
 
 

Consultation Program for Dissertation & Thesis (CPD) [V. 5.1] 

A One STOP ONLINE Research Platform 

www.cpd-bd.org 

 

  

 Thesis Packages*β 

 

Package 

 

Payment§ Delivery 

time 

(working 

days) 

কারেকশন 
এে উপায়  

Waiting time 

for correction!  
কক কক পারেন কি কি পাবেন না  

 

Regular 
 

23,000/-  
 

60 d  
 

 

 
Web/ 

Email/ 
Viber  

14 d  
 

• Soft copy of Thesis 

• Soft copy of available 

Journals 

• SPSS generated Master 

Data Sheet 

• 16 Table/Figure/Charts 

-ককান ধেরনে কিকটিং ো 
োইকডিং এে সুকেধা  
-ডাটা কশট কিল আপ 
-সোসকে কেখা কোে 
সুকেধা।    
 

Fast 

 

27,000/- 30 d 10 d 

Super-fast 
 

32,000/- 14 d  7 d 
 

Bullet package  38,000/-  7 d  5 d 

Protocol Packages* ¶ β 

 

Regular 

 

11,000/- 30 d  

Web/ 
Email/ 
Viber 

14 d 

 

 

• Soft copy of the protocol  

• Soft copy of available 

journals (excluding Books) 

         
         DO  

Fast 13,000/- 14 d 10 d 

Super-fast 15,000/-    5 d   7 d 

 

Bullet   17,000/-   2 d   5 d 

PhD Packages 

Protocol-Regular  45,000 30 d Web/ 

Email/ 
Viber 

14 d Soft copy of the protocol/thesis  

Soft copy of available journals 

(excluding Books) 

         DO 

Protocol-Super fast 75,000 07 d 14 d 

Thesis-Regular 1,50,000 60 d 7 d 

Thesis-Super fast  2,20,000 14 d 7 d 

Data Analysis for FCPS/MD/MS/MPH β 

 

Regular 
 

11,000/- 21 d 
 

 
 

Web/ 

Email/ 
Viber 

14 d 
 

 

• Data Analysis Report  

• SPSS generated Master 

Data Sheet 

• 16 Table/Figure/Charts 

 
 

DO Fast 15,000/- 14 d 10 d 

Super-fast 18,000/-  7 d 

 

  7 d 

 

Bullet  22,000/-  3 d   5 d 

Publication package β 

 

Non-Indexed  40,000/- 60 d  
Web/ 

Email/ 
Viber 

21 d 
 

 
 

• Soft copy of the Article  

 
DO 

Fast (Indexed) 

 

55,000/- 30 d 14 d 

Super-fast 65,000/- 14 d  7 d 
 

Bullet 90,000/-   7 d  7 d 

Abstract writing packages β 

 

Regular 
 

2,000/- 14 d  
Web/ 

Email/ 
Viber 

03 d 
 

 
 

• Soft copy of the Abstract  

 
 

DO Fast 3,000/- 7 d 03 d 

Super-fast 4,000/- 3 d 01 d 

 

Bullet  5,000/- 1 d 01 d 

* সময় গননা-িরয়াজনীয় কাগজপত্র ও কপরমন্ট (উভয়) কেকেন িাপ্তী স্বীকাে কো হরে কসকেন কেরক গননা হরে।  
! Correction time may be prolonged in case of extensive correction or any sudden and unexpected events  
¶ যে সে Residency protocol এ Literature review necessary, যস সে যেবে প্রব ািবের সাবে োড়কি 4,০০০/- যোগ হবে। 
§ The amount of payment is applicable for Bangladeshi citizen living in Bangladesh.  

β All regular packages will be subjected to a matter of 3 times correction, Fast package for 4 times and Superfast and Bullet packages will be 5 

times. 



