
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

ফাাংরাদদ ইউদনদকা জাতীয় কমভন 

মক্ষা ভন্ত্রণারয় 

১.মবন ও মভন 

মবন- মক্ষা ও াংস্কৃমতয ভাধ্যদভ ামি ও মৃমি (Peace and Prosperity through Education & Culture) 

মভন- মক্ষা, াংস্কৃমত, মফজ্ঞান, াভামজক মফজ্ঞান এফাং তথ্য ও যমাগাদমাদগয যক্ষত্রমূদয মৄদগাদমাগী উন্নয়ন ও আধুমনকায়দনয রদক্ষে ইউদনদকা ও আইদদকায াদথ যদদয মফমবন্ন যকাময ও যফযকাময 

প্রমতষ্ঠাদনয কাদজয ভন্বয় াধন। 

২.যফা প্রদান প্রমতশ্রুমতিঃ 

২.১) নাগমযক যফািঃ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ক্রমভ

ক 

 

যফায নাভ 
যফা প্রদাদন 

দফ বাচ্চ ভয় 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র/আদফদন পযভ প্রামিস্থান 

যফা মূল্য এফাং 

মযদাধ 

িমত (মমদ 

থাদক) 

াখায নাভ দাময়ত্বপ্রাি কভ বকতবায 

দমফ, রুভ নম্বয, যজরা/উদজরায 

যকাড, অমপময়ার যেমরদপান ও ইদভইর 

ঊর্ধ্বতন কভ বকতবায দমফ, 

রুভ নম্বয, যজরা/উদজরায 

যকাড 

অমপময়ার যেমরদপান ও ইদভইর 

১। 

ইউদনদকা 

ার্ট বমদন 

যপ্রাগ্রাদভয অধীন 

প্রকল্প প্রস্তাফ 

ইউদনদকাদত 

মত্রকায় 

প্রকাদয ৬০ 

(লাে) মদদনয 

ভদধ্য প্রকল্প 

প্রস্তাফ 

 প্রকল্প 

প্রস্তাদফয 

মনধ বামযত 

পযভ 

 পযভ 

 প্রকল্প প্রস্তাদফয মনধ বামযত পযভ 

 পযভ পূযদণয মনদদ বনা 

 চরভান ফছদযয ইউদনদকায C5 ডকুদভন্ট 
মফনামূদল্য 

জনাফ যভািঃ তাজউমিন 

যপ্রাগ্রাভ অমপায (ইউদনদকা) 

রুভ নম্বয-৪০৩ 

জনাফ যভািঃ যাদর ইভাভ খান 

যডপুর্ট যদক্রোময যজনাদযর 

(মৄগ্ম মচফ) 



যপ্রযণ। ইউদনদকাদত 

যপ্রযণ। 

৩০ মদদনয ভদধ্য 

অনুদভামদত 

প্রকল্পমূদয 

অথ ব ছাড়কযণ। 

চূড়াি প্রমতদফদন 

প্রামিয ১৫ 

মদদনয ভদধ্য 

ইউদনদকাদত 

যপ্রযণ। 

পূযদণয 

মনদদ বনা 

 চরভান 

ফছদযয 

ইউদনদকা

য C5 

ডকুদভন্ট 

 

 

যপ্রাগ্রাভ অমপায (ইউদনদকা) 

ঢাকা-১২০৫ 

৯৬৭৫০০২ 

gcpona@gmail.com 

 

 

 

 

রুভ নম্বয-৪১৫ 

ঢাকা-১২০৫ 

৯৬৭৫০০২, ৯৬১২৯৯৭ 

shohel.imam@yaho

o.com 

২। 

ওদয়ফাইদে 

তথ্য প্রকা ও 

ারনাগাদকযণ 

 

যদীয়/আিজবা

মতক ম বাদয়য 

াংফাদ/দনার্ট/

যফা ইতোমদ 

অবেিযীণ 

মফমবন্ন যডক 

দত প্রামি 

াদদক্ষ 

তাৎক্ষমণকবাদফ 

ওদয়ফাইদে 

ারনাগাদ কযা 

য়। 

 াংফাদ 

 যনার্টদয 

মফলয়ফস্তু 

 মফমবন্ন 

যডক দত 

প্রাি 

মফমবন্ন 

তথ্য 

 মফএনমইউ এয ওদয়ফাইে 

(www.bncu.gov.bd) 

 

 মফএনমইউ যপবুক যজ 

https://www.facebook.com/b

ncu.gov.bd/ 

 

যপ্রাগ্রাভ অমপায (আইমর্ট) এফাং 

ওদয়ফাইে 

মফনামূদল্য 

 

 

 

 

 

জনাফ এ. এভ. পয়ার আযাপাত 

যপ্রাগ্রাভ অমপায (আইমর্ট) 

