
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার  

বাাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসন 

ধর্ ম ববষয়ক র্ন্ত্রণালয় 
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 সসবা প্রোন প্রবতশ্রুবত (Citizen’s Charter) 

১. বিশন ও বর্শন  :   

বিশন  : ওয়াক্ফ সম্পবির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার র্াধ্যদর্ সার্াবজক ও ধর্ীয় কল্যাণ সাধন।  

 বর্শন  : ওয়াক্ফ সম্পবির সাবব মক ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়দনর র্াধ্যদর্ অবজমত আয় দ্বারা ইসলার্ী ববধানাবলীর আদলাদক  সসবামূলক কার্ মক্রর্ গ্রহণ। 

২. প্রবতশ্রুত সসবা সমূহ  

২.১) নাগবরক  সসবা  

ক্রঃ নাং সসবার নার্ সসবা প্রোন পদ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং 

প্রাবিস্থান 

সসবার মূল্য 

এবাং পবরদশাধ 

পদ্ধবত 

সসবা প্রোদনর 

সর্য়সীর্া 

োবয়ত্বপ্রাি কর্ মকতমা 

(নার্, পেবব,  সফান নম্বর ও ই সর্ইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ অ-তাবলকাভুক্ত ওয়াক্ফ সম্পবি 

তাবলকাভুক্ত করা 

১. বনধ মাবরত ফরদর্ আদবেন 

পাওয়া সগদল / জ্ঞাত হদল 

২. তেন্ত প্রবতদবেন (সজলা 

প্রশাসক ও স্থানীয় ওয়াক্ফ 

পবরেশ মক/বহসাব বনরীক্ষক) 

ববরূপ না হদল 

 

১. ওয়াক্ফ েবলল,   

২. সরকর্ মপত্র (বস.এস./এস.এ./আর. 

এস./বব.এস. জরীদপর পর্ মা),  

৩. আদবেনকারীর জাতীয় পবরর্য় 

পদত্রর কবপ (NID),  

৪. আদবেনপত্র 

৫. ছবব। 

ববনা মূদল্য ৪ র্াস সাংবিষ্ট সহকারী প্রশাসক 

 

(ক) জনাব ম া: রায়হান কাওছার (উপ সচিব), সহকারী 

প্রশাসক, ঢাকা মজলা, ম ান: ৪৯৩৫৭৬১৬; 

(খ) জনাব সর্া: কার্রুজ্জার্ান, সহকারী প্রশাসক,  বৃহির 

র্ট্টগ্রার্ ববিাগ ও খুলনা ববিাগ। 

সফান: ৪৯৩৫৭৩৯৪  

(গ) জনাব সর্া: জাহাঙ্গীর আল , সহকারী প্রশাসক 

(ভারপ্রাপ্ত) বচরশাল চবভাগ, রাজশাহী চবভাগ, রংপুর চবভাগ 

সফান: ৪৯৩৫৭১৬৩ 

(ঘ) জনাব ম া:  াসুদুর রহ ান চসকদার, সহকারী প্রশাসক 

(ভারপ্রাপ্ত), ঢাকা চবভাগ (ঢাকা মজলা ব্যচিি), ম ান: 

৪৯৩৫৭১৬৩ 

 

২ তাবলকাভুক্ত ওয়াক্ফ সম্পবির 

সর্াতাওয়াল্লী বনদয়াগ 

 

 

