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                 (Citizen’s Charter) 

 

১. সবন ও সভন  

     (Vision): স্থরদথ স্থরফন্দদযয ভাধ্যদভ আভদাসন-যপ্তাসন জীকযণ। 

      (Mission):         অফকাঠাদভা উন্নয়ন, ফন্দদযয দক্ষ কাদগাৃ ব্যফস্থানা, াংযক্ষণ সুসফধায ভাদনান্নয়ন এফাং কামকৃয সফা প্রদাদনয উদেদে অাংীদাসযত্বমূরক উদযাদগয সুদমাগ সৃসি। 

২. প্রসতশ্রুত সফামূ 

২.১) নাগসযক সফা 

ক্রসভক সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধসত 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাসপ্তস্থান 

সফামূল্য এফাং  

সযদাধ দ্ধসত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃ 

(নাভ, দসফ, সপান ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ 
তথ্য অসধকায আইন, ২০০৯ 

অনুাদয তথ্য প্রদান/যফযা 

আদফদন প্রাসপ্তয য প্রাসথতৃ 

তথ্য মথামথ কর্তৃদক্ষয 

অনুদভাদনক্রদভ  

(ক) সনধাৃসযত ছদক আদফদন 

(খ) দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃ 

তথ্য প্রদান াংসিি 

সফযভান আইন/সফসধ 

অনুমায়ী (প্রদমাজয সক্ষদত্র) 

২০ কাম ৃসদফ 

(অন্য সকান ইউসনট ফা 

কর্তৃদক্ষয াংসিিতায 

সক্ষদত্র ৩০ কাম ৃসদফ) 

নাভ: জনাফ আবু াদরহ্ 

দসফ: শ্রভকল্যাণ কভকৃতাৃ 

সপান: +৮৮-০১৭১০৭৪১৭২৮ 

ইদভইর: 

junnunbadeshi@gmail.com 

২ 
দযত্র তপসর 

যফযা/সফক্রয় 
মথামথ আদফদন প্রাসপ্তয য  

(ক) প্রসতষ্ঠাদনয প্যাদড 

আদফদন 

(খ) দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃ 

দযত্র সফজ্ঞসপ্ত অনুমায়ী 

নগদ/দ-অডাৃয ভাযপত 
০১ সদন দযত্র সফজ্ঞসপ্তদত উসিসখত কভকৃতাৃ 

৩ শূন্যদদ জনফর সনদয়াগ 

সনদয়াগ সফজ্ঞসপ্তয সফযীদত 

আদফদন প্রাসপ্তয য সনধাৃসযত 

প্রসক্রয়ায় সমাগ্যতা মাচাইদয়য 

ভাধ্যদভ  

(ক) জনপ্রান ভন্ত্রণারয় 

কর্তকৃ সনধাৃসযত ছদক আদফদন 

(খ) অনরাইদন 

ডাউনদরাডদমাগ্য 

সনদয়াগ সফজ্ঞসপ্ত অনুমায়ী 

ব্যাাংক ড্রাফ্ট/দ-অডাৃদযয 

ভাধ্যদভ 

অনুধ ৃ০১ ফছয 

নাভ: জনাফ াওরাদায জাসকয সাদন 

দসফ: সযচারক (প্রান) 

সপান: +৮৮-০২-৫৫০১৩৮৩১ 

ইদভইর: 

directoradmin@bsbk.gov.bd  



ক্রসভক সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধসত 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাসপ্তস্থান 

সফামূল্য এফাং  

সযদাধ দ্ধসত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃ 

(নাভ, দসফ, সপান ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৪ অসবদমাগ গ্রণ ও সনষ্পসি 
অসবদমাগ প্রাসপ্তয য সফসধদত 

সনধাৃসযত প্রসক্রয়ায়  
সকান সনধাৃসযত ছক সনই সফনামূদল্য দফাৃচ্চ ০৭ কভ ৃসদফ 

নাভ: জনাফ আসনছ আভদ এনসডস 

দসফ: সযচারক (ট্রাসপক) 

