
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

ফাাংরাদদট্রেড এন্ড ট্যারযপকরভন 

১ভ ১২ তরা যকারয ারপ বফন 

ট্রগুনফারগচা, ঢাকা। 
www.btc.gov.bd 

 
 

ট্রফা প্রদান প্ররতশ্রুরত (রটিদজন চার্ টায) 

১. রবন ও রভন 

 

রবন (Vision): 
 

ফস্তুরনষ্ঠ ও প্রাদারগক যাভ ট প্রদাদনয ভাধ্যদভ ট্রদী রদেয স্বাথ ট সুযক্ষা এফাং রফশ্ব ফারণদজে ফাাংরাদদদয াফস্থান সুদৃঢ়কযণ  

 

রভন (Mission): 
 

যকাযদক ট্রকৌরগত যাভ ট প্রদাদনয ভাধ্যদভ শুল্কায ট্রমৌরিকীকযণ , ট্রদী রদেয ন্যাঙ্গত স্বাথ ট াংযক্ষণ , রি-ারক্ষক, াঅঞ্চররক ও ফহুারক্ষক চুরিয াঅওতা ট্রদী দেয ফাজায 

ম্প্রাযণ, রনরভত ফাজায রযফীক্ষদণয ভাধ্যদভ রনতে প্রদাজনী দেয ফাজাযদয রস্থরতীর যাখায ট্রক্ষদে যকাযদক দমারগতা প্রদান  

২.ট্রফা প্রদান প্ররতশ্রুরত  

২.১. নাগরযক ট্রফা 

ক্ররভক 

নাং 

ট্রফায নাভ ট্রফা প্রদান দ্ধরত প্রদাজনী কাগজে এফাং 

প্রারিস্থান 

ট্রফায মূল্য এফাং 

রযদাধ দ্ধরত 

ট্রফা প্রদাদনয ভীভা দারত্বপ্রাি কভ টকতটা 

 (নাভ, দরফ, ট্রপান নম্বয ও 

 াআ-ট্রভাআর) 

(১)  (২)  (৩)  (৪)  (৫)  (৬)  (৭)  

০১ তথ্য প্রদান নাগরযক ট্রফা প্রতোীদদয 

রনকর্ দত যারয রকাংফা    

াআ-ট্রভাআদর াঅদফদন প্রারিয য 

চারত তথ্য াংযরক্ষত থাকদর 

তাঁয চারত ভাধ্যদভ 

(ডাকদমাদগ ফা াআ-ট্রভাআদর) তথ্য 

প্রদান কযা  

তথ্য ারধকায াঅাআন, ২০০৯-এ 

উদেরখত রনধ টারযত পযভ তথ্য 

করভদনয ওদফাাআর্ 

www.infocom.gov.bd-এ 

াওা মাদফ 

তথ্য ারধকায াঅাআন 

ানুাদয াতা প্ররত 

০২ (দুাআ) র্াকা 

াথফা প্রকৃত খযচ। 

ট্রেজারয চারাদনয 

ভাধ্যদভ ট্রকাড নাং-১-

৪৫৪১-০০০০-২৬৮১ 

এ জভা রদদত দফ 

াঅদফদন প্রারিয ২০ 

কভ টরদফদয ভদধ্য এফাং ৩ 

দক্ষয াংরিষ্টতা থাকদর 

৩০ কাম টরদফদয ভদধ্য 

এাআচ.এভ রযফুর াআরাভ 

র াঅয এন্ড রও 

ট্রভাফাাঃ ০১৭২৪৮৯৪০৩৬ 

াআ-ট্রভাআর: prandpo@btc.gov.bd 

ওদফ: www.btc.gov.bd 

০২ শুল্ক াদযয াঙ্গরত 

দূযীকযদণয রদক্ষে 

সুারয প্রণন 

ফারণজে ভন্ত্রণার ও জাতী 

যাজস্ব ট্রফাদড ট প্ররতদফদন ট্রপ্রযণ 

করভন কর্তটক রনধ টারযত ছদক 

াঅদফদন কযদত দফ । 
‘ছক’করভদনয ফ্রন্টদডক্স ও 

ওদফাাআর্ www.btc.gov.bd এ 

াওা মাদফ 

রফনামূদল্য 

 
১২০ কাম টরদফ 

 

ট্রভাাঃ ভামুদুর াান 

উপ্রধান (চররত দারত্ব) 

