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জাতীয় প্রাথমিক মিক্ষা একাডেিী (নেপ) 

www.nape.gov.bd  

 

নেবা প্রদাে প্রমতশ্রুমত (মেটিডজে চার্ টার): 

 

 ক্রমিক েং নেবার োি নেবা প্রদাডে েডব টাচ্চ 

েিয়    

প্রডয়াজেীয় কাগজপত্র প্রডয়াজেীয় কাগজপত্র/আডবদে 

ফরি প্রামিস্থাে 

নেবারমূল্য এবং 

পমরডিাধ পদ্ধমত 

(যমদ থাডক) 

  

িাখার োিেহ দাময়ত্বপ্রাি 

কি টকতটার পদবী, রুি েম্বর, 

নজলা/উপডজলার নকাে, অমফমেয়াল 

নর্মলডফাে ও ইডিইল 

ঊর্ধ্টতে কি টকতটার পদবী, রুি েম্বর, 

নজলা/উপডজলার নকােেহ 

অমফমেয়াল নর্মলডফাে ও ইডিইল 

১ ২ 3 4 5 6 ৫ ৬ 

1.  নপিাগত প্রমিক্ষণ ও  েঞ্জীবেী 

প্রমিক্ষণ প্রদাে। 

 

   

প্রমিক্ষণ কযাডলন্ডাডর  

উমিমখত নিয়াদমিমিক 

প্রমিক্ষণ ম্যানুয়াল/গাইে/তথ্যপত্র ইতযামদ পমরকল্পো ও ব্যবস্থাপো অনুষদ 

নেপ, িয়িেমেংহ 

www.nape.gov.bd  

 

প্রডযাজয েয় অনুষদ প্রধাে 

পমরকল্পো ও ব্যবস্থাপো অনুষদ 

নফাে: ০৯১-৬৬১৬৩ 

ঊর্ধ্টতে মবডিষজ্ঞ 

পমরকল্পো ও ব্যবস্থাপো অনুষদ 

নফাে: ০৯১-৬৬১৬৩ 

faculty.planningand

management@gmail

.com  

 

2.  গডবষণা পমরচালোর িাধ্যডি 

মচমিত েিস্যা েিাধাডের 

উপায়।   

প্রমিক্ষণ কযাডলন্ডাডর  

উমিমখত নিয়াদমিমিক 

েংগৃহীত তথ্য উপাি এবং গডবষণা 

প্রমতডবদে 

গডবষণা ও পাঠক্রি উন্নয়ে অনুষদ 

নেপ, িয়িেমেংহ 

www.nape.gov.bd 

প্রডযাজয েয় অনুষদ প্রধাে 

গডবষণা ও পাঠক্রি উন্নয়ে অনুষদ 

নফাে: ০৯১-৬৫৪৬৪ 

 

ঊর্ধ্টতে মবডিষজ্ঞ 

পমরকল্পো ও ব্যবস্থাপো অনুষদ 

নফাে: ০৯১-৬৬১৬৩ 

faculty.researchand

curriculum@gmail.c

om  

 

3.  নযাগ্যতামিমিক অিীক্ষাপদ 

উন্নয়ে ও পাইলটিং কডর 

েিাপেী পরীক্ষায় প্রডয়াগ

   

কি টপমরকল্পোয় 

উমিমখত নিয়াদমিমিক 

প্রশ্ন কাঠাডিা, উন্নয়েকৃত নর্স্ট 

আইডর্ি,চূড়ান্তকৃত নর্স্ট আইডর্ি ব্যাংক, 

পূব টবতী বছডরর পরীক্ষার উিরপত্র 

এোলাইমেে মরডপার্ ট 

নর্মস্টং এন্ড ইিালুডয়িে অনুষদ,  

নেপ, িয়িেমেংহ 

www.nape.gov.bd  

প্রডযাজয েয় অনুষদ প্রধাে 

নর্মস্টং এন্ড ইিালুডয়িে অনুষদ  

নফাে: ০৯১-৬২৮৪৫ 

 

