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বাাংলা একাডেমি  

৩ কাজী নজরুল ইসলাি এমিমনউ, রিনা, ঢাকা ১০০০  

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

 

ফসবা প্রদান প্রমিশ্রুমি (Citizen’s Charter)  

১.  মিশন (Vision) ও মিশন (Mission)  
 

মিশন (Vision) : উচ্চ বুমিবৃমিক, গডবষণামনষ্ঠ, মবদ্বৎ সিাজ ও ঐমিহ্যিমিি সাংস্কৃমিিনস্ক জামি 

মিশন (Mission) : বাাংলা িাষা, সামহ্িয ও সাংস্কৃমির গডবষণা, প্রকাশনা ও অনুবাডদর িাধ্যডি প্রযুমিগি জ্ঞানমিমিক এবাং ঐমিহ্যিমিি সাংস্কৃমিিনস্ক জামি গঠন 

২.   প্রমিশ্রুি ফসবাসমূহ্  
     

২.১) নাগমরক ফসবা   

 

ক্রমি

ক নাং 

ফসবার নাি ফসবা প্রদান পিমি প্রডোজনীে কাগজপত্র এবাং 

প্রামিস্থান 

ফসবার মূল্য এবাং পমরডশাধ 

পিমি 

ফসবা প্রদাডনর 

সিেসীিা 

দামেত্বপ্রাি কি মকিমা  

(নাি, পদমব, ফোন নম্বর ও ই-ফিইল)  

১. গ্রন্থ প্রকাশ বাাংলা ভাষায় ববশ্বক াষ, পবিভাষা ও 

ব্যা িণ এবাং সৃবিশীল ও গকবষণাধর্মী 

গ্রন্থ প্রণয়ন, সম্পাদনা ও প্র াশন  

বাাংলা ভাষা প্রবর্মত িণ, বানান ও 

উচ্চািণ বনধ ধািকণ অবভধান প্রণয়ন, 

সম্পাদনা ও প্র াশন  

   

  

 

  

 

 

 

 

অনলাইকন :  

https://www.mygov.bd/services/info

?id=BDGS-1649575699  
 

https://www.mygov.bd/services/info?id=

BDGS-1649570540  

সিাসবি :  

 মনমদ মষ্ট মবিাগ/উপমবিাডগ সাংমিষ্ট মবষডে প্রণীি 

পাণ্ডুমলমপ জিা ফনওো হ্ে।  

 মেিাই সাইডজর কাগডজ (৯১১
১

২
) স্পষ্ট ও পমরচ্ছন্ন  

হ্স্তাক্ষডর বা কমিউটাডর কডিাজকৃি (A4 সাইডজর 

কাগডজ) আকবদনপত্রসহ দুই কমপ পাণ্ডুমলমপ সাংমিষ্ট 

মবিাডগর উপপমরচালডকর মনকট জিা ফনওো হ্ে। 

বাাংলা একাডেমির প্রমিি বানানরীমি অনুসাডর 

পাণ্ডুমলমপ প্রণেন করা বাঞ্ছনীে। 

 সৃবিশীল ও গকবষণাধর্মী গ্রন্থ প্রকাডশর স্বাডথ ম পাণ্ডুমলমপ 

(সেট কমপসহ্) গ্রহ্ণ করা হ্ে। 

 পাণ্ডুমলমপ প্রামির পর ১২০  ার্ ধবদবস িডধ্য গৃহ্ীি 

মসিান্ত ফলখকডক জামনডে ফদওো হ্ে। 

 পাণ্ডুমলমপ চূড়ান্তিাডব গৃহ্ীি হ্ডল ফলখকডক মিনশি 

টাকার ননজুমেমশোল স্ট্যাডি বাাংলা একাডেমির 

সাডথ চুমিপত্র সিাদন করডি হ্ে। স্বাক্ষমরি 

চুমিপডত্রর একটি েডটাকমপ  ফলখকডক সাংমিষ্ট 

মবিাডগর পমরচালক হ্স্তান্তর কডরন। 

(প্রডোজনীে কাগজপত্র) 

 জাতীয় পবিচয়পত্র  

 সব ধকশষ বশক্ষাগত  

যর্াগ্যতাি সনদ 

 অবভজ্ঞতা সনদ  

(র্বদ থাক ) 

 

(প্রাবিস্থান) 

 আকবদনপকত্রি বলাং  

 গডবষণা, সাংকলন এবাং 

অমিধান ও মবশ্বডকাষ 

মবিাগ 

 

 

 ফলখকডদর মনধ মামরি হ্াডর 

রোলটি প্রদান করা হ্ে। 

 অনুবাদক/সিাদক/ 

সাংকলকডদর মনধ মামরি 

হ্াডর সম্মামন পমরডশাধ 

করা হ্ে। 

 ফচডকর িাধ্যডি পমরডশাধ 

করা হ্ে।  

 

 

১২০  ার্ ধবদবস 
যর্মাোঃ যর্মাবাি  যহাকসন, পমরচালক 

গডবষণা, সাংকলন এবাং অমিধান ও 

মবশ্বডকাষ মবিাগ 

ফিাবা: +৮৮-০১৩১৬৩১৭৮৩৮ 

ফোন : +৮৮-০২-৫৮৬১১২৪৯ 

nandipath88@gmail.com 
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ক্রমি

ক নাং 

ফসবার নাি ফসবা প্রদান পিমি প্রডোজনীে কাগজপত্র এবাং 

প্রামিস্থান 

ফসবার মূল্য এবাং পমরডশাধ 

পিমি 

ফসবা প্রদাডনর 

সিেসীিা 

দামেত্বপ্রাি কি মকিমা  

(নাি, পদমব, ফোন নম্বর ও ই-ফিইল)  

২. গ্রন্থ প্রকাশ বশক্ষাি উচ্চতি পর্ ধাকয় বাাংলায় পাঠ্য, 

পাঠ্যসহায়  ও সাংবিি গ্রন্থ প্রণয়ন, 

অনুবাদ ও প্র াশন 

যদশীয় ও আন্তজধাবত  পবির্মণ্ডকল 

বব াকশি লকক্ষে বাাংলা সাবহতে র্ম ধ ও 

ববকদবশ সাবহতে কর্ম ধি অনুবাদ এবাং 

সাংবিি যসবা 

অনলাইকন :  

https://www.mygov.bd/services/

info?id=BDGS-1630571260   

 

https://www.mygov.bd/services/info

?id=BDGS-1649578113  

সিাসবি :  

 মনমদ মষ্ট মবিাগ/উপমবিাডগ সাংমিষ্ট মবষডে প্রণীি 

পাণ্ডুমলমপ জিা ফনওো হ্ে।  

 মেিাই সাইডজর কাগডজ (৯১১
১

২
) স্পষ্ট ও পমরচ্ছন্ন  

হ্স্তাক্ষডর বা কমিউটাডর কডিাজকৃি (A4 সাইডজর 

কাগডজ) আকবদনপত্রসহ দুই কমপ পাণ্ডুমলমপ সাংমিষ্ট 

মবিাডগর উপপমরচালডকর মনকট জিা ফনওো হ্ে। 

বাাংলা একাডেমির প্রমিি বানানরীমি অনুসাডর 

পাণ্ডুমলমপ প্রণেন করা বাঞ্ছনীে। 

 পাঠ্য ও পাঠ্যসহ্ােক গ্রন্থ প্রকাডশর স্বাডথ ম পাঠ্যসূমচ-

অনুসৃি পাণ্ডুমলমপ (সেট কমপসহ্) গ্রহ্ণ করা হ্ে। 

 অনুবাদকৃি পাণ্ডুমলমপর ফক্ষডত্র অনুবাদকডক 

কমপরাইডটর মনেিানুযােী মূল ফলখডকর অনুিমিপত্র 

প্রদান করডি হ্ে। 

 পাণ্ডুমলমপ প্রামির পর ১২০  ার্ ধবদবস িডধ্য গৃহ্ীি 

মসিান্ত ফলখকডক জামনডে ফদওো হ্ে। 

 পাণ্ডুমলমপ চূড়ান্তিাডব গৃহ্ীি হ্ডল ফলখকডক মিনশি 

টাকার ননজুমেমশোল স্ট্যাডি বাাংলা একাডেমির 

সাডথ চুমিপত্র সিাদন করডি হ্ে। স্বাক্ষমরি 

চুমিপডত্রর একটি েডটাকমপ  ফলখকডক সাংমিষ্ট 

মবিাডগর পমরচালক হ্স্তান্তর কডরন। 

(প্রডোজনীে কাগজপত্র) 

 জাতীয় পবিচয়পত্র  

 সব ধকশষ বশক্ষাগত  

যর্াগ্যতাি সনদ 

 অবভজ্ঞতা সনদ  

(র্বদ থাক ) 

 