সপান: +৮৮-০২-৫৫০১৩৭৯৭ 

ইদভইর: 

aniscabinet@gmail.com 

৫ 
জনস্বাথ ৃাংসিি গুরুত্বপূণ ৃতথ্য 

অফমুক্তকযণ/প্রকা 
ওদয়ফাইদটয ভাধ্যদভ  সকান সনধাৃসযত ছক সনই সফনামূদল্য দফাৃচ্চ ০৭ সদফ 

নাভ: জনাফ আবু াদরহ্ 

দসফ: শ্রভকল্যাণ কভকৃতাৃ 

সপান: +৮৮-০১৭১০৭৪১৭২৮ 

ইদভইর: 

junnunbadeshi@gmail.com 

 

২.২)           সফা 

ক্রসভক সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধসত 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাসপ্তস্থান 

সফামূল্য এফাং  

সযদাধ দ্ধসত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃ 

(নাভ, দসফ, সপান ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ ফাদজট ফযাে/সফবাজন 

চাসদায সবসিদত ফাদজট 

ব্যফস্থানা কসভটিয 

অনুদভাদনক্রদভ  

(ক) খাতওয়াযী প্রাক্করন 

(খ) সাফ াখা 
প্রদমাজয নয় 

প্রসত অথফৃছদযয 

সডদম্বয-ভাচ ৃ

নাভ: জনাফ অভয চান ফসণক  

দসফ: সযচারক (সাফ) 

সপান: +৮৮-০২-৯১৪০৭৭২ 

ইদভইর: 

directoraccounts@bsbk.gov.bd 

২ অথ ৃছাড় 

অনুদভাসদত প্রকল্প প্রস্তাদফয 

সবসিদত ৪ সকসস্তদত 

প্রাসনক/অথ ৃভন্ত্রণারদয়য 

অনুদভাদনক্রদভ ছাড় কযা য়। 

(ক) এসডসভুসক্তয দক্ষ 

প্রভাণ  

(খ) সাফ াখা 

 

প্রদমাজয নয় অথফৃছদযয াংসিি 

ত্রত্রভাসক 

নাভ: জনাফ অভয চান ফসণক  

দসফ: সযচারক (সাফ) 

সপান: +৮৮-০২-৯১৪০৭৭২ 

ইদভইর: 

directoraccounts@bsbk.gov.bd 



ক্রসভক সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধসত 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাসপ্তস্থান 

সফামূল্য এফাং  

সযদাধ দ্ধসত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃ 

(নাভ, দসফ, সপান ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৩ প্রকল্প প্রস্তাফ প্রণয়ন 

সডসস প্রণয়নপূফকৃ সফাড ৃএয 

অনুদভাদনক্রদভ  

 

  

(ক) সযকল্পনা কসভদনয 

সনধাৃসযত ছদক 

(খ) প্রদকৌর াখা 

 

প্রদমাজয নয় 
দফাৃচ্চ ০১ ভা 

নাভ: জনাফ সভাোঃ াান আরী 

দসফ: তত্ত্বাফধায়ক প্রদকৌরী 

সপান: +৮৮-০২-৯১৩০৯২৩ 

ইদভইর: xenblpa@gmail.com 

৪ দ সৃসি 

াংস্থায কভ-ৃসযসধয আদরাদক 

ফাস্তফ প্রদয়াজনীয়তায সবসিদত 

চাসদা সনরূণপূফকৃ সফাড ৃএয 

অনুদভাদনক্রদভ  

(ক) জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য 

সনধাৃসযত ছদক 

(খ) ওদয়ফাইট 

 

প্রদমাজয নয় ফাস্তফ প্রদয়াজন 

অনুমায়ী 

নাভ: জনাফ াওরাদায জাসকয সাদন 

দসফ: সযচারক (প্রান)  

সপান: +৮৮-০২-৫৫০১৩৮৩১ 

ইদভইর: 

directoradmin@bsbk.gov.bd 

৫ 
শূন্যদদ জনফর সনদয়াদগয 

ছাড়ত্র গ্রণ 

মথামথ কর্তৃদক্ষয 

অনুদভাদনক্রদভ 

(ক১) দ সৃসিয সজও 

(ক২) দ সৃসি 

াংযক্ষণ/স্থায়ীকযণ াংক্রান্ত 

আদদ 

(খ) প্রান াখা 

প্রদমাজয নয় 
ফাস্তফ প্রদয়াজন 

অনুাদয 

নাভ: জনাফ াওরাদায জাসকয সাদন 

দসফ: সযচারক (প্রান)  

