
 

বাংলােদশ পযটন করেপােরশন 
পযটন ভবন 

ট: ই-৫ িস/১, পি ম আগারগ ও 
শের বাংলা নগর শাসিনক এলাকা, ঢাকা - ১২০৭। 

 
 

ম ণালয়/িবভাগ/দ র/সং ার সবা দান িত িত (িস েজ  চাটার)-এর ফরেমট 
সবা দান িত িত Citizen’s Charter

১.০ িভশন ও িমশন: 
িভশন:  বাংলােদশেক দি ণ এিশয়ার শীষ ানীয় পযটন গ ে  পিরণত করা। 

 

িমশন:  ১) পযটন িবধািদ ি  করা 
২) উ ত সবা িনি ত করার লে  মানবস েদর উ য়ন। 
৩) সমাজ িভি ক পযটনেক উৎসািহত করা। 

 

২.০ বাপেকর ণ সবাস হ: 
১। পযটন আকষণ স হ িচি তকরণ এবং পিরিচত কের তালা; 
২। বসরকাির িবিনেয়াগকারীেদর পযটন খােত িবিনেয়ােগ উ করণ ; 
৩। বাংলােদেশর আ জািতক িবমান ব রস েহ  িবপণীর মা েম  প  সবা দান; 
৪। পযটকেদর জ  ােকজ র আেয়াজন ও র -এ-কার সবা দান; 
৫। পযটন খােত মানব স দ উ য়ন; 
৬। দেশ ও িবেদেশ অ ে য় জাতীয় ও আ জািতক পযটন মলায় অংশ হেণর মা েম পযটন ত ািদ সরবরাহ; 
৭। পযটন ত ািদ সরবরাহ করণ; 
৮। পযটকেদর জ  খা  ও আবািসক সবা দান। 

 

   ৩.০ িত ত সবাস হ :    
   ৩.১.) নাগিরক সবা: 
 

িমক সবার নাম সবা দােনর 
প িত 

েয়াজনীয় কাগজপ  
এবং াি ান 

সবা  এবং 
পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয় া  কমকতা 
(নাম, পদিব, ফান ও ইেমইল) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
০১. পযটকেদর জ  

ত  সবা 
১) সরাসির 
২)অনলাইেন  

 ১) েয়াজনীয় কাগজপ : 
১. িশউর/হাডকিপ হেণর জ আেবদন প  
২.অনলাইন আেবদেনর কিপ 

 ২) সবা াি ান: 

সবা : 
সৗজ লক িনধািরত 

 
 

ক) অনলাইন সবার 
ে  তাৎ িণক 

খ) সরাসির সবা 
হেণর ে  

নাম: জনাব িজয়াউল হক হাওলাদার 
পদিব: ব াপক (জনসংেযাগ) 
ফান:+৮৮০১৭১১৭৮০১১১ 

ইেমইল: ziabpc@gmail.com 



িমক সবার নাম সবা দােনর 
প িত 

েয়াজনীয় কাগজপ  
এবং াি ান 

সবা  এবং 
পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয় া  কমকতা 
(নাম, পদিব, ফান ও ইেমইল) 

        জনসংেযাগ িবভাগ, ধান কাযালয়,  
        বাংলােদশ পযটন করেপােরশন,  
        ৮৩-৮৮, মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২। 

পিরেশাধ প িত: 
নগদ/ অনলাইন পেম  

সেবা  ০২ ( ই) 
ঘ া 

 

০২. পযটক িবষয়ক 
কাশনােসবা 

সরাসির ১) েয়াজনীয় কাগজপ : 
ক. আেবদন প  
খ. অনলাইন আেবদেনর কিপ 

 

 ২) সবা াি ান: 
        জনসংেযাগ িবভাগ, ধান কাযালয়,  
        বাংলােদশ পযটন করেপােরশন,  
        ৮৩-৮৮, মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২। 

সবা : 
সৗজ লক িনধািরত 

 
 
