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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

    (ননৌরযফন 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 প্রোন।  

রভন: আন্তজথ াহতক কনৌ-পসর্ হনরাপে ও েক্ষ হিহপং কসবা প্রোন করাসহ এর সাসর্ সংশ্লহি ও সহস াগী সকে প্রকার কা থ সম্পােন করার মাধ্যকম জাতীয় উন্নয়সন অবোন রাখ্া। 

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 উযুক্ত কর্তপদেয 

অনুদভাদনক্রদভ নর্ররদপান, 

ই-নভইর, পযাক্স  ও যারয 

তথ্য প্রদান কযা য়। 

রনধ পারযত পযভ/আবফদনত্র, 

১. রচফারয় রফবাগ (নয়ায াখা) 

২. বফএব টাওয়ায (৪থ থ তরা), 

যাজউক এবববনউ (দদবনক ফাাংরায 

মভাড়), ঢাকা। 

 

রফনামূদল্য ১. াধাযন তথ্যাফরী : 

তাৎক্ষবনক 

২. এক দিয াংরিষ্ট: 

০৭ কাম পরদফ 

৩.একারধক দিয াংরিষ্ট: 

১৫ কাম পরদফ 

 

১. জনাফ খ্াসেে মাহমুে (উপ-সহিব) 

রচফ, রফএর, চট্টগ্রাভ। 

নপান : ০৩১-৭২৪৪৭৯,০১৮১৮৩৩১৬৭৮ 

ই-নভইর : secy@bsc.gov.bd 

২. জনাফ মভাোঃ ইউসুপ 

কাযী ভাব্যফস্থাক 

বফএব, ঢাকা। 

নপান : ০২-৪৭১২০১২৯, ০১৭১৭০২৫৬৩৮ 

ই-নভইর : gm-dhk@bsc.gov.bd 

 

 

াংযুরি ’গ’ 

ওদয়ফাইদর্ প্রদ পদনয জন্য 

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) উযুক্ত কর্তপদেয 

অনুদভাদনক্রদভ নর্ররদপান, 

ই-নভইর, পযাক্স  ও যারয 

তথ্য প্রদান কযা য়। 

১. চার্ পারযাং ও ট্রাবপাং বফবাগ  

২. দূযপ্রাচয ও োঃএোঃউোঃ বফবাগ 

৩. কাবগ থা সুাযববন ও 

অাদযন রফবাগ 

রফনামূদল্য ১. ন্য বযফবনয মক্ষবত্র 

জাাবজয আগভন ও বনগ থভন 

াংবিষ্ট তথ্যাবদ তাৎক্ষবনক। 

২. অন্যান্য মক্ষবত্র ৩-৭ 

কাম পরদফ 

 

 

১. জনাফ আবু নরার ররিক 

    ভাব্যফস্থাক (চার্ পারযাং ও ট্রাবপাং) 

    নপান : ০৩১-৭২৮২৬৯,০১৭১১৩৬০৪২৯ 

   ই-নভইর : gm-cht@bsc.gov.bd 
 

২. জনাফ নভাোঃ আতাউয যভান 

   ভাব্যফস্থাক (দূযপ্রাচয ও োঃএোঃউোঃ) 

   মপানোঃ ০৩১-৭২১৯৭৬, ০১৭১২৫৪৫৫৫৭ 

   ই-নভইর : gm-lines@bsc.gov.bd 
 

৩. জনাফ আবুর কাবভ ভামুদ 

   ভাব্যফস্থাক (কাোঃসুোঃ ও অাবযন) 

   মপানোঃ ০৩১-৭১৬২৪৫, ০১৭২০৯০০৯০০ 

   ই-নভইর : gm-ops@bsc.gov.bd 

 

 
৩। ন্য ও মফা যফযাকাযীনক 

প্রদত্ত নফা 

উযুক্ত কর্তপদেয 

অনুদভাদনক্রদভ নর্ররদপান,  

ই-নভইর, পযাক্স  ও যারয 

তথ্য প্রদান কযা য়।  

 রনধ পারযত পযভ, আবফদনত্র 

১. প্রান বফবাগ  

২. বফএব মভবযন ওয়াকথ  

৩. এএএভ রফবাগ 

৪. জাাজ মভযাভত বফবাগ 

 

