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পৃ�া 1 

�সবা �দান �িত�িত (Citizen's Charter) 

�ািত�ািনক �সবা 
�িমক �সবার নাম পৃ�া ন�র 

০১ নতুন উপাদানক� কেলজ/ইনি�িটউটসমূেহর অিধভুি� ২ 

০২ অিধভুি� নবায়ন ২ 

০৩ িবিভ� িব�িবদ�ালয়/�িত�ােন সমাবত�ন উপলে� কি�উম ভাড়া ৩ 

০৪ নবাব নওয়াব আলী �চৗধুরী িসেনট ভবেনর কনফাের� ক�/অিডেটািরয়াম ব�বহােরর জন� বরা� ৩ 

০৫ চুি�প� স�াদন (কাটাবন মােক�ট) ৩ 

০৬ চুি�প� স�াদন (�ীন সুপার মােক�ট) ৪ 

০৭ �দাকােনর চুি�প� নবায়ন ৪ 

০৮ ব�াংক ও এিটএম বুেথর সােথ চুি�প� স�াদন ও নবায়ন ৫ 

০৯ িমলনায়তন ব�বহােরর জন� বরা� ৫ 

১০ মুনীর �চৗধুরী কনফাের� ক� ব�বহােরর জন� বরা� ৫ 

১১ বে�র িদেন স�ূণ� ছা�-িশ�ক �ক� ব�বহােরর জন� বরা� ৬ 

১২ �াস বে�র িদন ক�ােফেটিরয়া ব�বহােরর জন� বরা� ৬ 

১৩ অিতিথ ক� ব�বহােরর জন� বরা� ৬ 

১৪ �ক�ীয় �খলার মাঠ বুিকং (ফুটবল) ৭ 

১৫ �ক�ীয় ি�েকট �াউ� বুিকং ৮ 

১৬ সুইিমংপুল ব�বহার/বুিকং ৮ 

১৭ �ক�ীয় হ�া�বল মাঠ ব�বহার/বুিকং ৯ 

১৮ িজমেনিসয়াম ব�বহার/বুিকং ৯ 
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পৃ�া 2 

�সবা �দান �িত�িত (Citizen's Charter) 

�ািত�ািনক �সবা 
 

�িমক �সবার নাম �সবা �দান প�িত 
�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং 

�াি��ান 

�সবার মূল� এবং পিরেশাধ 

প�িত 

�সবা �দােনর 

সময়সীমা 

দািয়��া� কম�কত�ার নাম, পদিব, 

�ফান ন�র ও ই-�মইল 

ঊ��তন কম�কত�ার পদিব, ক� 

ন�র, �টিলেফান ও ই-�মইল 

০১ নতুন উপাদানক� 

কেলজ/ইনি�িটউটসমূেহর অিধভুি� 

সরাসির Prescribed Form-এ 

অিধভুি�র জন� আেবদন করেত 

হেব। 

আেবদন ফরম �াি��ান :  

কেলজ পিরদশ�েকর দ�র, 

�শাসিনক ভবন  

ক� নং-২০৫,  

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

িসি�েকট কতৃ�ক িনধ�ািরত 

অিধভুি� িফস।  

পিরেশাধ প�িত :  Fees 

From the Constituent 

College িশেরানােমর �প-

অড�ার/ব�াংক �াফট 

 

 �মা. আ�ুল কু�ুস 

সহকারী কেলজ পিরদশ�ক 

�শাসিনক ভবন 

ক� নং-৩৪১ 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

০৯৬৬৬৯১১৪৬৩/৪০৬১ 

কেলজ পিরদশ�ক 

ক� নং- ২০৫  

�শাসিনক ভবন 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�ফান : ৫৫১৬৭৭২০ 

du.inspector@gmail.com 

০২ অিধভুি� নবায়ন সরাসির Prescribed Form-এ  

অিধভুি� নবায়েনর জন� আেবদন 

করেত হেব। 

আেবদন ফরম �াি��ান :  

