1
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
টেক্সোইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং কদরজ
টফগভগি, টনায়াখারী।
টফা প্রদাদনয প্রঞ্জতশ্রুঞ্জত ( Citizen's Charter)
১. ঞ্জভন  ঞ্জবনঃ
রুকল্প (Vision)

:

অঞ্জবরক্ষ্য (Mission)

:

জ

।

কাঞ্জযগঞ্জয জ্ঞান অজজন এফাং তথ্য  টমাগাদমাগ প্রযুঞ্জি ব্যফাদযয ভাধ্যদভ যু দমাগী প্রদকৌরী ততযী কযা।

২. প্রঞ্জতশ্রুত টফামূঃ
২.১ (ক) ছাত্র-ছাত্রীদদয ঞ্জক্ষ্া ঞ্জফলয়ক টফা :
ক্রঞ্জভক
নাং

১
১.

টফায নাভ

টফা প্রদান দ্ধঞ্জত

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র

২
৩
ঞ্জফ. এঞ্জ ইন টেক্সোইর বঞ্জত জ ঞ্জফজ্ঞঞ্জপ্ত ফস্ত্র ঞ্জযদপ্তয  অত্র কদরদজয
ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং, টরদবর-১ দয়ব াইে, টনাটি টফার্ জ, জাতীয় ঞ্জত্রকা 
এ বঞ্জত।জ
টিঞ্জব চ্যাদনদর প্রচ্ায কযা য়।

৪
)

জ
।

)

২.

)
।
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ছ -ছ

,

,

।

জ

।

দাঞ্জয়ত্বপ্রাপ্ত কভজকতজা
(দঞ্জফ, টপান নম্বয  ই-টভইর)
৭
টকঞ্জিয় বঞ্জত জ কঞ্জভটি ( ফস্ত্র
ঞ্জযদপ্তদযয ঞ্জযচ্ারক ভদাদয়
আফায়ক াংঞ্জিষ্ট কদরজ গুদরায
অধ্যক্ষ্গণ দস্য, ভন্ত্রণারয় 
বুদেক্স এয প্রঞ্জতঞ্জনঞ্জধগণ দস্য এফাং
ফস্ত্র ঞ্জযদপ্তদযয উ-ঞ্জযচ্ারক,
দস্য ঞ্জচ্ফ) ।

,

জ
)
১৬২২২

৩.

জ

টফায মূল্য এফাং
টফা প্রদাদনয
ঞ্জযদাধ দ্ধঞ্জত
ভয়ীভা
৫
৬
এ.এভ.এ
এয বঞ্জত জ
যীক্ষ্ায
ভাধ্যদভ ঞ্জনধ জাঞ্জযত ঞ্জপ ঞ্জফজ্ঞঞ্জপ্ত টভাতাদফক
জভা ঞ্জদদয় বঞ্জতযজ
প্রদফ ত্র াংগ্র কযা
মাদফ।

।
জ

SMS
।
i) মুঞ্জিদমাদ্ধায ন্তাদনয টক্ষ্দত্র- মুঞ্জিযুদ্ধ ঞ্জফলয়ক ভন্ত্রণারয় দত প্রদত্ত নদ
দত্রয মূর কঞ্জ প্রদজন পূফ জক টম প্রঞ্জতষ্ঠাদনয বঞ্জত জ দত ইচ্ছুক ট প্রঞ্জতষ্ঠাদনয প্রধান
কর্তজক তযাঞ্জয়ত কদয জভা ঞ্জদদত দফ।
ii) মুঞ্জিদমাদ্ধায ন্তাদনয ন্তান টক্ষ্দত্র - ফঞ্জণ জত নদত্র ছাড়া মুঞ্জিদমাদ্ধায
ন্তাদনয ন্তান ঞ্জাদফ াংঞ্জিষ্ট ইউঞ্জনয়ন ঞ্জযলদদয টচ্য়াযম্যান, টৌযবা, ঞ্জটি
কযদাদযদনয কাউঞ্জিরয/দভয়য কর্তজক প্রদত্ত মূর নদত্র।
iii) উ-জাতীয় প্রাথীয টক্ষ্দত্র- যাঙ্গাভাটি, ফান্দযফান, খাগড়াছঞ্জড়, াফ জতয
টজরায টক্ষ্দত্র াংঞ্জিষ্ট যাজায/ টজরা প্রাদকয  অন্যান্য টজরায টক্ষ্দত্র াংঞ্জিষ্ট টজরায
টজরা প্রাদকয ঞ্জনকে দত উ-জাতীয় নদদত্রয মূর কঞ্জ জভা ঞ্জদদত দফ।

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

,

।

2
ক্রঞ্জভক
নাং

টফায নাভ

৪.

টফা প্রদান দ্ধঞ্জত
)
৬০,
২০।
)

- ৬০,

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র
ও
- ৬০,

- MCQ
জ -

জ OMR

ও

।

টফায মূল্য এফাং টফা
প্রদাদনয দাঞ্জয়ত্বপ্রাপ্ত কভজকতজা
ঞ্জযদাধ দ্ধঞ্জত
ভয়ীভা
(দঞ্জফ, টপান নম্বয  ই-টভইর)
ঐ
১
(
)
ঘ ২০
।

ও

।
)

১০০
২,
।

,
৪

Options

ঘ)

৫.

জ ০.৫০ (
চ)
।
বঞ্জত জ যীক্ষ্ায পরাপর বঞ্জত জ যীক্ষ্ায পরাপর ফস্ত্র ঞ্জযদপ্তয এফাং
প্রকা
অত্র কদরদজয দয়ব াইদে  টনাটিজ টফার্ জ
এ ায়া মাদফ এফাং বঞ্জত জ টমাগ্য
ছাত্রছাত্রীদদযদক এএভএ এয ভাধ্যদভ তা
জাঞ্জনদয় টদয়া দফ।

৬.

ঞ্জফবাগ ফন্টন

৭.

টযঞ্জজদেন

৮.

ঞ্জযচ্য় ত্র

৯.

বঞ্জতযজ ভয় আদফদনকাযীয ছন্দ  টভধায
ঞ্জবঞ্জত্তদত ঞ্জফবাগ (ইয়জান, টপঞ্জিক, দয়ে প্রদ,
এযাাদযর) ফন্টন কযা য়।
২ (দুই) কঞ্জ াদাে জ াইদজয ছঞ্জফ 
জ ত ছাত্র-ছাত্রীদদযদক ঞ্জফশ্বঞ্জফদ্যারয় কর্তজক
বঞ্জতকৃ
প্রদত্ত টযঞ্জজদেন পযভ পূযণ পূফ জক
টযঞ্জজদেন কাম জক্রভ ম্পন্ন কযা য়।
অত্র কদরদজয ছাত্র-ছাত্রীদদযদক নাি কযায
জন্য ঞ্জযচ্য়ত্র প্রদান কযা য়।
জ ছ -ছ
,
ও
জ
।
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প্রাথী ঞ্জনফ জাচ্ন  পরাপর প্রণয়নঃ
ঐ
বঞ্জত জ যীক্ষ্ায় প্রাপ্ত নম্বদযয াদথ এ.এ.ঞ্জ ফা ভভাদনয যীক্ষ্ায় প্রাপ্ত ঞ্জজঞ্জএ এয ৮
গুন  এইচ্.এ.ঞ্জ ফা ভভাদনয যীক্ষ্ায় প্রাপ্ত ঞ্জজঞ্জএ এয ১২ গুন টমাগ কযা দফ এফাং
পূফ জফতী াদর এইচ্এঞ্জ যীক্ষ্ায় উত্তীণ জ ঞ্জক্ষ্াথীদদয টভাে নম্বয টথদক ২ নম্বয কতজন
কদয টকিীয়বাদফ টভধা তাঞ্জরকা ঞ্জনধ জাযণ কযা দফ। প্রাথীয টভধা  ছদন্দয ক্রভ
অনুমায়ী বঞ্জতযজ জন্য ঞ্জনফ জাঞ্জচ্ত প্রাথীদদয টভধাতাঞ্জরকা কদরদজ প্রকা কযা দফ। আন
জ ত
শূণ্য থাকা াদদক্ষ্ কদরজ ঞ্জবঞ্জত্তক অদক্ষ্াভান দাঞ্জরকা প্রকা কযা দফ এফাং বঞ্জতকৃ
ছাত্র-ছাত্রীদদয টভধা  ছদন্দয ক্রভ অনুমায়ী কদরজ ঞ্জযফতজদনয সুদমাগ থাকদফ।

বঞ্জত জ কাম জক্রভ প্রায় ১ বঞ্জত জ কঞ্জভটি
(এক) ভা চ্দর।

বঞ্জতযজ ভয় ঞ্জফবাগ ছদন্দয আদফদন টনয়া য়  বঞ্জতযজ কাম জক্রভ টদল প্রাপ্ত ঞ্জফবাগ ঞ্জফনামূদল্য
জানাদনা য়।

বঞ্জত জ ম্পূন্ন য়ায অধ্যক্ষ্, অত্র প্রঞ্জতষ্ঠান।
য।

ঞ্জফশ্বঞ্জফদ্যারয় কর্তজক প্রদত্ত টযঞ্জজদেন পযভ।

বঞ্জতযজ ভয় টনয়া য়। ঞ্জফশ্বঞ্জফদ্যারয় কর্তজক টযঞ্জজোয, অত্র প্রঞ্জতষ্ঠান।
ঞ্জনধ জাঞ্জযত ভয়।

ছাত্র-ছাত্রীযা ১(এক) কঞ্জ যঞ্জঙ্গন ষ্টযাম্প াইজ ছঞ্জফ প্রদান পূফ জক প্রঞ্জতষ্ঠান প্রধান কর্তজক ঐ
স্বাক্ষ্ঞ্জযত ঞ্জযচ্য়ত্র টদয়া য়।
ও
।

১ (এক) প্তা

টকা জ টকাপ্রঞ্জতষ্ঠান।

ও
।

অঞ্জর্দনেয,

অত্র
,

।

3
ক্রঞ্জভক
নাং

টফায নাভ

টফা প্রদান দ্ধঞ্জত

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র

টফায মূল্য এফাং টফা প্রদাদনয ভয়ীভা
ঞ্জযদাধ দ্ধঞ্জত

১০.

