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সফা প্রদান প্রবতশ্রুবত (বটিডজন্স চার্ টায) 

 

১.০ ভবন ও ভভন: 
 

রুকল্প (Vision): দক্ষ, সমাগ্য  উডযাগী সাজীফী গণকভ টচাযী গডে সতারায সেষ্ঠ প্রবক্ষণ সকন্দ্র বডডফ বফডফবচত য়া।  

 

অভবরক্ষ (Mission): কাম টকয প্রবক্ষণ  গডফলণায ভাধ্যডভ দক্ষ , সমাগ্য এফাং বফচক্ষণ গণকভ টচাযী গডে সতারা।  

 

২.০ প্রভিশ্রুি সেফােমূহ 

 

২.১) নাগভযক সেফা 

 
ক্রভ সেফায নাভ সেফা প্রদান দ্ধভি প্রয়য়াজনীয় কাগজত্র 

এফং প্রাভিস্থান 

সেফায মূল্য এফং 

ভযয়াধ দ্ধভি 

সেফা প্রদায়নয েভয়েীভা দাভয়ত্বপ্রাি কভ মকিমা 

(নাভ,দফী, সপান নম্বয ও ই-সভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. িথ্য প্রদান 

 

 

িথ্য অভধকায আইন, ২০০৯ এয ৪ ও ৮ নং 

ধাযা অনুমায়ী প্রাি আয়ফদয়নয সপ্রবক্ষসি। 

কাগজত্র:  

আয়ফদনত্র 

প্রাবিস্থান: 

একায়েভভয ওয়য়ফোইট 

িথ্য অভধকায 

আইন, ২০০৯ 

অনুোয়য প্রভি পৃষ্ঠা 

দুই টাকা হায়য 

২০ কাম ম ভদফয়েয ভয়ে। জনাফ সভাোঃ মুবপকুয যভান 

েহকাযী ভযচারক (সেফা) 

সপান-+৮৮-০২-৫৫১৬৫৯১৮ 

সভাফাইর-০১৭১৮০৩০৬৮৭ 

ই-সভইর: adservice@bcsadmin 

            academy.gov.bd 
 

 

 

 

 

 

http://www.bcsadminacademy.gov.bd/
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২.২) প্রাবতষ্ঠাবনক সেফা  

 

ক্রভ সেফায নাভ সেফা প্রদান দ্ধভি প্রয়য়াজনীয় কাগজত্র এফং 

প্রাভিস্থান 

সেফায মূল্য এফং 

ভযয়াধ দ্ধভি 

সেফা প্রদায়নয েভয়েীভা দাভয়ত্বপ্রাি কভ মকিমা 

(নাভ,দফী, সপান নম্বয ও ই-সভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

1.  প্রবক্ষণাথী/কভ মকিমা-কভ মচাযীয়দয 

ব্যবিগত আডফদন  তায বনষ্পবি 

(সকাসনা ত্র ভন্ত্রণারডয় অগ্রায়ন 

কযা) 

আডফদন প্রাবিয য সযক্টয কর্তটক 

অনুডভাদডনয য অবপ 

স্মাযডকয ভাধ্যডভ ফবণ টত সফা 

প্রদান কযা য়। 

কাগজত্র:  

আডফদন ত্র 

প্রাবি স্থান:  

প্রান াখা 

বফনামূডে ০৩ কভ টবদফডয ভডধ্য জনাফ সভাোঃ বভনাজুয যভান 

েহকাযী ভযচারক (প্রােন) 

সপান-+৮৮-০২-৫৫১৬৫৯২১ 

সভাফাইর-০১৭১৬৫৮৯৪৩৯ 

ই-সভইর: adadmin@ 

bcsadminacademy.gov.bd 

 

