
ফাাংরাদদ পদরালরয়াভ কদ পাদযন 

লফএল বফন, ল্টদ ারা পযাড, চট্টগ্রাভ। 

www.bpc.gov.bd 

লটিদজন চার্ পায 

লবন ও লভন: 

রূকল্প(Vision): 

 পদদয ফ পত্র লনযফলিন্নবাদফ সুরব মূদে জ্বারালন ণ্য লফতযণ লনলিতকযণ। 

অলবরক্ষ্য(Mission): 

 জ্বারালন ণ্য আভদালন, যপ্তালন, লযদাধন ও ফন্টদনয ভাধ্যদভ পদদয ফ পত্র জ্বারালন লনযাত্তা লনলিতকযণ। 

 জ্বারালন লফলয়ক অফকাঠাদভা উন্নীতকযণ। 

 লযচারন কাম পক্রদভয আধুলনকায়ন। 

  

পফা প্রদান প্রলতশ্রুলত: 

প্রালতষ্ঠালনক পফা: 

ক্রলভক 

নাং 
পফায নাভ পফা প্রদান দ্ধলত 

প্রদয়াজনীয় 

কা জত্র এফাং 

প্রালপ্তস্থান 

পফায মূে 

এফাং 

লযদাধ 

দ্ধলত 

পফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দালয়ত্বপ্রাপ্ত কভ পকতপা (নাভ, দলফ, পপান নম্বয ও 

ইদভইর) 

১ 

পদদয চালদা অনুমায়ী 

জ্বারালন পতর আভদালন ও 

যপ্তালন কাম পক্রভ 

লফলবন্ন ব্াাংদকয ভাধ্যদভ এরল 

প ারা ও মূে লযদাধ 

অথ প লফবা  

ব্াাংদকয 

ভাধ্যদভ 
৪৫ লদন 

ভলনরার দা 

ভাব্ফস্থাক(অথ প) 

পপানঃ ০৩১-৭১০২৩৮ 

ইদভইরঃ gm_finance@bpc.gov.bd 

২ 

ITF, পজদ্দা পথদক 

জ্বারালন পতর আভদালন 

অথ পায়দন ঋণ গ্রণ 

লফলবন্ন ব্াাংদকয ভাধ্যদভ এরল 

প ারা ও মূে লযদাধ 

ব্াাংদকয 

ভাধ্যদভ 
৪৫ লদন 

৩ 

আভদালনকৃত অদালধত 

পতদরয ফীভা লরল 

াংক্রান্ত কাম পক্রভ 

ফীভা ঝুঁলক গ্রণ ও লপ্রলভয়াভ 

প্রদান 

ব্াাংদকয 

ভাধ্যদভ 
৯০ লদন 

৪ 

জ্বারালন পতর 

যফযাকাযীদদয লফর 

লযদাধ 

জ্বারালন পতর প্রালপ্তয য লফণন 

পকাম্পালনমূ/ইআযএর গৃীত 

লযভাণ লনলিত কযদর 

অনুদভাদন গ্রণ কদয মূে 

ফন্টন ও লফণন, 

অথ প 

লফবা ,  লাফ 

লফবা  

পচদকয 

ভাধ্যদভ 

চুলি পভাতাদফক 

এফাং লফর প্রালপ্তয 

য ১০ 

কাম পলদফদয 

সয়দ পভাঃ জালকয পাদন 

উ-ব্ফস্থাক(লাফ) 

