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কাযয়বিিরনী  
   

 

ফাাংরাদদ টেক্সোইর মভরস্ কযদাদযন  

৭-৯,কাযান ফাজায ,ঢাকা। 

 

অমিে আমি দ্রুত মনষ্পমি াংক্রান্ত ১৯তভ বায কাম যমফফযণী। 

 

          বামত                           : মিদগমিয়ায টজনাদযর টভাোঃ ফাদয়মজদ দযায়ায, টেয়াযম্যান। 
          বায তামযখ  ভয়           : ০১ টদেম্বয, কার-১১.৩০ো, 

          বায স্থান                        : টফাি যকক্ষ, মফটিএভম, ঢাকা । 
১.০০।    বামত উমস্থত করদক শুদবচ্ছা জামনদয় বায কাম যক্রভ শুরু কদযন এফাং বায় মফস্তামযত উস্থাদনয জন্য  প্রধান মনযীক্ষক টক অনুদযাধ 

কদযন। বামতয অনুভমতক্রদভ প্রধান মনযীক্ষক জনাফ টভা:টগারাভ  পয়ার আদরােযসূেী অনুমায়ী  গত ০১ /০৮/২০১৬ মি: তামযদখ অনুমিত বায 

কাম যমফফযণী াঠ কদযন। াঠাদন্ত টকান াংদাধন/ াংদমাজন না থাকায়  কাম যমফফযণী ফ যম্মমতক্রদভ দৃঢ়ীকযণ কযা য় (কভ যকতযাদদয ামজযা াংযুমি-১)। 
২.০০। অতয: মফগত বায মদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন অগ্রগমত  অন্যান্য মফলদয়  মনম্নরু আদরােনা  মদ্ধান্ত গৃীত য়: 

আদরােয মফলয় আদরােনা মদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

২.১:াধাযণ /অমগ্রভ 

এয িিীে জফাফ 

প্রস্তুত  ফামণমজযক 

অমিে অমধদপ্তদয/ 

ভন্ত্রণারদয় টপ্রযণ 

াংক্রান্ত। 

১।মফটিএভম প্রধান কাম যারয়  উায মনয়ন্ত্রনাধীন মভর/প্রমতিানমূদয 

মফযীদত নতুন উত্থামত াধাযণ /অমগ্রভ অনুদচ্ছদদয  িিীে জফাফ মনধ যামযত 

ভদয়য ভদে প্রদানপূফ যক মনষ্পমিয ায বৃমদ্ধয জন্য বামত গুরুত্বাদযা 

কদযন। এ প্রাংদগ প্রধান মনযীক্ষক বায়  টম  তথ্য উস্থান কদযন তায মেত্র 

মনম্নরুোঃ 

(ক) িিীে জফাফ ভন্ত্রণারয়/অমিে অমধদপ্তদয টপ্রযনোঃ 

ক্রোঃ 

নাং 

মভদরয নাভ তামযখ আমি 

ধযন াংখ্যা 

১. মফটিএভম প্রোঃকাোঃ ০২/০৮/১৬ মিম ১টি 

২. টদাস্ত টেক্সোঃ ১৮/০৮/১৬ মিম ১টি 

৩. যাজাী টেক্সোঃ ২৯/০৮/১৬ অমগ্রভ ৪টি 

৪. মফটিএভম প্রোঃকাোঃ ৩১/০৮/১৬ াধাযণ ১৩টি 

(খ) িিীে জফাফ ভন্ত্রণারয়/অমিে অমধদপ্তদয  টপ্রযদনয প্রমক্রয়াধীনোঃ 

ক্রোঃ 

নাং 

মভদরয নাভ প্রামপ্তয 

তামযখ 

আমি 

ধযন াংখ্যা 

১. কাদদমযয়াদেক্সোঃ ২৭/০৮/১৬ াধাযন ৯টি 

২. কাদদমযয়াদেক্সোঃ ২৭/০৮/১৬ অমগ্রভ ৭টি 

৩. টফাংগর টেক্সোঃ ২৮/০৮/১৬ াধাযন ৯টি 

৪. টফাংগর টেক্সোঃ ২৮/০৮/১৬ অমগ্রভ ১টি 

৫. সুন্দযফন টেক্স : ২৮/০৮/১৬ াধাযন ৬টি 
 

১। ফা ণম জ্মমক অিম ে অধমদ্তযদ  উত্থাম ত  

আমি মনস্পমিয  রদক্ষয অমফরদম্ব মভর/ 

প্রমতিান /াংস্থায িিীে জফাফ দ্রুত 

মফটিএভম’য  মনযীক্ষা মফবাদগ টপ্রযণ কযদত 

দফ; 

