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অর্ থ ও চিোব চবিাগ 10  

চনিীক্ষা চবিাগ 11 

প্রশােন চবিাগ 12 

প্রদকৌশল চবিাগ 13 

অচিদ াগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধচি {Grievance Redress System (GRS)} 14 



Page 2 of 14 

 

 

 

মুখবন্ধ 

 

 

 

চিশন ও চিশন 

 

 

 

 
 

রূপকল্প (Vision)   :   সর্ বোচ্চ নিরোপত্তো চনচিিপূব থক আধুচনক ও উন্নি প্রযুচি ব্যবিাি কদি 

গ্রোহক প্রনিষ্ঠোরির  (বািংলাদেশ ব্োাংক, জািীয় িাজস্ব সবাি থ, বািংলাদেশ িাক চবিাগ, 

চবআইিচিউটিএ, চবচিন্ন চবশ্বচবদ্যালয়, চশক্ষাদবাি থ, িাষ্ট্রীয় িাচলকানাধীন ব্যািংকেমূি, সবেিকািী 

ব্যািংকেমূি ইিযাচে) িাচিো অনু ায়ী ব্যািংক সনাট ও কোররন্সী নিোট এবিং অন্যান্য চনিাপত্তামূলক 

োিেী মুদ্রণপূব থক সর্রোহ নেয়ো। 

 

 

অচিলক্ষয (Mission) :  জোিীয় উন্নয়সনি লক্ষ্যসমূরহর সোরে সোমঞ্জস্য নররে সেদশি জািীয় 

চনিাপত্তামূলক পণ্যোিেী (স িন, ব্যািংক সনাট ও কাদিন্সী সনাটেি েিকাদিি িাজস্ব আোয় 

েিংচিষ্ট পণ্য ইিযাচে) মুদ্ররে েদব থাচ্ি গুনগি িান অক্ষুন্ন সিদখ  র্ােিদয় উৎপাচেি পণ্য োিেী 

েিবিাি চনচিি কিা।                            
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প্রচিশ্রুি সেবা  

 

 

ক. অত্র কিদপাদিশন চনজস্ব অচধদক্ষদত্র সেশ ও জািীয় স্বাদর্ থ চনদয়াচজি প্রচিষ্ঠানেমূিদক িাদেি 

িাচিো সিািাদবক সেবা প্রোন কদি র্াদক। 

 এ প্রচিষ্ঠান মূলি: বািংলাদেশ ব্যািংদকি চনচবড় িত্ত্বাবধাদন ও সুেক্ষ ব্যবস্থাপনায় ব্যািংদকি 

িাচিোিি ব্যািংক নিোট, কোররন্সী নিোট ও স্মািক নিোট উৎপােন কদি বািংলাদেশ ব্যািংদক 

েিবিাি কদি র্াদক।  

 এছাড়াও জািীয় িাজস্ব সবাি থ ও বািংলাদেশ িাক চবিাদগি িাচিো সিািাদবক েিকাদিি 

িাজস্ব আিিদণ ব্যবহৃি চবচিন্ন চেচকউচিটি িকুদিন্টে উৎপােন কদি েিবিাি চেদয় র্াদক।  

 েিকাদিি চবচিন্ন িন্ত্রণালয়, েিকািী/সবেিকািী চবচিন্ন ব্যািংক, েকল চশক্ষা সবাি থ ও চবচিন্ন 

চবশ্বচবদ্যালদয়ি িাচিো সিািাদবক চেচকউচিটি িকুদিন্টে উৎপােন ও েিবিাি কদি 

র্াদক।  

 

খ. েিকািী, স্বায়ত্বশাচেি ও অন্যান্য প্রচিষ্ঠাদনি িাচিো সিািাদবক চবচিন্ন আইসটদিি চবদশষ 

চনিাপত্তা ববচশষ্টয েম্বচলি মুদ্রণ উপদ াগী চিজাইন (চনধ থাচিি চি েিণ োদপদক্ষ) বিিী কদি র্াদক। 

গ. েিকািী, স্বায়ত্বশাচেি ও অন্যান্য প্রচিষ্ঠাদনি িাচিো সিািাদবক অত্র প্রচিষ্ঠাদনি ল্যাবদিটিীদি 