ফারণজে নীরত রফবাগ 

ট্রপান: ০২ ৫৮৩১০৩২৩ 

ট্রভাফাাআর:০১৭১২২৮৪৬৯১ 

াআ-ট্রভাআর:mahmodul.hasan@btc.gov.bd, 

ওদফ: www.btc.gov.bd 

http://www.btc.gov.bd/
http://www.infocom.gov.bd-?/
http://www.btc.gov.bd/
http://www.btc.gov.bd/


 

ক্ররভক 

নাং 

ট্রফায নাভ ট্রফা প্রদান দ্ধরত প্রদাজনী কাগজে এফাং 

প্রারিস্থান 

ট্রফায মূল্য এফাং 

রযদাধ দ্ধরত 

ট্রফা প্রদাদনয ভীভা দারত্বপ্রাি কভ টকতটা 

 (নাভ, দরফ, ট্রপান নম্বয ও াআ-ট্রভাআর) 

(১)  (২)  (৩)  (৪)  (৫)  (৬)  (৭)  

০৩ ট্রদী রে রফকাদয 

স্বাদথ ট শুল্কায 

ট্রমৌরিকীকযদণয 

সুারয প্রণন 

ফারণজে ভন্ত্রণার ও জাতী 

যাজস্ব ট্রফাদড ট প্ররতদফদন ট্রপ্রযণ 

করভন কর্তটক রনধ টারযত ছদক 

াঅদফদন কযদত দফ । ‘ছক’ 

করভদনয ফ্রন্টদডক্স ও ওদফাাআর্ 

www.btc.gov.bd এ াওা 

মাদফ 

রফনামূদল্য 

 
১২০ কাম টরদফ 

 

ট্রভাাঃ ভামুদুর াান 

উপ্রধান (চররত দারত্ব) 

ফারণজে নীরত রফবাগ 

ট্রপান: ০২ ৫৮৩১০৩২৩  

ট্রভাফাাআর: ০১৭১২২৮৪৬৯১ 

াআ-ট্রভাআর: mahmodul.hasan@btc.gov.bd, 

ওদফ: www.btc.gov.bd 

০৪ এরন্ট-ডারপাং শুল্ক 

াঅদযাদয রদক্ষে 

াঅদফদন গ্রণ , তদন্ত 

রযচারনা ও সুারয 

প্রণন 

যকাদযয রনকর্ চূড়ান্ত 

প্ররতদফদন/সুারয ট্রপ্রযণ 
রনধ টারযত প্রশ্নভারা ানুমাী তথ্য 

প্রদান। প্রশ্নভারা  করভদনয 

ওদফাাআর্ www.btc.gov.bd  

ও ফ্রন্টদডস্ক এ াওা মাদফ 

রফনামূদল্য 

 
১২ দত ১৮ ভা ট্রভাাঃ াঅব্দুর ররতপ 

উপ্রধান (চররত দারত্ব) 

ফারণজে প্ররতরফধান রফবাগ 

ট্রপান: ০২ ৫৮৩১০৫০৫  

ট্রভাফাাআর: ০১৭১৭৪০৮৭৬৫ 

াআ-ট্রভাআর: abdul.latif@btc.gov.bd 

ওদফ: www.btc.gov.bd 

০৫ কাউন্টাযদবাআররাং শুল্ক 

াঅদযাদয রদক্ষে 

াঅদফদন গ্রণ , তদন্ত 

রযচারনা ও সুারয 

প্রণন 

যকাদযয রনকর্ চূড়ান্ত 

প্ররতদফদন/সুারয ট্রপ্রযণ 
রনধ টারযত প্রশ্নভারা ানুমাী তথ্য 

প্রদান। প্রশ্নভারা  করভদনয 

ওদফাাআর্ www.btc.gov.bd  

ও ফ্রন্টদডস্ক এ াওা মাদফ 

রফনামূদল্য 

 
১২ দত ১৮ ভা ট্রভাাঃ াঅব্দুর ররতপ 

উপ্রধান (চররত দারত্ব) 

