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পৃ�া 1 

�সবা �দান �িত�িত (Citizen's Charter) 

অভ��রীণ �সবা 

(কম�কত�ােদর জন� �েযাজ�) 
�িমক �সবার নাম পৃ�া ন�র 

১. পেদা�িত ৪ 

২. অেব�াধীেনর �ময়াদ �শষ হওযার পর � � পেদ �ায়ীকরণ ৪ 

৩. বদিল ৫ 

৪. ���ায় অবসর ৫ 

৫. �াি�িবেনাদন ছুিট ৫ 

৬. �মটারিনিট ও িচিকৎসা ছুিট ৬ 

৭. িশ�া ছুিট ৬ 

৮. িবেদশ �মণ/ ছুিট ৬ 

৯. ��িণ/�কােস� ভিত� িবষয়ক ৭ 

১০. পরী�া পােসর ইনি�েম� িবষয়ক কায� ৭ 

১১. ��াগার কাড� �দান ৮ 

১২. বেরায়াস� আইিড কাড� �দান ৮ 

১৩. ইেমইল এে�স �দান ৯ 

১৪. অিফস/িবভাগ/ ইনি�িটউট/হল/ িরসাচ� �স�ার-এ ই�ারেনট সংেযাগ �মরামত ৯ 

১৫. আইিপ �ফান সংেযাগ �মরামত ৯ 

১৬. কম�কত�ােদর বাসা বরা�  ১০ 

১৭. কম�কত�ােদর গ�ােরজ বরা�  ১০ 
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পৃ�া 2 

�িমক �সবার নাম পৃ�া ন�র 

১৮. �ডপুেটশন/িবনােবতন/িশ�া ছুিটেত গমনকারী  কম�কত�ােদর বাসা বরা� বহাল রাখা ১০ 

১৯. নবাব নওয়াব আলী �চৗধুরী িসেনট ভবন বরা�  ১১ 

২০. ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র িবিভ� ছা�াবাস/হল/আবািসক ভবন/িবভাগ/অনুষদ/ 

ইনি�িটউট/অিফেসর �মরামত ও স�ািনটাির মালামাল এবং আসবাবপ� সরবরাহ 

১১ 

২১. িনরাপ�া �দান িবষয়ক �সবা ১৩ 

২২. পির�ার পির��তা ও �সৗ�য�বধ�ন িবষয়ক �সবা ১৩ 

২৩. িজিড ও এফ আই আর-করণ ১৩ 

২৪. �হলথকাড� ১৩ 

২৫. িচিকৎসা �সবা �হািমও ইউিনটসহ 

[প�াথলিজক�াল, আ�াসেনা�াম, এ�-�র, ই.িস.িজ, দ�, চ�ু, নাক., কান, গলা, কািড�ওলিজ, নািস�ং, িফিজওেথরািপ] 

১৪ 

২৬. ওয়ােড� ভিত� ১৪ 

২৭. এ�া�ুেল� �সবা ১৪ 

২৮. িমলনায়তন ব�বহার িবষয়ক �সবা ১৫ 

২৯. মুনীর �চৗধুরী কনফাের� ক� ব�বহােরর জন� বরা� ১৫ 

৩০. বে�র িদেন স�ূণ� ছা�-িশ�ক �ক� বরা� (সকাল ৯টা হেত স��া ৬টা পয��) ১৬ 

৩১. �াস বে�র িদন ক�ােফেটিরয়া ব�বহােরর জন� বরা� ১৬ 

৩২. অিতিথ ক��র ব�বহার িবষয়ক �সবা (একাধাের ৭িদন) ১৭ 

৩৩. কাউে�িলং �সবা �দান ১৭ 

৩৪. �মণ ভাতা/িটএ, িডএ িবল ১৭ 

৩৫. স�ানেদর িশ�া সহায়ক ভাতার িবল ১৮ 

৩৬. এককালীন �পনশন ও আনুেতািষক (�াভািবক/���ায় অবসর) ১৮ 

৩৭.  এককালীন �পনশন ও আনুেতািষক- চাকুরীরত অব�ায় মৃতু�বরণ করেল 

 �পনশনরত িশ�ক, কম�কত�া ও কম�চারীেদর মৃতু�র পর তার নিমিনেদর মািসক �পনশন �দান 

 �গা�ীবীমা (চাকিররত অব�ায় মৃতু�বরণ করেল) 

১৯ 
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পৃ�া 3 

�িমক �সবার নাম পৃ�া ন�র 

৩৮. মািসক �পনশন, িচিকৎসা ভাতা, উৎসব ভাতা ও �বশাখী ভাতা ২০ 

৩৯. অবসেরর ১৫ বছর অিত�া� হওয়ায় �পনশন পুনঃ�াপন ২০ 

৪০. বিহভূ�ত চাকরী সংেযাজন ২০ 

৪১ এককালীন �বনােভােল� ফা� ২১ 

৪২ এককালীন �বনােভােল� ফা� (মৃত ব�ি�র ��ে�) ২১ 

৪৩ ১) নিমিন মেনানয়ন / নিমিন পিরবত�ন ২২ 

৪৪ িপএফ আগাম ২২ 

৪৫ িপএফ ফা� হেত ইনকাম ট�াে�র জন� সািটিফেকট �দান ২৩ 

৪৬ িপএফ �লান চূড়া� পিরেশােধর সািটিফেকট �দান ২৩ 

৪৭ যিদ �কান িশ�ক কম�কত�া বা কম�চারী মৃতু�বরণ কেরন তাঁর �শষ িপএফ �দান। ২৩ 

৪৮ �লান �দান (পােস�ানাল �লান, ২০ বছর �ময়ািদ গৃহ িনম�াণ ঋণ) ২৪ 

৪৯ সকল িশ�ক, কম�কত�া ও কম�চারীেদর �া�� বীমার �সবা �দান ২৪ 

৫০ সংেশািধত বােজট এবং মূল বরা� ২৪ 

৫১ জুেডা ও কারােত িবষয়ক �সবা ২৫ 

৫২ শরীর চচ�া �িশ�ণ িবষয়ক �সবা ২৫ 

৫৩ সাঁতার িবষয়ক �সবা ২৬ 

৫৪ ব�াডিম�ন ও �টিবল-�টিনস িবষয়ক �সবা ২৬ 

৫৫ ইেয়াগা িবষয়ক �সবা ২৭ 

৫৬ বাে�টবল িবষয়ক �সবা ২৭ 

৫৭ ভিলবল িবষয়ক �সবা ২৭ 

৫৮ হিক িবষয়ক �সবা ২৮ 

৫৯ এ�াথেলিটক� িবষয়ক �সবা ২৮ 

৬০ দাবা ও ক�ারাম িবষয়ক �সবা ২৯ 
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পৃ�া 4 

অভ��রীণ �সবা  

(কম�কত�ােদর জন� �েযাজ�) 

�ি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, 

অিফিসয়াল �টিলেফান ও ই-�মইল 

১. পেদা�িত 

 

 

সরাসির 

অিফস �ধােনর মাধ�েম িনধ�ািরত আেবদন ফরেম আেবদন 

করেত হেব (আেবদন ফরম সাকু�লােরর সােথ সংযু� 

থাকেব)। 

 

�েয়াজনীয় কাগজপ�র: 

অিফস �ধান কতৃ�ক সকল সনদপে�র সত�ািয়ত কিপ  

�রিজ�ার, ঢাকা িব�িবদ�ালয়-এর 

অনুকূেল �যেকােনা তফিসলী ব�াংক 

শাখা �থেক �প-অড�ার/ব�াংক 

�াফট: 

(ক) �ডপুিট �রিজ�ার/সমমান পেদ 

পেদা�িতর জন� ১০০০/-(এক 

হাজার) টাকা; 

(খ) সহকারী �রিজ�ার/সমমান 

পেদ পেদা�িতর জন� ৭৫০/-

(সাতশত প�াশ) টাকা। 

যথাযথ 

কতৃ�পে�র 

অনুেমাদন 

সােপে� 

�ডপুিট �রিজ�ার (�শাসন-২) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�ফান: ৪০৩০ 

শাখার আইেফান: ৪০৪০ 

�রিজ�ার 

ক� নং ২০৩ 

�ফান ৪৪৬১২৮৪৫ /৪০২০ 

E-mail registrar@du.ac.bd 

 

২. অেব�াধীেনর �ময়াদ �শষ 

হওযার পর � � পেদ 

�ায়ীকরণ 

 

 

সরাসির 

(ক) নতুন িনেয়াগ�া� কম�কত�া অেব�াধীন �ময়াদ �শষ 

হেল অিফস �ধােনর মাধ�েম সাদা কাগেজ �রিজ�ােরর 

অনুকুেল আেবদন করেবন;  

�েয়াজনীয় কাগজপ�: 

নতুন কম�কত�া হেল িনেয়াগপ� ও �যাগদানপে�র কিপ 

সংযুি�। 

(খ) পেদা�িত�া� কম�কত�ার আেবদন করার �েয়াজন �নই। 

�েয়াজনীয় কাগজপ�: 

পেদা�িত�া� কম�কত�ার ��ে� �েয়াজন �নই; 

�েযাজ� নয় যথাযথ 

কতৃ�পে�র 

অনুেমাদন 

সােপে� 

�ডপুিট �রিজ�ার (�শাসন-২) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�ফান: ৪০৩০ 

শাখার আইেফান: ৪০৪০ 

�রিজ�ার 

ক� নং ২০৩ 

�ফান ৪৪৬১২৮৪৫ /৪০২০ 

E-mail registrar@du.ac.bd 
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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, 

