
 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

বগুড়া পললদেকলিক ইন্সটিটিউে 

বগুড়া-৫৮০০ 

 

লসটিদজি চাে টার 

 

 

প্রলতষ্ঠাদির পূণ টিাম ও ধরণ 
বগুড়া পললদেকলিক ইন্সটিটিউে, বগুড়া। 

লশক্ষা মন্ত্রণালদের অধীি কালরগলর লশক্ষা অলধেপ্তরাধীি একটি সরকালর পললদেকলিক ইন্সটিটিউে। 

 

রুপকল্প (Vision): “লবশ্বব্যাপী কম টবাজাদরর জন্য সসরা মাদির আউেপুে” 

 

অলিলক্ষয (Mission): 
“আত্ম লিিটরতা অজটদি, মািসম্মত লশক্ষা ও প্রলশক্ষণ, সঠিক গাইদেন্স ও কাউদন্সললাং, লশল্প সহদ ালগতা এবাং 

বাাংলাদেদশর প্রযুলিগত ও আর্ ট-সামালজক উন্নেদি অবোি রাখা।” 

 

প্রলতষ্ঠাি প্রধাদির  িাম ও স াগাদ াগ মাধ্যমঃ 

 

প্রলতষ্ঠাি প্রধাদির িাম প্রলতষ্ঠাি ঠিকািা 

জিাব সমাঃ আবু সাইম জাহাি 

অধ্যক্ষ (অলতলরি োলেত্ব)  

বগুড়া পললদেকলিক ইন্সটিটিউে, 

ই-সমইলঃ bogra_poly@yahoo.com 

সমাবাইলঃ +৮৮-০১৩০৯১৩৩৮১৯ 

স ািঃ +৮৮-০২৫৮৮৮১৪০৬0 

ওয়েব সাইট: www.bogurapoly.gov.bd 

 

 

 

ইি সালি টস সসবাসমূহ- 

1। লশক্ষক ও কম টচারীঃ 

 

ক্রলমক 

িাং 
সসবার িাম সসবা সপদত প্রদোজিীে কাগজপত্র 

প্রদ াজয 

সক্ষদত্র 

সসবার ল  

প্রোি পদ্ধলত 

সসবা প্রোদির 

সমেসীমা 

োলেত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা (িাম, পেলব, 

স াি িম্বর ও ই-সমইল 
মন্তব্য 

1 2 3 4 5 6 7 

১ 

লশক্ষক/ 

কম টচারীগদণর 

আবাসি বরাদ্দ  

আবাসি বরাদদ্দর আদবেি লবিামূদে 

আদবেি প্রালপ্তর 

তালরখ হদত ১০ 

(েশ) লেি 

সচোরম্যাি 

আবাসি বরাদ্দ কলমটি 

 

 

২ 
ছুটির লহসাব 

প্রোি 
ছুটির  রম সহ আদবেি লবিামূদে 

০২ (দুই) কম ট 

লেবস 
প্রধান সহকারী/ জেনায়রল শাখা  

৩ 

বেলীদতার 

সালি টস বুক 

সপ্ররণ 

বেলীর আদেশ ও ছাড়পদত্রর 

আদেশসহ আদবেি 
লবিামূদে 

০৫ (পাঁচ) কম ট 

লেবস 
প্রধান সহকারী/ জেনায়রল শাখা  

৪ 

বালষ টক 

সগাপিীে 

প্রলতদবেি 

প্রস্তুত ও 

অলধেপ্তদর 

সপ্ররণ 

িি-সগদজদেে/দগদজদেে  

চাকুরীরতদের সক্ষদত্র বালষ টক 

সগাপিীে প্রলতদবেি  রম (প্রদ াজয 

সক্ষদত্র সমলেদকল প্রলতদবেিসহ) 

