
িস�টেজন চাট�ার

বাংলােদশ চল��� উ�য়ন কেপ �ােরশন

�তজগাওঁ, ঢাকা-১২০৮।

www.fdc.gov.bd

�সবা �দান �িত�িত (িস�টেজনস চাট�ার)

 

১।         িভশন ও িমশন

            �পক� (Vision) : ২০২১ সােলর মেধ� িবে�র অন�তম �সরা চল��� �সবা �ক�

 

            অিভল�� (Mission) :  কািরগরী স�মতা ব�ৃ�, মানবস�দ উ�য়ন, যুেগাপেযাগী য�পািত সং�হ, �ক�
বা�বায়ন এবং নীিতমালা �ণয়ন কের �দশী িবেদশী চল��� িনম �াতােদর জন� িব�মােনর চল��� িনম �ােণ �সবা

�কে� পিরণত হওয়া।

 

২।         �িত�ত �সবাসমূহ

 

২.১।      নাগিরক �সবা

 

�িমক
নং �সবার নাম �সবা �দান প�িত

�েয়াজনীয়
কাগজপ� এবং
�াি��ান

�সবার মূল� ও
পিরেশাধ প�িত

�সবা
�দােনর
সময়সীমা

দািয়��া� কম �কত�া,নাম পদবী,
�ফান ন�র ও ই-�মইল নং

১ সাধারন
সুিবধায়
চল���
িনম �াণ

* চল���
িনম �ােণর জন�
িনধ �ািরত ফরেম
আেবদন করেত

হেব।

 

* আেবদন
অনুেমািদত হেল
ি�-পাি�ক

চ� ��নামা স�াদন
করেত হেব।

 

* চ� ��নামা
�া�েরর পর ছিব

িনম �ােণর
তািলকাভূ��র

* আেবদনপ�

* হালনাগাদ
ব�াংক সলেভ�ী

* �টআইএন সনদ

* ��ড লাইেস�

* জাতীয় পিরচয়
প�

*আেবদনকারীর
৩কিপ   ছিব

* আেবদনকারী
কতৃ �ক �ত�ায়নকৃত
নিমিনর জাতীয়
পিরচয় প� ও

�

আেবদন ফরম
এর মূল�  বাবদ
১৫০/-(একশত
প�ঁাশ টাকা)
নগেদ। তেব
ওেয়বসাইট
�থেক

ডাউনেলাড করা
হেল

আেবদনপ�
জমা �দয়ার
সময় নগদ

ক�াশ কাউ�াের
জমা করেত
হেব এবং ছিব
তািলকাভ�� িফ
বাবদ ক�ােমরা
ব�িতত �সবা

০৫(পাচঁ)

কায �িদবস

 

 

অিতির� পিরচালক (িব�য়)

Phone# +88-02 -9121141

mail#ads@fdc.gov.bd

 



দা�িরক আেদশ
জারী হেব।

 

 

পাসেপাট� সাইজ
ছিব।

* তািলকাভ�� িফ
জমা �দােনর রিশদ

আেবদনপ� �াি� :

উৎপাদন িবভাগ

ওেয়বসাইট :

www.fdc.gov.bd

 

�হেণর জন�
এক কালীন
নগদ

২,০০,০০০/-
(দুই ল�) টাকা 

এবং
ক�ােমরাসহ
�সবা �হেণর
জন� এককালীন

নগদ
৩,০০,০০০/-

(িতন ল� টাকা)
িবএফিডিস'র 

ক�াশ 
কাউ�াের জমা
িদেত হেব।

২
নগেদ
চল���
িনম �াণ

চল��� িনম �ােণর
জন� িনধ �ািরত
ফরেম আেবদন
করেত হেব।

 

আেবদন
অনুেমািদত হেল
ি�-পাি�ক

চ� ��নামা স�াদন
করেত হেব

 

চ� ��নামা �া�েরর
পর তািলকা ভূ��র
দা�িরক আেদশ
জারী হেব।

 

* আেবদনপ�

* ব�াংক সলেভ�ী

* �টআইএন সনদ

* ��ড লাইেস�

* জাতীয় পিরচয়
প�

*আেবদনকারীর
৩কিপ ছিব

* আেবদনকারী
কতৃ �ক �ত�ায়নকৃত
নিমিনর জাতীয়
পিরচয় প� ও
পাসেপাট� সাইজ

ছিব।

* তািলকাভ�� িফ
জমা �দােনর রিশদ

আেবদনপ� �াি� :

উৎপাদন িবভাগ
ওেয়বসাইট :

www.fdc.gov.bd

আেবদন
ফরেমর মূল�
বাবদ ১৫০/-

(একশত প�ঁাশ
টাকা) নগেদ,
তেব ওেয়বসাইট

�থেক
ডাউনেলাড করা

হেল
আেবদনপ�
জমা �দয়ার
সময় ক�াশ

কাউ�াের নগদ
জমা করেত
হেব এবং ছিব
তািলকাভ�� িফ
বাবদ এক
কালীন নগদ
১,০০,০০০/-
(এক ল�)
টাকা 

িবএফিডিসর
ক�াশ 

কাউ�াের জমা
িদেত হেব।

০৫(পাচঁ)

