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িবষয়ঃ eiচeসিস (িবeম)/eসeসিস( ভাক:) িশ া ম পিরচালনাকারী িত ান স েহর ী িত দােনর জ  ত  ফরম রণ সংেগ। 
 

uপ  িবষেয়র ি েত চয়ার ান মেহাদেয়র a েমাদন েম জানােনা যাে  য, eiচeসিস(িবeম)/eসeসিস( ভাক:) িশ া ম 
পিরচালনাকারী িত ানস হেক র াংিকং করা/ ী িত দােনর লে  Online ত  সং েহর ব া হন করা হেয়েছ। iিত েব 
21/17/3129 তািরখ ত  ফরম রেন না শ দান করা হেয়িছল। িক  সকল িত ান aনলাiেন ত  ফরম রণ কেরিন িবধায় তােদর 
েযাগ দােনর জ  আগামী 29/19/29 iং তািরখ িবকাল 6.11 ঘ কার মে  aনলাiেন বিণত িলংেকর মা েম 

(http://115.127.13.188:8083) স ক o িন লভােব ত  রণ কের আপেলাড করার জ  িত ান ধানেক a েরাধ করা হল। 
eখােন uে  য, িত ান স হেক থেমi িলংেক দ  iuজার া েয়ল ভাল ভােব পড়েত হেব eবং িভিডo uেটািরয়াল ভাল ভােব 
দখেত হেব। 
ফরম রেন সহায়তায় জাকািরয়া ভ, মাবাiলঃ 12৯25925438; eিবeম সালমান মাবাiলঃ 12781-181765 (রিব থেক হ িত সকাল 
৯টা হেত 6টা ch©šÍ মা  aিফস চলাকালীন সময়)। 
িবষয়  aতীব জ রী। 

া:/- 
( েকৗ. মাঃ আব ল স সরদার) 

পিরদশক 
বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড 

ঢাকা-2318। 
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সদয় aবগিত o েয়াজনীয় কাযােথ a িলিপ িরত হেলাঃ 
2। মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, আগারগo, ঢাকা-2318। 
3। সিচব, বাংলােদশ কািরগির  িশ া বাড, ঢাকা-2318। 
4। পিরচালক (কাির লাম), বাংলােদশ কািরগির  িশ া বাড, ঢাকা-2318। 
5। িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির  িশ া বাড, ঢাকা-2318। 

(িব ি  বােডর oেয়বসাiেট কােশর জ  a েরাধ জানােনা হল)। 
6। a / পািরনেটনেড / ধান িশ ক,......................................................................। 
7। চয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কমকতা, বাংলােদশ কািরগির  িশ া বাড, ঢাকা-2318। 
8।  নিথ। 

 
( মাঃ জিহ ল iসলাম) 
uপ-পিরদশক ( ভাক:) 

aিতির  `vwqZ¡ 
বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড 

      ঢাকা-2318। 


