বাাংলাদেশ বববিদ াগ উন্ন ি কর্তৃপক্ষ
প্রধািমন্ত্রীর কার্ ৃাল
বিবন্ধি ও সহা তা-বাবিজ্য অবধশাখা
ক্রমিক:

সেবারনাি

(১)
১.

(২)
ই-বিসার সুপাবরশ
এবাং এ সাংক্রান্ত
কার্ ৃাবলী

সসবা প্রোি
পদ্ধবত
(3)
অিলাইি

প্রয়য়াজনীয়কাগজপত্র এবং প্রামি স্থান
(৪)
এই সসবার জ্ন্য https://bidaquickserv.org বলাংদক আদবেি করদত এবাং সকল প্রদ াজ্িী তথ্যাবে এবাং চাবহোকৃত
েবললাবে ববি ৃতদপার্ ৃাদলর প্রদর্াজ্য বলাংদক আপদলাড করদত হদব।
 শাখা/ বল াদজ্োঁ/ প্রবতবিবধ অবিস অনুমবতপত্র অথবা মূল সকাম্পাবির সাংঘবববধ ও সাংঘ স্মারক (স্থািী বিববন্ধত প্রবতষ্ঠাদির
সক্ষদত্র);
 ববদেবশ প্রকমীর িাম, জ্াতী তা এবাং পাসদপার্ ৃ িম্বর উদেখপূব ৃক সবাড ৃ সরজুদলশদির কবপ;
 ববদেবশ প্রকমীর ছবব;
 ববদেবশ প্রকমীর পাসদপাদর্ ৃর সম্পূি ৃ কবপ (সকল আগমিী ও প্রস্থাি বসলসহ);
 ববদেবশ প্রকমী/বববিদ াগকারীর বিদ াগপত্র/বেলীর আদেশ/চাকুরীর চুবিপত্র;
 ববদেবশ প্রকমীর বশক্ষাগত সর্াগ্যতার সকল সিে এবাং সপশাগত অবিজ্ঞতার সিে;
 বহুল প্রচাবরত পবত্রকা অথবা অিলাইি জ্বদপার্ ৃাদল ববজ্ঞাপি/ প্রকদের সক্ষদত্র প্রকে পবরচালদকর েপ্তর হদত বি দগর ববষদ
পত্র;( এবাং প্রাপ্ত আদবেিসমূদহর সপ্রবক্ষদত প্রাথী বিদ াদগর ববষদ তুলিামূলক বববরিী)
 শাখা/বল াদজ্োঁ/প্রবতবিবধ অবিদসর কার্ ৃক্রদমর বববরি;
 পেমর্ ৃাো, জ্াতী তা, সবতিস্তর, কার্ ৃাবলী ও সর্াগোদির তাবরখসহ সেবশ ও ববদেশী জ্িবদলর তাবলকা;
 শাখা/বল াদজ্োঁ/প্রবতবিবধ অবিস/প্রকে অবিস স্থাপি ও ব্যবসার প্রারবিক ব্য বহসাদব ববদেশী মাবলকািাধীি (সকাম্পািীর সক্ষদত্র)
মাাঃ ডাঃ ৫০০০০.০০ অন্তাঃমূ ৃখী প্রতযাবসাি সিে;
 প্রবতষ্ঠাদির হালিাগাে আ কর সিে;
 আদবেি োবখদলর জ্ন্য ক্ষমতা অপৃি সাংক্রান্ত অনুমবত পত্র;
 অন্যান্য প্রদর্াজ্য তথ্য ওেবললাবে (র্বে থাদক)।
ববাঃ দ্রাঃ
(ক) োবখলকৃত সকল কাগজ্পত্রাবে/েবললাবে প্রবতষ্ঠাদির সচ ারম্যাি/ প্রধাি বিব ৃাহী কমৃকতৃা (বসইও)/ব্যবস্থাপিা
পবরচালক/কাবি ম্যাদিজ্ার/িামৃ/সকাম্পাবির প্রধাি বিব ৃাহী কর্তৃক সতযাব ত হদত হদব।

সেবামূল্য এবং পমরয় াধ
পদ্ধমি
(5)
ববিামূদে

সসবা প্রোদির
সম সীমা
(6)
২৪ ঘিা

দাময়ত্বপ্রািকিমকিমার পদবী, স ান,
ই-সিইল)
(7)
পবরচালক (বিবন্ধি ও সহা তাবাবিজ্য)
সিাি : 88-02-55007213
ই-সমইলাঃ
arif@bida.gov.bd
সহকারী পবরচালক (বিবন্ধি ও
সহা তা-বাবিজ্য)
সিাি : 88-02-55007231
ইদমলাঃ
faizur@bida.gov.bd
সহকারী পবরচালক ( িযাবসবলদর্শি)
ইদমলাঃ sayful@bida.gov.bd
ফ োন: ০১৭১১৯২৮০৭৩

(খ) েবললাবে অবশ্যই সকাম্পািী কর্তৃক মদিািীত ব্যবির মাধ্যদম োবখল করদত হদব।
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ক্রমিক:
২.

