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 বাাংলাদেশ ইউনিভানস িটি অব প্রদেশিালস (নবইউনি) 

নিরপুর সসিানিবাস, ঢাকা-১২১৬ 

www.bup.edu.bd 

 

সসবা প্রোি প্রনিশ্রুনি (Citizen’s Charter)  
 

১. নভশি ও নিশি 

 

১.১) iƒcKí (Vission): evsjv‡`k BDwbfvwm©wU Ae cÖ‡dkbvjm ˆewk¦K †cÖÿvc‡Ui Pvwn`v Abyhvqx gvbm¤§Z D”Pwkÿv Ges M‡elYvi e¨e¯’vcbv wbwðZ KiZt †ckvRxex I mvaviY QvÎ-QvÎx‡`i wbKU 

†`‡ki cÖ_g mvwii wek¦we`¨vjq wn‡m‡e ¯^xK…wZ AR©b Kiv| 

১.২) Awfj¶¨ (Mission): mgmvgwqK we‡k¦i Pvwn`v c~i‡Y cÖ‡qvRbxq †hvM¨Zv m¤úbœ mKj ag©-eY©-‡MvÎ wbwe©‡k‡l mKj †kÖwYi bvMwiK‡`i (†ckvRxex I mvaviY) gvbm¤§Z D”Pwkÿv cÖ`vb, ̂ ewk¦K/Af¨šÍixY 

Pvwn`v Abyhvqx wkÿvi MybMZgvb cÖmvi, ewnwe©‡k¦i mv‡_ †hvMv‡hv‡Mi gva¨‡g M‡elYvi gvb DbœZ K‡i RvZxq ch©v‡q gvbe m¤ú` Dbœqb Kiv| 

২. প্রনিশ্রুি সসবাসমূহ 

 

২.১ িাগনরক সসবা: 

 

িাগনরক সসবা: 

ক্রনিক সসবার িাি সসবা প্রোি িদ্ধনি প্রদয়াজিীয় 

কাগজিত্র/ 

প্রানিস্থাি 

সসবামূল্য এবাং 

িনরদশাধ িদ্ধনি 

(যনে থাদক) 

সসবা 

প্রোদির 

সিয়সীিা 

শাখার িািসহ োনয়ত্বপ্রাি কি িকিিার 

িেনব, রুি িম্বর, অনেনসয়াল সেনলদোি 

ও ইদিইল 

উর্ধ্িিি কি িকিিার িেনব, রুি িম্বর, 

অনেনসয়াল সেনলদোি ও ইদিইল 

1.  স্নািক (সম্মাি) ‡kÖwYi 

সপ্রাগ্রািসমূ‡n fwZ© 

অিলাইি 

(www.bup.edu.bd) 

 

অিলাইি 

 

নবজ্ঞনি 

সিািাদবক 

 

ভনিি নবজ্ঞনি 

অনুযায়ী 

 

নবইউনির সহল্পদেস্ক িম্বরঃ 

০৯৬৬৬৭৯০৭৯০ 

িেবীঃ সলঃ কদি িল 

অনিনরক্ত সরনজস্ট্রার (একাদেনিক সসকশি) 

সরনজস্ট্রার অনেস (একাদেনিক সসকশি) 

সেনলদোিঃ ৮০০০৪৮৩ 

addlreg.academic@bup.edu.bd 

সরনজস্ট্রার 

 

সেনলদোিঃ ৮০০০৩০০ 

ইদিইলঃ  

registrar@bup.edu.bd 

 

2.  Ggwdj/wcGBPwW 

সপ্রাগ্রা‡g fwZ© 

AbjvBb AbjvBb weÁwß 

†gvZv‡eK 

fwZ© weÁwß 

Abyhvqx 

†cÖvMÖvg †Kv-AwW©‡bUi 

†m›Uvi di nvqvi ÷vwWR A¨vÛ wimvP© 

mushfiqur@bup.edu.bd 

cwiPvjK, wmGBPGmAvi 

iæg- Gwm- 1213 GKv‡WwgK feb 

dir.chsr@bup.edu.bd 

3.  gv÷vm© (cÖ‡dkbvjm&) 

†cÖvMÖv‡g fwZ© 

AbjvBb AbjvBb weÁwß 

†gvZv‡eK 

fwZ© weÁwß 

Abyhvqx 

weÁwß‡Z †gvZv‡eK mswkøó mKj 

wefv‡Mi †cÖvMÖvg †Kv-AwW©‡bUiMY 

mswkøó mKj wefv‡Mi †Pqvig¨vb 

http://www.bup.edu.bd/
http://www.bup.edu.bd/
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িাগনরক সসবা: 

ক্রনিক সসবার িাি সসবা প্রোি িদ্ধনি প্রদয়াজিীয় 

কাগজিত্র/ 

প্রানিস্থাি 

সসবামূল্য এবাং 

িনরদশাধ িদ্ধনি 

(যনে থাদক) 

সসবা 

প্রোদির 

সিয়সীিা 

শাখার িািসহ োনয়ত্বপ্রাি কি িকিিার 

িেনব, রুি িম্বর, অনেনসয়াল সেনলদোি 

ও ইদিইল 

উর্ধ্িিি কি িকিিার িেনব, রুি িম্বর, 

অনেনসয়াল সেনলদোি ও ইদিইল 

4.  weG/ weGmGm (cvm) 

†cÖvMÖv‡g fwZ© 

AbjvBb I AdjvBb 

(www.bup.edu.bd) 

Awaf‚³ 

cÖwZôvbmg~n I 

weBDwc 

 

weÁwß 

†gvZv‡eK 

fwZ© weÁwß 

Abyhvqx 

AwZwi³ †iwR÷ªvi (GKv‡WwgK †mKkb) 

‡iwR÷ªvi Awdm (GKv‡WwgK †mKkb) 

8000483 

weBDwc †ní‡W¯‹ b¤^it 09666790790 

addlreg.academic@bup.edu.bd 

সরনজস্ট্রার 

সেনলদোিঃ ৮০০০৩০০ 

ইদিইলঃ  

registrar@bup.edu.bd 

5.  wewfbœ fvlv wkÿv †Kvm© 

cwiPvjbv I wWwMÖ cÖ`vb 

(mvgwiK m`m¨ I 

†emvgwiK wkÿv_©x‡`i 

Rb¨) 

AbjvBb I AdjvBb 

(www.bup.edu.bd) 

weBDwc I‡qemvBU weÁwß 

†gvZv‡eK Uªv÷ 

e¨vsK Gi 

gva¨‡g 

weÁwß 

Abyhvqx 

‡cÖvMÖvg †Kv-AwW©‡bUi 

‡m›Uvi di gWvb© j¨vs¸‡q‡Rm 

(wmGgGj) 

01769-028746 

progcoord.cml@bup.edu.bd 

wWb 

‡m›Uvi di gWvb© j¨vs¸‡q‡Rm 

(wmGgGj) 

01769-028745 

dean.cml@bup.edu.bd 

6.  Z_¨ AwaKvi AvB‡bi 

AvIZvq Av‡e`bKvix‡K 

Z_¨ cÖ`vb 

 

 

• c‡Îi gva¨‡g, B-‡gBj 

I I‡qemvBU 

• Av‡e`b /c‡Îi 

wfwË‡Z KZ…©c‡ÿi 

mycvwik/ Aby‡gv`b 

wek^we`¨vj‡qi 

wewfbœ wefvM †_‡K 

cÖvß Ges bw_cÎ 

†_‡K msM„nxZ 

Z_¨ AwaKvi 

AvBb Abyhvqx 

wba©viY Kiv 

n‡q‡Q Ges bM` 

I †PK Gi 

gva¨‡g g~j¨ 

cwi‡kvwaZ nq| 

1-7 w`‡bi 

g‡a¨ 

‡iwR÷ªvi Awdm (†Rbv‡ij †mj) GwWkbvj †iwR÷ªvi (†Rbv‡ij) 

‡iwR÷ªvi Awdm 

iæg- 109 

B›UviKg- 1610 

‡Uwj‡dvb- 8000369 

addlreg.gen@bup.edu.bd 

7.  Z_¨ AwaKvi AvB‡bi 

AvIZvq Awf‡hvM 

cÖwZKv‡ii e¨e¯’vKiY 

• Awf‡hvM cÖvwß mv‡c‡ÿ 

h_vh_ e¨e¯’vMÖnY 

‡iwR÷ªvi Awdm 

(‡Rbv‡ij †mj) 

webvg~‡j¨ 7 

Kvh©w`e‡mi 

g‡a¨ 

†WcywU ‡iwR÷ªvi 

(‡Rbv‡ij †mj) 

রুি িম্বর: ১০৭ 

ইন্টারকি: ১৬১১, 

সেনলদোি: ৮০০০৪৯৫, 

dyreg.gen@bup.edu.bd 

GwWkbvj †iwR÷ªvi (†Rbv‡ij) 

‡iwR÷ªvi Awdm 

iæg- 109 

B›UviKg- 1610 

‡Uwj‡dvb- 8000369 

addlreg.gen@bup.edu.bd 

8.  AwffveK‡`i Awf‡hvM 

I Awf‡hvM cÖwZKv‡ii 

e¨e ’̄vKiY 

• B-‡gBj, mivmwi 

Awf‡hvM cÖvwß mv‡c‡ÿ 

h_vh_ e¨e¯’v MÖnY 

I‡qemvBU I cÖ±i 

Awdm 

webvg~‡j¨ 7 

Kvh©w`e‡mi 

g‡a¨ 

cÖ±i  

রুি িম্বর: 805 

সেনলদোি: 8000603 

ইদিইলঃ 

proctoroffice@bup.edu.bd 

সরনজস্ট্রার 

 

সেনলদোিঃ ৮০০০৩০০ 

ইদিইলঃ  

registrar@bup.edu.bd 

mailto:progcoord.cml@bup.edu.bd
mailto:addlreg.gen@bup.edu.bd
mailto:addlreg.gen@bup.edu.bd
mailto:proctoroffice@bup.edu.bd


[3] 

 

িাগনরক সসবা: 

ক্রনিক সসবার িাি সসবা প্রোি িদ্ধনি প্রদয়াজিীয় 

কাগজিত্র/ 

প্রানিস্থাি 

সসবামূল্য এবাং 

িনরদশাধ িদ্ধনি 

(যনে থাদক) 

সসবা 

প্রোদির 

সিয়সীিা 

শাখার িািসহ োনয়ত্বপ্রাি কি িকিিার 

িেনব, রুি িম্বর, অনেনসয়াল সেনলদোি 

ও ইদিইল 

উর্ধ্িিি কি িকিিার িেনব, রুি িম্বর, 

অনেনসয়াল সেনলদোি ও ইদিইল 

9.  wek^we`¨vj‡qi 

AM©v‡bvMÖvg Abyhvqx 

Rbej wb‡qvMKiY 

• KZ…©c‡¶i Aby‡gv`b 

• cwÎKvq weÁvcb cÖKvk 

• Av‡e`‡bi ZvwjKv cÖ¯‘Z 

• evQvB KwgwU‡Z Dc¯’vcb 

• wjwLZ, e¨envwiK I 

†gŠwLK cixÿv MÖnY 

• KZ…©c‡ÿi Aby‡gv`b 

Abyhvqx wb‡qvM cÎ Rvix 

Kiv 

Av‡e`bcÎ 

‡iwR÷ªvi Awdm 

(ms¯’vcb kvLv) 

 

weÁwß 

†gvZv‡eK e¨vsK 

Wªvd&U/‡c-AW©vi 

01-02 gvm †WcywU †iwR÷ªvi 

ms¯’vcb kvLv 

cÖkvmwbK feb, iæg- 219 

B›UviKg- 1615 

dyreg.estb@bup.edu.bd 

 

†iwR÷ªvi Awdm (ms¯’vcb kvLv) 

10.  সেন্ডার নবক্রয়, সেন্ডার 

সাংক্রান্ত নবষদয় ঠিকাোর/ 

সরবরাহকারীদের িথ্য 

প্রোি 

অিলাইি/ ম্যানুয়াল সেন্ডার েকুদিন্ট, 

নবজ্ঞনি 

weÁwß 

†gvZv‡eK 

নিধ িানরি মূদল্য 

১৪ কায িনেবস ১। সহকারী সরনজস্ট্রার,  

প্রনকউরদিন্ট সসকশি 

 
২। সহকারী ইনিনিয়ার ,ইদলনিকযাল 

GwWkbvj †iwR÷ªvi 

cÖwKDi‡g›U †mj 

cÖkvmwbK feb 

B›UviKg- 1608 

addlreg.proc@bup.edu.bd 

11.  †cÖvMÖvg Awafzw³ KiY mswkøó cÖwZôvb KZ…©K †cÖvMÖvg 

Awafzw³i Rb¨ K‡jR 

cwi`k©K Awd‡m cÖ¯Ívebv 

†cÖiY ¯^v‡c‡ÿ 

Awafzw³i dig 

weBDwci 

I‡qemvBU 

(www.bup.edu.bd) 

Gi WvDb‡jvW 

Ackb n‡Z| 

†cÖvMÖv‡gi aiY 

Abyhvqx wewa 

†gvZv‡eK 

wba©vwiZ wd| 

 

 

mswkøó 

cÖwZôvb 

KZ…©K †cÖwiZ 

PzovšÍ 

cÖ¯Ívebv cÖvwß 

¯^v‡c‡ÿ wewa 

†gvZv‡eK 

e¨e ’̄v MÖnY 

Dc K‡jR cwi`k©K 

K‡jR cwi`k©‡Ki Awdm 

iæg bs- GwW 316 

01769-021517 

liton@bup.edu.bd 

K‡jR cwi`k©K 

K‡jR cwi`k©‡Ki Awdm 

iæg bs- GwW 317 

01769-021515 

insp.college@bup.edu.bd 

12.  mKj ai‡Yi cixÿvi 

cÖwfkbvj I g~j mb`cÎ 

cÖ`vb Ges mb`c‡Îi 

†fwiwd‡Kkb cÖ`vb Kiv 

mivmwi wewa †gvZv‡eK 

cÖ‡qvRbxq 

KvMRcÎ mn 

Av‡e`b 

†cÖvMÖv‡gi aiY 

Abyhvqx wewa 

†gvZv‡eK 

wba©vwiZ wd| 

02 - 10 

Kg©w`em 

AwZwi³ cixÿv wbqš¿K 

cixÿv wbqš¿‡Ki Awdm 

‡dvb - 09666321546 

zahidzeenia@yahoo.co.uk  

cixÿv wbqš¿K, 

‡dvb- 8000441 

controller@bup.edu.bd  

mailto:controller@bup.edu.bd
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 ২.২ প্রানিষ্ঠানিক সসবাঃ 

প্রানিষ্ঠানিক সসবাঃ 

ক্রনিক সসবার িাি সসবা প্রোি িদ্ধনি প্রদয়াজিীয় 

কাগজিত্র/ 

প্রানিস্থাি 

সসবামূল্য এবাং 

িনরদশাধ িদ্ধনি 

(যনে থাদক) 

সসবা প্রোদির 

সিয়সীিা 

শাখার িািসহ োনয়ত্বপ্রাি 

কি িকিিার িেনব, রুি িম্বর, 

অনেনসয়াল সেনলদোি ও ইদিইল 

উর্ধ্িিি কি িকিিার িেনব, রুি 

িম্বর, অনেনসয়াল সেনলদোি 

ও ইদিইল 

†iwR÷ªvi Awdm (†Rbv‡ij †mj)t 

1.  gš¿Yvjq/BDwRwm/ wewfbœ 

wek^we`¨vjq Z_¨/ Reve/ 

gZvgZ cÖ`vb/ cÖwZwbwa 

g‡bvbqb 

gš¿Yvjq/ BDwRwm/ wewfbœ 

wek^we`¨vjq KZ©„K †cÖwiZ 

cÎ cÖvwßi ci KZ…©c‡ÿi 

Aby‡gv`b Abyhvqx 

bw_/cÎ/WvK‡hv‡M/ 

B‡gB‡ji gva¨‡g  

• Pvwn`v cÎ 

†iwR÷ªvi Awdm 

(†Rbv‡ij †mj) 

cÖ‡hvR¨ bq 1| †cÖwiZ 

c‡Îi wfwË‡Z 

 

2| 07-10 

w`b 

Kvh©we`‡mi 

g‡a¨ 

১। সহদযাগী অধ্যািক, ওইএেনসনে 

এবাং িনরচালক, অনেস অব নে 

ইন্টারন্যাশিাল অযাদেয়াস ি 

রুি িম্বর: ৪০৯,  

zahirul.alam@bup.edu.bd 

 

২। এনেশিাল সরনজস্ট্রার (দজিাদরল), 

সরনজস্ট্রার অনেস (দজিারল সসল), 

রুি িম্বর: ১০৯, ইন্টারকি: ১৬১০, 

সেনলদোি: ৮০০০৩৬৯ 

সিাবাইল: ০১৭৬৯০২১৬১০ 

addlreg.gen@bup.edu.bd 
 

৩। সেপুটি সরনজস্ট্রার (দজিাদরল), 

সরনজস্ট্রার অনেস (দজিারল সসল), রুি 

িম্বর: ১০৭, ইন্টারকি: ১৬১১, 

সেনলদোি: ৮০০০৪৯৫, 

সিাবাইল: ০১৭৬৯০২১৬১১ 

dyreg.gen@bup.edu.bd 

সরনজস্ট্রার 

 

সেনলদোিঃ ৮০০০৩০০ 

registrar@bup.edu.bd 

 

†iwR÷ªvi Awdm (ms ’̄vcb kvLv)t 

2.  wek^we`¨vj‡qi wkÿK I 

Kg©KZ©vM‡Yi (†`‡k/we‡`‡k) 

