
জাতীয় কম্পি�উটার প্রম্পিক্ষণ ও গবে�ষণা একাবে�মী (নে�কটার)
কাম্পিরগম্পির ও মাদ্রাসা ম্পিক্ষা ম্পি�ভাগ, ম্পিক্ষা মন্ত্রণালয়

�গুড়া, �াংলাবে&। www.nactar.gov.bd

ম্পিসম্পিটবেজ�স     চাট)ার  
১. ম্পিভ� ও ম্পিম�

ম্পিভ� (Vision) :  সকবেলর জ�্য মা�সম্মত আইম্পিসম্পিট ম্পিক্ষা ও তা প্রসাবেরর লবেক্ষ্য প্রম্পিক্ষণ প্র&া�।
ম্পিম� (Mission) :  জাতীয় ম্পিক্ষা�ীম্পিত ২০১০ এর আবেলাবেক কম্পি�উটার প্রযুম্পি4 ম্পি�ষবেয় যুবেগাপবেযাগী ম্পিক্ষা, প্রম্পিক্ষণ ও গবে�ষণার
মাধ্যবেম মা��স�& উন্নয়�।

২.    নেস�া প্র&া� প্রম্পিতশ্রুম্পিত

২.১)  �াগম্পিরক নেস�া
ক্রম্পিম
ক �ং

নেস�ার �াম নেস�া প্র&া� পদ্ধম্পিত প্রবেয়াজ�ীয়
কাগজপত্র এ�ং

প্রাম্পি<স্থা�

নেস�ার মূল্য
এ�ং

পম্পিরবোধ
পদ্ধম্পিত

নেস�া
প্র&াবে�র

সময়সীমা

&াম্পিয়ত্বপ্রা< কম)কত) া
(�াম, প&ম্পি�, নে@া�  নম্বর ও

ইবেমইল)

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭
১. সরকারির-বে�সরকারির,

মাধ্যরিমক, উচ্চ মাধ্যরিমক,
সু্কল, কলেলজ, মাদ্রাসা ও
কারিরগরির রি�ক্ষা
প্ররি�ষ্ঠালেনর রি�ক্ষকগলে!র
আইরিসরি$ রি�ষয়ক
প্ররি�ক্ষ!।  

রি�জ্ঞরি)র মাধ্যলেম
প্রার্থী+ যাচাই �াছাই
কলের রিন�/াচন ও
সরাসরির করি0উ$ার
ল্যালে� প্ররি�ক্ষ!।

প্ররি�ক্ষ! রি�ভাগ ও
ওলেয়�সাই$

www.nactar.gov.bd
এর মাধ্যলেম।

সরকারির �রাদ্দ
সালে4ক্ষ।

রি�নামূলেল্য।

�ারিষ/ক 
প্ররি�ক্ষ! 
ক্যালেলন্ডালের 
4�ূ/ বে7ারিষ� 
সময়ানুযায়ী।

বেমাঃ জয়নাল আলে�দীন
4দ�ীঃ সহকারী ইন্সট্রাক্টর ও ভারপ্রা) 
কম/ক�/ া (প্ররি�ক্ষ! রি�ভাগ)
বে@ানঃ ০৫১-৬০৯৮৮, বেমা�াইলঃ ০১৭১২-
১১১৩৪৪
ই-বেমইলঃ abedin.nac@gmail.com

২. অভ্যন্তরী! ও আন্তজ/ারি�ক
শ্রম�াজার উ4লেযাগী মকু্ত
বে4�াজী�ী সৃজনমলূক

রি�জ্ঞরি)র মাধ্যলেম
প্রার্থী+ যাচাই �াছাই
কলের রিন�/াচন ও

প্ররি�ক্ষ! রি�ভাগ ও
ওলেয়�সাই$

www.nactar.gov.bd
এর মাধ্যলেম।

সরকারির �রাদ্দ
সালে4ক্ষ/রিনধ/া
রির� রি@ জমার

�ারিষ/ক 
প্ররি�ক্ষ! 
ক্যালেলন্ডালের 

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


প্ররি�ক্ষ! বেকাস/। সরাসরির করি0উ$ার
ল্যালে� প্ররি�ক্ষ!।

মাধ্যলেম। 4�ূ/ বে7ারিষ� 
সময়ানুযায়ী।

৩. অভ্যন্তরী! ও আন্তজ/ারি�ক
শ্রম�াজার উ4লেযাগী দক্ষ
মান�স0লেদ 4রির!�
করার ললেক্ষ্য রি�রিক্ষ�
বে�কার য�ুক ও য�ু
মরিহলালেদরলেক করি0উ$ার
ও আইরিসরি$ রি�ষলেয়
প্ররি�ক্ষ! প্রদান।

