
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

বাাংলাদেশ ইউদেদকা জাতীয় কমিশে 

মশক্ষা িন্ত্রণালয় 

 

১.ভিশন ও ভিশন 

ভিশন-শিক্ষা, সংসৃ্কশি, শিজ্ঞান, মানশিক ও সামাশিক শিজ্ঞান, িথ্য ও য াগায াগ এর মাধ্যযম িাশি প্রশিষ্ঠা করা। 

ভিশন- ইউযনযস্কা ও আইযসযস্কার কা যািলী প্রশিপালযন িাংলাযেযির শিশিন্ন সরকারী ও যিসরকাশর প্রশিষ্ঠাযনর মযধ্যযসিুিন্ধন রচনা করা। 

২.সেবা প্রদান প্রভিশ্রুভিিঃ 

২.১) নাগভিক সেবািঃ 

ক্র. 

নং 
যসিার নাম যসিা প্রোন পদ্ধশি প্রযয়ািনীয় কাগিপত্র 

এিং প্রাশিস্থান 

যসিার মলূয 
এিং পশরযিাধ্ 

পদ্ধশি 

যসিা প্রোযনর 
সময়সীমা 

োশয়ত্বপ্রাি কমযকিয া 
(নাম, পেশি, য ান নম্বর ও ইযমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. ইউযনযস্কা কুপন যপ্রাগ্রাম 
নিায়ন করা।  

ইউযনযস্কা কুপন নিায়যনর িনয প্রশিষ্ঠান/সংস্থার যপ্রশরি কুপন 
পত্র সহকাযর ইউযনযস্কা যহডযকায়ার্য াযর যপ্ররণ করা, কুপন নিায়ন 
হযল সংশিষ্ট  প্রশিষ্ঠান/সংস্থাযক পত্র শেযয় অিগি করা। 

যপ্রাগ্রাম অশ সার 
(ইউযনযস্কা কুপন ও 

সংস্থাপন) 

শিনামযূলয প্রায় ১ মাস। 

(ইউযনযস্কা সের 
েির যথ্যক প্রাশি 

সাযপযক্ষ) 

িনাি যমাোঃ যসাযহলজু্জামান 

যপ্রাগ্রাম অশ সার (ইউযনযস্কা কুপন ও 
সংস্থাপন) ৯৬৭৫০০২, 

sohailuzzaman22@yahoo.com 

২। ইউযনযস্কা পার্টয শসযপিন 
যপ্রাগ্রাম 

ইউযনযস্কা কিৃয ক প্রকাশিি িাশরখ অন ুায়ী পশত্রকায় শিজ্ঞাপযনর মাধ্যযম 

প্রকল্প প্রস্তাি আহিান, উপ ুক্ত প্রকল্প িাছাই, ইউযনযস্কাযি যপ্ররণ, মযনাশনি 

প্রকযল্পর অধ্ীন অনযুমাশেি িাযির্ ছাড়করণ, প্রকল্প িাস্তিায়ন, িোরশক, 

সমাশি প্রশিযিেন ইউযনযস্কাযি যপ্ররণ। 

যপ্রাগ্রাম অশ সার 
(ইউযনযস্কা) 

শিনামযূলয ইউযনযস্কা কিৃয ক 
শনধ্যাশরি 
সময়সীমা 

িনাি যমাোঃ িািউশিন 

যপ্রাগ্রাম অশ সার (ইউযনযস্কা) 

৯৬৭৫০০২, 

৩। িলিায়ুিশনি কারযণ ক্রম 
পশরিিয নিীল পশরযিযি 

প্রাকৃশিক পশরযিি সংরক্ষযণ 

সাধ্ারণ মানযুের মযধ্য এ শিেয়গুযলা প্রচাযরর িনয োিা সংস্থা িা 
সরকার িা অনয যকাথ্াও যথ্যক িহশিল (Fund) প্রাশির শিশিযি 
প্রকল্প প্রস্তাি অহব্বান করা এিং একই সাযথ্ সাধ্ারণ মানযুের 

যপ্রাগ্রাম অশ সার 
(শিক্ষা) 

ও Website 

প্রয ািয নয় প্রায় ০১ মাস। ড. হায িা আক্তার 

যপ্রাগ্রাম অশ সার (শিক্ষা) 

