
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

ফাাংরাদদ াআউদনদকা জাতীয় কমভন 

মক্ষা ভন্ত্রণারয় 

www.bncu.gov.bd 

সফা প্রদান প্রমতশ্রুমত (Citizen’s Charter) 

 

 

১.মবন  মভন 

 

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

 

মভন- মক্ষা, াংস্কৃমত, মফজ্ঞান, াভামজক মফজ্ঞান এফাং তথ্য  সমাগাদমাদগয সক্ষত্রমূদয মৄদগাদমাগী উন্নয়ন  াঅধুমনকায়দনয রদক্ষে াআউদনদকা  াঅাআদদকায াদথ 

সদদয মফমবন্ন যকাময  সফযকাময প্রমতষ্ঠাদনয কাদজয ভন্বয় াধন। 

 

২.প্রমতশ্রুত সফামূ  

 

২.১) নাগমযক সফাাঃ 

 

ক্রমভক 

 
সফায নাভ সফা প্রদান িমত  

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র/াঅদফদন পযভ 

এফাং প্রামিস্থান 

সফা মূল্য 

এফাং 

মযদাধ 

িমত 

সফা 

প্রদাদনয  

ভয়ীভা  

দাময়ত্বপ্রাি কভ মকতমা 

(নাভ, দমফ, ামপময়ার সপান  াআদভাআর) 

(১) (২) (৩) (৪)  (৫)  (৬) (৭)  

১  

রাাআদেময সফা 

 

মফএনমাআউ রাাআদেময 

সথদক পুস্তক গ্রদণ 

ায়তা প্রদান,  

রাাআদেমযদত াধ্যয়ন 

কযা।  

মফএনমাআউ রাাআদেময মফনামূদল্য 
০১ 

কাম মমদফ  

জনাফ সভাাম্মদ সাদলুজ্জাভান 

সপ্রাগ্রাভ ামপায (এমএ, শুিাচায সকৌর 

কভ মমযকল্পনা, রাাআদেময, াংদ) 

৪১০৬০৭০৫  

Sohailuzzaman22@yahoo.com 

২ াআউদনদকা/াঅাআদদকা 

াংক্রাি সপদরাম, বৃমি, 

াঅোয়াড ম  পুযকাদযয 

াঅদয়াজক াংস্থা মনধ মামযত 

কাগজত্রামদ াংক্রাি তথ্য 

প্রদান এফাং াঅদফদন 

াঅদয়াজক াংস্থা মনধ মামযত 

কাগজত্রামদ 

সপ্রাগ্রাভ ামপায (বৃমি, 

মফনামূদল্য  ০২ 

কাম মমদফ 

সপ্রাগ্রাভ ামপায (বৃমি, পুযকায) 

ঢাকা-১২০৫ 

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


তথ্য প্রদান কযায সক্ষদত্র প্রদয়াজনীয় 

দমামগতা স্বযীদয/ 

াআদভাআদর াথফা বায 

সপাদন কযা। 

পুযকায)  

মফএনমাআউ/াআউদনদকা 

দয়ফাাআট/ানরাাআন প্লাটপভ ম 

৪১০৬০৭০৫ 
natcombd@yahoo.com  

 

৩  াআউদনদকা/াঅাআদদকা 

াংক্রাি  সপদরাম, 

বৃমি, াোয়াড ম  

পুযকাদযয  ভদনানয়ন 

প্রমক্রয়া ম্পন্ন কযা। 

াআউদনদকা/াঅাআদদকা 

দয দিয কর্তমক পূফ ম 

মনধ মামযত ভয়ীভা 

ানুমায়ী ভদনানয়ন 

প্রমক্রয়া  

াআদভাআদর/মডদপ্লাদভটিক 

ব্যাগ/ানরাাআদন ম্পন্ন 

কযা। 

সপদরাম/বৃমিয সক্ষদত্র 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্রামদ- 

• কর মক্ষাগত 

সমাগ্যতায নদত্র  

ভাকমীদটয তোময়ত 

পদটাকম; 

• প্রস্তামফত মযাচ ম 

প্রদাজার; 

