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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

বাাংলাদেশ পুললশ 

পুললশ হেডদকায়ার্ টাস ট, ঢাকা 

www.police.gov.bd 

 

১.  লিশন ও লিশন: 

 

     লিশন (Vision): 

     সকল নাগলরকদক হসবা প্রোন করা এবাং বসবাস ও কদি টাপদ াগী লনরাপে বাাংলাদেশ গদে হতালা। 

    

   লিশন (Mission) : 

 

• আইদনর শাসন সমুন্নত রাখা। 

• সকল নাগলরদকর লনরাপত্তা সুলনলিতকরণ । 

• জনগদণর অাংলশোলরদের (Community Partnership) লিলত্তদত সািালজক শালি রক্ষা। 

• অপরাধ লিলিতকরণ ও প্রলতদরাধ। 

• আইন লাংঘনকারীদক লবিাদরর আওতায় আনা। 

• শালি ও জনশৃঙ্খলা রক্ষা। 

• জনগণদক সুরক্ষা, সাোয্য ও হসবা প্রোন এবাং আশ্বস্তকরণ। 

• সিব্যথী, লবনম্র এবাং ধধয্যশীল েওয়া। 

• অলিজ্ঞতা হথদক লশক্ষা গ্রেণ এবাং উন্নততর কি টসম্পােদনর পন্থা অদেষণ। 

• লবলিন্ন সাংস্থার সাদথ সিেয়সাধন। 

 

 

২. প্রলতশ্রুত হসবাসমূে 

 

২.১) নাগলরক হসবা 

 

 

 

 

http://www.police.gov.bd/
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ক্রলি

ক 

হসবার নাি হসবা প্রোন পদ্ধলত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রালিস্থান হসবামূল্য এবাং 

পলরদশাধ পদ্ধলত 

হসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োলয়েপ্রাি কি টকতটা (নাি, পেলব, 

হ ান ও ইদিইল) 

ইউলনদর্র নাি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭  

১. Police Cyber 

Support for 

Women-(PCSW) 

অন-লাইন এবাং অ  লাইন • Page Name: Police 

Cyber Support for 

Women-PCSW 

• URL: 

https://m.facebook.com

/PCSw.PHQ/ 

• E-mail 

cybersupport.women@poli

ce.gov.bd 

লবনামূদল্য  দ্রুততি সিদয় 

হসবা প্রোন 

  

এআইলজ (এলআইলস)  

বাাংলাদেশ পুললশ   

পুললশ হেডদকায়ার্ টাস ট,ঢাকা 

Hotline: 01320-000888 

E-mail 

cybersupport.women@poli

ce.gov. 

পুললশ হেডদকায়ার্ টাস ট 

২. ট্রাল ক পুললদশর লবরুদদ্ধ 

আদবেন  

স্থানীয় সাংলিষ্ট োইওদয়,  

হজলা ও হিদট্রাপললর্ন পুললশ 

ইউলনর্ 

কর্তটপদক্ষর লনকর্ োলখলকৃত 

অলিদ াগ/আদবেন এবাং পত্র পলত্রকায় 

প্রকালশত অলিদ াগ  

লবনামূদল্য   থা থ সিদয়  এআইলজ (ট্রাল ক ম্যাদনজদিন্ট)  

বাাংলাদেশ পুললশ   

পুললশ হেডদকায়ার্ টাস ট,ঢাকা 

হ ান-৫৫১০১৬৯৮ 

হিাবা-০১৩২০০০০২১৮ 

Email:aigtraffic@police. 

gov.bd 

সাংলিষ্ট ইউলনর্ 

৩. লজলড সরাসলর ও অনলাইদন  থানা লবনামূদল্য ১-৭ লেন থানার অল সার ইনি টাজ সাংলিষ্ট ইউলনর্ 

৪. িািলা রুজু ও তেি প্রাি অলিদ াদগর লিলত্তদত থানা লবনামূদল্য আইনানুসাদর থানার অল সার ইনি টাজ সাংলিষ্ট ইউলনর্ 

৫. পাস টদপার্ ট হিলরল দকশন আদবেদনর হপ্রলক্ষদত হজলা লবদশষ শাখা/নগর লবদশষ 

শাখা/এসলব 

সরকার কর্তটক 

লনধ টালরত ল  প্রোন 

সাদপদক্ষ  

নরিাল-১৫-২১ 

লেন 

জরুরী-৭ লেন 

এসলপ (লডএসলব)/লডলস, হিদট্রাপললর্ন 

পুললশ/লবদশষ পুললশ সুপার (নগর 

লবদশষ শাখা)  

হজলা লবদশষ শাখা/ 

এসলব/লসএসলব 

৬. িাকুরীর হিলরল দকশন আদবেদনর হপ্রলক্ষদত হজলা লবদশষ শাখা/নগর লবদশষ 

শাখা/এসলব 

সরকার কর্তটক 

লনধ টালরত ল  প্রোন 

সাদপদক্ষ  

 থাসিদয় এসলপ (লডএসলব)/লডলস, হিদট্রাপললর্ন 

পুললশ/লবদশষ পুললশ সুপার (নগর 

লবদশষ শাখা) 

