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    গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

       (ননৌ-রযফন ভন্ত্রণারয়) 

          ফাাংরাদদ ররাং কদ পাদযন 

           www.bsc.gov.bd 

    সফাপ্রদান প্রততশ্রুতত (তটিজজন চার্ টায) 

১. তবন ও তভন                

তবন: জাতীয় তাকাফাী াংস্থা রদদফ এ অঞ্চদর মুখ্য ররাং নকাম্পানীদত উন্নীত ওয়া এফাং এ নদদয অথ পননরতক উন্নয়দন ায়তা প্রদান।  

তভন: আন্তজপারতক ননৌ-দথ রনযাদ ও দক্ষ ররাং নফা প্রদান কযা এয াদথ ংতিষ্ট ও দমাগী কর প্রকায কাম প ম্পাদন কযায ভাধ্যদভ জাতীয় উন্নয়দন অফদান যাখা।  

২. প্রততশ্রুত সফামূ 

২.১ নাগতযক সফা 

ক্রতভক সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধতত প্রজয়াজনীয় কাগজত্র 

এফং প্রাতিস্থান 

সফামূল্য এফং 

তযজাধ 

দ্ধতত 

সফা প্রদাজনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা 

(নাভ, দতফ, সপান ও আ-সভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। সয়ায ংক্রান্ত সফা উযুক্ত কর্তটজেয 

নুজভাদনক্রজভ সর্তরজপান,  

আ-সভআর, পযাক্স  ও 

যাতয তথ্য প্রদান কযা 

য়। 

 তনধ টাতযত 

পযভ/আদফদনত্র,  

১. তচফারয় তফবাগ 

(সয়ায াখা) 

২. রফএর টাওয়ায 

(৪থ প তরা), যাজউক 

এরবরনউ (দদরনক 

ফাাংরায নভাড়), ঢাকা। 

 

তফনামূজল্য ১. াধাযন 

তথ্যাফরী :          

তাৎক্ষরনক 

২. এক দিয 

ংতিষ্ট:  

০৭ কাম টতদফ 

৩.একাতধক দিয 

ংতিষ্ট:    

১৫ কাম টতদফ  

 

১. জনাফ খাজরদ ভামুদ(উ-তচফ) 

তচফ, তফএত, চট্টগ্রাভ। 

সপান:০৩১৭২৪৪৭৯,০১৫৫৬৭০০০৪৪ 

আ-সভআর : secy@bsc.gov.bd  

২. জনাফ নভাোঃ ইউসুপ 

কাযী ভাব্যফস্থাক,  

রফএর, ঢাকা। 

সপান: 

০২-৯৫৫৩৫২৪,০১৭১৭০২৫৬৩৮ 

আ-সভআর : gm-dhk@bsc.gov.bd  

 

  

াংযুরক্ত ’গ’ 

ওদয়ফাইদট 

প্রদ পদনয জন্য  

http://www.bsc.gov.bd/
mailto:secy@bsc.gov.bd
mailto:gm-dhk@bsc.gov.bd
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২। ততং াতব ট 

(চার্ টায/সরাকায) 

উযুক্ত কর্তটজেয 

নুজভাদনক্রসভ সর্তরজপান, 

আ-সভআর, পযাক্স  ও 

যাতয তথ্য প্রদান কযা 

য়। 

১. চার্ টাতযং ও ট্রারম্পাং 

রফবাগ  

২. দূযপ্রাচয ও 

োঃএোঃউোঃ রফবাগ 

৩. কাদগ পা সুাযরবন 

ও াজযন তফবাগ 

তফনামূজল্য ১. ন্য 

রযফদনয নক্ষদত্র 

জাাদজয আগভন 

ও রনগ পভন াংরিষ্ট 

তথ্যারদ 

তাৎক্ষরনক। 

২. অন্যান্য নক্ষদত্র 

৩-৭    

কাম টতদফ 

 

 

১. সভা. অরভগীয 

 ভঃব্যঃ(ঃদাঃ)-(দঃ প্রাচয ও ঃ উঃ আউতনর্) 

