
লাইব্রেরী  
 

কর্ মকর্মা, প্রশিক্ষণার্থী ও ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশিক্ষদণর র্াদনান্নয়ন ও গদেষণা 

কাদের েনয একাদের্ীক শেল্ডিং এর রৃ্র্ীয় র্লায় একটি সুসজ্জির্ ও সর্দৃ্ধ 

গ্রন্থাগার রদয়দছ। ের্মর্াদন লাইদেশরদর্ কজ্জিউিার শেষয়ক ১৫৫০টি েইসহ 

৮১০০টি েই রদয়দছ। এছাড়া ননকিার গ্রন্থাগাদর কজ্জিউিার শেষদয় োন মাল, 

র্যাগাল্েন, দেশনক সিংোে পত্রসহ প্রচুর নরফাদরন্স েই রদয়দছ। গ্রন্থাগাদর এক 

সাদর্থ প্রায় ৫০েন পাঠক েদস েই পড়দর্ পাদরন। চার েৎসর নর্য়াশে Diploma in 

Computer Technology  ছাত্র-ছাত্রীসহ ও একাদের্ীর শিক্ষক, কর্ মকর্মা-কর্ মচারীদের 

েনয েই ইসুয করার েযেস্থা রদয়দছ।লাইদেরীদর্ একটি র্ুল্িদ াদ্ধ কণ মার রদয়দছ 

ন খাদন প্রায় ৩০০ র্ুল্িদ াদ্ধ শেষয়ক েই রদয়দছ। ননকিাদরর শিক্ষক, কর্ মকর্মা, 

প্রশিক্ষণার্থী ও ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞান শেকাদি নেি-শেদেদির সিংোে পাদঠর েনয 

লইদেশরদর্ শনম্নশলশখর্  শলশখর্  োর্ীয় ইিংদরেী ও োিংলা পল্ত্রকা সিংগ্রহ ও 

সিংরক্ষণ করা হয়।  

 

১। দেশনক প্রর্থর্আদলা  ২। দেশনক ইদেফাক 

৩। দেশনক কাদলর কন্ঠ  ৪। দেশনক করদর্ায়া 

৫। োিংলাদেি প্রশর্শেন  ৬। The Daily Star  

৭। The Independent 

হ াব্রেল 
 

ননকিার এ প্রশিক্ষদনর েনয আগর্ প্রশিক্ষণার্থীদের আোসন সুশেধা প্রোদনর 

েনয ৪ র্লা শেশেষ্ট একটি পুরুষ ও একটি র্শহলা নহাদেল রদয়দছ। পুরুষ 

নহাদেদল ১৪০ েন  পুরুষ প্রশিক্ষণার্থীর আোসন সুশেধা এেিং র্শহলা নহাদেল 

৪০ েন  র্শহলা  প্রশিক্ষণার্থীর আোসন সুশেধা রদয়দছ। এছাড়াও  পুরুষ 

নহাদেদল ০৪টি নন এশস এেিং   ০৬টি এশস শিআইশপ কক্ষ রদয়দছ। ন খাদন 

সরকাশর/নেসরকাশর নলদিদল কর্ মরর্ অশর্শর্থেনৃ্দ অেস্থান করদর্ পাদরন। 
 

 

 

ক্যাব্রেব্রেররয়া 
 

ননকিার েগুড়াদর্ নেদির শেশিন্ন সরকাশর/আধা-সরকাের/স্বায়ত্বিাশসর্ 

প্রশর্ষ্ঠান/সু্কল/কদলে ও র্াদ্রাসা নর্থদক আগর্ প্রশিক্ষণার্থী ও  অশর্শর্থদের  

আপযায়দনর েনয একটি ১৫০ আসন  শেশিষ্ট সুসজ্জির্ কযাদফদিশরয়া রদয়দছ। 

এখাদন শিক্ষক,কর্ মকর্মা-কর্ মচারীসহ একাদের্ীর প্রশিক্ষণার্থীগণ  শনধ মাশরর্  র্ূলয 

পশরদিাদধর র্াধযদর্  খাোর সুদ াগ নপদয় র্থাদকন।  



শেশিন্ন সার্াল্েক অনুষ্ঠানাশে শেদিষর্ ননকিাদর কর্ মরর্ কর্ মকর্মা ও 

কর্ মচারীগদনর  পাশরোশরক শেশিন্ন অনুষ্ঠাদন স্বল্প রূ্দলয কযাদফদিশরয়া েযেহাদরর 

সুদ াগ নপদয় র্থাদকন। অশধকন্ত করৃ্মপদক্ষর অনুর্শর্ সাদপদক্ষ সীশর্র্ আকাদর 

সর্াদের শেশিন্ন েযল্ি ও প্রশর্ষ্ঠাদনর শনেস্ব অনুষ্ঠানাশেদর্  ৪,০০০ িাকা হাদর 

কযাদফদিশরয়া  েযেহাদরর সুদ াগ রদয়দছ। এদর্ িাড়ার ১৫% িযাি ও ১০% 

সাশিমস চােম প্রদ ােয। 

 

