
ফাাংরাদদ চিচন ও খাদ্য চল্প কযদাদযন 

চিচনচল্প বফন, ৩ চদরকুা ফা/এ, ঢাকা -১০০০। 

web: www.bsfic.gov.bd, E-mail: cbsfic@gmail.com 

সফা প্রদান প্রচতশ্রুচত (Citizen’s Charter) 

           ১। চবন ও চভন 

 

           চবন: চিচন উৎাদন বৃচি এফাং উজাতচবচিক ণ্য উৎাদন খাদ্যণ্য ফহুমুখীকযদণয ভাধ্যদভ াংস্থাদক আন্তজজাচতকভাদন উন্নীতকযণ।  

চভন: ভানম্মত চিচন উৎাদন বৃচি, উজাতচবচিক দণ্যয ফহুমুখীকযণ, ফাজায ম্প্রাযণ ইতযাচদয ভাধ্যদভ প্রচতষ্ঠানদক রাবজনক ম জাদে উন্নীতকযণ।  

 

          ২। প্রচতশ্রুত সফামূ 

          ২.১) নাগচযক সফা  

ক্রচভক সফায নাভ সফা প্রদান িচত প্রদোজনীে কাগজত্র 

এফাং প্রাচিস্থান 

সফামূল্য এফাং চযদাধ 

িচত 

সফাপ্রদাদনয 

ভেীভা 

দাচেত্বপ্রাি কভ জকতজা 

(নাভ, দচফ, সপান ও ই-সভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ আখিাচলদদয চনকট কৃচলজ 

উকযণ যফযা  

১। ব্যচিগত সমাগাদমাগ 

২। ঋদণয ভাধ্যদভ  

১। প্রাথচভক আদফদনত্র 

২। উৎাদন চযকল্পনা 

৩। ঋণ চুচিনাভা 

৪। উকযণ চফতযণ আদদ 

প্রাচিস্থান: াংচিষ্ট সুগায 

চভর 

সুগায চভদর আখ 

যফযাদয ভাধ্যদভ ঋণ 

চযদাধ 

আখদযাণ দত চভদর 

আখ ভাড়াই ম জন্ত 

ড. সজবুন নাায সপযদদৌ  

বা:ভাব্যফস্থাক (চএআইএ) 

সপান নম্বয: +৮৮০২৯৫১৫২৭৭   

ইদভইর: d.jebunnahar@bsfic.gov.bd 

২ আখিাচলদদয চনকট আখ 

উন্নেন প্রমৄচি স্তান্তয  

ব্যচিগত সমাগাদমাগ িচত, 

প্রচক্ষণ, খাভায চদফ, 

প্রদ জনী, চরপদরট, 

আইচএভ, িাচলফাতজা, 

যান্ডচফর, ব্যানায, সপস্টুন,  

উঠান বফঠক 

প্রাচিস্থান: াংচিষ্ট সুগায 

চভর 

াংচিষ্ট সুগায চভর দত 

চফনামূদল্য  

আখ সযাণ দত 

ভাড়াই মন্তজ 

ভাব্যফস্থাক (ম্প্রাযণ) 

সপান নম্বয :+৮৮০২৪৭১২০৩১৯  

ই-সভইর : fa8590773@gmail.com 

৩ উৎাচদত আখ ক্রে ও আদখয 

মূল্য চযদাধ 

াংচিষ্ট সুগায চভদরয চফচবন্ন 

ক্রে সকদে চডচজটার 

ওজনমন্ত্র ব্যফাদযয ভাধ্যদভ 

আখক্রে 

১। ই-সগদজট 

২। ই-পুচজজ  

প্রাচিস্থান: াংচিষ্ট সুগায 

চভর   

সভাফাইর ব্যাংচকাং এয 

ভাধ্যদভ আদখয মূল্য 

চযদাধ 

আখভাড়াই সভৌসুভ সভাাম্মদ মুচজবুয যভান 

বা: ভাব্যফস্থাক (চচচআয)  

সপান নম্বয: +৮৮০২৯৫৫৩৪১০   

ই-সভইর: mujib95@gmail.com 

সভাোঃ চপকুর ইরাভ, চাফ চনেন্ত্রক 

সপান: +৮৮০২৯৫৫৬০০২  

ই-সভইর: controller.bsfic@gmail.com 

৪ আখিাচল, শ্রচভক ও কভ জিাযী 

ন্তানদদয চক্ষা ােতা প্রদান  

াংচিষ্ট সুগায চভদরয 

চফদ্যারেমূদ আখিাচল, 

শ্রচভক ও কভ জিাযীয 

ন্তানদদয ড়াদরখায সুদমাগ 

১। আখিাচল ন্তাদনয 

প্রভাণক                   

২। াংচিষ্ট ন্তাদনয 

চক্ষাগত নদত্র 

চফনামূদল্য  ফছযব্যাী াহ যীনা তানাজ 

বাযপ্রাি চিপ অফ াদ জাদনর 

সপান: +৮৮ ০২২২৩৩৮৫৪৬৯- 

ই-সভইর: chief_personnel@bsfic.gov.bd 

mailto:cbsfic@gmail.com
mailto:d.jebunnahar@bsfic.gov.bd
mailto:fa8590773@gmail.com
mailto:fa8590773@gmail.com
mailto:mujib95@gmail.com
mailto:controller.bsfic@mail.com
tel:02-223385469


 

ক্রচভক সফায নাভ সফা প্রদান িচত প্রদোজনীে কাগজত্র 

এফাং প্রাচিস্থান 

সফামূল্য এফাং চযদাধ 

িচত 

সফাপ্রদাদনয 

ভেীভা 

দাচেত্বপ্রাি কভ জকতজা 

(নাভ, দচফ, সপান ও ই-সভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

প্রদান      ৩। আখদযাণ ও চভদর আখ 

যফযাদয প্রভাণত্র। 

প্রাচিস্থান: াংচিষ্ট সুগায 

চভর 

৫ সুগায চভরদজাদনয নাগচযকদদয 

িরাির ও আখ চযফদনয 

জন্য যাস্তা বতচয ও সভযাভদতয 

চনচভি চভর ব্যফস্থানাদক  

ােতা প্রদান 

যকায কর্তজক প্রকল্প অনুদান  ১। প্রকল্প অনুদান 

২। ণ্য ােতা  

প্রাচিস্থান: াংচিষ্ট সুগায 

চভর 

চফনামূদল্য অথ জফছয  সভা: ীদুর কযীভ 

ভাব্যফস্থাক (চচবর) 