সেবারনাি

সসবা প্রোি
পদ্ধবত

প্রয়য়াজনীয়কাগজপত্র এবং প্রামি স্থান

সেবামূল্য এবং পমরয় াধ
পদ্ধমি

ই-১ -বিসার সুপাবরশ
এবাং এ সাংক্রান্ত
কার্ ৃাবলী

অিলাইি

এই সসবার জ্ন্য https://bidaquickserv.org বলাংদক আদবেি করদত এবাং সকল প্রদ াজ্িী তথ্যাবে এবাং চাবহোকৃত েবললাবে
ববি ৃত সপার্ ৃাদলর প্রদর্াজ্য বলাংদক আপদলাড করদত হদব।
 শাখা/বল াদজ্োঁ/প্রবতবিবধ অবিস অনুমবতপত্র অথবা মূল সকাম্পাবির সাংঘবববধ ও সাংঘ স্মারক (স্থািী বিববন্ধত প্রবতষ্ঠাদির সক্ষদত্র);
 ববদেবশ কমী বিদ াগ সাংক্রান্ত সবাড ৃ সরজুদলশদির কবপ;
 ববদেবশ কমীর ছবব;
 ববদেবশ কমীর সব ৃদশষ পাসদপাদর্ ৃর সম্পূি ৃ কবপ (আগমিী ও প্রস্থাি বসলসহ);
 ই-১ বিসা সুপাবরশ গ্রহদির লদক্ষয এ কাজ্ সম্পােদির জ্ন্য র্থার্থ চুবিপত্র;
 প্রবতষ্ঠাদির হালিাগাে আ কর সিে;
 ববদেবশ প্রকমীর বশক্ষাগত সর্াগ্যতার সকল সিে এবাং সপশাগত অবিজ্ঞতার সিে
 ববি ৃত কাদজ্র L/C এর কবপ;
 েরখাস্ত োবখদলর জ্ন্য ক্ষমতা অপৃি সাংক্রান্ত অনুমবত পত্র;
 অন্যান্য প্রদর্াজ্য তথ্য ওেবললাবে (র্বে থাদক)।

ববিামূদে

সসবা
প্রোদির
সম সীমা
২৪ ঘিা

দাময়ত্বপ্রািকিমকিমাপদবী, স ান, ইসিইল)

পবরচালক (বিবন্ধি ও সহা তা-বাবিজ্য)
সিাি : 88-02-55007213
ই-সমইলাঃ arif@bida.gov.bd
সহকারী পবরচালক ( বিবন্ধি ও
সহা তা-বাবিজ্য)
সিাি : 88-02-55007231
ইদমলাঃ
faizur@bida.gov.bd
সহকারী পবরচালক ( িযাবসবলদর্শি)
ইদমলাঃ sayful@bida.gov.bd
ফ োন: ০১৭১১৯২৮০৭৩

ববাঃ দ্রাঃ
(ক) োবখলকৃত সকল কাগজ্পত্রাবে/ েবললাবে প্রবতষ্ঠাদির সচ ারম্যাি/ প্রধাি বিব ৃাহী কমৃকতৃা (বসইও)/ ব্যবস্থাপিা পবরচালক/কাবি
ম্যাদিজ্ার/ িামৃ/সকাম্পাবির প্রধাি বিব ৃাহী কর্তৃক সতযাব ত হদত হদব।
(খ) েবললাবে অবশ্যই সকাম্পািী কর্তৃক মদিািীত ব্যবির মাধ্যদম োবখল করদত হদব।
৩.

