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বাাংলাদেশ শশল্প কাশিগশি সহায়তা ককন্দ্র (শবটাক) 

১১৬(খ), কতজগাঁও শশল্প এলাকা 

ঢাকা-১২০৮। 

www.bitac.gov.bd 

কসবা প্রোন প্রশতশ্রুশত (Citizen’s Charter) 

 

১. রূপকল্প (Vision):  

শিল্পখাতকক কাশিগশি সহায়তা প্রদাকেি উৎকৃষ্ট কককে রুপান্তি। 

২. অশিলক্ষ্য (Mission):  

শিল্পখাতকক সহায়তা প্রদাকেি লকক্ষ্য প্রশিক্ষ্কেি মাধ্যকম কাশিগশি দক্ষ্তা বৃশি, গকেষো ও উন্নয়কেি মাধ্যকম প্রযুশি উদ্ভােে 

ও হস্তান্তি এেং শেিেশিন্ন শিকল্পাৎপাদে শেশিত কিাি জন্য আমদাশে শেকল্প যন্ত্রপাশত ততশি ও কমিামত। 

৩. প্রশতশ্রুশত ও কসবাসমূহ 

 

৩.১  নাগশিক কসবা  

ক্রঃ নাং কসবাি নাম কসবা প্রোন পদ্ধশত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাশিস্থান 

কসবামূল্য এবাং 

পশিদশাধ পদ্ধশত 

কসবা 

প্রোদনি 

সময়সীমা 

োশয়ত্বপ্রাি কম মকতমা 

(নাম, পেবী, ক ান ও 

ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৩.১.১ দীঘ কময়াশদ 

কাশিগশি প্রশিক্ষ্ে  

প্রদাে (কমশিে সপ/ 

ওকয়শডং)  

আকেদেপত্র গ্রহে, শেেন্ধে 

ও প্রশশক্ষণ প্রোন 

িশতি ফিম, ছশে, কিাটাি 

আইশি/ জন্মসেদ, 

শিক্ষ্াগত, োগশিকত্ব ও 

অশিজ্ঞতাি সেদপকত্রি 

ফকটাকশপ, ব্াংক ড্রাফট 

অথো মাশে শিশসপ্ট 

প্রাশিস্থােঃ 

শেটাক এি ওকয়ে সাইট 

ও শেটাক এি সকল 

কককেি প্রশিক্ষ্ে শবভাগ 

জেপ্রশত প্রশত ককাস ি 

১০০০০ (দি হাজাি) 

টাকা প্রশিক্ষ্ে-শফ, 

ব্াংক ড্রাফট অথো 

মাশে শিশসপ্ট  এি 

মাধ্যকম জমা  

১১৯ শদে কমাঃ আশিফুি িহমাে 

শনব মাহী প্রদকৌশলী 

শবটাক, ঢাকা 

ক ান: ০২-৮৮৭০৫৬২ 

কমাবা: 

+৮৮০১৭৪৯০৬০৫০০ 

ই-কমইল: 

trainingdhaka@

bitac.gov.bd 

৩.১.২ দীঘ কময়াশদ 

কাশিগশি প্রশিক্ষ্ে  

প্রদাে 

(ইকলকশিকযাল 

কমইেকটন্যান্স) 

আকেদেপত্র গ্রহে, শেেন্ধে 

ও প্রশশক্ষণ প্রোন 

িশতি ফিম, ছশে, কিাটাি 

আইশি/ জন্মসেদ, 

শিক্ষ্াগত, োগশিকত্ব ও 

অশিজ্ঞতাি সেদপকত্রি 

ফকটাকশপ, ব্াংক ড্রাফট 

অথো মাশে শিশসপ্ট 

প্রাশিস্থােঃ 

শেটাক এি ওকয়ে সাইট 

ও শেটাক এি সকল 

কককেি প্রশিক্ষ্ে শবভাগ 

জেপ্রশত ৮৫০০ (আট 

হাজাি পাঁচিত) টাকা 

প্রশিক্ষ্ে-শফ, ব্াংক 

ড্রাফট অথো মাশে 

শিশসপ্ট  এি মাধ্যকম 

জমা 

১১৯ শদে কমাঃ আশিফুি িহমাে  

শনব মাহী প্রদকৌশলী 

শবটাক, ঢাকা 

ক ান: ০২-৮৮৭০৫৬২ 

কমাবা: 

+৮৮০১৭৪৯০৬০৫০০ 

ই-কমইল: 

trainingdhaka@

bitac.gov.bd 

http://www.bitac.gov.bd/
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৩.১.৩ দীঘ কময়াশদ 

কাশিগশি প্রশিক্ষ্ে  

প্রদাে 

(কমকাশেকযাল 

ড্রাফটং, প্যাটাে ি 

কমশকং, ফাউশি 

প্রাকটস, 

অকটাকমােইল, 

অকটা-ইকলকশিশসট, 

শহট-শিটকমন্ট, 

ইকলককিাকেটং, 

কমশিে-

কমইেকটন্যান্স) 

 

আকেদেপত্র গ্রহে, শেেন্ধে 

ও প্রশশক্ষণ প্রোন 

িশতি ফিম, ছশে, কিাটাি 

আইশি/ জন্মসেদ, 

শিক্ষ্াগত, োগশিকত্ব ও 

অশিজ্ঞতাি সেদপকত্রি 

ফকটাকশপ, ব্াংক ড্রাফট 

অথো মাশে শিশসপ্ট 

প্রাশিস্থােঃ 

শেটাক এি ওকয়ে সাইট 

ও শেটাক এি সকল 

কককেি প্রশিক্ষ্ে শবভাগ 

জেপ্রশত প্রশত ককাস ি 

৬০০০ (ছয় হাজাি) 

টাকা প্রশিক্ষ্ে-শফ, 

ব্াংক ড্রাফট অথো 

মাশে শিশসপ্ট  এি 

মাধ্যকম জমা 

১১৯ শদে কমাঃ আশিফুি িহমাে 

শনব মাহী প্রদকৌশলী 

শবটাক, ঢাকা 

ক ান: ০২-৮৮৭০৫৬২ 

কমাবা: 

+৮৮০১৭৪৯০৬০৫০০ 

ই-কমইল: 

trainingdhaka@

bitac.gov.bd 

৩.১.৪ মধ্য কময়াশদ 

কাশিগশি প্রশিক্ষ্ে  

প্রদাে (অকটাকযাি 

(২শি এন্ড ৩শি)) 

 

