
 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

সাংস্কৃতত তবষয়ক মন্ত্রণালয় 

ক্ষুদ্র নৃদগাষ্ঠীর সাাংস্কৃততক ইনতিটিউট, খাগড়াছতড় 

www.knsikhagrachari.portal.gov.bd 

 
সসবা প্রোন প্রততশ্রুতত 

২.১ নাগতরক সসবা 

ক্রতমক 

নাং 
সসবার নাম 

সসবা প্রোন 

পদ্ধতত 
প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাতিস্থান সসবার মূল্য এবাং পতরদশাধ পদ্ধতত 

সসবা 

প্রোদনর 

সময়সীমা 

োতয়ত্বপ্রাি কম মকতমা (নাম, পেতব, 

স ান নম্বর এবাং ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ 

তনয়তমত প্রতশক্ষদণ ভততম: 

(ক) সাধারণ সাংগীত 

(খ) উপজাতীয় সাংগীত 

(গ) তবলা তালযন্ত্র 

(ঘ) নৃতয 

(ঙ) নাট্য 

(চ) চারুকলা 

অনলাইদন অথবা 

সরাসতর ভততম হদত 

পারদব। 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র: 

১. পাসদপাট ম সাইদজর ছতব ১ কতপ 

২. জাতীয় পতরচয়পত্র/জন্ম তনবন্ধদনর  দটাকতপ ১ 

কতপ 

 রম প্রাতি স্থান:  

অত্র ইনতিটিউদটর ওদয়বসাইট 

(www.knsikhagrachari.gov.bd), 

অত দসর ০৩ নাং রুদম  রম পাওয়া যাদব। 

সসবার মূল্য: ২৫০ টাকা 

 

পতরদশাধ পদ্ধতত: অনলাইদন সমাবাইল ব্াাংতকাং 

তবকাশ ওয়াদলদটর মাধ্যদম অথবা সরাসতর 

অত দস জমা তেদত পারদব। 

০১ তেন 

সকৌশল চাকমা 

নাট্য প্রতশক্ষক 

সমাবাইল নাং- ০১৫৭২০২২১৩৩ 

koushalchakma804@gmail.com 

২ 

তবদশষ প্রতশক্ষণ সকাদস ম ভততম: 

(ক) উচ্চতর সাংগীত প্রতশক্ষণ 

(খ) মাতৃভাষা(চাকমা, মারমা 

ও ককবরক) প্রতশক্ষণ 

(গ) উচ্চতর তবলা তালযন্ত্র 

প্রতশক্ষণ 

(ঘ) উচ্চতর নৃতয প্রতশক্ষণ 

(ঙ) নাট্য কলার তবতভন্ন তবষয় 

অনলাইদন অথবা 

সরাসতর ভততম হদত 

পারদব। 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র: 

১. পাসদপাট ম সাইদজর ছতব ১ কতপ 

২. জাতীয় পতরচয়পত্র/জন্ম তনবন্ধদনর  দটাকতপ ১ 

কতপ 

 

 রম প্রাতি স্থান: 

অত্র ইনতিটিউদটর ওদয়বসাইট 

(www.knsikhagrachari.gov.bd), 

অত দসর ০৩ নাং রুদম  রম পাওয়া যাদব। 

সসবার মূল্য: সরতজদেশন ত  ৩০ টাকা। সকাস ম 

সশদষ প্রতশক্ষণাথীদেরদক ভাতা প্রোন করা হয়। 

 

পতরদশাধ পদ্ধতত: অনলাইদন সমাবাইল ব্াাংতকাং 

তবকাশ ওয়াদলদটর মাধ্যদম অথবা সরাসতর 

অত দস জমা তেদত পারদব। 

০১ তেন 

সকৌশল চাকমা 

নাট্য প্রতশক্ষক 

সমাবাইল নাং- ০১৫৭২০২২১৩৩ 

koushalchakma804@gmail.com 

৩ 
মাতৃভাষায় কতিউটার 

প্রতশক্ষণ 

অনলাইদন অথবা 

সরাসতর ভততম হদত 

পারদব। 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র: 

১. তশক্ষাগত সযাগ্যতা সনে ১ কতপ 

২.পাসদপাট ম সাইদজর ছতব ১ কতপ 

৩. জাতীয় পতরচয়পত্র/জন্ম তনবন্ধদনর  দটাকতপ ১ 

কতপ 

 

 রম প্রাতি স্থান:  

অত্র ইনতিটিউদটর ওদয়বসাইট 

(www.knsikhagrachari.gov.bd),  

অত দসর ০৩ নাং রুদম  রম পাওয়া যাদব। 

সসবার মূল্য: সরতজদেশন ও সকাস ম ত  ১১০০/- 

টাকা।  

 

পতরদশাধ পদ্ধতত: অনলাইদন সমাবাইল ব্াাংতকাং 

তবকাশ ওয়াদলদটর মাধ্যদম অথবা সরাসতর 

অত দস জমা তেদত পারদব। 

 

