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নসটিদজিস চাটট ার 

1. নিশি ও নমশি 

নিশি:  বাাংলাদেশ পেদরানলয়াম ইন্সটিটিউটদক আন্তজট ানতকিাদব স্বীকৃতমাদির পসন্টার অফ এদেদলন্স (Centre of Excellence) নিসাদব গদে পতালা 
এবাং জিস্বাদথট নিদবনেত ও পেশ পপ্রনমক, প াগয ও পেশাোর জিবল সৃনি। 
 

নমশি:  পতল গযাস ও খনিজ সম্পে খাদত গুিগত প্রনশক্ষণ ও উন্নয়ি কমটসচূীর মাধ্যদম েক্ষ ও পেশাোর মািব সম্পে ততরী। 
 

2. পসবা প্রোি প্রনতশ্রুনত 
 

২.১) িাগনরক পসবা 
 

ক্র. 

িাং 
পসবার িাম পসবা প্রোি েদ্ধনত প্রদয়াজিীয় 

কাগজেত্র  

এবাং প্রানিস্থাি 

পসবার মূলয 
এবাং 

 েনরদশাধ্ 

েদ্ধনত 

পসবা প্রোদির  

সময়সীমা 
োনয়ত্বপ্রাি কমটকতট া 

(িাম,েেনব,পফাি িম্বর ও 

ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। েরেত্র জামািত পফরৎ নেনেআর ২০০৮ 

অিু ায়ী 
সিকারী 
েনরচালক(নি:) 

সম্পানেত 

চুনি অিু ায়ী 
নেনেআর ২০০৮ অিু ায়ী 
অগ্রিণদ াগয 
েরেত্রোতাদের েরেত্র 

জামািত চুনি সম্পােদির 

০৩(নতি) কমটনেবদসর 

মদধ্য। 

 পবগম সািনজো পসাবিাি 

েনরচালক(প্রশাসি ও 

প্রনশক্ষণ) 

পফাি : ০২-৮৯৩৩৩৩৫ 

ইদমইল: 
sanjida.sobhan@gmail.com 

২। রক্ষণদ াগয অথট বা 
বযাাংক গযারানন্ট পফরৎ 

নেনেআর ২০০৮ 

অিু ায়ী 
সিকারী 
েনরচালক(নি:) 

সম্পানেত 

চুনি অিু ায়ী 
নেনেআর ২০০৮ এর 

নিদেট নশত সমদয়র/নবল 

প্রোদির ০১ বছর ের 

৩। প্রনশক্ষণ নবষদয় সাংনিি কমটসূনচ প্রণয়ি ও প্রনশক্ষণ শাখা সস্পানেত তাৎক্ষনিকিাদব নবষদয়র 



বযনি বা প্রনতষ্ঠাদির 

তথয নবষয়ক অিুদরাধ্ 

ও নজজ্ঞাষা (নবনিন্ন  

প্রনতষ্ঠাি/বযনি) 

বাস্তবায়ি চুনি অিু ায়ী গুরুত্ব ও  ানচত তদথযর 

নিনিদত সদববটাচ্চ এক(০১) 

সিাি। 

৪। ইউটিনলটি সানিট দসর 

নবল েনরদশাধ্ 

নিনেনিনস, ওয়াসা, 
নসটি কদেটাদরশি, 

নততাস গযাস,  

ইন্টারদিট, টিএন্ডটি, 

ইতযানে এর নবল 

প্রানি সাদেদক্ষ । 

সিকারী 
েনরচালক 

(নি:) 

পচদকর 

মাধ্যদম 

প্রদয়াজিীয় কাগজেত্রসি 

নবল োনখদলর ০৫(োাঁচ) 

নেদির মদধ্য 

পবগম পমাদশটো আিার 

পিিা 
সিকারী েনরচালক 

পফাি: ০১৭১৫ ১৩৫৭২৮ 

ইদমইল: 
morsheda_akter@yahoo.com 

 

২.২) প্রানতষ্ঠানিক পসবা 
 

ক্র. 

িাং 
পসবার িাম পসবা প্রোি েদ্ধনত প্রদয়াজিীয় 

কাগজেত্র  

এবাং প্রানিস্থাি 

পসবার মলূয 
এবাং 

 েনরদশাধ্ 

েদ্ধনত      

পসবা প্রোদির 

সময়সীমা 
োনয়ত্বপ্রাি কমটকতট া  
(িাম,েেনব,পফাি িম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। মািসম্পন্ন প্রনশক্ষপণর 

মাধ্যদম মািব সম্পে 

উন্নয়ি 

- ক্লাশ রুম 

পলকচার 

- িাদত কলদম 

প্রনশক্ষণ 

- 

পসনমিার/ওয়াকট শ
ে 

প্রনশক্ষণ 

শাখা 
প্রনশক্ষণ ’নফ’ 

পচদকর 

মাধ্যদম 

প্রনশক্ষণ সময়কাল পবগম সািনজো পসাবিাি 

েনরচালক(প্রশাসি ও প্রনশক্ষণ) 