 

২। ভম র/প্রমতিান / াংস্থায াংমিষ্ট মফবাগ দত 

াংগ্র কদয িিীদেয জফাফ (াংস্থায 

ভতাভত) দ্রুত ভন্ত্রণারদয় টপ্রযণ কযদত 

দফ; 

মভদরযপ্রধান 

মনফ যাীগন/ 

মাফ মফবাগ, 

মফটিএভম। 

 

 

মনযীক্ষামফবাগ। 
 

২.২:মত্র-ক্ষীয়  

মি-ক্ষীয় বায 

আদয়াজন াংক্রান্ত 

এ প্রাংদগ প্রধান মনযীক্ষক বায়  টম তথ্য উস্থান কদযন তায মেত্র মনম্নরুোঃ 

(ক) কাম যত্র ভন্ত্রণারয়/অমিে অমধদপ্তদয টপ্রযনোঃ 

ক্রোঃ

নাং 

মভদরয নাভ তামযখ আমিয  

ধযন াংখ্যা 

১. স্তাোঃ ভন্নু ৩০/০৮/২০১৬ অমগ্রভ ১৮ 

২. স্তাোঃ পাইন কেন ৩০/০৮/২০১৬ অমগ্রভ ৭ 

৩. বামরকা উদরন ০৯/০৮/২০১৬ াধাযন ১৬ টি 

(খ) কাম যত্র ভন্ত্রণারয়/অমিে অমধদপ্তদয  টপ্রযদনয প্রমক্রয়ধীনোঃ 

ক্রোঃ 

নাং 

মভদরয নাভ  প্রামপ্তয তামযখ আমি 

 ধযন াংখ্যা 

১. স্তাোঃঅমরমিয়া ২৯/০৮/১৬ অমগ্রভ ২৬ 

২. স্তাোঃদভঘনা টেক্সোঃ ২৯/০৮/১৬ অমগ্রভ ১১ 
 

অমিে আমি দ্রুত মনষ্পমিয রদক্ষয  মত্র-ক্ষীয় 

বায কাম যত্র  ফস্ত্র  াে ভন্ত্রণারদয়  এফাং 

মি-ক্ষীয় বায কাম যত্র ফামনমজযক অমিে 

অমধদপ্তদয  টপ্রযণ কযদত দফ। 

মভদরয প্রধান 

মনফ যাীগন/ 

মনযীক্ষামফবাগ। 
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আদরােযমফলয় আদরােনা মদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

২.৩:যাজাী 

টজাদনয াংকরন 

ভূি আমিয 

অগ্রগমত াংক্রান্ত। 
 

১।  যাজা ী  জোনদয াংকরনবুক্ত ৮টি  আমি মনষ্পমিয মফলদয়  প্রধান 

মনযীক্ষক বায় জানান টম, আদরামেত ৮ টি অনুদচ্ছদদয ভদে ২টি মনস্পমিয 

প্রমক্রয়াধীন আদে ভদভ য মনযীক্ষা অমধদপ্তয থদক ৩০/৮/২০১৫মিোঃ তামযদখয ত্র 

নাং ১০৬/১ ভােদভ জানাদনা য় । অফমষ্ট ৬ টি আমিয পূন : জফাফ টেদয় 

মনম্নফমন যত মভরমূদ  তামগদ ত্র টদয়া দয়দে। মদনাজপুয টেক্সোইর মভদরয ২ 

টি আমিয মফলদয় ভন্ত্রণারদয়য ত্র নাং -২৪৭, তাাং-১৩/০৬/১৬ মিোঃ এয 

ভাদেদভ ভন্ত্রনারদয়য সুাময ফামনমজযক অমিে অমধদপ্তদয টপ্রযণ কযা 

দয়দে।  অফমষ্ট মভরিয় এয মফলদয় ফামনমজযক অমিে অমধদপ্তয , ঢাকা এয 

াদথ টমাগাদমাগ অব্যাত যদয়দে। 
ক্রোঃনাং মভদরয নাভ  ার  অনুদচ্ছদ  

১। মদনাজপুয টেক্স: মভরস্  ১৯৯৫-৯৬.অনু:৭.০০ (আাংমক) 

