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বাাংলা একাডেমি  

৩ কাজী নজরুল ইসলাি এমিমনউ, রিনা, ঢাকা ১০০০  

ফ ান : ৫৮৬১১২৩৯ 

ওডেবডিইল : bacademy55@gmail.com ওডেবসাইট : banglaacademy.gov.bd ফ সবুক: www.facebook.com/banglaacademy.gov.bd 
 

 

মসটিডজন চাট টার 

১. মিশন ও মিশন  

 

মিশন : বাাংলা িাষা, সামিত্য ও সাংস্কৃমত্র গডবষণা, প্রকাশনা ও অনুবাডের িাধ্যডি জাত্ীে ও আন্তজটামত্ক পমরিণ্ডডল উচ্চ বুমিবৃমিক মবদ্বৎসিাজ এবাং ঐমত্িযিমণ্ডত্ সাংস্কৃমত্িনস্ক জামত্ গঠন। 

  

মিশন : উচ্চ বুমিবৃমিক, গডবষণামনষ্ঠ, মবদ্বৎ সিাজ ও ঐমত্িযমণ্ডত্ সাংস্কৃমত্িনস্ক জামত্।  

     

২. নাগমরক ফসবা   

 

ক্রমিক 

নাং 

ফসবার নাি ফসবা প্রোন পমিমত্ প্রডোজনীে 

কাগজপত্র এবাং 

প্রামিস্থান 

ফসবার মূল্য এবাং পমরডশাধ পিমত্ ফসবা প্রোডনর 

সিেসীিা 

োমেত্বপ্রাি কিটকত্টা  

(নাি, পেমব, ফ ান নম্বর 

ও ই-ফিইল)  

 

১. গ্রন্থ প্রকাশ ক. বাাংলা িাষা, সামিত্য, ইমত্িাস-ঐমত্িয, 

সাংস্কৃমত্,িাষা-আডদালন ও মুমিযুি  

খ. অমিধান, মবশ্বডকাষ, পমরিাষা, ফকাষগ্রন্থ  

গ. প্রখ্যাত্ িনীষীডের জীবনী, রচনাবমল  

ঘ. বাাংলা িাষা-সামিত্য-সাংস্কৃমত্ সাংমিষ্ট মচরােত্ 

গ্রন্থ,  মবডেমশ িাষা-সামিডত্যর উডেখ্যড াগ্য 

গ্রডন্থর অনুবাে। 

ঙ. ফলাকজ-সাংস্কৃমত্, ফলাক-ঐমত্িয ও ফ াকডলার 

মবষেক উডেখড াগ্য গ্রন্থ প্রকাশনা। 

চ. ফিৌত্মবজ্ঞান, প্রডকৌশলমবদ্যা, জীবমবজ্ঞান, 

কৃমষমবজ্ঞান, মচমকৎসামবজ্ঞান, আইন, 

পমরসাংখ্যান, বামণজযমবদ্যা, িানমবকীমবদ্যা ও 

সিাজমবজ্ঞান ইত্যামে মবষডে স্নাত্ক (সম্মান) ও 

স্নাত্ডকাির প টাডে পাঠ্য সিােক গ্রন্থ এবাং 

অির একুডশ গ্রন্থডিলা উপলডযয ফসমিনার, 

মসম্পমজোি-সাংমিষ্ট ও অন্যান্য মবষেমিমিক 

প্রবডের সাংকলন গ্রন্থ প্রণেন ও প্রকাশ করা। 

• মনমে টষ্ট মবিাগ/উপমবিাডগ সাংমিষ্ট মবষডের প্রণীত্ পাণ্ডুমলমপ জিা 

ফনওো িে।  

• মেিাই সাইডজর কাগডজ (৯১১১
২
) স্পষ্ট ও পমরচ্ছন্ন  

• িস্তাযডর বা কমম্পউটাডর কডম্পাজকৃত্ (এ৪ সাইডজর কাগডজ) দুই 

কমপ পাণ্ডুমলমপ সাংমিষ্ট মবিাডগর উপপমরচালক/ সিপমরচালডকর 

মনকট জিা ফনওো িে। বাাংলা একাডেমির প্রমিত্ বানানরীমত্ 

অনুসাডর পাণ্ডুমলমপ প্রণেন করা বাঞ্ছনীে। 

• পাঠ্য ও পাঠ্যসিােক গ্রন্থ প্রকাডশর সাডে পাঠ্যসূমচ-অনুসৃত্ পাণ্ডুমলমপ 

(সফ্ট কমপসি) গ্রিণ করা িে। 

• অনুবােকৃত্ পাণ্ডুমলমপর ফযডত্র অনুবােকডক কমপরাইডটর 

মনেিানু ােী মূল ফলখডকর অনুিমত্পত্র প্রোন করডত্ িে। 

• পাণ্ডুমলমপ প্রামির পর ৬ (ছে) িাডসর িডধ্য গৃিীত্ মসিান্ত ফলখকডক 

জামনডে ফেওো িে। 

• পাণ্ডুমলমপ চূড়ান্তিাডব গৃিীত্ িডল ফলখকডক মত্নশত্ টাকার 

ননজুমেমশোল স্ট্যাডম্প বাাংলা একাডেমির সাডে চুমিপত্র সম্পােন 

করডত্ িে। স্বাযমরত্ চুমিপডত্রর একটি  ডটাকমপ  ফলখকডক 

সাংমিষ্ট মবিাডগর পমরচালক িস্তান্তর কডরন। 

ক. গডবষণা, 

সাংকলন এবাং 

অমিধান ও 

মবশ্বডকাষ মবিাগ 

খ.  অনুবাে, 

পাঠ্যপুস্তক ও  

     আন্তজটামত্ক 

সাংড াগ মবিাগ 

গ.  ফ াকডলার, 

জাদুঘর ও 

িিাড জখানা 

মবিাগ 

ঘ.  সাংস্কৃমত্, পমত্রকা 

ও মিলনােত্ন 

মবিাগ 

 

 

• ফলখকডের মনধ টামরত্ িাডর রেযামলটি 

প্রোন করা িে। 

• অনুবােক/সম্পােক/সাংকলকডের 

মনধ টামরত্ িাডর সম্মানী পমরডশাধ 

করা িে। 

 