 
 

ASSOCIATED SERVICES  
Journal submission support 

[Services includes Manuscript formatting + Manuscript submission] 

Packages                         Delivery:   Pricing 
Regular package*:      14 business day   5000/- 

Fast package*:            7 business day               7000/- 

Super-fast package*:   3 business day   9000/- 

Hyperloop package*:  1 business day   12000/- 

 
* Delivery time is a subject of matter of completion of payment, and necessary forms (such as authorship, copyright transfer form, etc.) on which your signatures are required, if any. 

Journal Selection support 

 

Packages                        Delivery:              Pricing            services  
Regular package*: 14 business day   4000/-      4 journals recommendation  

Fast package*:        7 business day               6000/-     6 journals recommendation 

Super-fast package*: 3 business day   8000/-       8 journals recommendation 

Hyperloop package*: 1 business day             10000/-       10 journals recommendation 

 
* Delivery time is a subject of matter of completion of payment, and necessary requirements eg. Impact factor, acceptance 

rate, rejection rate, low cost journals, etc. 

Data Sheet fill up support 

Price-4,000 taka and will be applicable for up to 200 data fill up. Printing and courier services are 

included here. In case of large questionnaire formatting will be done with best judgment.  

In each of more data sheet fill up, same amount of charges will be applied for second time or subsequent 

time. Example: if you required 300 data sheets fill up then you have to pay 4000+4000=8,000 BDT and 

you should buy two times of same package.  

Delivery time approximate: 14 working day excluding courier delay or service delivery. 

In case of huge amount of data, delivery time can be extended.  

 

Discussion packages 

Discussion package: Isolated discussion package are not available. 

Person who bought data analysis package (any package) can avail this package. In each case 5000 BDT 

will be added. 

 

Thesis Paper Review 
 

It is a new additional service of CPD. Total 5000 BDT will be required to 
get a track changed thesis review. No correction and revision allowed. 

Only Microsoft word file will be accepted and will be provide after review.  
References Editing  

 
If you required only reference correction or editing you can avail this service pack.  
For 25 references editing you have to pay total 3000 BDT. Two revision allowed.  

 

 



 
 

 

  

Payment options:  
BY  

ONLINE PAYMENT GATEWAY 

SSL COMMERZ  

 
All payment must be paid through SSL commerz which was build in web. No payment is allowed for 

cash or other way. It’s a secure and safe payment gateway. After payment you will receive a SMS and 

email concurrently. Missing email or sms will be a subject of matter of poor network connection or 

other technical errors.  

 

In case of Emergency you can use it:  

 

Bkash 1: 01757818973 (personal number) 

 

Bkash 2: 01855333523 (personal number) 

 

Bank: Dutch Bangla Bank limited, Md. Jahid hasan, Account no-126 101 0166873, Elephant road 

branch 
 

Necessary Phone numbers:  
1. Package confirmation, package shift and Complaint: 01855333523 (9am-6 pm) 

2. For Correction: 01301582150 (9am-6 pm) 

3. For Delivery problem, request for journal, master data sheet, SPSS file, and others: 

01301582149 (9am-6 pm) 

 

 Consultation Service: 
• পযারকজ ো পযরকজ েযতীত েকে গরেষনা কেষয়ক ককান পোমশশ িরয়াজন হয় তাে জনয সোসকে ো কভকডও কনিারেন্স এে 

মাধযরম সহায়তা কনরত পারেন।  
• কি-২০০০/-(সময় ২০ কমকনট) 
• সময়: শকনোে ো মঙ্গলোে  
• সময় ও স্থান আরলাচনা সারপক্ষ (অেশযই আরগ কেরক Appointment কনরত হরে)  



 
 

               কারেকশন পকলকস (CORRECTION POLICY) 
িাবরিশন ো সংবশাধন এর সুকনকদিষ্ট নীকিমাো রবেবে। অনুগ্রহ িবর খুে সিিি ভাবে এই নীকিমাো পড়ূন-এক  দীর্িস্থােী সুন্দর সম্পবিির জনয আেশযি। 

১। এি া কেকসস যপপার ো প্রব ািে অনযানয কসো িখনই কেনা িাবরিশন এ পাস হবে োবে ভােবেন না। প্রবিযি করকভউোর এর কনজস্ব 

