সিটিজেন চার্ টার 1

বাাংলাজেশ তাঁত ববার্ ট
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৭-৯ কাওরান বাোর, ঢাকা-১২১৫
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বিবা প্রোন প্রসতশ্রুসত (Citizen’s Charter)
১. সভশন ও সমশন
সভশনঃ শসিশালী তাঁত খাত।
সমশনঃ তাঁসতজের প্রসশক্ষজের মাধ্যজম বেশাগত েক্ষতা বৃসি, চলসত মূলধন ব াগান, গুনগত মানিম্পন্ন তাঁতবস্ত্র উৎোেন এবাং বাোরোতকরজের সুসবধা সৃসির মাধ্যজম তাঁসতজের

আর্ ট িামাসেক জবমার- উন্নয়ন।
২. প্রসতশ্রুত বিবা িমূহ
২.১ নাগসরক বিবাঃ
ক্রঃ
নাং
(১)
১

২

বিবার নাম

বিবা প্রোন েিসত

প্রজয়ােনীয় কাগেেত্র এবাং প্রাসিমান

(২)
হস্তচাসলত তাঁজত উৎোসেত
েণ্য িামগ্রী সবজেজশ রিাসনর
লজক্ষে কাসি জব জসরসেন
িনেেত্র প্রোন।

(৩)
আজবেনকারীজক (তাঁতবস্ত্র
রিাসনকারক) প্রজয়ােনীয় কাগে
েত্র এবাং স েমা সেজয় আজবেেত্র
োসখল করজত হয় । জত:ের
আজবেনেত্র নসর্জত উেমােন
র্পটবক বচয়ারম্যান মজহােজয়র
জনুজমােনক্রজম কাসি জব
জসরসেন িনেেত্র োরী করা হয় ।

বেশীয় ও আন্তেটাসতক বমলা/
প্রেশটনীজত জাংশগ্রহজের
লজক্ষে বাাংলাজেশ তাঁত
ববাজর্ টর সনবসিত তাঁসত
িসমসতিমূজহর িেস্যবৃন্দজক

আজবেনকারী (তাঁসত িসমসত)
বেশীয় ও আন্তেটাসতক
বমলা/প্রেশটনীজত জাংশগ্রহে বা
বমলা আজয়ােজনর েন্য আজবেন
করজল তা নসর্জত উেমােনর্পব টক

(৪)
আজবেন েজত্রর িাজর্ সনজনাি কাগেেত্র
েমা সেজত হয়ঃ
(১) সবর্সিউসেএমসবএ-এর সুোসরশ েজত্রর
মূলকসে;
(২) ক্রয়াজেশ/এলসি এর জর্াকসে (িাংসিি
ব্াাংক কমটকতটা কর্তটক িতোসয়ত);
(৩) ইনভজয়ি এর মূলকসে;
(৪) EXP FORM এর জর্াকসে;
(৫) নমুনা কােড় (Swatche(s);
(৬)
;
(৭) রিাসন েণ্য হস্তচাসলত তাঁজত উৎোসেত
মজমট ব াষো েত্র;
--

বিবার মূল্য এবাং
েসরজশাধ েিসত
(৫)
কাসি জব জসরসেন
িনেেজত্রর েন্য
সনধ টাসরত স ১০০০/(এক হাোর) র্াকা
নগে েসরজশাধজ াগ্য।

বিবা প্রোজনর
িময়িীমা
(৬)
িজব টাচ্চ ৭২ ন্টা

িজব টাচ্চ ৪৮ ন্টা

োসয়ত্বপ্রাি কমটকতটা
(নাম, েেসব, ব ান নম্বর ও ই-বমইল)
(৭)
নামঃ রতন চন্দ্র িাহা
েেসবঃ উে-মহাব্বমােক (মাজকটটিাং)
ব ানঃ৮১৮৯৩৪৪
ই-বমইলঃ dgm.scr@bhb.gov.bd
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ক্রঃ
নাং

বিবার নাম
িাসব টক িহায়তা প্রোন ।

৩

তাঁসতজের েন্য ক্ষুদ্রঋে
কা টক্রম

বিবা প্রোন েিসত
বচয়ারম্যান মজহােজয়র
জনুজমােনক্রজম মানীয়
প্রশািন/আজয়ােন কর্তটেক্ষজক
জনুজরাধ করা হয়।
ঋে প্রোজনর সনয়মাবলীঃ
(ক) তাঁসত িসমসত সবসধমালা‘১৯৯১
জনু ায়ী বাাংলাজেশ তাঁত ববার্ ট
কর্তটক সনবসিত তাঁসত িসমসত
িেস্যজের মজধ্য বর্জক
সনজনািভাজব তাঁসত সনব টাচন করা
হয়ঃ
(১) প্রাসন্তক তাঁসত িেস্য সচসিত
করে;
(২) তাঁত েরীে;
(৩) তাঁসত গ্রুে গঠন;
(৪) গ্রুজে ব াগোন;
(৫) ব্সিগত তহসবল গঠন;
(৬) আেেকালীন তহসবল;
(৭) গ্রুে স্বীকৃসত;
(৮) গ্রুে িেস্যজের প্রসশক্ষে ;
(খ) ঋজের েন্য আজবেনকারী
তাঁসতগে সলয়াজোঁ জস িার,
ববসিক বিন্টার বরাবর সনধ টাসরত
জমট আজবেন করজল সলয়াজোঁ
জস িার সুোসরশ িহকাজর
িেস্য(িসমসত ও বাোরোতকরে)
এর সনকর্ বপ্ররে কজরন;
(গ) িসমসত ও বাোরোতকরে
সবভাগ কর্তটক ঋজের আজবেনেত্র
ে টাজলাচনা বশজষ নসর্জত
উেমােন করা হজল, বচয়ারম্যান
কর্তটক ঋে প্রোজনর জনুজমােন
প্রোন করা হয় ;

প্রজয়ােনীয় কাগেেত্র এবাং প্রাসিমান

ক) ঋজের আজবেনেজত্রর িাজর্ সনজনাি
কাগেেত্র েমা সেজত হয় :
১. গ্রুে স্বীকৃসত েজত্রর কসে;
২. োতীয় েসরচয় েজত্রর জর্াকসে;
৩. ৩ (সতন) কসে োিজোর্ ট িাইজের ছসব।
খ) ঋে আজবেনেত্র িাংক্রান্ত
কাগেেত্র ববসিক বিন্টার হজত িরবরাহ
করা হয়।

বিবার মূল্য এবাং
েসরজশাধ েিসত

বিবা প্রোজনর
িময়িীমা

১. তাঁসতর সনকর্
বর্জক ঋে
আজবেনেত্র
প্রাসির ১৫
(েজনর) সেজনর
মজধ্য কা টক্রম
িম্পােন কজর
ঋে প্রোন;
২. ঋে গ্রসহতাজক
বকান ে টাজয়ই
প্রধান কা টালজয়
আিার প্রজয়ােন
হয় না।

োসয়ত্বপ্রাি কমটকতটা
(নাম, েেসব, ব ান নম্বর ও ই-বমইল)

নামঃ
েেসবঃ মহাব্বমােক (
ব ানঃ ৫৮১৫৩৪৯৪
০১৮১৯৮৫০৬৬১

)

ই-বমইলঃ
lemonbsrti@yahoo.com

[ ১. ঋে আজবেনেত্র প্রসক্রয়াকরে, ঋে
সবতরে ও আোজয়র বক্ষজত্র ববসিক
বিন্টাজরর সলয়াজোঁ জস িার ও স ল্ড
সুোরভাইোরগে োসয়ত্বপ্রাি;
২. ববসিক বিন্টার হজত প্রাি ঋে
আজবেনেত্র ববাজর্ টর িসমসত, ঋে ও
আোয় (এিসিআর) জনুসবভাগ কর্তটক
াচাই-বাছাই কজর জনুজমােজনর েন্য
উেমােন;
৩. িসমসত ও বাোরোতকরে সবভাগ
হজত ঋজের আজবেনেত্র উেমােন
করা হজল, বাাংলাজেশ তাঁত ববাজর্ টর
বচয়ারম্যান কর্তটক জনুজমােন। ]
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ক্রঃ
নাং

