
বাংলােদশ ফরম ও কাশনা অিফেসর িস েজন  চাটার 

 

ভুিমকা: বাংলােদশ ফরম ও কাশনা অিফস ১৯৭২ সােল পৃথক অিফস িহেসেব চালু হয়। এর আেগ এ  িবিজ েসর এক  ইউিনট িছল।  
এ  বাংলােদশ সরকােরর এক  সবাধম  িত ান।েদেশর িত  সরকারী অিফস-আদালত ছাড়াও বসরকারী পযােয়ও এর সবা কায ম িব ৃত।  
ঢাকা শহেরর তজগাওেয় অবি ত ধান কাযালয় ও দু  িব য় ক  থেক এর কায ম পিরচািলত হয়। 
 
িভশন: সরকারী ফরম ও গেজেটর িনরিবি  সরবরাহ| 
িমশন:  াপ তা মাতােবক সকল কতৃপে র িনকট ফরম, কাশনা ও গেজট সরবরাহ িনি তকরন।  
 

বাংলােদশ ফরম ও কাশনা অিফেসর দািয় াবলী: বাংলােদশ সরকােরর কাশক িহেসেব কাজ কের এ দ র । সরকােরর যাবতীয় কাশনা এ অিফস  
থেকই কািশত হয়। সরকােরর সকল কার ফরম কাশ ও িবতর ই হে  এর অন তম দািয় । এ ছাড়া সরকারী ডায়রী এবং ক ােল ার কাশও করা হয়। 

 
1. bvMwiK †mev 

 

: 
নং 

সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় 
কাগজপ  এবং 

াি ান 

সবার মূল  ও পিরেশাধ 
প িত  

সবা দােনর 
সময়সীমা  

দািয় া  কমকতা 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 সা ািহক বাংলােদশ 
গেজট ও অিতির  
সংখ ার গেজট 
কাশ ও সরবরাহ 

কািশত গেজট সরকার 
অনুেমািদত তািলকাভু  
াপেকর িনকট িবনামূেল  
সরাসির/ডাকেযােগ, মূেল র 
িবিনময় সরাসির/ডাকেযােগ 
এবং অ  অিফেসর দু  

িব য়েক  থেক মূেল র 
িবিনময় হােত হােত সরবরাহ।  

evsjv‡`k dig I 

cÖKvkbv Awdm †ZRMvuI 

XvKv| 

WvK‡hv‡M evwl©K Pvu`v 3200/- UvKv; 

MÖvn‡Ki gva¨‡g অিফস থেক সং হ 
evwl©K Pvu`v 3000/- UvKv । †UªRvix 

Pvjv‡bi gva¨‡g   ১-০৭৫১-০০০০-
২৩২১ †Kv‡W UvKv Rgv Ki‡Z nq| 

সা ািহক গেজেটর িত সংখ ার 
মূল  ৬০ টাকা; 

evwl©K Pvu`vi wewbg‡q cÖwZ 

mßv‡n Ges †h‡Kvb e¨w³ ev 

cÖwZôvb bM`g~‡j¨ AÎvwd‡mi 

weµq‡K› ª̀ †_‡K Awdm 

PjvKvjxb mgq | 

উপিপরচালক, 
ফান:৮৮৯১২০৫ 
ইেমইল: 
alamgir4158@yahoo.com 

 

2 

miKvi cÖYxZ Aa¨v‡`k, 

AvBb, wewaweavb, 

wewW‡KvW mn wewfbœ 

cÖKvkbv কাশ ও 
িব য় 

ত াশী সং ার চািহদা 
মাতােবক িবিভ  কাশনা 
কাশ করা হয়।নগদ মূেল  

cÖKvkbvসমুহ য় করা যায় 

AÎvwd‡mi wbPZjvq 

Aew ’̄Z weµq‡K›`ª Ges 

জাতীয় †cÖmK¬v‡ei 

D‡ëvw`‡K Aew ’̄Z  
AvbQvix fe†bi wØZxq 

cÖKvkbvi Mv‡q gyw`ªZ wba©vwiZg~j¨ | 

bM` হন 
Awdm PjvKvjxb mg‡q | ঐ 



Zjvq weµq‡K› ª̀ †_‡K | 

3 Z_¨ AwaKvi AvBb 

2009 Abyhvqx cÖvß 

Av‡e`‡bi †cÖwÿ‡Z 

Z_¨ cÖ̀ vb| 

আেবদেনর ি েত তথ  থাকা 
সােপে  িলিখত আকাের/ছায়ািলিপ 
সরবরাহ করা হয়। 

অেদনপে র নমুনা 
অ  অিফেস পাওয়া 
যায়। 

িত া মলূ  ২ টাকা  

Av‡e`b cÖvwßi 20 (wek) 

