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evsjv‡`k nvB-‡UK cvK© KZ…©cÿ 

তথ্য ও য োগোয োগ প্রযুক্তি ক্তিভোগ 

ডোক, যেক্তিয োগোয োগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণোিয় 

ক্তিক্তিক্তি ভিন, আগোরগাঁও, ঢোকো। 

www.bhtpa.gov.bd 
 

wmwU‡Rbm PvU©vi 

 

 

1.wfkb I wgkb  

 

wfkb  :  উচ্চ প্রযুক্তি িম্পন্ন ক্তিল্প প্রক্ততষ্ঠোর মোধ্যযম শ্রমঘন অর্ থনীক্ততর পক্তরিযতথ তথ্য প্রযুক্তি ক্তনভ থর অর্ থনীক্তত ও িমোজ ব্যিস্থো 

গযে যতোিো। 

 

wgkb : তথ্য-প্রযুক্তির িোক্তণক্তজিক ব্যিহোযরর সুয োগ িম্প্রিোরযণর জন্য অিকোঠোযমোগত সুক্তিধোক্তি য মন- হোই-যেক পোকথ, 

িফট্ওয়িোর যেকযনোিক্তজ পোকথ, আইটি ক্তভযিজ, আইটি পোকথ, আইটি ইনক্তকউযিের ইতিোক্তি স্থোপনো সৃক্তির মোধ্যযম 

জোতীয় ও আন্তজথোক্ততক প থোযয় তথ্য-প্রযুক্তি ক্তিযল্পর ক্তিকোি ও ক্তিস্তোর ঘেোযনো। 
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2. ‡mev cÖ`vb cÖwZkÖæwZ 

2.1) bvMwiK †mev  

µwgK 

bs 

 

‡mevi bvg †mev cÖ`vb c×wZ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ Ges cÖvwß¯’vb ‡mevi g~j¨ Ges 

cwi‡kva  

‡mev 

cÖ`v‡bi 

mgqmxgv 

`vwqZ¡ cÖvß Kg©KZ©v  

(bvg,c`ex, ‡dvb b¤^র 

I B-‡gBj) 

 1.  2.  3.  4.  5.  6.  