রাইদেময রুভ 

ঢাকা-১২০৫ 

naadviarafat@gmail.co

m  

৯৬৭৫০০২ 

 

 

http://www.bncu.gov.bd/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩। 
ইউদনদকা কুন 

ক্রয় 

আদফদন প্রামিয 

য ০৩ (মতন) 

কভ বমদফদয 

ভদধ্য প্রাি 

আদফদন 

ইউদনদকা, ঢাকা 

অমপদ যপ্রযণ। 

 কুদনয 

মযভাণ 

উদেখপূফ ব

ক 

আদফদন; 

 প্রমতষ্ঠাদনয 

মফস্তামযত 

মফফযণ; 

 কুন 

মূদল্যয 

 কুদনয মযভাণ উদেখপূফ বক আদফদন; 

 প্রমতষ্ঠাদনয মফস্তামযত মফফযণ; 

 কুন মূদল্যয ভমযভাণ ফাাংরাদদী মুদ্রায় অথ ব 

জভাদাদনয ব্াাংক যমদ; 

 প্রদমাজে ামব ব চাজব প্রদান; 

 

যপ্রাগ্রাভ অমপায (ইউদনদকা কুন ও াংস্থান) 

মফনামূদল্য, 

তদফ কুন 

যফযাকাযী 

কর্তবক্ষ 

(ইউদনদকা) 

কর্তবক ধাম বকৃত 

ামব ব চাজব 

প্রদদয় 

জনাফ যভািঃ যাদলুজ্জাভান 

যপ্রাগ্রাভ অমপায (এমএ, শুিাচায, 

রাইদেময ও ইউদনদকা কুন) 

রাইদেময রুভ 

ঢাকা-১২০৫ 

৯৬৭৫০০২ 

 



ভমযভা

ণ 

ফাাংরাদদ

ী মুদ্রায় 

অথ ব 

জভাদাদনয 

ব্াাংক 

যমদ; 

 প্রদমাজে 

ামব ব 

চাজব 

প্রদান; 

sohailuzzaman22@yaho

o.com 

 

 

 

 

 

৪। 

 

 

 

 

 

ইউদনদকা কুন 

নফায়ন 

আদফদন প্রামিয 

য ০২ (দুই) 

কভ বমদফদয 

ভদধ্য প্রাি কুন 

ইউদনদকাদত 

যপ্রযণ। 

 কুদনয 

মযভাণ 

উদেখপূফ ব

ক 

আদফদন; 

 প্রমতষ্ঠাদনয 

মফস্তামযত 

মফফযণ; 

 অব্ফহৃত 

কুদনয 

মূর কম; 

 

 কুদনয মযভাণ উদেখপূফ বক আদফদন; 

 প্রমতষ্ঠাদনয মফস্তামযত মফফযণ; 

 অব্ফহৃত কুদনয মূর কম; 

 

যপ্রাগ্রাভ অমপায (ইউদনদকা কুন ও াংস্থান) 

 

মফনামূদল্য 

জনাফ যভািঃ যাদলুজ্জাভান 

যপ্রাগ্রাভ অমপায (এমএ, শুিাচায, 

রাইদেময ও ইউদনদকা কুন) 

রাইদেময রুভ 

ঢাকা-১২০৫ 

৯৬৭৫০০২ 

sohailuzzaman22@yaho

o.com 

 

৫। 
ইউদনদকায 

াাংস্কৃমতক 
১ মদন 

 প্রকল্প 

াংক্রাি 

যপ্রাগ্রাভ অমপায 
মফনামূদল্য 

কাজী তানমজরা জাান 

 

mailto:sohailuzzaman22@yahoo.com
mailto:sohailuzzaman22@yahoo.com
mailto:sohailuzzaman22@yahoo.com
mailto:sohailuzzaman22@yahoo.com


বফমচত্রে মফলয়ক 

আিজবামতক 

তমফর এয 

অধীন প্রকল্প 

প্রস্তাফ াংক্রাি 

তথ্য প্রদান। 

 

 

মনদদ বনা (াংস্কৃমত) 

ও ওদয়ফাইে 

যপ্রাগ্রাভ অমপায (াংস্কৃমত) 

রুভ নম্বয-৪০৬ 

ঢাকা-১২০৫ 

৯৬৭৫০০২ 

tanzila15850@gmail.co

m 

 

৬। 

 

 

 

 

 

 

ইউদনদকা/আই

যদকা াংক্রাি 

যপদরাম, 

বৃমি, আোওয়াড ব 

ও পুযকাদযয 

তথ্য প্রদান 

 

০২ কভ বমদফ 

 আদয়াজক 

াংস্থা 

মনধ বামযত 

কাগজত্রা

মদ 

 

