
রযচারকেয োম যারয় 

ফাাংরাকদ রযভ গকফলণা ও প্ররক্ষণ ইনরিটিউট 

যাজাী-৬২০৭। 
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                 (Citizen`s Charter) 

 

১.রবন ও রভন 

রবন 

রযভ প্রযুরি উদ্ভাফকন এেটি গরতীর গকফলণা প্ররতষ্ঠা ।  

রভন 

রাগই প্রযুরি উদ্ভাফকনয ভাধ্যকভ উৎাদনীরতা বৃরি েকয রযভ রল্পকে উকেখকমাগ্য ম যাকয় উন্নীতেযণ। 

২.রফা প্রদান প্ররতশ্রম্নরত 

 

২.১) নাগরযে রফা 

ক্র. নাং 
রফায নাভ রফা প্রদান িরত প্রকয়াজনীয় োগজত্র 

এফাং প্রারিস্থান 

রফায মূল্য এফাং রযকাধ 

িরত 

রফা প্রদাকনয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাি েভ যেতযা  

(নাভ, দরফ, রপান নম্বয ও ইকভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

1.  
উন্নত তুঁতজাত, তুঁতচাল িরত ও রযচম যা 

ম্পরেযত যাভ য প্রদান। 

রপাকনেঃ তাৎক্ষরণে 

রররখতেঃ রনধ যারযত ছকে আকফদন-রযচারে 

ভকাদকয়য অনুকভাদন-াংরস্নষ্ট েভ যেতযায 

রনেট কত যাভ য াংগ্র-যফযা। 

রনধ যারযত ছে, 

ওয়ানি ারব য রেস্ক 

রফনামূকল্য ১-৫ রদন নাভেঃ পারুে আকভদ 

দফীেঃ ঊর্ধ্যতন গকফলণা েভ যেতযা (চ:দা:) 

রপানেঃ  +৮৮০১৭৩৩২৫৭৯১৩ 

ই-রভইরেঃ moistfaruk@gmail.com 

2.  
উন্নতজাকতয তুঁতজাত ও তুঁত োটি যাং 

যফযা। 

রনধ যারযত ছকে আকফদন-রযচারে 

ভকাদকয়য অনুকভাদন-মূল্য রযকাধ 

(প্রকমাজয রক্ষকত্র)-যফযা। 

রনধ যারযত ছে, 

ওয়ানি ারব য রেস্ক 

প্ররত ভন ৫০/= (ঞ্চা) টাো 

(রযফতযনীর)। 

 

৫-১০ রদন 

(কভৌসুভরবরিে ও 

যফযা থাো 

াককক্ষ) 

নাভেঃ পারুে আকভদ 

দফীেঃ ঊর্ধ্যতন গকফলণা েভ যেতযা (চ:দা:) 

রপানেঃ  +৮৮০১৭৩৩২৫৭৯১৩ 

ই-রভইরেঃ moistfaruk@gmail.com 

3.  
তুঁতগাকছয রযাগ-ফারাই ও েীটত্রম্ন দভন 

ম্পরেযত যাভ য প্রদান। 

রপাকনেঃ তাৎক্ষরণে 

রররখতেঃ রনধ যারযত ছকে আকফদন-রযচারে 

ভকাদকয়য অনুকভাদন-াংরস্নষ্ট েভ যেতযায 

রনেট কত যাভ য াংগ্র-যফযা। 

রনধ যারযত ছে, 

ওয়ানি ারব য রেস্ক 

রফনামূকল্য ১-৫ রদন নাভেঃ পারুে আকভদ 

দফীেঃ ঊর্ধ্যতন গকফলণা েভ যেতযা (চ:দা:) 

রপানেঃ  +৮৮০১৭৩৩২৫৭৯১৩ 

ই-রভইরেঃ moistfaruk@gmail.com 

4.  
রযভেীকটয জাত, লুারন, রেভ 

উৎাদন ম্পরেযত যাভ য প্রদান। 

রপাকনেঃ তাৎক্ষরণে 

রররখতেঃ রনধ যারযত ছকে আকফদন-রযচারে 

ভকাদকয়য অনুকভাদন-াংরিষ্ট েভ যেতযায 

রনেট কত যাভ য াংগ্র-যফযা। 

রনধ যারযত ছে, 

ওয়ানি ারব য রেস্ক 

রফনামূকল্য ১-৩ রদন নাভেঃ রুভানা রপযকদৌ রফনত-এ যভান 

দফীেঃ ঊর্ধ্যতন গকফলণা েভ যেতযা (চ:দা:) 

রপানেঃ +৮৮০১৭১৭৬৩৬৫২২ 

ই-রভইরেঃ surovy_gev@yahoo.com  

                              ” 

http://www.bsrti.gov.bd/
mailto:moistfaruk@gmail.com
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ক্র. নাং 
রফায নাভ রফা প্রদান িরত প্রকয়াজনীয় োগজত্র 

