
ভিশন: 

ভিশন: 

৭। পর্যটন তথ্যাদভ সরবরাহ করণ;

৮। পর্যটকদের জন্য খাদ্য ও আবাসভক সেবা প্রদান।

১। পর্যটন আকর্ষণ সিূহ চভহ্নভতকরণ এবং পরভচভত করে তোলা;

২। বেসরকারভ বভনভয়োগকারীদের পর্যটন খাতে বভনভয়োগে উদ্ধুদ্ধকরণ ;

৩। বাংলাদেশের আন্তর্জাতভক বভিান বন্দরসিূহে শুল্কিুক্ত বভপণীর িাধ্যিে শুল্কিুক্ত পণ্য সেবা প্রদান;

৪। পর্যটকদের জন্য প্যাকেজ ট্যুর আয়োজন ও রেন্ট-এ-কার সসবা প্রদান;

বাংলােদশ দভিণ এভশয়ার শীষ ষস্থানীয় পয ষটন গন্তেে পভরণত করা। 

১) পয ষটন সুভবধাভদ সৃভি করা

২) উন্নত সসবা ভনভিত করার লেিে িানবসম্পেদর উন্নয়ন।

৩) সিাজ ভিভিক পয ষটনেক উৎসাভহত করা।

৫। পর্যটন খাতে িানব সি্পদ উন্নয়ন;

৬। দেশে ও বভদেশে অনুষ্ঠেয় জাতীয় ও আন্তর্জাতভক পর্যটন িেলায় অংশগ্রহণের িাধ্যিে পর্যটন তথ্যাদভ সরবরাহ;

বাংলােদশ পয ষটন করেপােরশন

পয ষটন িবন

প্লট: ই-৫ ভস/১, পভিি আগারগাঁও

সশের বাংলা নগর প্রশাসভনক এলাকা, ঢাকা - ১২০৭।

িন্ত্রণালয়/ভবিাগ/দপ্তর/সংস্থার সসবা প্রদান প্রভতশ্রুভত (ভসটিেজন্স চাট ষার)-এর ফরেিট

সসবা প্রদান প্রভতশ্রুভত (Citizen’s Charter)

১.০ ভিশন ও ভিশন:

২.০ বাপেকর গুরুত্বপূণ ষ সসবাসমূহ :

Updated : on 29-07-2021

Valid till : 31-12-2021



ক্রভিক

(1)

১

২ পয ষটক ভবষয়ক প্রকাশনােসবা সরাসভর ১) প্রেয়াজনীয় কাগজপত্র:

ক. আেবদন পত্র

খ. অনলাইন আেবদেনর কভপ 

                        ২) সসবা 

প্রাভপ্তস্থান:

জনসংেযাগ ভবিাগ, প্রধান 

কায ষালয়, বাংলােদশ পয ষটন 

করেপােরশন,  ৮৩-৮৮, 

িহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২।

সসবামূল্য:

সসৌজন্যমূলক/ ভনধ ষাভরত মূল্য।

পভরেশাধ পদ্ধভত:

নগদ/ অনলাইন সপেিন্ট

সসবা গ্রহেণর সিেত্র সেব ষাচ্চ 

০২ (দুই) ঘন্টা

নাি: জনাব ভজয়াউল হক হাওলাদার

পদভব: েবস্থাপক (জনসংেযাগ)

সফান:+৮৮০১৭১১৭৮০১১১

ইেিইল: ziabpc@gmail.com 

পয ষটকেদর জন্য তথ্য সসবা ১) সরাসভর

২)অনলাইেন 

 সসবামূল্য:

সসৌজন্যমূলক/ ভনধ ষাভরত মূল্য।

পভরেশাধ পদ্ধভত:

নগদ/ অনলাইন সপেিন্ট

ক) অনলাইন সসবার সিেত্র 

তাৎিভণক

খ) সরাসভর সসবা গ্রহেণর 

সিেত্র সেব ষাচ্চ ০২ (দুই) 

ঘন্টা

নাি: জনাব ভজয়াউল হক হাওলাদার

পদভব: েবস্থাপক (জনসংেযাগ)

