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জাতীয় প্রাথমিক মিক্ষা একাডেমি (নেপ) 

www.nape.gov.bd  
 

নেবা প্রদাে প্রমতশ্রুমত (Citizen Charter) 

১.  ভিশন ও ভিশন  

ভিশন:  

মানসম্মত প্রভশক্ষণ ও গবেষণা।  

ভিশন:  

গবেষণা ও প্রভশক্ষণ পভিচালনাি মাধ্যবম মানসম্মত প্রাথভমক ভশক্ষা োস্তোয়ন। 

২. সসাে প্রদান প্রভতশ্রুভত  

২.২. প্রাভতষ্ঠাভনক সসোসমূহ 

 

 ক্রমিক 

েং 

নেবার োি নেবা প্রদাে পদ্ধমত প্রডয়াজেীয় কাগজপত্র ও প্রামিস্থাে  নেবারমূল্য এবং 

পমরডিাধ পদ্ধমত 

(যমদ থাডক) 

নেবা প্রদাডের েিয়  

  েিয়েীিা 

দাময়ত্বপ্রাি কি মকতমা 

(োি, পদবী, ন াে েম্বর ও ইডিইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

1.  নপিাগত প্রমিক্ষণ ও  েঞ্জীবেী প্রমিক্ষণ 

প্রদাে। 

 

   

ন ে টু ন ে/ অেলাইে  প্রমিক্ষণ ম্যানুয়াল/গাইে/তথ্যপত্র ইতযামদ প্রডযাজয েয় প্রমিক্ষণ কযাডলন্ডাডর  

উমিমিত নিয়াদমিমিক 

জোব রঙ্গলাল রায়  

ঊর্ধ্মতে মবডিষজ্ঞ 

পমরকল্পো ও ব্যবস্থাপো অনুষদ 

ন াে: 2996665464 

2.  গডবষণা পমরচালোর িাধ্যডি মচমিত 

েিস্যা েিাধাডের উপায়। 

  

োটা েংগ্রহ, োটা মবডেষণ, 

েিস্যা েিাধাডের উপায় মেণ ময় 

এবং সুপামরি প্রণয়েপূব মক 

প্রাথমিক ও গণমিক্ষা 

িন্ত্রণালডয় নপ্ররণ । 

েংগৃহীত তথ্য উপাি এবং গডবষণা প্রমতডবদে প্রডযাজয েয় প্রমিক্ষণ কযাডলন্ডাডর  

উমিমিত নিয়াদমিমিক 

জোব রঙ্গলাল রায়  

ঊর্ধ্মতে মবডিষজ্ঞ 

পমরকল্পো ও ব্যবস্থাপো অনুষদ 

ন াে: 2996665464 

3.  নযাগ্যতামিমিক অিীক্ষাপদ উন্নয়ে ও 

পাইলটং কডর েিাপেী পরীক্ষায় 

প্রডয়াগ   

েীমতিালা অনুেরণপূব মক 

মেধ মামরত ধাডপ কি মেম্পাদে।  

প্রশ্ন কাঠাডিা, উন্নয়েকৃত নটস্ট 

আইডটি,চূড়ান্তকৃত নটস্ট আইডটি ব্যাংক, 

পূব মবতী বছডরর পরীক্ষার উিরপত্র এোলাইমেে 

মরডপাট ম 

প্রডযাজয েয় কি মপমরকল্পোয় উমিমিত 

নিয়াদমিমিক 

অনুষদ প্রধাে 

নটমস্টং এন্ড ইিালুডয়িে অনুষদ  

ন াে: ০২৯৯৬৬৬২৮৪৫ 

 

