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ফাাংরাদদ াই-টেক াকক কর্তকক্ষ 

তথ্য ও যমাগাযমাগ প্রযু্ক্তি ক্তফবাগ 

ডাক, যেক্তরযমাগাযমাগ ও তথ্য প্রযক্তি ভন্ত্রণারয় 

আইসটি োওয়ায, অগাযগাঁও, ঢাকা 

www.bhtpa.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সটিদেন চাে কায 

 

 

১.সবন ও সভন 

সবন  :  ফাাংরাদদদ ‘আইটি / াই-টেক সদেয সফকা’  

 

সভন  : াই-টেক াকক, পট্ওয়যায টেকদনারসে াকক, আইটি াকক, আইটি সবদরে, আইটি াফ ও আইটি খাদত সযাচ ক এন্ড 

টেদবরদভন্ট টন্টায স্থান ইতযাসদ আন্তেকাসতক ভাদনয স্থানা/ সুদমাগ-সুসফধাসদ সৃসি।  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bhtpa.gov.bd/
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২. টফা প্রদান প্রসতশ্রুসত 

২.১ নাগসযক টফা 

ক্রসভক 

নাং 

টফায নাভ টফা প্রদান দ্ধসত প্রদয়ােনীয় কাগেত্র  টফায মূল্য এফাং 

সযদাধ 

 টফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাসয়ত্ব প্রাপ্ত কভ ককতকা 

 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১ STP যঘালণা ংক্রান্ত ক্তফলয় ক) ব্যফস্থানা ক্তযচারক ফযাফয STP গাআড রাআন নুাযয  

ক্তনধ ধাক্তযত পযযভ অযফদন কযযত যফ 

 খ)  ব্যফস্থানা ক্তযচারক কর্তধক গঠিত ক্তযদ ধন কক্তভটিয 

সুাক্তযযয ক্তবক্তিযত STP যঘালণা কযা য় 

১। অযফদন ত্র                   ২। জাতীয় ক্তযচয় ত্র 

৩। বযাে ও টিন াটি ধক্তপযকে     ৪। ফাৎক্তযক োন ধওবায 

৫। ব্যাংক যেেযভন্ট              ৬। কভ ধকতধা/কভ ধচাযীয ংখ্যা 

৭। ন্যান্য                           

১। অযফদন মূল্য 

১০০০/- োকা। 
২। রাআযন্স ক্তপ ৫০০ 

ডরাযযয ভমূল্য 

োকা। 

৩০ ক্তদন কাযী ক্তযচারক 

(ক্তফক্তনযয়াগ)  

টপানঃ ৮১৮১১৬০ 

shahriar@bhtpa.gov.bd 

২ HTP/STP - যত 

যে/যলায বাড়া ফা ফযাদ্দ 

ংক্রান্ত ক্তফলয় 

ক) ব্যফস্থানা ক্তযচারক ফযাফয SOP গাআড রাআন নুাযয  

ক্তনধ ধাক্তযত পযযভ অযফদন কযযত যফ 

খ)  যে/যলায ফযাদ্দ ংক্রান্ত কক্তভটি কর্তধক অযফদন ত্র মাচাআ-

ফাছাআ ও সুাক্তযযয ক্তবক্তিযত ফযাদ্দ প্রদান কযা য় 

১। অযফদন ত্র                  ২। জাতীয় ক্তযচয় ত্র 

৩। বযাে ও টিন াটি ধক্তপযকে   ৪। ফাৎক্তযক োন ধওবায 

৫। ব্যাংক যেেযভন্ট            ৬। ন্যান্য                       

ক্তফনামূযল্য ৩০ ক্তদন 

৩ ওয়ানে াক্তব ধয ায়তা 

প্রদান ংক্রান্ত ক্তফলয় 

ক) ব্যফস্থানা ক্তযচারক ফযাফয াদা কাগযজ অযফদন কযযত যফ  ১। অযফদন ত্র  

২) যম ক্তফলযয় যফা যযত চান তায যে যমৌক্তিক কাগজ ত্র 

ক্তফনামূযল্য ৩০ ক্তদন উ সযচারক (ও এন্ড এভ) 