D”Pwkÿv/প্রশিক্ষণের সহায়তা  

mswkøó Av‡e`bcÎ cÖvwßi 

ci KZ…©c‡ÿi Aby‡gv`‡bi 

gva¨‡g প্রিাসশিক ব্যব্স্থাগ্রহে 

Av‡e`b dg© 

 

সরনজস্ট্রার অনেস 

(ms¯’vcb kvLv) 

bvB 20কর্মশিব্স সরনজস্ট্রার অনেস 

(ms¯’vcb kvLv) 

†WcywU †iwR÷ªvi, 

ms¯’vcb kvLv 

cÖkvmwbK feb, iæg- 219 

dyreg.estb@bup.edu.bd 

mailto:zahirul.alam@bup.edu.bd
mailto:addlreg.gen@bup.edu.bd
mailto:dyreg.gen@bup.edu.bd
mailto:dyreg.estb@bup.edu.bd
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প্রানিষ্ঠানিক সসবাঃ 

ক্রনিক সসবার িাি সসবা প্রোি িদ্ধনি প্রদয়াজিীয় 

কাগজিত্র/ 

প্রানিস্থাি 

সসবামূল্য এবাং 

িনরদশাধ িদ্ধনি 

(যনে থাদক) 

সসবা প্রোদির 

সিয়সীিা 

শাখার িািসহ োনয়ত্বপ্রাি 

কি িকিিার িেনব, রুি িম্বর, 

অনেনসয়াল সেনলদোি ও ইদিইল 

উর্ধ্িিি কি িকিিার িেনব, রুি 

িম্বর, অনেনসয়াল সেনলদোি 

ও ইদিইল 

†iwR÷ªvi Awdm (GKv‡WwgK †mKkb)t 

3.  wkÿv_©xi †iwR‡÷ªkb (Bb-

nvDR I Awafz³ 

cÖwZôvbmg~n) 

AbjvBb/mswkøó wWcvU©‡g›U/ 

mswkøó Awafz³ cÖwZôvb 

wewa †gvZv‡eK 

wewfbœ cixÿvi 

cÖ‡qvRbxq mb` cÎ 

†iwR‡÷ªkb wd 

†cÖvMÖvg‡f‡` 

450/- †_‡K 

6000/- 

weBDwc †Rbv‡ij 

dvÛ (Uªv÷ e¨vsK 

wjt A¨vKvD›U 

bs- 0028-

0320000091) 

e¨vsK Rgvi 

w¯øc/‡c-AW©vi/ 

e¨vsK WªvdU Gi 

gva¨‡g 

06 mßvn AwZwi³ †iwR÷ªvi (GKv‡WwgK) 

‡iwR÷ªvi Awdm (GKv‡WwgK 

†mKkb) 

‡Uwj‡dvb: 8000483 

addlreg.academic@bup.edu.bd 

সরনজস্ট্রার 

 

সেনলদোিঃ ৮০০০৩০০ 

registrar@bup.edu.bd 

 

4.  wkÿv †evW© e„wË (Bb-nvDR) AbjvBb - - - 

5.  gvB‡MÖkb mvwU©wd‡KU (Bb-

nvDR I Awafy³ cÖwZôvb) 

AbjvBb  

(www.bup.edu.bd) 

A_ev †iwR÷ªvi Awdm 

(GKv‡WwgK †mKkb) 

K| Copy of 

Certificate 

passed in Last 

Examination 

(Attested). 
 

L| Copy of 

National ID 

Card/ 

Nationality 

Certificate 

(Attested) 
 

M| Money 

Deposit Bank 

Slip (Original) 

wkÿv_©xi 

gvB‡MÖkb 

mvwU©wd‡KU wd 

250/- weBDwc 

†Rbv‡ij dvÛ 

(Uªv÷ e¨vsK wjt 

A¨vKvD›U bs- 

0028-

0320000091) 

e¨vsK Rgvi 

w¯øc/‡c-AW©vi/ 

e¨vsK WªvdU Gi 

gva¨‡g  

05 Kg©w`em 
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প্রানিষ্ঠানিক সসবাঃ 

ক্রনিক সসবার িাি সসবা প্রোি িদ্ধনি প্রদয়াজিীয় 

কাগজিত্র/ 

প্রানিস্থাি 

সসবামূল্য এবাং 

িনরদশাধ িদ্ধনি 

(যনে থাদক) 

সসবা প্রোদির 

সিয়সীিা 

শাখার িািসহ োনয়ত্বপ্রাি 

কি িকিিার িেনব, রুি িম্বর, 

অনেনসয়াল সেনলদোি ও ইদিইল 

উর্ধ্িিি কি িকিিার িেনব, রুি 

িম্বর, অনেনসয়াল সেনলদোি 

ও ইদিইল 

K‡jR cwi`k©‡Ki Awdmt 

6.  †cÖvMÖv‡gi Awafz³ bevqb mswkøó cÖwZôvb KZ©„K 

Awafz³ bevqb msµvšÍ dig 

c~ib KiZ: wba©vwiZ wd 

weBDwc †Rbv‡ij dv‡Û Rgv 

KiZ: D³ Rgv iwk` K‡jR 

cwi`k©K Awd‡m †cÖiY 

Ki‡Z n‡e| 

Awaf‚w³ bevqb 

dig weBDwci  

I‡qe mvBU 

(www.bup.edu.bd) 

Gi WvDb‡jvW 

Ackb n‡Z| 

†cÖvMÖv‡gi aiY 

Abyhvqx wewa 

†gvZv‡eK 

wba©vwiZ wd 

cwi‡kva| 

 

 

mswkøó 

cÖwZôvb KZ…©K 

†cÖwiZ PzovšÍ 

cÖ¯Ívebv cÖvwß 

¯^v‡c‡ÿ wewa 

†gvZv‡eK 

e¨e¯’v MÖnY 

Dc K‡jR cwi`k©K 

K‡jR cwi`k©‡Ki Awdm 

iæg bs- GwW 316 

01769-021517 

liton@bup.edu.bd 

K‡jR cwi`k©K 

K‡jR cwi`k©‡Ki Awdm 

iæg bs- GwW 317 

01769-021515 

insp.college@bup.edu.bd 

7.  Awafz³ cÖwZôv‡bi wm‡jevm 

cÖYqb, ms‡kvab, ms‡hvRb I 

cwigvR©b 

bZzb †cÖvMÖvg Gi wm‡jevm 

cÖYqb Ges we`¨gvb 

†cÖvMÖv‡gi wm‡jevm 

ms‡kvab, ms‡hvRb I 

cwigvR©‡bi Rb¨ mswkøó 

cÖwZôvb KZ©„K D³ 

†cÖvMÖv‡gi wm‡jevm cÖYq‡bi 

Rb¨ KwgwU Ae †Kv‡m©m Gi 

cÖ¯Ívebv K‡jR cwi`k©K 

Awd‡m †cÖiY Ki‡Z n‡e| 

wewa †gvZv‡eK 

Awafz³ cÖwZôvb 

KZ…©K KwgwU Ae 

†Kv‡m©m msµvšÍ 

cÖ¯Ívebv †cÖiY 

G·cvU©) প্রণয়াজিীয় 

সংখ্যক  

webvg~‡j¨  mswkøó 

cÖwZôvb KZ…©K 

†cÖwiZ PzovšÍ 

cÖ¯Ívebv cÖvwß 

¯^v‡c‡ÿ wewa 

†gvZv‡eK 

e¨e¯’v MÖnY  

8.  Awafy³ cÖwZôvb cwi`k©bকার্ম 

সম্পন্ন করি 

`vßwiK cÎ 

wewbgq/B‡gBj/WvK‡hvM/ 

mivmwi 

K‡jR cwi`k©‡Ki 

Awdm, weBDwc 

webvg~‡j¨ 01 †_‡K 10 

w`b 

d¨vKvwë Ae †gwW‡Kj ÷vwWRt 

9.  Awafz³ Avwg© †gwW‡Kj K‡jR 

I Avwg© bvwms K‡jR mg~‡ni 

cixÿv msµvšÍ hveZxq 

cÖkvmwbK mnvqZv I Z_¨ 

cÖ`vb 

mivmwi cixÿv wbqš¿‡Ki 

Awdm  I 

d¨vKvwë Ae 

†gwW‡Kj ÷vwWR 

webvg~‡j¨ ‡mev Pvwn`vi 

†cÖwÿ‡Z 

`ªæZZg mg‡q 

mnKvix †iwR÷ªvi  

d¨vKvwë Ae †gwW‡Kj ÷vwWR 

iæg b¤̂it 425 

†dvbt 1856 

mostakzahan@bup.edu.bd 

wWb  

d¨vKvwë Ae †gwW‡Kj 

÷vwWR 

iæg b¤̂it 414 

†dvbt 1850 

dean.fms@bup.edu.bd 
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প্রানিষ্ঠানিক সসবাঃ 

ক্রনিক সসবার িাি সসবা প্রোি িদ্ধনি প্রদয়াজিীয় 

কাগজিত্র/ 

প্রানিস্থাি 

সসবামূল্য এবাং 

িনরদশাধ িদ্ধনি 

(যনে থাদক) 

সসবা প্রোদির 

সিয়সীিা 

শাখার িািসহ োনয়ত্বপ্রাি 

কি িকিিার িেনব, রুি িম্বর, 

অনেনসয়াল সেনলদোি ও ইদিইল 

উর্ধ্িিি কি িকিিার িেনব, রুি 

িম্বর, অনেনসয়াল সেনলদোি 

ও ইদিইল 

10.  Awafz³ Avwg© †gwW‡Kj 

K‡j‡Ri wkÿv_©x‡`i 

D”Pwkÿvi Rb¨ Dean’s 

Letter cÖ`vb 

mivmwi d¨vKvwë Ae 

†gwW‡Kj ÷vwWR 

webvg~‡j¨ 01-03 

Kg©w`em 

mnKvix †iwR÷ªvi  

d¨vKvwë Ae †gwW‡Kj ÷vwWR 

iæg b¤̂it 425 

†dvbt 1856 

mostakzahan@bup.edu.bd 

wWb  

d¨vKvwë Ae †gwW‡Kj 

÷vwWR 

iæg b¤̂it 414 

†dvbt 1850 

dean.fms@bup.edu.bd 

†iwR÷ªvi Awdm (GgwU †mKkb)t 

11.  wek^we`¨vj‡qi Mvwoi Rb¨ 

cÖ‡qvRbxq evrmwiK U¨v· 

†Uv‡Kb, wdU‡bm I BÝy‡iÝ 

bevqি করা| 

অিলাইি/সরাসশর c~‡e©i U¨v· 

†Uv‡Kb, wdU‡bm I 

BÝy‡iÝ  

†iwR÷ªvi Awdm 

(GgwU †mKkb) 

সরকার কততম ক 

শির্মাশরত হাণর 

- †iwR÷ªvi Awdm (GgwU †mKkb) 

†gvevBj: 01769-021697 

GwWkbvj †iwR÷ªvi 

GgwU †mKkb, 

cÖkvmwbK feb 

B›UviKg- 1604 

addlreg.gen@bup.edu.bd 

12.  wek^we`¨vj‡qi cyivZb Mvwo ও 

গাশির িষ্ট র্ন্ত্রপাশত A‡K‡Rv 

†NvlYvKiY এব্ং wbjv‡gi 

র্ার্যণর্ শব্শির e¨e ’̄v করা 

• cl©‡`i gva¨‡g 

wek̂we`¨vj‡qi Mvwo I 

A‡K‡Rv hš¿cvwZ wbe©vPb 

• cwÎKvq wbjvg weÁwß cÖKvk 

• wba©vwiZ w`‡b wbjvg 

m¤úbœKiY 

A‡K‡Rv †NvlYvKiY 

KwgwUi mycvwik I 

wbjvg wkwWDj 

 

†iwR÷ªvi Awdm 

(GgwU †mKkb) 

- - 

13.  wek^we`¨vj‡qi জিয প্রণয়াজি 

অিুসাণর ও ব্াণজট থাকা সাণপণক্ষ 

গাশি িয় করা 

টটন্ডাণরর র্ার্যণর্ †iwR÷ªvi Awdm 

(GgwU †mKkb)  

I 

†iwR÷ªvi Awdm 

(cÖwKDi‡g›U †mKkb) 

সরকার কততম ক 

শির্মাশরত হাণর 

3 র্াস 

jvB‡eªwi A¨vÛ AvK©vBft 

14.  MÖš’vMvi †mev cÖ`vb cvV‡Ki Pvwn`v †gvZv‡eK 

cv‡VvcKiY msMÖn, msiÿY 

I mieivnKiY 

 

jvB‡eªix A¨vÛ 

AvK©vBf 
webvg~‡j¨ Awdm 

PjvKvjxb 

mg‡q cÖwZw`b 

0800-2000 

NwUKv ch©šÍ 

mnKvix Kg©KZ©v (WKz‡g›U) 

jvB‡eªix A¨vÛ AvK©vBf 

01769-021539 

noman@bup.edu.bd 

jvB‡eªwiqvb 

jvB‡eªwi A¨vÛ AvK©vBf 

iæg bs- Gwm 107 

†dvb: +88-09666321534 

‡gvevBj bs- 01769-021534 

mahmud.hassan@bup.edu.bd 

mailto:addlreg.gen@bup.edu.bd
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প্রানিষ্ঠানিক সসবাঃ 

ক্রনিক সসবার িাি সসবা প্রোি িদ্ধনি প্রদয়াজিীয় 

কাগজিত্র/ 

প্রানিস্থাি 

সসবামূল্য এবাং 

িনরদশাধ িদ্ধনি 

(যনে থাদক) 

সসবা প্রোদির 

সিয়সীিা 

শাখার িািসহ োনয়ত্বপ্রাি 

কি িকিিার িেনব, রুি িম্বর, 

অনেনসয়াল সেনলদোি ও ইদিইল 

উর্ধ্িিি কি িকিিার িেনব, রুি 

িম্বর, অনেনসয়াল সেনলদোি 

ও ইদিইল 

cvewjK wi‡jkÝ, Bbdi‡gkb A¨vÛ cvewj‡KkÝ (wcAviAvBA¨vÛwc)t 

15.  evsjv‡`k wkÿv, Z_¨ I 

cwimsL¨vb ey¨‡iv (e¨vb‡eBm) 

G wek^we`¨vj‡qi evwl©K Z_¨ 

cÖ`vb 

wek¦we`¨vj‡qi শব্শিন্ন 

Awdm/kvLv/d¨vKvwë I 

wWcvU©‡g›Umg~n n‡Z তথয 

সংগ্রণহর র্ার্যণর্ 

evsjv‡`k wkÿvZ_¨ 

I cwimsL¨vb ey¨‡iv 

(e¨vb‡eBm) Gi 

I‡qemvBU 

• wcAviAvBA¨vÛwc 

Awdm 

• IBGdwmwW Awdm 

cÖ‡hvR¨ িয় e¨vb‡eBm 

KZ©„K 

wba©vwiZ 

mg‡qi g‡a¨ 

সহদযাগী অধ্যািক, ওইএেনসনে  

Ges 

AwZwi³ cwiPvjK, 
শপআরআইঅযান্ডশপ,  

†gvev- 01769021607, 

jahangir@bup.edu.bd 

wPd, শপআরআইঅযান্ডশপ 

iæg bs GwW wR-03, 

†gvev- 01769021606, 

chief.prip@bup.edu.bd 

16.  evsjv‡`k wek¦we`¨vjq gÄyix 

Kwgkb KZ©„K Pvwn`vK…Z 

wek^we`¨vj‡qi evwl©K Z_¨ 

cÖ`vb 

wek¦we`¨vj‡qi শব্শিন্ন 

Awdm/kvLv/d¨vKvwë I 

wWcvU©‡g›Umg~n n‡Z তথয 

সংগ্রণহর র্ার্যণর্ 

evsjv‡`k wek¦we`¨vjq 

gÄyix Kwgk‡bi 

(BDwRwm) I‡qemvBU 

 শপআরআইঅযান্ডশপ  

 ওইএফশসশি অশফস 

cÖ‡hvR¨ িয় BDwRwm 

KZ©„K 

wba©vwiZ 

mg‡qi g‡a¨ 

সহদযাগী অধ্যািক, ওইএেনসনে 

এবাং িনরচালক, অনেস অব নে 

ইন্টারন্যাশিাল অযাদেয়াস ি 

রুি িম্বর: ৪০৯,  

zahirul.alam@bup.edu.bd 

17.  cÖavbgš¿xi Kvh©vjq, mk¯¿ 

evwnbx wefvM, XvKv 

K¨v›Ub‡g›U,  XvKv KZ©„K 

Pvwn`vK…Z Z_¨ cÖ`vb  

wek¦we`¨vj‡qi শব্শিন্ন 

Awdm/kvLv/d¨vKvwë I 

wWcvU©‡g›Umg~n n‡Z তথয 

সংগ্রণহর র্ার্যণর্ 

AcÖ‡hvR¨ 

 

