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তারযখঃ 0৬/০4/২০২০রি.

রফলয়- রফএর ইরিরনয়ারযাং, রডদলাভা ইরিরনয়ারযাং, এইচএর(ভবাক) এফাং এএর(ভবাক) ম যাদয়য রক্ষাথীদদয াঠদাদনয ধাযাফারকতা
যক্ষায জন্য রডরজটার কনদটদেয ভাধ্যদভ অনরাইদন রফলয়রবরিক ক্লা রযচারনা প্রাংদগ।
উযযুক্ত রফলদয়য আদরাদক KvwiMwi wkÿv অরধদপ্তযাধীন কর ইরিরনয়ারযাং কদরজ, ররদটকরনক ইন্সরচরচউট, ভটকরনকযার স্কুর ও
কদরজ, ভবাদকনার টিচা য ভেরনাং ইন্সটিটিউট এফাং ভটকরনকযার টিচা য ভেরনাং ইন্সটিটিউদটয াংরিষ্ট কদরয অফগরতয জন্য জানাদনা মাদে ভম,
বফরিক ভাভারয (Pandemic) নদবর কদযানা বাইযাদয াংক্রভণ (ভকারবড-১৯) প্ররতদযাদধ চরভান াধাযণ ছুটিকারীন ভদয় স্বাবারফক
ভেরণকাম যক্রভ ফন্ধ যদয়দে। রফএর ইরিরনয়ারযাং, রডদলাভা ইরিরনয়ারযাং, এইচএর(ভবাক) এফাং এএর(ভবাক) ম যাদয়য রক্ষা প্ররতষ্ঠাদনয
রক্ষাথীভদয াঠদাদনয ধাযাফারকতা যক্ষায জন্য রডরজটার কনদটদেয ভাধ্যদভ রফলয়রবরিক ক্লামূ অনরাইদন রযচারনায রদ্ধান্ত গ্রণ কযা
দয়দে।
২।
এভতাফস্থায়, াংরিষ্ট াঠদানকাযী রক্ষকগণদক রফলয়রবরিক প্রদয়াজনীয় রডরজটার কনদটে প্রস্তুতপূফ যক গুগর ক্লারুভ/গুগর ড্রাইব,
ম্যাদিায, ভায়াটস্ অযা, ইদভা ইতযারদ অনরাইন ভাধ্যদভ ক্লা গ্রণ কদয রক্ষাথীদদয াঠদাদনয ধাযাফারকতা অব্যাত যাখায রফলয়টি
রনরিতকযদণয জন্য অনুদযাধ কযা দরা।

রফলয়টি অতীফ জরুযী।
রফতযণ দয় জ্ঞাতাদথ য ও কাম যাদথ যঃ
1. অধ্যক্ষ, সকল ইঞ্জিঞ্জিয়াঞ্জ িং কললজ
2. অধ্যক্ষ, টেকঞ্জিকযাল টিচাস স টেঞ্জিিং কললজ
3. অধ্যক্ষ, সকল পঞ্জললেকঞ্জিক ইিঞ্জিটিউে/বািংলালেশ ইিঞ্জিটিউে অব গ্লাস এন্ড ঞ্জস াঞ্জমক/ গ্রাঞ্জিক আে সস ইিঞ্জিটিউে/ বািংলালেশ সালভস
ইিঞ্জিটিউে/ টিিী কঞ্জিউো ইিঞ্জিটিউে
4. অধ্যক্ষ, টভালকশিাল টিচাস স টেঞ্জিিং ইিঞ্জিটিউে
5. অধ্যক্ষ, কর টেকঞ্জিকযাল স্কুল এন্ড কললজ
দয় অফগরত ও প্রদয়াজনীয় কাম যাদথ য অনুররর ভদয়া দরা (টজষ্ঠ্যতা ঞ্জভঞ্জিলত িলে)
1. ভাননীয় ভন্ত্রীয একান্ত রচফ, রক্ষা ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ রচফারয়, ঢাকা।
2. ভাননীয় উভন্ত্রীয একান্ত রচফ, রক্ষা ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ রচফারয়, ঢাকা।
3. রচদফয একান্ত রচফ, কারযগরয ও ভাদ্রা রক্ষা রফবাগ, ফাাংরাদদ রচফারয়, ঢাকা।
4. মোপঞ্জ চালক মাধ্যঞ্জমক ও উচ্চ ঞ্জশক্ষা অঞ্জিেপ্ত , ঢাকা।
5. পঞ্জ চালক (প্রান/ভবাদকনার/ঞ্জপআইডাঞ্জিউ/ঞ্জপআইইউ/রযকল্পনা ও উন্নয়ন), KvwiMwi wkÿv Awa`ßi, XvKv
6. আঞ্চলিক পলিদর্শক, আঞ্চলিক পলিদর্শককি কার্ শািয়, ঢাকা/চট্টগ্রাম/িাজর্াহী/ খুিনা/ময়মনল িংহ/ল কিট/বলির্াি/িিংপুি
7. সেকা ী পঞ্জ চালক. শাখা ১/২/৩/৪/৫/৬/৭/৮/৯/১০
8. বাযপ্রাপ্ত কমসকতসা, আইরটি ভর, কাঞ্জ গঞ্জ ঞ্জশক্ষা অঞ্জিেপ্ত , আগা গাঁও, ঢাকা
9. মোপঞ্জ চালক মলোেলয় ব্যঞ্জিগত সেকা ী, কাঞ্জ গঞ্জ ঞ্জশক্ষা অঞ্জিেপ্ত , ঢাকা (মোপঞ্জ চালক মলোেলয় সেয় অবগঞ্জত জন্য)
10. সিং ক্ষি িঞ্জি
স্বাক্ষঞ্জ ত
(টমাোঃ সালিায়া টোলসি)
অঞ্জতঞ্জ ি সঞ্জচব
ও
মোপঞ্জ চালক
কাঞ্জ গঞ্জ ঞ্জশক্ষা অঞ্জিেপ্ত

