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RvZxq MYgva¨g Bbw÷wDU 
Z_¨ gš¿Yvjq 

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 
www.nimc.gov.bd 

 †mev cÖ`vb cÖwZkÖæwZ (Citizen’s Charter) 
 

iƒcKí (Vision) : 
 

MYgva¨‡gi Rb¨ GKwU Kvh©Ki, `ÿ I djcÖm~ Rbkw³ cÖ¯‘ZKiY| 
 

Awfjÿ¨ (Mission) : 
 

Ávb Ges `ÿZv wbf©i cÖwkÿ‡Yi gva¨‡g m¤úªPvi RM‡Zi Rb¨ GKwesk kZvãxi Dc‡hvMx gvbem¤ú` M‡o †Zvjv|  
 

cÖvwZôvwbK †mev : 
 

ক্রঃ নং সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধতত 

প্রয়য়াজনীয় কাগজত্র 

এফং 

প্রাতি স্থান 

সফায মূল্য 

এফংতযয়াধ দ্ধতত 

সফা প্রদায়নয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা (নাভ, দফী, সপান 

নম্বয ও আ-সভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. গণভাধ্যভ 

তফলয়ক 

প্রতক্ষণয়কা ম 

প্রতক্ষণ শুরুয কভক্ষ ১৫ 

তদন পূয়ফ ম তত্রকায় তফজ্ঞতি 

এফং ওয়য়ফাআয়ে প্রকা 

কযা য়ফ। 
তথ্য ভন্ত্রণারয়াধীন 

দিযমূ এফং ন্যান্য 

যকাতয দিয়য প্রতক্ষণ 

শুরুয পূয়ফ ম ভয়নানয়ন সেয়য় 

তেঠি াঠায়না য়। 

ভয়নানয়ন ত্র  
ংগ্রণকাযীয 

দ্যয়তারা ২ 
(দুআ) কত ায়াে ম 

াআয়জয ছতফ 

২০০/- মূয়ল্যয 

অয়ফদনত্র এফং  
প্রতত িায়য জন্য 

১০০০/- ায়য প্রতক্ষণ 

ভয় নুমায়ী সকা ম তপ-

তনধ মাতযত য়।  

প্রতক্ষয়ণয 

তনধ মাতযত 

ভয়  

তথ্য প্রদানকাযী কভ মকতমা  
সখ আজাবুয যভান  
কাতয তযোরক (প্রান) 
(তততযক্ত দাতয়ত্ব) 
সপান : ৫৫০৭৯৪৫৫ 
আ-সভআর: ejabur.nimc@gmail.com 

২. গণভাধ্যভ 

তফলয়ক 

কভ মারা ও 

সতভনায  

প্রতক্ষণ শুরুয কভক্ষ ৩ 

তদন পূয়ফ ম ওয়য়ফাআয়ে 

তফজ্ঞতি প্রকা কযা য়। 

ংগ্রণকাযীয 

দ্যয়তারা ২ (দুআ) 

কত ায়াে ম 

াআয়জয ছতফ, 
ফ ময়ল তক্ষাগত 

সমাগ্যতায নদত্র। 

তফনামূয়ল্য তযফতমনীর জনাফ সভাঃ নজরুর আরাভ  
তযোরক (প্রতক্ষণ  প্রয়কৌর) 
সপান নং-৫৫০৭৯৪৩৩  
আ-সভআর: nisohel@gmail.com 

৩. সাস্ট গ্রযাজুয়য়ে 

তিয়লাভা আন 

ব্রিকাস্ট 

জান মাতরজভ  

অয়ফদনত্র তফতযণ শুরু- 

০২ সভ, (প্রততফছয) 
জভা দায়নয সল তাতযখ- 

৩১ সভ, (প্রততফছয) 
বততম যীক্ষা-০৬ জুন, 

(প্রততফছয) 
পরাপর প্রকা- ১১ জুন, 

(প্রততফছয) 
বততময ভয়সূেী 
-(সভধা তাতরকা)- ১৫ জুন, 

(প্রততফছয) 
-(য়ক্ষভান তাতরকা)- 

২২ জুন, (প্রততফছয) 

ওয়য়ফাআে/তপ রুভ 

নং ৩১৫ য়ত 

যফযাকৃত ছয়ক 

অয়ফদন ত্র;  
কর যীক্ষায নদত্র 

এফং  নম্বয য়ত্রয 

পয়োকত (তযাতয়ত)   
২ কত তযাতয়ত ছতফ;  
োতযতত্রক নদত্র,  
তফয়দী তফশ্বতফদ্যারয় 

য়ত প্রাি 
ভভায়নয তিগ্রীয 

তযাতয়ত      নদত্র 

(ঢাকা তফশ্বতফদ্যারয় 

কর্তমক তনধ মাতযত 

ভভান)  

