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    গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংাদেল রকার 
       (ন ৌ-পররব  মন্ত্রণায়) 

          বাাংাদেল রলরপাং কদপপাদরল  
           www.bsc.gov.bd 

    সফাপ্রদান প্রততশ্রুতত (তটিজজন চার্ট ায) 
১. তবন ও তভন                
তবন: জাতীয় পতাকাবাী াংস্থা রদদব এ অঞ্চদ মুখ্য রলরপাং নকাম্পা ীদত উন্নীত ওয়া এবাং এ নেদলর অথপন রতক উন্নয়দ  ায়তা 
প্রো ।  

তভন: আন্তজপ ারতক ন ৌ-পদথ র রাপে ও েক্ষ রলরপাং নবা প্রো  করা এর াদথ ংতিষ্ট ও দযাগী ক প্রকার কাযপ ম্পাে  করার 
মাধ্যদম জাতীয় উন্নয়দ  অবো  রাখ্া।  

২. প্রততশ্রুত সফাভূ 
২.১ নাগতযক সফা 

ক্রতভক সফায নাভ সফা প্রদান 
দ্ধতত 

প্রজয়াজনীয় 
কাগজত্র এফং 

প্রাতিস্থান 

সফাভূরয 
এফং 

তযজাধ 
দ্ধতত 

সফা প্রদাজনয 
ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি কভটকতট া 
(নাভ, দতফ, সপান ও আ-সভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

াংযরুি ’গ’ 
ওদয়বাইদে 
প্রেলপদ র জ য  

http://www.bsc.gov.bd/
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১। সয়ায ংক্রান্ত 
সফা 

উপযিু 
কতৃট জেয 
নুজভাদনক্রজভ 
সর্তরজপান,  
আ-সভআর, 
পযাক্স  ও 
যাতয তথয 
প্রদান কযা 
য়। 

 তনধটাতযত 
পযভ/আদবে পত্র,  
১. তচফারয় 
তফবাগ (সয়ায 
াখা) 
২. রবএর 
োওয়ার (৪থপ 
তা), রাজউক 
এরভর উ (দের ক 
বাাংার নমাড়), 
ঢাকা। 
 

তফনাভূজরয ১. াধ্ার  
তথযাবী :          
তাৎক্ষর ক  
২. এক দিয 
ংতিষ্ট:  
০৭ কামটতদফ 
৩.একাতধক 
দিয ংতিষ্ট:    
১৫ কামটতদফ  
 

১. জনাফ খাজরদ ভাভুদ(উ-তচফ) 
তচফ, তফএত, চট্টগ্রাম। 
সপান:০৩১৭২৪৪৭৯,০১৫৫৬৭০০০৪৪ 
আ-সভআর : secy@bsc.gov.bd  
২. জ াব নমাোঃ ইউুফ 
কারী মাবযবস্থাপক,  
রবএর, ঢাকা। 
সপান: 
০২-৯৫৫৩৫২৪,০১৭১৭০২৫৬৩৮ 
আ-সভআর : gm-dhk@bsc.gov.bd  
 
  

mailto:secy@bsc.gov.bd
mailto:gm-dhk@bsc.gov.bd
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২। ততং াতবট  
(চার্ট ায/সরাকায) 

উপযিু 
কতৃট জেয 
নুজভাদনক্রজভ 
সর্তরজপান, আ-
সভআর, পযাক্স  
ও যাতয 
তথয প্রদান 
কযা য়। 

১. চার্ট াতযং ও 
ট্রারম্পাং রবভাগ  
২. দযূপ্রাচয ও 
পোঃএোঃউোঃ রবভাগ 
৩. কাদগপা 
ুপাররভল  ও 
াজযন 
তফবাগ 

তফনাভূজরয ১. প য 
পররবদ র 
নক্ষদত্র জাাদজর 
আগম  ও 
র গপম  াংরিষ্ট 
তথযারে 
তাৎক্ষর ক।  
২. অ যা য 
নক্ষদত্র ৩-৭    
কামটতদফ 
 
 

