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সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen’s Charter)

১। মভশন ও মিশনঃ
রু কল্প (Vision)

:

অমভলক্ষ্য (Mission) :

বস্ত্র মশদল্প কাঁচািাল িরবরাদে অবোন, োমরদ্র্য মবদিাচন এবাং কিমিাং্ান ৃষমটিরর িা্যমদি বস্ত্র াাদরর টেকিই ন্নয়নন।
বস্ত্রাাদর টেশীন চামেো পূরণ ও কিমিাং্ান ৃষমটিরর লদক্ষ্ টেশী-মবদেশী ট ৌথ মবমনদনাগ/ম ম ম এর িা্যমদি বন্ধ
মিলিমূে চালুকরণ এবাং িম্পদের থা থ ব্যবোর।
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২. প্রমরশ্রুর টিবািমূে
২.১) নাগমরক টিবাঃ

ক্রঃ
নাং

টিবার নাি

টিবা প্রোন দ্ধমর

(১)
১।

(২)
রথ্য অমধকার
আইদনর আওরান
নাগমরকদক রথ্য
প্রোন।
ক্রনকৃর ণ্য ও
টিবার জন্য মূল্য
মরদশাধ

(৩)
আদবেন প্রামির র মনধ মামরর রদি রথ্য প্রোন।

২।

প্রদনাজনীন কাগজ ত্র
এবাং প্রামি্ান

(৪)
(১) আদবেন ত্র
(২) মনধ মামরর রি/
সুমনমে মটির রথ্য িম্বমলর
আদবেন ত্র
ম
ম
াটি/ব্যমিবগ কর্তমক োমালকৃর মবল রীক্ষ্া এবাং িাং্ার িাধারণ কিমশাাা/
মরদশাদধর কা মক্রি গ্রেণ।
ন্নয়নন মবভাগ এবাং িাংমিটির
ব্যমিবগ।ম
প্রামি্ানঃ৩ন রলা

৩।

ঠিকাোরদের বিল ঠিকাোর/িরবরােকারী কর্তমক োমালকৃর মবল িাং্ার িাধারণ কিমশাাা/
প্রদান।
রীক্ষ্া এবাং মরদশাদধর কা মক্রি গ্রেণ।
ন্নয়নন মবভাগ।
প্রামি্ানঃ৩ন রলা

৪।

িাংক্ষুদ্ধ ব্যমির
অমভদ াদগর
টপ্রমক্ষ্দর ব্যব্া
গ্রেণ (মজআরএি)
কার ামকমাং
সুমবধা।

৫।

৬।

প্রমরবন্ধী বান্ধব
েনদলে সুমবধা।

আদবেদনর টপ্রমক্ষ্দর প্রমরকার প্রোন

(১) আদবেন ত্র
(২)আদবেদনর িিথ মদন
প্রািাংমগক কাগজ ত্র

আদবেদনর টপ্রমক্ষ্দর আদগ আিদল আদগ াদবন (১) আদবেন ত্র
মভমিদর কার ামকমাং সুমবধা প্রোন।
(২) মনধ মামরর রি/
সুমনমে মটির রথ্য িম্বমলর
আদবেন ত্র
প্রামি্ানঃ৩ন রলা (ন্নয়নন)
মবটিএিমি ভবদনর নীচ রলান প্রমরবন্ধীদের জন্য
প্রদ াজয নদে।
মনশরম: েনদলে সুমবধা প্রোন।

টিবার মূল্য
এবাং মরদশাধ
দ্ধমর

টিবা প্রোদনর
িিনিীিা

োমনত্বপ্রাি কিমকরমা (নাি, েবী, ট ান নম্বর
ও ইদিইল)