PPA-2006 & 

PPR 2008 এয 

বনধ থাবযত  দ্ধবত 

অনুমায়ী  

৩০ কাম পরদফ মক্ষত্র বফববল 

কভ-মফব বত াবয। 
১. জনাফ মুম্মদ নগারামুয যভান 

ভাব্যফস্থাক (প্রান), রফএর 

 নপান : ০৩১-৭২৪৮৩২, ০১৭১১৫৮৬৫৯৩ 

 ই-নভইর : gm-admin@bsc.gov.bd 

২. মরোঃ কোঃ এভ আবফ যায়ান 

   ভাব্যফস্থাক (ওয়াকথ) 

     নপান : ০৩১-৭২৪৬৪৫,০১৭০৫২২২৭৪৫ 

      ই-নভইর : gm-wk@bsc.gov.bd 

 
৩. জনাফ নভাোঃ আব্দুর জাব্বায 

    উ-ভাব্যফস্থাক (এ এএভ) 

    রফএর, চট্টগ্রাভ। 

   নপান : ০৩১-৭১৩২৭২, ০১৮১৫৩৭৫০৪৯ 

   ই-নভইর : gm-ssm@bsc.gov.bd 

 

৪. জনাফ আবু মরার ববিকী 

    ভাব্যফস্থাক (জাাজ মভযাভত) 

   নপান : ০৩১-৭২৫৬৫১, ০১৭১১৩৬০৪২৯ 

    ই-নভইর :gm-srd@bsc.gov.bd  

mailto:gm-cht@bsc.gov.bd
mailto:gm-lines@bsc.gov.bd
mailto:gm-ops@bsc.gov.bd
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৪। রনদয়াগ াংক্রান্ত নফা উযুক্ত কর্তপদেয 

অনুদভাদনক্রদভ নর্ররদপান, ই-

নভইর, পযাক্স  ও যারয 

তথ্য প্রদান কযা য়। 

রনধ পারযত আদফদন পযভ/ 

আবফদনত্র  

 

১. প্রান বফবাগ 

২. রচফারয় বফবাগ 

৩. র াদ পানার রফবাগ 

রফনামূদল্য রনদয়াগ রফরধ অনুমায়ী ১. কভ থকতথাবদয মক্ষমত্রোঃ 

   জনাফ খ্াসেে মাহমুে (উপ-সহিব) 

রচফ, রফএর, চট্টগ্রাভ। 

নপান : ০৩১-৭২৪৪৭৯,০১৮১৮৩৩১৬৭৮ 

ই-নভইর : secy@bsc.gov.bd 

২. কভ থচাযীবদয মক্ষমত্রোঃ  

    জনাফ মুম্মদ নগারামুয যভান 

ভাব্যফস্থাক (প্রান), রফএর 

 নপান : ০৩১-৭২৪৮৩২, ০১৭১১৫৮৬৫৯৩ 

 ই-নভইর : gm-admin@bsc.gov.bd 

৩. জাাবজ বনবয়াবগয মক্ষমত্রোঃ 

    জনাফ নভাোঃ ইউসুপ  

    ভাব্যফস্থাক (ব াব থাবনর),   

    রফএর, চট্টগ্রাভ। 

   নপান : ০৩১-৭১৬৪৩৬, ০১৭১১১৯৯৫৩৩ 

    ই-নভইর : gm-spd@bsc.gov.bd  

৫। এদজন্সী নফা উযুক্ত কর্তপদেয 

অনুদভাদনক্রদভ নর্ররদপান, 

ই-নভইর, পযাক্স  ও যারয 

তথ্য প্রদান কযা য়। 

 চুবক্তত্র অনুমায়ী 

১. চার্ পারযাং ও ট্রাবপাং বফবাগ 

২. কাোঃসুোঃ ও অাদযন রফবাগ 

৩. দূযপ্রাচয ও বিভ এবয়া   

    উাগযীয় বফবাগ 

 

চুরি অনুমায়ী 

মদব/রফদদী মুদ্রায় 

চুরিত্র অনুমায়ী 

 

