
 

 

জাতীয় কম্পিউটার প্রম্পিক্ষণ ও গবেষণা একাবেমী (নেকটার) 

কাম্পরগম্পর ও মাদ্রাসা ম্পিক্ষা ম্পেভাগ, ম্পিক্ষা মন্ত্রণালয় 

েগুড়া, োাংলাবেি। 

www.nactar.gov.bd 
 

ম্পসটিবজেস চাট টার 
 

১.  ম্পভিে ও ম্পমিে 
 

ম্পভিে (Vision) :  সকবলর জন্য মােসম্মত আইম্পসটি ম্পিক্ষা ও তা প্রসাবরর লবক্ষে প্রম্পিক্ষণ প্রোে। 
 

ম্পমিে (Mission) :  জাতীয় ম্পিক্ষােীম্পত ২০১০ এর আবলাবক কম্পিউটার প্রযুম্পি ম্পেষবয় যুবগাপব াগী ম্পিক্ষা, প্রম্পিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যবম মােেসিে উন্নয়ে। 
 

২.    নসো প্রোে প্রম্পতশ্রুম্পত 
 

২.১)  োগম্পরক নসো 
 

ক্রম্পমক 

োং 

নসোর োম নসো প্রোে পদ্ধম্পত প্রবয়াজেীয় কাগজপত্র এোং 

প্রাম্পিস্থাে 

নসোর মূল্য এোং 

পম্পরবিাধ পদ্ধম্পত 

নসো প্রোবের 

সময়সীমা 

োম্পয়ত্বপ্রাি কম টকতটা 

(োম, পেম্পে, ন াে েম্বর ও ইবমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১. 

 

সরকাম্পর-নেসরকাম্পর, মাধ্যম্পমক, উচ্চ 

মাধ্যম্পমক, স্কুল, কবলজ, মাদ্রাসা ও 

কাম্পরগম্পর ম্পিক্ষা প্রম্পতষ্ঠাবের 

ম্পিক্ষকগবণর আইম্পসটি ম্পেষয়ক 

প্রম্পিক্ষণ।   

ম্পেজ্ঞম্পির মাধ্যবম প্রার্থী  াচাই 

োছাই কবর ম্পেে টাচে ও সরাসম্পর 

কম্পিউটার ল্যাবে প্রম্পিক্ষণ। 

প্রম্পিক্ষণ ম্পেভাগ ও ওবয়েসাইট 

www.nactar.gov.bd 

এর মাধ্যবম। 

 

সরকাম্পর েরাদ্দ 

সাবপক্ষ। 

 

ম্পেোমূবল্য। 

োম্পষ টক প্রম্পিক্ষণ 

কোবলন্ডাবর পূে ট 

ন াম্পষত 

সময়ানু ায়ী। 

 

নমাোঃ জয়োল আবেেীে 

পেেীোঃ সহকারী ইন্সট্রাক্টর ও ভারপ্রাি কম টকতটা 

(প্রম্পিক্ষণ ম্পেভাগ) 

ন ােোঃ ০৫১-৬০৯৮৮, নমাোইলোঃ ০১৭১২-১১১৩৪৪ 

ই-নমইলোঃ abedin.nac@gmail.com 

২. অভেন্তরীণ ও আন্তজটাম্পতক শ্রমোজার 

উপব াগী মুি নপিাজীেী সৃজেমূলক 

প্রম্পিক্ষণ নকাস ট। 

ম্পেজ্ঞম্পির মাধ্যবম প্রার্থী  াচাই 

োছাই কবর ম্পেে টাচে ও সরাসম্পর 

কম্পিউটার ল্যাবে প্রম্পিক্ষণ। 

প্রম্পিক্ষণ ম্পেভাগ ও ওবয়েসাইট 

www.nactar.gov.bd 

এর মাধ্যবম। 

সরকাম্পর েরাদ্দ 

সাবপক্ষ/ম্পেধ টাম্পরত ম্প  

জমার মাধ্যবম। 

োম্পষ টক প্রম্পিক্ষণ 

কোবলন্ডাবর পূে ট 

ন াম্পষত সময়ানু ায়ী। 

৩. অভেন্তরীণ ও আন্তজটাম্পতক শ্রমোজার 

উপব াগী েক্ষ মােেসিবে পম্পরণত 

করার লবক্ষে ম্পিম্পক্ষত নেকার যুেক ও 

যুে মম্পহলাবেরবক কম্পিউটার ও 

আইম্পসটি ম্পেষবয় প্রম্পিক্ষণ প্রোে। 

ম্পেজ্ঞম্পির মাধ্যবম প্রার্থী  াচাই 

োছাই কবর ম্পেে টাচে ও সরাসম্পর 

কম্পিউটার ল্যাবে প্রম্পিক্ষণ। 

প্রম্পিক্ষণ ম্পেভাগ ও ওবয়েসাইট 

www.nactar.gov.bd 

এর মাধ্যবম। 

 