রাইদিযী কার্ জ

রাইদিযী টথদক ফই টনয়ায জন্য রাইদিযী কার্ জ টদয়া য়।

ছাত্র-ছাত্রীদদয টথদক ১ (এক) কঞ্জ যঞ্জঙ্গন ষ্টযাম্প াইজ ছঞ্জফ টনয়া য়।

ঐ

১১.

াঠদান

১২.

জ

১৩.

এঞ্জিপযভ

১৪.

প্রদফত্র

১৫.

যীক্ষ্া
গ্রণ
পরাপর প্রকা।

১৬.

ঞ্জভর এযাোচদভন্ট

ঞ্জফশ্বঞ্জফদ্যারদয়য াঠ্যক্রভ অনুমায়ী রুটিন ততযী কদয ঞ্জফশ্বঞ্জফদ্যারয় কর্তক
মূল্য
জ প্রদত্ত াঠ্যক্রভ  প্রনীত ক্লা রুটিন ছাত্র- াঠ্যক্রদভয
তাঞ্জিক  ব্যফাঞ্জযক ঞ্জফলদয় ইাংদযঞ্জজ ভাধ্যদভ াঠদান ছাত্রীদদযদক টদয়া য়।
বঞ্জতযজ ভয় টনয়া য়
কযা য়।
এফাং ক্লা রুটিন
ঞ্জফনামূদল্য টদয়া য়।
জ ছ ছ
চ ও
।
।
।
জ
াঞ্জজযা, ধাযাফাঞ্জক মূল্যায়ন  ব্যফাঞ্জযক যীক্ষ্ায় ২ (দুই) কঞ্জ াদাে াইদজয ছঞ্জফ (তযাঞ্জয়ত ছাড়া)  ঞ্জফশ্বঞ্জফদ্যারয় ঞ্জফশ্বঞ্জফদ্যারয় কর্তক
জ
দন্তাল জনক পরাপদরয াদদক্ষ্ এঞ্জিপযভ পূযণ কর্তক
ঞ্জনধ জাঞ্জযত ঞ্জপ।
জ প্রদত্ত এঞ্জন্টপযভ।
কযদত টদয়া য়।
ছাত্র-ছাত্রীদদযদক প্রঞ্জত দফ জয চূড়ান্ত যীক্ষ্ায় অাং ঞ্জফশ্বঞ্জফদ্যারয় কর্তক
ঞ্জফনামূদল্য
জ প্রদত্ত প্রদফত্র প্রদান।
গ্রদণয জন্য প্রদফত্র টদয়া য়।
 )
)
ও
এঞ্জিপযভ পূযদণয
২
।
ভয় যীক্ষ্ায ঞ্জপ
তা ছাত্রছাত্রীদদয খ) চূড়ান্ত যীক্ষ্ায় ঞ্জফশ্বঞ্জফদ্যারয় কর্তক
ও
টনয়া য়।
জ প্রদত্ত
জাঞ্জনদয় টদয়া য়।
।
খ) ঞ্জফশ্বঞ্জফদ্যারয় কর্তক
জ ও
ও
জ প্রদত্ত ঞ্জনধ জাঞ্জযত তাঞ্জযদখ ফ জ )
ভানী যীক্ষ্া গ্রন কযা য়।
।
গ) ফ জ ভানী যীক্ষ্ায টদল পরাপর প্রকা কযা
য়।
টরদবর- ৪ োভজ-১ এয ভানী যীক্ষ্ায য ছাত্র- ঞ্জভর প্রঞ্জক্ষ্ণ টদল ঞ্জযদাে জ প্রদান এফাং যীক্ষ্া গ্রন।
ছাত্রীদদযদক টেক্সোইর ঞ্জল্প কাযখানায় ২ (দুই) ভা
ব্যাঞ্জ ঞ্জভর টেঞ্জনাং কযায জন্য াঠান য় এফাং ঞ্জক্ষ্ক
গণ কভদক্ষ্ ০১ (এক) ফায ছাত্রছাত্রীদদয প্রঞ্জক্ষ্ণ
কাম জক্রভ ম জদফক্ষ্দণয জন্য ঞ্জভদর মান।
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ঐ

দাঞ্জয়ত্বপ্রাপ্ত কভজকতজা
(দঞ্জফ, টপান নম্বয  ইটভইর)
রাইদিযীয়ান, অত্র
প্রঞ্জতষ্ঠান।

াঠদান ১৫ (দনদযা) ঞ্জক্ষ্কগণঃ- অত্র
প্তা চ্দর।
প্রঞ্জতষ্ঠাদনয ঞ্জক্ষ্কগণ
 ঞ্জফঞ্জবন্ন ঞ্জফশ্বঞ্জফদ্যারয়
দত আগত ঞ্জক্ষ্কবৃন্দ।
১
,
।
।
১ (এক) প্তা
টযঞ্জজোয  ঞ্জাফযক্ষ্ণ
কভজকতজা - অত্র
প্রঞ্জতষ্ঠান।
যীক্ষ্া রুরু য়ায এক টযঞ্জজোযাখা, অত্র
প্তা পূদফ জ
প্রঞ্জতষ্ঠান।
ক) ধাযাফাঞ্জক যীক্ষ্া টকি প্রধান (অধ্যক্ষ্) 
২ (দুই) টি ২ প্তাদয ঞ্জফশ্বঞ্জফদ্যারয় কর্তজ ক্ষ্
ভদধ্য  ফ জ ভানী
যীক্ষ্া ৩ (ঞ্জতন)
প্তাদয ভদধ্য ম্পন্ন
কযা য়।
খ)
ফ জ ভানী
যীক্ষ্ায চুড়ান্ত পরাপর
২ ভাদয ভদধ্য প্রকা
কযা য়।
এঞ্জিপযভ পূযদনয ২ (দুই) ভা ব্যাঞ্জ ঞ্জভর ঞ্জল্প

ঞ্জক্ষ্া
ভয় ঞ্জপ টনয়া য়।
টেঞ্জনাং এফাং টঘাঞ্জলত প্রঞ্জতষ্ঠাদনয
উর্ধ্জতন
তাঞ্জযখ টভাতাদফক ঞ্জভর কভজকতজা গণ।
টেঞ্জনাং যীক্ষ্া য়।

4
ক্রঞ্জভক
নাং

টফায নাভ

১৭.

প্রদজক্ট
ঞ্জথঞ্জ

১৮.

কভঞ্জপ্রদনঞ্জব বাইবা

১৯.

চুড়ান্ত
পরাপর

টফা প্রদান দ্ধঞ্জত

য়াকজ

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র

টফায মূল্য এফাং টফা
ঞ্জযদাধ দ্ধঞ্জত ভয়ীভা

 টরদবর- ৪ োভজ-২ এয ছাত্র ছাত্রীদদয প্রদজক্ট য়াকজ প্রদজক্ট য়াকজ ম্পন্ন য়ায য ঞ্জথঞ্জ টায ততযী  যীক্ষ্া টনয়া য়।
কযদত য়।

টরদবর-৪, োভজ-২ এয তাঞ্জিক, ব্যফাঞ্জযক যীক্ষ্া
ম্পন্ন য়ায য কর ঞ্জফবাগীয় প্রধানদদয উঞ্জিদত
কভঞ্জপ্রদনঞ্জব বাইবা টনয়া য়।
যীক্ষ্ায টরদবর-৪, োভজ-২ চূড়ান্ত যীক্ষ্ায পরাপর ১। উত্তীন ছাত্র-ছাত্রীদদযদক কদরজ টথদক একাদর্ঞ্জভক োিঞ্জক্রপ্ট ও  প্রাংাত্র
ঞ্জফশ্বঞ্জফদ্যারয় এফাং অত্র কদরদজয দয়ব াইে   জভা কৃত এ.এ.ঞ্জ এফাং এইচ্.এ.ঞ্জ যীক্ষ্ায মূর
টনাটিজ টফাদর্ জ প্রদান কযা য়।
োিঞ্জক্রপ্ট ও/প্রাংাত্র টপযৎ টদয়া য়।
২। ঞ্জফশ্বঞ্জফদ্যারয় কর্তজ ক্ষ্ নদত্র প্রদান কদযন।

প্রদাদনয দাঞ্জয়ত্বপ্রাপ্ত কভজকতজা
(দঞ্জফ, টপান নম্বয  ইটভইর)

এঞ্জিপযভ
২ (দুই) প্তা াংঞ্জিষ্ট ঞ্জক্ষ্কগণ - অত্র
পূযদনয ভয় প্রদজক্ট
য়াকজ প্রঞ্জতষ্ঠান।
ঞ্জপ টনয়া য়।
কযদত য় এফাং
প্রদজক্ট য়াকজ টদল
টঘাঞ্জলত ১ (এক)
ঞ্জদন যীক্ষ্া টনয়া
য়।
ঐ
২ -৩ ঞ্জদন।
কর ঞ্জফবাগীয় প্রধান।
ঐ

যীক্ষ্ায পরাপর ২ ঞ্জফশ্বঞ্জফদ্যারয়  টযঞ্জজোয ভাদয
ভদধ্য অত্র প্রঞ্জতষ্ঠান।
প্রকাঞ্জত য়।

2.১ (খ) ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসন সসবা:
ক্রঞ্জভক
নাং

১.

টফায নাভ
আফান

টফা প্রদান দ্ধঞ্জত

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র

টফায মূল্য এফাং
টফা প্রদাদনয
দাঞ্জয়ত্বপ্রাপ্ত কভজকতজা (দঞ্জফ,
ঞ্জযদাধ দ্ধঞ্জত
ভয়ীভা
টপান নম্বয  ই-টভইর)
টাদেদর ঞ্জে খাঞ্জর থাকা াদদক্ষ্ ছাত্র ছাত্র-ছাত্রীদদযদক াদা কাগদজ ঞ্জে ফযাদ্ধ প্রাঞ্জপ্তয আদফদন কযদত য় । ১ যকায
কর্তক
জ ঞ্জে খাঞ্জর য়ায ২ টাদের সুায, অত্র প্রঞ্জতষ্ঠান।
ছাত্রীদদয আদফদদনয ভধ্য দত টভধায (এক) কঞ্জ াদাে জ াইদজয ছঞ্জফ  ঞ্জে ফযাদ্দ প্রাপ্তদদযদক ঞ্জনধ জাঞ্জযত ঞ্জনধ জাঞ্জযত বাড়া
(দুই) প্তাদয ভদধ্য
ঞ্জবঞ্জত্তদত ঞ্জে ফযাদ্দ টদয়া য়।
আদফদন পযভ পূযণ কযদত য়।
ফযাদ্দ টদয়া য়।

টফা প্রদান দ্ধঞ্জত

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র

২.২ শিক্ষক কর্মকর্মা ও কর্মচারীদের আবাসন সসবা:
ক্রঞ্জভক
নাং

১.