১ STP যঘোষণো িংক্রোন্ত ক্তিষয় ক) ব্যিস্থোপনো পক্তরচোিক িরোির STP গোইড িোইন অনুিোযর  

ক্তনধ থোক্তরত ফরযম আযিিন করযত হযি 

 খ)  ব্যিস্থোপনো পক্তরচোিক কর্তথক গঠিত পক্তরিি থন কক্তমটির 

সুপোক্তরযির ক্তভক্তিযত STP যঘোষণো করো হয় 

১। আযিিন পত্র                   ২। জোতীয় পক্তরচয় পত্র 

৩। ভিোে ও টিন িোটি থক্তফযকে     ৪। িোৎিক্তরক েোন থওভোর 

৫। ব্যোংক যেেযমন্ট              ৬। কম থকতথো/কম থচোরীর িংখ্যো                          

ক্তিস্তোক্তরত 

১। আযিিন মূল্য 

১০০০/- েোকো। 

২। িোইযিন্স ক্তফ ৫০০ 

ডিোযরর িমমূল্য েোকো। 

৩০ ক্তিন  

িহকোরী পক্তরচোিক 

(ক্তিক্তনযয়োগ) †dvbt 

8181160 

hassanshahriar@y
ahoo.com 

২ HTP/STP - যত 

যেি/যলোর ভোেো িো িরোদ্দ 

িংক্রোন্ত ক্তিষয় 

ক) ব্যিস্থোপনো পক্তরচোিক িরোির SOP গোইড িোইন অনুিোযর  

ক্তনধ থোক্তরত ফরযম আযিিন করযত হযি 

খ)  যেি/যলোর িরোদ্দ িংক্রোন্ত কক্তমটি কর্তথক আযিিন পত্র  োছোই-

িোছোই ও সুপোক্তরযির ক্তভক্তিযত িরোদ্দ প্রিোন করো হয় 

১। আযিিন পত্র                  ২। জোতীয় পক্তরচয় পত্র 

৩। ভিোে ও টিন িোটি থক্তফযকে   ৪। িোৎিক্তরক েোন থওভোর 

৫। ব্যোংক যেেযমন্ট                                       ক্তিস্তোক্তরত 

ক্তিনোমূযল্য ৩০ ক্তিন 

৩ ওয়োনেপ িোক্তভ থযি িহোয়তো 

প্রিোন িংক্রোন্ত ক্তিষয় 

ক) ব্যিস্থোপনো পক্তরচোিক িরোির িোিো কোগযজ আযিিন করযত হযি  ১। আযিিন পত্র 

২) য  ক্তিষযয় যিিো যপযত চোন তোর পযে য ৌক্তিক কোগজ পত্র 

ক্তিনোমূযল্য ৩০ ক্তিন 

৪ প্রযনোিনো প্যোযকজ এিং এি 

আর ও িংক্রোন্ত ক্তিষয় 

ক) ব্যিস্থোপনো পক্তরচোিক িরোির িোিো কোগযজ আযিিন করযত হযি ১। আযিিন পত্র 

ক্তিস্তোক্তরত 

ক্তিনোমূযল্য  

৫ প্রচোর ও প্রকোিনো (িোংিোযিি 

হোইযেক পোকথ কর্তথপযের 

যকোন যিখো/ক্তিজ্ঞোপন যকোন 

ক্তমক্তডয়োয় প্রকোি করযত 

চোইযি) 

ক) ব্যিস্থোপনো পক্তরচোিক িরোির িোিো কোগযজ আযিিন করযত হযি 

খ) প্রস্তোি প্রোক্তির পর িোছোই কক্তমটি কর্তথক  োচোই-িছোই করো হয় 

গ) িোছোই কক্তমটি কর্তথক সুপোক্তরিক্রযম ক্তিজ্ঞোপনটি/প্রকোিনোটি  প্রোর্ীত 

ক্তমক্তডয়োযত প্রকোি করো হযি 

১) ক্তমক্তডয়োর নোম 

২) প্রচোযরর ধরন ( পক্তত্রকো, িমক্তয়কী, যরক্তডও, টিক্তভ ইতিোক্তি) 

৩) আক্তর্ থক প্রস্তোি 

ক্তিনোমূযল্য ৩০ ক্তিন Rbms‡hvM কম থকতথো 

†dvbt t 8181160 
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2.2) `vßwiK †mev 

µwgK 

bs 

 

‡mevi bvg  †mev cÖ`vb c×wZ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ Ges cÖvwß¯’vb ‡mevi g~j¨ 

Ges 

cwi‡kva 

c×wZ 

‡mev 

cÖ`v‡bi 

mgqmxgv 

`vwqZ¡ cÖvß Kg©KZ©v 

(bvg,c`ex, ‡dvb b¤^র I B-‡gBj) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
পি সৃজন 

 

ক) ক্তিদ্যমোন ক্তিক্তধ/ক্তিধোন অনুিরযণ ICT ক্তিভোযগ প্রস্তোি যপ্ররণ 

 

১) জনপ্রিোিন মন্ত্রণোিযয়র ক্তনধ থোক্তরত ফরযম  প্রস্তোি যপ্ররণ 

২) অনুযমোক্তিত িোংগঠক্তনক কোঠোযমোর কক্তপ 

৩) আক্তর্ থক িংযেষ ৪) পি সৃজযনর য ৌক্তিকতো  

ক্তিনোমূযল্য 
৩০ 

কো থক্তিিি 

 

 

 

 

mnKvix cwiPvjK (cÖkvmb) 

