
1 

 

সিটিজেন্ি চার্ টার (সিবা প্রদান প্রসিশ্রুসি) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

োিীয় কসিউর্ার প্রসিক্ষণ ও গজবষণা একাজেমী (সনকর্ার) 

কাসরগসর ও মাদ্রািা সিক্ষা সবভাগ, সিক্ষা মন্ত্রণালয় 

বগুড়া, বাাংলাজদি।  

www.nactar.gov.bd 
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োিীয় কসিউর্ার প্রসিক্ষণ ও গজবষণা একাজেমী (সনকর্ার) 

কাসরগসর ও মাদ্রািা সিক্ষা সবভাগ, সিক্ষা মন্ত্রণালয় 

বগুড়া, বাাংলাজদি।  

www.nactar.gov.bd 
 

সিটিজেন্ি চার্ টার (সিবা প্রদান প্রসিশ্রুসি) 
 

১.  সভিন ও সমিন 
 

 সভিন (Vision) :  মানিম্মি আইসিটি প্রসিক্ষণ। 
 

সমিন (Mission) :  মানিম্মি আইসিটি প্রসিক্ষণ ও গজবষণার মাধ্যজম দক্ষ সিক্ষক ও মানবিিদ উন্নয়ন। 
 

২.    প্রসিশ্রুি সিবািমূহ 
 

২.১.১)  নাগসরক সিবা 
 

ক্রসমক 

নাং 

সিবার নাম সিবা প্রদান পদ্ধসি প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র  

ও প্রাসিস্থান 

সিবা মূল্য এবাং 

পসরজিাধ পদ্ধসি 

সিবা প্রদাজনর 

িময়িীমা 

দাসয়ত্বপ্রাি কম টকিটা 

(নাম, পদসব, স ান নম্বর ও ই 

সমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১। 

 

আইসিটি সবষয়ক সিক্ষক 

প্রসিক্ষণ সকাি ট।   

১৪৪ঘন্টা (৩০সদন)। 

(ক) প্রসিক্ষণার্থী সনব টাচন; 

(খ)  আইসিটি সবষজয় প্রসিক্ষণ; 

(গ)  িনদ প্রদান। 

১। অনলাইজন আজবদন  (সনে উজযাজগ); 

(সলাংকঃ সনকর্ার ওজয়ব 

িাইর্ঃwww.nactar.gov.bd 

১। আজবদন পজত্র স্ব-স্ব প্রসিষ্ঠান প্রধাজনর 

সুপাসরি (সনে উজযাজগ); 

২। প্রসিক্ষজণ অাংিগ্রহজণর িময় স্ব-স্ব প্রসিষ্ঠান 

প্রধাজনর ছাড়পত্র (সনে উজযাজগ)। 

সবনামূজল্য। ১৫ সদন সমাঃ েয়নাল আজবদীন 

পদবীঃ ভারপ্রাি কম টকিটা 

 (প্রসিক্ষণ সবভাগ) ও িহকারী 

ইন্সট্রাক্টর 

স ানঃ ০৫১-৬০৯৮৮ (অস ি), 

 সমাবাইলঃ ০১৭১২-১১১৩৪৪ 

কক্ষ নাংঃঃ ১০৩ 

ই-সমইলঃ 

abedin.nac@gmail.com 

২। 

 

এযােভান্সে আইসিটি 

সবষয়ক সিক্ষক প্রসিক্ষণ 

সকাি ট।  ৭৮ ঘন্টা (১৫সদন)। 

(ক) প্রসিক্ষণার্থী সনব টাচন; 

(খ)  আইসিটি সবষজয় প্রসিক্ষণ; 

(গ)  িনদ প্রদান। 

১। অনলাইজন আজবদন (সনে উজযাজগ); 

(সলাংকঃ সনকর্ার ওজয়ব 

িাইর্ঃwww.nactar.gov.bd 

১। আজবদন পজত্র স্ব-স্ব প্রসিষ্ঠান প্রধাজনর 

সুপাসরি (সনে উজযাজগ); 

২। প্রসিক্ষজণ অাংিগ্রহজণর িময় স্ব-স্ব প্রসিষ্ঠান 

প্রধাজনর ছাড়পত্র (সনে উজযাজগ)। 

সবনামূজল্য। ১৫ সদন 
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ক্রসমক 

নাং 

সিবার নাম সিবা প্রদান পদ্ধসি প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র 

ও প্রাসিস্থান 

সিবা মূল্য এবাং 

পসরজিাধ পদ্ধসি 

সিবা প্রদাজনর 

িময়িীমা 

দাসয়ত্বপ্রাি কম টকিটা 

(নাম, পদসব, স ান নম্বর ও ই 

সমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

৩। প্রজ িনাল সিল্যাসন্সাং উইর্থ 

এিইও, এিএমএম সকাি ট । 

১২০ ঘন্টা (৩০সদন)। 

 

  

(ক) অনলাইন পরীক্ষার মাধ্যজম 

প্রসিক্ষণার্থী সনব টাচন; 

(ক) আইসিটি সবষজয় প্রসিক্ষণ; 

(গ) িনদ প্রদান। 

১। িব টজিষ সিক্ষাগি স াগ্যিার িনজদর স্ক্যান 

কসপ (সনে উজযাজগ); 

২। পািজপ টার্ িাইজের স্ক্যান ছসব (সনে 

উজযাজগ);  

৩। োিীয় পসরচয় পত্র/েন্ম িনদ স্ক্যান কসপ 

(সনে উজযাজগ); 

৪। সবজিষ চাসহদা িিন্ন ও ক্ষুদ্র নৃ সগাষ্ঠীর 

িনদ (িাংসিষ্ট সেলা প্রিািক/িমাে সিবা 

কম টকিটা) (সনে উজযাজগ)। 

১৫০০/-(এক হাোর 

পাঁচিি) 

োচ বাাংলা ব্াাংক রজকর্ 

মাজচ টন্ট একাউন্ট নম্বর 

০১৭৯২৫৩২০৫৩ এর 

মাধ্যজম ভসিট স  েমা। 

১৫ সদন  

৪।  ান্ডাজমন্টাল অব ওজয়বজপে 

সেোইন সকাি ট 

১২০ ঘন্টা (৩০সদন)/ 

 

(ক) অনলাইন পরীক্ষার মাধ্যজম 

প্রসিক্ষণার্থী সনব টাচন; 

(ক) আইসিটি সবষজয় প্রসিক্ষণ; 

(গ) িনদ প্রদান। 

১। িব টজিষ সিক্ষাগি স াগ্যিার িনজদর স্ক্যান 

কসপ (সনে উজযাজগ); 

২। পািজপ টার্ িাইজের স্ক্যান ছসব (সনে 

উজযাজগ);  

৩। োিীয় পসরচয় পত্র/েন্ম িনদ স্ক্যান কসপ 

(সনে উজযাজগ)। 

৪। সবজিষ চাসহদা িিন্ন ও ক্ষুদ্র নৃ সগাষ্ঠীর 

িনদ (িাংসিষ্ট সেলা প্রিািক/িমাে সিবা 

কম টকিটা) (সনে উজযাজগ)।  

১৫০০/-(এক হাোর 

পাঁচিি) 

োচ বাাংলা ব্াাংক রজকর্ 

মাজচ টন্ট একাউন্ট নম্বর 

০১৭৯২৫৩২০৫৩ এর 

মাধ্যজম ভসিট স  েমা।  

১৫ সদন 

৫। সপএইচসপ এন্ড  মাই 

এযািকুয়াল  

১২০ ঘন্টা (৩০সদন)। 

(ক) অনলাইন পরীক্ষার মাধ্যজম 

প্রসিক্ষণার্থী সনব টাচন; 

(ক) আইসিটি সবষজয় প্রসিক্ষণ; 

(গ) িনদ প্রদান। 

১। িব টজিষ সিক্ষাগি স াগ্যিার িনজদর 

স্ক্যান কসপ (সনে উজযাজগ); 

২। পািজপ টার্ িাইজের স্ক্যান ছসব (সনে 

উজযাজগ);  

৩। োিীয় পসরচয় পত্র/েন্ম িনদ স্ক্যান 

কসপ (সনে উজযাজগ)। 

৪। সবজিষ চাসহদা িিন্ন ও ক্ষুদ্র নৃ সগাষ্ঠীর 

িনদ (িাংসিষ্ট সেলা প্রিািক/িমাে সিবা 

কম টকিটা) (সনে উজযাজগ)। 

১০০০/-(এক হাোর) 