২। ঐ ১৯৯৫-৯৬,অনু:৩.০০ 

৩। কুমিগ্রাভ টেক্স: মভরস্  ২০০০-০১,অনু:৪.০০ 

৪। ঐ ২০০০-০১,অনু:৪.০০ 

৫। যাজাী টেক্সোঃ মভর ১৯৭৭-৭৮,অনু:৬৭.০০ 

৬। ঐ ১৯৮৩-৮৪,অনু:২.০০ 

 

২।াংকরনভুি আমিমূ মনস্পমিয  মফলদয় িিীে পুন:জফাফ প্রদাদনয জন্য 

াংমিষ্ট  মভদর তামগদ টদয়া অব্যাত যদয়দে। জফাফ ায়া টগদর ভন্ত্রনারদয়য 

ভােদভ ফামনমজযক অমিে অমধদপ্তদয টপ্রযণ কযা দফ। 

 

১। যাজা ী  জোনদয াংকরনবুক্ত 

আমিয মফলদয় ফামনমজযক অমিে 

অমধদপ্তয এয াদথ টমাগাদমাগ কদয 

অগ্রগমত ভন্ত্রণারয়দক অফমত কযদত দফ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২। াংকরনভুি অমনষ্পন্ন অমিে আমি 

মনস্পমিয  মফলদয় অগ্রগমত মনয়মভত ফস্ত্র  

াে ভন্ত্রণারয়দক অফমত কযদত 

দফ।আমিয জফাফ/পুনোঃজফাফ াংগ্রদয 

মথামথ ব্যফস্থা গ্রন কযদত দফ। 

মনযীক্ষা মফবাগ। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

মনযীক্ষা মফবাগ। 
 

 

 

২.৪:অমনষ্পন্ন 

অমিেআমিয 

ঠিক াংখ্যা/ 

টেনীমফণ্যা 

াংকরনভুি 

আমিয াংখ্যায 

গিমভর ফামণমজযক 

অমিে অমধদপ্তদযয 

াদথ  মভমরকযণ। 

আমিয াংখ্যায গিমভর মভমরকযদণয মফলদয়  প্রধান মনযীক্ষক জানান টম, 

আমিয াংখ্যা অমিে অমধদপ্তদযয াদথ আাতত টকান গিমভর মযরমক্ষত 

দচ্ছ না। তদফ টকান মভদর গিমভর থাকদর তা জানাদনায জন্য মভরগুদরাদক ত্র 

টদয়া দয়দে।  

অমনষ্পন্ন অমিে আমিয ঠিক াংখ্যা  

টেণীমফন্যা (াধাযন , অগ্রীভ  

াংকরনভুি ) কদয ফামণমজযক অমিে 

অমধদপ্তদযয াদথ মাোই/ মভমরকযণ  

কযদত দফ; 

 

 

াংমিষ্ট মভদরয 

প্রধানমনফাী/ 

মনযীক্ষা মফবাগ। 
 

 

 

 