†dvbt 8181736 

B-‡gBj t 

khadija31ju@yahoo.com 

২ 
িোংগঠক্তনক কোঠোযমো 

অনুযমোিন 

ক) িোংগঠক্তনক কোঠোযমো িংক্রোন্ত কক্তমটি গঠন 

খ) ক্তিদ্যমোন ক্তিক্তধ/ক্তিধোন অনুিরযণ জনপ্রিোিন মন্ত্রণোিযয়র 

ক্তনধ থোক্তরত ফরযম  ICT ক্তিভোযগ প্রস্তোি যপ্ররণ 

১) প্রস্তোক্তিত পযির কো থোিিী ও য ৌক্তিকতো 

২) িতথমোন জনিযির ক্তিস্তোক্তরত ক্তিিরণ 
ক্তিনোমূযল্য 

৯০ 

কো থক্তিিি 

৩ 

কম থকতথো ও কম থচোরী 

ক্তনযয়োগ 

ক)  র্ো র্ কর্তথপযের অনুযমোিনক্রযম পক্তত্রকোয়/ওযয়িিোইযে 

ক্তিজ্ঞক্তি প্রকোি 

খ) আযিিন প্রোক্তির পর য োগ্য প্রোর্ীযির ক্তনযয়োগ পরীেোয় উিীণ থ 

হওয়ো িোযপযে ক্তনযয়োগ কক্তমটি কর্তথক সুপোক্তরি করো হয়। 

গ)  র্ো র্ কর্তথপযের চুেোন্ত অনুযমোিনক্রযম পুক্তিি 

যভক্তরক্তফযকিন, মুক্তিয োদ্ধো িিন  োচোই (প্রয োজি যেযত্র) 

ঘ) ক্তনযয়োগ পত্র প্রিোন। 

১) িোিো কোগযজ জন প্রোিোিন মন্ত্রণোিযয়র ক্তনধ থোক্তরত ফরযমযে 

আযিিন 

২) যেজোক্তর চোিোন (িরকোর কর্তথক ক্তনধ থোক্তরত হোযর) 

৩) িকি ক্তিেোগত য োগ্যতোর িনযির িতিোক্তয়ত ফযেোকক্তপ 

৪) নোগক্তরকত্ব িনি 

৫) পোিযপোে থ িোইযজর ছক্তি-৩ কক্তপ 

 

 

 

 

ক্তিনোমূযল্য 

 

৯০ 

কো থক্তিিি 

৪ 

পি স্থোয়ীকরণ 

ক) ক্তিদ্যমোন ক্তিক্তধ/ক্তিধোন অনুিরযণ জনপ্রিোিন মন্ত্রণোিয় ও 

অর্ থক্তিভোযগর িম্মক্তত গ্রহণ করোর জন্য জনপ্রিোিন মন্ত্রণোিযয়র 

ক্তনধ থোক্তরত ফরযম  ICT ক্তিভোযগ প্রস্তোি যপ্ররণ 

১) পি সৃজযনর িরকোক্তর আযিি 

২) পি সৃজন পরিতী িকি িছযরর পি িংরেযণর মঞ্জুক্তর আযিি। 
ক্তিনোমূযল্য 

৩০ 

কো থক্তিিি 

৫ 

প্রকল্প/কম থসূক্তচ 
ক) প্রকল্প/কম থসূক্তচ  প্রনয়ণ িংক্রোন্ত কক্তমটি গঠন 

খ) অর্ থ ক্তিভোযগর ক্তনক্তি থি ফরম্যোযে  ICT ক্তিভোযগ প্রস্তোি যপ্ররণ 

১) প্রস্তোক্তিত প্রকল্প/কম থসূক্তচ য ৌক্তিকতো 

২) আক্তর্ থক িংযেষ 

 

ক্তিনোমূযল্য 
৩০ 

কো থক্তিিি 

গযিষণো কম থকতথো 

†dvbt t 8181160 

B-‡gBj t 
su_bhuiyan@yahoo.com 

৬ 
িোযজে 

িরোদ্দ/ক্তিভোজন/ব্যয় 

মঞ্জুক্তর  

িংক্তেি অর্ থননক্ততক যকোযড িোযজে িরোদ্দ/ক্তিভোজন/ব্যয় মঞ্জুক্তরর 

জন্য ICT ক্তিভোযগ প্রস্তোি যপ্ররণ ১) প্রস্তোক্তিত িোযজে িরোদ্দ/ক্তিভোজন/ব্যয় মঞ্জুক্তরর য ৌক্তিকতো। 

