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ফাাংরাজদ তাঁত বফাড ট 

সফটিএভস বফন (৫ভ তরা) 

৭-৯ কাযান ফাজায, ঢাকা-১২১৫ 

www.bhb.gov.bd 

 

বফা প্রদান প্রসতশ্রুসত (Citizen’s Charter) 

১.  সবন  সভন 

 

          সবনঃ   সিারী তাঁত খাত।  
 

সভনঃ তাঁসতবদয প্রসক্ষজণয ভাধ্যজভ বাগত দক্ষতা বৃসি, চরসত মূরধন বমাগান, গুনগত ভানম্পন্ন তাঁতফস্ত্র উৎাদন এফাং ফাজাযজাতকযজণয সুসফধা সৃসিয ভাধ্যজভ তাঁসতজদয 

আথ ট -াভাসজক অফস্থায  উন্নয়ন।                                               

 

২. প্রসতশ্রুত বফা মূ   
 

    ২.১ নাগসযক বফাঃ 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ক্রঃ 

নাং 

বফায নাভ বফা প্রদাদনয  

দফ ডাচ্চ ভয়ীভা 

প্রবয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজত্র/ 

আদফদন পযভ 

প্রাবিস্থান 

বফায মূল্য এফাং  

বযদাধ দ্ধবত 

 

াখায নাভ দাবয়ত্বপ্রাি কভ ডকতডায দবফ, রুভ 

নম্বয, বজরা/উদজরায বকার্, অবপবয়ার 

বর্বরদপান ও ইদভইর 

১ স্তচাসরত তাঁজত উৎাসদত 

ণ্য াভগ্রী সফজদজ যপ্তাসনয 

রজক্ষে কাসি অফ অসযসজন 

নদত্র প্রদান। 

জফ টাচ্চ ৭২ ঘন্টা আজফদন জত্রয াজথ সনজনাি 

কাগজত্র জভা সদজত য়ঃ 

(১) সফডসিউসএভসফএ-এয সুাসয 

জত্রয মূরকস; 

(২) ক্রয়াজদ/এরস এয পজটাকস 

(াংসিি ব্াাংক কভ টকতটা কর্তটক 

তোসয়ত); 

(৩) ইনবজয় এয মূরকস; 

(৪) EXP FORM এয পজটাকস; 

(৫) নমুনা কাড় (Swatche(s); 

(৬) নমুনা কাদেয ল্যাফ বর্দেয 

বযদার্ ড; 

(৭) যপ্তাসন ণ্য স্তচাসরত তাঁজত 

উৎাসদত ভজভ ট বঘালণা ত্র; 

ভাজকটটিাং াখা কাসি অফ অসযসজন নদজত্রয 

জন্য সনধ টাসযত  সপ  ১৫০০/- (এক 

াজায াঁিত) টাকা নগদ 

সযজাধজমাগ্য। 
 

নাভঃ জনাফ যতন চন্দ্র াা 

দসফঃ উ-ভাব্ফস্থাক (ভাজকটটিাং) 

বভাফাইরঃ ০১৭৩৩১৯৮৬৪ 

ই-বভইরঃroton_bau@yahoo.com 

  

 

 

২ বদীয়  আন্তজটাসতক বভরা/ জফ টাচ্চ ৪৮ ঘন্টা -- ভাজকটটিাং াখা বফনামূদল্য 

http://www.bhb.gov.bd/
mailto:roton_bau@yahoo.com


সটিজজন চাট টায 3 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ক্রঃ 

নাং 

বফায নাভ বফা প্রদাদনয  

দফ ডাচ্চ ভয়ীভা 

প্রবয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজত্র/ 

আদফদন পযভ 

প্রাবিস্থান 

বফায মূল্য এফাং  

বযদাধ দ্ধবত 

 

াখায নাভ দাবয়ত্বপ্রাি কভ ডকতডায দবফ, রুভ 

নম্বয, বজরা/উদজরায বকার্, অবপবয়ার 

বর্বরদপান ও ইদভইর 

প্রদ টনীজত অাংগ্রজণয 

রজক্ষে ফাাংরাজদ তাঁত 

বফাজড টয সনফসিত তাঁসত 

সভসতমূজয দস্যবৃন্দজক 

াসফ টক ায়তা প্রদান । 

 

৩ তাঁসতজদয জন্য ক্ষুদ্রঋণ 

কাম টক্রভ 

১. তাঁসতয সনকট 

বথজক ঋণ 

আজফদনত্র 

প্রাসপ্তয ১৫ 

(জনয) সদজনয 

ভজধ্য কাম টক্রভ 

ম্পাদন কজয  ঋণ 

প্রদান; 

 

২. ঋণ গ্রসতাজক 

বকান ম টাজয়ই 

প্রধান কাম টারজয় 

আায প্রজয়াজন 

য় না। 

ক) ঋজণয আজফদনজত্রয াজথ 

সনজনাি কাগজত্র জভা সদজত য় : 

১. গ্রু স্বীকৃসত জত্রয কস; 

২. জাতীয় সযচয় জত্রয পজটাকস; 

৩. ৩ (সতন) কস াজাট ট াইজজয  

ছসফ।  
 

খ) ঋণ আজফদনত্র াংক্রান্ত  

   কাগজত্র বফসক বন্টায জত 

যফযা কযা য়।  

 

 বফনামূদল্য 

 

নাভঃ জনাফ কাভনাীল দা 

দসফঃ ভাব্ফস্থাক (এবআয)  

বপানঃ ৫৫০১২৭৬৮ 

বভাফাইরঃ ০১৮১৯৮৫০৬৬১ 
 

ই-বভইরঃ kamonasishdas@gmail.com 

[ ১. ঋণ আজফদনত্র প্রসক্রয়াকযণ, ঋণ  সফতযণ  

আদাজয়য বক্ষজত্র বফসক বন্টাজযয সরয়াজজাঁ 

অসপায  সপল্ড াযবাইজাযগণ দাসয়ত্বপ্রাপ্ত; 
 

২. বফসক বন্টায জত প্রাপ্ত ঋণ    

    আজফদনত্র বফাজড টয সভসত, ঋণ  আদায় 

(এসআয) অনুসফবাগ কর্তটক  মাচাই-ফাছাই কজয 

অনুজভাদজনয জন্য     উস্থান; 
 

৩. সভসত  ফাজাযজাতকযণ সফবাগ  জত ঋজণয 

আজফদনত্র উস্থান কযা জর, ফাাংরাজদ তাঁত 

বফাজড টয বচয়াযম্যান কর্তটক অনুজভাদন। ] 

৪ প্রসক্ষণ  একাজডসভক কাম টক্রভঃ 

 (১)  প্রসক্ষণ কাম টক্রভঃ 

(ক) বুনন  

ফাজাযজাতকযণ 

(খ) এএ তাঁজত ফয়ন 

(গ) ডসফ জোকাড ট তাঁজত 

ফয়ন 

(ঘ) সুতা যাংকযণ 

(ঙ) িক  ফাটিক সপ্রসন্টাং 

আজফদন প্রাসপ্তয 

য ০১ ভা। 
ফাাংরাজদ তাঁত বফাজড টয আতাধীন 

নযসাংদী, সজরট  যাংপুয প্রসক্ষণ 

বকন্দ্র এফাং বফড়া, াফনায় প্রসক্ষণ 

উজকন্দ্র মূজ ন্যেনতভ ১৮ ফছয 

ফয়জয তাঁসত এফাং তাঁসত সযফাজযয 

দস্য (পুরুল  ভসরা), মাজদয 

ন্যেনতভ সক্ষাগত বমাগ্যতা ৮ভ বেসণ 

া তাযা ফাতাঁজফায বফসক বন্টায 

 প্রসক্ষজণয জন্য বকান সপ গ্রণ 

কযা য় না। উযন্ত 

প্রসক্ষণাথীজদয প্রসত কাম টসদফজ 

২৪০.০০ টাকা াজয প্রসক্ষণবাতা 

প্রদান কযা য়। 

ফাাংরাজদ তাঁত সক্ষা প্রসক্ষণ ইনসিটিউট, 

নযসাংদী। 
নাভঃ জনাফ বভাঃ ভসতয়ায যভান 

দসফঃ অধ্যক্ষ  

বপান নম্বয-০২-৯৪৬২৬৯৮, 

বভাফাইরঃ ০১৯৯২৪৩৭৮১৩ 

ই-বভইর-matiar.rahman.bheti@gmail.com 

তাঁত প্রসক্ষণ বকন্দ্র, সজরট 

mailto:kamonasishdas@gmail.com
mailto:?-????-matiar.rahman.bheti@gmail.com
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ক্রঃ 

