
ট্রেননিং ইননিটিউট ফর ট্রেনিেযাল ইন্ডানিজ 
পলাশ, নরস িংদী-১৬১১ 

স িঃদ্রিঃ টিআইস আই হ াষ্টেষ্টল অ   াষ্টনর জন্য সনষ্টজর স ছানা,  াসলশ, মশারী ইত্যাসদ  িংষ্টে আসনষ্টত্  ইষ্ট । 

সূত্র নিংিঃ টিআইস আই/সনষ্ট াে/৭.৫/১১০০                  ত্াসরখিঃ ২৭-০৬-২০১৬ ইিং 
 

Md. Ashraful Alam 
Ashikur Rahman 
House # E-30-N, Urea Fertilizer Factory Ltd. 
SARKARKHANA, Palash 
Narsingdi-1611 

স ষ িঃ- সশক্ষানস শ হেড-২ পষ্টদ সনষ্ট াে। 
 

সি  মষ্ট াদ  
 

আপনার আষ্ট দন ও পর ত্ী পযা য়াষ্ট  অষ্স ত্ সলসখত্, হমিসখ  ও ফিটনেস পরীক্ষার সিসিষ্টত্ আপনাষ্ট  সনন্মসলসখত্ শত্য়  াষ্টপষ্টক্ষ সশক্ষানস শ 

হেড-২ পষ্টদ সনষ্ট াে িদান  রা  ইলিঃ 
 
০১। আপনার সশক্ষানস শ াল ন্যযনত্ম ১২ ( ার) মা   া ত্ষ্টত্াসি   ইষ্ট  যাত্সদন না  র্তয়পক্ষ ত্া ার সনজস্ব স ষ্ট চনা  সলসখত্িাষ্ট  সনসিত্ না 

 সরষ্ট ন হযা আপসন সনি য়াসরত্ সশক্ষানস শ হেড-২ এর মাপ াঠিষ্টত্ কৃত্ াযা য়ত্ার  স ত্ সশক্ষানস শীর হম াদ  ম্পন্ন  সর াষ্টছন। 
০২।  সশক্ষানস শ থাকা ালীন  মষ্ট  আপনাষ্ট  উপনিনির নিনিতি িসত্ মাষ্ট  সনি য়াসরত্ টা া ১৪০০/- (এ   াজার চারশি) মাত্র/নিনিআইনি ননর্ ধানরি বৃসি 

স  াষ্ট  িদান  রা  ইষ্ট । 
০৩। সশক্ষানস শী াষ্টল আপসন িসশক্ষণ  ম য়সূচী অষ্যাা ী িসশক্ষষ্টণ ব্যাপ িাষ্ট  সনষ্ট াসজত্ থাস ষ্ট ন। এই িসশক্ষষ্টণর মাধ্যষ্টম িাঞ্চনীয় ফল লাি  রার 

উষ্টেষ্টে  াধ্যাষ্যাা ী িষ্টচো চালাইষ্ট ন এ িং িসশক্ষণ  িংত্রামত্ ব্যাপাষ্টর  র্তয়পষ্টক্ষর সনষ্টদ য়শ হমাত্াষ্ট    াস   পসরশ্রম  রা   যাা ত্ী  

সনষ্টদ য়শা লী সনসবয়িা  মাসন া চসলষ্ট ন। এত্দ িংত্রামত্   ল ব্যাপাষ্টর িসত্ াষ্টনর সন ম শৃঙ্খলা  ষ্ট ারিাষ্ট  মাসন া চসলষ্ট ন। 
০৪। িসশক্ষণ ালীন  মষ্ট  আপনার মষ্টধ্য  ষ্টমত্াষজন  অেেসত্ পসরলসক্ষত্ না  ইষ্টল অথ া আপসন অ দাচরষ্টনর দাষ্ট  অসিযুওু  ইষ্টল  া সন ম শৃঙ্খলা 

 স র্ভ য়ত্ হ ান  াষ্টজ সলপ্ত  ইষ্টল হ ান র ম  ারণ িদশ য়ন ব্যসত্ষ্টরষ্ট ই  র্তয়পক্ষ ত্া ার এ   স ষ্ট চনা  আপনার সশক্ষানস শীর অ  ান ঘটাইষ্টত্ পাসরষ্ট ন। 
০৫। আপনার সশক্ষানস শীর হম াদ উিীণ য়  ও ার পর পরীক্ষার মাধ্যষ্টম আপনার মূল্যা ন  মাপনাষ্টমত্  নদপত্র িদান পূ য়  আপনাষ্ট  অস লষ্টব 

অব্যা সত্ হদও া  ইষ্ট ।  
০৬।   ফলত্ার  স ত্ সশক্ষানস শ  াল  মাসপ্তর পর স স আইস ’র হ ান  ারখানা/ ারখানা  মূষ্ট  শূন্য পদ থা া  াষ্টপষ্টক্ষ দক্ষ চাল -২/ দক্ষ 

 াসরের-২ পষ্টদ সনি য়াসরত্ হেষ্টল সনষ্ট াষ্টের জন্য হযাাগ্য স ষ্ট সচত্  ইষ্টত্ পাষ্টরন। সস সেনে সংফিষ্ট কর্তৃ পক্ে কর্তৃ ক নপক্োনক ের্ভ েবানন ফেন াতপক্ে 
প্রদাে করা হইনন। 

০৭।  নশক্ষাননিশোল িিানির পর চুড়ান্ত পরীক্ষায় উিীর্ ধ হইতি ব্যর্ ধ হইতল আপনাতে িনদপত্র প্রদান েরা হইতি না এিিং ননতয়াতের জন্যও সুপানরশ 

েরা হইতি না। 

০৮। সশক্ষানস শী াষ্টল আপসন হ  ল মাত্র  াপ্তাস   ও উৎ   ছুটি িাপ্য  ইষ্ট ন। সশক্ষানস শী াষ্টল আর অন্য হ ান সুস িাসদ আপনার জন্য িষ্টযাাজয 

 ইষ্ট  না। 
০৯। সশক্ষানস শী াষ্টল আপসন হ ান শ্রসম   িংে ষ্টন হযাােদান  া উওু  িংে ষ্টনর  াষ্টজ অিংশ ে ন  সরষ্টত্ পাসরষ্ট ন না। 
১০।  অন্যান্য   ল ব্যাপাষ্টর আপনার সশক্ষানস শী  িং  ার/িসত্ াষ্টনর যাষ্টথাপযুওু স সি/িস িান বারা সন সমএত্  ইষ্ট । 
১১। সশক্ষানস শ স  াষ্ট  হযাােদাষ্টনর  ম   াম্প্রসত্  হত্ালা আপনার ২ (দুই)  সপ পা ষ্টপাট য়  াইষ্টজর ফষ্টটা দাসখল  সরষ্টত্  ইষ্ট  এিিং নােনরে 

িনদ, এিএিনি ও এইচএিনি এর মূল িনদ ও মূল িােধশীট প্রদশ ধন পূি ধে িিযানয়ি ফতটােনপ দানিল েনরতি হইতি। 
১২। মুনিত াদ্ধা/শহীদ মুনিত াদ্ধার িন্তান এিিং িাতদর িন্তান ট্রোটায় ননতয়াতের ট্রক্ষতত্র প্রার্ীতদর এ নিষতয় দানিলকৃি িনদ িরোতরর মুনিযুদদ্ধ নিষয়ে ি্ত্রননালয় 

হতি িঠিে িতিধ প্রিযয়নপত্র প্রানির পর নশক্ষাননিশ ট্রেড-২ নহতিতি চুড়ান্ত ননতয়ােত াগ্য নিতিনচি হতি। মুনিযুদদ্ধ নিষয়ে ি্ত্রননালয় হতি এ ট্রোটার িির্ ধতন 

 র্া র্ প্রিযয়নপত্র পাওয়া না ট্রেতল এ ট্রোটায় ননতয়ােপ্রাি িিংনিষ্ট প্রার্র্র্ীর ননতয়াে িরািনর িানিল িতল েণ্য হতি। এ ট্রক্ষতত্র ননতয়াে প্রানি হতি ননতয়াে িানিল 

প ধন্ত িিংনিষ্ট ননতয়াে প্রাি নশক্ষাননিশ ের্তধে েহীি আনর্ ধে সুনির্া আদায় েরা হতি। 

১৩।  মুনিত াদ্ধা/শহীদ মুনিত াদ্ধার পুত্র-েন্যা, পুত্র-েন্যার পুত্র-েন্যা নহতিতি ট্রেননিং এর জন্য ননতয়াে প্রািরা িাতদর নপিা, নপিার নপিা/নপিার 

িািা/িািার নপিা/িািার িািা (প্রত াজয ট্রক্ষতত্র) এর মুনিত াদ্ধা িাটি ধনফতেট,  া  র্া র্িাতি উপযুদি ের্তধপক্ষ ের্তধে স্বাক্ষনরি ও 

প্রনিস্বাক্ষনরি এর িিযানয়ি েনপ ট্রেননিং এ ট্র ােদানপতত্রর িাতর্ দানিল েরতি হতি। 

১৪।  মুনিত াদ্ধা/শহীদ মুনিত াদ্ধার পুত্র েন্যা, পুত্র-েন্যার পুত্র-েন্যা ট্র  মুনিত াদ্ধা/শহীদ মুনিত াদ্ধা নপিা, পুত্র-েন্যার পুত্র েন্যা এ িতি ধ িিংনিষ্ট 

ইউননয়ন পনরষতদর ট্রচয়ারম্যান/নিটি েতপ ধাতরশতনর ওয়াড ধ োউনিলর ও ট্রপৌরিিার ট্রিয়র/োউনিলর ের্তধে প্রদি মূল িাটি ধনফতেট ট্রেননিং এ 

ট্র ােদানপতত্রর িাতর্ িিংযুদি েরতি হতি। 

১৫।  উপষ্টরাওু শত্য়  মূ  আপনার সন ট ে নষ্টযাাগ্য  ইষ্টল আপনাষ্ট  ১৬-০৭-২০১৬ ইিং ত্াসরি (পূ য়াষ্টেু) স্বশরীষ্টর উপস  ত্  ই া হেসনিং ইনসিটিউট ফর 

হ সম যাল ইন্ডাসিজ, পলাশ, নরস িংদীষ্টত্ হযাােদানপত্র দাসখল  সরষ্টত্  ইষ্ট । অন্যথা  আপনার এই সনষ্ট াে  াসত্ল  সল া েন্য  ইষ্টত্ পাষ্টর। 
আপনার স শ্ব ত্ 
 
 
(ট্রিান্দোর ওনহদুল হে) 
ব্য   াপ  (িশা ন) 
সন য়া ী পসরচালষ্ট র পষ্টক্ষ। 

অষ্সলসপিঃ 
০১।  িহঃ ব্যিিাপে (িিন্বয়), ননি ধাহী পনরচালে িতহাদতয়র দির, টিআইস আই। 
০২।  িসশক্ষণ পসরচাল , টিআইস আই, পলাশ, নরস িংদী। 
০৩।  স  া  স িােী  িিান, টিআইস আই, পলাশ, নরস িংদী।   
০৪।  দপ্তর নসথ/ব্যসওুেত্ নসথ 



ট্রেননিং ইননিটিউট ফর ট্রেনিেযাল ইন্ডানিজ 
পলাশ, নরস িংদী-১৬১১ 

স িঃদ্রিঃ টিআইস আই হ াষ্টেষ্টল অ   াষ্টনর জন্য সনষ্টজর স ছানা,  াসলশ, মশারী ইত্যাসদ  িংষ্টে আসনষ্টত্  ইষ্ট । 

সূত্র নিংিঃ টিআইস আই/সনষ্ট াে/৭.৫/১১০১                  ত্াসরখিঃ ২৭-০৬-২০১৬ ইিং 
 

Md. Towhidul Islam 
Md. Solaiman 
House No-F-3/11, Cufl Housing Colony, Rangadia 
CUFL, Anowara 
Chittagong-4000 

স ষ িঃ- সশক্ষানস শ হেড-২ পষ্টদ সনষ্ট াে। 
 

সি  মষ্ট াদ  
 

আপনার আষ্ট দন ও পর ত্ী পযা য়াষ্ট  অষ্স ত্ সলসখত্, হমিসখ  ও ফিটনেস পরীক্ষার সিসিষ্টত্ আপনাষ্ট  সনন্মসলসখত্ শত্য়  াষ্টপষ্টক্ষ সশক্ষানস শ 

হেড-২ পষ্টদ সনষ্ট াে িদান  রা  ইলিঃ 
 
০১। আপনার সশক্ষানস শ াল ন্যযনত্ম ১২ ( ার) মা   া ত্ষ্টত্াসি   ইষ্ট  যাত্সদন না  র্তয়পক্ষ ত্া ার সনজস্ব স ষ্ট চনা  সলসখত্িাষ্ট  সনসিত্ না 

 সরষ্ট ন হযা আপসন সনি য়াসরত্ সশক্ষানস শ হেড-২ এর মাপ াঠিষ্টত্ কৃত্ াযা য়ত্ার  স ত্ সশক্ষানস শীর হম াদ  ম্পন্ন  সর াষ্টছন। 
০২।  সশক্ষানস শ থাকা ালীন  মষ্ট  আপনাষ্ট  উপনিনির নিনিতি িসত্ মাষ্ট  সনি য়াসরত্ টা া ১৪০০/- (এ   াজার চারশি) মাত্র/নিনিআইনি ননর্ ধানরি বৃসি 

স  াষ্ট  িদান  রা  ইষ্ট । 
০৩। সশক্ষানস শী াষ্টল আপসন িসশক্ষণ  ম য়সূচী অষ্যাা ী িসশক্ষষ্টণ ব্যাপ িাষ্ট  সনষ্ট াসজত্ থাস ষ্ট ন। এই িসশক্ষষ্টণর মাধ্যষ্টম িাঞ্চনীয় ফল লাি  রার 

উষ্টেষ্টে  াধ্যাষ্যাা ী িষ্টচো চালাইষ্ট ন এ িং িসশক্ষণ  িংত্রামত্ ব্যাপাষ্টর  র্তয়পষ্টক্ষর সনষ্টদ য়শ হমাত্াষ্ট    াস   পসরশ্রম  রা   যাা ত্ী  

সনষ্টদ য়শা লী সনসবয়িা  মাসন া চসলষ্ট ন। এত্দ িংত্রামত্   ল ব্যাপাষ্টর িসত্ াষ্টনর সন ম শৃঙ্খলা  ষ্ট ারিাষ্ট  মাসন া চসলষ্ট ন। 
০৪। িসশক্ষণ ালীন  মষ্ট  আপনার মষ্টধ্য  ষ্টমত্াষজন  অেেসত্ পসরলসক্ষত্ না  ইষ্টল অথ া আপসন অ দাচরষ্টনর দাষ্ট  অসিযুওু  ইষ্টল  া সন ম শৃঙ্খলা 

 স র্ভ য়ত্ হ ান  াষ্টজ সলপ্ত  ইষ্টল হ ান র ম  ারণ িদশ য়ন ব্যসত্ষ্টরষ্ট ই  র্তয়পক্ষ ত্া ার এ   স ষ্ট চনা  আপনার সশক্ষানস শীর অ  ান ঘটাইষ্টত্ পাসরষ্ট ন। 
০৫। আপনার সশক্ষানস শীর হম াদ উিীণ য়  ও ার পর পরীক্ষার মাধ্যষ্টম আপনার মূল্যা ন  মাপনাষ্টমত্  নদপত্র িদান পূ য়  আপনাষ্ট  অস লষ্টব 

অব্যা সত্ হদও া  ইষ্ট ।  
০৬।   ফলত্ার  স ত্ সশক্ষানস শ  াল  মাসপ্তর পর স স আইস র হ ান  ারখানা/ ারখানা  মূষ্ট  শূন্য পদ থা া  াষ্টপষ্টক্ষ দক্ষ চাল -২/ দক্ষ 

 াসরের-২ পষ্টদ সনি য়াসরত্ হেষ্টল সনষ্ট াষ্টের জন্য হযাাগ্য স ষ্ট সচত্  ইষ্টত্ পাষ্টরন। সস সেনে সংফিষ্ট কর্তৃ পক্ে কর্তৃ ক নপক্োনক ের্ভ েবানন ফেন াতপক্ে 
প্রদাে করা হইনন। 

০৭।  নশক্ষাননিশোল িিানির পর চুড়ান্ত পরীক্ষায় উিীর্ ধ হইতি ব্যর্ ধ হইতল আপনাতে িনদপত্র প্রদান েরা হইতি না এিিং ননতয়াতের জন্যও সুপানরশ 

