
 

                                                    ম োহোম্মদ খোলেদ রহী  

                                                             মকোর্ স পররচোেক                   

১২১ত , ১২২ত  ও ১২৩ত  আইন ও প্রশোর্ন মকোর্ স এবং        

পররচোেক (প্ররশক্ষণ) 

                                    বোংেোলদশ রর্রিে র্োরি সর্ প্রশোর্ন একোলের  

                                                               শোহবোগ, ঢোকো- ১০০০ 

                                                          ম োন: ০২- ৫৫১৬৫৯৯১                                                   

ম োবোইে: -০১৮১৭৭৪৭৭৭০ 

                                         ই-ম ইে: khaledrahim6265@gmail.com 

   

wcÖq mnKg©x, 

  

রবরর্এর্ প্রশোর্ন একোলের লত AvMvgx ৩১ অলটোবর ২০২১ মেলক শুরু হলত যোওয়ো ৫(পাঁচ)  োর্ ব্যোwc ১২১ত , 

১২২ত  ও ১২৩ত  আইন ও প্রশোর্ন মকোলর্ স প্ররশক্ষণোেী রহলর্লব  লনোনীত হওয়োয় একোলের র র্ম্মোরনত মরটর ও 

মকোর্ স ম্যোলনজল ন্ট টিল র পক্ষ মেলক আপনোলক জোনোই আন্তররক অরিনন্দন। 

  

2| আ রো আশো কররি, ইলতো লে আপরন অনেোইন মররজলেশন র্ম্পন্ন কলরলিন। বতস োন ক সস্থে হমত অবমুক্ত  

হলয় ৩০ অলটোবর ২০২১ তোররলখ রবকোে ৫টোর  লে আপনোলক আবরিকিোলব একোলের লত উপরস্থত হলত হলব।   

দীর্ সল য়োরদ এ আবোরর্ক প্ররশক্ষলণর পয সোপ্ত পূব স-প্রস্তুরত গ্রহলণর সুরবধোলে স প্রলয়োজনীয় রনলদ সশোবেী র্ংযুক্ত করো হলেো।  

 

 ক)  প্ররশক্ষণ মকোর্ সটি র্ম্পূণ স আবোরর্ক এবং প্রলতেক প্ররশক্ষণোেীর জন্য প্ররশক্ষণকোলে একোলের লত অবস্থোন করো  

বোেতোমূেক।  

 

খ)  মকোর্ সটি রদনব্যোপী রবরিন্ন ক সসূরচ ময নঃ ক্লোর্,  োঠ র্ংযুরক্ত, রশক্ষো র্ র, মর্র নোর, m¤úªmvwiZ Awa‡ekb, 

kixiPP©v ও মখেোধূেো রনলয় র্োজোলনো হলয়লি। র্কে ক সসূরচলত প্ররশক্ষণোেীলদর আবরিকিোলব অংশগ্রহণ করলত 

হলব। 

 

গ) আ রো ননরতকতো ও রনয় শৃঙ্খেোর উপর রবলশষ গুরুত্ব আলরোপ করর রবধোয় প্ররশক্ষণোেী ক সকতসোলদর রনকট 

হলত র্হলযোরগতো প্রতেোশো কররি। 

 

র্) প্ররশক্ষণকোলে নোরী প্ররশক্ষণোেীলদর জন্য র্ব সোরধক একটি রশশুর্ন্তোন (৯  োর্ হলত ৩ বির পয সন্ত) রনলয় 

একোলের লত েোকোর র্ীর ত সুলযোগ রলয়লি। এই সুলযোগটি গ্রহণ করোর জন্য মকোর্ স শুরুর পূলব সই মকোর্ স ম্যোলনজল ন্ট 

টি লক অবরহত করলত হলব। একজন প্ররশক্ষণোেী রহলর্লব আপনোলক অবিই র্কে অরধলবশন/ক সসূরচলত উপরস্থত 

মেলক র্রিয়িোলব অংশগ্রহণ করলত হলব। এ তোবস্থোয় রশশুর্ন্তোলনর র্ঠিক যত্ন মনয়োর পয সোপ্ত ব্যবস্থো আপনোলকই 

রনরিত করলত হলব। উলেখ্য, একোলের লত রশশু রদবোযত্ন মকন্দ্র রলয়লি যো মকবে োত্র অর র্ র্ লয় মখোেো েোলক। 

উলেখ্য, রশশুর যত্ন প্রদোলনর রনর ত্ত পয সোপ্ত র্হোয়ক ক সচোরী একোলের লত অপ্রতুে রবধোয় রশশুর র্োব সক্ষরণক পররচয সোর 