2.  বচবকৎা াায্য ভঞ্জুযী আডফদন 

অগ্রায়ণ  চাকুযীয দযখা স্থ 

অগ্রায়ণ 

আডফদন প্রাবিয য সযক্টয কর্তটক 

অনুডভাদডনয য অবপ 

স্মাযডকয ভাধ্যডভ ফবণ টত সফা 

প্রদান কযা য়। 

কাগজত্র:  

আডফদন ত্র 

প্রাবি স্থান:  

প্রান াখা 

বফনামূডে ০৩ কভ টবদফডয ভডধ্য 

3.  একাডেবভ অথফা প্রবক্ষণ বফলডয় 

সম সকান প্রবতষ্ঠান কর্তটক অনুডযাধ 

 বজজ্ঞাা 

ত্র/ইডভইর/এএভএ/ 

ডয়ফাইর্-এ আডফদডনয 

ভাধ্যডভ 

কাগজত্র:  

আডফদনত্র 

 

প্রাবিস্থান:  

ডয়ফাইর্  সফা াখা 

বফনামূডে ১০ কভ টবদফডয ভডধ্য জনাফ সভাোঃ মুবপকুয যভান 

েহকাযী ভযচারক (সেফা) 

সপান-+৮৮-০২-৫৫১৬৫৯১৮ 

সভাফাইর-০১৭১৮০৩০৬৮৭ 

ই-সভইর:  adservice@ 

bcsadminacademy.gov.bd 

4.  একাডেবভয উন্নয়ন প্রকডেয অথ Π 
ছােকযণ 

আডফদন প্রাবিয য সযক্টয কর্তটক 

অনুডভাদডনয য অবপ 

স্মাযডকয ভাধ্যডভ ফবণ টত সফা 

প্রদান কযা য়। 

কাগজত্র:  

আডফদন ত্র 

 

প্রাবি স্থান:  

উন্নয়ন  বযকেনা াখা 

বফনামূডে ০৩ কভ টবদফডয ভডধ্য ে. আডভদ উল্লা 

উ ভযচারক (ভযকল্পনা ও উন্নয়ন) 

সপান-+৮৮-০২-৫৫১৬৫৯১৫ 

সভাফাইর-০১৭১২৫৫৬৮৬৪ 

ই-সভইর: ddpd@bcsadmin 

academy.gov.bd 
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২.৩) অবযন্তযীণ সেফা 

 

ক্রভ সেফায নাভ সেফা প্রদান দ্ধভি প্রয়য়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রাভিস্থান সেফায মূল্য এফং 

ভযয়াধ দ্ধভি 

সেফা প্রদায়নয 

েভয়েীভা 

দাভয়ত্বপ্রাি কভ মকিমা 

(নাভ,দফী, সপান নম্বয ও ই-সভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

1.  কভ মচাযীয়দয সমাগদান য়ত্রয 

পৃষ্ঠাঙ্কন 

েংবিষ্ট কভ মচাযীয ফদরী আয়দয়য ভজও 

এয কভেহ সমাগদান ত্র জভা সদয়ায য 

সমাগদান য়ত্রয পৃষ্ঠাঙ্কন কযা হয়। 

কাগজত্র:  

েংবিষ্ট কভ মচাযীয আয়ফদনত্র 

প্রাবিস্থান:  

ওয়য়ফোইট ও প্রােন াখা 

ভফনামূয়ল্য ০১ 

কাম মভদফয়েয 

ভয়ে 

জনাফ সভাোঃ বভনাজুয যভান 

েহকাযী ভযচারক (প্রােন) 

সপান-+৮৮-০২-৫৫১৬৫৯২১ 

সভাফাইর-০১৭১৬৫৮৯৪৩৯ 

ই-সভইর: adadmin@ 

bcsadminacademy.gov.bd 

2.  কভ মচাযীয়দয ভ্রভণ বািা ও 

অন্যান্য েকর বািায ভফর 

েংক্রান্ত সেফা 

েংবিষ্ট কভ মচাযীয অনুয়ভাভদি ভ্রভণ 

ভফফযণী ও প্রয়য়াজনীয় েকর 

কাগজত্রাভদেহ আয়ফদয়নয ভবভিয়ি ছুটি 

ভঞ্জুয কযা হয়। 

কাগজত্র:  

