
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

কদরালার জজনাদরল ডিদেন্স োইন্যান্স এর কার্ যালয় 

১ম ১২ তলা সরকারী অডেস ভবন, ৪র্ য তলা 

জসগুনবাডগচা, ঢাকা-১০০০। 

 

 

 

 

ডসটিদজন চার্ যার 



ডভশন ও ডমশন: 

ডভশন: 

সরকাডর আডর্ যক ব্যবস্থাপনা শডিশালীকরদণ ভূডমকা রাখা। 

 

ডমশন: 

সরকারী অর্ য পডরদশাদে কার্ যকর পূব য-ডনরীক্ষা সম্পােন, আডর্ যক ডবষদয় পরামশ য প্রোন এবাং 

গুনগত মানসম্পন্ন ডিসাব প্রণয়দনর মাধ্যদম ডসদ্ধান্ত গ্রিদণ সিদর্াডগতা করা। 

 

 

১. প্রডতশ্রুত জসবাসমূি: 

 বাাংলাদেশ সশস্ত্র বাডিনীর আডর্ যক ব্যবস্থাপনায় গডতশীলতা বৃডদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জবাবডেডিতা 

ডনডিতকদে Revised system of Financial Management for the Defence Force-1982 

প্রবতযন করা িয়। কার্ যকরভাদব প্রদয়াগ এবাং এর উদেশ্য অজযদনর জন্য ১৯৮২ সাদল ডিদেন্স োইন্যান্স 

ডিপার্ যদমন্ট (Defence Finance Department-DFD) প্রডতডিত িয়। Revised system of 

Financial Management for the Defence Force-1982 জারীর মাধ্যদম ডিপার্ যদমন্ট এর 

আধুডনকায়ন িদয়দে, গতানুগডতক অডির্ একাউদন্সর Concept পডরবতযন পূব যক Financial 

Management Concept জারী করা িদয়দে। জসই সদে বাডিনীর কম যকতযাগদণর সদে অর্ য ডনয়ন্ত্রকগদণর 

আডর্ যক ডনরীক্ষা এবাং ডিসাব সাংরক্ষদণর সকল জক্ষদে ডনডবড় জসৌিাদে যর মাধ্যদম (Closer liason)কাজ 

করার ডনদে যশনা জেয়া িদয়দে। েদল এদক অপদরর পডরপূরক িদয় কাজ করদে। পুনগ যঠিত ডিদেন্স োইন্যান্স 

ডিপার্ যদমন্ট, কম্পদরালার এন্ড অডির্র জজনাদরদলর প্রশাসডনক ও প্রডতরক্ষা মন্ত্রণালদয়র আনুিাডনক ডনয়ন্ত্রদণ 

রাখা িয়। কদরালার জজনাদরল ডিদেন্স োইন্যান্স এর প্রশাসডনক ডনয়ন্ত্রনােীন ডসডনয়র োইন্যান্স কদরালার 

(আডম য), ডসডনয়র োইন্যান্স কদরালার (এয়ারদোস য), ডসডনয়র োইন্যান্স কদরালার (দনভী), ডসডনয়র োইন্যান্স 

কদরালার (ওয়াকযস), ডসডনয়র োইন্যান্স কদরালার (ডিদেন্স পারদচজ), োইন্যান্স কদরালার (বাাংলাদেশ 

অি যন্যান্স েযাক্টরী), োইন্যান্স কদরালার (ডবডবে) এবাং  ডসডনডয়র োইন্যান্স কদরালার (আডম য) এর অেীদন 

োইন্যান্স কদরালার (আডম য) জপ-১, োইন্যান্স কদরালার (আডম য) জপ-২ সি ০৬ (েয়) টি এডরয়া ডভডিক এডরয়া 

োইন্যান্স কদরালার (আডম য) অডেস প্রডতডিত িয় এবাং আরও ০২ (দুই) টি এডরয়া োইন্যান্স কদরালার 

(আডম য) অডেস প্রশাসডনক অনুদমােদনর অদপক্ষােীন। োইন্যান্স কদরালার (আডম য) জপ-২ এর আেীন জকার 