পিরেশাধ প িত: 
নগদ/ অনলাইন পেম  

সবা হেণর ে  
সেবা  ০২ ( ই) 
ঘ া 

নাম: জনাব িজয়াউল হক হাওলাদার 
পদিব: ব াপক (জনসংেযাগ) 
ফান:+৮৮০১৭১১৭৮০১১১ 

ইেমইল: ziabpc@gmail.com 
 

০৩. পযটকেদর  হােটল-
মােটল িকং সবা 
দান 

১) অনলাইন 
২) সরাসির 

 

১) েয়াজনীয় কাগজপ : 
১. অনলাইন আেবদেন 
২. জাতীয় পিরচয় প  অথবা য কান 
ফেটাআইিড। 
 

২) সবা াি ান: 
  ১. অনলাইন: www.parjatan.gov.bd 
 

  ২. স াল িরজােভশন, ধান কাযালয়,     
      বাংলােদশ পযটন করেপােরশন,  

 ৮৩-৮৮, মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২। 
 

  ৩. সং ার সকল অধীন  হােটল- মােটল  
     এর অিফসস েহ। 

সবা : 
িনধািরত ক ভাড়া 
 
পিরেশাধ প িত: 
নগদ/ অনলাইন পেম  

অনলাইেনর ে : 
তাৎ িণক  
 
সরাসিরর ে :  
১০ িমিনট 

অনলাইন এর ে : 
নাম: জনাব মা: ল ইসলাম 
পদিব: ব াপক (আইিস ) 
ফান:+৮৮০১৯৯১১৩৯১৩৮ 

ইেমইল: nurulparjatan@gmail.com 
 
সরাসিরর ে : 
নাম: বগম আফেরাজা পারভীন 
উপ- ব াপক ( স াল িরজােভশন), হােটল 
অবকাশ, মহাখালী, ঢাকা। 
ফান:  

ইেমইল: reservation@parjatan.gov.bd 
 

০৪. পযটকেদর আ ায়ন 
িবধা  

সরাসির ১) েয়াজনীয় কাগজপ : 
  অনলাইন আেবদেন 
 

২) সবা াি ান: 
    সং ার সকল অধীন  রে ার স হ 

সবা : 
িনধািরত ক ভাড়া 
 
পিরেশাধ প িত: 
নগদ/ অনলাইন পেম  

১০ - ১৫ িমিনট  নাম: জনাব আ, ন, ম, মা া দ দ গীর 
পদিব: ব াপক(বািণিজ ক), দান কাযালয় 
ফান:  

ইেমইল: anmmdastagir@yahoo.com  
এবং সংি , ইউিনেটর ব াপক অথবা 
ইউিনট ব াপকগণ 

০৫. সং ার বারস হ 
বসরকাির 
িত ানেক 

Lease দান 

বসরকাির 
িত ানেক 

Lease দােনর 
মা েম 
নাগিরকেদর বার 

১) েয়াজনীয় কাগজপ : 
কাদার িত ােনর েয়াজনীয় দিললািদ  

 
২) সবা াি ান: 

বািণিজ ক িবভাগ, ধান কাযালয়, বাপক  

সবা : 
ট ােরর মা েম 

Lease  
 

৩-৭ িদন নাম: জনাব শিহ ল ইসলাম ঞা 
পদিব:উপসিচব (মহা ব াপক, বািণিজ ক) 
ফান:+৮৮-০২- ৪৪৮২৬৫১০ 

ইেমইল: shohid_206684@yahoo.com 
 



িমক সবার নাম সবা দােনর 
প িত 

েয়াজনীয় কাগজপ  
এবং াি ান 

সবা  এবং 
পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয় া  কমকতা 
(নাম, পদিব, ফান ও ইেমইল) 

িবধা দান করা 
হয়। 

পিরেশাধ প িত: 
নগদ/ অনলাইন পেম  

০৬. বাংলােদেশর 
আ জািতক িবমান 
ব রস েহ  
িবপণীর মা েম 

 পে র 
িবধা 

সরাসির ১) েয়াজনীয় কাগজপ : 
অিতিথ/ কা মােরর পাসেপাট  
 

২) সবা াি ান: 
বাংলােদেশর আ জািতক িবমান ব রস েহ 
সং ার   িবপণীর মা েম  
 

সবা : 
সং া ক ক িনধািরত 
ে  

 
পিরেশাধ প িত: 
নগদ/ অনলাইন পেম  

১০ - ১৫ িমিনট নাম: জনাব শিহ ল ইসলাম ঞা পদিব: 
উপসিচব (মহা ব াপক, িডএফও) 
ফান:  

