বাাংলাজেশ হাই-টর্ক পাকথ কর্তথপক্ষ
তথ্য ও য োগোয োগ প্রযু্ক্তি ক্তিভোগ
আইসিটি র্াওয়ার, আগোরগাঁও, ঢোকো
www.bhtpa.gov.bd

সিটিজেন চার্ থার

অর্ থবছর ২০২০-২১

১। সিশন ও সিশন
রুপকল্প (Vision): বাাংলাজেজশ ‘আইটি/হাই-টর্ক সশজল্পর সবকাশ’

অসিলক্ষয (Mission):
আইটি/ আইটিইএি সশজল্পর অনুকূল আন্তেথাসিক িাজনর অবকাঠাজিা সনিথাণ। আইটি ব্যবিাজয়র উপজ াগী হাই-টর্ক পাকথ / িফর্ওয়যার পাকথ / িাইন্স পাকথ
এবাং আইটি টেসনাং এন্ড ইনসকউজবশন টিন্টার সনিথাণ। টেজশর সবসিন্ন সবশ্বসবদ্যালজয় ইিাসেথাং টর্কজনালসে সিসিক সবজশষাসয়ি ল্যাব স্থাপন। আইটি
ব্যবিাজয়র উজদ্যাক্তা তিসর, েক্ষ েনবল তিসর, গজবষণার সুজ াগ সৃসি এবাং একাজেসিয়ার-ইন্ডাসির টিতুবন্ধন তিসরর লজক্ষয সবশ্বসবদ্যালয় প থাজয় আইটি
সবেজনি ইনসকউজবর্র সনিথাণ।
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২. টিবা প্রোন প্রসিশ্রুসি
২.১ নাগসরক টিবা
ক্রসিক
নাং

টিবার নাি

১

টিবা প্রোন পদ্ধসি

২

প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র ও প্রাসি স্থান

৩

৪

১

সবসনজয়াগকারীজের সবসিন্ন টিবা
িাংক্রান্ত িথ্য সেজয় িহায়িা প্রোন

১। টর্সলজফান
থ সপ
/ইজিইজল /হােক
িরবরাহ

সবসনজয়াগকারী কর্তথক প্রেি১। টিাবাইল/জর্সলজফান নম্বর
২। ইজিইল নম্বর
৩। Facebook,Viber, imo,Whatsapp.

২

সবসনজয়াগকারী/জেজিলপারজের িাজর্
িিন্বয়

১। টর্সলজফান
/ইজিইজল/ পত্র িারফি
আজবেন

সবসনজয়াগকারী/জেজিলপার কর্তথক প্রেি-

৩

হাই-টর্ক পাকথিমূজহ টেি বরাজির
আজবেন প্রসক্রয়ায় িহায়িা প্রোন

অনলাইজন/ িরািসর
থ সপ আজবেন গ্রহণ
হােক

৪

হাই-টর্ক পাকথিমূজহ প্লর্ বরাজির
আজবেন িাংক্রান্ত িহায়িা প্রোন

১। টর্সলজফান
/ইজিইজল/ পত্র িারফি
আজবেন

৫

সবসনজয়াগকারী/বরািপ্রাি
প্রসিষ্ঠানিমূহজক পাজকথর অিযন্তরীন
ইউটিসলটি টিবা প্রোন

১। টর্সলজফান /
ইজিইজল/ পত্র িারফি
আজবেন

৬

উৎপােন প থাজয় কাঁচািাল আিোনী
িাংক্রান্ত িহায়িা প্রোন

১। িরািসর
থ সপ/অনলাইজন
হােক
আজবেন গ্রহণ

৭

তবজেসশক সবসনজয়াগকারীজের লিযাাংশ
সবজেজশ স্থানান্তজরর সবষজয় ব্যাাংসকাং
সুসবধা প্রোন

১। িরািসর
থ সপ/অনলাইজন
হােক
আজবেন গ্রহণ

ওয়াকথ পাসিথর্

১। অনলাইজন আজবেন
গ্রহণ

৮
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টিবার মূল্য এবাং
পসরজশাধ পদ্ধসি

১। টিাবাইল/জর্সলজফান নম্বর
২। ইজিইল নম্বর
৩। Facebook,Viber, imo,Whatsapp.
১। সনধ থাসরি ফরজি আজবেনপত্র।
২। েনবজলর িথ্য ৩। িসবষ্যি কিথ পসরকল্পনা
৪। বাসষ থক র্ান থওিার সরজপার্ থ ৫। টেে লাইজিন্স ৬। জোতীয়
পক্তরচয় পত্র ৭। ভযোট ও টিন সোটিক্তি িযকট ৮। অক্তিট
ক্তরযপোট ি
১। সনধ থাসরি ফরজি আজবেনপত্র। ২। েনবজলর িথ্য ৩।
িসবষ্যি কিথ পসরকল্পনা ৪। বাসষ থক র্ান থওিার সরজপার্ থ ৫।
টেে লাইজিন্স ৬। জোতীয় পক্তরচয় পত্র ৭। ভযোট ও টিন
সোটিক্তি িযকট ৮। অক্তিট ক্তরযপোট ি
প্রজ ােয নয়

