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বাাংলাদেশ পর্ যটন করদপাদরশন 

পর্ যটন ভবন, প্রধান কার্ যালয়, আগারগাঁও,  

শশর-ই-বাাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 
 

মন্ত্রণালয়/ববভাগ/েপ্তর/সাংস্থার শসবা প্রোন প্রবিশ্রুবি (বসটিদেন্স চাট যার)-এর ফরদমট 

 সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen’s Charter) 
 

১.০ তিশন ও তিশন: 

তিশন:  বাাংলাদদশদে দতিণ এতশয়ার শীর্ ষস্থানীয় পর্ ষটন গন্তদে পতরণি েরা। 

 

 

তিশন:  ১) পর্ ষটন সুতবধাতদ সৃতি েরা 

২) উন্নি সেবা তনতিি েরার লদিে িানবেম্পদদর উন্নয়ন। 

৩) েিাজ তিতিে পর্ ষটনদে উৎোতিি েরা। 

 

 

২.০ বাপদের গুরুত্বপূণ ষ সেবােমূি: 

১। পর্ ষটন আের্ ষণ েমূি তিতিিেরণ এবাং পতরতিি েদর সিালা; 

২। সবেরোতর তবতনদয়াগোরীদদর পর্ ষটন খাদি তবতনদয়াদগ উদ্ধুদ্ধেরণ; 

৩। বাাংলাদদদশর আন্তজষাতিে তবিান বন্দরেমূদি শুল্কমুক্ত তবপণীর িাধ্যদি শুল্কমুক্ত পণ্য সেবা প্রদান; 

৪। পর্ ষটেদদর জন্য প্যাদেজ ট্যের আদয়াজন ও সরন্ট-এ-োর সেবা প্রদান; 

৫। পর্ ষটন খাদি িানব েম্পদ উন্নয়ন; 

৬। সদদশ ও তবদদদশ অনুদেয় জািীয় ও আন্তজষাতিে পর্ ষটন সিলায় অাংশগ্রিদণর িাধ্যদি পর্ ষটন িথ্যাতদ েরবরাি; 

৭। পর্ ষটন িথ্যাতদ েরবরাি েরণ; 

৮। পর্ ষটেদদর জন্য খাদ্য ও আবাতেে সেবা প্রদান। 

প্রোতশি িাতরখ:  

১৩-০৬-২০২২ 
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    ৩.০ প্রতিশ্রুি সেবােমূি :   ৩.১.) নাগতরে সেবা: 

 

ক্রতিে সেবার নাি সেবা প্রদাদনর 

পদ্ধতি 

প্রদয়াজনীয় োগজপত্র 

এবাং প্রাতিস্থান 

সেবামূল্য এবাং 

পতরদশাধ পদ্ধতি 

সেবা প্রদাদনর 

েিয়েীিা 

দাতয়ত্বপ্রাি েি ষেিষা 

(নাি, পদতব, স ান ও ইদিইল) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

০১. পর্ ষটেদদর জন্য 

িথ্য সেবা 

১) েরােতর 

২)অনলাইদন  

 ১) প্রদয়াজনীয় োগজপত্র: 

১.ব্রতশউর/িার্ ষেতপ গ্রিদণর জন্যআদবদন 

পত্র 

২.অনলাইন আদবদদনর েতপ 

 ২) সেবা প্রাতিস্থান: 

    জনোংদর্াগ তবিাগ, প্রধান োর্ ষালয় (২য়  

    িলা), বাাংলাদদশ পর্ ষটন েরদপাদরশন,  

    পর্ ষটন িবন, আগারগাঁও, ঢাো-১২০৭। 

 

সেবামূল্য: 

সেৌজন্যমূলে 

তনধ ষাতরি মূল্য 

 

পতরদশাধ পদ্ধতি: 

নগদ/ অনলাইন 

সপদিন্ট 

ে) অনলাইন সেবার 

সিদত্র িাৎিতণে 

খ) েরােতর সেবা 

গ্রিদণর সিদত্র 

েদব ষাচ্চ ০২ (দুই) 

ঘন্টা 

নাি: জনাব  সিাোঃ তজর্াউল িে িাওলাদার 

পদতব: েবস্থাপে (জনোংদর্াগ ও তবক্রয় 

উন্নয়ন) 

স ান : +৮৮-০২-৪১০২৪২১২ 

সিাবাইল: +৮৮-০১৭১১৭৮০১১১ 

ইদিইল: ziabpc@gmail.com 

০২. পর্ ষটে তবর্য়ে 

প্রোশনাদেবা 

েরােতর ১) প্রদয়াজনীয় োগজপত্র: 

ে. আদবদন পত্র 

খ. অনলাইন আদবদদনর েতপ 

 

 ২) সেবা প্রাতিস্থান: 

     জনোংদর্াগ তবিাগ, প্রধান োর্ ষালয়  

     (২য় িলা), বাাংলাদদশ পর্ ষটন  

     েরদপাদরশন, পর্ ষটন িবন, আগারগাঁও,  

     ঢাো-১২০৭। 

সেবামূল্য: 

সেৌজন্যমূলে 

তনধ ষাতরি মূল্য 

 

পতরদশাধ পদ্ধতি: 

নগদ/ অনলাইন 

সপদিন্ট 

সেবা গ্রিদণর সিদত্র 

েদব ষাচ্চ ০২ (দুই) 

ঘন্টা 

নাি: জনাব  সিাোঃ তজয়াউল িে িাওলাদার 

পদতব: েবস্থাপে (জনোংদর্াগ ও তবক্রয় 

উন্নয়ন) 