আদবেন/তেদন্তর বিবিদত/শুনানী 

গ্রহণাদন্ত 

১. আদবেনপত্র  

২. প্রদয়াজনীয় েবলল পত্রাবে। 

ববনা মূদল্য ৪ র্াস 

৩ তাবলকাভুক্ত ওয়াক্ফ সম্পবির 

কবর্টি অনুদর্ােন 

আদবেন/তেদন্তর বিবিদত/শুনানী 

গ্রহণাদন্ত 

১. আদবেনপত্র  

২. প্রদয়াজনীয় েবলল পত্রাবে। 

ববনা মূদল্য ৪ র্াস 

৪ তাবলকাভুক্ত ওয়াক্ফ সম্পবির 

ওয়াক্ফ র্াঁো বনধ মারণ 

নীট আদয়র ৫% হাদর  অবর্ট প্রবতদবেন, আঞ্চবলক ওয়াক্

ফ পবরেশ মক/অবর্টর এর কার্ মালয় 

ববনা মূদল্য ১ র্াস সাংবিষ্ট পবরেশ মক, অবর্টর ও শাখা সহকারী 

৫ তাবলকাভুক্ত ওয়াক্ফ সম্পবি 

অবর্টকরণ 

সাংবিষ্ট ওয়াক্ফ পবরেশ মকগদণর 

সদরজবর্দন এদেট পবরেশ মন 

১. সর্াতাওয়াল্লী কর্তমক সরবরাহকৃত 

কাগজপত্র  

২. বহসাব ববববরণী 

বরটান ম ফরদর্র 

মূল্য ৫ টাকা 

৭ বেন সাংবিষ্ট পবরেশ মক/ অবর্টর 

http://www.waqf.gov.bd/


ক্রঃ নাং সসবার নার্ সসবা প্রোন পদ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং 

প্রাবিস্থান 

সসবার মূল্য 

এবাং পবরদশাধ 

পদ্ধবত 

সসবা প্রোদনর 

সর্য়সীর্া 

োবয়ত্বপ্রাি কর্ মকতমা 

(নার্, পেবব,  সফান নম্বর ও ই সর্ইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৬ তাবলকাভুক্ত ওয়াক্ফ সম্পবির 

ওয়াক্ফ র্াঁো আোয় 

রবশে মূদল কযাশ গ্রহণ কদর ১. জারীকৃত সনাটিশ বববরণী ববনা মূদল্য ১-৫ বেন সাংবিষ্ট পবরেশ মক/ অবর্টর/ কযাবশয়ার 

৭ তাবলকাভুক্ত ওয়াক্ফ সম্পবির 

সর্াতাওয়াল্লী বনদয়াগ 

আদবেনপত্র সপদল/জ্ঞাত হদল 

স্থানীয় ওয়াক্ফ পবরেশ মক/ 

বহসাব বনরীক্ষক এর তেন্ত 

প্রবতদবেদনর বিবিদত 

১. আদবেনপত্র 

২. আদবেনকারীর জাতীয় পবরর্য় 

পদত্রর কবপ (NID) 

৩. ওয়াক্ফ েবলল,  

৪. সরকর্ মপত্র (বস.এস./এস.এ./আর. 

এস./বব.এস. জরীদপর পর্ মা),  

৫. স্থানীয় ওয়াক্ফ পবরেকম/ বহসাব 

বনরীক্ষক এর তেন্ত প্রবতদবেন 

 

ববনা মূদল্য ৩ র্াস সাংবিষ্ট সহকারী প্রশাসক 

 
 

(ক) জনাব ম া: রায়হান কাওছার (উপ সচিব), সহকারী 

প্রশাসক, ঢাকা মজলা, ম ান: ৪৯৩৫৭৬১৬; 

(খ) জনাব সর্া: কার্রুজ্জার্ান, সহকারী প্রশাসক,  বৃহির 

র্ট্টগ্রার্ ববিাগ ও খুলনা ববিাগ। 

সফান: ৪৯৩৫৭৩৯৪  

(গ) জনাব সর্া: জাহাঙ্গীর আল , সহকারী প্রশাসক 

(ভারপ্রাপ্ত) বচরশাল চবভাগ, রাজশাহী চবভাগ, রংপুর চবভাগ 

সফান: ৪৯৩৫৭১৬৩ 

(ঘ) জনাব ম া:  াসুদুর রহ ান চসকদার, সহকারী প্রশাসক 

(ভারপ্রাপ্ত), ঢাকা চবভাগ (ঢাকা মজলা ব্যচিি), ম ান: 

৪৯৩৫৭১৬৩ 

 

৮ তাবলকাভুক্ত ওয়াক্ফ সম্পবির 

ওয়াক্ফ র্াঁো র্ওকুফ 

শুনানীর র্াধ্যদর্ /তেদন্তর 

বিবিদত 

১. র্াবহত কাগজপত্র  

২. স্থানীয় ওয়াক্ফ পবরেকম/ বহসাব 

বনরীক্ষক এর তেন্ত প্রবতদবেন  

ববনা মূদল্য ৩ র্াস 

৯ ওয়াক্ফ সম্পবি অববধ েখল 

মুক্তকরণ 

আদবেনপত্র সপদল/জ্ঞাত হদল 

সাংবিষ্ট সজলা প্রশাসদকর র্াধ্যদর্ 

১. আদবেন পত্র 

২. স্থানীয় ওয়াক্ফ পবরেকম/ বহসাব 

বনরীক্ষক এর তেন্ত প্রবতদবেন  

৩. সরকর্ মপত্র (বস.এস./এস.এ./আর. 

