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শটিদজন চার্ মায 

১.১. রুকল্প (Vision) :   

 

বফদদশক কভ মাংস্থান সুদমাগ বৃশি, অশবফান কভীদদয অশধকতয কল্যাণ ও শনযাদ অশবফান শনশিত। 
 

1.2 ভবরক্ষ্য (Mission) :   

 

শফশ্ব শ্রভ ফাজাদযয চাশদায শবশিদত মথামথ কাশযগশয প্রশক্ষণ প্রদান এফাং দক্ষ অশবফান ব্যফস্থানায ভাধ্যদভ বফকায জনদগাশিয বফদদশক কভ মাংস্থাদনয সুদমাগ বৃশি এফাং অশবফাী কভীদদয অশধকতয কল্যাণ ও অশধকায শনশিত কযা। 
 

১.৩ বফাপ্রদান প্রশতশ্রুশত : 

নাগশযকদফা (প্রান াখা) 

ক্রঃনং সেফায নাভ সেফা প্রদান দ্ধক্তি প্রয়য়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রাক্তি স্থান সেফায মূল্য এফং 

ক্তযয়াধ দ্ধক্তি 

সেফা প্রদায়নয 

েভয় েীভা 

দাক্তয়ত্বপ্রাি কভ মকিমা (নাভ, দক্তফ, সপান 

নম্বয ও ই-সভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

1.  জনয়েতনতা ও 

প্রোয প্রোযণা 

 জনয়েতনতা ও প্রোয প্রোযণা। 

 ভনযাদ ভবফান ভনভিতকযয়ণ 

প্রোয প্রোযণা। 

 দুনীভত ভন শমূয়র য়েতনতামূরক 

প্রোয প্রোযণা। 

 ভধ্যস্বত্ত্বয়বাগী শ্রেণীয শ্রদৌযাত্ম  হ্রায় 

য়েতনতামূরক প্রোয প্রোযণা। 

 বৃভিমূরক শ্রায প্রভক্ষ্ণ গ্রয়ণয 

ভাধ্যশ্রভ দক্ষ্তা উন্নেয়ন উদ্বুদ্ধ কযণ 

ভফলয়ে প্রোয প্রোযণা। 

 শ্রফা প্রতযাী /শ্রফা গ্রীতাগয়ণয 

ভনকে য়ত শ্রকান ভবয়মাগ াওো 

শ্রগয়র প্রভতকায়যয ব্যফস্থা গ্রণ। 

 ভানফ াোয শ্রযাধ এফং বফধ য়থ 

শ্রযভভট্যান্স শ্রপ্রযয়ণ য়েতনতামূরক 

প্রোয প্রোযণা 

শ্রাস্টায, ভরপয়রে, বুয়রটিন, ভবভিও ভেত্র, ভফএভআটিয ওয়েফাআে, টিটিভ 

ও টিভবয়ত েক শ্রা, অয়রােনা নুষ্ঠান, িকুয়ভন্টাভয,  শ্রপআবুক শ্রজ ও 

আউটিউফ আতযাভদ। 

ভফনামূয়ে এটি একটি 

েরভান প্রভিো 

এফং প্রয়মাজযতা 

নুমােী 

প্রয়োজনীে 

ভে। 

শযচারক (প্রান ও অথ ম) 

বপান : ০২-৮৩০০২৬৪ 

ইদভর:directoradmin@bmet.org.bd 

 

শযচারক (প্রশক্ষণ শযচারনা) 

বপান- ০২-৯৩৩৫৪৬৩ 

mdnur82@gmail.com 

 

উ শযচারক (অআটি ও ফাদজর্) 

বপান : ০২-৯৩৬১৬৯৬ 

ইদভর: rcbmet@gmail.com 
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bvMwiK †mev (Kg©ms¯’vb kvLv) 

µt 

bs 

 †mevi bvg ‡mev cÖ`vb c×wZ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ Ges cÖvwß ¯’vb ‡mevi g~j¨ Ges cwi‡kva 

c×wZ 

‡mev cÖ`v‡bi 

mgqmxgv 

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v (bvg, c`ex, 

†dvb b¤̂i I B-‡gBj) 

1 2 3 4 5 6 7 

1| wiµzwUs G‡RwÝi weiæ‡× 

we‡`kMvgx/‡diZ/ 

cÖZvwiZ Kgx©‡`i 

Awf‡hvM 

Awf‡hvM cÖvwß mv‡c‡ÿ Z`šÍ KwgwU 

MVY Ges ïbvbxi e¨e ’̄v MÖnYc~e©K Z_¨ 

cÖgvbvw`i wfwË‡Z cÖ‡qvRbxq e¨e ’̄v 

MÖnY| G‡ÿ‡Î weGgBwU †_‡K gš¿Yvj‡q 

mycvwik †cÖiY Kiv nq Ges gš¿Yvjq 

†_‡K PzovšÍ wm×všÍ M„nxZ nq| 

gnvcwiPvjK, weGgBwU Gi eive‡i Awf‡hvMKvixi 

¯^e¨vL¨vwqZ Av‡e`b I cÖgvbK| 

bvix Kgx©‡`i we‡kl Awf‡hvM †mj Kg©ms ’̄vb kvLvq 

Dchy³ cÖgvbKmn `vwLj Ki‡Z n‡e| 

webvg~j¨ 30 Kg©w`em K) cwiPvjK (Kg©ms ’̄vb) 

‡dvb-02-830565 

B‡gBj: 

bmetdirectoremployment@g
mail.com 
 

L) EaŸ©Zb cwimsL¨vb Kg©KZ©v 

‡dvb : 02-8300564 

B‡gBj:mrana24@yahoo.com 
 

M) cwimsL¨vb Kg©KZ©v 

‡dvb : 02-8300541 

B‡gBj: 

nasir.stat.ru@gmail.com 
 

M) mnKvix cwiPvjK 

‡gvevBj : 01817675801 

B‡gBj:  

anirbandeepro@gmail.com 

2| gš¿Yvj‡q bZzb wiµzwUs 

G‡RwÝi jvB‡mÝ Gi 

cȪ Íve †cÖiY 

cQ‡›`i 03 wU bv‡gi g‡a¨ GKwU bvg 

Aby‡gv`b cÖ`vbc~e©K 4 bs Kjv‡g ewY©Z 

KvMRcÎvw` hvPvB evQvB G mwVK cvIqv 

†M‡j jvB‡mÝ cÖ`v‡bi Rb¨ gš¿Yvj‡q 

cȪ Íve †cÖiY| 

Av‡e`bKvix/mKj cwiPvjK/mKj Askx`v‡ii Rxeb 

e„ËvšÍ, bvMwiKZ¡ mb`/RvZxq cwiPqcÎ/cvm‡cv‡U©i 

Kwc, cywjk wK¬qv‡iÝ (g~jKwc), e¨vsK mj‡fwÝ 

mb`mn e¨vsK †÷U‡g›U (g~jKwc), AvqKi 

cÖZ¨vqbmn weMZ 02 eQ‡ii wiUvY© weeiYx 

(mvwU©dvBW Kwc)| cÖwZôv‡bi bv‡g †UªW jvB‡mÝ 

Declaration letter, Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i `vwqZ¡ 

e›Ub/÷vd gwWDj, Awdm fvovi Pzw³cÎ, fvovi 

iwk`, †j-AvDU cø̈ vb, 300/- UvKvi bb-RywWwkqvj 

÷¨v‡¤ú njdbvgv I A½xKvibvgv (g~jKwc) Ges 

wba©vwiZ di‡g Av‡e`b 

Av‡e`b wd-2000/- 

cÖ‡hvR¨ f¨vU-300/- 

jvB‡mÝ wd-

3,00,000/- 

cÖ‡hvR¨ f¨vU (15%) 

