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মুখবন্ধ 

 

 

 

তিশি ও তিশি 

 

 

 

 

 

রূপকল্প (Vision)   :   সর্ বোচ্চ নিরাপত্তা চনজিিপূব থক আধুচনক ও উন্নি প্র ুজি বযবিাি কদি গ্রাহক 

প্রনিষ্ঠানির  (বািংলাদেশ ব্াাংক, জািীয় িাজস্ব সবািথ, বািংলাদেশ িাক চবিাগ, চবআইিচিউটিএ, 

চবচিন্ন চবশ্বচবেযালয়, চশক্ষাদবািথ, িাষ্ট্রীয় মাচলকানাধীন বযািংকসমূি, সবসিকািী বযািংকসমূি 

ইিযাচে) িাচিো অনু ায়ী বযািংক সনাি ও কানরন্সী নিাট এবিং অনযানয চনিাপত্তামূলক সামেী 

মুদ্রণপূব থক সরবরাহ নেয়া। 

 

 

অতিলক্ষ্য (Mission) :  জািীয় উন্নয়সনি লক্ষ্যসমূনহর সানে সামঞ্জস্য নরনে সেদশি জািীয় চনিাপত্তামূলক 

পণযসামেী (স মন, বযািংক সনাি ও কাদিন্সী সনািসি সিকাদিি িাজস্ব আোয় সিংচিষ্ট পণ্য 

ইিযাচে) মুদ্রনে সদব থাি্ি গুনগি মান অকু্ষন্ন সিদখ  র্াসমদয় উৎপাচেি পণয সামেী সিবিাি 

চনজিি কিা।                            
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প্রতিশ্রুি সেবা  

 

 

ক. অত্র কিদপাদিশন চনজস্ব অচধদক্ষদত্র সেশ ও জািীয় স্বাদর্ থ চনদয়াজজি প্রচিষ্ঠানসমূিদক 

িাদেি িাচিো সমািাদবক সসবা প্রোন কদি র্াদক। 

 

 এ প্রচিষ্ঠান মূলি: বািংলাদেশ বযািংদকি চনচবড় িত্ত্বাবধাদন ও সুেক্ষ বযবস্থাপনায় বযািংদকি 

িাচিোমি বযািংক নিাট, কানরন্সী নিাট ও স্মািক নিাট উৎপােন কদি বািংলাদেশ বযািংদক 

সিবিাি কদি র্াদক।  

 এছাড়াও জািীয় িাজস্ব সবািথ ও বািংলাদেশ িাক চবিাদগি িাচিো সমািাদবক সিকাদিি 

িাজস্ব আিিদণ বযবহৃি চবচিন্ন চসচকউচিটি িকুদমন্টস উৎপােন কদি সিবিাি চেদয় 

র্াদক।  

 সিকাদিি চবচিন্ন মন্ত্রণালয়, সিকািী/সবসিকািী চবচিন্ন বযািংক, সকল চশক্ষা সবািথ ও 

চবচিন্ন চবশ্বচবেযালদয়ি িাচিো সমািাদবক চসচকউচিটি িকুদমন্টস উৎপােন ও সিবিাি 

কদি র্াদক।  

 

 

খ. সিকািী, স্বায়ত্বশাচসি ও অনযানয প্রচিষ্ঠাদনি িাচিো সমািাদবক চবচিন্ন আইসিদমি চবদশষ 

চনিাপত্তা ববচশষ্টয সম্বচলি মুদ্রণ উপদ াগী চিজাইন (চনধ থাচিি চি েিণ সাদপদক্ষ) বিিী কদি 

র্াদক। 

 

গ. সিকািী, স্বায়ত্বশাচসি ও অনযানয প্রচিষ্ঠাদনি িাচিো সমািাদবক অত্র প্রচিষ্ঠাদনি 

লযাবদিিিীদি চবচিন্ন চনিাপত্তা ববচশষ্টয সম্বচলি সামেী (চনধ থাচিি চি েিণ সাদপদক্ষ) পিীক্ষা-