সপান নম্বয: +৮৮০২৯৫৫২৩৪৯   

ই-সভইর: shkarim@yahoo.com 

  

৬ ই-সগদজট ও ই-পুচজজয ভাধ্যদভ 

আখ ক্রে  

ইদরকট্রচনক পুচজজ 

অনরাইদনয ভাধ্যদভ 

আখিাচলদদয চনকট 

সৌৌঁছাদনা  

১। ওজন যচদ (WR)  

২। আখ ক্রে ীট  

প্রাচিস্থান: াংচিষ্ট সুগায 

চভর 

চফনামূদল্য ভাড়াই সভৌসুভ  

 

সভাাম্মদ মুচজবুয যভান 

বা: ভাব্যফস্থাক (চচচআয)  

সপান নম্বয: +৮৮০২৯৫৫৩৪১০   

ই-সভইর: mujib95@gmail.com 

৭ চডরাযখাদত ভাচবচিক চিচন 

ফযাদ্দত্র প্রদান   

চিচনয ফযাদ্দত্র সযচজস্টাড জ 

ডাকদমাদগ চডরাযদদয চনকট 

এফাং াংচিষ্ট চিচনকদর 

সপ্রযণ 

ফযাদ্দত্র, চডরায প্রচতষ্ঠাদনয 

ঠিকানাে ও াংচিষ্ট 

চিচনকদর ফযাদ্দকৃত 

চডরাযদদয  তাচরকা  

প্রাচিস্থান: চফক্রে চফবাগ     

যকায কর্তজক চনধ জাচযত 

মূল্য, চডচড/দ-অড জায 

াংচিষ্ট চিচনকদর জভা 

প্রদান 

কযদাদযন কর্তজক 

চনধ জাচযত 

সভাোঃ ভামায উর ক খান 

প্রধান (চফণন)  

সপান: +৮৮০২৯৫৬০৪১২   

ই-সভইর: lovinkhan@yahoo.com 

৮ চডরাযী াংক্রান্ত সফা চডরাযদদয 

আচি/প্রদোজনীে 

অনুদযাদধয চফলদে 

তাৎক্ষচণক ব্যফস্থা গ্রণ। 

চডরায ম্পচকজত চফচবন্ন 

প্রকায আচি/প্রদোজনীে 

ত্রমূ 

- কযদাদযন কর্তজক 

চনধ জাচযত 

সভাোঃ ভামায উর ক খান 

প্রধান (চফণন)  

সপান: +৮৮০২৯৫৬০৪১২   

ই-সভইর: lovinkhan@yahoo.com 

৯  চডরাযী নফােন ও 

অনুউদিাচরত চডরাযদদয 

জচযভানা কতজন (প্রচত সভ.টন 

২০০/- টাকা) 

প্রচত দুই ফৎযচবচিক 

নফােদনয জন্য চডরাযদদয 

চনকট ডাকদমাদগ ত্র সপ্রযণ  

১। নফােন পযভ পূযণ 

২। এনআইচড 

৩। চডরায আইচড 

৪। াদাট জ াইদজয ০৩ 

কচ ছচফ 

৫। টিআইএন 

৬। প্রচতষ্ঠাদনয ঠিকানা 

কর নদ ১ভ সশ্রণীয 

কভ জকতজা কর্তজক তযাচেত 

দত দফ। 

প্রাচিস্থান: চফক্রে চফবাগ  

চডরায প্রচত ২০০০/= 

(দুই াজায) টাকা প্রচত ২ 

(দুই) ফছয চবচিক নফােন 

চপ ফাফদ াংস্থায চাফ 

চফবাদগ নগদদ চযদাধ। 

তাছাড়া অনুদিাচরত 

চডরাযদদয জচযভানা কতজন 

(প্রচত সভ.টন ২০০/- টাকা) 

াদয। 

 

কযদাদযন কর্তজক 

চনধ জাচযত 

সভাোঃ ভামায উর ক খান 

প্রধান (চফণন)  

সপান: +৮৮০২৯৫৬০৪১২   

ই-সভইর: lovinkhan@yahoo.com 

mailto:shkarim@yahoo.com


 

ক্রচভক সফায নাভ সফা প্রদান িচত প্রদোজনীে কাগজত্র 

এফাং প্রাচিস্থান 

সফামূল্য এফাং চযদাধ 

িচত 

সফাপ্রদাদনয 

ভেীভা 

দাচেত্বপ্রাি কভ জকতজা 

(নাভ, দচফ, সপান ও ই-সভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১০ যকাচয খাদত চিচন ফযাদ্দ 

(দনাফাচনী, সনবী, চফচজচফ, 

পুচর, আনায, পাোয 

াচব জ) 

ফাৎচযক িাচদায চফযীদত 

ফযাদ্দত্র ডাকদমাদগ ও ই-

সভইদর সপ্রযণ 

ফযাদ্দত্র, যকাযী 

প্রচতষ্ঠাদনয ঠিকানাে সপ্রযণ। 

যকায কর্তজক চনধ জাচযত 

মূল্য, চডচড/দ-অড জায 

াংচিষ্ট চিচনকদর জভা 

প্রদান 

কযদাদযন কর্তজক 

চনধ জাচযত 

সভাোঃ ভামায উর ক খান 

প্রধান (চফণন)  