সপান: +৮৮-০২-৫৫০১৩৮৩১ 

ইদভইর: 

directoradmin@bsbk.gov.bd 

৬ 
সফসবন্ন সফলদয় প্রসতদফদন 

সপ্রযণ 

াংসিি সফবাগ/াখা সথদক তথ্য 

াংগ্রদয ভাধ্যদভ 

(ক)  াংসিি কর্তৃদক্ষয 

চাসদা অনুমায়ী 

(খ) প্রান াখা 

প্রদমাজয নয় 
সনধাৃসযত ভয় 

অনুমায়ী 

নাভ: জনাফ াওরাদায জাসকয সাদন 

দসফ: সযচারক (প্রান)  

সপান: +৮৮-০২-৫৫০১৩৮৩১ 

ইদভইর: 

directoradmin@bsbk.gov.bd 

৭ 
জাতীয় াংদদ উত্থাসত 

প্রদেয জফাফ সপ্রযণ 

াংসিি সফবাগ/াখা সথদক তথ্য 

াংগ্রদয ভাধ্যদভ 

(ক)  চাসদা অনুমায়ী 

(খ) প্রান াখা 

 

প্রদমাজয নয় 
সনধাৃসযত ভয় 

অনুমায়ী 

নাভ: াভীভ সাানা 

দসফ: উ-সযচারক (ট্রাসপক) 

সপান: +৮৮-০২-৫৫০১৩২৮৯ 

ইদভইর: sohana_74@yahoo.com 

৮ 
ভাভান্য যাষ্ট্রসতয বালদণয 

জন্য তথ্য সপ্রযণ 

াংসিি সফবাগ/াখা সথদক তথ্য 

াংগ্রদয ভাধ্যদভ 

(ক)  চাসদা অনুমায়ী 

(খ) াংসিি সফবাগ/াখা 

 

প্রদমাজয নয় সনধাৃসযত ভয় 

অনুমায়ী 

নাভ: জনাফ াওরাদায জাসকয সাদন 

দসফ: সযচারক (প্রান) 

সপান: +৮৮-০২-৫৫০১৩৮৩১ 

ইদভইর: 

directoradmin@bsbk.gov.bd 



ক্রসভক সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধসত 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাসপ্তস্থান 

সফামূল্য এফাং  

সযদাধ দ্ধসত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃ 

(নাভ, দসফ, সপান ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৯ 

সফসবন্ন সফলদয় অন্যান্য 

দপতয/াংস্থায ভতাভত 

গ্রণ/প্রদান 

াংসিি সফবাগ/াখায ভতাভত 

গ্রদণয ভাধ্যদভ 

(ক)  চাসদা অনুমায়ী 

(খ) প্রান াখা 
প্রদমাজয নয় 

ফাস্তফ প্রদয়াজন 

অনুমায়ী 

নাভ: জনাফ াওরাদায জাসকয সাদন 

দসফ: সযচারক (প্রান) 

সপান: +৮৮-০২-৫৫০১৩৮৩১ 

ইদভইর: 

directoradmin@bsbk.gov.bd 

১০ অসডট আসি সনষ্পসি 
ব্রডীট জফাফ প্রদান ও সি-ক্ষীয় 

বা আফাদনয ভাধ্যদভ 

(ক)  সনধাৃসযত ছদক 

(খ) অসডট াখা 
প্রদমাজয নয় 

ফাস্তফ প্রদয়াজন 

অনুমায়ী 

নাভ: াওরাদায জাসকয সাদন 

দসফ: সযচারক (অসডট)        