এফাং প্রারিস্থান 

রফায মূল্য এফাং রযকাধ 

িরত 

রফা প্রদাকনয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাি েভ যেতযা  

(নাভ, দরফ, রপান নম্বয ও ইকভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

5.  
উন্নত রযভেীকটয জাত ও  রেভ 

যফযা। 

রনধ যারযত ছকে আকফদন-রযচারে 

ভকাদকয়য অনুকভাদন-মূল্য রযকাধ 

(প্রকমাজয রক্ষকত্র-যফযা। 

রনধ যারযত ছে, 

ওয়ানি ারব য রেস্ক 

রফনামূকল্য 

 

৫-১০ রদন 

(কভৌসুভরবরিে ও 

যফযা থাো 

াককক্ষ) 

নাভেঃ রুভানা রপযকদৌ রফনত-এ যভান 

দফীেঃ ঊর্ধ্যতন গকফলণা েভ যেতযা (চ:দা:) 

রপানেঃ +৮৮০১৭১৭৬৩৬৫২২ 

ই-রভইরেঃ surovy_gev@yahoo.com 

6.  
রযভেীকটয রযাগ-ফারাই ও েীটত্রম্ন 

দভন ম্পরেযত যাভ য প্রদান। 

রপাকনেঃ তাৎক্ষরণে 

রররখতেঃ রনধ যারযত ছকে আকফদন-রযচারে 

ভকাদকয়য অনুকভাদন-াংরিষ্ট েভ যেতযায 

রনেট কত যাভ য াংগ্র-যফযা। 

রনধ যারযত ছে, 

ওয়ানি ারব য রেস্ক 

রফনামূকল্য ১-৫ রদন নাভেঃ রভােঃ আপতাফ উদ্দীন 

দফীেঃ ঊর্ধ্যতন গকফলণা েভ যেতযা (চ:দা:) 

রপানেঃ +৮৮০১৭১৯০৩৬৮৫১ 

ই-রভইরেঃ aftabbsrti@gmail.com 

7.  

রযভ চাকলয ভাটিয গুণগতভান যীক্ষণ ও 

রযভ চাল অনুকমাগী ভাটি াংকাধন 

ম্পরেযত  যাভ য প্রদান। 

রনধ যারযত ছকে আকফদন ও নমুনা যফযা-

রযচারে ভকাদকয়য অনুকভাদন- াংরিষ্ট 

েভ যেতযায রনেট কত যীক্ষণ পরাপর ও 

যাভ য াংগ্র-যফযা।  

রনধ যারযত ছে, 

ওয়ানি ারব য রেস্ক 

োকজয আোয অনুমারয় 

রফনামূকল্য/রনধ যারযত মূকল্য। 

১০-৩০ রদন নাভেঃ রভােঃ াখাওয়াত রাকন 

দফীেঃ ঊর্ধ্যতন গকফলণা েভ যেতযা (চ:দা:) 

রপানেঃ +৮৮০১৭১৭৪৯৬৪০০ 

ই-রভইরেঃ mithu400sh@gmail.com  

8.  
তুঁতাতায গুনগত ভান যীক্ষণ ও যাভ য 

প্রদান। 

রনধ যারযত ছকে আকফদন ও নমুনা যফযা-

রযচারে ভকাদকয়য অনুকভাদন- াংরিষ্ট 

েভ যেতযায রনেট কত যীক্ষণ পরাপর ও 

যাভ য াংগ্র-যফযা। 

রনধ যারযত ছে, 

ওয়ানি ারব য রেস্ক 

োকজয আোয অনুমারয় 

রফনামূকল্য/রনধ যারযত মূকল্য। 

১০-৩০ রদন নাভেঃ রভােঃ াখাওয়াত রাকন 

দফীেঃ ঊর্ধ্যতন গকফলণা েভ যেতযা (চ:দা:) 

রপানেঃ +৮৮০১৭১৭৪৯৬৪০০ 

ই-রভইরেঃ mithu400sh@gmail.com  

9.  

রফজ্ঞানম্মতবাকফ রযভ গুটি শুোকনা, 

রযফন, াংযক্ষণ, রযররাং, রিরনাং 

ম্পরেযত যাভ য প্রদান।  

রপাকনেঃ তাৎক্ষরণে 

রররখতেঃ রনধ যারযত ছকে আকফদন-রযচারে 

ভকাদকয়য অনুকভাদন- াংরিষ্ট েভ যেতযায 

রনেট কত যাভ য াংগ্র-যফযা। 

রনধ যারযত ছে, 

ওয়ানি ারব য রেস্ক 

রফনামূকল্য ১-৫ রদন নাভেঃ রভােঃ আব্দুর আররভ 

দফীেঃ ঊর্ধ্যতন গকফলণা েভ যেতযা (চ:দা:) 

রপানেঃ  +৮৮০১৭১৮৫৭৭৩১১ 

ই-রভইরেঃ alimbsrti@gmail.com 

10.  
রযভ সুতায ভান যীক্ষণ ও ভান ম্পন্ন 

রযভ সুতা উৎাদকন যাভ য প্রদান। 

রনধ যারযত ছকে আকফদন ও নমুনা যফযা-

রযচারে ভকাদকয়য অনুকভাদন- াংরিষ্ট 

েভ যেতযায রনেট কত যীক্ষণ পরাপর ও 

যাভ য াংগ্র-যফযা।  

রনধ যারযত ছে, 

ওয়ানি ারব য রেস্ক 

রফনামূকল্য ৫-১৫ রদন নাভেঃ রভােঃ আব্দুর আররভ 

দফীেঃ ঊর্ধ্যতন গকফলণা েভ যেতযা (চ:দা:) 