ডভডিক ১২ (বার) টি ডেল্ড জপ অডেস রদয়দে। এোড়া ডসডনয়র োইন্যান্স কদরালার (দনভী) এবাং ডসডনয়র  

োইন্যান্স কদরালার (এয়ারদোস য) এর আওতায় র্র্াক্রদম জািাজ ডভডিক এবাং ডবমান ঘাটি ডভডিক ৩ (ডতন) 

টি কদর এডরয়া োইন্যান্স কদরালার এর কার্ যালয় প্রডতডিত িয়। এই পুনগ যঠদনর মাধ্যদম প্রডতরক্ষা মন্ত্রণালদয়র 

অর্ য উপদেষ্টা ও আডর্ যক সম্মডত (C0ncurrence) এর কাজ ডিদেন্স োইন্যান্স ডিপার্ যদমন্ট এর উপর ন্যস্ত 

করা িয়।  

  



নাগডরক জসবা: 

কদরালার জজনাদরল ডিদেন্স োইন্যান্স কার্ যালয়: 

 

ক্র: 

নাং 

জসবার নাম জসবা প্রোন 

প্রদ্ধডত 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপে এবাং 

প্রাডি স্থান 

জসবার 

মূল্য এবাং 

পডরদশাে 

পদ্ধডত 

জসবা 

প্রোদনর 

সময়সীমা 

োডয়ত্বপ্রাি 

কম যকতযা (নাম, 

পেবী, জোন 

নম্বর) 

১. আডর্ যক উপদেষ্টা ও নীডত 

প্রণয়দন সিায়তা: 

প্রডতরক্ষা অর্ য অডেেিদরর 

প্রশাসডনক প্রোন ডিসাদব 

জর্কডনকযাল ডবষদয় প্রডতরক্ষা 

মন্ত্রণালয় ও বাাংলাদেশ জসনা, 

জনৌ ও ডবমান বাডিনীর আডর্ যক 

উপদেষ্টা এবাং পরামশ যোতা 

ডিদসদব কাজ ডিপার্ যদমদন্টর 

প্রদয়াজনীয় নীডত প্রণয়ন। 

ডচঠিপে, ইদমইল 

ও িাদকর্াদগ 

জপ্ররণ। এোড়া 

চাডিো 

জমাতাদবক েযাক্স 

জর্াদগ পে 

জপ্ররণ। 

র্র্ার্র্ কর্তযপদক্ষর 

মাধ্যদম সাংডিষ্ট 

ডবষদয় মতামদতর 

চাডিোপে। 

 

ডসডজডিএে 

কার্ যালয় (৪র্ য তলা) 

ডবনামূদল্য সদব যাচ্চ ৩০ 

কম যডেবস 

জদয়ন্ট কদরালার 

জজনাদরল ডিদেন্স 

োইন্যান্স 

জোন নম্বর: 

৯৩৩১৩৪৯ 

২. ডিসাব, ডিসাব সাংক্রান্ত 

জকাি/ম্যানুয়াল প্রণয়ন ও 

জারী: সরকারী আইন, 

অি যন্যান্স, ডবডেডবোদনর 

আদলাদক প্রডতরক্ষা অর্ য 

ডবভাদগর ডিসাব, ডিসাব 

সাংক্রান্ত জকাি/ম্যানুয়াল প্রণয়ন 

ও জারী করা এবাং প্রডতরক্ষা 

সাডভ যসসমূদি ডিসাব প্রণয়দনর 

জক্ষদে রুডলাং প্রণয়ন বা 

ডনদে যশনা 

(Instructions)প্রোন করা। 

ডচঠিপে, ইদমইল 

ও িাদকর্াদগ 

জপ্ররণ। এোড়া 

চাডিো 

জমাতাদবক েযাক্স 

জর্াদগ পে 

জপ্ররণ। 

বতযমান ডিসাব 

পদ্ধডত প্রণয়দনর 

স্বপদক্ষ জকাি/ 

ম্যানুদয়ল। 

 

ডসডজডিএে 

কার্ যালয় (৪র্ য তলা) 