েরা হইতি না। 

০৮। সশক্ষানস শী াষ্টল আপসন হ  ল মাত্র  াপ্তাস   ও উৎ   ছুটি িাপ্য  ইষ্ট ন। সশক্ষানস শী াষ্টল আর অন্য হ ান সুস িাসদ আপনার জন্য িষ্টযাাজয 

 ইষ্ট  না। 
০৯। সশক্ষানস শী াষ্টল আপসন হ ান শ্রসম   িংে ষ্টন হযাােদান  া উওু  িংে ষ্টনর  াষ্টজ অিংশ ে ন  সরষ্টত্ পাসরষ্ট ন না। 
১০।  অন্যান্য   ল ব্যাপাষ্টর আপনার সশক্ষানস শী  িং  ার/িসত্ াষ্টনর যাষ্টথাপযুওু স সি/িস িান বারা সন সমএত্  ইষ্ট । 
১১। সশক্ষানস শ স  াষ্ট  হযাােদাষ্টনর  ম   াম্প্রসত্  হত্ালা আপনার ২ (দুই)  সপ পা ষ্টপাট য়  াইষ্টজর ফষ্টটা দাসখল  সরষ্টত্  ইষ্ট  এিিং নােনরে 

িনদ, এিএিনি ও এইচএিনি এর মূল িনদ ও মূল িােধশীট প্রদশ ধন পূি ধে িিযানয়ি ফতটােনপ দানিল েনরতি হইতি। 
১২। মুনিত াদ্ধা/শহীদ মুনিত াদ্ধার িন্তান এিিং িাতদর িন্তান ট্রোটায় ননতয়াতের ট্রক্ষতত্র প্রার্ীতদর এ নিষতয় দানিলকৃি িনদ িরোতরর মুনিযুদদ্ধ নিষয়ে ি্ত্রননালয় 

হতি িঠিে িতিধ প্রিযয়নপত্র প্রানির পর নশক্ষাননিশ ট্রেড-২ নহতিতি চুড়ান্ত ননতয়ােত াগ্য নিতিনচি হতি। মুনিযুদদ্ধ নিষয়ে ি্ত্রননালয় হতি এ ট্রোটার িির্ ধতন 

 র্া র্ প্রিযয়নপত্র পাওয়া না ট্রেতল এ ট্রোটায় ননতয়ােপ্রাি িিংনিষ্ট প্রার্র্র্ীর ননতয়াে িরািনর িানিল িতল েণ্য হতি। এ ট্রক্ষতত্র ননতয়াে প্রানি হতি ননতয়াে িানিল 

প ধন্ত িিংনিষ্ট ননতয়াে প্রাি নশক্ষাননিশ ের্তধে েহীি আনর্ ধে সুনির্া আদায় েরা হতি। 

১৩।  মুনিত াদ্ধা/শহীদ মুনিত াদ্ধার পুত্র-েন্যা, পুত্র-েন্যার পুত্র-েন্যা নহতিতি ট্রেননিং এর জন্য ননতয়াে প্রািরা িাতদর নপিা, নপিার নপিা/নপিার 

িািা/িািার নপিা/িািার িািা (প্রত াজয ট্রক্ষতত্র) এর মুনিত াদ্ধা িাটি ধনফতেট,  া  র্া র্িাতি উপযুদি ের্তধপক্ষ ের্তধে স্বাক্ষনরি ও 

প্রনিস্বাক্ষনরি এর িিযানয়ি েনপ ট্রেননিং এ ট্র ােদানপতত্রর িাতর্ দানিল েরতি হতি। 

১৪।  মুনিত াদ্ধা/শহীদ মুনিত াদ্ধার পুত্র েন্যা, পুত্র-েন্যার পুত্র-েন্যা ট্র  মুনিত াদ্ধা/শহীদ মুনিত াদ্ধা নপিা, পুত্র-েন্যার পুত্র েন্যা এ িতি ধ িিংনিষ্ট 

ইউননয়ন পনরষতদর ট্রচয়ারম্যান/নিটি েতপ ধাতরশতনর ওয়াড ধ োউনিলর ও ট্রপৌরিিার ট্রিয়র/োউনিলর ের্তধে প্রদি মূল িাটি ধনফতেট ট্রেননিং এ 

ট্র ােদানপতত্রর িাতর্ িিংযুদি েরতি হতি। 

১৫।  উপষ্টরাওু শত্য়  মূ  আপনার সন ট ে নষ্টযাাগ্য  ইষ্টল আপনাষ্ট  ১৬-০৭-২০১৬ ইিং ত্াসরি (পূ য়াষ্টেু) স্বশরীষ্টর উপস  ত্  ই া হেসনিং ইনসিটিউট ফর 

হ সম যাল ইন্ডাসিজ, পলাশ, নরস িংদীষ্টত্ হযাােদানপত্র দাসখল  সরষ্টত্  ইষ্ট । অন্যথা  আপনার এই সনষ্ট াে  াসত্ল  সল া েন্য  ইষ্টত্ পাষ্টর। 
আপনার স শ্ব ত্ 
 
 
(ট্রিান্দোর ওনহদুল হে) 
ব্য   াপ  (িশা ন) 
সন য়া ী পসরচালষ্ট র পষ্টক্ষ। 

অষ্সলসপিঃ 
০১।  িহঃ ব্যিিাপে (িিন্বয়), ননি ধাহী পনরচালে িতহাদতয়র দির, টিআইস আই। 
০২।  িসশক্ষণ পসরচাল , টিআইস আই, পলাশ, নরস িংদী। 
০৩।  স  া  স িােী  িিান, টিআইস আই, পলাশ, নরস িংদী।   
০৪।  দপ্তর নসথ/ব্যসওুেত্ নসথ 



ট্রেননিং ইননিটিউট ফর ট্রেনিেযাল ইন্ডানিজ 
পলাশ, নরস িংদী-১৬১১ 

স িঃদ্রিঃ টিআইস আই হ াষ্টেষ্টল অ   াষ্টনর জন্য সনষ্টজর স ছানা,  াসলশ, মশারী ইত্যাসদ  িংষ্টে আসনষ্টত্  ইষ্ট । 

সূত্র নিংিঃ টিআইস আই/সনষ্ট াে/৭.৫/১১০২                         ত্াসরখিঃ ২৭-০৬-২০১৬ ইিং 
 

Ismot Ara 
Shahidur Rahman Majumder 
House # E-7-Kha, Palash Urea Fertilizer Factory Ltd. 
SARKARKHANA, Palash 
Narsingdi-1611 

স ষ িঃ- সশক্ষানস শ হেড-২ পষ্টদ সনষ্ট াে। 
 

সি  মষ্ট াদ  
 

আপনার আষ্ট দন ও পর ত্ী পযা য়াষ্ট  অষ্স ত্ সলসখত্, হমিসখ  ও ফিটনেস পরীক্ষার সিসিষ্টত্ আপনাষ্ট  সনন্মসলসখত্ শত্য়  াষ্টপষ্টক্ষ সশক্ষানস শ 

হেড-২ পষ্টদ সনষ্ট াে িদান  রা  ইলিঃ 
 
০১। আপনার সশক্ষানস শ াল ন্যযনত্ম ১২ ( ার) মা   া ত্ষ্টত্াসি   ইষ্ট  যাত্সদন না  র্তয়পক্ষ ত্া ার সনজস্ব স ষ্ট চনা  সলসখত্িাষ্ট  সনসিত্ না 

 সরষ্ট ন হযা আপসন সনি য়াসরত্ সশক্ষানস শ হেড-২ এর মাপ াঠিষ্টত্ কৃত্ াযা য়ত্ার  স ত্ সশক্ষানস শীর হম াদ  ম্পন্ন  সর াষ্টছন। 
০২।  সশক্ষানস শ থাকা ালীন  মষ্ট  আপনাষ্ট  উপনিনির নিনিতি িসত্ মাষ্ট  সনি য়াসরত্ টা া ১৪০০/- (এ   াজার চারশি) মাত্র/নিনিআইনি ননর্ ধানরি বৃসি 

স  াষ্ট  িদান  রা  ইষ্ট । 
০৩। সশক্ষানস শী াষ্টল আপসন িসশক্ষণ  ম য়সূচী অষ্যাা ী িসশক্ষষ্টণ ব্যাপ িাষ্ট  সনষ্ট াসজত্ থাস ষ্ট ন। এই িসশক্ষষ্টণর মাধ্যষ্টম িাঞ্চনীয় ফল লাি  রার 

উষ্টেষ্টে  াধ্যাষ্যাা ী িষ্টচো চালাইষ্ট ন এ িং িসশক্ষণ  িংত্রামত্ ব্যাপাষ্টর  র্তয়পষ্টক্ষর সনষ্টদ য়শ হমাত্াষ্ট    াস   পসরশ্রম  রা   যাা ত্ী  

সনষ্টদ য়শা লী সনসবয়িা  মাসন া চসলষ্ট ন। এত্দ িংত্রামত্   ল ব্যাপাষ্টর িসত্ াষ্টনর সন ম শৃঙ্খলা  ষ্ট ারিাষ্ট  মাসন া চসলষ্ট ন। 
০৪। িসশক্ষণ ালীন  মষ্ট  আপনার মষ্টধ্য  ষ্টমত্াষজন  অেেসত্ পসরলসক্ষত্ না  ইষ্টল অথ া আপসন অ দাচরষ্টনর দাষ্ট  অসিযুওু  ইষ্টল  া সন ম শৃঙ্খলা 

 স র্ভ য়ত্ হ ান  াষ্টজ সলপ্ত  ইষ্টল হ ান র ম  ারণ িদশ য়ন ব্যসত্ষ্টরষ্ট ই  র্তয়পক্ষ ত্া ার এ   স ষ্ট চনা  আপনার সশক্ষানস শীর অ  ান ঘটাইষ্টত্ পাসরষ্ট ন। 
০৫। আপনার সশক্ষানস শীর হম াদ উিীণ য়  ও ার পর পরীক্ষার মাধ্যষ্টম আপনার মূল্যা ন  মাপনাষ্টমত্  নদপত্র িদান পূ য়  আপনাষ্ট  অস লষ্টব 

অব্যা সত্ হদও া  ইষ্ট ।  
০৬।   ফলত্ার  স ত্ সশক্ষানস শ  াল  মাসপ্তর পর স স আইস র হ ান  ারখানা/ ারখানা  মূষ্ট  শূন্য পদ থা া  াষ্টপষ্টক্ষ দক্ষ চাল -২/ দক্ষ 

 াসরের-২ পষ্টদ সনি য়াসরত্ হেষ্টল সনষ্ট াষ্টের জন্য হযাাগ্য স ষ্ট সচত্  ইষ্টত্ পাষ্টরন। সস সেনে সংফিষ্ট কর্তৃ পক্ে কর্তৃ ক নপক্োনক ের্ভ েবানন ফেন াতপক্ে 
প্রদাে করা হইনন। 

০৭।  নশক্ষাননিশোল িিানির পর চুড়ান্ত পরীক্ষায় উিীর্ ধ হইতি ব্যর্ ধ হইতল আপনাতে িনদপত্র প্রদান েরা হইতি না এিিং ননতয়াতের জন্যও সুপানরশ 

েরা হইতি না। 

০৮। সশক্ষানস শী াষ্টল আপসন হ  ল মাত্র  াপ্তাস   ও উৎ   ছুটি িাপ্য  ইষ্ট ন। সশক্ষানস শী াষ্টল আর অন্য হ ান সুস িাসদ আপনার জন্য িষ্টযাাজয 

 ইষ্ট  না। 
০৯। সশক্ষানস শী াষ্টল আপসন হ ান শ্রসম   িংে ষ্টন হযাােদান  া উওু  িংে ষ্টনর  াষ্টজ অিংশ ে ন  সরষ্টত্ পাসরষ্ট ন না। 
১০।  অন্যান্য   ল ব্যাপাষ্টর আপনার সশক্ষানস শী  িং  ার/িসত্ াষ্টনর যাষ্টথাপযুওু স সি/িস িান বারা সন সমএত্  ইষ্ট । 
১১। সশক্ষানস শ স  াষ্ট  হযাােদাষ্টনর  ম   াম্প্রসত্  হত্ালা আপনার ২ (দুই)  সপ পা ষ্টপাট য়  াইষ্টজর ফষ্টটা দাসখল  সরষ্টত্  ইষ্ট  এিিং নােনরে 

িনদ, এিএিনি ও এইচএিনি এর মূল িনদ ও মূল িােধশীট প্রদশ ধন পূি ধে িিযানয়ি ফতটােনপ দানিল েনরতি হইতি। 
১২। মুনিত াদ্ধা/শহীদ মুনিত াদ্ধার িন্তান এিিং িাতদর িন্তান ট্রোটায় ননতয়াতের ট্রক্ষতত্র প্রার্ীতদর এ নিষতয় দানিলকৃি িনদ িরোতরর মুনিযুদদ্ধ নিষয়ে ি্ত্রননালয় 

হতি িঠিে িতিধ প্রিযয়নপত্র প্রানির পর নশক্ষাননিশ ট্রেড-২ নহতিতি চুড়ান্ত ননতয়ােত াগ্য নিতিনচি হতি। মুনিযুদদ্ধ নিষয়ে ি্ত্রননালয় হতি এ ট্রোটার িির্ ধতন 

 র্া র্ প্রিযয়নপত্র পাওয়া না ট্রেতল এ ট্রোটায় ননতয়ােপ্রাি িিংনিষ্ট প্রার্র্র্ীর ননতয়াে িরািনর িানিল িতল েণ্য হতি। এ ট্রক্ষতত্র ননতয়াে প্রানি হতি ননতয়াে িানিল 

প ধন্ত িিংনিষ্ট ননতয়াে প্রাি নশক্ষাননিশ ের্তধে েহীি আনর্ ধে সুনির্া আদায় েরা হতি। 

১৩।  মুনিত াদ্ধা/শহীদ মুনিত াদ্ধার পুত্র-েন্যা, পুত্র-েন্যার পুত্র-েন্যা নহতিতি ট্রেননিং এর জন্য ননতয়াে প্রািরা িাতদর নপিা, নপিার নপিা/নপিার 

িািা/িািার নপিা/িািার িািা (প্রত াজয ট্রক্ষতত্র) এর মুনিত াদ্ধা িাটি ধনফতেট,  া  র্া র্িাতি উপযুদি ের্তধপক্ষ ের্তধে স্বাক্ষনরি ও 

প্রনিস্বাক্ষনরি এর িিযানয়ি েনপ ট্রেননিং এ ট্র ােদানপতত্রর িাতর্ দানিল েরতি হতি। 

১৪।  মুনিত াদ্ধা/শহীদ মুনিত াদ্ধার পুত্র েন্যা, পুত্র-েন্যার পুত্র-েন্যা ট্র  মুনিত াদ্ধা/শহীদ মুনিত াদ্ধা নপিা, পুত্র-েন্যার পুত্র েন্যা এ িতি ধ িিংনিষ্ট 

ইউননয়ন পনরষতদর ট্রচয়ারম্যান/নিটি েতপ ধাতরশতনর ওয়াড ধ োউনিলর ও ট্রপৌরিিার ট্রিয়র/োউনিলর ের্তধে প্রদি মূল িাটি ধনফতেট ট্রেননিং এ 

ট্র ােদানপতত্রর িাতর্ িিংযুদি েরতি হতি। 

১৫।  উপষ্টরাওু শত্য়  মূ  আপনার সন ট ে নষ্টযাাগ্য  ইষ্টল আপনাষ্ট  ১৬-০৭-২০১৬ ইিং ত্াসরি (পূ য়াষ্টেু) স্বশরীষ্টর উপস  ত্  ই া হেসনিং ইনসিটিউট ফর 

হ সম যাল ইন্ডাসিজ, পলাশ, নরস িংদীষ্টত্ হযাােদানপত্র দাসখল  সরষ্টত্  ইষ্ট । অন্যথা  আপনার এই সনষ্ট াে  াসত্ল  সল া েন্য  ইষ্টত্ পাষ্টর। 
আপনার স শ্ব ত্ 
 
 
(ট্রিান্দোর ওনহদুল হে) 
ব্য   াপ  (িশা ন) 
সন য়া ী পসরচালষ্ট র পষ্টক্ষ। 

অষ্সলসপিঃ 
০১।  িহঃ ব্যিিাপে (িিন্বয়), ননি ধাহী পনরচালে িতহাদতয়র দির, টিআইস আই। 
০২।  িসশক্ষণ পসরচাল , টিআইস আই, পলাশ, নরস িংদী। 
০৩।  স  া  স িােী  িিান, টিআইস আই, পলাশ, নরস িংদী।   
০৪।  দপ্তর নসথ/ব্যসওুেত্ নসথ 



