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আগাযগাঁ, বদযফাাংরা নগয, ঢাকা। 
 

স্মাযক নম্বয: ৫৭.১৭.০০০০.৪০৩.৩৪.০০১.২২.১৪৬৩                                           তারযখ: ১৭ অদটাফয, ২০২২রি. 

 

 

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

সূত্র: ৪০টি প্ররতষ্ঠাদনয আদফদদনয বপ্ররক্ষদত। 

 

 

উর্য ডক্ত রফলয়  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 রনম্নফরণ ডত রক্ষাফদল ডয জন্য াঠদান নফায়ন কযা র। 

 

ক্ররভক 

নাং 

প্ররতষ্ঠাদনয 

ধযন  বকাড 
প্ররতষ্ঠাদনয নাভ  ঠিকানা 

ফ ডদল নফায়ন 

রপ প্রদাদনয 

রক্ষাফল ড 

অনুদভারদত বেড মূ ভন্তব্য 

1.  

বকাডঃ১৫০৩২ 

এএর 

(ববাদকনার) 

রভজডাযদকাট াজী ভরভ উরিন 

উচ্চ রফদ্যারয়,াটগ্রাভ, াটগ্রাভ, 

রারভরনযাট। 

২০২২-২০২৩ 
১. বজনাদযর ইদরকেরনক্স 

২. আইটি াদাট ড এন্ড আইটি বফরক 

াঠদান নফায়ন 

(১রা জুরাই, ২০২২ 

বথদক ৩০জুন, ২০২৩) 

2.  

বকাডঃ১৪০১২ 

এএর 

(ববাদকনার) 

জরঢাকা াইরট ফাররকা উচ্চ 

রফদ্যারয়, জরঢাকা, জরঢাকা, 

নীরপাভাযী। 

২০২২-২০২৩ 

১. এাদযর ম্যানুদপকোরযাং বফরক 

২. ফুড প্রদরাং অযান্ড রপ্রজাযদবন   

৩. বজনাদযর ইদরকরেকযার য়াকড 

াঠদান নফায়ন 

(১রা জুরাই, ২০২২ 

বথদক ৩০জুন, ২০২৩) 

3.  

বকাডঃ৬৫০২৯ 

এএর 

(ববাদকনার) 

ফাতাইছরি উচ্চ রফদ্যারয়, 

ফাতাইছরি, ফরুিা, কুরভল্লা। 
২০২২-২০২৩ 

১. বজনাদযর ইদরকেরনক্স   

২. বজনাদযর ইদরকরেকযার য়াকড 

৩. রফরডাং বভইনদটন্যান্স 

াঠদান নফায়ন 

(১রা জুরাই, ২০২২ 

বথদক ৩০জুন, ২০২৩) 

4.  

বকাডঃ ৪২০৮৯ 

এএর 

(ববাদকনার) 

ববাদকনার প্ররক্ষন বকন্দ্র, 

যারজায, আগগরঝািা, ফরযার। 
২০২২-২০২৩ 

১. বজনাদযর বভকারনক্স 

২. বজনাদযর ইদরকরেকযার য়াকড 

৩. এাদযর ম্যানুদপকোরযাং বফরক 

৪. আইটি াদাট ড এন্ড আইটি বফরক 

৫. দয়রডাং এন্ড বপরিদকন 

াঠদান নফায়ন 

(১রা জুরাই, ২০২২ 

বথদক ৩০জুন, ২০২৩) 

 

5.  

বকাডঃ ৩১০২২ 

এএর 

(ববাদকনার) 

ভাগুযা আইরডয়ার বটকরনকযার 

এন্ড রফএভ কদরজ, আফারপুয, 

ভাগুযা দয, ভাগুযা। 

২০২২-২০২৩ 

 

১. আইটি াদাট ড এন্ড আইটি বফরক 

২. রফরডাং বভইনদটন্যান্স 

াঠদান নফায়ন 

(১রা জুরাই, ২০২২ 

বথদক ৩০জুন, ২০২৩) 

6.  