• মনধ মামযত ফয় ীভা 

(প্রদমাজে সক্ষদত্র);     

• াআাংদযজী বালায 

দক্ষতায াটি মমপদকট; 

• পুমর মিয়াদযন্স 

(প্রদমাজে সক্ষদত্র); 

• ডাক্তাযী নদত্র 

(প্রদমাজে সক্ষদত্র); 

• াঅদয়াজক াংস্থা 

কর্তমক প্রদি মনধ মামযত পযভ 

পূযণ; এফাং 

• াঅদয়াজক াংস্থা 

কর্তমক চামত প্রদয়াজনীয়  

ান্যান্য কাগজত্রামদ  তমামদ 

পূযণ। 

াোয়াড ম  পুযকাদযয সক্ষদত্র 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্রামদ- 

• পূযণকৃত মনধ মামযত 

পযভ 

• াংমিষ্ট 

ভন্ত্রণারয়/াংস্থা এফাং যকায 

কর্তমক প্রতেয়ন ত্র; 

• াঅদফদনকাযী 

  সপ্রাগ্রাভ ামপায (বৃমি, পুযকায) 

ঢাকা-১২০৫ 

৪১০৬০৭০৫  

mailto:shamima.bncu@gmail.com


প্রাথী/াংস্থা/প্রমতষ্ঠাদনয জীফন 

বৃিাি  াজমনমূ; 

• পুযকাদযয 

উদেদেয াদথ াংগমতপূণ ম 

াঅদফদনকাযী 

প্রাথী/াংস্থা/প্রমতষ্ঠাদনয 

াফদানমূ; 

• পুযকাদযয দক্ষ 

প্রদয়াজনীয় াফমরদকন, 

মবমড  ছমফ; এফাং 

• াঅদয়াজক াংস্থা 

কর্তমক চামত প্রদয়াজনীয় 

ান্যান্য কাগজত্রামদ  তমামদ 

পূযণ। 

 

সপ্রাগ্রাভ ামপায (বৃমি, 

পুযকায), মফএনমাআউ 

দয়ফাাআট                                                                                                             

৪  াআউদনদকা দয দিয  

ঢাকাস্থ াআউদনদকায 

কাম মারদয়য দে 

মফমবন্ন যকাময  

সফযকাময দিয ফা 

াংস্থায প্রস্তামফত  

গৃীত কভ মসূমচ 

ম্পাদদনয সক্ষদত্র 

মরয়াদজোঁ স্থান   

মফমবন্ন কভ মসূমচয 

াঅদফদন াগ্রায়ন 

াআদভাআর, াআপাাআর  

াড মকম 

মফএনমাআউ’য দয়ফাাআট  

াড মকম 

মফনামূদল্য ৭ (াত) 

কভ মমদফ 

কাজী তানজীরা জাান 

সপ্রাগ্রাভ ামপায (াংস্কৃমত) 

সপান: ৪১০৬০৭০৫ 

Tanzila15850@gmail.com 

৫  বৃমি/পুযকায/দপদরাম 

াংক্রাি তথ্য 

দয়ফাাআদট াঅদরাড  

বৃমি/পুযকায/দপদরাম 

াংক্রাি ভদনানয়ন 

মফলয়ক প্রামনক 

মিাদিয য মফজ্ঞমি  

দয়ফাাআদট প্রকা 

মফএনমাআউ দয়ফাাআট  মফনামূদল্য  ০১ 

কাম মমদফ  

জনাফ এ এভ পয়ার াঅযাপাত 

সপ্রাগ্রাভ ামপায (াঅাআমটি  এএমদনট)  

সপানাঃ ৪১০৬০৭০৫ 

সভাফাাআরাঃ ০১৯৩৭১২৪৫৭৬ 

াআদভাআরাঃ 



কযা য়  naadviarafat@gmail.com  

natcombd@yahoo.com  

৬  জাতীয় তথ্য ামধকায 

মনতীভারা ানুমায়ী 

সফাগ্রীতা কর্তমক 

চামত তদথ্যয 

প্রামিস্বীকায াংক্রাি 

াফমতকযণ  

সফা গ্রীতাদক সপান 

এফাং াআদভাআদরয ভাধ্যদভ 

প্রামিস্বীকায মফলদয় 

জানাদনা য়  

াঅদফমদমনকাযীয াআদভাআর 

 