১। টেে লাইজিন্স এর কসপ ১। আিোনী টরসেজেশন
থ
িাটিসফজকর্
২। িযার্/ট্যাক্স টরসেজেশন লাইজিন্স
৩। অনুজিাসেি সেলাজরর িথ্য ৩। শুল্ক িাংক্রান্ত টগজেজর্র
কসপ।
১। আযিদন পত্র ২। জোতীয় পক্তরচয় পত্র
৩। ভযোট ও টিন সোটিক্তি িযকট ৪। িোৎসক্তরক টোন িওভোর ৫।
ব্োাংক যেটযেন্ট ৬। উৎপাসেি পজের ধরন ৭।
সবএইচটিসপএ-এর অনাপসিপত্র
১। পািজপাজর্ থর কাসপ (স্ট্যাম্প ও সিিািহ)
২। োিীয় তেসনজক সনজয়াগ সবঞ্জসি প্রোন
৩। সনজয়াগপত্র/ চাকুসরর চুসক্তর কসপ
৪। িকল সশক্ষাগি, টপশাগি, কাসরগসর ট াগ্যিার ও

৫

টিবা
প্রোজনর
িিয়িীিা
৬

োসয়ত্ব প্রাি কিথকিথার [নাি, পেসব,
টর্সলজফান ও ইজিইল]
৭

বাাংলাজেশ হাইটর্ক পাকথ এর
ওজয়বিাইর্
অর্বা
ওএিএি শাখা
উপ-পসরচালক
(িাংগ্রহ)
প্রধান কা থালজয়
িাংগ্রহ শাখা

ক্তিনোমূযে

২৪ ঘন্টা

েনাব নাসির উসিন আহজেে
উপ িসচব (ওএিএি)
nasir@bhtpa.gov.bd
+8801712931446

সবনামূজল্য

২৪ ঘন্টা

েনাব টিাোঃ িাহফুজুল কসবর
উপ-পসরচালক (িাংগ্রহ)
mahfuzul@bhtpa.gov.bd
০১৭০৭-১০০৪৪৩

সহকোরী
পক্তরচোলক
(ক্তিক্তনযয়োগ)
প্রধান কা থালজয়
ক্তিক্তনযয়োগ শাখা
উপ-পসরচালক
(িাংগ্রহ)
প্রধান কা থালজয়
িাংগ্রহ শাখা
প্রজ ােয নয়

সবনামূজল্য

৭ সেন

িহকারী পসরচালক (সবসনজয়াগ)
shahriar@bhtpa.gov.bd
01716011212

সবনামূজল্য

৭ সেন

সবনামূজল্য

১৫সেন

ওএিএি শাখা

সবনামূজল্য

২সেন

ওএিএি শাখা

ক্তিনোমূযে

৩০ সেন

ওএিএি শাখা

১০০ েলার প্রসি
েন প্রসিবছর

৭সেন

েনাব টিাোঃ িাহফুজুল কসবর
উপ-পসরচালক (িাংগ্রহ)
mahfuzul@bhtpa.gov.bd
০১৭০৭-১০০৪৪৩
েনাব নজরািি পাল
উপ-পসরচালক (ও এন্ড এি)
norottom@bhtpa.gov.bd
০১৭১৭৫১৪৮০৬
েনাব নাসির উসিন আহজেে
উপ িসচব (ওএিএি)
nasir@bhtpa.gov.bd
+8801712931446
েনাব নাসির উসিন আহজেে
উপ িসচব (ওএিএি)
nasir@bhtpa.gov.bd
+8801712931446
েনাব নাসির উসিন আহজেে
উপ িসচব (ওএিএি)
nasir@bhtpa.gov.bd
+8801712931446

