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ন্সসটিদজনস চাে শা  

 

1. ন্সিশন ও ন্সিশন 

 
ন্সিশন : স্বাধীন া ও জবাবন্সেন্সি া ন্সিন্সিক উন্ন িান স্পনন্ন সাংবােপ্র  ও সাংবাে সাং্া। 

 

ন্সিশন : গণিাধ্যদি  সাদে স্পনৃি ব্যন্সিদে  বাড়াবান্সড় (Excess) প্রেদক ব্যন্সি ও েন্স ষ্ঠানদক  ক্ষা ক া এবাং সাাংবান্সেক া  আচ ণন্সবন্সধ, বস্ত্িন্সনষ্ঠ সাংবাে 

স্পনদকশ সাংন্সিষ্ট ব্যন্সিবগ শদক সদচ ন ও উদু্ভদ্ব ক া। 
 

2. প্রসবা েোন েন্স শ্রুন্স  

 

২.১) নাগন্স ক প্রসবা 
ক্র:নাং প্রসবা  নাি প্রসবা েোন পদ্ধন্স  েদোজনীে কাগজপ্র  

এবাং োন্সি ্ান 

প্রসবা  মূল্য এবাং 

পন্স দশাধ পদ্ধন্স  

প্রসবা েোদন  

সিেসীিা 

োন্সেত্বোি কি শক শা 

(নাি, পেবী, প্র ান নম্ব  ও ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ েকান্সশ  পন্স্র কা  ন্সবরুদদ্ধ সাংন্সিষ্ট ব্যন্সি 

কর্তশক অন্সিদ াগ োদে । 

অন্সিদ াদগ  সপদক্ষ 

কাগজপ্র  োন্সখল 
 েদ াজয নদি নাই নাি : প্রিাোঃ শাহ্ আলি 

পেবী : সন্সচব (অন্স ন্স ি সন্সচব) 

প্র ান : ০২-২২৩৩৫২২৪৭ 

ইদিইল: secretary@presscouncil.gov.bd 

২ সাংবােপদ্র   ন্সডক্লাদ শন স্পনন্সকশ  আন্সপল 

িািলা গ্রিণ। 

,,  েদ াজয নদি নাই 

৩      

৪      নাি : প্রিাোঃ শাহ্ আলি 

পেবী : সন্সচব (অন্স ন্স ি সন্সচব) 

প্র ান : ০২-২২৩৩৫২২৪৭ 

ইদিইল: secretary@presscouncil.gov.bd 

৫      

৬      

ন্সব: দ্র: নাগন্স কগণদক স াসন্স  েেি প্রসবা। প্রবস কান্স  েন্স ষ্ঠানদক েেি প্রসবা  ন্সে নাগন্স কগণদক েেি প্রসবা  অনুরূপ িে  দব প্রসটিও নাগন্স ক প্রসবা ন্সিসাদব অিত্মর্ভ শি িদব। উোি ণ: স্পনন্সি  প্র ন্সজদেশন, 

প্রেড লাইদসি। 

 

http://www.presscouncil.gov.bd/


২.২) োন্স ষ্ঠান্সনক প্রসবা : েদ াজয নদি 

ক্র:নাং প্রসবা  নাি প্রসবা েোন পদ্ধন্স  েদোজনীে 

কাগজপ্র  এবাং োন্সি 

্ান 

প্রসবা  মূল্য এবাং 

পন্স দশাধ পদ্ধন্স  

প্রসবা েোদন  

সিেসীিা 

োন্সেত্বোি কি শক শা 

(নাি, পেবী, প্র ান নম্ব  ও ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১      প্র ান :  

ইদিইল :  ২      

৩      

৪      প্র ান :  

ইদিইল :  ৫      

৬      

ন্সব: দ্র: ১। স কান্স  প্র  প্রকান েন্স ষ্ঠান, উন্নেন সিদ াগী সাং্া, প্রসবােোনকা ী েন্স ষ্ঠাদন  আও াধীন অন্সধেি /েি /সাং্া এবাং োিন্স কিাদব স্পনৃি প্রেন্সশ/ ন্সবদেন্সশ প্রবস কান্স  েন্স ষ্ঠানদক 

েেি প্রসবা। উোি ণ: বাদজে ব াদ্দ / ন্সবিাজন, অে শ ছাড়, ি াি  গ্রিণ। 

       ২। প্রসবা গ্রিণকা ী প্রবস কান্স  েন্স ষ্ঠান end user না িদল অেবা প্রকান চুন্সি  আও াে েেি প্রসবা োন্স ষ্ঠান্সনক প্রসবা  অ্তর্ভ শি িদব। উোি ণ : ন্সবটিআ ন্সস এ  ন্সনকে প্রেদক ব্যান্ডউইে ক্রে। 
 