কেলজ পিরদশ�েকর দ�র 

�শাসিনক ভবন  

ক� নং-২০৫,  

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

িসি�েকট কতৃ�ক িনধ�ািরত 

অিধভুি�র নবায়ন িফস।  

পিরেশাধ প�িত :  Fees 

From the Constituent 

College িশেরানােমর      

�প-অড�ার/ব�াংক �াফট  

অিনধ�ািরত �মা. আ�ুল কু�ুস 

সহকারী কেলজ পিরদশ�ক 

�শাসিনক ভবন 

ক� নং-৩৪১ 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

০৯৬৬৬৯১১৪৬৩/৪০৬১ 

কেলজ পিরদশ�ক 

ক� নং- ২০৫  

�শাসিনক ভবন 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�ফান : ৫৫১৬৭৭২০ 

du.inspector@gmail.com 
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পৃ�া 3 

�িমক �সবার নাম �সবা �দান প�িত 
�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং 

�াি��ান 

�সবার মূল� এবং পিরেশাধ 

প�িত 

�সবা �দােনর 

সময়সীমা 

দািয়��া� কম�কত�ার নাম, পদিব, 

�ফান ন�র ও ই-�মইল 

ঊ��তন কম�কত�ার পদিব, ক� 

ন�র, �টিলেফান ও ই-�মইল 

 

০৩ 

িবিভ� িব�িবদ�ালয়/�িত�ােন 

সমাবত�ন উপলে� কি�উম ভাড়া 

সরাসির ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র �রিজ�ার 

বরাবর �িত�ােনর প�ােড 

কি�উেমর সংখ�া ও িববরণ 

উে�খ পূব�ক চািহদাপ�  

কি�উেমর িনধ�ািরত ভাড়া 

“সমাবত�ন ঢাকা িব�িবদ�ালয়” 

খােত �প-অড�ােরর মাধ�েম 

�দান করেত হেব 

১৫ কায�িদবস সাইফুল আহছান 

�ডপুিট �রিজ�ার (�শাসন-৪) 

�ফান: ৮৮-

০৯৬৬৬৯১১৪৬৩/৪০২৫ 

�রিজ�ার                          

৪৪৬১২৮৪৫ 

৮৮-০৯৬৬৬৯১১৪৬৩ /৪০২০ 

registrar@du.ac. bd 

০৪ নবাব নওয়াব আলী �চৗধুরী িসেনট 

ভবেনর কনফাের� 

ক�/অিডেটািরয়াম ব�বহােরর জন� 

বরা� 

সরাসির ি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, 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় শাখার 

স�য়ী িহসাব নং ৩৬০০০১৮৯ 

এ জমা �দান করেত হেব 

কতৃ�পে�র 

অনুেমাদন 

সােপে�  

(সেব�া� ৭ 

কায�িদবস) 

জনাব �মাঃ আিমনুল ইসলাম 

�সকশন অিফসার 

এে�ট অিফস 

০১৯২৫ ৬৯২৬৭৬ 

এে�ট ম�ােনজার 

�ম নং ২৩৫  

�শাসিনক ভবন 

আইিপ �ফান ৪১৯৫ 

Email: estateoffice.du@ 

gmail.com 

০৫ চুি�প� স�াদন  

(কাটাবন মােক�ট) 

সরাসির সাদা কাগেজ আেবদন করেত 

হেব। আেবদেনর সােথ ১০০/- 

(একশত) টাকা মূল�মােনর ০৬ 

িট   ননজুিডিশয়াল ��া�, ৪ 

কিপ পাসেপাট� সাইেজর ছিব, 

হালনাগাদ িবদু�ৎ িবল ও ভাড়া 

পিরেশােধর রিসদ এে�ট অিফস, 

�শাসিনক ভবেনর ২৩৫ নং 

কে� জমাদান করেত হেব। 

হ�া�র িফস িহেসেব ২৪ 

মােসর সমপিরমাণ ভাড়া 

�সানালী ব�াংক িলিমেটড, 

বাজেম কােদিরয়া শাখায় 

িহসাব নং ১০০০০১৯৬৬-এ 

জমা �দান করেত হেব। 

কতৃ�পে�র 

অনুেমাদন 

সােপে�  

(সেব�া� ৭ 

কায�িদবস) 

