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তািরখঃ ১০-০৩-২০২০ ি ঃ

াপক
ভার া কমকতা/ ক সিচব
িডে ামা ইন ট টাইল ইি িনয়ািরং, িডে ামা ইন এি কালচার/িফসািরজ/লাইভ ক িশ া িত ান।
evsjv‡`k KvwiMwi wk¶v †ev‡W©i AvIZvaxb wW‡cø
wW vgv Bb †U·UvBj BwÄwbqvwis/wW‡cøvgv Bb GwMÖKvjPvi/wdmvwiR/
/wdmvwiR/jvBf÷K/d‡iw÷ª , wW‡cøvgv
Bb wdmvwiR (Bb mvwf©m) Ges wW‡cø
cøvgv Bb Gwbg¨vj †nj_ GÛ †cÖvWvKkb Bb mvwf©m ‡gcAvc †Kvm© wkÿvµ‡gi
wkÿvµ
Avmbœ cixÿvq cÖkœcÎ
cixÿv ïiæ nIqvi 30 wgwbU c~‡e© Ab jvB‡b
jvB †cÖi‡bi j‡ÿ¨ ¯§viK bs 57.17.0000.313.23.001.20-8
8 ZvwiL : 6/02/2020 wLªt
†gvZv‡eK cÖwZôvb cÖavb‡`ii 20/2/2020Zvw
20/2/2020Zvw‡Li g‡a¨ Z_¨ †cªi‡bi Rb¨ AÎ †ev‡W©i I‡qe mvB‡U GKwU ††bvwUk cÖPvi Kiv nq | wKš‘
Zv AvMvgx 20/03/2020 wLªt
mgqgZ wb‡¤§ D‡jøwLZ cÖwZôvb¸‡jv
jv A`¨vewa Z_¨ †cÖiY K‡iwb | hvi d‡j D³ cÖwZôvb¸‡jv‡K 2q ev‡ii g‡Zv
তািরেখর মে paulksushil@yahoo.com এবং textile.bteb@gmail.com ই- মইল (E-mail) কানায় ইংেরিজেত Ms Word File এ
সংি
কে র ভার া কমকতা/ ক সিচেবর নাম ও পদবী, ক কাড, কে র নাম ও ০২( ্ই) মাবাইল ন র ও ০২( ্ই) ই- মইল ছক ১ অ যায়ী
এবং িত ােনর কান কান ধরেনর িবধা রেয়েছ তা ছক ২ অ যায়ী রেনর জ িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা | িনিদ তািরেখ মে য সকল িত ান
ই- মইেল ত দান করেত পারেব না, স সকল িত ান ক পিরচালনা করেত আ হী নন বেল িবেবিচত হেব।

ন না ছক -১
িত ান/ ক সিচেবর নাম ও
পদবী

ক
কাড

কে র নাম

:
নং

মাবাইল ন র
1) Primary mobile number
2) Secondary mobile number

ই- মইল কানা
1) Primary Email number

2) Secondary Email number

১
২
অনলাইেন সংি

কে

প

রেনর িবষেয় কাযÑ ম হেণর িনিমে

েয়াজনীয় Logistic Support :

ন না ছক-২:
:নং

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

কাযÑ ম স াদেনর সংি

েয়াজনীয় িজিনসপ

সচল অব ায় আেছ িক?
হ অথবা না িল ন

থাকেল সং া
িল ন

িবক িব ৎ ব া ও জনােরটর, জনােরটর ালানী/আইিপএস/ সালার
ােনল
সচল কি উটার
সচল ই ারেনট সংেযাগ
সচল ি ার
সচল ফেটাকিপ মিশন
সচল ে া- মিশন

ম
ক াধীন
িত ােনর
ে সংি
েয়াজনীয়
Logistic
Support
অব ই থাকেত
হেব।

ি ি ং কে (CCTV) সচল আেছ িক না ?
Kw¤úDUv‡i Anti-Virus Install K
K‡i Virus gy³ ivLv হয় িক না ?

