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বাাংলাদেশ ললাক-প্রশাসন প্রশশক্ষণ লকন্দ্র 

সাভার, ঢাকা 

www.bpatc.org.bd 

 

লসবা প্রোন প্রশিশ্রুশি (শসটিদেনস চার্ টার) 

১. শভশন ও শিশন 

রূপকল্প (Vision) 

শবশপএটিশসদক েনস্বাদথ ট শনদবশেি লেশদপ্রশিক, েক্ষ ও লপশাোর েনদসবক গদে লিালার অনন্য লকন্দ্র (Centre of Excellence) শিদসদব প্রশিষ্ঠা করা।   

 

অশভলক্ষয (Mission) 

লেশদপ্রশিক, েক্ষ ও লপশাোর েনদসবক গদে লিালার লদক্ষয িানসম্পন্ন প্রশশক্ষণ প্রোন, গদবষণা পশরচালনা, জ্ঞান ও অশভজ্ঞিা শবশনিদের শনশিত্ত লেশী-শবদেশী খ্যাশিসম্পন্ন প্রশিষ্ঠাদনর 

সাদথ কার্ টকর অাংশীোশরত্ব স্থাপন এবাং জ্ঞান চচ টার সাংস্কৃশিদক উৎসাি প্রোন।  

 

২. প্রশিশ্রূি লসবাসমূি 

২.১)  নাগশরক লসবা 

ক্রশিক  

নাং 

 

লসবার নাি 

 

লসবা প্রোন পদ্ধশি 

 

প্রদোেনীে কাগেপত্র 

এবাং প্রাশিস্থান 

লসবার মূল্য ও 

পশরদশাধ পদ্ধশি 

লসবা প্রোদনর 

সিেসীিা 

োশেত্বপ্রাি কি টকিটা 

(নাি, পেশব, ল ান নম্বর ও ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ 
প্রশশক্ষণ লকাস ট 

সম্পদকট অবশিিকরণ 

ক. লেশনাং কযাদলন্ডার প্রস্তুি কদর 

শবশভন্ন প্রশিষ্ঠাদন 

ডাকদর্াদগ/ইদিইদল লপ্ররণ এবাং  

ওদেবসাইদর্ আপদলাড করার 

িাধ্যদি। 

খ.প্রশিটি প্রশশক্ষণ লকাস ট শুরুর 

ন্যযনিি ১ সিাি পূদব ট সাংশিষ্ঠ 

লকাদস ট িদনানীি প্রশশক্ষণাথীদক 

পত্র/ইদিইল/দর্শলদ াদন 

আদবেন  
শবনামূদল্য 

১ ঘণ্টা 

 

শািীি আেনান 

সিকারী পশরচালক (কি টসূশচ) 

০১৮৪৩০৫৬৫৮২ 

sadnan2000@gmail.com 
এবাং  

সাংশিষ্ট লকাদস টর লকাস ট ব্যবস্থাপনা টিি 

http://www.bpatc.org.bd/
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ক্রশিক  

নাং 

 

লসবার নাি 

 

লসবা প্রোন পদ্ধশি 

 

প্রদোেনীে কাগেপত্র 

এবাং প্রাশিস্থান 

লসবার মূল্য ও 

পশরদশাধ পদ্ধশি 

লসবা প্রোদনর 

সিেসীিা 

োশেত্বপ্রাি কি টকিটা 

(নাি, পেশব, ল ান নম্বর ও ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

ডাকদর্াদগ/ইদিইদল ওদেলকাি 

ললর্ার লপ্ররণ। 

গ. লর্শলদ ান/ইদিইদল চাশিো 

প্রাশির সাদথ সাদথ  

লর্শলদ ান/ইদিইদলর িাধ্যদি 

সাংশিষ্ট লকাস ট সম্পদকট প্রদোেনীে 

িথ্যাশে শেদে অবশিিকরণ।  

২ 

গদবষণা পশরচালনাে 

সিােিা 

(দকন্দ্র বশির্ভ টি 

গদবষক কর্তটক) 

 

ক. শবজ্ঞশির িাধ্যদি শনধ টাশরি 

শবষেসমূদির উপর গদবষণা প্রস্তাব 

আিবান। 

খ. গদবষণা প্রস্তাবসমূি র্াচাই-

বাছাইকরণ। 

গ. গদবষণা প্রস্তাব গ্রিণ 

১. শনধ টাশরি 

শবষেসমূদির উপর 

গদবষণা প্রস্তাব 

২. গদবষণা প্রশিদবেন 

শবনামূদল্য 

গদবষণা 

প্রস্তাব 

আিবাদনর 

শবজ্ঞশি 

অন্যর্ােী 

ড. লিাোঃ লিারদশে আলি 

উপপশরচালক (গদবষণা ও উন্নেন) 

০১৫৫২৬০২০৫৬ 

৭৭৪৫০১০-১৬ 

mmapatc@hotmail.com 

৩ 
গদবষণা প্রশিদবেন 

প্রকাশ 

োন টাল প্রকাদশর িাধ্যদি 

(অনলাইন/শপ্রন্ট কশপ) 
প্রদর্ােয নে শবনামূদল্য ৬ (ছে) িাস 

৪ 

বাশষ টক প্রশিদবেন 

শবিরণ 

 

ক. বাশষ টক প্রশিদবেন প্রস্তুিপূব টক 

চাশিো অন্যর্ােী ডাকদর্াদগ/বািক 

িার ি/ইদিইল/ওদেবসাইর্ এর 

িাধ্যদি লপ্ররণ 

 

১.  গদবষণা অশধশাখাে 

রশক্ষি চাশিো  রি   
শবনামূদল্য 

িাৎক্ষশণক 

(িজুে থাকা 

সাদপদক্ষ) 

লিািাম্মে িামুন 

ঊর্ধ্টিন গদবষণা কি টকিটা 

০১৯১২১৪৬৪০৭ 

mamun235@gmail.com 

৫ 

প্রবন্ধকারদের কশপ 

প্রোন (সাংশিষ্ট 

প্রবদন্ধর ললখক) 

ক. ললখা প্রকাশশি িওোর পর 

সরাসশর/ ডাকদর্াদগ/বািক িার ি 

লপ্ররণ 

প্রদর্ােয নে শবনামূদল্য 
৭ (সাি) 

কি টশেবস 

লিািাম্মে নেরুল ইসলাি 

সিকারী প্রকাশনা কি টকিটা 

০১৫৫২৩২২৩৮৫ 

৭৭৪৫০১০-১৬ (৪১৮৬) 

http://www.bpatc.org.bd/index.php?cGFnZWlkPTIxMA==
http://www.bpatc.org.bd/index.php?cGFnZWlkPTIxMA==


3 
 

ক্রশিক  

নাং 

 

লসবার নাি 

 

লসবা প্রোন পদ্ধশি 

 