৪

বিবার নাম

বিবা প্রোন েিসত

( ) জনুজমাসেত ঋজের আজবেন
েজত্রর জনুকূজল ববসিক বিন্টার
কর্তটক নন-জুসর্সশয়াল িোজম্পর
উের িম্পাসেত সনশ্চয়তা েত্র,
োয়বিকরে েত্র, িোম্পযুি সর্সে
বনার্ িম্পােনর্পব টক িাংসিি তাঁসতর
জনুকূজল ববসিক বিন্টার হজত
মঞ্জুরীেত্র োরী করা হয়।
(ঙ) ববসিক বিন্টার কর্তটক
োরীকৃত মঞ্জুরীেজত্রর আজলাজক
িাংসিি ব্াাংক শাখা কর্তটক ঋে
প্রোন করা হয়।
প্রসশক্ষে ও একাজর্সমক কা টক্রমঃ
(১) প্রসশক্ষে কা টক্রমঃ
প্রসশক্ষে কোজলন্ডার/ ভসতটর সবজ্ঞসি
(ক) বুনন ও
জনু ায়ী প্রজয়ােনীয় কাগেেত্রিহ
বাোরোতকরে
িাংসিি এলাকার সলয়াঁজো
(খ) এিএ তাঁজত বয়ন
জস িাজরর মাধ্যজম আজবেন
(গ) র্সবও েোকার্ ট তাঁজত
করজত হজব। িাক্ষাৎকাজরর মাধ্যজম
বয়ন
প্রার্ী বাছাই করা হয়।
( ) সুতা রাংকরে
(ঙ) িক ও বাটিক সপ্রসন্টাং
(চ) র্াই এন্ড র্াই
(ছ) স্ক্রীন সপ্রসন্টাং
(ে) ব্য় সনরুেন ও
বাোরোতকরে
ঝ) সুতা রাংকরে ও বুনন
ঞ) বর্ক্সর্াইল সপ্রসন্টাং

প্রজয়ােনীয় কাগেেত্র এবাং প্রাসিমান

বিবার মূল্য এবাং
েসরজশাধ েিসত

বাাংলাজেশ তাঁত ববাজর্ টর আওতাধীন
নরসিাংেী, সিজলর্ ও রাংপুর প্রসশক্ষে বকন্দ্র
এবাং ববড়া, োবনায় প্রসশক্ষে উেজকন্দ্র
িমূজহ ন্যেনতম ১৮ বছর বয়জির তাঁসত এবাং
তাঁসত েসরবাজরর িেস্য (পুরুষ ও মসহলা),
াজের ন্যেনতম সশক্ষাগত ব াগ্যতা ৮ম বেসে
োশ তারা বাতাঁজবার ববসিক বিন্টার িমূজহর
মাধ্যজম আজবেন করজত োরজবন।

প্রসশক্ষজের েন্য বকান
স গ্রহে করা হয় না।
উেরন্ত প্রসশক্ষোর্ীজের
প্রসত কা টসেবজি
১২০.০০ র্াকা হাজর
প্রসশক্ষেভাতা প্রোন
করা হয়।

বিবা প্রোজনর
িময়িীমা

োসয়ত্বপ্রাি কমটকতটা
(নাম, েেসব, ব ান নম্বর ও ই-বমইল)

আজবেন প্রাসির বাাংলাজেশ তাঁত সশক্ষা প্রসশক্ষে
ের ০১ মাি।
ইনসিটিউর্, নরসিাংেী।
বমাঃ মসতয়ার রহমান
জধ্যক্ষ
ব ান নম্বর-০২-৯৪৬২৬৯৮,
বমাবাইলঃ ০১১৯১-২৮০০৫৬
ই-বমইল-bheti.gov81@yahoo.com
তাঁত প্রসশক্ষে বকন্দ্র, সিজলর্
প্রসতভা মজুমোর
প্রসশক্ষক
বমাবাইলঃ ০১৭২৭৩১৮৯৯৪
তাঁত প্রসশক্ষে বকন্দ্র, রাংপুর
সনলীমা িরকার
প্রসশক্ষক
বমাবাইলঃ ০১৭১৬৮৩১৪২১
তাঁত প্রসশক্ষে উেজকন্দ্র, োবনা।
তপু বচৌধুরী
প্রসশক্ষক
ব ান নম্বর-০৭৩২-৩৭৫২৩৩
বমাবাইলঃ ০১৭১২৩৭৮০৯৩
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ক্রঃ
নাং

বিবার নাম

বিবা প্রোন েিসত

প্রজয়ােনীয় কাগেেত্র এবাং প্রাসিমান

(২) একাজর্সমক কা টক্রমঃ
(ক) ০৪ বছর বময়ােী
সর্জলামা-ইন-বর্ক্সর্াইল
ইসিসনয়াসরাং। আিন িাংখ্যা৮০ (
)।

ভসতট সবজ্ঞসি এবাং বাকাসশজবার
ভসতট নীসতমালা জনু ায়ী িরািসর/
জন-লাইজনর মাধ্যজম আজবেন
করজত হজব। বাকাসশজবার
নীসতমালা জনু ায়ী সলসখত েরীক্ষা
/সেসেএ এর সভসিজত ছাত্র/ছাত্রী
সনব টাচন করা হয়।

আজবেজনর িাজর্ ০২ কসে োিজোর্ ট
িাইজের ছসব, একাজর্সমক ট্রান্সসক্রপ্ট এবাং
বকার্ার স্ব-েজক্ষ িনে (প্রজ ােে
বক্ষজত্র)িাংযুি কজর আজবেন করজত হয়।

বিবার মূল্য এবাং
েসরজশাধ েিসত
৩৫০/গ
EMO

য়।

বিবা প্রোজনর
িময়িীমা
গ
ভসতট
নীসতমালা
জনু ায়ী প্রসত
বছর জুলাই
মাজি ছাত্র/ছাত্রী
ভসতট করা হজয়
র্াজক।

োসয়ত্বপ্রাি কমটকতটা
(নাম, েেসব, ব ান নম্বর ও ই-বমইল)
বমাঃ মসতয়ার রহমান
জধ্যক্ষ
ও
,
।
ব ান নম্বর-০২-৯৪৬২৬৯৮,
বমাবাইলঃ ০১১৯১-২৮০০৫৬
ই-বমইল-bheti.gov81@yahoo.com

বাতাঁজবা কর্তটক
হাজর বিসমিার সভসিক
ব্াাংজকর
েসরজশাধ করজত হয়।

৫

বয়নর্পব ট ও বয়জনাির বিবা প্রোনঃ
সেগার বধালাই/রাংকরে
তাঁসতজের সলসখত আজবেন/চাসহোর তাঁসতজের সলসখত আজবেন/চাসহো
(েসলজয়িার, র্াজয়র্,বলান,
বপ্রসক্ষজত কা টাজেশ প্রোজনর
প্রাসিমানঃ বস্ত্র প্রসক্রয়াকরে বকন্দ্র
সিনজর্টিক এবাং জনুরুে
মাধ্যজম চালাজনর ক্রমানুিাজর বিবা (সিসেসি) মাধবেী, নরসিাংেী।
কােজড়র েন্য)
প্রোন করা হয়।
সেগার বধালাই/রাংকরে ও
ঐ
ঐ
বিন্টার স সনসশাং প্যাজকে
িাসভটি (েসলজয়িার, র্াজয়র্,
বলান, সিনজর্টিক এবাং
জনুরুে কােজড়র েন্য)
সেগার বধালাই/রাংকরে
ঐ
ঐ
(েসলজয়িার আস্তর, তির ও
গরে কােজড়র েন্য)
সেগার বধালাই/রাংকরে ও
ঐ
ঐ
বিন্টার স সনসশাং প্যাজকে
িাসভটি(েসলজয়িার আস্তর,
তির ও গরে কােজড়র
েন্য)