টফায নাভ
আফান

ঞ্জক্ষ্ক, কভজকতজা কভজচ্াযীদদয আদফদদনয i) আদফদন ত্র টনয়া য়।
টপ্রঞ্জক্ষ্দত ঞ্জে শূন্য থাকা াদদক্ষ্ ঞ্জে ii) অনুদভাদন ত্র প্রদান কযা য়।
ফযাদ্দ টদয়া য়।
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টফায মূল্য এফাং
টফা প্রদাদনয
দাঞ্জয়ত্বপ্রাপ্ত কভজকতজা (দঞ্জফ,
ঞ্জযদাধ দ্ধঞ্জত
ভয়ীভা
টপান নম্বয  ই-টভইর)
যকায
কর্তক
জ ২ প্তাদয ভদধ্য অধ্যক্ষ্ - অত্র প্রঞ্জতষ্ঠান।
ঞ্জনধ জাঞ্জযত বাড়া
ফযাদ্দ টদয়া য়।

5

২.৩ অবযন্তযীন টফা (ঞ্জক্ষ্ক কভজকতজা কভজচ্াযীদদয)ঃঃ
ক্রঃ নাং

টফায নাভ

টফা প্রদান দ্ধঞ্জত

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাঞ্জপ্ত িান

১

অঞ্জজজত ছুটি

ক) ১ভ  ২য় টেণীয কভজকতজাদদয টক্ষ্দত্র
উর্ধ্জতন কর্তজ ক্ষ্ ফযাফয অধ্যক্ষ্ সুাঞ্জয কদয
াঠান।
খ) ৩য়  ৪থ জ টেণীয কভজচ্াযীদদয অঞ্জজজত ছুটি
অধ্যক্ষ্ মুঞ্জুয কদযন। (দফ জাচ্চ ৩০ ঞ্জদন।)

২

োঞ্জন্ত  ঞ্জচ্ত্ত ঞ্জফদনাদন
ছুটি

ক) ১ভ  ২য় টেণীয কভজকতজায আদফদন ত্র
সুাঞ্জয কদয অধ্যক্ষ্ উধ জতন কর্তজ দক্ষ্য ঞ্জনকে
াঠান।
খ) ৩য়  ৪থ জ টেণীয কভজচ্াযীদদয ঞ্জচ্ত্ত
ঞ্জফদনাদন ছুটি অধ্যক্ষ্ মুঞ্জুয কদযন।

৩

াধাযণ বঞ্জফষ্য তঞ্জফর
দত অঞ্জগ্রভ ভঞ্জুঞ্জয

ক) ১ভ  ২য় টেণীয কভজকতজাদদয টক্ষ্দত্রঅধ্যক্ষ্ উর্ধ্জতন কর্তজ ক্ষ্ ফযাফয সুাঞ্জয কদয
াঠান।
খ) ৩য়  ৪থ জ টেণীয কভজচ্াযীদদয অঞ্জগ্রদভয
মুঞ্জুয অধ্যক্ষ্ টদন।

ক) াদা কাগদজ আদফদন কযদত য়।
খ) ঞ্জনধ জাঞ্জযত পযদভ (ফাাংরাদদ পযভ নম্বয-২৩৯৫) উদজরা
ঞ্জাফ যক্ষ্ণ কভজকতজা কর্তক
জ প্রদত্ত ছুটি প্রাযতাতায প্রঞ্জতদফদন
(টগদজদের্ কভজকতজাদদয টক্ষ্দত্র) প্রাঞ্জপ্তিান: উদজরা ঞ্জাফ যক্ষ্ন ঞ্জফনামূদল্য
কভজকতজায কাম জারয়/অত্র প্রঞ্জতষ্ঠান (প্রান াখা)।
গ) পযভ পূযণ
মথামথ কর্তজ দক্ষ্য সুাঞ্জয (নন টগদজদের্
কভজচ্াযীদদয টক্ষ্দত্র প্রদমাজয নয়) কদয উর্ধ্জতন কর্ত
জ দক্ষ্য ঞ্জনকে
াঠান।
ঘ) অত্র কদরদজয প্রান াখা টথদক ছুটি প্রাযতাতা মাচ্াই কদয
অধ্যক্ষ্ ছুটি ভঞ্জুযী কদযন। (নন টগদজদের্ কভজচ্াযীদদয টক্ষ্দত্র)।
ক) াদা কাগদজ আদফদন।
খ) ঞ্জনধ জাঞ্জযত পযদভ (ফাাংরাদদ পযভ নম্বয-২৩৯৫) উদজরা
ঞ্জাফ যক্ষ্ণ কভজকতজা কর্তক
জ প্রদত্ত ছুটি প্রাযতাতায প্রঞ্জতদফদন
(টগদজদের্ কভজকতজাদদয টক্ষ্দত্র) প্রাঞ্জপ্তিান: উদজরা ঞ্জাফ যক্ষ্ন ঞ্জফনামূদল্য
কভজকতজায কাম জারয়/ অত্র প্রঞ্জতষ্ঠান।
গ) পযভ পূযন কযতঃ মথামথ কর্তজ দক্ষ্য সুাঞ্জয (১ভ  ২য়
টেণীয জন্য)।
ঘ) অত্র কদরদজয প্রান াখা টথদক ছুটি প্রাযতাতা মাচ্াই কদয
ছুটি ভঞ্জুযী কযা য়। (নন টগদজদের্ কভজচ্াযীদদয টক্ষ্দত্র)।
ক) টগদজদের্/নন-টগদজদের্ কভজকতজাদদয টক্ষ্দত্র ঞ্জনধ জাঞ্জযত পযদভ
(ফাাংরাদদ পযভ নম্বয-২৬৩৯) আদফদন কযদত য়। প্রাঞ্জপ্ত
িান: উদজরা ঞ্জাফ যক্ষ্ন কভজকতজায কাম জারয়/অত্র প্রঞ্জতষ্ঠান।
ঞ্জফনামূদল্য
খ) াধাযন বঞ্জফষ্য তঞ্জফদর ফ জদল জভাকৃত অদথ জয ঞ্জাফ
ঞ্জফফযণী (উদজরা ঞ্জাফ যক্ষ্ন কভজকতজা কর্তক
জ প্রদত্ত) মূর কঞ্জ
আদফদদনয াদথ জভা ঞ্জদদত য়।
গ) টগদজদের্ কভজকতজাদদয জন্য মথামথ কর্তজ দক্ষ্য সুাঞ্জয।
ঘ) াধাযন বঞ্জফষ্য তঞ্জফদর ফ জদল জভাকৃত অদথ জয ঞ্জাফ
ঞ্জফফযণী উদজরা ঞ্জাফ যক্ষ্ন কভজকতজা কর্তক
জ প্রাযতাতা াদদক্ষ্
অদথ জয ভঞ্জুযী টদয়া য়। (নন টগদজদের্ কভজচ্াযীদদয টক্ষ্দত্র)।
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টফামূল্য এফাং
ঞ্জযদাধ
দ্ধঞ্জত

টফা প্রদাদনয ভয়ীভা

দাঞ্জয়ত্বপ্রাপ্ত
কাম জারয়

ক) ১ভ টেণীয কভজকতজাদদয জন্য ফস্ত্র  াে
ভন্ত্রণারয় / ২য় টেণীয কভজকতজাদদয জন্য ফস্ত্র
ঞ্জযদপ্তয, প্রধান কাম জারয়, কর্তক
জ ঞ্জনধাঞ্জযত
ভদয়য ভদধ্য।
খ) ৩য়  ৪থ জ টেণীয কভজচ্াযীদদয জন্য অত্র
প্রঞ্জতষ্ঠাদনয অধ্যক্ষ্ ০১ (এক) ঞ্জদদনয ভদধ্য
ঞ্জনস্পঞ্জত্ত কদযন।

ফস্ত্র  াে
ভন্ত্রণারয়/ ফস্ত্র
ঞ্জযদপ্তয, প্রধান
কাম জারয়/অত্র
প্রঞ্জতষ্ঠান।

ক) ১ভ টেণীয কভজকতজাদদয জন্য ফস্ত্র  াে
ভন্ত্রণারয় / ২য় টেণীয কভজকতজাদদয জন্য ফস্ত্র
ঞ্জযদপ্তয, প্রধান কাম জারয় কর্তক
জ ঞ্জনধাঞ্জযত
ভদয়য ভদধ্য।
খ) ৩য়  ৪থ জ টেণীয কভজচ্াযীদদয জন্য অত্র
প্রঞ্জতষ্ঠাদনয অধ্যক্ষ্ ০১ (এক) ঞ্জদদনয ভদধ্য
ঞ্জনস্পঞ্জত্ত কদযন।

ফস্ত্র  াে
ভন্ত্রণারয়/ ফস্ত্র
ঞ্জযদপ্তয, প্রধান
কাম জারয়/অত্র
প্রঞ্জতষ্ঠান।

ক) ১ভ টেণীয কভজকতজাদদয জন্য ফস্ত্র  াে
ভন্ত্রণারয় / ২য় টেণীয কভজকতজাদদয জন্য ফস্ত্র
ঞ্জযদপ্তয, প্রধান কাম জারয় কর্তক
জ ঞ্জনধাঞ্জযত
ভদয়য ভদধ্য।
খ) ৩য়  ৪থ জ টেণীয কভজচ্াযীদদয জন্য অত্র
প্রঞ্জতষ্ঠাদনয অধ্যক্ষ্ ০২ (দুই) ঞ্জদদনয ভদধ্য
ঞ্জনস্পঞ্জত্ত কদযন।