এস./বব.এস. জরীদপর পর্ মা) 

ববনা মূদল্য ৬-১২ র্াস 

১০ ওয়াক্ফ সম্পবি অবমুক্তকরণ আদবেন প্রাি হদল ওয়াক্ফ 

প্রশাসক/ উপ প্রশাসক কর্তমক 

শুনানী গ্রহনাদন্ত  

১. আদবেন পত্র 

২. স্থানীয় ওয়াক্ফ পবরেকম/ বহসাব 

বনরীক্ষক এর তেন্ত প্রবতদবেন  

৩. সরকর্ মপত্র (বস.এস./এস.এ./আর. 

এস./বব.এস. জরীদপর পর্ মা) 

ববনা মূদল্য  ১ বছর  ওয়াক্ফ প্রশাসক, বাাংলাদেশ 

সফান : ০২-৪৯৩৫৭৬৮২ 

ইদর্ইল: waqf.gov.bd@gmail.com 
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ক্রঃ নাং সসবার নার্ সসবা প্রোন পদ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং 

প্রাবিস্থান 

সসবার মূল্য 

এবাং পবরদশাধ 

পদ্ধবত 

সসবা প্রোদনর 

সর্য়সীর্া 

োবয়ত্বপ্রাি কর্ মকতমা 

(নার্, পেবব,  সফান নম্বর ও ই সর্ইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১১ ওয়াক্ফ সম্পবি েীঘ ম  সর্য়াবে 

বলজ (৫ বছদরর উদ্ধ ম), ববক্রয় 

অনুর্বত ও সর্িলপাদরর র্াধ্যদর্ 

উন্নয়ন, হস্তান্তর ও এওয়াজ 

আদবেদনর পবরদপ্রবক্ষদত ওয়াক্

ফ সম্পবি (হস্তান্তর ও উন্নয়ন) 

ববদশষ ববধান আইন-২০১৩ এর 

ববদশষ কবর্টির সিার বসদ্ধাদন্তর 

আদলাদক র্ন্ত্রণালদয়ল 

অনুদর্ােদনর পর উন্মুক্ত েরপত্র 

আহ্বাদনর র্াধ্যদর্ 

১. র্থার্থিাদব পূরণকৃত আদবেন 

পত্র,  

২. আদবেনকারী/ সর্াতাওয়াল্লীর 

জাতীয় পবরর্য় পদত্রর কবপ 

(NID),  

৩. তেন্ত প্রবতদবেন,  

৪. সরকর্ মপত্র (বস.এস./এস.এ./আর. 

এস./বব.এস. জরীদপর পর্ মা),  

৫. সাংবিষ্ট সর্ৌজার মূল্য তাবলকা,  

৬. সের্ ম্যাপ 

৭. আদবেনকারী/ সর্াতাওয়াল্লীর 

ছবব 

আদবেন 

ফরদর্র মূল্য 

৫০০০ টাকা 

১-১.৫ বছর ওয়াক্ফ প্রশাসক, বাাংলাদেশ 

সফান : ০২-৪৯৩৫৭৬৮২ 

ইদর্ইল: waqf.gov.bd@gmail.com 

 

 

 

 

 

১২ 

 

ধর্ীয় প্রবতষ্ঠাদন অনুোন ববতরণ  

 

আদবেদনর পবরদপ্রবক্ষদত 

 

আদবেন পত্র এবাং প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

 

 

ববনা মূদল্য 

 

৩ র্াস 
জনাব সর্া: রায়হান কাওছার 

(উপ সবর্ব) 

সহকারী প্রশাসক (প্রশাসন ও অথ ম) 

সফান : ০২- ৪৯৩৫৭৬১৬ 

ইদর্ইল: waqf.gov.bd@gmail.com 

 

 

১৩ 

 

সুববধাদিাগীদের এওয়ার্ ম বন্টন 

 

আদবেদনর পবরদপ্রবক্ষদত 

 

আদবেন পত্র এবাং প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

 

 

ববনা মূদল্য 

 