আকেদেপত্র সিাসশি গ্রহে 

ও শেেন্ধে 

িশতি ফিম, ছশে, কিাটাি 

আইশি/ জন্মসেদ, 

শিক্ষ্াগত, োগশিকত্ব ও 

অশিজ্ঞতাি সেদপকত্রি 

ফকটাকশপ, ব্াংক ড্রাফট 

অথো মাশে শিশসপ্ট  

প্রাশিস্থােঃ 

শেটাক এি ওকয়ে সাইট 

ও শেটাক এি সকল 

কককেি প্রশিক্ষ্ে শবভাগ 

জেপ্রশত ৭৫০০ (সাত 

হাজাি পাঁচিত) টাকা 

প্রশিক্ষ্ে-শফ, ব্াংক 

ড্রাফট অথো মাশে 

শিশসপ্ট  এি মাধ্যকম 

জমা 

৪২ শদে কমাঃ আশিফুি িহমাে  

শনব মাহী প্রদকৌশলী  

ক ান: ০২-৮৮৭০৫৬২ 

কমাবা: 

+৮৮০১৭৪৯০৬০৫০০ 

ই-কমইল: 

trainingdhaka@

bitac.gov.bd 

৩.১.৫ মধ্য কময়াশদ 

কাশিগশি প্রশিক্ষ্ে  

প্রদাে 

(কিশিজাকিিে ও 

এয়াি কশন্ডিশেং/ 

ম্যানুয়াল কমটাল 

আকি ওকয়শডং) 

আকেদেপত্র সিাসশি গ্রহে 

ও শেেন্ধে 

িশতি ফিম, ছশে, কিাটাি 

আইশি/ জন্মসেদ, 

শিক্ষ্াগত, োগশিকত্ব ও 

অশিজ্ঞতাি সেদপকত্রি 

ফকটাকশপ, ব্াংক ড্রাফট 

অথো মাশে শিশসপ্ট  

প্রাশিস্থােঃ 

শেটাক এি ওকয়ে সাইট 

ও শেটাক এি সকল 

কককেি প্রশিক্ষ্ে শবভাগ 

জেপ্রশত প্রশত ককাস ি 

৫০০০ (পাঁচ হাজাি) 

টাকা প্রশিক্ষ্ে-শফ, 

ব্াংক ড্রাফট অথো 

মাশে শিশসপ্ট  এি 

মাধ্যকম জমা 

৪২ শদে কমাঃ আশিফুি িহমাে  

শনব মাহী প্রদকৌশলী  

ক ান: ০২-৮৮৭০৫৬২ 

কমাবা: 

+৮৮০১৭৪৯০৬০৫০০ 

ই-কমইল: 

trainingdhaka@

bitac.gov.bd 

৩.১.৬ মধ্য কময়াশদ 

কাশিগশি প্রশিক্ষ্ে  

প্রদাে 

(ইকলকশিকযাল 

হাউজ ওয়যাশিং) 

আকেদেপত্র সিাসশি গ্রহে 

ও শেেন্ধে 

িশতি ফিম, ছশে, কিাটাি 

আইশি/ জন্মসেদ, 

শিক্ষ্াগত, োগশিকত্ব ও 

অশিজ্ঞতাি সেদপকত্রি 

ফকটাকশপ, ব্াংক ড্রাফট 

অথো মাশে শিশসপ্ট  

প্রাশিস্থােঃ 

শেটাক এি ওকয়ে সাইট 

ও শেটাক এি সকল 

কককেি প্রশিক্ষ্ে শবভাগ 

 

জেপ্রশত ৪২০০ (চাি 

হাজাি দুইিত) টাকা 

প্রশিক্ষ্ে-শফ, ব্াংক 

ড্রাফট অথো মাশে 

শিশসপ্ট  এি মাধ্যকম 

জমা 

৪২ শদে কমাঃ আশিফুি িহমাে  

শনব মাহী প্রদকৌশলী  

ক ান: ০২-৮৮৭০৫৬২ 

কমাবা: 

+৮৮০১৭৪৯০৬০৫০০ 

ই-কমইল: 

trainingdhaka@

bitac.gov.bd 
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৩.১.৭ মধ্য কময়াশদ 

কাশিগশি প্রশিক্ষ্ে  

প্রদাে (শসএেশস 

কলদ অপাকিিে এন্ড 

প্রাকটস/ শসএেশস 

শমশলং অপাকিিে 

এন্ড 

প্রাকটস/শসএেশস 

কমশিশেং কসন্টাি 

অপাকিিে এন্ড 

প্রাকটস/িাই শসঙ্ক 

ইশিএম এন্ড ওয়যাি 

কাট ি ইশিএম 

অপাকিিে এন্ড 

প্রাকটস/স্টীল 

কমশটং ইন্ডাকিে 

ফাকে িস অপাকিিে 

ও প্রযাকটস) 

আকেদেপত্র সিাসশি গ্রহে 

ও শেেন্ধে 

িশতি ফিম, ছশে, কিাটাি 

আইশি/ জন্মসেদ, 

শিক্ষ্াগত, োগশিকত্ব ও 

অশিজ্ঞতাি সেদপকত্রি 

ফকটাকশপ, ব্াংক ড্রাফট 

অথো মাশে শিশসপ্ট  

প্রাশিস্থােঃ 

শেটাক এি ওকয়ে সাইট 

ও শেটাক এি সকল 

কককেি প্রশিক্ষ্ে শবভাগ 

জেপ্রশত প্রশত ককাস ি 

৭৫০০ (সাত হাজাি 

পাঁচিত) টাকা 

প্রশিক্ষ্ে-শফ, ব্াংক 

ড্রাফট অথো মাশে 

শিশসপ্ট  এি মাধ্যকম 

জমা 

২৮ শদে 

 

কমাঃ আশিফুি িহমাে  

শনব মাহী প্রদকৌশলী  

ক ান: ০২-৮৮৭০৫৬২ 

কমাবা: 

+৮৮০১৭৪৯০৬০৫০০ 

ই-কমইল: 

trainingdhaka@

bitac.gov.bd 

৩.১.৮ মধ্য কময়াশদ 

কাশিগশি প্রশিক্ষ্ে  

প্রদাে (োশস্টক 

কটককোলশজ) 

আকেদেপত্র সিাসশি গ্রহে 

ও শেেন্ধে 

িশতি ফিম, ছশে, কিাটাি 

আইশি/ জন্মসেদ, 

শিক্ষ্াগত, োগশিকত্ব ও 

অশিজ্ঞতাি সেদপকত্রি 

ফকটাকশপ, ব্াংক ড্রাফট 

অথো মাশে শিশসপ্ট 

প্রাশিস্থােঃ 

শেটাক এি ওকয়ে সাইট 

ও শেটাক এি সকল 

কককেি প্রশিক্ষ্ে শবভাগ 

জেপ্রশত ৪০০০ (চাি 

হাজাি) টাকা প্রশিক্ষ্ে-

শফ, ব্াংক ড্রাফট 

অথো মাশে শিশসপ্ট  

এি মাধ্যকম জমা 

২৮ শদে 

 