রপানেঃ  +৮৮০১৭১৮৫৭৭৩১১ 

ই-রভইরেঃ alimbsrti@gmail.com 

11.  
দ যনাথীকদয প্ররতষ্ঠাকনয োম যক্রভ 

রযদ যন। 

রনধ যারযত ছকে আকফদন-রযচারে 

ভকাদকয়য অনুকভাদন-রযদ যকনয তারযখ ও 

ভয় অফরতেযণ- রযদ যণ। 

রনধ যারযত ছে, 

ওয়ানি ারব য রেস্ক 

রফনামূকল্য ৩-১০ রদন নাভেঃ রভােঃ আব্দুর আররভ 

দফীেঃ ঊর্ধ্যতন গকফলণা েভ যেতযা (চ:দা:) 

রপানেঃ  +৮৮০১৭১৮৫৭৭৩১১ 

ই-রভইরেঃ alimbsrti@gmail.com 

12.  রযভ লু াউোয যফযা। 

রনধ যারযত ছকে আকফদন-রযচারে 

ভকাদকয়য অনুকভাদন-মূল্য রযকাধ-

যফযা। 

রনধ যারযত ছে, 

ওয়ানি ারব য রেস্ক 

প্ররত রেরজ/প্যাকেট ৫০/= 

(ঞ্চা) টাো মা 

রযফতযনকমাগ্য। 

৫-৭ রদন নাভেঃ রভােঃ আপতাফ উদ্দীন 

দফীেঃ ঊর্ধ্যতন গকফলণা েভ যেতযা (চ:দা:) 

রপানেঃ +৮৮০১৭১৯০৩৬৮৫১ 

ই-রভইরেঃ aftabbsrti@gmail.com 

 

mailto:surovy_gev@yahoo.com
mailto:mithu400sh@gmail.com
mailto:mithu400sh@gmail.com
mailto:aftabbsrti@gmail.com


ক্র. নাং 
রফায নাভ রফা প্রদান িরত প্রকয়াজনীয় োগজত্র 

এফাং প্রারিস্থান 

রফায মূল্য এফাং রযকাধ 

িরত 

রফা প্রদাকনয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাি েভ যেতযা  

(নাভ, দরফ, রপান নম্বয ও ইকভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

13.  

রাি গ্রাজুকয়ট রেকস্নাভা ইন 

ররযোরচায (ররজরেএ)  রেগ্রী প্রদান 

(যাজাী রফশ্বরফদ্যারয় অরধভুি)। 

রফজ্ঞরি াককক্ষ  আকফদন-আকফদন মাচাই 

ফাছাই ও বাইবা গ্রণ-রমাগ্যপ্রাথীকদয 

তাররো প্রো-বরতয ও রো য ম্পন্ন- 

উিীণ যকদয রেগ্রী প্রদান। 

রফজ্ঞরি রভাতাকফে, 

রত্রো ও প্ররতষ্ঠাকনয 

ওকয়ফাইট 

যাজাী রফশ্বরফদ্যারয় ের্তযে 

রনধ যারযত রপ। 

১ ফছয নাভেঃ রভােঃ আব্দুর আররভ 

দফীেঃ ঊর্ধ্যতন গকফলণা েভ যেতযা (চ:দা:) 

রপানেঃ  +৮৮০১৭১৮৫৭৭৩১১ 

ই-রভইরেঃ alimbsrti@gmail.com 

14.  
রেকস্নাভা ইন রল্ক রটেকনাররজ 

(রেএটি) রোক য প্ররক্ষণ প্রদান। 

রফজ্ঞরি াককক্ষ আকফদন-আকফদন মাচাই 

ফাছাই ও বাইবা গ্রণ-রমাগ্যপ্রাথীকদয 

তাররো প্রো-বরতয ও রো য ম্পন্ন- 

উিীণ যকদয রেগ্রী প্রদান।  

রনধ যারযত ছে, 

ওয়ানি ারব য রেস্ক 

রনধ যারযত রপ প্রদান াককক্ষ ১ ফছয নাভেঃ রভােঃ আব্দুর আররভ 

দফীেঃ ঊর্ধ্যতন গকফলণা েভ যেতযা (চ:দা:) 

রপানেঃ  +৮৮০১৭১৮৫৭৭৩১১ 

ই-রভইরেঃ alimbsrti@gmail.com 

15.  