সফান:+৮৮০১৭১১৭৮০১১১

ইেিইল: ziabpc@gmail.com 

(2) (3) (4) (5) (6) (7)

৩.১.) নাগনরক সসবা:

৩.০ প্রভতশ্রুত সসবাসমূহ :

সসবার নাি সসবা প্রদােনর পদ্ধভত প্রেয়াজনীয় কাগজপত্র এবং 

প্রাভপ্তস্থান

সসবামূল্য এবং পভরেশাধ 

পদ্ধভত

সসবা প্রদােনর সিয়সীিা                দাভয়ত্বপ্রাপ্ত কি ষকতষা                        

    (নাি, পদভব, সফান ও ইেিইল)



৩

৪

৫ সংস্থার বারসমূহ সবসরকাভর 

প্রভতষ্ঠানেক Lease প্রদান

সবসরকাভর প্রভতষ্ঠানেক 

Lease প্রদােনর িাধ্যেি 

নাগভরকেদর বার সুভবধা 

প্রদান করা হয়।

১) প্রেয়াজনীয় কাগজপত্র:

ঠিকাদার প্রভতষ্ঠােনর 

প্রেয়াজনীয় দভললাভদ         

২) সসবা প্রাভপ্তস্থান:

বাভণভজেক ভবিাগ, প্রধান 

কায ষালয়, বাপক 

সসবামূল্য:

সটন্ডােরর িাধ্যেি Lease 

মূল্য

পভরেশাধ পদ্ধভত:

নগদ/ অনলাইন সপেিন্ট

৩-৭ ভদন নাি: জনাব শভহদুল ইসলাি ভূঞা

পদভব:উপসভচব (িহােবস্থাপক, বাভণভজেক)

সফান:+৮৮-০২- ৪৪৮২৬৫১০

ইেিইল: shohid_206684@yahoo.com

পয ষটকেদর আপ্যায়ন সুভবধা সরাসভর ১) প্রেয়াজনীয় কাগজপত্র:

  অনলাইন আেবদেন

২) সসবা প্রাভপ্তস্থান:

সংস্থার সকল অধীনস্থ 

সরেতারাঁসমূহ

সসবামূল্য:

ভনধ ষাভরত কিিাড়া

পভরেশাধ পদ্ধভত:

নগদ/ অনলাইন সপেিন্ট

১০ - ১৫ ভিভনট নাি: জনাব আ, ন, ি, সিাতাদুদ দতগীর

পদভব: েবস্থাপক(বাভণভজেক),প্রধান কায ষালয়

সফান: +৮৮০১৭১১০৫১৫১০

ইেিইল: anmmdastagir@yahoo.com

এবং সংভিি, ইউভনেটর েবস্থাপক অথবা ইউভনট 

েবস্থাপকগণ

পয ষটকেদর  সহােটল-সিােটল 

বুভকং সসবা প্রদান

১) অনলাইন

২) সরাসভর

১) প্রেয়াজনীয় কাগজপত্র:

ক. অনলাইন আেবদেন

খ. জাতীয় পভরচয় পত্র অথবা সয 

সকান ফেটাআইভি।

২) সসবা প্রাভপ্তস্থান:

ক. অনলাইন: 

www.parjatan.gov.

bd

 খ. সসন্টাল ভরজােি ষশন, প্রধান 

কায ষালয়,    

      বাংলােদশ পয ষটন 

করেপােরশন , 

পয ষটন প্লট: ই-৫ ভস/১, পভিি 

আগারগাঁও

সশের বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

৩) সংস্থার সকল অধীনস্থ 

সহােটল-সিােটল 

এর অভফসসমূেহ।

সসবামূল্য:

ভনধ ষাভরত কিিাড়া

পভরেশাধ পদ্ধভত:

নগদ/ অনলাইন সপেিন্ট

অনলাইেনর সিেত্র: 

তাৎিভণক 

সরাসভরর সিেত্র: 

১০ ভিভনট

অনলাইন এর সিেত্র:

নাি: জনাব সিাহাম্মদ এহসানুল কবীর

পদভব: েবস্থাপক (আইভসটি)

সফান:+৮৮০১৭১১-৫২৮১৫৭

ইেিইল: bappi@parjatan.gov.bd

সরাসভরর সিেত্র:

নাি: সবগি আফেরাজা পারিীন

উপ-েবস্থাপক (সসন্টাল ভরজােি ষশন), সহােটল 

অবকাশ, িহাখালী, ঢাকা।

সফান: +৮৮০১৭১৫৭২৭৪০০

ইেিইল: 

reservation@parjatan.gov.bd



৬

৭

৮

৯ নাগভরকেদর জন্য সরন্ট-এ-কার 

সুভবধা

সরাসভর ১) প্রেয়াজনীয় কাগজপত্র:

জাতীয় পভরচয় পত্র এবং 

আেবদন/সরভজ: ফরি 

২) সসবা প্রাভপ্তস্থান: ভ্রিন ও 

সরন্ট-এ-কার ইউভনট  পয ষটন 

িবন, প্লট: ই-৫ ভস/১, পভিি 

আগারগাঁও

সশের বাংলা নগর, ঢাকা-

১২০৭

সসবামূল্য:

কর্তষপি কর্তষক ভনধ ষাভরত 

প্যােকজ ট্যেেরর মূল্য

পভরেশাধ পদ্ধভত:

নগদ/ অনলাইন সপেিন্ট

১০ - ১৫ ভিভনট নাি: জনাব সিাহাম্মদ এহসানুল কবীর

পদভব: েবস্থাপক (ভ্রিণ ও সরন্ট-এ-কার)

সিাবাইল: +৮৮-০১৭১১৫২৮১৫৭

ইেিইল: bappibpc@gmail.com

নাগভরকেদর জন্য প্যােকজ ট্যের 

আেয়াজন

সরাসভর ১) প্রেয়াজনীয় কাগজপত্র:

জাতীয় পভরচয় পত্র এবং 

আেবদন/ সরভজ: ফরি

২) সসবা প্রাভপ্তস্থান: ভ্রিন ও 

সরন্ট-এ-কার ইউভনট 

পয ষটন িবন, প্লট: ই-৫ ভস/১, 

পভিি আগারগাঁও

সশের বাংলা নগর, ঢাকা-

১২০৭

সসবামূল্য:

কর্তষপি কর্তষক ভনধ ষাভরত 

প্যােকজ ট্যেেরর মূল্য

পভরেশাধ পদ্ধভত:

নগদ/ অনলাইন সপেিন্ট

১০ - ১৫ ভিভনট নাি: জনাব সিাহাম্মদ এহসানুল কবীর

পদভব: েবস্থাপক (ভ্রিণ ও সরন্ট-এ-কার)

সিাবাইল: +৮৮-০১৭১১৫২৮১৫৭

ইেিইল: bappibpc@gmail.com

প্রচারমূলক ভবভিন্ন ভবপণন 

কায ষক্রি গ্রহণ ও সম্পাদন

ভবভিন্ন ইেিন্ট আেয়াজন 

িাধ্যেি। প্রচারমূলক সিলা/ 

কি ষসূভচেত অংশগ্রহেণর 

িাধ্যেি

১) প্রেয়াজনীয় কাগজপত্র:

প্রেযাজে নয়

২) সসবা প্রাভপ্তস্থান:

ভবপণন ভবিাগ, প্রধান 

কায ষালয়, বাপক, িহাখালী 

ঢাকা-১২১২।

ভবনামূেল্য/ সংস্থা কর্তষক 

ভনধ ষাভরত মূেল্য

চাভহদা অনুযায়ী নাি: জনাব ভজয়াউল হক হাওলাদার

পদভব: েবস্থাপক (জনসংেযাগ)

সফান: +৮৮০১৭১১৭৮০১১১

ইেিইল: ziabpc@gmail.com

বাংলােদেশর আন্তজষাভতক ভবিান 

বন্দরসমূেহ শুল্কমুক্ত ভবপণীর 

িাধ্যেি শুল্কমুক্ত পেের সুভবধা

সরাসভর ১) প্রেয়াজনীয় কাগজপত্র:

অভতভথ/ কাস্টিােরর 

পাসেপাট ষ 

২) সসবা প্রাভপ্তস্থান:

বাংলােদেশর আন্তজষাভতক 

ভবিান বন্দরসমূেহ সংস্থার  

শুল্কমুক্ত ভবপণীর িাধ্যেি 

সসবামূল্য:

সংস্থা কর্তষক ভনধ ষাভরত মূেল্য

পভরেশাধ পদ্ধভত:

নগদ/ অনলাইন সপেিন্ট

১০ - ১৫ ভিভনট নাি: জনাব শভহদুল ইসলাি ভূঞা        পদভব: 

উপসভচব (িহােবস্থাপক, ভিএফও)

সফান: +৮৮-০২- ৪৪৮২৬৫১০ 

ইেিইল: shohid_206684@yahoo.com



১০

১১

১২ পয ষটকেদর জন্য নতুন নতুন 

আকষ ষণীয় স্থােনর অনুসন্ধান ও 

প্রকল্প গ্রহণ সংক্রান্ত তথ্য প্রদান

প্রকল্প গ্রহেণর িাধ্যেি ১) প্রেয়াজনীয় কাগজপত্র:

প্রকল্প সংভিি কাগজপত্র

২) সসবা প্রাভপ্তস্থান:

পভরকল্পনা ভবিাগ

পয ষটন িবন, প্লট: ই-৫ ভস/১, 

পভিি আগারগাঁও

সশের বাংলা নগর, ঢাকা-

১২০৭

সসবামূল্য এবং পভরেশাধ 

পদ্ধভত:

ভবনামূেল্য

০৩ কায ষভদবেসর িেধ্য নাি: জনাব সিাোঃ জাভকর সহােসন ভসকদার

পদভব: িহােবস্থাপক (ভপটিএস)

সিাবাইল: +৮৮০১৭২৭৩২৮৮১০

ইেিইল: bpchoplan@yahoo.com

এনএইচটিটিআইেত 

ভশিাথীেদর জন্য িভতষ আেবদন

১) সরাসভর

২) অনলাইন

১) প্রেয়াজনীয় কাগজপত্র:

সকাস ষ অনুযায়ী ভশিাগত সনদ

২) সসবা প্রাভপ্তস্থান:

ক) ওেয়বসাইট: 

www.parjatan.gov.

bd

              এবং 

www.nhtti.org

খ) সরাসভর: এনএইচটিটিআই 

৮৩-৮৮ িহাখালী বা/এ, 

বাপক, ঢাকা।

সসবামূল্য:

কর্তষপি কর্তষক ভনধ ষাভরত 

আেবদনভফ

পভরেশাধ পদ্ধভত:

নগদ/ অনলাইন সপেিন্ট

সরাসভর:

১০-১৫ ভিভনট

অনলাইেন:

১-৩ ভিভনট

নাি: জনাব এস. এি. আখলাকুর রহিান

পদভব: িারপ্রাপ্ত অধ্যি, এনএইচটিটিআই

সফান:+৮৮-০২-২২২২৯৯০৭২

ইেিইল: akhlaqur1963@gmail.com

পয ষটন খােত িানব সম্পদ উন্নয়ন সরাসভর প্রভশিেণর  িাধ্যেি ১) প্রেয়াজনীয় কাগজপত্র:

প্রভশিণ সািগ্রী

২) সসবা প্রাভপ্তস্থান:

এনএইচটিটিআই ৮৩-৮৮ 

িহাখালী বা/এ, বাপক, ঢাকা।

সসবামূল্য:

কর্তষপি কর্তষক ভনধ ষাভরত 

সকাস ষ ভফ।

পভরেশাধ পদ্ধভত:

নগদ/ অনলাইন সপেিন্ট

সকাস ষ অনুযায়ী ভনধ ষাভরত 

সিয়

নাি: জনাব এস. এি. আখলাকুর রহিান

পদভব: িারপ্রাপ্ত অধ্যি, এনএইচটিটিআই

সফান:+৮৮-০২-২২২২৯৯০৭২

ইেিইল: akhlaqur1963@gmail.com



১৩

৩.২) দাপ্তভরক সসবা:

ক্রভিক

(1)

১

২ জনবল পদায়ন বাপেকর সহােটল, সিােটল, 

কেটজ, সরেতারাঁ, ভবপণীসহ 

সকল সসলস আউটেলেট 

আগত অভতভথেদর িানসম্মত 

সসবা প্রদােনর ভনভিি উপযুক্ত 

জনবল ভনেয়াগ ও পদায়ন

প্রশাসন ভবিাগ, বাপক, প্রধান 

কায ষালয়

সরকাভর ভবভধ অনুযায়ী 

জনবল ভনেয়াগ ও পদায়ন 

করা হয়

প্রেয়াজন অনুসাের নাি: জনাব সিাহাম্মদ সভফউজ্জািান ভুইয়া

পদভব: িহােবস্থাপক (প্রশাসন ও অথ ষ)

সফান: +৮৮ ০২ ৪৪৮২৬৫০৯

ইেিইল: bpcadmhq@gmail.com

বােজট বরাদ্দ চাভহদা অনুযায়ী বরাদ্দ সদয়া 

হয়

অথ ষ ও ভহসাব ভবিাগ, বাপক, 

প্রধান 

কায ষালয়

সংস্থা কর্তষক অথ ষ বরােদ্দর 

িাধ্যেি

প্রেয়াজন অনুসাের নাি: জনাব সিাোঃ সতৌভহদুল ইসলাি

পদভব: েবস্থাপক (অথ ষ ও ভহসাব)

সফান: +৮৮ ০১৯১৫২১৫৫৯৮

ই-সিইল: 

tauhidulislam783@gmail.com

(2) (3) (4) (5) (6) (7)

সসবার নাি সসবা প্রদােনর পদ্ধভত প্রেয়াজনীয় কাগজপত্র এবং 

প্রাভপ্তস্থান

সসবামূল্য এবং পভরেশাধ 

পদ্ধভত

সসবা প্রদােনর সিয়সীিা               দাভয়ত্বপ্রাপ্ত কি ষকতষা                (নাি, 

পদভব, সফান ও ইেিইল)

ভবনামূেল্য ইন্টারেনট সুভবধা সরাসভর ১) প্রেয়াজনীয় কাগজপত্র:

বাপক এর প্রধান কায ষালয় 

অথবা  সহােটল/সিােটল এর 

সরভজ: অভতভথ হেত 

হেব। 

২) সসবা প্রাভপ্তস্থান: 

বাংলােদশ পয ষটন 

করেপােরশন             

পয ষটন িবন, প্লট: ই-৫ ভস/১, 

পভিি আগারগাঁও

সশের বাংলা নগর, ঢাকা-

১২০৭

সসবামূল্য এবং পভরেশাধ 

পদ্ধভত:

ভবনামূেল্য

তাৎিভনক নাি: জনাব সিাহাম্মদ এহসানুল কবীর

পদভব: েবস্থাপক (আইভসটি)

সফান:+৮৮০১৭১১-৫২৮১৫৭

ইেিইল: bappi@parjatan.gov.bd



৩

৪

৫

৬

৭

৮ ইনেসনটিি , প্রশংসা, শাভত 

প্রদােনর িাধ্যেি

অভফস শৃঙ্খংলা বজায় রাখার 

িাধ্যেি সসবা প্রদান

প্রশাসভনক ভবভধ ভবধান এবং 

অভফস শৃঙ্খলা সংক্রান্ত 

কাগজপত্র

প্রশাসন ভবিাগ, বাপক, ঢাকা।

ভবভধ সিাতােবক কর্তষপি 

কর্তষক গৃহীত ভসদ্ধােন্তর 

িাধ্যেি

প্রেয়াজন অনুসাের নাি: জনাব সিাহাম্মদ সভফউজ্জািান ভুইয়া

পদভব: িহােবস্থাপক (প্রশাসন ও অথ ষ)

