গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
কারযগরয রক্ষা অরধদপ্তয
এপ-৪/রফ, আগাযগাঁও, শদযফাাংরানগয, ঢাকা-১২০৭।
ই- ই

“

গড়ব
ব

”

techedu09@gmail.com

রটিদজন চার্ টায
১. রবন ও রভন
রবন

কারযগরয ও বৃরিমূরক রক্ষা ও প্ররক্ষণ মৄদগাদমাগীকযণ, ভানফম্পদ উন্নয়ন, অথ টননরতক মৃরি অজটন এফাং জীফনমাত্রায ভাদনান্নয়ন।
রভন

ভান ম্পন্ন কারযগরয ও বৃরিমূরক রক্ষা ও প্ররক্ষণ রনরিত কযায রদক্ষ প্রদয়াজনীয় নীরত ও কভটসূরচ প্রণয়ন, প্রকল্প ফাস্তফায়ন, আদটভান রনধ টাযণ এফাং রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন।

ব

গ
ক্ররভক
( )
০ .

০ .

ব
শফায নাভ
( )
দদান্নরত প্রদান

প্ররক্ষণ, উচ্চ রক্ষা ও
রফদদ ভ্রভন

শফা প্রদান দ্বরত

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং
প্রারপ্তস্থান

(৩)
রিরর বায সুারযদয
আদরাদক অনুদভাদন
াদদক্ষ অনুভরতত্র
শভইর, ওদয়ফাইর্ ও
িাকদমাদগ শপ্রযণ।
করভটিয সুারযদয
আদরাদক অনুভরতত্র
শভইর, ওদয়ফাইর্ ও

(৪)
রনদয়াগত্র, শমাগদানত্র,
স্থায়ী কযণ, এরআয,
শেদিন তাররকা,
রফবাগীয়/দুদক কর্তটক
ভাভরা শনই ভদভট প্রতযয়ন।
মথামথ কর্তটদক্ষয ভাধ্যদভ
রনধ টারযত পযদভ আদফদন,
শকাদ টয রফজ্ঞরপ্ত, প্রদক্টা

শফায মূল্য
এফাং রযদাধ
দ্বরত
(৫)
রফনামূদল্য

রফনামূদল্য

শফা প্রদাদনয
ভয়ীভা
(৬)
২০-৩০ রদন

০৩-১০ রদন

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভটকতটা
(নাভ, দফী,দপান নম্বয ও ই-শভইর)
(৭)
ক) চীপ ইন্পট্রাক্ট/ভভান দত অধ্যক্ষ (
৬)
ম টন্ত
জনাফ শভাোঃ াভাদ খররর, কাযী রযচারক-১
শপান: ৮৮-০ -৮ ৮ ৯
ই-শভইর: dtead1@gmail.com
খ) জুরনয়য ইন্পট্রাক্টয দত ইন্পট্রাক্টয ম টন্ত (

৭

১০)
জনাফ

ব

, কাযী রযচারক -
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ক্ররভক

০৩.

০৪.

০৫.

০৬.

০৭.

শফায নাভ

শফা প্রদান দ্বরত

িাকদমাদগ শপ্রযণ।
চাকুযী
রিরর বায সুারযদয
রনয়রভতকযণ/স্থায়ী কযণ আদরাদক অনুদভাদন
াদদক্ষ প্রজ্ঞান/অরপ
আদদ ইদভইর/ওদয়ফ
াইর্ শপ্রযণ।
রআযএর/দনন/রজর কর্তটক্ষয অনুদভাদন
এপ
াদদক্ষ অনুভরতত্র
শভইর,ওয়ফাইর্ ও
িাকদমাদগ শপ্রযণ।

অরজটত
ছুটি/ফর:ফাাংরাদদ
ছুটি/প্রসূরত
ছুটি/োরভত্মরফদনাদন
ছুটি/অাধাযণ ছুটিয
আদফদন রনস্পরি
রক্ষক, কভটকতটা ও
কভটচাযী এফাং তাদদয
যরফাদযয দস্যদদয
াদার্ ট েদনয
অনুভরত/অনারি প্রদান

