
 
 
 

বাংলােদশ হাউস িবি ং ফাইনা  কেপােরশন 
 www.bhbfc.gov.bd  

bhbfc@bangla.net 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

বাংলােদশ হাউস িবি ং ফাইনা  কেপােরশেনর সবা দান িত িত 
 

(Citizen’s Charter) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

নেভ র ২৫, ২০১৫ 

http://www.bhbfc.gov.bd/


বাংলােদশ হাউস িবি ং ফাইনা  কেপােরশন 
২২, রানা প ন, ঢাকা-১০০০ 
www.bhbfc.gov.bd 

bhbfc@bangla.net' 
 

 
সবা দান িত িত 

(Citizen’s Charter) 
১. িভশন ও িমশন: 
 

পক  (Vision): হ িনমােণ আিথক সহায়তা দােনর ে  দ , AšÍf~©w³g~jK ও শি শালী সবা ব া গেড় তালা।  
 

অিভল  (Mission): নীিতগত ও ািত ািনক কাঠােমা শি শালী এবং গিতশীল করার মা েম সবা ব াপনার মােনা য়ন।  
 

২. িত ত সবাস হ:  
 

২.১ নাগিরক সবা: 
িমক 

ন র সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ  এবং 
াি ান 

সবার  এবং 
পিরেশাধ প িত 

সবা 
দােনর 

সময়সীমা 

দািয় া  কমকতা (নাম, পদবী, ফান 
ন র ও ই- মইল ন র 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১। ত  অিধকার আইন 

মাতােবক ত  দান 
অিধযািচত ত  দান 
(প /িসিড/সফট কিপ) 

ত  াি র জ  ই-
মইল/ফ া /ডাকেযােগ/ 

সরাসির িনিদ  ফরেম 
আেবদন 

িবনা ে /িবিধ 
মাতােবক 

িনধািরত ে  

২০(িবশ) 
কমিদবস 

জনাব জড.এম হািফ র রহমান, 
জনসংেযাগ কমকতা, সদর দফতর, 
জনসংেযাগ ইউিনট। 
মাবা: ০১৭১৬৩৭৪৪১৮, ফান: ৯৫৬০৫৭৪ 

pru.bhbfc@gmail.com 
২। ঋণ দান সং া :      
(ক) ঋণ দান িবষয়ক 

পরামশ/ত  দান 
ঋণ হেণ ই ক 

ি গণেক পরামশ 
দান।  

এত সংি  িশয়ার/িল  
অব ড েম স  ইত ািদ 

দান। 
অিফেসর কাউি িলং 
কাউ ার।  

িবনা ে  তাৎ িণক সদর দফত রর কাউি িলং কাউ াের 
দািয় া  কমকতা  
জনাব মাঃ শিহ ল ইসলাম 
মাবা: ১৭২০৪২২৮৩২, ফান: ৯৫৬১৩৮০ 

bhbfc_recovery@yahoo.com  
এবং  
মাঠ কাযালেয়র কাউি িলং কাউ াের 
দািয় া  কমকতা (২.৪ অ ে েদ 
অিফসিভি ক িব ািরত ত  দয়া 
আেছ) 

(খ) ঋণ আেবদনপ  হণ আেবদন হণ, িফ 
পিরেশাধ এবং ঋণ 
সং া  দিললপ  
হেণর াি  ীকারপ  

(রিশদ)। 

সংি  অিফেসর ঋণ শাখা। িনধািরত ে  ১(এক) 
কমিদবস 

মাঠ কাযালেয়র দািয় া  কমকতা 
(২.৪ অ ে েদ অিফসিভি ক িব ািরত 
ত  দয়া আেছ) 

(গ) ঋেণর চক িবতরণ ব কী দিলল স াদন 
এবং িনমাণ কাজ 
সরজিমেন 
পিরদশন বক িনমাণ 
কােজর র অ যায়ী 