ইেমইল: shohid_206684@yahoo.com 

০৭. চার লক িবিভ  
িবপণন কায ম 
হণ ও স াদন 

 

িবিভ  ইেভ  
আেয়াজন মা েম। 

চার লক মলা/ 
কম িচেত 
অংশ হেণর 

মা েম 

১) েয়াজনীয় কাগজপ : 
    েযাজ  নয় 
২) সবা াি ান: 
 
    িবপণন িবভাগ, ধান কাযালয়, বাপক,  
    মহাখালী ঢাকা-১২১২। 
 

 
িবনা ে  
 

 
চািহদা অ যায়ী 

 

নাম: জনাব আিমর হােসন তা কদার 
পদিব: মহা ব াপক, িবউজ, ধান কাযালয় 
ফান: 

ইেমইল:amirtalukder@gmail.com 

০৮. নাগিরকেদর জ  
ােকজ র 

আেয়াজন 

সরাসির ১) েয়াজনীয় কাগজপ : 
    জাতীয় পিরচয় প  এবং আেবদন/ রিজ:  
    ফরম 
 
২) সবা াি ান: 
    মন ও র -এ-কার ইউিনট     
    ৮৩-৮৮ মহাখালী বা/এ, বাপক, ঢাকা। 
 

সবা : 
ক প  ক ক িনধািরত 

ােকজ েরর  
 
পিরেশাধ প িত: 
নগদ/ অনলাইন পেম  

১০ - ১৫ িমিনট নাম: জনাব বাইিজদ আশরাফ 
পদিব: ব াপক ( মণ ও র -এ-কার) 
মাবাইল: +৮৮-০১৭১৪৫৮৬৫০৯ 

ইেমইল: baizidashraf@gmail.com 

০৯. নাগিরকেদর জ  
র -এ-কার িবধা 

সরাসির ১) েয়াজনীয় কাগজপ : 
    জাতীয় পিরচয় প  এবং আেবদন/ রিজ:  
    ফরম  
 

২) সবা াি ান: 
    মন ও র -এ-কার ইউিনট     
    ৮৩-৮৮ মহাখালী বা/এ, বাপক, ঢাকা। 
 

সবা : 
ক প  ক ক িনধািরত 

ােকজ েরর  
পিরেশাধ প িত: 
নগদ/ অনলাইন পেম  

১০ - ১৫ িমিনট নাম: জনাব বাইিজদ আশরাফ 
পদিব: ব াপক ( মণ ও র -এ-কার) 
মাবাইল: +৮৮-০১৭১৪৫৮৬৫০৯ 

ইেমইল: baizidashraf@gmail.com 

১০. পযটন খােত মানব 
স দ উ য়ন 
 

সরাসির িশ েণর  
মা েম 

 

১) েয়াজনীয় কাগজপ : 
    িশ ণ সাম ী 
 

২) সবা াি ান: 

সবা : 
ক প  ক ক িনধািরত 
কাস িফ। 

কাস অ যায়ী 
িনধািরত সময় 

নাম: জনাব এস. এম. আখলা র রহমান 
পদিব: ভার া  অ , এনএইচ আই 
ফান:+৮৮-০২-৯৮৯৯০৭২ 



িমক সবার নাম সবা দােনর 
প িত 

েয়াজনীয় কাগজপ  
এবং াি ান 

সবা  এবং 
পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয় া  কমকতা 
(নাম, পদিব, ফান ও ইেমইল) 

    এনএইচ আই 
    ৮৩-৮৮ মহাখালী বা/এ, বাপক, ঢাকা। 

 
পিরেশাধ প িত: 
নগদ/ অনলাইন পেম  

ইেমইল: akhlaqur1963@gmail.com 
 

১১. এনএইচ আইেত  
িশ াথ েদর জ  
ভিত আেবদন 

১) সরাসির 
২) অনলাইন 

১) েয়াজনীয় কাগজপ : 
  কাস অ যায়ী িশ াগত সনদ 
 
২) সবা াি ান: 
ক) ওেয়বসাইট: www.parjatan.gov.bd 
              এবং www.nhtti.org 
খ) সরাসির: এনএইচ আই     
    ৮৩-৮৮ মহাখালী বা/এ, বাপক, ঢাকা। 