রযভচাল রফলয়ে স্বল্পকভয়াদী টিওটি 

প্ররক্ষণকো য ও রযভ ম্প্রাযণ েভী 

প্ররক্ষণকোক য প্ররক্ষণ প্রদান। 

রনধ যারযত ছকে আকফদন-রযচারে 

ভকাদকয়য অনুকভাদন-প্ররক্ষণ প্রদান। 

রযভ াংরিষ্ট  াংস্থায রনেট কত 

প্ররক্ষণাথী ভকনানয়ন গ্রণ- রযচারে 

ভকাদকয়য অনুকভাদন-প্ররক্ষণ প্রদান। 

রফজ্ঞরি রভাতাকফে, 

 

ফাকযগপ্রই এয রনজস্ব 

ব্যফস্থানায়-রফনামূকল্য 

রোন প্ররতষ্ঠাকনয চারদায 

রপ্ররক্ষকত-রনধ যারযত রো যরপ 

প্রদান াককক্ষ । 

১০-৩০ রদন নাভেঃ রভােঃ আব্দুর আররভ 

দফীেঃ ঊর্ধ্যতন গকফলণা েভ যেতযা (চ:দা:) 

রপানেঃ  +৮৮০১৭১৮৫৭৭৩১১ 

ই-রভইরেঃ alimbsrti@gmail.com 

16.  
স্বল্পকভয়াদী রযভ চালী, রযরায, উইবায, 

ও রপ্রন্টায প্ররক্ষণ রোক য প্ররক্ষণ প্রদান। 

রনধ যারযত ছকে আকফদন-রযচারে 

ভকাদকয়য অনুকভাদন-প্ররক্ষণ প্রদান। 

রযভ াংরিষ্ট  াংস্থায রনেট কত 

প্ররক্ষণাথী ভকনানয়ন গ্রণ- রযচারে 

ভকাদকয়য অনুকভাদন-প্ররক্ষণ প্রদান। 

আকফদকনয রপ্ররক্ষকত ফাকযগপ্রই এয রনজস্ব 

ব্যফস্থানায়-রফনামূকল্য 

রোন প্ররতষ্ঠাকনয চারদায 

রপ্ররক্ষকত-রনধ যারযত রো যরপ 

প্রদান াককক্ষ । 

১০-৩০ রদন নাভেঃ রভােঃ আব্দুর আররভ 

দফীেঃ ঊর্ধ্যতন গকফলণা েভ যেতযা (চ:দা:) 

রপানেঃ  +৮৮০১৭১৮৫৭৭৩১১ 

ই-রভইরেঃ alimbsrti@gmail.com 

17.  
ফাাংরাকদ জান যার অফ ররযোরচায 

যফযা। 

রনধ যারযত ছকে আকফদন-রযচারে 

ভকাদকয়য অনুকভাদন-মূল্য রযকাধ-

যফযা।  

রনধ যারযত ছে, 

ওয়ানি ারব য রেস্ক 

রদকয অবযন্তকযেঃ 

ব্যরিগত-১০০.০০ 

প্রারতষ্ঠারনে-২০০.০০ 

আন্তজযারতেেঃ $ 40.00 

৫-৩০ রদন নাভেঃ রভােঃ ভাসুদ ইেফার 

দফীেঃ ররনয়য রাইকেরযয়ান (অেঃদােঃ) 

রপানেঃ +৮৮০১৭৫১৪১০৪০৩ 

ই-রভইরেঃ lrbn_library@bsrti.gov.bd  
 

 

২.২ প্রারতষ্ঠারনে রফা 

ক্র. নাং 
রফায নাভ রফা প্রদান িরত প্রকয়াজনীয় োগজত্র 

এফাং প্রারিস্থান 

রফায মূল্য এফাং রযকাধ 

িরত 

রফা প্রদাকনয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাি েভ যেতযা  

(নাভ, দরফ, রপান নম্বয ও ইকভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

1.  
উন্নত তুঁতজাত, তুঁতচাল িরত ও রযচম যা 

ম্পরেযত যাভ য প্রদান। 

রপাকনেঃ তাৎক্ষরণে 

রররখতেঃ রনধ যারযত ছকে আকফদন-রযচারে 

ভকাদকয়য অনুকভাদন-াংরিষ্ট েভ যেতযায 

রনেট কত যাভ য াংগ্র-যফযা। 

রনধ যারযত ছে, 

ওয়ানি ারব য রেস্ক 

রফনামূকল্য ১-৫ রদন নাভেঃ পারুে আকভদ 

দফীেঃ ঊর্ধ্যতন গকফলণা েভ যেতযা (চ:দা:) 

রপানেঃ  +৮৮০১৭৩৩২৫৭৯১৩ 

ই-রভইরেঃ moistfaruk@gmail.com  

mailto:alimbsrti@gmail.com
mailto:lrbn_library@bsrti.gov.bd
mailto:moistfaruk@gmail.com


 

 

2.  
উন্নতজাকতয তুঁতজাত ও তুঁত োটি যাং 

যফযা। 

রনধ যারযত ছকে আকফদন-রযচারে 

ভকাদকয়য অনুকভাদন-মূল্য রযকাধ 

(প্রকমাজয রক্ষকত্র )-যফযা। 

রনধ যারযত ছে, 

ওয়ানি ারব য রেস্ক 

প্ররত ভন ৫০/= (ঞ্চা) টাো  

 