নাং 

বফায নাভ বফা প্রদাদনয  

দফ ডাচ্চ ভয়ীভা 

প্রবয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজত্র/ 

আদফদন পযভ 

প্রাবিস্থান 

বফায মূল্য এফাং  

বযদাধ দ্ধবত 

 

াখায নাভ দাবয়ত্বপ্রাি কভ ডকতডায দবফ, রুভ 

নম্বয, বজরা/উদজরায বকার্, অবপবয়ার 

বর্বরদপান ও ইদভইর 

(চ) টাই এন্ড ডাই 

(ছ) স্ক্রীন সপ্রসন্টাং 

(জ) ব্য় সনরুন  

ফাজাযজাতকযণ 

ঝ) সুতা যাংকযণ  বুনন 

ঞ) বটক্সটাইর সপ্রসন্টাং 

মূজয ভাধ্যজভ আজফদন কযজত 

াযজফন। 
নাভঃ জনাফ প্রসতবা ভজুভদায 

দসফঃ প্রসক্ষক 

বভাফাইরঃ ০১৭২৭৩১৮৯৯৪ 

ই-বভইর-protiva.majumder.bhb@gmail.com 

তাঁত প্রসক্ষণ বকন্দ্র, যাংপুয 

নাভঃ জনাফ সনরীভা যকায 

দসফঃ প্রসক্ষক 

বভাফাইরঃ ০১৭১৬৮৩১৪২১ 

ই-বভইর-nilima.sarker705@gmail.com 

তাঁত প্রসক্ষণ উজকন্দ্র, াফনা। 
নাভঃ জনাফ বভা: আাদুর ইরাভ  

দসফঃ প্রসক্ষক, 

বপান নাং-০৭৩২-৩৭৫২৩৩ 

বভাফাইরঃ ০১৭৩৪৯৪৪৭৯৪ 

ই-বভইর-asadadesk35@gmail.com 

 (২)  একাজডসভক কাম টক্রভঃ 

(ক) ০৪ ফছয বভয়াদী 

সডজলাভা-ইন-বটক্সটাইর 

ইসিসনয়াসযাং। আন 

াংখ্যা-৮০ (আব)। 

 

 

ফাাংরাদদ 

কাবযগযী বিা 

বফাদর্ ডয বসতট 

নীসতভারা 

বভাতাদফক ববতড 

বফজ্ঞবিয ভাধ্যদভ 

অনরাইদন 

বনধ ডাবযত ভদয় 

ছাত্র/ছাত্রী বসতটয 

আজফদন কযজত 

াযজফ। 

আজফদজনয াজথ ০২ কস াজাট ট 

াইজজয ছসফ, একাজডসভক ট্রান্সসক্রপ্ট 

এফাং বকাটায স্ব-জক্ষ নদ (প্রজমাজে 

বক্ষজত্র)াংযুি কজয আজফদন কযজত 

য়। 

 ১৫০.০০ র্াকা অনরাইন বগর্ওদয় 

এয ভাধ্যদভ জভা কদয আদফদন 

কযা মাদফ। যফতীদত চূোন্তবাদফ 

ববতডয জন্য বনফ ডাবিত দর ফাতাঁজফা 

কর্তটক বনধ ডাবযত াজয বসভিায 

সবসিক বফববন্ন বপ বকদেয ব্াাংজকয 

বাদফ সযজাধ কযজত য়। 

নাভঃ জনাফ বভাঃ ভসতয়ায যভান 

দসফঃ অধ্যক্ষ  

ফাাংরাদদ তাঁত বিা ও প্রবিণ ইনবিটিউর্, 

নযবাংদী। 

বপান নম্বয-০২-৯৪৬২৬৯৮, 

বভাফাইরঃ ০১৯৯২৪৩৭৮১৩ 

ই-বভইর-matiar.rahman.bheti@gmail.com 

 

 

 (খ) ৪(িায) ফছয বভয়াদী 

বফএব ইন বর্ক্সর্াইর 

ইনবিবনয়াবযাং। আন 

াংখ্যা-৪০+৪০=৮০(আব) 

ফাাংরাদদ 

বর্ক্সর্াইর 

বফশ্ববফদ্যারয় 

অবধভুক্ত ওয়ায়  

এয কর বনয়ভ 

আদফদদনয াদথ ০৩ কব ছবফ 

একাদর্বভক ট্রান্স বপ্রন্ট বর্দলাভা 

ইন বর্ক্স /জুর্/গাদভ ডন্ট বর্জাইন এন্ড 

প্যার্ান ড বভবকাং যীিায় ববজবএ 

নূন্যতভ ২.৭৫ দত দফ। এছাো 

ববতড বফজ্ঞবি অনুমায়ী 

ফাতাঁবপ্রই, নযবাংদী 

এফাং ফাতাঁদফা প্রধান 

কাম ডারয়, ঢাকা বথদক 

গ্রণ কযা মাদফ। 

১,০০০.০০ (এক াজায) র্াকা 

নগদ জভাপূফ ডক ববতড পযভ াংগ্র 

কযা মাদফ এফাং বরবখত যীিায় 

বনফ ডাবিত ওয়ায য বনধ ডাবযত 

াদয ববভোয বপ অন্যান্য বপ 

বকদে ব্যাাংক বাদফ বযদাধ 

 

mailto:?-????-protiva.majumder.bhb@gmail.com
mailto:?-????-nilima.sarker705@gmail.com
mailto:?-????-asadadesk35@gmail.com
mailto:?-????-matiar.rahman.bheti@gmail.com
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ক্রঃ 

নাং 

বফায নাভ বফা প্রদাদনয  

দফ ডাচ্চ ভয়ীভা 

প্রবয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজত্র/ 

আদফদন পযভ 

প্রাবিস্থান 

বফায মূল্য এফাং  

বযদাধ দ্ধবত 

 

াখায নাভ দাবয়ত্বপ্রাি কভ ডকতডায দবফ, রুভ 

নম্বয, বজরা/উদজরায বকার্, অবপবয়ার 

বর্বরদপান ও ইদভইর 

অনুযণপূফ ডক 

মথাভদয় 

ছাত্র/ছাত্রী ববতড 

কযা দফ। 

এএব ভভান যীিায় বজবএ 

৩.৫ থাকদত দফ। 

কযদত দফ।  

৫ 

সজগায বধারাই/যাংকযণ 

(সরজয়িায, ডাজয়ট,বরান, 

সনজথটিক এফাং অনুরু 

কাজড়য জন্য) 

চারাজনয 

ক্রভানুাজয 

১ভাজয ভজধ্য। 

তাঁসতজদয সরসখত আজফদন/চাসদা 

 প্রাসপ্তস্থানঃ ফস্ত্র প্রসক্রয়াকযণ বকন্দ্র 

(সসস) ভাধফদী, নযসাংদী। 

 প্রসত গজ ০.৭০ টাকা 

এফাং নগদ 

নাভঃ জনাফ যীপ আর ভামুদ 

দসফঃ ঃ ভাব্ফস্থাক (বাযপ্রাি) 

ফস্ত্র প্রসক্রয়াকযণ বকন্দ্র 

(সসস) ভাধফদী, নযসাংদী 

বভাফাইরঃ ০১৯১৪৪৪০৭০০ 

ই- বভইর- cpc.bhb@gmail.com 

 