45,000/- UvKv 

K¨vk wmwKDwiwU 

4,00,000/- UvKv †c-

AW©v‡ii gva¨‡g Ges 

¯’vqx AvgvbZ 

16,00,000/- UvKv 

GdwWAvi Gi gva¨‡g| 

60 Kg©w`em K) cwiPvjK (Kg©ms ’̄vb) 

‡dvb-02-830565 

B‡gBj: 

bmetdirectoremployment
@gmail.com 
 
L) DccwiPvjK (Kg©ms¯’vb) 

‡dvb : 02-8300542 

‡gvevBj: 01818076105 

B‡gBj: 

azadbulbul31@yahoo.com 
M) mnKvix cwiPvjK (Kg©ms ’̄vb) 

‡dvb : 02-8300320 

‡gvevBj: 01914818180 

B‡gBj:hakamalad@gmail.co
m 

 

3| wiµzwUs G‡RwÝi 

jvB‡mÝ bevqb  

Av‡e`bcÎ cÖvwßi ci Z`šÍ KwgwU 

MVb| D³ KwgwU Z`šÍc~e©K cÖwZ‡e`b 

`vwLj Ges KvMRcÎ mwVK cvIqv †M‡j 

gš¿Yvj‡q cÖ¯Íve †cÖiY| 

wba©vwiZ di‡g Av‡e`bcÎ, †UªW jvB‡mÝ, ÷vd 

gwWD‡ji g~jKwc, Awdm fvovi Pzw³cÎ, fvovi 

iwk` BZ¨vw`i mZ¨vwqZ d‡UvKwc, Kgx© †cÖi‡Yi 

Z_¨, weMZ cuvP eQ‡ii Kvh©µg ch©v‡jvPbv, 

bevq‡bi mgq g~j jvB‡mÝ eB Kg©ms ’̄vb kvLvq 

Dc¯’vcb Ki‡Z n‡e| 

miKvi KZ©„K wba©vwiZ wd 

3 eQ‡ii Rb¨ 

1,00,000/- UvKv 

cÖ‡hvR¨ f¨vU 15,000/- 

UvKv †c-AW©v‡ii 

gva¨‡g| (evsjv‡`k 

30 Kg©w`em 

mailto:bmetdirectoremployment@gmail.com
mailto:bmetdirectoremployment@gmail.com
mailto:nasir.stat.ru@gmail.com
mailto:bmetdirectoremployment@gmail.com
mailto:bmetdirectoremployment@gmail.com


e¨vsK KZ©„K Aby‡gvw`Z 

†h †Kvb Zdwmwj e¨vsK 

n‡Z) 

4| wiµzwUs G‡RwÝi Awdm 

¯’vbvšÍ‡ii AbygwZ 

cÖ̀ vb 

Z`šÍ KwgwUi cÖwZ‡e`b Ges KvMRcÎ 

mwVK cvIqv †M‡j gš¿Yvj‡q cÖ¯Íve 

†cÖiY 

Av‡e`bcÎ, †UªW jvB‡mÝ, ÷vd gwWDj, Awdm 

fvovi Pzw³cÎ, fvovi iwk`, †j-AvDU cø¨vb I 

Avmevec‡Îi ZvwjKv (mZ¨vwqZ d‡UvKwc) cÖ‡hvR¨ 

†ÿ‡Î †iRy‡jkbmn wiµzwUs G‡RwÝ Av‡e`b Ki‡Z 

n‡e| Aby‡gvw`Z nIqvi ci g~j jvB‡mÝ eB 

Kg©ms ’̄vb kvLvq `vwLj Ki‡Z n‡e| 

webvg~j¨ 30 Kg©w`em 

5| gwnjv Kgx© †cÖi‡Yi 

AbygwZ cÖ`vb 

Z`šÍ KwgwUi cÖwZ‡e`b Ges G‡RwÝi 

mÿgZvi cÖgvbK cvIqv †M‡j gš¿Yvj‡q 

cȪ Íve †cÖiY 

Av‡e`bcÎ, weMZ eQ‡ii Kgx© †cÖi‡Yi Z_¨, 

nvjbvMv` wiµzwUs jvB‡mÝ, †UªW jvB‡mÝ, evox 

fvov/gvwjKvbvi `wjj, fvov cwi‡kv‡ai iwk`mn 

Av‡e`b Ki‡Z n‡e| 

wbivcËv RvgvbZ 

15,00,000/- 

30 Kg©w`em 

6| Rvcv‡b Kgx© †cÖi‡Yi 

AbygwZ cÖ`vb 

Z`šÍ KwgwUi cÖwZ‡e`b Ges G‡RwÝi 

mÿgZvi cÖgvbK cvIqv †M‡j gš¿Yvj‡q 

cȪ Íve †cÖiY 

Av‡e`bcÎ, weMZ eQ‡ii Kgx© †cÖi‡Yi Z_¨, 

nvjbvMv` wiµzwUs jvB‡mÝ, †UªW jvB‡mÝ, evox 

fvov/gvwjKvbvi `wjj, fvov cwi‡kv‡ai iwk`, 

cÖwkÿY †K‡›`ªi †UªW jvB‡mÝ, fvov/gvwjKvbvi 

`wjj, fvlv wkÿv †K‡›`ªi †UªW jvB‡mÝ, 

fvov/gvwjKvbvi `wjj, Rvcvbx fvlv cÖwkÿ‡Ki 

mb`cÎ Ges GgIwm mn Av‡e`b Ki‡Z n‡e| 

wbivcËv RvgvbZ 

15,00,000/- 

30 Kg©w`em 

 

নাগরযক সফা (প্ররক্ষণ রযচারনা াখা) 

ক্রঃনং সেফায নাভ সেফা প্রদান দ্ধক্তি প্রয়য়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রাক্তি স্থান সেফায মূল্য এফং 