কমাঃ আশিফুি িহমাে  

শনব মাহী প্রদকৌশলী  

ক ান: ০২-৮৮৭০৫৬২ 

কমাবা: 

+৮৮০১৭৪৯০৬০৫০০ 

ই-কমইল: 

trainingdhaka@

bitac.gov.bd 

৩.১.৯ মধ্য কময়াশদ 

কাশিগশি প্রশিক্ষ্ে  

প্রদাে (টুল এন্ড 

কাটাি গ্রাইশন্ডং 

অপাকিিে এন্ড 

প্রযাকটস/ 

কপকন্টাগ্রাফ শমশলং 

কমশিে অপাকিিে 

এন্ড প্রযাকটস/ 

ককায়াশলট ককরাল 

ও কপ্রািাক্ট কটশস্টং 

অে ইন্ডাশস্টয়াল 

কেয়াি পাট িস) 

 

আকেদেপত্র সিাসশি গ্রহে 

ও শেেন্ধে 

িশতি ফিম, ছশে, কিাটাি 

আইশি/ জন্মসেদ, 

শিক্ষ্াগত, োগশিকত্ব ও 

অশিজ্ঞতাি সেদপকত্রি 

ফকটাকশপ, ব্াংক ড্রাফট 

অথো মাশে শিশসপ্ট 

প্রাশিস্থােঃ 

শেটাক এি ওকয়ে সাইট 

ও শেটাক এি সকল 

কককেি প্রশিক্ষ্ে শবভাগ 

জেপ্রশত প্রশত ককাস ি 

৩৫০০ (শতে হাজাি 

পাঁচিত) টাকা 

প্রশিক্ষ্ে-শফ, ব্াংক 

ড্রাফট অথো মাশে 

শিশসপ্ট  এি মাধ্যকম 

জমা 

২৮ শদে 

 

কমাঃ আশিফুি িহমাে  

শনব মাহী প্রদকৌশলী  

ক ান: ০২-৮৮৭০৫৬২ 

কমাবা: 

+৮৮০১৭৪৯০৬০৫০০ 

ই-কমইল: 

trainingdhaka@

bitac.gov.bd 
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৩.১.১০ স্বল্প কময়াশদ 

কাশিগশি প্রশিক্ষ্ে 

প্রদাে 

(কসালাি এোশজি 

এন্ড আইশপএস 

কটককোলশজ) 

আকেদেপত্র সিাসশি গ্রহে 

ও শেেন্ধে 

িশতি ফিম, ছশে, কিাটাি 

আইশি/ জন্মসেদ, 

শিক্ষ্াগত, োগশিকত্ব ও 

অশিজ্ঞতাি সেদপকত্রি 

ফকটাকশপ, ব্াংক ড্রাফট 

অথো মাশে শিশসপ্ট 

প্রাশিস্থােঃ 

শেটাক এি ওকয়ে সাইট 

ও শেটাক এি সকল 

কককেি প্রশিক্ষ্ে শবভাগ 

জেপ্রশত ৫০০০ (পাঁচ 

হাজাি) টাকা প্রশিক্ষ্ে-

শফ, ব্াংক ড্রাফট 

অথো মাশে শিশসপ্ট  

এি মাধ্যকম জমা 

২১ শদে কমাঃ আশিফুি িহমাে  

শনব মাহী প্রদকৌশলী  

ক ান: ০২-৮৮৭০৫৬২ 

কমাবা: 

+৮৮০১৭৪৯০৬০৫০০ 

ই-কমইল: 

trainingdhaka@

bitac.gov.bd 

৩.১.১১ স্বল্প কময়াশদ 

কাশিগশি প্রশিক্ষ্ে 

প্রদাে 

(কপ্রাগ্রাম্যােল 

লশজক ককরালাি 

(শপএলশস) ) 

আকেদেপত্র গ্রহে, শেেন্ধে 

ও প্রশশক্ষণ প্রোন 

িশতি ফিম, ছশে, কিাটাি 

আইশি/জন্মসেদ, 

শিক্ষ্াগত, োগশিকত্ব ও 

অশিজ্ঞতাি সেদপকত্রি 

ফকটাকশপ, ব্াংক ড্রাফট 

অথো মাশে শিশসপ্ট  

প্রাশিস্থােঃ 

শেটাক এি ওকয়ে সাইট 

ও শেটাক এি সকল 

কককেি প্রশিক্ষ্ে শবভাগ 

জেপ্রশত ১০০০০ (দি 

হাজাি) টাকা প্রশিক্ষ্ে-

শফ, ব্াংক ড্রাফট 

অথো মাশে শিশসট 

এি মাধ্যকম জমা 

অথো মাশে শিশসপ্ট 

এি মাধ্যকম জমা 

১৪ শদে কমাঃ আশিফুি িহমান  

শনব মাহী প্রদকৌশলী  

ক ান: ০২-৮৮৭০৫৬২ 

কমাবা: 

+৮৮০১৭৪৯০৬০৫০০ 

ই-কমইল: 

trainingdhaka@

bitac.gov.bd 

৩.১.১২ স্বল্প কময়াশদ 

কাশিগশি প্রশিক্ষ্ে 

প্রদাে 

(েয়লাি অপাকিিে 

এন্ড কমইেকটন্যান্স) 

আকেদেপত্র গ্রহে, শেেন্ধে 

ও প্রশশক্ষণ প্রোন 

িশতি ফিম, ছশে, কিাটাি 

আইশি/জন্মসেদ, 

শিক্ষ্াগত, োগশিকত্ব ও 

অশিজ্ঞতাি সেদপকত্রি 

ফকটাকশপ, ব্াংক ড্রাফট 

অথো মাশে শিশসপ্ট  

প্রাশিস্থােঃ 

শেটাক এি ওকয়ে সাইট 

ও শেটাক এি সকল 

কককেি প্রশিক্ষ্ে শবভাগ 

জেপ্রশত ৩৫০০ (শতে 

হাজাি পাঁচিত) টাকা 

প্রশিক্ষ্ে-শফ ব্াংক 

ড্রাফট অথো মাশে 

শিশসপ্ট  এি মাধ্যকম 

জমা 

৭ শদে কমাঃ আশিফুি িহমান  

শনব মাহী প্রদকৌশলী  

শবটাক, ঢাকা 

ক ান: ০২-৮৮৭০৫৬২ 

কমাবা: 

+৮৮০১৭৪৯০৬০৫০০ 

ই-কমইল: 

trainingdhaka@

bitac.gov.bd 

৩.১.১৩ বাস্তব প্রশশক্ষণ  

(শিদলামা ইন 

কমকাশনকযাল 

ইশিশনয়াশিাং, 

শিদলামা ইন 

ইদলকশিকযাল 

ইশিশনয়াশিাং) 

অনুকিাধপত্র 

িাককযাকগ/সিাসশি/ই-

কমইল এি মাধ্যকম গ্রহে ও 

শেেন্ধে  

 

