
বাাংলাদেশ পর্ যটন করদপাদরশন 
 

পর্ যটন ভবন 

প্লট: ই-৫ সি/১, পসিম আগারগাঁও 

শশদর বাাংলা নগর প্রশািসনক এলাকা, ঢাকা - ১২০৭। 

              

              
মন্ত্রণালয়/সবভাগ/েপ্তর/িাংস্থার শিবা প্রোন প্রসিশ্রুসি (সিটিদেন চাট যার)-এর ফরদমট 

শিবা প্রোন প্রসিশ্রুসি (Citizen Charter) 

              
১.০ সভশন ও সমশন: 

           

   

সভশন:  বাাংলাদেশ েসিণ এসশয়ার শীর্ যস্থানীয় পর্ যটন গন্তদে পসরণি করা।  

              

   

সমশন:  ১) পর্ যটন সুসবধাসে সৃসি করা ; 

    

২) উন্নি শিবা সনসিি করার লদিে মানবিম্পদের উন্নয়ন ; 

    

৩) িমাে সভসিক পর্ যটনদক উৎিাসিি করা। 

              
২.০ বাপদকর গুরুত্বপূণ য শিবািমূি: 

           

   

১। পর্ যটন আকর্ যণিমূি সচসিিকরণ এবাং প্রচারণা ; 

   

২। বাাংলাদেদশর আন্তেযাসিক সবমান বন্দরিমূদি শুল্কমুক্ত সবপণীর মাধ্যদম শুল্কমুক্ত পণ্য শিবা প্রোন ; 

   

৩। পর্ যটকদের েন্য প্যাদকে ট্যের আদয়ােন ও শরন্ট-এ-কার শিবা প্রোন ; 

   

৪। পর্ যটন খাদি মানব িম্পে উন্নয়ন ; 

   

৫। শেদশ ও সবদেদশ অনুদেয় োিীয় ও আন্তেযাসিক পর্ যটন শমলায় অাংশগ্রিদণর মাধ্যদম পর্ যটন িথ্যাসে িরবরাি; 

   

৬। পর্ যটন িথ্যাসে িরবরাি করণ ; 

   

৭। পর্ যটকদের েন্য খাদ্য ও আবাসিক শিবা প্রোন ; 

   

৮। শবিরকাসর সবসনদয়াগকারীদের পর্ যটন খাদি সবসনদয়াদগ উদ্ধুদ্ধকরণ। 
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৩.০ প্রসিশ্রুি শিবািমূি: 

           ৩.১.) নাগসরক শিবা: 

           

              ক্রসমক শিবার নাম শিবা প্রোদনর পদ্ধসি প্রদয়ােনীয় কাগেপত্র প্রাসপ্তস্থান শিবামূল্য এবাং পসরদশাধ 

পদ্ধসি 

শিবা প্রোদনর 

িময়িীমা 

               োসয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকিযা                            

(নাম, পেসব, শফান ও ইদমইল) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
১ পর্ যটকদের েন্য িথ্য শিবা ১) িরািসর 

২) অনলাইদন 

 

- 

শিবামূল্য: 

শিৌেন্যমূলক/ সনধ যাসরি মূল্য 

পসরদশাধ পদ্ধসি: 

নগে/ অনলাইন শপদমন্ট 

ক) অনলাইন শিবার 

শিদত্র িাৎিসণক 

খ) িরািসর শিবা 

গ্রিদণর শিদত্র িদব যাচ্চ 

০২ (দুই) ঘন্টা 

নাম     : েনাব সেয়াউল িক িাওলাোর 

পেসব   : েবস্থাপক (েনিাংদর্াগ) 

শফান    : +৮৮-০২- ৪৪৮২৬৫২১ 

ইদমইল : bpchopr@gmail.com   

২ পর্ যটক সবর্য়ক প্রকাশনা শিবা িরািসর ১) প্রদয়ােনীয় কাগেপত্র: 

ক. আদবেন পত্র 

খ. অনলাইন আদবেদনর কসপ                         

২) শিবা প্রাসপ্তস্থান: 

    েনিাংদর্াগ সবভাগ 

    প্রধান কার্ যালয়, বাাংলাদেশ    

    পর্ যটন করদপাদরশন,  প্লট: ই-৫    

     সি/১, পসিম আগারগাঁও শশদর  

     বাাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

শিবামূল্য: 