 ৯৬৭৫০০২,  



 ত্নিান হওয়া এিং 3R 

(Recycle, Reuse and 

Reduce)এর ধ্ারনা প্রচার। 

িীিযন শিএনশসইউ’র েিৃযমানিা িশৃদ্ধ করার শনশমি শিজ্ঞান, প্র ুশক্ত 
ও উদ্ভািনী কমযকাযের শিেযয় সিা, যসশমনার,কমযিালার আযয়ািন 
করা। 

ahmed2labib@yahoo.com 

৪। ওযয়িসাইর্  

 

শিএনশসইউ এর শনিস্ব ওযয়িসাইযর্র মাধ্যযম িনস্বাযথ্য শিএনশসইউ 

সংক্রাি যেশি শিযেিী িথ্য প্রচার ও হালনাগাে করা।    
লাইযেশরয়ান/যপ্রাগ্রাম 
অশ সার (িথ্য ও 
য াগায াগ) এিং 
ওযয়িসাইর্ 

প্রয ািয নয় শনধ্যাশরি 

সময়সীমা 
িনাি যমাহাম্মে আব্দুল ওয়াশসম 

লাইযেশরয়ান/যপ্রাগ্রাম অশ সার (িথ্য 
ও য াগায াগ) 

৯৬৭৫০০২, 

md.abdulwasim@yahoo.com 

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

২.২) প্রাভিষ্ঠাভনক সেবািঃ 

ক্র. 

নং 
যসিার নাম যসিা প্রোন পদ্ধশি প্রযয়ািনীয় কাগিপত্র 

এিং প্রাশিস্থান 

যসিার মলূয 
এিং পশরযিাধ্ 

পদ্ধশি 

যসিা প্রোযনর সময়সীমা োশয়ত্বপ্রাি কমযকিয া 
(নাম, পেশি, য ান নম্বর ও ইযমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 ১। 

 
 
 

ইউযনযস্কা ও আইযসযস্কা 
সংক্রাি য যলাশিপ, িশৃি, 

পুরস্কার সংগ্রহ করা ও 
মযনানয়ন প্রশক্রয়া সম্পন্ন 
করা। 

 

য যলাশিপ, িশৃি, পুরস্কার সংক্রাি িথ্য শিশিন্ন মন্ত্রণালয় 
ও সংশিষ্ট সংস্থায় যপ্ররণ, মযনানয়ন, মযনানয়ন অনযুমােন 
ও মযনানয়ন যপ্ররযণর িনয সকল োিশরক কাি করা। 

 
 

যপ্রাগ্রাম অশ সার 
(িশৃি, পুরস্কার) 

 

শিনামযূলয 
 
 

আযয়ািক সংস্থা কিৃয ক 

শনধ্যাশরি সময়সীমা 
 

যমাছাোঃ িাশমমা সুলিানা 
যপ্রাগ্রাম অশ সার (িশৃি, পুরস্কার) 

৯৬৭৫০০২,  

shamima.bncu@gmail.com 
 

২। Associated Schools Project 

Networkকমযসূশচ। 
িািীয় ও আিিয াশিক শিশিন্ন শেিস পালন করার মধ্য 
শেযয় Associated Schools Project Network কমযসূশচযি 
শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রীযের অংিগ্রহযণ সহয াশগিা করা, 
সম্পৃক্তিা িশৃদ্ধ করা। 

 লাইযেশরয়ান/যপ্রাগ্রাম 
অশ সার (িথ্য ও 
য াগায াগ) 

ও ওযয়িসাইর্ 

প্রয ািয নয় 

 

পূিযশনধ্যাশরি িাশরখ ও 
সমযয় 

িনাি যমাহাম্মে আব্দুল ওয়াশসম 

লাইযেশরয়ান/যপ্রাগ্রাম অশ সার (িথ্য 
ও য াগায াগ) 

৯৬৭৫০০২, 

md.abdulwasim@yahoo.com 

৩। ইউযনযস্কা এিং আইযসযস্কা কিৃয ক 

শিশিন্ন প্রকল্প িা কা যক্রম 

িাস্তিায়যনর শনশমি প্রেি অথ্য 
ছাড়করণ 

ইউযনযস্কা এিং আইযসযস্কা কিৃয ক অনযুমাশেি শিশিন্ন প্রকল্প িা 
কা যক্রম িাস্তিায়যনর শনশমি প্রেি অথ্য ছাড়করযণর শিেযয় 