ট্রেননিং ইননিটিউট ফর ট্রেনিেযাল ইন্ডানিজ 
পলাশ, নরস িংদী-১৬১১ 

স িঃদ্রিঃ টিআইস আই হ াষ্টেষ্টল অ   াষ্টনর জন্য সনষ্টজর স ছানা,  াসলশ, মশারী ইত্যাসদ  িংষ্টে আসনষ্টত্  ইষ্ট । 

সূত্র নিংিঃ টিআইস আই/সনষ্ট াে/৭.৫/১১০৩                         ত্াসরখিঃ ২৭-০৬-২০১৬ ইিং 
 

Md. Shariful Islam 
Rustom Ali 
House # E-13-J, Urea Fertilizer Factory Ltd., Ghorasal 
SARKARKHANA, Palash 
Narsingdi-1611 

স ষ িঃ- সশক্ষানস শ হেড-২ পষ্টদ সনষ্ট াে। 
 

সি  মষ্ট াদ  
 

আপনার আষ্ট দন ও পর ত্ী পযা য়াষ্ট  অষ্স ত্ সলসখত্, হমিসখ  ও ফিটনেস পরীক্ষার সিসিষ্টত্ আপনাষ্ট  সনন্মসলসখত্ শত্য়  াষ্টপষ্টক্ষ সশক্ষানস শ 

হেড-২ পষ্টদ সনষ্ট াে িদান  রা  ইলিঃ 
 
০১। আপনার সশক্ষানস শ াল ন্যযনত্ম ১২ ( ার) মা   া ত্ষ্টত্াসি   ইষ্ট  যাত্সদন না  র্তয়পক্ষ ত্া ার সনজস্ব স ষ্ট চনা  সলসখত্িাষ্ট  সনসিত্ না 

 সরষ্ট ন হযা আপসন সনি য়াসরত্ সশক্ষানস শ হেড-২ এর মাপ াঠিষ্টত্ কৃত্ াযা য়ত্ার  স ত্ সশক্ষানস শীর হম াদ  ম্পন্ন  সর াষ্টছন। 
০২।  সশক্ষানস শ থাকা ালীন  মষ্ট  আপনাষ্ট  উপনিনির নিনিতি িসত্ মাষ্ট  সনি য়াসরত্ টা া ১৪০০/- (এ   াজার চারশি) মাত্র/নিনিআইনি ননর্ ধানরি বৃসি 

স  াষ্ট  িদান  রা  ইষ্ট । 
০৩। সশক্ষানস শী াষ্টল আপসন িসশক্ষণ  ম য়সূচী অষ্যাা ী িসশক্ষষ্টণ ব্যাপ িাষ্ট  সনষ্ট াসজত্ থাস ষ্ট ন। এই িসশক্ষষ্টণর মাধ্যষ্টম িাঞ্চনীয় ফল লাি  রার 

উষ্টেষ্টে  াধ্যাষ্যাা ী িষ্টচো চালাইষ্ট ন এ িং িসশক্ষণ  িংত্রামত্ ব্যাপাষ্টর  র্তয়পষ্টক্ষর সনষ্টদ য়শ হমাত্াষ্ট    াস   পসরশ্রম  রা   যাা ত্ী  

সনষ্টদ য়শা লী সনসবয়িা  মাসন া চসলষ্ট ন। এত্দ িংত্রামত্   ল ব্যাপাষ্টর িসত্ াষ্টনর সন ম শৃঙ্খলা  ষ্ট ারিাষ্ট  মাসন া চসলষ্ট ন। 
০৪। িসশক্ষণ ালীন  মষ্ট  আপনার মষ্টধ্য  ষ্টমত্াষজন  অেেসত্ পসরলসক্ষত্ না  ইষ্টল অথ া আপসন অ দাচরষ্টনর দাষ্ট  অসিযুওু  ইষ্টল  া সন ম শৃঙ্খলা 

 স র্ভ য়ত্ হ ান  াষ্টজ সলপ্ত  ইষ্টল হ ান র ম  ারণ িদশ য়ন ব্যসত্ষ্টরষ্ট ই  র্তয়পক্ষ ত্া ার এ   স ষ্ট চনা  আপনার সশক্ষানস শীর অ  ান ঘটাইষ্টত্ পাসরষ্ট ন। 
০৫। আপনার সশক্ষানস শীর হম াদ উিীণ য়  ও ার পর পরীক্ষার মাধ্যষ্টম আপনার মূল্যা ন  মাপনাষ্টমত্  নদপত্র িদান পূ য়  আপনাষ্ট  অস লষ্টব 

অব্যা সত্ হদও া  ইষ্ট ।  
০৬।   ফলত্ার  স ত্ সশক্ষানস শ  াল  মাসপ্তর পর স স আইস র হ ান  ারখানা/ ারখানা  মূষ্ট  শূন্য পদ থা া  াষ্টপষ্টক্ষ দক্ষ চাল -২/ দক্ষ 

 াসরের-২ পষ্টদ সনি য়াসরত্ হেষ্টল সনষ্ট াষ্টের জন্য হযাাগ্য স ষ্ট সচত্  ইষ্টত্ পাষ্টরন। সস সেনে সংফিষ্ট কর্তৃ পক্ে কর্তৃ ক নপক্োনক ের্ভ েবানন ফেন াতপক্ে 
প্রদাে করা হইনন। 

০৭।  নশক্ষাননিশোল িিানির পর চুড়ান্ত পরীক্ষায় উিীর্ ধ হইতি ব্যর্ ধ হইতল আপনাতে িনদপত্র প্রদান েরা হইতি না এিিং ননতয়াতের জন্যও সুপানরশ 

েরা হইতি না। 

০৮। সশক্ষানস শী াষ্টল আপসন হ  ল মাত্র  াপ্তাস   ও উৎ   ছুটি িাপ্য  ইষ্ট ন। সশক্ষানস শী াষ্টল আর অন্য হ ান সুস িাসদ আপনার জন্য িষ্টযাাজয 

 ইষ্ট  না। 
০৯। সশক্ষানস শী াষ্টল আপসন হ ান শ্রসম   িংে ষ্টন হযাােদান  া উওু  িংে ষ্টনর  াষ্টজ অিংশ ে ন  সরষ্টত্ পাসরষ্ট ন না। 
১০।  অন্যান্য   ল ব্যাপাষ্টর আপনার সশক্ষানস শী  িং  ার/িসত্ াষ্টনর যাষ্টথাপযুওু স সি/িস িান বারা সন সমএত্  ইষ্ট । 
১১। সশক্ষানস শ স  াষ্ট  হযাােদাষ্টনর  ম   াম্প্রসত্  হত্ালা আপনার ২ (দুই)  সপ পা ষ্টপাট য়  াইষ্টজর ফষ্টটা দাসখল  সরষ্টত্  ইষ্ট  এিিং নােনরে 

িনদ, এিএিনি ও এইচএিনি এর মূল িনদ ও মূল িােধশীট প্রদশ ধন পূি ধে িিযানয়ি ফতটােনপ দানিল েনরতি হইতি। 
১২। মুনিত াদ্ধা/শহীদ মুনিত াদ্ধার িন্তান এিিং িাতদর িন্তান ট্রোটায় ননতয়াতের ট্রক্ষতত্র প্রার্ীতদর এ নিষতয় দানিলকৃি িনদ িরোতরর মুনিযুদদ্ধ নিষয়ে ি্ত্রননালয় 

হতি িঠিে িতিধ প্রিযয়নপত্র প্রানির পর নশক্ষাননিশ ট্রেড-২ নহতিতি চুড়ান্ত ননতয়ােত াগ্য নিতিনচি হতি। মুনিযুদদ্ধ নিষয়ে ি্ত্রননালয় হতি এ ট্রোটার িির্ ধতন 

 র্া র্ প্রিযয়নপত্র পাওয়া না ট্রেতল এ ট্রোটায় ননতয়ােপ্রাি িিংনিষ্ট প্রার্র্র্ীর ননতয়াে িরািনর িানিল িতল েণ্য হতি। এ ট্রক্ষতত্র ননতয়াে প্রানি হতি ননতয়াে িানিল 

প ধন্ত িিংনিষ্ট ননতয়াে প্রাি নশক্ষাননিশ ের্তধে েহীি আনর্ ধে সুনির্া আদায় েরা হতি। 

১৩।  মুনিত াদ্ধা/শহীদ মুনিত াদ্ধার পুত্র-েন্যা, পুত্র-েন্যার পুত্র-েন্যা নহতিতি ট্রেননিং এর জন্য ননতয়াে প্রািরা িাতদর নপিা, নপিার নপিা/নপিার 

িািা/িািার নপিা/িািার িািা (প্রত াজয ট্রক্ষতত্র) এর মুনিত াদ্ধা িাটি ধনফতেট,  া  র্া র্িাতি উপযুদি ের্তধপক্ষ ের্তধে স্বাক্ষনরি ও 

প্রনিস্বাক্ষনরি এর িিযানয়ি েনপ ট্রেননিং এ ট্র ােদানপতত্রর িাতর্ দানিল েরতি হতি। 

১৪।  মুনিত াদ্ধা/শহীদ মুনিত াদ্ধার পুত্র েন্যা, পুত্র-েন্যার পুত্র-েন্যা ট্র  মুনিত াদ্ধা/শহীদ মুনিত াদ্ধা নপিা, পুত্র-েন্যার পুত্র েন্যা এ িতি ধ িিংনিষ্ট 

ইউননয়ন পনরষতদর ট্রচয়ারম্যান/নিটি েতপ ধাতরশতনর ওয়াড ধ োউনিলর ও ট্রপৌরিিার ট্রিয়র/োউনিলর ের্তধে প্রদি মূল িাটি ধনফতেট ট্রেননিং এ 

ট্র ােদানপতত্রর িাতর্ িিংযুদি েরতি হতি। 

১৫।  উপষ্টরাওু শত্য়  মূ  আপনার সন ট ে নষ্টযাাগ্য  ইষ্টল আপনাষ্ট  ১৬-০৭-২০১৬ ইিং ত্াসরি (পূ য়াষ্টেু) স্বশরীষ্টর উপস  ত্  ই া হেসনিং ইনসিটিউট ফর 

হ সম যাল ইন্ডাসিজ, পলাশ, নরস িংদীষ্টত্ হযাােদানপত্র দাসখল  সরষ্টত্  ইষ্ট । অন্যথা  আপনার এই সনষ্ট াে  াসত্ল  সল া েন্য  ইষ্টত্ পাষ্টর। 
আপনার স শ্ব ত্ 
 
 
(ট্রিান্দোর ওনহদুল হে) 
ব্য   াপ  (িশা ন) 
সন য়া ী পসরচালষ্ট র পষ্টক্ষ। 

অষ্সলসপিঃ 
০১।  িহঃ ব্যিিাপে (িিন্বয়), ননি ধাহী পনরচালে িতহাদতয়র দির, টিআইস আই। 
০২।  িসশক্ষণ পসরচাল , টিআইস আই, পলাশ, নরস িংদী। 
০৩।  স  া  স িােী  িিান, টিআইস আই, পলাশ, নরস িংদী।   
০৪।  দপ্তর নসথ/ব্যসওুেত্ নসথ 



ট্রেননিং ইননিটিউট ফর ট্রেনিেযাল ইন্ডানিজ 
পলাশ, নরস িংদী-১৬১১ 

স িঃদ্রিঃ টিআইস আই হ াষ্টেষ্টল অ   াষ্টনর জন্য সনষ্টজর স ছানা,  াসলশ, মশারী ইত্যাসদ  িংষ্টে আসনষ্টত্  ইষ্ট । 

সূত্র নিংিঃ টিআইস আই/সনষ্ট াে/৭.৫/১১০৪                         ত্াসরখিঃ ২৭-০৬-২০১৬ ইিং 
 

Md. Shafikuzzaman Imran 
 Uttara, Sector-11,Road-16,House-82,Floor-2nd 
Uttara Model Town 
Uttara, Dhaka-1230 

স ষ িঃ- সশক্ষানস শ হেড-২ পষ্টদ সনষ্ট াে। 
 

সি  মষ্ট াদ  
 

আপনার আষ্ট দন ও পর ত্ী পযা য়াষ্ট  অষ্স ত্ সলসখত্, হমিসখ  ও ফিটনেস পরীক্ষার সিসিষ্টত্ আপনাষ্ট  সনন্মসলসখত্ শত্য়  াষ্টপষ্টক্ষ সশক্ষানস শ 

হেড-২ পষ্টদ সনষ্ট াে িদান  রা  ইলিঃ 
 
০১। আপনার সশক্ষানস শ াল ন্যযনত্ম ১২ ( ার) মা   া ত্ষ্টত্াসি   ইষ্ট  যাত্সদন না  র্তয়পক্ষ ত্া ার সনজস্ব স ষ্ট চনা  সলসখত্িাষ্ট  সনসিত্ না 

 সরষ্ট ন হযা আপসন সনি য়াসরত্ সশক্ষানস শ হেড-২ এর মাপ াঠিষ্টত্ কৃত্ াযা য়ত্ার  স ত্ সশক্ষানস শীর হম াদ  ম্পন্ন  সর াষ্টছন। 
০২।  সশক্ষানস শ থাকা ালীন  মষ্ট  আপনাষ্ট  উপনিনির নিনিতি িসত্ মাষ্ট  সনি য়াসরত্ টা া ১৪০০/- (এ   াজার চারশি) মাত্র/নিনিআইনি ননর্ ধানরি বৃসি 

স  াষ্ট  িদান  রা  ইষ্ট । 
০৩। সশক্ষানস শী াষ্টল আপসন িসশক্ষণ  ম য়সূচী অষ্যাা ী িসশক্ষষ্টণ ব্যাপ িাষ্ট  সনষ্ট াসজত্ থাস ষ্ট ন। এই িসশক্ষষ্টণর মাধ্যষ্টম িাঞ্চনীয় ফল লাি  রার 

উষ্টেষ্টে  াধ্যাষ্যাা ী িষ্টচো চালাইষ্ট ন এ িং িসশক্ষণ  িংত্রামত্ ব্যাপাষ্টর  র্তয়পষ্টক্ষর সনষ্টদ য়শ হমাত্াষ্ট    াস   পসরশ্রম  রা   যাা ত্ী  

সনষ্টদ য়শা লী সনসবয়িা  মাসন া চসলষ্ট ন। এত্দ িংত্রামত্   ল ব্যাপাষ্টর িসত্ াষ্টনর সন ম শৃঙ্খলা  ষ্ট ারিাষ্ট  মাসন া চসলষ্ট ন। 
০৪। িসশক্ষণ ালীন  মষ্ট  আপনার মষ্টধ্য  ষ্টমত্াষজন  অেেসত্ পসরলসক্ষত্ না  ইষ্টল অথ া আপসন অ দাচরষ্টনর দাষ্ট  অসিযুওু  ইষ্টল  া সন ম শৃঙ্খলা 

 স র্ভ য়ত্ হ ান  াষ্টজ সলপ্ত  ইষ্টল হ ান র ম  ারণ িদশ য়ন ব্যসত্ষ্টরষ্ট ই  র্তয়পক্ষ ত্া ার এ   স ষ্ট চনা  আপনার সশক্ষানস শীর অ  ান ঘটাইষ্টত্ পাসরষ্ট ন। 
০৫। আপনার সশক্ষানস শীর হম াদ উিীণ য়  ও ার পর পরীক্ষার মাধ্যষ্টম আপনার মূল্যা ন  মাপনাষ্টমত্  নদপত্র িদান পূ য়  আপনাষ্ট  অস লষ্টব 

অব্যা সত্ হদও া  ইষ্ট ।  
০৬।   ফলত্ার  স ত্ সশক্ষানস শ  াল  মাসপ্তর পর স স আইস র হ ান  ারখানা/ ারখানা  মূষ্ট  শূন্য পদ থা া  াষ্টপষ্টক্ষ দক্ষ চাল -২/ দক্ষ 

 াসরের-২ পষ্টদ সনি য়াসরত্ হেষ্টল সনষ্ট াষ্টের জন্য হযাাগ্য স ষ্ট সচত্  ইষ্টত্ পাষ্টরন। সস সেনে সংফিষ্ট কর্তৃ পক্ে কর্তৃ ক নপক্োনক ের্ভ েবানন ফেন াতপক্ে 
প্রদাে করা হইনন। 

০৭।  নশক্ষাননিশোল িিানির পর চুড়ান্ত পরীক্ষায় উিীর্ ধ হইতি ব্যর্ ধ হইতল আপনাতে িনদপত্র প্রদান েরা হইতি না এিিং ননতয়াতের জন্যও সুপানরশ 

