
আঞ্চলিক লিোক-প্রশোসন প্রলশক্ষণ লকন্দ্র 

বয়রো, খুিনো 

 প্রলিশ্রুি লসবোসমূহ 

১) নোগলরক লসবো: 

ক্রলিক নং লসবোর নোি লসবো 

প্রদোন 

পদ্ধলি 

প্রয়য়োজনীয় 

কোগজপত্র এবং 

প্রোলি স্থোন 

লসবোর মূল্য ও 

পলরয়শোধ পদ্ধলি 

লসবো প্রদোয়নর সিয়সীিো দোলয়ত্বপ্রোি কি মকিমো 

(পদলব, ল োন নং) 

1.  ডরলিটলরর লসট ভোড়ো প্রদোন 

(আগ্রহী ব্যলি বো প্রলিষ্ঠোন) 

প্রলিষ্ঠোয়নর 

নীলিিোিো 

অনুযোয়ী 

আঞ্চলিক লিোক-

প্রশোসন প্রলশক্ষণ 

লকন্দ্র, খুিনো 

প্রলিষ্ঠোয়নর 

নীলিিোিো অনুযোয়ী 

আয়বদন প্রোলির ০৩(লিন) 

কি মলদবয়সর িয়ে 

সহোকোরী 

পলরচোিক(প্রশোসন); 

আরলপএটিলস, খুিনো 

ল োনঃ০৪১-৭৬২৯৩৬ 
 

অথবো 
 

উপপলরচোিক 

ল োনঃ০৪১-৭৬২৩৪৭ 

2.  লেলণকক্ষ / কলিউটোর ল্যোব ভোড়ো 

প্রদোন (আগ্রহী ব্যলি বো প্রলিষ্ঠোন) 

3.  রক্ষণয়যোগ্য অথ ম বো ব্যোংক গ্যোরোলি 

ল রি (লবলভন্ন সরবরোহকোরী ব্যবসো 

প্রলিষ্ঠোন) 

লপলপআর-

২০০৮ 

অনুযোয়ী 

লপলপআর-২০০৮ 

অনুযোয়ী 

লপলপআর-২০০৮ অনুযোয়ী 

ক্রটি সংয়শোধন সংক্রোন্ত 

সনদ জোরীর ১০(দশ) 

কি মলদবয়সর িয়ে 

 

২) প্রোলিষ্ঠোলনক লসবো: 

ক্রলিক নং লসবোর নোি লসবো প্রদোন 

পদ্ধলি 

প্রয়য়োজনীয় কোগজপত্র 

এবং প্রোলি স্থোন 

লসবোর মূল্য ও 

পলরয়শোধ 

পদ্ধলি 

লসবো প্রদোয়নর সিয়সীিো দোলয়ত্বপ্রোি কি মকিমো 

(পদলব, ল োন নং) 

1.  প্রলশক্ষণ সংক্রোন্ত িথ্য সরোসলর 

প্রদোন(আগ্রহী ব্যলি বো প্রলিষ্ঠোন) 

RTI 

২০০৯ 

অনুযোয়ী 

আঞ্চলিক লিোক-প্রশোসন 

প্রলশক্ষণ লকন্দ্র, খুিনো 

RTI ২০০৯ 

অনুযোয়ী 

িোৎক্ষলণক িয়ব লক্ষত্র লবয়শয়ে 

১(এক) কি মলদবয়সর িয়ে 

সহোকোরী 

পলরচোিক(প্রশোসন); 

আরলপএটিলস, খুিনো 

ল োনঃ০৪১-

৭৬২৯৩৬ 

 

অথবো 

উপপলরচোিক 

ল োনঃ০৪১-৭৬২৩৪৭ 

2.  প্রলশক্ষণ সংক্রোন্ত িথ্য পয়ত্রর 

িোেয়ি প্রদোন (ব্যলি বো প্রলিষ্ঠোন) 

পত্র প্রোলির 

০৩(লিন)কি মলদবয়সর িয়ে 

3.  প্রলশক্ষণ সংক্রোন্ত িথ্য ওয়য়ব 

সোইট/ই-লিইি এর িোেয়ি প্রদোন 

(আগ্রহী ব্যলি বো প্রলিষ্ঠোন) 

প্রলিষ্ঠোয়নর 

নীলিিোিো 

অনুযোয়ী 

প্রলিষ্ঠোয়নর 

নীলিিোিো 

অনুযোয়ী 

ইয়িইি প্রোলির ০২(দুই) 

কি মলদবয়সর িয়ে 

4.  অনুয়রোধ লকোয়স মর বোয়জট ও লপ্রোগ্রোি 

লডজোইন (আগ্রহী ব্যলি বো 

প্রলিষ্ঠোন) 

০৭(সোি) কি মলদবয়সর িয়ে 

5.  লিিীয় সনদপত্র (ডুলিয়কট) প্রদোন 

(লবলভন্ন লকোয়স ম অংশগ্রহণকোরী 

প্রলশক্ষণোথী) 

০৭(সোি) কি মলদবয়সর িয়ে 

6.  অলডটলরয়োি, লেলণকক্ষ, 

কলিউটোর ল্যোব, ডোইলনং, 

ডরলিটলর ভোড়ো প্রদোন (আগ্রহী 

ব্যলি বো প্রলিষ্ঠোন) 

