


  PC-1/F/ Citizen Charter (30.12.2021)                                                                                                 2 

 

 

 

 

ক্রবিক নিিার  াি নিিা প্রো  পদ্ধবি প্রদ াে ী  কাগেপি এিাং 

প্রাবিস্থা  

নিিার মূল্য এিাং 

পবরদশাধ পদ্ধবি 

নিিা প্রোদ র 

িি িীিা 

োব ত্বপ্রাি কি টকিটা 

( াি  পেিী  নো   ম্বর ও ই-নিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

২। অভ্যন্তরীণ যাবিিাবহ 

োহাদের িাধ্যদি যািী 

পবরিহণ। 

K) বস্টিার/ োহাে দ্বারা 

ব ধ টাবরি রুদর্।  

L) বিদ াে / ভ্রিদণর েন্য 

ে িাধারদণর  চাবহো িদি।  

  টিদকর্  

  িাংবিষ্ট ঘার্   

     প্রধা  কায টাল  

 

িরকার কর্তটক ব ধ টাবরি ভ্াড়া  

(চােট বলস্ট িাংযুক্ত) (পবরবশষ্ট-খ) 

ক) িাৎক্ষবণকভ্াদি 

 

 

L) ৭ কায ট বেিি 

 াি  :  ে াি  াবির নিাহাম্মে নচৌধুবর 

পেিী :  উপ-বোরিজ্য ব্যবস্থোপ  (যোত্রী) 

রবআইডরিউটিরে : ২৪,  োজ্ী নজ্রুল ইেলোম এরিরনউ, 

ঢো ো-১০০০। 

নো   :  ০২২২৩৩৬৯৪৭৮   

নিািাইল  :  ০১৭১৪-০১৭৭৯৭ 

ই-নিইল    : nasirchowdhury70@gmail.com 

 

  গে পবরদশাধ/ নপ-অড টাদরর িাধ্যদি  

 পুবলশ  বিবেবি ও িািবরক িাবহ ীর েন্য 

ও াদরন্ট ও নক্রবডর্ ন ার্ 

 বভ্আইবপদের েন্য নক্রবডর্ বিদপর 

িাধ্যদি 

 
৩। ও ার্ার িাদির িাধ্যদি 

ঢাকা শহদরর চতুবে টদক 

বৃত্তাকার ন ৌ-পদে যারত্র 

পবরিহণ।  

ক) ও ার্ার িাি দ্বারা  ব ধ টাবরি 

রুদর্।  

 

 টিদকর্ 

প্রাবিস্থা ঃ িাংবিষ্ট  ঘার্ 

িরকার কর্তটক ব ধ টাবরি ভ্াড়া (চােট বলস্ট 

িাংযুক্ত) (পবরবশষ্ট-গ) 

 

ক) িাৎক্ষবণকভ্াদি 

 

 াি  :  ে াি  াবির নিাহাম্মে নচৌধুবর 

পেিী :  উপ-বোরিজ্য ব্যবস্থোপ  (যোত্রী) 

রবআইডরিউটিরে : ২৪,  োজ্ী নজ্রুল ইেলোম এরিরনউ, 

ঢো ো-১০০০। 

নো   :  ০২২২৩৩৬৯৪৭৮  

নিািাইল  :  ০১৭১৪-০১৭৭৯৭ 

ই-নিইল    : nasirchowdhury70@gmail.com 

 

খ) বিদ াে / ভ্রিদণর েন্য 

ে িাধারদণর  চাবহো িদি। 

 আদিে পি 

 প্রাবিস্থা ঃ  

 যারত্রিাবহ িাবভ্ টি ইউব র্  

প্রধা  কায টাল   ২৪ কােী 

 েরুল ইিলাি এবভ্ব উ  

শাহিাগ । 

  গে পবরদশাধ/ নপ-অড টাদরর 

িাধ্যদি  

 পুবলশ  বিবেবি ও িািবরক িাবহ ীর 

েন্য ও াদরন্ট ও নক্রবডর্ ন ার্ 

বভ্আইবপদের েন্য নক্রবডর্ বিদপর 

িাধ্যদি  

খ)  ৭ কায ট বেিি 

৪। উপূললী  োহাদের 

িাধ্যদি  যারত্র পবরিহণ।  

ক) উপূললী  োহাে  LCT 

োহাে ও রে-ট্রাক দ্বারা ব ধ টাবরি 

রুদর্ 

  টিদকর্ 

 প্রাবিস্থা ঃ িাংবিষ্ট  ঘার্  

িরকার কর্তটক ব ধ টাবরি ভ্াড়া  

(চােট বলস্ট িাংযুক্ত) (পবরবশষ্ট-ঘ) 

ক) িাৎক্ষবণকভ্াদি 

 

 

 

 াি  :  ে াি  াবির নিাহাম্মে নচৌধুবর 

পেিী :  উপ-বোরিজ্য ব্যবস্থোপ  (যোত্রী) 

রবআইডরিউটিরে : ২৪,  োজ্ী নজ্রুল ইেলোম এরিরনউ, 

ঢো ো-১০০০। 

নো   :  ০২২২৩৩৬৯৪৭৮  

নিািাইল  :  ০১৭১৪-০১৭৭৯৭ 

ই-নিইল    : nasirchowdhury70@gmail.com 

 

খ) বিদ াে / ভ্রিদণর েন্য 

ে িাধারদণর  চাবহো িদি। 

খ) বিআইডবিউটিবি কায টাল   

স্ট্রান্ড নরাড  িেরঘার্  চট্টগ্রাি 

  গে পবরদশাধ/ নপ-অড টাদরর 

িাধ্যদি  

 পুবলশ  বিবেবি ও িািবরক িাবহ ীর 

েন্য ও াদরন্ট ও নক্রবডর্ ন ার্ 

 বভ্আইবপদের েন্য নক্রবডর্ বিদপর 

িাধ্যদি 

 

খ) ৭ কায ট বেিি   াি  :  ে াি  াবির নিাহাম্মে নচৌধুবর 

পেিী :  উপ-বোরিজ্য ব্যবস্থোপ  (যোত্রী) 

রবআইডরিউটিরে : ২৪,  োজ্ী নজ্রুল ইেলোম এরিরনউ, 

ঢো ো-১০০০। 

নো   :  ০২২২৩৩৬৯৪৭৮  

নিািাইল  :  ০১৭১৪-০১৭৭৯৭ 

ই-নিইল    : nasirchowdhury70@gmail.com 

 

৫। কাদগ টা িাবভ্ টদির িাধ্যদি 

নিিা প্রো  

 