েরা হইতি না। 

০৮। সশক্ষানস শী াষ্টল আপসন হ  ল মাত্র  াপ্তাস   ও উৎ   ছুটি িাপ্য  ইষ্ট ন। সশক্ষানস শী াষ্টল আর অন্য হ ান সুস িাসদ আপনার জন্য িষ্টযাাজয 

 ইষ্ট  না। 
০৯। সশক্ষানস শী াষ্টল আপসন হ ান শ্রসম   িংে ষ্টন হযাােদান  া উওু  িংে ষ্টনর  াষ্টজ অিংশ ে ন  সরষ্টত্ পাসরষ্ট ন না। 
১০।  অন্যান্য   ল ব্যাপাষ্টর আপনার সশক্ষানস শী  িং  ার/িসত্ াষ্টনর যাষ্টথাপযুওু স সি/িস িান বারা সন সমএত্  ইষ্ট । 
১১। সশক্ষানস শ স  াষ্ট  হযাােদাষ্টনর  ম   াম্প্রসত্  হত্ালা আপনার ২ (দুই)  সপ পা ষ্টপাট য়  াইষ্টজর ফষ্টটা দাসখল  সরষ্টত্  ইষ্ট  এিিং নােনরে 

িনদ, এিএিনি ও এইচএিনি এর মূল িনদ ও মূল িােধশীট প্রদশ ধন পূি ধে িিযানয়ি ফতটােনপ দানিল েনরতি হইতি। 
১২। মুনিত াদ্ধা/শহীদ মুনিত াদ্ধার িন্তান এিিং িাতদর িন্তান ট্রোটায় ননতয়াতের ট্রক্ষতত্র প্রার্ীতদর এ নিষতয় দানিলকৃি িনদ িরোতরর মুনিযুদদ্ধ নিষয়ে ি্ত্রননালয় 

হতি িঠিে িতিধ প্রিযয়নপত্র প্রানির পর নশক্ষাননিশ ট্রেড-২ নহতিতি চুড়ান্ত ননতয়ােত াগ্য নিতিনচি হতি। মুনিযুদদ্ধ নিষয়ে ি্ত্রননালয় হতি এ ট্রোটার িির্ ধতন 

 র্া র্ প্রিযয়নপত্র পাওয়া না ট্রেতল এ ট্রোটায় ননতয়ােপ্রাি িিংনিষ্ট প্রার্র্র্ীর ননতয়াে িরািনর িানিল িতল েণ্য হতি। এ ট্রক্ষতত্র ননতয়াে প্রানি হতি ননতয়াে িানিল 

প ধন্ত িিংনিষ্ট ননতয়াে প্রাি নশক্ষাননিশ ের্তধে েহীি আনর্ ধে সুনির্া আদায় েরা হতি। 

১৩।  মুনিত াদ্ধা/শহীদ মুনিত াদ্ধার পুত্র-েন্যা, পুত্র-েন্যার পুত্র-েন্যা নহতিতি ট্রেননিং এর জন্য ননতয়াে প্রািরা িাতদর নপিা, নপিার নপিা/নপিার 

িািা/িািার নপিা/িািার িািা (প্রত াজয ট্রক্ষতত্র) এর মুনিত াদ্ধা িাটি ধনফতেট,  া  র্া র্িাতি উপযুদি ের্তধপক্ষ ের্তধে স্বাক্ষনরি ও 

প্রনিস্বাক্ষনরি এর িিযানয়ি েনপ ট্রেননিং এ ট্র ােদানপতত্রর িাতর্ দানিল েরতি হতি। 

১৪।  মুনিত াদ্ধা/শহীদ মুনিত াদ্ধার পুত্র েন্যা, পুত্র-েন্যার পুত্র-েন্যা ট্র  মুনিত াদ্ধা/শহীদ মুনিত াদ্ধা নপিা, পুত্র-েন্যার পুত্র েন্যা এ িতি ধ িিংনিষ্ট 

ইউননয়ন পনরষতদর ট্রচয়ারম্যান/নিটি েতপ ধাতরশতনর ওয়াড ধ োউনিলর ও ট্রপৌরিিার ট্রিয়র/োউনিলর ের্তধে প্রদি মূল িাটি ধনফতেট ট্রেননিং এ 

ট্র ােদানপতত্রর িাতর্ িিংযুদি েরতি হতি। 

১৫।  উপষ্টরাওু শত্য়  মূ  আপনার সন ট ে নষ্টযাাগ্য  ইষ্টল আপনাষ্ট  ১৬-০৭-২০১৬ ইিং ত্াসরি (পূ য়াষ্টেু) স্বশরীষ্টর উপস  ত্  ই া হেসনিং ইনসিটিউট ফর 

হ সম যাল ইন্ডাসিজ, পলাশ, নরস িংদীষ্টত্ হযাােদানপত্র দাসখল  সরষ্টত্  ইষ্ট । অন্যথা  আপনার এই সনষ্ট াে  াসত্ল  সল া েন্য  ইষ্টত্ পাষ্টর। 
আপনার স শ্ব ত্ 
 
 
(ট্রিান্দোর ওনহদুল হে) 
ব্য   াপ  (িশা ন) 
সন য়া ী পসরচালষ্ট র পষ্টক্ষ। 

অষ্সলসপিঃ 
০১।  িহঃ ব্যিিাপে (িিন্বয়), ননি ধাহী পনরচালে িতহাদতয়র দির, টিআইস আই। 
০২।  িসশক্ষণ পসরচাল , টিআইস আই, পলাশ, নরস িংদী। 
০৩।  স  া  স িােী  িিান, টিআইস আই, পলাশ, নরস িংদী।   
০৪।  দপ্তর নসথ/ব্যসওুেত্ নসথ 



ট্রেননিং ইননিটিউট ফর ট্রেনিেযাল ইন্ডানিজ 
পলাশ, নরস িংদী-১৬১১ 

স িঃদ্রিঃ টিআইস আই হ াষ্টেষ্টল অ   াষ্টনর জন্য সনষ্টজর স ছানা,  াসলশ, মশারী ইত্যাসদ  িংষ্টে আসনষ্টত্  ইষ্ট । 

সূত্র নিংিঃ টিআইস আই/সনষ্ট াে/৭.৫/১১০৫                         ত্াসরখিঃ ২৭-০৬-২০১৬ ইিং  
 

Samium Basir 
Md. Safaet Hossain 
Khanepur 
SARKARKHANA, Palash 
Narsingdi-1611 

স ষ িঃ- সশক্ষানস শ হেড-২ পষ্টদ সনষ্ট াে। 
 

সি  মষ্ট াদ  
 

আপনার আষ্ট দন ও পর ত্ী পযা য়াষ্ট  অষ্স ত্ সলসখত্, হমিসখ  ও ফিটনেস পরীক্ষার সিসিষ্টত্ আপনাষ্ট  সনন্মসলসখত্ শত্য়  াষ্টপষ্টক্ষ সশক্ষানস শ 

হেড-২ পষ্টদ সনষ্ট াে িদান  রা  ইলিঃ 
 
০১। আপনার সশক্ষানস শ াল ন্যযনত্ম ১২ ( ার) মা   া ত্ষ্টত্াসি   ইষ্ট  যাত্সদন না  র্তয়পক্ষ ত্া ার সনজস্ব স ষ্ট চনা  সলসখত্িাষ্ট  সনসিত্ না 

 সরষ্ট ন হযা আপসন সনি য়াসরত্ সশক্ষানস শ হেড-২ এর মাপ াঠিষ্টত্ কৃত্ াযা য়ত্ার  স ত্ সশক্ষানস শীর হম াদ  ম্পন্ন  সর াষ্টছন। 
০২।  সশক্ষানস শ থাকা ালীন  মষ্ট  আপনাষ্ট  উপনিনির নিনিতি িসত্ মাষ্ট  সনি য়াসরত্ টা া ১৪০০/- (এ   াজার চারশি) মাত্র/নিনিআইনি ননর্ ধানরি বৃসি 

স  াষ্ট  িদান  রা  ইষ্ট । 
০৩। সশক্ষানস শী াষ্টল আপসন িসশক্ষণ  ম য়সূচী অষ্যাা ী িসশক্ষষ্টণ ব্যাপ িাষ্ট  সনষ্ট াসজত্ থাস ষ্ট ন। এই িসশক্ষষ্টণর মাধ্যষ্টম িাঞ্চনীয় ফল লাি  রার 

উষ্টেষ্টে  াধ্যাষ্যাা ী িষ্টচো চালাইষ্ট ন এ িং িসশক্ষণ  িংত্রামত্ ব্যাপাষ্টর  র্তয়পষ্টক্ষর সনষ্টদ য়শ হমাত্াষ্ট    াস   পসরশ্রম  রা   যাা ত্ী  

সনষ্টদ য়শা লী সনসবয়িা  মাসন া চসলষ্ট ন। এত্দ িংত্রামত্   ল ব্যাপাষ্টর িসত্ াষ্টনর সন ম শৃঙ্খলা  ষ্ট ারিাষ্ট  মাসন া চসলষ্ট ন। 
০৪। িসশক্ষণ ালীন  মষ্ট  আপনার মষ্টধ্য  ষ্টমত্াষজন  অেেসত্ পসরলসক্ষত্ না  ইষ্টল অথ া আপসন অ দাচরষ্টনর দাষ্ট  অসিযুওু  ইষ্টল  া সন ম শৃঙ্খলা 

 স র্ভ য়ত্ হ ান  াষ্টজ সলপ্ত  ইষ্টল হ ান র ম  ারণ িদশ য়ন ব্যসত্ষ্টরষ্ট ই  র্তয়পক্ষ ত্া ার এ   স ষ্ট চনা  আপনার সশক্ষানস শীর অ  ান ঘটাইষ্টত্ পাসরষ্ট ন। 
০৫। আপনার সশক্ষানস শীর হম াদ উিীণ য়  ও ার পর পরীক্ষার মাধ্যষ্টম আপনার মূল্যা ন  মাপনাষ্টমত্  নদপত্র িদান পূ য়  আপনাষ্ট  অস লষ্টব 

অব্যা সত্ হদও া  ইষ্ট ।  
০৬।   ফলত্ার  স ত্ সশক্ষানস শ  াল  মাসপ্তর পর স স আইস র হ ান  ারখানা/ ারখানা  মূষ্ট  শূন্য পদ থা া  াষ্টপষ্টক্ষ দক্ষ চাল -২/ দক্ষ 

 াসরের-২ পষ্টদ সনি য়াসরত্ হেষ্টল সনষ্ট াষ্টের জন্য হযাাগ্য স ষ্ট সচত্  ইষ্টত্ পাষ্টরন। সস সেনে সংফিষ্ট কর্তৃ পক্ে কর্তৃ ক নপক্োনক ের্ভ েবানন ফেন াতপক্ে 
প্রদাে করা হইনন। 

০৭।  নশক্ষাননিশোল িিানির পর চুড়ান্ত পরীক্ষায় উিীর্ ধ হইতি ব্যর্ ধ হইতল আপনাতে িনদপত্র প্রদান েরা হইতি না এিিং ননতয়াতের জন্যও সুপানরশ 

েরা হইতি না। 

০৮। সশক্ষানস শী াষ্টল আপসন হ  ল মাত্র  াপ্তাস   ও উৎ   ছুটি িাপ্য  ইষ্ট ন। সশক্ষানস শী াষ্টল আর অন্য হ ান সুস িাসদ আপনার জন্য িষ্টযাাজয 

 ইষ্ট  না। 
০৯। সশক্ষানস শী াষ্টল আপসন হ ান শ্রসম   িংে ষ্টন হযাােদান  া উওু  িংে ষ্টনর  াষ্টজ অিংশ ে ন  সরষ্টত্ পাসরষ্ট ন না। 
১০।  অন্যান্য   ল ব্যাপাষ্টর আপনার সশক্ষানস শী  িং  ার/িসত্ াষ্টনর যাষ্টথাপযুওু স সি/িস িান বারা সন সমএত্  ইষ্ট । 
১১। সশক্ষানস শ স  াষ্ট  হযাােদাষ্টনর  ম   াম্প্রসত্  হত্ালা আপনার ২ (দুই)  সপ পা ষ্টপাট য়  াইষ্টজর ফষ্টটা দাসখল  সরষ্টত্  ইষ্ট  এিিং নােনরে 

িনদ, এিএিনি ও এইচএিনি এর মূল িনদ ও মূল িােধশীট প্রদশ ধন পূি ধে িিযানয়ি ফতটােনপ দানিল েনরতি হইতি। 
১২। মুনিত াদ্ধা/শহীদ মুনিত াদ্ধার িন্তান এিিং িাতদর িন্তান ট্রোটায় ননতয়াতের ট্রক্ষতত্র প্রার্ীতদর এ নিষতয় দানিলকৃি িনদ িরোতরর মুনিযুদদ্ধ নিষয়ে ি্ত্রননালয় 

হতি িঠিে িতিধ প্রিযয়নপত্র প্রানির পর নশক্ষাননিশ ট্রেড-২ নহতিতি চুড়ান্ত ননতয়ােত াগ্য নিতিনচি হতি। মুনিযুদদ্ধ নিষয়ে ি্ত্রননালয় হতি এ ট্রোটার িির্ ধতন 

 র্া র্ প্রিযয়নপত্র পাওয়া না ট্রেতল এ ট্রোটায় ননতয়ােপ্রাি িিংনিষ্ট প্রার্র্র্ীর ননতয়াে িরািনর িানিল িতল েণ্য হতি। এ ট্রক্ষতত্র ননতয়াে প্রানি হতি ননতয়াে িানিল 

প ধন্ত িিংনিষ্ট ননতয়াে প্রাি নশক্ষাননিশ ের্তধে েহীি আনর্ ধে সুনির্া আদায় েরা হতি। 

১৩।  মুনিত াদ্ধা/শহীদ মুনিত াদ্ধার পুত্র-েন্যা, পুত্র-েন্যার পুত্র-েন্যা নহতিতি ট্রেননিং এর জন্য ননতয়াে প্রািরা িাতদর নপিা, নপিার নপিা/নপিার 

িািা/িািার নপিা/িািার িািা (প্রত াজয ট্রক্ষতত্র) এর মুনিত াদ্ধা িাটি ধনফতেট,  া  র্া র্িাতি উপযুদি ের্তধপক্ষ ের্তধে স্বাক্ষনরি ও 

প্রনিস্বাক্ষনরি এর িিযানয়ি েনপ ট্রেননিং এ ট্র ােদানপতত্রর িাতর্ দানিল েরতি হতি। 

১৪।  মুনিত াদ্ধা/শহীদ মুনিত াদ্ধার পুত্র েন্যা, পুত্র-েন্যার পুত্র-েন্যা ট্র  মুনিত াদ্ধা/শহীদ মুনিত াদ্ধা নপিা, পুত্র-েন্যার পুত্র েন্যা এ িতি ধ িিংনিষ্ট 

ইউননয়ন পনরষতদর ট্রচয়ারম্যান/নিটি েতপ ধাতরশতনর ওয়াড ধ োউনিলর ও ট্রপৌরিিার ট্রিয়র/োউনিলর ের্তধে প্রদি মূল িাটি ধনফতেট ট্রেননিং এ 

ট্র ােদানপতত্রর িাতর্ িিংযুদি েরতি হতি। 

১৫।  উপষ্টরাওু শত্য়  মূ  আপনার সন ট ে নষ্টযাাগ্য  ইষ্টল আপনাষ্ট  ১৬-০৭-২০১৬ ইিং ত্াসরি (পূ য়াষ্টেু) স্বশরীষ্টর উপস  ত্  ই া হেসনিং ইনসিটিউট ফর 

হ সম যাল ইন্ডাসিজ, পলাশ, নরস িংদীষ্টত্ হযাােদানপত্র দাসখল  সরষ্টত্  ইষ্ট । অন্যথা  আপনার এই সনষ্ট াে  াসত্ল  সল া েন্য  ইষ্টত্ পাষ্টর। 
আপনার স শ্ব ত্ 
 
 
(ট্রিান্দোর ওনহদুল হে) 
ব্য   াপ  (িশা ন) 
সন য়া ী পসরচালষ্ট র পষ্টক্ষ। 

অষ্সলসপিঃ 
০১।  িহঃ ব্যিিাপে (িিন্বয়), ননি ধাহী পনরচালে িতহাদতয়র দির, টিআইস আই। 
০২।  িসশক্ষণ পসরচাল , টিআইস আই, পলাশ, নরস িংদী। 
০৩।  স  া  স িােী  িিান, টিআইস আই, পলাশ, নরস িংদী।   
০৪।  দপ্তর নসথ/ব্যসওুেত্ নসথ 