াংবিষ্ট কভ মচাযীয আয়ফদনত্র 

প্রাবিস্থান:  

বাফ াখা 

ভফনামূয়ল্য ০৩ 

কাম মভদফয়েয 

ভয়ে 

ঐ 

 

3.  সেে-৯ ফা িদুধ ম সেয়েয 

কভ মচাযীয়দয গৃহ ভনভ মাণ, গৃহ 

সভযাভি,  সভাটযোইয়কর, 

সভাটযকায, ফাইোইয়কর, 

কভিউটায অভেভ ঋণ। 

ভঞ্জুভযত্র প্রদায়নয জন্য দযখাস্থ 

জনপ্রােন ভন্ত্রণারয়য় সপ্রযণ কযা হয়। 

কাগজত্র:  

াংবিষ্ট কভ মচাযীয ভজভএপ এয 

প্রিযয়নেহ আয়ফদনত্র 

 

প্রাবিস্থান: বাফ াখা 

ভফনামূয়ল্য ০৩  

কাম মভদফয়েয 

ভয়ে 

ঐ 

4.  সেে-৯ এয নীয়চয সেয়েয 

কভ মচাযীয়দয গৃহ ভনভ মাণ, গৃহ 

সভযাভি,  সভাটযোইয়কর, 

সভাটযকায, ফাইোইয়কর, 

কভিউটায অভেভ ঋণ। 

ভঞ্জুভযত্র প্রদায়নয ভােয়ভ। কাগজত্র:  

াংবিষ্ট কভ মচাযীয ভজভএপ এয 

প্রিযয়নেহ আয়ফদনত্র 

 

প্রাবিস্থান: বাফ াখা 

ভফনামূয়ল্য ০৫  

কাম মভদফয়েয 

ভয়ে 

ঐ 

5.  োধাযণ বভফষ্য িহভফর হয়ি 

অভেভ ভঞ্জুভয ও চূোন্ত 

উয়িারন। 

ভঞ্জুভযত্র প্রদায়নয ভােয়ভ। কাগজত্র:  

াংবিষ্ট কভ মচাযীয আয়ফদনত্র, 

একাউন্ট বি 

প্রাবিস্থান:  

েংভিষ্ট াখা 

ভফনামূয়ল্য ০৫ 

কাম মভদফয়েয ভয়ে 

ঐ 

6.  কভ মচাযীয়দয অর্ ম ও ভহোফ 

েংভিষ্ট সময়কায়না িথ্য ও 

ভফফযণী চাভহদা ভাভপক 

েযফযাহ কযা 

েংবিষ্ট কভ মচাযীয প্রয়য়াজনীয় েকর 

কাগজত্রাভদেহ আয়ফদয়নয ভবভিয়ি 

প্রিযয়ন ত্র প্রভক্রয়াকযণ/প্রদান কযা হয়। 

কাগজত্র:  

াংবিষ্ট কভ মচাযীয আয়ফদনত্র 

প্রাবিস্থান:  

েংভিষ্ট াখা 

ভফনামূয়ল্য ০৩ 

কাম মভদফয়েয 

ভয়ে 

ঐ 
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7.  কভ মচাযীয়দয ােয়াট ম েহয়ণয 

অনুভভি 

েংবিষ্ট কভ মচাযীয আয়ফদয়নয ভবভিয়ি 

ােয়াট ম েহয়ণয অনুভভি প্রদান কযা হয়। 

কাগজত্র:  

েংবিষ্ট কভ মচাযীয আয়ফদনত্র 

প্রাবিস্থান:  

ওয়য়ফোইট ও প্রােন াখা 

ভফনামূয়ল্য ০৩ 

কাম মভদফয়েয  

ভয়ে 

জনাফ সভাোঃ বভনাজুয যভান 

েহকাযী ভযচারক (প্রােন) 