প্রদোেনীে কাগেপত্র 

এবাং প্রাশিস্থান 

লসবার মূল্য ও 

পশরদশাধ পদ্ধশি 

লসবা প্রোদনর 

সিেসীিা 

োশেত্বপ্রাি কি টকিটা 

(নাি, পেশব, ল ান নম্বর ও ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৬ 
প্রকাশনা শবক্রে 

(ব্যশি) 

ক. প্রাি চাশিো অন্যসাদর সরাসশর/ 

ডাকদর্াদগ/বািক িার ি লপ্ররণ 
প্রদর্ােয নে 

শবদেশপএ = 

১৮০ র্াকা, 

ললাক-প্রশাসন 

পশত্রকা = ১৬০ 

র্াকা নগে 

িৎক্ষণাৎ 

(িজুে থাকা 

সাদপদক্ষ) 

লিািাম্মে নেরুল ইসলাি 

সিকারী প্রকাশনা কি টকিটা 

০১৫৫২৩২২৩৮৫ 

৭৭৪৫০১০-১৬ (৪১৮৬) 

৭ 
ডুশিদকর্ নম্বরপত্র 

প্রোন 

ক. সাংশিষ্ট ব্যশির পশরচালক 

(মুল্যােন) বরাবর আদবেদনর 

লপ্রশক্ষদি র্থার্থ কর্তটপদক্ষর 

অন্যদিােনক্রদি পশরচালক 

(মুল্যােন)-এর স্বাক্ষদর প্রশিশলশপ 

প্রোন 

সাো কাগদে আদবেন 

পত্র 

২০০ র্াকা 

লকদন্দ্রর অথ ট 

অশধশাখাে নগে 

েিা প্রোন 

৩ (শিন) 

কি টশেবস 

োশকো সুলিানা 

উপপশরচালক (মুল্যােন-২) 

০১৯৬৪৯২০৭৮৯ 

০২২২৪৪৪২০৮০-৮৬ 

Js33ju@gmail.com 
 

৮ 
ডুশিদকর্ সনেপত্র 

প্রোন 

ক. সাংশিষ্ট ব্যশির পশরচালক 

(মুল্যােন) বরাবর আদবেদনর 

লপ্রশক্ষদি র্থার্থ কর্তটপদক্ষর 

অন্যদিােনক্রদি পশরচালক 

(মুল্যােন)-এর স্বাক্ষদর প্রশিশলশপ 

প্রোন 

 

সাো কাগদে আদবেন 

পত্র 

২০০ র্াকা 

লকদন্দ্রর অথ ট 

অশধশাখাে নগে 

েিা প্রোন 

৩ (শিন) 

কি টশেবস 

৯ উত্তরপত্র পুনোঃপরীক্ষা 

ক. লকান প্রশশক্ষণাথী অকৃিকার্ ট 

িদল বা লকান প্রশশক্ষণাথীর 

আদবেদনর লপ্রশক্ষদি অথবা 

কর্তটপক্ষ স্বপ্রদণাশেি িদে 

এিশডএস (শপ এন্ড এস) ১ 

(এক)/৩ (শিন) সেস্য শবশশষ্ট 

শনরদপক্ষ পুনোঃমূল্যােন কশিটি 

গঠন কদরন। 

 

ক. সাো কাগদে 

আদবেন পত্র  

২০০ র্াকা 

লকদন্দ্রর অথ ট 

অশধশাখাে নগে 

েিা প্রোন 

৭ (সাি) 

কি টশেবস 
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ক্রশিক  

নাং 

 

লসবার নাি 

 

লসবা প্রোন পদ্ধশি 

 

প্রদোেনীে কাগেপত্র 

এবাং প্রাশিস্থান 

লসবার মূল্য ও 

পশরদশাধ পদ্ধশি 

লসবা প্রোদনর 

সিেসীিা 

োশেত্বপ্রাি কি টকিটা 

(নাি, পেশব, ল ান নম্বর ও ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

খ. গঠিি কশিটি সাংশিষ্ট 

প্রশশক্ষণাথীর উত্তরপত্র 

পুনোঃমূল্যােন কদরন।  

১০ 

শবশপএটিশস’র 

লাইদেরীর সেস্যপে 

প্রোন 

ক. লাইদেশরদি অধ্যেদনর েন্য 

পশরচালক (এলটিএ) বরাবর 

আদবেদনর লপ্রশক্ষদি র্থার্থ 

কর্তটপদক্ষর অন্যদিােনক্রদি 

আদবেনকারীদক লাইদেশর কাড ট 

প্রোন করা িে।  

১. সাো কাগে/ইদিইদল 

আদবেনপত্র 
শবনামূদল্য 

৩ (শিন) 

কি টশেবস 

লিাোঃ িামুন-অর-রশশে 

গ্রন্থাগাশরক (ডকুদিদন্টশন) 

লিাবাইলোঃ ০১৭৪২২৫৫৩৯৫ 

mamun.lis@gmail.com 

১১ 

প্রশশক্ষণাথীদের লসবা 

সাংক্রান্ত অশভদর্াগ 

শনষ্পশত্তকরণ ও 

সুপাশরশ বাস্তবােন 

ডরশির্শরদি রশক্ষি লরশেস্ট্রার 

লথদক প্রাি অশভদর্াগ/সুপাশরদশর 

প্রদোেনান্যসাদর অভদর্াগ শনষ্পশত্ত 

ও সুপাশরশ বাস্তাবােন করা িে।  

অনলাইন/িাড ট কশপদি 

অশধর্াচন 
শবনামূদল্য 

িাৎক্ষশণক/১ 

(এক) 

কি টশেবস 

লিািাম্মে লসািরাব লিাদসন 

সিকাশর পশরচালক (ডরোঃ) 

০১৭১০৮৪২৭৪০ 

sohrab.hoshen@gmail.com 

 

  

mailto:sohrab.hoshen@gmail.com
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২.২)  প্রাশিষ্ঠাশনক লসবা 

ক্রশিক  

নাং 
লসবার নাি লসবা প্রোন পদ্ধশি 

প্রদোেনীে কাগেপত্র 

এবাং প্রাশিস্থান 

লসবার মূল্য ও 

পশরদশাধ পদ্ধশি 

লসবা প্রোদনর 

সিেসীিা 

োশেত্বপ্রাি কি টকিটা 

(নাি, পেশব, ল ান নম্বর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ প্রশশক্ষণ প্রোন 

