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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

    (ননৌ-রযফন ভন্ত্রণারয়) 

          ফাাংরাদদ ররাং কদ পাদযন 

      www.bsc.gov.bd 

নফাপ্রদান প্ররতশ্রুরত (রটিদজন চার্ পায) 

১. রবন ও রভন                

রবন: জাতীয় পতাকাবাহী সংস্থা হহসসসব এ অঞ্চসে মুখ্য হিহপং ককাম্পানীসত উন্নীত হওয়া এবং এ কেসির অর্থননহতক উন্নয়সন সহায়তা প্রোন৷  

রভন: আর্ন্তজাতিক ন ৌ-পথে ত রাপদ ও দক্ষ তিতপিং নেবা প্রদা  করােহ এর োথে েিংতিষ্ট ও েহথ াগী েকল প্রকার কা ত েম্পাদ  করার মাধ্যথম জািীয় উন্নয়থ  

অবদা  রাখা৷  

২. প্ররতশ্রুত নফামূ 

২.১ নাগরযক নফা 

ক্ররভক নফায নাভ নফা প্রদান দ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রারিস্থান 

নফামূল্য এফাং 

রযদাধ দ্ধরত 

নফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাি কভ পকতপা 

(নাভ, দরফ, নপান ও ই-নভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। নয়ায াংক্রান্ত নফা Dchy³ কর্তপদেয 

অনুদভাদনক্রদভ নর্ররদপান,  

ই-নভইর, পযাক্স  ও যারয 

তথ্য প্রদান কযা য়। 

 রনধ পারযত 

পযভ/Av‡e`bcÎ,  

1. রচফারয় রফবাগ 

(নয়ায াখা) 

2. weGmwm UvIqvi (4_© 

Zjv), ivRDK GwfwbD 

(•`wbK evsjvi †gvo), 

XvKv| 

 

রফনামূদল্য 1. mvavib Z_¨vejx :          

     Zvr¶wbK 

2. এক দিয াংরিষ্ট:  

     07 কাম পরদফ 

3.একারধক দিয াংরিষ্ট:    

     15 কাম পরদফ  

 

1. জনাফ ‡gvnv¤§` Ave`yj AvDqvj 

    রচফ, রফএর, PÆMÖvg| 

    নপান : ০৩১-৭২৪৪৭৯,01556700044 

    ই-নভইর : secy@bsc.gov.bd  

2. Rbve ‡gvt BDmyd 

    mnKvix e¨e ’̄vcK, weGmwm, XvKv| 

  নপান : ০2-9553524,01717025638 

    ই-নভইর : gm-dhk@bsc.gov.bd  

 

  

েিং ুতি 'গ'  

ওথয়বোইথে প্রদিতথ র জ য 

http://www.bsc.gov.bd/
mailto:secy@bsc.gov.bd
mailto:gm-dhk@bsc.gov.bd
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২। ররাং ারব প 

(চার্ পায/নরাকায) 

Dchy³ কর্তপদেয 

অনুদভাদনক্রদভ নর্ররদপান, ই-

নভইর, পযাক্স  ও যারয তথ্য 

প্রদান কযা য়। 

1. চার্ পারযাং I Uªvw¤ús 

wefvM  

2. দূযপ্রাচয ও ctGtDt 

wefvM 

3. Kv†M©v mycviwfkb I 

অাদযন রফবাগ 

রফনামূদল্য 1. cb¨ cwien‡bi 

†¶‡Î Rvnv‡Ri 

AvMgb I wbM©gb 

mswkøó Z_¨vw` 

Zvr¶wbK| 

 2. Ab¨vb¨ †¶‡Î ৩-

৭    

কাম পরদফ 

 

 

1. K¨v‡Þb †gvt Iqvwn`yi ingvb 

   gnve¨e ’̄vcK (Kvtmyt I Acv‡ikb) 

   ‡dvbt 031-

716245,01554324890 

   ই-নভইর : gm-ops@bsc.gov.bd 

2. জনাফ Rbve Avey †njvj wmwÏKx 

    ভাব্যফস্থাক (চার্ পারযাং I Uªvw¤ús/   

    দূযপ্রাচয ও ctGtDt) 

নপান : ০৩১-7247973,01755636799 

   ই-নভইর : gm-cht@bsc.gov.bd 

 

 

 

