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িব ি  

 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ ক র্ক পিরচািলত wW‡c−vgv-iন-iি িনয়ািরং িশ া েমর িবধান-3127 eর আেলােক িনেমণবিণ র্ত েটকেনালিজসমূেহর  5থ র্ পেব র্র 
িসেলবাস তরীর লে  আগামী 19, 1৯ o 21 আগ  3128 ি ঃ তািরেখ 14 (িতন) িদেনর oয়াকর্শপ েবােড র্র মাননীয় েচয়ার ান ড. েমাঃ েমাস ািফজুর রহমান eর 
সভাপিতে  েবােড র্র সভাকে  ৯.41 ঘিটকা হেত িদন াপী aনুি ত হেব। কম র্শালায় uপি ত থাকার জ  িনেমণ বিণ র্ত িশ ক/কম র্কতর্াগণেক aনুেরাধ জানান হল। েবােড র্র 
িনয়মানুযায়ী কম র্শালায় aংশ হণকারী সদ বৃ েক যাতায়াত ভাতা eবং স ানী দান করা হেব।            
            
মেনানীত সদ বৃ  (েজয্ তার িভি েত নয়) 
 
ঃ নং েটকেনালিজ িবেশষ /কম র্কতর্া িবষয় মম
1. মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র eর মেনানীত eকজন িতিনিধ (পিরচালক পদময র্াদার) িরেসাস র্ পাস র্ন
2. সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।    িরেসাস র্ পাস র্ন
3. পিরচালক (কাির লাম), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।    িরেসাস র্ পাস র্ন
4. পরী া িনয় ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।     িরেসাস র্ পাস র্ন
5. পিরচালক (িশ  o িশ ণ সম য়), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।     িরেসাস র্ পাস র্ন
6. ক  পিরচালক (31 তলা ভবন িনম র্াণ ক ), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।    িরেসাস র্ পাস র্ন
7. uপ-সিচব (কািরগির-2), কািরগির o মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, পিরবহণ ল ভবন, ঢাকা। িরেসাস র্ পাস র্ন 
8. uপ-সিচব (কািরগির-3), কািরগির o মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, পিরবহণ ল ভবন, ঢাকা। িরেসাস র্ পাস র্ন 
9. জনাব েমা: েমাস ািফজুর রহমান খান, কাির লাম িবেশষ  (িডে ামা), বাকািশেবা। সম য়কারী
10. সভাপিত/সাধারণ স াদক, i িটিটuট aব িডে ামা iি িনয়ারস র্ বাংলােদশ-eর িতিনিধ aংশ হণকারী
11. সভাপিত/সাধারণ স াদক, বাংলােদশ পিলেটকিনক িশ ক সিমিত, ঢাকা। aংশ হণকারী
12. সভাপিত/সাধারণ স াদক, বাংলােদশ পিলেটকিনক িশ ক পিরষদ, ঢাকা। aংশ হণকারী
13. uপ-পরী া িনয় ক (েগাপনীয়), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। aংশ হণকারী
14. েমাহা দ আ ল শািহন কাoছার সরকার, uপ-পরী া িনয় ক (িডে ামা), বাকািশেবা, ঢাকা। aংশ হণকারী
15. uপ-সিচব ( শাসন), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। aংশ হণকারী
16. ড. েকৗশলী জাকািরয়া আববাসী, কাির লাম িবেশষ (েভােকশনাল), বাকািশেবা, ঢাকা।    aংশ হণকারী 
17. জনাব পক কািম  িব াস, েকায়ািলিট aয্া ের  aিফসার, বাকািশেবা, ঢাকা। aংশ হণকারী
18. েকৗশলী েমাঃ েমাস ফা, i াি  িলয়ােজা aিফসার, বাকািশেবা, ঢাকা aংশ হণকারী
19. 

 
িসিভল 

জনাব েমা: আিমনুর রহমান খান, চীফ i া র (িসিভল), ফিরদ র 
পিলেটকিনক i িটিটuট।  

1. Structural Mechanics(66441) 
2. Estimating & Costing‐
1(66442) 
3. Civil Engineering Drawing‐2 
(CAD)( 66443)  
4. Surveying‐2(66444) 
5. Geotechnical 
Engineering(66445) 
6. Environmental 
Studies(69054)  
7. Fundamental Construction 
Process(66446) 

aংশ হণকারী
 

20. েকৗ. েমাঃ সাম ল আলম, পিরচালক কাির লাম ( া ন), বাংলােদশ 
কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।   

aংশ হণকারী
 

21. জনাব েমা: জয়নাল আেবিদন, চীফ i া র (িসিভল), ব ড়া 
পিলেটকিনক i িটিটuট।  

aংশ হণকারী
 

22. জনাব েমা: তােহর জািমল, চীফ i া র (িসিভল), ঢাকা পিলেটকিনক 
i িটিটuট।  

aংশ হণকারী

23. জনাব িনম র্ল চ  িসকদার, i া র িসিভল ( া ন), ঢাকা পিলেটকিনক 
i িটিটuট।  

aংশ হণকারী

24. জনাব েমা: শির ল iসলাম, i া র (িসিভল), ি য়া পিলেটকিনক 
i িটিটuট। 1282742৯763 

aংশ হণকারী

25. জনাব েমা: েমাতাহার েহােসন , i া র (িসিভল), পাবনা পিলেটকিনক 
i িটিটuট।  

aংশ হণকারী

26. জনাব আ ল মা ান, i া র (িসিভল), ঢাকা পিলেটকিনক i িটিটuট। aংশ হণকারী
27. িশ  িত ােনর িতিনিধ।   aংশ হণকারী
28. িশ  িত ােনর িতিনিধ।   aংশ হণকারী
29. 

 
 
 

ক াকশন 

জনাব eস eম আ ল বােতন, চীফ i াকটর(ক াকশন), িড় াম 
পিলেটকিনক i িটিটuট। 12829152৯13  

1. Working & Structural 
Drawing(68841) 
2. Construction  Surveying‐
2(68842)  
3. Building Facilities & 
Services(68843) 
4. Hydrology &Water 
Resources Engineering(68844) 

aংশ হণকারী

30. জনাব আিমনুল iসলাম iয়া, i া র (িসিভল), ঢাকা পিলেটকিনক 
i িটিটuট।   

aংশ হণকারী 

31. েমাঃ আ াহ িহস সািফ, i াকটর o িবভাগীয় ধান(ক াকশন), 
পাবনা পিলেটকিনক i িটিটuট। 
12৯22697359  

aংশ হণকারী

32. জনাব েমা: েমাশারফ েহােসন, i া র (ক াকশন), বাংলােদশ- iেডন 
পিলেটকিনক i িটিটuট, কা াi, রা ামািট। 12823264175 

aংশ হণকারী

33. জনাব েমা: রািশ ল আমীন, i া র (িসিভল), রাজশাহী পিলেটকিনক 
i িটিটuট।  

aংশ হণকারী

34. িশ  িত ােনর িতিনিধ।   aংশ হণকারী
35. িশ  িত ােনর িতিনিধ।   aংশ হণকারী
36. িশ  িত ােনর িতিনিধ।   aংশ হণকারী

 
চলমান পাতা........... 