• ক.পাণ্ডুমলমপ 

জিাোডনর ০৬ 

িাডসর িডধ্য। 

• খ.গ্রন্থ প্রকাডশর 

পডর। 

• গ.অে টবছডরর  

লযযিাত্রা 

অনু ােী গ্রন্থ 

প্রকাশ করা 

িে। 

পমরচালক, গডবষণা, 

সাংকলন এবাং অমিধান ও 

মবশ্বডকাষ মবিাগ। 

ফ ান : ৫৮৬১১২৪৯ 

nandipath88@gmail
.com 
 

পমরচালক, অনুবাে, 

পাঠ্যপুস্তক ও আন্তজটামত্ক 

সাংড াগ মবিাগ। 

ফ ান : ৫৮৬১১২৩৮ 

 
পমরচালক, ফ াকডলার, 

জাদুঘর ও িিাড জখানা 

মবিাগ। 

ফ ান : ৫৮৬১১২৪৬ 

shk_dhanmondi@y
ahoo.com 
 

পমরচালক, সাংস্কৃমত্, পমত্রকা 

ও মিলনােত্ন মবিাগ। 

ফ ান : ৫৮৬১১১০৮ 

mailto:ba1955@banglaacademy.org.bd
mailto:ba1955@banglaacademy.org.bd
mailto:shk_dhanmondi@yahoo.com
mailto:shk_dhanmondi@yahoo.com
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ক্রমিক 

নাং 

ফসবার নাি ফসবা প্রোন পমিমত্ প্রডোজনীে 

কাগজপত্র এবাং 

প্রামিস্থান 

ফসবার মূল্য এবাং পমরডশাধ পিমত্ ফসবা প্রোডনর 

সিেসীিা 

োমেত্বপ্রাি কিটকত্টা  

(নাি, পেমব, ফ ান নম্বর 

ও ই-ফিইল)  

 

২. গডবষণা 

কা টক্রি 

ক. বাাংলা সামিডত্যর ইমত্িাস, বাাংলা ও 

বাঙামলর ইমত্িাস এবাং বাাংলা সামিডত্যর 

বডরণ্য ফলখকডের উপর মবমশষ্ট গডবষকডের 

রমচত্ অমিসদিট প্রকাশ। 

• বাাংলা সামিডত্যর মবমিন্ন মবষে ফ িন: 

উপন্যাস, প্রবে, ফছাটগল্প, নাটক, কমবত্া 

ইত্যামে মবষডে গডবষণা গ্রন্থ প্রকাশ। 

• জীবনী গ্রন্থিালা মসমরডজ খ্যাত্নািা 

প্রোত্ ফলখকডের জীবনী প্রকাশ। 

• বাাংলাডেডশর ফ াকডলার বা 

ফলাকসাংস্কৃমত্মবষেক গ্রন্থ প্রকাশ। 

 

খ. বাাংলা িাষা ও সামিডত্যর উন্নেডনর লডযয 

মবমশষ্ট িডনানীত্ গডবষক কর্তটক পমরচামলত্ 

গডবষণা কা টক্রি সম্পডন্নর  জন্য 

একাডেমিডত্ কডেকটি গডবষণা  ান্ড 

রডেডছ : গাজী শািছুর রিিান স্মৃমত্ 

গডবষণা  ান্ড, িাডকটন্টাইল ব্াাংক  ান্ড ও 

ফ রোউস খাডত্িন গডবষণা  ান্ড। 

 

• মনমে টষ্ট মবিাগ/উপমবিাডগ সাংমিষ্ট মবষডের রমচত্ পাণ্ডুমলমপ 

জিা ফনওো িে। 

• মেিাই সাইডজর কাগডজ (৯১১১
২
) স্পষ্ট ও পমরচ্ছন্ন  

• িস্তাযডর অেবা কমম্পউটাডর কডম্পাজকৃত্ (এ৪ সাইডজর 

কাগডজ) দুই কমপ পাণ্ডুমলমপ সাংমিষ্ট মবিাডগর উপপমরচালক/ 

সিপমরচালডকর মনকট জিা ফনওো িে। বাাংলা একাডেমির 

প্রমিত্ বানানরীমত্ অনুসাডর পাণ্ডুমলমপ প্রণেন করা বাঞ্ছনীে। 

• পাঠ্য ও পাঠ্যসিােক গ্রন্থ প্রকাডশর ফযডত্র পাঠ্যসূমচ-অনুসৃত্ 

পাণ্ডুমলমপ (সফ্ট কমপসি) গ্রিণ করা িে। 

• অনুবােকৃত্ পাণ্ডুমলমপর ফযডত্র অনুবােকডক কমপরাইডটর 

মনেিানু ােী মূল ফলখডকর অনুিমত্পত্র প্রোন করডত্ িে। 

• পাণ্ডুমলমপ প্রামির পর ৬ (ছে) িাডসর িডধ্য গৃিীত্ মসিান্ত 

ফলখকডক জামনডে ফেওো িে। 

• পাণ্ডুমলমপ চূড়ান্তিাডব গৃিীত্ িডল ফলখকডক মত্নশত্ টাকার 

ননজুমেমশোল স্ট্যাডম্প বাাংলা একাডেমির সাডে চুমিপত্র 

সম্পােন করডত্ িডব। স্বাযমরত্ চুমিপডত্রর একটি  ডটাকমপ 

রচমেত্াডক সাংমিষ্ট মবিাডগর পমরচালক িস্তান্তর কডরন। 

• মনব টািী পমরষডের সেস্যডের িত্ািডত্র মিমিডত্ অেবা 

জাত্ীে পমত্রকাে মবজ্ঞমির িাধ্যডি ১জন গডবষক মনব টাচন 

কডর ত্াঁর সাডে চুমিপত্র সম্পােন করা িে। গডবষক ২ বছডর 

গডবষণা সম্পন্ন কডরন। মনব টামচত্ গডবষক ২ জন সিকারী 

মনযুি করডত্ পাডরন। ত্াঁডের সম্মানী একাডেমি বিন কডর। 

গডবষণার ফযত্র : বাাংলা িাষা-সামিত্য/অে টনীমত্। প্রমত্ মত্ন 

িাস পর িাত্া প্রোন করা িে।   

গডবষণা, সাংকলন 

এবাং অমিধান ও 

মবশ্বডকাষ মবিাগ 

মনধ টামরত্ মনেিানু ােী ফলখডের 

রেযামলটি প্রোন করা িে 

 অে টবছর 

মিমিডত্ ও 

মনমে টষ্ট 

লযযিাত্রা 

অনু ােী গ্রন্থ 

প্রকাশ করা িে 

 

পমরচালক, গডবষণা, 

সাংকলন এবাং অমিধান ও 

মবশ্বডকাষ মবিাগ। 

ফ ান : ৫৮৬১১২৪৯ 

ইডিইল : 

nandipath88@gmail
.com 

 

