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 জাতীয় কম্পিউটার প্রম্পিক্ষণ ও গবেষণা একাবেমী (বেকটার) 

কাম্পরগম্পর ও মাদ্রাসা ম্পিক্ষা ম্পেভাগ, ম্পিক্ষা মন্ত্রণালয় 

েগুড়া, োাংলাবেি।  

www.nactar.gov.bd 
 

ম্পসটিবজন স চাট টার (সসো প্রোে প্রম্পতশ্রুম্পত) 
 

১.  ম্পভিে ও ম্পমিে 
 

 ম্পভিে (Vision) :  সোর মােসম্মত আইম্পসটি প্রম্পিক্ষণ। 
 

ম্পমিে (Mission) :  মােসম্মত আইম্পসটি প্রম্পিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যবম েক্ষ ম্পিক্ষক ও মােেসিে উন্নয়ে। 
 

২.    প্রম্পতশ্রুত সসোসমূহ: 
 

২.১)  োগম্পরক সসো 
 

ক্রম্পমক 

োং 

সসোর োম সসো প্রোে পদ্ধম্পত প্রবয়াজেীয় কাগজপত্র  

ও প্রাম্পিস্থাে 

সসো মূল্য এোং 

পম্পরবিাধ পদ্ধম্পত 

সসো প্রোবের 

সময়সীমা 

োম্পয়ত্বপ্রাি কম টকতটা 

(োম, পেম্পে, স াে েম্বর ও ই 

সমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১। 

 

আইম্পসটি ম্পেষয়ক ম্পিক্ষক 

প্রম্পিক্ষণ সকাস ট।   

১৪৪ঘন্টা (৩০ম্পেে)। 

(ক) প্রম্পিক্ষণার্থী ম্পেে টাচে; 

(খ)  আইম্পসটি ম্পেষবয় প্রম্পিক্ষণ; 

(গ)  সেে প্রোে। 

১। অেলাইবে আবেেে  (ম্পেজ উদ্যোদ্ে); 

(ম্পলাংকঃ সেকটার ওবয়ে 
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১। আবেেে পবত্র স্ব-স্ব প্রম্পতষ্ঠাে প্রধাবের 

সুপাম্পরি (ম্পেজ উদ্যোদ্ে); 

২। প্রম্পিক্ষবণ অাংিগ্রহবণর সময় স্ব-স্ব প্রম্পতষ্ঠাে 

প্রধাবের ছাড়পত্র (ম্পেজ উদ্যোদ্ে)। 

ম্পেোমূবল্য। ১৫ ম্পেে সমাঃ জয়োল আবেেীে 

পেেীঃ ভারপ্রাি কম টকতটা 

 (প্রম্পিক্ষণ ম্পেভাগ) ও সহকারী 

ইন্সট্রাক্টর 

স ােঃ ০৫১-৬০৯৮৮ (অম্প স), 

 সমাোইলঃ ০১৭১২-১১১৩৪৪ 

কক্ষ োংঃ ১০৩ 

ই-বমইলঃ 

abedin.nac@gmail.com 

 

 

 

 

২। 

 

এযােভান্সে আইম্পসটি 

ম্পেষয়ক ম্পিক্ষক প্রম্পিক্ষণ 

সকাস ট।  ৭৮ ঘন্টা (১৫ম্পেে)। 

(ক) প্রম্পিক্ষণার্থী ম্পেে টাচে; 

(খ)  আইম্পসটি ম্পেষবয় প্রম্পিক্ষণ; 

(গ)  সেে প্রোে। 

১। অেলাইবে আবেেে (ম্পেজ উদ্যোদ্ে); 

(ম্পলাংকঃ সেকটার ওবয়ে 

সাইটঃwww.nactar.gov.bd 

১। আবেেে পবত্র স্ব-স্ব প্রম্পতষ্ঠাে প্রধাবের 

সুপাম্পরি (ম্পেজ উদ্যোদ্ে); 

২। প্রম্পিক্ষবণ অাংিগ্রহবণর সময় স্ব-স্ব প্রম্পতষ্ঠাে 

প্রধাবের ছাড়পত্র (ম্পেজ উদ্যোদ্ে)। 

ম্পেোমূবল্য। ১৫ ম্পেে 

৩। প্রব সোল ম্পিল্যাম্পন্সাং উইর্থ 

এসইও, এসএমএম সকাস ট । 

১২০ ঘন্টা (৩০ম্পেে)। 

 

  

(ক) অেলাইে পরীক্ষার মাধ্যবম 

প্রম্পিক্ষণার্থী ম্পেে টাচে; 

(ক) আইম্পসটি ম্পেষবয় প্রম্পিক্ষণ; 

(গ) সেে প্রোে। 

১। সে টবিষ ম্পিক্ষাগত স াগ্যতার সেবের স্ক্যাে 

কম্পপ (ম্পেজ উদ্যোদ্ে); 

২। পাসবপ টাট সাইবজর স্ক্যাে ছম্পে (ম্পেজ 

উদ্যোদ্ে);  

১০০০/-(এক হাজার) 

টাকা 

ম্পেকাি মাবচ টন্ট একাউন্ট 

েম্বর ০১৩০৭৫৬০৫৬২ 

১৫ ম্পেে 
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ক্রম্পমক 

োং 

সসোর োম সসো প্রোে পদ্ধম্পত প্রবয়াজেীয় কাগজপত্র  

ও প্রাম্পিস্থাে 

সসো মূল্য এোং 

পম্পরবিাধ পদ্ধম্পত 

সসো প্রোবের 

সময়সীমা 

োম্পয়ত্বপ্রাি কম টকতটা 

(োম, পেম্পে, স াে েম্বর ও ই 

সমইল) 

৩। জাতীয় পম্পরচয় পত্র/জন্ম সেে স্ক্যাে কম্পপ 

(ম্পেজ উদ্যোদ্ে); 

৪। ম্পেবিষ চাম্পহো সিন্ন ও ক্ষুদ্র নৃ সগাষ্ঠীর 

সেে (সংশ্লিষ্ট জেলো প্রশোসক/সমোে জসবো 

কম টকর্তো এর কোর্ তোলয়)। 

এর মাধ্যবম ভম্পতট ম্প  

জমা। 

৪।  ান্ডাবমন্টাল অে ওবয়েবপজ 

ম্পেজাইে সকাস ট 

১২০ ঘন্টা (৩০ম্পেে)/ 

 

(ক) অেলাইে পরীক্ষার মাধ্যবম 

প্রম্পিক্ষণার্থী ম্পেে টাচে; 

(ক) আইম্পসটি ম্পেষবয় প্রম্পিক্ষণ; 

(গ) সেে প্রোে। 

১। সে টবিষ ম্পিক্ষাগত স াগ্যতার সেবের স্ক্যাে 

কম্পপ (ম্পেজ উদ্যোদ্ে); 

২। পাসবপ টাট সাইবজর স্ক্যাে ছম্পে (ম্পেজ 

উদ্যোদ্ে);  

৩। জাতীয় পম্পরচয় পত্র/জন্ম সেে স্ক্যাে কম্পপ 

(ম্পেজ উদ্যোদ্ে)। 

৪। ম্পেবিষ চাম্পহো সিন্ন ও ক্ষুদ্র নৃ সগাষ্ঠীর 

সেে (সংশ্লিষ্ট জেলো প্রশোসক/সমোে জসবো 

কম টকর্তো এর কোর্ তোলয়)। 

 

১০০০/-(এক হাজার) 

টাকা 

ম্পেকাি মাবচ টন্ট একাউন্ট 

েম্বর ০১৩০৭৫৬০৫৬২ 

এর মাধ্যবম ভম্পতট ম্প  

জমা। 

১৫ ম্পেে 

৫। ম্পপএইচম্পপ এন্ড  মাই 

এযাসকুয়াল  

১২০ ঘন্টা (৩০ম্পেে)। 

(ক) অেলাইে পরীক্ষার মাধ্যবম 

প্রম্পিক্ষণার্থী ম্পেে টাচে; 

(ক) আইম্পসটি ম্পেষবয় প্রম্পিক্ষণ; 

(গ) সেে প্রোে। 

১। সে টবিষ ম্পিক্ষাগত স াগ্যতার সেবের 

স্ক্যাে কম্পপ (ম্পেজ উদ্যোদ্ে); 

২। পাসবপ টাট সাইবজর স্ক্যাে ছম্পে (ম্পেজ 

উদ্যোদ্ে);  

৩। জাতীয় পম্পরচয় পত্র/জন্ম সেে স্ক্যাে 

কম্পপ (ম্পেজ উদ্যোদ্ে)। 

৪। ম্পেবিষ চাম্পহো সিন্ন ও ক্ষুদ্র নৃ সগাষ্ঠীর 

সেে (সংশ্লিষ্ট জেলো প্রশোসক/সমোে জসবো 

কম টকর্তো এর কোর্ তোলয়)। 

১০০০/-(এক হাজার) 

টাকা 

ম্পেকাি মাবচ টন্ট একাউন্ট 

েম্বর ০১৩০৭৫৬০৫৬২ 

এর মাধ্যবম ভম্পতট ম্প  

জমা। 

১৫ ম্পেে 

৬। গ্রাম্প ক্স ম্পেজাইে সকাস ট 

৬০ ঘন্টা (২০ম্পেে)। 

(ক) অেলাইে পরীক্ষার মাধ্যবম 

প্রম্পিক্ষণার্থী ম্পেে টাচে; 

(ক) আইম্পসটি ম্পেষবয় প্রম্পিক্ষণ; 

(গ) সেে প্রোে। 

১। সে টবিষ ম্পিক্ষাগত স াগ্যতার সেবের 

স্ক্যাে কম্পপ (ম্পেজ উদ্যোদ্ে); 

২। পাসবপ টাট সাইবজর স্ক্যাে ছম্পে (ম্পেজ 

উদ্যোদ্ে);  

৩। জাতীয় পম্পরচয় পত্র/জন্ম সেে স্ক্যাে 

কম্পপ (ম্পেজ উদ্যোদ্ে)। 

৪। ম্পেবিষ চাম্পহো সিন্ন ও ক্ষুদ্র নৃ সগাষ্ঠীর 

সেে (সংশ্লিষ্ট জেলো প্রশোসক/সমোে জসবো 

কম টকর্তো এর কোর্ তোলয়)। 

১০০০/-(এক হাজার) 