কিেু পেন্দ োবি। কশোেিী কহবসবে এই চাকহদা পূরণ িরবিই হে। কসকপকি এেং আপকন এই যেৌে সহােিার মাধযবম এই িাজ যশষ হবে।  

২। আপকন েকদ কনবজ ো িাবরা সহােিার মাধযবম যো  খাব া েযাপার গুবো সমাধান িরবি না পাবরন-িাহবে কসকপকি এর সাবে যেনবদন 

িরার পুবেি পুনরাে ভােুন। যেবহিু আপকন এিক  প্রকিষ্ঠান এর সাবে যেনবদন িরবেন িাই িখবনাই চাকহো মাে আপনার িাকিি যসোক  

পাবেন না। আপনার প্রবোজন পূরবনর জনয যেশ কিেু া সমে অবপো িরবি হবে। কনবচ কেস্তাকরি যদো আবে।   

৩। িাকেকশন েেবি যেস কিি িরা, দুই এি শব্দ যোগ িরা, দুই এি োইন সংবোগ িরা, যেখা উপবর কনবচ িরা, য কেে-কিগার ো 

কেকসস এর িরমযাক ং প্রবোজয নে।   

৪।  Thesis package মরধয িরটাকল এে অিংশ (Introduction, rationale, objective, methodology, sample size calculation) এে 

কারেকশন িরোজয নয়। েকে কারেকশন কেরতই চান, তাহরল জরুেী কারেকশন চাজশ এে সমমারনে চাজশ িরোজয। তরে োো কসকপকড কেরক 

িরটাকল ককেরয়রেন তারেে জনয এই চাজশ িরোজয নয়।  

৫। িাবরিশন এর জনয যদখা িরার সুবোগ যনই। েকদ যদখা িরবিই হে িাহবে িা  Consultation Service এে আওতায় পড়রে এেিং 

কনধশাকেত চাজশ িরোজয।  

৬।  Thesis Defense/Dissertaion submission এে আরগ ো পরে সযাম্পল সাইজ এে পকেেতশন হরল পুনোয় ১০,০০০ টাকা িরোজয 

হরে। এই কক্ষরত্র কডকলভােীে সময় আরলাচনা সারপক্ষ। in case of ph.D student the charge will be 50,ooo BDT.  

৭। যরিাবরন্স এর িাবরিশন এর মবধয যরিাবরন্স পদ্ধকি পকরেিিন প্রবোজয নে। See Reference editing package (3000 BDT for 25 

references) 

৮। শুক্রোর এেং সরিারী েুক র কদন সিে িােিক্রম েন্ধ োবি। এই কদন গুকেবি যিান ধরবনর িাবরিশন/সাকভিস প্রবোজয নে।    

৯। জরুরী িাবরিশন এর জনয প্রেবম কেিাশ এর মাধযবম যপবমণ্ট িরুন এর পর  ই-বমইে ো ভাইভার সাহবেয আপনার িাকিি 

িাবরিশনক  পাকিবে কদন। 

১০। পকরবশবষ মবন রাখবেন যে দুই জন (আপকন ও কসকপকি) এর যেৌে প্রবোজনাে আপনার িাজক  সুন্দর হবে উিবে। িখনই এেং যিান 

পেিাবেই অন্ধভাবে কেশ্বাস িরবেন না। আপনার িাজক  আপকন পবড় ও েুবে জমা কদবেন।  
পযবিজ  িিোর িাবরিশন িরবি পারবেন         অবপেমান সমে*   

 
িাবরিশন পািাোর ঊপাে  

সাধারন িাবরিশন 
(চাজশ কেহীন)   
  

All regular packages will be 
subjected to a matter of 3 times 
correction, Fast package for 4 
times and Superfast and Bullet 
packages will be 5 times. 
(বেবহিু িাবরিশন এর কেকম  রবেবে িাই 
যচষ্টা িরবেন গুকেবে িাবরিশন গুবো 
িকরবে কনবি) 