4.  নেপ বাতমা প্রকাি     তথ্য ও েংবাদ েংগ্রহ, 

প্রকািো আকাডর ছাপাডো 

এবং েংমেষ্ট ব্যমিবগ ম, দির 

েংস্থায় নপ্ররণ এবং 

ওডয়বোইডট প্রকাি।  

প্রাথমিক মিক্ষা েংমেষ্ট েংবাদ, প্রমতডবদে, 

আডলাকমচত্র ইতযামদ। 

প্রডযাজয েয় প্রমত ৬ িাে অন্তর বৎেডর 

২ 

নিাহাম্মদ আহোে ইবডে িাসুদ 

ঊর্ধ্মতে মবডিষজ্ঞ 

িাষা অনুষদ 

ন াে: ০২৯৯৬৬৬৬০২৫ 
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 ক্রমিক 

েং 

নেবার োি নেবা প্রদাে পদ্ধমত প্রডয়াজেীয় কাগজপত্র ও প্রামিস্থাে  নেবারমূল্য এবং 

পমরডিাধ পদ্ধমত 

(যমদ থাডক) 

নেবা প্রদাডের েিয়  

  েিয়েীিা 

দাময়ত্বপ্রাি কি মকতমা 

(োি, পদবী, ন াে েম্বর ও ইডিইল) 

5.  নজলা ও উপডজলা পয মাডয়  মিক্ষা 

েংক্রান্ত েিাজ উদু্বদ্ধকরণ মবষয়ক 

কি মিালা ও মবমিন্ন জাতীয় মদবে 

উদযাপে।   

েীমতিালা অনুেরপূব মক 

আডয়াজে ও উদযাপে  

েরকারী মেডদ মিো ও নেপ এর মেজস্ব কি মসূমচ। প্রডযাজয েয় নেপ এর প্রমিক্ষণ 

কযাডলন্ডার অনুযায়ী 

অধ্যাপক সুলতাে আহডিদ 

ঊর্ধ্মতে মবডিষজ্ঞ 

অনুষদ প্রধাে, েিাজ মবজ্ঞাে অনুষদ 

ন াে: ০২৯৯৬৬৬৬০২৬ 

6.  মবজ্ঞাে ও গমণত মবষয়ক গডবষণা 

পমরচালো, প্রমিক্ষণ ও নেমিোর 

আডয়াজে ।    

বামষ মক কি মপমরকল্পো 

অনুেরণপূব মক 

গডবষণা ও প্রমিক্ষণ প্রমতডবদে প্রডযাজয েয় নেপ এর প্রমিক্ষণ 

কযাডলন্ডার অনুযায়ী 

ে. নিাহাম্মদ রুহুল আিীে (উপেমচব) 

অনুষদ প্রধাে, মবজ্ঞাে ও গমণত অনুষদ  

ন াে: ০২৯৯৬৬৬৬১৬৫ 

7.  নেপ ও মপটআইেমূডহ আডয়ামজত 

প্রমিক্ষণেমূডহর প্রডয়াজেীয় িমেটমরং, 

 ডলাআপ ও নিন্টমরং করা   

মপটআই পমরদি মে, অেলাইে 

মিটং আডয়াজডের িাধ্যডি ।  

অনুষডদর কায মক্রি েম্পমকমত প্রমিক্ষণ কি মসূমচ  

ও প্রমতডবদেেমূহ 

প্রডযাজয েয় নেপ এর প্রমিক্ষণ 

কযাডলন্ডার অনুযায়ী  

জোব সমাহাম্মদ আলী সিজা 

অনুষদ প্রধাে, িমেটমরং ও সুপারমিিে 

অনুষদ 

০১৭১৫৫৮৮১৯৭ 

8.  চাকুরী েংক্রান্ত আমথ মক এবং অন্যান্য 

সুমবধামদও আডবদে  মেষ্পমি 

(কি মকতমা-কি মচারী) 

েীমতিালা অনুেরেপূব মক ।  প্রচমলত  রিেমূহ আডবদেপত্র, অম ে 

আডদি, প্রজ্ঞাপে এবং নোটি, মবজ্ঞমি ইতযামদ 

প্রডযাজয েয় ১০ কি মমদবে িহাপমরচালক, নেপ, িয়িেমেংহ  

ন াে: ০২৯৯৬৬৬৬৩০৫ 

dgnape@gmail.com 

dg@nape.gov.bd 

9.  মপআরএল/ লাম্পগ্রান্ট েংক্রান্ত 

আডবদে মেষ্পমি (কি মকতমা-কি মচারী) 

করণ 

 