পপানঃ ০৩১-৭১৬৩১৮ 

ইদভইরঃ 



লযদাধ কযা য় ভদধ্য zakir.chittagong@yahoo.com 

৫ 
আভদালন শুল্ক, বযার্ 

ও ট্যাক্স ইতযালদ লযদাধ 

লফণন পকাম্পালনমূ ও 

ইআযএর এয নদ এফাং NBR 

এয জাযীকৃত ার্কপরায অনুমায়ী 

ব্ফস্থা গ্রণ কযা য় 

লাফ লফবা  
পচদকয 

ভাধ্যদভ 
১ ভা 

৬ 

রাইর্াদযজ ও ণ্য 

লযফদন ালব প চাজপ 

প্রদান 

ক্রুড অদয়র আভদালনয য 

রাইর্াদযজ কাম পক্রভ উত্তয ম্পূণ প 

পতর  ারাদয য াদব পয়য 

প্রলতদফদদনয লবলত্তদত অনুদভাদন 

গ্রণ কদয লযদাধ 

অথ প 

লফবা ,  লাফ 

লফবা  

পচদকয 

ভাধ্যদভ 

১০ কাম পলদফদয 

ভদধ্য 

৭ 

কনদডনদর্, কনদডনদর্ 

দত উৎালদত ণ্য এফাং 

ন্যাপথা দত উৎালদত 

দণ্যয মূে লযদাধ 

লফণন পকাম্পালনমূ JDC 

পপ্রযণ কযদর ফন্টন ও লফণন 

লফবা  দয় লাফ লফবাদ  লফর 

আদর তা মাচাই কদয 

লযদাদধয ব্ফস্থা গ্রণ কযা 

য়। 

ফন্টন ও লফণন, 

লাফ লফবা  

পচদকয 

ভাধ্যদভ 

লফর প্রালপ্তয য 

১০ কাম পলদফদয 

ভদধ্য 

৮ ফলঃ ফাাংরাদদ ছুটি 

পকাম্পালনমূদয ফলঃ 

ফাাংরাদদ ভ্রভণ াংক্রান্ত ছুটি 

উস্থান 

পফাড প া া 

- 

আদফদন প্রালপ্তয 

য ৩ কাম প 

লদফদয ভদধ্য 

এ, এভ, জুফাদয়য াান 

উ-ব্াফস্থাক(পফাড প) 

পপানঃ ০৩১-৭২১৮১২ 

ইদভইরঃ dm_mis@bpc.gov.bd ৯ ফলঃ ফাাংরাদদ প্রলক্ষ্ণ 

াংস্থা ও পকাম্পালনমূদয ফলঃ 

ফাাংরাদদ প্রলক্ষ্ণমূ 

উস্থান 

- 

আদফদন প্রালপ্তয 

য ৩ কাম প 

লদফদয ভদধ্য 

১০ 

পদরালরয়াভ ণ্য উৎাদন 

ও যফযাদয রদক্ষ্য চুলি 

ম্পাদন 

যকালয লনদদ পনা অনুমায়ী 

লফলবন্ন প্ল্যাদন্টয াদথ চুলি 

ম্পাদদনয ভাধ্যদভ 

প্রান া া, 

ফণ্টন ও লফণন 

লফবা  

যকায 

লনধ পালযত 

মূে চুলি 

অনুমায়ী 

পফা গ্রণকাযী 

প্রলতষ্ঠানমূদয 

চালদা অনুমায়ী 

১. পভাাঃ লযাজাভ মুলনযা, 

    উ-ব্ফস্থাক(প্রান), 

    পপানঃ ০১৬৭১-৮৭০৮১৬। 
২. পপযদদৌল ভাসুভ লদভর, 

    ব্ফস্থাক(প্রান), 

    পপানঃ ০১৭১১-৩১১১৭৫, 

    ইদভইরঃmng_admin@bpc.gov.bd 

১১ 
পকাম্পালনমূদয লিঞ্জ 

পফলনলপর্ (উৎা পফানা) 

যকালয লনদদ পনা অনুমায়ী 

উৎা পফানা স্কীভ অনুযদণ 

াংস্থা ও 

পকাম্পালনমূদয 

প্রধান কাম পারদয় 

স্কীভ অনুমায়ী প্রলত অথ পফছয 

১২ পকাম্পালনমূদয কভ পকতপা ন্সথায কভ পকতপাদদয ভন্বদয় াংস্থা ও - প্রদয়াজন অনুমায়ী 



