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সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizens Charter) 
 

তিশন (Vision) ও তিশন (Mission) 
 

তিশন ( Vision) : কাতিগতি ও বৃতিমূলক তশক্ষা ও প্রতশক্ষন যুগগাপগ াগীকিণ, িানবেম্পদ উন্নয়ন, অর্ থননতিক েমৃতি অর্থন ও র্ীবন  াত্রাি িাগনান্নয়ন 

 

তিশন (Mission):  

➢ িানেম্পন্ন তিড সলগিল ইতিতনয়াি তিতি কিাি লগক্ষে েিকাতি নীতিিালা অনু ায়ী কি থসূতি বাস্তবায়ন 

➢ দক্ষ র্নশতি তিিীি  লগক্ষে বাাংলাগদশ কাতিগতি তশক্ষাগবাড থ কর্তথক তবতিন্ন সিয়াদী তশক্ষা ও প্রতশক্ষণ কা থক্রি পতিিালনা কিা। 

➢ তশক্ষার্ীগদি উদ্বাবনী দক্ষিা সৃতি ও িানতবকিা বৃতিি লগক্ষে েহ-তশক্ষা কা থক্রি  র্া র্িাগব পতিিালনা কিা। 
 

প্রতিশ্রুতি সেবােমূহ: 

নাগতিক সেবা: 
 

ক্রতিক সেবাি নাি সেবা প্রদান পিতি 
প্রগয়ার্নীয় কাগর্পত্র এবাং 

প্রাতি স্থান 

সেবামুল্য এবাং 

পতিগশাধ পিতি 
সেবা প্রদাগনি েিয়েীিা 

দাতয়ত্বপ্রাি কি থকিথা 

(নাি, পদবী, স ান ন ও ই-সিইল 

1 2 3 4 5 6 7 

1 িথ্য অতধকাি আইন অনু ায়ী 

িথ্য েিবিাহ 

িাতহদা সিািাগবক িথ্যাতদ েিবিাহ কিণ িাতহি িগথ্যি নমুনা সিািাগবক 

আগবদনপত্র 

তবনামূগল্য িথ্য অতধকাি আইন 

অনু ায়ী তনধ থাতিি েিয় 

১. র্নাব গার্ী োইফুল ইেলাি, আহবায়ক 

01716672430 

২. র্নাব সিা. সিাস্ত া র্ািান, েদস্য 

০১৭১০৬৫৮৭৬ 

৩. র্নাব এে, এি দুর্থয়, েদস্য 

০১৯২৬১৮৭৩ 

৪. র্নাব েিয় ঢালী, েদস্য 

 01926466791 

2 সেবা সকগেি িাধ্যগি 

েিােতি িথ্য প্রদান 

েিােতি নাগতিকগদি তনকট সর্গক িাতহি িথ্য 

প্রদান ও োংতিি শাখায় সপ্রিণ 

সিৌতখক তনগদ থশনা তবনামূগল্য িাৎক্ষতণক  

3 র্ব সেেগিন্ট প্রতিষ্ঠান সর্গক পাশকৃি ছাত্রছাত্রীগদি েকল 

িথ্য োংিক্ষন ও িাগদি িগধ্য স াগ্যিা অনু ায়ী 

র্ব পাওয়াি েহগ াতগিা 

র্ব সেেগিন্ট সেল েকল 

স াগ্যিাি ও প্রতশক্ষণ েনগদি 

 গটাকতপ ও অন্যান্য িথ্য 

তবনামূগল্য িলিান র্নাব সিাহাম্মদ িেত কুি িহিান 

 ইনস্ট্রাক্টি ও তবিাগীয় প্রধান (কতম্পউটাি) ২য় তশ ট 

০১৭১৬৪৫৩৭৯০ 

4 বাতষ থক কি থেম্পাদগন চুতি 

(APA) তবষয়ক কা থক্রি, 

িতিথ োংক্রান্ত িথ্য প্রদান 

োংতিি শাখা সর্গক িথ্য উপাি োংগ্রহ কগি 

িতিথ িথ্য সকগেি িাধ্যগি িতিথ ইচ্ছুকগদি িথ্য 

প্রদান  

তনধ থাতিি ছক সিািাগবক িতিথ 

িথ্য সকে 

তবনামূগল্য িাৎক্ষতণক র্নাব এে, এি আতনছুি িহিান 

ইনস্ট্রাক্টি ও তবিাগীয় প্রধান  (ইগলকগরাগিতডগকল) 

