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ই-১৪/ওোই, আগারগাঁও, টশদর বাাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 
ফ োনঃ +৮৮-০২-৮১৮১৫১১, +৮৮-০২-৫৮১৫৬২৮৩, +৮৮-০২-৫৮১৫৬২৮৫  যোক্সঃ +৮৮-০২-৯১৪০০৬৬  

ই-টেইলঃ bansdoc@bansdoc.gov.bd; bansdoc@gmail.com; www.bansdoc.gov.bd 
 

টসবা প্রোন প্রন্টিশ্রুন্টি (ন্টসটিদেন্স চাে টার) 
 
 

 

১। ন্টিশন ও ন্টেশনঃ 

 

রুপকল্প  (Vision):  ন্টবজ্ঞান ও প্রযুন্টি গদবষণা সমৃদ্ধকরণ।   

অন্টিলক্ষ (Mission):  ন্টবজ্ঞানী ও গদবষকদের েদে  অনলাইন ও অিলাইদন ববজ্ঞান্টনক  িথ্য ন্টবন্টনেে কার্ টক্রে দ্রুিিে সেদে সম্পােন। অিলাইন 

টসবার পাশাপান্টশ অনলাইন ডাোদবে স্থাপদনর োেদে ন্টডন্টেোল িথ্যদসবা প্রোন। 
 

২। প্রন্টিশ্রুি টসবাসমূহ 

২.১ নাগন্টরক টসবা 

ক্র:

নং 

ফেবোর নোম ফেবো প্রদোন পদ্ধতি প্রয়য়োজনীয় কোগজপত্র এবং 

প্রোতিস্থোন 

ফেবোর মূল্য এবং 

পতরয় োধ পদ্ধতি 

ফেবো 

প্রদোয়নর 

েয়ব বোচ্চ 

েময়েীমো 

দোতয়ত্বপ্রোি কম বকিবো (নোম, 

পদতব, ফ োন নম্বর ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ োন টাদলর 

আটি টকযাল 

সাংগ্রহ। 

গদবষকদের চান্টহো অনুর্ােী 

অনলাইন ও অিলাইন 

পদ্ধন্টিদি টেশ-ন্টবদেশ হদি 

োন টাদলর আটি টকযাল সাংগ্রহ 

করা হে।  

অনলাইন ও অফলাইন 

পদ্ধতিতি আতেদতনর সাতে 

আর্ট িক্যাতলর ররফাতরন্স 

সংযুক্ত ক্রতি হতে। 

প্রাতিস্থান: ব্যান্সডক্ 

ওতেেসাইট ও সংস্থার ৪ে ি 

িলাে অেতস্থি 

ডকুতেতেশন তেভাগ (রুে 

নং-৪০৭) হতি আতেদনপত্র 

সংগ্রহ ক্রা যাতে। 

সংতিষ্ট 

প্রতিষ্ঠাতনর সাতে 

এেওইউ 

অনুযােী। 

ইউতনতকা 

কূপতনর োধ্যতে। 

 

০৭ 

ক্ে িতদেস 

ন্টপ্রন্টন্সপাল সাদেন্টিন্টিক অন্টিসার 

টিান: +৮৮-০২-৫৮১৫৬২৮৩ 

রোো: ০১৭১৫৩৮২০৬৫ 

ই-রেইল: 

mzaman1975@gmail.com 
 

ডকুদেদিশন অন্টিসার 

টিান- +৮৮-০২-৫৮১৫৬২৮৫ 

রোো: ০১৯৪১৪৫৪৯৫৯ 

ই-রেইল: 

bansdoc.doc@gmail.com 

২ োন টাদলর 

আটি টকযাল 

ন্টবিরণ। 

সাংগৃহীি আটি টকযাল চান্টহো 

অনুর্ােী অনলাইন ও অিলাইন 

পদ্ধন্টিদি গদবষকদের েদে 

ন্টবিরণ করা হে।  

মূল্য পতরতশাতের প্রোনক্ 

অেো টাক্া জোর রতশদ। 

প্রাতিস্থান: গ্রাহতক্র ই-

রেইল অেো ব্যান্সডতক্র 

৪ে ি িলাে অেতস্থি 

ডকুতেতেশন তেভাগ (রুে 

নং-৪০৭) হতি প্রতোজনীে 

আর্ট িক্যাল তেিরণ ক্রা 

হে। 

প্রতি পৃষ্ঠা ১০ 

টাক্া হাতর। 

সরাসতর অেো 

তেক্াশ নম্বর 

০১৯৪১৪৫৪৯৫৯ 

এর োধ্যতে।  

 