১. জনাফ আবুর কাবভ ভামুদ 

   ভাব্যফস্থাক (কাোঃসুোঃ ও অাবযন) 

   মপানোঃ ০৩১-৭১৬২৪৫, ০১৭২০৯০০৯০০ 

   ই-নভইর : gm-ops@bsc.gov.bd 

 

২. জনাফ আবু নরার ররিক 

    ভাব্যফস্থাক (চার্ পারযাং ও ট্রাবপাং) 

    নপান : ০৩১-৭২৮২৬৯,০১৭১১৩৬০৪২৯ 

   ই-নভইর : gm-cht@bsc.gov.bd 
 

৩. জনাফ নভাোঃ আতাউয যভান 

   ভাব্যফস্থাক (দূযপ্রাচয ও োঃএোঃউোঃ) 

   মপানোঃ ০৩১-৭২১৯৭৬, ০১৭১২৫৪৫৫৫৭ 

   ই-নভইর : gm-lines@bsc.gov.bd 

 

 

mailto:secy@bsc.gov.bd
mailto:gm-admin@bsc.gov.bd
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mailto:gm-cht@bsc.gov.bd
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৬। ছাড়ত্র াংক্রান্ত নফা (Waiver)  উযুক্ত কর্তপদেয 

অনুদভাদনক্রদভ নর্ররদপান,  

ই-নভইর, পযাক্স  ও যারয 

তথ্য প্রদান কযা য়। 

রনধ পারযত পযভ 

১. কাোঃসুোঃ ও অাদযন বফবাগ   

২. দূযপ্রাচয ও োঃএোঃউোঃ বফবাগ 

রফনামূদল্য ৩-৫ কাম পরদফ ১. জনাফ আবুর কাবভ ভামুদ 

   ভাব্যফস্থাক (কাোঃসুোঃ ও অাবযন) 

   মপানোঃ ০৩১-৭১৬২৪৫, ০১৭২০৯০০৯০০ 

   ই-নভইর : gm-ops@bsc.gov.bd 

 

২. জনাফ নভাোঃ আতাউয যভান 

   ভাব্যফস্থাক (দূযপ্রাচয ও োঃএোঃউোঃ) 

   মপানোঃ ০৩১-৭২১৯৭৬, ০১৭১২৫৪৫৫৫৭ 

   ই-নভইর : gm-lines@bsc.gov.bd 

 

 

৭। অরপ বাড়া াংক্রান্ত নফা  উযুক্ত কর্তপদেয 

অনুদভাদনক্রদভ নর্ররদপান,  

ই-নভইর, পযাক্স  ও যারয 

তথ্য প্রদান কযা য়। 

চুরিত্র অনুমায়ী  

১. প্রান রফবাগ 

২.বফএব আঞ্চবরক কাম থারয় , 

ঢাকা। 

চুরিত্র অনুমায়ী চুরিত্র অনুমায়ী ১. জনাফ মুম্মদ নগারামুয যভান 

ভাব্যফস্থাক (প্রান), রফএর 

 নপান : ০৩১-৭২৪৮৩২, ০১৭১১৫৮৬৫৯৩ 

 ই-নভইর : gm-admin@bsc.gov.bd 

২. জনাফ মভাোঃ বভজানুয যভান 

    ভাব্যফস্থাক (ভাবকথটাং) 

    বফএব, ঢাকা। 

    নপান : ০২-৯৫৫৩৫৬৮,০১৭১৫০০৭৪৯২ 

    ই-নভইর : gm-dhk@bsc.gov.bd  

 
৮। মভবযটাইভ মইপট াংক্রান্ত মফা উযুক্ত কর্তপদেয 

অনুদভাদনক্রদভ নর্ররদপান,  

ই-নভইর, পযাক্স  ও যারয 

তথ্য প্রদান কযা য়। 

আবফদনত্র, মটবরবপাবনক 

বনবদ থনা। 

বিবএ ও বএও াখা,  

ব াব থাবনর বফবাগ 

 

 