স ান : +৮৮-০২-৪১০২৪২১২ 

সিাবাইল: +৮৮-০১৭১১৭৮০১১১ 

ইদিইল: ziabpc@gmail.com 

০৩. পর্ ষটেদদর  

সিাদটল-সিাদটল 

বুতোং সেবা প্রদান 

১) অনলাইন 

২) েরােতর 

 

১) প্রদয়াজনীয় োগজপত্র: 

১. অনলাইন আদবদদন 

২. জািীয় পতরিয় পত্র অথবা সর্ সোন  

     দটাআইতর্। 

 

 

 

 

 

সেবামূল্য: 

তনধ ষাতরি েিিাড়া 

 

পতরদশাধ পদ্ধতি: 

নগদ/ অনলাইন 

সপদিন্ট 

অনলাইদনর সিদত্র: 

িাৎিতণে  

 

েরােতরর সিদত্র:  

১০ তিতনট 

অনলাইন এর সিদত্র: 

নাি:জনাব সিািাম্মদ এিোনুল েবীর 

পদতব: েবস্থাপে (আইতেটি) 

স ান:+৮৮-০২- ৪১০২৪২১৩ 

ইদিইল: bappi@parjatan.gov.bd 

 

 

 

mailto:ziabpc@gmail.com
mailto:ziabpc@gmail.com
mailto:bappi@parjatan.gov.bd
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ক্রতিে সেবার নাি সেবা প্রদাদনর 

পদ্ধতি 

প্রদয়াজনীয় োগজপত্র 

এবাং প্রাতিস্থান 

সেবামূল্য এবাং 

পতরদশাধ পদ্ধতি 

সেবা প্রদাদনর 

েিয়েীিা 

দাতয়ত্বপ্রাি েি ষেিষা 

(নাি, পদতব, স ান ও ইদিইল) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

২) সেবা প্রাতিস্থান: 

  ১. অনলাইন: 

www.parjatan.gov.bd 
 

  ২. জনোংদর্াগ তবিাগ, প্রধান োর্ ষালয়     

     (২য় িলা), বাাংলাদদশ পর্ ষটন  

     েরদপাদরশন, পর্ ষটন িবন, আগারগাঁও,  

     ঢাো-১২০৭। 
 

  ৩. োংস্থার েেল অধীনস্থ সিাদটল-

সিাদটল এর অত েেমূদি। 

 

েরােতরর সিদত্র: 

নাি: সবগি আ দরাজা পারিীন 

পদতব: উপ-েবস্থাপে (সেন্টাল তরজাদি ষশন),   

স ান: +৮৮-০২- ৪১০২৪২১৮ 

ইদিইল: reservation@parjatan.gov.bd 

 

০৪. পর্ ষটেদদর 

আপ্যায়ন সুতবধা  

েরােতর ১) প্রদয়াজনীয় োগজপত্র: 

  অনলাইন আদবদদন 

 

২) সেবা প্রাতিস্থান: 

    োংস্থার েেল অধীনস্থ সরদতারাঁেমূি 

সেবামূল্য: 

তনধ ষাতরি েিিাড়া 

 

পতরদশাধ পদ্ধতি: 

নগদ/ অনলাইন 

সপদিন্ট 

১০ - ১৫ তিতনট  নাি: জনাব আ.ন.ি. সিাতাদুদ দতগীর 

পদতব: েবস্থাপে(বাতণতজেে) 

স ান:+৮৮-০২- ৪১০২৪২১০ 

ইদিইল: 

anmmdastagir@yahoo.com  

I 

mswkøó mKj BDwbU e¨e¯’vcK,evcK 

০৫. োংস্থার বারেমূি 

সবেরোতর 

প্রতিোনদে 

Lease প্রদান 

সবেরোতর 

প্রতিোনদে 

Lease প্রদাদনর 

িাধ্যদি 

নাগতরেদদর বার 

সুতবধা প্রদান েরা 

িয়। 

১) প্রদয়াজনীয় োগজপত্র: 

ঠিোদার প্রতিোদনর প্রদয়াজনীয় 

দতললাতদ  

 

২) সেবা প্রাতিস্থান: 

বাতণতজেে তবিাগ, প্রধান োর্ ষালয়, বাপে  

সেবামূল্য: 

সটন্ডাদরর িাধ্যদি 

Lease মূল্য 

 

পতরদশাধ পদ্ধতি: 

নগদ/ অনলাইন 

সপদিন্ট 

৩-৭ তদন নাি: শাহ্ সিািাম্মদ তিজানুর রিিান 

পদতব: িিােবস্থাপে (বাতণতজেে) 

স ান:+৮৮-০২- ৪১০২৪২০০ 

ইদিইল: gm-

commercial@parjatan.gov.bd 

 

০৬. বাাংলাদদদশর 

আন্তজষাতিে তবিান 

বন্দরেমূদি শুল্কমুক্ত 

তবপণীর িাধ্যদি 

েরােতর ১) প্রদয়াজনীয় োগজপত্র: 

অতিতথ/ োস্টিাদরর পােদপাট ষ  

 

 

সেবামূল্য: 

োংস্থা ের্তষে 

তনধ ষাতরি মূদল্য 

 

১০ - ১৫ তিতনট নাি: জনাব শতিদুল ইেলাি ভূঞা 

পদতব: উপেতিব (িিােবস্থাপে, তর্এ ও) 

স ান:+৮৮-০২- ৪১০২৪২০৪ 

http://www.parjatan.gov.bd/
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ক্রতিে সেবার নাি সেবা প্রদাদনর 

