
সিটিজেন চার্ট ায 
সিফা প্রদান প্রসিশ্রুসি: 

প্রাসিষ্ঠাসনক সিফা: 

ক্রসভক 

নং 
সিফায নাভ সিফা প্রদান দ্ধসি 

প্রজয়ােনীয় 

কাগেত্র এফং 
প্রাসিস্থান 

সিফায ভূরয 
এফং সযজাধ 

দ্ধসি 

সিফা প্রদাজনয 

িভয়িীভা 
দাসয়ত্বপ্রাি কভটকিট া (নাভ, দসফ, সপান 

নম্বয ও ইজভইর) 

১ 
দেশলর চাহো অনুযায়ী জ্বাাহন 

দে আমোহন ও রপ্তাহন কাযযক্রম 

হিহিন্ন ি্াাংশকর মাধ্্শম এহ দ াা ও মূ্ 
পহরশলাধ্ 

অর্য হিিাগ 

ি্াাংশকর মাধ্্শম ৪৫ হেন 
মহনা োল 

মাি্িস্থাপক(অর্য) 
দ ানঃ ০৩১-৭১০২৩৮ 

ইশমইঃ gm_finance@bpc.gov.bd 

২ 
ITF, দজদ্দা দর্শক জ্বাাহন দে 

আমোহন অর্যায়শন ঋণ গ্রণ 

হিহিন্ন ি্াাংশকর মাধ্্শম এহ দ াা ও মূ্ 
পহরশলাধ্ 

ি্াাংশকর মাধ্্শম ৪৫ হেন 

৩ 
আমোহনকৃে অশলাহধ্ে দেশর 

িীমা পহহ াংক্রান্ত কাযযক্রম 
িীমা ঝুুঁ হক গ্রণ ও হিহময়াম িোন ি্াাংশকর মাধ্্শম ৯০ হেন 

৪ 
জ্বাাহন দে রিরাকারীশের 

হি পহরশলাধ্ 

জ্বাাহন দে িাহপ্তর পর হিপণন 

দকাম্পাহনমূ/ইআরএ গৃীে পহরমাণ 

হনহিে করশ অনুশমােন গ্রণ কশর মূ্ 
পহরশলাধ্ করা য় 

িন্টন ও হিপণন, 

অর্য হিিাগ,  হাি 

হিিাগ 

দচশকর মাধ্্শম 

চুহি দমাোশিক এিাং 
হি িাহপ্তর পর ১০ 

কাযযহেিশর মশধ্্ 

সয়ে দমাঃ জাহকর দাশন 

উপ-ি্িস্থাপক(হাি) 