পূরণ কদর সাংলিষ্ট কম টকতটার কাদছ 

প্রলত বছর ৩১ জানুোলরর মদধ্য  

সগাপিীেতা রক্ষা কদর জমা লেদত 

হদব। 

লবিামূদে 
১০ (েশ) কম ট 

লেবস 
প্রধান সহকারী/ জেনায়রল শাখা  



ক্রলমক 

িাং 
সসবার িাম সসবা সপদত প্রদোজিীে কাগজপত্র 

প্রদ াজয 

সক্ষদত্র 

সসবার ল  

প্রোি পদ্ধলত 

সসবা প্রোদির 

সমেসীমা 

োলেত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা (িাম, পেলব, 

স াি িম্বর ও ই-সমইল 
মন্তব্য 

1 2 3 4 5 6 7 

৫ 

অিলাইদি 

বেলীর 

আদবেি 

প্রলক্রোকরণ 

লিলে টষ্ট আদবেিপত্র লবিামূদে 

অলধেপ্তর কর্তটক 

লিধ টালরত 

সমদের মদধ্য 

অধ্যদক্ষর অনুদমােিক্রদম প্রধাি 

সহকারী 
 

৬ 

সপিশি 

আদবেি 

অগ্রণীত করণ 

সপিশি সাংলিষ্ট কাগজ-পত্রালে লবিামূদে 
০৩ (লতি) কম ট 

লেবস 

প্রধান সহকারী/য়েনায়রল শাখা 

 
 

৭ 

জাতীে 

লেবসসমূহ 

পালি 

- - 
জাতীে 

লেবসসমূহ 

সকল কম টকতটা-কম টচালর ও 

লশক্ষার্ীবৃন্দ 
 

 

২। লশক্ষার্ী সসবাসমূহঃ 

 

ক্রলমক 

িাং 

সসবার িাম 

 

সসবা সপদত 

প্রদোজিীে 

কাগজপত্র 

প্রদ াজয সক্ষদত্র 

সসবার ল  প্রোি 

পদ্ধলত 

সসবা 

প্রোদির 

সমেসীমা 

োলেত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা (িাম, পেলব, স াি 

িম্বর ও ই-সমইল 
মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ 
প্রশাংসাপত্র, চালরলত্রক 

সিে এবাং সিেপত্র 

সাংলিষ্ট লবিাগীে 

প্রধাদির মাধ্যদম 

অধ্যক্ষ বরাবর 

আদবেি 

লবলধ সমাতাদবক 

লহসাব শাখাে োকা 

জমা লেদে রলশে 

সাংগ্রহ 

এক কম ট 

লেবস 

আয়বদন, ৮ম পয়ব ের প্রয়বশপয়ের ফয়টাকপপ 

ও টাকা েমার রপশদ জরপেষ্ট্রার/ একায়েপমক 

শাখাে েমা এবং কাগেপে সংগ্রহ 

 

২ 
একাদেলমক ট্রান্সলক্রপ্ট 

 

সাংলিষ্ট লবিাগীে 

প্রধাদির মাধ্যদম 

অধ্যক্ষ বরাবর 

আদবেি 

লবিামূদে 
এক কম ট 

লেবস 

সবাে ট মূোেি পব ট সমূহ জরপেষ্ট্রার/ 

একায়েপমক শাখা জেয়ক এবং 

প্রপিষ্ঠান মূল্যােন পব ট সমূহ স্ব স্ব 

পবভাগীে প্রধান হয়ি  সংগ্রহ করয়ি হয়ব 

 

৩ অধ্যেিরত সিেপত্র 

সাংলিষ্ট লবিাগীে 

প্রধাদির মাধ্যদম 

অধ্যক্ষ বরাবর 

আদবেি 

লবলধ সমাতাদবক 

লহসাব শাখাে োকা 

জমা লেদে রলশে 

সাংগ্রহ 

এক কম ট 

লেবস 

আয়বদন ও টাকা েমার রপশদ জরপেষ্ট্রার/ 

একায়েপমক শাখাে েমা এবং কাগে 

সংগ্রহ 

 