আদয়াজক াংস্থা মনধ বামযত কাগজত্রামদ 

যপ্রাগ্রাভ অমপায (বৃমি, পুযকায) ও 

মফএনমইউ/ইউদনদকা ওদয়ফাইে 

মফনামূদল্য 

যভাছািঃ ামভভা সুরতানা 

যপ্রাগ্রাভ অমপায (বৃমি, পুযকায) 

ঢাকা-১২০৫ 

৯৬৭৫০০২ 

shamima.bncu@gmail.c

om 

 

 

 

৭। 

তথ্য অমধকায 

আইন ২০০৯ 

অনুমায়ী 

০৩ 

কভ বমদফ/মনধ বা

মযত ভয় 

 তথ্য 

কমভদনয 

ওদয়ফাই

 তথ্য কমভদনয ওদয়ফাইে মফনামূদল্য/মনধ বা

মযত মূদল্য 

জনাফ পাযানা ইয়ামভন জাান 

মমনয়য যপ্রাগ্রাভ অমপায ও তথ্য 
 

mailto:shamima.bncu@gmail.com
mailto:shamima.bncu@gmail.com


আদফদনকাযীদক 

তথ্য প্রদান 

ে কভ বকতবা 

রুভ নম্বয-৪১০ 

ঢাকা-১২০৫ 

৯৬৭৫০০২ 

farhanayj@gmail.com 

৮। 

ক) ই-

কোোরমগাং 

খ) রাইদেময 

যফা 

 

তাৎক্ষমণক 

 মফএনমই

উ 

ওদয়ফাই

ে, 

মফএনমই

উ 

রাইদেময 

 মফএনমইউ ওদয়ফাইে, মফএনমইউ রাইদেময 
মফনামূদল্য 

জনাফ যভািঃ যাদলুজ্জাভান 

যপ্রাগ্রাভ অমপায (এমএ, শুিাচায, 

রাইদেময ও ইউদনদকা কুন) 

রুভ নম্বয-৪০৬ 

ঢাকা-১২০৫ 

৯৬৭৫০০২ 

sohailuzzaman22@yaho

o.com 

জনাফ এ. এভ. পয়ার আযাপাত 

যপ্রাগ্রাভ অমপায (আইমর্ট) 

রাইদেময রুভ 

 

mailto:farhanayj@gmail.com
mailto:sohailuzzaman22@yahoo.com
mailto:sohailuzzaman22@yahoo.com


ঢাকা-১২০৫ 

৯৬৭৫০০২ 

naadviarafat@gmail.co

m  

 

  

২.২) প্রামতষ্ঠামনক যফািঃ 

 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

ক্র

মভক 
যফায নাভ 

যফা প্রদাদন 

দফ বাচ্চ ভয় 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজত্র/আদফদন পযভ প্রামিস্থান 

যফা 

মূল্য 

এফাং 

মযদাধ 

িমত 

(মমদ 

থাদক) 

াখায নাভ দাময়ত্বপ্রাি 

কভ বকতবায 

 দমফ, রুভ নম্বয, 

যজরা/উদজরায যকাড, 

অমপময়ার যেমরদপান ও 

ইদভইর 

ঊর্ধ্বতন কভ বকতবায দমফ, 

রুভ নম্বয,যজরা/উদজরায 

যকাড 

অমপময়ার যেমরদপান ও 

ইদভইর 

 ১। 

 

ইউদনদকা/আই

যদকা 

াংক্রাি  যপদরা

ম, বৃমি, 

অোওয়াড ব ও 

৩০ কভ বমদফ 

অথফা 

ইউদনদকা/আ

ইদদকা দয 

যপদরাম/বৃমিয যক্ষদত্র 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্রামদ- 

 কর মক্ষাগত 

যমাগ্যতায নদত্র 

যপদরাম/বৃমিয যক্ষদত্র প্রদয়াজনীয় কাগজত্রামদ- 

 কর মক্ষাগত যমাগ্যতায নদত্র ও ভাকবীদেয তোময়ত 

পদোকম; 

 প্রস্তামফত মযাচ ব প্রদাজার; 

মফনামূ

যল্য 

 

যভাছািঃ ামভভা সুরতানা 

যপ্রাগ্রাভ অমপায (বৃমি, 

পুযকায) 

জনাফ যভািঃ যাদর ইভাভ 

খান 

যডপুর্ট যদক্রোময যজনাদযর 



 

 

পুযকাদযয  ভ

যনানয়ন প্রমক্রয়া 

ম্পন্ন কযা। 

 

দিয কর্তবক 

পূফ ব মনধ বামযত 

ভয়ীভা 

ও ভাকবীদেয 

তোময়ত 

পদোকম; 

 প্রস্তামফত মযাচ ব 

প্রদাজার; 

 মনধ বামযত ফয় 

ীভা (প্রদমাজে 

যক্ষদত্র); 