০২ 

ক্ে িতদেস 

ন্টপ্রন্টন্সপাল সাদেন্টিন্টিক অন্টিসার 

টিান: +৮৮-০২-৫৮১৫৬২৮৩ 

রোো: ০১৭১৫৩৮২০৬৫ 

ই-রেইল: 

mzaman1975@gmail.com 
 

ডকুদেদিশন অন্টিসার 

টিান- +৮৮-০২-৫৮১৫৬২৮৫ 

রোো: ০১৯৪১৪৫৪৯৫৯ 

ই-রেইল: 

bansdoc.doc@gmail.com 
৩ লাইদেন্টর সান্টি টস 

প্রোন। 

ব্যান্সডক ওদেবসাইদে সাংযুি 

ডাোদবইেসমূহ ও গ্রন্থাগাদর 

রন্টক্ষি  প্রাে ২১০০০ টরিাদরন্স 

ও টেক্সে বই এবাং টেন্টশ-

ন্টবদেন্টশ প্রাে ৪৫০টি 

ন্টশদরানাদের োন টাল টেদক 

অনলাইদন ও অিলাইদন টসবা 

প্রোন করা হে।  

ব্যান্সডক ওদেবসাইে 

www.bansdoc.gov.bd 

এবাং িবদনর ৩ে িলাে 

অবন্টস্থি গ্রন্থাগার হদি এ 

টসবা গ্রহণ করা র্াে।  

তেনামূতল্য। 

০১ ঘিা 

লাইতেতরোন 

রোো: ০১৭৫৫১১৫৪৭৩ 

ই-রেইল: 

mdemranhossaindu@gmail.c

om 

bansdoclibrary1207@gmail.c

om 

 

৪ ন্টববন্টলওগ্রান্টিক রসোর্ট IP Based হওোে ব্যান্সডক্ ওতেেসাইট তসতড সার্ ি প্রতি অন্টিস সাতেতেতফক্ অতফসার  

mailto:bansdoc@bansdoc.gov.bd
mailto:bansdoc@gmail.com
mailto:bansdoc@bansdoc.gov.bd
http://www.bansdoc.gov.bd/
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টসবা প্রোন। সরাসতর এতস এ রসো গ্রহণ 

ক্রা যাে এেং অনলাইন 

পদ্ধতিতি এযােস্ট্রাক্র্টং রসো 

গ্রহণ ক্রা যাে। 

www.bansdoc.g

ov.bd এেং সংস্থার ৪ে ি 

িলাে এসএন্ডর্ট শাখা রুে 

নং ৪১৯/৪২০ হতি রসো 

প্রদান ক্রা হে। 

৩০ তেতনট টা: 

২০/- এেং তপ্রে 

পৃষ্ঠা প্রতি টা: 

৫/-হাতর।  

সরাসতর তহসাে 

শাখাে 

পতরতশােতযাগ্য। 

সেদে রোো: ০১৭৩৬৯৮৪৮৮৭ 

misrat007@gmail.com 

 
ক্তিউটার অপাতরটর 

রোো: ০১৯১৪০২২৫৫৫ 

villageit@yahoo.com 

৫ িদো-

ন্টরদপ্রাগ্রান্টিক 

টসবা। 

গদবষণা কাদে সাদেন্টিন্টিক 

িদোগ্রাা্ন্টি, ন্টিন্টডওগ্রান্টি, স্লাইড 

টেন্টকাং, িদোকন্টপ, টলন্টেদনটিাং 

ও স্পাইরাল বাইন্টন্ডাং টসবা 

প্রোন। 

গ্রাহদকর চান্টহোর 

ন্টিন্টিদি। 

 