বফনামূবে প্রবয়াজন অনুমায়ী ১. জনাফ নভাোঃ ইউসুপ  

    বিবএ ও বএও, 

    রফএর, চট্টগ্রাভ। 

   নপান : ০৩১-৭১৬৪৩৬, ০১৭১১১৯৯৫৩৩ 

   ই-নভইর : gm-dpa@bsc.gov.bd 

mailto:gm-ops@bsc.gov.bd
mailto:gm-lines@bsc.gov.bd
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৯। ইন্টান থব/ প্রবক্ষন প্রদান 

াংক্রান্ত মফা 

উযুক্ত কর্তপদেয 

অনুদভাদনক্রদভ নর্ররদপান,  

ই-নভইর, পযাক্স  ও যারয 

তথ্য প্রদান কযা য়। 

আবফদনত্র 

১. বচফারয় রফবাগ 

২. প্রান বফবাগ 

৩.ব াব থাবনর বফবাগ 

বফনামূবে প্রবয়াজন অনুমায়ী ১. মায এয মক্ষমত্রোঃ 

    জনাফ খ্াসেে মাহমুে (উপ-সহিব) 

রচফ, রফএর, চট্টগ্রাভ। 

নপান : ০৩১-৭২৪৪৭৯,০১৮১৮৩৩১৬৭৮ 

ই-নভইর : secy@bsc.gov.bd 

২. জনাফ মুম্মদ নগারামুয যভান 

ভাব্যফস্থাক (প্রান), রফএর 

 নপান : ০৩১-৭২৪৮৩২, ০১৭১১৫৮৬৫৯৩ 

 ই-নভইর : gm-admin@bsc.gov.bd 

৩. এবলাবটয মক্ষমত্রোঃ  

    জনাফ নভাোঃ ইউসুপ  

    ভাব্যফস্থাক (ব াব থাবনর),   

    রফএর, চট্টগ্রাভ। 

   নপান : ০৩১-৭১৬৪৩৬, ০১৭১১১৯৯৫৩৩ 

    ই-নভইর : gm-spd@bsc.gov.bd 

 

 

 

 

ই-নভইর : gm-spd@bsc.gov.bd 

রফএর, চট্টগ্রাভ। 

নপান : ০৩১-৭১৬৪৩৬, ০১১৯৯৭০২২৯১ 

ই-নভইর : gm-spd@bsc.gov.bd 

১০ ভাভরা াংক্রান্ত মফা উযুক্ত কর্তপদেয 

অনুদভাদনক্রদভ নর্ররদপান,  

ই-নভইর, পযাক্স  ও যারয 

তথ্য প্রদান কযা য়। 

আবফদনত্র 

১. বচফারয় রফবাগ (বরগ্যার মর) 

২.ব াব থাবনর বফবাগ 

বফনামূবে প্রবয়াজন অনুমায়ী ১. মায এয মক্ষমত্রোঃ 

    জনাফ খ্াসেে মাহমুে (উপ-সহিব) 

রচফ, রফএর, চট্টগ্রাভ। 

নপান : ০৩১-৭২৪৪৭৯,০১৮১৮৩৩১৬৭৮ 

ই-নভইর : secy@bsc.gov.bd 

২. এবলাবটয মক্ষমত্রোঃ  

    জনাফ নভাোঃ ইউসুপ  

    ভাব্যফস্থাক (ব াব থাবনর),   

    রফএর, চট্টগ্রাভ। 

   নপান : ০৩১-৭১৬৪৩৬, ০১৭১১১৯৯৫৩৩ 

    ই-নভইর : gm-spd@bsc.gov.bd 

 

বফোঃদ্রোঃ বফএব একট আন্তজাবতথক ববাং মফা প্রদানকাযী প্রবতষ্ঠান। অন্যান্য যকাযী প্রবতষ্ঠাবনয ন্যায় বফএববত াধাযন নাগবযবকয যাবয পৃক্ততা কভ বফধায় যাবয মফা প্রদাবনয সুবমাগ অতযন্ত ীবভত।  

বফএববত আভদানীকাযক, যপ্তানীকাযক ববাং এবজন্টগন াধাযনত মফা গ্রন কবয থাবকন।  

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
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২.২  প্রারতষ্ঠারনক নফা- বফএব মভবযন এন্ড মগ্রইন কনববয়য ওয়াকথ এয জন্য প্রবমাজয 