েীমতিালা অনুেরেপূব মক । প্রচমলত  রিেমূহ আডবদেপত্র, অম ে 

আডদি, প্রজ্ঞাপে এবং নোটি, মবজ্ঞমি ইতযামদ 

 

প্রডযাজয েয় ১০ কি মমদবে িহাপমরচালক, নেপ, িয়িেমেংহ  

ন াে: ০29966৬৬৩০৫ 

dgnape@gmail.com 

dg@nape.gov.bd 

10.  নপেিে নকে  মেষ্পমি করণ  

  

েীমতিালা অনুেরেপূব মক । প্রচমলত  রিেমূহ আডবদেপত্র, অম ে 

আডদি, প্রজ্ঞাপে এবং নোটি, মবজ্ঞমি ইতযামদ 

প্রডযাজয েয় ১৫ কি মমদবে িহাপমরচালক, নেপ, িয়িেমেংহ  

ন াে: ০২৯৯৬৬৬৬৩০৫ 

dgnape@gmail.com 

11.  তথ্য নেবা, ওডয়বোইট আপডেটকরণ, 

ই- াইমলং কায মক্রি ও ইডোডিিে 

কায মক্রি।   

   

  

তাৎক্ষমণকিাডব তথ্য হালম ল 

করার িাধ্যডি।  

েরকারী মেডদ মিো   প্রডযাজয েয় মেয়মিতিাডব পমরচালক, নেপ, িয়িেমেংহ  

ন াে: ০৯১-৬৭১৪১  

directornape@gmail.com 

‡cÖvMÖvgvi  

AvBwmwU ‡mj 

d.sarker69@gmail.com 

12.  অম ে ব্যবস্থাপো ও শৃঙ্খলা মবষয়ক 

কায মক্রি। 

 

প্রচমলত আইে ও মবমধিালা 

অুেেরণ কডর।  

দািমরক পত্রামদ, প্রমতডবদে ও কায মপত্রেমূহ প্রডযাজয েয় ০৭ কি মমদবে পমরচালক, নেপ, িয়িেমেংহ  

ন াে: ০৯১-৬৭১৪১  

directornape@gmail.com 

উপপমরচালক (প্রিােে), নেপ, িয়িেমেংহ  

ন াে: ০৯১-৬৬০৭৩ 

13.  বামষ মক নগাপেীয় অনুডবদে/ প্রমতডবদে 

পূরণ /মলিে (কি মকতমা-কি মচারী) । 

প্রচমলত আইে ও মবমধিালা 

অুেেরণ কডর। 

প্রচমলত  রিেমূহ আডবদেপত্র, অম ে 

আডদি, প্রজ্ঞাপে এবং নোটি, মবজ্ঞমি ইতযামদ 

প্রডযাজয েয় জেপ্রিােে িন্ত্রণালডয়র 

স্মারক েং 

িহাপমরচালক/ পমরচালক, নেপ, িয়িেমেংহ  

 

mailto:dgnape@gmail.com
mailto:dgnape@gmail.com
mailto:dgnape@gmail.com


3 
 

 ক্রমিক 

েং 

নেবার োি নেবা প্রদাে পদ্ধমত প্রডয়াজেীয় কাগজপত্র ও প্রামিস্থাে  নেবারমূল্য এবং 

পমরডিাধ পদ্ধমত 

(যমদ থাডক) 

নেবা প্রদাডের েিয়  

  েিয়েীিা 

দাময়ত্বপ্রাি কি মকতমা 

(োি, পদবী, ন াে েম্বর ও ইডিইল) 

০৫.০০.০০০০.১০২.২২.০

০১.১৬.১৬, তামরি: ১৩ 

িাচ ম ২০১৮- এ মেধ মামরত 

েিডয়র িডধ্য  

উপ-পমরচালক (প্রিােে), নেপ, িয়িেমেংহ  

ন াে: ০২৯৯৬৬৬৬০৭৩  

  

14.  মেমপএে ও মে-ইে-এে পরীক্ষার মূল 

েেদ েংডিাধে।  

 

 

 

 

প্রচমলত েীমতিালা অেুেরণ 

কডর।  

১।  মেধ মামরত  রডি আডবদে 

২। ১০০/- টাকার ব্যাংক ড্রা ট (নচয়ারম্যাে   

বাংলাডদি মে-ইে-এে নবাে ম, নেপ এর োডি) 

