
লাইব্রে�রী 

কর্ম�কর্ত� া,  প্রশি�ক্ষণার্থী� ও ছাত্র-ছাত্রীদে�র প্রশি�ক্ষদেণর র্মাদে�ান্নয়� ও গদে�ষণা কাদে�র
��্য একাডে�র্মীক  শি�শি ং এর  রৃ্তর্তীয়  র্তলায়  একশি$  সুসশি'র্ত  ও  সর্মৃদ্ধ  গ্রন্থাগার
রদেয়দেছ।  �র্ত� র্মাদে�  লাইদে-শিরদের্ত  কশি.উ$ার  শি�ষয়ক  ১৫০০শি$  �ইসহ  ৭৬৯৯শি$  �ই
রদেয়দেছ। এছাড়া ডে�ক$ার গ্রন্থাগাদের কশি.উ$ার শি�ষদেয় �া��াল,  র্ম্যাগাশি��,  দৈ�শি�ক
সং�া� পত্রসহ প্রচুর ডেরফাদেরন্স �ই রদেয়দেছ। গ্রন্থাগাদের এক সাদের্থী প্রায় ৫০�� পাঠক
�দেস  �ই  পড়দের্ত  পাদের�।  �ইু  �ৎসর  ডের্ময়াশি�  ছাত্র-ছাত্রী  ও  শি�ক্ষক,  কর্ম�কর্ত� া-
কর্ম�চারীদে�র  ��্য  �ই  ইসু্য করার  �্য�স্থা রদেয়দেছ। ডে�ক$াদেরর  শি�ক্ষক,  কর্ম�কর্ত� া,
প্রশি�ক্ষণার্থী�  ও  ছাত্র-ছাত্রীদে�র  জ্ঞা�  শি�কাদে�  ডে��-শি�দে�দে�র  সং�া�  পাডেঠর ��্য
লইদে-শিরদের্ত  শি�ম্নশিলশিCর্ত   শিলশিCর্ত   �ার্তীয়  ইংদের�ী  ও  �াংলা  পশিত্রকা  সংগ্রহ  ও
সংরক্ষণ করা হয়। 
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ব্রে	াস্টে�ল

ডে�ক$ার এ প্রশি�ক্ষডে�র ��্য আগর্ত প্রশি�ক্ষণার্থী�দে�র আ�াস� সুশি�ধা  প্র�াদে�র ��্য
৪ র্তলা শি�শি�ষ্ট একশি$ পুরুষ ও একশি$ র্মশিহলা ডেহাদেMল রদেয়দেছ। পুরুষ ডেহাদেMদেল ১৪০
��   পুরুষ প্রশি�ক্ষণার্থী�র  আ�াস� সুশি�ধা  এ�ং র্মশিহলা  ডেহাদেMল ৪০  ��   র্মশিহলা
প্রশি�ক্ষণার্থী�র  আ�াস� সুশি�ধা রদেয়দেছ।  এছাড়াও   পুরুষ  ডেহাদেMদেল ০৪শি$  �� এশিস
এ�ং    ০৬শি$  এশিস শিNআইশিপ কক্ষ রদেয়দেছ। ডেOCাদে� সরকাশির/ডে�সরকাশির ডেলদেNদেল
কর্ম�রর্ত অশির্তশির্থী�ৃন্দ অ�স্থা� করদের্ত পাদের�।

ক্যাস্টে�স্টে�রিরয়া

ডে�ক$ার  �গুড়াদের্ত  ডে�দে�র  শি�শিNন্ন  সরকাশির/আধা-সরকা�র/স্বায়ত্ব�াশিসর্ত
প্রশির্তষ্ঠা�/সু্কল/কদেল�  ও  র্মাদ্রাসা  ডের্থীদেক আগর্ত  প্রশি�ক্ষণার্থী�  ও   অশির্তশির্থীদে�র
আপ্যায়ডে�র  ��্য  একশি$  ১৫০  আস�   শি�শি�ষ্ট সুসশি'র্ত  ক্যাদেফদে$শিরয়া  রদেয়দেছ।
এCাডে�  শি�ক্ষক,কর্ম�কর্ত� া-কর্ম�চারীসহ একাডে�র্মীর প্রশি�ক্ষণার্থী�গণ   শি�ধ�াশিরর্ত   র্মূল্য
পশিরদে�াদেধর র্মাধ্যডের্ম  Cা�ার সুডেOাগ ডেপদেয় র্থীাদেক�। 
শি�শিNন্ন সার্মাশি�ক অ�ুষ্ঠা�াশি� শি�দে�ষর্ত ডে�ক$াদের কর্ম�রর্ত কর্ম�কর্ত� া ও কর্ম�চারীগদে�র
পাশির�াশিরক শি�শিNন্ন অ�ুষ্ঠাডে�  স্বল্প র্মূডেল্য  ক্যাদেফদে$শিরয়া  �্য�হাদেরর  সুডেOাগ ডেপদেয়
র্থীাদেক�।  অশিধকন্ত করৃ্ত� পদেক্ষর  অ�ুর্মশির্ত  সাডেপদেক্ষ  সীশির্মর্ত আকাডের  সর্মাডে�র শি�শিNন্ন



