
                                                                                                                                                                                                                                                                

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

 

www.mowca.gov.bd 

 

সফা প্রদান প্রহতশ্রুহত 

১. হবন ও হভন 

 হবন: সজন্ডায ভতাহবহিক ভাজ ও সুযহিত হশু। 

 

 হভন: নাযী ও হশুয অহধকায প্রহতষ্ঠা এফাং নাযীয িভতায়দনয ভাধ্যদভ তাঁদদয াভহিক উন্নয়দনয মূর সরাতধাযায় ম্পৃক্তকযণ। 

 

২. সফা প্রদান প্রহতশ্রুহত 

২.১ নাগহযক সফা 

 

ক্রহভক সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধহত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র ও 

প্রাহিস্ান 

সফায মূল্য এফাং 

হযদাধ দ্ধহত 

সফায ভয়ীভা দাহয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা  

(নাভ, দহফ, সপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ তথ্য অহধকায আইদনয 

আওতায় নাগহযকদক 

তথ্য প্রদান। 

তথ্য প্রাহিয হনধ মাহযত আদফদন 

পযভ ‘ক’ সভাতাদফক 

দাহয়ত্বপ্রাি কভ মকতমায হনকট 

হরহিতবাদফ ফা ই-সভইদরয 

ভাধ্যদভ। 

(১) হনধ মাহযত আদফদনত্র পযভ। 

(২) আদফদদনয ভথ মদন প্রাহিক 

কাগজত্র। 

প্রাহিস্ানঃ 

দাহয়ত্বপ্রাি কভ মকতমায দিয এফাং  

www.mowca.gov.bd 

ওদয়ফাইট তথ্য অহধকায সফা 

ফক্স। 

(১) এ-৪ ও এ-৩ 

ভাদয কাগদজয 

সিদত্র প্রহত পৃষ্ঠা দুই 

টাকা, হবন্ন ভাদয 

সিদত্র প্রকৃত মূল্য। 

(২) হহডদত তথ্য 

প্রদাদনয সিদত্র প্রকৃত 

মূল্য, যফযা কযা 

দর হফনামূদল্য;  

হযদাধ দ্ধহত 

চারাদনয ভাধ্যদভ, 

সকাড নাং-১-৩৩০১-

০০০১-১৮৭০। 

তথ্য অহধকায 

আইন ও হফহধ 

অনুমায়ী। 

জনাফ সভাঃ আরভগীয সাদন 

দাহয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা 

জনাংদমাগ কভ মকতমা 

সপানঃ +৮৮০২৯৫৪৫২২৫ 

ই-সভইরঃ pro@mowca.gov.bd 

 

জনাফ সভাঃ আবুর কারাভ আজাদ 

হফকল্প দাহয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা 

কাযী হচফ 

সপানঃ +৮৮০১৯১৪৬১১৬৬৩ 

ই-সভইরঃ admin3@mowca.gov.bd 

 

  

http://www.mowca.gov.bd/
http://www.mowca.gov.bd/


                                                                                                                                                                           

ক্রহভক সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধহত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র ও 

প্রাহিস্ান 

সফায মূল্য এফাং 

হযদাধ দ্ধহত 

সফায ভয়ীভা দাহয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা  

(নাভ, দহফ, সপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

২ নাযী ও হশু 

হনম মাতন প্রহতদযাদধ 

ন্যানার সল্পরাইন-

১০৯ 

সটহরদপান/দভাফাইর/ই-সভইর 

ভাধ্যভ। 

প্রদমাজয নয় হফনামূদল্য ০১ কভ মহদফ। ড. আবুর সাদন 

প্রকল্প হযচারক, নাযী হনম মাতন প্রহতদযাদধ 

ভাহি সদটাযার সপ্রািাভ।  

সপান: +৮৮০১৫৫২৩৬১৮৪২ 

ইদভইর: chossain2019@yahoo.com 

 

৩ নাযী ও হশুয প্রহত 

হাংতা প্রহতদযাধ 

ও আইনগত ায়তা 

প্রদান 

হনম মাহতত ভহরা ও হশুদদয ঢাকা 

 ৬টি হফবাগীয় দয যকাযী 

সভহডকযার কদরজ াাতাদর 

স্থাহত One Stop Cresis 

Centre (OCC) ও ৪০টি সজরা, 

উদজরায় স্থাহত One Stop 

Cresis Centre (OCC) দত 

স্বাস্থয, আইনী ায়তা কাউহিহরাং, 

আশ্রয় প্রদান এফাং ভাদজ পুনফ মান 

ও পুনঃএকহত্রকযদণয সফা প্রদান। 

 

