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শসটিদজনস চার্ টার 
১. শিশন ও শমশন 

শিশন : শবশ্ব মাদনর শশক্ষাতথ্য ও পশরসাংখ্যান শবশনম টান এবাং েক্ষ মানব সম্পে উন্নয়ন।  

শমশন : মানসম্পন্ন শশক্ষা পশরসাংখ্যান শবশনম টাণ, শডশজর্াল তথ্য ব্যবস্থাপনা, আইশসটি প্রশশক্ষণ ও জাতীয় উন্নয়দন আইশসটি শশক্ষা প্রসাদরর মাধ্যদম তথ্য শনি টর পশরকল্পনা শনশিত করা। 

২.  সসবা প্রোন প্রশতশ্রুশত  

২.১) নাগশরক সসবা 
ক্রশমক নাং সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধশত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং 

প্রাশিস্থান 

সসবার মূল্য এবাং পশরদশাধ 

পদ্ধশত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োশয়ত্বপ্রাি কম টকতটা 

(নাম, পেশব, স ান নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ শশক্ষাতথ্য ও পশরসাংখ্যান সরবরাহ চাশহো সমাতাদবক শনধ টাশরত তথ্যছক, আদবেন  

- 

১-৭ শেন 
 

 সমাোঃ খান জাহান আলী 

পশরসাংখ্যান অশ সার 

স ান: ৯৫৭৫২১১/১১৭ 

kjahan61@yahoo.com 

 

২. শশক্ষা প্রশতষ্ঠাদনর সাংখ্যা ও তাশলকা প্রোন সসবা গ্রহণকারীর শনজস্ব  Pen 

Drive /CD/DVD সত 

.PDF/ .XLS format এ 

তথ্য প্রোন 

চাশহো সমাতাদবকআদবেন - ৫ কম টশেবস সমাোঃ আব্য তাদহর খান 

শসশনয়র শসদেম এনাশলে 

স ান: ৯৬৭৫২৫৬ 

khan01_1234@yahoo.com 

ssa@banbeis.gov.bd 

 

৩. লাইদেশর সসবা বই ব্যবহারকারীর পশরচয়পত্র ও 

ব্যানদবইস লাইদেশর  

- তাৎক্ষশণক   শরো ইয়াসশমন 

সেশাশলষ্ট (লাইদেরী) 

স ান: ৫৫১৫১৮২০ 

farida@banbeis.gov.bd 

 

৪. ডকুদমদেশন সসবা জাণ টাল, ই-সপপার শিশপাংস  ও ই-ব্যক 

সাশি টস 

ব্যবহারকারীর পশরচয়পত্র ও 

ডকুদমদেশন সকন্দ্র 

- তাৎক্ষশণক কাজী ইশলয়াস উশিন আহদেে 

সেশাশলে (ডকুদমদেশন) 

স ান: ৫৫১৫১৮১৯ 

eleasuddinkazi@yahoo.com 

৫. শিক্ষাখাতে উচ্চতর গদবষণা সহায়ো অনলাইন আদবেন গ্রহণ, যাচাই-

বাছাই, শরশিউ ও চূড়ান্ত সুপাশরশ 

শশক্ষা মন্ত্রণালদয়র শনধ টাশরত  রদম 

অনলাইদন আদবেন 

 

- 

৬ মাদসর মদধ্য এস এম সমাদশ টে শবপুল 

চী , শিএলশি শিভাগ 

ফ ান: ৫৫১৫১৮১৭ 

morshed_bipul@yahoo.com 

 

৬.  দরন স্কলারশীপ প্রশক্রয়াকরণ অনলাইন আদবেন গ্রহণ, যাচাই-

বাছাই ও মূল্যায়ন 

শশক্ষা মন্ত্রণালদয়র শনধ টাশরত  রদম 

অনলাইদন আদবেন 

 