কায �িদবস

 

 

অিতির� পিরচালক (িব�য়)

Phone# +88- 02-9121141

mail#ads@fdc.gov.bd

 

৩ িরেয়িল�ট 
�শা/

িব�াপন/
নাটক িনম �াণ

 

তািলকাভূ��র
িলিখত আেদশ
জাির হেব।

* �েযাজনা
�িত�ােনর প�ােড
ও িনধ �ািরত ফরেম

আেবদন

* ব�াংক সলেভ�ী

আেবদন ফরম
এর মূল� বাবদ
১৫০/- (একশত
প�ঁাশ) টাকা
নগেদ তেব

ওেয়বসাইট হেত
সং�হ করেল

০৫(পাচঁ)

কায �িদবস

 

 

অিতির� পিরচালক (িব�য়)

Phone# +88-02-9121141

mail#ads@fdc.gov.bd

 



* �টআইএন সনদ

* ��ড লাইেস�

* জাতীয় পিরচয়
প�

*আেবদনকারীর
৩কিপ ছিব

* আেবদনকারী
কতৃ �ক

�ত�ায়নকৃত
নিমিনর জাতীয়
পিরচয় প� ও
পাসেপ �াট সাইজ

ছিব।

* িফ জমা
�দােনর রিশদ

�াি� �ান:

উৎপাদন িবভাগ

ওেয়বসাইট :
www.fdc.gov.bd

আেবদন প�
জমা �দয়ার
সময় ক�াশ

কাউ�াের জমা
িদেত হেব।

জামানত বাবদ
২৫,০০০/-

(পিঁচশ হাজার)
টাকা 

এফিডিসর
ক�াশ 

কাউ�াের নগদ
জমা িদেত হেব।
জামানেতর
টাকা সব �েশষ
িবেলর সােথ
সম�য় করা
হেব। সমূদয়
�সবার মূল�
নগদ পিরেশাধ
করেত হেব।

৪ ি�-পাি�ক
চ� ��নামা

চ� ��নামা �া�েরর
পর কিপ �দান

করা হয়

* পিরচালক
(উৎপাদন) এর

কে� �েযাজকেক
উপি�ত �থেক
চ� ��নামা �া�র
করেত হয়

*��া� িফ জমা
�দােনর রিশদ

�াি� �ান :

আইন শাখা

��া� িফ বাবদ
১২০০/- টাকা
ক�ােশ জমা
�দান করেত
হেব।     

০৩
কায �িদবস

আইন কম �কত�া

Phone# +88-02-8170504-6, Ex-
114

mail#lo@fdc.gov.bd

 

৫
চল��ে�র
নাম 

পিরবত�ন 

আেবদন মঞ্জরু
হেল

দা�িরক আেদশ
জাির হেব

* �েযাজনা
�িত�ােনর

   প�ােড আেবদন
প�

* সািভ�স চাজ� জমা

   �দােনর রিশদ   

�াি� �ান:

উৎপাদন িবভাগ

সািভ�স চাজ�
বাবদ ৫,০০০/-
(পাচঁ হাজার)

টাকা
এফিডিসর’ 

ক�াশ কাউ�াের
জমা িদেত হেব

০৩
কায �িদবস

অিতির� পিরচালক (িব�য়)

Phone# +88-02-9121141

mail#ads@fdc.gov.bd

� �



৬ চল��ে�র
মািলকানা
হ�া�র/

ব�ানার
পিরবত�ন

আেবদন মঞ্জরু
হেল দা�িরক

আেদশ জাির হেব

* �েযাজনা
�িত�ােনর

   প�ােড আেবদন
প�

* মািলকানা
হ�া�েরর  

   আইনী দিলল

* সািভ�স চাজ� জমা

   �দােনর রিশদ

�াি� �ান:

উৎপাদন িবভাগ

সািভ�স চাজ�
িহেসেব নগেদ

অ�ীম
২৫,০০০/-

(পিঁচশ হাজার)
টাকা

এফিডিস’র
ক�াশ কাউ�াের
জমা িদেত হেব

১০
কায �িদবস

অিতির� পিরচালক (িব�য়)

Phone# +88- 02-9121141

mail#ads@fdc.gov.bd

৭

সাধারণ
সুিবধায়
চল���

িনম �ােণ ��টং
��ার,চ�র,
ক�ােমরা,
এিড�টং,

ডািবং, লাইট,
�েজকশন

হল
িমলনায়তন
সহ সকল
�কার �সবা
সরবরাহ

িসিডউল ইসু� করা
হয়।

*�েযাজনা
�িত�ােনর প�ােড

আেবদন

* �ান ও
য�পািতর/

য�াংেশর নােমর
তািলকাসহ চািহদা

প�।   

�াি� �ান:

উৎপাদন িবভাগ

 

িবদ�মান �সবার
হার �মাতােবক
ভাড়া �েযাজ�

হেব

০৩ 
কায �িদবস

অিতির� পিরচালক (িব�য়)

Phone# +88-02-9121141

mail#ads@fdc.gov.bd

 

