ওয়েবসাইয়ে প্রদর্শয়ের জন্য
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
পাবললক প্রাইদেট পাট টনারলশপ কর্তটপক্ষ
প্রধানমন্ত্রীর কার্ টালয়
আগারগাঁও, শশদর বাাংলা নগর, ঢাকা-1207।
ওয়বসাইট: www.pppo.gov.bd
তাররখ: ১৭/0৫/2022

শসবা প্রোন প্রলতশ্রুলত (Citizen’s Charter)
1. লেশন (Vision) ও লমশন (Mission):
লেশন (Vision): টেকসই জেয়সবা অবকাঠায় া উন্নেে।
লমশন (Mission): সরকারর টবসরকারর অংর্ীদাররয়ের াধ্যয় সরকারর প্ররতষ্ঠােসমূয়ের জন্য টেকসই জেয়সবা অবকাঠায় া রে াশ য়ে সক্ষ ব্যবস্থা ততরর করা।
2. প্রলতশ্রুত শসবাসমূহ
২.১) নাগলরক শসবা: প্রদর্াজয নয়।
২.২) প্রালতষ্ঠালনক শসবা
ক্রলমক
শসবার নাম
(1)
1.

(2)
প্রকল্প প্রস্তাব যাচাই-বাছাই ও
অনুয় াদে

2.

প্রকয়ল্পর রপরপরপটিএএফ ফান্ড
ব্যবস্থা অনুয় াদে

3.

প্রকয়ল্পর সম্ভাব্যতা যাচাইসে
স্ট্যান্ডার্শ র্কুয় য়ে ততরীর লয়ক্ষয
ট্রােজাকর্ে এযার্ভাইজার রেয়োগ

টসবা প্রদাে পদ্ধরত
(3)
লাইে র রেরি েয়ত রেধ শাররত
রপরপরপ প্রকল্প প্রস্তাব ফর
পূরেপূব শক রপরপরপ কর্তশপয়ক্ষ
টপ্ররে করয়ব। অতঃপর উক্ত
রপরপরপ প্রকল্প প্রস্তাব রপরপরপ
কর্তশপক্ষ রিরেং কর টির সভার
াধ্যয় প্রকল্প রিরেং করা েে।
লাইে র রেরি েয়ত রপরপরপ
কর্তশপয়ক্ষ প্রস্তাব টপ্ররে করা েয়ল
রপরপরপটিএএফ কর টির সভার
াধ্যয় রপরপরপটিএএফ ফান্ড
এর ব্যে অনুয় াদে করা েে।
বাস্তবােেকারর সংরিষ্ট ন্ত্রোলে
েয়ত ট্রােজাকর্ে এযার্ভাইজার
রেয়োয়গর ToR প্রারির রভরিয়ত

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র
এবাং প্রালিস্থান
(4)
লনধ টালরত প্রকল্প প্রস্তাব
রম
Screening Manual
www.pppo.gov.bd
রপরপরপ কর্তশপক্ষ

টসবামূল্য এবং
পররয়র্াধ পদ্ধরত
(৫)
রবোমূয়ল্য

শসবা প্রোদনর সময়সীমা

রপরপরপটিএএফ ফর
www.pppo.gov.bd
রপরপরপ কর্তশপক্ষ

রবোমূয়ল্য

রপরপরপটিএএফ প্রস্তাব
প্রালির 21 কমটলেবদসর
মদে

পলরচালক (অর্ ট)
শ ান: 55007419

CPTU Standard
Document
www.pppo.gov.bd

রবোমূয়ল্য

রপরপরপটিএএফ ফান্ড
ব্যবোয়রর অনুয় াদে প্রালির

পলরচালক (সাংযুক্ত)
শ ান: 55007427

1

(6)
প্রকল্প প্রস্তাব প্রালির ২1
কমটলেবদসর মদে

োলয়ত্বপ্রাি কমটকতটা (পেলব, শ ান
ও ইদমইল)
(7)
সাংলিষ্ট পলরচালকবৃন্দ

Email: anwar@pppo.gov.bd

Email: habib@pppo.gov.bd

ওয়েবসাইয়ে প্রদর্শয়ের জন্য
ক্রলমক

শসবার নাম

টসবা প্রদাে পদ্ধরত

(1)

(2)