 নপানোঃ ০৩১-৭২১৯৭৬, ০৩১-৭২০৬৯৯ 

 আ-সভআর : gm-lines@bsc.gov.bd 

২. কযাজেন সভাঃ মুতজবুয যভান 

ভঃব্যঃ(ঃদাঃ),(কাোঃসুোঃ ও অাদযন) 

নপানোঃ ০৩১-৭১৬২৪৫, ০১৭১৭-৮৭৯৩৪৬ 

আ-সভআর : gm-ops@bsc.gov.bd 

 

৩. জনাফ কযাদেন নভাোঃ মুরজবুয যভান 

ভঃব্যঃ(ঃদাঃ)-(চার্ টাতযং ও ট্রারম্পাং) 

সপান : ০৩১-৭১০৫০৬,০১৭৪৩৭৪৪৯৩৯ 

আ-সভআর : gm-cht@bsc.gov.bd 

 

 

 

mailto:gm-lines@bsc.gov.bd
mailto:gm-ops@bsc.gov.bd
mailto:gm-cht@bsc.gov.bd
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৩। ন্য ও নফা 

যফযাকাযীগনদক 

প্রদত্ত সফা 

 উযুক্ত কর্তটজেয 

নুজভাদনক্রজভ সর্তরজপান, 

আ-সভআর, পযাক্স  ও 

যাতয তথ্য প্রদান কযা 

য়।  

 তনধ টাতযত পযভ, 

আদফদনত্র 

১. প্রান রফবাগ  

২. রফএর নভরযন 

ওয়াকপ  

৩. এএএভ তফবাগ 

৪. জাাজ নভযাভত 

রফবাগ 

 

PPA-

2006 & 

PPR 

2008 এয 

রনধ পারযত 

দ্দরত নুমায়ী  

৩০ কাম টতদফ  

নক্ষত্র রফদদল 

কভ-নফর দত 

াদয 

১. জনাফ আবু াপায়াৎ মুাম্মদ াদ দুর   

  ইরাভ(উ-তচফ) 

  ভাব্যফস্থাক (প্রান), তফএত 

  সপান : ০৩১-৭২৪৮৩২ 

  আ-সভআর : gm-admin@bsc.gov.bd 

২. সভাঃ অান-উর-কতযভ 

  ভাব্যফস্থাক (ওয়াকপ)-অোঃদাোঃ 

  সপান : ০৩১-৭২২৬৪৫, ০১৭০৬৩৪৫০৫ 

  আ-সভআর : 

bscmarineworkshop@yahoo.com, 

          gm-srd@bsc.gov.bd 

৩. জনাফ সভাঃ আব্দুর জাব্বায  

   উ-ভাব্যফস্থাক (এএএভ)  

   তফএত, চট্টগ্রাভ। 

   সপান : ০৩১-৭১৬৪৩৬,০১১৯৯৭০২২৯১ 

   আ-সভআর : gm-ssm@bsc.gov.bd 

 

 

mailto:gm-admin@bsc.gov.bd
mailto:bscmarineworkshop@yahoo.com
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৪।  তনজয়াগ ংক্রান্ত সফা উযুক্ত কর্তটজেয 

নুজভাদনক্রজভ সর্তরজপান, 

আ-সভআর, পযাক্স  ও 

যাতয তথ্য প্রদান কযা 

য়। 

তনধ টাতযত অজফদন 

পযভ/ আদফদনত্র  

 

১. প্রান রফবাগ 

২. তচফারয় রফবাগ 

৩. ত াজ টা‡নর 

তফবাগ 

তফনামূজল্য তনজয়াগ তফতধ 

নুমায়ী 

১. কভ পকতপাদদয নক্ষদত্র 

    জনাফ খাজরদ ভামুদ(উ-তচফ) 

    তচফ, তফএত, চট্টগ্রাভ 

    সপান : ০৩১-৭২৪৪৭৯, ০১৮১৮৩৩১৬৭৮ 

    আ-সভআর : secy@bsc.gov.bd 

২. কভ পচাযীদদয নক্ষদত্র 

  জনাফ অবু াপায়াৎ মুাম্মদ াজ দর  

  আরাভ(উ-তচফ) 

