
  

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম: স্থানীয় সরকার বিভাগ । স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমিায় মন্ত্রণালয়  

 

১। অবিস প্রািাইল 

     ক) একনজগর অবিস 

রবিষ্ঠাগনর নাম িাাংলা স্থানীয় সরকার বিভাে 

ইাংগরবজ Local Government Division  

সাংবিপ্ত LGD 

অবিস রধাগনর পদবি  সবিি  বনয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়/বিভাে স্থানীয় সরকার বিভাে 

অবিগসর সাংখ্যা  প্মাট ২১ টি, রধান কার্ যালয়ঃ  স্থানীয় সরকার বিভাে ও দপ্তর সাংস্থাঃ ২০ টি  

জনিল  

 অবিগসর ঠিকানা স্থানীয় সরকার বিভাগ,ভিন নং - ৭ িাংলাদেশ সবিিালয়,আব্দুল গবন ররাড, ঢাকা- ১০০০.  

 

প্র্াোগর্াে (ই-প্মইল, 

প্িান, িযাক্স) 

 

ওগয়িসাইগটর ঠিকানা www.lgd.gov.bd 

র্ািায়াগির িণ যনা 

(গুেল ম্যাপসহ) 

Map & Direction 

 

খ) অবিগসর বভশন ও বমশন :  

রূপকল্পঃ 

জনঅাংশগ্রহগণ কার্ যকর স্থানীয় সরকার 

অবভলিযঃ  

স্থানীয় সরকার ব্যিস্থা শবিশালীকরণ এিাং আর্ য-সামাবজক ও অিকাঠাগমােি উন্নয়ন কম যকাণ্ড িাস্তিায়গনর মাধ্যগম জনেগণর জীিনর্াত্রার 

মান উন্নয়ন 

ে) অবিগসর পবরবিবি ও ছবি (অনবধক ২০০ শব্দ) 

ঘ) অবিগসর অে যাগনাগ্রামঃ  

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/hoVR9uU5pvMGVqcb9


ঙ) প্সিার িাবলকা 

ক্রম প্সিা নাম প্সিারাবপ্তর পর্ যায় (অবধদপ্তর/আঞ্চবলক) 

   

   

   

 

২। প্সিা প্রািাইল 

ক) প্সিার নাম: মন্ত্রণালয় এর আওিাধীন দপ্তর / সাংস্থায় কম মকর্মা/কম মিারী এর শ্রাবি বিদনােন ছুটি ও ভ্রার্া মঞ্জুর ।  

খ) প্সিাটি সহবজকরগণর প্র্ৌবিকিাঃ প্সিা গ্রহণকারীগক দ্রুি প্সিা রদান ।  

 

 

 

ে) প্সিারাবপ্তর প্মৌবলক িথ্যাবদ 

 বিষয় িথ্যাবদ 

১ প্সিা রদানকারী অবিস স্থানীয় সরকার বিভাে  

২ প্সিার সাংবিপ্ত বিিরণ  স্থানীয় সরকার বিভাগের কম যকিযা কম যিারীর ১০ -২০ র্ম প্গ্রড এর কম মকর্মা / 