-3- 

িশ া িনেয় গড়ব েদশ
েশখ হািসনার বাংলােদশ 
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37. 

সােভ র্িয়ং 

জনাব েমাঃ সােজ র রহমান, চীফ i া র (সােভ র্), সােভ র্ i িটিটuট, 
িম া।  

1. Traversing  & Cadastral 
Surveying(67841) 
2. Survey CAD(67842) 
3. Field Astronomy(67843) 
4. Advance Surveying‐1(67844) 

aংশ হণকারী

38. জনাব েমা: আলমগীর েহােসন েমৗশান, চীফ i া র (িসিভল), িসেলট 
পিলেটকিনক i িটিটuট।  

aংশ হণকারী

39. জনাব েমাতাহার েহােসন, i া র(িসিভল), পাবনা পিলেটকিনক 
i িটিটuট।  

aংশ হণকারী

40. িশ  িত ােনর িতিনিধ।   aংশ হণকারী
41. িশ  িত ােনর িতিনিধ।   aংশ হণকারী
42. 

 
 
 

eনভায়রনেম
াল 

জনাব েসাহরাব েহােসন, i া র (eনভায়রনেম াল), লনা মিহলা 
পিলেটকিনক i িটিটuট। 128221393৯5 

1. Instrumental Technique in  
Environmental Analysis(69041) 
2. Environmental 
Microbiology(69043)  

aংশ হণকারী

43. জনাব েমা: নাজ ল হা ান, িবভাগী ধান (eনভায়রনেম াল), নoগ  
পিলেটকিনক i িটিটuট।  

aংশ হণকারী

44. জনাব েমা: েরাকনু ামান, i া র (eনভায়রনেম াল), পাবনা 
পিলেটকিনক i িটিটuট। 

aংশ হণকারী

45. িতিনিধ, পিরেবশ aিধদ র, ঢাকা। aংশ হণকারী
46. িশ  িত ােনর িতিনিধ।   aংশ হণকারী
47. 

আিকর্েটকচার 
 

জনাব েমা: মিহ র রহমান, a , েফনী পিলেটকিনক i িটিটuট, েফনী। 1. Architectural Design ‐3 
(66142) 
2. History of Architecture ‐
1(66141) 
3. Working Drawing With 
CAD(66143) 
4. Model  Making(66144) 
5. Basic Estimating  & 
Costing(66447) 

aংশ হণকারী
48. জনাব েমা: আ ল েহােসন, চীফ i া র (িসিভল), েফনী পিলেটকিনক 

i িটিটuট।  
 

49. জনাব স ামত েরজাuল কিরম, i া র (আিকর্েটকাচর), ঢাকা 
পিলেটকিনক i িটিটuট।   

aংশ হণকারী

50. জনাব দাবা নাজ, i া র (আিকর্েটকচার), ঢাকা পিলেটকিনক 
i িটিটuট।  

aংশ হণকারী

51. জনাব েমা: শির ল iসলাম, i া র (িসিভল), ি য়া পিলেটকিনক 
i িটিটuট। 1282742৯765 

aংশ হণকারী

52. জনাব খ কার হাসানু ামান, জুিনয়ার i া র (আিকর্েটকচার), ঢাকা 
পিলেটকিনক i িটিটuট।  

aংশ হণকারী

53. ফারজানা আ ার, জুিনয়র i া র (আিকর্েটকচার), ঢাকা মিহলা 
পিলেটকিনক i িটিটuট।   

aংশ হণকারী

54. িশ  িত ােনর িতিনিধ।    aংশ হণকারী
55. িশ  িত ােনর িতিনিধ।    aংশ হণকারী
56. 

আিকর্েটকচার 
e  iে িরয়র 
িডজাiন 

জনাব েমা: ম ল আলম, a ( া ন), পিলেটকিনক i িটিটuট। 1. Interior Design‐2(68741) 
2. CAD‐1(68742) 
3. History of Architecture and 
Interior Design(68743) 
4. Perspective Drawing and 
Rendering(68744) 
 

aংশ হণকারী
57. জনাব েমা: তানিভর আহে দ, i া র (e আi িড িট), নoগ  

পিলেটকিনক i িটিটuট।  
aংশ হণকারী

58. জনাব েমা: শাহাব uি ন, i া র (আিকর্েটকচার), ঢাকা মিহলা 
পিলেটকিনক i িটিটuট।  

aংশ হণকারী

59. েমাছাঃ আয়শা আ ার, i াকটর (e আi িড িট), ঢাকা মিহলা 
পিলেটকিনক i িটিটuট। 12788184934 

aংশ হণকারী

60. জনাব সানিজদা েহােসন, i াকটর(e আi িড িট), িঝনাiদহ 
পিলেটকিনক i িটিটuট। 1282385৯3৯2   

aংশ হণকারী

61. জনাব রানী আহে দ, জুিনয়র i া র (e আi িড িট), া ণবািড়য়া 
পিলেটকিনক i িটিটuট।  

aংশ হণকারী

62. িশ  িত ােনর িতিনিধ।    aংশ হণকারী
63. িশ  িত ােনর িতিনিধ।    aংশ হণকারী

িব: : স ািনত িশ কবৃ েক ত র েপর a া  িশ ক ম লীর সােথ আেলাচনা কের u ত o পা র্বতী েদশসমূেহর eবং িব মান িডে ামা iন iি িনয়ািরং িশ া েমর 
িসেলবােসর আেলােক েতয্ক িবষেয়র খসড়া িসেলবাস স্ ত কের আনার জ  aনুেরাধ করা হেলা। িত েপ কমপে  12 (eক) িট াপটপ থাকেত হেব।    

        া িরত/- 
(েমা: আ ারu ামান) 
পিরচালক (কাির লাম) 

ারক নং-68.28.1111.312.3৯.112.28-7524(81) তািরখঃ 12-19-3128 ি ঃ
সদয় aবগিত o েয়াজনীয় কায র্ােথ র্ aনুিলিপ ে রণ করা হল (েজয্ তার িভি েত নয়) t  
2।  সিচব, কািরগির o মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবলায়, ঢাকা।  
 ( ি  আকষ র্ণঃ aিতির  সিচব (কািরগির), কািরগির o মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবলায়, ঢাকা।  
3&। মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, পি ম আগারগo, ঢাকা। (মেহাদয়েক কম র্শালায় eকজন িতিনিধ ে রণ eবং aিধন  পিলেটকিনক 

i িটিটuটসমূেহর িশ ক o কম র্কতর্াবৃ েক কম র্শালায় aংশ হেণর aনুমিত দান করার জ  aনুেরাধ জানান হল)। 
4।  মহাপিরচালক, পিরেবশ aিধদ র, ঢাকা। (u  কম র্শালায় সংি  ে ে  িবেশষ  eমন 12 (eকজন) কম র্কতর্ােক কম র্শালায় aংশ হেণর মেনানয়ন দােনর 