িশতি ফিম, ছশে, কিাটাি 

আইশি/ জন্মসেদ, 

শিক্ষ্াগত, োগশিকত্ব ও 

অশিজ্ঞতাি সেদপকত্রি 

ফকটাকশপ, ব্াংক ড্রাফট 

অথো মাশে শিশসপ্ট  

প্রাশিস্থােঃ 

শেটাক এি ওকয়ে সাইট 

ও শেটাক এি সকল 

কককেি প্রশিক্ষ্ে শবভাগ 

 

িশতিি জন্য আকেদে-

শফ প্রশিক্ষ্ে 

কযাকলন্ডাি এ েশে িত  

টাকা ব্াংক ড্রাফট 

অথো মাশে শিশসপ্ট 

এি মাধ্যকম জমা 

৮৪ শেন 

 

 

কমাঃ আশিফুি িহমান  

শনব মাহী প্রদকৌশলী  

ক ান: ০২-৮৮৭০৫৬২ 

কমাবা: 

+৮৮০১৭৪৯০৬০৫০০ 

ই-কমইল: 

trainingdhaka@

bitac.gov.bd 
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৩.১.১৪ বাস্তব প্রশশক্ষণ 

(শবএসশস ইন 

কমকাশনকযাল 

ইশিশনয়াশিাং, 

শবএসশস ইন 

ইন্ড্রাশিয়াল 

ইশিশনয়াশিাং এন্ড 

কপ্রািাকশন, 

শবএসশস 

ম্যাদটশিয়াল এন্ড 

ম্যাটালশজকযাল) 

অনুকিাধপত্র 

িাককযাকগ/সিাসশি/ই-

কমইল এি মাধ্যকম গ্রহে ও 

শেেন্ধে  

 

িশতি ফিম, ছশে, কিাটাি 

আইশি/ জন্মসেদ, 

শিক্ষ্াগত, োগশিকত্ব ও 

অশিজ্ঞতাি সেদপকত্রি 

ফকটাকশপ, ব্াংক ড্রাফট 

অথো মাশে শিশসপ্ট  

প্রাশিস্থােঃ 

শেটাক এি ওকয়ে সাইট 

ও শেটাক এি সকল 

কককেি প্রশিক্ষ্ে শবভাগ 

িশতিি জন্য আকেদে-

শফ প্রশিক্ষ্ে 

কযাকলন্ডাি এ েশে িত  

টাকা ব্াংক ড্রাফট 

অথো মাশে শিশসপ্ট 

এি মাধ্যকম জমা 

৩০ শেন কমাঃ আশিফুি িহমান  

শনব মাহী প্রদকৌশলী  

ক ান: ০২-৮৮৭০৫৬২ 

কমাবা: 

+৮৮০১৭৪৯০৬০৫০০ 

ই-কমইল: 

trainingdhaka@

bitac.gov.bd 

৩.১.১৫ স্কীলস ফি 

এমেয়কমন্ট 

ইেকিস্টকমন্ট 

কপ্রাগ্রাম (কসইপ)-

এি আওতায় 

প্রশিক্ষ্ে প্রদাে কিি 

সমূহ: কমশিে সপ, 

ইকলকশিকযাল 

কমইেকটন্যান্স, 

ওকয়শডং 

আকেদেপত্র 

িাককযাকগ/সিাসশি/ ই-

কমইল এি মাধ্যকম গ্রহে ও 

শেেন্ধে আকেদেপত্র 

শেধ িাশিত োছাই প্রশিয়াি 

মাধ্যকম সম্পাশদত হয় 

িশতি ফিম, ছশে, কিাটাি 

আইশি/ জন্মসেদ, 

শিক্ষ্াগত, োগশিকত্ব ও 

অশিজ্ঞতাি সেদপকত্রি 

ফকটাকশপ, ব্াংক ড্রাফট 

অথো মাশে শিশসপ্ট  

প্রাশিস্থােঃ 

শেটাক এি ওকয়ে সাইট 

ও শেটাক এি সকল 

কককেি প্রশিক্ষ্ে শবভাগ 

শ -শবহীন প্রশশক্ষণ। 

অশধকন্তু জনপ্রশত প্রশত 

প্রশশক্ষণ শেবদসি জন্য 

বৃশি শহদসদব ১০০/-

টাকা কদি সব মদমাট 

৮০ শেদনি জন্য ভাতা 

প্রোন,  আবাসন চাজম 

৪ (চাি) মাদস 

৩,৫০০/-টাকা 

১২০ শদে কমাঃ আশিফুি িহমান  

শনব মাহী প্রদকৌশলী  

ক ান: ০২-৮৮৭০৫৬২ 

কমাবা: 

+৮৮০১৭৪৯০৬০৫০০ 

ই-কমইল: 

trainingdhaka@

bitac.gov.bd 

৩.১.১৬ “হাত-কলকম 

কাশিগশি  প্রশিক্ষ্কে 

মশহলাকদি গুরুত্ব 

শদকয় আত্ম -

কম িসংস্থাে সৃশষ্ট ও 

দাশিদ্র্য শেকমাচে” 

িীষ িক প্রককল্পি 

(কসপা) অশধকে 

োিীকদি প্রশিক্ষ্ে  

প্রদাে 

কিি সমূহ: লাইট 

কমশশনাশিজ, 

ইদলকিশনক্স, 

ইদলকশিকযাল 

কমইনদটন্যান্স, 

অদটাকযাি, 

কিশিজাদিশন এন্ড 

এয়াি কশন্ডশশনাং, 

হাউজ কহাল্ড 

এযালাদয়ন্স 

কমইনদটন্যান্স, 

কাদপ মশি, লাশিক 

প্রদসশসাং কজনাদিল, 

লাশিক প্রদসশসাং 

কািমাইজড্ 

আকেদেপত্র 

িাককযাকগ/সিাসশি/ ই-

কমইল এি মাধ্যকম  গ্রহে ও 

শেেন্ধে আকেদেপত্র 

শেধ িাশিত োছাই প্রশিয়াি 

মাধ্যকম সম্পাশদত হয় 

িশতি ফিম, ছশে, কিাটাি 

আইশি/ জন্মসেদ, 

শিক্ষ্াগত, োগশিকত্ব ও 

অশিজ্ঞতাি সেদপকত্রি 

ফকটাকশপ, ব্াংক ড্রাফট 

অথো মাশে শিশসপ্ট 

প্রাশিস্থােঃ 

শেটাক এি ওকয়ে সাইট 

ও শেটাক এি সকল 

কককেি প্রশিক্ষ্ে শবভাগ। 

সম্পূণ ম সিকাশি 

অর্ মায়দন পশিচাশলত     

শ -শবহীন প্রশশক্ষণ। 

অশধকন্তু জনপ্রশত 

দেশনক ২৫০/-টাকা 

ভাতা  প্রোন 

৯০ শেন 

 