01944887852 
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প্রাতিষ্ঠাতনক সেবা: 

ক্রতিক সেবাি নাি সেবা প্রদান পিতি প্রগয়ার্নীয় কাগর্পত্র এবাং প্রাতি স্থান 
সেবামুল এবাং পতিগশাধ 

পিতি 

সেবা প্রদাগনি 

েিয়েীিা 

দাতয়ত্বপ্রাি কি থকিথা 

(নাি, পদবী, স ান ন ও ই-সিইল 

1 2 3 4 5 6 7 

1 তডগোিা ইন ইতিতনয়াতিাং এ িতিথ অনলাইন পিতি www.bteb.gov.bd 

ও 

www.barishalpoly.gov.bd 

সবাড থ কর্তথক তনধ থাতিি সবাড থ কর্তথক তনধ থাতিি র্বাব বাবু োহা 

উপাধ্যক্ষ 

01716540033 

2 সিতর্গস্ট্রশন কাড থ োংগশাধন, 

ডুতেগকট সিতর্গস্ট্রশন কাড থ 

তবিিণ 

তশক্ষা প্রতিষ্ঠাগনি িাধ্যগি উপ-

েতিব (সিতর্গস্ট্রশন) বিাবি 

আগবদন 

খবগিি কাগগর্ি তবজ্ঞতি কতপ,  োধািণ 

ডায়তি কতপ ও আগবদন পত্র 

সবাড থ কর্তথক তনধ থাতিি, 

ব্াাংক ড্রা ট 
সবাড থ কর্তথক তনধ থাতিি র্নাব সিা. িামুন অি িতশদ 

সিতর্স্ট্রাি 

01712539751 

 

3 িতিথ/সিতর্গস্ট্রশন বাতিল অতিিাবক, তবিাগীয় প্রধাগনি 

সুপাতিশেহ সিতর্স্ট্রাি শাখা, 

BTEB এি ই-সেবা Online 

Submit কিাি পি Hard 

Copy সিতর্স্ট্রাি শাখা র্িা দান 

আগবদগনি োগর্ মূল সিতর্: কাড থ ও 

পূব থবিী পিীক্ষাি প্রগবশপত্র (প্রগ ার্ে 

সক্ষগত্র), সিতর্স্ট্রাি সেকশন 

প্রাতিষ্ঠাগনি িলতি 

পগব থি সেশন িার্থ/ সবাড থ 

তনধ থাতিি 

০৩ তদন কা থতদবে তবিাগীয় প্রধান, সিতর্স্ট্রাি, অধ্যক্ষ 

4 পুন:িতিথ সেতিস্ট্রাি শুরুি ১ি েিাহ 

তবিাগীয় প্রধাগনি িাধ্যগি আবদন 

তবগি পগব থি নম্বিপত্র/ লা ল/ প্রগবশপত্র তনধ থাতিি ত  এবাং কোশ 

শাখায় র্িা তদগি হগব 
সবাড থ কর্তথক তনধ থাতিি োংতিি তবিাগীয় প্রধান/সিতর্স্ট্রাি, অধ্যক্ষ 

5 পতিিয়পত্র প্রদান োংতিি তবিাগীয় প্রধান, 

সিতর্স্ট্রাি/ অধ্যক্ষ 

সিতর্গস্ট্রশন কাড থ, ছতব, বাগয়াডাটা সবাড থ কর্তথক তনধ থাতিি, 

সিাবাইল ব্াাংতকাং 
সবাড থ কর্তথক তনধ থাতিি োংতিি তবিাগীয় প্রধান, সিতর্স্ট্রাি, অধ্যক্ষ 