(প্রাবিস্থান) 

 আকবদনপকত্রি বলাং  

 অনুবাদ, পাঠ্যপুস্তক ও  

আন্তজমামিক সাংডযাগ মবিাগ 

 

 

 ফলখকডদর মনধ মামরি হ্াডর 

রোলটি প্রদান করা হ্ে। 

 অনুবাদক/সিাদক/ 

সাংকলকডদর মনধ মামরি 

হ্াডর সম্মামন পমরডশাধ 

করা হ্ে। 

 ফচডকর িাধ্যডি পমরডশাধ 

করা হ্ে।  

 

 

১২০  ার্ ধবদবস ড. যর্মাোঃ হাসান  বীি 

পমরচালক, অনুবাদ, পাঠ্যপুস্তক ও 

আন্তজমামিক সাংডযাগ মবিাগ 

ফিাবা: +৮৮-০১৬২০১১৯২৫২ 

ফোন : +৮৮-০২-৫৮৬১১২৮৩ 

drhasankabir1966@gmail.com 

 

৩. গ্রন্থ প্রকাশ ববজ্ঞান ও প্রযুবিসহ জ্ঞানচচ ধাি সব ধকক্ষকত্র 

বাাংলা ভাষা ব্যবহাকিি লকক্ষে গ্রন্থ প্রণয়ন 

ও প্র াশন 

 

অনলাইকন :  

https://www.mygov.bd/services/

info?id=BDGS-1630568861   

সিাসবি :  

 মনমদ মষ্ট মবিাগ/উপমবিাডগ সাংমিষ্ট মবষডে প্রণীি 

পাণ্ডুমলমপ জিা ফনওো হ্ে।  

 মেিাই সাইডজর কাগডজ (৯১১
১

২
) স্পষ্ট ও পমরচ্ছন্ন 

হ্স্তাক্ষডর বা কমিউটাডর কডিাজকৃি (A4 সাইডজর 

কাগডজ) আকবদনপত্রসহ দুই কমপ পাণ্ডুমলমপ সাংমিষ্ট 

মবিাডগর উপপমরচালডকর মনকট জিা ফনওো হ্ে। 

বাাংলা একাডেমির প্রমিি বানানরীমি অনুসাডর 

পাণ্ডুমলমপ প্রণেন করা বাঞ্ছনীে। 

 ববজ্ঞান ও প্রযুবিগত গ্রন্থ প্রকাডশর স্বাকথ ধ পাণ্ডুমলমপ 

(সেট কমপসহ্) গ্রহ্ণ করা হ্ে। 

 পাণ্ডুমলমপ প্রামির পর ১২০  ার্ ধবদবস িডধ্য গৃহ্ীি 

মসিান্ত ফলখকডক জামনডে ফদওো হ্ে। 

(প্রডোজনীে কাগজপত্র) 

 জাতীয় পবিচয়পত্র  

 সব ধকশষ বশক্ষাগত  

যর্াগ্যতাি সনদ 

 অবভজ্ঞতা সনদ  

(র্বদ থাক ) 

 

(প্রাবিস্থান) 

 আকবদনপকত্রি বলাং  

 জনসাংডযাগ, িথ্যপ্রযুমি ও 

প্রমশক্ষণ মবিাগ  

 

 ফলখকডদর মনধ মামরি হ্াডর 

রোলটি প্রদান করা হ্ে। 

 অনুবাদক/সিাদক/ 

সাংকলকডদর মনধ মামরি 

হ্াডর সম্মামন পমরডশাধ 

করা হ্ে। 

 ফচডকর িাধ্যডি পমরডশাধ 

করা হ্ে।  

 

 

১২০  ার্ ধবদবস সর্মীি কুর্মাি সি াি  

পমরচালক, জনসাংডযাগ, িথ্যপ্রযুমি ও 

প্রমশক্ষণ মবিাগ  

ফিাবা: +৮৮-০১৭১২১৮৪৮০৬ 

ফোন : +৮৮-০২-৫৮৬১১১০৭ 

samirks1967@gmail.com 

https://www.mygov.bd/services/info?id=BDGS-1630571260
https://www.mygov.bd/services/info?id=BDGS-1630571260
https://www.mygov.bd/services/info?id=BDGS-1649578113
https://www.mygov.bd/services/info?id=BDGS-1649578113
http://banglaacademy.gov.bd/site/page/046192af-5d5a-465a-913b-0f56d3d18ce0/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A3%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%BF-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8
http://banglaacademy.gov.bd/site/page/046192af-5d5a-465a-913b-0f56d3d18ce0/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A3%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%BF-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8
mailto:drhasankabir1966@gmail.com
https://www.mygov.bd/services/info?id=BDGS-1630568861
https://www.mygov.bd/services/info?id=BDGS-1630568861
https://www.mygov.bd/services/info?id=BDGS-1630568861
https://www.mygov.bd/services/info?id=BDGS-1630568861
https://www.mygov.bd/services/info?id=BDGS-1630568861
https://www.mygov.bd/services/info?id=BDGS-1630568861
http://banglaacademy.gov.bd/site/page/046192af-5d5a-465a-913b-0f56d3d18ce0/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A3%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%BF-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8
http://banglaacademy.gov.bd/site/page/046192af-5d5a-465a-913b-0f56d3d18ce0/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A3%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%BF-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8
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ক্রমি

ক নাং 

ফসবার নাি ফসবা প্রদান পিমি প্রডোজনীে কাগজপত্র এবাং 

প্রামিস্থান 

ফসবার মূল্য এবাং পমরডশাধ 

পিমি 

ফসবা প্রদাডনর 

সিেসীিা 

দামেত্বপ্রাি কি মকিমা  

(নাি, পদমব, ফোন নম্বর ও ই-ফিইল)  

 পাণ্ডুমলমপ চূড়ান্তিাডব গৃহ্ীি হ্ডল ফলখকডক মিনশি 

টাকার ননজুমেমশোল স্ট্যাডি বাাংলা একাডেমির সাডথ 

চুমিপত্র সিাদন করডি হ্ে। স্বাক্ষমরি চুমিপডত্রর 

একটি েডটাকমপ  ফলখকডক সাংমিষ্ট মবিাডগর 

পমরচালক হ্স্তান্তর কডরন। 

 

৪. গ্রন্থ প্রকাশ যলা জ সাংস্কৃবতি সাংগ্রহ, সাংিক্ষণ ও 

গকবষণাকন্ত গ্রন্থ প্রণয়ন, সম্পাদনা ও 

প্র াশন 

 

অনলাইকন :  

https://www.mygov.bd/services/info

?id=BDGS-1630570880 

সিাসবি :  

 মনমদ মষ্ট মবিাগ/উপমবিাডগ সাংমিষ্ট মবষডে প্রণীি 

পাণ্ডুমলমপ জিা ফনওো হ্ে।  

 মেিাই সাইডজর কাগডজ (৯১১
১

২
) স্পষ্ট ও পমরচ্ছন্ন 

হ্স্তাক্ষডর বা কমিউটাডর কডিাজকৃি (A4 সাইডজর 

কাগডজ) আকবদনপত্রসহ দুই কমপ পাণ্ডুমলমপ সাংমিষ্ট 

মবিাডগর উপপমরচালডকর মনকট জিা ফনওো হ্ে। 

বাাংলা একাডেমির প্রমিি বানানরীমি অনুসাডর 

পাণ্ডুমলমপ প্রণেন করা বাঞ্ছনীে। 

 যলা জ সাংস্কৃবতি সাংগ্রহ, সাংিক্ষণ ও গকবষণাকন্ত 

গ্রন্থ প্রকাডশর স্বাকথ ধ পাণ্ডুমলমপ (সেট কমপসহ্) গ্রহ্ণ করা 

হ্ে। 

 পাণ্ডুমলমপ প্রামির পর ১২০  ার্ ধবদবস িডধ্য গৃহ্ীি 

মসিান্ত ফলখকডক জামনডে ফদওো হ্ে। 

পাণ্ডুমলমপ চূড়ান্তিাডব গৃহ্ীি হ্ডল ফলখকডক মিনশি 

টাকার ননজুমেমশোল স্ট্যাডি বাাংলা একাডেমির সাডথ 

চুমিপত্র সিাদন করডি হ্ে। স্বাক্ষমরি চুমিপডত্রর 

একটি েডটাকমপ  ফলখকডক সাংমিষ্ট মবিাডগর পমরচালক 

হ্স্তান্তর কডরন। 

(প্রডোজনীে কাগজপত্র) 

 জাতীয় পবিচয়পত্র  

 সব ধকশষ বশক্ষাগত  

যর্াগ্যতাি সনদ 

 অবভজ্ঞতা সনদ  

(র্বদ থাক ) 

 

(প্রাবিস্থান) 