শিৌেন্যমূলক/ সনধ যাসরি মূল্য 

 

পসরদশাধ পদ্ধসি: 

নগে/ অনলাইন শপদমন্ট 

শিবা গ্রিদণর শিদত্র 

িদব যাচ্চ ০২ (দুই) ঘন্টা 

নাম : েনাব সেয়াউল িক িাওলাোর 

পেসব : েবস্থাপক (েনিাংদর্াগ) 

শফান : +৮৮-০২- ৪৪৮২৬৫২১ 

ইদমইল : bpchopr@gmail.com  

৩ পর্ যটকদের  শিাদটল-শমাদটল বুসকাং 

শিবা প্রোন 

১) অনলাইন 

২) িরািসর 

১)  প্রদয়ােনীয় কাগেপত্র:  

ক. অনলাইন আদবেন (NID) 

খ. োিীয় পসরচয় পত্র অথবা শর্   

    শকান ফদটা । 

 

২) শিবা প্রাসপ্তস্থান: 

ক. অনলাইন:   

    www.parjatan.gov.bd 

খ. শিন্টাল সরোদভযশন, প্রধান   

    কার্ যালয়, বাাংলাদেশ পর্ যটন   

    করদপাদরশন  

    প্লট: ই-৫ সি/১, পসিম আগারগাঁও     

    শশদর বাাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

গ. িাংস্থার শিাদটল-শমাদটল এর   

    অসফিিমূদি 

শিবামূল্য: 

সনধ যাসরি কিভাড়া 

 

পসরদশাধ পদ্ধসি: 

নগে/ অনলাইন শপদমন্ট 

অনলাইদনর শিদত্র: 

িাৎিসণক  

 

িরািসরর শিদত্র:  

১০ সমসনট 

অনলাইন এর শিদত্র: 

নাম : েনাব শমা: নুরুল ইিলাম 

পেসব : েবস্থাপক (আইসিটি) 

শফান : +৮৮-০২- ৪৪৮২৬৫২২ 

ইদমইল : ict@parjatan.gov.bb  

 

িরািসরর শিদত্র: 

নাম : শবগম আফদরাো পারভীন 

   উপ-েবস্থাপক (দিন্টাল সরোদভ যশন)  

   শিাদটল অবকাশ, মিাখালী, ঢাকা। 

শফান : +৮৮-০২- ৪৪৮২৬৫২৭ 

ইদমইল : reservation@parjatan.gov.bd   

mailto:bpchopr@gmail.com
mailto:bpchopr@gmail.com
mailto:ict@parjatan.gov.bb
mailto:reservation@parjatan.gov.bd


ক্রসমক শিবার নাম শিবা প্রোদনর পদ্ধসি প্রদয়ােনীয় কাগেপত্র প্রাসপ্তস্থান শিবামূল্য এবাং পসরদশাধ 

পদ্ধসি 

শিবা প্রোদনর 

িময়িীমা 

               োসয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকিযা                            

(নাম, পেসব, শফান ও ইদমইল) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
৪ পর্ যটকদের আপ্যায়ন সুসবধা  িরািসর ১) প্রদয়ােনীয় কাগেপত্র: 

    অনলাইন আদবেন 

২) শিবা প্রাসপ্তস্থান: 

    িাংস্থার শরদতারাঁিমূি 

শিবামূল্য: 

সনধ যাসরি শমনু মূল্য 

 

পসরদশাধ পদ্ধসি: 

নগে/ অনলাইন শপদমন্ট 

১০ - ১৫ সমসনট  নাম : েনাব আ, ন, ম, শমাতাদুে েতগীর 

পেসব : েবস্থাপক(বাসণসেেক), প্রধান কার্ যালয় 

শফান : +৮৮-০২- ৪৪৮২৬৫০৫ 

ইদমইল : com.bpc786@gmail.com  

            এবাং িাংসিি ইউসনট েবস্থাপকগণ 

৫ িাংস্থার বারিমূি শবিরকাসর 

প্রসিোনদক Lease প্রোন 

শবিরকাসর প্রসিোনদক 

Lease প্রোদনর মাধ্যদম 

নাগসরকদের বার সুসবধা 

প্রোন করা। 

১) প্রদয়ােনীয় কাগেপত্র: 