ক. লকার লকাস টসমূদির লক্ষদত্র 

প্রশশক্ষণাথীদের লর্াগ্যিার শনশরদখ 

এবাং লকাদস টর লিোোন্যসাদর 

ব্যাচশভশত্তক। 

 খ. শবদশষ বুশনোশে প্রশশক্ষণ 

লকাদস টর লক্ষদত্র সাংশিষ্ট 

িন্ত্রণালে/শবভাগ/অশধেিদরর 

সাদথ স্বাক্ষশরি MoU-লি 

উশিশখি লিোোন্যসাদর 

ব্যাচশভশত্তক। 

গ. অন্যান্য সাংশক্ষি প্রশশক্ষণ 

লকাস টসি ওোকটশপ/লসশিনার/ 

শসদম্পাশেোি প্রভৃশিদি চাশিি 

প্রশিষ্ঠানসমূি কর্তটক িদনানেন 

প্রাশি সাদপদক্ষ ব্যাচশভশত্তক। 

ক. েনপ্রশাসন 

িন্ত্রণালে কর্তটক 

োশরকৃি শেও 

(প্রদর্ােয লক্ষদত্র) 

 

খ. স্ব স্ব  

িন্ত্রণালে/অশধেির 

কর্তটক োশরকৃি 

আদেশ/শেও  

 

সাংশিষ্ট িন্ত্রণালদের 

অশ স ও ওদেবসাইর্ 

প্রশিষ্ঠাদনর 

নীশিিালা 

অন্যর্ােী লসবামূল্য 

লরক্টর, 

শবশপএটিশস 

বরাবর ক্রসড 

লচদকর িাধ্যদি 

 

প্রশিটি লকাদস টর 

লিোোন্যসাদর  

শািীি আেনান 

সিকারী পশরচালক (কি টসূশচ) 

০১৭২২৯৩৬৬৬৩ 

sadnan2000@gmail.com 

২ 

েনপ্রশাসন 

িন্ত্রণালেসি অন্যান্য 

িন্ত্রণালে কর্তটক চাশিি 

শবশভন্ন িথ্য ও 

প্রশিদবেন লপ্ররণ 

 

ক. চাশিোর শনরীদখ প্রশস্তিকৃি 

প্রশিদবেন ই-

নশথ/ডাকদর্াদগ/বািক 

িার ি/ইদিইদলর িাধ্যদি লপ্ররণ 

িন্ত্রণালদের চাশিোপত্র শবনামূদল্য 
প্রদোেন 

লিািাদবক 

mailto:sadnan2000@gmail.com
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ক্রশিক  

নাং 
লসবার নাি লসবা প্রোন পদ্ধশি 

প্রদোেনীে কাগেপত্র 

এবাং প্রাশিস্থান 

লসবার মূল্য ও 

পশরদশাধ পদ্ধশি 

লসবা প্রোদনর 

সিেসীিা 

োশেত্বপ্রাি কি টকিটা 

(নাি, পেশব, ল ান নম্বর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৩ 

লেশ/শবদেশ লথদক 

আগি প্রশিশনশধ েদলর 

েন্য অন্যষ্ঠানসূশচ 

প্রণেন ও বাস্তবােন 

 

ক. চাশিোর শনরীদখ িাশরখ 

শনধ টারণ ও কি টসূশচ প্রণেন এবাং 

বাস্তবােন 

ক. সাংশিষ্ট আগ্রিী 

প্রশিষ্ঠান কর্তটক 

আন্যষ্ঠাশনক পত্র 

প্রশিষ্ঠাদনর 

নীশিিালা 

অন্যর্ােী 

২ (দুই) কি টশেবস 

লিাোঃ শনোি উশিন সিকারী 

পশরচালক (শপএন্ডশড) 

০১৭২২৯০৬৬৬৩ 

 ৭৭৪৫০১০-১৬ 

mdnejamuddindanish@g

mail.com 

৪ 

শবশভন্ন োিীে শেবস 

এবাং শবদশষ শবদশষ 

লক্ষদত্র 

িন্ত্রণালে/অশধেির/েি

র/শবভাগদক আবাসন ও 

অন্যান্য সুশবধাশে প্রোন 

চাশিোর শভশত্তদি রুি বরাি ও 

অন্যান্য সুশবধাশে প্রোন করা িে 
োিশরক চাশিোপত্র  

লকদন্দ্রর ডরশির্শর 

নীশিিালা 

অন্যর্ােী 

চাশিো অন্যসাদর 

িাৎক্ষশণক (খাশল 

থাকা সাদপদক্ষ) 

লিািাম্মে লসািরাব লিাদসন 

সিকাশর পশরচালক (ডরোঃ) 

০১৭১০৮৪২৭৪০ 

sohrab.hoshen@gmail.co

m 

৫ 

আরশপএটিশসসমূদির 

লেইশনাং কযাদলন্ডার 

প্রস্তুি, মুদ্রণ এবাং লপ্ররণ 

ক. প্রশি অথ টবছর লশদষ 

আরশপএটিশসসমূদির েন্য পরবিী 

বছদরর লেইশনাং কযাদলন্ডার প্রস্তুি 

ও মুদ্রণ লশদষ ডাকদর্াদগ লপ্ররণ 

করা িে 

ক. আরশপএটিশসসমূি 

কর্তটক চাশিোপত্র। 

খ.আরশপএটিশসসমূদি

র বাশষ টক প্রশশক্ষণ 

পশরকল্পনা 

শবনামূদল্য 
 প্রশি বছর  

৩০ জুদনর িদধ্য 

লিাোঃ িশনরুল ইসলাি 

সিকারী পশরচালক (এসটি) 

০১৬৮০২৫৯৬২১ 

monirul_du107@yahoo.c

om 

 

৬ 
অশিশথ বিার মূল্যােন 

নম্বর ইদিইদল লপ্ররণ 

অশিশথ বিা লসশন পশরচালনার 

পর প্রশশক্ষণাথীগণ বিা মূল্যােন 

কদরন।  

অশিশথ বিার 

আদবেন/চাশিো 
শবনামূদল্য 

৩ (শিন) 

কার্ টশেবস 

োশকো সুলিানা 

উপপশরচালক (মুল্যােন-২) 

০১৯৬৪৯২০৭৮৯ 

০২২২৪৪৪২০৮০-৮৬ 

Js33ju@gmail.com 
 

 

  

mailto:sohrab.hoshen@gmail.com
mailto:sohrab.hoshen@gmail.com
mailto:monirul_du107@yahoo.com
mailto:monirul_du107@yahoo.com
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২.৩ ) অভযন্তরীণ লসবা 

ক্রশিক  

নাং 
লসবার নাি লসবা প্রোন পদ্ধশি 

প্রদোেনীে 

কাগেপত্র এবাং 

প্রাশিস্থান 

লসবার মূল্য 

ও পশরদশাধ 

পদ্ধশি 

লসবা প্রোদনর 

সিেসীিা 

োশেত্বপ্রাি কি টকিটা 

(নাি, পেশব, ল ান নম্বর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১. 
পদোন্নশি/উচ্চির লগ্রড 