১. জ াব নমাোঃ আবু কাদম মামুে    
 ভঃফযঃ(ঃদাঃ)-(দঃু প্রাচয ও ঃ উঃ আউতনর্) 
 নফা োঃ ০৩১-৭২১৯৭৬, ০৩১-৭২০৬৯৯ 
 আ-সভআর : gm-dpa@bsc.gov.bd 
২. জ াব কযাদে  আবু াঈে নমাাম্মে 
নেদায়ার  ভঃফযঃ(ঃদাঃ),(কাোঃুোঃ ও 
অপাদরল ) 
নফা োঃ ০৩১-৭১৬২৪৫, ০১৭১৭-৮৭৯৩৪৬ 
আ-সভআর : gm-ops@bsc.gov.bd 
 

৩. জনাফ কযাদে  নমাোঃ মুরজবুর রমা  
ভঃফযঃ(ঃদাঃ)-(চার্ট াতযং ও ট্রারম্পাং) 
সপান : ০৩১-৭১০৫০৬,০১৭৪৩৭৪৪৯৩৯ 
আ-সভআর : gm-cht@bsc.gov.bd 
 
 
 

mailto:gm-dpa@bsc.gov.bd
mailto:gm-ops@bsc.gov.bd
mailto:gm-cht@bsc.gov.bd
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৩। প য ও নবা 
যফযাকাযীগ দক 
প্রেত্ত সফা 

 উপযিু 
কতৃট জেয 
নুজভাদনক্রজভ 
সর্তরজপান, আ-
সভআর, পযাক্স  
ও যাতয 
তথয প্রদান 
কযা য়।  

 তনধটাতযত পযভ, 
আদবে পত্র 
১. প্রলা  
রবভাগ  
২. রবএর 
নমরর  ওয়াকপ লপ  
৩. এএএম 
তফবাগ 
৪. জাাজ 
নমরামত রবভাগ 
 

PPA-2006 
& PPR 
2008 এর 
র ধ্পাররত 
পদ্দরত 
নুমায়ী  

৩০ কামটতদফ  
নক্ষত্র রবদলদ 
কম-নবরল দত 
পাদর 

১. জ াব আবু াফায়াৎ মুাম্মে লাদ েু   
  ইাম(উ-তচফ) 
  মাবযবস্থাপক (প্রলা ), তফএত 
  সপান : ০৩১-৭২৪৮৩২ 
  আ-সভআর : gm-admin@bsc.gov.bd 

২. নোঃ কমান্ডার এম আরব রায়া , ই, রবএ   
  মাবযবস্থাপক (ওয়াকপ লপ ও জাোঃদম)-অোঃোোঃ 
  সপান : ০৩১-৭২২৬৪৫, ০১৭০৬৩৪৫০৫ 
  আ-সভআর : 
bscmarineworkshop@yahoo.com, 
          gm-srd@bsc.gov.bd 
৩. জনাফ সভাঃ আব্দু জাব্বার  
   উপ-মাবযবস্থাপক (এএএম) অোঃোোঃ 
   তফএত, চট্টগ্রাম। 
   সপান : ০৩১-৭১৬৪৩৬,০১১৯৯৭০২২৯১ 
   আ-সভআর : gm-ssm@bsc.gov.bd 
 
 

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

উপযিু 
কতৃট জেয 
নুজভাদনক্রজভ 
সর্তরজপান, আ-
সভআর, পযাক্স  
ও যাতয 
তথয প্রদান 
কযা য়। 

