
ফাাংরাদদ ক্যাফর শল্প শরশভদেড, খুরনা। 

ডাক্ ও টেশরদমাগাদমাগ শফবাগ 

ডাক্, টেশরদমাগাদমাগ ও তথ্য প্রযুশি ভন্ত্রণারয় 

www.bcsl.gov.bd 
 

শটিদজন চাে টায 
 

১.  শবন ও শভন: 

 

শবন:  শডশজোর ফাাংরাদদ গড়ায রদযয আধুশনক্ টেশরদমাগাদমাগ ও তথ্য প্রযুশি উন্নয়দন ায়ক্ প্রশতষ্ঠান গদড় টতারা। 

 

শভন: অটিক্যার পাইফায ক্যাফর প্লাদেয যভতা বৃশিক্যণ ক্যাফর স্থাদনয জন্য প্রদয়াজনীয় ডাক্ট ততশয ক্দয যফযা ক্যণ এফাং আভদাশন শনব টযতা ক্শভদয় টদদয অথ টনীশতদত অফদান 

যাখা। এছাড়াও টদদ ক্রভফধ টভান চাশদায শবশিদত ফাাংরাদদ ক্যাফর শল্প শরশভদেড(ফাদক্শ)-এ াওয়ায ক্যাফর উৎাদদনয ভাধ্যদভ টফক্াযত্ব দূশযক্যণ ও শডশজোর ফাাংরাদদ 

গড়দত ায়ক্ ভূশভক্া ারন ক্যা । 

 

২. নাগশযক্ টফা: 

ক্রশভক্ 

 

টফায নাভ টফা প্রদাদন  

দফ টাচ্চ ভয় 

প্রদয়াজনীয় 

ক্াগজত্র 

প্রদয়াজনীয় ক্াগজত্র/ 

আদফদন পযভ প্রাশিস্থান 

টফা মূল্য এফাং 

শযদাধ িশত 

(মশদ থাদক্) 

াখায নাভ দাশয়ত্বপ্রাি ক্ভ টক্তটায 

দশফ,রুভ নম্বয, টজরা/উদজরায টক্াড, 

অশপশয়ার টেশরদপান ও ইদভইর 

উর্ধ্টতন ক্ভ টক্তটায দশফ, রুভ নম্বয, টজরা/ 

উদজরায টক্াড, অশপশয়ার টেশরদপান ও 

ইদভইর 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১ Right to 

Information 

 (RTI) 

১৫ ক্ভ টশদফ প্রদয়াজন অনুাদয টক্াম্পানীয ক্াম টারয় যক্াশয 

শনয়ভানুমায়ী 

১) জনাফ টভাোঃ আশযফুয যভান 

উ-ভাব্যফস্থাক্(অথ ট ও শাফ) 

             ও  

টপাক্ার দয়ে ক্ভ টক্তটা 

টপান : ০২৪-৭৭৭০৭২৩০-২০২(এক্স) 

টভাফাইর : ০১৫৫০০৫৯৬২৫ 
ই-টভইর : ariflotus@yahoo.com 

 

২) জনাফ টফগ মুশক্ত টাদন, 

ব্যফস্থাক্ (প্রান)  

           ও  

শফক্ল্প টপাক্ার দয়ে ক্ভ টক্তটা 

টপান : ০২৪-৭৭৭০৭২৩০-৬০৩(এক্স) 

টভাফাইর : ০১৫৫০-০৫৯৭০১ 

ই-টভইর:admnbcsl@gmail.com 

ব্যফস্থানা শযচারক্ 

ফাাংরাদদ ক্যাফর শল্প শরশভদেড 

প্রধান ক্াম টারয় 

শদযাভশন, খুরনা-৯২০৬। 
 

টপান : ০২৪-৭৭৭০৭২৯৯ 

              ০২৪-৭৭৭০৭৩০১ 

পযাক্স : ০২৪-৭৭৭০৭৩৭৫ 

ই-টভইর: mdbcslkhulna@gmail.com 

mailto:ariflotus@yahoo.com
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ক্রশভক্ 

 

টফায নাভ টফা প্রদাদন  

দফ টাচ্চ ভয় 

প্রদয়াজনীয় 

ক্াগজত্র 

প্রদয়াজনীয় ক্াগজত্র/ 

আদফদন পযভ প্রাশিস্থান 

টফা মূল্য এফাং 

শযদাধ িশত 

(মশদ থাদক্) 