প্রোন 

আদবেন প্রাশির পর 

চাকুশর সদন্তাষেনক 

িওো সাদপদক্ষ ১০ি 

ও িদোদ্ধট লগ্রদডর 

কি টচারীর লক্ষদত্র 

লরক্টর এবাং ১১িি 

লগ্রদডর ও িেশনম্ন 

কি টচারীদের লক্ষদত্র 

পশরচালক (প্রশাসন) 

অন্যদিােন শেদে 

থাদকন। 

সাো কাগদে 

আদবেন পত্র 
শবনামূদল্য ১০ (েশ) কি টশেবস  

লিাোঃ িাসুে আিদিে 

সিকারী পশরচালক (কিী-প্রশাসন) 

০১৭১৯১৫৯৭৬০ 

 mahmedbpatc@gmail.com 
২ 

চাকশর স্থােীকরণ 

 

আদবেন প্রাশির পর 

সাংশিষ্ট শনদোগ 

শবশধিালা অন্যসাদর 

র্থার্থ কর্তটপদক্ষর 

অন্যদিােনক্রদি 

আদেশ োশর করা িে 

ক.সাো কাগদে  

আদবেন 

খ.পূরণকৃি পুশলশ 

লভশরশ দকশন  রি 

এবাং 

গ. শনদোদগর 

শিটান্যসাদর অন্যান্য 

কাগেপত্র  

শবনামূদল্য ১০ (েশ) কি টশেবস 

৩ শচত্ত শবদনােন ছুটি 

আদবেন প্রাশির পর 

শবদনােনভািা 

শবশধিালা, ১৯৭৯ 

অন্যর্ােী শনষ্পন্ন কদর 

িঞ্জুশর আদেশ োশর 

করা িে 

ক. শনধ টাশরি 

 রি/সাো কাগদে 

আদবেন পত্র 

খ. শবশপএটিশসর 

শিসাব শাখা লথদক 

প্রেত্ত ছুটি প্রাশির 

প্রিযেনপত্র 

শবনামূদল্য ৫ (পাঁচ) কি টশেবস 

http://www.bpatc.org.bd/images/document/19_recreationleave.pdf
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ক্রশিক  

নাং 
লসবার নাি লসবা প্রোন পদ্ধশি 

প্রদোেনীে 

কাগেপত্র এবাং 

প্রাশিস্থান 

লসবার মূল্য 

ও পশরদশাধ 

পদ্ধশি 

লসবা প্রোদনর 

সিেসীিা 

োশেত্বপ্রাি কি টকিটা 

(নাি, পেশব, ল ান নম্বর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৪ 
অশেটি ছুটি (দেদশর 

অভযন্তদর) 

আদবেন প্রাশির পর 

শনধ টাশরি ছুটি 

শবশধিালা, ১৯৫৯ 

অন্যর্ােী র্থার্থ 

কর্তটপদক্ষর 

অন্যদিােনক্রদি 

আদেশ োশর করা িে 

ক. শনধ টাশরি 

 রি/সাো কাগদে 

আদবেন পত্র 

খ. শবশপএটিশসর 

শিসাব শাখা লথদক 

প্রেত্ত ছুটি প্রাশির 

প্রিযেনপত্র 

শবনামূদল্য ৫ (পাঁচ) কি টশেবস 

লিাোঃ িাসুে আিদিে 

সিকারী পশরচালক (কিী-প্রশাসন) 

০১৭১৯১৫৯৭৬০ 

 mahmedbpatc@gmail.com 

৫ 
অশেটি ছুটি (বশিোঃ 

বাাংলাদেশ) 

আদবেন প্রাশির পর 

শনধ টাশরি ছুটি 

শবশধিালা, ১৯৫৯ 

অন্যর্ােী র্থার্থ 

কর্তটপদক্ষর 

অন্যদিােনক্রদি 

আদেশ োশর করা িে 

ক. শনধ টাশরি 

 রি/সাো কাগদে 

আদবেন পত্র 

খ. শবশপএটিশসর 

শিসাব শাখা লথদক 

প্রেত্ত ছুটি প্রাশির 

প্রিযেনপত্র 

শবনামূদল্য ৫ (পাঁচ) কি টশেবস 

৬ িার্তত্বকালীন ছুটি 

আদবেন প্রাশির পর 

িার্তত্বকালীন ছুটি 

শবএসআর, পার্ ট-১ এর 

শবশধ ১৯৭ এর উপধারা 

-১ (সাংদশাশধি) এবাং 

অথ ট িন্ত্রণালে লথদক 

সিদে সিদে োশরকৃি 

পশরপত্র অন্যর্ােী 

শনষ্পশত্ত কদর আদেশ 

োশর করা িে 

ক. ছুটির আদবেনপত্র 

খ. ডািারী সনেপত্র 

গ. পূব টবিী 

িার্তটত্বকালীন ছুটি 

িঞ্জুদরর কশপ 

(প্রদর্ােয লক্ষদত্র) 

শবনামূদল্য ৫ (পাঁচ) কি টশেবস 
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ক্রশিক  

নাং 
লসবার নাি লসবা প্রোন পদ্ধশি 

প্রদোেনীে 

কাগেপত্র এবাং 

প্রাশিস্থান 

লসবার মূল্য 

ও পশরদশাধ 

পদ্ধশি 

লসবা প্রোদনর 

সিেসীিা 

োশেত্বপ্রাি কি টকিটা 

(নাি, পেশব, ল ান নম্বর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৭ 
অবসর-উত্তর ছুটি এবাং 

ছুটি নগোেন 

আদবেন প্রাশির পর 

সরকারী চাকুরী আইন 

২০১৮ অন্যর্ােী 

শনষ্পশত্ত কদর আদেশ 

োশর করা িে 

ক. ছুটির আদবেন  

খ. এসএসশস’র 

সনেপত্র (প্রদর্ােয 

লক্ষদত্র) 

গ. সাশভ টস বশি (১১-

২০িি লগ্রড) 

ঘ. শবশপএটিশসর 

শিসাব শাখা লথদক 

প্রেত্ত ছুটি প্রাশির 

প্রিযেনপত্র 

শবনামূদল্য ৭ (সাি) কি টশেবস 

লিাোঃ িাসুে আিদিে 

সিকারী পশরচালক (কিী-প্রশাসন) 

০১৭১৯১৫৯৭৬০ 

 mahmedbpatc@gmail.com 

৮ 
সাধারণ ভশবষ্য িিশবল 

িদি অশগ্রি িঞ্জুশর 

আদবেন প্রাশির পর 

সাধারণ ভশবষ্য 

িিশবল শবশধিালা, 

১৯৭৯ অন্যর্ােী 

শনষ্পশত্ত কদর র্থার্থ 

কর্তটপদক্ষর 

অন্যদিােনক্রদি 

আদেশ োশর করা িে 

ক. শনধ টাশরি 

 রি/সাো কাগদে 

আদবেন 

খ. সাধারণ ভশবষ্য 

িিশবদল েিাকৃি 

অদথ টর সব টদশষ শিসাব 

শববরণী 

শবনামূদল্য 
৩ (শিন) 