০১ তেন 

এল্টু চাকমা 

কতিউটার প্রতশক্ষক 

সমাবাইল নাং- ০১৫৫৮৯৪৮১০৩ 

chakmaeltu3@gmail.com 

৪ হলরুম ভাড়া 

অনলাইদন 

ইনতিটিউদটর 

ওদয়বসাইট  অথবা 

সরাসতর হলরুম অতিম 

বুতকাং তেদত পারদব। 

 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র: 

১. আদবেন পত্র 

২. রাজননততক সাংগঠদনর সক্ষদত্র সজলা প্রশাসদকর 

অনুমতত পত্র 

 

 রম প্রাতি স্থান:  

সসবার মূল্য:   

৫০০০/- টাকা 

 

পতরদশাধ পদ্ধতত: অনলাইদন সমাবাইল ব্াাংতকাং 

তবকাশ ওয়াদলদটর মাধ্যদম অথবা সরাসতর 

অত দস জমা তেদত পারদব। 

 

হলরুম বুতকাং 

অনুযায়ী  

 

 

 

 

 

সকৌশল চাকমা 

নাট্য প্রতশক্ষক 

সমাবাইল নাং- ০১৫৭২০২২১৩৩ 

koushalchakma804@gmail.com 

http://www.knsikhagrachari.gov.bd/
mailto:koushalchakma804@gmail.com
http://www.knsikhagrachari.gov.bd/
mailto:koushalchakma804@gmail.com
http://www.knsikhagrachari.gov.bd/
mailto:chakmaeltu3@gmail.com
mailto:koushalchakma804@gmail.com
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ক্রতমক 

নাং 
সসবার নাম 

সসবা প্রোন 

পদ্ধতত 
প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাতিস্থান সসবার মূল্য এবাং পতরদশাধ পদ্ধতত 

সসবা 

প্রোদনর 

সময়সীমা 

োতয়ত্বপ্রাি কম মকতমা (নাম, পেতব, 

স ান নম্বর এবাং ইদমইল) 

২২০ আসন সাংখ্যা 

তবতশষ্ট হলরুম আদছ। 

 

অত্র ইনতিটিউদটর ওদয়বসাইট 

(www.knsikhagrachari.gov.bd),  

অত দসর ০১ নাং রুদম  রম পাওয়া যাদব। 

৫ বই তবতক্র 

অত্র ইনতিটিউট হদত 

প্রকাতশত বই সমূহ 

অনলাইদন অত্র 

ইনতিটিউদটর 

ওদয়বসাইট সথদক  

অথবা সরাসতর অত স 

হদত বই ক্রয় করদত 

পারদব। 

 

প্রাতি স্থান: 

অত্র ইনতিটিউদটর ওদয়বসাইট 

(www.knsikhagrachari.gov.bd), 

অত্র ইনতিটিউদটর জাদুঘর ভবদনর তনচ তলায় 

অত স কক্ষ। 

 

 

 

 

সসবার মূল্য: 

বইদয়র মূদল্যর  ২০% কতমশদন তবতক্র করা 

হয়। 

 

পতরদশাধ পদ্ধতত: 

অনলাইদন সমাবাইল ব্াাংতকাং তবকাশ 

ওয়াদলদটর মাধ্যদম অথবা সরাসতর অত দস 

জমা তেদত পারদব। 

 

০১ তেন 

এল্টু চাকমা 

কতিউটার প্রতশক্ষক 

সমাবাইল নাং- ০১৫৫৮৯৪৮১০৩ 

chakmaeltu3@gmail.com 

 

 

 

  

http://www.knsikhagrachari.gov.bd/
http://www.knsikhagrachari.gov.bd/
mailto:chakmaeltu3@gmail.com
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প্রাততষ্ঠাতনক সসবা 

ক্রতমক 

নাং 
সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধতত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাতিস্থান 

সসবার মূল্য এবাং 

পতরদশাধ পদ্ধতত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 
োতয়ত্বপ্রাি কম মকতমা (নাম, পেতব, স ান নম্বর এবাং ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ 

খাগড়াছতড় সজলায় 

সবসরকাতর পাঠাগার 

সমূহদক বই তবতরণ 

আদবেদনর তভতিদত পতরেশ মন 

কদর প্রদতযক পাঠাগার 

সমূহদক অত্র ইনতিটিউট হদত 

প্রকাতশত সকল বইগুদলার  

১দসট বই তবতরণ করা হয়।  

তনজস্ব পাঠাগাদরর প্যাদে আদবেন পত্র লাগদব। 

  

প্রাতি স্থান: প্রশাসন শাখা- ০১ নাং কক্ষ। 

 

তবনামূদল্য ০২ কায ম তেবস 

সুরতজত তত্রপুরা 

অত স সহকারী কাম কতিউটার অপাদরটর 

সমাবাইল নাং- ০১৫৫৬৭৭১৫৩৭ 

surjittripura@gmail.com 

 

 