দ ানঃ ০৩১-৭১৬৩১৮ 

ইশমইঃ zakir.chittagong@yahoo.com 

৫ 
আমোহন শুল্ক, ি্াট 

ও ট্াক্স ইে্াহে পহরশলাধ্ 

হিপণন দকাম্পাহনমূ ও ইআরএ এর নে 

এিাং NBR এর জারীকৃে ার্কয ার অনুযায়ী 
ি্িস্থা গ্রণ করা য় 

হাি হিিাগ দচশকর মাধ্্শম ১ মা 

৬ 
াইটাশরজ ও পণ্ পহরিদন 

াহিয  চাজয  িোন 

কু্রড অশয় আমোহনর পর াইটাশরজ 

কাযযক্রম উত্তর মূ্পণয দে  াাশর পর 

াশিয য়র িহেশিেশনর হিহত্তশে অনুশমােন 

গ্রণ কশর পহরশলাধ্ 

অর্য হিিাগ,  হাি 

হিিাগ 
দচশকর মাধ্্শম ১০ কাযযহেিশর মশধ্্ 

৭ 

কনশডনশট, কনশডনশট শে 

উৎপাহেে পণ্ এিাং ন্া র্া শে 

উৎপাহেে পশণ্র মূ্ পহরশলাধ্ 

হিপণন দকাম্পাহনমূ JDC দিরণ করশ 

িন্টন ও হিপণন হিিাগ শয় হাি হিিাশগ 

হি আশ ো যাচাই কশর পহরশলাশধ্র 

ি্িস্থা গ্রণ করা য়। 

িন্টন ও হিপণন, 

হাি হিিাগ 
দচশকর মাধ্্শম 

হি িাহপ্তর পর ১০ 

কাযযহেিশর মশধ্্ 

৮ িহঃ িাাংাদেল ছুটি 
দকাম্পাহনমূশর িহঃ িাাংাশেল ভ্রমণ 

াংক্রান্ত ছুটি উপস্থাপন 
দিাডয  লা া 

- 
আশিেন িাহপ্তর পর 

৩ কাযয হেিশর মশধ্্ 
এ, এম, জিুাশয়র াান 

উপ-ি্ািস্থাপক(দিাডয ) 
দ ানঃ ০৩১-৭২১৮১২ 

ইশমইঃ dm_mis@bpc.gov.bd 
৯ িহঃ িাাংাশেল িহলক্ষণ 

াংস্থা ও দকাম্পাহনমূশর িহঃ িাাংাশেল 

িহলক্ষণমূ উপস্থাপন 
- 

আশিেন িাহপ্তর পর 

৩ কাযয হেিশর মশধ্্ 

১০ 
দপশরাহয়াম পণ্ উৎপােন ও 

রিরাশর শক্ষ্ চুহি ম্পােন 

রকাহর হনশেযলনা অনুযায়ী হিহিন্ন প্ল্্াশন্টর 

াশর্ চুহি ম্পােশনর মাধ্্শম 

িলান লা া, িণ্টন 

ও হিপণন হিিাগ 

রকার হনধ্যাহরে 

মূ্ চুহি 

দিা গ্রণকারী 
িহেষ্ঠানমূশর 

১. আশমনা দ রশেৌী 
    উপ-ি্িস্থাপক(িলান), 



অনুযায়ী চাহো অনুযায়ী     দ ানঃ ০১৭১২-৯৭১০০৪ 

ই-দমইঃamena_am_bpc@yahoo.com 

২. দ রশেৌহ মাুম হশম, 

    উপ-মাি্িস্থাপক(িলান), 

    দ ানঃ ০৩১-৭১৭১৮৩, 

    ইশমইঃ mng_admin@bpc.gov.bd 

১১ 
দকাম্পাহনমূশর হিঞ্জ দিহনহ ট 

(উৎা দিানা) 

