
ট্রেননিং ইননিটিউট ফর ট্রেনিেযাল ইন্ডানিজ  

 সিটিজেন চার্ টার (সিবা প্রদান প্রসিশ্রুসি) 

 

 ১) সিশন ও সিশন 

 

সিশনঃ সশল্প কারখানার উপজ াসি কাসরিসর জ্ঞাজন দক্ষ েনশসি সৃসি ও কাসরিসর িহায়িা সিবা প্রদান ইন্সটিটিউর্/ সকন্দ্র সহিাজব 

োিীয় প টাজয় সেষ্ঠত্ব অেটন। 
 

সিশনঃ সশল্প, কাসরিসর ও সশক্ষা প্রসিষ্ঠানিমূজহ েনবজের দক্ষিা উন্নয়জন প্রসশক্ষজে ববসচত্র আনয়ন ও গুনিিিান বৃসি করা,  ন্ত্রপাসি 

িংরক্ষজন সর্কিই কাসরিসর িহায়িা প্রদান । 
 

২.) প্রসিশ্রুি সিবািমূহ 
 

২.১) নািসরক সিবা 
 

ক্র 

নং 

 সিবার নাি সিবা প্রদান 

পিসি 

প্রজয়ােনীয় 

কািেপত্র এবং 

প্রাসিস্থান 

সিবার মূল্য এবং 

পসরজশাধ পিসি 

সিবা প্রদাজনর 

িিয়িীিা 

দাসয়ত্বপ্রাি  

কি টকিটা (নাি, 

পদবী, স ান নম্বর 

ও ই-সিইে 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। সবষয়সিসিক স্বল্প 

সিয়াদী প্রসশক্ষে 

সকাি ট 

 

 

 

আজবদনকারীর 

সনকর্ সেজক  

প্রসশক্ষোেী 

সনবন্ধন পত্র 

গ্রহে 

প্রসশক্ষে 

আজয়ােনকারী 

িংসিি সবিাি 

সনধ টাসরি  প্রসশক্ষে 

স  টিআইসিআই  

এর অনুকূজে সপ-

অর্ টার/সর্সর্ অেবা 

নিজদ সহিাব 

সবিাজি  েিা 

প্রদান 

সকাি ট 

কযাজেন্ডাজর 

বসে টি িিয়সূচী  

অনু ায়ী 

স্ব স্ব প্রসশক্ষে 

সকাজি টর  সকাি ট 

সকা-অসর্ টজনর্র ও 

িহজ ািী সকাি ট 

সকা-অসর্ টজনর্র 

২। সশক্ষানসবশ 

প্রসশক্ষে সকাি ট 

 

 

 

 

 

 

 

প্রসিজ াসিিা 

মূেক পরীক্ষার 

িাধ্যজি 

সশক্ষানসবশ 

বাছাই করা 

হয়।  

িজনানীি সকাি ট 

সকা- অসর্ টজনর্র 

সশক্ষানসবশজদরজক 

প্রসিিাজি  

কর্তটপজক্ষর  পক্ষ 

সেজক  সনয়সিি 

িাসিক িািা প্রদান 

করা হয়। 

িাসব টক 

প্রসশক্ষজনর 

সিয়াদ ০১ বছর 

 

(৩ িাি 

প্রাসিষ্ঠাসনক 

প্রসশক্ষে ও ৯ 

িাি  ইন- 

প্ল্যান্ট প্রসশক্ষে) 

িজনানীি সকাি ট 

সকা- অসর্ টজনর্র 

 

৩। 

 

 

 

 

সশল্প প্রযুসি 

অসিজ ােন 

প্রসশক্ষে সকাি ট 

(সবশ্বসবদ্যােজয়র 

ছাত্র-ছাত্রীজদর েন্য 

পসরচাসেি) 

িংসিি 

সবশ্বসবদ্যােয় 

সেজক  িজনানীি 

ছাত্র-ছাত্রীজদর সক 

প্রসশক্ষে প্রদান 

করা হয়। 

প্রসশক্ষে 

আজয়ােনকারী 

িংসিি সবিাি 

সনধ টাসরি  প্রসশক্ষে 

স  টিআইসিআই  

এর অনুকূজে সপ-

অর্ টার/সর্সর্ অেবা 

নিজদ সহিাব 

সবিাজি  েিা 

প্রদান 

সকাি ট 

কযাজেন্ডাজর 

বসে টি িিয়সূচী  

অনু ায়ী (৩/৪ 

িিাহ ব্যাপী) 