 ইাংদযজী বালায 

দক্ষতায 

ার্ট বমপদকে; 

 পুমর মিয়াদযন্স 

(প্রদমাজে যক্ষদত্র); 

 ডাক্তাযী নদত্র 

(প্রদমাজে যক্ষদত্র); 

 আদয়াজক াংস্থা 

কর্তবক প্রদি 

মনধ বামযত পযভ 

পূযণ; এফাং 

 আদয়াজক াংস্থা 

কর্তবক চামত 

প্রদয়াজনীয়  অন্যা

ন্য কাগজত্রামদ ও 

তবামদ পূযণ। 

অোওয়াড ব ও পুযকাদযয 

যক্ষদত্র প্রদয়াজনীয় 

 মনধ বামযত ফয় ীভা (প্রদমাজে 

যক্ষদত্র);                                                                   

                                              

 ইাংদযজী বালায দক্ষতায ার্ট বমপদকে; 

 পুমর মিয়াদযন্স (প্রদমাজে যক্ষদত্র); 

 ডাক্তাযী নদত্র (প্রদমাজে যক্ষদত্র); 

 আদয়াজক াংস্থা কর্তবক প্রদি মনধ বামযত পযভ পূযণ; এফাং 

 আদয়াজক াংস্থা কর্তবক চামত প্রদয়াজনীয়  অন্যান্য 

কাগজত্রামদ ও তবামদ পূযণ। 

অোওয়াড ব ও পুযকাদযয যক্ষদত্র প্রদয়াজনীয় কাগজত্রামদ- 

 পূযণকৃত মনধ বামযত পযভ 

 াংমিষ্ট ভন্ত্রণারয়/াংস্থা এফাং যকায কর্তবক প্রতেয়ন ত্র; 

 আদফদনকাযী প্রাথী/াংস্থা/প্রমতষ্ঠাদনয জীফন বৃিাি ও 

অজবনমূ; 

 পুযকাদযয উদিদেয াদথ াংগমতপূণ ব আদফদনকাযী 

প্রাথী/াংস্থা/প্রমতষ্ঠাদনয অফদানমূ; 

 পুযকাদযয দক্ষ প্রদয়াজনীয় াফমরদকন, মবমডও ও ছমফ; এফাং 

 আদয়াজক াংস্থা কর্তবক চামত প্রদয়াজনীয় অন্যান্য 

কাগজত্রামদ ও তবামদ পূযণ। 

 

যপ্রাগ্রাভ অমপায (বৃমি, পুযকায), মফএনমইউ ওদয়ফাইে 

 ঢাকা-১২০৫ 

৯৬৭৫০০২ 

shamima.bncu@g

mail.com 

 

(মৄগ্ম মচফ) 

রুভ নম্বয-৪১৫ 

ঢাকা-১২০৫ 

৯৬৭৫০০২, ৯৬১২৯৯৭ 

shohel.imam@ya

hoo.com 



কাগজত্রামদ- 

 পূযণকৃত মনধ বামযত 

পযভ 

 াংমিষ্ট 

ভন্ত্রণারয়/াংস্থা 

এফাং যকায 

কর্তবক প্রতেয়ন 

ত্র; 

 আদফদনকাযী 

প্রাথী/াংস্থা/প্রমতষ্ঠা

যনয জীফন বৃিাি 

ও অজবনমূ; 

 পুযকাদযয 

উদিদেয াদথ 

াংগমতপূণ ব 

আদফদনকাযী 

প্রাথী/াংস্থা/প্রমতষ্ঠা

যনয অফদানমূ; 

 পুযকাদযয দক্ষ 

প্রদয়াজনীয় 

াফমরদকন, 

মবমডও ও ছমফ; 

এফাং 

 আদয়াজক াংস্থা 

কর্তবক চামত 



প্রদয়াজনীয় অন্যান্য 

কাগজত্রামদ ও 

তবামদ পূযণ। 

২। 

Associate

d Schools 

Project 

Network 

কভ বসূমচ। 

ত্র প্রামিয 

০৩ 

কভ বমদফদয 

ভদধ্য কভ বসূচী 

গ্রণ অথফা 

আদয়াজক 

াংস্থা কর্তবক 

মনধ বামযত 

ভয় ীভায 

ভদধ্য কাম বক্রভ 

গ্রণ। 

Associated 

Schools Project 

Network কভ বসূমচদত 

মক্ষক, ছাত্র-ছাত্রীদদয 

অাংগ্রদণ দমামগতা 

কযা, ম্পৃক্ততা বৃমি কযায 

রদক্ষেিঃ 

 

 আদয়াজক াংস্থা 

কর্তবক যপ্রমযত 

মচঠি/াংফাদ/তথ্য 

ASPnet 

স্কুরমূদ যপ্রযণ। 

 