চনিীক্ষা কদি মিামি সেয়া িদয় র্াদক। 

 

ঘ. সিকািী, স্বায়ত্বশাচসি ও অনযানয প্রচিষ্ঠানসি আইন-শঙৃ্খলা বাচিনী  কিৃথক জব্দকৃি চবচিন্ন 

িকুদমন্টস পিীক্ষা-চনিীক্ষা কদি মিামি সেয়া িদয় র্াদক। 
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িাগতিক সেবা 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

নাগচিক সসবায় প্রিযক্ষিাদব সম্পিৃ না র্াকদলও সিকািী, স্বায়ত্বশাচসি ও অনযানয 

প্রচিষ্ঠাদনি মাধযদম পদিাক্ষিাদব নাগচিক সসবা প্রোন কিা িদয় র্াদক। ির্য অচধকাি 

আইন 2019 অনু ায়ী চনধ থাচিি িিদম আদবেদনি চিচত্তদি অত্র প্রচিষ্ঠান িদি মুচদ্রি 

চনিাপত্তা সামেীি সটিকিা  ািাই কিা িদয় র্াদক। 
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প্রাতিষ্ঠাতিক সেবা 

 

স্থািীয় ক্রয়-তবক্রয় তবিাগ 

 

 

ক্রঃ

নিং 

সসবাি নাম সসবা প্রোন পদ্ধচি প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র এবিং 

প্রাচিস্থান 

সসবাি মূলয 

এবিং পচিদশাধ 

পদ্ধচি 

সসবা 

প্রোদনি 

সময়সীমা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

১। োিক প্রচিষ্ঠাদনি 

িাচিোদমািাদবক 

উৎপাচেি পণয 

সিবিাি চনজিি 

কিণ।  

ইনিদয়দসি 

মাধযদম সিংচিষ্ট  

প্রচিষ্ঠাদনি 

প্রচিচনচধি চনকি 

িস্তান্তি 

প্রাচিষ্ঠাচনক 

কা থাদেশ  

চবদলি 

মাধযদম 

পচিদশাধ 

কা থাদেদশ 

বচণ থি 

সময়সীমা 

অনু ায়ী 

২। টিকাোিী প্রচিষ্ঠান 

িাচলকািুিকিণ 

প্রচি ০২ বছি পি  

উমু্মি আদবেদনি 

সপ্রচক্ষদি/স  সকান 

সময় স্বিঃসিূ্থি 

অদবেদনি সপ্রচক্ষদি 

স্থানীয় ক্রয়-

চবক্রয় চবিাগ 

চনধ থাচিি 

মূদলয 

কমপদক্ষ 

২১(একুশ)

চেন 

৩। উম্মুি েিপত্র 

চবক্রয় 

পজত্রকায় চবজ্ঞচিি 

মাধযদম 

স্থানীয় ক্রয়-

চবক্রয় চবিাগ 

েিপত্র 

মূলযায়দনি 

মাধযদম 

কমপদক্ষ 

২৮ 

(আিাশ)চে

ন 

৪। বাচিল মালামাল 

চবক্রয় 

পজত্রকায় চবজ্ঞচিি 

মাধযদম 

স্থানীয় ক্রয়-

চবক্রয় চবিাগ 

সদব থাচ্চ 

েিোিা 

প্রচিষ্ঠাদনি 

প্রস্তাদব 

চনধ থাচিি 

সময়াদে 

৫। স্থানীয় বাজাি 

সর্দক সিাসচি 

ক্রয় 

অনুদমাচেি ক্রয় 

চবচধ অনু ায়ী  

স্থানীয় বাজাি 

 ািাই এি 

মাধযদম 

সকাদিশন 

/কযাশ সমদমা 

সিংেিপূব থক  

বাজাি  ািাই 

অনু ায়ী 

সব থচনম্ন মূদলয 
 

৩০(জত্রশ)চে

ন  

৬। বচিিাগি প্রচিষ্ঠান 

িদি কা থাদেশ 

েিণ। 

পদত্রি মাধযদম সিংচিষ্ট 

প্রচিষ্ঠান/সিংস্থাি 

অনুদিাধপত্র  

চবনামূদলয ৭(সাি)চেন 
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দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কি মকিমাাঃ    সসয়ে আমজাে নহাসাইি 