পদ্ধতি 

প্রদয়াজনীয় োগজপত্র 

এবাং প্রাতিস্থান 

সেবামূল্য এবাং 

পতরদশাধ পদ্ধতি 

সেবা প্রদাদনর 

েিয়েীিা 

দাতয়ত্বপ্রাি েি ষেিষা 

(নাি, পদতব, স ান ও ইদিইল) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

শুল্কমুক্ত পদণ্যর 

সুতবধা 

২) সেবা প্রাতিস্থান: 

বাাংলাদদদশর আন্তজষাতিে তবিান 

বন্দরেমূদি োংস্থার  শুল্কমুক্ত তবপণীর 

িাধ্যদি  

 

পতরদশাধ পদ্ধতি: 

নগদ/ অনলাইন 

সপদিন্ট 

ইদিইল: 

shohid_206684@yahoo.com 

০৭. প্রিারমূলে তবতিন্ন 

তবপণন োর্ ষক্রি 

গ্রিণ ও েম্পাদন 

 

তবতিন্ন ইদিন্ট 

আদয়াজন িাধ্যদি। 

প্রিারমূলে সিলা/ 

েি ষসূতিদি 

অাংশগ্রিদণর 

িাধ্যদি 

১) প্রদয়াজনীয় োগজপত্র: 

    প্রদর্াজে নয় 

২) সেবা প্রাতিস্থান: 

 

   তবপণন তবিাগ, প্রধান োর্ ষালয় (২য়  

   িলা), বাাংলাদদশ পর্ ষটন েরদপাদরশন,  

  পর্ ষটন িবন, আগারগাঁও, ঢাো-১২০৭। 

 

তবনামূদল্য 

 

িাতিদা অনুর্ায়ী 

 

নাি: জনাব  সিাোঃ তজয়াউল িে িাওলাদার 

পদতব: েবস্থাপে (জনোংদর্াগ ও তবক্রয় 

উন্নয়ন) 

স ান : +৮৮-০২-৪১০২৪২১২ 

সিাবাইল: +৮৮-০১৭১১৭৮০১১১ 

ইদিইল: ziabpc@gmail.com 

০৮. নাগতরেদদর জন্য 

প্যাদেজ ট্যের 

আদয়াজন 

েরােতর ১) প্রদয়াজনীয় োগজপত্র: 

    জািীয় পতরিয় পত্র এবাং আদবদন/  

    সরতজ:  রি 

 

২) সেবা প্রাতিস্থান: 

    ভ্রিন ও সরন্ট-এ-োর ইউতনট     

    প্রধান োর্ ষালয় (২য় িলা), বাাংলাদদশ    

    পর্ ষটন েরদপাদরশন, পর্ ষটন িবন,  

    আগারগাঁও, ঢাো-১২০৭।  

সেবামূল্য: 

ের্তষপি ের্তষে 

তনধ ষাতরি প্যাদেজ 

ট্যেদরর মূল্য 

 

পতরদশাধ পদ্ধতি: 

নগদ/ অনলাইন 

সপদিন্ট 

১০ - ১৫ তিতনট নাি: জনাব সিা: নজরুল ইেলাি 

পদতব: েবস্থাপে (ভ্রিন ও সরন্ট-এ-োর) 

স ান:+৮৮-০১৭১২৬৯৮৬৩৭ 

ইদিইল: tour@parjatan.gov.bd 

 

০৯. নাগতরেদদর জন্য 

সরন্ট-এ-োর সুতবধা 

েরােতর ১) প্রদয়াজনীয় োগজপত্র: 

    জািীয় পতরিয় পত্র এবাং    

    আদবদন/সরতজ:  রি  

 

২) সেবা প্রাতিস্থান: 

    ভ্রিন ও সরন্ট-এ-োর ইউতনট     

সেবামূল্য: 

ের্তষপি ের্তষে 

তনধ ষাতরি প্যাদেজ 

ট্যেদরর মূল্য 

১০ - ১৫ তিতনট নাি: জনাব সিা: নজরুল ইেলাি 

পদতব: েবস্থাপে (ভ্রিন ও সরন্ট-এ-োর) 

স ান:+৮৮-০১৭১২৬৯৮৬৩৭ 

ইদিইল: tour@parjatan.gov.bd 

 

mailto:ziabpc@gmail.com
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ক্রতিে সেবার নাি সেবা প্রদাদনর 

পদ্ধতি 

প্রদয়াজনীয় োগজপত্র 

এবাং প্রাতিস্থান 

সেবামূল্য এবাং 

পতরদশাধ পদ্ধতি 

সেবা প্রদাদনর 

েিয়েীিা 

দাতয়ত্বপ্রাি েি ষেিষা 

(নাি, পদতব, স ান ও ইদিইল) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

    প্রধান োর্ ষালয় (২য় িলা), বাাংলাদদশ    

    পর্ ষটন েরদপাদরশন, পর্ ষটন িবন,  

    আগারগাঁও, ঢাো-১২০৭।  

পতরদশাধ পদ্ধতি: 

নগদ/ অনলাইন 

সপদিন্ট 

১০. পর্ ষটন খাদি িানব 

েম্পদ উন্নয়ন 

 

েরােতর প্রতশিদণর  

িাধ্যদি 

 

১) প্রদয়াজনীয় োগজপত্র: 

    প্রতশিণ োিগ্রী 
 

২) সেবা প্রাতিস্থান: 

    এনএইিটিটিআই 

    ৮৩-৮৮ িিাখালী বা/এ, বাপে, ঢাো। 

সেবামূল্য: 

ের্তষপি ের্তষে 

তনধ ষাতরি সোে ষ ত । 

 

পতরদশাধ পদ্ধতি: 