হজলা লবদশষ শাখা/ 

এসলব/লসএসলব 

  

https://m.facebook.com/PCSw.PHQ/
https://m.facebook.com/PCSw.PHQ/
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৭. পুললশ লিয়াদরন্স অন লাইন সাংলিষ্ট থানা/ইউলনর্  ৫০০ র্াকা (সরকাদরর 

লনকর্ পলরদশাধ)  

৩-৭ লেন এসলপ ও হিদট্রাপললর্ন পুললশ 

ইউলনদর্র োলয়েপ্রাি কি টকতটা  

হজলা লবদশষ শাখা/ 

লসএসলব 

৮. আদেয়াস্ত্র লাইদসন্স আদবেদনর হপ্রলক্ষদত হজলা লবদশষ শাখা প্রদ াজয নদে ২১-৩০ লেন এসলপ (লডএসলব)/হিদট্রাপললর্ন পুললশ 

ইউলনদর্র োলয়েপ্রাি কি টকতটা/লবদশষ 

পুললশ সুপার (নগর লবদশষ শাখা) 

হজলা লবদশষ শাখা/ 

লসএসলব 

৯. পুললশ এস্কর্ ট িালেো হিাতাদবক আদবেদনর হপ্রলক্ষদত লবনামূদল্য তাৎক্ষলণক এসলপ/সাংলিষ্ট ইউলনর্ প্রধান হজলা/হিদট্রাপললর্ন 

পুললশ ইউলনর্ 

১০. ৯৯৯ জাতীয় জরুরী হসবা হিাবাইল হ াগাদ াগ - লবনামূদল্য তাৎক্ষলণক অযালডশনাল লডআইলজ 

(টিএন্ডআইএি) 

টিএন্ডআইএি 

১১. নাগলরকদের অলধকার 

সম্পদকট সদিতন করা 

প্রলত িাদস  ওদপন োউজ হড 

এর িাধ্যদি নাগলরকদের  

অলধকার সম্পদকট অবগত 

করা েয় এবাং স্থানীয় সিস্যা 

লনদয় আদলািনা করা েয়। 

সাংলিষ্ট থানা/ইউলনর্ লবনামূদল্য হসবা প্রোন  িলিান হসবাোন 

প্রলক্রয়া 

এআইলজ (কলিউলনটি এন্ড লবর্ 

পুলললশাং) বাাংলাদেশ পুললশ  

পুললশ হেডদকায়ার্ টাস ট, ঢাকা 

হিাবা-০১৭১৩-৩৭৪৬০২ 

ইদিইল-phqcommunity 

police@gmail.com 

 

পুললশ হেডদকায়ার্ টাস ট 

১২. িােদকর কু ল সম্পদকট 

সদিতন করা 

লবলিন্ন লিটিাং, িােক লবদরাধী 

সিা-সিাদবদশর িাধ্যদি 

নাগলরকদের সদিতন করার   হিষ্টা 

অব্যােত রদয়দে। 

সাংলিষ্ট থানা লবনামূদল্য হসবা প্রোন  িলিান হসবাোন 

প্রলক্রয়া 

১৩. আইনী অলধকার সম্পদকট 

সদিতনতা বৃলদ্ধ 

প্রলত বের কলিউলনটি 

পুলললশাং হড’র িাধ্যদি 

পুললশ-জনতার িদধ্য 

পারস্পলরক সেদ ালগতা 

বৃলদ্ধর িাধ্যদি নাগলরকদের 

আইনী সদিতনতা বৃলদ্ধর 

জন্য উদ্ভুদ্ধ করা েয়। 

সাংলিষ্ট থানা/ইউলনর্ লবনামূদল্য হসবা প্রোন িলিান হসবাোন 

প্রলক্রয়া 

১৪. লবর্ পুলললশাং হসবা 

প্রোন 

লবর্ পুলললশাং এর িাধ্যদি 

জনগদণর সাদথ সম্পৃক্ততা 

বৃলদ্ধর িাধ্যদি সদিতন করা 

েয়। 

সাংলিষ্ট থানা লবনামূদল্য হসবা প্রোন িলিান হসবাোন 

প্রলক্রয়া 

১৫. আইনী সোয়তা প্রোন সালিটস হডললিারী হসন্টার 

এর িাধ্যদি আইনী সোয়তা 

প্রোন করা েয়। 

সাংলিষ্ট থানা লবনামূদল্য হসবা প্রোন িলিান হসবাোন 

প্রলক্রয়া 
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১৬. নারী বান্ধব পলরদবশ সৃলষ্ট 