                              মিাবযবস্থাপক (স্থািীয় ক্রয়-চবক্রয়)  

                              সিান-৯২০৪৪০৫ 

                              সমাবাইল-০১৭১৫০০৪৭৯৮  

                              িযাক্স-৯২০৫১০৮-০৯ 

                              ই-সমইল- info@spcbl.org.bd 
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ববদদতশক ক্রয় তবিাগ 

 

 

ক্রঃ

নিং 

সসবাি নাম সসবা প্রোন 

পদ্ধচি 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র এবিং 

প্রাচিস্থান 

সসবাি মূলয 

এবিং পচিদশাধ 

পদ্ধচি 

সসবা 

প্রোদনি 

সময়সীমা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

১। ববদেচশক টিকাোিী 

প্রচিষ্ঠান 

িাচলকািুিকিণ 

প্রচি চিন বছি পি 

পি উমু্মিকৃি 

আদবেন পত্র 

আিবান/ স দকান 

সময় প্রাি 

স্বিঃসিূ্থি 

আদবেন পদত্রি 

মাধযদম 

ববদেচশক ক্রয় 

চবিাগ 

চনধ থাচিি 

মূদলয 

৩৫(পয়ঁজত্র

শ)চেন 

২। উম্মুি েিপত্র 

চবক্রয় 

পজত্রকায় 

চবজ্ঞচিি মাধযদম 

ববদেচশক ক্রয় 

চবিাগ 

েিপত্র 

মূলযায়দনি 

মাধযদম 

কমপদক্ষ 

৩৫ 

(পয়ঁজত্রশ)চে

ন 

৩। চসএন্ডএি এদজন্ট 

চনদয়াগ 

চনধ থাচিি 

সময়াোদন্ত 

পজত্রকায় 

চবজ্ঞচিি মাধযদম 

ববদেচশক ক্রয় 

চবিাগ 

েিপত্র 

মূলযায়দনি 

মাধযদম 

কমপদক্ষ 

৬০ (ষাি) 

চেন 

৪। সাদিথ প্রচিষ্ঠান 

চনদয়াগ 

চনধ থাচিি 

সময়াোদন্ত 

পজত্রকায় 

চবজ্ঞচিি মাধযদম 

ববদেচশক ক্রয় 

চবিাগ 

েিপত্র 

মূলযায়দনি 

মাধযদম 

কমপদক্ষ 

৬০ (ষাি) 

চেন 

৫। চপএসআই প্রচিষ্ঠান 

চনদয়াগ 

পজত্রকায় 

চবজ্ঞচিি মাধযদম 

ববদেচশক ক্রয় 

চবিাগ 

েিপত্র 

মূলযায়দনি 

মাধযদম 

কমপদক্ষ 

১৫ (পদনি) 

চেন 

 

 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কি মকিমাাঃ    িচশে আিদমে 

                              মিাবযবস্থাপক (ববদেচশক ক্রয়)  

                              সিান-৯২০৫১০৩ 

                              সমাবাইল-০১৭৫৫৫৯৩১৬৭ 

                              িযাক্স-৯২০৫১০৮-০৯ 

                              ই-সমইল- info@spcbl.org.bd  

 

mailto:info@spcbl.org.bd
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উৎপাদি তিয়ন্ত্রণ, পতিকল্পিা, তিজাইি এন্ড এিদেতিিং তবিাগ 

 

 

 

 

ক্রঃ

নিং 

সসবাি নাম সসবা প্রোন পদ্ধচি প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র এবিং 

