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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংাদেল রকার 
বাাংাদেল াআউদেদকা জাতীয় কমমলে 

মলক্ষা মন্ত্রণায় 
১.মভলে ও মমলে 

মভলে- মলক্ষা ও াংকৃমতর মাধ্যদম লামি ও মমৃি (Peace and Prosperity through Education & Culture) 

মমলে- মলক্ষা, াংকৃমত, মবজ্ঞাে, ামামজক মবজ্ঞাে এবাং তথয ও যযাগাদযাদগর যক্ষত্রমূদর যদুগাপদযাগী উন্নয়ে ও াঅধ্মুেকায়দের দক্ষয াআউদেদকা ও াঅাআদদকার াদথ যেদলর মবমভন্ন রকামর ও যবরকামর প্রমতষ্ঠাদের কাদজর মন্বয় াধ্ে। 

২.যবা প্রোে প্রমতশ্রুমতাঃ 

২.১) োগমরক যবাাঃ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
ক্রমমক 

 
যবার োম যবা প্রোদে দববাচ্চ ময় প্রদয়াজেীয় কাগজপত্র প্রদয়াজেীয় কাগজপত্র/াঅদবেে ফরম প্রামিস্থাে যবা মূয এবাং পমরদলাধ্ 

পিমত (যমে থাদক) 
লাখার োম োময়ত্বপ্রাি কমবকতব ার পেমব, রমু 
েম্বর, যজা/উপদজার যকাড, ামফময়া 

যেমদফাে ও াআদমাআ 

ঊর্ধ্বতে কমবকতব ার পেমব, 
রমু েম্বর, যজা/উপদজার যকাড 
ামফময়া যেমদফাে ও াআদমাআ 

১। াআউদেদকা পার্টব মদপলে যপ্রাগ্রাদমর াধ্ীে 

প্রকল্প প্রস্তাব াআউদেদকাদত যপ্ররণ। 
পমত্রকায় প্রকাদলর ৬০ (াে) 
মেদের মদধ্য প্রকল্প প্রস্তাব 
াআউদেদকাদত যপ্ররণ। 
৩০ মেদের মদধ্য ােদুমামেত 
প্রকল্পমদূর াথব ছাড়করণ। 
চূড়াি প্রমতদবেে প্রামির ১৫ 
মেদের মদধ্য াআউদেদকাদত যপ্ররণ। 

 প্রকল্প প্রস্তাদবর মেধ্বামরত ফরম  

 ফরম পরূদণর মেদেবলো 

 চমাে বছদরর াআউদেদকার C5 
ডকুদমন্ট 
 

 প্রকল্প প্রস্তাদবর মেধ্বামরত ফরম  

 ফরম পরূদণর মেদেবলো 

 চমাে বছদরর াআউদেদকার C5 
ডকুদমন্ট 

 
যপ্রাগ্রাম ামফার (াআউদেদকা) 

মবোমদূয জোব যমাাঃ তাজউমিে 
যপ্রাগ্রাম ামফার (াআউদেদকা) 
রমু েম্বর-৪০৩ 
ঢাকা-১২০৫ 
৯৬৭৫০০২ 
gcpona@gmail.com 
 
 
 
 

জোব যমাাঃ মেজরু যাদে 
যডপরু্ট যদক্রোমর যজোদর 
(ামতমরক্ত মচব) 
রমু েম্বর-৪১৫ 
ঢাকা-১২০৫ 
৯৬৭৫০০২, ৯৬১২৯৯৭  
monjur_1967@yahoo.com 

২। ওদয়বাাআদে তথয প্রকাল ও 
াোগােকরণ  
 

যেলীয়/াঅিজব ামতক পযবাদয়র 
াংবাে/যোর্টল/যবা াআতযামে 
াভযিরীণ মবমভন্ন যডক দত 
প্রামি াদপদক্ষ তাৎক্ষমণকভাদব 
ওদয়বাাআদে াোগাে করা য়। 

 াংবাে 

 যোর্টদলর মবয়বস্তু 

 মবমভন্ন যডক দত প্রাি মবমভন্ন তথয 

 মবএেমাআউ এর ওদয়বাাআে 
(www.bncu.gov.bd)  
 

 মবএেমাআউ যফবকু যপজ 
https://www.facebook.c
om/bncu.gov.bd/ 

 
যপ্রাগ্রাম ামফার (াঅাআমর্ট) এবাং 
ওদয়বাাআে 

মবোমদূয 
 
 
 