সজগায বধারাই/যাংকযণ  

বিন্টায সপসনসাং প্যাজকজ 

াসব ট (সরজয়িায, ডাজয়ট, 

বরান, সনজথটিক এফাং 

অনুরু কাজড়য জন্য) 

ঐ ঐ  প্রসত গজ ১.৪৫ টাকা 

এফাং নগদ 

সজগায বধারাই/যাংকযণ 

(সরজয়িায আস্তকয, তয 

 গযদ কাজড়য জন্য) 

ঐ ঐ  প্রসত গজ ০.৮০ টাকা 

এফাং নগদ 

সজগায বধারাই/যাংকযণ  

বিন্টায সপসনসাং প্যাজকজ 

াসব ট(সরজয়িায আস্তয, 

তয  গযদ কাজড়য 

জন্য) 

ঐ ঐ  প্রসত গজ ১.৫৫ টাকা 

এফাং নগদ 

সজগায বধারাই/যাংকযণ/ 

সিসচাং/ ায-অক্সাইড (াদা 

 অপজায়াইট টিস, স্পান, 

সরকটন এফাং অনুরু 

কাজড়য জন্য) 

ঐ ঐ  প্রসত গজ ১.৭০ টাকা 

এফাং নগদ 

সজগায বধারাই/ 

যাংকযণ/সিসচাং/ায-

অক্সাইড  বিন্টায 

সপসনসাং প্যাজকজ াসব ট 

ঐ ঐ  প্রসত গজ ২.২৫ টাকা 

এফাং নগদ 

mailto:cpc.bhb@gmail.com


সটিজজন চাট টায 6 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ক্রঃ 

নাং 

বফায নাভ বফা প্রদাদনয  

দফ ডাচ্চ ভয়ীভা 

প্রবয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজত্র/ 

আদফদন পযভ 

প্রাবিস্থান 

বফায মূল্য এফাং  

বযদাধ দ্ধবত 

 

াখায নাভ দাবয়ত্বপ্রাি কভ ডকতডায দবফ, রুভ 

নম্বয, বজরা/উদজরায বকার্, অবপবয়ার 

বর্বরদপান ও ইদভইর 

(াদা  অপজায়াইট টিস, 

স্পান, সরকটন এফাং 

অনুরু কাজড়য জন্য) 

সজগায বধারাই/ যাংকযণ/ 

সিসচাং/ায-অক্সাইড (কারাসযাং 

টিস, স্পান, সরকটন,সুসত 

বভাটা আস্তয, াটি টাং এফাং 

অনুরু কাজড়য জন্য) 

ঐ ঐ  প্রসত গজ ১.১০ টাকা 

এফাং নগদ 

সজগায বধারাই/ যাংকযণ/ 

সিসচাং/ায-অক্সাইড  বিন্টায 

সপসনসাং প্যাজকজ াসব ট 

(কারাসযাং টিস, স্পান, 

সরকটন,সুসত বভাটা আস্তয, 

াটি টাং  এফাং অনুরু কাজড়য 

জন্য) 

 

ঐ ঐ  প্রসত গজ ২.১৫ টাকা 

এফাং নগদ 

সজগায বধারাই/ যাংকযণ/ 

সিসচাং/ায-অক্সাইড (সুসত 

২০×২০; ৩০×৩০; বভাটা 

টুইর এফাং অনুরু কাজড়য 

জন্য) 

ঐ ঐ  প্রসত গজ ১.৭০ টাকা 

এফাং নগদ 

বজট বধারাই/যাংকযণ 

(সরজয়িায, ডাজয়ট,বরান, 

আস্তয, গযদ, তয, 

সনজথটিক এফাং অনুরু 

কাজড়য জন্য) 

ঐ ঐ  প্রসত গজ ১.৩০ টাকা 

এফাং নগদ 

বজট বধারাই/যাংকযণ  

বিন্টায সপসনসাং প্যাজকজ 

াসব ট (সরজয়িায, 

ডাজয়ট,বরান, আস্তয, গযদ, 

তয, সনজথটিক এফাং 

অনুরু কাজড়য জন্য) 

ঐ ঐ  প্রসত গজ ২.১০ টাকা 

এফাং নগদ 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ক্রঃ 

নাং 

বফায নাভ বফা প্রদাদনয  

দফ ডাচ্চ ভয়ীভা 

প্রবয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজত্র/ 

আদফদন পযভ 

প্রাবিস্থান 

বফায মূল্য এফাং  

বযদাধ দ্ধবত 

 

াখায নাভ দাবয়ত্বপ্রাি কভ ডকতডায দবফ, রুভ 

নম্বয, বজরা/উদজরায বকার্, অবপবয়ার 

বর্বরদপান ও ইদভইর 

বজট বধারাই/যাংকযণ (টিস, 

স্পান, সুসত,সরকটন এফাং 

অনুরু ভধ্যভ বভাটা  

কাজড়য জন্য) 

ঐ ঐ  প্রসত গজ ১.৯০ টাকা 

এফাং নগদ 

বজট বধারাই/যাংকযণ  

বিন্টায সপসনসাং প্যাজকজ 

াসব ট ( টিস, স্পান, সুসত, 

সরকটন এফাং অনুরু 

ভধ্যভ বভাটা  কাজড়য 

জন্য) 

ঐ ঐ  প্রসত গজ ২.৯০ টাকা 

এফাং নগদ 

বিন্টায সপসনসাং 

(সরজয়িায, ডাজয়ট,বরান, 

সনজথটিক এফাং অনুরু 

কাজড়য জন্য) 

ঐ ঐ  প্রসত গজ ০.৯০ টাকা 

এফাং নগদ 

বিন্টায সপসনসাং 

(সরজয়িায আস্তয, তয  

গযদ কাজড়য জন্য) 

ঐ ঐ  প্রসত গজ ১.০০ টাকা 

বিন্টায সপসনসাং (াদা  

অপজায়াইট টিস, স্পান, 

সরকটন এফাং অনুরু 

কাজড়য জন্য) 

ঐ ঐ  প্রসত গজ ১.০৫ টাকা 

এফাং নগদ 

বিন্টায সপসনসাং(কারাসযাং 

টিস, স্পান, সরকটন,সুসত 

বভাটা আস্তয, াটি টাং  এফাং 

অনুরু কাজড়য জন্য)  

ঐ ঐ  প্রসত গজ ১.২৫ টাকা 

এফাং নগদ 

বিন্টায সপসনসাং (৪৮ 

ইসিফয এয ইজিট টিস, 

স্পান, সুসত,সরকটন এফাং 

অনুরু ভধ্যভ বভাটা  

কাজড়য জন্য) 

ঐ ঐ  প্রসত গজ ২.৩৫ টাকা 

এফাং নগদ 

বিন্টায সপসনসাং(সুসত ঐ ঐ  প্রসত গজ ২.৬৫ টাকা 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ক্রঃ 

নাং 

বফায নাভ বফা প্রদাদনয  

দফ ডাচ্চ ভয়ীভা 

প্রবয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজত্র/ 

আদফদন পযভ 

প্রাবিস্থান 

বফায মূল্য এফাং  

বযদাধ দ্ধবত 

 

াখায নাভ দাবয়ত্বপ্রাি কভ ডকতডায দবফ, রুভ 

নম্বয, বজরা/উদজরায বকার্, অবপবয়ার 

বর্বরদপান ও ইদভইর 

৩০×৩০কাজড়য জন্য) এফাং নগদ 

বিন্টায সপসনসাং (সুসত 

২০×২০; কাজড়য জন্য) 

ঐ ঐ  প্রসত গজ ৩.২০ টাকা 

এফাং নগদ 

বিন্টায সপসনসাং ( বভাটা 

টুইর কাজড়য জন্য) 

ঐ ঐ  প্রসত গজ ৩.২০ টাকা 

এফাং নগদ 

বিন্টায সপসনসাং 

(নীট/বগসিয কাজড়য জন্য) 

