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ফাাংরাদে াআনস্টিটিউট াফ ম্যাদনজদভন্ট  (স্টফাঅাআএভ) 

স্টটিদজন চাট টায  

[ারনাগাে ০১-১০-২০১৮] 

1. স্টবন ও স্টভন 

স্টবন : স্টল্প, ব্যফায়ী ও াভাস্টজক প্রস্টিষ্ঠাদন কভ টযি ব্যাফস্থাকদেয ক্ষভিা উন্নয়দন স্টফশ্বভাদনয প্রস্টিষ্ঠান স্টদদফ োস্টয়ত্ব ারন। 

স্টভন: (১)  প্রস্টক্ষদেয ভাধ্যদভ ব্যফায়ী ও াভাস্টজক প্রস্টিষ্ঠাদন কভ টযি ব্যফস্থাক এফাং ব্যাদচরয স্টডগ্রীধাযী ম্ভাব্য ব্যফস্থাকদেয ব্যফস্থাকীয় জ্ঞান স্টফিযে, েক্ষিা উন্নয়ন, এফাং ভদনাবাদফয 

স্টযফিটন। 

(২) গদফলো, মূল্যায়ে, ও প্রকানায ভাধ্যদভ নতুন নতুন  ব্যফস্থানা াংক্রা  জ্ঞান সৃস্টি ও স্টফিযদেয ভাধ্যদভ প্রস্টক্ষে সফায ভান উন্নয়ন ও নতুন নতুন স্টফলদয় স্বল্প ও েীঘ টদভয়ােী 

প্রস্টক্ষে সকা ট া টন কদয স্টল্প, ব্যফায়ী, ও াভাস্টজক াংগঠদনয ভান উন্নয়ন কযা। 

(৩) স্টল্প, ব্যফায়ী, ও াভাস্টজক প্রস্টিষ্ঠাদনয াস্টফ টক ব্যফস্থানা উন্নয়দন চাস্টো সভািাদফক যাভ ট সফা প্রোন কযা।  

2. প্রস্টিশ্রুি সফামূ : 

২.১ নাগস্টযক সফা 

ক্র 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রোন দ্ধস্টি প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাস্টিস্থান 

সফায মূল্য এফাং 

স্টযদাধ দ্ধস্টি 

সফা প্রোদনয 

ভয়ীভা 

োস্টয়ত্বপ্রাি কভ টকিটা (নাভ, েস্টফ, সপান 

নম্বর ও াআ-সভাআর 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০১ স্বল্পদভয়ােী প্রস্টক্ষে 

সকা ট 

ক্লাদয়ন্ট াগ টানাাআদজদনয 

নস্টভদনন ও ব্যস্টিগি স্টনফন্ধন। 

াংস্টিি  স্টফবাদগয ানুলে েস্য 

ও াস্টবজ্ঞ সেী-স্টফদেী 

প্রস্টক্ষকদেয দ্বাযা িাস্টিক ও 

ব্যফাস্টযক জ্ঞান স্টফযিযে, 

মূল্যায়ে, ও নে প্রোন 

াংস্টিি  স্টফবাগ কর্তটক 

প্রস্ত্তিকৃি সকা ট 

ব্রস্টওয, দেস্টনক 

স্টত্রকায় স্টফজ্ঞান, 

স্টফাঅাআএভ ওদয়ফ-াাআট, 

সেস্টনাং কযাদরন্ডায, ও 

ফাস্টল টক কভ ট চী 

ফাস্টল টক কভ ট চীদি ফস্টে টি 

স্টপ, ভা স্টযচারক, 

স্টফাঅাআএভ ফযাফদয স-

াড টায/ব্যাাংক ড্রাপট/ক্র 

সচক 

ফাস্টল টক কভ টসূচীদি 

ফস্টে টি   স্টযখ ও 

ভয় চী ানুাদয 

াংস্টিি  প্রস্টক্ষে সকাদ টয 

ভন্বয়কাযীবৃন্দ, সকা ট সদক্রটাযী। 

স্টযাচ ট স্টডস্টবন 

স্টযাচ ট াস্টপায 

zamanaklima@gmail.com 

Cell: 018161-6591884 

০২ েীঘ টদভয়ােী স্টডদলাভা 

সকা ট স্টযচারনা 

ান-রাাআন াঅদফেন ও বস্টিট 

প্রস্টক্রয়া,  সেী-স্টফদেী ানুলে 

েস্য কর্তটক ক্লা, ব্যফাস্টযক, 

মুল্যায়ে, ও নেত্র স্টফিযে। 

স্টফাঅাআ এভ ওদয়ফ-

াাআদট স্টনধ টাস্টযি 

াঅদফেন পযভ, 

স্টফজ্ঞান, ও স্টডদলাভা 

সর  

বস্টিটয জন্য াঅদফেন স্টপ 

ফাফে ৫০০/-(াঁচি) 