৫-১০ রদন 

(রযফতযনীর)। 

(কভৌসুভরবরিে ও 

যফযা থাো 

াককক্ষ ) 

নাভেঃ পারুে আকভদ 

দফীেঃ ঊর্ধ্যতন গকফলণা েভ যেতযা (চ:দা:) 

রপানেঃ  +৮৮০১৭৩৩২৫৭৯১৩ 

ই-রভইরেঃ moistfaruk@gmail.com  

3.  
তুঁতগাকছয রযাগ-ফারাই ও েীটত্রু দভন 

ম্পরেযত যাভ য প্রদান। 

রপাকনেঃ তাৎক্ষরণে 

রররখতেঃ রনধ যারযত ছকে আকফদন-রযচারে 

ভকাদকয়য অনুকভাদন- াংরিষ্ট েভ যেতযায 

রনেট কত যাভ য াংগ্র-যফযা। 

রনধ যারযত ছে, 

ওয়ানি ারব য রেস্ক 

রফনামূকল্য ১-৫ রদন নাভেঃ পারুে আকভদ 

দফীেঃ ঊর্ধ্যতন গকফলণা েভ যেতযা (চ:দা:) 

রপানেঃ  +৮৮০১৭৩৩২৫৭৯১৩ 

ই-রভইরেঃ moistfaruk@gmail.com  

4.  
রযভেীকটয জাত, লুারন, রেভ 

উৎাদন ম্পরেযত যাভ য প্রদান। 

রপাকনেঃ তাৎক্ষরণে 

রররখতেঃ রনধ যারযত ছকে আকফদন-রযচারে 

ভকাদকয়য অনুকভাদন- াংরিষ্ট েভ যেতযায 

রনেট কত যাভ য াংগ্র-যফযা। 

রনধ যারযত ছে, 

ওয়ানি ারব য রেস্ক 

রফনামূকল্য ১-৩ রদন নাভেঃ রুভানা রপযকদৌ রফনত-এ যভান 

দফীেঃ ঊর্ধ্যতন গকফলণা েভ যেতযা (চ:দা:) 

রপানেঃ +৮৮০১৭১৭৬৩৬৫২২ 

ই-রভইরেঃ surovy_gev@yahoo.com  

5.  উন্নত রযভেীকটয জাত ও  রেভ যফযা। 

রনধ যারযত ছকে আকফদন-রযচারে 

ভকাদকয়য অনুকভাদন-মূল্য রযকাধ 

(প্রকমাজয রক্ষকত্র)-যফযা। 

রনধ যারযত ছে, 

ওয়ানি ারব য রেস্ক 

রফনামূকল্য 

 

৫-১০ রদন 

(কভৌসুভরবরিে ও 

যফযা থাো 

াকক্ষক্ষ) 

নাভেঃ রুভানা রপযকদৌ রফনত-এ যভান 

দফীেঃ ঊর্ধ্যতন গকফলণা েভ যেতযা (চ:দা:) 

রপানেঃ +৮৮০১৭১৭৬৩৬৫২২ 

ই-রভইরেঃ surovy_gev@yahoo.com  

6.  
রযভেীকটয রযাগ-ফারাই ও েীটত্রু দভন 

ম্পরেযত যাভ য প্রদান। 

রপাকনেঃ তাৎক্ষরণে 

রররখতেঃ রনধ যারযত ছকে আকফদন-রযচারে 

ভকাদকয়য অনুকভাদন- াংরিষ্ট েভ যেতযায 

রনেট কত যাভ য াংগ্র-যফযা। 

রনধ যারযত ছে, 

ওয়ানি ারব য রেস্ক 

রফনামূকল্য ১-৫ রদন নাভেঃ রভােঃ আপতাফ উদ্দীন 

দফীেঃ ঊর্ধ্যতন গকফলণা েভ যেতযা (চ:দা:) 

রপানেঃ +৮৮০১৭১৯০৩৬৮৫১ 

ই-রভইরেঃ aftabbsrti@gmail.com 

7.  
রযভচাকলয ভাটি ও তুঁতাতায গুণগত ভান 

যীক্ষণ ও যাভ য প্রদান। 

রনধ যারযত ছকে আকফদন ও নমুনা যফযা-

রযচারে ভকাদকয়য অনুকভাদন- াংরিষ্ট 

েভ যেতযায রনেট কত যীক্ষণ পরাপর ও 

যাভ য াংগ্র-যফযা।  

রনধ যারযত ছকে আকফদন, 

ওয়ানি ারব য রেস্ক 

োকজয আোয অনুমারয় 

রফনামূকল্য/রনধ যারযত মূকল্য। 

১০-৩০ রদন নাভেঃ রভােঃ আপতাফ উদ্দীন 

দফীেঃ ঊর্ধ্যতন গকফলণা েভ যেতযা (চ:দা:) 

রপানেঃ +৮৮০১৭১৯০৩৬৮৫১ 

ই-রভইরেঃ aftabbsrti@gmail.com 

8.  