বকাডঃ ২১০২০ 

এএর 

(ববাদকনার) 

ফাভনািা বটকরনকযার 

ইন্সটিটিউট, ঐরারক 

াািপুয, ফদরগাছী, নগাঁ। 

২০২২-২০২৩ 
১. এাদযর ম্যানুদপকোরযাং বফরক 

২. রফরডাং বভইনদটন্যান্স 

াঠদান নফায়ন 

(১রা জুরাই, ২০২২ 

বথদক ৩০জুন, ২০২৩) 

7.  

বকাডঃ ২৬০১৫ 

এএর 

(ববাদকনার) 

ফাঁদযফাদা ববাদকনার বেরনাং 

ইন্সটিটিউট, ফাঁদযফাদা, ঈশ্বযদী, 

াফনা। 

২০২২-২০২৩ 

 ১. ররবর ড্রাপটিাং উইথ কযাড 

২. ররবর কন্সোকন এন্ড বপটি 

৩. বজনাদযর ইদরকরেকযার য়াকড 

৪.বযরিজাদযন এন্ড এয়ায করন্ডরনাং 

াঠদান নফায়ন 

(১রা জুরাই, ২০২২ 

বথদক ৩০জুন, ২০২৩) 

8.  

বকাডঃ ২০১৩০ 

এএর 

(ববাদকনার) 

রযখারী বটকরনকযার অযান্ড 

রফজদন ম্যাদনজদভন্ট কদরজ, 

রযখারী, বানাতরা, ফগুিা। 

২০২২-২০২৩ 
১. রফরডাং বভইনদটন্যান্স 

২. আইটি াদাট ড এন্ড আইটি বফরক 

াঠদান নফায়ন 

(১রা জুরাই, ২০২২ 

বথদক ৩০জুন, ২০২৩) 

9.  

বকাডঃ ১৫০৩০ 

এএর 

(ববাদকনার) 

াটগ্রাভ বটকরনকযার এন্ড 

রফজদন ম্যাদনজদভন্ট কদরজ, 

যভানপুয, াটগ্রাভ, 

রারভরনযাট। 

২০২২-২০২৩ 
১. রফরডাং বভইনদটন্যান্স 

২. আইটি াদাট ড এন্ড আইটি বফরক 

াঠদান নফায়ন 

(১রা জুরাই, ২০২২ 

বথদক ৩০জুন, ২০২৩) 

10.  

বকাডঃ ৩১০৩১ 

এএর 

(ববাদকনার) 

কাজরী কদররজদয়ট স্কুর, 

কাজরী ফাজায, শ্রীপুয, ভাগুযা। 
২০২২-২০২৩ 

১. এাদযর ম্যানুদপকোরযাং বফরক 

২. বজনাদযর ইদরকরেকযার য়াকড 

৩. বজনাদযর বভকারনক্স 

৪. আইটি াদাট ড এন্ড আইটি বফরক 

াঠদান নফায়ন 

(১রা জুরাই, ২০২২ 

বথদক ৩০জুন, ২০২৩) 

11.  

বকাডঃ ৫৪০১৬ 

এএর 

(ববাদকনার) 

ভধুপুয াইরট ফাররকা উচ্চ 

রফদ্যারয়, ভধুপুয বৌযবা, 

ভধুপুয, টাাংগাইর। 

২০২২-২০২৩ 

১. এাদযর ম্যানুদপকোরযাং বফরক 

২. ফুড প্রদরাং অযান্ড রপ্রজাযদবন   

৩. বজনাদযর ইদরকেরনক্স   

াঠদান নফায়ন 

(১রা জুরাই, ২০২২ 

বথদক ৩০জুন, ২০২৩) 

12.  

বকাডঃ ১৬০০৭ 

এএর 

(ববাদকনার) 

আনন্দদরাক রফদ্যাীঠ উচ্চ 

রফদ্যারয়, বুরিযাট পাভ ড, যাংপুয 

ভানগয, যাংপুয। 

২০২২-২০২৩ 

১. রফরডাং বভইনদটন্যান্স 

২. এাদযর ম্যানুদপকোরযাং বফরক 

৩. বজনাদযর বভকারনক্স 

৪. বজনাদযর ইদরকরেকযার য়াকড   

াঠদান নফায়ন 

(১রা জুরাই, ২০২২ 

বথদক ৩০জুন, ২০২৩) 

13.  