 

 

 

 

কমা: ইকবাল কহাদসন 

পাদটায়ািী 

প্রকল্প পশিচালক   

(দসপা প্রকল্প)  

ক ান: ০২-৮৮৭০৫২৮ 

কমাবা:০১৭৩০-

০২৫৬০৯ 

ই-কমইল: 

trainingdhaka@

bitac.gov.bd 
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৩.১.১৭ পুরুষকদি প্রশিক্ষ্ে  

প্রদাে 

কিি সমূহ: 

কিশিজাদিশন এন্ড 

এয়াি কশন্ডশশনাং, 

ইদলকশিকযাল 

কমইনদটন্যান্স, 

ওদয়শল্ডাং আকম এন্ড 

গ্যাস 

 

আকেদেপত্র 

িাককযাকগ/সিাসশি/ ই-

কমইল এি মাধ্যকম  গ্রহে ও 

শেেন্ধে আকেদেপত্র 

শেধ িাশিত োছাই প্রশিয়াি 

মাধ্যকম সম্পাশদত হয় 

িশতি ফিম, ছশে, কিাটাি 

আইশি/ জন্মসেদ, 

শিক্ষ্াগত, োগশিকত্ব ও 

অশিজ্ঞতাি সেদপকত্রি 

ফকটাকশপ, ব্াংক ড্রাফট 

অথো মাশে শিশসপ্ট  

প্রাশিস্থােঃ 

শেটাক এি ওকয়ে সাইট 

ও শেটাক এি সকল 

কককেি প্রশিক্ষ্ে শবভাগ 

সম্পূণ ম সিকাশি 

অর্ মায়দন পশিচাশলত     

শ -শবহীন প্রশশক্ষণ। 

অশধকন্তু জনপ্রশত 

দেশনক ২৫০/-টাকা 

ভাতা  প্রোন 

৬০ শেন কমা: ইকবাল কহাদসন 

পাদটায়ািী 

প্রকল্প পশিচালক   

(দসপা প্রকল্প)  

ক ান: ০২-৮৮৭০৫২৮ 

কমাবা:০১৭৩০-

০২৫৬০৯ 

ই-কমইল: 

trainingdhaka@

bitac.gov.bd 

৩.১.১৮ কাস্টমাইজড্ 

প্রশিক্ষ্ে  

অনুকিাধপত্র গ্রহে, শেেন্ধে 

ও প্রশিক্ষ্ে প্রদাে 

িশতি ফিম, ছশে, কিাটাি 

আইশি/ জন্মসেদ, 

শিক্ষ্াগত, োগশিকত্ব ও 

অশিজ্ঞতাি সেদপকত্রি 

ফকটাকশপ, ব্াংক ড্রাফট 

অথো মাশে শিশসপ্ট  

প্রাশিস্থােঃ 

শেটাক এি ওকয়ে সাইট 

ও শেটাক এি সকল 

কককেি প্রশিক্ষ্ে শবভাগ 

আদলাচনা সাদপদক্ষ 

প্রশশক্ষণ-শ  শনধ মািণ, 

শনধ মাশিত-শ  

শবটাদকি অনুকূদল 

শিশি/ক্রস কচদকি 

মাধ্যদম অর্বা 

শবটাদকি কযাশ 

শাখায় নগে জমা 

৯৮ শেন কমাঃ আশিফুি িহমান 

শনব মাহী প্রদকৌশলী  

ক ান: ০২-৮৮৭০৫৬২ 

কমাবা: 

+৮৮০১৭৪৯০৬০৫০০ 

ই-কমইল: 

trainingdhaka@

bitac.gov.bd 

৩.১.১৯ শশল্প কািখানায় 

চাকশি প্রোন 

জব ক য়াি আদয়াজদনি 

মাধ্যদম 

শেধ িাশিত জীেে বৃত্তান্ত, 

ছশে, কিাটাি আইশি/ 

জন্মসেদ, শিক্ষ্াগত, 

োগশিকত্ব ও অশিজ্ঞতাি 

সেদপকত্রি ফকটাকশপ 

শবনামূদল্য ১৪ শেন 

 

কমা: কসালায়মান 

কটকশনকযাল অশ সাি, 

শবটাক, ঢাকা 

ক ান: ০২-৮৮৭০২৬৭ 

কমাবা: ০১৭১২৯৪৭৩৫৭ 

 

সিোি 

আকতারুজ্জামান 

জব কলসদমন্ট অশ সাি 

এসইআইশপ কপ্রাগ্রাম 

ক ান: ০২-৮৮৭০৬৮০-

৩০৪ 

কমাবা: 

০১৯৬৮৩৪২১৫৪  

৩.১.২০ শশল্প কািখানাি 

চাশহো অনুযায়ী 

শবটাদক জব বুশকাং 

অনুদিাধ পত্র গ্রহন, 

সম্ভব্যতা যাচাই, জব বুশকাং 

অনুদিাধ পত্র, 

ড্রশয়াং/নমুনা, কায মাদেশ 

প্রাক্কশলত মূল্য,  

কায মাদেদশি সাদর্ 

কমাট মূদল্যি অদধ মক 

শবটাদকি অনুকূদল 

শিশি/ক্রস কচদকি 

মাধ্যদম অর্বা নগে 

টাকা মাশন শিশসদেি 

মাধ্যদম শবটাদকি 

কযাশ কসকশদন জমা 

২ শেন কমাঃ ইনামুল কহাদসন,  

শনব মাহী প্রদকৌশলী 

শবটাক, ঢাকা 

ক ান: ০২-৮৮৭০৭১৫ 

কমাবা: 

০১৮১৬৮৮৮০৫৪ 

ই-কমইল: 

ieddhaka@bitac.

gov.bd  
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৩.১.২১ শবটাক কর্তমক 

সিাসশি আমোশন 

শবকল্প যন্ত্র/ যন্ত্রাাংশ 

দতিীি কায মাশে 

সম্পন্ন কিণ 

ড্রশয়াং/নমুনা কমাতাদবক 

যন্ত্র/যন্ত্রাাংশ 

 

কসবা গ্রহণকািীি 

কায মাদেশ 

 

 

কসবাি মূল্য  যন্ত্র/ 

যন্ত্রাাংশ কিশলভাশি 

কনওয়াি সময় 

শবটাদকি অনুকূদল 

শিশি/ক্রস কচদকি বা 

নগদে মাশন শিশসদেি 

মাধ্যদম শবটাদকি 

শহসাদব জমা 

৯০ শেন কমাঃ ইনামুল কহাদসন,  

শনব মাহী প্রদকৌশলী 

শবটাক, ঢাকা 

ক ান: ০২-৮৮৭০৭১৫ 

কমাবা: 