সপান: +৮৮০২৯৫৬০৪১২   

ই-সভইর: lovinkhan@yahoo.com 

১১  প্যাদকটজাত চিচন চফণন 

ম্পচকজত মাফতীে কাম জাচদ 

ম্পাদন 

ওোনস্ট াচব জ, 

কযদাদযদনয সফজদভন্ট 

দত সবািা াধাযণ তাদদয 

চনজস্ব িাচদা সভাতাদফক 

চিচন াংগ্র কযদত াদয। 

প্যাদকটজাত চিচনয যফযা 

আদদ 

যকায কর্তজক চনধ জাচযত 

দয সক্রতায চনকট দত 

গ্রণপূফ জক াংস্থায চাফ 

চফবাদগ জভা প্রদান। 

সক্রতায িাচদা প্রাচি 

াদদক্ষ তাৎক্ষচণক 

সভাোঃ ভামায উর ক খান 

প্রধান (চফণন)  

সপান: +৮৮০২৯৫৬০৪১২   

ই-সভইর: lovinkhan@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

২.২) প্রাচতষ্ঠাচনক সফা 

 

ক্রচভক সফায নাভ সফা প্রদান িচত প্রদোজনীে কাগজত্র এফাং প্রাচিস্থান 
সফামূল্য এফাং 

চযদাধ িচত 

সফাপ্রদাদনয 

ভেীভা 

দাচেত্বপ্রাি কভ জকতজা 

(নাভ, দচফ, সপান ও ই-সভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১।  দিয/াংস্থায উন্নেন 

প্রকল্পমূদয এচডচ/ 

আযএচডচ ফযাদদ্দয 

চফবাজন আদদ জাযীয 

চনচভি চল্প ভন্ত্রণারদে প্রস্তাফ 

সপ্রযণ (উন্নেন ফাদজট 

প্রণেনকদল্প প্রাক্করন ও ফযাদ্দ 

অনুমােী) 

াংচিষ্ট উন্নেন প্রকল্প সথদক 

এচডচ/ আযএচডচদত প্রাি 

ফযাদদ্দয চফবাজন প্রস্তাফ 

প্রাচিয য কর্তজদক্ষয 

অনুদভাদন াদদক্ষ চল্প 

ভন্ত্রণারদে সপ্রযদণয ব্যফস্থা 

গ্রণ 

প্রদোজনীে কাগজত্রাচদ: 

১. এচডচ/আযএচডচদত প্রাি ফযাদ্দ ত্র 

২. এচডচ/আযএচডচদত প্রাি ফযাদ্দ সভাতাদফক প্রকল্প 

চযিারক কর্তজক প্রণেনকৃত খাতওোযী চফবাজন প্রস্তাফ 

৩. অথ জ ভন্ত্রণারদেয উন্নেন প্রকল্পমূদয অথ জ অফমুচি ও 

ব্যফায চনদদ জচকায াংরগ্নী- ১, ৪ ও ৫ পযভ অনুযণ। 

৪. ফাচল জক কভ জচযকল্পনা 

৫. ফাচল জক ক্রে চযকল্পনা 

প্রাচিস্থান: 

১. ওদেফাইট- www.plandiv.gov.bd (এচডচ 

াংক্রান্ত), www.mof.gov.bd (উন্নেন 

প্রকল্পমূদয অথ জ অফমুচি ও ব্যফায চনদদ জচকা), াংচিষ্ট 

প্রকদল্পয দিয 

২. প্রকল্প ফাস্তফােন চফবাগ, চফএএপআইচ 

৩. চল্প ভন্ত্রণারদেয াংচিষ্ট চফবাগ 

চফনামূদল্য *এচডচ: প্রচত ফছয 

জুরাই ভাদয প্রথভ 

িাদ 

 

*আযএচডচ: চূড়ান্ত 

অনুদভাদন প্রাচিয 

০১ (এক) িাদয 

ভদধ্য 

কচফয আাম্মদ যকায 

প্রধান (চযকল্পনা ও উন্নেন) 

সপান:+৮৮ ০২৯৫৫২৬৫৮ 

ই-সভইর:  
chief_planning@bsfic.gov.bd 

২ (ক)। দিয/াংস্থায  উন্নেন 

প্রকল্পমূদয এচডচদত প্রাি 

ফযাদদ্দয প্রথভ চকচস্তয অথ জ 

অফমুচিয প্রস্তাফ চল্প 

ভন্ত্রণারদে সপ্রযণ 

প্রকদল্পযঅনুকূদর এচডচদত 

প্রাি ফযাদদ্দয প্রথভ চকচস্তয 

অথ জ অফমুচিয প্রস্তাফ 

কর্তজদক্ষয অনুদভাদন 

াদদক্ষ চল্প ভন্ত্রণারদে 

সপ্রযদণয ব্যফস্থা গ্রণ 

প্রদোজনীে কাগজত্রাচদ: 

১. অথ জ ভন্ত্রণারদেয উন্নেন প্রকল্পমূদয অথ জ অফমুচি ও 

ব্যফায চনদদ জচকায াংরগ্নী- ৪ ও ৫ পযভ অনুযণ। 

প্রাচিস্থান: 

১. ওদেফাইট- www.mof.gov.bd (উন্নেন 

প্রকল্পমূদয অথ জ অফমুচি ও ব্যফায চনদদ জচকা), াংচিষ্ট 

প্রকদল্পয দিয 

২. প্রকল্প ফাস্তফােন চফবাগ, চফএএপআইচ 

৩. চল্প ভন্ত্রণারদেয াংচিষ্ট চফবাগ 

চফনামূদল্য *প্রচত ফছয জুরাই 

সথদক আগস্ট ভাদয 

ভদধ্য 

 

কচফয আাম্মদ যকায 

প্রধান (চযকল্পনা ও উন্নেন) 

সপান:+৮৮ ০২৯৫৫২৬৫৮ 

ই-সভইর:  
chief_planning@bsfic.gov.bd  

২ (খ) দিয/াংস্থায উন্নেন প্রকল্প 

মূদয এচডচদত প্রাি 

ফযাদদ্দয চিতীে চকচস্তয অথ জ 

অফমুচিয প্রস্তাফ চল্প 

ভন্ত্রণারদে সপ্রযণ 

াংচিষ্ট প্রকদল্পয অনুকূদর 

এচডচদত প্রাি ফযাদদ্দয 

চিতীে চকচস্তয অথ জ অফমুচিয 

প্রস্তাফ কর্তজদক্ষয অনুদভাদন 

াদদক্ষ চল্প ভন্ত্রণারদে 

সপ্রযদণয ব্যফস্থা গ্রণ 

প্রদোজনীে কাগজত্রাচদ: 