ফস্ত্র  াে
ভন্ত্রণারয়/ ফস্ত্র
ঞ্জযদপ্তয, প্রধান
কাম জারয়/অত্র
প্রঞ্জতষ্ঠান।
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ক্রঃ নাং

টফায নাভ

টফা প্রদান দ্ধঞ্জত

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাঞ্জপ্ত িান

৪

কভজকতজা-কভজচ্াযীদদয
গৃঞ্জনভজাণ ঋণ এয
সুাঞ্জয

প্রচ্ঞ্জরত ঞ্জফঞ্জধ ঞ্জফধান অনুযণ পূফ জক গৃ ঞ্জনভাণ জ
ঋণ ভঞ্জুঞ্জযয সুাঞ্জয ফস্ত্র ঞ্জযদপ্তয, ঢাকায়
টপ্রযণ কযা য়।

কভজচ্াযীদদয টভােযমান
ক্রয় অঞ্জগ্রভ এয সুাঞ্জয

প্রচ্ঞ্জরত ঞ্জফঞ্জধ ঞ্জফধান অনুযণ পূফ জক টভােযমান
ক্রয় অঞ্জগ্রভ ভঞ্জুঞ্জযয সুাঞ্জয ফস্ত্র ঞ্জযদপ্তয,
ঢাকায় টপ্রযণ কযা য়।

ক. াদা কাগদজ আদফদন
খ. টম জঞ্জভদত গৃ ঞ্জনভাণ জ/দভযাভত কযা দফ ট জঞ্জভয
দঞ্জরর/ফায়নাত্র।
গ. ৩০০/- োকায নন জুঞ্জর্ঞ্জয়ার ষ্টযাদম্প অঞ্জঙ্গকাযনাভা।
ঘ. মথামথ কর্ত
জ দক্ষ্য সুাঞ্জয।
ক. াদা কাগদজ আদফদন।
খ. ৩০০/- োকায নন জুঞ্জর্ঞ্জয়ার ষ্টযাদম্প অঞ্জঙ্গকাযনাভা।
গ. টভােয মান ঞ্জফক্রয়কাযী
জ
জ ।
ঘ. মথামথ কর্ত
জ দক্ষ্য সুাঞ্জয।
ক. াদা কাগদজ আদফদন।
খ. ৩০০ োকায নন জুঞ্জর্ঞ্জয়ার ষ্টযাদম্প অঞ্জঙ্গকাযনাভা।
গ. কঞ্জম্পউোয ঞ্জফদক্রতা কর্তক
জ তথ্য ম্বঞ্জরত প্রদয়াজনীয়
কাগজত্র।
ঘ. মথামথ কর্ত
জ দক্ষ্য সুাঞ্জয।
)
।
)
জ ,
চ ও
জ ।
)জ
চ
।
ঘ)
।
)
জ
)
জ
জ

৫

৬

কভজচ্াযীদদয কঞ্জম্পউোয
ক্রয় অগ্রীভ এয সুাঞ্জয

প্রচ্ঞ্জরত ঞ্জফঞ্জধ ঞ্জফধান অনুযণ পূফ জক
কঞ্জম্পউোয ক্রয় অঞ্জগ্রভ ভঞ্জুঞ্জযয সুাঞ্জয ফস্ত্র
ঞ্জযদপ্তয, ঢাকায় টপ্রযণ কযা য়।

৭

জ
জ
।

৮

চ
।

৯

টফামূল্য এফাং
ঞ্জযদাধ
দ্ধঞ্জত

টফা প্রদাদনয ভয়ীভা

দাঞ্জয়ত্বপ্রাপ্ত
কাম জারয়

ফস্ত্র  াে ভন্ত্রণারয় /ফস্ত্র ঞ্জযদপ্তয, প্রধান
কাম জারয় কর্তক
জ ঞ্জনধ জাঞ্জযত ভদয়য ভাধ্যদভ।

ফস্ত্র  াে
ভন্ত্রণারয়/ফস্ত্র
ঞ্জযদপ্তয, প্রধান
কাম জারয়

ফস্ত্র  াে ভন্ত্রণারয় /ফস্ত্র ঞ্জযদপ্তয, প্রধান
কাম জারয় কর্তক
জ ঞ্জনধ জাঞ্জযত ভদয়য ভাধ্যদভ।

ফস্ত্র  াে
ভন্ত্রণারয়/ফস্ত্র
ঞ্জযদপ্তয, প্রধান
কাম জারয়

ফস্ত্র  াে ভন্ত্রণারয় /ফস্ত্র ঞ্জযদপ্তয, প্রধান
কাম জারয় কর্তক
জ ঞ্জনধ জাঞ্জযত ভদয়য ভাধ্যদভ।

ফস্ত্র  াে
ভন্ত্রণারয়/ফস্ত্র
ঞ্জযদপ্তয, প্রধান
কাম জারয়

ঞ্জফনামূদল্য

ঞ্জফনামূদল্য

ঞ্জফনামূদল্য
চ
।

চ
।
ফস্ত্র  াে ভন্ত্রণারয় /ফস্ত্র ঞ্জযদপ্তয, প্রধান
কাম জারয় কর্তক
জ ঞ্জনধ জাঞ্জযত ভদয়য ভাধ্যদভ।
১(

)
।

।
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ফস্ত্র  াে
ভন্ত্রণারয়/ফস্ত্র
ঞ্জযদপ্তয, প্রধান
কাম জারয়
,
।
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২.৪

টেক্সোইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং কদরজ মুদয াদথ টমাগাদমাদগয ঠিকানাঃ
অধ্যক্ষ্
ীদ আফদুয যফ টযঞ্জনয়াফাত টেক্সোইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং কদরজ,
ঞ্জএন্ডঞ্জফ টযার্, ফঞ্জযার।

অধ্যক্ষ্
াফনা টেক্সোইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং কদরজ,
ারগাড়ীয়া, াফনা

অধ্যক্ষ্
টেক্সোইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং কদরজ,
টজাযাযগি, ঞ্জভযযাই, চ্ট্টগ্রাভ

E-mail : arstec_barisal@yahoo.com
দয়ফ াইেঃ www.arstecb.com

E-mail : pabtec2006@gmail.com
দয়ফ াইে : www.pabtec.gov.bd

E-mail : tex_collegectg@yahoo.com
দয়ফ াইে : www.ctec.gov.bd.

টপানঃ ০৪৩১-৬৩৬৫৯, টভাফাইর-০১৯৩৯-৭৮১০৯১

টপান নাং- ০৭৩১-৬৬১০৩
০১৮৫৬৪৮২৬৮৬/০১৭১৮৪১৬৩৫২

ঝ

জ
,

জ

, ঝ

।

E-mail: faridazad78@gmail.com

০১৭১৩-৯১৮০৭৪

টভাফাইরঃ ০১৭৯৫-১৯৭৯৭৮

অধ্যক্ষ্
ফঙ্গফন্ধু টেক্সোইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং কদরজ
কাঞ্জরাঞ্জত, োাংগাইর
E-mail: ataul734@yahoo.com
দয়ফ াইেঃ www.btec.gov.bd

টভাফাইরঃ ০১৮৪৮ ৩৭৯৮২৬

২.৫ অঞ্জবদমাগ ব্যফিানা দ্ধঞ্জতঃ
টফা প্রাঞ্জপ্তদত অন্তুষ্ট দর দাঞ্জয়ত্বপ্রাপ্ত কভজকতজায াংদগ টমাগাদমাগ করুন। ঞ্জতঞ্জন ভাধান ঞ্জদদত ব্যথ জ দর ঞ্জনদনাি দ্ধঞ্জতদত টমাগাদমাগ কদয আনায ভস্যা অফঞ্জত করুন।
ক্রঃ নাং
১

কখন টমাগাদমাগ কযদফন
দাঞ্জয়ত্বপ্রাপ্ত কভজকতজা ভাধান ঞ্জদদত ব্যথ জ দর

টমাগাদমাদগয ঠিকানা
নাভ  দফীঃ জনাফ এ.দক.এভ. পজলুর ক,অধ্যক্ষ্
টপান নাং- ০৩৫১-৫১৭৫৮
ই-টভইর - btec.bd@gmail.com/

ঞ্জনষ্পঞ্জত্তয ভয়ীভা

Web-site: www.btec-bd.com

২

উধ জতন কভজকতজা ঞ্জনঞ্জদ জষ্ট ভদয় ভাধান ঞ্জদদত ব্যথ জ
দর

জনাফ টভাাম্মদ ইভাইর ,
ঞ্জযচ্ারক (অঞ্জতঞ্জযি ঞ্জচ্ফ), ফস্ত্র ঞ্জযদপ্তয,
প্রধান কাম জারয়, ঢাকা
টপান-০২-৯১১২২৮৮
ই-টভইর-md.ismail.tss@gmail.com
web site : www.dot.gov.bd

২.৬ আনায কাদছ আভাদদয প্রতযাাঃ
ক্রঃ নাং
১
২
৩

প্রঞ্জতশ্রুত/কাাংঞ্জখত টফা প্রাঞ্জপ্তয রদক্ষ্য কযণীয়
ঠিকবাদফ প্রদয়াজনীয় কাগজত্র পূযন কযা।
প্রদমাজয টক্ষ্দত্র ভয়ভত ঞ্জনধ জাঞ্জযত ঞ্জপ ঞ্জযদাধ কযা।
যীক্ষ্া / াক্ষ্াদতয জন্য ঞ্জনধ জাঞ্জযত ভদয়য পূদফ জই উঞ্জিত থাকা।
(ইঞ্জিঃ এ.দক.এভ.পজলুর ক)
অধ্যক্ষ্
টেক্সোইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং কদরজ
টফগভগি, টনায়াখারী।
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
টেক্সোইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং কদরজ
টফগভগি, টনায়াখারী।
টফা প্রদাদনয প্রঞ্জতশ্রুঞ্জত ( Citizen's Charter)
১. ঞ্জভন  ঞ্জবনঃ
রুকল্প (Vision)
অঞ্জবরক্ষ্য (Mission)

:
:

২. প্রঞ্জতশ্রুত টফামূঃ
F:\Desktop Files\E-Mail\Citizen's Charter-2016.doc

জ

জ

।

ভানম্মত ঞ্জক্ষ্া প্রদাদনয কর উাদাদনয মথামথ ব্যফায।

9
২.১ ছাত্র-ছাত্রীদদয ঞ্জক্ষ্া ঞ্জফলয়ক টফা :
ক্রঞ্জভক
নাং

১
১.