ঊর্ধ্টতে মবডিষজ্ঞ 

নর্মস্টং এন্ড ইিালুডয়িে অনুষদ  

নফাে: ০৯১-৬২৮৪৫ 

faculty.testingandev

aluation@gmail.com  

 

4.  নেপ বাতটা প্রকাি   

  

প্রমত ৬ িাে অন্তর 

বৎেডর ২ 

প্রাথমিক মিক্ষা েংমিষ্ট েংবাদ, 

প্রমতডবদে, আডলাকমচত্র ইতযামদ। 

িাষা অনুষদ 

নেপ, িয়িেমেংহ 

www.nape.gov.bd 

 

প্রডযাজয েয় অনুষদ প্রধাে,  

িাষা অনুষদ 

নফাে: ০৯১-৬৬০২৫ 

ঊর্ধ্টতে মবডিষজ্ঞ 

িাষা অনুষদ 

নফাে: ০৯১-

৬৬০২৫faculty.languag

e@gmail.com  

 

http://www.nape.gov.bd/
mailto:faculty.planningandmanagement@gmail.com
mailto:faculty.planningandmanagement@gmail.com
mailto:faculty.planningandmanagement@gmail.com
http://www.nape.gov.bd/
mailto:faculty.researchandcurriculum@gmail.com
mailto:faculty.researchandcurriculum@gmail.com
mailto:faculty.researchandcurriculum@gmail.com
http://www.nape.gov.bd/
mailto:faculty.testingandevaluation@gmail.com
mailto:faculty.testingandevaluation@gmail.com
http://www.nape.gov.bd/
mailto:faculty.language@gmail.com
mailto:faculty.language@gmail.com
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 ক্রমিক েং নেবার োি নেবা প্রদাডে েডব টাচ্চ 

েিয়    

প্রডয়াজেীয় কাগজপত্র প্রডয়াজেীয় কাগজপত্র/আডবদে 

ফরি প্রামিস্থাে 

নেবারমূল্য এবং 

পমরডিাধ পদ্ধমত 

(যমদ থাডক) 

  

িাখার োিেহ দাময়ত্বপ্রাি 

কি টকতটার পদবী, রুি েম্বর, 

নজলা/উপডজলার নকাে, অমফমেয়াল 

নর্মলডফাে ও ইডিইল 

ঊর্ধ্টতে কি টকতটার পদবী, রুি েম্বর, 

নজলা/উপডজলার নকােেহ 

অমফমেয়াল নর্মলডফাে ও ইডিইল 

5.  নজলা ও উপডজলা পয টাডয়  

মিক্ষা েংক্রান্ত েিাজ 

উদ্বুদ্ধকরণ মবষয়ক কি টিালা ও 

মবমিন্ন জাতীয় মদবে 

উদযাপে।   

নেপ এর প্রমিক্ষণ 

কযাডলন্ডার অনুযায়ী 

েরকারী মেডদ টিো ও নেপ এর মেজস্ব 

কি টসূমচ। 

েিাজ মবজ্ঞাে অনুষদ 

নেপ, িয়িেমেংহ 

 

www.nape.gov.bd 

প্রডযাজয েয় অনুষদ প্রধাে, েিাজ মবজ্ঞাে অনুষদ 

নফাে: ০৯১-৬৬০২৬ 

 

 

ঊর্ধ্টতে মবডিষজ্ঞ, েিাজ মবজ্ঞাে 

অনুষদ 

নফাে: ০৯১-৬৬০২৬ 

faculty.socialstudies

@gmail.com  

6.  মবজ্ঞাে ও গমণত মবষয়ক 

গডবষণা পমরচালো, প্রমিক্ষণ 

ও নেমিোর আডয়াজে । 

   

নেপ এর প্রমিক্ষণ 

কযাডলন্ডার অনুযায়ী 

গডবষণা ও প্রমিক্ষণ প্রমতডবদে মবজ্ঞাে ও গমণত 

নেপ, িয়িেমেংহ 

www.nape.gov.bd 

প্রডযাজয েয় অনুষদ প্রধাে, মবজ্ঞাে ও গমণত 

অনুষদ  

নফাে: ০৯১-৬৬১৬৫ 

 

