আমােদর ল

(Our Vision) :

তথ ও যাগােযাগ যুি র সােথ তাল িমিলেয়
সমেয় এবং
খরেচ জনগেণর দারেগাড়ায়
ডাক সুিবধা পৗেছ দয়ার মাধ েম াহক স ি অজন করা এবং সততা, িব তা ও জনেসবার ত
িনেয় ভৗত, আিথক,ইেলকে ািনকসহ সব ধরেনর মানস ত সািভস দান করার মাধ েম বাংলােদশ
ডাক িবভাগেক িব মান স
িত ােন উ ীত করা।
আমােদর উে শ (Our Mission) :
দেশর অভ ের ও িবেদেশ উ মান স
বাংলােদশ ডাক িবভােগর করণীয়ঃ






ডাকেসবা

দােনর মাধ েম

াহক স ি

াহক চািহদা পূরেণর জন িনেবিদত হওয়া।
দ ও িব
সবা দােনর লে
কাযকর পদে প হণ করা।
কমচারীেদর মােঝ সবা দােনর িতেযািগতামূলক মেনাভাব এবং সবা দােনর
াহেকর সােথ স ানজনক আচরন করা।
দেশর সামািজক অথৈনিতক অব ার িত ল
রেখ িত ান পিরচালনা করা।
এলাকােভেদ দেশর সকল ের মানস ত সবা দান করা

আমােদর সািভসসমূহ (Our Services):
বাংলােদশ ডাক িবভাগ জনসাধারণেক মূলত দুই ধরেনর সািভস
১। মূল সািভস ২। এেজ ী সািভস।
মূল সািভস











অজন। এ লে

সাধারণ িচ প
রিজঃ িচ প
িজ ই িপ
ই এম এস
মিনঅডার
পােসল সািভস
িভ িপ িপ
িভ িপ এল
ডাক েকট িব য়
ডাক ব হণ, রণ ও িবিল।

দান কের থােকঃ-

ে

এেজ ী সািভস
ডাক জীবন বীমা
স য় ব াংক, স য়প িব য় ও ভা ােনা
াজ ব িব য় ও ভা ােনা
মাটরগাড়ীর ট া েটােকন ও াইিভং লাইেস িফ হণ ও নবায়ন
িবিড় ব া ােরাল মূ ণ ও িব য়
টিলেফান িবল হণ ও ি - পইড কাড িব য়
সরকােরর সকল কার নন পা াল েকট মু ণ ও িবতরণ
সরকারী িস া েম অন য কান সবা।










আমােদর

দেশর অভ ের এবং দেশর বাইের য সকল নাগিরক ডাক সবা হণ কের থােকন
দেশর এবং বাইেরর িবিভ সরকারী বসরকারী িত ান যারা ডােকর মাধ েম সবা হণ
কের থােক
িবিভ ব বসািয়ক িত ান যারা ডাক সািভেসর মাধ েম ড েম , পােসল রণ কের থােক
সেবাপির ডােকর াথসংি
সকল পযােয়র, আধা-সরকারী, ায় শািসত িত ান ডাক
িবভােগর স ািনত াহক






াহেকর






াহক ( Our Customers):

িত আমােদর

িত িত (Commitment to Customers) :

াহেকর িত আমােদর আেছ
া, সৗজন ও সহেযাগীতামূলক মেনাভাব
সেবা ম সবা দােনর মানিসকতা
দেশর ত অ েল ডাক সবা দােনর িন য়তা, ডাক ব ািদর িনরাপ া িবধান
আমানতকারীর আমানেতর িন য়তা দান
ডাক িবভাগ এলাকা িনিবেশেষ দেশর সকল জনগেণর কােছ সাবজনীন ডাক সবা (িচ
প ) পৗেছ িদেত অ ীকারব

ডাক সবার সময়সীমা(Standard time of Services) :
সাধারণ ডাকেসবা
িমক
নং

ডাক সবার ধরণ

১

সাধারণ িচ

২

রিজঃ িচ

িবিল
িবিল

দােনর সময়সীমা
শহেরর অভ ের পেরর িদন, দেশর অন ান শহের ২
িদন এবং ত অ েল ৫ িদন
শহেরর অভ ের পেরর িদন, দেশর অন ান শহের ২