 প্রদমাজে যক্ষদত্র 

আদয়াজক াংস্থা 

কর্তবক চামত 

আদফদন 

ত্র/আনুলমিক 

কাগজত্র 

Associated Schools Project Network কভ বসূমচদত 

মক্ষক, ছাত্র-ছাত্রীদদয অাংগ্রদণ দমামগতা কযা, ম্পৃক্ততা বৃমি 

কযায রদক্ষেিঃ 

 

 আদয়াজক াংস্থা কর্তবক যপ্রমযত মচঠি/াংফাদ/তথ্য ASPnet 

স্কুরমূদ যপ্রযণ। 

 

 প্রদমাজে যক্ষদত্র আদয়াজক াংস্থা কর্তবক চামত আদফদন 

ত্র/আনুলমিক কাগজত্র পুযণপূফ বক যপ্রযণ। 

 

যপ্রাগ্রাভ অমপায (তথ্য ও যমাগাদমাগ) 

ও মফএনমইউ ওদয়ফাইে 

প্রদমাজে 

নয় 

 

জনাফ জনাফ এ. এভ. পয়ার 

আযাপাত 

যপ্রাগ্রাভ অমপায (আইমর্ট) 

রাইদেময রুভ 

ঢাকা-১২০৫ 

৯৬৭৫০০২/১০৫ 

naadviarafat@gm

ail.com  

 

 

 

 

 

 

 



পুযণপূফ বক যপ্রযণ।  

 

৩। 

ইউদনদকায 

াাংস্কৃমতক 

বফমচত্রে মফলয়ক 

আিজবামতক 

তমফর 

(আইএপমমড) 

এয অধীন 

আহ্বানকৃত 

প্রকল্প প্রস্তাফ 

ফাছাই, 

অনুদভাদন এফাং 

ইউদনদকা দয 

দিদয যপ্রযণ। 

৩০ কভ বমদফ 

 প্রকল্প প্রস্তাদফয 

জন্য অনরাইদন 

পূযণকৃত  মনধ বামযত 

পযভ; 

 এনমজওমূদয 

যক্ষদত্র মনফন্ধন 

নদ; 

 প্রকদল্পয তবপূযদণ 

চামত আনুলমিক 

কাগজত্র; 

 

 প্রকল্প প্রস্তাদফয জন্য অনরাইদন পূযণকৃত  মনধ বামযত পযভ; 

 এনমজওমূদয যক্ষদত্র মনফন্ধন নদ; 

 প্রকদল্পয তবপূযদণ চামত আনুলমিক কাগজত্র; 

 

যপ্রাগ্রাভ অমপায 

(াংস্কৃমত) 

ও ওদয়ফাইে 

মফনামূ

যল্য এফাং 

প্রদমাজে 

যক্ষদত্র 

যকায 

মনধ বামযত 

কয/দর

বী 

আদযা

যমাগ্য 

 

কাজী তানমজরা জাান 

যপ্রাগ্রাভ অমপায (াংস্কৃমত) 

রুভ নম্বয-৪০৬ 

ঢাকা-১২০৫ 

৯৬৭৫০০২ 

tanzila15850@gm

ail.com 

 

 

 

 

 

 

৪। 

ইউদনদকা 

াংমিষ্ট মক্ষা 

মফলয়ক জাতীয় 

ও আিজবামতক 

৭ (াত) 

কভ বমদফ 

াড বকম প্রমতদফদন প্রামিয 

যক্ষদত্র মযভান উদেখপূফ বক 

আদফদন/ই-যভইর; 

 াড বকম প্রমতদফদন প্রামিয যক্ষদত্র মযভান উদেখপূফ বক 

আদফদন/ই-যভইর; 

 

মফনামূ

যল্য 

জনাফ আপানা আইয়ুফ 

যপ্রাগ্রাভ অমপায (মক্ষা)  



ম বাদয়য মফমবন্ন 

প্রমতদফদন 

প্রস্তুত, প্রকা ও 

মফতযণ এফাং 

প্রদমাজে যক্ষদত্র 

ইউদনদকাদত 

যপ্রযণ। 

 যপ্রাগ্রাভ অমপায 

(মক্ষা) 

 

ঢাকা-১২০৫ 

৯৬৭৫০০২/১০৬ 

afsana_annie@ya

hoo.com 

 

৫। 

ইউদনদকা/আই

যদকাদত 

ফাাংরাদদদয 

ফামল বক চাঁদা 

প্রদাদনয 

কাম বক্রভ গ্রণ। 

 

 

৭ কভ বমদফ 

 চাঁদায মযভাণ 

ম্বমরত ইউদনদকা/ 

   মচঠি 

 

 