জনাব �মাঃ ওমর ফা�ক 

সহকারী এে�ট ম�ােনজার 

(কাটাবন মােক�ট এর দািয়ে�) 

এে�ট অিফস 

�মাবাইল- ০১৭২৩ ৫৫৭৩২৯ 

 

এে�ট ম�ােনজার 

�ম নং ২৩৫  

�শাসিনক ভবন 

আইিপ �ফান ৪১৯৫ 

Email: estateoffice.du@ 

gmail.com 
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পৃ�া 4 

�িমক �সবার নাম �সবা �দান প�িত 
�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং 

�াি��ান 

�সবার মূল� এবং পিরেশাধ 

প�িত 

�সবা �দােনর 

সময়সীমা 

দািয়��া� কম�কত�ার নাম, পদিব, 

�ফান ন�র ও ই-�মইল 

ঊ��তন কম�কত�ার পদিব, ক� 

ন�র, �টিলেফান ও ই-�মইল 

০৬ চুি�প� স�াদন  

(�ীন সুপার মােক�ট) 

 

সরাসির সাদা কাগেজ আেবদন করেত 

হেব। আেবদেনর সােথ ১০০/- 

(একশত) টাকা মূল�মােনর ০৬ 

িট ননজুিডিশয়াল ��া�, ৪ কিপ 

পাসেপাট� সাইেজর ছিব, 

হালনাগাদ িবদু�ৎ িবল ও ভাড়া 

পিরেশােধর রিসদ এে�ট অিফস, 

�শাসিনক ভবেনর ২৩৫ নং 

কে� জমাদান করেত হেব। 

হ�া�র িফস িহেসেব 

১,০০,০০০/- (এক ল�) টাকা 

জনতা ব�াংক িলিমেটড, �ীন 

�রাড শাখায় িহসাব নং 

৩৩০০৩১১৫ এ জমা �দান 

করেত হেব। 

কতৃ�পে�র 

অনুেমাদন 

সােপে�  

(সেব�া� ৭ 

কায�িদবস) 

জনাব এেকএম আিতকুল ইসলাম 

সহকারী এে�ট ম�ােনজার 

(�ীন সুপার মােক�েটর দািয়ে�) 

এে�ট অিফস 

�মাবাইল- ০১৭১৭ ৩২৪৭৫৯ 

এে�ট ম�ােনজার 

�ম নং ২৩৫  

�শাসিনক ভবন 

আইিপ �ফান ৪১৯৫ 

Email: estateoffice.du@ 

gmail.com 

০৭ �দাকােনর চুি�প� নবায়ন সরাসির সাদা কাগেজ আেবদন করেত 

হেব। আেবদেনর সােথ ১০০/- 

(একশত) টাকা মূল�মােনর ০৬ 

িট ননজুিডিশয়াল ��া�, ৪ কিপ 

পাসেপাট� সাইেজর ছিব, 

হালনাগাদ িবদু�ৎ িবল ও ভাড়া 

পিরেশােধর রিসদ এে�ট অিফস, 

�শাসিনক ভবেনর ২৩৫ নং 

কে� জমাদান করেত হেব। 

িবনামূেল� কতৃ�পে�র 

অনুেমাদন 

সােপে�  

(সেব�া� ৭ 

কায�িদবস) 

জনাব �মাঃ ওমর ফা�ক 

সহকারী এে�ট ম�ােনজার 

(কাটাবন মােক�ট এর দািয়ে�) 

