
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

জাতীয় �ভা�া  অিধকার সংর�ণ অিধদ�র 

 �জলা কায �ালয়, রং�র। 
E-mail: ad-rangpur@dncrp.gov.bd  

�সবা �দােনর �িত�িত (িস�েজন� চাট �ার) 

�িমক 

নং 
�সবার নাম 

�সবা �দােনর  সে��া� 

সময়  
�েয়াজনীয় কাগজপ�  

�েয়াজনীয় 

কাগজপ� 

�াি�র �ান 

�সবা��/ 

িফ/ চাজ� 

(টাকা 

জমাদােনর 

�কাড/খাত) 

 শাখার নামসহ দািয়��া� 

কম �কত�ার পদবী, �ফান নং, 

�মাবাইল নং, ই- �মইল 

উ��তন কম �কত�া, যার কােছ 

আপীল/অিভেযাগ করা যােব 

(পদবী, �ফান নং, �মাবাইল নং, ই- 

�মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 
১। �ভা�া অিধকার 

ল�নজিনত অিভেযাগ �হণ  
ও িন�ি� করা হয় । 

 

অিভেযাগ �াি�র পর 
সে��া� ১৫ (পেনর) 
কম �িদবেসর মে� 
িন�ি� করা হয়। তেব, 
অিধকতর তদে�র 
�ােথ � িনধ �ািরত সমেয়র 
অিতির� সময়ও 
লাগেত পাের।  

ক) অিভেযাগ সাদা কাগজ অথবা 
িনধ �ািরত ফরেম িলিখত হেত হেব। 
খ) অিভেযােগর সােথ যথাযথ �মাণক 
িহেসেব প� বা �সবা �েয়র ভাউচার, 
অিভও বা িভিডও ি�প, পে�র ন�না 
ইত�ািদ  দািখল করেত হেব। 
গ) অপরাধ ঘটার অথবা কারণ উ�ব 
হওয়ার ৩০ িদেনর মে� অিভেযাগ 
দােয়র করেত হেব। 

জাতীয় �ভা�া 
অিধকার 
সংর�ণ 
অিধদ�র,  

�জলা কায �ালয়, 
রং�র। 

িবনা�ে� 

আফসানা পারভীন  
সহকারী পিরচালক 

জাতীয় �ভা�া অিধকার সংর�ণ 
অিধদ�র,  �জলা কায �ালয় রং�র  
(িনউ ইি�িনয়ার পাড়া, পািনর 

�াংিকর পাে��), রং�র। 
�ফানঃ ০৫২১-৫৬৬৪৬  

�মাবা: ০১৩১৮-৩৯৬৯৯২  
ইেমইল:  

ad-rangpur@dncrp.gov.bd 

খ�কার �মাহা�দ ��ল আমীন 
উপপিরচালক (উপসিচব) 

জাতীয় �ভা�া অিধকার সংর�ণ 
অিধদ�র 

িবভাগীয় কায �ালয়, রং�র। 
�ফানঃ ০৫২১-৫৫৬৯১  

�মাবা: ০১৩১৮-৩৯৬৯৯৮  
ইেমইল:  

dd-rangpur@dncrp.gov.bd 

২।  �ভা�া অিধকার িবেরাধী 
কায �িতেরােধ িনয়িমত 
বাজার অিভযান পিরচালনা 

- - 

৩। মতিবিনময়, গণ�নানী, 

িলফেলট ও �া�েলট 

িবতরণ ইত�ািদর মা�েম 

জনসেচতনতা �তির 

- - 

 

কায ��ম: 
১। �ভা�ােদর �াথ � সংর�েণ �শাসিনক �ব�া �হেনর মা�েম �ভা�া অিধকার িবেরাধী কায � �িতেরাধ এবং �ভা�া অিধকার ল�ণজিনত িবেরাধ িন�ি�।  

২। �ভা�া অিধকার, �ভা�া অিধকার সংর�েণর �ফল ও �ভা�া অিধকার িবেরাধী কােয �র �ফল স�েক� জনসাধারণেক সেচতন করার জ� িশ�া ও �চারণা�লক কায ��মসহ �েয়াজনীয়  

     �ব�া �হন।  

৩। �বসায়ী ও �ভা�ােদর সেচতন করার লে�� িনয়িমতভােব গণ�নািন/মতিবিনময় সভা আেয়াজন।  

৪। �জলা/ উপেজলা/ ইউিনয়ন পয �ােয় �ভা�া অিধকার সংর�ণ কিম�র কায ��ম তদারিক ও পয �েব�ণ। 


