
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

বররশাল সরকারর মরিলা কদলজ, বররশাল 

সসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত (Citizen's Charter) 

ক্ররমক সসবার নাম সসবা প্রোদন 

সদব বাচ্চ সময় 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র/ 

আদবেন ফরম 

প্রারিস্িান 

সসবামূল্য ও 

পররদশাধ পদ্ধরত 

োরয়ত্বপ্রাি কম বকতবা উর্ধ্বতন কম বকতবা 

 

 এইচএসরস রিরি (পাস) সকাস ব স্নাতক 

(সম্মান) 

মাস্টাস ব 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

01 ভরতব সাংক্রান্ত সসবা রশক্ষাদবাি ব কর্তবক 

রনধ বাররত সময়সীমা 

◊ কদলদজর অনলাইদন          

পূরণকৃত ফরম্ 

◊ ৪ করপ পাসদপার্ ব ও ২ 

করপ স্টযাম্প সাইজ ছরব 

◊এসএসরস পরীক্ষার মূল 

ট্রান্সরক্রপ্ট 

◊মূল ট্রান্সরক্রপ্ট এর  

ফদর্াকরপ (২ সসর্) 

◊ সররজস্ট্রশন কাদি বর 

ফদর্াকরপ (এসএসরস) 

 

◊ জাতীয় রবশ্বরবদ্যালদয়র 

অনলাইদন পূরণকৃত ফরম্ 

◊ ৪ করপ পাসদপার্ ব ও ২ করপ 

স্টযাম্প সাইজ ছরব 

◊এইচএসরস পরীক্ষার মূল 

ট্রান্সরক্রপ্ট 

◊মূল ট্রান্সরক্রপ্ট এর ফদর্াকরপ 

(২ সসর্) 

◊ সররজস্ট্রশন কাদি বর 

(এইচএসরস) ফদর্াকরপ  

 

◊ জাতীয় রবশ্বরবদ্যালদয়র      

অনলাইদন পূরণকৃত ফরম্ 

◊ ৪ করপ পাসদপার্ ব ও ২ 

করপ স্টযাম্প সাইজ ছরব 

◊ স্নাতক (সম্মান)          

পরীক্ষার মূল ট্রান্সরক্রপ্ট 

◊মূল ট্রান্সরক্রপ্ট এর 

ফদর্াকরপ (২ সসর্) 

◊ সররজস্ট্রশন কাদি বর 

ফদর্াকরপ (এইচএসরস) 
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◊ রশক্ষাদবাি ব/ 

জাতীয় রবশ্বরবদ্যালয় 

ও কদলজ কর্তবক 

রনধ বাররত রফ 

◊ ব্যাংকঃ একাউন্ট 

নাং- ১০০১৭২৯৫৭, 

রুপারল ব্াাংক 

রলরমদর্ি, সের সরাি 

শাখা, বররশাল 

◊ অনলযইন  

◊তথ্যদকন্দ্র 

 

◊সাংরিষ্ট ভরতব করমটি 

 

◊ সমাোঃ আবদুল িক 

(এইচএসরস ও রিরি) 

 

◊ হযওলযদযর আবদুল 

কররম 

(স্নযতক ও মযস্টযর্ স) 

 

প্রদফসর অমল কৃষ্ণ বড়াল 

উপাধ্যক্ষ 

০১৭১১৯০৬৯৯৬ 

amalbaral@yahoo.com 

02 পররচয়পত্র 

প্রোন 

নতুন 

 

৭রেন ভরতব ররশে প্রয যজ্য নয় 30 টযকয  

(ভরতসর র্ময় 

উযতযরলত) 

 

◊সাংরিষ্ট ভরতব করমটি 

(এইচএসরস) ,  

রিরি (পাস) সকাস ব 

 

 

◊রবভাগীয় প্রধানোঃ 

    স্নাতক (সম্মান), 

 মাস্টাস ব 

 

প্রদফসর অমল কৃষ্ণ বড়াল 

উপাধ্যক্ষ 

০১৭১১৯০৬৯৯৬ 

amalbaral@yahoo.com 

রি-নকল ১রেন ◊ আযবদনপত্র 

◊ ১ করপ স্টযাম্প সাইজ ছরব  

◊ রজরি ফদর্াকরপ 

প্রয যজ্য নয় 30 টযকয  

 