সবা : 
ক প  ক ক িনধািরত 
আেবদনিফ 
 
পিরেশাধ প িত: 
নগদ/ অনলাইন পেম  

সরাসির: 
১০-১৫ িমিনট 
 
অনলাইেন: 
১-৩ িমিনট 
 
 
 
 

নাম: জনাব এস. এম. আখলা র রহমান 
পদিব: ভার া  অ , এনএইচ আই 
ফান:+৮৮-০২-৯৮৯৯০৭২ 

ইেমইল: akhlaqur1963@gmail.com 
 

১২. পযটকেদর জ  
ন ন ন ন 
আকষণীয় ােনর 
অ স ান ও ক  
হণ সং া  ত  
দান 

ক  হেণর 
মা েম  

১) েয়াজনীয় কাগজপ : 
    ক  সংি  কাগজপ  
 
২) সবা াি ান: 
    পিরক না িবভাগ   
    ৮৩-৮৮ মহাখালী বা/এ, বাপক, ঢাকা। 
 

সবা  এবং পিরেশাধ 
প িত: 
িবনা ে  
 
 
 
 

েয়াজনীয় সময় নাম: জনাব মাঃ জািকর হােসন িসকদার 
পদিব: মহা ব াপক (িপ এস) 
মাবাইল: +৮৮০১৭২৭৩২৮৮১০ 

ইেমইল: bpchoplan@yahoo.com 

১৩. িবনা ে  ই ারেনট 
িবধা 

সরাসির ১) েয়াজনীয় কাগজপ : 
    বাপক এর ধান কাযালয় অথবা   
    হােটল/ মােটল এর রিজ: অিতিথ হেত  
    হেব।  
 
২) সবা াি ান: 
    বাংলােদশ পযটন করেপােরশন  
    ৮৩-৮৮ মহাখালী বা/এ, বাপক, ঢাকা। 
 

সবা  এবং পিরেশাধ 
প িত: 
িবনা ে  
 
 
 
 

তাৎ িনক 
 

নাম: জনাব মা: ল ইসলাম 
পদিব: ব াপক (আইিস ) 
ফান:+৮৮০১৯৯১১৩৯১৩৮ 

ইেমইল: nurulparjatan@gmail.com  

 

   ৩.২) দা িরক সবা : 

 

 



িমক সবার নাম সবা দান িত েয়াজনীয় কাগজপ  
এবং াি ান 

সবা  এবং পিরেশাধ প িত সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয় া  কমকতা 
(নাম, পদিব, ফান ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ 
 
 
 

বােজট বরা  
 
 

চািহদা অ যায়ী বরা  দয়া হয় 
 
 
 

অথ ও িহসাব িবভাগ, বাপক, ধান  
কাযালয় 
 

সং া ক ক অথ বরাে র 
মা েম 
 
 

েয়াজন 
অ সাের 
 

নাম: জনাব শােকর হােসন 
পদিব: ব াপক (অথ ও িহসাব) 

ফান: +৮৮০১৯১১০১৩৪২২ 
ই- মইল: shafar26@gmail.com 

২ 
 

জনবল পদায়ন 
 
 
 
 

বাপেকর হােটল, মােটল, কেটজ, 
রে ার , িবপণীসহ সকল সলস 

আউটেলেট আগত অিতিথেদর 
মানস ত সবা দােনর িনিম  
উপ  জনবল িনেয়াগ ও পদায়ন 

শাসন িবভাগ, বাপক, ধান 
কাযালয় 

সরকাির িবিধ অ যায়ী জনবল 
িনেয়াগ ও পদায়ন করা হয় 

েয়াজন 
অ সাের 
 
 
 
 