োচ বাাংলা ব্াাংক রজকর্ 

মাজচ টন্ট একাউন্ট নম্বর 

০১৭৯২৫৩২০৫৩ এর 

মাধ্যজম ভসিট স  েমা। 

১৫ সদন  

 

সমাঃ েয়নাল আজবদীন 

পদবীঃ ভারপ্রাি কম টকিটা 

 (প্রসিক্ষণ সবভাগ) ও িহকারী 

ইন্সট্রাক্টর 

স ানঃ ০৫১-৬০৯৮৮ (অস ি), 

 সমাবাইলঃ ০১৭১২-১১১৩৪৪ 

কক্ষ নাংঃঃ ১০৩ 

ই-

সমইলঃabedin.nac@gmail.co

m 
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ক্রসমক 

নাং 

সিবার নাম সিবা প্রদান পদ্ধসি প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র 

ও প্রাসিস্থান 

সিবা মূল্য এবাং 

পসরজিাধ পদ্ধসি 

সিবা প্রদাজনর 

িময়িীমা 

দাসয়ত্বপ্রাি কম টকিটা 

(নাম, পদসব, স ান নম্বর ও ই 

সমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৬। গ্রাস ক্স সেোইন সকাি ট 

৬০ ঘন্টা (২০সদন)। 

(ক) অনলাইন পরীক্ষার মাধ্যজম 

প্রসিক্ষণার্থী সনব টাচন; 

(ক) আইসিটি সবষজয় প্রসিক্ষণ; 

(গ) িনদ প্রদান। 

১। িব টজিষ সিক্ষাগি স াগ্যিার িনজদর 

স্ক্যান কসপ (সনে উজযাজগ); 

২। পািজপ টার্ িাইজের স্ক্যান ছসব (সনে 

উজযাজগ);  

৩। োিীয় পসরচয় পত্র/েন্ম িনদ স্ক্যান 

কসপ (সনে উজযাজগ)। 

৪। সবজিষ চাসহদা িিন্ন ও ক্ষুদ্র নৃ সগাষ্ঠীর 

িনদ (িাংসিষ্ট সেলা প্রিািক/িমাে সিবা 

কম টকিটা) (সনে উজযাজগ)। 

১০০০/-(এক হাোর) 

োচ বাাংলা ব্াাংক রজকর্ 

মাজচ টন্ট একাউন্ট নম্বর 

০১৭৯২৫৩২০৫৩ এর 

মাধ্যজম ভসিট স  েমা। 

১৫ সদন  

৭। ওয়াে টজপ্রি সর্থম 

কাস্টমাইজেিন সকাি ট 

৬০ ঘন্টা (২০সদন)। 

 

((ক) অনলাইন পরীক্ষার মাধ্যজম 

প্রসিক্ষণার্থী সনব টাচন; 

(ক) আইসিটি সবষজয় প্রসিক্ষণ; 

(গ) িনদ প্রদান। 

১। িব টজিষ সিক্ষাগি স াগ্যিার িনজদর 

স্ক্যান কসপ (সনে উজযাজগ); 

২। পািজপ টার্ িাইজের স্ক্যান ছসব (সনে 

উজযাজগ);  

৩। োিীয় পসরচয় পত্র/েন্ম িনদ স্ক্যান 

কসপ (সনে উজযাজগ)। 

৪। সবজিষ চাসহদা িিন্ন ও ক্ষুদ্র নৃ সগাষ্ঠীর 

িনদ (িাংসিষ্ট সেলা প্রিািক/িমাে সিবা 

কম টকিটা) (সনে উজযাজগ)। 

১০০০/-(এক হাোর) 

োচ বাাংলা ব্াাংক রজকর্ 

মাজচ টন্ট একাউন্ট নম্বর 

০১৭৯২৫৩২০৫৩ এর 

মাধ্যজম ভসিট স  েমা। 

১৫ সদন  

৮। সি সপ্রাগ্রাসমাং সকাি ট 

৬০ ঘন্টা (২০সদন)। 

 

(ক) অনলাইন পরীক্ষার মাধ্যজম 

প্রসিক্ষণার্থী সনব টাচন; 

(ক) আইসিটি সবষজয় প্রসিক্ষণ; 

(গ) িনদ প্রদান। 

১। িব টজিষ সিক্ষাগি স াগ্যিার িনজদর 

স্ক্যান কসপ (সনে উজযাজগ); 

২। পািজপ টার্ িাইজের স্ক্যান ছসব (সনে 

উজযাজগ);  

৩। োিীয় পসরচয় পত্র/েন্ম িনদ স্ক্যান 

কসপ (সনে উজ্যাজগ)। 

৪। সবজিষ চাসহদা িিন্ন ও ক্ষুদ্র নৃ সগাষ্ঠীর 

িনদ (িাংসিষ্ট সেলা প্রিািক/িমাে সিবা 

কম টকিটা) (সনে উজযাজগ)। 

১০০০/-(এক হাোর) 

োচ বাাংলা ব্াাংক রজকর্ 

মাজচ টন্ট একাউন্ট নম্বর 

০১৭৯২৫৩২০৫৩ এর 

মাধ্যজম ভসিট স  েমা। 

১৫ সদন  
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ক্রসমক 

নাং 

সিবার নাম সিবা প্রদান পদ্ধসি প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র 

ও প্রাসিস্থান 

সিবা মূল্য এবাং 

পসরজিাধ পদ্ধসি 

সিবা প্রদাজনর 

িময়িীমা 

দাসয়ত্বপ্রাি কম টকিটা 

(নাম, পদসব, স ান নম্বর ও ই 

সমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৯। এযান্ড্রজয়ে অযাপ 

সেজভলপজমন্ট সকাি ট 

৬০ ঘন্টা (২০সদন)। 

 

(ক) অনলাইন পরীক্ষার মাধ্যজম 

প্রসিক্ষণার্থী সনব টাচন; 

(ক) আইসিটি সবষজয় প্রসিক্ষণ; 

(গ) িনদ প্রদান। 

১। িব টজিষ সিক্ষাগি স াগ্যিার িনজদর 

স্ক্যান কসপ (সনে উজযাজগ); 

২। পািজপ টার্ িাইজের স্ক্যান ছসব (সনে 

উজযাজগ);  

৩। োিীয় পসরচয় পত্র/েন্ম িনদ স্ক্যান 

কসপ (সনে উজযাজগ)। 

৪। সবজিষ চাসহদা িিন্ন ও ক্ষুদ্র নৃ সগাষ্ঠীর 

িনদ (িাংসিষ্ট সেলা প্রিািক/িমাে সিবা 

কম টকিটা) (সনে উজযাজগ)। 

১০০০/-(এক হাোর) 

োচ বাাংলা ব্াাংক রজকর্ 

মাজচ টন্ট একাউন্ট নম্বর 

০১৭৯২৫৩২০৫৩ এর 

মাধ্যজম ভসিট স  েমা। 

১৫ সদন  

১০। সপ্রাগ্রাসমাং ইন পাইর্থন 

৬০ ঘন্টা (২০সদন)। 

 

(ক) অনলাইন পরীক্ষার মাধ্যজম 

প্রসিক্ষণার্থী সনব টাচন; 

(ক) আইসিটি সবষজয় প্রসিক্ষণ; 

(গ) িনদ প্রদান। 

১। িব টজিষ সিক্ষাগি স াগ্যিার িনজদর 

স্ক্যান কসপ (সনে উজযাজগ); 

২। পািজপ টার্ িাইজের স্ক্যান ছসব (সনে 

উজযাজগ);  

৩। োিীয় পসরচয় পত্র/েন্ম িনদ স্ক্যান 

কসপ (সনে উজযাজগ)। 

৪। সবজিষ চাসহদা িিন্ন ও ক্ষুদ্র নৃ সগাষ্ঠীর 

িনদ (িাংসিষ্ট সেলা প্রিািক/িমাে সিবা 

কম টকিটা) (সনে উজযাজগ)। 

১০০০/-(এক হাোর) 

র্াকা 

োচ বাাংলা ব্াাংক রজকর্ 

মাজচ টন্ট একাউন্ট নম্বর 

০১৭৯২৫৩২০৫৩ এর 

মাধ্যজম ভসিট স  েমা। 

১৫ সদন  

সমাঃ েয়নাল আজবদীন 

পদবীঃ ভারপ্রাি কম টকিটা 

 (প্রসিক্ষণ সবভাগ) ও িহকারী 

ইন্সট্রাক্টর 

স ানঃ ০৫১-৬০৯৮৮ (অস ি), 

 সমাবাইলঃ ০১৭১২-১১১৩৪৪ 

কক্ষ নাংঃঃ ১০৩ 

ই-সমইলঃ 

abedin.nac@gmail.co

m 

১১। সেিাল সবসিক 

কসিউর্ার লাসন টাং সকাি ট 

৬০ ঘন্টা (২০সদন)। 

 