৩। cb¨ I †mev 

যফযাকাযীগb‡K 

cÖ`Ë নফা 

 Dchy³ কর্তপদেয 

অনুদভাদনক্রদভ নর্ররদপান, ই-

নভইর, পযাক্স  ও যারয তথ্য 

প্রদান কযা য়।  

 রনধ পারযত পযভ, 

Av‡e`bcÎ 

 

1. cÖkvmb wefvM  

2. weGmwm †gwib 

IqvK©kc  

3. GmGmGg রফবাগ 

4. RvnvR †givgZ 

wefvM 

 

PPA-2006 & 

PPR 2008 Gi 

wbav©wiZ cÏwZ 

অনুমায়ী  

৩০ কাম পরদফ  

†¶Î we‡k‡l Kg-

‡ewk n‡Z cv‡i 

1. জনাফ নভাোঃনওয়াফ আরাভ াফীফ 

    gnve¨e ’̄vcK (cÖkvmb), রফএর 

  নপান : ০৩১-৭২4832, 01827515959 

  ই-নভইর : gm-admin@bsc.gov.bd 

2. †jt Kt Gg mvBdzj gyjK 

    gnve¨e ’̄vcK (IqvK©kc) 

 নপান : ০৩১-722645, 01814659593 

ই-নভইর : gm-wk@bsc.gov.bd 

3. জনাফ নভাোঃ BDmyd  

    Dc-gnve¨e ’̄vcK (Gm GmGg) At`vt 

    রফএর, PÆMÖvg| 

   নপান : ০৩১-716436,01199702291 

    ই-নভইর : gm-ssm@bsc.gov.bd 

4. Rbve Avey †njvj wmwÏKx 

    gnve¨e ’̄vcK (RvnvR †givgZ) 

   নপান : 031-725651,01711360429 

    ই-নভইর :gm-srd@bsc.gov.bd  

mailto:gm-ops@bsc.gov.bd
mailto:gm-cht@bsc.gov.bd
mailto:gm-admin@bsc.gov.bd
mailto:gm-wk@bsc.gov.bd
mailto:gm-ssm@bsc.gov.bd
mailto:gm-srd@bsc.gov.bd
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৪।  রনদয়াগ াংক্রান্ত নফা Dchy³ কর্তপদেয 

অনুদভাদনক্রদভ নর্ররদপান, ই-

নভইর, পযাক্স  ও যারয তথ্য 

প্রদান কযা য়। 

রনধ পারযত আদফদন 

পযভ/ Av‡e`bcÎ  

 

1. প্রান wefvM 

2. রচফারয় wefvM 

3. র াদ পা‡নর 

রফবাগ 

রফনামূদল্য রনদয়াগ রফরধ অনুমায়ী 1. Kg©KZ©v‡`i ‡ÿ‡Ît 

    জনাফ ‡gvnv¤§` Ave`yj AvDqvj 

    রচফ, রফএর 

    নপান : ০৩১-৭২৪৪৭৯,01556700044 

    ই-নভইর : secy@bsc.gov.bd 

2. Kg©Pvix‡`i ‡ÿ‡Ît  

    জনাফ নভাোঃনওয়াফ আরাভ াফীফ 

    gnve¨e ’̄vcK (cÖkvmb), রফএর 

  নপান : ০৩১-৭২৪832, 01827515959 

  ই-নভইর : gm-admin@bsc.gov.bd 

3. Rvnv‡R wb‡qv‡Mi ‡ÿ‡Ît  

    জনাফ নভাোঃ BDmyd  

  gnve¨e ’̄vcK (wkc cv‡m©v‡bj), 

রফএর,  PÆMÖvg| 

   নপান : ০৩১-716436,01199702291 

    ই-নভইর : gm-spd@bsc.gov.bd  
5। এদজন্সী নফা Dchy³ কর্তপদেয 

অনুদভাদনক্রদভ নর্ররদপান, ই-

নভইর, পযাক্স  ও যারয তথ্য 

প্রদান কযা য়। 

 Pzw³cÎ Abyhvqx 

1. চার্ পারযাং ও Uªvw¤ús 

wefvM 

2. Kvtmyt I অাদযন 

রফবাগ 

3. ~̀icÖvP¨ I cwðg 

Gwkqv DcmvMixq             

    wefvM 

 

