
সুত্র নং-২৪.০৩.০০০০.১০২.৩০.১৯.১৫-                                               ত ং-৩১/১২/২০১৫ খ্রি:                 

 

                             
 বিষয়ঃ  মাবিক বিট িভার বিদ্ধান্ত নুিারর বিস্পন্ন বিট অপবির িংরে জবিত  কম মকতমা /কম মচারীরক িিাক্তকরণ। 

 

সূত্রঃ ১। ফস্ত্র ও  ট ভন্ত্রণ রয়েয ত্র সূত্র নং-২৪.০০.০০০০.১১৩.০১.০৫৮.১৫(২ে খন্ড)-৭৬৬ ত খ্রযখঃ২৫/১১/২০১৫ খ্রিঃ 

      ২। ফস্ত্র ও  ট ভন্ত্রণ রয়েয ত্র নং-২৪.০০.০০০০.১১৩.০১.০৫৮.১৫(২ে খন্ড)-৮০৬ ত ং-১৫/১২/১৫খ্রিঃ 

                

             উর্যকু্ত খ্রফলে ও সুত্রদ্বয়েয প্রেখ্রিয়ত ১৭/০৯/২০১৫ খ্রি: ত খ্রযয়খ  নুখ্রিত ব য  খ্রদ্ধ ন্ত নুম েী   জ ন য়ন  ম য়ে প্রম , 

২০১৫ খ্রিয়ম্বয ভ য় ২০০৯-১০ য়ত ২০১২-১৩ মনু্ত খ্রফটিএভখ্র েধ ন ক ম ুরয়েয ৪৬ টি নুয়েদ যীি  কয  য়েয়ে।  এ 

খ্রফলয়ে  একটি েখ্রতয়ফদন (এক  ত ) দে ফগখ্রতয জন্য  এতদংয়গ প্রেযণ কয  য়র । 

 

ংর্যক্ত- ফণনু  প্রভ ত য়ফক। 

                                                                                            স্বাক্ষরিত 

(খ্রিয়গখ্রিে য প্রজন য়যর প্রভ : ফ য়েখ্রজদ য়য ে য ) 

প্রেে যম্য ন 

প্রপ ন:-৮১১৯৯৫৪। 

খ্রেফ, 

ফস্ত্র ও  ট ভন্ত্রণ রে, 

ফ ংর য়দ খ্রেফ রে, 

ঢ ক । 

 

 

নুখ্ররখ্র: 

১। উ-খ্রেফ, (ফস্ত্র-৩), ফস্ত্র ও  ট ভন্ত্রণ রে , ফ ংর য়দ খ্রেফ রে,ঢ ক । 

২। উ-েধ ন (খ্রযকল্পন ), প্রেে যম্য ন  খ , খ্রফটিএভখ্র, ঢ ক । 

৩। প্রজেি ভন্বে কভকুত ু, খ্রযে রক  (থ ুও খ্রন:)  খ ,খ্রফটিএভখ্র, ঢ ক । 



 
 

ফাাংরাদে টেক্সোইর মভরস্ কযদাদযন 

মনযীক্ষা মফবাগ 

৭-৯,কাওযান ফাজায,ঢাকা-১২১৫। 

 
অমনস্পন্ন অমিে আমিয সদে জমিত কভ মকতমা/কভ মচাযীদক সনাক্তকযদেয মফফযে। 

    মিদসম্বয/২০১৫ 

ক্রমভক 

নাং 

েপ্তয/সাংস্থায নাভ আমিয 

সার 

টভাে 

আমিয 

সাংখ্যা 

ব্যমক্তগত 

নাদভ জমিত 

আমিয 

সাংখ্যা 

অনুদেে সমুহ আমিয মদযানাভ ও জমিত োকায মযভান ভন্তব্য 

অমিভ সাধাযে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬  ৭ ৮ 

১। মফটিএভমস,প্রধান 

কাম মারয় 

২০০৯-২০১০ ১২ ০১ ০৬ - উৎসফ বাতা ফাফে অমতমযক্ত  িহদেয পদর 

২৮,৮৭৫/- োকা ক্ষমত। 

মনযীক্ষা আমিদত ৪৩ জন কভ মকতমা/কভ মচাযীয 

নাদভয তামরকা সমৃ্পক্ত যমহয়াদে। 

৪৩ জন কভ মকতমায/কভ মচাযীয ভদে টম সকর 

কভ মকতমা/কভ মচাযী অফসয িহে কমযয়াদেন 

তাহাদেয মনকে হইদত আমিকৃত োকা কতমন 

কমযয়া যাখা হইয়াদে। অফমষ্ট োকা ম মায়ক্রদভ 

কতমন কযা হইদফ।  

২। মফটিএভমস,প্রধান 

কাম মারয় 

২০১০-১১ ০৯ ০১ ০১ - কভ মকতমা/কভ মচাযীদেয টফতন বাতামেয উয আয়কয 

কযদাদযন কর্তমক মযদাধ কযায় ৩,৭১,৭৮৯/- 

োকা ক্ষমত। 

মনযীক্ষা আমিদত ৪৯ জন কভ মকতমা/কভ মচাযীয 

নাদভয তামরকা সমৃ্পক্ত যমহয়াদে। 

৪৯ জন কভ মকতমায/কভ মচাযীয ভদে অমধকাাং 

কভ মকতমা/কভ মচাযীয  মনকে হইদত আমিকৃত 

োকা কতমন কমযয়া যাখা হইয়াদে। অফমষ্ট 

োকা ম মায়ক্রদভ কতমন কযা হইদফ।   

৩। মফটিএভমস,প্রধান 

কাম মারয় 

২০১১-১২ ১১ - - 

 

- 

 

-  ১১ টি আমিয ভদে ব্যমক্তগত নাদভ টকান 

কভ মকতমা/কভ মচাযীয নাভ জমিত নাই। 

৪। মফটিএভমস,প্রধান 

কাম মারয় 

২০১২-১৩ ১৪ - - 

 

- 

 

- ১৪ টি আমিয ভদে ব্যমক্তগত নাদভ টকান 

কভ মকতমা/কভ মচাযীয নাভ জমিত নাই।  

 টভাে -   ৪৬ ০২ ০২ -   

 

 

 
 