সংশিষ্ট যপ্রাগ্রাম অশ সার কিৃয ক ইউ ও যনার্ প্রাশির পর 

কশমিন সশচযির সেয় অনযুমােন সাযপযক্ষ অথ্য ছাড়করযণর 

কা যক্রম গ্রহন করা। 

যপ্রাগ্রাম অশ সার 

(প্রিাসন ও অথ্য) 

শিনামযূলয এিং 
প্রয ািয যক্ষযত্র 
সরকার 
শনধ্যাশরি 
কর/যলিী 
আযরাপয াগয 
 

১-২ কমযশেিস িনাি সালমা যিগম, যপ্রাগ্রাম 
অশ সার (প্রিাসন ও অথ্য), 

৯৬৭৫০০২, 

salma.bncu@gmail.com 

৪। ইউযনযস্কার সংসৃ্কশি সংক্রাি  
কনযিনিন ও কা যক্রমযক 

ইউযনযস্কা কিৃয ক য াশেি সংসৃ্কশি সংক্রাি 
কনযিনিনসমযূহর আযলাযক িাংলাযেযির সাংসৃ্কশিক, 

যপ্রাগ্রাম অশ সার 
(সংসৃ্কশি) 

প্রয ািয নয় ত্রত্রমাশসক/োন্মাশেক/িাৎসশরক িনাি আ সানা আইয়িু 

যপ্রাগ্রাম অশ সার (সংসৃ্কশি) 



গশিিীল করা প্রাকৃশিক ও অপশরযময় ঐশিহযসমযূহর প্রসার, সংরক্ষণ 
শিেযয় নাগশরক সযচিনিা িশৃদ্ধ ও উদ্বদু্ধকরযনর লযক্ষয 
সংশিষ্ট মন্ত্রণালয়/েির/প্রশিষ্ঠাযনর সহায়িায়/অংিগ্রহযণ 
য ৌথ্িাযি কমযিালা/সিা/যসশমনার আযয়ািন   

ও ওযয়িসাইর্ ৯৬৭৫০০২, 

afsana_annie@yahoo.com 
 
 
 

৫। ইউযনযস্কা সাধ্ারণ সিা ও 
শনিযাহী যিাডয  সিায় 
িাংলাযেি প্রশিশনশধ্র 
অংিগ্রহণ সংক্রাি প্রস্তুশিমলূক 
কাি সম্পন্ন করা।  

নশথ্যি অনযুমােন, এযিন্ডা অনসুাযর িাংলাযেি প্রশিশনশধ্ 
েযলর অিস্থান/িক্তযিযর খসড়া প্রস্তুি করা।  

যপ্রাগ্রাম অশ সার 
(ইউযনযস্কা) ও 
ওযয়িসাইর্ 

 

প্রয ািয নয় ইউযনযস্কা কিৃয ক শনধ্যাশরি 

সময়সীমা 
 

িনাি যমাোঃ িািউশেন 

যপ্রাগ্রাম অশ সার (ইউযনযস্কা) 

৯৬৭৫০০২, 

gcpona@gmail.com 

৬। ইউযনযস্কার সাংসৃ্কশিক 
ত্রিশচত্রযশিেয়ক আিিয াশিক 
িহশিল (আইএ শসশড) ও 
সাংসৃ্কশিক মাযনান্নয়ন শিেয়ক 
আিিয াশিক িহশিল 
(আইএ শপশস) এর অধ্ীযন 
আহ্বানকৃি প্রকল্প প্রস্তাি 
ইউযনযস্কা সের েিযর যপ্ররযণ 
সংশিষ্ট যেিীয় প্রশিষ্ঠানসমহূযক 
সহায়িা প্রোন। 

প্রকল্প প্রস্তাি সংক্রাি িযথ্যর িহুল প্রচার, প্রকল্প প্রস্তাি 
গ্রহণ, িাছাই কশমর্টর মাধ্যযম প্রযয়ািনীয় সংখযক প্রস্তাি 
শনিযাচন এিং ইউযনযস্কা সের েিযর যপ্ররণ। 

যপ্রাগ্রাম অশ সার 
(সংসৃ্কশি) 

ও ওযয়িসাইর্ 

শিনামযূলয ৩০ কমযশেিস িনাি আ সানা আইয়িু 

যপ্রাগ্রাম অশ সার (সংসৃ্কশি) 