ডবনামূদল্য সদব যাচ্চ ৩ 

মাস 

 

জক্ষে ডবদশষ 

বাাংলাদেদশর 

মিা ডিসাব 

ডনরীক্ষক ও 

ডনয়ন্ত্রক এর 

অনুদমােনক্র

জম। 

জদয়ন্ট কদরালার 

জজনাদরল ডিদেন্স 

োইন্যান্স 

জোন নম্বর: 

৯৩৩১৩৪৯ 

৩. প্রডতরক্ষা ডনরীক্ষা অডেেির 

কর্তযক পডরচাডলত ডনরীক্ষার 

কাদজ সিদর্াডগতা করা; 

ডচঠিপে, ইদমইল 

ও িাদকর্াদগ 

জপ্ররণ। এোড়া 

চাডিো 

জমাতাদবক েযাক্স 

জর্াদগ পে 

জপ্ররণ। 

অডির্ ডবষদয় 

মাননীয় অডির্র 

জজনাদরল এর 

ডেকডনদে যশনা ও 

আডর্ যক ডবডে 

ডবোন। 

 

ডসডজডিএে 

কার্ যালয় (৪র্ য তলা) 

ডবনামূদল্য সদব যাচ্চ ১০ 

কম যডেবস 

জিপুটি কদরালার  

জজনাদরল ডিদেন্স 

োইন্যান্স 

জোন নম্বর: 

৯৩৫৮৯০২ 

৪. অভযন্তরীণ আডর্ যক ডনয়ন্ত্রণ 

(Internal Financial 

Control) পদ্ধডতর আওতায় 

সশস্ত্রবাডিনী ও অন্যান্য 

সাংস্থাদক আডর্ যক পরামশ য 

প্রোন। 

ডচঠিপে, ইদমইল 

ও িাদকর্াদগ 

জপ্ররণ। এোড়া 

চাডিো 

জমাতাদবক েযাক্স 

জর্াদগ পে 

জপ্ররণ। 

র্র্ার্র্ কর্তযপক্ষ ও 

জসবা গ্রিণকারী 

বাাংলাদেশ সশস্ত্র 

বাডিনীর 

চাডিোপে। 

 

ডসডজডিএে 

কার্ যালয় (৪র্ য তলা) 

ডবনামূদল্য সদব যাচ্চ ১৫ 

কম যডেবস 

জিপুটি কদরালার  

জজনাদরল ডিদেন্স 

োইন্যান্স 

জোন নম্বর: 

৯৩৫৮৯০২ 

 

  



ক্র: 

নাং 

জসবার নাম জসবা প্রোন 

প্রদ্ধডত 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপে এবাং 

প্রাডি স্থান 

জসবার 

মূল্য এবাং 

পডরদশাে 

পদ্ধডত 

জসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োডয়ত্বপ্রাি 

কম যকতযা (নাম, 

পেবী, জোন 

নম্বর) 

৫. অর্ য প্রোন/ সরবরাি এবাং 

নগোন ডনয়ন্ত্রণ । এ সকল 

কার্ যাবলী সম্পােদন ডিদেন্স 

োইন্যান্স ডিপার্ যদমদন্টর 

প্রশাসডনক ও আডর্ যক 

ব্যবস্থাপনা জর্মন: জলাক 

ডনদয়াগ, পদোন্নডত, আন্তঃ 

এেডস কার্ যালদয় বেলী, 

প্রডশক্ষণ, চাকুরীর শতযাডে 

ডনয়ন্ত্রণ, আন্তঃকার্ যালদয়র 

বাদজর্ সমন্বয় সােন, সরকারী 

ডবডে ডবোদনর ব্যাখ্যা।  

চাডিোপে। কর্তযপদক্ষর 

চাডিোপে, চাকুরীর 

জরকি য, 

ডনদয়াগডবডে।  

 

ডসডজডিএে 

কার্ যালয় (৪র্ য তলা) 

ডবনামূদল্য সদব যাচ্চ ৩০ 

কম যডেবস 

জিপুটি কদরালার  

জজনাদরল ডিদেন্স 

োইন্যান্স 

জোন নম্বর: 

