
আঞ্চলিক লিোক-প্রশোসন প্রলশক্ষণ লকন্দ্র 

৪৯ লনউ ইস্কোটন, ঢোকো-১০০০ 

 

 

লসটিজেন চোট টোর বো নোগলরক সনদ বো লসবো প্রদোন প্রলিশ্রুলি 

 

লিশনঃ উন্নি সমৃদ্ধ বোাংিোজদশ লবলনর্ টোজণর প্রিযজে েনস্বোজথ ট লনজবলদি, লদশজপ্রলর্ক, দক্ষ ও লেশোদোর র্োনবসম্পদ সৃলির েন্য আঞ্চলিক লিোক-প্রশোসন প্রলশক্ষণ লকন্দ্র, ঢোকোজক লদজশর 

অন্যির্ লসরো প্রলশক্ষণ প্রলিষ্ঠোন লিজসজব গজে লিোিো।  

 

লর্শনঃ 

প্রলিশ্রুি রুেকল্প অেটজনর র্োধ্যর্ িজব— 

 সরকোলর কর্ টচোরীজদর (৯র্ ও িদূর্ ট এবাং ১০-২০ লেড) লেশোগি উৎকর্ টিো বৃলদ্ধর িজক্ষয উন্নি ও গুণগি প্রলশক্ষণ ও কর্ টশোিো  আজেোেন। 

 সরকোজরর উন্নেন দশ টন ও প্রলশক্ষণ নীলির্োিোসমূজির অনুশোসন বোস্তবোেজন একটি যুগেজ োগী প্রলশক্ষণ প্রলিষ্ঠোন লিজসজব প্রলিষ্ঠোর িজক্ষয  আরলেএটিলস,ঢোকোর প্রোলিষ্ঠোলনক 

সক্ষর্িো বৃলদ্ধ।  

 

 

লসটিজেন চোট টোর (জসবো প্রদোন প্রলিশ্রুলি) 

১। নোগলরক লসবো 

 

ক্রলর্ক 

নাং 

লসবোর নোর্ লসবো প্রদোন েদ্ধলি প্রজেোেনীে কোগেেত্র এবাং 

প্রোলিস্থোন 

লসবোর মূল্য 

ও েলরজশোর্ 

েদ্ধলি 

লসবো প্রদোজনর সর্েসীর্ো দোলেত্বপ্রোি কর্ টকিটো (নোর্, 

েদলব, ল োন নম্বর) 

1.  প্রলশক্ষণোথী র্জনোনেন 

(সোর্োরণি ১০র্-২০ির্ 

লেজডর কর্ টচোরীগণ) 

লবলেএটিলস’র প্রলশক্ষণেঞ্জী 

অনু োেী প্রলশক্ষনোথী 

র্জনোনেজনর েন্য সাংলিি 

প্রলিষ্ঠোন সমূজি অনুজরোর্ েত্র 

লপ্ররণ। 

ডোকজ োজগ/ই-নলথ/ 

ই-জর্ইজির র্োধ্যজর্/ওজেব 

সোইজট প্রকোশ 

প্রজ োেয নে লবনোমূজল্য প্রলি বছর ০২ বোর (জুন ও 

লডজসম্বর র্োজস) অনুজরোর্েত্র 

লপ্ররণ করো িে। 

েনোব লর্ো: র্োসুদ আির্ 

সিকোরী েলরচোিক (অথ ট 

ও প্রলশক্ষণ) 

ল োন: ৪৮৩১৭২৯৫ 



ক্রলর্ক 

নাং 

লসবোর নোর্ লসবো প্রদোন েদ্ধলি প্রজেোেনীে কোগেেত্র এবাং 

প্রোলিস্থোন 

লসবোর মূল্য 

ও েলরজশোর্ 

েদ্ধলি 

লসবো প্রদোজনর সর্েসীর্ো দোলেত্বপ্রোি কর্ টকিটো (নোর্, 

েদলব, ল োন নম্বর) 