এে�ট অিফস 

�মাবাইল- ০১৭২৩ ৫৫৭৩২৯ 

 

জনাব এেকএম আিতকুল ইসলাম 

সহকারী এে�ট ম�ােনজার 

(�ীন সুপার মােক�েটর দািয়ে�) 

এে�ট অিফস 

�মাবাইল- ০১৭১৭ ৩২৪৭৫৯ 

এে�ট ম�ােনজার 

র�ম নং ২৩৫  

�শাসিনক ভবন 

আইিপ �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 

 

ঢাঢাকাকা  িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়  

ঢাকাঢাকা--১১০০০০০০,,  বাংলােদশবাংলােদশ  

�ফান�ফান::  ৮৮৮৮--০০২২--৯৯৬৬৬৬১১৯৯০০০০--৪৪০০২২০০  ((অিফসঅিফস)),,  ফ�া�ফ�া�::  ৮৮৮৮০০--২২--৫৫৫৫১১৬৬৭৭৮৮১১০০  

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

 

পৃ�া 5 

�িমক �সবার নাম �সবা �দান প�িত 
�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং 

�াি��ান 

�সবার মূল� এবং পিরেশাধ 

প�িত 

�সবা �দােনর 

সময়সীমা 

দািয়��া� কম�কত�ার নাম, পদিব, 

�ফান ন�র ও ই-�মইল 

ঊ��তন কম�কত�ার পদিব, ক� 

ন�র, �টিলেফান ও ই-�মইল 

০৮ ব�াংক ও এিটএম বুেথর সােথ 

চুি�প� স�াদন ও নবায়ন 

সরাসির সাদা কাগেজ আেবদন করেত 

হেব। আেবদেনর সােথ ১০০/- 

(একশত) টাকা মূল�মােনর ০৬ 

িট ননজুিডিশয়াল ��া�, 

হালনাগাদ িবদু�ৎ িবল ও ভাড়া 

পিরেশােধর রিসদ এে�ট অিফস, 

�শাসিনক ভবেনর ২৩৫ নং 

কে� জমাদান করেত হেব। 

িবনামূেল� কতৃ�পে�র 

অনুেমাদন 

সােপে�  

(সেব�া� ৭ 

কায�িদবস) 

জনাব �মা. িনজামূল হক  

িসিনয়র একাউ�স অিফসার  

�মাবাইল- ০১৮১৩ ৭৫৭৬৮৫ 

এে�ট ম�ােনজার 

�ম নং ২৩৫  

�শাসিনক ভবন 

আইিপ �ফান ৪১৯৫ 

Email: estateoffice.du@ 

gmail.com 

০৯ িমলনায়তন ব�বহােরর জন� বরা� সরাসির অি�ম বরাে�র জন� ছা�-িশ�ক 

�কে�র পিরচালক বরাবর সাদা 

কাগেজ আেবদন করেত হেব। 

 

িনয়ম অনুযায়ী (আেপি�ক), 

অি�ম (নগদ) রিসদ �দােনর 

মাধ�েম সং�হ করা হয়। 

১ কায�িদবস িমেসস ফারজানা বাসার 

উপ-পিরচালক 

ছা�-িশ�ক �ক� 

 

নজীর আহমদ িসমাব 

উপ-পিরচালক 

ছা�-িশ�ক �ক�  

�সয়দ আলী আকবর 

পিরচালক 

ছা�-িশ�ক �ক� 

৯৬৩৫৪২৪/৪২১১ tsc@du.ac.bd  

 

১০ মুিনর �চৗধুরী কনফাের� ক� 

ব�বহােরর জন� বরা� 

সরাসির অি�ম বরাে�র জন� পিরচালক 

বরাবর সাদা কাগেজ আেবদন 

করেত হেব। 

 

