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আগাযগাঁও, বদযফাাংরা নগয, ঢাকা। 

স্মাযক নম্বয: ৫৭.১৭.০০০০.৪০৩.৩৪.০০১.২১.১২৯৬     তারযখ: ০৮ আগষ্ট, ২০২২রি. 

 

রফলম: এএর (ববাদকনার)/দারখর (ববাবকনার) রক্ষাক্রদভ াঠদান নফায়ন প্রদান প্রদে। 
 

সূত্র: ১৫টি প্ররতষ্ঠাদনয আদফদদনয বপ্ররক্ষদত। 

 

উর্য ডক্ত রফলয় ও সূদত্রয আদরাদক ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফাদড ডয বেয়াযম্যান ভদাদদয়য অনুদভাদনক্রদভ জানাদনা মাদে বম , 

রনম্নরররখত রক্ষা প্ররতষ্ঠাদন এ .এ.র (ববাদকনার)/ দারখর (ববাদকনার) রক্ষাক্রদভয বেডমূদ তডাদদক্ষ রনম্ন ফরণ ডত রক্ষাফদল ডয 

জন্য াঠদান নফায়ন কযা র। 

ক্ররভক 

নাং 

প্ররতষ্ঠাদনয 

ধযন ও বকাড 
প্ররতষ্ঠাদনয নাভ ও ঠিকানা 

ফ ডদল নফায়ন 

রপ প্রদাদনয 

রক্ষাফল ড 

অনুদভারদত বেড মূ ভন্তব্য 

1.  

বকাডঃ ১৮০৪৩ 

এএর 

(ববাদকনার) 

ধাদযাট বটকরনকযার  অযান্ড 

রফজদন ম্যাদনজদভন্ট কদরজ, 

ধাদযাট, াদুল্লাপুয, গাইফান্ধা। 

২০২২-২০২৩ 

১.এদরাদফজ ফুড 

২. বজনাদযর ইদরকেরনক্স 

৩.করিউটায ও তথ্য  প্রর্যরক্ত 

৪. বজনাদযর ইদরকটিকযার ওয়াকড 

৫.ফ্রুড অযান্ড ববরজদটফর কারিদবন 

াঠদান নফায়ন 

(১রা জুরাই, ২০২২ 

বথদক ৩০জুন, ২০২৩) 

2.  

বকাডঃ ৪৭০৪৬ 

এএর 

(ববাদকনার) 

ফযপুয উচ্চ রফদ্যারয়, 

ফযপুয, ফাররয়াকারি, যাজফাড়ী। 
২০২২-২০২৩ 

১. বজনাদযর ইদরকরেকযার ওয়াকড 

২.রফরডাং বভইনদটন্যান্স 

াঠদান নফায়ন 

(১রা জুরাই, ২০২২ 

বথদক ৩০জুন, ২০২৩) 

3.  

বকাডঃ১৮১৮৫ 

এএর 

(ববাদকনার) 

ধাদযাট নাদয়ফীয়া দারখর 

ভাদ্রাা, 

ধাদযাট, াদুল্লাপুয, গাইফান্ধা। 

২০২২-২০২৩ 
১. করিউটায ও তথ্য  প্রর্যরক্ত 

২. বারি রযয়ারযাং এন্ড পারভাং 

াঠদান নফায়ন 

(১রা জুরাই, ২০২২ 

বথদক ৩০জুন, ২০২৩) 

4.  

বকাডঃ৩৪০৩৮ 

এএর 

(ববাদকনার) 

রপ্ররন্সঃ আখতারুজ্জাভান রফজ্ঞান,  

কৃরল, কারযগরয ও ফারণজয কদরজ, 

খররমখারী, ঢারা, াতক্ষীযা। 

২০২২-২০২৩ 

১. করিউটায ও তথ্য  প্রর্যরক্ত 

২. এদরাদফড ফুড 

৩. রপ কারোয অযান্ড রিরডাং 

৪.রিি কারোয অযান্ড রিরডাং 

াঠদান নফায়ন 

(১রা জুরাই, ২০২২ 

বথদক ৩০জুন, ২০২৩) 

5.  