2.  প্রলশক্ষণোথীর অনিোইন 

লরলেজেশন 

Online Registration এর 

েন্য ওজেব লিাংকঃ 

www.bpatc.org.bd 
ওজেব সোইজট লগজে RPATC 

ONLINE REGISTRATION 

ট্যোব এর নীজচর Online 

Registration এ লিক করজি 

Online Registration এর 

েন্য লেইে েোওেো  োজব। লসখোজন 

লগজে Online লরলেজেশন 

সম্পন্ন করজি িজব। লরলেজেশন 

েরবিী লকোন সাংজশোর্জনর েন্য 

Online Registration এর 

সর্ে প্রদত্ত আইলড এবাং েোসওেোড ট 

অবশ্যই প্রলশক্ষণোথীজক 

সাংরক্ষণ/র্জন রোখজি িজব। 

লবলেএটিলস 

(www.bpatc.org.bd)এবাং 

আরলেএটিলস, ঢোকো’র 

(www.rpatcdhaka.or

g.bd) ওজেব সোইট 

লবনোমূজল্য সাংলিস্ট লকোস ট শুরুর ১৫ লদন 

পূজব ট অনিোইন লরলেজেশন 

উন্মুক্ত করো িে। 

লসট সাংখ্যো সীলর্ি লবর্োে 

 থোসম্ভব দ্রুি লরলেজেশন 

করো উলচৎ। আসজি আজগ 

েোজবন লিলত্তজি লসট পূরণ 

করো িে।  

প্রলশক্ষণ সিকোরী 

ল োন: ৪৮৩১৭২৯৫ 

3.  লকোস ট স্থলগজির লবর্জে 

অবলিিকরণ 

  

েত্রজ োজগ/ 

ইজর্ইি/ 

ল সবুক/ওজেব সোইট/ 

/জটলিজ োজনর র্োধ্যজর্ 

আরলেএটিলস, ঢোকো লবনোমূজল্য র্জনোনেনপ্রোলি সোজেজক্ষ লকোস ট 

শুরুর ৫ (োঁচ) কো টলদবজসর 

র্জধ্য এবাং লকোন দুজ টোগ বো 

েোিীে লবে টজের লক্ষজত্র 

র্ন্ত্রণোিে/প্রর্োন কো টোিে 

লথজক লনজদ টশনো সোজেজক্ষ 

অথবো ২৪ ঘন্টোর র্জধ্য 

েনোব লর্ো: র্োসুদ আির্ 

সিকোরী েলরচোিক (অথ ট 

ও প্রলশক্ষণ) 

ল োন: ৪৮৩১৭২৯৫ 

4.  লবজশর্ প্রলশক্ষণ বো অনুজরোজর্ 

লকোস ট আজেোেন 

প্রিযোশী সাংস্থোর অনুজরোজর্র 

লপ্রলক্ষজি আজেোেজনর সুজ োগ 

থোকো সোজেজক্ষ লনেলর্ি 

লকোজস টর েোশোেোলশ লবজশর্ 

প্রলশক্ষণ প্রদোন করো িে। 

আেিী প্রলিষ্ঠোজনর অনুজরোর্ 

অনু োেী বোজেট ও লপ্রোেোর্ 

লডেোইন করো িে। 

প্রিযোশী সাংস্থোর 

অনুজরোর্েত্র।   

আরলেএটিলস, ঢোকো 

লবলেএটিলস

’র 

নীলির্োিো 

অনু োেী 

মূল্য 

লনর্ টোরণ 

করো িে।  

অনুজরোর্েত্র প্রোলির ০৫(োঁচ) 

কর্ টলদবজসর র্জধ্য 

েনোব লর্ো: র্োসুদ আির্ 

সিকোরী েলরচোিক (অথ ট 

ও প্রলশক্ষণ) 

ল োন: ৪৮৩১৭২৯৫ 

5.  প্রলশক্ষণোথীজদর লকোস ট 

লনজদ টলশকো প্রদোন 

সরোসলর লকোস ট প্রশোসন লবনোমূজল্য লকোস ট শুরুর লদন সাংলিি লকোস ট েলরচোিক 

http://www.bpatc.org.bd/
http://www.bpatc.org.bd/
http://www.rpatcdhaka.org.bd/
http://www.rpatcdhaka.org.bd/