বপআই -বিসার
সুপাবরশ এবাং এ
সাংক্রান্ত কার্ ৃাবলী

অিলাইি

এই সসবার জ্ন্য https://bidaquickserv.org বলাংদক আদবেি করদত এবাং সকল প্রদ াজ্িী তথ্যাবে এবাং চাবহোকৃত েবললাবে
ববি ৃত সপার্ ৃাদলর প্রদর্াজ্য বলাংদক আপদলাড করদত হদব।
 সকাম্পাবির সাংঘবববধ ও সাংঘ স্মারক;
 ববদেবশ িাগবরদকর িাম, জ্াতী তা এবাং পাসদপার্ ৃ িম্বর উদেখসহ PI বিসা আদবেদি সবাড ৃ সরজুদলশদির কবপ। সকাি খাদত বববিদ াগ
করদব তার র্থার্থ তথ্য সম্ববলত বি ৃিা;
 বববিদ াগকারীর ছবব;
 বববিদ াগকারীর পাসদপাদর্ ৃর সম্পূি ৃ কবপ (সকল আগমিী ও প্রস্থাি বসলসহ);
 সকাম্পািীর সুবিবে ৃষ্ট কার্ ৃক্রদমর বববরি;
 পেমর্ ৃাো, জ্াতী তা, সবতিস্তর, কার্ ৃাববল ও সর্াগোদির তাবরখসহ সেবশ ও ববদেবশ জ্িবদলর তাবলকা;
 সাংবিষ্ট শাখা/বল াদজ্োঁ/প্রবতবিবধ অবিদসর স্থাপি ও ববদেশী মাবলকািাধীি এ সেদশ বিববন্ধত সকাম্পািীর ব্যবসার প্রারবিক ব্য বহসাদব
মাাঃ ডাঃ ৫০,০০০.০০ অন্তাঃমূ ৃখী প্রতযাবসাি সিে;
 প্রবতষ্ঠাদির হালিাগাে আ কর সিে;
 সাংস্থার সব ৃদশষ বববিদ াদগর পবরমাি;
 পবরচালিা পষ ৃদে আদবেিকারীর অবস্থাি;
 আদবেি োবখদলর জ্ন্য ক্ষমতা অপৃি সাংক্রান্ত অনুমবত পত্র;
 অন্যান্য প্রদর্াজ্য তথ্য ওেবললাবে (র্বে থাদক)।

ববিামূদে

২৪ ঘিা

পবরচালক (বিবন্ধি ও সহা তা-বাবিজ্য)
সিাি : 88-02-55007213
ই-সমইলাঃ arif@bida.gov.bd
সহকারী পবরচালক ( বিবন্ধি ও
সহা তা-বাবিজ্য)
সিাি : 88-02-55007231
ইদমলাঃ
faizur@bida.gov.bd
সহকারী পবরচালক ( িযাবসবলদর্শি)
ইদমলাঃ sayful@bida.gov.bd
ফ োন: ০১৭১১৯২৮০৭৩

ববাঃ দ্রাঃ
(ক) োবখলকৃত সকল কাগজ্পত্রাবে/েবললাবে প্রবতষ্ঠাদির সচ ারম্যাি/প্রধাি বিব ৃাহী কমৃকতৃা(বসইও)/ব্যবস্থাপিা পবরচালক/কাবি
ম্যাদিজ্ার/িামৃ/সকাম্পাবির প্রধাি বিব ৃাহী কর্তৃক সতযাব ত হদত হদব।
(খ) েবললাবে অবশ্যই সকাম্পািী কর্তৃক মদিািীত ব্যবির মাধ্যদম োবখল করদত হদব।
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ক্রমিক:

সেবারনাি

(১)
৪.

(২)
আগমিী বিসার (বিসা
অি এরাইিাল
সুপাবরশ এবাং এ
সাংক্রান্ত কার্ ৃাবলী

সসবা প্রোি
পদ্ধবত
(3)
অিলাইি

প্রয়য়াজনীয়কাগজপত্র এবং প্রামি স্থান
(৪)
এই সসবার জ্ন্য https://bidaquickserv.org বলাংদক আদবেি করদত এবাং সকল প্রদ াজ্িী তথ্যাবে এবাং
চাবহোকৃত েবললাবে ববি ৃত সপার্ ৃাদলর প্রদর্াজ্য বলাংদক আপদলাড করদত হদব।

