সিটিজেন চার্ টার

সনউর-ডেজেলপজেন্টাল প্রসিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট
িোেকল্যাণ েন্ত্রণালয়

সনউজরা-ডেজেলপজেন্টাল প্রসিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাজস্টর ডিবা প্রদান প্রসিশ্রুসি/চার্ টার:
ভুমিকা: অটিজি ও মিউর া-রেরেলপরিন্টাল প্রমিবন্ধী ব্যমিরে জীবিিাি উন্নয়রি লরযে স কা ২০১৩
সারল মিউর া-ডেরেলপরিন্টাল প্রমিবন্ধী সু যা ট্রাস্ট আইি ২০১৩ প্রণয়ি কর এবং এ আইরি মবধাি
ডিািারবক ২০১৪ সরি মিউর া-রেরেলপরিন্টাল প্রমিবন্ধী সু যা ট্রাস্ট স্থামপি হয়। ট্রাস্ট স্থামপি হওয়া প
ট্রারস্ট অমিস স্থাপি, সাংগঠমিক কাঠারিা চূড়ান্তক ণসহ অন্যান্য প্রশাসমিক কার্ যাবলী সম্পােি ক া হয়।
এিমেমে সু যা ট্রাস্ট ০৪ ধ রণ প্রমিবন্ধী িথা আটিজি, োঊি মসররাি, ডসম ব্রাল পালমস (মসমপ) ও বুমি
প্রমিবন্ধী ববমশষ্ট্েসম্পন্ন মশশু ও ব্যমিরে মিরয় কাজ কর । এ ০৪ ধ রণ প্রমিবন্ধী মশশু ও ব্যমিরে
সণািক ণ, িারে প্ররয়াজিীয় ডসবা প্রোি, অমেোবক মিরয়াগ, মশযা, মিমকৎসা, ও পুিব যাসিসহ র্াবিীয়
কার্ যক্রি পম িালিা ক া জন্য ট্রাস্ট আইিগিোরব োময়ত্বপ্রাপ্ত।

মেশি:
বাংলারেরশ মিউর া-ডেরেলরিন্টাল প্রমিবন্ধী ব্যমিরে অমধকা সু যা ও িারে জীবিিাি উন্নয়ি;

মিশি:
• জামিসংঘ ডঘামিি UNCRPD এ আরলারক বাংলারেরশ মিউর া ডেরেলরিন্টাল প্রমিবন্ধী
জিরগাষ্ঠী সিির্ যাো, অমধকা , পূণ যঅংশগ্রহণ এবং সিারজ মূলররািধা ায় সম্পপযি ক রি িাধ্যরি
ডেরশ সামব যক উন্নয়ি সাধি;
• মিউর া-ডেরেলরিন্টাল প্রমিবন্ধী মবিয়ক র্াবিীয় কার্ যক্রি সিন্বয় সাধি এবং জািীয় পর্ যারয় িীমি
মিধ যা ণ ও িীমি বাস্তবায়ি মবিরয় কার্ যক ভূমিকা পালি;
• মিউর া-ডেরেলরিন্টাল প্রমিবন্ধী ব্যমিরে জীবিব্যাপী র্ত্নপম ির্ যা, আবাসি, মশযা, প্রমশযণ,
পুিব যাসি ও স্বাস্থেরসবা মিমিিক ণ;
• মিউর া-ডেরেলরিন্টাল প্রমিবন্ধীিা মবিয়ক গরবিণা প্রমিরবেি, বুরলটিি, জাি যাল, সািময়কী ও পুমস্তকা
প্রকাশ;
• মিউর া-ডেরেলরিন্টাল প্রমিবন্ধী ব্যমিরে ক্রীড়া, শ ী িি যা ও সাংস্কৃমিক কিযকারে অংশগ্রহণ
মিমিিক রণ কার্ যক ব্যবস্থা গ্রহণ;

১. িাগম ক ডসবা
ক্রম

সেবার নাম

(১)
**১

(২)

এনডিডি সুরক্ষা
ট্রাস্টের সেবা
ডবষয়ক সেস্টকান
তথ্য প্রদান

**২ এনসেসে ববসিষ্ট্যিম্পন্ন
সিশু ও ব্যসিজদর
সচসকৎিা িহায়িা
সহজিজব এককালীন
আসথ টক অনুদান প্রদান

সেবা প্রদান পদ্ধতি

(৩)
ডনর্ ধাডরত ফরস্টে আস্টবদন করস্টে
িাকস্টোস্টে বা ই-ডেইজল তথ্য
সপ্ররণ করা হয়।
এনসেসে সুরক্ষা ট্রাস্ট সবষয়ক ডেলা
কসেটির োধ্যজে িাসলকা িংগ্রহ
এবং িরািসর ট্রাস্ট কার্ টালয় হজি
আজবদন িংগ্রহপূব টক র্াচাই বাছাই
করিঃ G2P পদ্ধসিজি এবং
ডক্ষত্রসবজিজষ ডচজকর োধ্যজে
অনুদাজনর অথ ট সবিরণ।