৮

নগেদ
চল���

িনম �ােণ ��টং
��ার,চ�র,
ক�ােমরা,
এিড�টং,

ডািবং, লাইট,
�েজকশন

হল
িমলনায়তন
সহ সকল
�কার �সবা
সরবরাহ

িসিডউল ইসু� করা
হয়

*�েযাজনা
�িত�ােনর  প�ােড

আেবদন

*নগেদ টাকা জমা
�দােনর রিশদ

�াি� �ান:

উৎপাদন িবভাগ

 

 

িবদ�মান �সবার
হার �মাতােবক
িবএফিডিসর
ক�াশ কাউ�াের
নগদ জমা
�দান করেত

হেব

০৩ 
কায �িদবস

অিতির� পিরচালক (িব�য়)

Phone# +88-02-9121141

mail#ads@fdc.gov.bd

 

৯ িরেয়িল�ট
�শা/

িব�াপন/
নাটক/

অন�ান�েদর
সু�টং এর

�

িসিডউল ইসু� করা
হয়।      

*�েযাজনা
�িত�ােনর প�ােড

আেবদন

*নগেদ টাকা জমা
�দােনর রিশদ

িবদ�মান �সবার
হার �মাতােবক
িবএফিডিসর
ক�াশ কাউ�াের
নগদ জমা

০৩ 
কায �িদবস

অিতির� পিরচালক (িব�য়)

Phone# +88-02-9121141

mail#ads@fdc.gov.bd

 



জন���টং
��ার,চ�র,
ক�ােমরা,
এিড�টং,

ডািবং, লাইট,
�েজকশন

হল
িমলনায়তন

সহ সকল
�কার �সবা
সরবরাহ

�াি� �ান:

উৎপাদন িবভাগ

 

 

�দান করেত
হেব

১০

এফিডিস’র
চ�ের ি��ও
ইেলক�িন�
িমিডয়ার
বািণ�জ�ক
কায ��েম
উে�েশ�
এফিডিসেত
বাইেরর
ক�ােমরা ও
কািরগরী
�সট-আপ
এেন কাজ
করা

িলিখত প�/
�দন��ন

িসিডউেলর মাধ�েম
�দান করা হয়।

* �েযাজনা
�িত�ােনর প�ােড

আেবদন

* নগেদ টাকা জমা  
�দােনর  রিশদ

�িত িশফট �িত
ইউিনেটর জন�
নগদ ২,৫০০/-

(দুই হাজার
পাচঁশত) টাকা
ক�াশ শাখায়
জমা �দান
করেত

হেব           

০৩ 
কায �িদবস

সহকাির পিরচালক (িসিডউল)

Phone# +88-02-8170504-6, Ex-
129

mail#moshiqulalam@gmail.com

 

১১
ক�ােমরা ও
লাইট
সরবরাহ

িসিডউল শাখা
কতৃ �ক িসিডউল
�দান করা
হয়           

�েযাজনা
�িত�ােনর প�ােড

আেবদন

�াি� �ান:

ক�ােমরা ও লাইট
শাখা

চল��� িনম �াণ
িনেদ�িশকা ও
িবদ�মান �সবার
হার �মাতােবক
ক�াশ শাখায়
ভাড়া পিরেশাধ
করেত হয়

িসিডউল
�মাতােবক

অিতির� পিরচালক (িব�য়)

Phone# +88-02-9121141

mail#ads@fdc.gov.bd

 

১২
শ��হণ
�সবা
সরবরাহ

িসিডউল শাখা
কতৃ �ক িসিডউল
�দান করা
হয়           

�েযাজনা
�িত�ােনর প�ােড

আেবদন

�াি� �ান:

শ� শাখা

চল��� িনম �াণ
িনেদ�িশকা ও
িবদ�মান �সবার
হার �মাতােবক
ক�াশ শাখায়
ভাড়া পিরেশাধ
করেত হয়

িসিডউল
�মাতােবক

অিতির� পিরচালক (িব�য়)

Phone# +88-02-9121141

mail#ads@fdc.gov.bd

 

১৩

স�াদনা ও
কালার

কােরকশন
সরবরাহ

িসিডউল শাখা
কতৃ �ক িসিডউল
�দান করা হয়

�েযাজনা
�িত�ােনর প�ােড

আেবদন

�াি� �ান:

স�াদনা শাখা

চল��� িনম �াণ
িনেদ�িশকা ও
িবদ�মান �সবার
হার �মাতােবক
ক�াশ শাখায়
ভাড়া পিরেশাধ
করেত হয়

িসিডউল
�মাতােবক

অিতির� পিরচালক (িব�য়)

Phone# +88-02-9121141

mail#ads@fdc.gov.bd

 

১৪ ��ার
সরবরাহ

িসিডউল শাখা
কতৃ �ক িসিডউল

�েযাজনা
�িত�ােনর প�ােড

চল��� িনম �াণ
িনেদ�িশকা ও

িসিডউল
�মাতােবক

অিতির� পিরচালক (িব�য়)



�দান করা হয় আেবদন

�াি� �ান:

��ার এ� �সট
শাখা

িবদ�মান �সবার
হার �মাতােবক
ক�াশ শাখায়
ভাড়া পিরেশাধ
করেত হয়

Phone# +88-02-9121141

mail#ads@fdc.gov.bd

 