াখায নাভ দাশয়ত্বপ্রাি ক্ভ টক্তটায 

দশফ,রুভ নম্বয, টজরা/উদজরায টক্াড, 

অশপশয়ার টেশরদপান ও ইদভইর 

উর্ধ্টতন ক্ভ টক্তটায দশফ, রুভ নম্বয, টজরা/ 

উদজরায টক্াড, অশপশয়ার টেশরদপান ও 

ইদভইর 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

২ ফাদক্শয ওদয়ফ টাে টার 

ারনাগাদক্যণ 

৭ ক্ভ টশদফ প্রদমাজয নয় ফাদক্শয টাে টার 

(www.bcsl.gov.bd) 

প্রদমাজয নয় আইশটি ক্শভটি, 

ফাদক্শ, খুরনা। 

জনাফ টফগ মুশক্ত টাদন, 

ব্যফস্থাক্ (প্রান) 

টপান : ০২৪-৭৭৭০৭২৩০-৬০৩(এক্স) 

টভাফাইর : ০১৫৫০-০৫৯৭০১ 

৩. 

 

 

 

৪. 

 

 

৫. 

 

 

 

৬. 

টেশরক্মুশনদক্ন 

ক্ায ক্যাফর 

উৎাদন ও যফযা 

ক্যণ। 

অটিক্যার পাইফায 

ক্যাফর উৎাদন ও 

যফযা ক্যণ। 

এইচশডশই শশরক্ন 

টক্ায ডাক্ট াই 

উৎাদন ও যফযা 

ক্যণ। 

তফদ্যযশতক্ ওবাযদড 

ক্ন্ডাক্টয ও াশব ট 

ড্র ক্যাফর উৎাদন 

এফাং যফযাক্যণ। 

১। ২ (দ্যই) 

ক্ভ টশদফদ 

টক্াদেন 

যফযা। 

 

২। টক্রতায 

চাশদাভত 

ভদয় ক্যাফর 

ও ডাক্ট 

যফযা। 

 

 

 

 ১। টক্াদেন ও 

টেক্শনক্যার 

টেশশপদক্ন। 

  

 

২। টডশরবাযী 

চারান ও শফর 

যফযা। 

প্রধান ক্াম টারয়: 

ফাাংরাদদ  ক্যাফর শল্প 

শরশভদেড, শদযাভশন, 

খুরনা।  

 

ফাদক্শ শটি অশপ: 

নীরদযত টেশরদপান 

এক্সদচঞ্জ বফন, নীরদযত, 

ঢাক্া। 

 

ওদয়ফ াইে: 

www.bcsl.gov.bd 

ফাদক্শ দত 

শফর প্রদান 

াদদয টচক্/ 

শডশড/দ-অড টায/ 

নগদ এয 

ভাধ্যদভ গ্রাক্ 

মূল্য শযদাধ 

ক্দয থাদক্ন। 

১) জনাফ ভামুদ্যর আরভ 

ব্যফস্থাক্ (ভাদক্টটিাং)  

টপান     : ০২৪-৭৭৭০৭০৮৫   

টভাফাইর : ০১৫৫০-০৫৯৬৩২ 

   ই-টভইর: mktbcsl@gmail.com 

 

২) জনাফ টভাোঃ শভজানুয যভান 

ক্াযী ব্যফস্থাক্ (ভাদক্টটিাং)অ.দা. 

টভাফাইর : ০১৫৫০-০৫৯৬৪২ 

   ই-টভইর  : mktbcsl@gmail.com 

জনাফ টভাোঃ          

ভাব্যফস্থাক্ (শয:, উন্ন: ও ভানশন:) 

            ও 

ভাব্যফস্থাক্ (ক্রয় ও ভাদক্টটিাং)অ.দা. 

