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পৃ�া 1 

 

�সবা �দান �িত�িত (Citizen's Charter) 

অভ��রীণ �সবা 

(৪থ� ��িণ কম�চারীেদর জন�) 

�িমক �সবার নাম পৃ�া ন�র 

১. পদ সৃি� িবষয়ক �সবা ৪ 

২. িনেয়াগ িব�ি� িবষয়ক �সবা ৫ 

৩. চাকির �ায়ীকরণ িবষয়ক �সবা ৬ 

৪. িবিভ� ছুিট িবষয়ক �সবা ৬ 

৫. �াি�িবেনাদন ছুিট ও ভাতা িবষয়ক �সবা ৭ 

৬. �ায়ী কম�চারীেদর পড়ােলখা িবষয়ক �সবা ৮ 

৭. পরী�া পােসর ইনি�েম� িবষয়ক �সবা ৯ 

৮. ধাপ িবষয়ক �সবা ১০ 

৯. পেদা�িত িবষয়ক �সবা (৪থ� হেত ৩য়) ১১ 

১০ অবসর িবষয়ক �সবা ১১ 

১১. সািভ�স বিহ এবং সািভ�স �রাল �দান �সবা ১২ 

১২. কম�চারীেদর বাসা বরা� �দান �সবা ১২ 

১৩. পিরচয়প� �দান �সবা ১৩ 

১৪. �হলথকাড� �সবা ১৪ 
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পৃ�া 2 

 

�িমক �সবার নাম পৃ�া ন�র 

১৫. ি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 

১৬. ওয়ােড� ভিত� �সবা ১৫ 

১৭. এ�া�ুেল� �সবা ১৫ 

১৮. িমলনায়তন ব�বহার িবষয়ক �সবা ১৬ 

১৯. মুিনর �চৗধুরী কনফাের� ক� ব�বহােরর জন� বরা� �সবা ১৬ 

২০. বে�র িদেন স�ূণ� ছা�-িশ�ক �ক� বরা� �সবা (সকাল ৯টা হেত স��া ৬টা পয��) ১৭ 

২১. �াস বে�র িদন ক�ােফেটিরয়া ব�বহােরর জন� বরা� �সবা ১৭ 

২২. অিতিথ কে�র ব�বহার িবষয়ক �সবা (একধাের ৭িদন) ১৭ 

২৩. কাউে�িলং �সবা �দান ১৮ 

২৪. �মন ভাতা/িটএ, িডএ িবল িবষয়ক �সবা ১৮ 

২৫. স�ানেদর িশ�া সহায়ক ভাতার িবল িবষয়ক �সবা ১৮ 

২৬. নতুন িনেয়াগ সং�া� নিথ িবষয়ক �সবা/সািভ�স বই (৩য় ও ৪থ� ��িণ) ১৯ 

২৭. �ধালাই ভাতা িবল িবষয়ক �সবা ১৯ 

২৮. এককািলন �পনশন ও আনুেতািষক িবষয়ক �সবা (�াভািবক/�স�ায় অবসর) ২০ 

২৯.  এককািলন �পনশন ও আনুেতািষক- চাকুরীরত অব�ায় মৃতু�বরণ করেল 

 �পনশনরত কম�চারীেদর মৃতু�র পর তার নিমিনেদর মািসক �পনশন �দান 

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

২০ 

৩০. মািসক �পনশন, িচিকৎসা ভাতা, উৎসব ভাতা ও �বশাখী ভাতা িবষয়ক �সবা ২১ 

৩১. অবসেরর ১৫ বছর অিত�া� হওয়ায় �পনশন পুনঃ�াপন িবষয়ক �সবা ২১ 

৩২. বিহভূ�ত চাকুরী সংেযাজন িবষয়ক �সবা ২২ 

৩৩. এককািলন �বনােভােল� ফা� িবষয়ক �সবা ২২ 
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পৃ�া 3 

 

�িমক �সবার নাম পৃ�া ন�র 

৩৪. এককািলন �বনােভােল� ফা� িবষয়ক �সবা (মৃত ব�ি�র ��ে�) ২৩ 

৩৫. ১) নিমিন মেনানয়ন / ২) নিমিন পিরবত�ন িবষয়ক �সবা ২৩ 

৩৬. িপ,এফ আগাম �দান িবষয়ক �সবা ২৪ 

৩৭. িপ.এফ ফা� হেত ইনকামট�া�-এর জন� সািটিফেকট �দান িবষয়ক �সবা ২৪ 

৩৮. িপএফ �লান চূড়া� পিরেশােধর সািটিফেকট �দান িবষয়ক �সবা ২৫ 

৩৯. জুেডা ও কারােত িবষয়ক �সবা ২৫ 

৪০. শরীর চচ�া �িশ�ণ িবষয়ক �সবা ২৫ 

৪১. সাঁতার িবষয়ক �সবা ২৬ 

৪২. ব�াডিম�ন ও �টিবল-�টিনস িবষয়ক �সবা ২৬ 

৪৩. ইেয়াগা িবষয়ক �সবা ২৬ 

৪৪. বাে�টবল িবষয়ক �সবা ২৭ 

৪৫. ভিলবল িবষয়ক �সবা ২৭ 

৪৬. হিক িবষয়ক �সবা ২৭ 

৪৭. এ�াথেলিটক� িবষয়ক �সবা ২৭ 

৪৮. দাবা ও ক�ারাম িবষয়ক �সবা ২৮ 
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পৃ�া 4 