০১৮১৬৮৮৮০৫৪ 

ই-কমইল: 

ieddhaka@bitac.

gov.bd  

  

৩.১.২২ শবটাক কর্তমক 

সিাসশি আমোশন 

শবকল্প যন্ত্র/ যন্ত্রাাংশ 

কমিামদতি কায মাশে 

সম্পন্ন কিণ 

ড্রশয়াং/নমুনা কমাতাদবক 

যন্ত্র/যন্ত্রাাংশ 

 

কসবা গ্রহণকািীি 

কায মাদেশ 

 

 

কসবাি মূল্য  যন্ত্র/ 

যন্ত্রাাংশ কিশলভাশি 

কনওয়াি সময় 

শবটাদকি অনুকূদল 

শিশি/ক্রস কচদকি বা 

নগদে মাশন শিশসদেি 

মাধ্যদম শবটাদকি 

শহসাদব জমা 

৯০ শেন কমাঃ ইনামুল কহাদসন,  

শনব মাহী প্রদকৌশলী 

শবটাক, ঢাকা 

ক ান: ০২-৮৮৭০৭১৫ 

কমাবা: 

০১৮১৬৮৮৮০৫৪ 

ই-কমইল: 

ieddhaka@bitac.

gov.bd  

  

৩.১.২৩ পণ্য সংগ্রহ শেজ্ঞাপে, ই-কমইল, 

ওকয়েসাইট এেং কমাোইল 

প্রকয়াজেীয় সকল 

িকুকমন্টস্, িয় 

শেিাগ/কযাি কসকিে 

শেজ্ঞাশপত মূল্য, 

কযাি/কপ-অি িাি 

২৮ শদে 

 

কমা: কতাফাকয়ল কহাকসে 

খাে 

িয় কম িকতিা 

ক ান: ০২-৮৮৭০৬৮০-

২১৫ 

কমাবা: ০১৭১০-

০০৭৭৩৯ 

ই-কমইল: 

purchasedhaka

@bitac.gov.bd 

৩.১.২৪ মাে শেয়ন্ত্রে ও 

গুোগুে পশিেীক্ষ্ে 

প্রকয়াজেীয় তথ্যসহ সকল 

পণ্য গ্রহে, শেতিে, যাচাই 

োছাই কিকষ মজুদ ও সেদ 

প্রদাে 

সপ/শেিাগ কথকক চাশহত 

সকল পণ্য িকয়ি জন্য 

শপএস কিা, পকণ্যি মাে 

যাচাই, চালাে, শেল গ্রহে 

কিকষ প্রাশি শেল সেদ 

প্রদাে 

গুদাম শেিাগ 

শবনামূদল্য ৩ শদে 

(ত্রুটপূে ি 

পণ্য, 

সমস্যা 

জশেত 

কািকে 

অশতশিি 

সময় 

লাকগ) 

কমা: আশমি কহাকসে 

গুদাম িক্ষ্ে কম িকতিা 

(চ: দা:) 

ক ান: ০২-৮৮৭০৬৮০-

৭১০ 

কমাবা: ০১৭১০-

০০৭৭৩৯ 

ই-কমইল: 

store_officer_dhaka

@bitac.gov.bd 

৩.১.২৫ অংিীজকেি শেল 

প্রদাে 

 

শেল দাশখকলি পি যােতীয় 

আনুষ্ঠাশেকতা কিকষ 

অনুকমাদে সাকপকক্ষ্ কচককি 

মাধকম শেল  পশিকিাধ 

কিশলিািী চালাে, মাে 

শেয়ন্ত্রে সাট িশফককট, 

কস্টাকি এশরি প্রমােসহ 

অন্যান্য সংশিষ্ট সকল 

িকুকমন্টসসহ 

শেল/চালাে/িযাট চালাে 

শহসাে শেিাগ 

শবনামূদল্য ৭ শদে 

 

মাহমুদা হাসোত 

প্রধাে শহসাে িক্ষ্ে 

কম িকতিা  

ক ান: ০২-৮৮৭০৬৮০-

২০৪ 

কমাবা: ০১৭১০-

০০৭৭৩৯ 

ই-কমইল: 

ca@bitac.gov.bd 
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৩.২ োিশিক কসবা 

ক্রঃ নাং কসবাি নাম কসবা প্রোন পদ্ধশত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাশিস্থান 

কসবামূল্য এবাং 

পশিদশাধ পদ্ধশত 

কসবা 

প্রোদনি 

সময়সীমা 

োশয়ত্বপ্রাি কম মকতমা 

(নাম, পেবী, ক ান ও 

ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৩.২.১ আঞ্চশলক ককদন্দ্রি 

অর্ ম ছাড় 

সংশিষ্ট কককেি চাশহদাপত্র 

গ্রহে; 

চাশহদাপত্র প্রাশিি পি 

যাচাইকিে; 

কর্তিপকক্ষ্ি অনুকমাদে 

গ্রহে; 

সংশিষ্ট কককেি অনুকূকল 

পত্র জাশিকিে 

 

কককেি চাশহদাপত্র 

শেিাজে শেেিেী 

 

প্রাশিস্থানঃ 

প্রশাসন শবভাগ 

শবনামূদল্য ০২ শেন কমা: মশ জুল ইসলাম 

সশচব, শবটাক 

ক ান:০২-৮৮৭০৭২৬ 

কমাবা: 

০১৭২৪৬৩৩৯৫৬ 

ই-কমইল: 

secretary@bitac

.gov.bd 

৩.২.২ কম িকতিা/কম িচািী

কদি ভ্রমে িাতা 

শেল/প্রশিক্ষ্ে-শফ/ 

ককাস ি-শফ প্রদাে/ 

শেশিন্ন ধিকেি 

অশগ্রম প্রদাে 

শেধ িাশিত ফিকম ভ্রমে 

শেেিেী/ শেল/প্রশিক্ষ্ে 

শফ/ ককাস ি শফ প্রদাকেি 

চাশহদাপত্র গ্রহে; 

চাশহদা প্রাশিি পি 

যাচাইকিে; 

কর্তিপকক্ষ্ি অনুকমাদে 

গ্রহেিকম সংশিষ্ট 

কম িকতিা/ কম িচািীকদি 

অনুকূকল পত্র জাশিকিে 

 

প্রিাসশেক অনুমশতপত্র 

 শহসাে িাখাি শহসাে 

শেেিেী 

 

প্রাশিস্থােঃ 

প্রিাসে শেিাগ 

শহসাে শেিাগ 

শবনামূদল্য ০৩শেন মাহমুদা হাসোত 

প্রধাে শহসাে িক্ষ্ে 

কম িকতিা  

ক ান: ০২-৮৮৭০৬৮০-

২০৪ 

কমাবা: ০১৭১০-

০০৭৭৩৯ 

ই-কমইল: 

ca@bitac.gov.bd 

৩.২.৩ ভশবষ্যৎ তহশবল আদবেনকািীি শনকট হদত 

আদবেন গ্রহণ; 