     টপান      : ০২৪-৭৭৭০৭১৫০ 

টভাফাইর : ০১৭১৪-০৭০৭৮৫ 

              ০১৫৫০-০৫৯৬২২ 

ই-টভইর: gmpdqc.bcsl@yahoo.com 

৭. টফা প্রদান শফলদয় 

টেক্দাল্ডাযগদণয 

ভন্বদয় অফশতক্যণ 

বা আদয়াজন 

প্রদয়াজন 

অনুাদয 

প্রদয়াজন 

অনুাদয 

ভাদক্টটিাং াখা,  

ফাদক্শ, খুরনা। 

শফনামূদল্য। ১) জনাফ ভামুদ্যর আরভ 

ব্যফস্থাক্ (ভাদক্টটিাং) 

টপান  : ০২৪-৭৭৭০৭০৮৫   

টভাফাইর : ০১৫৫০-০৫৯৬৩২ 

   ই-টভইর : mktbcsl@gmail.com 

 

২) জনাফ টভাোঃ শভজানুয যভান 

ক্াযী ব্যফস্থাক্ (ভাদক্টটিাং)অ.দা. 

টভাফাইর :  ০১৫৫০-০৫৯৬৪২ 

   ই-টভইর : mktbcsl@gmail.com 

 

জনাফ টভাোঃ          

ভাব্যফস্থাক্ (শয:, উন্ন: ও ভানশন:) 

             ও 

ভাব্যফস্থাক্ (ক্রয় ও ভাদক্টটিাং)অ.দা. 

(    টপান   : ০২৪-৭৭৭০৭১৫০ 

টভাফাইর : ০১৭১৪-০৭০৭৮৫ 

              ০১৫৫০-০৫৯৬২২ 

ই-টভইর : gmpdqc.bcsl@yahoo.com 

mailto:mktbcsl@gmail.com
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৩. অবযন্তযীণ টফা: 

 

ক্রশভক্ 

 

টফায নাভ টফা প্রদাদন  

দফ টাচ্চ ভয় 

প্রদয়াজনীয় 

ক্াগজত্র 

প্রদয়াজনীয় ক্াগজত্র/ 

আদফদন পযভ  

প্রাশিস্থান 

টফা মূল্য এফাং 

শযদাধ িশত 

(মশদ থাদক্) 

াখায নাভ দাশয়ত্বপ্রাি ক্ভ টক্তটায 

দশফ,রুভ নম্বয, টজরা/উদজরায টক্াড, 

অশপশয়ার টেশরদপান ও ইদভইর 

উর্ধ্টতন ক্ভ টক্তটায দশফ, রুভ নম্বয, টজরা/ 

উদজরায টক্াড, অশপশয়ার টেশরদপান ও 

ই-টভইর 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১. চাক্শয স্থায়ীক্যণ াংশিষ্ট চাক্শযয 

শফশধভারা 

অনুয়ায়ী 

শনধ টাশযত 

ভয়ীভা 

চাক্শয শফশধভারা  প্রান শফবাগ,  

ফাদক্শ, খুরনা 

শফনামূদল্য   জনাফ টভাোঃ ভদরভ উদ্দীন 

  ভাব্যফস্থাক্ (প্রান)অ.দা. 

  টপান     : ০২৪-৭৭৭০৭৬০৩ 

  টভাফাইর : ০১৯১৪-৩২৫৮৮০ 

  ০১৫৫০-০৫৯৬২১ 

ই-টভইর : admnbcsl@gmail.com 

             uddin.moslem@yahoo.com 

ব্যফস্থানা শযচারক্ 

ফাাংরাদদ ক্যাফর শল্প শরশভদেড 

প্রধান ক্াম টারয় 

শদযাভশন, খুরনা-৯২০৬। 

টপান: ০২৪-৭৭৭০৭৭২৯৯ 

         ০২৪-৭৭৭০৭৩০১ 

পযাক্স: ০২৪-৭৭৭০৭৩৭৫ 

ই-টভইরোঃ mdbcslkhulna@gmail.com 

২. ক্ভ টক্তটা ও 

ক্ভ টচাযীদদয উচ্চতয 

টগ্রদড দদান্নশত, টেশণ 

শযফতটন াংক্রান্ত 

শফলয় 

াংশিষ্ট চাক্শযয 

শফশধভারা 

অনুয়ায়ী 

শনধ টাশযত 

ভয়ীভা 

চাক্শয শফশধভারা  প্রান শফবাগ ও  

ভন্বয় াখা  

ফাদক্শ, খুরনা 

শফনামূদল্য দদান্নশত ক্শভটি, ফাদক্শ, খুরনা।  ব্যফস্থানা শযচারক্ 

ফাাংরাদদ ক্যাফর শল্প শরশভদেড 

প্রধান ক্াম টারয় 

শদযাভশন, খুরনা-৯২০৬। 

টপান: ০২৪-৭৭৭০৭৭২৯৯ 

         ০২৪-৭৭৭০৭৩০১ 

পযাক্স: ০২৪-৭৭৭০৭৩৭৫ 

ই-টভইরোঃ mdbcslkhulna@gmail.com 

৩. 

