গনপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
অধ্যদের কার্যালয়
রাজশাহী পললদেকলনক ইন্সটিটিউে,রাজশাহী।
www.rpi.gov.bd
Email:rajpolytechnic@gmail.com
স্মারক নাংংঃ রা.প.ই/সাংস্থাপন/২০২২/

তালরখংঃ০৮/০৫/২০২২ লরংঃ

বিষয়ঃ অবিয াগ ও প্রবিকার িযিস্থার ( G.R.S ) মাবিক অগ্রগবি প্রবিযিদন প্রপ্ররণ প্রিযে।
উপর্ু র্ক্য লবষদয়র পলরদপ্রলেদত অবিয াগ প্রবিকার িযিস্থার (G.R.S) আয াযক প্রাপ্ত অবিয াগ বনষ্পবি িংক্রান্ত
এলপ্রল,২০২২ মাযির প্রবিযিদন বনর্ধাবরি ছযক পরিিী প্রযয়াজনীয় িযিস্থা গ্রহযনর জনয অনু যরার্ক্রযম এিিংযগ
প্রপ্ররন করা হই ।
িং ু বতঃ িনধণামযি -০১ (এক) পািা।
অধ্যে
রাজশাহী পললদেকলনক ইন্সটিটিউে, রাজশাহী।

অবিয াগ প্রবিকার িযিস্থার মাবিক প্রবিযিদন
বিিাযগর নামঃ রাজশাহী পললদেকলনক ইন্সটিটিউে,রাজশাহী।
মাযির নামঃ এলপ্রল।

িিধ মান মাযি প্রাপ্ত অবিয াগ িংখ্যা

পত্র/ দরখ্াস্তয াযগ

অন াইযন

১

২
শূ নয

এলপ্রল

শূ নয

প্রমাট
(১+২)

বিযিচ্য মাযি
বনষ্পবিকৃি
অবিয াযগর
িংখ্যা

বনষ্পবিকৃি
অবিয াযগর
িংবিপ্ত বিিরণ

অবনষ্পবি
অবিয াযগর
িংখ্যা

মন্তিয

৩
শূ নয

৪
শূ নয

৫
শূ নয

৬
শূ নয

৭
শূ নয

নামঃ ম াংঃ কবীর আহদ ে
পদিীঃ জু লনয়র ইন্সট্রাক্টর(নন-মেক) পোর্য
অবিয াগ বনষ্পবি কমধকিধ া ( অবনক )
প্র ানঃ০১৭১৭১৩৬১৩১
ই- প্রমই ঃbdesigns4@gmail.com

নামঃম াহম্মে আব্দু র রশীে লিক
পদিীঃ অর্যি
অবিয াগ বনষ্পবি কমধকিধ া ( আপী )
প্র ানঃ ০১৫৫২৪৯৮৫১২
ই- প্রমই ঃrajpolytechnic@gmail.com

গনপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
অধ্যদের কার্যালয়
রাজশাহী পললদেকলনক ইন্সটিটিউে, রাজশাহী।
www.rpi.gov.bd
Email:rajpolytechnic@gmail.com
স্মারক নাংংঃ রা.প.ই/সাংস্থাপন/২০২২/

তালরখংঃ০৭/০৬/২০২২ লরংঃ

বিষয়ঃ অবিয াগ ও প্রবিকার িযিস্থার ( G.R.S ) মাবিক অগ্রগবি প্রবিযিদন প্রপ্ররণ প্রিযে।
উপর্ু র্ক্য লবষদয়র পলরদপ্রলেদত অবিয াগ প্রবিকার িযিস্থার (G.R.S) আয াযক প্রাপ্ত অবিয াগ বনষ্পবি িংক্রান্ত
প্রম,২০২২ মাযির প্রবিযিদন বনর্ধাবরি ছযক পরিিী প্রযয়াজনীয় িযিস্থা গ্রহযনর জনয অনু যরার্ক্রযম এিিংযগ প্রপ্ররন
করা হই ।
িং ু বতঃ িনধণামযি -০১ (এক) পািা।
অধ্যে
রাজশাহী পললদেকলনক ইন্সটিটিউে, রাজশাহী।

অবিয াগ প্রবিকার িযিস্থার মাবিক প্রবিযিদন
বিিাযগর নামঃ রাজশাহী পললদেকলনক ইন্সটিটিউে,রাজশাহী।
মাযির নামঃ প্রম।