২.৩) অিয্ত ীণ প্রসবা : 

 

ক্র:নাং প্রসবা  নাি প্রসবা েোন পদ্ধন্স  েদোজনীে 

কাগজপ্র  এবাং োন্সি 

্ান 

প্রসবা  মূল্য এবাং 

পন্স দশাধ পদ্ধন্স  

প্রসবা েোদন  

সিেসীিা 

োন্সেত্বোি কি শক শা 

(নাি, পেবী, প্র ান নম্ব  ও ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ ছুটি ে খাস্ত ও নন্সে  িাধ্যদি েি  অিয্ত ীণ নাই ১-২ ন্সেন নাি : প্রিাোঃ শাহ্ আলি 

পেবী : সন্সচব (অন্স ন্স ি সন্সচব) 

প্র ান : ০২-২২৩৩৫২২৪৭ 

ইদিইল: secretary@presscouncil.gov.bd 

২ ন্সজন্সপএ  অগ্রীি ঐ ঐ ঐ ১-২ ন্সেন 

৩        ঐ ঐ ঐ ১-৫ ন্সেন 

৪       ঐ ঐ ঐ ১-৫ ন্সেন নাি : প্রিাোঃ শাহ্ আলি 

পেবী : সন্সচব (অন্স ন্স ি সন্সচব) 

প্র ান : ০২-২২৩৩৫২২৪৭ 

ইদিইল: secretary@presscouncil.gov.bd 

৫      

৬      

     ন্সব: দ্র:  অিয্ত ীণ জনবল (আও াধীন অন্সধেি /েি /সাং্া সি) এবাং একই েন্স ষ্ঠাদন  অন্য শাখা/অন্সধশাখা/অনুন্সবিাগ-প্রক েেি প্রসবা। উোি ণ: লন্সজন্সিকস, ছুটি, ন্সজন্সপএ  অন্সগ্রি। 
 

 



     ২.৪) আও াধীন অন্সধেি /েি /সাং্া কর্তশক েেি প্রসবা 
আও াধীন অন্সধেি /েি /সাং্াসমূদি  ন্সসটিদজনস চাে শা  ন্সলঙ্ক আকাদ  যুি ক দ  িদব। 

 

৩) অন্সিদ াগ ব্যব্াপনা পদ্ধন্স  (GRS): 
প্রসবা োন্সিদ  অসন্তুষ্ট িদল োন্সেত্বোি কি শক শা  সদগে  প্র াগাদ াগ করুন। ন্স ন্সন সিাধান ন্সেদ  ব্যে শ িদল ন্সনদনাি পদ্ধন্স দ  প্র াগাদ াগ কদ  আপনা  সিস্যা অবন্সি  করুন। 

 

ক্র: নাং কখন প্র াগাদ াগ ক দবন প্র াগাদ াদগ  ঠিকানা ন্সনষ্পন্সি  সিেসীিা 

 
১। 

 
োন্সেত্বোি কি শক শা সিাধান ন্সেদ  ব্যে শ িদল 

GRS প্র াকাল পদেন্ট কি শক শা 

নাি ও পেবী : : প্রিাোঃ শাহ্ আলি,সন্সচব (অন্স ন্স ি সন্সচব) 

প্র ান : ০২-২২৩৩৫২২৪৭ 

ইদিইল : secretary@presscouncil.gov.bd 
ওদেব প্রপাে শাল : www.grs.gov.bd 

 

 
১-৩ ন্সেন 

 
২। 

 

GRS প্র াকাল পদেন্ট কি শক শা ন্সনন্সে শষ্ট সিদে 

সিাধান ন্সেদ  ব্যে শ িদল 

 

 

GRS প্র াকাল পদেন্ট কি শক শা 

নাি ও পেবী : প্রচো  ম্যান 

প্র ান : ০২-২২৩৩৫২৪৩৬ 

ইদিইল : chairman@pesscouncil.gov.bd 
ওদেব প্রপাে শাল : www.grs.gov.bd 

 

 
১-৫ ন্সেন 

 
৪) আপনা  কাদছ আিাদে  ে যাশাোঃ 

 
 

ক্র: নাং েন্স শ্রু / কান্সি  প্রসবা োন্সি  লদক্ষয ক ণীে 

১। ন্সনধ শান্স     দি সম্পূণ শিাদব পূ ণকৃ  আদবেনপ্র  জিা েোন 

২। আদবেদন  স্বপদক্ষ েদোজনীে সকল কাগজপ্র  োন্সখল 

৩। সঠিক িাধ্যদি েদোজনীে প্রসবামূল্য পন্স দশাধ ক া 

৪। সাক্ষাদ   জন্য ন্সনধ শান্স   সিদে  পূদব শই উপন্স্  োকা 

৫।  