বকাডঃ৫৫১৩২ 

এএর 

(ববাদকনার) 

বাযেয এইে,আয, খান, 

ববাদকনার ইন্সটিটিউট, 

বগায়াদরযেয, ইরাভপুয , 

জাভারপুয। 

২০২২-২০২৩ 
১.বে বভরকাং এন্ড বটইরারযাং 

২. ররবর কন্সোকন 

াঠদান নফায়ন 

(১রা জুরাই, ২০২২ 

বথদক ৩০জুন, ২০২৩) 

6.  

বকাডঃ ১৭০১০ 

এএর 

(ববাদকনার) 

রযশ্বয তালুক উচ্চ রফদ্যারয়, 

রন্দুযভরত, যাজাযাট, কুরড়রাভ। 

২০২১-২০২২ 

ও 

২০২২-২০২৩ 

১. বারি রযয়ারযাং এন্ড পারভাং 

২. ররবর কন্সোকন 

াঠদান নফায়ন 

(১রা জুরাই, ২০২১ 

বথদক ৩০জুন, ২০২৩) 

7.  

বকাডঃ ২০১০৭ 

এএর 

(ববাদকনার) 

কুরভড়া রন্ডতপুকুয উচ্চ রফদ্যারয়, 

কুরভড়া রন্ডতপুকুয, নরিরাভ, 

ফগুড়া। 

২০২২-২০২৩ 
১. বজনাদযর ইদরকরেকযার ওয়াকড 

২. বজনাদযর ইদরকেরনক্স 

াঠদান নফায়ন 

(১রা জুরাই, ২০২২ 

বথদক ৩০জুন, ২০২৩) 

8.  

বকাডঃ ৫৫০৬১ 

এএর 

(ববাদকনার) 

 

নুরুরি পদয়রজয়া ররনয়য ভাদ্রাা, 

নুরুরি ফাজায, জাভারপুয দয, 

জাভারপুয। 

২০২১-২০২২ 

ও 

২০২২-২০২৩ 

১.বে বভরকাং এন্ড বটইরারযাং 

২. বারি রযয়ারযাং এন্ড পারভাং 

 

াঠদান নফায়ন 

(১রা জুরাই, ২০২১ 

বথদক ৩০জুন, ২০২৩) 

9.  

বকাডঃ ২৫১৩৩ 

এএর 

(ববাদকনার) 

দদফজ্ঞগাঁতী এ, বক, ভদডর 

কারযগরয াই স্কুর এন্ড রফএভ 

কদরজ, 

বাতারড়য়া, যায়গঞ্জ, রযাজগঞ্জ। 

২০২২-২০২৩ 
১. করিউটায ও তথ্য  প্রর্যরক্ত 

২. বে বভরকাং এন্ড বটইরারযাং 

াঠদান নফায়ন 

(১রা জুরাই, ২০২২ 

বথদক ৩০জুন, ২০২৩) 

10.  

বকাডঃ ২৪০৬৪ 

এএর 

(ববাদকনার) 

নূয বভাাম্মদ রফশ্বা বটকরনকযার 

স্কুর এন্ড রফ, এভ কদরজ, 

গুরুদাপুয, গুরুদাপুয, নাদটায। 

২০২১-২০২২ 
১. করিউটায ও তথ্য  প্রর্যরক্ত 

২. বে বভরকাং এন্ড বটইরারযাং 

াঠদান নফায়ন 

(১রা জুরাই, ২০২১ 

বথদক ৩০জুন, ২০২২) 

11.  