সারািদন- ১,৫০০/- 

অধ�েবলা -১,০০০/- 

১ কায�িদবস িমেসস ফারজানা বাসার 

উপ-পিরচালক 

ছা�-িশ�ক �ক� 

 

নজীর আহমদ িসমাব 

উপ-পিরচালক 

ছা�-িশ�ক �ক� 

01712072474, 

�সয়দ আলী আকবর 

পিরচালক 

ছা�-িশ�ক �ক� 

৯৬৩৫৪২৪/৪২১১ tsc@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 

 

ঢাঢাকাকা  িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়  

ঢাকাঢাকা--১১০০০০০০,,  বাংলােদশবাংলােদশ  

�ফান�ফান::  ৮৮৮৮--০০২২--৯৯৬৬৬৬১১৯৯০০০০--৪৪০০২২০০  ((অিফসঅিফস)),,  ফ�া�ফ�া�::  ৮৮৮৮০০--২২--৫৫৫৫১১৬৬৭৭৮৮১১০০  

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

 

পৃ�া 6 

�িমক �সবার নাম �সবা �দান প�িত 
�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং 

�াি��ান 

�সবার মূল� এবং পিরেশাধ 

প�িত 

�সবা �দােনর 

সময়সীমা 

দািয়��া� কম�কত�ার নাম, পদিব, 

�ফান ন�র ও ই-�মইল 

ঊ��তন কম�কত�ার পদিব, ক� 

ন�র, �টিলেফান ও ই-�মইল 

১১  বে�র িদেন স�ূণ� ছা�-িশ�ক 

�ক� ব�বহােরর জন� বরা� 

সরাসির 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/- 

 

 

১ কায�িদবস িমেসস ফারজানা বাসার 

উপ-পিরচালক 

ছা�-িশ�ক �ক� 

০১৮৬৯৫১৩৬৮১, 

farzanabasher@gmail.com  

নজীর আহমদ িসমাব 

উপ-পিরচালক 

ছা�-িশ�ক �ক� 

01712072474, 

simabtsc@gmail.com 

�সয়দ আলী আকবর 

পিরচালক 

ছা�-িশ�ক �ক� 

৯৬৩৫৪২৪/৪২১১ tsc@du.ac.bd  

১২ �াস বে�র িদন ক�ােফেটিরয়া 

ব�বহােরর জন� বরা� 

সরাসির অি�ম বরাে�র জন� পিরচালক 

বরাবর সাদা কাগেজ আেবদন 

করেত হেব। 

 

৩,০০০/- টাকা  ১ কায�িদবস িমেসস ফারজানা বাসার 

উপ-পিরচালক 

 

নজীর আহমদ িসমাব 

উপ-পিরচালক 

ছা�-িশ�ক �ক� 

01712072474, 

simabtsc@gmail.com 

�সয়দ আলী আকবর 

পিরচালক 

ছা�-িশ�ক �ক� 

৯৬৩৫৪২৪/৪২১১ tsc@du.ac.bd  

১৩ অিতিথ ক� ব�বহােরর জন� বরা� সরাসির অি�ম বরাে�র জন� পিরচালক 

বরাবর সাদা কাগেজ আেবদন 

করেত হেব। 

 

ক� অনুযায়ী ৭০০ (সাতশত) 

ও ১,০০০ (এক হাজার) টাকা,  

নগদ পিরেশাধ করেত হেব। 

১ কায�িদবস �মা. আতাউর রহমান আক�  

সহকারী পিরচালক  

ছা�-িশ�ক �ক� 

০১৭১৫৪৮৩০৮৬ 

�সয়দ আলী আকবর 

পিরচালক 

ছা�-িশ�ক �ক� 

৯৬৩৫৪২৪/৪২১১ tsc@du.ac.bd  
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ঢাঢাকাকা  িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়  