প্রসত গে ০.৭০ র্াকা
এবাং নগে

চালাজনর
ক্রমানুিাজর
১মাজির মজধ্য।

প্রসত গে ১.২০ র্াকা
এবাং নগে

ঐ

প্রসত গে ০.৮০ র্াকা
এবাং নগে

ঐ

প্রসত গে ১.৪৫ র্াকা
এবাং নগে

ঐ

বমাঃ হুমায়ুন বশখ
িহকারী মহাব্বমােক (জসতসরি োসয়ত্ব)
বস্ত্র প্রসক্রয়াকরে বকন্দ্র
(সিসেসি) মাধবেী, নরসিাংেী
ব ানঃ ০১৭১৮৩৬০৫৪৭
ই- বমইল- cpc.bhb@gmail.com
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ক্রঃ
নাং

বিবার নাম

বিবা প্রোন েিসত

প্রজয়ােনীয় কাগেেত্র এবাং প্রাসিমান

বিবার মূল্য এবাং
েসরজশাধ েিসত
প্রসত গে ০.৮৫ র্াকা
এবাং নগে

বিবা প্রোজনর
িময়িীমা
ঐ

সেগার বধালাই/রাংকরে/
সিসচাং/ োর-জক্সাইর্ (িাো
ও জ জহায়াইর্ টিসি, স্পান,
েসলকর্ন এবাং জনুরুে
কােজড়র েন্য)
সেগার বধালাই/
রাংকরে/সিসচাং/োরজক্সাইর্ ও বিন্টার
স সনসশাং প্যাজকে িাসভটি
(িাো ও জ জহায়াইর্ টিসি,
স্পান, েসলকর্ন এবাং
জনুরুে কােজড়র েন্য)

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

প্রসত গে ১.৬৫ র্াকা
এবাং নগে

ঐ

সেগার বধালাই/ রাংকরে/
সিসচাং/োর-জক্সাইর্ (কালাসরাং
টিসি, স্পান, েসলকর্ন,সুসত
বমার্া আস্তর, িাটিাংট এবাং
জনুরুে কােজড়র েন্য)
সেগার বধালাই/ রাংকরে/
সিসচাং/োর-জক্সাইর্ ও বিন্টার
স সনসশাং প্যাজকে িাসভটি
(কালাসরাং টিসি, স্পান,
েসলকর্ন,সুসত বমার্া আস্তর,
িাটিাংট এবাং জনুরুে কােজড়র
েন্য)

ঐ

ঐ

প্রসত গে ১.১০ র্াকা
এবাং নগে

ঐ

ঐ

ঐ

প্রসত গে ২.১৫ র্াকা
এবাং নগে

ঐ

সেগার বধালাই/ রাংকরে/
সিসচাং/োর-জক্সাইর্ (সুসত
২০×২০; ৩০×৩০; বমার্া
টুইল এবাং জনুরুে কােজড়র
েন্য)
বের্ বধালাই/রাংকরে
(েসলজয়িার, র্াজয়র্,বলান,
আস্তর, গরে, তির,
সিনজর্টিক এবাং জনুরুে
কােজড়র েন্য)

ঐ

ঐ

প্রসত গে ১.৭০ র্াকা
এবাং নগে

ঐ

ঐ

ঐ

প্রসত গে ১.৩০ র্াকা
এবাং নগে

ঐ

োসয়ত্বপ্রাি কমটকতটা
(নাম, েেসব, ব ান নম্বর ও ই-বমইল)
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ক্রঃ
নাং

বিবার নাম

বিবা প্রোন েিসত

প্রজয়ােনীয় কাগেেত্র এবাং প্রাসিমান

বিবার মূল্য এবাং
েসরজশাধ েিসত
প্রসত গে ২.১০ র্াকা
এবাং নগে

বিবা প্রোজনর
িময়িীমা
ঐ

বের্ বধালাই/রাংকরে ও
বিন্টার স সনসশাং প্যাজকে
িাসভটি (েসলজয়িার,
র্াজয়র্,বলান, আস্তর, গরে,
তির, সিনজর্টিক এবাং
জনুরুে কােজড়র েন্য)
বের্ বধালাই/রাংকরে (টিসি,
স্পান, সুসত,েসলকর্ন এবাং
জনুরুে মধ্যম বমার্া
কােজড়র েন্য)
বের্ বধালাই/রাংকরে ও
বিন্টার স সনসশাং প্যাজকে
িাসভটি ( টিসি, স্পান,
সুসত,েসলকর্ন এবাং জনুরুে
মধ্যম বমার্া কােজড়র
েন্য)
বিন্টার স সনসশাং
(েসলজয়িার, র্াজয়র্,বলান,
সিনজর্টিক এবাং জনুরুে
কােজড়র েন্য)
বিন্টার স সনসশাং
(েসলজয়িার আস্তর, তির ও
গরে কােজড়র েন্য)
বিন্টার স সনসশাং (িাো ও
জ জহায়াইর্ টিসি, স্পান,
েসলকর্ন এবাং জনুরুে
কােজড়র েন্য)
বিন্টার স সনসশাং(কালাসরাং
টিসি, স্পান, েসলকর্ন,সুসত
বমার্া আস্তর, িাটিাংট এবাং
জনুরুে কােজড়র েন্য)

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

প্রসত গে ১.৯০ র্াকা
এবাং নগে

ঐ

ঐ

ঐ

প্রসত গে ২.৯০ র্াকা
এবাং নগে

ঐ

ঐ

ঐ

প্রসত গে ০.৮৫ র্াকা
এবাং নগে

ঐ

ঐ

ঐ

প্রসত গে ০.৯০ র্াকা

ঐ

ঐ

ঐ

প্রসত গে ০.৯৫ র্াকা
এবাং নগে

ঐ

ঐ

ঐ

প্রসত গে ১.১০ র্াকা
এবাং নগে

ঐ

োসয়ত্বপ্রাি কমটকতটা
(নাম, েেসব, ব ান নম্বর ও ই-বমইল)
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ক্রঃ
নাং

৬

বিবার নাম

বিবা প্রোন েিসত

প্রজয়ােনীয় কাগেেত্র এবাং প্রাসিমান

বিন্টার স সনসশাং (৪৮
ইসিবহর এর ইজিট টিসি,
স্পান, সুসত,েসলকর্ন এবাং
জনুরুে মধ্যম বমার্া
কােজড়র েন্য)
বিন্টার স সনসশাং(সুসত
৩০×৩০কােজড়র েন্য)
বিন্টার স সনসশাং (সুসত
২০×২০; কােজড়র েন্য)
বিন্টার স সনসশাং ( বমার্া
টুইল কােজড়র েন্য)
বিন্টার স সনসশাং
(নীর্/বগসির কােজড়র েন্য)
কোজলন্ডার িাসভটি(িকল
কােজড়র েন্য)
সিসিাং িাসভটি ( ৪৮ ইসি
বহর ে টন্ত)
সিসিাংিাসভটি ( ৪৮ ইসি
বহর এর উজিট)
সপ্রসন্টাং িাসভটি ( িকল
কােজড়র েন্য)
হাইজরা-এক্সট্রাসটাং (িকল
কােজড়র েন্য)
তাঁতী ও তাঁত িম্পজকট তথ্য
প্রোন

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

তথ্য প্রাসির েন্য আজবেনকারী োসয়ত্ব
প্রাি কমটকতটার সনকর্ আজবেন করজত
হয়। বি আজবেজনর বপ্রসক্ষজত েত্রটি
নসর্জত উেমােন র্পব টক ব সবষজয়
তথ্য চাওয়া হয় বি সবষজয় িাংসিি
শাখা হজত তথ্য িাংগ্রহ কজর
কর্তটেজক্ষর জনুজমােনক্রজম তথ্য প্রোন
করা হয়।