ক্রলর্ক 

নাং 

লসবোর নোর্ লসবো প্রদোন েদ্ধলি প্রজেোেনীে কোগেেত্র এবাং 

প্রোলিস্থোন 

লসবোর মূল্য 

ও েলরজশোর্ 

েদ্ধলি 

লসবো প্রদোজনর সর্েসীর্ো দোলেত্বপ্রোি কর্ টকিটো (নোর্, 

েদলব, ল োন নম্বর) 

6.  প্রলশক্ষণোথীজদর লিলখি বো 

লর্ৌলখক অলিজ োজগর লনষ্পলত্ত 

লবলর্ অনু োেী লকোস ট প্রশোসন প্রলিষ্ঠোজনর 

নীলির্োিো 

অনু োেী 

অলিজ োগ প্রোলির লিন (০৩) 

কো ট লদবজসর র্জধ্য 

লকোস ট উেজদিো/জকোস ট 

েলরচোিক 

7.  অনুজরোজর্ লকোজস টর বোজেট ও 

লপ্রোেোর্ লডেোইন (প্রলশক্ষজণ 

আেিী ব্যলক্ত বো প্রলিষ্ঠোন)  

 

প্রিযোশী সাংস্থোর অনুজরোজর্র 

লপ্রলক্ষজি আজেোেজনর সুজ োগ 

থোকো সোজেজক্ষ লনেলর্ি 

লকোজস টর েোশোেোলশ লবজশর্ 

প্রলশক্ষণ প্রদোন করো িে। 

আেিী প্রলিষ্ঠোজনর অনুজরোর্ 

অনু োেী বোজেট ও লপ্রোেোর্ 

লডেোইন করো িে। 

প্রিযোশী সাংস্থোর 

অনুজরোর্েত্র।  আরলেএটিলস, 

ঢোকো 

লবলেএটিলস

’র 

নীলির্োিো 

অনু োেী 

অনুজরোর্েত্র প্রোলির ০৫(োঁচ) 

কর্ টলদবজসর র্জধ্য 

েনোব লর্ো: র্োসুদ আির্ 

সিকোরী েলরচোিক (অথ ট 

ও প্রলশক্ষণ) 

ল োন: ৪৮৩১৭২৯৫ 

8.  লবজশর্জ্ঞ লসবো  প্রিযোশী সাংস্থোর অনুজরোজর্র 

লপ্রলক্ষজি সুজ োগ থোকো 

সোজেজক্ষ প্রলিষ্ঠোজনর সাংলিি 

লবর্জে েোরদশী লরজসোস ট 

েোস টন সরকোলর লবলর্ 

অনু োেী প্রলশক্ষণ েলরচোিনো,  

লনজেোগ, েজদোন্নলি েরীক্ষোে 

লবজশর্জ্ঞ লসবো লদজি েোজরন 

আরলেএটিলস, ঢোকো প্রলিষ্ঠোজনর 

নীলির্োিো 

অনু োেী 

প্রলিষ্ঠোজনর নীলির্োিো 

অনু োেী 

েনোব লর্ো: র্োসুদ আির্ 

সিকোরী েলরচোিক (অথ ট 

ও প্রলশক্ষণ) 

ল োন: ৪৮৩১৭২৯৫ 

9.  অবকোঠোজর্ো িোেো লসবো সরকোলর প্রলিষ্ঠোজনর 

প্রজেোেজন কলম্পউটোর ল্যোব, 

লেণীকক্ষ, কযোজ জটলরেো 

ইিযোলদ সুজ োগ থোকো 

সোজেজক্ষ লবলেএটিলস 

নীলির্োিো অনু োেী িোেোে 

ব্যবিোজরর সীলর্ি সুজ োগ 

লদেো  োে।  

আরলেএটিলস, ঢোকো প্রলিষ্ঠোজনর 

নীলির্োিো 

অনু োেী 

প্রলিষ্ঠোজনর নীলির্োিো 

অনু োেী 

েনোব লর্োিোম্মদ আব্দুি 

কোজদর 

সিকোরী েলরচোিক 

(প্রশোসন) 