টাকা ব্র্যাক ব্যাংদকয 

ভাধ্যদভ জভা গ্রে  

ছয় ভাদয এক 

সস্টভ  য কদয দুাআ 

সস্টভ  য স্টাদফ = 

একফছয 

সভা: ভাবুফ উল াঅরভ,       

ব্যফস্থানা উদেিা ও েস্য স্টচফ, 

স্টডদলাভা সকাদ ট কস্টভটি 

maahabubb@gmail.com 

Cell:01819-113406 

mailto:zamanaklima@gmail.com
mailto:maahabubb@gmail.com
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০৩ “ম্যাদনজদভন্ট 

সডদবরদভন্ট’’ 

জান টার প্রকানা  

স্টল্প, ব্যফায়ী, ও াভাস্টজক 

াংগঠদনয  উয ব্যফস্থাকীয় 

নতুন নতুন একাদডস্টভক প্রফন্ধ 

যচনা, প্রকানা, ও াংস্টিি  

প্রস্টিষ্ঠাদন স্টফিযে 

স্টফাঅাআএভ-এয  

রাাআদব্রযীদি ঠন ও 

াংস্টিি  প্রস্টিষ্ঠাদন 

স্টফিযেদমাগ্য 

প্রস্টি কস্ট ২০০/- 

(দুাআি) টাকায় 

স্টফক্রয়দমাগ্য 

স্টিন ভা ান্তয 

একফছদয ৪ (চায) 

াংখ্যা প্রকানা ও 

স্টফিযে 

গদফলো, মূল্যায়ে ও প্রকানা স্টফবাদগয 

োস্টয়ত্বপ্রাি কভ টকিটা 

maahabubb@gmail.com 

Cell: 01819-113406 

০৪ গদফলোয পরাপর 

স্টফিযে ও প্রকানায 

উয সস্টভনায, 

ওয়াকট াঅদয়াজন 

াংস্টিি  গদফলোয পরাপদরয 

উয স্ট    গ্রেকাযী কভ টকিটা 

ও াভাস্টজক ব্যস্টিত্বদেয াঅভন্ত্রে, 

াঅদরাচনা, গদফলো ও প্রকানায 

কস্ট স্টফিযে 

াঅভন্ত্রে ত্র প্রস্ত্তি ও 

স্টফিযে,  র প্রফন্ধ 

উস্থান 

 

স্টফনা মূদল্য াথফা  

ভাস্টযচারক কর্তটক 

স্টনধ টাস্টযি স্টনফন্ধন স্টপ 

নূন্যিভ ৩,৫০০/- (    

    র     শ  টাকা 

ভাত্র) 

াংস্টিি  ানুলে 

েস্যবৃদন্দয প্র  স্টফি 

ভয়সূচী ানুাদয। 

াংস্টিি  গদফলক ও   ফস্টন্ধক ানুলে 

েস্যবৃন্দ 

গদফলো, মূল্যায়ে, ও প্রকানা স্টফবাগ 

maahabubb@gmail.com 

Cell: 01819-113406 

 

২.২ প্রাস্টিষ্ঠাস্টনক সফা : 

ক্র 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রোন দ্ধস্টি প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রাস্টিস্থান 

সফায মূল্য এফাং 

স্টযদাধ দ্ধস্টি 

সফা প্রোদনয 

ভয়ীভা 

োস্টয়ত্বপ্রাি কভ টকিটা (নাভ, েস্টফ, সপান 

নম্বর ও াআ-সভাআর 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০১ ব্যফস্থানা উন্নয়ন 