জ  মেহাদয়েক িবনীত aনুেরাধ জানান হল।)  
5-9।  সিচব/ পিরচালক (িশ  o িশ ণ সম য়)/পিরদশ র্ক/পরী া িনয় ক/ ক  পিরচালক (31 তলা ভবন িনম র্াণ ক ), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
৯। a , পিলেটকিনক i িটিটuট..................................। (িশ কবৃ েক কম র্শালায় aংশ হেণর aনুমিত দান করার জ  aনুেরাধ জানান হল)।    
21-74। জনাব.................................................................................................................। 
75। িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। (িব ি িট জ রী িভি েত oেয়বসাiেট কােশর জ  aনুেরাধ জানান হল)।  
76। uপ-পিরচালক (িহসাব o িনরী া), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
77।  েকৗশলী েমাঃ েমাস ফা, i াি  িলয়ােজা aিফসার, বাকািশেবা, ঢাকা। (তােক সংি  িশ  িত ােনর েয়াজনীয় সং ক uপ  িতিনিধর কম র্শালায় 

aংশ হন িনি ত করার জ  aনুেরাধ করা হল।) 
78। ড েমে শন aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
79।  জনাব েমা: েমাস ািফজুর রহমান, েসকশন aিফসার, কাির লাম শাখা, বাকািশেবা, ঢাকা। (কম র্শালার আ ায়ন o স ানীসহ েয়াজনীয় ব া হেণর 

aনুেরাধ করা হল। )  
7৯। েচয়ার ান মেহাদেয়র াি গত কম র্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
81। িনরাপ া কম র্কতর্া, বকািশেবা, ঢাকা।  
82। aিফস নিথ। 

(েমাঃ েমাস ািফজুর রহমান খান) 
কাির লাম িবেশষ  (িডে ামা) 

েফানঃ 13৯236476 
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ারক নং-68.28.1111.312.3৯.112.28-7525 তািরখঃ 28 াবণ, 2535 ব া
12 আগ , 3128 ি া

 
িব ি  

 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ ক র্ক পিরচািলত wW‡c−vgv-iন-iি িনয়ািরং িশ া েমর িবধান-3127 eর আেলােক িনেমণবিণ র্ত েটকেনালিজসমূেহর  5থ র্ পেব র্র 
িসেলবাস তরীর লে  আগামী 27, 28 o 29 আগ  3128 ি ঃ তািরেখ 14 (িতন) িদেনর oয়াকর্শপ েবােড র্র মাননীয় েচয়ার ান ড. েমাঃ েমাস ািফজুর রহমান eর 
সভাপিতে  েবােড র্র সভাকে  ৯.41 ঘিটকা হেত িদন াপী aনুি ত হেব। কম র্শালায় uপি ত থাকার জ  িনেমণ বিণ র্ত িশ ক/কম র্কতর্াগণেক aনুেরাধ জানান হল। েবােড র্র 
িনয়মানুযায়ী কম র্শালায় aংশ হণকারী সদ বৃ েক যাতায়াত ভাতা eবং স ানী দান করা হেব।             
            
মেনানীত সদ বৃ  (েজয্ তার িভি েত নয়) 
 
ঃ নং েটকেনালিজ িবেশষ /কম র্কতর্া িবষয় মম
1. মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র eর মেনানীত eকজন িতিনিধ (পিরচালক পদময র্াদার) িরেসাস র্ পাস র্ন
2. সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।    িরেসাস র্ পাস র্ন
3. পিরচালক (কাির লাম), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।   িরেসাস র্ পাস র্ন
4. পরী া িনয় ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।     িরেসাস র্ পাস র্ন
5. পিরচালক (িশ  o িশ ণ সম য়), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।     িরেসাস র্ পাস র্ন
6. ক  পিরচালক (31 তলা ভবন িনম র্াণ ক ), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।    িরেসাস র্ পাস র্ন
7. uপ-সিচব (কািরগির-2), কািরগির o মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, পিরবহণ ল ভবন, ঢাকা। িরেসাস র্ পাস র্ন 
8. uপ-সিচব (কািরগির-3), কািরগির o মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, পিরবহণ ল ভবন, ঢাকা। িরেসাস র্ পাস র্ন 
9. জনাব েমা: েমাস ািফজুর রহমান খান, কাির লাম িবেশষ  (িডে ামা), বাকািশেবা। সম য়কারী
10. সভাপিত/সাধারণ স াদক, i িটিটuট aব িডে ামা iি িনয়ারস র্ বাংলােদশ-eর িতিনিধ aংশ হণকারী
11. সভাপিত/সাধারণ স াদক, বাংলােদশ পিলেটকিনক িশ ক সিমিত, ঢাকা। aংশ হণকারী
12. সভাপিত/সাধারণ স াদক, বাংলােদশ পিলেটকিনক িশ ক পিরষদ, ঢাকা। aংশ হণকারী
13. uপ-পরী া িনয় ক (েগাপনীয়), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। aংশ হণকারী
14. েমাহা দ আ ল শািহন কাoছার সরকার, uপ-পরী া িনয় ক (িডে ামা), বাকািশেবা, ঢাকা। aংশ হণকারী
15. uপ-সিচব ( শাসন), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। aংশ হণকারী
16. ড. েকৗশলী জাকািরয়া আববাসী, কাির লাম িবেশষ  (েভােকশনাল), বাকািশেবা, ঢাকা।    aংশ হণকারী 
17. জনাব দীপ র ন ী, সহকারী পরী া িনয় ক  (েগাপনীয়), বাকািশেবা, ঢাকা। aংশ হণকারী
18. েকৗশলী েমাঃ েমাস ফা, i াি  িলয়ােজা aিফসার, বাকািশেবা, ঢাকা aংশ হণকারী
19. 