চবচিন্ন চনিাপত্তা ববচশষ্টয েম্বচলি োিেী (চনধ থাচিি চি েিণ োদপদক্ষ) পিীক্ষা-চনিীক্ষা কদি 

িিািি সেয়া িদয় র্াদক। 

 

ঘ. েিকািী, স্বায়ত্বশাচেি ও অন্যান্য প্রচিষ্ঠানেি আইন-শৃঙ্খলা বাচিনী  কর্তথক জব্দকৃি চবচিন্ন 

িকুদিন্টে পিীক্ষা-চনিীক্ষা কদি িিািি সেয়া িদয় র্াদক। 
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নাগচিক সেবা 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

নাগচিক সেবায় প্রিযক্ষিাদব েম্পৃি না র্াকদলও েিকািী, স্বায়ত্বশাচেি ও অন্যান্য প্রচিষ্ঠাদনি 

িাধ্যদি পদিাক্ষিাদব নাগচিক সেবা প্রোন কিা িদয় র্াদক। িথ্য অচধকাি আইন 2019 অনু ায়ী 

চনধ থাচিি িিদি আদবেদনি চিচত্তদি অত্র প্রচিষ্ঠান িদি মুচদ্রি চনিাপত্তা োিেীি েঠিকিা  ািাই 

কিা িদয় র্াদক। 
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প্রাচিষ্ঠাচনক সেবা 

 

স্থানীয় ক্রয়-চবক্রয় চবিাগ 
 

 

ক্রঃ

নিং 

সেবাি নাি সেবা প্রোন পদ্ধচি প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র এবিং 

প্রাচিস্থান 

সেবাি মূল্য এবিং 

পচিদশাধ পদ্ধচি 

সেবা প্রোদনি 

েিয়েীিা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

১। োিক প্রচিষ্ঠাদনি 

িাচিোদিািাদবক 

উৎপাচেি পণ্য 

েিবিাি চনচিি 

কিণ।  

ইনিদয়দেি িাধ্যদি 

েিংচিষ্ট  প্রচিষ্ঠাদনি 

প্রচিচনচধি চনকট 

িস্তান্তি 

প্রাচিষ্ঠাচনক 

কা থাদেশ  

চবদলি িাধ্যদি 

পচিদশাধ 

কা থাদেদশ 

বচণ থি 

েিয়েীিা 

অনু ায়ী 

২। ঠিকাোিী প্রচিষ্ঠান 

িাচলকাভুিকিণ 

প্রচি ০২ বছি পি  

উম্মুি আদবেদনি 

সপ্রচক্ষদি/স  সকান 

েিয় স্বিঃর্স্ফথি 

অদবেদনি সপ্রচক্ষদি 

স্থানীয় ক্রয়-চবক্রয় 

চবিাগ 

চনধ থাচিি মূদল্য কিপদক্ষ 

২১(একুশ)চেন 

৩। উম্মুি েিপত্র চবক্রয় পচত্রকায় চবজ্ঞচিি 

িাধ্যদি 

স্থানীয় ক্রয়-চবক্রয় 

চবিাগ 

েিপত্র 

মূল্যায়দনি 

িাধ্যদি 

কিপদক্ষ ২৮ 

(আটাশ)চেন 

৪। বাচিল িালািাল 

চবক্রয় 

পচত্রকায় চবজ্ঞচিি 

িাধ্যদি 

স্থানীয় ক্রয়-চবক্রয় 

চবিাগ 

েদব থাচ্চ েিোিা 

প্রচিষ্ঠাদনি 

প্রস্তাদব 

চনধ থাচিি 

সিয়াদে 

৫। স্থানীয় বাজাি সর্দক 

েিােচি ক্রয় 

অনুদিাচেি ক্রয় চবচধ 

অনু ায়ী  

স্থানীয় বাজাি 

 ািাই এি িাধ্যদি 

সকাদটশন 

/কযাশ সিদিা 

েিংেিপূব থক  

বাজাি  ািাই 

অনু ায়ী েব থচনম্ন 

মূদল্য 

 

