বাাংলাদেশ শশল্প কাশিগশি সহায়তা ককন্দ্র (শবটাক)
কতজগাঁও শশল্প এলাকা
ঢাকা-১২০৮।
www.bitac.gov.bd
কসবা প্রোন প্রশতশ্রুশত (Citizen’s Charter)
1. শিশন ও শিশন
শিশনঃ
কাশিগশি শবষদয় প্রশশশিত েি জনবল সৃশিদত ও শশল্প কািখানাি জন্য আিোশন শবকল্প কিশশন/যন্ত্াাংশ ততশিদত
কেশীয় প্রশতষ্ঠান সমূদহি িদে সদব বাচ্চ স্থান লাি কিা।
শিশনঃ
 প্রশশিদেি িােদি েিতাি িান উন্নয়ন কিা;
 গদবষোি িােদি উন্নতিাদনি পণ্য/প্রযুশিি উদ্ভাবন কদি হস্তান্তি কিা;
 আিোনী শবকল্প খুচিা যন্ত্/যন্ত্াাংশ ততশি ও কিিািদতি িােদি শশল্প প্রশতষ্ঠাদনি উৎপােন কায বক্রি গশতশীল
কিা;
 কসশিনাি, েলবদ্ধ আদলাচনা, প্রকাশনা, প্রেশবনী, শশিামূলক চলশচ্চত্র প্রেশবন প্রভৃশতি িােদি সিকাশি ও
কবসিকাশি সকল উদযািাদেি িদে শশল্প প্রশতষ্ঠান সাংশিি জ্ঞাদনি প্রসাি ঘটাদনা; এবাং
 কাশিগশি উপদেিা শবষয়ক কাদয ব কাশিগশি সহদযাশগতামূলক সম্পকব স্থাপন কিা।
2. প্রশতশ্রুশত ও কসবাসমূহঃ
২.১) নাগশিক কসবা
ক্রঃ
নাং

কসবাি নাি

কসবা প্রোন পদ্ধশত

(১)
(১)

(২)
শবশিন্ন শশল্প
কািখানাি আিোশন
শবকল্প যন্ত্/যন্ত্াাংশ
ততিী ও কিিািত।

(৩)
১.সিকাশি ও
কব-সিকাশি শশল্প
কািখানাি চাশহো
অনুযায়ী যন্ত্/যন্ত্াাংশ
ড্রশয়াং ও নমুনা
কিাতাদবক ততিীি
জন্য অনুদিাধ পত্র
গ্রহন।
২.অনুদিাধ পত্র
আই.ই.শি শবিাগ
কর্তবক পয বাদলাচনা ও
বাছাই কিে।
৩.যন্ত্/যন্ত্াাংদশি মূল্য
প্রাক্কলন।
৪.আদবেনকািীদক
প্রাক্কশলত মূল্য
সিাসশি/ ই-কিইল/
কিাবাইদলি িােদি
জানাদনা হয়।

প্রদয়াজনীয়
কাগজপত্র এবাং
প্রাশিস্থান
(৪)
অনুদিাধ পত্র
শবটাদকি
আই.ই.শি
শবিাগ হদত
শবনামূদল্য
সাংগহ কদি
অথবা
আদবেনকািী/
ই-কিইদল/
পদত্রি িােদি
তাহাদেি
অনুদিাধ
জানাদত
পাদিন।
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কসবামূল্য এবাং
পশিদশাধ পদ্ধশত
(৫)
১.যন্ত্পাশতি শিজাইন
ও সূিতাি ধিে
অনুযায়ী মূল্য শনধ বািে
কিা হয়।
২. শবটাক কর্তবক
প্রাক্কশলত মূল্য
আদবেনকািী কর্তবক
গৃহীত হদল
কায বাদেদশি সাদথ
কিাট মূদল্যি অদধ বক
এবাং অবশশি মূল্য
জব কিশলিাশি
কনওয়াি সিয়
শবটাদকি অনুকুদল
শিশি/ক্রস কচদকি
িােদি অথবা নগে
টাকা িাশন িশশদেি
িােদি শবটাদকি
কযাশ কসকশদন জিা
শেদত হয়।

কসবা
প্রোদনি
সিয়সীিা
(৬)
জদবি
শিজাইন ও
সূিতাি
ধিে
অনুযায়ী
এবাং পাটিি
চাশহো
অনুসাদি
জব
সিবিাদহি
সিয়সীিা
শনধ বািে
কিা হদয়
থাদক।

োশয়ত্বপ্রাি কিবকতবা (নাি,
পেবী, ক ান ও ইদিইল)
(৭)
কিাঃ ইনামুল কহাদসন,
শনব বাহী প্রদকৌশলী,
শবটাক, ঢাকা।
ক ান:০২-৮৮৭
কিা: ০১৬২৪-০৩৪০৪৯
ই-কিইল:
elmeinam@gmail.com
& bitac@dhaka.net