সপান-+৮৮-০২-৫৫১৬৫৯২১ 

সভাফাইর-০১৭১৬৫৮৯৪৩৯ 

ই-সভইর: adadmin@ 

bcsadminacademy.gov.bd 

 

8.  কভ মচাযীয়দয অভজমি ছুটি ভঞ্জুয অভজমি ছুটি প্রাভিয ভহোফেহ েং বিষ্ট 

কভ মচাযীয আয়ফদয়নয ভবভিয়ি অভজমি ছুটি 

ভঞ্জুয কযা হয়। 

কাগজত্র:  

েংবিষ্ট কভ মচাযীয আয়ফদনত্র 

প্রাবিস্থান:  

ওয়য়ফোইট ও প্রােন াখা 

ভফনামূয়ল্য ০৩ 

কাম মভদফয়েয  

ভয়ে 

9.  কভ মচাযীয়দয ফভহ: ফাংরায়দ 

অভজমি ছুটি ভঞ্জুয়যয দযখাস্থ 

অোয়ণ 

ফভহ: ফাংরায়দ গভয়নয পূযণকৃি পযভ ও 

অভজমি ছুটি প্রাভিয ভহোফেহ েং বিষ্ট 

কভ মচাযীয আয়ফদয়নয ভবভিয়ি ফভহ: 

ফাংরায়দ অভজমি ছুটি ভঞ্জুয়যয দযখাস্থ 

অোয়ণ কযা হয়। 

কাগজত্র:  

েংবিষ্ট কভ মচাযীয আয়ফদনত্র 

প্রাবিস্থান:  

ওয়য়ফোইট ও প্রােন াখা 

ভফনামূয়ল্য ০৩ 

কাম মভদফয়েয  

ভয়ে 

ঐ 

10.  কভ মচাযীয়দয শ্রাভন্ত ভফয়নাদন 

ছুটি ও বািা ভঞ্জুয 

ছুটি প্রাভিয ভহোফেহ েং বিষ্ট কভ মচাযীয 

আয়ফদয়নয ভবভিয়ি শ্রাভন্ত ভফয়নাদন ছুটি ও 

বািা ভঞ্জুয কযা হয়। 

কাগজত্র:  

েংবিষ্ট কভ মচাযীয আয়ফদনত্র 

প্রাবিস্থান:  

ওয়য়ফোইট ও প্রােন াখা 

ভফনামূয়ল্য ০৩ 

কাম মভদফয়েয  

ভয়ে 

ঐ 

11.  কভ মচাযীয়দয ভাতৃত্বকারীন ছুটি 

ভঞ্জুয 

েংবিষ্ট কভ মচাযীয আয়ফদয়নয ভবভিয়ি 

ভাতৃত্বকারীন ছুটি ভঞ্জুয কযা হয়। 

কাগজত্র:  

েংবিষ্ট কভ মচাযীয আয়ফদনত্র 

প্রাবিস্থান:  

ওয়য়ফোইট ও প্রােন াখা 

ভফনামূয়ল্য ০৩ 

কাম মভদফয়েয  

ভয়ে 

ঐ 

12.  কভ মচাযীয়দয ভচভকৎো ছুটি 

ভঞ্জুয 

ভচভকৎেয়কয সুাভযকৃি েনদেহ েং বিষ্ট 

কভ মচাযীয আয়ফদয়নয ভবভিয়ি ভচভকৎো  

ছুটি ভঞ্জুয কযা হয়। 

কাগজত্র:  

েংবিষ্ট কভ মচাযীয আয়ফদনত্র 

প্রাবিস্থান:  

ওয়য়ফোইট ও প্রােন াখা 

ভফনামূয়ল্য ০৩ 

কাম মভদফয়েয 

ভয়ে 

ঐ 

13.  কভ মচাযীয়দয অোধাযণ ছুটি 

ভঞ্জুয 

ছুটি প্রাভিয ভহোফেহ েং বিষ্ট কভ মচাযীয 

আয়ফদয়নয ভবভিয়ি অোধাযণ ছুটি ভঞ্জুয 

কযা হয়। 

কাগজত্র:  