৩০(চত্রশ)চেন  

৬। বচিিাগি প্রচিষ্ঠান 

িদি কা থাদেশ েিণ। 

পদত্রি িাধ্যদি েিংচিষ্ট 

প্রচিষ্ঠান/েিংস্থাি 

অনুদিাধপত্র  

চবনামূদল্য ৭(োি)চেন 

 

োচয়ত্বপ্রাি কি থকিথাঃ    সিাঃ িচজবুি িিিান আকন্দ 

                              িিাব্যবস্থাপক (স্থোিীয় ক্রয়-চবক্রয়)  

                              সিান-৯২০৪৪০৫ 

                              সিাবাইল-০১৭১৫২৯৬৩৫০ 

                              িযাক্স-৯২০৫১০৮-০৯ 

                              ই-সিইল- mdmojibur.rahmanakand@spcbl.org.bd 

mailto:mdmojibur.rahmanakand@spcbl.org.bd
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ববদেচশক ক্রয় চবিাগ 

 

 

ক্রঃ

নিং 

সেবাি নাি সেবা প্রোন পদ্ধচি প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র এবিং 

প্রাচিস্থান 

সেবাি মূল্য এবিং 

পচিদশাধ পদ্ধচি 

সেবা প্রোদনি 

েিয়েীিা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

১। ববদেচশক ঠিকাোিী 

প্রচিষ্ঠান 

িাচলকাভুিকিণ 

প্রচি চিন বছি পি 

পি উম্মুিকৃি 

আদবেন পত্র 

আিবান/ স দকান 

েিয় প্রাি স্বিঃর্স্ফথি 

আদবেন পদত্রি 

িাধ্যদি 

ববদেচশক ক্রয় 

চবিাগ 

চনধ থাচিি মূদল্য ৩৫(পঁয়চত্রশ)

চেন 

২। উম্মুি েিপত্র চবক্রয় পচত্রকায় চবজ্ঞচিি 

িাধ্যদি 

ববদেচশক ক্রয় 

চবিাগ 

েিপত্র 

মূল্যায়দনি 

িাধ্যদি 

কিপদক্ষ ৩৫ 

(পঁয়চত্রশ)চেন 

৩। চেএন্ডএি এদজন্ট 

চনদয়াগ 

চনধ থাচিি সিয়াোদন্ত 

পচত্রকায় চবজ্ঞচিি 

িাধ্যদি 

ববদেচশক ক্রয় 

চবিাগ 

েিপত্র 

মূল্যায়দনি 

িাধ্যদি 

কিপদক্ষ ৬০ 

(ষাট) চেন 

৪। োদি থ প্রচিষ্ঠান চনদয়াগ চনধ থাচিি সিয়াোদন্ত 

পচত্রকায় চবজ্ঞচিি 

িাধ্যদি 

ববদেচশক ক্রয় 

চবিাগ 

েিপত্র 

মূল্যায়দনি 

িাধ্যদি 

কিপদক্ষ ৬০ 

(ষাট) চেন 

৫। চপএেআই প্রচিষ্ঠান 

চনদয়াগ 

পচত্রকায় চবজ্ঞচিি 

িাধ্যদি 

ববদেচশক ক্রয় 

চবিাগ 

েিপত্র 

মূল্যায়দনি 

িাধ্যদি 

কিপদক্ষ ১৫ 

(পদনি) চেন 

 

 

োচয়ত্বপ্রাি কি থকিথাঃ    িচশে আিদিে 

                              িিাব্যবস্থাপক (ববদেচশক ক্রয়)  

                              সিান-৯২০৫১০৩ 

                              সিাবাইল-০১৭৫৫৫৯৩১৬৭ 

                              িযাক্স-৯২০৫১০৮-০৯ 

                              ই-সিইল- rashid.ahmed@spcbl.org.bd  

 

 

 

 

 

mailto:rashid.ahmed@spcbl.org.bd
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উৎপােন চনয়ন্ত্রণ, পচিকল্পনা, চিজাইন এন্ড এনদেচিিং চবিাগ 

 

 

 

ক্রঃ

নিং 

সেবাি নাি সেবা প্রোন পদ্ধচি প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র এবিং 