ন্টরদপ্রাগ্রান্টিক শাখা 

(৪ে ট িলা 

কক্ষ নাং ৪০৩) 

ফতটাক্তপ টা: 

১.০০-১.৫০ ;  

টলন্টেদনটিাং ও 

স্পাইরাল 

ো: ২০-৩০ 

হাতর। 

 

সরাসতর তহসাে 

শাখাে 

পতরতশােতযাগ্য। 

০৩ 

কে টন্টেবস 

 

ফতটাগ্রাতফক্ অতফসার   

রোো: ০১৯১৩৬২৪৩২৬ 
aslamkhandoker@gmail.com 

 

৬ ন্টবজ্ঞানী ও 

গদবষকদের েদে 

সাংদর্াগ টসবা। 

ব্যান্সডক ওদেবসাইে 

www.bansdoc.gov.bd হদি 

‘ন্টডদরকেন্টর অব সাদেন্টিস্টস্ 

এন্ড টেকদনালন্টেষ্টস্ অব 

বাাংলাদেশ’ নাদে ডাোদবদের 

োেদে অনলাইদন এ টসবা 

প্রোন করা হে।  

ব্যান্সডক্ ওতেেসাইট ও 

সংস্থার ৪ে ি িলাে 

তরতপ্রাগ্রাতফক্ শাখা (রুে 

নম্বর ৪০৩/৪০৬) হতি এ 

রসো প্রদান ক্রা হে। 

তেনামূতল্য 

অতফস 

সেতে 

ন্টসন্টনের ন্টরদপ্রাগ্রান্টিক অন্টিসার 

টিান: +৮৮-০২-৫৮১৫৬২৮৩ 

রোো: ০১৭১৫৩৮২০৬৫ 

ই-রেইল: 

mzaman1975@gmail.com 
 

৭ অনুবাে সান্টি টদস 

সহােিা প্রোন। 

ঢাক্া তেশ্বতেদ্যালতের আধুতনক্  

ভাষা ইনতির্টউট ও অন্যান্য 

অনুোদ সংস্থার সহােিাে এ 

রসো প্রদান ক্রা হে। 

তনে িাতরি  ডকুতেতের হাড ি 

ক্তপ ও সফট্ ক্তপ। 

 সংস্থার ৪ে ি িলাে 

এসএন্ডর্ট শাখা রুে নং 

৪২০ হতি রসো প্রদান ক্রা 

হে। 

তেনামূতল্য 

০৫ 

ক্ে িতদেস 

সাতেতেতফক্ অতফসার 

রোো: ০১৭৩৬৯৮৪৮৮৭ 

misrat007@gmail.com 

 
 

৮ ইোরতনট সাতভ িস 

প্রদান। 

সাংস্থার গ্রন্থাগাদর অবন্টস্থি 

সাইবার কন টার হদি টসবা 

প্রোন করা হে। 

ব্যান্সডক্ গ্রন্থাগার (৩ে 

িলা)। 

প্রতি ঘো টা: 

১০/- হাতর। 

 

সরাসতর তহসাে 

শাখাে 

পতরতশােতযাগ্য। 

অতফস 

সেতে 

লাইতেতরোন 

রোো: ০১৭৫৫১১৫৪৭৩ 

ই-রেইল: 

mdemranhossaindu@gmail.com 

bansdoclibrary1207@gmail.com 

৯ ফতটাক্তপ সাতভ িস 

প্রদান। 

অনলাইন ও অফলাইন 

(সরাসতর) টসবাগ্রহণ করা র্াে। 

েই, সােতেক্ী ও অন্যান্য 

ডকুতেে।  

সংস্থার ৩ে িলাে অেতস্থি 

গ্রন্থাগার এেং ৪ে ি িলাে 

অেতস্থি তরতপ্রাগ্রাতফক্  

তেভাগ। 

ফতটাক্তপ টা: 

১.০০-১.৫০ 

হাতর;  

 

সরাসতর তহসাে 

শাখাে 

পতরতশােতযাগ্য। 

০১ 

ক্ে িতদেস 

ফতটাগ্রাতফক্ অতফসার 

রোো: ০১৯১৩৬২৪৩২৬ 
aslamkhandoker@gmail.com 

 