    ঠিকাোর প্রসিোদনর   

    প্রদয়ােনীয় েসললাসে          

২) শিবা প্রাসপ্তস্থান: 

    বাসণসেেক সবভাগ, প্রধান   

    কার্ যালয়, বাপক  

শিবামূল্য: 

শটন্ডাদরর মাধ্যদম Lease 

মূল্য পসরদশাধ পদ্ধসি: 

নগে/ অনলাইন শপদমন্ট 

৩-৭ সেন নাম : েনাব শসিদুল ইিলাম ভূঞা 

পেসব : উপিসচব (মিােবস্থাপক, বাসণসেেক) 

শফান : +৮৮-০২- ৪৪৮২৬৫১০ 

ইদমইল : com.bpc786@gmail.com 

৬ বাাংলাদেদশর আন্তেযাসিক সবমান 

বন্দরিমূদি শুল্কমুক্ত সবপণীর 

মাধ্যদম শুল্কমুক্ত পদণ্যর সুসবধা 

িরািসর ১) প্রদয়ােনীয় কাগেপত্র: 

    অসিসথ/ কাস্টমাদরর পািদপাট য  

২) শিবা প্রাসপ্তস্থান: 

    বাাংলাদেদশর আন্তেযাসিক    

    সবমান বন্দরিমূদি িাংস্থার    

    শুল্কমুক্ত সবপণী  

শিবামূল্য: 

িাংস্থা কর্তযক সনধ যাসরি মূদল্য 

 

পসরদশাধ পদ্ধসি: 

নগে/ অনলাইন শপদমন্ট 

১০ - ১৫ সমসনট নাম : েনাব শসিদুল ইিলাম ভূঞা        

পেসব : উপিসচব (মিােবস্থাপক, সিএফও) 

শফান : + ৮৮-০২- ৪৪৮২৬৫১০  

ইদমইল : com.bpc786@gmail.com 

৭ প্রচারমূলক সবসভন্ন সবপণন কার্ যক্রম 

গ্রিণ ও িম্পােন 

সবসভন্ন ইদভন্ট আদয়ােন 

ও প্রচারমূলক শমলা/ 

কম যসূসচদি অাংশগ্রিদণর 

মাধ্যদম 

১) প্রদয়ােনীয় কাগেপত্র: 

    প্রদর্ােে নয় 

২) শিবা প্রাসপ্তস্থান: 

    সবপণন সবভাগ, প্রধান    

    কার্ যালয়, বাপক, আগারগাঁও,   

    ঢাকা। 

শিবামূল্য সবনামূদল্য/ িাংস্থা 

কর্তযক সনধ যাসরি মূদল্য 

পসরদশাধ পদ্ধসি:  

নগে/ অনলাইন শপদমন্ট 

চাসিো অনুর্ায়ী নাম : েনাব সেয়াউল িক িাওলাোর 

পেসব : েবস্থাপক (েনিাংদর্াগ) 

শফান : +৮৮-০২- ৪৪৮২৬৫২১ 

ইদমইল : bpchopr@gmail.com 

৮ নাগসরকদের েন্য প্যাদকে ট্যের 

আদয়ােন 

িরািসর ১) প্রদয়ােনীয় কাগেপত্র: 

    োিীয় পসরচয় পত্র এবাং       

    আদবেন/ শরসে: ফরম 

২) শিবা প্রাসপ্তস্থান: ভ্রমণ ও শরন্ট-   

    এ-কার ইউসনট  

    পর্ যটন ভবন, প্লট: ই-৫ সি/১,   

    পসিম আগারগাঁও 

    শশদর বাাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

শিবামূল্য: 

কর্তযপি কর্তযক সনধ যাসরি 

প্যাদকে ট্যেদরর মূল্য 

 

পসরদশাধ পদ্ধসি: 

নগে/ অনলাইন শপদমন্ট 

১০ - ১৫ সমসনট পেসব : েবস্থাপক (ভ্রমণ ও শরন্ট-এ-কার) 

শফান : +৮৮-০২- ৪৪৮২৬৫৩১ 

ইদমইল : tours@parjatan.gov.bd  

mailto:com.bpc786@gmail.com
mailto:com.bpc786@gmail.com
mailto:com.bpc786@gmail.com
mailto:bpchopr@gmail.com
mailto:tours@parjatan.gov.bd


