
আঞ্চলিক লিোক-প্রশোসন প্রলশক্ষণ লকন্দ্র 

বয়রো, খুিনো 

১. লিশন (Vission) ও লিশন (Mission) 

লিশন (Vission): জনস্বোর্থ ে লনর্বলিত, লিশর্প্রলিক, িক্ষ ও লেশোিোর িোনবসম্পি সৃলির জন্য আঞ্চলিক প্রলশক্ষণ লকন্দ্র লির্সর্ব 

গর্ে লতোিো। 

লিশন (Mission): গুণগত প্রলশক্ষণ ও উন্নযন কি েসূলির িোধ্যর্ি লযোগ্য ও লেশোিোর িোনবসম্পি গর্ে লতোিো। 

২. প্রলতশ্রুত লসবোসমূি 

২.১) নোগলরক লসবো: 

ক্রলিক নং লসবোর নোি লসবো 

প্রিোন 

েদ্ধলত 

প্রর্য়োজনীয় 

কোগজেত্র এবং 

প্রোলি স্থোন 

লসবোর মূল্য ও 

েলরর্শোধ েদ্ধলত 

লসবো প্রিোর্নর সিয়সীিো িোলয়ত্বপ্রোি কি েকতেো 

(েিলব, ল োন নং) 

1.  ডরলিটলরর লসট িোেো প্রিোন 

(আগ্রিী ব্যলি বো প্রলতষ্ঠোন) 

প্রলতষ্ঠোর্নর 

নীলতিোিো 

অনুযোয়ী 

আঞ্চলিক লিোক-

প্রশোসন প্রলশক্ষণ 

লকন্দ্র, খুিনো 

প্রলতষ্ঠোর্নর 

নীলতিোিো অনুযোয়ী 

আর্বিন প্রোলির ০৩(লতন) 

কি েলিবর্সর ির্ধ্য 

সিোকোরী 

েলরিোিক(প্রশোসন); 

আরলেএটিলস, খুিনো 

ল োনঃ০৪১-৭৬২৯৩৬ 
 

অথবো 
 

সিকোরী েলরিোিক 

(অথ ে ও প্রলশক্ষণ) 

ল োনঃ০৪১-৭৬০৭৩৪ 

2.  লেলণকক্ষ / কলম্পউটোর ল্যোব িোেো 

প্রিোন (আগ্রিী ব্যলি বো প্রলতষ্ঠোন) 

3.  রক্ষণর্যোগ্য অথ ে বো ব্যোংক গ্যোরোলি 

ল রত (লবলিন্ন সরবরোিকোরী ব্যবসো 

প্রলতষ্ঠোন) 

লেলেআর-

২০০৮ 

অনুযোয়ী 

লেলেআর-২০০৮ 

অনুযোয়ী 

লেলেআর-২০০৮ অনুযোয়ী 

ক্রটি সংর্শোধন সংক্রোন্ত 

সনি জোরীর ১০(িশ) 

কি েলিবর্সর ির্ধ্য 

 

২.২) প্রোলতষ্ঠোলনক লসবো: 

ক্রলিক নং লসবোর নোি লসবো প্রিোন 

েদ্ধলত 

প্রর্য়োজনীয় কোগজেত্র 

এবং প্রোলি স্থোন 

লসবোর মূল্য ও 

েলরর্শোধ 

েদ্ধলত 

লসবো প্রিোর্নর সিয়সীিো িোলয়ত্বপ্রোি কি েকতেো 

(েিলব, ল োন নং) 

1.  প্রলশক্ষণ সংক্রোন্ত তথ্য সরোসলর 

প্রিোন(আগ্রিী ব্যলি বো প্রলতষ্ঠোন) 

RTI 

২০০৯ 

অনুযোয়ী 

আঞ্চলিক লিোক-প্রশোসন 

প্রলশক্ষণ লকন্দ্র, খুিনো 

RTI ২০০৯ 

অনুযোয়ী 

তোৎক্ষলণক তর্ব লক্ষত্র লবর্শর্ে 

১(এক) কি েলিবর্সর ির্ধ্য 

সিোকোরী 

েলরিোিক(প্রশোসন); 

আরলেএটিলস, খুিনো 

ল োনঃ০৪১-

৭৬২৯৩৬ 

 

অথবো 

 

সিকোরী েলরিোিক 

(অথ ে ও প্রলশক্ষণ) 

ল োনঃ০৪১-৭৬০৭৩৪ 

2.  প্রলশক্ষণ সংক্রোন্ত তথ্য ের্ত্রর 

িোধ্যর্ি প্রিোন (ব্যলি বো প্রলতষ্ঠোন) 

