
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

বাাংলাদেশ ইউদেদকা জাতীয় কমিশে 

মশক্ষা িন্ত্রণালয় 
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সসবা প্রোে প্রমতশ্রুমত (Citizen’s Charter) 

 

 

১.মিশে ও মিশে 

 

মিশে- মশক্ষা ও সাংস্কৃমতর িাধ্যদি শামি ও সমৃমি (Peace and Prosperity through Education & Culture) 

 

মিশে- মশক্ষা, সাংস্কৃমত, মবজ্ঞাে, সািামজক মবজ্ঞাে এবাং তথ্য ও স াগাদ াদগর সক্ষত্রসমূদের যুদগাপদ াগী উন্নয়ে ও আধুমেকায়দের লদক্ষে ইউদেদকা ও আইদসদকার সাদে 

সেদশর মবমিন্ন সরকামর ও সবসরকামর প্রমতষ্ঠাদের কাদজর সিন্বয় সাধে। 

 

২.প্রমতশ্রুত সসবাসমূে  

 

২.১) োগমরক সসবাাঃ 

 

ক্রমিক 

 
সসবার োি সসবা প্রোে পিমত  

প্রদয়াজেীয় 

কাগজপত্র/আদবেে ফরি 

এবাং প্রামিস্থাে 

সসবা মূল্য 

এবাং 

পমরদশাধ 

পিমত 

সসবা 

প্রোদের  

সিয়সীিা  

োময়ত্বপ্রাি কি মকতমা 

(োি, পেমব, অমফমসয়াল সফাে ও ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪)  (৫)  (৬) (৭)  

১  

লাইদেমর সসবা 

 

মবএেমসইউ লাইদেমর 

সেদক পুস্তক গ্রেদণ 

সোয়তা প্রোে,  

লাইদেমরদত অধ্যয়ে 

করা।  

মবএেমসইউ লাইদেমর মবোমূদল্য 
০১ 

কা মমেবস  

জোব সিাোম্মে সসাদেলুজ্জািাে 

সপ্রাগ্রাি অমফসার (এমপএ, শুিাচার সকৌশল 

কি মপমরকল্পো, লাইদেমর, সাংসে) 

৪১০৬০৭০৫  

Sohailuzzaman22@yahoo.com 

২ ইউদেদকা/আইদসদকা 

সাংক্রাি সফদলামশপ, বৃমি, 

আোওয়ার্ ম ও পুরকাদরর 

আদয়াজক সাংস্থা মেধ মামরত 

কাগজপত্রামে সাংক্রাি তথ্য 

প্রোে এবাং আদবেে 

আদয়াজক সাংস্থা মেধ মামরত 

কাগজপত্রামে 

সপ্রাগ্রাি অমফসার (বৃমি, 

মবোমূদল্য  ০২ 

কা মমেবস 

মিজ শায়লা রমফক সলাপা  

সপ্রাগ্রাি অমফসার (বৃমি, পুরকার) 

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


তথ্য প্রোে করার সক্ষদত্র প্রদয়াজেীয় 

সেদ ামগতা স্বশরীদর/ 

ইদিইদল অেবা ওিার 

সফাদে করা। 

পুরকার) ও 

মবএেমসইউ/ইউদেদকা 

ওদয়বসাইট/অেলাইে প্লাটফি ম 

৪১০৬০৭০৫  
natcombd@yahoo.com  

 

৩  ইউদেদকা/আইদসদকা 

সাংক্রাি  সফদলামশপ, 

বৃমি, অোওয়ার্ ম ও 

পুরকাদরর  িদোেয়ে 

প্রমক্রয়া সম্পন্ন করা। 

ইউদেদকা/আইদসদকা 

সের েির কর্তমক পূব ম 

মেধ মামরত সিয়সীিা 

অনু ায়ী িদোেয়ে 

প্রমক্রয়া  

ইদিইদল/মর্দপ্লাদিটিক 

ব্যাগ/অেলাইদে সম্পন্ন 

করা। 

সফদলামশপ/বৃমির সক্ষদত্র 

প্রদয়াজেীয় কাগজপত্রামে- 

• সকল মশক্ষাগত 

স াগ্যতার সেেপত্র ও 

িাকমশীদটর সতোময়ত 

ফদটাকমপ; 