বকাডঃ ২৩০২০ 

এএর 

(ববাদকনার) 

ফাটুাড়া কারযগরয ও ফারণরজযক 

ইন্সটিটিউট, বভৌগাছী, বভানপুয, 

যাজাী। 

২০২২-২০২৩ 

১. করিউটায ও তথ্য  প্রর্যরক্ত 

২. বে বভরকাং এন্ড বটইরারযাং 

৩. বজনাদযর ইদরকরেকযার ওয়াকড 

াঠদান নফায়ন 

(১রা জুরাই, ২০২২ 

বথদক ৩০জুন, ২০২৩) 

12.  

বকাডঃ৩৩০৬০ 

এএর 

(ববাদকনার) 

ভদনাযপুয কারযগরয ও রফজ্ঞান 

কদরজ, ভদনাযপুয, ভরনযাভপুয, 

মদায। 

২০২২-২০২৩ 
১. বজনাদযর ইদরকরেকযার ওয়াকড 

২. বজনাদযর বভকারনক্স 

াঠদান নফায়ন 

(১রা জুরাই, ২০২২ 

বথদক ৩০জুন, ২০২৩) 



ক্ররভক 

নাং 

প্ররতষ্ঠাদনয 

ধযন ও বকাড 
প্ররতষ্ঠাদনয নাভ ও ঠিকানা 

ফ ডদল নফায়ন 

রপ প্রদাদনয 

রক্ষাফল ড 

অনুদভারদত বেড মূ ভন্তব্য 

13.  

বকাডঃ ৬৫০১৬ 

এএর 

(ববাদকনার) 

ড. আখতায ারভদ খান 

ববাদকনার বেরনাং ইনরিটিউট, 

পুযাতন অবয় আিভ, দয দরক্ষন, 

কুরভল্লা। 

২০২২-২০২৩ 

ও  

২০২৩-২০২৪ 

১.ইদরকরেকযার 

২.অদটাদভাটিব 

৩.বযরিজাদযন অযান্ড 

এয়াযকরন্ডরনাং 

৪. বজনাদযর বভকারনক্স 

াঠদান নফায়ন 

(১রা জুরাই, ২০২২ 

বথদক ৩০জুন, ২০২৪) 

14.  

বকাডঃ৫২০৮২ 

এএর  

(ববাদকনার) 

আইরডদয়র রফ.এভ. কদরজ, 

োরাকেয , ভদনাযদী, নযরাংদী।  
২০২২-২০২৩ 

১. করিউটায ও তথ্য  প্রর্যরক্ত 

২. বে বভরকাং এন্ড বটইরারযাং 

াঠদান নফায়ন 

(১রা জুরাই, ২০২২ 

বথদক ৩০জুন, ২০২৩) 

15.  

বকাডঃ১৮০০৮ 

এএর  

(ববাদকনার) 

েরিয়া ভররা কদরজ, 

বফানীগঞ্জ, ফুরছরড়, গাইফান্ধা। 
২০২২-২০২৩ 

১. বজনাদযর ইদরকরেকযার ওয়াকড 

২. বজনাদযর ইদরেরনক্স 

৩. বারি রযয়ারযাং এন্ড পারভাং 

 

াঠদান নফায়ন 

(১রা জুরাই, ২০২২ 

বথদক ৩০জুন, ২০২৩) 

 

তডমূঃ 

১. নীরতভারা অনুমায়ী রনধ ডারযত ভ রনজস্ব জরভদত উর্যক্ত ববৌত অফকাঠাদভা রনরিত কযদত দফ।  

২. ছাত্র-ছাত্রীয াংখ্যা ও রযোররত বেড/বটকদনাররজয োরদা অনুমায়ী প্রদয়াজনীয় াংখ্যক ও আকাদযয ক্লা রুদভয ব্যফস্থা রনরিত কযদত দফ। 

৩. রযোররত বেড/বটকদনাররজয জন্য প্রদয়াজনীয় মন্ত্রারত ম্বররত উর্যক্ত াংখ্যক ল্যাফ/ রনরিত কযদত দফ। 