রকাহর হনশেযলনা অনুযায়ী উৎা দিানা 

স্কীম অনুরশণ 

াংস্থা ও 

দকাম্পাহনমূশর 

িধ্ান কাযযাশয় 

স্কীম অনুযায়ী িহে অর্যিছর 

১২ 

দকাম্পাহনমূশর কমযকেয া ও 

কমযচারীশের 

হনশয়াগ/পেশন্নাহে/িেহ 

ন্সর্ার কমযকেয াশের মন্বশয় াংহিষ্ট কহমটি 

গঠশনর মাধ্্শম 

াংস্থা ও 

দকাম্পাহনমূশর 

িধ্ান কাযযাশয় 

- িশয়াজন অনুযায়ী 

১৩ 

পহরশলাহধ্ে ও অপহরশলাহধ্ে 

জ্বাানী দে আমোহনর 

িশয়াজনীয় কাযযক্রম গ্রণ 

ই-দমই/ ্াক্স/পত্র 

িাহণজ্ ও 

অপাশরলন্স হিিাগ 

াংস্থার াংহিষ্ট 

হিিাগ কেৃয ক 

পহরশলাধ্ 

িছর ি্াপী 

দমাাম্মে জাহে দাাইন 

উপ-মাি্িস্থাপক(িাঃ ও অপাঃ) 
দ ানঃ ০৩১-৭১২৫৭০ 

ই-দমইঃ mzahidh_25@yahoo.com 

১৪ 

ুি দি অশয় ও হয়াশর কশয় 

আমোহনর িশয়াজনীয় কাযযক্রম 

গ্রণ 

ই-দমই/ ্াক্স/পত্র " চাহো অনুযায়ী 

১৫ 
ন্া র্া ও কনশডনশট রপ্তাহনর 

িশয়াজনীয় কাযযক্রম গ্রণ 
ই-দমই/ ্াক্স/পত্র " িাহপ্ত/মজেু াশপশক্ষ 

১৬ 
স্থানীয়/আন্তজয াহেক েরপত্র 

আিান 
পহত্রকা ও ওশয়িাইশট হিজ্ঞহপ্ত িকাল " িশয়াজন অনুযায়ী 

১৭ হি-পাহক্ষক চুহি স্বাক্ষর চুহি দিরণ " ১/২ িছশরর জন্ 

১৮ 
জ্বাাহন দে আমোহনর উৎ 

হনহিেকরণ 
ই-দমই/ ্াক্স/পত্র হিনা মূশ্ 

িশয়াজনীয় ের্্ িাহপ্ত 

াশপশক্ষ 

১৯ াশিয য়র হনশয়াগ ই-দমই/ ্াক্স/পত্র 

াংস্থার াংহিষ্ট 

হিিাগ কেৃয ক 

পহরশলাধ্ 

পাশয হিহত্তক 
দমাছাঃ হরাজাম মুনীরা, 

উপ-ি্িস্থাপক(িাঃ ও অপাঃ) 
দ ানঃ ০১৬৭১-৮৭০৮১৬ 

ইশমইঃ dm_com@bpc.gov.bd ২০ 
জ্বাাহন ও  হনজ ম্পে হিিাগ 

কেৃয ক চাহে ের্্াহে দিরণ 
ই-দমই/ ্াক্স/পত্র হিনা মূশ্ ৩/৫ হেশনর মশধ্্ 

২১ 

দে হিপণন দকাম্পাহনমূশক 

মহনটহরাং মন্বয়পূিযক রিরা 
াইন-আপ হনহিেকরণ 

ই-দমই/ ্াক্স/পত্র/দটহশ ান " িশয়াজন অনযুায়ী 

দমাঃ আিু কাাম আজাে 

উপ-মাি্িস্থাপক(িাঃ ও অপাঃ) 
দ ানঃ ০৩১-৭২০৬২১ 

ই-দমইঃ dgm_com_bpc@yahoo.com 

২২ 

কনশডনশট িাকলশনলন 

প্ল্্ান্টমূশর াশর্ জ্বাাহন পণ্ 
ক্রয়-হিক্রয় াংক্রান্ত হিশয় চুহি 

চুহি দিরণ হিপণন হিিাগ হিনা মূশ্ চুহি অনুযায়ী 
দমাঃ আিু াহন  

মাি্িস্থাপক(িঃ ও হিপঃ) 
দ ানঃ ০৩১-৭২০৬৪৫ 



ম্পােন ই-দমইঃ gm_marketing@bpc.gov.bd 

২৩ 

আমোহনকৃে ুশির হিপণন 

দকাম্পাহনমূশর অনুকূশ ুম 

িণ্টন 

ই-দমই/ ্াক্স/পত্র " ৩-৫ হেশনর মশধ্্ 

২৪ 
দকাম্পাহন হিহত্তক নেুন হ হাং 
দেলন স্থাপশনর চুড়ান্ত অনুশমােন 

ই-দমই/ ্াক্স/পত্র 

াংহিষ্ট দে 

হিপণন দকাম্পাহন 

কেৃয ক জামানশের 

অর্য গ্রণ 

িশয়াজন অনুযায়ী 

২৫ 

হিেু্ ৎ দকন্দ্রমূশর াশর্ জ্বাাহন 

দে রিরা াংক্রান্ত চুহি 

ম্পােন 

চুহি দিরণ হিনা মূশ্ " 

২৬ 
সেহনক জ্বাাহন দেশর মজেু ও 

হিক্রয় াংক্রান্ত ের্্ দিরণ 
ই-দমই/ ্াক্স/পত্র " সেহনক 

২৭ 
দিরকারী পযযাশয় এহপ গ্া 

প্ল্্ান্ট স্থাপশনর অনুশমােন 
কহমটির মাধ্্শম মোমে িোন 

পহরকল্পনা হিিাগ 

হিনা মূশ্ - 

ইহঞ্জঃ দাম উহদ্দন 

-ি্িস্থাপক(পহরঃ ও উঃ) 
দ ানঃ ০১৮১৬-৭৬২১২৮ 

ই-দমইঃ bpcplanning@gmail.com 

২৮ 
কনশডনশট প্ল্্ান্ট স্থাপশনর 

অনুশমােন 
কহমটির মাধ্্শম মোমে িোন " - 

ইহঞ্জঃ দমাঃ আশপ মামুন 

উপ-ি্িস্থাপক(পহরঃ ও উঃ) 
দ ানঃ ০৩১-৭২১৪৮৯ 

ই-দমইঃ bpcplanning@gmail.com 

 