ও কভ পচাযীদদয 

লনদয়া /দদন্নালত/ফদলর 

াংলিষ্ট কলভটি  ঠদনয ভাধ্যদভ পকাম্পালনমূদয 

প্রধান কাম পারদয় 

১৩ 

লযদালধত ও 

অলযদালধত জ্বারানী 

পতর আভদালনয 

প্রদয়াজনীয় কাম পক্রভ গ্রণ 

ই-পভইর/পযাক্স/ত্র 

ফালণজয ও 

অাদযন্স লফবা  

াংস্থায 

াংলিষ্ট 

লফবা  কর্তপক 

লযদাধ 

ফছয ব্াী 

পভাাম্মদ জালদ পাাইন 

ব্ফস্থাক(ফাঃ ও অাঃ) 

পপানঃ ০১৭৪৮-৬৬৪৪০২ 

ই-পভইরঃ mzahidh_25@yahoo.com 

১৪ 

লুফ পফ অদয়র ও 

লয়াদয কদয়র 

আভদালনয প্রদয়াজনীয় 

কাম পক্রভ গ্রণ 

ই-পভইর/পযাক্স/ত্র " চালদা অনুমায়ী 

১৫ 

ন্যাপথা ও কনদডনদর্ 

যপ্তালনয প্রদয়াজনীয় 

কাম পক্রভ গ্রণ 

ই-পভইর/পযাক্স/ত্র " 
প্রালপ্ত/ভজুদ 

াদদক্ষ্ 

১৬ 
স্থানীয়/আন্তজপালতক দযত্র 

আফান 

লত্রকা ও ওদয়ফাইদর্ লফজ্ঞলপ্ত 

প্রকা 
" প্রদয়াজন অনুমায়ী 

১৭ লি-ালক্ষ্ক চুলি স্বাক্ষ্য চুলি পপ্রযণ " ১/২ ফছদযয জন্য 

১৮ 
জ্বারালন পতর আভদালনয 

উৎ লনলিতকযণ 
ই-পভইর/পযাক্স/ত্র লফনা মূদে 

প্রদয়াজনীয় তথ্য 

প্রালপ্ত াদদক্ষ্ 

১৯ াদব পয়য লনদয়া  ই-পভইর/পযাক্স/ত্র 

াংস্থায 

াংলিষ্ট 

লফবা  কর্তপক 

লযদাধ 

াদ পর লবলত্তক 
আদভনা পপযদদৌী 

-ব্ফস্থাক(ফাঃ ও অাঃ) 

পপানঃ ০১৭১২-৯৭১০০৪ 

ই-পভইরঃ 

amena_am_bpc@yahoo.com ২০ 

জ্বারালন ও  লনজ ম্পদ 

লফবা  কর্তপক চালত 

তথ্যালদ পপ্রযণ 

ই-পভইর/পযাক্স/ত্র লফনা মূদে ৩/৫ লদদনয ভদধ্য 

২১ 

পতর লফণন 

পকাম্পালনমূদক 

ভলনর্লযাং ভন্বয়পূফ পক 

যফযা রাইন-আ 

লনলিতকযণ 

ই-পভইর/পযাক্স/ত্র/পর্লরদপান " প্রদয়াজন অনুমায়ী 

পভাঃ আবুর কারাভ আজাদ 

উ-ভাব্ফস্থাক(ফাঃ ও অাঃ) 

পপানঃ ০১৭৫৫৫৮৭৬২৯ 

ই-পভইরঃ 

dgm_com_bpc@yahoo.com 



২২ 

কনদডনদর্ িাকদনন 

প্ল্যান্টমূদয াদথ জ্বারালন 

ণ্য ক্রয়-লফক্রয় াংক্রান্ত 

লফলদয় চুলি ম্পাদন 

চুলি পপ্রযণ 

লফণন লফবা  

লফনা মূদে চুলি অনুমায়ী 

পভাঃ আবু ালনপ 

ভাব্ফস্থাক(ফঃ ও লফঃ) 