টাকা 

ম্পেকাি মাবচ টন্ট একাউন্ট 

েম্বর ০১৩০৭৫৬০৫৬২ 

এর মাধ্যবম ভম্পতট ম্প  

জমা। 

১৫ ম্পেে 
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ক্রম্পমক 

োং 

সসোর োম সসো প্রোে পদ্ধম্পত প্রবয়াজেীয় কাগজপত্র  

ও প্রাম্পিস্থাে 

সসো মূল্য এোং 

পম্পরবিাধ পদ্ধম্পত 

সসো প্রোবের 

সময়সীমা 

োম্পয়ত্বপ্রাি কম টকতটা 

(োম, পেম্পে, স াে েম্বর ও ই 

সমইল) 

৭। ওয়াে টবপ্রস ম্পর্থম 

কাস্টমাইবজিে সকাস ট 

৬০ ঘন্টা (২০ম্পেে)। 

 

((ক) অেলাইে পরীক্ষার মাধ্যবম 

প্রম্পিক্ষণার্থী ম্পেে টাচে; 

(ক) আইম্পসটি ম্পেষবয় প্রম্পিক্ষণ; 

(গ) সেে প্রোে। 

১। সে টবিষ ম্পিক্ষাগত স াগ্যতার সেবের 

স্ক্যাে কম্পপ (ম্পেজ উদ্যোদ্ে); 

২। পাসবপ টাট সাইবজর স্ক্যাে ছম্পে (ম্পেজ 

উদ্যোদ্ে);  

৩। জাতীয় পম্পরচয় পত্র/জন্ম সেে স্ক্যাে 

কম্পপ (ম্পেজ উদ্যোদ্ে)। 

৪। ম্পেবিষ চাম্পহো সিন্ন ও ক্ষুদ্র নৃ সগাষ্ঠীর 

সেে (সংশ্লিষ্ট জেলো প্রশোসক/সমোে জসবো 

কম টকর্তো এর কোর্ তোলয়)। 

১০০০/-(এক হাজার) 

টাকা 

ম্পেকাি মাবচ টন্ট একাউন্ট 

েম্বর ০১৩০৭৫৬০৫৬২ 

এর মাধ্যবম ভম্পতট ম্প  

জমা। 

১৫ ম্পেে 

৮। ম্পস সপ্রাগ্রাম্পমাং সকাস ট 

৬০ ঘন্টা (২০ম্পেে)। 

 

(ক) অেলাইে পরীক্ষার মাধ্যবম 

প্রম্পিক্ষণার্থী ম্পেে টাচে; 

(ক) আইম্পসটি ম্পেষবয় প্রম্পিক্ষণ; 

(গ) সেে প্রোে। 

১। সে টবিষ ম্পিক্ষাগত স াগ্যতার সেবের 

স্ক্যাে কম্পপ (ম্পেজ উদ্যোদ্ে); 

২। পাসবপ টাট সাইবজর স্ক্যাে ছম্পে (ম্পেজ 

উদ্যোদ্ে);  

৩। জাতীয় পম্পরচয় পত্র/জন্ম সেে স্ক্যাে 

কম্পপ (ম্পেজ উব্যাবগ)। 

৪। ম্পেবিষ চাম্পহো সিন্ন ও ক্ষুদ্র নৃ সগাষ্ঠীর 

সেে (সংশ্লিষ্ট জেলো প্রশোসক/সমোে জসবো 

কম টকর্তো এর কোর্ তোলয়)।  

১০০০/-(এক হাজার) 

টাকা 

ম্পেকাি মাবচ টন্ট একাউন্ট 

েম্বর ০১৩০৭৫৬০৫৬২ 

এর মাধ্যবম ভম্পতট ম্প  

জমা। 

১৫ ম্পেে 

৯। এযান্ড্রবয়ে অযাপ 

সেবভলপবমন্ট সকাস ট 

৬০ ঘন্টা (২০ম্পেে)। 

 

(ক) অেলাইে পরীক্ষার মাধ্যবম 

প্রম্পিক্ষণার্থী ম্পেে টাচে; 

(ক) আইম্পসটি ম্পেষবয় প্রম্পিক্ষণ; 

(গ) সেে প্রোে। 

১। সে টবিষ ম্পিক্ষাগত স াগ্যতার সেবের 

স্ক্যাে কম্পপ (ম্পেজ উদ্যোদ্ে); 

২। পাসবপ টাট সাইবজর স্ক্যাে ছম্পে (ম্পেজ 

উদ্যোদ্ে);  

৩। জাতীয় পম্পরচয় পত্র/জন্ম সেে স্ক্যাে 

কম্পপ (ম্পেজ উদ্যোদ্ে)। 

৪। ম্পেবিষ চাম্পহো সিন্ন ও ক্ষুদ্র নৃ সগাষ্ঠীর 

সেে (সংশ্লিষ্ট জেলো প্রশোসক/সমোে জসবো 

কম টকর্তো এর কোর্ তোলয়)।  

১০০০/-(এক হাজার) 

টাকা 

ম্পেকাি মাবচ টন্ট একাউন্ট 

েম্বর ০১৩০৭৫৬০৫৬২ 

এর মাধ্যবম ভম্পতট ম্প  

জমা। 

১৫ ম্পেে 

১০। ম্পসসবকা এবসেম্পিয়াল 

সপ্রাগ্রাম্পমাং ইে পাইর্থে 

৬০ ঘন্টা (২০ম্পেে)। 

 

(ক) অেলাইে পরীক্ষার মাধ্যবম 

প্রম্পিক্ষণার্থী ম্পেে টাচে; 

(ক) আইম্পসটি ম্পেষবয় প্রম্পিক্ষণ; 

(গ) সেে প্রোে। 

১। সে টবিষ ম্পিক্ষাগত স াগ্যতার সেবের 

স্ক্যাে কম্পপ (ম্পেজ উদ্যোদ্ে); 

২। পাসবপ টাট সাইবজর স্ক্যাে ছম্পে (ম্পেজ 

উদ্যোদ্ে);  

৩। জাতীয় পম্পরচয় পত্র/জন্ম সেে স্ক্যাে 

কম্পপ (ম্পেজ উদ্যোদ্ে)। 

১০০০/-(এক হাজার) 

টাকা 

ম্পেকাি মাবচ টন্ট একাউন্ট 

েম্বর ০১৩০৭৫৬০৫৬২ 

এর মাধ্যবম ভম্পতট ম্প  

জমা। 

১৫ ম্পেে 
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ক্রম্পমক 

োং 

সসোর োম সসো প্রোে পদ্ধম্পত প্রবয়াজেীয় কাগজপত্র  

ও প্রাম্পিস্থাে 

সসো মূল্য এোং 

পম্পরবিাধ পদ্ধম্পত 

সসো প্রোবের 

সময়সীমা 

োম্পয়ত্বপ্রাি কম টকতটা 

(োম, পেম্পে, স াে েম্বর ও ই 

সমইল) 

৪। ম্পেবিষ চাম্পহো সিন্ন ও ক্ষুদ্র নৃ সগাষ্ঠীর 

সেে(শ্লিে উদ্যোদ্ে)। 

১১। সেিাল সেম্পসক 

কম্পিউটার লাম্পে টাং সকাস ট 

৬০ ঘন্টা (২০ম্পেে)। 

 

(ক) প্রম্পিক্ষণার্থী ম্পেে টাচে; 

(ক) আইম্পসটি ম্পেষবয় প্রম্পিক্ষণ; 

(গ) সেে প্রোে। 

১। একাবেমীর ম্পেধ টাম্পরত ছবক প্রম্পতষ্ঠাে 

প্রধাবের আবেেে (পবত্রর মাধ্যবম 

আবেেবের েমূো প্রোে করা হবে); 

২। আবেেে পবত্রর সাংবগ 

সজএসম্পস/সজম্পেম্পস/এসএসম্পস পরীক্ষায় 

অাংিগ্রহবণর প্রমােক; এোং  

৩। পাসবপাট ট সাইবজর সদ্য সতালা ছম্পে 

২কম্পপ;  

৪। ম্পেবিষ চাম্পহো সিন্ন ও ক্ষুদ্র নৃ সগাষ্ঠীর 

সেে(প্রব াজয সক্ষবত্র)। 

ম্পেোমূবল্য ১৫ ম্পেে 

১২। সেম্পসক কম্পিউটার 

এম্পিবকিে সকাস ট 

৬০ ঘন্টা (২০ম্পেে)। 

 

(ক) অেলাইে পরীক্ষার মাধ্যবম 

প্রম্পিক্ষণার্থী ম্পেে টাচে; 

(ক) আইম্পসটি ম্পেষবয় প্রম্পিক্ষণ; 

(গ) সেে প্রোে। 

১। সে টবিষ ম্পিক্ষাগত স াগ্যতার সেবের 

স্ক্যাে কম্পপ (ম্পেজ উদ্যোদ্ে); 

২। পাসবপ টাট সাইবজর স্ক্যাে ছম্পে (ম্পেজ 

উদ্যোদ্ে);  

৩। জাতীয় পম্পরচয় পত্র/জন্ম সেে স্ক্যাে 

কম্পপ (ম্পেজ উদ্যোদ্ে)। 

৪। ম্পেবিষ চাম্পহো সিন্ন ও ক্ষুদ্র নৃ সগাষ্ঠীর 

সেে (প্রব াজয সক্ষবত্র)। 

১০০০/- 

(এক হাজার) টাকা 

ম্পেকাি মাবচ টন্ট একাউন্ট 

েম্বর ০১৩০৭৫৬০৫৬২ 

এর মাধ্যবম ভম্পতট ম্প  

জমা। 

১৫ ম্পেে 

১৩। এযােভান্সে সাটি টম্প বকট 

সকাস ট অে কম্পিউটার 

সট্রম্পোং 

৩৬০ ঘন্টা/৬মাস। 

(ক) পরীক্ষার মাধ্যবম প্রম্পিক্ষণার্থী 

ম্পেে টাচে; 