ল োন: ৪৮৩১৭২৯৫ 

10.  প্রলশক্ষণ ও কর্ টসূচী লবর্েক 

িথ্য প্রদোন 

আজবদজনর েলরজপ্রলক্ষজি আরলেএটিলস, ঢোকো RTI 

আইন, 

RTI আইন, ২০০৯ অনু োেী 

িথ্য প্রোলিজি লনর্ টোলরি সর্ে 

েনোব লর্ো: েসীর্ উদ্দীন 

জুলনের প্রলশক্ষক 

ল োন: ৪৮৩১৭২৯৫ 



ক্রলর্ক 

নাং 

লসবোর নোর্ লসবো প্রদোন েদ্ধলি প্রজেোেনীে কোগেেত্র এবাং 

প্রোলিস্থোন 

লসবোর মূল্য 

ও েলরজশোর্ 

েদ্ধলি 

লসবো প্রদোজনর সর্েসীর্ো দোলেত্বপ্রোি কর্ টকিটো (নোর্, 

েদলব, ল োন নম্বর) 

২০০৯ 

অনু োেী 

11.  ডুলিজকট সনদেত্র প্রদোন 

(প্রলশক্ষণোথীজদর) 

আজবদজনর েলরজপ্রলক্ষজি প্রলশক্ষণ সিকোরী লনর্ টোলরি 

ল  প্রদোন 

সোজেজক্ষ 

আজবদন প্রোলির ০৭ (সোি) 

কো ট লদবজসর র্জধ্য 

েনোব লর্ো: র্োসুদ আির্ 

সিকোরী েলরচোিক (অথ ট 

ও প্রলশক্ষণ) 

ল োন: ৪৮৩১৭২৯৫ 

12.  প্রলশক্ষণোথীজদর স্বোস্থয লসবো 
ও েরোর্শ ট প্রদোন 

চোলিদোনু োেী দোলেত্বরি লচলকৎসক প্রলিষ্ঠোজনর 

নীলির্োিো 

অনু োেী 

লকোস ট প্রশোসন কর্তটক লনর্ টোলরি 

সর্ে-সূলচ অনু োেী 

দোলেত্বপ্রোি লর্লডজকি 

অল সোর 

13.  দরেত্র েোর্োনি ল রি লেলেআর- ২০০৮ অনু োেী আরলেএটিলস, ঢোকো লেলেআর- 

২০০৮ 

অনু োেী 

লেলেআর-২০০৮ অনু োেী 

অেিণজ োগ্য দরেত্রদোিোজদর 

দরেত্র েোর্োনি মূল্যোেন 

প্রলিজবদ অনুজর্োদজনর ১০(দশ) 

কর্ টলদবজসর র্জধ্য 

েনোব এইচ এর্ 

আির্গীর েোটওেোরী 

প্রর্োন সিকোরী 

ল োন: ৪৮৩১৭২৯৫ 

14.  ব্যোাংক গ্যোরোলন্ট ল রি 

(লবলিন্ন সরবরোিকোরী ব্যবসো 

প্রলিষ্ঠোন) 

লেলেআর’-২০০৮ অনু োেী আরলেএটিলস, ঢোকো লেলেআর- 

২০০৮ 

অনু োেী 

লেলেআর-২০০৮ অনু োেী ত্রুটি 

সাংজশোর্ন সাংক্রোন্ত সনদ এবাং 

লনজদ টলশি সর্জের/লবি 

প্রদোজনর ০১(এক) বছর ের 

েনোব এইচ এর্ 

আির্গীর েোটওেোরী 

প্রর্োন সিকোরী 

ল োন: ৪৮৩১৭২৯৫ 

15.  লবলিন্ন প্রকোর লবি েলরজশোর্  লেলেআর’-২০০৮ অনু োেী সিকোরী েলরচোিক 

(প্রশোসন) 

প্রলিষ্ঠোজনর 

নীলির্োিো 

অনু োেী 

লেলেআর’-২০০৮ অনু োেী েনোব লর্োিোম্মদ আব্দুি 

কোজদর 

সিকোরী েলরচোিক 

(প্রশোসন) 

ল োন: ৪৮৩১৭২৯৫ 

 

  



 

২। প্রোলিষ্ঠোলনক লসবো 

ক্রলর্ক 

নাং 

লসবোর নোর্ লসবো প্রদোন েদ্ধলি প্রজেোেনীে কোগেেত্র 

এবাং প্রোলিস্থোন 

লসবোর মূল্য ও েলরজশোর্ 

েদ্ধলি 

লসবো প্রদোজনর 

সর্েসীর্ো 

দোলেত্বপ্রোি কর্ টকিটো (নোর্, 

েদলব, ল োন নম্বর) 