ঊর্ধ্টতে মবডিষজ্ঞ, মবজ্ঞাে ও গমণত 

অনুষদ  

নফাে: ০৯১-৬৬১৬৫ 

faculty.scienceandm

athematics@gmail.c

om  

 

7.  নেপ ও মপটিআইেমূডহ 

আডয়ামজত প্রমিক্ষণেমূডহর 

প্রডয়াজেীয় িমের্মরং, 

ফডলাআপ ও নিন্টমরং করা 

  

নেপ এর প্রমিক্ষণ 

কযাডলন্ডার অনুযায়ী  

অনুষডদর কায টক্রি েম্পমকটত প্রমিক্ষণ 

কি টসূমচ  ও প্রমতডবদেেমূহ 

িমের্মরং ও সুপারমিিে অনুষদ 

নেপ, িয়িেমেংহ 

 

www.nape.gov.bd 

প্রডযাজয েয় অনুষদ প্রধাে, িমের্মরং ও 

সুপারমিিে অনুষদ 

ঊর্ধ্টতে মবডিষজ্ঞ, িমের্মরং ও 

সুপারমিিে অনুষদ 

faculty.monitoringan

dsupervision@gmail.

com  

 

8.  চাকুরী েংক্রান্ত আমথ টক এবং 

অন্যান্য সুমবধামদও আডবদে  

মেষ্পমি (কি টকতটা-কি টচারী) 

১০ কি টমদবে প্রচমলত ফরিেমূহ আডবদেপত্র, অমফে 

আডদি, প্রজ্ঞাপে এবং নোটিি, মবজ্ঞমি 

ইতযামদ 

www.mopa.gov.bd 

www.mopme.gov.bd 

www.forms.gov.bd 

www.nape.gov.bd 

প্রডযাজয েয় িহাপমরচালক, নেপ, িয়িেমেংহ  

নফাে: ০৯১-৬৬৩০৫ 

dgnape@gmail.com 

িহাপমরচালক, নেপ, িয়িেমেংহ  

নফাে: ০৯১-৬৬৩০৫ 

dgnape@gmail.com 

9.  মপআরএল/ লাম্পগ্রান্ট েংক্রান্ত 

আডবদে মেষ্পমি (কি টকতটা-

কি টচারী) করণ 

 

১০ কি টমদবে প্রচমলত ফরিেমূহ আডবদেপত্র, অমফে 

আডদি, প্রজ্ঞাপে এবং নোটিি, মবজ্ঞমি 

ইতযামদ 

 

www.mopa.gov.bd 

www.mopme.gov.bd 

www.forms.gov.bd 

www.nape.gov.bd 

প্রডযাজয েয় িহাপমরচালক, নেপ, িয়িেমেংহ  

নফাে: ০৯১-৬৬৩০৫ 

 

dgnape@gmail.com 

িহাপমরচালক, নেপ, িয়িেমেংহ  

নফাে: ০৯১-৬৬৩০৫ 

 

dgnape@gmail.com 

10.  নপেিে নকে  মেষ্পমি করণ  

  

১৫ কি টমদবে প্রচমলত ফরিেমূহ আডবদেপত্র, অমফে 

আডদি, প্রজ্ঞাপে এবং নোটিি, মবজ্ঞমি 

ইতযামদ 

www.mopa.gov.bd 

www.mopme.gov.bd 

www.forms.gov.bd 

www.nape.gov.bd 

প্রডযাজয েয় িহাপমরচালক, নেপ, িয়িেমেংহ  

নফাে: ০৯১-৬৬৩০৫ 

dgnape@gmail.com 

 

 

িহাপমরচালক, নেপ, িয়িেমেংহ  

নফাে: ০৯১-৬৬৩০৫ 

dgnape@gmail.com 

 

 