  ভাব্যফস্থাক (প্রান), তফএত 

  সপান : ০৩১-৭২৪৮৩২, ০৩১-৭২৪৮৩২ 

  আ-সভআর : gm-admin@bsc.gov.bd 

৩. জাাদজ রনদয়াদগয নক্ষদত্র 

  কযাজেন জাভার সাজন তালুকদায  

  ভাব্যফস্থাক-অোঃদাোঃ (র াদ পাদনর),     

  তফএত, চট্টগ্রাভ। 

  সপান : ০৩১-৭১৬৪৩৬, ০১৭১৫২৫২৮১০ 

  আ-সভআর : gm-spd@bsc.gov.bd  

mailto:secy@bsc.gov.bd
mailto:gm-admin@bsc.gov.bd
mailto:gm-spd@bsc.gov.bd
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৫। এজজন্সী সফা উযুক্ত কর্তটজেয 

নুজভাদনক্রজভ সর্তরজপান, 

আ-সভআর, পযাক্স  ও 

যাতয তথ্য প্রদান কযা 

য়। 

 চুরক্তত্র অনুমায়ী 

১. চার্ টাতযং ও ট্রারম্পাং 

রফবাগ 

২. কাোঃসুোঃ ও 

াজযন তফবাগ 

৩. দূযপ্রাচয ও রিভ 

এরয়া উাগযীয়             

    রফবাগ 

 

চুতি নুমায়ী 

নদর/তফজদী 

মুদ্রায় 

চুতিত্র নুমায়ী 

 

১. জনাফ কযাদেন নভাোঃ মুরজবুয যভান 

ভঃব্যঃ(ঃদাঃ),(কাোঃসুোঃ ও অাদযন) 

নপানোঃ ০৩১-৭১৬২৪৫, ০১৭১৭-৮৭৯৩৪৬ 

আ-সভআর : gm-ops@bsc.gov.bd 

 

২. জনাফ কযাদেন নভাোঃ মুরজবুয যভান 

ভঃব্যঃ(ঃদাঃ)-(চার্ টাতযং ও ট্রারম্পাং) 

সপান : ০৩১-৭১০৫০৬,০১৭৪৩৭৪৪৯৩৯ 

আ-সভআর : gm-cht@bsc.gov.bd 

 

 

৬। ছাড়ত্র ংক্রান্ত সফা 

(Waiver) 

 উযুক্ত কর্তটজেয 

নুজভাদনক্রজভ সর্তরজপান, 

আ-সভআর, পযাক্স  ও যাতয 

তথ্য প্রদান কযা য়। 

তনধ টাতযত পযভ 

১. কাোঃসুোঃ ও 

াজযন রফবাগ   

২. দূযপ্রাচয ও 

োঃএোঃউোঃ রফবাগ 

তফনামূজল্য ৩-৫ কাম টতদফ ১. জনাফ কযাদেন নভাোঃ মুরজবুয যভান 

ভঃব্যঃ(ঃদাঃ),(কাোঃসুোঃ ও অাদযন) 

নপানোঃ ০৩১-৭১৬২৪৫, ০১৭১৭-৮৭৯৩৪৬ 

আ-সভআর : gm-ops@bsc.gov.bd 

 

২. সভা. অরভগীয 

 ভঃব্যঃ(ঃদাঃ)-(দঃ প্রাচয ও ঃ উঃ আউতনর্) 

 নপানোঃ ০৩১-৭২১৯৭৬, ০৩১-৭২০৬৯৯ 

 আ-সভআর : gm-lines@bsc.gov.bd 

 

 

mailto:gm-ops@bsc.gov.bd
mailto:gm-cht@bsc.gov.bd
mailto:gm-ops@bsc.gov.bd
mailto:gm-lines@bsc.gov.bd
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৭। তপ বাড়া াংক্রাভত 

সফা  

উযুক্ত কর্তটজেয 

নুজভাদনক্রজভ সর্তরজপান, 

আ-সভআর, পযাক্স  ও যাতয 

তথ্য প্রদান কযা য়। 

চুতিত্র নুমায়ী  

১. প্রান তফবাগ 

২.রফএর আঞ্চররক 

কাম পারয়, ঢাকা। 

চুতিত্র 

নুমায়ী   

চুতিত্র নুমায়ী ১. জনাফ অবু াপায়াৎ মুাম্মদ াজ দর  

   আরাভ(উ-তচফ) 