েয়াজনীয় িবিনেয়াগ 
সােপে  ম রী ত 
ঋেণর চক িবতরণ করা 
হেব।  

িনধািরত ফরেম ব কী 
দিলল স াদন ও ঋেণর 
চেকর আেবদন।  

সংি  অিফেসর ঋণ শাখা। 

িনধািরত ে  
( মা  ১ম 
চেকর বলায় 
িনধািরত িফ 

পিরেশাধ 
যা )।  

ম রীর পর 
সেবা  

২( ই) বছর 

(ঘ) ঋেণর মািসক িকি  
পিরেশাধ িবধা 
সং া ।  

উপেদশপ  ই  এবং 
িকি  জমার বই 

দােনর মা েম  

িনধািরত াংেক ঋেণর 
মািসক িকি  পিরেশােধর 

িবধা দান করা হয়।  

িবনা ে  ৩(িতন) 
কমিদবস 

(ঙ) ঋণ িবভাজন/অব ি  িনধািরত ফরেম 
আেবদন হণ করা হয়। 

ঋণ িবতরণকারী কাযালয় িনধািরত ে  ১(এক) 
মাস 

(চ) ঋেণর িহসাব িববরণী আেবদনকারী বা তার 
মেনানীত িতিনিধর 
িনকট হ া র  

সংি  িবষেয় আেবদন িবনা ে  ৩(িতন) 
কমিদবস 

হ - ডে র দািয় া  ি ি পাল 
অিফসার জনাব মাঃ শিহ ল ইসলাম 
মাবা: ১৭২০৪২২৮৩২, ফান: ৯৫৬১৩৮০ 

bhbfc_recovery@yahoo.com 
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িমক 
ন র সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ  এবং 

াি ান 
সবার  এবং 
পিরেশাধ প িত 

সবা 
দােনর 

সময়সীমা 

দািয় া  কমকতা (নাম, পদবী, ফান 
ন র ও ই- মইল ন র 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
৩।  িরিসিডউল দান খলাপী িকি র অংশ 

িবেশষ (িনিদ  পিরমাণ 
টাকা) জমা িনেয় 

নরায় ন নভােব 
মািসক িকি  িনধারণ 
কের দয়া হয়।  

িনধািরত ফরেম আেবদন 
এবং টাকা জমার মেমার 
কিপ।  

িনধািরত 
পিরমাণ টাকা 
জমা সােপে  

২১(এ শ) 
িদন 

সংি  অিফস ধান (২.৪ অ ে েদ 
অিফসিভি ক িব ািরত ত  দয়া 
আেছ); এবং সদর দফতের 
জনাব মাঃ আিত ল ইসলাম 
উপ-মহা ব াপক (আদায়),  
মাবা: ০১৬১৫১০১৬১৭ 
ফান: ৯৫৬৫৫৬২, 

bhbfc_recovery@yahoo.com 
৪।  ব ক অব করণ ও 

ব কী দিললপ  ফরৎ 
দান 

ঋণ িহসাব ড়া  
িন ি র পর ব ক 
অব  করা হয়। 
তৎপর ব কী দিললপ  
িহতােক ফরৎ দান 

করা হয়।  

সংি  মাঠ কাযালেয় 
( জানাল/িরিজওনাল 
অিফেস) আেবদন করেত 
হয়।  

িবনা ে  ২১ (এ শ) 
কমিদবস 

সংি  অিফস ধান (২.৪ অ ে েদ 
অিফসিভি ক িব ািরত ত  দয়া 
আেছ)। 
এবং সদর দফতের 
জনাব মাঃ আিত ল ইসলাম 
উপ-মহা ব াপক (আইন),  
মাবা: ০১৬১৫১০১৬১৭ 
ফান: ৭১৬৯৩৯০, 

bhbfclaw@yahoo.com 
 
 

  ২.২ ািত ািনক সবা: 
 

 

িমক 
ন র সবার নাম সবা দান প িত 

েয়াজনীয় 
কাগজপ  এবং 

াি ান 

সবার  
এবং পিরেশাধ 

প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয় া  কমকতা (নাম, পদবী, ফান 
ন র ও ই- মইল ন র 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১।  জাতীয় সংসদ, ম ণালয়, 

বাংলােদশ াংক ও অ া  
িত ানেক ত  দান।  

সংি  িত ােনর 
চািহদার আেলােক 

েয়াজনীয় ত  
সরবরাহ করা হয়।  

সদর দফতর 
২২, রানা প ন, 

ঢাকা। 

িবনা ে  চািহদা অ যায়ী সদর দফতেরর সংি  িবভাগ (ওেয়ব 
সাই ট সকল িবভােগর দািয় া  
কমকতাগেণর নাম, ফান ন রসহ 
িব ািরত ত  দয়া আেছ)।  