 
পমরচালক, ফ াকডলার, 

জাদুঘর ও িিাড জখানা 

মবিাগ। 

ফ ান : ৫৮৬১১২৪৬ 

ইডিইল : 

shk_dhanmondi@y
ahoo.com 

 

৩ ত্থ্য ও 

ফ াগাড াগ 

• একাডেমির সািমগ্রক কি টকাডণ্ডর মববরণ 

প্রস্তুত্ এবাং ত্ার প্রচার পমরমচমত্র জন্য 

ফ াগাড াগ ও ত্থ্য সরবরাি। 

• মপ্রন্ট ও ইডলকট্রমনক মিমেোর সাংবােকিীডের সডে ফ ান, 

 যাক্স, ইন্টারডনডটর িাধ্যডি ফ াগাড াগ এবাং ত্াডের চামিো 

ফিাত্াডবক ত্থ্য সরবরাি করা িে। 

জনসাংড াগ 

উপমবিাগ 

মবনামূডল্য অম স 

চলাকালীন 

উপপমরচালক, জনসাংড াগ 

উপমবিাগ  

৫৮৬১১২৪৭ 

৪ ত্থ্যপ্রযুমি • একাডেমির সািমগ্রক কি টকাডণ্ডর মববরণ 

প্রস্তুত্ এবাং ত্ার অনলাইনমিমিক প্রচার ও 

পমরমচমত্র জন্য ব্বস্থা গ্রিণ। 

• ওডেবডপজ, ফ সবুক, ফিাবাইল অযাপস, আই.মপ.টিমি ও 

ইউটিউডব একাডেমির কি টকাডণ্ডর মববরণ প্রস্তুত্ এবাং ত্ার 

অনলাইনমিমিক প্রচার ও পমরমচমত্র জন্য ব্বস্থা গ্রিণ করা 

িে। 

প্রশাসন ও 

ত্থ্যপ্রযুমি 

উপমবিাগ 

মবনামূডল্য অম স 

চলাকালীন ও 

অনলাইডন 

ফিাোঃ িমনরুজ্জািান  

সিীযক  

ইডিইল : 

rohanmonon@gmail.com 

৫ প্রমশযণ • ফেডশ প্রযুমিগত্ জ্ঞান সম্প্রসারণ এবাং ত্থ্য 

ও ফ াগাড াগ প্রযুমি (আইমসটি) মশডল্প েয 

জনশমি গডড় ফত্ালার লডযয বাাংলা 

একাডেমি ১৯৯২ সাডল বুমনোমে 

কমম্পউটার প্রমশযণ ফকাস ট চালু কডর। 

বত্টিাডন মত্নিাস ফিোমে কমম্পউটার 

প্রমশযণ প্রোন করা িে। 

• িমত্টর আসন, মশযাগত্ ফ াগ্যত্া : িমত্ট িওোর জন্য প্রােীডক 

ন্যযনত্ি এসএসমস অেবা সিিাডনর পরীযাে উিীণ ট িডত্ 

িডব। ত্ডব উচ্চিাধ্যমিক, স্নাত্ক ও স্নাত্ডকাির বা সিিাডনর 

পরীযাে উিীণ ট প্রােীডের অগ্রামধকার ফেওো িে।  

• প্রমত্ ব্াডচ সাধারণত্ ১৭৬ ফেডক ১৮৪জন প্রমশযণােী িমত্ট 

করা িে। আডগ আসডল আডগ পাডবন’ মিমিডত্ আসন বরাদ্দ 

করা িে। একজন প্রমশযণােী সিাডি ফকান মত্নমেন এবাং 

ফকান সিে ক্লাস করডবন ত্া বণ্টডন  াঁরা আডগ িমত্ট িন 

ত্াঁডের পছদডক অগ্রামধকার প্রোন করা িে। ত্ডব মেন, শাখা 

প্রমশযণ উপমবিাগ • ব্মিগত্িাডব আগ্রিী 

প্রমশযণােীডের জন্য 

২,৫০০.০০ (দুই িাজার 

পাঁচশত্), অম স িডনানীত্ 

প্রমশযণােীডের জন্য 

৩,০০০.০০ (মত্ন িাজার) 

টাকা । 

• ব্াাংক ড্রা ডটর িাধ্যডি 

আডবেনপডত্রর সাডে জিা 

অম স 

চলাকালীন 

ও অম স 

সিডের পর 

পমরচালক, 

জনসাংড াগ, ত্থ্যপ্রযুমি ও 

প্রমশযণ মবিাগ 

ফ ান : ৯৬৬৭৪০৭ 

ইডিইল : 

aparesh14@gmail.com 
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ক্রমিক 

নাং 

ফসবার নাি ফসবা প্রোন পমিমত্ প্রডোজনীে 

কাগজপত্র এবাং 

প্রামিস্থান 

ফসবার মূল্য এবাং পমরডশাধ পিমত্ ফসবা প্রোডনর 

সিেসীিা 

োমেত্বপ্রাি কিটকত্টা  

(নাি, পেমব, ফ ান নম্বর 

ও ই-ফিইল)  

 

ও সিে মনধ টারডণর ফযডত্র বাাংলা একাডেমির মসিান্তই চূড়ান্ত 

মবডবমচত্ িডব।  

মেডত্ িে। 

 

৬ বই মবক্রে 

ও প্রসার 

গ্রািকডের মনকট সরাপমর বই মবক্রে • বাাংলা একাডেমির অিযন্তডর অবমস্থত্ মনজস্ব দুইটি 

মবক্রেডকডের িাধ্যডি বছরব্াপী (সরকামর ছুটির মেন 

ব্ত্ীত্) বই মবক্রে কা টক্রি পমরচামলত্ িে। 

• শত্করা ২৫ ফেডক ৭০ িাগ প টন্ত কমিশডন বই মবক্রে করা 

িে। 

• বাাংলা একাডেমির সম্মামনত্ ফ ডলা, জীবন সেস্য এবাং 

সাধারণ সেস্যবৃদ শত্করা ৫০ িাগ কমিশডন সকল বইডের 

এক কমপ কডর ক্রে করডত্ পাডরন। 

• একাডেমির প্রকামশত্ এক ফসট বই শত্করা ৬০ িাগ 

কমিশডন মবক্রে করা িে। 

• সরকামর প্রমত্ষ্ঠান ফপ-অে টাডরর িাধ্যডি বইডের মূল্য 

পমরডশাধ করডত্ পাডর। 

• পত্র পমত্রকাে মবজ্ঞাপডনর িাধ্যডি বই মবক্রডের প্রসার ঘটাডনা 

িে। 

• একাডেমির ওডেবডপজ ও ফ সবুক-এর িাধ্যডি প্রচাডরর 

ব্বস্থা গ্রিণ করা িে। 

 