(৫)
মবনামূদল্য।

(৬)
১০ মেন
(প্রদ াজয টক্ষ্দত্র)।

(৭)
নািঃ জনাব িামির আেদিে,
েবীঃ প্রধান প্রদকৌশলী (চলমর োঃ), ন্নয়নন মবভাগ,
ট ানঃ ৮১৮০০৫৩, টিাবাইলঃ ০১৭১২৭৫১২৮৫
টিইলঃbtmc.development@gmail.com
নািঃ বুশরার মবনদর কাইয়ূি
েবীঃ টজযষ্ঠ ভান্ডার কিমকরমা
ট ান নাং- ৯১৪০৯৩০
টিাবাইলঃ ০১৬৭৭১১৮৩৮০
সেইল-bushratlamia86@gmail.com
নািঃ বুশরার মবনদর কাইয়ূি
েবীঃ টজযষ্ঠ ভান্ডার কিমকরমা
ট ান নাং- ৯১৪০৯৩০
টিাবাইলঃ ০১৬৭৭১১৮৩৮০
সেইল-bushratlamia86@gmail.com
নািঃ জনাব িামির আেদিে,
েবীঃ প্রধান প্রদকৌশলী (চলমর োঃ), ন্নয়নন মবভাগ,
ট ানঃ ৮১৮০০৫৩, টিাবাইলঃ ০১৭১২৭৫১২৮৫
টিইলঃbtmc.development@gmail.com
নািঃজনাব াানরুল ইিলাি,
েবীঃ িে-প্রধান মেিাব রক্ষ্ক,
ন্নয়নন মবভাগ।
টিাবাইলঃ ০১৯১২৫৫০৮৩৩
টিইলঃkhairul.btmc@gmail.com
নািঃ টিাঃ টকারবান আলী
েবীঃ প্রদকৌশলী(পুর),
ন্নয়নন মবভাগ।
টিাবাইলঃ ০১৮১৮৪১৩৪৮৪
টিইলঃbtmc.development@gmail.com

কা মাদেশ/ক্রনােশ
টিারাদবক াওনা
মনধ মারণ এবাং
টচদকর িা্যমদি
প্রোন।
কা মাদেশ/ক্রনােশ
টিারাদবক াওনা
মনধ মারণ এবাং
টচদকর িা্যমদি
প্রোন।
মবনামূদল্য।

ভাড়ার মূল্য নগে/
মিমির িা্যমদি
মরদশাধ।

মবনামূদল্য।

বিল দাবিললর ১০
কা মমেবদির িদ্যম।

বিল দাবিললর ১০
কা মমেবদির িদ্যম।

আদবেন প্রামির
( থা থ কাগজ ত্রিে)
রামরা েদর িদবার্চ্ম
৩০ কা মমেবদির িদ্যম
অনমধক ৭ মেন
(প্রদ াজয টক্ষ্দত্র)।

িাব মক্ষ্মণক।
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২.২) প্রামরষ্ঠামনক টিবাঃ
ক্রঃ
নাং
(১)
১

২

টিবার নাি

টিবা প্রোন দ্ধমর

(২)
ম ম ম এর আওরান মিল চালু
করা।

(৩)
মবটিএিমির ১৬টি মিল
ম ম ম ’র আওরান
মরচালনার জন্য মিমিইএএ েদর নীমরগর অনুদিােন
প্রাি।ম ম ম িাংক্রান্ত রথ্য
িাম্ভাব্য মবমনদনাগকারীদের
িরবারে করা েন।

প্রদনাজনীন কাগজ ত্র এবাং
প্রামি্ান
(৪)
িাং্ার বামণজয মবভাগ ।
প্রামি্ানঃ ৩ন রলা

টিবার মূল্য এবাং
মরদশাধ দ্ধমর
(৫)
মবনামূদল্য।

টিবা প্রোদনর
িিনিীিা
(৬)
িাব মক্ষ্মণক।

োমনত্বপ্রাি কিমকরমা (নাি, েবী, ট ান নম্বর ও
ইদিইল)
(৭)
নািঃ কাজী ম দরাজ টোদিন,
েবীঃ প্রকল্প মরচালক, িোব্যবস্ো ক (চঃোঃ)
বামণজয মবভাগ, মবটিএিমি, ঢাকা।
ট ানঃ 8189132
টিাবাঃ 0191১-৩৫৮৮৯৯, 01781-180656
টিইলঃferoz775@gmail.com