সরকার কর্তটক 

ম্পেধ টাম্পরত ম্প  জমার 

মাধ্যবম। 

োম্পষ টক প্রম্পিক্ষণ 

কোবলন্ডাবর পূে ট 

ন াম্পষত 

সময়ানু ায়ী। 

৪. প্রম্পিক্ষবণর সুব াগ েম্পহর্ভ টত জেগণবক 

 ান্ডাবমন্টাল অে কম্পিউটার প্রম্পিক্ষণ 

নকাবস টর মাধ্যবম প্রম্পিক্ষণ প্রোে। 

ম্পেজ্ঞম্পির মাধ্যবম প্রার্থী  াচাই 

োছাই কবর ম্পেে টাচে ও সরাসম্পর 

কম্পিউটার ল্যাবে প্রম্পিক্ষণ। 

প্রম্পিক্ষণ ম্পেভাগ ও ওবয়েসাইট 

www.nactar.gov.bd 

এর মাধ্যবম। 

 

সরকার কর্তটক 

ম্পেধ টাম্পরত ম্প  জমার 

মাধ্যবম। 

োম্পষ টক প্রম্পিক্ষণ 

কোবলন্ডাবর পূে ট 

ন াম্পষত 

সময়ানু ায়ী। 

http://www.nactar.gov.bd/
http://www.nactar.gov.bd/
http://www.nactar.gov.bd/
http://www.nactar.gov.bd/
http://www.nactar.gov.bd/


 

 

পাতা-২ 

ক্রম্পমক 

োং 

নসোর োম নসো প্রোে পদ্ধম্পত প্রবয়াজেীয় কাগজপত্র এোং 

প্রাম্পিস্থাে 

নসোর মূল্য এোং 

পম্পরবিাধ পদ্ধম্পত 

নসো প্রোবের 

সময়সীমা 

োম্পয়ত্বপ্রাি কম টকতটা 

(োম, পেম্পে, ন াে েম্বর ও ইবমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৫. ম্পেম্পভন্ন প্রম্পতষ্ঠাবের চাম্পহোর ম্পভম্পিবত 

কম্পিউটার প্রম্পিক্ষণ নকাস ট পম্পরচালো। 

প্রম্পতষ্ঠাবের চাম্পহো নমাতাবেক 

নকাস ট ম্পভম্পিক ম্পসবলোস প্রণয়ে 

ও প্রম্পিক্ষণ প্রোে। 

প্রম্পিক্ষণ ম্পেভাগ। 

 

সরকার কর্তটক 

ম্পেধ টাম্পরত ম্প  জমার 

মাধ্যবম। 

চাম্পহো নমাতাবেক নমাোঃ জয়োল আবেেীে 

পেেীোঃ সহকারী ইন্সট্রাক্টর ও ভারপ্রাি কম টকতটা 

(প্রম্পিক্ষণ ম্পেভাগ) 

ন ােোঃ ০৫১-৬০৯৮৮, নমাোইলোঃ ০১৭১২-১১১৩৪৪  

৬. 

 

ভম্পতট/নরম্পজবেিে ও পরীক্ষা।  াচাই োছাইকৃত প্রার্থীবের 

নরম্পজবেিে ও পরীক্ষা গ্রহণ। 

প্রম্পিক্ষণ ম্পেভাগ ও 

পরীক্ষা ম্পেয়ন্ত্রণ ম্পেভাগ। 

ম্পেোমূবল্য। ২/৩ ম্পেে। নমাোঃ  জবল রাব্বী 

পেেীোঃ প্রম্পিক্ষক (পরীক্ষা ম্পেয়ন্ত্রক) 

ন ােোঃ ০৫১-৬০৯৮৮, নমাোইলোঃ ০১৭১১-২৬০৪৫০ 

ইবমইলোঃ rabbi_25bd@yahoo.com 

 

নমাোঃ জয়োল আবেেীে 

পেেীোঃ সহকারী ইন্সট্রাক্টর ও ভারপ্রাি কম টকতটা 

(প্রম্পিক্ষণ ম্পেভাগ) 

ন ােোঃ ০৫১-৬০৯৮৮, নমাোইলোঃ ০১৭১২-১১১৩৪৪ 

৭. আোসে সাংক্রান্ত। ব্যম্পি/প্রম্পতষ্ঠাবের আবেেে পত্র 

ও  কর্তটপবক্ষর অনুবমােে 

সাবপবক্ষ। 

আবেেেপত্র প্রাম্পির পর। 

নহাবেল িাখা। 

প্রম্পতষ্ঠাবের  

েীম্পতমালা অনু ায়ী। 

চাম্পহো পত্র প্রাম্পির 

০৭ কা টম্পেেবসর 

মবধ্য। 

নমাোঃ হাম্পমদুর রহমাে 

পেেীোঃ  প্রম্পিক্ষক (ইাংবরম্পজ) ও ভারপ্রাি কম টকতটা (নহাবেল) 