৯৬৭৫০০২ 

afsana_annie@yahoo.com 

৭। শিক্ষা ও শিজ্ঞান সম্পযকয  
িাংলাযেযির সংশিষ্ট সংস্থাযক 
অিশহিকরণ। 

শিক্ষা, শিজ্ঞান ও প্র ুশক্ত শিেযয় আিিয াশিক সিা, 
যসশমনার,কমযিালায় অংিগ্রহযণর শনশমি শিযের শিশিন্ন 
যেি/আযয়ািক সংস্থা যথ্যক যপ্রশরি আমন্ত্রণ পত্র 
িাংলাযেযির সংশিষ্ট  সরকারী/যিসরকারী সংস্থায় যপ্ররণ। 

যপ্রাগ্রাম অশ সার 
(শিক্ষা) ও ওযয়িসাইর্ 

শিনামযূলয ০২ যথ্যক ০৭ কমযশেিস ড. হায িা আক্তার 

যপ্রাগ্রাম অশ সার (শিক্ষা) 

৯৬৭৫০০২,  

ahmed2labib@yahoo.com 

৮। শিক্ষা শিেয়ক িািীয় ও 
আিিয াশিক প যাযয় শরযপার্য  
প্রস্তুিকরণ। 

সংশিষ্ট সরকারী সংস্থা/কশমর্টযক সহয াশগিা প্রোন। যপ্রাগ্রাম অশ সার 
(শিক্ষা) 

প্রয ািয নয় উক্ত কমযকাযন্ডর িনয 
শনধ্যাশরি সময়সীমা 

ড. হায িা আক্তার 

যপ্রাগ্রাম অশ সার (শিক্ষা) 

৯৬৭৫০০২,  

ahmed2labib@yahoo.com 

৯। শিএনশসইউ-এ অনশুষ্ঠি শিশিন্ন 
সিা, অনষু্ঠান ও প্রশিক্ষণ 

শিএনশসইউ-এ অনশুষ্ঠি শিশিন্ন সিা, অনষু্ঠান ও প্রশিক্ষণ 
কমযিালা সম্পােযনর যক্ষযত্র প্রযয়ািনীয় যকনাকার্া, 

যপ্রাগ্রাম অশ সার 
(প্রিাসন ও অথ্য) 

শিনামযূলয উক্ত কমযকাযন্ডর িনয শনধ্যাশরি 

সময়সীমা 
িনাি সালমা যিগম, যপ্রাগ্রাম 
অশ সার (প্রিাসন ও অথ্য), 



কমযিালায় সাশিযক সহায়িা ও 
িোরশককরণ 

হযান্ডআউর্-এর কশপ সরিরাহ করাসহ সাশিযক সহায়িা 
প্রোন  করা ও িোরশক করা। 

৯৬৭৫০০২, 

salma.bncu@gmail.com 

১০। আইযসযস্কার সহয াশগিায় 
শিএনশসইউ কিৃয ক আযয়াশিি 
শিশিন্ন সিা, অনষু্ঠান ও 
প্রশিক্ষণ কমযিালায় সাশিযক 
সহায়িা প্রোন। 

পত্র/ইযমইল এর মাধ্যযম য াগায াগ।  যপ্রাগ্রাম অশ সার 

(আইযসযস্কা) 

শিনামযূলয শনধ্যাশরি সময়সীমা িনাি িাহনাি পারিীন, যপ্রাগ্রাম 
অশ সার (আইযসযস্কা), ৯৬৭৫০০২, 

spervin89@gmail.com 

১১।  ইউযনযস্কা ঢাকা এিং অনযানয 
যেযির িািীয় কশমিযনর 
সাযথ্ য াগায াগ। 

পত্র/ইযমইল এর মাধ্যযম য াগায াগ।  যপ্রাগ্রাম অশ সার 
(ইউযনযস্কা) 

 

প্রয ািয নয় শনধ্যাশরি সময়সীমা িনাি যমাোঃ িািউশেন 

যপ্রাগ্রাম অশ সার (ইউযনযস্কা) 

৯৬৭৫০০২, 

gcpona@gmail.com 

১২। ইউযনযস্কাযি িাংলাযেযির 
িাশেযক চাাঁো প্রোন। 
 

 থ্াসমযয় শিক্ষা মন্ত্রনালয়যক পত্র মার ি অিশহিকরণ 
এিং প্রযয়ািনীয় কা যক্রম গ্রহযণর অনযুরাধ্। 

যপ্রাগ্রাম অশ সার 
(ইউযনযস্কা) 

 

প্রয ািয নয় শনধ্যাশরি সময়সীমা িনাি যমাোঃ িািউশেন 

যপ্রাগ্রাম অশ সার (ইউযনযস্কা) 