মফএনমাআউ দয়ফাাআট  

মফনামূদল্য  ০১ 

কাম মমদফ  

মভজ পাযানা াআয়ামভন জাান  

মমনয়য সপ্রাগ্রাভ ামপায 

সপানাঃ ৪১০৬০৭০৫ 

সভাফাাআরাঃ ০১৭১২৮৯৩৪০৭  

াআদভাআরাঃ farhanyj@gmail.com  

natcombd@yahoo.com 

৭  জাতীয় তথ্য ামধকায 

মনতীভারা ানুমায়ী 

সফাগ্রীতা কর্তমক 

চামত তথ্য প্রদান  

সফা গ্রীতা মনধ মামযত 

পযদভ াঅদফদন 

কযদফন। প্রদমাজে ক্ষদত্র 

সেজাময চারাদনয 

ভাধ্যদভ মনধ মামযত 

সকাদড ০৫ মদদনয ভদধ্য 

মূল্য মযদাধ কযদফন। 

াতাঃয মূল্য মযদাধ 

কদয সেজাময চারাদনয 

কম জভা সদফায দয  

তথ্য প্রদান কদয 

ত্র/াআদভাআদরয ভাধ্যদভ 

াাংীজনদক াফমত 

কযা দফ।  

মফএনমাআউ দয়ফাাআট  াড মকম 

চাাআদর 

(A4/A3) 

প্রমত পৃষ্ঠা ০২ 

টাকা াদয। 

তদূধ ম ভাদয 

কাগদজয 

ক্ষদত্র প্রকৃত 

মূল্য।  

 

মমড ফা মডক 

াঅদফদনকাযী 

যফযা 

কযদর 

মফনামূদল্য। 

 

মমড ফা মডক 

াঅদফদনকাযী 

যফযা না 

কযদর মমড 

ফা মডক এয 

প্রকৃত মূল্য  

২০ 

কাম মমদফ   

মভজ পাযানা াআয়ামভন জাান  

মমনয়য সপ্রাগ্রাভ ামপায 

সপানাঃ ৪১০৬০৭০৫  

সভাফাাআরাঃ ০১৭১২৮৯৩৪০৭  

াআদভাআরাঃ farhanyj@gmail.com  

natcombd@yahoo.com 

৮  াঅাআদদকায াঅমথ মক 

দমামগতায়  

াঅদয়ামজত মফমবন্ন বা 

াঅাআদদকা কর্তমক পান্ড 

প্রামিয দয প্রামনক 

ানুদভাদদনয মবমিদত 

 াংমিষ্ট াংস্থা 

কর্তমক প্রদি 

ভদনানয়ন ত্র  

মফনামূদল্য  ০৩ 

কাম মমদফ   

মভজ ারভা সফগভ 

সপ্রাগ্রাভ ামপায (াঅাআদদকা) 

সপানাঃ ৪১০৬০৭০৫ 

mailto:naadviarafat@gmail.com
mailto:natcombd@yahoo.com
mailto:farhanyj@gmail.com
mailto:natcombd@yahoo.com
mailto:farhanyj@gmail.com
mailto:natcombd@yahoo.com


ফা কভ মারায় ভদনানয়ন 

প্রদান াংক্রাি ত্র 

সপ্রযণ  

মফমবন্ন ব্যমক্ত ফা 

াংস্থাদক ভদনানয়ন 

প্রদান কযা য়।   

 াআদভাআদরয 

ভাধ্যদভ/দত্রয 

ভাধ্যদভ সপ্রমযত  

 

