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ারক ন র: ৫৭.২৫.০০০০.০০৬.০৪.০০২.১৭.২৪ তািরখ: 
২৪ জা য়াির ২০২৩

১০ মাঘ ১৪২৯

িবষয:় ব াংলােদশবাংলােদশ   মা াস ামা াস া   িশ কিশ ক  িশ ণিশ ণ   ইনি উটইনি উট  (BMTTI)- (BMTTI)-এএ  আেয়ািজতআেয়ািজত   দা িখল েররদািখল েরর
১৮৪তম১৮৪তম  িবষয়িভি কিবষয়িভি ক  ইংেরিজইংেরিজ   আবািসকআবািসক  ওও  ে ডে ড   িশ ণিশ ণ   কােসকােস   ৪৫৪৫  জনজন   সহকারীসহকারী  িশ েকরিশ েকর
তািলকাতািলকা   মেনানয়নমেনানয়ন   সেসে ।।

: (১) িবএম আই'র ারক নং-িবএম আই/২৩০/মািশঅ/ শা:/২০১৬/১৬০৩; তািরখ:০১/১২/২০২২ি .
(২) িডএমই‘র ারক নং-৫৭.২৫.০০০০.০০৬.০৪.০০২.১৭-১৯৬; তািরখ: ০৮/১২/২০২২ ি .
(৩) এমইিড’র ারক নং-৫৭.০০.০০০০.০৫৫.৬৩.০০২.২১-১৭২; তািরখ: ০১/০১/২০২৩ ি .

      উপ  িবষেয়র ি েত জানােনা যাে  য, ে া  ১নং ারেক বাংলােদশ মা াসা িশ ক িশ ণ ইনি উট ক ক আেয়ািজত
২৯ জা য়াির থেক ০২ ফ য়াির ২০২৩ পয  অনলাইন এবং ০৫ ফ য়াির থেক ১৬ ফ য়াির ২০২৩ পয  আবািসক দািখল েরর
১৮৪তম িবষয়িভি ক ইংেরিজ আবািসক ও ে ড িশ ণ কােস অিতির  ০৫ জনসহ ৪৫ জন সহকারী িশ েকর তািলকা রেণর
জ  অ েরাধ জানােনা হয়। কািরগির ও মা াসা িশ া িবভােগর ে া  ৩নং ারেকর মা েম উে িখত কােসর অ েমাদন রেয়েছ।
এমতাব ায়, দািখল েরর ১৮৪তম িবষয়িভি ক ইংেরিজ আবািসক ও ে ড িশ ণ কােস ৪৫ জন সহকারী িশ েকর মেনানীত
তািলকা সং  কের িন বিণতিন বিণত   শতস ােপেশতস ােপে  িশ ণ ও পরবত  েয়াজনীয় ব া হেণর জ  িনেদশ েম রণ করা হেলা।
      ক) িশ ণ চলাকালীন িশ ণাথ গেণর তািলকা আবি কভােব MEMIS সফটওয় ােরর ডাটােবইেজ এি  িনি ত করেত হেব।

ত য় ঘটেল অ  িবএম আই দায়ী থাকেবন;
      খ) মেনানীত িশ কগেণর মে  অ পি িতর তািলকা মা াসা িশ া অিধদ েরর ারক নং: ৫৭.২৫.০০০০.০০৬.০৯.০০১.২১.৩৫;
তািরখ: ২০/০৫/২০২১ি .-এ বিণত ছেক কাস সমাি র ৭ (সাত) িদেনর মে  Compliance Report  রণ করেত হেব এবং একই
সােথ পরবত  কাস  হওয়ার েব MEMIS সফটওয় ােরর ডাটােবইেজ এি র ত  রণ করেত হেব;
      গ) েয়াজেন মাবাইেল/ ি গতভােব যাগেযাগ বক িরত তািলকা অ যায়ী সকল িশ ণাথ র উপি িত িনি ত করেত হেব;
       ঘ) ি সংগত ও হণেযা  কারণ তীত মেনানীত িশ কগণ িশ েণ অ পি ত থাকেল তা িত ান ধােনর অসদাচরণ
িহেসেব িবেবিচত হেব।
সং ি : ১। িবএম আই’র াব- ১ ফদ।
           ২। এমইিডর অ েমাদন প - ২ ফদ।
           ৩। িশ ণাথ র তািলকা- ২ ফদ।

২৪-১-২০২৩

অ                                                         
বাংলােদশ মা াসা িশ ক িশ ণ ইনি উট                                                                                     
বাডবাজার, গাজী র।

মাঃ িজয়াউল আহসান
পিরচালক

ফান: ০২-৪১০৩০১৯২
ইেমইল:

ziaulahsan0000@gmail.com
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ারক ন র: ৫৭.২৫.০০০০.০০৬.০৪.০০২.১৭.২৪/১(৬) তািরখ: ১০ মাঘ ১৪২৯
২৪ জা য়াির ২০২৩

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িসিনয়র সিচব, কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ, ঢাকা।
২) অিতির  সিচব, মা াসা অ িবভাগ, কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ, ঢাকা।
৩) পিরচালক ( শাসন ও অথ) এবং PD, মিমস, মািশঅ। এমইিড’র িনেদশনা অ যায়ী িশ ণাথ েদর
তািলকা MEMIS সফটওয়ােরর Database-এ এি  িনি তকরেণর অ েরাধসহ।
৪) উপ-পিরচালক ( শাসন), মািশঅ (ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)।
৫) অ / পার ----- মা াসা, বিণত তািলকার িশ কগণেক িশ েণ অংশ হণ িনি ত করার অ েরাধসহ
৬) মহাপিরচালক মেহাদেয়র ি গত সহকারী, মা াসা িশ া অিধদ র, ঢাকা।

২৪-১-২০২৩
মাঃ লতান আহেমদ 
সহকারী পিরচালক
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