৯৩৫৮৯০২ 

৬. বাডিনীেয় এর ও 

আন্তঃবাডিনীর বরােকৃত 

বাদজর্ ও খরদচর উপর ডভডি 

কদর উপদর্াজন ডিসাব প্রণয়ন 

কদর সাংসদে জপশ করা িয়। 

ডবডনময় ডিসাব ডসডজএ 

কার্ যালদয় জপ্ররণ করা িয়। 

ডিসাব শাখা 

কর্তযক প্রাি। 

আডর্ যক বের জশদষ 

চূড়ান্ত ডিসাব 

সমাডির পর ডিসাব 

শাখা কর্তযক প্রাি 

ডিসাব। 

 

ডসডজডিএে 

কার্ যালয় (৪র্ য তলা) 

ডবনামূদল্য সদব যাচ্চ ৯০ 

কম যডেবস 

কদরালার  

জজনাদরল ডিদেন্স 

োইন্যান্স 

জোন নম্বর: 

৯৩৫৫৪৮৯ 

৭. সরকার কর্তযক সময় সময় 

অডপ যত অন্যান্য সকল োডয়ত্ব 

সুচারুরূদপ সম্পােন করা।  

ডচঠি/মঞ্জুরীপে 

িাকদর্াদগ 

জপ্ররণ। 

র্র্ার্র্ কর্তযপক্ষ ও 

জসবা গ্রিণকারী 

বাাংলাদেশ সশস্ত্র 

বাডিনীর 

চাডিোপে। 

 

ডসডজডিএে 

কার্ যালয় (৪র্ য তলা) 

ডবনামূদল্য সদব যাচ্চ ৭ 

কম যডেবস 

জিপুটি কদরালার  

জজনাদরল ডিদেন্স 

োইন্যান্স 

জোন নম্বর: 

৯৩৫৮৯০২ 

 

অভযন্তরীণ জসবা: 

ক্র: 

নাং 

জসবার নাম জসবা প্রোন প্রদ্ধডত প্রদয়াজনীয় 

কাগজপে এবাং 

প্রাডি স্থান 

জসবার 

মূল্য এবাং 

পডরদশাে 

পদ্ধডত 

জসবা 

প্রোদনর 

সময়সীমা 

োডয়ত্বপ্রাি 

কম যকতযা (নাম, 

পেবী, জোন 

নম্বর) 

১. জনস্বাদর্ য, প্রশাসাডনক 

প্রদয়াজদন ডনদয়াগ/বেলী, 

পদোন্নডত। 

চাডিো জমাতাদবক 

জনস্বাদর্ য ও প্রশাসডনক 

প্রদয়াজদন। 

ডনদয়াগ ও 

বেলী ডবডে 

জমাতাদবক 

 

ডসডজডিএে 

কার্ যালয় (৪র্ য 

তলা) 

ডবনামূদল্য ডনদয়াদগর 

োরপদের 

সময়সীমা 

জমাতাদবক 

ও চাকুরী 

নীডতমালা 

জমাতাদবক। 

জদয়ন্ট কদরালার 

জজনাদরল 

ডিদেন্স 

োইন্যান্স 

জোন নম্বর: 

৯৩৩১৩৪৯ 

২. শৃঙ্খলা ও দূনীডতজডনত 

সকল ডবষদয় োড়পে প্রোন, 

ডসদলকশন জগ্রি, র্াইমদেল, 

পোয়ন, জপনশন ও 

অবসদরাির ছুটি ইতযাডে। 

চাডিো পাওয়ার পর ডবডে 

জমাতাদবক কর্তযপদক্ষর 

অনুদমােন গ্রিণ পূব যক 

চাডিত তথ্য প্রোন করা 

িয়। 

চাডিো পদের 

জপ্রডক্ষদত তথ্য 

সরবরাি। 

 

ডসডজডিএে 

কার্ যালয় (৪র্ য 

তলা) 

ডবনামূদল্য সদব যাচ্চ ১৫ 

কম যডেবস 

জিপুটি কদরালার  

জজনাদরল 

ডিদেন্স 

োইন্যান্স 

জোন নম্বর: 