৩ র্াস 

১৪ সাটি মফাইর্ নকল সরবরাহ আদবেদনর পবরদপ্রবক্ষদত আদবেন পত্র এবাং প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

বনধ মাবরত ফী 

পবরদশাধ 

সাদপদক্ষ 

৩ বেন সাংবিষ্ট সহকারী প্রশাসক 

 

১৫ 

 

এওয়ার্ ম গ্রহণ ও ববতরণ 

 

আদবেদনর পবরদপ্রবক্ষদত 
 

আদবেন পত্র এবাং প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

 

 

ববনা মূদল্য 
 

৩ র্াস 
জনাব সর্া: রায়হান কাওছার (উপ সবর্ব) 

সহকারী প্রশাসক (প্রশাসন ও অথ ম) 

 

১৬ 

 

ধর্ীয় প্রবতষ্ঠান সুষ্ঠু পবরর্ালনার 

ব্যবস্থা গ্রহণ 

 

আদবেদনর পবরদপ্রবক্ষদত 
 

আদবেন পত্র এবাং প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

 

 

ববনা মূদল্য 
 

২ র্াস 
সাংবিষ্ট সহকারী প্রশাসক 

১৭ বববিন্ন তথ্য প্রোন আদবেদনর পবরদপ্রবক্ষদত বনধ মাবরত ফরর্ পূরণ এবাং বনধ মাবরত ১ র্াস জনাব সর্া: রায়হান কাওছার (উপ সবর্ব) 
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ক্রঃ নাং সসবার নার্ সসবা প্রোন পদ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং 

প্রাবিস্থান 

সসবার মূল্য 

এবাং পবরদশাধ 

পদ্ধবত 

সসবা প্রোদনর 

সর্য়সীর্া 

োবয়ত্বপ্রাি কর্ মকতমা 

(নার্, পেবব,  সফান নম্বর ও ই সর্ইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র মূদল্য োবয়ত্ব প্রাি তথ্য কর্ মকতমা 

২.২) প্রাবতষ্ঠাবনক সসবা  

ক্রবর্ক সসবার নার্ সসবা প্রোন পদ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং 

প্রাবিস্থান 

সসবার মূল্য এবাং 

পবরদশাধ পদ্ধবত 

সসবা প্রোদনর 

সর্য়সীর্া 

োবয়ত্বপ্রাি কর্ মকতমা 

(নার্, পেবব,  সফান নম্বর ও ই সর্ইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

১ 

 

সাংসে কর্তমক র্াবর্ত প্রদনাির 

 

র্াবহোর বিবিদত 

 

প্রশাসন শাখা, প্রধান কার্ মালয় 

 

মূদল্য 

 

র্াবর্ত পদত্র 

বনধ মারবত সর্দয় 

 

জনাব সর্া: রায়হান কাওছার (উপ সবর্ব) 

সহকারী প্রশাসক (প্রশাসন ও অথ ম) 

সফান : ০২- ৪৯৩৫৭৬১৬ 

ইদর্ইল: waqf.gov.bd@gmail.com 

 

২ 

 

র্হার্ান্য সুবপ্রর্ সকাট ম, হাইদকাট ম, 

জজদকাট ম, কর্তমক র্াবহত নবথ/তথ্যাবে 

 

র্াবহোর বিবিদত 

 

প্রশাসন শাখা/সাংবিষ্ট শাখা, প্রধান 

কার্ মালয় 

 

ববনা মূদল্য 

র্াবর্ত পদত্র/ 

সনাটিদশ বনধ মারবত 

সর্দয় 

 

 

সাংবিষ্ট সহকারী প্রশাসক 

 

 

৩ 

 

র্ন্ত্রণালদয়র বরদপাট ম বরটান ম প্রোন 

 

র্াবহোর বিবিদত 

 

সাংবিষ্ট শাখা, প্রধান কার্ মালয় 

 

ববনা মূদল্য 

 

র্াবহত পদত্র 

বনধ মারবত সর্দয় 

 

 

জনাব সর্া: রায়হান কাওছার(উপ সবর্ব) 

সহকারী প্রশাসক (প্রশাসন ও অথ ম) 

সফান : ০২- ৪৯৩৫৭৬১৬ 

ইদর্ইল: waqf.gov.bd@gmail.com  

৪ 

 

সজলা প্রশাসন সথাদক র্াবহত তথ্যাবে 

 