২.৫:ক্রভপুমিভুতঅ

মিেআমিযাংখ্যা

মনষ্পমি। 

(১) প্রধান মনযীক্ষক বায় জানান টম,টভাে ১৭,৯৫৯ টি আমিয ভদে,আগষ্ট- 

১৬ ম যন্ত ১৫,০৯৯ টি আমি মনষ্পমি দয়দে, অফমষ্ট আমিযাংখ্যা ২৮৬০ 

টি।আগষ্ট-১৬ ভাদ মফটিএভম প্রধান কাম যারদয়য ৬ টি াধাযন, ১টি অমগ্রভ  

যাজাী টেক্সোইর মভদরয ১ টি াধাযন আমি  টভাে ৮টি আমি মনষ্পমি 

দয়দে। আদরােয ভাদ নতুন টকান আমি উত্থামত য়মন। 

 (ক) মনস্পমিয মেত্রোঃ 

গত ভাদয টভাে আমি নতুন প্রাপ্ত টভাে মনষ্পমি অমনষ্পন্ন 

২৮৬৮ ০০ ২৮৬৮ ০৮ ২৮৬০ 

(খ)  আমিয টেণী মফন্যা:- 

াধাযন অমগ্রভ মিম াংকরনভুি টভাে 

১৯২৯ ৮৯২ ০৭ ৩২ ২৮৬০ 
 

াংস্থায মাফ মফবাগ/মভর /প্রমতিান 

টথদক িিীে জফাফ াংগ্র কদয াংস্থায 

ভন্তব্য ভন্ত্রণারদয় টপ্রযণ কযদত দফএফাং  

ভন্ত্রণারদয়য অমিে বায মনদদ যনা 

অনুমায়ী মি-ক্ষীয়  মত্র-ক্ষীয় বা  

অনুিাদনয জন্য কাম যত্র প্রস্তুতপূফ যক 

ভন্ত্রণারদয় টপ্রযদনয মফলদয় আয দেষ্ট 

দত দফ। 

 

মভদরযপ্রধানমনফ যাী / 

মনযীক্ষা মফবাগ। 
 

২.৬: মফমফধোঃ মফমফধ মফলদয় প্রধান মনযীক্ষক বায় টম তথ্য উস্থান কদযন তা মনম্নরুোঃ 
 

(১) ফ্টয়ায  এয ভােদভ িাো-টফইজ প্রস্তুদতয মফলয়টি প্রমক্রয়াধীন যদয়দে। 
অমিে াংক্রান্ত বায টনাটি,কাম যমফফযণী  ভামক প্রমতদফনমূ াংমিষ্ট 

ারনাগাদ কর তথ্যামদ মনয়মভত দয়ফ-াইদে মন্নদফ কযা য়; 

 

(১) পট্য়ায এয ভােদভ িাো-টফইজ 

প্রস্তুদতয কাম যক্রভ গ্রন কযদত দফ। 
ভামক প্রমতদফদন  অমিে আমি 

াংক্রান্ত তথ্যামদ  াংস্থায দয়ফ  াইদে 

প্রমতমনয়ত মন্নদফ কযদত দফ। 

(১) মনযীক্ষা মফবাগ/ 

টভাোঃ ামপজুয 

যভান, মাফ 

কভ যকতযা, মাফ 

মফবাগ। 
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আদরােয মফলয় আদরােনা মদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

২.৬: মফমফধোঃ (২) প্রধান মনযীক্ষক জানান টম, মনযীগত বায মদ্ধান্ত অনুমায়ী োংগী  নাযায়নগি টজান 

এফাং মফটিএভম প্রধান কাম যারদয়য মাফ মফবাদগয আতায় মফমক্রত,েমভক-কভ যোযীদদয 

মনকে স্তান্তমযতদভাে ১৮ টি মভদরয ৬৪৬টি অভীভাাংমত আমিমূ মনষ্পমি তযামিত 

কযায উায় িদকয কভ য মযকল্পনা গ্রন  ফাস্তফায়দনয রদক্ষয মনযীক্ষা মফবাদগয ৪ জন 

কভ যকতযায ভদে কভ যফন্টন  দাময়ত্ত্ব প্রদান কযা দয়দে। তাদদয কাম যক্রভ  াংমিষ্ট মভদরয 

দমাগীতায় ইদতাভদে টফ বার পরাপর ায়া মগদয়দে। বামত আমি মনষ্পমিদত 

আয মক্রয় য়ায জন্য কদরয দমাগীতা কাভনা কদযন। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(৩) প্রধান মনযীক্ষক বাদক অফমত কদযন টম, মফটিএভম প্রধান কাম যারদয়য ২০০ টি 

আমি মনস্পমি তযামিত কযায রদক্ষয ২৪/০৪/১৬ ইাং তামযদখয  স্মাযক নাং-৩১৬ এয 

ভােদভ একটি কমভটি গঠন কযা দয়দে। কমভটিয কাম যক্রভ দন্তালজনক নয়। আয 

গমতীর য়ায জন্য বামত কমভটিদক অনুদযাধ কদযন।  
 

 