ক্র. নাং নফায নাভ নফা প্রদান দ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রারিস্থান 

নফায মূল্ম এফাং 

রযদাধ দ্ধরত 

নফা প্রদাদনয ভয়ীভা দারয়ত্বপ্রাি কভ পকতপা 

(নাভ, দরফ, নপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

১। প্রাবনক মফা (অনুবভাদন, বদ্ধান্ত, 

বনবদ থনা, তদন্ত ইতযাবদ) 

উযুক্ত কর্তপদেয 

অনুদভাদনক্রদভ নর্ররদপান, ই-

নভইর, পযাক্স  ও যারয তথ্য 

প্রদান কযা য়। 

প্রাবনক চাবদাত্র 

১. প্রান বফবাগ 

২. বচফারয় বফবাগ 

বফনামূবে এক বফবাবগয মক্ষবত্র ৩০ কাম থবদফ 

ও একাবধক বফবাবগয মক্ষবত্র ৪৫ 

কাম থবদফ 

১. জনাফ খ্াসেে মাহমুে (উপ-সহিব) 

রচফ, রফএর, চট্টগ্রাভ। 

নপান : ০৩১-৭২৪৪৭৯,০১৮১৮৩৩১৬৭৮ 

ই-নভইর : secy@bsc.gov.bd 

 

২. জনাফ মুম্মদ নগারামুয যভান 

ভাব্যফস্থাক (প্রান), রফএর 

 নপান : ০৩১-৭২৪৮৩২, ০১৭১১৫৮৬৫৯৩ 

 ই-নভইর : gm-admin@bsc.gov.bd 

২। আবথ থক মফা (ফাবজট ও অথ থছাড় 

াংক্রান্ত) 

উযুক্ত কর্তপদেয 

অনুদভাদনক্রদভ নর্ররদপান,  

ই-নভইর, পযাক্স  ও যারয তথ্য 

প্রদান কযা য়। 

বনধ থাবযত পযভ 

১. অথ থ বফবাগ 

২. বাফ বফবাগ 

বফনামূবে ১৫ কাম থবদফ ১. জনাফ নভাোঃ আজভগীয 

   নপান : ০৩১-৭১০১৪৯, ০১৮১৫৫২৮২২৬ 

   ই-নভইর : gm-fnp2@bsc.gov.bd 

 

২. জনাফ নভাোঃ আজভগীয 

    ভাব্যফস্থাক (বাফ), রফএর, চট্টগ্রাভ 

    নপান : ০৩১-৭১০১৪৯, ০১৮১৫৫২৮২২৬ 

    ই-নভইর : gm-ac@bsc.gov.bd 

৩। বচবকৎা মফা উযুক্ত কর্তপদেয 

অনুদভাদনক্রদভ নর্ররদপান, 

ই-নভইর, পযাক্স  ও যারয তথ্য 

প্রদান কযা য়। 

নীবতভারা মভাতাবফক আবফদন ত্র ও 

বনধ থাবযত পযভ 

১. প্রান বফবাগ 

বফনামূবে ১৫ কাম থবদফ জনাফ মুম্মদ নগারামুয যভান 

ভাব্যফস্থাক (প্রান), রফএর 

 নপান : ০৩১-৭২৪৮৩২, ০১৭১১৫৮৬৫৯৩ 

 ই-নভইর : gm-admin@bsc.gov.bd 

 

 

 

mailto:secy@bsc.gov.bd
mailto:gm-admin@bsc.gov.bd
mailto:gm-fnp2@bsc.gov.bd
mailto:gm-ac@bsc.gov.bd
mailto:gm-admin@bsc.gov.bd


7 
 

 

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 আবফদন াওয়ায য বফএব 

(কভ থকতথা ও কভ থচাযী) চাকুযী 

প্রবফধানভারা, ১৯৯৭ এয বফধান 

অনুমায়ী এফাং  ফাাংরাবদ ববাং 

কব থাবযন (জাাজী কভ থকতথা) 

চাকুযী প্রবফধানভারা, ১৯৯৯ 

অনুমায়ী উযুক্ত কর্তথবক্ষয 

অনুবভাদনক্রবভ 

আদফদনত্র 

১. বচফারয় বফবাগ 

২. প্রান বফবাগ  

৩. ব াব থাবনর বফবাগ 

রফনামূদল্য ০৭ কাম পরদফ 

 