করা 

কি টশালার িাধ্যদি নারীদের 

প্রলত সলোংসতার লবরুদদ্ধ 

সদিতন করা েয়। 

সাংলিষ্ট থানা লবনামূদল্য হসবা প্রোন িলিান হসবাোন 

প্রলক্রয়া 

এআইলজ (কলিউলনটি এন্ড লবর্ 

পুলললশাং) বাাংলাদেশ পুললশ  

পুললশ হেডদকায়ার্ টাস ট, ঢাকা 

হিাবা-০১৭১৩-৩৭৪৬০২ 

ইদিইল-phqcommunity 

police@gmail.com 

হজলা পুললশ 

১৭. নারী, লশশু, বয়স্ক ও 

প্রলতবন্ধী সালি টস হডস্ক 

িালেো হিাতাদবক সাংলিষ্ট থানা লবনামূদল্য তাৎক্ষলণক সাংলিষ্ট োলয়েপ্রাি অল সার সাংলিষ্ট থানা 

১৮. PCPR  ািাই, 

লিকটিদির অবস্থান 

সনাক্ত/উদ্ধার এবাং গুরুেপূণ ট 

িািলার পলাতক আসািীদের 

অবস্থান সনাক্তকরণসে হেদশ 

ল লরদয় আনয়দন 

সোয়তাকরন  

INTERPOL I- 

24/7 System এর 

িাধ্যদি সাংলিষ্ট NCB-র 

সাদথ হ াগাদ াদগর িাধ্যদি  

পুললশ লবিাদগর লবলিন্ন হজলা/ইউলনর্  -  ৪৫ লেন  এআইলজ (এনলসলব) 

পুললশ হেডদকায়ার্ টাস ট ঢাকা 

হ ান-৯৫১৩৩৫৩ 

Email:aigncb@police. 

gov.bd 

পুললশ হেডদকায়ার্ টাস ট 

ঢাকা 

১৯. জনগদণর লবলিন্ন 

অলিদ াগ ও আদবেদনর 

উপর ব্যবস্থা গ্রেণ। 

সাংলশষ্ট ইউলনদর্র সাদথ 

পত্রালাপ ও হ াগাদ াগ  

সাংলিষ্ট েির েদত প্রাি  প্রদয়াজয নয়   থাসম্ভব দ্রুততি 

সিয় 

লডআইলজ (ক্রাইি) 

বাাংলাদেশ পুললশ 

পুললশ হেডদকায়ার্ার, ঢাকা 

হিাবা-৯৫৭৫৬৬৪ 

হিাবা-০১৩২০০০০০৩২ 

Email:aigcr3@police. 

gov.bd 

পুললশ হেডদকায়ার্ টাস ট 

ঢাকা 

২০. 

নারী ও লশশু লন টাতন 

সাংক্রাি অলিদ াগ গ্রেন 
আদবেদনর হপ্রলক্ষদত 

লন টালততার আইলজলপ িদোেদয়র 

েিদর হপশকৃত অলিদ াগ/নারী 

লন টাতন সাংক্রাদি পলত্রকায় প্রকালশত 

সাংবাে 

লবনামূদল্য  থাসম্ভব দ্রুততি 

সিয় 
পুললশ পলরেশ টক 

পুললশ হেডদকায়ার্ টাস ট, ঢাকা 

হিাবা:-০১৭৭২৯৯৭৯৩৯ 

 

 

পুললশ হেডদকায়ার্ টাস ট, 

ঢাকা 

২১. 

এলসড অপরাধ সাংক্রাি 

অলিদ াগ গ্রেণ 
আদবেদনর হপ্রলক্ষদত 

এলসড অপরাধ সাংক্রাদি আইলজলপ 

িদোেদয়র েিদর হপশকৃত অলিদ াগ/ 

এলসড লনদক্ষপ সাংক্রাদি পলত্রকায় 

প্রকালশত সাংবাে 

লবনামূদল্য  থাসম্ভব দ্রুততি 

সিয় 
অলতলরক্ত পুললশ সুপার 

পুললশ হেডদকায়ার্ টাস ট ঢাকা 

হিাবা:-০১৩২০০০১৩৭২ 

 

পুললশ হেডদকায়ার্ টাস ট, 

 ঢাকা 
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২২. 

িানব পািার অপরাধ 

সাংক্রাি অলিদ াগ গ্রেণ 
আদবেদনর হপ্রলক্ষদত 

িানব পািার সাংক্রাদি আইলজলপ 

িদোেদয়র েিদর হপশকৃত 

অলিদ াগ/আদবেন 

িানব পািার সাংক্রাদি পলত্রকায় 

প্রকালশত সাংবাে 

লবনামূদল্য  থাসম্ভব দ্রুততি 

সিয় 

এআইলজ (এক্সদপলট্রয়র্ হসল) 

বাাংলাদেশ পুললশ 

পুললশ হেডদকায়ার্ার, ঢাকা 

হিাবা-৫৫১০১৬৭৮ 

হিাবা-০১৩২০০০০২৩০ 

 

 

পুললশ হেডদকায়ার্ টাস ট, 

 ঢাকা 

 

২৩. 