রফজ্ঞানম্মতবাকফ রযভ গুটি শুোকনা, 

রযফন, াংযক্ষণ, রযররাং, রিরনাং 

ম্পরেযত যাভ য প্রদান। 

রপাকনেঃ তাৎক্ষরণে 

রররখতেঃ রনধ যারযত ছকে আকফদন-রযচারে 

ভকাদকয়য অনুকভাদন- াংরিষ্ট েভ যেতযায 

রনেট কত যাভ য াংগ্র-যফযা। 

রনধ যারযত ছে, 

ওয়ানি ারব য রেস্ক 

রফনামূকল্য ১-৫ রদন নাভেঃ রভােঃ আব্দুর আররভ 

দফীেঃ ঊর্ধ্যতন গকফলণা েভ যেতযা (চ:দা:) 

রপানেঃ  +৮৮০১৭১৮৫৭৭৩১১ 

ই-রভইরেঃ alimbsrti@gmail.com 

9.  
রযভ সুতায ভান যীক্ষণ ও ভান ম্পন্ন 

রযভ সুতা উৎাদকন যাভ য প্রদান। 

রনধ যারযত ছকে আকফদন ও নমুনা যফযা-

রযচারে ভকাদকয়য অনুকভাদন- াংরিষ্ট 

েভ যেতযায রনেট কত যীক্ষণ পরাপর ও 

যাভ য াংগ্র-যফযা। 

রনধ যারযত ছে, 

ওয়ানি ারব য রেস্ক 

রফনামূকল্য ৫-১৫ রদন নাভেঃ রভােঃ আব্দুর আররভ 

দফীেঃ ঊর্ধ্যতন গকফলণা েভ যেতযা (চ:দা:) 

রপানেঃ  +৮৮০১৭১৮৫৭৭৩১১ 

ই-রভইরেঃ alimbsrti@gmail.com 
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10.  দ যনাথীকদয প্ররতষ্ঠাকনয োম যক্রভ রযদ যন। 

রনধ যারযত ছকে আকফদন-রযচারে 

ভকাদকয়য অনুকভাদন-রযদ যকনয তারযখ ও 

ভয় অফরতেযণ- রযদ যণ। 

রনধ যারযত ছে, 

ওয়ানি ারব য রেস্ক 

রফনামূকল্য ৩-১০ রদন নাভেঃ রভােঃ আব্দুর আররভ 

দফীেঃ ঊর্ধ্যতন গকফলণা েভ যেতযা (চ:দা:) 

রপানেঃ  +৮৮০১৭১৮৫৭৭৩১১ 

ই-রভইরেঃ alimbsrti@gmail.com 

11.  রযভ লু াউোয যফযা। 

রনধ যারযত ছকে আকফদন-রযচারে 

ভকাদকয়য অনুকভাদন-মূল্য রযকাধ-

যফযা। 

রনধ যারযত ছে, 

ওয়ানি ারব য রেস্ক 

প্ররত রেরজ/প্যাকেট ৫০/= 

(ঞ্চা) টাো মা 

রযফতযনকমাগ্য। 

৫-৭ রদন নাভেঃ রভােঃ আপতাফ উদ্দীন 

দফীেঃ ঊর্ধ্যতন গকফলণা েভ যেতযা (চ:দা:) 

রপানেঃ +৮৮০১৭১৯০৩৬৮৫১ 

ই-রভইরেঃ aftabbsrti@gmail.com 

12.  

রযভচাল রফলয়ে স্বল্পকভয়াদী টিওটি 

প্ররক্ষণ রো য ও রযভ ম্প্রাযণ েভী 

প্ররক্ষণ রোক য প্ররক্ষণ প্রদান। 

রনধ যারযত ছকে আকফদন-রযচারে 

ভকাদকয়য অনুকভাদন-প্ররক্ষণ প্রদান। 

াদা োগকজ / রনধ যারযত 

ছকে আকফদন, 

ওয়ানি ারব য রেস্ক 

 

ফাকযগপ্রই এয রনজস্ব 

ব্যফস্থানায়-রফনামূকল্য 

রোন প্ররতষ্ঠাকনয চারদায 

রপ্ররক্ষকত-রনধ যারযত রো যরপ 

প্রদান াককক্ষ । 

১০-৩০ রদন নাভেঃ রভােঃ আব্দুর আররভ 

দফীেঃ ঊর্ধ্যতন গকফলণা েভ যেতযা (চ:দা:) 

রপানেঃ  +৮৮০১৭১৮৫৭৭৩১১ 

ই-রভইরেঃ alimbsrti@gmail.com 

13.  
স্বল্পকভয়াদী রযভ চালী, রযরায, উইবায, ও 

রপ্রন্টায প্ররক্ষণ রোক য প্ররক্ষণ প্রদান। 

রনধ যারযত ছকে আকফদন-রযচারে 

ভকাদকয়য অনুকভাদন-রো য রপ রযকাধ-

প্ররক্ষণ প্রদান। 

াদা োগকজ / রনধ যারযত 

ছকে আকফদন, 

ওয়ানি ারব য রেস্ক 

 