চুরি অনুমায়ী 

†`wk/রফদদী 

মুদ্রায় 

চুরিত্র অনুমায়ী 

 

1. K¨v‡Þb †gvt Iqvwn`yi ingvb 

   gnve¨e ’̄vcK (Kvtmyt I Acv‡ikb) 

‡dvbt 031-716245, 01554324890 

   ই-নভইর : gm-ops@bsc.gov.bd 

2. জনাফ Avey †njvj wmwÏKx 

 ভাব্যফস্থাক (চার্ পারযাং I Uªvw¤ús/ দূযপ্রাচয  

ও ctGtDt) 

  নপান : ০৩১-724973,01755636799 

  ই-নভইর : gm-cht@bsc.gov.bd 

 

 

mailto:secy@bsc.gov.bd
mailto:gm-admin@bsc.gov.bd
mailto:gm-spd@bsc.gov.bd
mailto:gm-ops@bsc.gov.bd
mailto:gm-cht@bsc.gov.bd
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6| ছাড়ত্র াংক্রান্ত নফা 

(Waiver) 

 Dchy³ কর্তপদেয 

অনুদভাদনক্রদভ নর্ররদপান, ই-

নভইর, পযাক্স  ও যারয তথ্য 

প্রদান কযা য়। 

রনধ পারযত পযভ 

1. Kvtmyt I অাদযন 

wefvM   

2. দূযপ্রাচয I ctGtDt 

wefvM 

রফনামূদল্য ৩-৫ কাম পরদফ 1. K¨v‡Þb †gvt Iqvwn`yi ingvb 

   gnve¨e ’̄vcK (Kvtmyt I Acv‡ikb) 

   ‡dvbt 031-716245,01554324890 

    ই-নভইর : gm-ops@bsc.gov.bd 

2. জনাফ Avey †njvj wmwÏKx 

 ভাব্যফস্থাক (চার্ পারযাং I Uªvw¤ús/ দূযপ্রাচয 

ও  ctGtDt) 

 নপান : ০৩১-724973, 01755636799 

  ই-নভইর : gm-cht@bsc.gov.bd 

 

 
7| অরপ বাড়া msµvšÍ 

†mev 

Dchy³ কর্তপদেয 

অনুদভাদনক্রদভ নর্ররদপান, ই-

নভইর, পযাক্স  ও যারয তথ্য 

প্রদান কযা য়। 

চুরিcÎ অনুমায়ী  

1. প্রান রফবাগ 

2.weGmwm AvÂwjK 

Kvh©vjq, XvKv| 

চুরিত্র অনুমায়ী   চুরিত্র অনুমায়ী 1. জনাফ নভাোঃনওয়াফ আরাভ াফীফ 

    gnve¨e ’̄vcK (cÖkvmb), রফএর 

  নপান : ০৩১-৭২4832, 01827515959 

  ই-নভইর : gm-admin@bsc.gov.bd 

2. Rbve †gvt Avãym mvËvi 

   gnve¨e ’̄vcK (gv‡K©wUs),weGmwm, XvKv| 

    নপান : ০2-9553568 

    ই-নভইর : gm-dhk@bsc.gov.bd 

8|   †gwiUvBg †mBdwU 

msµvšÍ †mev 

Dchy³ কর্তপদেয 

অনুদভাদনক্রদভ নর্ররদপান, ই-

নভইর, পযাক্স  ও যারয তথ্য 

প্রদান কযা য়। 

Av‡e`bcÎ, 

†Uwj‡dvwbK wb‡`©kbv| 

wWwcG I wmGmI kvLv, 
wkc cv‡m©v‡bj wefvM 
 
 

webvg~‡j¨ cÖ‡qvRbvbyhvqx 1. জনাফ নভাোঃ BDmyd  

    wWwcG I wmGmI,রফএর, PÆMÖvg| 

   নপান : ০৩১-716436,01199702291 

    ই-নভইর : gm-spd@bsc.gov.bd 

mailto:gm-ops@bsc.gov.bd
mailto:gm-cht@bsc.gov.bd
mailto:gm-admin@bsc.gov.bd
mailto:gm-dhk@bsc.gov.bd
mailto:gm-spd@bsc.gov.bd