 শপআরআইঅযান্ডশপ 

অশফস 

cÖ‡hvR¨ িয় cÖvß cÎ 

‡gvZv‡eK 

wba©vwiZ 

mg‡qi g‡a¨ 

18.  AvšÍ:evwnbx Rbms‡hvM cwi`ßi 

(AvBGmwcAvi) †K Pvwn`v 

Abyhvqx  cÖ‡qvRbxq mnvqZv 

cÖ`vb 

wek¦we`¨vj‡qi শব্শিন্ন 

Awdm/kvLv/d¨vKvwë I 

wWcvU©‡g›Umg~n n‡Z তথয 

সংগ্রণহর র্ার্যণর্ 

শপআরআইঅযান্ডশপ 

অশফস 

cÖ‡hvR¨ িয় cÖvß cÎ 

‡gvZv‡eK 

wba©vwiZ 

mg‡qi g‡a¨ 

AwZwi³ cwiPvjK, 
শপআরআইঅযান্ডশপ,  

iæg bs GwW wR-02, 

†gvev- 01769021607, 

jahangir@bup.edu.bd 

19.  fwZ© weÁwß, †bvwUk ev 

wek^we`¨vj‡qi cÖ‡qvR‡b †h 

†Kvb Z_¨ wek^we`¨vj‡qi 

I‡qemvBU, cwÎKv I 

B‡j±ªwbK wcÖ›U wgwWqvq 

cÖKv‡ki e¨e¯’v 

`vßwiK †hvMv‡hvM, 

WvK‡hv‡M, B‡gB‡ji gva¨‡g 

mswkøó cÖwZôv‡b fwZ© 

weÁwß, †bvwUk, wbDR 

‡cÖiY 

 

শপআরআইঅযান্ডশপ 

অশফস 

 

cÖ‡hvR¨ িয় 

 

mailto:chief.prip@bup.edu.bd
mailto:zahirul.alam@bup.edu.bd
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প্রানিষ্ঠানিক সসবাঃ 

ক্রনিক সসবার িাি সসবা প্রোি িদ্ধনি প্রদয়াজিীয় 

কাগজিত্র/ 

প্রানিস্থাি 

সসবামূল্য এবাং 

িনরদশাধ িদ্ধনি 

(যনে থাদক) 

সসবা প্রোদির 

সিয়সীিা 

শাখার িািসহ োনয়ত্বপ্রাি 

কি িকিিার িেনব, রুি িম্বর, 

অনেনসয়াল সেনলদোি ও ইদিইল 

উর্ধ্িিি কি িকিিার িেনব, রুি 

িম্বর, অনেনসয়াল সেনলদোি 

ও ইদিইল 

Awdm Ae `¨v Bf¨vjy‡qkb, d¨vKvwë A¨vÛ KvwiKzjvg †W‡fjc‡g›U (IBGdwmwW)t 

20.  একাদেনিক নবনিিয় কি িসূচী 

(MoU/Credit Transfer)  

চুনক্ত সম্পােদির িাধ্যদি ওইএেনসনে নবিামূদল্য ০৬ িাস mnKvix cwiPvjK 

Awdm Ae w` †Møvevj ÷ª¨v‡UwRK 

GKv‡WwgK feb 

iæg bs- 409 

tofayel@bup.edu.bd 

সহদযাগী অধ্যািক, 

ওইএেনসনে এবাং িনরচালক, 

অনেস অব নে ইন্টারন্যাশিাল 

অযাদেয়াস ি 

রুি িম্বর: ৪০৯,  

zahirul.alam@bup.edu.bd 

21.  bZzb wkÿK wb‡qvM cÖvß nevi 

ci K¬vm ïiæi c~‡e© d¨vKvwë 

†W‡fjc‡g›U †cÖvMÖvg cwiPvjbv 

AbjvBb/ AdjvBb ওইএেনসনে অনেস নবিামূদল্য 01 gvm n‡Z 

03 gvm 

22.  িন্ত্রণালয়/নবিক সথদক প্রাি 

নবনভন্ন িত্র/জারীকৃি প্রজ্ঞািদির 

নভনিদি জবাব/িথ্য প্রোি/ 

িিািি প্রোি/প্রনিনিনধ 

িদিািয়ি এবাং প্রদয়াজিীয় 

কায িসম্পােি 

োিনরক িত্র 

নবনিিয়/ইদিইল/োকদযাদগ 

†iwR÷ªvi Awdm I 

IBGdwmwW Awdm 

নবিামূদল্য ০১ (সাি) নেি 

সথদক ০৭ 

(সাি) নেি 

†iwR÷ªvi Awdm(†Rbv‡ij †mj) 

I 

IBGdwmwW Awdm 

23.  d¨vKvwë †W c‡Îi gva¨‡g   †iwR÷ªvi Awdm I 

IBGdwmwW Awdm  

নবিামূদল্য 01 w`b †iwR÷ªvi Awdm (†Rbv‡ij †mj) 

I 

IBGdwmwW Awdm 

24.  কানরকুলাি সেদভলিদিন্ট 

সপ্রাগ্রাি 

অিলাইি/ সরাসনর ওইএেনসনে অনেস নবিামূদল্য ০৩ (নিি) 

িাস 

সসকশি অনেসার, ওইএেনসনে 

iæg bs- 426 

asmin.nahar@bup.edu.bd 

সহকারী অধ্যািক, 

ওইএেনসনে 

০১৭৬৯০২১৯৫৯ 

kazishahidullah@bup.edu.bd 

25.  নবইউনি’র নশক্ষক ও 

কি িকিিাদের অধ্যয়ি ছুটি 

সাংক্রান্ত  

অিলাইি/ সরাসনর ওইএেনসনে অনেস/ 

সাংস্থািি শাখা 

নবিামূদল্য ১৫ (িদির) 

নেি সথদক ০১ 

(এক) িাস 

m`m¨ mwPe 

Aa¨qb QzwU KwgwU 

GKv‡WwgK feb 

iæg bs- 409 

tofayel@bup.edu.bd 

wWb, IBGdwmwW, 

mfvcwZ 

Aa¨qb QzwU KwgwU 

GKv‡WwgK feb 

iæg bs- 415 

dean.oefcd@bup.edu.bd 

mailto:zahirul.alam@bup.edu.bd
mailto:asmin.nahar@bup.edu.bd
mailto:kazishahidullah@bup.edu.bd
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প্রানিষ্ঠানিক সসবাঃ 

ক্রনিক সসবার িাি সসবা প্রোি িদ্ধনি প্রদয়াজিীয় 

কাগজিত্র/ 

প্রানিস্থাি 

সসবামূল্য এবাং 

িনরদশাধ িদ্ধনি 

(যনে থাদক) 

সসবা প্রোদির 

সিয়সীিা 

শাখার িািসহ োনয়ত্বপ্রাি 

কি িকিিার িেনব, রুি িম্বর, 

অনেনসয়াল সেনলদোি ও ইদিইল 

উর্ধ্িিি কি িকিিার িেনব, রুি 

িম্বর, অনেনসয়াল সেনলদোি 

ও ইদিইল 

26.  নশক্ষাথীদের ক্লাস ও উিনস্থনি 

সাংক্রান্ত িনরসাংখ্যাি মূল্যায়ি 

অিলাইি/ সরাসনর ওইএেনসনে অনেস নবিামূদল্য ১৫ নেি সহদযাগী অধ্যািক, ওইএেনসনে 

এবাং িনরচালক, অনেস অব নে 

ইন্টারন্যাশিাল অযাদেয়াস ি 

রুি িম্বর: ৪০৯,  

zahirul.alam@bup.edu.bd 

সহদযাগী অধ্যািক, 

ওইএেনসনে এবাং িনরচালক, 

অনেস অব নে ইন্টারন্যাশিাল 

অযাদেয়াস ি 

রুি িম্বর: ৪০৯,  

zahirul.alam@bup.edu.bd 

27.  wek^we`¨vj‡qi mKj Kg©KZ©v I 

Kg©Pvix‡`i Kg©`ÿZv e„w×i 

j‡ÿ¨ wewfbœ cÖwkÿY টপ্রাগ্রাণর্র 

Av‡qvRb KiY 

অিলাইি/ সরাসনর ওইএেনসনে অনেস নবিামূদল্য ৩০ নেি 

28.  ‡Kvm© Bf¨vjy‡qkb (cÖwZ 

†mwg÷vi †k‡l) 

অিলাইি ওইএেনসনে অনেস নবিামূদল্য 07 নেি 

29.  wkÿK‡`i †mwg÷vi wfwËK 

†µwWU msL¨v ch©v‡jvPbv 

 ওইএেনসনে অনেস নবিামূদল্য 10 নেি 

30.  bZzb wefvM Pvjy KiY mivmwi IBGdwmwW Ges 

mswkøó d¨vKvwë/ 

wefvM 

নবিামূদল্য BDwRwmi 

Aby‡gv`b 

cÖvwßi ci 

IBGdwmwW Ges mswkøó d¨vKvwë/ 

wefvM 

AwWU †mjt 

31.  অনেে আিনি নিস্পনি কায িক্রি ব্রেশীে জবাব, নি-িক্ষীয়/  

নত্র-িক্ষীয় সভা আদয়াজি 

অনেে সসল নবিামূদল্য ১২ িাস সসকশি অনেসার,  

অনেে সসল, রুি িাং এনে-৩১৩ 

সিাবাইল িাং-০১৭৬৯০২১৫১৪ 

huzzatul.islam@bup.edu.bd 

 

অনিনরক্ত িনরচালক,  

অনেে সসল, 

রুি িাং এনে-৩১৪ 

সিাবাইল িাং-০১৭৬৯০২১৫১৩ 

shamsuzzaman@bup.

edu.bd 

32.  নশক্ষা অনেে অনধেির কর্তিক 

নবইউনিদি নিরীক্ষা কায িক্রদি 

উত্থানিি আিনি সমূদহর জবাব 

প্রোি 

wkÿv AwWU Awa`ßi Gi 

wba©vwiZ weGmAvi di‡gU 

weBDwci AwWU 

†mj I mswkøó 

অিযািয অশফস 

 

- ৩০ নেি 

33.  অনেে আিনি নিষ্পনির জন্য 

নি-িানক্ষক ও নত্র- িানক্ষক 

সভার আদয়াজি করা 

wkÿv AwWU Awa`ßi I 

wkÿv gš¿Yvjq n‡Z †cÖwiZ 

c‡Îi wfwË‡Z 

weBDwci AwWU 

†mj I mswkøó 

অিযািয অশফস 

- 02 w`b 

34.  ইউনজনসদি অনেে 

আিনিসমূদহর িানসক 

প্রনিদবেি সপ্ররণ করা। 

BDwRwm KZ…©K wba©vwiZ 

di‡gU 

weBDwci AwWU 

†mj I mswkøó 

অিযািয অশফস 

- 02 w`b 

mailto:zahirul.alam@bup.edu.bd
mailto:zahirul.alam@bup.edu.bd
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প্রানিষ্ঠানিক সসবাঃ 

ক্রনিক সসবার িাি সসবা প্রোি িদ্ধনি প্রদয়াজিীয় 

কাগজিত্র/ 

প্রানিস্থাি 

সসবামূল্য এবাং 

িনরদশাধ িদ্ধনি 

(যনে থাদক) 

সসবা প্রোদির 

সিয়সীিা 

শাখার িািসহ োনয়ত্বপ্রাি 

কি িকিিার িেনব, রুি িম্বর, 

অনেনসয়াল সেনলদোি ও ইদিইল 

উর্ধ্িিি কি িকিিার িেনব, রুি 

িম্বর, অনেনসয়াল সেনলদোি 

ও ইদিইল 

cÖavb cwiKíbv, Dbœqb I c~Z© Awdmt 

35.  নবশ্বনবদ্যালদয়র উন্নয়ি প্রকল্প 

প্রণয়ি, প্রনক্রয়াকরণ 

প্রধাি িনরকল্পিা, উন্নয়ি ও 

পূিি অনেদস সাংরনক্ষি থাদক 

প্রধাি িনরকল্পিা, 

উন্নয়ি ও পূিি অনেস 

প্রদযাজয িয় ০২ িাস িনরচালক িনরকল্পিা, উন্নয়ি ও পূিি 

সোিঃ ৮০০০৫৪৯, 

tanvir4344@gmail.com 
 

 প্রধাি িনরকল্পিা, উন্নয়ি ও 

পূিি, 

সোিঃ ৮০০০৪৪২ 

zamal3785@yahoo.com 

AvBwmwU †m›Uvit 

36.  wek^we`¨vjq I‡qemvBU 

cwiPvjbv/ msiÿY/ 

iÿbv‡eÿb 

wek^we`¨vj‡qi Af¨šÍixY 

AvBwmwU †mev Ae¨vnZ 

ivLvi j‡ÿ¨ Kw¤úDUvi 

hš¿cvwZ µq I msMÖn 

AvBwmwU †m›Uvi webvg~‡j¨ cÖ‡qvRb 

Abyhvqx 

wm‡÷g G¨vbvwj÷, 

AvBwmwU †m›Uvi 

sysanalyst.ict@bup.edu.bd 

wmwbqi wm‡÷g 

A¨vWwgwb‡÷ªUi 

AvBwmwU †m›Uvi 

iæg bs- GwW-wR-16 

09666321596 

srsysadmin@bup.edu.bd 
 

 

wek^we`¨vj‡qi mve©ÿwYK 

B›Uvi‡bU †mev cÖ`vb 

AvBwmwU †m›Uvi নবিামূদল্য - wm‡÷g G¨vbvwj÷, 

AvBwmwU †m›Uvi 

tuhin@bup.edu.bd 

wek^we`¨vj‡qi WvUv †m›Uvi 

cwiPvjbv I iÿbv‡eÿb 

 wek^we`¨vj‡qi B-‡gBj 

†mev Pvjy ivLv 

 wek^we`¨vjq KZ…©K cÖ`Ë 

Z_¨ I‡qe mvB‡U cÖKvk 

AvBwmwU †m›Uvi 

 

 

নবিামূদল্য - WvUv‡eR G¨vWwgwb‡÷ªUi, 

AvBwmwU †m›Uvi 

khalid.asad@bup.edu.bd 

†gwW‡Kj †m›Uvit 

37.  সিনেদকল সসন্টাদরর জন্য ওষুধ 

ক্রয় 

সেন্ডাদরর িাধ্যদি সিনেদকল সসন্টার 

ও 

সরনজস্ট্রার অনেস 

(প্রনকউরদিন্ট 

সসকশি) 

- ০২ িাস সেপুটি চীে সিনেদকল অনেসার 

সিনেদকল সসন্টার  

রুি িাং-এনে নজ-০৯ 

সিাবাইলঃ ০১৭৬৯০২১৬২০ 

azizunnahar@bup.edu.bd 

 চীে সিনেদকল অনেসার, 

সিনেদকল সসন্টার,  

রুি িাং-এনে নজ-১২,  

সিাবাইলঃ ০১৭৬৯০২১৬৮৫ 

nasirbd726@yahoo.com 

mailto:zamal3785@yahoo.com
mailto:nasirbd726@yahoo.com
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প্রানিষ্ঠানিক সসবাঃ 

ক্রনিক সসবার িাি সসবা প্রোি িদ্ধনি প্রদয়াজিীয় 

কাগজিত্র/ 

প্রানিস্থাি 

সসবামূল্য এবাং 

িনরদশাধ িদ্ধনি 

(যনে থাদক) 

সসবা প্রোদির 

সিয়সীিা 

শাখার িািসহ োনয়ত্বপ্রাি 

কি িকিিার িেনব, রুি িম্বর, 

অনেনসয়াল সেনলদোি ও ইদিইল 

উর্ধ্িিি কি িকিিার িেনব, রুি 

িম্বর, অনেনসয়াল সেনলদোি 

ও ইদিইল 

cÖ±i Awdmt 

38.  wkÿv_x©‡`i Awf‡hvM I 

Awf‡hvM cÖwZKv‡ii e¨e¯’vKiY 

B-‡gBj, mivmwi Awf‡hvM 

cÖvwß mv‡c‡ÿ h_vh_ e¨e¯’v 

MÖnY 

I‡qemvBU I cÖ±i 

Awdm 

webvg~‡j¨ 7 Kvh©w`e‡mi 

g‡a¨ 

cÖ±i  

রুি িম্বর: 805 

সেনলদোি: 8000603 

proctoroffice@bup.edu.bd 

সরনজস্ট্রার 

সেনলদোিঃ ৮০০০৩০০ 

ইদিইলঃ  

registrar@bup.edu.bd 

AvBwKDGwm 

39.  D”P wkÿv cÖwZôv‡bi 

†cÖvMÖvgmg~‡ni ¸YMZgvb 

wbwðZKi‡bi c`‡ÿc MÖnY| 

wWcvU©‡g›U wfwËK †mjd 

G‡mm‡g›U KZ…©K Rwic 

Kvh©µg, Rwi‡ci djvdj 

AeMZKiY, ewnt¯’ we‡klÁ 

KZ…©K g~j¨vqY 

AvBwKDGwm Awdm 

I mswkøô 

wWcvU©‡g›U Ges 

IBGdwmwW 

cÖ‡hvR¨ bq 1-7 w`‡bi 

g‡a¨ (Pvwn`v 

†gvZv‡eK) 

mnKvix Aa¨vcK, IBGdwmwW I 

AwZwi³ cwiPvjK, AvBwKDGwm 

iæg bs- 410 

†gvevBj- 01769-021959 

kazishahidullah@bup.edu.bd 

wWb, IBGdwmwW I 

cwiPvjK, AvBwKDGwm 

iæg bs- 416 

†dvb- 8000477 

dean.oefcd@bup.edu.bd 

40.  evsjv‡`k A¨v‡µwW‡Ukb 

KvDwÝ‡ji wb‡ ©̀kbv Abymv‡i 

wkÿv cÖwZôv‡bi †cÖvMÖvgmg~‡ni 

A¨v‡µwW‡Uk‡bi †dvKvj 

c‡q›U wn‡m‡e KvR Kiv| 

• A¨v‡µwW‡Uk‡bi Z_¨ 

mieivn  

• †cÖvMÖvgmg~‡ni Av‡e`‡bi 

†cÖwÿ‡Z 

AvBwKDGwm Awdm 

I 

IBGdwmwW 

cÖ‡hvR¨ bq 1-7 w`‡bi 

g‡a¨ (Pvwn`v 

†gvZv‡eK) 

