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নাগরিক সনদ 

প্ররিক্ষণ রিষয়ক 

 

ক্রমিক  
সসবাসমূহের বর্ ণনা সসবা প্রদাহনর মনর্ ণামরত সিয় সসবা গ্রেীতা সসবা প্রদান পদ্ধমত 

োসয়ত্বপ্রাপ্ত কম িকতিা 

(নাম, পেসব, স ান নম্বর ও ইদমইল) 

1 সরকাহরর মবমিন্ন স্তহরর কি ণকতণাহদর 

জন্য প্রমিক্ষর্ আহয়াজন  

প্রমিক্ষর্ বর্ ণপমি অনুসাহর মনর্ ণামরত 

সিহয়   

সরকাহরর মবমিন্ন স্তহরর 

কি ণকতণাগর্  

প্রমিক্ষর্ আহয়াজহনর 

িাধ্যহি  

সেকারী পমরচালক (প্রমিক্ষর্)  

স ানঃ ০২ ৫৫১৬৫৯১৯ 

২ প্রমিক্ষর্ সংক্রান্ত প্রাথমিক মনহদ ণিনা 

সম্বমলত স্বাগত পত্র 

প্রমিক্ষর্াথীবৃন্দ অনলাইহন সরমজহেিন 

সম্পন্ন করার ০১ মদহনর িহধ্য  
অনলাইন সরমজহেিন  

ই-সিইহল/পত্র সপ্ররহনর 

িাধ্যহি  

সেকারী পমরচালক (প্রমিক্ষর্)  

স ানঃ ০২ ৫৫১৬৫৯১৯ 

3 প্রমিক্ষর্াথীগর্হক প্রমিক্ষর্ সকাস ণ 

স্থমগহতর মবর্য় অবমেতকরর্। 
স্থমগত েবার  ১ কি মদন  

প্রমিক্ষহনর িহনানীত 

কি ণকতণাগর্  
সেমলহ াহনর িাধ্যহি 

সেকারী পমরচালক (প্রমিক্ষর্)  

স ানঃ ০২ ৫৫১৬৫৯১৯ 

4 সকাস ণ গাইডলাইনসে অন্যান্য প্রমিক্ষর্ 

সািমগ্র প্রদান  
সরমজহেিহনর মদন  মদন  প্রমিক্ষর্াথী কি ণকতণাবৃন্দ সরাসমর প্রদাহনর িাধ্যহি  সংমিষ্ট সেকারী সকাস ণ সিন্বয়ক 

৫ 
সকাস ণ মিম ং (হকাহস ণর মনয়িাবলী ও 

একাহডমি কর্তণক প্রদত্ত সুমবর্ামদ সম্পহকণ 

অবমেতকরর্) 

সকাস ণ শুরুর ১ি মদন    
প্রমিক্ষহর্ িহনানীত 

কি ণকতণাগর্ 
মিম ংআহয়াজন সংমিষ্ট সকাস ণ সিন্বয়ক 

6 
প্রমিক্ষর্ মবর্হয় প্রমিক্ষর্াথীহদর অমিহ াগ অমিহ াগ প্রামির ০৩ মদহনর িহধ্য   প্রমিক্ষর্াথী কি ণকতণাবৃন্দ অমিহ াহগর র্রর্ অনু াময় সংমিষ্ট সকাস ণ পমরচালক  

http://www.bcsadminacademy.gov.bd/


ক্রমিক  
সসবাসমূহের বর্ ণনা সসবা প্রদাহনর মনর্ ণামরত সিয় সসবা গ্রেীতা সসবা প্রদান পদ্ধমত 

োসয়ত্বপ্রাপ্ত কম িকতিা 

(নাম, পেসব, স ান নম্বর ও ইদমইল) 

7 
ক্লাস সলকচাহরর স েকমপ প্রদান সলকচার প্রদাহনর মদন প্রমিক্ষর্াথী কি ণকতণাবৃন্দ ইহিইহলরিাধ্যহি 