তনধটাতযত 
অজফদন পযভ/ 
আদবে পত্র  
 
১. প্রান 
রবভাগ 
২. তচফারয় 
রবভাগ 
৩. ত 
াজটা‡নর 
তফবাগ 

তফনাভূজরয তনজয়াগ তফতধ 
নুমায়ী 

১. কমপকতপ াদের নক্ষদত্র 
    জনাফ খাজরদ ভাভুদ(উ-তচফ) 
    তচফ, তফএত, চট্টগ্রাভ 
    সপান : ০৩১-৭২৪৪৭৯, ০১৮১৮৩৩১৬৭৮ 
    আ-সভআর : secy@bsc.gov.bd 
২. কমপচারীদের নক্ষদত্র 
  জনাফ অফু াপায়াৎ  ভুাম্মদ াজ দরু  
  আরাভ(উ-তচফ) 
  মাবযবস্থাপক (প্রলা ), তফএত 
  সপান : ০৩১-৭২৪৮৩২, ০৩১-৭২৪৮৩২ 
  আ-সভআর : gm-admin@bsc.gov.bd 
৩. জাাদজ র দয়াদগর নক্ষদত্র 
  কযাজেন জাভার সাজন তারুকদায  
  মাবযবস্থাপক-অোঃোোঃ (রলপ পাদপাদ ),     
  তফএত, চট্টগ্রাম। 
  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 উপযিু 
কতৃট জেয 
নুজভাদনক্রজভ 
সর্তরজপান, আ-
সভআর, পযাক্স  
ও যাতয 
তথয প্রদান 
কযা য়। 

 চুরিপত্র অ ুযায়ী 
১. চার্ট াতযং ও 
ট্রারম্পাং রবভাগ 
২. কাোঃুোঃ ও 
াজযন 
তফবাগ 
৩. েরূপ্রাচয ও 
পরিম এরলয়া 
উপাগরীয়             
    রবভাগ 
 

চুতি 
নুমায়ী 
নেরল/তফজদী 
ভুদ্রায় 

চুতিত্র 
নুমায়ী 
 

১. জ াব কযাদে  আবু াঈে নমাাম্মে 
নেদায়ার  ভঃফযঃ(ঃদাঃ),(কাোঃুোঃ ও 
অপাদরল ) 
নফা োঃ ০৩১-৭১৬২৪৫, ০১৭১৭-৮৭৯৩৪৬ 
আ-সভআর : gm-ops@bsc.gov.bd 
 

২. জনাফ কযাদে  নমাোঃ মুরজবুর রমা  
ভঃফযঃ(ঃদাঃ)-(চার্ট াতযং ও ট্রারম্পাং) 
সপান : ০৩১-৭১০৫০৬,০১৭৪৩৭৪৪৯৩৯ 
আ-সভআর : gm-cht@bsc.gov.bd 
 
 

৬। ছাড়ত্র ংক্রান্ত 
সফা (Waiver) 

 উপযিু 
কতৃট জেয 
নুজভাদনক্রজভ 
সর্তরজপান, আ-
সভআর, পযাক্স  
ও যাতয 
তথয প্রদান 
কযা য়। 

তনধটাতযত পযভ 

১. কাোঃুোঃ ও 
াজযন 
রবভাগ   

২. দযূপ্রাচয ও 
পোঃএোঃউোঃ রবভাগ 

তফনাভূজরয ৩-৫ কামটতদফ ১. জ াব কযাদে  আবু াঈে নমাাম্মে 
নেদায়ার  ভঃফযঃ(ঃদাঃ),(কাোঃুোঃ ও 
অপাদরল ) 
নফা োঃ ০৩১-৭১৬২৪৫, ০১৭১৭-৮৭৯৩৪৬ 
আ-সভআর : gm-ops@bsc.gov.bd 
 

২. জ াব নমাোঃ আবু কাদম মামুে    
 ভঃফযঃ(ঃদাঃ)-(দঃু প্রাচয ও ঃ উঃ আউতনর্) 
 নফা োঃ ০৩১-৭২১৯৭৬, ০৩১-৭২০৬৯৯ 
 আ-সভআর : gm-dpa@bsc.gov.bd 
 
 

mailto:gm-ops@bsc.gov.bd
mailto:gm-cht@bsc.gov.bd
mailto:gm-ops@bsc.gov.bd
mailto:gm-dpa@bsc.gov.bd
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৭। তপ বাড়া 
াংক্রামত সফা  

উপযিু 
কতৃট জেয 
নুজভাদনক্রজভ 
সর্তরজপান, আ-
সভআর, পযাক্স  
ও যাতয 
তথয প্রদান 
কযা য়। 