২।  দেশ চিলত আইন অ যায়ী 
িবিভ  দফতর/ িত ােনর িবিভ  
কিম েত েয়াজনা যায়ী 

িতিনিধ মেনানয়ন দান 

িতিনিধ 
মেনানয়নপ  

সংি  িত ােনর 
অ েরাধপ / 
মেনানয়নপ  

িবনা ে  চািহদা অ যায়ী  

৩।  কেপােরট সা াল  
রসপনিসিবিল  (িস.এস.আর) 

পিরপালন 

আিথক অ দান 
দান 

অ েরাধপ  
াি / েণািদত 

িবনা ে  ক পে র 
িস া  অ যায়ী 

(১) জনাব মাঃ জািহ ল হক 
উপ-মহা ব াপক ( শাসন), শাসন 
িবভাগ, সদর দফতর, ঢাকা।  
মাবা: ০১৭১১১০৯৮৫৩ 
ফান: ৯৫৬২৫৩২, 

adhousebuilding@gmail.com 
(২) জনাব িনতাই চ  সাহা 
উপ-মহা ব াপক (ইিসএস), সং াপন 
ও সবা িবভাগ, সদর দফতর, ঢাকা।  
মাবা: ০১৮১৯৪২১৩২৯ 
ফান: ৯৫৬১৭৫৪, 

bhbfc.ecs@gmail.com 
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২.৩ অভ রীণ সবা: 
 

িমক 
ন র সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ  

এবং াি ান 

সবার  
এবং পিরেশাধ 

প িত 

সবা 
দােনর 

সময়সীমা 

দািয় া  কমকতা (নাম, পদবী, ফান 
ন র ও ই- মইল ন র 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১। কেপােরশেনর কমকতা-

কমচবারীেদর হ-িনমাণ/ 
মাটর সাইেকল/ কি উটার/ 

অি ম ম রী দান।  

বােজট বরা  
অ যায়ী অি ম বাবদ 
অথ ম রীর আেদশ 
জারী ও অথ িবতরণ 

সংি  অিফস ক ক 
িনধািরত ফরেম আেবদন 

হণ ও ক পে র 
পািরশ/িস াে র 

আেলােক ম রীপ  
ই করণ।  

িনধািরত হার 
েদ 

বছের 
১(এক) বার 

জনাব মাঃ জািহ ল হক 
উপ-মহা ব াপক ( শাসন), শাসন 
িবভাগ, সদর দফতর, ঢাকা।  
মাবা: ০১৭১১১০৯৮৫৩, ফান: 

৯৫৬২৫৩২, 
adhousebuilding@gmail.com 
এবং সংি  মাঠ কাযালয় (তািলকা 
অ : ২.৪) 

২। ভিব  তহিবল থেক ঋণ 
ম র।  

বােজট বরা  
অ যায়ী অথ ম রীর 
আেদশ জারী ও অথ 

িবতরণ 

ঐ িবনা ে  ৫ (প চ) 
কমিদবস 

জনাব চা  গাপাল ঘাষ 
উপ-মহা ব াপক (িহসাব ও অথ), 
সদর দফতর, ঢাকা। 
মাবা: ০১৫৫২৩১০৪৬০, ফান: 

৯৫৬১৩৬৭, 
bhbfc_ho_accounts@yahoo.com 

৩। ক াণ তহিবল থেক আিথক 
সহায়তা দান।  

বােজট বরা  
অ যায়ী 

সংি  অিফস ক ক 
িনধািরত ফরেম আেবদন 

হণ ও ক পে র 
পািরশ/িস াে র 

আেলােক ম রীপ  
ই করণ। 

িবনা ে  ৩০ (ি শ) 
িদন।  

জনাব মাঃ জািহ ল হক 
উপ-মহা ব াপক ( শাসন), শাসন 
িবভাগ, সদর দফতর, ঢাকা। 
মাবা: ০১৭১১১০৯৮৫৩,  
ফান: ৯৫৬২৫৩২, 