চাবহোর বভ্বত্তদি ট্াাংকার  

নকাস্টার   িােট ও কদন্টই ারিারি 

োহাে দ্বারা িাংবিষ্ট প্রবিষ্ঠাদ র 

পণ্য  তিল ও কদন্টই ার পবরিহ ।  

 

 প্রবিষ্ঠাদ র ব ধ টাবরি   

 প্যাদড আদিে  পি।  

 

িরকার কর্তটক ব ধ টাবরি 

 

 

৭ কায ট বেিি 

 াি  :  ে াি নগাপাল চন্দ্র িজুিোর 

পেিী :  উপ-িহা ব্যিস্থাপক (িাবণেয) 

বিআইডবিউটিবি  ১৮.স্ট্রান্ড নরাড  

িেরঘার্  চট্টগ্রাি 

নো   : ০৩১/৬১২৭৭০ 

নিািাইল  : ০১৭১৪-৬৯৫৪১৭ 

ই-নিইল  : dgmbiwtc.ctg@gmail.com 

  গে পবরদশাধ  ব্যাাংক ড্রাের্   নপ-

অড টাদরর িাধ্যদি   
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ক্রবিক নিিার  াি নিিা প্রো  পদ্ধবি প্রদ াে ী  কাগেপি  

এিাং প্রাবিস্থা  

নিিার মূল্য এিাং 

পবরদশাধ পদ্ধবি 

নিিা প্রোদ র িি িীিা োব ত্বপ্রাি কি টকিটা 

( াি  পেিী  নো   ম্বর ও ই-নিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৬।  প্টেইনোর েোরি টপ্টের মোধ্যপ্টম কেবো 

প্রদোন  

চোরিদোর রিরিপ্টে 

 প্টেইনোরবোরি জ্োিোজ্ 

দ্বোরো পণ্য ও  প্টেইনোর 

পররবিন 

 চট্টগ্রাি আঞ্চবলক 

কায টাল ।  

 প্রবিষ্ঠাদ র ব ধ টাবরি 

প্যাদড আদিে  পি 

 

 চট্টগ্রাি িন্দদরর কদন্টই ার 

পবরিহদ র িার্কটলার অনুযা ী ও 

ব্যাাংদকর িাধ্যদি 

চট্টগ্রোম-পোনগাঁও কনৌ-রুপ্টর্ 

প্ররেটি কনৌযোপ্টনর এ টি 

রোউন্ড রিপ েম্পন্ন  রপ্টে 

৩/৪ রদন েময় লোপ্টগ। 

 

 াি  :  ে াি নগাপাল চন্দ্র িজুিোর 

পেিী :  উপ-িহা ব্যিস্থাপক (িাবণেয) 

বিআইডবিউটিবি  ১৮.স্ট্রান্ড নরাড  

িেরঘার্  চট্টগ্রাি 

নো   : ০৩১/৬১২৭৭০ 

নিািাইল  : ০১৭১৪-৬৯৫৪১৭ 

ই-নিইল  : dgmbiwtc.ctg@gmail.com 

৭। নরকার িাবভ্ টি িাংস্থার বিবভ্ন্ন নেবর 

ঘাদর্ ব দ াবেি 

নরকাদরর িাধ্যদি 

অদকদো/ দূঘ টর্ া 

কিবলি যা িাহ  

উদ্ধার/ অপিারণ।  

 আদিে  পি 

 িাংবিষ্ট নেবর ঘার্।  

 প্ররে ঘেোয় ১৯০০ র্ো ো  

(প্ট োর্ কর োর) 

 

 প্ররে ঘেোয় ৪০০০ র্ো ো  

(বড় কর োর) 

িাৎক্ষবণকভ্াদি  

 

 াি  :  ে াি আেিল নহাদি  

পেিী  :  িহা ব্যিস্থাপক 

                 (িাবণেয/ কাদগ টা ও নেবর) বিআইডবিউটিবি  

প্রধা  কায টাল   ২৪  কােী  েরুল ইিলাি    

এবভ্ব উ  শাহিাগ  ঢাকা-১০০০। 

নো        :  ৯৬৩৪৮৩৯ 

নিািাইল  :  ০১৭২৬-২১০৪৯৩  

ই-নিইল   : gmcpf@biwtc.gov.bd  

 

৮। যারত্র ও নেবর িাবভ্ টদি কযার্াবরাং এর 

িাধ্যদি যািীদের নিিা প্রো  করা 

হ ।  

যারত্রনের  েরিাদ শ 

িাদপক্ষ। 

িাংবিষ্ট েলযা  ও  

নেবরদি 

করদপাদরশ  কর্তটক ব ধ টাবরি মূল্য 

 গে পবরদশাদধর িাধ্যদি 

 

িাৎক্ষবণকভ্াদি  

 

 াি : এি এ  এ আল বশিলী  

পেিী : ব্যিস্থাপক (িাবণেয/ কযার্াবরাং)  

                বিআইডবিউটিবি  প্রধা  কায টাল        ২৪  

কােী  েরুল ইিলাি    এবভ্ব উ  শাহিাগ  

ঢাকা-১০০০। 

নিািাইল :  ০১৭১১-৩১৭০৮৪ 

ই-নিইল   :   

 

৯। িথ্য অবধকার আই - ২০০৯ 

অনুিাদর িথ্য প্রো । 

 

আদিে  োবখদলর পর 

প্রবিদিে  প্র্তুতি কদর 

িাংস্থা প্রধাদ র 

অনুদিাে ক্রদি িথ্য 

প্রো  করা হ ।  

ব ধ টাবরি আদিে পি।  

  প্রাবিস্থা : ে িাংদযাগ 

শাখা  প্রধা  কায টাল        

২৪   কােী  েরুল ইিলাি    

এবভ্ব উ  শাহিাগ  ঢাকা-

১০০০। 

 

িথ্য প্রো  িাংবিষ্ট বিদ্যিা  আই  

অনুযা ী (প্রদযােয নক্ষদি) 

 এক েির িাংবিষ্ট:  
    ২০ কায টবেিি 

 একাবধক েির িাংবিষ্ট: ৩০ 

কায টবেিি 

 াি          :  ে াি নিাহাম্মে  েরুল ইিলাি বিশা 

পেিী         : ে িাংদযাগ কি টকিটা   

                 বিআইডবিউটিবি  প্রধা  কায টাল        ২৪   

কােী  েরুল ইিলাি    এবভ্ব উ  শাহিাগ  

ঢাকা-১০০০। 

নো   :  ৯৬৭৩৮০৩ 

নিািাইল :  ০১৫৫২-৩৮২৫১২ 

ই-নিইল   :  pro@ biwtc.gov.bd  
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ক্রবিক নিিার  াি নিিা প্রো  পদ্ধবি প্রদ াে ী  কাগেপি  