ঐ ঐ  প্রসত গজ ১.১০ টাকা 

এফাং নগদ 

কোজরন্ডায াসব ট(কর 

কাজড়য জন্য) 

ঐ ঐ  প্রসত গজ ০.৩০ টাকা 

এফাং নগদ 

সসিাং াসব ট ( ৪৮ ইসি 

ফয ম টন্ত) 

ঐ ঐ  প্রসত গজ ০.৫০ টাকা 

এফাং নগদ 

সসিাংাসব ট ( ৪৮ ইসি 

ফয এয উজিট) 

ঐ ঐ  প্রসত গজ ০.৭৫ টাকা 

এফাং নগদ 

সপ্রসন্টাং াসব ট ( কর 

কাজড়য জন্য) 

ঐ ঐ  প্রসত গজ ৩.৩০ টাকা 

এফাং নগদ 

াইজরা-এক্সট্রাসটাং (কর 

কাজড়য জন্য) 

ঐ ঐ  প্রসত গজ ০.০৭ টাকা 

এফাং নগদ 

৬ তাঁবত  তাঁত ম্পজকট তথ্য 

প্রদান 

২০ (সফ) 

কাম টসদফ 

প্রজমাজে নয়  বফনামূদল্য 

 

নাভঃ জনাফ বভা: এভদাদুর ক 

দসফঃ জনাংজমাগ কভ টকতটা 

বপানঃ ৯১২২৮৪৬ 

E-mail: pro@bhb.gov.bd 

 
 

 
 

   সফ.দ্র. : নাগসযকগণজক যাসয প্রদি বফা। বফযকাসয প্রসতষ্ঠানজক প্রদি বফা মসদ নাগসযকগণজক প্রদি বফায অনুরূ য় তজফ বটি নাগসযক বফা সজজফ অন্তর্ভ টি জফ। উদাাযণঃ ম্পসি বযসজজেন, বট্রড রাইজন্স। 

mailto:pro@bhb.gov.bd
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   ২.২ প্রাসতষ্ঠাসনক বফাঃ 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ক্রঃ 

নাং 

বফায নাভ বফা প্রদাদনয  দফ ডাচ্চ ভয়ীভা প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজত্র/ 

আদফদন পযভ 

প্রাবিস্থান 

বফায মূল্য এফাং  

বযদাধ দ্ধবত 

 

াখায নাভ দাবয়ত্বপ্রাি কভ ডকতডায 

দবফ, রুভ নম্বয, বজরা/উদজরায 

বকার্, অবপবয়ার বর্বরদপান ও 

ইদভইর 

       
 

 

ক্রঃ 

নাং 

বফায নাভ বফা প্রদান িসত প্রজয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাসপ্তস্থান 

বফায মূল্য এফাং 

সযজাধ িসত 

বফা প্রদাজনয 

ভয়ীভা 

দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকতটা (নাভ, দসফ, বপান 

নম্বয  ই-বভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ বফাজড টয াাংগঠসনক কাঠাজভা অনুজভাদন, দ সৃসি, 

দ সফলুপ্ত, নতুন দ অন্তর্ভ টিকযণ াংক্রান্ত । 
ফাাংরাজদ তাঁত বফাজড টয 

প্রসফধানভারা  যকাসয সফসধ 

সফধাজনয আজরাজক  

প্রজমাজে নয় বফনামূদল্য 

 

প্রস্তাফ ায়ায য 

৩০ সদন 

নাভঃ জনাফ বভাঃ জাকাবযয়া বাাইন 

দসফঃকাযী সযচারক (াংস্থান) 

(অবতবযক্ত দাবয়ত্ব) 

বভাফাইরঃ ০১৭১৪৭৫০১৭৬ 

বপানঃ ৫৫০১১৯৩৭ 

ই-বভইরঃ 

establishment.bhb@gmail.com 

 

২ বফাজড টয কভ টকতটা  কভ টচাযীজদয সনজয়াগসফসধ 

প্রণয়ন, সযফতটন, সযফধ টন  াংজাধজনয প্রস্তাফ 

বপ্রযণ াংক্রান্ত মাফতীয় প্রাসনক কাম টাফরী।  

ঐ প্রজমাজে নয় বফনামূদল্য 

 

প্রস্তাফ ায়ায য 

৩০ সদন 

৩ বফাজড টয কভ টকতটা  কভ টচাযীজদয সনজয়াগ, জদান্নসত 

প্রদান। 

ঐ 

 

প্রসফধানভারায 

সবসিজত 

বফনামূদল্য প্রস্তাফ ায়ায য 

৩০ সদন 

৪ াংজদয স্থায়ী কসভটি এফাং প্রজনািয বপ্রযণ ঐ ভন্ত্রণারজয়য সনজদ টজ বফনামূদল্য জত্র উজেসখত 

ভজয়য ভজধ্য 

৫ ভন্ত্রণারজয়য সফসবন্ন প্রসতজফদন বপ্রযণ ঐ ভন্ত্রণারজয়য সনজদ টজ বফনামূদল্য জত্র উজেসখত 

ভজয়য ভজধ্য 

৬ ভাসক, ত্রত্রভাসক, ফাসল টক প্রসতজফদন বপ্রযণ ঐ ভন্ত্রণারজয়য সনজদ টজ বফনামূদল্য জত্র উজেসখত  

ভজয়য ভজধ্য 

৭ ল টদ বা, ভন্বয় বা, ভাঠ ম টাজয়য স্থায়ী 

কসভটিয বায আজয়াজন  কাম টসফফযণী প্রস্তুতকযণ 

ঐ প্রজমাজে নয় বফনামূদল্য সনধ টাসযত ভজয়য 

ভজধ্য 

৮ প্রচায  সফজ্ঞান ফাাংরাজদ তাঁত বফাজড টয াসফ টক 

কাম টক্রভ ম্পসকটত সফলজয় 

গণভাদ্যজভ প্রচায  সফজ্ঞাজনয 

জন্য বচয়াযম্যান ভজাদজয়য 

অনুজভাদজনক্রজভ জনাংজমাগ াখায 

ভাধ্যজভ সফসবন্ন সপ্রন্ট  

প্রজমাজে নয় বফনামূদল্য ০৩ (সতন) 

কাম টসদফ 

নাভঃ জনাফ বভা: এভদাদুর ক 

দসফঃ জনাংজমাগ কভ টকতটা 

বভাফাইর:০১৯৯৯৯৪২১৩৮ 

বপানঃ ৯১২২৮৪৬ 

E-mail: 

emdadulhaque.bhb.@gmail.com 

mailto:establishment.bhb@gmail.com
mailto:emdadulhaque.bhb.@gmail.com
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ক্রঃ 

নাং 

বফায নাভ বফা প্রদান িসত প্রজয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাসপ্তস্থান 

বফায মূল্য এফাং 

সযজাধ িসত 

বফা প্রদাজনয 

ভয়ীভা 

দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকতটা (নাভ, দসফ, বপান 

নম্বয  ই-বভইর) 

ইজরকট্রসনক্স সভসডয়ায় প্রকা কযা 

য়। 

 
  

৯ ভানফ ম্পদ উন্নয়নঃ তাঁসতজদযজক সফসবন্ন বট্রজড 

প্রসক্ষণ প্রদাজনয জন্য উন্নয়ন প্রকজেয সডসস 

প্রণয়ন  ফাস্তফায়ন 

প্রজমাজে নয় প্রজমাজে নয় বফনামূদল্য প্রজমাজে নয় নাভঃ বভাঃ আইয়ুফ আরী 

দসফঃপ্রধান (সযকল্পনা  ফাস্তফায়ন) 

বপানঃ ৫৫০১২৭৬৯ 

বভাফাঃ ০১৭১৮০২০৪৪৬ 

ই-বভইরঃ ayub.bhb@gmail.com 

  

 

