গণপ্রজরজাতনতন্ত্রী ্রী বরজা্রী বাং বাংলরজাাংলাদবাংলাদেশ সরশ সরকরজার
শশকরজা মনণরজা বাংলয়
্রী বরজা্রী বাং বাংলরজাাংলাদবাংলাদেশ শশকরজাতথ্য ও পশরস্রী বাংসংখরজান যান ব্যান ব্যুাংলাদররজা (বরজানাংলাদ্রী বইস)
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শসটিাংলাদজনস চরজার ররজার

১. শিশন ও শমশন
শিশন : শ্রী বশ্ব মরজাাংলাদনর শশকরজাতথ্য ও পশরস্রী বাংসংখরজান শ্রী বশনমরজার ণ এ্রী ব্রী বাং বাংলাদেক মরজান্রী ব সম্পবাংলাদে উন্নয়ন।
শমশন : সমশ্বিত শশকরজাতথ্য ও পশরস্রী বাংসংখরজান শ্রী বশনমরজার ণ, শডশজররজা বাংল তথ্য ব্রী বযবসরজাপনরজা, আইশসটি প্রশশকণ ও আই.শস.টি শশকরজা প্রসরজার ঘটিাংলাদয় জরজাততন্ত্রীয় উন্নয়াংলাদন তথ্য ও তথ্য শনিরর পশরশ সরকল্পনরজা শনশনিশ্চিত শ সরকররজা এ্রী ব্রী বাং বাংলাদেক মরজান্রী ব
সম্পবাংলাদে গাংলাদড়ে সতরজা বাংলরজা।
২. সস্রী বরজা প্রবাংলাদেরজান প্রশতশ্রুশত
২.১) নরজাগশরশ সরক সস্রী বরজা
ক্রশমশ সরক ন্রী বাং
১
১

( )

সস্রী বরজার নরজাম
(২ )
শশকরজাতথ্য ও পশরস্রী বাংসংখরজান সর্রী বররজাহ

সস্রী বরজা প্রবাংলাদেরজান পদ্ধশত
(৩ )
চরজাশহবাংলাদেরজা সমরজাতরজাাংলাদ্রী বশ সরক

প্রাংলাদয়রজাজনতন্ত্রীয় শ সরকরজাগজপত্র এ্রী ব্রী বাং
প্ররজাশ্রাপ্তিযবসরজান
(৪)
শনধ ররজাশরত তথ্যছশ সরক, আাংলাদ্রী ববাংলাদেন

সস্রী বরজার মূল্য এ্রী ব্রী বাং পশরাংলাদশরজাধ
পদ্ধশত
(৫ )
শ্রী বনরজামূাংলাদল্য

সস্রী বরজা প্রবাংলাদেরজাাংলাদনর
সময়সতন্ত্রীমরজা
(৬)
১-৭ শবাংলাদেন

বাংলাদেরজাশয়ত্বপ্ররজা্রাপ্তি শ সরকম রশ সরকতররজা
(নরজাম, পবাংলাদেশ্রী ব, সোরজান নম্বর ও ইাংলাদমই বাংল)
(৭ )
সশখ সমরজা খরজান জরজাহরজান আ বাংলতন্ত্রী
পশরস্রী বাংসংখরজান অশোসরজার
সোরজান: ৯৫৭৫২১১/১১৭
kjahan61@yahoo.com

২.

৩.

শশকরজা প্রশততিষরজাাংলাদনর স্রী বাংসংখরজা ও তরজাশ বাংলশ সরকরজা প্রবাংলাদেরজান

 বাংলরজাইাংলাদ্রেশর সস্রী বরজা

সস্রী বরজা গ্রহণশ সরকরজারতন্ত্রীর শনজস্ব Pen
Drive /CD/DVD সত
.PDF/ .XLS format এ
তথ্য প্রবাংলাদেরজান
্রী বই

চরজাশহবাংলাদেরজা সমরজাতরজাাংলাদ্রী বশ সরকআাংলাদ্রী ববাংলাদেন

ব্রী বহরজারশ সরকরজারতন্ত্রীর পশরচয়পত্র ও
বরজানাংলাদ্রী বইস  বাংলরজাইাংলাদ্রেশর

শ্রী বনরজামূাংলাদল্য,
হরজাড রশ সরকশপ ও ইাংলাদ বাংলশ সরকট্রশনশ সরক
শ সরকশপ

১-৫ শ সরকম রশবাংলাদে্রী বস

শ্রী বনরজামূাংলাদল্য

তরজাৎকশণশ সরক

সমরজা আযান ব তরজাাংলাদহর খরজান
শসশনয়র শসাংলাদ্টেম এনরজাশ বাংল্টে
সোরজান: ৯৬৭৫২৫৬

khan01_1234@yahoo.com
ssa@banbeis.gov.bd

োরজাোরজারজরজানরজা সজসশমন শ সরকরজামরজা বাংল
স্পেশরজাশ বাংলষ্ট ( বাংলরজাইাংলাদ্রেরতন্ত্রী)
সোরজান: ৫৫১৫১৮২০

fjkamal001@gmail.com

৪.