 
 

জোব যমাাম্মে াঅব্দু ওয়ামম 
যপ্রাগ্রাম ামফার (াঅাআমর্ট) 
াাআদেমর রমু 
ঢাকা-১২০৫ 
 
৯৬৭৫০০২ 
md.abdulwasim@yahoo.com 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.bncu.gov.bd/
mailto:md.abdulwasim@yahoo.com
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৩। াআউদেদকা কুপে ক্রয় াঅদবেে প্রামির পর ০৩ (মতে) 
কমবমেবদর মদধ্য প্রাি াঅদবেে 

াআউদেদকা, ঢাকা ামফদ যপ্ররণ। 

 কুপদের পমরমাণ উদেখপবূবক াঅদবেে; 

 প্রমতষ্ঠাদের মবস্তামরত মববরণ; 

 কুপে মদূযর মপমরমাণ বাাংাদেলী 
মদু্রায় াথব জমাোদের বযাাংক রমলে; 

 প্রদযাজয ামভব  চাজব  প্রোে; 

 কুপদের পমরমাণ উদেখপবূবক াঅদবেে; 

 প্রমতষ্ঠাদের মবস্তামরত মববরণ; 

 কুপে মদূযর মপমরমাণ বাাংাদেলী 
মদু্রায় াথব জমাোদের বযাাংক রমলে; 

 প্রদযাজয ামভব  চাজব  প্রোে; 
 
যপ্রাগ্রাম ামফার (াআউদেদকা কুপে ও াংস্থাপে) 

মবোমদূয, তদব কুপে রবরাকারী কতৃবপক্ষ 
(াআউদেদকা) কতৃবক ধ্াযবকৃত ামভব  চাজব  প্রদেয় 

জোব যমাাঃ যাদজু্জামাে 
যপ্রাগ্রাম ামফার (াআউদেদকা কুপে ও াংস্থাপে) 
রমু েম্বর-৪০৬ 
ঢাকা-১২০৫ 
৯৬৭৫০০২ 
sohailuzzaman22@yahoo.com 
 
 
 
 
 

 

৪। 
 
 
 
 
 

াআউদেদকা কুপে েবায়ে াঅদবেে প্রামির পর ০২ (োুআ) 
কমবমেবদর মদধ্য প্রাি কুপে 

াআউদেদকাদত যপ্ররণ। 

 কুপদের পমরমাণ উদেখপবূবক াঅদবেে; 

 প্রমতষ্ঠাদের মবস্তামরত মববরণ; 

 াবযবহৃত কুপদের মূ কমপ;  
 

 কুপদের পমরমাণ উদেখপবূবক াঅদবেে; 

 প্রমতষ্ঠাদের মবস্তামরত মববরণ; 

 াবযবহৃত কুপদের মূ কমপ;  
 
যপ্রাগ্রাম ামফার (াআউদেদকা কুপে ও 
াংস্থাপে) 

 

মবোমদূয জোব যমাাঃ যাদজু্জামাে 
যপ্রাগ্রাম ামফার (াআউদেদকা কুপে ও াংস্থাপে)  
রমু েম্বর-৪০৬ 
ঢাকা-১২০৫ 
৯৬৭৫০০২ 
sohailuzzaman22@yahoo.com 

 

৫। াআউদেদকার াাংকৃমতক ববমচত্রয মবয়ক 
াঅিজব ামতক তমব এর াধ্ীে প্রকল্প 
প্রস্তাব াংক্রাি তথয প্রোে। 
 
 

১ মেে  প্রকল্প াংক্রাি মেদেবলো যপ্রাগ্রাম ামফার  
(াংকৃমত) 
ও ওদয়বাাআে 

মবোমদূয কাজী তােমজা জাাে 
যপ্রাগ্রাম ামফার (াংকৃমত) 
রমু েম্বর-৪০৬ 
ঢাকা-১২০৫ 
৯৬৭৫০০২ 
tanzila15850@gmail.com 
 

 

৬। 
 
 
 
 
 
 

াআউদেদকা/াঅাআদদকা াংক্রাি যফদামলপ, 
বমৃি, াঅযাওয়াডব  ও পরুকাদরর তথয 
প্রোে 
 

০২ কমবমেব  াঅদয়াজক াংস্থা মেধ্বামরত কাগজপত্রামে 
 

াঅদয়াজক াংস্থা মেধ্বামরত কাগজপত্রামে 
যপ্রাগ্রাম ামফার (বমৃি, পুরকার) ও  
মবএেমাআউ/াআউদেদকা ওদয়বাাআে 