   ভাব্যফস্থাক (প্রান), তফএত 

   সপান : ০৩১-৭২৪৮৩২, ০৩১-৭২৪৮৩২ 

   আ-সভআর : gm-admin@bsc.gov.bd 

 

২. জনাফ নভাোঃ রভজানুয যভান  

  ভাব্যফস্থাক (ভাদকপটাং),রফএর, ঢাকা। 

  সপান : ০২-৯৫৫৩৫৬৮ 

  আ-সভআর : gm-dhk@bsc.gov.bd 

৮।   নভরযটাইভ নইপট 

াংক্রাভত নফা 

উযুক্ত কর্তটজেয 

নুজভাদনক্রজভ সর্তরজপান, 

আ-সভআর, পযাক্স  ও যাতয 

তথ্য প্রদান কযা য়। 

আদফদনত্র, 

নটররদপারনক 

রনদদ পনা। 

রিরএ ও রএও 

াখা, র াদ পাদনর 

রফবাগ 

 

 

রফনামূনে প্রদয়াজনানুমায়ী   কযাজেন জাভার সাজন তালুকদায  

  ভাব্যফস্থাক-অোঃদাোঃ (র াদ পাদনর),     

  তফএত, চট্টগ্রাভ। 

  সপান : ০৩১-৭১৬৪৩৬, ০১৭১৫২৫২৮১০ 

  আ-সভআর : gm-spd@bsc.gov.bd 

mailto:gm-admin@bsc.gov.bd
mailto:gm-dhk@bsc.gov.bd
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৯। ইন্টান পর/ প্ররক্ষন 

প্রদান াংক্রান্ত নফা 

উযুক্ত কর্তটজেয 

নুজভাদনক্রজভ সর্তরজপান, 

আ-সভআর, পযাক্স  ও যাতয 

তথ্য প্রদান কযা য়। 

আদফদনত্র 

১. রচফারয় তফবাগ 

২. প্রান রফবাগ 

৩.র াদ পাদনর 

রফবাগ 

রফনামূদে প্রদয়াজনানুমায়ী ১. নায এয নক্ষদত্র 

১. জনাফ খাজরদ ভামুদ(উ-তচফ) 

  তচফ, তফএত, চট্টগ্রাভ 

  সপান : ০৩১-৭২৪৪৭৯, ০১৮১৮৩৩১৬৭৮ 

  আ-সভআর : secy@bsc.gov.bd 

২. জনাফ অবু াপায়াৎ মুাম্মদ াজ দর  

  আরাভ(উ-তচফ) 

  ভাব্যফস্থাক (প্রান), তফএত 

  সপান : ০৩১-৭২৪৮৩২, ০৩১-৭২৪৮৩২ 

  আ-সভআর : gm-admin@bsc.gov.bd 

 

৩. এদলাদটয য নক্ষদত্র 

  কযাজেন জাভার সাজন তালুকদায  

  ভাব্যফস্থাক-অোঃদাোঃ (র াদ পাদনর),     

  তফএত, চট্টগ্রাভ। 

  সপান : ০৩১-৭১৬৪৩৬, ০১৭১৫২৫২৮১০ 

  আ-সভআর : gm-spd@bsc.gov.bd  

 

 

 

আ-সভআর : gm-spd@bsc.gov.bd 

তফএত, চট্টগ্রাভ। 

সপান : ০৩১-৭১৬৪৩৬, ০১১৯৯৭০২২৯১ 

আ-সভআর : gm-spd@bsc.gov.bd 

mailto:secy@bsc.gov.bd
mailto:gm-admin@bsc.gov.bd
mailto:gm-spd@bsc.gov.bd
mailto:gm-spd@bsc.gov.bd
mailto:gm-spd@bsc.gov.bd
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১০ ভাভরা াংক্রাভত নফা উযুক্ত কর্তটজেয 

নুজভাদনক্রজভ সর্তরসপান, 

আ-সভআর, পযাক্স  ও যাতয 

তথ্য প্রদান কযা য়। 

আদফদনত্র 

১. রচফারয় তফবাগ 

(ররগ্যার নর) 

২.র াদ পাদনর 

রফবাগ 

রফনামূদে প্রদয়াজনানুমায়ী ১. নায এয নক্ষদত্র 

  জনাফ খাজরদ ভামুদ(উ-তচফ) 