 

১. কভ থকতথাবদয মক্ষমত্রোঃ 

   জনাফ খ্াসেে মাহমুে (উপ-সহিব) 

রচফ, রফএর, চট্টগ্রাভ। 

নপান : ০৩১-৭২৪৪৭৯,০১৮১৮৩৩১৬৭৮ 

ই-নভইর : secy@bsc.gov.bd 

২. কভ থচাযীবদয মক্ষমত্রোঃ  

    জনাফ মুম্মদ নগারামুয যভান 

ভাব্যফস্থাক (প্রান), রফএর 

 নপান : ০৩১-৭২৪৮৩২, ০১৭১১৫৮৬৫৯৩ 

 ই-নভইর : gm-admin@bsc.gov.bd 

৩. জাাবজ কভ থযতবদয মক্ষমত্রোঃ 

    জনাফ নভাোঃ ইউসুপ  

    ভাব্যফস্থাক (ব াব থাবনর),   

    রফএর, চট্টগ্রাভ। 

   নপান : ০৩১-৭১৬৪৩৬, ০১৭১১১৯৯৫৩৩ 

    ই-নভইর : gm-spd@bsc.gov.bd 

২ অরজপত ছুটি (ফর: ফাাংরাদদ) আবফদন াওয়ায য বফএব 

(কভ থকতথা ও কভ থচাযী) চাকুযী 

প্রবফধানভারা, ১৯৯৭ এয বফধান 

অনুমায়ী এফাং ফাাংরাবদ ববাং 

কব থাবযন (জাাজী কভ থকতথা) 

চাকুযী প্রবফধানভারা, ১৯৯৯ 

অনুমায়ী উযুক্ত কর্তথবক্ষয 

অনুবভাদনক্রবভ 

১) বনধ থাবযত পযভ ও এক ফছবযয 

বফবদ ভ্রভবনয বৃত্তাভত্ম 

২) কভ থকতথাবদয মক্ষবত্র মনৌ- বযফন 

ভন্ত্রণারবয়য অনুবভাদন ও কভ থচাযীবদয 

মক্ষবত্র বফএব কর্তথবক্ষয অনুবভাদন। 
১. বচফারয় বফবাগ  

২. প্রান বফবাগ 

রফনামূদল্য ৩০ কাম পরদফ 

 

৩ র্াইভদের ভঞ্জুরয আবফদন াওয়ায য টাইভবের 

াংক্রাভত্ম কবভটয বায় 

উস্থান কযা য়। কবভটয 

সুাবযবয বববত্তবত উযুক্ত 

কর্তথবক্ষয অনুবভাদনক্রবভ ভঞ্জুবয 

আবদ জাবয  

 

১) আদফদনত্র 

২)ফারল পক নগানীয় অনুদফদন 

(র্াইভদের ৫ ফছদযয এরআয) 

১. বচফারয় বফবাগ 

২. প্রান বফবাগ 

রফনামূদল্য ২৫-৩০ কাম পরদফ 

৪ গ্রযাচুইট প্রদান আবফদন াওয়ায য াংবিষ্ট 

বনবয়াগ বফবধভারা অনুমায়ী 

উযুক্ত কর্তথবক্ষয 

অনুবভাদনক্রবভ  

বফববন্ন বফবাবগয ছাড়ত্র ও 

নীবতভারা মভাতাবফক 
 

বচফারয় ও প্রান বফবাগ 

রফনামূদল্য ১৫-৩০ কাম পরদফ 

mailto:secy@bsc.gov.bd
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৫ বচবকৎা মফা উযুক্ত কর্তথবক্ষয 

অনুবভাদনক্রবভ  

নীবতভারা মভাতাবফক আবফদন ত্র ও 

বনধ থাবযত পযবভ 

১. প্রান বফবাগ 

২.ব াব থাবনর বফবাগ 

রফনামূদল্য ১৫ কাম পরদফ মক্ষত্র বফববল 

কভ-মফব বত াবয। 

১. কভ থকতথাবদয মক্ষবত্রোঃ 

   জনাফ খ্াসেে মাহমুে (উপ-সহিব) 