5 
 

9| B›Uvb©wkc/ cÖwk¶b 

cÖ`vb msµvšÍ †mev 

Dchy³ কর্তপদেয 

অনুদভাদনক্রদভ নর্ররদপান, ই-

নভইর, পযাক্স  ও যারয তথ্য 

প্রদান কযা য়। 

Av‡e`bcÎ 

1. mwPevjq রফবাগ 

2. cÖkvmb wefvM 

3.wkc cv‡m©v‡bj 

wefvM 

webvg~‡j¨ cÖ‡qvRbvbyhvqx 1. ‡kvi Gi ‡ÿ‡Ît 

    জনাফ ‡gvnv¤§` Ave`yj AvDqvj 

    রচফ, রফএর 

    নপান : ০৩১-৭২৪৪৭৯,01556700044 

    ই-নভইর : secy@bsc.gov.bd 

2. জনাফ নভাোঃনওয়াফ আরাভ াফীফ 

    gnve¨e ’̄vcK (cÖkvmb), রফএর 

  নপান : ০৩১-৭২4832, 01827515959 

  ই-নভইর : gm-admin@bsc.gov.bd 

3. G‡d¬v‡Ui i ‡ÿ‡Ît  

    জনাফ নভাোঃ BDmyd  

   gnve¨e ’̄vcK (wkc cv‡m©v‡bj), weGmwm  

   নপান : ০৩১-716436,01199702291 

   ই-নভইর : gm-spd@bsc.gov.bd 

 

 

 

 

ই-নভইর : gm-spd@bsc.gov.bd 

রফএর, PÆMÖvg| 

নপান : ০৩১-716436, 

01199702291 

ই-নভইর : gm-spd@bsc.gov.bd 

10 gvgjv msµvšÍ †mev Dchy³ কর্তপদেয 

অনুদভাদনক্রদভ নর্ররদপান, ই-

নভইর, পযাক্স  ও যারয তথ্য 

প্রদান কযা য়। 

Av‡e`bcÎ 

1. mwPevjq রফবাগ 

(wjM¨vj †mj) 

2.wkc cv‡m©v‡bj wefvM 

webvg~‡j¨ cÖ‡qvRbvbyhvqx 1. ‡kvi Gi ‡ÿ‡Ît 

  জনাফ ‡gvnv¤§` Ave`yj AvDqvj 

  রচফ, রফএর 

  নপান : ০৩১-৭২৪৪৭৯, 01556700044 

  ই-নভইর : secy@bsc.gov.bd 

2. G‡d¬v‡Ui i ‡ÿ‡Ît  

    জনাফ নভাোঃ BDmyd  

  gnve¨e ’̄vcK (wkc cv‡m©v‡bj), রফএর,   

   নপান : ০৩১-716436,01199702291 

   ই-নভইর : gm-spd@bsc.gov.bd 

wet`ªt weGmwm GKwU AvšZRvwZ©K wkwcs †mev cÖ`vbKvix cÖwZôvb| Ab¨vb¨ miKvix cÖwZôv‡bi b¨vq weGmwm‡Z mvavib bvMwi‡Ki mivmwi m¤ú„³Zv Kg weavq mivmwi ‡mev cÖ`v‡bi 

my‡hvM AZ¨šZ mxwgZ|  weGmwm‡Z Avg`vbxKviK, ißvbxKviKmn wkwcs G‡R›UMb mvavibZ †mev MÖnb K‡i _v‡Kb|  

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
mailto:secy@bsc.gov.bd
mailto:gm-spd@bsc.gov.bd
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২.২  প্রারতষ্ঠারনক নফা- weGmwm †gwib GÛ †MÖBb Kb‡fqi IqvK©kc Gi Rb¨ cÖ‡hvR¨ 

ক্র. নাং নফায নাভ নফা প্রদান দ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রারিস্থান 

নফায মূল্য 

এফাং 

রযদাধ 

দ্ধরত 

নফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাি কভ পকতপা 

(নাভ, দরফ, নপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

1| cÖkvmwbK †mev 

(Aby‡gv`b, 

wm×všZ, wb‡`©kbv, 

Z`šZ BZ¨vw`) 

Dchy³ কর্তপদেয 

অনুদভাদনক্রদভ 

নর্ররদপান, ই-নভইর, 

পযাক্স  ও যারয তথ্য 

প্রদান কযা য়। 

cÖkvmwbK Pvwn`vcÎ 

 

