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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায  

ফাাংরাদদ রযভ গদফলণা ও প্রশক্ষণইন্সটিটিউট 

আঞ্চশরক রযভ গদফলণা রকন্দ্র (আদযগদক), চন্দ্রদঘানা, যাঙ্গাভাটি াফ বতয রজরা।  

www.bsrti.gov.bd 

                 (Citizen`s Charter) 

 

 

ক্র. 

নাং 

রফায নাভ রফা প্রদাদনয দফ বাচ্চ ভয় প্রদয়াজনীয় কাগজত্র  প্রদয়াজনীয় কাগজত্র/ 

আদফদন পযভ প্রাশিস্থান 

রফায মূল্য এফাং 

শযদাধ দ্ধশত 

াখায নাভ দাশয়ত্বপ্রাি কভ বকতবায 

দশফ, রুভ নম্বয, রজরা/উদজরায 

রকাড, অশপশয়ার রটশরদপান ও 

ইদভইর 

ঊর্ধ্বতন কভ বকতবায দশফ, রুভ নম্বয, 

রজরা/উদজরায রকাড, অশপশয়ার 

রটশরদপান ও ইদভইর 

১ 
২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

1  

উন্নত তুঁতজাত, তুঁতচাল দ্ধশত ও 

শযচম বা ম্পশকবত যাভ ব প্রদান। 

১-৫ শদন শনধ বাশযত ছক, 

উধ বতন গদফলণা কভ বকতবায 

রডস্ক 

শনধ বাশযত ছক, 

উধ বতন গদফলণা কভ বকতবায 

রডস্ক 

শফনামূদল্য ঊর্ধ্বতন গদফলণা কভ বকতবা (চ:দা:) 

রপানঃ +৮৮০১৭১৮৫৭৭৩১১ 

ই-রভইরঃ 

alimbsrti@gmail.com 

শযচারক 

ফাাংরাদদ রযভ গদফলণা ও 

প্রশক্ষণ ইনশিটিউট, যাজাী। 

রপানঃ +৮৮০৭২১-৭৭৬২৯৬ 

ই-রভইরঃ info@bsrti.gov.bd 
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তুঁতগাদছয রযাগ-ফারাই ও কীটত্রম্ন 

দভন ম্পশকবত যাভ ব প্রদান। 

১-৫ শদন শনধ বাশযত ছক, 

উধ বতন গদফলণা কভ বকতবায 

রডস্ক 

শনধ বাশযত ছক, 

উধ বতন গদফলণা কভ বকতবায 

রডস্ক 

শফনামূদল্য ঊর্ধ্বতন গদফলণা কভ বকতবা (চ:দা:) 

রপানঃ +৮৮০১৭১৮৫৭৭৩১১ 

ই-রভইরঃ 

alimbsrti@gmail.com 

শযচারক 

ফাাংরাদদ রযভ গদফলণা ও 

প্রশক্ষণ ইনশিটিউট, যাজাী। 

রপানঃ +৮৮০৭২১-৭৭৬২৯৬ 

ই-রভইরঃ info@bsrti.gov.bd 
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রযভকীদটয জাত, লুারন, শডভ 

উৎাদন ম্পশকবত যাভ ব প্রদান। 

১-৩ শদন শনধ বাশযত ছক, 

উধ বতন গদফলণা কভ বকতবায 

রডস্ক 

শনধ বাশযত ছক, 

উধ বতন গদফলণা কভ বকতবায 

রডস্ক 

শফনামূদল্য ঊর্ধ্বতন গদফলণা কভ বকতবা (চ:দা:) 

রপানঃ +৮৮০১৭১৮৫৭৭৩১১ 

ই-রভইরঃ 

alimbsrti@gmail.com 

শযচারক 

ফাাংরাদদ রযভ গদফলণা ও 

প্রশক্ষণ ইনশিটিউট, যাজাী। 

রপানঃ +৮৮০৭২১-৭৭৬২৯৬ 

ই-রভইরঃ info@bsrti.gov.bd 
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রযভকীদটয রযাগ-ফারাই ও 

কীটত্রম্ন দভন ম্পশকবত যাভ ব 

প্রদান। 

১-৫ শদন শনধ বাশযত ছক, 

উধ বতন গদফলণা কভ বকতবায 

রডস্ক 

শনধ বাশযত ছক, 

উধ বতন গদফলণা কভ বকতবায 

রডস্ক 

শফনামূদল্য ঊর্ধ্বতন গদফলণা কভ বকতবা (চ:দা:) 

রপানঃ +৮৮০১৭১৮৫৭৭৩১১ 

ই-রভইরঃ 

alimbsrti@gmail.com 

শযচারক 

ফাাংরাদদ রযভ গদফলণা ও 

প্রশক্ষণ ইনশিটিউট, যাজাী। 

রপানঃ +৮৮০৭২১-৭৭৬২৯৬ 

ই-রভইরঃ info@bsrti.gov.bd 
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ক্র. 