আবযন্তযীণ সিফা: 

ক্রসভক 

নং 
সিফায নাভ সিফা প্রদান দ্ধসি 

প্রজয়ােনীয় 

কাগেত্র এফং 
প্রাসিস্থান 

সিফায ভূরয 
এফং সযজাধ 

দ্ধসি 

সিফা প্রদাজনয 

িভয়িীভা 
দাসয়ত্বপ্রাি কভটকিট া (নাভ, দসফ, সপান 

নম্বয ও ইজভইর) 

১ 
াংস্থার কমযকেয া ও কমযচারীশের দগাষ্ঠী 
িীমা পহহ গ্রণ ও নিায়নকরণ 

িীমা দকাম্পাহনর মাধ্্শম 

অর্য হিিাগ 

ি্াাংশকর মাধ্্শম ৩০ হেন 
মহনা োল 

মাি্িস্থাপক(অর্য) 
দ ানঃ ০৩১-৭১০২৩৮ 

ইশমইঃ gm_finance@bpc.gov.bd 

২ 
াংস্থার কমযকেয া ও কমযচারীশের মৃেু্ োিী 

িোন 
িীমা দকাম্পাহনর মাধ্্শম ি্াাংশকর মাধ্্শম ৪৫ হেন 

৩ মাহক মন্বয় িা 
হিহপহর আমোহন ও রপ্তাহন ঙ্ক্রান্ত ের্্ 

িোন 
- ৫ হেন 

৪ াংস্থার কমযকেয া ও কমযচারীদের দিেন, িশে্শকর ি্াাংক হাশি দিেশনর টাকা জমার হাি হিিাগ দচশকর মাধ্্শম িহে মাশর ২৫ লাহরয়ার দমাঃ রাশলে 



অহধ্কা, দিানা ইে্াহে িোন মাধ্্শম োহরশ র মশধ্্ উপ-ি্ািস্থাপক(হাি) 

দ ানঃ ০৩১-৭১৬২৭৮ 

ইশমইঃ rasheds748408@gmail.com ৫ 
আি্ন্তরীণ/আন্তজয াহেক TA/DA িাো 

িোন 
অনুশমাহেে ভ্রমণ হি িাহপ্তর পর " 

উপস্থাপশনর ১-২ 

হেন পর 

৬ 
াংস্থার ক হিিাগ শে িাপ্ত াংহিষ্ট 

হিহিন্ন িহেষ্ঠাশনর হি িোন 

যর্াযর্ অনুশমােন উত্তর হাি হিিাগ 

পহরক্ষাশন্ত হি পহরশলাধ্ কশর 
" ৭ হেন 

৭ াংস্থার িাশজট িণয়ন 

হিহপহ দিাশডয র অনুশমােশনর পর অর্য 
মন্ত্রণাশয়র অর্য হিিাশগর মহনটহরাং দশ 

দিরণ 

- - সয়ে দমাঃ জাহকর দাশন 

উপ-ি্িস্থাপক(হাি) 

দ ানঃ ০৩১-৭১৬৩১৮ 

ইশমইঃ zakir.chittagong@yahoo.com 

৮ দকাম্পাহনর িাশজট িণয়ন হিহপহ দিাশডয র অনুশমােন গ্রণ - - 

৯ ইআরএ িশ হ  িোন 
ইআরএ আশিেন করার পর অনুশমােন গ্রণ 

কশর পহরশলাধ্ 
দচশকর মাধ্্শম ৪ হেন 

১০ ইন্টারশনট াংশযাগ 
াংস্থার ক অহ ারগণশক ইন্টারশনট 

ুহিধ্া িোন 

এমআইএ হিিাগ 

হিনা মূশ্ ািযক্ষহণক 

এ এম জিুাশয়র াান 

উপ-ি্ািস্থাপক(এমআইএ) 

দ ানঃ ০৩১-৭২১৮১২ 

ইশমইঃ dm_mis@bpc.gov.bd 

১১ ওশয়িাইট িচন 
ওশয়িাইট ানাগােকরণ, াংশলাধ্ন, 

পহরমাজয ন, পহরিেয ন ইে্াহে 
" " 