ক্রসমক শিবার নাম শিবা প্রোদনর পদ্ধসি প্রদয়ােনীয় কাগেপত্র প্রাসপ্তস্থান শিবামূল্য এবাং পসরদশাধ 

পদ্ধসি 

শিবা প্রোদনর 

িময়িীমা 

োসয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকিযা 

(নাম, পেসব, শফান ও ইদমইল) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
৯ নাগসরকদের েন্য শরন্ট-এ-কার 

সুসবধা 

িরািসর ১) প্রদয়ােনীয় কাগেপত্র: 

    োিীয় পসরচয় পত্র এবাং     

    আদবেন/দরসে: ফরম  

২) শিবা প্রাসপ্তস্থান: ভ্রমন ও শরন্ট-   

    এ-কার ইউসনট  পর্ যটন ভবন,    

    প্লট: ই-৫ সি/১, পসিম   

    আগারগাঁও, শশদর বাাংলা নগর,   

    ঢাকা-১২০৭ 

শিবামূল্য: 

কর্তযপি কর্তযক সনধ যাসরি 

প্যাদকে ট্যেদরর মূল্য 

পসরদশাধ পদ্ধসি: 

নগে/ অনলাইন শপদমন্ট 

১০ - ১৫ সমসনট পেসব : েবস্থাপক (ভ্রমণ ও শরন্ট-এ-কার) 

শফান : +৮৮-০২- ৪৪৮২৬৫৩১ 

ইদমইল : tours@parjatan.gov.bd 

১০ পর্ যটন খাদি মানব িম্পে উন্নয়ন িরািসর প্রসশিদণর  

মাধ্যদম 

১) প্রদয়ােনীয় কাগেপত্র: 

    আদবেন পত্র 

২) শিবা প্রাসপ্তস্থান: 

    এনএইচটিটিআই ৮৩-৮৮     

    মিাখালী বা/এ, বাপক, ঢাকা। 

শিবামূল্য: 

কর্তযপি কর্তযক সনধ যাসরি 

শকাি য সফ 

পসরদশাধ পদ্ধসি: 

নগে/ অনলাইন শপদমন্ট 

শকাি য অনুর্ায়ী 

সনধ যাসরি িময় 

নাম : েনাব এি. এম. আখলাকুর রিমান 

পেসব : ভারপ্রাপ্ত অধ্যি, এনএইচটিটিআই 

শফান : +৮৮-০২-৯৮৯৯০৭২ 

ইদমইল : akhlaqur1963@gmail.com  

১১ এনএইচটিটিআইদি  

সশিাথীদের েন্য ভসিয আদবেন 

১) িরািসর 

২) অনলাইন 

১) প্রদয়ােনীয় কাগেপত্র: 

    শকাি য অনুর্ায়ী সশিাগি িনে 

২) শিবা প্রাসপ্তস্থান: 

ক) ওদয়বিাইট:      

     www.parjatan.gov.bd 

              এবাং    

     www.nhtti.org 

খ) িরািসর: এনএইচটিটিআই   

    ৮৩-৮৮ মিাখালী বা/এ,   

    বাপক, ঢাকা। 

শিবামূল্য: 

কর্তযপি কর্তযক সনধ যাসরি 

আদবেন সফ 

 

পসরদশাধ পদ্ধসি: 

নগে/ অনলাইন শপদমন্ট 

িরািসর: 

১০-১৫ সমসনট 

 

অনলাইদন: 

১-৩ সমসনট 

নাম : েনাব এি. এম. আখলাকুর রিমান 

পেসব : ভারপ্রাপ্ত অধ্যি, এনএইচটিটিআই 

শফান : +৮৮-০২-৯৮৯৯০৭২ 

ইদমইল : akhlaqur1963@gmail.com 

১২ পর্ যটকদের েন্য নতুন নতুন 

আকর্ যণীয় স্থাদনর অনুিন্ধান ও 

প্রকল্প গ্রিণ িাংক্রান্ত িথ্য প্রোন 

প্রকল্প গ্রিদণর মাধ্যদম  ১) প্রদয়ােনীয় কাগেপত্র: 

    প্রকল্প িাংসিি কাগেপত্র 

২) শিবা প্রাসপ্তস্থান: 

    পসরকল্পনা সবভাগ 

    প্লট: ই-৫ সি/১, পসিম    

    আগারগাঁও শশদর বাাংলা নগর,   

    ঢাকা-১২০৭ 

 

