
আঞ্চলিক লিোক-প্রশোসন প্রলশক্ষণ লকন্দ্র, ঢোকো 

 

 

ই গভর্ন েন্স ও উদ্ভোবনী উর্যোগ 

 

১) অনিোইন লেলির্েশন: প্রলশক্ষণোর্থী মর্নোনয়র্ন অনিোইন লেলির্েশর্নে ব্যবস্থো কেো হর্য়র্ে।  

 

২) লিলিটোিোইিি ক্লোসরুম কোম কনফোর্েন্স রুম: আধুলনক ইন্টোর্েকটিভ অলিও লভলিও লসর্েম এে 

সুলবধো সম্বলিত ক্লোসরুম লনম েোণ কেো হর্য়র্ে।  

 

৩) ক্রীড়ো ও শেীে চচ েো চত্ত্বে: ভবর্নে সোমর্নে পলেতযক্ত খোলি িোয়গোয় মোলিপোেপোস ক্রীড়ো চত্ত্বে লনম েোণ 

কেো হর্য়র্ে। এখোর্ন একই লকোর্ট ে ভলিবি, ব্যোিলমন্টন, লটলনস লখিোে ব্যবস্থোসহ শেীে চচ েোে ব্যবস্থো 

কেো হর্য়র্ে।  

 

৪)মোলিপোেপোস ইনর্িোে লগমস চত্ত্বে: ভবর্নে চতুর্থ ে তিোয় অলিটলেয়োর্মে সোমর্নে লখোিো স্থোর্ন 

ইনর্িোে লগম চত্ত্বে ততলে কেো হর্য়র্ে লেখোর্ন লটলবি লটলনস, কযোেোম, দোবোসহ ইনর্িোে লগমস এে 

সুর্েোগ সৃলি কেো হর্য়র্ে।  

 

৫) বঙ্গবন্ধু কণ েোে: লকর্ন্দ্রে লদোতিোে কলের্িোর্েে ফাঁকো স্থোর্ন দৃলিনন্দন বঙ্গবন্ধু কণ েোে স্থোপন কর্ে 

লসখোর্ন প্রলশক্ষণোর্থীর্দে িন্য মহোন মুলক্তযুদ্ধ ও িোলতে লপতোে িীবন-সংগ্রোম-আদশ ে সম্পর্কে িোনোে 

িন্য মুল্যবোন বই সমৃদ্ধ লেোট মুক্ত পোঠোগোে (৭১) ততলে কেো হর্য়র্ে।  

 



৬) লমিন লকন্দ্র: ২ নং ভবর্নে পূব েপোর্শে অব্যবহৃত লখোিো েোর্দ েোদ বোগোন কোম লেলক্রর্য়শোন লসন্টোে 

ততলে কেো হর্ে েো প্রলশক্ষণোর্থী ও লের্সোস ে পোেসনগর্ণে লমিন লকন্দ্র লহসোর্ব ব্যবহৃত হর্ব।  

 

৭) প্রলশক্ষণ িোটোর্বি: প্রলশক্ষণোর্থীর্দে িোটোর্বি ততলে কেো হর্ে। এ েোড়োও সেকোেী কম েচোেীগর্ণে 

ভলবষ্যৎ প্রলশক্ষণ চোলহদো লনরূপন ও প্রলশক্ষর্ণে সোলব েক লচত্র হোিনোগোদ কেোে ির্ক্ষয িোটোর্বি ও অযোপস 

ততলেে উর্যোগ বোস্তবোয়ন কেো হর্ে।  

 

৮) লনেোপত্তো ও পলেেন্নতো লবোি ে: ‘স্বতপ্রর্ণোলদত দোলয়ত্বশীিতো’ (Self-Responsibility) 

নীলতর্ত লকর্ন্দ্রে গ্যোস, লবদ্যযৎ, অলি লনেোপত্তোসহ সোলব েক লনেোপত্তো লনলিতকেণ (লসলস কযোর্মেো) এবং 

লকোলভি ও লিঙ্গু প্রলতর্েোর্ধ কযোম্পোস পলেস্কোে েোখো  লবষর্য় একটি লিউটি লেোেোে (স্থোয়ী) এে পোশোপোলশ 

কম েচোেীগণ এ সংক্রোন্ত দোলয়ত্ব পোিন লশর্ষ লেন স্ব প্রর্ণোলদতভোর্ব তাঁে কোি সম্পোদন কর্ে অবলহতকেণ 

তথ্য েোর্ত লনোটিশ লবোর্ি ে েোর্খন তোে ব্যবস্থো লনয়ো হর্য়র্ে।  

 

৯) প্রলতবলিব্যলক্তবোিব ক্লোসরুম ও কযোম্পোস: PjwZ A_©eQ‡i 2bs fe‡bi wbPZjvq 2wU AvaywbK 

wWwRUvjvBRW K¬vmiægmn Af¨_©bv jvDÄ wbg©vY Kiv n‡e| GwU cÖwZeÜxe¨w³ cÖwk¶Yv_©xM‡Yi 

Rb¨ e¨envi evÜe wnmv‡e ˆZwi n‡e| Zuv‡`i Rb¨ Uq‡jU, i¨v¤ú I gvwK©smn Ab¨vb¨ my‡hvMmyweav 

mshy³ Kiv n‡e| GQvovI G eQiB 10Zjv ch©šÍ wjdU ms‡hvR‡bi KvRwU m¤úvw`Z n‡e e‡j 

Avkv Kiv hvq|  

 

 ১০) প্রলশক্ষণ সক্ষমতো: eZ©gv‡b G †K‡›`ª GKmv‡_ 125 Rb Kg©Pvixi (90 Rb AvevwmKmn) 

cÖwk¶Y cÖ`v‡bi m¶gZv i‡q‡Q যা ৩০০ জনে উন্নীত করার জেয েতুে ভবে নের্মােসহ নবনভন্ন পদনেপ 

নেয়া হনয়নে।  

 

১১) ই-লিলপ ও ই-নলর্থ: ই-লিলপ’ে মোধ্যর্ম ক্রয় প্রলক্রয়োকেণ ও ক্রমোন্বর্য় সকি কোে েক্রম ইনলর্থর্ত 

সম্পোদর্নে কোি এলগর্য় লনয়ো হর্ে।  