মবোমদূয যমাছাাঃ লামমমা ুতাো 
যপ্রাগ্রাম ামফার (বমৃি, পুরকার)  
ঢাকা-১২০৫ 
৯৬৭৫০০২ 
shamima.bncu@gmail.com 
 
 

 

৭। তথয ামধ্কার াঅাআে ২০০৯ ােুযায়ী 
াঅদবেেকারীদক তথয প্রোে 

০৩ কমবমেব/মেধ্বামরত ময়  তথয কমমলদের ওদয়বাাআে  তথয কমমলদের ওদয়বাাআে মবোমদূয/মেধ্বামরত মদূয জোব ফারাো াআয়ামমে জাাে 
মমেয়র যপ্রাগ্রাম ামফার ও তথয কমবকতব া 
রমু েম্বর-৪১০ 
ঢাকা-১২০৫ 
৯৬৭৫০০২ 
farhanayj@gmail.com 

 

৮। ক) াআ-কযাোমগাং  তাৎক্ষমণক  মবএেমাআউ ওদয়বাাআে, মবএেমাআউ  মবএেমাআউ ওদয়বাাআে, মবএেমাআউ মবোমদূয জোব যমাাম্মে াঅব্দু ওয়ামম  

mailto:sohailuzzaman22@yahoo.com
mailto:shamima.bncu@gmail.com
mailto:farhanayj@gmail.com
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খ) াাআদেমর যবা 
 

াাআদেমর াাআদেমর যপ্রাগ্রাম ামফার (াঅাআমর্ট) 
াাআদেমর রমু 
ঢাকা-১২০৫ 
৯৬৭৫০০২ 
md.abdulwasim@yahoo.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২.২) প্রামতষ্ঠামেক যবাাঃ 

 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 
ক্রমমক যবার োম যবা প্রোদে দববাচ্চ 

ময় 
প্রদয়াজেীয় কাগজপত্র প্রদয়াজেীয় কাগজপত্র/াঅদবেে ফরম প্রামিস্থাে যবা মূয এবাং পমরদলাধ্ 

পিমত (যমে থাদক) 
লাখার োম োময়ত্বপ্রাি কমবকতব ার 

 পেমব, রমু েম্বর, যজা/উপদজার যকাড, ামফময়া 
যেমদফাে ও াআদমাআ 

ঊর্ধ্বতে কমবকতব ার পেমব, 
রমু েম্বর,যজা/উপদজার যকাড  
ামফময়া যেমদফাে ও াআদমাআ 

 ১। 
 
 
 

াআউদেদকা/াঅাআদদকা াংক্রাি  
যফদামলপ, বমৃি, াযাওয়াডব  ও 
পরুকাদরর  মদোেয়ে প্রমক্রয়া 
ম্পন্ন করা। 
 

৩০ কমবমেব াথবা 
াআউদেদকা/াঅাআদদকা 
ের েির কতৃবক পূবব 
মেধ্বামরত ময়ীমা 

যফদামলপ/বমৃির যক্ষদত্র প্রদয়াজেীয় 
কাগজপত্রামে- 

 ক মলক্ষাগত যযাগযতার 
েেপত্র ও মাকব লীদের 
তযাময়ত ফদোকমপ; 

 প্রস্তামবত মরাচব  প্রদপাজা; 

 মেধ্বামরত বয় ীমা 
(প্রদযাজয যক্ষদত্র); 

 াআাংদরজী ভাার েক্ষতার 
ার্টব মফদকে; 

যফদামলপ/বমৃির যক্ষদত্র প্রদয়াজেীয় কাগজপত্রামে- 

 ক মলক্ষাগত যযাগযতার েেপত্র ও 
মাকব লীদের তযাময়ত ফদোকমপ; 

 প্রস্তামবত মরাচব  প্রদপাজা; 

 মেধ্বামরত বয় ীমা (প্রদযাজয যক্ষদত্র);                                                                                                                  

 াআাংদরজী ভাার েক্ষতার ার্টব মফদকে; 

 পমুল মিয়াদরন্স (প্রদযাজয যক্ষদত্র); 

 ডাক্তারী েেপত্র (প্রদযাজয যক্ষদত্র); 

 াঅদয়াজক াংস্থা কতৃবক প্রেি মেধ্বামরত 
ফরম পরূণ; এবাং 

মবোমদূয 

 
 