সেবামূল্য ম এবং পমরয় াধ
পদ্ধমি
(5)
ববিামূদে

সসবা প্রোদির
সম সীমা
(6)
২৪ ঘিা






বশে বিবন্ধি সিদের কবপ/ব্রাঞ্চ/বল াদজ্োঁ/প্রবতবিবধ /প্রকে অবিদসর অনুমবতপদত্রর কবপ/ববডা কর্তৃক আমন্ত্রি পদত্রর কবপ;
আগমি ও প্রস্থাদির ববমাদির টিবকদর্র কবপ;
পাসদপাদর্ ৃর কবপ (ব্যবহ্রত সকল পাতাসহ);
বাাংলাদেদশ আগমদির কারি উদেখ পূব ৃক একটি আদবেি এবাং ববি ৃত ববদেশীর কদমৃর সমথ ৃদি সাংস্থার অবপৃত োব ত্ব
সাংক্রান্ত পত্র;
 অন্যান্য প্রদর্াজ্য তথ্য ওেবললাবে (র্বে থাদক)।

দাময়ত্বপ্রাি কিমকিমা (নাি, পদবী,
স ান, ই-সিইল)
(7)
পবরচালক (বিবন্ধি ও সহা তা-বাবিজ্য)
সিাি : 88-02-55007213
ই-সমইলাঃ arif@bida.gov.bd
সহকারী পবরচালক ( িযাবসবলদর্শি)
ইদমলাঃ sayful@bida.gov.bd
ফ োন: ০১৭১১৯২৮০৭৩

ববাঃ দ্রাঃ
(ক) োবখলকৃত সকল কাগজ্পত্রাবে/েবললাবে প্রবতষ্ঠাদির সচ ারম্যাি/প্রধাি বিব ৃাহী কমৃকতৃা(বসইও)/ব্যবস্থাপিা
পবরচালক/কাবি ম্যাদিজ্ার/িামৃ/সকাম্পাবির প্রধাি বিব ৃাহী কর্তৃক সতযাব ত হদত হদব।
(খ) েবললাবে অবশ্যই সকাম্পািী কর্তৃক মদিািীত ব্যবির মাধ্যদম োবখল করদত হদব।
৫.

িতুি কমৃানুমবত প্রোি
ও এ সাংক্রান্ত কার্ ৃাবলী

অিলাইি

এই সসবার জ্ন্য https://bidaquickserv.org বলাংদক আদবেি করদত এবাং সকল প্রদ াজ্িী তথ্যাবে এবাং
চাবহোকৃত েবললাবে ববি ৃত সপার্ ৃাদলর প্রদর্াজ্য বলাংদক আপদলাড করদত হদব।
 শাখা/বল াদজ্োঁ/বরদপ্রদজ্দিটিি প্রকে অবিদসর অনুমবতপত্র এবাং সকাম্পাবির সাংঘবববধ ও সাংঘ স্মারক;
 ববদেবশ িাগবরকদের বিদ াগ সাংক্রান্ত সবাড ৃ সরজুদলশি (সকল প্রকার সবতি িাতাবে, সম্মাবি এবাং সুদর্াগ-সুববধা
উদেখপূব ৃক);
 প্রকদের সক্ষদত্র প্রকে পবরচালক/ োব ত্বপ্রাপ্ত কমৃকতৃার পত্র;
 ববদেবশ িাগবরদকর পাসদপাদর্ ৃর কবপ (ই-সেবির বিসা, ই-১ সেবির বিসা এবাং বপআই সেবির বিসা আগমিী বসলসহ);
 চাকুবরর চুবিপত্র/বিদ াগপত্র/বেলীর আদেশ এর কবপ;
 ববদেবশ কমীর বশক্ষাগত সর্াগ্যতার সকল সিে এবাং সপশাগত অবিজ্ঞতা সিে;
 পেমর্ ৃাো, জ্াতী তা, সবতিস্তর, কার্ ৃাবলী ও সর্াগোদির তাবরখসহ সেবশ ও ববদেবশ জ্িবদলর তাবলকা;
 প্রবতষ্ঠাদির হালিাগাে আ কর সিে;
 শাখা/বল াদজ্োঁ/প্রবতবিবধ অবিস/প্রকে অবিস স্থাপি ও ব্যবসার প্রারবিক ব্য বহসাদব মাাঃ ডাঃ ৫০,০০০.০০ অন্তাঃমূ ৃখী
প্রতযাবসাি সিে [ অন্যান্য সরকাবর/স্থািী সবসরকাবর/স্বা ত্বশাবষত ইতযাবে অবিদসর সক্ষদত্র এটি প্রদর্াজ্য ি ];
 ববদেবশ প্রকমীর বিসা সুপাবরশপদত্রর কবপ;
 আদবেি োবখদলর জ্ন্য ক্ষমতা অপৃি সাংক্রান্ত অনুমবত পত্র;
 অন্যান্য প্রদর্াজ্য তথ্য ওেবললাবে (র্বে থাদক);
 ববি ৃত প্রকমী কর্তৃক সর্ সকল স্থািী কমী প্রবশবক্ষত হদব তার বববরি।