চুতিপত্র নুমায়ী  

১. প্রান 
তফবাগ 

২.রবএর 
আঞ্চরক 
কাযপায়, ঢাকা। 

চুতিত্র 
নুমায়ী   

চুতিত্র 
নুমায়ী 

১. জনাফ অফু াপায়াৎ  ভুাম্মদ াজ দরু  
   আরাভ(উ-তচফ) 
   মাবযবস্থাপক (প্রলা ), তফএত 
   সপান : ০৩১-৭২৪৮৩২, ০৩১-৭২৪৮৩২ 
   আ-সভআর : gm-admin@bsc.gov.bd 
 

২. জ াব নমাোঃ রমজা ুর রমা   
  মাবযবস্থাপক (মাদকপ টাং),রবএর, ঢাকা। 
  সপান : ০২-৯৫৫৩৫৬৮ 
  আ-সভআর : gm-dhk@bsc.gov.bd 

৮।   নমররোইম নইফট 
াংক্রামত নবা 

উপযিু 
কতৃট জেয 
নুজভাদনক্রজভ 
সর্তরজপান, আ-
সভআর, পযাক্স  
ও যাতয 
তথয প্রদান 
কযা য়। 

আদবে পত্র, 
নেরদফার ক 
র দেপ ল া। 

রিরপএ ও রএও 
লাখ্া, রলপ 
পাদপাদ  রবভাগ 
 
 

রব ামূদয প্রদয়াজ া ুযায়ী   কযাজেন জাভার সাজন তারুকদায  
  মাবযবস্থাপক-অোঃোোঃ (রিরপএ),     
  তফএত, চট্টগ্রাম। 
  সপান : ০৩১-৭১৬৪৩৬, ০১৭১৫২৫২৮১০ 
  আ-সভআর : gm-spd@bsc.gov.bd 

mailto:gm-admin@bsc.gov.bd
mailto:gm-dhk@bsc.gov.bd
mailto:gm-spd@bsc.gov.bd
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৯।  ইন্টা পরলপ/ প্ররলক্ষ  
প্রো  াংক্রান্ত নবা 

উপযিু 
কতৃট জেয 
নুজভাদনক্রজভ 
সর্তরজপান, আ-
সভআর, পযাক্স  
ও যাতয 
তথয প্রদান 
কযা য়। 

আদবে পত্র 

১. রচবায় 
তফবাগ 

২. প্রলা  
রবভাগ 

৩.রলপ পাদপাদ  
রবভাগ 

রব ামূদয প্রদয়াজ া ুযায়ী ১. নলার এর নক্ষদত্র 
১. জনাফ খাজরদ ভাভুদ(উ-তচফ) 
  তচফ, তফএত, চট্টগ্রাভ 
  সপান : ০৩১-৭২৪৪৭৯, ০১৮১৮৩৩১৬৭৮ 
  আ-সভআর : secy@bsc.gov.bd 
২. জনাফ অফু াপায়াৎ  ভুাম্মদ াজ দরু  
  আরাভ(উ-তচফ) 
  মাবযবস্থাপক (প্রলা ), তফএত 
  সপান : ০৩১-৭২৪৮৩২, ০৩১-৭২৪৮৩২ 
  আ-সভআর : gm-admin@bsc.gov.bd 
 
৩. এদলাদের র নক্ষদত্র 
  কযাজেন জাভার সাজন তারুকদায  
  মাবযবস্থাপক-অোঃোোঃ (রলপ পাদপাদ ),     
  তফএত, চট্টগ্রাম। 
  সপান : ০৩১-৭১৬৪৩৬, ০১৭১৫২৫২৮১০ 
  আ-সভআর : gm-spd@bsc.gov.bd  
 
 
 
আ-সভআর : gm-spd@bsc.gov.bd 
তফএত, চট্টগ্রাম। 
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 মামা াংক্রা ন্ত 
নবা 