টপানঃ ৫৫০০৬৮৬৫ 

kalyan@bhtpa.gov.bd 
৪ প্রযনাদনা প্যাযকজ এফং এ 

অয ও ংক্রান্ত ক্তফলয় 

ক) ব্যফস্থানা ক্তযচারক ফযাফয াদা কাগযজ অযফদন কযযত যফ ১। অযফদন ত্র 

 

ক্তফনামূযল্য  উ-সযচারক (াংগ্র) 

টপানঃ ৮১৮১৭৩৬ Ext-৪০৯ 
mahfuzul@bhtpa.gov.bd    

৫ প্রচায ও প্রকানা (ফাংরাযদ 

াআযেক াকধ কর্তধযেয 

যকান যরখা/ক্তফজ্ঞান যকান 

ক্তভক্তডয়ায় প্রকা কযযত 

চাআযর) 

ক) ব্যফস্থানা ক্তযচারক ফযাফয াদা কাগযজ অযফদন কযযত যফ 

খ) প্রস্তাফ প্রাক্তিয য মথামথ কর্তধে কর্তধক মাচাআ-ফছাআ কযা 

গ) মথামথ কর্তধে নুযভাদনক্রযভ  ক্তফজ্ঞানটি/প্রকানাটি   ক্তভক্তডয়াযত  

প্রকা  কযা   

১) ক্তভক্তডয়ায নাভ 

২) প্রচাযযয ধযন ( ক্তত্রকা, ভক্তয়কী, যযক্তডও, টিক্তব আতযাক্তদ) 

৩) অক্তথ ধক প্রস্তাফ 

ক্তফনামূযল্য ৩০ ক্তদন েনাংদমাগ কভ ককতকা 

টপানঃ ৮১৮১১৬০ 

kibriamcj@gmail.com 
pro@bhtpa.gov.bd 
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২.২) দাপ্তসযক টফা 

ক্রসভক 

নাং 

টফায নাভ টফা প্রদান দ্ধসত প্রদয়ােনীয় কাগেত্র এফাং প্রাসপ্তস্থান টফায মূল্য 

এফাং 

সযদাধ 

টফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাসয়ত্ব প্রাপ্ত কভ ককতকা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ 
দ সৃজন 

 

ক) ক্তফদ্যভান ক্তফক্তধ/ক্তফধান নুযযণ ICT ক্তফবাযগ প্রস্তাফ যপ্রযণ 

 

১) জনপ্রান ভন্ত্রণারযয়য ক্তনধ ধাক্তযত পযযভ  প্রস্তাফ যপ্রযণ 

২) নুযভাক্তদত াংগঠক্তনক কাঠাযভায কক্ত 

৩) অক্তথ ধক ংযেল (৪) দ সৃজযনয যমৌক্তিকতা  

ক্তফনামূযল্য 
৩০ 

কাম ধক্তদফ 

 

কাযী  সযচারক (প্রান) 

টপান ৮১৮১৭৩৬ 

 

  

২ 
াংগঠক্তনক কাঠাযভা 

নুযভাদন 

ক) াংগঠক্তনক কাঠাযভা ংক্রান্ত কক্তভটি গঠন 

খ) ক্তফদ্যভান ক্তফক্তধ/ক্তফধান নুযযণ জনপ্রান ভন্ত্রণারযয়য 

ক্তনধ ধাক্তযত পযযভ  ICT ক্তফবাযগ প্রস্তাফ যপ্রযণ 

১) প্রস্তাক্তফত যদয কাম ধাফরী ও যমৌক্তিকতা 

২) ফতধভান জনফযরয ক্তফস্তাক্তযত ক্তফফযণ 
ক্তফনামূযল্য 

৯০ 

কাম ধক্তদফ 

৩ 

কভ ধকতধা ও কভ ধচাযী 

ক্তনযয়াগ 

ক) মথামথ কর্তধযেয নুযভাদনক্রযভ ক্তত্রকায়/ওযয়ফাআযে 

ক্তফজ্ঞক্তি প্রকা 

খ) অযফদন প্রাক্তিয য যমাগ্য প্রাথীযদয ক্তনযয়াগ যীোয় উিীণ ধ 

ওয়া াযযে ক্তনযয়াগ কক্তভটি কর্তধক সুাক্তয কযা য়। 

গ) মথামথ কর্তধযেয চুড়ান্ত নুযভাদনক্রযভ পুক্তর 

যবক্তযক্তপযকন, মুক্তিযমাদ্ধা দন মাচাআ (প্রযমাজয যেযত্র) 