- 

১০ কম ট শেবস সমাোঃশমজানুর রহমান, সপ্রাগ্রামার 

স ান: ৯৬৭৭০৭১ 

cosmicsun@yahoo.com 

programmer2@banbeis.gov.bd 

http://www.banbeis.gov.bd/
mailto:info@banbeis.gov.bd
mailto:kjahan61@yahoo.com
mailto:ssa@banbeis.gov.bd
mailto:farida@banbeis.gov.bd
mailto:elias@banbeis.gov.bd
mailto:cosmicsun@yahoo.com


২.২)   প্রাশতষ্ঠাশনক সসবা 

ক্রশমকনাং সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধশত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং 

প্রাশিস্থান 

সসবার মূল্য এবাংপশরদশাধ 

পদ্ধশত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োশয়ত্ব প্রাি কম টকতটা 

(নাম, পেশব, স ান নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. শশক্ষা মন্ত্রণালয়, অর্ ট মন্ত্রণালয়, পশরকল্পনা 

কশমশনসহ সরকাদরর অন্যন্য মন্ত্রণালদয় শশক্ষা 

সাংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ  

চাশহো সমাতাদবক শনধ টাশরত ছদক 

হাড টকশপ ও স র্কশপ 

শনধ টাশরত তথ্য ছক, পশরসাংখ্যান 

শবিাগ 

 

- 

১-৭ কম টশেবস এসএম কামরুল হাসান খান 

পশরসাংখ্যান অশ সার 

স ান: ৯৫৭৫২১১/১১৮ 

kamrul62@yahoo.com 

২. 
 

UNESCO Institute for 

Statistics (UIS) 

শনধ টাশরত ছদক স র্কশপ ফেরণ শনধ টাশরত তথ্য ছক, পশরসাংখ্যান 

শবিাগ 

- ১-১০ কম টশেবস সমাোঃ খান জাহান আলী 

পশরসাংখ্যান অশ সার 

স ান: ৯৫৭৫২১১/১১৭ 

kjahan61@yahoo.com 

৩. আন্তজটাশতক উন্নয়ন সহদযাগী সাংস্থায় শশক্ষা 

সাংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ 

চাশহো সমাতাদবক শনধ টাশরত ছদক 

হাড টকশপ ও স র্কশপ 

শনধ টাশরত তথ্য ছক, পশরসাংখ্যান 

শবিাগ 

- ১-৩ কম টশেবস 

 

সমাোঃ শামছুল আলম 

চী , পশরসাংখ্যান শবিাগ 

স ান: ৫৫১৫১৮১৫, 

samsul.alam30@yahoo.com 

৪. জনসাংখ্যার শিশিদত শশক্ষা প্রশতষ্ঠাদনর 

প্রাপ্যতার শচত্র 

চাশহো সমাতাদবক হাড টকশপ সরবরাহ চাশহো সমাতাদবক  

- 

১-৭ কম টশেবস সশখ সমাোঃ আলমগীর 

সেশাশলে (পশরসাংখ্যান) 

স ান: ৫৫১৫১৮১৬ 

alamgir_asif@yahoo.com 

 

৫. জাতীয় সাংসদের শশক্ষা সাংক্রান্ত প্রদের জবাব হাড টকশপ ও স র্কশপ চাশহো সমাতাদবক  

- 

১-৫ কম টশেবস 

 

সশখ সমাোঃ আলমগীর 

সেশাশলে (পশরসাংখ্যান) 

স ান: ৫৫১৫১৮১৬ 

alamgir_asif@yahoo.com 

 

৬. Education indicator for 

SDG, 7th-Five year plan. 

চাশহো সমাতাদবক শনর্ ধাশরে ছদক 

হাড টকশপ ও স র্কশপ 

শনধ টাশরত তথ্য ছক, পশরসাংখ্যান 

শবিাগ 

- ১-৭ কম টশেবস সমাোঃ খান জাহান আলী 

পশরসাংখ্যান অশ সার 

স ান: ৯৫৭৫২১১/১১৭ 

kjahan61@yahoo.com 

৭. Education indicator for 

Annual Education Budget. 