(ক) প্রসিক্ষণার্থী সনব টাচন; 

(ক) আইসিটি সবষজয় প্রসিক্ষণ; 

(গ) িনদ প্রদান। 

১। একাজেমীর সনধ টাসরি ছজক প্রসিষ্ঠান 

প্রধাজনর আজবদন (পজত্রর মাধ্যজম 

আজবদজনর নমূনা প্রদান করা হজব); 

২। আজবদন পজত্রর িাংজগ 

সেএিসি/সেসেসি/এিএিসি পরীক্ষায় 

অাংিগ্রহজণর প্রমানক; এবাং  

৩। পািজপার্ ট িাইজের িয সিালা ছসব 

২কসপ;  

৪। সবজিষ চাসহদা িিন্ন ও ক্ষুদ্র নৃ সগাষ্ঠীর 

িনদ (িাংসিষ্ট সেলা প্রিািক/িমাে সিবা 

কম টকিটা) (সনে উজযাজগ)। 

সবনামূজল্য ১৫ সদন 
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ক্রসমক 

নাং 

সিবার নাম সিবা প্রদান পদ্ধসি প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র 

ও প্রাসিস্থান 

সিবা মূল্য এবাং 

পসরজিাধ পদ্ধসি 

সিবা প্রদাজনর 

িময়িীমা 

দাসয়ত্বপ্রাি কম টকিটা 

(নাম, পদসব, স ান নম্বর ও ই 

সমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১২। সবসিক কসিউর্ার 

এসিজকিন সকাি ট 

৬০ ঘন্টা (২০সদন)। 

 

(ক) অনলাইন পরীক্ষার মাধ্যজম 

প্রসিক্ষণার্থী সনব টাচন; 

(ক) আইসিটি সবষজয় প্রসিক্ষণ; 

(গ) িনদ প্রদান। 

১। িব টজিষ সিক্ষাগি স াগ্যিার িনজদর 

স্ক্যান কসপ (সনে উজযাজগ); 

২। পািজপ টার্ িাইজের স্ক্যান ছসব (সনে 

উজযাজগ);  

৩। োিীয় পসরচয় পত্র/েন্ম িনদ স্ক্যান 

কসপ (সনে উজযাজগ)। 

৪। সবজিষ চাসহদা িিন্ন ও ক্ষুদ্র নৃ সগাষ্ঠীর 

িনদ (িাংসিষ্ট সেলা প্রিািক/িমাে সিবা 

কম টকিটা) (সনে উজযাজগ)। 

৫০০/- 

(পাচঁিি) র্াকা 

োচ বাাংলা ব্াাংক রজকর্ 

মাজচ টন্ট একাউন্ট নম্বর 

০১৭৯২৫৩২০৫৩ এর 

মাধ্যজম ভসিট স  েমা। 

১৫ সদন  

১৩। এযােভান্সে িাটি টস জকর্ 

সকাি ট অন কসিউর্ার 

সট্রসনাং 

৩৬০ ঘন্টা/৬মাি। 

(ক) পরীক্ষার মাধ্যজম প্রসিক্ষণার্থী 

সনব টাচন; 

(ক) আইসিটি সবষজয় প্রসিক্ষণ; 

(গ) িনদ প্রদান। 

১। সিক্ষাগি স াগ্যিার িকল  িনজদর 

িিযাসয়ি  জর্াকসপ (সনে উজযাজগ); 

২। পািজপ টার্ িাইজের িিযাসয়ি ছসব 

(সনে উজযাজগ);  

৩। োিীয় পসরচয় পত্র/েন্ম িনদ 

িিযাসয়ি  কসপ (সনে উজযাজগ); 

৪। সবজিষ চাসহদা িিন্ন ও ক্ষুদ্র নৃ সগাষ্ঠীর 

িনদ (িাংসিষ্ট সেলা প্রিািক/িমাে সিবা 

কম টকিটা) (সনে উজযাজগ)। 

৫০০০/-(পাঁচ হাোর) 

র্াকা 

েনিা ব্াাংক, ফুলসদঘী 

িাখা, বগুড়া-সহিাব নাং 

৬২৯/১-এ েমার 

মাধ্যজম। 

১৫ সদন 

১৪। ডুসিজকর্ িনদপত্র প্রদান। (ক)  আজবদজনর সপ্রসক্ষজি 

 িনদ প্রদান। 

 

১। িাদা কাগজে আজবদন; 

২। িাধারণ োইরীর কসপ; 

৩। পসত্রকায় প্রকাসিি সবজ্ঞসি। 

সবনামূজল্য। ০৩ সদন। েনাব সমা:  েজল রাব্বী,  

প্রসিক্ষক (পরীক্ষা সনয়ন্ত্রক) 

স ানঃ ০৫১-৬০৯৮৮ (অস ি), 

সমাবাইলঃ ০১৭১১-২৬০৪৫০,   

কক্ষ নাংঃঃ ১০৪ 

rabbi_25bd@yahoo.com 
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২.১)  প্রাসিষ্ঠাসনক সিবা 

ক্রসমক 

নাং 

সিবার নাম সিবা প্রদান পদ্ধসি প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র  

ও প্রাসিস্থান 

সিবা মূল্য এবাং পসরজিাধ পদ্ধসি সিবা প্রদাজনর 

িময়িীমা 

দাসয়ত্বপ্রাি কম টকিটা 

(নাম, পদসব, স ান নম্বর ও ইজমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১। 

 

দরপত্র োমানি/ব্াাংক 

গ্যারাসন্ট স রৎ। 

োমানি/ব্াাংক গ্যারাসন্ট স রৎ। 
 

১।  িাংসিষ্ট ব্সি/প্রসিষ্ঠাজনর প্যাজে/িাদা 

কাগজে আজবদন; 
 

২। আজবদজনর িাংজগ সপ/ব্াাংক ড্রা র্ এর কসপ। 
 

সহিাব িাখা 

সবনামুজল্য। ৭ সদবজির মজধ্য। এি টি এন সক সমাঃ আব্দুল হাসকম 

পদবীঃ সহিাব রক্ষণ কম টকিটা 

স ানঃ ০৫১-৬০৯৮৮ 

সমাবাইলঃ ০১৭১৪-৪৯৫৮৩৮ 

কক্ষ নাং ১০২ 

ইজমইলঃ mdabdulhakim964@gmail.com 

২।  িরকাসর /নন 

কযাোর/আধা-

িরকাসর/স্বায়ত্বিাসিি 

প্রসিষ্ঠাজনর কম টকিটা-

কম টচারীজদর আবাসিকিা 

প্রদান 

 

সহাজস্টজল অবস্থাজনর সুজ াগ প্রদান ১।  িাংসিষ্ট ব্সি/প্রসিষ্ঠাজনর িাদা কাগজে 

আজবদন; 

(সনে দাসয়জত্ব) 

 

সহাজস্টল িাখা 

(ক) এসি (সবজিষ)-১০০০/-(এক 

হাোর) র্াকা; 

(খ) এসি-৫০০/-(পাচ িি) 

র্াকা; 

(গ) নন-এসি (সিাংজগল)-৩০০/- 

(সিন িি) র্াকা। 

(ঘ) নন-এসি (েবল)-৩০০/-

(সিন িি) র্াকা। 

রসিজদর মাধ্যজম পসরজিাধ। 

সহাজস্টল িাখা। 

১ সদবজির মজধ্য। সমা: মাহািাব সহাজিন 

সহাজস্টল সুপার  

সমাবাইল নাং-০১৭১১৫৮৭৭৮১ 

ইজমইল-

mahatabhossain@gmail.com 

৩। সবিরকাসর সিক্ষা 

প্রসিষ্ঠাজনর সিক্ষক-

কম টচারীগজণর আবািন। 

 

সহাজস্টজল অবস্থাজনর সুজ াগ প্রদান ১।  িাংসিষ্ট ব্সি/প্রসিষ্ঠাজনর িাদা কাগজে 

আজবদন; 

(সনে দাসয়জত্ব) 

 

সহাজস্টল িাখা 

(ক) এসি (সবজিষ)-১২০০/-(এক 

হাোর দুইিি) র্াকা; 