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র
এবং প্রাতিস্থান
(৪)
ি ে এ মলংক: http://infocom.portal.gov.bd/site/forms/a32783d0-a9414dff-8ffc-b2d95554a442/ ;
http://www.forms.gov.bd/site/view/form-office/116/

এনসেসে ববসিষ্ট্যিম্পন্ন ব্যসির সূবণ ট নাগসরক পসরচয় পত্র কসপ
অসেোবজকর োিীয় পসরচয় পত্র কসপ
অসেোবজকর বাসষ টক আজয়র প্রিযয়ন পত্র কসপ
সচসকৎিার িােথ টজন সচসকৎিজকর প্রিযয়ন পত্র কসপ।
প্রাসিস্থান:
ক) ডেলা পর্ টাজয়- উপপসরচালক, িোেজিবা কার্ টালয় হজি
আজবদন পত্র িংগ্রহ কজর পূরণকৃি আজবদন পত্র উি অসিজি
েো প্রদান করজি হজব।
খ) িরািসর এনসেসে সুরক্ষা ট্রাস্ট প্রধান কার্ টালয় হজি আজবদন
পত্র িংগ্রহ কজর পূরণকৃি আজবদন পত্র উি অসিজি েো প্রদান
করজি হজব।

সেবার মূল্য
এবং
পতরয় াধ
পদ্ধতি
(৫)
তথ্য অডর্কার
আইন ও ডবডর্
অনুোয়ী
প্রজর্ােয নয়

সেবা প্রদায়নর
েময়েীমা

দাতয়ত্বপ্রাি কমমকিমা
(নাম, পদতব, স ান নম্বর
ও ইয়মইল)

(৬)
৭ কাে ধডদবে

(৭)

আজবদন
ডচজয়
পসত্রকায়
সবজ্ঞসি
োসরর িজব টাচ্চ ০৩
োি এবং আজবদন
দাসখজলর ০১ োজির
েজধ্য।

পডরচােক
এনডিডি সুরক্ষা ট্রাে

পসরচালক
এনসেসে সুরক্ষা ট্রাস্ট
উপপসরচালক
এনসেসে সুরক্ষা ট্রাস্ট
এনসেসে সুররক্ষা ট্রাস্ট
সবষয়ক ডেলা কসেটি।

**৩ এনসেসে ববসিষ্ট্যিম্পন্ন
সিশু ও ব্যসিজদর োিাসপিা/ অসেোবকগণজক
প্রসিক্ষণ প্রদান

এনসেসে সুরক্ষা ট্রাজস্টর চাসহদা
অনুর্ায়ী প্রিযািী ব্যসি ট্রাজস্টর
সনধ টাসরি িরজে প্রসিক্ষজণর েন্য
আজবদন করজবন।
িরািসর উপসস্থি ডথজক
প্রসিক্ষণাথীগণ প্রসিক্ষণ গ্রহণ
করজবন িজব সবজিষ পসরসস্থসিজি
(ববসিক কজরানা েহাোরী
পসরসস্থসি) োর্চয়ট াল প্লার্িজেট
অনলাইন ক্লাজির োধ্যজে প্রসিক্ষণ
গ্রহণ করজবন।

**৪

এনসেসে
সবদ্যালয়িমূজহর
সিক্ষকজদর প্রসিক্ষণ
প্রদান

এনসেসে সুরক্ষা ট্রাজস্টর চাসহদা
অনুর্ায়ী প্রিযািী ব্যসি ট্রাজস্টর
সনধ টাসরি িরজে প্রসিক্ষজণর েন্য
আজবদন করজবন।
িরািসর উপসস্থি ডথজক
প্রসিক্ষণাথীগণ প্রসিক্ষণ গ্রহণ
করজবন িজব সবজিষ পসরসস্থসিজি
(ববসিক কজরানা েহাোরী
পসরসস্থসি) োর্চয়ট াল প্লার্িজেট
অনলাইন ক্লাজির োধ্যজে প্রসিক্ষণ
গ্রহণ করজবন।

এনসেসে ববসিষ্ট্যিম্পন্ন ব্যসির সূবণ ট নাগসরক পসরচয় পত্র কসপ
অসেোবজকর োিীয় পসরচয় পত্র কসপ
প্রসিক্ষণ প্রিযািী ব্যসির ২ কসপ পািজপার্ ট িাইে িিযাসয়ি ছসব