1. cÖkvmb wefvM 

2. mwPevjq wefvM 

webvg~‡j¨ GK wefv‡Mi †¶‡Î 

30 Kvh©w`em I 

GKvwaK wefv‡Mi 

†¶‡Î 45 Kvh©w`em 

1. জনাফ ‡gvnv¤§` Ave`yj AvDqvj 

    রচফ, রফএর 

    নপান : ০৩১-৭২৪৪৭৯, 01556700044 

    ই-নভইর : secy@bsc.gov.bd 

2. জনাফ নভাোঃনওয়াফ আরাভ াফীফ 

    gnve¨e ’̄vcK (cÖkvmb), রফএর 

    নপান : ০৩১-৭২4832, 01827515959 

    ই-নভইর : gm-admin@bsc.gov.bd 

২| Avw_©K †mev 

(ev‡RU I A_©Qvo 

msµvšZ) 

Dchy³ কর্তপদেয 

অনুদভাদনক্রদভ নর্ররদপান, 

ই-নভইর, পযাক্স  ও 

যারয তথ্য প্রদান কযা 

য়। 

wba©vwiZ dig 

1. A_© I cwiKíbv 

wefvM 

2. wnmve wefvM 

webvg~‡j¨ 15 Kvh©w`em 1. Rbve †gvt Avnmvb Dj Kwig 

    gnve¨e ’̄vcK (A_© I cwiKíbv)- At`vt, 

    রফএর 

   নপান : ০৩১-723282, 01817608125 

   ই-নভইর : gm-fnpl@bsc.gov.bd 

2. জনাফ নভাোঃ AvRgMxi 

    gnve¨e ’̄vcK (wnmve) At`vt, রফএর, PÆMÖvg 

    নপান : ০৩১-710149, 01815528226 

    ই-নভইর : gm-acc@bsc.gov.bd 

mailto:secy@bsc.gov.bd
mailto:gm-admin@bsc.gov.bd
mailto:gm-fnpl@bsc.gov.bd
mailto:gm-acc@bsc.gov.bd
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৩| wPwKrmv †mev Dchy³ কর্তপদেয 

অনুদভাদনক্রদভ নর্ররদপান, 

ই-নভইর, পযাক্স  ও 

যারয তথ্য প্রদান কযা 

য়। 

bxwZgvjv †gvZv‡eK 

Av‡e`b cÎ I 

wba©vwiZ dig 

1. cÖkvmb wefvM 

webvg~‡j¨ 15 Kvh©w`em জনাফ নভাোঃনওয়াফ আরাভ াফীফ 

gnve¨e ’̄vcK (cÖkvmb), রফএর 

নপান : ০৩১-৭২4832, 01827515959 

ই-নভইর : gm-admin@bsc.gov.bd 

 

২.৩ অবযন্তযীণ নফা 

ক্ররভক নফায নাভ নফা প্রদান দ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রারিস্থান 

নফামূল্য এফাং 

রযদাধ দ্ধরত 

নফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাি কভ পকতপা 

(নাভ, দরফ, নপান ও ই-নভইর) 

১ অরজপত ছুটি আদফদন াওয়ায য weGmwm 

(Kg©KZ©v I Kg©Pvix) PvKzix 

cÖweavbgvjv, 1997 Gi weavb 

Abyhvqx Ges  evsjv‡`k wkwcs 

K‡cv©‡ikb (RvnvRx Kg©KZv©) 

PvKzix cÖweavbgvjv, 1999 

Abyhvqx উযুি কর্তপদেয 

Aby‡gv`bµ‡g 

 

আদফদনত্র 

1. mwPevjq wefvM 

2. cÖkvmb wefvM  

3. wkc cv‡m©v‡bj wefvM 

রফনামূদল্য 07 কাম পরদফ 

 
 

1. Kg©KZ©v‡`i ‡ÿ‡Ît 

    জনাফ ‡gvnv¤§` Ave`yj AvDqvj      

    রচফ, রফএর 

    নপান : ০৩১-৭২৪৪৭৯, 

01556700044 

    ই-নভইর : 

secy@bsc.gov.bd 

 

mailto:gm-admin@bsc.gov.bd
mailto:secy@bsc.gov.bd
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২ অরজপত ছুটি (ফর: 

ফাাংরাদদ) 