রি�জ্ঞরি)র মাধ্যলেম
প্রার্থী+ যাচাই �াছাই
কলের রিন�/াচন ও
সরাসরির করি0উ$ার
ল্যালে� প্ররি�ক্ষ!।

প্ররি�ক্ষ! রি�ভাগ ও
ওলেয়�সাই$

www.nactar.gov.bd
এর মাধ্যলেম।

সরকার ক�ৃ/ ক
রিনধ/ারির� রি@

জমার মাধ্যলেম।

�ারিষ/ক 
প্ররি�ক্ষ! 
ক্যালেলন্ডালের 
4�ূ/ বে7ারিষ� 
সময়ানুযায়ী।

৪. প্ররি�ক্ষলে!র সুলেযাগ �রিহভP/ �
জনগ!লেক @ান্ডালেমন্টাল
অ� করি0উ$ার প্ররি�ক্ষ!
বেকালেস/র মাধ্যলেম প্ররি�ক্ষ!
প্রদান।

রি�জ্ঞরি)র মাধ্যলেম
প্রার্থী+ যাচাই �াছাই
কলের রিন�/াচন ও
সরাসরির করি0উ$ার
ল্যালে� প্ররি�ক্ষ!।

প্ররি�ক্ষ! রি�ভাগ ও
ওলেয়�সাই$

www.nactar.gov.bd
এর মাধ্যলেম।

সরকার ক�ৃ/ ক
রিনধ/ারির� রি@

জমার মাধ্যলেম।

�ারিষ/ক 
প্ররি�ক্ষ! 
ক্যালেলন্ডালের 
4�ূ/ বে7ারিষ� 
সময়ানুযায়ী।

4া�া-২

ক্রম্পিম
ক �ং

নেস�ার �াম নেস�া প্র&া� পদ্ধম্পিত প্রবেয়াজ�ীয়
কাগজপত্র এ�ং

প্রাম্পি<স্থা�

নেস�ার মূল্য
এ�ং

পম্পিরবোধ
পদ্ধম্পিত

নেস�া
প্র&াবে�র

সময়সীমা

&াম্পিয়ত্বপ্রা< কম)কত) া
(�াম, প&ম্পি�, নে@া�  নম্বর ও

ইবেমইল)

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭
৫. রি�রিভন্ন প্ররি�ষ্ঠালেনর চারিহদার

রিভরিSলে� করি0উ$ার প্ররি�ক্ষ!
বেকাস/ 4রিরচালনা।

প্ররি�ষ্ঠালেনর চারিহদা
বেমা�ালে�ক বেকাস/
রিভরিSক রিসলেল�াস
প্র!য়ন ও প্ররি�ক্ষ!
প্রদান।

প্ররি�ক্ষ! রি�ভাগ। সরকার ক�ৃ/ ক
রিনধ/ারির� রি@

জমার মাধ্যলেম।

চারিহদা 
বেমা�ালে�ক

বেমাঃ জয়নাল আলে�দীন
4দ�ীঃ সহকারী ইন্সট্রাক্টর ও ভারপ্রা) 
কম/ক�/ া (প্ররি�ক্ষ! রি�ভাগ)
বে@ানঃ ০৫১-৬০৯৮৮, বেমা�াইলঃ ০১৭১২-
১১১৩৪৪ 

৬. ভরি�/ /বেররিজলেT�ন ও 
4রীক্ষা।

যাচাই �াছাইকৃ�
প্রার্থী+লেদর বেররিজলেT�ন
ও 4রীক্ষা গ্রহ!।

প্ররি�ক্ষ! রি�ভাগ ও
4রীক্ষা রিনয়ন্ত্র! রি�ভাগ।

রি�নামূলেল্য। ২/৩ রিদন। বেমাঃ @জলেল রাব্বী
4দ�ীঃ প্ররি�ক্ষক (4রীক্ষা রিনয়ন্ত্রক)
বে@ানঃ ০৫১-৬০৯৮৮, বেমা�াইলঃ ০১৭১১-
২৬০৪৫০
ইলেমইলঃ rabbi_25bd@yahoo.com

mailto:rabbi_25bd@yahoo.com
http://www.nactar.gov.bd/
http://www.nactar.gov.bd/


বেমাঃ জয়নাল আলে�দীন
4দ�ীঃ সহকারী ইন্সট্রাক্টর ও ভারপ্রা) 
কম/ক�/ া (প্ররি�ক্ষ! রি�ভাগ)
বে@ানঃ ০৫১-৬০৯৮৮, বেমা�াইলঃ ০১৭১২-
১১১৩৪৪