প্রদতযক ববদেশী প্রকমীর
জ্ন্য প্রবত ০১ (এক) বছদরর
জ্ন্য ৫,০০০.০০ (পোঁচ
হাজ্ার) র্াকা। অিলাইদি
পবরদশাধ করদত হদব।
(https://bidaquic
kserv.org)
বিাঃ প্রবত ১ বছদরর জ্ন্য
প্রদতযক প্রকমীর জ্ন্য
5000/=।

১৬ বেি।
ববডাদত মাদস
২টি
আন্তাঃমন্ত্রিাল
কবমটির সিা
অনুবষ্ঠত
হ
এবাং এ
কবমটির
বসদ্ধান্ত
অনুদমােিক্রদম
কমৃানুমবত পত্র
জ্ারী করা হ ।

বিব ৃাহী সেস্য-৩/সিাপবত,
আন্ত:মন্ত্রিাল কবমটি।
সিাি : 88-02-55007204
ই-সমইলাঃ
em3@bida.gov.bd
পবরচালক (বিবন্ধি ও সহা তা-বাবিজ্য)
সিাি : 88-02-55007213
ই-সমইলাঃ arif@bida.gov.bd
সহকারী পবরচালক ( বিবন্ধি ও
সহা তা-বাবিজ্য)
সিাি : 88-02-55007231
ইদমলাঃ
faizur@bida.gov.bd
সহকারী পবরচালক ( িযাবসবলদর্শি)
ইদমলাঃ sayful@bida.gov.bd
ফ োন: ০১৭১১৯২৮০৭৩

ববাঃ দ্রাঃ
(ক) োবখলকৃত সকল কাগজ্পত্রাবে/েবললাবে প্রবতষ্ঠাদির সচ ারম্যাি/প্রধাি বিব ৃাহী কমৃকতৃা (বসইও)/ব্যবস্থাপিা
পবরচালক/কাবি ম্যাদিজ্ার/িামৃ/সকাম্পাবির প্রধাি বিব ৃাহী কর্তৃক সতযাব ত হদত হদব।
(খ) েবললাবে অবশ্যই সকাম্পািী কর্তৃক মদিািীত ব্যবির মাধ্যদম োবখল করদত হদব।
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বাাংলাদেশ বববিদ াগ উন্ন ি কর্তৃপক্ষ
প্রধািমন্ত্রীর কার্ ৃাল
বিবন্ধি ও সহা তা-বাবিজ্য অবধশাখা
ক্রমিক:

সেবারনাি

(১)
৬.

(২)
নুতি ব্রাঞ্চ/বল াদজ্োঁ/
প্রবতবিবধ/প্রকে
অবিস স্থাপদির
অনুমবত এবাং এ
সাংক্রান্ত কার্ ৃাবলী