ফারণজে প্ররতরফধান রফবাগ 

ট্রপান: ০২ ৫৮৩১০৫০৫  

ট্রভাফাাআর: ০১৭১৭৪০৮৭৬৫ 

াআ-ট্রভাআর: abdul.latif@btc.gov.bd 

ওদফ: www.btc.gov.bd 

০৬ ট্রাআপ গাড ট শুল্ক 

াঅদযাদয রদক্ষে 

াঅদফদন গ্রণ , তদন্ত 

রযচারনা ও সুারয 

প্রণন 

যকাদযয রনকর্ চূড়ান্ত 

প্ররতদফদন/সুারয ট্রপ্রযণ 
রনধ টারযত প্রশ্নভারা ানুমাী তথ্য 

প্রদান। প্রশ্নভারা  করভদনয 

ওদফাাআর্ www.btc.gov.bd  

ও ফ্রন্টদডস্ক এ াওা মাদফ 

রফনামূদল্য 

 
০৮ভা  ট্রভাাঃ াঅব্দুর ররতপ 

উপ্রধান (চররত দারত্ব) 

ফারণজে প্ররতরফধান রফবাগ 

ট্রপান: ০২ ৫৮৩১০৫০৫  

ট্রভাফাাআর: ০১৭১৭৪০৮৭৬৫ 

াআ-ট্রভাআর: abdul.latif@btc.gov.bd 

ওদফ: www.btc.gov.bd 

০৭ াঅরথ টক প্রদণাদনা 

প্রদাদনয জন্য সুারয 

প্রণন 

 

ফারণজে ভন্ত্রণারদ সুারয 

ট্রপ্রযণ 

 

ফারণজে ভন্ত্রণার দত প্রাি ে রফনামূদল্য 

 

৬০ কাম টরদফ 

 

 

ভরনুর করযভ খন্দকায 

কাযী প্রধান (চররত দারত্ব) 

ফারণজে প্ররতরফধান রফবাগ 

ট্রপান: ০২ ৮৩১৬১০৪  

ট্রভাফাাআর: ০১৬৮৬২৬৭৩৯৬ 

াআ-ট্রভাআর: mohinul.khandker@btc.gov.bd 

ওদফ: www.btc.gov.bd 

http://www.btc.gov.bd/
mailto:abdul.latif@btc.gov.bd
mailto:abdul.latif@btc.gov.bd
mailto:abdul.latif@btc.gov.bd
http://www.btc.gov.bd/
mailto:mohinul.khandker@btc.gov.bd


ক্ররভক 

নাং 

ট্রফায নাভ ট্রফা প্রদান দ্ধরত প্রদাজনী কাগজে এফাং 

প্রারিস্থান 

ট্রফায মূল্য এফাং 

রযদাধ দ্ধরত 

ট্রফা প্রদাদনয ভীভা দারত্বপ্রাি কভ টকতটা 

 (নাভ, দরফ, ট্রপান নম্বয ও াআ-ট্রভাআর) 

(১)  (২)  (৩)  (৪)  (৫)  (৬)  (৭)  

০৮ শুল্ক/ফারণজে াংক্রান্ত 

যিানী ফাধা দূযীকযদণ 

সুারয প্রণন  

ফারণজে ভন্ত্রণারদ সুারয 

ট্রপ্রযণ 

 

াদা কাগদজ  াংরিষ্ট াাংীজদনয 

রনকর্ দত উদেরখত রফলদ 

সুরনরদ টষ্ট তথ্য াঅদফদন 

রফনামূদল্য 

 

৩০  

কাম টরদফ 

এ, এভ, সুভাাআা জাফীন 

উপ্রধান (চররত দারত্ব) 

াঅন্তজটারতক দমারগতা রফবাগ 

ট্রপান: ০২ ৫১৩১০৫১৯ 

ট্রভাফাাআর:ন০১৭৫২৫২৯৭৬৫ 

াআ-ট্রভাআর: sumaiya.zabeen@btc.gov.bd 

ওদফ: www.btc.gov.bd 

 

২.২. প্রারতষ্ঠারনক ট্রফা 

 ট্রফায নাভ ট্রফা প্রদান দ্ধরত প্রদাজনী কাগজে এফাং 

প্রারিস্থান 

ট্রফায মূল্য এফাং 

রযদাধ দ্ধরত 

ট্রফা প্রদাদনয 

ভীভা 

দারত্বপ্রাি কভ টকতটা 

 (নাভ, দরফ, ট্রপান নম্বয ও াআ-ট্রভাআর) 

(১)  (২)  (৩)  (৪)  (৫)  (৬)  (৭)  