যমাছাাঃ লামমমা ুতাো 
যপ্রাগ্রাম ামফার (বমৃি, পুরকার)  
ঢাকা-১২০৫ 
৯৬৭৫০০২ 
shamima.bncu@gmail.com 
 

জোব যমাাঃ মেজরু যাদে 
যডপরু্ট যদক্রোমর যজোদর 
(ামতমরক্ত মচব) 
রমু েম্বর-৪১৫ 
ঢাকা-১২০৫ 
৯৬৭৫০০২, ৯৬১২৯৯৭ 
monjur_1967@yahoo.com 

mailto:md.abdulwasim@yahoo.com
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 পমুল মিয়াদরন্স (প্রদযাজয 
যক্ষদত্র); 

 ডাক্তারী েেপত্র (প্রদযাজয 
যক্ষদত্র); 

 াঅদয়াজক াংস্থা কতৃবক প্রেি 
মেধ্বামরত ফরম পরূণ; এবাং 

 াঅদয়াজক াংস্থা কতৃবক 
চামত প্রদয়াজেীয়  ােযােয 
কাগজপত্রামে ও লতব ামে 

পরূণ। 
াযাওয়াডব  ও পরুকাদরর যক্ষদত্র প্রদয়াজেীয় 
কাগজপত্রামে- 

 পরূণকৃত মেধ্বামরত ফরম 

 াংমিষ্ট মন্ত্রণায়/াংস্থা এবাং 
রকার কতৃবক প্রতযয়ে পত্র; 

 াঅদবেেকারী 
প্রাথী/াংস্থা/প্রমতষ্ঠাদের 
জীবে বিৃাি ও াজব েমূ; 

 পরুকাদরর উদিদলযর াদথ 
াংগমতপণূব াঅদবেেকারী 
প্রাথী/াংস্থা/প্রমতষ্ঠাদের 
াবোেমূ; 

 পরুকাদরর পদক্ষ প্রদয়াজেীয় 
পাবমদকলে, মভমডও ও 
ছমব; এবাং 

 াঅদয়াজক াংস্থা কতৃবক 
চামত প্রদয়াজেীয় ােযােয 
কাগজপত্রামে ও লতব ামে 

পরূণ। 

 াঅদয়াজক াংস্থা কতৃবক চামত 
প্রদয়াজেীয়  ােযােয কাগজপত্রামে ও 

লতব ামে পরূণ। 
াযাওয়াডব  ও পরুকাদরর যক্ষদত্র প্রদয়াজেীয় কাগজপত্রামে- 

 পরূণকৃত মেধ্বামরত ফরম 

 াংমিষ্ট মন্ত্রণায়/াংস্থা এবাং রকার 
কতৃবক প্রতযয়ে পত্র; 

 াঅদবেেকারী প্রাথী/াংস্থা/প্রমতষ্ঠাদের 
জীবে বিৃাি ও াজব েমূ; 

 পরুকাদরর উদিদলযর াদথ াংগমতপণূব 
াঅদবেেকারী প্রাথী/াংস্থা/প্রমতষ্ঠাদের 
াবোেমূ; 

 পরুকাদরর পদক্ষ প্রদয়াজেীয় 
পাবমদকলে, মভমডও ও ছমব; এবাং 

 াঅদয়াজক াংস্থা কতৃবক চামত 
প্রদয়াজেীয় ােযােয কাগজপত্রামে ও 

লতব ামে পরূণ। 
 
যপ্রাগ্রাম ামফার (বমৃি, পুরকার), মবএেমাআউ 
ওদয়বাাআে 

২। Associated Schools 

Project Network কমবমূচ। 

পত্র প্রামির ০৩ 
কমবমেবদর মদধ্য 
কমবচূী গ্রণ াথবা 
াঅদয়াজক াংস্থা কতৃবক 
মেধ্বামরত ময় ীমার 
মদধ্য কাযবক্রম গ্রণ। 

Associated 
Schools Project 
Network কমবমূচদত 
মলক্ষক, ছাত্র-ছাত্রীদের 
াাংলগ্রদণ দযামগতা করা, 
ম্পৃক্ততা বমৃি করার দক্ষযাঃ 
 

