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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার  

প্রাথমিক ও গণমশক্ষা িন্ত্রণালয় 

জাতীয় প্রাথমিক মশক্ষা একাদেিী (নেপ) 

www.nape.gov.bd 

 

মসটিদজে চার্ টার 

১) নসবা  প্রোে প্রমতশ্রুমত  

 

ক্রমিক োং নসবার োি প্রদয়াজেীয় কাগজপত্র নসবার

মূল্যএবাং

পমরদশাধ

পদ্ধমত

নসবা প্রোদের

সিয়সীিা

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্ মকর্মা (নার্, পদবী, ফ ান নম্বর ও ই-

ফর্ইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

 জনাব ফর্া: হািদর আলী  

ঊদ্ধৃর্ন য়বশেষজ্ঞ 

০১৭২৬৭৭৪৮৪১ 

mhali1469@gmail.com 

 

 
জনাব ফর্া: হািদর আলী  

ঊদ্ধৃর্ন য়বশেষজ্ঞ 

০১৭২৬৭৭৪৮৪১ 

mhali1469@gmail.com 

 

 
জনাব রঙ্গলাল রাি  

ঊদ্ধৃর্ন য়বশেষজ্ঞ 

০১৭১২৬১৯৩৩৯ 

rangalal1965@gmail.com 

 

 
জনাব ফর্া: র্াজাহারুল ইসলার্ খান  

সহকারী য়বশেষজ্ঞ  

০১৭১৬৬৩২৬০৭ 

mikhan.nape@yahoo.com 

 

য়নষ্পয়ি

কর্ মকর্মা কর্ মচারী

 
র্হাপয়রচালক, ফনপ, র্ির্নয়সিংহ  

০৯১-৬৬৩০৫ 

dgnape@gmail.com 

 এলয়পআর লাম্পগ্রান্টসিং

ক্রান্তআশবদনয়নষ্পয়ি

কর্ মকর্মা কর্ মচারী

 
র্হাপয়রচালক, ফনপ, র্ির্নয়সিংহ  

০৯১-৬৬৩০৫ 

dgnape@gmail.com 

 ফপনেনশকসয়নষ্পয়িকরণ

 
র্হাপয়রচালক, ফনপ, র্ির্নয়সিংহ  

০৯১-৬৬৩০৫ 

dgnape@gmail.com 

 বায়ষ মকশ াপনী

অনুশবদনপ্রয়র্শবদনপূরণ

য়লখন

কর্ মকর্মা কর্ মচারী

 
র্হাপয়রচালক, ফনপ, র্ির্নয়সিংহ  

০৯১-৬৬৩০৫ 

dgnape@gmail.com 

: 091-65792 

01726559561 

controller.bdcinedboard@gmail.

com 

: 091-65795 

01916328290 

wahab11060@gmail.com 

সাংযুমি খ 

নেয়াদল প্রেশ টদের জন্য 

http://www.nape.gov.bd/
mailto:mhali1469@gmail.com
mailto:mhali1469@gmail.com
mailto:rangalal1965@gmail.com
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ক্রমিক োং নসবার োি প্রদয়াজেীয় কাগজপত্র নসবার

মূল্যএবাং

পমরদশাধ

পদ্ধমত

নসবা প্রোদের

সিয়সীিা

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্ মকর্মা (নার্, পদবী, ফ ান নম্বর ও ই-

ফর্ইল) 

: 091-65795 

01916328290 

wahab11060@gmail.com 

: 091-65795 

01916328290 

wahab11060@gmail.com 

 

মব.দ্র. োগমরকগণদক সরাসমর প্রেত্ত নসবা। নবসরকারী প্রমতষ্ঠােদক প্রেত্ত নসবা যমে োগমরকগণদক প্রেত্ত নসবার অনুরূপ হয় তদব নসটিও োগমরক নসবা মহসাদব 

অন্তর্ভ টি হদব। উোহরণ: সম্পমত্তর নরমজদেশে, নেে লাইদসন্স।  
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২) অমিদযাগ ব্যবস্থাপো পদ্ধমত(GRS) 

 

নসবা প্রামিদত অসন্তুষ্ট হদল বা োময়ত্বপ্রাি কি টকতটা সিাধাে মেদত ব্যথ ট হদল মেদনাি পদ্ধমতদত নযাগাদযাগ করুে 

 

ক্রমিক োং কখে নযাগাদযাগ করদবে নযাগাদযাদগর ঠিকাো মেষ্পমত্তর সিয়সীিা 

1.   