সংমিষ্ট সকাস ণ পমরচালক, সকাস ণ 

সিন্বয়ক, সেকারী সকাস ণ সিন্বয়ক 

8 
অমতমথ বক্তাহদর সম্মানী প্রদান  অমর্হবিন সির্ েওয়ার সাহথ সাহথ অমতমথ বক্তাগর্  নগদসম্মানীপ্রদান সংমিষ্ট সেকারী সকাস ণ সিন্বয়ক 

9 
সনদপত্র/নম্বরপত্র প্রদান  সকাহস ণর সব ণহির্ মদন 

স লিাহব সকাস ণ 

সম্পন্নকামর প্রমিক্ষর্াথীগর্  
সনদপত্র/নম্বরপত্র মবতরর্  সংমিষ্ট সেকারী সকাস ণ সিন্বয়ক 

10 
ডুমিহকে সনদপত্র/নম্বরপত্র প্রদান  আহবদহনর ৭ কি ণমদবহসর িহধ্য 

স লিাহব সকাস ণ 

সম্পন্নকামর প্রমিক্ষর্াথীগর্ 

ডুমিহকে সনদপত্র/ 

নম্বরপত্র মবতরর্  

সেকারী পমরচালক (প্রমিক্ষর্)  

স ানঃ ০২ ৫৫১৬৫৯১৯ 

১১ 
অনুষে সেস্য ও একাহডমির অন্যান্য 

কম িকতিা/কম িচারীর প্রসশক্ষদণর 

আদয়াজন।  

প্রমিক্ষর্ বর্ ণপমিহত উহেমিত সিয় 
একাহডমির অনুর্দ 

সদস্য/স্টা  

প্রমিক্ষর্ আহয়াজহনর 

িাধ্যহি 

সেকারী পমরচালক (প্রমিক্ষর্)  

স ানঃ ০২ ৫৫১৬৫৯১৯ 

১২ 
প্রমিক্ষর্ মবর্হয় স হকান ব্যমক্ত বা 

প্রমতষ্ঠাহনর তথ্য অমর্কার আইহন 

অনুহরার্ ও মজজ্ঞাসা 

পত্রপ্রামির ১০ কা ণমদবহসর িহধ্য  মবমিন্ন প্রমতষ্ঠান ও ব্যমক্ত পহত্রর িাধ্যহি 
সেকারী পমরচালক (প্রমিক্ষর্)  

স ানঃ ০২ ৫৫১৬৫৯১৯ 

১৩ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তিক চাসহত 

সবসিন্ন তথ্য ও প্রসতদবেন প্রণয়ন।   
পত্রপ্রামির ০৫ কা ণমদবহসর িহধ্য জনপ্রিাসন িন্ত্রর্ালয় পহত্রর িাধ্যহি 

সেকারী পমরচালক (প্রমিক্ষর্)  

স ানঃ ০২ ৫৫১৬৫৯১৯ 

14 
মবমিন্ন সরকামর/হবসরকামর প্রমতষ্ঠাহনর 

চামেদার মিমত্তহত প্রমিক্ষর্ সকাহস ণর 

আহয়াজন 

চুমক্ত অনু াময় মনর্ ণামরত সিয় 
মবমিন্ন সরকামর/হবসরকামর 

প্রমতষ্ঠান 

প্রমিক্ষর্ আহয়াজহনর 

িাধ্যহি 

সেকারী পমরচালক (প্রমিক্ষর্) 

স ানঃ ০২ ৫৫১৬৫৯১৯ 

 

তথ্য-প্রযুরি রিষয়ক  

 

ক্রমিক 
সসবাসমূহের  বর্ ণনা সসবা প্রদাহনর মনর্ ণামরত সিয় সসবা গ্রেীতা সসবা প্রদান পদ্ধমত 

োসয়ত্বপ্রাপ্ত কম িকতিা 

(নাম, পেসব, স ান নম্বর ও 

ইদমইল) 