েত্র প্রোলির 

০৩(লতন)কি েলিবর্সর ির্ধ্য 

3.  প্রলশক্ষণ সংক্রোন্ত তথ্য ওর্য়ব 

সোইট/ই-লিইি এর িোধ্যর্ি প্রিোন 

(আগ্রিী ব্যলি বো প্রলতষ্ঠোন) 

প্রলতষ্ঠোর্নর 

নীলতিোিো 

অনুযোয়ী 

প্রলতষ্ঠোর্নর 

নীলতিোিো 

অনুযোয়ী 

ইর্িইি প্রোলির ০২(দুই) 

কি েলিবর্সর ির্ধ্য 

4.  অনুর্রোধ লকোর্স ের বোর্জট ও লপ্রোগ্রোি 

লডজোইন (আগ্রিী ব্যলি বো 

প্রলতষ্ঠোন) 

০৭(সোত) কি েলিবর্সর ির্ধ্য 

5.  লিতীয় সনিেত্র (ডুলির্কট) প্রিোন 

(লবলিন্ন লকোর্স ে অংশগ্রিণকোরী 

প্রলশক্ষণোথী) 

০৭(সোত) কি েলিবর্সর ির্ধ্য 

6.  অলডটলরয়োি, লেলণকক্ষ, 

কলম্পউটোর ল্যোব, ডোইলনং, 

ডরলিটলর িোেো প্রিোন (আগ্রিী 

ব্যলি বো প্রলতষ্ঠোন) 

আর্বিন প্রোলির ০৩(লতন) 

কি েলিবর্সর ির্ধ্য 

7.  ডোইলনং রুি িোেো প্রিোন 

(আগ্রিী ব্যলি বো প্রলতষ্ঠোন) 

আর্বিন প্রোলির ০৩(লতন) 

কি েলিবর্সর ির্ধ্য 

8.  গ্রন্থোগোর ব্যবিোর (আগ্রিী ব্যলি বো 

প্রলতষ্ঠোন) 

আর্বিন প্রোলির ০১(এক) 

কি েলিবর্সর ির্ধ্য 

9.  প্রলশক্ষণ বলির্ভ েত লবলিন্ন তথ্য ও 

প্রলতর্বিন লপ্ররণ এবং তথ্য 

অলধকোর আইন অনুযোয়ী তথ্য প্রিোন 

(আগ্রিী ব্যলি বো প্রলতষ্ঠোন) 

RTI 

২০০৯ 

অনুযোয়ী 

প্রলতষ্ঠোর্নর 

নীলতিোিো এবং 

RTI ২০০৯ 

অনুযোয়ী 

১০ (িশ) কি েলিবর্সর ির্ধ্য 

 

  



 

২.৩) আিযন্তরীন লসবো 

ক্রলিক নং লসবোর নোি লসবো প্রিোন 

েদ্ধলত 

প্রর্য়োজনীয় কোগজেত্র 

এবং প্রোলি স্থোন 

লসবোর মূল্য ও 

েলরর্শোধ 

েদ্ধলত 

লসবো প্রিোর্নর সিয়সীিো িোলয়ত্বপ্রোি কি েকতেো 

(েিলব, ল োন নং) 

1.  কলম্পউটোর, লপ্রিোর, ল্যোেটে, 

ইউলেএস সোর্েোট ে ও রক্ষণোর্বক্ষণ 

(লকর্ন্দ্রর কি েকতেো/কি েিোরীবৃন্দ) 

অলধযোিন 

প্রোলি 

সোর্ের্ক্ষ 

আঞ্চলিক লিোক-প্রশোসন 

প্রলশক্ষণ লকন্দ্র, খুিনো 

প্রলতষ্ঠোর্নর 

নীলতিোিো 

অনুযোয়ী 

প্রলতষ্ঠোর্নর নীলতিোিো অনুযোয়ী 

সিোকোরী 

েলরিোিক(প্রশোসন); 

আরলেএটিলস, খুিনো 

ল োনঃ০৪১-

৭৬২৯৩৬ 

 

অথবো 

 

সিকোরী েলরিোিক 

(অথ ে ও প্রলশক্ষণ) 

ল োনঃ০৪১-৭৬০৭৩৪ 

2.  লনধ েোলরত িোেোয় ডরলিটলর রুি 

প্রিোন (সরকোলর 

কি েকতেো/কি েিোরীবৃন্দ) 