লাইতেতরোন 

রোো: ০১৭৫৫১১৫৪৭৩ 

ই-রেইল: 

mdemranhossaindu@gmail.com 
bansdoclibrary1207@gmail.com 

১০ োনে সিদ 

উন্নেন। 

টসন্টেনার, কে টশালা ও 

প্রন্টশক্ষদণর আদোেন এবাং 

কৃন্টি প্রন্টশক্ষণােীদের পুরস্কার 

প্রোদনর োেদে েক্ষ েনশন্টি 

সৃন্টষ্ট ও োন্টরদ্র্য ন্টবদোচনমূলক 

কার্ টক্রে গ্রহণ। 

োতষ িক্ ক্ে িসিাদন চুতক্ত 

(এতপএ) অনুযােী। 

সংস্থার সক্ল শাখা। 

সরক্াতর তেতে 

অনুযােী। 

অতফস 

আতদশ 

অনুযােী 

েহাপন্টরচালক, ন্টপএসও, 

এসআরও, ন্টপও, এও, 

লাইদেন্টরোন  

টিান: +৮৮-০২-৮১৮১৫১১ 

ই-রেইল: 

bansdoc@gmail.com 
 

১১ ওদেবদপইে 

ন্টিন্টিক 

গদবষণাধেী িথ্য 

টসবা। 

 ব্যান্সডক ওদেব-সাইে   এ 

সাংযুি ডাোদবদের োেদে এ 

টসবা প্রোন করা হে। 

গদবষকদের চান্টহো 

অনুর্ােী। 

 ব্যান্সডক ওদেব-সাইে 

www.bansdoc.gov.bd   

তেনামূতল্য  

সার্ বক্ষন্টণক 

 

ক্তিউটার অপাতরটর 

রোো: ০১৯১৪০২২৫৫৫ 

villageit@yahoo.com 

১২  গদবষণা  কার্ টক্রদে 

সহদর্ান্টগিা ও 

পৃষ্ঠদপাষকিা 

 অন-লাইন ও অি-লাইন িথ্য 

টসবা প্রোদনর োেদে ন্টবজ্ঞানী 

ও টপশােীবীদের  গদবষণা  

গদবষকদের চান্টহো 

অনুর্ােী। 

 ব্যান্সডদকর সকল শাখা।  

তেনামূতল্য  

৩০ ন্টেন্টনে 

েহাপন্টরচালক, ন্টপএসও, 

এসআরও, ন্টপও, এও, 

লাইদেন্টরোন  

http://www.bansdoc.gov.bd/
http://www.bansdoc.gov.bd/
mailto:misrat007@gmail.com
mailto:aslamkhandoker@gmail.com
http://www.bansdoc.gov.bd/
mailto:misrat007@gmail.com
mailto:mdemranhossaindu@gmail.com/
mailto:aslamkhandoker@gmail.com
mailto:mdemranhossaindu@gmail.com/
http://www.bansdoc.gov.bd/


প্রোন। কার্ টক্রদে সহদর্ান্টগিা ও 

পৃষ্ঠদপাষকিা প্রোন করা হে। 

টিান: +৮৮-০২-৮১৮১৫১১ 

ই-রেইল: 

bansdoc@gmail.com 
 

১৩ ন্টবজ্ঞান ও প্রযুন্টি 

ন্টবষেক গদবষণা 

সাংক্রান্ত  পরােশ ট 

টসবা প্রোন। 

গতেষণা কার্ বক্রদের েন্য 

টেন্টশ-ন্টবদেন্টশ িথ্য আোন 

প্রোদন অন-লাইন ও অি-

লাইদন টসবা প্রোন ।  

েংতিষ্ট ডকুয়ময়ের 

ফর োয়রন্স ।  

ডকুদেদিশন  শাখা (৪ে ট 

িলা কক্ষ নাং ৪০৬)। 

 

ন্টবনামূদে 

অন্টিস 

সেদে 

েহাপন্টরচালক, ন্টপএসও, 

এসআরও, ন্টপও, এও, 

লাইদেন্টরোন  

টিান: +৮৮-০২-৮১৮১৫১১ 

ই-রেইল: 

bansdoc@gmail.com 

 
২.২ প্রাতিষ্ঠাতিক সের্া: 