১৫

�ট িবল
িবষেয়
আপি�
িন�ি�

িলিখতভােব
জািনেয় �দয়া হেব।

* �েযাজনা
�িত�ােনর

�লটারেহড প�ােড
আেবদন করেত

হেব।

*আপি� সুিনিদ��
কের �পশ করেত

হেব

*ঘটনার ৭(সাত)
কায �িদবেসর মেধ�
আপি� উ�াপন
করেত হেব

িবনামূল� ১০
কায �িদবস

অিতির� পিরচালক (িব�য়)

Phone# +88-02-9121141

mail#ads@fdc.gov.bd

 

১৬

চলিচে�র
�দঘ �� (�ল�)
সনদ
সং�া�
�সবা

সনদ প� �দান
করা হয়।

*�েযাজনা
�িত�ােনর িনজ�
প�ােড আেবদন
করেত হেব

* িবএফিডিস’র
তািলকাভূ�

চল��� হেত হেব।

িবনা মূেল� ০৩
কায �িদবস

অিতির� পিরচালক (িব�য়)

Phone# +88-02-9121141

mail#ads@fdc.gov.bd

১৭ এফিডিস’র
বািহের
িনিম �ত

চল��ে�র
অনাপি�
প�

�দান           

িলিখত অনাপি�
প� �দয়া হেব

* �েযাজনা
�িত�ােনর

   প�ােড আেবদন

* ব�াংক সলেভ�ী
সনদ

* �টআইএন সনদ

* ��ড লাইেস�

* জাতীয় পিরচয়
প�

*�েযাজেকর
৩কিপ ছিব

* আেবদনকারী
কতৃ �ক �ত�ায়নকৃত
নিমিনর জাতীয়
পিরচয়প� ও
পাসেপ �াট সাইজ

ছিব।

িবদ�মান �সবার
হার �মাতােবক
�েযাজ� সািভ�স
চাজ� বাবদ

১০,০০০/- (দশ
হাজার) টাকা
িবএফিডিস'র
ক�াশ কাউ�াের
জমা িদেত হেব

০৫
কায �িদবস

অিতির� পিরচালক (িব�য়)

Phone# +88-02-9121141

mail#ads@fdc.gov.bd

 



* �েযাজক এবং
পিরচালক সিমিতর

সনদ

* টাকা জমা
�দােনর রিশদ

১৮

িবএফিডিস’র
তািলকাভূ�
চল��ে�র
অনাপি�
প� �দান

িলিখত অনাপি�
প� �দয়া হেব

* �েযাজনা
�িত�ােনর িনজ�
প�ােড আেবদন

 

িবনা মূেল� ০৫
কায �িদবস

অিতির� পিরচালক (িব�য়)

Phone# +88-02-9121141

mail#ads@fdc.gov.bd

১৯ ি�� অড�ার ি�� �দান করা
হেব

�েযাজনা
�িত�ােনর

প�ােড আেবদন
করেত হেব

িবনামূল� ০৩
কায �িদবস

চীফ অব ল�াব

Phone# +88-02-8170504-6, Ex-
113

mail# rafiq-r11@ yahoo .com

২০ �গট পাশ
ইসু�

িলিখতভােব পাশ
ইসু� করা হেব

�েযাজনা
�িত�ােনর

প�ােড আেবদন
করেত হেব

িবনামূল� ০২
কায �িদবস

পিরচালক (কািরগরী ও
�েকৗশল)

Phone# +88-02-9113337

6dte@fdc.gov.bd

২১

সংবাদ
�হেণর
উে�েশ�
িমিডয়ার
ক�ােমরা
�েবশ
সং�া�

িলিখত প� অথবা
ই-�মইল বা

�টিলেফােন জানান
হয়।      

ব�ব�াপনা
পিরচালক বরাবের
িনজ� �লটারেহড
প�ােড আেবদন
করেত হেব

িবনামূল� ০২
কায �িদবস

জনসংেযাগ কম �কত�া

Phone# +88-02-9110302

mail#pro@ fdc. gov.bd

২২

�যৗথ
�েযাজনার
চল���
িনম �ােণর
িচ�নাট�
পরী�া

প� �দয়া হয়।

*ব�ব�াপনা
পিরচালক বরাবের

�েযাজনা
�িত�ােনর প�ােড
আেবদন প�

*�যৗথ �েযাজনা
নীিতমালা-২০১৭
�মাতােবক যাবতীয়

কাগজপ�

*নগেদ টাকা জমা
�দােনর রিশদ

২৫০/- (দুইশত
প�ঁাশ) টাকা
নগদ ক�াশ
শাখায় জমা
িদেয় িনধ �ািরত
ফরম সং�হ
করেত হেব

১০

কায �িদবস

পিরচালক (উৎপাদন)

cell#01552404851

dp@fdc.gov.bd

 