  তচফ, তফএত, চট্টগ্রাভ 

  সপান : ০৩১-৭২৪৪৭৯, ০১৮১৮৩৩১৬৭৮ 

  আ-সভআর : secy@bsc.gov.bd 

 

২. এদলাদটয য নক্ষদত্র 

  কযাজেন জাভার সাজন তালুকদায  

  ভাব্যফস্থাক-অোঃদাোঃ (র াদ পাদনর),     

  তফএত, চট্টগ্রাভ। 

  সপান : ০৩১-৭১৬৪৩৬, ০১৭১৫২৫২৮১০ 

  আ-সভআর : gm-spd@bsc.gov.bd  

 

রফোঃদ্রোঃ রফএর একট আভতজারতপক ররাং নফা প্রদানকাযী প্ররতষ্ঠান। অন্যান্য যকাযী প্ররতষ্ঠাদনয ন্যায় রফএরদত াধাযন নাগরযদকয যারয ম্পৃক্ততা কভ রফধায় যারয নফা প্রদাদনয সুদমাগ অতযভত ীরভত।  

রফএরদত আভদানীকাযক, যপ্তানীকাযক ররাং এদজন্টগন াধাযনত নফা গ্রন কদয থাদকন।  

mailto:secy@bsc.gov.bd
mailto:gm-spd@bsc.gov.bd
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২.২  প্রাততষ্ঠাতনক সফা- রফএর নভরযন এন্ড নগ্রইন কনদবয়য ওয়াকপ এয জন্য প্রদমাজয 

ক্র. 

নং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধতত প্রজয়াজনীয় কাগজত্র 

এফং প্রাতিস্থান 

সফায মূল্য 

এফং 

তযজাধ 

দ্ধতত 

সফা প্রদাজনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা 

(নাভ, দতফ, সপান নম্বয ও আজভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

১। প্রারনক নফা 

(অনুদভাদন, রদ্ধাভত, 

রনদদ পনা, তদভত 

ইতযারদ) 

উযুক্ত কর্তটজেয নুজভাদনক্রজভ 

সর্তরজপান, আ-সভআর, পযাক্স  ও 

যাতয তথ্য প্রদান কযা য়। 

প্রারনক চারদাত্র 

 

১. প্রান রফবাগ 

২. রচফারয় রফবাগ 

রফনামূদে এক রফবাদগয 

নক্ষদত্র ৩০ 

কাম পরদফ ও 

একারধক রফবাদগয 

নক্ষদত্র ৪৫ 

কাম পরদফ 

১. জনাফ খাজরদ ভামুদ(উ-তচফ) 

  তচফ, তফএত, চট্টগ্রাভ 

  সপান : ০৩১-৭২৪৪৭৯, ০১৮১৮৩৩১৬৭৮ 

  আ-সভআর : secy@bsc.gov.bd 

               

২. জনাফ অবু াপায়াৎ মুাম্মদ াজ দর   

  আরাভ(উ-তচফ) 

  ভাব্যফস্থাক (প্রান), তফএত 

  সপান : ০৩১-৭২৪৮৩২, ০৩১-৭২৪৮৩২ 

  আ-সভআর : gm-admin@bsc.gov.bd 

 

২। আরথ পক নফা (ফাদজট ও 

অথ পছাড় াংক্রাভত) 

উযুক্ত কর্তটজেয নুজভাদনক্রজভ 

সর্তরজপান, আ-সভআর, পযাক্স  ও 

যাতয তথ্য প্রদান কযা য়। 

রনধ পারযত পযভ 

১. অথ প ও রযকল্পনা রফবাগ 

২. রাফ রফবাগ 

রফনামূদে ১৫ কাম পরদফ ১. জনাফ সভাঃ আতাউয যভান 

   ভাব্যফস্থাক (রনযীক্ষা ও অথ প)- অোঃদাোঃ,   

   তফএত 

   সপান : ০৩১-৭২১৯৭৬, ০১৭১২৫৪৫৫৫৭ 

   আ-সভআর : gm-fnp2@bsc.gov.bd 

 