১ 
Wi-Fi ইন্টারদনট সাংদ াগ প্রদান 

প্রমিক্ষহর্ সরমজহেিহনর সাহথ 

সাহথ/একাহডিীহত স াগদাহনর সাহথ 

সাহথ 

প্রমিক্ষর্াথী 

কি ণকতণা/একাহডিীর 

কি ণকতণা ও কি ণচারীগর্ 

Wi-Fi এর পাসওয়াড ণ 

প্রদাহনর িাধ্যহি 

সপ্রাগ্রািার 

স ানঃ ০২ ৫৫১৬৫৯২৫ 

২ 
কমম্পউোর ল্যাব  ব্যবোহরর অনুিমত 

প্রদান 

 

প্রমিক্ষহর্ সরমজহেিহনর সাহথ সাহথ প্রমিক্ষর্াথী কি ণকতণা সরাসমর 
সপ্রাগ্রািার 

স ানঃ ০২ ৫৫১৬৫৯২৫ 



ক্রমিক 
সসবাসমূহের  বর্ ণনা সসবা প্রদাহনর মনর্ ণামরত সিয় সসবা গ্রেীতা সসবা প্রদান পদ্ধমত 

োসয়ত্বপ্রাপ্ত কম িকতিা 

(নাম, পেসব, স ান নম্বর ও 

ইদমইল) 

৩ প্রমিক্ষর্চলাকালীন ব্যবোহরর জন্য 

ল্যাপ্টপ সরবরাে 
সকাহস ণ অংিগ্রেহর্র সাহথ সাহথ প্রমিক্ষর্াথী কি ণকতণা 

প্রামিস্বীকারপহত্রর ল্যাপেপ 

সরবরাহের িাধ্যহি 

উপপমরচালক (সসবা)  

স ানঃ০২ ৫৫১৬৫৯১৮   

৪ 
একাহডিী কর্তণক সরবরােকৃত 

কমম্পউোর ও কমম্পউোর সািমগ্র 

সিরািত 

আহবদহনর ০৩ কি ণমদহনর িহধ্য 
দীর্ ণ সিয়ামদ সকাহস ণর 

প্রমিক্ষর্াথী কি ণকতণা 
সরাসমর 

সপ্রাগ্রািার 

স ানঃ ০২ ৫৫১৬৫৯২৫ 

5 Wi-Fi ইন্টারদনট এর সািময়ক 

সিস্যা সিার্ান 
আহবদহনর সাহথ সাহথ 

মবমিন্ন স্তহরর প্রমিক্ষর্াথী 

কি ণকতণা 
সরাসমর 

সপ্রাগ্রািার 

স ানঃ ০২ ৫৫১৬৫৯২৫ 

 

  



সাধািণ সসিা রিষয়ক 

 

ক্রমিক 
সসবাসমূহের  বর্ ণনা সসবা প্রদাহনর মনর্ ণামরত সিয় সসবা গ্রেীতা সসবা প্রদান পদ্ধমত 

োসয়ত্বপ্রাপ্ত কম িকতিা 

(নাম, পেসব, স ান নম্বর ও ইদমইল) 

১ 
কিন বাথরুি পমরস্কার করা  

প্রমতমদন ৩ বার 

সকাল ৮ো, সবলা ১২ ো। 
প্রমিক্ষর্াথী কি ণকতণা 

পমরচ্ছন্নতাকিী দ্বারা 

পমরষ্কারকরর্ 

 উপপমরচালক (সসবা)  

স ানঃ ০২ ৫৫১৬৫৯০৮   

2 
নািাজর্র পমরস্কার করা   প্রমত সসাি ও বুর্বার মবমিন্ন স্তহরর প্রমিক্ষর্াথী কি ণকতণা 

পমরচ্ছন্নতাকিী দ্বারা 

পমরষ্কারকরর্ 
উপপমরচালক (সসবা)  

স ানঃ ০২ ৫৫১৬৫৯০৮   

3 অমডহোমরয়াি ও সংলগ্ন বাথরুি 

পমরস্কার করা   
ওহপন সসিন/অনুষ্ঠান  এর ২ র্ন্টা পূহব ণ। মবমিন্ন স্তহরর প্রমিক্ষর্াথী কি ণকতণা 

পমরচ্ছন্নতাকিী দ্বারা 

পমরষ্কারকরর্ 
উপপমরচালক (সসবা)  