ঢাকাঢাকা--১১০০০০০০,,  বাংলােদশবাংলােদশ  

�ফান�ফান::  ৮৮৮৮--০০২২--৯৯৬৬৬৬১১৯৯০০০০--৪৪০০২২০০  ((অিফসঅিফস)),,  ফ�া�ফ�া�::  ৮৮৮৮০০--২২--৫৫৫৫১১৬৬৭৭৮৮১১০০  

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

 

পৃ�া 7 

�িমক �সবার নাম �সবা �দান প�িত 
�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং 

�াি��ান 

�সবার মূল� এবং পিরেশাধ 

প�িত 

�সবা �দােনর 

সময়সীমা 

দািয়��া� কম�কত�ার নাম, পদিব, 

�ফান ন�র ও ই-�মইল 

ঊ��তন কম�কত�ার পদিব, ক� 

ন�র, �টিলেফান ও ই-�মইল 

১৪ �ক�ীয় �খলার মাঠ বুিকং 

(ফুটবল) 

সরাসির পিরচালক,  

শারীিরক িশ�া �ক�, ঢাকা 

িব�িবদ�ালয় বরাবর �িত�ােনর 

প�ােড আেবদন করেত হেব।   

ফুটবল �িতম�াচ = ১০,০০০/- + 

ভ�াট। 

ফুটবল �িতিদন (প�ােকজ) = 

৫০,০০০/- 

ফুটবল অনুশীলন �িতমাস 

(�িতিদন ১ ঘ�া) = ১,০০,০০০/-  

বািষ�ক �ীড়া �িতেযািগতা 

�িতিদন = ২০,০০০/- 

সাং�ৃিতক অনু�ান, সভা সে�লন 

ইত�ািদ �িতিদন 

(অনু�ােনর পূেব� ১িদন, অনু�ােনর 

িদন এবং পের ১িদনসহ �মাট 

৩িদন) (িবদু�ৎ িবল ব�তীত) = 

১,০০,০০০/- 

িসেনমা/নাটক/িব�াপিন সুিটং 

�িতিদন (অনু�ােনর পূেব� ১িদন, 

অনু�ােনর িদন এবং পের 

১িদনসহ �মাট ৩িদন) = 

১,০০,০০০/-   

সকল �লনেদন ব�াংেকর মাধ�েম 

হেয় থােক। �েয়াজনীয় তথ� 

িচিঠর মাধ�েম জািনেয় �দয়া হেব। 

আেবদন 

�াি�র পর ০৭ 

(সাত) 

কায�িদবস 

জনাব এস এম জাকািরয়া 

S. M. ZAKARIA 

উপ-পিরচালক 

শারীিরক িশ�া �ক� 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

+88 01711046576 

zakababudu@gmail.com 

পিরচালক (ভার�া�) 

শারীিরক িশ�া �ক� 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

৪২২১ (আইিপ) 

+88 01754210832 

directorpec@du.ac.bd 
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ঢাঢাকাকা  িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়  

ঢাকাঢাকা--১১০০০০০০,,  বাংলােদশবাংলােদশ  

�ফান�ফান::  ৮৮৮৮--০০২২--৯৯৬৬৬৬১১৯৯০০০০--৪৪০০২২০০  ((অিফসঅিফস)),,  ফ�া�ফ�া�::  ৮৮৮৮০০--২২--৫৫৫৫১১৬৬৭৭৮৮১১০০  

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

 

পৃ�া 8 

�িমক �সবার নাম �সবা �দান প�িত 
�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং 

�াি��ান 

�সবার মূল� এবং পিরেশাধ 

প�িত 

�সবা �দােনর 

সময়সীমা 

দািয়��া� কম�কত�ার নাম, পদিব, 

�ফান ন�র ও ই-�মইল 

ঊ��তন কম�কত�ার পদিব, ক� 

ন�র, �টিলেফান ও ই-�মইল 

১৫ সরাসির যথাযথ কতৃ�পে�র অনুেমাদন�েম িচিঠর 

মাধ�েম/�ফােন জািনেয় �দয়া হেব। 

পিরচালক, 

শারীিরক িশ�া �ক�, ঢাকা 

িব�িবদ�ালয় বরাবর �িত�ােনর 

প�ােড আেবদন করেত হেব।   

�িত ম�াচ = ১০,০০০/- + 

ভ�াট। 

 