৪ 

লশক্ষার্ীদের সবাে ট 

সাংলিষ্ট লবলিন্ন আদবেি 

অগ্রণীত করণ 

সাংলিষ্ট লবিাগীে 

প্রধাদির মাধ্যদম 

অধ্যক্ষ বরাবর 

আদবেি 

জবাে ে পনধ োপরি পফ 
এক কম ট 

লেবস 

সরলজষ্ট্রার/ একাদেলমক শাখাে জমা ও 

সাংগ্রহ 
 

৫ 

আন্তঃ প্রালতষ্ঠালিক 

বেললর আদবেি অগ্রণীত 

করণ 

বাাংলাদেশ 

কালরগলর লশক্ষা 

সবাে ট লিধ টালরত 

আদবেি 

লবিামূদে 

বাাংলাদেশ 

কালরগলর 

লশক্ষাদবাে ট 

কর্তটক 

লিধ টালরত 

সমদের 

মদধ্য 

সরলজষ্ট্রার/ একাদেলমক শাখাে জমা  

৬ 

প্রলতষ্ঠাদির সমলেকযাল 

সসন্টাদর লশক্ষার্ীদের 

জরুরী ঔষধ  ও প্রার্লমক 

লচলকৎসা সসবা প্রোি 

প্রলতষ্ঠাদির 

সমলেকযাল সসন্টার 
লবিামূদে তাৎক্ষলণক 

জিাব সমাছাঃ কল্পিা খাতুি, 

 াম টালসষ্ট 

সমাবা: ০১৭৩৭-৭৩২১৩৩ 

 

৭ 

দূর-দূরাদন্তর লশক্ষার্ীদের 

জন্য দু’টি ছাত্রাবাস ও 

একটি ছাত্রীলিবাদস 

আবাসি ব্যবস্থা 

ছাত্রাবাস/ 

ছাত্রীলিবাস সর্দক 

লিধ টালরত  রম 

সাংগ্রহ কদর 

আদবেি 

ছাত্রাবাস/ 

ছাত্রীলিবাস কর্তটপক্ষ 

কর্তটক লিধ টালরত  

০৭ (সাত) 

কম ট লেবস 

অধ্যক্ষ কর্তটক মদিািীত ছাত্রাবাস/ 

ছাত্রীলিবাদসর তত্ত্বাবধােকগণ 
 



ক্রলমক 

িাং 

সসবার িাম 

 

সসবা সপদত 

প্রদোজিীে 

কাগজপত্র 

প্রদ াজয সক্ষদত্র 

সসবার ল  প্রোি 

পদ্ধলত 

সসবা 

প্রোদির 

সমেসীমা 

োলেত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা (িাম, পেলব, স াি 

িম্বর ও ই-সমইল 
মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৮ 

লাইদেরী হদত 

সেকদিাললজ লিলতক 

সর াদরন্স বুক ও সেশী-

লবদেশী লবলবধ বই প্রোি 

লাইদেরী কাে ট/ 

লরলোং কাে ট 

 

লবিামূদে তাৎক্ষলণক 

জিাব সমাসাঃ মুিলজলা খাতুি 

সহকালর লাইদেরীোি 

সমাবা: ০১৭১৯৪৫২০৩৩ 

 

৯ লশক্ষার্ী পলরবহি বাস 

লশক্ষার্ী 

পলরচেপত্র 

সাংদে রাখদত 

হদব 

লবলধ সমাতাদবক 

অল স 

চলাকালীি 

সমে 

জিাব ে. সমাঃ এমোদুল হক 

লচ  ইন্সট্রাক্টর (পাওোর) 

পলরবহি কম টকতটা -১ম লশ ে 

সমাবা: ০১৭৯৫৬২৮৬১৬ 

ও 

জিাব সমাঃ মলিরুল ইসলাম 

লচ  ইন্সট্রাক্টর (পাওোর) 

পলরবহি কম টকতটা -২ে লশ ে 

সমাবা: ০১৫৫০০০৬৮৯৭ 

 

১০ 

শুদ্ধাচার বাস্তবােদির 

লদক্ষয লশক্ষার্ীদের 

প্রদোজিীে লশক্ষা 

উপকরণ সুলি মূদে 

পাওোর ব্যবস্থা লহদসদব 

সততা কণ টার সর্দক পণ্য 

ক্রে 

সততা সটার 

সততা সটাদরর 

তাললকা হদত 

পদণ্যর লিধ টালরত 

মূে পলরদশাদধর 

লবলিমদে 

অল স 

চলাকালীি  

েসমে 

জিাব সমাঃ আলজজুল আমাি আল 

আলমি ইন্সট্রাক্টর (কলিউোর) 

সমাবা: ০১৭১২৬৮৫২০৩ 

 