প্রাচিস্থান 

সেবাি মূল্য এবিং 

পচিদশাধ পদ্ধচি 

সেবা প্রোদনি 

েিয়েীিা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

১। েিকািী/ 

স্বায়ত্বশাচেি 

প্রচিষ্ঠাদনি 

িাচিোনু ায়ী চিজাইন 

ও এনদেচিিং কিণ 

িাচিোপত্র েিংচিষ্ট জব কাি থ 

এবিং চিজাইন/ 

এনদেচিিং শাখা 

প্রদ াজয চি ১৫-৩০ চেন 

২। চিকনচেচলদয়শন কা থাদেশ চিচত্তক িযাক্টিী অি থাি এবিং 

অত্র চবিাগ 

চবনামূদল্য িযাক্টিী অি থাি 

েম্পন্ন িওয়াি 

পি ১-২ িাে 

 

 

োচয়ত্বপ্রাি কি থকিথাঃ       নাচজি উচিন 

                                 উপ-িিাব্যবস্থাপক (চপচেচপচিএন্ডই) 

                                 সিান-৯২০৫১০৫ 

                                 সিাবাইল-০১৭৩৯১৯১২৬০ 

                                 িযাক্স-৯২০৫১০৮-০৯ 

                               ই-সিইল-  nazim.uddin@spcbl.org.bd  

 

 

 

 

mailto:ই-মেইল-info@spcbl.org.bd
mailto:nazim.uddin@spcbl.org.bd
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অচিচজদনশন, গদবষণা ও িান চনয়ন্ত্রণ চবিাগ 

 

 

 

ক্রঃ

নিং 

সেবাি নাি সেবা প্রোন পদ্ধচি প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র এবিং 

প্রাচিস্থান 

সেবাি মূল্য এবিং 

পচিদশাধ পদ্ধচি 

সেবা প্রোদনি 

েিয়েীিা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

০১। ল্যাবদিটিী সটস্ট আদবেনপত্র েিংচিষ্ট 

প্রচিষ্ঠান/ব্যচিি 

অনুদিাধপত্র 

চনধ থাচিি চি ১৫-২০ চেন 

০২। েিকািী, 

স্বায়ত্বশাচেি ও 

অন্যান্য প্রচিষ্ঠানেি 

আইন শৃিংখলা বাচিনী 

কর্তথক জব্দকৃি পদণ্যি 

েঠিকিা  ািাই  

আদবেনপত্র েিংচিষ্ট 

প্রচিষ্ঠান/ব্যচিি 

অনুদিাধপত্র 

প্রদ াজয  চি ১৫-২০ চেন 

 

 

োচয়ত্বপ্রাি কি থকিথাঃ    সিাঃ কাওছাি িচিন 

 িিাব্যবস্থাপক (প্রশােন এবিং ওআিএন্ডচকউচে) 

                               সিান-৯২০৪১৫০ 

                               সিাবাইল- +৮৮০১৭১৫১০৮২৪০ 

                               িযাক্স-৯২০৫১০৮-০৯ 

                               ই-সিইল-  kawsar.matin@spcbl.org.bd    

mailto:ই-মেইল-
mailto:kawsar.matin@spcbl.org.bd
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চনিাপত্তা চবিাগ 

 

 

 

 

ক্রঃনিং সেবাি নাি সেবা প্রোন পদ্ধচি প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবিং প্রাচিস্থান 

সেবাি মূল্য এবিং 

পচিদশাধ পদ্ধচি 

সেবা প্রোদনি 

েিয়েীিা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

০১। কিদপাদিশদন 

বচিিাগিদেি প্রদবদশি 

অনুিচি প্রোন  

আদবেনপত্র েিংচিষ্ট প্রচিষ্ঠান/ 

ব্যচিি অনুদিাধপত্র 

চবনামূদল্য চনধ থাচিি িাচিখ 

ও েিসয় 

০২। চবদশষ প্রচিষ্ঠাদনি চবদশষ 

প্রচশক্ষদন আগি প্রচিচনচধ 

পদত্রি িাধ্যদি েিংচিষ্ট প্রচিষ্ঠান/ 

েিংস্থাি অনুদিাধপত্র  

চবনামূদল্য চনধ থাচিি িাচিখ 

ও েিদয় 

০৩। কিদপাদিশদন চবচিন্ন 

চনিাপত্তা োিেী েিংেি / 

েিবিাদিি লদক্ষয  আইন 

শৃিংখলা বাচিনীি োদর্ 

স াগাদ াগ  

পদত্রি িাধ্যদি েিংচিষ্ট প্রচিষ্ঠান/ 

েিংস্থাি অনুদিাধপত্র  

চবনামূদল্য ৩-৭ কি থ চেবে 

 

