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 ¯§viK bs-47.61.0000.431.025.33.69-106                                                   ZvwiLt 05/06/2022 wLª. 
 

 

welq t Òআধুননক অনিস ব্যবস্থাপনা (wmwWGd)Ó cÖwk¶Y †Kv‡m© Awdm mnKvix Kvg Kw¤úDUvi Acv‡iUi/mgch©vq cÖwk¶Yv_©x 

g‡bvbqb msµvšÍ| 
 
 

AvÂwjK mgevq Bbw÷wUDU, †dbx‡Z AvMvgx 26/06/2022 wLª. n‡Z 30/06/2022 wLª. ch©šÍ 05 w`b e¨vcx Ò আধুননক অনিস 

ব্যবস্থাপনা (wmwWGd)Ó kxl©K cÖwk¶Y †Kvm© স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয় কর্তকৃ জারীকৃত স্বাস্থ্য বিবি সংক্রান্ত বনর্দশৃনা অনুসরণ পূিকৃ AbywôZ 

n‡e| D³ cÖwk¶Y †Kv‡m© Zuvi †Rjv n‡Z wbgœewY©Z jÿ¨gvÎv Abyhvqx Awdm mnvKvix Kvg Kw¤úDUvi Acv‡iUi/mgch©v‡hi 

Kg©KZ©v 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 
 

 

 মর্নানয়ন প্রাপ্ত প্রবশক্ষণার্থীর্ক আগামী 25/06/২০22 বি. তাবরখ সন্ধ্যা ০৬.০০ ঘটিকার মর্ে অত্র ইনবিটিউর্ের হহার্ির্ল বরর্ াে ৃকরর্ত হর্ি।  

 প্রনর্ক্ষণকালীন হ ায়েয়ল প্রনর্ক্ষণার্থী ব্যতীত বন রাগত হকউ অবস্থান করয়ত পারয়ব না; 

 প্রনর্ক্ষণার্থীগণ প্রয়োজনীে আইন/নবনিস   সswkøó বই/ম্যানুোল সয়ঙ্গ আনয়ত  য়ব; 

  প্রবশক্ষণার্থীগণ সমিায় অবিদপ্তর কর্তকৃ বনিাৃবরত হার্র প্রবশক্ষণ ভাতা  ার্িন | 

 

 

ইনবিটিউর্ের অিস্থ্ানঃ হেনী মবহ াল হেক্সী িযান্ড হর্থর্ক  বির্ম হেনী-বিরলী সড়র্ক হতমুহনী িাজার্রর  র সমিায় ইনবিটিউর্ের অিস্থ্ান। 

হমািাইল: 01815058617/ 01828144234 (আিদুল আবজজ, হহার্িল সু ার) 

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

cÖ¯‘wZ wb‡q Avm‡Z n‡e| 

 

 

      (kvn‡bIqvR †PŠayix ) 

অেক্ষ (উ -বনিন্ধ্ক) 

আঞ্চবলক সমিায় ইনবিটিউে, হেনী। 

হোনঃ ০৩৩১-৬১৮৪১ 

cÖvcK t †Rjv mgevq Awdmvi 

          ........................ 

¯§viK bs-47.61.0000.431.025.33.69-106                                       ZvwiLt 05/06/2022 wLª. 
 

 

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. hyM¥-wbeÜK (Bwc), mgevq Awa`ßi, XvKv| 

 

 

                                                                                                                            Aa¨ÿ(Dc-wbeÜK 

AvÂwjK mgevq Bbw÷wUDU, ‡dbx| 

mailto:principal.fenizonal@gmail.com