 

অভ��রীণ �সবা 

(৪থ� ��িণ কম�চারীেদর জন�) 

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

উ��তন কম�কত�ার পদিব, ক� ন�র, অিফিসয়াল 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

১. পদ সৃি� িবষয়ক 

�সবা 

সরাসির 

 

অ� িব�িবদ�ালেয়র িবিভ� অনুষদ/িবভাগ 

/অিফস/হেলর �েয়াজনীয়তার উপর িভি� কের 

সাদা কাগেজ � � অিফস �ধান �রিজ�ােরর 

িনকট িলিখত ��াব ��রণ করেবন 

 

�েয়াজনীয় কাগজপ�: 

১. বাংলােদশ িব�িবদ�ালয় ম�ুরী কিমশন কতৃ�ক 

িনধ�ািরত ‘ছেক’ উে�িখত তথ�ািদ অনুসাের 

��াব ��রণ করেত হেব।  

২. সংি�� অিফেসর চাকিররত সব�েশষ ৪থ� 

��িণভু� কম�চারীেদর তািলকা।  

 ৩. উে�িখত ছক িট অ� শাখা হেত সং�হ করা 

যােব।  

 

িবনামূেল� িসি�েকট ও ইউিজিস 

কতৃ�ক অনুেমাদন�েম 

আনজুয়ারা পারভীন 

�ডপুিট �রিজ�ার (�শাসন-৯) 

�রিজ�ােরর অিফস 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�ফান (এ�)-৪০৫৮ 

�রিজ�ার 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

ক� নং-২০৩ 

�ফান- ৪৪৬১২৮৪৫/৪০২০ 

ইেমল-registrar@du.ac.bd 
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পৃ�া 5 

 

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

উ��তন কম�কত�ার পদিব, ক� ন�র, অিফিসয়াল 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

২. িনেয়াগ িব�ি� 

িবষয়ক �সবা 

সরাসির 

 

৪থ� ��িণভু� িবিভ� শূন� পেদ (নতুন সৃ�, 

অবসরজিনত, মৃতু�জিনত, চাকুিরচু�ত ইত�ািদ) 

সংি�� অিফস �ধােনর ��ােবর পিরে�ি�েত 

কতৃ�পে�র অনুেমাদন�েম অভ��রীণ িনেয়াগ 

িব�ি� �কাশ করা হয়।  

 

�েয়াজনীয় কাগজপ�: 

১. পদিট শূন� হওয়ার কারণ স�িক�ত 

কাগজপ�ািদর সত�ািয়ত ফেটাকিপ।  

২. নতুন পেদর ��ে� ইউিজিস কতৃ�ক স�িত 

�দােনর িচিঠর ফেটাকিপ।   

৩. অবসরজিনত কারেণ শূন� পেদর ��ে� 

মূলপেদ কম�চারীর ১ম িনেয়াগপ� ও 

�যাগদানপ� এবং সব�েশষ অবসর �হেণর 

িচিঠর ফেটাকিপ।   

 

 

 

 

িবনামূেল� িনব�ািচত �াথ�ী সংি�� 

পেদ �যাগদান না করা 

সময় পয��। 

আনজুয়ারা পারভীন 

�ডপুিট �রিজ�ার (�শাসন-৯) 

�রিজ�ােরর অিফস 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�ফান (এ�)-৪০৫৮ 

�রিজ�ার 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

ক� নং-২০৩ 

�ফান- ৪৪৬১২৮৪৫/৪০২০ 

ইেমল-registrar@du.ac.bd 
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ঢাকাঢাকা--১১০০০০০০,,  বাংলােদশবাংলােদশ  
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পৃ�া 6 

 

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

উ��তন কম�কত�ার পদিব, ক� ন�র, অিফিসয়াল 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

৩. চাকির �ায়ীকরণ 

িবষয়ক �সবা 

সরাসির 

 

চাকির �ায়ীকরেণর জন� 

সংি�� অিফস �ধােনর িনকট সাদা কাগেজ  

আেবদন করেবন। িব�িবদ�ালয় অিড�ন�াে�স 

ও �র�েলশ� অনুসাের ৪থ� ��িণ পেদ � � 

অিফস �ধান চাকির �ায়ীর িবষয়িট অনুেমাদন 

কের থােকন।   

 

�েয়াজনীয় কাগজপ�: 

১. িনেয়াগ পে�র ফেটাকিপ।  

২. িস.আর  

িবনামূেল� কতৃ�পে�র অনুেমাদন 

সােপে� 

আনজুয়ারা পারভীন 

�ডপুিট �রিজ�ার (�শাসন-৯) 

�রিজ�ােরর অিফস 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�ফান (এ�)-৪০৫৮ 

�রিজ�ার 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

ক� নং-২০৩ 

�ফান- ৪৪৬১২৮৪৫/৪০২০ 

ইেমল-registrar@du.ac.bd 

৪. িবিভ� ছুিট িবষয়ক 

�সবা 

সরাসির 

 

কম�চারীেদর ছুিট সমূহ (�নিমি�ক, অিজ�ত, 

�রা�ার) িব�িবদ�ালেয়র িনধ�ািরত ছূিটর 

দরখাে� আেবদন করেত হেব। ছুিট �ভােগর 

পূেব�ই আেবদন করেত হেব।  

�েয়াজনীয় কাগজপ�: 