প্রাচিস্থান 

সসবাি মূলয 

এবিং পচিদশাধ 

পদ্ধচি 

সসবা 

প্রোদনি 

সময়সীমা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

১। সিকািী/ 

স্বায়ত্বশাচসি 

প্রচিষ্ঠাদনি 

িাচিোনু ায়ী 

চিজাইন ও 

এনদেচিিং কিণ 

িাচিোপত্র সিংচিষ্ট জব কািথ 

এবিং 

চিজাইন/এনদে

চিিং শাখা 

প্রদ াজয চি ১৫-৩০ চেন 

২। চিকনচসচলদয়শন কা থাদেশ চিচত্তক িযাক্টিী অিথাি 

এবিং অত্র চবিাগ 

চবনামূদলয িযাক্টিী 

অিথাি 

সম্পন্ন 

িওয়াি পি 

১-২ মাস 

 

 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কি মকিমাাঃ     নাজজম উজিন 

                                 উপ-মিাবযবস্থাপক (চপচসচপচিএন্ডই) 

                                 সিান-৯২০৫১০৫ 

                                 সমাবাইল-০১৭৩৯১৯১২৬০ 

                                 িযাক্স-৯২০৫১০৮-০৯ 

      ই-সমইল-info@spcbl.org.bd 

 

 

 

mailto:ই-মেইল-info@spcbl.org.bd
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অতিজজদিশি, গদবষণা ও িাি তিয়ন্ত্রণ তবিাগ 

 

 

 

ক্রঃ

নিং 

সসবাি নাম সসবা প্রোন পদ্ধচি প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র এবিং 

প্রাচিস্থান 

সসবাি মূলয 

এবিং পচিদশাধ 

পদ্ধচি 

সসবা 

প্রোদনি 

সময়সীমা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

০১। লযাবদিিিী সিস্ট আদবেনপত্র সিংচিষ্ট 

প্রচিষ্ঠান/বযজিি 

অনুদিাধপত্র 

চনধ থাচিি চি ১৫-২০ চেন 

০২। সিকািী, 

স্বায়ত্বশাচসি ও 

অনযানয 

প্রচিষ্ঠানসি আইন 

শিৃংখলা বাচিনী 

কিৃথক জব্দকৃি 

পদণযি সটিকিা 

 ািাই  

আদবেনপত্র সিংচিষ্ট 

প্রচিষ্ঠান/বযজিি 

অনুদিাধপত্র 

প্রদ াজয  চি ১৫-২০ চেন 

 

 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কি মকিমাাঃ    খশরুজ্জামান 

     উপ-মিাবযবস্থাপক (ওআিএন্ডচকউচস) 

                                সিান-৯২০৪১৫০ 

                                সমাবাইল-০১৭৩২৭২৯৩৭২ 

                                িযাক্স-৯২০৫১০৮-০৯ 

                                ই-সমইল-info@spcbl.org.bd    

mailto:ই-মেইল-info@spcbl.org.bd
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তিিাপত্তা তবিাগ 

 

 

 

 

ক্রঃ

নিং 

সসবাি নাম সসবা প্রোন পদ্ধচি প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র এবিং 

প্রাচিস্থান 

সসবাি মূলয 

এবিং পচিদশাধ 

পদ্ধচি 

সসবা 

প্রোদনি 

সময়সীমা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

০১। কিদপাদিশদন 

বচিিাগিদেি 

প্রদবদশি অনুমচি 

প্রোন  

আদবেনপত্র সিংচিষ্ট প্রচিষ্ঠান/ 

বযজিি 

অনুদিাধপত্র 

চবনামূদলয চনধ থাচিি 

িাচিখ ও 

সমসয় 

০২। চবদশষ প্রচিষ্ঠাদনি 

চবদশষ প্রচশক্ষদন 

আগি প্রচিচনচধ 

পদত্রি মাধযদম সিংচিষ্ট প্রচিষ্ঠান/ 

সিংস্থাি 

অনুদিাধপত্র  

চবনামূদলয চনধ থাচিি 

িাচিখ ও 

সমদয় 

০৩। কিদপাদিশদন 

চবচিন্ন চনিাপত্তা 

সামেী সিংেি / 

সিবিাদিি লদক্ষয  

আইন শিৃংখলা 

বাচিনীি সাদর্ 

স াগাদ াগ  

পদত্রি মাধযদম সিংচিষ্ট প্রচিষ্ঠান/ 

সিংস্থাি 

অনুদিাধপত্র  

চবনামূদলয ৩-৭ কম থ 

চেবস 

 