41.  BDwRwmi wb‡`©kbv †gvZv‡eK 

wek^we`¨vj‡qi †cÖvMÖvgmg~‡ni 

evwl©K †KvqvwjwU Gmy¨‡iÝ 

cÖwZ‡e`b cÖ¯‘Z I mieivn 

Kiv| 

nvW©Kwc mieiv‡ni gva¨‡g AvBwKDGwm Awdm 

I 

IBGdwmwW 

cÖ‡hvR¨ bq 1-7 w`‡bi 

g‡a¨ (Pvwn`v 

†gvZv‡eK) 
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২.৩ অভযন্তরীণ সসবা: 
 

অভযন্তরীণ সসবা: 

ক্রনিক সসবার িাি সসবা প্রোি িদ্ধনি প্রদয়াজিীয় 

কাগজিত্র/ 

প্রানিস্থাি 

সসবামূল্য এবাং 

িনরদশাধ িদ্ধনি 

(যনে থাদক) 

সসবা 

প্রোদির 

সিয়সীিা 

শাখার িািসহ োনয়ত্বপ্রাি 

কি িকিিার িেনব, রুি িম্বর, 

অনেনসয়াল সেনলদোি ও ইদিইল 

উর্ধ্িিি কি িকিিার িেনব, রুি িম্বর, 

অনেনসয়াল সেনলদোি ও ইদিইল 

mKj wefvMmg~nt 

1.  weBDwci GKv‡WwgK K¨v‡jÛvi 

Abyhvqx mKj wkÿvKvh©µg h_vmg‡q 

m¤úbœ KiY 

AbjvBb/ AdjvBb mKj wWb Awdm 

I wefvMxq Awdm 

wUDkb wd 

†gvZv‡eK 

GKv‡WwgK 

K¨v‡jÛvi 

Abyhvqx 

mswkøó mKj wefv‡Mi ‡cÖvMÖvg 

†Kv-AwW©‡bUiMY 

 

mswkøó mKj wefv‡Mi †Pqvig¨vb 

2.  weBDwci GKv‡WwgK MvBWjvBb 

Abyhvqx wkÿvKvh©µg cwiPvjbv Ges 

wkÿv_©x‡`i cixÿv/g~j¨vqb m¤úbœ 

KiY Ges h_vmg‡q djvdj cÖKvk 

AbjvBb/ AdjvBb mKj wWb Awdm 

I wefvMxq Awdm 

wUDkb wd 

†gvZv‡eK 

GKv‡WwgK 

K¨v‡jÛvi 

Abyhvqx 

3.  weBDwci cwjwm †gvZv‡eK c~e©eZ©x 

eQ‡ii 31 A‡±ve‡ii g‡a¨ Rvbyqvwi - 

Ryb †mwg÷v‡ii Rb¨ welq wfwËK 

wkÿ‡Ki cwiKíbv Ges LÛKvjxb 

wkÿK wb‡qvM P‚ovšÍ KiY 

AbjvBb/ AdjvBb mKj wWb Awdm 

I wefvMxq Awdm 

নবিামূদল্য GKv‡WwgK 

K¨v‡jÛvi 

Abyhvqx 

4.  weBDwci cwjwm †gvZv‡eK AÎ eQ‡ii 

30 GwcÖ‡ji g‡a¨ RyjvB -wW‡m¤^i 

†mwg÷v‡ii Rb¨ welq wfwËK 

wkÿ‡Ki cwiKíbv Ges LÛKvjxb 

wkÿK wb‡qvM P‚ovšÍ KiY 

AbjvBb/ AdjvBb mKj wWb Awdm 

I wefvMxq Awdm 

নবিামূদল্য GKv‡WwgK 

K¨v‡jÛvi 

Abyhvqx 

5.  wWbm& A¨vIqvW© mivmwi bxwZgvjv Abyhvqx 

mswkøó wefvM 

webvg~‡j¨ cÖwZ †mwg÷v‡ii 

dj cÖKv‡ki ci 

mswkøó mKj wefv‡Mi †Pqvig¨vb mswkøó mKj d¨vKvwëi wWb 

6.  wkÿK‡`i D”Pwkÿv I c` Abyhvqx 

†hvM¨Zvi Rb¨ cÖ‡qvRbxq M‡elYv I 

cÖKvkbvi e¨e¯’v MÖnY 

mivmwi  webvg~‡j¨ c` wfwËK 

mgq Abyhvqx 

7.  cÖwZ †mwg÷v‡ii cÖ_g w`‡b cÖwZwU 

†Kv‡m©i †Kvm© wkÿK KZ…©K Course 

Outline/ Syllabus cÖwZwU wel‡qi 

Rb¨ mKj wkÿv_©x‡K cÖ`vb 

AbjvBb/AdjvBb mswkøó wkÿKMY webvg~‡j¨ ‡mwg÷vi 

ïiæi cÖ_g 

w`b 
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অভযন্তরীণ সসবা: 

ক্রনিক সসবার িাি সসবা প্রোি িদ্ধনি প্রদয়াজিীয় 

কাগজিত্র/ 

প্রানিস্থাি 

সসবামূল্য এবাং 

িনরদশাধ িদ্ধনি 

(যনে থাদক) 

সসবা 

প্রোদির 

সিয়সীিা 

শাখার িািসহ োনয়ত্বপ্রাি 

কি িকিিার িেনব, রুি িম্বর, 

অনেনসয়াল সেনলদোি ও ইদিইল 

উর্ধ্িিি কি িকিিার িেনব, রুি িম্বর, 

অনেনসয়াল সেনলদোি ও ইদিইল 

8.  cÖwZwU e¨v‡Pi wkÿv_©x‡`i Rb¨ 

c„_Kfv‡e KvD‡Ýwjs Gi e¨e¯’v KiY  

AbjvBb/AdjvBb cÖ‡hvR¨ bq  webvg~‡j¨ c~e© wba©vwiZ 

mg‡q A_ev 

mswkøó wkÿK 

KZ…©K wba©vwiZ 

mg‡q 

mswkøó wefv‡Mi e¨vP 

A¨vWfvBRi 

mswkøó mKj wefv‡Mi †Pqvig¨vb 

9.  †kÖwY Kÿ/j¨v‡ei wkÿv mvgMÖx mPj 

ivLvi wbwg‡Ë mswkøó wel‡q cÖkvmwbK 

Kg©KZ©v‡`i mv‡_ mve©ÿwbK †hvMv‡hvM 

iÿv KiY  

mivmwi cÖ‡hvR¨ bq webvg~‡j¨ `ªæZZg 

mg‡q 

10.  KvwiKzjvg/wkÿv mswkøó †mwgbvi/ 

†m‡¤úvwRqvg/ IqvK©kc m¤úbœ KiY 

AbjvBb/AdjvBb mKj wWb Awdm 

I wefvMxq Awdm 

webvg~‡j¨ †cÖvMÖvg 

Abyhvqx 

mswkøó mKj wefv‡Mi ‡cÖvMÖvg 

†Kv-AwW©‡bUiMY 

 

mswkøó mKj wefv‡Mi †Pqvig¨vb 

11.  wkÿK‡`i M‡elYv I cÖKvkbv 

cÖ‡qvRb I mgq Abyhvqx m¤úbœ KiY 

AdjvBb mKj wWb Awdm 

I wefvMxq Awdm 

নবিামূদল্য †cÖvMÖvg 

Abyhvqx  

12.  wkÿv msµvšÍ wewfbœ K¬ve cwiPvjbv/ 

wewfbœ cÖwZôv‡bi mv‡_ Festival 

Av‡qvRb Kiv 

AbjvBb/ AdjvBb mKj wWb Awdm 

I wefvMxq Awdm 

নবিামূদল্য wmwWDj 

wfwËK 

13.  wkÿv_©x‡`i wewfbœ †`kxq I 

AvšÍR©vwZK wkÿv msµvšÍ cÖwZ‡hvMxZv/ 

†mwgbv‡i AskMÖnY Ki‡Z mn‡hvMxZv 

cÖ`vb Kiv 

AbjvBb/ AdjvBb mKj wWb Awdm 

I wefvMxq Awdm 

নবিামূদল্য wmwWDj 

wfwËK  

14.  wkÿv_©x‡`i †d‡jvkxc cÖvwß‡Z 

mnvqZv 

AbjvBb/ AdjvBb cÖZ¨qbcÎ, †PK 

D‡Ëvj‡bi 

Aby‡gv`bcÎ 

নবিামূদল্য †cÖvMÖvg 

PjvKvjxb I 

†cÖvMÖvg 

mgvwßi ci 

15.  evsjv‡`k A¨v‡µwW‡Ukb KvDwÝ‡ji 

wb‡`©kbv †gvZv‡eK wefvM/ 

†cÖvMÖvgmg~‡ni A¨v‡µwW‡Ukb m¤úbœ 

KiY 

AbjvBb/ AdjvBb mKj wWb Awdm 

I wefvMxq Awdm 

Ges AvBwKDGwm 

নবিামূদল্য mswkøó 

d¨vKvwë/ 

wefv‡Mi 

cwiKíbv 

Abyhvqx   

16.  mswkøó wefvM †`kx I we‡`kx wefvM 

m¤úwK©Z ms¯’vi m`m¨ c` MÖnY 

AbjvBb/ AdjvBb mKj wWb Awdm I 

wefvMxq Awdm 

Ges Awdm Ae w` 

†Møvevj ÷ª¨v‡UwRK 

নবিামূদল্য  
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অভযন্তরীণ সসবা: 

ক্রনিক সসবার িাি সসবা প্রোি িদ্ধনি প্রদয়াজিীয় 

কাগজিত্র/ 

প্রানিস্থাি 

সসবামূল্য এবাং 

িনরদশাধ িদ্ধনি 

(যনে থাদক) 

সসবা 

প্রোদির 

সিয়সীিা 

শাখার িািসহ োনয়ত্বপ্রাি 

কি িকিিার িেনব, রুি িম্বর, 

অনেনসয়াল সেনলদোি ও ইদিইল 

উর্ধ্িিি কি িকিিার িেনব, রুি িম্বর, 

অনেনসয়াল সেনলদোি ও ইদিইল 

17.  mswkøó wefvM †`kx I we‡`kx 

wek¦we`¨vj‡qi mv‡_ MoU m¤úbœ 

KiY 

AdjvBb mKj wWb Awdm 

I wefvMxq Awdm 

Ges Awdm Ae 

w` †Møvevj 

÷ª¨v‡UwRK 

নবিামূদল্য mswkøó 

d¨vKvwë/ 

wefv‡Mi 

cwiKíbv 

Abyhvqx  

mswkøó mKj wefv‡Mi ‡cÖvMÖvg 

†Kv-AwW©‡bUiMY 

 

mswkøó mKj wefv‡Mi †Pqvig¨vb 

18.  mKj wefv‡Mi wkÿv msµvšÍ hveZxq 

Z‡_¨i WvUv‡eR ˆZix, msiÿY I 

Z_¨ cÖ`vb 

Pvwn`vi †cÖwÿ‡Z mswkøó wefvMxq 

Awdm 

webvg~‡j¨ Z‡_¨i 

Pvwn`vi 

‡cÖwÿ‡Z 

`ªæZZg mg‡q 

19.  G¨vjvgbvB Gi Z_¨ msiÿY I cÖ`vb AbjvBb/AdjvBb weBDwc 

I‡qemvBU I 

mswkøó wefvM 

webvg~‡j¨ Av‡e`‡bi 

†cÖwÿ‡Z 

`ªæZZg 

mg‡qi g‡a¨ 

20.  ছাত্র-ছাত্রীদের বৃনি প্রোি (অভযন্তরীণ) িীনিিালা অনুযায়ী 

প্রদয়াজিীয় কাগজিত্রসহ 

আদবেদির নভনিদি 

সচদকর িাধ্যদি 

সংশিষ্ট wefvMxq 

Awdm 

 

নবিামূদল্য ৩০ নেি 

21.  ছাত্র-ছাত্রীদের বৃনি প্রোি (বনহ:স্থ) বনহ:স্থ প্রনিষ্ঠাি কর্তিক 

শিিপূরণসহ নিব িানচি 

হওয়া ও প্রদয়াজিীয় 

কাগজিত্রসহ আদবেদির 

নভনিদি আদবেি 

নবিামূদল্য ৩০ নেি 

22.  ছাত্র-ছাত্রীদের ট্রান্সনক্রপ্ট/িাকিিীে প্রোি সপ্রাগ্রাি চলাকালীি/ 

সিািাদন্ত নশক্ষাথীদের 

আদবেদির নভনিদি 

সংশিষ্ট wefvMxq 

Awdm 

৫০০/- 

ব্াাংদকর িাধ্যদি 

০৭ নেি 

23.  RgvK…Z mb`cÎ সার্শয়ক/স্থায়ীিাণব্ 

†diZ cÖ`vb 

শব্িাগ KZ…©K শির্মাশরত 

dig c~iY ও আণব্িি 

সাণপণক্ষ  

webvg~‡j¨ ‡cÖvMÖvg 

PjvKvjxb I 

†cÖvMÖvg 

mgvwßi ci 

24.  প্রতযয়িপত্র/প্রিংসাপত্র প্রিাি সপ্রাগ্রাি চলাকালীি/ 

সিািাদন্ত নশক্ষাথীদের 

আদবেদির নভনিদি 

সংশিষ্ট wefvMxq 

Awdm 

webvg~‡j¨ ১-২ কর্মশিব্স সংশিষ্ট শব্িাগীয় প্রর্াি 
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অভযন্তরীণ সসবা: 

ক্রনিক সসবার িাি সসবা প্রোি িদ্ধনি প্রদয়াজিীয় 

কাগজিত্র/ 

প্রানিস্থাি 

সসবামূল্য এবাং 

িনরদশাধ িদ্ধনি 

(যনে থাদক) 

সসবা 

প্রোদির 

সিয়সীিা 

শাখার িািসহ োনয়ত্বপ্রাি 

কি িকিিার িেনব, রুি িম্বর, 

অনেনসয়াল সেনলদোি ও ইদিইল 

উর্ধ্িিি কি িকিিার িেনব, রুি িম্বর, 

অনেনসয়াল সেনলদোি ও ইদিইল 

25.  PvKzwi/M‡elYvi Rb¨ mycvwikcÎ/ 

wiK‡gÛkb cÎ cÖ`vb 

সপ্রাগ্রাি চলাকালীি/ 

সিািাদন্ত নশক্ষাথীদের 

আদবেদির নভনিদি 

wefvMxq Awdm webvg~‡j¨ ১-২ কর্মশিব্স সংশিষ্ট শব্িাগীয় শিক্ষক mswkøó mKj wefv‡Mi †Pqvig¨vb 

†m›Uvi di gWvb© j¨vs¸‡q‡Rm (wmGgGj)t 

26.  weBDwci AvÛviMÖvRy‡qU wkÿv_©x‡`i 

Rb¨ Z…Zxq fvlv (Bs‡iRx e¨ZxZ) 

wkÿv †Kvm© cwiPvjbv 

AbjvBb/mivmwi wefvM KZ…©K 

†cÖwiZ Av‡e`b 

c‡Îi ‡cÖwÿ‡Z  

cÖ‡hvR¨ bq A¨vKv‡WwgK 

K¨v‡jÛvi 

Abyhvqx 

†cÖvMÖvg †Kv-AwW©‡bUi 

†m›Uvi di gWvb© j¨vs¸‡q‡Rm 

(wmGgGj) 

01769-028746 

progcoord.cml@bup.edu.bd 

wWb 

†m›Uvi di gWvb© j¨vs¸‡q‡Rm 

(wmGgGj) 

01769-028745 

dean.cml@bup.edu.bd 

KvD‡Ýwjs A¨vÛ †cøm‡g›U †m›Uvi (wmwcwm)t 

27.  নশক্ষাথীদের A¨vKv‡WwgK †mvwkI-

B‡gvkbvj I K¨vwiqvi KvD‡Ýwjs 

cÖ`vb 

IqvK©kc/ †mwgbvi/ 

I‡qwebvi Gi gva¨‡g/ 

mivmwi 

cÎ gva¨g/ 

B‡gBj/e¨w³MZ 

†hvMv‡hvM 

নবিামূদল্য 

 

 

 