কি টশেবস/িাৎক্ষশণক 

লিাোঃ লগালাি আেি খান 

সিকারী পশরচালক (সাধারণ) 

০১৭১৫৮১৭৪৫০ 

azam.khan.bpatc@gmail.com 
 ৯ 

কি টকিটা-কি টচারীদের 

বেশলকৃি কি টস্থদল 

পশরবিন সাংক্রান্ত আশথ টক 

িঞ্জুশর 

ভ্রিণশবল োশখদলর 

পর আশথ টক শবশধশবধান 

অন্যসাদর র্ধার্থ 

কর্তটপদক্ষর 

অন্যদিােনক্রদি 

আশথ টক িঞ্জুশর প্রোন 

করা িে।  

ক. অশ স আদেশ 

খ. ভ্রিণ শববরণী 

গ. ভ্রিণ শবল  

শবনামূদল্য ৫ (পাঁচ) কি টশেবস 

১০ 

শবশপএটিশসর কি টকিটা-

কি টচারীদের পাসদপাদর্ টর 

েন্য অনাপশত্তপত্র ইসুয 

আদবেন প্রাশির পর 

র্থার্থ কর্তটপদক্ষর 

অন্যদিােনক্রদি 

আদেশ োশর করা িে 

সাো কাগদে 

আদবেন 
শবনামূদল্য ২ (দুই) কি টশেবস 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fwww.bpatc.org.bd%2Fimages%2Fdocument%2F114_Blank%2520form%2520of%2520Pension%2520Book.doc&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fwww.bpatc.org.bd%2Fimages%2Fdocument%2F114_Blank%2520form%2520of%2520Pension%2520Book.doc&wdOrigin=BROWSELINK
http://www.bpatc.org.bd/images/document/91_BPATCGPF%20Advance%20withdrawal%20application%20forms.pdf
http://www.bpatc.org.bd/images/document/91_BPATCGPF%20Advance%20withdrawal%20application%20forms.pdf
http://forms.mygov.bd/sites/default/files/files/inars.bcsir.gov.bd/forms/d553ef0c_3d73_4dd1_99fa_2d6d13c1a379/c5c7759bc79b2e6f5c3b5e3081a499d8.pdf
http://forms.mygov.bd/sites/default/files/files/inars.bcsir.gov.bd/forms/d553ef0c_3d73_4dd1_99fa_2d6d13c1a379/c5c7759bc79b2e6f5c3b5e3081a499d8.pdf
http://forms.mygov.bd/sites/default/files/files/inars.bcsir.gov.bd/forms/d553ef0c_3d73_4dd1_99fa_2d6d13c1a379/c5c7759bc79b2e6f5c3b5e3081a499d8.pdf
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ক্রশিক  

নাং 
লসবার নাি লসবা প্রোন পদ্ধশি 

প্রদোেনীে 

কাগেপত্র এবাং 

প্রাশিস্থান 

লসবার মূল্য 

ও পশরদশাধ 

পদ্ধশি 

লসবা প্রোদনর 

সিেসীিা 

োশেত্বপ্রাি কি টকিটা 

(নাি, পেশব, ল ান নম্বর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১১  

শবশপএটিশসর কি টকিটা-

কি টচারী এবাং 

প্রশশক্ষণাথীদের প্রাথশিক 

স্বাস্থযদসবা প্রোন 

োিশরক পশরচেপত্র 

অন্যর্ােী সরাসশর 

শিশনদক অথবা 

প্রদোেনীে স্থাদন 

ডািার উপশস্থি লথদক 

প্রাথশিক স্বাস্থযদসবা 

প্রোন কদরন। 

োিশরক পশরচেপত্র 

এবাং প্রশশক্ষণাথীদের 

লক্ষদত্র লকাদস টর নাি 

ও লরাল নম্বর 

শবনামূদল্য িাৎক্ষশণক 

ডাোঃ লিাোঃ লিাস্তাশ জুর রিিান 

লিশডকযাল অশ সার 

০১৯৩২৭৯১৭৬১ 

tomostafizur@gmail.com 

১২ 
শবশপএটিশসর কি টকিটা-

কি টচারীদের ঋণ প্রোন 

আদবেন প্রাশির পর 

সাংশিষ্ট কশিটি র্াচাই-

বাছাইপূব টক সুপাশরশ 

করদল র্থার্থ 

কর্তটপদক্ষর 

অন্যদিােনক্রদি িঞ্জুশর 

আদেশ োশর করা িে 

শনধ টাশরি  রি/সাো 

কাগদে আদবেন 

 

শবনামূদল্য ২০ (শবশ) কি টশেবস 

লিাোঃ লগালাি আেি খান 

সিকারী পশরচালক (সাধারণ) 

০১৭১৫৮১৭৪৫০ 

azam.khan.bpatc@gmail.com 
 

১৩ 

শবশপএটিশসর কি টকিটা-

কি টচারীদের েন্য 

আবাশসক ও োিশরক 

লর্শলদ ান সাংদর্াগ 

প্রোন/ব্যবস্থা 

আদবেন প্রাশির পর 

প্রাপ্যিার শভশত্তদি 

আবাশসক ও োিশরক 

লর্শলদ ান সাংদর্াগ 

প্রোন করা িে 

ক. সাো কাগদে 

আদবেন 

 

শবনামূদল্য 
২ (দুই) 

কি টশেবস/িাৎক্ষশণক 

িীর লিাোঃ লিৌশ কুল ইসলাি 

সিকারী পশরচালক (লশেশিকস) 

০১৯১১১২১৯৫৬ 

taufiqmgt_159@yahoo.com 

mailto:tomostafizur@gmail.com
mailto:taufiqmgt_159@yahoo.com
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ক্রশিক  

নাং 
লসবার নাি লসবা প্রোন পদ্ধশি 

প্রদোেনীে 

কাগেপত্র এবাং 

প্রাশিস্থান 

লসবার মূল্য 

ও পশরদশাধ 

পদ্ধশি 

লসবা প্রোদনর 

সিেসীিা 

োশেত্বপ্রাি কি টকিটা 

(নাি, পেশব, ল ান নম্বর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১৪ 

শবশপএটিশসর কি টকিটা-

কি টচারীদের সরকাশর 

বাসা বরাি 

আদবেন প্রাশির পর 

সাংশিষ্ট কশিটি প্রশি 

শিন (০৩) িাস অন্তর 

অন্তর সভাে র্াচাই-

বাছাই পূব টক সুপাশরশ 

করদল প্রাপ্যিার 

শভশত্তদি (দবিন লেল 

অন্যর্ােী শনধ টাশরি 

ভাো পশরদশাধ 

সাদপদক্ষ) র্থার্থ 

কর্তটপদক্ষর 

অন্যদিােনক্রদি বাসা 

বরাি করা িে 

ক. শনধ টাশরি  রি-এ 

আদবেন 
শবনামূদল্য ৬০ (ষার্) কি টশেবস 

লেওোন িওদুে আিদিে 

উপপশরচালক (দসবা) 