 

ফাশল টক্ টফতন বৃশি শনদদ টশত 

ভয়ীভা 

প্রদমাজয নয়। প্রান শফবাগ ও  

ভন্বয় াখা  

ফাদক্শ, খুরনা 

শফনামূদল্য    ১। জনাফ টভাোঃ ভদরভ উদ্দীন 

ভাব্যফস্থাক্ (প্রান) অ.দা. 

টপান     : ০২৪-৭৭৭০৭৬০৩ 

টভাফাইর : ০১৯১৪-৩২৫৮৮০ 

   ০১৫৫০-০৫৯৬২১ 

ই-টভইর: admnbcsl@gmail.com 

               uddin.moslem@yahoo.com 

 

২। জনাফ এভ. এভ. ভশদ্যর ইরাভ        

ব্যফস্থাক্ (ভন্বয়) 

টপান      : ০২৪-৭৭৭০৭৬০০ 

  টভাফাইর : ০১৫৫০-০৫৯৬৩১ 

ই-টভইর   : cobcsl@gmail.com 

ব্যফস্থানা শযচারক্ 

ফাাংরাদদ ক্যাফর শল্প শরশভদেড 

প্রধান ক্াম টারয়। 

শদযাভশন, খুরনা-৯২০৬। 

টপান : ০২৪-৭৭৭০৭৭২৯৯ 

               ০২৪-৭৭৭০৭৩০১ 

পযাক্স : ০২৪-৭৭৭০৭৩৭৫ 

ই-টভইর: mdbcslkhulna@gmail.com 

 

mailto:admnbcsl@gmail.com
mailto:admnbcsl@gmail.com
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ক্রশভক্ 

 

টফায নাভ টফা প্রদাদন  

দফ টাচ্চ ভয় 

প্রদয়াজনীয় 

ক্াগজত্র 

প্রদয়াজনীয় ক্াগজত্র/ 

আদফদন পযভ  

প্রাশিস্থান 

টফা মূল্য এফাং 

শযদাধ িশত 

(মশদ থাদক্) 

াখায নাভ দাশয়ত্বপ্রাি ক্ভ টক্তটায 

দশফ,রুভ নম্বয, টজরা/উদজরায টক্াড, 

অশপশয়ার টেশরদপান ও ইদভইর 

উর্ধ্টতন ক্ভ টক্তটায দশফ, রুভ নম্বয, 

টজরা/উদজরায টক্াড, অশপশয়ার 

টেশরদপান ও ইদভইর 

৪. 

 

শশএপ অশগ্রভ 

ভঞ্জুয 

৭ (াত) 

ক্াম টশদফ 

শনধ টাশযত পযদভ 

আদফদন। 

শশএপ াখা, 

ফাদক্শ, খুরনা। 

শফনামূদল্য জনাফ টভাোঃ ভদরভ উদ্দীন 

ভাব্যফস্থাক্ (অথ ট ও শাফ) 

টপান     :  ০২৪-৭৭৭০৭৬০৩ 

টভাফাইর :  ০১৯১৪-৩২৫৮৮০ 

               ০১৫৫০-০৫৯৬২১ 

ই-টভইর: uddin.moslem@yahoo. com 

জনাফ টভাোঃ ভদরভ উদ্দীন 

ভাব্যফস্থাক্ (অথ ট ও শাফ) 

টপান     :  ০২৪-৭৭৭০৭৬০৩ 

টভাফাইর :  ০১৯১৪-৩২৫৮৮০ 

               ০১৫৫০-০৫৯৬২১ 

ই-টভইর: uddin.moslem@yahoo. com 

৫. 