১০ সফসবন্ন ম্প্রাযণমূরক বফা প্রদান; বমভন, 

ফয়নপূফ ট এফাং ফয়জনািয সফসবন্ন বফা প্রদাজনয 

রজক্ষে উন্নয়ন প্রকজেয সডসস প্রণয়ন  ফাস্তফায়ন 

প্রজমাজে নয় প্রজমাজে নয় বফনামূদল্য প্রজমাজে নয় 

১১ যকাজযয সফসবন্ন স্বে, ভধ্য  দীঘ ট বভয়াদী 

সযকেনায াজথ াংগসত বযজখ তাঁত বফাজড টয 

সফসবন্ন সযকেনা মথা দাসযদ্র সফজভাচন বকৌরত্র, 

িফাসল টক সযকেনা  বপ্রসক্ষত সযকেনা প্রণয়ন 

কযা। 

প্রজমাজে নয় প্রজমাজে নয় বফনামূদল্য ১০ জত ১৫ 

কাম টসদফ 

১২ ফাসল টক উন্নয়ন কভ টসূসচ/াংজাসধত ফাসল টক উন্নয়ন 

কভ টসূসচয প্রস্তাফ বপ্রযণ 

প্রজমাজে নয় প্রজমাজে নয় বফনামূদল্য ০৭ কাম টসদফ 

১২ বফা/ণ্য াভগ্রী ক্রজয়য রজক্ষে সসআয ২০০৮ 

অনুমায়ী যাসয নগদ মূজল্য ক্রজয়য ব্ফস্থা গ্রন। 
চাসদা প্রাসপ্তয য ফাজায মাচাই 

কসভটি কর্তটক দয সনধ টাযন পূফ টক  

ক্রয় কযত যফযাজয ব্ফস্থা গ্রন। 

ক্রয় াখা নগদ মূজল্য/কাম টাজদ 

জাসযয বপ্রসক্ষজত সফর 

প্রসক্রয়া কযন। 

১০ সদন নাভঃ জনাফ বভাঃ জাকাবযয়া বাাইন 

দসফঃ কাযী ব্যফস্থাক (ক্রয়) 

বভাফাইর:০১৭১৪৭৫০১৭৬ 

ই-বভইর: 

zakariahossain018@gmail.com 

 
 
 
  
 

 

১৩ সসআয ২০০৮ অনুমায়ী ২.০০ রক্ষ টাকা ম টন্ত 

বফা/ণ্য ক্রজয়য বক্ষজত্র আযএপসকউ  িসতজত 

প্রাপ্ত দযত্র মূজয আজরাজক মথামথ কর্তটজক্ষয 

অনুজভাদন াজজক্ষ প্রজয়াজনীয় ব্ফস্থা  গ্রণ । 

বফাজড টয দাপ্তসযক কাজজ ব্ফাজযয 

সনসভি কর সফবাগ/াখায 

চাসদাকৃত ভারাভার ক্রজয়য রজক্ষে 

সসআয অনুমায়ী  জয়ফ াইট  

সফসবন্ন  প্রসতষ্ঠাজনয বনাটি বফাজড ট 

সফজ্ঞসপ্ত জাযী কযতঃ সফসবন্ন 

যফযাকাযী প্রসতষ্ঠান বথজক 

দযত্র আফান পূফ টক  দযত্র 

প্রস্তাফ  উন্মুি কযন  কসভটিয 

ভাধ্যজভ বখারা, তুরনামূরক 

প্রসতজফদন কাম টত্র  ত্রতযী  পূফ টক 

বটন্ডায মূল্যায়ন কসভটিয  বা 

আফান কযতঃবায সিান্ত 

অনুমায়ী কাম টাজদ প্রদাজনয ভাধ্যজভ  

ক্রয় াখা কাম টাজদ জাবয   

দাসখরকৃত সফর 

প্রসক্রয়াকযজণয ভাধ্যজভ 

২১ বথজক ৩০ সদন 

mailto:ayub.bhb@gmail.com
mailto:zakariahossain018@gmail.com
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ক্রঃ 

নাং 

বফায নাভ বফা প্রদান িসত প্রজয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাসপ্তস্থান 

বফায মূল্য এফাং 

সযজাধ িসত 

বফা প্রদাজনয 

ভয়ীভা 

দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকতটা (নাভ, দসফ, বপান 

নম্বয  ই-বভইর) 

যফযাকৃত ভারাভার বফাজড টয 

বান্ডাজয জভা প্রদাজনয ব্ফস্থা গ্রণ। 

১৪ সসআয,২০০৮  অনুমায়ী ২,০০ রক্ষ টাকায অসধক 

বফা/ ণ্য াভগ্রী ক্রজয়য বক্ষজত্র সত্রকায় সফজ্ঞসপ্ত 

প্রকাজয ব্ফস্থা গ্রণ  এফাং  দযত্র প্রাসপ্তয  য 

মথামথ কর্তট জক্ষয অনুজভাদন াজজক্ষ প্রজয়াজনীয় 

ব্ফস্থা গ্রণ। 

বফাজড টয দাপ্তসযক কাজজ ব্ফাজযয 

সনসভি কর সফবাগ/াখায 

চাসদাকৃত ভারাভার ক্রজয়য রজক্ষে 

সসআয এয আজরাবক জয়ফাইট 

 সত্রকায় সফজ্ঞসপ্ত প্রকাজয য 

উন্মুি দযত্র সজজফ সনধ টাসযত 

ভজয়য ভজধ্য প্রাপ্ত দযত্র মূ 

দযত্র প্রস্তাফ   উন্মুিকযণ 

কসভটিয ভাধ্যজভ বখারা, 

তুরনামূরক প্রসতজফদন কাম টত্র 

ত্রতযী  পূফ টক বটন্ডায মূল্যায়ন 

কসভটিয বা  আফান কযত বায 

সিান্ত অনুমায়ী কাম টাজদ প্রদাজনয 

ভাধ্যজভ যফযাকৃত ভারাভার 

বফাজড টয বান্ডাজয জভা প্রদাজনয 

ব্ফস্থা গ্রন। 

ক্রয় াখা কাম টাজদ জাযী   

দাসখরকৃত সফর 

প্রসক্রয়াকযজণয ভাধ্যজভ 

৩০ বথজক ৪৫ সদন 

১৫ বফাজড টয াংসেি সফবাজগয চাসদায বপ্রসক্ষজত 

সসআয,২০০৮ অনুমায়ী আন্তজটাসতক বটন্ডায 

আফাজনয ব্ফস্থা গ্রণ। 

বফাজড টয াংসিি সফবাজগয চাসদায 

বপ্রসক্ষজত সসআয অনুমায়ী জয়ফ 

াইট  সত্রকায় সফজ্ঞসপ্তয ভাধ্যজভ 

সফসবন্ন আন্তজটাসতক প্রসতষ্ঠান বথজক  

দযত্র আফান পূফকট সনধ টাসযত 

ভজয়য ভজধ্য প্রাপ্ত দযত্র মূ  

দযত্র প্রস্তাফ  উন্মুিকযন  

কসভটিয ভাধ্যজভ বখারা, তুরনামূরক 

প্রসতজফদন  কাম টত্র ত্রতযী  পূফ টক 

বটন্ডায মূল্যায়ন কসভটিয বা  

আফানকযতঃ বায সিান্ত 

অনুমায়ী কাম টাজদ প্রদাজনয ভাধ্যজভ 

যফযাকৃত ভারাভার াংগ্র কযতঃ 

বফাজড টয বান্ডাজয জভা প্রদাজনয  

ব্ফস্থা গ্রণ। 

ক্রয় াখা কাম টাজদ জাযী   

দাসখরকৃত সফর 

প্রসক্রয়াকযজণয ভাধ্যজভ 

৪৫ বথজক ৬০ সদন 
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ক্রঃ 

নাং 

বফায নাভ বফা প্রদান িসত প্রজয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাসপ্তস্থান 

বফায মূল্য এফাং 

সযজাধ িসত 

বফা প্রদাজনয 

ভয়ীভা 

দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকতটা (নাভ, দসফ, বপান 

নম্বয  ই-বভইর) 

