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প্রশিক্ষণ ও শিবন্ধীকরণ শবভাগ 
 

এক্স-রর শবশকরণ স্থাপিার শবশকরণ শিয়ন্ত্রণ কর্ মকর্মাদের (RCOs) জন্য প্রশিক্ষণ রকার্ ম 

র্ংক্রান্ত র্থ্যাবলী:  
 

 র াগ্যর্াাঃ কর্পদক্ষ এর্.এর্.শর্ পাি অথবা এক্স-রর স্থাপিায় র্ংশিষ্ট কাদজ কর্পদক্ষ শর্ি বছদরর অশভজ্ঞর্া। 

উভয় ক্ষেত্রেই র্িে পদের র্র্যাশয়র্ ফদ াকশপ জর্া শেদর্ হদব।  
 

 প্রশিক্ষণ শফ ও ছশব-র্হ প্রশিক্ষণ র্ংক্রান্ত আদবেি ফরর্টি  থা থভাদব পূরণ কদর জর্াোি র্াদপদক্ষ প্রশিক্ষদণ 

অংিগ্রহদণর সুদ াগ রেয়া হদব।  
 

 বর্মর্াদি প্রশিক্ষণ শফাঃ জিপ্রশর্ ৳৪,০০০/-  াকা র্াে।  
 

 বাপিশিক প্রশিক্ষণ শফ অথবা  BAPASHANIK   PRASHIKHAN   FEE 

     বরাবদর রপ-অর্ মার/ব্াংক ড্রাফ  -এর র্াধ্যদর্ প্রশিক্ষণ শফ পশরদিাধ করা  াদব।  

 

 ঢাকা শর্টি কদপ মাদরিদির র্দধ্য হদল রপ-অর্ মার এবং বাশহদর হদল শর্.শর্ করদর্ হদব।  

 

 প্রশিক্ষণ রিদে পরবর্ীদর্ RCO পরীক্ষয় অংি গ্রহদণর জন্য পার্দপা ম র্াইদজর অশর্শরক্ত ২ (দুই) কশপ 

কালার ছশব র্দে আিদর্ হদব।  
 

 RCO র্িে িবায়দির জন্য প্রশিক্ষণ রকাদর্ ম অংি গ্রহণ করদল মূল RCO র্িদের  ফদ াকশপ ও পার্দপা ম 

র্াইদজর অশর্শরক্ত ২ (দুই) কশপ কালার ছশব র্দে আিদর্ হদব। মুল RCO র্িে হাদর্  হাদর্ অথবা 

র্াকদ াদগ রিওয়া  াদব। র্াকদ াদগ শিদর্ চাইদল, রকাি কারদি হস্তগর্ িা হদল কর্তমপক্ষ োয়ী থাকদব িা। 

ডুশিদক   Certificate শিদর্  হদল প্রশর্ষ্ঠাদির প্যাদর্ র্াশলক কর্তমক Forwarded একটি আদবেিপে 

ও ৫০০/- প্রদান করদর্ হদব। র্িে হাশরদয় রগদল থািায় শজশর্ করদর্ হদব এবং শজশর্ এর কশপও জর্া শেদর্ 

হদব। 

 

 প্রশিক্ষণ এর প্রথর্ শেি র্কাল ০৯:০০ ঘটিকায় ররশজদেিদির জন্য ঢাকাস্থ বাংলাদেি পরর্াণু িশক্ত শিয়ন্ত্রণ 

কর্তমপক্ষ, ই-১২/এ, আগারগাঁও, ঢাকায় উপশস্থর্ থাকদর্ হদব।  

 

 ররশজদেিদির র্র্য় প্রশিক্ষণ রকাদর্ মর কর্ মসূচীর কশপর্হ রকার্ ম র্ংক্রান্ত েশললাশে র্রবরাহ করা হদব।  
 

 প্রশিক্ষণ রকাদর্ ম অংিগ্রহদণর জন্য রকাি প্রকার  ার্ায়ার্ এবং দেশিক ভার্া রেয়া হদব িা।  

 

 থাকার ব্বস্থা প্রশিক্ষণাথীদের  শিজ উদযাদগ করদর্ হদব।  

 

 আদগ আর্দল আদগ পাদবি শভশিদর্ র্ব মদর্া  ২৫ (পঁশচি) টি শিশে মষ্ট র্ীদ র শবপরীদর্ আদবেিপে গ্রহণ করা 

হদব শবধায়  থািীঘ্র প্রশিক্ষণ শফ-র্হ আদবেিপে জর্া শেদর্ হদব।  

 

প্রশিক্ষণ র্ংক্রান্ত র াগাদ াদগর জন্যাঃ প্রশিক্ষণ ও শিবন্ধীকরণ শবভাগ      Tel: 88-02-8181274     Email: tdd.head@gmail.com 

 