 

োচয়ত্বপ্রাি কি থকিথাঃ         সলঃ কদণ থল সিাঃ হুিায়ুন কচবি, চপএেচে(অবঃ) 

         িিাব্যবস্থাপক(চনিাপত্তা) 

                               সিান-৯২০৫১১১-৫/১৫০ 

                               সিাবাইল-০১৯৭৯০০৬৭০৭ 

                               িযাক্স-৯২০৫১০৮-০৯ 

                      ই-সিইল-  ltcolmdhumayun.kabir@spcbl.org.bd  

 

mailto:ই-মেইল-info@spcbl.org.bd
mailto:ltcolmdhumayun.kabir@spcbl.org.bd
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অর্ থ ও চিোব চবিাগ 

 

 

 

ক্রঃ

নিং 

সেবাি নাি সেবা প্রোন পদ্ধচি প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র এবিং 

প্রাচিস্থান 

সেবাি মূল্য এবিং 

পচিদশাধ পদ্ধচি 

সেবা প্রোদনি 

েিয়েীিা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

১।                           চবচিন্ন েিবিািকািী 

প্রচিষ্ঠাদনি চবল 

প্রোন।  

ইনিদয়দেি িাধ্যদি 

েিংচিষ্ট  প্রচিষ্ঠাদনি 

প্রচিচনচধি চনকট 

িস্তান্তি 

প্রাচিষ্ঠাচনক 

কা থাদেশ  

চবল পচিদশাদধি 

িাধ্যদি  

৪ (িাি) 

কি থচেবে 

২। চবচিন্ন প্রচিষ্ঠান সর্দক  

কা থাদেশ প্রোদনি 

পূদব থ পণ্য সেবাি ব্যয় 

প্রাক্কলন। 

পদত্রি িাধ্যদি েিংচিষ্ট প্রচিষ্ঠান/ 

েিংস্থাি অনুদিাধপত্র  

চবনামূদল্য ৭(োি) 

 কি থচেবে 

৩। কিদপাদিশদনি 

ট্যাক্স/বীিা/কি প্রোন 

পদত্রি িাধ্যদি েিংচিষ্ট প্রচিষ্ঠান/ 

েিংস্থাি অনুদিাধপত্র  

চবনামূদল্য ৭(োি) 

 কি থচেবে 

৪। কিদপাদিশদনি 

িিচবল চবচনদয়াগ 

অিাি সলটাি 

েিংেদিি িাধ্যদি 

(েিংচিষ্ট প্রচিষ্ঠান/ 

েিংস্থাি)  চবচিন্ন 

ব্যািংক েমূদিি 

অনুদিাধপত্র  

চবনামূদল্য ৭(োি) 

 কি থচেবে 

৫। বচি: চনিীক্ষা িাি থ 

চনদয়াগ ও বচি: 

চনিীক্ষা কা থক্রি 

পচিিালনা 

পচত্রকায় চবজ্ঞচিি 

িাধ্যদি 

অর্ থ ও চিোব েিপত্র 

মূল্যায়দনি 

িাধ্যদি 

৭(োি) 

 কি থচেবে 

 

 

োচয়ত্বপ্রাি কি থকিথাঃ   এিদিশামুল কচিি 

                              িিাব্যবস্থাপক (অর্ থ ও চিোব) 

                              সিান-৯২০৫৬৬৩ 

                              সিাবাইল-০১৮১৯২৫৮৪৫৬ 

                              িযাক্স-৯২০৫১০৮-০৯ 

                              ই-সিইল- ehteshamul@spcbl.org.bd 

mailto:ehteshamul@spcbl.org.bd
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চনিীক্ষা চবিাগ 

 

 

 

 

ক্রঃ

নিং 

সেবাি নাি সেবা প্রোন পদ্ধচি প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র এবিং 