স্ব স্ব প্রসশক্ষে 

সকাজি টর  সকাি ট 

সকা-অসর্ টজনর্র ও 

িহজ ািী সকাি ট 

সকা-অসর্ টজনর্র 

৪। িাজনান্নয়ন সকাি ট 

(সুপারিাইোরী / 

ননসুপারিাইোরী) 

 

 

 

 

সবসিআইসি,  

িরকারী ও 

সবিরকারী 

প্রসিষ্ঠান সেজক 

িজনানীি  

প্রসিসনসধ 

প্রসশক্ষে 

আজয়ােনকারী 

িংসিি সবিাি 

সবসিআইসি বসহর্ভ টি  

প্রসশক্ষোেীজদর 

সক্ষজত্র  সনধ টাসরি 

প্রসশক্ষে স  

টিআইসিআই  এর 

অনুকূজে সপ-

অর্ টার/সর্সর্ অেবা 

নিজদ সহিাব 

সবিাজি  েিা 

প্রদান 

সকাি ট 

কযাজেন্ডাজর 

বসে টি িিয়সূচী  

অনু ায়ী (১/২ 

িিাহ ব্যাপী) 

স্ব স্ব প্রসশক্ষে 

সকাজি টর  সকাি ট 

সকা-অসর্ টজনর্র ও 

িহজ ািী সকাি ট 

সকা-অসর্ টজনর্র 

৫।  সর্ইের সির্ সকাি ট 

 

 

 

 

িরকারী, 

সবিরকারী ও 

বহুোসিক 

প্রসিষ্ঠাজনর 

চাসহদা অনু ায়ী 

প্রসশক্ষে 

আজয়ােনকারী 

িংসিি সবিাি 

সনধ টাসরি প্রসশক্ষে 

স  টিআইসিআই  

এর অনুকূজে সপ-

অর্ টার/সর্সর্ অেবা 

নিজদ সহিাব 

আজোচনার 

িাধ্যজি 

সনধ টারন করা 

হয়।  

স্ব স্ব প্রসশক্ষে 

সকাজি টর  সকাি ট 

সকা-অসর্ টজনর্র ও 

িহজ ািী সকাি ট 

সকা-অসর্ টজনর্র 



 সবিাজি  েিা 

প্রদান 

 

Note: বছর ব্যাপী প্রায়  ৭০টি সকাি ট পসরচােনা করা হয়। িাসব টক সবষয়টি  প্রসশক্ষে পসরচােক  এর িত্ত্বাবধাজন পসরচাসেি হয়। প্রসশক্ষন 

পসরচােজকর দিজরর সিাবাইে নং ০১৭১৮৪০৭৮১৫, ই-সিইে- tici1611@yahoo.com 

 

২.২) প্রাসিষ্ঠাসনক সিবা 

ক্র 

নং 

 সিবার নাি সিবা প্রদান 

পিসি 

প্রজয়ােনীয় 

কািেপত্র এবং 

প্রাসিস্থান 

সিবার মূল্য 

এবং পসরজশাধ 

পিসি 

সিবা প্রদাজনর 

িিয়িীিা 

দাসয়ত্বপ্রাি  কি টকিটা 

(নাি, পদবী,স ান নম্বর ও 

ইজিইে 

(১)  (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। 

 

 

 

 

 

 

 

ইন্সটিটিউর্ অেবা 

প্রসশক্ষে সবষজয়    

স জকান প্রসিষ্ঠান  

অেবা 

আজবদনকারী 

কর্তটক অনুজরাধ ও 

সেজ্ঞািা 

পত্র /ই-

সিইে/ ওজয়ব 

িাইজর্র 

িাধ্যজি  

প্রাসিস্থানঃ 

ওজয়ব িাইর্ ও 

প্রসশক্ষন 

পসরচােজকর 

দির  

সবনামূজল্য ০৫ ( পাঁচ) 

কা টসদবজির 

িজধ্য 

 

প্রসশক্ষে পসরচােক 

দির স ান -

০১৭১৮৪০৭৮১৫ 

ই-সিইে- 

tici1611@yahoo.com 

২। 

 

 

 

 

 

 

সবসিআইসি’র 

সনয়ন্ত্রনাধীন  

কারখানািমূজহ 

কাসরিরী িহায়িা 

প্রদান 

টিআইসিআই 

এর 

এক্সপার্ টিন 

িংসিি 

কারখানায় 

সিজয় সিবা 

প্রদান কজরন  

সবসিআইসি’র 

সনয়ন্ত্রনাধীন 

কারখানািমূজহর 

চাসহদার সপ্রসক্ষজি 

(পত্র, ই-সিইে ও 

সর্সেজ ান) 