6 েকল প্রকাি ত  প্রদান সোনাতল সেবা/ সোনাতল ব্াাংক, 

কগপ থাগিট শাখা, বতিশাল 

তশক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তথক প্রকাতশি সনাটিশ তশক্ষা িন্ত্রণালয় ও সবাড থ 

কর্তথক তনধ থাতিি 
প্রতিষ্ঠান কর্তথক 

প্রকাতশি সনাটিশ 

অনু ায়ী  

কোতশয়াি 

 

7 পিীক্ষাি  িি পূিণ অনলাইন পিতিগি তনধ থাতিি ত  

র্িা স্বাগপগক্ষ 

সবাড থ কর্তথক তনধ থাতিি উপতস্থতি তপ্রন্ট আউট 

কতপগি স্বাক্ষি 

সবাড থ কর্তথক তনধ থাতিি, 

সিাবাইল ব্াাংতকাং 
সবাড থ কর্তথক তনধ থাতিি োংতিি তবিাগীয় প্রধান, সিতর্স্ট্রাি 

8 প্রগবশপত্র/প্রগবশপত্র 

োংগশাধন/ডুতেগকট প্রদান 

তবিাগীয় প্রধান/সিতর্স্ট্রাি শাখা তশক্ষা প্রতিষ্ঠাগনি িাধ্যগি পিীক্ষা তনয়ন্ত্রক 

বিাবি আগবদন 

সবাড থ কর্তথক তনধ থাতিি সবাড থ কর্তথক তনধ থাতিি সিতর্স্ট্রাি 

9 প্রর্ি পব থ সর্গক অিি পগব থি 

 লা ল 

প্রতিষ্ঠান ও BTEB কর্তথক 

উিিপত্র মূল্যায়গনি িাধ্যগি 

www.bteb.gov.bd 

 

- - োংতিি তবিাগীয় প্রধান, সিতর্স্ট্রাি 

১০ তশক্ষার্ীগদি উপ-বৃতি প্রদান  MIS ে টওয়াগিি িাধ্যগি স্ব 

স্ব তহোব অনু ায়ী  

িতিথি েিয় প্রগয়ার্নী কাগর্পত্র, নগদ/ 

তবকাশ/িগকট এি তহোব নম্বি, তপিাি 

সিাবাইল নম্বি ও র্ািীয় পতিিয় পগত্রি 

 গটাকতপ  

- - র্নাব আতনছুি িহিান 

ইনস্ট্রাক্টি ও তবিাগীয় প্রধান  (ইগলকগরাগিতডগকল) 

01944887852 

১১ তবগশষ িাতহদা েম্পন্ন তশক্ষার্ীগদি 

সুগ াগ সুতবধা প্রদান 

তবগশষ িাতহদাি ধিণ অনু ায়ী 

প্রগয়ার্নীয় সোব প্রদান  

- তবনা মূগল্য িাৎক্ষতণক র্নাব অতনল িে তকর্তথতনয়া 

ইনস্ট্রাক্টি  (নন-সটক) গতণি 

01712443535 

১২ েকল পগব থি নম্বিপত্র প্রদান  

 

 

প্রগবশপগত্রি  গটাকতপেহ তব.প্র. 

তনকট আগবদন 

প্রবশপত্র ও সিতর্. কাগড থি  গটাকতপ তবনা মূগল্য সবাড থ কর্তথক  লা ল 

প্রকাশ োগপগক্ষ 

তবিাগীয় প্রধানগণ, সিতর্স্ট্রাি শাখা 

http://www.bteb.gov.bd/
http://www.barishalpoly.gov.bd/
http://www.bteb.gov.bd/
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ক্রতিক সেবাি নাি সেবা প্রদান পিতি প্রগয়ার্নীয় কাগর্পত্র এবাং প্রাতি স্থান 
সেবামুল এবাং পতিগশাধ 

