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তাক্তযখ: 

 

২৬ শ্রাফণ ১৪২৩ ফঙ্গাব্দ 

১০ আগস্ট ২০১৬ ক্তিস্টাব্দ 

ক্তফলয়:  ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ‘যখ যাদর ক্তিক্তজটার ল্যাফ’ এয উদবাধনী ক্তদদন প্রক্ততটি ল্যাদফ উদবাধনী পরক স্থান। 

  উযুিু ক্তফলদয় জানাদনা মাদে যম , আগাভী ১৩/০৮/২০১৬ক্তি: তাক্তযখ যফরা ১২.৩০ টায় গণবফদন ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী , গণপ্রজাতন্ত্রী 

ফাাংরাদদ যকায ‘াযাদদদয ক্তক্ষা প্রক্ততষ্ঠাদন কক্তিউটায ও বালা প্রক্তক্ষণ ল্যাফ স্থান প্রকল্প’-এয আওতায় ২০০১টি ক্তক্ষা প্রক্ততষ্ঠাদন স্থাক্তত  

যখ যাদর ক্তিক্তজটার ল্যাফ ক্তবক্তিও কনপাদযক্তসাং-এয ভাধ্যদভ একদমাদগ উদবাধন কযদফন। উি উদবাধদনয ভয় যজরাধীন কর ক্তনফাুক্তিত ক্তক্ষা 

প্রক্ততষ্ঠাযন ক্তিক্তজটার ল্যাফ মূদ উদবাধ নী পরক স্থাদনয ক্তফলদয় গত ০৮/০৮/২০১৬ তাক্তযদখ ক্তিফ , তথ্য ও যমাগাদমাগ প্রযুক্তি ক্তফবাগ- এয 

বাক্ততদে অনুক্তষ্ঠত বায় ক্তদ্ধান্ত গৃীত দয়দে। 

 এভতাফস্থায়, আগাভী ১৩/০৮/২০১৬ক্তি: তাক্তযখ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তকু স্থাক্তত ২০০১টি ক্তক্ষা প্রক্ততষ্ঠাদন ‘যখ যাদর ক্তিক্তজটার ল্যাফ ’ 

উদবাধদন যজরাধীন কর ক্তনফাুক্তিত ক্তক্ষা প্রক্ততষ্ঠান কর্তকু ল্যাফ প্রাঙ্গদনয সুক্তফধাজনক স্থাদন (৩ ফুট × ২.৫ ফুট াইদজয) াথদয ক্তনদেয কনদটন্ট 

অনুমায়ী প্রক্ততটি এরাকায ভাননীয় াংদ দস্য /উদজরা যিয়াযম্যান/যৌয যভয়য ও গন্যভান্য ব্যক্তিফগ ুএফাং াংক্তিষ্ট কভকুতাু , ক্তনফাুক্তিত ক্তক্ষা 

প্রক্ততষ্ঠাদনয ক্তক্ষক ও োত্র /োত্রীবৃদেয উক্তস্থক্ততদত উদবাধনী পরক স্থান কযায ক্তফলদয় াংক্তিষ্ট যদয প্রদয়াজনীয় ক্তনদদুনা প্রদাদনয জন্য অনুদযাধ 

কযা দরা।

 ক্তফস ক্তভল্লাক্তয যাভাক্তনয যাক্তভ 

 

 

 

 

ফাস্তফায়দন: তথ্য ও যমাগাদমাগ প্রযুক্তি অক্তধদপ্তয 
তথ্য ও যমাগাদমাগ প্রযুক্তি ক্তফবাগ 

 

         

                    ফনভারী যবৌক্তভক 

                    (অক্ততক্তযি ক্তিফ) 

                    ভাক্তযিারক 

                তথ্য ও যমাগাদমাগ প্রযুক্তি অক্তধদপ্তয 

 

 

যজরা প্রাক: 

 
 

 
/ ।

অনুক্তরক্ত দয় জ্ঞাতাদথ/ুকামাুদথ ু(যজেষ্ঠতায ক্তবক্তিদত নয়): 

১।  ক্তিফ, তথ্য ও যমাগাদমাগ প্রযুক্তি ক্তফবাগ (দৃক্তষ্ট আকলণু: ক্তক্তনয়য কাযী প্রধান, ক্তযকল্পনা-২)। 
২।  ক্তিফ, ক্তক্ষা ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ক্তিফারয়, ঢাকা-১০০০। 
৩।  ভাক্তযিারক, ভাধ্যক্তভক ও উচ্চ ভাধ্যক্তভক ক্তক্ষা অক্তধদপ্তয।  

৪।  ভাক্তযিারক, ভাদ্রাা ক্তক্ষা অক্তধদপ্তয। 

৫। প্রকল্প ক্তযিারক,‘াযাদদদয ক্তক্ষা প্রক্ততষ্ঠাদন কক্তিউটায ও বালা প্রক্তক্ষণ ল্যাফ স্থান প্রকল্প’। 
৬।  ক্তফবাগীয় কক্তভনায, ঢাকা/িট্টগ্রাভ/ক্তদরট/ভয়ভনক্তাং/যাজাী/ যাংপুয/খুরনা/ফক্তযার। 

৭।  যজরা ক্তক্ষা অক্তপায (কর)। 
৮।  উদজরা ক্তনফাুী অক্তপায (কর)। 
৯।  যপ্রাগ্রাভায/কাযী যপ্রাগ্রাভায, তথ্য ও যমাগাদমাগ অক্তধদপ্তয (কর)। 
১০।  উদজরা ভাধ্যক্তভক ক্তক্ষা অক্তপায (কর)। 
১১।  ক্তনফাুক্তিত ক্তক্ষা প্রক্ততষ্ঠান প্রধান (কর)। 
১২।  অক্তপ কক্ত। 

 
ফঙ্গাব্দ

 ক্তিস্টাব্দ 

 

  

একই স্মাযক ও তাক্তযদখ প্রক্ততস্থাক্তত 

 

http://www.doict.gov.bd/