ই-াংলাদপপরজার শ্লিশপ্রী বাংস, ই-যান বশ সরক ও সরোরজাাংলাদরন
সরজাশিরস

চরজাশহবাংলাদেরজা সমরজাতরজাাংলাদ্রী বশ সরক আাংলাদ্রী ববাংলাদেন

ব্রী বহরজারশ সরকরজারতন্ত্রীর পশরচয়পত্র ও
ডকুাংলাদমাংলাদন্টেশন সশ সরকন

শ্রী বনরজামূাংলাদল্য

তরজাৎকশণশ সরক

শ সরকরজাজতন্ত্রী ইশ বাংলয়রজাস উশ্দিন আহাংলাদহম্মেবাংলাদে
স্পেশরজাশ বাংল্টে (ডকুাংলাদমাংলাদন্টেশন)
সোরজান: ৫৫১৫১৮১৯

eleasuddinkazi@yahoo.com

৫.

সরোরজাাংলাদরন যান বশ সরক, জরজান ররজা বাংল, শ সরকশমশন শরাংলাদপরজার র

চরজাশহবাংলাদেরজা সমরজাতরজাাংলাদ্রী বশ সরক আাংলাদ্রী ববাংলাদেন

ব্রী বহরজারশ সরকরজারতন্ত্রীর পশরচয়পত্র ও
ডকুাংলাদমাংলাদন্টেশন সশ সরকন

শ্রী বনরজামূাংলাদল্য

তরজাৎকশণশ সরক

হরজাশোজরজা যান ব বাংলযান ব বাংল রুশ্রী ব
ডকুাংলাদমাংলাদন্টেশন অশোসরজার
সোরজান: ৫৫১৫১৮১৯

eleasuddinkazi@yahoo.com

ক্রশমশ সরক ন্রী বাং
(১ )
৬.

সস্রী বরজার নরজাম

সস্রী বরজা প্রবাংলাদেরজান পদ্ধশত

(২ )
শশকরজাখরজাাংলাদত উচ্চতর গাংলাদ্রী বষণরজা সহরজায়তরজা

(৩ )
অন বাংলরজাইন আাংলাদ্রী ববাংলাদেন গ্রহণ, যরজাচরজাই্রী বরজাছরজাই, শরশিউ ও চূড়েরজান্ত সুপরজাশরশ

প্রাংলাদয়রজাজনতন্ত্রীয় শ সরকরজাগজপত্র এ্রী ব্রী বাং
প্ররজাশ্রাপ্তিযবসরজান
(৪)
শশকরজা মনণরজা বাংলাংলাদয়র শনধ ররজাশরত োরাংলাদম
অন বাংলরজাইাংলাদন আাংলাদ্রী ববাংলাদেন

সস্রী বরজার মূল্য এ্রী ব্রী বাং পশরাংলাদশরজাধ
পদ্ধশত
(৫ )
শ্রী বনরজামূাংলাদল্য

সস্রী বরজা প্রবাংলাদেরজাাংলাদনর
সময়সতন্ত্রীমরজা
(৬)
তরজাৎকশণশ সরক

বাংলাদেরজাশয়ত্বপ্ররজা্রাপ্তি শ সরকম রশ সরকতররজা
(নরজাম, পবাংলাদেশ্রী ব, সোরজান নম্বর ও ইাংলাদমই বাংল)
(৭ )
এস এম সমরজাাংলাদশ রবাংলাদে শ্রী বপু বাংল
চতন্ত্রীো, শডএ বাংলশপ শ্রী বিরজাগ
সোরজান: ৫৫১৫১৮১৭

morshed_bipul@yahoo.com

৭.

অন বাংলরজাইন আাংলাদ্রী ববাংলাদেন গ্রহণ, যরজাচরজাই্রী বরজাছরজাই ও মূল্যরজায়ন

শশকরজা মনণরজা বাংলাংলাদয়র শনধ ররজাশরত োরাংলাদম
অন বাংলরজাইাংলাদন আাংলাদ্রী ববাংলাদেন

শ্রী বনরজামূাংলাদল্য

সস্রী বরজার নরজাম

সস্রী বরজা প্রবাংলাদেরজান পদ্ধশত

(২)
শশকরজা মনণরজা বাংলয়, অর র মনণরজা বাংলয়, পশরশ সরকল্পনরজা
মনণরজা বাংলয়, পশরশ সরকল্পনরজা শ সরকশমশনসহ সরশ সরকরজাাংলাদরর
অন্যন্য মনণরজা বাংলাংলাদয় শশকরজা স্রী বাংক্ররজান্ত তথ্য সর্রী বররজাহ

(৩)
চরজাশহবাংলাদেরজা সমরজাতরজাাংলাদ্রী বশ সরক শনধ ররজাশরত ছাংলাদশ সরক
হরজাড রশ সরকশপ ও সোরশ সরকশপ

প্রাংলাদয়রজাজনতন্ত্রীয় শ সরকরজাগজপত্র এ্রী ব্রী বাং
প্ররজাশ্রাপ্তিযবসরজান
(৪)
শনধ ররজাশরত তথ্য ছশ সরক, পশরস্রী বাংসংখরজান
শ্রী বিরজাগ

সস্রী বরজার মূল্য এ্রী ব্রী বাংপশরাংলাদশরজাধ
পদ্ধশত
(৫)
শ্রী বনরজামূাংলাদল্য

োাংলাদরন স্ক বাংলরজারশতন্ত্রীপ প্রশক্রয়রজাশ সরকরণ

২.২) প্ররজাশততিষরজাশনশ সরক সস্রী বরজা
ক্রশমশ সরকন্রী বাং
(১)

১.