নগদ/ অনলাইন 

সপদিন্ট 

সোে ষ অনুর্ায়ী 

তনধ ষাতরি েিয় 

নাি: শাদের সিাদেন 

পদতব: অধ্যি, এনএইিটিটিআই 

স ান:+৮৮-০২-২২২২৯৯০৭২ 

ইদিইল: nhtti@parjatan.gov.bd 

 

১১. এনএইিটিটিআইদি  

তশিাথীদদর জন্য 

িতিষ আদবদন 

১) েরােতর 

২) অনলাইন 

১) প্রদয়াজনীয় োগজপত্র: 

  সোে ষ অনুর্ায়ী তশিাগি েনদ 

 

২) সেবা প্রাতিস্থান: 

ে) ওদয়বোইট: 

www.parjatan.gov.bd 

              এবাং nhtti.gov.bd 

খ) েরােতর: এনএইিটিটিআই     

    ৮৩-৮৮ িিাখালী বা/এ, বাপে, ঢাো। 

সেবামূল্য: 

ের্তষপি ের্তষে 

তনধ ষাতরি আদবদনত  

 

পতরদশাধ পদ্ধতি: 

নগদ/ অনলাইন 

সপদিন্ট 

েরােতর: 

১০-১৫ তিতনট 

 

অনলাইদন: 

১-৩ তিতনট 

 

 

 

 

নাি: শাদের সিাদেন 

পদতব: অধ্যি, এনএইিটিটিআই 

স ান:+৮৮-০২-২২২২৯৯০৭২ 

ইদিইল: nhtti@parjatan.gov.bd 

 

১২. পর্ ষটেদদর জন্য 

নতুন নতুন 

আের্ ষণীয় স্থাদনর 

অনুেন্ধান ও প্রেল্প 

গ্রিণ োংক্রান্ত িথ্য 

প্রদান 

প্রেল্প গ্রিদণর 

িাধ্যদি  

১) প্রদয়াজনীয় োগজপত্র: 

    প্রেল্প োংতিি োগজপত্র 

 

২) সেবা প্রাতিস্থান: 

    পতরেল্পনা তবিাগ  প্রধান োর্ ষালয় (২য়  

    িলা), বাাংলাদদশ পর্ ষটন েরদপাদরশন,  

    পর্ ষটন িবন, আগারগাঁও, ঢাো-১২০৭। 

 

সেবামূল্য এবাং 

পতরদশাধ পদ্ধতি: 

তবনামূদল্য 

 

 

 

 

প্রদয়াজনীয় েিয় নাি: জনাব সিাোঃ জাতের সিাদেন তেেদার 

পদতব: িিােবস্থাপে (তপটিএে) 

স ান:+৮৮-০২-৪১০২৪২০১ 

ইদিইল: bpchoplan@yahoo.com 

http://www.parjatan.gov.bd/
mailto:bpchoplan@yahoo.com
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ক্রতিে সেবার নাি সেবা প্রদাদনর 

পদ্ধতি 

প্রদয়াজনীয় োগজপত্র 

এবাং প্রাতিস্থান 

সেবামূল্য এবাং 

পতরদশাধ পদ্ধতি 

সেবা প্রদাদনর 

েিয়েীিা 

দাতয়ত্বপ্রাি েি ষেিষা 

(নাি, পদতব, স ান ও ইদিইল) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

১৩. বাতণতজেে ইউতনদট 

তবনামূদল্য ইন্টারদনট 

সুতবধা 

েরােতর ১) প্রদয়াজনীয় োগজপত্র: 

    বাপে এর প্রধান োর্ ষালয় অথবা   

    সিাদটল/সিাদটল এর সরতজ: অতিতথ িদি  

    িদব।  

 

২) সেবা প্রাতিস্থান: 

    বাাংলাদদশ পর্ ষটন েরদপাদরশন এর 

    অধীনস্থ েেল বাতণতজেে ইউতনট।   

সেবামূল্য এবাং 

পতরদশাধ পদ্ধতি: 

তবনামূদল্য 

 

 

 

 

িাৎিতণে 

 

নাি: জনাব আ.ন.ি. সিাতাদুদ দতগীর 

পদতব: েবস্থাপে(বাতণতজেে) 

স ান:+৮৮-০২- ৪১০২৪২১০ 

ইদিইল: 

anmmdastagir@yahoo.com  

I 

 েবস্থাপে/ ইউতনট েবস্থাপে, বাপে েেল 

বাতণতজেে ইউতনট। 
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ক্রতিে সেবার নাি সেবা প্রদান প্রদ্ধতি প্রদয়াজনীয় 

োগজপত্র 

এবাং প্রাতিস্থান 

সেবামূল্য এবাং 

পতরদশাধ পদ্ধতি 

সেবা 

প্রদাদনর 

েিয়েীিা 

দাতয়ত্বপ্রাি েি ষেিষা 

(নাি, পদতব, স ান ও ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ 

 

 

 

বাদজট বরাদ্দ 

 

 

িাতিদা অনুর্ায়ী বরাদ্দ সদয়া 

িয় 

 

 

 

প্রদয়াজনীয় োগজপত্র: 

বাপে এর েেল বাতণতজেে 

সিাদটল-সিাদটল 

িদি বাদজট বরাদ্দ প্রদাদনর 

তবর্দয় িাতিদা পত্র। 

 

সেবা প্রাতিরস্থান: 

অথ ষ ও তিোব তবিাগ, 

বাপে, প্রধান োর্ ষালয়, 

ঢাো। 

 

োংস্থা ের্তষে অথ ষ বরাদদ্দর 

িাধ্যদি োাংদের িাধ্যদি 

প্রদান 

 

 

প্রদয়াজন 

অনুোদর 

 