২. জনাফ সভাঃ আজভগীয 

  ভাব্যফস্থাক (রাফ) অোঃদাোঃ, তফএত,  

  চট্টগ্রাভ 

  সপান : ০৩১-৭১০১৪৯, ০১৮১৫৫২৮২২৬ 

  আ-সভআর : gm-acc@bsc.gov.bd 

mailto:secy@bsc.gov.bd
mailto:gm-admin@bsc.gov.bd
mailto:gm-fnp2@bsc.gov.bd
mailto:gm-acc@bsc.gov.bd
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৩। রচরকৎা নফা উযুক্ত কর্তটজেয নুজভাদনক্রজভ 

সর্তরজপান, আ-সভআর, পযাক্স  ও 

যাতয তথ্য প্রদান কযা য়। 

নীরতভারা নভাতাদফক 

আদফদন ত্র ও রনধ পারযত 

পযভ 

১. প্রান রফবাগ 

রফনামূদে ১৫ কাম পরদফ   জনাফ অবু াপায়াৎ মুাম্মদ াজ দর   

  আরাভ(উ-তচফ) 

  ভাব্যফস্থাক (প্রান), তফএত 

  সপান : ০৩১-৭২৪৮৩২, ০৩১-৭২৪৮৩২ 

  আ-সভআর : gm-admin@bsc.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gm-admin@bsc.gov.bd
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২.৩ বযন্তযীণ সফা 

ক্রতভক সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধতত প্রজয়াজনীয় কাগজত্র এফং 

প্রাতিস্থান 

সফামূল্ম এফং 

তযজাধ 

দ্ধতত 

সফা প্রদাজনয ভয়ীভা দাতয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা 

(নাভ, দতফ, সপান ও আ-সভআর) 

১ তজটত ছুটি আদফদন াওয়ায য রফএর 

(কভ পকতপা ও কভ পচাযী) চাকুযী 

প্ররফধানভারা, ১৯৯৭ এয রফধান 

অনুমায়ী এফাং  ফাাংরাদদ ররাং 

কদ পাদযন (জাাজী কভ পকতপা) 

চাকুযী প্ররফধানভারা, ১৯৯৯ 

অনুমায়ী উযুক্ত কর্তপদক্ষয 

অনুদভাদনক্রদভ 

 

অজফদনত্র 

১. রচফারয় রফবাগ 

২. প্রান রফবাগ  

৩. র াদ পাদনর রফবাগ 

তফনামূজল্য ০৭ কাম টতদফ 

 

 

১. কভ পকতপাদদয নক্ষদত্র 

জনাফ খাজরদ ভামুদ(উ-তচফ) 

তচফ, তফএত, চট্টগ্রাভ। 

সপান:০৩১৭২৪৪৭৯,০১৫৫৬৭০০০৪৪ 

আ-সভআর : secy@bsc.gov.bd 

২. কভ পচাযীদদয নক্ষদত্র 

  জনাফ অবু াপায়াৎ মুাম্মদ াজ দর   

  আরাভ(উ-তচফ) 

  ভাব্যফস্থাক (প্রান), তফএত 

  সপান :০৩১-৭২৪৮৩২, ০৩১-৭২৪৮৩২ 

  আ-সভআর : gm-admin@bsc.gov.bd 

৩. জাাদজ কভ পযতদদয নক্ষদত্র 

  কযাজেন জাভার সাজন তালুকদায  

  ভাব্যফস্থাক-অোঃদাোঃ (র াদ পাদনর),     

  তফএত, চট্টগ্রাভ। 

  সপান : ০৩১-৭১৬৪৩৬,   

       ০১৭১৫২৫২৮১০ 

  আ-সভআর : gm-spd@bsc.gov.bd  

 

mailto:secy@bsc.gov.bd
mailto:gm-admin@bsc.gov.bd
mailto:gm-spd@bsc.gov.bd
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২ তজটত ছুটি (ফত: 

ফাংরাজদ) 

আদফদন াওয়ায য রফএর 

(কভ পকতপা ও কভ পচাযী) চাকুযী 

প্ররফধানভারা, ১৯৯৭ এয রফধান 

অনুমায়ী এফাং ফাাংরাদদ ররাং 

কদ পাদযন (জাাজী কভ পকতপা) 