বকাডঃ ২৬০২১ 

এএর 

(ববাদকনার) 

রদঘরীয়া এ, বজড, উচ্চ রফদ্যারয় 

 কদরজ, রদঘরীয়া, পরযদপুয, 

াফনা। 

২০২২-২০২৩ 

১.ররবর ড্রাপটিাং উইথ কযাড 

২. বজনাদযর বভকারনক্স 

৩. বজনাদযর ইদরকরেকযার য়াকড   

৪. আইটি াদাট ড এন্ড আইটি বফরক 

াঠদান নফায়ন 

(১রা জুরাই, ২০২২ 

বথদক ৩০জুন, ২০২৩) 

14.  

বকাডঃ ৫৭২০৫ 

এএর 

(ববাদকনার) 

মুরক্তদমাদ্ধা রভজাজ খান 

বটকরনকযার স্কুর এন্ড রফএভ 

কদরজ,কুভিী, বগৌযী, 

ভয়ভনরাং। 

২০২২-২০২৩ 
১. আইটি াদাট ড এন্ড আইটি বফরক 

২. বজনাদযর ইদরকরেকযার য়াকড   

াঠদান নফায়ন 

(১রা জুরাই, ২০২২ 

বথদক ৩০জুন, ২০২৩) 

15.  

বকাডঃ ১৩১৮০ 

এএর 

(ববাদকনার) 

ফাইপুয কারযগরয ভাধ্যরভক 

রফদ্যারয়,বভাজারতফাজায, 

কাাদযার, রদনাজপুয। 

২০২২-২০২৩ 
১. আইটি াদাট ড এন্ড আইটি বফরক 

২. এাদযর ম্যানুদপকোরযাং বফরক 

াঠদান নফায়ন 

(১রা জুরাই, ২০২২ 

বথদক ৩০জুন, ২০২৩) 



ক্ররভক 

নাং 

প্ররতষ্ঠাদনয 

ধযন  বকাড 
প্ররতষ্ঠাদনয নাভ  ঠিকানা 

ফ ডদল নফায়ন 

রপ প্রদাদনয 

রক্ষাফল ড 

অনুদভারদত বেড মূ ভন্তব্য 

16.  

বকাডঃ ৬৬০০৭ 

এএর 

(ববাদকনার) 

ারজগঞ্জ আরভন বভদভারযয়ার উচ্চ 

রফদ্যারয়,াজীগঞ্জ বৌযবা, 

াজীগঞ্জ, োঁদপুয। 

২০২২-২০২৩ 
১. এাদযর ম্যানুদপকোরযাং বফরক 

২. ফুড প্রদরাং অযান্ড রপ্রজাযদবন   

াঠদান নফায়ন 

(১রা জুরাই, ২০২২ 

বথদক ৩০জুন, ২০২৩) 

17.  

বকাডঃ ৪৬০১০ 

এএর 

(ববাদকনার) 

খায়রুদেছা বভদভারযয়ার ভাধ্যরভক 

রফদ্যারয়, ইকিাইর, 

আরপাডাো, পরযদপুয। 

২০২২-২০২৩ 

১. রফরডাং বভইনদটন্যান্স 

২. এাদযর ম্যানুদপকোরযাং বফরক 

৩. ররবর কন্সোকন এন্ড বপটি 

৪. এাদযর ম্যানুদপকোরযাং বফরক 

াঠদান নফায়ন 

(১রা জুরাই, ২০২২ 

বথদক ৩০জুন, ২০২৩) 

18.  