ক্তযয়াধ দ্ধক্তি 

সেফা 

প্রদায়নয 

েভয় েীভা 

দাক্তয়ত্বপ্রাি 

কভ মকিমা 

(নাভ, দক্তফ, 

সপান নম্বয 

ও ই-সভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

01 রফরবন্ন কারযগরয 

প্ররক্ষণ সকন্দ্র এফং 

ইরিটিউট অফ সভরযন 

সটকননাররজ 

(আইএভটি) প্ররক্ষণ 

কভ মসূচী 

৫৫টি সেনে রনম্নরূ প্ররক্ষণ প্রদান কযা য়। সেেগুনরা নরাোঃ  

সভরযনোঃ র সটি ও পায়ায পাইটিং , র সপরিনকন এফং ওনয়রডং , সভরযন াই 

রপটিং, সভরযন ইরিন ও সভকারনকযার রপটায, র রফরডং ড্রইং এফং অনটাকযাে, 

অনটানভাফাইরোঃ অনটানভকারনক্স, অনটানভকারনক্স উইথ অনটা ইনরকরেরয়ান , অনটানভকারনক্স 

উইথ ড্রাইরবং। 

ররবরোঃ কাযননরে, প্লারবং এন্ড াই রপটিং , ররবর কনষ্ট্রাকন , আরকমনটকচাযার ড্রাপটিং 

উইথ অনটাকযাে , াটারযং (িীর/উে), যে ফাইন্ডায , টাইর রপকচায , সভন, অনটাকযাে 

(২রে, ৩রে)। 

সভকারনকযারোঃ ওনয়রডং এন্ড সপরিনকন , আরকমনটকচাযার এন্ড গ্যা ওনয়রডং , টিগ এন্ড রভগ 

ওনয়ররডং (৬রজ), সভরন টুর অানযন , সভকারনকযার রপটায , ড্রাপটিং সভকারনকযার , 

সজনানযর সভকারনক্স। 

 প্ররক্ষণ ং ক্রান্ত  রফরবন্ন ররপনরট , বুকনরট, 

ফাৎরযক রক্ষা কযানরন্ডায ইতযারদ। প্রারিস্থানোঃ 

ংরিি প্ররক্ষণ প্ররতষ্ঠান ও রফএভইটি ’য 

ওনয়ফাইট এফং সজরা , উনজরা ম মানয় ৭০টি 

টিটির ও রআইএভটি (প্রনমাজযতা অনুমায়ী)। 

 রংরিি সেে রবরিক চারদা অনুমায়ী রক্ষাগত 

সমাগ্যতায নদ। 

 

১। রেনপ্লাভা-ইন-ইরিোঃ, 

০২ ফছয সভয়াদী 

াটি মরপনকট ইন 

সভরযন সেে ও  

এএর 

সবানকনার সকান ম 

ফাংরানদ 

কারযগরয রক্ষা 

সফাে ম কর্তমক 

রনধ মারযত সকা ম রপ 

ভারন রযরপ্ট এয 

 

 

 

০৩ রদন 

সথনক ০৪ 

ফছয ম মন্ত। 

 

ংরিি 

প্ররক্ষণ 

প্ররতষ্ঠাননয 

অধ্যক্ষ 

(ভন্ত্রণারয়/ 

রফএভইটিয 

ওনয়ফাইট) 



ক্রঃনং সেফায নাভ সেফা প্রদান দ্ধক্তি প্রয়য়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রাক্তি স্থান সেফায মূল্য এফং 

ক্তযয়াধ দ্ধক্তি 

সেফা 

প্রদায়নয 

েভয় েীভা 

দাক্তয়ত্বপ্রাি 

কভ মকিমা 

(নাভ, দক্তফ, 

সপান নম্বয 

ও ই-সভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

ইনরকরেকযারোঃ ইনরকরেকযার সভরন সভইননটননন্স, ইনরকরেকযার াউজ ওয়ারযং। 

আইটিোঃ করিউটায অানযন, গ্রারপক্স রেজাইন। 

ইনরকনোরনক্সোঃ কনরজউভায ইনরকেরনক্স। 

সযরিজানযন এন্ড এয়াযকরন্ডরনং: সযরিজানযন এন্ড এয়াযকরন্ডরনং , োক্ট সপরিনকন। 

আযএভরজোঃ সড্র সভরকং, প্যাটান ম সভরকং , ভাকমায সভরকং এন্ড কাটিং , বুটিক/ব্লক ফাটিক, সুইং 

অানযন, রভে সরনবর গানভ মন্ট সুাযবাইজায , সুইং সভরনাযী সভইননটন্যান্স , কয়াররটি 

কন্ট্রর ম্যাননজনভন্ট, সুনয়টায এন্ড ররংরকং সভরন অানযটয। 

অন্যান্যোঃ ফ্রুট এন্ড ফুে প্রনরং, প্লাটিক সটকননাররজ, কযটারযং, াউজরকরং, সকয়াযরগবায, 

সভাফাইর সপান ারব মরং, রফউটিরপনকন, যারন্ডক্রাপট। 

ল্াংগুনয়জ সকা মোঃ  সকারযয়ান ল্াংগুনয়জ , ইরএ-সটারক, কযাননটারনজ ল্াংগুনয়জ , 

এযারফক ল্াংগুনয়জ, ইংরর ল্াংগুনয়জ, জাারনজ ল্াংগুনয়জ, রপ্র-রোযায সেরনং। 

এছাড়া রফরবন্ন সেনে ৪ ফছয সভয়াদী রেনপ্লাভা, ২ ফছয সভয়াদী এএর (সবানকনার) এফং ১ 

ফছয সভয়াদী প্ররক্ষণ প্রদান কনয নদ প্রদান কযা য়। 

১। ৬টি ইনরিটিউট অফ সভরযন সটকননারজী ’য ভাধ্যনভ ০৪ ফছয সভয়াদী রেনপ্লাভা-ইন-সভরযন/ 

র রফরডং সটকননারজী ও ০২ ফছয সভয়াদী াটি মরপনকট ইন সভরযন সেনে প্ররক্ষণ 

প্রদান। 

২। ৭০ টি প্ররক্ষণ প্ররতষ্ঠাননয ভনধ্য ৪৭ টি কারযগরয প্ররক্ষণ সকনন্দ্র ০২ ফছয সভয়াদী 