adhousebuilding@gmail.com 
৪। বািষক িচ  িবেনাদেনর ব া 

করা।   
ঐ ঐ িবনা ে   জনাব িনতাই চ  সাহা 

উপ-মহা ব াপক (ইিসএস), সং াপন 
ও সবা িবভাগ, সদর দফতর, ঢাকা।  
মাবা: ০১৮১৯৪২১৩২৯, ফান: ৯৫৬১৭৫৪, 

bhbfc.ecs@gmail.com 
৫। চা েরর স ানেদরেক 

িশ াভাতা/ ি  দান।  
ঐ ঐ িবনা ে  বছের ১ 

বার 
জনাব মাঃ জািহ ল হক 
উপ-মহা ব াপক ( শাসন), শাসন 
িবভাগ, সদর দফতর, ঢাকা। 
মাবা: ০১৭১১১০৯৮৫৩, ফান: 

৯৫৬২৫৩২, 
adhousebuilding@gmail.com 

৬। অিজত /িশ া / 
মা কালীন / িচিকৎসা 

 ম র সং া ।   

র আেদশ জারী ক) আেবদন  
খ)  ম রীর আেদশ 
গ) চা রী বিহ 

 ১০ (দশ) 
িদন 

জনাব মাঃ জািহ ল হক 
উপ-মহা ব াপক ( শাসন), শাসন 
িবভাগ, সদর দফতর, ঢাকা। 
মাবা: ০১৭১১১০৯৮৫৩, ফান: 

৯৫৬২৫৩২, 
adhousebuilding@gmail.com 

৭। িপ.আর.এল ম রী/ পনশন 
দান। 

অিফস আেদশ জারী িনধািরত ফরেম আেবদন  িবনা ে  িনধািরত 
সমেয়। 

জনাব মাঃ জািহ ল হক 
উপ-মহা ব াপক ( শাসন), শাসন 
িবভাগ, সদর দফতর, ঢাকা। 
মাবা: ০১৭১১১০৯৮৫৩, ফান: 

৯৫৬২৫৩২, 
adhousebuilding@gmail.com 

৮। কমকতা-কমচারীেদর 
পেদা িত দান সং া ।  

পেদা িতর আেদশ 
জারী 

ক) চা রী া  
খ) বািষক গাপনীয় 

িতেবদন 
গ) বাছাই কিম র িরেপাট।  
ঘ) পেদা িতর আেদশ 

িবনা ে  ঐ ড. মাঃ ল আলম তা কদার 
ব াপনা পিরচালক 

ফান: ৯৫৬২৭৬৭ 
ফ া : ৮৮০-২-৯৫৬১৩২৪ 
www.bhbfc.gov.bd 
bhbfc@bangla.net 

৯।  িশ ণ চা েরেদর িশ ণ 
দান।  

িশ ণ মিডউল 
অ যায়ী।  

িবনা ে  িনধািরত 
সমেয়। 

ড. সয়দ মাহা াদ 
মায়া াম হােসন, উপ-মহা ব াপক 

( িনংইিনি উট),  
সদর দফতর, ঢাকা। 
মাবা: ০১৯৪৩২২০২৪৩, ফান: ৯৫১৩২৩৯ 

phrd.bhbfc@gmail.com 

mailto:adhousebuilding@gmail.com
http://www.bhbfc.gov.bd/
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২.৪। আওতাধীন মাঠ কাযালয়স হ ক ক দ  সবা (মাঠ কাযালয়স েহর তািলকা, ফান ন র, ই- মইল ন রসহ) 
 

অিফেসর নাম কানা 
অিফস ধানগেণর নাম, মাবাইল ন র, ফান ন র ও ই-

মইল ন র 
জানাল অিফস, জান-১, ঢাকা ২,আলাওল এিভিনউ, স র নং ৬, উ রা মেডল 

টাউন, উ রা, ঢাকা। 
জনাব মাঃ নাজ ল হােসন 
মাবা: ০১৯৭৩৪৯২৮৭৯, ফান: ৫৮৯৫৭৫৩০ 

bhbfc.zone.1@gmail.com 
জানাল অিফস, জান-২, ঢাকা। ১৯-িব/৪-িস, িরং রাড, ামলী, মাহা দ র, ঢাকা। জনাব মাঃ জিসম উ ীন 