(ক) আইম্পসটি ম্পেষবয় প্রম্পিক্ষণ; 

(গ) সেে প্রোে। 

১। ম্পিক্ষাগত স াগ্যতার সকল  সেবের 

সতযাম্পয়ত  বটাকম্পপ (ম্পেজ উদ্যোদ্ে); 

২। পাসবপ টাট সাইবজর সতযাম্পয়ত ছম্পে 

(ম্পেজ উদ্যোদ্ে);  

৩। জাতীয় পম্পরচয় পত্র/জন্ম সেে 

সতযাম্পয়ত  কম্পপ (ম্পেজ উদ্যোদ্ে); 

৪। ম্পেবিষ চাম্পহো সিন্ন ও ক্ষুদ্র নৃ সগাষ্ঠীর 

সেে(প্রব াজয সক্ষবত্র)- ১কম্পপ। 

৫০০০/-(পাঁচ হাজার) 

টাকা 

জেতা ব্াাংক, ফুলম্পেঘী 

িাখা, েগুড়া-ম্পহসাে োং 

৬২৯/১-এ জমার 

মাধ্যবম। 

১৫ ম্পেে 

১৪।  ম্পেম্পজটাল মাবকটটিাং  

৬০ ঘন্টা (২০ম্পেে)। 

 

(ক) পরীক্ষার মাধ্যবম প্রম্পিক্ষণার্থী 

ম্পেে টাচে; 

(ক) আইম্পসটি ম্পেষবয় প্রম্পিক্ষণ; 

(গ) সেে প্রোে। 

১। সে টবিষ ম্পিক্ষাগত স াগ্যতার সেবের 

স্ক্যাে কম্পপ (ম্পেজ উদ্যোদ্ে); 

২। পাসবপ টাট সাইবজর স্ক্যাে ছম্পে (ম্পেজ 

উদ্যোদ্ে);  

 

১০০০/- 

(এক হাজার) টাকা 

১৫ ম্পেে 
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ক্রম্পমক 

োং 

সসোর োম সসো প্রোে পদ্ধম্পত প্রবয়াজেীয় কাগজপত্র  

ও প্রাম্পিস্থাে 

সসো মূল্য এোং 

পম্পরবিাধ পদ্ধম্পত 

সসো প্রোবের 

সময়সীমা 

োম্পয়ত্বপ্রাি কম টকতটা 

(োম, পেম্পে, স াে েম্বর ও ই 

সমইল) 

৩। জাতীয় পম্পরচয় পত্র/জন্ম সেে স্ক্যাে 

কম্পপ (ম্পেজ উদ্যোদ্ে)। 

৪। ম্পেবিষ চাম্পহো সিন্ন ও ক্ষুদ্র নৃ 

সগাষ্ঠীর সেে (সংশ্লিষ্ট জেলো 

প্রশোসক/সমোে জসবো কম টকর্তো এর 

কোর্ তোলয়)।  

ম্পেকাি মাবচ টন্ট একাউন্ট 

েম্বর ০১৩০৭৫৬০৫৬২ 

এর মাধ্যবম ভম্পতট ম্প  

জমা। 

১৫। শ্লসসদ্কো সোর্ট তফোইড 

জিটওয়োকত এদ্সোশ্লসদ্য়ট 

২১০ ঘন্টো (৬মোস)। 

(ক) পরীক্ষার মাধ্যবম প্রম্পিক্ষণার্থী 

ম্পেে টাচে; 

(ক) আইম্পসটি ম্পেষবয় প্রম্পিক্ষণ; 

(গ) সেে প্রোে। 

১। সে টবিষ ম্পিক্ষাগত স াগ্যতার সেবের 

স্ক্যাে কম্পপ (ম্পেজ উদ্যোদ্ে); 

২। পাসবপ টাট সাইবজর স্ক্যাে ছম্পে (ম্পেজ 

উদ্যোদ্ে);  

৩। জাতীয় পম্পরচয় পত্র/জন্ম সেে স্ক্যাে 

কম্পপ (ম্পেজ উদ্যোদ্ে)। 

৪। ম্পেবিষ চাম্পহো সিন্ন ও ক্ষুদ্র নৃ 

সগাষ্ঠীর সেে (সংশ্লিষ্ট জেলো 

প্রশোসক/সমোে জসবো কম টকর্তো এর 

কোর্ তোলয়)।  

 

৪৫০০/- 

(চার হাজার পাঁচিত) 

টাকা 

ম্পেকাি মাবচ টন্ট একাউন্ট 

েম্বর ০১৩০৭৫৬০৫৬২ 

এর মাধ্যবম ভম্পতট ম্প  

জমা। 

 

১৬। ডুম্পিবকট সেেপত্র প্রোে। আবেেবের সপ্রম্পক্ষবত ডুম্পিবকট 

 সেে প্রোে। 

 

১। সাো কাগবজ আবেেে; 

২। সাধারণ োইরীর কম্পপ; 

৩। পম্পত্রকায় প্রকাম্পিত ম্পেজ্ঞম্পি। 

ম্পেোমূবল্য। ০৩ ম্পেে। জোে সমা:  জবল রাব্বী,  

পেেীঃ প্রম্পিক্ষক (পরীক্ষা 

ম্পেয়ন্ত্রক) 

সমাোইলঃ ০১৭১১-২৬০৪৫০,   

কক্ষ োংঃ ১০৪ 

rabbi_25bd@yahoo.com 
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২.২)  প্রাম্পতষ্ঠাম্পেক সসো 

ক্রম্পমক 

োং 

সসোর োম সসো প্রোে পদ্ধম্পত প্রবয়াজেীয় কাগজপত্র  

ও প্রাম্পিস্থাে 

সসো মূল্য এোং পম্পরবিাধ পদ্ধম্পত সসো প্রোবের 

সময়সীমা 

োম্পয়ত্বপ্রাি কম টকতটা 

(োম, পেম্পে, স াে েম্বর ও ইবমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১। 

 

েরপত্র জামােত/ব্াাংক 

গ্যারাম্পন্ট স রৎ। 

জামােত/ব্াাংক গ্যারাম্পন্ট স রৎ। 
 

১।  সাংম্পিষ্ট ব্ম্পি/প্রম্পতষ্ঠাবের 

প্যাবে/সাো কাগবজ আবেেে; 
 

২। আবেেবের সাংবগ সপ/ব্াাংক 

ড্রা ট এর কম্পপ। 
 

ম্পহসাে িাখা 

ম্পেোমুবল্য। ৭ কোর্ ত ম্পেেবসর 

মবধ্য। 

সমাঃ রাবিদুল ইসলাম 

পেেীঃ ম্পহসাে রক্ষণ কম টকতটা 

স ােঃ ০৫১-৬০৯৮৮ 

সমাোইলঃ ০১৭৯১-৯১৮২১৮ 

কক্ষ োং ১০৪ 

ইবমইল- 

rashedulrana719@gmail.com 

২।  সরকাম্পর /েে 

কযাোর/আধা-

সরকাম্পর/স্বায়ত্বিাম্পসত 

প্রম্পতষ্ঠাবের কম টকতটা-

কম টচারীবের আোম্পসকতা 

প্রোে 

 

সহাবস্টবল অেস্থাবের সুব াগ প্রোে  সাংম্পিষ্ট ব্ম্পি/প্রম্পতষ্ঠাবের সাো 

কাগবজ আবেেে; 

(ম্পেজ োম্পয়বত্ব) 

 

সহাবস্টল িাখা 

(ক) এম্পস (ম্পেবিষ)-১০০০/-(এক হাজার) 

টাকা; 

(খ) এম্পস-৫০০/-(পাচ িত) টাকা; 

(গ) েে-এম্পস (ম্পসাংবগল)-৩০০/- (ম্পতে িত) 

টাকা। 

(ঘ) েে-এম্পস (েেল)-৩০০/-(ম্পতে িত) 

টাকা। 

রম্পিবের মাধ্যবম পম্পরবিাধ। 

সহাবস্টল িাখা। 

১ ম্পেেবসর মবধ্য। সমাঃ মাসুে রাো 

পেেীঃ সহকারী প্রম্পিক্ষক (আইম্পসটি) 

সমাোইল োং- ০১৫১৫২৩৮৪৬০ 

ইবমইল- 

mmranait26@gmail.com 

৩। সেসরকাম্পর ম্পিক্ষা 

প্রম্পতষ্ঠাবের ম্পিক্ষক-

কম টচারীগবণর আোসে। 

 

সহাবস্টবল অেস্থাবের সুব াগ প্রোে  সাংম্পিষ্ট ব্ম্পি/প্রম্পতষ্ঠাবের সাো 

কাগবজ আবেেে; 

(ম্পেজ োম্পয়বত্ব) 

 

সহাবস্টল িাখা 

(ক) এম্পস (ম্পেবিষ)-১২০০/-(এক হাজার 

দুইিত) টাকা; 

(খ) এম্পস-৬০০/-(ছয়িত) টাকা; 

(গ) েে-এম্পস (ম্পসাংবগল)-৪০০/- (চারিত) 

টাকা। 

(ঘ) েে-এম্পস (েেল)-৫০০/-(পাঁচিত) টাকা। 

রম্পিবের মাধ্যবম পম্পরবিাধ। 

সহাবস্টল িাখা। 

১ ম্পেেবসর মবধ্য। সমাঃ মাসুে রাো 

পেেীঃ সহকারী প্রম্পিক্ষক (আইম্পসটি) 

সমাোইল োং- ০১৫১৫২৩৮৪৬০ 

ইবমইল- 

mmranait26@gmail.com 

৪। আন্তজটাম্পতক/এেম্পজও/প্রাইবভট 

প্রম্পতষ্ঠাবের 

কম টকতটা/কম টচারীগবণর 

আোসে। 

 

সহাবস্টবল অেস্থাবের সুব াগ 

প্রোে; 

সাংম্পিষ্ট ব্ম্পি/প্রম্পতষ্ঠাবের সাো 

কাগবজ আবেেে; 

(ম্পেজ োম্পয়বত্ব) 

 