বকাডঃ ৪১০০৪ 

এএর 

(ববাদকনার) 

নররছটি গার ড স্কুর এন্ড কদরজ, 

নররছটি, নররছটি, ঝারকাঠি। 
২০২২-২০২৩ 

১. বজনাদযর ইদরকেরনক্স   

২. এাদযর ম্যানুদপকোরযাং বফরক 

৩. ফুড প্রদরাং অযান্ড রপ্রজাযদবন   

াঠদান নফায়ন 

(১রা জুরাই, ২০২২ 

বথদক ৩০জুন, ২০২৩) 

19.  

বকাডঃ ৭৩০২১ 

এএর 

(ববাদকনার) 

বরা আফারক উচ্চ রফদ্যারয়, 

সুয়ারক, ফান্দযফান দয, 

ফান্দযফান। 

২০২২-২০২৩ 

১. আইটি াদাট ড এন্ড আইটি বফরক 

২. এাদযর ম্যানুদপকোরযাং বফরক 

৩. ইদরকরেকযার বভইনদটন্যান্স য়াকড 

াঠদান নফায়ন 

(১রা জুরাই, ২০২২ 

বথদক ৩০জুন, ২০২৩) 

20.  

বকাডঃ ২৩১১২ 

এএর 

(ববাদকনার) 

িগ্রাভ ভদডর বটকরনকযার এন্ড 

রফএভ কদরজ, রভয়াপুয, 

যাজািা, যাজাী। 

২০২২-২০২৩ 

১. বজনাদযর ইদরকেরনক্স   

২. বজনাদযর ইদরকরেকযার য়াকড   

৩. এদগ্রাদফড্ ফুড 

৪. ফুড প্রদরাং অযান্ড রপ্রজাযদবন   

৫. আইটি াদাট ড এন্ড আইটি বফরক 

াঠদান নফায়ন 

(১রা জুরাই, ২০২২ 

বথদক ৩০জুন, ২০২৩) 

21.  

বকাডঃ ১৫০৫৪ 

এএর 

(ববাদকনার) 

েন্দ্রপুয ভদডর ভররা বটকরনকযার 

এন্ড রফএভ কদরজ, েন্দ্রপুয, 

কারীগঞ্জ, রারভরনযাট। 

২০২২-২০২৩ 
১. আইটি াদাট ড এন্ড আইটি বফরক 

২. বজনাদযর ইদরকেরনক্স   

াঠদান নফায়ন 

(১রা জুরাই, ২০২২ 

বথদক ৩০জুন, ২০২৩) 

22.  

বকাডঃ ২৯০৩১ 

এএর 

(ববাদকনার) 

াাদা ফহুমূখী ভাধ্যরভক 

রফদ্যারয়, াাদা, জীফননগয, 

চুয়াডাো। 

২০২২-২০২৩ 

 

১.অদটাদভাফাইর এন্ড অদটা-ইদরকরেক 

বফরক 

২. বজনাদযর ইদরকরেকযার য়াকড 

৩.বযরিজাদযন এন্ড এয়াযকরন্ডরনাং 

৪. ররবর কন্সোকন এন্ড বপটি 

াঠদান নফায়ন 

(১রা জুরাই, ২০২২ 

বথদক ৩০জুন, ২০২৩) 

23.  
বকাডঃ ৫৫১৪৭ 

এএর 

(ববাদকনার) 

সয়দপুয ফরছয উরিন উচ্চ 

রফদ্যারয়, যাদয়য ছিা, 

রযলাফািী, জাভারপুয। 

২০২২-২০২৩ 

 

১. ররবর কন্সোকন এন্ড বপটি 

২.বারি-রযয়ারযাং অযান্ড পারভাং 

াঠদান নফায়ন 

(১রা জুরাই, ২০২২ 

বথদক ৩০জুন, ২০২৩) 

24.  

বকাডঃ ৫৪০২২ 

এএর 

(ববাদকনার) 

কদভতরী াান াফররক উচ্চ 

রফদ্যারয়, কদভতরী, ঘাটাইর, 

টাাংগাইর। 

২০২২-২০২৩ 

১. বজনাদযর ইদরকরেকযার য়াকড 

২. এাদযর ম্যানুদপকোরযাং বফরক 

৩. বজনাদযর ইদরকেরনক্স 

াঠদান নফায়ন 

(১রা জুরাই, ২০২২ 

বথদক ৩০জুন, ২০২৩) 

25.  