৯৩৫৮৯০২ 



ক্র: 

নাং 

জসবার নাম জসবা প্রোন প্রদ্ধডত প্রদয়াজনীয় 

কাগজপে এবাং 

প্রাডি স্থান 

জসবার 

মূল্য এবাং 

পডরদশাে 

পদ্ধডত 

জসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োডয়ত্বপ্রাি 

কম যকতযা (নাম, 

পেবী, জোন 

নম্বর) 

৩. ডবভাগীয় মামলার ডবষদয় 

োদয়রকৃত 

এ.টি/এ.এ.টি/ডলভ টু আপীল/ 

ডরর্ ইতযাডে মামলার 

সময়মত েোওয়ারী 

জবাব/এসএে জপ্ররণ এবাং 

ডবডভন্ন আোলদতর রাদয়র 

আদলাদক আইননুয়গ 

কার্ যক্রম গ্রিণ।  

আইন জকাষ জর্দক 

মামলার আরডজ 

পাওয়ার পর 

সাংডিষ্ট নডর্র 

তথ্যাডে পর্ যাদলাচনা 

কদর র্র্ার্র্ 

কর্তযপদক্ষর 

অনুদমােন গ্রিণ 

পূব যক েোওয়ারী 

জবাব জপ্ররণ করা 

িয়। 

আদবেনপে ও 

চাডিো পদের 

জপ্রডক্ষদত তথ্য 

সরবরাি। 

 

ডসডজডিএে 

কার্ যালয় (৪র্ য তলা) 

ডবনামূদল্য সদব যাচ্চ ১০ 

কম যডেবস 

জিপুটি কদরালার  

জজনাদরল ডিদেন্স 

োইন্যান্স 

জোন নম্বর: 

৯৩৫৮৯০২ 

৪. কম যকতযা/ কম যচারীদের 

ডবডভন্ন মন্ত্রণায়ল, প্রডশক্ষণ 

একাদিডম ও স্বীয় কার্ যালদয় 

ইন িাউস প্রডশক্ষণ সাংক্রান্ত 

কার্ যক্রম গ্রিণ। 

চাডিো পাওয়ার পর 

ডবডে জমাতাদবক 

কর্তযপদক্ষর 

অনুদমােন গ্রিণ 

পূব যক চাডিত তথ্য 

প্রোন করা িয়। 

অডেস আদেশ, 

প্রডশক্ষণ কম যসূচী, 

চাডিোপে। 

 

ডসডজডিএে 

কার্ যালয় (৪র্ য তলা) 

ডবনামূদল্য প্রডশক্ষণ 

কার্ যক্রম 

সময়সূচী 

অনুর্ায়ী 

সদব যাচ্চ ৭ 

কম যডেবস 

জিপুটি কদরালার  

জজনাদরল ডিদেন্স 

োইন্যান্স 

জোন নম্বর: 

৯৩৫৮৯০২ 

৫. কম যকতযা ও কম যচারীদের 

জপনশন মঞ্জুরী সাংক্রান্ত 

কার্ যক্রম গ্রিণ।  

আদবেন পদের 

তথ্য সরবরাি। 

চাডিো পদের 

জপ্রডক্ষদত জপনশন 

সিজডকরণ ডবডে 

জমাতাদবক প্রদর্াজয 

কাগজপে। 

 

ডসডজডিএে 

কার্ যালয় (৪র্ য তলা) 

ডবনামূদল্য সদব যাচ্চ ৭ 

কম যডেবস 

জিপুটি কদরালার  

জজনাদরল ডিদেন্স 

োইন্যান্স 

জোন নম্বর: 

৯৩৫৮৯০২ 

৬. কম যকতযা ও কম যচারীদের 

ছুটির ডিসাব, গড় জবতদনর 

ছুটি ও শ্রাডন্ত ডবদনােনছুটি 

মঞ্জুরী সাংক্রান্ত।  

আদবেন ও চাডিো 

পে। 

আদবেন ও চাডিো 

পদের জপ্রডক্ষদত 

ছুটির প্রাপ্যতা 

সনে। 

 

