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কারযগরয রক্ষা অরধদপ্তয 

এপ-৪/রফ, আগাযগাঁও, ঢাকা-১২০৭। 
 

স্মাযক নাং-৫৭.০৩.০০০০.০২৩.৩৯.০০২.১৭-30                  তারযখঃ ২১/০৫/২০২০রি. 

 

রফলয়- কারযগরয রক্ষা অরধদপ্তযাধীন কর প্ররতষ্ঠাদনয করিউটায ল্যাফ অন্যান্য ল্যাফ/ওয়াককদয রনযাত্তা জজাযদায ও সুষ্ঠ ুযক্ষণাদফক্ষণ প্রদে।  

 

 

 উ কযুক্ত রফলদয়য আদরাদক জানাদনা মাদে জম, কারযগরয রক্ষা অরধদপ্তযাধীন প্ররতষ্ঠানমূদ রক্ষাথীদদয একাদেরভক কাম কক্রভ রযচারনায 

জন্য করিউটায ল্যাফ অন্যান্য ল্যাফ এফাং ওয়াককদ রফরবন্ন  প্রকায মূল্যফান ও াংদফদনীর মন্ত্রারত ও ভারাভার ব্যফহৃত য়। এ কর মন্ত্রারত ও 

ভারাভারমূদয সুষ্ঠ ুযক্ষণাদফক্ষদণয স্বাদথ ক রনদয়ারভত  নজযদারয ফা ভরনটরযাং ব্যফস্থা থাকা প্রদয়াজন।    

 

২। ফতকভাদন কদযানা বাইযা (জকারবে-১৯)-এয াংক্রভণ জযাধকদে চরভান াধাযণ ছুটিকারীন ভদয় জদদয কর রক্ষা প্ররতষ্ঠান ফন্ধ যাখায 

রনদদ কনা যদয়দে। ফন্ধকারীন ভদয় অরধদপ্তযাধীন প্ররতষ্ঠানমূদ করিউটায ল্যাফ অন্যান্য ল্যাফ এফাং ওয়াককদ যরক্ষত মূল্যফান যকারয িদ 

যক্ষাদথ ক জরুযী রবরত্তদত ব্যফস্থা গ্রণ কযা আফশ্যক। অপ্রতযারত দুঘ কটনা জযাদধ ল্যাফ/ওয়াককদয বফদুযরতক াংদমাগ মূ রনদয়ারভত যীক্ষা কযদত দফ। 

বৃরিয ারন, আর্দ্ কতা ও ধুরাফারর জথদক যক্ষাদথ ক কদক্ষয দযজা-জানারামূ মথামথবাদফ ফন্ধ যাখদত দফ ও মন্ত্রারত মূ কবায রদদয় জঢদক যাখদত দফ। 

প্রদয়াজদন করিউটায ফা অন্যান্য মন্ত্রারতমূ ভাদে ভাজে চালু কদয তা ব্যফাদযাদমাগী যাখদত দফ। রক্ষাথীদদয ব্যফারযক যীক্ষায় ব্যফাম ক 

কাঁচাভারমূ মথামথবাদফ াংযক্ষণ কযদত দফ। রনযাত্তা জজাযদাদযয জন্য কর ল্যাফ/ওয়াকক মথামথবাদফ তারাফদ্ধ যাখদত দফ এফাং প্রদমাজয 

জক্ষদে রর কযাদভযায ভাধ্যদভ ভরনটরযাং রনরিত কযদত দফ।  

 

৩। এভতাফস্থায়, কারযগরয রক্ষা অরধদপ্তযাধীন কর প্ররতষ্ঠান প্রধানগণদক স্ব স্ব প্ররতষ্ঠাদনয করিউটায ল্যাফ কর ল্যাফ/ওয়াককমূদয 

রনযাত্তা জজাযদায  এফাং াংরিি রফবাগ ফা অধ্যক্ষ কর্তকক গঠিত করভটিয ভাধ্যদভ ল্যাফ/ওয়াককমূ রনদয়ারভত ভরনটরযাং ও ভরনটরযাং রযদাট ক 

াংযক্ষদণয ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য রনদদ কক্রদভ অনুদযাধ কযা দরা। 

  

রফলয়টি অতীফ জরুযী।  

 

রফতযণ দয় জ্ঞাতাদথ ক ও কাম কাদথ কঃ 

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 সালভ স 

ইিঞ্জিটিউে/টিিী কঞ্জিউো  ইিঞ্জিটিউে 

4. অধ্যক্ষ, কর টেকঞ্জিকযাল স্কুল এন্ড কললজ 

5. অধ্যক্ষ, টভালকশিাল টিচাস স টেঞ্জিিং ইিঞ্জিটিউে 

 

স্বাক্ষঞ্জ ত     

 (টমাোঃ আককাছ আলী টসখ) 

পঞ্জ চালক(ঞ্জপআইইউ) 

     কাঞ্জ গঞ্জ  ঞ্জশক্ষা অঞ্জিেপ্ত , ঢাকা। 

দয় অফগরত ও প্রদয়াজনীয় কাম কাদথ ক অনুররর জদয়া দরা (টজষ্ঠ্যতা  ঞ্জভঞ্জিলত িলে) 

1. পঞ্জ চালক (প্রান/জবাদকনার/ঞ্জপআইডাঞ্জিউ/ঞ্জপআইইউ/রযকেনা ও উন্নয়ন), কারযগরয রক্ষা অরধদপ্তয, ঢাকা 

2. আঞ্চলিক পলিচািক(সকি), ............... 

3. সেকা ী পঞ্জ চালক. শাখা ১/২/৩/৪/৫/৬/৭/৮/৯/১০ 

4. বাযপ্রাপ্ত কম সকতসা, আইরটি জর, কাঞ্জ গঞ্জ  ঞ্জশক্ষা অঞ্জিেপ্ত , আগা গাঁও, ঢাকা 

5. মোপঞ্জ চালক মলোেলয়  ব্যঞ্জিগত সেকা ী, কাঞ্জ গঞ্জ  ঞ্জশক্ষা অঞ্জিেপ্ত , ঢাকা (মোপঞ্জ চালক মলোেলয়  সেয় অবগঞ্জত  জন্য) 

6. সিং ক্ষি িঞ্জি 

           

       (শাঞ্জকলা  েমাি) 

                            বাযপ্রাপ্ত কভ ককতকা (আইরটি জর) 

                   কারযগরয রক্ষা অরধদপ্তয, ঢাকা। 