সভাফাাআরাঃ  

াআদভাআরাঃ  

natcombd@yahoo.com 

৯  াঅাআদদকা কর্তমক 

াঅহ্বানকৃত শুন্যদদ  

প্রাথী ভদনানয়ন    

াঅাআদদকা কর্তমক 

শুন্যদদ প্রাথীতা 

াঅফাদনয সপ্রমক্ষদত 

প্রামনক ানুদভাদদনয 

য মফএনমাআউ 

দয়ফাাআদট মফজ্ঞমি 

প্রকা কযা য়।  

 াঅাআদদকায 

মনজস্ব দয়ফাাআট 

 মফএনমাআউ’য 

দয়ফাাআট  

মফনামূদল্য  ০৩ 

কাম মমদফ  

মভজ ারভা সফগভ 

সপ্রাগ্রাভ ামপায (াঅাআদদকা) 

সপানাঃ ৪১০৬০৭০৫ 

সভাফাাআরাঃ  

াআদভাআরাঃ  

natcombd@yahoo.com 

১০  াআউদনদকায মক্ষা 

মফলয়ক জাতীয়  

াঅিজমামতক ম মাদয়য 

মফমবন্ন প্রমতদফদন 

ানুফাদ, প্রস্তুত, প্রকা 

 মফতযণ  

 াঅদয়াজক াংস্থা 

দত প্রাি 

প্রমতদফদন 

াংমিষ্টতা 

মফদফচনায়  

ফাাংরায় ানুফাদদয 

কাম মক্রভ গ্রণ;  

 প্রদমাজে সক্ষদত্র 

সেকদাল্ডাযদদয 

াদথ যাভ ম বা 

াঅদয়াজদনয 

ভাধ্যদভ  

াঅিজমামতক 

প্রমতদফদদন 

াির্ভ মমক্তয জন্য 

ফাাংরাদদ াাংদয 

প্রমতদফদন প্রস্তুত; 

 মক্ষা াংক্রাি 

প্রমতদফদনমূদয 

মূর প্রমতাদ্য 

ম্পদকম  

াআউদনদকা/াংস্থা কর্তমক 

সপ্রমযত প্রমতদফদন 

 

মক্ষা াখা/রাাআদেময 

মফএনমাআউ  

 

  

মফনামূদল্য  ৭ কাম মমদফ মভজ. াঅপানা াঅাআয়ুফ 

সপ্রাগ্রাভ ামপায (মক্ষা) 

ঢাকা-১২০৫ 

৪১০৬০৭০৫ 

afsana_annie@yahoo.com 

mailto:natcombd@yahoo.com
mailto:natcombd@yahoo.com


াংমিষ্টদদয 

সমন্সটাাআজ কযায 

রদক্ষে বা 

াঅদয়াজন; 

 াড মকম/পটকম 

প্রমতদফদন াংমিষ্ট 

প্রমতষ্ঠানমূদ 

সপ্রযণ, মফএনমাআউ 

রাাআদেমযদত 

াংযক্ষদণয জন্য 

প্রদান, 

দয়ফাাআদট 

াির্ভ মক্তকযণ;      

 

 

২.২) প্রামতষ্ঠামনক সফাাঃ 

 

ক্রমভক 

 
সফায নাভ সফা প্রদান িমত  

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র/াঅদফদন 

পযভ এফাং প্রামিস্থান 

সফা মূল্য 

এফাং 

মযদাধ 

িমত 

সফা প্রদাদনয  

ভয়ীভা  

দাময়ত্বপ্রাি কভ মকতমা 

(নাভ, দমফ, ামপময়ার সপান  াআদভাআর) 

(১) (২) (৩) (৪)  (৫)  (৬) (৭)  

১ 

এমএ প্রস্তুত, ানরাাআদন 

দামখর, প্রমতদফদন, 

প্রভাণক সপ্রযণ। 

কর কভ মকতমাদক প্রস্তুত 

প্রণারী কাঠাদভা াফগত 

কযা।  

নীমতভারা  কাঠাদভা 

সপ্রাগ্রাভ ামপায 

(এমএ, শুিাচায সকৌর 

কভ মমযকল্পনা, 

রাাআদেময, াংদ) 

মফনামূদল্য 

০১ কাম মমদফ জনাফ সভাাম্মদ সাদলুজ্জাভান 

সপ্রাগ্রাভ ামপায (এমএ, শুিাচায সকৌর 

কভ মমযকল্পনা, রাাআদেময, াংদ) 