বকাডঃ ৭০২০০ 

এএর 

(ববাদকনার) 

ভাইফুরা করফয কারযগরয স্কুর, 

বয়ান ািা, ৪নাং য়াড ড, টিয়া 

বৌযবা, েেগ্রাভ। 

২০২২-২০২৩ 

১. এাদযর ম্যানুদপকোরযাং বফরক 

২.  আইটি াদাট ড এন্ড আইটি বফরক 

৩. বজনাদযর ইদরকরেকযার য়াকড 

াঠদান নফায়ন 

(১রা জুরাই, ২০২২ 

বথদক ৩০জুন, ২০২৩) 

26.  
বকাডঃ ৭০০২৬ 

এএর 

(ববাদকনার) 

বগাভদন্ডী াইরট উচ্চ রফদ্যারয়, 

বফায়ারখারী, বফায়ারখারী, 

েেগ্রাভ। 

২০২২-২০২৩ 

১. বজনাদযর বভকারনক্স 

২. বজনাদযর ইদরকরেকযার য়াকড 

৩. রফরডাং বভইনদটন্যান্স 

৪. ররবর কন্সোকন এন্ড বপটি 

৫. আইটি াদাট ড এন্ড আইটি বফরক 

াঠদান নফায়ন 

(১রা জুরাই, ২০২২ 

বথদক ৩০জুন, ২০২৩) 

27.  

বকাডঃ ৪৭০০৬ 

এএর 

(ববাদকনার) 

ফাররয়াকারন্দ াইরট উচ্চ 

রফদ্যারয়, ফাররয়াকারন্দ, 

ফাররয়াকারন্দ, যাজফািী। 

২০২২-২০২৩ 

১. বজনাদযর বভকারনক্স 

২. রফরডাং বভইনদটন্যান্স 

৩. ইদরকরেকযার বভইনদটন্যান্স য়াকড 

৪. এদগ্রাদফড্ ফুড 

াঠদান নফায়ন 

(১রা জুরাই, ২০২২ 

বথদক ৩০জুন, ২০২৩) 

 

28.  
বকাডঃ ৩১০০৪ 

এএর 

(ববাদকনার) 

ইরাভী কারযগরয  ববাদকনার 

ইন্সটিটিউট, বেরডয়াভ ািা, 

ভাগুযা দয, ভাগুযা। 

২০২২-২০২৩ 

 

১. আইটি াদাট ড এন্ড আইটি বফরক 

২. বজনাদযর ইদরকরেকযার য়াকড 

৩. ফুড প্রদরাং অযান্ড রপ্রজাযদবন   

৪. এাদযর ম্যানুদপকোরযাং বফরক 

াঠদান নফায়ন 

(১রা জুরাই, ২০২২ 

বথদক ৩০জুন, ২০২৩) 

29.  

বকাডঃ৩৬০৮২ 

এএর 

(ববাদকনার) 

তাপারফািী স্কুর এযান্ড কদরজ, 

তাপারফািী, যণদখারা, 

ফাদগযাট। 

২০২২-২০২৩ 
১. এাদযর ম্যানুদপকোরযাং বফরক 

২. আইটি াদাট ড এন্ড আইটি বফরক 

াঠদান নফায়ন 

(১রা জুরাই, ২০২২ 

বথদক ৩০জুন, ২০২৩) 

30.  
বকাডঃ ৩৩২১৯ 

এএর 

(ববাদকনার) 

উত্তয অবয়নগয বটকরনকযার স্কুর 

এন্ড কদরজ, শ্রীধযপুয, অবয়নগয, 

মদায। 

২০২২-২০২৩ 

১. আইটি াদাট ড এন্ড আইটি বফরক 

২. ররবর কন্সোকন এন্ড বপটি 

৩. বজনাদযর ইদরকরেকযার য়াকড 

াঠদান নফায়ন 

(১রা জুরাই, ২০২২ 

বথদক ৩০জুন, ২০২৩) 

31.  