র্াবহোর বিবিদত 

 

প্রশাসন শাখা/সাংবিষ্ট শাখা, প্রধান 

কার্ মালয় 

 

ববনা মূদল্য 

 

র্াবহত পদত্র 

বনধ মারবত সর্দয় 

 

 

৫ 

 

অন্যান্য প্রবতষ্ঠাদনর র্াবহত তথ্যাবে 

 

র্াবহোর বিবিদত 

 

সাংবিষ্ট শাখা, প্রধান কার্ মালয় 

 

ববনা মূদল্য 

 

র্াবহত পদত্র 

বনধ মারবত সর্দয় 
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২.৩) অিযন্তরীণ সসবা 

 

ক্রবর্ক সসবার নার্ সসবা প্রোন পদ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং 

প্রাবিস্থান 

সসবার মূল্য এবাং 

পবরদশাধ পদ্ধবত 

সসবা প্রোদনর 

সর্য়সীর্া 

োবয়ত্বপ্রাি কর্ মকতমা 

(নার্, পেবব,  সফান নম্বর ও ই সর্ইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

১ 

৩য়/৪থ ম সেণীর কর্ মর্াবরদের 

বনদয়াগ/পদোন্নবত 

১. আদবেন 

২. র্থার্থ কতমপদক্ষর অনুদর্ােন 

৩. বনদয়াগ ও পদোন্নবত কবর্টি                                         

১. চূড়ান্ত বনব মার্দনর ফলাফল 

২. প্রদর্াজয সক্ষদত্র ছাড়পত্র 

৩. ACR 

ববনামূদল্য ৪-৬ র্াস  

জনাব এস এর্ হুর্ায়ুন কববর সরকার 

(উপ সবর্ব) 

উপ প্রশাসক ১ 

সফান : ০২- ৯৩৩৫০২৩ 

ইদর্ইল: 

waqf.gov.bd@gmail.com 

 

২ 

নন কযার্ার ১র্ সেণী, ৩য় ও ৪থ ম সেণীর 

কর্ মর্ারীদের গ্রাচুইটি প্রবক্রয়াকরণ ও 

র্ঞ্জুরকরণ 

১. আদবেন 

২. র্থার্থ কতমপদক্ষর অনুদর্ােন 

১. এসএসবসবর সনে 

২. ছুটির বরদপাট ম 

৩. প্রদর্াজয না-োবী পত্র 

 

ববনা মূদল্য 

১৫-৩০ বেন 

 

 

৩ 

নন কযার্ার ১র্ সেণী, ৩য় ও ৪থ ম সেণীর 

কর্ মর্ারীদের িববষ্য তহববদল জর্াকৃত 

টাকা প্রাবি/ আোদয়র ব্যবস্থা গ্রহণ ও ঋণ 

র্ওকুফ 

১. আদবেন 

২. র্থার্থ কতমপদক্ষর অনুদর্ােন 

প্রদর্াজয প্রতযয়নপত্র  

ববনা মূদল্য 

৭-১০ বেন 

 

 

 

জনাব সর্া: রায়হান কাওছার 

(উপ সবর্ব) 

সহকারী প্রশাসক (প্রশাসন ও অথ ম) 

সফান : ০২- ৪৯৩৫৭৬১৬ 

ইদর্ইল: 

waqf.gov.bd@gmail.com 

 

৪ 

অবসর  প্রস্তুবতমুলক ছুটি/এলবপআর এ 

র্াওয়ার জন্য নন কযার্ার ১র্ সেণী, ৩য় ও 

৪থ ম সেণীর কর্ মকতমা কর্ মর্াবরর আদবেন 

পদত্রর উপর ব্যবস্থা গ্রহণ 

১. আদবেন 

২. র্থার্থ কতমপদক্ষর অনুদর্ােন 

১. এসএসবসবর সনে 

২. ছুটির বরদপাট ম 

 

 

ববনা মূদল্য 

৭-১০ বেন 

 

 

৫ 

কর্ মকতমা/কর্ মর্াবরগদণর বববিন্ন অবগ্রর্ 

র্ঞ্জুরী 

১. আদবেন 

২. র্থার্থ কতমপদক্ষর অনুদর্ােন 

প্রদর্াজয সক্ষদত্র সাংবিষ্ট কাগজপত্র  

ববনা মূদল্য 

৭-১০ বেন 

 