৯৬৭৫০০২, 

gcpona@gmail.com 

১৩। শিএনশসইউ’র িাযির্ প্রণয়ন 
করা। 

শিক্ষা মন্ত্রণালযয়র শনধ্যাশরি শসশলং অন ুায়ী িাযির্ 
প্রস্তুি হয়, শিক্ষা মন্ত্রণালযয়র চাশহোমি শরযপার্য  যপ্ররণ 
করা হয়। 

যপ্রাগ্রাম অশ সার 
(প্রিাসন ও অথ্য) 

প্রয ািয নয় শনধ্যাশরি সময়সীমা িনাি সালমা যিগম, যপ্রাগ্রাম 
অশ সার (প্রিাসন ও অথ্য), 

৯৬৭৫০০২, 

salma.bncu@gmail.com 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

২.৩) অিযন্তিীণ সেবািঃ 

ক্র. 

নং 
যসিার নাম যসিা প্রোন পদ্ধশি প্রযয়ািনীয় কাগিপত্র 

এিং প্রাশিস্থান 

যসিার মলূয 
এিং পশরযিাধ্ 

পদ্ধশি 

যসিা প্রোযনর 
সময়সীমা 

োশয়ত্বপ্রাি কমযকিয া 
(নাম, পেিী, য ান নম্বর ও ইযমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 ১ কমযকিয াযের প্রশিক্ষণ প্রোন। নাযয়ম, শিএসর্টশড, িাংলাযেি পশরকল্পনা উন্নয়ন একাযডমী ও 
অনযানয সংস্থা হযি প্রশিক্ষণ আহিান করা হযল িার যপ্রশক্ষযি 
কমযকিয া মযনানয়যনর িনয নশথ্ উপস্থাপন করা, অনযুমােযনর িনয 
শিক্ষা মন্ত্রণালযয় যপ্ররণ করা, অনযুমােন হযল সংশিষ্ট প্রশিষ্ঠানযক 
পত্র শেযয় অিগি করা। 

যপ্রাগ্রাম অশ সার 

(ইউযনযস্কা কুপন ও 

সংস্থাপন) 

প্রয ািয নয় ০৩-০৭ কমযশেিস িনাি যমাোঃ যসাযহলজু্জামান 

যপ্রাগ্রাম অশ সার (ইউযনযস্কা কুপন ও 
সংস্থাপন) ৯৬৭৫০০২, 

sohailuzzaman22@yahoo.com 

২ শপআরএল এ  াওয়া 
কমযচারীযের যপনিন ও 
আশথ্যক সশুিধ্া প্রাশি 
সংক্রাি কা যক্রম সম্পন্ন 
করা। 

নশথ্ প্রস্তুি করা, অনযুমােন যনয়া, আশথ্যক শিেযয় শিক্ষা মন্ত্রণালযয়র 
অনযুমােন যনয়া, শহসাি রক্ষণ অশ যস যপ্ররণ করা। 

যপ্রাগ্রাম অশ সার 
(প্রিাসন ও অথ্য)      

প্রয ািয নয় ১০-১৫ কমযশেিস িনাি সালমা যিগম, যপ্রাগ্রাম অশ সার 
(প্রিাসন ও অথ্য), ৯৬৭৫০০২, 

salma.bncu@gmail.com 

৩। কমযরি কমযচারীযের চাকশর 
স্থায়ীকরণ করা। 

িাশেযক যগাপনীয় প্রশিযিেন  াচাই, সাশিয স িকু  াচাই, নশথ্ প্রস্তুি 
করা, শিক্ষা মন্ত্রণালযয়র অনযুমােন যনয়া,অশ স আযেি িারী করা।  

যপ্রাগ্রাম অশ সার 

(ইউযনযস্কা কুপন ও 

সংস্থাপন)    

প্রয ািয নয় ০৫-১০ কমযশেিস িনাি যমাোঃ যসাযহলজু্জামান 

যপ্রাগ্রাম অশ সার (ইউযনযস্কা কুপন ও 
সংস্থাপন) ৯৬৭৫০০২, 

sohailuzzaman22@yahoo.com 



৪। কমযচারীযের প্রশিক্ষণ প্রোন। িযানযিইস ও অনযানয সংস্থা হযি প্রশিক্ষণ আহিান করা হযল িার 
যপ্রশক্ষযি প্রশিক্ষযণর িনয কমযচারী মযনানয়যনর শনশমি নশথ্ 
উপস্থাপন করা, অনযুমােন হযল সংশিষ্ট প্রশিষ্ঠানযক পত্র শেযয় 
অিগি করা। 