ঘ) ক্তনযয়াগ ত্র প্রদান। 

১) াদা কাগযজ জনপ্রাান ভন্ত্রণারযয়য ক্তনধ ধাক্তযত পযযভযে 

অযফদন 

২) যেজাক্তয চারান (যকায কর্তধক ক্তনধ ধাক্তযত াযয) 

৩) কর ক্তোগত যমাগ্যতায নযদয তযাক্তয়ত পযোকক্ত 

৪) নাগক্তযকত্ব নদ 

৫) াযাে ধ াআযজয ছক্তফ-৩ কক্ত 

 

 

 

 

ক্তফনামূযল্য 

 

৯০ 

কাম ধক্তদফ 

৪ 

দ স্থায়ীকযণ 

ক) ক্তফদ্যভান ক্তফক্তধ/ক্তফধান নুযযণ জনপ্রান ভন্ত্রণারয় ও 

থ ধক্তফবাযগয ম্মক্তত গ্রণ কযায জন্য জনপ্রান ভন্ত্রণারযয়য 

ক্তনধ ধাক্তযত পযযভ  ICT ক্তফবাযগ প্রস্তাফ যপ্রযণ 

১) দ সৃজযনয যকাক্তয অযদ 

২) দ সৃজন যফতী কর ফছযযয দ ংযেযণয ভঞ্জুক্তয অযদ। ক্তফনামূযল্য 
৩০ 

কাম ধক্তদফ 

৫ 

প্রকল্প/কভ ধসূক্তচ 
ক) প্রকল্প/কভ ধসূক্তচ  প্রনয়ণ ংক্রান্ত কক্তভটি গঠন 

খ) থ ধ ক্তফবাযগয ক্তনক্তদ ধষ্ট পযম্যাযে  ICT ক্তফবাযগ প্রস্তাফ যপ্রযণ 

১) প্রস্তাক্তফত প্রকল্প/কভ ধসূক্তচ যমৌক্তিকতা 

২) অক্তথ ধক ংযেল 

 

ক্তফনামূযল্য 
৩০ 

কাম ধক্তদফ 

গযফলণা কভ ধকতধা 

টপানঃ৮১৮১১৬০ 

rajon36@gmail.com 

৬ 

ফাযজে ফযাদ্দ/ 

ক্তফবাজন/ব্যয় ভঞ্জুক্তয  

ংক্তেষ্ট থ ধননক্ততক যকাযড ফাযজে ফযাদ্দ/ক্তফবাজন/ব্যয় ভঞ্জুক্তযয 

জন্য ICT ক্তফবাযগ প্রস্তাফ যপ্রযণ ১) প্রস্তাক্তফত ফাযজে ফযাদ্দ/ক্তফবাজন/ব্যয় ভঞ্জুক্তযয যমৌক্তিকতা। 

২) অক্তথ ধক ংযেল 
ক্তফনামূযল্য 

৩০ 

কাম ধক্তদফ 

ক্তাফযেণ কভ ধকতধা  

যপানঃ ৮১৮১২৯৯ 

aco@bhtpa.gov.bd 

৭ ভূক্তভ ক্তধগ্রণ ংক্রান্ত 

ক্তফলয় 

ক) ব্যফহৃত কৃক্তল খা জক্তভ প্রাক্তিয রযেয ICT ক্তফবাযগয 

ভাধ্যযভ ভূক্তভ ভন্ত্রনারয়যক প্রস্তাফ যপ্রযণ 

থফা 

খ)   এআচটিক্ত/ এটিক্ত স্থাযনয রযেয ফাংরাযদ াআ-যেক 

াকধ কর্তধযে েসভয প্রস্তাফ যপ্রযণ 

১) প্রস্তাক্তফত জক্তভয দাগ, খক্ততয়ান ও ঠিকানা ক্তফনামূযল্য সনদদ কসত 

ভয়ীভা 

কাযী ক্তযচারক (ক্তফক্তনযয়াগ) 