মবক্রে ও মবপণন 

উপমবিাগ 

নগে/ফপ-অে টার অম স 

চলাকালীন 

সকাল ৯.০০ 

ফেডক মবকাল 

৫.০০ প টন্ত 

উপপমরচালক 

মবক্রে ও মবপণন উপমবিাগ 

ফ ান : ৫৮৬১১২৪৫ 

ইডিইল: 

afjalhossain64@yahoo.co

m 

  মবক্রে প্রমত্মনমধর িাধ্যডি মবই মবক্রে • ঢাকাসি সারাডেডশ একাডেমির বই ও পমত্রকা মবক্রডের জন্য 

প্রমত্মনমধ রডেডছন। 

• মবক্রে প্রমত্মনমধ িওোর জন্য আগ্রিী প্রমত্ষ্ঠানডক ফট্রে 

লাইডসন্স, িালত্ক িযাট/আেকর সনেপত্রসি আডবেন করডত্ 

িে। 

• প্রােমিকিাডব মবক্রে প্রমত্মনমধডক এককালীন এক ফসট বই ও 

পমত্রকা ক্রে করডত্ িে। 

• বামষ টক গ্রািক মিডসডব প্রকামশত্ পমত্রকা ক্রে করা  াে। 

• প্রমত্মনমধর কাডছ শত্করা ৩৫ িাগ কমিশডন (অমিধান ও 

কারাগাডরর ফরাজনািচা ব্ত্ীত্) বই মবক্রে করা িে।  

মবমবপু মবিাগ নগে/ফপ-অে টার অম স 

চলাকালীন 

সকাল ৯.০০ 

ফেডক মবকাল 

৫.০০ প টন্ত 

উপপমরচালক 

মবক্রে ও মবপণন উপমবিাগ 

ফ ান : ৫৮৬১১২৪৫ 

ইডিইল: 

afjalhossain64@yahoo.co

m 
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ক্রমিক 

নাং 

ফসবার নাি ফসবা প্রোন পমিমত্ প্রডোজনীে 

কাগজপত্র এবাং 

প্রামিস্থান 

ফসবার মূল্য এবাং পমরডশাধ পিমত্ ফসবা প্রোডনর 

সিেসীিা 

োমেত্বপ্রাি কিটকত্টা  

(নাি, পেমব, ফ ান নম্বর 

ও ই-ফিইল)  

 

৭ গ্রন্থডিলা 

আডোজন 

ও 

অাংশগ্রিণ 

অির একুডশ গ্রন্থডিলার আডোজন • ফিলাে স্ট্ল বরাডদ্দর জন্য প্রমত্বছর মেডসম্বর িাডসর প্রেি 

সিাডির িডধ্য সাংবােপডত্র মবজ্ঞাপন প্রচার করা িে। 

• আগ্রিী প্রকাশনা প্রমত্ষ্ঠানডক একাডেমি কর্তটক মনধ টামরত্ 

আডবেনপডত্র আডবেন করডত্ িে।  

• স্ট্ল বরাডদ্দর সিে প্রমত্টি আডবেনপত্র  াচাই-বাছাই করা 

িে এবাং ফ  সকল পুস্তক প্রকাশনা প্রমত্ষ্ঠান সব টডিাট ১০০টি 

অেবা ১লা জানুোমর ফেডক ৩১ফশ মেডসম্বর প টন্ত সিডের 

িডধ্য কিপডয ২৫টি এবাং নবীন প্রকাশকডের ফযডত্র পূব টবত্ী 

বছডর ৫০টি (ত্ন্মডধ্য ২০টি িানসম্মত্) সৃজনশীল সামিত্য, 

মবজ্ঞান ও গডবষণাধিী বই প্রকাশ কডরডছ ত্াডেরডক স্ট্ল 

বরাদ্দ ফেওো িে। 

• গ্রন্থডিলাে অাংশগ্রিণকারী প্রমত্ষ্ঠান ফকবল ত্াডের মনডজডের 

প্রকামশত্ ও পমরডবমশত্ বই মবমক্র করডত্ পাডর। 

• প্রমত্বছর ১লা ফ ব্রুোমর ফেডক িাসব্াপী অির একুডশ 

গ্রন্থডিলা চডল। 

মবমবপু মবিাগ নগে/ফপ-অে টার গ্রন্থডিলা 

নীমত্িালা 

অনু ােী 

ফঘামষত্ সিে 

পমরচালক, মবক্রে, 

মবপণন ও পুনমু টদ্রণ 

মবিাগ  

ফ ান : ৫৮৬১১২৪০ 

ইডিইল : 

jalalfiroz@gmail.com 

ফেশ-মবডেডশ বইডিলার আডোজন ও 

অাংশগ্রিণ 

 

• মবক্রেডসবাডক িানুডষর ফোরডগাড়াে ফপৌৌঁছাডনার জন্য ফেডশর 

অিযন্তডর মবিাগ ও মবিাগীে ফজলা শিডর বইডিলার 

আডোজন ও অাংশগ্রিণ করা িে। 

• মবডেডশ আডোমজত্ বইডিলাে (কলকাত্া আন্তজটামত্ক 

বইডিলা, কলকাত্া বাাংলাডেশ বইডিলা, আগরত্লা বইডিলা, 

জাি টামনর ফ্রাঙ্কফুট ট বইডিলা, লন্ডন বইডিলা) বাাংলা 

একাডেমির উডেখড াগ্য প্রকাশনা মনডে অাংশগ্রিণ করা িে। 

মবমিন্ন ফজলা ও 

মবিাগীে শির/ 

মবডেডশ আডোমজত্ 

স্থান  

নগে/ফপ-অে টার মনব টামরত্ সিে 

অনু ােী 

 

উপপমরচালক 

মবক্রে ও মবপণন উপমবিাগ 

ফ ান : ৫৮৬১১২৪৫ 

ইডিইল: 

afjalhossain64@yah

oo.com 

৮ প্রেশ টনী 

ও 

ফসৌজন্য 

মবত্রণ 

 