ন ােোঃ ০৫১-৬০৯৮৮, নমাোইলোঃ ০১৭১১-০৩৫৪০৭ 

ইবমইলোঃ hamidurnactar63@gmail.com 

৮. কোব টাম্পরয়া/নসম্পমোর/কম্পিউটার 

কক্ষ ভাড়া সাংক্রান্ত। 

ব্যম্পি/প্রম্পতষ্ঠাবের আবেেে পত্র 

ও কর্তটপবক্ষর অনুবমােে 

সাবপবক্ষ। 

আবেেেপত্র প্রাম্পির পর। 

প্রিাসে ম্পেভাগ। 

প্রম্পতষ্ঠাবের  

েীম্পতমালা অনু ায়ী। 

চাম্পহো পত্র প্রাম্পির 

০৭ কা টম্পেেবসর 

মবধ্য। 

নমাোঃ আব্দুল মান্নাে 

পেেীোঃ অম্প স সুপার 

ন ােোঃ ০৫১-৬০৯৮৮, নমাোইলোঃ ০১৭২৬-৮৪২০১০ 

ইবমইলোঃ mannannactar67@gmail.com 

৯. 

 

ম্পেম্পভন্ন নকাবস টর সেেপত্র প্রাম্পি/ াচাই। প্রম্পতষ্ঠাবের আবেেে পত্র প্রাম্পি 

ও কর্তটপবক্ষর অনুবমােে 

সাবপবক্ষ। 

পরীক্ষা ম্পেয়ন্ত্রণ ম্পেভাগ। ম্পেোমূবল্য। ৩ ম্পেে। নমাোঃ  জবল রাব্বী 

পেেীোঃ প্রম্পিক্ষক (পরীক্ষা ম্পেয়ন্ত্রক) 

ন ােোঃ ০৫১-৬০৯৮৮, নমাোইলোঃ ০১৭১১-২৬০৪৫০ 

১০. 

 

েরপত্র জামােত/ব্যাাংক গ্যারাম্পন্ট 

ন রৎ। 

ম্পপম্পপআর অনু ায়ী। ম্পহসাে ম্পেভাগ। ম্পেোমুবল্য। ০৩ কা টম্পেেবসর 

মবধ্য। 

এস টি এে নক নমাোঃ আব্দুল হাম্পকম 

পেেীোঃ ম্পহসাে রক্ষণ কম টকতটা 

ন ােোঃ ০৫১-৬০৯৮৮, নমাোইলোঃ ০১৭১৪-৪৯৫৮৩৮ 

ইবমইলোঃ mdabdulhakim964@gmail.com 

১১. কম টকতটা-কম টচারীবের ম্পেরুবদ্ধ শাংখলা 

ও আচরণজম্পেত অম্পভব াগ এোং ম্পেম্পেধ 

অম্পভব াগ উপস্থাপে ও আবেি 

োস্তোয়ে। 

ব্যম্পির/উপযুি কর্তটপবক্ষর 

ম্পেকট নর্থবক অম্পভব াগ প্রাম্পির 

পর  র্থা র্থ কর্তটপবক্ষর 

অনুবমােে গ্রহণপূে টক ম্পেবে টিো 

অনু ায়ী ম্পেষ্পম্পি। 

অম্পভব াবগর সমর্থ টবে উপযুি 

প্রমাণাম্পে। 

প্রিাসে ম্পেভাগ। 

ম্পেোমূবল্য। ০৭ কা টম্পেেবসর 

মবধ্য। 

নমাোঃ আব্দুল মান্নাে 

পেেীোঃ অম্প স সুপার 

ন ােোঃ ০৫১-৬০৯৮৮, নমাোইলোঃ ০১৭২৬-৮৪২০১০ 

 

 

mailto:rabbi_25bd@yahoo.com


 

 

পাতা-৩ 

২.২)  প্রাম্পতষ্ঠাম্পেক নসো 

ক্রম্পমক 

োং 

নসোর োম নসো প্রোে পদ্ধম্পত প্রবয়াজেীয় কাগজপত্র এোং 

প্রাম্পিস্থাে 

নসোর মূল্য এোং 

পম্পরবিাধ পদ্ধম্পত 

নসো প্রোবের 

সময়সীমা 

োম্পয়ত্বপ্রাি কম টকতটা 

(োম, পেম্পে, ন াে েম্বর ও ইবমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১. 