সপান: +৮৮-০২-৫৫০১৩৮২৯ 

ইদভইর: 

hzhossain1960@gmail.com 

১১ 
ভাভরা াংক্রান্ত সফলদয় 

তথ্য/ব্যাখ্যা/জফাফ সপ্রযণ 

আইন উদদিায ভাধ্যদভ াংসিি 

ভাভরায সফলদয় 

তথ্য/ব্যাখ্যা/জফাফ প্রদান 

(ক) চাসদা অনুমায়ী 

(খ) প্রান াখা 
প্রদমাজয নয় 

ফাস্তফ প্রদয়াজন 

অনুমায়ী 

নাভ: জনাফ সভাোঃ দযায়ায সাদন  

দসফ: আইন উদদিা 

সপান: +৮৮-০১৭১০২৯৯৫৫৮ 

ইদভইর: sarwar.llb@gmail.com 

১২ 
  /    /          

        

আদফদদনয সপ্রসক্ষদত কর্তৃদক্ষয 

অনুদভাদনক্রদভ 

( )              

     ,     

(খ)         খ  

প্রদমাজয নয় ০৩ কভসৃদফ 

নাভ: জনাফ অভয চান ফসণক  

দসফ: সযচারক (সাফ) 

সপান: +৮৮-০২-৯১৪০৭৭২ 

ইদভইর: 

directoraccounts@bsbk.gov.bd 

১৩ 
দযত্র/কামৃম্পাদন জাভানত 

সপযত প্রদান 

আদফদদনয সপ্রসক্ষদত কর্তৃদক্ষয 

অনুদভাদনক্রদভ 

(ক) সভয়াদ উিীণ ৃওয়া 

াংক্রান্ত প্রভাণত্র/ত ৃপূযণ 

াদদক্ষ 

(খ) সাফ াখা 

প্রদমাজয নয় 
ফাস্তফ প্রদয়াজন 

অনুমায়ী 

নাভ: জনাফ অভয চান ফসণক  

দসফ: সযচারক (সাফ) 

সপান:+৮৮-০২-৯১৪০৭৭২ 

ইদভইর: 

directoraccounts@bsbk.gov.bd 

১৪ 

আয়কয/বযাট/রবযাাং 

যকাসয সকালাগাদয জভা 

প্রদান 

ফাাংরাদদ ব্যাাংদক চারাদনয 

ভাধ্যদভ  

(ক) কতনৃ াংক্রান্ত তথ্যাসদ 

(খ) সাফ াখা 
সফনামূদল্য 

কতদৃনয য অনূদ্ধৃ ১৫ 

কভসৃদফ 

নাভ: জনাফ অভয চান ফসণক  

দসফ: সযচারক (সাফ) 

সপান:+৮৮-০২-৯১৪০৭৭২ 

ইদভইর: 

directoraccounts@bsbk.gov.bd 

 



 
২.৩) অবযন্তযীণ সফা 

ক্রসভক সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধসত 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাসপ্তস্থান 

সফামূল্য এফাং  

সযদাধ দ্ধসত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃ 

(নাভ, দসফ, সপান ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ জ্বারানী যফযা  তাসরকাভুক্ত প্রসতষ্ঠাদনয ভাধ্যদভ 
ক) সক্রসডট সি  

খ) প্রান াখা 

প্রকৃত ব্যফাদযয সবসিদত 

 সচদকয ভাধ্যদভ  
০১ সদন 

নাভ: যাদদুর সজফ নাসজয 

দসফ: কাযী সযচারক (প্রান) 

সপান: +৮৮-০২-৮১৮৯৮৫৮ 

ইদভইর: 

rashadulshajib@gmail.com 

২ সেনাযী যফযা চাসদায সবসিদত  
ক) চাসদাত্র  

খ) প্রান াখা 

চুসক্ত অনুমায়ী  

সচদকয ভাধ্যদভ 

 

০১ সদন 

নাভ: সভাাম্মদ ভসউয যভান 

দসফ: কাযী সযচারক (প্রান) 

সপান: +৮৮-০১৭১৫০১১৪৮১ 

ইদভইর: 

shamim27us@yahoo.com 

৩ আফাফত্র যফযা  চাসদায সবসিদত  
ক) চাসদাত্র 

খ) প্রান াখা 

 

চুসক্ত অনুমায়ী  

সচদকয ভাধ্যদভ 

 

 