 

 

 

শিবামূল্য এবাং পসরদশাধ 

পদ্ধসি: 

সবনামূদল্য 

০৩ কার্ যসেবদির 

মদধ্য 

নাম : েনাব শমাোঃ োসকর শিাদিন সিকোর 

পেসব : মিােবস্থাপক (সপটিএি) 

শফান : +৮৮-০২- ৪৪৮২৬৫১১ 

ইদমইল : bpchoplan@yahoo.com  
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ক্রসমক শিবার নাম শিবা প্রোদনর পদ্ধসি প্রদয়ােনীয় কাগেপত্র প্রাসপ্তস্থান শিবামূল্য এবাং পসরদশাধ 

পদ্ধসি 

শিবা প্রোদনর 

িময়িীমা 

োসয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকিযা                             

(নাম, পেসব, শফান ও ইদমইল) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
১৩ সবনামূদল্য ইন্টারদনট সুসবধা িরািসর ১) প্রদয়ােনীয় কাগেপত্র: 

    বাপক এর প্রধান কার্ যালয়    

    অথবা  শিাদটল/দমাদটল এর   

    অসিসথ িদি িদব।  

২) শিবা প্রাসপ্তস্থান:  

ক) বাাংলাদেশ পর্ যটন করদপাদরশন              

    প্লট: ই-৫ সি/১, পসিম      

    আগারগাঁও শশদর বাাংলা নগর,   

    ঢাকা-১২০৭ 

খ) িাংস্থার শিাদটল-শমাদটল-  

    শরদতারাঁিমূি 

শিবামূল্য এবাং পসরদশাধ 

পদ্ধসি: 

সবনামূদল্য 

িাৎিসণক নাম : েনাব শমা: নুরুল ইিলাম 

পেসব : েবস্থাপক (আইসিটি) 

শফান : +৮৮-০২- ৪৪৮২৬৫২২ 

ইদমইল : ict@parjatan.gov.bb 

       ৩.২) োপ্তসরক শিবা: 

      

       ক্রসমক শিবার নাম শিবা প্রোদনর পদ্ধসি প্রদয়ােনীয় কাগেপত্র প্রাসপ্তস্থান পদ্ধসি শিবা প্রোদনর 

িময়িীমা 

োসয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকিযা 

(নাম, পেসব, শফান ও ইদমইল) 

১ বাদেট বরাদ্দ চাসিো অনুর্ায়ী বরাদ্দ 

শেয়া িয় 

অথ য ও সিিাব শাখা, বাপক, প্রধান 

কার্ যালয় 

িাংস্থা কর্তযক অথ য বরাদদ্দর 

মাধ্যদম 

প্রদয়ােন অনুিাদর নাম : েনাব শাদকর শিাদিন 

পেসব : েবস্থাপক (অথ য ও সিিাব) 

শফান : +৮৮ ০২ ৪৪৮২৬৫১৬ 

ই-শমইল : shafar26@gmail.com 

২ েনবল পোয়ন বাপদকর শিাদটল, 

শমাদটল, কদটে, শরদতারাঁ, 

সবপণীিি িকল শিলি 

আউটদলদট আগি 

অসিসথদের মানিম্মি 

শিবা প্রোদনর সনসমি 

উপযুক্ত েনবল সনদয়াগ ও 

পোয়ন 

প্রশািন শাখা, বাপক, প্রধান 

কার্ যালয় 

িরকাসর সবসধ অনুর্ায়ী 

েনবল সনদয়াগ ও পোয়ন 

করা িয় 

প্রদয়ােন অনুিাদর নাম : েনাব শমািাম্মে মািফুজুর রিমান 

পেসব : মিােবস্থাপক (প্রশািন ও অথ য) 

শফান : +৮৮ ০২ ৪৪৮২৬৫০৯ 

ইদমইল : bpcadmhq@gmail.com 

৩ সনরাপিা প্রোন বাপক িকল ইউসনদট 

িাসব যকভাদব সনরাপিািি 

প্রশািসনক িিায়িা প্রোন 

 

 

প্রশািন শাখা, বাপক, প্রধান 

কার্ যালয় 

িাংস্থার সনরাপিা প্রিরীর 

মাধ্যদম 

প্রদয়ােন অনুিাদর নাম : েনাব নুিরাি গসন 

পেসব : েবস্থাপক (প্রশািন) 

