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�সবা

(

অিফস সময়সূিচ: রিববার হেত বৃহ�িতবার

�িমক 

1.  ভিত� 

2.  ভিত� বািতল 

3.  ভিত� বািতল (সাত কেলজ

4.  পুনঃভিত� (১ম, ২য়, 

5.  িবেশষ িবেবচনা ভিত�

6.  মা�াস� ��িণেত ভিত�

7.  নাম সংেশাধন 

8.  ভিত� সনদ �দান, সনদ

9.  মা�াস� ��া�ােমর িশ�াথ�ীেদর

10.  ডুি�েকট �রিজে�শন

11.  মাইে�শন/সািট�িফেকট

12.  িবেদিশ িশ�াথ�ী ভিত�

13.  িবেদিশ িশ�াথ�ীেদর

14.  িবেদিশ িশ�াথ�ীেদর

15.  িবেদশ গমেন ই�ুকেদর
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পৃ�া 1 

�সবা �দান �িত�িত (Citizen's Charter)

নাগিরক �সবা 

(িশ�াথ�ী, অিভভাবক ও সাধারণ নাগিরেকর

রিববার হেত বৃহ�িতবার, সকাল ৯.০০টা হেত িবকাল ৪.০০

�সবার নাম 

কেলজ) 

 ৩য়, ৪থ� বষ�) 

ভিত�/পুনঃভিত�/ফেলা�য়ন (Special Permission) 

ভিত�, মা�াস� ��া�ােম ভিত�, পুনঃভিত�, �রাল ন�র �দান 

সনদ সংেশাধন ও হল পিরবত�ন 

িশ�াথ�ীেদর �রিজে�শন �দান এবং অিধভু� কেলজ ও ইনি�িটউটসমূেহর িশ�াথ�ীেদর

�রিজে�শন কাড� �দান 

সািট�িফেকট �দান 

ভিত� 

িশ�াথ�ীেদর িভসার �ময়াদ বৃি� সং�া� িচিঠ �দান 

িশ�াথ�ীেদর সািট�িফেকেটর সমতা িন�পণ �ি�য়া 

ই�ুকেদর �ত�য়ন �দান 

ঢাকাঢাকা  িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়

ঢাকাঢাকা--১১০০০০০০,,  বাংলােদশবাংলােদশ

�ফান�ফান::  ৮৮৮৮--০০২২--৯৯৬৬৬৬১১৯৯০০০০--৪৪০০২২০০  ((অিফসঅিফস)),,  ফ�া�ফ�া�::  ৮৮৮৮০০--২২--৫৫

B-†gBj: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd

(Citizen's Charter) 

েকর জন� �েযাজ�) 

০০টা পয�� (১.০০টা – ২.০০টা মধ�া� িবরিত) 

পৃ�া নং 

৭ 

৭ 

৮ 

৮ 

৮ 

৯ 

৯ 

৯ 

িশ�াথ�ীেদর �রিজে�শন �দান ৯ 

১০ 

১০ 

১০ 

১১ 

১১ 

১১ 

িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়  

বাংলােদশবাংলােদশ  

৫৫৫৫১১৬৬৭৭৮৮১১০০  

registrar@du.ac.bd  
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�িমক 

16.  এম.িফল ��া�ােম ভিত�

17.  এম.িফল গেবষণার 

18.  িপএইচ.িড ��া�ােম

19.  িপএইচ.িড গেবষণার

20.  িড.িব.এ. ��া�ােম ভিত�

21.  িড.িব.এ. গেবষণার 

22.  �পা� ড�রাল ��া�ােম

23.  ��াগার কাড� �দান

24.  �সিমনার কাড� �দান

25.  বেরায়াস� আইিড কাড�

26.  হল ি�য়াের� 

27.  িবল� ভিত� িফ জমা

28.  ি�-নকল �প-ি�প 

29.  এম.িফল/িপএইচ.িড

30.  িনয়িমত িশ�াথ�ীেদর

31.  ছা�কল�াণ 

32.  ফরম পূরণ: (িচিকৎসা

এ� ল�াং�েয়জ �থরা

কেলজ সমূেহর) 

33.  এডিমট কাড� �দান

সাই�, ি�চ এ� ল�াং�েয়জ

ইি�িনয়ািরং কেলজ 

34.  নাম সংেশাধন (ন�রপ�

35.  ফলাফল পুনঃিনরী�া
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পৃ�া 2 

�সবার নাম 

ভিত� ও �রিজে�শন 

 িশেরানাম পিরবত�ন/ত�াবধায়ক পিরবত�ন/িথিসস জমা �দয়ার সময় বিধ�তকরণ/পুনরায়

��া�ােম ভিত� ও �রিজে�শন 

গেবষণার িশেরানাম পিরবত�ন/ত�াবধায়ক পিরবত�ন/িথিসস জমা �দয়ার সময় বিধ�তকরণ/পুনরায়

ভিত� ও �রিজে�শন (�ধুমা� িবজেনস �ািডজ অনুষেদর িবভাগসমূেহ এবং ব�বসায় �শাসন

 িশেরানাম পিরবত�ন/ত�াবধায়ক পিরবত�ন/িথিসস জমা �দয়ার সময় বিধ�তকরণ/পুনরায়

��া�ােম ভিত� 

�দান 

�দান 

কাড� �দান 

জমা 

িড ��া�ােম ভিত� িফ �দান 

িশ�াথ�ীেদর জীবনবীমা ও �া��বীমা 

িচিকৎসা অনুষদভু� সকল �মিডেকল কেলজ, �ড�াল কেলজ, নািস�ং কেলজ, �হলথ �টকেনালিজ

�থরািপ, অকুেপশনাল �থরািপ, পাবিলক �হলথ (নািস�ং), গাহ��� অথ�নীিত কেলজ এবং সকল

�দান: (িচিকৎসা অনুষদভু� সকল �মিডেকল কেলজ, �ড�াল কেলজ, নািস�ং কেলজ, �হলথ 

ল�াং�েয়জ �থরািপ, অকুেপশনাল �থরািপ, পাবিলক �হলথ (নািস�ং), গাহ��� অথ�নীিত কেলজ

 সমূেহর) 

ন�রপ�/�েবশপ�) এবং িবক� �েবশপ� �দান 

িনরী�া/ফলাফল সংেশাধন (ঢাকা িব�িবদ�ালয় ব�তীত) 

ঢাকাঢাকা  িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়

ঢাকাঢাকা--১১০০০০০০,,  বাংলােদশবাংলােদশ

�ফান�ফান::  ৮৮৮৮--০০২২--৯৯৬৬৬৬১১৯৯০০০০--৪৪০০২২০০  ((অিফসঅিফস)),,  ফ�া�ফ�া�::  ৮৮৮৮০০--২২--৫৫

B-†gBj: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd

পৃ�া নং 

১২ 

পুনরায় �রিজে�শন ১২ 

১৩ 

পুনরায় �রিজে�শন ১৩ 

�শাসন ইনি�িটউেট ভিত�র সুেযাগ আেছ) ১৪ 

পুনরায় �রিজে�শন ১৪ 

১৫ 

১৫ 

১৬ 

১৬ 

১৭ 

১৭ 

১৮ 

১৮ 

১৯ 

১৯ 

�টকেনালিজ, িফিজওেথরািপ, িরহ�ািবিলেটশন সাই�, ি�চ 

সকল ইি�িনয়ািরং কেলজ, �ট�টাইল ইি�িনয়ািরং 

২০ 

 �টকেনালিজ, িফিজওেথরািপ, িরহ�ািবিলেটশন 

কেলজ এবং সকল ইি�িনয়ািরং কেলজ, �ট�টাইল 

২১ 

২২ 

২২ 

িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়  

বাংলােদশবাংলােদশ  

৫৫৫৫১১৬৬৭৭৮৮১১০০  

registrar@du.ac.bd  
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�িমক 

36.  ক) সনদপ�/সািট�িফেকট

সনদপে�র ধরন: সামিয়ক

(সাত কেলজ ব�তীত

37.  ক) সনদপ�/সািট�িফেকট

সনদপে�র ধরন: সামিয়ক

 

38.  সামিয়ক সনদ: 

(িচিকৎসা অনুষদভু�

ল�াং�েয়জ �থরািপ, 

সমূেহর) 

39.  ন�রপ�/��ডিশট/মাক�

40.  ন�রপ�/��ডিশট/মাক�

(সাত কেলজ ব�তীত

41.  ন�রপ�/��ডশীট/মাক�শীট

42.  ন�রপ�/��ডিশট/মাক�িশ

িরহ�ািবিলেটশন সাই�

কেলজ, �ট�টাইল ইি�িনয়ািরং

43.  �া�ি�� �তির এবং

44.  সত�ায়ন (সনদপ�, 

45.  ��িরত খাম 

46.  �াক-�াতক বৃি� (এইচ

47.  �থম বেষ�র �রজাে�র

48.  ি�তীয় বেষ�র �রজাে�র

49.  হল উপবৃি� 

55167810 

 

 

পৃ�া 3 

�সবার নাম 

সািট�িফেকট  

সামিয়ক সনদ/মূল সনদ/ি�-নকল সনদ/ি�-নকল সনদ/��শ সনদ (পিরবিত�ত/সংেশািধত

ব�তীত) 

সািট�িফেকট (অিধভু� সাত কেলজ) 

সামিয়ক সনদ/মূল সনদ/ি�-নকল সনদ/ি�-নকল সনদ/��শ সনদ (পিরবিত�ত/সংেশািধত

অনুষদভু� সকল �মিডেকল কেলজ, �ড�াল কেলজ, নািস�ং কেলজ, �হলথ �টকেনালিজ, িফিজওেথরািপ

 অকুেপশনাল �থরািপ, পাবিলক �হলথ (নািস�ং), গাহ��� অথ�নীিত কেলজ এবং সকল ইি�িনয়ািরং

মাক�িশট �দান (ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র িশ�াথ�ীেদর ��ে�) 

মাক�িশট �দান (িব�িবদ�ালেয়র অিধভু�/উপাদানক� িশ�াথ�ীেদর ��ে�) 

ব�তীত) 

মাক�শীট �দান (সাত কেলজ) 

মাক�িশট �দান: (িচিকৎসা অনুষদভু� সকল �মিডেকল কেলজ, �ড�াল কেলজ, নািস�ং 

সাই�, ি�চ এ� ল�াং�েয়জ �থরািপ, অকুেপশনাল �থরািপ, পাবিলক �হলথ (নািস�ং), গাহ���

 ইি�িনয়ািরং কেলজ সমূেহর) 

এবং িবতরণ 

 ��া�ি��, ন�রপ�, মাইে�শন সািট�িফেকট ইত�ািদ) 

এইচ.এস.িস. �রজাে�র উপর িভি� কের বৃি� ম�ুরী এবং পরবত�ী িতন বছেরর জন� নবায়ন

�রজাে�র উপর িভি� কের বৃি� ম�ুরী এবং পরবত�ী দুই বছেরর জন� নবায়ন 

�রজাে�র উপর িভি� কের বৃি� ম�ুরী এবং পরবত�ী দুই বছেরর জন� নবায়ন 

ঢাকাঢাকা  িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়

ঢাকাঢাকা--১১০০০০০০,,  বাংলােদশবাংলােদশ

�ফান�ফান::  ৮৮৮৮--০০২২--৯৯৬৬৬৬১১৯৯০০০০--৪৪০০২২০০  ((অিফসঅিফস)),,  ফ�া�ফ�া�::  ৮৮৮৮০০--২২--৫৫

B-†gBj: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd

পৃ�া নং 

সংেশািধত)  

২৩ 

সংেশািধত) 

২৬ 

িফিজওেথরািপ, িরহ�ািবিলেটশন সাই�, ি�চ এ� 

ইি�িনয়ািরং কেলজ, �ট�টাইল ইি�িনয়ািরং কেলজ 

২৭ 

২৮ 

২৯ 

৩১ 

 কেলজ, �হলথ �টকেনালিজ, িফিজওেথরািপ, 

গাহ��� অথ�নীিত কেলজ এবং সকল ইি�িনয়ািরং 

৩২ 

৩৩ 

৩৪ 

৩৪ 

নবায়ন ৩৫ 

৩৫ 

৩৬ 

৩৬ 

িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়  

বাংলােদশবাংলােদশ  

৫৫৫৫১১৬৬৭৭৮৮১১০০  

registrar@du.ac.bd  
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�িমক 

50.  শারীিরক �িতব�ী উপবৃি�

51.  দৃি� �িতব�ী উপবৃি�

52.  �র�ার ইউিনেটর বৃি�

53.  �রাভার �াউেটর বৃি�

54.  িব.এন.িস.িস.বৃি� 

55.  ছা�-ছা�ীেদর বৃি�র

56.  ছা�-ছা�ীেদর বৃি�র

57.  ইউ.িজ.িস. (দৃি� �িতব�ী

58.  বাংলােদশ িসিকউিরিট

59.  অনাস� বৃি� (িব�িবদ�ালয়

60.  সরকাির উপবৃি� তফিসলী

61.  �বাড� বৃি� (১০ িট �বাড�

62.  আইিসিট �ফেলািশপ

63.  িবিভ� �জলা পিরষদ

64.  �সনাকল�াণ বৃি� 

65.  �ধানম�ী �ণ�পদক 

66.  বই পুর�ার 

67.  Sumitomo Corporation Scholarship

68.  নাজমা খস� িফেমল

69.  ঢাকা িব�িবদ�ালয় �া�

70.  এম.িফল ও িপএইচ

71.  তথ� ও �যাগােযাগ �যুি�

72.  ইউিজিস �ফেলািশপ

73.  Mitsubishi UFJ Foundation 

55167810 

 

 

পৃ�া 4 

�সবার নাম 

উপবৃি� 

উপবৃি� 

বৃি� 

বৃি� 

বৃি�র �ত�য়ন প� (�ােতােকা�র) 

বৃি�র �ত�য়ন প� (�াতক) 

�িতব�ী বৃি�) 

িসিকউিরিট এ� এ�েচ� কিমশন দৃি� �িতব�ী বৃি� 

িব�িবদ�ালয় ম�ুরী কিমশন বৃি�, সরকারী ট�ােল�পুল বৃি�, সরকারী সাধারণ বৃি� ও িব�িবদ�ালয়

তফিসলী িহ�ু/�বৗ�/ি��ান/সশ� বািহনী/দৃি� �িতব�ী/�িতব�ী/অিটি�ক ও উপজাতী

�বাড�) সরকাির ট�ােল�পুল বৃি�, সরকাির সাধারণ বৃি� 

�ফেলািশপ 

পিরষদ বৃি� 

 

Sumitomo Corporation Scholarship 

িফেমল �লারিশপ 

�া� ফা� বৃি� 

িপএইচ.িড. বৃি� 

�যুি� িবভাগ বৃি� 

প 

Mitsubishi UFJ Foundation বৃি� এবং Sumitomo Corporation বৃি� 

ঢাকাঢাকা  িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়

ঢাকাঢাকা--১১০০০০০০,,  বাংলােদশবাংলােদশ

�ফান�ফান::  ৮৮৮৮--০০২২--৯৯৬৬৬৬১১৯৯০০০০--৪৪০০২২০০  ((অিফসঅিফস)),,  ফ�া�ফ�া�::  ৮৮৮৮০০--২২--৫৫

B-†gBj: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd

পৃ�া নং 

৩৭ 

৩৭ 

৩৮ 

৩৮ 

৩৯ 

৩৯ 

৪০ 

৪০ 

৪১ 

িব�িবদ�ালয় �াতেকা�র বৃি�) ৪১ 

তী ৪২ 

৪২ 

৪৩ 

৪৩ 

৪৩ 

৪৪ 

৪৪ 

৪৫ 

৪৫ 

৪৬ 

৪৬ 

৪৭ 

৪৭ 

৪৮ 

িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়  

বাংলােদশবাংলােদশ  

৫৫৫৫১১৬৬৭৭৮৮১১০০  

registrar@du.ac.bd  
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�িমক 

74.  ��াগার জামানত �ফরত

75.  �রিজ�াড� ��াজুেয়ট

76.  পুরাতন �রিজ�াড� 

77.  ইউিজিস এম. িফল/

78.  ঢাকা িব�িবদ�ালয় সকল

79.  িবভাগীয় ছা�-উপেদ�ােদর

80.  ঢাকা িব�িবদ�ালেয় 

81.  কাউে�িলং �সবা �দান

82.  জুেডা ও কারােত (পু�ষ

83.  শরীরচচ�া �িশ�ণ (

84.  সাঁতার (পু�ষ/মিহলা

85.  ইেয়াগা (মিহলা) 

86.  জুেডা ও কারােত (ছা�

87.  শরীরচচ�া �িশ�ণ (

88.  সাঁতার (ছা�/ছা�ী) 

89.  ফুটবল (ছা�/ছা�ী) 

90.  ি�েকট (ছা�/ছা�ী)

91.  হ�া�বল (ছা�/ছা�ী

92.  ব�াডিম�ন (ছা�/ছা�ী

93.  ইেয়াগা (ছা�ী) 

94.  বাে�টবল (ছা�/ছা�ী

95.  ভিলবল (ছা�/ছা�ী)

96.  হিক (ছা�) 

97.  এ�াথেলিটক� (ছা�/

55167810 

 

 

পৃ�া 5 

�সবার নাম 

�ফরত 

��াজুেয়ট িহেসেব তািলকাভুি� 

��াজুেয়টেদর আইিড কাড� �দান 

/িপএইচ.িড/ �পা� ডে�ারাল �ফেলাশীপ 

সকল বৃি� (�বাড� বৃি�/�াক-�াতক বৃি�/�রাভার �াউট বৃি�/িব.এন.িস.িস বৃি�/�র�ার 

উপেদ�ােদর মাধ�েম িশ�াথ�ীেদর �েয়াজনীয় িশ�া ও িশ�া বিহভূ�ত �সবা 

 অধ�য়নরত �মধাবী ও অ��ল িশ�াথ�ীেদর খ�কালীন চাকির 

�দান 

পু�ষ/মিহলা) 

(পু�ষ/মিহলা) 

মিহলা) 

ছা�/ছা�ী) 

(ছা�/ছা�ী) 

 

 

) 

ছা�ী) 

ছা�ী) ও �টিবল-�টিনস 

ছা�ী) 

) 

/ছা�ী) 

ঢাকাঢাকা  িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়

ঢাকাঢাকা--১১০০০০০০,,  বাংলােদশবাংলােদশ

�ফান�ফান::  ৮৮৮৮--০০২২--৯৯৬৬৬৬১১৯৯০০০০--৪৪০০২২০০  ((অিফসঅিফস)),,  ফ�া�ফ�া�::  ৮৮৮৮০০--২২--৫৫

B-†gBj: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd

পৃ�া নং 

৪৮ 

৪৯ 

৪৯ 

৪৯ 

 বৃি�) ৫০ 

৫০ 

৫০ 

৫১ 

৫১ 

৫১ 

৫১ 

৫২ 

৫২ 

৫৩ 

৫৩ 

৫৩ 

৫৪ 

৫৪ 

৫৪ 

৫৫ 

৫৫ 

৫৫ 

৫৬ 

৫৬ 

িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়  

বাংলােদশবাংলােদশ  

৫৫৫৫১১৬৬৭৭৮৮১১০০  

registrar@du.ac.bd  
 



UUnniivveerrssiittyy  ooff  DDhhaakkaa 

DDhhaakkaa--11000000,,  BBaannggllaaddeesshh 

Tel: 88-02-9661900-59/4020 (Off.) Fax: 88-02-55167810

E-mail: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd 

 

�িমক 

98.  দাবা ও ক�ারম (ছা�

99.  িমলনায়তন ব�বহার 

100.  মুনীর �চৗধুরী কনফাের�

101.  বে�র িদেন স�ূণ� 

102.  �াস বে�র িদন ক�ােফেটিরয়া

103.  অিতিথ কে�র ব�বহার

104.  নবাব নওয়াব আলী 

105.  িশ�ক িনেয়াগ 

106.  কম�কত�া পেদ িনেয়াগ

107.  তৃতীয় ��িণ কম�চারী

108.  ৪থ� ��িণভু� সকল

109.  সংরি�ত নিথপে�র

55167810 

 

 

পৃ�া 6 

�সবার নাম 

ছা�/ছা�ী) 

 

কনফাের� ক� ব�বহােরর জন� বরা� 

 ছা�-িশ�ক �ক� বরা� 

ক�ােফেটিরয়া ব�বহােরর জন� বরা� 

ব�বহার (একাধাের ৭িদন) 

 �চৗধুরী িসেনট ভবন বরা� 

িনেয়াগ 

কম�চারী িনেয়াগ 

সকল পেদর িনেয়াগ �ি�য়া 

নিথপে�র তথ� সরবরাহ   

 

ঢাকাঢাকা  িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়

ঢাকাঢাকা--১১০০০০০০,,  বাংলােদশবাংলােদশ

�ফান�ফান::  ৮৮৮৮--০০২২--৯৯৬৬৬৬১১৯৯০০০০--৪৪০০২২০০  ((অিফসঅিফস)),,  ফ�া�ফ�া�::  ৮৮৮৮০০--২২--৫৫

B-†gBj: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd

পৃ�া নং 

৫৬ 

৫৬ 

৫৬ 

৫৭ 

৫৭ 

৫৭ 

৫৭ 

৫৮ 

৫৮ 

৫৯ 

৫৯ 

৫৯ 

িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়  

বাংলােদশবাংলােদশ  

৫৫৫৫১১৬৬৭৭৮৮১১০০  

registrar@du.ac.bd  
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�সবা

(
�িমক �সবার নাম �সবা �দান প�িত 

১ ভিত� অন-লাইন 

২ ভিত� বািতল 

 

সরাসির 

 

55167810 

 

 

পৃ�া 7 

�সবা �দান �িত�িত (Citizen's Charter)

নাগিরক �সবা  

(িশ�াথ�ী, অিভভাবক ও সাধারণ নাগিরেকর
�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান �সবার মূল� এবং 

পিরেশাধ প�িত 

এইচ.এস.িস পরী�ার ফলাফল �কােশর পর 

িব�িবদ�ালয় হেত ভিত�র জন� িব�ি� �কািশত 

হয়। উ� িব�ি� অনুযায়ী ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র 

ওেয়বসাইট  

 

(https://admission.eis.du.ac.bd) ব�বহােরর 

মাধ�েম ভিত�র িনেদ�শাবিল অনুসরণ কের ভিত�র 

জন� আেবদন করেত হেব। 

িব�ি� অনুযায়ী 

িনধ�ািরত আেবদন ফরেমর মাধ�েম আেবদন 

করেত হেব। 

 

�েয়াজনীয় কাগজপ�: 

ভিত�র �মাণািদ, 

সংি�� কতৃ�পে�র সুপািরশ, �েবশপ�। 

(�রিজ�ার অিফেসর ২০৮ নং ক� হেত ফরম 

সং�হ করা যােব) 

�রিজ�ােরর অিফেসর 

২০৮ নং ক� হেত 

ব�াংক ি�প সং�হ কের 

জনতা ব�াংক ঢাকা 

িব�িবদ�ালয় িটএসিস 

শাখায় নগদ ১০০/- 

জমা িদেত হেব। 

ঢাকাঢাকা  িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়

ঢাকাঢাকা--১১০০০০০০,,  বাংলােদশবাংলােদশ

�ফান�ফান::  ৮৮৮৮--০০২২--৯৯৬৬৬৬১১৯৯০০০০--৪৪০০২২০০  ((অিফসঅিফস)),,  ফ�া�ফ�া�::  ৮৮৮৮০০--২২--৫৫

B-†gBj: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd

(Citizen's Charter) 

 

েকর জন� �েযাজ�) 
�সবা �দােনর সময়সীমা দািয়��া� কম�কত�ার নাম, পদিব, 

�ফান ন�র ও ই-�মইল 

ঊ��তন কম�কত�া

ন�র, �টিলেফান

িব�ি� অনুযায়ী আ�ায়ক 

�ক�ীয় ভিত� অিফস 

ক� নং-২১৪ 

�শাসিনক ভবন (২য় তলা) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�রিজ�ার 

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

৭ কম�িদবস �ডপুিট �রিজ�ার (িশ�া-২) 

ক� নং-২০৮ 

�শাসিনক ভবন (২য় তলা) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�ফান-৯৬৬১৯০০/৪০২৩ 

dreg_ac2@du.ac.bd 

�রিজ�ার 

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়  

বাংলােদশবাংলােদশ  

৫৫৫৫১১৬৬৭৭৮৮১১০০  

registrar@du.ac.bd  
 

কম�কত�ার পদিব, ক� 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

িব�িবদ�ালয় 

িব�িবদ�ালয় 



UUnniivveerrssiittyy  ooff  DDhhaakkaa 

DDhhaakkaa--11000000,,  BBaannggllaaddeesshh 

Tel: 88-02-9661900-59/4020 (Off.) Fax: 88-02-55167810

E-mail: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd 

 

�িমক �সবার নাম �সবা �দান প�িত 

৩ ভিত� বািতল 

(সাত কেলজ) 

 

সরাসির 

৪ পুনঃভিত� 

(১ম, ২য়, ৩য়, ৪থ� 

বষ�) 

 

সরাসির 

৫ িবেশষ িবেবচনায় 

ভিত�/পুনঃভিত�/ 

ফেলা�য়ন 

(Special 

Permission) 

সরাসির 

55167810 

 

 

পৃ�া 8 

�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান �সবার মূল� এবং 

পিরেশাধ প�িত 

�রিজ�ার বরাবর সাদা কাগেজ আেবদন করেত 

হেব। 

�েয়াজনীয় কাগজপ�: 

ভিত�র �মাণািদ, 

সংি�� কতৃ�পে�র সুপািরশ, �েবশপ�। 

�রিজ�ােরর অিফেসর 

২০৮ নং ক� হেত 

ব�াংক ি�প সং�হ কের 

�সানালী ব�াংেকর �য 

�কােনা শাখায় িফ জমা 

িদেত হেব। 

িনধ�ািরত ফরেমর মাধ�েম আেবদন করেত হেব। 

�েয়াজনীয় কাগজপ�: 

ভিত�র �মাণািদ, 

সংি�� কতৃ�পে�র সুপািরশ, �েবশপ�, ভিত� 

সনদ। 

(�রিজ�ার অিফেসর ২০৮ নং ক� হেত ফরম 

সং�হ করা যােব) 

অনলাইেন িনধ�ািরত িফ 

জমা 

িবভাগীয় �চয়ারম�ান ও অনুষেদর িডেনর মাধ�েম 

সাদা কাগেজ �রিজ�ার, ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

বরাবর আেবদন করেত হেব। আেবদনপ� 

িবভাগীয় অিফস/ইনি�িটউেট জমা িদেত হেব। 

�েয়াজনীয় কাগজপ�: 

ভিত�/পুনঃভিত�র ��ে�: ভিত� পরী�ার �েবশপ�, 

ভিত� ি�প, মাক�িশট-এর ফেটাকিপ ও িশ�াথ�ীর 

পুনঃভিত�/তািলকাভুি� মূল ফরম। 

ফেলা�য়েনর ��ে� : ভিত� ি�প, সকল 

মাক�িশেটর ফেটাকিপ। 

 

�েযাজ� নয় 

ঢাকাঢাকা  িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়

ঢাকাঢাকা--১১০০০০০০,,  বাংলােদশবাংলােদশ

�ফান�ফান::  ৮৮৮৮--০০২২--৯৯৬৬৬৬১১৯৯০০০০--৪৪০০২২০০  ((অিফসঅিফস)),,  ফ�া�ফ�া�::  ৮৮৮৮০০--২২--৫৫

B-†gBj: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd

�সবা �দােনর সময়সীমা দািয়��া� কম�কত�ার নাম, পদিব, 

�ফান ন�র ও ই-�মইল 

ঊ��তন কম�কত�া

ন�র, �টিলেফান

০৩ কম�িদবস �ডপুিট �রিজ�ার (িশ�া-২) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয়  

ক� নং-২০৮ 

�শাসিনক ভবন (২য় তলা)  

৯৬৬১৯০০/৪০২৩ 

dreg_ac2@du.ac.bd 

�রিজ�ার 

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

১০ কম�িদবস �ডপুিট �রিজ�ার (িশ�া-২) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয়  

ক� নং-২০৮  

�শাসিনক ভবন (২য় তলা) 

৯৬৬১৯০০/৪০২৩ 

dreg_ac2@du.ac.bd 

�রিজ�ার 

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

িডন’স কিমিটর সভার পর ৫ 

কম�িদবস 

িবপুল কুমার সাহা 

�ডপুিট �রিজ�ার (িশ�া-৩) 

�রিজ�ােরর অিফস 

ঢাকা িব�িবদ�ালয়  

ক� নং-৩০৭  

�শাসিনক ভবন (২য় তলা) 

৯৬৬১৯০০/৪০২৭ 

 

�রিজ�ার 

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়  

বাংলােদশবাংলােদশ  

৫৫৫৫১১৬৬৭৭৮৮১১০০  

registrar@du.ac.bd  
 

কম�কত�ার পদিব, ক� 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

িব�িবদ�ালয় 

িব�িবদ�ালয় 

িব�িবদ�ালয় 



UUnniivveerrssiittyy  ooff  DDhhaakkaa 

DDhhaakkaa--11000000,,  BBaannggllaaddeesshh 

Tel: 88-02-9661900-59/4020 (Off.) Fax: 88-02-55167810

E-mail: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd 

 

�িমক �সবার নাম �সবা �দান প�িত 

৬ মা�াস� ��িণেত 

ভিত�, মা�াস� 

��া�ােম ভিত�, 

পুনঃভিত�, �রাল 

ন�র �দান 

সরাসির 

৭ নাম সংেশাধন 

 

সরাসির 

৮ ভিত� সনদ �দান, 

সনদ সংেশাধন ও 

হল পিরবত�ন 

 

সরাসির 

৯ মা�াস� ��াগােমর 

িশ�াথ�ীেদর 

�রিজে�শন �দান 

এবং অিধভু� কেলজ 

ও ইনি�িটউটসমূেহর 

িশ�াথ�ীেদর 

�রিজে�শন �দান 

সরাসির 

55167810 

 

 

পৃ�া 9 

�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান �সবার মূল� এবং 

পিরেশাধ প�িত 

ফরম পূরণ ও সাদা কাগেজ আেবদন করেত 

হেব। 

�েয়াজনীয় কাগজপ�: 

ভিত�র �মাণািদ, স�ান পরী�ার ন�রপ�, 

সংি�� কতৃ�পে�র সুপািরশ, অিভভাবেকর আেয়র 

সনদ। 

(�রিজ�ার অিফেসর ২০৮ নং ক�/সংি�� িবভাগ 

হেত ফরম সং�হ করা যােব) 

অনলাইেন িনধ�ািরত িফ 

জমা 

�রিজ�ার বরাবর সাদা কাগেজ আেবদন করেত 

হেব। 

�েয়াজনীয় কাগজপ�: 

িশ�া �বােড� নাম সংেশাধেনর কিপ, �নাটাির 

পাবিলেকর এিফেডিভট। 

৫০০/- 

জনতা ব�াংক ঢাকা 

িব�িবদ�ালয় শাখায় 

নগদ জমা িদেত হেব 

 

�রিজ�ার বরাবর সাদা কাগেজ আেবদন করেত 

হেব। 

�েয়াজনীয় কাগজপ�: 

ভিত� পরী�ার �েবশপ�, ১ম ভিত�র �প-ি�প, এবং 

সংি�� সংেশাধেনর জন� �েয়াজনীয় �মাণািদ। 

ব�াংেক িনধ�ািরত িফ 

জমা 

িনধ�ািরত ফরেমর মাধ�েম আেবদন করেত হেব। 

(ফরম �রিজ�ার অিফেসর ২০৮ নং কে� 

পাওয়া যােব) 

�েয়াজনীয় কাগজপ�: 