োময়ত্বপ্রাি কি টকতটা সিাধাে মেদত 

ব্যথ ট হদল 

 

GRSন াকাল পদয়ন্ট কি টকতটা  

 

োি ও পেবী: 

ন াে:  

ইদিইল: d.sarker69@gmail.com 

ওদয়ব নপার্ টাল : www.nape.gov.bd 

 

2.   

GRS ন াকাল পদয়ন্ট কি টকতটা 

মেমে টষ্ট সিদয়  সিাধাে মেদত ব্যথ ট হদল 

 

 

নকন্দ্রীয় অমিদযাগ ব্যবস্থাপো পদ্ধমত(GRS)  

 িন্ত্রণালয়,  

 www.mopme.portal.gov.bd 

 

 

 

৩. আপোর কাদে আিাদের প্রতযাশা  

 

ক্রমিক োং প্রমতশ্রুত/কামিত নসবা প্রামির জন্য করণীয় 

1.  মেধ টামরত  রদি সম্পূে টিাদব পূরণকৃত আদবেেপত্র জিা প্রোে  

2.  সঠিক িাধ্যদি প্রদয়াজেীয় নসবামূল্য পমরদশাধ করা  

3.  সাক্ষাদতর জন্য মেধ টামরত সিদয়র পূদব টই উপমস্থত থাকা  

 

মব.দ্র. সাধারণত নয সকল কারদণ আদবেে বামতল হয় অথবা নসবা প্রোে সম্ভব হয় ো তা মবদেষণ কদর েক পূরণ করদত হদব। মকছু মবষয় সকল প্রমতষ্ঠাদের জন্য 

একই হদব এবাং মকছু মবষয় আলাো হদব।  
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প্রাথমিক ও গণমশক্ষা িন্ত্রণালয় 

জাতীয় প্রাথমিক মশক্ষা একাদেিী (নেপ) 

www.nape.gov.bd 

 

 

১. মিশে ও মিশে 

 

মিশে

মিশে  লপ্রসূ কর্ মসূয়চরএবিংয়েক্ষক শণরসশব মাচ্চর্ানওশ াগ্যর্ায়নয়চিতর্করারর্া্যমশর্র্ানস্মতর্প্রাময়র্কয়েক্ষাবা্তববািশনূময়র্কারাখা।

 

 

২. নসবা প্রোে প্রমতশ্রুমত 

 

২.১) োগমরক নসবা  

 

ক্রমিক

োং

নসবার োি নসবাপ্রোে পদ্ধমত প্রদয়াজেীয়

কাগজপত্র

এবাংপ্রামিস্থাে

নসবার মূল্য

এবাং

পমরদশাধ

পদ্ধমত

নসবা প্রোদের

সিয়সীিা

োময়ত্বপ্রাি কি টকতটা োি পেবী

ন াে েম্বর ও ই নিইল

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

 ফর্াহা্মতদ োহাজাহান 

কবীর,  

সর্াজ য়বজ্ঞান অনুষদ 

0171৫৭৫২০৯০ 

Kabir.nape@gmail.c

om 

 

controller.bdcinedboard@

gmail.com 
  

controller.bdcinedboard@

gmail.com 

  

: 091-65795 

01916328290 

wahab11060@gmail.com

  

: 091-65795 

01916328290 

wahab11060@gmail.com

 

 

 

 

সাংযুমি গ 

ওদয়ব সাইদর্ প্রেশ টদের জন্য 

http://www.nape.gov.bd/
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মব.দ্র. োগমরকগণদক সরাসমর প্রেত্ত নসবা। নবসরকারী প্রমতষ্ঠােদক প্রেত্ত নসবা যমে োগমরকগণদক প্রেত্ত নসবার অনুরূপ হয় তদব নসটিও োগমরক নসবা মহসাদব 

অন্তর্ভ টি হদব। উোহরণ: সম্পমত্তর নরমজদেশে, নেে লাইদসন্স।  

 

২.২প্রামতষ্ঠামেক নসবা 

 

ক্রমিক 

োং 

নসবার োি নসবা প্রোে 

পদ্ধমত 

প্রদয়াজেীয় 

কাগজপত্র 

এবাং প্রামি 

স্থাে 

নসবার মূল্য 

এবাং পমরদশাধ 

পদ্ধমত 

নসবা  প্রোদের  

সিয়সীিা 

োময়ত্বপ্রাি  কি টকতটা (োি, পেবী, ন াে 

েম্বর ও ই-নিইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 ফর্াহা্মতদ োহাজাহান কবীর,  

সর্াজ য়বজ্ঞান অনুষদ 

0171৫৭৫২০৯০ 

Kabir.nape@gmail.com 

 

controller.bdcinedboard@gmai

l.com 

  

controller.bdcinedboard@gmai

l.com 

  

controller.bdcinedboard@gmai

l.com 

  

controller.bdcinedboard@gmai

l.com 

 