 আকবদনপকত্রি বলাং  

 ফোকডলার, জাদুঘর ও 

িহ্াডেজখানা মবিাগ 

 

 

 ফলখকডদর মনধ মামরি হ্াডর 

রোলটি প্রদান করা হ্ে। 

 অনুবাদক/সিাদক/ 

সাংকলকডদর মনধ মামরি 

হ্াডর সম্মামন পমরডশাধ 

করা হ্ে। 

 ফচডকর িাধ্যডি পমরডশাধ 

করা হ্ে।  

 

 

১২০  ার্ ধবদবস ড. আবর্মনুি িহর্মান সুলতান 

পমরচালক, ফোকডলার, জাদুঘর ও 

িহ্াডেজখানা মবিাগ 

ফিাবা: +৮৮-০১৭৩১৭২৯৫০১ 

ফোন : +৮৮-০২-৫৮৬১১২৩৮ 

aminursultan64@gmail.com 

 

৫. গ্রন্থ প্রকাশ বাাংলা সাবহতে ও সাংস্কৃবতি উন্নয়ন ও   

লালকন গ্রন্থ প্রণয়ন, সম্পাদনা ও প্র াশন 

অনলাইকন :  

https://www.mygov.bd/services/i

nfo?id=BDGS-1630569339 

সিাসবি :  

 মনমদ মষ্ট মবিাগ/উপমবিাডগ সাংমিষ্ট মবষডে প্রণীি 

পাণ্ডুমলমপ জিা ফনওো হ্ে।  

 মেিাই সাইডজর কাগডজ (৯১১
১

২
) স্পষ্ট ও পমরচ্ছন্ন 

হ্স্তাক্ষডর বা কমিউটাডর কডিাজকৃি (A4 সাইডজর 

কাগডজ) আকবদনপত্রসহ দুই কমপ পাণ্ডুমলমপ সাংমিষ্ট 

মবিাডগর উপপমরচালডকর মনকট জিা ফনওো হ্ে। 

বাাংলা একাডেমির প্রমিি বানানরীমি অনুসাডর 

পাণ্ডুমলমপ প্রণেন করা বাঞ্ছনীে। 

 বাাংলা সাবহতে ও সাংস্কৃবতি উন্নয়ন ও   লালকন গ্রন্থ 

প্রকাডশর স্বাকথ ধ পাণ্ডুমলমপ (সেট কমপসহ্) গ্রহ্ণ করা 

হ্ে। 

(প্রডোজনীে কাগজপত্র) 

 জাতীয় পবিচয়পত্র  

 সব ধকশষ বশক্ষাগত  

যর্াগ্যতাি সনদ 

 অবভজ্ঞতা সনদ  

(র্বদ থাক ) 

 

(প্রাবিস্থান) 

 আকবদনপকত্রি বলাং  

 সাংস্কৃমি, পমত্রকা ও 

মিলনােিন মবিাগ 

 ফলখকডদর মনধ মামরি হ্াডর 

রোলটি প্রদান করা হ্ে। 

 অনুবাদক/সিাদক/ 

সাংকলকডদর মনধ মামরি 

হ্াডর সম্মামন পমরডশাধ 

করা হ্ে। 

 ফচডকর িাধ্যডি পমরডশাধ 

করা হ্ে।  

 

 

১২০  ার্ ধবদবস ড. সি াি আবর্মন 

পমরচালক, সাংস্কৃমি, পমত্রকা ও 

মিলনােিন মবিাগ 

ফিাবা: +৮৮-০১৭১৬৪২৬৫৯৫ 

ফোন : +৮৮-০২-৫৮৬১১১০৮ 

sarkeraminba@gmail.com 

https://www.mygov.bd/services/info?id=BDGS-1630570880
https://www.mygov.bd/services/info?id=BDGS-1630570880
http://banglaacademy.gov.bd/site/page/046192af-5d5a-465a-913b-0f56d3d18ce0/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A3%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%BF-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8
http://banglaacademy.gov.bd/site/page/046192af-5d5a-465a-913b-0f56d3d18ce0/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A3%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%BF-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8
mailto:aminursultan64@gmail.com
https://www.mygov.bd/services/info?id=BDGS-1630569339
https://www.mygov.bd/services/info?id=BDGS-1630569339
http://banglaacademy.gov.bd/site/page/046192af-5d5a-465a-913b-0f56d3d18ce0/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A3%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%BF-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8
http://banglaacademy.gov.bd/site/page/046192af-5d5a-465a-913b-0f56d3d18ce0/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A3%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%BF-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8
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ক্রমি

ক নাং 

ফসবার নাি ফসবা প্রদান পিমি প্রডোজনীে কাগজপত্র এবাং 

প্রামিস্থান 

ফসবার মূল্য এবাং পমরডশাধ 

পিমি 

ফসবা প্রদাডনর 

সিেসীিা 

দামেত্বপ্রাি কি মকিমা  

(নাি, পদমব, ফোন নম্বর ও ই-ফিইল)  

 পাণ্ডুমলমপ প্রামির পর ১২০  ার্ ধবদবস িডধ্য গৃহ্ীি 

মসিান্ত ফলখকডক জামনডে ফদওো হ্ে। 

পাণ্ডুমলমপ চূড়ান্তিাডব গৃহ্ীি হ্ডল ফলখকডক মিনশি 

টাকার ননজুমেমশোল স্ট্যাডি বাাংলা একাডেমির সাডথ 

চুমিপত্র সিাদন করডি হ্ে। স্বাক্ষমরি চুমিপডত্রর 

একটি েডটাকমপ  ফলখকডক সাংমিষ্ট মবিাডগর পমরচালক 

হ্স্তান্তর কডরন। 

 

 

৬. গডবষণা 

কায মক্রি 

বাাংলা ভাষা ও সাবহকতে যর্মৌবল  

গকবষণাি জন্য বৃবি প্রদান 

[বাাংলা িাষা ও সামহ্ডিযর উন্নেডনর লডক্ষয 

মবমশষ্ট িডনানীি গডবষক কর্তমক 

পমরচামলি গডবষণা কায মক্রি সিডন্নর  

জন্য একাডেমিডি কডেকটি গডবষণা োন্ড 

রডেডে : 

 গাজী শািছুর রহ্িান স্মৃমি গডবষণা 

োন্ড 

 িাডকমন্টাইল ব্াাংক োন্ড   

 ফেরদাউস খাডিিন গডবষণা োন্ড] 

অনলাইকন :  

https://www.mygov.bd/services/info

?id=BDGS-1630575446 

সিাসবি :  

 মনব মাহ্ী পমরষডদর সদস্যডদর িিািডির মিমিডি 

অথবা জািীে পমত্রকাে মবজ্ঞমির িাধ্যডি ১জন 

গডবষক মনব মাচন কডর িাঁর সাডথ চুমিপত্র সিাদন 

করা হ্ে।  

 গডবষক ২ বেডর গডবষণা সিন্ন কডরন। 

  মনব মামচি গডবষক ২ জন সহ্কারী মনযুি করডি 

পাডরন। িাঁডদর সম্মামন একাডেমি বহ্ন কডর।  

গডবষণার ফক্ষত্র : বাাংলা িাষা-সামহ্িয/অথ মনীমি। 

প্রমি মিন িাস পর িািা প্রদান করা হ্ে।   

(প্রডোজনীে কাগজপত্র) 

 জাতীয় পবিচয়পত্র  

 সব ধকশষ বশক্ষাগত  

যর্াগ্যতাি সনদ 

 অবভজ্ঞতা সনদ  

(র্বদ থাক ) 

 

(প্রাবিস্থান) 

 আকবদনপকত্রি বলাং  

গডবষণা, সাংকলন এবাং 

অমিধান ও মবশ্বডকাষ 

মবিাগ 

 ফচডকর িাধ্যডি পমরডশাধ 

করা হ্ে।  

 

২৪০  ার্ ধবদবস যর্মাোঃ যর্মাবাি  যহাকসন  

পমরচালক  

গডবষণা, সাংকলন এবাং অমিধান ও 

মবশ্বডকাষ মবিাগ 

ফিাবা: +৮৮-০১৩১৬৩১৭৮৩৮ 

ফোন : +৮৮-০২-৫৮৬১১২৪৯ 

nandipath88@gmail.com 

 

৭ জনসাংডযাগ একাডেমির সািমগ্রক কি মকাডির 

মববরণ প্রস্তুি এবাং িার প্রচার 

পমরমচমির জন্য ফযাগাডযাগ ও িথ্য 

সরবরাহ্ 

ইকর্মইকল :  

banglaacademy.pr@gmail.com 

সিাসবি :  