1.  েন্থোগোর ব্যবিোর 

(প্রলশক্ষণোথী) 

প্রলিষ্ঠোজনর নীলির্োিো 

অনু োেী 

আরলেএটিলস, ঢোকো প্রলিষ্ঠোজনর নীলির্োিো 

অনু োেী 

িোৎক্ষলণক বো সজব টোচ্চ 

০১ (এক) 

কো টলদবজসর র্জধ্য 

েনোব লর্ো: র্োসুদ আির্ 

সিকোরী েলরচোিক (অথ ট 

ও প্রলশক্ষণ) 

ল োন: ৪৮৩১৭২৯৫ 

2.  ডরলর্টলর লসট িোেো প্রদোন 

(সরকোলর ব্যলক্ত বো প্রলিষ্ঠোন) 

আজবদজনর েলরজপ্রলক্ষজি/ 

প্রলিষ্ঠোজনর নীলির্োিো 

অনু োেী 

আরলেএটিলস, ঢোকো প্রলিষ্ঠোজনর নীলির্োিো 

অনু োেী 

আজবদন প্রোলির ০৩ 

(লিন) কো ট লদবজসর 

র্জধ্য 

েনোব লর্োিোম্মদ আব্দুি 

কোজদর 

সিকোরী েলরচোিক 

(প্রশোসন) 

ল োন: ৪৮৩১৭২৯৫ 

3.  প্রলশক্ষণ বলির্ভ টি লবলিন্ন িথ্য 

ও প্রলিজবদন লপ্ররণ এবাং িথ্য 

অলর্কোর আইন অনু োেী িথ্য 

প্রদোন 

(ব্যলক্ত বো প্রলিষ্ঠোন) 

RTI-আইন ২০০৯ 

অনু োেী 

আরলেএটিলস, ঢোকো প্রলিষ্ঠোজনর নীলির্োিো/ 

RTI-আইন ২০০৯ 

অনু োেী 

RTI আইন, ২০০৯ 

অনু োেী িথ্য 

প্রোলিজি লনর্ টোলরি 

সর্ে 

দোলেত্বপ্রোি িথ্য 

প্রদোনকোরী কর্ টকিটো 

4.  প্রলশক্ষণোথীজদর র্জধ্য প্রলশক্ষণ 

সিোেক লস্টশনোরী সোর্েী 

প্রদোন 

(প্রলশক্ষণোথী/জকোস ট প্রশোসন) 

অলর্ োচন 

এর র্োধ্যজর্ প্রোলি 

সোজেজক্ষ 

আরলেএটিলস, ঢোকো প্রলিষ্ঠোজনর নীলির্োিো 

অনু োেী 

সজব টোচ্চ ৪৮ ঘন্টো লকোস ট প্রশোসন 

5.  লবলিন্ন প্রকোর লবি েলরজশোর্ 

(সাংলিি কর্ টকিটো/কর্ টচোরী ও 

প্রলিষ্ঠোন) 

সরকোলর নীলির্োিো 

অনু োেী 

আরলেএটিলস, ঢোকো সরকোলর নীলির্োিো 

অনু োেী 

সরকোলর নীলির্োিো 

অনু োেী 

েনোব লর্োিোম্মদ আব্দুি 

কোজদর 

সিকোরী েলরচোিক 

(প্রশোসন) 

ল োন: ৪৮৩১৭২৯৫ 

6.  লবলিন্ন লকোস ট/দোিলরক প্রজেোেজন 

ব্যবহৃি লস্টশনোরী র্োিোর্োি 

চোলিদো লর্োিোজবক প্রদোজনর 

অনুজর্োদন (প্রলশক্ষণোথী/জকোস ট 

প্রশোসন/সাংলিি কর্ টকিটো ও 

কর্ টচোরী) 

সরকোলর নীলির্োিো অনু োেী আরলেএটিলস, ঢোকো সরকোলর নীলির্োিো অনু োেী সরকোলর নীলির্োিো 

অনু োেী 

েনোব লর্োিোম্মদ আব্দুি 

কোজদর 

সিকোরী েলরচোিক 

(প্রশোসন) 