প্রদমাজয  নয় হফনামূদল্য ০১ কভ মহদফ। ড. আবুর সাদন 

প্রকল্প হযচারক,  

নাযী হনম মাতন প্রহতদযাদধ ভাহি সদটাযার 

সপ্রািাভ।  

সপান: +৮৮০১৫৫২৩৬১৮৪২ 

ই-সভইর: chossain2019@yahoo.com 

৪ হনম মাহতত, দুস্থ  

ভহরা ও হশু 

কল্যাণ তহফদরয 

অনুদান হফতযণ 

দফ মাচ্চ ২৫ াজায 

টাকা। 

হনধ মাহযত পযদভ আদফদদনয 

সপ্রহিদত ভাননীয় ভন্ত্রী/ প্রহতভন্ত্রী/ 

হচফ/ ট্রাহি সফাদড ময অনুদভাদন 

াদদি। 

হনধ মাহযত আদফদন পযভ  

ভন্ত্রণারদয়য ওদয়ফাইট 

www.mowca.gov.bd এয 

সফা ফক্স/দর ািা 

হফনামূদল্য দফ মাচ্চ ১৮০হদন। জনাফ হদরী কুভায সদফনাথ  

হহনয়য কাযী হচফ (সর ািা) 

[অহতহযক্ত দাহয়ত্ব] 

ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয়। 

সপানঃ +৮৮০২৯৫৪৫৯৯৬ 

ইদভইর: saschild@mowca.gov.bd 

  

http://www.mowca.gov.bd/


 

 

 

                         

ক্রহভক 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধহত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র ও 

প্রাহিস্ান 

সফায মূল্য এফাং 

হযদাধ দ্ধহত 

সফায ভয়ীভা দাহয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা  

(নাভ, দহফ, সপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৫ দাহযদ্রীহিত ও দুস্থ 

ভহরাদদয আত্ন-

কভ মাংস্থাদনয জন্য 

সরাই সভহন 

হফতযদণয ভঞ্জুযী। 

াদা কাগদজ আদফদদনয সপ্রহিদত 

ভাননীয় ভন্ত্রী/প্রহতভন্ত্রীয অনুদভাদন 

াদদি। 

প্রদমাজয নয়। হফনামূদল্য  ৩০ কভ মহদফ। জনাফ পাযজানা সুরতানা 

উ-হচফ (ভহফঅ-২ ািা) 

ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

সপানঃ ৯৫৭০৬৫৭ 

ইদভইর: dsmobio-2@mowca.gov.bd 

 

             

  



২.২ প্রাহতষ্ঠাহনক সফা 

 

ক্রহভক সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধহত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র ও 

প্রাহিস্ান 

সফায মূল্য এফাং 

হযদাধ দ্ধহত 

সফায ভয়ীভা দাহয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা (নাভ, দহফ, সপান নম্বয 

ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ বফদদহক াায্যপুি 

প্রকদল্পয অথ মছাি, 

হদ্ধান্ত িণ, 

ফাস্তফায়ন ও ভন্বয় 

কযা। 

প্রস্তাফ প্রাহিয য মথামথ 

কর্তমদিয অনুদভাদনক্রদভ। 

১. অথ ম হফবাগ জাহযকৃত 

হনদদ মহকা ও ফযাদেয হফবাজন 

অনুাদয অথ ম ছাদিয প্রস্তাফ; 

২. পূফ মফতী সকায়াট মাদযয 

(ত্রত্রভাহক) এয াংহিি িাদত 

ফযােকৃত অদথ ময ব্যয় হফফযণী; 

৩. ব্যাাংক হাফ হফফযণী 

(প্রদমাজয সিদত্র) 

প্রাহি স্ানঃ ভন্ত্রণারদয়য উন্নয়ন 

ািা। 

হফনামূদল্য ১৫ কভ মহদফ। (ক) 

উহচফ (উন্নয়ন-২) 

ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

সপানঃ  

ইদভইর: dev-2@mowca.gov.bd 

২ প্রকদল্পয অথ মছাি, 

হদ্ধান্ত িণ, 

ফাস্তফায়ন ও ভন্বয় 

কযা। 

প্রস্তাফ প্রাহিয য মথামথ 

কর্তমদিয অনুদভাদনক্রদভ। 

১. অথ ম হফবাগ জাহযকৃত 

হনদদ মহকা ও ফযাদেয হফবাজন 

অনুাদয অথ ম ছাদিয প্রস্তাফ; 

২. পূফ মফতী সকায়াট মাদযয 

(ত্রত্রভাহক) এয াংহিি িাদত 

ফযােকৃত অদথ ময ব্যয় হফফযণী; 