চাকুযী প্ররফধানভারা, ১৯৯৯ 

অনুমায়ী 

উযুক্ত কর্তপদক্ষয 

অনুদভাদনক্রদভ 

১) রনধ পারযত পযভ ও  এক 

ফছদযয রফদদ ভ্রভদনয 

বৃত্তাভত্ম 

২) কভ পকতপাদদয নক্ষদত্র ননৌ-

রযফন ভন্ত্রণারদয়য 

অনুদভাদন ও কভ পচাযীদদয 

নক্ষদত্র রফএর কর্তপদক্ষয 

অনুদভাদন। 

১. রচফারয় রফবাগ  

২. প্রান রফবাগ 

তফনামূজল্য ৩০ কাম টতদফ 

 

৩ র্াআভজের ভঞ্জুতয আদফদন াওয়ায য টাইভদের 

াংক্রাভত্ম করভটয বায় 

উস্থান কযা য়। করভটয 

সুারযদয রবরত্তদত উযুক্ত 

কর্তপদক্ষয অনুদভাদনক্রদভ ভঞ্জুরয 

আদদ জারয ।  
 

১) অজফদনত্র 

২) ফাতল টক সগানীয় নুজফদন 

(র্াআভজের ৫ ফছজযয 

এতঅয) 

১. রচফারয় রফবাগ 

২. প্রান রফবাগ 

তফনামূজল্য ২৫-৩০ কাম টতদফ 

৪ গ্রযাচুইট প্রদান আদফদন াওয়ায য াংরিষ্ট 

রনদয়াগ রফরধভারা অনুমায়ী 

উযুক্ত কর্তপদক্ষয 

অনুদভাদনক্রদভ  

রফরবন্ন রফবাদগয ছাড়ত্র ও 

নীরতভারা নভাতাদফক 
 

রচফারয় ও প্রান 

রফবাগ 

তফনামূজল্য ১৫-৩০ কাম টতদফ 
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৫ রচরকৎা নফা উযুক্ত কর্তপদক্ষয 

অনুদভাদনক্রদভ  

নীরতভারা নভাতাদফক 

আদফদন ত্র ও রনধ পারযত 

পযদভ 

১. প্রান রফবাগ 

২.র াদ পাদনর রফবাগ 

তফনামূজল্য ১৫ কাম টতদফ  

নক্ষত্র রফদদল কভ-নফর 

দত াদয। 

১. নায এয নক্ষদত্র : 

  জনাফ অবু াপায়াৎ মুাম্মদ াজ দর   

  আরাভ(উ-তচফ) 

  ভাব্যফস্থাক (প্রান), তফএত 

  সপান :০৩১-৭২৪৮৩২, ০৩১-৭২৪৮৩২ 

  আ-সভআর : gm-admin@bsc.gov.bd 

২. জাাদজ কভ পযতদদয নক্ষদত্র 

  কযাজেন জাভার সাজন তালুকদায  

  ভাব্যফস্থাক-অোঃদাোঃ (র াদ পাদনর),     

  তফএত, চট্টগ্রাভ। 

  সপান : ০৩১-৭১৬৪৩৬,   

       ০১৭১৫২৫২৮১০ 

  আ-সভআর : gm-spd@bsc.gov.bd  

 

৬ প্ররবদিন্ট পান্ড প্রদান আদফদন াওয়ায য াংরিষ্ট 

রফরধভারা অনুমায়ী উযুক্ত 

কর্তপদক্ষয অনুদভাদনক্রদভ 

নীরতভারা নভাতাদফক 

আদফদন ত্র 

 

বরফষ্য তরফর াখা, 

রাফ রফবাগ 

তফনামূজল্য ১৫ কাম টতদফ ১. জনাফ নভাোঃ আজভগীয 

  রচফ (বরফষ্য তরফর), তফএত 

  সপান: ০৩১-৭১০১৪৯, ০১৮১৫৫২৮২২৬ 

  আ-সভআর : gm-acc@bsc.gov.bd 

mailto:gm-admin@bsc.gov.bd
mailto:gm-spd@bsc.gov.bd
mailto:gm-acc@bsc.gov.bd
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৭ ছুট নগদায়ন আদফদন াওয়ায য াংরিষ্ট 