িশ�াগত �যাগ�তার �মাণািদ। 

- 

ঢাকাঢাকা  িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়

ঢাকাঢাকা--১১০০০০০০,,  বাংলােদশবাংলােদশ

�ফান�ফান::  ৮৮৮৮--০০২২--৯৯৬৬৬৬১১৯৯০০০০--৪৪০০২২০০  ((অিফসঅিফস)),,  ফ�া�ফ�া�::  ৮৮৮৮০০--২২--৫৫

B-†gBj: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd

�সবা �দােনর সময়সীমা দািয়��া� কম�কত�ার নাম, পদিব, 

�ফান ন�র ও ই-�মইল 

ঊ��তন কম�কত�া

ন�র, �টিলেফান

১০ 

কম�িদবস 

�ডপুিট �রিজ�ার (িশ�া-২) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয়  

ক� নং-২০৮  

�শাসিনক ভবন (২য় তলা) 

৯৬৬১৯০০/৪০২৩ 

dreg_ac2@du.ac.bd 

�রিজ�ার 

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

৫ কম�িদবস �ডপুিট �রিজ�ার (িশ�া-২) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয়  

ক� নং-২০৮  

�শাসিনক ভবন (২য় তলা) 

৯৬৬১৯০০/৪০২৩ 

�রিজ�ার 

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

১০ 

কম�িদবস 

�ডপুিট �রিজ�ার (িশ�া-২) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয়  

ক� নং-২০৮ 

�শাসিনক ভবন (২য় তলা) 

৯৬৬১৯০০/৪০২৩ 

�রিজ�ার 

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

১ম বেষ� ভিত�র সময় অনুযায়ী �ডপুিট �রিজ�ার (িশ�া-২) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয়  

ক� নং-২০৮  

�শাসিনক ভবন (২য় তলা) 

৯৬৬১৯০০/৪০২৩ 

dreg_ac2@du.ac.bd 

�রিজ�ার 

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়  

বাংলােদশবাংলােদশ  

৫৫৫৫১১৬৬৭৭৮৮১১০০  

registrar@du.ac.bd  
 

কম�কত�ার পদিব, ক� 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

িব�িবদ�ালয় 

িব�িবদ�ালয় 

িব�িবদ�ালয় 

িব�িবদ�ালয় 



UUnniivveerrssiittyy  ooff  DDhhaakkaa 

DDhhaakkaa--11000000,,  BBaannggllaaddeesshh 

Tel: 88-02-9661900-59/4020 (Off.) Fax: 88-02-55167810

E-mail: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd 

 

�িমক �সবার নাম �সবা �দান প�িত 

১০ ডুি�েকট 

�রিজে�শন কাড� 

�দান 

 

সরাসির 

১১ মাইে�শন 

সািট�িফেকট �দান 

 

সরাসির 

১২ িবেদিশ িশ�াথ�ী  

ভিত� 

অন-লাইন 

55167810 

 

 

পৃ�া 10 

�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান �সবার মূল� এবং 

পিরেশাধ প�িত 

�রিজ�ার বরাবর সাদা কাগেজ আেবদন করেত 

হেব। 

 

�েয়াজনীয় কাগজপ�: 

িজিড কিপ, পি�কায় হারােনা িব�ি�। 

সরকাির �িত�ান-

১০০০/- 

�বসরকাির �িত�ান-

৩০০০/- 

জনতা ব�াংক ঢাকা 

িব�িবদ�ালয় শাখায় 

নগদ জমা িদেত হেব। 

িনধ�ািরত আেবদন ফরেমর মাধ�েম আেবদন 

করেত হেব। 

�েয়াজনীয় কাগজপ�: 

মূল সনেদর ফেটাকিপ, �রিজে�শন 

কােড�র ফেটাকিপ এবং জাতীয় পিরচয়পে�র 

ফেটাকিপ। 

(�রিজ�ার অিফেসর ২০৮ নং ক� হেত ফরম 

সং�হ করা যােব) 

১০০০/- 

জনতা ব�াংক ঢাকা 

িব�িবদ�ালয় িটএসিস 

শাখায় নগদ জমা িদেত 

হেব। 

Mofa কতৃ�ক ��স�াইব ফরম পূরণ কের সংি�� 

িশ�াথ�ীর �দেশর এ�াে�িসেত জমা িদেবন। 

 

ministry of foreign affairs-এর ওেয়ব 

সাইট:www.mofa.gov.bd 

 

 

�েযাজ� নয় 

ঢাকাঢাকা  িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়

ঢাকাঢাকা--১১০০০০০০,,  বাংলােদশবাংলােদশ

�ফান�ফান::  ৮৮৮৮--০০২২--৯৯৬৬৬৬১১৯৯০০০০--৪৪০০২২০০  ((অিফসঅিফস)),,  ফ�া�ফ�া�::  ৮৮৮৮০০--২২--৫৫

B-†gBj: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd

�সবা �দােনর সময়সীমা দািয়��া� কম�কত�ার নাম, পদিব, 

�ফান ন�র ও ই-�মইল 

ঊ��তন কম�কত�া

ন�র, �টিলেফান

৭ কম�িদবস �ডপুিট �রিজ�ার (িশ�া-২) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয়  

ক� নং-২০৮  

�শাসিনক ভবন (২য় তলা) 

৯৬৬১৯০০/৪০২৩ 

dreg_ac2@du.ac.bd 

  

�রিজ�ার 

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

৫ কম�িদবস �ডপুিট �রিজ�ার (িশ�া-২) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয়  

ক� নং-২০৮  

�শাসিনক ভবন (২য় তলা) 

৯৬৬১৯০০/৪০২৩ 

dreg_ac2@du.ac.bd 

  

�রিজ�ার 

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

িবভাগ-২ িদন 

সমতািন�পণ- ৭ িদন 

অনুেমাদন-১িদন। 

িশউিল আফছার 

�ডপুিট �রিজ�ার (িশ�া-৫) 

�রিজ�ােরর অিফস 

ক� নং- ২১২ 

�শাসিনক ভবন (২য় তলা) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�ফান: ০১৭১১-১৩৩৮৭৬ 

ই-�মইল: oia@du.ac.bd 

intlhelpdesk@du.ac.bd 

�রিজ�ার 

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়  

বাংলােদশবাংলােদশ  

৫৫৫৫১১৬৬৭৭৮৮১১০০  

registrar@du.ac.bd  
 

কম�কত�ার পদিব, ক� 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

িব�িবদ�ালয় 

িব�িবদ�ালয় 

িব�িবদ�ালয় 
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�িমক �সবার নাম �সবা �দান প�িত 

১৩ িবেদিশ 

িশ�াথ�ীেদর িভসার 

�ময়াদ বৃি� 

সং�া� িচিঠ 

�দান 

সরাসির 

১৪ িবেদিশ 

িশ�াথ�ীেদর 

সািট�িফেকেটর 

সমতা িন�পণ 

�ি�য়া 

সরাসির 

১৫ িবেদশ গমেন 

ই�ুকেদর �ত�য়ন 

�দান 

সরাসির 

55167810 

 

 

পৃ�া 11 

�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান �সবার মূল� এবং 

পিরেশাধ প�িত 

সংি�� �চয়ারম�ােনর মাধ�েম �রিজ�ার, ঢাকা 

িব�িবদ�ালয় িনকট সাদা কাগেজ আেবদন করেত 

হেব। 

 

�েযাজ� নয় 

সাদা কাগেজ �রিজ�ার, ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

বরাবর আেবদন করেত হেব।  

 

�েয়াজনীয় কাগজপ�: 

আেবদেনর সােথ একােডিমক সকল ডকুেম� 

িশ�াথ�ীেদর িনজ এ�াে�িস  কতৃ�ক সত�ায়ন হেত 

হেব। 

সমতা িন�পণ িফ িডন 

অিফস কতৃ�ক িনধ�ািরত। 

িবভাগীয় �চয়ারম�ান/ইনি�িটউেটর পিরচালেকর 

মাধ�েম সাদা কাগেজ �রিজ�ার বরাবর আেবদন 

করেত হেব। 

�েয়াজনীয় কাগজপ�: 

পাসেপাট� কিপ, িভসা কিপ; যিদ িব�িবদ�ালয়/ 

�সিমনার গমেন�ুক হেয় থােকন �সে�ে� 

Invitation letter/�াসি�ক কাগজ সােথ জমা 

িদেত হেব। 

�েযাজ� নয় 

ঢাকাঢাকা  িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়

ঢাকাঢাকা--১১০০০০০০,,  বাংলােদশবাংলােদশ

�ফান�ফান::  ৮৮৮৮--০০২২--৯৯৬৬৬৬১১৯৯০০০০--৪৪০০২২০০  ((অিফসঅিফস)),,  ফ�া�ফ�া�::  ৮৮৮৮০০--২২--৫৫

B-†gBj: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd

�সবা �দােনর সময়সীমা দািয়��া� কম�কত�ার নাম, পদিব, 

�ফান ন�র ও ই-�মইল 

ঊ��তন কম�কত�া

ন�র, �টিলেফান

১িদন িশউিল আফছার 

�ডপুিট �রিজ�ার (িশ�া-৫) 

ক� নং- ২১২ 

�শাসিনক ভবন (২য় তলা) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�ফান: ০১৭১১-১৩৩৮৭৬ 

ই-�মইল: oia@du.ac.bd 

intlhelpdesk@du.ac.bd 

�রিজ�ার 

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

৭ িদন িশউিল আফছার 

�ডপুিট �রিজ�ার (িশ�া-৫) 

ক� নং- ২১২ 

�শাসিনক ভবন (২য় তলা) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�ফান: ০১৭১১-১৩৩৮৭৬ 

ই-�মইল: oia@du.ac.bd 

intlhelpdesk@du.ac.bd 

�রিজ�ার 

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

২িদন িশউিল আফছার 

�ডপুিট �রিজ�ার (িশ�া-৫) 

ক� নং- ২১২ 

�শাসিনক ভবন (২য় তলা) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�ফান: ০১৭১১-১৩৩৮৭৬ 

ই-�মইল: oia@du.ac.bd 

intlhelpdesk@du.ac.bd 

�রিজ�ার 

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়  

বাংলােদশবাংলােদশ  

৫৫৫৫১১৬৬৭৭৮৮১১০০  

registrar@du.ac.bd  
 

কম�কত�ার পদিব, ক� 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

িব�িবদ�ালয় 

িব�িবদ�ালয় 

িব�িবদ�ালয় 
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�িমক �সবার নাম �সবা �দান প�িত 

১৬ এম.িফল ��া�ােম 

ভিত� ও 

�রিজে�শন 

 

 

 

 

 

 

সরাসির 

১৭ এম.িফল গেবষণার 

িশেরানাম পিরবত�ন 

/ত�াবধায়ক 

পিরবত�ন/িথিসস 

জমা �দয়ার সময় 

বিধ�তকরণ/ 

পুনরায় 

�রিজে�শন 

সরাসির 

55167810 

 

 

পৃ�া 12 

�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান �সবার মূল� এবং 

পিরেশাধ প�িত 

িনধ�ািরত আেবদন ফরম ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

ওেয়বসাইট (du.ac.bd) �থেক ডাউনেলাড কের 

পূরণ করেত হেব। 

ভিত� ফরেমর মূল� ৫০০/-(পাঁচশত) টাকা জনতা 

ব�াংক (িটএসিস) ঢাকা িব�িবদ�ালয় শাখায় জমা 

িদেত হেব। 

 

�েয়াজনীয় কাগজপ�: 

আেবদন ফরম যথাযথভােব পূরণ কের এম.িফল 

��া�ােম ভিত� ফরম মূল� বাবদ ৫০০/-(পাঁচশত) 

টাকার রিসেদর মূল কিপ, �াথ�ীর সকল পরী�ার 

মাক�িশট/��ডিশট, সািট�িফেকেটর ফেটাকিপ, 

(ত�াবধায়ক/িবভাগীয় �চয়ারম�ান কতৃ�ক 

সত�ািয়ত) এবং একিট Synopiss (গেবষণার 

��াবনা)-সহ সংি�� িবভাগ/ইনি�িটউেট জমা 

িদেত হেব। 

ভিত� অনুমিতর িচিঠ 

�াি�র পর িনধ�ািরত 

সমেয়র মেধ�  

�শাসিনক ভবেনর িনচ 

তলা ১২৪ নং ক� হেত  

ব�াংক জমার ি�প সং�হ 

কের জনতা ব�াংক, 

িটএসিস শাখায় ভিত� িফ 

জমা িদেত হেব। 

এম

সাধারণত

স�ােহ

ফরম

িনধ�ািরত আেবদন ফরেমর মাধ�েম আেবদন কের  

সংি�� িবভাগ/ইনি�িটউেট জমা িদেত হেব। 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় ওেয়বসাইট (www.du.ac.bd) 

অথবা �শাসিনক ভবেনর ৩২৩ নং ক� হেত 

আেবদন ফরম সং�হ করেত হেব। 

 

ঢাকাঢাকা  িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়

ঢাকাঢাকা--১১০০০০০০,,  বাংলােদশবাংলােদশ

�ফান�ফান::  ৮৮৮৮--০০২২--৯৯৬৬৬৬১১৯৯০০০০--৪৪০০২২০০  ((অিফসঅিফস)),,  ফ�া�ফ�া�::  ৮৮৮৮০০--২২--৫৫

B-†gBj: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd

�সবা �দােনর সময়সীমা দািয়��া� কম�কত�ার নাম, পদিব, 

�ফান ন�র ও ই-�মইল 

ঊ��তন কম�কত�া

ন�র, �টিলেফান

এম.িফল ��া�ােম ভিত�র জন� 

সাধারণত এি�ল মােসর �থম 

স�ােহ িব�ি� �কাশ করা হয়। ভিত� 

ফরম সং�েহর সময়সীমা এক মাস 

থােক। 

�শখ �মা. জামাল 

�ডপুিট �রিজ�ার (িশ�া-১) 

 

�মাঃ আ�াছ আলী 

�ডপুিট �রিজ�ার (িশ�া-১) 

ক� নং- ৩২৩ 

�শাসিনক ভবন (৩য় তলা) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�ফানঃ ৯৬৬৬৯১১৪৬৩/ 

৪০৫৫/৪০২২ 

 �রিজ�ার 

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

 �শখ �মা. জামাল 

�ডপুিট �রিজ�ার (িশ�া-১) 

�মাঃ আ�াছ আলী 

�ডপুিট �রিজ�ার (িশ�া-১) 

ক� নং- ৩২৩ 

�শাসিনক ভবন (৩য় তলা) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�ফানঃ ৯৬৬৬৯১১৪৬৩/ ৪০৫৫ 

�রিজ�ার 

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়  

বাংলােদশবাংলােদশ  

৫৫৫৫১১৬৬৭৭৮৮১১০০  

registrar@du.ac.bd  
 

কম�কত�ার পদিব, ক� 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

 

িব�িবদ�ালয় 

িব�িবদ�ালয় 



UUnniivveerrssiittyy  ooff  DDhhaakkaa 
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�িমক �সবার নাম �সবা �দান প�িত 

১৮ িপএইচ.িড 

��া�ােম ভিত� ও 

�রিজে�শন 

 

 

সরাসির 

১৯ িপএইচ.িড 

গেবষণার িশেরানাম 

পিরবত�ন 

/ত�াবধায়ক 

পিরবত�ন/িথিসস 

জমা �দয়ার সময় 

বিধ�তকরণ/ পুনরায় 

�রিজে�শন 

সরাসির 

55167810 

 

 

পৃ�া 13 

�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান �সবার মূল� এবং 

পিরেশাধ প�িত 

িনধ�ািরত আেবদন ফরম, ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

ওেয়বসাইট �থেক ডাউনেলাড (du.ac.bd) করা 

যােব। 

ভিত� ফরেমর মূল� বাবদ ১,০০০/-(এক হাজার) 

টাকা জনতা ব�াংক (িট.এস.িস) ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

শাখায় জমা িদেত হেব। 

�েয়াজনীয় কাগজপ�:  

আেবদন ফরম যথাযথভােব পূরণ কের ফরেমর 

সােথ িপএইচ.িড ��া�ােম ভিত�র ফরেমর মূল� বাবদ 

১০০০/-(এক হাজার) টাকার রিসেদর মূল কিপ, 

�াথ�ীর সকল মাক�িশট/��ডিশট,  সািট�িফেকেটর 

ফেটাকিপ, �ীকৃতমােনর জান�ােল �কািশত �কাশনা 

(�েযাজ� ��ে�) চাকিরর অিভ�তার সনদপে�র 

ফেটাকিপ (ত�াবধায়ক/িবভাগীয় �চয়ারম�ান কতৃ�ক 

সত�ািয়ত)  এবং একিট Synopiss (গেবষণার 

��াবনা) জমা িদেত হেব। 

ভিত�র অনুমিতর িচিঠ 

�াি�র পর িনধ�ািরত 

সমেয়র মেধ� 

�শাসিনক ভবেনর িনচ 

তলা ১২৪ নং ক� হেত  

ব�াংক জমার ি�প সং�হ 

কের  জনতা ব�াংক, 

িটএসিস শাখায় ভিত� িফ 

জমা িদেত হেব। 

জানুয়াির

হয়

িনধ�ািরত আেবদন ফরেমর মাধ�েম আেবদন কের  

সংি�� িবভাগ/ইনি�িটউেট জমা িদেত হেব। 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় ওেয়বসাইট (www.du.ac.bd) 

অথবা �শাসিনক ভবেনর ৩২৩ নং ক� হেত 

আেবদন ফরম সং�হ করেত হেব। 

- 

ঢাকাঢাকা  িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়

ঢাকাঢাকা--১১০০০০০০,,  বাংলােদশবাংলােদশ

�ফান�ফান::  ৮৮৮৮--০০২২--৯৯৬৬৬৬১১৯৯০০০০--৪৪০০২২০০  ((অিফসঅিফস)),,  ফ�া�ফ�া�::  ৮৮৮৮০০--২২--৫৫

B-†gBj: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd

�সবা �দােনর সময়সীমা দািয়��া� কম�কত�ার নাম, পদিব, 

�ফান ন�র ও ই-�মইল 

ঊ��তন কম�কত�া

ন�র, �টিলেফান

িপএইচ.িড ��া�ােম (চলমান 

�ি�য়া) সাধারণত জুলাই ও 

জানুয়াির মােস ভিত� িব�ি� �কাশ 

হয় এবং আেবদন সারা বছর জমা 

�নয়া হয়। 

�মা. �মাজাে�ল হক 

সহকারী �রিজ�ার (িশ�া-১) 

ক� নং- ৩২৩ 

�শাসিনক ভবন (৩য় তলা) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�ফানঃ ৯৬৬৬৯১১৪৬৩/ 

৪০৫৫/৪০২২ 

�রিজ�ার 

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

- �মা. �মাজাে�ল হক 

সহকারী �রিজ�ার (িশ�া-১) 

ক� নং- ৩২৩ 

�শাসিনক ভবন (৩য় তলা) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�ফানঃ ৯৬৬৬৯১১৪৬৩/ 

৪০৫৫/৪০২২ 

�রিজ�ার 

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়  

বাংলােদশবাংলােদশ  

৫৫৫৫১১৬৬৭৭৮৮১১০০  

registrar@du.ac.bd  
 

কম�কত�ার পদিব, ক� 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

িব�িবদ�ালয় 

িব�িবদ�ালয় 
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�িমক �সবার নাম �সবা �দান প�িত 

২০ িড.িব.এ. ��া�ােম 

ভিত� ও 

�রিজে�শন 

(�ধুমা� িবজেনস 

�ািডজ অনুষেদর 

িবভাগসমূেহ এবং 

ব�বসায় �শাসন 

ইনি�িটউেট 

ভিত�র সুেযাগ 

আেছ) 

 

সরাসির 

২১ িড.িব.এ. গেবষণার 

িশেরানাম পিরবত�ন 

/ত�াবধায়ক 

পিরবত�ন/িথিসস 

জমা �দয়ার সময় 

বিধ�তকরণ/ পুনরায় 

�রিজে�শন 

সরাসির 

55167810 

 

 

পৃ�া 14 

�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান �সবার মূল� এবং 

পিরেশাধ প�িত 

িনধ�ািরত আেবদন ফরম িবজেনস �ািডজ অনুষদ 

অিফস �থেক/ব�বসায় �শাসন ইনি�িটউেটর 

অিফস �থেক সং�হ করা যােব। 

ভিত� ফরেমর মূল� বাবদ ১,০০০/-(এক হাজার) 

টাকা জনতা ব�াংক (িটএসিস) ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

শাখায় জমা িদেত হেব। 
 

�েয়াজনীয় কাগজপ�: 

আেবদন ফরম যথাযথভােব পূরণ কের ফরেমর 

সােথ িড.িব.এ. ��া�ােম ভিত� ফরেমর মূল� বাবদ 

১০০০/- (এক হাজার) টাকার মূল রিসেদর কিপ, 

�াথ�ীর সকল মাক�িশট/��ডিশট, সািট�িফেকট, 

চাকুিরর অিভ�তার সনদপে�র 

(ত�াবধায়ক/িবভাগীয় �চয়ারম�ান কতৃ�ক 

সত�ািয়ত) ফেটাকিপ এবং Synopiss (গেবষণার 

��াবনা)-সহ সংি�� িবভাগ/ইনি�িটউেট জমা 

িদেত হয়। 

িচিঠ �াি�র পর 

ভিত� িফ বাবদ িনধ�ািরত 

টাকা �শাসিনক ভবেনর  

িনচ তলা ১২৪ নং ক� 

হেত ব�াংক জমার ি�প 

সং�হ কের  জনতা 

ব�াংক, িটএসিস শাখায় 

িফ জমা িদেত হেব। 

িড.িব

সাধারণত

এবং

সাধারণত

ভিত�

িনধ�ািরত আেবদন ফরেমর মাধ�েম আেবদন কের  

সংি�� িবভাগ/ইনি�িটউেট জমা িদেত হেব। 

�রিজ�ােরর অিফেসর ৩২৩ নং ক� হেত 

আেবদন ফরম সং�হ করেত হেব। 

 

ঢাকাঢাকা  িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়

ঢাকাঢাকা--১১০০০০০০,,  বাংলােদশবাংলােদশ

�ফান�ফান::  ৮৮৮৮--০০২২--৯৯৬৬৬৬১১৯৯০০০০--৪৪০০২২০০  ((অিফসঅিফস)),,  ফ�া�ফ�া�::  ৮৮৮৮০০--২২--৫৫

B-†gBj: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd

�সবা �দােনর সময়সীমা দািয়��া� কম�কত�ার নাম, পদিব, 

�ফান ন�র ও ই-�মইল 

ঊ��তন কম�কত�া

ন�র, �টিলেফান

.িব.এ (িবজেনস �ািডজ অনুষদ) 

সাধারণত অে�াবর/নেভ�র মােস 

এবং ব�বসায় �শাসন ইনি�িটউট 

সাধারণত আগ�/�সে��র মােস 

ভিত� িব�ি� �কাশ করা হয়। 

�মাঃ আ�াছ আলী 

�ডপুিট �রিজ�ার (িশ�া-১) 

ক� নং- ৩২৩ 

�শাসিনক ভবন (৩য় তলা) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�ফানঃ ৯৬৬৬৯১১৪৬৩/ 

৪০৫৫/৪০২২ 

�রিজ�ার 

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

 �মাঃ আ�াছ আলী 

�ডপুিট �রিজ�ার (িশ�া-১) 

ক� নং- ৩২৩ 

�শাসিনক ভবন (৩য় তলা) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�ফানঃ ৯৬৬৬৯১১৪৬৩/ 

৪০৫৫/৪০২২ 

�রিজ�ার 

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়  

বাংলােদশবাংলােদশ  

৫৫৫৫১১৬৬৭৭৮৮১১০০  

registrar@du.ac.bd  
 

কম�কত�ার পদিব, ক� 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

িব�িবদ�ালয় 

িব�িবদ�ালয় 



UUnniivveerrssiittyy  ooff  DDhhaakkaa 

DDhhaakkaa--11000000,,  BBaannggllaaddeesshh 

Tel: 88-02-9661900-59/4020 (Off.) Fax: 88-02-55167810
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�িমক �সবার নাম �সবা �দান প�িত 

২২ �পা� ড�রাল 

��া�ােম ভিত� 

 

 

 

 

সরাসির 

২৩ ��াগার কাড� 

�দান 

সরাসির 

 

55167810 

 

 

পৃ�া 15 

�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান �সবার মূল� এবং 

পিরেশাধ প�িত 

সাদা কাগেজ ত�াবধায়ক, িবভাগীয় �চয়ারম�ান ও 

সংি�� িডেনর মাধ�েম এবং ইনি�িটউেটর ��ে� 

ত�াবধায়ক ও পিরচালেকর মাধ�েম আেবদন 

করেত হেব। 

 

�েয়াজনীয় কাগজপ�: 

িপএইচ.িড. িডি�র সািট�িফেকট ও �কান সং�া, 

আিথ�ক �িত�ান কতৃ�ক অনুদান/�ফেলাশীপ 

�াি�র Offer Letter-এর সত�ািয়ত 

(ত�াবধায়ক/িবভাগীয় �চয়ারম�ান কতৃ�ক 

সত�ািয়ত) ফেটাকিপ এবং Synopiss (গেবষণার 

��াবনা)-সহ সংি�� িবভাগ/ইনি�িটউেট জমা 

িদেত হেব। 

িচিঠ �াি�র পর 

ভিত� িফ বাবদ িনধ�ািরত 

টাকা �শাসিনক ভবেনর  

িনচ তলা ১২৪ নং ক� 

হেত ব�াংক জমার ি�প 

সং�হ কের  জনতা 

ব�াংক, িটএসিস শাখায় 

িফ জমা িদেত হেব। 

�পা�

িবভাগীয় �ধােনর সুপািরশসহ ��াগািরক বরাবর 

সাদা কাগেজ আেবদন করেত হেব। 

 

�েয়াজনীয় কাগজ : িব�িবদ�ালেয়র আইিড কাড�। 

�যাগােযাগ: কলা, সামািজকিব�ান, ব�বসায় িশ�া 

ও চা�কলা অনুষদভু� িবভােগর ছা�-ছা�ীরা 

�ক�ীয় ��াগােরর মূল ভবেনর িনচ তলায় 

অবি�ত সাকু�েলশন �ড� এবং িব�ান িবষয়ক 

অনুষদ সমূেহর সংি�� িবভােগর ছা�-ছা�ীরা 

িব�ান ��াগােরর িনচ তলায় অবি�ত কাড� 

শাখা। 

িবনামূেল� 

ঢাকাঢাকা  িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়

ঢাকাঢাকা--১১০০০০০০,,  বাংলােদশবাংলােদশ

�ফান�ফান::  ৮৮৮৮--০০২২--৯৯৬৬৬৬১১৯৯০০০০--৪৪০০২২০০  ((অিফসঅিফস)),,  ফ�া�ফ�া�::  ৮৮৮৮০০--২২--৫৫

B-†gBj: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd

�সবা �দােনর সময়সীমা দািয়��া� কম�কত�ার নাম, পদিব, 

�ফান ন�র ও ই-�মইল 

ঊ��তন কম�কত�া

ন�র, �টিলেফান

�পা� ড�রাল ��া�ােম সারা বছর 

আেবদন জমা �নয়া হয় 

�মাঃ আ�াছ আলী 

�ডপুিট �রিজ�ার (িশ�া-১) 

ক� নং- ৩২৩ 

�শাসিনক ভবন (৩য় তলা) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�ফানঃ ৯৬৬৬৯১১৪৬৩/ 

৪০৫৫/৪০২২ 

�রিজ�ার 

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

২ কায�িদবস �ক�ীয় ��াগার:  

মীর তাহা�ত আলী  

ি�ি�পাল �টকিনক�াল অিফসার 

০১৮২৯৩৭০৯৮৮ 

 

িব�ান ��াগার:  

�মা. মাজহা�ল হক 

জুিনয়র ��াগািরক 

০১৮৩৪১৪২৯৭৭ 

�ক�ীয় ��াগার

িমেসস মেনায়ারা

উপ-��াগািরক

(আইিপিপএিবএ�

 

িব�ান ��াগার

িদলীপ চ� িব�াস

উপ-��াগািরক

(আইিপিপএিবএ�

িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়  

বাংলােদশবাংলােদশ  

৫৫৫৫১১৬৬৭৭৮৮১১০০  

registrar@du.ac.bd  
 

কম�কত�ার পদিব, ক� 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

িব�িবদ�ালয় 

��াগার:  

মেনায়ারা �বগম 

��াগািরক  

আইিপিপএিবএ�)-৪২৮২ 

��াগার:  

 িব�াস  

��াগািরক  

আইিপিপএিবএ�)-৪২৭৩ 



UUnniivveerrssiittyy  ooff  DDhhaakkaa 

DDhhaakkaa--11000000,,  BBaannggllaaddeesshh 

Tel: 88-02-9661900-59/4020 (Off.) Fax: 88-02-55167810

E-mail: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd 

 

�িমক �সবার নাম �সবা �দান প�িত 

২৪ �সিমনার কাড� 

�দান 

সরাসির 

২৫ বেরায়াস� আইিড 

কাড� �দান 

সরাসির 

55167810 

 

 

পৃ�া 16 

�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান �সবার মূল� এবং 

পিরেশাধ প�িত 

িবভাগীয় �ধােনর সুপািরশসহ ��াগািরক বরাবর 

সাদা কাগেজ আেবদন করেত হেব। 

 

�েয়াজনীয় কাগজ: িব�িবদ�ালেয়র আইিড কাড� । 

 

�যাগােযাগ: কলা, সামািজকিব�ান, ব�বসায় িশ�া 

ও চা�কলা অনুষদভু� িবভােগর ছা�-ছা�ীরা 

�ক�ীয় ��াগােরর �শাসিনক ভবেনর িনচ তলায় 

অবি�ত �সিমনাের এবং 

িব�ান িবষয়ক অনুষদ সমূেহর সংি�� িবভােগর 

ছা�-ছা�ীরা িব�ান ��াগােরর িনচতলায় অবি�ত 

কাড� শাখা। 

িবনামূেল� 

িনধ�ািরত ফরেম আেবদন করেত হেব। 

 

�েয়াজনীয় কাগজ: আেবদেনর সােথ ১ কিপ ছিব 

ও ব�াংেক টাকা জমা �দােনর রিসদ সংযু� 

করেত হেব। 

 

�যাগােযাগ: ��াগােরর মূল ভবেনর িনচ তলায় 

অবি�ত পিরক�না ও উ�য়ন শাখার বেরায়াস� 

আইিড কাড� ক�। 

(http://www.library.du.ac.bd/content/b

orrowers-id-others-formwjsK �থেক 

আেবদন ফরম ডাউন �লাড করা যােব) 

ছা�-ছা�ী ও এম.িফল-

িপএইচ.িড গেবষকেদর 

জন� ১০০/-, 

জনতা ব�াংক িলিমেটড, 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় শাখায় 

জমা �দান করেত হেব। 

ঢাকাঢাকা  িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়

ঢাকাঢাকা--১১০০০০০০,,  বাংলােদশবাংলােদশ

�ফান�ফান::  ৮৮৮৮--০০২২--৯৯৬৬৬৬১১৯৯০০০০--৪৪০০২২০০  ((অিফসঅিফস)),,  ফ�া�ফ�া�::  ৮৮৮৮০০--২২--৫৫

B-†gBj: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd

�সবা �দােনর সময়সীমা দািয়��া� কম�কত�ার নাম, পদিব, 

�ফান ন�র ও ই-�মইল 

ঊ��তন কম�কত�া

ন�র, �টিলেফান

৩ কায�িদবস �ক�ীয় ��াগার:  

�মা. মামুন �হােসন, জুিনয়র 

��াগািরক 

 ০১৭৪৩৯৮৬৯১৪ 

 