বকাডঃ ৫০০২৮ 

এএর 

(ববাদকনার) 

রজনরজযা র এভ াইরট ফাররকা 

উচ্চ রফদ্যারয়, ডাক+উদজরা: 

বকযাণীগঞ্জ, বজরা: ঢাকা। 

২০২২-২০২৩ 

১. এাদযর ম্যানুদপকোরযাং বফরক 

২. ফুড প্রদরাং অযান্ড রপ্রজাযদবন   

৩. বজনাদযর ইদরকেরনক্স 

াঠদান নফায়ন 

(১রা জুরাই, ২০২২ 

বথদক ৩০জুন, ২০২৩) 

32.  
বকাডঃ ৪৯০০৬ 

এএর 

(ববাদকনার) 

যাজরদয়া আব্দুর জব্বায াইরট 

ফাররকা উচ্চ রফদ্যারয়, 

যাজরদয়া, রযাজরদখান, মুন্সীগঞ্জ। 

২০২২-২০২৩ 
১. এাদযর ম্যানুদপকোরযাং বফরক 

২. ফুড প্রদরাং অযান্ড রপ্রজাযদবন   

াঠদান নফায়ন 

(১রা জুরাই, ২০২২ 

বথদক ৩০জুন, ২০২৩) 

33.  
বকাডঃ ৩৪০১২ 

এএর 

(ববাদকনার) 

ঝাউডাো ভাধ্যরভক রফদ্যারয়, 

ঝাউডাো, থানা+বজরা: 

াতক্ষীযা। 

২০২২-২০২৩ 
১. বজনাদযর ইদরকেরনক্স 

২. রফরডাং বভইনদটন্যান্স 

াঠদান নফায়ন 

(১রা জুরাই, ২০২২ 

বথদক ৩০জুন, ২০২৩) 



ক্ররভক 

নাং 

প্ররতষ্ঠাদনয 

ধযন  বকাড 
প্ররতষ্ঠাদনয নাভ  ঠিকানা 

ফ ডদল নফায়ন 

রপ প্রদাদনয 

রক্ষাফল ড 

অনুদভারদত বেড মূ ভন্তব্য 

34.  

বকাডঃ৬৫০১১ 

এএর 

(ববাদকনার) 

পজলুয যভান বভদভারযয়ার 

কদরজ অফ বটকদনাররজ, 

বুরিোং, কুরভল্লা। 

২০২২-২০২৩ 

 

২০২৩-২০২৪ 

১. আইটি াদাট ড এন্ড আইটি বফরক 

২.ইদরকরেকযার বভইনদটন্যান্স  য়াকড 

৩. বজনাদযর বভকারনক্স 

৪. বজনাদযর ইদরকরেকযার য়াকড 

৫. বযরিজাদযন এন্ড এয়াযকরন্ডরনাং 

৬. রফরডাং বভইনদটন্যান্স 

৭. বজনাদযর ইদরকেরনক্স   

াঠদান নফায়ন 

(১রা জুরাই, ২০২২ 

বথদক ৩০জুন, ২০২৪) 

35.  
বকাডঃ ৩২০০৯ 

এএর 

(ববাদকনার) 

বরাাগিা রক্ষ্মীাা াইরট 

ফাররকা উচ্চ রফদ্যারয়, 

রক্ষ্মীাা, বরাাগিা, নিাইর। 

২০২২-২০২৩ 
১. এাদযর ম্যানুদপকোরযাং বফরক 

২. ফুড প্রদরাং অযান্ড রপ্রজাযদবন   

াঠদান নফায়ন 

(১রা জুরাই, ২০২২ 

বথদক ৩০জুন, ২০২৩) 

36.  
বকাডঃ ২৫১৬২ 

এএর 

(ববাদকনার) 

রফ.এ.এভ এযান্ড বটকরনকযার 

ইন্সটিটিউট, িাগতর াইস্কুর, 

উল্লাািা, রযাজগঞ্জ। 

২০২২-২০২৩ 

১. বজনাদযর ইদরকরেকযার য়াকড 

২. ররবর কন্সোকন 

৩. আইটি াদাট ড এন্ড আইটি বফরক 

াঠদান নফায়ন 

(১রা জুরাই, ২০২২ 

বথদক ৩০জুন, ২০২৩) 