অিফিসয়াল �টিলেফান ও ই-�মইল 

৩. বদিল  

সরাসির 

অিফস �ধােনর মাধ�েম সাদা কাগেজ আেবদন করেত হেব। �েযাজ� নয় যথাযথ 

কতৃ�পে�র 

অনুেমাদন 

সােপে� 

�ডপুিট �রিজ�ার (�শাসন-২) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�ফান: ৪০৩০ 

শাখার আইেফান: ৪০৪০ 

�রিজ�ার 

ক� নং ২০৩ 

�ফান ৪৪৬১২৮৪৫ /৪০২০ 

E-mail registrar@du.ac.bd 

 

৪. ���ায় অবসর  

সরাসির 

সুিনিদ�� কারণ উে�খ কের অিফস �ধােনর মাধ�েম সাদা 

কাগেজ আেবদন। 

�েযাজ� নয় যথাযথ 

কতৃ�পে�র 

অনুেমাদন 

সােপে� 

�ডপুিট �রিজ�ার (�শাসন-২) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�ফান: ৪০৩০ 

শাখার আইেফান: ৪০৪০ 

�রিজ�ার 

ক� নং ২০৩ 

�ফান ৪৪৬১২৮৪৫ /৪০২০ 

E-mail registrar@du.ac.bd 

 

৫. �াি�িবেনাদন ছুিট  

সরাসির 

�াি�িবেনাদন ছুিট �াি�র িনধ�ািরত �ময়াদ পূণ� হেল অিফস 

�ধােনর মাধ�েম �রিজ�ার বরাবর আেবদন করেত হেব। 

 

�েয়াজনীয় কাগজপ�: 

১. সাদা কাগেজ অিফস �ধােনর সুপািরশসহ আেবদনপ�।  

২. সব�েশষ �াি�িবেনাদন ছুিট ও ভাতা �াি�র িচিঠর ও 

�বতন ি�েপর ফেটাকিপ।  

৩. ১ম বার হেল চাকিরর িনেয়াগপ�, �যাগদানপ� ও �বতন 

ি�েপর ফেটাকিপ।  

৪. এেকর অিধক হেল সংি�� অিফস �ধান কতৃ�ক 

কম�চারীেদর তািলকা কের ��রণ করেত হেব।  

�েযাজ� নয় যথাযথ 

কতৃ�পে�র 

অনুেমাদন 

সােপে� 

�ডপুিট �রিজ�ার (�শাসন-২) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�ফান: ৪০৩০ 

শাখার আইেফান: ৪০৪০ 

�রিজ�ার 

ক� নং ২০৩ 

�ফান ৪৪৬১২৮৪৫ /৪০২০ 

E-mail 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 

 

ঢাকাঢাকা  ি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, 

অিফিসয়াল �টিলেফান ও ই-�মইল 

৬. �মটারিনিট ও িচিকৎসা ছুিট 

 

 

সরাসির 

অিফস �ধােনর মাধ�েম সাদা কাগেজ �রিজ�ােরর বরাবর 

আেবদন করেত হেব। 

 

�েয়াজনীয় কাগজপ�: 

িব�িবদ�ালেয়র �ধান �মিডেকল অিফসার কতৃ�ক 

িচিকৎসাপ� �িত�া�রসহ সংযুি�। 

 

 

�েযাজ� নয় যথাযথ 

কতৃ�পে�র 

অনুেমাদন 

সােপে� 

�ডপুিট �রিজ�ার (�শাসন-২) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�ফান: ৪০৩০ 

শাখার আইেফান: ৪০৪০ 

�রিজ�ার 

ক� নং ২০৩ 

�ফান ৪৪৬১২৮৪৫ /৪০২০ 

E-mail registrar@du.ac.bd 

 

৭. িশ�া ছুিট 

 

 

সরাসির 

অিফস �ধােনর মাধ�েম সাদা কাগেজ �রিজ�ােরর বরাবর 

আেবদন করেত হেব। 

 

�েয়াজনীয় কাগজপ�: 

ভিত��ুক িশ�া �িত�ােনর ভিত� সং�া� সাকু�লােরর কিপ, 

িনধ�ািরত ফরম পূরণ; অিফস �ধােনর মতামত; িশ�াগত 

�যাগ�তার সকল সনদপে�র সত�ািয়ত কিপ। 

 

�েযাজ� নয় যথাযথ 

কতৃ�পে�র 

অনুেমাদন 

সােপে� 

�ডপুিট �রিজ�ার (�শাসন-২) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�ফান: ৪০৩০ 

শাখার আইেফান: ৪০৪০ 

�রিজ�ার 

ক� নং ২০৩ 

�ফান ৪৪৬১২৮৪৫ /৪০২০ 

E-mail registrar@du.ac.bd 

 

৮. িবেদশ �মণ/ ছুিট  

সরাসির 

অিফস �ধােনর মাধ�েম সাদা কাগেজ �রিজ�ােরর বরাবর 

আেবদন করেত হেব। 

 

�েয়াজনীয় কাগজপ�: 

�িত�ান কতৃ�ক আমি�ত হেল পে�র কিপ। 

 

�েযাজ� নয় যথাযথ 

কতৃ�পে�র 

অনুেমাদন 

সােপে� 

�ডপুিট �রিজ�ার (�শাসন-২) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�ফান: ৪০৩০ 

শাখার আইেফান: ৪০৪০ 

�রিজ�ার 

ক� নং ২০৩ 

�ফান ৪৪৬১২৮৪৫ /৪০২০ 

E-mail 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 

 

ঢাকাঢাকা  ি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, 

অিফিসয়াল �টিলেফান ও ই-�মইল 

৯. ��িণ/�কােস� ভিত� িবষয়ক  

সরাসির 

িব�িবদ�ালেয়র িনধ�ািরত ছক অনুসাের কাগজপ�ািদ ও 

সংি�� অিফস �ধােনর সু�� সুপািরশসহ আেবদন করেত 

হেব।   

ভিত�র সাকু�লাের উে�িখত �শষ তািরেখর নু�নতম ১০-১৫িদন 

পূেব�ই আেবদন করেত হেব। 

�েয়াজনীয় কাগজপ�: 

১. িব�িবদ�ালেয়র িনধ�ািরত ছক। 

২. ভিত� ই�ুক িশ�া �িত�ােনর ভিত�র সাকু�লােরর 

ফেটাকিপ।  

৩. সকল সািট�িফেকেটর সত�ািয়ত ফেটাকিপ।  

৪. িনধ�ািরত ছকিট � � অিফেস পাওয়া যােব অথবা 

�শাসন-২ শাখা হেত সং�হ করা যােব।  

িবনামূেল� কতৃ�পে�র 

অনুেমাদন 

সােপে� 

�ডপুিট �রিজ�ার (�শাসন-২) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�ফান: ৪০৩০ 

শাখার আইেফান: ৪০৪০ 

�রিজ�ার 

ক� নং ২০৩ 

�ফান ৪৪৬১২৮৪৫ /৪০২০ 

E-mail registrar@du.ac.bd 

 

১০. পরী�া পােসর ইনি�েম� 

িবষয়ক কায� 

 

সরাসির 

িবিভ� পরী�া পােসর ইনি�েম� �াি�র জন� পােসর 

তািরখ হেত পরবত�ী ৬(ছয়) মােসর মেধ� িনধ�ািরত ছক 

অনুসাের কাগজপ�ািদ ও সংি�� অিফস �ধােনর সু�� 

সুপািরশসহ সাদা কাগেজ �রিজ�ার বরাবর আেবদন করেত 

হেব। 

আেবদেনর ��ে� ৬(ছয়) মাস অিতবািহত হেল 

িবিধেমাতােবক ইনি�েম� �াপ� হেব না। 

 

 

িবনামূেল� কতৃ�পে�র 

অনুেমাদন 

সােপে� 

�ডপুিট �রিজ�ার (�শাসন-২) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�ফান: ৪০৩০ 

শাখার আইেফান: ৪০৪০ 

�রিজ�ার 

ক� নং ২০৩ 

�ফান ৪৪৬১২৮৪৫ /৪০২০ 

E-mail registrar@du.ac.bd 
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ঢাকাঢাকা  ি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, 

অিফিসয়াল �টিলেফান ও ই-�মইল 

�েয়াজনীয় কাগজপ�: 

১. িব�িবদ�ালেয়র িনধ�ািরত ছক। 

২. পরী�া পােসর সত�ািয়ত সািট�িফেকট ও ন�রপ�।  

৩. অন�ান� সকল সািট�িফেকেটর সত�ািয়ত ফেটাকিপ।  

৪. িনধ�ািরত ছকিট � � অিফেস পাওয়া যােব অথবা 

�শাসন-২ শাখা হেত সং�হ করা যােব। 

১১. ��াগার কাড� �দান সরাসির 

 

িবভাগীয়/অিফস �ধােনর সুপািরশসহ ��াগািরক বরাবর 

সাদা কাগেজ আেবদন করেত হেব। 

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

করেত হেব। 

�যাগােযাগ: �ক�ীয় ��াগােরর মূল ভবেনর িনচ তলায় 

অবি�ত সাকু�েলশন �ড�। 

িবনামূেল� ২ কায�িদবস জনাব মীর তাহা�ত আলী 

ি�ি�পাল �টকিনক�াল অিফসার 

�ক�ীয় ��াগার 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

 