ফাকযগপ্রই এয রনজস্ব 

ব্যফস্থানায়-রফনামূকল্য 

রোন প্ররতষ্ঠাকনয চারদায 

রপ্ররক্ষকত-রনধ যারযত রো যরপ 

প্রদান াককক্ষ । 

১০-৩০ রদন নাভেঃ রভােঃ আব্দুর আররভ 

দফীেঃ ঊর্ধ্যতন গকফলণা েভ যেতযা (চ:দা:) 

রপানেঃ  +৮৮০১৭১৮৫৭৭৩১১ 

ই-রভইরেঃ alimbsrti@gmail.com 

 

 

২.৩ অবযন্তযীণ রফা 

 
ক্র. নাং রফায নাভ রফা প্রদান িরত প্রকয়াজনীয় োগজত্র এফাং 

প্রারিস্থান 

রফায মূল্য এফাং 

রযকাধ িরত 

রফা প্রদাকনয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাি েভ যেতযা 

(নাভ, দরফ, রপান নম্বয ও ইকভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

1.  অরজযত ছুটি 

রনধ যারযত পযকভ আকফদন- ছুটি রফরধভারা, ১৯৫৯ 

অনুমারয় রযচারে ভকাদকয়য অনুকভাদন-আকদ জারয। 

রনধ যারযত পযকভ আকফদন, 

প্রান াখা ও 

ওকয়ফাইট 

রফনামূকল্য আকফদন প্রারিয ৭ 

োম যরদফকয ভকধ্য 

নাভেঃ রভােঃ পযাদ রাকন 

দফীেঃ োযী রযচারে (প্রান) 

রপানেঃ +৮৮০১৭১১১৪২৬৭৭ 

ই-রভইরেঃ forhadbsrti@gmail.com 

2.  ননরভরিে ছুটি 

াদা োগকজ আকফদন- ছুটি রফরধভারা, ১৯৫৯ অনুমারয় 

াখা প্রধাকনয অনুকভাদ। 

েভ যস্থর তযাকগয রক্ষকত্র রযচারে ভকাদকয়য অনুকভাদন। 

াদা োগকজ আকফদন রফনামূকল্য আকফদন প্রারিয 

১-২  রদন 

নাভেঃ রভােঃ পযাদ রাকন 

দফীেঃ োযী রযচারে (প্রান) 

রপানেঃ +৮৮০১৭১১১৪২৬৭৭ 

ই-রভইরেঃ forhadbsrti@gmail.com 



3.  ভার্তত্ত্বোরীন ছুটি 

াদ োগকজ আকফদন- ভার্তত্ত্বোরীন ছুটি রফএআয, 

াট য-১ এয রফরধ ১৯৭ এফাং অথ য ভন্ত্রণারয় এয ভয় ভয় 

জাযীকৃত রযত্র অনুমারয় রযচারে ভকাদকয়য 

অনুকভাদন-আকদ জারয।  

াদা োগকজ আকফদন, 

োিাযী নদত্র, পূফ যফতী 

ভার্তত্ত্বোরীণ ছুটি ভঞ্জুযীয 

ের (প্রকমাজয রক্ষকত্র ) 

রফনামূকল্য আকফদন প্রারিয ৭ 

োম যরদফকয ভকধ্য 

নাভেঃ রভােঃ পযাদ রাকন 

দফীেঃ োযী রযচারে (প্রান) 

রপানেঃ +৮৮০১৭১১১৪২৬৭৭ 

ই-রভইরেঃ forhadbsrti@gmail.com 

4.  
অফয উিয ছুটি 

(ছুটি নকগাদায়ন) 

াদা োগকজ আকফদন-অফয উিয ছুটি (Public 

Servants (retirement) Act, 1974) অনুমায়ী  

রযচারে ভকাদকয়য অনুকভাদন-আকদ জারয। 

ছুটিয আকফদনত্র, 

এএর নদত্র, ারব য 

ফর (তয় ও ৪থ য রশ্রণীয 

েভ যচাযীকদয জন্য) । 

রফনামূকল্য আকফদন প্রারিয ৭ 

োম যরদফকয ভকধ্য 

নাভেঃ রভােঃ পযাদ রাকন 

দফীেঃ োযী রযচারে (প্রান) 

রপানেঃ +৮৮০১৭১১১৪২৬৭৭ 

ই-রভইরেঃ forhadbsrti@gmail.com 

5.  
াধাযণ বরফষ্যত তরফর কত অরগ্রভ 

ভজু্ঞযী 

রনধ যারযত পযকভ আকফদন-াংরিষ্ট েরভটিয সুারয-

রযচারে ভকাদকয়য অনুকভাদন-আকদ জারয। 

রনধ যারযত পযভ রফনামূকল্য আকফদন প্রারিয ৭ 

োম যরদফকয ভকধ্য 

নাভেঃ রভােঃ আব্দুর ভাকরে 

দফীেঃ রাফ যক্ষণ েভ যেতযা (চেঃদােঃ) 