০২-৭৭৪৫০১০-১৬ 

০১৬৭১৭২৯০১৫ 

muniraislam26@yahoo.com 

১৫ 

অশ স, ডরশির্শর ও 

কযাদ দর্শরো এবাং 

আবাশসক এলাকাে 

শবদুযৎ, পাশন, গ্যাস, 

িাশম্বাং, কাদপ টশন্টাং ও 

ম্যাশনারী কাে সাংক্রান্ত 

সিস্যার সিাধান 

অনলাইন/িাড টকশপদি 

অশধর্াচন প্রাশির পর 

সাংশিষ্ট কি টচারীদের 

িাধ্যদি 

চাশিো/কাদের 

বাস্তবােন করা িে 

অনলাইন/িাড টকশপদি 

অশধর্াচন পত্র 
শবনামূদল্য 

িাৎক্ষশণক/৩ (শিন) 

কি টশেবস 

লশাোইব আিিাে 

সিকারী পশরচালক (লশেশিকস) 

০১৭৩৪৫২০৫৮১ 

shoaibahmed36@gmail.com 

http://www.bpatc.org.bd/images/document/79_Home%20Allocation%20Form.pdf
http://www.bpatc.org.bd/images/document/79_Home%20Allocation%20Form.pdf
http://www.bpatc.org.bd/images/document/79_Home%20Allocation%20Form.pdf
mailto:muniraislam26@yahoo.com
http://www.bpatc.org.bd/images/document/457_Electric%20Requsiion.pdf
http://www.bpatc.org.bd/images/document/453_civil%20Work.pdf
http://www.bpatc.org.bd/images/document/453_civil%20Work.pdf
mailto:shoaibahmed36@gmail.com
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ক্রশিক  

নাং 
লসবার নাি লসবা প্রোন পদ্ধশি 

প্রদোেনীে 

কাগেপত্র এবাং 

প্রাশিস্থান 

লসবার মূল্য 

ও পশরদশাধ 

পদ্ধশি 

লসবা প্রোদনর 

সিেসীিা 

োশেত্বপ্রাি কি টকিটা 

(নাি, পেশব, ল ান নম্বর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১৬ 

শবশপএটিশসর কি টকিটা-

কি টচারীদের েন্য 

লপনশন আন্যদিাশষক 

িঞ্জুশর 

অবসদরাত্তর ছুটি ০৯ 

িাস পুশিটদি আদবেন 

প্রাশির পর কিী 

প্রশাসন শাখার িাধ্যদি 

অথ ট অশধশাখাে সাশভ টস 

বশি ও ব্যশিগি নশথ 

লপ্ররণ করা িে। অথ ট 

অশধশাখাে কাগেপত্র 

র্াচাই বাছাই লশদষ 

র্থার্থ কর্তটপদক্ষর 

অন্যদিােনক্রদি লচক 

প্রোন করা িে। 

ক. সাো কাগদে 

আদবেন 
শবনামূদল্য 

অবসর উত্তর ছুটি লশষ 

িওোর কিপদক্ষ 

একশেন পূদব ট 

এ. এি. শািশরের আলি 

সিকারী পশরচালক (বাদের্ ও শিসাব) 

০১৫৩১৯৮২১৮১ 

adba@bpatc.org.bd 

১৭ 

শবশপএটিশসর কি টকিটা-

কি টচারীদের েন্য 

পশরচেপত্র প্রোন 

আদবেন প্রাশির পর 

র্থার্থ কর্তটপদক্ষর 

অন্যদিােনক্রদি 

পশরচেপত্র প্রোন করা 

িে 

ক. সাো কাগদে 

আদবেন 
শবনামূদল্য ২ (দুই) কি টশেবস 

লিাোঃ লগালাি আেি খান 

সিকারী পশরচালক (সাধারণ) 

০১৭১৫৮১৭৪৫০ 

azam.khan.bpatc@gmail.com 
 

১৮ 

শবশপএটিশসর 

কি টরি/অবসরপ্রাি 

কি টকিটা-কি টচারীদের 

শবপরীদি অশডর্ আপশত্ত 

শনষ্পশত্তকরণ 

শনরীক্ষা আপশত্তর 

পশরদপ্রশক্ষদি 

প্রদোেনীে 

প্রিাণাশেসি আপশত্ত 

শনষ্পশত্তর লদক্ষ েডশীর্ 

েবাব িন্ত্রণালদে লপ্ররণ 

করা িে। শত্রপক্ষীে 

সভার আদোেন কদর 

অশডর্ আপশত্ত 

শনষ্পশত্তর েন্য 

সুপাশরশ করা িে। 

প্রদর্ােয নে শবনামূদল্য 
শনরীক্ষা আপশত্ত প্রাশির 

৩০ কি টশেবদসর িদধ্য 

এ. এি. শািশরের আলি 

সিকারী পশরচালক (বাদের্ ও শিসাব) 

০১৫৩১৯৮২১৮১ 

adba@bpatc.org.bd 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fwww.bpatc.org.bd%2Fimages%2Fdocument%2F114_Blank%2520form%2520of%2520Pension%2520Book.doc&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fwww.bpatc.org.bd%2Fimages%2Fdocument%2F114_Blank%2520form%2520of%2520Pension%2520Book.doc&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fwww.bpatc.org.bd%2Fimages%2Fdocument%2F114_Blank%2520form%2520of%2520Pension%2520Book.doc&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fwww.bpatc.org.bd%2Fimages%2Fdocument%2F114_Blank%2520form%2520of%2520Pension%2520Book.doc&wdOrigin=BROWSELINK
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ক্রশিক  

নাং 
লসবার নাি লসবা প্রোন পদ্ধশি 

প্রদোেনীে 

কাগেপত্র এবাং 

প্রাশিস্থান 

লসবার মূল্য 

ও পশরদশাধ 

পদ্ধশি 

লসবা প্রোদনর 

সিেসীিা 

োশেত্বপ্রাি কি টকিটা 

(নাি, পেশব, ল ান নম্বর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১৯ 

শবশপএটিশস কি টকিটা-

কি টচারী কল্যাণ িিশবল 

িদি শচশকৎসা সাংক্রান্ত 

আশথ টক সািায্য িঞ্জুরী 

শচশকৎসদকর 

ব্যবস্থাপত্র অন্যর্ােী 

শনধ টাশরি  রদি 

আদবেন 

সাধারণ শাখা 

শবনামূদল্য বছদর ২ (দুই) বার 

লিাোঃ লগালাি আেি খান 

সিকারী পশরচালক (সাধারণ) 