 াঅদয়াজক াংস্থা কতৃবক 
যপ্রমরত মচঠি/াংবাে/তথয 
ASPnet কুমদূ 
যপ্ররণ। 
 

 প্রদযাজয যক্ষদত্র াঅদয়াজক 
াংস্থা কতৃবক চামত াঅদবেে 

Associated Schools 
Project Network কমবমূচদত 
মলক্ষক, ছাত্র-ছাত্রীদের াাংলগ্রদণ 
দযামগতা করা, ম্পৃক্ততা বমৃি করার 
দক্ষযাঃ 
 

 াঅদয়াজক াংস্থা কতৃবক যপ্রমরত 
মচঠি/াংবাে/তথয ASPnet কুমদূ 
যপ্ররণ। 
 

 প্রদযাজয যক্ষদত্র াঅদয়াজক াংস্থা কতৃবক 
চামত াঅদবেে পত্র/াঅেুমিক 
কাগজপত্র পুরণপবূবক যপ্ররণ।  

 

প্রদযাজয েয় 

 
জোব যমাাম্মে াঅব্দু ওয়ামম 
যপ্রাগ্রাম ামফার (াঅাআমর্ট) 
াাআদেমর রমু 
ঢাকা-১২০৫ 
৯৬৭৫০০২/১০৫ 
md.abdulwasim@yahoo.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:md.abdulwasim@yahoo.com
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পত্র/াঅেুমিক কাগজপত্র 
পরুণপবূবক যপ্ররণ।  

যপ্রাগ্রাম ামফার (তথয ও যযাগাদযাগ) 
ও মবএেমাআউ ওদয়বাাআে 

৩। াআউদেদকার াাংকৃমতক ববমচত্রয 
মবয়ক াঅিজব ামতক তমব 
(াঅাআএফমমড) এর াধ্ীে 
াঅহ্বােকৃত প্রকল্প প্রস্তাব বাছাাআ, 
ােদুমােে এবাং াআউদেদকা ের 

েিদর যপ্ররণ। 

৩০ কমবমেব  প্রকল্প প্রস্তাদবর জেয াোাআদে 
পরূণকৃত  মেধ্বামরত ফরম;  

 এেমজওমদূর যক্ষদত্র মেবন্ধে েে;  

 প্রকদল্পর লতবপরূদণ চামত াঅেুমিক 
কাগজপত্র;  

 

 প্রকল্প প্রস্তাদবর জেয াোাআদে পরূণকৃত  
মেধ্বামরত ফরম;  

 এেমজওমদূর যক্ষদত্র মেবন্ধে েে;  

 প্রকদল্পর লতবপরূদণ চামত াঅেুমিক কাগজপত্র;  
 

যপ্রাগ্রাম ামফার  
(াংকৃমত) 
ও ওদয়বাাআে 

মবোমদূয এবাং প্রদযাজয যক্ষদত্র রকার মেধ্বামরত কর/যভী 
াঅদরাপদযাগয 

 

কাজী তােমজা জাাে 
যপ্রাগ্রাম ামফার (াংকৃমত) 
রমু েম্বর-৪০৬ 
ঢাকা-১২০৫ 
৯৬৭৫০০২ 
tanzila15850@gmail.com 
 
 
 
 
 

 

৪। াআউদেদকা াংমিষ্ট মলক্ষা মবয়ক 
জাতীয় ও াঅিজব ামতক পযবাদয়র 
মবমভন্ন প্রমতদবেে প্রস্তুত, প্রকাল ও 
মবতরণ এবাং প্রদযাজয যক্ষদত্র 
াআউদেদকাদত যপ্ররণ। 

৭ (াত) কমবমেব াডব কমপ প্রমতদবেে প্রামির যক্ষদত্র পমরমাে 
উদেখপবূবক াঅদবেে/াআ-যমাআ;  
 

 াডব কমপ প্রমতদবেে প্রামির যক্ষদত্র 
পমরমাে উদেখপবূবক াঅদবেে/াআ-যমাআ;  

 
যপ্রাগ্রাম ামফার 
(মলক্ষা) 
 

মবোমদূয জোব াঅফাো াঅাআয়ুব 
যপ্রাগ্রাম ামফার (মলক্ষা) 
ঢাকা-১২০৫ 
৯৬৭৫০০২/১০৬ 
afsana_annie@yahoo.com 
 

 

৫। াআউদেদকা/াঅাআদদকাদত বাাংাদেদলর 

বামবক চাাঁো প্রোদের কাযবক্রম গ্রণ। 
 
 

৭ কমবমেব  চাাঁোর পমরমাণ ম্বমত 
াআউদেদকা/ 
াঅাআদদকার  মচঠি 

 