ক্নোব্ররন্স  ল 

কযাদফদিশরয়া শেল্ডিং  এর নোর্ালায় রদয়দছ একটি ১৫০ আসন  শেশিষ্ট 

সুসজ্জির্  ও িীর্ার্প শনয়শির্ কনফাদরন্স হল। এই কনফাদরন্স হদল নসশর্নার 

শসদিাল্েয়ার্ ও ওয়াকমসদপর আদয়ােন করা হদয় র্থাদক। ননকিাদর ছাত্র/ছাত্রী 

ও প্রশিক্ষণার্থী এেিং শেদিষর্ কর্ মরর্ কর্ মকর্মা ওকর্ মচারীগদণর পাশরোশরক 

শেশিন্ন অনুষ্ঠাদন স্বল্পর্ূদলয কনফাদরন্স হল েযেহাদরর সুদ াগ নপদয় র্থাদকন। 

অশধকন্ত করৃ্মপদক্ষর অনুর্শর্ সাদপদক্ষ সীশর্র্ আকাদর সর্াদের শেশিন্ন েযল্ি 

ও প্রশর্ষ্ঠাদনর শনেস্ব অনুষ্ঠানাশেদর্ ৬,০০০ িাকা হাদর কনফাদরন্স হল 

েযেহাদরর সুদ াগ রদয়দছ। এদর্ িাড়ার ১৫% িযাি ও ১০% সাশিমস চােম 

প্রদ ােয। 
 

হেরিক্যাল ইউরনে  
 

একাদের্ীর  ছাত্র/ছাত্রী ও প্রশিক্ষণার্থী ও  একাদের্ীর কর্ মকর্মা/কর্ মচারীগদণর 

সাে মক্ষশনক প্রার্থশর্ক স্বাস্থযদসো শনল্ির্করদণর লদক্ষয একেন এর্.শে.শে.এস 

োিাদরর র্ত্ত্বােধাদন একটি নর্শেকযাল ইউশনি রদয়দছ। 
 

েসজিদ 

একাদের্ীর চত্বদরর েশক্ষন পূে মদকাদণ িীর্ার্প শনয়শির্ র্সল্েেুন ননকিার 

নাদর্ একটি োদর্ র্সল্েে রদয়দছ। র্সল্েদে একই সিংদগ ২৫০ েন র্ুসশি 

নার্াে আোয় করদর্ পাদরন। একাদের্ীর কর্ মকর্মা ,কর্ মচারী ছাড়াও 

প্রশিক্ষণার্থী, ছাত্র অশর্শর্থ ও এলাকাোশস দেশনক পা াঁচ ওয়াি নার্ােসহ েমু্মার 

নার্াে আোয় কদর র্থাদকন। 
 

প্ররিক্ষণ যন্ত্রপারি এবং  ক্ম্পিউোর লযাবব্ররেরী এর সুব্রযাগ 

সুবর া 

 

 ২৯০ টি আধুশনক  উন্নর্র্াদনর কজ্জিউিারসহ ০৮(আি) টি িীর্ার্প 

শনয়শির্ ০১টি সাধারন  কজ্জিউিার প্রশিক্ষণ লযাে রদয়দছ। 

 ১টি কজ্জিউিার নর্রার্র্ ও রক্ষনাদেক্ষণ লযাে।  



 নলাকাল এশরয়া ননিওয়াকম এেিং ইন্টারদনি কদরাল এর লদক্ষয ০২টি 

সািমার কজ্জিউিার রদয়দছ।  

 20 টি র্াশিশর্শেয়া  প্রদেক্টর। 

 ইন্টারদনি সুশেধা(েযান্ড উইের্থ  72 এর্.শে.শপ.এস)। 

 প্রশিক্ষণ ক্লাস গ্রহদণর েনয একটি Interactive Flat Panel রদয়দছ। 

 ০২টি নহাদেলসহ সর্গ্র একাদের্ীদর্ WIFI সুশেধা রদয়দছ।  

 ১১০ নক.শি.এ নেনাদরিদরর র্াধযদর্ একাদের্ীদর্ সাে মক্ষশনক শনরশেল্িন্ন 

শেেুযৎ শনল্ির্করণ েযেস্থা রদয়দছ। 