১১ 
লশক্ষার্ীদের জন্য 

কযালন্টি সালি টস 
কযালন্টি 

কযাপিয়নর িাপলকা 

হয়ি পদণ্যর 

লিধ টালরত মূে 

পলরদশাদধর 

লবলিমদে 

অল স 

চলাকালীি  

সমে 

সিাপলত 

কযালন্টি পলরচালিা কলমটি 
 

১২ 

সরকালর সকাষাগার হদত 

সমধাবী ছাত্রদের এবাং 

শতিাগ ছাত্রীদের  

উপবৃলত প্রোি 

কালরগলর লশক্ষা 

অলধেপ্তরাধীি 

MIS 

স েওোদর 

তাললকাভূলিকরণ 

এবাং বাস্তবােি 

পবনামূূ্য়ল্য 
অধ্যেিরত 

সমেকালীি 

সমধা তাললকার লিলতদত উপবৃলত সসল 

কর্তটক এলি 
 

১৩ 
দপরদ্র িহপবল হয়ি 

আপে েক সাহায্য প্রদান 

পবভাগীে প্রধায়নর 

সুপাপরয়শর 

জপ্রপিয়ি অধ্যি 

বরাবর আয়বদন 

পবনামূূ্য়ল্য এক সপ্তাহ অধ্যয়ির অনুয়মাদয়নর পর কযাপশোর  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



৩। তথ্যঅলধকার ও অলিদ াগ লিষ্পলত কম টকতটা (অলিক) লবষেক সসবাসমূহঃ 

 

ক্রলমক 

িাং 
সসবার িাম 

সসবা সপদত 

প্রদোজিীে কাগজপত্র 

প্রদ াজয 

সক্ষদত্র সসবার 

ল  প্রোি 

পদ্ধলত 

সসবা প্রোদির 

সমেসীমা 

োলেত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা (িাম, পেলব, স াি 

িম্বর ও ই-সমইল 
মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ 
তথ্য অলধকার আইি 

অনু ােী তথ্য প্রোি 
আদবেি করদত হদব পবনামূয়ল্য 

২০ (পবশ) কার্ ে 

পদবস/ 

লিধ টালরত 

সমদের মদধ্য 

জিাব সমা: আলমরুল ইসলাম 

লচ  ইন্সট্রাক্টর (ইদলকট্রলিক্স) 

সমাবাইল: ০১৭১১৯৬২১৪০ 

ই-সমইল: 

amu_amirul@yahoo.com 
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জকান আইন বা 

সরকাপর পবধান বা 

পনয়দ েশনা অনুর্ােী 

কাউয়ক িথ্য প্রদান 

আদবেি করদত হদব পবনামূয়ল্য 

২০ (পবশ) কার্ ে 

পদবস/ 

লিধ টালরত 

সমদের মদধ্য 

জিাব সমা: আলমরুল ইসলাম 

লচ  ইন্সট্রাক্টর (ইদলকট্রলিক্স) 

সমাবাইল: ০১৭১১৯৬২১৪০ 

ই-সমইল: 

amu_amirul@yahoo.com 

 

3 
জটকয়নালপে 

সম্পপকেি তথ্য প্রোি 
- পবনামূয়ল্য 

অল স 

চলাকালীি 

সংপিষ্ঠ জটকয়নালপে /পবভাগীে প্রধান/ 

জরপেষ্ট্রার/ প্রধান সহকারী 
 

4 
অলিদ াগ লিষ্পলত ও 

আলপল লবষেক সসবা 
আদবেি করদত হদব লবিামূদে 

২০ (পবশ) কার্ ে 

পদবস/ 

লিধ টালরত 

সমদের মদধ্য 

জিাব সাজু মুহম্মে শাহজাো 

লচ  ইন্সট্রাক্টর (িি-সেক) 

সমাবাইল: ০১৭১২১৯৬৬১০ 

ই-সমইল: 

sajums10577@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

4। লবদশষ সসবাসমূহঃ 
 

ক্রলমক 

িাং 
সসবার িাম 

সসবা সপদত প্রদোজিীে 

কাগজপত্র 

প্রদ াজয 

সক্ষদত্র সসবার 

ল  প্রোি 

পদ্ধলত 

সসবা 

প্রোদির 

সমেসীমা 

োলেত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা (িাম, পেলব, স াি 

িম্বর ও ই-সমইল 
মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ 

সরািার স্কাউদের 

মাধ্যদম আতট মািবতার 

সসবাে রাষ্ট্রীে এবাং 

সমাজ সসবামূলক কাদজ 

অাংশগ্রহণ এবাং পলরষ্কার 

পলরচ্ছন্নতা অলি াি  

- পবনামূূ্য়ল্য 

ক্লাশ 

চলাকালীি/ 

 খি 

প্রদোজি 

সরািার স্কাউে ললোর 

েনাব নূরউপিন মুহাম্মদ আলমগীর 

ইন্সট্রাক্টর (নন-জটক) 