০১৮২৯৩৭০৯৮৮ 

িমেসস মেনায়ারা �বগম 

উপ-��াগািরক 

�ক�ীয় ��াগার 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

 

(আইিপিপএিবএ�)-৪২৮২ 

 

১২. বেরায়াস� আইিড কাড� �দান সরাসির ি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/borrowers-

id-others-form িলংক �থেক আেবদন ফরম ডাউন �লাড 

করা যােব) 

 

নগদ-২০০/- ৫ কায�িদবস িমেসস িশ�ারাণী সরকার 

সহকারী ��াগািরক 

�ক�ীয় ��াগার 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

 

০১৭১৫৭৮৩৪০৯ 

জনাব �মাহা�দ সাখাওয়াত �হােসন 

ভূঁইয়া 

উপ-��াগািরক 

�ক�ীয় ��াগার 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

 

(আইিপিপএিবএ�)-৪২৬৩ 
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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, 

অিফিসয়াল �টিলেফান ও ই-�মইল 

১৩. ইেমইল এে�স �দান অন-লাইন ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র িনজ� ওেয়ব সাইট 

(www.du.ac.bd)-এ লগ-ইন কের আেবদনকারীর 

ড�াসেবাড�-এ �েবশ কের ই-�মইল-এর জন� আেবদন 

করেত হেব।  আেবদেনর পর ি��কৃত আেবদনপ�িট 

আইিসিট �সল (�শাসিনক ভবেনর ২য় তলা অথবা কারস 

ভবেনর ২য় তলা)-এ জমা িদেত হেব। 

 

 

�েযাজ� নয় আেবদন ফরম 

আইিসিট 

�সল-এ জমা 

�দয়ার পর 

�থেক ০২ 

(দুই) 

কম�িদবস 

�মাঃ সািদক সেরায়ার 

কি�উটার ��া�ামার 

আইিসিট �সল 

উ�তর িব�ান গেবষণা �ক� (কারস) 

২য় তলা 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

০১৭১৬০৭৬০২৭, এ�: ৪৭০২, 

sadique@du.ac.bd 

অধ�াপক ড. �মাহা�দ আিসফ �হােসন 

খান, 

পিরচালক 

�ম নং: কারস-২১১ 

উ�তর িব�ান গেবষণা �ক� (কারস), 

এ�: ৪৭০৭, 

director.ict@du.ac.bd 

১৪. অিফস/িবভাগ/ 

ইনি�িটউট/হল/ িরসাচ� 

�স�ার-এ ই�ারেনট 

সংেযাগ �মরামত 

সরাসির ইেমইল/িচিঠ/�ফােনর মাধ�েম আইিসিট �সল-�ক অবিহত 

করেত হেব। 

�েযাজ� নয় �মরামেতর 

��ে� সমস�া 

জানােনা সময় 

হেত ০১ 

(এক) 

কম�িদবস। 

ইমাম হাসান রাজা, িসিনয়র িসে�ম 

এ�াডিমিনে�টর 

আইিসিট �সল 

উ�তর িব�ান গেবষণা �ক� (কারস) 

২য় তলা 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

০১৫৫২২৩৪১৫৪৭, এ�: ৪৭০৪, 

৪৭০৯, ৪৭১০, hassan@du.ac.bd 

অধ�াপক ড. �মাহা�দ আিসফ �হােসন 

খান, 

পিরচালক 

�ম নং: কারস-২১১ 

উ�তর িব�ান গেবষণা �ক� (কারস), 

এ�: ৪৭০৭, 

director.ict@du.ac.bd 

১৫. আইিপ �ফান সংেযাগ 

�মরামত 

সরাসির ইেমইল/িচিঠ/�ফােনর মাধ�েম আইিসিট �সল-�ক অবিহত 

করেত হেব। 

�েযাজ� নয় সমস�া 

জানােনা সময় 

হেত ০১ 

(এক) 

কম�িদবস 

ইমাম হাসান রাজা 

িসিনয়র িসে�ম এ�াডিমিনে�টর 

আইিসিট �সল 

উ�তর িব�ান গেবষণা �ক�  

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

০১৫৫২২৩৪১৫৪৭, এ�: ৪৭০৪, 

৪৭০৯, ৪৭১০, hassan@du.ac.bd 

অধ�াপক ড. �মাহা�দ আিসফ �হােসন 

খান, 

পিরচালক 

�ম নং: কারস-২১১ 

উ�তর িব�ান গেবষণা �ক� (কারস), 

এ�: ৪৭০৭, 

director.ict@du.ac.bd 
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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, 

অিফিসয়াল �টিলেফান ও ই-�মইল 

১৬. কম�কত�ােদর বাসা বরা� 

�দান 

অন-লাইন ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র িনজ� ওেয়ব সাইট 

(www.du.ac.bd)-এ লগ-ইন কের �িতবছর জানুয়াির 

মােসর ১-৩১ তািরেখর মেধ� আেবদনকারীর িনজ� 

��াফাইল হেত Apply for flat allotment িলংেক ঢুেক 

আেবদন করেত হেব এবং পূরণকৃত আেবদেনর হাড�কিপ 

এে�ট অিফেস (�শাসিনক ভবেনর ২৩২ নং ক�) জমা 

িদেত হেব। 

 

িবনামূেল� কতৃ�পে�র 

অনুেমাদন 

সােপে�  

(৬ মাস হেত  

১ বছর) 

জনাব �মাহা�দ �সিলম �রজা 

�সকশন অিফসার 

এে�ট অিফস 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

 

�মাবাইল- ০১৭২৬ ২০৬৬৪৭ 

এে�ট ম�ােনজার 

�ম নং ২৩৫ 

�শাসিনক ভবন 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

 

আইিপ �ফান ৪১৯৫ 

Email: estateoffice.du@ 

gmail.com 

১৭. কম�কত�ােদর গ�ােরজ বরা� 

�দান 

 

সরাসির 

িনধ�ািরত ফরেম আেবদন করেত হেব 

 

িনধ�ািরত ফরম এে�ট অিফেস (�শাসিনক ভবেনর ২৩২ নং 

ক�) পাওয়া যােব। আেবদনপে�র সােথ গািড়র �ু বুেকর 

ফেটাকিপ জমা িদেত হেব। 

িবনামূেল� কতৃ�পে�র 

অনুেমাদন 

সােপে� 

(সেব�া� ১ 

মাস) 

জনাব এম এ শাহীন 

সহকারী এে�ট ম�ােনজার 

এে�ট অিফস 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

 

�মাবাইল- ০১৭১১ ৯৭২৫২৯ 

এে�ট ম�ােনজার 

�ম নং ২৩৫ 

�শাসিনক ভবন 

আইিপ �ফান ৪১৯৫ 

Email: estateoffice.du@ 

gmail.com 

 

১৮. �ডপুেটশন/িবনােবতন/িশ�া 

ছুিটেত গমনকারী  

কম�কত�ােদর বাসা বরা� 

বহাল রাখা 

সরাসির সাদা কাগেজ উপাচায� মেহাদেয়র বরাবের আেবদন করেত 

হেব। 

আেবদনপে�র সােথ ছুিট ম�ুেরর িচিঠ সংযু� করেত হেব। 

িবনামূেল� কতৃ�পে�র 

অনুেমাদন 

সােপে� 

(সেব�া� ৭ 

িদন) 

�মাঃ �নয়ামত উ�াহ সরকার 

�সকশন অিফসার 

এে�ট অিফস 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

 

�মাবাইল- ০১৮১৩ ১১৫৪৪২ 

এে�ট ম�ােনজার 

�ম নং ২৩৫ 

�শাসিনক ভবন 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

 

আইিপ �ফান ৪১৯৫ 

Email: estateoffice.du@ 

gmail.com 
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পৃ�া 11 

�ি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, 

অিফিসয়াল �টিলেফান ও ই-�মইল 

 

১৯. নবাব নওয়াব আলী �চৗধুরী 

িসেনট ভবন 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, ঢা. িব 

বরাবের �স� �চেকর মাধ�েম  

অথবা 

�সানালী ব�াংক িলিমেটড-এর স�য়ী 

িহসাব নং ৩৬০০০১৮৯ এ জমা 

িদেত হেব। 

কতৃ�পে�র 

অনুেমাদন 

সােপে� 

(সেব�া� ৭ 

িদন) 

জনাব �মাঃ আিমনুল ইসলাম 

�সকশন অিফসার 

এে�ট অিফস 

�মাবাইল- ০১৯২৫ ৬৯২৬৭৬ 

এ��ট ম�ােনজার 

�ম নং ২৩৫ 

�শাসিনক ভবন 

আইিপ �ফান ৪১৯৫ 

Email: estateoffice.du@ 

gmail.com 

২০. ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র িবিভ� 

ছা�াবাস/হল/আবািসক 

ভবন/িবভাগ/অনুষদ/ 

ইনি�িটউট/অিফেসর 

�মরামত ও স�ািনটারী 

মালামাল এবং আসবাবপ� 

সরবরাহ। 

সরাসির আগাম �দান/ 

কায�ােদশ �দান 

 

�েয়াজনীয় কাগজপ�: 

মাননীয় �কাষাধ��/ �ধান �েকৗশলী/সংি�� �জােনর 

দািয়��া� �েকৗশলীর বরাবর সাদা কাগেজ আেবদন করেত 

হেব। তেব অিফস ক� �মরামত ও আসবাবপে�র ��ে� 

যথাযথ কতৃ�পে�র মাধ�েম আেবদন করেত হেব।  

�েযাজ� নয় িনধ�ািরত নয় ১। �মাহা�দ জােবদ আলম মৃধা, 

ত�াবধায়ক �েকৗশলী (�শাসন) 