১২ LAN হশেম 
াংস্থার ক কহম্পউটার LAN এর আওোয় 

আনা 
" " 

১৩ কহম্পউটার াহিয হাং 
কহম্পউটার ক্রয়, দমরামে ও এ ম্পহকয ে 

যন্ত্রাাংল রিরা 
" 

চাহো 
দমাোশিক 

১৪ মাহক মন্বয় িা 
হিহপহ'র হিহিন্ন উন্নয়নমূক কমযকান্ড 

িাস্তিায়ন 

াংস্থাপন লা া 

- ৭ হেন 

দমাঃ আহমরু ইাম 

উপ-ি্িস্থাপক(াংস্থাপন) 

দ ানঃ ০৩১-৭১৬০২৬ 

ইশমইঃ amirul.estab@yahoo.com 

১৫ 
কমযকেয া/কমযচারীগশণর অহজয ে ও 

দমহডশক ছুটি 

নহর্শে উপস্থাপন এিাং অহ  আশেল জারী 
করা 

- ৩-৪ হেন 

১৬ কমযকেয া/কমযচারীগশণর ACR াংগ্র 
াংগৃীে ACR-এর হিহত্তশে 

কমযকেয া/কমযচারীগশণর পশোন্নহে হিশিচনা 
করা 

- ১ মা 

১৭ হনশয়াগ, পশোন্নহে ও িেহ াংক্রান্ত হনহেযষ্ট মশয় নহর্ উপস্থাপন করা য় - ১০ হেন 

১৮ 

াংস্থার কমযকেয া/কমযচারীগশণর আশিেন 

অনুযায়ী অহগ্রম ঋণ অনুশমােশনর জন্ 
কেৃয পশক্ষর হনকট উপস্থাপন 

াংস্থার হনধ্যাহরে নীহেমাার আওোয় অহগ্রম 

ঋণ িোন 
- ১০ হেন 

১৯ 
ক্াণ েহি শে অনুোন িোশনর 

হিশয় নহর্ উপস্থাপন 

অনুোন পাওয়ার দযৌহিক কারণ র্াকশ াংস্থা 
কেৃয পক্ষ ক্াণ েহি শে ম্ভাি্ আহর্যক 

- ১০ হেন 



াায্ অনুশমােন কশর র্াশকন 

২০ 
াংস্থার যানিানমূ 
দমরামে/রক্ষণাশিক্ষণ 

রাহর ক্রয়/RFQ/OTM 

াধ্ারণ কমযলা া/ 
এশেট লা া 

ি্াাংশকর মাধ্্শম ৮-১০ হেন 

দমাঃ হমজানুর রমান 

উপ-ি্িস্থাপক(া,ক,লা) 
দ ানঃ ০৩১-৭১৬৩২৮ 

ইশমইঃ dm_csb@bpc.gov.bd 

২১ 
াংস্থার ক হিিাশগ অহ  দেলনাহরজ 

ও অহ  ইর্ক্ইপশমন্ট রিরা 
রাহর ক্রয়/RFQ/OTM 

নগে অর্য/ 
ি্াাংশকর মাধ্্শম 

৫-৭ হেন 

২২ 
হিেু্ ৎ, দটহশ ান, দমািাই, েপুুশরর 

 ািার ইে্াহের হি পহরশলাধ্ 
িলাহনক অনুশমােনক্রশম দচশকর মাধ্্শম ২-৩ হেন 

২৩ অহ শর হনরাপত্তা ি্িস্থা হনরাপত্তা িরীগণ কেৃয ক হিনামূশ্ ািযক্ষহণক 

২৪ এশেট াংস্কার/রক্ষণাশিক্ষণ রাহর ক্রয়/RFQ/OTM 
নগে অর্য/ 

ি্াাংশকর মাধ্্শম 

েৎক্ষণাৎ/৫-৭ 

হেন 

২৫ এশেশটর হনরাপত্তা ি্িস্থা 
রকাহর আনার িাহনী ও অস্থায়ী িরীগণ 

কেৃয ক 

দিেন িাো ও 

মজরুী ি্াাংশকর 