37.  
বকাডঃ ১৬১০৯ 

এএর 

(ববাদকনার) 

কােনা ভাদঝযাট এ.এ.র 

ববাদকনার, ইকযোরী, তাযাগঞ্জ, 

যাংপুয। 

২০২২-২০২৩ 
১. এাদযর ম্যানুদপকোরযাং বফরক 

২. বজনাদযর ইদরকেরনক্স 

াঠদান নফায়ন 

(১রা জুরাই, ২০২২ 

বথদক ৩০জুন, ২০২৩) 

38.  
বকাডঃ ২০০৭৪ 

এএর 

(ববাদকনার) 

াজী কাদজভ বজাদফদা 

বটকরনকযার এন্ড রফ.এভ কদরজ, 

রনয়াভরতয়া, ধুনট, ফগুিা। 

২০২২-২০২৩ 
১.ফুড প্রদরাং অযান্ড রপ্রজাযদবন   

২. আইটি াদাট ড এন্ড আইটি বফরক 

াঠদান নফায়ন 

(১রা জুরাই, ২০২২ 

বথদক ৩০জুন, ২০২৩) 

39.  
বকাডঃ ১৬১০৭ 

এএর 

(ববাদকনার) 

ভরভনপুয উচ্চ রফদ্যারয়, 

দ: ভরভনপুয, যাংপুয দয, 

যাংপুয। 

২০২২-২০২৩ 
১. ফুড প্রদরাং অযান্ড রপ্রজাযদবন   

২. আইটি াদাট ড এন্ড আইটি বফরক 

াঠদান নফায়ন 

(১রা জুরাই, ২০২২ 

বথদক ৩০জুন, ২০২৩) 

40.  

বকাডঃ৫৬০০১ 

এএর 

(ববাদকনার) 

তাযাগঞ্জ াইরট ফাররকা উচ্চ 

রফদ্যারয়, তাযাগঞ্জ, নাররতাফািী, 

বযপুয। 

২০২২-২০২৩ 
১.এাদযর ম্যানুদপকোরযাং বফরক 

২.বজনাদযর ইদরকরেকযার য়াকড 

া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  রযোররত বেড/বটকদনাররজয োরদা অনুমায়ী প্রদয়াজনীয় াংখ্যক  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  ব্যফারযক ক্লা অনুষ্ঠান রনরিত কযদত দফ। 

৮. ছাত্র-ছাত্রীদদয দন্তালজনক ারজযা রনরিত কযদত দফ। 

৯. রক্ষাথীদদয বরখািায ভান উেয়ন মূরক কাম ডক্রভ গ্রণ এফাং দন্তালজনক পরাপদরয ব্যাাদয প্রদয়াজনীয় কাম ডক্রভ গ্রণ 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  াধাযণ তরফর) ব্যাাংদক জভা যাখদত দফ। 

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

১৩. এ,আয, অনুমায়ী সফধ ব্যফস্থানা করভটি থাকদত দফ। 

 

 
 

(প্রদকৌ. বভাঃ খাদরদ বাদন) 

রযদ ডক 

ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফাড ড, ঢাকা। 

অধ্যক্ষ/সুারযনদটনদডন্ট/প্রধান রক্ষক,  

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

  

স্মাযক নম্বয: ৫৭.১৭.০০০০.৪০৩.৩৪.০০১.২২.১৪৬৩ (৯)                                তারযখ: ১৭ অদটাফয, ২০২২রি. 
 

দম অফগরত  কাম ডাদথ ড বপ্রযণ কযা র: 
 

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

২) ভারযোরক, ফাাংরাদদ রক্ষাতথ্য  রযাংখ্যান বুযদযা (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) রদেভ এনাররে, করিউটায বর, ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফাড ড, ঢাকা (রফজ্ঞরপ্তটি দয়ফ া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। 