২। োংগী  নাযায়নগি  

টজাদনয মফমক্রত, েমভক-

কভ যোযীদদয মনকে স্তান্তমযত 

মভদরয আমিে আমি 

মনস্পমিয মফলদয় াংমিষ্ট 

মভদরয প্রধান মনফ যমী এফাং 

াংমিষ্ট কভ যকতযাগন 

অতযাফশ্যকীয় দাময়ত্ব মদদফ 

জরুযী ব্যফস্থা গ্রন কযদফন। 

আগাভী বায পুদফ যই আমি 

াংক্রান্ত িিীে জফাফ প্রনয়ন 

কদয মফটিএভমদত টপ্রযন 

কযদফন। এোিা আগাভী 

বায় াংমিষ্ট নমথ 

দাময়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা এফাং 

মভদরয প্রধান মনফ যাী তথ্য 

উস্থান কযদফন।  

  

(৩)মফটিএভম প্রধান 

কাম যারদয়য অমিে আমি 

মনস্পমি তযামিত কযায রদক্ষয 

গঠিত কমভটি ভাদ ফ য মনন্ম 

২০ টি আমিয উয 

কাম যত্র/িিীে জফাফ প্রনয়ন 

কযদফ। 

মনযীক্ষা 

মফবাগ/মাফ 

মফবাগ, 

মফটিএভম/ 

ভাব্যফস্থাক 

আদভদ ফায়ানী 

টেক্সোইর মভরস্     

         

উভাব্যফস্থাক, 

কাদদমযয়া 

টেক্সোইর মভরস্। 
 

 

 

 

 

 

 

টভা: ভমউমিন 

উ-প্রধান মাফ 

যক্ষক              

 

আফায়ক 

াংমিষ্ট কমভটি। 
 

 

(৪) আদরােনাকাদর বামত  ,মফটিএভময অমিটি আমি মনস্পমিদক দফ যাচ্চ অগ্রামধকায 

টদয়ায জন্য কর মনদদ যনা প্রদান কদযন। এ ভয় মতমন মভরমবমিক ক্রা টপ্রাগ্রাভ মদদফ 

প্রথদভ কাদদমযয়া টেক্সোইর মভদরয ২৬টি আমিয উয টম জফাফ প্রনয়ন কযা দয়দে তা 

মনদয় আগাভী বায় আদরােনা কযায মনদদ যনা প্রদান  কদযন।   
 

 

 

 

 

(৪)কাদদমযয়া টেক্সোইর 

মভদরয (৭+৯) ১৬টি আমিয 

জফাদফয উয আগাভী বায় 

টক-ষ্টামি কযা দফ। এজন্য 

উি জফাফ মভদরয াংমিষ্ট 

কভ যকতদক বায় উমস্থত 

থাকদত দফ। 

 

মনযীক্ষা মফবাগ/ 

উ-

ভাব্যফস্থাক, 

কাদদমযয়া 

টেক্সোইর মভর 

 

 

(৫) মভর এফাং মফটিএভময টম কর কভন  ফা টফীযবাগ  মফলদয়য উয আমিে আমি 

উত্থামত  য় তা মেমিত কযণপূফ যক আগাভী বায় উস্থান এফাং মথাম্ভফ এ মফলয়গুদরা  

ফজযদনয   মনদদ যনা প্রদান কদযন। 

 

(৫) মভর এফাং মফটিএভময  

আমিয কভন মফলয়গুদরা 

মেমিত কদয আগাভী বায় 

উস্থান কযদত দফ। 

 

মনযীক্ষামফবাগ/ 

মাফ মফবাগ 

 

(৬) অমিে আমি মনস্পমিয কাজ তযামিত কযায রদক্ষয দক্ষতা বৃমদ্ধয জন্য াংমিষ্ট 

মফবাদগ প্রদয়াজনীয় াংখ্যক কমিউোয যফযাদয জন্য বামত  মনদদ যনা প্রদান 

কদযন। 

 

(৬) অমিে আমি মনস্পমিয 

কাজ তযামিত কযায রদক্ষয 

দক্ষতা বৃমদ্ধয জন্য াংমিষ্ট 

মফবাদগ প্রদয়াজনীয় াংখ্যক 

কমিউোয যফযাদয কযদত 

দফ। 

 