নাং 

রফায নাভ রফা প্রদাদনয দফ বাচ্চ ভয় প্রদয়াজনীয় কাগজত্র  প্রদয়াজনীয় কাগজত্র/ 

আদফদন পযভ প্রাশিস্থান 

রফায মূল্য এফাং 

শযদাধ দ্ধশত 

াখায নাভ দাশয়ত্বপ্রাি কভ বকতবায 

দশফ, রুভ নম্বয, রজরা/উদজরায 

রকাড, অশপশয়ার রটশরদপান ও 

ইদভইর 

ঊর্ধ্বতন কভ বকতবায দশফ, রুভ নম্বয, 

রজরা/উদজরায রকাড, অশপশয়ার 

রটশরদপান ও ইদভইর 

5  

শফজ্ঞানম্মতবাদফ রযভ গুটি 

শুকাদনা, শযফন, াংযক্ষণ, শযশরাং, 

শিশনাং ম্পশকবত যাভ ব প্রদান। 

১-৫ শদন শনধ বাশযত ছক, 

উধ বতন গদফলণা কভ বকতবায 

রডস্ক 

শনধ বাশযত ছক, 

উধ বতন গদফলণা কভ বকতবায 

রডস্ক 

শফনামূদল্য ঊর্ধ্বতন গদফলণা কভ বকতবা (চ:দা:) 

রপানঃ +৮৮০১৭১৮৫৭৭৩১১ 

ই-রভইরঃ 

alimbsrti@gmail.com 

শযচারক 

ফাাংরাদদ রযভ গদফলণা ও 

প্রশক্ষণ ইনশিটিউট, যাজাী। 

রপানঃ +৮৮০৭২১-৭৭৬২৯৬ 

ই-রভইরঃ info@bsrti.gov.bd 
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দ বনাথীদদয প্রশতষ্ঠাদনয কাম বক্রভ 

শযদ বন। 

৩-১০ শদন শনধ বাশযত ছক, 

উধ বতন গদফলণা কভ বকতবায 

রডস্ক 

শনধ বাশযত ছক, 

উধ বতন গদফলণা কভ বকতবায 

রডস্ক 

শফনামূদল্য ঊর্ধ্বতন গদফলণা কভ বকতবা (চ:দা:) 

রপানঃ +৮৮০১৭১৮৫৭৭৩১১ 

ই-রভইরঃ 

alimbsrti@gmail.com 

শযচারক 

ফাাংরাদদ রযভ গদফলণা ও 

প্রশক্ষণ ইনশিটিউট, যাজাী। 

রপানঃ +৮৮০৭২১-৭৭৬২৯৬ 

ই-রভইরঃ info@bsrti.gov.bd 
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স্বল্পদভয়াদী রযভ চালী, শযরায 

প্রশক্ষণদকাদ ব প্রশক্ষণপ্রদান। 

১০-৩০ শদন শনধ বাশযত ছক, 

উধ বতন গদফলণা কভ বকতবায 

রডস্ক 

শনধ বাশযত ছক, 

উধ বতন গদফলণা কভ বকতবায 

রডস্ক 

ফাদযগপ্রই এয 

শনজস্ব ব্যফস্থানায়-

শফনামূদল্য 

রকান প্রশতষ্ঠাদনয 

চাশদায রপ্রশক্ষদত-

শনধ বাশযত রকা বশপ 

প্রদান াদ  । 

ঊর্ধ্বতন গদফলণা কভ বকতবা (চ:দা:) 

রপানঃ +৮৮০১৭১৮৫৭৭৩১১ 

ই-রভইরঃ 

alimbsrti@gmail.com 

শযচারক 

ফাাংরাদদ রযভ গদফলণা ও 

প্রশক্ষণ ইনশিটিউট, যাজাী। 

রপানঃ +৮৮০৭২১-৭৭৬২৯৬ 

ই-রভইরঃ info@bsrti.gov.bd 

 

 

 

 

 

রভাাঃ মুনসুয আরী 

বাযপ্রাি শযচারক 

ফাদযগপ্রই, যাজাী। 

 