এিাং প্রাবিস্থা  

নিিার মূল্য এিাং 

পবরদশাধ পদ্ধবি 

নিিা প্রোদ র িি িীিা োব ত্বপ্রাি কি টকিটা 

( াি  পেিী  নো   ম্বর ও ই-নিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১০। প্রবিটি েলযাদ  যারত্রনের  

েীি রক্ষাকারী িরঞ্জাি িরিরাহ।  

 

ক্র  প্রবক্র া অনুিরণ 

কদর  িরঞ্জািাবে ক্র  

ও ন ৌযা  িরিরাহ 

িাংবিষ্ট েলযা  হদি 

যোযে কর্তটপদক্ষর িাধ্যদি 

প্রাি চাবহোপি।  

দূঘ টর্ াকালী  িিদ  বি ামূদল্য 

যাবিদের িরিরাহ 

িাৎক্ষব ক নোম         :  যোপ্টেন মুিোম্মদ িোপ্টেমুর রিমোন কচৌধুরী 

পদবী       : কজ্নোপ্টরল ম্যোপ্টনজ্োর (কমররন) 

রবআইডরিউটিরে, প্রধোন  োয টোলয় 

২৪,  োজ্ী নজ্রুল ইেলোম এরিরনউ, 

বোাংলোমর্র, শোিবোগ ঢো ো-১০০০।  

ক োন       : ৯৮৭২৪১২ 

কমোবো       : ০১৮১৮-১৫৬৩৮১ 

ই-কমইল    : gmm@biwtc.gov.bd  

১১। RT massages এর মোধ্যপ্টম 

কেবো প্রদোন।  

 (RT:Radio 

Transmission)  

কনৌযোন ও আঞ্চরল  

অর প্টে এবাং  প্টরোল 

রুপ্টম RT set এর 

মোধ্যপ্টম   

োংস্থোর  কমররন রবিোগ ও 

 প্টরোল রুম 

রবনোমূপ্টে েোব টক্ষরি   নোম         :  যোপ্টেন মুিোম্মদ িোপ্টেমুর রিমোন কচৌধুরী 

পদবী       : কজ্নোপ্টরল ম্যোপ্টনজ্োর (কমররন) 

রবআইডরিউটিরে, প্রধোন  োয টোলয় 

২৪,  োজ্ী নজ্রুল ইেলোম এরিরনউ, 

বোাংলোমর্র, শোিবোগ ঢো ো-১০০০।  

ক োন       : ৯৮৭২৪১২ 

কমোবো       : ০১৮১৮-১৫৬৩৮১ 

ই-কমইল    : gmm@biwtc.gov.bd  

 

 

mailto:ই-মেইল%20%20%20%20:%20gmm@biwtc.gov.bd
mailto:ই-মেইল%20%20%20%20:%20gmm@biwtc.gov.bd
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২.২) প্রাবিষ্ঠাব ক নিিা 

 

 

ক্রবিক নিিার  াি নিিা প্রো  পদ্ধবি প্রদ াে ী  কাগেপি এিাং 

প্রাবিস্থা  

নিিার মূল্য এিাং 

পবরদশাধ পদ্ধবি 

নিিা প্রোদ র িি িীিা োব ত্বপ্রাি কি টকিটা 

( াি  পেিী  নো   ম্বর ও ই-নিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। িাংস্থার িধ্যদি ােী 

িাদের্  কাঠাদিা প্রণ   

ও হাল াগােকরণ।  

িিণাল  কর্তটক ব ধ টাবরি ছদক িাংস্থা 

কর্তটপদক্ষর অনুদিাে ক্রদি পি এিাং ই-

নিইলদযাদগ নপ্ররণ। 

 অে ট বিভ্াগ কর্তটক 

োররকৃি পবরপি ও েরি/ 

ছক অনুযা ী।  

 MTBF এ মরনর্ররাং 

কেল, অে ট  রবিোপ্টগর 

মোধ্যপ্টম অনুপ্টমোরদে 

োংস্থোর বোপ্টজ্র্।  

 

প্রাবিস্থা ঃ িাংস্থার িাদের্ শাখা 

ও পবরকল্প া শাখা। 

 

বি ামূদল্য অে ট বিভ্াদগর পবরপদি 

উবিবখি ব ধ টাবরি িি  

অনুযা ী।   

 াি  :  হাবি া নিগি 

পেিী        : নডপুটি চীে প্লাব াং ম্যাদ োর  

                বিআইডবিউটিবি  প্রধা  কায টাল          ২৪   

কােী  েরুল ইিলাি    এবভ্ব উ  শাহিাগ  

ঢাকা-১০০০। 

নিািাইল  : ০১৮১৭-১২৬০০১ 

ই-নিইল   :  hasina.biwtc21@gmail.com  

  াি  :  নিগি আইবর  নহাদি  

 পেিী        : িহ-িহাব্যিস্থাপক (িাদের্)  

                 বিআইডবিউটিবি   প্রধা  কায টাল       ২৪   

কােী  েরুল ইিলাি    এবভ্ব উ  শাহিাগ  

ঢাকা-১০০০। 

নিািাইল   : ০১৭৪৭-৪১৯৮৫৪ 

 

২। উন্ন   প্রকল্পিমূদহর 

এিাং রােস্ব িাদেদর্র 

অনুন্ন   খাদির অে ট 

ছাড়করণ 

িিণাল  কর্তটক ব ধ টাবরি ছদক িাংস্থা 

কর্তটপদক্ষর অনুদিাে ক্রদি পি এিাং ই-

নিইলদযাদগ নপ্ররণ। 

অে ট বিভ্াগ কর্তটক োররকৃে 

পবরপি ও েরি/ ছক অনুযা ী।  

 

বি ামূদল্য অে ট বিভ্াদগর পবরপদি 

উবিবখি ব ধ টাবরি িি  

অনুযা ী।  

 াি  :  হাবি া নিগি 

পেিী        : নডপুটি চীে প্লাব াং ম্যাদ োর  

                বিআইডবিউটিবি  প্রধা  কায টাল          ২৪   

কােী  েরুল ইিলাি    এবভ্ব উ  শাহিাগ  

ঢাকা-১০০০। 

নিািাইল  : ০১৮১৭-১২৬০০১ 

ই-নিইল   :  hasina.biwtc21@gmail.com  

ও  

 

প্র ল্প পররচোল গি 

 

প্রাবিস্থা ঃ িাংস্থার িাদের্ শাখা 

ও পবরকল্প া শাখা।  

 

৩। লভ্যাাংশ ও বডএিএল 

পবরদশাধ 

 