৭. আ�াসন সংক্রান্ত। �্যরিক্ত/প্ররি�ষ্ঠালেনর
আলে�দন 4ত্র ও
ক�ৃ/ 4লেক্ষর অনুলেমাদন
সালে4লেক্ষ।

আলে�দন4ত্র প্রারি)র 4র।
বেহালে]ল �াখা।

প্ররি�ষ্ঠালেনর
নীরি�মালা
অনুযায়ী।

চারিহদা 4ত্র
প্রারি)র ০৭

কায/রিদ�লেসর
মলেধ্য।

বেমাঃ হারিমদরু রহমান
4দ�ীঃ  প্ররি�ক্ষক (ইংলেররিজ) ও ভারপ্রা) 
কম/ক�/ া (বেহালে]ল)
বে@ানঃ ০৫১-৬০৯৮৮, বেমা�াইলঃ ০১৭১১-
০৩৫৪০৭
ইলেমইলঃ hamidurnactar63@gmail.com

৮. ক্যালে@$ারিরয়া/বেসরিমনার/
করি0উ$ার কক্ষ ভাড়া
সংক্রান্ত।

�্যরিক্ত/প্ররি�ষ্ঠালেনর
আলে�দন 4ত্র ও
ক�ৃ/ 4লেক্ষর অনুলেমাদন
সালে4লেক্ষ।

আলে�দন4ত্র প্রারি)র 4র।
প্র�াসন রি�ভাগ।

প্ররি�ষ্ঠালেনর
নীরি�মালা
অনুযায়ী।

চারিহদা 4ত্র
প্রারি)র ০৭

কায/রিদ�লেসর
মলেধ্য।

বেমাঃ আব্দলু মান্নান
4দ�ীঃ অরি@স সু4ার
বে@ানঃ ০৫১-৬০৯৮৮, বেমা�াইলঃ ০১৭২৬-
৮৪২০১০
ইলেমইলঃ mannannactar67@gmail.com

৯. রি�রিভন্ন বেকালেস/র সনদ4ত্র
প্রারি)/যাচাই।

প্ররি�ষ্ঠালেনর আলে�দন
4ত্র প্রারি) ও ক�ৃ/ 4লেক্ষর
অনুলেমাদন সালে4লেক্ষ।

4রীক্ষা রিনয়ন্ত্র! রি�ভাগ। রি�নামূলেল্য। ৩ রিদন। বেমাঃ @জলেল রাব্বী
4দ�ীঃ প্ররি�ক্ষক (4রীক্ষা রিনয়ন্ত্রক)
বে@ানঃ ০৫১-৬০৯৮৮, বেমা�াইলঃ ০১৭১১-
২৬০৪৫০

১০. দর4ত্র জামান�/�্যাংক
গ্যারারিন্ট বে@রৎ।

রি4রি4আর অনুযায়ী। রিহসা� রি�ভাগ। রি�নামুলেল্য। ০৩
কায/রিদ�লেসর

মলেধ্য।

এস রি$ এন বেক বেমাঃ আব্দলু হারিকম
4দ�ীঃ রিহসা� রক্ষ! কম/ক�/ া
বে@ানঃ ০৫১-৬০৯৮৮, বেমা�াইলঃ ০১৭১৪-
৪৯৫৮৩৮
ইলেমইলঃ mdabdulhakim964@gmail.com

১১. কম/ক�/ া-কম/চারীলেদর
রি�রুলেc �ৃংখলা ও
আচর!জরিন� অরিভলেযাগ
এ�ং রি�রি�ধ অরিভলেযাগ
উ4স্থা4ন ও আলেদ�
�াস্ত�ায়ন।

�্যরিক্তর/উ4যুক্ত
ক�ৃ/ 4লেক্ষর রিনক$ বের্থীলেক
অরিভলেযাগ প্রারি)র 4র
যর্থীাযর্থী ক�ৃ/ 4লেক্ষর
অনুলেমাদন গ্রহ!4ূ�/ক
রিনলেদ/�না অনুযায়ী
রিনষ্পরিS।