• প্রস্তামবত মরসাচ ম 

প্রদপাজাল; 

• মেধ মামরত বয়স সীিা 

(প্রদ াজে সক্ষদত্র);     

• ইাংদরজী িাষার 

েক্ষতার সাটি মমফদকট; 

• পুমলশ মিয়াদরন্স 

(প্রদ াজে সক্ষদত্র); 

• র্াক্তারী সেেপত্র 

(প্রদ াজে সক্ষদত্র); 

• আদয়াজক সাংস্থা 

কর্তমক প্রেি মেধ মামরত ফরি 

পূরণ; এবাং 

• আদয়াজক সাংস্থা 

কর্তমক চামেত প্রদয়াজেীয়  

অন্যান্য কাগজপত্রামে ও শতমামে 

পূরণ। 

অোওয়ার্ ম ও পুরকাদরর সক্ষদত্র 

প্রদয়াজেীয় কাগজপত্রামে- 

• পূরণকৃত মেধ মামরত 

ফরি 

• সাংমিষ্ট 

িন্ত্রণালয়/সাংস্থা এবাং সরকার 

কর্তমক প্রতেয়ে পত্র; 

• আদবেেকারী 

  মিজ শায়লা রমফক সলাপা  

সপ্রাগ্রাি অমফসার (বৃমি, পুরকার) 

৪১০৬০৭০৫  

mailto:shamima.bncu@gmail.com


প্রােী/সাংস্থা/প্রমতষ্ঠাদের জীবে 

বৃিাি ও অজমেসমূে; 

• পুরকাদরর 

উদেদের সাদে সাংগমতপূণ ম 

আদবেেকারী 

প্রােী/সাংস্থা/প্রমতষ্ঠাদের 

অবোেসমূে; 

• পুরকাদরর পদক্ষ 

প্রদয়াজেীয় পাবমলদকশে, 

মিমর্ও ও ছমব; এবাং 

• আদয়াজক সাংস্থা 

কর্তমক চামেত প্রদয়াজেীয় 

অন্যান্য কাগজপত্রামে ও শতমামে 

পূরণ। 

 

সপ্রাগ্রাি অমফসার (বৃমি, 

পুরকার), মবএেমসইউ 

ওদয়বসাইট                                                                                                             

৪  ইউদেদকা সের েির ও 

ঢাকাস্থ ইউদেদকার 

কা মালদয়র সদে 

মবমিন্ন সরকামর ও 

সবসরকামর েির বা 

সাংস্থার প্রস্তামবত ও 

গৃেীত কি মসূমচ 

সম্পােদের সক্ষদত্র 

মলয়াদজোঁ স্থাপে ও ও 

মবমিন্ন কি মসূমচর 

আদবেে অগ্রায়ে 

ইদিইল, ইফাইল ও 

োর্ মকমপ 

মবএেমসইউ’র ওদয়বসাইট ও 

োর্ মকমপ 

মবোমূদল্য ৭ (সাত) 

কি মমেবস 

কাজী তােজীলা জাোে 

সপ্রাগ্রাি অমফসার (সাংস্কৃমত) 

সফাে: ৪১০৬০৭০৫ 

Tanzila15850@gmail.com 

৫  বৃমি/পুরকার/দফদলামশপ 

সাংক্রাি তথ্য 

ওদয়বসাইদট আপদলার্  

বৃমি/পুরকার/দফদলামশপ 

সাংক্রাি িদোেয়ে 

মবষয়ক প্রশাসমেক 

মসিাদির পর মবজ্ঞমি  

ওদয়বসাইদট প্রকাশ 

মবএেমসইউ ওদয়বসাইট  মবোমূদল্য  ০১ 

কা মমেবস  

সিাোম্মে আব্দুল ওয়ামসি  

সপ্রাগ্রাি অমফসার (আইমসটি ও এএসমপদেট)  