সহাবস্টল িাখা 

(ক) এম্পস (ম্পেবিষ)-১২০০/-(এক হাজার 

দুইিত) টাকা; 

(খ) এম্পস-৮০০/-(আটিত) টাকা; 

(গ) েে-এম্পস (ম্পসাংবগল)-৬০০/- (ছয়িত) 

টাকা। 

(ঘ) েে-এম্পস (েেল)-৮০০/-(আটিত) টাকা। 

রম্পিবের মাধ্যবম পম্পরবিাধ। 

সহাবস্টল িাখা। 

১ ম্পেেবসর মবধ্য। সমাঃ মাসুে রাো 

পেেীঃ সহকারী প্রম্পিক্ষক (আইম্পসটি) 

সমাোইল োং- ০১৫১৫২৩৮৪৬০ 

ইবমইল- 

mmranait26@gmail.com 

 

mailto:rashedulrana719@gmail.com
mailto:mmranait26@gmail.com
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ক্রম্পমক 

োং 

সসোর োম সসো প্রোে পদ্ধম্পত প্রবয়াজেীয় কাগজপত্র 

ও প্রাম্পিস্থাে 

সসো মূল্য এোং পম্পরবিাধ পদ্ধম্পত সসো প্রোবের 

সময়সীমা 

োম্পয়ত্বপ্রাি কম টকতটা 

(োম, পেম্পে, স াে েম্বর ও ইবমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 

৫। 

ম্পেম্পসএস কযাোবরর 

কম টকতটাগবণর আোসে। 

 

সহাবস্টবল অেস্থাবের সুব াগ 

প্রোে; 

  সাংম্পিষ্ট ব্ম্পি/প্রম্পতষ্ঠাবের সাো কাগবজ 

আবেেে; 

(ম্পেজ োম্পয়বত্ব) 

সহাবস্টল িাখা 

(ক) এম্পস (ম্পেবিষ)-৪০০/-(চারিত) 

টাকা; 

(খ) এম্পস-২৫০/-(দুইিত) টাকা; 

(গ) েে-এম্পস (ম্পসাংবগল)-১৫০/- 

(একিত পঞ্চাি) টাকা। 

(ঘ) েে-এম্পস (েেল)-২০০/-(দুইিত) 

টাকা। 

রম্পিবের মাধ্যবম পম্পরবিাধ। 

সহাবস্টল িাখা। 

০১ ম্পেেবসর মবধ্য। সমাঃ মাসুে রাো 

পেেীঃ সহকারী প্রম্পিক্ষক (আইম্পসটি) 

সমাোইল োং- ০১৫১৫২৩৮৪৬০ 

ইবমইল- 

mmranait26@gmail.com 

৬। ম্পিক্ষা মন্ত্রণালবয়র 

কম টকতটা/কম টচারীী্বের 

আোসে। 

সহাবস্টবল অেস্থাবের সুব াগ 

প্রোে; 

  সাংম্পিষ্ট ব্ম্পি/প্রম্পতষ্ঠাবের সাো কাগবজ 

আবেেে; 

(ম্পেজ োম্পয়বত্ব) 

 

সহাবস্টল িাখা 

(ক) এম্পস (ম্পেবিষ)-৪০০/-(চারিত) 

টাকা; 

(খ) এম্পস-২৫০/-(দুইিত) টাকা; 

(গ) েে-এম্পস (ম্পসাংবগল)-১৫০/- 

(একিত পঞ্চাি) টাকা। 

(ঘ) েে-এম্পস (েেল)-২০০/-(দুইিত) 

টাকা। 

(ঙ) সাধারণ কক্ষ-৬০/- 

রম্পিবের মাধ্যবম পম্পরবিাধ। 

সহাবস্টল িাখা। 

০১ ম্পেেবসর মবধ্য। সমাঃ মাসুে রাো 

পেেীঃ সহকারী প্রম্পিক্ষক (আইম্পসটি) 

সমাোইল োং- ০১৫১৫২৩৮৪৬০ 

ইবমইল- 

mmranait26@gmail.com 

৭। সরকাম্পর /আধা-

সরকাম্পর/স্বায়ত্বিাম্পসত 

প্রম্পতষ্ঠাবের কম টকতটা-

কম টচারীবের আোসে। 

সহাবস্টবল অেস্থাবের সুব াগ 

প্রোে; 

  সাংম্পিষ্ট ব্ম্পি/প্রম্পতষ্ঠাবের সাো কাগবজ 

আবেেে; 

(ম্পেজ োম্পয়বত্ব) 

 

সহাবস্টল িাখা 

(ক) এম্পস (ম্পেবিষ)-৪০০/-(চারিত) 

টাকা; 

(খ) এম্পস-২৫০/-(দুইিত) টাকা; 

(গ) েে-এম্পস (ম্পসাংবগল)-১৫০/- 

(একিত পঞ্চাি) টাকা। 

(ঘ) েে-এম্পস (েেল)-২০০/-(দুইিত) 

টাকা। 

(ঙ) সাধারণ কক্ষ-৬০/- 

রম্পিবের মাধ্যবম পম্পরবিাধ। 

সহাবস্টল িাখা। 

 

০১ ম্পেেবসর মবধ্য। সমাঃ মাসুে রাো 

পেেীঃ সহকারী প্রম্পিক্ষক (আইম্পসটি) 

সমাোইল োং- ০১৫১৫২৩৮৪৬০ 

ইবমইল- 

mmranait26@gmail.com 

৮। আন্তজটাম্পতক/এেম্পজও/প্রাইবভ

ট প্রম্পতষ্ঠাবের 

কম টকতটা/কম টচারীগবণর 

আোসে। 

সহাবস্টবল অেস্থাবের সুব াগ 

প্রোে; 

 সাংম্পিষ্ট ব্ম্পি/প্রম্পতষ্ঠাবের সাো কাগবজ 

আবেেে; 

(ম্পেজ োম্পয়বত্ব) 

 

সহাবস্টল িাখা 

(ক) এম্পস (ম্পেবিষ)-৪০০/-(চারিত) 

টাকা; 

(খ) এম্পস-২৫০/-(দুইিত) টাকা; 

(গ) েে-এম্পস (ম্পসাংবগল)-১৫০/- 

(একিত পঞ্চাি) টাকা। 

০১ ম্পেেবসর মবধ্য। সমাঃ মাসুে রাো 

পেেীঃ সহকারী প্রম্পিক্ষক (আইম্পসটি) 

সমাোইল োং- ০১৫১৫২৩৮৪৬০ 

ইবমইল- 

mmranait26@gmail.com 

mailto:mmranait26@gmail.com
mailto:mmranait26@gmail.com
mailto:mmranait26@gmail.com
mailto:mmranait26@gmail.com
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(ঘ) েে-এম্পস (েেল)-২০০/-(দুইিত) 

টাকা। 

(ঙ) সাধারণ কক্ষ-৬০/- 

রম্পিবের মাধ্যবম পম্পরবিাধ। 

সহাবস্টল িাখা। 

 

৯। উচ্চ মাধ্যম্পমক/মাধ্যম্পমক, 

মাদ্রাসা ম্পিক্ষকগবণর 

আোসে। 

সহাবস্টবল অেস্থাবের সুব াগ প্রোে  সাংম্পিষ্ট ব্ম্পি/প্রম্পতষ্ঠাবের সাো কাগবজ 

আবেেে; 

(ম্পেজ োম্পয়বত্ব) 

 

সহাবস্টল িাখা 

(ক) এম্পস (ম্পেবিষ)-৪০০/-(চারিত) 

টাকা; 

(খ) এম্পস-২৫০/-(দুইিত) টাকা; 

(গ) েে-এম্পস (ম্পসাংবগল)-১৫০/- 

(একিত পঞ্চাি) টাকা। 

(ঘ) েে-এম্পস (েেল)-২০০/-(দুইিত) 

টাকা। 

(ঙ) সাধারণ কক্ষ-২০০/- 

রম্পিবের মাধ্যবম পম্পরবিাধ। 

সহাবস্টল িাখা। 

 

০১ ম্পেেবসর মবধ্য। সমাঃ মাসুে রাো 

পেেীঃ সহকারী প্রম্পিক্ষক (আইম্পসটি) 

সমাোইল োং- ০১৫১৫২৩৮৪৬০ 

ইবমইল- 

mmranait26@gmail.com 

১০। কযাব টাম্পরয়া কক্ষ 

ব্েহার। 

 

 

কযাব টাম্পরয়া কক্ষ ব্েহাবরর 

সুব াগ প্রোে। 

 

 

প্রম্পতষ্ঠাবের আবেেে 

 

 

(ক) সসম্পমোর হল (পূণ ট  ম্পেেবসর 

জন্য)-১০,০০০/- 

(খ) সসম্পমোর হল (অধ ট  ম্পেেবসর 

জন্য)-৮,০০০/- 

(গ) কযাব টাম্পরয়া (পূণ ট ম্পেেবসর 

জন্য)-৮,০০০/- 

(ঘ) কযাব টাম্পরয়া (অধ ট  ম্পেেবসর 

জন্য)-৫,০০০/- 

রম্পিবের মাধ্যবম পম্পরবিাধ। 

সাংস্থাপে িাখা। 

০১ ম্পেেবসর মবধ্য। সমাঃ মাসুে রাো 

পেেীঃ সহকারী প্রম্পিক্ষক (আইম্পসটি) 

সমাোইল োং- ০১৫১৫২৩৮৪৬০ 

ইবমইল- 

mmranait26@gmail.com 

  

১১। 

 

সসম্পমোর কক্ষ ব্েহার। 

 

সসম্পমোর কক্ষ ব্েহাবরর 

সুব াগ প্রোে। 

 প্রম্পতষ্ঠাবের আবেেে 
 

(ক) সসম্পমোর হল (পূণ ট  ম্পেেবসর 

জন্য)-১০,০০০/- 

(খ) সসম্পমোর হল (অধ ট  ম্পেেবসর 

জন্য)-৮,০০০/- 

(গ) কযাব টাম্পরয়া (পূণ ট ম্পেেবসর 

জন্য)-৮,০০০/- 

(ঘ) কযাব টাম্পরয়া (অধ ট  ম্পেেবসর 

জন্য)-৫,০০০/- 

রম্পিবের মাধ্যবম পম্পরবিাধ। 

সাংস্থাপে িাখা। 

০১ ম্পেেবসর মবধ্য। সমাঃ মাসুে রাো 

পেেীঃ সহকারী প্রম্পিক্ষক (আইম্পসটি) 