 

ক্র:

নং 

ফেবোর 

নোম 

ফেবো প্রদোন পদ্ধতি প্রয়য়োজনীয় কোগজপত্র এবং 

প্রোতিস্থোন 

ফেবোর মূল্য এবং 

পতরয় োধ পদ্ধতি 

ফেবো প্রদোয়নর 

েয়ব বোচ্চ 

েময়েীমো 

দোতয়ত্বপ্রোি কম বকিবো (নোম, পদতব, 

ফ োন নম্বর ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ িথ্য 

সাংগ্রহ। 

 ব্যান্সডদকর কে টকিটা ও 

কে টচারীর সেন্বদে টিে 

গঠনপূব টক বাাংলাদেদশর 

ন্টবন্টিন্ন ন্টবশ্বন্টবদ্যালে ও 

আরএন্ডন্টড 

অগ টানাইদেশনসমূহ হদি 

ব্যান্সডক ওদেবসাইদে 

সাংযুি সকল ডাোদবদের 

েন্য িথ্য সাংগ্রহ করা।  

িথ্য সংগ্রতহর তনে িাতরি 

ফরে ও অতফস আতদশ।  

প্রাতিস্থান: প্রশাসন ও 

সংতিষ্ট তেভাগ। 

দাতখলকৃি তেল 

অনুযােী। 

রর্তক্র োধ্যতে। 

০৫ ক্ে িতদেস 

সাংন্টিষ্ট টিে ও ব্যান্সডক ন্টহসাব 

শাখা 

টিান: +৮৮-০২-৮১৮১৫১১ 

ই-রেইল: 

bansdoc@gmail.com 
 

২ ই-বুক 

প্রস্তুিকরণ 

শীর্ বক 

সের্া। 

র্াাংলাদেদশর  তর্তিন্ন 

তর্শ্বতর্দ্যালয় ও গদর্র্ণা 

প্রতিষ্ঠাদি কর্ বরি গ্রন্থাগার 

সেশাজীর্ীদের অাংশগ্রহদণ  

ই-বুক প্রস্তুি করণ তর্র্য়ক 

সেতর্িার/কর্ বশালা/ 

প্রতশক্ষণ আদয়াজি।   

ব্যোন্সডক ও েংতিষ্ট 

প্রতিষ্ঠোয়নর অত ে আয়দ  

অনুযোয়ী।  

েংতিষ্ট প্রতিষ্ঠোন ও 

ব্যোন্সডক। 

সরক্াতর তেতে 

অনুযােী। 

০২ ক্ে িতদেস 

েহাপন্টরচালক, ন্টপএসও, এসআরও, 

ন্টপও, এও, লাইদেন্টরোন  

টিান: +৮৮-০২-৮১৮১৫১১ 

ই-রেইল: 

bansdoc@gmail.com 
 

৩ িথ্য 

ন্টবজ্ঞান ও 

গ্রন্থাগার 

ব্যবস্থাপনা 

ন্টবষদে 

ইিান টশীপ 

প্রোন।  

ঢাকা ন্টবশ্বন্টবদ্যালে ও 

রােশাহী ন্টবশ্বন্টবদ্যালে সহ 

অন্যান্য সরকারী 

ন্টবশ্বন্টবদ্যালদের িথ্য 

ন্টবজ্ঞান ও গ্রন্থাগার 

ব্যবস্থাপনা ন্টবষদের 

ন্টশক্ষােীদের অংশগ্রহতণ 

প্রন্টিবছর োসব্যাপী 

ইিান টশীপ কার্ টক্রে  

পন্টরচালনা করা হে। 

ব্যোন্সডক ও েংতিষ্ট 

তবশ্বতবদ্যোলয়য়র অত ে 

আয়দ  ও তবভোগীয় প্রধোয়নর 

সুপোতর  অনুযোয়ী।  

প্রোতিস্থোন: েংতিষ্ট 

তবশ্বতবদ্যোলয় ও ব্যোন্সডক। 

ব্যান্সডতক্র 

ইোন িশীপ 

নীতিোলা অনুযােী। 

০১ োস 

েহাপন্টরচালক, ন্টপএসও, এসআরও, 

ন্টপও, এও, লাইদেন্টরোন  

টিান: +৮৮-০২-৮১৮১৫১১ 

ই-রেইল: 