৪১০৬০৭০৫ 

Sohailuzzaman22@yahoo.com 

২  

াংদ মফলয়ক 

তথ্য/প্রমতদফদন সপ্রযণ। 

চামত তথ্য ম্পদকম 

কর কভ মকতমাদক 

াফগত কযা। 

দত্রয মফলয়ফস্তু 

সপ্রাগ্রাভ ামপায 

(এমএ, শুিাচায সকৌর 

কভ মমযকল্পনা, 

মফনামূদল্য 

 জনাফ সভাাম্মদ সাদলুজ্জাভান 

সপ্রাগ্রাভ ামপায (এমএ, শুিাচায সকৌর 

কভ মমযকল্পনা, রাাআদেময, াংদ) 

৯৬৭৫০০২ 



রাাআদেময, াংদ) Sohailuzzaman22@yahoo.com 

৩  াআউদনদকা দয দিয  

াংমিষ্ট ান্যান্য াঅিজমামতক 

দিয/াংস্থা কর্তমক গৃীত 

াংস্কৃমত  াাংস্কৃমতক 

ঐমতে াংক্রাি মফমবন্ন 

কভ মসূমচ ম্পদকম াংমিষ্ট 

ভন্ত্রণারয়, মফবাগ, দিয  

াংস্থাদক াফমতকযণ  

প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয 

মনমভি ত্র সপ্রযণ 

াআদভাআর, াআপাাআর  

াড মকম  

প্রামতষ্ঠামনক াআদভাআর  

মফএনমাআউ’য  দয়ফাাআট 

মফনামূদল্য ৫ (োঁচ) 

কভ মমদফ 

কাজী তানজীরা জাান 

সপ্রাগ্রাভ ামপায (াংস্কৃমত) 

সপান: ৪১০৬০৭০৫ 

Tanzila15850@gmail.com 

৪  াআউদনদকা  াংমিষ্ট 

ান্যান্য াঅিজমামতক 

দিয/াংস্থা কর্তমক 

াঅফানকৃত য়াকম, 

সমভনায ফা প্রকল্প 

ায়তায মফস্তামযত তথ্য 

াাংীজনদদয 

াফমতকযণ 

দয়ফাাআট  

সক্ষত্রমফদদল মত্রকায় 

মফজ্ঞান 

মফএনমাআউ’য 

দয়ফাাআট 

মফনামূদল্য ৭ (াত) 

কভ মমদফ 

কাজী তানজীরা জাান 

সপ্রাগ্রাভ ামপায (াংস্কৃমত) 

সপান: ৪১০৬০৭০৫ 

Tanzila15850@gmail.com 

৫ াআউদনদকা দয দিয  

ঢাকাস্থ াআউদনদকায 

কাম মারদয়য দে মফমবন্ন 

যকাময  সফযকাময 

দিয ফা াংস্থায প্রস্তামফত 

 গৃীত কভ মসূমচ 

ম্পাদদনয সক্ষদত্র 

মরয়াদজোঁ স্থান   

মফমবন্ন কভ মসূমচয াঅদফদন 

াগ্রায়ন 

াআদভাআর, াআপাাআর  

াড মকম 

মফএনমাআউ’য 

দয়ফাাআট  াড মকম 

মফনামূদল্য ৭ (াত) 

কভ মমদফ 

কাজী তানজীরা জাান 

সপ্রাগ্রাভ ামপায (াংস্কৃমত) 

সপান: ৪১০৬০৭০৫ 

Tanzila15850@gmail.com 

৬  ভন্ত্রণারয় কর্তমক চামত 

তথ্যফাতায়ন ারনাগাদ 

প্রমতদফদন সপ্রযণ  

ভন্ত্রণারয় কর্তমক চামত 

তথ্যফাতায়ন ারনাগাদ 

প্রমতদফদন 

ত্র/াআদভাআদরয ভাধ্যদভ 

মনধ মামযত তামযদখয 

ভন্ত্রণারয় কর্তমক সপ্রমযত 

ত্র (মফএনমাআউ’য 

াআদভাআর) 