মাবা: ০১৭১১৪৬১৮১১, ফান: ৯১৪৬১২০ 
bhbfc_zone2@yahoo.com 

জানাল অিফস, জান-৩, ঢাকা। 
 

িবএইচিবএফিস ভবন, ২২, রানা প ন , ঢাকা। জনাব অ ন মার চৗ রী 
মাবা: ০১৭১২৬০৬৫৯৩, ফান: ৯৫৬১৩৮৬, ৯৫৬৭৯০৩ 

bhbfc.dhaka.z3@gmail.com 
জানাল অিফস, জান-৪, ঢাকা। 

 
িশকা ভবন ৪থ তলা আই/১-গ, সকশন-২, িমর র, 

ঢাকা-১২১৬ 
িমেসস পারভীন আ ার 
মাবা: ০১৭১৫৮৩২৭৫৬, ফান: ৯০০১০৯০ 

bhbfc_zone4@yahoo.com 
জানাল অিফস, জান-৫, ঢাকা। 

 
ইি স পেয় , খ-১৯৪, বীর উ ম রিফ ল ইসলাম 
রাড, গিত রণী, ম  বা া, ঢাকা-১২১২ 

জনাব মাঃ আশরা ল ইসলাম 
মাবা: ০১৮১৩০১০২০৩, ফান: ৯৮৯১৪৬১ 

bhbfczone5@gmail.com 
জানাল অিফস, জান-৬, ঢাকা। ি  িভলা, ২/৩, তালবাগ, থানােরাড, সাভার। জনাব অিনল িবকাশ চাকমা 

মাবা: ০১৫৫৬৩৮২২৭৭, ফান: ৭৭৪১৮৭৩ 
zone6.bhbfc@gmail.com 

জানাল অিফস, জান-৭, নারায়নগ । 
 

জােবদা মি ল, ৩/১, জামতলা, িনউ চাষাড়া, 
নারায়নগ । 

জনাব মাঃ আ স জ ার 
মাবা: 01711005770, ফান: ৭৬৪০৭৮৮ 

bhbfc_narayanganj@yahoo.com 
জানাল অিফস, চ াম। 

 
১/িড, আ াবাদ বািণিজ ক এলাকা, চ াম। জনাব এিবএম মিহউি ন 

মাবা: ০১৭২০১৪৭৮৯৬, ফান: ০৩১-৭১৫৬৩৮, ০৩১-
২৫২১০২৬ 
bhbfc.chittagong@gmail.com 

জানাল অিফস, লনা। 
 

১০৪৬/এ, খান এ স র রাড, লনা। জনাব মাঃ শিহ ামান 
মাবা: ০১৭১১৮৫৬৬০৩, ফান: ০৪১-৭২৪০১৩, ০৪১-

৭২৩৫১২ 
bhbfc.khulnaz9@gmail.com 

জানাল অিফস, রাজশাহী। 
 

সাধারন বীমা ভবন (৮ম তলা) কাজীহাটা, রাজশাহী। জনাব মীর মাফা ল হােসন 
মাবা: ০১৫৫২৩২৯৯৬১, ফান: ০৭২১-৭৭২৫৩৫ 

bhbfc_rajshahi@yahoo.com 
জানাল অিফস, বিরশাল। 

 
৫৬, কলাবাগান, আমীর র লন, বিরশাল। জনাব এমএম জািমল আহেমদ 

মাবা: ০১৭১৬৫৬১৩৭৯, ফান: ০৪৩১-৬৪৬৭২ 
bhbfc_barisal@yahoo.com 

জানাল অিফস, িসেলট। 
 

সিহর াজা, িজ াবাজার, িসেলট। জনাব দীপংকর রায় 
মাবা: ০১৭১১৪৬৮৫১৯, ফান: ০৮২১-৭১৬২৭১ 