বই প্রেশ টনী 

• প্রেশ টনী ও ফসৌজন্য মবত্রণ বই প্রেশ টনী 

• মবমশষ্ট কমব, সামিমত্যকডের জন্ম ও মৃত্যযবামষ টকী উপলডযয 

আডোমজত্ অনুষ্ঠাডন একাডেমির বই প্রেশ টনীর ব্বস্থা করা 

িে।  

• মবমিন্ন মেবস উপলডযয আডোমজত্ অনুষ্ঠাডন বই প্রেশ টন করা 

িে।    

বাাংলা একাডেমি -- মনধ টামরত্ সিডে উপপমরচালক 

মবক্রে ও মবপণন উপমবিাগ 

ফ ান : ৫৮৬১১২৪৫ 

ইডিইল: 

afjalhossain64@yah

oo.com 
 ই-ফসবা  

ও ত্থ্য 

প্রোন 

ই-ফসবা প্রোন • মেমজটাল বাাংলাডেশ গড়ার প্রত্যডে একাডেমি প্রকামশত্ 

গ্রন্থসমূি মেমজটাল পিমত্ডত্ মবক্রেডসবা প্রোডনর ব্বস্থা 

ফনওোর প্রমক্রো চলডছ। 

 

• অনলাইন বই মবক্রডের ব্বস্থা গ্রিডণর প্রমক্রো চলডছ। 

বাাংলা একাডেমি -- অম স 

চলাকালীন 

সকাল ১০.০০ 

ফেডক মবকাল 

৪.০০ প টন্ত 

উপপমরচালক 

মবক্রে ও মবপণন উপমবিাগ 

ফ ান : ৫৮৬১১২৪৫ 

ইডিইল: 

afjalhossain64@yah

oo.com 

  ত্থ্য প্রোন 
• একাডেমি প্রকামশত্ বইডের ত্থ্য আগ্রিীডের প্রোন করা িে। 

• কযাটালগ বা মনডে টমশকা একাডেমির ওডেবসাইডট প্রকাডশর 

িাধ্যডি গ্রডন্থর নাি, প্রকাশকাল ও মূল্য সাংক্রান্ত ত্থ্য প্রোন 

করা িে। 

বাাংলা একাডেমি -- 
অম স 

চলাকালীন 

সকাল ১০.০০ 

ফেডক মবকাল 

৪.০০ প টন্ত 

উপপমরচালক 

মবক্রে ও মবপণন উপমবিাগ 

ফ ান : ৫৮৬১১২৪৫ 

ইডিইল: 

afjalhossain64@yahoo.co
m 

mailto:jalalfiroz@gmail.com
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ক্রমিক 

নাং 

ফসবার নাি ফসবা প্রোন পমিমত্ প্রডোজনীে 

কাগজপত্র এবাং 

প্রামিস্থান 

ফসবার মূল্য এবাং পমরডশাধ পিমত্ ফসবা প্রোডনর 

সিেসীিা 

োমেত্বপ্রাি কিটকত্টা  

(নাি, পেমব, ফ ান নম্বর 

ও ই-ফিইল)  

 

৯ পুনমু টদ্রণ বাাংলা একাডেমি প্রকামশত্ গ্রডন্থর  পুনমু টদ্রণ • বাাংলা একাডেমির মবক্রে, মবপণন ও পুনমু টদ্রণ মবিাডগর 

অধীডন পুনমু টদ্রণ উপমবিাগ রডেডে। একাডেমির মবক্রে ও 

মবপণন উপমবিাডগর চামিো িডত্া একাডেমি প্রকামশত্ 

প্রডোজনীে গ্রন্থসমূি এই উপমবিাগ ফেডক  পুনমু টদ্রণ করা িে। 

মবমবপু মবিাগ ---  

প্রমত্ বছর 

 

উপপমরচালক,  

পুনমু টদ্রণ উপমবিাগ  

ফ ান :০১৫৫২৪৫২১০১ 

ইডিইল : 

imrulyousuf@yahoo.c

om  

১০ বাাংলা 

একাডেমি 

ফপ্রস 

 াবত্ীে প্রকাশনার মুদ্রণ • সরকামর/ফবসরকামর প্রমত্ষ্ঠাডনর সব ধরডনর মুদ্রণ কাজ 

একাডেমির মনধ টামরত্ িাডর সম্পন্ন করা িে।   

• ফবসরকামর প্রমত্ষ্ঠাডনর কাডজর মবল অমগ্রি পমরডশাধ করডত্ 

িে। 

বাাংলা একাডেমি 

ফপ্রস 

সকল মবল ফপ-অে টার/ ব্াাংক 

ড্রা ডটর িাধ্যডি পমরডশাধ করডত্ 

িে। 

প্রমত্ বছর ব্বস্থাপক, বাাংলা 

একাডেমি ফপ্রস 

ফ ান : ৫৮৬১১২৫৩ 

ইডিইল : 