 

 চাাঁোর পমরমাণ ম্বমত াআউদেদকা/ 
াঅাআদদকার  মচঠি 

 
যপ্রাগ্রাম ামফার 
(াআউদেদকা/াঅাআদদকা) 

মবোমদূয জোব যমাাঃ তাজউমেে 
যপ্রাগ্রাম ামফার (াআউদেদকা) 
রমু েম্বর-৪০৩ 
ঢাকা-১২০৫ 
৯৬৭৫০০২ 
gcpona@gmail.com 
 
জোব লাোজ পারভীে 
যপ্রাগ্রাম ামফার (াঅাআদদকা) 
ঢাকা-১২০৫ 
৯৬৭৫০০২ 
spervin89@gmail.com 

 

৬। 
 
 
 
 
 
 
৭। 

াআউদেদকা াধ্ারণ ভা ও মেববাী 
যবাডব  ভায় বাাংাদেল প্রমতমেমধ্র 
াাংলগ্রণ াংক্রাি প্রস্তুমতমূক কাজ 
ম্পন্ন করা। 
 
াঅাআদদকা াধ্ারণ ভা ও মেববাী 
যবাডব  ভায় বাাংাদেল প্রমতমেমধ্র 

াাংলগ্রণ াংক্রাি প্রস্তুমতমূক কাজ। 

১৫ কমবমেব 
 
 
 
 
 
 
 
 
১৫ কমবমেব 

 াঅমন্ত্রণ পত্র 

 এদজন্ডা 

 যেোমর বকৃ্ততার খড়া 
 
 
 
 
 

 াঅমন্ত্রণ পত্র 

 এদজন্ডা 

 যেোমর বকৃ্ততার খড়া 
 

 
 াঅমন্ত্রণ পত্র 

 এদজন্ডা 

 যেোমর বকৃ্ততার খড়া 
 
 
যপ্রাগ্রাম ামফার (াআউদেদকা) ও ওদয়বাাআে 
 

 াঅমন্ত্রণ পত্র 

 এদজন্ডা 

 যেোমর বকৃ্ততার খড়া 
 
 

মবোমদূয 
 
 
 
 
 
 
প্রদযাজয েয় 

জোব যমাাঃ তাজউমেে 
যপ্রাগ্রাম ামফার (াআউদেদকা) 
রমু েম্বর-৪০৩ 
ঢাকা-১২০৫ 
৯৬৭৫০০২ 
gcpona@gmail.com 
 
জোব লাোজ পারভীে 
যপ্রাগ্রাম ামফার (াঅাআদদকা) 
ঢাকা-১২০৫ 
৯৬৭৫০০২ 
spervin89@gmail.com 
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যপ্রাগ্রাম ামফার (াঅাআদদকা) ও ওদয়বাাআে 
 

৮। মবমভন্ন াঅিজব ামতক/যেলীয় াংস্থা 
যথদক প্রাি মবজ্ঞাে (প্রাকৃমতক, 
ামামজক ও মােমবক) মবয়ক 
প্রকল্প, প্রমলক্ষণ বা ােযােয মবদয় 
মদোেয়ে াঅদয়াজক াংস্থায় যপ্ররণ। 
 

প্রকল্প প্রস্তাবো প্রামির 
০৫ কমবমেবদর মদধ্য 
াঅদয়াজক াংস্থায় যপ্ররণ 
 
প্রমলক্ষণ/ােযােয মবদয় 
মদোেয়ে প্রামির পর 
তাৎক্ষমণকভাদব 
াঅদয়াজক াংস্থায় যপ্ররণ 
  

প্রকল্প প্রস্তাবো যপ্ররণ 

 াঅদয়াজক াংস্থার চামো 
যমাতাদবক মেধ্বামরত মবদয় 
প্রস্তাবো োমখ; 

 মবজ্ঞমিদত উদেমখত 
ময়ীমার মদধ্য প্রকল্প 
প্রস্তাব যপ্ররণ 

 প্রকল্প প্রস্তাবোর াদথ 
বযমক্ত/প্রমতষ্ঠাে/াংস্থার 
ফদরাওয়ামডব াং যোর 
াংদযাজে; 

প্রমলক্ষণ/ােযােয মবদয় মদোেয়ে 

 প্রমতষ্ঠাে/াং
স্থা/মন্ত্রণাদয়
র মদোেয়ে 
ােদুমামেত 
পত্র; 