 চাঁদায মযভাণ ম্বমরত ইউদনদকা/ 

   মচঠি 

 

যপ্রাগ্রাভ অমপায 

(ইউদনদকা/আইদদকা) 

মফনামূ

যল্য 

জনাফ যভািঃ তাজউমদন 

যপ্রাগ্রাভ অমপায (ইউদনদকা) 

রুভ নম্বয-৪০৩ 

ঢাকা-১২০৫ 

৯৬৭৫০০২ 

gcpona@gmail.co

m 

 

জনাফ ারভা যফগভ  

যপ্রাগ্রাভ অমপায (আইদদকা) 

ঢাকা-১২০৫ 

 

mailto:afsana_annie@yahoo.com
mailto:afsana_annie@yahoo.com
mailto:gcpona@gmail.com
mailto:gcpona@gmail.com


৯৬৭৫০০২ 

salma.bncu@gmai

l.com  

৬। 

 

 

 

 

 

 

৭। 

ইউদনদকা 

াধাযণ বা ও 

মনফ বাী যফাড ব 

বায় 

ফাাংরাদদ 

প্রমতমনমধয 

অাংগ্রণ 

াংক্রাি 

প্রস্তুমতমূরক 

কাজ ম্পন্ন 

কযা। 

 

আইদদকা 

াধাযণ বা ও 

মনফ বাী যফাড ব 

বায় 

ফাাংরাদদ 

প্রমতমনমধয 

অাংগ্রণ 

াংক্রাি 

প্রস্তুমতমূরক 

কাজ। 

১৫ কভ বমদফ 

 

 

 

 

 

 

 

 

১৫ কভ বমদফ 

 আভন্ত্রণ ত্র 

 এদজন্ডা 

 যেনাময ফক্ততৃায 

খড়া 

 

 

 

 

 

 আভন্ত্রণ ত্র 

 এদজন্ডা 

 যেনাময ফক্ততৃায 

খড়া 

 

 

 আভন্ত্রণ ত্র 

 এদজন্ডা 

 যেনাময ফক্ততৃায খড়া 

 

 

যপ্রাগ্রাভ অমপায (ইউদনদকা) ও ওদয়ফাইে 

 

 আভন্ত্রণ ত্র 

 এদজন্ডা 

 যেনাময ফক্ততৃায খড়া 

 

 

যপ্রাগ্রাভ অমপায (আইদদকা) ও ওদয়ফাইে 

 

মফনামূ

যল্য 

 

 

 

 

 

 

প্রদমাজে 

নয় 

জনাফ যভািঃ তাজউমদন 

যপ্রাগ্রাভ অমপায (ইউদনদকা) 

রুভ নম্বয-৪০৩ 

ঢাকা-১২০৫ 

৯৬৭৫০০২ 

gcpona@gmail.co

m 

 

জনাফ ারভা যফগভ 

যপ্রাগ্রাভ অমপায (আইদদকা) 

ঢাকা-১২০৫ 

৯৬৭৫০০২ 

salma.bncu@gmai

l.com 

 

mailto:shaylarafiq270686@gmail.com
mailto:shaylarafiq270686@gmail.com
mailto:gcpona@gmail.com
mailto:gcpona@gmail.com
mailto:shaylarafiq270686@gmail.com
mailto:shaylarafiq270686@gmail.com


৮। 

মফমবন্ন 

আিজবামতক/দদ

ীয় াংস্থা 

যথদক প্রাি 

মফজ্ঞান 

(প্রাকৃমতক, 

াভামজক ও 

ভানমফক) 

মফলয়ক প্রকল্প, 

প্রমক্ষণ ফা 

অন্যান্য মফলদয় 

ভদনানয়ন 

আদয়াজক 

াংস্থায় যপ্রযণ। 

 

প্রকল্প প্রস্তাফনা 

প্রামিয ০৫ 

কভ বমদফদয 

ভদধ্য 

আদয়াজক 

াংস্থায় যপ্রযণ 

 

প্রমক্ষণ/অন্যা

ন্য মফলদয় 

ভদনানয়ন 

প্রামিয য 

তাৎক্ষমণকবা

যফ আদয়াজক 

াংস্থায় যপ্রযণ 

 

প্রকল্প প্রস্তাফনা যপ্রযণ 

 আদয়াজক াংস্থায 

চামদা যভাতাদফক 

মনধ বামযত মফলদয় 

প্রস্তাফনা দামখর; 

 মফজ্ঞমিদত 

উদেমখত 

ভয়ীভায ভদধ্য 

প্রকল্প প্রস্তাফ যপ্রযণ 

 প্রকল্প প্রস্তাফনায 

াদথ 

ব্মক্ত/প্রমতষ্ঠান/াং

স্থায পদযাওয়ামড বাং 

যরোয াংদমাজন; 

