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welq t Ò AvBwRG-Qv` K…wl I evwoi Avw½bvq mewR Ges djPvl (wmwWGd)Ó kxl©K cÖwk¶Y †Kv‡m© cyiæl cÖwk¶Yv_©x g‡bvbqb msµvšÍ| 
 
 

AvÂwjK mgevq Bbw÷wUDU, †dbx‡Z AvMvgx 16/05/2022 wLª. n‡Z 20/05/2022 wLª. ch©šÍ 05 w`b e¨vcx Ò AvBwRG Qv` 

K…wl I evwoi Avw½bvq mewR Ges djPvl (wmwWGd)Ó kxl©K cÖwk¶Y †Kvm© স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয়াকর তৃক জত ীাৃত স্ স্বাস্থ্য ি িং ্রাা  

িনালয়র্দ ক জশনালয়া অনু্ৃণ পূ ক জত AbywôZ n‡e| D³ cÖwk¶Y †Kv‡m© Zuvi †Rjv n‡Z wbgœewY©Z jÿ¨gvÎv Abyhvqx Kvh©Ki I mdj mgevq 

mwgwZi AvMÖnx I mwµq cyiæl m`m¨ g‡bvbqb c~e©K cÖwkÿYv_©x ‡cÖi‡Yi Rb¨ Aby‡iva Kiv nj| 
 

 

µtbs   †Rjvi bvg cÖwk¶Yv_x©i msL¨v µt bs   †Rjvi bvg cÖwk¶Yv_x©i msL¨v 

1. PÆMÖvg 03 Rb 6. ‡dbx 02 Rb 

2. Kzwgjøv 03 Rb 7. j²xcyi 02 Rb 

3. ‡bvqvLvjx 03 Rb 8. ev›`ievb 02 Rb 

4. K·evRvi 03 Rb 9. LvMovQwo 02 Rb 

5. Pvu`cyi 03 Rb 10. iv½vgvwU 02 Rb 

 

 মর্নালয়ানালয়রনালয় প্রাপ্ত প্রিশক্ষণার্থীর্ত আগামত 15/05/২০22 িি. ্ািৃখ ্ন্ধ্যা ০৬.০০ ঘটিতাৃ মর্ে অত্র ইনালয়িিটিউর্েৃ হ ার্ির্ক িৃর্ াে ক জ 

তৃর্্  র্ ।  
 

 এ্এ্ি্ িতর া এৃ ্মমার্নালয়ৃ িনালয়র্ে তাউর্ত এ হতার্্ ক জ মর্নালয়ানালয়রনালয় হদরা যার্  নালয়া;  

 ই্ঃপূর্ ক জ এ ীা্তর প্রিশক্ষণ গ্র ণতাৃত তাউর্ত মর্নালয়ানালয়রনালয় প্রদানালয় তৃা যার্  নালয়া; 

  রস্ক ও অসুস্থ্ তাউর্ত হপ্রৃণ তৃা যার্  নালয়া এ র হতা্ ক জটি আ াি্ত  ওরার শুধুমাত্র প্রিশক্ষণার্থীর্দৃ অ স্থ্ানালয়  াঞ্ছনালয়তর; 

 প্রিশক্ষণার্থীগণ ্ম ার অিংদপ্তৃ তৃক জত িনালয়ং ক জািৃ্  ার্ৃ  যা্ারা্ ভা্া  ার্ নালয় |  
 

 

ইনালয়িিটিউর্েৃ অ স্থ্ানালয়ঃ হেনালয়ত মি  াক ি্এনালয়িী িযান্ড হর্থর্ত  িির্ম হেনালয়ত-ি ৃকত ্ড়র্ত হ্মু নালয়ত  াীার্ৃৃ  ৃ ্ম ার ইনালয়িিটিউর্েৃ 

অ স্থ্ানালয়। হমা াইক: 01815058617/ 01828144234 (আ দুক আিীী, হ ার্িক সু াৃ) 

 

D‡jøL¨ †h Pjgvb K‡ivbv Kvjxb mg‡q ¯^v¯’̈  gš¿bvjq KZ…©K wb‡`©wkZ ¯̂v¯’̈  wewa Abymib K‡i cÖwkÿ‡Y Ask MÖn‡Yi j‡ÿ¨ cÖ‡qvRbxq 

cÖ ‘̄wZ wb‡q Avm‡Z n‡e| 

 

 

      (kvn‡bIqvR †PŠayix ) 

অেক্ষ (উ -িনালয় ন্ধ্ত) 

আঞ্চিকত ্ম ার ইনালয়িিটিউে, হেনালয়ত। 

হোনালয়ঃ ০৩৩১-৬১৮৪১ 

cÖvcK t †Rjv mgevq Awdmvi 

          ........................ 
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m`q AeMwZ I cÖ‡qvRbxq e¨e ’̄v MÖn‡Yi Rb¨ Abywjwc †cÖiY Kiv nj| 
 

 

1. Aa¨¶-AwZwi³ wbeÜK, evsjv‡`k mgevq GKv‡Wgx, †KvUevox, Kzwgjøv| 

2. hyM¥-wbeÜK, wefvMxq mgevq `ßi, PÆMÖvg wefvM, PÆMÖvg| 

3. Dc-wbeÜK (Bwc), mgevq Awa`ßi, XvKv| 

                                                                                                                            Aa¨ÿ(Dc-wbeÜK 

AvÂwjK mgevq Bbw÷wUDU, ‡dbx| 

mailto:principal.fenizonal@gmail.com