য সকল িশ া িত ান হেত ত পাওয়া যায়িন সই সকল িশ া িত ান/ কে র কাড ন রস হ :
িডে ামা ইন ট টাইল ইি িনয়াংিরং এর িশ া িত ান

িডে ামা ইন এি কালচার িত ান

13120, 13158, 13221, 14128, 15075, 15077 ,16058, 16106, 16117, 16119, 16120,
16154, 16167, 17077, 18144, 21168, 22041, 22074, 22080, 23105, 23117,
23191, 23201, 23226, 23239, 23244, 23288, 24122, 24127, 24153, 24188,
24216, 25039, 25117, 25150, 25174, 25184, 25234, 26062, 27071, 27089,
29022, 29044, 30022, 30023, 31036, 34024, 34116, 35110, 35115, 35130,
35143, 35175, 35183, 36081, 39051, 39091, 42044, 44012, 44026, 45015,
45021, 46058, 47010, 47037, 47043, 47051, 48046, 48055, 50070, 50077,
50088, 50091, 50103, 50107, 50112, 50114, 50130, 50155, 50241, 50243,
50510, 50512, 51062, 52056, 53036, 53037, 53042, 53091, 53121, 54136,
54202, 55102, 55104, 56011, 57075, 57174, 57191, 58097, 59088, 65160,
67008, 67014, 68027, 70046, 70062=103
=103 wU cÖwZôvb

11012, 12062, 12089, 12093, 13065, 15041, 15050,
150
16099, 17066, 18061, 18062, 18084, 19075, 20101,
20127, 20147, 21089, 21090, 22032, 23016, 23108,
23178, 23219, 23267, 25070, 27076, 31037, 32025,
33062, 33094, 33159, 33163, 33155, 34098,
34101, 35151, 36039, 36070, 36076, 37063,
38069, 39108, 39113
39113, 39153, 40038, 45042,
45068, 46058, 48047, 48065, 53034, 54051,
54127, 54156, 54204, 54222, 55026
55026, 55058,
55060, 57206, 58072, 65109
65109=62 wU cÖwZôvb

াঃ/ড. েকৗ:
েকৗ শীল মার পাল
পরী া িনয় ক
ফান : ০২ ৫৫০০৬৫২৫
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সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব া হেণর জ অ িলিপ

তািরখঃ ১০-০৩-২০২০ ি ঃ
রণ করা হেলা :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

সিচব , কািরগির ও মা ারাসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, গন জাত ী বাংলােদশ সরকার, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা ।
mwPe, e¯¿ I cvU gš¿Yvjq, MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi, evsjv‡`k mwPevjq, XvKv|
gnvcwiPvjK, KvwiMwi wk¶v Awa`ßi, †k‡i-evsjvbMi, XvKv|
gnvcwiPvjK, e¯¿ Awa`ßi, e¯¿ feb, XvKv|
gnv cwiPvjK, K„wl m¤cÖmviY Awa`ßi , Lvgvievox, XvKv|
gnv cwiPvjK, cÖvwY m¤ú` Awa`ßi, Lvgvievwo, XvKv|
gnv cwiPvjK, grm¨ Awa`ßi, grm¨ feb, igbv, XvKv|
cÖavb eb ms¶K, eb Awa`ßi, eb feb, AvMviMvuI, †k‡i evsjv bMi, XvKv|
সিচব /পিরচালক(কাির লাম)/পিরদশক/পিরচালক (ি ও িশ ণ স নয়), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।
cwiPvjK, e¯¿ cwi`ßi, wewUGgwm feb, 7-9 KvIivb evRvi, XvKv|
cwiPvjK (cÖwk¶Y DBs) K„wl m¤cÖmviY Awa`ßi , Lvgvievox, XvKv|
Dc- cÖavb eb ms¶K(wk¶v I cÖwk¶Y DBs), eb Awa`ßi, eb feb, AvMviMvuI, †k‡i evsjv bMi, XvKv|
wm‡÷g Gbvwj÷, Kw¤úDUvi †mj, evsjv‡`k KvwiMwi wk¶v †evW©, XvKv |
(weÁwßwU I‡qe mvB‡U cÖPvi Kivi Rb¨ Aby‡iva Rvbv‡bv n‡jv)
14. ইনফরেমশন অিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।
15. চয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কমকতা, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।
16. নিথ

(BwÄt †gvmvt Qvjgv Av³vi)
mnKvwi cix¶v wbqš¿K( K…wl I †U·UvBj)
evsjv‡`k KvwiMwi wk¶v †evW© , XvKv-1207|
†dvb -0255006544

