশক্ষ্ণ সনব মাহী
স াবাইল:০১৭১১৪৪০৫৭৬
না ও িদবী:
েনাব স াোঃ ঈনুল হে
িসরিালে (সিএ আই)
সিান-০২-৯১১৬৭৩১
স াবাইল-০১৯১৩-৩৮৩১৮০
না ও িদবী:
েনাব স াহাম্মদ আবুল োলা এনসডসি
অসেসরক্ত িসিব ও সনব মাহী িসরিালে,
সেসডসিসি
সিান:০২-৯৫৭৩৮০৭
স াবাইল-০১৭১১-৪০২৬৬৮

সনষ্পসত্তর ি য়িী া
৩০ (সত্রশ) োয মসদবি

২০ (সবশ) োয মসদবি

৬০ (ষাট) োয মসদবি

৫.আিনার সনেট আ াকদর প্রেযাশা
ক্রস ে নং

প্রসেশ্রুসে/োসিে সিবা প্রাসির লকক্ষ্য েরনীয়

৫.১
৫.২
৫.৩
৫.৪
৫.৫
৫.৬

ক্রটিমুক্ত ও িয়ংিম্পূণ ম আকবদনিত্র ে া প্রদান;
যথাযথ প্রসক্রয়ায় প্রকয়ােনীয় সি িসরকশাধ োর;
প্রকযােয সক্ষ্কত্র স াবাইল স কিে/ ওকয়বিাইট/ই-স ইল ঠিোনায় সপ্রসরে সনকদ মশনা অনুিরণ েরা;
স্বাক্ষ্াকের েন্য সনধ মাসরে ি কয়র পূকব মই সনকদ মসশে স্থাকন উিসস্থে থাো;
সিবা গ্রহকণর েন্য অনাবশ্যে সিান/েদসবর না েরা
সিবা িম্পকেম ো ে প্রদান