সফাোঃ ৪১০৬০৭০৫ 

সিাবাইলাঃ 01819146539 

ইদিইলাঃ 



করা েয়  naadviarafat@gmail.com  

natcombd@yahoo.com  

৬  জাতীয় তথ্য অমধকার 

মেতীিালা অনু ায়ী 

সসবাগ্রেীতা কর্তমক 

চামেত তদথ্যর 

প্রামিস্বীকার সাংক্রাি 

অবমেতকরণ  

সসবা গ্রেীতাদক সফাে 

এবাং ইদিইদলর িাধ্যদি 

প্রামিস্বীকার মবষদয় 

জাোদো েয়  

আদবমেমেকারীর ইদিইল 

 

মবএেমসইউ ওদয়বসাইট  

মবোমূদল্য  ০১ 

কা মমেবস  

মিজ ফারোো ইয়াসমিে জাোে  

মসমেয়র সপ্রাগ্রাি অমফসার 

সফাোঃ ৪১০৬০৭০৫ 

সিাবাইলাঃ ০১৭১২৮৯৩৪০৭  

ইদিইলাঃ farhanyj@gmail.com  

natcombd@yahoo.com 

৭  জাতীয় তথ্য অমধকার 

মেতীিালা অনু ায়ী 

সসবাগ্রেীতা কর্তমক 

চামেত তথ্য প্রোে  

সসবা গ্রেীতা মেধ মামরত 

ফরদি আদবেে 

করদবে। প্রদ াজে ক্ষদত্র 

সেজামর চালাদের 

িাধ্যদি মেধ মামরত 

সকাদর্ ০৫ মেদের িদধ্য 

মূল্য পমরদশাধ করদবে। 

অতাঃপর মূল্য পমরদশাধ 

কদর সেজামর চালাদের 

কমপ জিা সেবার পদর  

তথ্য প্রোে কদর 

পত্র/ইদিইদলর িাধ্যদি 

অাংশীজেদক অবমেত 

করা েদব।  

মবএেমসইউ ওদয়বসাইট  োর্ মকমপ 

চাইদল 

(A4/A3) 

প্রমত পৃষ্ঠা ০২ 

টাকা োদর। 

তদূধ ম িাদপর 

কাগদজর 

ক্ষদত্র প্রকৃত 

মূল্য।  

 

মসমর্ বা মর্ক 

আদবেেকারী 

সরবরাে 

করদল 

মবোমূদল্য। 

 

মসমর্ বা মর্ক 

আদবেেকারী 

সরবরাে ো 

করদল মসমর্ 

বা মর্ক এর 

প্রকৃত মূল্য  

২০ 

কা মমেবস   

মিজ ফারোো ইয়াসমিে জাোে  

মসমেয়র সপ্রাগ্রাি অমফসার 

সফাোঃ ৪১০৬০৭০৫  

সিাবাইলাঃ ০১৭১২৮৯৩৪০৭  

ইদিইলাঃ farhanyj@gmail.com  

natcombd@yahoo.com 

৮  আইদসদকার আমে মক 

সেদ ামগতায়  

আদয়ামজত মবমিন্ন সিা 

আইদসদকা কর্তমক ফান্ড 

প্রামির পদর প্রশাসমেক 

অনুদিােদের মিমিদত 

• সাংমিষ্ট সাংস্থা 

কর্তমক প্রেি 

িদোেয়ে পত্র  

মবোমূদল্য  ০৩ 

কা মমেবস   

মিজ সালিা সবগি 

সপ্রাগ্রাি অমফসার (আইদসদকা) 

সফাোঃ 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


বা কি মশালায় িদোেয়ে 

প্রোে সাংক্রাি পত্র 

সপ্ররণ  

মবমিন্ন ব্যমক্ত বা 

সাংস্থাদক িদোেয়ে 

প্রোে করা েয়।   

• ইদিইদলর 

িাধ্যদি/পদত্রর 

িাধ্যদি সপ্রমরত  

 