(খ) এসি-৬০০/-(ছয়িি) র্াকা; 

(গ) নন-এসি (সিাংজগল)-৪০০/- 

(চারিি) র্াকা। 

(ঘ) নন-এসি (েবল)-৫০০/-

(পাঁচিি) র্াকা। 

রসিজদর মাধ্যজম পসরজিাধ। 

সহাজস্টল িাখা। 

১ সদবজির মজধ্য। সমা: মাহািাব সহাজিন 

সহাজস্টল সুপার  

সমাবাইল নাং-০১৭১১৫৮৭৭৮১ 

ইজমইল-

mahatabhossain@gmail.com 

৪। আন্তেটাসিক/এনসেও/প্রাইজভর্ 

প্রসিষ্ঠাজনর 

কম টকিটা/কম টচারীগজণর 

আবািন। 

 

সহাজস্টজল অবস্থাজনর সুজ াগ 

প্রদান; 

১।  িাংসিষ্ট ব্সি/প্রসিষ্ঠাজনর িাদা কাগজে 

আজবদন; 

(সনে দাসয়জত্ব) 

 

সহাজস্টল িাখা 

(ক) এসি (সবজিষ)-১২০০/-(এক 

হাোর দুইিি) র্াকা; 

(খ) এসি-৮০০/-(আর্িি) 

র্াকা; 

(গ) নন-এসি (সিাংজগল)-৬০০/- 

(ছয়িি) র্াকা। 

(ঘ) নন-এসি (েবল)-৮০০/-

(আর্িি) র্াকা। 

রসিজদর মাধ্যজম পসরজিাধ। 

সহাজস্টল িাখা। 

১ সদবজির মজধ্য। সমা: মাহািাব সহাজিন 

সহাজস্টল সুপার  

সমাবাইল নাং-০১৭১১৫৮৭৭৮১ 

ইজমইল-

mahatabhossain@gmail.com 

mailto:mdabdulhakim964@gmail.com
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ক্রসমক 

নাং 

সিবার নাম সিবা প্রদান পদ্ধসি প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র 

ও প্রাসিস্থান 

সিবা মূল্য এবাং পসরজিাধ পদ্ধসি সিবা প্রদাজনর 

িময়িীমা 

দাসয়ত্বপ্রাি কম টকিটা 

(নাম, পদসব, স ান নম্বর ও ইজমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 

৫। 

সবসিএি কযাোজরর 

কম টকিটাগজণর আবািন। 

 

সহাজস্টজল অবস্থাজনর সুজ াগ 

প্রদান; 

১।  িাংসিষ্ট ব্সি/প্রসিষ্ঠাজনর িাদা কাগজে 

আজবদন; 

(সনে দাসয়জত্ব) 

সহাজস্টল িাখা 

(ক) এসি (সবজিষ)-৪০০/-(চারিি) 

র্াকা; 

(খ) এসি-২০০/-(দুইিি) র্াকা; 

(গ) নন-এসি (সিাংজগল)-১৫০/- 

(একিি পঞ্চাি) র্াকা। 

(ঘ) নন-এসি (েবল)-২০০/-(দুইিি) 

র্াকা। 

রসিজদর মাধ্যজম পসরজিাধ। 

সহাজস্টল িাখা। 

০১ সদবজির মজধ্য। সমা: মাহািাব সহাজিন 

সহাজস্টল সুপার  

সমাবাইল নাং-০১৭১১৫৮৭৭৮১ 

ইজমইল-

mahatabhossain@gmail.com 

৬। সিক্ষা মন্ত্রণালজয়র 

কম টকিটা/কম টচারীী্জদর 

আবািন। 

সহাজস্টজল অবস্থাজনর সুজ াগ 

প্রদান; 

১।  িাংসিষ্ট ব্সি/প্রসিষ্ঠাজনর িাদা কাগজে 

আজবদন; 

(সনে দাসয়জত্ব) 

 

সহাজস্টল িাখা 

িাধারণ কক্ষ-৬০/- 

রসিজদর মাধ্যজম পসরজিাধ। 

সহাজস্টল িাখা। 

০১ সদবজির মজধ্য। সমা: মাহািাব সহাজিন 

সহাজস্টল সুপার  

সমাবাইল নাং-০১৭১১৫৮৭৭৮১ 

ইজমইল-

mahatabhossain@gmail.com 

৭। িরকাসর /আধা-

িরকাসর/স্বায়ত্বিাসিি 

প্রসিষ্ঠাজনর কম টকিটা-

কম টচারীজদর আবািন। 

সহাজস্টজল অবস্থাজনর সুজ াগ 

প্রদান; 

১।  িাংসিষ্ট ব্সি/প্রসিষ্ঠাজনর িাদা কাগজে 

আজবদন; 

(সনে দাসয়জত্ব) 

 

সহাজস্টল িাখা 

িাধারণ কক্ষ-১০০/- 

রসিজদর মাধ্যজম পসরজিাধ। 

সহাজস্টল িাখা। 

 

০১ সদবজির মজধ্য। সমা: মাহািাব সহাজিন 

সহাজস্টল সুপার  

সমাবাইল নাং-০১৭১১৫৮৭৭৮১ 

ইজমইল-

mahatabhossain@gmail.co

m 

৮। আন্তেটাসিক/এনসেও/প্রাইজভ

র্ প্রসিষ্ঠাজনর 

কম টকিটা/কম টচারীগজণর 

আবািন। 

সহাজস্টজল অবস্থাজনর সুজ াগ 

প্রদান; 

১।  িাংসিষ্ট ব্সি/প্রসিষ্ঠাজনর িাদা কাগজে 

আজবদন; 

(সনে দাসয়জত্ব) 

 

সহাজস্টল িাখা 

িাধারণ কক্ষ-১৫০/- 

রসিজদর মাধ্যজম পসরজিাধ। 

সহাজস্টল িাখা। 

 

০১ সদবজির মজধ্য। সমা: মাহািাব সহাজিন 

সহাজস্টল সুপার  

সমাবাইল নাং-০১৭১১৫৮৭৭৮১ 

ইজমইল-

mahatabhossain@gmail.com 

৯। উচ্চ মাধ্যসমক/মাধ্যসমক, 

মাদ্রািা সিক্ষকগজণর 

আবািন। 

সহাজস্টজল অবস্থাজনর সুজ াগ প্রদান ১।  িাংসিষ্ট ব্সি/প্রসিষ্ঠাজনর িাদা কাগজে 

আজবদন; 

(সনে দাসয়জত্ব) 

 

সহাজস্টল িাখা 

িাধারণ কক্ষ-২০০/- 

রসিজদর মাধ্যজম পসরজিাধ। 

সহাজস্টল িাখা। 

 

০১ সদবজির মজধ্য। সমা: মাহািাব সহাজিন 

সহাজস্টল সুপার  

সমাবাইল নাং-০১৭১১৫৮৭৭৮১ 

ইজমইল-

mahatabhossain@gmail.com 
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ক্রসমক 

নাং 

সিবার নাম সিবা প্রদান পদ্ধসি প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র 

ও প্রাসিস্থান 

সিবা মূল্য এবাং পসরজিাধ পদ্ধসি সিবা প্রদাজনর 

িময়িীমা 

দাসয়ত্বপ্রাি কম টকিটা 

(নাম, পদসব, স ান নম্বর ও ইজমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৩। কযাজ র্াসরয়া কক্ষ 

ব্বহার। 

 

 

কযাজ র্াসরয়া কক্ষ ব্বহাজরর 

সুজ াগ প্রদান। 

 

 

১।  প্রসিষ্ঠাজনর আজবদন। 

 

 

(ক) সিসমনার হল (পূণ ট  সদবজির 

েন্য)-১০,০০০/- 

(খ) সিসমনার হল (অধ ট  সদবজির 

েন্য)-৮,০০০/- 

(গ) কযাজ র্াসরয়া (পূণ ট সদবজির 

েন্য)-৮,০০০/- 

(ঘ) কযাজ র্াসরয়া (অধ ট  সদবজির 

েন্য)-৫,০০০/- 

রসিজদর মাধ্যজম পসরজিাধ। 

িাংস্থাপন িাখা। 

০১ সদবজির মজধ্য। সমাঃ আবু িাজলব 

িহকারী ইন্সট্রাক্টর ও  

ভারপ্রাি কম টকিটা (িাংস্থাপন) 

স ানঃ ০৫১-৬০৯৮৮,  

সমাবাইলঃ ০১৭১৮-৪০৯১৩৯ 

ইজমইলঃ 

abutaleb.baropur@gmail.com  
 

  