রক্ষক/কভটকতটা ও

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং
প্রারপ্তস্থান
ও অপায শরর্ায।
মথামথ কর্তটদক্ষয ভাধ্যদভ
প্রদয়াজনীয় তথ্যারদ
আদফদন।
১। মথামথ কর্তটদক্ষয
ভাধ্যদভ আদফদন
২। শট্রজারয কর্তটক
প্ররতস্বাক্ষরযত ELPC এয
মূর কর
৩। স্কুর/এএর এয
নদদয তযারয়ত কর
৪। চাকুযী ফর/চাকুযী
রফফযণীয মূর কর
৫। প্ররতষ্ঠান প্রধান কর্তটক
নাদারফ নদ
মথামথ কর্তটদক্ষয ভাধ্যদভ
ছুটি ভঞ্জুদযয আদফদন,
অরজটত ছুটিয রাফ,
ট
শভরিদকর াটিরপদকর্
(প্রদজায্য ক্ষদত্র)

াংরস্দষ্ট কাগজত্র
মাচাই-ফাচাই পূফ টক
কর্তটদক্ষয অনুদভাদন
াদদক্ষ স্বাক্ষরযত ত্র
ইদভইর/ওদয়ফাইর্
/িাকদমাদগ শপ্রযণ
াদার্ ট ততযীয অনুভরত ১। মথামথ কর্তটক্ষয
ত্র ওদয়ফাইর্/ই-শভইদর সুারয রনধ টারযত পযদভ
শপ্রযণ
আদফদনত্র
২। না-দারফ নদ
৩। পূফ টতন াদাদর্ টয
(মরদ থাদক) পদর্াকর
৪। জন্ রনফন্ধন/জাতীয়
রযচয়দত্রয পদর্া কর
এতদ াংক্রান্ত গঠিত
১। অত্র অরধদপ্তদযয

শফায মূল্য
এফাং রযদাধ
দ্বরত

শফা প্রদাদনয
ভয়ীভা

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভটকতটা
(নাভ, দফী,দপান নম্বয ও ই-শভইর)
২

রফনামূদল্য

রফনামূদল্য

২০-৩০ রদন

১৫ রদন

শপান: ০ -৯ ৩৬৬
ই-শভইর: dte.ad2@gmail.com
গ) র্ততীয় দত চতুথ ট শেণীয কভটচাযী (
১১-২০)
, কাযী রযচারক-৩
শপান: ০ -৮ ৮ ৫
ই-শভইর: dtead3.2013@gmail.com
ঘ) টিএর (কর দদয) জন্য
শভাাম্মদ াজ্জাদ মুপতী, াকাযী রযচারক-৬
শপান: ৮১৮১২৩০
ই-শভইর: dteadvoc@gmail.com

রফনামূদল্য

৩-৬ রদন

রফনামূদল্য

৭ রদন

রফনামূদল্য

৩০ রদন
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শফায নাভ
কভটচাযীদদয ফদরর

০৮.

অরেভ াংক্রান্ত
(গৃরনভটাণ/দভযাভত,
ভর্যগাড়ী, করম্পউর্ায
ইতযারদ)

০৯.

কভটচাযীদদ রনদয়াগ
প্রদান

০.

মুরিদমািা রক্ষক,
কভটকতটা ও কভটচাযীদদয
চজখ এয তারযখ
রযফতটন

শফা প্রদান দ্বরত

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং
প্রারপ্তস্থান

করভটিয সুারযদয
রবরিদত কর্তটদক্ষয
অনুদভাদনক্রদভ ফদররয
আদদ ওদয়ফাইর্/ইশভইদর শপ্রযণ
তথ্যারদ মাচাই-ফাচাই
পূফ টক কতটদক্ষয
অনুদভাদন াদক্ষ
ভঞ্জুযীত্র শভইর,
ওদয়ফাইর্ ও িাকদমাদগ
শপ্রযণ।

ওদয়ফাইদর্য ভাধ্যদভ
অনরাইদন ফদররয আদফদন
(প্ররতষ্ঠান প্রধাদনয
সুারয)

রনদয়াগ যীক্ষাত্র
ওদয়ফাইদর্ প্রকা,
রনদয়াগ করভটি কর্তটক
রনদয়াগ যীক্ষা েণ,
পরাপর প্রস্ত্িত, করভটিয
সুারযদয আদরাদক
শমাগ্য প্রাথীদদয
রনদয়াগত্র ওদয়ফাইর্ ও
িাকদমাদগ শপ্রযণ।
মথামথ কর্তটক্ষয
অনুদভাদক্রদভ
অনুভরতত্র/প্রজ্ঞান/অরপ
 আদদ শভইর,
ওদয়ফাইর্ ও িাকদমাদগ
শপ্রযণ।