প্রজ ােে নয়

বিবার মূল্য এবাং
েসরজশাধ েিসত
প্রসত গে ১.৬০ র্াকা
এবাং নগে

বিবা প্রোজনর
িময়িীমা
ঐ

প্রসত গে ১.৮৫ র্াকা
এবাং নগে
প্রসত গে ২.৭০ র্াকা
এবাং নগে
প্রসত গে ৩.১০ র্াকা
এবাং নগে
প্রসত গে ১.০০ র্াকা
এবাং নগে
প্রসত গে ০.৩০ র্াকা
এবাং নগে
প্রসত গে ০.৫০ র্াকা
এবাং নগে
প্রসত গে ০.৭৫ র্াকা
এবাং নগে
প্রসত গে ৩.০০ র্াকা
এবাং নগে
প্রসত গে ০.০৭ র্াকা
এবাং নগে

ঐ

োসয়ত্বপ্রাি কমটকতটা
(নাম, েেসব, ব ান নম্বর ও ই-বমইল)

ঐ
ঐ
ঐ
ঐ
ঐ
ঐ
ঐ
ঐ
২০ (সবশ)
কা টসেবি

নামঃ বমাছাঃগুলনাহার োরভীন
েেসবঃ েনিাংজ াগ কমটকতটা
ব ানঃ ৯১২২৮৪৬
E-mail: pro@bhb.gov.bd

সব.দ্র. : নাগসরকগেজক িরািসর প্রেি বিবা। ববিরকাসর প্রসতষ্ঠানজক প্রেি বিবা সে নাগসরকগেজক প্রেি বিবার জনুরূে হয় তজব বিটিও নাগসরক বিবা সহজিজব জন্তর্ভটি হজব। উোহারেঃ িম্পসি বরসেজেশন, বট্রর্ লাইজিন্স।
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২.২ প্রাসতষ্ঠাসনক বিবাঃ
ক্রঃ
নাং
(১)
১
২
৩

বিবার নাম

বিবা প্রোন েিসত

(২)
ববাজর্ টর িাাংগঠসনক কাঠাজমা জনুজমােন, েে সৃসি,
েে সবলুি, নতুন েে জন্তর্ভটিকরে িাংক্রান্ত ।

(৩)
বাাংলাজেশ তাঁত ববাজর্ টর
প্রসবধানমালা ও িরকাসর সবসধ
সবধাজনর আজলাজক
টর
ববাজর্ কমটকতটা ও কমটচারীজের সনজয়াগসবসধ প্রেয়ন,
ঐ
েসরবতটন, েসরবধ টন ও িাংজশাধজনর প্রস্তাব বপ্ররে
িাংক্রান্ত াবতীয় প্রশািসনক কা টাবলী।
ববাজর্ টর কমটকতটা ও কমটচারীজের সনজয়াগ, েজোন্নসত
ঐ
প্রোন।

প্রজয়ােনীয় কাগেেত্র
এবাং প্রাসিমান
(৪)
প্রজ ােে নয়
প্রজ ােে নয়

েজত্র উজেসখত
িমজয়র মজধ্য
েজত্র উজেসখত
িমজয়র মজধ্য
েজত্র উজেসখত
িমজয়র মজধ্য
সনধ টাসরত িমজয়র
মজধ্য
০৩ (সতন)
কা টসেবি

ঐ

মন্ত্রোলজয়র সনজে টজশ

৫

মন্ত্রোলজয়র সবসভন্ন প্রসতজবেন বপ্ররে

ঐ

মন্ত্রোলজয়র সনজে টজশ

৬

মাসিক, ত্রত্রমাসিক, বাসষ টক প্রসতজবেন বপ্ররে

ঐ

মন্ত্রোলজয়র সনজে টজশ

৭

েষ টে িভা, িমন্বয় িভা, মাঠ ে টাজয়র মায়ী কসমটির
িভার আজয়ােন ও কা টসববরেী প্রস্তুতকরে
প্রচার ও সবজ্ঞােন

ঐ

প্রজ ােে নয়

বাাংলাজেশ তাঁত ববাজর্ টর িাসব টক
কা টক্রম িম্পসকটত সবষজয়
গেমাদ্যজম প্রচার ও সবজ্ঞােজনর
েন্য বচয়ারম্যান মজহােজয়র
জনুজমােজনক্রজম েনিাংজ াগ শাখার
মাধ্যজম সবসভন্ন সপ্রন্ট ও ইজলকট্রসনক্স
সমসর্য়ায় প্রকাশ করা হয়।
প্রজ ােে নয়

প্রজ ােে নয়

১০

মানব িম্পে উন্নয়নঃ তাঁসতজেরজক সবসভন্ন বট্রজর্
প্রসশক্ষে প্রোজনর েন্য উন্নয়ন প্রকজের সর্সেসে
প্রেয়ন ও বাস্তবায়ন
সবসভন্ন িম্প্রিারেমূলক বিবা প্রোন; ব মন, বয়নর্পব ট
এবাং বয়জনাির সবসভন্ন বিবা প্রোজনর লজক্ষে উন্নয়ন
প্রকজের সর্সেসে প্রেয়ন ও বাস্তবায়ন

প্রজ ােে নয়

প্রস্তাব োওয়ার ের
৩০ সেন
প্রস্তাব োওয়ার ের
৩০ সেন

িাংিজের মায়ী কসমটি এবাং প্রজনাির বপ্ররে

৯

বিবা প্রোজনর
িময়িীমা
(৬)
প্রস্তাব োওয়ার ের
৩০ সেন

প্রসবধানমালার
সভসিজত

৪

৮

বিবার মূল্য এবাং
েসরজশাধ েিসত
(৫)

প্রজ ােে নয়

প্রজ ােে নয়

প্রজ ােে নয়

প্রজ ােে নয়

োসয়ত্বপ্রাি কমটকতটা (নাম, েেসব,
ব ান নম্বর ও ই-বমইল)
(৭)
নামঃ
েেসবঃিহকারী িসচব (িাংমােন)
ব ানঃ ০১৭৮৭১৩৬৮৫৭
ই-বমইলঃ
establishment.bhb@gmail.com

নামঃ বমাছাঃগুলনাহার োরভীন
েেসব েনিাংজ াগ কমটকতটা
ব ানঃ ৯১২২৮৪৬
E-mail: pro@bhb.gov.bd

নামঃ বমাঃ আইয়ুব আলী
েেসবঃপ্রধান (েসরঃ ও বাস্তঃ)
ব ানঃ ৮১২৪০০৩
০১৭১৮০২০৪৪৬
ই-বমইলঃ
ayub.bhb@gmail.com
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ক্রঃ
নাং
১১

১২
১২

বিবার নাম

বিবা প্রোন েিসত

িরকাজরর সবসভন্ন স্বে, মধ্য ও েী ট বময়ােী
েসরকেনার িাজর্ িাংগসত বরজখ তাঁত ববাজর্ টর সবসভন্ন
েসরকেনা র্া োসরদ্র সবজমাচন বকৌশলেত্র,
েিবাসষ টক েসরকেনা ও বপ্রসক্ষত েসরকেনা প্রেয়ন
করা।
বাসষ টক উন্নয়ন কমটসূসচ/িাংজশাসধত বাসষ টক উন্নয়ন
কমটসূসচর প্রস্তাব বপ্ররে
বিবা/েণ্য িামগ্রী ক্রজয়র লজক্ষে সেসেআর ২০০৮
জনু ায়ী িরািসর নগে মূজল্য ক্রজয়র ব্বমা গ্রহন।