সবনামূজল্য ----  

প্রসশক্ষে পসরচােক 

দির স ান -

০১৭১৮৪০৭৮১৫ 

ই-সিইে- 

tici1611@yahoo.com 

৩। সবসিন্ন িরকারী, 

সবিরকারী ও 

বহুোসিক 

সকাম্পানীর  

কারখানািমূজহ 

কাসরিরী িহায়িা 

প্রদান 

টিআইসিআই 

এর 

এক্সপার্ টিন 

িংসিি 

কারখানায় 

সিজয় সিবা 

প্রদান কজরন 

সবসিন্ন িরকারী, 

সবিরকারী ও 

বহুোসিক 

সকাম্পানীর  

কারখানািমূজহ 

চাসহদার সপ্রসক্ষজি 

িিাসন টং বসর্ 

কর্তটক 

অনুজিাসদি 

সবজশষষ্ঞ 

িহায়িা স  

অনু ায়ী 

টিআইসিআই 

এর অনুকূজে 

সপ-

অর্ টার/সর্সর্র 

িাধ্যজি 

পসরজশাধ করা 

হয়। 

----  

প্রসশক্ষে পসরচােক 

দির স ান -

০১৭১৮৪০৭৮১৫ 

ই-সিইে- 

tici1611@yahoo.com 

২.২) অিযন্তরীন সিবা 

 

ক্র 

নং 

 সিবার নাি সিবা প্রদান পিসি প্রজয়ােনীয় 

কািেপত্র এবং 

প্রাসিস্থান 

সিবার মূল্য 

এবং 

পসরজশাধ 

পিসি 

সিবা 

প্রদাজনর 

িিয়িীিা 

দাসয়ত্বপ্রাি  কি টকিটা (নাি, 

পদবী,স ান নম্বর ও ইজিইে 

(১)  (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

১। 

 

 

 

 

 

 

প্রসিষ্ঠাজন 

স ািদানকারী 

েসিক, 

কি টচারী ও 

কি টকিটাজদর  

স ািদান 

পজত্রর 

পৃষ্ঠাংকন 

প্রধান কা টােজয়র 

বদেীর আজদজশর 

কসপ িহ স ািদান পত্র 

েিা সদয়ার পর 

স ািদান পজত্রর পৃষ্ঠা 

অংকন করা হয়। 

কািেপত্রঃ 

িংসিি 

কি টচারীর 

আজবদন পত্র 

প্রাসিস্থানঃ 

প্রশািন সবিাি 

সবনামূজল্য  ০১ কা ট 

সদবজির 

িজধ্য 

জনাব ম াহাম্মাদ তাজুল 
ইসলা  ভুইয়া, 
ব্যবস্থাপক (প্রশািন) 

স ানঃ ০১৪০১৪১২২৪৩ 

ই-জিইেঃ  

tici1611@yahoo.com 



 

২। 

 

 

 

 

কি টচারীজদর 

সবিন, ভ্রিন 

িািা ও 

অন্যান্য িকে 

িািার সবে  

িংক্রান্ত সিবা 

িংসিি কি টচারীজদর  

িাসিক হাসেরা, 

অনুজিাসদি   

ভ্রিনাজদশ  ও অন্যান্য 

প্রজয়ােনীয় 

কািেপত্রাসদর 

সিসিজি 

কািেপত্রঃ 

িংসিি 

কি টচারীর 

আজবদন পত্র 

প্রাসিস্থানঃ 

সহিাব সবিাি 

সবনামূজল্য  ০৫ কা ট 

সদবজির 

িজধ্য 

জনাব ম াোঃ শরিফুল ইসলা ,  
সহোঃ প্রধান রহসাব িক্ষক 

স ানঃ   ০১৭১৬৮০১৬৮৭ 

ই-জিইেঃ  

tici1611@yahoo.com 

৩। 

 

 

 

 

 

 

 

 

১০ িি সগ্রর্ 

সেজক ২০ িি 

সগ্রজর্র 

কি টচারীজদর 

গৃহ সনি টান 

ঋন, ির্র 

িাইজকে 

সোন, সপএ  

সোন িঞ্জুর 

 

িংসিি কি টচারীজদর 

আজবদজনর  সপ্রসক্ষজি 

এবং কসিটির 

সুপাসরজশর আজোজক  

কািেপত্রঃ 

িংসিি 

কি টচারীর 

আজবদন পত্র 

প্রাসিস্থানঃ 

প্রশািন সবিাি 

সবনামূজল্য  ০৭ কা ট 

সদবজির 

িজধ্য 

জনাব ম াহাম্মাদ তাজুল 
ইসলা  ভুইয়া, 
ব্যবস্থাপক (প্রশািন) 