অয়ফদন ত্র- ২০০/ 
বততম তপ-১০,০০০/- 
ঢাকা তফশ্বতফদ্যারয় 

তফতধ সভাতায়ফক 

সযতজয়েন তপ, 

যীক্ষায তপ এফং 

ন্যান্য তপ প্রয়মাজয 

য়ফ।  

৬ ভা ব্যাী 

২টি 

সতভস্টায়য 

০১ ফছয 

মাফত তক্ষা 

কাম মক্রভ 

তযোতরত 

য়ফ।  

সুপী জাতকয সায়ন 
তযোরক (প্রতক্ষণ নুষ্ঠান)  
সপান : ৫৫০৭৯৪৩২ 
 

৪. নরাআয়ন 

অয়ফদন ত্র 

গ্রণ  

প্রতক্ষণশুরুয পূয়ফ ম 

নরাআয়ন তফজ্ঞতি প্রকা 

কযা য়। 
নরাআয়ন অয়ফদন ত্র 

পূযণ কয়য জভা সদওয়া 

য়। 

অয়ফদনকাযীয ছতফয 

পে কত। 
ফ ময়ল তক্ষাগত 

সমাগ্যতায নদয়ত্রয 

স্ক্যান কত। 
এছাড়া তফজ্ঞতিয়ত 

উয়েতখত ন্যান্য 

কাগজত্র।   

নরাআয়ন তফনামূয়ল্য 

অয়ফদন কযা মায়ফ 

এফং যফতীয়ত তপ 

য়ত ২০০/- োকা 

তদয়য় যীক্ষায় 

ংগ্রণ কযয়ত য়। 

প্রতক্ষয়ণয 

পূয়ফ ম 

তফজ্ঞতিয়ত 

ফতণ মত ভয় 

নুমায়ী। 

জনাফ সভাা. অব্দু ারাভ  
সপ্রাগ্রাভায (েরতত দাতয়ত্ব) 
সপান:  
৫৫০৭৯৪৩৭ 
আ-সভআর: 

salam_cst4324@yahoo.com 
 

mailto:ejabur.nimc@gmail.com
mailto:salam_cst4324@yahoo.com
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ক্রঃ নং সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধতত প্রয়য়াজনীয় কাগজত্র 

এফং 

প্রাতি স্থান 

সফায মূল্য 

এফংতযয়াধ দ্ধতত  

সফা প্রদায়নয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা (নাভ, দফী, 

সপান নম্বয ও আ-সভআর) 

৫. নরাআন 

প্রতক্ষণ 
নরাআয়ন সম সকান স্থান 

য়ত তনধ মাতযত ভয়ীভায 

ভয়ধ্য প্রতক্ষয়ণ ংগ্রণ 

কযয়ত াযয়ফন। 
 

নরাআন অয়ফদনত্র। 
ছতফয স্ক্যান কত। 
ফ ময়ল তজমত 

নদয়ত্রয স্ক্যান   

কত। 
ভয়নানয়ন ত্র। 

তথ্য ভন্ত্রণারয়য়য ধীন 

দিযমূ ব্যততত কর 

সক্ষয়ত্র ১০০০/- োকা তপ।  
ব্যাংক ড্রাপে/ স-

ি মায়যয ভাধ্যয়ভ 

তযয়াধ সমাগ্য।  

প্রতক্ষণ 

ঞ্জীয়ত ফতণ মত 

তনধ মাতযত 

ভয়। 

ংতিষ্ট াঠ্যধাযা তযোরক ও 

ভন্বয়কাযী  

৬. প্রতক্ষণতঞ্জ  আনতস্টটিউয়েয তনজস্ব 

ওয়য়ফাআেwww.nimc.gov.