স ানঃ ০২ ৫৫১৬৫৯০৮   

৪ 
সেমর্কক্ষ পমরস্কার করা  প্রমতমদন একবার মবমিন্ন স্তহরর প্রমিক্ষর্াথী কি ণকতণা 

পমরচ্ছন্নতাকিী দ্বারা 

পমরষ্কারকরর্ 
উপপমরচালক (সসবা)  

স ানঃ ০২ ৫৫১৬৫৯০৮   

 

5 
ডরমিেমর কক্ষ পমরস্কার করা প্রমত (িমন, সসাি, বুর্বার) মবমিন্ন স্তহরর প্রমিক্ষর্াথী কি ণকতণা 

পমরচ্ছন্নতাকিী দ্বারা 

পমরষ্কারকরর্ 
উপপমরচালক (সসবা)  

স ানঃ ০২ ৫৫১৬৫৯১৮   

6 
কমম্পউোর ল্যাব পমরস্কার করা প্রমত বৃেস্পমতবার মবমিন্ন স্তহরর প্রমিক্ষর্াথী কি ণকতণা 

পমরচ্ছন্নতাকিী দ্বারা 

পমরষ্কারকরর্ 
উপপমরচালক (সসবা)  

স ানঃ ০২ ৫৫১৬৫৯০৮   

7 
ল্যাঙ্গুহয়জ ল্যাব পমরস্কার করা প্রমত বৃেস্পমতবার মবমিন্ন স্তহরর প্রমিক্ষর্াথী কি ণকতণা 

পমরচ্ছন্নতাকিী দ্বারা 

পমরষ্কারকরর্ 
উপপমরচালক (সসবা)  

স ানঃ ০২ ৫৫১৬৫৯০৮   

8 
সস্পাে ণস রুি পমরস্কার করা প্রমত রমব, িঙ্গল ও বৃেস্পমত  মবমিন্ন স্তহরর প্রমিক্ষর্াথী কি ণকতণা 

পমরচ্ছন্নতাকিী দ্বারা 

পমরষ্কারকরর্ 
উপপমরচালক (সসবা)  

স ানঃ ০২ ৫৫১৬৫৯০৮   

9 
অম সকক্ষ পমরস্কার করা প্রমতমদন একবার একাহডিীর কি ণকতণা/কি ণচারী  

পমরচ্ছন্নতাকিী দ্বারা 

পমরষ্কারকরর্ 
উপপমরচালক (সসবা)  

স ানঃ ০২ ৫৫১৬৫৯০৮   

 

10 
মিঁমি ও সরমলং পমরস্কার করা সসাি, বুর্ ও বৃেস্পমতবার 

একাহডিীর কি ণকতণা/কি ণচারী ও 

মবমিন্ন স্তহরর প্রমিক্ষর্াথী কি ণকতণা 

পমরচ্ছন্নতাকিী দ্বারা 

পমরষ্কারকরর্ 
উপপমরচালক (সসবা)  

স ানঃ ০২ ৫৫১৬৫৯০৮   



ক্রমিক 
সসবাসমূহের  বর্ ণনা সসবা প্রদাহনর মনর্ ণামরত সিয় সসবা গ্রেীতা সসবা প্রদান পদ্ধমত 

োসয়ত্বপ্রাপ্ত কম িকতিা 

(নাম, পেসব, স ান নম্বর ও ইদমইল) 

১১ 
পরীক্ষা সকন্দ্র  বৃেস্পমতবার প্রমিক্ষর্াথী কি ণকতণা 

পমরচ্ছন্নতাকিী দ্বারা 

পমরষ্কারকরর্ 
সেকারী পমরচালক (সসবা)  

স ানঃ ০২ ৫৫১৬৫৯১৮   

১২ 
কন াহরন্স রুি  িঙ্গলবার একাহডিীর কি ণকতণা/কি ণচারী  

পমরচ্ছন্নতাকিী দ্বারা 

পমরষ্কারকরর্ 
উপপমরচালক (সসবা)  