২.

UNESCO
Institute
Statistics (UIS)

for

৭ শ সরকমর শবাংলাদে্রী বস

সমরজা শমজরজানুর রহমরজান, সপ্ররজাগ্ররজামরজার
সোরজান: ৯৬৭৭০৭১

cosmicsun@yahoo.com
programmer2@banbeis.gov.bd

সস্রী বরজা প্রবাংলাদেরজাাংলাদনর
সময়সতন্ত্রীমরজা
(৬)
১-৫ শ সরকমরশবাংলাদে্রী বস

বাংলাদেরজাশয়ত্ব প্ররজা্রাপ্তি শ সরকম রশ সরকতররজা
(নরজাম, পবাংলাদেশ্রী ব, সোরজান নম্বর ও ইাংলাদমই বাংল)
(৭)
এসএম শ সরকরজামরু বাংল হরজাসরজান খরজান
পশরস্রী বাংসংখরজান অশোসরজার
সোরজান: ৯৫৭৫২১১/১১৮
kamrul62@yahoo.com

শনধ ররজাশরত ছাংলাদশ সরক সোরশ সরকশপ সপ্ররণ

শনধ ররজাশরত তথ্য ছশ সরক, পশরস্রী বাংসংখরজান
শ্রী বিরজাগ

শ্রী বনরজামূাংলাদল্য

১-১০ শ সরকম রশবাংলাদে্রী বস

সমরজা খরজান জরজাহরজান আ বাংলতন্ত্রী
পশরস্রী বাংসংখরজান অশোসরজার
সোরজান: ৯৫৭৫২১১/১১৭

kjahan61@yahoo.com

৩.

আন্তজররজাশতশ সরক উন্নয়ন সহাংলাদযরজাগতন্ত্রী স্রী বাংযবসরজায় শশকরজা
স্রী বাংক্ররজান্ত তথ্য সর্রী বররজাহ

চরজাশহবাংলাদেরজা সমরজাতরজাাংলাদ্রী বশ সরক শনধ ররজাশরত ছাংলাদশ সরক
হরজাড রশ সরকশপ ও সোরশ সরকশপ

শনধ ররজাশরত তথ্য ছশ সরক, পশরস্রী বাংসংখরজান
শ্রী বিরজাগ

শ্রী বনরজামূাংলাদল্য

১-৩ শ সরকমরশবাংলাদে্রী বস

সমরজা শরজামছু বাংল আ বাংলম
চতন্ত্রীো, পশরস্রী বাংসংখরজান শ্রী বিরজাগ
সোরজান: ৫৫১৫১৮১৫,

samsul.alam30@yahoo.com

৪.

জনস্রী বাংসংখরজার শিশিত্তিাংলাদত
প্ররজাপ্যতরজার শচত্র

শশকরজা

প্রশততিষরজাাংলাদনর

চরজাশহবাংলাদেরজা সমরজাতরজাাংলাদ্রী বশ সরক হরজাড রশ সরকশপ সর্রী বররজাহ

চরজাশহবাংলাদেরজা সমরজাতরজাাংলাদ্রী বশ সরক

শ্রী বনরজামূাংলাদল্য

১-৫ শ সরকমরশবাংলাদে্রী বস

সশখ সমরজা আ বাংলমগতন্ত্রীর
স্পেশরজাশ বাংল্টে (পশরস্রী বাংসংখরজান)
সোরজান: ৫৫১৫১৮১৬

alamgir_asif@yahoo.com

৫.

জরজাততন্ত্রীয় স্রী বাংসাংলাদবাংলাদের শশকরজা স্রী বাংক্ররজান্ত প্রাংলাদন্ত প্রশ্নের জ্রী বরজা্রী ব

হরজাড রশ সরকশপ ও সোরশ সরকশপ

চরজাশহবাংলাদেরজা সমরজাতরজাাংলাদ্রী বশ সরক

শ্রী বনরজামূাংলাদল্য

১-৭ শ সরকমরশবাংলাদে্রী বস

সশখ সমরজা আ বাংলমগতন্ত্রীর
স্পেশরজাশ বাংল্টে (পশরস্রী বাংসংখরজান)
সোরজান: ৫৫১৫১৮১৬

alamgir_asif@yahoo.com

৬.

Education indicator for
SDG, 7th-Five year plan.

