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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

ভারত প্রতযাগত উপজাতীয় শরণার্থী প্রতযাবাসন ও পুনব বাসন এবাং 

অভযন্তরীণ উদ্বাস্তু নননে বষ্টকরণ ও পুনব বাসন সম্পনকবত টাস্কদ াস ব, খাগড়াছনড়। 
www.tratf.gov.bd 

 
 

সসবা প্রোন প্রনতশ্রুনত (Citizen Charter) 
 

১. নভশন ও নিশন 

নভশন: ভারত প্রতযাগত উপজাতীয় শরণার্থী ও অভযন্তরীণ উদ্বাস্তুদের জীবনিান উন্নয়ন। 
 
 

নিশন: ভারত প্রতযাগত উপজাতীয় শরণার্থীদের পুনব বাসন ও অভযন্তরীণ উদ্বাস্তুদের নননে বষ্টকরণ এবাং তাদের যর্থাযর্থভাদব পুনব বাসদনর িাধ্যদি জীবনিাদনর উন্নয়ন সাধন। 
 

২. সসবা প্রোন প্রনতশ্রুনত 
 
২.১) নাগনরক সসবা 

ক্রনিক 

নাং 

সসবার নাি সসবা প্রোন পদ্ধনত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং 

প্রানিস্থান 

সসবামূল্য এবাং পনরদশাধ পদ্ধনত সসবা প্রোদনর সিয়সীিা োনয়ত্বপ্রাি কি বকতবা 

(নাি, পেনব,দ ান নম্বর ও ই-সিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। নতন পাব বতয সজলার 

আনর্থ বকভাদব 

অস্বচ্ছল  

শরণার্থীদের িাদে 

আনর্থ বক সহায়তা 

প্রোন। 

আদবেনপত্র 

যাচাই-বাছাই 

পূব বক আনর্থ বক 

সহায়তা প্রোন  

সাো কাগদজ আদবেন নবনামূদল্য অননধক ৩০ নেন জনাব সিাহাম্মে রাদশদুল হক 

ননব বাহী কর্ বকর্বা  

ফ ান : ০২৩৩৩৩৪৩২৭৬ 

সিা: ০১৫৫৪৩২৫৫৫০ 

ই-ফর্ইল: 

eotaskforcecht@gmail.com 

২। তথ্য অনধকার 

আইন’ ২০০৯ 

অনুসাদর 

টাস্কদ াদস বর নবনভন্ন 

তথ্য সরবরাহকরণ 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

পূরণপূব বক 

আদবেন সাদপদে 

তথ্য প্রোন 

এ অন স নবনামূদল্য ০১-১০ কায বনেবদসর িদধ্য জনাব সিাহাম্মে রাদশদুল হক 

ননব বাহী কর্ বকর্বা  

ফ ান : ০২৩৩৩৩৪৩২৭৬ 

সিা: ০১৫৫৪৩২৫৫৫০ 

ই-ফর্ইল: 

eotaskforcecht@gmail.com  

 

 

http://www.tratf.gov.bd/
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২.২) প্রানতষ্ঠাননক সসবা 

 

ক্রনিক 

নাং 

সসবার নাি সসবা প্রোন পদ্ধনত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং 

প্রানিস্থান 

সসবামূল্য এবাং পনরদশাধ পদ্ধনত সসবা প্রোদনর সিয়সীিা োনয়ত্বপ্রাি কি বকতবা 

(নাি, পেনব,দ ান নম্বর ও ই-সিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