স ানঃ ০২ ৫৫১৬৫৯০৮   

১৩ 
লাইহিমর  সসাি, বুর্ ও বৃেস্পমতবার 

একাহডিীর কি ণকতণা/কি ণচারী ও 

মবমিন্ন স্তহরর প্রমিক্ষর্াথী কি ণকতণা 

পমরচ্ছন্নতাকিী দ্বারা 

পমরষ্কারকরর্ 
উপপমরচালক (সসবা)  

স ানঃ ০২ ৫৫১৬৫৯০৮   

১৪ 
টিমি রুি  সসাি, বুর্বার প্রমিক্ষর্াথী কি ণকতণা 

পমরচ্ছন্নতাকিী দ্বারা 

পমরষ্কারকরর্ 
উপপমরচালক (সসবা)  

স ানঃ ০২ ৫৫১৬৫৯০৮     

১৫ 
মল ে সামি ণমসং করা  প্রমতিাহস একবার  

একাহডিীর কি ণকতণা/কি ণচারী ও 

মবমিন্ন স্তহরর প্রমিক্ষর্াথী কি ণকতণা 

দ্বাময়ত্বপ্রাি সিকামনহকর 

িাধ্যহি  সামি ণমসংকরর্ 

উপপমরচালক (সসবা)  

স ানঃ ০২ ৫৫১৬৫৯০৮   

১৬ 
মবছানার চাদর পমরবতণন  প্রমত িমনবার প্রমিক্ষর্াথী কি ণকতণা 

চাদর সর্ৌতকরর্/ লমি 

ওয়াি  

উপপমরচালক (সসবা)  

স ানঃ ০২ ৫৫১৬৫৯০৮   

১৭ 
িিামর সর্ৌতকরর্  

প্রমিক্ষর্ সকাস ণ শুরু েওয়ার ১ 

সিাে আহগ 
প্রমিক্ষর্াথী কি ণকতণা 

িিামর সর্ৌতকরর্/লমি 

ওয়াি 

উপপমরচালক (সসবা)  

স ানঃ ০২ ৫৫১৬৫৯০৮   

১৮ 
কম্বল সর্ৌতকরর্  

প্রমিক্ষর্ সকাস ণ শুরু েওয়ার ১ 

সিাে আহগ 
প্রমিক্ষর্াথী কি ণকতণা কম্বল সর্ৌতকরর্/লমি ওয়াি 

উপপমরচালক (সসবা)  

স ানঃ ০২ ৫৫১৬৫৯০৮   

১৯ 
পদ ণা সর্ৌতকরর্  

প্রমিক্ষর্ সকাস ণ শুরু েওয়ার ১ 

সিাে আহগ/ প্রমত সি িাহস  
প্রমিক্ষর্াথী কি ণকতণা পদ ণা সর্ৌতকরর্/লমি ওয়াি 

উপপমরচালক (সসবা)  

স ানঃ ০২৫৫১৬৫৯০৮   

২০ কিন বাথরুহি েযান্ডওয়াি ও 

েয়হলেহপপার সদওয়া    
সির্ েওয়া িাত্রই প্রমিক্ষর্াথী কি ণকতণা 

 থাস্থাহন েযান্ডওয়াি ও 

েয়হলেহপপার স্থাপন 

উপপমরচালক (সসবা)  

স ানঃ ০২ ৫৫১৬৫৯০৮   

২১ ডাইমনং এর ওয়াি রুিপমরস্কার 

করা 

প্রমতমদন সকাল ৭ো, দুপুর ১২ো 

ও মবকাল ৪ো 
প্রমিক্ষর্াথী কি ণকতণা পমরষ্কারকরর্ 

উপপমরচালক (সসবা)  

স ানঃ ০২ ৫৫১৬৫৯০৮   

২২ 
রুিবয়হদর প্রমিক্ষন/মিম ং  

প্রমিক্ষর্ সকাস ণ শুরু েওয়ার ১ 

সিাে আহগ 
প্রমিক্ষর্াথী কি ণকতণা প্রমিক্ষর্ প্রদান 

উপপমরচালক (সসবা)  