পপানঃ ০১৭৫৫৫৮৭৬২৬ 

ই-

পভইরঃ gm_marketing@bpc.gov.bd 

২৩ 

আভদালনকৃত লুদফয লফণন 

পকাম্পালনমূদয অনুকূদর 

সুলভ ফণ্টন 

ই-পভইর/পযাক্স/ত্র " ৩-৫ লদদনয ভদধ্য 

২৪ 

পকাম্পালন লবলত্তক নতুন 

লপলরাং পেন স্থাদনয 

চুড়ান্ত অনুদভাদন 

ই-পভইর/পযাক্স/ত্র 

াংলিষ্ট পতর 

লফণন 

পকাম্পালন 

কর্তপক 

জাভানদতয 

অথ প গ্রণ 

প্রদয়াজন অনুমায়ী 

২৫ 

লফদ্যযৎ পকন্দ্রমূদয াদথ 

জ্বারালন পতর যফযা 

াংক্রান্ত চুলি ম্পাদন 

চুলি পপ্রযণ লফনা মূদে " 

২৬ 

সদলনক জ্বারালন পতদরয 

ভজুদ ও লফক্রয় াংক্রান্ত 

তথ্য পপ্রযণ 

ই-পভইর/পযাক্স/ত্র " সদলনক 

২৭ 

পফযকাযী ম পাদয় এরল 

গ্যা প্ল্যান্ট স্থাদনয 

অনুদভাদন 

কলভটিয ভাধ্যদভ ভতাভত প্রদান 

লযকল্পনা লফবা  

লফনা মূদে - 

ইলঞ্জঃ পাভ উলদ্দন 

-ব্ফস্থাক(লযঃ ও উঃ) 

পপানঃ ০১৮১৬-৭৬২১২৮ 

ই-পভইরঃ bpcplanning@gmail.com 

২৮ 
কনদডনদর্ প্ল্যান্ট স্থাদনয 

অনুদভাদন 
কলভটিয ভাধ্যদভ ভতাভত প্রদান " - 

ইলঞ্জঃ পভাঃ আদর ভামুন 

উ-ব্ফস্থাক(লযঃ ও উঃ) 

পপানঃ ০১১৯০-৮২৯১১৫ 

ই-পভইরঃ bpcplanning@gmail.com 

  

আবযন্তযীণ পফা: 

ক্রলভক পফায নাভ পফা প্রদান দ্ধলত প্রদয়াজনীয় পফায মূে পফা প্রদাদনয দালয়ত্বপ্রাপ্ত কভ পকতপা (নাভ, দলফ, পপান নম্বয ও 



নাং কা জত্র 

এফাং 

প্রালপ্তস্থান 

এফাং 

লযদাধ 

দ্ধলত 

ভয়ীভা ইদভইর) 

১ 

াংস্থায কভ পকতপা ও কভ পচাযীদদয 

প াষ্ঠী ফীভা লরল গ্রণ ও 

নফায়নকযণ 

ফীভা পকাম্পালনয ভাধ্যদভ 

অথ প লফবা  

ব্াাংদকয 

ভাধ্যদভ 
৩০ লদন 

ভলনরার দা 

ভাব্ফস্থাক(অথ প) 