 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কি মকিমাাঃ   সলঃ কদণ থল সমাঃ হুমায়ুন কচবি, চপএসচস(অবঃ) 

     মিাবযবস্থাপক(চনিাপত্তা) 

                                সিান-৯২০৫১১১-৫/১৫০ 

                                সমাবাইল-০১৯৭৯০০৬৭০৭ 

                                িযাক্স-৯২০৫১০৮-০৯ 

                                ই-সমইল-info@spcbl.org.bd 

mailto:ই-মেইল-info@spcbl.org.bd
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অর্ ম ও তিোব তবিাগ 

 

 

 

ক্রঃ

নিং 

সসবাি নাম সসবা প্রোন পদ্ধচি প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র এবিং 

প্রাচিস্থান 

সসবাি মূলয 

এবিং পচিদশাধ 

পদ্ধচি 

সসবা 

প্রোদনি 

সময়সীমা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

১।                           চবচিন্ন 

সিবিািকািী 

প্রচিষ্ঠাদনি চবল 

প্রোন।  

ইনিদয়দসি 

মাধযদম সিংচিষ্ট  

প্রচিষ্ঠাদনি 

প্রচিচনচধি চনকি 

িস্তান্তি 

প্রাচিষ্ঠাচনক 

কা থাদেশ  

চবল 

পচিদশাদধি 

মাধযদম  

৪ (িাি) 

কম থচেবস 

২। চবচিন্ন প্রচিষ্ঠান 

সর্দক  কা থাদেশ 

প্রোদনি পূদব থ পণয 

সসবাি বযয় 

প্রাক্কলন। 

পদত্রি মাধযদম সিংচিষ্ট প্রচিষ্ঠান/ 

সিংস্থাি 

অনুদিাধপত্র  

চবনামূদলয ৭(সাি) 

 কম থচেবস 

৩। কিদপাদিশদনি 

িযাক্স/বীমা/কি 

প্রোন 

পদত্রি মাধযদম সিংচিষ্ট প্রচিষ্ঠান/ 

সিংস্থাি 

অনুদিাধপত্র  

চবনামূদলয ৭(সাি) 

 কম থচেবস 

৪। কিদপাদিশদনি 

িিচবল চবচনদয়াগ 

অিাি সলিাি 

সিংেদিি মাধযদম 

(সিংচিষ্ট প্রচিষ্ঠান/ 

সিংস্থাি)  চবচিন্ন 

বযািংক সমূদিি 

অনুদিাধপত্র  

চবনামূদলয ৭(সাি) 

 কম থচেবস 

৫। বচি: চনিীক্ষা িাম থ 

চনদয়াগ ও বচি: 

চনিীক্ষা কা থক্রম 

পচিিালনা 

পজত্রকায় চবজ্ঞচিি 

মাধযদম 

অর্ থ ও চিসাব েিপত্র 

মূলযায়দনি 

মাধযদম 

৭(সাি) 

 কম থচেবস 

 

 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কি মকিমাাঃ   এিদিশামুল কচিম 

                             মিাবযবস্থাপক (অর্ থ ও চিসাব) 

                             সিান-৯২০৫৬৬৩ 

                             সমাবাইল-০১৮১৯২৫৮৪৫৬ 

                             িযাক্স-৯২০৫১০৮-০৯ 

                             ই-সমইল- info@spcbl.org.bd 

mailto:info@spcbl.org.bd
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চনিীক্ষা চবিাগ 

 

 

 

 

ক্রঃ

নিং 

সসবাি নাম সসবা প্রোন পদ্ধচি প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র এবিং 

প্রাচিস্থান 

সসবাি মূলয 

এবিং পচিদশাধ 

পদ্ধচি 

সসবা 

প্রোদনি 

সময়সীমা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

১। বাচণজজযক চনিীক্ষা 

িাম থ চনদয়াগ ও 

বািংলাদেশ  বযািংক 

এি চনিীক্ষা 

কা থক্রম 

পচিিালনা 

পদত্রি মাধযদম সিংচিষ্ট প্রচিষ্ঠান/ 

সিংস্থাি 

অনুদিাধপত্র  

চবনামূদলয ৭(সাি) 