শফান : +৮৮ ০২ ৪৪৮২৬৫১৩ 

ইদমইল : bpcadmhq@gmail.com  
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ক্রসমক শিবার নাম শিবা প্রোদনর পদ্ধসি প্রদয়ােনীয় কাগেপত্র প্রাসপ্তস্থান পদ্ধসি শিবা প্রোদনর 

িময়িীমা 

োসয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকিযা 

(নাম, পেসব, শফান ও ইদমইল) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
৪ Wi-Fi সুসবধা 

ওয়াই-ফাই 

বাপদকর িকল বাসণসেেক 

ইউসনদট Wi-Fi সুসবধা 

প্রোন 

িথ্য ও শর্াগাদর্াগ প্রযুসক্ত শাখা, 

বাপক, প্রধান কার্ যালয় 

িাৎিসণক প্রদয়ােন অনুিাদর নাম : েনাব শমা: নুরুল ইিলাম 

পেসব : েবস্থাপক (আইসিটি) 

শফান : +৮৮-০২- ৪৪৮২৬৫২২ 

ইদমইল : ict@parjatan.gov.bb 

৫ অনলাইন সরোদভ যশন সুসবধা বাপক কর্তযক পসরচাসলি 

বাসণসেেক শিাদটল/ 

শমাদটল এর সরোদভ যশন 

সুসবধা অনলাইদনর 

মাধ্যদম প্রোন 

িথ্য ও শর্াগাদর্াগ প্রযুসক্ত শাখা, 

বাপক, প্রধান কার্ যালয় 

িাৎিসণক প্রদয়ােন অনুিাদর নাম : েনাব শমা: নুরুল ইিলাম 

পেসব : েবস্থাপক (আইসিটি) 

শফান : +৮৮-০২- ৪৪৮২৬৫২২ 

ইদমইল : ict@parjatan.gov.bb 

৬ গণশুনানী বাপক কর্তযক প্রেি শিবা 

িম্পদকয গণশুনানী 

েসক্তগি উপসস্থসি / আদবেন, 

প্রধান কার্ যালয়, ইউসনটিমূি 

অসভদর্াগ দ্রুি সনষ্পসির 

মাধ্যদম 

১ মাি নাম : শবগম শমাবাদেরা আক্তার 

পেসব : উপেবস্থাপক (প্রশািন) 

শফান : +৮৮-০২-৪৪৮২৬৫২৪ 

ইদমইল : mobasseraakter@yahoo.com  

৭ অথ য ছাড় িিসবল স্থানান্তর সবসভন্ন ইউসনট শথদক প্রাপ্ত চাসিো 

পত্র 

 

িাংস্থা কর্তযক অথ য বরাদদ্দর 

মাধ্যদম 

চাসিো অনুর্ায়ী নাম : েনাব শমািাম্মে মািফুজুর রিমান 

পেসব : মিােবস্থাপক (প্রশািন ও অথ য) 

শফান : +৮৮ ০২ ৪৪৮২৬৫০৯ 

ইদমইল : bpcadmhq@gmail.com 

৮ ইনদিনটিভ , প্রশাংিা, শাসত  শমৌসখক  

োসলসলক  

আসথ যক 

অসভদর্াগ চাকুসর প্রসবধানমালা ও 

অন্যান্য সনদে যশাবসল 

সবসধ শমািাদবক কর্তযপি 

কর্তযক গৃিীি সিদ্ধাদন্তর 

মাধ্যদম 

প্রদয়ােন অনুিাদর নাম : েনাব শমািাম্মে মািফুজুর রিমান 

পেসব : মিােবস্থাপক (প্রশািন) 

শফান : +৮৮ ০২ ৪৪৮২৬৫০৯ 

ইদমইল : bpcadmhq@gmail.com 

৯ সনরীিা কার্ যক্রম আসথ যক শৃঙ্খাংলা বোয় 

রাখার মাধ্যদম শিবা প্রোন 

আসথ যক সবসধ সবধান এবাং আসথ যক 

শৃঙ্খলা িাংক্রান্ত কাগেপত্র  

সনরীিা আপসি সনষ্পসির 

মাধ্যদম 

প্রদয়ােন অনুিাদর নাম : েনাব শমা: েসিম উসদ্দন 

পেসব : েবস্থাপক (সনরীিা) 