৪। 

 

সিসমনার কক্ষ ব্বহার। 

 

সিসমনার কক্ষ ব্বহাজরর 

সুজ াগ প্রদান। 

১।  প্রসিষ্ঠাজনর আজবদন। 
 

(ক) সিসমনার হল (পূণ ট  সদবজির 

েন্য)-১০,০০০/- 

(খ) সিসমনার হল (অধ ট  সদবজির 

েন্য)-৮,০০০/- 

(গ) কযাজ র্াসরয়া (পূণ ট সদবজির 

েন্য)-৮,০০০/- 

(ঘ) কযাজ র্াসরয়া (অধ ট  সদবজির 

েন্য)-৫,০০০/- 

রসিজদর মাধ্যজম পসরজিাধ। 

িাংস্থাপন িাখা। 

০১ সদবজির মজধ্য। সমাঃ আবু িাজলব 

িহকারী ইন্সট্রাক্টর ও  

ভারপ্রাি কম টকিটা (িাংস্থাপন) 

স ানঃ ০৫১-৬০৯৮৮,  

সমাবাইলঃ ০১৭১৮-৪০৯১৩৯ 

ইজমইলঃ 

abutaleb.baropur@gmail.com  
 

 

৫। সনজয়াগ পরীক্ষায় 

সবজিষজ্ঞ সপ্ররণ। 

প্রসিসনসধ সপ্ররণ সনে প্রসিষ্ঠাজনর আজবদন  

 

 

সবনামূজল্য। ৭ সদন। সমাঃ আবু িাজলব 

িহকারী ইন্সট্রাক্টর ও  

ভারপ্রাি কম টকিটা (িাংস্থাপন) 

স ানঃ ০৫১-৬০৯৮৮,  

সমাবাইলঃ ০১৭১৮-৪০৯১৩৯ 

ইজমইলঃ 

abutaleb.baropur@gmail.com  
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৩) অভযন্তরীণ সিবা 

ক্রম 

নাং 

সিবার নাম সিবা প্রদান 

পদ্ধসি 

প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র ও প্রাসিস্থান সিবা মূল্য এবাং 

পসরজিাধ পদ্ধসি 

সিবা প্রদাজনর 

িময়িীমা 

দাসয়ত্বপ্রাি কম টকিটা 

(নাম, পদসব, স ান নম্বর ও ই-সমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ নন-সগজেজর্ে 

কম টচারীর সপনিন 

প্রদান আজদি 

(চাকুজরর সনজের 

অবির গ্রহজণর 

সক্ষজত্র)  

 অস ি 

আজদি/ 

মঞ্জুরীপত্র 

১. নন-সগজেজর্ে চাকুজরজদর সক্ষজত্র িাসভটি বুক/সগজেজর্ে কম টচারীর সক্ষজত্র িব টজিষ ৩ বৎিজর 

চাকসরর সববরনী/এলসপসি  

২. অবির ও সপআরএল-এ গমজনর মঞ্জুসরপত্র  

৩. প্রিযাসিি ই এল সপ সি 

৪. সপনিন আজবদন  রম ২.১ 

৫. িযজিালা িিযাসয়ি পািজপার্ ট িাইজের ৪ (চার) কসপ রসিন ছসব 

৬.সপনিনাজরর ববধ উত্তরাসধকার সঘাষণাপত্র ও উত্তরাসধকারজদর স্টযাি িাইজের ছসব ৩(সিন) কসপ কজর 

৭. নমুনা স্বাক্ষরও হাজির পাঁচ আঙ্গুজলর ছাপ 

৮. কর্তটপজক্ষর িরকাসর পাওনা না-দাবী প্রিযয়নপত্র 

৯. োিীয় পসরচয়পজত্রর িিযাসয়ি কসপ 

১০. চাকসর স্থায়ীকরজণর/সনয়সমিকরজণর আজদি 

প্রাসিস্থান : 

(ক)  ৪নাং  রমি, ওজয়ব িাইর্: www.bgpress.gov.bd/ www.mof.gov.bd                                             

(খ)  ১, ২, ৩, ৮, ও ১০  আইজর্ম িাংস্থাপন িাখা, সনকর্ার, বগুড়া                                  

(গ)  ৫, ৬, ৭, ও ৯   আইজর্ম স্ব-উজযাজগ। 

সবনা মূজল্য। ০৭ কা ট সদবি  

 

 

(মুহাম্মদ মাহমুদুর রহমান 

প্রসিক্ষক (আরবী) 

ও 

উপপসরচালক (চ: দা:) 

স ান: ০৫১-৬০৯৮৮ 

সমাবাইল: ০১৭১১২৩৬৩৮৮ 

E-mail : mrnactar1965@gmail.com  

 

 

২ পাসরবাসরক সপনিন 

(সপনিন মঞ্জুসরর 

পূজব টই সপনিনাজরর 

মৃত্যয হজল)  

 

 

অস ি 

আজদি/ 

মঞ্জুরীপত্র 

১. পাসরবাসরক সপনিজনর  আজবদন  রম ২.২ 

২. নন-সগ্রজেজর্ে চাকুজরর সক্ষজত্র িাসভটি বুক/সগজেজর্ে কমটচারীর সক্ষজত্র িব টজিষ ৩ বৎিজর চাকসরর সববরনী  

৩. অবির ও সপআরএল-এ গমজনর মঞ্জুসরপত্র/পাসরবাসরক সপনিন মঞ্জুসরপত্র 

৪.  প্রিযাসিি সিষ সবিজনর প্রিযয়নপত্র  

৫. ০৪ (চার) কসপ িযজিালা পািজপার্ ট  ও স্টযাি িাইজের িিযাসয়ি রসিন ছসব 

৬. উত্তরাসধকার িনদ ও নন ম্যাসরে িাটি টস জকর্ 

৭. নমুনা স্বাক্ষরও হাজির পাঁচ আঙ্গুজলর ছাপ 

৮. অসভভাবক মজনানয়ন এবাং অবির ভািা ও আনুজিাসষক উজত্তালন করার েন্য ক্ষমিা অপ টণ িনদ 

৯. কর্তটপক্ষ কর্তটক মৃি কম টচারীর িরকাসর পাওনা না দাবী প্রিযয়নপত্র 

১০. চাকসর স্থায়ীকরজণর/সনয়সমিকরজণর আজদি 

১১. সচসকৎিক/সপৌরিভা/ইউসনয়ন পসরষদ সচয়ারম্যান/কাউসন্সলর কর্তটক প্রদত্ত মৃত্যয িনদপত্র 

১২. প্রসিবন্ধী িন্তাজনর ( সদ র্থাজক) সনবন্ধন, পসরচয়পত্র ও সমসেজকল সবাজে টর িনদপত্র। 

১৩. োিীয় পসরচয়পত্র/েন্ম সনবন্ধন 

প্রাসিস্থান : 

(ক)  ১নাং  রমি, ওজয়ব িাইর্: www.bgpress.gov.bd/ www.mof.gov.bd         

(খ)  ২, ৩, ৪, ৯, ১০ ও ১১ আইজর্ম িাংস্থাপন িাখা, সনকর্ার, বগুড়া                              

(গ) ৫, ৭, ৮, ১১,  ১২ ও ১৩ আইজর্ম স্ব-উজযাজগ  (ঘ) ৬ নাং সপৌরিভা/ইউসনয়ন পসরষদ 

সবনা মূজল্য। ০৭ কা ট সদবি 
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- 

ক্রম 

নাং 

সিবার নাম সিবা প্রদান 

পদ্ধসি 

প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র ও প্রাসিস্থান সিবা মূল্য এবাং 

পসরজিাধ পদ্ধসি 

সিবা প্রদাজনর 

িময়িীমা 

দাসয়ত্বপ্রাি কম টকিটা 

(নাম, পদসব, স ান নম্বর ও ই-

সমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৩ পাসরবাসরক সপনিন 

(অবির ভািা 

সভাগরি অবস্থায় 

সপনিনজভাগীর 

মৃত্যয হজল)  

 