 মপ্রন্ট ও ইডলকট্রমনক মিমেোর সাংবাদকিীডদর 

সডে ফোন, েযাক্স, ইন্টারডনডটর িাধ্যডি 

ফযাগাডযাগ এবাং িাডদর চামহ্দা ফিািাডবক িথ্য 

সরবরাহ্ করা হ্ে। 

(প্রাবিস্থান) 

banglaacademy.pr 

@gmail.com 

জনসাংডযাগ উপমবিাগ 

মবনামূডল্য অমেস 

চলাকালীন  

সকাল ৯.০০ 

ফথডক মবকাল 

৪.০০ পয মন্ত  

যর্মাহাম্মদ আ বি যহাকসন 

উপপমরচালক  

জনসাংডযাগ উপমবিাগ  

ফিাবা: +৮৮-০১৭২৪৫৯০৪৯২ 

ফোন : +৮৮-০২-৫৮৬১১২৪৭ 

farhan658@gmail.com 

৮ িথ্যপ্রযুমি একাডেমির সািমগ্রক কি মকাডির 

মববরণ প্রস্তুি এবাং অনলাইনমিমিক 

প্রচার ও পমরমচমির জন্য ব্বস্থা গ্রহ্ণ 

অনলাইকন :  

ওডেবডপজ banglaacademy.gov.bd    

ফেসবুক fb/banglaacademy.gov.bd  

ইউটিউব (33) Bangla Academy - YouTube 

সিাসবি :  

ওডেবডপজ, ফেসবুক ও ইউটিউডব একাডেমির 

কি মকাডির মববরণ প্রস্তুি এবাং িার 

অনলাইনমিমিক প্রচার ও পমরমচমির জন্য ব্বস্থা 

গ্রহ্ণ করা হ্ে। 

(প্রাবিস্থান) 

ওডেবডপজ 

banglaacademy.gov

.bd    

ফেসবুক 

fb/banglaacademy.

gov.bd   

ইউটিউব  

(33) Bangla Academy - 

YouTube 

িথ্যপ্রযুমি উপমবিাগ 

মবনামূডল্য অমেস 

চলাকালীন  

সকাল ৯.০০ 

ফথডক মবকাল 

৪.০০ পয মন্ত 

ফিাহ্াম্মদ আডনাোরুল হ্ক 

উপপমরচালক 

িথ্যপ্রযুমি উপমবিাগ  

ফিাবা: +৮৮-০১৯১১৯৩৮৬১৪ 

ফোন : +৮৮-০২-৫৮৬১১২৮৪ 

haqueba17@gmail.com 

৯ প্রমশক্ষণ বাাংলা ভাষা, বশক্ষা ও দক্ষতাি উন্নয়কন 

 বম্পউটাি প্রবশক্ষণ 

অনলাইকন :  

https://www.mygov.bd/services/info

?id=BDGS-1533459566 

সিাসবি :  

(প্রডোজনীে কাগজপত্র) 

 জাতীয় পবিচয়পত্র  

 সব ধকশষ বশক্ষাগত  

 ব্মিগিিাডব আগ্রহ্ী 

প্রমশক্ষণাথীডদর জন্য 

২,৫০০.০০ (দুই 

হ্াজার পাঁচশি) 

অমেস 

চলাকালীন  

জনাব যর্মাসাম্মৎ শার্মীর্মা আিাি 

উপপমরচালক, 

প্রমশক্ষণ উপমবিাগ 

ফিাবা: +৮৮-০১৫৫২৩৮৩৩১৪ 

https://www.mygov.bd/services/info?id=BDGS-1630575446
https://www.mygov.bd/services/info?id=BDGS-1630575446
https://www.mygov.bd/services/info?id=BDGS-1630575446
https://www.mygov.bd/services/info?id=BDGS-1630575446
http://banglaacademy.gov.bd/site/page/046192af-5d5a-465a-913b-0f56d3d18ce0/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A3%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%BF-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8
mailto:banglaacademy.pr@gmail.com
mailto:banglaacademy.pr@gmail.com
mailto:banglaacademy.pr@gmail.com
mailto:farhan658@gmail.com
http://banglaacademy.gov.bd/
http://banglaacademy.gov.bd/
https://www.youtube.com/channel/UCtCz20jezuiMdlIdFbg3KOA
http://banglaacademy.gov.bd/
http://banglaacademy.gov.bd/
http://banglaacademy.gov.bd/
http://banglaacademy.gov.bd/
https://www.youtube.com/channel/UCtCz20jezuiMdlIdFbg3KOA
https://www.youtube.com/channel/UCtCz20jezuiMdlIdFbg3KOA
mailto:haqueba17@gmail.com
https://www.mygov.bd/services/info?id=BDGS-1630820085
https://www.mygov.bd/services/info?id=BDGS-1630820085
https://www.mygov.bd/services/info?id=BDGS-1533459566
https://www.mygov.bd/services/info?id=BDGS-1533459566
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ক্রমি

ক নাং 

ফসবার নাি ফসবা প্রদান পিমি প্রডোজনীে কাগজপত্র এবাং 

প্রামিস্থান 

ফসবার মূল্য এবাং পমরডশাধ 

পিমি 

ফসবা প্রদাডনর 

সিেসীিা 

দামেত্বপ্রাি কি মকিমা  

(নাি, পদমব, ফোন নম্বর ও ই-ফিইল)  

[ফদডশ প্রযুমিগি জ্ঞান সম্প্রসারণ এবাং 

িথ্য ও ফযাগাডযাগ প্রযুমি (আইমসটি) 

মশডে দক্ষ জনশমি গডড় ফিালার লডক্ষয 

বাাংলা একাডেমি ১৯৯২ সাডল বুমনোমদ 

কমিউটার প্রমশক্ষণ ফকাস ম চালু কডর। 

বিমিাডন মিনিাস ফিোমদ কমিউটার 

প্রমশক্ষণ প্রদান করা হ্ে।] 

 িমিমর আসন, মশক্ষাগি ফযাগ্যিা : িমিম হ্ওোর 

জন্য প্রাথীডক ন্যযনিি এসএসমস অথবা সিিাডনর 

পরীক্ষাে উিীণ ম হ্ডি হ্ডব। িডব উচ্চিাধ্যমিক, 

স্নািক ও স্নািডকাির বা সিিাডনর পরীক্ষাে 

উিীণ ম প্রাথীডদর অগ্রামধকার ফদওো হ্ে।  

 প্রমি ব্াডচ সাধারণি ১৭৬ ফথডক ১৮৪জন 

প্রমশক্ষণাথী িমিম করা হ্ে। ‘আডগ আসডল আডগ 

পাডবন’ মিমিডি আসন বরাদ্দ করা হ্ে। একজন 

প্রমশক্ষণাথী সিাডহ্ ফকান মিনমদন এবাং ফকান 

সিে ক্লাস করডবন িা বণ্টডন যাঁরা আডগ িমিম হ্ন 

িাঁডদর পেন্দডক অগ্রামধকার প্রদান করা হ্ে। িডব 

মদন, শাখা ও সিে মনধ মারডণর ফক্ষডত্র বাাংলা 

একাডেমির মসিান্তই চূড়ান্ত মবডবমচি হ্ডব।  

যর্াগ্যতাি সনদ 

 অবভজ্ঞতা সনদ  

(র্বদ থাক ) 

 

 আকবদনপকত্রি বলাং  

(প্রাবিস্থান) 

প্রমশক্ষণ উপমবিাগ 

 অমেস িডনানীি 

প্রমশক্ষণাথীডদর জন্য 

৩,০০০.০০ (মিন 

হ্াজার) টাকা । 

 

 ব্াাংক ড্রােডটর 

িাধ্যডি  

সকাল ৯.০০ 

ফথডক মবকাল 

৪.০০ পয মন্ত 

ফোন : +৮৮-০২-৫৮৬১১২৮১ 

ivy.ua77@yahoo.com 

১০ বই মবক্রে ও 

প্রসার 

গ্রাহ্কডদর মনকট সরাসমর বই মবক্রে  বাাংলা একাডেমির অিযন্তডর অবমস্থি মনজস্ব দুইটি 

মবক্রেডকডের িাধ্যডি বেরব্াপী (সরকামর ছুটির 

মদন ব্িীি) বই মবক্রে কায মক্রি পমরচামলি হ্ে। 

 শিকরা ২৫ ফথডক ৭০ িাগ পয মন্ত কমিশডন বই 

মবক্রে করা হ্ে। 

 বাাংলা একাডেমির সম্মামনি ফেডলা, জীবনসদস্য 

এবাং সাধারণ সদস্যবৃন্দ শিকরা ৫০ িাগ কমিশডন 

সকল বইডের এক কমপ কডর ক্রে করডি পাডরন। 

 একাডেমির প্রকামশি এক ফসট বই শিকরা ৬০ 

িাগ কমিশডন মবক্রে করা হ্ে। 

 সরকামর প্রমিষ্ঠান ফপ-অে মাডরর িাধ্যডি বইডের 

মূল্য পমরডশাধ করডি পাডর। 

 পত্র পমত্রকাে মবজ্ঞাপডনর িাধ্যডি বই মবক্রডের 

প্রসার ঘটাডনা হ্ে। 

 একাডেমির ওডেবডপজ ও ফেসবুক-এর িাধ্যডি 

প্রচাডরর ব্বস্থা গ্রহ্ণ করা হ্ে। 

মবক্রে ও মবপণন উপমবিাগ নগদ/ফপ-অে মার অমেস 

চলাকালীন  

সকাল ৯.০০ 

ফথডক মবকাল 

৪.০০ পয মন্ত 

জনাব যিা সানা পািভীন স্মৃবত 

উপপমরচালক 

মবক্রে ও মবপণন উপমবিাগ 

ফিাবা: +৮৮-০১৭১২১৮৫৫১০ 

ফোন : +৮৮-০২-৫৮৬১১২৪৫ 

smrityba@gmail.com 

 