কি uটার 

জনাব েমা: মিনর uি ন, a , িকেশারগ  পিলেটকিনক i িটিটuট। 1. Object Oriented 
Programming(66641)  
2. Data Structure & 
Algorithm(66642)  
3. Web 
Development(66643)  
4. Data 
Communication 
System(66644)  
5. Computer 
Peripherals(66645)  
6. Operating 
System(68541)  
7. Sequential Logic 
Systems(66653) 

aংশ হণকারী

20. জনাব েমা: জােহদ আহে দ েচৗ রী, চীফ i াকটর (কি uটার), ঢাকা 
পিলেটকিনক i িটিটuট। 12663264657  

aংশ হণকারী

21. ড. েমাঃ শাহ আলম মজুমদার, িবেশষ   (েকাস র্ eয্াি িডেটশন), বাকািশেবা, 
ঢাকা।   

aংশ হণকারী

22. জনাব েমা: ম ল iসলাম, চীফ i া র (কি uটার), ফিরদ র 
পিলেটকিনক i িটিটuট।  

aংশ হণকারী

23. জনাব েমা: ল ল আহেমদ, চীফ i া র (কি uটার), ময়মনিসংহ 
পিলেটকিনক i িটিটuট।   

aংশ হণকারী

24. জনাব হািম ল হক, i ি র (কি uটার), েফনী পিলেটকিনক i িটিটuট। aংশ হণকারী

25. জনাব শাম ল আলম, i া র (কম), টাংগাiল পিলেটকিনক i িটিটuট aংশ হণকারী 

26. িষিবদ েমাঃ েমাস ফা কামাল, কাির লাম িবেশষ  ( িষ), বাংলােদশ 
কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 

aংশ হণকারী

27. িশ  িত ােনর িতিনিধ।    aংশ হণকারী
28. িশ  িত ােনর িতিনিধ।    aংশ হণকারী
29. 

কি uটার 
সােয়  

ড. েশখ আ  েরজা, কনসালেট , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।   1. Web 
Programming(68542) 
2. Mathematics for 
Computing(68543) 

aংশ হণকারী
30. জনাব েমেহদী হাসান, i া র (কি uটার), চ াম পিলেটকিনক 

i িটিটuট।  
aংশ হণকারী

31. জনাব আফেরাজা জয়েনাব, জুিনয়র i া র, েফনী  কি uটার i িটিটuট। aংশ হণকারী
32. জনাব েমা: মাহ ব আলম, i া র (কি uটার) িম া পিলেটকিনক 

i িটিটuট।  
aংশ হণকারী

33. িশ  িত ােনর িতিনিধ।    aংশ হণকারী
34. িশ  িত ােনর িতিনিধ।    aংশ হণকারী
35. 

েটিলকিমuিন
েকশন 

জনাব েমা: আেনায়ার েহােসন, চীফ i া র (েটিলকিমuিনেকশন), টাংগাiল 
পিলেটকিনক i িটিটuট। 12823৯559৯8 

1. Television 
Transmission and 
Reception(69441) 

aংশ হণকারী

36. সয়দ মাহ ব আলম, i া র (েটিলকম:), েফনী কি uটার i িটিটuট। aংশ হণকারী
37. িশ  িত ােনর িতিনিধ।    aংশ হণকারী
38. িশ  িত ােনর িতিনিধ।    aংশ হণকারী

 
চলমান পাতা........... 

িশ া িনেয় গড়ব েদশ
েশখ হািসনার বাংলােদশ 
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39. 

ডাটা 
েটিলকিমuিন
েকশন 

েকৗ. েমাঃ সাম ল আলম, পিরচালক কাির লাম ( া ন), বাংলােদশ 
কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।    

1. Digital 
Communication(6945
1) 
2. DNT Workshop 
Practices(68441) 

aংশ হণকারী

40. জনাব আ াহ আল মা ন, i া র (ডাটা েটিলকম), েফনী কি uটার 
i িটিটuট। 129296৯81৯4 

aংশ হণকারী

41. েহলাল uি ন, i া র (ডাটা েটিলকম), েফনী কি uটার i িটিটuট। aংশ হণকারী
42. জনাব েমা: শাখাoয়াত েহােসন, চীফ i া র (কি uটার), বিরশাল 

পিলেটকিনক i িটিটuট। 12৯2576566৯ 
aংশ হণকারী

43. িশ  িত ােনর িতিনিধ।    aংশ হণকারী
44. িশ  িত ােনর িতিনিধ।    aংশ হণকারী

 
িব: : স ািনত িশ কবৃ েক ত র েপর a া  িশ ক ম লীর সােথ আেলাচনা কের u ত o পা র্বতী েদশসমূেহর eবং িব মান িডে ামা iন iি িনয়ািরং িশ া েমর 
িসেলবােসর আেলােক েতয্ক িবষেয়র খসড়া িসেলবাস স্ ত কের আনার জ  aনুেরাধ করা হেলা। িত েপ কমপে  12 (eক) িট াপটপ থাকেত হেব।    
 

        া িরত/- 
(েমা: আ ারu ামান) 
পিরচালক (কাির লাম) 

 
ারক নং-68.28.1111.312.3৯.112.28-7525(62) তািরখঃ 12-19-3128 ি ঃ

 
সদয় aবগিত o েয়াজনীয় কায র্ােথ র্ aনুিলিপ ে রণ করা হল (েজয্ তার িভি েত নয়) t 
 
2।  সিচব, কািরগির o মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবলায়, ঢাকা।  
 ( ি  আকষ র্ণঃ aিতির  সিচব (কািরগির), কািরগির o মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবলায়, ঢাকা।  
3&। মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, পি ম আগারগo, ঢাকা। (মেহাদয়েক কম র্শালায় eকজন িতিনিধ ে রণ eবং aিধন  পিলেটকিনক 

i িটিটuটসমূেহর িশ ক o কম র্কতর্াবৃ েক কম র্শালায় aংশ হেণর aনুমিত দান করার জ  aনুেরাধ জানান হল)। 
4-8।  সিচব/ পিরচালক (িশ  o িশ ণ সম য়)/পিরদশ র্ক/পরী া িনয় ক/ ক  পিরচালক (31 তলা ভবন িনম র্াণ ক ), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
9। a , পিলেটকিনক i িটিটuট..................................। (িশ কবৃ েক কম র্শালায় aংশ হেণর aনুমিত দান করার জ  aনুেরাধ জানান হল)।    
৯-55। জনাব.................................................................................................................। 
56। িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। (িব ি িট জ রী িভি েত oেয়বসাiেট কােশর জ  aনুেরাধ জানান হল)।  
57। uপ-পিরচালক (িহসাব o িনরী া), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
58।  েকৗশলী েমাঃ েমাস ফা, i াি  িলয়ােজা aিফসার, বাকািশেবা, ঢাকা। (তােক সংি  িশ  িত ােনর েয়াজনীয় সং ক uপ  িতিনিধর কম র্শালায় 

aংশ হন িনি ত করার জ  aনুেরাধ করা হল।) 
59। ড েমে শন aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
5৯।  জনাব েমা: েমাস ািফজুর রহমান, েসকশন aিফসার, কাির লাম শাখা, বাকািশেবা, ঢাকা। (কম র্শালার আ ায়ন o স ানীসহ েয়াজনীয় ব া হেণর 

aনুেরাধ করা হল। )  
61। েচয়ার ান মেহাদেয়র াি গত কম র্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
62। িনরাপ া কম র্কতর্া, বকািশেবা, ঢাকা।  
63। aিফস নিথ। 
 

(েমাঃ েমাস ািফজুর রহমান খান) 
কাির লাম িবেশষ  (িডে ামা) 

েফানঃ 13৯236476 
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বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ 