এএর সবানকনার ও কর প্ররক্ষণ প্ররতষ্ঠানন স্বল্প সভয়াদী দক্ষতা উন্ন য়ন সকান ম 

প্ররক্ষণ প্রদান। 

৫। ৪১টি টিটিরনত ড্রাইরবং প্ররক্ষণ সকা ম রযচারনা কযা নে। 

৬। ৩৯টি টিটিরনত জাারনজ , সকারযয়ান, চাইরনজ, আযফী ও ইংনযজী বালা প্ররক্ষণ সকা ম 

রযচারনা কযা নে। 

৭। সফযকাযী প্ররতষ্ঠাননয ানথ ররর’য ভাধ্যনভ দক্ষতা  উন্নয়ন প্ররক্ষণ রযচারনা।  

৮। STEP, SEIP, B-SEP, Skills 21 প্রকনল্পয সকা -াট মনায রননফ প্ররক্ষণ 

প্রদান। 

৯। LG Butterfly ও রফএভইটিয সমৌথ উনযানগ রফনক টিটির ঢাকায় প্ররক্ষণ প্রদান।  

১০। আইরেরফ আরথ মক ায়তায় প্রকনল্পয আওতায় Dhaka Technical Teachers 

Training Institute (DTTTI) Gi wbg©vY Kvµg Pjgvb|  

১১। যুক্তযাজয রবরিক আন্তজমারতক নদায়ন প্ররতষ্ঠান City & Guilds এয কারযকুরাভ 

অনুযনণ ৬টি টিটিরনত (রফরজ টিটির ঢাকা , রফনক টিটির ঢাকা , সখ পরজরাতুনন্নছ 

মুরজফ ভররা টিটির , রফনক টিটি চট্টগ্রাভ , রনরট টিটির ও যংপুয টিটির ) প্ররক্ষণ 

প্রদান। 

১২। রফএভইটিয আওতাধীন প্ররক্ষণ প্ররতষ্ঠানন ভানজয এরতভ ও দুস্থ তরুণ -তরুণীনদয দক্ষতা 

`উন্নয়ন প্ররক্ষণ প্রদান ও কভ মংস্থানন ায়তা প্রদান।  

ভাধ্যনভ 

রযনাধনমাগ্য। 

২। স্বল্প সভয়াদী সকান ম 

রফএভইটি কর্তমক 

রনধ মারযত সকা ম রপ 

ভারন রযরপ্ট এয 

ভাধ্যনভ 

রযনাধনমাগ্য। 

৩। রফরবন্ন উন্নয়ন 

নমাগী প্ররতষ্ঠান 

ও প্রকনল্পয ভাধ্যনভ 

রযচাররত সকান ময 

প্ররক্ষাথীনদয 

রনকট নত সকান 

সকা ম রপ গ্রন কযা 

য় না , ফযং 

প্ররক্ষাথীনদযনক 

রনধ মারযত ানয 

ভারক রবরিনত 

বৃরি প্রদান কযা 

য়। 

02 রফনদগাভী কভীনদয 

জন্য রপ্র-রোচ মায 

প্ররক্ষণ 

১। ৭০ টি প্ররক্ষণ প্ররতষ্ঠানন রফনদগাভী কভীনদয ফাধ্যতামূরকবানফ ০৩ রদননয রপ্র-রোচ মায 

প্ররক্ষণ প্রদান। 

২। গৃকভ ম সায়  ভধ্যপ্রানচয গভনকাযী ভররা কভীনদয ফাধ্যতামূরকবানফ ৪১টি টিটিরনত 

প্ররক্ষণ ংক্রান্ত  রফরবন্ন ররপনরট , বুকনরট, 

ফাৎরযক রক্ষা কযানরন্ডায ইতযারদ। প্রারিস্থানোঃ 

ংরিি প্ররক্ষণ প্ররতষ্ঠান ও রফএভইটি ’য 

ংরিি প্ররতষ্ঠান কর্তমক 

রনধ মারযত প্ররক্ষণ রপ 

ভারন রযরপ্ট এয ভাধ্যনভ 

 

০৩ রদন 

সথনক ০৩ 

 

ংরিি 

প্ররক্ষণ 



ক্রঃনং সেফায নাভ সেফা প্রদান দ্ধক্তি প্রয়য়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রাক্তি স্থান সেফায মূল্য এফং 

ক্তযয়াধ দ্ধক্তি 

সেফা 

প্রদায়নয 

েভয় েীভা 

দাক্তয়ত্বপ্রাি 

কভ মকিমা 

(নাভ, দক্তফ, 

সপান নম্বয 

ও ই-সভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

াউজরকরং সেনে প্ররক্ষণ প্রদান।  ওসয়ফাইট। রযনাধনমাগ্য। ভা ম মন্ত। প্ররতষ্ঠাননয 

অধ্যক্ষ 

(ভন্ত্রণারয়/ 

রফএভইটিয 

ওনয়ফাইট) 

03 প্ররক্ষণাথীনদয বৃরি 

প্রদান 

০৪ ফছয সভয়াদী রেনপ্লাভা-ইন-সভরযন/ র রফরডং সটকননার রজ, ০২ ফছয সভয়াদী 

াটি মরপনকট ইন সভরযন সেে এফং ০২ ফছয সভয়াদী এএর সবানকনার  I 6 gvm †gqv`x 

wbqwgZ †Kv‡m©I AvBGgwU I wUwUwm  প্ররক্ষণাথীনদয বৃরি প্রদান Kiv nq| 

ংরিি প্ররক্ষণ প্ররতষ্ঠান 

(AvBGgwU I wUwUwm) 

প্রনমাজয নয়। ংরিি 

প্ররক্ষণ  

সকান ময 

সভয়ানদয 

রবরিনত 

ংরিি 

প্ররক্ষণ 

প্ররতষ্ঠাননয 

(AvBGgwU I 

wUwUwm) 

অধ্যক্ষ 

 



নাগরযক সফা (রফভানফন্দযস্থ প্রফাী কল্াণ সেস্ক) 

 
01 ঢাকা, েট্টগ্রাভ ও 

ভয়রে অন্তজশাভতক 

ভফভানফন্দয়য প্রফাী 

কোণ শ্রিস্ক এয  

কাম শিভ 

ভনযাদ ভবফান ভনভিতকযণ 

জাভরোভত শ্রযাধ ও ভফয়দগাভী 

কভীয়দয প্রস্থান ও অগভয়ন 

ােতা ও যাভ শ প্রদান , াব শায 

ভরংয়কয ভাধ্যয়ভ তথ্য মাোআ। 

 

মৃতয়দ স্তান্তয ও শ্রেক প্রদান 

কাম শিভঃ 

1. রা অনেয়নয মাফতীে 

তথ্য শ্রেক গ্রয়ণয ভনভভি 

প্রয়োজনীে কাগজয়ত্রয ভফলয়ে 

মৃয়তয ভযফাযয়ক শ্রেভরয়পান 

ভাযপত ফভতকযণ , কায়গ শা 

াখা য়ত ওোভযয়দয কায়ে 

মৃতয়দ স্তান্তয়য , ােতা প্রদান , 

প্রফাী কোণ শ্রিক্স য়ত রা 

ভযফন ও দাপন খযে ফাফদ 

৩৫,০০০/- (পঁেভত্র াজায ) 