উপযিু 
কতৃট জেয 
নুজভাদনক্রজভ 
সর্তরজপান, আ-
সভআর, পযাক্স  
ও যাতয 
তথয প্রদান 
কযা য়। 

আদবে পত্র 

১. রচবায় 
তফবাগ (রগযা 
ন) 

২.রলপ পাদপাদ  
রবভাগ 

রব ামূদয প্রদয়াজ া ুযায়ী ১. নলার এর নক্ষদত্র 
  জনাফ খাজরদ ভাভুদ(উ-তচফ) 
  তচফ, তফএত, চট্টগ্রাভ 
  সপান : ০৩১-৭২৪৪৭৯, ০১৮১৮৩৩১৬৭৮ 
  আ-সভআর : secy@bsc.gov.bd 
 
২. এদলাদের র নক্ষদত্র 
  কযাজেন জাভার সাজন তারুকদায  
  মাবযবস্থাপক-অোঃোোঃ (রলপ পাদপাদ ),     
  তফএত, চট্টগ্রাম। 
  সপান : ০৩১-৭১৬৪৩৬, ০১৭১৫২৫২৮১০ 
  আ-সভআর : gm-spd@bsc.gov.bd  
 

রবোঃদ্রোঃ রবএর একট আন্তজপ ারতক রলরপাং নবা প্রো কারী প্ররতষ্ঠা । অ যা য রকারী প্ররতষ্ঠাদ র  যায় রবএরদত াধ্ার   াগররদকর রারর ম্পিৃতা কম 

রবধ্ায় রারর নবা প্রোদ র ুদযাগ অতযমত ীরমত।  রবএরদত আমো ীকারক, রপ্তা ীকারক রলরপাং এদজন্টগ  াধ্ার ত নবা গ্র  কদর 
থাদক ।  

mailto:secy@bsc.gov.bd
mailto:gm-spd@bsc.gov.bd
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২.২  প্রাততষ্ঠাতনক সফা- রবএর নমরর  এন্ড নগ্রই  ক দভয়র ওয়াকপ লপ এর জ য প্রদযাজয 
ক্র. 
নং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধতত প্রজয়াজনীয় 
কাগজত্র 

এফং প্রাতিস্থান 

সফায 
ভূরয এফং 
তযজাধ 
দ্ধতত 

সফা 
প্রদাজনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি কভটকতট া 
(নাভ, দতফ, সপান নম্বয ও আজভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
 

১। প্রলার ক নবা 
(অ ুদমাে , রদ্ধামত, 
র দেপ ল া, তেমত 
ইতযারে) 

উপযিু কতৃট জেয 
নুজভাদনক্রজভ 
সর্তরজপান, আ-সভআর, 
পযাক্স  ও যাতয তথয 
প্রদান কযা য়। 

প্রলার ক 
চারোপত্র 
 
১. প্রলা  রবভাগ 
২. রচবায় রবভাগ 

রব ামূদয এক 
রবভাদগর 
নক্ষদত্র ৩০ 
কাযপরেব 
ও একারধ্ক 
রবভাদগর 
নক্ষদত্র ৪৫ 
কাযপরেব 

১. জনাফ খাজরদ ভাভুদ(উ-তচফ) 
  তচফ, তফএত, চট্টগ্রাভ 
  সপান : ০৩১-৭২৪৪৭৯, ০১৮১৮৩৩১৬৭৮ 
  আ-সভআর : secy@bsc.gov.bd 
               

২. জনাফ অফু াপায়াৎ  ভুাম্মদ াজ দরু   
  আরাভ(উ-তচফ) 
  মাবযবস্থাপক (প্রলা ), তফএত 
  সপান : ০৩১-৭২৪৮৩২, ০৩১-৭২৪৮৩২ 
  আ-সভআর : gm-admin@bsc.gov.bd 
 

mailto:secy@bsc.gov.bd
mailto:gm-admin@bsc.gov.bd
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২।  আরথপক নবা 
(অ ুদমারেত বাদজদের 
আওতায় রব /প্রস্তাব া 
অ ুদমাে /অ ুদমােদ র 
জ য প্ররক্রয়াকরণ) 