ও উৎােনীরিা 

বৃস্টদ্ধয রক্ষয যাভ ট 

সফা প্রোন 

স্টল্প, ব্যফায়ী, ও াভাস্টজক 

াংগঠদনয চাস্টো ানুাদয। 

াংস্টিি  স্টফবাগ ও 

স্টফদলজ্ঞ কস্টভটি 

সফায ধযে ও াঅকায 

ানুাদয স্টনধ টাস্টযি চুস্টি 

মূল্য 

সফা গ্রীিায চাস্টো 

ানুাদয 

ভাাস্টযচারক, স্টফাঅাআএভ 

atwar1960@gmail.com 

Cell: 01727220133 

০২ স্টফাঅাআএভ-এয 

সফায ভান উন্নয়ন 

ও ক্ষভিা বৃস্টদ্ধয 

জন্য সেী ও 

স্টফদেী াংস্টিি  

প্রস্টিষ্ঠাদনয াদথ 

ভদঝািা স্বাযক 

স্বাক্ষয  

ম্পস্টকটি প্রস্টিষ্ঠাদনয ানুদযাধ 

ানুাদয স্টদ্বাস্টক্ষক াঅদরাচনা 

ানুষ্ঠাদনয াঅদয়াজন ও 

ভদঝািা চুস্টি স্বাক্ষয 

প্রস্টিষ্ঠান মূদয ভদধ্য 

স্বাক্ষযকৃি েস্টরর স্তান্তয। 

ভদঝািা স্বাযদকয চুস্টি 

ানুাদয  

চুস্টিদি ফস্টন টি 

ভয়ীভা 

ভাস্টযচারক, স্টফাঅাআএভ ও াংস্টিি  

স্টযচারকবৃন্দ 

atwar1960@gmail.com 

Cell:  01727220133 

 

mailto:maahabubb@gmail.com
mailto:maahabubb@gmail.com
mailto:atwar1960@gmail.com
mailto:atwar1960@gmail.com
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২.৩ াঅবযন্তযীে সফা : 

ক্র 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রোন দ্ধস্টি প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রাস্টিস্থান 

সফায মূল্য এফাং 

স্টযদাধ দ্ধস্টি 

সফা প্রোদনয 

ভয়ীভা 

োস্টয়ত্বপ্রাি কভ টকিটা (নাভ, েস্টফ, সপান 

নম্বয ও াআ-সভাআর 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০১ কভ টকিটা/কভ টচা

যীদেয ভ্রভে 

বািা স্টফর/ 

প্রস্টক্ষে 

স্টপ/দকা ট স্টপ 

প্রোন 

১.স্টনধ টাস্টযি পযদভ ভ্রভন 

স্টফযযেী/স্টফর/প্রস্টক্ষে স্টপ/ সকা ট 

স্টপ প্রোদনয চাস্টোত্র গ্রে: 

২.চাস্টো প্রাস্টিয য ফাচাাআকযে; 

৩. কর্তটদক্ষয ানুভস্টি গ্রে। 

স্টাফ াখায স্টাফ স্টফফযনী। স্টফনা মূদল্য ০২ স্টেন       ফাদজট ও স্টাফ কভ টকিটা, 

sayeed19@gmail.com 

01819-231219 

০২ াঅনুদিাস্টলক 

মুঞ্জুযী 

১.স্টনধ টাস্টযি ছদক াঅদফেনকাযীয 

স্টনকট দি াঅদফেন গ্রে; 

২.াঅদফেন যীক্ষাকযে; 

৩. কর্তটদক্ষয ানুদভােন গ্রে; 

৪. ভঞ্জুযীত্র াআ-সভাআর/ডাকদমাদগ 

াঅদফেনকাযীয স্টনকট সপ্রযে। 

১.াঅদফেনকাযী কর্তটক 

পূযেকৃি সনন পযভ ও ত্র 

স্টফনা মূদল্য ১৫ স্টেন       ফাদজট ও স্টাফ কভ টকিটা, 

sayeed19@gmail.com 

01819-231219 

০৩ বস্টফষ্যি িস্টফর 

াস্টগ্রভ 

১.স্টনধ টাস্টযি ছদক াঅদফেনকাযীয 

স্টনকট দি াঅদফেন গ্রে; 

২.াঅদফেন যীক্ষাকযে; 

৩. কর্তটদক্ষয ানুদভােন গ্রে; 