�েকৗশল দ�র 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

আইিপ (এ�) ৪১২৮ 

িসিভল, �জান-১ এর দািয়ে� 

 

২। �মা. �মরাজ উি�ন 

ত�াবধায়ক �েকৗশলী 

�েকৗশল দ�র 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

আইিপ (এ�) ৪১৩৬ 

িসিভল, �জান-২ এর দািয়ে� 

 

এ �ক এম রােসদুল হাসান 

�মা. আ�ুল খােলক 

�ধান �েকৗশলী 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

৫৫১৬৭৮০৬/৪১২০ 
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পৃ�া 12 

�ি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, 

অিফিসয়াল �টিলেফান ও ই-�মইল 

৩। �মা. মঈন উ�ীন, 

ত�াবধায়ক �েকৗশলী 

�েকৗশল দ�র 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

আইিপ (এ�) ৪১২৭ 

িসিভল, �জান-৩ (সাব �জান-১) এর 

দািয়ে� 

 

৪। �মা. িগয়াস উি�ন আহেমদ 

িনব�াহী �েকৗশলী 

�েকৗশল দ�র 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

আইিপ (এ�) ৪১৩৪ 

িসিভল, �জান-৩ (সাব �জান-২) এর 

দািয়ে� 

 

৫। �মা. �সিলম শরীফ 

িনব�াহী �েকৗশলী 

�েকৗশল দ�র 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

আইিপ (এ�) ৪১৩৭ 

িসিভল, �জান-৪ এর দািয়ে� 
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পৃ�া 13 

�ি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, 

অিফিসয়াল �টিলেফান ও ই-�মইল 

 

২১. িনরাপ�া �দান িবষয়ক 

�সবা 

সরাসির এে�ট ম�ােনজার বরাবর সাদা কাগেজ আেবদন করেত 

হেব। 

আেবদন এে�ট অিফেস (�শাসিনক ভবেনর ২৩৩ নং 

ক�) জমাদান করেত হেব। 

িবনামূেল� অিত জ�ির 

��ে� 

তাৎ�িণক 

জনাব �মা. আ�াস আলী 

িসিনয়র িনরাপ�া কম�কত�া 

 

জনাব �মা. আলী আ�াফ 

সহকারী এে�ট ম�ােনজার 

�মাবাইল- ০১৮১৮ ৭৯৭৮৮৮ 

এে�ট ম�ােনজার 

�ম নং ২৩৫ 

�শাসিনক ভবন 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

 

আইিপ �ফান ৪১৯৫ 

 

২২. পির�ার পির��তা ও 

�সৗ�য�বধ�ন িবষয়ক �সবা 

সরাসির এে�ট ম�ােনজার বরাবর সাদা কাগেজ আেবদন করেত 

হেব। 

সাদা কাগেজ আেবদন এে�ট অিফেস (�শাসিনক ভবেনর 

২৩৩ নং ক�) জমাদান করেত হেব 

িবনামূেল� সেব�া� ২ িদন জনাব �মা. আ�াস আলী 

িসিনয়র িনরাপ�া কম�কত�া 

 

জনাব �মা. আ�ুর রিহম 

সহকারী এে�ট ম�ােনজার 

�মাবাইল- ০১৭২৭ ২৮৮২০২ 

এে�ট ম�ােনজার 

�ম নং ২৩৫ 

�শাসিনক ভবন 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

 

২৩. িজিড ও 

এফ আই আর-করণ 

সরাসির এে�ট ম�ােনজার বরাবর সাদা কাগেজ আেবদন করেত 

হেব। 

সাদা কাগেজ আেবদন এে�ট অিফেস (�শাসিনক ভবেনর 

২৩৩ নং ক�) জমাদান করেত হেব 

িবনামূেল� সেব�া� ২ িদন জনাব �মা. আ�াস আলী 

িসিনয়র িনরাপ�া কম�কত�া 

 

জনাব �মা. আলী আ�াফ 

সহকারী এে�ট ম�ােনজার 

�মাবাইল- ০১৮১৮ ৭৯৭৮৮৮ 

এে�ট ম�ােনজার 

�ম নং ২৩৫ 

�শাসিনক ভবন 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

 

আইিপ �ফান ৪১৯৫ 
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পৃ�া 14 

�ি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, 

অিফিসয়াল �টিলেফান ও ই-�মইল 

২৪. �হলথকাড� সরাসির ব�ি�গতভােব উপি�ত হেয় �মিডেকল �স�ােরর ২য় তলায় 

�হলথকাড� �সকশেন একিট ফরম পূরণ কের তাৎ�িণক 

জমা �নয়া হয় এবং �হলথ কাড� সরবরাহ করা হয়।  

�হলথকাড� ছাড়া �মিডেকল �স�ার �থেক িচিকৎসা �সবা 

�দওয়া হয় িক� ঔষধ সরবরাহ করা হয় না। 

�েয়াজনীয় কাগজপ�: 

পিরচয়পে�র �ময়াদসহ ০২ (দুই) কিপ পাসেপাট� সাইজ 

রিঙন ছিব 

নাই তাৎ�িণক িম. শািহনুর আ�ার 

�ধান সহকারী 

শিহদ বুি�জীবী ডা. �মাহা�দ �মাত�জা 

�মিডেকল �স�ার 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

 

�ফান : ৯৬৬১৯০০-৭৩ 

এ�-৪২৩৬ 

 

�ধান �মিডেকল অিফসার 

শিহদ বুি�জীবী ডা. �মাহা�দ �মাত�জা 

�মিডেকল �স�ার 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

 

�ফান : ৯৬৬১৯০০-৭৩ 

এ�-৪২৩৫ 

 

২৫. িচিকৎসা �সবা 

�হািমও ইউিনটসহ 

[প�াথলিজক�াল, 

আ�াসেনা�াম, এ�-�র, 

ই.িস.িজ, দ�, চ�ু, নাক, 

কান, গলা, কািড�ওলিজ, 

নািস�ং, িফিজওেথরািপ] 

সরাসির ব�ি�গতভােব উপি�ত হেয় ২য় তলা �টােকন �সকশন হেত 

�টােকন িনেয় িনধ�ািরত ডা�ােরর সােথ সা�াৎ করা। 

�স�ােরর একিট জ�ির �মাবাইল �ফা: ০১৭৯৮৭৬২৯২০   

�ফান : ৯৬৬১৯০০-৭৩ এ�-৪২৩৬ 

িচিকৎসা �সবা �নওয়ার জন� �হলথকাড� সে� আনেত হেব। 

িশ�ক-কম�কত�া-কম�চারী ও তােদর 

পিরবােরর সদস�গেণর �ধুমা� 

ঔষধ ও এ�-�র িফে�র �য়মূল� 

�বতন �থেক আদায় করা হয়। 

তাৎ�িণক স�য় কুমার রায় 

�ধান সহকারী 

ও 

িম. নাজমা �বগম 

�ধান সহকারী 

শিহদ বুি�জীবী ডা. �মাহা�দ �মাত�জা 

�মিডেকল �স�ার 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

 

�ধান �মিডেকল অিফসার 

শিহদ বুি�জীবী ডা. �মাহা�দ �মাত�জা 

�মিডেকল �স�ার 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

 

�ফান : ৯৬৬১৯০০-৭৩ 

এ�-৪২৩৫ 

 

২৬. ওয়ােড� ভিত� সরাসির ডা�ােরর পরামশ� অনুযায়ী ৩য় তলা ওয়ােড� জলবস�, �ড�ু 

�র, �র, �কািভড-১৯ ও দুঘ�টানায় আহত ছা�/ছা�ী �রাগী 

ভিত� করা হয়।  

ওয়ােড� ভিত�র জন� �হলথকাড� সে� আনেত হেব। 

নাই তাৎ�িণক  �ধান �মিডেকল অিফসার 

শিহদ বুি�জীবী ডা. �মাহা�দ �মাত�জা 

�মিডেকল �স�ার 
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পৃ�া 15 

�ি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, 

অিফিসয়াল �টিলেফান ও ই-�মইল 

২৭. এ�া�ুেল� �সবা সরাসির 

 

শিহদ বুি�জীবী ডা. �মাহা�দ �মাত�জা �মিডেকল �স�াের 

এ�া�ুেল� সািভ�স ২৪ ঘ�া চালু আেছ। এ�া�ুেল� 

িরকুইিজশন ি�প পূরণ অথবা সাদা কাগেজ �ধান �মিডেকল 

অিফসােরর বরাবর আেবদন অথবা �স�াের একিট জ�ির 

�টিলেফান ও একিট �মাবাইল রেয়েছ - যার ন�র-4236, 

০১৭৯৮৭৬২৯২০ সাব��িণক কায�করী আেছ।  

 

িশ�ক-কম�কত�া-কম�চারী এ�া�ুেল� 

ব�বহার করেল :  ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�মিডেকল �স�ােরর এ�া�ুেল�-এর 

এিস গাড়ীর ভাড়া �িত ঘ�ায় ৫০০/-

(পাঁচশত) টাকা এবং পরবত�ী ৩০ 

(ি�শ) িমিনট বা তার অংশ িবেশেষর 

জন� =৩০০/-(িতনশত) টাকা; নন-

এিস গাড়ীর ভাড়া �িত ঘ�ায় ২৫০/-

(দুইশত প�াশ) টাকা পরবত�ী ৩০ 

(ি�শ) িমিনট বা তার অংশ িবেশেষর 

জন�=১৫০/-(একশত প�াশ) টাকা 

�বতন �থেক আদায় করা হয়। 

তাৎ�িণক স�য় কুমার রায় 

�ধান সহকারী 

শিহদ বুি�জীবী ডা. �মাহা�দ �মাত�জা 

�মিডেকল �স�ার 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

 