অিজ�ত ছুিটর ��ে� আেবদেনর সােথ 

�েয়াজনীয় কাগজপ�ািদর ফেটাকিপ সংি�� 

অিফস �ধান ও �ধান �মিডেকল অিফসার 

কতৃ�ক সত�ািয়ত কের জমা িদেত হেব।  

িবনামূেল� কতৃ�কপে�র অনুেমাদন 

�েম। 

আনজুয়ারা পারভীন 

�ডপুিট �রিজ�ার (�শাসন-৯) 

�রিজ�ােরর অিফস 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�ফান (এ�)-৪০৫৮ 

�রিজ�ার 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

ক� নং-২০৩ 

�ফান- ৪৪৬১২৮৪৫/৪০২০ 

ইেমল-registrar@du.ac.bd 
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পৃ�া 7 

 

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

উ��তন কম�কত�ার পদিব, ক� ন�র, অিফিসয়াল 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

৫. �াি�িবেনাদন ছুিট 

ও ভাতা িবষয়ক 

�সবা 

সরাসির 

 

�াি�িবেনাদন ছুিটর িনধ�ািরত �ময়াদ পূণ� হেল 

সংি�� কম�চারী � � অিফস �ধােনর মাধ�েম 

�রিজ�ার বরাবর আেবদন করেবন।  �ায়ী 

পেদর কম�চারী ব�িতত মা�ারেরাল ও 

খ�কালীন কম�চারীগণ উ� ছুিট ও ভাতা �াপ� 

হেবন না।  

 

�ে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।  

 

 

িবনামূেল� কতৃ�কপে�র 

অনুেমাদন�েম 

আনজুয়ারা পারভীন 

�ডপুিট �রিজ�ার (�শাসন-৯) 

�রিজ�ােরর অিফস 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�ফান (এ�)-৪০৫৮ 

�রিজ�ার 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

ক� নং-২০৩ 

�ফান- ৪৪৬১২৮৪৫/৪০২০ 

ইেমল-registrar@du.ac.bd 
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পৃ�া 8 

 

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

উ��তন কম�কত�ার পদিব, ক� ন�র, অিফিসয়াল 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

৬. �ায়ী কম�চারীেদর 

পড়ােলখা িবষয়ক 

�সবা 

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�র: 

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-৯ শাখা হেত সং�হ করা 

যােব।  

 

 

 

 

িবনামূেল� কতৃ�পে�র অনুেমাদন 

সােপে� 

আনজুয়ারা পারভীন 

�ডপুিট �রিজ�ার (�শাসন-৯) 

�রিজ�ােরর অিফস 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�ফান (এ�)-৪০৫৮ 

�রিজ�ার 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

ক� নং-২০৩ 

�ফান- ৪৪৬১২৮৪৫/৪০২০ 

ইেমল-registrar@du.ac.bd 
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পৃ�া 9 

 

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

উ��তন কম�কত�ার পদিব, ক� ন�র, অিফিসয়াল 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

৭. পরী�া পােসর 

ইনি�েম� িবষয়ক 

�সবা 

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।  

 

�ে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-৯ শাখা হেত সং�হ করা 

যােব। 

িবনামূেল� কতৃ�পে�র অনুেমাদন 

সােপে� 

আনজুয়ারা পারভীন 

�ডপুিট �রিজ�ার (�শাসন-৯) 

�রিজ�ােরর অিফস 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�ফান (এ�)-৪০৫৮ 

�রিজ�ার 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

ক� নং-২০৩ 

�ফান- ৪৪৬১২৮৪৫/৪০২০ 

ইেমল-registrar@du.ac.bd 
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পৃ�া 10 

 

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

উ��তন কম�কত�ার পদিব, ক� ন�র, অিফিসয়াল 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

৮. ধাপ িবষয়ক �সবা 

 

সরাসির 

 

৪থ� ��িণ কম�চারীেদর �িত ক�ােল�ার বছের 

(জুলাই-জুন) ধাপ �দান করা হয়।  

সাকু�লােরর সােথ সংযু�কৃত ফরেমর মাধ�েম 

আেবদন করেত হেব। 

 

�েয়াজনীয় কাগজপ�: 

সাকু�লােরর সােথ সংযু�কৃত আেবদনপে�  

সংি�� অিফস �ধােনর সুপািরশসহ আেবদন 

করেত হয়।  

িনধ�ািরত পেদা�িতর আেবদনপ�িট � � 

অিফেস পাওয়া যােব অথবা �শাসন-৯ শাখা 

হেত সং�হ করা যােব। 

 

 

 

 

 

 

িবনামূেল� কতৃ�পে�র অনুেমাদন 

সােপে� 

আনজুয়ারা পারভীন 

�ডপুিট �রিজ�ার (�শাসন-৯) 

�রিজ�ােরর অিফস 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�ফান (এ�)-৪০৫৮ 

�রিজ�ার 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

ক� নং-২০৩ 

�ফান- ৪৪৬১২৮৪৫/৪০২০ 

ইেমল-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  
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পৃ�া 11 

 

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

উ��তন কম�কত�ার পদিব, ক� ন�র, অিফিসয়াল 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

৯. পেদা�িত িবষয়ক 

�সবা 

(৪থ� হেত ৩য়) 

সরাসির 

 