নাি:  জনাব সিাোঃ সিৌতিদুল ইেলাি 

পদতব: িিােবস্থাপে (অথ ষ) 

স ান:+৮৮-০২- ৪১০২৪২০৬ 

ইদিইল:  

tauhidulislam783@gmail.com 

 

এবাং েবস্থাপে /ইউতনট েবস্থাপে, বাপে এর 

েেল বাতণতজেে সিাদটল-সিাদটল। 
 

২ 

 

 

 

জনবল পদায়ন 

 

 

 

বাপদের সিাদটল, সিাদটল, 

েদটজ, সরদতারাঁ, তবপণীেি 

েেল সেলে আউটদলদট 

আগি অতিতথদদর িানেম্মি 

সেবা প্রদাদনর তনতিি 

উপযুক্ত জনবল তনদয়াগ ও 

পদায়ন 

প্রদয়াজনীয় োগজপত্র: 

তনদয়াগ োংক্রান্ত  প্রদয়াজনীয় 

োগজপত্র। 

 

সেবা প্রাতিরস্থান: 

প্রশােন তবিাগ, বাপে, 

প্রধান োর্ ষালয় 

 

 

 

 

েরোতর তবতধ অনুর্ায়ী 

জনবল তনদয়াগ ও পদায়ন 

েরা িয় েরােতর সেবা 

 

 

 

প্রদয়াজন 

অনুোদর 

 

 

 

নাি:  জনাব সিািাম্মদ েত উজ্জািান ভুইয়া 

পদতব: িিােবস্থাপে (প্রশােন) 

স ান:+৮৮-০২- ৪১০২৪১৯৯ 

ইদিইল:  gm-

admin@parjatan.gov.bd 

3.2) োপ্তবরক শসবা 

mailto:tauhidulislam783@gmail.com
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৩ 

 

তনরাপিা প্রদান বাপে েেল ইউতনদট 

োতব ষেিাদব তনরাপিােি 

প্রশােতনে েিায়িা প্রদান 

প্রদয়াজনীয় োগজপত্র: 

বাতণতজেে ইউতনদটর অতিতথ 

তিদেদব তনবতন্ধি িদি িদব।  

 

সেবা প্রাতিরস্থান: প্রশােন 

তবিাগ, বাপে, প্রধান 

োর্ ষালয় এবাং েেল 

বাতণতজেে ইউতনট। 

োংস্থার তনরাপিা প্রিরীর 

িাধ্যদি েরােতর সেবা 

প্রদয়াজন 

অনুোদর 

নাি:  জনাব সিািাম্মদ েত উজ্জািান ভুইয়া 

পদতব: িিােবস্থাপে (প্রশােন) 

স ান:+৮৮-০২- ৪১০২৪১৯৯ 

ইদিইল:  gm-

admin@parjatan.gov.bd 

 

এবাং  েবস্থাপে /ইউতনট েবস্থাপে, বাপে এর 

েেল বাতণতজেে সিাদটল-সিাদটল। 

 
 

৪ 

 

 

 

Wi-fi সুতবধা 

 

 

বাপদের েেল বাতণতজেে 

ইউতনদট Wi-fi সুতবধা 

স্থাপন োংক্রান্ত 

 

প্রদয়াজনীয় োগজপত্র: 

বাতণতজেে ইউতনদটর 

আদবদন পত্র। 

 

সেবা প্রাতিরস্থান: েবস্থাপে 

/ইউতনট েবস্থাপে, বাপে 

এর েেল বাতণতজেে  

িাৎিতনে 

 

 

 

প্রদয়াজন 

অনুোদর 

নাি: জনাব সিািাম্মদ এিোনুল েবীর 

পদতব: েবস্থাপে (আইতেটি) 

স ান:+৮৮-০২- ৪১০২৪২১৩  

ইদিইল: bappi@parjatan.gov.bd 

 

এবাং  এবাং  েবস্থাপে /ইউতনট েবস্থাপে, বাপে 

এর েেল বাতণতজেে ইউতনট। 

 

5 

 

 

অনলাইন 

তরজাদি ষশন সুতবধা 

 

বাপে ের্তষে পতরিাতলি 

বাতণতজেে সিাদটল/সিাদটল 

এর তরজাদি ষশন সুতবধা 

অনলাইদনর িাধ্যদি প্রদান 

প্রদয়াজনীয় োগজপত্র: 

অনলাইন তরজাদি ষশন 

িালুেরদণর জন্য আদবদন।   

 

সেবা প্রাতির স্থান: 

িথ্য ও সর্াগাদর্াগ প্রযুতক্ত 

শাখা, বাপে, প্রধান 

োর্ ষালয়, বাপে। 
 

০১ তদন 

 

 

 

প্রদয়াজন 

অনুোদর 

নাি: জনাব সিািাম্মদ এিোনুল েবীর 

পদতব: েবস্থাপে (আইতেটি) 

স ান:+৮৮-০২- ৪১০২৪২১৩  

ইদিইল: bappi@parjatan.gov.bd 

 

এবাং েবস্থাপে /ইউতনট েবস্থাপে, বাপে এর 

েেল বাতণতজেে সিাদটল-সিাদটল। 
 

6 

 

 

 

গণশুনানী 

 

বাপে ের্তষে প্রদি সেবা 

েম্পদেষ গণশুনানীর িাধ্যদি 

সেবা প্রদান 

 

প্রদয়াজনীয় োগজপত্র: 

অতিদর্াগ  তববরণী  দাতখল / 

ইদিইদল সপ্ররণ। 

 

অতিদর্াগ দ্রুি তনষ্পতির 

িাধ্যদি 

 