 াঅদয়াজক 
াংস্থার চামো 
যমাতাদবক 
বযমক্তগত 
তথযাবী; 

প্রকল্প প্রস্তাবো যপ্ররণ 

 াঅদয়াজক াংস্থার চামো 
যমাতাদবক মেধ্বামরত 
মবদয় প্রস্তাবো োমখ; 

 মবজ্ঞমিদত উদেমখত 
ময়ীমার মদধ্য প্রকল্প 
প্রস্তাব যপ্ররণ 

 প্রকল্প প্রস্তাবোর াদথ 
বযমক্ত/প্রমতষ্ঠাে/াংস্থার 
ফদরাওয়ামডব াং যোর 
াংদযাজে; 

প্রমলক্ষণ/ােযােয মবদয় মদোেয়ে 

 প্রমতষ্ঠাে/াংস্থা/মন্ত্রণাদয়
র মদোেয়ে ােদুমামেত 
পত্র; 

 াঅদয়াজক াংস্থার চামো 
যমাতাদবক বযমক্তগত 
তথযাবী; 

 
যপ্রাগ্রাম ামফার 
(প্রাকৃমতক মবজ্ঞাে, মােমবক ও ামামজক মবজ্ঞাে) 

 
মবোমদূয 
 

ড. াদফজা াঅক্তার 
যপ্রাগ্রাম ামফার (প্রাকৃমতক মবজ্ঞাে, মােমবক ও ামামজক 
মবজ্ঞাে) 
রমু েম্বর-৪০৬ 
ঢাকা-১২০৫ 
৯৬৭৫০০২ 
ahmed2labib@yahoo.com 
 
 
 

 

২.৩) াভযিরীণ যবাাঃ 

 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 
ক্রমমক যবার োম যবা প্রোদে দববাচ্চ ময় প্রদয়াজেীয় কাগজপত্র প্রদয়াজেীয় কাগজপত্র/াঅদবেে ফরম প্রামিস্থাে যবা মূয এবাং পমরদলাধ্ 

পিমত (যমে থাদক) 
লাখার োম োময়ত্বপ্রাি কমবকতব ার 

 পেমব, রমু েম্বর, যজা/উপদজার যকাড, ামফময়া 
যেমদফাে ও াআদমাআ 

ঊর্ধ্বতে কমবকতব ার পেমব, 
রমু েম্বর,যজা/উপদজার যকাড  
ামফময়া যেমদফাে ও াআদমাআ  

 ১ কমবকতব া/কমবচারীদের প্রমলক্ষদণর 
জেয মদোেয়ে 

০৪ কমবমেব  মবমভন্ন াংস্থা দত প্রাি পত্র  
যপ্রাগ্রাম ামফার 
(াআউদেদকা কুপে ও াংস্থাপে) 

মবোমদূয 
 

জোব যমাাঃ যাদজু্জামাে 
যপ্রাগ্রাম ামফার (াআউদেদকা কুপে ও াংস্থাপে)  
রমু েম্বর-৪০৬ 
ঢাকা-১২০৫ 
৯৬৭৫০০২ 
sohailuzzaman22@yahoo.com 

জোব যমাাঃ মেজরু যাদে 
যডপরু্ট যদক্রোমর যজোদর 
(ামতমরক্ত মচব) 
রমু েম্বর-৪১৫ 
ঢাকা-১২০৫ 
৯৬৭৫০০২, ৯৬১২৯৯৭ 
monjur_1967@yahoo.com 

২। ামফার ও কমবচারীদের শ্রামি 
মবদোেে ছুর্ট ােযােয ক 
ছুর্ট াংক্রাি কাজ  

০৫ কমবমেব  াঅদবেে 

 ছুর্টর মাদবর েেপত্র 

 ােযােয াঅেুমিক 
কাগজপত্রামে 

 াঅদবেে 

 ছুর্টর মাদবর েেপত্র 

 ােযােয াঅেুমিক কাগজপত্রামে 
 

মবোমদূয 
 

জোব যমাাঃ যাদজু্জামাে 
যপ্রাগ্রাম ামফার (াআউদেদকা কুপে ও াংস্থাপে)  
রমু েম্বর-৪০৬ 
ঢাকা-১২০৫ 
৯৬৭৫০০২ 
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 যপ্রাগ্রাম ামফার 
(াআউদেদকা কুপে ও াংস্থাপে) 

sohailuzzaman22@yahoo.com 
 
 
 

