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wcÖq mnKg©x, 

  
বিবিএি প্রশািন একাডেবিডে AvMvgx ১০ জানুয়াবি ২০২১ থেডক শুরু হডে hvIqv ৫(পাঁচ) িাি ব্যাwc ১১৯েি/ 

১২০েি আইন ও প্রশািন থকাডি ে প্রবশক্ষণােী বহডিডি িডনানীে হওয়ায় একাডেবিি িম্মাবনে থিক্টি ও থকাি ে  

ম্যাডনজডিন্ট টিডিি পক্ষ থেডক আপনাডক জানাই আন্তবিক অবিনন্দন। 

  
2| আিিা আশা কিবি, ইডোিডে আপবন অনলাইন থিবজডেশন িম্পন্ন কডিডিন। িেেিান কি েস্থল হুডে অিমু

ক্ত হডয় ০৯ জানুয়াবি ২০২১ োবিডে বিকাল ৩টায় আপনাডক আিবিকিাডি একাডেবিডে উপবস্থে োকডে হডি

। দীর্ েডিয়াবদ এ আিাবিক প্রবশক্ষডণি পর্ োপ্ত পূি ে-প্রস্তুবে গ্রহডণি সুবিধাডে ে প্রডয়াজনীয় বনডদ েশািলী প্রদান কিা 

হডলা।  

  
ক)  প্রবশক্ষণ থকাি েটি িম্পূণ ে আিাবিক প্রডেেক প্রবশক্ষণােীি জন্য প্রবশক্ষণকাডল একাডেবিডে অিস্থান কিা িা

েোমূলক। থকাি েটি বদনব্যাপী বিবিন্ন কি েসূবচ থর্িনঃ ক্লাি, িাঠ িংযুবক্ত, বশক্ষা িফি, থিবিনাি,কি েশালা, 

m¤úªmvwiZ Awa‡ekb, kixiPP©v ও থেলাধূলা বনডয় িাজাডনা হডয়ডি। এ থকাডি ে ননবেকো ও বনয়িশৃঙ্খলাি উপি 

বিডশষ গুরুত্ব  প্রদান কিা হডয়ডি। এ 

বিষডয় প্রবশক্ষণােী কি েকেোডদি বনকট হডে িডি োচ্চ িহডর্াবিো প্রেোশা কিবি। 

  
ে) প্রবশক্ষণকাডল নািী প্রবশক্ষণােীডদি জন্য িি োবধক একটি বশশু (৯ িাি হডে ৩ িিি পর্ েন্ত) বনডয় একাডেবি

থে োকাি িীবিে সুডর্াি িডয়ডি। এ জন্য থকাি ে শুরুি পূডি েই থকাm© ম্যাডনজডিন্টডক অিবহে কিডে হডি। একজ

ন প্রবশক্ষণােী বহডিডি আপনাডক অিিই িকল Awa‡ekb/কি েসূবচডে  উপবস্থে থেডক  

িবিয়িাডি অংশগ্রহণ কিডে হডি। অেএি বশশুি িঠিক র্ত্ন থনয়াি পর্ োপ্ত ব্যিস্থা আপনাডকই বনবিে কিডে হ

থিউডেখ্য, একাডেবিডে বশশু বদিার্ত্ন থকন্দ্র িডয়ডি, র্া থকিলিাত্র অবফি িিডয় থোলা োডক। এ থকডন্দ্রি 

িহায়ক  িহায়ক কি েচািী অপ্রতুল। বশশুি থদোডশানাি জন্য একজন থকয়ািবিিাি (নািী) িডে িাো র্াডি। 

থিডক্ষডত্র োি ২ কবপ পািডপাট ে িাইডজ িবি ও জাবেয় পবিচয় পডত্রি িেোবয়ে ফডটাকবপ বিডপাটি েং এি িিয় 

জিা বদডে হডি। একাডেবিডে অিস্থানকাডল থকয়ািবিিাডিি িকল দায়দাবয়ত্ব িংবিষ্ট ক কি েকেোই িহন কিডিন। 

বনধ োবিে মূডেি বিবনিডয় োইবনং এ োি োিাি ব্যিস্থা কিা র্াডি। 

  
 ি) একাডেবিডে থর্ািদাডনি িিয় 

প্রবশক্ষণােীডক বনডনাক্ত বজবনিপত্র িডে আনাি জন্য বিডশষিাডি অনুডিাধ কিা  র্াডে : 

  
      ক) কি েস্থল থেডক িাড়পত্র;  