জমাবাইলঃ ০১৭১৬৬৩৬২২৬ 

ই-জমইলঃ 

rslnua636226@gmail.com 

 

২ 

যুব সরে লক্রদসন্ট 

সসাসাইটির মাধ্যদম 

সেচ্ছাে রিোি, আতট 

মািবতার সসবাে ও 

রাষ্ট্রীে এবাং 

সমাজদসবামূলক 

কাদজ অাংশগ্রহণ এবাং 

পলরষ্কার পলরচ্ছন্নতা 

অলি াি  

- পবনামূূ্য়ল্য 

ক্লাশ 

চলাকালীি/ 

 খি 

প্রদোজি 

অধ্যক্ষ মদহােে কর্তটক মদিািীত যুব 

সরে লক্রদসন্ট ইিচাজট 

জিাব সমাঃ নূরুল আলমি (ইন্সট্রাক্টর) 

জমাবাইলঃ 01798-101068 

ও 

জিাব সমাহাম্মে আলী (জুঃ ইন্সট্রাক্টর) 

জমাবাইলঃ 01712-710603 

 



ক্রলমক 

িাং 
সসবার িাম 

সসবা সপদত প্রদোজিীে 

কাগজপত্র 

প্রদ াজয 

সক্ষদত্র সসবার 

ল  প্রোি 

পদ্ধলত 

সসবা 

প্রোদির 

সমেসীমা 

োলেত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা (িাম, পেলব, স াি 

িম্বর ও ই-সমইল 
মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৩ 

শারীলরক প্রলতবন্ধীদের 

উপদ াগী লশক্ষা 

উপকরদণর মাধ্যদম 

লশক্ষা উপদ াগী 

পলরদবশ ততরী করা 

িলতটর সমদের শারীলরক 

প্রলতবন্ধী লশক্ষার্ীদের 

সমাজদসবা অলধেপ্তর 

সর্দক প্রেত প্রলতবন্ধী সিে 

সরলজষ্ট্রার/ একাদেলমক 

শাখাে  জমা লেদত হদব 

পবনামূূ্য়ল্য 
অল স 

চলাকালীি 
সরলজষ্ট্রার/ একাদেলমক শাখা  

৪ 
গাইদেন্স ও 

কাউদন্সললাং সসবা 
- পবনামূয়ল্য 

অল স 

চলাকালীি 
সকল লশক্ষক  

৫ 

লবলিন্ন কালরগলর লশক্ষা 

প্রলতষ্ঠািদক পরামশ ট 

প্রোি 

- পবনামূয়ল্য 
অল স 

চলাকালীি 
অধ্যক্ষ/ উপাধ্যক্ষ  

৬ 

ঊর্ধ্েিন কর্তেপি 

কর্তেক চাপহি চাকুলর 

প্রাপ্ত লশক্ষার্ীদের তথ্য 

প্রোি 

- পবনামূয়ল্য 
অল স 

চলাকালীি 

অধ্যক্ষ কর্তটক োলেত্ব প্রাপ্ত জব-সেসদমন্ট 

কম টকতটা 

জিাব সমাঃ আলজজুল আমাি আল আলমি  

ইন্সট্রাক্টর (কলিউোর) 

সমাবা: ০১৭১২৬৮৫২০৩ 
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লবলিন্ন সগাদেন্দা 

সাংস্থা/ পুললশ কর্তটক 

চাকুলর প্রাপ্ত 

লশক্ষার্ীদের তথ্য 

(দিলরল দকশি) প্রোি 

লশক্ষাগত স াগ্যতার সিে, 

প্রলশক্ষণ সিে, লবদশষ 

স াগ্যতা ( লে র্াদক) 

সিেসহ সকল কাগজপত্র 

সরলজষ্ট্রার/ একাদেলমক 

শাখাে  জমা লেদত হদব 

পবনামূয়ল্য 
অল স 

চলাকালীি 
সরলজষ্ট্রার/ একাদেলমক শাখা  

 

 

 

 