োকায শ্রেক প্রদান। 

2. we‡`k n‡Z cÖZ¨vMZ 

Amy¯’/gvbwmK 

fvimvg¨nxb Kg©x‡`i 

nvmcvZv‡j fw©Z© I 

ciwev‡ii Kv‡Q n ’̄všÍi 

Kiv Ges cÖ‡qvR‡b 

Lvevi I hvZvqvZ 

fvov cÖ`vb |  

3. QzwU‡Z Avmv †mŠw` 

AvieMvgx hvÎx‡`i‡K 

I‡qemvBU n‡Z QzwUi 

KvMR cÖ`vb | 

 কভীয োড়ত্র,ভবা, ভফভান টিয়কে আতযাভদ। 

 ঢাকা, েট্টগ্রাভ ও ভয়রে অন্তজশাভতক ভফভানফন্দয়য প্রফাী কোণ 

শ্রিক্স। 

 

 

 

 কভীয ায়াে শ, মৃত্যযজভনত তথ্য ও িকুয়ভন্ট ভফভান টিয়কে 

ও অনুলংভগক বফধ কাগজত্র ও ওোভয নদ। প্রয়মাজয 

শ্রক্ষ্য়ত্র  াওোয ফ এেভন শ। 

শফনামূল্য  তাৎক্ষ্ভণক 

শ্রথয়ক  

০১ ভদন 

(প্রয়মাজযতা 

নুমােী) 

কাযী ভযোরক, প্রফাী কোণ 

শ্রিক্স, মযত াজারার অন্তজশাভতক 

ভফভানফন্দয, ঢাকা। 

কাযী ভযোরক, প্রফাী কোণ 

শ্রিক্স, া অভানত অন্তজশাভতক 

ভফভানফন্দয, েট্টগ্রাভ। 

কাযী ভযোরক, প্রফাী কোণ 

শ্রিক্স, এভএভজ ওভানী অন্তজশাভতক 

ভফভানফন্দয, ভয়রে। 

 

 

 

 

 

  



1.4 প্রাক্তিষ্ঠাক্তনক সেফা:  

আনভস্টটিউে ফ শ্রভভযন শ্রেকয়নারভজ (অআএভটি)/কাশযগশযপ্রশক্ষণদকন্দ্র (টিটিশ) 

ক্রোঃনং সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধরত প্রনয়াজনীয় কাগজত্র এফং 

প্রারি স্থান 

সফায মূল্ এফং রযনাধ দ্ধরত সফা প্রদাননয ভয় ীভা দারয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা (নাভ, 

দরফ, সপান নবয ও ই-সভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. প্ররক্ষণ প্রদান ১। ৬টি ইনরিটিউট অফ সভরযন সটকননার রজ’য ভাধ্যনভ ০৪ ফছয 

সভয়াদী রেনপ্লাভা -ইন-সভরযন/ র রফরডং সটকননার রজ ও ০২ 

ফছয সভয়াদী াটি মরপনকট ইন সভরযন সেনে প্ররক্ষণ প্রদান। 

২। ৭০ টি প্ররক্ষণ প্ররতষ্ঠাননয ভনধ্য ৪৭ টি কারযগরয প্ররক্ষণ সকনন্দ্র 

০২ ফছয সভয়াদী এএর সবানকনার ও কর প্ররক্ষণ 

প্ররতষ্ঠানন স্বল্প সভয়াদী দক্ষতা উন্নয়ন সকান ম প্ররক্ষণ প্রদান। 

৩। গৃকভ ম সায় ংকং ও ভধ্যপ্রানচয গভনকাযী ভররা কভীনদয 

ফাধ্যতামূরকবানফ ৪১টি টিটিরনত াউজরকরং সেনে প্ররক্ষণ 

প্রদান।  

৪। ৭০ টি প্ররক্ষণ প্ররতষ্ঠানন রফনদগাভী কভীনদয ফাধ্যতামূরকবানফ 

০৩ রদননয রপ্র-রোচ মায প্ররক্ষণ প্রদান। 

৫। ৪১টি টিটিরনত ড্রাইরবং প্ররক্ষণ সকা ম রযচারনা কযা নে। 

৬। ৩৯টি টিটিরনত জাারনজ , সকারযয়ান, চাইরনজ, আযফী ও 

ইংনযরজ বালা প্ররক্ষণ সকা ম রযচারনা কযা নে। 

৭। সফযকারয প্ররতষ্ঠাননয ানথ ররর ’য ভাধ্যনভ দক্ষতা  উন্নয়ন 

প্ররক্ষণ রযচারনা।  

৮। STEP, SEIP, B-SEP, Skills 21 প্রকনল্পয সকা -

াট মনায রননফ প্ররক্ষণ প্রদান। 

৯। LG Butterfly ও রফএভইটিয সমৌথ উনযানগ রফনক টিটির 

ঢাকায় প্ররক্ষণ প্রদান। 

১০। আইরেরফ আরথ মক ায়তায় প্রকনল্পয আওতায় Dhaka 

Technical Teachers Training Institute (DTTTI) 

ভাধ্যনভ প্ররক্ষকনদয প্ররক্ষণ। 

১১। যুক্তযাজয রবরিক আন্তজমারতক নদায়ন প্ররতষ্ঠান City & 

Guilds এয কারযকুরাভ অনুযনণ ৬টি টিটিরনত (রফরজ টিটির 

ঢাকা, রফনক টি টির ঢাকা , সখ পরজরাতুনন্নছ মুরজফ ভররা 

টিটির, রফনক টিটি চট্টগ্রাভ , রনরট টিটির ও যংপুয টিটির ) 

প্ররক্ষণ প্রদান। 

১২। রফএভইটিয আওতাধীন প্ররক্ষণ প্ররতষ্ঠানন ভানজয এরতভ ও 

দুস্থ তরুণ-তরুণীনদয দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ প্রদান ও কভ মংস্থানন 

ায়তা প্রদান। 

প্ররক্ষণ ংক্রান্ত  রফরবন্ন 

ররপনরট, বুকনরট, 

ফাৎরযক রক্ষা কযানরন্ডায 

ইতযারদ। প্রারিস্থানোঃ ংরিি 

প্ররক্ষণ প্ররতষ্ঠান। 

১। রেনপ্লাভা-ইন-ইরিোঃ, ০২ ফছয 

সভয়াদী াটি মরপনকট ইন 

সভরযন সেে ও  এএর 

সবানকনার সকান ম 

ফাংরানদ কারযগরয রক্ষা 

সফাে ম কর্তমক রন ধ মারযত সকা ম 

রপ ভারন রযরপ্ট এয ভাধ্যনভ 

রযনাধনমাগ্য। 

২। স্বল্প সভয়াদী সকান ম রফএভইটি 

কর্তমক রনধ মারযত সকা ম রপ 

ভারন রযরপ্ট এয ভাধ্যনভ 

রযনাধনমাগ্য। 

৩। রফরবন্ন উন্নয়ন নমাগী প্ররতষ্ঠান 

ও প্রকনল্পয ভা ধ্যনভ রযচাররত 

সকান ময প্ররক্ষণা থীনদয রনকট 

নত সকান সকা ম রপ  গ্রন কযা 

য় না , ফযং প্ররক্ষণা থীনদযনক 

রনধ মারযত ানয ভারক রবরিনত 

বৃরি প্রদান কযা য়। 

 