কম থচেবস 

২। অিযন্তিীণ 

চনিীক্ষা কা থক্রম 

পচিিালনা 

পদত্রি মাধযদম সিংচিষ্ট প্রচিষ্ঠান/ 

সিংস্থাি 

অনুদিাধপত্র  

চবনামূদলয ৭(সাি) 

কম থচেবস 

 

 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কি মকিমাাঃ   সশখ সমািাম্মে সশাদয়ব নাজজি 

                             মিাবযবস্থাপক (চনিীক্ষা) 

                             সিান-৯২০৫৬৬১ 

                             সমাবাইল-০১৮৭৪০৪০৪০৫ 

                             িযাক্স-৯২০৫১০৮-০৯ 

                             ই-সমইল- info@spcbl.org.bd 

 

mailto:info@spcbl.org.bd
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প্রশােি তবিাগ  

 

 

ক্রঃ 

নিং 

সসবাি নাম সসবা প্রোন 

পদ্ধচি 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র এবিং 

প্রাচিস্থান 

সসবাি মূলয 

এবিং 

পচিদশাধ 

পদ্ধচি 

সসবা 

প্রোদনি 

সময়সীমা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

১। চনদয়াগ কা থক্রম 

েিণ 

শূনয পদে জনবল 

চনদয়াদগি লদক্ষয 

পজত্রকায় চবজ্ঞচি 

সেয়াি জনয 

বািংলাদেশ বযািংদক 

িাচিোপত্র 

সপ্রিণ। 

বািংলাদেশ বযািংক 

কিৃথক আদবেন পত্র 

বাছাই, পিীক্ষাি 

প্রদবশ পত্র প্রোন 

এবিং সদব থাপচি 

পিীক্ষাি মাধযদম 

পযাদনল বিিীি পি 

অত্র প্রচিষ্ঠান িদি 

চনদয়াগ পূব থবিী  

কা থক্রম েিণ। 

চবনামূদলয  

২। আইনজীবী চনদয়াগ পজত্রকায় 

চবজ্ঞচিি মাধযদম 

আদবেন পত্র 

সিংেি 

আদবেন পত্র 

বাছাই, সব থ চনম্ন 

েিোিাদেি চনদয় 

পযাদনল বিিী, 

চনদয়াগ পত্র 

প্রোন। 

চবনামূদলয ১৫ 

(পদনি) 

কম থচেবস  

৩। মন্ত্রণালয়, 

বািংলাদেশ 

বযািংকসি অনযানয 

প্রচিষ্ঠাদনি সাদর্ 

স াগাদ াগ 

পদত্রি মাধযদম সিংচিষ্ট প্রচিষ্ঠান/ 

সিংস্থাি 

অনুদিাধপত্র 

চবনামূদলয সদব থাচ্চ 

৩(চিন)  

কম থচেবস 

৪। প্রচশক্ষণ কা থক্রম পদত্রি মাধযদম সিংচিষ্ট প্রচিষ্ঠান/ 

সিংস্থাি 

অনুদিাধপত্র 

চবনামূদলয ৭ (সাি) 

কম থচেবস 

৫। চবচিন্ন প্রচিষ্ঠাদনি 

অনুদিাদধি মাধযদম 

প্রচিচনচধ মদনানয়ন 

ও সপ্রিণ 

অচিস চনদেথশ 

জািী 

 র্া র্ কিৃথপদক্ষি  

অনুদমােনক্রদম ।  

চবনামূদলয চনধ থাচিি 

িাচিখ ও 

সমদয়ি 

মদধয 

 

 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কি মকিমাাঃ   ওয়াচিো নাসচিন 

                             মিাবযবস্থাপক (প্রশাসন) 
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                             সিান-৯২০৫০৭০ 