শফায মূল্য
এফাং রযদাধ
দ্বরত

শফা প্রদাদনয
ভয়ীভা

মথামথ কর্তটদক্ষয ভাধ্যদভ রফনামূদল্য
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র
রনধ টারযত পযদভ আদফদন,
শজরা রাফ যক্ষণ কভটকতটা
কর্তটক রাফ রফফযণীয
প্রতযয়ন, ব্যরিগত কতটদনয
রাফ
অনরাইদন আদফদন এফাং
রফনামূদল্য
শর্ররর্দকয ভাধ্যদভ
যীক্ষায রপ প্রদান।

২-৬ রদন

ক) াদা কাগদজ আদফদন
খ) যকাযী চাকুযীদত
প্রদফদয ভয় রনদজদক
মুরিদমািা শঘালনা াংক্রান্ত
প্রভান ত্র
গ) মুরিমৄি রফলয়ক
ভন্ত্রণারয় কর্তটক প্রদি
মুরিদমািা াংক্রান্ত নদ।

২-৬ রদন

রফনামূদল্য

ভন্ত্রণারয় দত
অনুদভাদন াদদক্ষ
গঠিত করভটিয
সুারযদয
আদরাদক

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভটকতটা
(নাভ, দফী,দপান নম্বয ও ই-শভইর)

, কাযী রযচারক-৩
শপান: ০ -৮ ৮ ৫
ই-শভইর: dtead3.2013@gmail.com

ক) চীপ ইন্পট্রাক্ট/ভভান দত অধ্যক্ষ (
১
৬)
ম টন্ত
জনাফ শভাোঃ াভাদ খররর, কাযী রযচারক-১
শপান: ৮৮-০ -৮ ৮ ৯
ই-শভইর: dtead1@gmail.com
খ) জুরনয়য ইন্পট্রাক্টয দত ইন্পট্রাক্টয ম টন্ত (

৭

১০)
জনাফ
ব
, কাযী রযচারক -২
শপান: ০ -৯ ৩৬৬
ই-শভইর: dte.ad2@gmail.com
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শফায নাভ

শফা প্রদান দ্বরত

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং
প্রারপ্তস্থান

শফায মূল্য
এফাং রযদাধ
দ্বরত

শফা প্রদাদনয
ভয়ীভা

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভটকতটা
(নাভ, দফী,দপান নম্বয ও ই-শভইর)
গ) র্ততীয় দত চতুথ ট শেণীয কভটচাযী (
১১-২০)
জনাফ
, কাযী রযচারক-৩
শপান: ০ -৮ ৮ ৫
ই-শভইর: dtead3.2013@gmail.com
ঘ) টিএর (কর দদয) জন্য
শভাাম্মদ াজ্জাদ মুপতী, াকাযী রযচারক-৬
শপান: ৮৮-০ -৮ ৮ ৩০
ই-শভইর: dteadvoc@gmail.com

.

শফযকাযী কারযগরয
প্ররতষ্ঠাদনয উচ্চতয
শের/রফএি শের/নাভ
াংদাধন/ব্যাাংদকয
রাফ নাং াংদাধন
ইতযারদ

আদফদনত্র মাচাইফাচাইয়াদন্ত বায়
উস্থান ও অনুদভাদদনয
য অরপ আদদ
অরধদপ্তদযয ওদয়ফাইদর্
প্রকা

অরধদপ্তদযয ওদয়ফাইর্
দত আদফদন পযভ
িাউনদরাি কদয ঠিকবাদফ
পূযনপূফ টক মথামথ
কর্তটক্ষয ভাধ্যদভ

রফনামূদল্য

৩০ রদন

জনাফ শভা: জহুরুর ইরাভ, াকাযী রযচারক (এভরও)
শপান: ৮৮-০ -৮ ৮ ৩

ই-শভইর: dtempo16@gmail.com

২.২ প্রারতষ্ঠারনক
ব

ব

গ

ব

ব

ব

ব
(

( )
০

( )
রদরকন শেি/উচ্চতয
শের/দফতন রনধ টাযণ/দফতন
ভতা

(৩)
অনুভরতত্র শভইর, ওদয়ফাইর্
ও িাকদমাদগ শপ্রযণ।

(৪)
১। মথামথ কর্তটদক্ষয ভাধ্যদভ
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র আদফদন
২। শজযষ্ঠ ও করনষ্ঠ
কভটকতটা/কভটচাযীদদয তুরনামুরক
রফফযণী।