পপানঃ ০৩১-৭১০২৩৮ 

ইদভইরঃ gm_finance@bpc.gov.bd 

২ 
াংস্থায কভ পকতপা ও কভ পচাযীদদয 

মৃতুয দাফী প্রদান 
ফীভা পকাম্পালনয ভাধ্যদভ 

ব্াাংদকয 

ভাধ্যদভ 
৪৫ লদন 

৩ ভালক ভন্বয় বা 
লফললয আভদালন ও যপ্তালন 

ঙ্ক্রান্ত তথ্য প্রদান 
- ৫ লদন 

৪ 

াংস্থায কভ পকতপা ও কভ পচাযীদদয 

পফতন, অলধকার, পফানা 

ইতযালদ প্রদান 

প্রদতযদকয ব্াাংক লাদফ পফতদনয 

র্াকা জভায ভাধ্যদভ 

লাফ লফবা  

পচদকয 

ভাধ্যদভ 

প্রলত ভাদয 

২৫ তালযদ য 

ভদধ্য 
ালযয়ায পভাঃ যাদদ 

উ-ব্াফস্থাক(লাফ) 

পপানঃ ০৩১-৭১৬২৭৮ 

ইদভইরঃ 

rasheds748408@gmail.com 

৫ 
আবযন্তযীণ/আন্তজপালতক 

TA/DA বাতা প্রদান 
অনুদভালদত ভ্রভণ লফর প্রালপ্তয য " 

উস্থাদনয ১-

২ লদন য 

৬ 

াংস্থায কর লফবা  দত প্রাপ্ত 

াংলিষ্ট লফলবন্ন প্রলতষ্ঠাদনয লফর 

প্রদান 

মথামথ অনুদভাদন উত্তয লাফ 

লফবা  লযক্ষ্াদন্ত লফর লযদাধ 

কদয 

" ৭ লদন 

৭ াংস্থায ফাদজর্ প্রণয়ন 

লফলল পফাদড পয অনুদভাদদনয য 

অথ প ভন্ত্রণারদয়য অথ প লফবাদ য 

ভলনর্লযাং পদর পপ্রযণ 

- - 
সয়দ পভাঃ জালকয পাদন 

উ-ব্ফস্থাক(লাফ) 

পপানঃ ০৩১-৭১৬৩১৮ 

ইদভইরঃ 

zakir.chittagong@yahoo.com 

৮ পকাম্পালনয ফাদজর্ প্রণয়ন লফলল পফাদড পয অনুদভাদন গ্রণ - - 

৯ ইআযএর প্রদ লপ প্রদান 
ইআযএর আদফদন কযায য 

অনুদভাদন গ্রণ কদয লযদাধ 

পচদকয 

ভাধ্যদভ 
৪ লদন 

১০ ইন্টাযদনর্ াংদমা  
াংস্থায কর অলপায ণদক 

ইন্টাযদনর্ সুলফধা প্রদান 

এভআইএ 

লফবা  

লফনা মূদে াফ পক্ষ্লণক এ এভ জুফাদয়য াান 

উ-ব্াফস্থাক(এভআইএ) 

পপানঃ ০৩১-৭২১৮১২ 

ইদভইরঃ dm_mis@bpc.gov.bd 
১১ ওদয়ফাইর্ প্রচরন 

ওদয়ফাইর্ ারনা াদকযণ, 

াংদাধন, লযভাজপন, লযফতপন 

ইতযালদ 

" " 



১২ LAN লদেভ 
াংস্থায কর কলম্পউর্ায LAN 

এয আওতায় আনা 
" " 

১৩ কলম্পউর্ায ালব পলাং 
কলম্পউর্ায ক্রয়, পভযাভত ও এ 

ম্পলকপত মন্ত্রাাং যফযা 
" 

চালদা 

পভাতাদফক 

১৪ ভালক ভন্বয় বা 
লফলল'য লফলবন্ন উন্নয়নমূরক 

কভ পকান্ড ফাস্তফায়ন 

াংস্থান 

া া 

- ৭ লদন 

পভাঃ আলভরুর ইরাভ 

উ-ব্ফস্থাক(াংস্থান) 