সমাোইল োং- ০১৫১৫২৩৮৪৬০ 

ইবমইল- 

mmranait26@gmail.com 
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১২। ম্পেবয়াগ পরীক্ষায় 

ম্পেবিষজ্ঞ সপ্ররণ। 

প্রম্পতম্পেম্পধ সপ্ররণ ম্পেজ প্রম্পতষ্ঠাবের আবেেে  

 

 

ম্পেোমূবল্য ৭ ম্পেে। জমোোঃ আব্দুল আলীম 

পেেী: প্রম্পিক্ষক ও ভারপ্রাি 

কম টকতটা (সাংস্থাপে) 

স ােঃ ০৫১-৬০৯৮৮,  

সমাোইলঃ ০১৭২০-৫৬৩৩০৫ 

ইবমইলঃ 

abdulalim19064@gmail.com 

১৩।  সেে  াচাই ই-েম্পর্থ ো ই-বমইবলর মাধ্যবম ১। র্থোর্থ কর্ততপদ্ের মোধ্যদ্ম আদ্বদি পত্র 

২। সিদ্দর ফদ্টোকশ্লপ। 

শ্লবিোমূদ্ে ৪ কোর্ তশ্লদবস। জমোোঃ ফেদ্ল রোব্বী 

পদবী: প্রশ্লশেক (পরীেো শ্লিয়ন্ত্রক) 

স ােঃ ০৫১-৬০৯৮৮,  

সমাোইলঃ০১৭১১২৬০৪৫০ 

ইবমইলঃ 

rabbi_25bd@yahoo.com 

 

 

 

২.৩)  অভযন্তরীণ সসো 

ক্রম োং সসোর োম সসো প্রোে পদ্ধম্পত প্রবয়াজেীয় কাগজপত্র ও প্রাম্পিস্থাে সসো মূল্য এোং পম্পরবিাধ পদ্ধম্পত সসো প্রোবের 

সময়সীমা 

োম্পয়ত্বপ্রাি কম টকতটা 

(োম, পেম্পে, স াে েম্বর ও 

ই-সমইল) 

১ েে-সগবজবটে 

কম টচারীর সপেিে 

প্রোে (চাকুবরর ম্পেবজর 

অেসর গ্রহবণর সক্ষবত্র)  

 অম্প স আবেি/ মঞ্জুরী পত্র ১. েে-সগবজবটে চাকুবরবের সক্ষবত্র 

সাম্পভটস বুক/ এলম্পপম্পস  

২. অেসর ও ম্পপআরএল-এ গমবের 

মঞ্জুম্পর পত্র  

৩. প্রতযাম্পিত ই এল ম্পপ ম্পস 

৪. সপেিে আবেেে  রম ২.১ 

৫. সদ্যবতালা পাসবপাট ট সাইবজর ৪ 

(চার) কম্পপ রম্পিে ছম্পে 

৬.সপেিোবরর বেধ উত্তরাম্পধকার সঘাষণাপত্র 

ও উত্তরাম্পধকারবের স্টযাি সাইবজর ছম্পে 

৩(ম্পতে) কম্পপ কবর 

৭. েমুো স্বাক্ষরও হাবতর পাঁচ আঙ্গুবলর 

ছাপ 

৮. কর্তটপবক্ষর সরকাম্পর পাওো ো-োেী 

প্রতযয়ে পত্র 

ম্পেো মূবল্য। ০৭ কা ট ম্পেেস  

 

 

(মুহাম্মে মাহমুদুর রহমাে 

প্রম্পিক্ষক (আরেী) 

ও 

উপপম্পরচালক (চ: ো:) 

স াে: ০৫১-৬০৯৮৮ 

সমাোইল: ০১৭১১২৩৬৩৮৮ 

ই সমইলঃ 

mrnactar1965@g

mail.com 

 

 

 

mailto:abdulalim19064@gmail.com
mailto:rabbi_25bd@yahoo.com
mailto:mrnactar1965@gmail.com
mailto:mrnactar1965@gmail.com
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ক্রম োং সসোর োম সসো প্রোে পদ্ধম্পত প্রবয়াজেীয় কাগজপত্র ও প্রাম্পিস্থাে সসো মূল্য এোং পম্পরবিাধ পদ্ধম্পত সসো প্রোবের 

সময়সীমা 

োম্পয়ত্বপ্রাি কম টকতটা 

(োম, পেম্পে, স াে েম্বর ও 

ই-সমইল) 

৯. জাতীয় পম্পরচয়পবত্রর সতযাম্পয়ত কম্পপ 

১০. চাকম্পর 

স্থায়ীকরবণর/ম্পেয়ম্পমতকরবণর আবেি 

প্রাম্পিস্থাে : 

(১)  ৪,   রম  ও  সস্টিোরী শোখো, মুদ্রণ 

ও প্রকোশিো অশ্লিদপ্তর, বগুড়ো আঞ্চশ্ললক 

অশ্লফস, মূক ও বশ্লির শ্লবযোলয়, কদ্লোিী 

বোেোর, বগুড়ো।  অথবো 

http://forms.mygov.bd 

(২) ১, ২, ৩, ৮, ও ১০ সাংম্পিষ্ট অম্প স 

(৩)  ৫, ৬, ৭, ও ৯  স্ব-উবদ্যাবগ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

মুহাম্মে মাহমুদুর রহমাে 

প্রম্পিক্ষক (আরেী) 

ও 

উপপম্পরচালক (চ: ো:) 

স াে: ০৫১-৬০৯৮৮ 

সমাোইল: 

০১৭১১২৩৬৩৮৮ 

ই সমইলঃ 

mrnactar1965@g

mail.com 

 

২ পাম্পরোম্পরক সপেিে 

(সপেিে মঞ্জুম্পরর পূবে টই 

সপেিোবরর মৃত্যয হবল)  

 

 

অম্প স আবেি/ মঞ্জুরী পত্র ১. পাম্পরোম্পরক সপেিবের  আবেেে 

 রম  

২. েে-সগ্রবজবটে চাকুবরর সক্ষবত্র 

সাম্পভটস বুক  

৩. অেসর ও ম্পপআরএল-এ গমবের 

মঞ্জুম্পরপত্র/পাম্পরোম্পরক সপেিে মঞ্জুম্পরপত্র 

৪.  প্রতযাম্পিত সিষ সেতবের প্রতযয়েপত্র  

৫. ০৪ (চার) কম্পপ সদ্যবতালা পাসবপাট ট  

ও স্টযাি সাইবজর সতযাম্পয়ত রম্পিে 

ছম্পে 

৬. উত্তরাম্পধকার সেে ও েে ম্যাম্পরজ 

সাটি টম্প বকট 

৭. েমুো স্বাক্ষরও হাবতর পাঁচ আঙ্গুবলর 

ছাপ 

৮. অম্পভভােক মবোেয়ে এোং অেসর ভাতা 

ও আনুবতাম্পষক উবত্তালে করার জন্য ক্ষমতা 

অপ টণ সেে 

৯. কর্তটপক্ষ কর্তটক মৃত কম টচারীর 

সরকাম্পর পাওো ো োেী প্রতযয়েপত্র 

১০. চাকম্পর 

স্থায়ীকরবণর/ম্পেয়ম্পমতকরবণর আবেি 

ম্পেো মূবল্য। ০৭ কা ট ম্পেেস 
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ক্রম োং সসোর োম সসো প্রোে পদ্ধম্পত প্রবয়াজেীয় কাগজপত্র ও প্রাম্পিস্থাে সসো মূল্য এোং পম্পরবিাধ পদ্ধম্পত সসো প্রোবের 

সময়সীমা 

োম্পয়ত্বপ্রাি কম টকতটা 

(োম, পেম্পে, স াে েম্বর ও 

ই-সমইল) 

১১. ম্পচম্পকৎসক/সপৌরসভা/ইউম্পেয়ে 

পম্পরষে সচয়ারম্যাে/কাউম্পন্সলর কর্তটক 

প্রেত্ত মৃত্যয সেেপত্র 

১২. প্রম্পতেন্ধী সন্তাবের ( ম্পে র্থাবক) 

ম্পেেন্ধে, পম্পরচয়পত্র ও সমম্পেবকল 

সোবে টর সেেপত্র। 

১৩. জাতীয় পম্পরচয়পত্র/জন্ম ম্পেেন্ধে 

প্রাম্পিস্থাে : 

(১)  ১,  ,   রম  ও  সস্টিোরী শোখো, 

মুদ্রণ ও প্রকোশিো অশ্লিদপ্তর, বগুড়ো 

আঞ্চশ্ললক অশ্লফস, মূক ও বশ্লির 

শ্লবযোলয়, কদ্লোিী বোেোর, বগুড়ো।  

অথবো http://forms.mygov.bd 

(২) ২, ৩, ৪, ৯, ১০ ও ১১ সাংম্পিষ্ট 

অম্প স 

(৩) ৫, ৭, ৮, ১১,  ১২ ও ১৩  স্ব-

উবদ্যাবগ  

(৪) ৬ সপৌরসভা/ইউম্পেয়ে পম্পরষে 

 

 

ক্রম োং সসোর োম সসো প্রোে পদ্ধম্পত প্রবয়াজেীয় কাগজপত্র ও প্রাম্পিস্থাে সসো মূল্য এোং পম্পরবিাধ পদ্ধম্পত সসো প্রোবের 

সময়সীমা 

োম্পয়ত্বপ্রাি কম টকতটা 

(োম, পেম্পে, স াে েম্বর ও 

ই-সমইল) 

৩ পাম্পরোম্পরক সপেিে 

(অেসর ভাতা সভাগরত 

অেস্থায় সপেিেবভাগীর 

মৃত্যয হবল)  

 