চরজাশহবাংলাদেরজা সমরজাতরজাাংলাদ্রী বশ সরক শনধ ররজাশরত ছাংলাদশ সরক
হরজাড রশ সরকশপ ও সোরশ সরকশপ

শনধ ররজাশরত তথ্য ছশ সরক, পশরস্রী বাংসংখরজান
শ্রী বিরজাগ

শ্রী বনরজামূাংলাদল্য

১-৫ শ সরকমরশবাংলাদে্রী বস

সমরজা খরজান জরজাহরজান আ বাংলতন্ত্রী
পশরস্রী বাংসংখরজান অশোসরজার
সোরজান: ৯৫৭৫২১১/১১৭

kjahan61@yahoo.com

ক্রশমশ সরকন্রী বাং

সস্রী বরজার নরজাম

সস্রী বরজা প্রবাংলাদেরজান পদ্ধশত

(১)

৭.

(২)
Education indicator for
Annual Education Budget.

(৩)
শনধ ররজাশরত ছাংলাদশ সরক হরজাড রশ সরকশপ ও সোরশ সরকশপ

৮.

শশকরজা প্রশততিষরজাাংলাদনর Educational

প্রাংলাদয়রজাজনতন্ত্রীয় শ সরকরজাগজপত্র এ্রী ব্রী বাং
প্ররজাশ্রাপ্তিযবসরজান
(৪)
শনধ ররজাশরত তথ্য ছশ সরক, পশরস্রী বাংসংখরজান
শ্রী বিরজাগ

সস্রী বরজার মূল্য এ্রী ব্রী বাংপশরাংলাদশরজাধ
পদ্ধশত
(৫)
শ্রী বনরজামূাংলাদল্য

সস্রী বরজা প্রবাংলাদেরজাাংলাদনর
সময়সতন্ত্রীমরজা
(৬)
১-৩ শ সরকমরশবাংলাদে্রী বস

শশকরজা মনণরজা বাংলয় শ সরকররশ সরক পরজাঠবাংলাদেরজাাংলাদনর
সহম্মেশত পাংলাদত্রর োাংলাদররজাশ সরকশপ, শশকরজা
স্রী বরজাড র শ সরকররশ সরক পরজাঠবাংলাদেরজাাংলাদনর অনুমশত
পাংলাদত্রর োাংলাদররজাশ সরকশপ, প্রশততিষরজাাংলাদনরধরন
অনুযরজায়তন্ত্রী বরজানাংলাদ্রী বইস এর জশরপ োরম
পূরণ পূ্রী ব রশ সরক USEO ও DEO
শ সরকররশ সরক প্রশতস্বরজাকর এ্রী ব্রী বাং আাংলাদ্রী ববাংলাদেন।

শ্রী বনরজামূাংলাদল্য

তরজাৎকশণশ সরক

বাংলাদেরজাশয়ত্ব প্ররজা্রাপ্তি শ সরকম রশ সরকতররজা
(নরজাম, পবাংলাদেশ্রী ব, সোরজান নম্বর ও ইাংলাদমই বাংল)
(৭)
সমরজাহরজা: তশরকু বাংল ইস বাংলরজাম
সহশ সরকরজারতন্ত্রী পশরস্রী বাংসংখরজান অশোসরজার
সোরজান: ৫৮৬১১০১৮

tarik2banbeis@yahoo.com

৯.

Institution Identification
Number (EIIN) প্রবাংলাদেরজান।

EIIN সহ শরাংলাদপরজার র প্রবাংলাদেরজান

মরজাঠ পয ররজায় সরাংলাদশ সরক সররজাসশর তথ্য
স্রী বাংগ্রহ, স্রী বাংশ সরক বাংলন, প্রশক্রয়শ সরকরণ ও
প্রশতাংলাদ্রী ববাংলাদেন প্রণয়ন (হরজাড রশ সরকশপ ও
সোরশ সরকশপ)

According to Signed
Memorandum of Under
Standing(MOU)

চরজাশহবাংলাদেরজা সমরজাতরজাাংলাদ্রী বশ সরক

বরজানাংলাদ্রী বইস পরজা্রী বশ বাংলাংলাদশ সরকশন শরজাখরজা

শশকরজা মননরজা বাংলয় শ সরকররশ সরক চরজাশহবাংলাদেরজা
সমরজাতরজাাংলাদ্রী বশ সরক
হরজাড রশ সরকশপ ও সোরশ সরকশপ।

চরজাশহবাংলাদেরজা সমরজাতরজাাংলাদ্রী বশ সরক

শ্রী বশিন্ন শশকরজা প্রশততিষরজাাংলাদনর শশকশ সরক-শ সরকমরচরজারতন্ত্রী/
মনণরজা বাংলয় ও অশধবাংলাদে্রাপ্তিাংলাদরর শ সরকম রশ সরকতররজা-শ সরকমরচরজারতন্ত্রীাংলাদবাংলাদের
ICT প্রশশকণ।

ব্রী বহরজাশরশ সরক পদ্ধশত

BKITCE Lab, BANBEIS

শশকরজা মনণরজা বাংলয় ও অন্যরজান্য প্রশততিষরজাাংলাদনর শনাংলাদয়রজাগ
স্রী বাংক্ররজান্ত ব্রী বহরজাশরশ সরক পরতন্ত্রীকরজা সহরজায়তরজা

পরতন্ত্রীকরজা গ্রহণ ও মূল্যরজায়ন

শশকরজা মনণরজা বাংলয়রজাধতন্ত্রীন শ্রী বশিন্ন প্রশ সরকাংলাদল্পর শশকরজা
স্রী বাংক্ররজান্ত জশরপ ও প্রশ সরকল্প মূল্যরজায়ন

১০.