জন্য রনজস্ব ব্যবস্থোপনোয় একোলের লত রনজ বরোদ্দকৃত কলক্ষ একজন মকয়োররগিোর (নোরী) র্লে রোখলত পোলরন। 

মর্লক্ষলত্র তোর ২ করপ পোর্লপোট স র্োইলজর িরব ও এন আই রে’র র্তেোরয়ত  লটোকরপ ররলপোটি সং এর র্ য় জ ো রদলত 

হলব। একোলের লত  অবস্থোনকোলে মকয়োররগিোলরর র্কে দোয়দোরয়ত্ব র্ংরিষ্ট ক সকতসোই বহন করলবন। তলব রনধ সোররত 

মূলের রবরন লয় েোইরনংলয় তোর খোবোর ব্যবস্থো করো যোলব।  

 

 ঙ) একোলের লত মযোগদোলনর র্ য় প্ররশক্ষণোেীলক রনলনোক্ত রজরনর্পত্র র্লে আনোর জন্য রবলশষিোলব  অনুলরোধ করো  

যোলে :  

i) ক সস্থে মেলক িোড়পত্র;  
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ii) র্দ্য মতোেো ১০ করপ পোর্লপোট স র্োইজ িরব; 

iii) ৭৫০০/- (mvZ nvRvi cuvPkZ) টোকো নগদ জো োনত (একোলের লত ররলপোটি সংলয়র র্ য় প্রদোন 

করলত হলব, যো র্ েিোলব প্ররশক্ষণ মশলষ ম রতলযোগ্য); 

iv) প্ররশক্ষণলণর জন্য প্রলয়োজনীয় বইপত্র এবং রনজ ক সস্থলের (লজেো/ ন্ত্রণোেয়/রবিোগ/দপ্তর) 

পরররচরত রবষলয় উপস্থোপনোর জন্য পয সোপ্ত তথ্য-উপোË ও বইcÎ ; 

v) উলবোধনীর্হ রবরিন্ন অনুষ্ঠোলনর জন্য প্রলয়োজনীয় AvbyôvwbK মপোশোক। প্ররশক্ষণটির ব্যোরপ্ত  

রবলবচনোয় পয সোপ্ত র্ংখ্যক AvbyôvwbK I e¨envh© মপোশোক রনলয় আর্োর জন্য অনুলরোধ করো  

যোলে।  (মপোশোক র্ংিোন্ত র্ংযুরক্তটি মদখুন) 

 

এিোড়োও প্ররশক্ষণকোলে ব্যবহোলরর জন্য রনজস্ব মখেোধুেো, শরীরচচ সো, িরব আকো, র্ংগীলতর উপকরণ/র্রঞ্জো , 

েোপটপ ইতেোরদ র্লে আনলত পোলরন। তলব রনলজর েোপটপ নো আনলে প্ররশক্ষণকোেীন র্ লয়র জন্য একোলের  

মেলক েোপটপ র্রবরোহ করো হলব, যো প্ররশক্ষণ মশলষ ম রতলযোগ্য।       

 

৩। এ মকোলর্ স কর উরনলকটিি ইংরেলশর উপর রবলশষ গুরুত্ব প্রদোন করো হয়। মর্শনর্হ র্কে ক সসূরচ ইংলররজলত

 পররচোরেত হলব। বক্তো, মকোর্ স ম্যোলনজল ন্ট টি  ও র্হপ্ররশক্ষণোেীলদর র্োলে ইংলররজলত কেো বেোর  োনরর্ক 

প্রস্তুরত গ্রহণ করোর জন্য অনুলরোধ কররি। 

 

৪। মকোরিে র্ংিোন্ত র্োধোরণ ও একোলের র রনলদ সশনো আবরিকিোলব পোেন করলত হলব। এ র্ংিোন্ত র্ংযুরক্তটি 

 লনোলযোগ রদলয় েক্ষে করুন। 
 

 ৫। প্ররশক্ষণ র্ংিোন্ত মযলকোন প্রলয়োজলন রনলনোক্ত ক সকতসোগলণর র্োলে মযোগোলযোগ করোর জন্য অনুলরোধ কররিঃ 