২৩ �যৗথ
�েযাজনার
চল���
ি�িভউ

িলিখত প� �দয়া
হয়।

*�েযাজনা
�িত�ােনর প�ােড
আেবদন প�

*�যৗথ �েযাজনা
নীিতমালা-২০১৭
�মাতােবক যাবতীয়

কাগজপ�

হল �েমর ভাড়া
বাবদ ৯৩০০/-

(নয় হাজার
িতনশত) টাকা
পিরেশাধ করেত

হেব।

০৫
কায �িদবস

পিরচালক (উৎপাদন)

cell#01552404851

dp@fdc.gov.bd

 



*টাকা জমা
�দােনর রিশদ

২৪

��টং �েট
পািন ও
িবদু�ৎ
সরবরাহ

চািহদা �মাতােবক
সংেযাগ ও সরবরাহ

করা হয়

 

চািহদা �মাতােবক
বা িসিডউল থাকা

সােপে�

 

িবদ�মান �সবার
হার �মাতােবক
ব�ব�া গিৃহত হয়

তাৎ�িনক
বা

�েয়াজন
�মাতােবক

ত�াবধায়ক �েকৗশলী

Phone# +88-02-8170504-6, Ex-
105

mail#se@ fdc. gov.bd

 

২.২ �িত�ািনক �সবা

         

�িমক
নং �সবার নাম �সবা �দান

প�িত

�েয়াজনীয়
কাগজপ� এবং
�াি��ান

�সবার মূল� ও
পিরেশাধ প�িত

�সবা
�দােনর
সময়সীমা

দািয়��া�
কম �কত�া,নাম পদবী,
�ফান ন�র ও ই-�মইল

নং

১

�েযাজনা
�িত�ান কতৃ�ক
চল���
আমদানী ও
র�ানী

* তথ� ম�ণালেয়
আেবদন

অ�গামী করা
হয়

*িলিখতভােব
জািনেয় �দয়া হয়

�েযাজনা
�িত�ােনর প�ােড
�েযাজক কতৃ�ক

আেবদন

িবনামূেল� ০৩
কায �িদবস

পিরচালক (উৎপাদন)

cell#01552404851

dp@fdc.gov.bd

২

�েযাজনা
�িত�ান কতৃ�ক
টা� �ফাস �

সং�া� চািহত
তথ�ািদ

িলিখতভােব
জািনেয় �দয়া হয়

চািহত তথ�ািদর
জন� আেবদন
�েয়াজন হেব

িবনামূেল� ০৩
কায �িদবস

পিরচালক (উৎপাদন)

cell#01552404851

dp@fdc.gov.bd

৩
চল���

িনম �ােণ িবেদশী
িশ�ী আনয়ন

তথ� ম�ণালেয়
অনুেমাদেনর
জন� ��রণ কের
অনুিলিপ �দান

করা হয়

�েযাজনা
�িত�ােনর প�ােড
�েযাজক কতৃ�ক

আেবদন

িবনামূেল�

 

০৩
কায �িদবস

অিতির� পিরচালক
(উৎপাদন)

Phone# +88-02-
8170511

mail#adp@ fdc.gov.bd

৪
�েযাজনা

�িত�ান কতৃ�ক
িবেদেশ সু�টং

দা�িরক আেদশ
জারী হেব

* �েযাজনা
�িত�ােনর প�ােড
�েযাজক কতৃ�ক

আেবদন

*�েয়াজনীয়
কাগজপ�

* ভাড়া পিরেশােধর
রিশদ

�াি� �ান :

উৎপাদন িবভাগ

িবদ�মান �সবার
হার �মাতােবক
ক�াশ শাখায়

 ভাড়া পিরেশাধ
করেত হেব

০৭
কায �িদবস

অিতির� পিরচালক
(উৎপাদন)

Phone# +88-02-
8170511

mail#adp@ fdc.gov.bd

৫ �েযাজনা/ �শাসিনক *�-� �িত�ােনর িবদ�মান �সবার ০৫

�

অিতির� পিরচালক



�কান �িত�ান
কতৃ �ক�েজকশন
হল (��টং
ব�িতত) বুিকং

অনুেমাদেনর পর
িলিখত প� �দয়া

হেব

প�ােড �িত�ােনর
�ধান কতৃ�ক
আেবদন

* ভাড়া পিরেশােধর
রিশদ

হার �মাতােবক
ক�াশ শাখায়
ভাড়া পিরেশাধ

কায �িদবস (উৎপাদন)

Phone# +88-02-
8170511

mail#adp@ fdc.gov.bd

৬

িবএফিডিস'র
�য  �কান

�াপনা ভাড়া/
বরা�

কতৃ�প�ীয়
অনুেমাদেনর পর
আেদশ জারী হয়

*�-� �িত�ােনর
প�ােড �েয়াজনীয়
কাগজপ�সহ
আেবদন করেত

হেব।

* টাকা জমা
�দােনর রিশদ

�েযাজ� ভাড়া
িবএফিডিসর
ক�াশ শাখায়

পিরেশাধ করেত
হয়

 

০৭
কায �িদবস

অিতির� পিরচালক
(িব�য়)

Phone# 02-9121141

mail#ads@fdc.gov.bd

৭

িবিভ�
�িত�েনর
অনুকুেল

িপকিনক �ট
বরা�

 