বরজানাংলাদ্রী বইস শ সরকররশ সরক প্রশ সরকরজাশশত শশকরজা স্রী বাংশ সরকরজান্ত
সশ সরক বাংল ধরাংলাদনর প্রশ সরকরজাশনরজা শ্রী বক্রয় ও শ্রী বতরণ

১১.

বরজানাংলাদ্রী বইস এর GIS ডরজাররজাাংলাদ্রী বইস সরাংলাদশ সরক প্ররজা্রাপ্তি
তাংলাদথ্যর শিশিত্তিাংলাদত শশকরজা প্রশততিষরজাাংলাদনর উপাংলাদজ বাংলরজা
শিশিত্তিশ সরক মরজানশচত্র প্রবাংলাদেরজান

সশ সরক.এম. হরজাসরজানুলরজাহ মরজাহমুবাংলাদে
সপ্ররজাগ্ররজামরজার
সোরজান: ৯৬৬৭২৬৮

kmhasan66@gmail.com
programer1@banbeis.gov.bd

MOU এর উাংলাদলশখত

মূাংলাদল্য

১-৬ মরজাাংলাদসর মাংলাদ্

সমরজা শরজামছু বাংল আ বাংলম,
চতন্ত্রীো, পশরস্রী বাংসংখরজান শ্রী বিরজাগ
সোরজান: ৫৫১৫১৮১৫

samsul.alam30@yahoo.com

সসজজন্য শ সরকশপ/ শনধ ররজাশরত
মূাংলাদল্য

তরজাৎকশণশ সরক

রুশহয়রজা স্রী বগম
পরজা্রী বশ বাংলাংলাদশ সরকশন অশোসরজার
সোরজান: ৯৬৭৫২১১/১১২

ruhiabanbeis@yahoo.com

১২.

১৩.

শ্রী বনরজামূাংলাদল্য

৭ শ সরকমরশবাংলাদে্রী বস

সমরজা শমজরজানুর রহমরজান
সপ্ররজাগ্ররজামরজার
সোরজান: ৯৬৭৭০৭১

cosmicsun@gmail.com
programer2@banbeis.gov.bd

সরশ সরকরজারতন্ত্রী শ্রী বশধ সমরজাতরজাাংলাদ্রী বশ সরক

১২/১৪/৩০ শবাংলাদেন

সমরজা আযান ব তরজাাংলাদহর খরজান
শসশনয়র শসাংলাদ্টেম এনরজাশ বাংল্টে
সোরজান: ৯৬৭৫২৫৬

khan01_1234@yahoo.com
ssa@banbeis.gov.bd

চরজাশহবাংলাদেরজা সমরজাতরজাাংলাদ্রী বশ সরক

সরশ সরকরজারতন্ত্রী শ্রী বশধ সমরজাতরজাাংলাদ্রী বশ সরক

১-৭ শবাংলাদেন

সমরজা আযান ব তরজাাংলাদহর খরজান
শসশনয়র শসাংলাদ্টেম এনরজাশ বাংল্টে
সোরজান: ৯৬৭৫২৫৬

khan01_1234@yahoo.com
ssa@banbeis.gov.bd

১৪.

সরশ সরকরজাশর অশোসসমূাংলাদহর শ্রী বশিন্ন Customize
প্রশশকণ সশ সরকরজাস র পশরচরজা বাংলনরজা

ব্রী বহরজাশরশ সরক

BKITCE Lab, BANBEIS

সরশ সরকরজারতন্ত্রী শ্রী বশধ সমরজাতরজাাংলাদ্রী বশ সরক

৬/১২/১৪ শবাংলাদেন

সমরজা আযান ব তরজাাংলাদহর খরজান
শসশনয়র শসাংলাদ্টেম এনরজাশ বাংল্টে
সোরজান: ৯৬৭৫২৫৬

khan01_1234@yahoo.com
ssa@banbeis.gov.bd

১৫.