প্রজর্ােয নয়

আজবদন করার পর ১৫ পসরচালক
সদন হজি ০২ োি এনসেসে সুরক্ষা ট্রাস্ট
িেজয়র েজধ্য প্রসিক্ষণ
গ্রহণ করজি পাজরন।

প্রজর্ােয নয়

আজবদন করার পর ১৫ পসরচালক
সদন হজি ০২ োি এনসেসে সুরক্ষা ট্রাস্ট
িেজয়র েজধ্য প্রসিক্ষণ
গ্রহণ করজি পাজরন।

প্রাসিস্থান: এনসেসে সুরক্ষা ট্রাজস্টর ওজয়বিাইর্
(www.nddtrust.gov.bd) হজি আজবদন পত্র িংগ্রহ কজর
পূরণকৃি আজবদন পত্র োকজর্াজগ/িরািসর এনসেসে সুরক্ষা ট্রাস্ট
প্রধান কার্ টালজয় েো প্রদান করজবন।

োিীয় পসরচয় পত্র কসপ
প্রসিক্ষণ প্রিযািী ব্যসির ২ কসপ পািজপার্ ট িাইে িিযাসয়ি ছসব
প্রাসিস্থান:
এনসেসে
সুরক্ষা
ট্রাজস্টর
ওজয়বিাইর্
(www.nddtrust.gov.bd) হজি আজবদন পত্র িংগ্রহ কজর
পূরণকৃি আজবদন পত্র োকজর্াজগ/িরািসর এনসেসে সুরক্ষা ট্রাস্ট
প্রধান কার্ টালজয় েো প্রদান করজবন।

**৫ অটিেেিহ এনসেসে
সনজয় কাে করজি
আগ্রহী িংগঠনিমূজহর
সনবন্ধন প্রদান।

সনউজরা-ডেজেলজপেন্টাল প্রসিবন্ধী িংগঠন সনবন্ধন িংক্রান্ত সনজদ টসিকা অনুর্ায়ী
সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩ এবং
https://nddtrust.portal.gov.bd/site/page/e7caa51a
সবসধোলা,
২০১৫
অনুর্ায়ী
-859e-40eb-a34dসনধ টাসরি িরজে আজবদন কজর
1bd6797aafc2/%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%

সনবন্ধন
সি ট্রাস্ট আইন, ২০১৩ ব্যবস্থাপনা পসরচালক
৫,০০০ (পাঁচ এবং সবসধোলা, ২০১৫ এনসেসে সুরক্ষা ট্রাস্ট
হাোর র্াকা)
অনুর্ায়ী িেজয়র েজধ্য

B0%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6
%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE-

**৬ এনসেসে সিশু ও
ব্যসিজদর অসেোবক
সনজয়াগ ।

সনউজরা-ডেজেলজপেন্টাল প্রসিবন্ধী অসেোবক সনজয়াগ িংক্রান্ত সনজদ টসিকা অনুর্ায়ী
সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩ এবং
https://nddtrust.portal.gov.bd/site/page/e7caa51a
সবসধোলা,
২০১৫
অনুর্ায়ী
-859e-40eb-a34dসনধ টাসরি িরজে আজবদন কজর
1bd6797aafc2/%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%

--

ট্রাস্ট আইন, ২০১৩ ব্যবস্থাপনা পসরচালক
এবং সবসধোলা, ২০১৫ এনসেসে সুরক্ষা ট্রাস্ট
অনুর্ায়ী িেজয়র েজধ্য

B0%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6
%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE-

২। প্রাসিষ্ঠাসনক ডিবা
ক্র:
নং

ডিবার নাে

ডিবা প্রদান পদ্ধসি

(১)
(২)
(৩)
১
এনসেসে সবদ্যালয় িমূহ পসরচালনা এনসেসে সবদ্যালয় িমূহ পসরচালনার
দাসয়সত্ব এখজনা এনসেসে সুরক্ষা ট্রাজস্টর
উপর অপটন করা হয়সন। ট্রাজস্টর উপর
দাসয়ত্ব অসপটি হজল প্রসিবসন্ধিা িম্পসকটি
িেসিি সবজিষ িীক্ষা নীসিোলা-২০১৯
অনুর্ায়ী সবদ্যালয় পসরচালনা ও েসনর্সরং
করা হজব