আগারগ o, েশেরবাংলা নগর 
ঢাকা-2318 
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ারক নং-68.28.1111.312.3৯.112.28-7526 তািরখঃ 28 াবণ, 2535 ব া
12 আগ , 3128 ি া

 
িব ি  

 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ ক র্ক পিরচািলত wW‡c−vgv-iন-iি িনয়ািরং িশ া েমর িবধান-3127 eর আেলােক িনেমণবিণ র্ত েটকেনালিজসমূেহর  5থ র্ পেব র্র 
িসেলবাস তরীর লে  আগামী 2৯, 31 o 32 আগ  3128 ি ঃ তািরেখ 14 (িতন) িদেনর oয়াকর্শপ েবােড র্র মাননীয় েচয়ার ান ড. েমাঃ েমাস ািফজুর রহমান eর 
সভাপিতে  েবােড র্র সভাকে  ৯.41 ঘিটকা হেত িদন াপী aনুি ত হেব। কম র্শালায় uপি ত থাকার জ  িনেমণ বিণ র্ত িশ ক/কম র্কতর্াগণেক aনুেরাধ জানান হল। েবােড র্র 
িনয়মানুযায়ী কম র্শালায় aংশ হণকারী সদ বৃ েক যাতায়াত ভাতা eবং স ানী দান করা হেব।              
            
মেনানীত সদ বৃ  (েজয্ তার িভি েত নয়) 

চলমান পাতা........... 
‐2‐ 

ঃ নং েটকেনালিজ িবেশষ /কম র্কতর্া িবষয় মম
1. মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র eর মেনানীত eকজন িতিনিধ (পিরচালক পদময র্াদার) িরেসাস র্ পাস র্ন
2. সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।    িরেসাস র্ পাস র্ন
3. পিরচালক (কাির লাম), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।    িরেসাস র্ পাস র্ন
4. পরী া িনয় ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।     িরেসাস র্ পাস র্ন
5. পিরচালক (িশ  o িশ ণ সম য়), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।     িরেসাস র্ পাস র্ন
6. ক  পিরচালক (31 তলা ভবন িনম র্াণ ক ), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।    িরেসাস র্ পাস র্ন
7. uপ-সিচব (কািরগির-2), কািরগির o মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, পিরবহণ ল ভবন, ঢাকা। িরেসাস র্ পাস র্ন 
8. uপ-সিচব (কািরগির-3), কািরগির o মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, পিরবহণ ল ভবন, ঢাকা। িরেসাস র্ পাস র্ন 
9. জনাব েমা: েমাস ািফজুর রহমান খান, কাির লাম িবেশষ  (িডে ামা), বাকািশেবা। সম য়কারী
10. সভাপিত/সাধারণ স াদক, i িটিটuট aব িডে ামা iি িনয়ারস র্ বাংলােদশ-eর িতিনিধ aংশ হণকারী
11. সভাপিত/সাধারণ স াদক, বাংলােদশ পিলেটকিনক িশ ক সিমিত, ঢাকা। aংশ হণকারী
12. সভাপিত/সাধারণ স াদক, বাংলােদশ পিলেটকিনক িশ ক পিরষদ, ঢাকা। aংশ হণকারী
13. uপ-পরী া িনয় ক (েগাপনীয়), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। aংশ হণকারী
14. েমাহা দ আ ল শািহন কাoছার সরকার, uপ-পরী া িনয় ক (িডে ামা), বাকািশেবা, ঢাকা। aংশ হণকারী
15. uপ-সিচব ( শাসন), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। aংশ হণকারী
16. ড. েকৗশলী জাকািরয়া আববাসী, কাির লাম িবেশষ  (েভােকশনাল), বাকািশেবা, ঢাকা।    aংশ হণকারী 
17. জনাব পক কািম  িব াস, েকায়ািলিট aয্া ের  aিফসার, বাকািশেবা, ঢাকা। aংশ হণকারী
18. েকৗশলী েমাঃ েমাস ফা, i াি  িলয়ােজা aিফসার, বাকািশেবা, ঢাকা aংশ হণকারী
19. 

iেলক িন  ্

ড. েশখ আ  েরজা, কনসালেট , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, 
ঢাকা।   

1. Principles of Digital 
Electronics(66842) 
2. Industrial 
Electronics(66845) 
3. Networks, Filters and 
Transmission 
Lines(66841) 
4. Electronic Servicing ‐
1(66844) 
 

aংশ হণকারী

20. জনাব েমা: নাজ ল হক, a , চ দ র পিলেটকিনক i িটিটuট, 
চ দ র।  

aংশ হণকারী

21. জনাব েমা: নিক র রহমান, চীফ i া র (iেলক িন ), রং র 
পিলেটকিনক i িটিটuট। 12822৯73256  

aংশ হণকারী

22. জনাব েমা: িমজানুর রহমান, চীফ i া র (iেলক িন ), রাজশাহী 
পিলেটকিনক i িটিটuট।  

aংশ হণকারী

23. পন মার নাথ, চীফ i া র (iেলক িন ), চ াম পিলেটকিনক 
i িটিটuট।  

aংশ হণকারী

24. জনাব শহী ল আলম iঁয়া, চীফ i া র (iেলক িন ), ঢাকা 
পিলেটকিনক i িটিটuট।  

aংশ হণকারী

25. জনাব েমা: নু ামান, i া র (iেলক িন ), ঢাকা পিলেটকিনক 
i িটিটuট। 1282715737৯ 

aংশ হণকারী

26. িশ  িত ােনর িতিনিধ।   aংশ হণকারী

27. িশ  িত ােনর িতিনিধ।   aংশ হণকারী

28. 

iেলকে ােমিড
কয্াল 

েকৗ. েমাঃ সাম ল আলম, পিরচালক কাির লাম ( া ন), 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।    

1. Medical Transducer & 
Sensors(68641) 
2. Operating Room 
Equipment & 
Safety(68642) 
3. Biomedical Signal 
Processing(68643) 
4. Electrical 
Machines(66744) 

aংশ হণকারী

29. জনাব েমা: খািলদ েহােসন,  Dcva¨¶, রং র পিলেটকিনক 
i িটিটuট। 1282733493৯  

aংশ হণকারী

30. জনাব u ল দাস , চীফ i া র (iেল: েমিডকয্াল), িসেলট 
পিলেটকিনক i িটিটuট।  

aংশ হণকারী

31. iি : েমা: আ  হা ান িময়া, েটকিনকয্াল েনজার (aবসর া ), 
াশনাল iেলকে ােমিডকয্াল i পেম  েমiনেট া  oয়াকর্শপ e  