(3)
রপরপআর অনুযােী ট্রােজাকর্ে
এযার্ভাইজার রেয়োগ করা েে।
চুরক্তকারী কর্তশপক্ষ েয়ত
সম্ভাব্যতা প্ররতয়বদে আসার পয়র
Project Assessment
Committee (PAC) এর
াধ্যয় মূল্যােে করা েে।
চুরক্তকারী কর্তশপক্ষ েয়ত RFQ
প্রারির পয়র Project
Assessment Committee
(PAC) এর াধ্যয় মূল্যােে
করা েে।
চুরক্তকারী কর্তশপক্ষ েয়ত RFP,
IFB ও Contract
Document প্রারির পয়র
Project Assessment
Committee (PAC) এর
াধ্যয় মূল্যােে করা েে।
রপরপআর-2008 অনুসরে কয়র
টেন্ডার সংক্রান্ত কায শ সম্পন্ন করা
েে।
োিলরক লচঠিসমূদহর
চালহোনুর্ালয় জবাব প্রোন করা
হয়।
রপরপরপ প্রকয়ল্পর রবরেয়োগ
উৎসারেতকরয়ে জন্য বারষ শক
টপ্রাগ্রা অনুযােী
টপ্রাগ্রা আয়োজে করা েে।
রপরপরপ রবষেক ধারো টদোর
জন্য প্ররর্ক্ষে আয়োজে করা
েে।

4.

সম্ভাব্যতা যাচাই প্ররতয়বদে
মূল্যােে

5.

ররয়কায়েস্ট্ ফর টকাোরলরফয়কর্ে
(RFQ) মূল্যােে

6.

ররয়কায়েস্ট্ ফর প্রয়পাজাল (RFP),
আই এফ রব (IFB) ও
Contract Document
মূল্যােে

7.

রাজস্ব টেন্ডার ও ক্রে সংক্রান্ত
প্রস্তাব গ্রেে

8.
9.

10.

প্রারতষ্ঠারেক টযাগায়যাগ ও র র্ে
রিোয়রন্স
টসর োর/ওোকশর্প/টরার্ টর্া/
টস্ট্কয়োল্ডার কেসালয়ের্ে
ইতযারদ আয়োজে
রপরপরপ রবষেক প্ররর্ক্ষে
আয়োজে

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র
এবাং প্রালিস্থান
(4)

টসবামূল্য এবং
পররয়র্াধ পদ্ধরত
(৫)

শসবা প্রোদনর সময়সীমা

রপরপরপ কর্তশপক্ষ

রবোমূয়ল্য

www.pppo.gov.bd
লপলপলপ কর্তটপক্ষ

রবোমূয়ল্য

রপরপরপ কর্তশপয়ক্ষ RFQ
প্রালির 45 কমটলেবদসর
মদে

সাংলিষ্ট পলরচালকবৃন্দ

লপলপলপ কর্তটপক্ষ

রবোমূয়ল্য

রপরপরপ কর্তশপয়ক্ষ RFP,
IFB ও Contract
Document আসার ২1
কমটলেবদসর মদে

সাংলিষ্ট পলরচালকবৃন্দ

লপলপলপ কর্তটপক্ষ

রবোমূয়ল্য/কর্তশপয়ক্ষর
রেধ শাররত টসবামূয়ল্য

বারষ শক Procurement
Plan অনুসায়র

পলরচালক (প্রশাসন)
শ ান: 55007414

(6)
৪৫ (৬ সিাহ) কমটলেবদসর
মদে
সম্ভাব্যতা প্ররতয়বদে প্রালির
45 কমটলেবদসর মদে

োলয়ত্বপ্রাি কমটকতটা (পেলব, শ ান
ও ইদমইল)
(7)

সাংলিষ্ট পলরচালকবৃন্দ

Email: dadmin@pppo.gov.bd

লপলপলপ কর্তটপক্ষ

রবোমূয়ল্য

3 ক রশ দবয়সর য়ধ্য

পলরচালক (প্রশাসন)
শ ান: 55007414
Email: dadmin@pppo.gov.bd

রপরপরপ কর্তশপক্ষ

রপরপরপ কর্তশপক্ষ

2

রবোমূয়ল্য

রবোমূয়ল্য

লপলপলপ কর্তটপদক্ষর বালষ টক
পলরকল্পনা অনুর্ায়ী
আদয়াজন

পলরচালক (আইলপ)

বালষ টক পলরকল্পনা অনুর্ায়ী
সরকারী-টবসরকারী সংরিষ্ট
সংস্থার য়োেীত
কমটকতটাদক লপলপলপ লবষদয়
প্রলশক্ষণ প্রোন

পলরচালক (আইলপ)

Email: dirip@pppo.gov.bd

Email: dirip@pppo.gov.bd

ওয়েবসাইয়ে প্রদর্শয়ের জন্য
ক্রলমক
(1)
11.