(২)

(৩)

আগ্রহী কবকাি যুবক
ও যুব-িশহলা,
শবশিন্ন শশল্প
প্রশতষ্ঠাদনি
কাশিগশি কিবকতবা/
কিবচািী ও শবশিন্ন
কাশিগশি শশিা
প্রশতষ্ঠাদনি
ছাত্র/ছাত্রীদেি বাস্তব
কাশিগশি প্রশশিে
প্রোন কিা হয়।

প্রশশিদেি
শবষদয়ি
শতকিা ৮০
িাগ হাতকলদি ও
২০ িাগ
শথউশি
ক্লাদশি
িােদি
প্রোন কিা
হয়।

১. শনধ বাশিত িদি আদবেন
গ্রহে।
২. আদবেন পত্র সমূহ যাচাই
বাছাই কদি শনব বাশচত
প্রাথীদেি আদবেদন উদেশখত
কেি অনুসাদি িশতব কিা হয়।
৩. কেি অনুসাদি পূব ব
শনধ বাশিত িশতব শ কযাশ
কসকসদন জিা শেদত হদব।
৪. িশতবি শবষদয় শবটাদকি
ওদয়ব সাইট, তেশনক
প্রশত্রকায় শবজ্ঞাপন, প্রশশিে
শবিাদগি বাৎসশিক
কযাদলন্ডাি শবশিন্ন প্রশতষ্ঠাদন
কপ্রিে ও কনাটিশ কবাদি ব
প্রে বশন কিা হয়।
৫. শবটাদকি প্রশশিে শবিাদগ
অথবা ওদয়ব সাইদট
কযাগাদযাগ কিদল কয ককান
তথ্য সাংগ্রহ কিা যায়।
www.bitac.gov.bd

প্রশশিদেি
শ
শবটাদকি
অনুকুদল
শিশি/ক্রস
কচদকি
িােদি
অথবা
শবটাদকি
কযাশ
শাখায় নগে
জিাি
িােদি
প্রোন কিা
যায়।

শনধ বাশিত
কাশিগশি
শবষদয় ৪
িাস, ৩ িাস
ও ১িাস
কিয়াদে
শবশিন্ন ককাদস ব
প্রশশিে
প্রোন কিা
হয়। তাছাড়া
আদবেনকািী
কেি চাশহো
অনুযায়ী
প্রশশিদেি
ব্যবস্থা কনয়া
হদয় থাদক।

সিাদজি সুশবধা
বশিত কবকাি যুবক
ও যুব-নািীদেি
হাদত কলদি
কাশিগশি প্রশশিে
প্রোদনি িােদি
আত্মকিবসাংস্থান
সৃশি ও োশিদ্র্য
শবদিাচন কিা।

শতকিা ৮০
িাগ হাত
কলদি ও
২০ িাগ
শথউশি
ক্লাদশি
িােদি
প্রশশিে
প্রোন কিা
হয়।

১. শনধ বাশিত িদি আদবেন
গ্রহন।
২. আদবেন পত্র সমূহ যাচাই
বাছাই কদি শনব বাশচত
প্রাথীদেি আদবেদনি
উদেশখত কেি অনুসাদি িশতব
কিা হয়।
৩. শবধবা, তালাক প্রাি ও
শািশিক প্রশতবশদ্ধদেি
অগ্রাশধকাি কেয়া হয়।
৪. িশতবি শবষদয় তেশনক
পশত্রকায় শবজ্ঞাপন প্রোন কিা
হয়।
৫. শবটাক-এি ওদয়ব সাইদট
কযাগাদযাগ কিদল কয ককান
তথ্য সিবিাহ কিা হদয়
থাদক।
www.bitac.gov.bd

১. সম্পূে ব
সিকাশিি
অথ বায়দন
পশিচাশলত
২. এই
প্রশশিোথী
ি প্রশশিে
শ কনয়া হয়
না।
৩. অশধকন্তু
শনধ বাশিত
হাদি িাতা
প্রোন কিা
হয়।

কিদয়দেি ৩
িাস ও
কছদলদেি ২
িাস শনধ বাশিত
শবষদয়
প্রশশিে
প্রোন কিা
হদয় থাদক।
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তাশনয়া তানশজন,
শনব বাহী প্রদকৌশলী,
প্রশশিে শবিাগ,
শবটাক, ঢাকা।
ক ান:০২-৮৮৭০৫৬২
কিা: ০১৭৩২-৯৫৫৮৮৭
ই-কিইল:
tania.tanjin60@gmail.co
m