০১৭১৫৮১৭৪৫০ 

azam.khan.bpatc@gmail.com 
 

২০ 

ঘর্নাদত্তার িঞ্জুশর লপনশন 

আন্যদিাশষক িঞ্জরীর 

লদক্ষয না োবী সনেপত্র 

সাংগ্রি 

অবসদরাত্তর ছুটি 

চলাকালীন আদবেন 

প্রাশির পর শবশভন্ন 

শাখার িিািি 

গ্রিণপূব টক না োবীপত্র 

োশর করা িে 

ক. সাো কাগদে 

আদবেন 

খ. অবসদরাত্তর ছুটি 

িঞ্জুশর আদেশ  

 

কিী-প্রশাসন শাখা 

শবনামূদল্য ৭ (সাি) কি টশেবস 

লিাোঃ িাসুে আিদিে 

সিকারী পশরচালক (কিী-প্রশাসন) 

০১৭১৯১৫৯৭৬০ 

 mahmedbpatc@gmail.com 

২১ 

শনধ টাশরি লপনশন  রি 

সরবরাি ও  রি পূরদণ 

সিােিা প্রোন 

অথ ট অশধশাখা লথদক 

শনধ টাশরি  রি 

সরবরািপূব টক পূরদণ  

সিােিা করা িে। 

প্রদর্ােয নে শবনামূদল্য ২ (দুই) কি টশেবস 

এ. এি. শািশরের আলি 

সিকারী পশরচালক (বাদের্ ও শিসাব) 

০১৫৩১৯৮২১৮১ 

adba@bpatc.org.bd 

২২ 

শবশপএটিশসর কি টকিটা-

কি টচারী এবাং 

প্রশশক্ষণাথীদের আইশসটি 

সুশবধাশে প্রোন 

অনলাইদন/সাো 

কাগদে চাশিো প্রাশির 

পর র্থার্থ কর্তটপদক্ষর 

অন্যদিােনক্রদি 

প্রাপ্যিার শভশত্তদি 

আইশসটি সুশবধা প্রোন 

করা িে 

অনলাইন/সাো 

কাগে/শনশে টষ্ট  রি-

এ চাশিোপত্র 

শবনামূদল্য ১ (এক) কি টশেবস 

লিািাম্মে সাইফুল ইসলাি 

লপ্রাগ্রািার 

০১৭৩৭৯৯১১৩৩ 

saiful@bpatc.org.bd 

http://www.bpatc.org.bd/images/document/92_BPATC%20welfare%20fund%20form.pdf
http://www.bpatc.org.bd/images/document/92_BPATC%20welfare%20fund%20form.pdf
http://www.bpatc.org.bd/images/document/92_BPATC%20welfare%20fund%20form.pdf
http://www.bpatc.org.bd/images/document/92_BPATC%20welfare%20fund%20form.pdf
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fwww.bpatc.org.bd%2Fimages%2Fdocument%2F114_Blank%2520form%2520of%2520Pension%2520Book.doc&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fwww.bpatc.org.bd%2Fimages%2Fdocument%2F114_Blank%2520form%2520of%2520Pension%2520Book.doc&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fwww.bpatc.org.bd%2Fimages%2Fdocument%2F114_Blank%2520form%2520of%2520Pension%2520Book.doc&wdOrigin=BROWSELINK
mailto:saiful@bpatc.org.bd
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ক্রশিক  

নাং 
লসবার নাি লসবা প্রোন পদ্ধশি 

প্রদোেনীে 

কাগেপত্র এবাং 

প্রাশিস্থান 

লসবার মূল্য 

ও পশরদশাধ 

পদ্ধশি 

লসবা প্রোদনর 

সিেসীিা 

োশেত্বপ্রাি কি টকিটা 

(নাি, পেশব, ল ান নম্বর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২৩ 

শবশপএটিশসর কি টকিটা-

কি টচারী এবাং 

প্রশশক্ষণাথীদের র্ানবািন 

সুশবধা প্রোন 

ক. 

অনলাইদন/শনধ টাশরি 

 রদি চাশিো প্রাশির 

পর র্থার্থ কর্তটপদক্ষর 

অন্যদিােনক্রদি 

প্রাপ্যিার শভশত্তদি 

র্ানবািন সুশবধা প্রোন 

করা িে 

খ. সাংশিষ্ট লকাদস টর 

শসএিটি’র পক্ষ লথদক 

প্রাি চাশিোর শনশরদখ 

ঐ লকাদস টর 

প্রশশক্ষণাথীদের 

র্ানবািন সুশবধা প্রোন 

করা িে  

অনলাইন/সাো 

কাগে/শনশে টষ্ট  রি-

এ চাশিোপত্র 

র্ানবািন 

ব্যবিার 

নীশিিালা 

অন্যর্ােী 

নগে/ই-

লপদিন্ট এর 

িাধ্যদি 

১ (এক) কি টশেবস 

লশাোইব আিিাে 

সিকারী পশরচালক (লশেশিকস) 

০১৭৩৪৫২০৫৮১ 

shoaibahmed36@gmail.com 

২৪ 

অন্যষে সেস্য এবাং 

প্রশশক্ষাণাথীবৃন্দদক 

গ্রান্থাগার সুশবধা প্রোন 

 

পশরচালক (এলটিএ) 

বরাবর আদবেদনর 

লপ্রশক্ষদি লাইদেশর 

কাড ট শবিরণ করা িে 

শনধ টাশরি  রি/সাো 

কাগদে আদবেন পত্র 

 

প্রশিষ্ঠাদনর 

নীশিিালা 

অন্যর্ােী 

২ (দুই) কি টশেবস 

লিাোঃ িামুন-অর-রশশে 

গ্রন্থাগাশরক (ডকুদিদন্টশন) 

লিাবাইলোঃ ০১৭৪২২৫৫৩৯৫ 

mamun.lis@gmail.com 

mailto:shoaibahmed36@gmail.com
mailto:mamun.lis@gmail.com
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ক্রশিক  

নাং 
লসবার নাি লসবা প্রোন পদ্ধশি 

প্রদোেনীে 

কাগেপত্র এবাং 

প্রাশিস্থান 

লসবার মূল্য 

ও পশরদশাধ 

পদ্ধশি 

লসবা প্রোদনর 

সিেসীিা 

োশেত্বপ্রাি কি টকিটা 

(নাি, পেশব, ল ান নম্বর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২৫ 

শবশপএটিশসর কি টকিটা-

কি টচারী এবাং 

প্রশশক্ষণাথীদের শরীর-

চচ টার সুশবধা প্রোন 

(সুইশিাংপুল, ইনদডার 

লগিস িল, শেিদনশশোি 

প্রভৃশি) 

ক. শনধ টাশরি  রদি 

আদবেন প্রাশির পর 

র্থার্থ কর্তটপদক্ষর 

অন্যদিােনক্রদি 

শবশপএটিশসর 

কি টকিটা-কি টচারীদের 

সুইশিাংপুল, ইনদডার 

লগিস িল, 

শেিদনশশোি 

প্রভৃশিদি শরীর চচ টা 

করার সুদর্াগ প্রোন 

করা িে 

খ. লকাস টসমূদির 

প্রদোেনান্যসাদর 

সাংশিষ্ট লকাদস টর 

প্রশশক্ষণাথীদের 

শরীরচচ টার সুশবধা 

প্রোন করা িে 

ক. শনধ টাশরি  রদি 

আদবেন (কি টকিটা-

কি টচারী) 

খ. শসএিটির 

সুপাশরশসি শনধ টাশরি 

 রদি আদবেন 

(প্রশশক্ষণাথী) 

ক. 