িব�ান ��াগার: 

�মা. মাজহা�ল হক, 

 জুিনয়র ��াগািরক, 

 ০১৮৩৪১৪২৯৭৭ 

�ক�ীয় ��াগার

িমেসস মেনায়ারা

উপ-��াগািরক

(আইিপিপএিবএ�

 

িব�ান ��াগার

িদলীপ চ� িব�াস

উপ-��াগািরক

(আইিপিপএিবএ�

৫ কায�িদবস িমেসস িশ�া রাণী সরকার 

সহকারী ��াগািরক 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় ��াগার 

০১৭১৫৭৮৩৪০৯ 

জনাব �মাহা�দ

�হােসন ভূঁইয়া

উপ-��াগািরক

(আইিপিপএিবএ�

িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়  

বাংলােদশবাংলােদশ  

৫৫৫৫১১৬৬৭৭৮৮১১০০  

registrar@du.ac.bd  
 

কম�কত�ার পদিব, ক� 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

��াগার:  

মেনায়ারা �বগম 

��াগািরক  

আইিপিপএিবএ�)-৪২৮২ 

��াগার:  

 িব�াস  

��াগািরক  

আইিপিপএিবএ�)-৪২৭৩ 

�মাহা�দ সাখাওয়াত 

ভূঁইয়া 

��াগািরক 

আইিপিপএিবএ�)-৪২৬৩ 



UUnniivveerrssiittyy  ooff  DDhhaakkaa 

DDhhaakkaa--11000000,,  BBaannggllaaddeesshh 

Tel: 88-02-9661900-59/4020 (Off.) Fax: 88-02-55167810

E-mail: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd 

 

�িমক �সবার নাম �সবা �দান প�িত 

২৬ হল ি�য়াের� সরাসির 

২৭ িবল� ভিত� িফ 

জমা 

 

 

সরাসির 

 

 

 

55167810 

 

 

পৃ�া 17 

�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান �সবার মূল� এবং 

পিরেশাধ প�িত 

িশ�াথ�ীেক অনলাইেন ফরম পূরণ কের  হল 

অিফেসর িনব�াহী সহকারী িশ�াথ�ীর ফরেম হেল 

অব�ান সময়কাল িলেখ িদেল, �া�রসহ তা িনেয় 

িহসাব পিরচালক অিফেসর  �পাি�ং ও ছা�-ছা�ী 

ভিত� শাখায় ক� নং- ১২৪(গ)-এ ি�য়াের�-এর 

জন� জমা িদেত হেব। 

 

�েয়াজনীয় কাগজ:  

হল ি�য়াের� িনেত হেল িশ�াথ�ীর সকল বেষ�র 

ভিত�কৃত �প-ি�প িনেয় আসেত হেব।  

অনলাইন িলংক: service.du.ac.bd 

 

 

উ� ি�য়ােরে�র জন� 

িশ�াথ�ীেক �কােনা মূল� 

পিরেশাধ করেত হয় না। 

িশ�াথ�ী িবল� ভিত�র ফরম িহসাব পিরচালক 

অিফেসর  �পাি�ং ও ছা�-ছা�ী ভিত� শাখায় ক� 

নং- ১২৪(গ) হেত িবল� ভিত�র ফরম সং�হ কের 

যথাযথভােব পূরণ করার পর িবভাগীয় 

�চয়ারম�ােনর �া�র ও হল �াধ�ে�র �া�র 

িনেয় জনতা ব�াংক িলঃ, ঢাকা িব�িবদ�ালয় শাখায় 

জমা �দেবন। 

 

 

 

 

িবল� ভিত� িফ বাবদ 

অন�ান� ভিত� িফ-এর 

সােথ বছর বা বছেরর 

অংশ িবেশষ িহেসেব 

১০০০/- টাকা ব�াংেক 

জমা �দান করেত হয়। 

ঢাকাঢাকা  িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়

ঢাকাঢাকা--১১০০০০০০,,  বাংলােদশবাংলােদশ

�ফান�ফান::  ৮৮৮৮--০০২২--৯৯৬৬৬৬১১৯৯০০০০--৪৪০০২২০০  ((অিফসঅিফস)),,  ফ�া�ফ�া�::  ৮৮৮৮০০--২২--৫৫

B-†gBj: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd

�সবা �দােনর সময়সীমা দািয়��া� কম�কত�ার নাম, পদিব, 

�ফান ন�র ও ই-�মইল 

ঊ��তন কম�কত�া

ন�র, �টিলেফান

তাৎ�িণক িমেসস সুি�য়া দাস 

উপ-িহসাব পিরচালক (নগদ) 

িহসাব পিরচালেকর অিফস 

ক� নং- ১২৩ 

�শাসিনক ভবন (নীচতলা) 

আইিপ- ৪১৬৯ 

ই-�মইল- 

posting.du@gmail.com 

 

িহসাব পিরচালক

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

ক� নং- ১১৪

আইিপ- ৪১৬৩

ই-�মইল- 

dhakauniversity.acc.bd@g

mail.com 

তাৎ�িণক িমেসস সুি�য়া দাস 

উপ-িহসাব পিরচালক (নগদ) 

িহসাব পিরচালেকর অিফস 

ক� নং- ১২৩ 

�শাসিনক ভবন (নীচতলা) 

আইিপ- ৪১৬৯ 

ই-�মইল- 

posting.du@gmail.com 

 

িহসাব পিরচালক

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

ক� নং- ১১৪

আইিপ- ৪১৬৩

ই-�মইল- 

dhakauniversity.acc.bd@g

mail.com 

িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়  

বাংলােদশবাংলােদশ  

৫৫৫৫১১৬৬৭৭৮৮১১০০  

registrar@du.ac.bd  
 

কম�কত�ার পদিব, ক� 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

পিরচালক  

িব�িবদ�ালয় 

১১৪,  

৪১৬৩ 

dhakauniversity.acc.bd@g

 

পিরচালক  

িব�িবদ�ালয় 

১১৪,  

৪১৬৩ 

dhakauniversity.acc.bd@g

 



UUnniivveerrssiittyy  ooff  DDhhaakkaa 
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�িমক �সবার নাম �সবা �দান প�িত 

২৮ ি�-নকল �প-ি�প 

 

 

 

 

 

 

সরাসির 

 

২৯ এম.িফল/ 

িপএইচ.িড 

��া�ােম ভিত� িফ 

�দান 

 

 

 

 

 

সরাসির 

55167810 
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�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান �সবার মূল� এবং 

পিরেশাধ প�িত 

�কােনা িশ�াথ�ী �প-ি�প হািরেয় �ফলেল সংি�� 

হল �াধ��-এর মাধ�েম িহসাব পিরচালক বরাবর 

তােক আেবদন করেত হেব (�কান িশ�াবেষ� 

ভিত�র �প-ি�প হািরেয় �ফলেছ তা উে�খ থাকেত 

হেব)। 

িহসাব পিরচালক অিফেসর �পাি�ং  

ও ছা�-ছা�ী ভিত� শাখায় ক� নং- ১২৪(গ)-এর 

িনব�াহী সহকারীগণ আেবদন অনুযায়ী �রিজ�ার 

বিহ যাচাই-বাছাই কের  িশ�াথ�ীেক ি�-নকল �প-

ি�প �দান করেবন।      

উ� ��ে� িশ�াথ�ীেক 

৫০/- (প�াশ) টাকা 

জনতা ব�াংক িলঃ, 

ঢাঃ িবঃ শাখায় জমা 

�দান করেত হেব। 

 

গেবষকগণ �রিজ�ার অিফেসর িশ�া-১ শাখা 

হেত গেবষকেদর �েয়াজনীয় কাগজপ� যাচাই-

বাছাই কের গেবষকেদর নােমর তািলকা �কাশ 

করার পর িহসাব পিরচালক অিফেসর �পাি�ং ও 

ছা�-ছা�ী ভিত� শাখায় ক� নং- ১২৪(গ)-এ 

��রণ করা হয়।  

�েয়াজনীয় কাগজপ�: 

�রিজ�ার অিফেসর িশ�া-১ শাখা হেত �কািশত 

িচিঠর (তািলকাসহ) কিপ। 

উ� �সবার জন� 

িশ�াথ�ীেক �কােনা মূল� 

পিরেশাধ করেত হয় না। 

ঢাকাঢাকা  িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়

ঢাকাঢাকা--১১০০০০০০,,  বাংলােদশবাংলােদশ

�ফান�ফান::  ৮৮৮৮--০০২২--৯৯৬৬৬৬১১৯৯০০০০--৪৪০০২২০০  ((অিফসঅিফস)),,  ফ�া�ফ�া�::  ৮৮৮৮০০--২২--৫৫

B-†gBj: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd

�সবা �দােনর সময়সীমা দািয়��া� কম�কত�ার নাম, পদিব, 

�ফান ন�র ও ই-�মইল 

ঊ��তন কম�কত�া

ন�র, �টিলেফান

তাৎ�িণক িমেসস সুি�য়া দাস 

উপ-িহসাব পিরচালক (নগদ) 

িহসাব পিরচালেকর অিফস 

ক� নং- ১২৩ 

�শাসিনক ভবন (নীচতলা) 

আইিপ- ৪১৬৯ 

ই-�মইল- 

posting.du@gmail.com 

 

িহসাব পিরচালক

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

ক� নং- ১১৪

আইিপ- ৪১৬৩

ই-�মইল- 

dhakauniversity.acc.bd@g

mail.com 

 

তাৎ�িণক িমেসস সুি�য়া দাস 

উপ-িহসাব পিরচালক (নগদ) 

িহসাব পিরচালেকর অিফস 

ক� নং- ১২৩ 

�শাসিনক ভবন (নীচতলা) 

আইিপ- ৪১৬৯ 

ই-�মইল- 

posting.du@gmail.com 

 

িহসাব পিরচালক

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

ক� নং- ১১৪

আইিপ- ৪১৬৩

ই-�মইল- 

dhakauniversity.acc.bd@g

mail.com 

িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়  

বাংলােদশবাংলােদশ  

৫৫৫৫১১৬৬৭৭৮৮১১০০  

registrar@du.ac.bd  
 

কম�কত�ার পদিব, ক� 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

পিরচালক  

িব�িবদ�ালয় 

১১৪,  

৪১৬৩ 

dhakauniversity.acc.bd@g

 

পিরচালক  

িব�িবদ�ালয় 

১১৪,  

৪১৬৩ 

dhakauniversity.acc.bd@g
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�িমক �সবার নাম �সবা �দান প�িত 

৩০ িনয়িমত 

িশ�াথ�ীেদর জীবন 

বীমা ও      

�া��বীমা 

সরাসির 

৩১ ছা�-কল�াণ 

 

সরাসির 

55167810 
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�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান �সবার মূল� এবং 

পিরেশাধ প�িত 

�া��বীমা দািবর আেবদনপ�, জীবন-বীমা দািবর 

আেবদনপ� ও �পেম� অব গ�ারাি� ফম� যা �-� 

িবভাগ হেত অথবা ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

ওেয়বসাইট- (www.du.ac.bd) হেত পাওয়া 

যােব। 

�সবার মূল�: ২৭০ টাকা 

ি�িময়াম, ভিত�র সময় 

এককালীন পিরেশাধ 

করেত হেব। 

িনজ

তািলকভু�

সাদা কাগেজ দরখা� (বরাবর, মাননীয় উপাচায�; 

মাধ�ম: িবভাগীয় �ধান) 

দরখা�িট মাননীয় উপাচায� মেহাদেয়র অিফস 

জমা িদেত হেব, পরবত�ীেত �ম নং-১১৭-এ 

�যাগােযাগ করেত হেব। 

 

�েয়াজনীয় কাগজপ�: 

 সংি�� িশ�াথ�ীর িবভাগীয় পিরচয়পে�র 

ফেটাকিপ; 

 বাবা-মােয়র আেয়র সনদ। 

 

 

 

 

 

 

ি� আেবদনপ�

মেহাদেয়র

ঢাকাঢাকা  িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়

ঢাকাঢাকা--১১০০০০০০,,  বাংলােদশবাংলােদশ

�ফান�ফান::  ৮৮৮৮--০০২২--৯৯৬৬৬৬১১৯৯০০০০--৪৪০০২২০০  ((অিফসঅিফস)),,  ফ�া�ফ�া�::  ৮৮৮৮০০--২২--৫৫

B-†gBj: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd

�সবা �দােনর সময়সীমা দািয়��া� কম�কত�ার নাম, পদিব, 

�ফান ন�র ও ই-�মইল 

ঊ��তন কম�কত�া

ন�র, �টিলেফান

িনজ খরচ: হাসপাতােলর িবল �াি�র 

পর ২১ িদেনর মেধ� সরাসির  

এবং 

তািলকভু� হাসপাতােল: ২৪ ঘ�ার 

মেধ� 

জনাব �মা: ছােনায়ার �হােসন 

সহকারী িহসাব পিরচালক (বীমা ও      

�া��বীমা) 

িহসাব পিরচালেকর অিফস  

ক� নং- ২১৫/১ 

�শাসিনক ভবন (২য় তলা) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�ফান -০১৭১৫৪১৩৬৩৫  

িহসাব পিরচালক

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

ক� নং- ১১৪

আইিপ- ৪১৬৩

ই-�মইল- 

dhakauniversity.acc.bd@g

mail.com 

আেবদনপ� ছা�-কল�াণ শাখায় 

(১১৭নং �ম) আসার পর ৩০ 

কম�িদবস (মাননীয় উপাচায� 

মেহাদেয়র অনুেমাদন সােপে�) 

 

িমেসস নাজমুন নাহার 

উপ-িহসাব পিরচালক (ছা� 

কল�াণ) 

িহসাব পিরচালেকর অিফস  

ক� নং-১১৭ 

�শাসিনক ভবন (নীচতলা) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

০১৯৩৭৪৩৭০০০ 

 

িহসাব পিরচালক

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

ক� নং- ১১৪

আইিপ- ৪১৬৩

ই-�মইল- 

dhakauniversity.acc.bd@g

mail.com 

িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়  

বাংলােদশবাংলােদশ  

৫৫৫৫১১৬৬৭৭৮৮১১০০  

registrar@du.ac.bd  
 

কম�কত�ার পদিব, ক� 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

পিরচালক  

িব�িবদ�ালয় 

১১৪,  

৪১৬৩ 

dhakauniversity.acc.bd@g

 

পিরচালক  

িব�িবদ�ালয় 

১১৪,  

৪১৬৩ 

dhakauniversity.acc.bd@g
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�িমক �সবার নাম �সবা �দান প�িত 

৩২ ফরম পূরণ: 

(িচিকৎসা 

অনুষদভু� সকল 

�মিডেকল কেলজ, 

�ড�াল কেলজ, 

নািস�ং কেলজ, 

�হলথ 

�টকেনালিজ, 

িফিজওেথরািপ, 

িরহ�ািবিলেটশন 

সাই�, ি�চ এ� 

ল�াং�েয়জ �থরািপ, 

অকুেপশনাল 

�থরািপ, পাবিলক 

�হলথ (নািস�ং), 

গাহ��� অথ�নীিত 

কেলজ এবং সকল 

ইি�িনয়ািরং 

কেলজ, �ট�টাইল 

ইি�িনয়ািরং কেলজ 

সমূেহর) 

 

 

 

অন-লাইন 

55167810 

 

 

পৃ�া 20 

�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান �সবার মূল� এবং 

পিরেশাধ প�িত 

িন�িলিখত ওেয়বসাইেট  লগ-ইন অপশন ব�বহার 

কের  িশ�াথ�ী অনলাইেন আেবদেনর মাধ�েম এ 

�সবা �হণ করেত পারেব। 

  

ওেয়বসাইট: 

www.ducmc.com  

�েয়াজনীয় কাগজপ�: 

কেলজ ি�ি�পাল কতৃ�ক �া�িরত পরী�া িনয়�ক 

বরাবর একিট ফরওয়ািড�ং �লটার Fees from 

the Constituent College িশেরানােম ব�াংক 

�াফট/�প-অড�ার কের পরী�া িনয়�ক/পরী�া 

উপ-িনয়�ক-এর �া�র িনেয় �শাসিনক ভবন 

৩৩৫ নং কে� জমা িদেত হেব।  

একজন িশ�াথ�ীর জন�: 

১। ফরম পূরেণর িফ 

(নগদ ১০০/-); 

২। ন�রপ� িফ-৪৫০ 

টাকা; 

৩। সামিয়ক সনদ িফ 

(�শষ বেষ�র)-২০০ টাকা 

ফরম পূরেণর সােথ �প-

অড�ার/ ব�াংক �াফট 

কের ৩৩৫ ন�র কে� 

জমা িদেত হেব। 

 

 

www.ducmc.com 

তািরেখর

ঢাকাঢাকা  িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়

ঢাকাঢাকা--১১০০০০০০,,  বাংলােদশবাংলােদশ

�ফান�ফান::  ৮৮৮৮--০০২২--৯৯৬৬৬৬১১৯৯০০০০--৪৪০০২২০০  ((অিফসঅিফস)),,  ফ�া�ফ�া�::  ৮৮৮৮০০--২২--৫৫

B-†gBj: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd

�সবা �দােনর সময়সীমা দািয়��া� কম�কত�ার নাম, পদিব, 

�ফান ন�র ও ই-�মইল 

ঊ��তন কম�কত�া

ন�র, �টিলেফান

ওেয়বসাইট: 

www.ducmc.com �কািশত 

তািরেখর মেধ� স�� করেত হয়। 

�মা: �রাকানু�ামান  

পরী�া উপ-িনয়�ক 

পরী�া িনয়�েকর অিফস 

ক� নং-৩৩৫ 

�শাসিনক ভবন (৩য় তলা) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

ই-�মইল: 

rokon38du@gmail.com 

 

�মাঃ বাহালুল

পরী�া িনয়�ক

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

�ফান: ৮৬১৩২৮০

িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়  

বাংলােদশবাংলােদশ  

৫৫৫৫১১৬৬৭৭৮৮১১০০  

registrar@du.ac.bd  
 

কম�কত�ার পদিব, ক� 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

বাহালুল হক �চৗধুরী 

িনয়�ক 

িব�িবদ�ালয় 

৮৬১৩২৮০ 



UUnniivveerrssiittyy  ooff  DDhhaakkaa 

DDhhaakkaa--11000000,,  BBaannggllaaddeesshh 

Tel: 88-02-9661900-59/4020 (Off.) Fax: 88-02-55167810

E-mail: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd 

 

�িমক �সবার নাম �সবা �দান প�িত 

৩৩ এডিমট-কাড� 

�দান: 

(িচিকৎসা 

অনুষদভু� সকল 

�মিডেকল কেলজ, 

�ড�াল কেলজ, 

নািস�ং কেলজ, 

�হলথ 

�টকেনালিজ, 

িফিজওেথরািপ, 

িরহ�ািবিলেটশন 

সাই�, ি�চ এ� 

ল�াং�েয়জ �থরািপ, 

অকুেপশনাল 

�থরািপ, পাবিলক 

�হলথ (নািস�ং), 

গাহ��� অথ�নীিত 

কেলজ এবং সকল 

ইি�িনয়ািরং 

কেলজ, �ট�টাইল 

ইি�িনয়ািরং কেলজ 

সমূেহর) 

 

 

অন-লাইন 

 

55167810 
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�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান �সবার মূল� এবং 

পিরেশাধ প�িত 

www.ducmc.com ব�বহার কের যথাযথভােব 

ফরম পূরণ ও কেলেজর অন�ান� কায�াবিল স�� 

কের এ �সবা �হণ করেত হেব। 

  

 

www.ducmc.com 

ঢাকাঢাকা  িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়

ঢাকাঢাকা--১১০০০০০০,,  বাংলােদশবাংলােদশ

�ফান�ফান::  ৮৮৮৮--০০২২--৯৯৬৬৬৬১১৯৯০০০০--৪৪০০২২০০  ((অিফসঅিফস)),,  ফ�া�ফ�া�::  ৮৮৮৮০০--২২--৫৫

B-†gBj: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd

�সবা �দােনর সময়সীমা দািয়��া� কম�কত�ার নাম, পদিব, 

�ফান ন�র ও ই-�মইল 

ঊ��তন কম�কত�া

ন�র, �টিলেফান

ওেয়বসাইট: 

www.ducmc.com �নািটেশর 

মাধ�েম জানােনা হয়। 

�মা: �রাকানু�ামান  

পরী�া উপ-িনয়�ক 

পরী�া িনয়�েকর অিফস 

ক� নং-৩৩৫ 

�শাসিনক ভবন (৩য় তলা) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

ই-�মইল: 

rokon38du@gmail.com 

 

�মাঃ বাহালুল

পরী�া িনয়�ক

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

�ফান: ৮৬১৩২৮০

িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়  

বাংলােদশবাংলােদশ  

৫৫৫৫১১৬৬৭৭৮৮১১০০  

registrar@du.ac.bd  
 

কম�কত�ার পদিব, ক� 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

বাহালুল হক �চৗধুরী 

িনয়�ক 

িব�িবদ�ালয় 

৮৬১৩২৮০ 
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�িমক �সবার নাম �সবা �দান প�িত 

৩৪ নাম সংেশাধন 

(ন�রপ�/ 

�েবশপ�) এবং 

িবক� �েবশপ� 

�দান 

সরাসির 

৩৫ ফলাফল 

পুনঃিনরী�া 

ফলাফল সংেশাধন 

(ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

ব�তীত) 

সরাসির 

55167810 
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�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান �সবার মূল� এবং 

পিরেশাধ প�িত 

২০২০ �ম-এর আেগর সংেশাধন ম�ানুয়ািল করা 

হয়।  

৩১০ নং ক� �থেক নাম সংেশাধন ফরম পূরণ 

কের (�িত ন�রপে�র জন� ১িট কের) ৩৩৫নং 

কে� জমা িদেত হেব।  

�েয়াজনীয় কাগজপ�: 

সকল ন�রপ�, এডিমটকাড�, সংেশািধত 

�রিজে�শন কাড�, িবেশষ �েয়াজেন �নাটাির 

পাবিলক কতৃ�ক এিফেডিভট ও িজিডর কিপ, 

এসএসিস, এইচএসিস-এর সনদপে�র 

ফেটাকিপসহ মূলকিপ �শাসিনক ভবেনর ৩৩৫ 

নং কে� জমা িদেত হেব।  

১। নাম সংেশাধন িফ-

৫০০ টাকা; 

২। �রিজে�শন ন�র 

সংেশাধন িফ-৩০০ 

টাকা; 

৩। িবক� �েবশপ� 

িফ-৪৫০ টাকা । 

�শাসিনক ভবেনর ৩৩৫ 

নং ক� �থেক অনুমিত 

িনেয় জনতা ব�াংক 

িটএসিস শাখায় জমা 

িদেত হেব। 

৭

িশ�াথ�ীেদর পরী�া িনয়�ক বরাবর সাদা কাগেজ 

আেবদন করেত হেব। 

�েয়াজনীয় কাগজপ�: 

�েবশপে�র ফেটাকিপ; 

ফলাফেলর ফেটাকিপ; 

�া�রিশেটর ফেটাকিপ। 

পুনঃিনরী�া িফ (�িত 

�কাস�)-৮০০/- টাকা 

সংেশাধন িফ- িবনা মূেল� 

পিরেশাধ প�িত: 

http://7college.du.ac

.bd ওেয়ব সাইট লগইন 

কের �সানালী ব�াংেকর 

�প-ি�পিট ডাইনেলাড 

কের টাকা জমা িদেত 

হেব (ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র 

অ�ভু�� �সানালী ব�াংক 

ব�তীত)। 

ঢাকাঢাকা  িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়

ঢাকাঢাকা--১১০০০০০০,,  বাংলােদশবাংলােদশ

�ফান�ফান::  ৮৮৮৮--০০২২--৯৯৬৬৬৬১১৯৯০০০০--৪৪০০২২০০  ((অিফসঅিফস)),,  ফ�া�ফ�া�::  ৮৮৮৮০০--২২--৫৫

B-†gBj: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd

�সবা �দােনর সময়সীমা দািয়��া� কম�কত�ার নাম, পদিব, 

�ফান ন�র ও ই-�মইল 

ঊ��তন কম�কত�া

ন�র, �টিলেফান

৭ কায� িদবেসর মেধ� সংেশাধন 

স�� হেয় থােক। 

�মা: �রাকানু�ামান  

পরী�া উপ-িনয়�ক 

পরী�া িনয়�েকর অিফস 

ক� নং-৩৩৫ 

�শাসিনক ভবন (৩য় তলা) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

ই-�মইল: 

rokon38du@gmail.com 

 

�মাঃ বাহালুল

পরী�া িনয়�ক

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

�ফান: ৮৬১৩২৮০

১ মাস �মা. মিন�ল ইসলাম 

সহকারী পরী�া িনয়�ক 

 

িমেসস তাহিমনা �বগম 

সহকারী পরী�া িনয়�ক 

 

পরী�া িনয়�েকর অিফস 

ক� নং-৩৪৬/৩৪৭/৩৪৯ 

�শাসিনক ভবন (৩য় তলা) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�মাঃ বাহালুল

পরী�া িনয়�ক

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

�ফান: ৮৬১৩২৮০

িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়  

বাংলােদশবাংলােদশ  

৫৫৫৫১১৬৬৭৭৮৮১১০০  

registrar@du.ac.bd  
 

কম�কত�ার পদিব, ক� 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

বাহালুল হক �চৗধুরী 

িনয়�ক 

িব�িবদ�ালয় 

৮৬১৩২৮০ 

বাহালুল হক �চৗধুরী 

িনয়�ক 

িব�িবদ�ালয় 

৮৬১৩২৮০ 
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�িমক �সবার নাম �সবা �দান প�িত 

৩৬  

ক) সনদপ�/ 

সািট�িফেকট 

 

সনদপে�র ধরন: 

 

১. সামিয়ক সনদ; 

২. মূল সনদ; 

৩. ি�-নকল সনদ; 

৪. ি�-নকল সনদ; 

৫. ��শ সনদ 

(পিরবিত�ত/সংেশা

িধত) 

 

(সাত কেলজ 

ব�তীত) 

 

 

অন-লাইন 

 

 

55167810 
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�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান �সবার মূল� এবং 

পিরেশাধ প�িত 

ক) অন-লাইন �সবা: 

ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র বত�মান ও �া�ন (১৯৯৩ 

সাল �থেক) িশ�াথ�ীরা Service.du.ac.bd 

ওেয়বসাইট ব�বহার কের সািট�িফেকট উে�ালেনর 

�েয়াজনীয় িনেদ�শনা ও িনয়মাবিল অনুসরণ কের 

অনলাইেনর মাধ�েম সািট�িফেকট উে�ালেনর জন� 

আেবদন ও �েয়াজনীয় কাগজ সংযু� কের 

সািট�িফেকট উে�ালেনর কায�াবিল স�� করেত 

পারেবন। 

সািট�িফেকট �াি��ান : �শাসিনক ভবেনর ৩য় 

তলায় ৩০৯ নং ক�।   

 

�সবার মূল�: 

১. সামিয়ক সনদ িফ 

২১৫ টাকা। 

২. মুল সনদ িফ ৩১৫ 

টাকা। 

৩. ি�-নকল সনদ িফ 

৪১৫ টাকা। 

৪. ি�-নকল সনদ িফ 

১০১৫ টাকা। 

৫. ��শ সনদ িফ ৫১৫ 

টাকা। 

 

িবেশষ ��ব�: সনদপ� 

জ�ির উে�ালেন 

অিতির� ২৫০ টাকা 

জমা িদেত হেব। 

 

পিরেশাধ প�িত: 

Service.du.ac.bd 

ওেয়ব সাইেট �দয়া 

আেছ। 

 

 

 

সময়সীমা

 জ�ির

সময়সীমা

 সাধারণ

সময়সীমা

 এম

(PhD

�াজুেয়ট

সময়সীমা

�মতা

�িত�ােনর

িব�িবদ�ালেয়র

সনদপ�

�কার

হেব

িবেশষ

সামিয়ক

তাহেল

অব�শই

মূল 

ঢাকাঢাকা  িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়

ঢাকাঢাকা--১১০০০০০০,,  বাংলােদশবাংলােদশ

�ফান�ফান::  ৮৮৮৮--০০২২--৯৯৬৬৬৬১১৯৯০০০০--৪৪০০২২০০  ((অিফসঅিফস)),,  ফ�া�ফ�া�::  ৮৮৮৮০০--২২--৫৫

B-†gBj: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd

�সবা �দােনর সময়সীমা দািয়��া� কম�কত�ার নাম, পদিব, 

�ফান ন�র ও ই-�মইল 

ঊ��তন কম�কত�া

ন�র, �টিলেফান

সময়সীমা: 

জ�ির ��ে� সনদ �দােনর 

সময়সীমা ৫ কম�িদবস। 

সাধারণ ��ে� সনদ �দােনর 

সময়সীমা ১০ কম� িদবস । 

এম.িফল (MPhill), িপএইচ.িড 

PhD), িডিবএ (DBA) উ�ীণ� 

�াজুেয়টগেণর মূল সনদ �দােনর 

সময়সীমা সেব�া� ৩ মাস। 

�মতা অপ�ণ: সংি�� িশ�া 

�িত�ােনর �ধােনর সুপািরশ ব�তীত 

িব�িবদ�ালেয়র িনকট অন� ব�ি�র 

সনদপ� �হেণর ব�াপাের �কােনা 

�কার �মতা অপ�ণ-প� �হণেযাগ� 

হেব না। 

িবেশষ ��ব�: আেবদনকারী যিদ পূেব� 

সামিয়ক সনদ উে�ালন কের থােকন 

তাহেল মূল সনদ উে�ালেনর ��ে� 

অব�শই সামিয়ক সনদ জমা িদেয় 

 সনদ উে�ালন করেত হেব। 

ক) �মা: সা�াদ �হােসন 

সহকারী পরী�া িনয়�ক  

পরী�া িনয়�েকর অিফস 

ক� নং-৩০৯ 

�শাসিনক ভবন (৩য় তলা) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

 

খ) শতদল সরকার 

সহকারী পরী�া িনয়�ক  

পরী�া িনয়�েকর অিফস 

ক� নং-৩০৯ 

�শাসিনক ভবন (৩য় তলা) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

 

 

গ) �মা: আ�ুল ওয়াদুদ 

সহকারী পরী�া িনয়�ক  

পরী�া িনয়�েকর অিফস 

ক� নং-৩০৯ 

�শাসিনক ভবন (৩য় তলা) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

 

�মাঃ বাহালুল

পরী�া িনয়�ক

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

�ফান: ৯৬৬১৯২০

৪০৭৫ 

 

িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়  

বাংলােদশবাংলােদশ  

৫৫৫৫১১৬৬৭৭৮৮১১০০  

registrar@du.ac.bd  
 

কম�কত�ার পদিব, ক� 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

বাহালুল হক �চৗধুরী 

িনয়�ক 

িব�িবদ�ালয়। 

৯৬৬১৯২০-(িপএিবএ�) 



UUnniivveerrssiittyy  ooff  DDhhaakkaa 

DDhhaakkaa--11000000,,  BBaannggllaaddeesshh 

Tel: 88-02-9661900-59/4020 (Off.) Fax: 88-02-55167810

E-mail: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd 

 

�িমক �সবার নাম �সবা �দান প�িত 

সরাসির 

 

55167810 
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�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান �সবার মূল� এবং 

পিরেশাধ প�িত 

খ) অফ-লাইন �সবা: 

১৯৯২ সাল হেত পূেব�র কেলজসমূেহর 

িশ�াথ�ীবৃ�, (MIST) িশ�াথ�ীবৃ�, আধুিনক ভাষা 

ইনি�িটউট (IML)-এর জুিনয়র, িসিনয়র, 

িডে�ামা ও উ� িডে�ামার িশ�াথ�ীবৃ�। 

আেবদনকারীেক সরাসির ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�শাসিনক ভবেনর ৩১০ (ক) ক� �থেক ১৫/- 