টফায নাভ

টফা প্রদান দ্ধঞ্জত

২
৩
২০১৬-২০১৭ ঞ্জক্ষ্া ফদল জ বঞ্জত জ ঞ্জফজ্ঞঞ্জপ্ত ফস্ত্র ঞ্জযদপ্তয  অত্র কদরদজয দয়ব াইে,
ঞ্জফ. এঞ্জ ইন টেক্সোইর টনাটি টফার্ জ, জাতীয় ঞ্জত্রকা  টিঞ্জব চ্যাদনদর প্রচ্ায কযা
ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং, টরদবর-১, য়।
বঞ্জত।জ

)

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র

টফায মূল্য এফাং
ঞ্জযদাধ দ্ধঞ্জত

টফা প্রদাদনয
ভয়ীভা

৪

৫
এ.এভ.এ এয
ভাধ্যদভ ঞ্জনধ জাঞ্জযত
ঞ্জপ (১০০০/-)
জভা ঞ্জদদয় বঞ্জতযজ
প্রদফ ত্র াংগ্র
কযা মাদফ।

৬
এইচ্.এ.ঞ্জ যীক্ষ্ায
য দয়ব াইদে
ঞ্জফজ্ঞঞ্জপ্তয
ভাধ্যদভ
বঞ্জতযজ
আদফদদনয
ভয়ীভা জাঞ্জনদয়
টদয়া য়।

টফায মূল্য এফাং
ঞ্জযদাধ দ্ধঞ্জত

টফা প্রদাদনয
ভয়ীভা

ঐ

ঐ

জ
।

)

২০১৩
/
২০১৫

)

২০১৬
।

২০১৪

চ

চ
৩.৫০

।

চ

দাঞ্জয়ত্বপ্রাপ্ত কভজকতজা
(দঞ্জফ, টপান নম্বয  ইটভইর)
৭
টকঞ্জিয় বঞ্জত জ কঞ্জভটি ( ফস্ত্র
ঞ্জযদপ্তদযয
ঞ্জযচ্ারক
ভদাদয় আফায়ক াংঞ্জিষ্ট
কদরজ গুদরায অধ্যক্ষ্গণ
দস্য, ভন্ত্রণারয়  বুদেক্স এয
প্রঞ্জতঞ্জনঞ্জধগণ দস্য এফাং ফস্ত্র
ঞ্জযদপ্তদযয উ-ঞ্জযচ্ারক,
দস্য ঞ্জচ্ফ) ।

,
ও
৩.৫০
জ
৩.০০
১৩.৫০
।
ঘ) GCE O
A
GCE O
৫
B
GCE A
Physics,
Chemistry and Mathematics B
।
D
। Equivalence Certificate
জ ১৫০০ (
জ
চ
)
- চ
(
)
O
A
জ
,
ও
চ
১৪/১১/২০১৬
।
ক্রঞ্জভক
নাং

টফায নাভ

২.

টফা প্রদান দ্ধঞ্জত

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র
।

)

।
,
১০০০/- (

,
জ )

জ

।
)
১৬২২২
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,

জ
SMS

।

দাঞ্জয়ত্বপ্রাপ্ত কভজকতজা
(দঞ্জফ, টপান নম্বয  ইটভইর)

10
৩.

ছ -ছ

৪.

)
৬০,
)

- ৬০,
২০১৬

।

ও
জ - ২০।

i) মুঞ্জিদমাদ্ধায ন্তাদনয টক্ষ্দত্র- মুঞ্জিযুদ্ধ ঞ্জফলয়ক ভন্ত্রণারয় দত প্রদত্ত নদ
দত্রয মূর কঞ্জ প্রদজন পূফ জক টম প্রঞ্জতষ্ঠাদনয বঞ্জত জ দত ইচ্ছুক ট প্রঞ্জতষ্ঠাদনয প্রধান
কর্তজক তযাঞ্জয়ত কদয জভা ঞ্জদদত দফ।
ii) মুঞ্জিদমাদ্ধায ন্তাদনয ন্তান টক্ষ্দত্র - ফঞ্জণ জত নদত্র ছাড়া মুঞ্জিদমাদ্ধায
ন্তাদনয ন্তান ঞ্জাদফ াংঞ্জিষ্ট ইউঞ্জনয়ন ঞ্জযলদদয টচ্য়াযম্যান, টৌযবা, ঞ্জটি
কযদাদযদনয কাউঞ্জিরয/দভয়য কর্তজক প্রদত্ত মূর নদত্র।
iii) উ-জাতীয় প্রাথীয টক্ষ্দত্র- যাঙ্গাভাটি, ফান্দযফান, খাগড়াছঞ্জড়, াফ জতয
টজরায টক্ষ্দত্র াংঞ্জিষ্ট যাজায/ টজরা প্রাদকয  অন্যান্য টজরায টক্ষ্দত্র াংঞ্জিষ্ট
টজরায টজরা প্রাদকয ঞ্জনকে দত উ-জাতীয় নদদত্রয মূর কঞ্জ জভা ঞ্জদদত
দফ।
- OMR
ও
।
ঐ

- ৬০,

ঐ

ঐ

১ঘ

২০

,

।

।

(

)

ও
চ
।

)
ঘ
ঘ)

১০০
৪
২০

,
Options

২,
১

,

।
জ

০.৫০ (

জ

ঘ ,

চ)

।
ঙ)
/
ও

।
(OMR

চ)
ঘ
ছ)

জ

)

।
।

ক্রঞ্জভক
নাং

টফায নাভ

টফা প্রদান দ্ধঞ্জত

৫.

,
চ ও
চ

জ

) SMS
০৬-১০-১৬
৩০-১১-১৬
১২ ঘ
।
)
০৯-১২-১৬
১০ ঘ
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প্রদয়াজনীয় কাগজত্র
১০ ঘ

টফায মূল্য এফাং টফা
ঞ্জযদাধ দ্ধঞ্জত ভয়ীভা

)

জ
/

জ
।

১১.২০

)

জ

২( )
ও১(
)

চ ঐ

ঐ

প্রদাদনয দাঞ্জয়ত্বপ্রাপ্ত কভজকতজা
(দঞ্জফ, টপান নম্বয  ইটভইর)
চ ,
/
,
।

11
।

।

)

জ,
,

ঘ)
১২-২০১৬

(N)।
জ
ও

চ
জ ও

)

১৫- ঘ)
ও

ও
।
MCQ দ্ধঞ্জতদত যীক্ষ্া টনয়া য়।

৬.

বঞ্জত জ যীক্ষ্া

৭.

বঞ্জত জ যীক্ষ্ায পরাপর বঞ্জত জ যীক্ষ্ায পরাপর ফস্ত্র ঞ্জযদপ্তয  অত্র কদরদজয
প্রকা
দয়ব াইদে এফাং টনাটিজ টফার্ জ এ ায়া মাদফ এফাং বঞ্জত জ
টমাগ্য ছাত্রছাত্রীদদযদক এএভএ এয ভাধ্যদভ জাঞ্জনদয়
টদয়া দফ।

৮.

ঞ্জফবাগ ফন্টন

৯.

টযঞ্জজদেন

১০.

ঞ্জযচ্য় ত্র

১১.

৪৫
ও

৩০

।
১৫

।

OMR ীে  প্রশ্নত্র টদয়া য় এফাং ঞ্জনধ জাঞ্জযত ভয় য তা টপযৎ টনয়া য়।

ঐ

প্রাথী ঞ্জনফ জাচ্ন  পরাপর প্রণয়নঃ
বঞ্জত জ যীক্ষ্ায় প্রাপ্ত নম্বদযয াদথ এ.এ.ঞ্জ ফা ভভাদনয যীক্ষ্ায় প্রাপ্ত ঞ্জজঞ্জএ এয
৮ গুন  এইচ্.এ.ঞ্জ ফা ভভাদনয যীক্ষ্ায় প্রাপ্ত ঞ্জজঞ্জএ এয ১২ গুন টমাগ কযা
দফ এফাং ২০১৫ াদর এইচ্এঞ্জ যীক্ষ্ায় উত্তীণ জ ঞ্জক্ষ্াথীদদয টভাে নম্বয টথদক ২
নম্বয কতজন কদয টকিীয়বাদফ টভধা তাঞ্জরকা ঞ্জনধ জাযণ কযা দফ। প্রাথীয টভধা 
ছদন্দয ক্রভ অনুমায়ী বঞ্জতযজ জন্য ঞ্জনফ জাঞ্জচ্ত প্রাথীদদয টভধাতাঞ্জরকা কদরজ ঞ্জবঞ্জত্তক
প্রকা কযা দফ। আন শূণ্য থাকা াদদক্ষ্ কদরজ ঞ্জবঞ্জকক অদক্ষ্াভান দাঞ্জরকা
জ ত ছাত্র-ছাত্রীদদয টভধা  ছদন্দয ক্রভ অনুমায়ী কদরজ
প্রকা কযা দফ এফাং বঞ্জতকৃ
ঞ্জযফতজদনয সুদমাগ থাকদফ।

ফস্ত্র
ঞ্জযদপ্তয বঞ্জত জ কাম জক্রভ প্রায় ১ টযঞ্জজোয  ঞ্জাফযক্ষ্ণ
কর্তজক
প্রদত্ত (এক) ভা চ্দর।
কভজকতজা - অত্র প্রঞ্জতষ্ঠান।
ঞ্জনধ জাঞ্জযত বঞ্জত জ
ঞ্জপ। উি ঞ্জপ
যঞ্জদ
এয
ভাধ্যদভ
গ্রণ
কযা য়।

এক ঘন্টা ঞ্জফ ঞ্জভঞ্জনে।

টকি প্রধান (অধ্যক্ষ্)

বঞ্জতযজ ভয় ঞ্জফবাগ ছদন্দয আদফদন টনয়া য়  বঞ্জতযজ কাম জক্রভ টদল প্রাপ্ত ঞ্জফবাগ ঞ্জফনামূদল্য
জানাদনা য়।

রাইদিযী কার্ জ

বঞ্জতযজ ভয় আদফদনকাযীয ছন্দ  টভধায ঞ্জবঞ্জত্তদত
ঞ্জফবাগ (ইয়জান, টপঞ্জিক, দয়ে প্রদ, এযাাদযর) ফন্টন
কযা য়।
জ ত ছাত্র২ (দুই) কঞ্জ াদাে জ াইদজয ছঞ্জফ  বঞ্জতকৃ
ছাত্রীদদযদক ঞ্জফশ্বঞ্জফদ্যারয় কর্তজক প্রদত্ত টযঞ্জজদেন পযভ
পূযণ পূফ জক টযঞ্জজদেন কাম জক্রভ ম্পন্ন কযা য়।
অত্র কদরদজয ছাত্র-ছাত্রীদদযদক নাি কযায জন্য
ঞ্জযচ্য়ত্র প্রদান কযা য়।
রাইদিযী টথদক ফই টনয়ায জন্য রাইদিযী কার্ জ টদয়া য়।

ক্রঞ্জভক
নাং

টফায নাভ

টফা প্রদান দ্ধঞ্জত

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র

টফায মূল্য এফাং টফা
ঞ্জযদাধ দ্ধঞ্জত ভয়ীভা

প্রদাদনয দাঞ্জয়ত্বপ্রাপ্ত কভজকতজা
(দঞ্জফ, টপান নম্বয  ইটভইর)

১২.