আভযন্তরীণ সসবা 

ক্রতমক 

নাং 

সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধতত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাতিস্থান সসবার মূল্য এবাং 

পতরদশাধ পদ্ধতত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োতয়ত্বপ্রাি কম মকতমা (নাম, পেতব, স ান নম্বর এবাং ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ অতজমত ছুটি 

(ক) সরকাতর আদেশ জারী 

(নন সগদজদটে কম মচারীদের 

জন্য) 

(খ) অতজমত ছুটি মঞ্জুরীর জন্য 

নতথ প্রতক্রয়াকরণ (সগদজদটে 

কম মকতমাদের জন্য) 

(ক) সাো কাগদজ আদবেন 

(খ) প্রদযাজয সক্ষদত্র তনধ মাতরত  রদম প্রধান তহসাব 

রক্ষন কম মকতমার কায মালয় সথদক প্রাি ছুটির তহসাব 

তববরণী জমাোন। 

 

প্রাতি স্থান: প্রশাসন শাখা- ০১ নাং কক্ষ। 

 

তবনামূদল্য 

(ক) নন সগদজদটে 

কম মচারীদের সক্ষদত্র ০৭ 

কম ম তেবস 

(খ) সগদজদটে 

কম মকতমাদের সক্ষদত্র 

প্রতক্রয়াকরণ ০৭ 

কম মতেবস  

 

সুরতজত তত্রপুরা 

অত স সহকারী কাম কতিউটার অপাদরটর 

সমাবাইল নাং- ০১৫৫৬৭৭১৫৩৭ 

surjittripura@gmail.com 

২ শ্রাতন্ত তবদনােন ছুটি 
সরকাতর আদেশ জারী 

 

(ক) সাো কাগদজ আদবেন 

(খ) প্রদযাজয সক্ষদত্র তনধ মাতরত  রদম প্রধান তহসাব 

রক্ষন কম মকতমার কায মালয় সথদক প্রাি ছুটির তহসাব 

তববরণী জমাোন। 

 

প্রাতি স্থান: প্রশাসন শাখা- ০১ নাং কক্ষ। 

 

তবনামূদল্য 

(ক) নন সগদজদটে 

কম মচারীদের সক্ষদত্র ০৭ 

কম ম তেবস 

(খ) সগদজদটে 

কম মকতমাদের সক্ষদত্র 

প্রতক্রয়াকরণ ০৭ 

কম মতেবস  

 

সুরতজত তত্রপুরা 

অত স সহকারী কাম কতিউটার অপাদরটর 

সমাবাইল নাং- ০১৫৫৬৭৭১৫৩৭ 

surjittripura@gmail.com 

 

 

 

 

 



 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

সাংস্কৃতত তবষয়ক মন্ত্রণালয় 

ক্ষুদ্র নৃদগাষ্ঠীর সাাংস্কৃততক ইনতিটিউট, খাগড়াছতড় 

www.knsikhagrachari.portal.gov.bd 

 ৩. অতভদযাগ ব্বস্থাপনা পদ্ধতত(GRS) 

সসবা প্রাতিদত অসন্তুষ্ট হদল োতয়ত্ব প্রাি কম মকতমার সাদথ সযাগাদযাগ করুন। তততন সমাধান তেদত ব্থ ম হদল তনদনাক্ত পদ্ধততদত সযাগাদযাগ কদর আপনার সমস্যা অবতহত করুন।  

ক্রতমক 

নাং 
কখন সযাগাদযাগ করদবন কার সদে সযাগাদযাগ করদবন সযাগাদযাদগর ঠিকানা তনষ্পতির সময়সীমা 

১ োতয়ত্বরত কম মকতমা সমাধান তেদত ব্থ ম হদল GRS স াকাল পদয়ন্ট কম মকতমা 

জনাব সকৌশল চাকমা 

নাট্য প্রতশক্ষক 

সমাবাইল নাং: ০১৫৭২০২২১৩৩ 

ইদমইল: koushalchakma804@gmail.com 

০৫ কায ম তেবস 

২ 
GRS স াকাল পদয়ন্ট কম মকতমা তনতে মষ্ট সমদয় 

সমাধান তেদত ব্থ ম হদল 
আতপল কম মকতমা 

জনাব তজদতন চাকমা 

উপ পতরচালক 

সমাবাইল নাং: ০১৭১৩৬৭৪২৬৭ 

ইদমইল: knsikhagrachari@gmail.com 

০২ কায ম তেবস 

 

 ৪. আপনার কাদছ আমাদের প্রতযাশা 

 

ক্রতমক 

নাং 

প্রততশ্রুত/কাতিত সসবা প্রাতির লদক্ষয করণীয় 

১ স্বয়াংসম্পূণ ম আদবেন জমা প্রোন 

২ সঠিক প্রতক্রয়ায় প্রদয়াজনীয় ত স পতরদশাধ করা 

৩ সাক্ষাদতর জন্য তনধ মাতরত সমদয়র পূদব মই উপতস্থত থাকা 