দা�িরক আেদশ
জারী হয়

*িনজ �িত�ােনর
প�ােড আেবদন
করেত হেব

*আেবদেন সদস�
সংখ�া উে�খ
থাকেত হেব

*নগদ জমা
�দােনর রিশদ

িবএফিডিসর
ক�াশ শাখায় 
িবদ�মান �সবার
হার �মাতােবক
িনধ �ািরত ভাড়া
পিরেশাধ করেত

হয়

০৩
কায �িদবস

পিরচালক (উৎপাদন)

cell#01552404851

dp@fdc.gov.bd

 

৮

িবিভ� �িত�ান/
কেলজ/

িব�িবদ�ালয়
কতৃ �ক িশ�া
সফর

অনুমিত প�
�দয়া হয়

*িনজ �িত�ােনর
প�ােড পিরচালক
(উৎপাদন) বরাবর

আেবদন।

*আেবদেন
সফরকারী দেলর
সদস� সংখ�া ও
তািরখ এবং সময়
উে�খ করেত হয়

�চিলত িনয়েম ০৩
কায �িদবস

জনসংেযাগ কম �কত�া

Phone# +88-02-
9110302

mail#pro@ fdc. gov.bd

২.৩ অভ��রীন �সবা       

 

�িমক
নং �সবার নাম �সবা �দান প�িত

�েয়াজনীয়
কাগজপ� এবং
�াি��ান

�সবার মূল� ও
পিরেশাধ
প�িত

�সবা
�দােনর
সময়সীমা

দািয়��া� কম �কত�া,নাম
পদবী, �ফান ন�র ও ই-

�মইল নং

১ অ�জ�ত ছ� �ট অনুেমাদেনর পর
জািনেয় �দয়া হেব।

*িনধ �ািরত ফরেম
আেবদন

* ছ� �ট �াপ�তা সনদ

�াি��ানঃ �শাসন
শাখা

িবনামূেল� ০৫(পাচঁ)
কায �িদবস

পিরচালক (�শাসন ও অথ �)

mail#dfa@fdc.gov.bd

২ �সুিত ছ� �ট অনুেমাদেনর পর
জািনেয় �দয়া হেব।

*সাদা কাগেজ
ব�ব�াপনা

িবনামূেল� ০৩(িতন)
কায �িদবস

পিরচালক (�শাসন ও অথ �)

mail#dfa@fdc.gov.bd



পিরচালক বরাবের
আেবদন

*িচিকৎসেকর
ব�ব�াপ�

৩ ভিবষ�
তহিবল

কতৃ �প�ীয়
অনুেমাদেনর পর
�চক ইসু� করা হয়

সাদা কাগেজ
ব�ব�াপনা

পিরচালক বরাবের
আেবদনপ�

িবনামূেল� ০৩(িতন)
কায �িদবস

উপ-পিরচালক(অথ �)

Phone# +88-02-9115414

mail#ddf@fdc.gov.bd

৪ ছ� �ট নগদায়ন
কতৃ �প�ীয়

অনুেমাদেনর পর
�চক ইসু� করা হয়

সাদা কাগেজ
 ব�ব�াপনা

পিরচালক বরাবের
আেবদনপ�

িবনামূেল� ০৫(পাচঁ)
কায �িদবস

অিতির� পিরচালক (অথ �)

Phone# +88-02-9110039

mail#adf@fdc.gov.bd

৫ �াচ� ই�ট
কতৃ �প�ীয়

অনুেমাদেনর পর
�চক ইসু� করা হয়

সাদা কাগেজ
ব�ব�াপনা

পিরচালক বরাবের
আেবদনপ�

িবনামূেল� ০৭(সাত)
কায �িদবস

অিতির� পিরচালক (অথ �)

Phone# +88-02-9110039

mail#adf@fdc.gov.bd

৬
পাসেপােট�র
জন�

অনাপি�

অনুেমাদেনর পর
সরবরাহ করা হয়

*সাদা কাগেজ
ব�ব�াপনা

পিরচালক বরাবের
আেবদনপ�

*�েয়াজনীয়
কাগজপ�

িবনামূেল� ০২ (দুই)
কায �িদবস

পিরচালক (�শাসন ও অথ �)

cell#01711165698

mail#dfa@fdc.gov.bd

৭
��ার হেত
সর�াম
সরবরাহ

অনুেমাদেনর পর
সরবরাহ করা হয়

িনধ �ািরত ফরেম
চািহদাপ�

�াি� �ান : ��ার
শাখা

িবনামূল� ০২ (দুই)
কায �িদবস

��ার অিফসার

Phone# +88-02-8170504-6,
Ex-116

mail# mamun0269
@yahoo. com

৮ কল�ান
তহিবল

কতৃ �প�ীয়
অনুেমাদেনর পর
ব�ব�া গিৃহত হয়

সাদা কাগেজ
আেবদনপ� িবনামূল� ০২(দুই)

কায �িদবস

অিতির� পিরচালক (অথ �)