০১ তটাদদক্ষ যিারন ে 

তাররকায ট্রকান ে যিারনয 

ট্রক্ষদে ভতাভত প্রদান 

াঅভদারন ও যিারননীরত 

ম টাদরাচনা, তথ্য/উাত্ত রফদিলণ , 

াাংীজন বা ও াংরিষ্ট 

প্ররতষ্ঠান রযদ টন (প্রদমাজে 

ট্রক্ষদে) পূফ টক প্ররতদফদন প্রণন 

ফারণজে ভন্ত্রণার ও 

াাংীজদনয রনকর্ ট্রথদক 

াঅদফদন প্রারি াদদক্ষ 

রফনামূদল্য 

 

১২০ কাম টরদফ 

 

ট্রভাাঃ ভামুদুর াান 

উপ্রধান (চররত দারত্ব) 

ফারণজে নীরত রফবাগ 

ট্রপান: ০২ ৫৮৩১০৩২৩ 

ট্রভাফাাআর:ন০১৭১২২৮৪৬৯১ 

াআ-ট্রভাআর:নmahmodul.hasan@btc.gov.bd,  

ওদফ: www.btc.gov.bd 

০২ াঅন্তজটারতক ফাজাযদয ও 

াতোফশ্যকী দেয াপ্লাাআ 

ট্রচাআন াংক্রান্ত ভতাভত প্রদান 

Thomson Reuters, জাতী 

যাজস্ব ট্রফাড ট, ফাাংরাদদ ব্াাংক, 

চেগ্রাভ কাষ্টভ াউজ াআতোরদ 

উৎ ট্রথদক তথ্য/উাত্ত াংগ্র 

রফদিলণপূফ টক ও প্ররতদফদন 

প্রণন 

ফারণজে ভন্ত্রণারদয চারদা 

ট্রভাতাদফক 

রফনামূদল্য 

 

০৭ 

কাম টরদফ 

ট্রভাাঃ ভামুদুর াান 

উপ্রধান (চররত দারত্ব) 

ফারণজে নীরত রফবাগ 

ট্রপান: ০২ ৫৮৩১০৩২৩ 

ট্রভাফাাআর: ০১৭১২২৮৪৬৯১ 

াআ-ট্রভাআর: mahmodul.hasan@btc.gov.bd,  

ওদফ: www.btc.gov.bd 

০৩ মুিফারণজে চুরি/ 

াগ্রারধকাযমূরক ফারণজে চুরি 

(FTA/PTA)রফলদ ভতাভত 

প্রদান 

তথ্য/উাত্ত রফদিলণ ও  ভীক্ষা 

প্ররতদফদন প্রণনপূফ টক ভতাভত 

প্রদান 

ফারণজে ভন্ত্রণারদয ে রফনামূদল্য 

 

১৫০  

কাম টরদফ 

এ,এভ, সুভাাআা জাফীন  

উপ্রধান (চররত দারত্ব) 

াঅন্তজটারতক দমারগতা রফবাগ 

ট্রপান: ০২ ৫১৩১০৫১৯ 

ট্রভাফাাআর: ০১৭৫২৫২৯৭৬৫ 

াআ-ট্রভাআর: sumaiya.zabeen@btc.gov.bd  

ওদফ: www.btc.gov.bd 



 

ক্ররভক 

নাং 

ট্রফায নাভ ট্রফা প্রদান দ্ধরত প্রদাজনী কাগজে এফাং 

প্রারিস্থান 

ট্রফায মূল্য এফাং 

রযদাধ দ্ধরত 

ট্রফা প্রদাদনয 

ভীভা 

দারত্বপ্রাি কভ টকতটা 

 (নাভ, দরফ, ট্রপান নম্বয ও াআ-ট্রভাআর) 

(১)  (২)  (৩)  (৪)  (৫)  (৬)  (৭)  

০৪ রিারক্ষক, াঅঞ্চররক ও 

ফহুারক্ষক ফারণজে 

ট্রনদগারদদনয ট্রক্ষদে 

ট্রকৌরে প্রণন ও যফযা 

াাংীজদনয াদথ বা কদয ও 

তথ্য/উাত্ত রফদিলণপূফ টক 

ট্রনদগারদদনয ট্রকৌরে 

প্রণন 

ফারণজে ভন্ত্রণারদয ে রফনামূদল্য 

 

৬০ কাম টরদফ 

 

এ,এভ, সুভাাআা জাফীন  

উপ্রধান (চররত দারত্ব) 