েংবিষ্ট কভ মচাযীয আয়ফদনত্র 

প্রাবিস্থান:  

ওয়য়ফোইট ও প্রােন াখা 

ভফনামূয়ল্য ০৩  

কাম মভদফয়েয 

ভয়ে 

জনাফ সভাোঃ বভনাজুয যভান 

েহকাযী ভযচারক (প্রােন) 

সপান-+৮৮-০২-৫৫১৬৫৯২১ 

সভাফাইর-০১৭১৬৫৮৯৪৩৯ 

ই-সভইর: adadmin@ 

bcsadminacademy.gov.bd 

14.  কভ টচাযীডদয বচবকৎা াায্য 

সফা 

কভ টচাযীডদয বচবকৎা াাডয্যয আডফদন 

অগ্রফতীকযণ 

কাগজত্র:  

বচবকৎা াাডয্যয বনধ টাবযত 

পযভপূযণ াডডক্ষ 

প্রাবিস্থান:  

ওয়য়ফোইট ও প্রােন াখা 

ভফনামূয়ল্য ০৩  

কাম মভদফয়েয 

ভয়ে 
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15.  বক্ষাবৃবিয সফা বক্ষাবৃবিয পযভ পূযণ কাগজত্র:  

অবপ প্রধাডনয স্বাক্ষযকযণ 

প্রাবিস্থান:  

ওয়য়ফোইট ও প্রােন াখা 

ভফনামূয়ল্য ০৩  

কাম মভদফয়েয 

ভয়ে 

16.  কভ মচাযীয়দয সফিন েভিাকযণ প্রয়য়াজনীয় কাগজত্রাভদ েহ েং বিষ্ট 

কভ মচাযীয আয়ফদয়নয ভবভিয়ি সফিন 

েভিাকযয়ণয আয়ফদন অোয়ণ কযা হয়। 

কাগজত্র:  

েংবিষ্ট কভ মচাযীয আয়ফদনত্র 

প্রাবিস্থান:  

ওয়য়ফোইট ও প্রােন াখা 

ভফনামূয়ল্য ০৫ 

কাম মভদফয়েয 

ভয়ে 

জনাফ সভাোঃ বভনাজুয যভান 

েহকাযী ভযচারক (প্রােন) 

সপান-+৮৮-০২-৫৫১৬৫৯২১ 

সভাফাইর-০১৭১৬৫৮৯৪৩৯ 

ই-সভইর: adadmin@ 

bcsadminacademy.gov.bd 

17.  কভ মচাযীয়দয ফাো ফযাদ্দ 

েংক্রান্ত সেফা 

েংবিষ্ট কভ মচাযীয আয়ফদয়নয ভবভিয়ি 

খাভর র্াকয়র ফাো ফযাদ্দ কযা হয়  

কাগজত্র:  

েংবিষ্ট কভ মচাযীয আয়ফদনত্র 

প্রাবিস্থান:  

ওয়য়ফোইট ও প্রােন াখা 

ভফনামূয়ল্য ০৫  

কাম মভদফয়েয 

ভয়ে 

18.  কভ মচাযীয়দয সনন প্রদায়নয 

সুভফধায়র্ ম িায়দয অভেট 

আভিয না-দাফী েনদত্র 

প্রদান 

েংবিষ্ট কভ মচাযীয আয়ফদয়নয ভবভিয়ি না-

দাফী েনদত্র প্রদান কযা হয় 

কাগজত্র:  

েংবিষ্ট কভ মচাযীয আয়ফদনত্র 

প্রাবিস্থান:  