পফাি : ০২-৮৯৩৩৩৩৪ 

ইদমইল: sanjida.sobhan@gmail.com 

২। প্রনশক্ষণাথী মদিািয়দির 

জিয সম্ভাবয 
প্রনতষ্ঠািসমদূি অিদুরাধ্ 

েত্র পপ্ররণ। (সম্ভাবয 
মদিািয়ি প্রোিকারী 

কমটসনূচ প্রণয়ি ও 

বাস্তবায়ি 

প্রনশক্ষণ 

সমন্বয়ক 

পকাি মূলয 
েনরদশাধ্ 

করদত িয়িা। 

প্রনশক্ষণ পিদে চার 

(৪) পথদক সাত 

(৭) সিাি েদূবট। 

পবগম আনমিা িাসরীি 

তবজ্ঞানিক কমটকতট া (এসও) 

পফাি: ০১৭১১ ৬১৬১৭০ 

ইদমইল: ami_nasreen@yahoo.com 



প্রনতষ্ঠািসমিূ)। 

৩
। 

প্রনশক্ষণাথীগণদক প্রনশক্ষণ 

পকাসট স্থনগদতর নবষয় 

অবনিত করণ।(নবনিন্ন 

প্রনতষ্ঠাদির কমটকতট া)। 

কমটসনূচ প্রণয়ি ও 

বাস্তবায়ি 

প্রনশক্ষণ শাখা পকাি মূলয 
েনরদশাধ্ 

করদত িয় 

িা। 

পকাসট শুরুর 

তানরদখর ০৫ 

কমটনেবস েদূবট। 

৪। জ্বালানি ও খনিজ সম্পে 

নবিাগ কতৃট ক  ানচত 

নবনিন্ন তথয ও  প্রনতদবেি 

প্রণয়ি।  

 ানচত নবনিন্ন তথয 
ও  প্রনতদবেি 

প্রণয়ি এবাং 
বাস্তবায়ি  

প্রশাসি শাখা 
  

পকাি মূলয 
েনরদশাধ্ 

করদত িয়িা। 

নিধ্টানরত 

সময়সীমা 
অিু ায়ী 

পবগম নেলারা োরিীি 

সিকারী েনরচালক 

পফাি: ০১৫৫২ ৩১৯২৭২ 

ইদমইল:dilaraparvin3295@yahoo.com 

 ৫। 

 

আগ্রিী প্রনতষ্ঠািদক 

অনিটনরয়াম ও ক্লাশরুম  

িাো প্রোি  

অনধ্ াচি এর 

মাধ্যদম প্রানি 

সাদেদক্ষ 

সিকারী 
েনরচালক(প্র:

) 

প্রনতষ্ঠাদির 

িীনতমালা 
অিু ায়ী 

 

৬। নবনিি পকাদসট বযবহৃত 

পেশিারী মালামাল 

চানিো পমাতাদবক 

প্রোদির অিদুমােি 

(প্রনশক্ষণাথী /পকাসট 
সাংনশস্নি কমটকতট া) 

অনধ্ াচি েদত্রর 

মাধ্যদম এবাং প্রানি 

সাদেদক্ষ 

সিকারী 
েনরচালক(

িান্ডার) 

পকাি মূলয 
েনরদশাধ্ 

করদত িয়িা। 

সদববটাচ্চ ২৪ ঘন্টা পবগম নেলারা পচৌধ্ুরী 
সিকারী েনরচালক 

পফাি: ০১৭১৭৫ ৮১৭৩৫২ 

ইদমইল: dilara_chowdhury@yahoo.com  

৭। প্রনশক্ষণাথীদের পকাসট 
সম্পনকট ত তথযানে প্রোি 

(প্রনশক্ষণাথী কমটকতট াগণ) 

সরাসনর  পকাসট 
সম্বিয়ক 

মলূয েনরদশাধ্ 

করা িয়িা। 

পকাসট চলাকালীি  পবগম আনমিা িাসরীি 

তবজ্ঞানিক কমটকতট া (এসও) 

পফাি: ০১৭১১ ৬১৬১৭০ 

ইদমইল: ami_nasree@yahoo.com 



২.৩) অিযমত্মরীণ পসবা 
 

ক্র. 

িাং 
পসবার িাম পসবা প্রোি েদ্ধনত প্রদয়াজিীয় 

কাগজেত্র  

এবাং প্রানিস্থাি 

পসবার মলূয এবাং 
 েনরদশাধ্ েদ্ধনত 

পসবা প্রোদির 

সময়সীমা 
োনয়ত্বপ্রাি কমটকতট া  
(িাম,েেনব,পফাি িম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। ইন্সটিটিউদটর পকাসট 
সাংনশস্নি কমটকতট া 
মদিািয়ি এবাং অনফস 

আদেশ জারী করা।  

কমটসূনচ প্রণয়ি 

ও  

বাস্তবায়ি 

প্রনশক্ষণ শাখা ববববববববব পকাসট শুরম্নর 

িুযিতম েইু (০২) 

সিাি েূদবট। 

পবগম সািনজো পসাবিাি 

েনরচালক(প্রশাসি ও প্রনশক্ষণ) 