ট্রেননিং ইননিটিউট ফর ট্রেনিেযাল ইন্ডানিজ 
পলাশ, নরস িংদী-১৬১১ 

স িঃদ্রিঃ টিআইস আই হ াষ্টেষ্টল অ   াষ্টনর জন্য সনষ্টজর স ছানা,  াসলশ, মশারী ইত্যাসদ  িংষ্টে আসনষ্টত্  ইষ্ট । 

সূত্র নিংিঃ টিআইস আই/সনষ্ট াে/৭.৫/১১০৬                  ত্াসরখিঃ ২৭-০৬-২০১৬ ইিং 
 

Md. Rakibul Hasan 
M.A. Motalib 
E-25/E, Ghorasal Urea Sarkar Khana Housing Colony 
Sarkarkhana, Palash 
Narsingdi-1611 

স ষ িঃ- সশক্ষানস শ হেড-২ পষ্টদ সনষ্ট াে। 
 

সি  মষ্ট াদ  
 

আপনার আষ্ট দন ও পর ত্ী পযা য়াষ্ট  অষ্স ত্ সলসখত্, হমিসখ  ও ফিটনেস পরীক্ষার সিসিষ্টত্ আপনাষ্ট  সনন্মসলসখত্ শত্য়  াষ্টপষ্টক্ষ সশক্ষানস শ 

হেড-২ পষ্টদ সনষ্ট াে িদান  রা  ইলিঃ 
 
০১। আপনার সশক্ষানস শ াল ন্যযনত্ম ১২ ( ার) মা   া ত্ষ্টত্াসি   ইষ্ট  যাত্সদন না  র্তয়পক্ষ ত্া ার সনজস্ব স ষ্ট চনা  সলসখত্িাষ্ট  সনসিত্ না 

 সরষ্ট ন হযা আপসন সনি য়াসরত্ সশক্ষানস শ হেড-২ এর মাপ াঠিষ্টত্ কৃত্ াযা য়ত্ার  স ত্ সশক্ষানস শীর হম াদ  ম্পন্ন  সর াষ্টছন। 
০২।  সশক্ষানস শ থাকা ালীন  মষ্ট  আপনাষ্ট  উপনিনির নিনিতি িসত্ মাষ্ট  সনি য়াসরত্ টা া ১৪০০/- (এ   াজার চারশি) মাত্র/নিনিআইনি ননর্ ধানরি বৃসি 

স  াষ্ট  িদান  রা  ইষ্ট । 
০৩। সশক্ষানস শী াষ্টল আপসন িসশক্ষণ  ম য়সূচী অষ্যাা ী িসশক্ষষ্টণ ব্যাপ িাষ্ট  সনষ্ট াসজত্ থাস ষ্ট ন। এই িসশক্ষষ্টণর মাধ্যষ্টম িাঞ্চনীয় ফল লাি  রার 

উষ্টেষ্টে  াধ্যাষ্যাা ী িষ্টচো চালাইষ্ট ন এ িং িসশক্ষণ  িংত্রামত্ ব্যাপাষ্টর  র্তয়পষ্টক্ষর সনষ্টদ য়শ হমাত্াষ্ট    াস   পসরশ্রম  রা   যাা ত্ী  

সনষ্টদ য়শা লী সনসবয়িা  মাসন া চসলষ্ট ন। এত্দ িংত্রামত্   ল ব্যাপাষ্টর িসত্ াষ্টনর সন ম শৃঙ্খলা  ষ্ট ারিাষ্ট  মাসন া চসলষ্ট ন। 
০৪। িসশক্ষণ ালীন  মষ্ট  আপনার মষ্টধ্য  ষ্টমত্াষজন  অেেসত্ পসরলসক্ষত্ না  ইষ্টল অথ া আপসন অ দাচরষ্টনর দাষ্ট  অসিযুওু  ইষ্টল  া সন ম শৃঙ্খলা 

 স র্ভ য়ত্ হ ান  াষ্টজ সলপ্ত  ইষ্টল হ ান র ম  ারণ িদশ য়ন ব্যসত্ষ্টরষ্ট ই  র্তয়পক্ষ ত্া ার এ   স ষ্ট চনা  আপনার সশক্ষানস শীর অ  ান ঘটাইষ্টত্ পাসরষ্ট ন। 
০৫। আপনার সশক্ষানস শীর হম াদ উিীণ য়  ও ার পর পরীক্ষার মাধ্যষ্টম আপনার মূল্যা ন  মাপনাষ্টমত্  নদপত্র িদান পূ য়  আপনাষ্ট  অস লষ্টব 

অব্যা সত্ হদও া  ইষ্ট ।  
০৬।   ফলত্ার  স ত্ সশক্ষানস শ  াল  মাসপ্তর পর স স আইস র হ ান  ারখানা/ ারখানা  মূষ্ট  শূন্য পদ থা া  াষ্টপষ্টক্ষ দক্ষ চাল -২/ দক্ষ 

 াসরের-২ পষ্টদ সনি য়াসরত্ হেষ্টল সনষ্ট াষ্টের জন্য হযাাগ্য স ষ্ট সচত্  ইষ্টত্ পাষ্টরন। সস সেনে সংফিষ্ট কর্তৃ পক্ে কর্তৃ ক নপক্োনক ের্ভ েবানন ফেন াতপক্ে 
প্রদাে করা হইনন। 

০৭।  নশক্ষাননিশোল িিানির পর চুড়ান্ত পরীক্ষায় উিীর্ ধ হইতি ব্যর্ ধ হইতল আপনাতে িনদপত্র প্রদান েরা হইতি না এিিং ননতয়াতের জন্যও সুপানরশ 

েরা হইতি না। 

০৮। সশক্ষানস শী াষ্টল আপসন হ  ল মাত্র  াপ্তাস   ও উৎ   ছুটি িাপ্য  ইষ্ট ন। সশক্ষানস শী াষ্টল আর অন্য হ ান সুস িাসদ আপনার জন্য িষ্টযাাজয 

 ইষ্ট  না। 
০৯। সশক্ষানস শী াষ্টল আপসন হ ান শ্রসম   িংে ষ্টন হযাােদান  া উওু  িংে ষ্টনর  াষ্টজ অিংশ ে ন  সরষ্টত্ পাসরষ্ট ন না। 
১০।  অন্যান্য   ল ব্যাপাষ্টর আপনার সশক্ষানস শী  িং  ার/িসত্ াষ্টনর যাষ্টথাপযুওু স সি/িস িান বারা সন সমএত্  ইষ্ট । 
১১। সশক্ষানস শ স  াষ্ট  হযাােদাষ্টনর  ম   াম্প্রসত্  হত্ালা আপনার ২ (দুই)  সপ পা ষ্টপাট য়  াইষ্টজর ফষ্টটা দাসখল  সরষ্টত্  ইষ্ট  এিিং নােনরে 

িনদ, এিএিনি ও এইচএিনি এর মূল িনদ ও মূল িােধশীট প্রদশ ধন পূি ধে িিযানয়ি ফতটােনপ দানিল েনরতি হইতি। 
১২। মুনিত াদ্ধা/শহীদ মুনিত াদ্ধার িন্তান এিিং িাতদর িন্তান ট্রোটায় ননতয়াতের ট্রক্ষতত্র প্রার্ীতদর এ নিষতয় দানিলকৃি িনদ িরোতরর মুনিযুদদ্ধ নিষয়ে ি্ত্রননালয় 

হতি িঠিে িতিধ প্রিযয়নপত্র প্রানির পর নশক্ষাননিশ ট্রেড-২ নহতিতি চুড়ান্ত ননতয়ােত াগ্য নিতিনচি হতি। মুনিযুদদ্ধ নিষয়ে ি্ত্রননালয় হতি এ ট্রোটার িির্ ধতন 

 র্া র্ প্রিযয়নপত্র পাওয়া না ট্রেতল এ ট্রোটায় ননতয়ােপ্রাি িিংনিষ্ট প্রার্র্র্ীর ননতয়াে িরািনর িানিল িতল েণ্য হতি। এ ট্রক্ষতত্র ননতয়াে প্রানি হতি ননতয়াে িানিল 

প ধন্ত িিংনিষ্ট ননতয়াে প্রাি নশক্ষাননিশ ের্তধে েহীি আনর্ ধে সুনির্া আদায় েরা হতি। 

১৩।  মুনিত াদ্ধা/শহীদ মুনিত াদ্ধার পুত্র-েন্যা, পুত্র-েন্যার পুত্র-েন্যা নহতিতি ট্রেননিং এর জন্য ননতয়াে প্রািরা িাতদর নপিা, নপিার নপিা/নপিার 

িািা/িািার নপিা/িািার িািা (প্রত াজয ট্রক্ষতত্র) এর মুনিত াদ্ধা িাটি ধনফতেট,  া  র্া র্িাতি উপযুদি ের্তধপক্ষ ের্তধে স্বাক্ষনরি ও 

প্রনিস্বাক্ষনরি এর িিযানয়ি েনপ ট্রেননিং এ ট্র ােদানপতত্রর িাতর্ দানিল েরতি হতি। 

১৪।  মুনিত াদ্ধা/শহীদ মুনিত াদ্ধার পুত্র েন্যা, পুত্র-েন্যার পুত্র-েন্যা ট্র  মুনিত াদ্ধা/শহীদ মুনিত াদ্ধা নপিা, পুত্র-েন্যার পুত্র েন্যা এ িতি ধ িিংনিষ্ট 

ইউননয়ন পনরষতদর ট্রচয়ারম্যান/নিটি েতপ ধাতরশতনর ওয়াড ধ োউনিলর ও ট্রপৌরিিার ট্রিয়র/োউনিলর ের্তধে প্রদি মূল িাটি ধনফতেট ট্রেননিং এ 

ট্র ােদানপতত্রর িাতর্ িিংযুদি েরতি হতি। 

১৫।  উপষ্টরাওু শত্য়  মূ  আপনার সন ট ে নষ্টযাাগ্য  ইষ্টল আপনাষ্ট  ১৬-০৭-২০১৬ ইিং ত্াসরি (পূ য়াষ্টেু) স্বশরীষ্টর উপস  ত্  ই া হেসনিং ইনসিটিউট ফর 

হ সম যাল ইন্ডাসিজ, পলাশ, নরস িংদীষ্টত্ হযাােদানপত্র দাসখল  সরষ্টত্  ইষ্ট । অন্যথা  আপনার এই সনষ্ট াে  াসত্ল  সল া েন্য  ইষ্টত্ পাষ্টর। 
আপনার স শ্ব ত্ 
 
 
(ট্রিান্দোর ওনহদুল হে) 
ব্য   াপ  (িশা ন) 
সন য়া ী পসরচালষ্ট র পষ্টক্ষ। 

অষ্সলসপিঃ 
০১।  িহঃ ব্যিিাপে (িিন্বয়), ননি ধাহী পনরচালে িতহাদতয়র দির, টিআইস আই। 
০২।  িসশক্ষণ পসরচাল , টিআইস আই, পলাশ, নরস িংদী। 
০৩।  স  া  স িােী  িিান, টিআইস আই, পলাশ, নরস িংদী।   
০৪।  দপ্তর নসথ/ব্যসওুেত্ নসথ 



ট্রেননিং ইননিটিউট ফর ট্রেনিেযাল ইন্ডানিজ 
পলাশ, নরস িংদী-১৬১১ 

স িঃদ্রিঃ টিআইস আই হ াষ্টেষ্টল অ   াষ্টনর জন্য সনষ্টজর স ছানা,  াসলশ, মশারী ইত্যাসদ  িংষ্টে আসনষ্টত্  ইষ্ট । 

সূত্র নিংিঃ টিআইস আই/সনষ্ট াে/৭.৫/১১০৭                  ত্াসরখিঃ ২৭-০৬-২০১৬ ইিং 
 

Mahfuja Zaman Milva 
Md.Moniruzzaman 
House No:E-31/I Uffl R/A 
SARKARKHANA, Palash 
Narsingdi-1611 

স ষ িঃ- সশক্ষানস শ হেড-২ পষ্টদ সনষ্ট াে। 
 

সি  মষ্ট াদ  
 

আপনার আষ্ট দন ও পর ত্ী পযা য়াষ্ট  অষ্স ত্ সলসখত্, হমিসখ  ও ফিটনেস পরীক্ষার সিসিষ্টত্ আপনাষ্ট  সনন্মসলসখত্ শত্য়  াষ্টপষ্টক্ষ সশক্ষানস শ 

হেড-২ পষ্টদ সনষ্ট াে িদান  রা  ইলিঃ 
 
০১। আপনার সশক্ষানস শ াল ন্যযনত্ম ১২ ( ার) মা   া ত্ষ্টত্াসি   ইষ্ট  যাত্সদন না  র্তয়পক্ষ ত্া ার সনজস্ব স ষ্ট চনা  সলসখত্িাষ্ট  সনসিত্ না 

 সরষ্ট ন হযা আপসন সনি য়াসরত্ সশক্ষানস শ হেড-২ এর মাপ াঠিষ্টত্ কৃত্ াযা য়ত্ার  স ত্ সশক্ষানস শীর হম াদ  ম্পন্ন  সর াষ্টছন। 
০২।  সশক্ষানস শ থাকা ালীন  মষ্ট  আপনাষ্ট  উপনিনির নিনিতি িসত্ মাষ্ট  সনি য়াসরত্ টা া ১৪০০/- (এ   াজার চারশি) মাত্র/নিনিআইনি ননর্ ধানরি বৃসি 

স  াষ্ট  িদান  রা  ইষ্ট । 
০৩। সশক্ষানস শী াষ্টল আপসন িসশক্ষণ  ম য়সূচী অষ্যাা ী িসশক্ষষ্টণ ব্যাপ িাষ্ট  সনষ্ট াসজত্ থাস ষ্ট ন। এই িসশক্ষষ্টণর মাধ্যষ্টম িাঞ্চনীয় ফল লাি  রার 

উষ্টেষ্টে  াধ্যাষ্যাা ী িষ্টচো চালাইষ্ট ন এ িং িসশক্ষণ  িংত্রামত্ ব্যাপাষ্টর  র্তয়পষ্টক্ষর সনষ্টদ য়শ হমাত্াষ্ট    াস   পসরশ্রম  রা   যাা ত্ী  

সনষ্টদ য়শা লী সনসবয়িা  মাসন া চসলষ্ট ন। এত্দ িংত্রামত্   ল ব্যাপাষ্টর িসত্ াষ্টনর সন ম শৃঙ্খলা  ষ্ট ারিাষ্ট  মাসন া চসলষ্ট ন। 
০৪। িসশক্ষণ ালীন  মষ্ট  আপনার মষ্টধ্য  ষ্টমত্াষজন  অেেসত্ পসরলসক্ষত্ না  ইষ্টল অথ া আপসন অ দাচরষ্টনর দাষ্ট  অসিযুওু  ইষ্টল  া সন ম শৃঙ্খলা 

 স র্ভ য়ত্ হ ান  াষ্টজ সলপ্ত  ইষ্টল হ ান র ম  ারণ িদশ য়ন ব্যসত্ষ্টরষ্ট ই  র্তয়পক্ষ ত্া ার এ   স ষ্ট চনা  আপনার সশক্ষানস শীর অ  ান ঘটাইষ্টত্ পাসরষ্ট ন। 
০৫। আপনার সশক্ষানস শীর হম াদ উিীণ য়  ও ার পর পরীক্ষার মাধ্যষ্টম আপনার মূল্যা ন  মাপনাষ্টমত্  নদপত্র িদান পূ য়  আপনাষ্ট  অস লষ্টব 

অব্যা সত্ হদও া  ইষ্ট ।  
০৬।   ফলত্ার  স ত্ সশক্ষানস শ  াল  মাসপ্তর পর স স আইস র হ ান  ারখানা/ ারখানা  মূষ্ট  শূন্য পদ থা া  াষ্টপষ্টক্ষ দক্ষ চাল -২/ দক্ষ 

 াসরের-২ পষ্টদ সনি য়াসরত্ হেষ্টল সনষ্ট াষ্টের জন্য হযাাগ্য স ষ্ট সচত্  ইষ্টত্ পাষ্টরন। সস সেনে সংফিষ্ট কর্তৃ পক্ে কর্তৃ ক নপক্োনক ের্ভ েবানন ফেন াতপক্ে 
প্রদাে করা হইনন। 

০৭।  নশক্ষাননিশোল িিানির পর চুড়ান্ত পরীক্ষায় উিীর্ ধ হইতি ব্যর্ ধ হইতল আপনাতে িনদপত্র প্রদান েরা হইতি না এিিং ননতয়াতের জন্যও সুপানরশ 