১৬ ফাাংরাজদ তাঁত বফাজড টয প্রধান কাম টারজয়য ০৫ 

(াঁচ) টি সফবাগ  এয আতাধীন ভাঠ ম টাজয়য 

বকন্দ্র/প্রসতষ্ঠানমূজয াসফ টক কভ টকাজন্ডয তথ্য 

াংগ্র কজয সননফসণ টত প্রসতজফদন প্রস্ত্িতকযণঃ  

(ক) ভাসক ব্ফস্থানা তথ্য প্রসতজফদন; 

(খ) ফাসল টক ব্ফস্থানা তথ্য প্রসতজফদন। 

  বফনামূদল্য  নাভঃ বভাাম্মদ ইছা বভয়া 

দসফঃ প্রধান  (সযফীক্ষণ  মূল্যায়ন) 

(অবতবযক্ত দাবয়ত্ব) 

বপানঃ ৫৮১৫২৪৬২ 

বভাফাঃ০১৭৩৬২৯৭৮৭০ 

ই-বভইরঃ 

issa.ac.bhb@gmail.com 

  

 

  

১৭ ফাাংরাজদ তাঁত বফাজড টয উৎাদন াংসিি 

প্রসতষ্ঠানমূজয উৎাদন এফাং প্রসক্ষজণয উয 

সবসি কজয ‘‘াযপযজভন্স উাি’’ ভাসক সবসিজত 

প্রণয়নকযণ। 

  বফনামূদল্য  

১৮ ফাাংরাজদ তাঁত বফাড ট কর্তটক ফাস্তফাসয়ত “তাঁতীজদয 

জন্য ক্ষুদ্রঋণ কভ টসূচী’’ এয আতায় ভাঠ ম টাজয়য 

৩০ টি বফসক বন্টাজযয ভাধ্যজভ তাঁতীজদয ভাজঝ 

ফাাংরাজদ কৃসল ব্াাংক  যাজাী কৃসল উন্নয়ন 

ব্াাংজকয স্থানীয় াখায ভাধ্যজভ ঋণ ফযাদ্দ, ভঞ্জুযী, 

সফতযণ  আদায় াংক্রান্ত তথ্যাফরীয সবসিজত 

প্রসতভাজ প্রসতজফদন প্রণয়নকযণ। 

  বফনামূদল্য  

১৯ ফাাংরাজদ তাঁত বফাজড টয উৎাদন াংসিি 

প্রসতষ্ঠানমূজয উৎাদজনয উয সবসি কজয সি-

ভাসক মূল্যায়ন প্রসতজফদন প্রণয়নকযণ। 

  বফনামূদল্য  

২০ সনযীক্ষা আসি সনষ্পসিয রজক্ষে ফাঁতাজফা’য জক্ষ 

জফাফ।  

প্রাসপ্ত াজজক্ষ সনযীক্ষা প্রসতজফদজনয 

আজরাজক 

বফনামূদল্য ৭ (াত) কাম টসদফ  বভা: নাসভ উসদ্দন 

কাযী প্রধান বনযীক্ষক 

বপান-৫৫০১১৯৭৩ 

বর- ০১৭২১৮০২৮০৬ 

Email: nashim71@gmail.com 

 

২১ আসি সভভাাংায রজক্ষে  

সি-ক্ষীয় বা। 

প্রাসপ্ত াজজক্ষ সনযীক্ষা প্রসতজফদজনয 

আজরাজক 

বফনামূদল্য ৭ (াত) কাম টসদফ 

২২ আসি সভভাাংায রজক্ষে  

সত্র-ক্ষীয় বা। 

প্রাসপ্ত াজজক্ষ সনযীক্ষা প্রসতজফদজনয 

আজরাজক 

বফনামূদল্য ৭ (াত) কাম টসদফ 

   

সফ.দ্র. : ১। যকাসয বম বকান প্রসতষ্ঠান, উন্নয়ন জমাগী াংস্থা, বফাপ্রদানকাযী প্রসতষ্ঠাজনয আতাধীন অসধদপ্তয/াংস্থা এফাং দাপ্তসযকবাজফ ম্পৃি বদস/সফজদস বফযকাসয প্রসতষ্ঠানজক প্রদি বফা।  
             উদাাযণঃ ফাজজট ফযাদ্দ/সফবাজন, অথ ট ছাড়, ভতাভত গ্রণ। 
 

         ২। বফাগ্রণকাযী বফযকাসয প্রসতষ্ঠান end user না জর অথফা বকান চুসিয আতায় প্রদি বফা প্রাসতষ্ঠাসনক বফায অন্তর্ভ টি জফ। উদাযণঃ সফটিআযস এয সনকট বথজক ব্ান্ডউইডথ ক্রয়।  

 

mailto:issa.ac.bhb@gmail.com
mailto:nashim71@gmail.com
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 ২.৩ অবেন্তযীণ বফাঃ 
 

ক্রঃ 

নাং 

বফায নাভ বফা প্রদান িসত প্রজয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রাসপ্তস্থান 

বফায মূল্য এফাং সযজাধ 

িসত 

বফা প্রদাজনয 

ভয়ীভা 

দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকতটা (নাভ, দসফ, বপান 

নম্বয  ই-বভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ বফাজড টয কভ টকতটা  কভ টচাযীজদয অবেন্তযীণ  

ত্রফজদসক প্রসক্ষণ এফাং ফসঃ ফাাংরাজদ ছুটি  

ভ্রভণ াংক্রান্ত। 

ঐ প্রজমাজে নয় বফনামূদল্য প্রস্তাফ ায়ায 

য ৩০ সদন 

নাভঃ জনাফ বভাঃ জাকাবযয়া বাাইন 

দসফ: কাযী সযচারক (াংস্থান)  

         (অবতবযক্ত দাবয়ত্ব) 

বভাফাইরঃ ০১৭১৪৭৫০১৭৬ 

বপানঃ ৫৫০১১৯৩৭ 

ই-বভইরঃ 

establishment.bhb@gmail.com 

 

২ বফাজড টয কভ টকতটা  কভ টচাযীজদয সফরুজি 

শৃঙ্খরাজসনত কাম টক্রভ গ্রণ, সফবাগীয় ভাভরা  

আসর াংক্রান্ত মাফতীয় কাম টাফরী। 

ঐ প্রজমাজে নয় বফনামূদল্য প্রস্তাফ ায়ায 

য ৩০ সদন 

৩ বফাজড টয কাজজয ায়ক গ্রন্থাসদ যফযাজয ভাধ্যজভ 

বফা প্রদান  াসফ টক তথ্যাসদ াংযক্ষণ 

বফাজড টয কর কভ টকতটা 

 কভ টচাযীজদয 

প্রজয়াজনীয় ফই-ত্র, 

প্রসত্রকা, ম্যাগাসজন  

াভসয়কী াসফ টক 

তথ্যাসদ যফযা  

বফাজড টয তথ্যাসদ 

াংযক্ষণ কযা। 

প্রজমাজে নয় যকায সনধ টাসযত মূজল্য 

সত্রকায় প্রকা 

প্রসতসনয়ত নাভঃ জনাফ বভা: এভদাদুর ক 

দসফঃ জনাংজমাগ কভ টকতটা 

বভাফাইর : ০১৯৯৯৯৪২১৩৮ 

E-mail: 

emdadulhaque.bhb@gmail.com 
 

৪ বফাজড টয অধীনস্থ সফসবন্ন কাম টারয়  ইন্সটিটিউজটয 

কভ টকতটা, কভ টচাযীজদয ফদরী  অন্যান্য মাফতীয় 

কাম টাফরী  

ফাাংরাজদ তাঁত বফাড ট 

আইন ২০১৩ এফাং 

ফাাংরাজদ তাঁত বফাড ট 

কভ টচাযী চাকুযী 

প্রসফধানভারা ২০১১ 

অনুমায়ী বফা প্রদান কযা 

জয় থাজক। 

ফাতাঁজফা কভ টচাযী াখা বফনামূদল্য প্রস্তাফ ায়ায 

য ১৫ সদন 

নাভঃ বভদযী আপানা 

দফী : কাযী বযিারক(কভ ট)       