bansdoc@gmail.com 
 

৪ তর্তিন্ন 

প্রতিষ্ঠাদি 

স াকাল 

েদয়ন্ট 

তির্ বারণ ও 

িথ্য 

আোি-

প্রোি। 

অত ে আদেশ জাতরর 

র্াধ্যদর্। 

েতনানেন প্রদাতনর পত্র।  

 

প্রাতিস্থান: স্ব স্ব প্রতিষ্ঠান।  

তেনামূতল্য 

অন্টিস সেদে 

েহাপন্টরচালক, ন্টপএসও, এসআরও, 

ন্টপও, এও, লাইদেন্টরোন  

টিান: +৮৮-০২-৮১৮১৫১১ 

ই-রেইল: 

bansdoc@gmail.com 
 

 

 

 

৫ প্রকাশনা

টসবা। 

অনলাইন ও অিলাইন 

প্রকাশনা প্রকাশ। 

প্রকো নো েংক্রোন্ত ডকুয়মে। 

 

প্রোতিস্থোন: গ্রন্থোগোর ও 

ব্যোন্সডয়কর অন্যোন্য  োখো। 

তেনামূতল্য 

সাব টক্ষন্টণক 

েহাপন্টরচালক, ন্টপএসও, এসআরও, 

ন্টপও, এও, লাইদেন্টরোন, এসও 

টিান: +৮৮-০২-৮১৮১৫১১ 

ই-রেইল: 

bansdoc@gmail.com 
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২.৩ অিযন্তরীণ সের্া: 

 

ক্র:

নং 

ফেবোর নোম ফেবো প্রদোন পদ্ধতি প্রয়য়োজনীয় কোগজপত্র এবং 

প্রোতিস্থোন 

ফেবোর মূল্য এবং 

পতরয় োধ পদ্ধতি 

ফেবো প্রদোয়নর 

েয়ব বোচ্চ 

েময়েীমো 

দোতয়ত্বপ্রোি কম বকিবো (নোম, পদতব, 

ফ োন নম্বর ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ সংস্থার 

যানোহন 

ব্যেস্থাপনা। 

সংস্থাে ব্যেহৃি গাড়ীর  

বেে ক্াগজপত্র সংগ্রহ, 

সংরক্ষণ ও 

হালনাগাদক্রণ। 

ব্লু-বুক্, তফটতনস, ররাড 

পারতেট, ইনস্যযতরন্স। 

প্রাতিস্থান: ব্যান্সডক্ ও 

তেআরর্টএ। 

সরক্াতর তেতে 

রোিাতেক্। 

ব্যাংতক্র োধ্যতে। 

তনে িাতরি 

সেেসীোর 

েতধ্য 

জুতনের ফতটাগ্রাতফক্ অতফসার 

রোো: ০১৮২৫৬২২৭৪০ 

ই-রেইল: 

khan010667@gmail.com 

২ ছুর্ট প্রদান। তেতে রোিাতেক্ সক্ল 

প্রক্ার ছুর্ট। 

তনে িাতরি আতেদন ফরে। 

প্রাতিস্থান: ব্যান্সডক্। 

তেনামূতল্য 

ছুর্ট রভাতগর 

পূতে ি 

েহাপতরর্ালক্ 

রফান: +৮৮-০২-৮১৮১৫১১ 

+৮৮-০২-৯১১৪৯০৮ 

রোো:০১৫৫২৩৯৭৮৪৯ 

director@bansdoc.gov.bd 

 