শনর্ ধাশরে ছদক হাড টকশপ ও স র্কশপ শনধ টাশরত তথ্য ছক, পশরসাংখ্যান 

শবিাগ 

- ১-৫ কম টশেবস 

 

সমাহা: তশরকুল ইসলাম 

সহকারী পশরসাংখ্যান অশ সার 

স ান: ৫৮৬১১০১৮ 

tarik2banbeis@yahoo.com 

৮. শশক্ষা প্রশতষ্ঠাদনর Educational 

Institution Identification 

Number (EIIN) প্রোন। 

EIIN সহ শরদপার্ ট প্রোন শশক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তটক পাঠোদনর 

সেশত পদত্রর  দর্াকশপ, শশক্ষা 

সবাড ট কর্তটক পাঠোদনর অনুমশত 

পদত্রর  দর্াকশপ, প্রশতষ্ঠাদনরধরন 

অনুযায়ী ব্যানদবইস এর জশরপ  রম 

পূরণ পূব টক USEO ও DEO 

কর্তটক প্রশতস্বাক্ষর এবাং আদবেন। 

প্রদযাজু নয় ১-৫ কম টশেবস সক.এম. হাসানুল্লাহ মাহমুে 

সপ্রাগ্রামার 

স ান: ৯৬৬৭২৬৮ 

kmhasan66@gmail.com 

programer1@banbeis.gov.bd 

৯. শশক্ষা মন্ত্রণালয়াধীন শবশিন্ন প্রকদল্পর শশক্ষা 

সাংক্রান্ত জশরপ ও প্রকল্প মূল্যায়ন 

মাঠ পয টায় সর্দক সরাসশর তথ্য 

সাংগ্রহ, সাংকলন, প্রশক্রয়করণ ও 

প্রশতদবেন প্রণয়ন (হাড টকশপ ও 

স র্কশপ) 

According to Signed 

Memorandum of Under 

Standing(MOU) 

MOU এর উদল্লশখত 

মূদল্য 

১-৬ মাদসর মদধ্য সমাোঃ শামছুল আলম, 

চী , পশরসাংখ্যান শবিাগ 

স ান: ৫৫১৫১৮১৫ 

samsul.alam30@yahoo.com 

 

mailto:kamrul62@yahoo.com
mailto:kjahan61@yahoo.com
mailto:Samsul.alam30@yahoo.com
mailto:alamgir_asif@yahoo.com
mailto:alamgir_asif@yahoo.com
mailto:kjahan61@yahoo.com
mailto:tarik2banbeis@yahoo.com
mailto:Samsul.alam30@yahoo.com


১০. ব্যানদবইস কর্তটক প্রকাশশত শশক্ষা সাংকান্ত 

সকল ধরদনর প্রকাশনা শবক্রয় ও শবতরণ 

চাশহো সমাতাদবক ব্যানদবইস পাবশলদকশন শাখা সসৌজন্য কশপ/ শনধ টাশরত 

মূদল্য 

তাৎক্ষশণক রুশহয়া সবগম 

পাবশলদকশন অশ সার 

স ান: ৯৬৭৫২১১/১১২ 

ruhiabanbeis@yahoo.com 

১১. ব্যানদবইস এর GIS ডার্াদবইস সর্দক প্রাি 

তদথ্যর শিশিদত শশক্ষা প্রশতষ্ঠাদনর উপদজলা 

শিশিক মানশচত্র প্রোন 

শশক্ষা মন্ত্রনালয় কর্তটক চাশহো 

সমাতাদবক 

হাড টকশপ ও স র্কশপ। 

চাশহো সমাতাদবক - ৭ কম টশেবস সমাোঃ শমজানুর রহমান 

সপ্রাগ্রামার 

স ান: ৯৬৭৭০৭১ 

cosmicsun@gmail.com 

programer2@banbeis.gov.bd 

১২. শবশিন্ন শশক্ষা প্রশতষ্ঠাদনর শশক্ষক-কম টচারী/ 

মন্ত্রণালয় ও অশধেিদরর কম টকতটা-কম টচারীদের 

ICT প্রশশক্ষণ। 

ব্যবহাশরক পদ্ধশত BKITCE  Lab, BANBEIS   - ১২/১৪/৩০ শেন সমাোঃ আব্য তাদহর খান 

শসশনয়র শসদেম এনাশলে  

স ান: ৯৬৭৫২৫৬ 

khan01_1234@yahoo.com 

ssa@banbeis.gov.bd 

১৩. শশক্ষা মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য প্রশতষ্ঠাদনর শনদয়াগ 