 

 

০৩ রদন সথনক ০৪ ফছয 

ম মন্ত। 

 

রযরি-১ দ্রিব্য 

ংরিি প্ররক্ষণ প্ররতষ্ঠাননয 

অধ্যক্ষ 

(ভন্ত্রণারয়/ রফএভইটিয 

ওনয়ফাইট) 

২ প্ররক্ষণাথীনদয বৃরি 

প্রদান 

০৪ ফছয সভয়াদী রেনপ্লাভা -ইন-সভরযন/ র রফরডং সটকননার রজ, ০২ 

ফছয সভয়াদী াটি মরপনকট ইন সভরযন সেে এফং ০২ ফছয সভয়াদী 

এএর সবানকনার সকান ময প্ররক্ষণাথীনদয বৃরি প্রদান। 

ংরিি প্ররক্ষণ প্ররতষ্ঠান প্রনমাজয নয়। ংরিি প্ররক্ষণ  সকান ময 

সভয়ানদয রবরিনত 

ংরিি প্ররক্ষণ প্ররতষ্ঠাননয 

অধ্যক্ষ 

৩ রস্কর সটি গ্রণ রননয়াগকাযী প্ররতষ্ঠাননয চারদায রবরিনত কারযগরয প্ররক্ষণ সকনন্দ্র 

রফরবন্ন সেনে রস্কর সটি গ্রণ কযা য়। 

রননয়াগকাযী প্ররতষ্ঠাননয 

রননয়াগ রফজ্ঞরি। 

রস্কর সটি গ্রণকাযী ংরিি 

প্ররক্ষণ প্ররতষ্ঠান কর্তমক রনধ মারযত 

রপ।  

রননয়াগকাযী কর্তমক্ষ 

কর্তমক রনধ মারযত তারযখ ও 

ভয় 

ংরিি প্ররক্ষণ প্ররতষ্ঠাননয 

অধ্যক্ষ 



ক্রোঃনং সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধরত প্রনয়াজনীয় কাগজত্র এফং 

প্রারি স্থান 

সফায মূল্ এফং রযনাধ দ্ধরত সফা প্রদাননয ভয় ীভা দারয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা (নাভ, 

দরফ, সপান নবয ও ই-সভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৪ ররর ফাস্তফায়ন ১। রফরবন্ন সফযকা রয প্ররতষ্ঠান ও সেে ফরে ’য ানথ ররর ’য 

ভাধ্যনভ প্ররক্ষণ প্রদান। বরতম রফজ্ঞরি ও প্রচায ত্র/ওনয়ফাইট। 

১। বরতম রফজ্ঞরি অনুমায়ী 

প্রনয়াজনীয় কাগজত্র। 

২। প্রারিস্থানোঃ ংরিি 

প্ররক্ষণ প্ররতষ্ঠান। 

সকান সকা ম রপ গ্রণ কযা য় না। MoU সত উরিরখত 

ভয়ীভা 

রযচারক (প্ররক্ষণ 

রযচারনা), রফএভইটি, ঢাকা।  

 

৫ প্রকল্প গ্রণ, প্রণয়ন 

ও ফাস্তফায়ন 

১। প্ররক্ষণ কাম মক্রভ ম্প্রাযনণয রনক্ষয প্রকল্প গ্র নণয ভাধ্যনভ নতুন 

নতুন প্ররক্ষণ প্ররতষ্ঠান স্থান। 

২। নতুন প্রকল্প গ্রনণয ভাধ্যনভ রফযভান প্ররক্ষণ প্ররতষ্ঠাননয ংস্কায 

ও আধুরনকায়ন। 

৩। রফরবন্ন উন্নয়ন নমাগী ংস্থায আরথ মক /কারযগরয ায়তায় প্রকল্প 

গ্রনণয ভাধ্যনভ প্ররক্ষণ কাম মক্রনভয আধুরনকায়ন। 

১। প্রকল্প ংরিি রেরর। 

২। প্রারিস্থানোঃ রফএভইটি। 

প্রনমাজয নয়। প্রকনল্পয সভয়াদ ম মন্ত  ংরিি প্রকল্প রযচারক 

 

৬ রক্ষানরফর 

প্ররক্ষণ 

প্রারতষ্ঠারনক রক্ষা নত ঝনয যা ও সফকায যুফনদয রফরবন্ন রল্প 

প্ররতষ্ঠানন ংযুরক্তয ভাধ্যনভ রক্ষানরফর প্ররক্ষণ প্রদান।   

১। সযরজনেন ংক্রান্ত 

কাগজত্র। 

প্রারিস্থানোঃ রক্ষানরফর 

প্ররক্ষণ দিয- ঢাকা, 

চট্টগ্রাভ ও খুরনা। 

সকা ম রপ গ্রণ কযা য় না। ০৩ ভা নত ০৩ ফছয 

ম মন্ত 

কাযী রযচারক 

(রক্ষানরফর প্ররক্ষণ), 

রক্ষানরফর প্ররক্ষণ দিয- 

ঢাকা, চট্টগ্রাভ ও খুরনা। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5  

অবুন্তযীণদফা : 

01 কভ মকতমা/ 

কভ মচাযীদদয বনন 

বনন জীকযণ আদদ অনুাদয 

৪নাং করাদভ ফশণ মত কাগজত্রাশদ 

মাচাই ফাছাইয়াদন্ত ঠিক থাকদর 

নূন্যতভ ভদয়য ভদধ্য বনন ভঞ্জুযী 

প্রদান।  

১.চাকুযীয শফফযণী/াশব ম ব্যক 

২.শএরআয এয ভঞ্জুযী ত্র 

৩.ইএরশশ 

৪.বনন পযভ 

৫.তুাশয়ত ছশফ 

৬.বফধ উিযাশধকাযদদয বঘালণাত্র/নন ম্যাশযজ নদ (প্রদমাজু বক্ষদত্র) 

৭.নমুনা স্বাক্ষয ও াদতয াঁচ আঙ্গুদরয ছা 

৮.না-দাফী প্রতুয়ন ত্র 

শফনামূল্য ৭-১০ 

কভ মশদফ  

শযচারক (প্রান ও অথ ম) 

বপান : ০২-৮৩০০২৬৪ 

ইদভর:directoradmin@bmet.org.bd 

 

উ-শযচারক (ফাদজর্ ও অথ ম) 