অরিভলেযালেগর সমর্থী/লেন
উ4যুক্ত প্রমা!ারিদ।
প্র�াসন রি�ভাগ।

রি�নামূলেল্য। ০৭
কায/রিদ�লেসর

মলেধ্য।

বেমাঃ আব্দলু মান্নান
4দ�ীঃ অরি@স সু4ার
বে@ানঃ ০৫১-৬০৯৮৮, বেমা�াইলঃ ০১৭২৬-
৮৪২০১০

4া�া-৩



২.২)  প্রাম্পিতষ্ঠাম্পি�ক নেস�া
ক্রম্পিম
ক �ং

নেস�ার �াম নেস�া প্র&া� পদ্ধম্পিত প্রবেয়াজ�ীয়
কাগজপত্র এ�ং

প্রাম্পি<স্থা�

নেস�ার মূল্য
এ�ং

পম্পিরবোধ
পদ্ধম্পিত

নেস�া
প্র&াবে�র

সময়সীমা

&াম্পিয়ত্বপ্রা< কম)কত) া
(�াম, প&ম্পি�, নে@া�  নম্বর ও

ইবেমইল)

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭
১. রি�রিভন্ন

প্ররি�লে�দন/�র্থী্য/ম�াম�
বেপ্রর!।

মন্ত্র!ালয়/দ)র/
অরিধদ)র/

রি�ভাগ/সংস্থা বের্থীলেক
বেপ্ররির� 4লেত্রর জ�া�।

প্র�াসন রি�ভাগ। রি�নামূলেল্য। চারিহদা
বেমা�ালে�ক

বেমাঃ আব্দলু মান্নান
4দ�ীঃ অরি@স সু4ার
বে@ানঃ ০৫১-৬০৯৮৮
বেমা�াইলঃ ০১৭২৬-৮৪২০১০

২. সরকারির-বে�সরকারির
প্ররি�ষ্ঠালেন রিনলেয়াগ 4রীক্ষায়
রি�লে�ষজ্ঞ বেপ্রর!।

চারিহদা 4ত্র ও
ক�ৃ/ 4লেক্ষর অনুলেমাদন

সালে4লেক্ষ সরাসরির।

প্র�াসন রি�ভাগ। রি�নামূলেল্য। ৫/৭ রিদন।

৩. সরকারির-বে�সরকারির
প্ররি�ষ্ঠালেনর চারিহদার বেপ্ররিক্ষলে�
রিনলেয়াগ 4রীক্ষা 4রিরচালনা/
কক্ষ ভাড়া।

চারিহদা 4ত্র ও
ক�ৃ/ 4লেক্ষর অনুলেমাদন

প্রারি)র 4র
সরাসরির/ডাকলেযালেগ/ই

বেমইল।

প্র�াসন রি�ভাগ। একালেডরিমর
নীরি�মালা
অনুযায়ী।

৫/৭ রিদন।

৪. করি0উ$ার �্য�হার ও
আইরিসরি$ রি�ষয়ক সলেচ�ন�া
সরৃিh ও উৎসাহ প্রদান।

রি�রিভন্ন সভা, বেসরিমনার,
ওয়/াকস4 ও বেমলায়
অং�গ্রহলে!র মাধ্যলেম।

প্র�াসন রি�ভাগ। রি�নামূলেল্য। ৫/৭ রিদন।   বেমাঃ জাহাঙ্গীর আলম
ইন্সট্রাক্টর ও উ4-4রিরচালক (চলরি� 
দারিয়ত্ব)
বে@ানঃ ০৫১-৬০৯৮৮, বেমা�াইলঃ ০১৭১৮-
৬১৬৪৮৮
ইলেমইলঃ ja.nactar.bogra@gmail.com 

খন্দকার মাহমুদলু ইসলাম 
সহকারী প্ররি�ক্ষক (করি0উ$ার)
বে@ানঃ ০৫১-৬০৯৮৮, বেমা�াইলঃ ০১৭৪৬-
৭৯৪৮২২
ইলেমইলঃ mahmudul.khandaker@gmail.com 

৫. করি0উ$ার ও �র্থী্য প্রযু্ রিক্ত
রি�ষলেয় 4রাম�//ম�াম�। 

প্ররি�ষ্ঠান/দ)র হলে�
আমন্ত্র!4ত্র 4াওয়ার

4র
সরাসরির/ডাকলেযালেগ/ই

বেমইল

করি0উ$ার রি�ভাগ। রি�নামূলেল্য। ১/২ রিদন।

৬. প্ররি�ক্ষ!ার্থী+লেদর বেকাস/
রিনলেদ/ রি�কা/ ম্যালে$রিরয়াল
প্রদান।  

সরাসরির। প্ররি�ক্ষ! রি�ভাগ। রি�নামূলেল্য। একালেডরিমর
নীরি�মালা
অনুযায়ী।

বেমাঃ জয়নাল আলে�দীন
4দ�ীঃ সহকারী ইন্সট্রাক্টর ও ভারপ্রা) 
কম/ক�/ া (প্ররি�ক্ষ! রি�ভাগ)
বে@ানঃ ০৫১-৬০৯৮৮, বেমা�াইলঃ ০১৭১২-
১১১৩৪৪