11.  তথ্য নেবা, ওডয়বোইর্ 

আপডের্করণ, ই-ফাইমলং 

কায টক্রি ও ইডোডিিে 

কায টক্রি।    

 

 

মেয়মিতিাডব েরকারী মেডদ টিো   নেপ, িয়িেমেংহ 

www.nape.gov.bd 

প্রডযাজয েয় পমরচালক, নেপ, িয়িেমেংহ  

নফাে: ০৯১-৬৭১৪১  

directornape@gmail.

com 

‡cÖvMÖvgvi  

AvBwmwU ‡mj 

পমরচালক, নেপ, িয়িেমেংহ  

নফাে: ০৯১-৬৭১৪১  

directornape@gmail

.com 

‡cÖvMÖvgvi  

AvBwmwU ‡mj 

http://www.nape.gov.bd/
mailto:faculty.socialstudies@gmail.com
mailto:faculty.socialstudies@gmail.com
http://www.nape.gov.bd/
mailto:faculty.scienceandmathematics@gmail.com
mailto:faculty.scienceandmathematics@gmail.com
mailto:faculty.scienceandmathematics@gmail.com
http://www.nape.gov.bd/
mailto:faculty.monitoringandsupervision@gmail.com
mailto:faculty.monitoringandsupervision@gmail.com
mailto:faculty.monitoringandsupervision@gmail.com
http://www.mopa.gov.bd/
http://www.mopme.gov.bd/
http://www.forms.gov.bd/
http://www.nape.gov.bd/
http://www.mopa.gov.bd/
http://www.mopme.gov.bd/
http://www.forms.gov.bd/
http://www.nape.gov.bd/
http://www.mopa.gov.bd/
http://www.mopme.gov.bd/
http://www.forms.gov.bd/
http://www.nape.gov.bd/
mailto:dgnape@gmail.com
mailto:dgnape@gmail.com
http://www.nape.gov.bd/
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 ক্রমিক েং নেবার োি নেবা প্রদাডে েডব টাচ্চ 

েিয়    

প্রডয়াজেীয় কাগজপত্র প্রডয়াজেীয় কাগজপত্র/আডবদে 

ফরি প্রামিস্থাে 

নেবারমূল্য এবং 

পমরডিাধ পদ্ধমত 

(যমদ থাডক) 

  

িাখার োিেহ দাময়ত্বপ্রাি 

কি টকতটার পদবী, রুি েম্বর, 

নজলা/উপডজলার নকাে, অমফমেয়াল 

নর্মলডফাে ও ইডিইল 

ঊর্ধ্টতে কি টকতটার পদবী, রুি েম্বর, 

নজলা/উপডজলার নকােেহ 

অমফমেয়াল নর্মলডফাে ও ইডিইল 

 

 

    

  

d.sarker69@gmail.co

m 

d.sarker69@gmail.co

m 

12.  অমফে ব্যবস্থাপো ও শৃঙ্খলা 

মবষয়ক কায টক্রি। 

 

০৭ কি টমদবে দািমরক পত্রামদ, প্রমতডবদে ও 

কায টপত্রেমূহ 

নেপ, িয়িেমেংহ 

www.nape.gov.bd 

প্রডযাজয েয় পমরচালক, নেপ, িয়িেমেংহ  

নফাে: ০৯১-৬৭১৪১  

directornape@gmail.

com 

উপপমরচালক (প্রিােে), নেপ, 

িয়িেমেংহ  

নফাে: ০৯১-৬৬০৭৩ 

পমরচালক, নেপ, িয়িেমেংহ  

নফাে: ০৯১-৬৭১৪১  

directornape@gmail

.com 

উপপমরচালক (প্রিােে), নেপ, 

িয়িেমেংহ  

নফাে: ০৯১-৬৬০৭৩ 

13.  বামষ টক নগাপেীয় অনুডবদে/ 

প্রমতডবদে পূরণ /মলখে 

(কি টকতটা-কি টচারী) । 

জেপ্রিােে িন্ত্রণালডয়র 

স্মারক েং 

০৫.০০.০০০০.১০২.২২.