বপান : ০২-৯৩৬১৬৯৬ 

ইদভর: rcbmet@gmail.com 

 
: শযচারক (ফাদজর্ ও অথ ম) 

বপান : ০২-৮৩০০318 

ইদভর:dilipkumarroy.bd@ 
gmail.com 
 

 

02 অফয উিয ছুটি ও 

ল্যাম্প গ্রান্ট 

৪ নাং করাদভ ফশণ মত কাগজত্রাশদ 

মাচাই ফাছাইয়াদন্ত ঠিক থাকদর 

অফয উিয ছুটি ও ল্যাম্প গ্রান্ট ভঞ্জুয 

। 

১.মূর ইএরশশ 

২.ফয় প্রভাদণয জন্য এএশ নদদয তুাশয়ত কশ 

৩.াশব ম ব্যক (নন-বগদজদর্ড কভ মচাযীগদণয বক্ষদত্র) 

শফনামূল্য ৭ কভ মশদফ

  

শযচারক (প্রান ও অথ ম) 

বপান : ০২-৮৩০০২৬৪ 

ইদভর:directoradmin@bmet.org.bd 

 

উ-শযচারক (প্রান) 

বপান : ০২-৯৩৩০৯৫০ 

ইদভর:zohoramonsur2012t@gmail.com 
 

কাযী শযচারক (প্রান) 

বপান : ০২-9361832 

ইদভর: mohammadali7707@gmail.com 

03 বাতা শ্রাশন্ত 

শফদনাদন ছুটি 

৪ নাং করাদভ ফশণ মত কাগজত্রাশদ 

মাচাই ফাছাইয়াদন্ত ঠিক থাকদর 

বাতা শ্রাশন্ত শফদনাদন ছুটি ভঞ্জুয । 

১. আদফদন 

২.পূদফ ময ভঞ্জুযীয কশ 

৩.ছুটি প্রাপ্যতায (বগদজদর্ড কভ মকতমাদদয বক্ষদত্র) নদ 

৪.মূর বফতদনয প্রতুয়নত্র 

৫.বভয়াদ পূশতম 

শফনামূল্য ৭ কভ মশদফ 

04 অশজমত 

ছুটি/ফশ ম:ফাাংরাদদ 

ছুটি 

৪ নাং করাদভ ফশণ মত কাগজত্রাশদ 

মাচাই ফাছাইয়াদন্ত ঠিক থাকদর 

অশজমত ছুটি ভঞ্জুয কযা য় এফাং ত্র 

দ্বাযা অফশত কযা য়। 

১.সুশনশদ মষ্ট কাযণ উদেখপূফ মকআদফদন। 

২.ছুটি প্রাপ্যতায নদ। 

৩.বভশডদকুর নদ (প্রদমাজু বক্ষদত্র)। 

4.ফশ:ফ মাাংরাদদ ছুটিয শনধ মাশযত পযভ পূযণ (প্রদমাজু বক্ষদত্র)। 

শফনামূল্য ৭ কভ মশদফ

  

05 উচ্চশক্ষা 

ছুটি/প্রসূশতজশনত 

ছুটি 

৪ নাং করাদভ ফশণ মত কাগজত্রাশদ মাচাই 

ফাছাইয়াদন্ত ঠিক থাকদর 

উচ্চশক্ষাছুটি/প্রসূশতজশনত ছুটি  ভঞ্জুয 

কযা য় এফাং ত্র দ্বাযা অফশত কযা য়। 

১.আদফদন 

২.শক্ষা প্রশতিান ফা বকাদ ময কাশযকুরাভ ও আনুলশিক তথ্য  

3.ডাক্তাযী নদ আদফদন (প্ররসূশত/ভাতৃত্বকারীন ছুটিয জন্য) 

4.যকাশয শনদদ মনা প্রশতারন 

শফনামূল্য ৭ কভ মশদফ শযচারক (প্রান ও অথ ম) 

বপান : ০২-৮৩০০২৬৪ 

ইদভর:directoradmin@bmet.org.bd 

 

উ-শযচারক (প্রান) 

বপান : ০২-৯৩৩০৯৫০ 

ইদভর:zohoramonsur2012@gmail.com 

 

কাযী শযচারক (প্রান) 

বপান : ০২-9361832 

ইদভর: mohammadali7707@gmail.com 

06 াদার্ ম কযায 

অনুভশত 

৪ নাং করাদভ ফশণ মত কাগজত্রাশদ 

মাচাই ফাছাইয়াদন্ত ঠিক থাকদর 

াদার্ ম কযায অনুদভাদন প্রদান। 
 

১.াদার্ ম কযায ছাড়দত্রয শনধ মাশযত পূযণকৃত পযভ ও াদার্ ম কযায 

উদেশ্য ম্বশরত তথ্য।  

শফনামূল্য ৭ কভ মশদফ 

mailto:zohoramonsur2012t@gmail.com
mailto:dilipkumarroy.bd@%0dgmail.com
mailto:dilipkumarroy.bd@%0dgmail.com
mailto:zohoramonsur2012t@gmail.com
mailto:zohoramonsur2012@gmail.com


07 অধ্যক্ষদদয 

কুাাশটি শফশডাং 

প্রশক্ষণ প্রদান 

প্রশক্ষণ প্রশতিানমূদয অধ্যক্ষদদয 

ব্যফস্থানা শফলদয় ক্ষভতা বৃশিয 

জন্য প্রকল্প ও শফশবন্ন উন্নয়ন দমাগী 

াংস্থামূদয দমাশগতায়দদদ ও 

শফদদদ প্রশক্ষণ।  
প্রশক্ষণ শফলদয় শফএভইটি কতৃমক 

জাযীকৃত অশপ আদদ/ওদয়ফ াইর্। 
 

 প্রশক্ষণ শযচারনা ও প্রশক্ষণ ভান াখা।  

 শক্ষাগত বমাগ্যতায নদ, কভ মযত দদয াদথ াভঞ্জস্যপূণ ম কাগজত্র 

 

শফনামূল্য প্রশক্ষদণয 

বভয়াদদয উয 

শনব মযীর।   

ড. বভাোঃ নুরুর ইরাভ  

শযচারক (প্রশক্ষণ শযচারনা) 

বপান- ০২-৯৩৩৫৪৬৩ 

mdnur82@gmail.com 

সদওয়ান সভাোঃ নজমুর ক 

উভযোরক (প্রশক্ষণ) 