শসবার নাম
(2)
রবল পররয়র্াধ করা

২.3) অেযন্তরীণ শসবা
ক্রলমক
শসবার নাম
(1)
1.

2.

3.
4.

(2)
অলজটত ছুটি মঞ্জুদরর আদবেনপত্র
প্রধানমন্ত্রীর কার্ টালদয় অগ্রায়ন

টসবা প্রদাে পদ্ধরত
(3)
চুলক্তনুর্ালয়/কমটসম্পােদনর
লবপরীদত োলিলকৃত লবল
পলরদশাধ করা হয়।

টসবা প্রদাে পদ্ধরত

শ্রালন্ত ও লবদনােন ছুটি মঞ্জুদরর
আদবেনপত্র প্রধানমন্ত্রীর কার্ টালদয়
অগ্রায়ন

(3)
আয়বদে পাওোর পর উপযুক্ত
কর্তশপয়ক্ষর (প্রর্াসরেক ও
আরথ শক ক্ষ তা অনুযােী)
অনুয় াদে সায়পয়ক্ষ সরকারর
আয়দর্ জারর।
আয়বদে পাওোর পর উপযুক্ত
কর্তশপয়ক্ষর অনুয় াদে সায়পয়ক্ষ
সরকারর আয়দর্ জারর।

সাধারণ েলবষ্য তহলবল হদত
অলগ্রম মঞ্জুদরর আদবেনপত্র
প্রধানমন্ত্রীর কার্ টালদয় অগ্রায়ন
সাধারণ েলবষ্য তহলবল হদত
অলগ্রম মঞ্জুলর প্রোন

আয়বদে পাওোর পর উপযুক্ত
কর্তশপয়ক্ষর অনুয় াদে সায়পয়ক্ষ
(আরথ শক ও প্রর্াসরেক)।
উপযুক্ত কর্তশপয়ক্ষর অনুয় াদে
সায়পয়ক্ষ

সুর্াসে ও সংস্কারমূলক
কায শক্রয় র বাস্তবােয়ের লয়ক্ষয
প্ররর্ক্ষে/টসর োর/ওোকশর্প/
টস্ট্কয়োল্ডার কেসালয়ের্ে
ইতযারদ আয়োজে

রপরপরপ কর্তশপয়ক্ষর সুর্াসে ও
সংস্কারমূলক কায শক্র
বাস্তবােয়ের জন্য বারষ শক
টপ্রাগ্রা অনুযােী
টপ্রাগ্রা আয়োজে করা েে।

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র
এবাং প্রালিস্থান
(4)
রপরপরপ কর্তশপক্ষ

টসবামূল্য এবং
পররয়র্াধ পদ্ধরত
(৫)
রবোমূয়ল্য

শসবা প্রোদনর সময়সীমা
(6)
প্রালির 30 কমটলেবদসর
মদে

োলয়ত্বপ্রাি কমটকতটা (পেলব, শ ান
ও ইদমইল)
(7)
পলরচালক (অর্ ট)
শ ান: 55007419
Email: anwar@pppo.gov.bd

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র
এবাং প্রালিস্থান
(4)
আয়বদেপত্র, রেধ শাররত
ফর ও ছুটি প্রাপ্যতার
প্রতযেেপত্র
www.mopa.gov.bd
রপরপরপ কর্তশপক্ষ
আয়বদেপত্র, রেধ শাররত
ফর ও মূলয়বতয়ের
প্রতযেেপত্র
www.mopa.gov.bd
রপরপরপ কর্তশপক্ষ
রেধ শাররত ফর
www.mopa.gov.bd
রপরপরপ কর্তশপক্ষ
মঞ্জুলরপত্র
রপরপরপ কর্তশপক্ষ