সিাবাইলাঃ  

ইদিইলাঃ  

natcombd@yahoo.com 

৯  আইদসদকা কর্তমক 

আহ্বােকৃত শুন্যপদে  

প্রােী িদোেয়ে    

আইদসদকা কর্তমক 

শুন্যপদে প্রােীতা 

আেবাদের সপ্রমক্ষদত 

প্রশাসমেক অনুদিােদের 

পর মবএেমসইউ 

ওদয়বসাইদট মবজ্ঞমি 

প্রকাশ করা েয়।  

• আইদসদকার 

মেজস্ব ওদয়বসাইট 

• মবএেমসইউ’র 

ওদয়বসাইট  

মবোমূদল্য  ০৩ 

কা মমেবস  

মিজ সালিা সবগি 

সপ্রাগ্রাি অমফসার (আইদসদকা) 

সফাোঃ ৪১০৬০৭০৫ 

সিাবাইলাঃ  

ইদিইলাঃ  

natcombd@yahoo.com 

১০  ইউদেদকার মশক্ষা 

মবষয়ক জাতীয় ও 

আিজমামতক প মাদয়র 

মবমিন্ন প্রমতদবেে 

অনুবাে, প্রস্তুত, প্রকাশ 

ও মবতরণ  

• আদয়াজক সাংস্থা 

েদত প্রাি 

প্রমতদবেে 

সাংমিষ্টতা 

মবদবচোয়  

বাাংলায় অনুবাদের 

কা মক্রি গ্রেণ;  

• প্রদ াজে সক্ষদত্র 

সেকদোল্ডারদের 

সাদে পরািশ ম সিা 

আদয়াজদের 

িাধ্যদি  

আিজমামতক 

প্রমতদবেদে 

অির্ভ মমক্তর জন্য 

বাাংলাদেশ অাংদশর 

প্রমতদবেে প্রস্তুত; 

• মশক্ষা সাংক্রাি 

প্রমতদবেেসমূদের 

মূল প্রমতপাদ্য 

সম্পদকম  

ইউদেদকা/সাংস্থা কর্তমক 

সপ্রমরত প্রমতদবেে 

 

মশক্ষা শাখা/লাইদেমর 

মবএেমসইউ  

 

  

মবোমূদল্য  ৭ কা মমেবস মিজ. আফসাো আইয়ুব 

সপ্রাগ্রাি অমফসার (মশক্ষা) 

ঢাকা-১২০৫ 

৪১০৬০৭০৫ 

afsana_annie@yahoo.com 

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


সাংমিষ্টদের 

সসমন্সটাইজ করার 

লদক্ষে সিা 

আদয়াজে; 

• োর্ মকমপ/সফটকমপ 

প্রমতদবেে সাংমিষ্ট 

প্রমতষ্ঠােসমূদে 

সপ্ররণ, মবএেমসইউ 

লাইদেমরদত 

সাংরক্ষদণর জন্য 

প্রোে, 

ওদয়বসাইদট 

অির্ভ মক্তকরণ;      

 

 

২.২) প্রামতষ্ঠামেক সসবাাঃ 

 

ক্রমিক 

 
সসবার োি সসবা প্রোে পিমত  

প্রদয়াজেীয় 

কাগজপত্র/আদবেে 

ফরি এবাং প্রামিস্থাে 

সসবা মূল্য 

এবাং 

পমরদশাধ 

পিমত 

সসবা প্রোদের  

সিয়সীিা  

োময়ত্বপ্রাি কি মকতমা 

(োি, পেমব, অমফমসয়াল সফাে ও ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪)  (৫)  (৬) (৭)  

১ 

এমপএ প্রস্তুত, অেলাইদে 

োমখল, প্রমতদবেে, 

প্রিাণক সপ্ররণ। 

সকল কি মকতমাদক প্রস্তুত 

প্রণালী কাঠাদিা অবগত 

করা।  

েীমতিালা ও কাঠাদিা 

সপ্রাগ্রাি অমফসার 

(এমপএ, শুিাচার সকৌশল 

কি মপমরকল্পো, 

লাইদেমর, সাংসে) 