প্রমক্ষণ/অন্যান্য মফলদয় 

ভদনানয়ন 

 প্রমতষ্ঠান/াংস্থা/ভন্ত্র

ণারদয়য ভদনানয়ন 

অনুদভামদত ত্র; 

 আদয়াজক াংস্থায 

চামদা যভাতাদফক 

ব্মক্তগত 

তথ্যাফরী; 

প্রকল্প প্রস্তাফনা যপ্রযণ 

 আদয়াজক াংস্থায চামদা যভাতাদফক মনধ বামযত মফলদয় প্রস্তাফনা 

দামখর; 

 মফজ্ঞমিদত উদেমখত ভয়ীভায ভদধ্য প্রকল্প প্রস্তাফ যপ্রযণ 

 প্রকল্প প্রস্তাফনায াদথ ব্মক্ত/প্রমতষ্ঠান/াংস্থায পদযাওয়ামড বাং 

যরোয াংদমাজন; 

প্রমক্ষণ/অন্যান্য মফলদয় ভদনানয়ন 

 প্রমতষ্ঠান/াংস্থা/ভন্ত্রণারদয়য ভদনানয়ন অনুদভামদত ত্র; 

 আদয়াজক াংস্থায চামদা যভাতাদফক ব্মক্তগত তথ্যাফরী; 

 

যপ্রাগ্রাভ অমপায 

(প্রাকৃমতক মফজ্ঞান, ভানমফক ও াভামজক মফজ্ঞান) 

 

মফনামূ

যল্য 

 

ড. াদপজা আক্তায 

যপ্রাগ্রাভ অমপায (প্রাকৃমতক 

মফজ্ঞান, ভানমফক ও াভামজক 

মফজ্ঞান) 

রুভ নম্বয-৪০৬ 

ঢাকা-১২০৫ 

৯৬৭৫০০২ 

ahmed2labib@ya

hoo.com 

 

 

 

 

২.৩) অবেিযীণ যফািঃ 

mailto:ahmed2labib@yahoo.com
mailto:ahmed2labib@yahoo.com


 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

ক্রমভক যফায নাভ 
যফা প্রদাদন 

দফ বাচ্চ ভয় 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র/আদফদন 

পযভ প্রামিস্থান 

যফা মূল্য এফাং 

মযদাধ 

িমত (মমদ থাদক) 

াখায নাভ দাময়ত্বপ্রাি 

কভ বকতবায 

 দমফ, রুভ নম্বয, যজরা/উদজরায 

যকাড, অমপময়ার যেমরদপান ও 

ইদভইর 

ঊর্ধ্বতন কভ বকতবায দমফ, 

রুভ নম্বয,যজরা/উদজরায যকাড 

অমপময়ার যেমরদপান ও ইদভইর 

 ১ 

কভ বকতবা/কভ বচাযীদদয 

প্রমক্ষদণয জন্য 

ভদনানয়ন 

০৪ কভ বমদফ 

 মফমবন্ন াংস্থা দত 

প্রাি ত্র 

 

যপ্রাগ্রাভ অমপায 

(ইউদনদকা কুন ও াংস্থান) 

মফনামূদল্য 

 

জনাফ যখ যভাাম্মদ াইফুর 

ইরাভ শুব  

 

যপ্রাগ্রাভ অমপায (প্রান ও অথ ব) 

রুভ নম্বয-৪০৬ 

ঢাকা-১২০৫ 

৯৬৭৫০০২ 

shuvnil@gmail.com  

জনাফ যভািঃ যাদর ইভাভ খান 

যডপুর্ট যদক্রোময যজনাদযর 

(মৄগ্ম মচফ) 

রুভ নম্বয-৪১৫ 

ঢাকা-১২০৫ 

৯৬৭৫০০২, ৯৬১২৯৯৭ 

shohel.imam@yahoo.com 

২। 

অমপায ও 

কভ বচাযীদদয শ্রামি 

মফদনাদন ছুর্ট 

অন্যান্য কর ছুর্ট 

াংক্রাি কাজ 

০৫ কভ বমদফ 

 আদফদন 

 ছুর্টয মাদফয 

নদত্র 

 অন্যান্য আনুলমিক 

কাগজত্রামদ 

 আদফদন 

 ছুর্টয মাদফয নদত্র 

 অন্যান্য আনুলমিক 

কাগজত্রামদ 

মফনামূদল্য 

 

জনাফ যখ যভাাম্মদ াইফুর 

ইরাভ শুব  

যপ্রাগ্রাভ অমপায (প্রান ও অথ ব) 
 



  

যপ্রাগ্রাভ অমপায 

(ইউদনদকা কুন ও াংস্থান) 

রুভ নম্বয-৪০৬ 

ঢাকা-১২০৫ 

৯৬৭৫০০২ 

shuvnil@gmail.com  

 