  মবক্রে প্রমিমনমধর িাধ্যডি মবই মবক্রে  ঢাকাসহ্ সারাডদডশ একাডেমির বই ও পমত্রকা 

মবক্রডের জন্য প্রমিমনমধ রডেডে। 

 মবক্রে প্রমিমনমধ হ্ওোর জন্য আগ্রহ্ী প্রমিষ্ঠানডক 

ফট্রে লাইডসন্স, হ্ালিক িযাট/আেকর সনদপত্রসহ্ 

আডবদন করডি হ্ে। 

 প্রাথমিকিাডব মবক্রে প্রমিমনমধডক এককালীন এক 

ফসট বই ও পমত্রকা ক্রে করডি হ্ে। 

 বামষ মক গ্রাহ্ক মহ্ডসডব প্রকামশি পমত্রকা ক্রে করা 

যাে। 

 প্রমিমনমধর কাডে শিকরা ৩৫ িাগ কমিশডন 

(অমিধান ও কারাগাডরর ফরাজনািচা ব্িীি) বই 

মবক্রে করা হ্ে।  

মবক্রে ও মবপণন উপমবিাগ নগদ/ফপ-অে মার অমেস 

চলাকালীন  

সকাল ৯.০০ 

ফথডক মবকাল 

৪.০০ পয মন্ত 

জনাব যিা সানা পািভীন স্মৃবত 

উপপমরচালক 

মবক্রে ও মবপণন উপমবিাগ 

ফিাবা: +৮৮-০১৭১২১৮৫৫১০ 

ফোন : +৮৮-০২-৫৮৬১১২৪৫ 

smrityba@gmail.com 

 

http://banglaacademy.gov.bd/site/page/046192af-5d5a-465a-913b-0f56d3d18ce0/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A3%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%BF-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8
mailto:ivy.ua77@yahoo.com
mailto:smrityba@gmail.com
mailto:smrityba@gmail.com
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ক্রমি

ক নাং 

ফসবার নাি ফসবা প্রদান পিমি প্রডোজনীে কাগজপত্র এবাং 

প্রামিস্থান 

ফসবার মূল্য এবাং পমরডশাধ 

পিমি 

ফসবা প্রদাডনর 

সিেসীিা 

দামেত্বপ্রাি কি মকিমা  

(নাি, পদমব, ফোন নম্বর ও ই-ফিইল)  

১১ বইডিলা 

আডোজন ও 

অাংশগ্রহ্ণ 

অির একুডশ বইডিলার আডোজন অনলাইকন :  

https://ba21bookfair.com   

সিাসবি :  

 ফিলাে স্ট্ল বরাডদ্দর জন্য প্রমিবের মেডসম্বর 

িাডসর প্রথি সিাডহ্র িডধ্য সাংবাদপডত্র মবজ্ঞাপন 

প্রচার করা হ্ে। 

 আগ্রহ্ী প্রকাশনা প্রমিষ্ঠানডক একাডেমি কর্তমক 

মনধ মামরি আডবদনপডত্র আডবদন করডি হ্ে।  

 স্ট্ল বরাডদ্দর সিে প্রমিটি আডবদনপত্র যাচাই-

বাোই করা হ্ে। 

 গ্রন্থডিলাে অাংশগ্রহ্ণকারী প্রমিষ্ঠান ফকবল িাডদর 

মনডজডদর প্রকামশি ও পমরডবমশি বই মবমক্র করডি 

পাডর। 

 প্রমিবের ১লা ফেব্রুোমর ফথডক িাসব্াপী অির 

একুডশ বইডিলা চডল। 

(প্রডোজনীে কাগজপত্র) 

 একাডেমি কর্তমক মনধ মামরি 

আডবদনপত্র  

 ফয সকল পুস্তক প্রকাশনা 

প্রমিষ্ঠান সব মডিাট ১০০টি 

অথবা ১লা জানুোমর 

ফথডক ৩১ফশ মেডসম্বর 

পয মন্ত সিডের িডধ্য 

কিপডক্ষ ২৫টি এবাং নবীন 

প্রকাশকডদর ফক্ষডত্র 

পূব মবিী বেডর ৫০টি 

(িন্মডধ্য ২০টি িানসম্মি) 

সৃজনশীল সামহ্িয, মবজ্ঞান 

ও গডবষণাধিী বই।  

 আকবদনপকত্রি বলাং  

(প্রাবিস্থান) 

মবক্রে, মবপণন ও পুনর্ম মদ্রণ 

মবিাগ 

নগদ/ফপ-অে মার গ্রন্থডিলা 

নীমিিালা 

অনুযােী 

ফঘামষি সিে/ 

ফেব্রুোমর 

িাসব্াপী 

জনাব বজ.এর্ম.বর্মজানুি িহর্মান 

পমরচালক 

মবক্রে, মবপণন ও পুনর্ম মদ্রণ মবিাগ  

ফিাবা: +৮৮-৮৮০১৮২৮০৭৫৫৩০ 

ফোন : +৮৮-০২-৫৮৬১১২৪০ 

gmmizan71@gmail.com 

 

ফদশ-মবডদডশ বইডিলার আডোজন ও 

অাংশগ্রহ্ণ 

 

 মবক্রেডসবাডক িানুডষর ফদারডগাড়াে ফপ ৌঁোডনার 

জন্য ফদডশর অিযন্তডর মবিাগ ও মবিাগীে ফজলা 

শহ্ডর বইডিলার আডোজন ও অাংশগ্রহ্ণ করা হ্ে। 

 মবডদডশ আডোমজি বইডিলাে (কলকািা 

আন্তজমামিক বইডিলা, কলকািা বাাংলাডদশ 

বইডিলা, আগরিলা বইডিলা, জাি মামনর ফ্রাঙ্কফুট ম 

বইডিলা, লন্ডন বইডিলা) বাাংলা একাডেমির 

উডেখডযাগ্য প্রকাশনা মনডে অাংশগ্রহ্ণ করা হ্ে। 

মবমিন্ন ফজলা ও মবিাগীে 

শহ্র/ মবডদডশ আডোমজি 

স্থান  

নগদ/ফপ-অে মার মনব মামরি সিে 

অনুযােী 

 

জনাব বজ.এর্ম.বর্মজানুি িহর্মান 

পমরচালক 

মবক্রে, মবপণন ও পুনর্ম মদ্রণ মবিাগ  

ফিাবা: +৮৮-৮৮০১৮২৮০৭৫৫৩০ 

ফোন : +৮৮-০২-৫৮৬১১২৪০ 

gmmizan71@gmail.com 

 

১২ প্রদশ মনী 

ও ফস জন্য 

মবিরণ 

 

বই প্রদশ মনী 

 প্রদশ মনী ও ফস জন্য মবিরণ বই প্রদশ মনী  

 মবমশষ্ট কমব, সামহ্মিযকডদর জন্ম ও মৃত্যযবামষ মকী 

উপলডক্ষয আডোমজি অনুষ্ঠাডন একাডেমির বই 

প্রদশ মনীর ব্বস্থা করা হ্ে।  

 মবমিন্ন মদবস উপলডক্ষয আডোমজি অনুষ্ঠাডন বই 

প্রদশ মন করা হ্ে।    

বাাংলা একাডেমি ববনামূকে মনধ মামরি সিডে জনাব যিা সানা পািভীন স্মৃবত 

উপপমরচালক 

মবক্রে ও মবপণন উপমবিাগ 

ফিাবা: +৮৮-০১৭১২১৮৫৫১০ 

ফোন : +৮৮-০২-৫৮৬১১২৪৫ 

smrityba@gmail.com 

 ই-কিাস ম ও 

প্র াবশত 

বইকয়ি িথ্য 

প্রদান 

ই-ফসবা প্রদান  মেমজটাল বাাংলাডদশ গড়ার প্রিযডে একাডেমি 

প্রকামশি গ্রন্থসমূহ্ মেমজটাল পিমিডি মবক্রেডসবা 

প্রদাডনর ব্বস্থা ফনওোর প্রমক্রো চলডে। 

 অনলাইন বই মবক্রডের ব্বস্থা গ্রহ্ডণর প্রমক্রো 

চলডে। 

বাাংলা একাডেমি ববনামূকে অমেস 

চলাকালীন সকাল 

১০.০০ ফথডক 

মবকাল ৪.০০ 

পয মন্ত 

জনাব যিা সানা পািভীন স্মৃবত 

উপপমরচালক 

মবক্রে ও মবপণন উপমবিাগ 

ফিাবা: +৮৮-০১৭১২১৮৫৫১০ 

ফোন : +৮৮-০২-৫৮৬১১২৪৫ 

smrityba@gmail.com 

 