 

ম্পেম্পভন্ন প্রম্পতবেেে/তথ্য/মতামত 

নপ্ররণ। 

মন্ত্রণালয়/েির/অম্পধেির/ 

ম্পেভাগ/সাংস্থা নর্থবক নপ্রম্পরত 

পবত্রর জোে। 

প্রিাসে ম্পেভাগ। ম্পেোমূবল্য। চাম্পহো নমাতাবেক 

নমাোঃ আব্দুল মান্নাে 

পেেীোঃ অম্প স সুপার 

ন ােোঃ ০৫১-৬০৯৮৮ 

নমাোইলোঃ ০১৭২৬-৮৪২০১০ 

২. 

 

সরকাম্পর-নেসরকাম্পর প্রম্পতষ্ঠাবে ম্পেবয়াগ 

পরীক্ষায় ম্পেবিষজ্ঞ নপ্ররণ। 

চাম্পহো পত্র ও কর্তটপবক্ষর 

অনুবমােে সাবপবক্ষ সরাসম্পর। 

প্রিাসে ম্পেভাগ। ম্পেোমূবল্য। ৫/৭ ম্পেে। 

৩. 

 

সরকাম্পর-নেসরকাম্পর প্রম্পতষ্ঠাবের 

চাম্পহোর নপ্রম্পক্ষবত  ম্পেবয়াগ পরীক্ষা 

পম্পরচালো/কক্ষ ভাড়া। 

চাম্পহো পত্র ও কর্তটপবক্ষর 

অনুবমােে প্রাম্পির পর 

সরাসম্পর/োকব াবগ/ইবমইল। 

প্রিাসে ম্পেভাগ। একাবেম্পমর 

েীম্পতমালা অনু ায়ী। 

৫/৭ ম্পেে। 

৪. কম্পিউটার ব্যেহার ও আইম্পসটি 

ম্পেষয়ক সবচতেতা সৃম্পি ও উৎসাহ 

প্রোে। 

ম্পেম্পভন্ন সভা, নসম্পমোর, 

ওয়টাকসপ ও নমলায় 

অাংিগ্রহবণর মাধ্যবম। 

প্রিাসে ম্পেভাগ। ম্পেোমূবল্য। ৫/৭ ম্পেে।   মুহাম্মে মাহমুদুর রহমাে 

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

ন ােোঃ ০৫১-৬০৯৮৮, নমাোইলোঃ ০১৭১১-২৩৬৩৮৮ 

ইবমইলোঃ mrnactar1965@gmail.com  

খন্দকার মাহমুদুল ইসলাম  

সহকারী প্রম্পিক্ষক (কম্পিউটার) 

ন ােোঃ ০৫১-৬০৯৮৮, নমাোইলোঃ ০১৭৪৬-৭৯৪৮২২ 

ইবমইলোঃ mahmudul.khandaker@gmail.com  

৫. 

 

কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুু্ম্পি ম্পেষবয় 

পরামি ট/মতামত।  

প্রম্পতষ্ঠাে/েির হবত আমন্ত্রণপত্র 

পাওয়ার পর 

সরাসম্পর/োকব াবগ/ইবমইল 

কম্পিউটার ম্পেভাগ। ম্পেোমূবল্য। ১/২ ম্পেে। 

৬. 

 

প্রম্পিক্ষণার্থীবের নকাস ট ম্পেবে টম্পিকা/ 

ম্যাবটম্পরয়াল প্রোে।   

সরাসম্পর। প্রম্পিক্ষণ ম্পেভাগ। ম্পেোমূবল্য। একাবেমীর 

েীম্পতমালা অনু ায়ী। 

নমাোঃ জয়োল আবেেীে 

পেেীোঃ সহকারী ইন্সট্রাক্টর ও ভারপ্রাি কম টকতটা 

(প্রম্পিক্ষণ ম্পেভাগ) 

ন ােোঃ ০৫১-৬০৯৮৮, নমাোইলোঃ ০১৭১২-১১১৩৪৪ 

৭. সেেপত্র  প্রোে। 

 

নকাস ট সমাম্পির পর 

সরাসম্পর। 

পরীক্ষা ম্পেয়ন্ত্রণ ম্পেভাগ। ম্পেোমূবল্য। একাবেমীর 

েীম্পতমালা অনু ায়ী। 

নমাোঃ  জবল রাব্বী 

প্রম্পিক্ষক (পরীক্ষা ম্পেয়ন্ত্রক) 

ন ােোঃ ০৫১-৬০৯৮৮, নমাোইলোঃ ০১৭১১-২৬০৪৫০ 

৮. ডুম্পিবকট সেে পত্র প্রোে। আবেেবের নপ্রম্পক্ষবত 

সরাসম্পর। 

পরীক্ষা ম্পেয়ন্ত্রণ ম্পেভাগ। একাবেম্পমর 

েীম্পতমালা অনু ায়ী। 

০৩ ম্পেে। নমাোঃ  জবল রাব্বী 

প্রম্পিক্ষক (পরীক্ষা ম্পেয়ন্ত্রক) 