টাকা নগদ পিরেশােধর মাধ�েম আেবদন ফরম 

সং�হ করেত হেব। 

�েয়াজনীয় কাগজপ�: 

ক) আেবদনপে�র সােথ সংি�� পরী�ার 

�েবশপে�র ফেটাকিপ সংযু� করেত হেব। 

খ) সংি�� �াধ��/পিরচালক/অধ�� �ারা 

সত�ািয়ত ১ কিপ ছিব সংযু� করেত হেব। 

গ) আেবদনপে� বিণ�ত িনেদ�িশকা অনুযায়ী ফরম 

পূরণ কের সংি�� হল �েভাে�র �া�র ও সীল 

�হণ করেত হেব। 

[-িডি� (পাস) বিহরাগত পরী�াথ�ীেদর ��ে� 

অধ�� অথবা �গেজেটড অিফসােরর �া�র, 

তািরখ ও সীল �হণ করেত হেব। 

-বিহরাগত মা�ার িডি�/ আধুিনক ভাষা 

ইনি�িটউট/সমরিব�ান পরী�াথ�ীেদর ��ে� 

�সবার মূল�: 

১) সামিয়ক সনদ িফ 

২০০ টাকা। 

২) মূল সনদ িফ ৩০০ 

টাকা। 

৩) ি�-নকল সনদ িফ 

৪০০ টাকা। 

৪) ি�-নকল সনদ িফ 

১০০০ টাকা। 

৫) ��শ সনদ িফ ৫০০ 

টাকা। 

িবেশষ ��ব�: সনদপ� 

জ�ির উে�ালেন 

অিতির� ২৫০ টাকা 

জমা িদেত হেব। 

পিরেশাধ প�িত: 

আেবদনপ�িট পূরণ 

কের  সংি�� 

অধ��/�াধ��/ 

�গেজেটড অিফসােরর 

�া�েরর পর, অিফস 

�সবা

 জ�ির

সময়সীম

 সাধারণ

সময়সীমা

স�াব�

আেবদন

এই 

বেল

িবেশষ

সামিয়ক

তাহেল

অব�শই

মূল 

 

ঢাকাঢাকা  িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়

ঢাকাঢাকা--১১০০০০০০,,  বাংলােদশবাংলােদশ

�ফান�ফান::  ৮৮৮৮--০০২২--৯৯৬৬৬৬১১৯৯০০০০--৪৪০০২২০০  ((অিফসঅিফস)),,  ফ�া�ফ�া�::  ৮৮৮৮০০--২২--৫৫

B-†gBj: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd

�সবা �দােনর সময়সীমা দািয়��া� কম�কত�ার নাম, পদিব, 

�ফান ন�র ও ই-�মইল 

ঊ��তন কম�কত�া

ন�র, �টিলেফান

�সবা �দােনর সময়সীমা: 

জ�ির ��ে� সনদ �দােনর 

সময়সীম (৫) কম�িদবস। 

সাধারণ ��ে� সনদ �দােনর 

সময়সীমা (১০) কম� িদবস িদবস। 

স�াব� তািরখ: আেবদনকারী যখন 

আেবদন ফরম জমা িদেয় যােব িঠক 

 সময় সনদ �দােনর িন�িদ�� সময় 

বেল �দয়া হেব। 

িবেশষ ��ব�: আেবদনকারী যিদ পূেব� 

সামিয়ক সনদ উে�ালন কের থােক, 

তাহেল মূল সনদ উে�ালেনর ��ে� 

অব�শই সামিয়ক সনদ জমা িদেয় 

 সনদ উে�ালন করেত হেব। 

ক) �মা: সা�াদ �হােসন 

সহকারী পরী�া িনয়�ক  

পরী�া িনয়�েকর অিফস 

ক� নং-৩০৯ 

�শাসিনক ভবন (৩য় তলা) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

 

খ) শতদল সরকার 

সহকারী পরী�া িনয়�ক  

পরী�া িনয়�েকর অিফস 

ক� নং-৩০৯ 

�শাসিনক ভবন (৩য় তলা) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

 

 

গ) �মা: আ�ুল ওয়াদুদ 

সহকারী পরী�া িনয়�ক  

পরী�া িনয়�েকর অিফস 

ক� নং-৩০৯ 

�শাসিনক ভবন (৩য় তলা) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

 

�মাঃ বাহালুল

পরী�া িনয়�ক

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

�ফান: ৯৬৬১৯২০

৪০৭৫ 

 

িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়  

বাংলােদশবাংলােদশ  

৫৫৫৫১১৬৬৭৭৮৮১১০০  

registrar@du.ac.bd  
 

কম�কত�ার পদিব, ক� 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

বাহালুল হক �চৗধুরী 

িনয়�ক 

িব�িবদ�ালয়। 

৯৬৬১৯২০-(িপএিবএ�) 



UUnniivveerrssiittyy  ooff  DDhhaakkaa 

DDhhaakkaa--11000000,,  BBaannggllaaddeesshh 

Tel: 88-02-9661900-59/4020 (Off.) Fax: 88-02-55167810

E-mail: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd 

 

�িমক �সবার নাম �সবা �দান প�িত 
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পৃ�া 25 

�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান �সবার মূল� এবং 

পিরেশাধ প�িত 

অ� িব�িবদ�ালেয়র সংি�� পরী�ার িবভাগীয় 

�চয়ারম�ান এর �া�র ও সীল �হণ করেত 

হেব।] 

ঘ) সনদপ� উে�ালন িফস জমার অনুমিত 

সনদপ� শাখা (৩০৯নং ক�) হেত �হণ করেত 

হেব। 

ঙ) সনদপ� উে�ালন িফস ব�াংেক (জনতা 

ব�াংক, িটএসিস শাখা) �দােনর পর আেবদনপ� 

সনদপ� শাখায় (৩০৯নং ক�) জমা িদেত হেব। 

চ) সামিয়ক সনদপ� �নয়া থাকেল সামিয়ক 

সনদপে�র মূল কিপ জমা িদেত হেব। 

ছ) �যসকল �াতেকা�র পরী�া দুই পেব� অনুি�ত 

হয় (উদাহরণ: এম.এফ.এ) �সসকল ��ে� ১ম 

পেব�র মাক�� সািট�িফেকট জমা িদেত হেব। 

জ) এম.িফল/িপএইচ.িড স��কারী 

��াজুেয়টগেণর সামিয়ক/মূল সনেদর জন� 

আেবদন ফরেমর সােথ িসি�েকেটর আেদশ/ 

ফলাফেলর (০৩) িতনিট ফেটাকিপ আেবদন 

ফরেমর সােথ িদেত হেব। িথিসেস টাইেটল 

বাংলায় থাকেল সুপারভাইজােরর মাধ�েম ইংেরিজ 

কের আনেত হেব।  

 

চলাকালীন ৩০৯ নং 

কে�র কাউ�াের 

অব�ানরত 

কম�কত�া/কম�চারীর কাছ 

�থেক টাকা জমা �দয়ার 

অনুমিত িনেয় ঢাকা 

িব�িবদ�ালয় (িটএসিস) 

জনতা ব�াংক  শাখায় 

টাকা জমা িদেত হেব। 

 

ঢাকাঢাকা  িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়

ঢাকাঢাকা--১১০০০০০০,,  বাংলােদশবাংলােদশ

�ফান�ফান::  ৮৮৮৮--০০২২--৯৯৬৬৬৬১১৯৯০০০০--৪৪০০২২০০  ((অিফসঅিফস)),,  ফ�া�ফ�া�::  ৮৮৮৮০০--২২--৫৫

B-†gBj: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd

�সবা �দােনর সময়সীমা দািয়��া� কম�কত�ার নাম, পদিব, 

�ফান ন�র ও ই-�মইল 

ঊ��তন কম�কত�া

ন�র, �টিলেফান

িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়  

বাংলােদশবাংলােদশ  

৫৫৫৫১১৬৬৭৭৮৮১১০০  

registrar@du.ac.bd  
 

কম�কত�ার পদিব, ক� 

�টিলেফান ও ই-�মইল 



UUnniivveerrssiittyy  ooff  DDhhaakkaa 

DDhhaakkaa--11000000,,  BBaannggllaaddeesshh 

Tel: 88-02-9661900-59/4020 (Off.) Fax: 88-02-55167810

E-mail: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd 

 

�িমক �সবার নাম �সবা �দান প�িত 

৩৭ ক) সনদপ�/ 

সািট�িফেকট 

(অিধভু�  

সাত কেলজ) 

 

সনদপে�র ধরন: 

 

১. সামিয়ক সনদ; 

২. মূল সনদ; 

৩. ি�-নকল সনদ; 

৪. ি�-নকল সনদ; 

৫. ��শ সনদ 

(পিরবিত�ত/ 

সংেশািধত)। 

 

 

 

সরাসির 

55167810 

 

 

পৃ�া 26 

�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান �সবার মূল� এবং 

পিরেশাধ প�িত 

অফলাইন �সবা: 

আেবদনকারীেক সরাসির ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�শাসিনক ভবেনর ৩১০ (ক) ক� �থেক ১৫/- 

টাকা নগদ পিরেশােধর মাধ�েম আেবদন ফরম 

সং�হ করেত হেব। 

�েয়াজনীয় কাগজপ�: 

ক) আেবদনপে�র সােথ সংি�� পরী�ার 

�েবশপে�র ফেটাকিপ সংযু� করেত হেব। 

খ) সংি�� অধ�� �ারা সত�ািয়ত ১ কিপ ছিব 

সংযু� করেত হেব। 

গ) আেবদনপে� বিণ�ত িনেদ�িশকা অনুযায়ী ফরম 

পূরণ কের সংি�� হল অধ�ে�র �া�র ও সীল 

�হণ করেত হেব। 

ঘ) সনদপ� উে�ালন িফস জমার অনুমিত 

সনদপ� শাখা (৩০৯নং ক�) হেত �হণ করেত 

হেব। 

ঙ) সনদপ� উে�ালন িফস ব�াংেক �দােনর পর 

আেবদনপ� সনদপ� শাখায় (৩০৯নং ক�) জমা 

িদেত হেব। 

চ) সামিয়ক সনদপ� �নয়া থাকেল সামিয়ক 

সনদপে�র মূল কিপ জমা িদেত হেব। 

�সবার মূল� : 

১) সামিয়ক সনদ িফ 

৩০০ টাকা। 

২) মূল সনদ িফ ৩০০ 

টাকা। 

িবেশষ ��ব�: সনদপ� 

জ�ির উে�ালেন 

অিতির� ২৫০ টাকা 

জমা িদেত হেব। 

 

পিরেশাধ প�িত: 

http://7college.du.a

c.bd ওেয়বসাইট লগইন 

কের �সানালী ব�াংেকর 

�প-ি�পিট ডাইনেলাড 

কের টাকা জমা িদেত 

হেব (ঢাকা 

িব�িবদ�ালেয়র অ�ভু�� 

�সানালী ব�াংক ব�তীত)। 

�সবা

 জ�ির

সময়সীমা

 সাধারণ

সময়সীমা

স�াব�

আেবদন

এই 

বেল

িবেশষ

সামিয়ক

তাহেল

অব�শই

মূল 

ঢাকাঢাকা  িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়

ঢাকাঢাকা--১১০০০০০০,,  বাংলােদশবাংলােদশ

�ফান�ফান::  ৮৮৮৮--০০২২--৯৯৬৬৬৬১১৯৯০০০০--৪৪০০২২০০  ((অিফসঅিফস)),,  ফ�া�ফ�া�::  ৮৮৮৮০০--২২--৫৫

B-†gBj: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd

�সবা �দােনর সময়সীমা দািয়��া� কম�কত�ার নাম, পদিব, 

�ফান ন�র ও ই-�মইল 

ঊ��তন কম�কত�া

ন�র, �টিলেফান

�সবা �দােনর সময়সীমা: 

জ�ির ��ে� সনদ �দােনর 

সময়সীমা (৫) কম�িদবস। 

সাধারণ ��ে� সনদ �দােনর 

সময়সীমা (১০) কম�িদবস। 

স�াব� তািরখ: আেবদনকারী যখন 

আেবদন ফরম জমা িদেয় যােব িঠক 

 সময় সনদ �দােনর িন�িদ�� সময় 

বেল �দয়া হেব। 

িবেশষ ��ব�: আেবদনকারী যিদ পূেব� 

সামিয়ক সনদ উে�ালন কের থােক, 

তাহেল মূল সনদ উে�ালেনর ��ে� 

অব�শই সামিয়ক সনদ জমা িদেয় 

 সনদ উে�ালন করেত হেব। 

 

ক) �মা: সা�াদ �হােসন 

সহকারী পরী�া িনয়�ক  

পরী�া িনয়�েকর অিফস 

ক� নং-৩০৯ 

�শাসিনক ভবন (৩য় তলা) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

 

খ) শতদল সরকার 

সহকারী পরী�া িনয়�ক  

পরী�া িনয়�েকর অিফস 

ক� নং-৩০৯ 

�শাসিনক ভবন (৩য় তলা) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

 

 

গ) �মা: আ�ুল ওয়াদুদ 

সহকারী পরী�া িনয়�ক  

পরী�া িনয়�েকর অিফস 

ক� নং-৩০৯ 

�শাসিনক ভবন (৩য় তলা) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

 

�মাঃ বাহালুল

পরী�া িনয়�ক

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

�ফান: ৯৬৬১৯২০

৪০৭৫ 

 

িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়  

বাংলােদশবাংলােদশ  

৫৫৫৫১১৬৬৭৭৮৮১১০০  

registrar@du.ac.bd  
 

কম�কত�ার পদিব, ক� 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

বাহালুল হক �চৗধুরী 

িনয়�ক 

িব�িবদ�ালয়। 

৯৬৬১৯২০-(িপএিবএ�) 
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�িমক �সবার নাম �সবা �দান প�িত 

৩৮ সামিয়ক সনদ: 

 

(িচিকৎসা 

অনুষদভু� সকল 

�মিডেকল কেলজ, 

�ড�াল কেলজ, 

নািস�ং কেলজ, 

�হলথ 

�টকেনালিজ, 

িফিজওেথরািপ, 

িরহ�ািবিলেটশন 

সাই�, ি�চ এ� 

ল�াং�েয়জ �থরািপ, 

অকুেপশনাল 

�থরািপ, পাবিলক 

�হলথ (নািস�ং), 

গাহ��� অথ�নীিত 

কেলজ এবং সকল 

ইি�িনয়ািরং 

কেলজ, �ট�টাইল 

ইি�িনয়ািরং কেলজ 

সমূেহর) 

 

অন-লাইন 

 

55167810 
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�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান �সবার মূল� এবং 

পিরেশাধ প�িত 

অনলাইেন আেবদেনর মাধ�েম �সবা �হণ করা 

যােব। 

ওেয়বসাইট: 

www.ducmc.com 

ওেয়বসাইেট সািট�িফেকট উে�ালেনর �েয়াজনীয় 

িনেদ�শনা ও িনয়মাবিল �দয়া আেছ। উ� 

িনয়মাবিল অনুসরণ কের অন-লাইেনর মাধ�েম 

সািট�িফেকট উে�ালেনর জন� আেবদন ও 

�েয়াজনীয় কাগজ সংযু� কের সািট�িফেকট 

উে�ালেনর কায�াবিল স�� করেত হেব। 

 

ওেয়বসাইেট �দয়া আেছ ফলাফল

মেধ�

ঢাকাঢাকা  িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়

ঢাকাঢাকা--১১০০০০০০,,  বাংলােদশবাংলােদশ

�ফান�ফান::  ৮৮৮৮--০০২২--৯৯৬৬৬৬১১৯৯০০০০--৪৪০০২২০০  ((অিফসঅিফস)),,  ফ�া�ফ�া�::  ৮৮৮৮০০--২২--৫৫

B-†gBj: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd

�সবা �দােনর সময়সীমা দািয়��া� কম�কত�ার নাম, পদিব, 

�ফান ন�র ও ই-�মইল 

ঊ��তন কম�কত�া

ন�র, �টিলেফান

ফলাফল �কােশর ৭ কায� িদবেসর 

মেধ� সামিয়ক সনদ �দান করা হয়। 

�মা: �রাকানু�ামান  

পরী�া উপ-িনয়�ক 

পরী�া িনয়�েকর অিফস 

ক� নং-৩৩৫ 

�শাসিনক ভবন (৩য় তলা) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

ই-�মইল: 

rokon38du@gmail.com 

 

�মাঃ বাহালুল

পরী�া িনয়�ক

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

�ফান: ৯৬৬১৯২০

৪০৭৫ 

 

িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়  

বাংলােদশবাংলােদশ  

৫৫৫৫১১৬৬৭৭৮৮১১০০  

registrar@du.ac.bd  
 

কম�কত�ার পদিব, ক� 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

বাহালুল হক �চৗধুরী 

িনয়�ক 

িব�িবদ�ালয়। 

৯৬৬১৯২০-(িপএিবএ�) 
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�িমক �সবার নাম �সবা �দান প�িত 

৩৯ 

 

ন�রপ�/��ডিশট/

মাক�িশট �দান 

 

(ঢাকা 

িব�িবদ�ালেয়র  

িশ�াথ�ীেদর 

��ে�) 

অন-লাইন 

 

সরাসির 

 

55167810 
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�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান �সবার মূল� এবং 

পিরেশাধ প�িত 

অন-লাইন �সবা:  

Service.du.ac.bd ওেয়বসাইট ব�বহার কের 

ন�রপ�/��ডিশট/মাক�িশট উে�ালেনর 

�েয়াজনীয় িনেদ�শনা ও িনয়মাবিল অনুসরণ কের 

অনলাইন আেবদেনর মাধ�েম 

ন�রপ�/��ডিশট/মাক�িশট উে�ালেনর �সবা 

�হণ করা যােব। 

ন�রপ�/��ডিশট/মাক�িশট �াি��ান : 

�শাসিনক ভবেনর ৩য় তলায় ৩০৮ নং ক�। 

�িতিট 

ন�রপ�/��ডিশট/মাক�

শীেটর জন� ১৭৫/- 

(একশত পঁচা�র) টাকা 

জনতা ব�াংক,  ঢাকা 

িব�িবদ�ালয় িটএসিস 

শাখায় জমা িদেত হেব। 

 

**জ�ির ��ে� উ� 

িফেসর সােথ অিতির� 

২০০/- টাকা কের জমা 

িদেত হয়। 

১। সাধারণ

  ১৫

 

২। জ�ির

  ০৭

অফ-লাইন �সবা:  

আেবদনকারীেক সরাসির ৩১০ (ক) ক� �থেক 

১৫/- টাকা নগদ পিরেশােধর মাধ�েম আেবদন 

ফরম সং�হ করেত হেব। 

ক) আেবদনপে�র সােথ সংি�� পরী�ার 

�েবশপে�র ফেটাকিপ সংযু� করেত হেব। 

খ) সংি�� �াধ��/পিরচালক/অধ�� �ারা 

সত�ািয়ত ১ কিপ ছিব সংযু� করেত হেব। 

গ) আেবদনপে� বিণ�ত িনেদ�িশকা অনুযায়ী ফরম 

পূরণ কের সংি�� হল �েভাে�র �া�র ও সীল 

�িতিট 

ন�রপ�/��ডিশট/ 

মাক�িশেটর জন� ১৭৫/- 

(একশত পঁচা�র) টাকা 

জনতা ব�াংক,  ঢাকা 

িব�িবদ�ালয় িটএসিস 

শাখায় জমা িদেত হেব। 

 

**জ�ির ��ে� উ� 

িফেসর সােথ অিতির� 

২০০/- টাকা কের জমা 

িদেত হয়। 

১। সাধারণ

  ১৫

 

২। জ�রী

  ০৭

ঢাকাঢাকা  িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়

ঢাকাঢাকা--১১০০০০০০,,  বাংলােদশবাংলােদশ

�ফান�ফান::  ৮৮৮৮--০০২২--৯৯৬৬৬৬১১৯৯০০০০--৪৪০০২২০০  ((অিফসঅিফস)),,  ফ�া�ফ�া�::  ৮৮৮৮০০--২২--৫৫

B-†gBj: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd

�সবা �দােনর সময়সীমা দািয়��া� কম�কত�ার নাম, পদিব, 

�ফান ন�র ও ই-�মইল 

ঊ��তন কম�কত�া

ন�র, �টিলেফান

সাধারণ ��ে� 

১৫ (পেনর) কায� িদবেসর মেধ�। 

 জ�ির ��ে�  

০৭ (সাত) কায� িদবেসর মেধ�। 

�মাঃ ছানাউ�াহ 

পরী�া উপ-িনয়�ক 

পরী�া িনয়�েকর অিফস 

ক� নং-৩০৮ 

�শাসিনক ভবন (৩য় তলা) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয়। 

�ফান: ৯৬৬১৯২০-(িপএিবএ�) 

৪০৮৮ 

 

 

�মাঃ বাহালুল

পরী�া িনয়�ক

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

�ফান: ৯৬৬১৯২০

৪০৭৫ 

 

সাধারণ ��ে� 

১৫ (পেনর) কায� িদবেসর মেধ�। 

 জ�রী ��ে�  

০৭ (সাত) কায� িদবেসর মেধ�। 

�মাঃ ছানাউ�াহ 

পরী�া উপ-িনয়�ক 

পরী�া িনয়�েকর অিফস 

ক� নং-৩০৮ 

�শাসিনক ভবন (৩য় তলা) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয়। 

�ফান: ৯৬৬১৯২০-(িপএিবএ�) 

৪০৮৮ 

 

 

�মাঃ বাহালুল

পরী�া িনয়�ক

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

�ফান: ৯৬৬১৯২০

৪০৭৫ 

 

িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়  

বাংলােদশবাংলােদশ  

৫৫৫৫১১৬৬৭৭৮৮১১০০  

registrar@du.ac.bd  
 

কম�কত�ার পদিব, ক� 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

বাহালুল হক �চৗধুরী 

িনয়�ক 

িব�িবদ�ালয়। 

৯৬৬১৯২০-(িপএিবএ�) 

বাহালুল হক �চৗধুরী 

িনয়�ক 

িব�িবদ�ালয়। 

৯৬৬১৯২০-(িপএিবএ�) 
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�িমক �সবার নাম �সবা �দান প�িত 

৪০ 

 

ন�রপ�/��ডিশট/

মাক�িশট �দান 

 

িব�িবদ�ালেয়র 

অিধভু�/উপাদান

ক� 

 িশ�াথ�ীেদর 

��ে� 

 

(সাত কেলজ 

ব�তীত) 

 

অন-লাইন 
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পৃ�া 29 

�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান �সবার মূল� এবং 

পিরেশাধ প�িত 

�হণ করেত হেব। 

ঘ) ন�রপ�/��ডিশট/মাক�িশট উে�ালন িফস 

জমার অনুমিত �শাসিনক ভবেনর ৩০৮ নং ক� 

হেত �হণ করেত হেব। 

ঙ) ন�রপ�/��ডশীট/মাক�শীট উে�ালন িফস 

ব�াংেক �দােনর পর আেবদনপ� �শাসিনক 

ভবেনর ৩০৮ নং কে� জমা িদেত হেব। 

অন-লাইন �সবা:  

Service.du.ac.bd ওেয়বসাইট ব�বহার কের 

ন�রপ�/��ডিশট/মাক�িশট উে�ালেনর 

�েয়াজনীয় িনেদ�শনা ও িনয়মাবিল অনুসরণ কের 

অনলাইন আেবদেনর মাধ�েম 

ন�রপ�/��ডিশট/মাক�িশট উে�ালেনর �সবা 

�হণ করা যােব। 

 

�িতিট 

ন�রপ�/��ডিশট/মাক�

িশট জন� ৪৫০/- 

(চারশত প�াশ) টাকা 

জনতা ব�াংক,  ঢাকা 

িব�িবদ�ালয় িটএসিস 

শাখায় জমা িদেত হেব। 

 

**জ�ির ��ে� উ� 

িফেসর সােথ অিতির� 

২০০/- টাকা কের জমা 

িদেত হয়। 

 

 

১। সাধারণ

  ১৫

 

২। জ�ির

  ০৭

ঢাকাঢাকা  িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়

ঢাকাঢাকা--১১০০০০০০,,  বাংলােদশবাংলােদশ

�ফান�ফান::  ৮৮৮৮--০০২২--৯৯৬৬৬৬১১৯৯০০০০--৪৪০০২২০০  ((অিফসঅিফস)),,  ফ�া�ফ�া�::  ৮৮৮৮০০--২২--৫৫

B-†gBj: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd

�সবা �দােনর সময়সীমা দািয়��া� কম�কত�ার নাম, পদিব, 

�ফান ন�র ও ই-�মইল 

ঊ��তন কম�কত�া

ন�র, �টিলেফান

সাধারণ ��ে� 

১৫ (পেনর) কায� িদবেসর মেধ�। 

 জ�ির ��ে�  

০৭ (সাত) কায� িদবেসর মেধ�। 

�মাঃ ছানাউ�াহ 

পরী�া উপ-িনয়�ক 

পরী�া িনয়�েকর অিফস 

ক� নং-৩০৮ 

�শাসিনক ভবন (৩য় তলা) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয়। 

�ফান: ৯৬৬১৯২০-(িপএিবএ�) 

৪০৮৮ 

 

 

�মাঃ বাহালুল

পরী�া িনয়�ক

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

�ফান: ৯৬৬১৯২০

৪০৭৫ 

 

িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়  

বাংলােদশবাংলােদশ  

৫৫৫৫১১৬৬৭৭৮৮১১০০  

registrar@du.ac.bd  
 

কম�কত�ার পদিব, ক� 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

বাহালুল হক �চৗধুরী 

িনয়�ক 

িব�িবদ�ালয়। 

৯৬৬১৯২০-(িপএিবএ�) 
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�িমক �সবার নাম �সবা �দান প�িত 

সরাসির 

 

55167810 

 

 

পৃ�া 30 

�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান �সবার মূল� এবং 

পিরেশাধ প�িত 

অফ-লাইন �সবা:  

আেবদনকারীেক সরাসির �শাসিনক ভবেনর ৩১০ 

(ক) ক� �থেক ১৫/- টাকা নগদ পিরেশােধর 

মাধ�েম আেবদন ফরম সং�হ করেত হেব। 

ক) আেবদনপে�র সােথ সংি�� পরী�ার 

�েবশপে�র ফেটাকিপ সংযু� করেত হেব। 

খ) সংি�� �াধ��/পিরচালক/অধ�� �ারা 

সত�ািয়ত ১ কিপ ছিব সংযু� করেত হেব। 

গ) আেবদনপে� বিণ�ত িনেদ�িশকা অনুযায়ী ফরম 

পূরণ কের সংি�� হল �েভাে�র �া�র ও সীল 

�হণ করেত হেব। 

ঘ) ন�রপ�/��ডিশট/মাক�িশট উে�ালন িফস 

জমার অনুমিত �শাসিনক ভবেনর ৩০৮ নং ক� 

হেত �হণ করেত হেব। 

ঙ) ন�রপ�/��ডিশট/মাক�িশট উে�ালন িফস 

ব�াংেক �দােনর পর আেবদনপ� �শাসিনক 

ভবেনর ৩০৮ নং ক� জমা িদেত হেব। 

ন�রপ�/��ডিশট/মাক�িশট �াি��ান – 

�শাসিনক ভবেনর ৩য় তলায় ৩০৮ নং ক�   

�িতিট 

ন�রপ�/��ডিশট/ 

মাক�িশট জন� ৪৫০/- 

(চারশত প�াশ) টাকা 

জনতা ব�াংক,  ঢাকা 

িব�িবদ�ালয় িটএসিস 

শাখায় জমা িদেত হেব। 

 

**জ�ির ��ে� উ� 

িফেসর সােথ অিতির� 

২০০/- টাকা কের জমা 

িদেত হয়। 

  ১৫

  

ঢাকাঢাকা  িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়

ঢাকাঢাকা--১১০০০০০০,,  বাংলােদশবাংলােদশ

�ফান�ফান::  ৮৮৮৮--০০২২--৯৯৬৬৬৬১১৯৯০০০০--৪৪০০২২০০  ((অিফসঅিফস)),,  ফ�া�ফ�া�::  ৮৮৮৮০০--২২--৫৫

B-†gBj: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd

�সবা �দােনর সময়সীমা দািয়��া� কম�কত�ার নাম, পদিব, 

�ফান ন�র ও ই-�মইল 

ঊ��তন কম�কত�া

ন�র, �টিলেফান

১। সাধারণ ��ে� 

১৫ (পেনর) কায� িদবেসর মেধ�। 

 

২। জ�ির ��ে�  

  ০৭ (সাত) কায� িদবেসর মেধ�। 

�মাঃ ছানাউ�াহ 

পরী�া উপ-িনয়�ক 

পরী�া িনয়�েকর অিফস 

ক� নং-৩০৮ 

�শাসিনক ভবন (৩য় তলা) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয়। 

�ফান: ৯৬৬১৯২০-(িপএিবএ�) 

৪০৮৮ 

 

 

�মাঃ বাহালুল

পরী�া িনয়�ক

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

�ফান: ৯৬৬১৯২০

৪০৭৫ 

 

িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়  

বাংলােদশবাংলােদশ  

৫৫৫৫১১৬৬৭৭৮৮১১০০  

registrar@du.ac.bd  
 

কম�কত�ার পদিব, ক� 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

বাহালুল হক �চৗধুরী 

িনয়�ক 

িব�িবদ�ালয়। 

৯৬৬১৯২০-(িপএিবএ�) 



UUnniivveerrssiittyy  ooff  DDhhaakkaa 
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�িমক �সবার নাম �সবা �দান প�িত 

৪১ ন�রপ�/��ডিশট/

মাক�িশট �দান 

(সাত কেলজ) 

সরাসির 

 

[ফলাফল �কােশর পরপরই সংি�� 

কেলেজ 

ন�রপ�/��ডিশট/মাক�িশট ��রণ 

করা হয়। সংি�� কেলজ �থেক 

ন�রপ�/��ডিশট/মাক�িশট সং�হ 

করেত হেব। 

যিদ �কােনা িশ�াথ�ীর িনিদ�� সমেয় 

ফলাফল �কাশ না হয় পরবত�ী 

ফলাফল �কাশ হেল 

ন�রপ�/��ডিশট/মাক�িশট 

উে�ালেনর জন� 

িশ�াথ�ীেক সরাসির �শাসিনক 

ভবেনর ৩১০ (ক) ক� �থেক 

১৫/- টাকা নগদ পিরেশােধর 

মাধ�েম আেবদন ফরম সং�হ 

করেত হেব।] 

 

 

 

55167810 

 

 

পৃ�া 31 

�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান �সবার মূল� এবং 

পিরেশাধ প�িত 

ক) আেবদনপে�র সােথ সংি�� পরী�ার 

�েবশপে�র ফেটাকিপ সংযু� করেত হেব। 

খ) সংি�� অধ�� �ারা সত�ািয়ত ১ কিপ ছিব 

সংযু� করেত হেব। 

গ) আেবদনপে� বিণ�ত িনেদ�িশকা অনুযায়ী ফরম 

পূরণ কের সংি�� অধ�ে�র �া�র ও সীল �হণ 

করেত হেব। 

ঘ) ন�রপ�/��ডিশট/মাক�িশট উে�ালন িফস 

ব�াংেক �দােনর পর আেবদনপ�  

ন�রপ�/��ডিশট/মাক�িশট শাখায় 

(�াতক/সমমান-৩৫০ নং ক�, �াতেকা�র - 

৩২২ নং ক�) জমা িদেত হেব। 

ন�রপ�/��ডিশট/মাক�িশট �াি��ান :  

�াতক/সমমান- ৩৫০ নং ক� 

�াতেকা�র-৩২২ নং ক� 

(�শাসিনক ভবেনর ৩য় তলায়)   