mailto:ja.nactar.bogra@gmail.com


৭. সনদ4ত্র  প্রদান। বেকাস/ সমারি)র 4র
সরাসরির।

4রীক্ষা রিনয়ন্ত্র! রি�ভাগ। রি�নামূলেল্য। একালেডরিমর
নীরি�মালা
অনুযায়ী।

বেমাঃ @জলেল রাব্বী
প্ররি�ক্ষক (4রীক্ষা রিনয়ন্ত্রক)
বে@ানঃ ০৫১-৬০৯৮৮, বেমা�াইলঃ ০১৭১১-
২৬০৪৫০

৮. ডুরিnলেক$ সনদ 4ত্র প্রদান। আলে�দলেনর বেপ্ররিক্ষলে�
সরাসরির।

4রীক্ষা রিনয়ন্ত্র! রি�ভাগ। একালেডরিমর
নীরি�মালা
অনুযায়ী।

০৩ রিদন। বেমাঃ @জলেল রাব্বী
প্ররি�ক্ষক (4রীক্ষা রিনয়ন্ত্রক)
বে@ানঃ ০৫১-৬০৯৮৮, বেমা�াইলঃ ০১৭১১-
২৬০৪৫০

৯. �ারিষ/ক প্ররি�লে�দন। সরাসরির/ডাকলেযালেগ/
ই-বেমইলেল।

গলে�ষ!া রি�ভাগ। রি�নামূলেল্য। প্রকালে�র ৩০
কায/রিদ�লেসর

মলেধ্য।

বেমাঃ মাহ�ু� আলী প্ররি�ক্ষক (গলে�ষ!া 
সমন্বয়কারী)
বে@ানঃ ০৫১-৬০৯৮৮, বেমা�াইলঃ ০১৭১২-
৮৫৩২৪৩
ইলেমইলঃ mahbub.raton2@gmail.com

১০. কম/ক�/ া-কম/চারী ও 
প্ররি�ক্ষ!ার্থী+লেদর স্বাস্থ্যসংক্রান্ত
4রাম�/ ও বেস�া প্রদান। 

চারিহদা অনুযায়ী। বেমরিডলেকল অরি@সার। রি�নামূলেল্য। �াৎড়্গরি!ক/
4রাম�/
গ্রহলে!র
মাধ্যলেম।

ডা. ইস@াকুর রহমান বেমরিডলেকল 
অরি@সার
বে@ানঃ ০৫১-৬০৯৮৮, বেমা�াইলঃ ০১৭১১-
১১০৫৫০
ইলেমইলঃ isfaqur.jafru@gmail.com

4া�া-৪

২.৩)  অভ্যন্তরীণ নেস�া
ক্রম্পিম
ক �ং

নেস�ার �াম নেস�া প্র&া� পদ্ধম্পিত প্রবেয়াজ�ীয়
কাগজপত্র এ�ং

প্রাম্পি<স্থা�

নেস�ার মূল্য
এ�ং

পম্পিরবোধ
পদ্ধম্পিত

নেস�া
প্র&াবে�র

সময়সীমা

&াম্পিয়ত্বপ্রা< কম)কত) া
(�াম, প&ম্পি�, নে@া�  নম্বর ও

ইবেমইল)

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭
১. কম/ক�/ া-কম/চারীলেদর 

4লেদান্নরি�।
বে�াড/  অ� গভ/ !রস
সভার রিসcান্ত সালে4ক্ষ
অরি@স আলেদ� জারির।

�ারিষ/ক বেগা4নীয়
প্ররি�লে�দন ও বে�াড/  অ�
গভ/ !রস ক�ৃ/ ক গরিr�
করিমরি$র স4ুারিরলে�র

রিভরিSলে�।
প্র�াসন রি�ভাগ।

রি�নামূলেল্য। রিনলেয়াগ/
4লেদান্নরি�
করিমরি$র

স4ুারির� ও
বে�াড/  অ�

গভ/ !রস সভার
অনুলেমাদন
লালেভর ১০

  বেমাঃ জাহাঙ্গীর আলম
ইন্সট্রাক্টর ও উ4-4রিরচালক (চলরি� 
দারিয়ত্ব)
বে@ানঃ ০৫১-৬০৯৮৮, বেমা�াইলঃ ০১৭১৮-
৬১৬৪৮৮