bhbfc.sylhet@gmail.com 
জানাল অিফস, রং র 

 
৫নং করানীপাড়া, রং র। জনাব মাঃ আ ল বারী 

মাবা: ০১৭১২৬০২১১৮, ফান: ০৫২১-৬৩১০৬ 
bhbfc_rangpur@yahoo.com 

জানাল অিফস, ময়মনিসংহ 
 

১৫/এ, ৮ য় ল রাড, ময়মনিসংহ। জনাব মাঃ তাফােয়ল আহেমদ 
মাবা: ০১৭২০১০৭০৮৭, ফান: ০৯১-৬৭০৫৪ 

bhbfc_mymensingh@yahoo.com 
িরিজওনাল অিফস, জামাল র জামাল র হাই ল রাড, আমলাপাড়া 

জামাল র। 
জনাব দীপ মার ম মদার 
মাবা: ০১১৯৩০৭৯০৩৮, ফান: ০৯৮১-৬৩৬৩৪ 

bhbfc_jamalpur@yahoo.com 
িরিজওনাল অিফস, টা াইল 
 

আ র টা র পাড়া আবহাওয়া অিফস রাড, টা াইল। জনাব আন  মার ঘাষ 
মাবা: ০১৭১০৮২৯৩১২, ফান: ০৯২১৬৩৫৩৯ 

bhbfc_tangail@yahoo.com 
িরিজওনাল অিফস, ফিরদ র 
 

আমান স ার ৩০/৪, অি কা সড়ক, িঝল লী, 
ফিরদ র। 

জনাব মাঃ আ  দাউদ 
মাবা: ০১৭৩১৮৫৪৫৮৫, ফান: ০৬৩১-৬২৫৩৮ 

bhbfc.faridpur@gmail.com 
িরিজওনাল অিফস, িম া 
 

চৗ রী াজা, িলশ লাইন মাড়, িম া। জনাব মাঃ জােবদ ইকবাল 
মাবা: ০১৬৭৫৪১৮৬০৫, ফান: ০৮১-৭৬০৩৪ 

bhbfc_comilla@yahoo.com 

mailto:bhbfc.zone.1@gmail.com
mailto:bhbfc_zone2@yahoo.com
mailto:bhbfc.dhaka.z3@gmail.com
mailto:bhbfc_zone4@yahoo.com
mailto:bhbfczone5@gmail.com
mailto:zone6.bhbfc@gmail.com
mailto:bhbfc_narayanganj@yahoo.com
mailto:bhbfc.khulnaz9@gmail.com
mailto:bhbfc_rajshahi@yahoo.com
mailto:bhbfc_barisal@yahoo.com
mailto:bhbfc.sylhet@gmail.com
mailto:bhbfc_rangpur@yahoo.com
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অিফেসর নাম কানা 
অিফস ধানগেণর নাম, মাবাইল ন র, ফান ন র ও ই-

মইল ন র 
িরিজওনাল অিফস, নায়াখালী 
 

১১৭৩, পি ম শাহা র স াল রাড, সদর, 
নায়াখালী। 

জনাব জাফর আ  েমদ 
মাবা: 01772072070, ফান: ৩৮০০-০৩২১৬১৬৪৪ 

bhbfc_noakhali@yahoo.com 
িরিজওনাল অিফস, রা ামা  
 

স াব ভবন, রা ামা  জনাব দা ল কাি  নি  
মাবা: ০১৭১৫০০১৭৩৬, ফান: ০৩৫১-৬২১২৩ 

bhbfc_rangamati@yahoo.com 
িরিজওনাল অিফস, যেশার 
 

৪/িব, িপয়ারী মাহন রাড, চারখা া মাড়, বজপাড়া, 
যেশার। 

জনাব লয় মার ভ াচায 
মাবা: ০১৭১৫০০৩৬৩৬, ফান: ০৪২১-৬৩৩৮৫ 

bhbfc.jessore@yahoo.com 
িরিজওনাল অিফস, ি য়া 
 

৩/১, আরিস ীট, কাটপাড়া, ি য়া। জনাব লতান মাহ দ 
মাবা: ০১৭১১৯৪২৫৫৯, ফান: ০৭১-৬২১৬৬ 

bhbfc_kushtia@yahoo.com 
িরিজওনাল অিফস, পাবনা 
 

িনহাব মি ল আঃ হািমদ রাড, গাপাল র, পাবনা। জনাব মাহা দ আলী িজ াহ 
মাবা: ০১৫৫৮-৭৮১০৬৫, ফান: ০৭৩১-৬৬১১৫ 