০০১.১৬.১৬, তামরখ: 

১৩ িাচ ট ২০১৮- এ 

মেধ টামরত েিডয়র িডধ্য  

প্রচমলত ফরিেমূহ আডবদেপত্র, অমফে 

আডদি, প্রজ্ঞাপে এবং নোটিি, মবজ্ঞমি 

ইতযামদ 

www.mopa.gov.bd 

www.mopme.gov.bd 

www.forms.gov.bd 

www.nape.gov.bd 

প্রডযাজয েয় িহাপমরচালক/ পমরচালক, নেপ, 

িয়িেমেংহ  

 

উপ-পমরচালক (প্রিােে), নেপ, 

িয়িেমেংহ  

নফাে: ০৯১-৬৬০৭৩  

  

িহাপমরচালক/ পমরচালক, নেপ, 

িয়িেমেংহ  

 

উপ-পমরচালক (প্রিােে), নেপ, 

িয়িেমেংহ  

নফাে: ০৯১-৬৬০৭৩  

 

14.  মেমপএে ও মে-ইে-এে 

পরীক্ষার মূল েেদ েংডিাধে।  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

আডবদে প্রামির ১৫ 

কি টমদবডের িডধ্য 

১।  মেধ টামরত ফরডি আডবদে 

২। ১০০/- র্াকার ব্যাংক ড্রাফর্ 

(নচয়ারম্যাে   বাংলাডদি মে-ইে-এে 

নবাে ট, নেপ এর োডি) 

৩।  এে.এে.মে েেডদর েতযাময়ত 

ফডর্াকমপ ১ ফদ ট 

৪।  মে-ইে-এে মূল েেদ 

 

বাংলাডদি মে-ইে-এে নবাে ট 

www.nape.gov.bd 

১০০ র্াকা 

( ব্যাংক ড্রাফডর্র 

িাধ্যডি) 

নচয়ারম্যাে, বাংলাডদি মে-ইে-এে 

নবাে ট 

নফাে: ০৯১-৬৫৭৯৩ 

dgnape@gmail.com 

 

 

 

‡Pqvig¨vb, evsjv‡`k 

wm-Bb-GW ‡evW© 

‡dvb: 091-65793 

dgnape@gmail.com 

 

 

 

15.  মেমপএে ও মে-ইে-এে 

পরীক্ষার ডুমিডকর্  েেদ  

প্রদাে।  

আডবদে প্রামির ১৫ 

কি টমদবডের িডধ্য 

১।  মেধ টামরত ফরডি আডবদে 

২। ১০০/- র্াকার ব্যাংক ড্রাফ্ট (নচয়ারম্যাে 

বাংলাডদি মে-ইে-এে নবাে ট, নেপ এর 

োডি) 

৩। এে.এে.মে েেডদর েতযাময়ত 

ফডর্াকমপ ১ ফদ ট 

৪। পমত্রকায় মবজ্ঞমি (মূল কমপ) 

৫। মজমে বা োধারণ োয়মর (মূল কমপ) 

বাংলাডদি মে-ইে-এে নবাে ট 

www.nape.gov.bd 

১০০ র্াকা 

( ব্যাংক ড্রাফডর্র 

িাধ্যডি) 

িাইে-নচয়ারম্যাে,বাংলাডদি মে-

ইে-এে নবাে ট 

নফাে: ০৯১-৬৭১৪১ 

directornape@gmail.

com 

 

িাইে-নচয়ারম্যাে,বাংলাডদি মে-

ইে-এে নবাে ট 

নফাে: ০৯১-৬৭১৪১ 

directornape@gmail

.com 

 

http://www.nape.gov.bd/
http://www.mopa.gov.bd/
http://www.mopme.gov.bd/
http://www.forms.gov.bd/
http://www.nape.gov.bd/
http://www.nape.gov.bd/
http://www.nape.gov.bd/
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 ক্রমিক েং নেবার োি নেবা প্রদাডে েডব টাচ্চ 