 মকোলর্ সর নো  মকোর্ স র্ ন্বয়ক র্হকোরর মকোর্ স র্ ন্বয়ক 

১২১ত  আইন ও প্রশোর্ন মকোর্ স ে. ম োহোম্মদ কো রুজ্জো োন 

ম োবোইেঃ ০১৭১৫৩৭৫৫৯০ 

জনোব  োরজোনো রহ োন 

ম োবোইেঃ ০১৭৯৬২৫৫৭৮৯ 

১২২ত  আইন ও প্রশোর্ন মকোর্ স জনোব আবু আর্েো  

ম োবোইেঃ ০১৭৫৭৪৬৮৬১০ 

জনোব ম োঃ রোলশদুে ইর্েো  

ম োবোইেঃ ০১৬৭৮১৪২৫০৯ 

১২৩ত  আইন ও প্রশোর্ন মকোর্ স জনোব জোন্নোতুে ম রলদৌর্ 

ম োবোইেঃ ০১৮১৯১৬৪২১৬ 

জনোব শরী  আরর্  রহ োন 

ম োবোইেঃ ০১৭২০৮১৩০৭৮ 

 

৬। আইন ও প্রশোর্ন মকোর্ স রবরর্এর্ প্রশোর্ন কেোেোলরর একটি ম ৌরেক প্ররশক্ষণ। একজন ম ধোবী ও নবীন 

ক সকতসো রহলর্লব এ প্ররশক্ষলণ আপনোর র্রিয় ও আন্তররক অংশগ্রহণ আশো কররি যো রবরর্এর্ প্রশোর্ন একোলের  

এবং র্োরব সকিোলব রবরর্এর্ (প্রশোর্ন) কেোেোলরর িোবমূরতসলক উজ্জ্বে করলব। আর  রবশ্বোর্ করর, একজন 

আলেোরকত ও মপশোদোর ক সকতসো রহলর্লব রনলজলক গলড় তুেলত এ প্ররশক্ষণ আপনোর রিত শক্ত করলব।  

৭। প্ররশক্ষণটি আনন্দ য় ও অংশগ্রহণমূেক হওয়োর প্রতেোশো কররি।  

 

 

ম োহোম্মদ খোলেদ রহী  

মকোর্ স পররচোেক 

১২১ত , ১২২ত  ও ১২৩ত  আইন ও প্রশোর্ন মকোর্ স 

প্রোপক:  র্কে প্ররশক্ষণোেী  

১২১ত /১২২ত /১২৩ত  আইন ও প্রশোর্ন মকোর্ স 

  



রনলদ সশোবেী (নোরী প্রশীক্ষণোেীলদর জন্য) 

 

1. মকোন ক্লোলর্ অেবো আনুষ্ঠোন উপেলক্ষে অর্ংযত মপোশোক পররধোন করো যোলব নো 

2. চুে পররেন্নিোলব আচড়োলনো ও বোধো েোকলব, অবিই চুে রবনুনী করো েোকলব অেবো মখোপো বাঁধো েোকলব। 

3. অলশোিন মকশরবন্যোর্ রনরষদ্ধ 

4. চুলে রঙ করো ও  োনোনর্ই নয় এ ন অেঙ্কোরোরদ ব্যবহোর করো যোলব নো। 

5. শোরড়র রঙ এবং নকশো  োরজসত হলত হলব। উজ্জ্বে রঙ বো জরর-র তো শোরড়লত ব্যবহোর করো যোলব নো। 

6. ব্লোউলজর হোতো স্বোিোরবলকর মচলয় বড় বো মিোট হলব নো। 

7. অস্বোিোরবক আকৃরতর র্োলেোয়োর-কোর জ পররধোন করো যোলব নো। র্োলেোয়োর-কোর জ শোেীন ও  োনোনর্ই 

আকৃরতর হলত হলব। 

8. র্োলেোয়োর-কোর জ অরতররক্ত বড় বো মিোট হওয়ো যোলব নো 

9. র্কে পররলধয় বস্ত্র পররস্কোর-পররেন্ন এবং ইস্ত্রীকৃত ও প্রলয়োজনীয় মক্ষলত্র  োড় মদয়ো হলত হলব।  

10. র্ম্পূণ স পো ঢোকো জুতো পররধোন করলত হলব। মকোন চটি, স্পঞ্জ স্যোলেে বো হোওয়োই চপ্পে গ্রহণলযোগ্য নয়। 

11. জুতোর রঙ এবং নকশো মশোিন হলত হলব। 

12. জুলয়েোররর্মূহ অবিই   োরজসত হলব। মকোন িোরী, অপ্রচরেত, অতেন্ত মূেবোন বো অর্ংযত জুলয়েোরর ব্যবহোর 

করো যোলব নো। 

13. হোেকো ম কোপ গ্রহণলযোগ্য হলব। আই িোলেো, আই েোইনোর বো মনইে পরেশ ব্যবহোলরর মক্ষলত্র র্তকস েোকলত 