ন ােোঃ ০৫১-৬০৯৮৮, নমাোইলোঃ ০১৭১১-২৬০৪৫০ 

৯. োম্পষ টক প্রম্পতবেেে। সরাসম্পর/োকব াবগ/ 

ই-নমইবল। 

গবেষণা ম্পেভাগ। ম্পেোমূবল্য। প্রকাবির ৩০ 

কা টম্পেেবসর মবধ্য। 

নমাোঃ মাহবুে আলী প্রম্পিক্ষক (গবেষণা সমন্বয়কারী) 

ন ােোঃ ০৫১-৬০৯৮৮, নমাোইলোঃ ০১৭১২-৮৫৩২৪৩ 

ইবমইলোঃ mahbub.raton2@gmail.com 

১০. কম টকতটা-কম টচারী ও প্রম্পিক্ষণার্থীবের 

স্বাস্থ্যসাংক্রান্ত পরামি ট ও নসো প্রোে।  

চাম্পহো অনু ায়ী। নমম্পেবকল অম্প সার। ম্পেোমূবল্য। তাৎড়্গম্পণক/পরামি ট  

গ্রহবণর মাধ্যবম। 

ো. ইস াকুর রহমাে নমম্পেবকল অম্প সার 

ন ােোঃ ০৫১-৬০৯৮৮, নমাোইলোঃ ০১৭১১-১১০৫৫০ 

ইবমইলোঃ isfaqur.jafru@gmail.com 



 

 

পাতা-৪ 

২.৩)  অভেন্তরীণ নসো 
 

ক্রম্পমক 

োং 

নসোর োম নসো প্রোে পদ্ধম্পত প্রবয়াজেীয় কাগজপত্র এোং 

প্রাম্পিস্থাে 

নসোর মূল্য এোং 

পম্পরবিাধ পদ্ধম্পত 

নসো প্রোবের 

সময়সীমা 

োম্পয়ত্বপ্রাি কম টকতটা 

(োম, পেম্পে, ন াে েম্বর ও ইবমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১. 

 

কম টকতটা-কম টচারীবের পবোন্নম্পত। নোে ট অে গভটণরস সভার ম্পসদ্ধান্ত 

সাবপক্ষ অম্প স আবেি জাম্পর। 

োম্পষ টক নগাপেীয় প্রম্পতবেেে ও 

নোে ট অে গভটণরস কর্তটক গঠিত 

কম্পমটির সুপাম্পরবির ম্পভম্পিবত। 

প্রিাসে ম্পেভাগ। 

ম্পেোমূবল্য। ম্পেবয়াগ/পবোন্নম্পত 

কম্পমটির সুপাম্পরি ও 

নোে ট অে গভটণরস 

সভার অনুবমােে 

লাবভর ১০ 

কা টম্পেেবসর মবধ্য। 

  মুহাম্মে মাহমুদুর রহমাে 

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

ন ােোঃ ০৫১-৬০৯৮৮, নমাোইলোঃ ০১৭১১-২৩৬৩৮৮ 

নমাোঃ আব্দুল মান্নাে 

অম্প স সুপার 

ন ােোঃ ০৫১-৬০৯৮৮, নমাোইলোঃ ০১৭২৬-৮৪২০১০ 

২. 

 

কম টকতটা-কম টচারীবের সকল প্রকার  

ছুটি (ম্পিক্ষা ছুটি/েম্পহ: োাংলাবেি 

ছুটিসহ সকল প্রকার ছুটি) মঞ্জুর। 

আবেেে ও কর্তটপবক্ষর 

অনুবমােে সাবপবক্ষ অম্প স 

আবেি। 

সরাসম্পর/োকব াবগ/ ইবমইল। 

ছুটি প্রাপ্যতার প্রতেয়ে পত্রসহ 

সুপাম্পরি। 

প্রিাসে ম্পেভাগ। 

ম্পেোমূবল্য।  ০৫ কা টম্পেেবসর 

মবধ্য। 

  মুহাম্মে মাহমুদুর রহমাে 

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

ন ােোঃ ০৫১-৬০৯৮৮, নমাোইলোঃ ০১৭১১-২৩৬৩৮৮ 

নমাোঃ আব্দুল মান্নাে 

অম্প স সুপার 

ন ােোঃ ০৫১-৬০৯৮৮, নমাোইলোঃ ০১৭২৬-৮৪২০১০ 

৩. কম টকতটাবের প্রম্পিক্ষণ/নসম্পমোবর 

অাংিগ্রহণ। 

আবেেে ও কর্তটপবক্ষর 

অনুবমােে সাবপবক্ষ অম্প স 

আবেি। 

সরাসম্পর/োকব াবগ/ ইবমইল। 

কর্তটপবক্ষর অনুবমােে সাবপবক্ষ 

অম্প স আবেি। 

 