ওয়য়ফোইট ও প্রােন াখা 

ভফনামূয়ল্য ০৭  

কাম মভদফয়েয 

ভয়ে 

ঐ 

19.  সেে-৯ ফা িদুধ ম সেয়েয 

কভ মচাযীয়দয সনন ভঞ্জুভয 

েংবিষ্ট কভ মচাযীয আয়ফদয়নয ভবভিয়ি 

সনন ভঞ্জুভযয জন্য আয়ফদন জনপ্রােন 

ভন্ত্রণারয়য় অেফিীকযণ  

কাগজত্র:  

১.ভআযএর গভয়নয আয়দয়য কভ 

২.সনন আয়ফদয়নয পূযণকৃি 

ভনধ মাভযি পযভ এফং প্রয়য়াজনীয় 

েকর কাগজত্রাভদ 

প্রাবিস্থান: াংবিষ্ট অভপে 

ভফনামূয়ল্য ০৫ 

কাম মভদফয়েয 

ভয়ে 

ঐ 

20.  সেে-৯ এয নীয়চয সেয়েয 

কভ মচাযীয়দয সনন ভঞ্জুভয 

েংবিষ্ট কভ মচাযীয আয়ফদয়নয ভবভিয়ি 

সনন ভঞ্জুয কযা হয় 

কাগজত্র:  

১.ভআযএর গভয়নয আয়দয়য কভ 

২.সনন আয়ফদয়নয পূযণকৃি 

ভনধ মাভযি পযভ এফং প্রয়য়াজনীয় 

েকর কাগজত্রাভদ 

প্রাবিস্থান: াংবিষ্ট অভপে 

ভফনামূয়ল্য ১৫ 

কাম মভদফয়েয 

ভয়ে 

ঐ 

21.  সেে-৯ ফা িদুধ ম সেয়েয 

কভ মচাযীয়দয াভযফাভযক 

সনন ভঞ্জুভয 

েংবিষ্ট কভ মচাযীয আয়ফদয়নয ভবভিয়ি 

াভযফাভযক সনন ভঞ্জুভযয জন্য আয়ফদন 

জনপ্রােন ভন্ত্রণারয়য় অেফিীকযণ  

কাগজত্র:  

াভযফাভযক অফেয বািায ভনধ মাভযি 

পযয়ভ আয়ফদন এফং প্রয়য়াজনীয় 

েকর কাগজত্রাভদ 

প্রাবিস্থান: েংবিষ্ট অভপে 

ভফনামূয়ল্য। ০৫ 

কাম মভদফয়েয 

ভয়ে 

জনাফ সভাোঃ বভনাজুয যভান 

েহকাযী ভযচারক (প্রােন) 

সপান-+৮৮-০২-৫৫১৬৫৯২১ 

সভাফাইর-০১৭১৬৫৮৯৪৩৯ 

ই-সভইর: adadmin@ 
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22.  সেে-৯ এয নীয়চয সেয়েয 

কভ মচাযীয়দয াভযফাভযক 

সনন ভঞ্জুভয 

েংবিষ্ট কভ মচাযীয আয়ফদয়নয ভবভিয়ি 

াভযফাভযক সনন ভঞ্জুয কযা হয় 

কাগজত্র:  

াভযফাভযক অফেয বািায ভনধ মাভযি 

পযয়ভ আয়ফদন এফং প্রয়য়াজনীয় 

েকর কাগজত্রাভদ 

প্রাবিস্থান: েংবিষ্ট অভপে 

ভফনামূয়ল্য। ১৫ 

কাম মভদফয়েয 

ভয়ে 

bcsadminacademy.gov.bd 

23.  কভ মচাযীয়দয সেনা বয 

ভারাভার েযফযাহ 

অনরাইন অথফা যাবয বযকুইবজন 

পযভ পূযডনয ভাধ্যডভ 

কাগজত্র:  

বযকুইবজন পযভ  

 

প্রাবি স্থান:  

সফা াখা 

বফনামূডে ০৩  

কভ টবদফডয 

ভডধ্য 

জনাফ সভাোঃ মুবপকুয যভান 

েহকাযী ভযচারক (সেফা) 