১. অথ জ ভন্ত্রণারদেয উন্নেন প্রকল্পমূদয অথ জ অফমুচি ও 

ব্যফায চনদদ জচকায াংরগ্নী- ৪ ও ৫ পযভ অনুযণ। 

২. Debt Service Liability (DSL) চযদাদধয 

প্রতযেন 

৩. পূদফ জয ছাড়কৃত অদথ জয ব্যদেয চাফ 

প্রাচিস্থান: 

১. ওদেফাইট- www.mof.gov.bd (উন্নেন 

প্রকল্পমূদয অথ জ অফমুচি ও ব্যফায চনদদ জচকা), াংচিষ্ট 

প্রকদল্পয দিয 

২. প্রকল্প ফাস্তফােন চফবাগ, চফএএপআইচ 

চফনামূদল্য *প্রচত ফছয 

অদটাফয সথদক 

নদবম্বয ভাদয 

ভদধ্য 

 

কচফয আাম্মদ যকায 

প্রধান (চযকল্পনা ও উন্নেন) 

সপান:+৮৮ ০২৯৫৫২৬৫৮ 

ই-সভইর:  
chief_planning@bsfic.gov.bd  

http://www.plandiv.gov.bd/
http://www.mof.gov.bd/
tel:029552658
http://www.mof.gov.bd/
tel:029552658
http://www.mof.gov.bd/
tel:029552658


 

ক্রচভক সফায নাভ সফা প্রদান িচত প্রদোজনীে কাগজত্র এফাং প্রাচিস্থান 
সফামূল্য এফাং 

চযদাধ িচত 

সফাপ্রদাদনয 

ভেীভা 

দাচেত্বপ্রাি কভ জকতজা 

(নাভ, দচফ, সপান ও ই-সভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৩. চল্প ভন্ত্রণারদেয াংচিষ্ট চফবাগ 

২ (গ)। দিয/াংস্থায উন্নেন প্রকল্প 

মূদয 

এচডচ/আযএচডচদত প্রাি 

ফযাদদ্দয র্ততীে চকচস্তয অথ জ 

অফমুচিয প্রস্তাফ চল্প 

ভন্ত্রণারদে সপ্রযণ 

াংচিষ্ট প্রকদল্পয অনুকূদর 

এচডচ/আযএচডচদত প্রাি 

ফযাদদ্দয র্ততীে চকচস্তয অথ জ 

অফমুচিয প্রস্তাফ 

কর্তজদক্ষয অনুদভাদন 

াদদক্ষ চল্প ভন্ত্রণারদে 

সপ্রযদণয ব্যফস্থা গ্রণ 

প্রদোজনীে কাগজত্রাচদ: 

১. অথ জ ভন্ত্রণারদেয উন্নেন প্রকল্পমূদয অথ জ অফমুচি ও 

ব্যফায চনদদ জচকায াংরগ্নী- ৪ ও ৫ পযভ অনুযণ। 

২. Debt Service Liability (DSL) চযদাদধয 

প্রতযেন 

৩. পূদফ জয ছাড়কৃত অদথ জয ব্যদেয চাফ 

 

প্রাচিস্থান: 

১. ওদেফাইট- www.mof.gov.bd (উন্নেন 

প্রকল্পমূদয অথ জ অফমুচি ও ব্যফায চনদদ জচকা), াংচিষ্ট 

প্রকদল্পয দিয 

২. প্রকল্প ফাস্তফােন চফবাগ, চফএএপআইচ 

৩. চল্প ভন্ত্রণারদেয াংচিষ্ট চফবাগ 

চফনামূদল্য *প্রচত ফছয 

জানুোযী সথদক 

সপব্রুোযী ভাদয 

ভদধ্য 

 

কচফয আাম্মদ যকায 

প্রধান (চযকল্পনা ও উন্নেন) 

সপান:+৮৮ ০২৯৫৫২৬৫৮ 

ই-সভইর:  
chief_planning@bsfic.gov.bd  

২ (ঘ)। দিয/াংস্থায উন্নেন প্রকল্প 

মূদয 

এচডচ/আযএচডচদত প্রাি 

ফযাদদ্দয িতুথ জ চকচস্তয অথ জ 

অফমুচিয প্রস্তাফ চল্প 

ভন্ত্রণারদে সপ্রযণ 

াংচিষ্ট প্রকদল্পয অনুকূদর 

এচডচ/আযএচডচদত প্রাি 

ফযাদদ্দয িতুথ জ চকচস্তয অথ জ 

অফমুচিয প্রস্তাফ 

কর্তজদক্ষয অনুদভাদন 

াদদক্ষ চল্প ভন্ত্রণারদে 

সপ্রযদণয ব্যফস্থা গ্রণ 

প্রদোজনীে কাগজত্রাচদ: 

১. অথ জ ভন্ত্রণারদেয উন্নেন প্রকল্পমূদয অথ জ অফমুচি ও 

ব্যফায চনদদ জচকায াংরগ্নী- ৪ ও ৫ পযভ অনুযণ। 

২. Debt Service Liability (DSL) চযদাদধয 

প্রতযেন 

৩. পূদফ জয ছাড়কৃত অদথ জয ব্যদেয চাফ 

 

প্রাচিস্থান: 

১. ওদেফাইট- www.mof.gov.bd (উন্নেন 

প্রকল্পমূদয অথ জ অফমুচি ও ব্যফায চনদদ জচকা), াংচিষ্ট 

প্রকদল্পয দিয 

২. প্রকল্প ফাস্তফােন চফবাগ, চফএএপআইচ 

৩. চল্প ভন্ত্রণারদেয াংচিষ্ট চফবাগ 

চফনামূদল্য *প্রচত ফছয এচপ্রর 

সথদক সভ ভাদয 

ভদধ্য 

 

কচফয আাম্মদ যকায 

প্রধান (চযকল্পনা ও উন্নেন) 