নাম: জনাব মাহা দ মাহ র রহমান 
পদিব: মহা ব াপক ( শাসন) 
ফান: +৮৮ ০২ ৪৪৮২৬৫০৯ 

ইেমইল: mahfuzrm99@gmail.com 

৩ 
 

িনরাপ া দান বাপক সকল ইউিনেট সািবকভােব 
িনরাপ াসহ শাসিনক সহায়তা 

দান 

শাসন িবভাগ, বাপক, ধান 
কাযালয় 

সং ার িনরাপ া হরীর মা েম েয়াজন 
অ সাের 

নাম: জনাব মাহা দ মাহ র রহমান 
পদিব: মহা ব াপক ( শাসন) 
ফান: +৮৮ ০২ ৪৪৮২৬৫০৯ 

ইেমইল: mahfuzrm99@gmail.com 
৪ 
 
 

Wi-fi িবধা বাপেকর সকল বািণিজ ক ইউিনেট 
Wi-fi িবধা দান 

ত  ও যাগােযাগ ি  িবভাগ, 
বাপক, ধান কাযালয় 

তাৎ িনক েয়াজন 
অ সাের 

নাম: জনাব মা: ল ইসলাম 
পদিব: ব াপক (আইিস ) 
ফান:+৮৮০১৯৯১১৩৯১৩৮ 

ইেমইল: nurulparjatan@gmail.com  

5 
 
 

অনলাইন িরজােভশন 
িবধা 

 

বাপক ক ক পিরচািলত বািণিজ ক 
হােটল/ মােটল এর িরজােভশন 
িবধা অনলাইেনর মা েম দান 

ত  ও যাগােযাগ ি  িবভাগ, 
বাপক, ধান কাযালয় 

তাৎ িনক 
 
 
 

েয়াজন 
অ সাের 

নাম: জনাব মা: ল ইসলাম 
পদিব: ব াপক (আইিস ) 
ফান:+৮৮০১৯৯১১৩৯১৩৮ 

ইেমইল: nurulparjatan@gmail.com  

6 
 
 
 

গণ নানী 
 

বাপক ক ক দ  সবা স েক 
গণ নানীর মা েম সবা দান 
 

অিভেযাগ িববরণী বাপক, ধান 
কাযালয়, ইউিনটস হ 

অিভেযাগ ত িন ি র মা েম 
 
 

১ মাস 
 
 

নাম: বগম মাবাে রা আ ার 
পদিব: উপ ব াপক ( শাসন) 
ফান:+৮৮-০২-৯৮৬১২৭৮ 

ইেমইল: 
mobasseraakter@yahoo.com 



7 
 
 
 

অথ ছাড় 
 
 

তহিবল ানা র 
 
 

িবিভ  ইউিনট থেক া  চািহদা 
প  
অথ ও িহসাব িবভাগ, ধান 
কাযালয়, বাপক, ঢাকা। 

সং া ক ক অথ বরাে র 
মা েম 
 
 

চািহদা 
অ যায়ী 
 
 

নাম: জনাব মাহা দ মাহ র রহমান 
পদিব: মহা ব াপক ( শাসন) 
ফান: +৮৮ ০২ ৪৪৮২৬৫০৯ 

ইেমইল: mahfuzrm99@gmail.com 
8 
 
 

ইনেসন ভ , শংসা, শাি  
দােনর মা েম 

অিফস ংলা বজায় রাখার 
মা েম সবা দান 

শাসিনক িবিধ িবধান এবং অিফস 
লা সং া  কাগজপ  

শাসন িবভাগ, বাপক, ঢাকা। 

িবিধ মাতােবক ক প  ক ক 
হীত িস াে র মা েম 

েয়াজন 
অ সাের 

নাম: জনাব মাহা দ মাহ র রহমান 
পদিব: মহা ব াপক ( শাসন) 
ফান: +৮৮ ০২ ৪৪৮২৬৫০৯ 

ইেমইল: mahfuzrm99@gmail.com 
9 িনরী া কায ম আিথক ংলা বজায় রাখার 

মা েম সবা দান 
আিথক িবিধ িবধান এবং আিথক 

লা সং া  কাগজপ  
িনরী া শাখা, বাপক, ঢাকা। 

িনরী া আপি  িন ি র মা েম েয়াজন 
অ সাের 

নাম: জনাব শােকর হােসন 
পদিব: ব াপক (অথ ও িহসাব) 
ফান: +৮৮০১৯১১০১৩৪২২ 

ই- মইল: shafar26@gmail.com 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



৩.৩) অভ রীণ সবা: 
িমক সবার নাম সবা দান িত েয়াজনীয় কাগজপ  

এবং াি ান 
‡mevg~j¨ Ges 
cwi‡kva c×wZ 

সবা 
দােনর 

সময়সীমা 

দািয় া  কমকতা 
(নাম, পদিব, ফান ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ 
 