bdএয  সাভয়আয়জ 

তগয়য়অআকয়ন তিক কযয়ত 

য়ফ। এযয সকা ম ব্রাা্উজ 

কযয়র প্রতক্ষণভতিউয়রয 

মাফতীয় তথ্য াওয়া মায়ফ।  
ংতস্দষ্ট াঠ্যধাযা তযোরক 

ও ভন্বয়কাযীয ায়থ 

সমাগায়মাগ কযয়র জানা মায়। 

প্রয়মাজয নয় তফনামূয়ল্য প্রতত থ ম ফছয়যয ১০ 

জুয়নয ভয়ধ্য সকায় ময 

নাভ ওয়য়ফাআয়ে 

প্রকা কযা য়ফ।  

৩০ জুন এয ভয়ধ্য 

প্রতক্ষণতঞ্জ প্রকা 

কযা য়। 

ংতিষ্ট াঠ্যধাযা তযোরক ও 

ভন্বয়কাযী  

৭. গয়ফলণা  জাতীয় গণভাধ্যভ 

আনতস্টটিউয়ে নুতষ্ঠত 

াঠ্যধাযামূ এফং 

াঠ্যধাযায় অগত 

ম্পদব্যতক্তয়দয মূল্যায়ন, 

আয়রকট্রতনক গণভাধ্যয়ভয 

ওয গয়ফলণা কাম মক্রভ 

তযোতরত য়।   

ফছয়যয শুরুয়ত জাতীয় 

গণভাধ্যভ আনতস্টটিউে 

গয়ফলণায ংখ্যা এফং 

তফলয় নুয়ভাদন কয়য।  

গয়ফলণায ধযয়নয 

ওয ব্যয় তনধ মাযণ 

কযা য়ফ। 
 

গয়ফলণায 

প্রকৃতত এফং 

ধযয়নয ওয 

তবতি কয়য 

ভয় তনধ মাযণ 

কযা য়ফ।  

জনাফ সভা. পাআভ ততিকী 
গয়ফলণা কভ মকতমা 
সপান :  ৫৫০৭৯৪৪৫ 
আ-সভআর: fahim20ju@yahoo.com 

৮  প্রকানা  জান মায়রয জন্য সরখা তদয়ত 

োআয়র ভাতযোরক ফযাফয 

অয়ফদন কয়য াি মকত ও 

পেকত জভা তদয়ত য়ফ।  
আ-সভআয়র dg@nimc.gov.bd 

সরখা াঠায়না মায়ফ।  
প্রকাতত ফআ / জান মার 

রাআয়ব্রতযয়ত াওয়া মায়ফ।  

ভাতযোরক ফযাফয 

তরতখত অয়ফদন ত্র। 
তনধ মাতযত মূল্য 

তযয়াধপূফ মক ক্রয় কযা 

মায়ফ। 
 

ফছযব্যাী জনাফ সভা. পাআভ ততিকী  
গয়ফলণা কভ মকতমা 
সপান :  ৫৫০৭৯৪৪৫  
আ-সভআর: fahim20ju@yahoo.com 
তভজ অআতযন সুরতানা  
উ-তযোরক (গয়ফলণা) (েরতত দাতয়ত্ব)  
সপান :  ৫৫০৭৯৪৪৪ 

৯. প্রততটি  
গণকভ মোযীয 

ফাৎতযক ৬০ (লাে) 

ঘন্টা ফাধ্যতামূরক 

বযভত্মযীণ প্রতক্ষণ  

াঠ্যধাযায ভাধ্যয়ভ তপ কর্তমক প্রতক্ষনাথী-সদযয়ক 

যকায কর্তমক 

তনধ মাতযত ম্মানী 

প্রদান। 

ভাতক ৬ 

(ছয়) ঘন্টা 
সখ আজাবুয যভান 

কাতয তযোরক (প্রান)  
সপান: ৫৫০৭৯৪৫৫ ও 

 জনাফ  সভাঃ মুনজুযম্নর অরভ 

তযোরক(প্রান ও উন্নয়ন)  
সপান : ৫৫০৭৯৪৫০ 

১০. তফবাগীয় যীক্ষা 

গ্রণ 
জাতীয় গণভাধ্যভ 

আনতস্টটিউে এফং 

ফাংরায়দ সেতরতবয়নয 

প্রথভ সেণীয কভ মকতমায়দয 

ফাতল মক তফবাগীয় যীক্ষা 

গ্রণ কযা য়। 

তফটিতব কর্তমক্ষ কর্তমক 

ভাতযোরক ফযাফয 

তরতখত অয়ফদন দতখর 

কযা ায়ক্ষ তফবাগীয় 

যীক্ষা গ্রণ কযা য়। 

ভন্ত্রণারয়/ তফটিতব/ 

জাতীয় গণভাধ্যভ 

আনতস্টটিউয়েয তনয়দ মনা 

নুমায়ী 

ফছয়যয 

তনতদ মষ্ট ভয় 

তরতখত প্রস্তাফ 

াওয়া 

ায়ক্ষ 

তথ্য প্রদানকাযী কভ মকতমা  
সখ আজাবুয যভান  
কাতয তযোরক (প্রান)  
(েরতত দাতয়ত্ব)  
সপান : ৫৫০৭৯৪৫৫  
আ-সভআর: ejabur.nimc@gmail.com 

 

http://www.nimc.gov.bd/
http://www.nimc.gov.bd/
http://www.nimc.gov.bd/
mailto:dg@nimc.gov.bd
mailto:fahim20ju@yahoo.com
mailto:ejabur.nimc@gmail.com