কিাঃ ইকবাল কহাদসন
পাদটায়ািী,
প্রকল্প পশিচালক
(দসপা প্রকল্প) শবটাক,
কতজগাঁও শশল্প এলাকা ঢাকা
১২০৮।
ক ান:০২-৮৮৭০৫২৮
কিা:০১৭৩০-০২৫৬০৯
ই-কিইল: bitac@dhaka.net

২.২) োিশিক কসবা
ক্রঃ
নাং

কসবাি নাি

কসবা প্রোন পদ্ধশত

প্রদয়াজনীয়
কাগজপত্র এবাং
প্রাশিস্থান

(১)
১

(২)
(৩)
আিশলক
1. সাংশিি ককদন্দ্রি চাশহোপত্র
ককদন্দ্রি অথ ব গ্রহে;
ছাড়
2. চাশহোপত্র যাচাই বাছাই
কিে ও কর্তবপদিি অনুদিােন
গ্রহে;

(৪)
শবটাক, ঢাকা

২

কিবকতবা/
শনধ বাশিত ভ্রিে শববিেী/শবল ও
কিবচািীদেি চাশহোপত্র গ্রহে এবাং কর্তবপি
ভ্রিে িাতা কর্তবক অনুদিােন কিা;
শবল/
প্রশশিে
শ / ককাস ব
শ ইতযাশে

প্রশাসশনক শবিাগ
ও শহসাব শবিাগ
শবটাক, ঢাকা।

কসবামূল্য
এবাং
পশিদশাধ
পদ্ধশত
(৫)
শবনামূদল্য

কসবা
প্রোদনি
সিয়সী
িা
(৬)
০১ শেন

োশয়ত্বপ্রাি কিবকতবা (নাি, পেবী,
ক ান ও ইদিইল)

শবনামূদল্য

০৩শেন

ি. কিাঃ িশ জুি িহিান
িহাপশিচালক (অশতশিি সশচব)
শবটাক, কতজগাঁও শশল্প এলাকা,
ঢাকা-১২০৮।
ক ান: ০২-৮৮৭০৭০০
ই-কিইল: dg@bitac.gov.bd

(৭)
ি. কিাঃ িশ জুি িহিান
িহাপশিচালক (অশতশিি সশচব)
শবটাক, কতজগাঁও শশল্প এলাকা,
ঢাকা-১২০৮।
ক ান: ০২-৮৮৭০৭০০
ই-কিইল: dg@bitac.gov.bd
& bitac@dhaka.net

& bitac@dhaka.net
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২.৩) অিযন্তিীে কসবা
ক্রঃ
নাং

কসবাি নাি

কসবা প্রোন পদ্ধশত

প্রদয়াজনীয়
কাগজপত্র এবাং
প্রাশিস্থান

(১)
১
1.

(২)

(৩)
1.
1. আদবেনকািীি শনকট হদত
আদবেন গ্রহে;
2. আদবেন পিীিাকিে;
3. কর্তবপদিি অনুদিােন গ্রহে;
৪. অনুদিােনপত্র ইদিইল/
িাকদযাদগ আদবেনকািীি
শনকট কপ্রিে কিা;
১. আদবেনকািীি শনকট হদত
আদবেন গ্রহে;
২. আদবেন পিীিাকিে;
৩. কর্তবপদিি অনুদিােন গ্রহে;
৪. অনুদিােনপত্র ইদিইল/
িাকদযাদগ আদবেনকািীি
শনকট কপ্রিে কিা;

(৪)

2.

3.

4.

িশবষ্যৎ
তহশবল

আনুদতাশষক
িঞ্জুিী

বশহ:
বাাংলাদেশ
ছুটি িঞ্জুিী

তবদেশশক
প্রশশিে
g‡bvbqb

1. আদবেনকািীি শনকট হদত
আদবেন গ্রহে;
2. আদবেন পিীিাকিে;
৩. কর্তবপদিি অনুদিােন গ্রহে;
৪. অনুদিােনপত্র ইদিইল/
িাকদযাদগ আদবেনকািীি
শনকট কপ্রিে কিা;
১. কর্তবপদিি সুপাশিশ;
২. কর্তবপদিি অনুদিােন গ্রহে;
৩. িদনানয়নপত্র প্রোন;
৪. অনুদিােনপত্র ইদিইল/
িাকদযাদগ আদবেনকািীি
শনকট কপ্রিে কিা;