কম মিারী এর শ্রাবি বিদনােন ছুটি ও ভ্রার্া মঞ্জুর ।  

৩ িাবষ যক প্সিা গ্রহণকারীর সাংখ্যা ১৫০ জন   

৪ প্সিারাবপ্তর শিযািবল স্থানীয় সরকার বিভাে কম যকিযা/কম মিারী হগি হগি 

৫ দাবয়ত্বরাপ্ত কম যকিযা ও কম যিারী উপসবিি রশাসন -১  

৬ প্সিারাবপ্তর সময় ৫  বদন  

৭ প্সিা রাবপ্তগি রগয়াজনীয় কােজপত্র ছুটি রিযয়ন ,পূি যিিী ছুটি বজও এিাং আগিদন  

৮ প্সিারাবপ্তর জন্য খরি  প্নই  

৯ প্সিারাবপ্তর জন্য র্ািায়াগির সাংখ্যা প্নই  

১০ সাংবিষ্ট আইন/বিবধ/নীবিমালার িাবলকা  

১১ প্সিা প্পগি ব্যর্ য হগল পরিিী রবিকারকারী 

কম যকিযা, পদবি, ইগমইল ও প্িান 

প্মাঃ এরশাদুল হক, পদবিঃ যুগ্মসবিি,  

ই-প্মইলঃ adminbr@lgd.gov.bd, প্িানঃ ২২৩৩৫৫৫৬১  

১২ প্সিা রাবপ্ত/ রদাগনর প্িগত্র অসুবিধা/ সমস্যা / 

িযাগলঞ্জসমূহ 

অিলাইন প্সিা প্র্গক অনলাইগন সম্পাদন করা  

১৩ অন্যান্য  

 

 

 

 

 

 



ঘ) বিদ্যমান প্সিা-পদ্ধবি বিগিষণ  

 

প্সিা রদাগনর 

ধাপ 

কার্ যক্রম রবি ধাগপর সময় 

(বদন/ঘন্টা/বমবনট) 

সমৃ্পি ব্যবিিে য (পদবি) 

ধাপ-১ রধান বহসািরিণ কম যকিযার কার্ যালয় প্র্গক ছুটির রিযয়ন সাংগ্রহ   ০১ বদন  রধান বহসািরিণ কম যকিযা ও  

আগিদনকারী  

  

ধাপ-২ আগিদন নবর্গি উপস্থাপন ০১ বদন  উপসবিি রশাসন -১ 

ধাপ-৩  আগিদন যুগ্মসবিি  রশাসন এর দপ্তগর প্ররণ ০১ বদন যুগ্মসবিি  রশাসন 

ধাপ-৪   নবর্ অবিবরি সবিি রশাসন িরাির প্ররণ  ০১ বদন অবিবরি সবিি রশাসন 

ধাপ-৫  নবর্ সবিি কর্তযক অনুগমাদন  ০১ বদন সবিি   

ধাপ-৬  বজও জাবর  ০১  বেন  রশাসবনক কম যকিযা ও 

উপসবিি রশাসন -১ 

 

 

 

 

 

 

 

ঙ) বিদ্যমান পদ্ধবির রগসস ম্যাপ (Process Map) ঃঃ   

 

 

 

 ধাপ 

         P:আগিদনকারী 

১  

 

 

২     

 

 

৩   সবিি ০১ বদন  

 

  

৪   

                  

 

  

   

  

                                                                                                        

        না                                      না  

  

   

       হযা  

 

৫ 

 

       

রধান বহসািরিণ কম যকিযার কার্ যালয় প্র্গক ছুটির রিযয়ন সাংগ্রহ 

 

বজও জাবর 

 

শুরু 

রশষ 

নবর্ সবিি কর্তযক অনুগমাদন  

 

রমাট ধাপঃ ০৫ টি  

সম্পৃক্ত জনিলঃ ৭ জন  

সময়ঃ ৫ বেন 

P: সবিি T: ০১বদন  

P:উপসবিি রশাসন ১,রশাসবনক 

কম যকিযা, T:  ১ বদন  

 

P: উপসবিি রশাসন-১ T: ০১ 

বদন 

P:অবিবরি সবিি 

রশাসন,T:0 বেন 

বদন 

P: প্রশাসবনক কম মকর্মা  T:০১ 

বদন 

P: আগিদনকারী ,রধান 

বহসািরিণ কম যকিযা  T:০১ বদন 

আগিদন শাখায়  রাবপ্ত 

 
আগিদন নবর্গি উপস্থাপন 

 

 
নবর্ যুগ্মসবিি রশাসন িরাির উপস্থাপন 

 
নবর্ অবিবরি সবিি রশাসন িরাির উপস্থাপন 

 

 

P:যুগ্মসবিি  সবিি রশাসন,T:0 

বেন 

বদন 



 

