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রবষয়ঃ বন্যাজরনত কািদণ কারিগরি ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাদগি রশক্ষা প্ররতষ্ঠানসমূহ খখালা িাখা প্রসদে। 
 

 
 

 
 

 

উপর্য থক্ত রবষদয়ি আদলাদক জানাদনা যাদে খয, খেদশ খবশ রকছু রেন ধদি বৃরিপাত শুরু হদয়দে। ভািী বষ থদণি ফদল 

খেদশি রবরভন্ন স্থাদন আকরষ থক বন্যা খেখা রেদয়দে। দূদয থাগপূণ থ এলাকাসমূদহি জনসাধািদণি জানমাদলি রনিাপত্তাি স্বাদর্ থ 

কারিগরি ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাদগি আওতায়ধীন সকল রশক্ষা প্ররতষ্ঠানসমূহ সাব থক্ষরণক খখালা খিদখ তাদেি আশ্রায়দণি 

ব্যবস্থা রনরিত কিদব।   
 

০২. দূদয থাগপূণ থ এলাকাসমূদহি কারিগরি/মাদ্রাসা রশক্ষা প্ররতষ্ঠানসমূদহি প্ররতষ্ঠান প্রধান ও েপ্তিীি উপরস্থত সুরনরিতপূব থক 

জনসাধািদণি খেখভাল কিা এবাং প্ররতষ্ঠান প্রধানগণ সাব থক্ষরণক উক্ত রবষদয় সাংরিি খজলা প্রশাসক ও উপদজলা রনব থাহী 

অরফসাদিি সদে খযাগাদযাগ কিদব। 
 

০৩. উরিরখত রবষদয় প্ররতষ্ঠান প্রধানদেি রনদে থশনা প্রোনসহ সাব থক্ষরণক মরনটরিাং এি জন্য কারিগরি রশক্ষা অরধেপ্তি ও 

মাদ্রাসা রশক্ষা অরধেপ্তদি কদরাল রুম (Control Room) খখালা িাখাি জন্য রনদে থশক্রদম অনুদিাধ জানাদনা হদলা। 
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রবতিণ (খজেষ্ঠতাি ক্রমানুসাদি নয়): 
 

১. মহাপরিিালক, কারিগরি রশক্ষা অরধেপ্তি, এফ-৪/রব, আগািগাঁও, ঢাকা।  

২. মহাপরিিালক, মাদ্রাসা রশক্ষা অরধেপ্তি, খিড রক্রদসন্ট খবািাক টাওয়াি, ইস্কাটন গাদড থন খিাড, িমনা, ঢাকা-১০০০। 
 

অনুরলরপ সেয় অবগরত ও প্রদয়াজনীয় কায থাদর্ থঃ 
 

১. মুখ্য সরিব, প্রধানমন্ত্রীি কায থালয়, খতজগাঁও, ঢাকা। 

২. রসরনয়ি সরিব, দূদয থাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সরিবালয়, ঢাকা। 

৩. খিয়ািম্যান, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা খবাড থ, আগািগাঁও, ঢাকা। 

৪. খিয়ািম্যান, বাাংলাদেশ মাদ্রাসা রশক্ষা খবাড থ, ২নাং অিফাদনজ খিাড, বকশীবাজাি, ঢাকা। 

৫. সরিব মদহােদয়ি একান্ত সরিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাগ, রশক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা। 

৬. রসদেম এনারলে/সহকািী খপ্রাগ্রামাি, কারিগরি ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাগ, রশক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (পত্রটি এ রবভাদগি  

    ওদয়বসাইদট প্রকাদশি অনুদিাধসহ) 

৭. অরতরিক্ত সরিব (সকল) -এি ব্যরক্তগত কম থকতথা, কারিগরি ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাগ, রশক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা। 

৮. র্যগ্মসরিব (প্রশাসন ও অর্ থ) -এি ব্যরক্তগত কম থকতথা, কারিগরি ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাগ, রশক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা। 