৩. ব্যাাংক হাফ হফফযণী 

(প্রদমাজয সিদত্র) 

প্রাহি স্ানঃ ভন্ত্রণারদয়য উন্নয়ন 

ািা। 

হফনামূদল্য ১৫ কভ মহদফ। (ি) িাদরদা সফগভ 

হহনয়য কাযী হচফ (উন্নয়ন-১) 

ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

সপানঃ +৮৮০৯৫৫৯৭৭৪ 

ইদভইর: 

asdevlopment@mowca.gov.bd 

৩ ভহরা হফলয়ক 

অহধদিদযয 

কভ মকতমাদদয সনন 

াংক্রান্ত কাম মক্রভ। 

প্রস্তাফ প্রাহিয য মথামথ 

কর্তমদিয অনুদভাদনক্রদভ। 

হনধ মাহযত পযদভ প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র আদফদন।  

প্রাহিস্ানঃ হাফ ািা 

হফনামূদল্য ১৫ কভ মহদফ। াযাফান তাহুযা  

উহচফ 

ভহফঅ-১ ািা 

ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

সপানঃ +৮৮০৯৫৬৭৪১৭ 

ইদভইর: sasmobio-1@mowca.gov.bd 

৪ ভহরা হফলয়ক 

অহধদিদযয ৯ভ ও 

তদর্দ্ধম কভ মকতমাদদয 

হফরুদদ্ধ আনীত 

অহবদমাগ হনষ্পহি 

াংক্রান্ত কাম মক্রভ। 

অহবদমাগ প্রাহিয সপ্রহিদত শুনানী, 

ভাভরা রুজু, অহবদমাগ গঠন, তদন্ত, 

হদ্ধান্ত প্রদান, আীর এফাং যফতী 

কাম মক্রভ িণ। 

অহবদমাগত্র, প্রভাণাহদ, 

কাগজত্র, ভহফঅ-১ ািা। 

হফনামূদল্য শাংিরা ও 

আীর হফহধভারা 

২০১৮ অনুমায়ী। 

াযাফান তাহুযা  

উহচফ 

ভহফঅ-১ ািা 

ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

সপানঃ +৮৮০৯৫৬৭৪১৭ 

ইদভইর: sasmobio-1@mowca.gov.bd 



             

২.৩ অবযন্তযীণ সফা 

 

ক্রহভক সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধহত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র ও 

প্রাহিস্ান 

সফায মূল্য এফাং 

হযদাধ দ্ধহত 

সফায ভয়ীভা দাহয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা (নাভ, দহফ, সপান নম্বয 

ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ কভ মকতমা/ 

কভ মচাযীদদয অহজমত 

ছুটি / শ্রাহন্তহফদনাদন 

ছুটি। 

আদফদন প্রাহিয য হনধ মাহযত ছুটি 

হফহধভারা, ১৯৫৯ অনুমায়ী উমৄ মক্ত 

কর্তমি কর্তমক (প্রাহনক ও 

আহথ মক িভতা অনুমায়ী) হনষ্পহি 

কদয আদদ জাযী কযা দফ। 

(ক) আদফদনত্র। 

(ি) প্রধান হাফযিণ কভ মকতমা 

কর্তমক প্রদি ছুটি প্রা্যততায নদ। 

(গ) পূযণকৃত হনধ মাহযত পযভ। 

(ঘ) হচহকৎা াংক্রান্ত কাগজত্র 

(প্রদমাজয সিদত্র)। 

হফনামূদল্য ১৫ কভ মহদফ। সভাাম্মদ ইয়াহভন িান 

উহচফ 

প্রান-১ ািা 

ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

সপানঃ +৮৮০৯৫৪০১০৬ 

ইদভইর: dsadmin@mowca.gov.bd 

২ ফহঃ ফাাংরাদদ ছুটি 

(অহজমত ছুটি)। 

আদফদন প্রাহিয য 

(ক)  হনধ মাহযত ছুটি হফহধভারা, 

১৯৫৯ অনুমায়ী উমৄ মক্ত কর্তমি 

কর্তমক (প্রাহনক ও আহথ মক 

িভতা অনুমায়ী) হনষ্পহি কদয 

আদদ জাযী কযা ।  

(ি) যকায কর্তমক ভদয় ভদয় 

জাহযকৃত হফদদ ভ্রভদণয অনুভহত 

ও আনুলহিক হনদদ মনা 

অনুযণীয়। 

 