অস ি 

আজদি/ 

মঞ্জুরীপত্র 

১. পাসরবাসরক সপনিজনর  আজবদন  রম ২.২ 

২. ০৪ (চার) কসপ িযজিালা পািজপার্ ট িাইজের  ও স্টযাি িাইজের িিযাসয়ি রসিন ছসব    

৩. উত্তরাসধকার িনদ ও নন ম্যাসরে িাটি টস জকর্     

৪.  নমুনা স্বাক্ষরও হাজির পাঁচ আঙ্গুজলর ছাপ     

৫. অসভভাবক মজনানয়ন এবাং অবির ভািা ও আনুজিাসষক উজত্তালন কসরবার ক্ষমিা অপ টণ িনদ 

৬. সচসকৎিক/সপৌরিভা/ইউসনয়ন পসরষদ সচয়ারম্যান/কাউসন্সলর কর্তটক প্রদত্ত মৃত্যযিনদপত্র 

৭. সপসপও এবাং সে-হা  

৮ অবির ভািার মঞ্জুসরপত্র  

৯. প্রসিবন্ধী িন্তাজনর ( সদ র্থাজক) সনবন্ধন, পসরচয়পত্র ও সমসেজকল সবাজে টর িনদপত্র। 

প্রাসিস্থান : 

(ক)  ১ নাং  রমি, ওজয়ব িাইর্: www.bgpress.gov.bd/ www.mof.gov.bd                

(খ)  ৭  ও ৮  আইজর্ম িাংস্থাপন িাখা, সনকর্ার, বগুড়া                                               

(গ)  ২, ৩, ৪, ৫ , ৬ ও ৯ আইজর্ম স্ব-উজযাজগ 

সবনা মূজল্য। ০৭ কা ট সদবি  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(মুহাম্মদ মাহমুদুর রহমান 

প্রসিক্ষক (আরবী) 

ও 

উপপসরচালক (চ: দা:) 

স ান: ০৫১-৬০৯৮৮ 

সমাবাইল: ০১৭১১২৩৬৩৮৮ 

E-mail : mrnactar1965@gmail.com  

 

 

৪ অক্ষমিােসনি 

কারজণ নন-

সগজেজর্ে 

কম টচারীর সপনিন 

মঞ্জুসর 

 

 

 

অস ি 

আজদি/ 

মঞ্জুরীপত্র 

১. পাসরবাসরক সপনিজনর  আজবদন  রম ২.২ 

২.নন-সগ্রজেজর্ে চাকুজরর সক্ষজত্র িাসভটি বুক/সগজেজর্ে কম টচারীর সক্ষজত্র িব টজিষ ৩ বৎিজর 

চাকসরর সববরনী  

৩. অক্ষমিােসনি কারজণ সপনিন মঞ্জুসরপত্র 

৪.  প্রিযাসিি এল সপ সি  

৫. িযজিালা পািজপার্ ট িাইজের  রসিন ছসব 

৬. অসভভাবক মজনানয়ন এবাং অবির ভািা ও আনুজিাসষক উজত্তালন করার েন্য ক্ষমিা অপ টণ িনদ 

৭. সপনিনাজরর ববধ উত্তরাসধকার সঘাষণাপত্র ও স্টযাি িাইজের ছসব প্রসিেজনর ৩ (সিন) কসপ কজর 

৮. নমুনা স্বাক্ষরও হাজির পাঁচ আঙ্গুজলর ছাপ 

৯. চাকসর স্থায়ীকরজণর/সনয়সমিকরজণর আজদি 

১০. সচসকৎিক/সপৌরিভা/ইউসনয়ন পসরষদ সচয়ারম্যান/কাউসন্সলর কর্তটক প্রদত্ত িনদপত্র  

১১. কর্তটপজক্ষর িরকাসর পাওনা না-দাবী প্রিযয়নপত্র 

১২. প্রসিবন্ধী িন্তাজনর ( সদ র্থাজক) সনবন্ধন, পসরচয়পত্র ও সমসেজকল সবাজে টর িনদপত্র। 

১৩. োিীয় পসরচয়পত্র/ েন্ম সনবন্ধন 

প্রাসিস্থান : 

(ক)  ১নাং  রমি, ওজয়ব িাইর্: www.bgpress.gov.bd/ www.mof.gov.bd       

(খ)  ২, ৩, ৪, ৯ ও ১১  আইজর্ম িাংস্থাপন িাখা, সনকর্ার, বগুড়া 

(গ) ৫, ৬, ৭, ৮,  ১২ ও ১৩ আইজর্ম  স্ব-উজযাজগ   (ঘ)  ১০ নাং  সিসভল িােটজনর কা টালয়  

 

সবনা মূজল্য। ০৭ কা ট সদবি 
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ক্রসমক 

নাং 

সিবার নাম সিবা প্রদান 

পদ্ধসি 

প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র ও প্রাসিস্থান সিবা মূল্য এবাং 

পসরজিাধ 

পদ্ধসি 

সিবা প্রদাজনর 

িময়িীমা 

দাসয়ত্বপ্রাি কম টকিটা 

(নাম, পদসব, স ান নম্বর ও ই-সমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৫ অক্ষম কম টচারীর 

স ৌর্থবীমার অর্থ ট  

মঞ্জুসর। 

 

 

আজবদনপত্র   

অগ্রায়ণ 

১. সনধ টাসরি  রজম আজবদন 

২. সচসকৎিার ব্বস্থাপত্র/খরজচর সহিাব সববরণী 

প্রাসিস্থান : 

(ক)  ১নাং  রমি, ওজয়ব িাইর্: www.bgpress.gov.bd/ www.bkkb.gov.bd  

(খ)  ২ নাং োিার কর্তটক সচসকৎিার ব্বস্থাপত্র/খরজচর সহিাব সববরণী/ঔষধ ক্রজয়র সববরণী 

সবনা মূজল্য। ০৭ কা ট সদবি  

 

 

(মুহাম্মদ মাহমুদুর রহমান 

প্রসিক্ষক (আরবী) 

ও 

উপপসরচালক (চ: দা:) 

স ান: ০৫১-৬০৯৮৮ 

সমাবাইল: ০১৭১১২৩৬৩৮৮ 

E-mail : mrnactar1965@gmail.com  

 

 

৬ মৃি কম টচারীজদর 

কল্যাণজবাে ট  হজি 

আসর্থ টক িাহায্য 

প্রদান   

 

 

 

 

আজবদনপত্র   

অগ্রায়ণ 

১. কল্যাণ িহসবজলর অনুদান মঞ্জুসরর েন্য আজবদন  রম 

২. পািজপার্ ট িাইজের  িিযাসয়ি রসিন ছসব ২ কসপ 

৩. সিষ সবিজনর প্রিযয়নপত্র 

৪. আজবদজনর িাংসিষ্ট কাগেপজত্রর মূল কসপ 

৫. কল্যাণ িহসবল/স ৌর্থবীমার িাহায্য পাওয়ার দাসবদারজদর নমুনা স্বাক্ষর 

৬. উত্তরাসধকার িনদ 

৭. োিীয়  পসরচয়পত্র/ েন্ম সনবন্ধন 

৮. চাকুরী বসহর ৩য় পৃষ্ঠার িিযাসয়ি কসপ 

প্রাসিস্থান : 

(ক)  ১নাং  রমি, ওজয়ব িাইর্: www.bgpress.gov.bd/ www.bkkb.gov.bd  

 (খ)  ৩  ও ৮  আইজর্ম িাংস্থাপন িাখা, সনকর্ার, বগুড়া  

(গ) ২, ৪, ৫ ও ৭ আইজর্ম স্ব-উজযাজগ  (ঘ) ৬ নাং সপৌরিভা/ইউসনয়ন পসরষদ কা টালয় 

সবনা মূজল্য। ০৭ কা ট সদবি 

৭ কম টচারীজদর 

কল্যাণজবাে ট  হজি 

আসর্থ টক িাহায্য 

প্রদান   

 

 

 

 

আজবদনপত্র   

অগ্রায়ণ 

১. কল্যাণ িহসবজলর অনুদান মঞ্জুসরর েন্য আজবদন  রম 

২. পািজপার্ ট িাইজের  িিযাসয়ি রসিন ছসব ১ কসপ 

৩. সিষ সবিজনর প্রিযয়নপত্র 

৪. আজবদজনর িাংসিষ্ট কাগেপজত্রর মূল কসপ 

৫. কল্যাণ িহসবল/স ৌর্থবীমার িাহায্য পাওয়ার দাসবদারজদর নমুনা স্বাক্ষর 

৬. উত্তরাসধকার িনদ 

৭. োিীয়  পসরচয়পত্র/েন্ম সনবন্ধন 

৮. চাকুরী বসহর ৩য় পৃষ্ঠার কসপ 

প্রাসিস্থান : 