াঅন্তজটারতক দমারগতা রফবাগ 

ট্রপান: ০২ ৫১৩১০৫১৯ 

ট্রভাফাাআর: ০১৭৫২৫২৯৭৬৫ 

াআ-ট্রভাআর: sumaiya.zabeen@btc.gov.bd  

ওদফ: www.btc.gov.bd 

০৫ WTO াংক্রান্ত রফরবন্ন ভতাভত 

প্রদান 

তথ্য/উাত্ত রফদিলণপূফ টক 

প্ররতদফদন প্রণন 

ফারণজে ভন্ত্রণারদয ে রফনামূদল্য 

 

৬০ কাম টরদফ এ,এভ, সুভাাআা জাফীন  

উপ্রধান (চররত দারত্ব) 

াঅন্তজটারতক দমারগতা রফবাগ 

ট্রপান: ০২ ৫১৩১০৫১৯ 

ট্রভাফাাআর: ০১৭৫২৫২৯৭৬৫ 

াআ-ট্রভাআর: sumaiya.zabeen@btc.gov.bd  

ওদফ:  www.btc.gov.bd 

০৬ রফরবন্ন ট্রদদয াদথ ফারণরজেক 

স্বাথ ট াংক্রান্ত রিপ/াআনপুর্ ততরয 

ও যফযা 

তথ্য/উাত্ত রফদিলণপূফ টক 

রিপ/াআনপুর্ প্রণন 

ফারণজে ভন্ত্রণারদয ে রফনামূদল্য 

 

৩০ কাম টরদফ এ,এভ, সুভাাআা জাফীন  

উপ্রধান (চররত দারত্ব) 

াঅন্তজটারতক দমারগতা রফবাগ 

ট্রপান: ০২ ৫১৩১০৫১৯ 

ট্রভাফাাআর: ০১৭৫২৫২৯৭৬৫ 

াআ-ট্রভাআর: sumaiya.zabeen@btc.gov.bd  

ওদফ: www.btc.gov.bd 

০৭ স্যারনর্ারয ও পাাআদর্াস্যারনর্ারয  

এফাং ট্রর্করনকোর ব্ারযায  টু 

ট্রেড াংক্রান্ত ভতাভত প্রদান 

তথ্য/উাত্ত রফদিলণপূফ টক 

প্ররতদফদন প্রণন 

ফারণজে ভন্ত্রণারদয ে রফনামূদল্য 

 

১২০ কাম টরদফ 

 

ট্রভাাঃ াঅব্দুর ররতপ 

উপ্রধান (চররত দারত্ব) 

ফারণজে প্ররতরফধান রফবাগ 

ট্রপান: ০২ ৫৮৩১০৫০৫  

ট্রভাফাাআর: ০১৭১৭৪০৮৭৬৫ 

াআ-ট্রভাআর: abdul.latif@btc.gov.bd 

ওদফ: www.btc.gov.bd 

 

mailto:abdul.latif@btc.gov.bd


 

২.৩. াবেন্তযীণ ট্রফা 
 

ক্ররভক 

নাং 

ট্রফায নাভ ট্রফা প্রদান দ্ধরত প্রদাজনী কাগজে এফাং প্রারিস্থান ট্রফায মূল্য এফাং 

রযদাধ দ্ধরত 

ট্রফা প্রদাদনয 

ভীভা 

দারত্বপ্রাি কভ টকতটা 

(নাভ, দরফ, ট্রপান নম্বয  

ও াআ-ট্রভাআর) 

 

(১)  (২)  (৩)  (৪)  (৫)  (৬)  (৭)  

০১. ারজটত ছুটি ভঞ্জুয াঅদফদন াওায য উযুি 

কর্তটদক্ষয ানুদভাদন  াদদক্ষ 

ে জারয। 

(১)  াদা কাগদজ াঅদফদন 

(২) রনধ টারযত পযদভ প্রদত্ত ছুটিয  প্রাপ্যতায 

প্রতেনে (কভ টকতটাদদয ট্রক্ষদে) 

প্রারিয স্থান: রাফ যক্ষণ কভ টকতটায কাম টার 

(৩) রনধ টারযত পযদভ াঅদফদন (কভ টচাযীদদয ট্রক্ষদে)  

প্রারিয স্থান: কাযী রচফ (প্রান) এয কাম টার 

রফনামূদল্য ০৫ কাম টরদফ ট্রভাাম্মদ হুভায়ূন কফীয 

কাযী রচফ (প্রান) 