বেমাঃ আব্দলু মান্নান
অরি@স সু4ার
বে@ানঃ ০৫১-৬০৯৮৮, বেমা�াইলঃ ০১৭২৬-
৮৪২০১০



কায/রিদ�লেসর
মলেধ্য।

২. কম/ক�/ া-কম/চারীলেদর সকল
প্রকার  ছুরি$ (রি�ক্ষা ছুরি$/�রিহ:
�াংলালেদ� ছুরি$সহ সকল
প্রকার ছুরি$) মঞ্জুর।

আলে�দন ও ক�ৃ/ 4লেক্ষর
অনুলেমাদন সালে4লেক্ষ
অরি@স আলেদ�।
সরাসরির/ডাকলেযালেগ/
ইলেমইল।

ছুরি$ প্রা4্য�ার প্র�্যয়ন
4ত্রসহ স4ুারির�।
প্র�াসন রি�ভাগ।

রি�নামূলেল্য।  ০৫
কায/রিদ�লেসর

মলেধ্য।

  বেমাঃ জাহাঙ্গীর আলম
ইন্সট্রাক্টর ও উ4-4রিরচালক (চলরি� 
দারিয়ত্ব)
বে@ানঃ ০৫১-৬০৯৮৮, বেমা�াইলঃ ০১৭১৮-
৬১৬৪৮৮

বেমাঃ আব্দলু মান্নান
অরি@স সু4ার
বে@ানঃ ০৫১-৬০৯৮৮, বেমা�াইলঃ ০১৭২৬-
৮৪২০১০

৩. কম/ক�/ ালেদর 
প্ররি�ক্ষ!/বেসরিমনালের 
অং�গ্রহ!।

আলে�দন ও ক�ৃ/ 4লেক্ষর
অনুলেমাদন সালে4লেক্ষ
অরি@স আলেদ�।
সরাসরির/ডাকলেযালেগ/
ইলেমইল।

ক�ৃ/ 4লেক্ষর অনুলেমাদন
সালে4লেক্ষ অরি@স

আলেদ�।

প্র�াসন রি�ভাগ।

রি�নামূলেল্য। ০৩
কায/রিদ�লেসর

মলেধ্য।

৪. কম/ক�/ া-কম/চারীলেদর 
রি4আরএল/ অ�সর/  বেস্বচ্ছা

 অ�সর গ্রহ! সংক্রান্ত।

আলে�দলেনর বেপ্ররিক্ষলে�
বে4ন�ন সহজীকর!
নীরি�মালা অনুযায়ী
ক�ৃ/ 4লেক্ষর অনুলেমাদন
সালে4লেক্ষ মঞ্জুরী
আলেদ�।
সরাসরির/ডাকলেযালেগ/
ইলেমইল

ছরি�,
ওয়ারির�ান/মৃ�্যু ্যসনদসহ

আলে�দন।
প্র�াসন রি�ভাগ।

রি�নামূলেল্য। ১০ কায/রিদ�স/
প্ররিক্রয়া

সালে4লেক্ষ দ্রু�
রিনষ্পরিS।

৫. কম/ক�/ া-কম/চারীলেদর 
বে4ন�ন আনুলে�ারিষক ও 
4ারির�ারিরক বে4ন�ন মঞ্জুরী 
প্রদান।

আলে�দলেনর বেপ্ররিক্ষলে�
বে4ন�ন সহজীকর!
নীরি�মালা অনুযায়ী
ক�ৃ/ 4লেক্ষর অনুলেমাদন
সালে4লেক্ষ মঞ্জুরী
আলেদ�।
সরাসরির/ডাকলেযালেগ/
ইলেমইল