 

�ধান �মিডেকল অিফসার 

শিহদ বুি�জীবী ডা. �মাহা�দ �মাত�জা 

�মিডেকল �স�ার 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

 

�ফান : ৯৬৬১৯০০-৭৩ 

এ�-৪২৩৫ 

 

২৮. িমলনায়তন ব�বহার িবষয়ক 

�সবা 

সরাসির 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। 

তাৎ�িণক িমেসস ফারজানা বাসার 

উপ-পিরচালক 

০১৮৬৯৫১৩৬৮১ 

farzanabasher@gmail.com 

 

নজীর আহমদ িসমাব 

উপ-পিরচালক 

ছা�-িশ�ক �ক� 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

01712072474 

simabtsc@gmail.com 

�সয়দ আলী আকবর 

পিরচালক 

ছা�-িশ�ক �ক� 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

৯৬৩৫৪২৪/৪২১১ tsc@du.ac.bd 
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ঢাকাঢাকা  ি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�া 16 

�ি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, 

অিফিসয়াল �টিলেফান ও ই-�মইল 

২৯. মুনীর �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/- 

তাৎ�িণক িমেসস ফারজানা বাসার 

উপ-পিরচালক 

০১৮৬৯৫১৩৬৮১ 

farzanabasher@gmail.com 

 

নজীর আহমদ িসমাব 

উপ-পিরচালক 

ছা�-িশ�ক �ক� 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

01712072474 

simabtsc@gmail.com 

�সয়দ আলী আকবর 

পিরচালক 

ছা�-িশ�ক �ক� 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

৯৬৩৫৪২৪/৪২১১ tsc@du.ac.bd 

 

৩০. বে�র িদেন স�ূণ� ছা�-

িশ�ক �ক� বরা� 

(সকাল ৯টা হেত স��া ৬টা 

পয��) 

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/- 

 

 

তাৎ�িণক িমেসস ফারজানা বাসার 

উপ-পিরচালক 

০১৮৬৯৫১৩৬৮১ 

farzanabasher@gmail.com 

 

নজীর আহমদ িসমাব 

উপ-পিরচালক 

01712072474 

simabtsc@gmail.com 

�সয়দ আলী আকবর 

পিরচালক 

ছা�-িশ�ক �ক� 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

৯৬৩৫৪২৪/৪২১১ tsc@du.ac.bd 

 

৩১. �াস বে�র িদন 

ক�ােফেটিরয়া ব�বহােরর 

সরাসির অি�ম বরাে�র জন� পিরচালক বরাবর সাদা কাগেজ 

আেবদন করেত হেব। 

৩,০০০/- টাকা  তাৎ�িণক িমেসস ফারজানা বাসার 

উপ-পিরচালক 

�সয়দ আলী আকবর 

পিরচালক 
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ঢাকাঢাকা  ি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�া 17 

�ি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, 

অিফিসয়াল �টিলেফান ও ই-�মইল 

জন� বরা�  ০১৮৬৯৫১৩৬৮১ 

farzanabasher@gmail.com 

 

নজীর আহমদ িসমাব 

উপ-পিরচালক 

ছা�-িশ�ক �ক� 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

01712072474 

simabtsc@gmail.com 

 

ছা�-িশ�ক �ক� 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

৯৬৩৫৪২৪/৪২১১ tsc@du.ac.bd 

 

৩২. অিতিথ কে�র ব�বহার 

িবষয়ক �সবা 

(একধাের ৭িদন) 

সরাসির 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। 

তাৎ�িণক �মা. আতাউর রহমান আক� 

সহকারী পিরচালক 

�মাবাইল-০১৭১৫৪৮৩০৮৬ 

E : mar2016.du@gmail.com 

�সয়দ আলী আকবর 

পিরচালক 

ছা�-িশ�ক �ক� 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

৯৬৩৫৪২৪/৪২১১ tsc@du.ac.bd 

 

৩৩. কাউে�িলং �সবা �দান সরাসির �েয়াজনীয় কাগজপ�:  

পিরচয় প� 

 

�যাগােযাগ:  

অিফস ক� ৩০১ 

ছা�-িনেদ�শনা ও পরামশ�দান দফতর 

িবনামূেল�/সামান� �টােকন মূেল� অিফস 

চলাকালীন 

সময় ৯.০০ 

টা-৫.০০ টা 

পয�� 

অনলাইেন 

স��া ৭-৯টা 

সাইফুে�সা জামান সুিম 

উপ-পিরচালক (কাউে�লর) 

ছা�-িনেদ�শনা ও পরামশ�দান দফতর 

০১৭১২৯৭৭৩৫২ 

saifunnessa.sumi@gmail.com 

পিরচালক 

ছা�-িনেদ�শনা ও পরামশ�দান দফতর 

�ম-৩০২ 

৯৬৬১৯২০/৪২০১ 

mahjabeenhaquedu@gmail.com 
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ঢাকাঢাকা  িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়  

ঢাকাঢাকা--১১০০০০০০,,  বাংলােদশবাংলােদশ  

�ফান�ফান::  ৮৮৮৮--০০২২--৯৯৬৬৬৬১১৯৯০০০০--৪৪০০২২০০  ((অিফসঅিফস)),,  ফ�া�ফ�া�::  ৮৮৮৮০০--২২--৫৫৫৫১১৬৬৭৭৮৮১১০০  
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পৃ�া 18 

�ি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, 

অিফিসয়াল �টিলেফান ও ই-�মইল 

পয�� 

৩৪. �মণ ভাতা/িটএ, িডএ িবল সরাসির িব�িবদ�ালয় কতৃ�ক িনধ�ািরত িবল ফরেম আেবদন করেত 

হেব। 

 

�েয়াজনীয় কাগজপ�: 

ক. পূরণকৃত িবল ফরম; 

খ. আম�ণপে�র মুল কিপ; 

গ. পরী�ার িসিডউল; 

ঘ. পরী�ার �ক� কতৃ�ক ��টেম�; 

�শাসিনক ভবন (িহসাব শাখা), ক� নং-২১৫ 

�েযাজ� নয় িবল �াি�র 

পর ২০ 

কায�িদবস 

উপ িহসাব পিরচালক (িহসাব) 

িহসাব পিরচালেকর দ�র 

ঢাকা িব�িবদ�ালয়। 

�মাবাইল নং ০১৭৯৩-৫৯৮৩৩৭ 

Email:Shaiful321@gmail.com 

িহসাব পিরচালক 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�টিলেফান: ৯৬৭৬৬৩০ 

আইিপ িপএিবএ�: ৪১৬৩ 

ক� নং-১১৪ 

Email:dhakauniversity.acc.bd@g

mail.com 

৩৫. স�ানেদর িশ�া সহায়ক 

ভাতার িবল 

সরাসির �েয়াজনীয় কাগজপ�: 

১. িহসাব পিরচালক বরাবর � � অিফস �ধােনর মাধ�েম 

আেবদন প�। 

২. দািবকৃত �িত স�ােনর জ�সনেদর ফেটাকিপ। 

৩. অধ�য়নকৃত �ুেলর �ত�য়ন প�। 

�েযাজ� নয়  �মা. জািকর �হােসন 

উপ-িহসাব পিরচালক (িবল-২) 

িহসাব পিরচালেকর দ�র 

ঢাকা িব�িবদ�ালয়। 

০১৯৩২৯০১৫৯৫ 

zakir1963du@gmail.com 

 

�মা. আিম�ল ইসলাম 

উপ-িহসাব পিরচালক (িবল-৩) 

িহসাব পিরচালেকর দ�র 

ঢাকা িব�িবদ�ালয়। 

০১৭১১৪০৯১৯৩ 

িহসাব পিরচালক 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�টিলেফান: ৯৬৭৬৬৩০ 

আইিপ িপএিবএ�: ৪১৬৩ 

ক� নং-১১৪ 

Email:dhakauniversity.acc.bd@g

mail.com 
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ঢাকাঢাকা  িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়  

ঢাকাঢাকা--১১০০০০০০,,  বাংলােদশবাংলােদশ  

�ফান�ফান::  ৮৮৮৮--০০২২--৯৯৬৬৬৬১১৯৯০০০০--৪৪০০২২০০  ((অিফসঅিফস)),,  ফ�া�ফ�া�::  ৮৮৮৮০০--২২--৫৫৫৫১১৬৬৭৭৮৮১১০০  
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পৃ�া 19 

�ি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, 

অিফিসয়াল �টিলেফান ও ই-�মইল 

 

৩৬. এককালীন �পনশন ও 

আনুেতািষক 

(�াভািবক/���ায় অবসর) 

 

সরাসির �পনশন শাখার ১১৫ �ম হেত িনিদ�� ফরম সং�হ করেত 

হেব। 

�েয়াজনীয় কাগজপ�: 

 ১ কিপ ছিব সত�ািয়ত; 

 এল.িপ.আর-এ যাওয়ার িচিঠ; 

 এল.িপ.আর ম�ুেরর িচিঠ; 

 �প-ইন ি�প-এর ফেটাকিপ; 