ডসডজডিএে 

কার্ যালয় (৪র্ য তলা) 

ডবনামূদল্য সদব যাচ্চ ৩ 

কম যডেবস 

জিপুটি কদরালার  

জজনাদরল ডিদেন্স 

োইন্যান্স 

জোন নম্বর: 

৯৩৫৮৯০২ 

৭. কম যকতযা ও কম যচারীদের 

পাসদপার্ য অনুদমােন ও 

কম যচারীদের ববদেডশক ছুটি 

মঞ্জুরী সাংক্রান্ত। 

অডেস আদেশ 

জারী করা। 

আদবেন ও চাডিো 

পদের জপ্রডক্ষদত 

ছুটির প্রতযয়নপে। 

 

ডসডজডিএে 

কার্ যালয় (৪র্ য তলা) 

ডবনামূদল্য সদব যাচ্চ ২ 

কম যডেবস 

জিপুটি কদরালার  

জজনাদরল ডিদেন্স 

োইন্যান্স 

জোন নম্বর: 

৯৩৫৮৯০২ 

 

  



ক্র: 

নাং 

জসবার নাম জসবা প্রোন প্রদ্ধডত প্রদয়াজনীয় 

কাগজপে এবাং 

প্রাডি স্থান 

জসবার 

মূল্য এবাং 

পডরদশাে 

পদ্ধডত 

জসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োডয়ত্বপ্রাি 

কম যকতযা (নাম, 

পেবী, জোন 

নম্বর) 

৮. বাদজর্ প্রণয়ন ও বন্টন 

(এসএেডস ও এেডস অডেস 

সমূি) সাংক্রান্ত। 

তথ্য সরবরাি 

অডেস আদেশ 

জারী। 

বাদজর্ প্রাক্কলন, 

খরচ ডববরণ, 

চাডিো পে। 

 

ডসডজডিএে 

কার্ যালয় (৪র্ য তলা) 

ডবনামূদল্য সদব যাচ্চ ৩ 

কম যডেবস 

জদয়ন্ট কদরালার 

জজনাদরল 

ডিদেন্স 

োইন্যান্স 

জোন নম্বর: 

৯৩৩১৩৪৯ 

৯.  Magnetic Ink 

Character 

Recongition (MICR) 

Enconded  
প্রযুডি সম্পন্নদচক মুদ্রণ ও 

ডবতরণ (ঢাকা ও ঢাকার 

বাডিদর) অডেস সাংক্রান্ত। 

জচক সরবরাি করা। আদবেন পে। 

 

ডসডজডিএে 

কার্ যালয় (৪র্ য তলা) 

ডবনামূদল্য সদব যাচ্চ 

৬মাস।  

জদয়ন্ট কদরালার 

জজনাদরল 

ডিদেন্স 

োইন্যান্স 

জোন নম্বর: 

৯৩৩১৩৪৯ 

১০ কম যকতযা ও কম যচারীদের 

গৃিডনমাণ য/গৃিদমরামত/দমার্র 

সাইদকল/ 

কডম্পউর্ার/বাইসাদকল 

অডগ্রম ঋণ মঞ্জুরী সাংক্রান্ত 

ডবষয়াডে। 

আদবেন পে। আদবেদনর 

জপ্রডক্ষদত র্র্ার্র্ 

বায়নানামা চুডি 

পে ও ভাউচার 

 

ডসডজডিএে 

কার্ যালয় (৪র্ য তলা) 

ডবনামূদল্য সদব যাচ্চ ৫ 

কম যডেবস 

জিপুটি কদরালার  

জজনাদরল 

ডিদেন্স 

োইন্যান্স 

জোন নম্বর: 

৯৩৫৮৯০২ 

১১. ওদয়বসাইদর্ তথ্য িালনাগাে 

করণ।  

নতুন তথ্য 

সরবরাি। 

চাডিোপে। 

 

ডসডজডিএে 

কার্ যালয় (৪র্ য তলা) 

