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াপক:
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িশ ণ একােডিম, িবউেবা, ক বাজার।

িবষয:় The Institution of Engineers, Bangladesh (IEB) RajshahiThe Institution of Engineers, Bangladesh (IEB) Rajshahi
Centre Centre ক কক ক  পিরচা িলতপিরচা িলত  ‘‘AMIE’’  ‘‘AMIE’’ িবএসিসিবএসিস   ইনইন  ‘ ‘ইেলকি ক ালইেলকি ক াল   এএ   ইেলক িনইেলক িন
ইি িনয়া িরংইি িনয়া িরং’ ’ কােসকােস   অ ায়েনরঅ ায়েনর   অ মিতঅ মিত   দানদান   সেসে ।।

       উপ  িবষেয় আিদ  হেয় জানােনা যাে  য, আপনার আেবদেনর ি েত িন বিণত শত সােপে  আপনােক The
Institution of Engineers, Bangladesh (IEB) Rajs hahi Centre ক ক

পিরচািলত AMIE  িবএসিস ইন ‘ইেলকি ক াল এ  ইেলক িন  ইি িনয়ািরং’ কােস অ ায়েনর অ মিত দান
করা হেলা:

(ক
)

উ  কােস অ য়নকালীন কান েমই আপনার উপর অিপত দািয়  ও কত  পালেন কান কার িব  ি  করা যােব 
না;

(খ
)

বােডর কােজর ােথ স ব না হেল কান  দয়া যােব না;

(গ
)

উ  কােস অ য়েনর জ  বাড হেত কান কার আিথক িবধা পােবন না বা দাবী করা যােব না;

(ঘ
)

উ  কাস স  করার পর বােডর কান উ তর পেদ িনেয়াগ/পেদা িত/আ ীকরেণর বা বাধকতা থাকেব না;

(ঙ
)

কােজর ােথ বােডর অধীেন য কান ােন বদলী করা যােব।

িনেদশ েম
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মাঃ কািনজ জামান
উপপিরচালক-৪

১



ফান: ০২-২২৩৩৮৮৫২১

ন র: ২৭.১১.০০০০.২১০.২১.০৯১.১৯.৩৭৮/১(৫) তািরখ: ২ জ  ১৪২৯
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সদয় অবগিত ও েযা়জনীয ়কাযােথ অ িলিপ রণ করা হেলা ( জ তার মা সাের নয়): 
১) মহা ব াপক, িশ ণ, িবউেবা, ঢাকা।
২) িস এস ও  চয়ার ান, িবউেবা, ঢাকা।
৩) পিরচালক, িশ ণ একােডিম, িবউেবা, ক বাজার।
৪) উপসিচব, শাসন, িবউেবা, ঢাকা।
৫) িসিনয়র সহকারী পিরচালক-৯/১২, কমচারী পিরদ র, িবউেবা, ঢাকা।
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মা: মন ল হাসান ম ল
িসিনয়র সহকারী পিরচালক-৩

২