মবোমূদল্য 

০১ কা মমেবস জোব সিাোম্মে সসাদেলুজ্জািাে 

সপ্রাগ্রাি অমফসার (এমপএ, শুিাচার সকৌশল 

কি মপমরকল্পো, লাইদেমর, সাংসে) 

৪১০৬০৭০৫ 

Sohailuzzaman22@yahoo.com 

২  

সাংসে মবষয়ক 

তথ্য/প্রমতদবেে সপ্ররণ। 

চামেত তথ্য সম্পদকম 

সকল কি মকতমাদক 

অবগত করা। 

পদত্রর মবষয়বস্তু 

সপ্রাগ্রাি অমফসার 

(এমপএ, শুিাচার সকৌশল 

কি মপমরকল্পো, 

মবোমূদল্য 

 জোব সিাোম্মে সসাদেলুজ্জািাে 

সপ্রাগ্রাি অমফসার (এমপএ, শুিাচার সকৌশল 

কি মপমরকল্পো, লাইদেমর, সাংসে) 

৯৬৭৫০০২ 



লাইদেমর, সাংসে) Sohailuzzaman22@yahoo.com 

৩  ইউদেদকা সের েির ও 

সাংমিষ্ট অন্যান্য আিজমামতক 

েির/সাংস্থা কর্তমক গৃেীত 

সাংস্কৃমত ও সাাংস্কৃমতক 

ঐমতেে সাংক্রাি মবমিন্ন 

কি মসূমচ সম্পদকম সাংমিষ্ট 

িন্ত্রণালয়, মবিাগ, েির ও 

সাংস্থাদক অবমেতকরণ ও 

প্রদয়াজেীয় ব্যবস্থা গ্রেদণর 

মেমিি পত্র সপ্ররণ 

ইদিইল, ইফাইল ও 

োর্ মকমপ  

প্রামতষ্ঠামেক ইদিইল ও 

মবএেমসইউ’র  ওদয়বসাইট 

মবোমূদল্য ৫ (পোঁচ) 

কি মমেবস 

কাজী তােজীলা জাোে 

সপ্রাগ্রাি অমফসার (সাংস্কৃমত) 

সফাে: ৪১০৬০৭০৫ 

Tanzila15850@gmail.com 

৪  ইউদেদকা ও সাংমিষ্ট 

অন্যান্য আিজমামতক 

েির/সাংস্থা কর্তমক 

আেবােকৃত ওয়াকমশপ, 

সসমিোর বা প্রকল্প 

সোয়তার মবস্তামরত তথ্য 

অাংশীজেদের 

অবমেতকরণ 

ওদয়বসাইট ও 

সক্ষত্রমবদশদষ পমত্রকায় 

মবজ্ঞাপে 

মবএেমসইউ’র 

ওদয়বসাইট 

মবোমূদল্য ৭ (সাত) 

কি মমেবস 

কাজী তােজীলা জাোে 

সপ্রাগ্রাি অমফসার (সাংস্কৃমত) 

সফাে: ৪১০৬০৭০৫ 

Tanzila15850@gmail.com 

৫ ইউদেদকা সের েির ও 

ঢাকাস্থ ইউদেদকার 

কা মালদয়র সদে মবমিন্ন 

সরকামর ও সবসরকামর 

েির বা সাংস্থার প্রস্তামবত 

ও গৃেীত কি মসূমচ 

সম্পােদের সক্ষদত্র 

মলয়াদজোঁ স্থাপে ও ও 

মবমিন্ন কি মসূমচর আদবেে 

অগ্রায়ে 

ইদিইল, ইফাইল ও 

োর্ মকমপ 

মবএেমসইউ’র 

ওদয়বসাইট ও োর্ মকমপ 

মবোমূদল্য ৭ (সাত) 

কি মমেবস 

কাজী তােজীলা জাোে 

সপ্রাগ্রাি অমফসার (সাংস্কৃমত) 