২) আক্তর্ থক িংযেষ 
ক্তিনোমূযল্য 

৩০ 

কো থক্তিিি 

ক্তহিোিরেণ কম থকতথো 

†dvbt 8181299 

B-‡gBj t 
skmobasserhossain@gmail.com 

৭ ভূক্তম অক্তধগ্রহণ িংক্রোন্ত 

ক্তিষয় 

ক) অব্যিহৃত িোি-যজি ও অকৃক্তষ খোি জক্তম প্রোক্তির িযেি ICT 

ক্তিভোযগর মোধ্যযম ভূক্তম মন্ত্রনোিয়যক প্রস্তোি যপ্ররণ 

অর্িো 

খ)   এইচটিক্তপ/ এিটিক্তপ স্থোপযনর িযেি িোংিোযিি হোই-যেক 

পোকথ কর্তথযে জমির প্রস্তোি যপ্ররণ 

১) cÖ¯ÍvweZ Rwgi `vM,LwZqvb I wVKvbv ক্তিনোমূযল্য wb‡ ©̀wkZ 

mgqmxgv 

িহকোরী পক্তরচোিক (ক্তিক্তনযয়োগ) 

†dvbt 8181160 

B-‡gBj t 
hassanshahriar@yahoo.com 

৮ ইযিকেক্তনক ও ক্তপ্রন্ট 

ক্তমক্তডয়োয় প্রচোর ও 

প্রকোিনো 

 Rbms‡hvM kvLv cÖ‡hvR¨ bq  wb‡ ©̀wkZ 

mgqmxgv 

Rbms‡hvM কম থকতথো 

†dvbt t 8181160 
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2.3) Af¨šÍixb †mev 

µwgK 

bs 

‡mevi bvg †mev cÖ`vb c×wZ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ Ges cÖvwß ¯’vb ‡mevi 

g~j¨ Ges 

cwi‡kva 

c×wZ 

‡mev cÖ`v‡bi 

mgqmxgv 

`vwqZ¡ cÖvß Kg©KZ©v 

(bvg,c`ex, ‡dvb b¤র̂ I B-

‡gBj) 

১ 2 3 4 5 6 7 

১ 

 
চোকক্তর স্থোয়ীকরণ 

ক )আযিিন পোওয়োর পর িংক্তেি ক্তনযয়োগ ক্তিক্তধমোিো 

অনু োয়ী উপযুি কর্তথপযের অনুযমোিনক্রযম িরকোক্তর 

আযিি জোক্তর করো হয় 

১) িোিো কোগযজ আযিিনপত্র 

২) হোিনোগোি িোক্তষ থক যগোপনীয় প্রক্ততযিিন 
ক্তিনোমূযল্য 

wb‡ ©̀wkZ 

mgqmxgv 

 

 

 

mnKvix cwiPvjK (cÖkvmb) 