�িতিট 

ন�রপ�/��ডশীট/ 

মাক�শীট জন� ৪৫০/- 

(চারশত প�াশ) টাকা 

জনতা ব�াংক,  ঢাকা 

িব�িবদ�ালয় িটএসিস 

শাখায় জমা িদেত হেব। 

 

**জ�ির ��ে� উ� 

িফেসর সােথ অিতির� 

২০০/- টাকা কের জমা 

িদেত হয়। 

 

পিরেশাধ প�িত: 

http://7college.du.a

c.bd ওেয়বসাইট লগইন 

কের �সানালী ব�াংেকর 

�প-ি�পিট ডাইনেলাড 

কের টাকা জমা িদেত 

হেব ( ঢাকা 

িব�িবদ�ালেয়র অ�ভু�� 

�সানালী ব�াংক ব�তীত)। 

 

১। সাধারণ

  ১৫

 

২। জ�ির

  ০৭

ঢাকাঢাকা  িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়

ঢাকাঢাকা--১১০০০০০০,,  বাংলােদশবাংলােদশ

�ফান�ফান::  ৮৮৮৮--০০২২--৯৯৬৬৬৬১১৯৯০০০০--৪৪০০২২০০  ((অিফসঅিফস)),,  ফ�া�ফ�া�::  ৮৮৮৮০০--২২--৫৫

B-†gBj: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd

�সবা �দােনর সময়সীমা দািয়��া� কম�কত�ার নাম, পদিব, 

�ফান ন�র ও ই-�মইল 

ঊ��তন কম�কত�া

ন�র, �টিলেফান

সাধারণ ��ে� 

১৫ (পেনর) কায� িদবেসর মেধ�। 

 জ�ির ��ে�  

০৭ (সাত) কায� িদবেসর মেধ�। 

�মা: �রাকানু�ামান  

পরী�া উপ-িনয়�ক 

পরী�া িনয়�েকর অিফস 

ক� নং-৩৩৫ 

�শাসিনক ভবন (৩য় তলা) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

ই-�মইল: 

rokon38du@gmail.com 

 

�মাঃ বাহালুল

পরী�া িনয়�ক

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

�ফান: ৯৬৬১৯২০

৪০৭৫ 

 

িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়  

বাংলােদশবাংলােদশ  

৫৫৫৫১১৬৬৭৭৮৮১১০০  

registrar@du.ac.bd  
 

কম�কত�ার পদিব, ক� 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

বাহালুল হক �চৗধুরী 

িনয়�ক 

িব�িবদ�ালয়। 

৯৬৬১৯২০-(িপএিবএ�) 
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�িমক �সবার নাম �সবা �দান প�িত 

৪২ ন�রপ�/��ডিশট/

মাক�িশট �দান 

(িচিকৎসা 

অনুষদভু� সকল 

�মিডেকল কেলজ, 

�ড�াল কেলজ, 

নািস�ং কেলজ, 

�হলথ 

�টকেনালিজ, 

িফিজওেথরািপ, 

িরহ�ািবিলেটশন 

সাই�, ি�চ এ� 

ল�াং�েয়জ �থরািপ, 

অকুেপশনাল 

�থরািপ, পাবিলক 

�হলথ (নািস�ং), 

গাহ��� অথ�নীিত 

কেলজ এবং সকল 

ইি�িনয়ািরং 

কেলজ, �ট�টাইল 

ইি�িনয়ািরং কেলজ 

সমূেহর) 

 

 

অন-লাইন 

 

55167810 

 

 

পৃ�া 32 

�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান �সবার মূল� এবং 

পিরেশাধ প�িত 

অন-লাইেন আেবদেনর মাধ�েম �সবা �দান করা 

হয়। 

ওেয়বসাইট: 

www.ducmc.com 

ওেয়ব সাইেট ন�রপ�/��ডিশট/ মাক�িশট 

উে�ালেনর �েয়াজনীয় িনেদ�শনা ও িনয়মাবিল 

�দয়া আেছ। উ� িনয়মাবিল অনুসরণ কের অন-

লাইেনর মাধ�েম সািট�িফেকট উে�ালেনর জন� 

আেবদন ও �েয়াজনীয় কাগজ সংযু� কের 

সািট�িফেকট উে�ালেনর কায�াবিল স�� করেত 

হেব। 

 

ওেয়বসাইেট �দয়া আেছ ফলাফল

মেধ�

সনদ

ঢাকাঢাকা  িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়

ঢাকাঢাকা--১১০০০০০০,,  বাংলােদশবাংলােদশ

�ফান�ফান::  ৮৮৮৮--০০২২--৯৯৬৬৬৬১১৯৯০০০০--৪৪০০২২০০  ((অিফসঅিফস)),,  ফ�া�ফ�া�::  ৮৮৮৮০০--২২--৫৫

B-†gBj: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd

�সবা �দােনর সময়সীমা দািয়��া� কম�কত�ার নাম, পদিব, 

�ফান ন�র ও ই-�মইল 

ঊ��তন কম�কত�া

ন�র, �টিলেফান

ফলাফল �কােশর  ৭ কায� িদবেসর 

মেধ� ন�রপ�/��ডিশট/মাক�িশট 

সনদ �দান করা হয়। 

�মা: �রাকানু�ামান  

পরী�া উপ-িনয়�ক 

পরী�া িনয়�েকর অিফস 

ক� নং-৩৩৫ 

�শাসিনক ভবন (৩য় তলা) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

ই-�মইল: 

rokon38du@gmail.com 

 

�মাঃ বাহালুল

পরী�া িনয়�ক

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

�ফান: ৯৬৬১৯২০

৪০৭৫ 

 

িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়  

বাংলােদশবাংলােদশ  

৫৫৫৫১১৬৬৭৭৮৮১১০০  

registrar@du.ac.bd  
 

কম�কত�ার পদিব, ক� 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

বাহালুল হক �চৗধুরী 

িনয়�ক 

িব�িবদ�ালয়। 

৯৬৬১৯২০-(িপএিবএ�) 
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�িমক �সবার নাম �সবা �দান প�িত 

৪৩ �া�ি�� �তির 

এবং িবতরণ 

অন-লাইন 

www.eco.du.ac.bd 

 

সরাসির 

 

 

 

 

55167810 

 

 

পৃ�া 33 

�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান �সবার মূল� এবং 

পিরেশাধ প�িত 

www.eco.du.ac.bd ওেয়বসাইট ব�বহার কের 

�েয়াজনীয় িনেদ�শনা অনুসরণ কের আেবদন 

করেত হেব। 

 

�শাসিনক ভবেনর ৩৩২ নং ক� হেত িনধ�ািরত 

আেবদনপ� সং�হ কের আেবদন কের �া�ি�� 

�সবা �হণ করা যােব। 

�েয়াজনীয় কাগজপ�: 

সংি�� সনদ, ন�রপ�, �রিজে�শন কাড�, 

NID/Pasport-এর ফেটাকিপ, (ন�রপে� �কাস�, 

�পপার ইত�ািদর িশেরানাম উে�খ না থাকেল)  

িসেলবােসর কিপ িদেত হেব। 

িসেলবাস �াি�র �ান: ৩২১ নং ক�, �শাসিনক 

ভবন, ঢাকা িব�িবদ�ালয়। 

�া�ি�� �াি��ান: ৩৩২ নং ক�, �শাসিনক 

ভবন, ঢাকা িব�িবদ�ালয়। 

- িনয়িমত িফ-৪০০/= 

 

-জ�ির িফ অিতির� 

৫০০/= 

 

-ফেলা�য়ন/�রফাড� 

থাকেল �িত পরী�ার 

জন� অিতির�-১০০/= 

জমা িদেত হেব। 

 

পিরেশাধ প�িত: 

�শাসিনক ভবেনর ৩৩২ 

নং ক� �থেক টাকার 

পিরমাণ িলিখেয় জনতা 

ব�াংক, ঢাকা 

িব�িবদ�ালয় িটএসিস 

শাখায় জমা িদেয় �প-

ি�প ও িনধ�ািরত ফরম 

এবং �েয়াজনীয় 

কাগজপ� ৩২২ নং 

কে� জমা িদেত হেব। 

 

 

ঢাকাঢাকা  িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়

ঢাকাঢাকা--১১০০০০০০,,  বাংলােদশবাংলােদশ

�ফান�ফান::  ৮৮৮৮--০০২২--৯৯৬৬৬৬১১৯৯০০০০--৪৪০০২২০০  ((অিফসঅিফস)),,  ফ�া�ফ�া�::  ৮৮৮৮০০--২২--৫৫

B-†gBj: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd

�সবা �দােনর সময়সীমা দািয়��া� কম�কত�ার নাম, পদিব, 

�ফান ন�র ও ই-�মইল 

ঊ��তন কম�কত�া

ন�র, �টিলেফান

জ�ির: ৭ কম� িদবস 

িনয়িমত: ২০ কম� িদবস 

ড. িহমাি� �শখর চ�বত�ী 

পরী�া উপ-িনয়�ক 

পরী�া িনয়�েকর অিফস 

ক� নং-৩৩২ 

�শাসিনক ভবন (৩য় তলা) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�ফান: +০৯৬৬৬৯১১৪৬৩/৪০৮১ 

 

�মাঃ মাসুদ কিরম 

উ�মান সহকারী 

 

�মাহা�দ আজম খান 

উ�মান সহকারী 

 

�মাঃ বাহালুল

পরী�া িনয়�ক

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

�ফান: ৮৬১৩২৮০

িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়  

বাংলােদশবাংলােদশ  

৫৫৫৫১১৬৬৭৭৮৮১১০০  

registrar@du.ac.bd  
 

কম�কত�ার পদিব, ক� 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

বাহালুল হক �চৗধুরী 

িনয়�ক 

িব�িবদ�ালয় 

৮৬১৩২৮০ 



UUnniivveerrssiittyy  ooff  DDhhaakkaa 
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�িমক �সবার নাম �সবা �দান প�িত 

৪৪ সত�ায়ন 

(সনদপ�, 

�া�ি��, 

ন�রপ�, 

মাইে�শন 

সািট�িফেকট 

ইত�ািদ) 

সরাসির 

 

৪৫ ��িরত খাম সরাসির 

55167810 

 

 

পৃ�া 34 

�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান �সবার মূল� এবং 

পিরেশাধ প�িত 

�শাসিনক ভবেনর ৩৩২ নং ক� হেত িনধ�ািরত 

আেবদনপ� সং�হ কের আেবদন কের সত�ায়ন 

�সবা �হণ করা যােব। 

�েয়াজনীয় কাগজপ�: 

যা সত�ায়ন করা হেব (�া�ি��, সনদপ�, 

ন�রপ�, মাইে�শন সািট�িফেকট) তার ২িট 

ফেটাকিপ। 

�াি��ান: ৩৩২ নং ক�, �শাসিনক ভবন, ঢাকা 

িব�িবদ�ালয়। 

�িত পাতা: ৫০/= 

পিরেশাধ প�িত: 

�শাসিনক ভবেনর ৩৩২ 

নং ক� �থেক টাকার 

পিরমাণ িলিখেয় জনতা 

ব�াংক, ঢাকা 

িব�িবদ�ালয় িটএসিস 

শাখায় জমা িদেয় �প-

ি�প ও িনধ�ািরত ফরম 

এবং �েয়াজনীয় 

কাগজপ� ৩২২ নং 

কে� জমা িদেত হেব। 

�শাসিনক ভবেনর ৩৩২ নং ক� হেত িনধ�ািরত 

আেবদনপ� সং�হ কের আেবদন কের এ �সবা 

�হণ করা যােব। 

�াি��ান: ৩৩২ নং ক�, �শাসিনক ভবন, ঢাকা 

িব�িবদ�ালয়। 

�িতিট : ৪০০/= 

পিরেশাধ প�িত: 

�শাসিনক ভবেনর ৩৩২ 

নং ক� �থেক টাকার 

পিরমাণ িলিখেয় জনতা 

ব�াংক, ঢাকা 

িব�িবদ�ালয় িটএসিস 

শাখায় জমা িদেয় �প-

ি�প ও িনধ�ািরত ফরম 

এবং �েয়াজনীয় 

কাগজপ� ৩২২ নং 

কে� জমা িদেত হেব। 

ঢাকাঢাকা  িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়

ঢাকাঢাকা--১১০০০০০০,,  বাংলােদশবাংলােদশ

�ফান�ফান::  ৮৮৮৮--০০২২--৯৯৬৬৬৬১১৯৯০০০০--৪৪০০২২০০  ((অিফসঅিফস)),,  ফ�া�ফ�া�::  ৮৮৮৮০০--২২--৫৫

B-†gBj: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd

�সবা �দােনর সময়সীমা দািয়��া� কম�কত�ার নাম, পদিব, 

�ফান ন�র ও ই-�মইল 

ঊ��তন কম�কত�া

ন�র, �টিলেফান

৩ কম� িদবস ড. িহমাি� �শখর চ�বত�ী 

পরী�া উপ-িনয়�ক 

পরী�া িনয়�েকর অিফস 

ক� নং-৩৩২ 

�শাসিনক ভবন (৩য় তলা) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�ফান: +০৯৬৬৬৯১১৪৬৩/৪০৮১ 

 

�মাঃ মাসুদ কিরম 

উ�মান সহকারী 

�মাহা�দ আজম খান 

উ�মান সহকারী 

�মাঃ বাহালুল

পরী�া িনয়�ক

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

�ফান: ৮৬১৩২৮০

তাৎ�িণক ড. িহমাি� �শখর চ�বত�ী 

পরী�া উপ-িনয়�ক 

পরী�া িনয়�েকর অিফস 

ক� নং-৩৩২ 

�শাসিনক ভবন (৩য় তলা) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�ফান: +০৯৬৬৬৯১১৪৬৩/৪০৮১ 

 

�মাঃ মাসুদ কিরম 

উ�মান সহকারী 

�মাহা�দ আজম খান 

উ�মান সহকারী 

�মাঃ বাহালুল

পরী�া িনয়�ক

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

�ফান: ৮৬১৩২৮০

িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়  

বাংলােদশবাংলােদশ  

৫৫৫৫১১৬৬৭৭৮৮১১০০  

registrar@du.ac.bd  
 

কম�কত�ার পদিব, ক� 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

বাহালুল হক �চৗধুরী 

িনয়�ক 

িব�িবদ�ালয় 

৮৬১৩২৮০ 

বাহালুল হক �চৗধুরী 

িনয়�ক 

িব�িবদ�ালয় 

৮৬১৩২৮০ 



UUnniivveerrssiittyy  ooff  DDhhaakkaa 

DDhhaakkaa--11000000,,  BBaannggllaaddeesshh 

Tel: 88-02-9661900-59/4020 (Off.) Fax: 88-02-55167810

E-mail: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd 

 

�িমক �সবার নাম �সবা �দান প�িত 

৪৬ �াক-�াতক বৃি� 

(এইচএসিস 

�রজাে�র উপর 

িভি� কের বৃি� 

ম�ুরী এবং 

পরবত�ী িতন 

বছেরর জন� 

নবায়ন। 

�মধা�ম অনুসাের (�বাড� �লারিশপ 

বৃি� �া� িশ�াথ�ী ব�তীত) �িত িবভাগ 

�থেক পাঁচজন িশ�াথ�ীর নােমর তািলকা 

�তির কের সংি�� িডেনর িনকট ��রণ 

করা হয়। পরবত�ীকােল সংি�� িডন 

�িত িবভাগ হেত সেব�া� িজিপএ �া� 

দুইজন িশ�াথ�ীর নাম সুপািরশ কেরন। 

 

উ� সুপািরেশর ��ি�েত ��া-উপাচ�ায 

(িশ�া) কতৃ�ক অনুেমাদেনর পের 

বৃি�র জন� মেনানীত িশ�াথ�ীেদর 

নােমর তািলকা সকল হল, িবভাগ 

ও ইনি�িটউেট ��রণ করা হয়। 

৪৭ �থম বেষ�র 

�রজাে�র উপর 

িভি� কের বৃি� 

ম�ুরী এবং 

পরবত�ী দুই 

বছেরর জন� 

নবায়ন 

�িতিট িবভাগ �থেক পাঁচজন িশ�াথ�ীর 

নাম (�বাড� �লারিশপ বৃি� �া� 

ব�তীত) �েয়াজনীয় কাগজপ�সহ 

�চয়ারপারসন �রিজ�ােরর িনকট 

��রণ কেরন। ��িরত তািলকা �থেক 

�থম দুইজেনর নাম ��া-উপাচায� 

(িশ�া) কতৃ�ক অনুেমাদেনর পের 

িশ�াথ�ীেদর নােমর তািলকা সকল 

হল, িবভাগ ও ইনি�িটউেট ��রণ 

করা হয়। 

55167810 

 

 

পৃ�া 35 

�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান �সবার মূল� এবং 

পিরেশাধ প�িত 

  মেনানয়ন

  মেনানয়ন

ঢাকাঢাকা  িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়

ঢাকাঢাকা--১১০০০০০০,,  বাংলােদশবাংলােদশ

�ফান�ফান::  ৮৮৮৮--০০২২--৯৯৬৬৬৬১১৯৯০০০০--৪৪০০২২০০  ((অিফসঅিফস)),,  ফ�া�ফ�া�::  ৮৮৮৮০০--২২--৫৫

B-†gBj: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd

�সবা �দােনর সময়সীমা দািয়��া� কম�কত�ার নাম, পদিব, 

�ফান ন�র ও ই-�মইল 

ঊ��তন কম�কত�া

ন�র, �টিলেফান

মেনানয়ন পাওয়া সােপে� ১০ (দশ) 

িদন। 

মিহউি�ন আহেমদ 

সহকারী �রিজ�ার  

�রিজ�ােরর অিফস (িশ�া-৫) 

ক� নং-২০৮ (ক) 

�শাসিনক ভবন (২য় তলা) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�ফান: ০১৭১১-০৫৮৩৩৭ 

 

নাসিরন আ�ার 

�সকশন অিফসার 

�রিজ�ােরর অিফস (িশ�া-৫) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

িশউিল আফছার

�ডপুিট �রিজ�ার

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

�ফান: ০১৭১১

ই-�মইল:  

oia@du.ac.bd

intlhelpdesk@du.ac.bd

মেনানয়ন পাওয়া সােপে� ১০ (দশ) 

িদন। 

মিহউি�ন আহেমদ 

সহকারী �রিজ�ার  

�রিজ�ােরর অিফস (িশ�া-৫) 

ক� নং-২০৮ (ক) 

�শাসিনক ভবন (২য় তলা) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�ফান: ০১৭১১-০৫৮৩৩৭ 

 

নাসিরন আ�ার 

�সকশন অিফসার 

�রিজ�ােরর অিফস (িশ�া-৫) 

িশউিল আফছার

�ডপুিট �রিজ�ার

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

�ফান: ০১৭১১

ই-�মইল:  

oia@du.ac.bd

intlhelpdesk@du.ac.bd

িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়  

বাংলােদশবাংলােদশ  

৫৫৫৫১১৬৬৭৭৮৮১১০০  

registrar@du.ac.bd  
 

কম�কত�ার পদিব, ক� 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

আফছার 

�রিজ�ার (িশ�া-৫) 

িব�িবদ�ালয় 

০১৭১১-১৩৩৮৭৬ 

 

oia@du.ac.bd 

intlhelpdesk@du.ac.bd 

আফছার 

�রিজ�ার (িশ�া-৫) 

িব�িবদ�ালয় 

০১৭১১-১৩৩৮৭৬ 

 

oia@du.ac.bd 

intlhelpdesk@du.ac.bd 
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�িমক �সবার নাম �সবা �দান প�িত 

৪৮ ি�তীয় বেষ�র 

�রজাে�র উপর 

িভি� কের বৃি� 

ম�ুরী এবং 

পরবত�ী দুই 

বছেরর জন� 

নবায়ন 

�িতিট িবভাগ �থেক পাঁচজন 

িশ�াথ�ীর নাম (�বাড� �লারিশপ 

বৃি� �া� ব�িতত) �েয়াজনীয় 

কাগজপ�সহ �চয়ারপারসন 

�রিজ�ােরর িনকট ��রণ কেরন। 

��িরত তািলকা �থেক �থম 

দুইজেনর নাম ��া-উপাচায� (িশ�া) 

কতৃ�ক অনুেমাদেনর পের 

িশ�াথ�ীেদর নােমর তািলকা সকল 

হল, িবভাগ ও ইনি�িটউেট ��রণ 

করা হয়। 

৪৯ হল উপবৃি� সকল হেলর �েভা� সুপািরশ কের 

িশ�াথ�ীেদর নােমর তািলকা িশ�া-

৫ শাখায় ��রণ কেরন। উ� 

তািলকা ��া-উপাচায� (িশ�া) কতৃ�ক 

অনুেমাদেনর পর সকল হল, িবভাগ 

ও ইনি�িটউেট ��রণ করা হয়। 

55167810 

 

 

পৃ�া 36 

�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান �সবার মূল� এবং 

পিরেশাধ প�িত 

  মেনানয়ন

  মেনানয়ন

ঢাকাঢাকা  িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়

ঢাকাঢাকা--১১০০০০০০,,  বাংলােদশবাংলােদশ

�ফান�ফান::  ৮৮৮৮--০০২২--৯৯৬৬৬৬১১৯৯০০০০--৪৪০০২২০০  ((অিফসঅিফস)),,  ফ�া�ফ�া�::  ৮৮৮৮০০--২২--৫৫

B-†gBj: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd

�সবা �দােনর সময়সীমা দািয়��া� কম�কত�ার নাম, পদিব, 

�ফান ন�র ও ই-�মইল 

ঊ��তন কম�কত�া

ন�র, �টিলেফান

মেনানয়ন পাওয়া সােপে� ১০ (দশ) 

িদন। 

মিহউি�ন আহেমদ 

সহকারী �রিজ�ার  

�রিজ�ােরর অিফস (িশ�া-৫) 

ক� নং-২০৮ (ক) 

�শাসিনক ভবন (২য় তলা) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�ফান: ০১৭১১-০৫৮৩৩৭ 

 

নাসিরন আ�ার 

�সকশন অিফসার 

�রিজ�ােরর অিফস (িশ�া-৫) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

িশউিল আফছার

�ডপুিট �রিজ�ার

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

�ফান: ০১৭১১

ই-�মইল:  

oia@du.ac.bd

intlhelpdesk@du.ac.bd

মেনানয়ন পাওয়া সােপে� ১০ (দশ) 

িদন। 

মিহউি�ন আহেমদ 

সহকারী �রিজ�ার  

�রিজ�ােরর অিফস (িশ�া-৫) 

ক� নং-২০৮ (ক) 

�শাসিনক ভবন (২য় তলা) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�ফান: ০১৭১১-০৫৮৩৩৭ 

 

নাসিরন আ�ার 

�সকশন অিফসার 

�রিজ�ােরর অিফস (িশ�া-৫) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

িশউিল আফছার

�ডপুিট �রিজ�ার

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

�ফান: ০১৭১১

 

িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়  

বাংলােদশবাংলােদশ  

৫৫৫৫১১৬৬৭৭৮৮১১০০  

registrar@du.ac.bd  
 

কম�কত�ার পদিব, ক� 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

আফছার 

�রিজ�ার (িশ�া-৫) 

িব�িবদ�ালয় 

০১৭১১-১৩৩৮৭৬ 

 

oia@du.ac.bd 

intlhelpdesk@du.ac.bd 

আফছার 

�রিজ�ার (িশ�া-৫) 

িব�িবদ�ালয় 

০১৭১১-১৩৩৮৭৬ 
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DDhhaakkaa--11000000,,  BBaannggllaaddeesshh 

Tel: 88-02-9661900-59/4020 (Off.) Fax: 88-02-55167810

E-mail: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd 

 

�িমক �সবার নাম �সবা �দান প�িত 

৫০ শারীিরক �িতব�ী 

উপবৃি� 

সরাসির 

৫১ দৃি� �িতব�ী 

উপবৃি� 

সরাসির 

55167810 
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�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান �সবার মূল� এবং 

পিরেশাধ প�িত 

শারীিরক �িতব�ী উপবৃি�র জন� িব�ি� �দান 

করা হয়। 

িব�ি�র শত� অনুযায়ী িশ�াথ�ীরা সাদা কাগেজ 

�রিজ�ার, ঢাকা িব�িবদ�ালয় বরাবর �েয়াজনীয় 

কাগজপ� ও �চয়ারম�ানপারসেনর সুপািরশসহ 

আেবদন করেবন। 

 মেনানয়ন

দৃি� �িতব�ী উপবৃি�র জন� িব�ি� �দান করা 

হয়। 

িব�ি�র শত� অনুযায়ী িশ�াথ�ীরা সাদা কাগেজ 

�রিজ�ার, ঢাকা িব�িবদ�ালয় বরাবর �েয়াজনীয় 

কাগজপ� ও �চয়ারম�ােনর সুপািরশসহ আেবদন 

করেবন। 

 মেনানয়ন

ঢাকাঢাকা  িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়

ঢাকাঢাকা--১১০০০০০০,,  বাংলােদশবাংলােদশ

�ফান�ফান::  ৮৮৮৮--০০২২--৯৯৬৬৬৬১১৯৯০০০০--৪৪০০২২০০  ((অিফসঅিফস)),,  ফ�া�ফ�া�::  ৮৮৮৮০০--২২--৫৫

B-†gBj: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd

�সবা �দােনর সময়সীমা দািয়��া� কম�কত�ার নাম, পদিব, 

�ফান ন�র ও ই-�মইল 

ঊ��তন কম�কত�া

ন�র, �টিলেফান

মেনানয়ন পাওয়া সােপে� ১০ (দশ) 

িদন। 

মিহউি�ন আহেমদ 

সহকারী �রিজ�ার  

�রিজ�ােরর অিফস (িশ�া-৫) 

ক� নং-২০৮ (ক) 

�শাসিনক ভবন (২য় তলা) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�ফান: ০১৭১১-০৫৮৩৩৭ 

 

নাসিরন আ�ার 

�সকশন অিফসার 

�রিজ�ােরর অিফস (িশ�া-৫) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

িশউিল আফছার

�ডপুিট �রিজ�ার

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

�ফান: ০১৭১১

ই-�মইল:  

oia@du.ac.bd

intlhelpdesk@du.ac.bd

মেনানয়ন পাওয়া সােপে� ১০ (দশ) 

িদন। 

মিহউি�ন আহেমদ 

সহকারী �রিজ�ার  

�রিজ�ােরর অিফস (িশ�া-৫) 

ক� নং-২০৮ (ক) 

�শাসিনক ভবন (২য় তলা) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�ফান: ০১৭১১-০৫৮৩৩৭ 

 

নাসিরন আ�ার 

�সকশন অিফসার 

�রিজ�ােরর অিফস (িশ�া-৫) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

িশউিল আফছার

�ডপুিট �রিজ�ার

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

�ফান: ০১৭১১

ই-�মইল:  

oia@du.ac.bd

intlhelpdesk@du.ac.bd

িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়  

বাংলােদশবাংলােদশ  

৫৫৫৫১১৬৬৭৭৮৮১১০০  

registrar@du.ac.bd  
 

কম�কত�ার পদিব, ক� 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

আফছার 

�রিজ�ার (িশ�া-৫) 

িব�িবদ�ালয় 

০১৭১১-১৩৩৮৭৬ 

 

oia@du.ac.bd 

intlhelpdesk@du.ac.bd 

আফছার 

�রিজ�ার (িশ�া-৫) 

িব�িবদ�ালয় 

০১৭১১-১৩৩৮৭৬ 

 

oia@du.ac.bd 

intlhelpdesk@du.ac.bd 



UUnniivveerrssiittyy  ooff  DDhhaakkaa 

DDhhaakkaa--11000000,,  BBaannggllaaddeesshh 

Tel: 88-02-9661900-59/4020 (Off.) Fax: 88-02-55167810

E-mail: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd 

 

�িমক �সবার নাম �সবা �দান প�িত 

৫২ �র�ার ইউিনেটর 

বৃি� 

 

 

��া-উপাচায� (িশ�া) কতৃ�ক 

অনুেমাদেনর পর মেনানীত 

িশ�াথ�ীর নােমর তািলকা সকল 

হল, িবভাগ ও ইনি�িটউেট ��রণ 

করা হয়। 

৫৩ �রাভার �াউেটর 

বৃি� 

 

 

��া-উপাচায� (িশ�া) কতৃ�ক 

অনুেমাদেনর পর মেনানীত 

িশ�াথ�ীর নােমর তািলকা সকল 

হল, িবভাগ ও ইনি�িটউেট ��রণ 

করা হয়। 

55167810 

 

 

পৃ�া 38 

�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান �সবার মূল� এবং 

পিরেশাধ প�িত 

�র�ার ইউিনট পিরচালক ৫০জন িশ�াথ�ীর 

উপবৃি� এবং বািক সকল িশ�াথ�ীেদর �বতন 

মওকুফসহ সুপািরশকৃত তািলকা �রিজ�ার, ঢাকা 

িব�িবদ�ালেয়র িনকট ��রণ কেরন। 

 মেনানয়ন

�রাভার �াউেটর পিরচালক ৫০ জন িশ�াথ�ীর 

উপবৃি� এবং বািক সকল িশ�াথ�ীেদর �বতন 

মওকুফসহ সুপািরশকৃত তািলকা �রিজ�ার, ঢাকা 

িব�িবদ�ালেয়র িনকট ��রণ কেরন। 

 মেনানয়ন

ঢাকাঢাকা  িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়

ঢাকাঢাকা--১১০০০০০০,,  বাংলােদশবাংলােদশ

�ফান�ফান::  ৮৮৮৮--০০২২--৯৯৬৬৬৬১১৯৯০০০০--৪৪০০২২০০  ((অিফসঅিফস)),,  ফ�া�ফ�া�::  ৮৮৮৮০০--২২--৫৫

B-†gBj: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd

�সবা �দােনর সময়সীমা দািয়��া� কম�কত�ার নাম, পদিব, 

�ফান ন�র ও ই-�মইল 

ঊ��তন কম�কত�া

ন�র, �টিলেফান

মেনানয়ন পাওয়া সােপে� ১০ (দশ) 

িদন। 

মিহউি�ন আহেমদ 

সহকারী �রিজ�ার  

�রিজ�ােরর অিফস (িশ�া-৫) 

ক� নং-২০৮ (ক) 

�শাসিনক ভবন (২য় তলা) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�ফান: ০১৭১১-০৫৮৩৩৭ 

 

নাসিরন আ�ার 

�সকশন অিফসার 

�রিজ�ােরর অিফস (িশ�া-৫) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

িশউিল আফছার

�ডপুিট �রিজ�ার

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

�ফান: ০১৭১১

ই-�মইল:  

oia@du.ac.bd

intlhelpdesk@du.ac.bd

মেনানয়ন পাওয়া সােপে� ১০ (দশ) 

িদন। 

মিহউি�ন আহেমদ 

সহকারী �রিজ�ার  

�রিজ�ােরর অিফস (িশ�া-৫) 

ক� নং-২০৮ (ক) 

�শাসিনক ভবন (২য় তলা) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�ফান: ০১৭১১-০৫৮৩৩৭ 

 

নাসিরন আ�ার 

�সকশন অিফসার 

�রিজ�ােরর অিফস (িশ�া-৫) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

িশউিল আফছার

�ডপুিট �রিজ�ার

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

�ফান: ০১৭১১

ই-�মইল:  

oia@du.ac.bd

intlhelpdesk@du.ac.bd

িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়  

বাংলােদশবাংলােদশ  

৫৫৫৫১১৬৬৭৭৮৮১১০০  

registrar@du.ac.bd  
 

কম�কত�ার পদিব, ক� 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

আফছার 

�রিজ�ার (িশ�া-৫) 

িব�িবদ�ালয় 

০১৭১১-১৩৩৮৭৬ 

 

oia@du.ac.bd 

intlhelpdesk@du.ac.bd 

আফছার 

�রিজ�ার (িশ�া-৫) 

িব�িবদ�ালয় 

০১৭১১-১৩৩৮৭৬ 

 

oia@du.ac.bd 

intlhelpdesk@du.ac.bd 



UUnniivveerrssiittyy  ooff  DDhhaakkaa 

DDhhaakkaa--11000000,,  BBaannggllaaddeesshh 

Tel: 88-02-9661900-59/4020 (Off.) Fax: 88-02-55167810

E-mail: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd 

 

�িমক �সবার নাম �সবা �দান প�িত 

৫৪ িব. এন. িস. িস. 