07.
সিাব্য
বববিদ াগকারীদের
বববিদ াগ ববষ ক
পরামশৃ প্রোি

সসবা প্রোি
পদ্ধবত
(৩)
অিলাইি

প্রয়য়াজনীয়কাগজপত্র এবং প্রামি স্থান
(৪)
এই সসবার জ্ন্য https://bidaquickserv.org বলাংদক আদবেি করদত এবাং সকল প্রদ াজ্িী তথ্যাবে
এবাং চাবহোকৃত েবললাবে ববি ৃত সপার্ ৃাদলর প্রদর্াজ্য বলাংদক আপদলাড করদত হদব।
 বাাংলাদেদশ অবিস স্থাপদির ববষদ সবাড ৃ সরজুদলশদির কবপ/ প্রকে অবিদসর সক্ষদত্র প্রকদের বি ৃিা/EPC
কিাক্টদরর সাদথ সম্পাবেত চুবির কবপ;
 মূল সকাম্পাবির ববগত অথ ৃ বছদরর বিরীবক্ষত বহসাব বববরিী;(আবথ ৃক স্বচ্ছলতা থাকদত হদব)
 স্থািী ও ববদেবশ জ্িবদলর পে উদেখপূব ৃক প্রস্তাববত অবিদসর সাাংগঠবিক কাঠাদমা;
 মূল সকাম্পাবি কর্তৃক পবরচাবলত কার্ ৃক্রদমর বববরি ও প্রস্তাববত অবিদসর মাধ্যদম বাাংলাদেদশ সম্পাবেতব্য
কার্ ৃক্রদমর বববরি;
 মূল সকাম্পাবির পবরচালক/উদযািাদের িাম ও জ্াতী তা সম্ববলত তথ্য;
ৃ
 মূল সকাম্পাবির সাংঘবববধ ও সাংঘ স্মারক ও ইিকরদপাদরশি সাটিদিদকর্;
 েরখাস্ত োবখদলর জ্ন্য ক্ষমতা অপৃি সাংক্রান্ত অনুমবত পত্র;
 অন্যান্য প্রদর্াজ্য তথ্য ওেবললাবে (র্বে থাদক);
 এ সেদশ এ সাংস্থার সম্পাবেতব্য কার্ ৃসমূদহর বববরি এবাং িববষ্যদত বশেখাদত রুপান্তদরর রুপদরখার বি ৃিা।
ববাঃদ্রাঃ
(ক) োবখলকৃত কাগজ্পত্রাবে সাংবিষ্ট সেদশ অববস্থত বাাংলাদেশ বমশি বা বাাংলাদেদশ অববস্থত সাংবিষ্ট সেদশর বমশি
অথবা সাংবিষ্ট সেদশর শীষ ৃ ববিক সবমবত কর্তৃক প্রতযাব ত হদত হদব।
(খ) অিলাইদি আদবেি োবখদলর পর আদবেদির সকল হাড ৃ কবপ বাাংলাদেশ বববিদ াগ উন্ন ি কর্তৃপক্ষর বিবন্ধি ও
সহা তা-বাবিজ্য শাখা োবখল করদত হদব।
(গ) এ সাংক্রান্ত কাগজ্/েবললাবে প্রবতষ্ঠাি কর্তৃক মদিািীত ব্যবি কর্তৃক োবখল করদত হদব।

অিলাইি/
সমাবাইল

সেবামূল্য এবং পমরয় াধ
পদ্ধমি
(৫)
অবিস
পারবমশি
বি
২৫,০০০.০০ (পঁবচশ হাজ্ার)
র্াকা অিলাইদি পবরদশাধ
করদত হদব।
(https://bidaquick
serv.org)

দাময়ত্বপ্রািকিমকিমা (পদবী, স ান, ই-সিইল)

(৬)
১৬বেি
(প্রবতমাদস
আন্তাঃমন্ত্রিাল কবমটির
২টি সিা অনুবষ্ঠত হ
এবাং সিা আদবেিসমূহ
পর্ ৃাদলাচিা করা হ ।
কবমটির বসদ্ধান্ত পত্র
মাধ্যদম অি লাইদি
আদবেিকারী প্রবতষ্ঠািদক
জ্াবিদ সে া হ )।

(৭)
বিব ৃাহী সেস্য-৩/সিাপবত, আন্ত:মন্ত্রিাল
কবমটি।
সিাি : 88-02-55007204
ই-সমইলাঃ em3@bida.gov.bd
পবরচালক (বিবন্ধি ও সহা তা-বাবিজ্য)
সিাি : 88-02-55007213
ই-সমইলাঃ arif@bida.gov.bd
সহকারী পবরচালক ( বিবন্ধি ও সহা তাবাবিজ্য)
সিাি : 88-02-55007231
ইদমলাঃ faizur@bida.gov.bd
সহকারী পবরচালক ( িযাবসবলদর্শি)
ইদমলাঃ sayful@bida.gov.bd
ফ োন: ০১৭১১৯২৮০৭৩

ববিামূদে
সরাসবর, সিাি অথবা ইদমইল এর মাধ্যদম সমস্যা/বজ্জ্ঞাসার ববষদ পরামশৃ চাইদত হদব।

সসবা প্রোদির সম সীমা

তাৎক্ষবিক

বিব ৃাহী সেস্য-৩/সিাপবত, আন্ত:মন্ত্রিাল
কবমটি।
সিাি : 88-02-55007204
ই-সমইলাঃ em3@bida.gov.bd
পবরচালক (বিবন্ধি ও সহা তা-বাবিজ্য)
সিাি : 88-02-55007213
ই-সমইলাঃ arif@bida.gov.bd
সহকারী পবরচালক ( বিবন্ধি ও সহা তাবাবিজ্য)
সিাি : 88-02-55007231
ইদমলাঃ faizur@bida.gov.bd
সহকারী পবরচালক ( িযাবসবলদর্শি)
ইদমলাঃ sayful@bida.gov.bd
ফ োন: ০১৭১১৯২৮০৭৩
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