aminursultan64@gmail.c

om 

 
১১ বাাংলা 

একাডেমি

র সেস্য  

অন্তর্ভ টমি 

বাাংলা একাডেমির জীবনসেস্য/সাধারণ সেস্য 

মিডসডব অন্তর্ভ টমির জন্য একাডেমির মবদ্যিান 

সেস্যমবমধর শত্টামে ফিডন সেস্য মিডসডব 

অন্তর্ভ টমি 

• বাাংলা একাডেমির মিসাবরযণ ও বাডজট উপমবিাগ ফেডক 

১০০.০০ টাকার মবমনিডে সেস্যরূডপ অন্তর্ভ টমির আডবেনপত্র 

সাংগ্রি করডত্ িে। 

• আডবেনপত্রটি পূরণ করার সিে আডবেনকারীর অমজটত্ মেমগ্র, 

মনডোমজত্ ফপশা, বেস, প্রকামশত্ বই, প্রবে/গল্প/ কমবত্া 

প্রভৃমত্র কমপ এবাং সাংস্কৃমত্ বা মশডল্পর ফ  ফকাডনা ফযডত্র 

অবোন োকডল ত্া উডেখ করডত্ িে। 

• সেস্যপে প্রােীর প্রস্তাবক ও সিে টডকর িডধ্য একজন অবশ্যই 

ফ ডলা িডত্ িে। 

• আডবেনকারীর বেস ন্যন্যত্ি ৩০ বছর িডত্ িডব। 

• আডবেনপত্রটি  ো েিাডব পূরণ কডর পমরষে উপমবিাডগ 

জিা মেডত্ িে। 

• বাাংলা একাডেমি মনব টািী পমরষে কর্তটক জীবনসেস্য মিডসডব 

অন্তর্ভ টি িডল এককালীন ৫০০০.০০ (পাঁচ িাজার) টাকা এবাং 

সাধারণসেস্য অন্তর্ভ টমি ম  ১০০০.০০ (এক িাজার) এবাং  

পমরচেপত্র বাবে আরও ১০০.০০ (একশত্) টাকা প্রোন 

করডত্ িে। 

মিরবা ও পমরষে 

উপমবিাগ 

• একাডেমির সেস্য পমরচেপত্র 

পাডবন। 

• প্রডত্যক সেস্য বাাংলা 

একাডেমির প্রকামশত্ 

প্রডত্যকটি গ্রডন্থর এক কমপ 

মনধ টামরত্ িাডর ক্রে করডত্ 

পারডবন। 

• শুধু িালনাগাে চাঁো পমরডশাধ 

করা োকডল একাডেমির 

সাধারণ পমরষডের বামষ টক 

সিাে উপমস্থত্ োকডত্ 

পারডবন এবাং একাডেমি-

সাংমিষ্ট মবমিন্ন মবষডে প্রস্তাব 

ফপ্ররণ করডত্ পারডবন। 

• মনব টািী পমরষডের সেস্য-

মনব টাচডন প্রােী মিডসডব 

অাংশগ্রিণ এবাং ফিাট প্রোন 

করডত্ পারডবন। সেস্যপ্রােীর 

সিে টক িডত্ পারডবন। 

• গ্রন্থাগার মবমধ অনু ােী 

একাডেমির গ্রন্থাগার ব্বিার 

করডত্ পারডবন। 

• একাডেমি কর্তটক আডোমজত্ 

মবমিন্ন অনুষ্ঠান ও আডলাচনা 

সিাে উপমস্থত্ োকডত্ 

পারডবন। 

অম স 

চলাকালীন 

DccwiPvjK, cwil` 

DcwefvM †Kvlva¨K, 

wnmvei¶Y I ev‡RU 

DcwefvM 

†dvb : 58611237 

B‡gBj :  

ahammedkamal2006

@gmail.com 
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ক্রমিক 

নাং 

ফসবার নাি ফসবা প্রোন পমিমত্ প্রডোজনীে 

কাগজপত্র এবাং 

প্রামিস্থান 

ফসবার মূল্য এবাং পমরডশাধ পিমত্ ফসবা প্রোডনর 

সিেসীিা 

োমেত্বপ্রাি কিটকত্টা  

(নাি, পেমব, ফ ান নম্বর 

ও ই-ফিইল)  

 

১২ পুরস্কার ক. প্রমত্ বছর : 

 কমবত্া  কোসামিত্য  প্রবে  গডবষণা     

 অনুবাে  মুমিযুিমিমিক সামিত্য              

 আত্মজীবনী/স্মৃমত্কো/ ভ্রিণকামিনী  নাটক 

 মবজ্ঞান, প্রযুমি ও পমরডবশ   মশশুসামিত্য 

শাখাে সামিত্য পুরস্কার প্রোন করা িে 

খ. মবমশষ্ট বুমিজীবী/ব্মির অনুোডন মনম্নরূপ 

পুরস্কার প্রোন করা িে : 

 রবীে পুরস্কার 

 কমব জসীিউেেীন সামিত্য পুরস্কার 

 সসেে ওোলীউোি  

 ি িারুল ইসলাি কমবত্া পুরস্কার  

 কবীর ফচৌধুরী মশশুসামিত্য পুরস্কার 

 ফিডির কবীর মবজ্ঞান-সামিত্য পুরস্কার 

 সা’েত্ আমল আখদ সামিত্য পুরস্কার 

 সামিমত্যক ফিািাম্মে বরকত্যোি প্রবে     

   সামিত্য পুরস্কার 

 িালীিা শরফুদ্দীন মবজ্ঞান-ফলখক পুরস্কার 

• বাাংলা একাডেমি মনব টািী পমরষে একাডেমির ফ ডলাডের িধ্য 

ফেডক ২৫জন িডনানেনকারী মনব টাচন কডরন। প্রডত্যক 

িডনানেনকারী বাাংলা িাষা ও সামিডত্যর মবমশষ্ট জনডের 

িধ্য ফেডক স্ব স্ব ফযডত্র অবোডনর স্বীকৃমত্র জন্য পৃেকিাডব 

প্রস্তাবনা ছডক মবস্তামরত্ ত্থ্যসি নাি প্রস্তাব ফপশ কডরন। 

• মনব টািী পমরষে ফেডশর বডরণ্য সামিমত্যক, মশযামবে, ফলখক, 

পমণ্ডত্, গডবষকডের িধ্য ফেডক বডোডজাষ্ঠয জনডক সিাপমত্ 

কডর ৫ সেস্যমবমশষ্ট পুরস্কার কমিটি গঠন করা িে।  

• এই কমিটি সাংখ্যাগমরষ্ঠ প্রস্তাবনার মিমিডত্ পুরস্কার প্রাপডকর 

নাি মনব টাচন কডর।  

• পমরডশডষ মনব টািী পমরষডের অনুডিােনক্রডি উি মনব টামচত্ 

জনডের নাি পুরস্কার প্রামির জন্য ফঘাষণা করা িে। 

সাংস্কৃমত্, পমত্রকা ও 

মিলনােত্ন মবিাগ 

বাাংলা একাডেমি সামিত্য 

পুরস্কারপ্রাি প্রডত্যকডক পুরস্কাডরর 

মূল্যিান মিডসডব ২,০০,০০০.০০     

(দুই লয) টাকা এবাং অন্যান্য 

পুরস্কাডরর ফযডত্র ৫০,০০০.০০ 

(পঞ্চাশ িাজার) , ৩০,০০০.০০ 

(মত্রশ িাজার) ও  ২৫,০০০.০০ 

(পঁমচশ িাজার) টাকার ফচক প্রোন 

করা িে। 

ক. ফ ব্রুোমর     

    িাস 

খ. এমপ্রল িাস  

গ. ফ ব্রুোমর     

    িাস 

ঘ. ফ ব্রুোমর     

    িাস 

ঙ. জুন িাস 

চ. ফি িাস  

ছ. ফসডেম্বর  

    িাস 

পমরচালক 

সপমি মবিাগ 

ফ ান : ৫৮৬১১১০৮  

ইডিইল : 