03 রবষয়/ রবভযগ র্ম্পরকসত 

তথ্য 

১রেন ◊ আযবদনপত্র প্রয যজ্য নয় রবনামূদল্য রবভাগীয় প্রধান প্রদফসর অমল কৃষ্ণ বড়াল 

উপাধ্যক্ষ 

০১৭১১৯০৬৯৯৬ 

amalbaral@yahoo.com 



04 ◊ প্রশাংসাপত্র 

◊ চারররত্রক সনেপত্র 

◊ অধ্যয়নরত প্রতযয়নপত্র      

প্রোন 

১রেন ◊কদলজ পররচয়পত্র 

◊একাদিরমক ট্রান্সরক্রপ্ট (প্রদ াজয সক্ষদত্র) 

প্রয যজ্য নয় রবনামূদল্য ◊ সমাোঃ আবদুল িক 

(এইচএসরস ও রিরি) 

 

◊ রবভাগীয় প্রধান 

(স্নযতক ও মযস্টযর্ স) 

প্রদফসর অমল কৃষ্ণ বড়াল 

উপাধ্যক্ষ 

০১৭১১৯০৬৯৯৬ 

amalbaral@yahoo.com 
 

 

05 বৃরি 

সাংক্রান্ত 

তথ্য 

সমধাবৃরি বৃরি প্রোনকৃত 

প্ররতষ্ঠান কর্তবক প্রেি 

সময়সীমা 

বৃরি প্রোনকৃত প্ররতষ্ঠান কর্তবক চারিো সমাতাদবক বৃরি প্রোনকৃত 

প্ররতষ্ঠাদন 

রবনামূদল্য ◊ আিবায়ক, 

সাংরিষ্ট করমটি 

 

◊ সমধাবৃরিোঃ সমাোঃ 

আবদুল িক 

(এইচএসরস) 

প্রদফসর অমল কৃষ্ণ বড়াল 

উপাধ্যক্ষ 

০১৭১১৯০৬৯৯৬ 

amalbaral@yahoo.com 

েররদ্র 

তিরবল 

অন্যান্য 

তফরসল 

উপবৃরি  চারিো সমাতাদবক  50 টযকয (IT) 

06 পরীক্ষা 

সাংক্রান্ত 

অভযন্তরীণ একাদিরমক 

কযাদলন্ডার অনু ায়ী 

◊  কযলজ্ ইউরনফম ব 

◊ কদলজ পররচয়পত্র / প্রদবশপত্র 

প্রয যজ্য নয় ভরতব ও সসশন চাদজব 

উদিারলত 

◊ আিবায়ক, 

সাংরিষ্ট পরীক্ষা করমটি 

প্রদফসর অমল কৃষ্ণ বড়াল 

উপাধ্যক্ষ 

০১৭১১৯০৬৯৯৬ 

amalbaral@yahoo.com 

জাতীয় রশক্ষাদবাি ব ও জাতীয় 

রবশ্বরবদ্যালয় কর্তবক 

রনধ বাররত সময়সীমা 

◊ সররজদস্ট্রশন কাি ব (মূল) 

◊ প্রদবশপত্র (মূল) 

 

প্রয যজ্য নয় রশক্ষাদবাি ব/ জাতীয় 

রবশ্বরবদ্যালয় ও 

কদলজ কর্তবক 

রনধ বাররত রফ 

◊ সমাোঃ আবদুল িক 

(এইচএসরস ও রিরি) 

◊ হযওলযদযর আবদুল 

কররম  

(স্নযতক ও মযস্টযর্ স) 

 

প্ররতষ্ঠান প্রধান, সাংরিষ্ট রশক্ষা 

প্ররতষ্ঠান 

০৭ সররজদস্ট্রশন ও ফম ব রফলাপ রশক্ষাদবাি ব ও জাতীয় 

রবশ্বরবদ্যালয় কর্তবক 

রনধ বাররত সময়সীমা 

◊ ভরতস ফরম্/ সররজদস্ট্রশন 

কাি ব  

◊ সসশন চাজব পররদশাদধর 

ররশে  

◊ ১ করপ পাসদপার্ ব ছরব 

 

 