বিটিএমবি ভিলনর বিবভন্ন ফ্লার টলার াামল েওনা িাদ দক্ষ্ প্রধান প্রদকৌশলী, ন্নয়নন মবভাগ ও র িীল ব্যাাংক েদর টেি াামল েওনা নািঃজনাব াানরুল ইিলাি,
ভাড়া প্রদান।
মত্রকান মবজ্ঞমি এবাং টনাটিশ প্রধান মেিাব রক্ষ্ক, মবটিএিমি।
ইসুযকৃর ট -অি মার/ মিমি িাদ দক্ষ্ ২০(মবশ)
েবীঃ িে-প্রধান মেিাব রক্ষ্ক,
টবাদি ম মবজ্ঞমি প্রকাশ করা।
প্রামি্ানঃ ৩ন রলা
এর িা্যমদি মরদশাধ।
মেদনর িদ্যম।
ন্নয়নন মবভাগ।

টিাবাইলঃ ০১৯১২৫৫০৮৩৩
৩

মবটিএিমি মননন্ত্রণাধীন মিল
িমূদের াামল গুোি, ্া না
ইরযামে ভাড়া প্রোন িাংক্রান্ত
কা মক্রি।

৪

আয়কর, িরিরাহকারীর বিললর
উপর প্রদত্ত ভযাট, ট্যাক্স ইত্যাবদ
িরকারী ফ্কাষাগালর জমা প্রদান।

টেন্ডাদরর িা্যমদি ভাড়া ব্যব্া টেন্ডার িাংক্রান্ত মিমিনল ও অন্যান্য
গ্রেণ করা েন।
কাগজ- ত্রামে িাং্ার বামণজয
মবভাগ, মেিাবমবভাগ, ন্নয়ননমবভাগ
ও িাংমিটির মিল।
প্রামি্ানঃ ৩ন রলা
িাংমিটির প্রমরষ্ঠান ও ব্যামির
মেিাব মবভাদগর মবল শাাা
মনকে েদর করমনকৃর অথ ম।
প্রামি্ানঃ ৩ন রলা
িাংমিটির মবভাগ কর্তমক প্রাি
মবদলর মভমিদর।

ের দত্রর মিমিনদলর মূল্য
নগদে মরদশাধদ াগ্য।

৩০মেন।

চালাদনর িা্যমদি প্রোন।

১০ মেন।

টিইলঃkhairul.btmc@gmail.com
১. জনাব বুলবুল আেদিে,
মেিাব কিমকরমা, ন্নয়নন মবভাগ
টিাবাইলঃ ০১৯১১৯২২০০০
টিইলbulbulbangladesh@gmail.com
নািঃ টিা: িমেনমিন
েবীঃ প্রধান মেিাবরক্ষ্ক (চঃোঃ), মেিাব মবভাগ
টিাবাইলঃ ০১৭১২-৮৪৮৪৯৮
সেইল-mdmohiuddin.b@gmail.com
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২.৩) অভযন্তরীণ টিবাঃ

ক্রঃ
নাং

টিবার নাি

(১)

(২)

১

২

৩

৪

অমজমর ছুটি (দেদশর অভযন্তদর)।

বমে: বাাংলাদেশ (অমজমর ছুটি)।

শ্রামন্ত মবদনােন ছুটি।

িার্তত্বকালীন ছুটি, অবির-নির
ছুটি ও বিবকৎিা ছুটি।

টিবা প্রোন দ্ধমর

প্রদনাজনীন
কাগজ ত্র এবাং
প্রামি্ান

(৩)

(৪)

বস্ত্রমশল্প কদ াম দরশন প্রমবধানিালা
১৯৮৯ অনু ানী প্রশািমনক
অনুদিােন এর আদলাদক কার্ যক্রি
গৃেীর েন।

ারদিদনল শাাা,
মবটিএিমি, ঢাকা।

কিমকরমা/কিমচারীদের বমে:
বাাংলাদেশ ছুটি বস্ত্র ও াে
িন্ত্রণালদন অনুদিামের েদন থাদক
এবাং কিমচারীদের মবটিএিমি মাদন
প্রশািমনক অনুদিােন এর র
কা মকর েদন থাদক।
আদবেন াওনার র শ্রামন্ত
মবদনােনভারা মবমধিালা-১৯৭৯
অনু ানী মনষ্পমি কদর অম ি
আদেশ জারী করা েন।