টপানঃ৮১৮১১৬০ 

shahriar@bhtpa.gov.bd 

৮ আযরকেক্তনক ও ক্তপ্রন্ট 

ক্তভক্তডয়ায় প্রচায ও 

প্রকানা 

মথামথ কর্তধে নুযভাদনক্রযভ তথ্য-উাত্ত  ক্তভক্তডয়াযত প্রকা 

কযা 

১। আদফদন ত্র প্রদমােয নদ  সনদদ কসত 

ভয়ীভা 

জনংযমাগ কভ ধকতধা 

টপানঃ ৮১৮১১৬০ 

kibriamcj@gmail.com 
pro@bhtpa.gov.bd  
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২.৩) অবযন্তযীন টফা 

 

ক্রসভক 

নাং 

টফায নাভ টফা প্রদান দ্ধসত প্রদয়ােনীয় কাগেত্র এফাং প্রাসপ্তস্থান টফায 

মূল্য এফাং 

সযদাধ 

টফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাসয়ত্ব প্রাপ্ত কভ ককতকা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 7 

১ 

 

চাকক্তয স্থায়ীকযণ 

 

ক)   অযফদন াওয়ায য ংক্তেষ্ট ক্তনযয়াগ ক্তফক্তধভারা 

নুমায়ী উযি কর্তধযেয নুযভাদনক্রযভ যকাক্তয 

অযদ জাক্তয কযা য় 

১) াদা কাগযজ অযফদনত্র 

২) ারনাগাদ ফাক্তল ধক যগানীয় প্রক্ততযফদন 
ক্তফনামূযল্য 

সনদদ কসত 

ভয়ীভা 
 

 

 

কাযী  সযচারক (প্রান) 

টপান ৮১৮১৭৩৬ 

 

২ দদান্নসত াংক্রান্ত সফলয় ক্তপ অযদ  নুমায়ী/ যডপুযেন প্রাি কভ ধকতধাযদয 

তথ্যাক্তদ / A.C.R জনপ্রাযন যপ্রযণ 

1) টভধা, টেষ্ঠ্যতা, অসবজ্ঞতায নদ 

2)  ারনাগাদ ফাক্তল ধক যগানীয় প্রক্ততযফদন  

 

ক্তফনামূযল্য সনদদ কসত 

ভয়ীভা 

৩ প্রসক্ষণ  াংক্রান্ত সফলয় ক্তপ অযদ নুমায়ী   ক্তফনামূযল্য সনদদ কসত 

ভয়ীভা 

৪ ক্তজধত ছুটি 

ক (অযফদন াওয়ায য ক্তনধ ধাক্তযত ছুটি ক্তফক্তধভারা ,

১৯৫৯ নুমায়ী উযি কর্তধযেয  অক্তথ ধক ও 

প্রাক্তনক েভতা নুমায়ী ক্তনেক্তি কযয যকাক্তয 

অযদ জাক্তয কযা য় 

১) াদা কাগযজ অযফদনত্র 

২) ক্তনধ ধাক্তযত পযযভ (ফাংরাযদ পযভ নং-২৩৯৫) প্রধান 

ক্তাফযেণ কভ ধকতধা কর্তধক প্রদি ছুটি প্রাপ্যতায প্রক্ততযফদন 

(যগযজযেড কভ ধকতধাযদয যেযত্র) 

৩) ক্তাফ যেণ কভ ধকতধা কর্তধক প্রদি ছুটি প্রাপ্যতায প্রতযয়নত্র  

ক্তফনামূযল্য 
৭ কাম ধ ক্তদফ 

 