(ক) আদফদনত্র। 

(ি) প্রধান হাফযিণ কভ মকতমা 

কর্তমক প্রদি ছুটি প্রা্যততায নদ। 

(গ) পূযণকৃত হনধ মাহযত পযভ। 

(ঘ) হচহকৎা াংক্রান্ত কাগজত্র 

(প্রদমাজয সিদত্র)। 

হফনামূদল্য। ১৫ কভ মহদফ। সভাাম্মদ ইয়াহভন িান 

উহচফ 

প্রান-১ ািা 

ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

সপানঃ +৮৮০৯৫৪০১০৬ 

ইদভইর: dsadmin@mowca.gov.bd 

৩ অফয-উিয ছুটি 

(ছুটি নগদায়ন) 

প্রস্তাফ প্রাহিয য মথামথ 

কর্তমদিয অনুদভাদনক্রদভ। 

(ক) ছুটিয আদফদন 

(ি) এএহ নদত্র। 

(গ)প্রধান হাফযিণ কভ মকতমা 

কর্তমক প্রদি ছুটি প্রা্যততায নদ। 

(ঘ) ছুটিয হাফ হরহফদ্ধ 

চাকহয ফহ (নন-সগদজদটড 

কভ মচাযীয সিদত্র)। 

হফনামূদল্য আদফদন প্রাহিয 

১৫ হদদনয ভদধ্য। 

সভাাম্মদ ইয়াহভন িান 

উহচফ 

প্রান-১ ািা 

ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

সপানঃ +৮৮০৯৫৪০১০৬ 

ইদভইর: dsadmin@mowca.gov.bd 

 

  



  

ক্রহভক সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধহত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র ও 

প্রাহিস্ান 

সফায মূল্য এফাং 

হযদাধ দ্ধহত 

সফায ভয়ীভা দাহয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা (নাভ, দহফ, সপান নম্বয 

ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৪ সনন ভঞ্জুযী 

প্রদান। 

আদফদন প্রাহিয য মথামথ 

কর্তমদিয অনুদভাদনক্রদভ। 

(ক) হনধ মাহযত সনন পযদভ 

আদফদন। 

(ি) ইএরহহ 

(গ) উিযাহধকায সঘালণাত্র 

(ঘ) নমুনা স্বািয ও াঁচ 

আঙ্গুদরয ছা। 

(ঙ) না-দাফী নদত্র। 

(চ) অফয আদদদয কহ। 

(ছ) চাকুযী ফহ (৩য় ও ৪থ ম সশ্রণীয 

কভ মচাযীদদয সিদত্র) 

(জ) চাকহযয হফফযণী (১ভ ও ২য় 

সশ্রণীয সিদত্র) 

(ঝ) যকাহয ফাা স্তান্তয আদদ 

(যকাহয ফাায় ফফা কযদর)। 

(ঞ) হফদ্যৎ, গ্যা ও ওয়াা 

অহপদয না-দাফী (যকাহয 

ফাায় ফফা কযদর)।  

(ট) ০৪ কহ ছহফ। 

(ঠ) জাতীয় হযচয় ত্র। 

(ড) মৃত্যযয নদ (াহযফাহযক 

সনদনয সিদত্র) 

(ঢ) উিযাহধকায নদ। 

হফনামূদল্য ১৫ কাম মহদফ। সভাাম্মদ ইয়াহভন িান 

উহচফ 

প্রান-১ ািা 

ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

সপানঃ +৮৮০৯৫৪০১০৬ 

ইদভইর: dsadmin@mowca.gov.bd 

৫ (ক) সটহরদপান নত্যন 

াংদমাগ প্রদান 

াংক্রান্ত। 

 

আদফদন প্রাহিয য মথামথ 

কর্তমদিয অনুদভাদনক্রদভ। 

হনধ মাহযত পযদভ আদফদন। 

প্রাহিস্ানঃ প্রান-৩ ািা। 

হফনামূদল্য ৭ কাম মহদফ। জনাফ সভাঃ আবুর কারাভ আজাদ 

কাযী হচফ (প্রান-৩) 

ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

সপানঃ +৮৮০৯৫৪৫৪৭৬ 

ইদভইর:mdkalamkhanpo@gmail.com 

 

(ি) নগদায়ন বাতা 

প্রদাদনয ভঞ্জুযী। 

আদফদন প্রাহিয য মথামথ 

কর্তমদিয অনুদভাদনক্রদভ। 

হনধ মাহযত পযদভ আদফদন। 

প্রাহিস্ানঃ প্রান-৩ ািা।  

 

হফনামূদল্য ৭ কাম মহদফ। 

  



 

ক্রহভক সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধহত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র ও 