২। ভারত প্ররতযাগত 

উপজাতীয় 

শরণার্থীদের ঋণ 

িওকু  

নবনভন্ন আনর্থ বক 

প্রনতষ্ঠাদনর সাদর্থ 

নদ্বপেীয়/তৃপেীয় 

সভা, পত্র সপ্ররণ 

কদর সিন্বয় সাধন 

সাো কাগদজ আদবেন নবনামূদল্য  ৬০ কায বনেবস 

জনাব সিাহাম্মে রাদশদুল হক 

ননব বাহী কর্ বকর্বা  

ফ ান : ০২৩৩৩৩৪৩২৭৬ 

সিা: ০১৫৫৪৩২৫৫৫০ 

ই-ফর্ইল: 

eotaskforcecht@gmail.com 

৩।  ভারত প্রতযাগত 

উপজাতীয় 

শরণার্থীদের 

চাকুরীদত পুনব বহাল 

ও সজযাষ্ঠতা প্রোন 

নবনভন্ন 

প্রনতষ্ঠান/অনধেির 

ও িন্ত্রণালদয়র 

সাদর্থ 

নদ্বপেীয়/তৃপেীয় 

সভা, পত্রদপ্ররণ 

কদর সিন্বয় সাধন 

সাো কাগদজ আদবেন নবনামূদল্য  ৬০ কায বনেবস 

জনাব সিাহাম্মে রাদশদুল হক 

ননব বাহী কর্ বকর্বা  

ফ ান : ০২৩৩৩৩৪৩২৭৬ 

সিা: ০১৫৫৪৩২৫৫৫০ 

ই-ফর্ইল: 

eotaskforcecht@gmail.com 

৪।  ভারত প্রতযাগত 

উপজাতীয় 

শরণার্থীদের িািলা 

প্রতযাহার 

সজলা ম্যানজদেট 

ও স্বরাষ্ট্র 

িন্ত্রণালদয়র সাদর্থ 

পত্র সপ্ররণ কদর 

সিন্বয় সাধন 

সাো কাগদজ আদবেন নবনামূদল্য ৬০ কায বনেবস 

জনাব সিাহাম্মে রাদশদুল হক 

ননব বাহী কর্ বকর্বা  

ফ ান : ০২৩৩৩৩৪৩২৭৬ 

সিা: ০১৫৫৪৩২৫৫৫০ 

ই-ফর্ইল: 

eotaskforcecht@gmail.com 
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২.৩) অভযন্তরীণ সসবা 

 

ক্রনিক 

নাং 

সসবার নাি সসবা প্রোন পদ্ধনত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং 

প্রানিস্থান 

সসবামূল্য এবাং পনরদশাধ পদ্ধনত সসবা প্রোদনর সিয়সীিা োনয়ত্বপ্রাি কি বকতবা 

(নাি, পেনব,দ ান নম্বর ও ই-সিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। 

অনজবত ছুটি 

আদবেন পাওয়ার 

পর ননধ বানরত ছুটি 

নবনধিালা অনুযায়ী 

অন স আদেশ 

জানর করা হয়। 

অনজবত ছুটির সরকানর  ি ব,  

আদবেন পত্র। 

 
প্রানিস্থান: এ অন স। 

নবনামূদল্য ০৩ কায বনেবস। 

জনাব সিাহাম্মে রাদশদুল হক 

ননব বাহী কর্ বকর্বা  

ফ ান : ০২৩৩৩৩৪৩২৭৬ 

সিা: ০১৫৫৪৩২৫৫৫০ 

ই-ফর্ইল: 

eotaskforcecht@gmail.com 

২। 

শ্রানন্ত নবদনােন ছুটি 

ও ভাতা 

আদবেন পাওয়ার 

পর ননধ বানরত ছুটি 

নবনধিালা অনুযায়ী 

অন স আদেশ 

জানর করা হয়। 

শ্রানন্ত নবদনােন ছুটি সরকানর  ি ব, 

আদবেন পত্র। 

 
প্রানিস্থান: এ অন স। 

নবনামূদল্য ০৩ কায বনেবস। 

জনাব সিাহাম্মে রাদশদুল হক 

ননব বাহী কর্ বকর্বা  

ফ ান : ০২৩৩৩৩৪৩২৭৬ 

সিা: ০১৫৫৪৩২৫৫৫০ 

ই-ফর্ইল: 