আয়বদন প্রোলির ০৩(লিন) 

কি মলদবয়সর িয়ে 

7.  ডোইলনং রুি ভোড়ো প্রদোন 

(আগ্রহী ব্যলি বো প্রলিষ্ঠোন) 

আয়বদন প্রোলির ০৩(লিন) 

কি মলদবয়সর িয়ে 

8.  গ্রন্থোগোর ব্যবহোর (আগ্রহী ব্যলি বো 

প্রলিষ্ঠোন) 

আয়বদন প্রোলির ০১(এক) 

কি মলদবয়সর িয়ে 

9.  প্রলশক্ষণ বলহর্ভ মি লবলভন্ন িথ্য ও 

প্রলিয়বদন লপ্ররণ এবং িথ্য 

অলধকোর আইন অনুযোয়ী িথ্য প্রদোন 

(আগ্রহী ব্যলি বো প্রলিষ্ঠোন) 

RTI 

২০০৯ 

অনুযোয়ী 

প্রলিষ্ঠোয়নর 

নীলিিোিো এবং 

RTI ২০০৯ 

অনুযোয়ী 

১০ (দশ) কি মলদবয়সর িয়ে 

 

  



 

৩) আভযন্তরীন লসবো 

ক্রলিক নং লসবোর নোি লসবো প্রদোন 

পদ্ধলি 

প্রয়য়োজনীয় কোগজপত্র 

এবং প্রোলি স্থোন 

লসবোর মূল্য ও 

পলরয়শোধ 

পদ্ধলি 

লসবো প্রদোয়নর সিয়সীিো দোলয়ত্বপ্রোি কি মকিমো 

(পদলব, ল োন নং) 

1.  কলিউটোর, লপ্রিোর, ল্যোপটপ, 

ইউলপএস সোয়পোট ম ও রক্ষণোয়বক্ষণ 

(লকয়ন্দ্রর কি মকিমো/কি মচোরীবৃন্দ) 

অলধযোচন 

প্রোলি 

সোয়পয়ক্ষ 

আঞ্চলিক লিোক-প্রশোসন 

প্রলশক্ষণ লকন্দ্র, খুিনো 

প্রলিষ্ঠোয়নর 

নীলিিোিো 

অনুযোয়ী 

প্রলিষ্ঠোয়নর নীলিিোিো অনুযোয়ী 

সহোকোরী 

পলরচোিক(প্রশোসন); 

আরলপএটিলস, খুিনো 

ল োনঃ০৪১-

৭৬২৯৩৬ 

 

অথবো 

 

উপপলরচোিক 

ল োনঃ০৪১-৭৬২৩৪৭ 

2.  লনধ মোলরি ভোড়োয় ডরলিটলর রুি 

প্রদোন (সরকোলর 

কি মকিমো/কি মচোরীবৃন্দ) 

অলধযোচন 

প্রোলি 

সোয়পয়ক্ষ 

প্রলিষ্ঠোয়নর 

নীলিিোিো 

অনুযোয়ী 

প্রলিষ্ঠোয়নর নীলিিোিো অনুযোয়ী 

3.  আনুয়িোলেক ও লপনশন 

(সংলিষ্ট কি মকিমো ও কি মচোরী) 

লবলপএটিলস, 

সোভোর, 

ঢোকো কর্তমক 

প্রদত্ত 

প্রলিষ্ঠোয়নর 

নীলিিোিো 

অনুযোয়ী 

প্রলিষ্ঠোয়নর নীলিিোিো অনুযোয়ী 

4.  লবলভন্ন প্রকোর ছুটি আয়বদয়নর 

লপ্রলক্ষয়ি 

পত্র প্রোলির 

০১(এক)কি মলদবয়সর িয়ে 

5.  কি মকিমো /কি মচোরীয়দর কল্যোণ লবোড ম 

হয়ি আলথ মক সোহোয্য 

আয়বদয়নর 

লপ্রলক্ষয়ি 

প্রলিষ্ঠোয়নর 

নীলিিোিো 

অনুযোয়ী 

পত্র প্রোলির 

০৩(লিন)কি মলদবয়সর িয়ে 

6.  জরুরী প্রয়য়োজয়ন যোনবোহন ব্যবহোর অলধযোচয়নর 

িোেয়ি 

পত্র প্রোলির 

০১(এক)কি মলদবয়সর িয়ে 

7.  লপআরএি আয়বদয়নর 

লপ্রলক্ষয়ি 

০৭(সোি) কি মলদবয়সর িয়ে 

8.   য়টোকলপ এবং ডুলিয়কটিং (লকয়ন্দ্রর 

কি মকিমো/কি মচোরীবৃন্দ) 

অলধযোচন 

অনুযোয়ী 

িোৎক্ষলণক/০১(এক) 

কি মলদবয়সর িয়ে 

9.  অনুেদ সদস্য ও লকয়ন্দ্রর অন্যোন্য 

কি মকিমো/কি মচোরীর প্রলশক্ষয়ণর 

পলরকল্পনো 

কি মসূলচ 

প্রণয়ন ও 

বোস্তবোয়ন 

বোৎসলরক ৬০ (েোট) ঘিো 

   