প্রদয়াজন অনুমায়ী 

নাভ: সভাাম্মদ ভসউয যভান 

দসফ: কাযী সযচারক (প্রান) 

সপান: +৮৮-০১৭১৫০১১৪৮১ 

ইদভইর: 

shamim27us@yahoo.com  

৪ অসপ ইক্যযইদভন্ট যফযা চাসদায সবসিদত  
ক) চাসদাত্র 

খ) প্রান াখা 

চুসক্ত অনুমায়ী  

সচদকয ভাধ্যদভ 

 

প্রদয়াজন অনুমায়ী 

নাভ: সভাাম্মদ ভসউয যভান 

দসফ: কাযী সযচারক (প্রান) 

সপান: +৮৮-০১৭১৫০১১৪৮১ 

ইদভইর: 

shamim27us@yahoo.com 

৫ সভযাভত ও াংযক্ষণ কামকৃ্রভ  চাসদায সবসিদত  
ক) চাসদাত্র 

খ) প্রদকৌর াখা 

চুসক্ত অনুমায়ী  

সচদকয ভাধ্যদভ 

 

দফাৃচ্চ ০৭ সদন 

নাভ: সভাোঃ াান আরী 

দসফ : তত্ত্বাফধায়ক প্রদকৌরী 

সপান: +৮৮-৯১৩০৯২৩ 

ইদভইর: xenblpa@gmail.com 

৬ 
ব্যসক্তগত প্রদয়াজদন দাপ্তসযক 

মানফান ব্যফাদযয অনুভসত 

আদফদদনয সপ্রসক্ষদত কর্তৃদক্ষয 

অনুদভাদনক্রদভ 

ক) সযক্যইসজন িী  

খ) প্রান াখা 

প্রকৃত ব্যফাদযয সবসিদত 

সফতন-সফদরয াদথ 

ভন্বদয়য  ভাধ্যদভ  

ভা সদল 

নাভ: যাদদুর সজফ নাসজয 

দসফ: কাযী সযচারক (প্রান) 

সপান: +৮৮-০২-৮১৮৯৮৫৮ 

ইদভইর: 

rashadulshajib@gmail.com 



ক্রসভক সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধসত 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাসপ্তস্থান 

সফামূল্য এফাং  

সযদাধ দ্ধসত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃ 

(নাভ, দসফ, সপান ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৭ অসজতৃ ছুটি ভঞ্জুযী  
আদফদদনয সবসিদত কর্তৃদক্ষয 

অনুদভাদনক্রদভ 

ক) আদফদন ত্র, প্রাপ্য ছুটিয 

সাফ 

খ) প্রান াখা 

প্রদমাজয নয় 

 
দফাৃচ্চ ০৭ সদন 

নাভ: জনাফ াওরাদায জাসকয সাদন 

দসফ: সযচারক (প্রান)  

সপান: +৮৮-০২-৫৫০১৩৮৩১ 

ইদভইর: 

directoradmin@bsbk.gov.bd  

৮ ফসোঃফাাংরাদদ ছুটি ভঞ্জুযী 

আদফদদনয সবসিদত 

কর্তৃক্ষ/ভন্ত্রণারদয়য 

অনুদভাদনক্রদভ 

ক) আদফদন ত্র, সনধাৃসযত 

ছদক াংসিি তথ্যাসদ, প্রাপ্য 

ছুটিয সাফ 

খ) প্রান াখা 

প্রদমাজয নয় 

 
দফাৃচ্চ ০৭ সদন 

নাভ: জনাফ াওরাদায জাসকয সাদন 

দসফ: সযচারক (প্রান)  

সপান: +৮৮-০২-৫৫০১৩৮৩১ 

ইদভইর: 

directoradmin@bsbk.gov.bd  

৯ অন্যান্য সফদল ছুটি ভঞ্জুযী 
আদফদদনয সবসিদত কর্তৃদক্ষয  

অনুদভাদনক্রদভ 

ক) আদফদন ত্র, প্রাপ্য ছুটিয 

সাফ 

খ) প্রান াখা 

প্রদমাজয নয় 

 
দফাৃচ্চ ০৭ সদন 

নাভ: জনাফ াওরাদায জাসকয সাদন 

দসফ: সযচারক (প্রান)  