ে িনং েস ার, মহাখালী, ঢাকা। 12822264৯57  

aংশ হণকারী

32. জনাব েমা: iি স আলী, i া র (i.েমিডকয্াল), ময়মনিসংহ 
পিলেটকিনক i িটিটuট।  

aংশ হণকারী

33. জনাব েমা: আলী আজম, i া র (iেলকি কয্াল), িম া
পিলেটকিনক i িটিটuট। 12৯25৯37176 

aংশ হণকারী

34. িশ  িত ােনর িতিনিধ।   aংশ হণকারী

িশ া িনেয় গড়ব েদশ
েশখ হািসনার বাংলােদশ 
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িব: : স ািনত িশ কবৃ েক ত র েপর a া  িশ ক ম লীর সােথ আেলাচনা কের u ত o পা র্বতী েদশসমূেহর eবং িব মান িডে ামা iন iি িনয়ািরং িশ া েমর 
িসেলবােসর আেলােক েতয্ক িবষেয়র খসড়া িসেলবাস স্ ত কের আনার জ  aনুেরাধ করা হেলা। িত েপ কমপে  12 (eক) িট াপটপ থাকেত হেব।    
 
 

        া িরত/- 
(েমা: আ ারu ামান) 
পিরচালক (কাির লাম) 

 
ারক নং-68.28.1111.312.3৯.112.28-7526 তািরখঃ 12-19-3128 ি ঃ

 
সদয় aবগিত o েয়াজনীয় কায র্ােথ র্ aনুিলিপ ে রণ করা হল (েজয্ তার িভি েত নয়) t  
 
2।  সিচব, কািরগির o মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবলায়, ঢাকা।  
 ( ি  আকষ র্ণঃ aিতির  সিচব (কািরগির), কািরগির o মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবলায়, ঢাকা।  
3&। মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, পি ম আগারগo, ঢাকা। (মেহাদয়েক কম র্শালায় eকজন িতিনিধ ে রণ eবং aিধন  পিলেটকিনক 

i িটিটuটসমূেহর িশ ক o কম র্কতর্াবৃ েক কম র্শালায় aংশ হেণর aনুমিত দান করার জ  aনুেরাধ জানান হল)। 
4-8।  সিচব/ পিরচালক (িশ  o িশ ণ সম য়)/পিরদশ র্ক/পরী া িনয় ক/ ক  পিরচালক (31 তলা ভবন িনম র্াণ ক ), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
9। a , পিলেটকিনক i িটিটuট..................................। (িশ কবৃ েক কম র্শালায় aংশ হেণর aনুমিত দান করার জ  aনুেরাধ জানান হল)।    
৯-55। জনাব.................................................................................................................। 
56। িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। (িব ি িট জ রী িভি েত oেয়বসাiেট কােশর জ  aনুেরাধ জানান হল)।  
57। uপ-পিরচালক (িহসাব o িনরী া), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
58।  েকৗশলী েমাঃ েমাস ফা, i াি  িলয়ােজা aিফসার, বাকািশেবা, ঢাকা। (তােক সংি  িশ  িত ােনর েয়াজনীয় সং ক uপ  িতিনিধর কম র্শালায় 

aংশ হন িনি ত করার জ  aনুেরাধ করা হল।) 
59। ড েমে শন aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
5৯।  জনাব েমা: েমাস ািফজুর রহমান, েসকশন aিফসার, কাির লাম শাখা, বাকািশেবা, ঢাকা। (কম র্শালার আ ায়ন o স ানীসহ েয়াজনীয় ব া হেণর 

aনুেরাধ করা হল। )  
61। েচয়ার ান মেহাদেয়র াি গত কম র্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
62। িনরাপ া কম র্কতর্া, বকািশেবা, ঢাকা।  
63। aিফস নিথ। 
 

(েমাঃ েমাস ািফজুর রহমান খান) 
কাির লাম িবেশষ  (িডে ামা) 

েফানঃ 13৯236476 
 

 
 
 
 
 

35. 

i েমে শন 
e  েসস 
কে াল 

জনাব েমা: iয়া ব আলী, i া র (iেলকি কয্াল), লনা 
পিলেটকিনক i িটিটuট। 12৯38135৯68  

1. Advance Control 
System(69141) 
2. Process Control & 
Controller(69142) 
3. Industrial 
Instrumentation(69143) 

aংশ হণকারী

36. রােবয়া আ ার িশ , i া র (আiিপিসিট), ঢাকা মিহলা 
পিলেটকিনক i িটিটuট। 

aংশ হণকারী
 

37. জনাব েমা: শাহীন, i া র (আiিপিসিট), লনা পিলেটকিনক 
i িটিটuট।  

aংশ হণকারী

38. জনাব েমা: ছােনায়ার েহােসন, i া র (iেলক িন ), ি য়া 
পিলেটকিনক i িটিটuট। 1282769৯৯৯8 

aংশ হণকারী

39. িশ  িত ােনর িতিনিধ।   aংশ হণকারী
40. িশ  িত ােনর িতিনিধ।   aংশ হণকারী
41. 

iেলকি কয্াল 

জনাব েরেবকা iয়াছিমন, a , ঢাকা মিহলা পিলেটকিনক i িটিটu। 1. Electrical Installation 
Planning and 
Estimating(66741)  
2. DC Machines(66742)  
3. Electrical Circuits & 
Machine(66743) 

aংশ হণকারী
 

42. জনাব েমা: ল আমীন, uপা , িদনাজ র পিলেটকিনক 
i িটিটuট, িদনাজ র। 12৯22338689  

aংশ হণকারী

43. জনাব েমা: নু ল iসলাম, oয়াকর্শপ পার (iেলকি কয্াল), ঢাকা 
পিলেটকিনক i িটিটuট।   

aংশ হণকারী
 

44. জনাব হািফজ আহে দ িসি কী, i া র (iেলকি কয্াল), ঢাকা 
পিলেটকনিক i িটিটuট।  

aংশ হণকারী

45. জনাব েমা: সাম ল আলম, i া র (iেলকি কয্াল), পাবনা 
পিলেটকিনক i িটিটuট।  

aংশ হণকারী

46. জনাব েমাহা দ আলী িময়া, uপ-পিরদশ র্ক (েভােকশনাল), বাংলােদশ 
কািরগির িশ া েবাড র্।  

aংশ হণকারী

47. িশ  িত ােনর িতিনিধ।    aংশ হণকারী

48. িশ  িত ােনর িতিনিধ।    aংশ হণকারী
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িব ি  

 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ ক র্ক পিরচািলত wW‡c−vgv-iন-iি িনয়ািরং িশ া েমর িবধান-3127 eর আেলােক িনেমণবিণ র্ত েটকেনালিজসমূেহর  5থ র্ পেব র্র 
িসেলবাস তরীর লে  আগামী 33, 34, 35 আগ  3128 ি ঃ তািরেখ 14 (িতন) িদেনর oয়াকর্শপ েবােড র্র মাননীয় েচয়ার ান ড. েমাঃ েমাস ািফজুর রহমান eর 
সভাপিতে  েবােড র্র সভাকে  ৯.41 ঘিটকা হেত িদন াপী aনুি ত হেব। কম র্শালায় uপি ত থাকার জ  িনেমণ বিণ র্ত িশ ক/কম র্কতর্াগণেক aনুেরাধ জানান হল। েবােড র্র 
িনয়মানুযায়ী কম র্শালায় aংশ হণকারী সদ বৃ েক যাতায়াত ভাতা eবং স ানী দান করা হেব।               
            