০

চাকুযীয আদফদন অোয়ন

১। ইদভইর/িাকদমাদগ
২। রফদল ফাক ভাযপত

১। রফজ্ঞরপ্তয পদর্াকর
২। প্রদয়াজনীয় কাগজত্র
আদফদনত্র (২কর)
৩। মথামথ কর্তটদক্ষয শুারয

(৫)

(৬)

রফনামূদল্য

৭ রদন

রফনামূদল্য

৩ রদন

ব

ই- ই )
(৭)
ক) চীপ ইন্পট্রাক্ট/ভভান দত অধ্যক্ষ (
১
৬)
ম টন্ত
জনাফ শভাোঃ াভাদ খররর, কাযী রযচারক-১
শপান: ৮৮-০ -৮ ৮ ৯
ই-শভইর: dtead1@gmail.com
খ) জুরনয়য ইন্পট্রাক্টয দত ইন্পট্রাক্টয ম টন্ত (

৭

১০)
জনাফ

ব

, কাযী রযচারক -

২
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ব

ব

গ

ব

ব

ব

ব
(

ব

ই- ই )

শপান: ০ -৯ ৩৬৬
ই-শভইর: dte.ad2@gmail.com

গ) র্ততীয় দত চতুথ ট শেণীয কভটচাযী (
১১-২০)
জনাফ
, কাযী রযচারক-৩
শপান: ০ -৮ ৮ ৫
ই-শভইর: dtead3.2013@gmail.com
ঘ) টিএর (কর দদয) জন্য
শভাাম্মদ াজ্জাদ মুপতী, াকাযী রযচারক-৬
শপান: ৮১৮১২৩০
ই-শভইর:
faizatabassum73@gmail.com
০৩

রফবাগীয় যীক্ষা/উচ্চতয
শের যীক্ষা/বুরনয়াদী
প্ররক্ষণ

কর্তটদক্ষয
অনুদভাদনক্রদভ
অনুভরতত্র/অরপ
আদদ শভইর,ওদয়ফাইর্
ও িাকদমাদগ শপ্রযণ।

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র
মথামথ কর্তটদক্ষয
সুারযত্র রনধ টারযত পযদভ
আদফদন

রফনামূদল্য

৭ রদন

ক) চীপ ইন্পট্রাক্ট/ভভান দত অধ্যক্ষ (
১
৬)
ম টভত্ম
জনাফ শভাোঃ াভাদ খররর, কাযী রযচারক-১
শপান: ৮৮-০ -৮ ৮ ৯
ই-শভইর: dtead1@gmail.com
খ) জুরনয়য ইন্পট্রাক্টয দত ইন্পট্রাক্টয ম টন্ত (

৭

১০)
জনাফ

ব

, কাযী রযচারক -

২
শপান: ০ -৯ ৩৬৬
ই-শভইর: dte.ad2@gmail.com
গ) র্ততীয় দত চতুথ ট শেণীয কভটচাযী (
১১-২০)
জনাফ
, কাযী রযচারক-৩
শপান: ০ -৮ ৮ ৫
ই-শভইর: dtead3.2013@gmail.com
০৪

ভাভরা াংক্রান্ত ভতাভত
ভন্ত্রণারদয় শপ্রযণ

দত্রয ভাধ্যদভ

ভভরায আরজট, যাদয়য কর এফাং
আনুাাংরগক অন্যান্য িকুদভন্ট
আইন শর, কারঅ

রফনামূদল্য

১০ রদন

ি. শযজা াান ভামুদ, আই
শভাফাইর: ৮৮-০২-৮১৮১২৩১
ই-শভইর: rh_mahmud@gmail.com
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ব
০৫

অরধদপ্তয ও অরধদপ্তযাধীন
প্ররতষ্ঠান মূদয ফাৎরযক
চারদা অনুমায়ী ফাদজর্
প্রণয়ন ও ফযাদ্দ প্রদান

০৬.

অরির্ আরিয রফলদয়
মাফতীয় কাম টাফরী

০৭.

অরধদপ্তযাধীন রিেী রি
ম টাদয়য প্ররতষ্ঠান মূদয
একাদিরভক কাম টক্রভ
ভরনর্রযাং ও তায পদরাআ
ররদর্করনক ও ভভাদনয
প্ররতষ্ঠাদন ছাত্র/ছাত্রী বরতট
াংক্রান্ত

০৮.

০৯.

০.

TVE প্তা, অরববাফক
রদফ, ক্রীড়া ও াংস্কৃরত
প্তা ারদনয কভটসূচী
প্রণয়ন ও তায পদরাআ।
জাতীয় াংদ রফলয়ক
কাম টক্রভ

.