স ানঃ ০২ ৫৫১৬৫৯০৮   

২৩ 
 াস্টণ এইড বক্স পরীক্ষা করা  

িাহসর ১ তামরহি  াস্টণ এইড বক্স 

পরীক্ষা কহর মরম ল করা 
প্রমিক্ষর্াথী কি ণকতণা পরীক্ষা কহর মরম ল করা 

সিমডহকল অম সার   

স ানঃ ০২ ৫৫১৬৫৯২৪    



ক্রমিক 
সসবাসমূহের  বর্ ণনা সসবা প্রদাহনর মনর্ ণামরত সিয় সসবা গ্রেীতা সসবা প্রদান পদ্ধমত 

োসয়ত্বপ্রাপ্ত কম িকতিা 

(নাম, পেসব, স ান নম্বর ও ইদমইল) 

২৪ 
সিলার িাহে বল মপকার মনহয়াগ  

মবকাল ৪ো সথহক ৬ো প ণন্ত 

সেমনস সকাহে ণ 4জন, িমলবল 

সকাহে ণ ৪ জন, বাহস্কেবল সকাহে ণ 

2 জন, ব্যাডমিন্টন সকাহে ণ ২ জন 

প্রমিক্ষর্াথী কি ণকতণা 
বলমপকার মনহয়াগ সরাস্টার 

ততমর করা 

উপপমরচালক (সসবা)  

স ানঃ ০২ ৫৫১৬৫৯০৮   

২৫ 
ডরমিেমর সংক্রান্ত অমিহ াগ 

মনষ্পমত্ত 

 

অমিহ াগ করার সাহথ সাহথ প্রমিক্ষর্াথী কি ণকতণা অমিহ াগ মনষ্পমত্তর িাধ্যহি 
উপপমরচালক (সসবা)  

স ানঃ ০২ ৫৫১৬৫৯০৮   

২৬ 
 থাসিহয় িাবার সরবরাে  

সকাহলর নাস্তাঃ ৭.৫০ো – ৮.৫০ ো 

দুপুহরর িাবারঃ ১.৩০ – ২.৩০ 

মবকাহলর চাঃ ৪.৩৫ – ৬ো 

রাহতর িাবারঃ ৮.৩০ – ৯.৩০ 

প্রমিক্ষর্াথী কি ণকতণা সিয়িত িাবার সরবরাে 
উপপমরচালক (সসবা)  

স ানঃ ০২ ৫৫১৬৫৯০৮   

২৭ 
সিলাধুলার সািমগ্র  

সিলাধুলার জন্য মনর্ ণামরত সিহয় 

চামেদািাত্র 
প্রমিক্ষর্াথী কি ণকতণা 

সেমনস র যাহকেঃ ৬টি 

ব্যাডমিন্টন র যাহকেঃ ১২টি 

কযারাি সবাড ণঃ ২টি 

দাবাঃ ২ সসে 

টিটি র যাহকেঃ ১২টি 

উপপমরচালক (সসবা)  

স ানঃ ০২ ৫৫১৬৫৯০৮   

২৮ 
সরকামর সকান প্রমতষ্ঠানহক 

সের্ীকক্ষ/অমডহোমরয়াি িািা 

সদওয়া  

মচঠি সদওয়ার ৩ মদহনর িহধ্য 

(প্রাপ্যতা সাহপহক্ষ) 
স  সকান সরকামর প্রমতষ্ঠান  

মূল্য পাওয়া সাহপহক্ষ িািা 

প্রদান 

উপপমরচালক (সসবা)  

স ানঃ ০২ ৫৫১৬৫৯০৮   

২৯ ব্যমক্তগত কাহজ অম সারহদর 

গামি সসবা সদওয়া  

প্রাপ্যতা সাহপহক্ষ মরকুইমজিন 

সদওয়ার ০১ মদহনর িহধ্য 
একাহডিীর কি ণকতণাগর্ 

স্বল্প সিহয়র জন্য গামি 

প্রদান 

উপপমরচালক (সসবা)  