 

শশএপ তশফদর 

জভাকৃত োক্া 

চূড়ান্ত উদিারন। 

৩০ (শত্র) 

ক্াম টশদফ 

প্রাশনক্ আদদ। শশএপ াখা, 

ফাদক্শ, খুরনা। 

শফনামূদল্য 

৬. আনুদতাশলক্ 

উদিারন। 

৩০ (শত্র) 

ক্াম টশদফ 

প্রাশনক্ আদদ। অথ ট ও শাফ শফবাগ, 

ফাদক্শ, খুরনা। 

শফনামূদল্য 

৭. েশভক্ অাংগ্রণ 

তশফর ও েশভক্ 

ক্ল্যাণ তশফর 

ট্রাে াংশিষ্ট 

৩০ (শত্র) 

ক্াম টশদফ 

মথামথ ক্র্তটদযয 

ভাধ্যদভ আদফদন। 

 

অথ ট ও শাফ 

শফবাগ, ফাদক্শ, 

খুরনা। 

শফনামূদল্য জনাফ টভাোঃ আশযফুয যভান 

উ-ভাব্যফস্থাক্ (অথ ট ও শাফ)  

          ও 

দস্য-শচফ, েশভক্ ক্ল্যাণ ট্রাশষ্ট টফাড ট 

ফাদক্শ, খুরনা। 

টপান     :  ০২৪-৭৭৭০৭২৩০-২০২ 

টভাফাইর :  ০১৭১১-০৬৬০৭৭ 

               ০১৫৫০-০৫৯৬২৫ 

ই-টভইর: ariflotus@yahoo.com 

জনাফ টভাোঃ শযাজুর ইরাভ 

ভাব্যফস্থাক্ (উৎাদন) 

     ও 

বাশত, েশভক্ ক্ল্যাণ ট্রাশষ্ট টফাড ট 

ফাদক্শ, খুরনা। 

টপান      : ০২৪-৭৭৭০৭১৬৬ 

টভাফাইর : ০১৭১১-৪০২০০৩ 

                    ০১৫৫০-০৫৯৬১৯ 

ই-টভইর:  sirajul.bcsl@gmail.com 

৮. গৃ শনভ টাণ, ভেয 

াইদক্র ও 

অন্যান্য ঋণ ভঞ্জুয  

৩০ (শত্র) 

ক্াম টশদফ 

শনধ টাশযত পযদভ 

আদফদন। 

 

প্রান শফবাগ, 

ফাদক্শ, খুরনা। 

শফনামূদল্য জনাফ টফগ মুশক্ত টাদন 

ব্যফস্থাক্ (প্রান) 

টপান     : ০২৪-৭৭৭০৭২৩০-৬০৩ 

টভাফাইর : ০১৫৫০-০৫৯৭০১ 

 

জনাফ  টভাোঃ ভদরভ উদ্দীন 

ভাব্যফস্থাক্ (প্রান)অ.দা. 

টপান        : ০২৪-৭৭৭০৭৬০৩ 

টভাফাইর    : ০১৯১৪-৩২৫৮৮০ 

                 ০১৫৫০-০৫৯৬২১ 

ই-টভইর: admnbcsl@gmail.com 

                 uddin.moslem@yahoo.com 

৯. অশজটত ছুটি, োশন্ত 

শফদনাদন ছুটি ও 

অন্যান্য ছুটি 

৭ (াত) 

ক্াম টশদফ 

ছুটিয প্রাপ্যতা 

াদদয শনধ টাশযত 

পযদভ আদফদন। 

প্রান শফবাগ, 

ফাদক্শ, খুরনা। 

শফনামূদল্য 

১০. শআযএর ভঞ্জুয ৭ (াত) 

ক্াম টশদফ 

শনধ টাশযত পযদভ 

আদফদন। 

প্রান শফবাগ, 

ফাদক্শ, খুরনা। 

শফনামূদল্য 

 
 
 

 

https://bcsl.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bcsl.portal.gov.bd/office_citizen_charter/bbfa9037_c89e_407e_93f4_9a103ddf9f8f/2023-03-14-09-01-8aed586231cb1291c64f1d24a563fab2.pdf
https://bcsl.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bcsl.portal.gov.bd/office_citizen_charter/bbfa9037_c89e_407e_93f4_9a103ddf9f8f/2023-03-14-09-02-cd1b9861c7a0ed853bb925231491d387.pdf
mailto:admnbcsl@gmail.com
https://bcsl.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bcsl.portal.gov.bd/office_citizen_charter/bbfa9037_c89e_407e_93f4_9a103ddf9f8f/2023-03-14-09-02-5c745b36579a96d3dc2ab8e9719b5630.pdf
https://bcsl.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bcsl.portal.gov.bd/office_citizen_charter/bbfa9037_c89e_407e_93f4_9a103ddf9f8f/2023-03-14-09-02-5c745b36579a96d3dc2ab8e9719b5630.pdf
https://bcsl.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bcsl.portal.gov.bd/office_citizen_charter/bbfa9037_c89e_407e_93f4_9a103ddf9f8f/2023-03-14-09-02-e7170525ce8b76d624636e0dd5a0f2dc.pdf
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ক্রশভক্ 