 

১ িাে 

 

 

নাি: সবগি সিাবাদেরা আক্তার 

পদতব: উপেবস্থাপে (প্রশােন) 

স ান:+৮৮-০২- ৪১০২৪২১৫ 

mailto:gm-admin@parjatan.gov.bd
mailto:gm-admin@parjatan.gov.bd
mailto:bappi@parjatan.gov.bd
mailto:bappi@parjatan.gov.bd
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সেবা প্রাতিরস্থান: প্রশােন 

শাখা, প্রধান োর্ ষালয়, 

বাপে। 

ইদিইল:  

mobasseraakter@yahoo.com 

7 

 

 

 

অথ ষ ছাড় 

 

 

িিতবল স্থানান্তর 

 

 

প্রদয়াজনীয় োগজপত্র: 

তবতিন্ন ইউতনট সথদে প্রাি 

িাতিদা পত্র 

 

সেবা প্রাতিরস্থান: 

অথ ষ ও তিোব তবিাগ, প্রধান 

োর্ ষালয়, বাপে, ঢাো। 

োংস্থা ের্তষে অথ ষ বরাদদ্দর 

িাধ্যদি 

 

 

িাতিদা 

অনুর্ায়ী 

 

 

নাি:  জনাব সিাোঃ সিৌতিদুল ইেলাি 

পদতব: িিােবস্থাপে (অথ ষ) 

স ান:+৮৮-০২- ৪১০২৪২০৬ 

ইদিইল:  

tauhidulislam783@gmail.com  

8 

 

 

ইনদেনটিি , 

প্রশাংো, শাতত 

প্রদাদনর িাধ্যদি 

অত ে শৃঙ্খাংলা বজায় 

রাখার িাধ্যদি সেবা প্রদান 

প্রদয়াজনীয় োগজপত্র: 

প্রশােতনে তবতধ তবধান এবাং 

অত ে শৃঙ্খলা োংক্রান্ত 

োগজপত্র 

 

সেবা প্রাতিরস্থান: 

প্রশােন তবিাগ, বাপে, 

ঢাো। 

তবতধ সিািাদবে ের্তষপি 

ের্তষে গৃিীি তেদ্ধাদন্তর 

িাধ্যদি 

প্রদয়াজন 

অনুোদর 

নাি:  জনাব সিািাম্মদ েত উজ্জািান ভুইয়া 

পদতব: িিােবস্থাপে (প্রশােন) 

স ান:+৮৮-০২- ৪১০২৪১৯৯ 

ইদিইল:  gm-admin@parjatan.gov.bd  

9 তনরীিা োর্ ষক্রি আতথ ষে শৃঙ্খাংলা বজায় 

রাখার িাধ্যদি সেবা প্রদান 

প্রদয়াজনীয় োগজপত্র: 

আতথ ষে তবতধ তবধান এবাং 

আতথ ষে শৃঙ্খলা োংক্রান্ত 

োগজপত্র 

 

সেবা প্রাতিরস্থান: 

তনরীিা শাখা, বাপে, ঢাো। 

তনরীিা আপতি তনষ্পতির 

িাধ্যদি 

প্রদয়াজন 

অনুোদর 

নাি:  জনাব সিাোঃ জতেি উতদ্দন 

পদতব: েবস্থাপে (তনরীিা) 

সিাবাইল: +৮৮ ০১৭২১৬২২২৩২ 

ইদিইল:  jashim1969@gmail.com 
 

mailto:mobasseraakter@yahoo.com
mailto:tauhidulislam783@gmail.com
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সেবার নাি সেবা প্রদান প্রদ্ধতি প্রদয়াজনীয় োগজপত্র 

এবাং প্রাতিস্থান 

‡mevg~j¨ Ges 

cwi‡kva c×wZ 

সেবা 

প্রদাদনর 

েিয়েীিা 

দাতয়ত্বপ্রাি েি ষেিষা 

(নাি, পদতব, স ান ও ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ 

 

 

 

 

 

তবতিন্ন প্রোর ছুটি 

 

 

 

 

তবতিন্ন প্রদয়াজদন ছুটি 

অনুদিাদদনর িাধ্যদি সেবা প্রদান 

 

 

 

প্রদয়াজনীয় োগজপত্র: 

ছুটি োংক্রান্ত োগজপত্র, বাপে  

 

সেবা প্রাতিরস্থান: 

োংতিি তবিাগীয় প্রধান, বাপে 

প্রধান োর্ ষালয় োর্ ষালয়, ঢাো 

এবাং োংতিি ইউতনট েবস্থাপে/ 

েবস্থাপে, বাপে  

 

 

ের্তষপি ের্তষে অনুদিাদদনর 

িাধ্যদি 

 

 

 

 

িাতিদা 

অনুর্ায়ী 

 

 

 

 

নাি:  জনাব সিািাম্মদ েত উজ্জািান ভুইয়া 

পদতব: িিােবস্থাপে (প্রশােন) 

স ান:+৮৮-০২- ৪১০২৪১৯৯ 

ইদিইল:  gm-

admin@parjatan.gov.bd  

 

এবাং েবস্থাপে /ইউতনট েবস্থাপে, বাপে এর 

েেল বাতণতজেে সিাদটল-সিাদটল। 

 

২ 

 

 

 

তজতপএ  অতগ্রি 

 

 

অতগ্রি সুতবধা প্রদাদনর িাধ্যদি 

সেবা প্রদান 

প্রদয়াজনীয় োগজপত্র: 

 তজতপএ  োংক্রান্ত প্রদয়াজনীয় 

আদবদন পত্র োগজপত্র  

 

সেবা প্রাতিরস্থান: 