নসনেউল 

নভনিক বা 

নবদশষ সক্ষদত্র 

িাৎক্ষনণক 

K| A¨vKv‡WwgK KvD‡Ýji, 

KvD‡Ýwjs A¨vÛ †cøm‡g›U †m›Uvi 

lamia.rahman@bup.edu.bd 
 

L| †mvwkI-B‡gvkbvj KvD‡Ýji, 

KvD‡Ýwjs A¨vÛ †cøm‡g›U †m›Uvi 

rakibul.hasan@bup.edu.bd 
 

M| K¨vwiqvi KvD‡Ýji 

KvD‡Ýwjs A¨vÛ †cøm‡g›U ‡m›Uvi 

dilshad@bup.edu.bd 

অনিনরক্ত িনরচালক, 

কাউদন্সনলাং অযান্ড সেসদিন্ট সসন্টার 

addldir.cpc@bup.edu.bd 

28.  Abvm© I gv÷vm© wkÿv_©x‡`i 

Placement & Internship Gi 

D‡`¨v‡M mnvqZv KiY 

IqvK©kc/ †mwgbvi/ 

I‡qwebvi Gi gva¨‡g/ 

mivmwi 

wefvM KZ…©K cÎ 

gva¨g/ 

B‡gBj/e¨w³MZ 

†hvMv‡hvM 

jvB‡eªwi A¨vÛ AvK©vBft 

29.  eB Bmy¨ KiY Aby‡gvw`Z weBDwc 

AvBwW KvW© _vKv 

mv‡c‡ÿ 

jvB‡eªwi A¨vÛ 

AvK©vBf 

webvg~‡j¨ Awdm 

PjvKvjxb 

mg‡q cÖwZw`b 

0800-2000 

NwUKv ch©šÍ 

mnKvix Kg©KZ©v (WKz‡g›U) 

jvB‡eªix A¨vÛ AvK©vBf 

01769-021539 

noman@bup.edu.bd 

jvB‡eªwiqvb 

jvB‡eªwi A¨vÛ AvK©vBf 

iæg bs- Gwm 107 

†dvb: +88-09666321534 

‡gvevBj bs- 01769-021534 

mahmud.hassan@bup.edu.bd 

30.  †idv‡iÝ eB, w_wmm ‡ccvi, Rvb©vj/ 

g¨vMvwRb covi myweav cÖ`vb 

mivmwi jvB‡eªwi A¨vÛ 

AvK©vBf 

webvg~‡j¨ 

31.  mvBevi B›Uvi‡bU e¨env‡ii myweav 

cÖ`vb 

mivmwi jvB‡eªwi A¨vÛ 

AvK©vBf 

webvg~‡j¨ mnKvix cwiPvjK 

jvB‡eªwi A¨vÛ AvK©vBf 

01769-021538 

shahina.sultana@bup.edu.bd 

jvB‡eªwiqvb 

jvB‡eªwi A¨vÛ AvK©vBf 

iæg bs- Gwm 107 

†dvb: +88-09666321534 

‡gvevBj bs- 01769-021534 

mahmud.hassan@bup.edu.bd 

32.  wbDR †ccvi covi myweav cÖ`vb mivmwi jvB‡eªwi A¨vÛ 

AvK©vBf 

webvg~‡j¨ 

mailto:progcoord.cml@bup.edu.bd
mailto:lamia.rahman@bup.edu.bd
mailto:rakibul.hasan@bup.edu.bd
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অভযন্তরীণ সসবা: 

ক্রনিক সসবার িাি সসবা প্রোি িদ্ধনি প্রদয়াজিীয় 

কাগজিত্র/ 

প্রানিস্থাি 

সসবামূল্য এবাং 

িনরদশাধ িদ্ধনি 

(যনে থাদক) 

সসবা 

প্রোদির 

সিয়সীিা 

শাখার িািসহ োনয়ত্বপ্রাি 

কি িকিিার িেনব, রুি িম্বর, 

অনেনসয়াল সেনলদোি ও ইদিইল 

উর্ধ্িিি কি িকিিার িেনব, রুি িম্বর, 

অনেনসয়াল সেনলদোি ও ইদিইল 

33.  B-wi‡mvm© e¨env‡ii myweav cÖ`vb AbjvB‡b jvB‡eªwi A¨vÛ 

AvK©vBf 

webvg~‡j¨ 24 N›Uv wmwbqi K¨vUvjMvi 

jvB‡eªwi A¨vÛ AvK©vBf 

01915-292023 

faisal.habib@bup.edu.bd 

jvB‡eªwiqvb 

jvB‡eªwi A¨vÛ AvK©vBf 

iæg bs- Gwm 107 

†dvb: +88-09666321534 

‡gvevBj bs- 01769-021534 

mahmud.hassan@bup.edu.bd 

34.  wi‡gvU G‡·m Gi gva¨‡g B-wi‡mvm© 

e¨env‡ii myweav cÖ`vb 

Online 

Registration 
KiY mv‡c‡ÿ 

(https://buplibra

ry.remotexs.co/

user/login) 

webvg~‡j¨ 24 N›Uv 

†iwR÷ªvi Awdm (†Rbv‡ij †mj)t 

35.  নবশ্বনবদ্যালদয়র সিাবিিি ও উদিাধিী 

সিাবিিিসহ সকল প্রকার সভা, 

সসনিিার নসদম্পানজয়াি, প্রনশক্ষণ, 

প্রনিদযানগিা ইিযানে আদয়াজিসহ 

সকল জািীয় নেবসসমূহ উেযািি। 

AbjvBb/mivmwi †iwR÷ªvi Awdm নবিামূদল্য ‡cÖvMÖv‡gi 

Dci wfwË 

K‡i দ্রুিিি 

সিদয় 

১। এনেশিাল সরনজস্ট্রার (দজিাদরল), 

সরনজস্ট্রার অনেস (দজিারল সসল), 

রুি িম্বর: ১০৯, ইন্টারকি: ১৬১০, 

সেনলদোি: ৮০০০৩৬৯ 

সিাবাইল: ০১৭৬৯০২১৬১০ 

addlreg.gen@bup.edu.bd 
 

২। সেপুটি সরনজস্ট্রার (দজিাদরল), 

সরনজস্ট্রার অনেস (দজিারল সসল), 

রুি িম্বর: ১০৭, ইন্টারকি: ১৬১১, 

সেনলদোি: ৮০০০৪৯৫, 

সিাবাইল: ০১৭৬৯০২১৬১১ 

dyreg.gen@bup.edu.bd 

সরনজস্ট্রার 

 

সেনলদোিঃ ৮০০০৩০০ 

ইদিইলঃ 

registrar@bup.edu.bd 

 

 

 

 

36.  wek^we`¨vj‡qi wkÿK, Kg©KZ©v I 

Kg©Pvix‡`i we‡`‡k ågY msµvšÍ Kvh© 

m¤úv`b 

cÖkvmwbK, Avw_©K I 

Ab¨vb¨ Avewk¨K e¨e ’̄v 

MÖnY 

নবিামূদল্য প্রণয়াজিীয়তা 

সাণপণক্ষ 

দ্রুিিি সিদয় 

37.  বাসা বরাদ্দ িঞ্জুরী আদবেি নবিামূদল্য ০১ িাস 

38.  সশস্ত্র বানহিীর নশক্ষক, কি িকিিা ও 

কি িচারীদের নিযুনক্ত/বেলী সাংক্রান্ত 

কায িক্রি িনরচালিা করা 

- - দ্রুিিি 

সিদয় 

নিষ্পনি করা 

39.  নশক্ষক, কি িকিিা ও কি িচারীদের 

কল্যাণমূলক কায িক্রি গ্রহণ করা 

আদবেিিত্র প্রানির সপ্রনক্ষদি 

/†iwR÷ªvi Awdm কততম ক 

গতহীত উণিযাণগর শিশিণত 

- - 

40.  সশস্ত্র বানহিীর কি িকিিাগদণর নসআর 

সপ্ররণ, গিিাদেশ, কার সলাি, সিাের 

গাড়ী রক্ষণাদবক্ষি ভািা সাংক্রান্ত 

িত্রালাি, সেনলদোি সাংক্রান্ত িত্রালাি, 

সলনেস ক্লাব, আনি ি অনেসাস ি ক্লাব, 

ওনিআর, ইিযানে নবষয়ক িত্রালাি 

োিনরক িত্র প্রানির 

নভনিদি ও উর্ধ্িিি 

কর্তিিদক্ষর 

অনুদিােিক্রদি 

নবিামূদল্য দ্রুিিি 

সিদয় 

mailto:faisal.habib@bup.edu.bd
https://buplibrary.remotexs.co/user/login
https://buplibrary.remotexs.co/user/login
https://buplibrary.remotexs.co/user/login
mailto:addlreg.gen@bup.edu.bd
mailto:dyreg.gen@bup.edu.bd
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অভযন্তরীণ সসবা: 

ক্রনিক সসবার িাি সসবা প্রোি িদ্ধনি প্রদয়াজিীয় 

কাগজিত্র/ 

প্রানিস্থাি 

সসবামূল্য এবাং 

িনরদশাধ িদ্ধনি 

(যনে থাদক) 

সসবা 

প্রোদির 

সিয়সীিা 

শাখার িািসহ োনয়ত্বপ্রাি 

কি িকিিার িেনব, রুি িম্বর, 

অনেনসয়াল সেনলদোি ও ইদিইল 

উর্ধ্িিি কি িকিিার িেনব, রুি িম্বর, 

অনেনসয়াল সেনলদোি ও ইদিইল 

41.  নবশ্বনবদ্যালদয়র অন্যান্য সকল অনেস ও 

অনুষেসমূদহর কায িক্রি সুষ্ঠুভাদব 

সম্পােদির জন্য প্রদয়াজিীয় প্রশাসনিক 

সহায়িা প্রোি করা। 

প্রশাসনিক সহায়িা 

চানহোর সপ্রনক্ষদি 

-  ১। এনেশিাল সরনজস্ট্রার (দজিাদরল), 

সরনজস্ট্রার অনেস (দজিারল সসল), 

রুি িম্বর: ১০৯, ইন্টারকি: ১৬১০, 

সেনলদোি: ৮০০০৩৬৯ 

সিাবাইল: ০১৭৬৯০২১৬১০ 

addlreg.gen@bup.edu.bd 
 

২। সেপুটি সরনজস্ট্রার (দজিাদরল), 

সরনজস্ট্রার অনেস (দজিারল সসল), 

রুি িম্বর: ১০৭, ইন্টারকি: ১৬১১, 

সেনলদোি: ৮০০০৪৯৫, 

সিাবাইল: ০১৭৬৯০২১৬১১ 

dyreg.gen@bup.edu.bd 

সরনজস্ট্রার 

 

সেনলদোিঃ ৮০০০৩০০ 

ইদিইলঃ 

registrar@bup.edu.bd 

 
42.  সেদশর অন্যান্য নবশ্বনবদ্যালদয়র সাদথ 

ছাত্র/ছাত্রীদের সখলাখুলা নবিকি, 

সাাংস্কৃনিক প্রনিদযানগিা, নশক্ষামূলক 

অনুষ্ঠাি ইিযানেদি অাংশগ্রহণ নিনিি 

করা 

- †iwR÷ªvi Awdm -  

43.  নবনভন্ন দূদয িাগ, বন্যা, কদরািা িহািারীর 

সিয় অত্র নবশ্বনবদ্যালদয়র িক্ষ সথদক 

ত্রাণ নবিরণ ও নবনভন্ন সহদযানগিা 

প্রোি করা 

- - - 

44.  উদ্ভাবিী উদদ্যাগ/ ক্ষুদ্র উন্নয়ি প্রকল্প 

বাস্তবায়ি 

উদ্ভাবিী উদদ্যাগ/ধারণা 

প্রানি সাদিদক্ষ 

†iwR÷ªvi Awdm 

& 

Innovation 

Team 

নবিামূদল্য ৩ িাস সকল নেি ও সরনজস্ট্রার Awdm 

& 

Innovation Team 

সকল নেি ও সরনজস্ট্রার 
 

সেনলদোিঃ ৮০০০৩০০ 

ইদিইলঃ 

registrar@bup.edu.bd 

†iwR÷ªvi Awdm (ms ’̄vcb kvLv)t  

45.  wek^we`¨vj‡qi we`¨gvb AvB‡bi 

Av‡jv‡K  PvKzwi wewa, wb‡qvMwewa I 

c‡`vbœwZ/c‡`vbœqb bxwZgvjv ˆZwi/ 

ms‡kvab/cwieZ©b/cwigvR©b 

wek̂we`¨vjq KZ…©c‡ÿi 

wm×všÍ I Aby‡gv`b Abyhvqx 

PvKzwi wewa I c‡`vbœwZ / 

c‡`vbœqb bxwZgvjv ˆZwi 

Kiv I mswkøó gš¿Yvj‡qi 

Aby‡gv`b MÖn‡Y Kvh©µg 

MÖnY Kiv 

†iwR÷ªvi Awdm 

(ms¯’vcb kvLv) 

নবিামূদল্য Kv‡Ri Dci 

wfwË K‡i 

`ªæZZg 

mg‡q 

সরনজস্ট্রার অনেস 

(ms¯’vcb kvLv) 

 

 

 

 

†WcywU †iwR÷ªvi, ms¯’vcb kvLv 

cÖkvmwbK feb, iæg- 219 

B›UviKg- 1615 

dyreg.estb@bup.edu.bd 

 
 

46.  wek^we`¨vj‡qi AM©v‡bvMÖvg ms‡kvab, 

bZzb c` m„wó I c`wei 

cwieZ©b/cwiea©b/ms‡hvRb KiY 

wek̂we`¨vj‡qi cÖ‡qvRb 

Abyhvqx KZ…©cÿ KZ…©K 

MwVZ KwgwU Øviv 

AM©v‡bvMÖvg ms‡kvab Kiv 

I A_©KwgwU Ges 

KZ…©c‡ÿi Aby‡gv`b 

Abyhvqx Av‡`k/cÎ Rvix 

Kiv 

নবিামূদল্য Kv‡Ri Dci 

wfwË K‡i 

`ªæZZg 

mg‡q 

টরশজস্ট্রার অশফস ও ওইএফশসশি টরশজস্ট্রার অশফস ও ওইএফশসশি 

mailto:addlreg.gen@bup.edu.bd
mailto:dyreg.gen@bup.edu.bd
mailto:dyreg.estb@bup.edu.bd
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অভযন্তরীণ সসবা: 

ক্রনিক সসবার িাি সসবা প্রোি িদ্ধনি প্রদয়াজিীয় 

কাগজিত্র/ 

প্রানিস্থাি 

সসবামূল্য এবাং 

িনরদশাধ িদ্ধনি 

(যনে থাদক) 

সসবা 

প্রোদির 

সিয়সীিা 

শাখার িািসহ োনয়ত্বপ্রাি 

কি িকিিার িেনব, রুি িম্বর, 

অনেনসয়াল সেনলদোি ও ইদিইল 

উর্ধ্িিি কি িকিিার িেনব, রুি িম্বর, 

অনেনসয়াল সেনলদোি ও ইদিইল 

47.  NOC cÖ`vb 

(we‡`k Mgb, cvm‡cvU© Bmy¨/bevqb/ 

ms‡kva‡bi Rb¨) 

miKvi KZ©„K wba©vwiZ 

dig c~iYKiZ: h_vh_ 

KZ©„c‡ÿi gva¨‡g 

Av‡e`b mv‡c‡ÿ 

weBDwci 

I‡qemvBU I 

cÖkvmwbK feb 

iæg bs 220 

webvg~‡j¨ 15 Kg©w`em 

 

mnKvix †iwR÷ªvi 

ms¯’vcb kvLv 

cÖkvmwbK feb, iæg b¤^i-217 

†gvevBj: 01769021640 

saiful@bup.edu.bd 

†WcywU †iwR÷ªvi 

ms¯’vcb kvLv 

cÖkvmwbK feb, iæg- 219 

B›UviKg- 1615 

dyreg.estb@bup.edu.bd 48.  AwfÁZv mb`cÎ I ¯’vqx c‡` PvKzwii 

cÖgvYcÎ cÖ`vb 

h_vh_ KZ©„c‡ÿi 

mycvwikmnKv‡i Av‡e`b 

mv‡c‡ÿ 

e¨w³MZ 

Av‡e`bcÎ 

webvg~‡j¨ 07 

Kg©w`em 

 

49.  AwR©Z QzwU I kÖvwšÍ we‡bv`bQzwU cÖ`vb h_vh_ KZ©„c‡ÿi 

mycvwikmnKv‡i 

wek¦we`¨vjq KZ©„K 

wba©vwiZ di‡g Av‡e`b 

mv‡c‡ÿ 

weBDwci 

I‡qemvBU I 

cÖkvmwbK feb 

iæg bs 220 

webvg~‡j¨ 

 

30 

Kg©w`em 

 

†mKkb Awdmvi, 

ms¯’vcb kvLv 

weBDwci cÖkvmwbK feb, 

iæg b¤̂i: 230 

segufta@bup.edu.bd 
50.  mšÍv‡bi wkÿv mnvqK fvZv cÖ`vb cÖ‡qvRbxq cÖgvYKmn 

Av‡e`‡bi †cÖwÿ‡Z 

cÖkvmwbK feb 

iæg bs 220 

webvg~‡j¨ 15 Kg©w`em †mKkb Awdmvi, 

ms¯’vcb kvLv 

weBDwci cÖkvmwbK feb, 

iæg b¤̂i: 230 

segufta@bup.edu.bd 

†WcywU †iwR÷ªvi 

ms¯’vcb kvLv 

cÖkvmwbK feb, iæg- 219 

B›UviKg- 1615 

dyreg.estb@bup.edu.bd 

51.  gvZ…Z¡Kvjxb QzwU cÖ`vb h_vh_ KZ©„c‡ÿi 

mycvwikmnKv‡i Av‡e`b 

mv‡c‡ÿ 

e¨w³MZ 

Av‡e`bcÎ 

webvg~‡j¨ 30 

Kg©w`em 

 

52.  Pzw³i †gqv` e„w× KiY h_vh_ KZ©„c‡ÿi 

mycvwikmnKv‡i 

Av‡e`bcÎ cÖvwß mv‡c‡ÿ 

- webvg~‡j¨ 30 

Kg©w`em 

 