প্রিাসে ম্পেভাগ। 

ম্পেোমূবল্য। ০৩ কা টম্পেেবসর 

মবধ্য। 

৪. কম টকতটা-কম টচারীবের ম্পপআরএল/ 

অেসর/নেচ্ছা অেসর গ্রহণ সাংক্রান্ত। 

আবেেবের নপ্রম্পক্ষবত নপেিে 

সহজীকরণ েীম্পতমালা অনু ায়ী 

কর্তটপবক্ষর অনুবমােে সাবপবক্ষ 

মঞ্জুরী আবেি। 

সরাসম্পর/োকব াবগ/ইবমইল 

ছম্পে, ওয়াম্পরিাে/মৃত্যেসেেসহ 

আবেেে। 

প্রিাসে ম্পেভাগ। 

ম্পেোমূবল্য। ১০ কা টম্পেেস/ 

প্রম্পক্রয়া সাবপবক্ষ 

দ্রুত ম্পেষ্পম্পি। 

৫. কম টকতটা-কম টচারীবের নপেিে 

আনুবতাম্পষক ও পাম্পরোম্পরক নপেিে 

মঞ্জুরী প্রোে। 

আবেেবের নপ্রম্পক্ষবত নপেিে 

সহজীকরণ েীম্পতমালা অনু ায়ী 

কর্তটপবক্ষর অনুবমােে সাবপবক্ষ 

মঞ্জুরী আবেি। 

সরাসম্পর/োকব াবগ/ইবমইল 

ছম্পে, ওয়াম্পরিাে সেে/মৃত্যে 

সেেসহ আবেেে। 

প্রিাসে ম্পেভাগ। 

ম্পেোমূবল্য। ১০ কা টম্পেেস/ 

প্রম্পক্রয়া সাবপবক্ষ 

দ্রুত ম্পেষ্পম্পি। 

৬. কম টকতটা-কম টচারীবের সাধারণ ভম্পেষ্য 

তহম্পেল হবত অম্পগ্রম ঋণ মঞ্জুরী। 

আবেেে ও কর্তটপবক্ষর 

অনুবমােে সাবপবক্ষ মঞ্জুম্পর 

আবেি। সরাসম্পর 

ম্পেধ টাম্পরত  রবম আবেেে, টাকা 

জমার ম্পিপ ও সাংম্পিি ম্পেএও 

এর প্রতেয়ে। 

প্রিাসে ম্পেভাগ। 

ম্পেোমূবল্য। ০৩ কা টম্পেেবসর 

মবধ্য। 

নমাোঃ আব্দুল মান্নাে 

অম্প স সুপার 

ন ােোঃ ০৫১-৬০৯৮৮, নমাোইলোঃ ০১৭২৬-৮৪২০১০ 

 

 



 

 

পাতা-৫ 

ক্রম্পমক 

োং 

নসোর োম নসো প্রোে পদ্ধম্পত প্রবয়াজেীয় কাগজপত্র এোং 

প্রাম্পিস্থাে 

নসোর মূল্য এোং 

পম্পরবিাধ পদ্ধম্পত 

নসো প্রোবের 

সময়সীমা 

োম্পয়ত্বপ্রাি কম টকতটা 

(োম, পেম্পে, ন াে েম্বর ও ইবমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৭. কম টকতটা-কম টচারী এোং তার 

পম্পরোবরর সেস্যবের পাসবপাট ট গ্রহবণর 

অনুমম্পত/অোপম্পি প্রোে সাংক্রান্ত। 

সরাসম্পর/োকব াবগ/ইবমইল 

 

আবেেে ও কর্তটপবক্ষর মঞ্জুরী 

সাবপবক্ষ অনুমম্পত প্রোে। 

প্রিাসে ম্পেভাগ। 

ম্পেোমূবল্য। ৭ ম্পেে। নমাোঃ আব্দুল মান্নাে 

অম্প স সুপার 

ন ােোঃ ০৫১-৬০৯৮৮, নমাোইলোঃ ০১৭২৬-৮৪২০১০ 

 

৮.  গ্রন্থাগার ব্যেহার। ম্পপম্পপআর অনু ায়ী। লাইবেরীয়াে। ম্পেোমূবল্য। তাৎক্ষম্পণক। নমাোঃ আবুল হাসাে 