সপনশন শাখা, বাপে, প্রধান 

োর্ ষালয়, পর্ ষটন িবন, সশর-ই-

বাাংলানগর, ঢাো-১২০৭। 

 

োংস্থা ের্তষে অনুদিাতদি 

অথ ষ নগদ/ সিদের িাধ্যদি  

 

১৫ তদন 

 

 

নাি : জনাব সিাোঃ সগালাি  ারুে 

পদতব: উপেবস্থাপে (সপনশন) 

স ান:+৮৮-০১৭১৬৫৬৬৮৩০ 

ই-সিইল: gmfaurque82@gmail.com 
 

৩.৩) অিেন্তরীণ সেবা: 
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৩ 

 

 

 

সপনশন সুতবধা 

 

 

অবের প্রদাদনর পরবিীদি অবের 

িািা প্রদাদনর িাধ্যদি সেবা প্রদান 

 

প্রদয়াজনীয় োগজপত্র: 

অবের োংক্রান্ত প্রদয়াজনীয় 

োগজপত্র 

 

সেবা প্রাতিরস্থান: 

সপনশন শাখা, বাপে, প্রধান 

োর্ ষালয়, পর্ ষটন িবন, সশর-ই-

বাাংলানগর, ঢাো-১২০৭। 

 

 

োংস্থা ের্তষে অনুদিাতদি 

অথ ষ নগদ/ সিদের িাধ্যদি 

 

১ সথদে ২ 

িাে 

 

 

নাি : জনাব সিাোঃ সগালাি  ারুে 

পদতব: উপেবস্থাপে (সপনশন) 

স ান:+৮৮-০১৭১৬৫৬৬৮৩০ 

ই-সিইল: gmfaurque82@gmail.com 
 

৪ 

 

 

 

তবতিন্ন ঋন সুতবধা প্রদান 

 

 

ঋন প্রদাদনর িাধ্যদি সেবা প্রদান 

 

 

প্রদয়াজনীয় োগজপত্র: 

ঋন গ্রিণ োংক্রান্ত প্রদয়াজনীয় 

োগজ পত্র  

 

সেবা প্রাতিরস্থান: 

অথ ষ ও তিোব শাখা, বাপে, প্রধান 

োর্ ষালয়, পর্ ষটন িবন, সশর-ই-

বাাংলানগর, ঢাো-১২০৭। 

 

োংস্থা ের্তষে অনুদিাতদি 

অথ ষ নগদ/ সিদের িাধ্যদি 

 

১ িাে 

 

 

নাি:  জনাব সিাোঃ সিৌতিদুল ইেলাি 

পদতব: িিােবস্থাপে (অথ ষ) 

স ান:+৮৮-০২- ৪১০২৪২০৬ 

ইদিইল:  

tauhidulislam783@gmail.com 
 

5 

 

 

 

অিেন্তরীণ প্রতশিণ প্রদান 

 

 

প্রতশিদণর িাধ্যদি েি ষদিিা 

বৃতদ্ধ েরা 

 

প্রদয়াজনীয় োগজপত্র: 

 প্রতশিণ োংক্রান্ত প্রদয়াজনীয় 

োগজপত্র 

 

সেবা প্রাতিরস্থান: 

তপটিএে শাখা, বাপে, প্রধান 

োর্ ষালয়, পর্ ষটন িবন, সশর-ই-

বাাংলানগর, ঢাো-১২০৭। 

 

তবনামূদল্য 

 

 

১ িাে 

 

 

নাি: জনাব সিাোঃ জাতের সিাদেন তেেদার 

পদতব: িিােবস্থাপে (তপটিএে) 

স ান:+৮৮-০২-৪১০২৪২০১ 

ইদিইল: bpchoplan@yahoo.com 

mailto:tauhidulislam783@gmail.com
mailto:bpchoplan@yahoo.com
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6 

 

 

 

অিেন্তরীণ িথ্য প্রদান োংক্রান্ত 

সেবা 

 

িথ্য প্রদাদনর িাধ্যদি সেবা প্রদান 

 

 

 

প্রদয়াজনীয় োগজপত্র: 

প্রিারোিগ্রী/তেতর্/তল দলট/ব্রাতন্ডাং/ 

অনলাইন প্রিারণা  

 

সেবা প্রাতিরস্থান: 

জনোংদর্াগ শাখা, প্রধান োর্ ষালয়, 

পর্ ষটন িবন, সশর-ই-বাাংলানগর, 

ঢাো-১২০৭।  

োংস্থা ের্তষে তনধ ষাতরি মূল্য/ 

তবনামূদল্য 

 

 

িাতিদা 

অনুর্ায়ী 

 

 

নাি: জনাব  সিাোঃ তজর্াউল িে িাওলাদার 

পদতব: েবস্থাপে (জনোংদর্াগ ও তবক্রয় উন্নয়ন) 

স ান : +৮৮-০২-৪১০২৪২১২ 

সিাবাইল: +৮৮-০১৭১১৭৮০১১১ 

ইদিইল: ziabpc@gmail.com 

7 

 

 

অিেন্তরীণ িথ্য প্রযুতক্তগি 

সেবা 

 

 

অনলাইন, ওয়াই- াই এর িাধ্যদি 

সেবা প্রদান 

প্রদয়াজনীয় োগজপত্র: 

আইতেটি সেবা গ্রিদণর জন্য 

আদবদন পত্র। 

 

সেবা প্রাতিরস্থান: 

আইতেটি শাখা, প্রধান োর্ ষালয়, 

পর্ ষটন িবন, সশর-ই-বাাংলানগর, 

ঢাো-১২০৭।  

 