স ানঃ ০১৪০১৪১২২৪৩ 

ই-জিইেঃ  

tici1611@yahoo.com 

৪। িকে েসিক, 

কি টচারীর 

বাসষ টক সবিন 

বৃসি িঞ্জুর 

 

িংসিি বছজর 

িজন্তাষেনক চাকুরীর 

সিসিজি 

কািেপত্রঃ 

িংসিি 

কি টচারীর 

আজবদন পত্র 

প্রাসিস্থানঃ 

প্রশািন সবিাি 

সবনামূজল্য  জুোই 

িাজির ১ি  

িিাজহর 

িজধ্য 

জনাব ম াহাম্মাদ তাজুল ইসলা  
ভুইয়া, 
ব্যবস্থাপক (প্রশািন) 

স ানঃ ০১৪০১৪১২২৪৩ 

ই-জিইেঃ  

tici1611@yahoo.com 

৫।  িকে েসিক, 

কি টচারী ও 

জুসনয়র 

অস িার 

পদি টাদার  

কি টকিটাজদর  

পজদান্নসি 

প্রদান 

সনধ টাসরি পজদ ০৩ 

বছর িজন্তাষেনক 

চাকুরী িিাপনাজন্ত  

এিএিসি -৫ এর 

সুপাসরশ, প্রধান 

কা টােজয়র ছাড়পত্র 

এবং িিাসন টং বসর্র 

অনুজিাদন ক্রজি 

কািেপত্রঃ 

িংসিি 

কি টচারীর 

এসিআর 

প্রাসিস্থানঃ 

প্রশািন সবিাি 

সবনামূজল্য পজদান্নসি 

কা টক্রি 

শুরু হওয়ার 

০১ িাজির 

িজধ্য 

জনাব ম াহাম্মাদ তাজুল ইসলা  
ভুইয়া, 
ব্যবস্থাপক (প্রশািন) 

স ানঃ ০১৪০১৪১২২৪৩ 

ই-জিইেঃ  

tici1611@yahoo.com 

৬। 

 

 

 

 

 

কি টচারীজদর 

বসহঃ 

বাংোজদশ 

ছুটির আজবদন 

অগ্রায়ন 

 

 

কি টচারীর আজবদজনর 

সপ্রসক্ষজি 

কািেপত্রঃ 

িংসিি 

কি টচারীর 

আজবদন পত্র 

প্রাসিস্থানঃ 

প্রশািন সবিাি 

সবনামূজল্য  ০২ কা ট 

সদবজির 

িজধ্য 

জনাব ম াহাম্মাদ তাজুল ইসলা  
ভুইয়া, 
ব্যবস্থাপক (প্রশািন) 

স ানঃ ০১৪০১৪১২২৪৩ 

ই-জিইেঃ  

tici1611@yahoo.com 

৭। কি টচারীজদর 

োসন্ত সবজনাদন 

ছুটি িঞ্জুর 

 

 

কি টচারীর আজবদজনর 

সপ্রসক্ষজি 

কািেপত্রঃ 

িংসিি 

কি টচারীর 

আজবদন পত্র 

প্রাসিস্থানঃ 

প্রশািন সবিাি 

সবনামূজল্য  ০৩ কা ট 

সদবজির 

িজধ্য 

জনাব ম াহাম্মাদ তাজুল ইসলা  
ভুইয়া, 
ব্যবস্থাপক (প্রশািন) 

স ানঃ ০১৪০১৪১২২৪৩ 

ই-জিইেঃ  

tici1611@yahoo.com 

৮। কি টচারীজদর 

িার্তত্বকােীন 

ছুটি িঞ্জুর 

কি টচারীর আজবদজনর 

সপ্রসক্ষজি 

কািেপত্রঃ 

িংসিি 

কি টচারীর 

আজবদন পত্র 

প্রাসিস্থানঃ 

প্রশািন সবিাি 

সবনামূজল্য  ০২ কা ট 

সদবজির 

িজধ্য 

জনাব ম াহাম্মাদ তাজুল ইসলা  
ভুইয়া, 
ব্যবস্থাপক (প্রশািন) 

স ানঃ ০১৪০১৪১২২৪৩ 

ই-জিইেঃ  

tici1611@yahoo.com 

৯। কি টচারীজদর  

বনসিসিক, 

অসেটি  ও 

অন্যান্য ছুটি 

িঞ্জুর 

কি টচারীর আজবদজনর 

সপ্রসক্ষজি 

কািেপত্রঃ 

িংসিি 

কি টচারীর 

আজবদন পত্র 

প্রাসিস্থানঃ 

প্রশািন সবিাি 

সবনামূজল্য ০১ কা ট 

সদবজির 

িজধ্য 

জনাব ম াহাম্মাদ তাজুল ইসলা  
ভুইয়া, 
ব্যবস্থাপক (প্রশািন) 