প্রাচিস্থান 

সেবাি মূল্য এবিং 

পচিদশাধ পদ্ধচি 

সেবা প্রোদনি 

েিয়েীিা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

১। বাচণচজযক চনিীক্ষা 

িাি থ চনদয়াগ ও 

বািংলাদেশ  ব্যািংক 

এি চনিীক্ষা কা থক্রি 

পচিিালনা 

পদত্রি িাধ্যদি েিংচিষ্ট প্রচিষ্ঠান/ 

েিংস্থাি অনুদিাধপত্র  

চবনামূদল্য ৭(োি) 

কি থচেবে 

২। অিযন্তিীণ চনিীক্ষা 

কা থক্রি পচিিালনা 

পদত্রি িাধ্যদি েিংচিষ্ট প্রচিষ্ঠান/ 

েিংস্থাি অনুদিাধপত্র  

চবনামূদল্য ৭(োি) 

কি থচেবে 

 

 

োচয়ত্বপ্রাি কি থকিথাঃ   সেদলায়ািা সবগি 

                              িিাব্যবস্থাপক (চনিীক্ষা) 

                              সিান-৯২০৫৬৬১ 

                              সিাবাইল- +৮৮০১৭৬১৭৮২১১২ 

                              িযাক্স-৯২০৫১০৮-০৯ 

                              ই-সিইল- info@spcbl.org.bd 

 

mailto:info@spcbl.org.bd
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প্রশােন চবিাগ  

 

 

ক্রঃ 

নিং 

সেবাি নাি সেবা প্রোন পদ্ধচি প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবিং প্রাচিস্থান 

সেবাি মূল্য 

এবিং পচিদশাধ 

পদ্ধচি 

সেবা প্রোদনি 

েিয়েীিা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

১। চনদয়াগ কা থক্রি েিণ শূন্য পদে জনবল 

চনদয়াদগি লদক্ষয 

পচত্রকায় চবজ্ঞচি 

সেয়াি জন্য 

বািংলাদেশ ব্যািংদক 

িাচিোপত্র সপ্রিণ। 

বািংলাদেশ ব্যািংক 

কর্তথক আদবেন পত্র 

বাছাই, পিীক্ষাি 

প্রদবশ পত্র প্রোন এবিং 

েদব থাপচি 

পিীক্ষাি িাধ্যদি 

প্যাদনল বিিীি পি 

অত্র প্রচিষ্ঠান িদি 

চনদয়াগ পূব থবিী  

কা থক্রি েিণ। 

চবনামূদল্য  

২। আইনজীবী চনদয়াগ পচত্রকায় চবজ্ঞচিি 

িাধ্যদি আদবেন পত্র 

েিংেি 

আদবেন পত্র বাছাই, 

েব থ চনম্ন েিোিাদেি 

চনদয় প্যাদনল বিিী, 

চনদয়াগ পত্র প্রোন। 

চবনামূদল্য ১৫ (পদনি) 

কি থচেবে  

৩। িন্ত্রণালয়, বািংলাদেশ 

ব্যািংকেি অন্যান্য 

প্রচিষ্ঠাদনি োদর্ 

স াগাদ াগ 

পদত্রি িাধ্যদি েিংচিষ্ট প্রচিষ্ঠান/ 

েিংস্থাি অনুদিাধপত্র 

চবনামূদল্য েদব থাচ্চ 

৩(চিন)  

কি থচেবে 

৪। প্রচশক্ষণ কা থক্রি পদত্রি িাধ্যদি েিংচিষ্ট প্রচিষ্ঠান/ 

েিংস্থাি অনুদিাধপত্র 

চবনামূদল্য ৭ (োি) 

কি থচেবে 

৫। চবচিন্ন প্রচিষ্ঠাদনি 

অনুদিাদধি িাধ্যদি 

প্রচিচনচধ িদনানয়ন ও 

সপ্রিণ 

অচিে চনদে থশ জািী  র্া র্ কর্তথপদক্ষি  

অনুদিােনক্রদি ।  

চবনামূদল্য চনধ থাচিি 

িাচিখ ও 

েিদয়ি িদধ্য 

 

 

োচয়ত্বপ্রাি কি থকিথাঃ   সিাঃ কাওছাি িচিন 

                             িিাব্যবস্থাপক (প্রশােন) 

