
লাইব্রেরী :              , Kg©KZ©v, cÖwkÿYv_©x I QvÎ-QvÎx‡`i cÖwkÿ‡Yi gv‡bvbœqb I M‡elYv 

Kv‡Ri Rb¨ একাব্রেমীক বিবডিং এর তৃতীয় তলায় GKwU mymw¾Z I mg„× MÖš’vMvi i‡q‡Q| eZ©gv‡b 

jvB‡eªwi‡Z Kw¤úDUvi welqK 1500wU eBmn 7699wU eB i‡q‡Q| GQvov †bKUvi MÖš’vMv‡i Kw¤úDUvi 

wel‡q Rvb©vj, g¨vMvwRb, •`wbK msev` cÎmn cÖPzi †idv‡iÝ eB i‡q‡Q| MÖš’vMv‡i GK mv‡_ cÖvq 50Rb 

cvVK e‡m eB co‡Z cv‡ib| ỳB ermi †gqvw` QvÎ-QvÎx I wkÿK, Kg©KZ©v-Kg©Pvix‡`i Rb¨ eB Bmy¨ 

Kivi e¨e¯’v i‡q‡Q|  

 

‡bKUv‡ii wkÿK, Kg©KZ©v, cÖwkÿYv_©x I QvÎ-QvÎx‡`i Ávb weKv‡k †`k-we‡`‡ki msev` cvVi Rb¨ 

jB‡eªwi‡Z wb¤œwjwLZ ’̄vbxq I RvZxq Bs‡iRx I evsjv cwÎKv msMÖn I msiÿY Kiv nq|  

 

1| ‣`wbK cÖ_g Av‡jv 2| ‣`wbK B‡ËdvK 

3| ‣`wbK Kv‡ji KÚ 4| ‣`wbK Ki‡Zvqv 

5| evsjv‡`k cÖwZw`b 6| The Daily Star 

7| The Independent 

 

হহাব্রেল : হেকটার এ প্রবিক্ষব্রের জন্য আগত প্রবিক্ষোর্থীব্রের আিাসে সুবিধা প্রোব্রের জন্য ৪ তলা বিবিষ্ট 

একটি পুরুষ ও একটি মবহলা হহাব্রেল রব্রয়ব্রে।  পুরুষ হহাব্রেব্রল ১৪০ জে পুরুষ প্রবিক্ষোর্থীর আিাসে সুবিধা এিিং 

মবহলা হহাব্রেব্রল ৪০ জে মবহলা প্রবিক্ষোর্থীর আিাসে সুবিধা রব্রয়ব্রে।। এোড়াও পুরুষ হহাব্রেব্রল ০৪টি েে এবস 

এিিং ০৬টি এবস বিআইবি কক্ষ রব্রয়ব্রে। হেখাব্রে সরকাবর/ব্রিসরকাবর হলব্রিব্রল কম মরত অবতবর্থবৃন্দ অিস্থাে করব্রত 

িাব্ররে। 
 

কযাব্রেব্রটবরয়া :             -        বিবিন্ন সরকাবর/আধা-সরকাবর/স্বায়ত্বিাবসত প্রবতষ্ঠাে/স্কুল/কব্রলজ 

ও মােরাসা হর্থব্রক আগত প্রবিক্ষোর্থী ও অবতবর্থব্রের আপ্যায়ব্রের জন্য একটি ১৫০ আসে বিবিষ্ট সুসবিত 

কযাব্রেব্রটবরয়া রব্রয়ব্রে। এখাব্রে বিক্ষক, কম মকতমা-কম মচারীসহ একাব্রেমীর প্রবিক্ষোর্থীগে বেধ মাবরত মূল্য 

িবরব্রিাব্রধর মাধ্যব্রম খািার সুব্রোগ হিব্রয় র্থাব্রকে।  

 

বিবিন্ন সামাবজক অনুষ্ঠাোবে বিব্রিষত হেকটাব্রর কম মরত কম মকতমা ও কম মচারীগব্রের িবরিাবরক বিবিন্ন অনুষ্ঠাব্রে 

স্বল্পমূব্রল্য কযাব্রেটাবরয়া ব্যিহাব্ররর সুব্রোগ হিব্রয় র্থাব্রকে। অবধকন্ত কতৃমিব্রক্ষর অনুমবত সাব্রিব্রক্ষ সীবমত আকাব্রর 