কর্তটপদক্ষর অনুদিাে ক্রদি নচক ও 

নট্রোরী চালাদ র  িাধ্যদি 

িব র্বরাং নিল  অে ট বিভ্াগ 

কর্তটক অনুদিাবেি  িাদের্ 

অনুযা ী।   

অনুদিাবেি িাদের্ 

অনুিরদণ কর্তটপদক্ষর 

অনুদিাে ক্রদি নচক ও 

নট্রোরী চালাদ র  

িাধ্যদি 

প্রবি িছদর তিিাবিক বকবিদি  াি : কমোোঃ আবুল  োলোম আজ্োদ 

 

পেিী : বেএি  (বহিাি) 

                বিআইডবিউটিবি  প্রধা  কায টাল          ২৪   

কােী  েরুল ইিলাি    এবভ্ব উ  শাহিাগ  

ঢাকা-১০০০। 

নো  : ৯৬৩৪৮৭০ 

নিািাইল : ০১৭২০-৪২২০০৮  

ই-নিইল : gma@biwtc.gov.bd  

    

প্রাবিস্থা ঃ  

১।িাংস্থার বহিাি বিভ্াগ 

২। িব র্বরাং নিল  অে ট বিভ্াগ 

mailto:hasina.biwtc21@gmail.com
mailto:hasina.biwtc21@gmail.com
mailto:gma@biwtc.gov.bd
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ক্রবিক নিিার  াি নিিা প্রো  পদ্ধবি প্রদ াে ী  কাগেপি 

এিাং প্রাবিস্থা  

নিিার মূল্য এিাং 

পবরদশাধ পদ্ধবি 

নিিা প্রোদ র িি িীিা োব ত্বপ্রাি কি টকিটা 

( াি  পেিী  নো   ম্বর ও ই-নিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৪। বিবভ্ন্ন িিদ  িরকার কর্তটক 

প্রদি প্ররেশ্রুরেেমূি 

বোস্তবোয়ন/উন্নয়ন প্র ল্প 

প্রিয়ন। 

 

 তু  ব বি টি ন ৌযা  ও বিদ্যিা  

ন ৌযা  দ্বারা এিাং আনুষাবিক 

অিকাঠাদিা উন্ন দ র িাধ্যদি 

 

পবরকল্প া কবিশদ র পবরপি ও 

ছক অনুযা ী।  

বি ামূদল্য পবরকল্প া কবিশ  কর্তটক 

োরীকৃি পবরপদি ব ধ টাবরি 

িি িীিা অনুযা ী 

 াি  : নখান্দকার িাহমুদুর রহিা  ঈিা  

পেিী       :  চীে প্লাব াং ম্যাদ োর (চঃোঃ) 

               বিআইডবিউটিবি  প্রধা  কায টাল   ২৪   কােী 

 েরুল ইিলাি    এবভ্ব উ  শাহিাগ  ঢাকা-

১০০০। 

নো   : ০২৯৬৩৪৬৯১  

নিািাইল  : ০১৭১৮-৭৭১৫৮৬ 

ই-নিইল  :   cplm@biwtc.gov.bd  

এবাং  

প্ররেশ্রুরে বোস্তবোয়ন োরী রবিোগ 

প্রাবিস্থা ঃ  

ক) পবরকল্প া নিল   কাবরগবর 

 বিভ্াগ  বিআইডবিউটিবি  

খ) পবরকল্প া নিল  ন ৌপি  

গ) পবরকল্প া কবিশ   

৫। ঘূবণ টঝড়  েদলাচ্ছ্বাি ইিযাবে 

প্রাকৃবিক দূদয টাদগ 

উদ্ধারকারী েলযা  

ব দ াবেি করা। 

প্রদ াে  অনুযা ী ন ৌযা  নপ্ররণ ও 

ব দ াবেিকরদণর িাধ্যদি।  

িরকারী ব দে টশ া অনুযা ী 

দূদয টাগ কিবলি এলাকা  

প্রদ াে  অনুযা ী ন ৌযা  নপ্ররণ 

ও ব দ াবেিকরণ। 

বি ামূদল্য দূদয টাগকালী  িিদ র েন্য 

প্রদযােয 

 াি          : ে াি এিএি আবশর্কজ্জািা  

পেিী         : পবরচালক (িাবণেয)  

                    বিআইডবিউটিবি  প্রধা  কায টাল        

২৪ কােী  েরুল ইিলাি     

               এবভ্ব উ শাহিাগ ঢাকা-১০০০। 

নো  : ৯৮৭২৪১১ 

নিািা       : ০১৭১১-৮৬৮০৬৯ 

ই-নিইল : cd@biwtc.gov.bd 

  RT massages এর 

মোধ্যপ্টম কেবো প্রদোন।  

 

 (RT: Radio 

Transmission)  

কনৌযোন ও আঞ্চরল  অর প্টে এবাং 

 প্টরোল রুপ্টম RT set এর 

মোধ্যপ্টম  

োংস্থোর  কমররন রবিোগ ও 

 প্টরোল রুম 

রবনোমূপ্টে েোব টক্ষরি   নোম         :  যোপ্টেন মুিোম্মদ িোপ্টেমুর রিমোন কচৌধুরী 

পদবী       : কজ্নোপ্টরল ম্যোপ্টনজ্োর (কমররন) 

রবআইডরিউটিরে, প্রধোন  োয টোলয় 

২৪,  োজ্ী নজ্রুল ইেলোম এরিরনউ, 

বোাংলোমর্র, শোিবোগ ঢো ো-১০০০।  

ক োন       : ৯৮৭২৪১২ 

কমোবো       : ০১৮১৮-১৫৬৩৮১ 

ই-কমইল       : gmm@biwtc.gov.bd  

 

 

 

 

mailto:cplm@biwtc.gov.bd
mailto:ই-মেইল-gmm@biwtc.gov.bd
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২.৩) অভ্যন্তরীণ নিিা 

ক্রবিক নিিার  াি নিিা প্রো  পদ্ধবি প্রদ াে ী  কাগেপি এিাং প্রাবিস্থা  নিিার মূল্য এিাং 

পবরদশাধ পদ্ধবি 

নিিা প্রোদ র  

িি িীিা 

োব ত্বপ্রাি কি টকিটা 

( াি  পেিী  নো   ম্বর ও ই-নিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

১। 

িাংস্থা  কি টরি কি টকিটা/ 

কি টচারীদের গৃি রনম টোি, 

যোনবোিন/মর্রেোইপ্ট ল 

ঋি প্রদোন 

যথোযথ  র্তটপপ্টক্ষর অনুপ্টমোদনক্রপ্টম মঞ্জুরীপত্র জ্োরী।  নীরেমোলো কমোেোপ্টব  রনধ টোররে 