ক্রসিক
নাং

টিবার নাি

টিবা প্রোন পদ্ধসি

৯

প্রজেক্ট টরসেজিশন

১। অনলাইজন আজবেন
গ্রহণ

১০

সিিা সুপাসরশ

১। অনলাইজন আজবেন
গ্রহণ

প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র ও প্রাসি স্থান

অসিজ্ঞিার িনজের কসপ।
৫। পূজব থর চাকসরর অব্যাহসি পত্র
৬। আয়কর িনে ( সে পূজব থ বাাংলাজেজশ চাকসর কজর
র্াজকন) ৭। প্রাসর্ থর ছসব ও স্বাক্ষর
৮। সুরক্ষা টিবা সবিাজগর সনরাপিা ছাড়া পত্র ( সে পূজব থ
বাাংলাজেজশ চাকসর কজর র্াজকন)
১। প্রসিষ্ঠান প্রধাজনর োিীয় পসরচয় পত্র/ পািজপাজর্ থর
কসপ ২। িজনাসনি প্রসিসনসধর োিীয় পসরচয় পত্র/
পািজপাজর্ থর কসপ ( সে র্াজক) ৩। প্রসিষ্ঠান প্রধান/
িজনাসনি প্রসিসনসধর ছসব ও স্বাক্ষর ৪। টকাম্পানীর লজগা
৫। প্রকজল্পর প্রস্তাবনা (৪০০ শজের িজে)
১। পািজপাজর্ থর কসপ (কিপজক্ষ ৬িাজির সিিািহ)
২। সবসনজয়াগকাসরর পক্ষ হজি আিন্ত্রণপত্র
৩। সনজয়াগপত্র/ চাকুসরর চুসক্তর কসপ (ই-সিিার টক্ষজত্র)
৪। প্রাসর্ থর ছসব ও স্বাক্ষর

টিবার মূল্য এবাং
পসরজশাধ পদ্ধসি

টিবা
প্রোজনর
িিয়িীিা

োসয়ত্ব প্রাি কিথকিথার [নাি, পেসব,
টর্সলজফান ও ইজিইল]

ওএিএি শাখা

১০০ হজি ৫০০
িাসকথন
েলার+৫০০
র্াকা+িযার্

৭সেন

েনাব নাসির উসিন আহজেে
উপ িসচব (ওএিএি)
nasir@bhtpa.gov.bd
+8801712931446

ওএিএি শাখা

৫০০ র্াকা+িযার্

২সেন

েনাব নাসির উসিন আহজেে
উপ িসচব (ওএিএি)
nasir@bhtpa.gov.bd
+8801712931446

২.২) প্রাসিষ্ঠাসনক টিবা
ক্রসিক
নাং
১
১

টিবার নাি
২
সবসিন্ন িরকাসর/জবিরকাসর অসফিজক
িথ্য টপ্ররণ
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টিবা প্রোন পদ্ধসি
৩
থ সপ/অনলাইজন
১। িরািসর হােক
আজবেন গ্রহণ

প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র ও
প্রাসিস্থান
৪
১। আযিদন পত্র

টিবার মূল্য এবাং পসরজশাধ
পদ্ধসি
৫

টিবা
প্রোজনর
িিয়িীিা
৬

োসয়ত্ব প্রাি কিথকিথার [ নাি, পেসব, টর্সলজফান ও
ইজিইল]
৭

ক্তিনোমূযে

৩সেন

েনাব টিা. টগালাি সকবসরয়া
েনিাংজ াগ কিথকিথা
০১৭৩৮৩৪৬৪৫৮
pro@bhtpa.gov.bd

২.৩) অিযন্তরীন টিবা
ক্রসিক
নাং
১

টিবার নাি

২

১

চোকক্তর স্থোয়ীকরণ

২

নতুন িাাংগঠসনক কাঠাজিা প্রণয়ন ও অনুজিােন
গ্রহণ

৩

পজোন্নসি িাংক্রান্ত সবষয়

৪

ি ছুটি িঞ্জুর
অক্তজত

৫
৬

শ্রোক্তি ক্তিযনোদন ছুটি িঞ্জুর
বসহোঃ বাাংলাজেশ ছুটি িঞ্জুর
সোধোরণ ভক্তিষ্যি তহক্তিল এর অক্তিে েঞ্জুক্তর

৭

টিবা প্রোন
পদ্ধসি

প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র ও প্রাসিস্থান

৩

প্রয োজয নয়

৪
১) সোদো কোগযজ
আযিদনপত্র
২) িোক্তষ িক যগোপনীয়
প্রক্ততযিদন
১) টিধা, টেষ্ঠযিা,
অসিজ্ঞিার িনে
২) িোক্তষ িক যগোপনীয়
প্রক্ততযিদন
১)জিধা, টেষ্ঠযিা,
অসিজ্ঞিার িনে
১) সোদো কোগযজ
আযিদনপত্র
১) সোদো কোগযজ
আযিদনপত্র
১) ক্তনধ িোক্তরত িরযে
আযিদন)