মেনানীত সদ বৃ  (েজয্ তার িভি েত নয়) 
ঃ নং েটকেনালিজ িবেশষ /কম র্কতর্া িবষয় মম
1. মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র eর মেনানীত eকজন িতিনিধ (পিরচালক পদময র্াদার) িরেসাস র্ পাস র্ন
2. সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।    িরেসাস র্ পাস র্ন
3. পিরচালক (কাির লাম), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।    িরেসাস র্ পাস র্ন
4. পরী া িনয় ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।     িরেসাস র্ পাস র্ন
5. পিরচালক (িশ  o িশ ণ সম য়), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।     িরেসাস র্ পাস র্ন
6. ক  পিরচালক (31 তলা ভবন িনম র্াণ ক ), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।    িরেসাস র্ পাস র্ন
7. uপ-সিচব (কািরগির-2), কািরগির o মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, পিরবহণ ল ভবন, ঢাকা। িরেসাস র্ পাস র্ন 
8. uপ-সিচব (কািরগির-3), কািরগির o মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, পিরবহণ ল ভবন, ঢাকা। িরেসাস র্ পাস র্ন 
9. জনাব েমা: েমাস ািফজুর রহমান খান, কাির লাম িবেশষ  (িডে ামা), বাকািশেবা। সম য়কারী
10. সভাপিত/সাধারণ স াদক, i িটিটuট aব িডে ামা iি িনয়ারস র্ বাংলােদশ-eর িতিনিধ aংশ হণকারী
11. সভাপিত/সাধারণ স াদক, বাংলােদশ পিলেটকিনক িশ ক সিমিত, ঢাকা। aংশ হণকারী
12. সভাপিত/সাধারণ স াদক, বাংলােদশ পিলেটকিনক িশ ক পিরষদ, ঢাকা। aংশ হণকারী
13. uপ-পরী া িনয় ক (েগাপনীয়), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। aংশ হণকারী
14. েমাহা দ আ ল শািহন কাoছার সরকার, uপ-পরী া িনয় ক (িডে ামা), বাকািশেবা, ঢাকা। aংশ হণকারী
15. uপ-সিচব ( শাসন), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। aংশ হণকারী
16. ড. েকৗশলী জাকািরয়া আববাসী, কাির লাম িবেশষ  (েভােকশনাল), বাকািশেবা, ঢাকা।    aংশ হণকারী 
17. জনাব পক কািম  িব াস, েকায়ািলিট aয্া ের  aিফসার, বাকািশেবা, ঢাকা। aংশ হণকারী
18. েকৗশলী েমাঃ েমাস ফা, i াি  িলয়ােজা aিফসার, বাকািশেবা, ঢাকা aংশ হণকারী
19. 

aেটােমাবাiল 
 

জনাব ত ন মার নাথ, oয়াকর্শপ পার, ঢাকা 
পিলেটকিনক i িটিটuট, ঢাকা।  

1. Automotive Body 
Building(66241) 
2. Automotive Engine System ‐
3(66242) 
3. Automotive Shop 
Equipment(66243) 

aংশ হণকারী

20. জনাব েমা: েমাসাে ক েহােসন, i া র  
(aেটােমাবাiল), ঢাকা পিলেটকিনক i িটিটuট, ঢাকা।  

aংশ হণকারী

21. জনাব েমাহা দ েসিলম আ াদ েজায়াদ র্ার, i া র
(আেটােমাবাiল), বাংলােদশ iেডন পিলেটকিনক 
i িটিটuট, কা াi। 12827193৯46  

aংশ হণকারী

22. িশ  িত ােনর িতিনিধ।    aংশ হণকারী

23. িশ  িত ােনর িতিনিধ।    aংশ হণকারী

24. 

েমকা িন  
 

জনাব েমাঃ শিহ ল iসলাম, চীফ i া র 
(েমকা িন ), চ পাiনবাবগ  পিলেটকিনক i িটিটuট, 
চ পাiনবাবগ । 12849৯44894 

1. Manufacturing 
process(67044) 

aংশ হণকারী

25. জনাব েমা: রহমতu াহ কিবর, i া র  
(েমকািনকয্াল), িম া পিলেটকিনক i িটিটuট।   

aংশ হণকারী

26. িশ  িত ােনর িতিনিধ।   aংশ হণকারী

27. 

মাiিনং e  মাiন 
সােভ র্ 

ড. েচৗ রী কাম ামান, a াপক(িজoলিজ 
িডপাট র্েম ), ঢাকা িব িব ালয়। 12822391778 

1. Rock Mechanics(69341) 
2. Mine Machinery and 
Maintenance(69342) 
3. Coal Mining(69343) 
4. Mine Survey 
Engineering(69344) 

aংশ হণকারী

28. েকৗ. েমাঃ সাম ল আলম, পিরচালক কাির লাম 
( া ন), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।    

aংশ হণকারী

29. জনাব েমা: আ ল বাির, িবভাগীয় ধান (মাiিনং), 
ব ড়া পিলেটকিনক i িটিটuট।  

aংশ হণকারী

30. েকৗ েমা: নিস ল iসলাম, uপ-পিরচালক, িশ  
ম ণালয়।  

aংশ হণকারী

31. িশ  িত ােনর িতিনিধ।   aংশ হণকারী

32. িশ  িত ােনর িতিনিধ।   aংশ হণকারী

 
চলমান পাতা.......... 

 

িশ া িনেয় গড়ব েদশ
েশখ হািসনার বাংলােদশ 
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33. 

েমিরন o 
িশপ িবি ং 

জনাব আকরাম আলী, a , আieমিট, ি গ । 1. Diesel Engine Overhauling & 
Record Keeping(67941) 
2. Welding(68032) 
3. Marine Mechanical 
Drawing(67044) 
4. Engineering Thermodynamics 
and Heat Transfer(67952) 
5. Shipyard Practice(68042) 
6. Shipbuilding Drawing ‐
1(68041) 
7. Sheet Metal & Metal 
Forming(68043) 
8. I C Engine Principles(68044) 

aংশ হণকারী

34. জনাব েমা: ছালাuি ন, a , বােগরহাট আieমিট। aংশ হণকারী

35. জনাব েমা: েখারেশদ আলম, a , িসরাজগ  
আieমিট। 

aংশ হণকারী

36. জনাব েমাঃ হা ন aর রিশদ, i া র, েমিরন 
i িটিটuট aব েটকেনালিজ, নারায়নগ । 

aংশ হণকারী

37. জনাব েমা: শিফuল আিজজ, i া র (েমকািনকয্াল), 
ি য়া পিলেটকিনক i িটিটuট।  

aংশ হণকারী

38. ফারহানা িদবা, i া র (েমিরন), েমিরন i িটিটuট 
aব েটকেনালিজ, নারায়নগ ।   

aংশ হণকারী

39. জনাব দীপ র ন ী, সহকারী পরী া িনয় ক  
(েগাপনীয়), বাকািশেবা, ঢাকা। 

 