ারদিদনল শাাা,
মবটিএিমি, ঢাকা।

িরকারী মননি নীমর এবাং
মবটিএিমি’র প্রমবধানিালা অনু ানী
প্রশািমনক অনুদিােন এর আদলাদক
কা মক্রি গৃেীর েন

ারদিদনল শাাা,
মবটিএিমি, ঢাকা।

টিবার মূল্য
টিবা
োমনত্বপ্রাি কিমকরমা (নাি, েবী, ট ান নম্বর
এবাং মরদশাধ প্রোদনর
ও ইদিইল)
দ্ধমর
িিনিীিা
(৫)

(৬)

মবনামূদল্য।

০২ বদন।

মবনামূদল্য।

০২ বদন।

মবনামূদল্য।

০২ বদন।

মবনামূদল্য।

০২ বদন।

প্রামি্ানঃ ২ন রলা

প্রামি্ানঃ ২ন রলা

ক) আদবেন ত্র
ারদিদনল শাাা,
মবটিএিমি, ঢাকা।
প্রামি্ানঃ ২ন রলা

প্রামি্ানঃ ২ন রলা

(৭)

নািঃ টিাঃ কািরুল োিান
েবীঃ িোব্যব্া ক (চলমর োঃ), মবটিএিমি,
ঢাকা।
ট ান-৯১৩৯০০৫,
টিাবাইলঃ 01716628628,
টিইলঃ btmcho@gmail.com
নািঃ টিাঃ কািরুল োিান
েবীঃ িোব্যব্া ক (চলমর োঃ), মবটিএিমি,
ঢাকা।
ট ান-৯১৩৯০০৫,
টিাবাইলঃ 01716628628,
টিইলঃ btmcho@gmail.com
নািঃ টিাঃ কািরুল োিান
েবীঃ িোব্যব্া ক (চলমর োঃ), মবটিএিমি,
ঢাকা।
ট ান-৯১৩৯০০৫,
টিাবাইলঃ 01716628628,
টিইলঃ btmcho@gmail.com
নািঃ টিাঃ কািরুল োিান
েবীঃ িোব্যব্া ক (চলমর োঃ), মবটিএিমি,
ঢাকা।
ট ান-৯১৩৯০০৫,
টিাবাইলঃ 01716628628,
টিইলঃ btmcho@gmail.com
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ক্রঃ
নাং

টিবার নাি

টিবা প্রোন দ্ধমর

প্রদনাজনীন
কাগজ ত্র এবাং
প্রামি্ান

টিবার মূল্য
এবাং মরদশাধ
দ্ধমর

টিবা
প্রোদনর
িিনিীিা

োমনত্বপ্রাি কিমকরমা (নাি, েবী, ট ান নম্বর
ও ইদিইল)

(১) (২)

(৩)

(৪)

(৫)

(৬)

(৭)

৫

টেচ্ছাবির, ম আরএল ও মৃত্
কমযকত্যা/কমযিারীলদর িাকুরী সুবিধাবদ
প্রদান িংক্রান্ত র্ািত্ীয় কার্ যািলী।

প্রমবধানিালা অনু ানী প্রশািমনক
অনুদিােন এর আদলাদক কার্ যক্রি
গৃেীর েন।

ারদিদনল শাাা,
মবটিএিমি, ঢাকা।

মবনামূদল্য।

৩০ মেন।

কমযকত্যা/কিমচারীদের অভযন্তরীণ ও
বিলদবিক িকল প্রবিক্ষণ ও বিলদি
ভ্রমণ িংক্রান্ত কার্ যািলী।