িিধ মান মাযি প্রাপ্ত অবিয াগ িংখ্যা

পত্র/ দরখ্াস্তয াযগ

অন াইযন

১

২
শূ নয

প্রম

শূ নয

প্রমাট
(১+২)

বিযিচ্য মাযি
বনষ্পবিকৃি
অবিয াযগর
িংখ্যা

বনষ্পবিকৃি
অবিয াযগর
িংবিপ্ত বিিরণ

অবনষ্পবি
অবিয াযগর
িংখ্যা

মন্তিয

৩
শূ নয

৪
শূ নয

৫
শূ নয

৬
শূ নয

৭
শূ নয

নামঃ ম াংঃ কবীর আহদ ে
পদিীঃ জু লনয়র ইন্সট্রাক্টর(নন-মেক) পোর্য
অবিয াগ বনষ্পবি কমধকিধ া ( অবনক )
প্র ানঃ০১৭১৭১৩৬১৩১
ই- প্রমই ঃbdesigns4@gmail.com

নামঃম াহম্মে আব্দু র রশীে লিক
পদিীঃ অর্যি
অবিয াগ বনষ্পবি কমধকিধ া ( আপী )
প্র ানঃ ০১৫৫২৪৯৮৫১২
ই- প্রমই ঃrajpolytechnic@gmail.com

গনপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
অধ্যদের কার্যালয়
রাজশাহী পললদেকলনক ইন্সটিটিউে,রাজশাহী।
www.rpi.gov.bd
Email:rajpolytechnic@gmail.com
স্মারক নাংংঃ রা.প.ই/সাংস্থাপন/২০২২/

তালরখংঃ০৮/০৭/২০২২ লরংঃ

বিষয়ঃ অবিয াগ ও প্রবিকার িযিস্থার ( G.R.S ) মাবিক অগ্রগবি প্রবিযিদন প্রপ্ররণ প্রিযে।
উপর্ু র্ক্য লবষদয়র পলরদপ্রলেদত অবিয াগ প্রবিকার িযিস্থার (G.R.S) আয াযক প্রাপ্ত অবিয াগ বনষ্পবি িংক্রান্ত
জু ন,২০২২ মাযির প্রবিযিদন বনর্ধাবরি ছযক পরিিী প্রযয়াজনীয় িযিস্থা গ্রহযনর জনয অনু যরার্ক্রযম এিিংযগ প্রপ্ররন
করা হই ।
িং ু বতঃ িনধণামযি -০১ (এক) পািা।
অধ্যে
রাজশাহী পললদেকলনক ইন্সটিটিউে, রাজশাহী।

অবিয াগ প্রবিকার িযিস্থার মাবিক প্রবিযিদন
বিিাযগর নামঃ রাজশাহী পললদেকলনক ইন্সটিটিউে,রাজশাহী।
মাযির নামঃ জু ন।

িিধ মান মাযি প্রাপ্ত অবিয াগ িংখ্যা

পত্র/ দরখ্াস্তয াযগ

অন াইযন

১

২
শূ নয

জু ন

শূ নয

প্রমাট
(১+২)

বিযিচ্য মাযি
বনষ্পবিকৃি
অবিয াযগর
িংখ্যা

বনষ্পবিকৃি
অবিয াযগর
িংবিপ্ত বিিরণ

অবনষ্পবি
অবিয াযগর
িংখ্যা

মন্তিয

৩
শূ নয

৪
শূ নয

৫
শূ নয

৬
শূ নয

৭
শূ নয

নামঃ ম াংঃ কবীর আহদ ে
পদিীঃ জু লনয়র ইন্সট্রাক্টর(নন-মেক) পোর্য
অবিয াগ বনষ্পবি কমধকিধ া ( অবনক )
প্র ানঃ০১৭১৭১৩৬১৩১
ই- প্রমই ঃbdesigns4@gmail.com

নামঃম াহম্মে আব্দু র রশীে লিক
পদিীঃ অর্যি
অবিয াগ বনষ্পবি কমধকিধ া ( আপী )
প্র ানঃ ০১৫৫২৪৯৮৫১২
ই- প্রমই ঃrajpolytechnic@gmail.com