েরা হইতি না। 

০৮। সশক্ষানস শী াষ্টল আপসন হ  ল মাত্র  াপ্তাস   ও উৎ   ছুটি িাপ্য  ইষ্ট ন। সশক্ষানস শী াষ্টল আর অন্য হ ান সুস িাসদ আপনার জন্য িষ্টযাাজয 

 ইষ্ট  না। 
০৯। সশক্ষানস শী াষ্টল আপসন হ ান শ্রসম   িংে ষ্টন হযাােদান  া উওু  িংে ষ্টনর  াষ্টজ অিংশ ে ন  সরষ্টত্ পাসরষ্ট ন না। 
১০।  অন্যান্য   ল ব্যাপাষ্টর আপনার সশক্ষানস শী  িং  ার/িসত্ াষ্টনর যাষ্টথাপযুওু স সি/িস িান বারা সন সমএত্  ইষ্ট । 
১১। সশক্ষানস শ স  াষ্ট  হযাােদাষ্টনর  ম   াম্প্রসত্  হত্ালা আপনার ২ (দুই)  সপ পা ষ্টপাট য়  াইষ্টজর ফষ্টটা দাসখল  সরষ্টত্  ইষ্ট  এিিং নােনরে 

িনদ, এিএিনি ও এইচএিনি এর মূল িনদ ও মূল িােধশীট প্রদশ ধন পূি ধে িিযানয়ি ফতটােনপ দানিল েনরতি হইতি। 
১২। মুনিত াদ্ধা/শহীদ মুনিত াদ্ধার িন্তান এিিং িাতদর িন্তান ট্রোটায় ননতয়াতের ট্রক্ষতত্র প্রার্ীতদর এ নিষতয় দানিলকৃি িনদ িরোতরর মুনিযুদদ্ধ নিষয়ে ি্ত্রননালয় 

হতি িঠিে িতিধ প্রিযয়নপত্র প্রানির পর নশক্ষাননিশ ট্রেড-২ নহতিতি চুড়ান্ত ননতয়ােত াগ্য নিতিনচি হতি। মুনিযুদদ্ধ নিষয়ে ি্ত্রননালয় হতি এ ট্রোটার িির্ ধতন 

 র্া র্ প্রিযয়নপত্র পাওয়া না ট্রেতল এ ট্রোটায় ননতয়ােপ্রাি িিংনিষ্ট প্রার্র্র্ীর ননতয়াে িরািনর িানিল িতল েণ্য হতি। এ ট্রক্ষতত্র ননতয়াে প্রানি হতি ননতয়াে িানিল 

প ধন্ত িিংনিষ্ট ননতয়াে প্রাি নশক্ষাননিশ ের্তধে েহীি আনর্ ধে সুনির্া আদায় েরা হতি। 

১৩।  মুনিত াদ্ধা/শহীদ মুনিত াদ্ধার পুত্র-েন্যা, পুত্র-েন্যার পুত্র-েন্যা নহতিতি ট্রেননিং এর জন্য ননতয়াে প্রািরা িাতদর নপিা, নপিার নপিা/নপিার 

িািা/িািার নপিা/িািার িািা (প্রত াজয ট্রক্ষতত্র) এর মুনিত াদ্ধা িাটি ধনফতেট,  া  র্া র্িাতি উপযুদি ের্তধপক্ষ ের্তধে স্বাক্ষনরি ও 

প্রনিস্বাক্ষনরি এর িিযানয়ি েনপ ট্রেননিং এ ট্র ােদানপতত্রর িাতর্ দানিল েরতি হতি। 

১৪।  মুনিত াদ্ধা/শহীদ মুনিত াদ্ধার পুত্র েন্যা, পুত্র-েন্যার পুত্র-েন্যা ট্র  মুনিত াদ্ধা/শহীদ মুনিত াদ্ধা নপিা, পুত্র-েন্যার পুত্র েন্যা এ িতি ধ িিংনিষ্ট 

ইউননয়ন পনরষতদর ট্রচয়ারম্যান/নিটি েতপ ধাতরশতনর ওয়াড ধ োউনিলর ও ট্রপৌরিিার ট্রিয়র/োউনিলর ের্তধে প্রদি মূল িাটি ধনফতেট ট্রেননিং এ 

ট্র ােদানপতত্রর িাতর্ িিংযুদি েরতি হতি। 

১৫।  উপষ্টরাওু শত্য়  মূ  আপনার সন ট ে নষ্টযাাগ্য  ইষ্টল আপনাষ্ট  ১৬-০৭-২০১৬ ইিং ত্াসরি (পূ য়াষ্টেু) স্বশরীষ্টর উপস  ত্  ই া হেসনিং ইনসিটিউট ফর 

হ সম যাল ইন্ডাসিজ, পলাশ, নরস িংদীষ্টত্ হযাােদানপত্র দাসখল  সরষ্টত্  ইষ্ট । অন্যথা  আপনার এই সনষ্ট াে  াসত্ল  সল া েন্য  ইষ্টত্ পাষ্টর। 
আপনার স শ্ব ত্ 
 
 
(ট্রিান্দোর ওনহদুল হে) 
ব্য   াপ  (িশা ন) 
সন য়া ী পসরচালষ্ট র পষ্টক্ষ। 

অষ্সলসপিঃ 
০১।  িহঃ ব্যিিাপে (িিন্বয়), ননি ধাহী পনরচালে িতহাদতয়র দির, টিআইস আই। 
০২।  িসশক্ষণ পসরচাল , টিআইস আই, পলাশ, নরস িংদী। 
০৩।  স  া  স িােী  িিান, টিআইস আই, পলাশ, নরস িংদী।   
০৪।  দপ্তর নসথ/ব্যসওুেত্ নসথ 



ট্রেননিং ইননিটিউট ফর ট্রেনিেযাল ইন্ডানিজ 
পলাশ, নরস িংদী-১৬১১ 

স িঃদ্রিঃ টিআইস আই হ াষ্টেষ্টল অ   াষ্টনর জন্য সনষ্টজর স ছানা,  াসলশ, মশারী ইত্যাসদ  িংষ্টে আসনষ্টত্  ইষ্ট । 

সূত্র নিংিঃ টিআইস আই/সনষ্ট াে/৭.৫/১১০৮                  ত্াসরখিঃ ২৭-০৬-২০১৬ ইিং 
 

Salah Ahammed 
Anowar Hossain 
Manik Kura 
Holodigram, Jhenaigati 
Sherpur-2110 

স ষ িঃ- সশক্ষানস শ হেড-২ পষ্টদ সনষ্ট াে। 
 

সি  মষ্ট াদ  
 

আপনার আষ্ট দন ও পর ত্ী পযা য়াষ্ট  অষ্স ত্ সলসখত্, হমিসখ  ও ফিটনেস পরীক্ষার সিসিষ্টত্ আপনাষ্ট  সনন্মসলসখত্ শত্য়  াষ্টপষ্টক্ষ সশক্ষানস শ 

হেড-২ পষ্টদ সনষ্ট াে িদান  রা  ইলিঃ 
 
০১। আপনার সশক্ষানস শ াল ন্যযনত্ম ১২ ( ার) মা   া ত্ষ্টত্াসি   ইষ্ট  যাত্সদন না  র্তয়পক্ষ ত্া ার সনজস্ব স ষ্ট চনা  সলসখত্িাষ্ট  সনসিত্ না 

 সরষ্ট ন হযা আপসন সনি য়াসরত্ সশক্ষানস শ হেড-২ এর মাপ াঠিষ্টত্ কৃত্ াযা য়ত্ার  স ত্ সশক্ষানস শীর হম াদ  ম্পন্ন  সর াষ্টছন। 
০২।  সশক্ষানস শ থাকা ালীন  মষ্ট  আপনাষ্ট  উপনিনির নিনিতি িসত্ মাষ্ট  সনি য়াসরত্ টা া ১৪০০/- (এ   াজার চারশি) মাত্র/নিনিআইনি ননর্ ধানরি বৃসি 

স  াষ্ট  িদান  রা  ইষ্ট । 
০৩। সশক্ষানস শী াষ্টল আপসন িসশক্ষণ  ম য়সূচী অষ্যাা ী িসশক্ষষ্টণ ব্যাপ িাষ্ট  সনষ্ট াসজত্ থাস ষ্ট ন। এই িসশক্ষষ্টণর মাধ্যষ্টম িাঞ্চনীয় ফল লাি  রার 

উষ্টেষ্টে  াধ্যাষ্যাা ী িষ্টচো চালাইষ্ট ন এ িং িসশক্ষণ  িংত্রামত্ ব্যাপাষ্টর  র্তয়পষ্টক্ষর সনষ্টদ য়শ হমাত্াষ্ট    াস   পসরশ্রম  রা   যাা ত্ী  

সনষ্টদ য়শা লী সনসবয়িা  মাসন া চসলষ্ট ন। এত্দ িংত্রামত্   ল ব্যাপাষ্টর িসত্ াষ্টনর সন ম শৃঙ্খলা  ষ্ট ারিাষ্ট  মাসন া চসলষ্ট ন। 
০৪। িসশক্ষণ ালীন  মষ্ট  আপনার মষ্টধ্য  ষ্টমত্াষজন  অেেসত্ পসরলসক্ষত্ না  ইষ্টল অথ া আপসন অ দাচরষ্টনর দাষ্ট  অসিযুওু  ইষ্টল  া সন ম শৃঙ্খলা 

 স র্ভ য়ত্ হ ান  াষ্টজ সলপ্ত  ইষ্টল হ ান র ম  ারণ িদশ য়ন ব্যসত্ষ্টরষ্ট ই  র্তয়পক্ষ ত্া ার এ   স ষ্ট চনা  আপনার সশক্ষানস শীর অ  ান ঘটাইষ্টত্ পাসরষ্ট ন। 
০৫। আপনার সশক্ষানস শীর হম াদ উিীণ য়  ও ার পর পরীক্ষার মাধ্যষ্টম আপনার মূল্যা ন  মাপনাষ্টমত্  নদপত্র িদান পূ য়  আপনাষ্ট  অস লষ্টব 

অব্যা সত্ হদও া  ইষ্ট ।  
০৬।   ফলত্ার  স ত্ সশক্ষানস শ  াল  মাসপ্তর পর স স আইস র হ ান  ারখানা/ ারখানা  মূষ্ট  শূন্য পদ থা া  াষ্টপষ্টক্ষ দক্ষ চাল -২/ দক্ষ 

 াসরের-২ পষ্টদ সনি য়াসরত্ হেষ্টল সনষ্ট াষ্টের জন্য হযাাগ্য স ষ্ট সচত্  ইষ্টত্ পাষ্টরন। সস সেনে সংফিষ্ট কর্তৃ পক্ে কর্তৃ ক নপক্োনক ের্ভ েবানন ফেন াতপক্ে 
প্রদাে করা হইনন। 

০৭।  নশক্ষাননিশোল িিানির পর চুড়ান্ত পরীক্ষায় উিীর্ ধ হইতি ব্যর্ ধ হইতল আপনাতে িনদপত্র প্রদান েরা হইতি না এিিং ননতয়াতের জন্যও সুপানরশ 

েরা হইতি না। 

০৮। সশক্ষানস শী াষ্টল আপসন হ  ল মাত্র  াপ্তাস   ও উৎ   ছুটি িাপ্য  ইষ্ট ন। সশক্ষানস শী াষ্টল আর অন্য হ ান সুস িাসদ আপনার জন্য িষ্টযাাজয 

 ইষ্ট  না। 
০৯। সশক্ষানস শী াষ্টল আপসন হ ান শ্রসম   িংে ষ্টন হযাােদান  া উওু  িংে ষ্টনর  াষ্টজ অিংশ ে ন  সরষ্টত্ পাসরষ্ট ন না। 
১০।  অন্যান্য   ল ব্যাপাষ্টর আপনার সশক্ষানস শী  িং  ার/িসত্ াষ্টনর যাষ্টথাপযুওু স সি/িস িান বারা সন সমএত্  ইষ্ট । 
১১। সশক্ষানস শ স  াষ্ট  হযাােদাষ্টনর  ম   াম্প্রসত্  হত্ালা আপনার ২ (দুই)  সপ পা ষ্টপাট য়  াইষ্টজর ফষ্টটা দাসখল  সরষ্টত্  ইষ্ট  এিিং নােনরে 

িনদ, এিএিনি ও এইচএিনি এর মূল িনদ ও মূল িােধশীট প্রদশ ধন পূি ধে িিযানয়ি ফতটােনপ দানিল েনরতি হইতি। 
১২। মুনিত াদ্ধা/শহীদ মুনিত াদ্ধার িন্তান এিিং িাতদর িন্তান ট্রোটায় ননতয়াতের ট্রক্ষতত্র প্রার্ীতদর এ নিষতয় দানিলকৃি িনদ িরোতরর মুনিযুদদ্ধ নিষয়ে ি্ত্রননালয় 

হতি িঠিে িতিধ প্রিযয়নপত্র প্রানির পর নশক্ষাননিশ ট্রেড-২ নহতিতি চুড়ান্ত ননতয়ােত াগ্য নিতিনচি হতি। মুনিযুদদ্ধ নিষয়ে ি্ত্রননালয় হতি এ ট্রোটার িির্ ধতন 

 র্া র্ প্রিযয়নপত্র পাওয়া না ট্রেতল এ ট্রোটায় ননতয়ােপ্রাি িিংনিষ্ট প্রার্র্র্ীর ননতয়াে িরািনর িানিল িতল েণ্য হতি। এ ট্রক্ষতত্র ননতয়াে প্রানি হতি ননতয়াে িানিল 

প ধন্ত িিংনিষ্ট ননতয়াে প্রাি নশক্ষাননিশ ের্তধে েহীি আনর্ ধে সুনির্া আদায় েরা হতি। 

১৩।  মুনিত াদ্ধা/শহীদ মুনিত াদ্ধার পুত্র-েন্যা, পুত্র-েন্যার পুত্র-েন্যা নহতিতি ট্রেননিং এর জন্য ননতয়াে প্রািরা িাতদর নপিা, নপিার নপিা/নপিার 

িািা/িািার নপিা/িািার িািা (প্রত াজয ট্রক্ষতত্র) এর মুনিত াদ্ধা িাটি ধনফতেট,  া  র্া র্িাতি উপযুদি ের্তধপক্ষ ের্তধে স্বাক্ষনরি ও 

প্রনিস্বাক্ষনরি এর িিযানয়ি েনপ ট্রেননিং এ ট্র ােদানপতত্রর িাতর্ দানিল েরতি হতি। 

১৪।  মুনিত াদ্ধা/শহীদ মুনিত াদ্ধার পুত্র েন্যা, পুত্র-েন্যার পুত্র-েন্যা ট্র  মুনিত াদ্ধা/শহীদ মুনিত াদ্ধা নপিা, পুত্র-েন্যার পুত্র েন্যা এ িতি ধ িিংনিষ্ট 

ইউননয়ন পনরষতদর ট্রচয়ারম্যান/নিটি েতপ ধাতরশতনর ওয়াড ধ োউনিলর ও ট্রপৌরিিার ট্রিয়র/োউনিলর ের্তধে প্রদি মূল িাটি ধনফতেট ট্রেননিং এ 

ট্র ােদানপতত্রর িাতর্ িিংযুদি েরতি হতি। 

১৫।  উপষ্টরাওু শত্য়  মূ  আপনার সন ট ে নষ্টযাাগ্য  ইষ্টল আপনাষ্ট  ১৬-০৭-২০১৬ ইিং ত্াসরি (পূ য়াষ্টেু) স্বশরীষ্টর উপস  ত্  ই া হেসনিং ইনসিটিউট ফর 

হ সম যাল ইন্ডাসিজ, পলাশ, নরস িংদীষ্টত্ হযাােদানপত্র দাসখল  সরষ্টত্  ইষ্ট । অন্যথা  আপনার এই সনষ্ট াে  াসত্ল  সল া েন্য  ইষ্টত্ পাষ্টর। 
আপনার স শ্ব ত্ 
 
 
(ট্রিান্দোর ওনহদুল হে) 
ব্য   াপ  (িশা ন) 
সন য়া ী পসরচালষ্ট র পষ্টক্ষ। 

অষ্সলসপিঃ 
০১।  িহঃ ব্যিিাপে (িিন্বয়), ননি ধাহী পনরচালে িতহাদতয়র দির, টিআইস আই। 
০২।  িসশক্ষণ পসরচাল , টিআইস আই, পলাশ, নরস িংদী। 
০৩।  স  া  স িােী  িিান, টিআইস আই, পলাশ, নরস িংদী।   
০৪।  দপ্তর নসথ/ব্যসওুেত্ নসথ 