Kvh© w`em| 

ঐ 

4| জনগেনর কাছ 
থেক া  
অিভেযােগর 
গন নানী। 

নানী কের িতকার দয়া 
হয়। 

Av‡e`bcÎ| েযাজ  নেহ cÖwZgv‡mi 1g I 3q 

g½jevi|  

ঐ 

৫ টিলেফােন 
অিভেযাগ/পরামশ 
হন 

অিভেযাগ/পরামশ হনেযাগ  
হেল স মাতােবক ব ব া 
নয়া হয় 

েযাজ  নেহ েযাজ  নেহ অিফস চলাকালীন ঐ 

৬ পুরাতন গেজট 
সরবরাহ 

অিধযাচন/আেবদেনর ি েত অিধযাচন/আেবদন সরকারী অিফেস িবনামূেল । 
বসরকারী ব াি / িত ােনর 
জন  িত পৃ া ২টাকা 

অিফস চলাকালীন ঐ 

৭ িববাহ িনব ন 
ফরম ও রিজ: 
সরবরাহ 

িনব ন অিধদ র কতৃক 
অনুেমািদত অিধযাচন প  

িনধািরত ফরেম 
আেবদন 

সরকার িনধািরত মূেল । জারী 
চালােনর মাধ েম পিরেশাধেযাগ  

অিফস চলাকালীন ঐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. cÖvwZôvwbK †mev 

 

: 
নং 

সবার নাম সবা দান প িত 

েয়াজনীয় কাগজপ  
এবং াি ান 

সবার মূল  ও 
পিরেশাধ প িত  

সবা দােনর 
সময়সীমা  

দািয় া  
কমকতা 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

১ িবিভ  িত ােনর াপন/ 
িব ি  evsjv‡`k †M‡RU 

এর mvßvwnK Ges AwZwi³ 

msL¨vয় কাশ| 

সরকারী ও সাংিবধািনক িত ানসমুেহর 
াপন/িব ি  িবনামূেল  কাশ করা হয়। ািধকার 

বিহভূত িত ান/ব ি র াপন/িব ি  মূেল র 
িবিনময় কাশ করা হয়। 

াপন/িব ি র 
সত তা যাচাই করা 
হয় 

জারী চালােনর 
মাধ েম 

১ থেক ১০ 
স াহের মেধ  

উপপিরচালক 

২ িবিভ  িত ােন  evsjv‡`k 

†M‡RU িবতরন 
পূণ িকছু অিফেস পৗেছ দয়া হয় অন ান  

সকল সরকারী অিফেস এবং বসরকারী াহকেক 
ডাকেযােগ রন করা হয়।  

েযাজ  নেহ েযাজ  নেহ mvßvwnK †M‡RU cÖwZ 

mßv‡n Ges AwZwi³ 

msL¨vi †M‡RU gy`ªY 

mv‡c‡ÿ অিফস 
চলাকালীন। 

ঐ 

2 সরকারী ডায়রী ও 
ক ােল ার কাশ ও 
িবতরন। 

সরকারী অিফস এবং সাংিবধািনক িত ানসমুেহ 
িবনামূেল |ক ােল ার মূেল র িবিনময় 
সরবসাধারেনর িনকট িব য় করা হয়। 