শফান : +৮৮ ০২ ৪৪৮২৬৫২০ 

ই-শমইল : jashim1969@gmail.com  
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৩.৩) অভেন্তরীণ শিবা: 

     ক্রসমক শিবার নাম শিবা প্রোদনর পদ্ধসি প্রদয়ােনীয় কাগেপত্র এবাং 

প্রাসপ্তস্থান 

শিবামূল্য এবাং পসরদশাধ 

পদ্ধসি 

শিবা প্রোদনর 

িময়িীমা 

োসয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকিযা                             

(নাম, পেসব, শফান ও ইদমইল) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
১ সবসভন্ন প্রকার ছুটি সবসভন্ন প্রদয়ােদন ছুটি 

অনুদমােদনর মাধ্যদম 

শিবা প্রোন 

ছুটি িাংক্রান্ত কাগেপত্র, বাপক 

প্রধান কার্ যালয় 

কর্তযপি কর্তযক অনুদমােদনর 

মাধ্যদম 

চাসিো অনুর্ায়ী নাম : েনাব শমািাম্মে মািফুজুর রিমান 

পেসব : মিােবস্থাপক (প্রশািন ও অথ য) 

শফান : +৮৮ ০২ ৪৪৮২৬৫০৯ 

ইদমইল : bpcadmhq@gmail.com  

২ সেসপএফ অসগ্রম অসগ্রম সুসবধা প্রোদনর 

মাধ্যদম শিবা প্রোন 

সেসপএফ িাংক্রান্ত প্রদয়ােনীয় 

আদবেন পত্র কাগেপত্র  

িাংস্থা কর্তযক অনুদমাসেি অথ য 

নগে/ শচদকর মাধ্যদম  

১৫ সেন নাম : েনাব শমাোঃ আবু িাসনফ 

পেসব : উপেবস্থাপক (দপনশন) 

শফান : +৮৮-০২- ৪৪৮২৬৫২৫ 

ই-শমইল : hanifbpc@yahoo.com  

৩ শপনশন সুসবধা অবির প্রোদনর 

পরবিীদি অবির ভািা 

প্রোদনর মাধ্যদম শিবা 

প্রোন 

অবির িাংক্রান্ত প্রদয়ােনীয় 

কাগেপত্র  

িাংস্থা কর্তযক অনুদমাসেি অথ য 

নগে/ শচদকর মাধ্যদম 

১ শথদক ২ মাি নাম : েনাব শমাোঃ আবু িাসনফ 

পেসব : উপেবস্থাপক (দপনশন) 

শফান : +৮৮-০২- ৪৪৮২৬৫২৫ 

ই-শমইল : hanifbpc@yahoo.com 

৪ সবসভন্ন ঋণ সুসবধা প্রোন ঋণ প্রোদনর মাধ্যদম শিবা 

প্রোন 

ঋণ গ্রিণ িাংক্রান্ত প্রদয়ােনীয় 

কাগে পত্র বাপক, প্রধান কার্ যালয় 

িাংস্থা কর্তযক অনুদমাসেি অথ য 

নগে/ শচদকর মাধ্যদম 

১ মাি নাম : েনাব শাদকর শিাদিন 

পেসব : েবস্থাপক (অথ য ও সিিাব) 

শফান : +৮৮-০২- ৪৪৮২৬৫১৬ 

ই-শমইল : shafar26@gmail.com 

৫ অভেন্তরীণ প্রসশিণ প্রোন প্রসশিদণর মাধ্যদম 

কম যেিিা বৃসদ্ধ করা 

-শলকচার 

-ppp 

-িকুদমন্ট িরবরাি 

সবনামূদল্য ৫ ঘন্টা / মাি নাম : েনাব শমাোঃ োসকর শিাদিন সিকোর 

পেসব : মিােবস্থাপক (সপটিএি) 

শফান : +৮৮-০২- ৪৪৮২৬৫১১ 

ইদমইল : bpchoplan@yahoo.com 

৬ অভেন্তরীণ িথ্য প্রোন িাংক্রান্ত শিবা িথ্য প্রোদনর মাধ্যদম 

শিবা প্রোন 

প্রচার িামগ্রী/ সিসি/ সলফদলট/ 

ব্রাসন্ডাং/ অনলাইন প্রচারণা  

িাংস্থা কর্তযক সনধ যাসরি মূল্য/ 

সবনামূদল্য 

চাসিো অনুর্ায়ী নাম : েনাব সেয়াউল িক িাওলাোর 

পেসব : েবস্থাপক (েনিাংদর্াগ) 