৪. ছাত্র-ছাত্রীয াংখ্যা অনুাদয ক্লা রযোরনায উদমাগী প্রদয়াজনীয় াংখ্যক করিউটায ল্যাফ এয ব্যফস্থা কযদত দফ।  

৫. ব্যফারযক ক্লা রযোরনায জন্য প্রদয়াজনীয় কাঁোভার যফযা রনরিত কযদত দফ।  

৬. প্ররফধান বভাতাদফক মথামথ ক্লা রুটিন রনরিত কযদত দফ।  

৭. রুটিন অনুাদয তারিক ও ব্যফারযক ক্লা অনুষ্ঠান রনরিত কযদত দফ। 

৮. ছাত্র-ছাত্রীদদয দন্তালজনক ারজযা রনরিত কযদত দফ। 

৯. রক্ষাথীদদয বরখাড়ায ভান উন্নয়ন মূরক কাম ডক্রভ রণ এফাং দন্তালজনক পরাপদরয ব্যাাদয প্রদয়াজনীয় কাম ডক্রভ রণ কযদত দফ।  

১০. রাইদিযীদত াংরিষ্ট রফলদয়য ম ডাপ্ত াংখ্যক ফই াংযক্ষণ কযদত দফ এফাং রাইদিযী রক্ষাথীদদয ব্যফাদযয জন্য বখারা যাখদত দফ।  

১১. নীরতভারা অনুমায়ী উর্যক্ত রযভান অথ ড (াংযরক্ষত তরফর ও াধাযণ তরফর) ব্যাাংদক জভা যাখদত দফ। 

১২. এ,আয,ও অনুাদয বমাগ্যতা িন্ন ও প্রদয়াজনীয় াংখ্যক রক্ষক রনদয়াগ রনরিত কযদত দফ। 

১৩. এ,আয,ও অনুমায়ী দফধ ব্যফস্থানা করভটি থাকদত দফ। 

 

 

 

(প্রদকৌ. বভাঃ খাদরদ বাদন) 

রযদ ডক 

ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফাড ড, ঢাকা। 

অধ্যক্ষ/সুারযনদটনদডন্ট/প্রধান রক্ষক,  

(াংরিষ্ট কর প্ররতষ্ঠান)............................. 
 

স্মাযক নম্বয: ৫৭.১৭.০০০০.৪০৩.৩৪.০০১.২১.১২৯৬     তারযখ: ০৮ আগষ্ট, ২০২২রি. 

দম অফগরত ও কাম ডাদথ ড বপ্রযণ কযা র: 

১) ভারযোরক, ভারযোরক-এয দপ্তয, কারযগরয রক্ষা অরধদপ্তয, ঢাকা। 

২) ভারযোরক, ফাাংরাদদ রক্ষাতথ্য ও রযাংখ্যান ব্যযদযা (ব্যানদফই), ঢাকা। 

৩) বজরা প্রাক (াংরিষ্ট কর) 

৪) রফবাগীয় প্রধান (কর), ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফাড ড, ঢাকা। 

৫) উদজরা রনফ ডাী অরপায (াংরিষ্ট কর) 

৬) বারত, (াংরিষ্ট কর রক্ষা প্ররতষ্ঠান)...................................... 

৭) রদিভ এনাররি, করিউটায বর, ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফাড ড, ঢাকা (রফজ্ঞরপ্তটি ওদয়ফ াইদট প্রকাদয জন্য অনুদযাধ)। 

৮) বেয়াযম্যাদনয ব্যরক্তগত কভ ডকতডা, বেয়াযম্যাদনয দপ্তয, ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফাড ড, ঢাকা। 

৯) অরপ নরথ। 

 
 

 

(প্রদকৌ. বভা: হুভায়ুন করফয) 

উরযদ ডক (অরতরযক্ত দারয়ত্ব) 

ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফাড ড, ঢাকা। 