অম্প স আবেি/ মঞ্জুরী পত্র ১. পাম্পরোম্পরক সপেিবের  আবেেে 

 রম  

২. ০৪ (চার) কম্পপ সদ্যবতালা পাসবপাট ট 

সাইবজর  ও স্টযাি সাইবজর সতযাম্পয়ত 

রম্পিে ছম্পে    

৩. উত্তরাম্পধকার সেে ও েে ম্যাম্পরজ 

সাটি টম্প বকট     

ম্পেো মূবল্য। ০৭ কা ট ম্পেেস  

 

 

 

 

 

(মুহাম্মে মাহমুদুর রহমাে 
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ক্রম োং সসোর োম সসো প্রোে পদ্ধম্পত প্রবয়াজেীয় কাগজপত্র ও প্রাম্পিস্থাে সসো মূল্য এোং পম্পরবিাধ পদ্ধম্পত সসো প্রোবের 

সময়সীমা 

োম্পয়ত্বপ্রাি কম টকতটা 

(োম, পেম্পে, স াে েম্বর ও 

ই-সমইল) 

৪.  েমুো স্বাক্ষরও হাবতর পাঁচ 

আঙ্গুবলর ছাপ     

৫. অম্পভভােক মবোেয়ে এোং অেসর ভাতা 

ও আনুবতাম্পষক উবত্তালে কম্পরোর ক্ষমতা 

অপ টণ সেে 

৬. ম্পচম্পকৎসক/সপৌরসভা/ইউম্পেয়ে পম্পরষে 

সচয়ারম্যাে/কাউম্পন্সলর কর্তটক প্রেত্ত 

মৃত্যযসেেপত্র 

৭. ম্পপম্পপও এোং ম্পে-হা  

৮ অেসর ভাতার মঞ্জুম্পরপত্র  

৯. প্রম্পতেন্ধী সন্তাবের ( ম্পে র্থাবক) 

ম্পেেন্ধে, পম্পরচয়পত্র ও সমম্পেবকল 

সোবে টর সেেপত্র। 

প্রাম্পিস্থাে : 

(১)  ১    ,   রম  ও  সস্টিোরী শোখো, 

মুদ্রণ ও প্রকোশিো অশ্লিদপ্তর, বগুড়ো 

আঞ্চশ্ললক অশ্লফস, মূক ও বশ্লির 

শ্লবযোলয়, কদ্লোিী বোেোর, বগুড়ো।  

অথবো http://forms.mygov.bd 

(২)  ৭  ও ৮ সাংম্পিষ্ট অম্প স 

(৩) ২, ৩, ৪, ৫ , ৬ ও ৯ স্ব-উবদ্যাবগ 

প্রম্পিক্ষক (আরেী) 

ও 

উপপম্পরচালক (চ: ো:) 

স াে: ০৫১-৬০৯৮৮ 

সমাোইল: 

০১৭১১২৩৬৩৮৮ 

ই সমইলঃ 

mrnactar1965@g

mail.com 

 

 

৪ অক্ষমতাজম্পেত কারবণ 

েে-সগবজবটে কম টচারীর 

সপেিে মঞ্জুম্পর 

 

 

 

অম্প স আবেি/ মঞ্জুরী পত্র ১. পাম্পরোম্পরক সপেিবের  আবেেে 

 রম ২.২ 

২.েে-সগ্রবজবটে চাকুবরর সক্ষবত্র সাম্পভটস 

বুক।  

৩. অক্ষমতাজম্পেত কারবণ সপেিে 

মঞ্জুম্পরপত্র 

৪.  প্রতযাম্পিত এল ম্পপ ম্পস  

৫. সদ্যবতালা পাসবপাট ট সাইবজর  

রম্পিে ছম্পে 

৬. অম্পভভােক মবোেয়ে এোং অেসর ভাতা 

ও আনুবতাম্পষক উবত্তালে করার জন্য ক্ষমতা 

অপ টণ সেে 

ম্পেো মূবল্য। ০৭ কা ট ম্পেেস 



13 

 

ক্রম োং সসোর োম সসো প্রোে পদ্ধম্পত প্রবয়াজেীয় কাগজপত্র ও প্রাম্পিস্থাে সসো মূল্য এোং পম্পরবিাধ পদ্ধম্পত সসো প্রোবের 

সময়সীমা 

োম্পয়ত্বপ্রাি কম টকতটা 

(োম, পেম্পে, স াে েম্বর ও 

ই-সমইল) 

৭. সপেিোবরর বেধ উত্তরাম্পধকার 

সঘাষণাপত্র ও স্টযাি সাইবজর ছম্পে 

প্রম্পতজবের ৩ (ম্পতে) কম্পপ কবর 

৮. েমুো স্বাক্ষরও হাবতর পাঁচ আঙ্গুবলর 

ছাপ 

৯. চাকম্পর স্থায়ীকরবণর/ম্পেয়ম্পমতকরবণর 

আবেি 

১০. ম্পচম্পকৎসক/সপৌরসভা/ইউম্পেয়ে 

পম্পরষে সচয়ারম্যাে/কাউম্পন্সলর কর্তটক 

প্রেত্ত মৃত্যয সেেপত্র  

১১. কর্তটপবক্ষর সরকাম্পর পাওো ো-োেী 

প্রতযয়েপত্র 

১২. প্রম্পতেন্ধী সন্তাবের ( ম্পে র্থাবক) 

ম্পেেন্ধে, পম্পরচয়পত্র ও সমম্পেবকল 

সোবে টর সেেপত্র। 

১৩. জাতীয় পম্পরচয়পত্র/ জন্ম ম্পেেন্ধে 

প্রাম্পিস্থাে : 

(১)  ১ ,   রম  ও  সস্টিোরী শোখো, 

মুদ্রণ ও প্রকোশিো অশ্লিদপ্তর, বগুড়ো 

আঞ্চশ্ললক অশ্লফস, মূক ও বশ্লির 

শ্লবযোলয়, কদ্লোিী বোেোর, বগুড়ো।    

অথবো http://forms.mygov.bd  

(২)  ২, ৩, ৪, ৯ ও ১১ সাংম্পিষ্ট অম্প স 

(৩) ৫, ৬, ৭, ৮,  ১২ ও ১৩ স্ব-উবদ্যাবগ   

(৪)  ১০ ম্পসম্পভল সাজটবের কা টালয়  

৫ অক্ষম কম টচারীর 

স ৌর্থেীমার অর্থ ট  মঞ্জুম্পর। 

 

 

ম্পেধ টাম্পরত  রবম আবেেেপত্র  

ও অগ্রায়ণ 

১. ম্পেধ টাম্পরত  রবম আবেেে 

২. ম্পচম্পকৎসার ব্েস্থাপত্র/খরবচর ম্পহসাে 

ম্পেেরণী 

প্রাম্পিস্থাে : 

(১) ১, http://forms.mygov.bd  

(২)  ২  োিার কর্তটক ম্পচম্পকৎসার 

ব্েস্থাপত্র/খরবচর ম্পহসাে ম্পেেরণী/ঔষধ 

ক্রবয়র ম্পেেরণী 

ম্পেো মূবল্য। ০৭ কা ট ম্পেেস  
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ক্রম োং সসোর োম সসো প্রোে পদ্ধম্পত প্রবয়াজেীয় কাগজপত্র ও প্রাম্পিস্থাে সসো মূল্য এোং পম্পরবিাধ পদ্ধম্পত সসো প্রোবের 

সময়সীমা 

োম্পয়ত্বপ্রাি কম টকতটা 

(োম, পেম্পে, স াে েম্বর ও 

ই-সমইল) 

৬ মৃত কম টচারীবের 

কল্যাণবোে ট  হবত 

আম্পর্থ টক সাহায্য প্রোে   

 

 

 

 

ম্পেধ টাম্পরত  রবম আবেেেপত্র  

ও অগ্রায়ণ 

১. কল্যাণ তহম্পেবলর অনুোে মঞ্জুম্পরর 

জন্য আবেেে  রম 

২. পাসবপাট ট সাইবজর  সতযাম্পয়ত রম্পিে 

ছম্পে ২ কম্পপ 

৩. সিষ সেতবের প্রতযয়েপত্র 

৪. আবেেবের সাংম্পিষ্ট কাগজপবত্রর মূল 

কম্পপ 

৫. কল্যাণ তহম্পেল/স ৌর্থেীমার সাহায্য 

পাওয়ার োম্পেোরবের েমুো স্বাক্ষর 

৬. উত্তরাম্পধকার সেে 

৭. জাতীয়  পম্পরচয়পত্র/ জন্ম ম্পেেন্ধে 

৮. চাকুরী েম্পহর ৩য় পৃষ্ঠার সতযাম্পয়ত 

কম্পপ 

প্রাম্পিস্থাে : 

(১)  ১,   রম  ও  সস্টিোরী শোখো, মুদ্রণ 

ও প্রকোশিো অশ্লিদপ্তর, বগুড়ো আঞ্চশ্ললক 

অশ্লফস, মূক ও বশ্লির শ্লবযোলয়, কদ্লোিী 

বোেোর, বগুড়ো।  অথবো 

http://forms.mygov.bd 

(২)  ৩  ও ৮ সাংম্পিষ্ট অম্প স 

(৩) ২, ৪, ৫ ও ৭  স্ব-উবদ্যাবগ 

(৪) ৬ সপৌরসভা/ইউম্পেয়ে পম্পরষে 

কা টালয় 

ম্পেো মূবল্য। ০৭ কা ট ম্পেেস  

 

 

 

 

(মুহাম্মে মাহমুদুর রহমাে 

প্রম্পিক্ষক (আরেী) 

ও 

উপপম্পরচালক (চ: ো:) 

স াে: ০৫১-৬০৯৮৮ 

সমাোইল: 

০১৭১১২৩৬৩৮৮ 

ই সমইলঃ 

mrnactar1965@g

mail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৭ কম টচারীবের কল্যাণবোে ট  

হবত আম্পর্থ টক সাহায্য 

প্রোে   

 

 

 