স ানঃ ০২ ৫৫১৬৫৯০৮   

৩০ সরকামর কাহজ অম সারহদর 

গামি সসবা সদওয়া  

প্রাপ্যতা সাহপহক্ষ  মরকুইমজিন 

সদওয়ার ৩০ মিমনহের িহধ্য 
একাহডিীর কি ণকতণাগর্ 

স্বল্প সিহয়র জন্য গামি 

প্রদান 

উপপমরচালক (সসবা)  

স ানঃ ০২ ৫৫১৬৫৯০৮   

 

  



রিরকৎসা রিষয়ক 

ক্ররিক 
সসবাি নাম সসিা গ্রহীতা সসবা প্রোন পদ্ধসত সসবা প্রোদনর সময়সীমা 

োসয়ত্বপ্রাপ্ত কম িকতিা 

(নাম, পেসব, স ান নম্বর ও ইদমইল) 

১. 

বসহসব িিাগীয় সরাগীদের 

সচসকৎসা সাংক্রান্ত পরামশ ি ও 

সসবা প্রোন 

 

প্রসশক্ষণার্থীবৃন্দ, একাডেরির 

কম িকতিা/কম িচারী 
চাসহো অনু ায়ী তাৎক্ষসণক 

সমসেদকল অস সার 

০১৯১৪৩৮৯৮৭৭ 

 

 

২. 
একাডেরিডত অনুদেয় 

েীর্ িদময়ােীদকাস িসমূদহর 

প্রসশক্ষণার্থীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা 

সকাস িসমূদহর অাংশগ্রহণকারী 

সকল প্রসশক্ষণার্থী 
প্ররিক্ষণার্থীডদি স্বাস্থ্য পিীক্ষা  

সকাডস ে সিরিডেিডনি রদডনি 

িডে  

সমসেদকল অস সার 

০১৯১৪৩৮৯৮৭৭ 

 

৩. 

সামান্য কাটা, সেড়া, সোট ক্ষত 

ইতযাসের সসলাই ও সেসসাং 

করা 

 

প্রসশক্ষণার্থীবৃন্দ, একাডেরিি 

কম িকতিা/কম িচারী 
চাসহো অনু ায়ী তাৎক্ষসণক 

সমসেদকল অস সার 

০১৯১৪৩৮৯৮৭৭ 

 

৪. 
শ্বাসকষ্ট জসনত সরাগীর 

সনবুলাইজার প্রোন 

 

প্রসশক্ষণার্থীবৃন্দ, একাডেরিি 

কম িকতিা/কম িচারী 
চাসহো অনু ায়ী তাৎক্ষসণক 

সিরেডকল এরসডেন্ট 

০১৮২১৪৬৭২৯২ 

৫. 
িিিাপ, ওিন এিং ব্লাে 

সুগার সনণ িয় 

 

প্রসশক্ষণার্থীবৃন্দ, একাডেরিি 

কম িকতিা/কম িচারী 
চাসহো অনু ায়ী রনধ োরিত সিডয় 

সিরেডকল এরসডেন্ট 

০১৮২১৪৬৭২৯২ 

৬. 
রিরিন্ন প্রকাডিি ঔষধ রিতিণ 

প্রসশক্ষণার্থীবৃন্দ, একাডেরিি 

কম িকতিা/কম িচারী 

চাসহো অনু ায়ী/ িজুদ র্থাকা 

সাডপডক্ষ 
তাৎক্ষরণক 

সিরেডকল এরসডেন্ট 

০১৮২১৪৬৭২৯২ 



গডিষণা ও প্রকািনা রিষয়ক 

 

ক্রমিক 
সসবাসমূহের  বর্ ণনা 

সসবা প্রদাহনর মনর্ ণামরত 

সিয় 
সসবা গ্রেীতা 

সসবা প্রদান 

পদ্ধমত 

োসয়ত্বপ্রাপ্ত কম িকতিা 

(নাম, পেসব, স ান নম্বর ও ইদমইল) 