সপান-+৮৮-০২-৫৫১৬৫৯১৮ 

সভাফাইর-০১৭১৮০৩০৬৮৭ 

ই-সভইর:  adservice@ 

bcsadminacademy.gov.bd 

24.  কভ মচাযীয়দয 

দািভযক/আফাভেক সটভরয়পান 

েংয়মাগ ভঞ্জুভয 

প্রাভধকায প্রাি েং বিষ্ট কভ মকিমা-কভ মচাযীয 

আয়ফদয়নয ভবভিয়ি দািভযক/আফাভেক 

সটভরয়পান েংয়মাগ ভঞ্জুভয প্রদান কযা হয় 

কাগজত্র:  

েংবিষ্ট কভ মকিমা-কভ মচাযীয 

আয়ফদনত্র 

প্রাবিস্থান:  

ওয়য়ফোইট ও প্রােন াখা 

ভফনামূয়ল্য ০৭  

কাম মভদফয়েয 

ভয়ে 

জনাফ সভাাম্মদ সাডন 

বাফ যক্ষণ কভ টকতটা 

সপান:+৮৮-০২-৫৫১৬৫৯১৯ 

সভাফাইর: ০১৭৪০-৬৩৪৯৫৯ 

ই-সভইর: accountofficer@ 

bcs adminacademy.gov.bd 

 

25.  েযকাভয সকান প্রভিষ্ঠানয়ক 

সশ্রণীকক্ষ/অভেয়টাভযয়াভ বাড়া 

সদওয়া  

বযকুইবজন পযভ পূযডনয ভাধ্যডভ 

আডফদডনয সপ্রবক্ষডত 

কাগজত্র:  

বযকুইবজন পযভ 

প্রাবি স্থান: সফা াখা 

ভনধাভযি মূল্য 

ভযয়ায়ধয ভােয়ভ 

০৩ 

কভ টবদফডয 

ভডধ্য 

ঐ 

26.  যকাডযয বফববন্ন স্তডযয 

কভ টকতটাডদয জন্য প্র বক্ষণ 

আডয়াজন 

প্রবক্ষডণয ভাধ্যডভ কাগজত্র:  

আডফদন ত্র 

প্রাবি স্থান: প্রবক্ষণ াখা 

ভনধাভযি ফায়জয়টয ব্যয় 

ভনফ মায়হয ভনভিয়িা 

প্রাভিয ভােয়ভ 

০৩ 

কভ টবদফডয 

ভডধ্য 

জনায সভাোঃ ভামুদুর ক 

কাযী বযচারক (প্রবক্ষণ) 

সপান: ০২-৫৫১৬৫৯১৯ 

সভাফাইর: ০১৭১৫-৫৯৪৮৫৭ 

ই-সভইর:adtraining@bcs 

adminacademy.gov.bd 

  

27.  ডুবিডকর্ নদত্র /নম্বযত্র 

প্রদান 

আডফদন প্রাবিয য সযক্টয কর্তটক 

অনুডভাদডনয য অবপ স্মাযডকয ভাডধ্যডভ 

নদত্র/নম্বযত্র প্রদান 

কাগজত্র:  

নদত্র/নম্বযত্র  

প্রাবি স্থান: প্রবক্ষণ াখা 

াংবিষ্ট সকাড টয 

নদডত্রয খযডচয 

ভবযভাণ অথ Π 

০৩ 

কভ টবদফডয 

ভডধ্য 

28.  প্রবক্ষণাথী কর্তটক প্রাি নম্বয 

পুন:মূোয়ডনয আডফদন 

আডফদডনয সপ্রবক্ষডত কাগজত্র:  

আডফদন ত্র 

প্রাবি স্থান: প্রবক্ষণ াখা 

বফনামূডে ০৩ 

কভ টবদফডয 

ভডধ্য 
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৩) আওিাধীন অভধদিয/েংস্থা/অন্যান্য প্রভিষ্ঠান কতৃমক প্রদি সেফা 