সফাে: ৪১০৬০৭০৫ 

Tanzila15850@gmail.com 

৬  িন্ত্রণালয় কর্তমক চামেত 

তথ্যবাতায়ে োলোগাে 

প্রমতদবেে সপ্ররণ  

িন্ত্রণালয় কর্তমক চামেত 

তথ্যবাতায়ে োলোগাে 

প্রমতদবেে 

পত্র/ইদিইদলর িাধ্যদি 

মেধ মামরত তামরদখর 

িন্ত্রণালয় কর্তমক সপ্রমরত 

পত্র (মবএেমসইউ’র 

ইদিইল) 

মবোমূদল্য  ০৩ কা মমেবস  সিাোম্মে আব্দুল ওয়ামসি  

সপ্রাগ্রাি অমফসার (আইমসটি ও এএসমপদেট)  

সফাোঃ ৪১০৬০৭০৫ 

সিাবাইলাঃ 01819146539 

ইদিইলাঃ  



িদধ্য সপ্ররণ করা েয়  natcombd@yahoo.com 

৭  বামষ মক কি মসম্পােে 

চুমক্তদত উমিমখত 

মবষয়সমূে প্রদ াজে ক্ষদত্র 

ওদয়বসাইদট প্রোে  

মেধ মামরত তামরদখর 

িদধ্য ওদয়বসাইদট 

আপদলার্ করা েয়  

মেদে মমশকাসমূে 

ওদয়বসাইট  

মবোমূদল্য  ০১ কা মমেবস  সিাোম্মে আব্দুল ওয়ামসি  

সপ্রাগ্রাি অমফসার (আইমসটি ও এএসমপদেট)  

সফাোঃ ৪১০৬০৭০৫ 

সিাবাইলাঃ 01819146539 

ইদিইলাঃ natcombd@yahoo.com 

৮  Associated 

School Project 

Network 

(ASPnet) মবষয়ক 

সসমিোর/ওদয়মবোর/সিায় 

অাংশগ্রেণ মবষয়ক  

অবমেতকরণ  

ইউদেদকা সেদক প্রাি 

পদত্রর মিমিদত মবমিন্ন 

সািামজক কা মক্রি 

মবষদয় অবমেত কদর 

ইদিইল/পত্র সপ্ররণ করা 

েয়। ওদয়বসাইদট 

প্রদ াজে ক্ষদত্র মবজ্ঞমি 

আকাদর প্রকাশ করা 

েয়।    

সাংমিষ্ট 

প্রমতষ্ঠাদের/ব্যমক্তর 

ইদিইল  

মবএেমসইউ ওদয়বসাইট  

মবোমূদল্য  ০১ কা মমেবস  সিাোম্মে আব্দুল ওয়ামসি  

সপ্রাগ্রাি অমফসার (আইমসটি ও এএসমপদেট)  

সফাোঃ ৪১০৬০৭০৫ 

সিাবাইলাঃ 01819146539 

ইদিইলাঃ  

natcombd@yahoo.com 

৯  আইদসদকা সাধারণ সিা ও 

মেব মােী সবার্ ম সিায় 

বাাংলাদেশ প্রমতমেমধর 

অাংশগ্রেণ সাংক্রাি 

প্রস্তুমতমূলক কাজ 

সিায় বাাংলাদেশ 

প্রমতমেমধর অাংশগ্রেণ 

সাংক্রাি প্রস্তুমতমূলক 

কাজ সম্পন্ন করা 

• আিন্ত্রণ পত্র 

• এদজন্ডা 

• সপ্লোমর 

বক্তৃতার 

খসড়া 

সপ্রাগ্রাি অমফসার 

(আইদসদকা) ও 

ওদয়বসাইট 

 

মবোমূদল্য  ১৫ কা মমেবস মিজ সালিা সবগি 

সপ্রাগ্রাি অমফসার (আইদসদকা) 