প্রাহিস্ান 

সফায মূল্য এফাং 

হযদাধ দ্ধহত 

সফায ভয়ীভা দাহয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা (নাভ, দহফ, সপান নম্বয 

ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৬ ইন্টাযদনট াংদমাগ। 

 

আদফদন প্রাহিয য মথামথ 

কর্তমদিয অনুদভাদনক্রদভ। 

আইহটি ািা হফনামূদল্য ১৫ হদন। জনাফ ইনামুর ক 

সপ্রািাভায 

ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

সপানঃ৯৫৪০২০৫ 

ই-

সভইরঃprogrammer@mowca.

gov.bd 

৭ ভহরা ও হশু 

হফলয়ক 

ভন্ত্রণারদয়যকভ মকতমা/ 

কভ মচাযীদদয হফরুদদ্ধ 

আনীত অহডট 

আহি হনষ্পহি 

হিিীয়/হত্রিীয় বা আহ্বান, 

হএহজ অহপদয াদথ সমাগাদমাগ 

আহি াংহিি প্রভানাহদ/ 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র। 

প্রাহিস্ানঃ াংহিি কাম মারয়। 

হফনামূদল্য ৪৫ হদন। াহয়া সঘাল 

হহনয়য কাযী হচফ  

অহডট ও শাংিরা ািা 

ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

সপানঃ +৮৮০৯৫৪০২০৩ 

ইদভইর:asbudget@mowca.gov.bd 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

২.৪)  আওতাধীন অহধদিয/ াংস্থা/অন্যান্য প্রহতষ্ঠান কর্তমক প্রদি সফা 

 

 ভহরা হফলয়ক অহধদিদযয হটিদজন চাট মায সদিদত হবহজট করুন-http://www.dwa.gov.bd/ 

 জাতীয় ভহরা াংস্থায হটিদজন চাট মায সদিদত হবহজট করুন-http://www.jms.gov.bd/bn/citizen 

 ফাাংরাদদ হশু একদডভীয হটিদজন চাট মায সদিদত হবহজট করুন-http://www.shishuacademy.gov.dd/bn/citizen 

 

৩)  আনায কাদছ আভাদদয প্রতযাা 

 

 

 

 

 

 

  

ক্রহভক প্রহতশ্রুত/কাহিত সফা প্রাহিয রদি কযণীয় 

১ স্বয়াংম্পূণ ম আদফদন জভা প্রদান। 

২ মথামথ প্রহক্রয়ায় প্রদয়াজনীয় হপ হযদাধ কযা। 

৩ ািাদতয জন্য হনধ মাহযত ভদয়য পূদফ মই উহস্থত থাকা। 

mailto:asbudget@mowca.gov.bd


 

 

৪)  অহবদমাগ প্রহতকায ব্যফস্থানা (GRS) 

 

 সফা প্রাহিয অন্তুি দর দাহয়ত্বপ্রাি কভ মকতমায দি সমাগাদমাগ করুন। তায কাছ সথদক ভাধান  াওয়া না সগদর হনদনাক্ত াদ্ধহতদত সমাগাদমাগ কদয আনায ভস্যা অফহত করুন। 

 

ক্রহভক কিন সমাগাদমাগ কযদফন কায দি সমাগাদমাগ কযদফন সমাগাদমাদগয ঠিকানা হনষ্পহিয ভয়ীভা 

১. দাহয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা ভাধান 

হদদত না াযদর 

অহবদমাগ হনষ্পহি কভ মকতমা নাভঃ গাজীউহেন সভাাম্মদ মুনীয 

দফীঃ মৄগ্মহচফ (প্রান) 

সটহরদপানঃ ৯৫১২২০৯ 

সভাফাইর: ০১৫৫২৩০৯৭৩৮ 

 

৩০ কভ মহদফ। 

২. অহবদমাগ হনষ্পহি কভ মকতমা 

হনহদ মি ভদয় ভাধান হদদত না 

াযদর 

আহর কভ মকতমা নাভঃ পহযদা াযবীন 

দফীঃ অহতহযক্ত হচফ (প্রান) 

সটহরদপানঃ ৯৫৪৫৫৬৯ 

সভাফাইর: ০১৫৫২৩১০১০৮ 

 

২০ কভ মহদফ। 

৩. আীর কভ মকতমা হনহদ মি ভদয় 

ভাধান হদদত না াযদর 

ভহন্ত্রহযলদ হফবাদগয অহবদমাগ ব্যফস্থানা সর  অহবদমাগ িণ সকন্দ্র 

৫ নাং সগট, ফাাংরাদদ হচফারয়, ঢাকা। 

ওদয়ফ:www.grs.gov.bd 

 

৬০ কভ মহদফ। 

 