eotaskforcecht@gmail.com 

৩। 

িাতৃত্বকালীন ছুটি 

আদবেন ও 

ডাক্তারী সনে 

পাওয়ার পর 

অন স আদেশ 

জানর করা হয়। 

আদবেন পত্র ও ডাক্তারী সনে নবনামূদল্য ০২-০৩ কায বনেবস 

জনাব সিাহাম্মে রাদশদুল হক 

ননব বাহী কর্ বকর্বা  

ফ ান : ০২৩৩৩৩৪৩২৭৬ 

সিা: ০১৫৫৪৩২৫৫৫০ 

ই-ফর্ইল: 

eotaskforcecht@gmail.com  

৪। পাসদপাদট বর জন্য 

অনাপনি সনে 

(NOC) প্রোন 

ননধ বানরত NOC 

 রিসহ আদবেন। 

সসবা প্রতযাশীদক 

পত্র িার ত/ই-

সিইল/অন দসর 

ওদয়ব সাইদট  

অন স আদেশ 

আপদলাড। 

পূরণপূব বক NOC  রি  

ও  

আদবেন। 

 
প্রানিস্থান: এ অন স। 

নবনামূদল্য ০৩ কায বনেবস 

জনাব সিাহাম্মে রাদশদুল হক 

ননব বাহী কর্ বকর্বা  

ফ ান : ০২৩৩৩৩৪৩২৭৬ 

সিা: ০১৫৫৪৩২৫৫৫০ 

ই-ফর্ইল: 

eotaskforcecht@gmail.com  
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৩) অনভদযাগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধনত (GRS) 

সসবা প্রানিদত অসন্তুষ্ট হদল োনয়ত্বপ্রাি কি বকতবার সদে সযাগাদযাগ করুন। নতনন সিাধান নেদত ব্যর্থ ব হদল ননদনাক্ত পদ্ধনতদত সযাগাদযাগ কদর আপনার সিস্যা অবনহত করুন। 

ননষ্পনির সিয়সীিা সযাগাদযাদগর ঠিকানা কার সদে সযাগাদযাগ করদবন কখন সযাগাদযাগ করদবন ক্র.নাং 

১০ কায বনেবস 

জনাব কৃষ্ণ চন্দ্র চাকর্া 

প্রধান ননব বাহী কর্ বকর্বা (উপসনচব)  

ফ ান :০২৩৩৩৩৪৩৯৬২ 

সিা : ০১৫৫০৬০৮২৫২ 

ই-ফর্ইল : ceotaskforcecht@gmail.com 

             taskforce_cht97@yahoo.com 

ওদয়ব সাইট :  www.tratf.gov.bd 

অনভদযাগ ননষ্পনি কি বকতবা (অননক) োনয়ত্বপ্রাি কি বকতবা সিাধান নেদত ব্যর্থ ব হদল ১। 

 

১০ কায বনেবস 

 

 

 

 

 

জনাব কুজজন্দ্র লাল নিপুরা, এর্নপ 

ফচয়ারম্যান (প্রনর্র্ন্ত্রী পদর্র্ বাদায়) 

ফ ান : ০২৩৩৩৩৪৩৭৫৯ 

সিা : ০১৫৫৬৭৪৪৭৮৮ 

ই-ফর্ইল : taskforce_cht97@yahoo.com 

ওদয়ব সাইট : www.tratf.gov.bd 

আনপল কি বকতবা অনভদযাগ ননষ্পনি কি বকতবা নননে বষ্ট সিদয় 

সিাধান নেদত না পারদল 

২। 

 

৪) আপনার কাদছ আিাদের প্রতযাশা 

প্রনতশ্রুত/কানখিতত সসবা প্রানির লদেয করণীয় ক্রনিক নাং 

ননধ বানরত  রদি সম্পূণ বভাদব পূরণকৃত আদবেন জিা প্রোন ১) 

সঠিক িাধ্যদি প্রদয়াজনীয় ন স পনরদশাধ করা। ২) 

সাোদতর জন্য ননধ বানরত সিদয়র পূদব বই উপনস্থত র্থাকা। ৩) 

সিাবাইল নম্বর, সঠিক ডাক ঠিকানা ও e-mail address ব্যবহার করা। ৪) 

 