ট্রেননিং ইননিটিউট ফর ট্রেনিেযাল ইন্ডানিজ 
পলাশ, নরস িংদী-১৬১১ 

স িঃদ্রিঃ টিআইস আই হ াষ্টেষ্টল অ   াষ্টনর জন্য সনষ্টজর স ছানা,  াসলশ, মশারী ইত্যাসদ  িংষ্টে আসনষ্টত্  ইষ্ট । 

সূত্র নিংিঃ টিআইস আই/সনষ্ট াে/৭.৫/১১০৯                         ত্াসরখিঃ ২৭-০৬-২০১৬ ইিং 
 

Kamrul Hasan 
Shishu Miah 
Pajirpar, Dhanpati Khala 
Muradnagar 
Comilla-3544 

স ষ িঃ- সশক্ষানস শ হেড-২ পষ্টদ সনষ্ট াে। 
 

সি  মষ্ট াদ  
 

আপনার আষ্ট দন ও পর ত্ী পযা য়াষ্ট  অষ্স ত্ সলসখত্, হমিসখ  ও ফিটনেস পরীক্ষার সিসিষ্টত্ আপনাষ্ট  সনন্মসলসখত্ শত্য়  াষ্টপষ্টক্ষ সশক্ষানস শ 

হেড-২ পষ্টদ সনষ্ট াে িদান  রা  ইলিঃ 
 
০১। আপনার সশক্ষানস শ াল ন্যযনত্ম ১২ ( ার) মা   া ত্ষ্টত্াসি   ইষ্ট  যাত্সদন না  র্তয়পক্ষ ত্া ার সনজস্ব স ষ্ট চনা  সলসখত্িাষ্ট  সনসিত্ না 

 সরষ্ট ন হযা আপসন সনি য়াসরত্ সশক্ষানস শ হেড-২ এর মাপ াঠিষ্টত্ কৃত্ াযা য়ত্ার  স ত্ সশক্ষানস শীর হম াদ  ম্পন্ন  সর াষ্টছন। 
০২।  সশক্ষানস শ থাকা ালীন  মষ্ট  আপনাষ্ট  উপনিনির নিনিতি িসত্ মাষ্ট  সনি য়াসরত্ টা া ১৪০০/- (এ   াজার চারশি) মাত্র/নিনিআইনি ননর্ ধানরি বৃসি 

স  াষ্ট  িদান  রা  ইষ্ট । 
০৩। সশক্ষানস শী াষ্টল আপসন িসশক্ষণ  ম য়সূচী অষ্যাা ী িসশক্ষষ্টণ ব্যাপ িাষ্ট  সনষ্ট াসজত্ থাস ষ্ট ন। এই িসশক্ষষ্টণর মাধ্যষ্টম িাঞ্চনীয় ফল লাি  রার 

উষ্টেষ্টে  াধ্যাষ্যাা ী িষ্টচো চালাইষ্ট ন এ িং িসশক্ষণ  িংত্রামত্ ব্যাপাষ্টর  র্তয়পষ্টক্ষর সনষ্টদ য়শ হমাত্াষ্ট    াস   পসরশ্রম  রা   যাা ত্ী  

সনষ্টদ য়শা লী সনসবয়িা  মাসন া চসলষ্ট ন। এত্দ িংত্রামত্   ল ব্যাপাষ্টর িসত্ াষ্টনর সন ম শৃঙ্খলা  ষ্ট ারিাষ্ট  মাসন া চসলষ্ট ন। 
০৪। িসশক্ষণ ালীন  মষ্ট  আপনার মষ্টধ্য  ষ্টমত্াষজন  অেেসত্ পসরলসক্ষত্ না  ইষ্টল অথ া আপসন অ দাচরষ্টনর দাষ্ট  অসিযুওু  ইষ্টল  া সন ম শৃঙ্খলা 

 স র্ভ য়ত্ হ ান  াষ্টজ সলপ্ত  ইষ্টল হ ান র ম  ারণ িদশ য়ন ব্যসত্ষ্টরষ্ট ই  র্তয়পক্ষ ত্া ার এ   স ষ্ট চনা  আপনার সশক্ষানস শীর অ  ান ঘটাইষ্টত্ পাসরষ্ট ন। 
০৫। আপনার সশক্ষানস শীর হম াদ উিীণ য়  ও ার পর পরীক্ষার মাধ্যষ্টম আপনার মূল্যা ন  মাপনাষ্টমত্  নদপত্র িদান পূ য়  আপনাষ্ট  অস লষ্টব 

অব্যা সত্ হদও া  ইষ্ট ।  
০৬।   ফলত্ার  স ত্ সশক্ষানস শ  াল  মাসপ্তর পর স স আইস র হ ান  ারখানা/ ারখানা  মূষ্ট  শূন্য পদ থা া  াষ্টপষ্টক্ষ দক্ষ চাল -২/ দক্ষ 

 াসরের-২ পষ্টদ সনি য়াসরত্ হেষ্টল সনষ্ট াষ্টের জন্য হযাাগ্য স ষ্ট সচত্  ইষ্টত্ পাষ্টরন। সস সেনে সংফিষ্ট কর্তৃ পক্ে কর্তৃ ক নপক্োনক ের্ভ েবানন ফেন াতপক্ে 
প্রদাে করা হইনন। 

০৭।  নশক্ষাননিশোল িিানির পর চুড়ান্ত পরীক্ষায় উিীর্ ধ হইতি ব্যর্ ধ হইতল আপনাতে িনদপত্র প্রদান েরা হইতি না এিিং ননতয়াতের জন্যও সুপানরশ 

েরা হইতি না। 

০৮। সশক্ষানস শী াষ্টল আপসন হ  ল মাত্র  াপ্তাস   ও উৎ   ছুটি িাপ্য  ইষ্ট ন। সশক্ষানস শী াষ্টল আর অন্য হ ান সুস িাসদ আপনার জন্য িষ্টযাাজয 

 ইষ্ট  না। 
০৯। সশক্ষানস শী াষ্টল আপসন হ ান শ্রসম   িংে ষ্টন হযাােদান  া উওু  িংে ষ্টনর  াষ্টজ অিংশ ে ন  সরষ্টত্ পাসরষ্ট ন না। 
১০।  অন্যান্য   ল ব্যাপাষ্টর আপনার সশক্ষানস শী  িং  ার/িসত্ াষ্টনর যাষ্টথাপযুওু স সি/িস িান বারা সন সমএত্  ইষ্ট । 
১১। সশক্ষানস শ স  াষ্ট  হযাােদাষ্টনর  ম   াম্প্রসত্  হত্ালা আপনার ২ (দুই)  সপ পা ষ্টপাট য়  াইষ্টজর ফষ্টটা দাসখল  সরষ্টত্  ইষ্ট  এিিং নােনরে 

িনদ, এিএিনি ও এইচএিনি এর মূল িনদ ও মূল িােধশীট প্রদশ ধন পূি ধে িিযানয়ি ফতটােনপ দানিল েনরতি হইতি। 
১২। মুনিত াদ্ধা/শহীদ মুনিত াদ্ধার িন্তান এিিং িাতদর িন্তান ট্রোটায় ননতয়াতের ট্রক্ষতত্র প্রার্ীতদর এ নিষতয় দানিলকৃি িনদ িরোতরর মুনিযুদদ্ধ নিষয়ে ি্ত্রননালয় 

হতি িঠিে িতিধ প্রিযয়নপত্র প্রানির পর নশক্ষাননিশ ট্রেড-২ নহতিতি চুড়ান্ত ননতয়ােত াগ্য নিতিনচি হতি। মুনিযুদদ্ধ নিষয়ে ি্ত্রননালয় হতি এ ট্রোটার িির্ ধতন 

 র্া র্ প্রিযয়নপত্র পাওয়া না ট্রেতল এ ট্রোটায় ননতয়ােপ্রাি িিংনিষ্ট প্রার্র্র্ীর ননতয়াে িরািনর িানিল িতল েণ্য হতি। এ ট্রক্ষতত্র ননতয়াে প্রানি হতি ননতয়াে িানিল 

প ধন্ত িিংনিষ্ট ননতয়াে প্রাি নশক্ষাননিশ ের্তধে েহীি আনর্ ধে সুনির্া আদায় েরা হতি। 

১৩।  মুনিত াদ্ধা/শহীদ মুনিত াদ্ধার পুত্র-েন্যা, পুত্র-েন্যার পুত্র-েন্যা নহতিতি ট্রেননিং এর জন্য ননতয়াে প্রািরা িাতদর নপিা, নপিার নপিা/নপিার 

িািা/িািার নপিা/িািার িািা (প্রত াজয ট্রক্ষতত্র) এর মুনিত াদ্ধা িাটি ধনফতেট,  া  র্া র্িাতি উপযুদি ের্তধপক্ষ ের্তধে স্বাক্ষনরি ও 

প্রনিস্বাক্ষনরি এর িিযানয়ি েনপ ট্রেননিং এ ট্র ােদানপতত্রর িাতর্ দানিল েরতি হতি। 

১৪।  মুনিত াদ্ধা/শহীদ মুনিত াদ্ধার পুত্র েন্যা, পুত্র-েন্যার পুত্র-েন্যা ট্র  মুনিত াদ্ধা/শহীদ মুনিত াদ্ধা নপিা, পুত্র-েন্যার পুত্র েন্যা এ িতি ধ িিংনিষ্ট 

ইউননয়ন পনরষতদর ট্রচয়ারম্যান/নিটি েতপ ধাতরশতনর ওয়াড ধ োউনিলর ও ট্রপৌরিিার ট্রিয়র/োউনিলর ের্তধে প্রদি মূল িাটি ধনফতেট ট্রেননিং এ 

ট্র ােদানপতত্রর িাতর্ িিংযুদি েরতি হতি। 

১৫।  উপষ্টরাওু শত্য়  মূ  আপনার সন ট ে নষ্টযাাগ্য  ইষ্টল আপনাষ্ট  ১৬-০৭-২০১৬ ইিং ত্াসরি (পূ য়াষ্টেু) স্বশরীষ্টর উপস  ত্  ই া হেসনিং ইনসিটিউট ফর 

হ সম যাল ইন্ডাসিজ, পলাশ, নরস িংদীষ্টত্ হযাােদানপত্র দাসখল  সরষ্টত্  ইষ্ট । অন্যথা  আপনার এই সনষ্ট াে  াসত্ল  সল া েন্য  ইষ্টত্ পাষ্টর। 
আপনার স শ্ব ত্ 
 
 
(ট্রিান্দোর ওনহদুল হে) 
ব্য   াপ  (িশা ন) 
সন য়া ী পসরচালষ্ট র পষ্টক্ষ। 

অষ্সলসপিঃ 
০১।  িহঃ ব্যিিাপে (িিন্বয়), ননি ধাহী পনরচালে িতহাদতয়র দির, টিআইস আই। 
০২।  িসশক্ষণ পসরচাল , টিআইস আই, পলাশ, নরস িংদী। 
০৩।  স  া  স িােী  িিান, টিআইস আই, পলাশ, নরস িংদী।   
০৪।  দপ্তর নসথ/ব্যসওুেত্ নসথ 



ট্রেননিং ইননিটিউট ফর ট্রেনিেযাল ইন্ডানিজ 
পলাশ, নরস িংদী-১৬১১ 

স িঃদ্রিঃ টিআইস আই হ াষ্টেষ্টল অ   াষ্টনর জন্য সনষ্টজর স ছানা,  াসলশ, মশারী ইত্যাসদ  িংষ্টে আসনষ্টত্  ইষ্ট । 

সূত্র নিংিঃ টিআইস আই/সনষ্ট াে/৭.৫/১১১০                  ত্াসরখিঃ ২৭-০৬-২০১৬ ইিং 
 

Morad Hossain Khandakar 
Anowara Begum 
Velanagar, NARSINGDI GOVT. COLLEGE 
Narsingdi Sadar 
Narsingdi-1602 

স ষ িঃ- সশক্ষানস শ হেড-২ পষ্টদ সনষ্ট াে। 
 

সি  মষ্ট াদ  
 

আপনার আষ্ট দন ও পর ত্ী পযা য়াষ্ট  অষ্স ত্ সলসখত্, হমিসখ  ও ফিটনেস পরীক্ষার সিসিষ্টত্ আপনাষ্ট  সনন্মসলসখত্ শত্য়  াষ্টপষ্টক্ষ সশক্ষানস শ 

হেড-২ পষ্টদ সনষ্ট াে িদান  রা  ইলিঃ 
 
০১। আপনার সশক্ষানস শ াল ন্যযনত্ম ১২ ( ার) মা   া ত্ষ্টত্াসি   ইষ্ট  যাত্সদন না  র্তয়পক্ষ ত্া ার সনজস্ব স ষ্ট চনা  সলসখত্িাষ্ট  সনসিত্ না 

 সরষ্ট ন হযা আপসন সনি য়াসরত্ সশক্ষানস শ হেড-২ এর মাপ াঠিষ্টত্ কৃত্ াযা য়ত্ার  স ত্ সশক্ষানস শীর হম াদ  ম্পন্ন  সর াষ্টছন। 
০২।  সশক্ষানস শ থাকা ালীন  মষ্ট  আপনাষ্ট  উপনিনির নিনিতি িসত্ মাষ্ট  সনি য়াসরত্ টা া ১৪০০/- (এ   াজার চারশি) মাত্র/নিনিআইনি ননর্ ধানরি বৃসি 

স  াষ্ট  িদান  রা  ইষ্ট । 
০৩। সশক্ষানস শী াষ্টল আপসন িসশক্ষণ  ম য়সূচী অষ্যাা ী িসশক্ষষ্টণ ব্যাপ িাষ্ট  সনষ্ট াসজত্ থাস ষ্ট ন। এই িসশক্ষষ্টণর মাধ্যষ্টম িাঞ্চনীয় ফল লাি  রার 

উষ্টেষ্টে  াধ্যাষ্যাা ী িষ্টচো চালাইষ্ট ন এ িং িসশক্ষণ  িংত্রামত্ ব্যাপাষ্টর  র্তয়পষ্টক্ষর সনষ্টদ য়শ হমাত্াষ্ট    াস   পসরশ্রম  রা   যাা ত্ী  

সনষ্টদ য়শা লী সনসবয়িা  মাসন া চসলষ্ট ন। এত্দ িংত্রামত্   ল ব্যাপাষ্টর িসত্ াষ্টনর সন ম শৃঙ্খলা  ষ্ট ারিাষ্ট  মাসন া চসলষ্ট ন। 
০৪। িসশক্ষণ ালীন  মষ্ট  আপনার মষ্টধ্য  ষ্টমত্াষজন  অেেসত্ পসরলসক্ষত্ না  ইষ্টল অথ া আপসন অ দাচরষ্টনর দাষ্ট  অসিযুওু  ইষ্টল  া সন ম শৃঙ্খলা 

 স র্ভ য়ত্ হ ান  াষ্টজ সলপ্ত  ইষ্টল হ ান র ম  ারণ িদশ য়ন ব্যসত্ষ্টরষ্ট ই  র্তয়পক্ষ ত্া ার এ   স ষ্ট চনা  আপনার সশক্ষানস শীর অ  ান ঘটাইষ্টত্ পাসরষ্ট ন। 
০৫। আপনার সশক্ষানস শীর হম াদ উিীণ য়  ও ার পর পরীক্ষার মাধ্যষ্টম আপনার মূল্যা ন  মাপনাষ্টমত্  নদপত্র িদান পূ য়  আপনাষ্ট  অস লষ্টব 

অব্যা সত্ হদও া  ইষ্ট ।  
০৬।   ফলত্ার  স ত্ সশক্ষানস শ  াল  মাসপ্তর পর স স আইস র হ ান  ারখানা/ ারখানা  মূষ্ট  শূন্য পদ থা া  াষ্টপষ্টক্ষ দক্ষ চাল -২/ দক্ষ 

 াসরের-২ পষ্টদ সনি য়াসরত্ হেষ্টল সনষ্ট াষ্টের জন্য হযাাগ্য স ষ্ট সচত্  ইষ্টত্ পাষ্টরন। সস সেনে সংফিষ্ট কর্তৃ পক্ে কর্তৃ ক নপক্োনক ের্ভ েবানন ফেন াতপক্ে 
প্রদাে করা হইনন। 

০৭।  নশক্ষাননিশোল িিানির পর চুড়ান্ত পরীক্ষায় উিীর্ ধ হইতি ব্যর্ ধ হইতল আপনাতে িনদপত্র প্রদান েরা হইতি না এিিং ননতয়াতের জন্যও সুপানরশ 