53.  wkÿvQzwU cÖ`vb/wkÿvQzwU ewa©ZKiY mswkøó KZ©„c‡ÿi 

mycvwikmnKv‡i 

wek¦we`¨vjq KZ©„K 

wba©vwiZ di‡g Av‡e`b 

mv‡c‡ÿ 

weBDwci 

I‡qemvBU I 

cÖkvmwbK feb 

iæg bs 220 

webvg~‡j¨ 20 Kg©w`em 

†iwR÷ªvi Awdm (GgwU †mKkb)t 

54.  অনেনসয়াল কাদজ নিধ িানরি রুদে 

িনরবহি সসবা 

†mev MÖn‡Yi b~¨bZg 02 

Kg©w`em c~‡e© 

AbjvBb/wjwLZ Av‡e`b 

¯^v‡c‡ÿ 

শব্ইউশপ 

ওণয়ব্সাইট/ GgwU 

†mKkb 

webvg~‡j¨ ০১ নেি সরনজস্ট্রার অনেস (এিটি শাখা), 

এিটি সজনসও, ১১৮  

সিাবা: ০১৭৬৯০২১৬৯৭ 

mdjamalhossain1078@gm

ail.com 

এনেশিাল সরনজস্ট্রার (এিটি ব্রাঞ্চ), 

রুি িাং ১০৬ 

সেনলদোি-৮০৩১১১১ 

addlreg.mt@bup.edu.bd 

mailto:saiful@bup.edu.bd
mailto:dyreg.estb@bup.edu.bd
mailto:segufta@bup.edu.bd
mailto:segufta@bup.edu.bd
mailto:dyreg.estb@bup.edu.bd
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অভযন্তরীণ সসবা: 

ক্রনিক সসবার িাি সসবা প্রোি িদ্ধনি প্রদয়াজিীয় 

কাগজিত্র/ 

প্রানিস্থাি 

সসবামূল্য এবাং 

িনরদশাধ িদ্ধনি 

(যনে থাদক) 

সসবা 

প্রোদির 

সিয়সীিা 

শাখার িািসহ োনয়ত্বপ্রাি 

কি িকিিার িেনব, রুি িম্বর, 

অনেনসয়াল সেনলদোি ও ইদিইল 

উর্ধ্িিি কি িকিিার িেনব, রুি িম্বর, 

অনেনসয়াল সেনলদোি ও ইদিইল 

55.  অিদিদিদন্ট নিধ িানরি দূরুদত্ব িনরবহি 

সসবা 

সসবা গ্রহদণর ন্যযিিি ২ 

কি িনেবস পূদব ি 

অিলাইদি/নলনখি 

আদবেি প্রানি ও গানড়র 

প্রতুলিা থাকা সাদিদক্ষ 

শব্ইউশপ 

ওণয়ব্সাইট/ GgwU 

†mKkb 

িীশতর্ালা অিুর্ায়ী 

শির্মাশরত হাণর 

১৬০০ ঘটিকা 

সথদক ২৩০০ 

ঘটিকা িয িন্ত 

সরনজস্ট্রার অনেস (এিটি শাখা), 

এিটি সজনসও, ১১৮  

সিাবা: ০১৭৬৯০২১৬৯৭ 

mdjamalhossain1078@gm

ail.com 

এনেশিাল সরনজস্ট্রার (এিটি ব্রাঞ্চ), 

রুি িাং ১০৬ 

সেনলদোি-৮০৩১১১১ 

addlreg.mt@bup.edu.bd 

56.  নিধ িানরি রুদে িনরবহি সসবা অিলাইদি/নলনখি 

আদবেি সাদিদক্ষ 

GgwU †mKkb নিধ িানরি মূদল্য ০১ নেি 

57.  নবশ্বনবদ্যালদয়র নিয়নিি যািবাহি সসবা 

 

ক। নশক্ষাথীদের যািায়াি 

খ। স্টােদের (নশক্ষক, কি িকিিা ও 

কি িচারী) যািায়াি 

গ। নবনভন্ন সপ্রাগ্রাি/জািীয় নেবস 

উিযািি উিলদক্ষয যািায়াি 

নবশ্বনবদ্যালদয়র 

িনরচয়িত্র থাকা এবাং 

সসবা গ্রহদণর পূদব ি অবগি 

করণ সাদিদক্ষ 

সাংনিষ্ট অনেস যািবাহি 

ব্বহার ও 

নিয়ন্ত্রণ 

িীনিিালা 

অনেস 

চলাকালীি 

সিয় 

58.  যািবাহি স্টীকার প্রোি প্রদয়াজিীয় কাগজিত্রসহ 

এিটি শাখা নিধ িানরি 

আদবেি েরদি আদবেি 

সাদিদক্ষ 

সরনজস্ট্রার অনেস 

(এিটি শাখা) 

িগে প্রোি অনেস 

চলাকালীি 

সিয় 

†iwR÷ªvi Awdm (wmwKDwiwU †mj)t 

59.  wbivcËv msµvšÍ hveZxq Kvh©µg I 

†m›Uªvj †K¬vR mvwK©U iæg ch©‡eÿY KiY 

†iwR÷ªvi Awdm  

(wmwKDwiwU †mj) 

iæg bs- GwW wR-08 

(GWwgb wewìs) 

cÖ‡hvR¨ bq| cÖ‡hvR¨ bq| 24 N›Uv mnKvix wmwKDwiwU Awdmvi 

†iwR÷ªvi Awdm (wmwKDwiwU 

†mj) 

01769-021695 

Pxd wmwKDwiwU Awdmvi 

†iwR÷ªvi Awdm (wmwKDwiwU †mj) 

01769-021613 

chief.security@bup.edu.bd 

IBGdwmwW I AvBwmwU †m›Uvit 

60.  UCAM Gi gva¨‡g ‰`wbK K¬vm wgm 

Gi wi‡cvU© cÖ`vb 

অেলাইি ওইএেনসনে 

অনেস 

I 

AvBwmwU †m›Uvi 

নবিামূদল্য 1 Kg©w`em সহদযাগী অধ্যািক, ওইএেনসনে 

এবাং িনরচালক, অনেস অব নে 

ইন্টারন্যাশিাল অযাদেয়াস ি 

রুি িম্বর: ৪০৯,  

zahirul.alam@bup.edu.bd 

সহদযাগী অধ্যািক, ওইএেনসনে  

এবাং িনরচালক, অনেস অব নে 

ইন্টারন্যাশিাল অযাদেয়াস ি 

রুি িম্বর: ৪০৯,  

zahirul.alam@bup.edu.bd 

mailto:zahirul.alam@bup.edu.bd
mailto:zahirul.alam@bup.edu.bd
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অভযন্তরীণ সসবা: 

ক্রনিক সসবার িাি সসবা প্রোি িদ্ধনি প্রদয়াজিীয় 

কাগজিত্র/ 

প্রানিস্থাি 

সসবামূল্য এবাং 

িনরদশাধ িদ্ধনি 

(যনে থাদক) 

সসবা 

প্রোদির 

সিয়সীিা 

শাখার িািসহ োনয়ত্বপ্রাি 

কি িকিিার িেনব, রুি িম্বর, 

অনেনসয়াল সেনলদোি ও ইদিইল 

উর্ধ্িিি কি িকিিার িেনব, রুি িম্বর, 

অনেনসয়াল সেনলদোি ও ইদিইল 

AvBwmwU †m›Uvit 

61.  ওয়াইোই সাংদযাগ আইনে কাে ি  আইনসটি সসন্টাদরর 

রুি িাং এনে-নজ-১৫ 

এ সসবা গ্রহীিার 

আইনে কাে ি সহ 

উিনস্থনি 

নবিামূদল্য ০৬ ঘন্টা োোদবজ অযােনিনিদস্ট্রের 

আইনসটি সসন্টার 

রুি িাংঃ এনে-নজ-১৭ 

সোিঃ ০৯৬৬৬৩২১৫৮৭ 

khalid.asad@bup.edu.bd 

 

নসনিয়র নসদস্টি অযােনিনিদস্ট্রের 

আইনসটি সসন্টার 

রুি িাংঃ এনে-নজ-১৬ 

সোিঃ ০৯৬৬৬৩২১৫৯৬ 

srsysadmin@bup.edu.bd 

 

 

62.  সসনিিার/ওয়াকিশি/ইদভন্ট এ ইন্টারদিে 

সাংদযাগ 

আইনসটি সসন্টার সাংনিষ্ট 

নেিাে িদিন্ট/নবভাগ/

শাখা এর 

সচয়ারম্যাি কর্তিক 

আইনসটি সসন্টাদর 

িত্র সপ্ররণ 

নবিামূদল্য ০৭ কি িনেবস 

63.  একাদেনিক কায িকলাদির জন্য সাভিার 

সস্পস 

আইনসটি সসন্টার সাংনিষ্ট 

নেিাে িদিন্ট/নবভাগ/

শাখা এর 

সচয়ারম্যাি কর্তিক 

আইনসটি সসন্টাদর 

িত্র সপ্ররণ 

নবিামূদল্য ০৭ কি িনেবস 

64.  নবইউনি ওদয়বসাইে এর ব্বস্থািিা 

সম্পনকিি সসবা 

আইনসটি সসন্টার আইনসটি সসন্টাদর 

ইদিইল 

(ictcentre@bu

p.edu.bd) সপ্ররণ 

অথবা ১৫৯৯ সহল্প 

লাইদি সযাগাদযাগ 

নবিামূদল্য ০৩ 

কি িনেবস  

65.  নবনেদরি জুি ও নভদসশি লাইদসন্স এর 

আইনে, প্রনশক্ষণ ও সসবা প্রোি 

আইনসটি সসন্টার সাংনিষ্ট 

নেিাে িদিন্ট/নবভাগ

/শাখা কর্তিক 

আইনসটি সসন্টাদর 

িত্র সপ্ররণ 

নবিামূদল্য ০৩ 

কি িনেবস 

66.  োি িইেইি (Turnitin) লাইদসন্স এর 

সসবা প্রোি  

আইনসটি সসন্টার নবিামূদল্য ০৩ 

কি িনেবস 

67.  নবইউনি আবানসক হদলর ছাত্র-ছাত্রীদের 

ইন্টারদিে সাংদযাগ 

আইনসটি সসন্টার নবিামূদল্য ০২ কি িনেবস 

68.  নবইউনির সকন্দ্রীয় নেনজোল নেসদে 

সসবা 

আইনসটি সসন্টার নবিামূদল্য ০১ কি িনেবস 

69.  সকন্দ্রীয় নপ্রনন্টাং, েদোকনি এবাং স্কযানিাং 

সসবা 

আইনসটি সসন্টার নবিামূদল্য ০১ কি িনেবস 
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অভযন্তরীণ সসবা: 

ক্রনিক সসবার িাি সসবা প্রোি িদ্ধনি প্রদয়াজিীয় 

কাগজিত্র/ 

প্রানিস্থাি 

সসবামূল্য এবাং 

িনরদশাধ িদ্ধনি 

(যনে থাদক) 

সসবা 

প্রোদির 

সিয়সীিা 

শাখার িািসহ োনয়ত্বপ্রাি 

কি িকিিার িেনব, রুি িম্বর, 

অনেনসয়াল সেনলদোি ও ইদিইল 

উর্ধ্িিি কি িকিিার িেনব, রুি িম্বর, 

অনেনসয়াল সেনলদোি ও ইদিইল 

70.  বাদয়াদিনট্রক নসদস্টদি দেনিক অনেস 

হানজরা সসবা 

আইনসটি সসন্টার সাংনিষ্ট 

নেিাে িদিন্ট/নবভাগ/

শাখা কর্তিক 

আইনসটি সসন্টাদর 

িত্র সপ্ররণ 

নবিামূদল্য িাৎক্ষনণক োোদবজ অযােনিনিদস্ট্রের 

আইনসটি সসন্টার 

রুি িাংঃ এনে-নজ-১৭ 

সোিঃ ০৯৬৬৬৩২১৫৮৭ 

khalid.asad@bup.edu.bd 

 

নসনিয়র নসদস্টি অযােনিনিদস্ট্রের 

আইনসটি সসন্টার 

রুি িাংঃ এনে-নজ-১৬ 

সোিঃ ০৯৬৬৬৩২১৫৯৬ 

srsysadmin@bup.edu.bd 

 

71.  সকন্দ্রীয় সিস ব্বস্হািিা সেেওয়যার 

সাংক্রান্ত সসবা 

আইনসটি সসন্টার নবিামূদল্য ০২ কি িনেবস 

72.  নবইউনির কদলজ িনরেশ িক অনেদসর 

সেেওয়যার এর নবনভন্ন সসবা 

আইনসটি সসন্টার নবিামূদল্য ০২ কি িনেবস 

73.  আইনসটি সসন্টাদরর সহল্প সেস্ক/অনভদযাগ 

সাংক্রান্ত সসবা 

আইনসটি সসন্টার ইন্টারকি িম্বর 

১৫৯৯ অথবা 

সিাবাইল িম্বর 

০১৭৬৯০২১৫৯৯ 

এ সযাগাদযাদগর 

সপ্রনক্ষদি সসবা 

প্রোি করা হয় 

নবিামূদল্য িাৎক্ষনণক 

74.  সকন্দ্রীয় বা প্রশাসনিক সভার জন্য জুি 

অিলাইি নিটিাং আইনে সাংক্রান্ত 

সসবাসমূহ 

আইনসটি সসন্টার সাংনিষ্ঠ 

নেিাে িদিন্ট/অনেস 

কর্তিক প্রদয়াজিীয় 

িথ্যানে আইনসটি 

সসন্টাদর সপ্ররণ  

নবিামূদল্য ০১ কি িনেবস 

75.  কি িকিিা/ নশক্ষক/ কি িচারীদের ই-দিইল 

আইনে 

আইনসটি সসন্টার/ 

অিলাইি 

সাংনিষ্ঠ নেিাে িদিন্ট/ 

অনেস কর্তিক 

প্রদয়াজিীয় িথ্যানে 

আইনসটি সসন্টাদর 

সপ্ররণ 

নবিামূদল্য ০১ কি িনেবস কনম্পউোর হাে িওয়যার 

ইনিনিয়ার, 

আইনসটি সসন্টার 

রুি িাংঃ এনে-নজ-১৪ 

সোিঃ ০৯৬৬৬৩২১৫৮৮ 

kawser21@bup.edu.bd 
76.  ছাত্র-ছাত্রীদের ই-দিইল আইনে  আইনসটি সসন্টার/ 

অিলাইি 

নেিাে িদিন্ট সথদক 

েরম্যাে অনুযায়ী 

েি ি পূরি কদর 

হাে িকনি ও 

সেেকনি আইনসটি 

সসন্টাদর সপ্ররণ 

নবিামূদল্য ০৩ 

কি িনেবস 

77.  কি িকিিা/ নশক্ষক/ কি িচারীদের আইনে 

কাে ি  

আইনসটি সসন্টার/ 

অিলাইি 

নেিাে িদিন্ট সথদক 

েরম্যাে অনুযায়ী 

েি ি পূরি কদর 

আইনসটি সসন্টাদর 

সপ্ররণ 

নবিামূদল্য ০২ 

কি িনেবস 

mailto:kawser21@bup.edu.bd
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অভযন্তরীণ সসবা: 

ক্রনিক সসবার িাি সসবা প্রোি িদ্ধনি প্রদয়াজিীয় 

কাগজিত্র/ 

প্রানিস্থাি 

সসবামূল্য এবাং 

িনরদশাধ িদ্ধনি 

(যনে থাদক) 

সসবা 

প্রোদির 

সিয়সীিা 

শাখার িািসহ োনয়ত্বপ্রাি 

কি িকিিার িেনব, রুি িম্বর, 

অনেনসয়াল সেনলদোি ও ইদিইল 

উর্ধ্িিি কি িকিিার িেনব, রুি িম্বর, 

অনেনসয়াল সেনলদোি ও ইদিইল 

78.  ছাত্র-ছাত্রীদের আইনে কাে ি  আইনসটি সসন্টার/ 

অিলাইি 

নেিাে িদিন্ট সথদক 

েরম্যাে অনুযায়ী 

েি ি পূরি কদর 

হাে িকনি ও 

সেেকনি আইনসটি 

সসন্টাদর সপ্ররণ 

নবিামূদল্য ০২ কি িনেবস কনম্পউোর হাে িওয়যার 

ইনিনিয়ার, 

আইনসটি সসন্টার 

রুি িাংঃ এনে-নজ-১৪ 

সোিঃ ০৯৬৬৬৩২১৫৮৮ 

kawser21@bup.edu.bd 

নসনিয়র নসদস্টি অযােনিনিদস্ট্রের 

আইনসটি সসন্টার 

রুি িাংঃ এনে-নজ-১৬ 

সোিঃ ০৯৬৬৬৩২১৫৯৬ 

srsysadmin@bup.edu.bd 

 

 
79.  নবনভন্ন অনুষ্ঠাদির জন্য নিই ইকুইিদিন্ট 

সুনবধা, নভনেও প্রদজকশি ও অন্যান্য 

কানরগরী সহায়িা 

আইনসটি সসন্টার/ 

অিলাইি 

সাংনিষ্ট 

নেিাে িদিন্ট/নবভাগ

/শাখা কর্তিক 

আইনসটি সসন্টাদর 

িত্র সপ্ররণ 

নবিামূদল্য  ০৩ 

কি িনেবস 

80.  কি িকিিা/ নশক্ষক/ কি িচারীদের 

ইন্টারকি সাংদযাগ 

আইনসটি সসন্টার/ 

অিলাইি 

চানহো িত্র 

সাংনিষ্ট অনেস 

সথদক আইনসটি 

সসন্টাদর সপ্ররণ 

নবিামূদল্য ০২ কি িনেবস 

81.  কি িকিিা/ নশক্ষক/ কি িচারীদের নবনভন্ন 

হাে িওয়যার আইদেি বরাদ্দ 

আইনসটি সসন্টার/ 

অিলাইি 

চানহো িত্র 

সাংনিষ্ট অনেস 

সথদক আইনসটি 

সসন্টাদর সপ্ররণ 

নবিামূদল্য ০১ কি িনেবস 

82.  ক্লাসরুদির কানরগরী সহায়িা আইনসটি সসন্টার/ 

অিলাইি 

সাংনিষ্ট 

নেিাে িদিন্ট/নবভাগ/

শাখা কর্তিক 

আইনসটি সসন্টারদক 

অবগি করা 

নবিামূদল্য িাৎক্ষনণক 

83.  কি িকিিা/ নশক্ষকদের অনেনসয়াল 

নসিকাে ি নবিরি 

আইনসটি সসন্টার আইনসটি 

সসন্টাদরর রুি িাং 

এনে-নজ-১৫ এ 

সসবা গ্রহীিার 

উিনস্থনি 

নবিামূদল্য ০১ কি িনেবস 
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অভযন্তরীণ সসবা: 