১৩ বই মবমক্র বাাংলা একাডেমি প্রকামশত্ সকল বই/পত্র-

পমত্রকা/অমিধান প্রভৃমত্ একাডেমি মবক্রে 

ফকডে অম স চলাকালীন সিডে মবমক্র 

করা িে। 

• বই মবমক্রর সিে রমববার ফেডক বৃিস্পমত্বার সকাল নেটা 

ফেডক মবকাল পাঁচটা (দুপুর ১.০০ টা ফেডক ১.৩০ মিমনট 

প টন্ত মবরমত্)। 

• বই মবমক্রর জন্য মবিাগীে ও ফজলা শিডর কমিশন এডজন্ট 

রডেডছ। বই মবক্রে ফকে, বাাংলা একাডেমি, ঢাকা ফেডক 

অেবা এডজন্টডের কাছ ফেডক বই সাংগ্রি করা  াে। 

• ২০০১ সাল ফেডক বত্টিান প টন্ত প্রকামশত্ ফ  ফকাডনা মূডল্যর 

বইডের ফযডত্র ২৫% কমিশন প্রোন করা িে। 

• মেডসম্বর ২০০০ সাল প টন্ত প্রকামশত্ বই (পুনমু টদ্রণ বাডে) 

৫০% কমিশডন মবমক্র করা িে। 

• িাণ্ডাডর িজুে প্রমত্টি বই একডসট ক্রে করডল ৬০% কমিশন 

প্রোন করা িে। 

• বাাংলা একাডেমি প্রকামশত্ পমত্রকা (৩০% কমিশডন মবমক্র 

করা িে) ৫০.০০ টাকা মূডল্য মবমক্র করা িে। 

• সরকামর/আধাসরকামর, স্বােিশামসত্ প্রমত্ষ্ঠান এবাং সরকার 

মনেমিত্ ব্াাংক ও কডপ টাডরশডনর কাডছ মবডলর িাধ্যডি বই 

মবমক্র করা িে। 

• ফবসরকামর প্রমত্ষ্ঠান, স্কুল-কডলজ, এনমজও, লাইডেমর ফকবল 

নগে অডে ট বা ফপ-অে টার/ব্াাংক ড্রা ডটর িাধ্যডি বই ক্রে 

করডত্ পাডর। 

মবক্রে, মবপণন ও 

পুনমু টদ্রণ মবিাগ 

নগে/ফচক/ফপ-অে টার অম স 

চলাকালীন 

সকাল ১০.০০ 

ফেডক মবকাল 

৪.০০ প টন্ত 

উপপমরচালক 

মবক্রে ও মবপণন উপমবিাগ 

ফ ান : ৫৮৬১১২৪৫ 

ইডিইল: 

afjalhossain64@yah

oo.com  

 

১৪ গ্রন্থাগার ক.  বাাংল একাডেমি গ্রন্থাগাডর ফেমশ-মবডেমশ • গ্রন্থাগার শুধু গডবষকডের ব্বিাডরর জন্য। গ্রন্থাগার গ্রন্থাগার মবিাগ - অম স পমরচালক 
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ক্রমিক 

নাং 

ফসবার নাি ফসবা প্রোন পমিমত্ প্রডোজনীে 

কাগজপত্র এবাং 

প্রামিস্থান 

ফসবার মূল্য এবাং পমরডশাধ পিমত্ ফসবা প্রোডনর 

সিেসীিা 

োমেত্বপ্রাি কিটকত্টা  

(নাি, পেমব, ফ ান নম্বর 

ও ই-ফিইল)  

 

মবমিন্ন মূল্যবান, প্রাচীন ও দুস্প্রাপ্য সািগ্রী 

সাংরমযত্ আডছ। 

খ.   সািগ্রীর িডধ্য রডেডছ পু ৌঁমে, বই ও পত্র-

পমত্রকা, সািমেকী, ম্যাপ/এটলাস, 

ইাংডরমজ-বাাংলা ফগডজট/পমিকা ইত্যামে। 

গ.   ে. মুিম্মে শিীদুোির নাডি প্রমত্মষ্ঠত্    

      শিীদুোি গডবষণা কডয সাংরমযত্     

      রডেডছ মবপুল পমরিাণ িাডত্ ফলখা প্রাচীন  

      পুমে ও দুস্প্রাপ্য পত্র-পমত্রকা। 

ব্বিারকারীডক ত্াঁর গডবষণা  ত্ত্ত্বাবধােডকর   সুপামরশসি  

আডবেনপত্র ফপশ করডত্ িে। 

• আডবেনপডত্রর সাডে প্রডোজনীে বই/সািগ্রীর ত্ামলকা সাংযুি 

করডত্ িে। 

• প্রােীত্ ফ  ফকাডনা সািগ্রীর জন্য গ্রন্থাগার-কিীর সািায্য মনডত্ 

িে। প্রডোজনীে  ডটাকমপ করার জন্য আডবেন করডত্ িে। 

 

 

- 

চলাকালীন 

সকাল ১০.০০ 

ফেডক মবকাল 

৪.০০ প টন্ত 

গ্রন্থাগার মবিাগ 

ফ ান : ৫৮৬১১২৩৬  

ইডিইল :   

drhasan 

kabir@gmail.com 

১৫  

ফসমিনার 

ও অনুষ্ঠান 

আডোজন 

ক.ফেডশর বডরণ্য বুমিজীবীডের জন্ম ও 

মৃত্যযবামষ টকী উপলডয আডলাচনা 

অনুষ্ঠান/ফসমিনার আডোজন। 

 

খ.অির একুডশ উে াপন উপলডয 

আডলাচনা ও সাাংস্কৃমত্ক অনুষ্ঠাডনর 

আডোজন। 

• জন্ম ও মৃত্যযবামষ টকী উপলডযয মনধ টামরত্ ত্ামরডখ 

আিিণপডত্রর  

িাধ্যডি সাংমিষ্ট সকলডক জানাডনা িে।  

 

• সকল অনুষ্ঠাডনর সাংবাে মবজ্ঞমি ও আিিণপত্র ফিাবাইল 

এসএিএস, ইডিইল, ফ সবুক ও ওডেবডপডজর স্ক্রডল 

ফপ্ররণ করা িে। 

সাংস্কৃমত্, পমত্রকা 

ও মিলনােত্ন 

মবিাগ 

অনুষ্ঠাডন অাংশগ্রিণকরী 

সিাপমত্, আডলাচক, প্রবেকার, 

মশল্পী, মবমিন্ন সাাংস্কৃমত্ক সাংগঠন 

ও কলাকুশলীডের একাডেমির 

প্রচমলত্ মনধ টামরত্ িাডর ফচডকর 

িাধ্যডি সম্মানী প্রোন করা িে। 

প্রমত্ বছর উপপমরচালক, সাংস্কৃমত্ 

উপমবিাগ 

ফ ান : ৫৮৬১১২৫৬ 

ইডিইল : 

nurunnaher.academy@g

mail.com 

 

বাাংলা একাডেমির স্থাপনা :  