(ক)  ১নাং  রমি, ওজয়ব িাইর্: www.bgpress.gov.bd/ www.bkkb.gov.bd  

(খ)  ৩ ও ৮ আবজর্ম িাংস্থাপন িাখা, সনকর্ার, বগুড়া 

(গ)  ২, ৪, ৫ ও ৭ সআইজর্ম স্ব-উজযাজগ  (ঘ) ৬নাং সপৌরিভা/ইউসনয়ন পসরষদ কা টালয় 

 

সবনা মূজল্য। ০৭ কা ট সদবি 
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ক্রসমক 

নাং 

সিবার নাম সিবা প্রদান 

পদ্ধসি 

প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র ও প্রাসিস্থান সিবা মূল্য এবাং 

পসরজিাধ পদ্ধসি 

সিবা প্রদাজনর 

িময়িীমা 

দাসয়ত্বপ্রাি কম টকিটা 

(নাম, পদসব, স ান নম্বর ও ই-সমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৮ িাধারণ ভসবষ্য 

িহসবল হজি ১ম ও 

২য় সকসির অসগ্রম 

মঞ্জুর 

মঞ্জুরীপত্র ১. মঞ্জুরীর েন্য আজবদন  রম 

২. সহিাব িাখা কর্তটক প্রদত্ত সহিাজবর সিপ 

প্রাসিস্থান : 

(ক)  ১নাং  রমি, ওজয়ব িাইর্: www.bgpress.gov.bd/ www.mof.gov.bd                                                                          

(খ)  ২ আইজর্ম সহিাব িাখা, সনকর্ার, বগুড়া  

সবনা মূজল্য। ০৭ কা ট সদবি  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(মুহাম্মদ মাহমুদুর রহমান 

প্রসিক্ষক (আরবী) 

ও 

উপপসরচালক (চ: দা:) 

স ান: ০৫১-৬০৯৮৮ 

সমাবাইল: ০১৭১১২৩৬৩৮৮ 

E-mail : mrnactar1965@gmail.com  

 

 

৯ িাধারণ ভসবষ্য 

িহসবল হজি ৩য় 

সকসির অসগ্রম মঞ্জুর 

মঞ্জুরীপত্র ১. মঞ্জুরীর েন্য আজবদন  রম 

২. সহিাব িাখা কর্তটক প্রদত্ত সহিাজবর সিপ 

প্রাসিস্থান : 

(ক)  ১নাং  রমি, ওজয়ব িাইর্: www.bgpress.gov.bd/ www.mof.gov.bd                                                                        

(খ)  ২ নাং সহিাব িাখা, সনকর্ার, বগুড়া 

সবনা মূজল্য। ০৭ কা ট সদবি 

১০ কম টচারীজদর সপ আর 

এল মঞ্জুর 

মঞ্জুরীপত্র/ 

আজদি 

১. মঞ্জুরীর েন্য আজবদন 

২. চাকসরর খসিয়ান বসহ 

৩. অসেটি ছুটির আজবদন  রম 

প্রাসিস্থান : 

(ক)  ১, ২ ও ৩ আইজর্ম িাংস্থাপন িাখা, সনকর্ার, বগুড়া 

সবনা মূজল্য। ০৭ কা ট সদবি 

১১ চাকরীরি অবস্থায় 

মৃত্যযবরণকারী 

কম টকিটা-কম টচারীর 

পসরবারজক কল্যাণ 

ভািা মঞ্জুরীর 

আজবদন অগ্রায়ণ 

িাদা কাগজে 

আজবদন 

অগ্রায়ণ 

১. কল্যাণ িহসবজলর ভািা ও স ৌর্থ বীমা িাহায্য পাওয়ার আজবদন  রম  

২. িযজিালা পািজপার্ ট িাইজের  রসিন ছসব ১ (এক) কসপ    

৩. ওয়াসরি িনদপজত্রর মূল কসপ  

৪. কম টকিটা/কম টচারীর সচসকৎিক/সপৌরিভা/ইউসনয়ন পসরষদ সচয়ারম্যান/কাউসন্সলর 

কর্তটক প্রদত্ত মৃত্যয িনদপত্র  

৫. স্ত্রীর/স্বামীর সক্ষজত্র পুনরায় সববাহ না হওয়ার এবাং কন্যা ও ভসির সক্ষজত্র সববাহ না 

হওয়ার িনদপজত্রর িিযাসয়ি কসপ 

৬. আজবদনকারীজক িকল িদস্য কর্তটক প্রদত্ত ক্ষমিাপজত্রর মূলকসপ  

৭. কল্যাণ িহসবল/স ৌর্থ বীমার িাহায্য পাওয়ার দাসবদারজদর নমুনা স্বাক্ষর 

প্রাসিস্থান : 

(ক)  ১নাং  রমি, ওজয়ব িাইর্: www.bgpress.gov.bd/ www.bkkb.gov.bd  

(খ) ২, ৬ ও ৭  আইজর্ম স্ব-উজযাজগ 

(গ) ৩, ৪ ও ৫  আইজর্ম সচসকৎিক/সপৌরিভা/ইউসনয়ন পসরষদ কা টালয় 

সবনা মূজল্য। ০৭ কা ট সদবি 
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ক্রসমক 

নাং 

সিবার নাম সিবা প্রদান 

পদ্ধসি 

প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র ও প্রাসিস্থান সিবা মূল্য এবাং 

পসরজিাধ পদ্ধসি 

সিবা প্রদাজনর 

িময়িীমা 

দাসয়ত্বপ্রাি কম টকিটা 

(নাম, পদসব, স ান নম্বর ও ই-সমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১২. িথ্য প্রদান। একাজেমী 

কর্তটক িথ্য 

প্রদান 

১। িথ্য প্রাসির আজবদন।  

িাংস্থাপন িাখা 

সবনামূজল্য। ০৫ কা টসদবি। সমাঃ আবু িাজলব 

িহকারী ইন্সট্রাক্টর ও স াকাল পজয়ন্ট 

কম টকিটা 

স ানঃ ০৫১-৬০৯৮৮ 

সমাবাইলঃ ০১৭১৮-৪০৯১৩৯ 

ইজমইলঃ abutaleb.baropur@gmail.com  

১৩. আয়কর ও ভযার্ 

কিটজনর প্রিযয়ন 

প্রিযয়ন পত্র 

প্রদান 

স্ব-স্ব প্রসিষ্ঠান/  াম ট কর্তটক আজবদন । 

 

সহিাব িাখা 

সবনামূজল্য। ০৩ কা টসদবজির 

মজধ্য। 

এি টি এন সক সমাঃ আব্দুল হাসকম 

পদবীঃ সহিাব রক্ষণ কম টকিটা 

স ানঃ ০৫১-৬০৯৮৮ 

সমাবাইলঃ ০১৭১৪-৪৯৫৮৩৮ 

কক্ষ নাং ১০২ 

ইজমইলঃ 

mdabdulhakim964@gmail.com 

১৪। অসেটি ছুটি (গড় ও 

অধ টগড় সবিজন)। 

ছুটি মঞ্জুরীর 

আজদি োরী। 

িরািসর/ই-

নসর্থ/ ইজমইল। 

১।  প্রাপ্যিার সভসত্তজি আজবদন।  

২।  ছুটির প্রিযয়ন। 

৩। সবভাগীয় প্রধাজনর সুপাসরি।  

িাংস্থাপন িাখা। 
 

 

সবনামূজল্য।  ০৫ কা টসদবি। মুহাম্মদ মাহমুদুর রহমান 

উপ-পসরচালক (চলসি দাসয়ত্ব) 

স ানঃ ০৫১-৬০৯৮৮ 

 সমাবাইলঃ ০১৭১১-২৩৬৩৮৮ 

কক্ষ নাং ২০৩ 

 

 

১৫। শ্রাসন্ত সবজনাদন ছুটি। ছুটি মঞ্জুরীর 

আজদি োরী। 

িরািসর/ই-

নসর্থ/ ইজমইল। 

১।  প্রাপ্যিার সভসত্তজি আজবদন।  

২।  অসেটি ছুটির প্রিযয়ণ পত্র। 

িাংস্থাপন িাখা। 

 

 

 

িাংস্থাপন িাখা। 

 

