
 

আঞ্চলিক লিোক-প্রশোসন প্রলশক্ষণ লকন্দ্র 

৪৯ লনউ ইস্কোটন, ঢোকো 

 

এক নজরে আেলিএটিলস, ঢোকো  

 

নোম:    আঞ্চলিক লিোক-প্রশোসন প্রলশক্ষণ লকন্দ্র, ঢোকো 

অবস্থোন:   ৪৯ লনউ ইস্কোটন, ঢোকো-১০০০ 

স্থোিন:    ২৮ এলপ্রি ১৯৮৪ 

প্রলিষ্ঠোরনে ধেন:  প্রলশক্ষণ প্রলিষ্ঠোন 

প্রলশক্ষণোর্থী:  সেকোেী, আধো সেকোেী, স্বোয়ত্তশোলসি এবং সংলবলধবদ্ধ সংস্থোে ৯ম লর্থরক  

২০িম লেরেে কম মচোেী 

ভবন সংখ্যো:  ২টি (০১টি ৬তলা বিবিষ্ট এিং অন্যটি ১০তলা বিবিষ্ট ৭ম তলার কাজ চলমান) 

জলমে িলেমোণ:  ৫১ শিোংশ 

প্রলিষ্ঠোন প্রধোন:  উিিলেচোিক  

কবিউটার ল্যাি:  ০২টি (প্রবতটিতত ৩০টি কবিউটার) 

অবিটবরয়াম:   ০১ টি (আসন সংখ্যো ১০০) 

িরবমটরী ক¶:   ২৯ টি (৬৩ বিট) 

িাইবনং হল:   ০৩টি (আসন সংখ্যো ৮৬) 

জনিল: অনুতমাদবত পদ ২৯টি। িততমাতন কম তরত আতেন ২১ জন, শূন্য পদ রতয়তে 

০৮টি। 

প্রলিষ্ঠোন িলেচোিনো: সেকোেী বোরজট  

 

 

আরবপএটিবি, ঢাকার স্থোবে-অস্থোবে সম্পলত্তে লববেণী  

 

ক্রমিক নং সম্পমির মিিরণ খলিয়োন নং দোগ নং লমোট জলমে িলেমোণ িন্তিয 

ক) স্থাির সম্পমি 
 

1.  
জবমর পবরমাণ ৫১ শিক 

 

আে এস-০১ ও ২৪৮ 

লসটি ১ ও ৩২০৮ 

১৯৩৭ 

৪৯২৩ 

০.০৬৮০ ও ০.৪৮০০ 

০.০৩০০ ও ০.৪৮০০ 

সংযুলি ০২ িোিো 

খ) জনবি: অনুরমোলদি িদ ২৯টি, বিমমোরন পূেণকৃি িদসংখ্যো-২১টি, শূন্যিদ-৮টি (কলি সংযুি) 

 

গ) অস্থোবে সম্পলত্ত 

 

 বিবডং -০১ (০৬ তলা) ভোরিো  খোেোি লমোট িন্তিয 

2.  ক্লািরুম ০২ টি    

3.  কবিউটার ল্যাি - ০১ টি    

4.  িার্ তার রুম ০১ টি    

5.  অবিি রুম ০৬ টি    

6.  মবহলাতদর নামাজ রুম ০১ টি    

7.  িরবমটরী রুম ০৬ টি (লসট সংখ্যো-    



১২ টি) 

8.  লেক্টে মতহাদয় এে কক্ষ ০১ টি    

9.  অন্যান্য দোপ্তলেক ক্ষ ০৬ টি    

10.  স্টার রুম ০১ টি    

11.  ৫ম ও ৬ষ্ঠ তলায় উিিলেচোিক 

এবং িহকারী পবরচালতকর 

জন্য লনলম মি ইমরপ্রোভোইজে কক্ষ 

০২ টি    

12.  পুরুষরদে নোমোজঘে (নীচ িিো) ০১টি (৩০ জন)    

13.  সোবরেশন কক্ষ ০১টি    

14.  ড্রোইভোে এে কক্ষ ০১টি    

15.  অলিস সহোয়করদে জন্য অস্থোয়ী 

আবোসন কক্ষ 

০৩টি    

 বিবডং -০২ (০৬ তলা পর্ তন্ত ব্যিহৃত হতে-১০ম তলা পর্ তন্ত িবধ তত করতণর প্রস্তাি রতয়তে িততমাতন ৭ম 

তলার কাজ চলমান) 

16.  ক্লাি রুম ০২টি (০১টি নীচ 

তলায় এিং অন্যটি 

৪র্ ত তলায়) 

   

17.  অবিি রুম ০৫টি (২য় তলা)    

18.  মাবিপারপাি কক্ষ ০১টি (২য় তলা)    

19.  অবিও বর্জুয়যাল কক্ষ ০১টি (২য় তলা) 