েনরচালক(প্রশাসি) 

পফাি : ০২-৮৯৩৩৩৩৪ 

ইদমইল: sanjida.sobhan@gmail.com 

 

২। ইন্সটিটিউদটর নবনিন্ন 

ে টাদয়র 

কমটকতট া/কমটচারীদের 

চানিো পমাতাদবক 

প্রােযতা অিু ায়ী 
পেশিারী মালামাল 

প্রোদির অিুদমােি। 

(সকল ে টাদয়র 

কমটকতট া/কমটচারী)। 

চানিোেত্র এর 

মাধ্যদম 

প্রানি সাদেদক্ষ 

সিকারী 
েনরচালক 

(িান্ডার) 

ববববববববব সদববটাচ্চ ২৪ ঘন্টা 
পক্ষত্রনবদশদষ 

চানিবা মাত্র প্রোি 

করা িয়। 

৩। Wi-Fi ইন্টারদিট 

সাংদ াগ রক্ষণাদবক্ষণ 

চানিো অিু ায়ী সি: েনরচালক 

(প্র:)  

প্রনতষ্ঠাদির 

িীনতমালা 
অিু ায়ী 

Wi-Fi সাংদ াগ 

প্রোি  

৩ 

কমটনেবস(চানিো 
েত্র 

োওয়ার ের) 

৪। ফদটাকনে(ইন্সটিটিউদটর 

কমটকতট া, কমটচারী এবাং 
প্রনশক্ষণাথীগণ) 

চানিো অিু ায়ী প্রনশক্ষণ শাখা পকাি মূলয 
েনরদশাধ্ 

করদত িয়িা। 

০১(এক) কমটনেবস 

এর মদধ্য 
পবগম আনমিা িাসরীি 

তবজ্ঞানিক কমটকতট া (এসও) 

 

৫। অনিওনিজয়ুাল পসবা চানিো অিু ায়ী প্রনশক্ষণ শাখা পকাি মূলয ০১(এক) কমটনেবস 



(ইন্সটিটিউদটর 

কমটকতট া, কমটচারী এবাং 
প্রনশক্ষণাথীগণ) 

েনরদশাধ্ 

করদত িয়িা। 

এর মদধ্য 

৬।  তেনিক েনত্রকা/ জািটাল 

(ইন্সটিটিউদটর 

কতট কতট া,  প্রনশক্ষণাথী ও 

কমটচারীবনৃ্দ) 

চানিো অিু ায়ী সিকারী 
েনরচালক 

(গ্রন্থাগার) 

পকাি মূলয 
েনরদশাধ্ 

করদত িয়িা। 

চানিো সাদেদক্ষ সিকারী েনরচালক (গ্রন্থাগার) 

পফাি : ০১৬৭৫ - ১৪৮৬০৪ 

ইদমইল:  
 

 ৭। ইন্সটিটিউদটর 

কমটকতট াদের  গ্রন্থাগাদরর 

কািট  প্রোি 

প্রদয়াজি 

অিু ায়ী 
সিকারী 
েনরচালক 

(গ্রন্থাগার) 

পকাি মূলয 
েনরদশাধ্ 

করদত িয়িা। 

আদবেি প্রানি 

সাদেদক্ষ 

 
 
 

ক্র. 

িাং 
পসবার িাম পসবা প্রোি 

েদ্ধনত 

প্রদয়াজিীয় 

কাগজেত্র  

এবাং 
প্রানিস্থাি 

পসবার মলূয 
এবাং 

 েনরদশাধ্ 

েদ্ধনত 

পসবা প্রোদির 

সময়সীমা 
োনয়ত্বপ্রাি কমটকতট া  
(িাম,েেনব,পফাি িম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৮
। 

ইন্সটিটিউদটর 

ওদয়বসাইদটর তথয  
িালিাগােকরণ 

প্রদয়াজি অিু ায়ী প্রশাসি শাখা মূলয েনরদশাধ্ 

করা িয়িা। 

প্রদয়াজি 

অিু ায়ী 
পবগম সািনজো পসাবিাি 

েনরচালক(প্রশাসি ও প্রনশক্ষণ)  

পফাি : ০২-৮৯৩৩৩৩৪ 

ইদমইল: sanjida.sobhan@gmail.com 

৯। িুনেস্নদকট  সিেেত্র 

প্রোি (প্রনশক্ষণাথী) 
আদবেদির 

েনরদপ্রনক্ষত 

প্রনশক্ষণ শাখা মূলয েনরদশাধ্ 

করা িয়িা। 

০৩ কমটনেবস পবগম আনমিা িাসরীি 

তবজ্ঞানিক কমটকতট া (এসও) 

 

১০
। 

নবনবধ্ প্রদয়াজি অিু ায়ী প্রশাসি শাখা প্রনতষ্ঠাদির 

িীনতমালা 
অিু ায়ী 

চানিো 
অিু ায়ী 
প্রানথটত সময় 

পমাতাদবক 

সিকারী েনরচালক (প্র:) 



 


