
ক্রঃ 

নং
সেবার নাম

সেবা প্রদান 

পদ্ধতি

উপকার 

স াগী

প্রয়য়াজনীয় 

কাগজপত্র ও 

প্রাতি স্থান

সেবার মূল্য ও 

পতরয় াধ 

পদ্ধতি

সেবা প্রদায়নর 

েময়েীমা 

(কার্ যতদবে)

দাতয়ত্বপ্রাি কম যকিযা / 

কম যচারীর পদবী ও 

সমাবাইল্/ই-সমইল্

১
ফি আদায়/অর্ থ 

আদান প্রদান

বাকাফিববা  ফবফি 

অনযুায়ী
ফিক্ষার্ী

বাকাফিববা  

ফনবদথিনা অনযুায়ী
ম াবাইল ব্াাংফকাং

ম াফিত স য়কাবলর 

 বি্
ক্াফসয়ার

২

ভফতথ/পুনঃ ভফতথ, 

ভফতথ বাফতল ও 

ছাড়পত্র সাংক্রান্ত 

কায থক্র 

বাকাফিববা  ফবফি 

অনযুায়ী
ফিক্ষার্ী

কাফিঅ ও 

বাকাফিববা  

ফনবদথিনা অনযুায়ী

কাফিঅ ও 

বাকাফিববা  

ফনি থাফরত

কাফিঅ ও বাকাফিববা  

ফনি থাফরত

উপাি্ক্ষ/ একাবেফ ক 

ইনচার্থ/ মরজর্ষ্ট্রার 

(01716235243) 

principal.spi@gmail.com

৩

মসফ স্টার প্লান 

ফবতরণ/ বাকাফিববা  

বি থপজি অনযুায়ী 

কায থক্র 

হােথ কফপ প্রদান ফিক্ষার্ী
সাংফিষ্ট ফবভাগীয় 

প্রিাবনর কক্ষ
ফবনা বূল্

ক্লাস শুরুর প্রর্  

সপ্তাবহ

উপাি্ক্ষ/ একাবেফ ক 

ইনচার্থ / সাংফিষ্ট ফবভাগীয় 

প্রিান/ সাংফিষ্ট ফিক্ষক

৪
মরজর্বষ্ট্রিন 

সম্পাদন ও ফবতরণ

১  পবব থ 

ভফতথকৃত 

ছাত্রছাত্রীবদর 

তবর্্র ফভফিবত

ফিক্ষার্ী মরজর্ষ্ট্রার মসকিন

কাফিঅ ও 

বাকাফিববা  

ফনি থাফরত

বাকফিববা হবত 

প্রাফপ্তর ১  সপ্তাবহর 

 বি্

উপাি্ক্ষ/ একাবেফ ক 

ইনচার্থ/ মরজর্ষ্ট্রার

৫
পরীক্ষার ফবজ্ঞফপ্ত ও 

িলািল প্রদান

ওবয়বসাইট/মনা

টটি মবােথ
ফিক্ষার্ী মরজর্ষ্ট্রার মসকিন ফবনা বূল্

বাকফিববা ফনি থাফরত 

স বয়র  বি্

উপাি্ক্ষ/ একাবেফ ক 

ইনচার্থ/ মরজর্ষ্ট্রার

৬ নম্বরপত্র ফবতরণ হােথ কফপ প্রদান ফিক্ষার্ী

মরজর্ষ্ট্রার 

মসকিন/সাংফিষ্ট 

ফবভাগীয় প্রিান

বাকাফিববা  

ফনবদথিনা অনযুায়ী

িলািল 

প্রকাবির/বাকফিববা 

হবত প্রাফপ্তর ১৫ 

ফদবনর  বি্

উপাি্ক্ষ/ একাবেফ ক 

ইনচার্থ/ সাংফিষ্ট ফবভাগীয় 

প্রিান/ মরজর্ষ্ট্রার

৭
প্রত্য়নপত্র ও 

ফবফভন্ন সনদ ফবতরণ
হােথ কফপ প্রদান ফিক্ষার্ী মরজর্ষ্ট্রার মসকিন

কাফিঅ ও 

বাকাফিববা  

ফনি থাফরত ফি

ফি প্রদাবনর রফিদ 

প্রাফপ্তর স্বল্পত  

স বয়র  বি্

মরজর্ষ্ট্রার (01716235243)