ক্রনিক সসবার িাি সসবা প্রোি িদ্ধনি প্রদয়াজিীয় 

কাগজিত্র/ 

প্রানিস্থাি 

সসবামূল্য এবাং 

িনরদশাধ িদ্ধনি 

(যনে থাদক) 

সসবা 

প্রোদির 

সিয়সীিা 

শাখার িািসহ োনয়ত্বপ্রাি 

কি িকিিার িেনব, রুি িম্বর, 

অনেনসয়াল সেনলদোি ও ইদিইল 

উর্ধ্িিি কি িকিিার িেনব, রুি িম্বর, 

অনেনসয়াল সেনলদোি ও ইদিইল 

84.  কি িকিিা/ নশক্ষক/ কি িচানরদের 

কায িক্রদি দেিনিি কানরগরী সহায়িা   

অিলাইি ইন্টারকি িম্বর 

১৫৯৯ অথবা 

সিাবাইল িম্বর 

০১৭৬৯০২১৫৯৯ এ 

অনভদযাগ প্রোদির 

সপ্রনক্ষদি সসবা 

প্রোি করা হয় 

নবিামূদল্য িাৎক্ষনণক কনম্পউোর হাে িওয়যার 

ইনিনিয়ার, 

আইনসটি সসন্টার 

রুি িাংঃ এনে-নজ-১৪ 

সোিঃ ০৯৬৬৬৩২১৫৮৮ 

kawser21@bup.edu.bd 

নসনিয়র নসদস্টি অযােনিনিদস্ট্রের 

আইনসটি সসন্টার 

রুি িাংঃ এনে-নজ-১৬ 

সোিঃ ০৯৬৬৬৩২১৫৯৬ 

srsysadmin@bup.edu.bd 

85.  কানরগরী সাংক্রান্ত ক্রয় িনরকল্পিা ও এ 

সাংক্রান্ত সস্পনসনেদকশি দিরী 

আইনসটি সসন্টার সাংনিষ্ট 

নেিাে িদিন্ট/ 

নবভাগ/শাখা 

কর্তিক আইনসটি 

সসন্টাদর িত্র সপ্ররণ 

নবিামূদল্য ০৭ 

কি িনেবস 

86.  ইউদকি (UCAM) সাংক্রান্ত কানরগনর 

সসবা 

আইনসটি সসন্টার সাংনিষ্ট 

নেিাে িদিন্ট/ 

নবভাগ/শাখা 

কর্তিক আইনসটি 

সসন্টাদর িত্র সপ্ররণ 

নবিামূদল্য ০৩ 

কি িনেবস 

সপ্রাগ্রািার, 

আইনসটি সসন্টার 

রুি িাংঃ এনে-নজ-১৪ 

সোিঃ ০৯৬৬৬৩২১৫৯০ 

ashadul.islam@bup.edu.bd 

87.  নিআইএিএস (PIMS) সাংক্রান্ত 

কানরগনর সসবা 

আইনসটি সসন্টার সাংনিষ্ট 

নেিাে িদিন্ট/ 

নবভাগ/শাখা 

কর্তিক আইনসটি 

সসন্টাদর িত্র সপ্ররণ 

নবিামূদল্য ০৩ 

কি িনেবস 

88.  লানি িাং ম্যাদিজদিন্ট নসদস্টি (LMS) 

সাংক্রান্ত কানরগনর সসবা 

আইনসটি সসন্টার সাংনিষ্ট 

নেিাে িদিন্ট/ 

নবভাগ/শাখা 

কর্তিক আইনসটি 

সসন্টাদর িত্র সপ্ররণ 

নবিামূদল্য ০৩ 

কি িনেবস 

89.  ই-প্রদটানরাং (E-proctoring 

System) সাংক্রান্ত কানরগনর সসবা 

আইনসটি সসন্টার সাংনিষ্ট 

নেিাে িদিন্ট/ 

নবভাগ/শাখা 

কর্তিক আইনসটি 

সসন্টাদর িত্র সপ্ররণ 

নবিামূদল্য ০১ কি িনেবস 
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অভযন্তরীণ সসবা: 

ক্রনিক সসবার িাি সসবা প্রোি িদ্ধনি প্রদয়াজিীয় 

কাগজিত্র/ 

প্রানিস্থাি 

সসবামূল্য এবাং 

িনরদশাধ িদ্ধনি 

(যনে থাদক) 

সসবা 

প্রোদির 

সিয়সীিা 

শাখার িািসহ োনয়ত্বপ্রাি 

কি িকিিার িেনব, রুি িম্বর, 

অনেনসয়াল সেনলদোি ও ইদিইল 

উর্ধ্িিি কি িকিিার িেনব, রুি িম্বর, 

অনেনসয়াল সেনলদোি ও ইদিইল 

90.  ইআরনি (ERP) সেেওয়যার সাংক্রান্ত 

কানরগনর সসবা 

আইনসটি সসন্টার সাংনিষ্ট 

নেিাে িদিন্ট/ 

নবভাগ/শাখা 

কর্তিক আইনসটি 

সসন্টাদর িত্র সপ্ররণ 

নবিামূদল্য ০৩ 

কি িনেবস 

সপ্রাগ্রািার, 

আইনসটি সসন্টার 

রুি িাংঃ এনে-নজ-১৪ 

সোিঃ ০৯৬৬৬৩২১৫৯০ 

ashadul.islam@bup.edu.bd 

নসনিয়র নসদস্টি অযােনিনিদস্ট্রের 

আইনসটি সসন্টার 

রুি িাংঃ এনে-নজ-১৬ 

সোিঃ ০৯৬৬৬৩২১৫৯৬ 

srsysadmin@bup.edu.bd 

91.  এযােনিশি সেেওয়যার সাংক্রান্ত 

কানরগনর সসবা 

আইনসটি সসন্টার সাংনিষ্ট 

নেিাে িদিন্ট/ 

নবভাগ/শাখা 

কর্তিক আইনসটি 

সসন্টাদর িত্র সপ্ররণ 

নবিামূদল্য ০২ কি িনেবস 

92.  সিাবিিি সেেওয়যার সাংক্রান্ত কানরগনর 

সসবা 

আইনসটি সসন্টার সাংনিষ্ট 

নেিাে িদিন্ট/ 

নবভাগ/শাখা 

কর্তিক আইনসটি 

সসন্টাদর িত্র সপ্ররণ 

নবিামূদল্য ০২ কি িনেবস 

93.  িরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অনেদসর সেেওয়যার 

সাংক্রান্ত কানরগনর সসবা 

আইনসটি সসন্টার সাংনিষ্ট 

নেিাে িদিন্ট/ 

নবভাগ/শাখা 

কর্তিক আইনসটি 

সসন্টাদর িত্র সপ্ররণ 

নবিামূদল্য ০২ কি িনেবস 

94.  কি িকিিা/নশক্ষকদের োিনরক কাদজ 

গানড়র নরকুইনজশি সেেওয়যার সাংক্রান্ত 

কানরগনর সসবা 

আইনসটি সসন্টার সাংনিষ্ট 

নেিাে িদিন্ট/ 

নবভাগ/শাখা 

কর্তিক আইনসটি 

সসন্টাদর িত্র সপ্ররণ 

নবিামূদল্য ০১ কি িনেবস 

95.  নবশ্বনবদ্যালদয়র সকল প্রকার এসএিএস 

প্রোি সাংক্রান্ত কানরগনর সসবা 

আইনসটি সসন্টার সাংনিষ্ট 

নেিাে িদিন্ট/ 

নবভাগ/শাখা 

কর্তিক আইনসটি 

সসন্টাদর িত্র সপ্ররণ 

নবিামূদল্য ০১ কি িনেবস 
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অভযন্তরীণ সসবা: 

ক্রনিক সসবার িাি সসবা প্রোি িদ্ধনি প্রদয়াজিীয় 

কাগজিত্র/ 

প্রানিস্থাি 

সসবামূল্য এবাং 

িনরদশাধ িদ্ধনি 

(যনে থাদক) 

সসবা 

প্রোদির 

সিয়সীিা 

শাখার িািসহ োনয়ত্বপ্রাি 

কি িকিিার িেনব, রুি িম্বর, 

অনেনসয়াল সেনলদোি ও ইদিইল 

উর্ধ্িিি কি িকিিার িেনব, রুি িম্বর, 

অনেনসয়াল সেনলদোি ও ইদিইল 

K‡jR cwi`k©‡Ki Awdmt 

96.  ‡cÖvMÖv‡gi bZzb/ms‡kvwaZ/ms‡hvwRZ/ 

cwigvwR©Z wm‡jevm †cÖiY 

GKv‡WwgK KvDwÝj I 

wmwÛ‡KU KZ…©K 

Aby‡gvw`Z wm‡jevm 

cixÿv wbqš¿K Awd‡m 

†cÖiY Kiv| 

K‡jR 

cwi`k©‡Ki 

Awdm, weBDwc 

নবিামূদল্য cÖ‡hvR¨ bq Dc K‡jR cwi`k©K 

K‡jR cwi`k©‡Ki Awdm 

iæg bs- GwW 316 

01769-021517 

liton@bup.edu.bd 

K‡jR cwi`k©K 

K‡jR cwi`k©‡Ki Awdm 

iæg bs- GwW 317 

01769-021515 

insp.college@bup.edu.bd 

wPd dvBb¨vÝ Awdmv‡ii Awdm (wmGdI)t 

97.  wek^we`¨vj‡qi †cbkb, MÖvPz¨BwU, 

fwel¨ Znwej wbY©q I Aby‡gv`‡bi 

e¨e ’̄vKiY 

hvPvB mv‡c‡ÿ e¨vs‡Ki 

†PK ˆZwi, cwi‡kva I 

†cÖi‡Yi e¨e¯’v Kiv 

A_© I wnmve, 

wmGdI 

নবিামূদল্য 30 Kg©w`em cwiPvjK (A_© I wnmve), 

wPd dvBb¨vÝ Awdmv‡ii Awdm 

iæg bs-410,  

Awdwmqvj †Uwj‡dvb b¤^i-

01769021570 

nokir@bup.edu.bd 

wPd dvBb¨vÝ Awdmvi 

iæg bs- 402  
Awdwmqvj †Uwj‡dvb b¤^i- 
01769021566 

cfo@bup.edu.bd 

 

98.  নজনিএে এর অনগ্রি িঞ্জুরী নিধ িানরি েরদি আদবেি 

সাদিদক্ষ 

উি-িনরচালক 

(দিিশি ও 

নজনিএে) 

নবিামূদল্য ৩০ নেি 

99.  †eZb I fvZv cÖ`vb ‡iwR÷ªvi Awdm n‡Z 

cÖvß Rbe‡ji wnmve, 

bZzb fvZvi †ÿ‡Î 

cÖ‡qvRbxq bw_cÎ 

mKj Awdm/`ßi 

/‡iwR÷ªvi Awdm 

নবিামূদল্য cieZx© gv‡mi 

01 n‡Z 02 

Zvwi‡L 

100.  cvwi‡ZvwlK cÖ`vb wej dig, cixÿv 

wbqš¿K Awd‡mi GjGg 

I Ab¨vb¨ mswkó 

KvMRcÎmn (cÖ‡hvR¨ 

†ÿ‡Î) Av‡e`b mv‡c‡ÿ  

mKj 

Awdm/`ßi/ 

cÖwZôvb/cixÿv 

wbqš¿K Awdm 

নবিামূদল্য wej 

mwVKfv‡e 

Dc¯’vwcZ 

nIqvi ci 

03-15 

Kg©w`em  

101.  wUG/wWG wej cÖ`vb wej dig, MgbvMg‡bi 

cÖvwaKvicÎ, Mgb 

Av‡`k Ges Ae¯’vb 

mb`cÎmn Av‡e`b 

mv‡c‡ÿ 

mKj Awdm/`ßi নবিামূদল্য mwVK wej 

Dc¯’vwcZ 

nIqvi ci 

05 Kg©w`em 
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অভযন্তরীণ সসবা: 

ক্রনিক সসবার িাি সসবা প্রোি িদ্ধনি প্রদয়াজিীয় 

কাগজিত্র/ 

প্রানিস্থাি 

সসবামূল্য এবাং 

িনরদশাধ িদ্ধনি 

(যনে থাদক) 

সসবা 

প্রোদির 

সিয়সীিা 

শাখার িািসহ োনয়ত্বপ্রাি 

কি িকিিার িেনব, রুি িম্বর, 

অনেনসয়াল সেনলদোি ও ইদিইল 

উর্ধ্িিি কি িকিিার িেনব, রুি িম্বর, 

অনেনসয়াল সেনলদোি ও ইদিইল 

102.  Bg‡cª÷ gvwb AMÖxg cÖ`vb I cybf©iY AwMÖg Pvwn`vcÎ/ e¨wqZ 

wej mvgvwi, fvDPvi, 

Pvjvb I Ab¨vb¨ cÖ‡hvR¨ 

KvMRcÎmn mgš^q cÎ 

cÖvwß mv‡c‡ÿ 

mKj Awdm/`ßi নবিামূদল্য mwVK wej 

Dc¯’vwcZ 

nIqvi ci 

05 Kg©w`em 

cwiPvjK (A_© I wnmve), 

wPd dvBb¨vÝ Awdmv‡ii Awdm 

iæg bs-410,  

Awdwmqvj †Uwj‡dvb b¤^i-

01769021570 

nokir@bup.edu.bd 

wPd dvBb¨vÝ Awdmvi 

iæg bs- 402  
Awdwmqvj †Uwj‡dvb b¤^i- 
01769021566 

cfo@bup.edu.bd 

 103.  fwel¨ Znwej n‡Z FY cÖ`vb e¨w³i Av‡e`bcÎ I 

নিধ িানরি েরি পূরণ 

করি: Ab¨vb¨ 

KvMRcÎসহ (cÖ‡hvR¨ 

†ÿ‡Î) আণব্িি সাণপণক্ষ 

mKj Awdm/`ßi নবিামূদল্য cÖwZ gv‡mi 

1g mßv‡n 

104.  সযালাশর সার্টম শফণকট প্রিাি e¨w³i Av‡e`bcÎ প্রাশি 

সাণপণক্ষ 

- নবিামূদল্য 05 Kg©w`em 

105.  উৎদস কনিিি আয়কর সিে ও সাধারণ 

ভনবষ্য িহনবদলর নহসাব 

নববরণী/সাটি িনেদকে প্রোি 

সরাসনর/ইদিইদল wmGdI Awdm  

(†eZb kvLv) 

নবিামূদল্য A_©eQi †k‡l 

A‡±vie 

gv‡mi 1/2 

mßv‡n 

cvewjK wi‡jkÝ, Bbdi‡gkb A¨vÛ cvewj‡KkÝ (wcAviAvBA¨vÛwc)t  

106.  wek^we`¨vj‡q AbywôZ mKj mfv/ 

†mwgbvi/ wm‡¤úvwRqvg/ IqvK©kcmn 

mKj Abyôvbvw`i msev` cÖPv‡ii 

e¨e ’̄vKiY Ges cÖKvwkZ msev`mg~n 

msMÖn,  msiÿY Kiv I Pvwn`v Abyhvqx 

cÖ`vb 

Av‡e`b mv‡c‡ÿ 

B‡gB‡j ‡cÖiY/nvW©Kwc 

cÖ`vb 

wcAviAvBA¨vÛwc 

Awdm 

webvg~‡j¨ ZvrÿwYK 

Ges Pvwn`v 

†gvZv‡eK 

AwZwi³ cwiPvjK, 

wcAviAvBA¨vÛwc, 

iæg bs GwW wR-02,  

†gvev- 01769021607, 

jahangir@bup.edu.bd 

wPd Ae wcAviAvBA¨vÛwc, 

iæg bs GwW wR-03,  

†gvev- 01769021606, 

chief.prip@bup.edu.bd 

107.  weBDwci evwl©K g¨vMvwRb cÖKvk, 

msiÿY I weZiY 

wek^we`¨vj‡qi wewfbœ 

Awdm/kvLv/ 

wefvM/d¨vKvwë mg~n 

n‡Z cÖvß Z_¨ I 

wcAviAvBA¨vÛwc 

Awd‡m msiwÿZ Z_¨ 

Ges w¯’iwPÎmg~n 

AcÖ‡hvR¨ webvg~‡j¨ cÖwZeQi 

†m‡Þ¤^i - 

wW‡m¤̂i gv‡m 

108.  weBDwc ‡eªvwkDi cÖKvk, msiÿY I 

weZiY 

AcÖ‡hvR¨ webvg~‡j¨ cÖwZeQi 

Rvbyqvwi 

gv‡m 

mnKvix cwiPvjK, 

wcAviAvBA¨vÛwc, 

iæg bs GwW wR-05,  

†gvev- 01769021694, 

mahmud@bup.edu.bd 

wPd Ae wcAviAvBA¨vÛwc, 

iæg bs GwW wR-03,  

†gvev- 01769021606, 

chief.prip@bup.edu.bd 

mailto:jahangir@bup.edu.bd
mailto:chief.prip@bup.edu.bd
mailto:chief.prip@bup.edu.bd
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অভযন্তরীণ সসবা: 