্রী বরজাাংলাদজর প্রস্তুশতশ সরকরণ

মরজা্শমশ সরক ও উচ্চশশকরজা শ্রী বিরজাগ শ সরকররশ সরক
শনাংলাদবাংলাদে রশনরজা সমরজাতরজাাংলাদ্রী বশ সরক ্রী বরজাাংলাদজর প্রস্তুশত
ও সপ্ররণ।

্রী বরজাাংলাদজর ছশ সরক অনুযরজায়তন্ত্রী

শ্রী বনরজামূাংলাদল্য

অর র ্রী বছাংলাদরর পূাংলাদ্রী ব রর
্রী বছাংলাদররএশপ্র বাংল মরজাস

সমরজা: আশ্রজাো আ বাংলতন্ত্রী
শহসরজা্রী বরকশ সরক
সোরজান: ৯৬৭৫২১১/১১৩

প্রাংলাদয়রজাজনতন্ত্রীয় শ সরকরজাগজপত্র এ্রী ব্রী বাং
প্ররজাশ্রাপ্তিযবসরজান
(৪)

সস্রী বরজার মূল্য এ্রী ব্রী বাংপশরাংলাদশরজাধ
পদ্ধশত
(৫)

সস্রী বরজা প্রবাংলাদেরজাাংলাদনর
সময়সতন্ত্রীমরজা
(৬)

বাংলাদেরজাশয়ত্ব প্ররজা্রাপ্তি শ সরকম রশ সরকতররজা
(নরজাম, পবাংলাদেশ্রী ব, সোরজান নম্বর ও ইাংলাদমই বাংল)
(৭)
asraf5747@gmail.com

প্রাংলাদয়রজাজনতন্ত্রীয় শ সরকরজাগজপত্র এ্রী ব্রী বাং
প্ররজাশ্রাপ্তিযবসরজান
(৪)
পশত্রশ সরকরজার শ্রী বজ্ঞশ্রাপ্তি, সজ্যান ব্যুতিষতরজা তরজাশ বাংলশ সরকরজা
এ্রী ব্রী বাং সরজাশিরসযান বশ সরক

সস্রী বরজার মূল্য এ্রী ব্রী বাং পশরাংলাদশরজাধ
পদ্ধশত
(৫)
শ্রী বনরজামূাংলাদল্য

সস্রী বরজা প্রবাংলাদেরজাাংলাদনর
সময়সতন্ত্রীমরজা
(৬)
শডশপশসর সুপরজাশরশ
প্ররজাশ্রাপ্তির পর ৫
শ সরকরজায রশবাংলাদে্রী বস

বাংলাদেরজাশয়ত্বপ্ররজা্রাপ্তি শ সরকম রশ সরকতররজা
(নরজাম, পবাংলাদেশ্রী ব, সোরজান নম্বর ও ইাংলাদমই বাংল)
(৭)
ড. সমরজা শমজরজানুর রহমরজান
প্রশরজাসশনশ সরক শ সরকম রশ সরকতররজা (অ.বাংলাদেরজা.)
সোরজান: ৫৮৬১১০১৮

আাংলাদ্রী ববাংলাদেন ও সুপরজাশরশ

শ্রী বনরজামূাংলাদল্য

সুপরজাশরশ প্ররজাশ্রাপ্তির ১
শ সরকমরশবাংলাদে্রী বস

আাংলাদ্রী ববাংলাদোংলাদনর সপ্রশকাংলাদত অশোস আাংলাদবাংলাদেশ
জরজাশর

এশসআর, আাংলাদ্রী ববাংলাদেন, সরজাশিসযান বশ সরক

শ্রী বনরজামূাংলাদল্য

৭ শ সরকমরশবাংলাদে্রী বস

অ্রী বসরপ্ররজা্রাপ্তি শ সরকম রশ সরকতররজা ও শ সরকম রচরজাশরগাংলাদণর সপনসন
এ্রী ব্রী বাং গ্ররজাচুইটি

অ্রী বসরগ্রহাংলাদণর পর অশোস আাংলাদবাংলাদেশ
জরজাশর

এশসআর, আাংলাদ্রী ববাংলাদেন, সরজাশিসযান বশ সরক

শ্রী বনরজামূাংলাদল্য

৭ শ সরকমরশবাংলাদে্রী বস

সমরজা: আশ্রজাো আ বাংলতন্ত্রী
শহসরজা্রী বরকশ সরক
সোরজান: ৯৬৭৫২১১/১১৩
asraf5747@gmail.com

৫.

অযবসরজায়তন্ত্রী পবাংলাদে স্রী বাংরকণ ও যবসরজায়তন্ত্রীশ সরকরাংলাদণর প্রশক্রয়রজা

শ সরকররপাংলাদকর সুপরজাশরশ সরজাাংলাদপাংলাদক অশোস
আাংলাদবাংলাদেশ জরজাশর

জনপ্রশরজাসন মনণরজা বাংলাংলাদয়র শনধ ররজাশরত
ছাংলাদশ সরক তথ্য সপ্ররণ

শ্রী বনরজামূাংলাদল্য

৭ শ সরকমরশবাংলাদে্রী বস

ড. সমরজা শমজরজানুর রহমরজান
প্রশরজাসশনশ সরক শ সরকম রশ সরকতররজা (অ.বাংলাদেরজা.)
সোরজান: ৫৮৬১১০১৮

৬.