৫ শ্রাক্তন্ত ক্তফযনাদন ছুটি 

ক (অযফদন াওয়ায য ফাংরাযদ চাকুক্তয (ক্তফযনাদন 

বাতা) ক্তফক্তধভারা,১৯৭৯ এয অযরাযক ক্তনষ্পক্তি কযয 

অযদ জাক্তয কযা য়। 

১) াদা কাগযজ অযফদনত্র 

২) ক্তনধ ধাক্তযত পযযভ  (ফাংরাযদ পযভ নং-২৩৯৫ )প্রধান ক্তাফ 

যেণ কভ ধকতধা কর্তধক প্রদি ছুটি প্রাপ্যতায প্রক্ততযফদন  

ক্তফনামুযল্য ৭ কাম ধক্তদফ 

৬ 
াধাযণ বক্তফষ্যত তক্তফর 

যত ক্তগ্রভ ভঞ্জুক্তয 

ক(অযফদন াওয়ায য াধাযণ বক্তফষ্যৎ তক্তফর 

ক্তফক্তধভারা ১৯৭৯ নুমায়ী উযি কর্তধযেয  অক্তথ ধক 

ও প্রাক্তনক েভতা নুমায়ী যকাক্তয অযদ জাক্তয 

কযা য় 

১) ক্তনধ ধাক্তযত পযযভ অযফদন, (ফাংরাযদ পযভ নং-২৬৩৯ 

যগযজযেড/নন-যগযজযেড) 

২) াধাযণ বক্তফষ্য তক্তফযর ফ ধযল জভাকৃত যথ ধয ক্তাফ ক্তফফযণী 

(প্রধান ক্তাফযেণ কভ ধকতধা কর্তধক প্রদি) (মূর কক্ত, ভঞ্জুক্তয অযদ 

জাক্তযয যযপযতযমাগ্য) 

ক্তফনামূযল্য 

সনদদ কসত 

ভয়ীভা 
ক্তাফযেণ কভ ধকতধা  

যপানঃ ৮১৮১২৯৯ 

aco@bhtpa.gov.bd  

 

 

 

 

৭ ফাযজে প্রণয়ন াংক্রান্ত ক্তফলয় ক্তপ অযদ ক্রযভ ১) খড়া ফাযজে ক্তফনামূযল্য সনদদ কসত 

ভয়ীভা 
৮ উদ্ভাফনী প্রকল্প মূ ততযী 

 

ক) ব্যফস্থানা ক্তযচারক/ উর্ধ্ধতন কভ ধকতধায ক্তনযদ ধয 

নতুন প্রকল্প প্রস্তাফ গ্রণ 

খ) ক্তফযফচনা ও ক্তদ্ধান্ত গ্রযনয জন্য ব্যফস্থানা 

ক্তযচারক ফযাফয গৃীত প্রকল্প প্রস্তাফ যপ্রযণ 

১) উদ্ভাফনী প্রকল্প প্রস্তাফ 

২) অক্তথ ধক প্রস্তাফ 

 

ক্তফনামূযল্য সনদদ কসত 

ভয়ীভা 
গযফলণা কভ ধকতধা 

টপানঃ৮১৮১১৬০ 

rajon36@gmail.com 

৯ অআক্তটি গযফলণায উন্নয়ন  

 

 

ক) ব্যফস্থানা ক্তযচারক/ উর্ধ্ধতন কভ ধকতধায ক্তনযদ ধক্তত 

ক্তফলযয় গযফলণা প্রস্তাফ গ্রণ 

খ) ক্তফযফচনায ও ক্তদ্ধান্ত গ্রযনয জন্য ব্যফস্থানা 

ক্তযচারক ফযাফয গৃীত গযফলণা প্রস্তাফ যপ্রযণ 

১) গযফলণা প্রস্তাফ 

২) অক্তথ ধক প্রস্তাফ 

 সনদদ কসত 

ভয়ীভা 

১০ ডকুযভন্টাযী, ক্তপচায ক্তপল্ম 

ক্তডজাআন, উন্নয়ন ও ক্তনভ ধাণ 

ক্তপ অযদ ক্রযভ  জনংযমাগ াখা প্রদমােয 

নদ 
সনদদ কসত 

ভয়ীভা 
জনংযমাগ কভ ধকতধা 

টপানঃ ৮১৮১১৬০ 

kibriamcj@gmail.com 
pro@bhtpa.gov.bd 

১১ অআক্তটি ংক্তেষ্ট ক্তযষ্টযভয 

উন্নয়ন ও যেনাযফেন 

ক্তপ অযদ ক্রযভ াযযন ও যভআনযেন্যান্স াখা প্রদমােয 

নদ 
সনদদ কসত 

ভয়ীভা 
যভআনযেন্যান্স আক্তি 

টপানঃ ৮১৮১১৬০ 
mamun@bhtpa.gov.bd 

১২ নতুন াআযেক াকধ স্থাযনয 

ক্তযকল্পনা প্রণয়ন, ড্রক্তয়ং, 

ক্তডজাআন ও প্রাক্করন ততযী 

ক্তপ অযদ ক্রযভ 

 