প্রমবধানিালা অনু ানী প্রশািমনক
অনুদিােন এর আদলাদক কার্ যক্রি
গৃেীর েন।

ারদিদনল শাাা,
মবটিএিমি, ঢাকা।

মবনামূদল্য।

৭ মেন।

কমযকত্যা/কমযিারীলদর দো্নয়মর ও
ইনবক্রলমন্ট িংক্রান্ত র্ািত্ীয়
কার্ যািলী।

প্রমবধানিালা অনু ানী প্রশািমনক
অনুদিােন এর আদলাদক কার্ যক্রি
গৃেীর েন।

ারদিদনল শাাা,
মবটিএিমি, ঢাকা।

মবনামূদল্য।

১৫ মেন।

োিমরক/আবামিক টেমলদ ান িাংদ াগ
িঞ্জুর

আদবেদনর টপ্রমক্ষ্দর প্রশািমনক
অনুদিােন এর আদলাদক কার্ যক্রি
গৃেীর েন।

িাধারণ কিমশাাা, মবনামূদল্য।
মবটিএিমি, ঢাকা।

নািঃ টিাঃ কািরুল োিান
েবীঃ িোব্যব্া ক (চলমর োঃ), মবটিএিমি,
ঢাকা।
ট ান-৯১৩৯০০৫,
টিাবাইলঃ 01716628628,
টিইলঃ btmcho@gmail.com
নািঃ টিাঃ কািরুল োিান
েবীঃ িোব্যব্া ক (চলমর োঃ), মবটিএিমি,
ঢাকা।
ট ান-৯১৩৯০০৫,
টিাবাইলঃ 01716628628,
টিইলঃ btmcho@gmail.com
নািঃ টিাঃ কািরুল োিান
েবীঃ িোব্যব্া ক (চলমর োঃ), মবটিএিমি,
ঢাকা।
ট ান-৯১৩৯০০৫,
টিাবাইলঃ 01716628628,
টিইলঃ btmcho@gmail.com
নািঃ টনািান আলি শুভ
েবীঃ মেমনাং িাস্টার, মবটিএিমি, ঢাকা।
টিাবাইলঃ ০১৭৬৪৩৭৭৯৯৮,
টিইলঃ n.alomshuvo@gmail.com

৬

৭

৮

প্রামি্ানঃ ২ন রলা

প্রামি্ানঃ ২ন রলা

প্রামি্ানঃ ২ন রলা

প্রামি্ানঃ ২ন রলা

৭ মেন।
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অমভদ াগ ব্যব্া না দ্ধমর (GRS)
টিবা প্রামিদর অিন্তুটির েদল োমনত্বপ্রাি কমযকত্যার িদে ট াগাদ াগ করুন। মরমন িিাধান মেদর ব্যথ ম েদল মনদনাি দ্ধমরদর ট াগাদ াগ কদর আ নার িিস্যা অবমের করুন।
ক্রঃ
নাং
১

কান ট াগাদ াগ করদবন (োমনত্ব প্রাি
কার িদে ট াগাদ াগ
কমযকত্যা িিাধান মেদর ব্যথ ম েটল)
করদবন
োমনত্বপ্রাি কমযকত্যা িিাধান মেদর ব্যথ ম
অমভদ াগ মনষ্পমি
েদল
কমযকত্যা (অমনক)

ট াগাদ াদগর ঠিকানা

মনষ্পমির িিনিীিা

GRS ট াকাল দনন্ট কিমকরমার নাি ও েবী
নাি-জনাব িামির আেদিে
েবী-প্রধান প্রদকৌশলী (চলমর োঃ), ন্নয়নন মবভাগ, মবটিএিমি, ঢাকা|
ট ান-৮১২১৮৫৯, টিাবাইলঃ ০১৭১২৭৫১২৮৫

মরন িাি

টিইলঃ btmc.development@gmail. com

২

৩

GRS ট াকাল দনন্ট কমযকত্যা মনমে মটির আম ল কমযকত্যা
িিদন িিাধান মেদর ব্যথ ম েদল

ওদনব ট াে মাল -প্রমরষ্ঠাদনর ওদনব ট াে মাদলর GRS মলঙ্ক
নাি-মিদগমিনার টজনাদরল টিাঃ জামকর টোদিন

এক িাি

এনমিমি, ম এিমি

েবী-টচনারম্যান, মবটিএিমি, ঢাকা|
ট ান-০১৯৩২৪৬১২০৭
ইদিইল- chairman@btmc.gov.bd
ওদনব ট াে মাল -প্রমরষ্ঠাদনর ওদনব ট াে মাদলর GRS মলঙ্ক
আম ল কমযকত্যা মনমে মটির িিদন িিাধান িন্ত্রণালদনর অমভদ াগ অমভদ াগ গ্রেণ টকন্দ্র
মেদর না ারদল
ব্যব্া না টিল
বস্ত্র ও াে িন্ত্রলালন, বাাংলাদেশ িমচবালন, ঢাকা।
ওদনব: www.motj.gov.bd