 ব�াংক একাউ� �সানালী ব�াংেকর  �যেকােনা শাখায়। 

ি� িব�িবদ�ালেয়র 

দায়-�দনার 

ছাড়প� 

পাওয়ার পর 

৩০ কম�িদবস 

(UGC হেত 

অথ��াি� 

সােপে�) 

 

িমেসস নাজমুন নাহার 

উপ-িহসাব পিরচালক 

িহসাব পিরচালেকর দ�র 

ঢাকা িব�িবদ�ালয়। 

�ম নং- ১১৭ 

০১৯৩৭৪৩৭০০০ 

 

িহসাব পিরচালক 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�টিলেফান: ৯৬৭৬৬৩০ 

আইিপ িপএিবএ�: ৪১৬৩ 

ক� নং-১১৪ 

Email:dhakauniversity.acc.bd@g

mail.com 

৩৭.  এককালীন �পনশন ও 

আনুেতািষক- চাকিররত 

অব�ায় মৃতু�বরণ 

করেল 

 �পনশনরত িশ�ক, 

কম�কত�া ও 

কম�চারীেদর মৃতু�র পর 

তাঁর নিমিনেদর মািসক 

�পনশন �দান 

 �গা�ীবীমা (চাকিররত 

অব�ায় মৃতু�বরণ 

করেল) 

সরাসির সাদা কাগেজ দরখা� (বরাবর, িহসাব পিরচালক; মাধ�ম, 

িবভাগ/অিফস �ধান) 

 

�েয়াজনীয় কাগজপ�: 

 আেবদনকারীর ১ কিপ ছিব সত�ািয়ত; 

 আেবদনকারীর ও মৃত ব�ি�র জাতীয় পিরচয়প� এর 

ফেটাকিপ-সত�ািয়ত;  

 মৃতু�র সনদপ� (ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র �ধান �মিডেকল 

অিফসার �ারা �িত�া�রকৃত); 

 ওয়ািরশান সনদপ�; 

 �মতাঅপ�ণপ� ও সাকেসশন (�েযাজ� ��ে�); 

 ব�াংক একাউ� �সানালী ব�াংেকর �যেকােনা শাখায়; 

ি� এককালীন 

�পনশেনর 

��ে� 

িব�িবদ�ালেয়র 

দায়-�দনার 

ছাড়প� 

পাওয়ার পর 

৩০ কম�িদবস 

(UGC হেত 

অথ��াি� 

সােপে�) 

 

িমেসস নাজমুন নাহার 

উপ-িহসাব পিরচালক 

িহসাব পিরচালেকর দ�র 

ঢাকা িব�িবদ�ালয়। 

�ম নং- ১১৭ 

০১৯৩৭৪৩৭০০০ 

 

িহসাব পিরচালক 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�টিলেফান: ৯৬৭৬৬৩০ 

আইিপ িপএিবএ�: ৪১৬৩ 

ক� নং-১১৪ 

Email:dhakauniversity.acc.bd@g

mail.com 
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ঢাকাঢাকা  িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়  
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পৃ�া 20 

�ি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, 

অিফিসয়াল �টিলেফান ও ই-�মইল 

 চাকুিররত অব�ায় মৃতু�বরণ কেরেছ এই মেম� 

�ত�য়নপ� (অিফস �ধান কতৃ�ক)। 

�গা�ীবীমার 

��ে� 

ই�ু�ের� 

�কা�ািন 

হেত �চক 

পাওয়ার পর 

৩০ কম�িদবস 

 

 

 

৩৮. মািসক �পনশন, িচিকৎসা 

ভাতা, উৎসব ভাতা ও 

�বশাখী ভাতা 

সরাসির  �িতবছর িডেস�র এবং জুন মােস জীিবত থাকার 

�ত�য়নপ� দািখল করেত হেব (অিফস/িবভাগীয় �ধান 

কতৃ�ক)। 

 মািসক �পনশন ও িচিকৎসা ভাতা ০১ বছ�রর �বিশ 

সময় বেকয়া থাকেল, সাদা কাগেজ আেবদন করেত 

হেব (বরাবর, িহসাব পিরচালক; মাধ�ম : অিফস 

�ধান)। 

ি� �িত মােসর 

০৫ তািরেখর 

মেধ� িহসাব 

ন�র  জমা 

হেব 

িমেসস নাজমুন নাহার 

উপ-িহসাব পিরচালক 

িহসাব পিরচালেকর দ�র 

ঢাকা িব�িবদ�ালয়। 

�ম নং- ১১৭ 

০১৯৩৭৪৩৭০০০ 

 

িহসাব পিরচালক 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�টিলেফান: ৯৬৭৬৬৩০ 

আইিপ িপএিবএ�: ৪১৬৩ 

ক� নং-১১৪ 

Email:dhakauniversity.acc.bd@g

mail.com 

৩৯. অবসেরর ১৫ বছর 

অিত�া� হওয়ায় �পনশন 

পুনঃ�াপন 

সরাসির িনধ�ািরত আেবদন ফরম/সাদা কাগেজ সংি�� অিফেসর 

মাধ�েম আেবদন করেত হেব। 

আেবদেনর নমুনা কিপ �পনশন শাখার ১১৫ কে� পাওয়া 

যােব। 

ি� ৩০ কম�িদবস িমেসস নাজমুন নাহার 

উপ-িহসাব পিরচালক 

িহসাব পিরচালেকর দ�র 

ঢাকা িব�িবদ�ালয়। 

�ম নং- ১১৭ 

০১৯৩৭৪৩৭০০০ 

িহসাব পিরচালক 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�টিলেফান: ৯৬৭৬৬৩০ 

আইিপ িপএিবএ�: ৪১৬৩ 

ক� নং-১১৪ 

Email:dhakauniversity.acc.bd@g
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পৃ�া 21 

�ি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, 

অিফিসয়াল �টিলেফান ও ই-�মইল 

 mail.com 

৪০. বিহভূ�ত চাকুির সংেযাজন সরাসির িনধ�ািরত আেবদন ফরেমর মাধ�েম আেবদন করেত হেব। 

 

আেবদেনর িনধ�ািরত ফরম �পনশন শাখার ১১৫ ক� হেত 

সং�হ করা যােব। 

�েয়াজনীয় কাগজপ�: 

 পূব�বত�ী �িত�ােনর �ত�য়নপ�  (�যাগদান ও 

পদত�ােগর িচিঠ)। 

 ঢাকা িব�িবদ�ালেয় �যাগদােনর িচিঠ। 

 পূব�বত�ী �িত�ান হেত �বতন িববরণী (�স �বতন) 

ি� ৩০ কম�িদবস িমেসস নাজমুন নাহার 

উপ-িহসাব পিরচালক 

িহসাব পিরচালেকর দ�র 

ঢাকা িব�িবদ�ালয়। 

�ম নং- ১১৭ 

০১৯৩৭৪৩৭০০০ 

 

িহসাব পিরচালক 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�টিলেফান: ৯৬৭৬৬৩০ 

আইিপ িপএিবএ�: ৪১৬৩ 

ক� নং-১১৪ 

Email:dhakauniversity.acc.bd@g

mail.com 

৪১ এককালীন �বনােভােল� 

ফা� 

 

সরাসির সাদা কাগেজ দরখা� (বরাবর, িহসাব পিরচালক; মাধ�ম: 

িবভাগ/অিফস �ধান)। 

�েয়াজনীয় কাগজপ�: 

 এল.িপ.আর-এ যাওয়ার িচিঠ; 

 এল.িপ.আর ম�ুেরর িচিঠ; 

 �প-ইন ি�েপর ফেটাকিপ; 

 ব�াংক একাউ� �সানালী ব�াংেকর  �য �কােনা শাখায়; 

 পদত�াগ/���ায় অবসেরর ��ে� �দনাপাওনা সম�য়-

এর ছাড়প� (ব�াংক রিসদ সহ); 

 এেসটট অিফেসর বাসার ছাড়প�। 

ি� িব�িবদ�ালেয়র 

বাসার 

ছাড়প� ও 

িবলশাখার 

িরেপাট� 

পাওয়ার পর 

৩০ কম�িদবস 

(ফা� থাকা 

সােপে�) 

িমেসস নাজমুন নাহার 

উপ-িহসাব পিরচালক 

িহসাব পিরচালেকর দ�র 

ঢাকা িব�িবদ�ালয়। 

�ম নং- ১১৭ 

০১৯৩৭৪৩৭০০০ 

 

িহসাব পিরচালক 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�টিলেফান: ৯৬৭৬৬৩০ 

আইিপ িপএিবএ�: ৪১৬৩ 

ক� নং-১১৪ 

Email:dhakauniversity.acc.bd@g

mail.com 

৪২ এককালীন �বনােভােল� 

ফা� 

সরাসির সাদা কাগেজ দরখা� (বরাবর, িহসাব পিরচালক; মাধ�ম: 

িবভাগ/অিফস �ধান)। 

ি� িব�িবদ�ালেয়র 

বাসার 

িমেসস নাজমুন নাহার 

উপ-িহসাব পিরচালক 

িহসাব পিরচালক 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 
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ঢাকাঢাকা  িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়  
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পৃ�া 22 

�ি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, 

অিফিসয়াল �টিলেফান ও ই-�মইল 

(মৃত ব�ি�র ��ে�) �েয়াজনীয় কাগজপ�: 

 আেবদনকারীর ১ কিপ ছিব সত�ািয়ত; 

 আেবদনকারীর ও মৃত ব�ি�র জাতীয় পিরচয়পে�র 

ফেটাকিপ সত�ািয়ত ; 