 রপ্টম আপ্টবদনপত্র, জ্রম/বোরড় 

ক্রপ্টয়র দরলপ্টলর েেযোরয়ে  প্টর্ো রপ  

ব ধ টাবরি সুেিহ িাবিক 

নিি  হদি আো   

অ বধক 

 ৩ (বি ) িাি 

 াি : কমোোঃ আবুল  োলোম আজ্োদ 

 

পেিী : বেএি  (বহিাি) 

                বিআইডবিউটিবি  প্রধা  কায টাল          

২৪   কােী  েরুল ইিলাি    

এবভ্ব উ  শাহিাগ  ঢাকা-১০০০। 

নো  : ৯৬৩৪৮৭০ 

নিািাইল : ০১৭২০-৪২২০০৮   

ই-নিইল : gma@biwtc.gov.bd     

 

প্রোরিস্থোন : রিেোব রবিোগ 

২। র্াইি নেল  বিদলকশ  

নগ্রড প্রো  

 

ব ধ টাবরি েরদি আদিে  ও যোচাই কবিটির সুপাবরশক্রদি  

কর্তটপদক্ষর অনুদিাে  িাদপদক্ষ।  

 

পূরণকৃি আদিে পি বি ামূদল্য ৩ (বি ) িাি  াি : নিগি িা সুরা আহদিে 

পেিী : চীে পাদি টাদ ল ম্যাদ োর  

                বিআইডবিউটিবি  প্রধা  কায টাল              

২৪  কােী  েরুল ইিলাি 

এবভ্ব উ  শাহিাগ  ঢাকা-১০০০। 

নো  :  ৯৬৩৪৫৮৯ 

নিািাইল : ০১৯১৪-৬১০২০৬ 

ই-নিইল : cpm@biwtc.gov.bd 

প্রাবিস্থা ঃ নিি  িািিা   শাখা  

কি টচারী বিভ্াগ  

mailto:gma@biwtc.gov.bd
mailto:cpm@biwtc.gov.bd
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৩। 

 

 

 

িাংস্থা  কি টরি কি টকিটা/ 

কি টচারীদের বচবকৎিা 

কেবো প্রদোন। 

করোগীপ্টদর স্বোস্থয পরীক্ষো, করোগ রনি টয়, ব্যবস্থোপত্র ও েনদ 

প্রদোন, করোগ েম্পর টে রবরিন্ন পরোমশ ট প্রদোন, জ্রুরী ষধধ 

রবেরি, প্রোথরম  রচর ৎেো কেবো (First Aid) প্রদোন, 

ইপ্টে শন, স্যোলোইন পুশ, ক্ষেস্থোন কেরোং, Stitch/ 

কেলোই প্রদোন, কপ্রেোর-ডোয়োপ্টবটি ে পররমোপ, গিটবেীপ্টদর 

ANC  কচ  আপ ও র র্োল িোর্ ট মরনর্ররাং, 

কনবুলোইপ্টজ্শন, IRR কথরোরপ প্রদোন, প্রোথরম  চক্ষু 

পরীক্ষো, প্রভৃরে কেবো প্রদোন।  

 

 

 

 

 

োংস্থো  র্তট  রনধ টোররে রবরিন্ন অঞ্চল 

ও প্রধোন  োয টোলপ্টয় কমরডপ্ট ল শোখো।  

১। প্রপ্টয়োজ্ন অনুযোয়ী 

োংস্থোর ে ল কি টকিটা/ 

কি টচারীদের  রবনোমূপ্টে 

জ্রুরী ষধধ প্রদোন।    

 

২।প্রোথরম  রচর ৎেো 

এবাং পরোমশ ট কেবো 

প্রদোন।  

 

৩। েোশ্রয়ী মূপ্টে  (১0 

র্ো ো) ডোয়োপ্টবটি ে 

পররমোপ        

   ( প্রধোন  োয টোলয় )  

েোৎক্ষরি  প্রধোন  োয টোলয় 

১। ডোোঃ কখোন্দ োর মোসুম িোেোন 

চী  কমরডপ্ট ল অর েোর 

রবআইডরিউটিরে, প্রধোন  োয টোলয় 

২৪,  োজ্ী নজ্রুল ইেলোম এরিরনউ, 

বোাংলোমর্র,শোিবোগ ঢো ো-১০০০।  

কমোবোইল: ০১৭১১-১৬৪০২০।  

২। ডোোঃ নরন্দনী আচোর্যটয 

কমরডপ্ট ল অর েোর 

কমোবোইল: ০১৮৮৩-১৪৩৫৮৪  

 

নোরোয়িগে অঞ্চল: 

 

1। ডোোঃ নজ্রুল ইেলোম 

(খন্ড োলীন কমরডপ্ট ল অর েোর) 

কমোবোইল: ০১৭১৫-০০৪০৭৮  

 

নোরোয়িগে, রবআইডরিউটিরে’র ড - (1 ও 2): 

১। ডোোঃ মর জুল ইেলোম, 

(খন্ড োলীন কমরডপ্ট ল অর েোর) 

কমোবোইল : 01819192528। 

2।  জ্নোব আব্দুে েোিোে ( োম টোরেস্ট) 

কমোবোইল : ০১৭২৬৩৯১৭৯৭।  
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ক্রবিক নিিার  াি নিিা প্রো  পদ্ধবি প্রদ াে ী  কাগেপি এিাং 

প্রাবিস্থা  

নিিার মূল্য এিাং 

পবরদশাধ পদ্ধবি 

নিিা প্রোদ র 

িি িীিা 

োব ত্বপ্রাি কি টকিটা 

( াি  পেিী  নো   ম্বর ও ই-নিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

 

     নোরোয়িগে, রবআইডরিউটিরে’র ড - (৩ ও ৪): 

 

 

বেটমোপ্টন ক উ  ম টরে কনই।  

 

আররচো অঞ্চল:   

১। ডোোঃ িোরলমউল্লোি, 

(খন্ড োলীন কমরডপ্ট ল অর েোর) 

কমোবোইল : ০১৭১২-৫৪৪৯১১।  

 

মোওয়ো অঞ্চল: 

১। ডোোঃ জ্য়নোল আপ্টবদীন  

(খন্ড োলীন কমরডপ্ট ল অর েোর) 

কমোবোইল : ০১৬৭৩-২৫৩০৯৪।  

 

 

খুলনো অঞ্চল: 

১। ডোোঃ অনুপ কুমোর কদ 

(খন্ড োলীন কমরডপ্ট ল অর েোর) 

কমোবোইল : ০১৭১৩-৪০০৫৫০।  

 

চট্টগ্রোম অঞ্চল: 

১। ডোোঃ ররবউল আওয়োল, 

(খন্ড োলীন কমরডপ্ট ল অর েোর) 

কমোবোইল : ০১৮৭৯৭৩০২৬১।  

 