৬ কর্ মকতমাদের সটবলদফান সাংদর্াগ/অনুদর্ােন ১. আদবেন 

২. র্থার্থ কতমপদক্ষর অনুদর্ােন 

প্রদর্াজয নয়  

ববনা মূদল্য 

৭-১০ বেন 

 

৭ কর্ মর্াবরদের পাওনা/বলিাদরজ ১. আদবেন 

২. র্থার্থ কতমপদক্ষর অনুদর্ােন 

৩. ক্রয় কবর্টির সুপাবরশ 

প্রদর্াজয নয় ববনা মূদল্য ১৫-২০ বেন জনাব সর্া: আবুল কাদসর্ 

বহসাব রক্ষণ কর্ মকতমা (র্.ো.) 

বাাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসন। 

৮ অবর্ট আপবির ব্রর্শীট জবাব অবর্ট 

অবধেিদর সপ্ররণ 

বনধ মাবরত ফরম্যাদট প্রদর্াজয প্রর্ান পত্র ববনামূদল্য ১৫-২০ বেন জনাব সর্া: রায়হান কাওছার 

(উপ সবর্ব) 

সহকারী প্রশাসক (প্রশাসন ও অথ ম) 

সফান : ০২-৪ ৯৩৫৭৬১৬ 

ইদর্ইল: 

waqf.gov.bd@gmail.com 
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৩) আপনার (সসবা গ্রহীতার) কাদছ আর্াদের (সসবা প্রোনকারীর) প্রতযাশা  

 

ক্রবর্ক নাং প্রবতশ্রুবত/কাবিত সসবা প্রাবির জন্য করণীয় 

১ স্বয়াং সম্পূণ ম আদবেন জর্া প্রোন 

২ র্থার্থ প্রবক্রয়ায় প্রদয়াজনীয় বফস পবরদশাধ করা 

৩ প্রদর্াজয সক্ষদত্র সর্াবাইল সর্দসজ/ইদর্ইদলর বনদে মশনা অনুসরণ করা 

৪ সাক্ষাদতর জন্য ধার্ ম তাবরদখ বনধ মাবরত সর্দয়র পুদব মই উপবস্থত থাকা 

৫ অনাবশ্যক সফান/তেববর না করা 

 

  

৪) অবিদর্াগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধবত (GRS)  

    সসবা প্রাবিদত অসন্তুষ্ট হদল োবয়ত্বপ্রাি কর্ মকতমার সদে সর্াগাদর্াগ করুন। বতবন সর্াধান বেদত ব্যথ ম হদল বনদনাক্ত পদ্ধবতদত সর্াগাদর্াগ কদর আপনার সর্স্যা অববহত করুন।  

ক্রবর্ক কখন সর্াগাদর্াগ করদবন কার সদে সর্াগাদর্াগ করদবন সর্াগাদর্াদগর ঠিকানা বনষ্পবির সর্য়সীর্া 

 

১ 

  

োবয়ত্বপ্রাি কর্ মকতমা সর্াধান বেদত ব্যথ ম হদল  

 

অবিদর্াগ বনষ্পবি কর্ মকতমা (অবনক)  

 
জনাব এস এর্ হুর্ায়ুন কববর সরকার 

(উপ সবর্ব) 

উপ প্রশাসক ১ 

সফান : ০২- ৯৩৩৫০২৩ 

ইদর্ইল: waqf.gov.bd@gmail.com 

 

বতন র্াস 

 

২ 

 

অবিদর্াগ বনষ্পবি কর্ মকতমা বনবে মষ্ট সর্দয় সর্াধান 

বেদত না পারদল 

 

আবপল কর্ মকতমা 

 

ধর্ ম ববষয়ক র্ন্ত্রণালয় 

বাাংলাদেশ সবর্বালয়, ঢাকা। 

 

 

এক র্াস 

 

৩ 

 

আবপল কর্ মকতমা বনবে মষ্ট সর্দয় সর্াধান বেদত না 

পারদল 

 

র্বন্ত্রপবরষে ববিাদগ অবিদর্াগ ব্যবস্থাপনা 

সসল 

 

অবিদর্াগ গ্রহণ সকন্দ্র  

৫ নাং সগইট, বাাংলাদেশ সবর্বালয়, ঢাকা। 

 

বতন র্াস  
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