উপযিু কতৃট জেয 
নুজভাদনক্রজভ 
সর্তরজপান, আ-সভআর, 
পযাক্স  ও যাতয তথয 
প্রদান কযা য়। 

র ধ্পাররত ফরম 

১. অথপ ও পররকল্প া 
রবভাগ 

২. রাব রবভাগ 

রব ামূদয ১৫ 
কাযপরেব 

১. জনাফ সভাঃ আতাউর রমা  
   মাবযবস্থাপক (র রীক্ষা ও অথপ)- অোঃোোঃ,   
   তফএত 
   সপান : ০৩১-৭২৪৯৭৩, ০৩১-৭২১৯৭৬,   
         ০১৭১২৫৪৫৫৫৭ 
   আ-সভআর : gm-fnp2@bsc.gov.bd 

 

২. জনাফ সভাঃ আজমগীর 
  মাবযবস্থাপক (রাব) অোঃোোঃ, তফএত,  
  চট্টগ্রাম 
  সপান : ০৩১-৭১০১৪৯, ০১৮১৫৫২৮২২৬ 
  আ-সভআর : gm-acc@bsc.gov.bd 

৩। রচরকৎা নবা  উপযিু কতৃট জেয 
নুজভাদনক্রজভ 
সর্তরজপান, আ-সভআর, 
পযাক্স  ও যাতয তথয 
প্রদান কযা য়। 

 ীরতমাা 
নমাতাদবক আদবে  
পত্র ও র ধ্পাররত 
ফরম 

১. প্রলা  রবভাগ 

রব ামূদয ১৫ 
কাযপরেব 

  জনাফ অফু াপায়াৎ  ভুাম্মদ াজ দরু   
  আরাভ(উ-তচফ) 
  মাবযবস্থাপক (প্রলা ), তফএত 
  সপান : ০৩১-৭২৪৮৩২, ০৩১-৭২৪৮৩২ 
  আ-সভআর : gm-admin@bsc.gov.bd 
 

 

 

 

 

 

mailto:gm-fnp2@bsc.gov.bd
mailto:gm-acc@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 

সফাভূরয 
এফং 

তযজাধ 
দ্ধতত 

সফা প্রদাজনয 
ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি কভটকতট া 
(নাভ, দতফ, সপান ও আ-সভআর) 
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১ তজট ত ছুটি আদবে  পাওয়ার পর 
রবএর (কমপকতপ া ও 
কমপচারী) চাকুরী 
প্ররবধ্া মাা, ১৯৯৭ 
এর রবধ্া  অ ুযায়ী এবাং  
বাাংাদেল রলরপাং 
কদপপাদরল  (জাাজী 
কমপকতপ া) চাকুরী 
প্ররবধ্া মাা, ১৯৯৯ 
অ ুযায়ী উপযিু 
কতৃপ পদক্ষর 
অ ুদমাে ক্রদম 
 

অজফদনত্র 
১. রচবায় রবভাগ 
২. প্রলা  রবভাগ  
৩. রলপ পাদপাদ  
রবভাগ 

তফনাভূজরয ০৭ কামটতদফ 
 
 

১. কমপকতপ াদের নক্ষদত্র 

জনাফ খাজরদ ভাভুদ(উ-তচফ) 
তচফ, তফএত, চট্টগ্রাম। 
সপান:০৩১৭২৪৪৭৯,০১৫৫৬৭০০০৪৪ 
আ-সভআর : secy@bsc.gov.bd 
২. কমপচারীদের নক্ষদত্র 

  জনাফ অফু াপায়াৎ  ভুাম্মদ াজ দরু   
  আরাভ(উ-তচফ) 
  মাবযবস্থাপক (প্রলা ), তফএত 
  সপান :০৩১-৭২৪৮৩২, ০৩১-৭২৪৮৩২ 
  আ-সভআর : gm-admin@bsc.gov.bd 
৩. জাাদজ কমপরতদের নক্ষদত্র 