মফনামূদল্য  ০৩ কাম মমদফ  জনাফ এ এভ পয়ার াঅযাপাত 

সপ্রাগ্রাভ ামপায (াঅাআমটি  এএমদনট)  

সপানাঃ ৪১০৬০৭০৫ 

সভাফাাআরাঃ ০১৯৩৭১২৪৫৭৬ 

াআদভাআরাঃ 



ভদধ্য সপ্রযণ কযা য়  naadviarafat@gmail.com  

natcombd@yahoo.com 

৭  ফামল মক কভ মম্পাদন 

চুমক্তদত উমিমখত 

মফলয়মূ প্রদমাজে ক্ষদত্র 

দয়ফাাআদট প্রদান  

মনধ মামযত তামযদখয 

ভদধ্য দয়ফাাআদট 

াঅদরাড কযা য়  

মনদদ মমকামূ 

দয়ফাাআট  

মফনামূদল্য  ০১ কাম মমদফ  জনাফ এ এভ পয়ার াঅযাপাত 

সপ্রাগ্রাভ ামপায (াঅাআমটি  এএমদনট)  

সপানাঃ ৪১০৬০৭০৫  

সভাফাাআরাঃ ০১৯৩৭১২৪৫৭৬ 

াআদভাআরাঃ 

naadviarafat@gmail.com  

natcombd@yahoo.com 

৮  Associated 

School Project 

Network 

(ASPnet) মফলয়ক 

সমভনায/দয়মফনায/বায় 

াাংগ্রণ মফলয়ক  

াফমতকযণ  

াআউদনদকা সথদক প্রাি 

দত্রয মবমিদত মফমবন্ন 

াভামজক কাম মক্রভ 

মফলদয় াফমত কদয 

াআদভাআর/ত্র সপ্রযণ কযা 

য়। দয়ফাাআদট 

প্রদমাজে ক্ষদত্র মফজ্ঞমি 

াঅকাদয প্রকা কযা 

য়।    

াংমিষ্ট 

প্রমতষ্ঠাদনয/ব্যমক্তয 

াআদভাআর  

মফএনমাআউ দয়ফাাআট  

মফনামূদল্য  ০১ কাম মমদফ  জনাফ এ এভ পয়ার াঅযাপাত 

সপ্রাগ্রাভ ামপায (াঅাআমটি  এএমদনট)  

সপানাঃ ৪১০৬০৭০৫  

সভাফাাআরাঃ ০১৯৩৭১২৪৫৭৬ 

াআদভাআরাঃ 

naadviarafat@gmail.com  

natcombd@yahoo.com 

৯  াঅাআদদকা াধাযণ বা  

মনফ মাী সফাড ম বায় 

ফাাংরাদদ প্রমতমনমধয 

াাংগ্রণ াংক্রাি 

প্রস্তুমতমূরক কাজ 

বায় ফাাংরাদদ 

প্রমতমনমধয াাংগ্রণ 

াংক্রাি প্রস্তুমতমূরক 

কাজ ম্পন্ন কযা 

 াঅভন্ত্রণ ত্র 

 এদজন্ডা 

 সপ্লনাময 

ফক্তৃতায 

খড়া 

সপ্রাগ্রাভ ামপায 

(াঅাআদদকা)  

দয়ফাাআট 

 

মফনামূদল্য  ১৫ কাম মমদফ মভজ ারভা সফগভ 

সপ্রাগ্রাভ ামপায (াঅাআদদকা) 

সপানাঃ ৪১০৬০৭০৫  

সভাফাাআরাঃ  

াআদভাআরাঃ  

natcombd@yahoo.com 

১০  াঅাআদদকা কর্তমক  

াঅদয়ামজত মফমবন্ন 

াঅঞ্চমরক/াঅিজমামতক 

বা/কভ মারায় প্রাথী 

ভদনানয়ন  

াঅাআদদকা কর্তমক 

াঅভন্ত্রণত্র প্রামিয 

সপ্রমক্ষদত প্রামণক 

ানুদভাদদনয য 

ভদনানয়ন াঅহ্বান কযা 

য়।  

 াঅভন্ত্রণ ত্র 

 ধাযণাত্র  

 