৩।  এে.এে.মে েেডদর েতযাময়ত  ডটাকমপ ১ 

 দ ম 

৪।  মে-ইে-এে মূল েেদ 

১০০ টাকা 

( ব্যাংক ড্রা ডটর 

িাধ্যডি) 

আডবদে প্রামির ১০ 

কি মমদবডের িডধ্য 

নচয়ারম্যাে, মেমপএে নবাে ম 

ন াে: ০৯১-৬৫৭৯৩ 

dgnape@gmail.com 

15.  মেমপএে ও মে-ইে-এে পরীক্ষার 

ডুমিডকট  েেদ  প্রদাে।  

প্রচমলত েীমতিালা অেুেরণ 

কডর। 

১।  মেধ মামরত  রডি আডবদে 

২। ১০০/- টাকার ব্যাংক ড্রাফ্ট (নচয়ারম্যাে 

বাংলাডদি মে-ইে-এে নবাে ম, নেপ এর োডি) 

৩। এে.এে.মে েেডদর েতযাময়ত  ডটাকমপ ১ 

 দ ম 

৪। পমত্রকায় মবজ্ঞমি (মূল কমপ) 

৫। মজমে বা োধারণ োয়মর (মূল কমপ) 

১০০ টাকা 

( ব্যাংক ড্রা ডটর 

িাধ্যডি) 

আডবদে প্রামির ১০ 

কি মমদবডের িডধ্য 

িাইে-নচয়ারম্যাে, 

মেমপএে নবাে ম 

ন াে: ০৯১-৬৭১৪১ 

directornape@gmail.com 

 

16.  মেমপএে ও মে-ইে-এে পরীক্ষার 

ইংডরমজ েেদ  প্রদাে।  

  

 

প্রচমলত েীমতিালা অেুেরণ 

কডর। 

১। মেধ মামরত  রডি আডবদে 

২। ১০০/- টাকার ব্যাংক ড্রাফ্ট (নচয়ারম্যাে  

বাংলাডদি মে-ইে-এে নবাে ম, নেপ এর োডি) 

৩। এে.এে.মে েেডদর েতযাময়ত  ডটাকমপ ১ 

 দ ম 

৪। এেএেমে েেদ ইংডরমজডত ো থাকডল 

মবস্তামরত  ঠিকাো ইংডরমজডত মলডি েংযুি 

করডত হডব। 

১০০ টাকা 

( ব্যাংক ড্রা ডটর 

িাধ্যডি) 

আডবদে প্রামির ১০ 

কি মমদবডের িডধ্য 

িাহোজ নূরুন্নাহার 

পরীক্ষা মেয়ন্ত্রক,মেমপএে নবাে ম 

ন াে: ০২৯৯৬৬৬৫৭৯২ 

dpedboard82@gmail.com 

17.  মেমপএে ও মে-ইে-এে পরীক্ষার 

িাকমিীট প্রদাে।  

প্রচমলত েীমতিালা অেুেরণ 

কডর। 

১। মেধ মামরত  রডি আডবদে 

২। ১০০/- টাকার ব্যাংক ড্রাফ্ট (নচয়ারম্যাে 

বাংলাডদি মে-ইে-এে নবাে ম, নেপ এর োডি) 

৩। এে.এে.মে েেডদর েতযাময়ত  ডটাকমপ ১ 

 দ ম 

 

১০০ টাকা 

( ব্যাংক ড্রা ডটর 

িাধ্যডি) 

আডবদে প্রামির ১০ 

কি মমদবডের িডধ্য  

এ.নক.এি িমেরুল হাোে 

উপপমরচালক (মূল্যায়ে) ও 

েমচব, মেমপএে নবাে ম 

ন াে: ০২৯৯৬৬৬৫৭৯৫ 

mhasan052@gmail.com 

েহকারী পরীক্ষা মেয়ন্ত্রক, মেমপএে নবাে ম 

ন াে: ০২৯৯৬৬৬৫৭৯২ 

dpedboard82@gmail.com 

 

mailto:mhasan052@gmail.com
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