†dvbt 8181736 

B-‡gBj t 

khadija31ju@yahoo.com 

২ c‡`vbœwZ msµvšÍ ক্তিষয় অক্তফি আযিি  অনু োয়ী/ যডপুযেিন প্রোি কম থকতথোযির 

তথ্যোক্তি / A.C.R জনপ্রিোিযন যপ্ররণ 

1) ‡gav,‡Rô¨Zv, AwfÁZvi mb` 

2) হোিনোগোি িোক্তষ থক যগোপনীয় প্রক্ততযিিন  

ক্তিনোমূযল্য wb‡ ©̀wkZ 

mgqmxgv 

৩ 

ক্তিযিকিন যগ্রড/েোইমযেি 

মঞ্জুক্তর 

ক )আযিিন পোওয়োর পর িরকোর ক্তনধ থোক্তরত কক্তমটির 

িভোয় উপস্থোপন করো হয়। কক্তমটির সুপোক্তরযির ক্তভক্তিযত্ব 

উপযুি কর্তথপযের অনুযমোিনক্রযম মঞ্জুক্তর আযিি জোক্তর 

করো হয়।  

১)িোিো কোগযজ আযিিনপত্র 

২) হোিনোগোি িোক্তষ থক যগোপনীয় প্রক্ততযিিন  
ক্তিনোমূযল্য ৩০ কো থক্তিিি 

৪ cÖwkÿY  msµvšÍ ক্তিষয় অক্তফি আযিি অনু োয়ী   ক্তিনোমূযল্য wb‡ ©̀wkZ 

mgqmxgv 

৫ অক্তজথত ছুটি 

ক )আযিিন পোওয়োর পর ক্তনধ থোক্তরত ছুটি ক্তিক্তধমোিো ,

১৯৫৯ অনু োয়ী উপযুি কর্তথপযের  আক্তর্ থক ও 

প্রিোিক্তনক েমতো অনু োয়ী ক্তনেক্তি কযর িরকোক্তর 

আযিি জোক্তর করো হয় 

১) িোিো কোগযজ আযিিনপত্র 

২) ক্তনধ থোক্তরত ফরযম (িোংিোযিি ফরম নং-২৩৯৫) প্রধোন 
ক্তহিোিরেণ কম থকতথো কর্তথক প্রিি ছুটি প্রোপ্যতোর প্রক্ততযিিন 

(যগযজযেড কম থকতথোযির যেযত্র) 

৩) ক্তহিোি রেণ কম থকতথো কর্তথক প্রিি ছুটি প্রোপ্যতোর প্রতিয়নপত্র  

ক্তিনোমূযল্য ৭ কো থ ক্তিিি 

৬ শ্রোক্তন্ত ক্তিযনোিন ছুটি 

ক ) আযিিন পোওয়োর পর িোংিোযিি চোকুক্তর (ক্তিযনোিন 

ভোতো) ক্তিক্তধমোিো,১৯৭৯ এর আযিোযক ক্তনষ্পক্তি কযর 

আযিি জোক্তর করো হয়। 

১) িোিো কোগযজ আযিিনপত্র 

২) ক্তনধ থোক্তরত ফরযম )িোংিোযিি ফরম নং-২৩৯৫ (প্রধোন ক্তহিোি 

রেণ কম থকতথো কর্তথক প্রিি ছুটি প্রোপ্যতোর প্রক্ততযিিন  

ক্তিনোমুযল্য ৭ কো থক্তিিি 

৭ 

অক্ততক্তরি িক্তচি/ তদুধ থ 

প থোযয়র কম থকতথোযির ক্তিযিি 

ভ্রমযণর ক্তনক্তমি মোননীয় 

প্রধোনমন্ত্রীর ক্তনকে িোর-

িংযেপ যপ্ররণ 

ক) প্রস্তোি িো আমন্ত্রণপত্র পোওয়োর পর  র্ো র্ 

কর্তথপযের অনুযমোিনক্রযম প্রধোনমন্ত্রীর কো থোিযয় 

যপ্ররণ করো হয় 

খ) ICT ক্তিভোগ কর্তথক িরকোক্তর আযিি (ক্তজ.ও) 

জোরী করো হয় 

১) প্রস্তোি/আমন্ত্রণ পত্র 

২) ক্তিগত এক িছযরর ভ্রমণ ক্তিিরণী 

৩) খরযচর ক্তিিরণ (প্রয োজি যেযত্র) 

 

 

ক্তিনোমূযল্য ১০ কো থক্তিিি 

৮ 
িোধোরণ ভক্তিষ্যত তহক্তিি 

হযত অক্তগ্রম মঞ্জুক্তর 

ক)আযিিন পোওয়োর পর িোধোরণ ভক্তিষ্য তহক্তিি 

ক্তিক্তধমোিো ১৯৭৯ অনু োয়ী উপযুি কর্তথপযের  আক্তর্ থক 

ও প্রিোিক্তনক েমতো অনু োয়ী িরকোক্তর আযিি জোক্তর 

করো হয় 

১) ক্তনধ থোক্তরত ফরযম আযিিন ২৬৩৯-িোংিোযিি ফরম নং) ,

যগযজযেড/নন-যগযজযেড) 