চাঁদপুর অঞ্চল : 

১। ডোোঃ এে এম েরিদ উল্লোি 

(খন্ড োলীন কমরডপ্ট ল অর েোর) 

কমোবোইল : ০১৭১১-৭২৪৫৪৯।  

 

বররশোল অঞ্চল :  

১। ডোোঃ কগৌরোঙ্গ লোল িোওলোদোর 

(খন্ড োলীন কমরডপ্ট ল অর েোর) 

কমোবোইল : ০১৭১৫-৮১২৯৮৫।  
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ক্রবিক নিিার  াি নিিা প্রো  পদ্ধবি প্রদ াে ী  কাগেপি এিাং প্রাবিস্থা  নিিার মূল্য এিাং 

পবরদশাধ পদ্ধবি 

নিিা প্রোদ র িি িীিা োব ত্বপ্রাি কি টকিটা 

( াি  পেিী  নো   ম্বর ও ই-নিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৪। মৃত্যয পরবেী ও দুঘ টর্নোজ্রনে 

কেবো প্রদোন। 

 

i)শ্ররম  ক্ষরেপূরি আইন (WCA) 

এর আওেোয় আরথ ট  েিোয়েো প্রদোন।  

 

 োংস্থোর রবরিন্ন অঞ্চপ্টলর 

কমরডপ্ট ল দির 

 প্রধোন  োয টোলপ্টয়র শ্রম ও 

 েোি শোখো।  

রবনোমূপ্টে  েোৎক্ষরি  

 

১। ডোোঃ কখোন্দ োর মোসুম িোেোন, 

চী  কমরডপ্ট ল অর েোর,  

রবআইডরিউটিরে, প্রধোন  োয টোলয় 

২৪,  োজ্ী নজ্রুল ইেলোম এরিরনউ, 

বোাংলোমর্র,শোিবোগ ঢো ো-১০০০।  

কমোবোইল: ০১৭১১-১৬৪০২০।  

 

ii) শ্ররম  ক্ষরেপূরি আইন 

(WCA) এর আওেোয় আরথ ট  

েিোয়েো প্রদোন এবাং চোকুরীরে 

অবস্থোয় মৃত্যযবরি  রপ্টল রবরধ 

অনুযোয়ী আরথ ট  েিোয়েো ও দো ন 

 ো ন খরচ প্রদোন।  

প্রধোন  োয টোলপ্টয়র শ্রম ও  েোি 

শোখো। 

রবনোমূপ্টে রবরধ কমোেোপ্টব  কচোয়োরম্যোন 

মপ্টিোদপ্টয়র অনুপ্টমোদন েোপ্টপপ্টক্ষ 

 াি : নিগি িা সুরা আহদিে 

পেিী : চীে পাদি টাদ ল ম্যাদ োর  

                বিআইডবিউটিবি  প্রধা  কায টাল                

২৪   কােী  েরুল ইিলাি 

এবভ্ব উ  শাহিাগ  ঢাকা-১০০০। 

নো  :  ৯৬৩৪৫৮৯ 

নিািাইল : ০১৯১৪-৬১০২০৬ 

ই-নিইল : cpm@biwtc.gov.bd 

৫। অবেটি ছুটি িঞ্জুর (িার্তত্বকালী  

ছুটি/ িবহঃ িাাংলাদেশ ছুটি।  

যোযে কর্তটপদক্ষর অনুদিাে ক্রদি 

িঞ্জুরীপি োরী।  

 

আদিে পি  ডাক্তারী ি েপি  

পািদপাদর্ টর কবপ।  

বি ামূদল্য  অ বধক 

 ১ (এক) িাি 

ঐ 

প্রাবিস্থা ঃ 

কি টচারী বিভ্াগ 

 

৬। 

 

আনুদিাবষক িঞ্জুর যোযে কর্তটপদক্ষর অনুদিাে ক্রদি 

িঞ্জুরীপি োরী।  

 

েীবিি কি টচারীর নক্ষদি ছাড়পিিহ 

আদিে পি। মৃি কি টচারীর নক্ষদি 

 বি ী েরি ও নডে িাটি টবেদকর্ 

এিাং ছাড়পিিহ আদিে ।  

 

বি ামূদল্য  অ বধক 

 ২ (দুই) িাি 

ঐ 

প্রাবিস্থা ঃ কি টচারী বিভ্াগ 
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ক্রবিক নিিার  াি নিিা প্রো  পদ্ধবি প্রদ াে ী  কাগেপি এিাং প্রাবিস্থা  নিিার মূল্য এিাং 

পবরদশাধ পদ্ধবি 

নিিা প্রোদ র িি িীিা োব ত্বপ্রাি কি টকিটা 

( াি  পেিী  নো   ম্বর ও ই-নিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৭। প্রবিটি েলযাদ  যাবিদের 

েীি রক্ষাকারী িরঞ্জাি িরিরাহ। 

 

ক্র  প্রবক্র া অনুিরণ কদর িাংবিষ্ট 

আইদর্িিমূহ ক্র  ও িরিরাহ 

িরকারী ব  ি অনুিরদণ বি ামূদল্য  

      

 

িাৎক্ষবণক িকল োহাদের োব ত্বপ্রাি/ ভ্ারপ্রাি িাস্টার 

কি টকিটাগণ। 

৮। অবডর্ আপবত্তর েিাি প্রো  আপবত্ত িাংবিষ্ট বিভ্াগ/অঞ্চল হদি 

প্রিাণকিহ যোযে েিাি প্রাবির পর 

যোযে কর্তটপদক্ষর অনুদিাে ক্রদি 

েিাি নপ্ররণ এিাং িীিাাংিা পি 

োরী।  

আপবত্তর প্রিাণকিহ েিাি োবখল বি ামূদল্য  আন্তঃব রীক্ষা ব ষ্পবত্তদযাগ্য 

েিাি প্রাবি িাদপদক্ষ িরকাবর 

ব রীক্ষার নক্ষদি ব রীক্ষা 

অবধেিদরর এখবি ারাধী  

 াি : কমোোঃ রোরশদুর রিমোন 

 

পেিী       : মুখ্য রনরীক্ষ  

               বিআইডবিউটিবি  প্রধা  কায টাল   ২৪  

কােী  েরুল ইিলাি এবভ্ব উ  

শাহিাগ  ঢাকা-১০০০। 

নো  : ০২৯৬৩৫৪১০  

নিািাইল : +৮৮০১৭১৮-২৩৫৪০৪ 

ই-নিইল : cao@biwtc.gov.bd  

প্রাবিস্থা ঃ ব রীক্ষা বিভ্াগ 

৯। ভ্বিষ্য িহবিল হদি অবগ্রি িঞ্জুরী 

 