সপান: +৮৮-০২-৫৫০১৩৮৩১ 

ইদভইর: 

directoradmin@bsbk.gov.bd 

১০ 
কভকৃতাৃ/কভচৃাযী 

ফদরী/দায়ন 
কর্তৃদক্ষয অনুদভাদনক্রদভ প্রদমাজয নয় 

প্রদমাজয নয় 

 

কর্তৃদক্ষয সদ্ধান্ত 

অনুমায়ী 

নাভ: জনাফ াওরাদায জাসকয সাদন 

দসফ: সযচারক (প্রান) 

সপান: +৮৮-০২-৫৫০১৩৮৩১ 

ইদভইর: 

directoradmin@bsbk.gov.bd 

১১ সফবাগীয় ব্যফস্থা গ্রণ 
অসবদমাদগয সবসিদত কর্তৃদক্ষয 

অনুদভাদনক্রদভ 

ক) অসবদমাগনাভা,  অসবদমাগ 

সফফযণী 

খ) প্রান াখা 

প্রদমাজয নয় 

াংসিি প্রসফধানভারা 

অনুাদয 

 

নাভ: জনাফ াওরাদায জাসকয সাদন 

দসফ: সযচারক (প্রান)  

সপান: +৮৮-০২-৫৫০১৩৮৩১ 

ইদভইর: 

directoradmin@bsbk.gov.bd 

১২ কভকৃতাৃ/কভচৃাযীদদয প্রসক্ষণ 
কর্তৃদক্ষয অনুদভাদনক্রদভ 

ভদনানয়ন প্রদাদনয ভাধ্যদভ 

ক) প্রসক্ষদণয অপায সরটায 

খ) প্রান াখা 

াংসিি সক্ষদত্র প্রদমাজয 

নীসতভারা অনুমায়ী 

 

প্রসক্ষণ কযাদরন্ডায 

অনুমায়ী 

নাভ: জনাফ াওরাদায জাসকয সাদন 

দসফ: সযচারক (প্রান)  

সপান: +৮৮-০২-৫৫০১৩৮৩১ 

ইদভইর: 

directoradmin@bsbk.gov.bd 

 

mailto:directoradmin@bsbk.gov.bd


ক্রসভক সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধসত 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাসপ্তস্থান 

সফামূল্য এফাং  

সযদাধ দ্ধসত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃ 

(নাভ, দসফ, সপান ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১৩ 
কভকৃতাৃ/কভচৃাযীদদয 

দদান্নসত 

দদান্নসত াংক্রান্ত ফাছাই কসভটিয 

সুাসয সফাড ৃএয অনুদভাদনক্রদভ 

আদদ জাযীয ভাধ্যদভ 

ক) এসআয, চাক্যযীয বৃিান্ত, 

সজযষ্ঠতায তাসরকা 

খ) প্রান াখা 

প্রদমাজয নয় 

াংসিি প্রসফধানভারা 

অনুাদয 

 

নাভ: জনাফ াওরাদায জাসকয সাদন 

দসফ: সযচারক (প্রান) 

সপান: +৮৮-০২-৫৫০১৩৮৩১ 

ইদভইর: 

directoradmin@bsbk.gov.bd 

১৪ জসভ অসধগ্রণ 

সফসধ সভাতাদফক ভন্ত্রণারদয়য 

প্রাসনক অনুদভাদনক্রদভ সজরা 

প্রাদকয কামাৃরদয় অসধগ্রদণয 

প্রস্তাফ সপ্রযদণয ভাধ্যদভ  

ক) স্থাফয ম্পসি অসধগ্রণ 

ম্যানুদয়র, ১৯৯৭ অনুমায়ী 

াংসিি কাগজত্র 

সফসধ সভাতাদফক 

সচদকয ভাধ্যদভ 

 

সফসধ সভাতাদফক 

নাভ: সভাাম্মদ জীভ উসেন 

দসফ: এদেট অসপায  

সপান: +৮৮-০১৫৫২৩৮৪৫০৯ 

ইদভইর: 

jashimbsbk@gmail.com 

 