াঠদান

ঞ্জফশ্বঞ্জফদ্যারদয়য াঠ্যক্রভ অনুমায়ী রুটিন ততযী কদয ঞ্জফশ্বঞ্জফদ্যারয় কর্তক
জ প্রদত্ত াঠ্যক্রভ  ক্লা রুটিন ছাত্র-ছাত্রীদদযদক টদয়া য়।
তাঞ্জিক  ব্যফাঞ্জযক ঞ্জফলদয়য াঠদান কযা য়।

াঠ্যক্রদভয
াঠদান
মূল্য
বঞ্জতযজ (দনদযা)

১৫ ঞ্জক্ষ্কগণ - অত্র প্রঞ্জতষ্ঠান।
প্তা
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ঞ্জফশ্বঞ্জফদ্যারয় কর্তজক প্রদত্ত টযঞ্জজদেন পযভ।

বঞ্জত জ ম্পূন্ন য়ায অধ্যক্ষ্, অত্র প্রঞ্জতষ্ঠান।
য।

বঞ্জতযজ
ভয় ঞ্জফশ্বঞ্জফদ্যারয় কর্তজক টযঞ্জজোয, অত্র প্রঞ্জতষ্ঠান।
টনয়া য়।
ঞ্জনধ জাঞ্জযত ভয়।

ছাত্র-ছাত্রীযা ১(এক) কঞ্জ যঞ্জঙ্গন ষ্টযাম্প াইজ ছঞ্জফ প্রদান পূফ জক প্রঞ্জতষ্ঠান প্রধান ঐ
কর্তজক স্বাক্ষ্ঞ্জযত ঞ্জযচ্য়ত্র টদয়া য়।
ছাত্র-ছাত্রী টথদক ১ (এক) কঞ্জ যঞ্জঙ্গন ষ্টযাম্প াইজ ছঞ্জফ টনয়া য়।
ঐ

১ (এক) প্তা
ঐ

টকা জ টকা- অঞ্জর্দনেয, অত্র
প্রঞ্জতষ্ঠান।
রাইদিযীয়ান, অত্র প্রঞ্জতষ্ঠান।

12

ভয় টনয়া য় চ্দর।
এফাং ক্লা রুটিন
ঞ্জফনামূদল্য টদয়া
য়।
১৩.

জ

চ ও
।

১৪.

এঞ্জিপযভ

১৫.

প্রদফত্র

১৬.

যীক্ষ্া
গ্রণ
পরাপর প্রকা।

১৭.

ঞ্জভর এযাোচদভন্ট

ক্রঞ্জভক
নাং

টফায নাভ

।

১

,

।
১ (এক) প্তা

২ (দুই) কঞ্জ াদাে জ াইদজয ছঞ্জফ (তযাঞ্জয়ত ছাড়া)  ঞ্জফশ্বঞ্জফদ্যারয় ঞ্জফশ্বঞ্জফদ্যারয়
কর্তক
কর্তক
জ প্রদত্ত এঞ্জন্টপযভ।
জ ঞ্জনধ জাঞ্জযত
ঞ্জপ।
ঞ্জফশ্বঞ্জফদ্যারয় কর্তক
ঞ্জফনামূদল্য
যীক্ষ্া রুরু য়ায
জ প্রদত্ত প্রদফত্র প্রদান।
এক প্তা পূদফ জ।
)
জ
ও
।
এঞ্জিপযভ
ক)
ধাযাফাঞ্জক
খ) ঞ্জফশ্বঞ্জফদ্যারয় কর্তক
ও
।
পূযদণয ভয় যীক্ষ্া ২ (দুই) টি ২
জ প্রদত্ত
)
জ ও
ও ঞ্জপ একদত্র টনয়া প্তাদয ভদধ্য  ফ জ
।
য়।
ভানী যীক্ষ্া ৩
(ঞ্জতন)
প্তাদয
ভদধ্য ম্পন্ন কযা
য়।
খ) ফ জ ভানী
যীক্ষ্ায
চুড়ান্ত
পরাপর ২ ভাদয
ভদধ্য প্রকা কযা
য়।
টরদবর-৪ এয ছাত্র-ছাত্রীদদযদক টেক্সোইর ঞ্জল্প ঞ্জভর প্রঞ্জক্ষ্দণ টদল ঞ্জযদাে জ প্রদান এফাং যীক্ষ্া গ্রন।
এঞ্জিপযভ
২ (দুই) ভা ব্যাঞ্জ
কাযখানায় ২ (দুই) ভা ব্যাঞ্জ ঞ্জভর টেঞ্জনাং কযায জন্য
পূযদনয ভয় ঞ্জভর টেঞ্জনাং এফাং
প্রদয়াজনীয় গাইর্ রাইন টদয়া য় এফাং ঞ্জক্ষ্ক গণ
ঞ্জপ টনয়া য়।
টঘাঞ্জলত
তাঞ্জযখ
কভদক্ষ্ ০১ (এক) ফায ঞ্জভর ঞ্জযদজন কদযন।
টভাতাদফক
ঞ্জভর
টেঞ্জনাং যীক্ষ্া ১
(এক) ঞ্জদন।

াঞ্জজযা, ধাযাফাঞ্জক মূল্যায়ন  ব্যফাঞ্জযক যীক্ষ্ায়
দন্তাল জনক পরাপদরয াদদক্ষ্ এঞ্জিপযভ পূযণ
কযদত টদয়া য়।
ছাত্র-ছাত্রীদদযদক যীক্ষ্ায় অাং গ্রদণয জন্য
প্রদফত্র টদয়া য়।
 )
২
।
খ) ঞ্জফশ্বঞ্জফদ্যারয় কর্তক
জ প্রদত্ত ঞ্জনধ জাঞ্জযত তাঞ্জযদখ ফ জ
ভানী যীক্ষ্া গ্রন কযা য়।
গ) ফ জ ভানী যীক্ষ্ায টদল পরাপর প্রকা কযা
য়।

টফা প্রদান দ্ধঞ্জত
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প্রদয়াজনীয় কাগজত্র

।

।

টফায মূল্য এফাং টফা
ঞ্জযদাধ দ্ধঞ্জত ভয়ীভা

টযঞ্জজোয  ঞ্জাফযক্ষ্ণ
কভজকতজা - অত্র প্রঞ্জতষ্ঠান।
টযঞ্জজোযাখা,
প্রঞ্জতষ্ঠান।
টকি প্রধান (অধ্যক্ষ্)

অত্র

ঞ্জল্প  ঞ্জক্ষ্া প্রঞ্জতষ্ঠাদনয
উর্ধ্জতন কভজকতজা গণ।

প্রদাদনয দাঞ্জয়ত্বপ্রাপ্ত কভজকতজা
(দঞ্জফ, টপান নম্বয  ই-

13
টভইর)

১৮.

প্রদজক্ট
ঞ্জথঞ্জ

য়াকজ

 টরদবর- ৪ এয ছাত্র ছাত্রীদদয প্রদজক্ট য়াকজ কযদত প্রদজক্ট য়াকজ ম্পন্ন য়ায য ঞ্জথঞ্জ টায ততযী  যীক্ষ্া টনয়া য়।
য়।

১৯.

কভঞ্জপ্রদনঞ্জব বাইবা

টরদবর-৪, োভজ-২ এয কর তাঞ্জিক, ব্যফাঞ্জযক
যীক্ষ্া ম্পন্ন য়ায য কর ঞ্জফবাগীয় প্রধানদদয
উঞ্জিদত কভঞ্জপ্রদনঞ্জব বাইবা টনয়া য়।

এঞ্জিপযভ
২ (দুই) প্তা াংঞ্জিষ্ট ঞ্জক্ষ্কগণ - অত্র
পূযদনয ভয় প্রদজক্ট
য়াকজ প্রঞ্জতষ্ঠান।
ঞ্জপ টনয়া য়।
কযদত য় এফাং
প্রদজক্ট য়াকজ টদল
টঘাঞ্জলত ১ (এক)
ঞ্জদন যীক্ষ্া টনয়া
য়।
ঐ
২ (দুই) ঞ্জদন।
কর ঞ্জফবাগীয় প্রধান।

২০
২০.

চুড়ান্ত
পরাপর

যীক্ষ্ায যীক্ষ্ায পরাপর ঞ্জফশ্বঞ্জফদ্যারয় এফাং অত্র কদরদজয উত্তীন ছাত্র-ছাত্রীদদযদক একাদর্ঞ্জভক োিঞ্জক্রপ্ট ও  প্রাংাত্র  জভা কৃত
দয়ব াইে  টনাটিজ টফাদর্ জ প্রদান কযা য়।
এ.এ.ঞ্জ এফাং এইচ্.এ.ঞ্জ মূর োিঞ্জক্রপ্ট ও টপযৎ টদয়া য়।

ঐ

১ (এক) প্তা

টযঞ্জজোয - অত্র প্রঞ্জতষ্ঠান।

2.2 (ক) ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসন সসবা:
ক্রঞ্জভক
নাং

১.