পপানঃ ০৩১-৭১৬০২৬ 

ইদভইরঃ amirul.estab@yahoo.com 

১৫ 
কভ পকতপা/কভ পচাযী দণয অলজপত 

ও পভলডদকর ছুটি 

নলথদত উস্থান এফাং অলপ 

আদদ জাযী কযা 
- ৩-৪ লদন 

১৬ 
কভ পকতপা/কভ পচাযী দণয ACR 

াংগ্র 

াংগৃীত ACR-এয লবলত্তদত 

কভ পকতপা/কভ পচাযী দণয দদান্নলত 

লফদফচনা কযা 

- ১ ভা 

১৭ 
লনদয়া , দদান্নলত ও ফদলর 

াংক্রান্ত 

লনলদ পষ্ট ভদয় নলথ উস্থান কযা 

য় 
- ১০ লদন 

১৮ 

াংস্থায কভ পকতপা/কভ পচাযী দণয 

আদফদন অনুমায়ী অলগ্রভ ঋণ 

অনুদভাদদনয জন্য কর্তপদক্ষ্য 

লনকর্ উস্থান 

াংস্থায লনধ পালযত নীলতভারায 

আওতায় অলগ্রভ ঋণ প্রদান 
- ১০ লদন 

১৯ 
কোণ তলফর দত অনুদান 

প্রদাদনয লফলদয় নলথ উস্থান 

অনুদান াওয়ায পমৌলিক কাযণ 

থাকদর াংস্থা কর্তপক্ষ্ কোণ 

তলফর দত ম্ভাব্ আলথ পক 

াায্য অনুদভাদন কদয থাদকন 

- ১০ লদন 

২০ 
াংস্থায মানফানমূ 

পভযাভত/যক্ষ্ণাদফক্ষ্ণ 
যালয ক্রয়/RFQ/OTM 

াধাযণ 

কভ পা া/ 

এদের্ া া 

ব্াাংদকয 

ভাধ্যদভ 
৮-১০ লদন 

পভাঃ লভজানুয যভান 

-ব্ফস্থাক(া,ক,া) 

পপানঃ ০৩১-৭১৬৩২৮ 

ইদভইরঃ am_csb@bpc.gov.bd 

২১ 

াংস্থায কর লফবাদ  অলপ 

পেনালযজ ও অলপ 

ইর্কযইদভন্ট যফযা 

যালয ক্রয়/RFQ/OTM 

ন দ অথ প/ 

ব্াাংদকয 

ভাধ্যদভ 

৫-৭ লদন 

২২ 

লফদ্যযৎ, পর্লরদপান, পভাফাইর, 

দ্যপুদযয  াফায ইতযালদয লফর 

লযদাধ 

প্রালনক অনুদভাদনক্রদভ 
পচদকয 

ভাধ্যদভ 
২-৩ লদন 



২৩ অলপদয লনযাত্তা ব্ফস্থা লনযাত্তা প্রযী ণ কর্তপক লফনামূদে াফ পক্ষ্লণক 

২৪ এদের্ াংস্কায/যক্ষ্ণাদফক্ষ্ণ যালয ক্রয়/RFQ/OTM 

ন দ অথ প/ 

ব্াাংদকয 

ভাধ্যদভ 

তৎক্ষ্ণাৎ/৫-৭ 

লদন 

২৫ এদেদর্য লনযাত্তা ব্ফস্থা 
যকালয আনায ফালনী ও 

অস্থায়ী প্রযী ণ কর্তপক 

পফতন বাতা 

ও ভজুযী 

ব্াাংদকয 

ভাধ্যদভ 

াফ পক্ষ্লণক 

২৬ পোয যক্ষ্ণাদফক্ষ্ণ 

ক্রয়কৃত ভারাভার গ্রণ ও প্রদান 

এফাং পযকড প াংযক্ষ্ণ ও 

পপাযকালোং 

লফনা মূদে তাৎক্ষ্লণক 

২৭ ভালক প্রলতদফদন প্রদান আন্তঃঅলপ পভদভা 

ফালণজয ও 

অাদযন্স 

লফবা  

লফনা মূদে 

প্রলত ভাদয 

১-৫ তালযদ য 

ভদধ্য 

পভাাম্মদ জালদ পাাইন 

ব্ফস্থাক(ফাঃ ও অাঃ) 