পিতি 

সেবা প্রদাগনি 

েিয়েীিা 

দাতয়ত্বপ্রাি কি থকিথা 

(নাি, পদবী, স ান ন ও ই-সিইল 

1 2 3 4 5 6 7 

১৩ তশক্ষার্ীগদি প্রশাংোপত্র, অধ্যয়ন 

েনদ, সকাে থ েিাপনী েনদ প্রদান 

অধ্যক্ষ বিাবগি তনধ থাতিি  িগি 

তবিাগীয় প্রধাগনি সুপাতিশেহ 

আগবদন  

পূব থবিী পগব থি প্রগবশপগত্রি  গটাকতপেহ 

তনধ থাতিি  িগি আগবদন 

- ৩কা থতদবগেি িগধ্য 

সিতর্স্ট্রাি শাখা 

সিতর্স্ট্রাি/োংতিি তবিাগীয় প্রধান/অধ্যক্ষ 

১৪  

তডগোিা-ইন-ইতিতনয়াতিাং এি 

মূল েনদ, োিতয়ক েনদ তবিিণ 

তনধ থাতিি  িগি আগবদন, 

তবিাগীয় প্রধাগনি সুপাতিশ ও 

অধ্যগক্ষি অনুগিাদন োগপগক্ষ 

সিতর্স্ট্রাি শাখা সর্গক তবিিণ 

আগবদন,  লা গলি কতপ, সিতর্গস্ট্রশন 

কাড থ ও প্রগবশপগত্রি  গটাকতপ েহ 

তনধ থাতিি  িগি আগবদন 

তবনামূগল্য 01 তদন সিতর্স্ট্রাি 

15 দতিদ্র িহতবল সর্গক োহায্য 

প্রদান 

 

 

 