রচফ, রফএর, চট্টগ্রাভ। 

নপান : ০৩১-৭২৪৪৭৯,০১৮১৮৩৩১৬৭৮ 

ই-নভইর : secy@bsc.gov.bd 

২. কভ থচাযীবদয মক্ষবত্রোঃ  

    জনাফ মুম্মদ নগারামুয যভান 

ভাব্যফস্থাক (প্রান), রফএর 

 নপান : ০৩১-৭২৪৮৩২, ০১৭১১৫৮৬৫৯৩ 

 ই-নভইর : gm-admin@bsc.gov.bd 

৩. জাাবজ কভ থযতবদয মক্ষবত্রোঃ 

    জনাফ নভাোঃ ইউসুপ  

    ভাব্যফস্থাক (ব াব থাবনর),   

    রফএর, চট্টগ্রাভ। 

   নপান : ০৩১-৭১৬৪৩৬, ০১৭১১১৯৯৫৩৩ 

    ই-নভইর : gm-spd@bsc.gov.bd ৬ প্রবববিন্ট পান্ড প্রদান আবফদন াওয়ায য াংবিষ্ট 

বফবধভারা অনুমায়ী উযুক্ত 

কর্তথবক্ষয অনুবভাদনক্রবভ 

নীবতভারা মভাতাবফক আবফদন ত্র 
 

ববফষ্য তবফর াখা,  

বাফ বফবাগ 

রফনামূদল্য ১৫ কাম পরদফ ১. জনাফ নভাোঃ আজভগীয 

   বচফ (ববফষ্য তবফর), রফএর 

    নপান : ০৩১-৭১০১৪৯, ০১৮১৫৫২৮২২৬ 

    ই-নভইর : gm-ac@bsc.gov.bd 

৭ ছুট নগদায়ন আবফদন াওয়ায য াংবিষ্ট 

বফবধভারা অনুমায়ী উযুক্ত 

কর্তথবক্ষয অনুবভাদনক্রবভ 

নীবতভারা মভাতাবফক আবফদন ত্র 

১. বচফারয় বফবাগ 

২. প্রান বফবাগ 

৩. ব াব থাবনর বফবাগ 

রফনামূদল্য ১৫ কাম পরদফ ১. কভ থকতথাবদয মক্ষবত্রোঃ 

   জনাফ মুম্মদ নগারামুয যভান 

রচফ, রফএর, চট্টগ্রাভ। 

নপান : ০৩১-৭২৪৪৭৯,০১৭১১৫৮৬৫৯৩ 

ই-নভইর : secy@bsc.gov.bd 

২. কভ থচাযীবদয মক্ষবত্রোঃ  

    জনাফ মুম্মদ নগারামুয যভান 

ভাব্যফস্থাক (প্রান), রফএর 

 নপান : ০৩১-৭২৪৮৩২, ০১৭১১৫৮৬৫৯৩ 

 ই-নভইর : gm-admin@bsc.gov.bd 

৩. জাাবজ কভ থযতবদয মক্ষবত্রোঃ 

    জনাফ নভাোঃ ইউসুপ  

    ভাব্যফস্থাক (ব াব থাবনর),   

    রফএর, চট্টগ্রাভ। 

   নপান : ০৩১-৭১৬৪৩৬, ০১৭১১১৯৯৫৩৩ 

    ই-নভইর : gm-spd@bsc.gov.bd 

 

mailto:secy@bsc.gov.bd
mailto:gm-admin@bsc.gov.bd
mailto:gm-spd@bsc.gov.bd
mailto:gm-ac@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 ভাধ্যবভ প্রবয়াজনীয় মফামূে বযবাধ কযা 

৩) াক্ষাবতয জন্য বনধ থাবযত ভবয়য পূবফ থই উবস্থত থাকা 

৪) মথামথ বমাবগতা কাম্য 

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 খ্াসেে মাহমুে (উপ-সহিব) 

রচফ, রফএর, চট্টগ্রাভ। 

নপান : ০৩১-৭২৪৪৭৯,০১৮১৮৩৩১৬৭৮ 

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/