ট্রভাফাাঃ ০১৭১৫৪৪০৪৭৮ 

াআ-ট্রভাআর: asstsecretary@btc.gov.bd 

ওদফ: www.btc.gov.bd 

০২. শ্রারন্ত ও রফদনাদন ছুটি 

ভঞ্জুয 

াঅদফদন াওায য উযুি 

কর্তটদক্ষয ানুদভাদন  াদদক্ষ 

ে জারয। 

(১)  াদা কাগদজ াঅদফদন 

(২) রনধ টারযত পযদভ প্রদত্ত ছুটিয  প্রাপ্যতায 

প্রতেনে (কভ টকতটাদদয ট্রক্ষদে) 

প্রারিয স্থান: রাফ যক্ষণ কভ টকতটায কাম টার 

(৩) রনধ টারযত পযদভ াঅদফদন (কভ টচাযীদদয ট্রক্ষদে)  

প্রারিয স্থান: কাযী রচফ (প্রান) এয কাম টার 

রফনামূদল্য ০৫ কাম টরদফ ট্রভাাম্মদ হুভায়ূন কফীয 

কাযী রচফ (প্রান) 

ট্রভাফাাঃ ০১৭১৫৪৪০৪৭৮ 

াআ-ট্রভাআর: asstsecretary@btc.gov.bd 

ওদফ: www.btc.gov.bd 

০৩. ফরাঃ ফাাংরাদদ 

ারজটত ছুটি ভঞ্জুয 

াঅদফদন াওায য উযুি 

কর্তটদক্ষয ানুদভাদনক্রদভ 

যকারয াঅদদ জারয  

(১)  রনধ টারযত পযদভ াঅদফদন 

(২) রনধ টারযত পযদভ প্রদত্ত ছুটিয  প্রাপ্যতায 

প্রতেনে (কভ টকতটাদদয ট্রক্ষদে) 

প্রারিয স্থান: রাফ যক্ষণ কভ টকতটায কাম টার 

(৩) রনধ টারযত পযদভ াঅদফদন (কভ টচাযীদদয ট্রক্ষদে)  

প্রারিয স্থান: কাযী রচফ (প্রান) এয কাম টার 

রফনামূদল্য ০৭ কাম টরদফ ট্রভাাম্মদ হুভায়ূন কফীয 

কাযী রচফ (প্রান) 

ট্রভাফাাঃ ০১৭১৫৪৪০৪৭৮ 

াআ-ট্রভাআর: asstsecretary@btc.gov.bd 

ওদফ: www.btc.gov.bd 

০৪. ভার্তত্বকারীন ছুটি 

ভঞ্জুয 

াঅদফদন াওায য উযুি 

কর্তটদক্ষয ানুদভাদন  াদদক্ষ 

ে জারয। 

াদা কাগদজ াঅদফদন রফনামূদল্য ০৫ কাম টরদফ ট্রভাাম্মদ হুভায়ূন কফীয 

কাযী রচফ (প্রান) 

ট্রভাফাাঃ ০১৭১৫৪৪০৪৭৮ 

াআ-ট্রভাআর: asstsecretary@btc.gov.bd 

ওদফ: www.btc.gov.bd 

০৫. রজরএপ/ররএপ 

াগ্রীভ ভঞ্জুয 

াঅদফদন াওায য উযুি 

কর্তটদক্ষয ানুদভাদন  াদদক্ষ 

(াঅরথ টক ও প্রারনক ক্ষভতা 

ানুমাী) াগ্রীভ ভঞ্জুয কযা  

(ক) রনধ টারযত পযদভ াঅদফদন। 
(খ) বরফষ্য তরফদর ফ টদল জভাকৃত াদথ টয 

রাফ রফফযণীয মূরকর (রাফ যক্ষণ কভ টকতটা 

কর্তটক প্রদত্ত) 

প্রারিয স্থান: রাফ যক্ষণ কভ টকতটায কাম টার 

রফনামূদল্য ০৫ কাম টরদফ ট্রভাাম্মদ হুভায়ূন কফীয 

কাযী রচফ (প্রান) 

ট্রভাফাাঃ ০১৭১৫৪৪০৪৭৮ 

াআ-ট্রভাআর: asstsecretary@btc.gov.bd 

ওদফ: www.btc.gov.bd 



 

ক্ররভক 

নাং 

ট্রফায নাভ ট্রফা প্রদান দ্ধরত প্রদাজনী কাগজে এফাং প্রারিস্থান ট্রফায মূল্য এফাং 

রযদাধ দ্ধরত 

ট্রফা প্রদাদনয 

ভীভা 

দারত্বপ্রাি কভ টকতটা 

(নাভ, দরফ, ট্রপান নম্বয  

ও াআ-ট্রভাআর) 