◊ আযবদনপত্র 

◊ ভরতস ফরম্/ সররজদস্ট্রশন কাি ব  

◊ সসশন চাজব পররদশাদধর ররশে  

◊ ১ করপ পাসদপার্ ব ছরব 

 

www. 
nu.edu.bd 

রিিী (পাস) সকাস ব, 

স্নাতক (সম্মান), 

মাস্টাস ব 

 

◊ রশক্ষাদবাি ব/ 

জাতীয় রবশ্বরবদ্যালয় 

ও কদলজ কর্তবক 

রনধ বাররত রফ 

 

◊ ব্যাংক / অনলযইন  

◊ সমাোঃ আবদুল িক 

(এইচএসরস ও রিরি) 

 

প্রদফসর অমল কৃষ্ণ বড়াল 

উপাধ্যক্ষ 

০১৭১১৯০৬৯৯৬ 

amalbaral@yahoo.com 

◊ হযওলযদযর আবদুল 

কররম  

(স্নযতক ও মযস্টযর্ স) 

সাংরিষ্ট রবভাগীয় প্রধান 

০৮ রবষয় ও রবভাগ পররবতবন 

(এইচএসরস) 

রশক্ষাদবাি ব কর্তবক 

রনধ বাররত সময়সীমা 

◊ স্বহযে রলরিত 

আযবদনপত্র 

◊এসএসরস পরীক্ষার 

ট্রান্সরক্রপ্ট (ফদর্াকরপ) 

 

 

◊ প্রয যজ্য নয় প্রয যজ্য নয় ◊ রশক্ষাদবাি ব কর্তবক 

রনধ বাররত রফ 

 

◊ সমাোঃ আবদুল িক প্রদফসর অমল কৃষ্ণ বড়াল 

উপাধ্যক্ষ 

০১৭১১৯০৬৯৯৬ 

amalbaral@yahoo.com 



০৯ সি-রশক্ষা কা বক্রম কদলজ কর্তবক 

রনধ বাররত সময়সীমা 

◊ চারিো সমাতাদবক ◊ তথ্যযকন্দ্র 

 

◊ সনাটিশদবাি ব 

 

রবনামূদল্য ◊ আিবায়ক, 

সাংরিষ্ট পরীক্ষা করমটি 

প্রদফসর অমল কৃষ্ণ বড়াল 

উপাধ্যক্ষ 

০১৭১১৯০৬৯৯৬ 

amalbaral@yahoo.com 

১০ িন্িাগার/দসরমনার কদলজ চলাকালীন 

সময় 

◊কদলজ পররচয়পত্র 

 

প্রয যজ্য নয় রবনামূদল্য ◊ মমযঃ হযরফজুর 

রহমযন, 

01712966469 

◊ সাংরিষ্ট রবভাগীয় 

প্রধান 

প্রদফসর অমল কৃষ্ণ বড়াল 

উপাধ্যক্ষ 

০১৭১১৯০৬৯৯৬ 

amalbaral@yahoo.com 

১১ একাদিরমক ট্রান্সরক্রপ্ট ও 

সাটি বরফদকর্ 

রশক্ষাদবাি ব ও জাতীয় 

রবশ্বরবদ্যালয় িদত 

প্রারি সাদপদক্ষ 

দ্রুততম সমদয় 

◊সররজদস্ট্রশন কাি ব (প্রেশ বন) 

◊ প্রদবশপত্র (প্রেশ বন) 

 রবনামূদল্য সারবিা সুলতানা, 

 প্রধান সিকারী,  

০১৭৩৩২৩০৭৫৭ 

প্রদফসর অমল কৃষ্ণ বড়াল 

উপাধ্যক্ষ 

০১৭১১৯০৬৯৯৬ 

amalbaral@yahoo.com 

১২ আবাসন (Hostel) 

সুরবধা 

আসন শূণ্য থাকদল 

তাৎক্ষরনক 

◊ রনধ বাররত আদবেনপত্র 

 

◊ কদলজ পররচয়পত্র 

 

◊ রওশন জািান 

ছাত্রীরনবাস অরফস 

 

কদলজ কর্তবক 

রনধ বাররত রফ 

আবদুল্লাহ্-আল-মামুন, 

প্রভাষক, 

০১৭৪৯৩৯২৪৭৪ 

(এইচএসরস) 

 

সমাোঃ আছাদুজ্জামান  

সিকারী অধ্যাপক 

০১৭১৭৪৪০৭০৮ 

◊ সবগম সুরফয়া 

কামাল ছাত্রীরনবাস 

অরফস 

সমাোঃ মরশউর রিমান, 

শরীরচচ বা রশক্ষক 

 