                             সিান-৯২০৫০৭০ 

                             সিাবাইল -০১৯১৪৭১৩৮৮৮ 

                             িযাক্স-৯২০৫১০৮-০৯ 

                             ই-সিইল- kawsar.matin@spcbl.org.bd 
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প্রদকৌশল চবিাগ 

 

 

 

ক্রঃ 

নিং 

সেবাি নাি সেবা প্রোন পদ্ধচি প্রদ াজনীয় কাগজপত্র 

এবিং প্রাচিস্থান 

সেবাি মূল্য 

এবিং পচিদশাধ 

পদ্ধচি 

সেবা প্রোদনি 

েিয়েীিা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

১। ঠিকাোিী প্রচিষ্ঠান 

িাচলকাভুিকিণ 

চনচে থষ্ট আদবেদনি 

িাধ্যদি 

প্রদকৌশল চবিাগ চনধ থাচিি মূদল্য ৭(োি) 

কি থচেবে 

২। উম্মুি েিপত্র চবক্রয় পচত্রকায় চবজ্ঞচিি 

িাধ্যদি 

প্রদকৌশল চবিাগ েিপত্র 

মূল্যায়দনি 

িাধ্যদি 

৭(োি)  

কি থচেবে 

৩। পিািশ থক প্রচিষ্ঠান 

চনদয়াগ 

পচত্রকায় চবজ্ঞচিি 

িাধ্যদি 

প্রদকৌশল চবিাগ েিপত্র 

মূল্যায়দনি 

িাধ্যদি 

৭(োি) 

কি থচেবে 

৪। ইউটিচলটি েিংচিস্ট  

প্রচিষ্ঠাদনি োদর্ 

স াগাদ াগ 

পদত্রি িাধ্যদি প্রদকৌশল চবিাগ চবনা মূদল্য ৭(োি)  

কি থচেবে 

      

 

োচয়ত্বপ্রাি কি থকিথাঃ   সিাস্তাচিরি িিিান 

                             উপ-প্রধান প্রদকৌশলী ও িািপ্রাি অচিচিি প্রধান প্রদকৌশলী 

                             সিান-৯২০৫১১০-১৫এক্স-২৫০ 

                             সিাবাইল-০১৭৮৬৪৩১৪১৫ 

                             িযাক্স-৯২০৫১০৮-০৯ 

                             ই-সিইল- mustafizur.rahman@spcbl.org.bd 

mailto:mustafizur.rahman@spcbl.org.bd
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অচিদ াগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধচি {Grievance Redress System (GRS)} 

 

 

 

ক্রচিক কখন স াগাদ াগ 

কিদবন 

কাি েদে স াগাদ াগ 

কিদবন 

স াগাদ াদগি ঠিকানা চনষ্পচত্তি 

েিয়েীিা 

১। োচয়ত্বপ্রাি কি থকিথা 

েিাধান চেদি না 

পািদল 

অচিদ াগ চনষ্পচত্ত কি থকিথা 

(GRS সিাকাল পদয়ন্ট 

কি থকিথা) 

সেদলায়ািা সবগি 

িিাব্যবস্থাপক (নিরীক্ষ্ো) 

োচয়ত্বপ্রাি কি থকিথা 

সিান-৯২০৫৬৬১ 

সিাবাইল- +৮৮০১৭৬১৭৮২১১২ 

িযাক্স-৯২০৫১০৮-০৯ 

ই-সিইল- 

info@spcbl.org.bd  

৩০ কা থচেবে 

২। অচিদ াগ চনষ্পচত্ত 

কি থকিথা চনচে থষ্ট েিদয় 

েিাধান চেদি না 

পািদল 

আচপল কি থকিথা নমো: জোনকর নহোরসি ন ৌধুরী 

ব্যবস্থাপনা পচিিালক 

সিান-৯২০৫১০০ 

সিাবাইল- ০১৭২৬-৯৯০০৫২  

ই-সিইল- 

mzh@spcbl.org.bd 

অচিদ াগ েিণ সকন্দ্র-

কিদপাদিশদনি প্রধান লবীদি 

অচিদ াগ বক্স িাখা আদছ। 

৯০ কা থচেবে 

 

 