  কযাজেন জাভার সাজন তারুকদায  
  মাবযবস্থাপক-অোঃোোঃ (রলপ পাদপাদ ),     
  তফএত, চট্টগ্রাম। 
  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 তজট ত ছুটি (ফত: 
ফাংরাজদ) 

আদবে  পাওয়ার পর 
রবএর (কমপকতপ া ও 
কমপচারী) চাকুরী 
প্ররবধ্া মাা, ১৯৯৭ 
এর রবধ্া  অ ুযায়ী এবাং 
বাাংাদেল রলরপাং 
কদপপাদরল  (জাাজী 
কমপকতপ া) চাকুরী 
প্ররবধ্া মাা, ১৯৯৯ 
অ ুযায়ী 
উপযিু কতৃপ পদক্ষর 
অ ুদমাে ক্রদম 

১) র ধ্পাররত ফরম ও 
এক বছদরর রবদেল 
ভ্রমদ র বৃত্তামত্ম 
২) কমপকতপ াদের নক্ষদত্র 
ন ৌ-পররব  
মন্ত্রণাদয়র 
অ ুদমাে  ও 
কমপচারীদের নক্ষদত্র 
রবএর কতৃপ পদক্ষর 
অ ুদমাে । 
১. রচবায় রবভাগ  
২. প্রলা  রবভাগ 

তফনাভূজরয ৩০ কামটতদফ 
 

৩ র্াআভজের ভঞ্জতুয আদবে  পাওয়ার পর 
োইমদে াংক্রামত্ম 
করমটর ভায় 
উপস্থাপ  করা য়। 
করমটর পুাররদলর 
রভরত্তদত উপযিু 
কতৃপ পদক্ষর 
অ ুদমাে ক্রদম মঞ্জরুর 
আদেল জারর ।  
 

১) অজফদনত্র 
২) ফাতলটক সগানীয় 
নুজফদন (র্াআভজের 
৫ ফছজযয এতঅয) 
১. রচবায় রবভাগ 
২. প্রলা  রবভাগ 

তফনাভূজরয ২৫-৩০ কামটতদফ 

৪ গ্রযাচুইট প্রো  আদবে  পাওয়ার পর 
াংরিষ্ট র দয়াগ 
রবরধ্মাা অ ুযায়ী 
উপযিু কতৃপ পদক্ষর 
অ ুদমাে ক্রদম  

রবরভন্ন রবভাদগর 
ছাড়পত্র ও  ীরতমাা 
নমাতাদবক 
 

রচবায় ও 
প্রলা  রবভাগ 

তফনাভূজরয ১৫-৩০ কামটতদফ 
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৫ রচরকৎা নবা  উপযিু কতৃপ পদক্ষর 
অ ুদমাে ক্রদম  

 ীরতমাা 
নমাতাদবক আদবে  
পত্র ও র ধ্পাররত 
ফরদম 

১. প্রলা  রবভাগ 
২.রলপ পাদপাদ  
রবভাগ 

তফনাভূজরয ১৫ কামটতদফ  
নক্ষত্র রবদলদ কম-
নবরল দত পাদর। 

১. নলার এর নক্ষদত্র : 

  জনাফ অফু াপায়াৎ  ভুাম্মদ াজ দরু   
  আরাভ(উ-তচফ) 
  মাবযবস্থাপক (প্রলা ), তফএত 
  সপান :০৩১-৭২৪৮৩২, ০৩১-৭২৪৮৩২ 
  আ-সভআর : gm-admin@bsc.gov.bd 
২. জাাদজ কমপরতদের নক্ষদত্র 

  কযাজেন জাভার সাজন তারুকদায  
  মাবযবস্থাপক-অোঃোোঃ (রলপ পাদপাদ ),     
  তফএত, চট্টগ্রাম। 
  সপান : ০৩১-৭১৬৪৩৬,   
       ০১৭১৫২৫২৮১০ 
  আ-সভআর : gm-spd@bsc.gov.bd  
 ৬ প্ররভদিন্ট ফান্ড 