বৃি� 

 

 

��া-উপাচায� (িশ�া) কতৃ�ক 

অনুেমাদেনর পর মেনানীত 

িশ�াথ�ীর নােমর তািলকা সকল 

হল, িবভাগ ও ইনি�িটউেট ��রণ 

করা হয়। 

৫৫ ছা�-ছা�ীেদর 

বৃি�র �ত�য়ন প� 

(�ােতােকা�র) 

সরাসির 

55167810 

 

 

পৃ�া 39 

�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান �সবার মূল� এবং 

পিরেশাধ প�িত 

িব. এন. িস. িস. পিরচালক ১০০ জন িশ�াথ�ীর 

উপবৃি� এবং বািক সকল িশ�াথ�ীেদর �বতন 

মওকুফসহ সুপািরশকৃত তািলকা �রিজ�ার, ঢাকা 

িব�িবদ�ালেয়র িনকট ��রণ কেরন। 

 মেনানয়ন

িশ�াথ�ীেক িবভাগীয় �চয়ারম�ানপারসেনর মাধ�েম 

�রিজ�ার, ঢাকা িব�িবদ�ালয় বরাবর আেবদন 

করেত হেব। 

 

 

ঢাকাঢাকা  িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়

ঢাকাঢাকা--১১০০০০০০,,  বাংলােদশবাংলােদশ

�ফান�ফান::  ৮৮৮৮--০০২২--৯৯৬৬৬৬১১৯৯০০০০--৪৪০০২২০০  ((অিফসঅিফস)),,  ফ�া�ফ�া�::  ৮৮৮৮০০--২২--৫৫

B-†gBj: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd

�সবা �দােনর সময়সীমা দািয়��া� কম�কত�ার নাম, পদিব, 

�ফান ন�র ও ই-�মইল 

ঊ��তন কম�কত�া

ন�র, �টিলেফান

মেনানয়ন পাওয়া সােপে� ১০ (দশ) 

িদন। 

মিহউি�ন আহেমদ 

সহকারী �রিজ�ার  

�রিজ�ােরর অিফস (িশ�া-৫) 

ক� নং-২০৮ (ক) 

�শাসিনক ভবন (২য় তলা) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�ফান: ০১৭১১-০৫৮৩৩৭ 

 

নাসিরন আ�ার 

�সকশন অিফসার 

�রিজ�ােরর অিফস (িশ�া-৫) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

িশউিল আফছার

�ডপুিট �রিজ�ার

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

�ফান: ০১৭১১

ই-�মইল:  

oia@du.ac.bd

intlhelpdesk@du.ac.bd

০৩ (িতন) িদন মিহউি�ন আহেমদ 

সহকারী �রিজ�ার  

�রিজ�ােরর অিফস (িশ�া-৫) 

ক� নং-২০৮ (ক) 

�শাসিনক ভবন (২য় তলা) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�ফান: ০১৭১১-০৫৮৩৩৭ 

 

নাসিরন আ�ার 

�সকশন অিফসার 

�রিজ�ােরর অিফস (িশ�া-৫) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

িশউিল আফছার

�ডপুিট �রিজ�ার

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

�ফান: ০১৭১১

ই-�মইল:  

oia@du.ac.bd

intlhelpdesk@du.ac.bd

িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়  

বাংলােদশবাংলােদশ  

৫৫৫৫১১৬৬৭৭৮৮১১০০  

registrar@du.ac.bd  
 

কম�কত�ার পদিব, ক� 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

আফছার 

�রিজ�ার (িশ�া-৫) 

িব�িবদ�ালয় 

০১৭১১-১৩৩৮৭৬ 

 

oia@du.ac.bd 

intlhelpdesk@du.ac.bd 

আফছার 

�রিজ�ার (িশ�া-৫) 

িব�িবদ�ালয় 

০১৭১১-১৩৩৮৭৬ 

 

oia@du.ac.bd 

intlhelpdesk@du.ac.bd 



UUnniivveerrssiittyy  ooff  DDhhaakkaa 

DDhhaakkaa--11000000,,  BBaannggllaaddeesshh 

Tel: 88-02-9661900-59/4020 (Off.) Fax: 88-02-55167810

E-mail: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd 

 

�িমক �সবার নাম �সবা �দান প�িত 

৫৬ ছা�-ছা�ীেদর 

বৃি�র �ত�য়ন প� 

(�াতক) 

সরাসির 

৫৭ ইউ.িজ.িস. (দৃি� 

�িতব�ী বৃি�) 

সরাসির 

55167810 

 

 

পৃ�া 40 

�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান �সবার মূল� এবং 

পিরেশাধ প�িত 

িশ�াথ�ীেক িবভাগীয় �চয়ারম�ানপারসেনর মাধ�েম 

�রিজ�ার, ঢাকা িব�িবদ�ালয় বরাবর আেবদন 

করেত হেব। 

 

 

িব�িবদ�ালয় ম�ুরী কিমশন কতৃ�ক িব�ি� 

�কােশর পর, 

বৃি�র জন� িশ�াথ�ীর িব�িবদ�ালয় ম�ুরী 

কিমশেনর িনিদ�� ফরেম িবভাগীয় 

�চয়ারম�ানপারসেনর মাধ�েম আেবদন করেত 

হেব। 

 ফরম �রিজ�ােরর অিফেসর ক� নং-২০৮ 

(ক)-এ  পাওয়া যােব। 

 

ঢাকাঢাকা  িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়

ঢাকাঢাকা--১১০০০০০০,,  বাংলােদশবাংলােদশ

�ফান�ফান::  ৮৮৮৮--০০২২--৯৯৬৬৬৬১১৯৯০০০০--৪৪০০২২০০  ((অিফসঅিফস)),,  ফ�া�ফ�া�::  ৮৮৮৮০০--২২--৫৫

B-†gBj: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd

�সবা �দােনর সময়সীমা দািয়��া� কম�কত�ার নাম, পদিব, 

�ফান ন�র ও ই-�মইল 

ঊ��তন কম�কত�া

ন�র, �টিলেফান

০৩ (িতন) িদন মিহউি�ন আহেমদ 

সহকারী �রিজ�ার  

�রিজ�ােরর অিফস (িশ�া-৫) 

ক� নং-২০৮ (ক) 

�শাসিনক ভবন (২য় তলা) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�ফান: ০১৭১১-০৫৮৩৩৭ 

 

নাসিরন আ�ার 

�সকশন অিফসার 

�রিজ�ােরর অিফস (িশ�া-৫) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

িশউিল আফছার

�ডপুিট �রিজ�ার

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

�ফান: ০১৭১১

ই-�মইল:  

oia@du.ac.bd

intlhelpdesk@du.ac.bd

১৫ কায�িদবস তানিজনা খান মু�ী  

সহকারী �রিজ�ার (িশ�া-৫) 

�রিজ�ােরর অিফস 

ক� নং-২০৮ (ক) 

�শাসিনক ভবন (২য় তলা) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�ফান: ০১৫৫২-৩০০২১২ 

 

 

 

 

 

িশউিল আফছার

�ডপুিট �রিজ�ার

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

�ফান: ০১৭১১

ই-�মইল:  

oia@du.ac.bd

intlhelpdesk@du.ac.bd

িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়  

বাংলােদশবাংলােদশ  

৫৫৫৫১১৬৬৭৭৮৮১১০০  

registrar@du.ac.bd  
 

কম�কত�ার পদিব, ক� 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

আফছার 

�রিজ�ার (িশ�া-৫) 

িব�িবদ�ালয় 

০১৭১১-১৩৩৮৭৬ 

 

oia@du.ac.bd 

intlhelpdesk@du.ac.bd 

আফছার 

�রিজ�ার (িশ�া-৫) 

িব�িবদ�ালয় 

০১৭১১-১৩৩৮৭৬ 

 

oia@du.ac.bd 

intlhelpdesk@du.ac.bd 



UUnniivveerrssiittyy  ooff  DDhhaakkaa 

DDhhaakkaa--11000000,,  BBaannggllaaddeesshh 

Tel: 88-02-9661900-59/4020 (Off.) Fax: 88-02-55167810

E-mail: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd 

 

�িমক �সবার নাম �সবা �দান প�িত 

৫৮ বাংলােদশ 

িসিকউিরিট  এ� 

এ�েচ� কিমশন 

দৃি� �িতব�ী বৃি� 

সরাসির 

৫৯ অনাস� বৃি� 

(িব�িবদ�ালয় 

ম�ুরী কিমশন 

বৃি�, সরকাির 

ট�ােল�পুল বৃি�, 

সরকাির সাধারণ 

বৃি� ও 

িব�িবদ�ালয় 

�াতেকা�র বৃি�) 

সরাসির 

55167810 

 

 

পৃ�া 41 

�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান �সবার মূল� এবং 

পিরেশাধ প�িত 

িশ�াথ�ীেক িবভাগীয় �চয়ারম�ানপারসেনর মাধ�েম 

সাদা কাগেজ �রিজ�ার, ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

বরাবর আেবদন করেত হেব। 

আেবদেনর সােথ দৃি� �িতব�ী সনদপ� ও 

িব�িবদ�ালেয়র পিরচয়প� সংযু� করেত হেব। 

 

�াতেকা�র বৃি� কিমিট কতৃ�ক মেনানীত বৃি��া� 

িশ�াথ�ীরা িব�িবদ�ালয় ম�ুরী কিমশেনর িনিদ�� 

ফরেম আেবদন কেরন।  

িনধ�ািরত ফরম ২০৮ (ক) নং কে� পাওয়া যােব। 

মাধ�িমক ও উ� িশ�া অিধদ�েরর �কাটা 

ব�েনর পর িব�িবদ�ালয় �াতেকা�র বৃি� কিমিট 

ট�ােল�পুল বৃি� ও সরকাির সাধারণ বৃি� ম�ুির 

�দয়ার পর বৃি��া� িশ�াথ�ীরা অন-লাইেন 

আেবদন কেরন। যাচাই-বাছাই কের িশ�া 

অিধদ�েরর MIS  সফটওয়�াের এি� িদেত হয়। 

পরবত�ী �মধা অনুসাের �াতেকা�র বৃি� ম�ুির 

�দয়া হয়। 

 িব�ি�র

ঢাকাঢাকা  িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়

ঢাকাঢাকা--১১০০০০০০,,  বাংলােদশবাংলােদশ

�ফান�ফান::  ৮৮৮৮--০০২২--৯৯৬৬৬৬১১৯৯০০০০--৪৪০০২২০০  ((অিফসঅিফস)),,  ফ�া�ফ�া�::  ৮৮৮৮০০--২২--৫৫

B-†gBj: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd

�সবা �দােনর সময়সীমা দািয়��া� কম�কত�ার নাম, পদিব, 

�ফান ন�র ও ই-�মইল 

ঊ��তন কম�কত�া

ন�র, �টিলেফান

১৫ কায�িদবস তানিজনা খান মু�ী  

সহকারী �রিজ�ার (িশ�া-৫) 

�রিজ�ােরর অিফস 

ক� নং-২০৮ (ক) 

�শাসিনক ভবন (২য় তলা) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�ফান: ০১৫৫২-৩০০২১২ 

 

 

িশউিল আফছার

�ডপুিট �রিজ�ার

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

�ফান: ০১৭১১

িব�ি�র পের ১০-১৫ িদেনর মেধ� মিহউি�ন আহেমদ 

সহকারী �রিজ�ার  

�রিজ�ােরর অিফস (িশ�া-৫) 

ক� নং-২০৮ (ক) 

�শাসিনক ভবন (২য় তলা) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�ফান: ০১৭১১-০৫৮৩৩৭ 

 

শামসুন নাহার িশউিল 

�ধান সহকারী 

�রিজ�ােরর অিফস (িশ�া-৫) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

 

 

 

িশউিল আফছার

�ডপুিট �রিজ�ার

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

�ফান: ০১৭১১

ই-�মইল:  

oia@du.ac.bd

intlhelpdesk@du.ac.bd

িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়  

বাংলােদশবাংলােদশ  

৫৫৫৫১১৬৬৭৭৮৮১১০০  

registrar@du.ac.bd  
 

কম�কত�ার পদিব, ক� 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

আফছার 

�রিজ�ার (িশ�া-৫) 

িব�িবদ�ালয় 

০১৭১১-১৩৩৮৭৬ 

আফছার 

�রিজ�ার (িশ�া-৫) 

িব�িবদ�ালয় 

০১৭১১-১৩৩৮৭৬ 

 

oia@du.ac.bd 

intlhelpdesk@du.ac.bd 



UUnniivveerrssiittyy  ooff  DDhhaakkaa 

DDhhaakkaa--11000000,,  BBaannggllaaddeesshh 

Tel: 88-02-9661900-59/4020 (Off.) Fax: 88-02-55167810

E-mail: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd 

 

�িমক �সবার নাম �সবা �দান প�িত 

৬০ সরকাির উপবৃি� 

তফিসলী (িহ�ু)/ 

�বৗ�/ 

ি��ান/সশ� 

বািহনী/দৃি� 

�িতব�ী/�িতব�ী

/ 

অিটি�ক ও 

উপজািত 

সরাসির 

৬১ �বাড� বৃি� (১০ িট 

�বাড�) সরকাির 

ট�ােল�পুল বৃি�, 

সরকাির সাধারণ 

বৃি� 

অন-লাইন 

55167810 

 

 

পৃ�া 42 

�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান �সবার মূল� এবং 

পিরেশাধ প�িত 

িশ�া অিধদ�েরর িব�ি�র পর  িনিদ�� আেবদন 

ফরেম িশ�াথ�ীেক �েয়াজনীয় কাগজপ�সহ  

আেবদন করেত হেব। 

িনধ�ািরত ফরম �রিজ�ােরর অিফেসর ২০৮ (ক) 

নং কে� পাওয়া যােব। 

 

 

 

মাধ�িমক ও উ� িশ�া অিধদ�েরর িব�ি�র পের 

ঢাকা িব�িবদ�ালেয় অধ�য়নরত িশ�াথ�ীরা অন-

লাইেন 

(https://studentscholarship.du.ac.bd/) 

বৃি�র জন� আেবদন করেত পারেব। 

 

 

ঢাকাঢাকা  িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়

ঢাকাঢাকা--১১০০০০০০,,  বাংলােদশবাংলােদশ

�ফান�ফান::  ৮৮৮৮--০০২২--৯৯৬৬৬৬১১৯৯০০০০--৪৪০০২২০০  ((অিফসঅিফস)),,  ফ�া�ফ�া�::  ৮৮৮৮০০--২২--৫৫

B-†gBj: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd

�সবা �দােনর সময়সীমা দািয়��া� কম�কত�ার নাম, পদিব, 

�ফান ন�র ও ই-�মইল 

ঊ��তন কম�কত�া

ন�র, �টিলেফান

 মিহউি�ন আহেমদ 

সহকারী �রিজ�ার  

�রিজ�ােরর অিফস (িশ�া-৫) 

ক� নং-২০৮ (ক) 

�শাসিনক ভবন (২য় তলা) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�ফান: ০১৭১১-০৫৮৩৩৭ 

 

শামসুন নাহার িশউিল 

�ধান সহকারী 

�রিজ�ােরর অিফস (িশ�া-৫) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

িশউিল আফছার

�ডপুিট �রিজ�ার

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

�ফান: ০১৭১১

ই-�মইল:  

oia@du.ac.bd

intlhelpdesk@du.ac.bd

১৫ িদন 

 

িশউিল আফছার 

�ডপুিট �রিজ�ার (িশ�া-৫) 

ক� নং-২০৮ (ক) 

�শাসিনক ভবন (২য় তলা) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�ফান: ০১৭১১-১৩৩৮৭৬ 

ই-�মইল:  

oia@du.ac.bd 

intlhelpdesk@du.ac.bd 

 

 

 

�রিজ�ার 

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়  

বাংলােদশবাংলােদশ  

৫৫৫৫১১৬৬৭৭৮৮১১০০  

registrar@du.ac.bd  
 

কম�কত�ার পদিব, ক� 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

আফছার 

�রিজ�ার (িশ�া-৫) 

িব�িবদ�ালয় 

০১৭১১-১৩৩৮৭৬ 

 

oia@du.ac.bd 

intlhelpdesk@du.ac.bd 

িব�িবদ�ালয় 



UUnniivveerrssiittyy  ooff  DDhhaakkaa 

DDhhaakkaa--11000000,,  BBaannggllaaddeesshh 

Tel: 88-02-9661900-59/4020 (Off.) Fax: 88-02-55167810

E-mail: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd 

 

�িমক �সবার নাম �সবা �দান প�িত 

৬২ আইিসিট 

�ফেলািশপ 

সরাসির 

৬৩ িবিভ� �জলা 

পিরষদ বৃি� 

সরাসির 

৬৪ �সনাকল�াণ বৃি� সরাসির 

55167810 
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�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান �সবার মূল� এবং 

পিরেশাধ প�িত 

আইিসিট ম�ণালয় হেত িব�ি� অনুযায়ী 

�ফেলািশেপর জন� আইিসিট ম�ণালেয় আেবদন 

করেত হয়। 

 

 

 

 

 

 

�জলা পিরষেদর চািহদার িভি�েত িব�িবদ�ালয় 

কতৃ�ক িব�ি� �কাশ করা হয়। 

  

িশ�াথ�ীরা বৃি�র জন� িব�ি� অনুযায়ী আেবদন ও 

�েয়াজনীয় কাগজপ�সহ �রিজ�ােরর িনকট 

��রণ করেবন। 

 

 

�সনাকল�াণ সং�ার িনজ� চািহদা অনুযায়ী 

আেবদন করেত হেব। 

  

 

 

ঢাকাঢাকা  িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়

ঢাকাঢাকা--১১০০০০০০,,  বাংলােদশবাংলােদশ

�ফান�ফান::  ৮৮৮৮--০০২২--৯৯৬৬৬৬১১৯৯০০০০--৪৪০০২২০০  ((অিফসঅিফস)),,  ফ�া�ফ�া�::  ৮৮৮৮০০--২২--৫৫

B-†gBj: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd

�সবা �দােনর সময়সীমা দািয়��া� কম�কত�ার নাম, পদিব, 

�ফান ন�র ও ই-�মইল 

ঊ��তন কম�কত�া

ন�র, �টিলেফান

৭ িদন তাসিলমা �বগম 

সহকারী �রিজ�ার (িশ�া-৫) 

�রিজ�ােরর অিফস 

ক� নং-২০৮ (ক) 

�শাসিনক ভবন (২য় তলা) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�ফান: ০১৭৫৯-৭৭৯৮৬৭ 

িশউিল আফছার

�ডপুিট �রিজ�ার

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

�ফান: ০১৭১১

ই-�মইল:  

oia@du.ac.bd

intlhelpdesk@du.ac.bd

 তাসিলমা �বগম 

সহকারী �রিজ�ার (িশ�া-৫) 

�রিজ�ােরর অিফস 

ক� নং-২০৮ (ক) 

�শাসিনক ভবন (২য় তলা) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�ফান: ০১৭৫৯-৭৭৯৮৬৭ 

 

িশউিল আফছার

�ডপুিট �রিজ�ার

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

�ফান: ০১৭১১

ই-�মইল:  

oia@du.ac.bd

intlhelpdesk@du.ac.bd

 তাসিলমা �বগম 

সহকারী �রিজ�ার (িশ�া-৫) 

�রিজ�ােরর অিফস 

ক� নং-২০৮ (ক) 

�শাসিনক ভবন (২য় তলা) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�ফান: ০১৭৫৯-৭৭৯৮৬৭ 

 

িশউিল আফছার

�ডপুিট �রিজ�ার

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

�ফান: ০১৭১১

িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়  

বাংলােদশবাংলােদশ  

৫৫৫৫১১৬৬৭৭৮৮১১০০  

registrar@du.ac.bd  
 

কম�কত�ার পদিব, ক� 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

আফছার 

�রিজ�ার (িশ�া-৫) 

িব�িবদ�ালয় 

০১৭১১-১৩৩৮৭৬ 

 

oia@du.ac.bd 

intlhelpdesk@du.ac.bd 

আফছার 

�রিজ�ার (িশ�া-৫) 

িব�িবদ�ালয় 

০১৭১১-১৩৩৮৭৬ 

 

oia@du.ac.bd 

intlhelpdesk@du.ac.bd 

আফছার 

�রিজ�ার (িশ�া-৫) 

িব�িবদ�ালয় 

০১৭১১-১৩৩৮৭৬ 



UUnniivveerrssiittyy  ooff  DDhhaakkaa 

DDhhaakkaa--11000000,,  BBaannggllaaddeesshh 

Tel: 88-02-9661900-59/4020 (Off.) Fax: 88-02-55167810

E-mail: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd 

 

�িমক �সবার নাম �সবা �দান প�িত 

৬৫ �ধানম�ী �ণ�পদক সরাসির 

৬৬ বই পুর�ার সরাসির 

55167810 
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�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান �সবার মূল� এবং 

পিরেশাধ প�িত 

িব�িবদ�ালয় ম�ুরী কিমশন �থেক িব�ি� 

পাওয়ার পের �িতিট অনুষদ �থেক সেব�া� 

িসিজিপএ �া� িশ�াথ�ীেদর �ধানম�ীর 

�ণ�পদেকর জন� মেনানীত করা হয়।  

 

�েয়াজনীয় কাগজপ�: 

সকল মাক�িশট (এসএসিস, এইচএসিস ও 

অনাস�সহ) ম�ুরী কিমশেনর িনধ�ািরত ফরেম 

আেবদন করেত হেব। 

িনধ�ািরত আেবদন ফরম �রিজ�ােরর অিফেসর 

২০৮ (ক) নং ক� হেত সং�হ করা যােব। 

 

 

পরী�া িনয়�ক অিফেসর িরেপােট�র িভি�েত 

�িতিট িবভাগ �থেক সেব�া� িসিজিপএ �া� 

�াতক ও �াতেকা�র িশ�াথ�ীেদর এ পুর�ার 

�দওয়া হয়।  

 

মেনানীত িশ�াথ�ীেদর �চয়ারম�ানপারসেনর 

মাধ�েম বইেয়র নামসহ সাদা কাগেজ �রিজ�ার 

বরাবর আেবদন করেত হয়। 

 

 

 

 

 িব�ি�র

ঢাকাঢাকা  িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়

ঢাকাঢাকা--১১০০০০০০,,  বাংলােদশবাংলােদশ

�ফান�ফান::  ৮৮৮৮--০০২২--৯৯৬৬৬৬১১৯৯০০০০--৪৪০০২২০০  ((অিফসঅিফস)),,  ফ�া�ফ�া�::  ৮৮৮৮০০--২২--৫৫

B-†gBj: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd

�সবা �দােনর সময়সীমা দািয়��া� কম�কত�ার নাম, পদিব, 

�ফান ন�র ও ই-�মইল 

ঊ��তন কম�কত�া

ন�র, �টিলেফান

 তাসিলমা �বগম 

সহকারী �রিজ�ার (িশ�া-৫) 

�রিজ�ােরর অিফস 

ক� নং-২০৮ (ক) 

�শাসিনক ভবন (২য় তলা) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�ফান: ০১৭৫৯-৭৭৯৮৬৭ 

িশউিল আফছার

�ডপুিট �রিজ�ার

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

�ফান: ০১৭১১

ই-�মইল:  

oia@du.ac.bd

intlhelpdesk@du.ac.bd

িব�ি�র তািরখ �থেক ছয় মােসর 

মেধ�ই বই �হণ করেত হয় 

তাসিলমা �বগম 

সহকারী �রিজ�ার (িশ�া-৫) 

�রিজ�ােরর অিফস 

ক� নং-২০৮ (ক) 

�শাসিনক ভবন (২য় তলা) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�ফান: ০১৭৫৯-৭৭৯৮৬৭ 

িশউিল আফছার

�ডপুিট �রিজ�ার

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

�ফান: ০১৭১১

ই-�মইল:  

oia@du.ac.bd

intlhelpdesk@du.ac.bd

িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়  

বাংলােদশবাংলােদশ  

৫৫৫৫১১৬৬৭৭৮৮১১০০  

registrar@du.ac.bd  
 

কম�কত�ার পদিব, ক� 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

আফছার 

�রিজ�ার (িশ�া-৫) 

িব�িবদ�ালয় 

০১৭১১-১৩৩৮৭৬ 

 

oia@du.ac.bd 

intlhelpdesk@du.ac.bd 

আফছার 

�রিজ�ার (িশ�া-৫) 

িব�িবদ�ালয় 

০১৭১১-১৩৩৮৭৬ 

 

oia@du.ac.bd 

intlhelpdesk@du.ac.bd 



UUnniivveerrssiittyy  ooff  DDhhaakkaa 

DDhhaakkaa--11000000,,  BBaannggllaaddeesshh 

Tel: 88-02-9661900-59/4020 (Off.) Fax: 88-02-55167810

E-mail: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd 

 

�িমক �সবার নাম �সবা �দান প�িত 

৬৭ Sumitomo 

Corporation 

Scholarship 

সরাসির 

৬৮ নাজমা খস� 

িফেমল �লারিশপ 

সরাসির 

55167810 
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�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান �সবার মূল� এবং 

পিরেশাধ প�িত 

ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র ১ম বেষ� অধ�য়নরত 

িশ�াথ�ীরা িনিদ�� আেবদন ফেম� � � হেরর 

�েভা� ও �চয়ারম�ান/পিরচালক কতৃ�ক 

সুপািরশসহ আেবদন করেব। আেবদনকৃত ৫০জন 

িশ�াথ�ীর আেবদন ফরম Sumitomo 

Corporation-এর অিফেস ��রণ করা হয়। 

Sumitomo Corporation ১০জন িশ�াথ�ীেদর 

এই বৃি� ম�ুর কের। তেব ১ম বেষ� ম�ুরীর পর 

২য়, ৩য় ও ৪থ� বেষ�র বৃি� নবায়নসহ �মাট 

৪০জন িশ�াথ�ী এই বৃি� �পেয় থােকন। 

 

�েযাজ� নয় ৩০ 

�িত বছর ১ম বেষ�র নতুন িশ�াথ�ীেদর মেধ� ১ 

বছেরর জন� বৃি� �দান করা হয়। ৩ মাস অ�র 

অ�র এ বৃি� �দয়া হয়। �মা ১৫জন িশ�াথ�ীেদর 

মেধ� এ বৃি� িবতরণ করা হয়। ১) িফন��, ২) 

অথ�নীিত, ৩) ইংেরিজ, ৪) আ�জ�ািতক স�ক�া, 

৫) �লাক�শাসন িবভােগর মেধ� 

Undergraduate Female Students-এর মেধ� 

বৃি� িবতরণ করা হয়। 

িবভাগীয় �ধান কতৃ�ক মেনানয়ন �দান কের 

মেনানীত তািলকা �রিজ�ার অিফেসর বৃি� 

শাখায় ��রণ করা হয়। ��িরত তািলকার 

িভি�েত বৃি� �দান করা হয়। 

 

�েযাজ� নয় 

ঢাকাঢাকা  িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়

ঢাকাঢাকা--১১০০০০০০,,  বাংলােদশবাংলােদশ

�ফান�ফান::  ৮৮৮৮--০০২২--৯৯৬৬৬৬১১৯৯০০০০--৪৪০০২২০০  ((অিফসঅিফস)),,  ফ�া�ফ�া�::  ৮৮৮৮০০--২২--৫৫

B-†gBj: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd

�সবা �দােনর সময়সীমা দািয়��া� কম�কত�ার নাম, পদিব, 

�ফান ন�র ও ই-�মইল 

ঊ��তন কম�কত�া

ন�র, �টিলেফান

 কায�িদবস �মা. পারেভজ 

উ�মান সহকারী 

সহকারী �রিজ�ার (িশ�া-৫) 

�রিজ�ােরর অিফস 

ক� নং-২০৮ (ক) 

�শাসিনক ভবন (২য় তলা) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�ফান: ০১৭৫৯-৭৭৯৮৬৭ 

িশউিল আফছার

�ডপুিট �রিজ�ার

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

�ফান: ০১৭১১

ই-�মইল:  

oia@du.ac.bd

intlhelpdesk@du.ac.bd

৩০ কায�িদবস তাসিলমা �বগম 

সহকারী �রিজ�ার (িশ�া-৫) 

�রিজ�ােরর অিফস 

ক� নং-২০৮ (ক) 

�শাসিনক ভবন (২য় তলা) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�ফান: ০১৭৫৯-৭৭৯৮৬৭ 

িশউিল আফছার

�ডপুিট �রিজ�ার

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

�ফান: ০১৭১১

ই-�মইল:  

oia@du.ac.bd

intlhelpdesk@du.ac.bd

িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়  

বাংলােদশবাংলােদশ  

৫৫৫৫১১৬৬৭৭৮৮১১০০  

registrar@du.ac.bd  
 

কম�কত�ার পদিব, ক� 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

আফছার 

�রিজ�ার (িশ�া-৫) 

িব�িবদ�ালয় 

০১৭১১-১৩৩৮৭৬ 

 

oia@du.ac.bd 

intlhelpdesk@du.ac.bd 

ফছার 

�রিজ�ার (িশ�া-৫) 

িব�িবদ�ালয় 

০১৭১১-১৩৩৮৭৬ 

 

oia@du.ac.bd 

intlhelpdesk@du.ac.bd 



UUnniivveerrssiittyy  ooff  DDhhaakkaa 

DDhhaakkaa--11000000,,  BBaannggllaaddeesshh 

Tel: 88-02-9661900-59/4020 (Off.) Fax: 88-02-55167810

E-mail: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd 

 

�িমক �সবার নাম �সবা �দান প�িত 

৬৯ ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�া� ফা� বৃি� 

সরাসির 

৭০ এম.িফল ও 

িপএইচ.িড বৃি� 

সরাসির 

55167810 
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�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান �সবার মূল� এবং 

পিরেশাধ প�িত 

�রিজ�ার অিফেসর িশ�া-৪ হেত �া� ফা� অনুযায়ী 

িশ�াথ�ীেদর বৃি�র জন� নাম �কােশর পর িশ�াথ�ী � 

� হল হেত �া� ফা� বৃি�র জন� িনিদ�� ফরম পূরণ 

পূব�ক (িবভাগীয় ছা� উপেদ�া, হল �াধ�� ও 

�চয়ারম�নপারসেনর �া�রসহ) তা িহসাব পিরচালক 

অিফেসর �া� ফা� শাখায় ক� নং ১২৪(ঘ)-এ জমা 

�দান করেব। 

�েয়াজনীয় কাগজপ�: 

১. িশ�াথ�ীর �বধ পিরচয়প�; 

২. �রিজ�ার অিফেসর িশ�া-৪ হেত �কািশত �া� 

ফা� বৃি�র িচিঠর (তািলকাসহ) কিপ; 

৩. পূরণকৃত ফরম (� � হল অিফস হেত সং�হ করা 

যােব)। 

উ� �সবার জন� 

িশ�াথ�ীেক �কান মূল� 

পিরেশাধ করেত হয় না। 

ফরম

গেবষক �রিজ�ার অিফেসর িশ�া-১ হেত গেবষকেদর 

বৃি�র জন� নাম �কেশর পর িহসাব পিরচালক 

অিফেসর �া� ফা� শাখায় ক� নং ১২৪(ঘ) হেত 

িনিদ�� ফরম িনেয় তা পূরণ (সুপারভাইজার, হল 

�াধ�� ও �চয়াম�ানপারসেনর �া�রসহ) কের �া� 

ফা� শাখায় ক� নং ১২৪(ঘ)-এ জমা �দান করেব। 

�েয়াজনীয় কাগজপ�: 