ম্পেধ টাম্পরত  রবম আবেেেপত্র  

ও অগ্রায়ণ 

১. কল্যাণ তহম্পেবলর অনুোে মঞ্জুম্পরর 

জন্য আবেেে  রম 

২. পাসবপাট ট সাইবজর  সতযাম্পয়ত রম্পিে 

ছম্পে ১ কম্পপ 

৩. সিষ সেতবের প্রতযয়েপত্র 

৪. আবেেবের সাংম্পিষ্ট কাগজপবত্রর মূল 

কম্পপ 

৫. কল্যাণ তহম্পেল/স ৌর্থেীমার সাহায্য 

পাওয়ার োম্পেোরবের েমুো স্বাক্ষর 

৬. উত্তরাম্পধকার সেে 

ম্পেো মূবল্য। ০৭ কা ট ম্পেেস 
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ক্রম োং সসোর োম সসো প্রোে পদ্ধম্পত প্রবয়াজেীয় কাগজপত্র ও প্রাম্পিস্থাে সসো মূল্য এোং পম্পরবিাধ পদ্ধম্পত সসো প্রোবের 

সময়সীমা 

োম্পয়ত্বপ্রাি কম টকতটা 

(োম, পেম্পে, স াে েম্বর ও 

ই-সমইল) 

 ৭. জাতীয়  পম্পরচয়পত্র/জন্ম ম্পেেন্ধে 

৮. চাকুরী েম্পহর ৩য় পৃষ্ঠার কম্পপ 

প্রাম্পিস্থাে : 

(১)  ১  ,    রম  ও  সস্টিোরী শোখো, 

মুদ্রণ ও প্রকোশিো অশ্লিদপ্তর, বগুড়ো 

আঞ্চশ্ললক অশ্লফস, মূক ও বশ্লির 

শ্লবযোলয়, কদ্লোিী বোেোর, বগুড়ো।  

অথবো http://forms.mygov.bd 

(২)  ৩ ও ৮/সাংম্পিষ্ট অম্প স 

(৩) ২, ৪, ৫ ও ৭ স্ব-উবদ্যাবগ 

(৪) ৬ সপৌরসভা/ইউম্পেয়ে পম্পরষে 

কা টালয় 

 

 

 

 

 

 

মুহাম্মে মাহমুদুর রহমাে 

প্রম্পিক্ষক (আরেী) 

ও 

উপপম্পরচালক (চ: ো:) 

স াে: ০৫১-৬০৯৮৮ 

সমাোইল: 

০১৭১১২৩৬৩৮৮ 

ই সমইলঃ 

mrnactar1965@g

mail.com 

 

 

 

৮ েে-সগবজবটে 

কম টচারীবের সাধারণ 

ভম্পেষ্য তহম্পেল হবত ১ম 

ও ২য় ম্পকম্পির অম্পগ্রম 

মঞ্জুর 

মঞ্জুরীপত্র ১. মঞ্জুরীর জন্য আবেেে  রম 

২. ম্পহসাে িাখা কর্তটক প্রেত্ত ম্পহসাবের 

ম্পিপ 

প্রাম্পিস্থাে : 

(১)   রম  ও  সস্টিোরী শোখো, মুদ্রণ ও 

প্রকোশিো অশ্লিদপ্তর, বগুড়ো আঞ্চশ্ললক 

অশ্লফস, মূক ও বশ্লির শ্লবযোলয়, কদ্লোিী 

বোেোর, বগুড়ো।  অথবো 

http://forms.mygov.bd 

(২)  সাংম্পিষ্ট অম্প স 

 

ম্পেো মূবল্য। ০৭ কা ট ম্পেেস 

৯ েে-সগবজবটে 

কম টচারীবের সাধারণ 

ভম্পেষ্য তহম্পেল হবত ৩য় 

ম্পকম্পির অম্পগ্রম মঞ্জুর 

মঞ্জুরীপত্র ১. মঞ্জুরীর জন্য আবেেে  রম 

২. ম্পহসাে িাখা কর্তটক প্রেত্ত ম্পহসাবের 

ম্পিপ 

 

প্রাম্পিস্থাে : 

(১) ১,   রম  ও  সস্টিোরী শোখো, মুদ্রণ 

ও প্রকোশিো অশ্লিদপ্তর, বগুড়ো আঞ্চশ্ললক 

অশ্লফস, মূক ও বশ্লির শ্লবযোলয়, কদ্লোিী 

বোেোর, বগুড়ো।  অথবো 

http://forms.mygov.bd 

ম্পেো মূবল্য। ০৭ কা ট ম্পেেস 
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ক্রম োং সসোর োম সসো প্রোে পদ্ধম্পত প্রবয়াজেীয় কাগজপত্র ও প্রাম্পিস্থাে সসো মূল্য এোং পম্পরবিাধ পদ্ধম্পত সসো প্রোবের 

সময়সীমা 

োম্পয়ত্বপ্রাি কম টকতটা 

(োম, পেম্পে, স াে েম্বর ও 

ই-সমইল) 

(২)  সাংম্পিষ্ট অম্প স 

১০ েে-সগবজবটে 

কম টচারীবের ম্পপ আর এল 

মঞ্জুর 

মঞ্জুরীপত্র/ আবেি ১. মঞ্জুরীর জন্য আবেেে 

২. চাকম্পরর খম্পতয়াে েম্পহ 

৩. অম্পজটত ছুটির আবেেে  রম 

প্রাম্পিস্থাে : 

(১)  ১ ও ৩   রম  ও  সস্টিোরী শোখো, 

মুদ্রণ ও প্রকোশিো অশ্লিদপ্তর, বগুড়ো 

আঞ্চশ্ললক অশ্লফস, মূক ও বশ্লির 

শ্লবযোলয়, কদ্লোিী বোেোর, বগুড়ো।  

অথবো http://forms.mygov.bd 

(২)  ২  সাংম্পিষ্ট অম্প স 

ম্পেো মূবল্য। ০৭ কা ট ম্পেেস 

১১ চাকরীরত অেস্থায় 

মৃত্যযেরণকারী কম টকতটা-

কম টচারীর পম্পরোরবক 

কল্যাণ ভাতা মঞ্জুরীর 

আবেেে অগ্রায়ণ 

সাো কাগবজ আবেেে 

অগ্রায়ণ 

১. কল্যাণ তহম্পেবলর ভাতা ও স ৌর্থ 

েীমা সাহায্য পাওয়ার আবেেে  রম  

২. সদ্যবতালা পাসবপাট ট সাইবজর  

রম্পিে ছম্পে ১ (এক) কম্পপ    

৩. ওয়াম্পরি সেেপবত্রর মূল কম্পপ  

৪. কম টকতটা/কম টচারীর 

ম্পচম্পকৎসক/সপৌরসভা/ইউম্পেয়ে পম্পরষে 

সচয়ারম্যাে/কাউম্পন্সলর কর্তটক প্রেত্ত মৃত্যয 

সেেপত্র  

৫. স্ত্রীর/স্বামীর সক্ষবত্র পুেরায় ম্পেোহ ো 

হওয়ার এোং কন্যা ও ভম্পির সক্ষবত্র 

ম্পেোহ ো হওয়ার সেেপবত্রর সতযাম্পয়ত 

কম্পপ 

৬. আবেেেকারীবক সকল সেস্য কর্তটক 

প্রেত্ত ক্ষমতাপবত্রর মূলকম্পপ  

৭. কল্যাণ তহম্পেল/স ৌর্থ েীমার সাহায্য 

পাওয়ার োম্পেোরবের েমুো স্বাক্ষর 

প্রাম্পিস্থাে : 

(১)  ১  ,   রম  ও  সস্টিোরী শোখো, 

মুদ্রণ ও প্রকোশিো অশ্লিদপ্তর, বগুড়ো 

আঞ্চশ্ললক অশ্লফস, মূক ও বশ্লির 

ম্পেো মূবল্য। ০৭ কা ট ম্পেেস 



17 

 

ক্রম োং সসোর োম সসো প্রোে পদ্ধম্পত প্রবয়াজেীয় কাগজপত্র ও প্রাম্পিস্থাে সসো মূল্য এোং পম্পরবিাধ পদ্ধম্পত সসো প্রোবের 

সময়সীমা 

োম্পয়ত্বপ্রাি কম টকতটা 

(োম, পেম্পে, স াে েম্বর ও 

ই-সমইল) 

শ্লবযোলয়, কদ্লোিী বোেোর, বগুড়ো।  

অথবো http://forms.mygov.bd 

(২) ২, ৬ ও ৭  স্ব-উবদ্যাবগ 

(৩) ৩, ৪ ও ৫ 

ম্পচম্পকৎসক/সপৌরসভা/ইউম্পেয়ে পম্পরষে 

কা টালয় 

১২. তথ্য প্রোে। একাবেমী কর্তটক তথ্য প্রোে তথ্য প্রাম্পির আবেেে। 

 

স াকাল পবয়ন্ট কম টকতটা 

 

ম্পেোমূবল্য। ০৫ কা টম্পেেস। সমাঃ জুবয়ল খাে 

সহকারী ইন্সট্রাক্টর ও 

স াকাল পবয়ন্ট কম টকতটা 

সমাোইলঃ ০১৭৫৯-

৪৬৭৪৬৪ 

ইবমইলঃ 

startjk123@gmail.com 

১৩. আয়কর ও ভযাট কতটবের 

প্রতযয়ে 

প্রতযয়ে পত্র প্রোে স্ব-স্ব প্রম্পতষ্ঠাে/  াম ট কর্তটক আবেেে । 

 

ম্পহসাে িাখা 

ম্পেোমূবল্য। ০৩ কা টম্পেেবসর 

মবধ্য। 

সমাঃ রাবিদুল ইসলাম 

পেেীঃ ম্পহসাে রক্ষণ 

কম টকতটা 

সমাোইলঃ ০১৭৯১-

৯১৮২১৮ 

কক্ষ োং- ১০৪ 

ইবমইলঃrashedulrana@g

mail.com 

১৪। অম্পজটত ছুটি (গড় ও অধ টগড় 

সেতবে)। 

ছুটি মঞ্জুরীর আবেি জারী। 
 

সরাসম্পর/ই-েম্পর্থ/ ইবমইল। 

১।  প্রাপ্যতার ম্পভম্পত্তবত আবেেে।  

২।  ছুটির প্রতযয়ে। 

৩। ম্পেভাগীয় প্রধাবের সুপাম্পরি।  

সাংস্থাপে িাখা। 
 

 