৪থ� ��িণ �টকিনক�াল-নন �টকিনক�াল 

কম�চারীেদর নীিতমালা অনুসাের �িত বছর 

িডেস�র মােস পেদা�িতর সাকু�লার �কািশত 

হেয় থােক।   

�েয়াজনীয় কাগজপ�: 

সাকু�লােরর সােথ সংযু�কৃত আেবদনপে� 

পেদা�িতর জন� আেবদন করেত হয়। সােথ 

পরী�া পােসর সত�ািয়ত সািট�িফেকট সংযু� 

করেত হেব।   

িনধ�ািরত পেদা�িতর আেবদনপ�িট �শাসন-৯ 

শাখা হেতও সং�হ কের যােব।  

 �রিজ�ােরর অনুকুেল ৩০০/-টাকা 

ব�াংক �াফট/ �প-অড�ার 

�িতবছর জুন মােসর 

মেধ� 

আনজুয়ারা পারভীন 

�ডপুিট �রিজ�ার (�শাসন-৯) 

�রিজ�ােরর অিফস 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�ফান (এ�)-৪০৫৮ 

�রিজ�ার 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

ক� নং-২০৩ 

�ফান- ৪৪৬১২৮৪৫/৪০২০ 

ইেমল-registrar@du.ac.bd 

১০ অবসর িবষয়ক 

�সবা 

সরাসির 

 

অবসেরর িচিঠ �াি�র পর কম�চারীর িলিখত 

আেবদেনর পিরে�ি�েত িহসাব পিরচালক 

অিফেসর ছুিটর িরেপােট�র পিরে�ি�েত িবিধ 

�মাতােবক ১৮(আঠার) মােসর এককালীন অথ� 

ও ১২(বার) মােসর এল.িপ.আর �দান করা 

হয়।  

�েয়াজনীয় কাগজপ�: 

িচিঠ �াি�র পর সাদা কাগেজ � � অিফস 

�ধােনর সুপািরশসহ আেবদন করেত হয়। 

িবনামূেল� কতৃ�পে�র অনুেমাদন 

সােপে� 

আনজুয়ারা পারভীন 

�ডপুিট �রিজ�ার (�শাসন-৯) 

�রিজ�ােরর অিফস 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�ফান (এ�)-৪০৫৮ 

�রিজ�ার 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

ক� নং-২০৩ 

�ফান- ৪৪৬১২৮৪৫/৪০২০ 

ইেমল-registrar@du.ac.bd 
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ঢাকাঢাকা  িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়  

ঢাকাঢাকা--১১০০০০০০,,  বাংলােদশবাংলােদশ  
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পৃ�া 12 

 

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

উ��তন কম�কত�ার পদিব, ক� ন�র, অিফিসয়াল 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

১১. সািভ�স বিহ এবং 

সািভ�স �রাল �দান 

�সবা 

সরাসির 

 

ঢাকা িব�িবদ�ালেয় নতুন িনেয়াগ�া� বা 

পদা�িত�া� কম�চারীেদর (৪থ� ��িণ) িহসাব 

পিরচালক অিফেসর আনুষি�ক নগদ শাখা 

ক� নং- ১২৪ (ঘ) �ত আেবদনপ� জমা 

িদেত হেব। 

�েয়াজনীয় কাগজপ�: 

১. সাদা কাগেজ িহসাব পিরচালক মেহাদয় 

বরাবর (মাধ�ম � � অিফস �ধান ও 

�া�রসহ)  সািভ�স বিহ বা সািভ�স �রাল 

�দােনর আেবদনপ�। 

২. িনেয়াগপে�র কিপ। 

৩. �যাগদানপে�র কিপ। 

১৫/- (পেনর) টাকা জনতা ব�াংক 

িল.-এর িট.এস.িস. শাখায় িনিদ�� 

হলুদ ফরেম জমা �দান করেত 

হেব। 

তাৎ�িণক িমেসস সুি�য়া দাস 

উপ-িহসাব পিরচালক (নগদ) 

িহসাব পিরচালেকর অিফস 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

ক� নং- ১২৩, 

আইিপ- ৪১৬৯ 

ইেমইল- posting.du@gmail.com 

িহসাব পিরচালক 

িহসাব পিরচালেকর অিফস 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

ক� নং- ১১৪, 

 

আইিপ- ৪১৬৩ 

ইেমইল-  

dhakauniversity.acc.bd@gmail.com 

১২. কম�চারীেদর বাসা 

বরা� �দান �সবা 

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�) জমাদান করেত হেব 

 

িবনামূেল� কতৃ�পে�র অনুেমাদন 

সােপে�  

(৬ মাস হেত  

১ বছর) 

জনাব �মাঃ আবদুল কােদর 

�সকশন অিফসার 

এে�ট অিফস 

�মাবাইল- ০১৭১৮ ০৬৭৩১৫ 

এে�ট ম�ােনজার 

�ম নং ২৩৫ 

�শাসিনক ভবন 

আইিপ (এ�) ৪১৯৫ 

Email: estateoffice.du@ 

gmail.com 
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ঢাকাঢাকা  িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়  
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পৃ�া 13 

 

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

উ��তন কম�কত�ার পদিব, ক� ন�র, অিফিসয়াল 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

১৩. পিরচয়প� �দান 

�সবা 

সরাসির সংি�� অিফস �ধােনর মাধ�েম আেবদনপ� 

�রিজ�ার, ঢাকা িব�িবদ�ালয়-এর িনকট জমা 

িদেত হেব। 

�েয়াজনীয় কাগজপ�: 