 

(১)  (২)  (৩)  (৪)  (৫)  (৬)  (৭)  

০৬. রাঅযএর ও রাভগ্রান্ট 

ভঞ্জুয 

াঅদফদন াওায য উযুি কর্তটদক্ষয 

ানুদভাদন াদদক্ষ াঅদদ জারয 

াদা কাগদজ াঅদফদন রফনামূদল্য ১৫ কাম টরদফ ট্রভাাম্মদ হুভায়ূন কফীয 

কাযী রচফ (প্রান) 

ট্রভাফাাঃ ০১৭১৫৪৪০৪৭৮ 

াআ-ট্রভাআর: asstsecretary@btc.gov.bd 

ওদফ: www.btc.gov.bd 

০৭. ট্রনন ও 

াঅনুদতারলক ভঞ্জুয 

 

 

রনধ টারযত পযদভ াঅদফদন াওায য 

ট্রচাযম্যান-এয ানুদভাদনক্রদভ াঅদদ 

জারয 

 

(ক) রাঅযএর গভদণয াঅদদ (খ) 

প্রতোরত ট্রল ট্রফতদনয কর (গ) 

ট্রনন পযভ ২.১ পূযণ (ঘ) াদার্ ট 

াাআদজয ছরফ ৫ কর (ঙ) উত্তযারধকায 

ট্রঘালণাে (চ) ারপদয না-দাফী ে  

(ছ) নমুনা স্বাক্ষয ও াঁচ াঅঙ্গুদরয 

ছা। 

রফনামূদল্য ১৫ কাম টরদফ ট্রভাাম্মদ হুভায়ূন কফীয 

কাযী রচফ (প্রান) 

ট্রভাফাাঃ ০১৭১৫৪৪০৪৭৮ 

াআ-ট্রভাআর: asstsecretary@btc.gov.bd 

ওদফ: www.btc.gov.bd 

০৮. উচ্চতয ট্রগ্রড/ট্রস্কর 

প্রদান 

াঅদফদন প্রারিয য করভটিয সুারয 

কর্তটদক্ষয ানুদভাদনক্রদভ ে জারয 

 

াদা কাগদজ াঅদফদন রফনামূদল্য ২০ কাম টরদফ ট্রভাাম্মদ হুভায়ূন কফীয 

কাযী রচফ (প্রান) 

ট্রভাফাাঃ ০১৭১৫৪৪০৪৭৮ 

াআ-ট্রভাআর: asstsecretary@btc.gov.bd 

ওদফ: www.btc.gov.bd 

০৯. াঅফারক ও  দািরযক 

ট্রর্ররদপান াংদমাগ 

ব্ফস্থা 

াঅদফদন প্রারিয য ট্রর্ররদপান নীরতভারা 

ানুমাী কর্তটদক্ষয ানুদভাদনক্রদভ 

ট্রর্ররদপান াংদমাগ প্রদান 

 

রনধ টারযত পযদভ াঅদফদন রফনামূদল্য ১৫ কাম টরদফ ট্রভাাম্মদ হুভায়ূন কফীয 

কাযী রচফ (প্রান) 

ট্রভাফাাঃ ০১৭১৫৪৪০৪৭৮ 

াআ-ট্রভাআর: asstsecretary@btc.gov.bd 

ওদফ: www.btc.gov.bd 

১০. ট্রেনারয/ভরনাযী 

াভগ্রী াংগ্র ও 

যফযা 

চারদা ট্রভাতাদফক কর ট্রেনারয/  

ভদনাাযী াভগ্রী ট্রোয রুদভ াংগ্র কযা  

এফাং দািরযক প্রদাজন ানুমাী কাযী 

রচফ (প্রান) এয রনকর্ ারধমাচন ে 

দারখর কযতাঃ করভন রচফ -এয 

ানুদভাদনাদদক্ষ প্রদান কযা  

রনধ টারযত ছদক ারধমাচন । ারধমাচন 

করভদনয প্রান াখা  ও ওদফাাআর্  

www.btc.gov.bd এ াওা মাদফ 

 

রফনামূদল্য ০২ কাম টরদফ ট্রভাাম্মদ হুভায়ূন কফীয 

কাযী রচফ (প্রান) 

ট্রভাফাাঃ ০১৭১৫৪৪০৪৭৮ 

াআ-ট্রভাআর: asstsecretary@btc.gov.bd 

ওদফ: www.btc.gov.bd 

 

 ১১. 