 

টফায নাভ টফা প্রদাদন  

দফ টাচ্চ ভয় 

প্রদয়াজনীয় 

ক্াগজত্র 

প্রদয়াজনীয় ক্াগজত্র/ 

আদফদন পযভ 

প্রাশিস্থান 

টফা মূল্য এফাং 

শযদাধ িশত 

(মশদ থাদক্) 

াখায নাভ দাশয়ত্বপ্রাি ক্ভ টক্তটায 

দশফ,রুভ নম্বয, টজরা/উদজরায টক্াড, 

অশপশয়ার টেশরদপান ও ইদভইর 

উর্ধ্টতন ক্ভ টক্তটায দশফ, রুভ নম্বয, 

টজরা/উদজরায টক্াড, অশপশয়ার  

টেশরদপান ও ইদভইর 

১১. টদীয় প্রশযণ / 

তফদদশক্ প্রশযণ 

৭ (াত) 

ক্াম টশদফ 

 মথামথ ক্র্তটদযয 

ভাধ্যদভ আদফদন। 

 যক্াযীবাদফ 

আভন্ত্রদণয টযদত্র 

আভন্ত্রণত্র ও 

টপ্রাগ্রাভ শশডউর। 

 শফদদী াংস্থায 

টযদত্র offer 

letter ও টপ্রাগ্রাভ 

শশডউর। 

স্ব-স্ব প্রশতষ্ঠান 

প্রদয়াজনীয় ক্াগজত্র 

যফযা ক্যদফ। 

শফনামূদল্য ১। জনাফ টভাোঃ ভদরভ উদ্দীন 

ভাব্যফস্থাক্ (প্রান) অ.দা. 

টপান    : ০২৪-৭৭৭০৭৬০৩ 

   টভাফাইর    : ০১৯১৪-৩২৫৮৮০ 

      ০১৫৫০-০৫৯৬২১ 

ই-টভইর: admnbcsl@gmail.com 

               uddin.moslem@yahoo.com 

 

২। জনাফ এভ. এভ. ভশদ্যর ইরাভ,          

ব্যফস্থাক্ (ভন্বয়) 

টপান     : ০২৪-৭৭৭০৭৬০০ 

  টভাফাইর : ০১৫৫০-০৫৯৬৩১ 

ই-টভইর  : cobcsl@gmail.com 

ব্যফস্থানা শযচারক্ 

ফাাংরাদদ ক্যাফর শল্প শরশভদেড 

প্রধান ক্াম টারয়। 

শদযাভশন, খুরনা-৯২০৬। 

টপান : ০২৪-৭৭৭০৭২৯৯ 

              ০২৪-৭৭৭০৭৩০১ 

পযাক্স : ০২৪-৭৭৭০৭৩৭৫ 

   ই-টভইর: mdbcslkhulna@gmail.com 

১২. মানফান প্রদান ১ (এক্) 

ক্াম টশদফ 

শনধ টাশযত পযদভ 

আদফদন। 

 

শযফন াখা, 

ফাদক্শ, খুরনা। 

শফদরয ভাধ্যদভ 

ভন্বয় ক্যা য় 

জনাফ মুযাদ টাাইন 

ব্যফস্থাক্ (ক্ল্যাণ) 

টপান    :  ০২৪-৭৭৭০৭০৭২ 

টভাফাইর: ০১৯১১-৬১৪৭১৭  

ই-টভইর: muradhossain.sust@gmail.com 

জনাফ  টভাোঃ ভদরভ উদ্দীন 

ভাব্যফস্থাক্ (প্রান) অ:দা: 

টপান     : ০২৪-৭৭৭০৭৬০৩ 

টভাফাইর : ০১৯১৪-৩২৫৮৮০ 

                 ০১৫৫০-০৫৯৬২১ 
 

ই-টভইর: admnbcsl@gmail.com 

               uddin.moslem@yahoo.com 

১৩. াদাে ট অনাশি 

ত্র (NOC) প্রদান 

০৩ দত ০৫ 

ক্ভ টশদফ 

মথামথ ক্র্তটদযয 

ভাধ্যদভ আদফদন। 

 

প্রান শফবাগ ও 

ভন্বয় াখা, 

ফাদক্শ, খুরনা 

শফনামূদল্য    ১। জনাফ টভাোঃ ভদরভ উদ্দীন 

  ভাব্যফস্থাক্ (প্রান) অ.দা. 