• পুরেশ কেয়া আরে ওবেে সাই ঃ www.cpd-bd.org  
ই-বমইেঃ dr.jahid61@gmail.com  
ভাইভার (০১৭৫৭৮১৮৯৭৩)  

জরুেী কারেকশন 
(চাজশ িরোজয) 
 

    প্রবোজন মাকিি  • পুরেশ কেয়া আরে DO 

জরুরী িাবরিশন চাজিঃ  
• Per table/figure/chart-250/- 

• Logistic regression charge per table: 1,000/- 

• ROC curve charge-1000/- 

Payment options: 

Bkash 1: 01757818973 (personal number) 

Bkash 2: 01855333523 (personal number) 

Bank: Dutch Bangla Bank limited, Md. Jahid hasan, 

Account no-126 101 0166873, Elephant road branch 

http://www.cpd-bd.org/
mailto:dr.jahid61@gmail.com


 
 

 

শিি ও কনেমােেী সমূহঃ 
শুক্রোর এেং সরিারী েুক র কদন সিে িােিক্রম েন্ধ। 

যে যিান প্রবোজবন যিান িরার সমে সিাে ৯  া –রাি ৬  া (েুক র কদন োবদ)। যে যিান প্রবোজবন িে এর 
পকরেবিি SMS/Viber/Website  িরকেন। উক্ত সমবের আবগ ও পবর যিান িবর নাও যপবি পাবরন। 

• প্রব ািে ো কিজাব িশন কেখার পর  কপি পকরেিিবনর জনয পুনরাে কি প্রবোজয। 

• যপবমন্ট এর পদ্ধকিঃ িাজ শুরুর পুবেি ৫০% এেং িাজ যশষ হোর পর (িাবরিশন এর পুবেি) োকি ৫০%  ািা কেকাশ/েযািংক 

এে মাধযরম পকেরশাধ কেরত হরে। উবেখ োবি যে, কেকাশ এ কপরমট এে জনয মুল টাকাে সারে িকত হাজারে ১.৮৫% ো 

কেকাশ কযাশ আউট পকলকস অনুোয়ী অকতকেক্ত চাজশ কোগ কেরত হরে। প্রব ািে ো কিজাব িশন যেকদন হস্তান্তর িরা হবে যসকদন 

ই োকি ৫০%   ািা পকরবশাধ িরবি হবে। জরুেী কারেকশন এে জনয পুরো কপরমট অগ্রীম কেরত হরে। ওরয়ে সাইট এে 

মাধযরম কপরমট পকেরশারধে জনয োড়কত ককান চাজশ কেরত হরে না।  

•  পুবরা  ািা প্রাকির পরই প্রব ািে ো কিজাব িশন এর সি  িকপ ইবমইবে সরেরাহ িরা হবে। 

• পুবরা  ািা যপবমন্ট এর পর পরই অনকধি কেেবে (waiting time upto 1- 2 days) সি  িকপ/িাবরিশন ই-বমইবের মাধযবম 

হস্তান্তর িরা হবে।  

উপকরউক্ত শিিােেী পুনরাে পড়ুন. আপকন েকদ এর সাবে এি মি হন িাহবে log in করুন: www.cpd-bd.org/packages  

                NB: (*)  
a. In special or unusual situation time duration may be 

changed 
  

b. Correction time may be more in case of more and 

detailed correction.  
  

c. All rights reserved by CPD for any change of policy 

and packages.  
  

  

 

• Literature review-1000/- 

• Discussion-1000/- 

• Abstract-500/- 

• Methodology-1000/- 

• Only sample size calculation: 1000/- 

• Advance analysis-2000 BDT/table or figure  

• Reference system change-2,000/-  
• Other advance analysis like HOTSPOT mapping 

etc. charge will be negotiable.  

ধনযোদাবন্ত 
Dr. Mohammad Jahid Hasan, MBBS, MPH  

Executive Director, CPD 

01855 333 523 

Viber: 01757818973  

Web: www.cpd-bd.org  

 

http://www.cpd-bd.org/packages
http://www.cpd-bd.org/