  প্র াবশত বইকয়ি িথ্য প্রদান  
অনলাইকন :  

https://banglaacademy.portal.gov.b
d/site/view/publications/  

বাাংলা একাডেমি ববনামূকে 
অমেস 

চলাকালীন সকাল 

১০.০০ ফথডক 

জনাব যিা সানা পািভীন স্মৃবত 

উপপমরচালক 

মবক্রে ও মবপণন উপমবিাগ 

https://ba21bookfair.com/
http://banglaacademy.gov.bd/site/page/046192af-5d5a-465a-913b-0f56d3d18ce0/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A3%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%BF-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8
mailto:gmmizan71@gmail.com
mailto:gmmizan71@gmail.com
mailto:smrityba@gmail.com
mailto:smrityba@gmail.com
https://banglaacademy.portal.gov.bd/site/view/publications/
https://banglaacademy.portal.gov.bd/site/view/publications/
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ক্রমি

ক নাং 

ফসবার নাি ফসবা প্রদান পিমি প্রডোজনীে কাগজপত্র এবাং 

প্রামিস্থান 

ফসবার মূল্য এবাং পমরডশাধ 

পিমি 

ফসবা প্রদাডনর 

সিেসীিা 

দামেত্বপ্রাি কি মকিমা  

(নাি, পদমব, ফোন নম্বর ও ই-ফিইল)  

সিাসবি :  

 একাডেমি প্রকামশি বইডের িথ্য আগ্রহ্ীডদর প্রদান 

করা হ্ে। 

 কযাটালগ বা মনডদ মমশকা একাডেমির ওডেবসাইডট 

প্রকাডশর িাধ্যডি গ্রডন্থর নাি, প্রকাশকাল ও মূল্য 

সাংক্রান্ত িথ্য প্রদান করা হ্ে। 

মবকাল ৪.০০ 

পয মন্ত 

ফিাবা: +৮৮-০১৭১২১৮৫৫১০ 

ফোন : +৮৮-০২-৫৮৬১১২৪৫ 

smrityba@gmail.com 

১৩ পুনর্ম মদ্রণ বাাংলা একাডেমি প্রকামশি গ্রডন্থর  পুনর্ম মদ্রণ  বাাংলা একাডেমির মবক্রে, মবপণন ও পুনর্ম মদ্রণ 

মবিাডগর অধীডন পুনর্ম মদ্রণ উপমবিাগ রডেডে। 

একাডেমির মবক্রে ও মবপণন উপমবিাডগর চামহ্দা 

িডিা একাডেমি প্রকামশি প্রডোজনীে গ্রন্থসমূহ্ 

এই উপমবিাগ ফথডক পুনর্ম মদ্রণ করা হ্ে। 

মবক্রে ও মবপণন উপমবিাগ ববনামূকে ২৪০ কায মমদবস  জনাব যর্মাছাোঃ নাজর্মা আহকর্মদ 

উপপমরচালক 

পুনর্ম মদ্রণ উপমবিাগ  

ফিাবা: +৮৮-০১৯১২৬৩৬৮৫১ 

ফোন : +৮৮-০২-৫৮৬১১২৪৫ 

mooniababui@gmail.com 

১৪ বাাংলা 

একাডেমি 

ফপ্রস 

যাবিীে প্রকাশনার র্মদ্রণ  সরকামর/ফবসরকামর প্রমিষ্ঠাডনর সব ধরডনর র্মদ্রণ 

কাজ একাডেমির মনধ মামরি হ্াডর সিন্ন করা হ্ে। 

 ফবসরকামর প্রমিষ্ঠাডনর কাডজর মবল অমগ্রি 

পমরডশাধ করডি হ্ে। 

বাাংলা একাডেমি ফপ্রস সকল মবল ফপ-অে মার/ 

ব্াাংক ড্রােডটর িাধ্যডি 

পমরডশাধ করডি হ্ে। 

২৪০ কায মমদবস যর্মা: র্মবনরুজ্জার্মান 

ব্বস্থাপক 

বাাংলা একাডেমি ফপ্রস 

ফিাবা: +৮৮-০১৯১৬৮১৮৮০০ 

ফোন : +৮৮-০২-৫৮৬১১২৫৩ 

১৫ বাাংলা 

একাডেমির 

সদস্য 

অন্তর্ভ মমি 

বাাংলা একাডেমির জীবনসদস্য/সাধারণ 

সদস্য মহ্ডসডব অন্তর্ভ মমির জন্য একাডেমির 

মবদ্যিান সদস্যমবমধর শিমামদ ফিডন সদস্য 

মহ্ডসডব অন্তর্ভ মমি 

 বাাংলা একাডেমির মহ্সাবরক্ষণ ও বাডজট 

উপমবিাগ ফথডক ১০০.০০ টাকার মবমনিডে 

সদস্যরূডপ অন্তর্ভ মমির আডবদনপত্র সাংগ্রহ্ করডি 

হ্ে। 

 আডবদনপত্রটি পূরণ করার সিে আডবদনকারীর 

অমজমি মেমগ্র, মনডোমজি ফপশা, বেস, প্রকামশি 

বই, প্রবন্ধ/গে/ কমবিা প্রভৃমির কমপ এবাং সাংস্কৃমি 

বা মশডের ফয ফকাডনা ফক্ষডত্র অবদান থাকডল িা 

উডেখ করডি হ্ে। 

 সদস্যপদ প্রাথীর প্রস্তাবক ও সিথ মডকর িডধ্য 

একজন অবশ্যই ফেডলা হ্ডি হ্ে। 

 আডবদনকারীর বেস ন্যন্যিি ৩০ বের হ্ডি হ্ডব। 

 আডবদনপত্রটি যথাযথিাডব পূরণ কডর পমরষদ 

উপমবিাডগ জিা মদডি হ্ে। 

 বাাংলা একাডেমি মনব মাহ্ী পমরষদ কর্তমক 

জীবনসদস্য মহ্ডসডব অন্তর্ভ মি হ্ডল এককালীন 

৭০০০.০০ (সাি হ্াজার) টাকা এবাং সাধারণসদস্য 

অন্তর্ভ মমি মে ৩০০০.০০ (মিন হ্াজার) এবাং  

পমরচেপত্র বাবদ আরও ১০০.০০ (একশি) টাকা 

প্রদান করডি হ্ে। 

মহ্রবা ও পমরষদ উপমবিাগ সকল সদস্যডদর চাদা 

নগদ/বব াকশি িাধ্যডি 

পমরডশাধ করা যাে। 

 

২৪০ কায মমদবস জনাব ইর্মরুল ইউসুফ 

উপপবিচাল  

পবিষদ উপববভাগ 

ফিাবা: +৮৮-০১৭১১১১২৬৫৬ 

ফোন : +৮৮-০২-৫৮৬১১২৪০ 

imrulyousuf@gmail.com 

 

 

১৬ পুরস্কার ক. প্রমি বের : 

 কমবিা  কথাসামহ্িয  প্রবন্ধ  গডবষণা     

 অনুবাদ  র্মমিযুিমিমিক সামহ্িয              

 আত্মজীবনী/স্মৃমিকথা/ ভ্রিণকামহ্নী  

 বাাংলা একাডেমি মনব মাহ্ী পমরষদ একাডেমির 

ফেডলাডদর িধ্য ফথডক ২৫জন িডনানেনকারী 

মনব মাচন কডরন। প্রডিযক িডনানেনকারী বাাংলা 

িাষা ও সামহ্ডিযর মবমশষ্ট জনডদর িধ্য ফথডক স্ব স্ব 

সাংস্কৃমি, পমত্রকা ও 

মিলনােিন মবিাগ 

বাাংলা একাডেমি সামহ্িয 

পুরস্কারপ্রাি প্রডিযকডক 

পুরস্কাডরর মূল্যিান 

মহ্ডসডব ৩,০০,০০০.০০     

ক. ফেব্রুোমর     

    িাস 

খ. এমপ্রল িাস  

গ. ফেব্রুোমর     

ড. সি াি আবর্মন 

পমরচালক, সাংস্কৃমি, পমত্রকা ও 

মিলনােিন মবিাগ 

ফিাবা: +৮৮-০১৭১৬৪২৬৫৯৫ 

mailto:smrityba@gmail.com
mailto:mooniababui@gmail.com
mailto:imrulyousuf@gmail.com
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ক্রমি