সপান:+৮৮ ০২৯৫৫২৬৫৮ 

ই-সভইর:  
chief_planning@bsfic.gov.bd  

৩। দিয/াংস্থায চডচচ প্রণেন 

তথ্য প্রাক্করন ব্যে চনধ জাযণ 

াংস্থায চযকল্পনা ও উন্নেন 

চফবাদগয িাচদায সপ্রচক্ষদত 

নতুন চডচচ প্রণেন াংক্রান্ত 

তথ্যাচদ াংগ্র ও অনুদভাদদনয 

চনচভি প্রস্তাফ ভন্ত্রণারদেয 

সপ্রযণ। 

প্রদোজনীে কাগজত্রাচদ: 

১. চপচজচফচরটি স্টাচডয ভাধ্যদভ তথ্য-উাি াংগ্র 

২. াংগৃীত তদথ্যয আদরাদক চাফ চফফযণী 

৩. প্রকল্প ফাস্তফােদনয চফবাজন চফফযণী 

৪. প্রকল্প ভািকযদণয চনচভি সুষ্ঠু ক্রে ও কভ জ চযকল্পনা। 

 

প্রাচিস্থান: 

১. াংচিষ্ট দিদযয চযকল্পনা ও উন্নেন চফবাগ 

চফনামূদল্য/আউ

ট সাচ জাং  

*ন্যযনতভ ৩ (চতন) 

ভাব্যাী।  

কচফয আাম্মদ যকায 

প্রধান (চযকল্পনা ও উন্নেন) 

সপান:+৮৮ ০২৯৫৫২৬৫৮ 

ই-সভইর:  
chief_planning@bsfic.gov.bd  

৪। অনুদভাচদত প্রকল্প মূদয 

প্রাচনক অনুদভাদন 

াংচিষ্ট দিদযয িাচদায 

সপ্রচক্ষদত এচডচ/আদযচডচদত 

প্রদোজনীে কাগজত্রাচদ: 

১. াংচিষ্ট দিদযয িাচদায সপ্রচক্ষদত এচডচ/আদযচডচদত 

চফনামূদল্য  * ০৩ (চতন)  

কভ জচদফ  

কচফয আাম্মদ যকায 

প্রধান (চযকল্পনা ও উন্নেন) 

http://www.mof.gov.bd/
tel:029552658
http://www.mof.gov.bd/
tel:029552658
tel:029552658


 

ক্রচভক সফায নাভ সফা প্রদান িচত প্রদোজনীে কাগজত্র এফাং প্রাচিস্থান 
সফামূল্য এফাং 

চযদাধ িচত 

সফাপ্রদাদনয 

ভেীভা 

দাচেত্বপ্রাি কভ জকতজা 

(নাভ, দচফ, সপান ও ই-সভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

অন্তর্ভ জিকযদণয চনচভি 

প্রাচনক অনুদভাদদনয জন্য 

প্রস্তাফ চল্প ভন্ত্রণারদে সপ্রযণ 

অন্তর্ভ জচিয রদক্ষয ফযাদ্দ ত্র  

২. অথ জ চফবাদগয উন্নেন প্রকদল্পয প্রাচনক াংক্রান্ত 

কচভটিয অনুদভাদন ত্র 

৩. াংগৃীত তদথ্যয আদরাদক চাফ চফফযণী 

৪. প্রকল্প ফাস্তফােদন চফবাজন চফফযণী 

৫. প্রকদল্পয ক্রে ও কভ জ চযকল্পনা চফফযণী 

 

প্রাচিস্থান: 

১. াংচিষ্ট দিদযয চযকল্পনা ও উন্নেন চফবাগ 

সপান:+৮৮ ০২৯৫৫২৬৫৮ 

ই-সভইর:  
chief_planning@bsfic.gov.bd 

 

৫। কযদাদযদনয চফচবন্ন 

চভর/প্রচতষ্ঠাদনয 

আধুচনকীকযদণ বফদদচক 

দমাগী াট জনায/ 

চফচনদোগকাযীগদণয াদথ 

াফ জক্ষচণক সমাগাদমাগকযণ 

াংস্থায চফচবন্ন 

চভর/প্রচতষ্ঠাদনয 

আধুচনকীকযদণ আগ্রী 

বফদদচক দমাগী াট জনায/ 

চফচনদোগকাযীগদণয াদথ 

সমাগাদমাগ স্থান কাদজয 

দমাচগতা প্রদান। 

প্রদোজনীে কাগজত্রাচদ: 

১. বফদদচক দমাগী াট জনায/চফচনদোগকাযী কর্তজক প্রদি 

EoI 

২. বফদদচক দমাগী াট জনায/চফচনদোগকাযী কর্তজক প্রদি 

প্রস্তাফনা 

৩. ভদঝাতা স্মাযক (MoU) ম্পাদন 

৪. াংচিষ্ট দিয ও বফদদচক দমাগী াট জনায/চফচনদোগকাযী 

উবদেয িাচদায সপ্রচক্ষদত যফযাকৃত তথ্য-উািমূ।  

৫. প্রকল্প পর ফাস্তফােদন চুচি ম্পাদদন দমাচগতাকযণ। 

 

প্রাচিস্থান: 

১. াংচিষ্ট দিদযয চযকল্পনা ও উন্নেন চফবাগ 

চফনামূদল্য  *মািাই-ফাছাই 

াদদক্ষ যফতী 

কাম জক্রদভয জন্য 

চল্প ভন্ত্রণারদে 

সপ্রযণ  

কচফয আাম্মদ যকায 

প্রধান (চযকল্পনা ও উন্নেন) 

সপান:+৮৮ ০২৯৫৫২৬৫৮ 

ই-সভইর:  
chief_planning@bsfic.gov.bd  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel:029552658
tel:029552658


 

২.৩) অবযন্তযীণ সফা 

 

ক্রচভক সফায নাভ সফা প্রদান িচত প্রদোজনীে কাগজত্র এফাং 

প্রাচিস্থান 

সফামূল্য এফাং 

চযদাধ িচত 

সফাপ্রদাদনয 

ভেীভা 

দাচেত্বপ্রাি কভ জকতজা 

(নাভ, দচফ, সপান ও ই-সভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ গাচড় ফযাদ্দ  িাচদায চবচিদত  