 

যকারয ফা ব্রিগত 

কাদজ প্ররতষ্ঠাদনয 

মানফান ব্ফায  

 

র াঅয এন্ড রও এয রনকর্ ারধমাচন 

ে দারখর কযায য করভদনয রচফ 

এয ানুদভাদন স্বাদদক্ষ ট্রফা প্রদান কযা 

 

 

রনধ টারযত পযদভ  ারধমাচন। ারধমাচন 

করভদনয প্রকানা াখা  ও ওদফাাআর্  

www.btc.gov.bd এ াওা মাদফ। 

 

যকারয কাদজ 

রফনামূদল্য এফাং 

ব্রিগত কাদজ  

যকায রনধ টারযত 

বাড়া 

ারধমাচন 

প্রারিয ১২ 

ঘন্টায ভদধ্য 

ট্রফা প্রদান 

এাআচ.এভ রযফুর াআরাভ 

র.াঅয এন্ড র.ও 

ট্রভাফাাঃ ০১৭২৪৮৯৪০৩৬ 

াআ-ট্রভাআর: prandpo@btc.gov.bd 

ওদফ: www.btc.gov.bd 

http://www.btc.gov.bd/
http://www.btc.gov.bd/
http://www.btc.gov.bd/


 

০৪.াঅনায কাদছ াঅভাদদয প্রতোা 

ক্র .নাং প্ররতশ্রুরত/কারিত ট্রফা প্রারিয রদক্ষে কযণী 

০১. রনধ টারযত পযদভ/াদা কাগদজ মথা ভদ প্রদাজনী কাগজ ে াঅদফদনে জভা প্রদান 

০২. চারত/প্রদাজনী তথ্যারদ মথাভদ যফযা 

০৩. াক্ষাদতয জন্য রনধ টারযত ভদয পূদফ টাআ উরস্থত থাকা 

০৪. ানাফশ্যক ট্রপান/তদরফয না কযা 

০৫. ট্রফা প্রারিয য াঅনায মূল্যফান ভতাভত প্রদান কযা  

 

০৫.ারবদমাগ ব্ফস্থানা দ্ধরত (GRS) 

ট্রফা প্রারিদত ান্তুষ্ট দর দারত্বপ্রাি কভ টকতটায দঙ্গ ট্রমাগাদমাগ করুন। রতরন ভাধান রদদত ব্থ ট দর রনদনাি দ্ধরতদত ট্রমাগাদমাগ কদয াঅনায ভস্যা াফরত করুন।  

ক্র. নাং কখন ট্রমাগাদমাগ কযদফন কায াদথ ট্রমাগাদমাগ কযদফন ট্রমাগাদমাদগয ঠিকানা রনষ্পরত্তয ভীভা 

০১. দারত্বপ্রাি কভ টকতটা ভাধান রদদত ব্থ ট দর ারবদমাগ রনষ্পরত্ত কভ টকতটা (ারনক) নাভ: ীল াদায ট্রচৌদৄযী ,এনরডর 

দরফ: দস্য, াঅন্তজটারতক দমারগতা রফবাগ 

ট্রপান:০২ ৪৮৩১৩৫৬৫ 

াআ-ট্রভাআর: member_icd@btc.gov.bd 

ওদফ: www.btc.gov.bd 

 

৩০ কাম টরদফ 

০২. ারবদমাগ রনষ্পরত্ত কভ টকতটা রনরদ টষ্ট ভদ 

ভাধান রদদত ব্থ ট দর 

াঅরর কভ টকতটা 

 

নাভ: রজনাত ট্রযানা 

দরফ: যুগ্মরচফ (প্রান-১) 

ট্রপান: ০২ ৯৫১১০২৮ 

াআ-ট্রভাআর: js.admn1@mincom.gov.bd 

ওদফ: www.grs.gov.bd 

২০ কাম টরদফ 

০৩. াঅরর কভ টকতটা রনরদ টষ্ট ভদ ভাধান রদদত 

ব্থ ট দর 

ভরন্ত্ররযলদ রফবাদগয ারবদমাগ 

ব্ফস্থানা ট্রর 

ারবদমাগ গ্রণ ট্রকন্দ্র 

৫ নাং ট্রগাআর্ 

ফাাংরাদদ রচফার 

ঢাকা 

ওদফ: www.grs.gov.bd 

৬০ কাম টরদফ 

 

 

mailto:js.admn1@mincom.gov.bd