েরা হইতি না। 

০৮। সশক্ষানস শী াষ্টল আপসন হ  ল মাত্র  াপ্তাস   ও উৎ   ছুটি িাপ্য  ইষ্ট ন। সশক্ষানস শী াষ্টল আর অন্য হ ান সুস িাসদ আপনার জন্য িষ্টযাাজয 

 ইষ্ট  না। 
০৯। সশক্ষানস শী াষ্টল আপসন হ ান শ্রসম   িংে ষ্টন হযাােদান  া উওু  িংে ষ্টনর  াষ্টজ অিংশ ে ন  সরষ্টত্ পাসরষ্ট ন না। 
১০।  অন্যান্য   ল ব্যাপাষ্টর আপনার সশক্ষানস শী  িং  ার/িসত্ াষ্টনর যাষ্টথাপযুওু স সি/িস িান বারা সন সমএত্  ইষ্ট । 
১১। সশক্ষানস শ স  াষ্ট  হযাােদাষ্টনর  ম   াম্প্রসত্  হত্ালা আপনার ২ (দুই)  সপ পা ষ্টপাট য়  াইষ্টজর ফষ্টটা দাসখল  সরষ্টত্  ইষ্ট  এিিং নােনরে 

িনদ, এিএিনি ও এইচএিনি এর মূল িনদ ও মূল িােধশীট প্রদশ ধন পূি ধে িিযানয়ি ফতটােনপ দানিল েনরতি হইতি। 
১২। মুনিত াদ্ধা/শহীদ মুনিত াদ্ধার িন্তান এিিং িাতদর িন্তান ট্রোটায় ননতয়াতের ট্রক্ষতত্র প্রার্ীতদর এ নিষতয় দানিলকৃি িনদ িরোতরর মুনিযুদদ্ধ নিষয়ে ি্ত্রননালয় 

হতি িঠিে িতিধ প্রিযয়নপত্র প্রানির পর নশক্ষাননিশ ট্রেড-২ নহতিতি চুড়ান্ত ননতয়ােত াগ্য নিতিনচি হতি। মুনিযুদদ্ধ নিষয়ে ি্ত্রননালয় হতি এ ট্রোটার িির্ ধতন 

 র্া র্ প্রিযয়নপত্র পাওয়া না ট্রেতল এ ট্রোটায় ননতয়ােপ্রাি িিংনিষ্ট প্রার্র্র্ীর ননতয়াে িরািনর িানিল িতল েণ্য হতি। এ ট্রক্ষতত্র ননতয়াে প্রানি হতি ননতয়াে িানিল 

প ধন্ত িিংনিষ্ট ননতয়াে প্রাি নশক্ষাননিশ ের্তধে েহীি আনর্ ধে সুনির্া আদায় েরা হতি। 

১৩।  মুনিত াদ্ধা/শহীদ মুনিত াদ্ধার পুত্র-েন্যা, পুত্র-েন্যার পুত্র-েন্যা নহতিতি ট্রেননিং এর জন্য ননতয়াে প্রািরা িাতদর নপিা, নপিার নপিা/নপিার 

িািা/িািার নপিা/িািার িািা (প্রত াজয ট্রক্ষতত্র) এর মুনিত াদ্ধা িাটি ধনফতেট,  া  র্া র্িাতি উপযুদি ের্তধপক্ষ ের্তধে স্বাক্ষনরি ও 

প্রনিস্বাক্ষনরি এর িিযানয়ি েনপ ট্রেননিং এ ট্র ােদানপতত্রর িাতর্ দানিল েরতি হতি। 

১৪।  মুনিত াদ্ধা/শহীদ মুনিত াদ্ধার পুত্র েন্যা, পুত্র-েন্যার পুত্র-েন্যা ট্র  মুনিত াদ্ধা/শহীদ মুনিত াদ্ধা নপিা, পুত্র-েন্যার পুত্র েন্যা এ িতি ধ িিংনিষ্ট 

ইউননয়ন পনরষতদর ট্রচয়ারম্যান/নিটি েতপ ধাতরশতনর ওয়াড ধ োউনিলর ও ট্রপৌরিিার ট্রিয়র/োউনিলর ের্তধে প্রদি মূল িাটি ধনফতেট ট্রেননিং এ 

ট্র ােদানপতত্রর িাতর্ িিংযুদি েরতি হতি। 

১৫।  উপষ্টরাওু শত্য়  মূ  আপনার সন ট ে নষ্টযাাগ্য  ইষ্টল আপনাষ্ট  ১৬-০৭-২০১৬ ইিং ত্াসরি (পূ য়াষ্টেু) স্বশরীষ্টর উপস  ত্  ই া হেসনিং ইনসিটিউট ফর 

হ সম যাল ইন্ডাসিজ, পলাশ, নরস িংদীষ্টত্ হযাােদানপত্র দাসখল  সরষ্টত্  ইষ্ট । অন্যথা  আপনার এই সনষ্ট াে  াসত্ল  সল া েন্য  ইষ্টত্ পাষ্টর। 
আপনার স শ্ব ত্ 
 
 
(ট্রিান্দোর ওনহদুল হে) 
ব্য   াপ  (িশা ন) 
সন য়া ী পসরচালষ্ট র পষ্টক্ষ। 

অষ্সলসপিঃ 
০১।  িহঃ ব্যিিাপে (িিন্বয়), ননি ধাহী পনরচালে িতহাদতয়র দির, টিআইস আই। 
০২।  িসশক্ষণ পসরচাল , টিআইস আই, পলাশ, নরস িংদী। 
০৩।  স  া  স িােী  িিান, টিআইস আই, পলাশ, নরস িংদী।   
০৪।  দপ্তর নসথ/ব্যসওুেত্ নসথ 



ট্রেননিং ইননিটিউট ফর ট্রেনিেযাল ইন্ডানিজ 
পলাশ, নরস িংদী-১৬১১ 

স িঃদ্রিঃ টিআইস আই হ াষ্টেষ্টল অ   াষ্টনর জন্য সনষ্টজর স ছানা,  াসলশ, মশারী ইত্যাসদ  িংষ্টে আসনষ্টত্  ইষ্ট । 

সূত্র নিংিঃ টিআইস আই/সনষ্ট াে/৭.৫/১১১১                  ত্াসরখিঃ ২৭-০৬-২০১৬ ইিং 
 

Nurmohammad Iddris 
Md Shazzad Hossan 
House No. 6-Wb/2, Barnali Building, Lakecity Concord 
Khilkhet, Dhaka-1229 

স ষ িঃ- সশক্ষানস শ হেড-২ পষ্টদ সনষ্ট াে। 
 

সি  মষ্ট াদ  
 

আপনার আষ্ট দন ও পর ত্ী পযা য়াষ্ট  অষ্স ত্ সলসখত্, হমিসখ  ও ফিটনেস পরীক্ষার সিসিষ্টত্ আপনাষ্ট  সনন্মসলসখত্ শত্য়  াষ্টপষ্টক্ষ সশক্ষানস শ 

হেড-২ পষ্টদ সনষ্ট াে িদান  রা  ইলিঃ 
 
০১। আপনার সশক্ষানস শ াল ন্যযনত্ম ১২ ( ার) মা   া ত্ষ্টত্াসি   ইষ্ট  যাত্সদন না  র্তয়পক্ষ ত্া ার সনজস্ব স ষ্ট চনা  সলসখত্িাষ্ট  সনসিত্ না 

 সরষ্ট ন হযা আপসন সনি য়াসরত্ সশক্ষানস শ হেড-২ এর মাপ াঠিষ্টত্ কৃত্ াযা য়ত্ার  স ত্ সশক্ষানস শীর হম াদ  ম্পন্ন  সর াষ্টছন। 
০২।  সশক্ষানস শ থাকা ালীন  মষ্ট  আপনাষ্ট  উপনিনির নিনিতি িসত্ মাষ্ট  সনি য়াসরত্ টা া ১৪০০/- (এ   াজার চারশি) মাত্র/নিনিআইনি ননর্ ধানরি বৃসি 

স  াষ্ট  িদান  রা  ইষ্ট । 
০৩। সশক্ষানস শী াষ্টল আপসন িসশক্ষণ  ম য়সূচী অষ্যাা ী িসশক্ষষ্টণ ব্যাপ িাষ্ট  সনষ্ট াসজত্ থাস ষ্ট ন। এই িসশক্ষষ্টণর মাধ্যষ্টম িাঞ্চনীয় ফল লাি  রার 

উষ্টেষ্টে  াধ্যাষ্যাা ী িষ্টচো চালাইষ্ট ন এ িং িসশক্ষণ  িংত্রামত্ ব্যাপাষ্টর  র্তয়পষ্টক্ষর সনষ্টদ য়শ হমাত্াষ্ট    াস   পসরশ্রম  রা   যাা ত্ী  

সনষ্টদ য়শা লী সনসবয়িা  মাসন া চসলষ্ট ন। এত্দ িংত্রামত্   ল ব্যাপাষ্টর িসত্ াষ্টনর সন ম শৃঙ্খলা  ষ্ট ারিাষ্ট  মাসন া চসলষ্ট ন। 
০৪। িসশক্ষণ ালীন  মষ্ট  আপনার মষ্টধ্য  ষ্টমত্াষজন  অেেসত্ পসরলসক্ষত্ না  ইষ্টল অথ া আপসন অ দাচরষ্টনর দাষ্ট  অসিযুওু  ইষ্টল  া সন ম শৃঙ্খলা 

 স র্ভ য়ত্ হ ান  াষ্টজ সলপ্ত  ইষ্টল হ ান র ম  ারণ িদশ য়ন ব্যসত্ষ্টরষ্ট ই  র্তয়পক্ষ ত্া ার এ   স ষ্ট চনা  আপনার সশক্ষানস শীর অ  ান ঘটাইষ্টত্ পাসরষ্ট ন। 
০৫। আপনার সশক্ষানস শীর হম াদ উিীণ য়  ও ার পর পরীক্ষার মাধ্যষ্টম আপনার মূল্যা ন  মাপনাষ্টমত্  নদপত্র িদান পূ য়  আপনাষ্ট  অস লষ্টব 

অব্যা সত্ হদও া  ইষ্ট ।  
০৬।   ফলত্ার  স ত্ সশক্ষানস শ  াল  মাসপ্তর পর স স আইস র হ ান  ারখানা/ ারখানা  মূষ্ট  শূন্য পদ থা া  াষ্টপষ্টক্ষ দক্ষ চাল -২/ দক্ষ 

 াসরের-২ পষ্টদ সনি য়াসরত্ হেষ্টল সনষ্ট াষ্টের জন্য হযাাগ্য স ষ্ট সচত্  ইষ্টত্ পাষ্টরন। সস সেনে সংফিষ্ট কর্তৃ পক্ে কর্তৃ ক নপক্োনক ের্ভ েবানন ফেন াতপক্ে 
প্রদাে করা হইনন। 

০৭।  নশক্ষাননিশোল িিানির পর চুড়ান্ত পরীক্ষায় উিীর্ ধ হইতি ব্যর্ ধ হইতল আপনাতে িনদপত্র প্রদান েরা হইতি না এিিং ননতয়াতের জন্যও সুপানরশ 

েরা হইতি না। 

০৮। সশক্ষানস শী াষ্টল আপসন হ  ল মাত্র  াপ্তাস   ও উৎ   ছুটি িাপ্য  ইষ্ট ন। সশক্ষানস শী াষ্টল আর অন্য হ ান সুস িাসদ আপনার জন্য িষ্টযাাজয 

 ইষ্ট  না। 
০৯। সশক্ষানস শী াষ্টল আপসন হ ান শ্রসম   িংে ষ্টন হযাােদান  া উওু  িংে ষ্টনর  াষ্টজ অিংশ ে ন  সরষ্টত্ পাসরষ্ট ন না। 
১০।  অন্যান্য   ল ব্যাপাষ্টর আপনার সশক্ষানস শী  িং  ার/িসত্ াষ্টনর যাষ্টথাপযুওু স সি/িস িান বারা সন সমএত্  ইষ্ট । 
১১। সশক্ষানস শ স  াষ্ট  হযাােদাষ্টনর  ম   াম্প্রসত্  হত্ালা আপনার ২ (দুই)  সপ পা ষ্টপাট য়  াইষ্টজর ফষ্টটা দাসখল  সরষ্টত্  ইষ্ট  এিিং নােনরে 

িনদ, এিএিনি ও এইচএিনি এর মূল িনদ ও মূল িােধশীট প্রদশ ধন পূি ধে িিযানয়ি ফতটােনপ দানিল েনরতি হইতি। 
১২। মুনিত াদ্ধা/শহীদ মুনিত াদ্ধার িন্তান এিিং িাতদর িন্তান ট্রোটায় ননতয়াতের ট্রক্ষতত্র প্রার্ীতদর এ নিষতয় দানিলকৃি িনদ িরোতরর মুনিযুদদ্ধ নিষয়ে ি্ত্রননালয় 

হতি িঠিে িতিধ প্রিযয়নপত্র প্রানির পর নশক্ষাননিশ ট্রেড-২ নহতিতি চুড়ান্ত ননতয়ােত াগ্য নিতিনচি হতি। মুনিযুদদ্ধ নিষয়ে ি্ত্রননালয় হতি এ ট্রোটার িির্ ধতন 

 র্া র্ প্রিযয়নপত্র পাওয়া না ট্রেতল এ ট্রোটায় ননতয়ােপ্রাি িিংনিষ্ট প্রার্র্র্ীর ননতয়াে িরািনর িানিল িতল েণ্য হতি। এ ট্রক্ষতত্র ননতয়াে প্রানি হতি ননতয়াে িানিল 

প ধন্ত িিংনিষ্ট ননতয়াে প্রাি নশক্ষাননিশ ের্তধে েহীি আনর্ ধে সুনির্া আদায় েরা হতি। 

১৩।  মুনিত াদ্ধা/শহীদ মুনিত াদ্ধার পুত্র-েন্যা, পুত্র-েন্যার পুত্র-েন্যা নহতিতি ট্রেননিং এর জন্য ননতয়াে প্রািরা িাতদর নপিা, নপিার নপিা/নপিার 

িািা/িািার নপিা/িািার িািা (প্রত াজয ট্রক্ষতত্র) এর মুনিত াদ্ধা িাটি ধনফতেট,  া  র্া র্িাতি উপযুদি ের্তধপক্ষ ের্তধে স্বাক্ষনরি ও 

প্রনিস্বাক্ষনরি এর িিযানয়ি েনপ ট্রেননিং এ ট্র ােদানপতত্রর িাতর্ দানিল েরতি হতি। 

১৪।  মুনিত াদ্ধা/শহীদ মুনিত াদ্ধার পুত্র েন্যা, পুত্র-েন্যার পুত্র-েন্যা ট্র  মুনিত াদ্ধা/শহীদ মুনিত াদ্ধা নপিা, পুত্র-েন্যার পুত্র েন্যা এ িতি ধ িিংনিষ্ট 

ইউননয়ন পনরষতদর ট্রচয়ারম্যান/নিটি েতপ ধাতরশতনর ওয়াড ধ োউনিলর ও ট্রপৌরিিার ট্রিয়র/োউনিলর ের্তধে প্রদি মূল িাটি ধনফতেট ট্রেননিং এ 

ট্র ােদানপতত্রর িাতর্ িিংযুদি েরতি হতি। 

১৫।  উপষ্টরাওু শত্য়  মূ  আপনার সন ট ে নষ্টযাাগ্য  ইষ্টল আপনাষ্ট  ১৬-০৭-২০১৬ ইিং ত্াসরি (পূ য়াষ্টেু) স্বশরীষ্টর উপস  ত্  ই া হেসনিং ইনসিটিউট ফর 

হ সম যাল ইন্ডাসিজ, পলাশ, নরস িংদীষ্টত্ হযাােদানপত্র দাসখল  সরষ্টত্  ইষ্ট । অন্যথা  আপনার এই সনষ্ট াে  াসত্ল  সল া েন্য  ইষ্টত্ পাষ্টর। 
আপনার স শ্ব ত্ 
 
 
(ট্রিান্দোর ওনহদুল হে) 
ব্য   াপ  (িশা ন) 
সন য়া ী পসরচালষ্ট র পষ্টক্ষ। 

অষ্সলসপিঃ 
০১।  িহঃ ব্যিিাপে (িিন্বয়), ননি ধাহী পনরচালে িতহাদতয়র দির, টিআইস আই। 
০২।  িসশক্ষণ পসরচাল , টিআইস আই, পলাশ, নরস িংদী। 
০৩।  স  া  স িােী  িিান, টিআইস আই, পলাশ, নরস িংদী।   
০৪।  দপ্তর নসথ/ব্যসওুেত্ নসথ 
 