পপানঃ ০১৭৪৮-৬৬৪৪০২ 

ই-পভইরঃ mzahidh_25@yahoo.com 

২৮ াংস্থায ভন্বয় বায তথ্য প্রদান " " 
৩ কভ প 

লদফদয ভদধ্য 
আদভনা পপযদদৌী 

-ব্ফস্থাক(ফাঃ ও অাঃ) 

পপানঃ ০১৭১২-৯৭১০০৪ 

ই-পভইরঃ 

amena_am_bpc@yahoo.com 

২৯ 
ওদয়ফাইর্ ারনা াদ াংক্রান্ত 

তথ্য প্রদান 
" " " 

৩০ 
াংদ ও অাদযন লফলয়ক 

তথ্য প্রদান 
" " " 

৩১ 
অবযন্তযীণ লনযীক্ষ্া লফবাদ য 

চালত তথ্য ও জফাফ প্রদান 
" " 

৫ কভ প লদফদয 

ভদধ্য 

পভাঃ আবুর কারাভ আজাদ 

উ-ভাব্ফস্থাক(ফাঃ ও অাঃ) 

পপানঃ ০১৭৫৫৫৮৭৬২৯ 

ই-পভইরঃ 

dgm_com_bpc@yahoo.com 

৩২ 
জ্বারালন পতদরয ভালক ভজুদ ও 

লফক্রয় প্রলতদফদন প্রদান 
আন্তঃঅলপ পভদভা লফণন 

লফবা  

লফনা মূদে 

প্রলত ভাদয 

১-৩ তালযদ য 

ভদধ্য 

পভাঃ আবু ালনপ 

ভাব্ফস্থাক(ফঃ ও লফঃ) 

পপানঃ ০১৭৫৫৫৮৭৬২৬ 

ই-৩৩ াংস্থায লফলবন্ন লফবা /া ায " " ৩ কভ পলদফদয 



চালত তথ্যালদ প্রদান ভদধ্য পভইরঃ gm_marketing@bpc.gov.bd 

৩৪ জ্বারালন পতদরয প্রাক্করন পপ্রযণ " " 
৫ কভ পলদফদয 

ভদধ্য 

৩৫ 

লফলল ও পকাম্পালনমূদয 

প্রকল্প প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন 

াংক্রান্ত পফা 

আন্তঃ লফবা  ভন্বয় 
লযকল্পনা 

লফবা  
" - 

ইলঞ্জঃ পভাঃ আদর ভামুন 

উ-ব্ফস্থাক(লযঃ ও উঃ) 

পপানঃ ০১১৯০-৮২৯১১৫ 

ই-পভইরঃ bpcplanning@gmail.com 

  

অলবদমা  ব্ফস্থানা দ্ধলত (GRS): 

ক্রলভক নাং ক ন পমা াদমা  কযদফন পমা াদমাদ য ঠিকানা লনষ্পলত্তয ভয়ীভা 

১ দালয়ত্বপ্রাপ্ত কভ পকতপা ভাধান লদদত ব্থ প দর 

GRS পপাকার দয়ন্ট কভ পকতপাঃ 

১। মি োঃ নূরুল আমিন, লচফ, 

পপানঃ ০৩১-৭১৬৪১৩, ০১৭৫৫৫৮৭৬২৪, 

ইদভইরঃ secretary_bpc@bpc.gov.bd 

৭-১০ কাম পলদফ 

কাযী পপাকার দয়ন্ট কভ পকতপাঃ 

২। এস, এভ  ,জুফাদয়য াান  

পপানঃ ০৩১-৭২১৮১২, ০১৯১২৮৬৮৯৬৭ 

ইদভইরঃ dm_mis@bpc.gov.bd 

  

 