মনযীক্ষা মফবাগ/ 

মাফ 

মফবাগ/াধাযন 

কভ যাখা 
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আদরােয  মফলয় আদরােনা মদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

 (৭)অমিে আমি মনস্পমিয জফাফ  েরমত বালায় প্রস্তুত কযদত দফ। যকাযী মনদদ যনা 

অনুমায়ী তা অফশ্যই ইউমনদকাি (মনক) পদন্ট কযায জন্য বামত  করদক মনদদ যনা 

প্রদান কদযন। 

(৭)অমিে আমি মনস্পমিয 

জফাফ  মনধ যামযত েদক ভামজযত  

এফাং েরমত বালায় প্রস্তুত 

কযদত দফ। যকাযী মনদদ যনা 

অনুমায়ী তা অফশ্যই 

ইউমনদকাি (মনক) পদন্ট 

কযদত দফ।   

মনযীক্ষামফবাগ/ 

মাফ মফবাগ/ 

কর মভর-ইনোজয 

 

৩.০০।    অতয:বায় আয টকান আদরােযসূেী না থাকায় বামত করদক মফত্র ঈদুর আজায অমগ্রভ শুদবচ্ছা  জামনদয়  বায ভামপ্ত টঘালনা কদযন। 

 

 

                                                                                                  

                                                                                                           স্বাক্ষমযত-০১/০৯/১৬ মি: 

                                                                                               (মিদগমিয়ায টজনাদযর টভাোঃ ফাদয়মজদ দযায়ায) 

                 টেয়াযম্যান, মফটিএভম 

                               

বামত, অমিে আমি দ্রুত মনষ্পমি াংক্রান্ত কমভটি । 
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আদরােযমফলয় আদরােনা মদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