প্রজ ােে নয়

প্রজয়ােনীয় কাগেেত্র
এবাং প্রাসিমান
প্রজ ােে নয়

প্রজ ােে নয়

প্রজ ােে নয়

চাসহো প্রাসির ের বাোর াচাই
কসমটি কর্তটক ের সনধ টারন র্পব টক
ক্রয় করত িরবরাজহর ব্বমা গ্রহন।
ববাজর্ টর োিসরক কাজে ব্বহাজরর
সনসমি িকল সবভাগ/শাখার
চাসহোকৃত মালামাল ক্রজয়র লজক্ষে
সেসেআর জনু ায়ী ওজয়ব িাইর্ ও
সবসভন্ন প্রসতষ্ঠাজনর বনাটিশ ববাজর্ ট
সবজ্ঞসি োরী করতঃ সবসভন্ন
িরবরাহকারী প্রসতষ্ঠান বর্জক
েরেত্র আহবান র্পব টক েরেত্র প্রস্তাব
ও উন্মুি করন কসমটির মাধ্যজম
বখালা, তুলনামূলক প্রসতজবেন
কা টেত্র ত্রতরী র্পব টক বর্ন্ডার
মূল্যায়ন কসমটির িভা আহবান
করতঃিভার সিিান্ত জনু ায়ী
কা টাজেশ প্রোজনর মাধ্যজম
িরবরাহকৃত মালামাল ববাজর্রট
ভান্ডাজর েমা প্রোজনর ব্বমা গ্রহে।
ববাজর্ টর োিসরক কাজে ব্বহাজরর
সনসমি িকল সবভাগ/শাখার
চাসহোকৃত মালামাল ক্রজয়র লজক্ষে
সেসেআর এর আজলাজক ওজয়বিাইর্
ও েসত্রকায় সবজ্ঞসি প্রকাজশর ের
উন্মুি েরেত্র সহজিজব সনধ টাসরত
িমজয়র মজধ্য প্রাি েরেত্র িমূহ

ক্রয় শাখা

নগে মূজল্য/ কা টাজেশ
োরীর বপ্রসক্ষজত সবল
প্রসক্রয়া করন।

ক্রয় শাখা

কা টাজেশ োরী ও
োসখলকৃত সবল
প্রসক্রয়াকরজের মাধ্যজম

২১ বর্জক ৩০ সেন

ক্রয় শাখা

কা টাজেশ োরী ও
োসখলকৃত সবল
প্রসক্রয়াকরজের মাধ্যজম

৩০ বর্জক ৪৫ সেন

১৩

সেসেআর ২০০৮ জনু ায়ী ২.০০ লক্ষ র্াকা ে টন্ত
বিবা/েণ্য ক্রজয়র বক্ষজত্র আরএ সকউ েিসতজত প্রাি
েরেত্র িমূজহর আজলাজক র্া র্ কর্তটেজক্ষর
জনুজমােন িাজেজক্ষ প্রজয়ােনীয় ব্বমা গ্রহে ।

১৪

সেসেআর,২০০৮ জনু ায়ী ২,০০ লক্ষ র্াকার জসধক
বিবা/ েণ্য িামগ্রী ক্রজয়র বক্ষজত্র েসত্রকায় সবজ্ঞসি
প্রকাজশর ব্বমা গ্রহে এবাং েরেত্র প্রাসির ের
র্া র্ কর্তট েজক্ষর জনুজমােন িাজেজক্ষ প্রজয়ােনীয়
ব্বমা গ্রহে।

বিবার মূল্য এবাং
েসরজশাধ েিসত

বিবা প্রোজনর
িময়িীমা
১০ হজত ১৫
কা টসেবি

োসয়ত্বপ্রাি কমটকতটা (নাম, েেসব,
ব ান নম্বর ও ই-বমইল)

০৭ কা টসেবি
১০ সেন

নামঃ বমাঃ মসশউর রহমান
েেসবঃ ক্রয় কমটকতটা
বমাবাঃ ০১১৯১৩৪১৩৬৭
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ক্রঃ
নাং

বিবার নাম

১৫

ববাজর্ টর িাংসেি সবভাজগর চাসহোর বেসক্ষজত
সেসেআর,২০০৮ জনু ায়ী আন্তেটাসতক বর্ন্ডার
আহবাজনর ব্বমা গ্রহে।

১৬

বাাংলাজেশ তাঁত ববাজর্ টর প্রধান কা টালজয়র ০৫ (োঁচ)
টি সবভাগ ও এর আওতাধীন মাঠ ে টাজয়র
বকন্দ্র/প্রসতষ্ঠানিমূজহর িাসব টক কমটকাজন্ডর তথ্য
িাংগ্রহ কজর সননবসে টত প্রসতজবেন প্রস্ত্িতকরেঃ
(ক) মাসিক ব্বমােনা তথ্য প্রসতজবেন;
(খ) বাসষ টক ব্বমােনা তথ্য প্রসতজবেন।
বাাংলাজেশ তাঁত ববাজর্ টর উৎোেন িাংসিি
প্রসতষ্ঠানিমূজহর উৎোেন এবাং প্রসশক্ষজের উের
সভসি কজর ‘‘োর রজমন্স উোি’’ মাসিক সভসিজত
প্রেয়নকরে।

১৭

বিবা প্রোন েিসত
েরেত্র প্রস্তাব ও উন্মুিকরে
কসমটির মাধ্যজম বখালা, তুলনামূলক
প্রসতজবেন কা টেত্র ত্রতরী র্পব টক
বর্ন্ডার মূল্যায়ন কসমটির িভা
আহবান করত িভার সিিান্ত
জনু ায়ী কা টাজেশ প্রোজনর মাধ্যজম
িরবরাহকৃত মালামাল ববাজর্রট
ভান্ডাজর েমা প্রোজনর ব্বমা গ্রহন।
ববাজর্ টর িাংসিি সবভাজগর চাসহোর
বপ্রসক্ষজত সেসেআর জনু ায়ী ওজয়ব
িাইর্ ও েসত্রকায় সবজ্ঞসির মাধ্যজম
সবসভন্ন আন্তেটাসতক প্রসতষ্ঠান বর্জক
েরেত্র আহবান র্পবকট সনধ টাসরত
িমজয়র মজধ্য প্রাি েরেত্র িমূহ
েরেত্র প্রস্তাব ও উন্মুিকরন কসমটির
মাধ্যজম বখালা, তুলনামূলক প্রসতজবেন
ও কা টেত্র ত্রতরী র্পব টক বর্ন্ডার
মূল্যায়ন কসমটির িভা
আহবানকরতঃ িভার সিিান্ত জনু ায়ী
কা টাজেশ প্রোজনর মাধ্যজম
িরবরাহকৃত মালামাল িাংগ্রহ করতঃ
ববাজর্ টর ভান্ডাজর েমা প্রোজনর
ব্বমা গ্রহে।

প্রজয়ােনীয় কাগেেত্র
এবাং প্রাসিমান

বিবার মূল্য এবাং
েসরজশাধ েিসত

বিবা প্রোজনর
িময়িীমা

ক্রয় শাখা

কা টাজেশ োরী ও
োসখলকৃত সবল
প্রসক্রয়াকরজের মাধ্যজম

৪৫ বর্জক ৬০ সেন

োসয়ত্বপ্রাি কমটকতটা (নাম, েেসব,
ব ান নম্বর ও ই-বমইল)

নামঃ বমাঃ আইয়ুব আলী
েেসবঃ প্রধান (েসরবীক্ষে ও মূল্যায়ন)

ব ানঃ ৮১২৪০০৩
০১৭১৮০২০৪৪৬
ই-বমইলঃ chief.me@bhb.gov.bd
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ক্রঃ
নাং
১৮

১৯
২০
২১
২২

বিবার নাম
বাাংলাজেশ তাঁত ববার্ ট কর্তটক বাস্তবাসয়ত “তাঁতীজের
েন্য ক্ষুদ্রঋে কমটসূচী’’ এর আওতায় মাঠ ে টাজয়র
৩০ টি ববসিক বিন্টাজরর মাধ্যজম তাঁতীজের মাজঝ
বাাংলাজেশ কৃসষ ব্াাংক ও রােশাহী কৃসষ উন্নয়ন
ব্াাংজকর মানীয় শাখার মাধ্যজম ঋে বরাদ্দ, মঞ্জুরী,
সবতরে ও আোয় িাংক্রান্ত তথ্যাবলীর সভসিজত
প্রসতমাজি প্রসতজবেন প্রেয়নকরে।
বাাংলাজেশ তাঁত ববাজর্ টর উৎোেন িাংসিি
প্রসতষ্ঠানিমূজহর উৎোেজনর উের সভসি কজর সিমাসিক মূল্যায়ন প্রসতজবেন প্রেয়নকরে।
সনরীক্ষা আেসি সনষ্পসির লজক্ষে বাঁতাজবা’র েজক্ষ
েবাব।
আেসি সমমাাংিার লজক্ষে
সি-েক্ষীয় িভা।
আেসি সমমাাংিার লজক্ষে
সত্র-েক্ষীয় িভা।