রপানেঃ +৮৮০১৭১৭৭৯৬৯৫৭ 

ই-রভইরেঃ - 

6.  ররএপ  কত ররান ভজু্ঞযী 

আকফদন- াংরিষ্ট েরভটিয সুারয-রযচারে 

ভকাদকয়য অনুকভাদন-আকদ জারয। 

াদা োগকজ আকফদন রফনামূকল্য আকফদন প্রারিয ৭ 

োম যরদফকয ভকধ্য 

নাভেঃ রভােঃ আব্দুর ভাকরে 

দফীেঃ রাফ যক্ষণ েভ যেতযা (চেঃদােঃ) 

রপানেঃ +৮৮০১৭১৭৭৯৬৯৫৭ 

ই-রভইরেঃ - 

7.  
েভ যেতযা ও েভ যচাযীগকণয রদকয 

অবযন্তকয  প্ররক্ষণ প্রদান। 

ভন্ত্রণারয়/াংস্থা/দিযএয চারদায রপ্ররক্ষকত রযচারে 

ভকাদকয়য ভকনানয়ন প্রদান-আকদ জারয-প্ররক্ষণ গ্রণ। 

আকদ রফনামূকল্য রনধ যারযত ভকয়য 

ভকধ্য 

নাভেঃ রভােঃ পযাদ রাকন 

দফীেঃ োযী রযচারে (প্রান) 

রপানেঃ +৮৮০১৭১১১৪২৬৭৭ 

ই-রভইরেঃ forhadbsrti@gmail.com 

 

 

 

৪) আনায (কফা গ্রীতায) োকছ আভাকদয (কফা প্রদানোযীয)  প্রতযাা  

 

ক্ররভে 

নাং 

প্ররতশ্রুত/োরিক্ষত রফা প্রারিয রক্ষয েযণীয় 

১) স্বয়াংম্পূণ য আকফদন জভা প্রদান 

২) মথামথ প্ররক্রয়ায় প্রকয়াজনীয় রপ রযকাধ েযা 

৩) প্রকমাজয রক্ষকত্র রভাফাইর, রভকজ/ই-রভইর এয রনকদ যনা অনুযণ েযা   

৪) াক্ষাকতয জন্য ধাম য তারযকখ রনধ যারযত ভকয়য পূকফ যই উরস্থত থাো  

৫) অনাফশ্যে রপান/তদরফয না েযা   
 

 

 



 

৫) অরবকমাগ ব্যফস্থানা িরত (GRS)  

 

রফা প্রারিকত অন্তুষ্ট কর দারয়ত্বপ্রাি েভ যেতযায কে রমাগাকমাগ েরুন। রতরন ভাধান রদকত ব্যথ য কর রনকম্নাি িরতকত রমাগাকমাগ েকয আনায ভস্যা অফরত েরুন। 

 

ক্ররভে েখন রমাগাকমাগ েযকফন োয কে রমাগাকমাগ েযকফন রমাগাকমাকগয ঠিোনা রনষ্পরিয ভয়ীভা 

১ দারয়ত্বপ্রাি েভ যেতযা ভাধান রদকত ব্যথ য কর   অরবকমাগ রনষ্পরি েভ যেতযা (অরনে) 

নাভেঃ োজী যরপকুর ইরাভ 

দফীেঃ োযী প্রকেৌরী (তরিৎ) 

রপানেঃ +৮৮০১৭১২২৭৪৭৩৯ 

ই-রভইরেঃ ae_maintenace.bsrti.gov.bd  

ওকয়ফ: www.grs.gov.bd 

৩০ োম যরদফ  

২ 
অরবকমাগ রনষ্পরি েভ যেতযা রনরদ যষ্ট ভকয় 

ভাধান রদকত ব্যথ য কর   
আরর েভ যেতযা 

এ,কে,এভ আরভরুর ইরাভ 

(যুগ্মরচফ) 

রযচারে (গকফলণা ও প্ররক্ষণ)  

ফাাংরাকদ রযভ উন্নয়ন রফাে য, যাজাী। 

রপানেঃ +৮৮০৭২১-৭৭৬২৯৬ 

ই-রভইরেঃ bsrti@bttb.net.bd 

ওকয়ফ: www.grs.gov.bd 

২০ োম যরদফ 

৩ 
আরর েভ যেতযা রনরদ যষ্ট ভকয় ভাধান রদকত 

ব্যথ য কর   

ভরন্ত্র রযলদ রফবাকগয অরবকমাগ 

ব্যফস্থানা রর  

অরবকমাগ গ্রণ রেন্দ্র, ৫নাং রগইট 

ফাাংরাকদ রচফারয়, ঢাো 

ওকয়ফ: www.grs.gov.bd   

৬০ োম যরদফ 

 

 

 

 
স্বাক্ষরযত/- 

এ,কে,এভ, আরভরুর ইরাভ 

                       (যুগ্মরচফ) 

রযচারে (গকফলণা ও প্ররক্ষণ) 

ফাাংরাকদ রযভ উন্নয়ন রফাে য 

যাজাী। 

http://www.grs.gov.bd/
mailto:bsrti@bttb.net.bd
http://www.grs.gov.bd/
http://www.grs.gov.bd/