সাংক্রান্ত ব্যবহাশরক পরীক্ষা সহায়তা 

পরীক্ষা গ্রহণ ও মূল্যায়ন চাশহো সমাতাদবক - ১-৭ শেন সমাোঃ আব্য তাদহর খান 

শসশনয়র শসদেম এনাশলে  

স ান: ৯৬৭৫২৫৬ 

khan01_1234@yahoo.com 

ssa@banbeis.gov.bd 

১৪. সরকাশর অশ সসমূতের শিশভন্ন Customize 

েশিক্ষণ ফকাস ধ িশরচালনা 

ব্যিোশরক  BKITCE  Lab, BANBEIS - ৬/১২/১৪ শেন সমাোঃ আব্য তাদহর খান 

শসশনয়র শসদেম এনাশলে  

স ান: ৯৬৭৫২৫৬ 

khan01_1234@yahoo.com 

ssa@banbeis.gov.bd 

 
২.৩)   অিুন্তরীণ সসবা 

ক্রশমকনাং সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধশত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং 

প্রাশিস্থান 

সসবার মূল্য এবাং পশরদশাধ 

পদ্ধশত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োশয়ত্বপ্রাি কম টকতটা 

(নাম, পেশব, স ান নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. র্ততীয় ও চতুর্ ট সেণীর কম টচাশরগদণর শনদয়াগ ও 

পদোন্নশত 

শবিাগীয় শনদয়াগ/পদোন্নশত কশমটির 

সুপাশরদশর আদলাদক অশ স আদেশ 

পশত্রকার শবজ্ঞশি, সজুষ্ঠতা তাশলকা 

এবাং সাশভ ধসব্যক 

- শডশপশসর সুপাশরশ 

প্রাশির পর ৫ 

কায টশেবস 

সমাহা: তশরকুল ইসলাম 

প্রশাসশনক কম টকতটা (অ.ো.) 

ফ ান: ৫৮৬১১০১৮ 

tarik2banbeis@yahoo.com 

২. কম টকতটা-কম টচারীদের ছুটি মঞ্জুর আদবেন ও ছুটির প্রাপ্যতা স্বাদপদক্ষ 

অশ স আদেশ জাশর 

আদবেন ও সুপাশরশ - সুপাশরশ প্রাশির ৩ 

কম টশেবস 

সমাহা: তশরকুল ইসলাম 

প্রশাসশনক কম টকতটা (অ.ো.) 

ফ ান: ৫৮৬১১০১৮ 

tarik2banbeis@yahoo.com  

৩. কম টচারীদের চাকুশর স্থায়ীকরণ আদবেদনর সপ্রশক্ষদত অশ স আদেশ 

জাশর 

এশসআর, আদবেন, সাশিসব্যক - ৭ কম টশেবস সমাহা: তশরকুল ইসলাম 

প্রশাসশনক কম টকতটা (অ.ো.) 

ফ ান: ৫৮৬১১০১৮ 

tarik2banbeis@yahoo.com 

৪. অবসরপ্রাি কম টকতটা ও কম টচাশরগদণর সপনসন 

এবাং গ্রাচুইটি 

অবসরগ্রহদণর পর অশ স আদেশ 

জাশর 

এশসআর, আদবেন, সাশিসব্যক - ৭ কম টশেবস সমা: আো  আলী 

শহসাবরক্ষক 

স ান: ৯৬৭৫২১১/১১৩ 

asraf5747@gmail.com 
 

 

mailto:ruhiabanbeis@yahoo.com
mailto:ssa@banbeis.gov.bd


 

৫. অস্থায়ী পে সাংরক্ষণ ও স্থায়ীকরদণর প্রশক্রয়া কর্তটপদক্ষর সুপাশরশ সাদপদক্ষ অশ স 

আদেশ জাশর 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র শনধ টাশরত 

ছদক তথ্য সপ্ররণ 

- ৭ কম টশেবস সমাহা: তশরকুল ইসলাম 

প্রশাসশনক কম টকতটা (অ.ো.) 