৮
বফৃি সাংক্রান্ত তর্্ 

প্রদান

কাফিঅ কতৃথক 

প্রদি তর্্
ফিক্ষার্ী

ব্াাংক একাউন্ট 

ও আইফে কােথ
ফবনা বূল্

তাফলকা প্রাফপ্তর 

পরবতী ১৫ ফদবনর 

 বি্

সাংফিষ্ট ফবভাগীয় প্রিান/ 

মরজর্ষ্ট্রার/ ফহসাব িাখা

৯
দরপত্র ফবতরণ ও 

ফবক্রয়
হােথ কফপ প্রদান টিকাদার মস্টার/ফহসাব িাখা

ফহসাব িাখা 

ফনি থাফরত ফি

দরপবত্রর ফবজ্ঞফপ্ত 

অনযুায়ী
প্রিান সহকারী/ মস্টার ফকপার

১০

সরবরাহকারীর  ফবল 

প্রদান/ র্া ানত 

মিরত প্রদান

দরদাতার 

ফলফখত 

আববদবনর 

পফরবপ্রফক্ষবত

টিকাদার মস্টার/ফহসাব িাখা
ফবনা বূল্ ও 

ব্াাংক মচক

আববদন প্রাফপ্তর পর 

ফপফপআর-২০০৮ 

অনযুায়ী

ফহসাব িাখা/ মস্টার ফকপার

১১ তর্্ মসবা
তর্্ প্রাফপ্তর 

চাফহদা অনযুায়ী

সব থ 

সািারণ

তর্্ অফিকার 

আইন অনযুায়ী

তর্্ অফিকার 

আইবন বফণ থত ফি 

অনযুায়ী

আববদন প্রাফপ্তর ১ 

সপ্তাবহর  বি্
তর্্ প্রদানকারী ক থকতথা

১২
লাইবেরী সাংক্রান্ত 

তর্্ প্রদান
ম ৌফখক

ফিক্ষক,ক

 থচারীবনৃ্দ 

ও ফিক্ষার্ী

লাইবেরী ফবনা বূল্ ১ ফদবনর  বি্ লাইবেরীয়ান/ বকু সটার

গণপ্রর্াতন্ত্রী বাাংলাবদি সরকার

অি্বক্ষর কায থালয়

ফসরার্গি পফলবটকফনক ইনফস্টটটউট, ফসরার্গি

spisg.gov.bd, principal.spi@gmail.com

ফসটটবর্ন চাটথার

মসবাস হূঃ



১৩

ফেবপ্লা া-ইন-

ইজিফনয়াফরাং  এ 

ভফতথ সাংক্রান্ত তর্্ 

প্রদান

ম ৌফখক / 

মটফলবিান
ফিক্ষার্ী

বাকাফিববা  কতৃথক 

প্রকাফিত ফবজ্ঞফপ্ত 

অনযুায়ী

ফবনা বূল্ তাৎক্ষফণক

উপাি্ক্ষ/ একাবেফ ক 

ইনচার্থ / সাংফিষ্ট ফবভাগীয় 

প্রিান/ সাংফিষ্ট ফিক্ষক

১৪
প্রফতষ্ঠাবন ফিক্ষার্ী 

বদলী সাংক্রান্ত

বাকাফিববা  

কতৃথক 

প্রকাফিত 

ফবজ্ঞফপ্ত 

অনযুায়ী

ফিক্ষার্ী
সাংফিষ্ট ফবভাগীয় 

প্রিান

বাকাফিববা  কতৃথক 

ফনি থাফরত ফি

বাকফিববা কতৃথক 

ফনি থাফরত স বয়র 

 বি্

বাকাফিববা/ সাংফিষ্ট প্রফতষ্ঠান

১৫
পরীক্ষার উিরপত্র 

পুনঃফনরীক্ষণ

িলািল 

প্রকাবির পর 

ফনি থাফরত 

স বয়র  বি্ 

আববদন

ফিক্ষার্ী

প্রফতষ্ঠান প্রিাবনর 

সপুাফরিসহ 

আববদন, 

িলািবলর কফপ 

ও প্রববিপত্র

বাকাফিববা  কতৃথক 

ফনি থাফরত ফি

বাকফিববা কতৃথক 

ফনি থাফরত স বয়র 

 বি্

বাকাফিববা/ সাংফিষ্ট প্রফতষ্ঠান