ক্তযকল্পনা াখা প্রদমােয 

নদ 
সনদদ কসত 

ভয়ীভা 
উ ক্তযচারক (ক্তযকল্পনা) 

টপানঃ ৮১৮১১৬০ 

atiqul@bhtpa.gov.bd 

http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%AB-%E0%A6%85%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AE-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%AB-%E0%A6%85%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AE-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
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ক্রসভক 

নাং 

টফায নাভ টফা প্রদান দ্ধসত প্রদয়ােনীয় কাগেত্র এফাং প্রাসপ্তস্থান টফায 

মূল্য এফাং 

সযদাধ 

টফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাসয়ত্ব প্রাপ্ত কভ ককতকা 

১৩ আযরকক্তেকযার/ যভকাক্তনকযার 

মন্ত্রাক্তত ংযেণ, যভযাভত 

ও যেনাযফেন  

ক) মন্ত্রাক্তত নযষ্টয ক্তফফযণ প্রদান 

খ) উর্ধ্ধতন কভ ধকতধায নুযভাদন 

 

াযযন ও যভআনযেন্যান্স াখা প্রদমােয 

নদ 
সনদদ কসত 

ভয়ীভা 
কাযী প্রযকৌরী (আ/এভ) 

টপানঃ ৮১৮১১৬০ 

norottom@gmail.com 
 

৩) আনায কাদে আভায প্রতযাা। 

ক্রসভক নাং প্রসতশ্রুত/ কাসিত টফা প্রাসপ্তয রদক্ষয কযণীয় 

১ সনধ কাসযত পযদভ ম্পূণ কবাদফ পূযণকৃত আদফদন েভা 

২ ঠিক ভাধ্যদভ প্রদয়ােনীয় সপ েভা 

৩ াক্ষাদতয েন্য সনধ কাসযত ভদয়য পূদফ কই উসস্থত থাকা 

 

৪) অসবদমাগ ব্যফস্থানা দ্ধসত (GRS) 

টফা প্রাসপ্তদত অন্তুি দর দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ককতকায দে টমাগাদমাগ করুন। সতসন ভাধান সদদত ব্যথ ক দর সনদনাক্ত দ্ধসতদত টমাগাদমাগ কদয আনায ভস্যা অফসত করুন। 

 

ক্রসভক নাং কখন টমাগাদমাগ কযদফন  টমাগাদমাদগয ঠিকানা সনষ্পসত্তয ভয়ীভা 

১ দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ককতকা ভাধান সদদত না াযদর অসবদমাগ সনষ্পসত্ত কভ ককতকা 

সযচারক (অথ ক ও প্রান) 

ফাাংরাদদ াই-টেক াকক কর্তকক্ষ 

টপানঃ +৮৮-০২-৮১৮১৭০৪ 

ই-টভইরঃ  

ওদয়ফ াইেঃ www.bhtpa.gov.bd 

এক ভা 

২ 
অসবদমাগ সনষ্পসত্ত কভ ককতকা সনসদ কি ভদয় ভাধান সদদত 

না াযদর। 
আসর কভ ককতকা 

ব্যফস্থানা সযচারক (সচফ) 

ফাাংরাদদ াই-টেক াকক কর্তকক্ষ 

টপানঃ +৮৮-০২-৮১৮১-৬৯৩ 

ই-টভইরঃ hosneara@bhtpa.gov.bd 

এক ভা 

৩ আসর কভ ককতকা সনসদ কি ভদয় ভাধান সদদত না াযদর 
আইসটি সফবাদগয অসবদমাগ 

ব্যফস্থাানা টর 

সচফ  

আইসটি সফবাগ,  

আইসটি োওয়ায,  

আগাযগাঁও, ঢাকা। 

এক ভা 

 

mailto:norottom@gmail.com