ম্পেোমূবল্য।  ০৫ কা টম্পেেস।  

 

 

 

মুহাম্মে মাহমুদুর রহমাে 

উপ-পম্পরচালক (চলম্পত 

োম্পয়ত্ব) 

স ােঃ ০৫১-৬০৯৮৮ 

 সমাোইলঃ ০১৭১১-

২৩৬৩৮৮ 

ই সমইলঃ 

mrnactar1965@g

mail.com 

১৫। শ্রাম্পন্ত ম্পেবোেে ছুটি। ছুটি মঞ্জুরীর আবেি জারী। 
 

সরাসম্পর/ই-েম্পর্থ/ ইবমইল। 

১।  প্রাপ্যতার ম্পভম্পত্তবত আবেেে।  

২।  অম্পজটত ছুটির প্রতযয়ণ পত্র। 

সাংস্থাপে িাখা। 

 

 

 

সাংস্থাপে িাখা। 

 

ম্পেোমূবল্য।  ০৫ কা টম্পেেস। 

১৬। প্রসূম্পত ছুটি। ছুটি মঞ্জুরীর আবেি জারী। 
 

সরাসম্পর/ই-েম্পর্থ/ ইবমইল। 

১।   প্রাপ্যতার ম্পভম্পত্তবত আবেেে।   

২।   সমম্পেবকল অম্প সাবরর প্রতযয়ে। 

সাংস্থাপে িাখা ও সমম্পেবকল ইউম্পেট। 

ম্পেোমূবল্য।  ০৫ কা টম্পেেস। 

১৭। সাংগম্পেবরাধ ছুটি। ছুটি মঞ্জুরীর আবেি জারী। 
 

সরাসম্পর/ই-েম্পর্থ/ ইবমইল। 

১।  ছুটির আবেেে।  

২।  সমম্পেবকল অম্প সাবরর প্রতযয়ে। 

সাংস্থাপে িাখা ও সমম্পেবকল ইউম্পেট। 

ম্পেোমূবল্য।  ০৫ কা টম্পেেস। 

১৮। অক্ষমতাজম্পেত ছুটি। ছুটি মঞ্জুরীর আবেি জারী। 
 

১।  ছুটির আবেেে। ম্পেোমূবল্য।  ০৫ কা টম্পেেস। 

mailto:startjk123@gmail.com
mailto:rashedulrana@gmail.com
mailto:rashedulrana@gmail.com
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সরাসম্পর/ই-েম্পর্থ/ ইবমইল। ২।  সমম্পেবকল অম্প সাবরর প্রতযয়ে। 

সাংস্থাপে িাখা ও সমম্পেবকল ইউম্পেট। 

 

 

 ১৯। অধ্যয়ে ছুটি। ছুটি মঞ্জুরীর আবেি জারী। 
 

সরাসম্পর/ই-েম্পর্থ/ ইবমইল। 

১। TMED এর অনুবমােে। 
 

সাংস্থাপে িাখা ও TMED 

ম্পেোমূবল্য।  ০৫ কা টম্পেেস। 

২০। েম্পহ: োাংলাবেি ছুটি। ছুটি মঞ্জুরীর আবেি জারী। 
 

সরাসম্পর/ই-েম্পর্থ/ ইবমইল। 

১।  প্রাপ্যতার ম্পভম্পত্তবত আবেেে। 

২।  TMED এর অনুবমােে। 
 

সাংস্থাপে িাখা। 

ম্পেোমূবল্য।  ০৫ কা টম্পেেস। 

২১। বেম্পমম্পত্তক ছুটি। সরাসম্পর  ১। প্রাপ্যতার ম্পভম্পত্তবত আবেেে। সাংস্থাপে 

িাখা। 

ম্পেোমূবল্য। ০১ কা টম্পেেস। 
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৩. অম্পভব াগ প্রম্পতকার ব্েস্থাপো (GRS) 
 

     সসো প্রাম্পিবত অসন্তুষ্ট হবল োম্পয়ত্বপ্রাি কম টকতটার সবি স াগাব াগ করুে। ম্পতম্পে সমাধাে ম্পেবত ব্র্থ ট হবল ম্পেবনাি পদ্ধম্পতবত স াগাব াগ কবর আপোর সমস্যা অেম্পহত করুে। 
 

ক্রম্পমক 

োং 

কখে স াগাব াগ করবেে কার সবি স াগাব াগ করবেে স াগাব াবগর ঠিকাো ম্পেষ্পম্পত্তর সময়সীমা 

১। 

 

োম্পয়ত্বপ্রাি কম টকতটা সমাধাে প্রোবে ব্র্থ ট হবল- 

  

অম্পভব াগ ম্পেষ্পম্পত্তকৃত কম টকতটা 

(অম্পেক)। 

 

োম: সমাঃ ইমরাে 

পেেী: সহকারী ইন্সট্রাক্টর  

কক্ষোং: ১০৩ 

  স াে: ০৫১-৬০৯৮৮ 

 সমাোইল: ০১৭৫৪-৪১৬২৮৭ 

 ই সমইল: imrannactar@gmail.com 

৩০(ম্পত্রি) কা টম্পেেস 

২। 

 

অম্পভব াগ ম্পেষ্পম্পত্ত কম টকতটা ম্পেম্পে টষ্ট সমবয়র মবধ্য 

সমাধাে ম্পেবত ব্র্থ ট হবল- 

আপীল কম টকতটা। িোম  :  ড. আয়োতুল ইসলোম  

পদবী  :  যুগ্মসশ্লিব (প্রশোসি অশ্লিশোখো-২) 

জফোি   : ০২-৯৫৮২০৫৫ 

জমোবোইল  : 01720374416 

ই-জমইল  :  jsadmin2@tmed.gov.bd 

ওবয়ে: www.grs.gov.bd 

২০(ম্পেি) কা টম্পেেস 

৩। আপীল কম টকতটা ম্পেম্পে টষ্ট সমবয়র মবধ্য সমাধাে 

ম্পেবত ব্র্থ ট হবল- 

মম্পন্ত্রপম্পরষে ম্পেভাবগর অম্পভব াগ 

ব্েস্থাপো সসল 

অম্পভব াগ গ্রহণ সকন্দ্র 

৫ োং সগইট, োাংলাবেি সম্পচোলয়, ঢাকা 

ওবয়ে: www.grs.gov.bd 

৬০(ষাট) কা টম্পেেস 

 

 

 

৪. সসো গ্রহণকারীর কাবছ সসো প্রোেকারীর প্রতযািা। 
 

 

 

ক্রম্পমক োং প্রম্পতশ্রুত/কাম্পিত সসো প্রাম্পির লবক্ষয করণীয় 

১. ত্রুটিমুি ও স্বয়াংসম্পূণ ট আবেেে সাংম্পিষ্ট কা টালবয় জমা; 

২.  র্থা র্থ প্রম্পক্রয়ায় প্রবয়াজেীয় চাজট/ ম্প স পম্পরবিাধ করা; 

৩. প্রব াজয সক্ষবত্র সমাোইল সমবসজ/ই-সমইল ঠিকাোয় সপ্রম্পরত ম্পেবে টিো 

অনুসরণ করা; 

৪. সাক্ষাবতর জন্য ধা ট তাম্পরখ ও সমবয় উপম্পস্থত র্থাকা; এোং 

৫. সসো গ্রহবণর জন্য অোেশ্যক স াে/তেম্পের ো করা; 

৬. প্রবয়াজেমত অন্যান্য তথ্যাম্পে প্রোে করা। 
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৫. একাবেম্পমর স াকাল পবয়ন্ট কম টকতটাগবণর তথ্য: 
 

ক্রম্পমক োং স াকাল পবয়ন্ট এর ম্পেষয় স াকাল পবয়ন্ট কম টকতটার োম ও পেেী সমাোইল ও ই-বমইল েম্বর 

১. জাতীয় শুদ্ধাচার সকৌিল (NIS) 

োিোয়ে। 

  জোে  মুহাম্মে মাহমুদুর রহমাে 

প্রম্পিক্ষক (আরেী) ও উপ-পম্পরচালক (চলম্পত োম্পয়ত্ব)   

স াে: ০৫১-৬০৯৮৮ 

সমাোইল: ০১৭১১-২৩৬৩৮৮ 

ই সমইল: mrnactar1965@gmail.com 

২. োম্পষ টক কম টসিােে চুম্পি (APA) জোে সমা: জয়োল আবেেীে 

সহকারী ইন্সট্রাক্টর ও ভারপ্রাি কম টকতটা (প্রম্পিক্ষণ ম্পেভাগ) । 

সমাোইল: ০১৭১২-১১১৩৪৪ 

ইবমইল: abedin.nac@gmail.com 

৩. ইবোবভিে জোে িশ্লকব আমোি 

েদ্বষিো সমন্বয়কোরী 

সমাোইল: ০১৭৬২৯১০৯৩৩,  

ইবমইল: nakibaman@gmail.com 

৪. তথ্য অম্পধকার জোে সমাঃ জুবয়ল খাে  

  সহকারী প্রম্পিক্ষক (আইম্পসটি) 

 

সমাোইল: ০১৭৫৯-৪৬৭৪৬৪ 

ইবমইল: startjk123@gmail.com 

৫. কল্যাণ কম টকতটা জোে সমা: আব্দুল আম্পলম 

 প্রম্পিক্ষক (োাংলা) 

সমাোইল: ০১৭২০-৫৬৩৩০৫,   

ইবমইল: abdulalim19064@gmail.com 

৬. অম্পভব াগ ম্পেষ্পম্পত্ত কম টকতটা (GRS) জোে সমাঃ ইমরাে 

  সহকারী ইন্সট্রাক্টর।   

 

সমাোইল: ০১৭৫৪-৪১৬২৮৭   

ইবমইল: imrannactar@gmail.com 

 

mailto:abedin.nac@gmail.com
mailto:nakibaman@gmail.com
mailto:startjk123@gmail.com
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