 

িবিভ  কার  িবিভ  েয়াজেন  অ েমাদেনর 
মা েম সবা দান 

 সং া  কাগজপ , বাপক ধান 
কাযালয়  

ক প  ক ক অ েমাদেনর 
মা েম 

চািহদা 
অ যায়ী 

নাম: জনাব মাহা দ মাহ র রহমান 
পদিব: মহা ব াপক ( শাসন) 
ফান: +৮৮ ০২ ৪৪৮২৬৫০৯ 

ইেমইল: mahfuzrm99@gmail.com 

২ 
 
 
 

িজিপএফ অি ম 
 
 

অি ম িবধা দােনর মা েম সবা 
দান 

িজিপএফ সং া  েয়াজনীয় 
আেবদন প  কাগজপ  বাপক, ধান 
কাযালয় 
 

সং া ক ক অ েমািদত অথ 
নগদ/ চেকর মা েম  
 

১৫ িদন 
 
 

নাম : জনাব মাঃ আ  হািনফ 
পদিব: উপ ব াপক ( পনশন) 
ফান: +৮৮০১৬৮৫৬৯৭৮৫২ 

ই- মইল: hanifbpc@yahoo.com 
৩ 
 
 
 

পনশন িবধা 
 
 

অবসর দােনর পরবত েত অবসর 
ভাতা দােনর মা েম সবা দান 
 

অবসর সং া  েয়াজনীয় কাগজপ  
বাপক, ধান কাযালয় 
 

সং া ক ক অ েমািদত অথ 
নগদ/ চেকর মা েম 
 

১ থেক ২ 
মাস 
 
 

নাম : জনাব মাঃ আ  হািনফ 
পদিব: উপ ব াপক ( পনশন) 
ফান: +৮৮০১৬৮৫৬৯৭৮৫২ 

ই- মইল: hanifbpc@yahoo.com 
৪ 
 
 
 

িবিভ  ঋন িবধা দান 
 
 

ঋন দােনর মা েম সবা দান 
 
 

ঋন হণ সং া  েয়াজনীয় কাগজ 
প  বাপক, ধান কাযালয় 
 

সং া ক ক অ েমািদত অথ 
নগদ/ চেকর মা েম 
 

১ মাস 
 
 

নাম: জনাব শােকর হােসন 
পদিব: ব াপক (অথ ও িহসাব) 
ফান: +৮৮০১৯১১০১৩৪২২ 

ই- মইল: shafar26@gmail.com 

5 
 
 
 

অভ রীণ িশ ণ দান 
 
 

িশ েণর মা েম কমদ তা ি  
করা 
 

িশ ণ সং া  েয়াজনীয় 
কাগজপ  িপ এস, িবভাগ, বাপক, 
ঢাকা। 
 

িবনা ে  
 
 

১ মাস 
 
 

নাম : জনাব মাঃ জািকর হােসন িসকদার 
পদিব: মহা ব াপক (িপ এস) 
ফান:+৮৮-০২-৯৮৮০৬৯৪ 

ইেমইল: bpchoplan@yahoo.com 
6 
 
 
 

অভ রীণ ত  দান সং া  
সবা 

 

ত  দােনর মা েম সবা দান 
 
 
 

চারসাম ী/িসিড/িলফেলট/ াি ং/ 
অনলাইন চারণা, বাপক, 
জনসংেযাগ িবভাগ 
 

সং া ক ক িনধািরত / 
িবনা ে  
 
 

চািহদা 
অ যায়ী 
 
 

নাম: জনাব িজয়াউল হক হাওলাদার 
পদিব: ব াপক (জনসংেযাগ) 
ফান:+৮৮০১৭১১৭৮০১১১ 

ইেমইল: ziabpc@gmail.com 
7 
 
 