িবনামূেল র ে  
ািধকার থাকা 
সােপে । 

েযাজ  নেহ বছর েত  

অিফস চলাকালীন 

ঐ 

3 সরকারী অিফস /আদালেত 
ব ব ত িবিভ  কার 
ফরম ও রিজ ার মু ন 
ও িবতরন। 

ধান কাযালয় এবং িতন  আ িলক অিফেসর 
মাধ েম সরবরাহ করা হয় 

ািধকার থাকার 
মানপ   

তািলকাভু  সরকারী 
অিফসসমুেহ িবনামূেল  
এবং লাইেস  া   

িববাহ †iwRóªvi‡`i wba©vwiZ 

g~‡j¨ ‡UªRvix Pvjv‡bi gva¨‡g 

g~j¨ cwi‡kva K‡i| 

অিফস চলাকালীন ঐ 

4 gš¿Yvjq/wefv‡Mi wewfbœ 

cÖwZ‡e`b wWI c¨vW, wWI 

Lvg, †jUvi †nW c¨vW, wmøc 

c¨vW, mvi ms‡ÿc c¨vW, mvi 

ms‡ÿc Kfvi, wfwRwUs KvW© 

BZ¨vw` মু ন ও িবতরন 

gš¿Yvjq/ wefvM KZ…©K miKvix wewa weavb Ges bxwZgvjv 

Abymibc~e©K mswkøó gš¿Yvjq/wefv‡Mi Kgc‡ÿ GKRb 

DcmwPe/DcmwPe ch©v‡qi Kg©KZ©vi ¯v̂ÿ‡i Pvwn`vcÎ 

AÎvwd‡m `vwLj Ki‡Z nq| AZtci gy`ªY †k‡l 

cÖvwaKvicÖvß cÖwZwbwai gva¨‡g mieivn †`qv nq| 

ািধকারপ  
দািখেলর মাধ েম 

েযাজ  নেহ অিফস চলাকালীন ঐ 

5 mvgwiK evwnbxi wewfbœ cÖKvi 

dig, †iwRóªvi, Wv‡qix, 

K¨v‡jÛvi BZ¨vw` মু ন ও 
িবতরন| 

mvgwiK evwnbxi cÖavb cÖkvmwbK Kg©KZ©vi `ßi KZ…©K 

miKvix wewa weavb Ges bxwZgvjv Abymibc~e©K Pvwn`vcÎ 

AÎvwd‡m `vwLj Ki‡Z nq|  

ািধকারপ  
দািখেলর মাধ েম  

েযাজ  নেহ অিফস চলাকালীন ঐ 



Af¨šÍixY †mev 

: 
নং 

সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ  এবং াি ান সবার মূল  ও 
পিরেশাধ প িত  

সবা দােনর 
সময়সীমা  

দািয় া  
কমকতা 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i 

িবিভ  কার QzwU 

ম ু র। 

Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i Av‡e`‡bi †cÖwÿ‡Z QzwU cÖvwß 

¯̂v‡c‡ÿ QzwU ম ু র Kiv n‡q _v‡K| 

Av‡e`bcÎ `vwL‡ji gva¨‡g| েযাজ  নেহ অিফস চলাকালীন উপপিরচালক 
 

2 সাধারন ভিবস ত 
তহিবেলর অি ম 

ম ু র। 

Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i Av‡e`‡bi †cÖwÿ‡Z dv‡Û 

RgvK…Z UvKv †_‡K gÄyi Kiv n‡q _v‡K| 

আেবদন পে  দািখেলর মাধ েম| িহসাব 
র ন অিফেসর দয়া িহসােবর ি িত 
সনদ 

েযাজ  নেহ অিফস চলাকালীন ঐ 

3 পনশন/পািরবািরক 
পনশন কস 
িন ি | 

Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i Av‡e`‡bi †cÖwÿ‡Z miKvi 

wba©vwiZ eqmmxgv/PvKzixi †gqv` c~Y© n‡j| 

wba©vwiZ di‡g Av‡e`b (dig bs-2397) েযাজ  নেহ অিফস চলাকালীন ঐ 

৪ অভ রীণ 
পদায়ন/বদিল 

বা বতার আেলােক দ তা ও অিভ তার 
িনিরেখ অিফস আেদশ 

েযাজ  নেহ েযাজ  নেহ  ঐ 

৫ কমকতা/কমচারীেদর 
বািষক  গাপনীয়  
িকেবদন দান 

বছর েত েযাজ  নেহ েযাজ  নেহ অিফস চলাকালীন সহকারী 
পিরচালক 

৬ অিডট আপি  
িন ি  

আপি র জবাব ত কের েযাজ  নেহ েযাজ  নেহ অিফস চলাকালীন িহসাব র ক 

৭ শনারী সাম ী 
সং হ ও 
েয়াজনমত 
িবতরন। 

বাংলােদশ শনারী অিফস হেত এবং 
বাজার হেত নগদমূেল  য়। 

েযাজ  নেহ েযাজ  নেহ অিফস চলাকালীন িহসাব র ক 

 
 