 

 

যোযে কর্তটপদক্ষর অনুদিাে ক্রদি 

নচক িারেি 

 

ব ধ টাবরি েরদি আদিে পি 

 

 

প্রাবিস্থা  

ব ধ টাবরি সুেিহ 

িাবিক নিি  হদি 

আো  

৭ কায ট বেিি  াি : কমোোঃ  জ্লুল ি  

 

পেিী : বেএি  (বহিাি) 

                বিআইডবিউটিবি  প্রধা  কায টাল          

২৪   কােী  েরুল ইিলাি    এবভ্ব উ  

শাহিাগ  ঢাকা-১০০০। 

নো  : ০২৯৬৩৪৮৭০ 

নিািাইল : +৮৮০১৫৫৭৭৭৯২৬৯  

ই-নিইল : gma@biwtc.gov.bd   

প্রাবিস্থা ঃ বহিাি বিভ্াগ 

 

 

১০। বিআইডবিউটিবি’র ন ৌযা  

িমূদহর েন্য ্ালা ী নিল ও 

লুবিদকন্টি িরিরাহ  

িাাংলাদেশ নপদট্রাবল াি কদপ টাদরশ  

হদি িরািবর এিাং বপবপআর অনুযা ী 

েরপদির িাধ্যদি।  

 িাংবিষ্ট ন ৌযাদ  ইবঞ্জ  

কি টকিটার চাবহোপি।  

 েরপদি চাবহি েবললাবে।  

িরিরাহকারীর িাদে 

িিাবেি 

চুবক্তমূদল্য। বহিাি 

বিভ্াগ কর্তটক 

নচদকর িাধ্যদি বিল 

পবরদশাধ করা হ  

অ বধক 

 ২ কায টবেিি 

 াি         : ে াি িািসুবি  আহদিে 

পেিী : আহিা ক  ফুদ ল নিল 

                বিআইডবিউটিবি  প্রধা  কায টাল                

২৪  কােী  েরুল ইিলাি এবভ্ব উ  

শাহিাগ  ঢাকা-১০০০। 

নো  : ৯৬৩৪২৭৯ 

নিািাইল : ০১৫৫৩-৪৩৪১৪৪ 

ই-নিইল :  

 

প্রাবিস্থা ঃ ফুদ ল নিল 

 

 

 

 

 

mailto:cao@biwtc.gov.bd
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ক্রবিক নিিার  াি নিিা প্রো  পদ্ধবি প্রদ াে ী  কাগেপি এিাং প্রাবিস্থা  নিিার মূল্য এিাং 

পবরদশাধ পদ্ধবি 

নিিা প্রোদ র 

িি িীিা 

োব ত্বপ্রাি কি টকিটা 

( াি  পেিী  নো   ম্বর ও ই-নিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১১। 

 

কদরাল রুি হদি দুনয টাগপূণ ট 

আিহাও া  িাংস্থার ন ৌযাদ  ব রাপে 

অিস্থাদ র বিষদ  িিকটিামূলক িািটা 

নপ্ররণ। 

ক) নরবডও- নর্বলদো  িািটা (RT 

Message) 

খ)  নর্বলদোদ  

আিহাও া অবধেির  নরবডও ও 

নর্বলবভ্শদ র িাধ্যদি প্রাি িািটা। 

 

বি ামূদল্য দূদয টাগপূণ ট 

আিহাও া   

 

 

 

 

 

 

 

 

 াি : ে াি এে এন এ আল রশবলী 

পেিী        : ব্যিস্থাপক  

                 (িাবণেয/  যোর্োররাং) ও কদরালরুি 

বিআইডবিউটিবি  প্রধা  কায টাল            

২৪  কােী  েরুল ইিলাি    এবভ্ব উ  

শাহিাগ  ঢাকা-১০০০। 

নো         :  ৯৬৭৩৭৭৯ 

নিািাইল :  ০১৭৭১১-৩১৭০৮৪ 

 

  
প্রাবিস্থা ঃ কদরাল রুি  প্রধা  

কায টাল  

১২।  RT massages এর মোধ্যপ্টম 

কেবো প্রদোন।  

 

(RT:Radio 

Transmission) 

কনৌযোন ও আঞ্চরল  অর প্টে এবাং 

 প্টরোল রুপ্টম RT set এর মোধ্যপ্টম  

 

 

োংস্থোর  কমররন রবিোগ ও  প্টরোল 

রুম 

রবনোমূপ্টে েোবর্র্কক্ষটরি  নোম         :  যোপ্টেন মুিোম্মদ িোপ্টেমুর রিমোন কচৌধুরী 

পদবী       : কজ্নোপ্টরল ম্যোপ্টনজ্োর (কমররন) 

রবআইডরিউটিরে, প্রধোন  োয টোলয় 

২৪,  োজ্ী নজ্রুল ইেলোম এরিরনউ, 

বোাংলোমর্র, শোিবোগ ঢো ো-১০০০।  

ক োন       : ৯৮৭২৪১২ 

কমোবো       : ০১৮১৮-১৫৬৩৮১ 

ই-কমইল       : gmm@biwtc.gov.bd  

১৩। রবআইডরিউটিরে’র ৪থ ট কশ্রিীর 

 ম টচোরীপ্টদর জুেো,  োেো ও কপোধো  

ইেযোরদ েরবোরোি  কেবো প্রদোন   

ক্রয় প্ররক্রয়ো অনুেরি  প্টর োংরিষ্ট 

আইপ্টর্মেমূি ক্রয় ও েরবরোি 

ের োরী রনয়ম অনুেরপ্টি রবনোমূপ্টে প্রোপ্য িওয়োর ৩ 

(রেন) মোপ্টের মপ্টধ্য 

 াি : নিগি িা সুরা আহদিে 

পেিী : চীে পাদি টাদ ল ম্যাদ োর  

                বিআইডবিউটিবি  প্রধা  কায টাল   ২৪ কােী 

 েরুল ইিলাি এবভ্ব উ  শাহিাগ  ঢাকা-

১০০০। 

নো  :  ৯৬৩৪৫৮৯ 

নিািাইল : ০১৯১৪-৬১০২০৬ 

ই-নিইল : cpm@biwtc.gov.bd 

১৪। বিআইডবিউটিবি’র ন ৌযা িমূদহর 

েন্য যিাাংশ ও িালািালিমূহ 

(স্থা ী / তিদেবশক) ক্র / িাংগ্রদহর 

িাধ্যদি ব্যিহারকারীর ব কর্ যিাাংশ 

িরিরাহ ব বিিকরণ। 

 

 