১৫ ভূসভ ব্যফস্থানা 

অসধগ্রণকৃত জসভয ীভানা 

সচসিতকযণ, নাভজাযী ও 

ভয়ভত ভূসভ উন্নয়ন কয 

সযদাধ এয ভাধ্যদভ  

ক) জসভয দখরনাভা ও 

সগদজট সনধাসযত ছদক 

নাভজাযীয আদফদন, ভূসভ 

উন্নয়ন কদযয সফর 

খ) প্রান াখা 

সফসধ সভাতাদফক 

সচদকয ভাধ্যদভ 

 

 

প্রদয়াজন অনুমায়ী 

নাভ: সভাাম্মদ জীভ উসেন 

দসফ: এদেট অসপায 

সপান: +৮৮-০১৫৫২৩৮৪৫০৯ 

ইদভইর: 

jashimbsbk@gmail.com 

 

 

৩) আওতাধীন দপ্তয/াংস্থা/অন্যান্য প্রসতষ্ঠান                                           । 

৪)                   )             (              )        

ক্রসভক প্রসতশ্রুত/কাসিত সফা প্রাসপ্তয রদক্ষয কযণীয় 

১ স্বয়াংম্পূণ ৃআদফদন জভা প্রদান 

২ মথামথ প্রসক্রয়ায় প্রদয়াজনীয় সপ সযদাধ কযা 

৩                            -                           

৪              ম ৃতাসযদখ সনধাৃসযত ভদয়য পূদফইৃ উসস্থত থাকা 

৫ অনাফেক সপান/তদসফয না কযা 

 
সফ.দ্র.  সম কর কাযদণ াধাযণত সকান আদফদনত্র ফাসতর য় সকাংফা সফা প্রদান ম্ভফ য় না সফ কাযণমূ সফদিলণপূফকৃ মথামথবাদফ পযভ/ছক পূযণ কযদত দফ।  



 

৫) সকান নাগসযক ভন্ত্রণারয়/সফবাগ দত সকান কাসিত সফা না সদর ফা সফা প্রাসপ্তদত অন্তুি দর মাৃয়ক্রদভ সতসন সকান্ কভকৃতাৃয সনকট এফাং সকবাদফ সমাগাদমাগ কযদফন তা অসবদমাগ প্রসতকায 

ব্যফস্থানা (GRS)- এ সনম্নরূবাদফ উদিখ কযদত দফ:- 

 

ক্রসভক কখন সমাগাদমাগ কযদফন 
কায দে সমাগাদমাগ 

কযদফন 
সমাগাদমাদগয ঠিকানা 

সনষ্পসিয 

ভয়ীভা 

১ দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃ ভাধান 

সদদত না াযদর 

অসবদমাগ সনষ্পসি 

কভকৃতাৃ (অসনক) 

নাভ ও দসফ: জনাফ আসনছ আভদ এনসডস 

সযচারক (ট্রাসপক) 

সপান: +৮৮-০২-৫৫০১৩৭৯৭ 

ইদভইর: 

aniscabinet@gmail.com 

ওদয়ফ: www.grs.gov.bd 

৩০ কামসৃদফ 

২ 

অসবদমাগ সনষ্পসি কভকৃতাৃ 

সনসদিৃ ভদয় ভাধান সদদত 

ব্যথ ৃদর 

আসর কভকৃতাৃ 

নাভ ও দসফ: জনাফ সভাোঃ আফদু াভাদ 

সচফ, সনৌ-সযফন ভন্ত্রণারয় 

সপান: +৮৮-০২-৯৫৭৬৭৭০ 

ইদভইর: secretary@mos.gov.bd 

ওদয়ফ: www.grs.gov.bd 

২০ কামসৃদফ 

৩ আসর কভকৃতাৃ সনসদিৃ ভদয় 

ভাধান সদদত ব্যথ ৃদর 

ভসন্ত্রসযলদ সফবাদগয 

অসবদমাগ ব্যফস্থানা সর 
ভসন্ত্রসযলদ সফবাগ  ৬০ কামসৃদফ 

  

  