ল োন: ৪৮৩১৭২৯৫ 



 

 

২। অিযন্তরীণ লসবো 

 

ক্রলর্ক 

নাং 

লসবোর নোর্ লসবো প্রদোন েদ্ধলি প্রজেোেনীে 

কোগেেত্র 

এবাং প্রোলিস্থোন 

লসবোর মূল্য ও 

েলরজশোর্ েদ্ধলি 

লসবো প্রদোজনর 

সর্েসীর্ো 

দোলেত্বপ্রোি কর্ টকিটো (নোর্, 

েদলব, ল োন নম্বর) 

1.  কলম্পউটোর, লপ্রন্টোর, ল্যোেটে, 

ইউলেএস সোজেোট ট ও রক্ষণোজবক্ষণ 

(জকজন্দ্রর কর্ টকিটো/কর্ টচোরীবৃন্দ) 

অলর্ োচন এর র্োধ্যজর্ 

প্রোলি সোজেজক্ষ 

প্রর্োন সিকোরী প্রলিষ্ঠোজনর 

নীলির্োিো 

অনু োেী 

প্রলিষ্ঠোজনর নীলির্োিো 

অনু োেী 

েনোব লর্োিোম্মদ আব্দুি কোজদর 

সিকোরী েলরচোিক (প্রশোসন) 

ল োন: ৪৮৩১৭২৯৫ 

2.  লনর্ টোলরি িোেোে ডরলর্টলর রুর্ প্রদোন 

(সরকোলর কর্ টকিটো/কর্ টচোরীজদরবৃন্দ) 

অলর্ োচন এর র্োধ্যজর্ 

প্রোলি সোজেজক্ষ 

ডরলর্টরী 

সুেোরিোইেোর 

প্রলিষ্ঠোজনর 

নীলির্োিো 

অনু োেী 

চোলিদোেত্র প্রোলির 

০১(এক) কর্ টলদবজসর 

র্জধ্য 

েনোব লর্োিোম্মদ আব্দুি কোজদর 

সিকোরী েলরচোিক (প্রশোসন) 

ল োন: ৪৮৩১৭২৯৫ 

3.  আনুজিোলর্ক ও লেনশন 

(সাংলিি কর্ টকিটো/কর্ টচোরী) 

লেনশন সিেীকরণ 

নীলির্োিো-২০০৯ অনু োেী 

লবলেএটিলস, সোিোর, ঢোকো 

কর্তটক প্রদত্ত 

প্রর্োন সিকোরী প্রলিষ্ঠোজনর 

নীলির্োিো 

অনু োেী 

লবলেএটিলস, সোিোর, 

ঢোকো কর্তটক প্রদত্ত সর্ে 

েনোব লর্োিোম্মদ আব্দুি কোজদর 

সিকোরী েলরচোিক (প্রশোসন) 

ল োন: ৪৮৩১৭২৯৫ 

4.  লবলিন্ন প্রকোর ছুটি প্রদোন সাংলিি কোগেেত্রসি 

আজবদজনর লপ্রলক্ষজি 

লনম্নর্োন 

সিকোরী 

প্রলিষ্ঠোজনর 

নীলির্োিো 

অনু োেী 

০৩(লিন) 

কর্ টলদবস/লবলেএটিলস 

কর্তটক অনুজর্োদন 

সোজেজক্ষ 

েনোব লর্োিোম্মদ আব্দুি কোজদর 

সিকোরী েলরচোিক (প্রশোসন) 

ল োন: ৪৮৩১৭২৯৫ 

5.  কর্ টকিটো/কর্ টচোরীজদর কল্যোণ লবোড ট 

িজি আলথ টক সোিোয্য 

আজবদজনর েলরজপ্রলক্ষজি লনম্নর্োন 

সিকোরী 

প্রলিষ্ঠোজনর 

নীলির্োিো 

অনু োেী 

০৩(লিন) কর্ টলদবজসর 

র্জধ্য 

েনোব লর্োিোম্মদ আব্দুি কোজদর 

সিকোরী েলরচোিক (প্রশোসন) 