৩ রপনশন 

সংক্রান্ত। 

আতেদন প্রাতির পর 

তেদ্যোন তেতে/তেোন 

অনুসরতণ যোযে 

ক্র্তিপতক্ষর অনুতোদন 

গ্রহণ ক্তর অতফস 

আতদশ জাতর ক্রা হে।  

আতেদন ফরে ও ব্যতক্তগি 

অন্যান্য র্াকুরী সংক্রান্ত 

ডকুতেে। 

প্রাতিস্থান: সংস্থার ৪ে ি 

িলাে অেতস্থি প্রশাসন ও 

তহসাে তেভাগ।  

তেনামূতল্য 

রপনশন 

রভাতগর ০১ 

োস পূতে ি 

প্রশাসন ও তহসাে শাখা। 

রফান: +৮৮-০২-৮১৮১৫১১ 

director@bansdoc.gov.bd 

 

৪ তনতোগ ও 

পতদান্নতি। 

সরক্াতর তেতে ও 

ব্যান্সডতক্র 

প্রতেোনোলা অনুযােী।  

েন্ত্রণালতের ছাড়পত্র গ্রহণ, 

তেজ্ঞতি প্রক্াশ ও  আতেদন 

পত্র গ্রহণ। 

প্রাতিস্থান: ব্যান্সডক্ 

ওতেেসাইট।  

তনে িাতরি তফ রপ-

অড িার, ব্যাংক্ 

ড্রাফট ো 

অনলাইতন। 

তেজ্ঞতি 

অনুযােী 

সংতিষ্ট ক্তের্ট 

রফান: +৮৮-০২-৮১৮১৫১১ 

director@bansdoc.gov.bd 

৫ আোতসক্ ও 

দািতরক্ 

রটতলতফান 

সংতযাগ ও তেল 

পতরতশাে। 

আতেদন প্রাতির পর 

তেদ্যোন তেতে/তেোন 

অনুসরতণ যোযে 

ক্র্তিপতক্ষর অনুতোদন 

গ্রহণ ক্তর অতফস 

আতদশ জাতর ক্রা হে।  

আতেদনপত্র 

প্রাতিস্থান: সংস্থার ৪ে ি 

িলাে অেতস্থি প্রশাসন ও 

তহসাে তেভাগ। 

সরক্াতর তেতে 

রোিাতেক্। 

০৩ ক্ে িতদেস 

প্রশাসন ও তহসাে শাখা। 

রফান: +৮৮-০২-৮১৮১৫১১ 

director@bansdoc.gov.bd 

 

৬ োসা েরাদ্দ 

সংক্রান্ত। 

আতেদন প্রাতির পর 

তেতে/তেোন অনুসরতণ 

যোযে ক্র্তিপতক্ষর 

অনুতোদন গ্রহণ ক্তর 

অতফস আতদশ জাতর 

ক্রা হে। 

আতেদনপত্র 

প্রাতিস্থান: ব্যান্সডতক্র ৪ে ি 

িলাে অেতস্থি প্রশাসন 

শাখা।  

তেনামূতল্য 

০৫ ক্ে িতদেস 

েহাপতরর্ালক্ 

রফান: +৮৮-০২-৮১৮১৫১১ 

+৮৮-০২-৯১১৪৯০৮ 

রোো:০১৫৫২৩৯৭৮৪৯ 

director@bansdoc.gov.bd 

 

৭ রদতশ/তেতদতশ 

প্রতশক্ষণ/সভা/

রসতেনার/ওোক্ি

শপ/উচ্চতশক্ষার 

েতনানেন ও 

অতফস আতদশ 

জাতর। 

তেদ্যোন তেতে/তেোন 

অনুসরতণ যোযে 

ক্র্তিপতক্ষর অনুতোদন 

সাতপতক্ষ অতফস 

আতদশ জাতর ক্রা হে।  

আেন্ত্রণ পত্র, েতনানেন পত্র 

ও অতফস আতদশ। 

প্রাতিস্থান: সংস্থার প্রশাসন 

শাখা।  

তেনামূতল্য 

০৩ ক্ে িতদেস 

েহাপতরর্ালক্ 

রফান: +৮৮-০২-৮১৮১৫১১ 

+৮৮-০২-৯১১৪৯০৮ 

রোো:০১৫৫২৩৯৭৮৪৯ 

director@bansdoc.gov.bd 

 