বভাফাইর : ০১৯৯৫৩৬৭১৯১ 

বপান :৫৫০১১৯৩৮ 

E-mail: 
meheriafsanastat@gmail.com 

 

 
 

৫ বফাজড টয কভ টকতটা  কভ টচাযীজদয সজরকন বগ্রড, 

দক্ষতাীভা অসতক্রভ, টাইভ বের, ইনসক্রজভন্ট  

সফসবন্ন প্রকায ছুটি ভঞ্জুযী াংক্রান্ত মাফতীয় কাম টাফসর 

 

 

--- 

 

--- 

বফনামূদল্য আজফদনত্র/প্রস্তাফ 

ায়ায য ১৫ 

সদন 

৬ বফাজড টয অধীনস্থ কর কভ টকতটা  কভ টচাযীজদয 

ফাসল টক বগানীয় অনুজফদন াংগ্র  াংযক্ষজণয 

মাফতীয় কাম টাফরী 

 

--- 

 

--- 

বফনামূবল্য দাসখজরয য ০৭ 

সদন 

mailto:establishment.bhb@gmail.com
mailto:emdadulhaque.bhb@gmail.com
mailto:meheriafsanastat@gmail.com


সটিজজন চাট টায 14 

ক্রঃ 

নাং 

বফায নাভ বফা প্রদান িসত প্রজয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রাসপ্তস্থান 

বফায মূল্য এফাং সযজাধ 

িসত 

বফা প্রদাজনয 

ভয়ীভা 

দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকতটা (নাভ, দসফ, বপান 

নম্বয  ই-বভইর) 

৭ বফাজড টয অফযপ্রাপ্ত কভ টকতটা  কভ টচাযীজদয বদনা-

ানা সযজাধ াংক্রান্ত মাফতীয় কাম টাফরী 

 

--- 

 

--- 

 

বফনামূদল্য 

 

আজফদনত্র 

ায়ায য ৩০ 

সদন 

৮ বপ্রলজন বফাজড টয স্থায়ী কর কভ টকতটা/কভ টচাযীজদয 

ভাসক বফতন বাতাসদয সফর, ফজকয়া সফর, ভ্রভণব্য় 

সফর, উৎফ বাতায সফর, োসন্তসফজনাদন, বভাটয কায, 

বভাটয াইজকর, কসম্পউটায অসগ্রভ সফর মাফতীয় 

সফর ত্রতযী কজয সফর াজয য প্রাজকয সনকট বচক 

স্তান্তয কযা।  

নসথজত সফর মূ 

উত্থাসত য়ায য 

মথামথ কতটক্ষ কর্তটক 

অনুজভাসদত জর বফা 

মূ প্রদান কযা য়।  

সফর, বাউচায, কো 

বভজভা,চারান, প্রভাণক 

কাগজত্রাসদ, অনুজভাসদত 

বনাট ীট।  

ভাসক বফতন বাতায াজয 

দাসখরকৃত সফর অনুমায়ী 

(অনুজভাসদত)। 
বচক, সডসড, টি টি, নগদ, ব-

অড টায ইতোসদয ভাধ্যজভ।  

ভাসক বফতন 

বাতাসদ সফজরয 

বক্ষজত্র ৬-৮ সদন 

অন্যান্য বক্ষজত্র অথ ট 

ফযাদ্দ প্রাসপ্ত 

াজজক্ষ ১৫ সদন।  

সুকুভায চন্দ্র াা 

প্রধান সাফ যক্ষক 

বপান-৮১২৬০৮৪ 

বর- ০১৭১৭১৩৯৬৮১ 

Email: skumar1717@gmail.com 

 

৯ বফাজড টয স্থায়ী কর কভ টকতটা/কভ টচাযীজদয ভাসক 

বফতন বাতাসদয সফর, ফজকয়া বফতন, ভ্রভণ বাতা, 

সসএপ/সজসএপ অসগ্রভ, দাসয়ত্ব বাতা, ম্মানী 

বাতা, উৎফ বাতা গৃ সনভ টাণ, বভাটয কায, 

বভাটয াইজকর অসগ্রভ ম্পসকটত মাফতীয় সফর 

প্রস্তুত কজয সফর াজয য ানাসদ সযজাধ 

সনসিত কযা।  

 

 

ঐ 

 

ঐ 

যকাযী প্রজ্ঞান, ব-বের 

সনজদ টসকা, ইতোসদ।  

 

 

ঐ 

ভাসক বফতন বাতাসদ 

সফজরয বক্ষজত্র ৭-৮ 

সদন, সফসবন্ন অসগ্রজভয 

বক্ষজত্র প্রচসরত িসত 

 অন্যান্য বক্ষজত্র অথ ট 

ফযাদ্দ প্রাসপ্ত াজজক্ষ 

১৫ সদন। 

১০ বফাজড টয স্থায়ী কর কভ টকতটা/কভ টচাযীজদয বফতন  

জাতীয় বফতন বের/টাইভ বের/সজরকন 

বগ্রডজের  জদান্নসত বফতন সনধ টাযণ।  

 

ঐ 

 

ঐ 

 

ঐ 

জাতীয় বফতন 

বেজরয বক্ষজত্র 

অসপ আজদ 

প্রাসপ্তয ১৫ সদন 

অন্যান্য বক্ষজত্র ৭ 

সদন। 

১১ বপ্রলজণ সনজয়াসজত কভ টকতটাবৃন্দ কর্তটক গৃীত সফসবন্ন 

প্রকায অসগ্রভ কতটণ  যকাযী আফান ম্পসকটত 

কতটজণয তাসরকা ত্রতযী কজয প্রতেয়ন প্রদান 

সএ অসপ জত না দাফীত্র াংগ্র কযা। 

 

ঐ 

 

ঐ 

 

ঐ 

 

৮-১০ সদন।  

১২ বফাজড টয কর কভ টকতটা/কভ টচাযীজদয অফযজনীত 

এককারীন ১২ ভাজয ছুটি নগদায়ন সফর 

মাফতীয়  ানা সযজাধ কযা।  

ঐ ঐ ঐ ৮-১০ সদন। 

১৩ সফসবন্ন প্রকায সফর/দাফী সযজাধ (গ্যা, াসন, 

সফদুেৎ সফর  ক্রয়াজদ অন্যান্য দাফীমূ) 

ঐ সফর, বাউচায, প্রভাণক, 

প্রজয়াজনীয় কাগজত্র, 

অনুজভাসদত বনাটীট 

দাসখরকৃত সফর মাচাইপূফ টক 

নসথ উস্থান  

অনুজভাদনক্রজভ 

বচক/সডসড/ব-অড টায/নগজদ 

সযজাধ 

৫-১০ বদন 

mailto:skumar1717@gmail.com
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ক্রঃ 

নাং 

বফায নাভ বফা প্রদান িসত প্রজয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রাসপ্তস্থান 

বফায মূল্য এফাং সযজাধ 

িসত 

বফা প্রদাজনয 

ভয়ীভা 

দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকতটা (নাভ, দসফ, বপান 

নম্বয  ই-বভইর) 

১৪ ভাঠ ম টাজয়য বকজন্দ্র অথ ট স্থানান্তয বকজন্দ্রয সনয়ন্ত্রণকাযী 

সফবাগ কর্তটক সুাসয 

প্রাপ্ত চাসদা নসথ 

অনুজভাদনক্রজভ াংসিি 

বকজন্দ্রয সাজফ অথ ট 

স্থানান্তয কযা য়।  

বকদেয িাবদা/বপ্রবযত 

বফর, বনয়ন্ত্রণকাযী বফবাদগয 

সুাবয, অনুদভাবদত নবথ 

বপ্রবযত িাবদা/বফর 

মািাইপূফ ডক নবথ উস্থান 

ও অনুদভাদনক্রদভ াংবিে 

বকদেয ব্যাাংক বাদফ অথ ড 

স্থানান্তয 

 