ি) বিদ্যমান সমস্যা সমাধাগন কযাটােবরবভবিক রস্তািনা: 

প্িত্র সমস্যার িণ যনা সমাধাগনর রস্তািনা 

১। আগিদনপত্র/ 

িরম/িরম্যাট/রিযয়নপত্র/বরগপাট য প্রবজস্টার 

আগিদনকারীর বনকট হগি আগিদন অগনক প্িগত্র 

না পাওয়ায় প্সিা গ্রহণকারীগক সময় অনুর্ায়ী প্সিা 

রদান করা সম্ভি হয় না ।  

আদিেনকারী  যুগ্মসবিি  রশাসন -

প্ক দৃবষ্ট আকষ যণ কগর আগিদন 

করা । 

২। আগিদন দাবখল/গ্রহণ  মুল আগিদন,ছুটি রিযয়ন,পূি যিিী মঞ্জুগরর বজও  মুল আগিদন,ছুটি রিযয়ন,পূি যিিী 

মঞ্জুগরর বজও  

৩। প্সিার ধাপ ৫ টি  ৩  টি 

৪। সমৃ্পি জনিল স্বািরকারী/অনুগমাদনকারী ৭  জন  ৪ জন  

৫। প্সিা সহবজকরগণর ঝুবক  রগর্াজয নয় রগর্াজয নয় 

৬। মধ্যস্বত্বগভােী   রগর্াজয নয় রগর্াজয নয় 

৭। একাবধক সঙ্গস্থার সাংবিষ্টিা   রগর্াজয নয় রগর্াজয নয় 

৮। আইন/বিবধ/ রজ্ঞাপন ইিযাবদ  রগর্াজয নয় রগর্াজয নয় 

৯। অিকাঠাগমা  রগর্াজয নয় রগর্াজয নয় 

১০। প্রকড য/িথ্য সাংরিণ  রগর্াজয নয় রগর্াজয নয় 

১১। অন্যান্য  রগর্াজয নয় 

 

 

ছ)  তুলনামূলক বিগিষণ (বিদ্যমান ও রস্তাবিি পদ্ধবির ধাপবভবিক তুলনা): 

 

বিদ্যমান রগসস 

ম্যাগপর ধাপ 

বিদ্যমান ধাগপর িণ যনা  রস্তাবিি রগসস 

ম্যাগপর ধাপ 

রস্তাবিি ধাগপর িণ যনা 

ধাপ-১ স্থানীয় সরকার বিভাগের কম যকিযা 

/কম যিারীর ১০ -২০ র্ম প্গ্রড এর শ্রাবি 

বিদনােন ছুটি ও ভ্রার্া মঞ্জুর  বিসািরক্ষণ 

কম মকর্মার কার্ মালয় িদর্ শ্রাবি  বিদনােদনর 

ছুটির প্রর্যয়ন সংগ্রি কদর  সবিি িরারির 

ছুটি ও ভ্রার্া মঞ্জুদরর জন্য আদিেন কদরন। 

আদিেনটি শাখায় আসার পর রনাদটর 

মাধ্যদম উপস্থাপন করা িয় ।স্থানীয় সরকার 

বিভাদগর ির্মমান প্রশাসবনক ও আবথ মক 

ক্ষমর্া অনুর্ায়ী অবর্বরক্ত সবিি প্রশাসন  

মদিােয় পর্ মাদয় অনুদমাবের্ িয়।এরপর 

যুগ্মসবিি প্রশাসন িদয় শাখায় রেরর্ আসার 

পর বজও জাবর করা িয় ।  

 

 

 

 

 

