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FEBRUARY | 2022 

নিব্ন্ধি প্রনিয়া   
প্রথনম্ http://bpaa.mopa.gov.bd ওনেব সাইনে সিনে নিব্ন্ধি করনে হনব। সনবন্ধননর সম্ে আপনার িাম, ইর্মইল ও পাসওয়ার্ে  

প্রনোজন হনব। নিবন্ধি করার পর ইমেইমে ভেসরসিনকশন নেঙ্ক যামব এবং  Verify Email Address  এ নিক কমর ভেসরসিনকশন 
সম্পন্ন করমে হমব।  

পরবেতী নে ইনম্ইল ও পাসওোর্ড  সদনে লিইন করনে হনব। পাসওোর্ড  েুনল ভিনল প্রদত্ত ইমেইে পাঠামিা Reset Password  নেমঙ্কর 
োধ্যমে পুনদ্ধার করা যানব এবং লিইন কনর পাসওয়ার্ে  পনরব্র্েি ও প্প্রাফাইল আপর্র্ট করা যানব।  

 

আনবদন িনম্ড সননের েথযসমূ্হ প্রদান করনে হনব-  

  সাধারণ র্থ্য-  

১। প্রথনম্ আনবদননর পযডাে সনবডােন করনে হনব; ভজলা হনল ভজলার নাম্,  সবোিতে হনল সবোনির নাম্ এবং 
ম্ন্ত্রণালে/নবভাগ হনল সংসিষ্ট ম্ন্ত্রনালে/নবভামগর নাম্ সসনলক্ট করনে হনব।  

২। উনদযাি/প্রকল্প/ধারণার সশনরানানম্র ধরণ সনবডােন কনর হনব এবং সশনরানাম্ সলখনে হনব।  

৩। ভয ভেত্র জনয আনবদন করা হনে োর ভকার্ নম্বর-আনবদননর ভেত্র সনবডােন করনল অবদাননর প্রকৃসে-এর নাম্ ভদখানব।  

৪। বযসিিে ও প্রাসেষ্ঠাসনক অবদাননর ভেনত্র বযসি ও প্রসেষ্ঠান প্রধাননর নাম্, পদসব, দপ্তর, ভিান, ভম্াবাইল নম্বর, ই-নম্ইল, 
িনো, জােীয় পনরচয়পত্র, জন্ম োনরখ ও ঠিকািা নেখমে হনব। দলিে অবদান ভেনত্র দেমিো ও সদসযনদর (সনবডাচ্চ প াে 
জন) নাম্, পদসব, দপ্তর, ভিান, ভম্াবাইল নম্বর, ই-নম্ইল, িনো, জােীয় পনরচয়পত্র, জন্ম োনরখ ও ঠিকািা নেখমে হনব।  

 

 

 

 

http://bpaa.mopa.gov.bd/
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আনবদন িনম্ড সননের েথযসমূ্হ প্রদান করনে হনব-  
 
                                                        

 নব্স্তানরর্ র্থ্য  

৫। অনসধক ৩০০০ (সেন হাজার) শনের ম্নধয উনদযানির 
সপনে িরনম্ উনেসখে সবষে-সম্বসলে একটি বণডনা 
সলখনে হনব।  

৬। সেনজন স্থানতে সুসবধানোিত িণযম্ানয বযসি/ 
জনপ্রসেসনসধ সযসন উনদযািটি সম্পনকড  সমূ্পণড অবসহে 
োনদর নাম্, পদসব/পসরেে, ঠিকানা ও ভম্াবাইল নম্বর 
সদনে হনব।  

৭। উনদযানির অথডােননর ভেনত্র [প্রনযাজয হনল টিক সেহ্ন 
সদন] 

 

 
 প্রমাণক এব্ং সাব্নমট 

৮। উনদযাি/অবদাননর িলািনলর সম্থডনন প্রম্াণকসমূ্হ 
(যসদ থানক) সংযুি করনে হনব, ২৫ ভম্িাবাইে।  

৯। আনবদনকারতর স্বাের, নাম্ ও পদসব সদনে হনব। 

১০। উপনরর প্রদত্ত েথয এবং সংযুসি কািজপত্র আম্ার 
জানাম্নে সঠিক হনব সপ্রসেউনে সকল েথয ভদখা যানব। 
সঠিক হনল সাবসম্ে করুন অনযথাে সঠিকোনব সম্পাদন 
কনর সাবসম্ে করুন।  

 

   

  

 

আনবদন করার পর, আনবদননর োসলকা ভথনক দাসখলকৃে আনবদনটি ভদখা যানব এবং সপসর্এি িরনম্নে 
র্াউননলার্ করা যানব।  

 

 

সনবডাসেে আনবদন সমূ্হ মূ্লযােন ও পুরস্কার প্রদাননর ভেনত্র ‘বঙ্গবনু্ধ জনপ্রশাসন পদক নতসেম্ালা, ২০২২’ 
সবনবেনা করা হনব।  

 

আপনার ভকান ম্োম্ে, পরাম্শড বা সজজ্ঞাসা থাকনল ওনেবসাইনের ম্াধযনম্ বােড া পাঠানে পারনবন অথবা ইনম্ইনলর ম্াধযনম্ 
জানানে পারনবন। ভয ভকান কাসরিসর সহােোর জনয ২৪/৭ কল করনে পারনবন।   

কানরগনর সহায়র্ায়-র্থ্য ও প্ াগার্ াগ প্র ুনি নব্ভাগ। 

 

Website: 

 

Technical Contact: 

 

Email: 

http://bpaa.mopa.gov.bd  +8801710278760  cp2@mopa.gov.bd  

 

http://bpaa.mopa.gov.bd/
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