  

 

১। গাচড় ফযাদ্দ পযভ পূযণ  

২। অনুদভাদন    

৩। রগফই সযচজষ্ট্রীকযণ 

প্রাচিস্থান: ভন্বে ও াধাযণ 

উচফবাগ 

চফনামূদল্য ০১ (এক) কভ জচদফ   ন্যরুয যভান রা 

ব্যফস্থাক (চএন্ডচএ) 

সপান: +৮৮০২৯৫৫২৫৩৪ 

ই-সভইর: palashbafa@gmail.com 

 

২ গাচড় সভযাভত িাচদায চবচিদত  ১। িারক কর্তজক িাচদা প্রদান  

২। চযফন উচফবাগ কর্তজক 

প্রতযেন  

৩। কর্তজদক্ষয অনুদভাদন   

প্রাচিস্থান: ভন্বে ও াধাযণ 

উচফবাগ 

চফনামূদল্য ৪৫ কভ জচদফ    ন্যরুয যভান রা  

ব্যফস্থাক (চএন্ডচএ) 

সপান: +৮৮০২৯৫৫২৫৩৪ 

ই-সভইর: palashbafa@gmail.com 

 

৩ াংস্থায অধীনস্থ কর 

চভদরয মন্ত্রাচত   

যক্ষণাদফক্ষন  ও 

সভযাভচত কাদজয 

কাচযগচয যাভ জ 

প্রদান। 

াংচিষ্ট চভদরয িাচদায 

চযদপ্রচক্ষদত/রুটিন চযদ জদনয 

ভাধ্যদভ/ইবযালুদেন চভটিাং 

এয ভাধ্যদভ 

 

চভদরয চিঠি 

প্রাচিস্থান: প্রদকৌর চফবাগ 

চফনামূদল্য ৭ কভ জচদফ    সভাোঃ আদনাোয কচফয 

প্রধান প্রদকৌরী  

সপান: +৮৮০২৯৫৫০৬২৭  

ই-সভইর: tapananwar66@gmail.com  

৪ প্রদোজনীে মন্ত্র/মন্ত্রাাং 

ক্রে চফলদে কাচযগচয 

ভতাভত প্রদান 

াংচিষ্ট চভদরয িাচদাত্র দয 

দিদযয প্রদকৌর চফবাগ কর্তজক 

মািাই-ফাছাই পূফ জক কাচযগচয 

অনুদভাদন প্রদান কযা ে 

মন্ত্র/মন্ত্রাাংদয সেচচপদকন, 

ড্রইাং,ইদন্ডন্ট 

প্রাচিস্থান: প্রদকৌর চফবাগ 

 

চফনামূদল্য ৭ কভ জচদফ সভাোঃ আদনাোয কচফয 

প্রধান প্রদকৌরী  

সপান: +৮৮০২৯৫৫০৬২৭  

ই-সভইর: tapananwar66@gmail.com 

৫ চফচবন্ন সুগায চভর 

দত প্রাি চনভ জাণ 

কাদজয প্রাক্করন ও 

নকা যীক্ষাদন্ত 

অনুদভাদন প্রদাদনয 

ব্যফস্থা গ্রণ 

চফচবন্ন সুগায চভর দত প্রাি 

চনভ জাণ কাদজয প্রাক্করন ও 

নকা যীক্ষাকযণ 

প্রাচিস্থান: প্রদকৌর চফবাগ চফনামূদল্য ৩০ কভ জচদফ  সভাোঃ আদনাোয কচফয 

প্রধান প্রদকৌরী  

সপান: +৮৮০২৯৫৫০৬২৭  

ই-সভইর: tapananwar66@gmail.com 

৬ কভ জকতজা/কভ জিাযীদদয 

ভ্রভণ বাতা/চফর/প্রচক্ষণ 

চপ/দকা জ চপ প্রদান 

চনধ জাচযত পযদভ অনুদভাচদত 

ভ্রভণ চফফযণী/চফর/প্রচক্ষণ 

চপ/দকা জ চপ প্রদাদনয িাচদা 

প্রাচিয য মথামথ কর্তজদক্ষয 

প্রাচনক চজও/আদদ 

 

 

 

চফনামূদল্য  ৩ (চতন) কভ জচদফ  সভাোঃ আবু ফাঈচজদ 

ভাব্যফস্থাক (দয চাফ) 

সপান: +৮৮০২৯৫৫০৫২৭  

ই-সভইর: abubayzeed@yahoo.com 

mailto:palashbafa@gmail.com
mailto:palashbafa@gmail.com
mailto:abubayzeed@yahoo.com


 

ক্রচভক সফায নাভ সফা প্রদান িচত প্রদোজনীে কাগজত্র এফাং 

প্রাচিস্থান 

সফামূল্য এফাং 

চযদাধ িচত 

সফাপ্রদাদনয 

ভেীভা 

দাচেত্বপ্রাি কভ জকতজা 

(নাভ, দচফ, সপান ও ই-সভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

অনুদভাদনক্রদভ সফা প্রদান 

কযা ে 

 

৭ বচফষ্যত তচফর 

অচগ্রভ/চূড়ান্ত াওনা 

প্রদান 

চনধ জাচযত ছদক চরচখত আদফদন 

ত্র প্রাচিয য কর্তজদক্ষয 

অনুদভাদন গ্রণক্রদভ সফা 

প্রদান কযা ে 

 

১। চনধ জাচযত ছদক চরচখত আদফদন 

ত্র 

২। চাফ চফবাদগয চএপ াখাে 

যচক্ষত ব্যচিগত চএপ প্রচতদফদন 

ও ঋণ াংক্রান্ত তথ্য ও চযদাধ 

বাউিায 

প্রাচিস্থান: চাফ চফবাগ  

চফনামূদল্য ৭ (াত) কভ জচদফ  সভাোঃ চপকুর ইরাভ 

কাযী ব্যফস্থাক (চএপ) 