০১। নতুন িনেয়াগ�া� িশ�ক, কম�কত�া ও 

কম�চারীর ��ে�: িনেয়াগ পে�র ফেটাকিপ ও 

�যাগদান পে�র ফেটাকিপসহ আেবদনপ�। 

০২। পেদা�িতর ফেল পদবী পিরবত�েনর 

��ে�: পেদা�িত পে�র ফেটাকিপ, �যাগদান 

পে�র ফেটাকিপ ও পূেব�র পিরচয়প�সহ 

আেবদনপ�। 

০৩। পিরচয়প� হািরেয় �গেল: সংি�� থানায় 

িজিড কের উ� িজিডর মূল কিপসহ 

আেবদনপ�।  

০৪। ন� হেয় �গেল: ন� কাড�সহ 

আেবদনপ�। 

 

�াি��ান: 

আেবদনপ� ও ব�াংেক জমাকৃত টাকার 

রিশদসহ � � আেবদনকারী �ক�ীয় ��ার 

শাখায় (ক� নং: ২১৪/ক) উপি�ত হেয় �হণ 

করেবন।  

 

পিরেশাধ প�িত: 

আেবদনপে� পিরচয়প� �নয়ার 

জন� টাকা জমাদােনর অনুমিত িনেয় 

টাকা জমার রিশদসহ জনতা ব�াংক 

িলিমেটড, ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

ক�া�াস কেপ�ােরট শাখা, িবিবধ 

িহসাব-এ জমা িদেত হেব। 

০২ 

কায�িদবস 

নাজনীন নাহার নীতু 

�ডপুিট �রিজ�ার (��ার) 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

০১৮৪১-২৩৪৩৮১ 

nituyeamin2015@gmail.com 

 

 

�রিজ�ার 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

ক� নং: ২০৩ 

৯৬৬১৯০০/৪০২০ 

৪৪৬১২৮৪৫ 

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

উ��তন কম�কত�ার পদিব, ক� ন�র, অিফিসয়াল 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

১৪. �হলথকাড� �সবা সরাসির ব�ি�গতভােব উপি�ত হেয় �মিডেকল 

�স�ােরর ২য় তলায় �হলথকাড� �সকশেন 

একিট ফরম পূরণ কের তাৎ�িণক জমা �দয়া 

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 

�ফান : ৯৬৬১৯০০-৭৩ 

এ�-৪২৩৬ 

 

�ধান �মিডেকল অিফসার 

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

�স�ার 

�ফান : ৯৬৬১৯০০-৭৩ 

এ�-৪২৩৫ 

 

১৫. ি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 �ফানঃ 

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 

 

�ধান �মিডেকল অিফসার 

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

�স�ার 

�ফান : ৯৬৬১৯০০-৭৩ 

এ�-৪২৩৫ 
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পৃ�া 15 

 

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

উ��তন কম�কত�ার পদিব, ক� ন�র, অিফিসয়াল 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

১৬. ওয়ােড� ভিত� �সবা সরাসির ডা�ােরর পরামশ� অনুযায়ী ৩য় তলা ওয়ােড� 

জলবস�, �ড�ু �র, �র, �কািভড-১৯ ও 

দূঘ�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 

�ফান : ৯৬৬১৯০০-৭৩ 

এ�-৪২৩৫ 

 

১৭. 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 পূরন 

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 

 

�ধান �মিডেকল অিফসার 

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

�স�ার 

�ফান : ৯৬৬১৯০০-৭৩ 

এ�-৪২৩৫ 
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ঢাকাঢাকা--১১০০০০০০,,  বাংলােদশবাংলােদশ  

�ফান�ফান::  ৮৮৮৮--০০২২--৯৯৬৬৬৬১১৯৯০০০০--৪৪০০২২০০  ((অিফসঅিফস)),,  ফ�া�ফ�া�::  ৮৮৮৮০০--২২--৫৫৫৫১১৬৬৭৭৮৮১১০০  
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পৃ�া 16 

 

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

উ��তন কম�কত�ার পদিব, ক� ন�র, অিফিসয়াল 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

১৮. ি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 

 

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 

 

১৯. মুিনর �চৗধুরী 

কনফাের� ক� 

ব�বহােরর জন� 

বরা� �সবা 

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 

ছা�-িশ�ক �ক� 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

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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পৃ�া 17 

 

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

উ��তন কম�কত�ার পদিব, ক� ন�র, অিফিসয়াল 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

২০. বে�র িদেন স�ূন� 

ছা�-িশ�ক �ক� 

বরা� �সবা 

(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 

ছা�-িশ�ক �ক� 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

 

নজীর আহমদ িসমাব 

উপ-পিরচালক 

ছা�-িশ�ক �ক� 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�সয়দ আলী আকবর 

পিরচালক 

ছা�-িশ�ক �ক� 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

৯৬৩৫৪২৪/৪২১১ tsc@du.ac.bd 

 

২১. �াস বে�র িদন 

ক�ােফেটিরয়া 

ব�বহােরর জন� 

বরা� �সবা 

সরাসির 

 

অি�ম বরাে�র জন� পিরচালক বরাবর সাদা 

কাগেজ আেবদন করেত হেব। 

 

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

উপ-পিরচালক 

ছা�-িশ�ক �ক� 

 