হেদশ ও লবদেদশ 

প্রবাসীদের হসবা প্রোন 

পাসদপার্ ট হিলরল দকশন, 

অপরাদধর স্বীকার েদল 

আইনগত ব্যবস্থা, পলরবাদরর 

লবদশষ লনরাপত্তা ও হেদশর 

লবলনদয়াদগর সুরক্ষা 

লনলিতকরণ 

পুললশ হেডদকায়ার্ টাস ট, থানা, 

হিদট্রাপললর্ন পুললশ ও হজলা 

লবনামূদল্য দ্রুততি সিয় 
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২.২) প্রালতষ্ঠালনক হসবা 

ক্রলিক হসবার নাি হসবা প্রোন পদ্ধলত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং 

প্রালিস্থান 

হসবামূল্য এবাং 

পলরদশাধ পদ্ধলত 

হসবা 

প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োলয়েপ্রাি কি টকতটা (নাি, পেলব, 

হ ান ও ইদিইল) 

ইউলনদর্র 

নাি/শাখার নাি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১. কর্ মচারীদের পদোন্নতি 

ও উচ্চির স্কেল প্রোন  

পদোন্নতি নীতির্ালা অনুযায়ী সরকারী তিতি-তিিান অনুযায়ী তিনামূদে নীতির্ালা 

অনুযায়ী 

তনি মাতরি 

সর্দয় 

তিআইতি (প্রশাসন) 

পুললশ হেডদকায়ার্ টাস ট ঢাকা  

স্ক ান-৯৫১৫২৬২ 

স্কর্ািা-০১৩২০০০০০৩০ 

পুতলশ 

স্কেিদকায়ার্ মাস ম, 

ঢাকা 

 

২. প্রলশক্ষণ লবলিন্ন হিয়াদে কি টরত সেস্যদের 

েক্ষতাবৃলদ্ধকদে যুদগাপদ াগী তালিক ও 

শারীলরক প্রলশক্ষণ প্রোন 

 

প্রলশক্ষণ হ াগোনকৃতদের 

নাদির তাললকা এবাং প্রালি 

স্থান পুতলশ 

স্কেিদকায়ার্ মাস ম, ঢাকা 

বরাদ্দকৃত 

প্রলশক্ষণ খাত 

েদত প্রলশক্ষণ 

উপকরণ ব্যয় 

লনব টাে করা েয় 

প্রলশক্ষণ 

ম্যানুয়াল 

অনু ায়ী 

লনধ টালরত 

সিয় 

অযালডশনাল লডআইলজ (হট্রলনাং-১), 

হ ান-৯৫৬৪৭৭৫ 

হিাবা-০১৩২০০০০১১২ 

 এআইলজ (হট্রলনাং-২,৩) 

পুললশ হেডদকায়ার্ টাস ট, ঢাকা 

হ ান-৪৭১২০২৬৭ 

হিাবা-০১৩২০০০০২৬৮ 

পুতলশ 

স্কেিদকায়ার্ মাস ম, 

ঢাকা 

 

৩. 
বাদজর্ সাংক্রাি 

কা টক্রি 

জনলনরাপত্তা লবিাগ, স্বরাষ্ট্র িন্ত্রণালয় েদত 

বাদজর্ প্রালি সাদপদক্ষ বরাদ্দ প্রোনসে অন্যান্য 

কা টক্রি 

 

বাদজর্ বলে, জনলনরাপত্তা 

লবিাগ, স্বরাষ্ট্র িন্ত্রণালয় 

বাদজর্ বলে, ল ন্যান্স-১ শাখা 

 

লবনামূদল্য  থাসিদয় 

অযালডশনাল লডআইলজ (ল ন্যান্স-১), 

পুললশ হেডদকায়ার্ টাস ট, ঢাকা 

হ ান-৯৫৫৮১৩৯ 

Email:addldigf_b@police.

gov.bd 

পুতলশ 

স্কেিদকায়ার্ মাস ম, 

ঢাকা 

 

৪. 

পে সৃজন লবদ্যিান লবলধ/লবধান অনুসরণপূব টক 

ক। জনপ্রশাসন িন্ত্রণালয়, 

স্বরাষ্ট্র িন্ত্রণালদয়র লনধ টালরত 

 রদি এবাং পুললশ 

হেডদকায়ার্ টাদস টর প্রস্তাব 

খ। অনুদিালেত সাংগঠলনক 

কাঠাদিা কলপ 

লবনামূদল্য  থাসিদয় 

অযালডশনাল লডAvBwR (ওএন্ডএি) 

evsjv‡`k cywjk 

পুললশ হেডদকায়ার্ টাস ট, 

হ ান-৯৫৬৮৭১৯ 

হিাবা-০১৩২০০০০১১১ 

 

 

পুললশ 

হেডদকায়ার্ টাস ট, 

ঢাকা 

 

৫. 
কলিউলনটি পুলললশাং  সিা পলরেশ টন সাংলিষ্ট শাখা 

লবনামূদল্য হসবা 

প্রোন  

- এআইলজ (কলিউলনটি অযান্ড লবর্ 

পুলললশাং) 