৮

প্রসশক্ষণ িাংক্রান্ত সবষয়

১১

আইক্তসটি সাংক্তিষ্ট ক্তসযষ্টযের উন্নয়ন ও
রক্ষনোযিক্ষন

প্রজ ােয নজহ

ইযলকক্তিকযোল/ যেকোক্তনকযোল ন্ত্রপোক্তত সাংরক্ষণ,
যেরোেত ও রক্ষনোযিক্ষন

প্রজ ােয নজহ

১২
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অক্তিস আযদশ অনু োয়ী

টিবার মূল্য এবাং
পসরজশাধ পদ্ধসি

টিবা
প্রোজনর
িিয়িীিা

৫

৬

োসয়ত্ব প্রাি কিথকিথার [নাি, পেসব, টর্সলজফান ও
ইজিইল]
7

সনজে থসশি
িিয়িীিা

প্রশািন শাখা

ক্তিনোমূযে

সনজে থসশি
িিয়িীিা

েনাব সহরণ বড়ুয়া অসি
সহকোরী পসরচালক (প্রশািন)
টফান ৮১৮১৭৩৬

৭ কো ি ক্তদিস
৭ কো িক্তদিস
ক্তহসোি শোখো

ক্তিনোমূযে

িহকারী প্রজকৌশলী
(ই/এি)

ক্তিনোমূযে

৭ কো িক্তদিস
সনজে থসশি
িিয়িীিা
সনজে থসশি
িিয়িীিা

যেইনযটন্যোন্স শোখো

অপোযরশন ও
যেইনযটন্যোন্স শোখো

প্রজ ােয নজহ

সনজে থসশি
িিয়িীিা

প্রজ ােয নজহ

সনজে থসশি
িিয়িীিা

েনাব টিাোঃ টরেওয়ান আলী
ক্তহসোিরক্ষণ কেিকতিো
যিোনঃ ৮১৮১২৯৯
aco@bhtpa.gov.bd
েনাব সেবানূর-সবনজি-েসহর
িহকারী প্রজকৌশলী (ই/এি)
০১৯১২৪৬৩৪৪৮
gibanur@bhtpa.gov.bd
েনাব এি.এি. আল-িামুন
যেইনযটন্যোন্স ইক্তি
টফানোঃ ৮১৮১১৬০
mamun@bhtpa.gov.bd
েনাব নজরািি পাল
উপ-পসরচালক (ও এন্ড এি)
norottom@bhtpa.gov.bd
০১৭১৭৫১৪৮০৬

৩) আপনার (টিবা গ্রহীিার) কাজছ আিাজের (জিবা প্রোনকারীর) প্রিযাশা
ক্রসিক নাং

প্রসিশ্রুি/ কাসিি টিবা প্রাসির লজক্ষয করণীয়

১
২
৩
৪
৫

স্বয়াংিম্পূণ থ আজবেন েিা প্রোন
র্া র্ প্রসক্রয়ায় প্রজয়ােনীয় সফি পসরজশাধ
প্রজ ােয টক্ষজত্র টিাবাইল ম্যাজিে/ইজিইজলর সনজে থশনা অনুিরণ করা
িাক্ষাজির েন্য ধা থ িাসরজখ সনধ থাসরি িিজয়র পূজব থই উপসস্থি র্াকা
অনাবশ্যক টফান/িেসবর না করা

৪) অসিজ াগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধসি (GRS):
টিবা প্রাসিজি অিন্তুি হজল োসয়ত্বপ্রাি কিথকিথার িজে ট াগাজ াগ করুন। সিসন িিাধান সেজি ব্যর্ থ হজল সনজনাক্ত পদ্ধসিজি ট াগাজ াগ কজর আপনার িিস্যা অবসহি করুন।
ক্রসিক নাং

কখন ট াগাজ াগ করজবন
োসয়ত্বপ্রাি কিথকিথা িিাধান সেজি ব্যর্ থ হজল

১

২

অসিজ াগ সনষ্পসি কিথকিথা সনসে থি িিজয় িিাধান সেজি ব্যর্ থ হজল

৩

আসপল কিথকিথা সনসে থি িিজয় িিাধান সেজি ব্যর্ থ হজল
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কার িজে ট াগাজ াগ করজবন
অসিজ াগ সনষ্পসি কিথকিথা (অসনক)

আসপল কিথকিথা

িসন্ত্রপসরষে সবিাজগর অসিজ াগ ব্যবস্থাপনা টিল

ট াগাজ াজগর ঠিকানা
নাি: েনাব টহািজন আরা টবগি এনসেসি
পেসব: পসরচালক (অর্ থ ও প্রশািন)
টফানোঃ ৫৫০০৭৩৭৮
ই-টিইলোঃ safiqul@bhtpa.gov.bd
www.bhtpa.gov.bd
নাি: েনাব টহািজন আরা টবগি এনসেসি
পেসব: ব্যবস্থাপনা পসরচালক (িসচব)
টফানোঃ ৫৫০০৬৯৫৩
ই-টিইলোঃ md@bhtpa.goov.bd
www.bhtpa.gov.bd
িসন্ত্রপসরষে সবিাগ

সনেসির
িিয়িীিা
সিন িাি

এক িাি

সিন িাি