সফাোঃ ৪১০৬০৭০৫  

সিাবাইলাঃ  

ইদিইলাঃ  

natcombd@yahoo.com 

১০  আইদসদকা কর্তমক  

আদয়ামজত মবমিন্ন 

আঞ্চমলক/আিজমামতক 

সিা/কি মশালায় প্রােী 

িদোেয়ে  

আইদসদকা কর্তমক 

আিন্ত্রণপত্র প্রামির 

সপ্রমক্ষদত প্রশাসমণক 

অনুদিােদের পর 

িদোেয়ে আহ্বাে করা 

েয়।  

• আিন্ত্রণ পত্র 

• ধারণাপত্র  

 

মবোমূদল্য  েমে 

অনুদিােদের 

পর ০২ 

কা মমেবস  

মিজ সালিা সবগি 

সপ্রাগ্রাি অমফসার (আইদসদকা) 

সফাোঃ ৪১০৬০৭০৫ 

সিাবাইলাঃ  

ইদিইলাঃ  

natcombd@yahoo.com 

১১  ইউদেদকার মশক্ষা সাংমিষ্ট 

কা মক্রি মবষদয় সাংমিষ্ট 

সেশীয় এবাং আিজমামতক 

• ইউদেদকা/সাংস্থা 

কর্তমক সপ্রমরত 

মচঠি/সাংবাে/তথ্য 

ইউদেদকা/সাংস্থা কর্তমক  

ই-সিইল/োর্ মকমপ 

মেদসদব সপ্রমরত 

মবোমূদল্য  ইউদেদকা/সাংস্থা 

কর্তমক মেধ মামরত 

সিয়সীিা    

মিজ. আফসাো আইয়ুব 

সপ্রাগ্রাি অমফসার (মশক্ষা) 

ঢাকা-১২০৫ 

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


প্রমতষ্ঠাে, মবিাগ ও 

সাংস্থার িদধ্য সিন্বয় 

সাধে, অবমেতকরণ     

মবদিষণপূব মক 

প্রদ াজে প্রষ্ঠাদে 

সপ্ররদণর জন্য 

সচয়ারপারসে/সস

সক্রটামর সজোদরল 

েদত অনুদিােে 

গ্রেণ; 

• ই-সিইল, ই-েমে 

এবাং পদত্রর 

িাধ্যদি 

প্রমতষ্ঠােসমূদে 

স াগাদ াগ এবাং 

সপ্ররণ; 

• প্রমতষ্ঠাে/ব্যমক্তর 

সাদে 

ইউদেদকা/সাংমিষ্ট 

সাংস্থার 

স াগাদ াগ/সম্ন্বয় 

সাধে; 

• প্রদ াজে সক্ষদত্র 

পরািশ ম 

সিা/সসমিোর 

আদয়াজে; 

• প্রদ াজে সক্ষদত্র 

আদয়াজক সাংস্থা 

কর্তমক চামেত 

আদবেে 

পত্র/আনুষমেক 

কাগজপত্র 

পুরণপূব মক সপ্ররণ। 

মচঠি/সাংবাে/তথ্য ৪১০৬০৭০৫ 

afsana_annie@yahoo.com 

 



২.৩) অিেিরীণ সসবাাঃ 

ক্রমিক 

 
সসবার োি সসবা প্রোে পিমত  

প্রদয়াজেীয় 

কাগজপত্র/আদবেে 

ফরি এবাং প্রামিস্থাে 

সসবা মূল্য এবাং 

পমরদশাধ পিমত 

সসবা প্রোদের  

সিয়সীিা  

োময়ত্বপ্রাি কি মকতমা 

(োি, পেমব, অমফমসয়াল সফাে ও ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪)  (৫)  (৬) (৭)  

১  মেধ মামরত শাখা সাংমিষ্ট 

কা মক্রদির সাদে 

অন্যান্য শাখার সকাে 

সাংমিষ্টতা আদছ এরুপ 

কি মসূমচর সক্ষদত্র 

সোয়তা প্রোে 

বুমিবৃমিক ও প্রামতষ্ঠামেক সাংমিষ্ট শাখা ও 

ওদয়বসাইট 

মবোমূদল্য ২ (দুই) কি মমেবস 

কাজী তােজীলা জাোে 

সপ্রাগ্রাি অমফসার (সাংস্কৃমত) 