১. গেবষেকর �বধ পিরচয়প�; 

২. �রিজ�ার অিফেসর িশ�া-১ হেত �কািশত 

এম.িফল ও িপএইচ.িড বৃি�র িচিঠর (তািলকাসহ) 

কিপ। 

৩. পূরণকৃত ফরম (যা ক� নং ১২৪ঘ হেত সং�হ 

করা যােব)। 

উ� �সবার জন� 

িশ�াথ�ীেক �কান মূল� 

পিরেশাধ করেত হয় না। 

ফরম

ঢাকাঢাকা  িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়

ঢাকাঢাকা--১১০০০০০০,,  বাংলােদশবাংলােদশ

�ফান�ফান::  ৮৮৮৮--০০২২--৯৯৬৬৬৬১১৯৯০০০০--৪৪০০২২০০  ((অিফসঅিফস)),,  ফ�া�ফ�া�::  ৮৮৮৮০০--২২--৫৫

B-†gBj: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd

�সবা �দােনর সময়সীমা দািয়��া� কম�কত�ার নাম, পদিব, 

�ফান ন�র ও ই-�মইল 

ঊ��তন কম�কত�া

ন�র, �টিলেফান

ফরম জমা �দােনর পর ১৪ (�চৗ�) 

কায�িদবস। 

িমেসস সুি�য়া দাস 

উপ-িহসাব পিরচালক (নগদ) 

ক� নং- ১২৩,  

িহসাব পিরচালেকর অিফস 

আইিপ- ৪১৬৯ 

ই-�মইল- 

posting.du@gmail.com 

িহসাব পিরচালক

ক� নং- ১১৪

িহসাব পিরচালেকর

আইিপ- ৪১৬৩

ই-�মইল- 

dhakauniversity.acc.bd@g

mail.com 

ফরম জমা �দােনর পর কতৃ�পে�র 

অনুেমাদন �ােপে� 

িমেসস সুি�য়া দাস 

উপ-িহসাব পিরচালক (নগদ) 

িহসাব পিরচালেকর অিফস 

ক� নং- ১২৩  

�শাসিনক ভবন (নীচতলা) 

আইিপ �ফান নং- ৪১৬৯ 

ইেমইল- 

posting.du@gmail.com 

িহসাব পিরচালক

িহসাব পিরচালেকর

ক� নং- ১১৪

�শাসিনক 

আইিপ- ৪১৬৩

ইেমইল- 

dhakauniversity.acc.bd@g

mail.com 

িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়  

বাংলােদশবাংলােদশ  

৫৫৫৫১১৬৬৭৭৮৮১১০০  

registrar@du.ac.bd  
 

কম�কত�ার পদিব, ক� 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

পিরচালক  

১১৪,  

পিরচালেকর অিফস 

৪১৬৩ 

dhakauniversity.acc.bd@g

 

পিরচালক  

পিরচালেকর অিফস 

১১৪ 

 ভবন (নীচতলা) 

৪১৬৩ 

dhakauniversity.acc.bd@g

 



UUnniivveerrssiittyy  ooff  DDhhaakkaa 

DDhhaakkaa--11000000,,  BBaannggllaaddeesshh 

Tel: 88-02-9661900-59/4020 (Off.) Fax: 88-02-55167810

E-mail: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd 

 

�িমক �সবার নাম �সবা �দান প�িত 

৭১ তথ� ও �যাগােযাগ 

�যুি� িবভাগ বৃি� 

সরাসির 

৭২ ইউিজিস 

�ফেলািশপ 

সরাসির 

55167810 

 

 

পৃ�া 47 

�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান �সবার মূল� এবং 

পিরেশাধ প�িত 

গেবষক ডাক, �টিলেযাগােযাগ ও তথ� �যুি� 

ম�ণালেয়র অধীন তথ� ও �যাগােযাগ �যুি� িবভাগ 

হেত গেবষকেদর �ফেলাশীপ ম�ুেরর পর িহসাব 

পিরচালক অিফেসর �া� ফা� শাখায় ক� নং 

১২৪(ঘ) হেত িনিদ�� ফরম িনেয় তা পূরণ 

(সুপারভাইজার ও �চয়ারম�ানপারসেনর �া�রসহ) কের 

�া� ফা� শাখায় ক� নং ১২৪(ঘ)-এ জমা �দেবন। 

�েয়াজনীয় কাগজপ�: 

১. গেবষেকর �বধ পিরচয়প�; 

২. ডাক, �টিলেযাগােযাগ ও তথ� �যুি� ম�ণালেয়র 

অধীন তথ� ও �যাগােযাগ �যুি� িবভাগ হেত 

গেবষকেদর �ফেলাশীপ ম�ুেরর িচিঠর (তািলকাসহ) 

কিপ; 

৩. পূরণকৃত ফরম। 

উ� �সবার জন� 

গেবষকেক �কােনা মূল� 

পিরেশাধ করেত হয় না। 

ফরম

�ফেলািশপ�া� গেবষক �রিজ�ার অিফেসর �শাসন-৩ 

হেত গেবষকেদর বৃি�র জন� নাম �কােশর পর িহসাব 

পিরচালক অিফেসর �া� ফা� শাখায় ক� নং 

১২৪(ঘ) হেত িনিদ�� ফরম িনেয় তা পূরণ 

(সুপারভাইজােরর �া�রসহ) কের �া� ফা� শাখায় 

ক� নং- ১২৪(ঘ) এ জমা �দান করেবন। 

�েয়াজনীয় কাগজপ�: 

১. গেবষেকর �বধ পিরচয়প�; 

২. �রিজ�ার অিফেসর �সাশন-৩ হেত �কািশত 

ইউিজিস �ফেলািশপ�া�েদর িচিঠর (তািলকাসহ) কিপ; 

৩. পূরণকৃত ফরম (যা ক� নং ১২৪ঘ হেত সং�হ 

করা যােব)। 

উ� �সবার জন� 

গেবষকেক �কােনা মূল� 

পিরেশাধ করেত হয় না। 

ফরম

ঢাকাঢাকা  িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়

ঢাকাঢাকা--১১০০০০০০,,  বাংলােদশবাংলােদশ

�ফান�ফান::  ৮৮৮৮--০০২২--৯৯৬৬৬৬১১৯৯০০০০--৪৪০০২২০০  ((অিফসঅিফস)),,  ফ�া�ফ�া�::  ৮৮৮৮০০--২২--৫৫

B-†gBj: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd

�সবা �দােনর সময়সীমা দািয়��া� কম�কত�ার নাম, পদিব, 

�ফান ন�র ও ই-�মইল 

ঊ��তন কম�কত�া

ন�র, �টিলেফান

ফরম জমা �দােনর পর কতৃ�পে�র 

অনুেমাদন �ােপে� 

িমেসস সুি�য়া দাস 

উপ-িহসাব পিরচালক (নগদ) 

িহসাব পিরচালেকর অিফস 

ক� নং- ১২৩  

�শাসিনক ভবন (নীচতলা) 

আইিপ �ফান নং- ৪১৬৯ 

ইেমইল- 

posting.du@gmail.com 

িহসাব পিরচালক

িহসাব পিরচালেকর

ক� নং- ১১৪

�শাসিনক 

আইিপ- ৪১৬৩

ইেমইল- 

dhakauniversity.acc.bd@g

mail.com 

ফরম জমা �দােনর পর কতৃ�পে�র 

অনুেমাদন �ােপে� 

িমেসস সুি�য়া দাস 

উপ-িহসাব পিরচালক (নগদ) 

িহসাব পিরচালেকর অিফস 

ক� নং- ১২৩  

�শাসিনক ভবন (নীচতলা) 

আইিপ �ফান নং- ৪১৬৯ 

ইেমইল- 

posting.du@gmail.com 

িহসাব পিরচালক

িহসাব পিরচালেকর

ক� নং- ১১৪

�শাসিনক 

আইিপ- ৪১৬৩

ইেমইল- 

dhakauniversity.acc.bd@g

mail.com 

িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়  

বাংলােদশবাংলােদশ  

৫৫৫৫১১৬৬৭৭৮৮১১০০  

registrar@du.ac.bd  
 

কম�কত�ার পদিব, ক� 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

পিরচালক  

পিরচালেকর অিফস 

১১৪ 

 ভবন (নীচতলা) 

৪১৬৩ 

dhakauniversity.acc.bd@g

 

পিরচালক  

পিরচালেকর অিফস 

১১৪ 

 ভবন (নীচতলা) 

৪১৬৩ 

dhakauniversity.acc.bd@g

 



UUnniivveerrssiittyy  ooff  DDhhaakkaa 

DDhhaakkaa--11000000,,  BBaannggllaaddeesshh 

Tel: 88-02-9661900-59/4020 (Off.) Fax: 88-02-55167810

E-mail: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd 

 

�িমক �সবার নাম �সবা �দান প�িত 

৭৩ Mitsubishi UFJ 

Foundation বৃি� 

এবং Sumitomo 

Corporation 

বৃি� 

সরাসির 

৭৪ ��াগার জামানত 

�ফরত 

সরাসির 

55167810 

 

 

পৃ�া 48 

�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান �সবার মূল� এবং 

পিরেশাধ প�িত 

িশ�াথ�ী �রিজ�ার অিফেসর িশ�া-৫ হেত 

িশ�াথ�ীেদর উ� বৃি�র জন� নাম �কেশর পর 

িশ�াথ�ী �-� হল হেত বৃি�র জন� িনিদ�� ফরম 

পূরণ পূব�ক (িবভাগীয় ছা� উপেদ�া, হল �াধ�� 

ও �চয়ারম�ােনর �া�রসহ) তা িহসাব পিরচালক 

অিফেসর �া� ফা� শাখায় ক� নং- ১২৪(ঘ) এ 

জমা �দান করেবন। 

�েয়াজনীয় কাগজপ�: 

১.িশ�াথ�ীর �বধ পিরচয়প�; 

২. �রিজ�ার অিফেসর িশ�া-৫ হেত �কািশত 

বৃি�র িচিঠর (তািলকাসহ) কিপ; 

৩. পূরণকৃত ফরম (�-� হল অিফস হেত সং�হ 

করা যােব)। 

উ� �সবার জন� 

িশ�াথ�ীেক �কােনা মূল� 

পিরেশাধ করেত হয় না। 

ফরম

ঢাকা িব�িবদ�ালেয় িবিভ� ��া�ােম  ভিত�র সময় 

ভিত� িফ-এর সােথ ��াগার জামানত বাবদ জমাকৃত 

অথ� �ফরত �দান যা �-� হল হেত িশ�াথ�ী  িনিদ�� 

ফরম (��াগার জামানত) পূরণ এবং হল �াধ�� ও 

�চয়ারম�ােনর �া�রসহ িহসাব পিরচালক অিফেসর 

ক� নং ১২৪(গ) হেত ি�য়াের� িনেয় �া� ফা� 

শাখায় ক� নং- ১২৪(ঘ) এ জমা �দান করেবন। 

�েয়াজনীয় কাগজপ�: 

১. িশ�াথ�ীর �বধ পিরচয়প�; 

২. ��াগার জামানত ফরম (স�ািনত হল �াধ�� ও 

�চয়ারম�ানপারসেনর �া�র) । 

উ� �সবার জন� 

িশ�াথ�ীেক �কােনা মূল� 

পিরেশাধ করেত হয় না। 

ঢাকাঢাকা  িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়

ঢাকাঢাকা--১১০০০০০০,,  বাংলােদশবাংলােদশ

�ফান�ফান::  ৮৮৮৮--০০২২--৯৯৬৬৬৬১১৯৯০০০০--৪৪০০২২০০  ((অিফসঅিফস)),,  ফ�া�ফ�া�::  ৮৮৮৮০০--২২--৫৫

B-†gBj: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd

�সবা �দােনর সময়সীমা দািয়��া� কম�কত�ার নাম, পদিব, 

�ফান ন�র ও ই-�মইল 

ঊ��তন কম�কত�া

ন�র, �টিলেফান

ফরম জমা �দােনর পর কতৃ�পে�র 

অনুেমাদন �ােপে� 

িমেসস সুি�য়া দাস 

উপ-িহসাব পিরচালক (নগদ) 

িহসাব পিরচালেকর অিফস 

ক� নং- ১২৩  

�শাসিনক ভবন (নীচতলা) 

আইিপ �ফান নং- ৪১৬৯ 

ইেমইল- 

posting.du@gmail.com 

িহসাব পিরচালক

িহসাব পিরচালেকর

ক� নং- ১১৪

�শাসিনক 

আইিপ- ৪১৬৩

ইেমইল- 

dhakauniversity.acc.bd@g

mail.com 

তাৎ�িণক িমেসস সুি�য়া দাস 

উপ-িহসাব পিরচালক (নগদ) 

িহসাব পিরচালেকর অিফস 

ক� নং- ১২৩  

�শাসিনক ভবন (নীচতলা) 

আইিপ �ফান নং- ৪১৬৯ 

ইেমইল- 

posting.du@gmail.com 

িহসাব পিরচালক

িহসাব পিরচালেকর

ক� নং- ১১৪

�শাসিনক 

আইিপ- ৪১৬৩

ইেমইল- 

dhakauniversity.acc.bd@g

mail.com 

িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়  

বাংলােদশবাংলােদশ  

৫৫৫৫১১৬৬৭৭৮৮১১০০  

registrar@du.ac.bd  
 

কম�কত�ার পদিব, ক� 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

পিরচালক  

পিরচালেকর অিফস 

১১৪ 

 ভবন (নীচতলা) 

৪১৬৩ 

dhakauniversity.acc.bd@g

 

পিরচালক  

পিরচালেকর অিফস 

১১৪ 

 ভবন (নীচতলা) 

৪১৬৩ 

dhakauniversity.acc.bd@g
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�িমক �সবার নাম �সবা �দান প�িত 

৭৫ �রিজ�াড� 

��াজুেয়ট িহেসেব 

তািলকাভুি� 

সরাসির 

৭৬ পুরাতন �রিজ�াড� 

��াজুেয়টেদর 

আইিড কাড� �দান 

সরাসির 

৭৭ 

 

ইউিজিস 

এম.িফল/িপএইচ.

িড/�পা� 

ডে�ারাল 

�ফেলাশীপ 

 

অন-লাইন 

 

55167810 
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�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান �সবার মূল� এবং 

পিরেশাধ প�িত 

২০৭ নং ক� হেত সংগৃহীত িনধ�ািরত ফরেম 

আেবদন করেত হেব। 

আেবদন ফরেমর মূল� ১০/- টাকা। 

�েয়াজনীয় কাগজপ�: 

(ক) ২ কিপ পাসেপাট� সাইজ ছিব সত�ািয়ত; 

(খ) সািট�িফেকেটর সত�ািয়ত ফেটাকিপ। 

�রিজে�শন িফ বাবদ 

ব�াংেক জমা : 

(১) আজীবন - ১২০০/- 

টাকা; 

(২) এককালীন - ৫০০/- 

টাকা 

জনতা ব�াংক ঢাকা 

িব�িবদ�ালয় ক�া�াস 

(িটএসিস) শাখায় জমা 

িদেত হেব। 

 

িনধ�ািরত ফরেম আেবদন করেত হেব। (ক) ছিব ও ফরেমর 

তথ�সমূহ; 

 

(খ) নগদ ২০০/- টাকা। 

 

ইউিজিস ওেয়বসাইেট িনধ�ািরত ��া-ফম�া অনুযায়ী 

আেবদন করেত হেব। 

 

�েয়াজনীয় কাগজ: www.ugc.gov.bd িনেদ�শনা 

�মাতােবক। 

িব�ি� অনুযায়ী 

�সবামূল� পিরেশাধ 

করেত হেব। 

ঢাকাঢাকা  িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়

ঢাকাঢাকা--১১০০০০০০,,  বাংলােদশবাংলােদশ

�ফান�ফান::  ৮৮৮৮--০০২২--৯৯৬৬৬৬১১৯৯০০০০--৪৪০০২২০০  ((অিফসঅিফস)),,  ফ�া�ফ�া�::  ৮৮৮৮০০--২২--৫৫

B-†gBj: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd

�সবা �দােনর সময়সীমা দািয়��া� কম�কত�ার নাম, পদিব, 

�ফান ন�র ও ই-�মইল 

ঊ��তন কম�কত�া

ন�র, �টিলেফান

অিনধ�ািরত সাইফুল আহছান               

�ডপুিট �রিজ�ার (�শাসন-৪)  

�রিজ�ােরর অিফস 

ক� নং-২০৭ 

�শাসিনক ভবন (২য় তলা) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয়  

৮৮-০৯৬৬৬৯১১৪৬৩ /৪০২৫ 

 

�রিজ�ার 

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

অিনধ�ািরত সাইফুল আহছান               

�ডপুিট �রিজ�ার (�শাসন-৪)  

ক� নং-২০৭ 

�শাসিনক ভবন (২য় তলা) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয়  

৮৮-০৯৬৬৬৯১১৪৬৩ /৪০২৫ 

�রিজ�ার 

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

৭ কম�িদবস 

�ক. এম. �মাজাে�ল হক 

�ডপুিট �রিজ�ার (�শাসন-৩) 

ক� নং-২০৬ 

�শাসিনক ভবন (২য় তলা) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয়    

�ফান : ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪০৩৭ 

�রিজ�ার  

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

�ফান : ৯৬৬১৯০০

িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়  

বাংলােদশবাংলােদশ  

৫৫৫৫১১৬৬৭৭৮৮১১০০  

registrar@du.ac.bd  
 

কম�কত�ার পদিব, ক� 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

িব�িবদ�ালয় 

িব�িবদ�ালয় 

 

িব�িবদ�ালয় 

৯৬৬১৯০০-৫৯ 
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�িমক �সবার নাম �সবা �দান প�িত 

৭৮ ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

সকল বৃি� 

১। �বাড� বৃি� 

২। �াক-�াতক 

বৃি� 

৩। �রাভার �াউট 

বৃি� 

৪। িব.এন.িস.িস 

বৃি� 

৫। �র�ার বৃি� 

সরাসির 

৭৯ িবভাগীয় ছা�-

উপেদ�ােদর 

মাধ�েম িশ�াথ�ীেদর 

�েয়াজনীয় িশ�া ও 

িশ�া বিহভূ�ত �সবা 

সরাসির 

৮০ ঢাকা িব�িবদ�ালেয় 

অধ�য়নরত �মধাবী 

ও অ��ল 

িশ�াথ�ীেদর 

খ�কালীন চাকুির 

সরাসির 

55167810 

 

 

পৃ�া 50 

�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান �সবার মূল� এবং 

পিরেশাধ প�িত 

িশ�াথ�ী �রিজ�ার অিফেসর িশ�া-৫ শাখা হেত 

িশ�াথ�ীেদর উ� বৃি�র জন� নাম �কােশর পর 

িশ�াথ�ী �-� হল হেত বৃি�র জন� িনিদ�� ফরম 

সং�হ ও পূরণ কের (হল �াধ�ে�র �া�রসহ) তা 

িহসাব পিরচালক অিফেসর �পাি�ং ও ছা�-ছা�ী 

ভিত� শাখায় ক� নং ১২৪(গ) এ জমা �দান 

করেবন (নমুনা কিপ সংযু�‘ খ’)। 

�েয়াজনীয় কাগজপ�: 

১. িশ�াথ�ীর পিরচয়প�; 

২. �রিজ�ার অিফেসর িশ�া-৫ শাখা হেত �কািশত 

বৃি�র িচিঠর (তািলকাসহ) কিপ; 

৩. পূরণকৃত ফরম (�-� হল অিফস হেত সং�হ করা যােব)। 

উ� �সবার জন� 

িশ�াথ�ীেক �কােনা মূল� 

পিরেশাধ করেত হয় না। 

ফরম

কায�িদবেসর

ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র পিরচয়প�। 

�যাগােযাগ: অিফস ক� ৩০১ 

ছা�-িনেদ�শনা ও পরামশ�দান দফতর 

 

িবনামূেল� অিফস

�িত বছর ২ বার (জানুয়াির ও জুলাই)  িনেয়াগ 

�দয়া হয়। অ� দফতর কতৃ�ক সরবরাহকৃত 

ফরেমর মাধ�েম আেবদন করেত হেব। 

ছা�-িনেদ�শনা ও পরামশ�দান দফতেরর ক� নং 

৩০১-এ ফরম পাওয়া যােব। 

িবনামূেল� অিফস

ঢাকাঢাকা  িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়

ঢাকাঢাকা--১১০০০০০০,,  বাংলােদশবাংলােদশ

�ফান�ফান::  ৮৮৮৮--০০২২--৯৯৬৬৬৬১১৯৯০০০০--৪৪০০২২০০  ((অিফসঅিফস)),,  ফ�া�ফ�া�::  ৮৮৮৮০০--২২--৫৫

B-†gBj: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd

�সবা �দােনর সময়সীমা দািয়��া� কম�কত�ার নাম, পদিব, 

�ফান ন�র ও ই-�মইল 

ঊ��তন কম�কত�া

ন�র, �টিলেফান

ফরম জমা �দােনর পর ০২ (মাস) 

কায�িদবেসর মেধ� �চক শাখা হেত 

�চক �দান করা হেয় থােক। 

িমেসস সুি�য়া দাস 

উপ-িহসাব পিরচালক (নগদ) 

িহসাব পিরচালেকর অিফস 

ক� নং- ১২৩  

�শাসিনক ভবন (নীচতলা) 

আইিপ �ফান নং- ৪১৬৯ 

ইেমইল- 

posting.du@gmail.com 

িহসাব পিরচালক

িহসাব পিরচালেকর

ক� নং- ১১৪

�শাসিনক 

আইিপ- ৪১৬৩

ইেমইল- 

dhakauniversity.acc.bd@g

mail.com 

অিফস চলাকালীন সময় ৯.০০ টা-

৫.০০ টা পয�� 

মািজ�য়া �বগম 

সহকারী পিরচালক 

ছা�-িনেদ�শনা ও পরামশ�দান 

দফতর 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

০১৮৪৭১৬২৭৭৯ 

পিরচালক 

ছা�-িনেদ�শনা

দফতর 

�ম-৩০২ 

৯৬৬১৯২০/

অিফস চলাকালীন সময় ৯.০০ টা-

৫.০০ টা পয�� 

এম রােশদ জামান �শাভন 

সহকারী পিরচালক 

ছা�-িনেদ�শনা ও পরামশ�দান 

দফতর 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

০১৬৩১৪০৮১৯৪ 

পিরচালক 

ছা�-িনেদ�শনা

দফতর 

�ম-৩০২ 

৯৬৬১৯২০/

িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়  

বাংলােদশবাংলােদশ  

৫৫৫৫১১৬৬৭৭৮৮১১০০  

registrar@du.ac.bd  
 

কম�কত�ার পদিব, ক� 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

পিরচালক  

পিরচালেকর অিফস 

১১৪ 

 ভবন (নীচতলা) 

৪১৬৩ 

dhakauniversity.acc.bd@g

 

িনেদ�শনা ও পরামশ�দান 

/৪২০১ 

িনেদ�শনা ও পরামশ�দান 

/৪২০১ 
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�িমক �সবার নাম �সবা �দান প�িত 

৮১ কাউে�িলং �সবা 

�দান 

সরাসির 

৮২ জুেডা ও কারােত 

(পু�ষ/মিহলা) 

সরাসির 

৮৩ শরীরচচ�া �িশ�ণ 

(পু�ষ/মিহলা) 

সরাসির 

৮৪ সাঁতার 

(পু�ষ/মিহলা) 

সরাসির 

55167810 

 

 

পৃ�া 51 

�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান �সবার মূল� এবং 

পিরেশাধ প�িত 

ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র পিরচয় প�  

�যাগােযাগ: অিফস ক� ৩০১ 

ছা�-িনেদ�শনা ও পরামশ�দান দফতর 

 

িবনামূেল�/সামান� 

�টােকন মূেল� 

অিফস

১। আেবদনপ� 

২। পিরচয়প� (জাতীয়/িশ�াথ�ী/�পশা); 

৩। ছিব: ১ কিপ পাসেপাট�, ১ কিপ ��া�সাইজ; 

৪। ১৮ বৎসেরর িনেচ হেল বাবা/মা-এর জাতীয় 

পিরচয়পে�র ফেটাকিপ।  

 

ভিত� এককালীন 

১০০০/- টাকা ও মািসক 

৫০০/- টাকা। 

সকল �লনেদন ব�াংেকর 

মাধ�েম হেয় থােক। 

শিন

১। পিরচয়প� (জাতীয়/িশ�া/�পশা); 

২। ছিব: ১ কিপ পাসেপাট� ১ কিপ ��া�সাইজ; 

৩। ১৮ বৎসেরর িনেচ হেল বাবা/মা-এর জাতীয় 

পিরচয়পে�র ফেটাকিপ।  

 

মািসক ১,০০০/- টাকা। 

সকল �লনেদন ব�াংেকর 

মাধ�েম হেয় থােক। 

 

 

 

 

�িত

দুপুর

১। আেবদনপ�;  

২। পিরচয়প� (জাতীয়/িশ�াথ�ী/�পশা); 

৩। ছিব: ১ কিপ পাসেপাট�, ১ কিপ ��া�সাইজ 

৪। ১৮ বৎসেরর িনেচ হেল বাবা/মা-এর জাতীয় 

পিরচয়পে�র ফেটাকিপ।  

�রিজে�শন ফরম ১০/- 

বিহরাগত �িশ�ণাথ�ীেদর 

(পু�ষ/মিহলা) মািসক 

২,০০০/- ১ম মােসর জন� 

এবং পরবত�ী মািসক 

ঢাকাঢাকা  িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়

ঢাকাঢাকা--১১০০০০০০,,  বাংলােদশবাংলােদশ

�ফান�ফান::  ৮৮৮৮--০০২২--৯৯৬৬৬৬১১৯৯০০০০--৪৪০০২২০০  ((অিফসঅিফস)),,  ফ�া�ফ�া�::  ৮৮৮৮০০--২২--৫৫

B-†gBj: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd

�সবা �দােনর সময়সীমা দািয়��া� কম�কত�ার নাম, পদিব, 

�ফান ন�র ও ই-�মইল 

ঊ��তন কম�কত�া

ন�র, �টিলেফান

অিফস চলাকালীন সময় ৯.০০ টা-

৫.০০ টা পয�� 

অনলাইেন স��া ৭-৯টা পয�� 

সাইফুে�সা জামান সুিম 

উপ-পিরচালক (কাউে�লর) 

ছা�-িনেদ�শনা ও পরামশ�দান 

দফতর 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

০১৭১২৯৭৭৩৫২ 

পিরচালক 

ছা�-িনেদ�শনা

দফতর 

�ম-৩০২ 

৯৬৬১৯২০/

শিন, �সাম, বুধ, বৃহ�িত ও ��বার জনাব নয়না �চৗধুরী 

উপ-পিরচালক 

শারীিরক িশ�া �ক� 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

 

পিরচালক (ভার�া�

শারীিরক িশ�া

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

৪২২১ (আইিপ

�িত রিববার �থেক বৃহ�িতবার 

 

ছা�ী/মিহলা 

সকাল ৮ �থেক দুপুর ১২:৩০ 

এবং 

ছা�/পু�ষ 

দুপুর ৩ �থেক রাত ৯টা পয�� 

�সয়দা উে� হািববা 

সহকারী পিরচালক 

 

�মা. জিসম উি�ন খ�কার 

িফিজক�াল ই��া�র 

শারীিরক িশ�া �ক� 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

পিরচালক (ভার�া�

শারীিরক িশ�া

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

৪২২১ (আইিপ

+88 01754210832

directorpec@du.ac.bd

 

�� �থেক বুধবার িনেবিদতা দাস 

সহকারী পিরচালক 

শারীিরক িশ�া �ক� 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

+88 01711139094 

পিরচালক (ভার�া�

শারীিরক িশ�া

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

৪২২১ (আইিপ

+88 01754210832

িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়  

বাংলােদশবাংলােদশ  

৫৫৫৫১১৬৬৭৭৮৮১১০০  

registrar@du.ac.bd  
 

কম�কত�ার পদিব, ক� 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

িনেদ�শনা ও পরামশ�দান 

/৪২০১ 

ভার�া�) 

িশ�া �ক� 

িব�িবদ�ালয় 

আইিপ) 

ভার�া�) 

িশ�া �ক� 

িব�িবদ�ালয় 

আইিপ) 

01754210832 

directorpec@du.ac.bd 

ভার�া�) 

িশ�া �ক� 

িব�িবদ�ালয় 

আইিপ) 

+88 01754210832 



UUnniivveerrssiittyy  ooff  DDhhaakkaa 

DDhhaakkaa--11000000,,  BBaannggllaaddeesshh 

Tel: 88-02-9661900-59/4020 (Off.) Fax: 88-02-55167810

E-mail: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd 

 

�িমক �সবার নাম �সবা �দান প�িত 

৮৫ ইেয়াগা (মিহলা) সরাসির 

৮৬ জুেডা ও কারােত 

(ছা�/ছা�ী) 

সরাসির 

55167810 

 

 

পৃ�া 52 

�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান �সবার মূল� এবং 

পিরেশাধ প�িত 

 নবায়ন িফ ১,০০০/-। 

এেসািসেয়ট সদস�েদর 

(বিহরাগত) বাৎসিরক িফ 

১২,০০০/- এবং ৬ মােসর 

জন� ৮,০০০/- 

(িব�িবদ�ালেয়র 

িশ�ক/কম�কত�ার সুপািরশ 

থাকেত হেব) 

সকল �লনেদন ব�াংেকর 

মাধ�েম হেয় থােক। 

১। আেবদনপ�  

২। পিরচয়প� (জাতীয়/িশ�াথ�ী/�পশা) 

৩। ছিব: ১ কিপ পাসেপাট�, ১ কিপ ��া� 

৪। ১৮ বৎসেরর নীেচ হেল বাবা/মা এর জাতীয় 

পিরচয়পে�র ফেটাকিপ।  

ভিত� এককালীন 

১০০০/- টাকা ও মািসক 

৮০০/- টাকা। 

সকল �লনেদন ব�াংেকর 

মাধ�েম হেয় থােক। 

 

 

১। পিরচয়প�/�পিয়ং ি�েপর ফেটাকিপ।  

২। ছিব: ১ কিপ পাসেপাট�সাইজ ১ কিপ 

��া�সাইজ 

 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

ছা�/ছা�ী/িশ�ক/ 

কম�কত�া/কম�চারী ও 

পিরবােরর ভিত� 

এককালীন ৩০০/- টাকা 

ও মািসক ১০০/- টাকা। 

সকল �লনেদন ব�াংেকর 

মাধ�েম হেয় থােক। 

শিন

ঢাকাঢাকা  িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়

ঢাকাঢাকা--১১০০০০০০,,  বাংলােদশবাংলােদশ

�ফান�ফান::  ৮৮৮৮--০০২২--৯৯৬৬৬৬১১৯৯০০০০--৪৪০০২২০০  ((অিফসঅিফস)),,  ফ�া�ফ�া�::  ৮৮৮৮০০--২২--৫৫

B-†gBj: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd

�সবা �দােনর সময়সীমা দািয়��া� কম�কত�ার নাম, পদিব, 

�ফান ন�র ও ই-�মইল 

ঊ��তন কম�কত�া

ন�র, �টিলেফান

nibedita.du10@gmail.com 

 

directorpec@du.ac.bd

 