হলব মযলনো শোেীনতো েঙ্ঘন নো হয়। 

14. হোেকো বো  সুগরি ব্যবহোর করো যোলব। 

1৫. খোবোর র্লর মকোন কেোজুয়োে মপোশোক পররধোন করো যোলব নো। 

 

 

 

 

 

 



মপোশোকরবরধ 

 

নোরী প্রশীক্ষণোেীলদর জন্য 

 

রনলনোক্ত মপোশোকরবরধর্মূহ আবরিকিোলব ম লন চেোর জন্য রনলদ সশনো প্রদোন করো হলেোঃ  

 

উপেক্ষে/ অনুষ্ঠোন মপোশোক রবরধ 

মেরণকক্ষ   ১। ৩টি রনধ সোররত রলঙর শোড়ী 

২। অন্যোন্য কোপড়্গলুেো অবিই শোড়ীর র্োলে র্ো ঞ্জস্যপূণ স হলত হলব। 

৩। শীলতর র্ য় অবিই মব্লজোর পররধোন করলত হলব। 

৪। র্ম্পূণ স পো ঢোকো কোলেো জুতো  

৫। মকোন র্োেওয়োর-কোর জ পররধোন করো যোলব নো। 

ম র্নোইট/ অরতরে রজনী/    

উলবোধনী অনুষ্ঠোন 

১। গোঢ় রঙ এর  

২। অন্যোন্য পররলধয় অবিই শোড়ীর র্োলে র্ো ঞ্জস্যপূণ স হলত হলব। 

৩। র্ম্পূণ স পো ঢোকো কোলেো জুতো 

শরীর চচ সো ও মখেোধুেো   ১। র্োদো র্োলেোয়োর/ র্োদো টি শোট স  

২। র্োদো কোর জ/ র্োদো ট্রোউজোর 

৩। র্োদো মস্পোট সর্ সুে 

৪। র্োদো ম োজো 

খোবোর র্র ১।   সোে র্োলেোয়োর-কোর জ/শোড়ী 

২।   সোে জুতো 

৩। েরর টররর বোইলর মকোন স্পলঞ্জর জুতো ব্যবহোর করো রনরষদ্ধ 



 

 

পুরুষ প্রশীক্ষণোেীলদর জন্য 

 

1. মকোন ক্লোলর্ অেবো অনুষ্ঠোলন অর্ংযত মপোশোক পররধোন করো যোলব নো 

2. প্রলতেকটি অনুষ্ঠোলন মকোর্ স ম্যোলনজল ন্ট কর্তসক রনধ সোররত মপোশোক পররধোন করলত হলব। 

3. চুে পররেন্নিোলব আচড়োলনো েোকলত হলব। 

4. অপ্রচরেত মকশরবন্যোর্ কলঠোরিোলব রনরষদ্ধ 

5. চুলে রঙ করো যোলব নো এবং ব্যোে ব্যবহোর করো যোলব নো।  

6. দোরড় পররেন্নিোলব িোটো েোকলব। 

7. দোরড় নো েোকলে রক্লন মশিে েোকলত হলব। 

8. র্কে পররলধয় বলস্ত্রর রঙ এবং নকশো ক সকতসোসুেি হলত হলব। উজ্জ্বে রঙ বো জরর-র তো ব্যবহোর 

করো যোলব নো। 

9. মকোন রজন্স, রঢলেঢোেো প্যোন্ট বো কেোররবহীন টি শোট স পররধোন করো যোলব নো। 

10 শুধু োত্র গোঢ় রঙলয়র (কোলেো বো মনিী ব্লু)  র োে সুেট ব্যবহোর করলত হলব।  

11. বোেতোমূেকিোলব একোলের  প্রদত্ত রনরদ সষ্ট মকোর্ সরিরত্তক টোই পররধোন করলত হলব। 

12. শোট স বো ট্রোউজোর অতেন্ত আঁটর্াঁট বো রঢলেঢোেো হলত পোরলব নো। 

13. শোট স, প্যোন্ট বো সুেট অতেন্ত আঁটর্াঁট বো রঢলেঢোেো হলত পোরলব নো। 

14. ম োজোর রঙ অবিই প্যোন্ট ও জুতোর র্োলে  োনোনর্ই হলত হলব মযন পোলয়র মকোন অংশ দৃি োন নো 

হয়। 

15. হোেকো সুগরি ব্যবহোর করো যোলব। 

16. র্কে পররলধয় বস্ত্র পররস্কোর-পররেন্ন এবং ইস্ত্রীকৃত ও প্রলয়োজনীয় মক্ষলত্র  োড় মদয়ো হলত হলব। 