সফান: +৮৮ ০২ ৪৪৮২৬৫০৯

ইেিইল: bpcadmhq@gmail.com

অথ ষ ছাড় তহভবল স্থানান্তর ভবভিন্ন ইউভনট সথেক প্রাপ্ত 

চাভহদা পত্র

অথ ষ ও ভহসাব ভবিাগ, প্রধান 

কায ষালয়, বাপক, ঢাকা।

সংস্থা কর্তষক অথ ষ বরােদ্দর 

িাধ্যেি

চাভহদা অনুযায়ী নাি: জনাব সিাহাম্মদ সভফউজ্জািান ভুইয়া

পদভব: িহােবস্থাপক (প্রশাসন ও অথ ষ)

সফান: +৮৮ ০২ ৪৪৮২৬৫০৯

ইেিইল: bpcadmhq@gmail.com

গণশুনানী বাপক কর্তষক প্রদি সসবা 

সম্পেকষ গণশুনানীর িাধ্যেি 

সসবা প্রদান

অভিেযাগ ভববরণী বাপক, 

প্রধান কায ষালয়, ইউভনটসমূহ

অভিেযাগ দ্রুত ভনষ্পভির 

িাধ্যেি

১ িাস নাি: সবগি সিাবােেরা আক্তার

পদভব: উপেবস্থাপক (প্রশাসন)

সফান:+৮৮-০২-৪৪৮২৬৫২৪

ইেিইল: 

mobasseraakter@yahoo.com

অনলাইন ভরজােি ষশন সুভবধা বাপক কর্তষক পভরচাভলত 

বাভণভজেক সহােটল/ সিােটল 

এর ভরজােি ষশন সুভবধা 

অনলাইেনর িাধ্যেি প্রদান

তথ্য ও সযাগােযাগ প্রযুভক্ত 

ভবিাগ, বাপক, প্রধান কায ষালয়

তাৎিভনক প্রেয়াজন অনুসাের নাি: জনাব সিাহাম্মদ এহসানুল কবীর

পদভব: েবস্থাপক (আইভসটি)

সফান:+৮৮০১৭১১-৫২৮১৫৭

ইেিইল: bappi@parjatan.gov.bd

Wi-fi সুভবধা বাপেকর সকল বাভণভজেক 

ইউভনেট Wi-fi সুভবধা প্রদান

তথ্য ও সযাগােযাগ প্রযুভক্ত 

ভবিাগ, বাপক, প্রধান কায ষালয়

তাৎিভনক প্রেয়াজন অনুসাের নাি: জনাব সিাহাম্মদ এহসানুল কবীর

পদভব: েবস্থাপক (আইভসটি)

সফান:+৮৮০১৭১১-৫২৮১৫৭

ইেিইল: bappi@parjatan.gov.bd

ভনরাপিা প্রদান বাপক সকল ইউভনেট 

সাভব ষকিােব ভনরাপিাসহ 

প্রশাসভনক সহায়তা প্রদান

প্রশাসন ভবিাগ, বাপক, প্রধান 

কায ষালয়

সংস্থার ভনরাপিা প্রহরীর 

িাধ্যেি

প্রেয়াজন অনুসাের নাি: জনাব নুসরাত গভন

পদভব: েবস্থাপক (প্রশাসন)

সফান: +৮৮ ০২ ৪৪৮২৬৫১৩

ইেিইল: bpcadmhq@gmail.com



৯

১

২

৩

৪

৫

ভবভিন্ন প্রকার ছুটি ভবভিন্ন প্রেয়াজেন ছুটি 

অনুেিাদেনর িাধ্যেি সসবা 

প্রদান

ছুটি সংক্রান্ত কাগজপত্র, 

বাপক প্রধান কায ষালয়

কর্তষপি কর্তষক অনুেিাদেনর 

িাধ্যেি

চাভহদা অনুযায়ী নাি: জনাব সিাহাম্মদ সভফউজ্জািান ভুইয়া

পদভব: িহােবস্থাপক (প্রশাসন ও অথ ষ)