 মৃতু�র সনদপ� (ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র �ধান �মিডেকল 

অিফসার �ারা �িত�া�িরত); 

 ওয়ািরশান সনদপ�; 

 �মতাঅপ�ণপ� ও সাকেসশন (�েযাজ� ��ে�); 

 ব�াংক একাউ� �সানালী ব�াংেকর  �য �কােনা শাখায়; 

 এে�ট অিফেসর ছাড়প�; 

 �বধব� সনদপ�। 

ছাড়প� ও 

িবলশাখার 

িরেপাট� 

পাওয়ার পর 

৩০ কম�িদবস 

(অথ� থাকা 

সােপে�) 

 

িহসাব পিরচালেকর দ�র 

ঢাকা িব�িবদ�ালয়। 

�ম নং- ১১৭ 

০১৯৩৭৪৩৭০০০ 

 

�টিলেফান: ৯৬৭৬৬৩০ 

আইিপ িপএিবএ�: ৪১৬৩ 

ক� নং-১১৪ 

Email:dhakauniversity.acc.bd@g

mail.com 

৪৩ ১) নিমিন মেনানয়ন 

২) নিমিন পিরবত�ন 

সরাসির ১১৭ নং ক� �থেক িনধ�ািরত ফরম (২িট বড়, ২িট �ছাট) 

পূরণ কের িবভাগীয় �ধােনর �া�র ও িসলসহ এবং িতন 

জন অিফস সহকম�ীর �া�রসহ জমা িদেত হেব। 

�েয়াজনীয় কাগজপ�: 

 নিমিন (�ী/�ামী/স�ান) এবং চাকরীজীবীেদর জাতীয় 

পিরচয়প� অথবা জ�িনব�েনর ফেটাকিপ; 

 সাদা কাগেজ নিমিন পিরবত�েনর আেবদন; 

 �ী/নিমিন মারা �গেল মৃতু�সনেদর কিপ; 

 পুনরায় িববাহ করেল কািবননামার কিপ; 

 জাতীয় পিরচয়পে�র ফেটাকিপ; 

 স�ানেদর ��ে� জাতীয় পিরচয়প� এর ফেটাকিপ 

অথবা জ�সনেদর কিপ; 

 �কাষাধ�� 

মেহাদেয়র 

অনুেমাদন 

সােপে� 

িমেসস নাজমুন নাহার 

উপ-িহসাব পিরচালক 

িহসাব পিরচালেকর দ�র 

ঢাকা িব�িবদ�ালয়। 

�ম নং- ১১৭ 

০১৯৩৭৪৩৭০০০ 

 

িহসাব পিরচালক 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�টিলেফান: ৯৬৭৬৬৩০ 

আইিপ িপএিবএ�: ৪১৬৩ 

ক� নং-১১৪ 

Email:dhakauniversity.acc.bd@g

mail.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 

 

ঢাকাঢাকা  ি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�া 23 

�ি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, 

অিফিসয়াল �টিলেফান ও ই-�মইল 

 �িতব�ী নিমিনর ��ে� সমাজকল�াণ অিধদ�েরর 

সনদপে�র কিপ। 

৪৪ িপএফ আগাম সরাসির িনধ�ািরত ফরেমর মাধ�েম আেবদন করেত হেব। ফরম 

িহসাব পিরচালেকর দফতের ১১৫ নং কে� পাওয়া যােব। 

বছের দুই বার �িভেড� ফা� হেত িপএফ আগাম  িনেত 

পারেব। 

 

�েয়াজনীয় কাগজপ�: 

ফরেম িবভাগীয় �ধােনর �া�রসহ �প-ি�েপর ফেটাকিপ। 

 

নাই 

 

৫ কায� িদবস 

িমেসস নাজমুন নাহার 

উপ-িহসাব পিরচালক 

িহসাব পিরচালেকর দ�র 

ঢাকা িব�িবদ�ালয়। 

�ম নং- ১১৭ 

০১৯৩৭৪৩৭০০০ 

 

িহসাব পিরচালক 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�টিলেফান: ৯৬৭৬৬৩০ 

আইিপ িপএিবএ�: ৪১৬৩ 

ক� নং-১১৪ 

Email:dhakauniversity.acc.bd@g

mail.com 

৪৫ িপ.এফ ফা� হেত ইনকাম 

ট�াে�র জন� সািট�িফেকট 

�দান 

সরাসির আেবদনকারী সরাসির িপএফ শাখায় নাম এি� কের এ 

�সবা িনেত পারেবন। 

 

  

 

নাই 

 

৩ কায� িদবস 

িমেসস নাজমুন নাহার 

উপ-িহসাব পিরচালক 

িহসাব পিরচালেকর দ�র 

ঢাকা িব�িবদ�ালয়। 

�ম নং- ১১৭ 

০১৯৩৭৪৩৭০০০ 

 

িহসাব পিরচালক 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�টিলেফান: ৯৬৭৬৬৩০ 

আইিপ িপএিবএ�: ৪১৬৩ 

ক� নং-১১৪ 

Email:dhakauniversity.acc.bd@g

mail.com 

৪৬ িপএফ �লান চূড়া� 

পিরেশােধর সািট�িফেকট 

�দান 

সরাসির আেবদনকারী সরাসির িপএফ শাখায় নাম এি� কের এ 

�সবা িনেত পারেবন। 

 

  

 

নাই 

 

৩ কায� িদবস 

িমেসস নাজমুন নাহার 

উপ-িহসাব পিরচালক 

িহসাব পিরচালেকর দ�র 

ঢাকা িব�িবদ�ালয়। 

�ম নং- ১১৭ 

০১৯৩৭৪৩৭০০০ 

 

িহসাব পিরচালক 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�টিলেফান: ৯৬৭৬৬৩০ 

আইিপ িপএিবএ�: ৪১৬৩ 

ক� নং-১১৪ 

Email:dhakauniversity.acc.bd@g

mail.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 

 

ঢাকাঢাকা  ি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�া 24 

�ি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, 

অিফিসয়াল �টিলেফান ও ই-�মইল 

৪৭ যিদ �কােনা িশ�ক কম�কত�া 

বা কম�চারী মৃতু�বরণ কেরন 

তার �শষ িপএফ �দান। 

সরাসির িশ�ক, কম�কত�া বা কম�চারী মৃতু�বরণ করেল িতিন যাঁেক 

নিমিন কের �গেছন িতিন সাধারনত �শষ িপএফ �পেয় 

থােকন। 

 

�শষ িপএফ �নওয়ার জন� িপএফ শাখায় িনিদ� ফরম আেছ। 

�স ফরম পূরণ কের তার সােথ নিমনী কাগজ, মৃতু� সনদ, 

�ভাটার আই িড কােড�র কিপ �দান করেত হেব।   

আর যিদ নিমনী না কের যান �সে�ে� সাদা কাগেজ দরখা� 

করেত হেব। 

�নাটারী পাবিলক কের উ�ারািধকার সনদপ� সােথ �ভাটার 

আইিড কােড�র ফেটাকিপ এবং  �চয়ারম�ান সািটিফেকট জমা 

িদেত হেব। 

 

নাই 

 

১৫ কায�     

িদবস 

িমেসস নাজমুন নাহার 

উপ-িহসাব পিরচালক 

িহসাব পিরচালেকর দ�র 

ঢাকা িব�িবদ�ালয়। 

�ম নং- ১১৭ 

০১৯৩৭৪৩৭০০০ 

 

িহসাব পিরচালক 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�টিলেফান: ৯৬৭৬৬৩০ 

আইিপ িপএিবএ�: ৪১৬৩ 

ক� নং-১১৪ 

Email:dhakauniversity.acc.bd@g

mail.com 

৪৮ �লান �দান (পােস�ানাল 

�লান, ২০ বছর �ময়ািদ গৃহ 

িনম�াণ ঋণ) 

সরাসির িব�ি� হওয়ার পর িনধ�ািরত আেবদন ফরেমর মাধ�েম 

আেবদন করেত হেব। আেবদনপ� �লান শাখায় পাওয়া 

যােব। 

�েয়াজনীয় কাগজপ�: �পি�প 

নগদ ১০ টাকা  অিনধ�ািরত �মা. মিশউর রহমান 

উপ-িহসাব পিরচালক 

িহসাব পিরচালেকর দ�র 

ঢাকা িব�িবদ�ালয়। 

 

িহসাব পিরচালক 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�টিলেফান: ৯৬৭৬৬৩০ 

আইিপ িপএিবএ�: ৪১৬৩ 

ক� নং-১১৪ 

৪৯ সকল িশ�ক, কম�কত�া ও 

কম�চারীেদর �া�� বীমার 

�সবা �দান 

সরাসির িনজ খরচ: হাসপাতােলর িবল �াি�র পর ২১ িদেনর মেধ�;  

সরাসির তািলকভু� হাসপাতােল: ২৪ ঘ�ার মেধ� ��ইম 

ফরম ও �পেম� অব গ�ারাি� ফরেমর মাধ�েম আেবদন 

করেত হেব। 

��ইম ফরম ও �পেম� অব গ�ারাি� ফরম �শাসিনক 

ভবেনর ২১৫ নং ক� (কি�উটার �সল) হেত সং�হ করেত 

 ২৫ কায�িদবস জনাব �মা: ছােনায়ার �হােসন, সহকারী 

িহসাব পিরচালক 

িহসাব পিরচালেকর দ�র 

ঢাকা িব�িবদ�ালয়। 

�ফান-01715413635, 

িহসাব পিরচালক 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�টিলেফান: ৯৬৭৬৬৩০ 