�্যশি\ ও প্রশির্তষ্ঠাডে�র  শি��স্ব  অ�ুষ্ঠা�াশি�দের্ত   ৪,০০০  $াকা  হাডের ক্যাদেফদে$শিরয়া
�্য�হাডেরর সুডেOাগ রদেয়দেছ। এদের্ত Nাড়ার ১৫% N্যা$ ও ১০% সাশিN� স চা�� প্রদেOা�্য।

কন�াস্টেরন্স 	ল

ক্যাদেফদে$শিরয়া শি�শি ং  এর ডে�ার্তালায় রডেয়দেছ একশি$ ১৫০ আস�  শি�শি�ষ্ট সুসশি'র্ত  ও
�ীর্তার্তপ শি�য়শি]র্ত ক�ফাদেরন্স হল। এই ক�ফাদেরন্স হদেল ডেসশির্ম�ার শিসদে.াশি�য়ার্ম ও
ওয়াক� সদেপর আদেয়া�� করা হদেয় র্থীাদেক। ডে�ক$াদের ছাত্র/ছাত্রী ও প্রশি�ক্ষণার্থী� এ�ং
শি�দে�ষর্ত কর্ম�রর্ত কর্ম�কর্ত� া  ওকর্ম�চারীগদেণর পাশির�াশিরক শি�শিNন্ন অ�ুষ্ঠাদে� স্বল্পর্মূদেল্য
ক�ফাদেরন্স  হল  �্য�হাদেরর  সুদেOাগ  ডেপদেয়  র্থীাদেক�। অশিধকন্ত করৃ্ত� পদেক্ষর  অ�ুর্মশির্ত
সাদেপদেক্ষ সীশির্মর্ত আকাদের সর্মাদে�র শি�শিNন্ন �্যশি\ ও প্রশির্তষ্ঠাদে�র শি��স্ব অ�ুষ্ঠা�াশি�দের্ত
৬,০০০ $াকা  হাদের ক�ফাদেরন্স হল �্য�হাদেরর সুদেOাগ রদেয়দেছ। এদের্ত Nাড়ার ১৫%
N্যা$ ও ১০% সাশিN� স চা�� প্রদেOা�্য।

ব্রে�রি�ক্যাল ইউরিন� 

একাদে�র্মীর   ছাত্র/ছাত্রী  ও  প্রশি�ক্ষণার্থী�  ও   একাদে�র্মীর  কর্ম�কর্ত� া/কর্ম�চারীগদেণর
সা��ক্ষশি�ক  প্রার্থীশির্মক  স্বাস্থ্যদেস�া  শি�শি^র্তকরদেণর  লদেক্ষ্য  এক��  এর্ম.শি�.শি�.এস
�া\াদেরর র্তত্ত্বা�ধাদে� একশি$ ডের্মশি�ক্যাল ইউশি�$ রদেয়দেছ।

�সরি�দ
একাদে�র্মীর  চত্বদেরর �শিক্ষ� পূ��দেকাদেণ  �ীর্তার্তপ শি�য়শি]র্ত র্মসশি���ু  ডে�ক$ার  �াদের্ম
একশি$ �াদের্ম র্মসশি�� রদেয়দেছ। র্মসশি�দে� একই সংদেগ ২৫০ �� র্মুসশি` �ার্মা� আ�ায়
করদের্ত পাদের�। একাদে�র্মীর কর্ম�কর্ত� া  ,কর্ম�চারী ছাড়াও প্রশি�ক্ষণার্থী�,  ছাত্র অশির্তশির্থী ও
এলাকা�াশিস দৈ�শি�ক পাঁচ ওয়া\ �ার্মা�সহ �মু্মার �ার্মা� আ�ায় কদের র্থীাদেক�।

প্ররি�ক্ষণ যন্ত্রপারি! এবং  করি%উ�ার ল্যাবস্টের�রী এর সুস্টেযাগ সুবরি(া

 ২৬৩ শি$ আধুশি�ক  উন্নর্তর্মাদে�র কশি.উ$ারসহ ০৮(আ$) শি$ �ীর্তার্তপ শি�য়শি]র্ত
কশি.উ$ার প্রশি�ক্ষণ ল্যা� রদেয়দেছ।

 ১ শি$ কশি.উ$ার ডের্মরার্মর্ত ও রক্ষ�াদে�ক্ষণ ল্যা�। 
 ডেলাকাল এশিরয়া ডে�$ওয়াক�  এ�ং ইন্টারদে�$ কদেeাল এর লদেক্ষ্য ০২শি$ সাN� ার

কশি.উ$ার রদেয়দেছ। 
 ১৬ শি$ র্মাশিfশির্মশি�য়া  প্রদে�ক্টর।
 ০৩ শি$ ওNারদেহ� প্রদে�ক্টর।
 ইন্টারদে�$ সুশি�ধা(�্যান্ড উই�র্থী  ৩০ এর্ম.শি�.শিপ.এস)।
 ১১০  ডেক.শিN.এ  ডে��াদের$দেরর  র্মাধ্যদের্ম  একাদে�র্মীদের্ত  সা��ক্ষশি�ক  শি�রশি�শিiন্ন

শি��্ুযৎ শি�শি^র্তকরণ �্য�স্থা রদেয়দেছ।