টসবার মূল্য এবং
পররয়র্াধ পদ্ধরত
(৫)
রবোমূয়ল্য

শসবা প্রোদনর সময়সীমা

রবোমূয়ল্য

07(সাত) কায শরদবস

রপরপরপ কর্তশপক্ষ

রবোমূয়ল্য

লপলপলপ কর্তটপদক্ষর বালষ টক
পলরকল্পনা অনুর্ায়ী
আদয়াজন

(6)
03(রতে) কায শরদবস

োলয়ত্বপ্রাি কমটকতটা (পেলব, শ ান
ও ইদমইল)
(7)
পলরচালক (প্রশাসন)
শ ান: 55007414
Email: dadmin@pppo.gov.bd

রবোমূয়ল্য

07(সাত) কায শরদবস

পলরচালক (প্রশাসন)
শ ান: 55007414
Email: dadmin@pppo.gov.bd

রবোমূয়ল্য

07(সাত) কায শরদবস

পলরচালক (প্রশাসন)
শ ান: 55007414
Email: dadmin@pppo.gov.bd

পলরচালক (অর্ ট)
শ ান: 55007419
Email: anwar@pppo.gov.bd

5.

3) আওতাধীন েির/সাংস্থা/অন্যান্য প্রলতষ্ঠানসমূদহর লসটিদজন চাট টার ললঙ্ক আকাদর যুক্ত করদত হদব: প্রদর্াজয নয়।
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পলরচালক (প্রশাসন)
শ ান: 55007414
Email: dadmin@pppo.gov.bd

ওয়েবসাইয়ে প্রদর্শয়ের জন্য

4) আপনার কাদে আমাদের প্রতযাশা
ক্রর ক

প্ররতশ্রুত/কারিত টসবা প্রারির লয়ক্ষয করেীে

1.

ক্রুটিমুক্ত ও স্বেংসম্পূে শ আয়বদে জ া প্রদাে;

2.

যথাযথ প্ররক্রোে প্রয়োজেীে চাজশ/রফস পররয়র্াধ করা;

3.

সাক্ষায়তর জন্য রেধ শাররত স য়ের পূয়ব শই উপরস্থত থাকা;

4.

টসবা গ্রেয়ের জন্য অোবশ্যক টফাে/তদরবর ো করা;

5.

প্ররতটি টসবা সম্পয়কশ যথাযথ ধারো লায়ভর জন্য সয়চষ্ট থাকা;

6.

টসবা প্রারির পর আপোর মূল্যবাে তা ত প্রদাে করা;

7.

প্রয়োজে ত অন্যান্য তথ্যারদ প্রদাে করা।

5) অলেদর্াগ প্রলতকার ব্যবস্থাপনা (GRS)
শসবা প্রালিদত অসন্তুষ্ট হদল োলয়ত্বপ্রাি কমটকতটার সদে শর্াগাদর্াগ করুন। তার কাে শর্দক সমাধান পাওয়া না শগদল লনদনাক্ত পদ্ধলতদত শর্াগাদর্াগ কদর আপনার সমস্যা অবলহত করুন।
ক্রর ক
1.
2.
3.

কখে টযাগায়যাগ করয়বে
শ তশা স াধাে
দারেেপ্রাি ক ক
রদয়ত ো পারয়ল
শ তশা
অরভয়যাগ রেষ্পরি ক ক
রেরদ শষ্ট স য়ে স াধাে রদয়ত
ো পারয়ল
শ তশা রেরদ শষ্ট স য়ে
আরপল ক ক
স াধাে রদয়ত ো পারয়ল

কার সয়ে টযাগায়যাগ করয়বে
শ তশা
অরভয়যাগ রেষ্পরি ক ক
(অরেক)
পররচালক (প্রর্াসে)
োপররচালক (প্রর্াসে ও অথ শ)

টযাগায়যায়গর ঠিকাো
পলরচালক (প্রশাসন)
টফাে: 55007414

রেষ্পরির স েসী া
30 কায শরদবস

Email: dadmin@pppo.gov.bd

মহাপলরচালক (প্রশাসন ও অর্ ট)
টফাে: 55007420

20 কায শরদবস

Email: dgadmin@pppo.gov.bd

শ তশা
প্রধাে রেব শােী ক ক

শ তশা ও সরচব
প্রধাে রেব শােী ক ক
টফাে: 55007413
ইয় ইল: ceo@pppo.gov.bd
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60 কায শরদবস