সবাংলাদেশ এ্রী ব্রী বাং শ্রী বাংলাদবাংলাদোংলাদশ প্রশশকাংলাদণ অ্রী বাংশগ্রহণ

মাংলাদনরজানয়ন প্রবাংলাদেরজান

আাংলাদ্রী ববাংলাদেন, শ সরকররপাংলাদকর সুপরজাশরশ

শ্রী বনরজামূাংলাদল্য

সুপরজাশরশ প্ররজাশ্রাপ্তির ২
শ সরকমরশবাংলাদে্রী বস

৭.

শ সরকমরশ সরকতরজা ও শ সরকমরচরজারতন্ত্রীাংলাদবাংলাদের বাংলাদেকতরজাবৃশদ্ধর  বাংলাংলাদক্যান ব্যু
প্রশশকণ

তততন্ত্রীয় ও ব্রী বহরজাশরশ সরক

অশোস আাংলাদবাংলাদেশ

সরশ সরকরজারতন্ত্রী শ্রী বশধ সমরজাতরজাাংলাদ্রী বশ সরক

৮.

UITRCE সশ সরকাংলাদনর আইশসটি প্রশশকণ
শ সরকরজায রক্রম পশরচরজা বাংলনরজা, মশনরশর্রী বাং ও মূল্যরজায়ন

্রী বররজা্দিকৃত ্রী বরজাাংলাদজর সপ্ররণ, শ সরকশম্পউররজার
ও প্রশশকণ দ্রবসরজামশগ্র সপ্ররণ এ্রী ব্রী বাং
পশরবাংলাদেশ রন

চরজাশহবাংলাদেরজা সমরজাতরজাাংলাদ্রী বশ সরক

সরশ সরকরজারতন্ত্রী শ্রী বশধ সমরজাতরজাাংলাদ্রী বশ সরক

সপ্ররজাশশ সরকউরাংলাদমন্টে রু বাংলস অনুযরজায়তন্ত্রী ক্রয়

প্রশশ সরকউরাংলাদমন্টে পদ্ধশত

ক্রশমশ সরকন্রী বাং

সস্রী বরজার নরজাম

সস্রী বরজা প্রবাংলাদেরজান পদ্ধশত

(১)

(২)

(৩)

সস্রী বরজার নরজাম

সস্রী বরজা প্রবাংলাদেরজান পদ্ধশত

(১)
১.

(২)
রততন্ত্রীয় ও চতুর র সশ্ণতন্ত্রীর শ সরকম রচরজাশরগাংলাদণর শনাংলাদয়রজাগ ও
পাংলাদবাংলাদেরজান্নশত

(৩)
শ্রী বিরজাগতন্ত্রীয় শনাংলাদয়রজাগ/পাংলাদবাংলাদেরজান্নশত শ সরকশমটির
সুপরজাশরাংলাদশর আাংলাদ বাংলরজাাংলাদশ সরক অশোস আাংলাদবাংলাদেশ

২.

শ সরকমরশ সরকতররজা-শ সরকমরচরজারতন্ত্রীাংলাদবাংলাদের ছুটি মঞ্জুর

আাংলাদ্রী ববাংলাদেন ও ছুটির প্ররজাপ্যতরজা স্বরজাাংলাদপাংলাদক
অশোস আাংলাদবাংলাদেশ জরজাশর

৩.

শ সরকমরচরজারতন্ত্রীাংলাদবাংলাদের চরজাকুশর যবসরজায়তন্ত্রীশ সরকরণ

৪.

২.৩) অি্যান ব্যুন্তরতন্ত্রীণ সস্রী বরজা
ক্রশমশ সরকন্রী বাং

mizanalif68@gmail.com

ড. সমরজা শমজরজানুর রহমরজান
প্রশরজাসশনশ সরক শ সরকম রশ সরকতররজা (অ.বাংলাদেরজা.)
সোরজান: ৫৮৬১১০১৮

mizanalif68@gmail.com

ড. সমরজা শমজরজানুর রহমরজান
প্রশরজাসশনশ সরক শ সরকম রশ সরকতররজা (অ.বাংলাদেরজা.)
সোরজান: ৫৮৬১১০১৮

mizanalif68@gmail.com

mizanalif68@gmail.com

ড. সমরজা শমজরজানুর রহমরজান
প্রশরজাসশনশ সরক শ সরকম রশ সরকতররজা (অ.বাংলাদেরজা.)
সোরজান: ৫৮৬১১০১৮

mizanalif68@gmail.com

৭/১০ শবাংলাদেন

সমরজা সমছ্রী বরজাহু বাংল হশ সরক
স্পেশরজাশ বাংল্টে (পরজা্রী বশ বাংলাংলাদশ সরকশন)
সোরজান: ৫৫১৫১৮২৩

mesbah_banbeis@yahoo.com

৯.