বপান- ০২-৮৩০০২০৭ 

nazmul_87@yahoo.com 

08 প্রশক্ষক প্রশক্ষণ 

(ToT) প্রদান 

প্রশক্ষণ প্রশতিাদনয প্রশক্ষকদদয 

প্যাডাগশজ ও শির াওয়ায বৃশিয 

রদক্ষু প্রকল্প ও শফশবন্ন উন্নয়ন 

দমাগী াংস্থামূদয 

দমাশগতায়দদদ ও শফদদদ 

প্রশক্ষক প্রশক্ষণ।  

 শক্ষাগত বমাগ্যতায নদ, কভ মযত দদয াদথ াভঞ্জস্যপূণ ম 

কাগজত্র।  

 শযচারক (প্রশক্ষণ শযচারনা) এয দপ্তদয প্রদয়াজনীয় তথ্যশদ াওয়া 

মাদফ।  

  

শফনামূল্য প্রশক্ষণ 

প্রদাকাযী াংস্থা 

কতৃমক শনধ মাশযত 

ভয় 

ড. বভাোঃ নুরুর ইরাভ  

শযচারক (প্রশক্ষণ শযচারনা) 

বপান- ০২-৯৩৩৫৪৬৩ 

mdnur82@gmail.com 
 

সদওয়ান সভাোঃ নজমুর ক 

উভযোরক (প্রশক্ষণ) 

বপান- ০২-৮৩০০২০৭ 

nazmul_87@yahoo.com 

09 দক্ষতাীভা অশতক্রভ ৪ নাং করাদভ ফশণ মত কাগজত্রাশদ 

মথামথ াওয়া বগদর অনুদভাদন বদয়া 

য়।  

১. আদফদনত্র 

২. ন্তলজনক োকভযয শ্রযকি শ।  

৩. মূর বফতদনয প্রভাণক  

শফনামূল্য ৭ কভ মশদফ

  

শযচারক (প্রান ও অথ ম) 

বপান : ০২-৮৩০০২৬৪ 

ইদভর:directoradmin@bmet.org.bd 

 

উ-শযচারক (প্রান) 

বপান : ০২-৯৩৩০৯৫০ 

ইদভর:zohoramonsur2012t@gmail.com 

 

কাযী শযচারক (প্রান) 

বপান : ০২-9361832 

ইদভর: mohammadali7707@gmail.com 

10 কভ মকতমা/ 

কভ মচাযীদদয 

বগ্রদডন 

দদদান্নশতয শপডায দধাযীদদয বগ্রদডন 

প্রস্তুত। 
১.  শপডায দদয বমাগ্যতা (যকাশয শনয়ভনীশতয শবশিদত)।  শফনামূল্য -- 

11 চাকুযী স্থায়ী কযণ

  

৪ নাং করাদভ ফশণ মত কাগজত্রাশদ 

ঠিক াওয়া বগদর ন্যনুতভ ভদয়য 

ভদধ্য অনুদভাদন বদয়া য়। ত্র 

ভাযপত জানাদনা য়। 
 

১.আদফদনত্র  

২. ৫ ফছদযয এশআয 

৩. চাকুযী শফফযণী/চাকুযীয খশতয়ান ফশ  

৪. শফবাগীয় যীক্ষা া (প্রদমাজু বক্ষদত্র) 

৫. প্রদয়াজনীয় বভয়াদপূশতম   

শফনামূল্য ৭ কভ মশদফ

  

12 ফদরী/দায়ন আদফদন াওয়া বগদর দ শূন্যতা ও 

বমৌশক্তকতা াদদক্ষ ফদরীয শফলদয় 

অনুদভাদন বদয়া য়। ত্র ভাযপত 

জানাদনা য়। 

বমৌশক্তকতা কাদয আদফদনত্র 

 

শফনামূল্য ১৫ কভ মশদফ
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ক্তবয়মাগ ব্যফস্থানা দ্ধক্তি (GRS) 

বফা প্রাশপ্তদত অন্তুষ্ট দর দাশয়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমায দি বমাগাদমাগ করুন। শতশন ভাধান শদদত ব্যথ ম দর শনদনাক্ত িশতদত বমাগাদমাগ কদয আনায ভস্যা অফশত করুন। 

ি. নং কখন শ্রমাগায়মাগ কযয়ফন কায য়ে শ্রমাগায়মাগ কযয়ফন শ্রমাগায়মায়গয ঠিকানা ভনষ্পভিয ভেীভা 

1 দাশয়ত্ব প্রাপ্ত কভ মকতমা ভাধান 

শদদত ব্যথ ম দর 

ভবয়মাগ ভনষ্পভিয কভ শকতশা 

(ভনক) 

শ্রভাাম্মদ অতাউয যভান , (মৄগ্ম ভেফ) 

ভযোরক (প্রান ও থ শ) 

শ্রপান:  ৮৩০০২৬৪   

Email-directoradmin@bmet.gov.bd 
ওয়েফ শ্রাে শার: প্রভতষ্ঠায়নয ওয়েফ শ্রাে শায়রয  GRS ভরংক 

০৩ (ভতন) ভা 

২ ভবয়মায়গয ভাধান কভ শকতশা 

ভনভদ শষ্ট ভয়ে ভাধান কযয়ত না 

াযয়র 

 

অভর কভ শকতশা 

শ্রভাঃ নাজীবুর আরাভ, (মৄগ্ম ভেফ) 

এনয়পা শয়ভন্ট ও ভভনেভযং ভধাখা 

শ্রপান:  ৮৩৩৩৪২০ 

সভাফাইর নং-০১৭১৭৫২৫৪৪৯ 

Email-mdnazibulislam@gmail.com 
ওয়েফ শ্রাে শার: প্রভতষ্ঠায়নয ওয়েফ শ্রাে শায়রয  GRS ভরংক 

০১ (এক) ভা 

৩ অভর কভ শকতশা ভনভদ শষ্ট ভয়ে 

ভাধান ভদয়ত না াযয়র  

ভভিভযলদ ভফবায়গয ভবয়মাগ 

ব্যফস্থানা শ্রর  

ভবয়মাগ গ্রণ শ্রকন্দ্র  

৫নং শ্রগআে, ফাংরায়দ ভেফারে, ঢাকা 

ওয়েফ: www.grs.gov.bd 

০৩ (ভতন) ভা 
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আপনার কাছে আমাছের প্রত্যাশা: 
 

ি. নং প্রভতশ্রুত/কাভিত শ্রফা প্রাভিয রয়ক্ষ্য কযণীে 

1) ভনধ শাভযত পযয়ভ ম্পূণ শবায়ফ পূযণকৃত অয়ফদন জভা প্রদান 

2) ঠিক ভাধ্যয়ভ ও যভয়দয ভফযীয়ত প্রয়োজনীে ভপ ভযয়াধ কযা 

3) াক্ষ্ায়তয জন্য ভনধ শাভযত ভয়েয পূয়ফ শআ উভস্থত থাকা 

4) শ্রফা প্রদায়নয ভনধ শাভযক দ্ধভত নুযণ কযা 

5) োভত কাগজত্রাভদ ঠিকবয়ফ দাভখর 

6) ভধ্যস্বত্বয়বাগীয দাযস্থ না ওো। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