তবনামূদল্য 

 

 

িাতিদা 

অনুর্ায়ী 

 

 

নাি: জনাব সিািাম্মদ এিোনুল েবীর 

পদতব: েবস্থাপে (আইতেটি) 

স ান:+৮৮-০২- ৪১০২৪২১৩  

ইদিইল: bappi@parjatan.gov.bd  

 
 
 

৪) আওতাধীন অধধদপ্তর/সংস্থা/অন্যান্য প্রতিোন কর্তকৃ প্রদত্ত সেবা 

 

আওতাধীন অধধদপ্তর/সংস্থা/অন্যান্য প্রধতষ্ঠানসমূহের ধসটিহেন স চার্াৃর ধিঙ্ক আকাহর যুক্ত করহত েহে। 

 

৫) আপনার কাহে আমাহদর প্রতযাশা 

 

ক্রধমক প্রধতশ্রুত/কাধিত সসো প্রাধপ্তর িহযয করণীয় 

১ স্বয়ংসম্পূণ ৃআহেদন েমা প্রদান 

২ যথাযথ প্রধক্রয়ায় প্রহয়ােনীয় ধিস পধরহশাধ করা 

৩ সাযাহতর েন্য ধনধাৃধরত সমহয়র পূহেইৃ উপধস্থত থাকা 

৪ তনতদ ষি েিয়/িাতরখ উদেখপূব ষে আবাতেে অনলাইন বুতোং 

৫ র্াতিি িথ্যাতদ েঠিেিাদব উপস্থাপন 

mailto:ziabpc@gmail.com
mailto:bappi@parjatan.gov.bd


13 | P a g e  
 

 

৬) অধিহযাগ প্রধতকার ব্যেস্থাপনা (GRS) 

সসো প্রাধপ্তহত অসন্তুষ্ট েহি দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কমকৃতাৃর সহে সযাগাহযাগ করুন। তার কাে সথহক সমাধান পাওয়া না সগহি ধনহনাক্ত পদ্ধধতহত সযাগাহযাগ কহর আপনার সমস্যা অেধেত করুন। 

 

ক্রধমক কখন সযাগাহযাগ করহেন কার সহে সযাগাহযাগ করহেন সযাগাহযাহগর ঠিকানা ধনষ্পধত্তর সময়সীমা 

১ দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কমকৃতাৃ সমাধান 

ধদহত না পারহি 

অধিহযাগ ধনষ্পধত্ত কমকৃতাৃ (অধনক) নাম : েনাে সমাোম্মদ এেসানুি কেীর 

পদধে: ব্যেস্থাপক (প্রশাসন) 

সিান: +৮৮-০২- ৪১০২৪২০৩ 

ইহমইি: bappi@parjatan.gov.bd 

ওহয়ে: www.parjatan.gov.bd 

  

৩০ তদন 

২ অধিহযাগ ধনষ্পধত্ত কমকৃতাৃ 

ধনধদষৃ্ট সমহয় সমাধান ধদহত 

না পারহি 

আধপি কমকৃতাৃ নািোঃ সবগি িািতিনা ইয়ােতিন 

পদবীোঃ যুগ্ম-েতিব ও অতিতরক্ত দাতয়ত্ব (প্রশােন) 

স ানোঃ ০২-৩৩৫৭৪২৭;    োক্সোঃ ০২-৯৫১৫৪৯৯ 

ই-সিইলোঃ jsadmin@mocat.gov.bd 

ওহয়ে: www.parjatan.gov.bd 

  

২০ ধদন 

৩ আধপি কমকৃতাৃ ধনধদষৃ্ট সমহয় 

সমাধান ধদহত না পারহি 

মধিপধরষদ ধেিাহগর অধিহযাগ 

ব্যেস্থাপনা সসি 

অধিহযাগ গ্রেণ সকন্দ্র 

৫ নং সগইর্, োংিাহদশ সধচোিয়, ঢাকা 

ওহয়ে: www.grs.gov.bd 
 

৬০ ধদন 

 

ধে.দ্র. 

 

• মিণািহয়র অধিহযাগ ধনষ্পধত্ত কমকৃতাৃ েহেন একেন যুগ্মসধচে। আধপি কমকৃতাৃ েহেন একেন সেযষ্ঠ যুগ্মসধচে/অধতধরক্ত সধচে; 

• অধধদপ্তর/সংস্থা/অন্যান্য প্রধতষ্ঠানসমূহের অধিহযাগ ধনষ্পধত্ত কমকৃতাৃ েহেন সংধিষ্ট প্রধতষ্ঠাহনর একেন সেযষ্ঠ কমকৃতাৃ। এ সযহে মিণািহয়র অধনক আধপি কমকৃতাৃ ধেসাহে ধেহেধচত েহেন; 

• ধেিাগীয় পযাৃহয়র প্রধতষ্ঠানসমূহের অধিহযাগ ধনষ্পধত্ত কমকৃতাৃ েহেন সংধিষ্ট প্রধতষ্ঠাহনর একেন কমকৃতাৃ। অধধদপ্তর/মিণািয় পযাৃহয়র অধনক আধপি কমকৃতাৃ ধেসাহে ধেহেধচত েহেন; 

             ইউধনয়ন, উপহেিা এেং সেিা পযাৃহয়র দপ্তরসমূহের অধিহযাগ ধনষ্পধত্ত কমকৃতাৃ েহেন সংধিষ্ট দপ্তহরর সেিা পযাৃহয়র একেন কমকৃতাৃ। ধেিাগীয় পযাৃহয়র অধনক আধপি কমকৃতাৃ ধেসাহে গণ্য েহেন। 
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