প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র এবং
প্রাসিস্থান
(৪)
--

ডিবার মূল্য
ও পসরজিাধ
পদ্ধসি
(৫)
--

ডিবা প্রদাজনর
িেয়িীো

দাসয়ত্বপ্রাি কেটকিটা

(৬)
--

(৭)
--

২

অটিেে ও এনসেসে ডিবা ডকন্দ্র
পসরচালনা

অটিেে ও এ নসেসে ব্যসিজদর
-সরহযাসবসলজর্িন ডিবা প্রদাজনর লজক্ষয
অটিেে ও এনসেসে ডিবা ডকন্দ্র
িীষ টক প্রকল্প গ্রহণ করা হজয়জছ। প্রকল্প
অনুজোসদি হজল অর্েে ও এনসেসে
ব্যসিগণ ডকজন্দ্রর োধ্যজে ডিবা
গ্রহজণর সুজর্াগ পাজব।

--

--

--

৩. অেযন্তরীণ ডিবা
ক্র:
নং

ডিবার নাে

(১)
(২)
১
কেটকিটা/ কেটচারীজদর সবসেন্ন
প্রকার ছুটি েঞ্জুর

ডিবা প্রদান পদ্ধসি

২

অসের্ আপসি সনষ্পসি

(৩)
কেটকিটা/ কেটচারীজদর আজবদজনর
ডপ্রসক্ষজি ছুটি প্রাসি স্বাজপজক্ষ ছুটি েঞ্জুর
করা হজয় থাজক
আপসির েবাব প্রস্তুি কজর

৩

ডস্টিনাসর িােগ্রী িংগ্রহ ও
প্রজয়ােনেি সবিরণ

বাংলাজদি ডস্টিনারী অসিি হজি এবং
বাোর হজি নগদমূজল্য ক্রয়

প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র
এবং প্রাসিস্থান

ডিবার মূল্য
ও পসরজিাধ
পদ্ধসি
(৫)
প্রজর্ােয নজহ

(৪)
আজবদনপত্র দাসখজলর
োধ্যজে।
প্রজর্ােয নজহ

প্রজর্ােয নজহ

প্রজর্ােয নজহ

প্রজর্ােয নজহ

ডিবা প্রদাজনর
িেয়িীো

দাসয়ত্বপ্রাি কেটকিটা

(৬)
(৭)
অসিি চলাকালীন ব্যবস্থাপনা পসরচালক
প্রজোয্য ডক্ষজত্র
পসরচালক
অসিি চলাকালীন উপপসরচালক,
িহকারী পসরচালক
অসিি চলাকালীন িহকারী সহিাব রক্ষণ
কেটকিটা

৪) নাগতরকয়দর কায়ে আমায়দর প্রিযা া
ক্রম

প্রতিশ্রুি/কাতিি সেবা প্রাতির লয়যয করণীয়

১)

তনধ মাতরি রয়ম েম্পূণ মভায়ব পূরণকৃি আয়বদন জমা প্রদান

২)

েঠিক মাধ্যয়ম প্রয়য়াজনীয় ত ে পতরয় াধ করা

৩)

োযায়ির জন্য তনধ মাতরি েময়য়র পূয়ব মই উপতস্থি থাকা

দাসয়ত্ব প্রাি কেটকিটাগজণর ডর্াগাজর্াগ ঠিকানাঃ
১) ে. ডোঃ আজনায়ার উল্ল্যাহ এিসিএেএ
ব্যবস্থাপনা পসরচালক (যুগ্ম িসচব)
সনউজরা-ডেজেলপজেন্টাল প্রসিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট
ডর্সলজিানঃ +৮৮-০২-৪৮৩২২৬৭৪
ডোবাইলঃ +৮৮-০১৭৩৩-০৩৫৫৫৩
ই-ডেইলঃ nddptrust@gmail.com
২) অধ্যাপক িালো ডবগে
পসরচালক
সনউজরা-ডেজেলপজেন্টাল প্রসিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট
ডর্সলজিানঃ +৮৮-০২-৪৮৩২২৬৭৫
ডোবাইলঃ +৮৮-০১৭১১-৫২০২৮০
ই-ডেইলঃ salma.mukul@yahoo.com
৩) ডোঃ আব্দুল োন্নান
উপপসরচালক
সনউজরা-ডেজেলপজেন্টাল প্রসিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট
ডর্সলজিানঃ +৮৮-০২-৪৮৩২২৬৭৭
ডোবাইলঃ +৮৮-০১৮১৬-৪১৩৯৬৯
ই-ডেইলঃ mannan.nddpt@gmail.com
৪) ডোঃ আবু বিয়ব খান
িহকারী পসরচালক
সনউজরা-ডেজেলপজেন্টাল প্রসিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট
ডর্সলজিানঃ +৮৮-০২-৪৮৩২২৬৭৬
ডোবাইলঃ +৮৮-০১৭১২-২৩৬০০০
ই-ডেইলঃ mtaiyob@gmail.com