Phone# +88-02-9110039

mail#adf@fdc.gov.bd

৯ �মিডক�াল
ছ� �ট

অনুেমাদেনর পর
জািনেয় �দয়া হয়

*সাদা কাগেজ
ব�ব�াপনা

পিরচালক বরাবের
আেবদন

*�মিডক�াল সনদ

িবনামূেল� ০৩(িদন)
কায �িদবস

পিরচালক (�শাসন ও অথ �)

mail#dfa@fdc.gov.bd

১০ ি�-অিডট ি�-অিডট করা হয় নিথ �াি� সােপে� িবনামূেল� ০২(দুই)
কায �িদবস

অিডট কম �কত�া

Phone# +88-02-8170504-6,
Ex-124

mail#helaluddinfdc@gmail.

com
১১ িপআরএল অনুেমাদেনর পর

আেদশ জারী করা
*সাদা কাগেজ
ব�ব�াপনা

িবনামূেল� ০৭(সাত)
কায �িদবস

পিরচালক (�শাসন ও অথ �)



হয় পিরচালক বরাবের
আেবদন

*িনধ �ািরত সমেয়র
৩০িদন পূেব �
আেবদন করেত

হেব

mail#dfa@fdc.gov.bd

১২ �বনােভােল�
ভাতা

অনুেমাদেনর পর
মঞ্জরুী প� জারী

হয়

*অনাপি� প�
জমা িদেত হেব

*সাদা কাগেজ
ব�ব�াপনা

পিরচালক বরাবের
আেবদন

িবনামূেল� ০৭(সাত)
কায �িদবস

অিতির� পিরচালক (অথ �)

Phone# +88-02-9110039

mail#adf@fdc.gov.bd

১৩ পির�ার
পির��তা সাব ��িণক

সকাল ৮ টার পূেব �
পির�ার পির��

রাখা
িবনামূেল� �ত�হ

সহকাির পিরচালক
(িনরাপ�া)

Phone# +88-02-8170504-6,
Ex-135

১৪
�টিলেফান
এর চািহদা
�দান

�াপ�তা সােপে�
ম�ণালেয়

অনুেমাদেনর জন�
��রণ

 

*সাদা কাগেজ
আেবদন

*িনধ �ািরত ফরম
পূরণ *�েয়াজনীয়
কাগজপ� সংযু�
করেত হেব

�াি� �ান :
পিরচালক

(কািরগরী ও
�েকৗশল) এর দ�র

িবনামূেল� ০৭(সাত)
কায �িদবস

পিরচালক (কািরগরী ও
�েকৗশল)

Phone# +88-02-9113337

6dte@fdc.gov.bd

১৫ পিরবহন
সং�া� দা�িরক িনয়েম

িনধ �ািরত ফরেম
চািহদা প� �দান

�াি� �ান :

পিরবহন শাখা

িবিধ
�মাতােবক

�েয়াজন
�মাতােবক

পিরচালক (কািরগরী ও
�েকৗশল)

Phone# +88-02-9113337

dte@fdc.gov.bd

১৬

য�পািত,
য�াংশ, ��ার
ও �ট সমূহ

সু�টং
উপেযাগী
কের রাখা

সাব ��িনক ভােব
��ত রাখা হয় িসিডউল �মাতােবক িবনামূেল�

িনধ �ািরত
সমেয়র ১
ঘ�া পূেব �
স�াদন
করেত
হেব

অিতির� পিরচালক
(উৎপাদন)

Phone# +88-02-8170511

mail#adp@ fdc.gov.bd

১৭

য�পািত
র�ণা �ব�ণ
ও �মরামত
পূব �ক

উৎপানমুখী
কের রাখা

সাব ��িনক �সবা

িনজ� য�পািত
সচল পূব �ক

উৎপানমুখী কের
রাখা হয়।

িবনামূেল� ০১
কায �িদবস

ত�াবধায়ক �েকৗশলী

Phone# +88-02-8170504-6,
Ex-105

mail#se@ fdc. gov.bd

১৮ জিম জমা
সং�া�

সাব ��িনক চািহদা �মাতােবক িবিধ
�মাতােবক

তাৎ�িণক উ�য়ন কম �কত�া



Phone# +88-02-8170504-6,
Ex-121

mail#do@fdc.gov.bd

১৯ আইিস�ট
�সবা সাব ��িণক

�মৗিখক বা িলিখত
চািহদা

�াি� �ান :

আইিস�ট শাখা

িবনামূেল� দা�িরক
সময়

িনব �াহী �েকৗশলী
(ইেলক�িন�) ও আইিস�ট

শাখা �ধান

Phone# +88-02-8170504-6,
Ex-117

mail#XEN-3@fdc.gov.bd

২০ িনরাপ�া
সং�া� সাব ��িনক �সবা

িবএফিডিসেত
�েবেশর  সময়
পরী�া িনরী�া
সােপে� পাস ইসু�
করা হয় এবং
বািহের যাওয়ার
সময় পয �েব�ণ

করা হয়

িবনামূেল� তাৎ�িনক

সহঃপিরচালক (িনরাপ�া)

Phone# +88-02-8170504-6,
Ex-135

 

২১ িসিডউল
�ণয়ন

িসিডউল ইসু� করা
হয়

�েযাজনা
�িত�ােনর প�ােড

আেবদন
িবনামূেল�

�ত�হ
দা�িরক
সমেয়র
মেধ�

িসিডউল ��া�ামার

Phone# +88-02-8170504-6,
Ex-123

 