আদবেন যাচাই; শবল 

প্রস্তুতকিণ ও কর্তমপদক্ষি 

অনুদমােন গ্রহণ; টাকা 

ছাড়কিণ;  

শেধ িাশিত আকেদে ফিম, 

প্রাপ্য অকথ িি িকুকমন্টস, 

প্রাশিস্থােঃ 

শহসাে শেিাগ (িাশস্ট) 

শবনামূদল্য ০৫ শেন কমা: মশ জুল ইসলাম 

সশচব, শবটাক 

ক ান:০২-৮৮৭০৭২৬ 

কমাবা: 

০১৭২৪৬৩৩৯৫৬ 

ই-কমইল: 

secretary@bitac

.gov.bd 

৩.২.৪ শ্রাশন্ত শেকোদে ছুট 

ও িাতা মঞ্জুশি  

আকেদেকািীি শেকট 

হকত আকেদে গ্রহে; 

আকেদে প্রাশিি পি যাচাই 

োছাইকিে; কর্তিপকক্ষ্ি 

অনুকমাদে গ্রহে; 

মঞ্জুশি পত্র সিাসশি/ ই-

কমইল/িাককযাকগ 

আকেদেকািীি শেকট 

কপ্রিে 

 

আকেদেপত্র 

প্রিাসে শেিাগ কর্তিক 

ছুট প্রাপ্যতাি 

প্রতযয়েপত্র 

 

প্রাশিস্থানঃ 

প্রশাসন শবভাগ 

শেো মূকল্য ০৩ শদে ি. কমাঃ মশ জুি 

িহমান মহাপশিচালক, 

শবটাক 

ক ান: ০২-৮৮৭০৭০০ 

ই-কমইল: 

dg@bitac.gov.bd   

 

৩.২.৫ শলকয়ে মঞ্জুি আকেদেকািীি শেকট 

হকত শেকয়াগ পত্রসহ 

আকেদে গ্রহে; 

আকেদে প্রাশিি পি যাচাই 

োছাইকিে; কর্তিপকক্ষ্ি 

অনুকমাদে গ্রহে; 

মঞ্জুশি পত্র সিাসশি/ ই-

কমইল/িাককযাকগ 

আকেদেকািীি শেকট 

কপ্রিে 

যথাযথ কর্তিপকক্ষ্ি 

সুপাশিি 

মুচকলকা 

  

প্রাশিস্থানঃ 

প্রশাসন শবভাগ  

শেো মূকল্য ০৭ শদে ি. কমাঃ মশ জুি 

িহমান মহাপশিচালক, 

শবটাক 

ক ান: ০২-৮৮৭০৭০০ 

ই-কমইল: 

dg@bitac.gov.bd   

 

mailto:dg@bitac.gov.bd
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৩.২.৬ আনুদতাশিক মঞ্জুিী আদবেনকািীি শনকট হদত   

আদবেন গ্রহণ; আদবেন 

যাচাই; কর্তমপদক্ষি 

অনুদমােন গ্রহণ; 

অনুদমােনপত্র ইদমইল/ 

িাকদযাদগ আদবেনকািীি 

শনকট কপ্রিণ কিা 

শবটাক সেি েিি কর্তমক 

সব মদশি কবতন ও চাকশিি 

শববিণী ও অন্যান্যা 

প্রতযয়নপত্র 

প্রাশিস্থােঃ 

প্রিাসে শেিাগ  

শবনামূদল্য ১৫ শেন কমা: মশ জুল ইসলাম 

সশচব, শবটাক 

ক ান:০২-৮৮৭০৭২৬ 

কমাবা: 

০১৭২৪৬৩৩৯৫৬ 

ই-কমইল: 

secretary@bitac

.gov.bd 

৩.২.৭ অভযন্তিীণ ছুটি 

মঞ্জুশি (কম মকতমা) 

কম মকতমাদেি শনকট হদত 

আদবেন গ্রহণ; আদবেন 

যাচাই; কর্তমপদক্ষি 

অনুদমােন গ্রহণ; 

অনুদমােনপত্র 

আদবেনকািীি শনকট 

কপ্রিণ কিা 

যর্াযর্ কর্তমপক্ষ কর্তমক 

প্রেি ছুটিি প্রাপ্যতা সনে 

 আদবেনপত্র প্রাশি স্থান 

শবটাক, কতজগাঁও শশ/এ, 

ঢাকা 

শবনামূদল্য ০২ শেন ি. কমাঃ মশ জুি 

িহমান মহাপশিচালক, 

শবটাক 

ক ান: ০২-৮৮৭০৭০০ 

dg@bitac.gov.bd   

          

৩.২.৮ অভযন্তিীণ ছুটি 

মঞ্জুশি (কম মচািী) 

কম মচািীদেি শনকট হদত 

আদবেন গ্রহণ; আদবেন 

যাচাই; কর্তমপদক্ষি 

অনুদমােন গ্রহণ; 

অনুদমােনপত্র 

আদবেনকািীি শনকট 

কপ্রিণ কিা 

যর্াযর্ কর্তমপক্ষ কর্তমক 

প্রেি ছুটিি প্রাপ্যতা সনে 

 আদবেনপত্র প্রাশিি স্থান 

শবটাক, কতজগাঁও শশ/এ, 

ঢাকা 

শবনামূদল্য ০২ শেন কমা: মশ জুল ইসলাম 

সশচব, শবটাক 

ক ান:০২-৮৮৭০৭২৬ 

কমাবা: 

০১৭২৪৬৩৩৯৫৬ 

ই-কমইল: 

secretary@bitac

.gov.bd 

৩.২.৯ বশহ: বাাংলাদেশ 

ছুটি মঞ্জুশি 

আদবেনকািীি শনকট হদত 

আদবেন গ্রহণ; আদবেন 

যাচাই; কর্তমপদক্ষি 

অনুদমােন গ্রহণ; 

অনুদমােনপত্র ই-কমইল/ 

িাকদযাদগ আদবেনকািীি 

শনকট কপ্রিণ 

যর্াযর্ কর্তমপক্ষ কর্তমক 

প্রেি ছুটিি প্রাপ্যতা সনে 

 আদবেনপত্র প্রাশিি স্থান 

শবটাক, কতজগাঁও শশ/এ, 

ঢাকা 

শবনামূদল্য ০৫ শেন ি. কমাঃ মশ জুি 

িহমান মহাপশিচালক 

ক ান: ০২-৮৮৭০৭০০ 

ই-কমইল:  

dg@bitac.gov.bd   

          

৩.২.১০ দবদেশশক প্রশশক্ষণ 

মদনানয়ন 

কর্তমপদক্ষি সুপাশিশ; 