আদফদন াওয়ায য weGmwm 

(Kg©KZ©v I Kg©Pvix) PvKzix 

cÖweavbgvjv, 1997 Gi weavb 

Abyhvqx Ges evsjv‡`k wkwcs 

K‡cv©‡ikb (RvnvRx Kg©KZv©) 

PvKzix cÖweavbgvjv, 1999 

Abyhvqx 

উযুি কর্তপদেয 

Aby‡gv`bµ‡g 

১) wba©vwiZ dig I GK eQ‡ii 
we‡`k åg‡bi e„ËvšÍ 
২) Kg©KZ©v‡`i †¶‡Î †bŠ-

cwienb gš¿Yvj‡qi Aby‡gv`b I 
Kg©Pvix‡`i †¶‡Î weGmwm 
KZ©„c‡¶i Aby‡gv`b| 
1. mwPevjq wefvM  
2. cÖkvmb wefvM 

রফনামূদল্য 30 কাম পরদফ 
 

2. Kg©Pvix‡`i ‡ÿ‡Ît  

   জনাফ নভাোঃনওয়াফ আরাভ াফীফ 

   gnve¨e ’̄vcK (cÖkvmb), রফএর 

নপান : ০৩১-৭২4832, 01827515959 

 ই-নভইর : gm-admin@bsc.gov.bd 

 

3. Rvnv‡R Kg©iZ‡`i ‡ÿ‡Ît  

     জনাফ নভাোঃ BDmyd  

     gnve¨e ’̄vcK (wkc cv‡m©v‡bj),   

    রফএর, PÆMÖvg| 

নপান : ০৩১-716436,01199702291 

ই-নভইর : gm-spd@bsc.gov.bd 

৫ র্াইভদের ভঞ্জুরয আদফদন াওয়ায য UvBg‡¯‹j 

msµvšÍ করভটিয বায় উস্থান 
কযা য়। করভটিয সুারযদয 
রবরিদত উযুি কর্তপদেয 
অনুদভাদনক্রদভ ভঞ্জুরয আদদ 
জারয ।  

 

১) আদফদনত্র 

২) ফারল পক নগানীয় অনুদফদন 

(র্াইভদের ৫ ফছদযয এরআয) 

1. mwPevjq wefvM 

2. cÖkvmb wefvM 

রফনামূদল্য 25-30
 কাম পরদফ 

৬ MÖ¨vPzBwU cÖ`vb আদফদন াওয়ায য াংরিষ্ট 
রনদয়াগ রফরধভারা অনুমায়ী 
উযুি কর্তপদেয 
অনুদভাদনক্রদভ  

wewfbœ wefv‡Mi QvocÎ I 
bxwZgvjv †gvZv‡eK 
 
mwPevjq I cÖkvmb wefvM 

রফনামূদল্য ১৫-৩০ 
কাম পরদফ 

৭ wPwKrmv †mev উযুি কর্তপদেয 
অনুদভাদনক্রদভ  

bxwZgvjv †gvZv‡eK Av‡e`b 

cÎ I wba©vwiZ di‡g 

1. cÖkvmb wefvM 
2.wkc cv‡m©v‡bj wefvM 

রফনামূদল্য ১৫ কাম পরদফ  

‡¶Î we‡k‡l 
Kg-†ewk n‡Z 
cv‡i| 

1. ‡kvi Gi †¶‡Î : 

   জনাফ নভাোঃনওয়াফ আরাভ াফীফ 

 gnve¨e ’̄vcK (cÖkvmb), রফএর 

নপান : ০৩১-৭২4832, 01827515959 

ই-নভইর : gm-admin@bsc.gov.bd 

2. Rvnv‡R Kg©iZ‡`i ‡ÿ‡Ît  

    জনাফ নভাোঃ BDmyd  

gnve¨e ’̄vcK (wkc cv‡m©v‡bj), 

রফএর, PÆMÖvg| 

    নপান : ০৩১-716436, 

01199702291 

    ই-নভইর : gm-

spd@bsc.gov.bd 

mailto:gm-admin@bsc.gov.bd
mailto:gm-spd@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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8 cÖwf‡W›U dvÛ 