স ানঃ ০১৪০১৪১২২৪৩ 

ই-জিইেঃ  

tici1611@yahoo.com 

 

  



১০।  কি টচারীজদর  

পািজপার্ ট 

গ্রহজনর  

আজবদন  

(সবিািীয় 

অনাপসি পত্র) 

অগ্রায়ন 

কি টচারীর 

আজবদজনর 

সপ্রসক্ষজি 

কািেপত্রঃ 

িংসিি 

কি টচারীর 

আজবদন পত্র 

প্রাসিস্থানঃ 

প্রশািন সবিাি 

সবনামূজল্য ০১ কা ট 

সদবজির 

িজধ্য 

জনাব ম াহাম্মাদ তাজুল ইসলা  
ভুইয়া, 
ব্যবস্থাপক (প্রশািন) 

স ানঃ ০১৪০১৪১২২৪৩ 

ই-জিইেঃ  

tici1611@yahoo.com 

১১। কি টচারীজদর 

কল্যান 

িহসবে সেজক 

অনুদান িঞ্জুর 

কি টচারীর আজবদন 

এবং কসিটির 

সুপাসরশক্রজি 

কািেপত্রঃ 

িংসিি 

কি টচারীর 

আজবদন পত্র 

প্রাসিস্থানঃ 

প্রশািন সবিাি 

সবনামূজল্য ০৭ কা ট 

সদবজির 

িজধ্য 

জনাব ম াহাম্মাদ তাজুল ইসলা  
ভুইয়া, 
ব্যবস্থাপক (প্রশািন) 

স ানঃ ০১৪০১৪১২২৪৩ 

ই-জিইেঃ  

tici1611@yahoo.com 

 

২.৪)  আওিাধীন অসধদির / দির/ িংস্থা কর্তটক প্রদি সিবা 
 

সবসিআইসি এর ওজয়বিাইজর্ অেবা সনজচর সেংজক পাওয়া  াজব। 

http://bcic.gov.bd/site/page/16dcea7f-9646-4cc2-8241-ffe49cc87f57/-  
 

৩.অসিজ াি প্রসিকার ব্যবস্থাপনা (GRS )  

 

সিবা প্রাসিজি অিন্তুি হজে দাসয়ত্ব প্রাি কি টকিটার িংজি স ািাজ াি করুন। সিসন িিাধান সদজি ব্যে ট হজে সনজনাি পিসিজি 

স ািাজ াি কজর আপনার িিস্যা অবসহি করুনঃ 

 

ক্র. 

নং 

কখন স ািাজ াি করজবন স ািাজ াজির ঠিকানা সনস্পসি িিয়িীিা 

১। দাসয়ত্বপ্রাি অসনক কি টকিটা িিাধান 

সদজি ব্যে ট হজে 

েনাব সিাঃ সিাস্তাক উসিন ঠাকুর 

অসিঃ প্রধান রিায়নসবদ ও সবিািীয় প্রধান (ACES) 

স ানঃ ০১৭১৫০৩৪৪৭১ 

ই-সিইেঃ tici1611@yahoo.com 

০৭ সদন 

২। 

 

 

উি কি টকিটা িিাধান সদজি ব্যে ট হজে  র্. সিাঃ িসহউসিন 

সনব টাহী পসরচােক 

স ানঃ ০১৭১১৯৪৬০৩৪ 

ই-সিইেঃ tici1611@yahoo.com 

০৭ সদন 

 

 

 

৪. আপনার কাজছ আিাজদর প্রিযাশা 

 

ক্রসিক 

নং 

প্রসিশ্রুি /কাংসখি সিবা প্রাসির েজক্ষয করনীয় 

১) স্বয়ং িম্পূন ট আজবদনপত্র েিা প্রদান। 

 

২) িঠিক ব্যাংক সহিাজব এবং িাধ্যজি প্রজয়ােনীয় স ি পসরজশাধ করা। 

 

৩) প্রসিষ্ঠাজনর ওজয়ব িাইর্ ব্রাউে/ পসরদ টশন করা। 

 

৪) প্রসশক্ষন শুরু হওয়ার সনধ টাসরি িিজয়র পূজব টই টিআইসিআইজি উপসস্থি হওয়া 

    

৫)  অনাবশ্যক স ান / িদসবর না করা 

 

http://bcic.gov.bd/site/page/16dcea7f-9646-4cc2-8241-ffe49cc87f57/-