বিবা প্রোন েিসত

প্রজয়ােনীয় কাগেেত্র
এবাং প্রাসিমান

প্রাসি িাজেজক্ষ

সনরীক্ষা প্রসতজবেজনর
আজলাজক
সনরীক্ষা প্রসতজবেজনর
আজলাজক
সনরীক্ষা প্রসতজবেজনর
আজলাজক

প্রাসি িাজেজক্ষ
প্রাসি িাজেজক্ষ

বিবার মূল্য এবাং
েসরজশাধ েিসত

বিবা প্রোজনর
িময়িীমা

৭ (িাত) কা টসেবি
৭ (িাত) কা টসেবি
৭ (িাত) কা টসেবি

োসয়ত্বপ্রাি কমটকতটা (নাম, েেসব,
ব ান নম্বর ও ই-বমইল)

সুকুমার চন্দ্র িাহা
প্রধান সহিাব রক্ষক
ব ান-৮১২৬০৮৪
বিল- ০১৭১৭১৩৯৬৮১
Email:
skumar1717@gmail.com

সব.দ্র. : ১। িরকাসর ব বকান প্রসতষ্ঠান, উন্নয়ন িহজ াগী িাংমা, বিবাপ্রোনকারী প্রসতষ্ঠাজনর আওতাধীন জসধেির/িাংমা এবাং োিসরকভাজব িম্পৃি বেসশ/সবজেসশ ববিরকাসর প্রসতষ্ঠানজক প্রেি বিবা।
উোহারেঃ বাজের্ বরাদ্দ/সবভােন, জর্ ট ছাড়, মতামত গ্রহে।
২। বিবাগ্রহেকারী ববিরকাসর প্রসতষ্ঠান end user না হজল জর্বা বকান চুসির আওতায় প্রেি বিবা প্রাসতষ্ঠাসনক বিবার জন্তর্ভটি হজব। উোহরেঃ সবটিআরসি এর সনকর্ বর্জক ব্ান্ডউইর্র্ ক্রয়।
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২.৩ জভেন্তরীে বিবাঃ
ক্রঃ
নাং
(১)
১

বিবার নাম
(২)
ববাজর্ টর কমটকতটা ও কমটচারীজের জভেন্তরীে ও
ত্রবজেসশক প্রসশক্ষে এবাং বসহঃ বাাংলাজেশ ছুটি ও
ভ্রমে িাংক্রান্ত।

বিবা প্রোন েিসত
(৩)
ঐ

প্রজয়ােনীয় কাগেেত্র এবাং
প্রাসিমান
(৪)
প্রজ ােে নয়

বিবার মূল্য এবাং েসরজশাধ
েিসত
(৫)

বিবা প্রোজনর
িময়িীমা
(৬)
প্রস্তাব োওয়ার
ের ৩০ সেন

োসয়ত্বপ্রাি কমটকতটা (নাম, েেসব,
ব ান নম্বর ও ই-বমইল)
(৭)
নামঃ
েেসবঃিহকারী িসচব (িাংমােন)
ব ানঃ ০১৭৮৭১৩৬৮৫৭
ই-বমইলঃ
establishment.bhb@gmail.com

২
৩

৪

ববাজর্ টর কমটকতটা ও কমটচারীজের সবরুজি
শৃঙ্খলােসনত কা টক্রম গ্রহে, সবভাগীয় মামলা ও
আসেল িাংক্রান্ত াবতীয় কা টাবলী।
ববাজর্ টর কাজের িহায়ক গ্রন্থাসে িরবরাজহর মাধ্যজম
বিবা প্রোন িহ িাসব টক তথ্যাসে িাংরক্ষে

ঐ

প্রজ ােে নয়

ববাজর্ টর িকল কমটকতটা
ও কমটচারীজের
প্রজয়ােনীয় বই-েত্র,
প্রসত্রকা, ম্যাগাসেন ও
িামসয়কীিহ িাসব টক
তথ্যাসে িরবরাহ িহ
ববাজর্ টর তথ্যাসে
িাংরক্ষে করা।

প্রজ ােে নয়

ববাজর্ টর জধীনম সবসভন্ন কা টালয় ও ইন্সটিটিউজর্র বাাংলাজেশ তাঁত ববার্ ট
কমটকতটা, কমটচারীজের বেলী ও জন্যান্য াবতীয় আইন ২০১৩ এবাং
বাাংলাজেশ তাঁত ববার্ ট
কা টাবলী

বাতাঁজবা কমটচারী শাখা

প্রস্তাব োওয়ার
ের ৩০ সেন
িরকার সনধ টাসরত মূজল্য
েসত্রকায় প্রকাশ

প্রসতসনয়ত

নামঃ গুলনাহার োরভীন
েেবীঃ েনিাংজ াগ কমটকতটা
ব ানঃ ৯১২২৮৪৬
E-mail: pro@bhb.gov.bd

প্রস্তাব োওয়ার
ের ১৫ সেন

নামঃ গুলনাহার োরভীন
েেবীঃ িহকারী িসচব (কমট)
(জঃোঃ)
ব ানঃ ৯১২২৮৪৬
E-mail: pro@bhb.gov.bd

কমটচারী চাকুরী
প্রসবধানমালা ২০১১
জনু ায়ী বিবা প্রোন করা
হজয় র্াজক।

৫

৬

ববাজর্ টর কমটকতটা ও কমটচারীজের সিজলকশন বগ্রর্,
েক্ষতািীমা জসতক্রম, র্াইম বেল, ইনসক্রজমন্ট ও
সবসভন্ন প্রকার ছুটি মঞ্জুরী িাংক্রান্ত াবতীয় কা টাবসল
ববাজর্ টর জধীনম িকল কমটকতটা ও কমটচারীজের
বাসষ টক বগােনীয় জনুজবেন িাংগ্রহ ও িাংরক্ষজের
াবতীয় কা টাবলী

---

---

---

---

আজবেনেত্র/প্রস্তাব
োওয়ার ের ১৫
সেন
োসখজলর ের ০৭
সেন
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ক্রঃ
নাং
৭
৮

৯

১০

১১

১২
১৩
১৪

বিবার নাম
ববাজর্ টর জবিরপ্রাি কমটকতটা ও কমটচারীজের বেনাোওনা েসরজশাধ িাংক্রান্ত াবতীয় কা টাবলী
বপ্রষজন ববাজর্ টর মায়ী িকল কমটকতটা/কমটচারীজের
মাসিক ববতন ভাতাসের সবল, বজকয়া সবল, ভ্রমেব্য়
সবল, উৎিব ভাতার সবল, োসন্তসবজনােন, বমার্র কার,
বমার্র িাইজকল, কসম্পউর্ার জসগ্রম সবলিহ াবতীয়
সবল ত্রতরী কজর সবল োজির ের প্রােজকর সনকর্ বচক
হস্তান্তর করা।

ববাজর্ টর মায়ী িকল কমটকতটা/কমটচারীজের মাসিক
ববতন ভাতাসের সবল, বজকয়া ববতন, ভ্রমে ভাতা,
সিসেএ /সেসেএ জসগ্রম, োসয়ত্ব ভাতা, িম্মানী
ভাতা, উৎিব ভাতািহ গৃহ সনমটাে, বমার্র কার,
বমার্র িাইজকল জসগ্রম িম্পসকটত াবতীয় সবল
প্রস্তুত কজর সবল োজির ের োওনাসে েসরজশাধ
সনসশ্চত করা।
ববাজর্ টর মায়ী িকল কমটকতটা/কমটচারীজের ববতন ও
োতীয় ববতন বেল/র্াইম বেল/সিজলকশন
বগ্রর্জেল ও েজোন্নসত ববতন সনধ টারে।