ধাপ-১ স্থানীয় সরকার বিভাগের কম যকিযা 

/কম যিারীর ১০ -২০ র্ম প্গ্রড এর শ্রাবি 

বিদনােন ছুটি ও ভ্রার্া মঞ্জুর  বিসািরক্ষণ 

কম মকর্মার কার্ মালয় িদর্ শ্রাবি  

বিদনােদনর ছুটির প্রর্যয়ন সংগ্রি কদর  

সবিি িরারির ছুটি ও ভ্রার্া মঞ্জুদরর জন্য 

আদিেন কদরন।আদিেনটি শাখায় আসার 

পর রনাদটর মাধ্যদম উপস্থাপন করা।প্রস্তাি 

অনুর্ায়ী নবথটি  যুগ্মসবিি প্রশাসন 

মদিােয় পর্ মাদয় অনুদমাবের্  িদয়  নবথ 

শাখায় রেরর্ আসার পর বজও জাবর করা 

িয় ।  

 

ধাপ-২  ধাপ-২  

ধাপ-৩   রগয়াজন প্নই 

ধাপ-৪  ধাপ-৩  



 

 

জ) রস্তাবিি রগসস ম্যাপ 

 

       

 

 

 ধাপ 

         P:আগিদনকারী 

১  

 

 

    

 

 

২     

 

  

৩   

                  

 

   

         

 

 

       

 

 

 

৩। TCV (Time, Cost & Visit) অনুসাগর বিদ্যমান ও রস্তাবিি পদ্ধবির তুলনা 

 

 বিদ্যমান পদ্ধবি রস্তাবিি পদ্ধবি 

সময় (বদন/ঘন্টা) ৫  বদন  ৩  বদন  

খরি (নােবরক ও অবিগসর) -  - 

র্ািায়াি - - 

ধাপ ৫ ৩  

জনিল ৭  জন  ৪  জন  

দাবখলীয় কােজপত্র - - 

 

 

প্লখবিত্র:   

 

 

 

  

শুরু 

প্মাট ধাপ: ৩ টি  

সম্পৃি জনেন: ৪ জন  

সময় : ৩ বদন  

রধান বহসািরিণ কম যকিযার কার্ যালয় প্র্গক ছুটির রিযয়ন সাংগ্রহ 

 

বজও জাবর 

 
রশষ 

P:উপসবিি রশাসন ১,রশাসবনক 

কম যকিযা, T:  ১ বদন  

 

P: উপসবিি রশাসন-১ T: ০১ 

বদন 

P: আগিদনকারী ,রধান 

বহসািরিণ কম যকিযা  T:০১ বদন 

আগিদন শাখায়  রাবপ্ত 

 
নবর্ যুগ্মসবিি রশাসন িরাির উপস্থাপন 

 
P:যুগ্মসবিি  সবিি রশাসন,T:0 

বেন 

বদন 



 

 

৪। িাস্তিায়ন 

  ক) 

কার্ যক্রম 
২০২১  

জানু  
 

২০২২ 

প্িব্রু 

২০২২ 

মাি য 

২০২২ 

এবপ্রল 

২০২২ 

রম  

২০২১ 

বডস  

পাইলট (প্রদর্াজয রক্ষদে) শুরু ও সমাবি       

মবন্ত্রপবরষে বিভাদগ িাস্তিায়ন প্রবর্দিেন রপ্ররদণর 

র্াবরখসমূি 
      

পুদরা অবধদক্ষদে িাস্তিায়ন শুরুর র্াবরখ       

পুগরা অবধগিগত্র িাস্তিায়ন মূল্যায়ন রবিগিদন 

প্ররণ 
      

 

  খ) িাস্তিায়গনর জন্য ব্যবয়ি অগর্ যর পবরমাণ 

   ে) িাস্তিায়গন িযাগলঞ্জসমূহ 

  ঘ) িযাগলঞ্জ প্মাকাগিলায় গৃহীি ব্যিস্থাবদ 

  ি) সরকাবর আগদশ জাবরর িাবরখঃ ২৮ বডগসম্বর ২০২১   

  ছ) রিাগর গৃহীি ব্যিস্থাবদ 

  জ) প্সিা সহবজকরণ কার্ যক্রগমর ছবি ও বভবডও (বলাংক) 

  ঝ) িাস্তিায়ন টিম: নাম, পেবি, ছবি 

  ঞ) প্টকসইকরগণ গৃহীি ব্যিস্থাবদ 