২.৬: মফমফধোঃ (৫) আদরােনাকাদর বামত  টেয়াযম্যান ,মফটিএভম অমিটি আমি 

মনস্পমিদক দফ যাচ্চ অগ্রধীকায টদয়ায জন্য কর মনদদ যনা প্রদান কদযন। এ 

ভয় মতমন মভরমবমিক ক্রা টপ্রাগ্রাভ মদদফ প্রথদভ কাদদমযয়া টেক্সোইর 

মভদরয ২৬টি আমিয উয টম জফাফ প্রনয়ন কযা দয়দে তা মনদয় আগাভী 

বায় আদরােনা কযায প্রস্তাফ কদযন।   

কাদদমযয়া টেক্সোইর মভদরয (৭+৯) ১৬টি 

আমিয জফাদফয উয আগাভী বায় টক-

ষ্টামি কযা দফ। এজন্য উি জফাফ মভদরয 

াংমিষ্ট কভ যকতদক বায় উমস্থত থাকদত 

দফ।  

মনযীক্ষা মফবাগ/ 

উ-ভাব্যফস্থাক, 

কাদদমযয়া 

টেক্সোইর মভর 

(৬) মভর এফাং মফটিএভময টম কর কভন  ফা টফীযবাগ  মফলদয়য উয 

আমিে আমি উত্থামত  য় তা মেমিত কযণপূফ যক আগাভী বায় 

উস্থান এফাং মথাম্ভফ এ মফলয়গুদরা  ফজযদনয   মনদদ যনা প্রদান কদযন। 

মভর এফাং মফটিএভময  আমিয কভন 

মফলয়গুদরা মেমিত কদয আগাভী বায় 

উস্থান কযদত দফ। 

মনযীক্ষামফবাগ/ 

মাফ মফবাগ 

(৭) অমিে আমি মনস্পমিয কাজ তযামিত কযায রদক্ষয দক্ষতা বৃমদ্ধয 

জন্য াংমিষ্ট মফবাদগ প্রদয়াজনীয় াংখ্যক কমিউোয যফযাদয জন্য 

বামত  টেয়াযম্যান মনদদ যনা প্রদান কদযন। 

অমিে আমি মনস্পমিয কাজ তযামিত কযায 

রদক্ষয দক্ষতা বৃমদ্ধয জন্য াংমিষ্ট মফবাদগ 

প্রদয়াজনীয় াংখ্যক কমিউোয যফযাদয 

কযদত দফ। 

মনযীক্ষা মফবাগ/ 

মাফ 

মফবাগ/াধাযন 

কভ যাখা 

(৮)অমিে আমি মনস্পমিয জফাফ  মনধ যমযত েদক ভামজযত  এফাং েরমত 

বালায় প্রস্তুত কযদত দফ। যকাযী মনদদ যনা অনুমায়ী তা অফশ্যই 

ইউমনদকাি(মনক) পদন্ট কযায জন্য বামত  টেয়াযম্যান করদক 

মনদদ যনা প্রদান কদযন। 

অমিে আমি মনস্পমিয জফাফ  মনধ যামযত েদক 

ভামজযত  এফাং েরমত বালায় প্রস্তুত কযদত 

দফ। যকাযী মনদদ যনা অনুমায়ী তা অফশ্যই 

ইউমনদকাি (মনক) পদন্ট কযদত দফ।   

মনযীক্ষামফবাগ/ 

মাফ মফবাগ/ 

কর মভর-ইনোজয 

 

৩.০০।     অতয:বায় আয টকান আদরােযসূেী না থাকায় বামত করদক মফত্র ঈদুর আজায অমগ্রভ শুদবচ্ছা  জামনদয়  বায ভামপ্ত টঘালনা 

কদযন। 

 

 

                                                                                                   (মিদগমিয়ায টজনাদযর টভাোঃ ফাদয়মজদ দযায়ায) 

                 টেয়াযম্যান, মফটিএভম 

                               

বামত, অমিে আমি দ্রুত মনষ্পমি াংক্রান্ত কমভটি । 
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াতা/৪ 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………

…… 

 

evsjv‡`k †U·UvBj wgjm& Ki‡cv‡ikb  

wbix¶v wefvM, 7-9,KvIivb evRvi,XvKv| 

 

 

m~Î bs-24.03.0000.102.30.109.15-                                                       ZvwiL- 03 -08-2016 wLªt| 

 

Kvh©v‡_© t 

1| gnve¨e¯’vcK ,Avn‡g` evIqvbx †U·UvBj  wgjm& wjt,‡Wgov.XvKv I wgj BbPvR©,wPËiÄb KUb wgjm,‡Mv`bvBj,bvt MÄ MvRxcyi 

(wewµZ I n Í̄všÍwiZ   wg‡ji wbixÿv AvcwË msµvšÍ Z_¨vw` wb‡q  wg‡ji wnmve wefvMxq cÖavb I wbixÿv Kvh©µg msµvšÍ mswkøó 

Kg©KZ©v/Kg©Pvixmn cieZ©x gvwmK mfvq Dcw¯’Z _vKvi  Rb¨  Avcbv‡K Aby‡iva Kiv n‡jv)| 

 

2| Dc-gnve¨e¯’vcK ,Kv‡`wiqv& †U·UvBj  wgjm& wjt,UsMx,MvRxcyi (wewµZ I n¯ÍvšÍwiZ wg‡ji wbixÿv AvcwË msµvšÍ Z_¨vw` wb‡q  

wg‡ji wnmve wefvMxq cÖavb I wbixÿv Kvh©µg msµvšÍ mswkøó Kg©KZ©v/Kg©Pvixmn cieZ©x gvwmK  mfvq Dcw¯’Z _vKvi  Rb¨  

Avcbv‡K Aby‡iva Kiv n‡jv)| 

 

Abywjwc m`q ÁvZv‡_©  

1|   hyMœmwPe,‡Pqvig¨vb kvLv,wewUGgwm,XvKv| 

2 |  †R¨ô mgš^q Kg©KZ©v,cwiPvjK(A_© I wbix¶v) kvLv,wewUGgwm,XvKv| 

3|   mnKvix mwPe, mwPe  kvLvwewUGgwm,XvKv| 

4|   gnve¨e¯’vcK(cvim‡bj),wewUGgwm,XvKv| 

5|   cÖavb wnmve i¶K,wewUGgwm,XvKv| 

6|   wewUGgwmÕi wbqš¿Yvaxb wgj cÖavbMY| 

 

 

 

স্বাক্ষমযত-০৩/০৮/১৬  মিোঃ 
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(‡gv:‡Mvjvg dqmvj) 

cÖavb wbixÿK 

 

 

 