৮ সংস্থার  ভান্ডার 

ব্যেস্থাপনা। 

র্াতহদা পত্র প্রাতির পর 

ক্র্তিপতক্ষর অনুতোদন 

সাতপতক্ষ  ফেবো প্রদোন 

ক্রা হে। 

র্াতহদা পত্র 

প্রাতিস্থান: সংস্থার প্রশাসন 

শাখা। 

তেনামূতল্য 

০১ ক্ে িতদেস 

রোোঃ আজে খান 

রজতপও 

রোো: ০১৮২৫৬২২৭৪০ 

khan010667@gmail.com 

 
 

mailto:khan010667@gmail.com
mailto:director@bansdoc.gov.bd
mailto:director@bansdoc.gov.bd
mailto:director@bansdoc.gov.bd
mailto:director@bansdoc.gov.bd
mailto:director@bansdoc.gov.bd
mailto:director@bansdoc.gov.bd


 

 

 
৩. অতিদর্াগ ব্যর্স্থােিা েদ্ধতি (GRS): 

রসো প্রাতিতি রক্ান প্রক্ার অস্যতেো পতরলতক্ষি হতল ো  অসন্তুষ্ট হতল দাতেত্বপ্রাি ক্ে িক্িিার সতে রযাগাতযাগ ক্রুন। দাতেত্বপ্রাি ক্ে িক্িিার রেতক্ সোোন না 

পাওো রগতল তনতনাক্ত পদ্ধতিতি রযাগাতযাগ ক্তর আপনার সেস্যা অেতহি ক্রুন। 

ক্র. 

নং 

ক্খন রযাগাতযাগ ক্রতেন ক্ার সতে রযাগাতযাগ ক্রতেন রযাগাতযাতগর ঠিক্ানা তনষ্পতির 

সেেসীো 

১ দাতেত্বপ্রাি ক্ে িক্িিা সোোন তদতি ব্যে ি 

হতল। 

দাতেত্বপ্রাি ক্ে িক্িিাোঃ রোোঃেতনরুজ্জাোন, 

তপএসও (অ. দা.), ব্যান্সডক্, ঢাক্া। 

রোোোঃ ০১৭১৫৩৮২০৬৫ 

অতভতযাগ তনষ্পতি ক্ে িক্িিা (অতনক্) 

নাে ও পদেীোঃ 

 

 রজসেীন আক্তার, েহাপতরর্ালক্ 

 

ব্যান্সডক্ ভেতনর ৪ে ি িলা 

রফান: +৮৮-০২-৮১৮১৫১১ 

+৮৮-০২-৯১১৪৯০৮ 

রোো: ০১৫৫২৩৯৭৮৪৯ 

director@bansdoc.gov.bd 

 

 

২৫ ক্ে িতদেস 

২ অতভতযাগ তনষ্পতি ক্ে িক্িিা সোোন তদতি 

ব্যে ি হতল। 

অতনক্ ক্ে িক্িিাোঃ রজসেীন আক্তার 

েহাপতরর্ালক্ (অতি. সতর্ে), ব্যান্সডক্, 

ঢাক্া। 

রোোোঃ ০১৫৫২৩৯৭৮৪৯ 

 

আতপল ক্ে িক্িিা 

নাে ও পদেীোঃ 

 

মুহাম্মদ আক্ের হুসাইন 

অতিতরক্ত সতর্ে 

 

 

ভেন নং ৬, ১০ে িলা, োংলাতদশ 

সতর্োলে, ঢাক্া। 

রফান: +৮৮-০২-৯৫১৪৫১৪ 

রোো: ০১৭১১১৯৩৯৯০ 

addsecy2@most.gov.bd 

২০ ক্ে িতদেস 

৩ আতপল ক্ে িক্িিা তনতদ িষ্ট সেতে সোোন 

তদতি ব্যে ি হতল। 

েতন্ত্রপতরষদ তেভাতগর অতভতযাগ 

ব্যেস্থাপনা রসল 

অতভতযাগ গ্রহণ রক্ন্দ্র 

৫ নং রগইট, োংলাতদশ সতর্োলে, ঢাক্া। 

ওতেে: www.grs.gov.bd 

৬০ ক্ে িতদেস 
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