যোযে কর্তটপদক্ষর অনুদিাে ক্রদি 

বপবপআর অনুযা ী েরপদির িাধ্যদি 

েরপদি চাবহি েবললাবে িরিরাহকারীর 

িাদে িিাবেি 

চুবক্তমূদল্য। বহিাি 

বিভ্াগ কর্তটক 

নচদকর িাধ্যদি বিল 

পবরদশাধ করা হ । 

 স্থা ী  ক্রদ র 

নক্ষদি অ বধক 2 

(দুই) িাি 

 কায টাদেশ 

প্রোদ র পর 

তিদেবশক ক্রদ র 

নক্ষদি অ বধক  4 

(বি ) িাি 

 াি :  ে াি নিাঃ েেদল রাবি 

পেিী : চীে পাদচ টে ম্যাদ োর  

                বিআইডবিউটিবি  প্রধা  কায টাল   ২৪  কােী 

 েরুল ইিলাি    এবভ্ব উ  শাহিাগ  ঢাকা-

১০০০। 

নো  :  ৯৬৩৪০৫৭ 

নিািাইল : ০১৭৭০-২০৫৮২৯ 

ই-নিইল :  cpo@biwtc.gov.bd 

  

 

 

 

 

mailto:ই-মেইল-gmm@biwtc.gov.bd
mailto:cpm@biwtc.gov.bd
mailto:cpo@biwtc.gov.bd
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ক্রবিক নিিার  াি নিিা প্রো  পদ্ধবি প্রদ াে ী  কাগেপি এিাং প্রাবিস্থা  নিিার মূল্য এিাং 

পবরদশাধ পদ্ধবি 

নিিা প্রোদ র িি িীিা োব ত্বপ্রাি কি টকিটা 

( াি  পেিী  নো   ম্বর ও ই-নিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১৫।  ারা  গঞ্জস্থ ডকই াড টিমূদহ  

নলাটিাং ডদক এিাং পাটুবর া  

িাও া  চাঁেপুর িবরশাল ও চট্টগ্রাি 

ঘার্ ও াকটশদপর  িাধ্যদি িাংস্থার 

েলযা িমূদহর ব  বিি ও চলবি 

নিরািি  িাৎিবরক িাদভ্ ট 

িিাে ।  

 

 

যোযে কর্তটপদক্ষর অনুদিাে ক্রদি 

ডবকাং ও নিরািি কায টাবে িিাে ।  

েলযাদ র ইবঞ্জ  কি টকিটার 

চাবহোপি 

 

বি ামূদল্য নিরািি কাদের প্রকৃবি 

অনুযা ী প্রদ াে ী  িি ।  

১।  াি :  প্রদকৌশলী এি এ গফুর িরকার 

    পেিী   : চীে ইবঞ্জব  ার 

 বিআইডবিউটিবি  প্রধা  কায টাল        

২৪  কােী  েরুল ইিলাি    

এবভ্ব উ  শাহিাগ  ঢাকা-১০০০। 

নো  :  ৯৬৩৫২৪০ 

নিািাইল   :   ০১৭১১-১০৫৩২৭ 

ই-নিইল :  gme@biwtc.gov.bd   

 

২। স্থা ী  ঘার্ ও াকটশদপর োব ত্বপ্রাি কি টকিটা।  

প্রাবিস্থা ঃ ডকই াড ট ও ঘাঁটি 

কারখা ািমূহ 

 

৩) আপ ার কাদছ আিাদের প্রিযাশা 

 

ক্রবিক প্রবিশ্রুি/কাবিি নিিা প্রাবির লদক্ষয করণী  

১) স্ব াংিম্পূণ ট আদিে  েিা প্রো  

২) িঠিক িাধ্যদি প্রদ াে ী  নিিামূল্য পবরদশাধ করা 

৩) িাক্ষাদির েন্য ব ধ টাবরি িিদ র পূদি টই উপবস্থি োকা 

৪) িাংস্থার  ন ৌযা িমূহ রাষ্ট্রী  িিে। এগুদলার ব রাপত্তা বিধাদ  আপ াদের  িাবি টক িহদযাবগিা কাম্য।  
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৪) অবভ্দযাগ প্রবিকার ব্যিস্থাপ া (GRS)   

 

নিিা প্রাবিদি অিন্তুষ্ট হদল োব ত্বপ্রাি কি টকিটার িদি নযাগাদযাগ করু । িার কাছ নেদক িিাধা  পাও া  া নগদল ব দনাক্ত পদ্ধবিদি নযাগাদযাগ কদর আপ ার িিস্যা অিবহি করু । 

 

ক্রবিক কখ  নযাগাদযাগ করদি  কার িদি নযাগাদযাগ করদি  নযাগাদযাদগর ঠিকা া ব ষ্পবত্তর িি িীিা 

 

 

১. োব ত্বপ্রাি কি টকিটা িিাধা  বেদি  া 

পারদল 
অবভ্দযাগ ব ষ্পবত্ত কি টকিটা (অব ক) 

 াি : নিগি িা সুরা আহদিে 

পেিী : চীে পাদি টাদ ল ম্যাদ োর  

                বিআইডবিউটিবি  প্রধা  কায টাল   ২৪   কােী  েরুল 

ইিলাি এবভ্ব উ  শাহিাগ  ঢাকা-১০০০। 

নো  :  ৯৬৩৪৫৮৯ 

নিািাইল : ০১৯১৪-৬১০২০৬ 

ই-নিইল : cpm@biwtc.gov.bd 

 

৩০ কায টবেিি 

২. 
অবভ্দযাগ ব ষ্পবত্ত কি টকিটা ব বে টষ্ট 

িিদ  িিাধা  বেদি  া পারদল 
আবপল কি টকিটা 

পবরচালক (প্রশাি ) 

বিআইডবিউটিবি 

প্রধা  কায টাল       

২৪   কােী  েরুল ইিলাি এবভ্ব উ   

শাহিাগ  ঢাকা-১০০০। 

নো  :  ৯৬৭০০১৩ 

ই-নিইল : da@biwtc.gov.bd 

২০ কায টবেিি 

৩. 
GRS নোকাল পদ ন্ট  ব বে টষ্ট িিদ  

িিাধা  বেদি ব্যে ট হদল 
নচ ারম্যা  বিআইডবিউটিবি  

 

বিআইডবিউটিবি 

প্রধা  কায টাল       

২৪   কােী  েরুল ইিলাি এবভ্ব উ  শাহিাগ  ঢাকা-১০০০। 

নো   : ৯৬৭৩৬১৭ 

নিািাইল    : ০১৭৫৫-৫৫৯৭০১ 

ই-নিইল : chairman@biwtc.gov.bd 

 

৬০ কায টবেিি 

 

  

mailto:cpm@biwtc.gov.bd
mailto:chairman@biwtc.gov.bd