নজীর আহমদ িসমাব 

উপ-পিরচালক 

ছা�-িশ�ক �ক� 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�সয়দ আলী আকবর 

পিরচালক 

ছা�-িশ�ক �ক� 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

৯৬৩৫৪২৪/৪২১১ tsc@du.ac.bd 

 

২২. 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 



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�া 18 

 

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

উ��তন কম�কত�ার পদিব, ক� ন�র, অিফিসয়াল 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

২৩. 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 

পয�� 

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 

২৪. �মন ভাতা/িটএ, 

িডএ িবল িবষয়ক 

�সবা 

সরাসির 

 

িব�িবদ�ালয় কতৃ�ক িনধ�ািরত িবল ফরেম 

আেবদন করেত হেব। 

�েয়াজনীয় কাগজপ�: 

ক. পুরনকৃত িবল ফরম 

খ. আম�নপে�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@gmail.com 

২৫. স�ানেদর িশ�া 

সহায়ক ভাতার 

িবল িবষয়ক �সবা 

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। 

 

�মা. আিম�ল ইসলাম 

উপ-িহসাব পিরচালক (িবল-৩) 

িহসাব পিরচালেকর দ�র 

ঢাকা িব�িবদ�ালয়। 

িহসাব পিরচালক 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�টিলেফান: ৯৬৭৬৬৩০ 

আইিপ িপএিবএ�: ৪১৬৩ 

ক� নং-১১৪ 

Email:dhakauniversity.acc.bd@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 

 

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�া 19 

 

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

উ��তন কম�কত�ার পদিব, ক� ন�র, অিফিসয়াল 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

২৬. নতুন িনেয়াগ 

সং�া� নিথ 

িবষয়ক �সবা 

 

সািভ�স বই (৩য় ও 

৪থ� ��িণ) 

সরাসির 

 

�েয়াজনীয় কাগজপ�: 

১. িনেয়াগ পে�র িহসাব পিরচালেকর কিপ 

২. �যাগদান পে�র ফেটাকিপ 

৩. জাতীয় পিরচয় পে�র ফেটাকিপ 

৪. জ� সনেদর ফেটাকিপ  

৫. সকল িশ�াগত সনেদর ফেটাকিপ  

৬. িনেগায়গকৃত পদিট: 

(ক) িব�িবদ�ালয় ম�ুরী কিমশন কতৃ�ক নতুন 

সৃ�পদ হেল তার অনুেমাদেনর ফেটাকিপ। 

(খ) শূন�পদ হেল মাননীয় উপাচায� মেহাদেয়র 

অনুেমাদেনর ফেটাকিপ।  

�ে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@gmail.com 

২৭. �ধালাই ভাতা িবল 

িবষয়ক �সবা 

সরাসির 

 

১. উপ-�রিজ�ার (�াফ ওেয়লেফয়ার) 

বরাবর সাদা কাগেজ আেবদন করেত হেব। 

২. �পাষাক �াি�র তািরেখর ডকুেম� সংযু� 

করেত হেব 

�েযাজ� নয়  �মা. জািকর �হােসন 

উপ-িহসাব পিরচালক (িবল-২) 

িহসাব পিরচালেকর দ�র 

ঢাকা িব�িবদ�ালয়। 

 

�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@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 

 

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�া 20 

 

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

উ��তন কম�কত�ার পদিব, ক� ন�র, অিফিসয়াল 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

২৮. এককািলন 

�পনশন ও 

আনুেতািষক 

িবষয়ক �সবা 

(�াভািবক/�স�া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@gmail.com 

২৯.  এককািলন 

�পনশন ও 

আনুেতািষক- 

চাকুরীরত 

অব�ায় 

মৃতু�বরণ 

করেল 

 �পনশনরত 

কম�চারীেদর 

মৃতু�র পর 

তার 

নিমিনেদর 

মািসক 

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� (ঢা:িব: এর �ধান 

�মিডেকল অিফসার �ারা �িত�া�রকৃত) 

 ওয়ািরশান সনদপ� 

 �মতাঅপ�নপ� ও সাকেসশন (�েযাজ� 

��ে�) 

ি� এককািলন �পনশেনর 

��ে� িব�িবদ�ালেয়র 

দায়-�দনার ছাড়প� 

পাওয়ার পর ৩০ 

কম�িদবস (UGC হেত 

অথ��াি� সােপে�) 

 

�গা�ীবীমার ��ে� 

ই�ু�ের� �কা�ািন 

হেত �চক পাওয়ার পর 

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@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�া 21 

 

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

উ��তন কম�কত�ার পদিব, ক� ন�র, অিফিসয়াল 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

�পনশন 

�দান 

 �গা�ীবীমা 

(চাকুরীরত 

অব�ায় 

মৃতু�বরণ 

করেল) 

 ব�াংক একাউ� �সানালী ব�াংেকর 

�যেকােনা শাখায় 

 চাকুরীরত অব�ায় মৃতু�বরণ কেরেছ এই 

মেম� �ত�য়নপ� (অিফস �ধান কতৃ�ক) 

৩০. মািসক �পনশন, 

িচিকৎসা ভাতা, 

উৎসব ভাতা ও 

�বশাখী ভাতা 

িবষয়ক �সবা 

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 

বছর এর �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@gmail.com 

৩১. অবসেরর ১৫ বছর 

অিত�া� হওয়ায় 

�পনশন পুনঃ�াপন 

িবষয়ক �সবা 

সরাসির 

 