সকল �লনেদন ব�াংেকর 

মাধ�েম হেয় থােক। 

�েয়াজনীয় তথ� িচিঠর মাধ�েম 

জািনেয় �দয়া হেব। 

আেবদন 

�াি�র পর ০৭ 

(সাত) 

কায�িদবস 

জনাব �মা. শাহাদাৎ �হাসাইন 

MD. SHAHATHAT HOSSAIN 

উপ-পিরচালক 

শারীিরক িশ�া �ক� 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

+88 01924400192 

+88 01860000003 

পিরচালক (ভার�া�) 

শারীিরক িশ�া �ক� 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

৪২২১ (আইিপ) 

+88 01754210832 

directorpec@du.ac.bd 

 

১৬ সরাসির যথাযথ কতৃ�পে�র অনুেমাদন�েম িচিঠর 

মাধ�েম/�ফােন জািনেয় �দয়া হেব। 

পিরচালক, 

শারীিরক িশ�া �ক�, ঢাকা 

িব�িবদ�ালয় বরাবর �িত�ােনর 

প�ােড আেবদন করেত হেব।   

সাঁতার �িতেযািগতার জন� 

�িতিদন (বাইেরর) = 

১০,০০০/- + ভ�াট। 

সাঁতার �িতেযািগতার জন� 

�িত ঘ�া (বাইেরর) = 

২০,০০০/- + ভ�াট। 

িসেনমা/নাটক/িব�াপিন সুিটং 

�িতিদন = ৫০,০০০/- + ভ�াট 

সকল �লনেদন ব�াংেকর 

মাধ�েম হেয় থােক। 

�েয়াজনীয় তথ� িচিঠর মাধ�েম 

জািনেয় �দয়া হেব। 

 

আেবদন 

�াি�র পর ০৭ 

(সাত) 

কায�িদবস 

জনাব �মা. িমজানুর রহমান 

MD. MIZANUR RAHAMAN 

িনব�াহী �েকৗশলী (িবদু�ৎ) 

শারীিরক িশ�া �ক� 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

+88 01727636070 

mizan@office.du.ac.bd 

পিরচালক (ভার�া�) 

শারীিরক িশ�া �ক� 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

৪২২১ (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 

 

ঢাঢাকাকা  িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়  

ঢাকাঢাকা--১১০০০০০০,,  বাংলােদশবাংলােদশ  

�ফান�ফান::  ৮৮৮৮--০০২২--৯৯৬৬৬৬১১৯৯০০০০--৪৪০০২২০০  ((অিফসঅিফস)),,  ফ�া�ফ�া�::  ৮৮৮৮০০--২২--৫৫৫৫১১৬৬৭৭৮৮১১০০  

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

 

পৃ�া 9 

�িমক �সবার নাম �সবা �দান প�িত 
�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং 

�াি��ান 

�সবার মূল� এবং পিরেশাধ 

প�িত 

�সবা �দােনর 

সময়সীমা 

দািয়��া� কম�কত�ার নাম, পদিব, 

�ফান ন�র ও ই-�মইল 

ঊ��তন কম�কত�ার পদিব, ক� 

ন�র, �টিলেফান ও ই-�মইল 

১৭ সরাসির যথাযথ কতৃ�পে�র অনুেমাদন�েম িচিঠর 

মাধ�েম/�ফােন জািনেয় �দয়া হেব। 

পিরচালক 

শারীিরক িশ�া �ক�, ঢাকা 

িব�িবদ�ালয় বরাবর �িত�ােনর 

প�ােড আেবদন করেত হেব।     

�িত ম�াচ = ১০,০০০/- + 

ভ�াট। 

 