দতিদ্র ও সিধাবী তশক্ষার্ীগদি 

তনকট হগি আগবদন  ািাই বাছাই 

কগি তবিাগীয় প্রধাগনি সুপাতিশ 

ও অধ্যগক্ষি অনুগিাদনক্রগি 

কোতশয়াি প্রদান কগিন 

তশক্ষার্ীগদি তনকট হগি আগবদন 

সেতনতশক্ষগকি িাধ্যগি  ািাই বাছাই কিণ 

তবনামূগল্য 07 তদন কোতশয়াি 

16 গাইগডন্স এন্ড কাউতন্সতলাং গ্রুপ তিতিক তনধ থাতিি তশক্ষক 

েিাগহ 01 তদন তনধ থাতিি েিগয় 

গাইগডন্স এন্ড কাউতন্সতলাং কা থক্রি 

পতিিালনা কগিন 

তনধ থাতিি সেতণকগক্ষ তবনামূগল্য প্রতি েিাগহ 01 তদন গ্রুপ তিতিক তনধ থাতিি তশক্ষক 

১7 সিািাি স্কাউট আিথিানবিাি সেবায়, িাষ্ট্রীয় 

েিার্গেবামূলক কাগর্ অাংশগ্রহন 

এবাং পতিষ্কাি পতিচ্ছন্ন অতি ান 

পতিিালনা কিণ। 

সিািাি সডন তবনামূগল্য প্রগয়ার্ন সিািাগবক র্নাব পতবত্র কুিাি হালদাি, তবিাগীয় 

প্রধান (সিকাতনকোল) ও সিািাি স্কাউট 

েম্পাদক 

১8 তেগলকশন সগ্রড/উচ্চিি 

সস্কল/সবিন তনধ থািণ/সবিন 

েিিা/তবিাগীয় পিীক্ষা/তেতনয়ি 

সস্কল পিীক্ষাি আগবদন গ্রহণ ও 

উর্ধ্থিন কর্তথপগক্ষি তনকট সপ্রিণ 

 র্া র্ কর্তথপগক্ষি বিাবি সপ্রিণ প্রগয়ার্নীয় কাগর্পত্রেহ তনধ থাতিি ছগক 

আগবদন Website  ও প্রধান েহকািী 

তবনামূগল্য 07 তদন র্নাব সিা, র্তেি উদ্দীন হাওলাদাি, প্রধান 

েহকািী 

০১৭১৫৮৫১৫৩১ 

১9 িাকুিী তনয়তিিকিণ/স্থায়ীকিগণি 

আগবদন সপ্রিণ 

প্রগয়ার্নীয় কাগর্পত্রেহ আগবদন 

গ্রহণ ও কর্তথপগক্ষি তনকট সপ্রিণ 

তনগয়াগপত্র/ স াগদানপত্র/ Website  ও 

প্রধান েহকািী 

ঐ 7 তদন র্নাব সিা, র্তেি উদ্দীন হাওলাদাি, প্রধান 

েহকািী 

০১৭১৫৮৫১৫৩১ 

20 বুতনয়াতদ প্রতশক্ষণ/সবতেক সকাে থ িগনানয়নকৃি সদি  র্ােিগয় 

সপ্রিগণি ব্বস্থা কিা 

- ঐ 7 তদন র্নাব সিা, র্তেি উদ্দীন হাওলাদাি, প্রধান 

েহকািী 

০১৭১৫৮৫১৫৩১ 

21 অন্যত্র িাকুিীি আগবদন অগ্রায়ন প্রগয়ার্নীয় কাগর্পত্রেহ আগবদন 

গ্রহণ ও উর্ধ্থিন কর্তথপগক্ষি তনকট 

অগ্রায়ন 

- - 7 তদন র্নাব সিা, র্তেি উদ্দীন হাওলাদাি, প্রধান 

েহকািী 

০১৭১৫৮৫১৫৩১ 

22 বাৎেতিক িাতহদা ও বাগর্গটি 

প্রস্তাব সপ্রিণ ও প্রাি বাগর্ট 

 র্া র্ খিি কিা 

তবতিন্ন তবিাগ কর্তথক িাতহদা 

সিািাগবক িাতহদাপত্র প্রস্তুি ও 

বাগর্ট প্রস্তুিকিণ , উর্ধ্থিন 

কর্তথপগক্ষি তনকট সপ্রিণ 

- - 7 তদন সটাি অত োি/সটাি তকপাি 

র্নাব আবদুি িহিান 

সটািতকপাি 

01717612214 
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ক্রতিক সেবাি নাি সেবা প্রদান পিতি প্রগয়ার্নীয় কাগর্পত্র এবাং প্রাতি স্থান 
সেবামুল এবাং পতিগশাধ 

পিতি 

সেবা প্রদাগনি 

েিয়েীিা 

দাতয়ত্বপ্রাি কি থকিথা 

(নাি, পদবী, স ান ন ও ই-সিইল 

1 2 3 4 5 6 7 

23 অতডট আপতিি তবষগয়  াবিীয় 

কা থাবলী 

ব্রডতশট অনু ায়ী র্বাব অগ্রায়ন, 

তদ্বপক্ষীয় েিায় অাংশগ্রহণ ও 

িাতেক প্রতিগবদন ই-সিইগল 

সপ্রিণ 

ব্রডতশট ও িাতহি েকল িথ্যাতদ ঐ 10 কা থতদবে অধ্যক্ষ ও  

তহোব েহকািী 

র্নাব অপু তবশ্বাে 

01751-775392 

24 ডাটাগবর্ সিইনগটগনন্স/ ডাটা 

আপগডট/ তপতডএে আপগডট 

ডাটাগবর্ আপগডট কিাি র্ন্য 

USER ID ও 

PASSWORD েকল 

তবিাগীয় প্রধানগক সপ্রিণ 

 ঐ প্রতিতনয়ি র্নাব সিা, র্তেি উদ্দীন হাওলাদাি, প্রধান 

েহকািী 

০১৭১৫৮৫১৫৩১ 

25 HRMIS কাতিগতি তশক্ষা অতধদিগিি 

তনগদ থশনা সিািাগবক 

িাতহি েকল িথ্যাতদ ঐ কাতিগতি তশক্ষা 

অতধদিগিি প্রদি 

েিয় অন ায়ী 

অধ্যক্ষ/ তবিাগীয় প্রধান/োধািণ শাখা  

 