সপান: +৮৮০১৮১৯৮১৯৯৭৮ 

ই-সভইর: shafiqulislam0983@yahoo .moc  

৮  অফযদবাগী 

কভ জকতজা/কভ জিাযীদদয 

গ্রযাচুইটি ও অন্যান্য 

সুচফধাচদ চযদাধ 

কযা  

চনযীক্ষা চফবাদগয ছাড়ত্র প্রাচি 

াদদক্ষ মথামথ কর্তজদক্ষয 

অনুদভাদনক্রদভ প্রান চফবাগ 

দত দিযাদদ জাচয কদয 

সফা প্রদান কযা ে 

 

১। চনযীক্ষা চফবাদগয ছাড়ত্র  

২। প্রান চফবাগ কর্তজক দিযাদদ 

জাচয  

৩। চাফ চফবাদগয সফতন াখাে 

যচক্ষত বাউিায/চাফ চফফযণী 

প্রাচিস্থান: ভানফ ম্পদ চফবাগ    

চফনামূদল্য ২ (দুই) ভা সভাোঃ াচভদুর ইরাভ  

বাোঃভাব্যফস্থাক )প্রান(   

সপান: +৮৮০২৯৫৫০৯১১  

ই-সভইর: 

hamidul.islam@bsfic.gov.bd 

৯ 

 

 

 

 

 

কভ জকতজাদদয 

অফয/চআযএর 

ম্পদকজ অফচতকযণ  

 

১. কভ জকতজাগণদক  অফয/ 

চআযএর গভদণয চনচভি 

ভানচক প্রস্তুচত গ্রদণয জন্য 

অফচতকযণ 

২. কভ জকতজাগণদক  অফয/ 

চআযএর ভঞ্জুযকযণ 

আদফদদনয ভাধ্যদভ 

 

প্রাচিস্থান: ভানফ ম্পদ চফবাগ    

চফনামূদল্য ১) অফয শুরু 

ওোয ৬ ভা পূদফ জ 

২) অফয, 

চআযএর শুরুয ১৫ 

চদন পূদফ জ 

 

সভা: যচপকুর ইরাভ 

চিপ অফ াদ জাদনর   

সপান: +৮৮০২৯৫৫৮২৮১ 

ই-সভইর: rafiqulbsfic63@gmail.com 

১০ অফয/চআযএর 

গ্রণাদন্ত মাফতীে 

াওনাচদ চযদাধ 

াংক্রান্ত কাম জাফচর। 

 

 

 

 

 

 

 

 

১. কভ জকতজাগণ চআযএর এ 

গভদণয য চনেভানুমােী বচফষ্য 

তচফদরয এফাং অদবাগকৃত 

অচজজত ছুটি নগদােদনয ম্পূণ জ 

টাকা চযদাদধয ব্যফস্থা কযা 

২. পূণ জ অফদয মাফায য 

িাকযীকারীন কর কভ জস্থর 

সথদক চনযীক্ষা ছাড়ত্র াংগ্র 

কযত: চনেভানুমােী আনুদতাচলক 

ফাফদ ৮০% অথ জ প্রদাদনয ব্যফস্থা 

কযা এফাং এয অব্যফচত দয 

চনযীক্ষা আচি মািাই ফাছাই 

কযত: আনুদতাচলদকয অফচষ্ট 

আদফদদনয ভাধ্যদভ 

 

প্রাচিস্থান: ভানফ ম্পদ চফবাগ    

চফনামূদল্য ১. কভ জকতজাগণদক 

চআযএর এ গভদণয 

অব্যফচত য যই 

বচফষ্য তচফদরয অথ জ 

এফাং অদবাগকৃত 

অচজজত ছুটিয 

নগদােদণয অথ জ 

চযদাধ কযা ে 

২. পূণ জ অফয গ্রদণয 

৪৫ চদদনয ভদধ্য 

আনুদতাচলদকয ৮০ %

অথ জ প্রদান কযা ে 

এফাং ৮০% াওনা 

াহ যীনা তানাজ  

বাযপ্রাি চিপ অফ াদ জাদনর  

সপান: ০২ -২২৩৩৮৫৪৬৯  

ই-সভইর: 

chief_personnel@bsfic.gov.bd 

mailto:shafiqulislam0983@yahoo.com
mailto:hamidul.islam@bsfic.gov.bd
mailto:rafiqulbsfic63@gmail.com
tel:02-223385469
mailto:chief_personnel@bsfic.gov.bd


 

ক্রচভক সফায নাভ সফা প্রদান িচত প্রদোজনীে কাগজত্র এফাং 

প্রাচিস্থান 

সফামূল্য এফাং 

চযদাধ িচত 

সফাপ্রদাদনয 

ভেীভা 

দাচেত্বপ্রাি কভ জকতজা 

(নাভ, দচফ, সপান ও ই-সভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 ২০% অথ জ চযদাদধয ব্যফস্থা 

কযা 

চযদাদধয য  

অফচষ্ট ২০% অথ জ 

প্রদান কযা ে 

১১ ভার্তত্বকারীন ছুটি 

 

ফাাংরাদদ চিচন ও খাদ্য চল্প 

কযদাদযদনয কভ জিাযী 

িাকচয প্রচফধানভারা-১৯৮৯ 

এফাং যকাচয চফচধ অনুাদয 

৬ভা ভার্তত্বকারীন ছুটি ভঞ্জুয 

কযা ে 

১। আদফদদনয ভাধ্যদভ 

২। ভানফ ম্পদ চফবাগ    

চফনামূদল্য আদফদন প্রাচিয ০৭ 

চদদনয ভদধ্য। 

াহ যীনা তানাজ  

বাযপ্রাি চিপ অফ াদ জাদনর  

সপান: ০২ -২২৩৩৮৫৪৬৯  

ই-সভইর: 

chief_personnel@bsfic.gov.bd 

১২ ফচোঃফাাংরাদদ ছুটি 

 

ভন্ত্রণারদেয অনুদভাদন প্রাচি  

াদদক্ষ ফচোঃফাাংরাদদ ছুটি 

ভঞ্জুয কযা ে 

১। আদফদদনয ভাধ্যদভ 

২। ভানফ ম্পদ চফবাগ    

৩। চল্প ভন্ত্রণারে 

চফনামূদল্য আদফদন প্রাচিয ০৭ 

চদদনয ভদধ্য। 

াহ যীনা তানাজ  

বাযপ্রাি চিপ অফ াদ জাদনর  

সপান: ০২ -২২৩৩৮৫৪৬৯  

ই-সভইর: 

chief_personnel@bsfic.gov.bd 

১৩ চরদেন 

 