২) িোধোরণ ভক্তিষ্য তহক্তিযি িি থযিষ জমোকৃত অযর্ থর ক্তহিোি ক্তিিরণী 

(প্রধোন ক্তহিোিরেণ কম থকতথো কর্তথক প্রিি) (মূি কক্তপ, মঞ্জুক্তর আযিি 

জোক্তরর পরযফরতয োগ্য) 

ক্তিনোমূযল্য 
wb‡ ©̀wkZ 

mgqmxgv 

ক্তহিোিরেণ কম থকতথো 

†dvbt 8181299 

B-‡gBj t 
skmobasserhossain@gmail.c

om 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

৯ 

evsjv‡`k nvB-‡UK cvK© 

KZ…©cÿ 

কম থকতথো/কম থচোরীযির 

গৃহক্তনম থোণ ঋণ 

ক) আযিিন পোওয়োর পর  র্ো র্ কর্তথপযের 

অনুযমোিনক্রযম মঞ্জুক্তর আযিি জোক্তর 

১) িোিো কোগযজ আযিিন 

২) য  জক্তমযত গৃহ ক্তনম থোণ/যমরোমত করো হযি যি জক্তমর 

িক্তিি/িোয়নোপত্র 

৩) ১৫০ েোকোর নন জুক্তডক্তিয়োি েিোযম্প অঙ্গীকোরনোমো। 

৪)  র্ো র্ কর্তথপযের সুপোক্তরি 

ক্তিনোমূযল্য 
wb‡ ©̀wkZ 

mgqmxgv 

১০ িোযজে প্রণয়ন msµvšÍ ক্তিষয় অক্তফি আযিি ক্রযম 1) খিেো িোযজে ক্তিনোমূযল্য wb‡ ©̀wkZ 

mgqmxgv 

mailto:khadija31ju@yahoo.com
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
mailto:hossain@gmail.com
mailto:hossain@gmail.com
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১১ উদ্ভোিনী প্রকল্প িমূহ ততরী 

 

ক) ব্যিস্থোপনো পক্তরচোিক/ উর্ধ্থতন কম থকতথোর ক্তনযি থযি 

নতুন প্রকল্প প্রস্তোি গ্রহণ 

খ) ক্তিযিচনো ও ক্তিদ্ধোন্ত গ্রহযনর জন্য ব্যিস্থোপনো 

পক্তরচোিক িরোির গৃহীত প্রকল্প প্রস্তোি যপ্ররণ 

১) উদ্ভোিনী প্রকল্প প্রস্তোি 

২) আক্তর্ থক প্রস্তোি 

 

ক্তিনোমূযল্য wb‡ ©̀wkZ 

mgqmxgv 

গযিষণো কম থকতথো 

†dvbt t 8181160 

B-‡gBj t 
su_bhuiyan@yahoo.com 

১২ আইক্তিটি গযিষণোর উন্নয়ন  

 

 

ক) ব্যিস্থোপনো পক্তরচোিক/ উর্ধ্থতন কম থকতথোর ক্তনযি থক্তিত 

ক্তিষযয় গযিষণো প্রস্তোি গ্রহণ 

খ) ক্তিযিচনোর ও ক্তিদ্ধোন্ত গ্রহযনর জন্য ব্যিস্থোপনো 

পক্তরচোিক িরোির গৃহীত গযিষণো প্রস্তোি যপ্ররণ 

১) গযিষণো প্রস্তোি 

২) আক্তর্ থক প্রস্তোি 

 wb‡ ©̀wkZ 

mgqmxgv 

১৩ ডকুযমন্টোরী, ক্তফচোর ক্তফল্ম 

ক্তডজোইন, উন্নয়ন ও ক্তনম থোণ 

অক্তফি আযিি ক্রযম Rbms‡hvM kvLv cÖ‡hvR¨ 

bq  

wb‡ ©̀wkZ 

mgqmxgv 

Rbms‡hvM কম থকতথো 

†dvbt t 8181160 

১৪ আইক্তিটি িংক্তেি ক্তিযিযমর 

উন্নয়ন ও রেনোযিেন 

অক্তফি আযিি ক্রযম অপোযরিন ও যমইনযেন্যোন্স িোখো cÖ‡hvR¨ 

bq  

wb‡ ©̀wkZ 

mgqmxgv 

এক্তিিযেণ্ট যমইনযেন্যোন্স ইক্তি 

†dvb t 8181160 

 