সফান: +৮৮ ০২ ৪৪৮২৬৫০৯

ইেিইল: bpcadmhq@gmail.com

৩.৩) অিেন্তরীণ সসবা:

ভনরীিা কায ষক্রি আভথ ষক শৃঙ্খংলা বজায় 

রাখার িাধ্যেি সসবা প্রদান

আভথ ষক ভবভধ ভবধান এবং 

আভথ ষক শৃঙ্খলা সংক্রান্ত 

কাগজপত্র ভনরীিা শাখা, 

বাপক, ঢাকা।

ভনরীিা আপভি ভনষ্পভির 

িাধ্যেি

প্রেয়াজন অনুসাের নাি: জনাব সিা: জভসি উভদ্দন

পদভব: েবস্থাপক (ভনরীিা)

সফান: +৮৮০১৭২৭৬২২২৩২

ই-সিইল: jashim1969@gmail.com

ভজভপএফ অভগ্রি অভগ্রি সুভবধা প্রদােনর 

িাধ্যেি সসবা প্রদান

ভজভপএফ সংক্রান্ত প্রেয়াজনীয় 

আেবদন পত্র কাগজপত্র 

বাপক, প্রধান কায ষালয়

সংস্থা কর্তষক অনুেিাভদত অথ ষ 

নগদ/ সচেকর িাধ্যেি

১৫ ভদন নাি: জনাব সিা: সগালাি ফারুক

পদভব: উপেবস্থাপক (সপনশন)

সফান: +৮৮০১৭১৬৫৬৬৮৩০

ই-সিইল: gmfaurque82@gmail.com

সপনশন সুভবধা অবসর প্রদােনর পরবতীেত 

অবসর িাতা প্রদােনর 

িাধ্যেি সসবা প্রদান

অবসর সংক্রান্ত প্রেয়াজনীয় 

কাগজপত্র বাপক, প্রধান 

কায ষালয়

সংস্থা কর্তষক অনুেিাভদত অথ ষ 

নগদ/ সচেকর িাধ্যেি

১ সথেক ২ িাস নাি: জনাব সিা: সগালাি ফারুক

পদভব: উপেবস্থাপক (সপনশন)

সফান: +৮৮০১৭১৬৫৬৬৮৩০

ই-সিইল: gmfaurque82@gmail.com

ভবভিন্ন ঋণ সুভবধা প্রদান ঋন প্রদােনর িাধ্যেি সসবা 

প্রদান

ঋন গ্রহণ সংক্রান্ত প্রেয়াজনীয় 

কাগজ পত্র বাপক, প্রধান 

কায ষালয়

সংস্থা কর্তষক অনুেিাভদত অথ ষ 

নগদ/ সচেকর িাধ্যেি

১ িাস নাি: জনাব সিাোঃ সতৌভহদুল ইসলাি

পদভব: েবস্থাপক (অথ ষ ও ভহসাব)

সফান: +৮৮ ০১৯১৫২১৫৫৯৮

ই-সিইল: 

tauhidulislam783@gmail.com

অিেন্তরীণ প্রভশিণ প্রদান প্রভশিেণর িাধ্যেি 

কি ষদিতা বৃভদ্ধ করা

প্রভশিণ সংক্রান্ত প্রেয়াজনীয় 

কাগজপত্র ভপটিএস, ভবিাগ, 

বাপক, ঢাকা।

ভবনামূেল্য ১ িাস নাি: জনাব সিাোঃ জাভকর সহােসন ভসকদার

পদভব: িহােবস্থাপক (ভপটিএস)

সফান:+৮৮-০২-৯৮৮০৬৯৪

ইেিইল: bpchoplan@yahoo.com
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ক্রভিক

১

অিেন্তরীণ তথ্য প্রদান সংক্রান্ত সসবা তথ্য প্রদােনর িাধ্যেি সসবা 

প্রদান

প্রচার সািগ্রী/ ভসভি/ 

ভলফেলট/ ব্রাভন্ডং/ অনলাইন 

প্রচারণা, বাপক, জনসংেযাগ 

ভবিাগ

সংস্থা কর্তষক ভনধ ষাভরত মূল্য/ 

ভবনামূেল্য

চাভহদা অনুযায়ী নাি: জনাব ভজয়াউল হক হাওলাদার

পদভব: েবস্থাপক (জনসংেযাগ)