অভ রীণ ত  ি গত সবা 
 
 

অনলাইন, ওয়াই-ফাই এর মা েম 
সবা দান 

আইিস  শাখা, বাপক, ঢাকা। 
 
 

িবনা ে  
 
 

চািহদা 
অ যায়ী 
 
 

নাম: জনাব মা: ল ইসলাম 
পদিব: ব াপক (আইিস ) 
ফান:+৮৮০১৯৯১১৩৯১৩৮ 

ইেমইল: nurulparjatan@gmail.com  



৪) আওতাধীন অিধদ র/সং া/অ া  িত ান ক ক দ  সবা 
 

আওতাধীন অিধদ র/সং া/অ া  িত ানস েহর িস েজ  স চাটার িল  আকাের  করেত হেব। 
 
৫) আপনার কােছ আমােদর ত াশা 
 

িমক িত ত/কাি ত সবা াি র লে  করণীয় 
১ য়ংস ণ আেবদন জমা দান 
২ যথাযথ ি য়ায় েয়াজনীয় িফস পিরেশাধ করা 
৩ সা ােতর জ  িনধািরত সমেয়র েবই উপি ত থাকা 
৪ িনিদ  সময়/তািরখ উে খ বক আবািসক অনলাইন িকং 
৫ যািচত ত ািদ স কভােব উপ াপন 

 
৬) অিভেযাগ িতকার ব াপনা (GRS) 

সবা াি েত অস  হেল দািয় া  কমকতার সে  যাগােযাগ ক ন। তার কাছ থেক সমাধান পাওয়া না গেল িনে া  প িতেত যাগােযাগ কের আপনার সম া অবিহত ক ন। 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
িব. . 
 ম ণালেয়র অিভেযাগ িন ি  কমকতা হেবন একজন সিচব। আিপল কমকতা হেবন একজন জ  সিচব/অিতির  সিচব; 
 অিধদ র/সং া/অ া  িত ানস েহর অিভেযাগ িন ি  কমকতা হেবন সংি  িত ােনর একজন জ  কমকতা। এ ে  ম ণালেয়র অিনক আিপল কমকতা িহসােব িবেবিচত হেবন; 
 িবভাগীয় পযােয়র িত ানস েহর অিভেযাগ িন ি  কমকতা হেবন সংি  িত ােনর একজন কমকতা। অিধদ র/ম ণালয় পযােয়র অিনক আিপল কমকতা িহসােব িবেবিচত হেবন; 

             ইউিনয়ন, উপেজলা এবং জলা পযােয়র দ রস েহর অিভেযাগ িন ি  কমকতা হেবন সংি  দ েরর জলা পযােয়র একজন কমকতা। িবভাগীয় পযােয়র অিনক আিপল কমকতা িহসােব গ  হেবন। 

িমক কখন যাগােযাগ করেবন কার সে  যাগােযাগ করেবন যাগােযােগর কানা িন ি র সময়সীমা 

১ 
দািয় া  কমকতা সমাধান 

িদেত না পারেল 
অিভেযাগ িন ি  কমকতা (অিনক) 

নাম : জনাব সরাত গিন 
পদিব: ব াপক ( শাসন) 
মাবাইল: +৮৮০১৭১১৭০৫৬১৪ 

ইেমইল: admin@parjatan.gov.bd 
ওেয়ব: www.parjatan.gov.bd 

৩০ িদন 

২ 
অিভেযাগ িন ি  কমকতা 
িনিদ  সমেয় সমাধান িদেত 

না পারেল 
আিপল কমকতা 

নাম : জনাব রাম চ  দাস 
পদিব: চয়ার ান (ে ড-১), বাপক 
ফান: +৮৮-০২- ৪৪৮২৬৫০৪ 

ইেমইল: chairman@parjatan.gov.bd 
ওেয়ব: www.parjatan.gov.bd 

২০ িদন 

৩ 
আিপল কমকতা িনিদ  সমেয় 

সমাধান িদেত না পারেল 
মি পিরষদ িবভােগর অিভেযাগ 

ব াপনা সল 

অিভেযাগ হণ ক  
৫ নং গইট, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 
ওেয়ব: www.grs.gov.bd 

৬০ িদন 