ডবনামূদল্য সদব যাচ্চ ৩ 

কম যডেবস 

জিপুটি কদরালার  

জজনাদরল 

ডিদেন্স 

োইন্যান্স 

জোন নম্বর: 

৯৩৫৮৯০২ 

১২. ইন্টারদনর্ সাংদর্াগ ও 

ভাইরাস/ এডন্ট ভাইরাস 

সাংক্রান্ত সের্ওয়যার সমস্যা। 

সমস্যা দূরীকরণ। চাডিোপে। 

 

ডসডজডিএে 

কার্ যালয় (৪র্ য তলা) 

ডবনামূদল্য সদব যাচ্চ ৩ 

কম যডেবস 

জিপুটি কদরালার  

জজনাদরল 

ডিদেন্স 

োইন্যান্স 

জোন নম্বর: 

৯৩৫৮৯০২ 

১৩. জপনশন জকইস দ্রুত ডনষ্পডি। ডসদ্ধান্ত প্রোন। প্রদয়াজনীয় 

আদবেন, ডচঠিপে। 

 

ডসডজডিএে 

কার্ যালয় (৪র্ য তলা) 

ডবনামূদল্য তাৎক্ষডনক জিপুটি কদরালার  

জজনাদরল 

ডিদেন্স 

োইন্যান্স 

জোন নম্বর: 

৯৩৫৮৯০২ 

 

  



অডভদর্াগ ব্যবস্থাপণা পদ্ধডত: 

 

জসবা প্রাডিদত অসদন্তাষ্ট িদল োডয়ত্ব প্রাি কম যকতযার সাদর্ জর্াগাদর্াগ করুণ। ডতডন সমাোন ডেদত ব্যর্ য িদল ডনদনাি পদ্ধডতদত জর্াগদর্াগ 

কদর আপনার সমস্যা অবডিত করুন। 

 

ক্র/নাং কার সাদর্ জর্াগাদর্াগ করদবন জর্াগাদর্াদগর ঠিকানা ও জোন নম্বর সময়সীমা 

১. জিপুটি কদরালার জজনাদরল ডিদেন্স োইন্যান্স-১ কদরালার জজনাদরল ডিদেন্স োইন্যান্স এর 

কার্ যালয় ১ম ১২ তলা সরকারী অডেস 

ভবন, ৪র্ য তলা জসগুনবাডগচা, ঢাকা-১০০০। 

জোন নম্বর: ৯৩৫৮৯০২ 

০৩ ডেন 

 

 

আপনার কাদে আমাদের প্রতযাশা: 

    

ক্র/

নাং 

প্রডতশ্রুত/কাডঙ্খত জসবা প্রাডির লদক্ষয করণীয় 

১. স্বয়াং সম্পূণ য সুডনডেষ্ট অডভদর্াগ োডখল। 

২. আপীল/ডরডভউদয়র জক্ষদে ডনে যাডরত সমদয় আদবেন োডখল। 

৩. সাক্ষাদতর জন্য ডনে যাডরত সমদয়র পূদব যই উপডস্থত র্াকা। 

৪. জসবার জক্ষদে ত্রুটি অর্বা জকান প্রকার ডবলম্ব িদল তাৎক্ষডণক জানাদনা। 

 

 

 

র্ীকা: ডিদেন্স োইন্যান্স ডিপার্ যদমন্ট কর্তযক উন্নত জসবা প্রোদনর লদক্ষয ডসটিদজন চার্ যার প্রকাশনা একটি গুরুত্বপূণ য পেদক্ষপ । এদত জকান 

ভুল ভ্রাডন্ত ত্রুটি দৃডষ্ট জগাচর িদল বা চার্ যাদরর মান আদরাও উন্নয়দন জকান সুডচডন্তত মতামত ও পরামশ য র্াকদল তা কদরালার জজনাদরল 

ডিদেন্স োইন্যান্স কার্ যালয়দক পে মারেত বা এর মাধ্যদম অবডিত করার জন্য অনুদরাে করা িদলা। 

 

 

 

 

স্বাঃ 

 

(দমাঃ জমাসদলম উেীন) 

কদরালার জজনাদরল ডিদেন্স োইন্যান্স 