17. ময মকোন প্রকোর জুলয়েোরর ব্যবহোর করো যোলব নো। মপোশোক, মকশরবন্যোর্ বো জুতো অবিই 

ক সকতসোসুেি হলত হলব। 

18. খোবোর হলে মকোন কেোজুয়োে মপোশোক পররধোন করো যোলব নো। 

 

 

 

 

 



 

 

উপেক্ষে/ অনুষ্ঠোন মপোশোক রবরধ 

মেরণকক্ষ ১। মক্লোজে কেোর ফুে হোতো র্োদো শোট স 

২। কোলেো প্যোন্ট  

৩। শুধু োত্র গোঢ় রঙলয়র (কোলেো বো মনিী ব্লু)  র োে সুেট (শীতকোলের জন্য) 

৪। কোলেো অক্সল োে স জুতো 

৫। কোলেো েং ম োজো 

৬। একোলের  কর্তসক রনধ সোররত টোই 

 ম র্নোইট/ অরতরে রজনী/ 

উলবোধনী অনুষ্ঠোন 

১। মক্লোজে কেোর ফুে  হোতো র্োদো শোট স 

২। কোলেো প্যোন্ট  

৩। শুধু োত্র গোঢ় রঙলয়র (কোলেো বো মনিী ব্লু)  র োে সুেট (শীতকোলের জন্য) 

৪। কোলেো অক্সল োে স জুতো 

৫। কোলেো েং ম োজো 

৬। একোলের  কর্তসক রনধ সোররত টোই 

শরীর চচ সো ও মখেোধুেো ১। র্োদো টি শোট স 

২। র্োদো ট্রোউজোর 

৩। র্োদো রোরনং সুে 

খোবোর র্র ১। শোট স / টি শোট স (কেোরর্হ) 

২। প্যোন্ট (ট্রোউজোর পররধোন করো যোলব নো) 

৩।  র োে স্যোলেে 

 



পৃেক র্ংযুরক্ত: 

** মকোরিে পরররস্থরতজরনত কোরলণ স্বোস্থেরবরধ র্ঠিকিোলব প্ররতপোেলনর স্বোলে স রনলনোক্ত রবষয়োরদর রদলক 

েক্ষে রোখলত রবলশষিোলব অনুলরোধ কররি। 

 আপরন বো আপনোর পররবোলরর মকোন র্দস্য যরদ গত ১৫ রদলনর  লে মকোরিে আিোন্ত হলয় েোলকন 

যোর র্ংস্পলশ আপরন এলর্রিলেন, মর্লক্ষলত্র ররলপোটিংলয়র র্ য় আপনোলক মকোরিে মনলগটিি র্নদ 

দোরখে করলত হলব (র্রকোরর/অনুল োরদত মবর্রকোরর); 

 গত ০১ র্প্তোলহর  লে যরদ আপনোর  লে মকোরিে র্ংি লনর মকোন উপর্গ স মদখো যোয় মর্লক্ষলত্র 

মকোরিে মটস্ট কলর রনরিত হলয় রনন। Positive হলে আপনোর মকোর্ স র্ ন্বয়ক মক জোরনলয় 

মকোলর্ স মযোগদোন মেলক রবরত েোকুন। Negative হলেও শোরীররক অসুরবধো েোলক, মর্লক্ষলত্র 

রচরকৎর্লকর পরো শ স রনলয় মকোলর্ স মযোগদোলনর রবষলয় রর্দ্ধোন্ত রনন। 

 অতীব জরুরর প্রলয়োজলন কর্তসপলক্ষর পূব স অনু রত িোড়ো ক্লোর্ চেোকোেীন/আলগ/পলর/র্প্তোহোলন্ত 

একোলের  তেোগ রনরুৎর্োরহত করো হলব। 

 প্ররশক্ষণ চেোকোলে মকোন প্ররশক্ষণোেী মকোরিে র্ংি লণ আিোন্ত হলে/গুরুতর অসুস্থ হলে/ 
আইলর্োলেশন/উন্নত রচরকৎর্ো মর্বোর ব্যবস্থো প্ররশক্ষণোেীলক রনজ দোরয়লত্ব করলত হলব।   

 স্যোরনটোইজোর,  োস্কর্হ স্বোস্থে সুরক্ষো র্ো গ্রী প্ররশক্ষণোেীলক রনজ দোরয়লত্ব ব্যবস্থো করলত হলব। 