 

মব.দ্র, ১। সরকারী নয নকাে প্রমতষ্ঠাে, উন্নয়ে সহদযাগী সাংস্থা, নসবা প্রোেকারী প্রমতষ্ঠাদের আওতাধীে অমধেির/েির/সাংস্থা এবাং োিমরকিাদব সম্পৃি নেশী-

মবদেশী প্রমতষ্ঠাদের প্রেত্ত নসবা। উোহরণ: বাদজর্ বরাদ্দ/মবিাজে, অথ ট োড়, িতািত গ্রহণ । 

২। নসবাগ্রহণকারী নবসরকারী প্রমতষ্ঠাে end user ো হদল অথবা নকাে চুমির আওতায় প্রেত্ত নসবা প্রামতষ্ঠামেক নসবার অন্তর্ভ টি হদব। উোহরণ: 

মবটিআরমস-এর মেকর্ নথদক ব্যান্ডউইেথ ক্রয়।  
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২.৩) অিযন্তরীণ নসবা 

 

ক্রমিক 

োং 

নসবার োি নসবা  প্রোে পদ্ধমত প্রদয়াজেীয় 

কাগজপত্র এবাং 

প্রামি স্থাে 

নসবার মূল্য এবাং 

পমরদশাধ পদ্ধমত 

নসবা প্রোদের 

সিয়সীিা 

োময়ত্বপ্রাি 

কি টকতটা (োি, 

পেবী, ন াে েম্বর 

ও ই-নিইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

       

       

       

       

       

 

মব.দ্র. অিযন্তরীণ জেবল (আওতাধীে অমধেির/েির/সাংস্থাসহ) এবাং একই প্রমতষ্ঠাদের জন্য শাখা/অমধশাখা/অনুমবিাগ-নক প্রেত্ত নসবা। উোহরণ-লমজমিকস, ছুটি, 

মজমপএ  অমগ্রি।  

 

২.৪) আওতাধীে  অমধেির/ েির/ সাংস্থা  কর্তটক প্রেত্ত নসবা :

 

 

আওতাধীে অমধেির/েির/সাংস্থাসমূদহর মসটিদজে চার্ টার মলঙ্ক আকাদর যুি করদত হদব।  
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৩) অমিদযাগ ব্যবস্থাপো পদ্ধমত (GRS) 

 

নসবাপ্রামিদত অসন্তুষ্ট হদল োময়ত্বপ্রাি কি টকতটার সাংদগ নযাগাদযাগ করুে। মতমে সিাধাে মেদত ব্যথ ট হদল মেদনাি পদ্ধমতদত নযাগাদযাগ কদর আপোর সিস্যা 

অবমহত করুে।  

 

ক্রমিক োং কখে নযাগাদযাগ করদবে নযাগাদযাদগর ঠিকাো মেষ্পমত্তর সিয়সীিা 

1.  োময়ত্বপ্রাি কি টকতটা সিাধাে 

মেদত ব্যথ ট হদল 

GRS ন াকাল পদয়ন্ট কি টকতটা  

োি ও পেবী: 

) 

ন াে:

ইদিইল:        kabir.nape@gmail.com 

ওদয়ব নপার্ টাল: www.nape.gov.bd 

2.  GRS ন াকাল পদয়ন্ট 

কি টকতটা মেমে টষ্ট সিদয়  সিাধাে 

মেদত ব্যথ ট হদল 

 

নকন্দ্রীয় অমিদযাগ ব্যবস্থাপো পদ্ধমত (GRS)  

 িন্ত্রণালয়,  

 www.mopme.portal.gov.bd  

 

 

 

 

৪) আপোর কাদে আিাদের প্রতযাশা 

 

ক্রমিক োং প্রমতশ্রুত/কামিত নসবা প্রামির লদক্ষয করণীয় 

1.  মেধ টামরত  রদি সম্পূে টিাদব পূরণকৃত আদবেেপত্র জিা প্রোে  

2.  সঠিক িাধ্যদি প্রদয়াজেীয় ম স পমরদশাধ করা  

3.  সাক্ষাদতর জন্য মেধ টামরত সিদয়র পূদব টই উপমস্থত থাকা  

 

মব.দ্র. সাধারণত নয সকল কারদণ আদবেে বামতল হয় অথবা নসবা প্রোে সম্ভব হয় ো তা মবদেষণ কদর েক পূরণ করদত হদব। মকছু মবষয় সকল প্রমতষ্ঠাদের জন্য 

একই হদব এবাং মকছু মবষয় আলাো হদব।  

http://www.nape.gov.bd/