টফায নাভ
আফান

টফা প্রদান দ্ধঞ্জত

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র

টফায মূল্য এফাং
টফা প্রদাদনয
দাঞ্জয়ত্বপ্রাপ্ত কভজকতজা (দঞ্জফ,
ঞ্জযদাধ দ্ধঞ্জত
ভয়ীভা
টপান নম্বয  ই-টভইর)
টাদেদর ঞ্জে খাঞ্জর থাকা াদদক্ষ্ ছাত্র ছাত্র-ছাত্রীদদয াদা কাগদজ আদফদন কযদত য় । ১ (এক) কঞ্জ াদাে জ যকায
কর্তক
জ ঞ্জে খাঞ্জর য়ায ১ টাদের সুায, অত্র প্রঞ্জতষ্ঠান।
ছাত্রীদদয আদফদন কাঞ্জযদদয ভধ্য দত াইদজয ছঞ্জফ  ঞ্জে ফযাদ্দ প্রাপ্তদদযদক ঞ্জনধ জাঞ্জযত আদফদন পযভ পূযণ ঞ্জনধ জাঞ্জযত বাড়া
(এক) প্তাদয ভদধ্য
টভধায ঞ্জবঞ্জত্তদত ফযাদ্দ টদয়া য়।
কযদত য়।
ফযাদ্দ টদয়া য়।

২.২ (খ) শিক্ষক কর্মকর্মা ও কর্মচারীদের আবাসন সসবা:
ক্রঞ্জভক
নাং

১.

টফায নাভ
আফান

টফা প্রদান দ্ধঞ্জত

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র

ঞ্জক্ষ্ক, কভজকতজা কভজচ্াযীদদয আদফদদনয i) আদফদন ত্র টনয়া য়।
টপ্রঞ্জক্ষ্দত ঞ্জে শূন্য থাকা াদদক্ষ্ ফযাদ্দ ii) অনুদভাদন ত্র প্রদান কযা য়।
টদয়া য়।
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টফায মূল্য এফাং
টফা প্রদাদনয
দাঞ্জয়ত্বপ্রাপ্ত কভজকতজা (দঞ্জফ,
ঞ্জযদাধ দ্ধঞ্জত
ভয়ীভা
টপান নম্বয  ই-টভইর)
যকায
কর্তক
কভজ অধ্যক্ষ্ - অত্র প্রঞ্জতষ্ঠান।
জ প্রঞ্জতষ্ঠাদন
ঞ্জনধ জাঞ্জযত বাড়া
কারীন ভদয়

14

২.৩ অবযন্তযীন টফা (ঞ্জক্ষ্ক কভজকতজা কভজচ্াযীদদয)ঃঃ
ক্রঃ নাং

টফায নাভ

টফা প্রদান দ্ধঞ্জত

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাঞ্জপ্ত িান

১

অঞ্জজজত ছুটি

অধ্যক্ষ্
ক) ১ভ  ২য় টেণীয কভজকতজায জন্য কর্তজ ক্ষ্
ফযাফয অধ্যক্ষ্ সুাঞ্জয কদয াঠান।
খ) ৩য়  ৪থ জ টেণীয কভজচ্াযীদদয অঞ্জজজত ছুটি
অধ্যক্ষ্ মুঞ্জুয কদযন। (দফ জাচ্চ ৩০ ঞ্জদন।)

২

োঞ্জন্ত  ঞ্জচ্ত্ত ঞ্জফদনাদন
ছুটি

ক) ১ভ  ২য় টেণীয কভজকতজায আদফদন
সুাঞ্জয কদয অধ্যক্ষ্ উর্ধতনজ কর্তজ দক্ষ্য ঞ্জনকে
াঠান।
খ) ৩য়  ৪থ জ টেণীয কভজচ্াযীদদয ঞ্জচ্ত্ত
ঞ্জফদনাদন ছুটি অধ্যক্ষ্ মুঞ্জুয কদযন।

৩

াধাযণ বঞ্জফষ্য তঞ্জফর
দত অঞ্জগ্রভ ভঞ্জুঞ্জয

ক) ১ভ  ২য় টেণীয কভজকতজায জন্য কর্তজ ক্ষ্
ফযাফয সুাঞ্জয কদয াঠান।
খ) ৩য়  ৪থ জ টেণীয কভজচ্াযীদদয অঞ্জগ্রদভয
মুঞ্জুয অধ্যক্ষ্ ঞ্জদদফ।

ক) াদা কাগদজ আদফদনত্র
খ) ঞ্জনধ জাঞ্জযত পযদভ (ফাাংরাদদ পযভ নম্বয-২৩৯৫) উদজরা
ঞ্জাফ যক্ষ্ণ কভজকতজা কর্তক
জ প্রদত্ত ছুটি প্রাযতাতায প্রঞ্জতদফদন
ঞ্জফনামূদল্য
(টগদজদের্ কভজকতজাদদয টক্ষ্দত্র) প্রাঞ্জপ্তিান: ঞ্জাফ যক্ষ্ন
কভজকতজায কাম জারয়/অত্র প্রঞ্জতষ্ঠান (প্রান াখা)।
গ) পযভ পূযণ
মথামথ কর্তজ দক্ষ্য সুাঞ্জয (নন টগদজদের্
কভজচ্াযীদদয টক্ষ্দত্র প্রদয়াজন নাই)।
ঘ) অত্র কদরদজয প্রান াখা টথদক ছুটি প্রাযতাতা মচ্াই কদয
ছুটি ভঞ্জুযী কযা য়। (নন টগদজদের্ কভজচ্াযীদদয টক্ষ্দত্র)।
ক) াদা কাগদজ আদফদন।
খ) ঞ্জনধ জাঞ্জযত পযদভ (ফাাংরাদদ পযভ নম্বয-২৩৯৫) উদজরা
ঞ্জাফ যক্ষ্ণ কভজকতজা কর্তক
জ প্রদত্ত ছুটি প্রাযতাতায প্রঞ্জতদফদন
ঞ্জফনামূদল্য
(টগদজদের্ কভজকতজাদদয টক্ষ্দত্র) প্রাঞ্জপ্তিান: ঞ্জাফ যক্ষ্ন
কভজকতজায কাম জারয়/ অত্র প্রঞ্জতষ্ঠান।
গ) মথামথ কর্তজ দক্ষ্য সুাঞ্জয (১ভ  ২য় টেণীয জন্য)।
ঘ) অত্র কদরদজয প্রান াখা টথদক ছুটি প্রাযতাতা মাচ্াই কদয
ছুটি ভঞ্জুযী কযা য়। (নন টগদজদের্ কভজচ্াযীদদয টক্ষ্দত্র)।
ক) টগদজদের্/নন-টগদজদের্ কভজকতজাদদয টক্ষ্দত্র ঞ্জনধ জাঞ্জযত পযদভ
(ফাাংরাদদ পযভ নম্বয-২৬৩৯)আদফদন কযদত য়। প্রাঞ্জপ্ত িান:
ঞ্জাফ যক্ষ্ন কভজকতজায কাম জারয়/অত্র প্রঞ্জতষ্ঠান।
ঞ্জফনামূদল্য
খ) াধাযন বঞ্জফষ্য তঞ্জফদর ফ জদল জভাকৃত অদথ জয ঞ্জাফ
ঞ্জফফযণী (উদজরা ঞ্জাফ যক্ষ্ন কভজকতজা কর্তক
জ প্রদত্ত) মূর কঞ্জ
আদফদদনয াদথ জভা ঞ্জদদত দফ।
গ) টগদজদের্ কভজকতজাদদয জন্য মথামথ কর্তজ দক্ষ্য সুাঞ্জয।
ঘ) াধাযন বঞ্জফষ্য তঞ্জফদর ফ জদল জভাকৃত অদথ জয ঞ্জাফ
ঞ্জফফযণী উদজরা ঞ্জাফ যক্ষ্ন কভজকতজা কর্তক
জ প্রাযতাতা াদদক্ষ্
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টফামূল্য
এফাং
ঞ্জযদাধ
দ্ধঞ্জত

টফা প্রদাদনয ভয়ীভা

দাঞ্জয়ত্বপ্রাপ্ত কাম জারয়

ক) ১ভ টেণীয কভজকতজাদদয জন্য ফস্ত্র  াে
ভন্ত্রণারয় / ২য় টেণীয কভজকতজাদদয জন্য ফস্ত্র
ঞ্জযদপ্তয, প্রধান কাম জারয়, কর্তক
জ ঞ্জনধাঞ্জযত
ভদয়য ভদধ্য।
খ) ৩য়  ৪থ জ টেণীয কভজচ্াযীদদয জন্য অত্র
প্রঞ্জতষ্ঠাদনয অধ্যক্ষ্ ০১ (এক) ঞ্জদদনয ভদধ্য
ঞ্জনস্পঞ্জত্ত কদযন।

ফস্ত্র  াে
ভন্ত্রণারয়/ ফস্ত্র
ঞ্জযদপ্তয, প্রধান
কাম জারয়/অত্র
প্রঞ্জতষ্ঠান।

ক) ১ভ টেণীয কভজকতজাদদয জন্য ফস্ত্র  াে
ভন্ত্রণারয় / ২য় টেণীয কভজকতজাদদয জন্য ফস্ত্র
ঞ্জযদপ্তয, প্রধান কাম জারয় কর্তক
জ ঞ্জনধাঞ্জযত
ভদয়য ভদধ্য।
খ) ৩য়  ৪থ জ টেণীয কভজচ্াযীদদয জন্য অত্র
প্রঞ্জতষ্ঠাদনয অধ্যক্ষ্ ০১ (এক) ঞ্জদদনয ভদধ্য
ঞ্জনস্পঞ্জত্ত কদযন।

ফস্ত্র  াে
ভন্ত্রণারয়/ ফস্ত্র
ঞ্জযদপ্তয, প্রধান
কাম জারয়/অত্র
প্রঞ্জতষ্ঠান।

ক) ১ভ টেণীয কভজকতজাদদয জন্য ফস্ত্র  াে
ভন্ত্রণারয় / ২য় টেণীয কভজকতজাদদয জন্য ফস্ত্র
ঞ্জযদপ্তয, প্রধান কাম জারয় কর্তক
জ ঞ্জনধাঞ্জযত
ভদয়য ভদধ্য।
খ) ৩য়  ৪থ জ টেণীয কভজচ্াযীদদয জন্য অত্র
প্রঞ্জতষ্ঠাদনয অধ্যক্ষ্ ০২ (দুই) ঞ্জদদনয ভদধ্য
ঞ্জনস্পঞ্জত্ত কদযন।