বপ্রষজে সনজয়াসেত কমটকতটাবৃন্দ কর্তটক গৃহীত সবসভন্ন
প্রকার জসগ্রম কতটে ও িরকারী আবািন িম্পসকটত
কতটজের তাসলকা ত্রতরী কজর প্রতেয়ন প্রোনিহ
সিএও জস ি হজত না োবীেত্র িাংগ্রহ করা।
ববাজর্ টর িকল কমটকতটা/কমটচারীজের জবিরেনীত
এককালীন ১২ মাজির ছুটি নগোয়ন সবলিহ
াবতীয় োওনা েসরজশাধ করা।
বাতাঁজবার বাসষ টক বাজের্ বরাদ্দ, বাজের্ সবভােন,
জর্ ট ছাড়করে।
সিএও জস ি বর্জক বপ্রষজে সনজয়াসেত
কমটকতটাজের ছুটি প্রাপ্যতার িনেেত্র িাংগ্রহ করা
এবাং িাংরক্ষজের কাে।

বিবা প্রোন েিসত
--নসর্জত সবল িমূহ
উত্থাসেত হওয়ার ের
র্া র্ কতটেক্ষ কর্তটক
জনুজমাসেত হজল বিবা
িমূহ প্রোন করা হয়।

প্রজয়ােনীয় কাগেেত্র এবাং
প্রাসিমান

বিবার মূল্য এবাং েসরজশাধ
েিসত

োসয়ত্বপ্রাি কমটকতটা (নাম, েেসব,
ব ান নম্বর ও ই-বমইল)

আজবেনেত্র
োওয়ার ের ৩০
সেন

--সবল, ভাউচার, কোশ
বমজমা,চালান, প্রমােক
কাগেেত্রাসে, জনুজমাসেত
বনার্ শীর্।

বিবা প্রোজনর
িময়িীমা

মাসিক ববতন ভাতার হাজর
োসখলকৃত সবল জনু ায়ী
(জনুজমাসেত)।
বচক, সর্সর্, টি টি, নগে, বেজর্ টার ইতোসের মাধ্যজম।

মাসিক ববতন
ভাতাসে সবজলর
বক্ষজত্র ৬-৮ সেন
জন্যান্য বক্ষজত্র জর্ ট
বরাদ্দ প্রাসি
িাজেজক্ষ ১৫ সেন।
মাসিক ববতন ভাতাসে
সবজলর বক্ষজত্র ৭-৮
সেন, সবসভন্ন জসগ্রজমর
বক্ষজত্র প্রচসলত েিসত
ও জন্যান্য বক্ষজত্র জর্ ট
বরাদ্দ প্রাসি িাজেজক্ষ
১৫ সেন।

ঐ

ঐ
িরকারী প্রজ্ঞােন, বে-বেল
সনজে টসশকা, ইতোসে।

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

৮-১০ সেন।

ঐ

ঐ

ঐ

৮-১০ সেন।

ঐ

ঐ

ঐ

প্রজ ােে নয়

প্রজ ােে নয়

োতীয় ববতন
বেজলর বক্ষজত্র
জস ি আজেশ
প্রাসির ১৫ সেন
জন্যান্য বক্ষজত্র ৭
সেন।

২০-২২ সেন।

সুকুমার চন্দ্র িাহা
প্রধান সহিাব রক্ষক
ব ান-৮১২৬০৮৪
বিল- ০১৭১৭১৩৯৬৮১
Email: skumar1717@gmail.com
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ক্রঃ
নাং
১৫

বিবার নাম

বিবা প্রোন েিসত

বাাংলাজেশ তাঁত ববাজর্ টর রােস্বর্ভি ানবাহন
সুষ্ঠভাজব েসরচালনা ও রক্ষোজবক্ষজের াবতীয়
কা টাবলী।
জস ি রক্ষোজবক্ষে ও সনরােিা িাংক্রান্ত কা টাবলী।

চাসহো েত্র জনু ায়ী

প্রজয়ােনীয় কাগেেত্র এবাং
প্রাসিমান
প্রজ ােে নয়

বিবার মূল্য এবাং েসরজশাধ
েিসত
িরকার কর্তটক সনধ টাসরত
হাজর

বিবা প্রোজনর
োসয়ত্বপ্রাি কমটকতটা (নাম, েেসব,
িময়িীমা
ব ান নম্বর ও ই-বমইল)
র্া র্ কর্তটেজক্ষর নামঃ
জনুজমােন প্রাসি েেসবঃ
িাজেজক্ষ
(
য়
)
ব ানঃ ৯১৪১০৬১
িাব টক্ষসেক
E-mail: as.cs@bhb.gov.bd

ববাজর্ টর সনেস্ব সনরােিা
প্রহরীর মাধ্যজম
রক্ষোজবক্ষন ও সনরােিা
প্রোন
বাাংলাজেশ তাঁত ববাজর্ টর প্রধান কা টালজয়র ক্রয়কৃত সবভাগ/শাখার চাসহো
সবসভন্ন বিশনারী মালামাল িাংরক্ষে ও সবতরজের
জনু ায়ী
াবতীয় কা টাবলী।
বাাংলাজেশ তাঁত ববাজর্ টর প্রধান কা টালজয়র াবতীয়
সবল প্রাসি িাজেজক্ষ
ইউটিসলটি সবল িাংগ্রহ ও িময়মত েসরজশাজধর
কা টাবলী।

প্রজ ােে নয়

১৯

বাাংলাজেশ তাঁত ববাজর্ টর াবতীয় সচঠিেত্র গ্রহে করা
ও সবতরজের িকল কা টাসে

প্রাসি িাজেজক্ষ

প্রজ ােে নয়

২০

বাাংলাজেশ তাঁত ববাজর্ টর প্রধান কা টালজয়র
বর্সলজ ান, ইন্টারকম ও ইন্টারজনর্ রক্ষোজবক্ষে ও
সবল েসরজশাধ িাংক্রান্ত িকল কা টাবলী।
মাঠ ে টাজয়র সবসভন্ন বকজন্দ্র বমরামত/রক্ষনাজবক্ষে
িাংক্রান্ত কাজের প্রাক্কলন

প্রাসি িাজেজক্ষ

প্রজ ােে নয়

সলসখত

প্রজ ােে নয়

০৭ সেন

প্রজ ােে নয়

০৭ সেন

১৬

১৭
১৮

২১
২২
২৩

ববাজর্ টর সবসভন্ন প্রকজের চলমান র্পতটকাে ও সবসভন্ন
সলসখত
বকজন্দ্রর সবদ্যমান মােনা িমূজহর উের বর্কসনকোল
প্রসতজবেন প্রেয়ন
ববাজর্ টর োিসরক কা টাসে িম্পােজনর উজদ্দজে ববাজর্ টর কমটকতটা/
কমটচারীর োিসরক
বিবা/ েন্য িামগ্রী ক্রজয়র ব্বমা গ্রহে।

ব্বহাজরর সনসমি
চাসহোকৃত মালামাল
ক্রজয়র লজক্ষে বাোর ের
াচাই কসমটি কর্তটক ের
সনরুেেকরতঃ ক্রজয়র
ব্বমা গ্রহে।

প্রজ ােে নয়

প্রাপ্যতা জনু ায়ী

প্রজ ােে নয়

াবতীয় ইউটিসলটি
সবল োওয়ার ের
০৭ (িাত) সেজনর
মজধ্য েসরজশাধ
িকল সচঠিেত্র
প্রাসির ের
তাৎক্ষসেকভাজব
সবল প্রাসির ের
০৭ (িাত) সেন

ক্রয় শাখা

িরািসর নগে মূজল্য/
কা টাজেশ োরীর বপ্রসক্ষজত
োসখলকৃত সবল
প্রসক্রয়াকরজনর মাধ্যজম

স্বে িমজয়

নামঃ ইসিঃ বমাঃ িাোকাতুল বাসর
েেসবঃসনব টাহী প্রজকৌশলী
ব ানঃ ৯১৩৮০১৩
ই-বমইলঃ xen@bhb.gov.bd
নামঃ বমাঃ মসশউর রহমান
েেসবঃ ক্রয় কমটকতটা
বমাবাঃ ০১১৯১৩৪১৩৬৭
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ক্রঃ
নাং
২৪
২৫
২৬
২৭
২৮