রিব, ম�ল ও বৃহ�িতবার নয়না �চৗধুরী 

উপ-পিরচালক 

শারীিরক িশ�া �ক� 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

+88 01715 91 40 57 

পিরচালক (ভার�া�

শারীিরক িশ�া

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

৪২২১ (আইিপ

শিন, �সাম, বুধ, বৃহ�িত ও ��বার নয়না �চৗধুরী 

উপ-পিরচালক 

শারীিরক িশ�া �ক� 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

+88 01715 91 40 57 

nayana.chowdhury@gmail.c

om 

পিরচালক (ভার�া�

শারীিরক িশ�া

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

৪২২১ (আইিপ

+88 01754210832

directorpec@du.ac.bd

 

িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়  

বাংলােদশবাংলােদশ  

৫৫৫৫১১৬৬৭৭৮৮১১০০  

registrar@du.ac.bd  
 

কম�কত�ার পদিব, ক� 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

directorpec@du.ac.bd 

ভার�া�) 

িশ�া �ক� 

িব�িবদ�ালয় 

আইিপ) 

ভার�া�) 

িশ�া �ক� 

িব�িবদ�ালয় 

আইিপ) 

+88 01754210832 

directorpec@du.ac.bd 



UUnniivveerrssiittyy  ooff  DDhhaakkaa 

DDhhaakkaa--11000000,,  BBaannggllaaddeesshh 

Tel: 88-02-9661900-59/4020 (Off.) Fax: 88-02-55167810

E-mail: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd 

 

�িমক �সবার নাম �সবা �দান প�িত 

৮৭ শরীরচচ�া �িশ�ণ 

(ছা�/ছা�ী) 

সরাসির 

৮৮ সাঁতার (ছা�/ছা�ী) সরাসির 

৮৯ ফুটবল 

(ছা�/ছা�ী) 

সরাসির 

55167810 

 

 

পৃ�া 53 

�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান �সবার মূল� এবং 

পিরেশাধ প�িত 

১। পিরচয়প�/�পিয়ং ি�েপর ফেটাকিপ।  

২। ছিব: ১ কিপ পাসেপাট�সাইজ ১ কিপ 

��া�সাইজ 

 

 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

ছা�/ছা�ী 

(বাৎসিরক) ২০০/- 

টাকা। 

 

সকল �লনেদন ব�াংেকর 

মাধ�েম হেয় থােক। 

�িত

সকাল

দুপুর

১। পিরচয়প�/�পিয়ং ি�েপর ফেটাকিপ।  

২। ছিব: ১ কিপ পাসেপাট�সাইজ ১ কিপ 

��া�সাইজ। 

 

�রিজে�শন ফরম ১০/- 

ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র 

ছা�/ছা�ী 

মািসক ১০০/- টাকা 

এবং পরবত�ী মািসক 

নবায়ন িফ ১০০/-। 

সকল �লনেদন ব�াংেকর 

মাধ�েম হেয় থােক। 

১। পিরচয়প�/�পিয়ং ি�েপর ফেটাকিপ।  

২। ছিব: ১ কিপ পাসেপাট�সাইজ ১ কিপ 

��া�সাইজ 

 

িবনামূেল� 

ঢাকাঢাকা  িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়

ঢাকাঢাকা--১১০০০০০০,,  বাংলােদশবাংলােদশ

�ফান�ফান::  ৮৮৮৮--০০২২--৯৯৬৬৬৬১১৯৯০০০০--৪৪০০২২০০  ((অিফসঅিফস)),,  ফ�া�ফ�া�::  ৮৮৮৮০০--২২--৫৫

B-†gBj: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd

�সবা �দােনর সময়সীমা দািয়��া� কম�কত�ার নাম, পদিব, 

�ফান ন�র ও ই-�মইল 

ঊ��তন কম�কত�া

ন�র, �টিলেফান

�িত রিববার �থেক বৃহ�িতবার 

ছা�ী/মিহলা 

সকাল ৮টা �থেক দুপুর ১২:৩০ 

পয�� 

এবং 

ছা�/পু�ষ 

দুপুর ৩টা �থেক রাত ৯টা পয�� 

�সয়দা উে� হািববা 

সহকারী পিরচালক 

 

�মা. জিসম উি�ন খ�কার 

িফিজক�াল ই��া�র 

শারীিরক িশ�া �ক� 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

 

পিরচালক (ভার�া�

শারীিরক িশ�া

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

৪২২১ (আইিপ

+88 01754210832

directorpec@du.ac.bd

 

�� �থেক বুধবার িনেবিদতা দাস 

সহকারী পিরচালক 

শারীিরক িশ�া �ক� 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

+88 01711139094 

nibedita.du10@gmail.com 

 

পিরচালক (ভার�া�

শারীিরক িশ�া

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

৪২২১ (আইিপ

+88 01754210832

directorpec@du.ac.bd

 

রিব �থেক বৃহ�িতবার এস এম জাকািরয়া 

উপ-পিরচালক 

 

�মাহা�দ জালাল উি�ন 

উপ-পিরচালক 

শারীিরক িশ�া �ক� 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

+88 01817267273 

পিরচালক (ভার�া�

শারীিরক িশ�া

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

৪২২১ (আইিপ

+88 01754210832

directorpec@du.ac.bd

 

 

িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়  

বাংলােদশবাংলােদশ  

৫৫৫৫১১৬৬৭৭৮৮১১০০  

registrar@du.ac.bd  
 

কম�কত�ার পদিব, ক� 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

ভার�া�) 

িশ�া �ক� 

িব�িবদ�ালয় 

আইিপ) 

+88 01754210832 

directorpec@du.ac.bd 

ভার�া�) 

িশ�া �ক� 

িব�িবদ�ালয় 

আইিপ) 

01754210832 

directorpec@du.ac.bd 

ভার�া�) 

িশ�া �ক� 

িব�িবদ�ালয় 

আইিপ) 

+88 01754210832 

directorpec@du.ac.bd 



UUnniivveerrssiittyy  ooff  DDhhaakkaa 

DDhhaakkaa--11000000,,  BBaannggllaaddeesshh 

Tel: 88-02-9661900-59/4020 (Off.) Fax: 88-02-55167810

E-mail: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd 

 

�িমক �সবার নাম �সবা �দান প�িত 

৯০ ি�েকট 

(ছা�/ছা�ী) 

সরাসির 

৯১ হ�া�বল 

(ছা�/ছা�ী) 

সরাসির 

৯২ ব�াডিম�ন 

(ছা�/ছা�ী) 

ও 

�টিবল-�টিনস 

সরাসির 

55167810 

 

 

পৃ�া 54 

�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান �সবার মূল� এবং 

পিরেশাধ প�িত 

১। পিরচয়প�/�পিয়ং ি�েপর ফেটাকিপ।  

২। ছিব: ১ কিপ পাসেপাট�সাইজ ১ কিপ 

��া�সাইজ 

 

িবনামূেল� 

১। পিরচয়প�/�পিয়ং ি�েপর ফেটাকিপ।  

২। ছিব: ১ কিপ পাসেপাট�সাইজ ১ কিপ 

��া�সাইজ 

 

িবনামূেল� 

১। পিরচয়প�/�পিয়ং ি�েপর ফেটাকিপ।  

২। ছিব: ১ কিপ পাসেপাট�সাইজ ১ কিপ 

��া�সাইজ 

 

িবনামূেল� 

ঢাকাঢাকা  িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়

ঢাকাঢাকা--১১০০০০০০,,  বাংলােদশবাংলােদশ

�ফান�ফান::  ৮৮৮৮--০০২২--৯৯৬৬৬৬১১৯৯০০০০--৪৪০০২২০০  ((অিফসঅিফস)),,  ফ�া�ফ�া�::  ৮৮৮৮০০--২২--৫৫

B-†gBj: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd

�সবা �দােনর সময়সীমা দািয়��া� কম�কত�ার নাম, পদিব, 

�ফান ন�র ও ই-�মইল 

ঊ��তন কম�কত�া

ন�র, �টিলেফান

রিব �থেক বৃহ�িতবার �মা. শাহাদাৎ �হাসাইন 

উপ-পিরচালক 

 

আবু ফয়সল আহমদ 

সহকারী পিরচালক 

শারীিরক িশ�া �ক� 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

 

পিরচালক (ভার�া�

শারীিরক িশ�া

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

৪২২১ (আইিপ

+88 01754210832

directorpec@du.ac.bd

 

রিব �থেক বৃহ�িতবার �মাহা�দ �মাবাে�র সালাম 

উপ-পিরচালক  

 

িনেবিদতা দাস 

সহকারী পিরচালক 

শারীিরক িশ�া �ক� 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

 

পিরচালক (ভার�া�

শারীিরক িশ�া

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

৪২২১ (আইিপ

+88 01754210832

directorpec@du.ac.bd

 

রিব �থেক বৃহ�িতবার ড. সালমা আরজু 

উপ-পিরচালক 

শারীিরক িশ�া �ক� 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

+88 01711269014 

salmadu1976@gmail.com 

 

 

পিরচালক (ভার�া�

শারীিরক িশ�া

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

৪২২১ (আইিপ

+88 01754210832

directorpec@du.ac.bd

িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়  

বাংলােদশবাংলােদশ  

৫৫৫৫১১৬৬৭৭৮৮১১০০  

registrar@du.ac.bd  
 

কম�কত�ার পদিব, ক� 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

ভার�া�) 

িশ�া �ক� 

িব�িবদ�ালয় 

আইিপ) 

+88 01754210832 

directorpec@du.ac.bd 

ভার�া�) 

িশ�া �ক� 

িব�িবদ�ালয় 

আইিপ) 

+88 01754210832 

directorpec@du.ac.bd 

ভার�া�) 

িশ�া �ক� 

িব�িবদ�ালয় 

আইিপ) 

+88 01754210832 

directorpec@du.ac.bd 



UUnniivveerrssiittyy  ooff  DDhhaakkaa 

DDhhaakkaa--11000000,,  BBaannggllaaddeesshh 

Tel: 88-02-9661900-59/4020 (Off.) Fax: 88-02-55167810

E-mail: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd 

 

�িমক �সবার নাম �সবা �দান প�িত 

৯৩ ইেয়াগা (ছা�ী) সরাসির 

৯৪ বাে�টবল 

(ছা�/ছা�ী) 

সরাসির 

৯৫ ভিলবল 

(ছা�/ছা�ী) 

সরাসির 

৯৬ হিক (ছা�) সরাসির 

55167810 

 

 

পৃ�া 55 

�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান �সবার মূল� এবং 

পিরেশাধ প�িত 

১। পিরচয়প�/�পিয়ং ি�েপর ফেটাকিপ।  

২। ছিব: ১ কিপ পাসেপাট�সাইজ ১ কিপ 

��া�সাইজ 

 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় ছা�ীেদর 

জন� ৩ মােসর জন� ভিত� 

িফ ২০০/- ও মািসক িফ 

৩০০/- এবং পরবত�ী ৩ 

মােসর জন� ভিত� িফ 

১০০/- ও মািসক িফ 

৩০০/-। 

সকল �লনেদন ব�াংেকর 

মাধ�েম হেয় থােক। 

 

১। পিরচয়প�/�পিয়ং ি�েপর ফেটাকিপ।  

২। ছিব: ১ কিপ পাসেপাট�সাইজ ১ কিপ 

��া�সাইজ 

 

িবনামূেল� 

১। পিরচয়প�/�পিয়ং ি�েপর ফেটাকিপ।  

২। ছিব: ১ কিপ পাসেপাট�সাইজ ১ কিপ 

��া�সাইজ 

 

িবনামূেল� 

১। পিরচয়প�/�পিয়ং ি�েপর ফেটাকিপ।  

২। ছিব: ১ কিপ পাসেপাট�সাইজ ১ কিপ 

��া�সাইজ 

 

িবনামূেল� 

ঢাকাঢাকা  িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়

ঢাকাঢাকা--১১০০০০০০,,  বাংলােদশবাংলােদশ

�ফান�ফান::  ৮৮৮৮--০০২২--৯৯৬৬৬৬১১৯৯০০০০--৪৪০০২২০০  ((অিফসঅিফস)),,  ফ�া�ফ�া�::  ৮৮৮৮০০--২২--৫৫

B-†gBj: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd

�সবা �দােনর সময়সীমা দািয়��া� কম�কত�ার নাম, পদিব, 

�ফান ন�র ও ই-�মইল 

ঊ��তন কম�কত�া

ন�র, �টিলেফান

রিব, ম�ল ও বৃহ�িতবার নয়না �চৗধুরী 

উপ-পিরচালক 

শারীিরক িশ�া �ক� 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

+88 01715 91 40 57 

nayana.chowdhury@gmail.c

om 

পিরচালক (ভার�া�

শারীিরক িশ�া

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

৪২২১ (আইিপ

+88 01754210832

directorpec@du.ac.bd

 

রিব �থেক বৃহ�িতবার �মাঃ আজাদ রহমান 

উপ-পিরচালক 

শারীিরক িশ�া �ক� 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

পিরচালক (ভার�া�

শারীিরক িশ�া

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

রিব �থেক বৃহ�িতবার �মা. শাহাদাৎ �হাসাইন 

উপ-পিরচালক 

 

িনেবিদতা দাস 

সহকারী পিরচালক 

শারীিরক িশ�া �ক�,  

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

পিরচালক (ভার�া�

শারীিরক িশ�া

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

৪২২১ (আইিপ

+88 01754210832

 

রিব �থেক বৃহ�িতবার �মাহা�দ �মাবাে�র সালাম 

উপ-পিরচালক  

শারীিরক িশ�া �ক� 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

পিরচালক (ভার�া�

শারীিরক িশ�া

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

৪২২১ (আইিপ

িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়  

বাংলােদশবাংলােদশ  

৫৫৫৫১১৬৬৭৭৮৮১১০০  

registrar@du.ac.bd  
 

কম�কত�ার পদিব, ক� 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

ভার�া�) 

িশ�া �ক� 

িব�িবদ�ালয় 

আইিপ) 

+88 01754210832 

directorpec@du.ac.bd 

ভার�া�) 

িশ�া �ক� 

িব�িবদ�ালয় 

ভার�া�) 

িশ�া �ক� 

িব�িবদ�ালয় 

আইিপ) 

+88 01754210832 

ভার�া�) 

িশ�া �ক� 

িব�িবদ�ালয় 

আইিপ) 



UUnniivveerrssiittyy  ooff  DDhhaakkaa 

DDhhaakkaa--11000000,,  BBaannggllaaddeesshh 

Tel: 88-02-9661900-59/4020 (Off.) Fax: 88-02-55167810

E-mail: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd 

 

�িমক �সবার নাম �সবা �দান প�িত 

৯৭ এ�াথেলিটক� 

(ছা�/ছা�ী) 

সরাসির 

৯৮ দাবা ও ক�ারম 

(ছা�/ছা�ী) 

সরাসির 

৯৯ িমলনায়তন 

ব�বহার 

সরাসির 

১০০ মুনীর �চৗধুরী 

কনফাের� ক� 

ব�বহােরর জন� 

বরা� 

সরাসির 

55167810 

 

 

পৃ�া 56 

�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান �সবার মূল� এবং 

পিরেশাধ প�িত 

১। পিরচয়প�/�পিয়ং ি�েপর ফেটাকিপ।  

২। ছিব: ১ কিপ পাসেপাট�সাইজ ১ কিপ 

��া�সাইজ 

 

িবনামূেল� 

১। পিরচয়প�/�পিয়ং ি�েপর ফেটাকিপ।  

২। ছিব: ১ কিপ পাসেপাট�সাইজ ১ কিপ 

��া�সাইজ 

 

িবনামূেল� 

অি�ম বরাে�র জন� পিরচালক বরাবর সাদা 

কাগেজ আেবদন করেত হেব। 

িনয়ম অনুযায়ী 

(আেপি�ক), অি�ম 

(নগদ) রিসদ �দােনর 

মাধ�েম সং�হ করা হয়। 

অি�ম বরাে�র জন� পিরচালক বরাবর সাদা 

কাগেজ আেবদন করেত হেব। 

সারািদন      ১,৫০০/-, 

অধ�েবলা      ১,০০০/- 

ঢাকাঢাকা  িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়

ঢাকাঢাকা--১১০০০০০০,,  বাংলােদশবাংলােদশ

�ফান�ফান::  ৮৮৮৮--০০২২--৯৯৬৬৬৬১১৯৯০০০০--৪৪০০২২০০  ((অিফসঅিফস)),,  ফ�া�ফ�া�::  ৮৮৮৮০০--২২--৫৫

B-†gBj: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd

�সবা �দােনর সময়সীমা দািয়��া� কম�কত�ার নাম, পদিব, 

�ফান ন�র ও ই-�মইল 

ঊ��তন কম�কত�া

ন�র, �টিলেফান

রিব �থেক বৃহ�িতবার ড. সালমা আরজু 

উপ-পিরচালক 

ও 

�মা. হািববুর রহমান 

সহকারী পিরচালক 

শারীিরক িশ�া �ক� 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

পিরচালক (ভার�া�

শারীিরক িশ�া

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

৪২২১ (আইিপ

+88 01754210832

directorpec@du.ac.bd

 

রিব �থেক বৃহ�িতবার �মাহা�দ জালাল উি�ন 

উপ-পিরচালক 

শারীিরক িশ�া �ক� 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

পিরচালক (ভার�া�

শারীিরক িশ�া

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

৪২২১ (আইিপ

তাৎ�িণক িমেসস ফারজানা বাসার 

উপ-পিরচালক 

ও 

নজীর আহমদ িসমাব 

উপ-পিরচালক 

ছা�-িশ�ক �ক� 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�সয়দ আলী 

পিরচালক 

ছা�-িশ�ক 

৯৬৩৫৪২৪/

tsc@du.ac.bd 

 

তাৎ�িণক িমেসস ফারজানা বাসার 

উপ-পিরচালক 

ও 

নজীর আহমদ িসমাব 

উপ-পিরচালক 

ছা�-িশ�ক �ক� 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�সয়দ আলী 

পিরচালক 

ছা�-িশ�ক 

৯৬৩৫৪২৪/

tsc@du.ac.bd 

 

িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়  

বাংলােদশবাংলােদশ  

৫৫৫৫১১৬৬৭৭৮৮১১০০  

registrar@du.ac.bd  
 

কম�কত�ার পদিব, ক� 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

ভার�া�) 

িশ�া �ক� 

িব�িবদ�ালয় 

আইিপ) 

+88 01754210832 

directorpec@du.ac.bd 

ভার�া�) 

িশ�া �ক� 

িব�িবদ�ালয় 

আইিপ) 

আলী আকবর 

 �ক� 

/৪২১১ 

tsc@du.ac.bd  

আলী আকবর 

 �ক� 

/৪২১১ 

tsc@du.ac.bd  



UUnniivveerrssiittyy  ooff  DDhhaakkaa 

DDhhaakkaa--11000000,,  BBaannggllaaddeesshh 

Tel: 88-02-9661900-59/4020 (Off.) Fax: 88-02-55167810
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�িমক �সবার নাম �সবা �দান প�িত 

১০১ বে�র িদেন স�ূণ� 

ছা�-িশ�ক �ক� 

বরা� 

সরাসির 

১০২ �াস বে�র িদন 

ক�ােফেটিরয়া 

ব�বহােরর জন� 

বরা� 

সরাসির 

১০৩ অিতিথ কে�র 

ব�বহার 

(একাধাের ৭িদন) 

 

সরাসির 

১০৪ নবাব নওয়াব আলী 

�চৗধুরী িসেনট 

ভবন বরা� �দান 

সরাসির 

55167810 

 

 

পৃ�া 57 

�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান �সবার মূল� এবং 

পিরেশাধ প�িত 

অি�ম বরাে�র জন� পিরচালক বরাবর সাদা 

কাগেজ আেবদন করেত হেব। 

মাঠ-১৫,০০০/- 

িমলনায়তন- ১০,০০০/- 

ক�ােফেটিরয়া- ৩,০০০/- 

�মাট       ২৮,০০০/- 

অি�ম বরাে�র জন� পিরচালক বরাবর সাদা 

কাগেজ আেবদন করেত হেব। 

৩,০০০/- টাকা 

অি�ম বরাে�র জন� পিরচালক বরাবর সাদা 

কাগেজ আেবদন করেত হেব। 

ক� অনুযায়ী ৭০০ 

(সাতশত) ও ১,০০০ (এক 

হাজার) টাকা, ব�বহােরর 

সময় �দান করেত হেব। 

িনধ�ািরত ফরেম আেবদন করেত হেব। 

িনধ�ািরত ফরম এে�ট অিফেস (�শাসিনক 

ভবেনর ২৩২ নং ক�) পাওয়া যােব। 

ফরেম উে�িখত ভাড়া 

নবাব নওয়াব আলী �চৗধুরী 

িসেনট ভবন, ঢাকা 

িব�িবদ�ালয় বরাবের �স� 

�চেকর মাধ�েম বা �সানালী 

ব�াংক িলিমেটড-এর স�য়ী 

িহসাব নং ৩৬০০০১৮৯-এ 

জমা িদেত হেব। 

কতৃ�পে�র

ঢাকাঢাকা  িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়

ঢাকাঢাকা--১১০০০০০০,,  বাংলােদশবাংলােদশ

�ফান�ফান::  ৮৮৮৮--০০২২--৯৯৬৬৬৬১১৯৯০০০০--৪৪০০২২০০  ((অিফসঅিফস)),,  ফ�া�ফ�া�::  ৮৮৮৮০০--২২--৫৫

B-†gBj: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd

�সবা �দােনর সময়সীমা দািয়��া� কম�কত�ার নাম, পদিব, 

�ফান ন�র ও ই-�মইল 

ঊ��তন কম�কত�া

ন�র, �টিলেফান

তাৎ�িণক িমেসস ফারজানা বাসার 

উপ-পিরচালক 

ও 

নজীর আহমদ িসমাব 

উপ-পিরচালক 

ছা�-িশ�ক �ক�, ঢা.িব. 

�সয়দ আলী 

পিরচালক 

ছা�-িশ�ক 

৯৬৩৫৪২৪/

tsc@du.ac.bd 

 

তাৎ�িণক িমেসস ফারজানা বাসার 

উপ-পিরচালক 

ও 

নজীর আহমদ িসমাব 

উপ-পিরচালক 

ছা�-িশ�ক �ক� 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�সয়দ আলী 

পিরচালক 

ছা�-িশ�ক 

৯৬৩৫৪২৪/

tsc@du.ac.bd 

 

তাৎ�িণক �মা. আতাউর রহমান আক�  

সহকারী পিরচালক  

ছা�-িশ�ক �ক� 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�মাবাইল-০১৭১৫৪৮৩০৮৬ 

�সয়দ আলী 

পিরচালক 

ছা�-িশ�ক 

৯৬৩৫৪২৪/

কতৃ�পে�র অনুেমাদন সােপে�  

(সেব�া� ৭ িদন) 

�মাঃ আিমনুল ইসলাম 

�সকশন অিফসার 

এে�ট অিফস 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�মাবাইল- ০১৯২৫ ৬৯২৬৭৬ 

এে�ট ম�ােনজার

�ম নং ২৩৫

�শাসিনক ভবন

আইিপ �ফান

Email: estateoffice.du@

gmail.com

িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়  

বাংলােদশবাংলােদশ  

৫৫৫৫১১৬৬৭৭৮৮১১০০  

registrar@du.ac.bd  
 

কম�কত�ার পদিব, ক� 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

আলী আকবর 

 �ক� 

/৪২১১ 

tsc@du.ac.bd  

আলী আকবর 

 �ক� 

/৪২১১ 

tsc@du.ac.bd  

আলী আকবর 

 �ক� 

/৪২১১  

ম�ােনজার 

২৩৫  

ভবন 

�ফান ৪১৯৫ 

Email: estateoffice.du@ 

gmail.com 



UUnniivveerrssiittyy  ooff  DDhhaakkaa 

DDhhaakkaa--11000000,,  BBaannggllaaddeesshh 

Tel: 88-02-9661900-59/4020 (Off.) Fax: 88-02-55167810

E-mail: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd 

 

�িমক �সবার নাম �সবা �দান প�িত 

১০৫ িশ�ক িনেয়াগ সরাসির 

১০৬ কম�কত�া পেদ 

িনেয়াগ 

সরাসির 

55167810 

 

 

পৃ�া 58 

�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান �সবার মূল� এবং 

পিরেশাধ প�িত 

িনধ�ািরত ফেম� আেবদন করেত হেব। 

�াি� �ান : 

�ম নং-২১৩; 

�রিজ�ােরর অিফস (�শাসন-১)। 

�েয়াজনীয় কাগজপ�: 

সকল একােডিমক 

সািট�িফেকট, �শংসাপ�, মাক�িশট এবং 

অিভ�তার �মাণপে�র সত�ািয়ত ফেটাকিপ এবং 

�াথ�ী চাকিররত হেল যথাযথ কতৃ�পে�র 

অনুমিতপে�র �িতিলিপসহ ৮/১১ কিপ 

আেবদনপ�। 

(ক) ফরম মূল�: নগদ 

৫০/- (প�াশ) টাকা 

মা�। 

(খ) �রিজ�ার বরাবর 

�প-অড�ার/ব�াংক �াফট: 

পি�কায় িব�ি�র চািহদা 

অনুযায়ী যথাযথ 

কতৃ�পে�র বরাবের 

�যেকােনা তফিসলী 

ব�াংক শাখা �থেক। 

িনধ�ািরত ফেম� আেবদন করেত হেব। 

�াি� �ান: 

�ম নং-২১৩ (ক) 

�রিজ�ােরর অিফস (�শাসন-২)।  

�েয়াজনীয় কাগজপ�: 

সকল একােডিমক 

সািট�িফেকট, �শংসাপ�, মাক�িশট এবং অিভ�তার 

�মাণপে�র সত�ািয়ত ফেটাকিপ এবং �াথ�ী 

চাকিররত হেল যথাযথ কতৃ�পে�র অনুমিতপে�র 

�িতিলিপসহ ৮/১১ কিপ আেবদনপ�। 

(ক) ফরম মূল�: নগদ 

৫০/- (প�াশ) টাকা 

মা�। 

(খ) �রিজ�ার বরাবর 

�প-অড�ার/ব�াংক �াফট: 

পি�কায় িব�ি�র চািহদা 

অনুযায়ী যথাযথ 

কতৃ�পে�র বরাবের 

�যেকােনা তফিসলী 

ব�াংক শাখা �থেক। 

ঢাকাঢাকা  িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়

ঢাকাঢাকা--১১০০০০০০,,  বাংলােদশবাংলােদশ

�ফান�ফান::  ৮৮৮৮--০০২২--৯৯৬৬৬৬১১৯৯০০০০--৪৪০০২২০০  ((অিফসঅিফস)),,  ফ�া�ফ�া�::  ৮৮৮৮০০--২২--৫৫

B-†gBj: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd

�সবা �দােনর সময়সীমা দািয়��া� কম�কত�ার নাম, পদিব, 

�ফান ন�র ও ই-�মইল 

ঊ��তন কম�কত�া

ন�র, �টিলেফান

 িজএম িমজানুর রহমান 

ি�ি�প�াল এডিমিনে�িটভ 

অিফসার (�শাসন-১) 

�রিজ�ােরর অিফস 

ক� নং-২০৬ (ক) 

�শাসিনক ভবন (২য় তলা) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয়েটিলেফান : 

৯৬৬১৯০০/৪০৪৫ 

ইেমইল : 

reg.admin1@du.ac.bd 

 

�রিজ�ার 

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

ক� নং-২০৩

�ফান ৪৪৬১২৮৪৫

 �ডপুিট �রিজ�ার (�শাসন-২) 

�রিজ�ােরর অিফস 

�ম নং-২১৩ (ক) 

�শাসিনক ভবন (২য় তলা) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

আইেফান: ৪০৪০ 

�রিজ�ার 

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

ক� নং-২০৩

�ফান ৪৪৬১২৮৪৫

িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়  

বাংলােদশবাংলােদশ  

৫৫৫৫১১৬৬৭৭৮৮১১০০  

registrar@du.ac.bd  
 

কম�কত�ার পদিব, ক� 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

িব�িবদ�ালয় 

২০৩ 

৪৪৬১২৮৪৫/৪০২০ 

িব�িবদ�ালয় 

২০৩ 

৪৪৬১২৮৪৫/৪০২০ 



UUnniivveerrssiittyy  ooff  DDhhaakkaa 

DDhhaakkaa--11000000,,  BBaannggllaaddeesshh 

Tel: 88-02-9661900-59/4020 (Off.) Fax: 88-02-55167810

E-mail: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd 

 

�িমক �সবার নাম �সবা �দান প�িত 

১০৭ তৃতীয় ��িণ 

কম�চারী িনেয়াগ 

সরাসির 

১০৮ ৪থ� ��িণভু� 

সকল পেদর 

িনেয়াগ �ি�য়া 

সরাসির 

১০৯ সংরি�ত 

নিথপে�র তথ� 

সরবরাহ 

সরাসির 

 

55167810 

 

 

পৃ�া 59 

�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান �সবার মূল� এবং 

পিরেশাধ প�িত 

িব�ি� অনুযায়ী িব�ি�েত উে�খ থােক 

িব�িবদ�ালেয়র িবিভ� অনুষদ/ 

িবভাগ/অিফস/হেল  শূন� পেদর িবপরীেত িব�ি� 

�কািশত হয়। িব�ি�েত �াথ�ীেদর �যাগ�তা ও 

আেবদেনর িনয়ম উে�িখত থােক।  

১৫০/-টাকা 

ব�াংক �াফট/�প-অড�ার। 

 

িনব�ািচত

পুরাতন িসেলবাস �াি�র ��ে� সাদা কাগেজ 

আেবদনপ� ও সােথ সংি�� মাক�িশট সংযু� 

করেত হয়। 

িনধ�িরত িফ জনতা 

ব�াংক িটএসিস শাখায় 

জমা িদেত হেব। 

ঢাকাঢাকা  িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়

ঢাকাঢাকা--১১০০০০০০,,  বাংলােদশবাংলােদশ

�ফান�ফান::  ৮৮৮৮--০০২২--৯৯৬৬৬৬১১৯৯০০০০--৪৪০০২২০০  ((অিফসঅিফস)),,  ফ�া�ফ�া�::  ৮৮৮৮০০--২২--৫৫

B-†gBj: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd

�সবা �দােনর সময়সীমা দািয়��া� কম�কত�ার নাম, পদিব, 

�ফান ন�র ও ই-�মইল 

ঊ��তন কম�কত�া

ন�র, �টিলেফান

িব�ি�েত উে�খ থােক সালমা িবনেত হক 

�ডপুিট �রিজ�ার (�শাসন-৮) 

�রিজ�ােরর অিফস 

�ম নং-২১৩ (ক) 

�শাসিনক ভবন (২য় তলা) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

আইেফান:৪০৪৬ 

�রিজ�ার 

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

ক� নং-২০৩

িনব�ািচত �াথ�ী সংি�� পেদ �যাগদান 

না করা সময় পয��। 

আনজুয়ারা পারভীন 

�ডপুিট �রিজ�ার (�শাসন-৯) 

�রিজ�ােরর অিফস 

�ম নং-২১৩ (ক) 

�শাসিনক ভবন (২য় তলা) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�রিজ�ার 

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

ক� নং-২০৩

৫ কায�িদবস তাহিমনা রওশন 

�ডপুিট �রিজ�ার (�রকড�) 

�শাসিনক ভবন ৩য় তলা 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�রিজ�ার 

ঢাকা িব�িবদ�ালয়

ক� নং-২০৩

িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়  

বাংলােদশবাংলােদশ  

৫৫৫৫১১৬৬৭৭৮৮১১০০  

registrar@du.ac.bd  
 

কম�কত�ার পদিব, ক� 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

িব�িবদ�ালয় 

২০৩ 

িব�িবদ�ালয় 

২০৩ 

িব�িবদ�ালয় 

২০৩ 