সফান:+৮৮০১৭১১৭৮০১১১

ইেিইল: ziabpc@gmail.com

অিেন্তরীণ তথ্য প্রযুভক্তগত সসবা অনলাইন, ওয়াই-ফাই এর 

িাধ্যেি সসবা প্রদান

আইভসটি শাখা, বাপক, ঢাকা। ভবনামূেল্য চাভহদা অনুযায়ী নাি: জনাব সিাহাম্মদ এহসানুল কবীর

পদভব: েবস্থাপক (আইভসটি)

সফান:+৮৮০১৭১১-৫২৮১৫৭

ইেিইল: bappi@parjatan.gov.bd

সািােতর জন্য ভনধ ষাভরত সিেয়র পূেব ষই উপভস্থত থাকা

ভনভদ ষি সিয়/তাভরখ উেেখপূব ষক আবাভসক অনলাইন বুভকং

যাভচত তথ্যাভদ সঠিকিােব উপস্থাপন

অভিেযাগ প্রভতকার েবস্থাপনা (GRS)

সসবা প্রাভপ্তেত অসন্তুি হেল দাভয়ত্বপ্রাপ্ত কি ষকতষার সেে সযাগােযাগ করুন। তার কাছ সথেক সিাধান পাওয়া না সগেল ভনেনাক্ত পদ্ধভতেত সযাগােযাগ কের আপনার সিস্যা অবভহত করুন।

কখন সযাগােযাগ করেবন কার সেে সযাগােযাগ করেবন সযাগােযােগর ঠিকানা ভনষ্পভির সিয়সীিা

আওতাধীন অভধদপ্তর /সংস্থা/অন্যান্য প্রভতষ্ঠান কর্তষক প্রদি সসবা

আওতাধীন অভধদপ্তর/সংস্থা/অন্যান্য প্রভতষ্ঠানসমূেহর ভসটিেজনস চাট ষার ভলঙ্ক আকাের যুক্ত করেত হেব।

আপনার কােছ আিােদর প্রতোশা

প্রভতশ্রুত/কাভঙ্খত সসবা প্রাভপ্তর লেিে করণীয়

স্বয়ংসম্পূণ ষ আেবদন জিা প্রদান

যথাযথ প্রভক্রযায় প্রেয়াজনীয় ভফস পভরেশাধ করা

অভিেযাগ ভনষ্পভি কি ষকতষা (অভনক)দাভয়ত্বপ্রাপ্ত কি ষকতষা সিাধান 

ভদেত না পারেল

৩০ কায ষভদবসনাি : জনাব নুসরাত গভন

পদভব: েবস্থাপক (প্রশাসন)

সিাবাইল: +৮৮ ০২ ৪৪৮২৬৫১৩

ইেিইল: bpcadmhq@gmail.com

ওেয়ব: www.parjatan.gov.bd
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আভপল কি ষকতষা

িভন্ত্রপভরষদ ভবিােগর অভিেযাগ েবস্থাপনা 

সসল

অভিেযাগ ভনষ্পভি কি ষকতষা 

ভনভদ ষি সিেয় সিাধান ভদেত 

না পারেল

আভপল কি ষকতষা ভনভদ ষি 

সিেয় সিাধান ভদেত না 

পারেল

২০ কায ষভদবস

৬০ কায ষভদবস

নাি : জনাব এ.এইচ.এি সগালাি ভকবভরয়া

পদভব: যুগ্ম-সভচব (প্রশাসন), সবসািভরক ভবিান পভরবহন 

ও পয ষটন িন্ত্রণালয়

সফান: +৮৮-০২- ৯৫৪০৬৭৪

ইেিইল: jsadmin@mocat.gov.bd

অভিেযাগ গ্রহণ সকন্দ্র

৫ নং সগইট, বাংলােদশ সভচবালয়, ঢাকা

ওেয়ব: www.grs.gov.bd