সবনামূজল্য।  ০৫ কা টসদবি। 

১৬। প্রসূসি ছুটি। ছুটি মঞ্জুরীর 

আজদি োরী। 

িরািসর/ই-

নসর্থ/ ইজমইল। 

১।   প্রাপ্যিার সভসত্তজি আজবদন।   

২।   সমসেজকল অস িাজরর প্রিযয়ন। 

িাংস্থাপন িাখা ও সমসেজকল ইউসনর্। 

সবনামূজল্য।  ০৫ কা টসদবি। 

১৭। িাংগসনজরাধ ছুটি। ছুটি মঞ্জুরীর 

আজদি োরী। 

িরািসর/ই-

নসর্থ/ ইজমইল। 

১।  ছুটির আজবদন।  

২।  সমসেজকল অস িাজরর প্রিযয়ন। 

িাংস্থাপন িাখা ও সমসেজকল ইউসনর্। 

সবনামূজল্য।  ০৫ কা টসদবি। 

১৮। অক্ষমিােসনি ছুটি। ছুটি মঞ্জুরীর 

আজদি োরী। 

িরািসর/ই-

নসর্থ/ ইজমইল। 

১।  ছুটির আজবদন। 

২।  সমসেজকল অস িাজরর প্রিযয়ন। 

িাংস্থাপন িাখা ও সমসেজকল ইউসনর্। 

সবনামূজল্য।  ০৫ কা টসদবি। 
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ক্রসমক 

নাং 

সিবার নাম সিবা প্রদান পদ্ধসি প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র ও প্রাসিস্থান সিবা মূল্য এবাং 

পসরজিাধ পদ্ধসি 

সিবা প্রদাজনর 

িময়িীমা 

দাসয়ত্বপ্রাি কম টকিটা 

(নাম, পদসব, স ান নম্বর ও ই-সমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১৯। অধ্যয়ন ছুটি। ছুটি মঞ্জুরীর আজদি োরী। 

িরািসর/ই-নসর্থ/ ইজমইল। 

১। TMED এর অনুজমাদন। 
 

িাংস্থাপন িাখা ও TMED 

সবনামূজল্য।  ০৫ কা টসদবি।  

২০। বসহ: বাাংলাজদি ছুটি। ছুটি মঞ্জুরীর আজদি োরী। 
 

িরািসর/ই-নসর্থ/ ইজমইল। 

১।  আজবদন। 

২।  TMED এর অনুজমাদন। 
 

িাংস্থাপন িাখা। 

সবনামূজল্য।  ০৫ কা টসদবি। 

২১। বনসমসত্তক ছুটি। িরািসর  ১। আজবদন। 
 

িাংস্থাপন িাখা 

সবনামূজল্য। ০১ কা টসদবি। 

 

৪. অসভজ াগ প্রসিকার ব্বস্থাপনা (GRS) 
 

     সিবা প্রাসিজি অিন্তুষ্ট হজল দাসয়ত্বপ্রাি কম টকিটার িজি স াগাজ াগ করুন। সিসন িমাধান সদজি ব্র্থ ট হজল সনজনাি পদ্ধসিজি স াগাজ াগ কজর আপনার িমস্যা অবসহি করুন। 
 

ক্রসমক 

নাং 

কখন স াগাজ াগ করজবন কার িজি স াগাজ াগ করজবন স াগাজ াজগর ঠিকানা সনষ্পসত্তর িময়িীমা 

১। 

 

দাসয়ত্বপ্রাি কম টকিটা িমাধান প্রদাজন ব্র্থ ট হজল- 

  

অসভজ াগ সনষ্পসত্তকৃি কম টকিটা 

(অসনক)। 

GRS স াকাল পজয়ন্ট কম টকিটা  
 

সমাঃ আবু িাজলব 

িহকারী ইন্সট্রাক্টর ও ভারপ্রাি কম টকিটা (িাংস্থাপন)  

কখ নাং ১০১ 

  স ানঃ ০৫১-৬০৯৮৮ 

 সমাবাইলঃ ০১৭১৮৪০৯১৩৯ 

 ই সমইলঃ abutaleb.baropur@gmail.com 

১৫ সদন 

২। 

 

অসভজ াগ সনষ্পসত্ত কম টকিটা সনসদ টষ্ট িমজয়র মজধ্য 

িমাধান সদজি ব্র্থ ট হজল- 

আপীল কম টকিটা।   মুহাম্মদ মাহমুদুর রহমান 

উপ-পসরচালক (চলসি দাসয়ত্ব) ও প্রসিক্ষক (আরবী)  

কক্ষ নাং-২০২ 

স ানঃ ০৫১-৬০৯৮৮ 

 সমাবাইলঃ ০১৭১১-২৩৬৩৮৮ 

১০সদন 

৩। আপীল কম টকিটা সনসদ টষ্ট িমজয়র মজধ্য িমাধান 

সদজি ব্র্থ ট হজল- 

প্রসিষ্ঠাজনর সনব টাহী প্রধান।  পসরচালক, সনকর্ার, বগুড়া। 

স ানঃ ০৫১-৬০৯৮৮  

ইজমইলঃ director@nactar.gov.bd 
কক্ষ নাং-২০১ 

১০সদন 
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৫. সিবা গ্রহণকারীর কাজছ সিবা প্রদানকারীর প্রিযািা। 
 

 

 

ক্রসমক নাং প্রসিশ্রুি/কাসিি সিবা প্রাসির লজক্ষয করণীয় 

১. ত্রুটিমুি ও স্বয়াংিম্পূণ ট আজবদন িাংসিষ্ট কা টালজয় েমা; 

২.  র্থা র্থ প্রসক্রয়ায় প্রজয়ােনীয় চােট/ স ি পসরজিাধ করা; 

৩. প্রজ ােয সক্ষজত্র সমাবাইল সমজিে/ই-সমইল ঠিকানায় সপ্রসরি সনজদ টিনা 

অনুিরণ করা; 

৪. িাক্ষাজির েন্য ধা ট িাসরখ ও িমজয় উপসস্থি র্থাকা; এবাং 

৫. সিবা গ্রহজণর েন্য অনাবশ্যক স ান/িদসবর না করা; 

৬. প্রজয়ােনমি অন্যান্য িথ্যাসদ প্রদান করা। 

 

৬. একাজেসমর স াকাল পজয়ন্ট কম টকিটাগজণর িথ্য: 
 

ক্রসমক নাং স াকাল পজয়ন্ট এর সবষয় স াকাল পজয়ন্ট কম টকিটার নাম ও পদবী সমাবাইল ও ই-সমইল নম্বর 

১. োিীয় শুদ্ধাচার সকৌিল (NIS) 

বািবায়ন। 

  েনাব  মুহাম্মদ মাহমুদুর রহমান 

প্রসিক্ষক (আরবী) ও উপ-পসরচালক (চলসি দাসয়ত্ব)   

স ানঃ ০৫১-৬০৯৮৮ 

সমাবাইলঃ ০১৭১১-২৩৬৩৮৮ 

ই সমইলঃ mrnactar1965@gmail.com 

২. বাসষ টক কম টিিাদন চুসি (APA) েনাব সমা: আব্দুল আলীম 

প্রসিসক্ষক (বাাংলা) ও 

েনাব সমা: েয়নাল আজবদীন 

িহকারী ইন্সট্রাক্টর ও ভারপ্রাি কম টকিটা (প্রসিক্ষণ সবভাগ) । 

সমাবাইলঃ ০১৭১২-১১১৩৪৪,   

ইজমইলঃabdulalim19064@gmail.com 

৩. ইজনাজভিন েনাব সমা:  েজল রাব্বী,  

প্রসিক্ষক (পরীক্ষা সনয়ন্ত্রক) 

০১৭১১-২৬০৪৫০,  rabbi_25bd@yahoo.com 

৪. িথ্য অসধকার েনাব সমা: আবু িাজলব,  

  িহকারী ইন্সট্রাক্টর ও ভারপ্রাি কম টকিটা (িাংস্থাপন)। 

েনাব সমা: েয়নাল আজবদীন 

ভারপ্রাি কম টকিটা (প্রসিক্ষণ সবভাগ) ও িহঃ ইন্সট্রাক্টর। 

০১৭১৮-৪০৯১৩৯,  

abutaleb.baropur@gmail.com 

৫. কল্যাণ কম টকিটা েনাব সমা: আব্দুল আসলম 

 প্রসিক্ষক (বাাংলা) 

০১৭২০-৫৬৩৩০৫,  

abdulalim19064@gmail.com 

৬. অসভজ াগ সনষ্পসত্ত কম টকিটা (GRS) েনাব সমা: আবু িাজলব 

  িহকারী ইন্সট্রাক্টর।  

  সমাঃ আব্দুল মান্নান 

পদবীঃ  িহকারী ইন্সট্রাক্ট্রর ।                                           

০১৭১৮-৪০৯১৩৯,  

abutaleb.baropur@gmail.com 
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