েিয়    

প্রডয়াজেীয় কাগজপত্র প্রডয়াজেীয় কাগজপত্র/আডবদে 

ফরি প্রামিস্থাে 

নেবারমূল্য এবং 

পমরডিাধ পদ্ধমত 

(যমদ থাডক) 

  

িাখার োিেহ দাময়ত্বপ্রাি 

কি টকতটার পদবী, রুি েম্বর, 

নজলা/উপডজলার নকাে, অমফমেয়াল 

নর্মলডফাে ও ইডিইল 

ঊর্ধ্টতে কি টকতটার পদবী, রুি েম্বর, 

নজলা/উপডজলার নকােেহ 

অমফমেয়াল নর্মলডফাে ও ইডিইল 

16.  মেমপএে ও মে-ইে-এে 

পরীক্ষার ইংডরমজ েেদ  

প্রদাে।    

 

আডবদে প্রামির ১৫ 

কি টমদবডের িডধ্য 

১। মেধ টামরত ফরডি আডবদে 

২। ১০০/- র্াকার ব্যাংক ড্রাফ্ট (নচয়ারম্যাে  

বাংলাডদি মে-ইে-এে নবাে ট, নেপ এর 

োডি) 

৩। এে.এে.মে েেডদর েতযাময়ত 

ফডর্াকমপ ১ ফদ ট 

৪। এেএেমে েেদ ইংডরমজডত ো থাকডল 

মবস্তামরত  ঠিকাো ইংডরমজডত মলডখ 

েংযুক্ত করডত হডব। 

 

বাংলাডদি মে-ইে-এে নবাে ট 

www.nape.gov.bd 

১০০ র্াকা 

( ব্যাংক ড্রাফডর্র 

িাধ্যডি) 

পরীক্ষা মেয়ন্ত্রক,বাংলাডদি মে-ইে-

এে নবাে ট 

নফাে: ০৯১-৬৫৭৯২ 

controller.bdcinedbo

ard@gmail.com 

পরীক্ষা মেয়ন্ত্রক,বাংলাডদি মে-ইে-

এে নবাে ট 

নফাে: ০৯১-৬৫৭৯২ 

controller.bdcinedbo

ard@gmail.com 

17.  মেমপএে ও মে-ইে-এে 

পরীক্ষার িাকটিীর্ প্রদাে।

  

আডবদে প্রামির ১৫ 

কি টমদবডের িডধ্য  

১। মেধ টামরত ফরডি আডবদে 

২। ১০০/- র্াকার ব্যাংক ড্রাফ্ট (নচয়ারম্যাে 

বাংলাডদি মে-ইে-এে নবাে ট, নেপ এর 

োডি) 

৩। এে.এে.মে েেডদর েতযাময়ত 

ফডর্াকমপ ১ ফদ ট 

 

বাংলাডদি মে-ইে-এে নবাে ট 

www.nape.gov.bd 

১০০ র্াকা 

( ব্যাংক ড্রাফডর্র 

িাধ্যডি) 

উপপমরচালক (মূল্যায়ে) ও 

েমচব, বাংলাডদি মে-ইে-এে নবাে ট 

নফাে: ০৯১-৬৫৭৯৫ 

 

mhasan052@gmail.co

m 

েহকারী পরীক্ষা মেয়ন্ত্রক,বাংলাডদি 

মে-ইে-এে নবাে ট 

নফাে: ০৯১-৬৫৭৯২ 

ac.board.nape@gmai

l.com 

উপপমরচালক (মূল্যায়ে) ও 

েমচব, বাংলাডদি মে-ইে-এে নবাে ট 

নফাে: ০৯১-৬৫৭৯৫ 

 

mhasan052@gmail.co

m 

েহকারী পরীক্ষা মেয়ন্ত্রক,বাংলাডদি 

মে-ইে-এে নবাে ট 

নফাে: ০৯১-৬৫৭৯২ 

ac.board.nape@gmai

l.com 

 

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