ক নাং 

ফসবার নাি ফসবা প্রদান পিমি প্রডোজনীে কাগজপত্র এবাং 

প্রামিস্থান 

ফসবার মূল্য এবাং পমরডশাধ 

পিমি 

ফসবা প্রদাডনর 

সিেসীিা 

দামেত্বপ্রাি কি মকিমা  

(নাি, পদমব, ফোন নম্বর ও ই-ফিইল)  

নাটক  মবজ্ঞান, প্রযুমি ও পমরডবশ   

মশশুসামহ্িয শাখাে সামহ্িয পুরস্কার প্রদান 

করা হ্ে 

খ. মবমশষ্ট বুমিজীবী/ব্মির অনুদাডন 

মনম্নরূপ পুরস্কার প্রদান করা হ্ে : 

 রবীে পুরস্কার 

 কমব জসীিউদদীন সামহ্িয পুরস্কার 

 সসেদ ওোলীউোহ্  

 িযহ্ারুল ইসলাি কমবিা পুরস্কার  

 কবীর ফচ ধুরী মশশুসামহ্িয পুরস্কার 

 ফিডহ্র কবীর মবজ্ঞান-সামহ্িয পুরস্কার 

 সা’দি আমল আখন্দ সামহ্িয পুরস্কার 

 সামহ্মিযক ফিাহ্াম্মদ বরকত্যোহ্ প্রবন্ধ     

   সামহ্িয পুরস্কার 

 হ্ালীিা শরফুদ্দীন মবজ্ঞান-ফলখক পুরস্কার 

ফক্ষডত্র অবদাডনর স্বীকৃমির জন্য পৃথকিাডব 

প্রস্তাবনা েডক মবস্তামরি িথ্যসহ্ নাি প্রস্তাব ফপশ 

কডরন। 

 মনব মাহ্ী পমরষদ ফদডশর বডরণ্য সামহ্মিযক, 

মশক্ষামবদ, ফলখক, পমিি, গডবষকডদর িধ্য ফথডক 

বডোডজাষ্ঠয জনডক সিাপমি কডর ৫ সদস্যমবমশষ্ট 

পুরস্কার কমিটি গঠন করা হ্ে।  

 এই কমিটি সাংখ্যাগমরষ্ঠ প্রস্তাবনার মিমিডি পুরস্কার 

প্রাপডকর নাি মনব মাচন কডর।  

 পমরডশডষ মনব মাহ্ী পমরষডদর অনুডিাদনক্রডি উি 

মনব মামচি জনডদর নাি পুরস্কার প্রামির জন্য ফঘাষণা 

করা হ্ে। 

(মিন লক্ষ) টাকা এবাং 

অন্যান্য পুরস্কাডরর ফক্ষডত্র 

৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ 

হ্াজার) , ৩০,০০০.০০ 

(মত্রশ হ্াজার) ও  

২৫,০০০.০০ (পঁমচশ 

হ্াজার) টাকার ফচক প্রদান 

করা হ্ে। 

    িাস 

ঘ. ফেব্রুোমর     

    িাস 

ঙ. জুন িাস 

চ. ফি িাস  

ে. ফসডেম্বর  

    িাস 

ফোন : +৮৮-০২-৫৮৬১১১০৮ 

sarkeraminba@gmail.com 

 

১৭ বই মবমক্র বাাংলা একাডেমি প্রকামশি সকল 

বই/পত্র-পমত্রকা/অমিধান প্রভৃমি 

একাডেমি মবক্রে ফকডে অমেস 

চলাকালীন সিডে মবমক্র করা হ্ে। 

 বই মবমক্রর সিে রমববার ফথডক বৃহ্স্পমিবার 

সকাল নেটা ফথডক মবকাল পাঁচটা (দুপুর ১.০০ টা 

ফথডক ১.৩০ মিমনট পয মন্ত মবরমি)। 

 বই মবমক্রর জন্য মবিাগীে ও ফজলা শহ্ডর কমিশন 

এডজন্ট রডেডে। বই মবক্রে ফকে, বাাংলা একাডেমি, 

ঢাকা ফথডক অথবা এডজন্টডদর কাে ফথডক বই 

সাংগ্রহ্ করা যাে। 

 ২০০১ সাল ফথডক বিমিান পয মন্ত প্রকামশি ফয 

ফকাডনা মূডল্যর বইডের ফক্ষডত্র ২৫% কমিশন প্রদান 

করা হ্ে। 

 মেডসম্বর ২০০০ সাল পয মন্ত প্রকামশি বই (পুনর্ম মদ্রণ 

বাডদ) ৫০% কমিশডন মবমক্র করা হ্ে। 

 িািাডর িজুদ প্রমিটি বই একডসট ক্রে করডল 

৬০% কমিশন প্রদান করা হ্ে। 

 বাাংলা একাডেমি প্রকামশি পমত্রকা (৩০% 

কমিশডন মবমক্র করা হ্ে) ৫০.০০ টাকা মূডল্য মবমক্র 

করা হ্ে। 

 সরকামর/আধাসরকামর, স্বােিশামসি প্রমিষ্ঠান 

এবাং সরকার মনেমিি ব্াাংক ও কডপ মাডরশডনর 

কাডে মবডলর িাধ্যডি বই মবমক্র করা হ্ে। 

 ফবসরকামর প্রমিষ্ঠান, স্কুল-কডলজ, এনমজও, 

লাইডেমর ফকবল নগদ অডথ ম বা ফপ-অে মার/ব্াাংক 

ড্রােডটর িাধ্যডি বই ক্রে করডি পাডর। 

মবক্রে, মবপণন ও পুনর্ম মদ্রণ 

মবিাগ 

নগদ/ফচক/ফপ-অে মার অমেস 

চলাকালীন সকাল 

১০.০০ ফথডক 

মবকাল ৪.০০ 

পয মন্ত 

জনাব যিা সানা পািভীন স্মৃবত 

উপপমরচালক 

মবক্রে ও মবপণন উপমবিাগ 

ফিাবা: +৮৮-০১৭১২১৮৫৫১০ 

ফোন : +৮৮-০২-৫৮৬১১২৪৫ 

smrityba@gmail.com 

১৮ গ্রন্থাগার ক.  বাাংল একাডেমি গ্রন্থাগাডর ফদমশ-

মবডদমশ মবমিন্ন মূল্যবান, প্রাচীন ও 

দুস্প্রাপ্য সািগ্রী সাংরমক্ষি আডে। 

 গ্রন্থাগার শুধু গডবষকডদর ব্বহ্াডরর জন্য। গ্রন্থাগার 

ব্বহ্ারকারীডক িাঁর গডবষণা  িত্ত্বাবধােডকর   

সুপামরশসহ্  আডবদনপত্র ফপশ করডি হ্ে। 

গ্রন্থাগার মবিাগ ববনামূকে অমেস 

চলাকালীন  

ড. যর্মাোঃ শাহাদাৎ যহাকসন 

পমরচালক 

গ্রন্থাগাি ববভাগ 

mailto:sarkeraminba@gmail.com
mailto:smrityba@gmail.com
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ক্রমি

ক নাং 

ফসবার নাি ফসবা প্রদান পিমি প্রডোজনীে কাগজপত্র এবাং 

প্রামিস্থান 

ফসবার মূল্য এবাং পমরডশাধ 

পিমি 

ফসবা প্রদাডনর 

সিেসীিা 

দামেত্বপ্রাি কি মকিমা  

(নাি, পদমব, ফোন নম্বর ও ই-ফিইল)  