 

৩।         আওতাধীন অিধদ�র/দ�র/সং�া /অন�ান� �িত�ােনর িস�টেজন চাট�ার িল�।

 

৪।         আপনার কােছ আমােদর �ত�াশা

 

 �িমক নং �িত�ত/কাংিখত �সবা �াি�র লে�� করনীয়
১। িনধ �ািরত ফরেম স�ূণ �ভােব পূরণকৃত আেবদন জমা �দান।
২। চািহদা অনুযায়ী সকল �কার কাগজপ� সরবরাহ করা।
৩। যথাযথ ���য়ায় �েয়াজনীয় �সবার হার/িফস পিরেশাধ করা।
৪। যথাযথ ব��� ব�তীত অন� কােরা সােথ আিথ �ক �লনেদন না করা।
৫। যথাসমেয় আপনার উপি�িত িন��ত করা।

৫।         অিভেযাগ ব�ব�াপনা প�িত (GRS)

 

            �সবা �াি�েত অস�� হেল দািয়��া� কম �কত�ার সে� �যাগােযাগ ক�ন, িতিন সমাধান িদেত ব�থ � হেল িনে�া�
প�িতেত �যাগােযাগ কের আপনার সমস�া অবিহত ক�ন:

 

�িমক কখন �যাগােযাগ কার সােথ �যাগােযাগ �যাগােযােগর �ঠকানা িন�ি�র



নং করেবন করেবন সময়সীমা

১

রিববার ও বুধবার
অিফস চলাকালীন

সমেয়

সকাল ১১টা হেত �বলা
০১টা

পিরচালক (�শাসন ও
অথ �)

িবএফিডিস

 

পিরচালক (�শাসন ও অথ �)

�ফান: ৯১১০০৩৫

ফ�া�: ৯১৩৭২৮০

ই-�মইল: dfa@fdc.gov.bd

ওেয়ব িল�: www.fdc.gov.bd

৩০ (��শ)
কায �িদবস

২

�সামবার অিফস
চলাকালীন সমেয়

সকাল ১১টা হেত �বলা
০১টা

ব�ব�াপনা পিরচালক

িবএফিডিস

 

ব�ব�াপনা পিরচালক

�ফান: ৯১১৫৯৫০

ফ�া�: ৯১৩৭২৮০

ই-�মইল: md@fdc.gov.bd

ওেয়ব িল�: www.fdc.gov.bd

২০ (িবশ)
কায �িদবস

৩ িনিদ�� সমেয়র পর
মি� পিরষদ িবভােগ
অিভেযাগ ব�ব�াপনা

�সল
মি� পিরষদ িবভাগ ৬০ (ষাট)

কায �িদবস

 

                            

         

(এ,�ক,এম আিমনুল কিরম খান)

সহকাির পিরচালক (িনরাপ�া)
(অঃদাঃ)

ও

সদস�

িস�টেজন চাট�ার হালনাগাদকরন
কিম�ট

 

 

 

(�হাসাইনুল কিবর)

আইন কম �কত�া

ও

সদস�

িস�টেজন চাট�ার হালনাগাদকরন
কিম�ট

(আকিলমা আখতার)

সহকাির �েকৗশলী

ও

সদস�

িস�টেজন চাট�ার হালনাগাদকরন
কিম�ট

(�মাঃ মিন��ামান খান)

চীফ অব এিড�টং (অঃদাঃ)

ও

সদস�

িস�টেজন চাট�ার হালনাগাদকরন
কিম�ট

(�মাঃ রিফকুল ইসলাম)

চীফ অব ল�াব

ও

সদস�

িস�টেজন চাট�ার হালনাগাদকরন
কিম�ট

(�মাঃ জােন আলম)

�ধান শ��হণ �েকৗশলী

ও

সদস�

িস�টেজন চাট�ার হালনাগাদকরন
কিম�ট



 

 

 
(মামুনূর রশীদ)

চীফ অব ক�ােমরা এ� লাইট

ও

সদস�

িস�টেজন চাট�ার হালনাগাদকরন
কিম�ট

 

 

 

(�মাঃ সাইফুল ইসলাম)

িনব �াহী �েকৗশলী (ইেলক�িন�)

ও

সদস�

িস�টেজন চাট�ার হালনাগাদকরন
কিম�ট

(�মাঃ �রজাউল হক)

অিতির� পিরচালক (অথ �)
(চঃদাঃ)

ও

সদস�

িস�টেজন চাট�ার হালনাগাদকরন
কিম�ট

(কাজী �মাঃ শাহআলম)

অিতির� পিরচালক (উৎপাদন)

ও

সদস�

িস�টেজন চাট�ার হালনাগাদকরন
কিম�ট

(�মাঃ সিহদুল ইসলাম)

অিতির� পিরচালক (িব�য়)

ও

সদস�-সিচব

িস�টেজন চাট�ার হালনাগাদকরন
কিম�ট

(নুজহাত ইয়াসিমন)

পিরচালক (উৎপাদন)

ও

আহবায়ক

িস�টেজন চাট�ার হালনাগাদকরন
কিম�ট

 