৪. ভঞ্জুযীত্র াআ-সভাআর/ডাকদমাদগ 

াঅদফেনকাযীয স্টনকট সপ্রযে। 

১.াঅদফেনত্র স্টফনা মূদল্য ০৫ স্টেন  

      ফাদজট ও স্টাফ কভ টকিটা, 

Sayeed19@gmail.com 

01819-231219 

০৪ ফস্ট: ফাাংরাদে 

ছুটি ভঞ্জুযীয 

াঅদফেন াগ্রায়ে 

১. স্টনধ টাস্টযি ছদক াঅদফেনকাযীয 

স্টনকট দি াঅদফেন গ্রে; 

২. াঅদফেন মাচাাআকযে 

৩.াঅদফেন স্টল্প ভন্ত্রোরয়-এ 

সপ্রযে। 

১.স্টনধ টাস্টযি ছদক াঅদফেনত্র। 

২.মথামথ কর্তটক্ষ কর্তটক 

প্রেত ছুটিয প্রাপ্যিা নে। 

াঅদফেদনয প্রাস্টিস্থান: 

(১) স্টল্প ভন্ত্রোরয়। 

(২) এস্টজস্টফ াস্টপ, 

সগুনফাস্টগচা স্ব স্ব 

েিয/াংস্থা। 

স্টফনা মূদল্য ০৩-০৭ স্টেন স্টযচারক (প্রান) 

bimgm@yahoo.com 

Cell: 01911-421644 

mailto:sayeed19@gmail.com
mailto:sayeed19@gmail.com
mailto:Sayeed19@gmail.com
mailto:bimgm@yahoo.com
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০৫ স্টফাঅাআএভ 

ানুলে 

েস্যদেয 

াঅবযন্তযীে 

প্রস্টক্ষে 

ভানফ ম্পে ব্যফস্থানা স্টফবাগ 

কর্তটক স্টফাঅাআএভ-এ প্রস্টক্ষে সকা ট 

াঅদয়াজন 

াংস্টিি  ানুলে 

েস্যবৃদন্দয াঅদফেন 

প্রস্টক্ষে প্রোনকাযী 

প্রস্টিষ্ঠাদনয স্টনধ টাস্টযি স্টপ। 

একস্টেন 

দুাআস্টেন 

এক িা 

দুাআ িা 

স্টিন িা 

স্টযচারক (প্রান) 

bimgm@yahoo.com 

Cell: 01911-421644 

০৬ দফদেস্টক 

প্রস্টক্ষে 

ভদনানয়ন 

১.কর্তটদক্ষয ানুদভােন গ্রে 

২.সুাস্টয প্রস্তাফ স্টল্প ভন্ত্রোরদয় 

সপ্রযে। 

১.স্টফগি এক ফছদযয 

স্টফদে ভ্রভে স্টফযযেী 

২.ফাছাাআ কস্টভটিয পযভ 

(পযভ মথামথবাদফ 

পূযেকৃি) 

৩.সুাস্টয  প্রস্তাফ। 

স্টফনা মূদল্য ৩-৭ স্টেন স্টযচারক (প্রান) 

bimgm@yahoo.com 

Cell: 01911-421644 

০৭ স্টরদয়ন ভঞ্জুযীয 

াঅদফেন াগ্রায়ে 

১.াংস্টিি  কভ টকিটা/কভ টচাযী দি 

স্টনধ টাস্টযি ছদক াঅদফেত্র গ্রে: 

২.াঅদফেনত্র মাচাাআকযে; 

৩.াঅদফেন ভন্ত্রোরদয় সপ্রযে। 

১, স্টনদয়াগত্র 

২.মথামথ কর্তটদক্ষয 

সুাস্টয 

৩.মুচদরকা 

াঅদফেদনয প্রস্টিস্থান: 

স্টল্প ভন্ত্রাোরয়/েিয/াংস্থা 

স্টফনা মূদল্য ৩-৭ স্টেন স্টযচারক (প্রান) 

bimgm@yahoo.com 

Cell: 01911-421644 

০৮ দোন্নস্টি স্টফাঅাআএভ প্রস্টফধানভারা এফাং সফাড ট 

াফ গবদন টন্প ানুদভাস্টেি 

দোন্নস্টিয নীস্টিভারা 

১.প্রস্টফধানভারায় ফস্টন টি 

স্টনধ টাস্টযি সমাগ্যিা ও 

দোন্নস্টিয নীস্টিভারায় 

ফস্টন টি সমাগ্যিা াজটন। 

স্টফনা মূদল্য ১৫-৩০ স্টেন স্টযচারক (প্রান) 