যপ্রাগ্রাম অশ সার 

(ইউযনযস্কা কুপন ও 

সংস্থাপন) 

প্রয ািয নয় ০২-০৫ কমযশেিস িনাি যমাোঃ যসাযহলজু্জামান 

যপ্রাগ্রাম অশ সার (ইউযনযস্কা কুপন ও 
সংস্থাপন) ৯৬৭৫০০২, 

sohailuzzaman22@yahoo.com 

৫। অশ সার ও কমযচারীযের 
অশিয ি ছুর্ট ও ছুর্ট 
সংক্রাি কাি  

নশথ্ প্রস্তুি, অনযুমােন, মন্ত্রণালয়/অশধ্েিযর পত্র অগ্রায়ন ও অনযানয 
কাি 

যপ্রাগ্রাম অশ সার 

(ইউযনযস্কা কুপন ও 

সংস্থাপন) 

প্রয ািয নয় ০৫-০৮ কমযশেিস িনাি যমাোঃ যসাযহলজু্জামান 

যপ্রাগ্রাম অশ সার (ইউযনযস্কা কুপন ও 
সংস্থাপন) ৯৬৭৫০০২, 

sohailuzzaman22@yahoo.com 
 
 

৬। িনূয পেসমযূহ শনযয়াগ প্রোন 
করা। 

 

িনূয পযের শিজ্ঞশি প্রোন, আযিেনপত্র গ্রহণ, শনযয়াগ কশমর্ট কিৃয ক 
আযিেনপত্র  াচাই-িাছাই, শনযয়াগ পরীক্ষার শিশিযি শনযয়াগ কশমর্ট 
কিৃয ক প্রাথ্ী চূড়াি মযনানয়ন ও শনযয়াগ োযনর কা যক্রম গ্রহণ।     

 

যপ্রাগ্রাম অশ সার 
(প্রিাসন ও অথ্য),      

শনযয়াগ শিজ্ঞশি ও 
ওযয়িসাইর্ 

 

প্রয ািয নয় ০২ যথ্যক ০৩ 
মাস 

 

িনাি সালমা যিগম, যপ্রাগ্রাম অশ সার 
(প্রিাসন ও অথ্য), ৯৬৭৫০০২, 

salma.bncu@gmail.com 
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৩) অভিয াগ বযবস্থাপনা পদ্ধভি (GRS) 

ক্র. 
নং 

কখন য াগায াগ করযিন য াগায াযগর ঠিকানা শনষ্পশির সময়সীমা 

১ োশয়ত্বপ্রাি কমযকিয া সমাধ্ান শেযি িযথ্য হযল 

 

GRS য াকাল পযয়ণ্ট কমযকিয া 
নাম ও পেশিোঃ িনাি আ সানা আইয়িু, যপ্রাগ্রাম অশ সার (সং ুক্ত), 

সহকারী অধ্যাপক (ইংযরশি) 

য ানোঃ ৯৬৭৫০০২ 

ইযমইলোঃafsana_annie@yahoo.com 

ওযয়ি যপার্য ালোঃ প্রশিষ্ঠাযনর ওযয়ি যপার্য াযলর GRS শলঙ্ক 

 

২ GRS য াকাল পযয়ণ্ট কমযকিয া শনশেযষ্ট সমযয় সমাধ্ান 
শেযি িযথ্য হযল  

 

যকন্দ্রীয় অশিয াগ িযিস্থাপনা পদ্ধশি(GRS) 

আপীল কমযকিয া 
িনাি যমাোঃ মনিরু যহাযসন 

সশচি 

িাংলাযেি ইউযনযস্কা িািীয় কশমিন 

 

 

৪) আপনাি কাযে আিাযদি প্রিযাশা 

ক্রশমক প্রশিশ্রুি/কাশিি যসিা প্রাশির লযক্ষয করণীয়  



নং 
১) শনধ্যাশরি  রযম সম্পূণযিাযি পূরণকৃি আযিেন িমা প্রোন 

২) সঠিক মাধ্যযম প্রযয়ািনীয় শ স পশরযিাধ্ করা  

৩) সাক্ষাযির িনয শনধ্যাশরি সমযয়র পূযিযই উপশস্থি থ্াকা 
৪) আযিেযনর সাযথ্ সঠিক কাগিপত্র সং ুক্ত করা 
 

 

 