বিবার নাম

বিবা প্রোন েিসত

ববাজর্ টর কমটকতটা/কমটচারীজের ববতন-ভাতা ও
জন্যান্য িকল সবল িাংক্রান্ত জভেন্তরীন সনরীক্ষা।
ববাজর্ টর কমটকতটা/কমটচারীজের
র্াইমজেল/সিজলকশন বগ্রর্ বেল বাস্তবায়ন ও
েজোন্নসত িাংক্রান্ত জভেন্তরীন সনরীক্ষা।
ববাজর্ টর কমটকতটা/কমটচারীজের জবিরেসনত ১২
মাজির ছুটির নগোয়ন িাংক্রান্ত োওনাসে িাংক্রান্ত
জভেন্তরীন সনরীক্ষা।
চূড়ান্ত োওনার সবষজয় বপ্রসরত নসর্র জসর্র্ আেসির
িাংসিিতা াচাই।

প্রাসি িাজেজক্ষ

প্রজয়ােনীয় কাগেেত্র এবাং
প্রাসিমান
সহিাব সবভাগ হজত প্রাসি

প্রাসি িাজেজক্ষ

সহিাব সবভাগ হজত প্রাসি

বাাংলাজেশ তাঁত ববাজর্ টর আওতাধীন সবসভন্ন
সবভাগ/বকন্দ্র/প্রকেিমূজহর কা টক্রম মূল্যায়ন।

বিবার মূল্য এবাং েসরজশাধ
েিসত

বিবা প্রোজনর
িময়িীমা
১০ (েশ)
কা টসেবি
১৫ (েজনর)
কা টসেবি

োসয়ত্বপ্রাি কমটকতটা (নাম, েেসব,
ব ান নম্বর ও ই-বমইল)
সুকুমার চন্দ্র িাহা
প্রধান সহিাব রক্ষক
ব ান-৮১২৬০৮৪
বিল- ০১৭১৭১৩৯৬৮১
Email: skumar1717@gmail.com

প্রাসি িাজেজক্ষ

সহিাব সবভাগ হজত প্রাসি

১৫ (েজনর)
কা টসেবি

প্রাসি িাজেজক্ষ

সহিাব সবভাগ হজত প্রাসি

৩০ (সত্রশ)
কা টসেবি
নামঃ বমাঃ আইয়ুব আলী
েেসবঃ প্রধান (েসরবীক্ষে ও মূল্যায়ন)

ব ানঃ ৮১২৪০০৩
০১৭১৮০২০৪৪৬
ই-বমইলঃ chief.me@bhb.gov.bd

সিটিজেন চার্ টার 16

২.৪) আওতাধীন জসধেির/েির/িাংমা কর্তক
ট প্রেি বিবাঃ

১

ববসিক বিন্টার িমূহ
ববসিক বিন্টার, আড়াইহাোর
১৬ ববসিক বিন্টার, খুলনা

২

ববসিক বিন্টার, বান্দরবান

১৭

ববসিক বিন্টার, সমরপুর

১

বস্ত্র প্রসক্রয়াকরে বকন্দ্র (সিসেসি), মাধবেী, নরসিাংেী

৩

ববসিক বিন্টার, বাঞ্ছারামপুর

১৮

ববসিক বিন্টার, ময়মনসিাংহ

২

িাসভটজিি এন্ড োসিসলটিে বিন্টার (এিএ সি), কুমারখালী, কুসিয়া

৪

ববসিক বিন্টার, ভাঙ্গা

১৯

ববসিক বিন্টার, নরসিাংেী

৩

বর্ক্সর্াইল োসিসলটিে বিন্টার (টিএ সি), শাহোেপুর, সিরােগি

৫

ববসিক বিন্টার, সচসররবন্দর

২০

ববসিক বিন্টার, েটুয়াখালী

৬

ববসিক বিন্টার, কক্সবাোর

২১

ববসিক বিন্টার, রােশাহী

৭

ববসিক বিন্টার, বোহার

২২

ববসিক বিন্টার, রাঙ্গামাটি

৮

ববসিক বিন্টার, বগৌরনেী

২৩ ববসিক বিন্টার, রূেগি

৯

ববসিক বিন্টার, বহামনা

২৪

ববসিক বিন্টার, িাঁসর্য়া

১০ ববসিক বিন্টার, জশার

২৫

ববসিক বিন্টার, িাতক্ষীরা

১১

ববসিক বিন্টার, কাহালু

২৬

ববসিক বিন্টার, শাহোেপুর

১২

ববসিক বিন্টার, কাসলগি

২৭

ববসিক বিন্টার, ত্রশলকুো

১৩ ববসিক বিন্টার, কাসলহাতী

২৮

ববসিক বিন্টার, সিরােগি

১৪

২৯

ববসিক বিন্টার, র্াঙ্গাইল

১

সিজলজর্র মসনপুরী তাঁত বস্ত্র প্রেশটনী কাম সবক্রয় বকন্দ্র, সেন্দাবাোর, সিজলর্

৩০ ববসিক বিন্টার, উোোড়া

২

রাংপুজর তাঁত বস্ত্র প্রেশটনী কাম সবক্রয় বকন্দ্র, খািবাগ, রাংপুর িের

ববসিক বিন্টার, কমলগি

১৫ ববসিক বিন্টার, কুসিয়া

িাসভটি বিন্টার িমূহ

প্রসশক্ষে বকন্দ্র িমূহ
১

বাাংলাজেশ তাঁত সশক্ষা ও প্রসশক্ষে ইনসিটিউর্, িাজহপ্রতাে, নরসিাংেী

২

সিজলর্ মসনপুসর তাঁত প্রসশক্ষে বকন্দ্র, সিজলর্

৩

রাংপুর তাঁত প্রসশক্ষে বকন্দ্র, রাংপুর

৪

তাঁত প্রসশক্ষে উেজকন্দ্র, ববড়া, োবনা
প্রে টশনী কাম সবক্রয় বকন্দ্র িমূহ
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৩. জসভজ াগ প্রসতকার ব্বমােনা (GRS) :
বিবা প্রাসিজত জসুন্তি হজল োসয়ত্বপ্রাি কমটকতটার িাংজগ ব াগাজ াগ করুন। তাঁর কাছ বর্জক িমাধান োওয়া না বগজল সনজনাি েিসতজত ব াগাজ াগ কজর আেনার িমস্যা জবসহত করুন।
ক্রসমক
কখন ব াগাজ াগ করজবন
১
োসয়ত্বপ্রাি কমটকতটা িমাধান সেজত না োরজল

২

জসভজ াগ সনষ্পসি কমটকতটা সনসে টি িমজয়
িমাধান সেজত না োরজল

কার িাংজগ ব াগাজ াগ করজবন
ব াগাজ াজগর ঠিকানা
জসভজ াগ সনষ্পসি কমটকতটা (জসনক) নামঃ
েেসবঃ িসচব (উেিসচব)
ব ানঃ ৫৮১৫২৮৯৮
বমাবাইলঃ
: ৯১১৯৮২৫
ই-বমইলঃ
ওজয়বঃ www.bhb.gov.bd
আসেল কমটকতটা

য়
(
৯১২৪৪০৯
০১৭১১১৯৮২৩৪
৯১১৯৮২৫

)

E-mail: chairman@bhb.gov.bd

ওজয়বঃ www.bhb.gov.bd

৪. আেনার কাজছ আমাজের প্রতোশা
ক্রসমক
প্রসতশ্রুত/কাসিত বিবা প্রাসির লজক্ষে করেীয়
১
স্বয়াংিম্পূে ট আজবেন েমা প্রোন
২
র্া র্ প্রসক্রয়ায় প্রজয়ােনীয় স েসরজশাধ করা
৩
িাক্ষাজতর েন্য সনধ টাসরত িমজয়র র্পজব টই উেসমত র্াকা

সনষ্পসির িময়িীমা
৩০ কা টসেবি

৩০ কা টসেবি