অলধযোিন 

প্রোলি 

সোর্ের্ক্ষ 

প্রলতষ্ঠোর্নর 

নীলতিোিো 

অনুযোয়ী 

প্রলতষ্ঠোর্নর নীলতিোিো অনুযোয়ী 

3.  আনুর্তোলেক ও লেনশন 

(সংলিি কি েকতেো ও কি েিোরী) 

লবলেএটিলস, 

সোিোর, 

ঢোকো কর্তেক 

প্রিত্ত 

প্রলতষ্ঠোর্নর 

নীলতিোিো 

অনুযোয়ী 

প্রলতষ্ঠোর্নর নীলতিোিো অনুযোয়ী 

4.  লবলিন্ন প্রকোর ছুটি আর্বির্নর 

লপ্রলক্ষর্ত 

েত্র প্রোলির 

০১(এক)কি েলিবর্সর ির্ধ্য 

5.  কি েকতেো /কি েিোরীর্ির কল্যোণ লবোড ে 

ির্ত আলথ েক সোিোয্য 

আর্বির্নর 

লপ্রলক্ষর্ত 

প্রলতষ্ঠোর্নর 

নীলতিোিো 

অনুযোয়ী 

েত্র প্রোলির 

০৩(লতন)কি েলিবর্সর ির্ধ্য 

6.  জরুরী প্রর্য়োজর্ন যোনবোিন ব্যবিোর অলধযোির্নর 

িোধ্যর্ি 

েত্র প্রোলির 

০১(এক)কি েলিবর্সর ির্ধ্য 

7.  লেআরএি আর্বির্নর 

লপ্রলক্ষর্ত 

০৭(সোত) কি েলিবর্সর ির্ধ্য 

8.   র্টোকলে এবং ডুলির্কটিং (লকর্ন্দ্রর 

কি েকতেো/কি েিোরীবৃন্দ) 

অলধযোিন 

অনুযোয়ী 

তোৎক্ষলণক/০১(এক) 

কি েলিবর্সর ির্ধ্য 

9.  অনুেি সিস্য ও লকর্ন্দ্রর অন্যোন্য 

কি েকতেো/কি েিোরীর প্রলশক্ষর্ণর 

েলরকল্পনো 

কি েসূলি 

প্রণয়ন ও 

বোস্তবোয়ন 

বোৎসলরক ৬০ (েোট) ঘিো 

 

অলির্যোগ ব্যবস্থোেনো েদ্ধলত (GRS) 

লসবো প্রোলির্ত অসন্তুি ির্ি িোলয়ত্বপ্রোি কি েকতেোর সর্ে লযোগোর্যোগ করুন। লতলন সিোধোন লির্ত ব্যথ ে ির্ি লনর্নোি েদ্ধলতর্ত 

লযোগোর্যোগ কর্র আেনোর সিস্যো অবলিত করুন। 

ক্র. 

নং 

কখন লযোগোর্যোগ করর্বন লযোগোর্যোর্গর ঠিকোনো লনষ্পলত্তর সিয়সীিো 

১. িোলয়ত্বপ্রোি কি েকতেো সিোধোন লির্ত 

ব্যথ ে ির্ি 

(GRS) ল োকোি ের্য়ি কি েকতেোর নোি ও েিলবঃ 

সিোকোরী েলরিোিক(প্রশোসন); আরলেএটিলস, খুিনো 

লিোবোইিঃ০৪১-৭৬২৯৩৬ 

১০(িশ) কি েলিবর্সর 

ির্ধ্য 

২. (GRS) ল োকোি ের্য়ি কি েকতেো 

লনলি েি সির্য় সিোধোন লির্ত ব্যথ ে 

ির্ি 

েলরিোিক (প্রশোসন), লবলেএটিলস, সোিোর, ঢোকো 

ল োনঃ 02224445023 

১০(িশ) কি েলিবর্সর 

ির্ধ্য 

 

লসবোগ্রিীতোর কোর্ে প্রতযোশো 

ক্রলিক নং প্রলতশ্রুলত/কোলিত লসবো প্রোলির ির্ক্ষয করণীয় 

১. লনধ েোলরত  রর্ি সম্পূণ েিোর্ব পূরণকৃত আর্বিন জিো প্রিোন 

২. সঠিক িোধ্যর্ি  প্রর্য়োজনীয় ল স েলরর্শোধ করো 

৩. সোক্ষোৎ এর জন্য লনধ েোলরত সির্য়র পূর্ব েই উেলস্থত থোকো 

   