(রিিী ও স্নাতক) 

সমাোঃ আবদুর ররিম জমাদ্দার 

সিদ াগী অধ্যাপক 

১৩ অত্র প্ররতষ্ঠাদন কম বরত 

সগদজদর্ি কম বকতবা/ 

কম বচারীদের আদবেদনর 

অনুমরত ও প্রদ াজয সক্ষদত্র 

অিায়ণসি অন্যান্য 

প্রারতষ্ঠারনক সসবা 

রনধ বাররত সময় 

সমাতাদবক 

 কদলজ অরফস 

 (প্রদ াজয সক্ষদত্র) 

রবনামূদল্য সারবিা সুলতানা, প্রধান 

সিকারী,  

০১৭৩৩২৩০৭৫৭ 

প্রদফসর অমল কৃষ্ণ বড়াল 

উপাধ্যক্ষ 

০১৭১১৯০৬৯৯৬ 

amalbaral@yahoo.com 

 

◊ হযওলযদযর আবদুল কররম, অরফর্ র্হকযরী কযম-করম্পউটযর মুদ্রযক্ষররক, ০১৭২০০৮৫০৯৯ 

◊ সমাোঃ আবদুল িক, কযাশ সরকার, ০১৭৩৩৪২২৫০৭ 

◊ করমটি র্াংক্রযন্ত তথ্য অথবয অন্য মকযন তযথ্যর জ্ন্য তথ্যযকযন্দ্র ম যগযয যগ করযর জ্ন্য অনুযরযধ করয  যযে। 

 

 



সসবা িিণকারীর রনকর্ সসবা প্রোনকারীর প্রতযাশাোঃ 

ক্ররমক নাং প্ররতশ্রুত/ কারিত সসবা প্রারির লদক্ষয করণীয় 

০১ ত্রুটিমুক্ত ও স্বয়াংসম্পূন ব আদবেন সাংরিষ্ট কা বালদয় জমা প্রোন 

০২  থা থ প্ররক্রয়ায় প্রদয়াজনীয় চাজব/ রফস পররদশাধ করা 

০৩ প্রদ াজয সক্ষদত্র সমাবাইল সমদসজ/ ই-দমইল ঠিকানায় সপ্রররত রনদে বশনা অনুসরণ করা 

০৪ সাক্ষাদতর জন্য ধা ব তাররখ ও সমদয় উপরস্িত থাকা 

০৫ সসবা িিদণর জন্য অনাবশ্যক সফান/ তেরবর না করা এবাং 

০৬ প্রদয়াজনমত অন্যান্য তথ্যারে প্রোন করা। 

 

 

অরভদ াগ প্ররতকার ব্বস্িাপনাোঃ 

ক্ররমক কখন স াগাদ াগ করদবন কার সদে স াগাদ াগ করদবন স াগাদ াদগর ঠিকানা রনষ্পরির সময়সীমা 

০১ োরয়ত্বপ্রাি কম বকতবা সমাধান 

রেদত ব্থ ব িদল 

অরভদ াগ রনষ্পরি কম বকতবা 

(অরনক) 

নাম ও পেবীোঃ অধ্যাপক সমাোঃ আসাদুজ্জামান 

সফানোঃ ০৪৩১-৬৪৯৯২ 

ই-দমইলোঃ bgwcinfo@yahoo.com 

ওদয়বোঃ www.bgwc.com 

৩০ কা বরেবস 

০২ অরভদ াগ রনষ্পরি কম বকতবা রনরে বষ্ট 

সমদয় সমাধান রেদত ব্থ ব িদল 

আরপল কম বকতবা নাম ও পেবীোঃ 

সফানোঃ 

ই-দমইলোঃ 

ওদয়বোঃ 

২০ কা বরেবস 

০৩ আরপল কম বকতবা রনরে বষ্ট সমদয় 

সমাধান রেদত ব্থ ব িদল 

মরন্ত্রপররষে রবভাদগর অরভদ াগ 

ব্বস্িাপনা সসল 

মরন্ত্রপররষে রবভাগ ৬০ কা বরেবস 

 

 

 

 অধ্যক্ষ 

বররশযল র্রকযরর মরহলয কযলজ্, বররশযল 

 