প্রধান শহসাব িিে
কিবকতবা কর্তবক
প্রেত্ত িশবষ্য
তহশবদলি চুড়ান্ত
শহসাব ও কর্তবপি
কর্তবক অনুদিােন
গ্রহb।
শবটাক সেি েিি
কর্তবক সব বদশষ
কবতন ও চাকুিীি
শববিেী, তাি
শবরুদদ্ধ ককান
শবিাগীয় িািলা
কনই এই িদিব
প্রতযায়নপত্র প্রোন
যথাযথ কর্তবপি
কর্তবক প্রেত্ত ছুটিি
প্রাপ্যতা সনে।
আদবেনপত্র প্রাশিি
স্থান শবটাক,
কতজগাঁও শশ/এ,
ঢাকা।
শবগত ০১ বৎসদিি
শবদেশ ভ্রিদেি
শববিেী।
স্ব স্ব ককদন্দ্রি ককন্দ্র
প্রধাদনি
সুপাশিশসহ প্রস্তাব;

কসবামূল্য
এবাং
পশিদশাধ
পদ্ধশত
(৫)

কসবা
প্রোদনি
সিয়সী
িা
(৬)

োশয়ত্বপ্রাি কিবকতবা (নাি, পেবী,
ক ান ও ইদিইল)

শবনামূদল্য

০৫ শেন

ি. কিাঃ িশ জুি িহিান
িহাপশিচালক (অশতশিি সশচব)
শবটাক, কতজগাঁও শশল্প এলাকা,
ঢাকা-১২০৮।
ক ান: ০২-৮৮৭০৭০০
ই-কিইল: dg@bitac.gov.bd

(৭)

& bitac@dhaka.net

শবনামূদল্য

১৫ শেন

ি. কিাঃ িশ জুি িহিান
িহাপশিচালক (অশতশিি সশচব)
শবটাক, কতজগাঁও শশল্প এলাকা,
ঢাকা-১২০৮।
ক ান: ০২-৮৮৭০৭০০
ই-কিইল: dg@bitac.gov.bd
& bitac@dhaka.net

শবনামূদল্য

০৫ শেন

ি. কিাঃ িশ জুি িহিান
িহাপশিচালক (অশতশিি সশচব)
শবটাক, কতজগাঁও শশল্প এলাকা,
ঢাকা-১২০৮।
ক ান: ০২-৮৮৭০৭০০
ই-কিইল: dg@bitac.gov.bd
& bitac@dhaka.net

শবনামূদল্য

০৩-০৭
শেন

ি. কিাঃ িশ জুি িহিান
িহাপশিচালক (অশতশিি সশচব)
শবটাক, কতজগাঁও শশল্প এলাকা,
ঢাকা-১২০৮।
ক ান: ০২-৮৮৭০৭০০
ই-কিইল: dg@bitac.gov.bd
& bitac@dhaka.net
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৩. অশিদযাগ প্রশতকাি ব্যবস্থাcbv পদ্ধশত (GRS) :
ককান কসবা প্রাশিদত অসুন্তুি হদল োশয়ত্বপ্রাি কিবকতবাি সদে কযাগাদযাগ করুন। শতশন সিাধান শেদত ব্যথ ব হদল
শনদনাি পদ্ধশতদত আপনাি সিস্যা অবশহত করুন।
ক্রঃ নাং
১

কখন কযাগাদযাগ কিদবন
োশয়ত্বপ্রাি
কিবকতবা
সিাধান শেদত ব্যথ ব হদল

২

GRS ক াকাল পদয়ন্ট
কিবকতবা শনশে বি সিয়
সিাধান শেদত ব্যথ ব হদল

কযাগাদযাদগি ঠিকানা
GRS ক াকাল পদয়ন্ট কিবকতবা
ি. তসয়ে কিাঃ ইহসানুল কশিি, পশিচালক
শবটাক, কতজগাঁও শশল্প এলাকা,
ঢাকা ১২০৮।
ক ান: ০২-৮৮৭০৭২৫
ই-কিইল: bitac@dhaka.net
ি. কিাঃ িশ জুি িহিান
িহাপশিচালক (অশতশিি সশচব)
শবটাক, কতজগাঁও শশল্প এলাকা,
ঢাকা-১২০৮।
ক ান: ০২-৮৮৭০৭০০
ই-কিইল: dg@bitac.gov.bd

শনষ্পশত্তি সিয়সীিা
০৩ শেন

০৩ শেন

& bitac@dhaka.net

৪. আপনাি কাদছ আিাদেি প্রতযাশাঃ
ক্রঃ নাং
১
২
৩

প্রশতশ্রুশত/কাশিত কসবা প্রাশিি লদিয কিেীয়
শনধ বাশিত িদি যথাযথিাদব সম্পূে ব তথ্য সম্বশলত/সাংযুি তথ্য সহকাদি পূিেকৃত আদবেন জিা প্রোন।
সঠিক ব্যাাংক শহসাদব এবাং িােদি প্রদয়াজনীয় শ স পশিদশাধ কিা।
সািাদতি জন্য শনধ বাশিত সিদয়ি পূদব বই উপশস্থত থাকা।
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