ফস্ত্র  াে
ভন্ত্রণারয়/ ফস্ত্র
ঞ্জযদপ্তয, প্রধান
কাম জারয়/অত্র
প্রঞ্জতষ্ঠান।
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ক্রঃ নাং

৪

৫

৬

টফায নাভ

টফা প্রদান দ্ধঞ্জত

কভজকতজা-কভজচ্াযীদদয
গৃঞ্জনভজাণ ঋণ এয
সুাঞ্জয

প্রচ্ঞ্জরত ঞ্জফঞ্জধ ঞ্জফধান অনুযণ পূফ জক গৃ ঞ্জনভাণ জ
ঋণ ভঞ্জুঞ্জযয সুাঞ্জয ফস্ত্র ঞ্জযদপ্তয, ঢাকায়
টপ্রযণ কযা য়।

কভজচ্াযীদদয টভােযমান
ক্রয় অঞ্জগ্রভ এয সুাঞ্জয

প্রচ্ঞ্জরত ঞ্জফঞ্জধ ঞ্জফধান অনুযণ পূফ জক টভােযমান
ক্রয় অঞ্জগ্রভ ভঞ্জুঞ্জযয সুাঞ্জয ফস্ত্র ঞ্জযদপ্তয,
ঢাকায় টপ্রযণ কদযন।

কভজচ্াযীদদয কঞ্জম্পউোয
ক্রয় অগ্রীভ এয সুাঞ্জয

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাঞ্জপ্ত িান

প্রচ্ঞ্জরত ঞ্জফঞ্জধ ঞ্জফধান অনুযণ পূফ জক
কঞ্জম্পউোয ক্রয় অঞ্জগ্রভ ভঞ্জুঞ্জযয সুাঞ্জয ফস্ত্র
ঞ্জযদপ্তয, ঢাকায় টপ্রযণ কযা য়।

৭

জ
জ
।

৮

চ
।

৯

অদথ জয ভঞ্জুযী টদয়া য়। (নন টগদজদের্ কভজচ্াযীদদয টক্ষ্দত্র)।
ক. াদা কাগদজ আদফদন
খ. টম জঞ্জভদত গৃ ঞ্জনভাণ জ/দভযাভত কযা দফ ট জঞ্জভয
দঞ্জরর/ফায়নাত্র।
গ. ৩০০/- োকায নন জুঞ্জর্ঞ্জয়ার ষ্টযাদম্প অঞ্জঙ্গকাযনাভা।
ঘ. মথামথ কর্ত
জ দক্ষ্য সুাঞ্জয।
ক. াদা কাগদজ আদফদন।
খ. ৩০০/- োকায নন জুঞ্জর্ঞ্জয়ার ষ্টযাদম্প অঞ্জঙ্গকাযনাভা।
গ. টভােয মান ঞ্জফক্রয়কাযী
জ
জ ।
ঘ. মথামথ কর্ত
জ দক্ষ্য সুাঞ্জয।
ক. াদা কাগদজ আদফদন।
খ. ৩০০ োকায নন জুঞ্জর্ঞ্জয়ার ষ্টযাদম্প অঞ্জঙ্গকাযনাভা।
গ. কঞ্জম্পউোয ঞ্জফদক্রতা কর্তক
জ তথ্য ম্বঞ্জরত প্রদয়াজনীয়
কাগজত্র।
ঘ. মথামথ কর্ত
জ দক্ষ্য সুাঞ্জয।
)
।
)
জ ,
চ ও
জ ।
)জ
চ
।
ঘ)
।
)
জ
)
জ
জ

টফামূল্য
এফাং
ঞ্জযদাধ
দ্ধঞ্জত

টফা প্রদাদনয ভয়ীভা

দাঞ্জয়ত্বপ্রাপ্ত কাম জারয়

ফস্ত্র  াে ভন্ত্রণারয় /ফস্ত্র ঞ্জযদপ্তয, প্রধান
কাম জারয় কর্তক
জ ঞ্জনধ জাঞ্জযত ভদয়য ভাধ্যদভ।

ফস্ত্র  াে
ভন্ত্রণারয়/ফস্ত্র
ঞ্জযদপ্তয, প্রধান
কাম জারয়

ফস্ত্র  াে ভন্ত্রণারয় /ফস্ত্র ঞ্জযদপ্তয, প্রধান
কাম জারয় কর্তক
জ ঞ্জনধ জাঞ্জযত ভদয়য ভাধ্যদভ।

ফস্ত্র  াে
ভন্ত্রণারয়/ফস্ত্র
ঞ্জযদপ্তয, প্রধান
কাম জারয়

ফস্ত্র  াে ভন্ত্রণারয় /ফস্ত্র ঞ্জযদপ্তয, প্রধান
কাম জারয় কর্তক
জ ঞ্জনধ জাঞ্জযত ভদয়য ভাধ্যদভ।

ফস্ত্র  াে
ভন্ত্রণারয়/ফস্ত্র
ঞ্জযদপ্তয, প্রধান
কাম জারয়

ঞ্জফনামূদল্য

ঞ্জফনামূদল্য

ঞ্জফনামূদল্য
চ
।

চ
।

ফস্ত্র  াে ভন্ত্রণারয় /ফস্ত্র ঞ্জযদপ্তয, প্রধান
কাম জারয় কর্তক
জ ঞ্জনধ জাঞ্জযত ভদয়য ভাধ্যদভ।
১(

)
।

।
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ফস্ত্র  াে
ভন্ত্রণারয়/ফস্ত্র
ঞ্জযদপ্তয, প্রধান
কাম জারয়
,
।
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২.৪ টেক্সোইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং কদরজ মুদয াদথ টমাগাদমাদগয ঠিকানাঃ
অধ্যক্ষ্
ীদ আফদুয যফ টযঞ্জনয়াফাত টেক্সোইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং কদরজ,
ঞ্জএন্ডঞ্জফ টযার্, ফঞ্জযার।
E-mail : arstec_barisal@yahoo.com
দয়ফ াইেঃ www.arstecb.com

টপানঃ ০৪৩১-৬৩৬৫৯, টভাফাইর-০১৯৩৯-৭৮১০৯১

অধ্যক্ষ্
াফনা টেক্সোইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং কদরজ,
ারগাড়ীয়া, াফনা
E-mail : pabtec2006@gmail.com
দয়ফ াইে : www.pabtec.gov.bd

টপান নাং- ০৭৩১-৬৬১০৩
০১৮৫৬৪৮২৬৮৬/০১৭১৮৪১৬৩৫২

অধ্যক্ষ্
টেক্সোইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং কদরজ,
টজাযাযগি, ঞ্জভযযাই, চ্ট্টগ্রাভ
E-mail : tex_collegectg@yahoo.com
দয়ফ াইে : www.ctec.gov.bd.

ঝ

জ
,

জ

, ঝ

০১৭১৩-৯১৮০৭৪

টভাফাইরঃ ০১৭৯৫-১৯৭৯৭৮

টফা প্রাঞ্জপ্তদত অন্তুষ্ট দর দাঞ্জয়ত্বপ্রাপ্ত কভজকতজায াংদগ টমাগাদমাগ করুন। ঞ্জতঞ্জন ভাধান ঞ্জদদত ব্যথ জ দর ঞ্জনদনাি দ্ধঞ্জতদত টমাগাদমাগ কদয আনায ভস্যা অফঞ্জত করুন।
কখন টমাগাদমাগ কদযফন
দাঞ্জয়ত্বপ্রাপ্ত কভজকতজা ভাধান ঞ্জদদত ব্যথ জ দর

টমাগাদমাদগয ঠিকানা
নাভ  দফীঃ জনাফ এ.দক.এভ. পজলুর ক,অধ্যক্ষ্
টপান নাং- ০৩৫১-৫১৭৫৮
টভাফাইর- ০১৯১১-৩৭৪৪৩৭
ই-টভইর - btec.bd@gmail.com/
akmfazlulhaque1@gmail.com
Web-site: www.btec-bd

২

কভজকতজা ঞ্জনঞ্জদ জষ্ট ভদয় ভাধান ঞ্জদদত ব্যথ জ দর

জনাফ টভাাম্মদ ইভাইর ,
ঞ্জযচ্ারক (অঞ্জতঞ্জযি ঞ্জচ্ফ), ফস্ত্র ঞ্জযদপ্তয,
প্রধান কাম জারয়, ঢাকা
টপান-০২-৯১১২২৮৮
ই-টভইর-md.ismail.tss@gmail.com
web site : www.dot.gov.bd

২.৬ আনায কাদছ আভাদদয প্রতযাাঃ
ক্রঃ নাং
১
২
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প্রঞ্জতশ্রুত/কাাংঞ্জখত টফা প্রাঞ্জপ্তয রদক্ষ্য কযণীয়
স্বয়াংম্পূণ জ আদফদন জভা প্রদান।
মথামথ প্রঞ্জক্রয়ায় প্রদয়াজনীয় ঞ্জপ ঞ্জযদাধ কযা।

E-mail: ataul734@yahoo.com
দয়ফ াইেঃ www.btec.gov.bd

টভাফাইরঃ ০১৮৪৮ ৩৭৯৮২৬

২.৫ অঞ্জবদমাগ ব্যফিানা দ্ধঞ্জতঃ

ক্রঃ নাং
১

।

E-mail: faridazad78@gmail.com

অধ্যক্ষ্
ফঙ্গফন্ধু টেক্সোইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং কদরজ
কাঞ্জরাঞ্জত, োাংগাইর

ঞ্জনষ্পঞ্জত্তয ভয়ীভা
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৩

যীক্ষ্া  াক্ষ্াদতয জন্য ঞ্জনধ জাঞ্জযত ভদয়য পূদফ জই উঞ্জিত থাকা।
(এ.দক.এভ.পজলুর ক)
অধ্যক্ষ্ (অঃদাঃ)
টেক্সোইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং কদরজ
টফগভগি, টনায়াখারী।
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