ল োন: ৪৮৩১৭২৯৫ 

6.  েরুরী প্রজেোেজন  োনবোিন ব্যবিোর অলর্ োচন এর র্োধ্যজর্ 

প্রোলি সোজেজক্ষ 

লনম্নর্োন 

সিকোরী 

প্রলিষ্ঠোজনর 

নীলির্োিো 

অনু োেী 

০১(এক) কর্ টলদবজসর 

র্জধ্য 

েনোব লর্োিোম্মদ আব্দুি কোজদর 

সিকোরী েলরচোিক (প্রশোসন) 

ল োন: ৪৮৩১৭২৯৫ 

7.  লেআরএি  সাংলিি কোগেেত্রসি 

আজবদজনর লপ্রলক্ষজি 

প্রর্োন সিকোরী প্রলিষ্ঠোজনর 

নীলির্োিো 

অনু োেী 

০৩(লিন) 

কর্ টলদবস/লবলেএটিলস 

কর্তটক অনুজর্োদন 

সোজেজক্ষ 

েনোব লর্োিোম্মদ আব্দুি কোজদর 

সিকোরী েলরচোিক (প্রশোসন) 

ল োন: ৪৮৩১৭২৯৫ 



8.   জটোকলে এবাং ডুলিজকটিাং (জকজন্দ্রর 

কর্ টকিটো/কর্ টচোরীবৃন্দ) 

অলর্ োচন অনু োেী  জটোকলে 

অেোজরটর 

প্রলিষ্ঠোজনর 

নীলির্োিো 

অনু োেী 

িোৎক্ষলণক/ ০১(এক) 

কর্ টলদবজসর র্জধ্য 

 জটোকলে অেোজরটর 

9.  অনুর্দ সদস্য ও লকজন্দ্রর অন্যোন্য 

কর্ টকিটো/কর্ টচোরীর প্রলশক্ষজণর 

েলরকল্পনো 

কর্ টসূলচ প্রণেন ও 

বোস্তবোেন 

প্রলশক্ষণ শোখো প্রলিষ্ঠোজনর 

নীলির্োিো 

অনু োেী 

বোৎসলরক ৬০(র্োট) 

ঘন্টো 

েনোব লর্োিোম্মদ আব্দুি কোজদর 

সিকোরী েলরচোিক (প্রশোসন) 

ল োন: ৪৮৩১৭২৯৫ 

 

 

অলিজ োগ ব্যবস্থোেনো েদ্ধলি (GRS) 

  

লসবো প্রোলিজি অসন্তুি িজি দোলেত্বপ্রোি কর্ টকিটোর সজে ল োগোজ োগ করুন। লিলন সর্োর্োন লদজি ব্যথ ট িজি লনজম্নোক্ত েদ্ধলিজি ল োগোজ োগ কজর আেনোর সর্স্যো অবলিি করুন। 

 

ক্রলর্ক নাং কখন ল োগোজ োগ করজবন ল োগোজ োজগর ঠিকোনো লনষ্পলত্তর 

সর্েসীর্ো 

০১. দোলেত্বপ্রোি কর্ টকিটো সর্োর্োন লদজি ব্যথ ট িজি GRS ল োকোি েজেন্ট কর্ টকিটো 

েনোব লর্োিোম্মদ আব্দুি কোজদর 

সিকোরী েলরচোিক (প্রশোসন) 

ল োন: ৪৮৩১৭২৯৫ 

 

১০(দশ) 

কর্ টলদবজসর র্জধ্য 

 

০২. GRS ল োকোি েজেন্ট কর্ টকিটো লনলদ টি সর্জে সর্োর্োন লদজি 

ব্যথ ট িজি 

ওজেব 

লেোট টোিঃwww.bpatc.org.bd 

১০(দশ) 

কর্ টলদবজসর র্জধ্য 

 

    

 

লসবোেিীিোর কোজছ আর্োজদর প্রিযোশো 

  

ক্রলর্ক নাং প্রলিশ্রুি / কোলিি লসবো প্রোলির িজক্ষয করণীে 

 

০১. লনর্ টোলরি  রজর্ সম্পূণ টিোজব পূরণকৃি আজবদন ের্ো প্রদোন 

০২. সঠিক র্োধ্যজর্ প্রজেোেনীে ল  েলরজশোর্ করো 

০৩. সোক্ষোৎ এর েন্য লনর্ টোলরি সর্জের পূজব টই উেলস্থি থোকো 

 