প্রো  
আদবে  পাওয়ার পর 
াংরিষ্ট রবরধ্মাা 
অ ুযায়ী উপযিু 
কতৃপ পদক্ষর 
অ ুদমাে ক্রদম 

 ীরতমাা 
নমাতাদবক আদবে  
পত্র 
 

ভরবয তরব 
লাখ্া, রাব 
রবভাগ 

তফনাভূজরয ১৫ কামটতদফ ১. জনাফ নমাোঃ আজমগীর 
  রচব (ভরবয তরব), 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  গোয়  আদবে  পাওয়ার পর 
াংরিষ্ট রবরধ্মাা 
অ ুযায়ী উপযিু 
কতৃপ পদক্ষর 
অ ুদমাে ক্রদম 

 ীরতমাা 
নমাতাদবক আদবে  
পত্র 

১. রচবায় 
রবভাগ 
২. প্রলা  রবভাগ 
৩. রলপ পাদপাদ  
রবভাগ 

তফনাভূজরয ১৫ কামটতদফ ১. কমপকতপ াদের নক্ষদত্র 

 জনাফ খাজরদ ভাভুদ(উ-তচফ) 
 তচফ, তফএত, চট্টগ্রাম। 
 সপান:০৩১৭২৪৪৭৯,০১৫৫৬৭০০০৪৪ 
 আ-সভআর : secy@bsc.gov.bd 
২. কমপচারীদের নক্ষদত্র 

  জনাফ অফু াপায়াৎ  ভুাম্মদ াজ দরু   
  আরাভ(উ-তচফ) 
  মাবযবস্থাপক (প্রলা ), তফএত 
  সপান :০৩১-৭২৪৮৩২, ০৩১-৭২৪৮৩২ 
  আ-সভআর : gm-admin@bsc.gov.bd 
৩. জাাদজ কমপরতদের নক্ষদত্র 

  কযাজেন জাভার সাজন তারুকদায  
  মাবযবস্থাপক-অোঃোোঃ (রলপ পাদপাদ ),     
  তফএত, চট্টগ্রাম। 
  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
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৩) অনায  কাজছ  অভাজদয  প্রতযাা 

ক্রতভক প্রততশ্রুত/কাতিত সফা প্রাতিয রজেয কযণীয় 

১) স্বয়ংম্পণূট অজফদন জভা প্রদান 

২) ঠিক মাধ্যদম প্রদয়াজ ীয় নবামূয পররদলাধ্ করা 

৩) াক্ষাদতর জ য র ধ্পাররত মদয়র পদূবপই উপরস্থত থাকা 

৪) যথাযথ দযারগতা কাময 

৪) তবজমাগ প্রততকায ফযফস্থানা (GRS) 

সফা প্রাতিজত ন্তুষ্ট জর দাতয়ত্বপ্রাি কভটকতট ায জে সমাগাজমাগ করুন । তায কাছ সথজক ভাধান াওয়া না সগজর তনজনাি দ্ধততজত সমাগাজমাগ কজয অনায 

ভযা ফতত করুন। 

ক্রতভক কখন সমাগাজমাগ 
কযজফন 

কায জে সমাগাজমাগ 
কযজফন 

সমাগাজমাজগয ঠিকানা তনষ্পতিয 
ভয়ীভা 

১. 
দাতয়ত্বপ্রাি কভটকতট া 
ভাধান তদজত না 

াযজর 

তবজমাগ তনষ্পতি 
কভটকতট া (তনক) 

জনাফ খাজরদ ভাভুদ(উ-তচফ) 
তচফ, তফএত, চট্টগ্রাম। 
সপান:০৩১৭২৪৪৭৯,০১৫৫৬৭০০০৪৪ 
আ-সভআর : secy@bsc.gov.bd 
 
 
 

৩০  কামটতদফ 

২. 
GRS সপাকার জয়ন্ট  
তনতদট ষ্ট ভজয় ভাধান 

তদজত ফযথট জর 

 সনৌ-তযফন 
ভন্ত্রণারয় এয 

তবজমাগ 
ফযফস্থানা 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/