(৩০ জন) 

   

20.  কবিউটার ল্যাি ০১টি (৩য় তলা)    

21.  লাইতেরী ০১টি (৩য় তলা)    

22.  িাইবনং হল ০২টি (৪র্ ত তলা)    

23.  বর্আইবপ িাইবনং ০১টি (৪র্ ত তলা)    

24.  অবিটবরয়াম ০১টি (৩য় তলা)    

25.  িরবমটরী রুম ২৩ টি (লসট সংখ্যো- 

৫১টি) (৫ম ও ৬ষ্ঠ 

িিো) 

   

26.  ওতয়টিং রুম ও লবি ০১টি (নীচ িিো)    

27.  পবরতযক্ত কক্ষ ০১টি (নীচ িিো)    

28.  আনিার কক্ষ ০১টি (নীচ িিো)    

 র্ন্ত্রপাবত ও মালামালিমূহ 

29.  িরটোকলিয়োে লমলশন ০১টি  ০২ ০৩  

30.  ডুিরিো লমলশন ০১টি   ০১  

31.  সোউন্ড লসরেম/লিএ লসরেম  ৭টি ০২ ০৯  

32.  ওভোে লহে প্ররজক্টে ১০টি ০৫ ১৫  

33.  টু-ইন-ওয়োন ০৩টি ০২ ০৫  

34.  মোলিলমলেয়ো প্ররজক্টে ০৯টি ০৩ ১২  

35.  লটলিলভশন ২২ টি - ২২  

36.  লেি লিজ ০২টি - ০২  

37.  লেনলসি কোটোে লমলশন - ০১ ০১  

38.  লিিোে কোটোে লমলশন - ০২ ০২  



39.  ইন্টোেকম ২০টি - ২০  

40.  প্ররজক্টে স্ক্রীণ ০৯টি - ০৯  

41.  কযোরমেো ০২টি ০১ ০২  

42.  লড্রিরমলশন ০২টি - ০২  

43.  িোম্প মটে ০৪টি - ০৪  

44.  কলম্পউটোে লপ্রন্টোে  ১০টি ০১ ১১  

45.  Exhaust fan ১৬টি - ১৬  

46.  সটোে লমলশন - ০১ ০১  

47.  স্পোইেোি বোইলন্ডং লমলশন  ০১ ০১  

48.  িযোক্স লমলশন  ০২ ০২  

49.  মুলভ প্ররজক্টে - ০১ ০১  

50.  ওয়োটোে লিউলেিোয়োে লমলশন ০৫টি - ০৫  

51.  মোইররো ওরভন ০১টি - ০১  

52.  লমটিং এযোলিিোয়োে ০১টি ০২ ০৩  

53.  লভলেও কনিোরেন্স লসট ০১টি - ০১  

54.  লদওয়োি ঘলি ২০টি ০৪ ২৫  

55.  ইন্টোে কম ২০টি - ২০  

56.  প্যোেরেন িযোন ০৬টি ০৪ ১০  

57.  লভোরিজ লেলবিোইজোে - ০৮ ০৮  

58.  লসলিং িযোন ১৭৬টি ৮০ ২৫৬  

59.  লটলিরিোন লসট ০২টি - ০২  

60.  লদওয়োি িযোন ০২টি ০০ ০২  

61.  এলস ৭৪টি ০২ ৭৬  

62.  এযোলম্পিোয়োে - ০২ ০২  

63.  স্কযোনোে লমলশন ০৫টি ০১ ০৬  

64.  লিলমরনটিং লমলশন ০১টি - ০১  

65.  ল্যোিটি কলম্পউটোে ০৯টি ০২ ১১  

66.  লেস্কটি কলম্পউটোে ৫৮টি ৭ ৬৫  

67.  ইউলিএস ১২টি ০৮ ২০  

68.  লসলস কযোরমেো ২২টি - ২২  

69.  লমলন বোস ০১টি - ০১  

70.  মোইররোবোস ০১টি - ০১  

71.  লজনোরেটে ০১টি - ০১  

72.  ট্রোন্সিেমোে ০১টি - -  

73.  ববদ্যযলিক সোব লেশন ০১টি - ০১  

74.  অন িোইন ইউলিএস ০৬টি - ০৬  

75.  সোভমোে লেশন ০১টি - ০১  

76.  খোট ৬৩টি    

77.  আিলমেো ২৪টি    

78.  লবেসোইে লটলবি ৪৬টি    

79.  লেলেং লটলবি ৫৫টি    

80.  লচয়োে ৩৪টি    



81.  লড্রলসং লটলবি ১৩টি    

82.  আিনো ১৭টি    

83.  ওয়োি লকলবরনট ১৫টি    

84.  এল ইমি মিসপ্লে বিািড ০১মি    
85.  মিমিিাল বিািড(ক্লাশরুি) ০১মি    

 

 

 

 