মরন িাি

Ctizen Charter-2020 (Final)

মবটিএিমি’র ট াকাল দনণ্ট কিমকরমাগদণর নাি ও েবী
ক্রমিক নাং

কমিটির নাি

০১।

মবটিএিমি মবষনক ট াকাল দনন্ট

০২।

One Stop Service

০৩।

০৪।

ই- াইমলাং (E-filing)

জারীন শুদ্ধাচার টকৌশল (NIS)

০৫।

ইদনাদভশন (INNOVATION)

০৬।

টেকিই ন্নয়নন অমভটির (SDG)

ট াকাল দনণ্ট কিমকরমাগদণর নাি ও েবী
নািঃ জনাব কাজী তির াজ স ারেন
েবীঃ িমচব (ভারপ্রাি), মবটিএিমি, ঢাকা।
ট ান- ৯১১৫৭৬৩, টিাবাইলঃ ০১৯১১-৩৫৮৮৯৯
টিইলঃ feroz775@gmail.com
নািঃ জনাব কাজী তির াজ স ারেন
েবীঃ িোব্যব্া ক (চঃোঃ),বামণজয মবভাগ, মবটিএিমি, ঢাকা।
ট ান-৮১৮৯১৩২, টিাবাইলঃ ০১৯১১-৩৫৮৮৯৯
টিইলঃ feroz775@gmail.com
নািঃ জনাব কাজী তির াজ স ারেন
েবীঃ িোব্যব্া ক (দবাি ম), মবটিএিমি, ঢাকা।
ট ান- ৯১৩৮৭১৫, টিাবাইলঃ ০১৯১১-৩৫৮৮৯৯
টিইলঃ feroz775@gmail.com
নািঃ টিাঃ কািরুল োিান
েবীঃ িোব্যব্া ক (চলমর োঃ), মবটিএিমি, ঢাকা।
ট ান-৯১৩৯০০৫, টিাবাইলঃ 01716628628,
টিইলঃ btmcho@gmail.com
নািঃ জনাব ফ্মা: িমেনমিন
েবীঃ প্রধান মেিাবরক্ষক (চলমর দাাঃ), বিটিএমবি, ঢাকা।
ট ানঃ ৯১৪০৯৩০, ফ্মািাইলাঃ ০১৭১২৮৪৮৪৯৮
সেইল- mdmohiuddin.b@gmail.com
নািঃ জনাব ফ্মাহাম্মদ িবহদ উল্ল্যা
েবীঃ প্রধান বনরীক্ষক (চলমর োঃ), বনরীক্ষা বিভাগ, বিটিএমবি, ঢাকা।
ট ানঃ ৮১৮৯০৮৪, ফ্মািাইলাঃ 01814775812
সেইল- mdshahidullah064@gmail.com.

০৭।

বামষ মক কিমিম্পােন চুমি (APA)

০৮।

রথ্য অমধকার (RTI) ও অমভদ াগ ব্যব্া না দ্ধমর (GRS)

০৯।

ওদ ন গভণ মদিন্ট িাো (OGD)

নাি- জনাব টিাঃ ইিামেি মিনা
েবী-িোব্যব্া ক (চলমর োঃ) ,অথ ম ও এিআইএি, মবটিএিমি, ঢাকা|
ট ান-৮১৮৯০৮৬, টিাবাইল-01714582581
ইদিইল- ibrahim.mbstu@gmail.com
নািঃ জনাব িামির আেদিে,
েবীঃ প্রধান প্রদকৌশলী (চলমর োঃ), ন্নয়নন মবভাগ,
ট ানঃ ৮১৮০০৫৩, টিাবাইলঃ ০১৭১২৭৫১২৮৫
টিইলঃbtmc.development@gmail.com
নািঃ জনাব িামির আেদিে,
েবীঃ প্রধান প্রদকৌশলী (চলমর োঃ), ন্নয়নন মবভাগ, ন্নয়নন মবভাগ,
ট ানঃ ৮১৮০০৫৩, টিাবাইলঃ ০১৭১২৭৫১২৮৫
টিইলঃbtmc.development@gmail.com