ক্রনিক সসবার িাি সসবা প্রোি িদ্ধনি প্রদয়াজিীয় 

কাগজিত্র/ 

প্রানিস্থাি 

সসবামূল্য এবাং 

িনরদশাধ িদ্ধনি 

(যনে থাদক) 

সসবা 

প্রোদির 

সিয়সীিা 

শাখার িািসহ োনয়ত্বপ্রাি 

কি িকিিার িেনব, রুি িম্বর, 

অনেনসয়াল সেনলদোি ও ইদিইল 

উর্ধ্িিি কি িকিিার িেনব, রুি িম্বর, 

অনেনসয়াল সেনলদোি ও ইদিইল 

cÖavb cwiKíbv, Dbœqb I c~Z© Awdmt 

109.  নবনভন্ন েির/দেনণকদক্ষর জন্য োনি িচার 

সরবরাহ 

সরনজস্ট্রার অনেদসর 

িাধ্যদি আদবেি সাদিদক্ষ 

প্রধাি িনরকল্পিা, 

উন্নয়ি ও পূিি 

অনেস 

প্রদযাজয িয় ০২ িাস ক। ইএন্ডএি সসকশি, 

সলঃ কদণ িল সগালাি সাকলাদয়ি, 

সোিঃ ০৯৬৬৬৩২১৬৬৩ 
saklayen1172@gmail.com 
 

খ। নসনভল সসকশি, 

সলঃ কদণ িল সঘারী সিাঃ অনলউর 

রহিাি 

সোিঃ ০৯৬৬৬৩২১৬৫৪ 

 

 

প্রধাি প্রদকৌশলী,  

সোিঃ ৮০০০৫৮৩,  

mdzillalhossain@yahoo.com 

 

110.  নবনভন্ন েির/দেনণকদক্ষর ইদলকনট্রক ও 

ইদলকনট্রকযাল আইদেদির সাংদযাগ/ 

িনরবিিি/দিরািি 

প্রদযাজয িয় িাৎক্ষনিক 

111.  নবনভন্ন সভা/দপ্রাগ্রাি উিলদক্ষয 

ইদলকনট্রকযাল ও অবকাঠাদিাগি সসবা 

প্রদযাজয িয় িাৎক্ষনিক 

112.  নবনভন্ন েিদরর জন্য ইউটিনলটি সাংদযাগ/ 

িনরবিিি/দিরািি/সরবরাহ  

প্রদযাজয িয় ১-২ কি িনেবস 

ও নবদশষ সক্ষদত্র 

িাৎক্ষনিক 

113.  নবইউনির আবানসক ও অিাবানসক 

স্থািিাসমূদহর সাংস্কার ও রক্ষিাদবক্ষণ 

কর্তিিদক্ষর নিদে িদশ ও 

সাংনিষ্ট অনেস/েিদরর 

আদবেদির সপ্রনক্ষদি 

- কাদজর ধরদির 

সপ্রনক্ষদি 

দ্রুিিি সিদয় 

114.  িতুি স্থািিা দিরী কর্তিিদক্ষর নিদে িদশ ও 

নবশ্বনবদ্যালদয়র 

চানহো/িনরকল্পিার নভনিদি 

- প্রকদল্পর 

িনরকল্পিা 

অনুযায়ী 

উি-িনরচালক,  

িনরকল্পিা, উন্নয়ি ও পূিি 

সোিঃ ০৯৬৬৬৩২১৬৬৭ 

mahmud5845@gmail.com 

িনরচালক,  

িনরকল্পিা, উন্নয়ি ও পূিি  

সোিঃ ৮০০০৫৪৯ 
tanvir4344@gmail.com 

†gwW‡Kj †m›Uvit 

115.  রক্তোি কি িসূচী সসবা গ্রহীিার রদক্তর 

চানহোর সপ্রনক্ষদি 

নবশ্বনবদ্যালদয়র 

রক্তোিাদের িাি ও 

সযাগাদযাগ িাম্বার প্রোি 

সিনেদকল সসন্টার নবিামূদল্য ২-৫ ঘন্টা বা 

সক্ষত্র নবদশদষ 

িাৎক্ষনিক 

সেপুটি চীে সিনেদকল 

অনেসার, সিনেদকল সসন্টার,  

রুি িাং-এনে নজ-০৯,  

সিাবাইল ০১৭৬৯০২১৬২০ 

azizunnahar@bup.edu.bd 

 

চীে সিনেদকল অনেসার, 

সিনেদকল সসন্টার, রুি িাং-এনে নজ-

১২,  

সিাবাইল ০১৭৬৯০২১৬৮৫ 

nasirbd726@yahoo.com 

116.  প্রদেশিাল সকাস িসমূহ িনরচালিার সিয় 

সিনেদকল সহায়িা ও ওষুধ সরবরাহ 

সরাসনর সিনেদকল বই সহ 

সিনেদকল সসন্টার 

নবিামূদল্য িাৎক্ষনিক  

nj Awdmt 

117.  ছাত্র-ছাত্রীদের আবানসক হদল নসে 

বরাদ্দকরণ  

wkÿv_©x‡`i Av‡e`‡bi 

wfwË‡Z I n‡ji bxwZgvjv 

Abyhvqx 

হল অনেস  হদলর িীনিিালা 

অনুযায়ী 

নিধ িানরি নে 

ব্াাংদকর িাধ্যদি 

৩-৫ 

কি িনেবস 

†mKkb Awdmvi  

হল Awdm 

B›UviKg- 1977 

shamsad.jahan@bup.edu.bd 

হল cÖ‡fv÷ 

হল Awdm 

B‡gBj- 

chairman.ais@bup.edu.bd 

mailto:mdzillalhossain@yahoo.com
mailto:tanvir4344@gmail.com
mailto:nasirbd726@yahoo.com
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অভযন্তরীণ সসবা: 

ক্রনিক সসবার িাি সসবা প্রোি িদ্ধনি প্রদয়াজিীয় 

কাগজিত্র/ 

প্রানিস্থাি 

সসবামূল্য এবাং 

িনরদশাধ িদ্ধনি 

(যনে থাদক) 

সসবা 

প্রোদির 

সিয়সীিা 

শাখার িািসহ োনয়ত্বপ্রাি 

কি িকিিার িেনব, রুি িম্বর, 

অনেনসয়াল সেনলদোি ও ইদিইল 

উর্ধ্িিি কি িকিিার িেনব, রুি িম্বর, 

অনেনসয়াল সেনলদোি ও ইদিইল 

cixÿv wbqš¿‡Ki Awdmt 

118.  একাদেনিক কযাদলন্ডার ও নেি অনেদসর 

সাদথ সিন্বয় করি সকল িরীক্ষা 

সিয়িি সম্পূণ ি করণ এবাং যথাসিদয় 

িরীক্ষার েলােল প্রকাশ 

পরীক্ষার সর্য়সূচী প্রিাি িরীক্ষা নিয়ন্ত্রদকর 

অনেস 

নবিামূদল্য সিয়সূচী 

অনুযায়ী 

AwZwi³ cixÿv wbqš¿K 

cixÿv wbqš¿‡Ki Awdm 

†dvb - 09666321546 

zahidzeenia@yahoo.co.uk 

 cixÿv wbqš¿K, 
†dvb- 8000441 

controller@bup.edu.bd  

119.  mvwU©wd‡K‡Ui g~jKwc mvgwqKfv‡e 

D‡Ëvjb/Abywjwc msMÖ‡ni Rb¨ 

Av‡e`b 

h_vh_ KZ©„c‡ÿi 

mycvwikmnKv‡i 

wek¦we`¨vjq KZ©„K wba©vwiZ 

di‡g Av‡e`b Ki‡Z n‡e 

পরীক্ষা শিয়ন্ত্রণকর 

অশফস 

শির্মাশরত রূ্ণলয সিয়সূচী 

অনুযায়ী 

120.  সর্াব্তম ি অিুষ্ঠাণির সর্য় সকল 

সার্টম শফণকট প্রস্তুত, শব্শিন্ন পুরস্কার প্রািণির 

তাশলকা প্রেয়ি এব্ং সর্াব্তম ি সংিান্ত 

র্াব্তীয় কাজ সম্পন্ন করা 

শব্িযার্াি িীশতর্ালা ও 

কততম পণক্ষর শিণিম িিা 

টর্াতাণব্ক 

পরীক্ষা শিয়ন্ত্রণকর 

অশফস 

শির্মাশরত রূ্ণলয সিয়সূচী 

অনুযায়ী 

AwWU †mjt 

121.  শসএফও Ges cÖavb cwiKíbv, Dbœqb I 

c~Z© Awdm কততম ক শিয়শর্তিাণব্ টপ্রশরত 

ivR¯^ ev‡RU I cÖK‡íi অথমায়ণি 

সম্পাশিত কাণজর শব্ল, অশগ্রর্ সর্ন্বয়, 

শব্শিন্ন পরীক্ষার পাশরণতাশিক শব্ল, 

অশর্কাল িাতা, টব্তি িাতা, ইতযাশি 

অিযন্তরীে শিরীক্ষা কার্মির্ সম্পন্ন করা 

AwWU †m‡j †cÖwiZ 

†bvUkx‡Ui wfwË‡Z 
wmGdI, cÖavb 

cwiKíbv, Dbœqb 

I c~Z© Awdm 

Ges AwWU †mj 

cÖ‡hvR¨ bq 02/03 

Kg©w`em 

সসকশি অনেসার, অনেে সসল, 

রুি িাং এনে-৩১৩   

সিাবাইল িাং-০১৭৬৯০২১৫১৪  

huzzatul.islam@bup.edu.bd 

অনিনরক্ত িনরচালক, অনেে সসল  

রুি িাং এনে-৩১৪ 

সিাবাইল িাং-০১৭৬৯০২১৫১৩ 

shamsuzzaman@bup.edu.bd 

122.  প্রনি অথ ি বছদরর শুরুদি সরকার কর্তিক 

জারীকৃি ভযাে ও আয়কদরর আনিি 

িনরবিিি সমূহ সাংনিষ্ট েির সমূহদক 

অবনহিKiY 

 

ইণর্ইল প্রিাি/ হািম কশপ 

প্রিাি 

অশিট টসল cÖ‡hvR¨ bq ১ Kg©w`em 

mailto:controller@bup.edu.bd
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অভযন্তরীণ সসবা: 

ক্রনিক সসবার িাি সসবা প্রোি িদ্ধনি প্রদয়াজিীয় 

কাগজিত্র/ 

প্রানিস্থাি 

সসবামূল্য এবাং 

িনরদশাধ িদ্ধনি 

(যনে থাদক) 

সসবা 

প্রোদির 

সিয়সীিা 

শাখার িািসহ োনয়ত্বপ্রাি 

কি িকিিার িেনব, রুি িম্বর, 

অনেনসয়াল সেনলদোি ও ইদিইল 

উর্ধ্িিি কি িকিিার িেনব, রুি িম্বর, 

অনেনসয়াল সেনলদোি ও ইদিইল 

kvixwiK wkÿv †K›`ªt 

123.  08 wU µxov (QvÎ) wefv‡M (wµ‡KU, 

dzUej, fwjej, n¨vÛej, e¨vWwg›Ub, 

`vev, K¨vivg, †Uwej †Uwbm AvšÍt 

wefvM, AvšÍt wek̂we`¨vjq, RvZxq, 

AvšÍR©vwZK µxov cÖwZ‡hvwMZv) µxovi 

my‡hvM i‡q‡Q| 

Awdm Av‡`k kvixwiK wkÿv 

†K›`ª 

webvg~‡j¨ 08 †_‡K 

30 

Kvh©w`em 

mnKvix cwiPvjK 

kvixwiK wkÿv †K›`ª 

†gvevBjt 01769-021618 

shahadatronzu@bup.edu.bd 

mnKvix cwiPvjK 

kvixwiK wkÿv †K›`ª 

†gvevBjt 01769-021618 

shahadatronzu@bup.edu.bd 

124.  06 wU µxov (QvÎx) wefv‡M (fwjej, 

n¨vÛej, e¨vWwg›Ub, `vev, K¨vivg, 

†Uwej †Uwbm AvšÍt wefvM, AvšÍt 

wek^we`¨vjq, RvZxq, AvšÍR©vwZK µxov 

cÖwZ‡hvwMZv) µxovi my‡hvM i‡q‡Q|  

Awdm Av‡`k kvixwiK wkÿv 

†K›`ª 

webvg~‡j¨ 08 †_‡K 

30 

Kvh©w`em 

mnKvix cwiPvjK 

kvixwiK wkÿv †K›`ª 

†gvevBjt 01769-021619 

tahera@bup.edu.bd 

mnKvix cwiPvjK 

kvixwiK wkÿv †K›`ª 

†gvevBjt 01769-021619 

tahera@bup.edu.bd 

125.  weBDwci wkÿv_©x‡`i Ò`¨v wWDK Ae 

GwWbevM©m& B›Uvib¨vkbvj A¨vIqvW©Ó 

evsjv‡`k cÖ`vb| 

A¨vIqvW© msµvšÍ weÁwß 

cÖKv‡ki ci wkÿv_©x‡`i 

Av‡e`‡bi cwi‡cÖwÿ‡Z 

kvixwiK wkÿv 

†K›`ª 

1,500 - 

3,000/- 

06 gvm - 

02 eQi 

mnKvix cwiPvjK 

A¨vIqvW© wjWvi/†KvAwW©‡bUi 

kvixwiK wkÿv †K›`ª 

†gvevBjt 01769-021619 

tahera@bup.edu.bd 

mnKvix cwiPvjK 

A¨vIqvW© wjWvi/†KvAwW©‡bUi 

kvixwiK wkÿv †K›`ª 

†gvevBjt 01769-021619 

tahera@bup.edu.bd 

 

৩. আিিার (দসবা গ্রহীিা) কাদছ আিাদের (দসবা প্রোিকারীর) প্রিযাশা 

 

ক্রনিক িাং প্রনিশ্রুনি/কানিি সসবা প্রানির লদক্ষয করণীয় 

১। স্বয়াংসম্পূণ ি আদবেি জিা প্রোি 

২। যথাযথ প্রনক্রয়ায় প্রদয়াজিীয় নেস িনরদশাধ করা 

৩। সাক্ষাদির জন্য নিধ িানরি সিদয়র পূদব িই উিনস্থি থাকা 

৪। অিাবশ্যক সোি/িেনবর িা করা  

৫। প্রদয়াজয সক্ষদত্র সিাবাইল সিদসজ/ই-দিইদলর নিদে িশিা অনুসরণ 

 

 

 

 

 



[31] 

 

 

 

৪. অনভদযাগ ব্বস্থািিা িদ্ধনি (Grievance Redress System-GRS) 

সসবা প্রানিদি অসন্তুষ্ট হদল োনয়ত্বপ্রাি কি িকিিার সদে সযাগাদযাগ করুি। িাঁর কাদছ কানিি সিাধাি িাওয়া িা সগদল নিদনাক্ত িদ্ধনিদি সযাগাদযাগ কদর আিিার সিস্যা অবনহি করুি। 

 

 

µwgK bs কখ্ি টর্াগাণর্াগ করণব্ি কার সণে টর্াগাণর্াগ করণব্ি টর্াগাণর্াণগর ঠিকািা শিষ্পশির সর্য়সীর্া 

১। 
িাশয়ত্বপ্রাি কর্মকতম া 

সর্ার্াি শিণত ব্যথম হণল 
Awf‡hvM wb®úwË Kg©KZ©v 

(AwbK) 

1| cÖkvmwbK: 

†jt K‡b©j †gvt †g‡n`x nvmvb †PŠayix, wcGmwm, c`vwZK 

GwWkbvj †iwR÷ªvi, evsjv‡`k BDwbfvwm©wU Ae cÖ‡dkbvjm 

†dvb: 8000369(Awdm) 

†gvevBj: 01769-021610 

B-†gBj: addlreg.gen@bup.edu.bd 

 
2| GKv‡WwgK: 

†jt K‡b©j wmivR DÏxb Avn‡g`, wcGmwm (Aet) 

cÖ±i, evsjv‡`k BDwbfvwm©wU Ae cÖ‡dkbvjm 

†dvb: 8000603(Awdm) 

†gvevBj: 01769-028585 

B-†gBj: proctoroffice@bup.edu.bd 

 

৩০ কার্মব্শিব্স 

২। 

Awf‡hvM wb®úwË 

Kg©KZ©v (AwbK) শিশিম ষ্ট 

সর্ণয় সর্ার্াি শিণত ব্যথম 

হণল 

আশপল Kg©KZ©v 

weª‡MwWqvi †Rbv‡ij Avãyjøvn Avj gvgyb, Gmwcwc, GbwWwm, wcGmwm, wR 

†iwR÷ªvi 

evsjv‡`k BDwbfvwm©wU Ae cÖ‡dkbvjm 

†dvb: 8000300 (Awdm) 

†gvevBj: 01769-021600 

B-†gBj: registrar@bup.edu.bd 

 

২০ কার্মব্শিব্স 

৩। 
Awf‡hvM আশপল 

Kg©KZ©v শিশিম ষ্ট সর্ণয় 

সর্ার্াি শিণত ব্যথম হণল 

র্শন্ত্রপশরিি শব্িাণগর 

অশিণর্াগ ব্যব্স্থাপিা টসল 

অশিণর্াগ গ্রহে টকন্দ্র 

৫ িং টগইট, ব্াংলাণিি সশচব্ালয়, ঢাকা 

ওণয়ব্সাইট: www.grs.gov.bd 

৬০ কার্মব্শিব্স 
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