ফাাংরাজদ াই-টর্ক াকথ কর্তথ ক্ষ
তথ্য ও যমোগোযমোগ প্রযু্ক্তি ক্তফবোগ
আইসটি র্াওয়ায, আগোযগাঁও, ঢোকো
www.bhtpa.gov.bd

সটিজজন চার্ থায

অথ থফছয ২০২১-২২

১। সবন ও সভন
রুকল্প (Vision): ফাাংরাজদজ ‘আইটি/াই-টর্ক সজল্পয সফকা’

অসবরক্ষয (Mission):
আইটি/ আইটিইএ সজল্পয অনুকূর আন্তজথাসতক ভাজনয অফকাঠাজভা সনভথাণ। আইটি ব্যফাজয়য উজমাগী াইটর্ক াকথ / পর্ওয়যায াকথ / াইন্স াকথ এফাং আইটি টেসনাং এন্ড ইনসকউজফন টন্টায সনভথাণ। টদজয
সফসবন্ন সফশ্বসফদ্যারজয় ইভাসজথাং টর্কজনারসজ সবসিক সফজলাসয়ত ল্যাফ স্থান। আইটি ব্যফাজয়য উজদ্যাক্তা
ততসয, দক্ষ জনফর ততসয, গজফলণায সুজমাগ সৃসি এফাং একাজেসভয়ায-ইন্ডাসিয টতুফন্ধন ততসযয রজক্ষয
সফশ্বসফদ্যারয় ম থাজয় আইটি সফজজন ইনসকউজফর্য সনভথাণ।

২. টফা প্রদান প্রসতশ্রুসত
২.১ নাগসযক টফা
ক্র:

১

২

টফায নাভ

টফা প্রদান দ্ধসত

প্রজয়াজনীয় কাগজত্র ও প্রাসি স্থান

২
৩
৪
সফসনজয়াগকাযীজদয ১। টভাফাইর/ টর্সরজপান নম্বয
ওএএ াখা
তথ্য টফা প্রদান ২। ইজভইর নম্বয
৩। Facebook, Viber,
imo, Whatsapp.
টে ফযাজেয
অনরাইজন/ যাসয াে থকসয ১। সনধ থাসযত পযজভ আজফদনত্র।
আজফদন
ভাধ্যজভ আজফদন গ্রণ
২। জনফজরয তথ্য
৩। বসফষ্যত কভথ সযকল্পনা
৪। ফাসল থক র্ান থওবায সযজার্ থ
৫। টেে রাইজন্স
৬। জোতীয় ক্তযচয় ত্র
৭। বযোট ও টিন োটিক্তি পযকট
৮। অক্তিট ক্তযযোট ি

ক্তফক্তনযয়ো
গ াখা

টফায
মূল্য এফাং
সযজাধ
দ্ধসত
৫
ক্তফনোমূযে

টফা প্রদাজনয
ভয়ীভা

দাসয়ত্ব প্রাি কভথকতথায
[নাভ, দসফ, টর্সরজপান ও
ইজভইর]

৬
২৪ ঘন্টা

৭
জনাফ টভাছা: ভাকছুদা সল্পী
উ সচফ
০১৮১৮-৩১০৬৬৬

সফনামূজল্য

৭ সদন

জনাফ াসযয়ায আর
াান
কাযী সযচারক
(সফসনজয়াগ)
(চেগ্রাভ, ফসযার, সজরর্,
ভয়ভনসাং)
shahriar@bhtpa.gov.
bd
০১৭১৬১১২১২
জনাফ যসকবুর াান
কাযী সযচারক (াংগ্র)
(খুরনা, যাজাী, ঢাকা,
যাংপুয)
rokibba@gmail.com
rokibul@bhtpa.gov.bd
০১৭৪৪৫২০৯৪৬

ক্র:

৩

টফায নাভ

টফা প্রদান দ্ধসত

প্রজয়াজনীয় কাগজত্র ও প্রাসি স্থান

জসভ/ প্লর্ ফযাজেয অনরাইজন/ যাসয াে থকসয ১। সনধ থাসযত পযজভ আজফদনত্র।
আজফদন
ভাধ্যজভ আজফদন গ্রণ
২। জনফজরয তথ্য
৩। বসফষ্যত কভথ সযকল্পনা
৪। ফাসল থক র্ান থওবায সযজার্ থ
৫। টেে রাইজন্স
৬। জোতীয় ক্তযচয় ত্র
৭। বযোট ও টিন োটিক্তি পযকট
৮। অক্তিট ক্তযযোট ি

াংগ্র
াখা

টফায
মূল্য এফাং
সযজাধ
দ্ধসত
সফনামূজল্য

টফা প্রদাজনয
ভয়ীভা

দাসয়ত্ব প্রাি কভথকতথায
[নাভ, দসফ, টর্সরজপান ও
ইজভইর]

৭ সদন

জনাফ াসযয়ায আর
াান
কাযী সযচারক
(সফসনজয়াগ)
(চেগ্রাভ, ফসযার, সজরর্,
ভয়ভনসাং)
shahriar@bhtpa.gov.
bd
০১৭১৬১১২১২
জনাফ যসকবুর াান
কাযী সযচারক (াংগ্র)
(খুরনা, যাজাী, ঢাকা,
যাংপুয)
rokibba@gmail.com
rokibul@bhtpa.gov.bd
০১৭৪৪৫২০৯৪৬

৪

৫

সফসনজয়াগকাযীটক
াজকথয অবযন্তযীন
ইউটিসরটি টফা
প্রদান ও
ইজরকসেকযার ও
টভকাসনকযার
যক্ষণাজফক্ষণ
উৎাদন ম থাজয়
কাঁচাভার
আভদানী াংক্রান্ত
ায়তা প্রদান

অনরাইজন/ যাসয াে থকসয
ভাধ্যজভ আজফদন গ্রণ

ও এন্ড এভ াখা

সফনামূজল্য

১৫সদন

জনাফ আব্দুল্লা আর টনাভান
কাযী প্রজকৌরী (ই/এভ)
shawonnoman@gmail.co
m

০১৫৫৭১৬৬৯৫৫

১। যাসয
াে থকস/অনরাইজন আজফদন
গ্রণ

১। টেে রাইজন্স এয কস
১। আভদানী টযসজজেন
থ
াটিসপজকর্
২। বযার্/ট্যাক্স টযসজজেন
রাইজন্স

াংগ্র
াখা

সফনামূজল্য

২সদন

জনাফ টভাছা: ভাকছুদা সল্পী
উ সচফ (ওএএ)
mstmaksuda@yahoo.co
m

০১৮১৮-৩১০৬৬৬

ক্র:

৬

৭

টফায নাভ

টফা প্রদান দ্ধসত

সফসনজয়াগকাযীজদয ১। যাসয
ব্যাাংসকাং াংক্রান্ত াে থকস/অনরাইজন আজফদন
কাজজ ায়তা
গ্রণ
প্রদান