ছরি�, ওয়ারির�ান
সনদ/মৃ�্যু ্য সনদসহ

আলে�দন।
প্র�াসন রি�ভাগ।

রি�নামূলেল্য। ১০ কায/রিদ�স/
প্ররিক্রয়া

সালে4লেক্ষ দ্রু�
রিনষ্পরিS।

৬. কম/ক�/ া-কম/চারীলেদর 
সাধার! ভরি�ষ্য �হরি�ল হলে� 
অরিগ্রম ঋ! মঞ্জুরী।

আলে�দন ও ক�ৃ/ 4লেক্ষর
অনুলেমাদন সালে4লেক্ষ
মঞ্জরুির আলেদ�। সরাসরির

রিনধ/ারির� @রলেম
আলে�দন, $াকা জমার
রিy4 ও সংরিzh রিডএও

এর প্র�্যয়ন।
প্র�াসন রি�ভাগ।

রি�নামূলেল্য। ০৩
কায/রিদ�লেসর

মলেধ্য।

বেমাঃ আব্দলু মান্নান
অরি@স সু4ার
বে@ানঃ ০৫১-৬০৯৮৮, বেমা�াইলঃ ০১৭২৬-
৮৪২০১০



4া�া-৫

ক্রম্পিম
ক �ং

নেস�ার �াম নেস�া প্র&া� পদ্ধম্পিত প্রবেয়াজ�ীয়
কাগজপত্র এ�ং

প্রাম্পি<স্থা�

নেস�ার মূল্য
এ�ং

পম্পিরবোধ
পদ্ধম্পিত

নেস�া
প্র&াবে�র

সময়সীমা

&াম্পিয়ত্বপ্রা< কম)কত) া
(�াম, প&ম্পি�, নে@া�  নম্বর ও

ইবেমইল)

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭)
৭. কম/ক�/ া-কম/চারী এ�ং �ার

4রির�ালেরর সদস্যলেদর
4াসলে4া$/ গ্রহলে!র অনুমরি�/
অনা4রিS প্রদান সংক্রান্ত।

সরাসরির/ডাকলেযালেগ/
ইলেমইল

আলে�দন ও ক�ৃ/ 4লেক্ষর
মঞ্জুরী সালে4লেক্ষ অনুমরি�

প্রদান।
প্র�াসন রি�ভাগ।

রি�নামূলেল্য। ৭ রিদন। বেমাঃ আব্দলু মান্নান
অরি@স সু4ার
বে@ানঃ ০৫১-৬০৯৮৮, বেমা�াইলঃ 
০১৭২৬-৮৪২০১০

৮. গ্রন্থাগার �্য�হার। রি4রি4আর অনুযায়ী। লাইলে|রীয়ান। রি�নামূলেল্য। �াৎক্ষরি!ক। বেমাঃ আ�ুল হাসান
লাইলে|রীয়ান
বে@ানঃ ০৫১-৬০৯৮৮,বেমা�াইলঃ ০১৭১০-
৪৫৫৯৮৩
ইলেমইলঃ hasan.nactar@gmail.com

৯. একালেডরিমর কম/ক�/ া-
কম/চারীগলে!র বে��ন
সম�াকর!।

আলে�দন অনুযায়ী। ক�ৃ/ 4লেক্ষর অনুলেমাদন
সালে4লেক্ষ আরির্থী/ক রি�ধান

অনুসরলে!।
প্র�াসন রি�ভাগ।

রি�নামূলেল্য। ১০ রিদন। বেমাঃ আব্দলু মান্নান
অরি@স সু4ার
বে@ানঃ ০৫১-৬০৯৮৮, বেমা�াইলঃ 
০১৭২৬-৮৪২০১০

১০. �র্থী্য অরিধকার আইন
অনুযায়ী �র্থী্য প্রদান।

�র্থী্য অরিধকার
নীরি�মালা/ আইন

অনুযায়ী।

�র্থী্য কম/ক�/ ার
ম�ামলে�র রিভরিSলে�।

নীরি�মালা
অনুযায়ী।

০৭ রিদন। বেমাঃ আ�ু �ালেল�
সহকারী ইন্সট্রাক্টর
বে@ানঃ ০৫১-৬০৯৮৮, বেমা�াইলঃ 
০১৭১৮-৪০৯১৩৯
ইলেমইলঃ abutaleb.baropur@gmail.com 



4া�া-৬

৩. অম্পিভবেযাগ �্য�স্থাপ�া পদ্ধম্পিত (GRS)

     বেস�া প্রারি)লে� অসন্তুh হলেল দারিয়ত্বপ্রা) কম/ক�/ ার সলেঙ্গ বেযাগালেযাগ করুন। রি�রিন সমাধান রিদলে� �্যর্থী/ হলেল রিনলে~াক্ত 4cরি�লে� বেযাগালেযাগ কলের আ4নার সমস্যা অ�রিহ� করুন।

ক্রম্পিমক
�ং

কখ� নেযাগাবেযাগ করবে�� কার সবেJ নেযাগাবেযাগ করবে�� নেযাগাবেযাবেগর ম্পিKকা�া ম্পি�ষ্পম্পিMর
সময়সীমা