bimgm@yahoo.com 

Cell: 01911-421644 

০৯ াঅফাস্টক সুস্টফধা স্টফাঅাআএভ াঅ/এরাকায় ফাা 

শূণ্যিা াদক্ষ াঅদফেনত্র 

াঅফান ও াংস্টিি  কস্টভটি কর্তটক 

ফাা ফন্টন। 

১.াো কাগদজ 

ভাস্টযচারক ফযাফয 

াঅদফেনত্র 

স্টফনা মূল্য ১৫ স্টেন       প্রাস্টনক কভ টকিটা 

mazumdernirjhar_bim

@yahoo.com 

Cell: 01511-111222 

১০ স্টফাঅাআএভ-এয 

ানুলে েস্য ও 

কভ টকিটাদেয 

স্টযফন সফা 

োস্টয়ত্বপ্রাি কভ টকিটায স্টনকট াআ-

নস্টথদি াঅদফেনত্র ও পূফ ট ানুভস্টি 

গ্রে, স্টফাঅাআএভ-এয স্টনদজস্ব গাস্টি 

ও ড্রাাআবায কর্তটক প্রেত স্টভস্টনফা 

সফা 

১.স্টনধ টাস্টযি ছদক াআ-নস্টথদি 

ভাস্টযচারদকয স্টনকট 

াঅদফেন ত্র উস্থান 

াফ টক্ষস্টেক ব্যফায 

(প্রাস্টধকায প্রাি কভ টকিটা), 

ভাস্টক: ৬০০ টাকা 

যকাস্টয: 

প্রস্টি স্টকদরাস্টভটায .৪০ 

০১ স্টেন োস্টয়ত্বপ্রাি কভ টকিটা 

ashrafbim@gmail.com 

Cell: 01712755262 

mailto:bimgm@yahoo.com
mailto:bimgm@yahoo.com
mailto:bimgm@yahoo.com
mailto:bimgm@yahoo.com
mailto:mazumdernirjhar_bim@yahoo.com
mailto:mazumdernirjhar_bim@yahoo.com
mailto:ashrafbim@gmail.com
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 টাকা  

ব্যস্টিগি: প্রস্টি 

স্টকদরাস্টভটায ২.০০ টাকা 

এফাং াদক্ষাভান ভয় 

ঘন্টা প্রস্টি ১৫.০০ টাকা 

 

১১ ফাাফাস্টি 

সভযাভি 

যক্ষোদফক্ষে কভ টকিটায স্টনকট 

উস্থাস্টি াঅদফেদনয মাচাাআ-

ফাছাাআ ও ানুদভােন াদক্ষ প্রেত 

সফা  

১.সভাআদন্টদনন্প দি 

যফযাকৃি স্টনধ টাস্টযি ছদক 

পযভাদয়। 

স্টফনামূদল্য সফায ধযন ও 

ানুদভােন াদক্ষ 

(০১-১৫ স্টেন) 