সুইশিাংপুল 

ব্যবিাদর ২৫ 

র্াকা শ  

নগে 

অথ টশাখাে  

প্রোন 

(কি টকিটা-

কি টচারী) 

 

খ. 

শবনামূদল্য 

(প্রশশক্ষণাথী) 

২ (দুই) কি টশেবস 

 ারোনা আ দরাে 

সিকারী পশরচালক (দখলাধুলা) 

০১৭১৫২৫৪১৪৩ 

farjanapatc@gmail.com 

২৬ 

শবশপএটিশসর কি টকিটা-

কি টচারীদের সাশভ টস 

লরকড ট বা এশসআর 

শসদনাপশসস সরবরাি 

পেদন্নাশি সভার পূদব ট 

এশসআর শসদনাপশসস 

প্রস্তুি কদর সাংশিষ্ট 

সভার্ সরবরাি করা 

িে 

প্রদর্ােয নে শবনামূদল্য ৩ (শিন) কি টশেবস 

লিাোঃ িাসুে আিদিে 

সিকারী পশরচালক (কিী-প্রশাসন) 

০১৭১৯১৫৯৭৬০ 

 mahmedbpatc@gmail.com 

http://www.bpatc.org.bd/images/document/368_swimming%20form.pdf
mailto:farjanapatc@gmail.com
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ক্রশিক  

নাং 
লসবার নাি লসবা প্রোন পদ্ধশি 

প্রদোেনীে 

কাগেপত্র এবাং 

প্রাশিস্থান 

লসবার মূল্য 

ও পশরদশাধ 

পদ্ধশি 

লসবা প্রোদনর 

সিেসীিা 

োশেত্বপ্রাি কি টকিটা 

(নাি, পেশব, ল ান নম্বর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২৭ 
এশসআর এর শবরূপ িন্তব্য 

অবদলাকন 

লগাপনীে পদত্রর 

িাদধ্যদি অবগি করা 
কিীপ্রশাসন শাখা শবনামূদল্য ৭ (সাি) কি টশেবস 

লিািাম্মে রাশেবুল ইসলাি 

পশরচালক (প্রশাসন) 

ল ান: ০২২২৪৪৪২০৮০-৮৬ (৪১০৭) 

লিাবাইলোঃ ০১৭১২২২২১৪৯ 

ইদিইল: razibislam.15169@gmail.com 

ওদেব লপার্ টাল: www.bpatc.org.bd 

 

৩। আপনার কাদছ আিাদের প্রিযাশা: 

ক্রশিক নাং প্রশিশ্রুি/কাশিি লসবা প্রাশির লদক্ষয করনীে 

১। শনধ টাশরি  রদি সম্পূণ টভাদব পূরণকৃি আদবেন েিা প্রোন 

২। সঠিক িাধ্যদি প্রদোেনীে শ স পশরদশাধ করা 

৩। প্রদর্ােয লক্ষদত্র লিাবাইল লিদসে/ইদিইদলর শনদে টশনা অন্যসরণ করা 

৪। সাক্ষাৎ এর েন্য শনধ টাশরি সিদের পূদব টই উপশস্থি থাকা 

৫। অনাবশ্যক ল ান/িেশবর না করা  

 

  

mailto:razibislam.15169@gmail.com
http://www.bpatc.org.bd/
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৪। অশভদর্াগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধশি (GRS) 

লসবা প্রাশিদি অসন্তুষ্ট িদল োশেত্বপ্রাি কি টকিটার সদে লর্াগাদর্াগ করুন। শিশন সিাধান শেদি ব্যথ ট িদল শনদম্নাি পদ্ধশিদি লর্াগাদর্াগ কদর আপনার সিস্যা অবশিি করুন। 

ক্রশিক নাং 
কখন লর্াগাদর্াগ 

করদবন 

কার সদে 

লর্াগাদর্াগ করদবন 
লর্াগাদর্াদগর ঠিকানা শনষ্পশত্তর সিেসীিা 

১। 

োশেত্বপ্রাি 

কি টকিটা সিাধান 

শেদি ব্যথ ট িদল 

 

 

 

অশভদর্াগ শনষ্পশত্ত 

কি টকিটা (অশনক) 

লিািাম্মে রাশেবুল ইসলাি 

পশরচালক (প্রশাসন) 

ল ান: ০২২২৪৪৪২০৮০-৮৬ (৪১০৭) 

লিাবাইলোঃ ০১৭১২২২২১৪৯ 

ইদিইল: razibislam.15169@gmail.com 

ওদেব লপার্ টাল: www.bpatc.org.bd 

শিন (০৩) িাস 

২। 

GRS ল াকাল 

পদেন্ট কি টকিটা 

শনশে টষ্ট সিদে 

সিাধান শেদি 

ব্যথ ট িদল 

 

 

আশপল কি টকিটা 

নাি ও পেশব: লেদলাোরা লবগি 

যুগ্ম সশচব (শৃিলা-১), েনপ্রশাসন িন্ত্রণালে 

ল ান: +৮৮০২-৯৫১৫১৪৭ 

লিাবাইলোঃ  

 +৮৮০১৭১১১৩৭৫৭৩ 

ইদিইল: disbr1@mopa.gov.bd 

ওদেব লপার্ টাল: www.mopa.gov.bd 

এক (০১) িাস  

৩। 

আশপল কি টকিটা 

শনশে টষ্ট সিদে 

সিাধান শেদি 

ব্যথ ট িদল 

িশন্ত্রপশরষে 

শবভাদগর অশভদর্াগ 

ব্যবস্থাপনা লসল 
িশন্ত্রপশরষে শবভাগ শিন (০৩) িাস 

 

৫। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় তথ্য প্রদানকারী ও দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কর্মকতমা 

 

 

http://www.bpatc.org.bd/index.php?cGFnZWlkPTE4Mg==
mailto:razibislam.15169@gmail.com
http://www.bpatc.org.bd/
http://www.mopa.gov.bd/
http://bpatc.org.bd/images/document/621_RTI_FocalPoint_14072022_1.pdf