      ে) িদ্য থোলা ১০ কবপ পািডপাট ে িাইজ ফডটা; 



      ি) ৭৫০০ (mvZ nvRvi cuvPkZ) টাকা থফিেডর্াগ্য জািানে (একাডেবিডে বিডপাটি েং এি িিয় নিদ 

প্রদান কিডে হডি, র্া িফলিাডি প্রবশক্ষণ থশডষ থফিেডর্াগ্য); 

 র্) বনজ কি েস্থডলি (ডজলা/িন্ত্রণালয়/বিিাি/দপ্তি) পবিবচবে বিষডয় উপস্থাপনাি জন্য পর্ োপ্ত েথ্য-

উপাË ও িইcÎ; 

       

      ঙ) উডবাধনীিহ বিবিন্ন অনুষ্ঠাডনি জন্য প্রডয়াজনীয় AvbyôvwbK থপাশাক। প্রবশক্ষণটিি ব্যাবপ্ত বিডিচনায়  

পর্ োপ্ত িংখ্যক AvbyôvwbK I e¨envh© থপাশাক বনডয় আিাি জন্য অনুডিাধ কিা র্াডে (থপাশাক িং

িান্ত  িংযুবক্তটি থদখুন)। 
 

এিাড়াও প্রবশক্ষণকাডল ব্যিহাডিি জন্য বনজস্ব থেলাধুলা, শিীিচচ ো, িবি আকা, িেীডেি উপকিণ/িিঞ্জাি, 

োপটপ ইেোবদ িডে আনডে পাডিন। েডি বনডজি োপটপ না আনডল প্রবশক্ষণকালীন িিডয়ি জন্য 

একাডেবি থেডক োপটপ িিিিাহ কিা হডি (িজুদ োকা পর্ন্তে)।      

 
 র্) এ থকাডি ে কবিউবনডকটিি ইংবলডশি উপি বিডশষ গুরুত্ব প্রদান কিা হডয় োডক। থিশনিহ িকল কি েসূবচ 

ইংডিবজডে পবিচাবলে হডি। িক্তা, থকাি ে ম্যাডনজডিন্ট টিি ও িহপ্রবশক্ষণােীডদি িাডে ইংডিবজডে কো ি

লাি িানবিক প্রস্তুবে গ্রহণ কিাি জন্য অনুডিাধ কিবি। থকাবিট িংিান্ত িাধািণ ও একাডেবিি বনডদ েশনা 

আিবিকিাডি পালন কিডে হডি। এ িংিান্ত িংযুবক্তটি িডনাডর্াি বদডয় লক্ষে করুন। 

 ঙ) প্রবশক্ষণ িংিান্ত থর্ডকান প্রডয়াজডন বনডনাক্ত কি েকেোিডণি িাডে থর্ািাডর্াি কিাি জন্য অনুডিাধ কি

বিঃ 

  
থকাডি েি নাি থকাি ে িিন্বয়ক িহকাবি থকাি ে িিন্বয়ক 

১১৯েি আইন ও প্রশািন থকাি ে জনাি রূপালী িন্ডল 

01915517517 

জনাি থিাডিন শি ো 

01916180555 

১২০েি আইন ও প্রশািন থকাি ে জনাি িাবিি আহডিদ আকুবঞ্জ 

01718411309 

জনাি শিীফ আবিফ িহিান 

01720813078 

 

চ) বিবিএি (প্রশািন) কোোডিি একজন থিধািী নিীন কি েকেো বহডিডি প্রবশক্ষণকালীন িিডয় Avcbvi 

mwµq I AvšÍwiK ভূবিকা আশা কিবি। এি ফডল বিবিএি প্রশািন একাডেবি এিং িাবি েকিাডি বিবিএি 

(প্রশািন) কোোডিি  িািমূবেেডক উজ্জ্বল কিডিিথল আবি বিশ্বাি কবি। একজন আডলাবকে ও থপশাদাি 

কি েকেো বহডিডি বনডজডক িডড় তুলডে এই প্রবশক্ষণ আপনাি বিে শক্ত কিডি িডলও আবি একান্তিাডি 

আশািাদী। 

ি) প্রবশক্ষণটি আনন্দিয় ও অংশগ্রহণমূলক হওয়াি প্রেোশা কিবি। 

  
থিাহাম্মদ োডলদ িহীি 

থকাি ে পবিচালক 

১১৯েি ও ১২০েি আইন ও প্রশািন থকাি ে 

 

প্রাপক : িকল প্রবশক্ষণােী (১১৯েি ও ১২০েি আইন ও প্রশািন থকাি ে) 