১. দারিয়ত্বপ্রা) কম/ক�/ া সমাধান প্রদালেন 
�্যর্থী/ হলেল-

অরিভলেযাগ রিনষ্পরিSকৃ� কম/ক�/ া
(অরিনক)।

GRS বে@াকাল 4লেয়ন্ট কম/ক�/ া 

বেমাঃ জয়নাল আলে�দীন
সহকারী ইন্সট্রাক্টর ও ভারপ্রা) কম/ক�/ া (প্ররি�ক্ষ! 
রি�ভাগ)

  বে@ানঃ ০৫১-৬০৯৮৮, বেমা�াইলঃ ০১৭১২-১১১৩৪৪

১০ কম/রিদ�লেসর
মলেধ্য।

২. অরিভলেযাগ রিনষ্পরিS কম/ক�/ া রিনরিদ/h
সমলেয়র মলেধ্য সমাধান রিদলে� �্যর্থী/ হলেল-

আ4ীল কম/ক�/ া।   বেমাঃ জাহাঙ্গীর আলম
ইন্সট্রাক্টর ও উ4-4রিরচালক (চলরি� দারিয়ত্ব)
বে@ানঃ ০৫১-৬০৯৮৮, বেমা�াইলঃ ০১৭১৮-৬১৬৪৮৮

১০ কম/রিদ�লেসর
মলেধ্য।

৩. আ4ীল কম/ক�/ া রিনরিদ/h সমলেয়র মলেধ্য
সমাধান রিদলে� �্যর্থী/ হলেল-

প্ররি�ষ্ঠালেনর রিন�/াহী প্রধান। 4রিরচালক, বেনক$ার, �গুড়া। ১৫ কম/রিদ�লেসর 
মলেধ্য।

৪. নেস�া গ্রহীতাবে&র কাবেP আমাবে&র প্রত্যাা
ক্রম্পিমক

�ং
প্রম্পিতশ্রুত/কাম্পিRত নেস�া প্রাম্পি<র লবেক্ষ্য করণীয়

১. যর্থীাযর্থী আলে�দন 4ত্র জমা।
২. প্রলেয়াজনীয় সরকারী রি@ 4রিরলে�াধ ।
৩. সাক্ষালে�র জন্য রিনরিদ/h সমলেয় উ4রিস্থ� র্থীাকা।



৪. ক�ৃ/ 4ক্ষলেক যর্থীাযর্থী সহায়�া করার মানরিসক�া।

৫. একাবে�ম্পিমর নে@াকাল পবেয়ন্ট কম)কত) াগবেণর তথ্য:

ক্রম্পিমক
�ং

নে@াকাল পবেয়ন্ট এর ম্পি�ষয় নে@াকাল পবেয়ন্ট কম)কত) ার �াম ও প&�ী নেমা�াইল ও ই-নেমইল �ম্বর

১. জা�ীয় শুcাচার বেকৌ�ল (NIS) �াস্ত�ায়ন। জনা� এস এম বে@রলেদৌস আলম, 4রিরচালক 
(যুগ্মসরিচ�)

০১৭৩১-৭৪৯৯৯৯,  
director.nactar@gmail.com

২. �ারিষ/ক কম/স0াদন চ্যুরিক্ত (APA) জনা� বেমা: জয়নাল আলে�দীন, সহকারী ইন্সট্রাক্টর ০১৭১২-১১১৩৪৪,  abedin.nac@gmail.com

৩. ইলেনালেভ�ন জনা� বেমা: @জলেল রাব্বী, প্ররি�ক্ষক (4রীক্ষা রিনয়ন্ত্রক) ০১৭১১-২৬০৪৫০,  
rabbi_25bd@yahoo.com

৪. �র্থী্য অরিধকার জনা� বেমা: আ�ু �ালেল�, সহকারী ইন্সট্রাক্টর ০১৭১৮-৪০৯১৩৯,  abutaleb.baropur@gmail.com

৫. কল্যা! কম/ক�/ া জনা� বেমা: আব্দলু আরিলম, প্ররি�ক্ষক (�াংলা) ০১৭২০-৫৬৩৩০৫,  abdulalim19064@gmail.com

৬. অরিভলেযাগ রিনষ্পরিS কম/ক�/ া (GRS) জনা� বেমা: জাহাঙ্গীর আলম, ইন্সট্রাক্টর ও উ4-4রিরচালক 
(চলরি� দারিয়ত্ব)

০১৭১৮-৬১৬৪৮৮,  
ja.nactar.bogra@gmail.com
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