রফরধভারা অনুমায়ী উযুক্ত 

কর্তপদক্ষয অনুদভাদনক্রদভ 

নীরতভারা নভাতাদফক 

আদফদন ত্র 

১. রচফারয় রফবাগ 

২. প্রান রফবাগ 

৩. র াদ পাদনর রফবাগ 

তফনামূজল্য ১৫ কাম টতদফ ১. কভ পকতপাদদয নক্ষদত্র 

 জনাফ খাজরদ ভামুদ(উ-তচফ) 

 তচফ, তফএত, চট্টগ্রাভ। 

 সপান:০৩১৭২৪৪৭৯,০১৫৫৬৭০০০৪৪ 

 আ-সভআর : secy@bsc.gov.bd 

২. কভ পচাযীদদয নক্ষদত্র 

  জনাফ অবু াপায়াৎ মুাম্মদ াজ দর   

  আরাভ(উ-তচফ) 

  ভাব্যফস্থাক (প্রান), তফএত 

  সপান :০৩১-৭২৪৮৩২, ০৩১-৭২৪৮৩২ 

  আ-সভআর : gm-admin@bsc.gov.bd 

৩. জাাদজ কভ পযতদদয নক্ষদত্র 

  কযাজেন জাভার সাজন তালুকদায  

  ভাব্যফস্থাক-অোঃদাোঃ (র াদ পাদনর),     

  তফএত, চট্টগ্রাভ। 

  সপান : ০৩১-৭১৬৪৩৬,   

       ০১৭১৫২৫২৮১০ 

  আ-সভআর : gm-spd@bsc.gov.bd         

  সপান : ০৩১-৭১৬৪৩৬,০১১৯৯৭০২২৯১ 

  আ-সভআর : gm-spd@bsc.gov.bd 

 

 

 

 

mailto:secy@bsc.gov.bd
mailto:gm-admin@bsc.gov.bd
mailto:gm-spd@bsc.gov.bd
mailto:gm-spd@bsc.gov.bd
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৩) অনায  কাজছ  অভাজদয  প্রতযাা 

ক্রতভক প্রততশ্রুত/কাতিত সফা প্রাতিয রজেয কযণীয় 

১) স্বয়ংম্পূণ ট অজফদন জভা প্রদান 

২) ঠিক ভাধ্যদভ প্রদয়াজনীয় নফামূে রযদাধ কযা 

৩) াক্ষাদতয জন্য রনধ পারযত ভদয়য পূদফ পই উরস্থত থাকা 

৪) মথামথ দমারগতা কাম্য 

৪) তবজমাগ প্রততকায ব্যফস্থানা (GRS) 

সফা প্রাতিজত ন্তুষ্ট জর দাতয়ত্বপ্রাি কভ টকতটায জে সমাগাজমাগ করুন । তায কাছ সথজক ভাধান াওয়া না সগজর তনজনাি দ্ধততজত সমাগাজমাগ কজয অনায ভস্যা ফতত করুন। 

ক্রতভক কখন সমাগাজমাগ কযজফন 
কায জে সমাগাজমাগ 

কযজফন 

সমাগাজমাজগয ঠিকানা তনষ্পতিয ভয়ীভা 

১. 
দাতয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা ভাধান 

তদজত না াযজর 

তবজমাগ তনষ্পতি কভ টকতটা 

(তনক) 

জনাফ খাজরদ ভামুদ(উ-তচফ) 

তচফ, তফএত, চট্টগ্রাভ। 

সপান:০৩১৭২৪৪৭৯,০১৫৫৬৭০০০৪৪ 

আ-সভআর : secy@bsc.gov.bd 

 

 

 

৩০  কাম টতদফ 

২. 
GRS সপাকার জয়ন্ট  তনতদ টষ্ট 

ভজয় ভাধান তদজত ব্যথ ট জর 

 সনৌ-তযফন ভন্ত্রণারয় এয 

তবজমাগ ব্যফস্থানা সর 

তবজমাগ গ্রনজকন্দ্র 

৫ নং সগআর্, ফাংরাজদ তচফারয়, ঢাকা 

ওজয়ফ: www.grs.gov.bd 

৩ ভা 

  

mailto:secy@bsc.gov.bd
http://www.grs.gov.bd/