 

 

৩। 

মৃত/মআযএর এ 

মাওয়া কভ বচাযীদদয 

যনন ও অন্যান্য 

আমথ বক সুমফধা প্রামি 

আদফদন 

প্রামিয য ০২ 

কভ বমদফদয 

ভদধ্য প্রাি 

আদফদন 

মাফযক্ষণ 

অমপদ যপ্রযণ 

 মৃত ব্মক্তয নমভমন/ 

অফযগ্রণকামযয 

আদফদন; 

 মৃত্যে নদ; 

 জাতীয় 

মযচয়দত্রয কম; 

 মনদয়াগত্র; 

 যমাগদানত্র; 

 অষ্টভ যশ্রণী া/ 

ভাধ্যমভক যীক্ষায 

নদদত্রয কম; 

 চাকুময মনয়মভত 

কযণ/স্থায়ীকযদণয 

কম; 

 মৃত ব্মক্তয 

নমভমন/অফযগ্রণ

 

 মৃত ব্মক্তয নমভমন/ 

অফযগ্রণকামযয 

আদফদন; 

 মৃত্যে নদ; 

 জাতীয় মযচয়দত্রয 

কম; 

 মনদয়াগত্র; 

 যমাগদানত্র; 

 অষ্টভ যশ্রণী া/ 

ভাধ্যমভক যীক্ষায 

নদদত্রয কম; 

 চাকুময 

মনয়মভতকযণ/স্থায়ীকয

যণয কম; 

মফনামূদল্য 

জনাফ যখ যভাাম্মদ াইফুর 

ইরাভ শুব  

যপ্রাগ্রাভ অমপায (প্রান ও অথ ব) 

রুভ নম্বয-৪০৬ 

ঢাকা-১২০৫ 

৯৬৭৫০০২ 

shuvnil@gmail.com  

 



কাযীয ৪ (চায) কম 

াদাে ব আকাদযয 

ছমফ; 

 এর.ম.ম; 

 অিীকাযনাভা; 

 নমুনা াক্ষয 

 উিযামধকায 

নদত্র ও নন-

ম্যামযজ 

ার্ট বমপদকে; 

 ক্ষভতা অ বণ ও 

অমববাফক 

ভদনানয়দনয প্রতেয়ন 

ত্র 

 

 

 মৃত ব্মক্তয 

নমভমন/অফযগ্রণকাযী

য ৪ (চায) কম 

াদাে ব আকাদযয 

ছমফ; 

 এর.ম.ম; 

 অিীকাযনাভা; 

 নমুনা াক্ষয 

 উিযামধকায নদত্র ও 

নন-ম্যামযজ 

ার্ট বমপদকে; 

 ক্ষভতা অ বণ ও 

অমববাফক ভদনানয়দনয 

প্রতেয়ন ত্র 

 

যপ্রাগ্রাভ অমপায (প্রান ও 

অথ ব)     

 

 

 

 

 



৪। 
কভ বচাযীদদয দ 

াংযক্ষণ 

০৫ কভ বমদফ/ 

মনধ বামযত ভয় 

 ত্র (জনপ্রান 

ভন্ত্রণারয়) 

 ত্র (অথ ব ভন্ত্রণারয়) 

 ত্র (মক্ষা 

ভন্ত্রণারয়) 

 অন্যান্য আনুলমিক 

কাগজত্রামদ 

 

 ত্র (জনপ্রান 

ভন্ত্রণারয়) 

 ত্র (অথ ব ভন্ত্রণারয়) 

 ত্র (মক্ষা ভন্ত্রণারয়) 

যপ্রাগ্রাভ অমপায (প্রান ও 

অথ ব) 

মফনামূদল্য 

জনাফ যখ যভাাম্মদ াইফুর 

ইরাভ শুব  

যপ্রাগ্রাভ অমপায (প্রান ও অথ ব) 

রুভ নম্বয-৪০৬ 

ঢাকা-১২০৫ 

৯৬৭৫০০২ 

shuvnil@gmail.com  

 

৫। 

কমম্পউোয ও অমপ 

যঞ্জাভামদ এফাং 

মানফান যভযাভত 

০২ কভ বমদফ 

 যভযাভত াংক্রাি 

চামদাত্র 

 

 যভযাভত াংক্রাি 

চামদাত্র 

যপ্রাগ্রাভ অমপায (প্রান ও 

অথ ব) 

মফনামূদল্য 

জনাফ যখ যভাাম্মদ াইফুর 

ইরাভ শুব  

যপ্রাগ্রাভ অমপায (প্রান ও অথ ব) 

রুভ নম্বয-৪০৬ 

ঢাকা-১২০৫ 

৯৬৭৫০০২ 

shuvnil@gmail.com । 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