ই-শজশপ 'র মরজা্াংলাদম ক্রয় প্রশক্রয়রজাশ সরকরণ

পয ররজায়ক্রশমশ সরক

সমরজা আযান ব তরজাাংলাদহর খরজান
শসশনয়র শসাংলাদ্টেম এনরজাশ বাংল্টে
৮৮-০২-৯৬৭৫২৫৬

khan01_1234@yahoo.com
ssa@banbeis.gov.bd

সরশ সরকরজারতন্ত্রী শ্রী বশধ সমরজাতরজাাংলাদ্রী বশ সরক

১-৩মরজাস

ড. সমরজা শমজরজানুর রহমরজান

ক্রশমশ সরকন্রী বাং

সস্রী বরজার নরজাম

সস্রী বরজা প্রবাংলাদেরজান পদ্ধশত

প্রাংলাদয়রজাজনতন্ত্রীয় শ সরকরজাগজপত্র এ্রী ব্রী বাং
প্ররজাশ্রাপ্তিযবসরজান

সস্রী বরজার মূল্য এ্রী ব্রী বাং পশরাংলাদশরজাধ
পদ্ধশত

সস্রী বরজা প্রবাংলাদেরজাাংলাদনর
সময়সতন্ত্রীমরজা

প্রশক্রয়রজা সম্পরজাবাংলাদোংলাদনর মরজা্াংলাদম ক্রয়
প্রশক্রয়রজা স্বচ্ছ ও দ্রুত শ সরকাংলাদর সস্রী বরজা প্রবাংলাদেরজান

mizanalif68@gmail.com

৩। অশিাংলাদযরজাগ ব্রী বযবসরজাপনরজা পদ্ধশত (GRS)
সস্রী বরজা প্ররজাশ্রাপ্তিাংলাদত অসহাংলাদযরজাশগতরজা সপাংলাদ বাংল বাংলাদেরজাশয়ত্বপ্ররজা্রাপ্তি শ সরকম রশ সরকতররজার সাংলাদ্তার সঙ্গে সযরজাগরজাাংলাদযরজাগ শ সরকরুন। শতশন সমরজাধরজান শবাংলাদোংলাদত বর র হাংলাদ বাংল শনাংলাদনরজাক্ত পদ্ধশতাংলাদত সযরজাগরজাাংলাদযরজাগ শ সরকাংলাদর আপনরজার সমর সমসরজা অ্রী বশহত শ সরকরুন।
ক্রশমশ সরক
ন্রী বাং
১

শ সরকখন সযরজাগরজাাংলাদযরজাগ শ সরকরাংলাদ্রী বন
বাংলাদেরজাশয়ত্বপ্ররজা্রাপ্তি শ সরকমরশ সরকতররজা সমরজাধরজান শবাংলাদোংলাদত বর র হাংলাদ বাংল

সযরজাগরজাাংলাদযরজাাংলাদগর ঠিশ সরকরজানরজা

শন্পেশিত্তির সময়সতন্ত্রীমরজা

GRS সোরজাশ সরকরজা বাংল পাংলাদয়ন্টে শ সরকম রশ সরকতররজা
নরজাম ও পবাংলাদে্রী বতন্ত্রী:
এস এম সমরজাাংলাদশ রবাংলাদে শ্রী বপু বাংল
চতন্ত্রীো, শডএ বাংলশপ শ্রী বিরজাগ
সোরজান: ৫৫১৫১৮১৭

১-২ শবাংলাদেন

সমরজা: োশসউলরজাহ
পশরচরজা বাংলশ সরক
সোরজান: ৯৬৬৫৪৫৭

১-২ শবাংলাদেন

morshed_bipul@yahoo.com
www.banbeis.gov.bd

২

GRS সোরজাশ সরকরজা বাংল পাংলাদয়ন্টে শ সরকম রশ সরকতররজা শনশবাংলাদে রষ্ট সমাংলাদয় সমরজাধরজান শবাংলাদোংলাদত
বর র হাংলাদ বাংল

fasihmgt@gmail.com
www.banbeis.gov.bd

৪) আপনরজার শ সরকরজাাংলাদছ আমরজাাংলাদবাংলাদের প্রত্যান ব্যুরজাশরজা
ক্রশমশ সরকন্রী বাং
১)
২)
৩)

বাংলাদেরজাশয়ত্বপ্ররজা্রাপ্তি শ সরকম রশ সরকতররজা
(নরজাম, পবাংলাদেশ্রী ব, সোরজান নম্বর ও ইাংলাদমই বাংল)
প্রশরজাসশনশ সরক শ সরকম রশ সরকতররজা (অ.বাংলাদেরজা.)
সোরজান: ৫৮৬১১০১৮

প্রশতশ্রুত/শ সরকরজাশকাঙ্কিত সস্রী বরজা প্ররজাশ্রাপ্তির  বাংলাংলাদক্যান ব্যু শ সরকরণতন্ত্রীয়
শনধ ররজাশরত োরাংলাদম সম্পূণ রিরজাাংলাদ্রী ব পূরণকৃত আাংলাদ্রী ববাংলাদেন জমরজা প্রবাংলাদেরজান
সঠিশ সরক মরজা্াংলাদম প্রাংলাদয়রজাজনতন্ত্রীয় শোস পশরাংলাদশরজাধ শ সরকররজা
সরজাকরজাাংলাদতর জন্য শনধ ররজাশরত সমাংলাদয়র পূাংলাদ্রী ব রই উপশযবসত ররজাশ সরকরজা