 

আিেন্তিীন সেবা: 

ক্রতিক সেবাি নাি সেবা প্রদান পিতি প্রগয়ার্নীয় কাগর্পত্র এবাং 

প্রাতি স্থান 

সেবামুল এব 

পতিগশাধ পিতি 

সেবা প্রদাগনি েিয়েীিা দাতয়ত্বপ্রাি কি থকিথা 

(নাি, পদবী, স ান ন ও ই-সিইল 

1 2 3 4 5 6 7 

1 প্রতিষ্ঠাগনি 

কি থকিথা/কি থিািীগদি িাতেক 

সবিন তবল েহ অন্যান্য তবল 

পতিগশাধ 

কি থকিথাগদি অনলাইগন তবল 

োবতিট/কি থিািীগদি িাতেক তবল প্রস্তুি কগি 

ইএ টিি র্ন্য তহোবিক্ষন অত গে সপ্রিণ 

তনধ থাতিি সবিন তবল 

 িি/আইবাে++ এ তবল 

োবতিট 

তবনামূগল্য 7 তদন র্নাব অপু তবশ্বাে, তহোব েহকািী 

2 কি থকিথা-কি থিািীগদি প্রতশক্ষণ 

িগনানয়ন 

অতধদিি সর্গক িগনানয়ন োগপগক্ষ অত ে 

আগদশ প্রদান 

িগনানয়গনি অত ে আগদশ ঐ তনধ থাতিি েিগয় র্নাব সিা, র্তেি উদ্দীন হাওলাদাি, প্রধান 

েহকািী/ অধ্যক্ষ 

3 প্রতিষ্ঠাগনি  াবিীয় ক্রয় পাবতলক প্রতকউিগিন্ট তবতধিালা 2008 

অনুেিগণ ক্রয় পতিকল্পনা প্রণয়ন  বাস্তবায়ন 

সর্নাগিল সটাি শাখা কর্তথক 

প্রস্তুি তেতডউল  িাধ্যগি ক্রয় 

কা থক্রি বাস্তবায়ন 

তবতধ সিািাগবক 

তনধ থাতিি মূগল্য 

/ব্াাংগকি িাধ্যগি 

তপতপআি 2008 

অনু ায়ী তনধ থাতিি 

েিগয় 

র্নাব সিা. হুিায়ন কতবি, সটাি অত োি, 

র্নাব আ: িহিান, 

সটাি তকপাি 

4 প্রতিষ্ঠাগনি অগকগর্া 

িালািাল/ ন্ত্রপাতি তবক্রয় 

ঐ ঐ - ঐ ঐ 

5 অতিগ াগ ব্বস্থাপনা সেবা প্রাতিগি েন্তুি না হগল অতিগ াগ বগে 

অতিগ াগ করুন/দাতয়ত্বপ্রাি কি থকিথাি োগর্ 

স াগাগ াগ কগি ব্র্ থ হগল অধ্যগক্ষি োগর্ 

স াগাগ াগ। 

- - - র্নাব  এে এি োিচুন নাহাি, তি  ইন্. (নন-

সটক), আহবায়ক 

 

 

(র্নাব সিািগশদ  আলি) 

জুতন. ইনস্ট্রাক্টি  (নন-সটক) ইাংগির্ী 

(র্নাব সিা. হুিায়ন কতবি ) 

ইনস্ট্রাক্টি (সটক) ইলগকরতনে 

(র্নাব অিল কৃষ্ণ িায়) 

ইনস্ট্রাক্টি (সটক) সিকাতনকোল 

(র্নাব সিা. িতর্বুি িহিান) 

তি  ইনস্ট্রাক্টি  (নন-সটক) গতণি 

(প্রগকৌশলী সিা. ইউসু  আলী) 

তি  ইনস্ট্রাক্টি (সটক) পাওয়াি 

 