ফ ান: ৫৮৬১১০১৮ 

tarik2banbeis@yahoo.com 

৬. সেশ এবাং শবদেদশ প্রশশক্ষদণ অাংশগ্রহণ মদনানয়ন প্রোন আদবেন, কর্তটপদক্ষর সুপাশরশ - সুপাশরশ প্রাশির ২ 

কম টশেবস 

সমাহা: তশরকুল ইসলাম 

প্রশাসশনক কম টকতটা (অ.ো.) 

ফ ান: ৫৮৬১১০১৮ 

tarik2banbeis@yahoo.com 

৭. কম টকতা-কম টচারীদের েক্ষতাবৃশদ্ধ লদক্ষু 

প্রশশক্ষণ 

তত্ত্বীয় ও ব্যবহাশরক অশ স আদেশ - ৭/১০ শেন সমাোঃ সমছবাহুল হক 

সেশাশলে (পাবশলদকশন) 

স ান: ৫৫১৫১৮২৩ 

mesbah_banbeis@yahoo.com 

৮. UITRCE সকদন্দ্রর আইশসটি প্রশশক্ষণ 

কায টক্রম মশনর্শরাং ও মূল্যায়ন 

বরািকৃত বাদজর্ সপ্ররণ, কশম্পউর্ার 

ও প্রশশক্ষণ দ্রব্যসামশগ্র সপ্ররণ এবাং 

পশরেশ টন 

চাশহো সমাতাদবক - পয টায়ক্রশমক সমাোঃ আব্য তাদহর খান 

শসশনয়র শসদেম এনাশলে  

৮৮-০২-৯৬৭৫২৫৬ 

khan01_1234@yahoo.com 

ssa@banbeis.gov.bd 

  

৩।  অশিদযাগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধশত (GRS) 

     সসবা প্রাশিদত অসন্তুষ্ট হদল োশয়ত্বপ্রাি কম টকতটার সদে সযাগাদযাগ করুন। শতশন সমাধান শেদত ব্যর্ ট হদল শনদনাক্ত পদ্ধশতদত সযাগাদযাগ কদর আপনার সমস্যা অবশহত করুন।  

   

ক্রশমক 

নাং 

কখন সযাগাদযাগ করদবন সযাগাদযাদগর ঠিকানা শনেশির সময়সীমা 

১ োশয়ত্বপ্রাি কর্ ধকেধা সমাধান শেদত ব্যর্ ধ েতল GRS ফ াকাল িতয়ন্ট কর্ ধকেধা 

নাম ও পেবী: 

কাজী ইশলয়াস উশিন আহদেে 

সেশাশলে (ডকুদমদেশন) 

ফ ান: ৫৫১৫১৮১৯ 

eleasuddinkazi@yaoo.com 

www.banbeis.gov.bd 

 

২ GRS স াকাল পদয়ে কম টকতটা শনশে টষ্ট সমদয় সমাধান শেদত 

ব্যর্ ট হদল 

এস এম সমাদশ টে শবপুল 

চী , শিএলশি শিভাগ 

ফ ান: ৫৫১৫১৮১৭ 

morshed_bipul@yahoo.com 

www.banbeis.gov.bd 

 

 

     ৪) আপনার কাদছ আমাদের প্রতুাশা 
 

ক্রশমকনাং প্রশতশ্রুত/কাশিে সসবা প্রাশির লদক্ষু করণীয় 

১) শনধ টাশরত  রদম সম্পূণ টিাদব পূরণকৃত আদবেন জমা প্রোন 

২) সঠিক মাধ্যদম প্রদয়াজনীয় শ স পশরদশাধ করা 

৩) সাক্ষাদতর জন্য শনধ টাশরত সমদয়র পূদব টই উপশস্থত র্াকা 

 

 