িনধ�ািরত আেবদন ফরম/সাদা কাগেজ 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@gmail.com 
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ঢাকাঢাকা  িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়  
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পৃ�া 22 

 

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

উ��তন কম�কত�ার পদিব, ক� ন�র, অিফিসয়াল 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

৩২. বিহভূ�ত চাকুরী 

সংেযাজন িবষয়ক 

�সবা 

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@gmail.com 

৩৩. এককািলন 

�বনােভােল� ফা� 

িবষয়ক �সবা 

 

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 ি�প এর ফেটাকিপ 

 ব�াংক একাউ� �সানালী ব�াংেকর  �য 

�কােনা শাখায় 

 পদত�াগ/���ায় অবসেরর ��ে� 

�দনাপাওনা সম�য়-এর ছাড়প� (ব�াংক 

রিশদ সহ) 

 এেসটট অিফস এর 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@gmail.com 
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ঢাকাঢাকা  িব�িবদ�ালয়িব�িবদ�ালয়  
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�িমক �সবার নাম �সবা �দান প�িত 
�সবা �হণ 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 

উ��তন কম�কত�ার পদিব, ক� ন�র, অিফিসয়াল 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

৩৪. এককািলন 

�বনােভােল� ফা� 

িবষয়ক �সবা 

(মৃত ব�ি�র 

��ে�) 

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� (ঢা:িব: এর �ধান 

�মিডেকল অিফসার �ারা �িত�া�িরত) 

 ওয়ািরশান সনদপ� 

 �মতাঅপ�নপ� ও সাকেসশন (�েযাজ� 

��ে�) 

 ব�াংক একাউ� �সানালী ব�াংেকর  �য 

�কােনা শাখায় 

 এে�ট অিফস এর ছাড়প� 

 �বধব� সনদপ� 

ি� িব�িবদ�ালেয়র বাসার 

ছাড়প� ও িবলশাখার 

িরেপাট� পাওয়ার পর 

৩০ কম�িদবস (অথ� 

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@gmail.com 

৩৫. ১) নিমিন 

মেনানয়ন 

২) নিমিন 

পিরবত�ন 

িবষয়ক �সবা 

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 চাকুিরজীিবেদর 

জাতীয় পিরচয়প� অথবা জ�িনব�ন এর 

ফেটাকিপ 

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

ঢাকাঢাকা--১১০০০০০০,,  বাংলােদশবাংলােদশ  
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�িমক �সবার নাম �সবা �দান প�িত 
�সবা �হণ 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 

উ��তন কম�কত�ার পদিব, ক� ন�র, অিফিসয়াল 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

 সাদা কাগেজ নিমিন পিরবত�েনর আেবদন 

 �ী/নিমিন মারা �গেল মৃতু�সনদ এর কিপ 

 পুনরায় িববাহ করেল কািবন নামার কিপ 

 জাতীয় পিরচয়প� এর ফেটাকিপ 

 স�ানেদর ��ে� জাতীয় পিরচয়প� এর 

ফেটাকিপ অথবা জ�সনদ এর কিপ 

 �িতব�ী নিমিনর ��ে� সমাজকল�ান 

অিধদ�র এর সনদপ� এর কিপ 

৩৬. িপ,এফ আগাম 

�দান িবষয়ক 

�সবা 

সরাসির 

 

িনধ�ািরত ফরেমর মাধ�েম আেবদন করেত 

হেব। ফরম িহসাব পিরচালেকর দফতের ১১৫ 

নং কে� পাওয়া যােব। 

বছের দুই বার �িভেড� ফা� হেত িপ,এফ 

আগাম  িনেত পারেব। 

�েয়াজনীয় কাগজপ�: 

ফরেম িবভাগীয় �ধােনর �া�রসহ �বতেনর 

�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@gmail.com 

৩৭. িপ.এফ ফা� হেত 

ইনকামট�া�-এর 

জন� সািটিফেকট 

�দান িবষয়ক 

�সবা 

সরাসির 

 

আেবদনকারী সরাসির িপএফ শাখায় নাম 

এি� কের এ �সবা িনেত পারেব। 

 

  

 

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@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 

 

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 
�সবা �হণ 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 

উ��তন কম�কত�ার পদিব, ক� ন�র, অিফিসয়াল 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

৩৮. িপএফ �লান চূড়া� 

পিরেশােধর 

সািটিফেকট �দান 

িবষয়ক �সবা 

সরাসির আেবদনকারী সরাসির িপএফ শাখায় নাম 

এি� কের এ �সবা িনেত পারেব। 

 

  

 

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@gmail.com 

৩৯. জুেডা ও কারােত 

িবষয়ক �সবা 

সরাসির ১। পিরচয়প�/�পিয়ং ি�প-এর ফেটাকিপ।  

২। ছিব: ১ কিপ পাসেপাট�, ১ কিপ ��া�। 

 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 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 

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 

৪০. শরীর চচ�া �িশ�ণ 

িবষয়ক �সবা 

সরাসির ১। পিরচয়প�/�পিয়ং ি�প এর ফেটাকিপ।  

২। ছিব: ১ কিপ পাসেপাট�, ১ কিপ ��া�। 

 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় কম�চারী  

(বাৎসিরক) ৬০০/- টাকা  

 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় কম�চারী 

�ী/�ছেল/�মেয়  

(মািসক) ২০০/- টাকা  

সকল �লনেদন ব�াংেকর মাধ�েম 

হেয় থােক। 

 