টপান     : ০২৪-৭৭৭০৭৬০৩ 

  টভাফাইর : ০১৯১৪-৩২৫৮৮০ 

  ০১৫৫০-০৫৯৬২১ 

ই-টভইর: uddin.moslem@yahoo.com 

 

২। জনাফ এভ এভ ভশদ্যর ইরাভ, 

ব্যফস্থাক্ (ভন্বয়) 

টপান      : ০২৪-৭৭৭০৭৬০০ 

  টভাফাইর : ০১৫৫০-০৫৯৬৩১ 

ই-টভইর : cobcsl@gmail.com 

ব্যফস্থানা শযচারক্ 

ফাাংরাদদ ক্যাফর শল্প শরশভদেড 

প্রধান ক্াম টারয়। 

শদযাভশন, খুরনা-৯২০৬। 
 

টপান : ০২৪-৭৭৭০৭২৯৯ 

              ০২৪-৭৭৭০৭৩০১ 

পযাক্স : ০২৪-৭৭৭০৭৩৭৫ 

ই-টভইর: mdbcslkhulna@gmail.com 

mailto:admnbcsl@gmail.com
https://bcsl.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bcsl.portal.gov.bd/office_citizen_charter/bbfa9037_c89e_407e_93f4_9a103ddf9f8f/2023-03-14-09-03-23d07bc082065ef66cf9e8e18c7a79c0.pdf
mailto:admnbcsl@gmail.com
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৪. অশবদমাগ প্রশতক্ায ব্যফস্থানা  (GRS) 

     টফা প্রাশিদত অন্তুষ্ট দর দাশয়ত্বপ্রাি ক্ভ টক্তটায দে টমাগাদমাগ ক্রুন। শতশন ভাধান শদদত ব্যথ ট দর শনদনাি িশতদত  টমাগাদমাগ ক্দয আনায ভস্যা অফশত ক্রুন। 

 

ক্রশভক্ নাং ক্খন টমাগাদমাগ ক্যদফন টমাগাদমাদগয ঠিক্ানা শনেশিয ভয়ীভা 

১. দাশয়ত্বপ্রাি ক্ভ টক্তটা ভাধান শদদত ব্যথ ট দর। টপাক্ার দয়ে ক্ভ টক্তটা: 

(অশবদমাগ শনেশি ক্ভ টক্তটা শদদফ দাশয়ত্বপ্রাি) 

জনাফ টভাোঃ এনামুর ক্ 

ভাব্যফস্থাক্ (ক্রয় ও ভাদক্টটিাং) অ.দা. 
       

        টপান      : ০২৪-৭৭৭০৭১৫০ 

টভাফাইর : ০১৭১৪-০৭০৭৮৫ 

              ০১৫৫০-০৫৯৬২২ 

   ই-টভইর : mktbcsl@gmail.com              

                 gmpdqc.bcsl@yahoo.com 

৭ (াত) ক্ভ টশদফ 

২. টপাক্ার দয়ে ক্ভ টক্তটা শনশদ টষ্ট ভদয় ভাধান শদদত ব্যথ ট দর। ব্যফস্থানা শযচারক্ 

ফাাংরাদদ ক্যাফর শল্প শরশভদেড 

শদযাভশন, খুরনা-৯২০৬। 
 

টপান : ০২৪-৭৭৭০৭২৯৯ 

              ০২৪-৭৭৭০৭৩০১ 

পযাক্স : ০২৪-৭৭৭০৭৩৭৫ 

ই-টভইর : mdbcslkhulna@gmail.com 

৭ (াত) ক্ভ টশদফ 

 

                      

                                                                                                                                              /- 

 

  জগদী চন্দ্র ভন্ডর 

 ব্যফস্থানা শযচারক্। 

 