৩। মতৃ/মপাঅরএ এ যাওয়া 
কমবচারীদের যপেলে ও ােযােয 
াঅমথবক মুবধ্া প্রামি 

াঅদবেে প্রামির পর ০২ 
কমবমেবদর মদধ্য প্রাি 
াঅদবেে মাবরক্ষণ 
ামফদ যপ্ররণ 

 মতৃ বযমক্তর েমমমে/ 
াবরগ্রণকামরর াঅদবেে; 

 মতুৃয েে; 

 জাতীয় পমরচয়পদত্রর কমপ; 

 মেদয়াগপত্র; 

 যযাগোেপত্র; 

 াষ্টম যশ্রণী পা/ মাধ্যমমক 
পরীক্ষার েেপদত্রর কমপ; 

 চাকুমর মেয়মমত 
করণ/স্থায়ীকরদণর কমপ; 

 মতৃ বযমক্তর 
েমমমে/াবরগ্রণকারীর ৪ 
(চার) কমপ পাদপােব  
াঅকাদরর ছমব; 

 এ.মপ.ম; 

 ািীকারোমা; 

 েমেুা াক্ষর 

 উিরামধ্কার েেপত্র ও 
েে-মযামরজ ার্টব মফদকে; 

 ক্ষমতা াপবণ ও ামভভাবক 
মদোেয়দের প্রতযয়ে পত্র 
 

 

 
 মতৃ বযমক্তর েমমমে/ াবরগ্রণকামরর 

াঅদবেে; 

 মতুৃয েে; 

 জাতীয় পমরচয়পদত্রর কমপ; 

 মেদয়াগপত্র; 

 যযাগোেপত্র; 

 াষ্টম যশ্রণী পা/ মাধ্যমমক পরীক্ষার 
েেপদত্রর কমপ; 

 চাকুমর মেয়মমতকরণ/স্থায়ীকরদণর কমপ; 

 মতৃ বযমক্তর েমমমে/াবরগ্রণকারীর ৪ 
(চার) কমপ পাদপােব  াঅকাদরর ছমব; 

 এ.মপ.ম; 

 ািীকারোমা; 

 েমেুা াক্ষর 

 উিরামধ্কার েেপত্র ও েে-মযামরজ 
ার্টব মফদকে; 

 ক্ষমতা াপবণ ও ামভভাবক মদোেয়দের 
প্রতযয়ে পত্র 
 

যপ্রাগ্রাম ামফার (প্রলাে ও াথব)      
 
 
 
 
  

মবোমদূয জোব ামা যবগম  
যপ্রাগ্রাম ামফার (প্রলাে ও াথব) 
রমু েম্বর-৪১৮ 
ঢাকা-১২০৫ 
৯৬৭৫০০২ 
salma.bncu@gmail.com 

 

৪। কমবচারীদের পে াংরক্ষণ ০৫ কমবমেব/ 
মেধ্বামরত ময় 

 পত্র (জেপ্রলাে মন্ত্রণায়) 

 পত্র (াথব মন্ত্রণায়) 

 পত্র (মলক্ষা মন্ত্রণায়) 

 ােযােয াঅেুমিক 
কাগজপত্রামে  
 

 পত্র (জেপ্রলাে মন্ত্রণায়) 

 পত্র (াথব মন্ত্রণায়) 

 পত্র (মলক্ষা মন্ত্রণায়) 
যপ্রাগ্রাম ামফার (াআউদেদকা কুপে ও াংস্থাপে) 

মবোমূদয জোব যমাাঃ যাদজু্জামাে 
যপ্রাগ্রাম ামফার (াআউদেদকা কুপে ও াংস্থাপে)  
রমু েম্বর-৪০৬ 
ঢাকা-১২০৫ 
৯৬৭৫০০২ 
sohailuzzaman22@yahoo.com 
 

 

৫। কমম্পউোর ও ামফ রঞ্জামামে 
এবাং যােবাে যমরামত 

০২ কমবমেব  যমরামত াংক্রাি চামোপত্র 
 

 যমরামত াংক্রাি চামোপত্র 
যপ্রাগ্রাম ামফার (প্রলাে ও াথব) 

মবোমদূয জোব ামা যবগম  
যপ্রাগ্রাম ামফার (প্রলাে ও াথব) 
রমু েম্বর-৪১৮ 
ঢাকা-১২০৫ 
৯৬৭৫০০২ 
salma.bncu@gmail.com 
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