আইিপ িপএিবএ�: ৪১৬৩ 

ক� নং-১১৪ 

Email:dhakauniversity.acc.bd@g
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ঢাকাঢাকা  িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়  

ঢাকাঢাকা--১১০০০০০০,,  বাংলােদশবাংলােদশ  

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

অিফিসয়াল �টিলেফান ও ই-�মইল 

হেব। 

�েয়াজনীয় কাগজপ�: িবেলর কিপ 

mail.com 

৫০ সংেশািধত বােজট এবং মূল 

বরা� 

সরাসির অনুষদ/ হল/ �হাে�ল/ িবভাগ/ ইনি�িটউট/ অিফস/ 

দ�েরর অিফিসয়াল প�ােডর মাধ�েম আেবদন করেত হেব। 

িহসাব সাধারণ শাখা হেত �কৃত ব�েয়র তািলকা সং�হ কের 

আেবদেনর সােথ (বােজট চািহদা) উপ�াপন করেত হেব।  

�েযাজ� নয় �েযাজ� নয় �মাহা�দ ফেয়জ উি�ন আহেমদ 

উপ-িহসাব পিরচালক (বােজট) 

িহসাব পিরচালেকর দ�র 

ঢাকা িব�িবদ�ালয়। 

Email: dda.budget@du.ac.bd 

�মাবাইল-০১৮১৯১৪৬৭৮৭ 

ক� নং- ২৩০ 

িহসাব পিরচালক 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�টিলেফান: ৯৬৭৬৬৩০ 

আইিপ িপএিবএ�: ৪১৬৩ 

ক� নং-১১৪ 

Email:dhakauniversity.acc.bd@g

mail.com 

৫১ জুেডা ও কারােত িবষয়ক 

�সবা 

সরাসির ১। পিরচয়প�/�পিয়ং ি�েপর ফেটাকিপ।  

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

 

ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র 

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, �সাম, 

বুধ, বৃহ�িত 

ও ��বার 

জনাব নয়না �চৗধুরী 

NAYANA CHOWDHURY 

উপ-পিরচালক 

শারীিরক িশ�া �ক� 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

+88 01715 91 40 57 

nayana.chowdhury@gmail.com 

পিরচালক (ভার�া�) 

শারীিরক িশ�া �ক� 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

৪২২১ (আইিপ) 

+88 01754210832 

directorpec@du.ac.bd 

 

৫২ শরীর চচ�া �িশ�ণ িবষয়ক 

�সবা 

সরাসির ১। পিরচয়প�/�পিয়ং ি�েপর ফেটাকিপ।  

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

 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় িশ�ক/কম�কত�া/ 

কম�চারী  

(বাৎসিরক) ৬০০/- টাকা  

ঢাকা িব�িবদ�ালয় িশ�ক/কম�কত�া/ 

কম�চারীর 

�ী/�ছেল/�মেয়  

�িত রিববার 

�থেক 

বৃহ�িতবার 

 

ছা�ী/মিহলা 

সকাল ৮টা 

জনাব �সয়দা উে� হািববা 

সহকারী পিরচালক 

 

জনাব �মা. জিসম উি�ন খ�কার 

িফিজক�াল ই��া�র 

শারীিরক িশ�া �ক� 

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 

 

ঢাকাঢাকা  ি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�া 26 

�ি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, 

অিফিসয়াল �টিলেফান ও ই-�মইল 

(মািসক) ২০০/- টাকা  

সকল �লনেদন ব�াংেকর মাধ�েম 

হেয় থােক। 

�থেক দুপুর 

১২:৩০ পয�� 

এবং 

ছা�/পু�ষ 

দুপুর ৩টা 

�থেক রাত 

৯টা পয�� 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

+88 01831 33 64 54 

khondakerjashim9@gmail.com 

 

৫৩ সাঁতার িবষয়ক �সবা সরাসির ১। পিরচয়প�/�পিয়ং ি�েপর ফেটাকিপ। 

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

 

�রিজে�শন ফরম ১০/- 

ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র 

িশ�ক/কম�কত�া ও 

কম�চারী/পিরবােরর জন� মািসক 

২৬০/- এবং নবায়ন িফ ২০০/-  

িশ�ক/কম�কত�ার (ঢাকা 

িব�িবদ�ালয়) বাৎসিরক িফ 

১,০০০/- এবং ৬ মােসর জন� 

৭০০/-  

সকল �লনেদন ব�াংেকর মাধ�েম 

হেয় থােক। 

�� �থেক 

বুধবার 

জনাব িনেবিদতা দাস 

সহকারী পিরচালক 

শারীিরক িশ�া �ক� 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

+88 01711139094 

nibedita.du10@gmail.com 

 

পিরচালক (ভার�া�) 

শারীিরক িশ�া �ক� 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

৪২২১ (আইিপ) 

+88 01754210832 

directorpec@du.ac.bd 

 

৫৪ ব�াডিম�ন 

ও 

�টিবল-�টিনস িবষয়ক �সবা 

সরাসির ১। পিরচয়প�/�পিয়ং ি�েপর ফেটাকিপ। 

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

 

িবনামূেল�  রিব �থেক 

বৃহ�িত 

ড. সালমা আরজু 

উপ-পিরচালক 

শারীিরক িশ�া �ক�র্ 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

+88 01711269014 

পিরচালক (ভার�া�) 

শারীিরক িশ�া �ক� 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

৪২২১ (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 

 

ঢাকাঢাকা  ি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�া 27 

�ি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, 

অিফিসয়াল �টিলেফান ও ই-�মইল 

salmadu1976@gmail.com 

 

directorpec@du.ac.bd 

 

৫৫ ইেয়াগা িবষয়ক �সবা সরাসির ১। পিরচয়প�/�পিয়ং ি�েপর ফেটাকিপ। 

২। ছিব: ১ কিপ পাসেপা�টসাইজ ১ কিপ ��া�সাইজ। 

 

ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র 

িশ�ক/কম�কত�া/ কম�চারী ও 

তােদর পিরবােরর ভিত� এককালীন 

৫০০/- টাকা ও মািসক ৪০০/- 

টাকা।  

 

সকল �লনেদন ব�াংেকর মাধ�েম 

হেয় থােক। 

রিব, ম�ল ও 

বৃহ�িতবার 

জনাব নয়না �চৗধুরী 

উপ-পিরচালক 

শারীিরক িশ�া �ক� 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

+88 01715 91 40 57 

nayana.chowdhury@gmail.com 

পিরচালক (ভার�া�) 

শারীিরক িশ�া �ক� 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

৪২২১ (আইিপ) 

+88 01754210832 

directorpec@du.ac.bd 

 

৫৬ বাে�টবল িবষয়ক �সবা সরাসির ১। পিরচয়প�/�পিয়ং ি�েপর ফেটাকিপ। 

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

 

িবনামূেল�  রিব �থেক 

বৃহ�িতবার 

জনাব �মাঃ আজাদ রহমান 

উপ-পিরচালক 

শারীিরক িশ�া �ক� 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

+88 01819818294 

azaddu2015@gmail.com 

পিরচালক (ভার�া�) 

শারীিরক িশ�া �ক� 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

৪২২১ (আইিপ) 

+88 01754210832 

directorpec@du.ac.bd 

৫৭ ভিলবল িবষয়ক �সবা সরাসির ১। পিরচয়প�/�পিয়ং ি�েপর ফেটাকিপ। 

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

 

িবনামূেল�  রিব �থেক 

বৃহ�িতবার 

জনাব �মা. শাহাদাৎ �হাসাইন 

উপ-পিরচালক 

জনাব িনেবিদতা দাস 

NIBEDITA DAS 

সহকারী পিরচালক 

শারীিরক িশ�া �ক� 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

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 

 

ঢাকাঢাকা  ি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�া 28 

�ি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, 

অিফিসয়াল �টিলেফান ও ই-�মইল 

৫৮ হিক িবষয়ক �সবা সরাসির ১। পিরচয়প�/�পিয়ং ি�েপর ফেটাকিপ। 

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

 

িবনামূেল� রিব �থেক 

বৃহ�িতবার 

জনাব �মাহা�দ �মাবাে�র সালাম 

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 

৫৯ এ�াথেলিটক� িবষয়ক �সবা সরাসির ১। পিরচয়প�/�পিয়ং ি�েপর ফেটাকিপ। 

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

 

িবনামূেল�  রিব �থেক 

বৃহ�িতবার 

জনাব ড. সালমা আরজু 

উপ-পিরচালক 

শারীিরক িশ�া �ক� 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

+88 01711269014 

salmadu1976@gmail.com 

 

জনাব �মা. হািববুর রহমান 

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 

 

৬০ দাবা ও ক�ারাম িবষয়ক 

�সবা 

সরাসির ১। পিরচয়প�/�পিয়ং ি�েপর ফেটাকিপ। 

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

 

িবনামূেল�  রিব �থেক 

বৃহ�িতবার 

জনাব �মাহা�দ জালাল উি�ন 

উপ-পিরচালক 

শারীিরক িশ�া �ক� 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

পিরচালক (ভার�া�) 

শারীিরক িশ�া �ক� 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

৪২২১ (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 

 

ঢাকাঢাকা  ি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  
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�ি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, 

অিফিসয়াল �টিলেফান ও ই-�মইল 

+88 01817267273 

jalaluddin.ban@gmail.com 

+88 01754210832 

directorpec@du.ac.bd 

 

 

 