ক. বধ টিান িবন 

  মনচত্লা : জাত্ীে ফলখক ও সামিত্য জাদুঘর ও ফপাস্ট্ অম স   মদ্বত্ীে ত্লা : িাষা-আডদালন জাদুঘর, ে. মুিম্মে শিীদুোি স্মৃমত্কয  র্তত্ীে ত্লা : ফলাক-ঐমত্িয জাদুঘর ও বাাংলা একাডেমি  

         আকটাইিস। 

খ. ে. মুিম্মে শিীদুোি িবন  

 মনচত্লা : মবক্রে ফকে, কমব শািসুর রািিান ফসমিনার কয, আবদুল কমরি সামিত্যমবশারে মিলনােত্ন, অিযে টনা কয  মদ্বত্ীে ত্লা : বাাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার , আবদুল কমরি সামিত্যমবশারে 

মিলনােত্ডনর উপডরর অাংশ  র্তত্ীে ত্লা : প্রধান গ্রন্থাগামরডকর েির, দুল টি গ্রন্থসমূডির কয।  চত্যে ট ত্লা : িিাপমরচালক ও সমচডবর েির, জনসাংড াগ উপমবিাগ।  পঞ্চি ত্লা : মিসাব রযণ 

ও বাডজট উপমবিাগ, প্রশাসন, িানবসম্পে উন্নেন ও পমরকল্পনা মবিাগ, পমরকল্পনা উপমবিাগ।  ষষ্ঠ ত্লা : ফ াকডলার, জাদুঘর ও িিাড জখানা মবিাগ, প্রশাসন, িানবসম্পে উন্নেন উপমবিাগ, 

ক্রে-মনি টাণ ও সাংরযণ শাখা (ফকেীে িাণ্ডার)।  সিি ত্লা : সাংস্কৃমত্, পমত্রকা ও মিলনােত্ন মবিাগ, সাংস্কৃমত্ উপমবিাগ, সািামিকী উপমবিাগ (উিরামধকার), সািামিকী উপমবিাগ (ধানশামলডকর 

ফেশ)। 

  অষ্টি ত্লা : ত্থ্য প্রযুমি, প্রমশযণ ও জনসাংড াগ মবিাগ, গডবষণা সাংকলন এবাং অমিধান ও মবশ্বডকাষ মবিাগ, গডবষণা উপমবিাগ, সাংকলন উপমবিাগ, পমরষে উপমবিাগ।  

গ. ে. মুিম্মে এনামুল িক িবন :  মনচত্লা :  মবক্রে ফকে ও িাস্কর নডিরা আিডিে প্রেশ টনী কয,  মদ্বত্ীে ত্লা : বাাংলা একাডেমি কযামন্টন ও অগ্রণী ব্াাংক বাাংলা একাডেমি শাখা  র্তত্ীে ত্লা 

: মবক্রে, মবপণন ও পুনমু টদ্রণ মবিাগ  চত্যে ট ত্লা : মবক্রে মবপণন ও পুনমু টদ্রণ মবিাডগর ফলজার শাখা  পঞ্চি ত্লা : বাাংলা একাডেমি ফরস্ট্ িাউস।  

ঘ. ফপ্রস িবন 

  মনচত্লা : বাাংলা একাডেমি ফপ্রস  মদ্বত্ীে ত্লা : সসেে ওোলীউোি সিাগৃি  র্তত্ীে ত্লা : অনুবাে, পাঠ্যপুস্তক ও আন্তজটামত্ক সাংড াগ মবিাগ ও কামরগরী প্রমশযণ উপমবিাগ। 

ঙ. ফগাোউন িবন 

  মনচত্লা : বই ও কাগডজর ফগাোউন  মদ্বত্ীে ত্লা : মবপণন ও মবক্রডোন্নেন উপমবিাগ  র্তত্ীে ত্লা : গ্রন্থাগাডরর পমত্রকা শাখা। 
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৩.  অমিড াগ ব্বস্থাপনা পিমত্ (GRS) 

 ফসবা প্রামিডত্ অসন্তুষ্ট িডল োমেত্বপ্রাি কি টকত্টার সডে ফ াগাড াগ করুন। মত্মন সিাধান মেডত্ ব্ে ট িডল মনডম্নাি পিমত্ডত্ ফ াগাড াগ কডর আপনার সিস্যা অবমিত্ করুন। 

 

µwgK bs KLb †hvMv‡hvM Ki‡eb †hvMv‡hv‡Mi wVKvbv wb®úwËi mgqmxgv 

১ োমেত্বপ্রাি কি টকত্টা সিাধান মেডত্ ব্ে ট িডল GRS ফ াকাল পডেন্ট কি টকত্টা 

নাি ও পেমব   : ো. ফক.এি. মুজামিদুল ইসলাি  

ফ ান            : ৫৮৬১১২৮১, ০১৮১৭১১৪৩৩৫ 

ইডিইল         : labin68@yahoo.com 

ওডোব ফপাট টাল : প্রমত্ষ্ঠাডনর ওডেব ফপাট টাডলর GRS মলঙ্ক 

 

২ GRS ফ াকাল পডেন্ট কি টকত্টা মনমে টষ্ট সিডে 

সিাধান মেডত্ ব্ে ট িডল 

ফকেীে অমিড াগ ব্বস্থাপনা পিমত্ (GRS) 

 িিণালে / মবিাডগর ফযডত্র িমিপমরষে মবিাডগর GRS ফপাট টাডলর ঠিকানা 

 ফজলা প্রশাসডনর ফযডত্র মবিাগীে কমিশনাডরর GRS ফপাট টাডলর ঠিকানা 

 

 

৪. আপনার কাডছ আিাডের প্রত্যাশা 

 

ক্রমিক নাং প্রমত্শ্রুত্/কামক্সযত্ ফসবা প্রামির লডযয করণীে 

১ মনধ টামরত্  রডি সম্পূণ টিাডব পূরণকৃত্ আডবেন জিা প্রোন 

২ সঠিক িাধ্যডি প্রডোজনীে ম স পমরডশাধ করা 

৩ সাযাডত্র জন্য মনধ টামরত্ সিডের পূডব টই উপমস্থত্ োকা 

 

মব.দ্র. সাধারণত্ ফ  সকল কারডণ আডবেন বামত্ল িে অেবা ফসবা প্রোন সম্ভব িেনা ত্া মবডিষণ কডর ছক পূরণ করডত্ িে। মকছু মবষে সকল প্রমত্ষ্ঠাডনর জন্য একই িডব এবাং মকছু মবষে আলাো িডব।  

 

 

 

 

(িাবীবুোি মসরাজী) 

িিাপমরচালক 

বাাংলা একাডেমি, ঢাকা 