মফনামূদল্য  নমথ 

ানুদভাদদনয 

য ০২ 

কাম মমদফ  

মভজ ারভা সফগভ 

সপ্রাগ্রাভ ামপায (াঅাআদদকা) 

সপানাঃ ৪১০৬০৭০৫ 

সভাফাাআরাঃ  

াআদভাআরাঃ  

natcombd@yahoo.com 

mailto:naadviarafat@gmail.com
mailto:natcombd@yahoo.com
mailto:naadviarafat@gmail.com
mailto:natcombd@yahoo.com
mailto:naadviarafat@gmail.com
mailto:natcombd@yahoo.com
mailto:natcombd@yahoo.com
mailto:natcombd@yahoo.com


১১  াআউদনদকায মক্ষা াংমিষ্ট 

কাম মক্রভ মফলদয় াংমিষ্ট 

সদীয় এফাং াঅিজমামতক 

প্রমতষ্ঠান, মফবাগ  

াংস্থায ভদধ্য ভন্বয় 

াধন, াফমতকযণ     

 াআউদনদকা/াংস্থা 

কর্তমক সপ্রমযত 

মচঠি/াংফাদ/তথ্য 

মফদিলণপূফ মক 

প্রদমাজে প্রষ্ঠাদন 

সপ্রযদণয জন্য 

সচয়াযাযন/স

সক্রটাময সজনাদযর 

দত ানুদভাদন 

গ্রণ; 

 াআ-সভাআর, াআ-নমথ 

এফাং দত্রয 

ভাধ্যদভ 

প্রমতষ্ঠানমূদ 

সমাগাদমাগ এফাং 

সপ্রযণ; 

 প্রমতষ্ঠান/ব্যমক্তয 

াদথ 

াআউদনদকা/াংমিষ্ট 

াংস্থায 

সমাগাদমাগ/ম্ন্বয় 

াধন; 

 প্রদমাজে সক্ষদত্র 

যাভ ম 

বা/সমভনায 

াঅদয়াজন; 

 প্রদমাজে সক্ষদত্র 

াঅদয়াজক াংস্থা 

কর্তমক চামত 

াঅদফদন 

ত্র/াঅনুলমেক 

কাগজত্র 

াআউদনদকা/াংস্থা কর্তমক  

াআ-সভাআর/াড মকম 

মদদফ সপ্রমযত 

মচঠি/াংফাদ/তথ্য 

মফনামূদল্য  াআউদনদকা/াংস্থা 

কর্তমক মনধ মামযত 

ভয়ীভা    

মভজ. াঅপানা াঅাআয়ুফ 

সপ্রাগ্রাভ ামপায (মক্ষা) 

ঢাকা-১২০৫ 

৪১০৬০৭০৫ 

afsana_annie@yahoo.com 



পুযণপূফ মক সপ্রযণ। 

 

২.৩) াবেিযীণ সফাাঃ 

ক্রমভক 

 
সফায নাভ সফা প্রদান িমত  

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র/াঅদফদন 

পযভ এফাং প্রামিস্থান 

সফা মূল্য এফাং 

মযদাধ িমত 

সফা প্রদাদনয  

ভয়ীভা  

দাময়ত্বপ্রাি কভ মকতমা 

(নাভ, দমফ, ামপময়ার সপান  াআদভাআর) 

(১) (২) (৩) (৪)  (৫)  (৬) (৭)  

১  মনধ মামযত াখা াংমিষ্ট 

কাম মক্রদভয াদথ 

ান্যান্য াখায সকান 

াংমিষ্টতা াঅদছ এরু 

কভ মসূমচয সক্ষদত্র 

ায়তা প্রদান 

বুমিবৃমিক  প্রামতষ্ঠামনক াংমিষ্ট াখা  

দয়ফাাআট 

মফনামূদল্য ২ (দুাআ) কভ মমদফ 

কাজী তানজীরা জাান 

সপ্রাগ্রাভ ামপায (াংস্কৃমত) 