�িত রিববার �থেক 

বৃহ�িতবার 

 

ছা�ী/মিহলা 

সকাল ৮টা �থেক 

দুপুর ১২:৩০ পয�� 

এবং 

ছা�/পু�ষ 

দুপুর ৩টা �থেক রাত 

৯টা পয�� 

জনাব �সয়দা উে� হািববা 

সহকারী পিরচালক 

 

জনাব �মা. জিসম উি�ন খ�কার 

িফিজক�াল ই��া�র 

শারীিরক িশ�া �ক� 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

+88 01831 33 64 54 

khondakerjashim9@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 

 

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 
�সবা �হণ 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 

উ��তন কম�কত�ার পদিব, ক� ন�র, অিফিসয়াল 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

৪১. সাঁতার িবষয়ক 

�সবা 

সরাসির ১। পিরচয়প�/�পিয়ং ি�প-এর ফেটাকিপ।  

২। ছিব: ১ কিপ পাসেপাট�, ১ কিপ ��া�। 

 

�রিজে�শন ফরম ১০/- 

 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় িশ�ক/কম�কত�া 

ও 

কম�চারী/পিরবােরর জন� মািসক 

২৬০/- এবং নবায়ন িফ ২০০/-  

সকল �লনেদন ব�াংেকর মাধ�েম 

হেয় থােক। 

�� �থেক বুধবার জনাব িনেবিদতা দাস 

NIBEDITA DAS 

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 

 

৪২. ব�াডিম�ন 

ও 

�টিবল-�টিনস 

িবষয়ক �সবা 

সরাসির 

 

১। পিরচয়প�/�পিয়ং ি�প-এর ফেটাকিপ।  

২। ছিব: ১ কিপ পাসেপাট�, ১ কিপ ��া�। 

 

িবনামূেল�  রিব �থেক বৃহ�িত ড. সালমা আরজু 

উপ-পিরচালক 

শারীিরক িশ�া �ক� 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

+88 01711269014 

salmadu1976@gmail.com 

পিরচালক (ভার�া�) 

শারীিরক িশ�া �ক� 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

৪২২১ (আইিপ) 

+88 01754210832 

directorpec@du.ac.bd 

৪৩. ইেয়াগা িবষয়ক 

�সবা 

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

২। ছিব: ১ কিপ পাসেপাট�, ১ কিপ ��া�। 

 

 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

িশ�ক/কম�কত�া/কম�চারী ও 

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 

 



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 
�সবা �হণ 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 

উ��তন কম�কত�ার পদিব, ক� ন�র, অিফিসয়াল 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

৪৪. বাে�টবল িবষয়ক 

�সবা 

সরাসির 

 

১। পিরচয়প�/�পিয়ং ি�প-এর ফেটাকিপ।  

২। ছিব: ১ কিপ পাসেপাট�, ১ কিপ ��া�। 

 

িবনামূেল�  রিব �থেক বৃহ�িত জনাব �মাঃ আজাদ রহমান 

উপ-পিরচালক 

শারীিরক িশ�া �ক� 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

পিরচালক (ভার�া�) 

শারীিরক িশ�া �ক� 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

৪২২১ (আইিপ) 

৪৫. ভিলবল িবষয়ক 

�সবা 

সরাসির 

 

১। পিরচয়প�/�পিয়ং ি�প-এর ফেটাকিপ।  

২। ছিব: ১ কিপ পাসেপাট�, ১ কিপ ��া�। 

 

িবনামূেল�  রিব �থেক বৃহ�িত জনাব �মা. শাহাদাৎ �হাসাইন 

উপ-পিরচালক 

 

জনাব িনেবিদতা দাস 

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 

 

৪৬. হিক িবষয়ক �সবা সরাসির 

 

১। পিরচয়প�/�পিয়ং ি�প-এর ফেটাকিপ।  

২। ছিব: ১ কিপ পাসেপাট�, ১ কিপ ��া�। 

 

িবনামূেল� রিব �থেক বৃহ�িত জনাব �মাহা�দ �মাবাে�র সালাম 

উপ-পিরচালক 

শারীিরক িশ�া �ক� 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

পিরচালক (ভার�া�) 

শারীিরক িশ�া �ক� 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

৪২২১ (আইিপ) 

৪৭. এ�াথেলিটক� 

িবষয়ক �সবা 

সরাসির 

 

১। পিরচয়প�/�পিয়ং ি�প-এর ফেটাকিপ।  

২। ছিব: ১ কিপ পাসেপাট�, ১ কিপ ��া�। 

 

িবনামূেল�  রিব �থেক বৃহ�িত জনাব ড. সালমা আরজু 

উপ-পিরচালক 

 

জনাব �মা. হািববুর রহমান 

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 
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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 
�সবা �হণ 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 

উ��তন কম�কত�ার পদিব, ক� ন�র, অিফিসয়াল 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

৪৮. দাবা ও ক�ারাম 

িবষয়ক �সবা 

সরাসির 

 

১। পিরচয়প�/�পিয়ং ি�প-এর ফেটাকিপ।  

২। ছিব: ১ কিপ পাসেপাট�, ১ কিপ ��া�। 

 

িবনামূেল�  রিব �থেক বৃহ�িত জনাব �মাহা�দ জালাল উি�ন 

MOHAMMED JALAL UDDIN 

উপ-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 

 

 