লাইবেরীয়াে 

ন ােোঃ ০৫১-৬০৯৮৮,নমাোইলোঃ ০১৭১০-৪৫৫৯৮৩ 

ইবমইলোঃ hasan.nactar@gmail.com 

৯. একাবেম্পমর কম টকতটা-কম টচারীগবণর 

নেতে সমতাকরণ। 

আবেেে অনু ায়ী। কর্তটপবক্ষর অনুবমােে সাবপবক্ষ 

আম্পর্থ টক ম্পেধাে অনুসরবণ। 

প্রিাসে ম্পেভাগ। 

ম্পেোমূবল্য। ১০ ম্পেে। নমাোঃ আব্দুল মান্নাে 

অম্প স সুপার 

ন ােোঃ ০৫১-৬০৯৮৮, নমাোইলোঃ ০১৭২৬-৮৪২০১০ 

 

১০. তথ্য অম্পধকার আইে অনু ায়ী তথ্য 

প্রোে। 

তথ্য অম্পধকার েীম্পতমালা/ 

আইে অনু ায়ী। 

তথ্য কম টকতটার মতামবতর 

ম্পভম্পিবত। 

েীম্পতমালা অনু ায়ী। ০৭ ম্পেে। নমাোঃ আবু তাবলে 

সহকারী ইন্সট্রাক্টর 

ন ােোঃ ০৫১-৬০৯৮৮, নমাোইলোঃ ০১৭১৮-৪০৯১৩৯ 

ইবমইলোঃ abutaleb.baropur@gmail.com  

 

৩. অম্পভব াগ ব্যেস্থাপো পদ্ধম্পত (GRS) 
 

     নসো প্রাম্পিবত অসন্তুি হবল োম্পয়ত্বপ্রাি কম টকতটার সবে ন াগাব াগ করুে। ম্পতম্পে সমাধাে ম্পেবত ব্যর্থ ট হবল ম্পেবনাি পদ্ধম্পতবত ন াগাব াগ কবর আপোর সমস্যা অেম্পহত করুে। 
 

ক্রম্পমক োং কখে ন াগাব াগ করবেে কার সবে ন াগাব াগ করবেে ন াগাব াবগর ঠিকাো ম্পেষ্পম্পির সময়সীমা 

১. 

 

োম্পয়ত্বপ্রাি কম টকতটা সমাধাে প্রোবে ব্যর্থ ট হবল- 

  

অম্পভব াগ ম্পেষ্পম্পিকৃত কম টকতটা (অম্পেক)। GRS ন াকাল পবয়ন্ট কম টকতটা  
 

নমাোঃ জয়োল আবেেীে 

সহকারী ইন্সট্রাক্টর ও ভারপ্রাি কম টকতটা (প্রম্পিক্ষণ ম্পেভাগ) 

  ন ােোঃ ০৫১-৬০৯৮৮, নমাোইলোঃ ০১৭১২-১১১৩৪৪ 

১০ কম টম্পেেবসর মবধ্য। 

২. 

 

অম্পভব াগ ম্পেষ্পম্পি কম টকতটা ম্পেম্পে টি সমবয়র মবধ্য সমাধাে 

ম্পেবত ব্যর্থ ট হবল- 

আপীল কম টকতটা।   মুহাম্মে মাহমুদুর রহমাে 

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

ন ােোঃ ০৫১-৬০৯৮৮, নমাোইলোঃ ০১৭১১-২৩৬৩৮৮ 

১০ কম টম্পেেবসর মবধ্য। 

৩. আপীল কম টকতটা ম্পেম্পে টি সমবয়র মবধ্য সমাধাে ম্পেবত ব্যর্থ ট 

হবল- 

প্রম্পতষ্ঠাবের ম্পেে টাহী প্রধাে।  পম্পরচালক, নেকটার, েগুড়া। ১৫ কম টম্পেেবসর মবধ্য। 

 



 

 

পাতা-৬ 

 

৪. নসো গ্রহীতাবের কাবছ আমাবের প্রতোিা 
 

ক্রম্পমক োং প্রম্পতশ্রুত/কাম্পিত নসো প্রাম্পির লবক্ষে করণীয় 

১.  র্থা র্থ আবেেে পত্র জমা। 

২. প্রবয়াজেীয় সরকারী ম্প  পম্পরবিাধ । 

৩. সাক্ষাবতর জন্য ম্পেম্পে টি সমবয় উপম্পস্থত র্থাকা। 

৪. কর্তটপক্ষবক  র্থা র্থ সহায়তা করার মােম্পসকতা। 
 

৫. একাবেম্পমর ন াকাল পবয়ন্ট কম টকতটাগবণর তথ্য: 
 

ক্রম্পমক োং ন াকাল পবয়ন্ট এর ম্পেষয় ন াকাল পবয়ন্ট কম টকতটার োম ও পেেী নমাোইল ও ই-নমইল েম্বর 

১. জাতীয় শুদ্ধাচার নকৌিল (NIS) োস্তোয়ে। জোে নমাোঃ িাম্প উল ইসলাম, পম্পরচালক (উপসম্পচে) ০১৭৩১-৭৪৯৯৯৯,  director.nactar@gmail.com 