শফান : +৮৮-০২- ৪৪৮২৬৫২১ 

ইদমইল : bpchopr@gmail.com 

৭ অভেন্তরীণ িথ্য প্রযুসক্তগি শিবা অনলাইন, ওয়াই-ফাই এর 

মাধ্যদম শিবা প্রোন 

আইসিটি শাখা, বাপক, ঢাকা। সবনামূদল্য চাসিো অনুর্ায়ী নাম : েনাব শমা: নুরুল ইিলাম 

পেসব : েবস্থাপক (আইসিটি) 

শফান : +৮৮-০২- ৪৪৮২৬৫২২ 

ইদমইল : ict@parjatan.gov.bb 

৪) আওিাধীন অসধেপ্তর/িাংস্থা/অন্যান্য প্রসিোন কর্তযক প্রেি শিবা 
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আওিাধীন অসধেপ্তর/িাংস্থা/অন্যান্য প্রসিোনিমূদির সিটিদেনি চাট যার সলঙ্ক আকাদর যুক্ত করদি িদব। 

              ৫) আপনার কাদছ আমাদের প্রিোশা 

              

  

ক্রসমক প্রসিশ্রুি/কাসঙ্খি শিবা প্রাসপ্তর লদিে করণীয় 

  

১ স্বয়াংিম্পূণ য আদবেন েমা প্রোন 

  

২ র্থার্থ প্রসক্রর্ায় প্রদয়ােনীয় সফি পসরদশাধ করা 

  

৩ িািাদির েন্য সনধ যাসরি িমদয়র পূদব যই উপসস্থি থাকা 

  

৪ সনসে যি িময়/িাসরখ উদেখপূব যক আবাসিক অনলাইন বুসকাং 

  

৫ র্াসচি িথ্যাসে িঠিকভাদব উপস্থাপন 

              ৬) অসভদর্াগ প্রসিকার েবস্থাপনা (GRS) 

              

 

শিবা প্রাসপ্তদি অিন্তুি িদল োসয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকিযার িদে শর্াগাদর্াগ করুন। িার কাছ শথদক িমাধান পাওয়া না শগদল সনদনাক্ত পদ্ধসিদি শর্াগাদর্াগ কদর আপনার িমস্যা অবসিি করুন। 

              

  

ক্রসমক কখন শর্াগাদর্াগ করদবন কার িদে শর্াগাদর্াগ করদবন শর্াগাদর্াদগর ঠিকানা সনষ্পসির িময়িীমা 

  

১ োসয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকিযা িমাধান 

সেদি না পারদল 

অসভদর্াগ সনষ্পসি কম যকিযা (অসনক) নাম : েনাব নুিরাি গসন 

পেসব : েবস্থাপক (প্রশািন) 

শমাবাইল : +৮৮ ০২ ৪৪৮২৬৫১৩ 

ইদমইল : bpcadmhq@gmail.com 

ওদয়ব : www.parjatan.gov.bd 

৩০ কার্ যসেবি 

  

২ অসভদর্াগ সনষ্পসি কম যকিযা 

সনসে যি িমদয় িমাধান সেদি 

না পারদল 

আসপল কম যকিযা নাম : েনাব এ.এইচ.এম শগালাম সকবসরয়া 

পেসব : যুগ্ম-িসচব (প্রশািন), শবিামসরক সবমান    

               পসরবিন ও পর্ যটন মন্ত্রণালয় 

শফান : +৮৮-০২- ৯৫৪০৬৭৪ 

ইদমইল : jsadmin@mocat.gov.bd 

২০ কার্ যসেবি 

  

৩ আসপল কম যকিযা সনসে যি িমদয় 

িমাধান সেদি না পারদল 

মসন্ত্রপসরর্ে সবভাদগর অসভদর্াগ েবস্থাপনা 

শিল 

অসভদর্াগ গ্রিণ শকন্দ্র 

৫ নাং শগইট, বাাংলাদেশ িসচবালয়, ঢাকা 

ওদয়ব : www.grs.gov.bd 

৬০ কার্ যসেবি 

 