হিাবা:-০১৩২০০০০২১৭ 

ইদিইল-phqcommunity 

police@gmail.com 

 

পুললশ 

হেডদকায়ার্ টাস ট, 

ঢাকা 

 

 

লবর্ পুলললশাং হসবা 
লবর্ এলাকা লিলিত পূব টক লবর্ লিলত্তক 

কায্যটক্রি 
সাংলিষ্ট শাখা 

লবনামূদল্য হসবা 

প্রোন  
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৭. বঙ্গবন্ধু েতযা িািলার 

সাজাপ্রাি আসািী, 

পলাতক 

যুদ্ধাপরাধীদের লবরুদদ্ধ 

INTERPOL 

Red Notice 
জারীসে তাদের 

লবিারাদথ ট হেদশ 

হ রত আনয়ন 

সাংক্রাদি কার্য্কক্রটি 

INTERPOL Red Notice জারী এবাং 

INTERPOL এর সেস্যভুক্ত হেশসমুদের 

সাদথ হ াগাদ াদগর িাধ্যদি 

আিজটালতক অপরাধ 

ট্রাইব্যযনাল, ঢাকা 

- ৬০ লেন 

এআইলজ (এনলসলব) 

হ ান-৯৫১৩৩৫৩ 

হিাবা-০১৩২০০০০২১৯ 

Email:aigncb@police. 

gov.bd 

 

পুললশ 

হেডদকায়ার্ টাস ট, 

ঢাকা 

 

২.৩) অিযিরীণ হসবা 

ক্র: নাং হসবার নাি হসবা প্রোন পদ্ধলত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রালিস্থান 

হসবামূল্য এবাং 

পলরদশাধ পদ্ধলত 

হসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োলয়েপ্রাি কি টকতটা (নাি, পেলব, হ ান 

ও ইদিইল) 

ইউলনদর্র নাি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭  

১ তিতপএ -এর অতির্ র্ঞ্জুতর  আদিেদনর স্কপ্রতিদি সংতিষ্ট িকুদর্ন্টস তিনামূদে 7 তেন 

সংতিষ্ট ইউতনর্ প্রিান 

পুতলশ সুপার/তিআইতি/পুতলশ 

কতর্শনারগণ 

পুতলশ সুপাদরর 

কায মালয়, তিআইতি 

অত স ও 

স্কর্দরাপতলর্ন 

অত স 

 

২ গৃেতনর্ মাণ, স্কর্ার্র সাইদকল, স্কর্ার্রকার , 

িাইসাইদকল, কতিউর্ার অতির্ র্ঞ্জুর 

আদিেদনর স্কপ্রতিদি সংতিষ্ট িকুদর্ন্টস তিনামূদে 7 তেন 

৩.  অতিমি ছুটি, শ্রাতি তিদনােন ছুটি  আদিেদনর স্কপ্রতিদি সংতিষ্ট িকুদর্ন্টস তিনামূদে 7 তেন 

৪. তপআরএল র্ঞ্জুতর  আদিেদনর স্কপ্রতিদি সংতিষ্ট িকুদর্ন্টস তিনামূদে 7 তেন 

৫. োপ্ততরক/আিাতসক স্কর্তলদ ান সংদযাগ র্ঞ্জুতর  আদিেদনর স্কপ্রতিদি সংতিষ্ট িকুদর্ন্টস তিনামূদে 7 তেন 

৬. িতেিঃিাংলাদেশ ছুটি র্ঞ্জুতর  আদিেদনর স্কপ্রতিদি সংতিষ্ট িকুদর্ন্টস তিনামূদে 7 তেন 

৭. তপআরএল র্ঞ্জুতর  আদিেদনর স্কপ্রতিদি সংতিষ্ট িকুদর্ন্টস তিনামূদে 7 তেন 

৮. পুতলশ কর্ মকিমা ও কর্ মচারীগদণর অনুকূদল িাসা 

িরাদ্দ প্রসদে।  

আদিেদনর স্কপ্রতিদি সংতিষ্ট িকুদর্ন্টস তিনামূদে িাসা খাতল 

থাকা সাদপি 

৯. স্কপনশন র্ঞ্জুর আদিেদনর স্কপ্রতিদি সংতিষ্ট িকুদর্ন্টস তিনামূদে ৭ তেন র যাাংক অনু ায়ী (কনদেবল েদত এসআই 

হপনশন িঞ্জুর কদরন পুললশ সুপার, 

পুললশ পলরেশ টকদের হপনশন িঞ্জুর 

কদরন ইন্সদপক্টর হজনাদরল ও এএসলপ 

পুতলশ সুপাদরর 

কায মালয়, পুতলশ 

কতর্শনাদরর 
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৩) অলিদ াগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধলত (GRS) 