ওয়াকথ াসভথর্

১। অনরাইজন আজফদন গ্রণ

প্রজয়াজনীয় কাগজত্র ও প্রাসি স্থান

৩। অনুজভাসদত সেরাজযয তথ্য
৩। শুল্ক াংক্রান্ত টগজজজর্য কস।
১। আযফদন ত্র
২। জোতীয় ক্তযচয় ত্র
৩। বযোট ও টিন োটিক্তি পযকট
৪। ফোৎক্তযক টোন িওবোয
৫। ব্োাংক যেটযভন্ট
৬। উৎাসদত জেয ধযন
৭ সফএইচটিসএ-এয অনাসিত্র
১। াজাজর্ থয কাস (স্ট্যাম্প ও
সবা)
২। জাতীয় তদসনজক সনজয়াগ
সফঞ্জসি প্রদান
৩। সনজয়াগত্র/ চাকুসযয চুসক্তয
কস
৪। কর সক্ষাগত, টাগত,
কাসযগসয টমাগ্যতায ও
অসবজ্ঞতায নজদয কস।
৫। পূজফ থয চাকসযয অব্যাসত ত্র
৬। আয়কয নদ (মসদ পূজফ থ
ফাাংরাজদজ চাকসয কজয থাজকন)
৭। প্রাসথ থয ছসফ ও স্বাক্ষয
৮। সুযক্ষা টফা সফবাজগয
সনযািা ছাড়া ত্র (মসদ পূজফ থ
ফাাংরাজদজ চাকসয কজয থাজকন)

ওএএ
াখা

টফায
মূল্য এফাং
সযজাধ
দ্ধসত

টফা প্রদাজনয
ভয়ীভা

দাসয়ত্ব প্রাি কভথকতথায
[নাভ, দসফ, টর্সরজপান ও
ইজভইর]

ক্তফনোমূযে

৩০ সদন

জনাফ টভাছা: ভাকছুদা সল্পী
উ সচফ (ওএএ)
mstmaksuda@yahoo.co
m

০১৮১৮-৩১০৬৬৬

ওএএ
াখা

১০০
েরায
প্রসত জন
প্রসতফছয

৭সদন

জনাফ টভাছা: ভাকছুদা সল্পী
উ সচফ (ওএএ)
mstmaksuda@yahoo.com

০১৮১৮-৩১০৬৬৬

ক্র:

টফায নাভ

টফা প্রদান দ্ধসত

৮

প্রজজক্ট
টযসজজিন

১। অনরাইজন আজফদন গ্রণ

৯

সবা সুাসয

১। অনরাইজন আজফদন গ্রণ

প্রজয়াজনীয় কাগজত্র ও প্রাসি স্থান

১। প্রসতষ্ঠান প্রধাজনয জাতীয়
সযচয় ত্র/ াজাজর্ থয কস
২। ভজনাসনত প্রসতসনসধয জাতীয়
সযচয় ত্র/ াজাজর্ থয কস
(মসদ থাজক)
৩। প্রসতষ্ঠান প্রধান/ ভজনাসনত
প্রসতসনসধয ছসফ ও স্বাক্ষয ৪।
টকাম্পানীয রজগা
৫। প্রকজল্পয প্রস্তাফনা (৪০০
জেয ভজধ্য)
১। াজাজর্ থয কস (কভজক্ষ
৬ভাজয সবা)
২। সফসনজয়াগকাসযয ক্ষ জত
আভন্ত্রণত্র
৩। সনজয়াগত্র/ চাকুসযয চুসক্তয
কস (ই-সবায টক্ষজত্র)
৪। প্রাসথ থয ছসফ ও স্বাক্ষয

ওএএ
াখা

টফায
মূল্য এফাং
সযজাধ
দ্ধসত
১০০ জত
৫০০
ভাসকথন
েরায+
৫০০
র্াকা+
বযার্

টফা প্রদাজনয
ভয়ীভা

দাসয়ত্ব প্রাি কভথকতথায
[নাভ, দসফ, টর্সরজপান ও
ইজভইর]

৭সদন

জনাফ টভাছা: ভাকছুদা সল্পী
উ সচফ (ওএএ)
mstmaksuda@yahoo
.com
০১৮১৮-৩১০৬৬৬

৫০০
র্াকা
+বযার্

২সদন

জনাফ টভাছা: ভাকছুদা সল্পী
উ সচফ (ওএএ)
mstmaksuda@yahoo
.com
০১৮১৮-৩১০৬৬৬

ওএএ
াখা

২.২) প্রাসতষ্ঠাসনক টফা
ক্র:

১

টফায নাভ
২
অনরাইন ফা টাস্যার
সভসেয়ায় সফসবন্ন তথ্য ফা
প্রশ্নজিায প্রদান

টফা প্রদান দ্ধসত
৩
১। যাসয াে থকস/
অনরাইজন আজফদন গ্রণ

প্রজয়াজনীয়
কাগজত্র ও
প্রাসিস্থান
৪
১। আযফদন ত্র/
প্রশ্ন ক্তজজ্ঞোো

টফায মূল্য এফাং
সযজাধ দ্ধসত

টফা প্রদাজনয
ভয়ীভা

দাসয়ত্ব প্রাি কভথকতথায [ নাভ, দসফ,
টর্সরজপান ও ইজভইর]

৫
ক্তফনোমূযে

৬
৩সদন

৭
জনাফ টভা. টগারাভ সকফসযয়া
জনাংজমাগ কভথকতথা
০১৭৩৮৩৪৬৪৫৮
pro@bhtpa.gov.bd

২.৩) অবযন্তযীন টফা
ক্র:

১
১

২
৩
৪
৫
৬
৭

টফায নাভ

টফা
প্রদান
দ্ধসত

প্রজয়াজনীয় কাগজত্র ও প্রাসিস্থান

২

৩
৪
প্রযমো ১) োদো কোগযজ আযফদনত্র
চোকক্তয স্থোয়ীকযণ
জয নয় ২) োরনোগোদ ফোক্তল িক যগোনীয়
প্রক্ততযফদন
নতুন াাংগঠসনক
১) টভধা, টজষ্ঠযতা, অসবজ্ঞতায নদ
কাঠাজভা প্রণয়ন ও
২)োরনোগোদ ফোক্তল িক যগোনীয়
অনুজভাদন গ্রণ
প্রক্ততযফদন
জদান্নসত াংক্রান্ত সফলয়
১)টভধা, টজষ্ঠযতা, অসবজ্ঞতায নদ
অক্তজিত ছুটি ভঞ্জুয
শ্রোক্তি ক্তফযনোদন ছুটি
ভঞ্জুয
ফসিঃ ফাাংরাজদ ছুটি
ভঞ্জুয
োধোযণ বক্তফষ্যত
তক্তফর এয অক্তিভ
ভঞ্জুক্তয

১) োদো কোগযজ আযফদনত্র
১) োদো কোগযজ আযফদনত্র

টফায মূল্য টফা প্রদাজনয
এফাং সযজাধ ভয়ীভা
দ্ধসত
৫

ক্তফনোমূযে

সনজদ থসত ভয়ীভা

প্রান াখা
প্রান াখা

৭ কোম ি ক্তদফ

প্রান াখা

৭ কোম িক্তদফ

১) োদো কোগযজ আযফদনত্র

প্রান াখা

১) ক্তনধ িোক্তযত পযযভ আযফদন)

ক্তোফ োখো

৭

সনজদ থসত ভয়ীভা

প্রান াখা
প্রান াখা

৬

দাসয়ত্ব প্রাি কভথকতথায
[নাভ, দসফ, টর্সরজপান
ও ইজভইর]

ক্তফনোমূযে

সনজদ থসত ভয়ীভা

জনাফ সযণ ফড়ুয়া অসব
কোযী সযচারক
(প্রান)
hiran@bhtpa.gov.bd
০১৭১৭৯২০৩৭৬

জনাফ টভািঃ টযজওয়ান
আরী
ক্তোফযক্ষণ কভিকতিো
যপোনঃ ৮১৮১২৯৯
aco@bhtpa.gov.bd

ক্র:

৮

৯

টফায নাভ

টফা
প্রদান
দ্ধসত

প্রজয়াজনীয় কাগজত্র ও প্রাসিস্থান

িকুযভন্টোযী, ক্তপচোয
ক্তপল্ম ক্তিজোইন, উন্নয়ন
ও ক্তনভিোণ

জনাংযমোগ োখো

আইক্তটি াংক্তিষ্ট
ক্তযষ্টযভয উন্নয়ন,
যভযোভত ও যক্ষনোযফক্ষন

প্রজমাজয নজ

টফায মূল্য টফা প্রদাজনয
এফাং সযজাধ ভয়ীভা
দ্ধসত

জনাংযমোগ
োখো
প্রজমাজয নজ

কোযী
প্রযকৌরী
ই/এভ

প্রজমাজয নজ

৪) আনায (টফা গ্রীতায) কাজছ আভাজদয (টফা প্রদানকাযীয) প্রতযাা
ক্রসভক নাং
১
২
৩
৪
৫

প্রসতশ্রুত/ কাসিত টফা প্রাসিয রজক্ষয কযণীয়
স্বয়াংম্পূণ থ আজফদন জভা প্রদান
মথামথ প্রসক্রয়ায় প্রজয়াজনীয় সপ সযজাধ
প্রজমাজয টক্ষজত্র টভাফাইর ম্যাজজ/ইজভইজরয সনজদ থনা অনুযণ কযা
াক্ষাজতয জন্য ধাম থ তাসযজখ সনধ থাসযত ভজয়য পূজফ থই উসস্থত থাকা
অনাফশ্যক টপান/তদসফয না কযা

দাসয়ত্ব প্রাি কভথকতথায
[নাভ, দসফ, টর্সরজপান
ও ইজভইর]

জনাফ টভা. টগারাভ
সকফসযয়া
জনাংজমাগ কভথকতথা
সনজদ থসত ভয়ীভা
০১৭৩৮৩৪৬৪৫৮
pro@bhtpa.gov
.bd
জনাফ এ.এভ. আরভামুন
যভইনযটন্যোন্স ইক্তি
সনজদ থসত ভয়ীভা
টপানিঃ ৮১৮১১৬০
mamun@bhtpa
.gov.bd

৫) অসবজমাগ ব্যফস্থানা দ্ধসত (GRS):
টফা প্রাসিজত অন্তুি জর দাসয়ত্বপ্রাি কভথকতথায জে টমাগাজমাগ করুন। সতসন ভাধান সদজত ব্যথ থ জর সনজনাক্ত দ্ধসতজত টমাগাজমাগ কজয আনায ভস্যা অফসত করুন।
ক্রসভক নাং
১

২

কখন টমাগাজমাগ কযজফন
দাসয়ত্বপ্রাি কভথকতথা ভাধান সদজত ব্যথ থ জর

অসবজমাগ সনষ্পসি কভথকতথা সনসদিথ ভজয় ভাধান
সদজত ব্যথ থ জর

৩ আসর কভথকতথা সনসদ থি ভজয় ভাধান সদজত ব্যথ থ
জর

কায জে টমাগাজমাগ কযজফন
অসবজমাগ সনষ্পসি কভথকতথা
(অসনক)

আসর কভথকতথা

ভসন্ত্রসযলদ সফবাজগয
অসবজমাগ ব্যফস্থানা টর
ভাি

টমাগাজমাজগয ঠিকানা
নাভ: জনাফ এ এন এভ সপকুর ইরাভ (যুগ্ম সচফ)
দসফ: সযচারক (অথ থ ও প্রান)
ফাাংরাজদ াই-টর্ক াকথ কর্তথ ক্ষ
টপানিঃ ৫৫০০৭৩৭৮
ই-টভইরিঃ safiqul@bhtpa.gov.bd
নাভ: জনাফ সফকণ থ কুভায টঘাল
দসফ: ব্যফস্থানা সযচারক
টপানিঃ +০২- ৫৫০০৬৯৫৩
ই-টভইরিঃ md@bhtpa.gov.bd
ভসন্ত্রসযলদ সফবাগ

সনেসিয
ভয়ীভা
৩০ কভথসদফ

২০ কভথসদফ

৬০ কভথসদফ