bhbfcpabna@gmail.com 
িরিজওনাল অিফস, ব ড়া 
 

সারা াজা, িতন মাথা রল গট, ব ড়া।  জনাব মাঃ সােনায়া ল ইসলাম 
মাবা: ০১৭১৬-৮৭২৬৩৮, ফান: ০৫১-৬৬৭৩৫ 

bhbfc_bogra @yahoo.com 
িরিজওনাল অিফস, িদনাজ র 
 

িনউ ঘািসপাড়া, ইকবাল হাই ল মাড়, কাতয়ালী, 
িদনাজ র 

জনাব মাঃ আ ল হােসন 
মাবা: ০১৭৪৫০০৩১৪১, ফান: ৩৫৩১-৬৩২৮১ 

bhbfc_dinajpur@yahoo.com 
িরিজওনাল অিফস, িকেশারগ  
 

১২৩৬/২, গাইটাল (সািকট হাউেসর সামেন), 
িকেশারগ । 

জনাব মাঃ ল আিমন 
মাবা: ০১৭১৮১৬৩১৩১, ফান: ০৯৪১-৬১৯৩৩ 

bhbfc_kishoreganj@yahoo.com 
িরিজওনাল অিফস, গাপালগ  ৪৯৭, িশ বন, চ ার ভবন, গাপালগ । জনাব মাঃ ামান  

মাবা: ০১৮১৭০০৮৪০১, ফান: ৬৬৮-১৪৮৩ 
bhbfc_gopalganj@yahoo.com 

িরিজওনাল অিফস, িসরাজগ  হাজী আহ দ আলী সড়ক, মা ম র, িসরাজগ । জনাব িস.এম. ম 
মাবা: ০১৯১৭-৭০৫০৬০, ফান: ০৭৫১-৬৪৬১৫ 

bhbfcsirajgonj@gmail.com 
িরিজওনাল অিফস, ম ল পি ম ভাড়াউড়া রাড, পশ র, ম ল।  জনাব মাঃ ইউ ফ সালাউি ন 

মাবা: ০১৯২৪-০৩২৯৮০, ফান: ০৮৬২৬-৭২০০৯ 
bhbfc.srimangal@gmail.com 

 

৩.০। অিভেযাগ ব াপনা প িত (GRS): 
 

িমক 
ন র কখন যাগােযাগ করেবন কার সে  যাগােযাগ 

করেবন যাগােযােগর কানা িন ি র সময়সীমা 

১। দািয় া  কমকতা সমাধান িদেত না 
পারেল 

অিভেযাগ িন ি  
কমকতা (GRS ফাকাল 
পেয়  কমকতা)  

জনাব মাঃ জািহ ল হক 
উপ-মহা ব াপক ( শাসন), শাসন িবভাগ, 
সদর দফতর, ঢাকা।  
মাবা: ০১৭১১১০৯৮৫৩, ফান: ৯৫৬২৫৩২, 

adhousebuilding@gmail.com 
মাঠ কাযালেয়র ে  অিফস ধান। (ওেয়ব 
সাই ট িব ািরত ত  আেছ)। 

৩০ কায িদবস 

২। অিভেযাগ িন ি  কমকতা িনিদ  সমেয় 
সমাধান িদেত না পারেল 

আিপল কমকতা ব াপনা পিরচালক 
বাংলােদশ হাউস িবি ং ফাইনা  কেপােরশন 
সদর দফতর, ঢাকা। 
ফান: ৯৫৬২৭৬৭ 

ফ া : ৮৮০-২-৯৫৬১৩২৪ 
www.bhbfc.gov.bd 
bhbfc@bangla.net 

৩০ কায িদবস 

৩। আিপল কমকতা িনিদ  সমেয় সমাধান 
িদেত না পারেল 

পিরচালনা পষদ 
 

চয়ার ান 
পিরচালনা পষদ 
বাংলােদশ হাউস িবি ং ফাইনা  কেপােরশন 
সদর দফতর, ঢাকা। 
ফান: 9582185 

bhbfc_boardofdirector@yahoo.com 

৯০ কায িদবস 
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