
প্রাতিষ্ঠাতিক সেবাাঃ 

ক্রতিক 

িং 
সেবার িাি সেবা প্রদাি পদ্ধতি প্রয়য়াজিীয় কাগজপত্র 

এবং প্রাতিস্থাি 

সেবার িলূ্য এবং 
পতরয় াধ পদ্ধতি 

সেবা প্রদায়ির 

েিয়েীিা 
দাতয়ত্বপ্রাি কিমকিম া  

(িাি, পদতব, স াি িম্বর ও  

ই-সিইল্ িম্বর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. এিটিআরতেএ কিতম ক ইেূযকত ি 

তিবন্ধি েিয়দর েঠিকিা েম্পয়কম  
তবতিন্ন ত ক্ষা প্রতিষ্ঠাি ও দিয়রর 

চাতিদার সপ্রতক্ষয়ি যাচাই প্রতিয়বদি 

প্রদাি।  

পত্র সপ্ররণ েংতিষ্ট ত ক্ষা প্রতিষ্ঠাি 

বা দপািয়রর 

অিয়ুরাধপত্র। 

তবিা িয়ূল্য স্বয়ংেম্পূণম পত্র 

প্রাতির পর ৭ 

কাযমতদবে। 

সিাাঃ সল্াকিাি সিায়েি 

েিকাতর পতরচাল্ক 

স াি: +৮৮০২-

৫৫১৬৭৪২০ 

ই-সিইল্াঃ  
lokman7199@gmail.com 

২. উপয়জল্া িাধযতিক ত ক্ষা অত োর 

কিতম ক অিল্াইয়ি প্রদত্ত ত ক্ষা 
প্রতিষ্ঠািেিিূয়ক পােওয়ার্ম  প্রদাি 

অিল্াইয়ি/SMS 

িার ি 

ওয়য়বোইয়ে তবিা িয়ূল্য িাতল্কা প্রাতির োি 

কাযমতদবয়ের িয়ধয  
সিািাম্মদ ওয়াতেউজ্জািাি 

তেয়েি এিাতল্ে 

স াি: +৮৮০২-

৫৫১৬৭৪১৮ 

wasiuzzaman@gmail.com 

৩. ত ক্ষক তিয়য়ায়গর ল্য়ক্ষয 
এিটিআরতেএ কিতম ক গুিীি 

অিল্াইি কাযমক্রয়ি ত ক্ষা 
প্রতিষ্ঠািেিয়ূির ই-সরতজয়ে ি 

অিল্াইয়ি ওয়য়বোইয়ে তবিা িয়ূল্য অিল্াইয়ি  রি 

পূরয়ণর োি 

কাযমতদবয়ের িয়ধয 

সিাাঃ সল্াকিাি সিায়েি 

েিকাতর পতরচাল্ক 

স াি: +৮৮০২-

৫৫১৬৭৪২০ 

ই-সিইল্াঃ  
lokman7199@gmail.com 

৪. ত ক্ষা প্রতিষ্ঠািেিিূয়ক প্রয়য়াজয়ি 

পােওয়ার্ম  পূিাঃপ্রদাি অথবা িিুি 

পােওয়ার্ম  প্রদাি 

SMS িার ি েংতিষ্ট  ত ক্ষা 
প্রতিষ্ঠায়ির তল্তিি 

অিয়ুরাধ/USEO কিতম ক 

অিল্াইি িাতল্কা 

তবিা িয়ূল্য অিল্াইয়ি িাতল্কা 
েংয় াধি/অিয়ুরাধ 

প্রাতির  োি 

কাযমতদবয়ের িয়ধয 

সিািাম্মদ ওয়াতেউজ্জািাি 

তেয়েি এিাতল্ে 

স াি: +৮৮০২-

৫৫১৬৭৪১৮ 



ক্রতিক 

িং 
সেবার িাি সেবা প্রদাি পদ্ধতি প্রয়য়াজিীয় কাগজপত্র 

এবং প্রাতিস্থাি 

সেবার িলূ্য এবং 
পতরয় াধ পদ্ধতি 

সেবা প্রদায়ির 

েিয়েীিা 
দাতয়ত্বপ্রাি কিমকিম া  

(িাি, পদতব, স াি িম্বর ও  

ই-সিইল্ িম্বর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

েংয় াধি োয়পয়ক্ষ wasiuzzaman@gmail.com 