cÖ`vb 

আদফদন াওয়ায য াংরিষ্ট 
রফরধভারা অনুমায়ী উযুি 
কর্তপদেয অনুদভাদনক্রদভ 

bxwZgvjv †gvZv‡eK Av‡e`b 
cÎ 
fwel¨ Znwej kvLv, wnmve 
wefvM 

রফনামূদল্য ১৫ কাম পরদফ 1. জনাফ নভাোঃ AvRgMxi 

mwPe (fwel¨ Znwej), রফএর 

নপান : ০৩১-710149, 01815528226 

ই-নভইর : gm-acc@bsc.gov.bd 

9 QzwU bM`vqb আদফদন াওয়ায য াংরিষ্ট 
রফরধভারা অনুমায়ী উযুি 
কর্তপদেয অনুদভাদনক্রদভ 

bxwZgvjv †gvZv‡eK Av‡e`b 

cÎ 

1. mwPevjq wefvM 
2. cÖkvmb wefvM 
3. wkc cv‡m©v‡bj wefvM 

রফনামূদল্য ১৫ কাম পরদফ 1. Kg©KZ©v‡`i ‡ÿ‡Ît 

    জনাফ ‡gvnv¤§` Ave`yj AvDqvj 

    রচফ, রফএর 

    নপান : ০৩১-৭২৪৪৭৯, 

01556700044 

   ই-নভইর : secy@bsc.gov.bd 

2. Kg©Pvix‡`i ‡ÿ‡Ît  

   জনাফ নভাোঃনওয়াফ আরাভ াফীফ 

   gnve¨e ’̄vcK (cÖkvmb), রফএর 

নপান : ০৩১-৭২4832, 01827515959 

ই-নভইর : gm-admin@bsc.gov.bd 

3. Rvnv‡R Kg©iZ‡`i ‡ÿ‡Ît  

 জনাফ নভাোঃ BDmyd  

gnve¨e ’̄vcK (wkc cv‡m©v‡bj),  

    রফএর, PÆMÖvg| 

নপান : ০৩১-716436,01199702291 

ই-নভইর : gm-spd@bsc.gov.bd 

 

 

 

mailto:gm-acc@bsc.gov.bd
mailto:secy@bsc.gov.bd
mailto:gm-admin@bsc.gov.bd
mailto:gm-spd@bsc.gov.bd
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৩) আনায  কাদছ  আভাদদয  প্রতযাা 

ক্ররভক প্ররতশ্রুত/কারিত নফা প্রারিয রদেয কযণীয় 

১) স্বয়াংম্পূণ প আদফদন জভা প্রদান 

২) ঠিক ভাধ্যদভ প্রদয়াজনীয় নফামূল্য রযদাধ কযা 

৩) াোদতয জন্য রনধ পারযত ভদয়য পূদফ পই উরস্থত থাকা 

4) h_vh_ mn‡hvwMZv Kvg¨ 

 

৪) অরবদমাগ প্ররতকায ব্যফস্থানা (GRS) 

নফা প্রারিদত অন্তুষ্ট দর দারয়ত্বপ্রাি কভ পকতপায দে নমাগাদমাগ করুন । তায কাছ নথদক ভাধান াওয়া না নগদর রনদনাি দ্ধরতদত নমাগাদমাগ কদয আনায ভস্যা অফরত করুন। 

ক্ররভক কখন নমাগাদমাগ কযদফন কায দে নমাগাদমাগ 

কযদফন 

নমাগাদমাদগয ঠিকানা রনষ্পরিয ভয়ীভা 

১. 
দারয়ত্বপ্রাি কভ পকতপা 

ভাধান রদদত না াযদর 

অরবদমাগ রনষ্পরি 

কভ পকতপা (অরনক) 

জনাফ ‡gvnv¤§` Ave`yj AvDqvj 

রচফ, রফএর 

নপান : ০৩১-৭২৪৪৭৯, 01556700044 

ই-নভইর : secy@bsc.gov.bd  

 

 

 

৩০  কাম পরদফ 

২. 

GRS নপাকার দয়ন্ট  

রনরদ পষ্ট ভদয় ভাধান 

রদদত ব্যথ প দর 

 ননৌ-রযফন 

ভন্ত্রণারয় এয 

অরবদমাগ ব্যফস্থানা 

নর 

 

অরবদমাগ গ্রনদকন্দ্র 

৫ নাং নগইর্, ফাাংরাদদ রচফারয়, ঢাকা 

ওদয়ফ: www.grs.gov.bd 

৩ ভা 

  

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