িদন এবং ত

অ েল ৫ িদন

৩

িজ ই িপ

শহেরর অভ ের পেরর িদন এবং দেশর অন ান
শহের ২ িদন

জলা

৪

ই,এম,এস

ডাকঘেরর বুক করা ৩৬ ঘ ার মেধ িবিলকারী ডাক
শাসেন পৗছােনা

৫

এয়ার পােসল

ডাকঘের বুক করার পর ৭২ ঘ ার মেধ িবিলকারী
ডাক শাসেন পৗছােনা

৬

মািন অডার িবিল

শহেরর অভ ের পেরর িদন, দেশর অন ান শহের ২
িদন এবং ত অ েল ৫ িদন

আিথক সবা
িমক
নং

ডাক সবার ধরণ

দােনর সময়সীমা

১

স য় িহসাব / ময়াদী
িহসাব

ধান ডাকঘের তাৎ িণকভােব। ম ানুয়াল প িতেত ২০
িমিনট এবং কি উটার যুি েত ৩ িমিনেট সবা
দান করা হয়।

৩

িহসাব

এক জলা থেক অন
অিফেস ১০ িদন

৩

মরেনা র দাবী

৪

ানা র

ময়াদপূিত সবা

জলায়; এক অিফস থেক অন

আেবদেনর তািরখ থেক পরবত একমাস
িজিপ ও ধান ডাকঘের সােথ সােথ, উপেজলা অিফস,
সাব অিফসও শাখা অিফেস আেবদেনর ১০ িদেনর মেধ

ডাক জীবন বীমা
িমক
নং

ডাক সবার ধরণ

দােনর সময়সীমা

১

পিলিস

হণ

পিলিস হণ ি য়া
দিলল সরবরাহ

২

িহসাব

ানা র

১৫ িদেনর মেধ

৩

মরেনা র দাবী

আেবদেনর তািরখ থেক িতন মাস

৪

ঋণ

আেবদেনর তািরখ থেক এক মাস

৫

হণ

ময়াদপূিত সবা

ডাক সবা স

করার এক মােসর মেধ বীমা

আেবদেনর তািরখ থেক এক মাস

েক অিভেযাগ দািখল ( Complaint Relating Postal Service)

অিভেযােগর ধরণ

কাথায় করেত হেব

সংি
পা মা ার
িচ প , মিনঅডার,পােসল
অনুিলিপ সংি ট
সং া ।
িডিপএমিজ
তর আিথক/ডাকেসবায় িসংি
িডিপএমিজ
অিনয়ম
অনুিলিপ িপএমিজ
নীিত িনধারণী িবষেয়র
সােথ স ৃ অিনয়ম

িপএমিজ/ডাক
অিধদ র

িন

ি র সময়সীমা

তাৎ িণকভােব াি ীকার। তদ
৩ স ােহর মেধ ফলাফল
অিভেযাগকারীেক অবিহতকরণ

পূব ক

তাৎ িণকভােব াি ীকার। তদ পূব ক
১ মােসর মেধ ফলাফল অিভেযাগকারীেক
অবিহতকরণ
৭ িদেনর মেধ াি ীকার। কায ম
হণেশেষ ৩ মােসর মেধ ফলাফল
অিভেযাগকারীেক অবিহতকরণ

মানস ত সািভসসমূহ (Quality Services) :
দেশর অভ ের গ ারাি ড এ ে স পা (GEP) এর মাধ েম ডাক ব ািদ হেণর পর ত পিরবহন
কের ২৪ ঘ ার মেধ াপেকর িনকট িবিল দান করা হয়। এ ে স মইল সািভস(EMS) এর
মাধ েম দেশর বাইের ৭২ ঘ ার মেধ িবিল দান করা হয়।

াহেকর িনকট ডাক িবভােগর










ত াশা ( Expectation From Our Clients):

ডাক ব ািদর উপর াপক ও রেকর পূণ কানা
া ের লখা
াপেকর কানায় পা
কাড ন র উে খ করা
রিজ াড(Registered), ইনিসওরড (Insured) িজইিপ (GEP), ই এম এস (EMS)
পােসল(Parcel) এর
ে
েয়াজনীয় ফম য ও স ক ভােব পূরণ করা
ডাক ব ািদ ডাকঘের দওয়ার পূেব স ক ডাকমা ল সংযু করা
অৈবধ ব ািদ ডােক না দওয়া
ডাক িবভােগর িনধািরত আকােরর বাইের ডাক ব ািদ বুক না করা
ডাকঘের সুশৃ লভােব লাইেন দািড়েয় ডাক ব ািদ বুক করা
িত বহূ তল ভবেনর নীেচ পা ব
াপন করা
ব বসা িত ান ও বা
মইেলর জন ব াি / িত ােনর নােম পা ব ব বহার করা
েয কান ধরেনর তথ ডাক িবভােগর ওেয়বসাইট থেক সং হ করা