৫. ত ক্ষক তিয়য়ায়গর ল্য়ক্ষয ত ক্ষা 
প্রতিষ্ঠাি িয়ি চাতিদা (ই-

তরকুইতজ াি) গ্রিণ 

অিল্াইয়ি তবজ্ঞতি সিািায়বক ২০০ োকা। সেতল্েক 

তপ্র-সপইর্ সিাবাইল্ 

স ায়ির িাধযয়ি 

পতরয় াধয়যাগয।  

তবজ্ঞতিয়ি প্রদত্ত 

েিয়েীিার িয়ধয 
ত য়রাজা সবগি 

উপ-পতরচাল্ক 

স াি: +৮৮০২-

৫৫১৬৭৪১৮ 

ই-সিইল্াঃ 
feroza0202@gmail.com 

 

৬. প্রয়য়াজয়ি চাতিদা েংয় াধি অিল্াইয়ি প্রতিষ্ঠাি িয়ি দািতরক  

পত্র 

তবিা িয়ূল্য অিয়ুরাধপত্র প্রাতির  

োি কাযমতদবয়ের 

িয়ধয  
 

 

সিাাঃ সল্াকিাি সিায়েি 

েিকাতর পতরচাল্ক 

স াি: +৮৮০২-

৫৫১৬৭৪২০ 

ই-সিইল্াঃ  
lokman7199@gmail.com 

৭. সিধার তিতত্তয়ি চুড়ান্তিায়ব 

বাছাইকত ি প্রাথীর িাি/িাতল্কা 
েংতিষ্ট  প্রতিষ্ঠায়ির েিাপতি ও 

প্রতিষ্ঠাি প্রধািয়ক অবতিিকরণ 

পত্র/SMS িার ি প্রয়যাজয িয় তবিা িয়ূল্য চুড়ান্তিায়ব 

বাছাইকত ি প্রাথীর 

িাি/িাতল্কা 
প্রস্তুয়ির োি 

কাযমতদবয়ের িয়ধয 

ত য়রাজা সবগি 

উপ-পতরচাল্ক 

স াি: +৮৮০২-

৫৫১৬৭৪১৮ 

ই-সিইল্াঃ 
feroza0202@gmail.com 

৮. েংতিষ্ট  ত ক্ষা প্রতিষ্ঠাি সথয়ক 

বাছাইকত ি প্রাথীর সযাগদাি েংক্রান্ত 

িথয প্রদাি 

অিল্াইয়ি দািতরকপত্র তবিা িয়ূল্য বাছাইকত ি প্রাথী 
সযাগদায়ির োি 

কাযমতদবয়ের িয়ধয, 

সিাাঃ সল্াকিাি সিায়েি 

েিকাতর পতরচাল্ক 

স াি: +৮৮০২-



ক্রতিক 

িং 
সেবার িাি সেবা প্রদাি পদ্ধতি প্রয়য়াজিীয় কাগজপত্র 

এবং প্রাতিস্থাি 

সেবার িলূ্য এবং 
পতরয় াধ পদ্ধতি 

সেবা প্রদায়ির 

েিয়েীিা 
দাতয়ত্বপ্রাি কিমকিম া  

(িাি, পদতব, স াি িম্বর ও  

ই-সিইল্ িম্বর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

অথবা সযাগদাি িা 
করয়ল্ েিয়েীিা 
উত্তীয়ণমর োি 

কাযমতদবয়ের িয়ধয 

৫৫১৬৭৪২০ 

ই-সিইল্াঃ  
lokman7199@gmail.com 

৯. চুড়ান্তিায়ব বাছাইকত ি সকাি প্রাথী 
তিধমাতরি িাতরয়ির িয়ধয সযাগদাি 

িা করয়ল্ সিধার তিতত্তয়ি পরবিী 
প্রাথীর িাি েুপাতর করণ। 

পত্র/SMS িার ি েংতিষ্ট  েতূ্র উয়েিপূবমক 

ত ক্ষা প্রতিষ্ঠায়ির 

দািতরক পত্র 

তবিা িয়ূল্য প্রতিষ্ঠাি িয়ি 

স্বয়ংেম্পূণম িথয 
প্রাতির ১০ 

কাযমতদবয়ের িয়ধয 

সিািাম্মদ ওয়াতেউজ্জািাি 

তেয়েি এিাতল্ে 

স াি: +৮৮০২-

৫৫১৬৭৪১৮ 

wasiuzzaman@gmail.com 

 

 