(ক) কখন হ াগাদ াগ করদবন: বাাংলাদেশ পুললদশর লবলিন্ন হজলা/ইউলনর্ এর োলয়েপ্রাি কি টকতটা হকান সিাধান লেদত ব্যথ ট েদল। 

(খ) হকাথায়/কার সাদথ হ াগাদ াগ করদবন: হসবা প্রালিদত অসন্তুষ্ট েদল োলয়েপ্রাি কি টকতটার সদঙ্গ হ াগাদ াগ করুন। 

➢ লনদে কলাি-১ এ বলণ টত লবলিন্ন হজলা/ইউলনদর্র ইউলনর্ প্রধান/হ াকাল পদয়দন্টর সাদথ হ াগাদ াগ করদবন (হিাবাইল নম্বর সমূে পলরলশষ্ট-খ আকাদর সাংযুক্ত)। 

➢ কলাি-১ এ বলণ টত োলয়েপ্রাি কি টকতটা সিাধান লেদত ব্যথ ট েদল কলাি-২ এ বলণ টত বাাংলাদেশ পুললদশর উর্ধ্টতন কি টকতটাগদণর সাদথ হ াগাদ াগ করদবন (হিাবাইল নম্বর সমূে পলরলশষ্ট-ক আকাদর সাংযুক্ত)। 

➢ কলাি-২ এ বলণ টত উর্ধ্টতন কি টকতটা িদোেয়গণ কর্তটক সিস্যা সিাধাদন ব্যথ ট েদল কলাি-৪ এ বলণ টত পুললশ হেডদকায়ার্ টাস ট, বাাংলাদেশ পুললশ, ঢাকা এর হ াকাল পদয়ন্ট (GRS) এর সাদথ হ াগাদ াগ 

করার জন্য অনুদরাধ করা হগল। 

হজলা/ইউলনর্ হকাথায় হ াগাদ াগ করদবন লনস্পলত্তর সিয়সীিা হ াকাল পদয়ন্ট (GRS)  

বাাংলাদেশ পুললশ  

কলাি-১ কলাি-২ কলাি-৩ অযালডশনাল লডআইলজ (লডএন্ডলপএস-১) 

হ ান-৫৫১০১৬১৭ 

হিাবা-০১৩২০০০০১০২ 

পুললশ হেডদকায়ার্ টাস ট, ঢাকা এআইলজ (প্রশাসন), পুললশ হেডদকায়ার্ টাস ট, 

ঢাকা 

লডআইলজ (প্রশাসন) পুললশ 

হেডদকায়ার্ টাস ট, ঢাকা 

 

হজলা পুললশ সাংলিষ্ট হজলার পুললশ সুপার সাংলিষ্ট হরঞ্জ লডআইলজ  

েদত তদ্ধুধ ট পুললশ কি টকতটাদের হপনশন 

িঞ্জুর কদরন স্বরাষ্ট্র র্ন্ত্রণালয়) 

কায মালয় ও স্বরাষ্ট্র 

র্ন্ত্রণালয় 

 

১০. অিযিরীণ পুরস্কার প্রোন ইউলনদর্র আওতাভুক্ত কি টরত অল সার ও 

হ াস টদের িাল কাদজর স্বীকৃলত স্বরুপ এবাং 

উৎসাে প্রোদনর উদদ্দদে পুরষ্কার প্রোন করা 

েয়। 

স লতার স্বীকৃলতর 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপদত্রর লিলত্তদত 

লবনামূদল্য হসবা 

প্রোন  

স ল/উদেখ

হ াগ্য 

কা টক্রদির  

লিলত্তদত 

সাংলিষ্ট ইউলনর্ প্রধান 

পুললদশর 

সকল 

ইউলনর্ 

১১. লিলকৎসা হসবা প্রোন িালেো অনু ায়ী  আদবেদনর হপ্রলক্ষদত লবনামূদল্য দ্রুততি 

সিদয় 

এআইলজ (হেলথ এন্ড সালি টদসস) 

বাাংলাদেশ পুললশ, পুললশ 

হেডদকায়ার্ টাস ট, ঢাকা 

হ ান-৫৫১০১৬৯৫ 

হিাবা-০১৩২০০০০২৯১ 

পুললশ 

হেডদকায়া

র্ টাস ট, 

ঢাকা/পুলল

শ 

োসপাতাল 

১২. পুললশ পেক প্রোন িালেো অনু ায়ী আদবেদনর হপ্রলক্ষদত লবনামূদল্য বের লিলত্তক অযালডশনাল লডআইলজ (হগাপনীয়) 

বাাংলাদেশ পুললশ 

 পুললশ হেডদকায়ার্ টাস ট, ঢাকা 

হ ান-৯৫৬৩২৩৫ 

হিাবা-০১৩২০০০০১০১ 

পুললশ 

হেডদকায়া

র্ টাস ট, ঢাকা 
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হিদট্রাপললর্ন পুললশ সাংলিষ্ট লবিাদগর উপ-পুললশ কলিশনার পুললশ কলিশনার  ইদিইল-addldigd_p@police.gov.bd 