ভন্ত্রণারদেয অনুদভাদন প্রাচি 

াদদক্ষ দফ জাচ্চ ৫ ফৎয 

চরদেন ছুটি ভঞ্জুয কযা ে 

১। আদফদদনয ভাধ্যদভ 

২। ভানফ ম্পদ চফবাগ    

৩। চল্প ভন্ত্রণারে 

চফনামূদল্য আদফদন প্রাচিয ২০ 

চদদনয ভদধ্য। 

াহ যীনা তানাজ  

বাযপ্রাি চিপ অফ াদ জাদনর  

সপান: ০২ -২২৩৩৮৫৪৬৯  

ই-সভইর: 

chief_personnel@bsfic.gov.bd 

১৪ অধ্যেন ছুটি 

 

ভন্ত্রণারদেয অনুদভাদন প্রাচি 

াদদক্ষ ২ ফৎয অধ্যেন ছুটি 

ভঞ্জুয কযা ে 

১। আদফদদনয ভাধ্যদভ 

২। ভানফ ম্পদ চফবাগ    

৩। চল্প ভন্ত্রণারে 

চফনামূদল্য আদফদন প্রাচিয ১৫ 

চদদনয ভদধ্য। 

াহ যীনা তানাজ  

বাযপ্রাি চিপ অফ াদ জাদনর  

সপান: ০২ -২২৩৩৮৫৪৬৯  

ই-সভইর: 

chief_personnel@bsfic.gov.bd 

১৫ শ্রাচন্ত ও চফদনাদন ছুটি কর্তজদক্ষয অনুদভাদনক্রদভ ছুটি 

ভঞ্জুয কযা ে 

১। আদফদদনয ভাধ্যদভ 

২। ভানফ ম্পদ চফবাগ    

 

চফনামূদল্য আদফদন প্রাচিয ০৫ 

চদদনয ভদধ্য। 

াহ যীনা তানাজ  

বাযপ্রাি চিপ অফ াদ জাদনর  

সপান: ০২ -২২৩৩৮৫৪৬৯  

ই-সভইর: 

chief_personnel@bsfic.gov.bd 

১৬ মৃত কভ জকতজা/কভ জিাযীয 

মৃতুযজচনত ফীভা দাচফ 

।  

উিযাধীকাযীগণ প্রদোজনীে 

নচথত্র মথামথ কর্তজদক্ষয 

ভাধ্যদভ আদফদন 

১।  ইউচ/দৌযবা  সিোযম্যান ও 

কাউচিরয  কর্তজক প্রদি মৃতয নদ 

২। ওোচযন নদ 

৩। চফবাগীে ত্রারা    

৪। ভানফ ম্পদ চফবাগ 

চফনামূদল্য ৭ (াত) কভ জচদফ  াহ যীনা তানাজ  

বাযপ্রাি চিপ অফ াদ জাদনর  

সপান: ০২ -২২৩৩৮৫৪৬৯  

ই-সভইর: 

chief_personnel@bsfic.gov.bd 

 

tel:02-223385469
mailto:chief_personnel@bsfic.gov.bd
tel:02-223385469
mailto:chief_personnel@bsfic.gov.bd
tel:02-223385469
mailto:chief_personnel@bsfic.gov.bd
tel:02-223385469
mailto:chief_personnel@bsfic.gov.bd
tel:02-223385469
mailto:chief_personnel@bsfic.gov.bd
tel:02-223385469
mailto:chief_personnel@bsfic.gov.bd


 

 

 

৩) অচবদমাগ ব্যফস্থানা িচত (GRS) 

 

সফা প্রাচিদত অন্তুষ্ট দর দাচেত্বপ্রাি কভ জকতজায দে সমাগাদমাগ করুন। চতচন ভাধান চদদত ব্যথ জ দর চনদনাি িচতদত সমাগাদমাগ কদয আনায ভস্যা অফচত করুন।   

 

ক্রচভক  কখন সমাগাদমাগ কযদফন সমাগাদমাদগয ঠিকানা চনেচিয ভেীভা 

১ দাচেত্বপ্রাি কভ জকতজা ভাধান চদদত ব্যথ জ 

দর  

GRS সপাকার দেন্ট কভ জকতজা  

নাভ :  সিৌধুযী রুহুর আচভন কাোয  

দচফ : চিফ (িরচত দাচেত্ব) 

সপান : +৮৮০২৯৫৬৫৮৬৮ 

ই-সভইর : cmrakfifc@gmail.com 

Web : www.bsfic.gov.bd 

৭ (াত) কভ জচদফ 

২ GRS সপাকার দেন্ট কভ জকতজা চনচদ জষ্ট 

ভদে ভাধান চদদত ব্যথ জ দর  

 

সকেীে অচবদমাগ ব্যফস্থানা িচত  (GRS)  

নাভ : সভাোঃ আচযফুয যভান অপু এ 

দচফ : সিোযম্যান (দগ্রড-১)  

সপান : +৮৮০২৯৫৬৫৮৬৯ 

ই-সভইর : chairman.bsfic@gmail.com 

Web : www.bsfic.gov.bd 

৭ (াত) কভ জচদফ 

 

৪) আনাদদয কাদছ আভাদদয প্রতযাা 

 

ক্রচভক প্রচতশ্রুত/কাচিত সফা প্রাচিয রদক্ষয কযণীে 

১) চনধ জাচযত পযদভ ম্পূণ জবাদফ পূযণকৃত আদফদন জভা প্রদান  

২) ঠিক ভাধ্যদভ প্রদোজনীে চপ চযদাধ কযা  

৩) াক্ষাদতয জন্য চনধ জাচযত ভদেয পূদফ জই উচস্থত থাকা  

 

http://www.bsfic.gov.bd/
mailto:chairman.bsfic@gmail.com
http://www.bsfic.gov.bd/