রফরবন্ন জাতীয় রদফ
উদমান

.

শৃঙ্খরা ও আচযণজরনত
অরবদমাগ ও রফরফদ অরবদমাগ
উস্থান ও আদদ
ফাস্তফায়ন

১৩.

িার্াদফজ শভইদন্টদনন্প /িার্া
আদির্/ররিএ আদির্

ব
প্ররতষ্ঠান দত প্রাপ্ত চারদা
ভন্বয় কদও অথ টভন্ত্রণারদয়য
রনধ টারযত পর্ওয়াদয এরন্ট
কযণ এফ অথ টভন্ত্রণারয় দত
প্রাপ্ত ফাদজর্ রফবাজন কদয
প্ররতষ্ঠাদন ই-শভইর/িাকদমাদগ
শপ্রযণ।
ব্রিীর্ অনুমায়ী জফাফ
অোয়ন, রদ্বাক্ষীক বা
আদয়াজন এফাং ভারক
প্ররতদফদন ই-শভইদর শপ্রযণ।
রনধারযত পযভ অনুমায়ী
ভরনর্রযাং কভটকতটা কর্তটক
রযদার্ ট শ এফাং শ অনুমায়ী
ব্যফস্থা শনয়া
বরতট করভটিয রিান্ত
শভাতাদফক রতনটি জাতীয়
রত্রকায় ও ওদয়ফাইদর্
রফজ্ঞরপ্ত জাযী
অরপ রনদদ ট ওদয়ফাইর্/ইশভইদর শপ্রযণ

গ

ব

ব

ব

ব

স্ব-স্ব প্রররতষ্ঠান দত রনধ টারযত
শকাি রবরিক চারদাত্র:

রফনামূদল্য

ভন্ত্রণারয় দত প্রারপ্ত
াদদক্ষ

ব্রিীর্

রফনামূদল্য

১৫ কাম টরদফ

ভরনর্রযাং এয জন্য রনধ টারযত পযভ

রফনামূদল্য

১৫ কাম টরদফ

কারযগরয রক্ষা অরধদপ্তদযয
ওদয়ফাইর্ দত অন রাইদন
আদফদন এফাং শর্ররর্দকয ভাধ্যদভ
রপ প্রদান

জাতীয় াংদদয প্রদেয উিয
ই-শভইর ফা যারয শপ্রযণ

রফনামূদল্য

করভটি কর্তটক রনধ টারযত
ভয়

রফনামূদল্য

৭রদন

রফনামূদল্য

৫রদন

জাতীয় রদফ উদমান
ারদনয রদক্ষ ত্রারদ/অরপ
রনদদ ট ওদয়ফাইর্/ই-শভইদর
শপ্রযণ
ব্যরিয/উমৄি কর্তটদক্ষয
রনকর্ শথদক অরবদমাগ
াওয়ায য মথামথ কর্তটক্ষয
অনুদভাদ েণপূফ টক
রনদদ টানুমায়ী রনস্পরি

ভন্ত্রণারয় দত প্রাপ্ত শনাটি

রফনামূদল্য

৩ রদন

অরবদমাদগয ভথ টদন উমৄি
প্রভাণারদ

রফনামূদল্য

১৫ রদন

িার্া আদির্ কযায জন্য
প্ররতষ্ঠাদনয User ID ও

অরধদপ্তদযয আইরটি শর দত
প্রাপ্ত স্ব-স্ব প্ররতষ্ঠান তাদদয

রফনামূদল্য

প্ররতরনয়ত

(
ব
ই- ই )
জনাফ শভাোঃ াভাদ খররর, কাযী রযচারক-১
শপান: ৮৮-০ -৮ ৮ ৯
ই-শভইর: dtead1@gmail.com

জনাফ
আ
াকাযী রযচারক (রআউইউ) াখা-৯
শপান: ০ -৯ ৪০৪৯৬
ই-শভইর: dte.piu.ad@gmail.com

জনাফ শভাোঃ াভাদ খররর, কাযী রযচারক-১
শপান: ৮৮-০ -৮ ৮ ৯
ই-শভইর: dtead1@gmail.com

জনাফ : আ গ
বাযপ্রাপ্ত কভটকতটা (আইরটি শর)
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ব

ব
Password স্ব-স্ব
প্ররতষ্ঠাদনয ই-শভইদর শপ্রযণ ফা
শর্ররদপাদন প্রদান

১৪.