বাাংলাদেশ পুললশ 

পুললশ হেডদকায়ার্ টাস ট, ঢাকা 

ওদয়ব হপার্ টাল: প্রলতষ্ঠাদনর ওদয়ব হপার্ টাদলর 

GRS হপার্ টাদলর ঠিকানা 

লসআইলড লবদশষ পুললশ সুপার (প্রশাসন) অলতলরক্ত আইলজলপ, লসআইলড, ঢাকা  

এসলব লবদশষ পুললশ সুপার (প্রশাসন) অলতলরক্ত আইলজলপ, এসলব, ঢাকা  

এলন্ট হর্দরালরজি ইউলনর্ পুললশ সুপার (প্রশাসন) অলতলরক্ত আইলজলপ, এটিইউ, ঢাকা  

ট্যযলরষ্ট পুললশ পুললশ সুপার (প্রশাসন) লডআইলজ, ট্যযলরষ্ট পুললশ  

লপলবআই পুললশ সুপার (প্রশাসন) লডআইলজ, লপলবআই  

লপটিলস পুললশ সুপার (প্রশাসন) সাংলিষ্ট লপটিলস কিান্ডযান্ট  

লবলপএ, সারো, রাজশােী পুললশ সুপার (প্রশাসন) লপ্রলন্সপ্যাল, লবলপএ, সারো  

হনৌ পুললশ পুললশ সুপার (প্রশাসন) লডআইলজ, হনৌ পুললশ  

এলপলবএন সাংলিষ্ট ব্যার্াললয়ন অলধনায়ক অলতলরক্ত আইলজলপ, এলপলবএন  

োইওদয় পললশ পুললশ সুপার (প্রশাসন) অলতলরক্ত আইলজলপ, োইওদয়  

র যালপড এযাকশন ব্যার্াললয়ন পুললশ সুপার (প্রশাসন) লডলজ, র যাব  

পুললশ োসপাতাল পুললশ সুপার (প্রশাসন) পলরিালক, পুললশ োসপাতাল  
 

৪) আপনার কাদে আিাদের প্রতযাশা 

ক্রলিক নাং প্রলতশ্রুত/কালঙ্খত হসবা প্রালির লদক্ষয করণীয় 

১. লনধ টালরত  রদি সম্পূণ টিাদব পূরণকৃত আদবেন জিা প্রোন 

২. সঠিক িাধ্যদি প্রদয়াজনীয় ল স পলরদশাধ করা 

৩. সাক্ষাদতর জন্য লনধ টালরত সিদয়র পূদব টই উপলস্থত থাকা 

 

 

 

পরিরিষ্ট-ক 

রিঞ্জ/রেট্রো প্রধোনগট্নি রেোবোইল নম্বি 

ক্রমিক নং ইউমনটের নাি মিাবাইল নম্বর িন্তবয 

১. পুমলশ কমিশনার, মিএিমপ ০১৩২০-০৩৭০০০  

২. পুমলশ কমিশনার, মিএিমপ  ০১৩২০-০৫২০০৫  

৩. পুমলশ কমিশনার, আরএিমপ  ০১৩২০-০৬১০৪২  

৪. পুমলশ কমিশনার, মকএিমপ  ০১৩২০-০৫৮০০০  

৫. পুমলশ কমিশনার, এিএিমপ  ০১৩২০-০৬৭০২৩  

৬. পুমলশ কমিশনার, মবএিমপ  ০১৩২০-০৬৪০৪৪  

mailto:ইমেইল-addldigd_p@police.gov.bd
mailto:ইমেইল-addldigd_p@police.gov.bd
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৭. পুমলশ কমিশনার, আরমপএিমপ  ০১৩২০০-৭৩০০০  

৮. পুমলশ কমিশনার, জিএিমপ  ০১৩২০-০৭০০০০  

৯. মিআইজি, ঢাকা মরঞ্জ  ০১৩২০-০৮৯০০০  

১০. মিআইজি, চট্টগ্রাি মরঞ্জ ০১৩২০-১০৭১০০  

১১. মিআইজি, মিটলে মরঞ্জ ০১৩২০-১১৭৪০৭  

১২. মিআইজি , খুলনা মরঞ্জ ০১৩২০-১৩৯৮০০  

১৩. মিআইজি,বমলশাল মরঞ্জ ০১৩২০-১৫০৬০০  

১৪. মিআইজি,রংপুর মরঞ্জ ০১৩২০১৩১০০০  

১৫. মিআইজি, রািশাহী মরঞ্জ ০১৩২০-১২২২০২  

১৬. মিআইজি, িয়িনমিংহ মরঞ্জ ০১৩২০-১০২৮০০  

 