সপান: ৪১০৬০৭০৫ 

Tanzila15850@gmail.com 

২  কভ মকতমা/কভ মচাযীদদয 

াদাট ম ানামিত্র 

দয়ফাাআদট প্রদান  

কভ মকতমা/কভ মচাযীদদয 

ানামিত্র দয়ফাাআদট 

প্রদান কযা য়  

দয়ফাাআট  মফনামূদল্য  ০১ কাম মমদফ  জনাফ এ এভ পয়ার াঅযাপাত 

সপ্রাগ্রাভ ামপায (াঅাআমটি  এএমদনট)  

সপানাঃ ৪১০৬০৭০৫  

সভাফাাআরাঃ ০১৯৩৭১২৪৫৭৬ 

াআদভাআরাঃ 

naadviarafat@gmail.com  

natcombd@yahoo.com 

৩  মফমবন্ন সডক কর্তমক 

সপ্রমযত তথ্য 

দয়ফাদট াঅদরাড  

কভ মকতমা/কভ মচাযীবৃন্দদক 

াফমত কদয াংমিষ্ট তথ্য 

প্রদয়াজনীয় সক্ষদত্র 

দয়ফাাআদট াঅদরাড 

কযা য়  

দয়ফাাআট  মফনামূদল্য  ০১ কাম মমদফ  জনাফ এ এভ পয়ার াঅযাপাত 

সপ্রাগ্রাভ ামপায (াঅাআমটি  এএমদনট)  

সপানাঃ ৪১০৬০৭০৫  

সভাফাাআরাঃ ০১৯৩৭১২৪৫৭৬ 

াআদভাআরাঃ 

naadviarafat@gmail.com  

natcombd@yahoo.com 
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৪) াঅনায কাদছ াঅভাদদয প্রতোা  

 

ক্রমভক প্রমতশ্রুমত / কামিত সফা প্রামিয রদক্ষে কযণীয় 

০১ স্বয়াংম্পূণ ম াঅদফদন জভা প্রদান  

০২ প্রদমাজে সক্ষদত্র মথামথ প্রমক্রয়ায় প্রদয়াজনীয় মপ প্রদান কযা  

০৩ াক্ষাদতয জন্য মনধ মামযত ভদয় উমস্থত থাকা  

 

 

 

৫) ামবদমাগ প্রমতকায ব্যফস্থানা (GRS) 

 

ক্রমভক কখন সমাগাদমাগ কযদফন কায দে সমাগাদমাগ কযদফন সমাগাদমাদগয ঠিকানা মনষ্পমিয ভয়ীভা 

০১ দাময়ত্বপ্রাি কভ মকতমা ভাধান মদদত 

ব্যথ ম দর 

ামবদমাগ মনষ্পমি কভ মকতমা (ামনক)  নাভ  দমফাঃ জনাফ াঅপানা াঅাআয়ুফ, 

সপ্রাগ্রাভ ামপায  
সপানাঃ ৪১০৬০৭০৫ 

াআদভাআরাঃ

afsana_annie@yahoo.com 
দয়ফাঃ bncu.gov.bd  

৩০ কাম মমদফ 

০২ ামবদমাগ মনষ্পমি কভ মকতমা মনমদ মষ্ট 

ভদয় ভাধান মদদত ব্যথ ম দর 

াঅমর কভ মকতমা  নাভ  দমফ: জনাফ সভাাঃ সাদর 

াআভাভ খান, সডপুটি সদক্রটাময সজনাদযর  

সপানাঃ ৪১০৬০৭০৫ 

াআদভাআরাঃ

secretary@bncu.gov.bd 
দয়ফাঃ bncu.gov.bd 

২০ কাম মমদফ 

০৩ াঅমর কভ মকতমা মনমদ মষ্ট ভদয় 

ভাধান মদদত ব্যথ ম দর 

ভমন্ত্রমযলদ মফবাদগয ামবদমাগ 

ব্যফস্থানা সর  

ভমন্ত্রমযলদ মফবাগ  ৬০ কাম মমদফ 

 

 