২. োম্পষ টক কম টসিােে চুম্পি (APA) জোে নমা: জয়োল আবেেীে, সহকারী ইন্সট্রাক্টর ০১৭১২-১১১৩৪৪,  abedin.nac@gmail.com 

৩. ইবোবভিে জোে নমা:  জবল রাব্বী, প্রম্পিক্ষক (পরীক্ষা ম্পেয়ন্ত্রক) ০১৭১১-২৬০৪৫০,  rabbi_25bd@yahoo.com 

৪. তথ্য অম্পধকার জোে নমা: আবু তাবলে, সহকারী ইন্সট্রাক্টর ০১৭১৮-৪০৯১৩৯,  abutaleb.baropur@gmail.com 

৫. কল্যাণ কম টকতটা জোে নমা: আব্দুল আম্পলম, প্রম্পিক্ষক (োাংলা) ০১৭২০-৫৬৩৩০৫,  abdulalim19064@gmail.com 

৬. অম্পভব াগ ম্পেষ্পম্পি কম টকতটা (GRS)   জোে মুহাম্মে মাহমুদুর রহমাে, উপ-পম্পরচালক (চলম্পত োম্পয়ত্ব) ০১৭১১-২৩৬৩৮৮,  mrnactar1965@gmail.com 

৭. সাংসে জোে নমা: হাম্পমদুর রহমাে, প্রম্পিক্ষক (ইাংবরম্পজ) ০১৭১১-০৩৫৪০৭ hamidurnactar63@gmail.com 

৮. মাম্পসক প্রম্পতবেেে জোে নমা: মাহবুে আলী, প্রম্পিক্ষক (গবেষণা সমন্বয়কারী) ০১৭১২-৮৫৩২৪৩ mahbub.raton2@gmail.com 

৯. োম্পষ টক প্রম্পতবেে  জোে নমা: মাহবুে আলী, প্রম্পিক্ষক (গবেষণা সমন্বয়কারী) ০১৭১২-৮৫৩২৪৩ mahbub.raton2@gmail.com 

১০. ম্পেম্পজটাল ম্পেম্পে জোে খন্দকার মাহমুদুল ইসলাম, সহকারী প্রম্পিক্ষক (কম্পিউটার) ০১৭৪৬-৭৯৪৮২২ mahmudul.khandaker@gmail.com 

১১. CRVS জোে নমা: হাম্পমদুর রহমাে, প্রম্পিক্ষক (ইাংবরম্পজ) ০১৭১১-০৩৫৪০৭ hamidurnactar63@gmail.com 

১২. NDD/অটিজম প্রবকৌিলী জোে নমা: আবু েকর ম্পসম্পদ্দক, সহকারী প্রম্পিক্ষক (গবেষণা) ০১৭১৭-৮৫০৮০০ absiddiq3112@gmail.com 

১৩. ইস্তামু্বল পম্পরকল্পো / কল্যাে সম্পমম্পত জোে এ টি এম মাসুদুর রহমাে, সহকারী ইন্সট্রাক্টর ০১৭১৬-৯৬১৫৬৭ xym64masud@gmail.com 

১৪. োবজট জোে এস টি এে নক নমা: আব্দুল হাম্পকম, ম্পহসাে রক্ষণ কম টকতটা ০১৭১৪-৪৯৫৮৩৮ abdulhakim964@gmail.com 

১৫. PM Commitment জোে মুহাম্মে মাহমুদুর রহমাে, উপ-পম্পরচালক (চলম্পত োম্পয়ত্ব) ০১৭১১-২৩৬৩৮৮mrnactar1965@gmail.com 

১৭. SDG জোে খন্দকার মাহমুদুল ইসলাম, সহকারী প্রম্পিক্ষক (কম্পিউটার) ০১৭৪৬-৭৯৪৮২২ mahmudul.khandaker@gmail.com 

১৮. মম্পন্ত্রসভা বেঠবকর ম্পসদ্ধান্ত োস্তোয়ে প্রম্পতবেেে জোে মুহাম্মে মাহমুদুর রহমাে, উপ-পম্পরচালক (চলম্পত োম্পয়ত্ব) ০১৭১১-২৩৬৩৮৮mrnactar1965@gmail.com 

১৯. সম্পচে সভার ম্পসদ্ধান্ত োস্তোয়ে প্রম্পতবেেে জোে মুহাম্মে মাহমুদুর রহমাে, উপ-পম্পরচালক (চলম্পত োম্পয়ত্ব) ০১৭১১-২৩৬৩৮৮mrnactar1965@gmail.com 

২০. নজলা প্রিাসক মবম্মলে জোে মুহাম্মে মাহমুদুর রহমাে, উপ-পম্পরচালক (চলম্পত োম্পয়ত্ব) ০১৭১১-২৩৬৩৮৮mrnactar1965@gmail.com 
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