৫-১০ সদন 

১৫ ফাাংরাজদ তাঁত বফাজড টয যাজস্বর্ভি মানফান 

সুষ্ঠুবাজফ সযচারনা  যক্ষণাজফক্ষজণয মাফতীয় 

কাম টাফরী। 

চাসদা ত্র  অনুমায়ী প্রজমাজে নয় যকায কর্তটক সনধ টাসযত 

াজয 

মথামথ কর্তটজক্ষয 

অনুজভাদন প্রাসপ্ত 

াজজক্ষ 

নাভঃ বভাঃ আবযপ বফল্লাহ্ আর ভামুদ 

দসফঃ কাযী বযিারক (বএ) 

বভাফাইরঃ ০১৭৩৩২৫৫৫৯৮ 

বপানঃ ৫৫০১৩৭৯৮ 

email : 

arif.bmahmud@gmail.com 

 

 

১৬ অসপ যক্ষণাজফক্ষণ  সনযািা াংক্রান্ত কাম টাফরী। বফাজড টয সনজস্ব সনযািা 

প্রযীয ভাধ্যজভ 

যক্ষণাজফক্ষন  সনযািা 

প্রদান 

প্রজমাজে নয় বফনামূদল্য াফ টক্ষসণক 

১৭ ফাাংরাজদ তাঁত বফাজড টয  প্রধান কাম টারজয়য ক্রয়কৃত 

সফসবন্ন বিনাযী ভারাভার াংযক্ষণ  সফতযজণয 

মাফতীয় কাম টাফরী। 

সফবাগ/াখায চাসদা 

অনুমায়ী 

প্রজমাজে নয় বফনামূদল্য প্রাপ্যতা অনুমায়ী 

১৮ ফাাংরাজদ তাঁত বফাজড টয  প্রধান কাম টারজয়য মাফতীয় 

ইউটিসরটি সফর াংগ্র  ভয়ভত সযজাজধয 

কাম টাফরী। 

সফর প্রাসপ্ত াজজক্ষ প্রজমাজে নয় বফনামূদল্য মাফতীয় ইউটিসরটি 

সফর ায়ায য 

০৭ (াত) সদজনয 

ভজধ্য সযজাধ 

১৯ ফাাংরাজদ তাঁত বফাজড টয মাফতীয় সচঠিত্র গ্রণ কযা 

 সফতযজণয কর কাম টাসদ 

প্রাসপ্ত াজজক্ষ প্রজমাজে নয় বফনামূদল্য কর সচঠিত্র 

প্রাসপ্তয য 

তাৎক্ষসণকবাজফ 

২০ ফাাংরাজদ তাঁত বফাজড টয  প্রধান কাম টারজয়য 

বটসরজপান, ইন্টাযকভ  ইন্টাযজনট যক্ষণাজফক্ষণ  

সফর সযজাধ াংক্রান্ত কর কাম টাফরী। 

প্রাসপ্ত াজজক্ষ প্রজমাজে নয় বফনামূদল্য সফর প্রাসপ্তয য 

০৭ (াত) সদন 

২১ ভাঠ ম টাজয়য সফসবন্ন বকজন্দ্র বভযাভত/যক্ষনাজফক্ষণ 

াংক্রান্ত কাজজয প্রাক্করন 

সরসখত  প্রজমাজে নয় বফনামূদল্য ০৭ সদন নাভঃ ইসিঃ বভাঃ াদাকাতুর ফাসয 

দসফঃসনফ টাী প্রজকৌরী 

বপানঃ ৯১৩৮০১৩ 

ই-বভইরঃ xen@bhb.gov.bd 

 

২২ বফাজড টয সফসবন্ন প্রকজেয চরভান পূতটকাজ  সফসবন্ন 

বকজন্দ্রয সফদ্যভান স্থানা মূজয উয বটকসনকোর 

প্রসতজফদন প্রণয়ন 

সরসখত  প্রজমাজে নয় বফনামূদল্য ০৭ সদন 

২৩ বফাজড টয দাপ্তসযক কাম টাসদ ম্পাদজনয  উজদ্দজে বফাজড টয কভ টকতটা/ ক্রয় াখা যাসয নগদ মূজল্য/ স্বে ভজয় নাভঃ জনাফ বভাঃ জাকাবযয়া বাাইন 

mailto:arif.bmahmud@gmail.com
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ক্রঃ 

নাং 

বফায নাভ বফা প্রদান িসত প্রজয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রাসপ্তস্থান 

বফায মূল্য এফাং সযজাধ 

িসত 

বফা প্রদাজনয 

ভয়ীভা 

দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকতটা (নাভ, দসফ, বপান 

নম্বয  ই-বভইর) 

বফা/ন্য াভগ্রী ক্রজয়য ব্ফস্থা গ্রণ। কভ টচাযীয দাপ্তসযক 

ব্ফাজযয সনসভি 

চাসদাকৃত ভারাভার 

ক্রজয়য রজক্ষে ফাজায দয 

মাচাই কসভটি কর্তটক দয 

সনরুণকযতঃ ক্রজয়য 

ব্ফস্থা গ্রণ। 

কাম টাজদ জাযীয বপ্রসক্ষজত 

দাসখরকৃত সফর 

প্রসক্রয়াকযজনয ভাধ্যজভ 

দসফঃ কাযী ব্যফস্থাক (ক্রয়) 

বভাফাইর : ০১৭১৪৭৫০১৭৬ 

email: 

zakarihossain018@gmail.com 

২৪ বফাজড টয কভ টকতটা/কভ টচাযীজদয বফতন-বাতা  

অন্যান্য কর সফর াংক্রান্ত অবেন্তযীন সনযীক্ষা। 
প্রাসপ্ত াজজক্ষ সাফ সফবাগ জত প্রাসপ্ত বফনামূদল্য ১০ (দ) 

কাম টসদফ 

সুকুভায চন্দ্র াা 

প্রধান সাফ যক্ষক 

বপান-৮১২৬০৮৪ 

বর- ০১৭১৭১৩৯৬৮১ 

Email: skumar1717@gmail.com 

 

২৫ বফাজড টয কভ টকতটা/কভ টচাযীজদয 

টাইভজের/সজরকন বগ্রড বের ফাস্তফায়ন  

জদান্নসত াংক্রান্ত অবেন্তযীন সনযীক্ষা। 

প্রাসপ্ত াজজক্ষ সাফ সফবাগ জত প্রাসপ্ত বফনামূদল্য ১৫ (জনয) 

কাম টসদফ 

২৬ বফাজড টয কভ টকতটা/কভ টচাযীজদয অফযজসনত ১২ 

ভাজয ছুটিয নগদায়ন াংক্রান্ত ানাসদ াংক্রান্ত 

অবেন্তযীন সনযীক্ষা। 

প্রাসপ্ত াজজক্ষ সাফ সফবাগ জত প্রাসপ্ত বফনামূবল্য ১৫ (জনয) 

কাম টসদফ 

২৭ চূড়ান্ত ানায সফলজয় বপ্রসযত নসথয অসডট আসিয 

াংসিিতা মাচাই। 

 

প্রাসপ্ত াজজক্ষ সাফ সফবাগ জত প্রাসপ্ত বফনামূদল্য ৩০ (সত্র) 

কাম টসদফ 

২৮ ফাাংরাজদ তাঁত বফাজড টয আতাধীন সফসবন্ন 

সফবাগ/বকন্দ্র/প্রকেমূজয কাম টক্রভ মূল্যায়ন। 

  বফনামূদল্য 

 

 নাভঃ বভাাম্মদ ইছা বভয়া 

দসফঃ প্রধান  (সযফীক্ষণ  মূল্যায়ন) 

(অবতবযক্ত দাবয়ত্ব) 

বপানঃ ৫৮১৫২৪৬২ 

বভাফাঃ০১৭৩৬২৯৭৮৭০ 

ই-বভইরঃ 

issa.ac.bhb.@gmail.com  
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