পরিরিষ্ট-খ 

সকল রেলো পুরলি সুপোট্িি রেোবোইল নম্বি 

 মিলা নাি মিাবাইল নম্বর  মিলা নাি মিাবাইল নম্বর 

১. ঢাকা  ০১৩২০-০৮৯৩০০ ৩৩. খুলনা ০১৩২০-১৪০১০০ 

২. নারায়নগঞ্জ ০১৩২০-০৯০৩০০ ৩৪. বাটগরহাে ০১৩২০-১৪১১০০ 

৩. গািীপুর  ০১৩২০-০৯২৩০০ ৩৫. িাতক্ষীরা ০১৩২০-১৪২১০০ 

৪. নরমিংদী ০১৩২০-০৯১৩০০ ৩৬. যটশার ০১৩২০-১৪৩১০০ 

৫. িুন্সীগঞ্জ ০১৩২০-০৯৩৩০০ ৩৭. জিনাইদহ ০১৩২০-১৪৪১০০ 

৬. িামনকগঞ্জ ০১৩২০-০৯৪৩০০ ৩৮. নড়াইল ০১৩২০-১৪৬১০০ 

৭. োঙ্গাইল ০১৩২০-০৯৬৩০০ ৩৯. িাগুড়া ০১৩২০-১৪৫১০০ 

৮. মকটশারগঞ্জ ০১৩২০-০৯৫৩০০ ৪০. কুষ্টিয়া ০১৩২০-১৪৭১০০ 

৯. ফমরদপুর ০১৩২০-০৯৭৩০০ ৪১. চুয়ািাঙ্গা ০১৩২০-১৪৮১০০ 

১০. রািবাড়ী ০১৩২০-১০১৩০০ ৪২. মিটহরপুর ০১৩২০-১৪৯১০০ 

১১. মগাপালগঞ্জ ০১৩২০-০৯৯৩০০ ৪৩. মিটলে ০১৩২০-১১৭৭০০ 

১২. িাদারীপুর ০১৩২০-০৯৮৩০০ ৪৪. িুনািগঞ্জ ০১৩২০-১২০৭০৩ 

১৩. শরীয়তপুর ০১৩২০-১০০৩০০ ৪৫. মিৌলভীবািার ০১৩২০-১১৯৭০২ 

১৪. চট্টগ্রাি ০১৩২০-১০৭৪০০ ৪৬. হমবগঞ্জ ০১৩২০-১১৮৭০০ 

১৫. কক্সবািার ০১৩২০-১০৮৪০০ ৪৭. বমরশাল ০১৩২০-১৫১১০০ 

১৬. কুমিল্লা ০১৩২০-১১৩৯০০ ৪৮. পেুয়াখালী ০১৩২০-১৫৫১০০ 

১৭. মব-বাড়ীয়া ০১৩২০-১১৪৯০০ ৪৯. িালকাষ্টি ০১৩২০-১৫৪১০০ 

১৮. মফনী ০১৩২০-১১২৯০০ ৫০. মভালা ০১৩২০-১৫২১০০ 
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১৯. মনায়াখালী ০১৩২০-১১০৯০০ ৫১. মপটরািপুর ০১৩২০-১৫৩১০০ 

২০. লক্ষীপুর ০১৩২০-১১১৯০০ ৫২. বরগুনা ০১৩২০-১৫৬১০০ 

২১. চা াঁদপুর ০১৩২০-১১৫৯০০ ৫৩. রংপুর ০১৩২০-১৩১৩০০ 

২২. খাগড়াছমড় ০১৩২০-১০৯৯০০ ৫৪. মদনািপুর ০১৩২০-১৩৬৩০০ 

২৩. রাঙ্গািাষ্টে ০১৩২০-১০৯৪০০ ৫৫. িাকুরগা াঁও ০১৩২০-১৩৭৩০০ 

২৪. বান্দরবান ০১৩২০-১১০৪৪৬ ৫৬. পঞ্চগড় ০১৩২০-১৩৮৩০০ 

২৫. রািশাহী ০১৩২০-১২২৫০০ ৫৭. নীলফািারী ০১৩২০-১৩৫৩০০ 

২৬. চা াঁপাইনবাবগঞ্জ ০১৩২০-১২৫৫০০ ৫৮. লালিমনরহাে ০১৩২০-১৩৪৩০০ 

২৭. পাবনা ০১৩২০-১২৮৫০০ ৫৯. কুমড়গ্রাি ০১৩২০-১৩৩৩০০ 

২৮. নাটোর ০১৩২০-১২৪৫০০ ৬০. গাইবান্ধা ০১৩২০-১৩২৩০০ 

২৯. মিরািগঞ্জ ০১৩২০-১২৯৫০০ ৬১. িয়িনমিংহ ০১৩২০-১০৩১০০ 

৩০. নাঁওগা ০১৩২০-১২৩৫০০ ৬২. মনত্রটকানা ০১৩২০-১০৪১০০ 

৩১. িয়পুরহাে ০১৩২০-১২৭৫০০ ৬৩. িািালপুর ০১৩২০১০৫১০০ 

৩২. বগুড়া ০১৩২০-১২৬৫০০ ৬৪. মশরপুর ০১৩২০-১০৬১০০ 
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