                             সমাবাইল -০১৯১৪৭১৩৮৮৮ 

                             িযাক্স-৯২০৫১০৮-০৯ 

                             ই-সমইল- info@spcbl.org.bd 
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প্রদকৌশল তবিাগ 

 

 

 

ক্রঃ 

নিং 

সসবাি নাম সসবা প্রোন 

পদ্ধচি 

প্রদ াজনীয় 

কাগজপত্র এবিং 

প্রাচিস্থান 

সসবাি মূলয 

এবিং 

পচিদশাধ 

পদ্ধচি 

সসবা 

প্রোদনি 

সময়সীমা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

১। টিকাোিী প্রচিষ্ঠান 

িাচলকািুিকিণ 

চনচেথষ্ট আদবেদনি 

মাধযদম 

প্রদকৌশল চবিাগ চনধ থাচিি 

মূদলয 

৭(সাি) 

কম থচেবস 

২। উম্মুি েিপত্র 

চবক্রয় 

পজত্রকায় 

চবজ্ঞচিি মাধযদম 

প্রদকৌশল চবিাগ েিপত্র 

মূলযায়দনি 

মাধযদম 

৭(সাি)  

কম থচেবস 

৩। পিামি্শক 

প্রচিষ্ঠান চনদয়াগ 

পজত্রকায় 

চবজ্ঞচিি মাধযদম 

প্রদকৌশল চবিাগ েিপত্র 

মূলযায়দনি 

মাধযদম 

৭(সাি) 

কম থচেবস 

৪। ইউটিচলটি সিংচিস্ট  

প্রচিষ্ঠাদনি সাদর্ 

স াগাদ াগ 

পদত্রি মাধযদম প্রদকৌশল চবিাগ চবনা মূদলয ৭(সাি)  

কম থচেবস 

      

 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কি মকিমাাঃ   সমাস্তাচিজিু িিমান 

                             উপ-প্রধান প্রদকৌশলী ও িািপ্রাি অচিচিি প্রধান প্রদকৌশলী 

                             সিান-৯২০৫১১০-১৫এক্স-২৫০ 

                             সমাবাইল-০১৭৮৬৪৩১৪১৫ 

                             িযাক্স-৯২০৫১০৮-০৯ 

                             ই-সমইল- info@spcbl.org.bd 

mailto:info@spcbl.org.bd


Page 17 of 17 

 

 

 

 

অচিদ াগ বযবস্থাপনা পদ্ধচি {Grievance Redress System (GRS)} 

 

 

 

ক্রচমক কখন স াগাদ াগ 

কিদবন 

কাি সদে স াগাদ াগ 

কিদবন 

স াগাদ াদগি টিকানা চনষ্পচত্তি 

সময়সীমা 
১। োচয়ত্বপ্রাি 

কম থকিথা সমাধান 

চেদি না পািদল 

অচিদ াগ চনষ্পচত্ত 

কম থকিথা (GRS সিাকাল 

পদয়ন্ট কম থকিথা) 

নেে নমাহাম্মে নোনয়ব িানজর 

মিাবযবস্থাপক (নিরীক্ষ্া) 

োচয়ত্বপ্রাি কম থকিথা 

সিান-৯২০৫৬৬১ 

সমাবাইল- ০১৮৭৪০৪০৪০৫ 

িযাক্স-৯২০৫১০৮-০৯ 

ই-সমইল- smsnsufi@gmail.com  

৩০ কা থচেবস 

২। অচিদ াগ চনষ্পচত্ত 

কম থকিথা চনচেথষ্ট 

সমদয় সমাধান 

চেদি না পািদল 

আচপল কম থকিথা নমা: জানকর নহানসি ন ৌধুরী 

বযবস্থাপনা পচিিালক 

সিান-৯২০৫১০০ 

সমাবাইল- ০১৭২৬-৯৯০০৫২  

ই-সমইল- mzh@spcbl.org.bd 

অচিদ াগ েিণ সকন্দ্র-

কিদপাদিশদনি প্রধান লবীদি 

অচিদ াগ বক্স িাখা আদছ। 

৯০ কা থচেবস 

 

 