কর্তমপদক্ষি অনুদমােন 

গ্রহণ; মদনানয়নপত্র প্রোন; 

অনুদমােনপত্র ই-কমইল/ 

িাকদযাদগ আদবেনকািীি 

শনকট কপ্রিণ কিা 

শবগত ০১ বৎসদিি 

শবদেশ ভ্রমদণি শববিণী 

স্ব স্ব ককদন্দ্রি ককন্দ্র 

প্রধাদনি সুপাশিশসহ 

শবনামূদল্য ০৭ শেন ি. কমাঃ মশ জুি 

িহমান মহাপশিচালক 

ক ান: ০২-৮৮৭০৭০০ 

ই-কমইল:  

dg@bitac.gov.bd   

          

৩.২.১১ ‘ো-দােী 

প্রতযয়েপত্র (NOC) 

প্রদাে 

আদবেনকািীি শনকট হদত 

আদবেন গ্রহণ; আদবেন 

যাচাই; কর্তমপদক্ষি 

অনুদমােন গ্রহণ; না-

োশবপত্র (NOC) ই-কমইল/ 

িাকদযাদগ আদবেনকািীি 

শনকট কপ্রিণ 

শনধ মাশিত  িম 

 

প্রাশিস্থানঃ 

প্রশাসন শবভাগ 

শবনামূদল্য ০৩ শদে কমা: মশ জুল ইসলাম 

সশচব, শবটাক 

ক ান:০২-৮৮৭০৭২৬ 

কমাবা: 

০১৭২৪৬৩৩৯৫৬ 

ই-কমইল: 

secretary@bitac

.gov.bd 

mailto:dg@bitac.gov.bd
mailto:dg@bitac.gov.bd
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৩.২.১২ োকজট প্রেয়ে ৪ শকশস্তকত অনুদাকেি টাকা 

সংগ্রহ; শেশিন্ন কককে 

অনুদাকেি টাকা 

আনুপাশতক হাকি েন্টে 

কিা; শেশিন্ন ককে হকত 

প্রাক োকজট গ্রহে; প্রাক 

োকজকটি ওপি শিশত্ত ককি 

মূল োকজট প্রেয়ে কিা হয়  

েমুো ফিম পূিে; চাশহত 

তথ্যাশদ পূিে 

 

প্রাশিস্থানঃ 

োকজট শেিাগ 

শবনামূদল্য ০৭ শেন প্রদকৌশলী কমা: মুহশসন 

পশিচালক (প্রশা:) 

শবটাক, ১১৬(খ), 

কতজগাঁও শশল্প এলাকা,  

ঢাকা ১২০৮। 

ক ান: ০২-

৫৫০৩০০৮৬ 

ই-কমইল:  

muhsinmd89@g

mail.com 

৩.২.১৩ োশষ িক কম িপশিকল্পো 

প্রেয়ে 

শবটাদকি বাদজট জাতীয়/ 

সাংদশাশধত বাদজদট 

অন্তর্ভ মশিি শনশমদি অশ স 

সিিামাশে ও শদপি 

কমশশনাশিজ এি তাশলকা 

সাংগ্রহ ও মূল্য শনধ মািণ; 

প্রশশক্ষণসূশচ দতশি, 

ইদনাদভশন তাশলক 

প্রস্তুতকিণ এবাং উন্নয়ন 

প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন 

ককৌশল শনধ মািণ 

েমুো ফিম পূিে; চাশহত 

তথ্যাশদ পূিে 

 

প্রাশিস্থানঃ 

পশিকল্পো শেিাগ 

শবনামূদল্য ০৭ শেন ি. কমাঃ জালাল উশিন 

পশিচালক, সেি েিি, 

শবটাক 

ক ান: ০২-৮৮৭০৭২৫ 

directorheadoffi

ce@bitac.gov.bd 

 

৪. অশভদযাগ প্রশতকাি ব্যবস্থাপনা পদ্ধশত (GRS) 

ককান কসবা প্রাশিদত অসুন্তুষ্ট হদল োশয়ত্বপ্রাি কম মকতমাি সদে কযাগাদযাগ করুন। শতশন সমাধান শেদত ব্যর্ ম হদল শনদনাি পদ্ধশতদত আপনাি 

সমস্যা অবশহত করুন।   
 

ক্রঃ নাং কখন কযাগাদযাগ কিদবন কযাগাদযাদগি ঠিকানা শনষ্পশিি সময়সীমা 

৪.১ োশয়ত্বপ্রাি কম মকতমা সমাধান শেদত ব্যর্ ম 

হদল  

 

 

GRS ক াকাল পদয়ন্ট কম মকতমা 

প্রদকৌশলী কমা: মুহশসন, পশিচালক (প্রশা:) 

শবটাক, ১১৬(খ), কতজগাঁও শশল্প এলাকা,  

ঢাকা ১২০৮ 

ক ান: ০২-৮৮৭০৭২৫ 

ই-কমইল: muhsinmd89@gmail.com 

০৩ শেন 

৪.২ GRS ক াকাল পদয়ন্ট কম মকতমা শনশে মষ্ট 

সময় সমাধান শেদত ব্যর্ ম হদল 

 

ি. কমাঃ মশ জুি িহমান  

মহাপশিচালক (অশতশিি সশচব) 

শবটাক, ১১৬(খ), কতজগাঁও শশল্প এলাকা,  

ঢাকা-১২০৮ 

ক ান: ০২-৮৮৭০৭০০ 

ই-কমইল:  dg@bitac.gov.bd   

০৩ শেন 

 

 

৫. আপনাি কাদছ আমাদেি প্রতযাশা 
 

ক্রঃ নাং প্রশতশ্রুশত/কাশিত কসবা প্রাশিি লদক্ষয কিণীয় 

৫.১ শনধ মাশিত  িদম যর্াযর্ভাদব সম্পূণ ম তথ্য সম্বশলত/সাংযুি তথ্য সহকাদি পূিণকৃত আদবেন জমা প্রোন কিা; 

৫.২ সঠিক ব্যাাংক শহসাদবি মাধ্যদম প্রদয়াজনীয় শ স পশিদশাধ কিা; 

৫.৩ সাক্ষাদতি জন্য শনধ মাশিত সমদয়ি পূদব মই উপশস্থত র্াকা; 

৫.৪ শবটাদকি কসবাি  সাাব মক মাদনান্নয়দনি জন্য আাপনাি ককান পিামশ ম র্াকদল তা শবটাদকি ওদয়বসাইদটি মাধ্যদম, ব্যাশিগতভাদব 

সাক্ষাদতি মাধ্যদম অর্বা শলশখতভাদবও জানাদত পাদিন। শবটাক আপনাি পিামশ ম সােদি শবদবচনা কিদব এটা শনশিত। 
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