সফাে: ৪১০৬০৭০৫ 

Tanzila15850@gmail.com 

২  কি মকতমা/কি মচারীদের 

পাসদপাট ম অোপমিপত্র 

ওদয়বসাইদট প্রোে  

কি মকতমা/কি মচারীদের 

অোপমিপত্র ওদয়বসাইদট 

প্রোে করা েয়  

ওদয়বসাইট  মবোমূদল্য  ০১ কা মমেবস  সিাোম্মে আব্দুল ওয়ামসি  

সপ্রাগ্রাি অমফসার (আইমসটি ও 

এএসমপদেট)  

সফাোঃ ৪১০৬০৭০৫ 

সিাবাইলাঃ 01819146539 

ইদিইলাঃ  

natcombd@yahoo.com 

৩  মবমিন্ন সর্ক কর্তমক 

সপ্রমরত তথ্য 

ওদয়বসাদট আপদলার্  

কি মকতমা/কি মচারীবৃন্দদক 

অবমেত কদর সাংমিষ্ট তথ্য 

প্রদয়াজেীয় সক্ষদত্র 

ওদয়বসাইদট আপদলার্ 

করা েয়  

ওদয়বসাইট  মবোমূদল্য  ০১ কা মমেবস  সিাোম্মে আব্দুল ওয়ামসি  

সপ্রাগ্রাি অমফসার (আইমসটি ও 

এএসমপদেট)  

সফাোঃ ৪১০৬০৭০৫ 

সিাবাইলাঃ 01819146539 

ইদিইলাঃ  

natcombd@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

৪) আপোর কাদছ আিাদের প্রতোশা  

 

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


ক্রমিক প্রমতশ্রুমত / কামিত সসবা প্রামির লদক্ষে করণীয় 

০১ স্বয়াংসম্পূণ ম আদবেে জিা প্রোে  

০২ প্রদ াজে সক্ষদত্র  ো ে প্রমক্রয়ায় প্রদয়াজেীয় মফস প্রোে করা  

০৩ সাক্ষাদতর জন্য মেধ মামরত সিদয় উপমস্থত োকা  

 

 

 

৫) অমিদ াগ প্রমতকার ব্যবস্থাপো (GRS) 

 

ক্রমিক কখে স াগাদ াগ করদবে কার সদে স াগাদ াগ করদবে স াগাদ াদগর ঠিকাো মেষ্পমির সিয়সীিা 

০১ োময়ত্বপ্রাি কি মকতমা সিাধাে মেদত 

ব্যে ম েদল 

অমিদ াগ মেষ্পমি কি মকতমা (অমেক)  োি ও পেমবাঃ মিজ শায়লা রমফক 

সলাপা, সপ্রাগ্রাি অমফসার   
সফাোঃ ৪১০৬০৭০৫ 

ইদিইলাঃ 
natcombd@yahoo.com  
ওদয়বাঃ bncu.gov.bd  

৩০ কা মমেবস 

০২ অমিদ াগ মেষ্পমি কি মকতমা মেমে মষ্ট 

সিদয় সিাধাে মেদত ব্যে ম েদল 

আমপল কি মকতমা  কি মকতমার োিাঃ র্. সিাাঃ জামকর 

সোদসে আখন্দ  

পেমবাঃ যুগ্মসমচব 

অমফস সফাে েম্বরাঃ +৮৮০২৯৫১৫৭৪৪  

ইদিইলাঃ 

js_devl@moedu.gov,bd 

২০ কা মমেবস 

০৩ আমপল কি মকতমা মেমে মষ্ট সিদয় 

সিাধাে মেদত ব্যে ম েদল 

িমন্ত্রপমরষে মবিাদগর অমিদ াগ 

ব্যবস্থাপো সসল  

িমন্ত্রপমরষে মবিাগ  ৬০ কা মমেবস 

 

 

mailto:natcombd@yahoo.com