১ গদবষণা প্রস্তাব আহবান 

 
গদবষণা নীসতমালা অনু ায়ী অনুষেবগ ি/স  সকান গদবষক পহত্রর িাধ্যহি 

উপপমরচালক (গহবর্র্া ও প্রকািনা) 

স ানঃ ০২ ৫৫১৬৫৯২৬  

২ 
গদবষণা সাংক্রান্ত তথ্য/প্রসতদবেন 

সরবরাহ। 

 

তথ্য অসিকার আইন ২০০৯ 

অনুসাদর প্রদ াজয 

সময়সীমা। 

স  সকান প্রসতোন/সেদশর নাগসরক চামেদা অনু াময় 
সেঃপমরচালক (গহবর্র্া ও প্রকািনা) 

স ানঃ ০২ ৫৫১৬৫৯২৬ 

৩ 
বামর্ ণক প্রমতহবদন প্রকাি প্রসতবের জুলাই মাস সরকাসর/সবসরকাসরব্যসি ও প্রসতোন প্রকািনা 

সেঃপমরচালক (গহবর্র্া ও প্রকািনা) 

স ানঃ ০২ ৫৫১৬৫৯২৬ 

4 জান ণাহল প্রকাহির জন্য সপ্রমরত সলিার 

মবর্হয় অবমেতকরন 

সলখা জমা সেওয়ার ৭মদন 

মদে 

জান িাদল সলখা প্রোনকারী 

সবদশষজ্ঞগণ 

/ইহিইল মলমিত 

মচঠি 
উপপমরচালক (গহবর্র্া ও প্রকািনা) 

 
একাহডমি বারতা প্রকাি  

জানুয়ায়ামর 

জুলাই  
   

 

 

পাঠাগাি রিষয়ক  

 

ক্রমিক 
সসবাসমূহের  বর্ ণনা সসবা প্রদাহনর মনর্ ণামরত সিয় সসবা গ্রেীতা সসবা প্রদান পদ্ধমত 

োসয়ত্বপ্রাপ্ত কম িকতিা 

(নাম, পেসব, স ান নম্বর ও ইদমইল) 

১ 
বই, জান ণাল, পমত্রকা ও অন্যান্য পাঠ্য 

সািগ্রী ইসুয- মরোন ণ করা।   

 

চামেদা জানাহনার সাহথ সাহথ 

(প্রাপ্যতা সাহপহক্ষ)  
প্রমিক্ষর্াথী/অনুষেবগ ি 

চামেত সািগ্রী 

প্রদান  

মসমনয়র লাইহিমরয়ান  

স ানঃ ০২ ৫৫১৬৫৯১৭  

২ সর াহরন্স সামি ণস প্রদান  

 

পত্র প্রামির ০৩ কি ণ মদবহসর 

িহধ্য 
প্রমিক্ষর্াথী/অনুষেবগ ি/গহবর্ক  

চামেদা অনু াময় 

সর াহরন্স সামি ণস 

প্রদান  

 

মসমনয়র লাইহিমরয়ান  

স ানঃ ০২ ৫৫১৬৫৯১৭ 

৩ 
আন্তপাোগার সসবা প্রদান   

পত্র প্রামির ০৩ কি ণ মদবহসর 

িহধ্য  
অন্য স  সকান পাোগার  চামেত সসবা প্রদান  মসমনয়র লাইহিমরয়ান  



ক্রমিক 
সসবাসমূহের  বর্ ণনা সসবা প্রদাহনর মনর্ ণামরত সিয় সসবা গ্রেীতা সসবা প্রদান পদ্ধমত 

োসয়ত্বপ্রাপ্ত কম িকতিা 

(নাম, পেসব, স ান নম্বর ও ইদমইল) 

স ানঃ ০২ ৫৫১৬৫৯১৭ 

4 
পাোগাহর পিাহিানা করার সুহ াগ সদওয়া  লাইহিমর চলাকালীন  প্রমিক্ষর্াথী/অনুষেবগ ি 

পিাহিানার  

উপহ াগী পমরহবি 

বজায় রািা  

মসমনয়র লাইহিমরয়ান  

স ানঃ ০২ ৫৫১৬৫৯১৭ 

 

 