মাধ্্শম 

ািযক্ষহণক 

২৬ দোর রক্ষণাশিক্ষণ 
ক্রয়কৃে মাামা গ্রণ ও িোন এিাং দরকডয  

াংরক্ষণ ও দ ারকাহোং 
হিনা মূশ্ োৎক্ষহণক 

২৭ মাহক িহেশিেন িোন আন্তঃঅহ  দমশমা 

িাহণজ্ ও 

অপাশরলন্স হিিাগ 

হিনা মূশ্ 
িহে মাশর ১-৫ 

োহরশ র মশধ্্ 

দমাাম্মে জাহে দাাইন 

উপ-মাি্িস্থাপক(িাঃ ও অপাঃ) 
দ ানঃ ০৩১-৭১২৫৭০ 

ই-দমইঃ mzahidh_25@yahoo.com 

২৮ াংস্থার মন্বয় িার ের্্ িোন " " 
৩ কময হেিশর 

মশধ্্ 
দমাছাঃ হরাজাম মুনীরা, 

উপ-ি্িস্থাপক(িাঃ ও অপাঃ) 
দ ানঃ ০১৬৭১-৮৭০৮১৬ 

ইশমইঃ dm_com@bpc.gov.bd 

২৯ ওশয়িাইট ানাগাে াংক্রান্ত ের্্ িোন " " " 

৩০ াংে ও অপাশরলন হিয়ক ের্্ িোন " " " 

৩১ 
অি্ন্তরীণ হনরীক্ষা হিিাশগর চাহে ের্্ 

ও জিাি িোন 
" " 

৫ কময হেিশর 

মশধ্্ 

দমাঃ আিু কাাম আজাে 

উপ-মাি্িস্থাপক(িাঃ ও অপাঃ) 
দ ানঃ ০৩১-৭২০৬২১ 

ই-দমইঃ dgm_com_bpc@yahoo.com 

৩২ 
জ্বাাহন দেশর মাহক মজেু ও হিক্রয় 

িহেশিেন িোন 
আন্তঃঅহ  দমশমা 

হিপণন হিিাগ 

হিনা মূশ্ 
িহে মাশর ১-৩ 

োহরশ র মশধ্্ দমাঃ আিু াহন  

মাি্িস্থাপক(িঃ ও হিপঃ) 
দ ানঃ ০৩১-৭২০৬৪৫ 

ই-দমইঃ gm_marketing@bpc.gov.bd 

৩৩ 
াংস্থার হিহিন্ন হিিাগ/লা ার চাহে 

ের্্াহে িোন 
" " 

৩ কমযহেিশর 

মশধ্্ 

৩৪ জ্বাাহন দেশর িাক্কন দিরণ " " ৫ কমযহেিশর 



মশধ্্ 

৩৫ 
হিহপহ ও দকাম্পাহনমূশর িকল্প িণয়ন 

ও িাস্তিায়ন াংক্রান্ত দিা 
আন্তঃ হিিাগ মন্বয় পহরকল্পনা হিিাগ " - 

ইহঞ্জঃ দমাঃ আশপ মামুন 

উপ-ি্িস্থাপক(পহরঃ ও উঃ) 
দ ানঃ ০৩১-৭২১৪৮৯ 

ই-দমইঃ bpcplanning@gmail.com 

  

অসবজমাগ ফযফস্থানা দ্ধসি (GRS): 

ক্রসভক নং কখন সমাগাজমাগ কযজফন সমাগাজমাজগয ঠিকানা সনষ্পসিয িভয়িীভা 

১ োহয়ত্বিাপ্ত কমযকেয া মাধ্ান হেশে ি্র্য শ 

GRS সপাকার জয়ন্ট কভটকিট াাঃ 
১। হচি, 

দ ানঃ ০৩১-৭১৬৪১৩, ০১৭৫৫৫৮৭৬২৪, 

ইশমইঃ secretary@bpc.gov.bd 
৭-১০ কাযযহেি 

িহকাযী সপাকার জয়ন্ট কভটকিট াাঃ 
২। এ, এম, জিুাশয়র াান 

দ ানঃ ০৩১-৭২১৮১২, ০১৯১২৮৬৮৯৬৭ 

ইশমইঃ dm_mis@bpc.gov.bd 

  

 