উ-কাযী প্রদকৌরী 

ekramul.haque@bim.go

v.bd 

Cell: 01911-601546 

১২ স্টযষ্কায-

স্টযচ্ছন্নিা কভী 

      প্রাস্টনক কভ টকিটায 

াধীদন কভ টযি যাস্টয স্টযচ্ছন্নিা 

কভীদেয িত্বাফধায়দকয াদথ 

সমাগাদমাগ। 

১.স্টফাঅাআএভ-এয কযাম্পাদ 

স্টনদয়াস্টজি স্টযচ্ছন্নিাকভীয 

াায্য গ্রে। 

স্টফনামূদল্য ০১ স্টেন       প্রাস্টনক কভ টকিটা 

mazumdernirjhar_bim

@yahoo.com 

Cell: 01511-111222 

১৩ কস্টম্পটায 

াস্টব টদ 

কস্টম্পউটায স্টডস্টবন কর্তটক 

যফযাকৃি সফা। 

১.স্টনধ টাস্টযি ছদক াআ-নস্টথদি 

কস্টম্পটায াস্টব টদ 

স্টডস্টবদনয স্টফবাগীয় 

প্রধাদনয স্টনকট উস্থাস্টি 

পযভাদয় । 

স্টফনামূদল্য (০১-১৫ স্টেন) স্টফবাগীয় প্রধান, 

কস্টম্পউটায স্টডস্টবন 

mmhkallol@yahoo.co

m 

Cell: 01754-460100 

১৪ স্টনযাতা সফা উদ্ধটিন প্রাস্টনক কভ টকিটায 

াধীদন কভ টযি যাস্টয স্টনযাতা 

কভীদেয াদথ সমাগাদমাগ। 

১. স্টফাঅাআএভ-এয সগাআদট 

স্টনদয়াস্টজি স্টনযাতা কভীয 

াায্য গ্রে। 

স্টফনামূদল্য ০১ স্টেন       প্রাস্টনক কভ টকিটা 

mazumdernirjhar_bim

@yahoo.com 

Cell: 01511-111222 

১৫ ডাাআস্টনাং ও 

কযাস্টন্টন সফা 

স্টফাঅাআএভ কভ টকিটা ও কভ টচাযী 

ভফায় স্টভস্টি কর্তটক স্টযচাস্টরি 

স্টফাঅাআএভ ডাাআস্টনাং ও কযাস্টন্টন দি 

প্রেত সফা 

১.স্টফাঅাআএভ-এয ডাাআস্টনাং ও 

কযাস্টন্টদন পযভাদয়।  

খাফাদযয সভনুয ানুমায়ী 

মূল্য স্টযদাধ। 

০১ স্টেন স্টভস্টিয স্টযচারকবৃন্দ, ও 

প্রধান াচক 

Cell: 01719913694 

 

২.৪ াঅওিাধীন াস্টধেিয/েিয/াংস্থা কর্তটক প্রেত সফাাঃ াঅওিাধীন াস্টধেিয/েিয/াংস্থা না থাকায় প্রদমাজয নয়। 

mailto:ekramul.haque@bim.gov.bd
mailto:ekramul.haque@bim.gov.bd
mailto:mazumdernirjhar_bim@yahoo.com
mailto:mazumdernirjhar_bim@yahoo.com
mailto:mmhkallol@yahoo.com
mailto:mmhkallol@yahoo.com
mailto:mazumdernirjhar_bim@yahoo.com
mailto:mazumdernirjhar_bim@yahoo.com


Page 6 of 6 

 

 

৩. াস্টবদমাগ ব্যফস্থানা দ্ধস্টি (GRS) 

সফা প্রাস্টিদি ান্তুি দর োস্টয়ত্বপ্রাি কভ টকিটায দে সমাগাদমাগ করুন। স্টিস্টন ভাধান স্টেদি ব্যথ ট দর স্টনদন্াি দ্ধস্টিদি সমাগাদমাগ কদয াঅনায ভস্যা াফস্টি করুন। 

 

 

৪. াঅনায কাদছ াঅভাদেয প্রিযাা 

 

ক্র. নাং প্রস্টিশ্রুি/ কাস্টিি সফা প্রাস্টিয রক্ষয কযনীয় 

০১ স্টনধ টাস্টযি পযদভ মথামথবাদফ ম্পূে ট িথ্য ম্বস্টরি/াংযুি িথ্য কাদও পুযেকৃি াঅদফেন জভা প্রোন 

০২ ঠিক ব্যাাংক স্টাফ এফাং ভাধ্যদভ প্রদয়াজনীয় স্টপ স্টযদাধ কযা। 

০৩ াক্ষাদিয জন্য স্টনধ টাস্টযি ভদয়য পূদফ টাআ উস্টস্থি থাকা। 

 

 

ক্র. নাং কখন সমাগাদমাগ কযদফন সমাগাদমাদগয ঠিকানা  স্টনষ্পস্টতয ভয়ীভা 

০১ োস্টয়ত্বপ্রাি কভ টকিটা ভাধান স্টেদি ব্যথ ট 

দর 

(GRS)  সপাকার দয়ন্ট কভ টকিটা 

নাভ ও েস্টফ : সভা: ভাবুফ উর াঅরভ 

       ব্যফস্থানা উদেিা ও েস্য স্টচফ, স্টডদলাভা সকাদ ট কস্টভটি 

সপান: ০১৮১৯১১৩৪০৬ 

Email: maahabubb@gmail.com 

০৩ স্টেন 

০২ (GRS)  সপাকার দয়ন্ট কভ টকিটা 

স্টনস্টে টি ভাধান স্টেদি ব্যথ ট দর 

স্টযচারক (প্রস্টক্ষে) ০৩ স্টেন 