১৫ নতুন হোইযেক পোকথ স্থোপযনর 

পক্তরকল্পনো প্রণয়ন, ড্রক্তয়ং, 

ক্তডজোইন ও প্রোক্কিন ততরী 

অক্তফি আযিি ক্রযম 

 

পক্তরকল্পনো িোখো cÖ‡hvR¨ 

bq  

wb‡ ©̀wkZ 

mgqmxgv 

িহকোরী প্রযকৌিিী  (ই/এম) ও 

(ক্তিক্তভি) 

†dvb t 8181160 

B-‡gBj t 

norottom@gmail.com 

firojahmed2010@yahoo.com 

১৬ ইযিকক্তেকিোি/ যমকোক্তনকিোি 

 ন্ত্রপোক্তত িংরেণ, যমরোমত 

ও রেনোযিেন  

ক)  ন্ত্রপোক্তত নযির ক্তিিরণ প্রিোন 

খ) উর্ধ্থতন কম থকতথোর অনুযমোিন 

 

অপোযরিন ও যমইনযেন্যোন্স িোখো cÖ‡hvR¨ 

bq  

wb‡ ©̀wkZ 

mgqmxgv 

িহকোরী প্রযকৌিিী (ই/এম) 

†dvb t 8181160 

B-‡gBj t 
norottom@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:norottom@gmail.com
mailto:norottom@gmail.com
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3) Avcbvi Kv‡Q Avgvi cÖZ¨vkv  

µwgK bs cÖwZkÖæZ/Kvw•LZ †mev cÖvwßi j‡ÿ¨ KiYxq 

1.  wba©vwiZ di‡g m¤ú~Y©fv‡e c~iYK…Z Av‡e`b Rgv 

2.  mwVK gva¨‡g cÖ‡qvRbxq wdm Rgv 

3.  mvÿv‡Zi Rb¨ wba©vwiZ mg‡qi c~‡e©B Dcw¯’Z _vKv 

 

 

 

 

4)  Awf‡hvM e¨e¯’vcbv c×wZ (GRS) 

‡mev cÖvwß‡Z Amš‘ó n‡j `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©vi m‡½ †hvMv‡hvM Kiæb| wZwb mgvavb w`‡Z e¨_© n‡j wb‡¤œv³ c×wZ‡Z †hvMv‡hvM K‡i Avcbvi mgm¨v AewnZ Kiæb| 

 

µwgK bs KLb †hvMv‡hvM Ki‡eb  †hvMv‡hv‡Mi wVKvbv wb®úwËi mgqmxgv 

1.  

 

 

 

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v mgvavb w`‡Z bv 

cvi‡j 

Awf‡hvM wb®úwË Kg©KZ©v bvgt    †gvt nvmvbyj Bmjvg  

c`ext   cwiPvjK (KvwiMwi) 

‡dvbt   +88-02-8181704 

B-‡gBjt hasanulislam91@gmail.com 

I‡qe †cvU©vj t www.bhtpa.gov.bd 

 

এক gvm 

2.  

 

 

 

Awf‡hvM wb®úwË Kg©KZ©v wbw`©ó mg‡q 

mgvavb w`‡Z bv cvi‡j 

Avwcj Kg©KZ©v e¨e¯’vcbv cwiPvjK 

evsjv‡`k nvB-‡UK cvK© KZ…©cÿ 

‡dvbt:  +88-02-8181-693  

B-‡gBjt  md@htpbd.org.bd 

 

এক gvm 

3.  Avwcj Kg©KZ©v wbw`©ó mg‡q mgvavb 

w`‡Z bv cvi‡j 

AvBwmwU wefv‡Mi Awf‡hvM e¨e¯’vcbv 

‡mj 

Awf‡hvM MÖnY †K›`ª , 

AvBwmwU wefvM, wewmwm feb, AvMviMvuI, XvKv| 

এক gvm 

 

 

 

 