খ.   সািগ্রীর িডধ্য রডেডে পু ৌঁমথ, বই ও 

পত্র-পমত্রকা, সািমেকী, ম্যাপ/এটলাস, 

ইাংডরমজ-বাাংলা ফগডজট/পমিকা 

ইিযামদ। 

গ.   ে. র্মহ্ম্মদ শহ্ীদুোহ র নাডি প্রমিমষ্ঠি    

      শহ্ীদুোহ র গডবষণা কডক্ষ সাংরমক্ষি     

      রডেডে মবপুল পমরিাণ হ্াডি ফলখা 

প্রাচীন পুমথ ও দুস্প্রাপ্য পত্র-পমত্রকা। 

 আডবদনপডত্রর সাডথ প্রডোজনীে বই/সািগ্রীর 

িামলকা সাংযুি করডি হ্ে। 

 প্রাথীি ফয ফকাডনা সািগ্রীর জন্য গ্রন্থাগার-কিীর 

সাহ্ায্য মনডি হ্ে। প্রডোজনীে েডটাকমপ করার 

জন্য আডবদন করডি হ্ে। 

সকাল ১০.০০ 

ফথডক মবকাল 

৪.০০ পয মন্ত 

ফিাবা: +৮৮-০১৭১৫০২৯৭৩৮ 

ফোন : +৮৮-০২-৫৮৬১১২৪৭ 

drshnipu@gmail.com 

১৯  

ফসমিনার ও 

অনুষ্ঠান 

আডোজন 

ক. ফদডশর বডরণ্য বুমিজীবীডদর জন্ম ও 

মৃত্যযবামষ মকী উপলক্ষয আডলাচনা 

অনুষ্ঠান/ফসমিনার আডোজন। 

খ. অির একুডশ উদযাপন উপলডক্ষয 

আডলাচনা ও সাাংস্কৃমিক অনুষ্ঠাডনর 

আডোজন। 

 জন্ম ও মৃত্যযবামষ মকী উপলডক্ষয মনধ মামরি িামরডখ 

আিিণপডত্রর  

িাধ্যডি সাংমিষ্ট সকলডক জানাডনা হ্ে।  

 সকল অনুষ্ঠাডনর সাংবাদ মবজ্ঞমি ও আিিণপত্র 

ফিাবাইল এসএিএস, ইডিইল, ফেসবুক ও 

ওডেবডপডজর স্ক্রডল ফপ্ররণ করা হ্ে। 

সাংস্কৃমি, পমত্রকা ও 

মিলনােিন মবিাগ 

ফচডকর িাধ্যডি সম্মানী 

প্রদান করা হ্ে 

২৪০ কায মমদবস ড. যর্মাোঃ শবিফুল ইসলার্ম  

(সাইর্মন জা াবিয়া)  

উপপমরচালক 

সাংস্কৃমি উপমবিাগ 

ফিাবা: +৮৮-০১৮৩০২০৩৩২২ 

ফোন : +৮৮-০২-৫৮৬১১২৫৬ 

dr.zakariasaymon@gmail.com 

 

বাাংলা একাডেমির স্থাপনা :  

ক. বধ মিান িবন 

  মনচিলা : জািীে ফলখক ও সামহ্িয জাদুঘর ও ফপাস্ট্ অমেস   মদ্বিীে িলা : িাষা-আডন্দালন জাদুঘর, ে. র্মহ্ম্মদ শহ্ীদুোহ  স্মৃমিকক্ষ  র্তিীে িলা : ফলাক-ঐমিহ্য জাদুঘর ও বাাংলা একাডেমি  

         আকমাইিস। 

খ. ে. র্মহ্ম্মদ শহ্ীদুোহ  িবন  

 মনচিলা : মবক্রে ফকে, কমব শািসুর রাহ্িান ফসমিনার কক্ষ, আবদুল কমরি সামহ্িযমবশারদ মিলনােিন, অিযথ মনা কক্ষ  মদ্বিীে িলা : বাাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার, আবদুল কমরি সামহ্িযমবশারদ মিলনােিডনর উপডরর অাংশ  র্তিীে 

িলা : প্রধান গ্রন্থাগামরডকর দির, দুল মি গ্রন্থসমূডহ্র কক্ষ।  চত্যথ ম িলা : িহ্াপমরচালক ও সমচডবর দির, জনসাংডযাগ উপমবিাগ।  পঞ্চি িলা : মহ্সাব রক্ষণ ও বাডজট উপমবিাগ, প্রশাসন, িানবসিদ উন্নেন ও পমরকেনা মবিাগ, 

পমরকেনা উপমবিাগ, জনসাংডযাগ উপমবিাগ  ষষ্ঠ িলা : প্রশাসন, িানবসিদ উন্নেন উপমবিাগ, ক্রে-মনি মাণ ও সাংরক্ষণ শাখা (ফকেীে িািার)।  সিি িলা : সাংস্কৃমি, পমত্রকা ও মিলনােিন মবিাগ, সাংস্কৃমি উপমবিাগ, সাংকলন 

উপমবিাগ, সািামহ্কী উপমবিাগ (উিরামধকার), সািামহ্কী উপমবিাগ (ধানশামলডকর ফদশ)।  অষ্টি িলা : জনসাংডযাগ, িথ্য প্রযুমি ও প্রমশক্ষণ মবিাডগর পমরচালডকর দির, িথ্যপ্রযুমি উপমবিাগ, পমরষদ উপমবিাগ।  

গ. ে. র্মহ্ম্মদ এনার্মল হ্ক িবন :  মনচিলা : মবক্রে ফকে ও িাস্কর নডিরা আহ্ডিদ প্রদশ মনী কক্ষ,  মদ্বিীে িলা : বাাংলা একাডেমি কযামন্টন ও অগ্রণী ব্াাংক বাাংলা একাডেমি শাখা  র্তিীে িলা : মবক্রে, মবপণন ও পুনর্ম মদ্রণ মবিাগ         

  চত্যথ ম িলা : মবক্রে মবপণন ও পুনর্ম মদ্রণ মবিাডগর ফলজার শাখা  পঞ্চি িলা : বাাংলা একাডেমি ফরস্ট্ হ্াউস।  

ঘ. ফপ্রস িবন 

  মনচিলা : বাাংলা একাডেমি ফপ্রস  মদ্বিীে িলা : গডবষণা, সাংকলন এবাং অমিধান ও মবশ্বডকাষ মবিাগ, সসেদ ওোলীউোহ্ সিাগৃহ্  র্তিীে িলা : ফোকডলার, জাদুঘর ও িহ্াডেজখানা মবিাগ ও প্রমশক্ষণ উপমবিাগ। 

ঙ. ফগাোউন িবন 

  মনচিলা : বই ও কাগডজর ফগাোউন  র্তিীে িলা : গ্রন্থাগাডরর পমত্রকা শাখা।  
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৩.  অমিডযাগ ব্বস্থাপনা পিমি (GRS) 
 

 ফসবা প্রামিডি অসন্তুষ্ট হ্ডল দামেত্বপ্রাি কি মকিমার সডে ফযাগাডযাগ করুন। মিমন সিাধান মদডি ব্থ ম হ্ডল মনডম্নাি পিমিডি ফযাগাডযাগ কডর আপনার সিস্যা অবমহ্ি করুন। 
 

ক্রবর্ম   খন যর্াগাকর্াগ  িকবন যর্াগাকর্াকগি ঠি ানা বনষ্পবিি সর্ময়সীর্মা  

১ দামেত্বপ্রাি কি মকিমা সিাধান মদডি ব্থ ম হ্ডল GRS ফোকাল পডেন্ট কি মকিমা 

নাি ও পদমব   : মজ এি মিজানুর রহ্িান  

পদমব             : পমরচালক (চলমি দামেত্ব)  

ফোন              : +৮৮-০২-৫৮৬১১২৫৮ 

ফিাবাইল         : +৮৮-০২-০১৮২৮০৭৫৫৩০ 

ইডিইল           : gmmizan71@gmail.com 

ওডোব ফপাট মাল : www.banglaacademy.gov.bd 

 

২ GRS ফোকাল পডেন্ট কি মকিমা মনমদ মষ্ট সিডে সিাধান 

মদডি ব্থ ম হ্ডল 

GRS আমপল কি মকিমা  

নাি ও পদমব   : জনাব ফিাোঃ আিাউর রহ্িান  

পদমব              : যুগ্মসমচব (প্রশাসন-২) 

ফোন               : +৮৮-০২-৯৫৫৩১৮৭  

ফিাবাইল         : +৮৮-০২-০১৭১১১৯৫০১৮ 

ইডিইল           : js.budget@moca.gov.bd 

ওডোব ফপাট মাল : www.moca.gov.bd 

 

 

 

৪. আপনার কাডে আিাডদর প্রিযাশা 
 

ক্রমিক নাং প্রমিশ্রুি/কামিি ফসবা প্রামির লডক্ষয করণীে 

১ মনধ মামরি েরডি সম্পূণ মিাডব পূরণকৃি আডবদন জিা প্রদান 

২ সঠিক িাধ্যডি প্রডোজনীে মেস পমরডশাধ করা 

৩ সাক্ষাডির জন্য মনধ মামরি সিডের পূডব মই উপমস্থি থাকা 

 

মব.দ্র. সাধারণি ফয সব কারডণ আডবদন বামিল হ্ে অথবা ফসবা প্রদান সম্ভব হ্ে না িা মবডিষণ কডর েক পূরণ করডি হ্ে। মকছু মবষে সকল প্রমিষ্ঠাডনর জন্য একই হ্ডব এবাং মকছু মবষে আলাদা হ্ডব।  

 

 

 

(র্মহ্ম্মদ ন্যরুল হুদা) 

িহ্াপমরচালক 

বাাংলা একাডেমি, ঢাকা 