সকল �লনেদন ব�াংেকর 

মাধ�েম হেয় থােক। 

�েয়াজনীয় তথ� িচিঠর মাধ�েম 

জািনেয় �দয়া হেব। 

 

আেবদন 

�াি�র পর ০৭ 

(সাত) 

কায�িদবস 

জনাব �মাহা�দ �মাবাে�র সালাম 

MOHAMMAD MOBASSER 

SALAM 

উপ-পিরচালক  

শারীিরক িশ�া �ক� 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

+88 01711321257 

mmsalam.du@gmail.com 

পিরচালক (ভার�া�) 

শারীিরক িশ�া �ক� 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

৪২২১ (আইিপ) 

+88 01754210832 

directorpec@du.ac.bd 

 

 

১৮ সরাসির যথাযথ কতৃ�পে�র অনুেমাদন�েম িচিঠর 

মাধ�েম/�ফােন জািনেয় �দয়া হেব। 

পিরচালক, 

শারীিরক িশ�া �ক�, ঢাকা 

িব�িবদ�ালয় বরাবর �িত�ােনর 

প�ােড আেবদন করেত হেব।      

বাে�টবল/�টিবল-�টিনস/ 

ব�াডিম�ন �িতিদন (সকাল 

৯টা �থেক িবকাল ৫টা পয��) 

= ১০,০০০/- + ভ�াট। 

 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় ছা� 

সংগঠেনর জন� ভাড়া মওকুফ; 

তেব সািভ�স চাজ� িহেসেব 

�িতরাত - ২,৫০০/- 

 

িবিভ� সং�া/�িত�ােনর রাি� 

যাপেনর জন� �িতরাত = 

২০,০০০/- 

 

িসেনমা/নাটক/িব�াপিন সুিটং 

আেবদন 

�াি�র পর ০৭ 

(সাত) 

কায�িদবস 

জনাব �মা. হািববুর রহমান 

MD. HABIBUR RAHMAN 

সহকারী পিরচালক 

শারীিরক িশ�া �ক� 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

+88 01924420410 

pappumohammad69@gmail

.com 

পিরচালক (ভার�া�) 

শারীিরক িশ�া �ক� 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

৪২২১ (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 

 

ঢাঢাকাকা  িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়  

ঢাকাঢাকা--১১০০০০০০,,  বাংলােদশবাংলােদশ  

�ফান�ফান::  ৮৮৮৮--০০২২--৯৯৬৬৬৬১১৯৯০০০০--৪৪০০২২০০  ((অিফসঅিফস)),,  ফ�া�ফ�া�::  ৮৮৮৮০০--২২--৫৫৫৫১১৬৬৭৭৮৮১১০০  

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

 

পৃ�া 10 

�িমক �সবার নাম �সবা �দান প�িত 
�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং 

�াি��ান 

�সবার মূল� এবং পিরেশাধ 

প�িত 

�সবা �দােনর 

সময়সীমা 

দািয়��া� কম�কত�ার নাম, পদিব, 

�ফান ন�র ও ই-�মইল 

ঊ��তন কম�কত�ার পদিব, ক� 

ন�র, �টিলেফান ও ই-�মইল 

প�ােকজ (অনু�ােনর পূেব� 

১িদন, অনু�ােনর িদন এবং 

পের ১িদনসহ �মাট ৩িদন 

(িবদু�ৎ িবল ব�তীত) = 

৫০,০০০/- + ভ�াট। 

 

িসেনমা/নাটক/িব�াপিন সুিটং 

�িতিদন = 

১,০০,০০০/- + ভ�াট। 

 

সকল �লনেদন ব�াংেকর 

মাধ�েম হেয় থােক। 

�েয়াজনীয় তথ� িচিঠর মাধ�েম 

জািনেয় �দয়া হেব। 

 