শফযকাযী কারযগরয
প্ররতষ্ঠাদন কভটযত
রক্ষক/কভটচাযীদদয এভরও
প্রদান

২.৩ অবযন্তযীণ শফা
অরধদপ্তদযয
০ .
কভটকতটা/কভটচাযীদদয
অবযন্তযীণ ফদরী ও কভটফন্টন

০ .

কভটকতটা/ কভটচাযীদদ
ভারক শফতন রফর
অন্যান্য রফর রযদাধ

মথামথ প্ররক্রয়ায় প্রাপ্ত
আদফদনত্র মাচাই-ফাচাইয়াদন্ত
বায় উস্থান ও অনুদভাদন
াদক্ষ প্রস্তুতকৃত তাররকা
ওদয়ফাইদর্ প্রকা এফাং
ভন্ত্রণারদয়য অনুদভাদন
াদদক্ষ রফর প্রস্ত্িত ও
ব্যাাংদক শচক প্রদান

গ

User ID ও Password
রদদয় কদয তায প্ররতষ্ঠাদন কভটযত
কর রক্ষক, কভটকতটা ও
কভটচাযীদদয তথ্য
আদরাি/আদির্ কযদফন।
১) পূযনকৃত আদফদন পযভ
২) ম্যাদনরজাং করভটিয সুারয
৩)অত্র অরধদপ্তদযয ওদয়ফাইর্
দত িাউনদরািপূফ টক

অরপ আদদ যারয প্রদান।

অরধপ্তদয কভটযত কভটকতটা/
কভটচাযীদদয ভারক শফতন
রফর অন্যান্য রফর প্রস্ত্িত
কদয তা রাফযক্ষণ অরপদ
শপ্রযণ এফাং রফর অনুদভাদদনয
য শচক/নদদগ প্রদান

ব

রনধ টারযত শফতন রফর পযদভ
আদফদন

ব

ব

ব
(
ব
ই- ই )
শপান: ০ -৮ ৮ ০০০
ই-শভইর: mdalamgirh@yahoo.com

রফনামূদল্য

৩০ রদন

রফনামূদল্য

৩ কাম টরদফ

জনাফ
প্রারনক কভটকতটা
শপান:
ই-শভইর:

রফনামূদল্য

৭ কাম টরদফ

জনাফ শভাোঃ াভাদ খররর, কাযী রযচারক-১
শপান: ৮৮-০ -৮ ৮ ৯
ই-শভইর: dtead1@gmail.com

জনাফ পরকয শভাাম্মদ আফদুর ভান্নান
াকাযী রযচারক (াখা-৫)
শপান: ০২- ৮১৮১২৩১
ই-শভইর: dte.planning.wing@gmail.com

৩. অরবদমাগ ব্যফস্থানা িরত
শফা প্রারপ্তদত অন্তুষ্ট দর দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভটকতটায াংদগ শমাগাদমাগ করুন। রতরন ভাধাদন ব্যাথ ট দর রনদম্মাি িরতদত শমাগাদমাগ কদয আনায ভস্যা অফরত করুন।

ক্ররভক
নাং

কখন শমাগাদমাগ কযদফন

শমাগাদমাদগয ঠিকানা

১.

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভটকতটা ভাধাদন ব্যথ ট দর

জনাফ :
GRS শপাকার দয়ন্ট
ও

রনস্পরিয ভয়ীভা
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২.

GRS শপাকার দয়ন্ট কভটকতটা রনরদ টষ্ট ভদয় ব্যাথ ট দর

রযচারক (রআইিরিউ)
শপান: ০ -৯ ০৮০৪
শভাফাইর: ০ ৭ ৬৯ ৬
ই-শভইর: mizan_yep@yahoo.com
জনাফ অদাক কুভায রফশ্বা
অরতরযি রচফ (কারযগরয)
ভারযচারক (অরতরযি দারয়ত্ব)
শপান: ০ -৯ ০৬৬৪
ই-শভইর: techedu09@gmail.com

৪. আনায কাদছ আভাদদয প্রতযাা
ক্ররভক নাং

প্ররতশ্রুত/কারঙ্খত শফা প্রারপ্তয রদক্ষয কযণীয়

১)

রনধ টারযত ভয়, ঠিক ভয় পূযনকৃত আদফদন পযভ জভাদান

২)

াক্ষাদতয জন্য রনধ টারযত ভদয়য পূদফ টই উরস্থত ওয়া

৩)

প্রদয়াজনীয় রপ রযদাধ কযা

-

-
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