সমাব্রজর বিবিন্ন ব্যাবি ও প্রবতষ্ঠাব্রের বেজস্ব অনুষ্ঠাোবেব্রত ৪,০০০ টাকা হাব্রর কযাব্রেটাবরয়া ব্যিহাব্ররর সুব্রোগ 

রব্রয়ব্রে। এব্রত িাড়ার ১৫% িযাট ও ১০% সাবি মস চাজম প্রব্রোজয 
 

কেোব্ররন্স হল : কযাব্রেব্রটবরয়া বিবডিং এর হোতালায় রব্রয়ব্রে একটি ১৫০ আসে বিবিষ্ট সুসবিত ও িীতাতি 

বেয়বিত কেোব্ররন্স হল। এই কেোব্ররন্স হব্রল হসবমোর, বসব্রপাবজয়াম ও ওয়াকমসব্রির আব্রয়াজে করা হব্রয় 

র্থাব্রক। হেকটাব্রর োত্র/োত্রী ও প্রবিক্ষোর্থী এিিং বিব্রিষত কম মরত কম মকতমা ও কম মচারীগব্রের িবরিাবরক বিবিন্ন 

অনুষ্ঠাব্রে স্বল্পমূব্রল্য কেোব্ররন্স হল ব্যিহাব্ররর সুব্রোগ হিব্রয় র্থাব্রকে। অবধকন্ত কতৃমিব্রক্ষর অনুমবত সাব্রিব্রক্ষ সীবমত 

আকাব্রর সমাব্রজর বিবিন্ন ব্যাবি ও প্রবতষ্ঠাব্রের বেজস্ব অনুষ্ঠাোবেব্রত ৬,০০০ টাকা হাব্রর কেোব্ররন্স হল ব্যিহাব্ররর 

সুব্রোগ রব্রয়ব্রে। এব্রত িাড়ার ১৫% িযাট ও ১০% সাবি মস চাজম প্রব্রোজয 
 



হমবেকযাল ইউবেট : একাব্রেমীর োত্র/োত্রী, প্রবিক্ষোর্থী ও একাব্রেমীর কম মকতমা/কম মচারীগব্রের সাি মক্ষবেক 

প্রার্থবমক স্বাস্থযব্রসিা বেবিতকরব্রের লব্রক্ষয একজে এম.বি.বি.এস োিাব্ররর তত্ত্বািধাব্রে একটি হমবেকযাল ইউবেট 

রব্রয়ব্রে। 

 

মসবজে : একাব্রেমীর চত্বব্ররর েবক্ষে পূি মব্রকাব্রে িীতািত বেয়বিত মসবজদুে হেকটার োব্রম একটি জাব্রম মসবজে 

রব্রয়ব্রে। মসবজব্রে একই সিংব্রগ ২৫০জে সুসবি োমাজ আেয় করব্রত িাব্ররে। একাব্রেমীর কম মকতমা, কম মচারী 

োড়াও প্রবিক্ষোর্থী, োত্র অবতবর্থ ও এলাকািাবস দেবেক িাঁচ ওয়াি োমাজসহ জুম্মার োমাজ আোয় কব্রর 

র্থাব্রকে। 
 

প্রবিক্ষে েিিাবত এিিং কবপউটার ল্যািব্ররটরী এর সুব্রোগ সুবিধা 
 

 ২৯০টি আধুবেক উন্নতমাব্রের কবপউটারসহ ০৯টি কবপউটার প্রবিক্ষে ল্যাি রব্রয়ব্রে। 

 ১টি কবপউটার হমরামত ও রক্ষোব্রিক্ষে ল্যাি। 

 হলাকাল এবরয়া হেটওয়াকম এিিং ইন্টারব্রেট কব্ররাল এর লব্রক্ষয ০২াাট সাি মার কবপউটার রব্রয়ব্রে।  

 ১৪টি মাবিবমবেয়া প্রব্রজক্টর। 

 ০৩টি ওিারব্রহে প্রব্রজক্টর। 

 ইন্টারব্রেট সুবিধা (ব্যান্ড উইের্থ-১৫এমবিবিএস)। 

 ১১০ হকবিএ হজোব্ররটর এর মাধ্যব্রম একাব্রেমীব্রত সাি মক্ষবেক বেরবিবিন্ন বিদুযৎ বেবিতকরে ব্যিস্থা 

রব্রয়ব্রে। 

 