 

অত্র প্রভিষ্ঠায়নয আওিাধীন সকায়না প্রভিষ্ঠান নাই। এই প্রভিষ্ঠানটি জনপ্রােন ভন্ত্রণারয়য়য আওিাধীন একটি প্রভিষ্ঠান। 

 

 

৪) আনায কায়ে আভায়দয প্রিযাা 

আনায (সফা গ্রীতায) কায়ে আভায়দয ( সফা প্রদানকাযীয) প্রিযাাোঃ 

 

ক্রভভক প্রভিশ্রুি/কাভিি সেফা প্রাভিয রয়ক্ষয কযণীয় 

1.  স্বয়াং েম্পূণ ম আয়ফদন জভা প্রদান 

2.  মথামথ প্রবিয়ায় প্রয়য়াজনীয় ভপে ভযয়াধ কযা 

3.  াংবিষ্ট প্রবতষ্ঠাডনয ডয়ফাইর্ ব্রাউজ/বযদ Πন কযা 

4.  চাবত অন্যান্য তথ্যাবদ সপ্রযণ কযা 

5.  প্রসমাজয সক্ষডত্র সভাফইর সভডজ/ইডভইডরয বনডদ টনা অনুযন কযা 
6.  োক্ষাডতয জন্য ধাম ট তাবযডখ ভনধ মাভযি েভয়য়য পূয়ফ মই উভস্থি র্াকা 

7.  অনাফশ্যক সপান/তদবফয না কযা  
 

 

৫) অভবয়মাগ প্রভিকায ব্যফস্থানা (GRS) 
 

সেফা প্রাভিয়ি অেন্তুষ্ট হয়র দাভয়ত্বপ্রাি কভ মকিমায েয়ে সমাগায়মাগ করুন। ভিভন েভাধান ভদয়ি ব্যর্ ম হয়র ভনয়নাক্ত দ্ধভিয়ি সমাগায়মাগ কয়য আনায েভস্যা অফভহি করুন। 
 

ক্রভভক কখন সমাগায়মাগ কযয়ফন কায ডে সমাগাডমাগ কযডফন  সমাগাডমাডগয ঠিকানা ভনষ্পভিয েভয়েীভা 

১. দাভয়ত্বপ্রাি কভ মকিমা েভাধান ভদয়ি ব্যর্ ম হয়র   অববডমাগ বনষ্পবি কভ টকতটা 

 

নাভ ও দভফিঃ  এ.সক. এভ. সাডর, বযচারক (প্রান) 

সপানিঃ +৮৮-০২-৫৫১৬৫৯০৮ 

ই-সভইরিঃ directoradmin@bcsadminacademy.gov.bd 

ডয়ফ: www.bcsadminacademy.gov.bd 

৩০ কাম মভদফে 

২. GRS সপাকার অববডমাগ বনষ্পবি কভ মকিমা 

ভনভদ মষ্ট েভয়য় েভাধান ভদয়ি ব্যর্ ম হয়র 

 

আবর কভ টকতটা 

 

সভা: সতাপাডের সাডন (৬৩০৫), যুগ্মেভচফ, শৃঙ্খরা-২, জনপ্রান ভন্ত্রণারয়   

সপানিঃ +৮৮-০২-৯৫৭৭১০৫ 

ই-সভইরিঃ disbr2@mopa.gov.bd 

ডয়ফ: www.mopa.gov.bd 

২০ কাম মভদফে 

৩. 

 

আবর কভ টকতটা বনবদ টষ্ট ভডয় ভাধান বদডত 

ব্যথ ট ডর 
ভবন্ত্রবযলদ বফবাডগয অববডমাগ ব্যফস্থানা সর  

                              

ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ 

ফাাংরাডদ বচফারয়, ঢাকা 
৬০ কাম মভদফে 

 

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