40. িশ  িত ােনর িতিনিধ।    aংশ হণকারী

41. িশ  িত ােনর িতিনিধ।    aংশ হণকারী

42. িশ  িত ােনর িতিনিধ।    aংশ হণকারী

 
িব: : স ািনত িশ কবৃ েক ত র েপর a া  িশ ক ম লীর সােথ আেলাচনা কের u ত o পা র্বতী েদশসমূেহর eবং িব মান িডে ামা iন iি িনয়ািরং িশ া েমর 
িসেলবােসর আেলােক েতয্ক িবষেয়র খসড়া িসেলবাস স্ ত কের আনার জ  aনুেরাধ করা হেলা। িত েপ কমপে  12 (eক) িট াপটপ থাকেত হেব।    
 

        া িরত/- 
(েমা: আ ারu ামান) 
পিরচালক (কাির লাম) 

 
ারক নং-68.28.1111.312.3৯.112.28-7527(5৯) তািরখঃ 12-19-3128 ি ঃ

 
সদয় aবগিত o েয়াজনীয় কায র্ােথ র্ aনুিলিপ ে রণ করা হল (েজয্ তার িভি েত নয়) t  
 
2।  সিচব, কািরগির o মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবলায়, ঢাকা।  
 ( ি  আকষ র্ণঃ aিতির  সিচব (কািরগির), কািরগির o মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবলায়, ঢাকা।  
3&। মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, পি ম আগারগo, ঢাকা। (মেহাদয়েক কম র্শালায় eকজন িতিনিধ ে রণ eবং aিধন  পিলেটকিনক 

i িটিটuটসমূেহর িশ ক o কম র্কতর্াবৃ েক কম র্শালায় aংশ হেণর aনুমিত দান করার জ  aনুেরাধ জানান হল)। 
4। মহাপিরচালক, জনশি , কম র্সং ান o িশ ণ য্েরা, কাকরাiল, ঢাকা। (মেহাদয়েক aিধন  i িটিটuটসমূেহর িশ কবৃ েক কম র্শালায় aংশ হেণর 

aনুমিত দান করার জ  aনুেরাধ জানান হল)।  
5-9।  সিচব/ পিরচালক (িশ  o িশ ণ সম য়)/পিরদশ র্ক/পরী া িনয় ক/ ক  পিরচালক (31 তলা ভবন িনম র্াণ ক ), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
৯। a , পিলেটকিনক i িটিটuট..................................। (িশ কবৃ েক কম র্শালায় aংশ হেণর aনুমিত দান করার জ  aনুেরাধ জানান হল)।    
21। a , i িটিটuট aব েমিরন েটকেনালিজ, নারায়ণগ /বােগরহাট/ ি গ /িসরাজগ । (িশ কবৃ েক কম র্শালায় aংশ হেণর aনুমিত দান করার জ  

aনুেরাধ জানান হল)।     
22-53। জনাব.................................................................................................................। 
54। িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। (িব ি িট জ রী িভি েত oেয়বসাiেট কােশর জ  aনুেরাধ জানান হল)।  
55। uপ-পিরচালক (িহসাব o িনরী া), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
56।  েকৗশলী েমাঃ েমাস ফা, i াি  িলয়ােজা aিফসার, বাকািশেবা, ঢাকা। (তােক সংি  িশ  িত ােনর েয়াজনীয় সং ক uপ  িতিনিধর কম র্শালায় 

aংশ হন িনি ত করার জ  aনুেরাধ করা হল।) 
57। ড েমে শন aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
58।  জনাব েমা: েমাস ািফজুর রহমান, েসকশন aিফসার, কাির লাম শাখা, বাকািশেবা, ঢাকা। (কম র্শালার আ ায়ন o স ানীসহ েয়াজনীয় ব া হেণর 

aনুেরাধ করা হল। )  
59। েচয়ার ান মেহাদেয়র াি গত কম র্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
5৯। িনরাপ া কম র্কতর্া, বকািশেবা, ঢাকা।  
61। aিফস নিথ। 
 

(েমাঃ েমাস ািফজুর রহমান খান) 
কাির লাম িবেশষ  (িডে ামা) 

েফানঃ 13৯236476 
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বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ 

আগারগ o, েশেরবাংলা নগর 
ঢাকা-2318 

www.bteb.gov.bd 
 

ারক নং-68.28.1111.312.3৯.112.28-7528 তািরখঃ 28 াবণ, 2535 ব া
12 আগ , 3128 ি া

 
িব ি  

 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ ক র্ক পিরচািলত wW‡c−vgv-iন-iি িনয়ািরং িশ া েমর িবধান-3127 eর আেলােক িনেমণবিণ র্ত েটকেনালিজসমূেহর  5থ র্ পেব র্র 
িসেলবাস তরীর লে  আগামী 37, 38 o 39 আগ  3128 ি ঃ তািরেখ 14 (িতন) িদেনর oয়াকর্শপ েবােড র্র মাননীয় েচয়ার ান ড. েমাঃ েমাস ািফজুর রহমান eর 
সভাপিতে  েবােড র্র সভাকে  ৯.41 ঘিটকা হেত িদন াপী aনুি ত হেব। কম র্শালায় uপি ত থাকার জ  িনেমণ বিণ র্ত িশ ক/কম র্কতর্াগণেক aনুেরাধ জানান হল। েবােড র্র 
িনয়মানুযায়ী কম র্শালায় aংশ হণকারী সদ বৃ েক যাতায়াত ভাতা eবং স ানী দান করা হেব।                
            
মেনানীত সদ বৃ  (েজয্ তার িভি েত নয়) 
ঃ নং েটকেনালিজ িবেশষ /কম র্কতর্া িবষয় মম
1. মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র eর মেনানীত eকজন িতিনিধ (পিরচালক পদময র্াদার) িরেসাস র্ পাস র্ন
2. সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।    িরেসাস র্ পাস র্ন
3. পিরচালক (কাির লাম), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।    িরেসাস র্ পাস র্ন
4. পরী া িনয় ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।     িরেসাস র্ পাস র্ন
5. পিরচালক (িশ  o িশ ণ সম য়), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।     িরেসাস র্ পাস র্ন
6. ক  পিরচালক (31 তলা ভবন িনম র্াণ ক ), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।    িরেসাস র্ পাস র্ন
7. uপ-সিচব (কািরগির-2), কািরগির o মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, পিরবহণ ল ভবন, ঢাকা। িরেসাস র্ পাস র্ন 
8. uপ-সিচব (কািরগির-3), কািরগির o মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, পিরবহণ ল ভবন, ঢাকা। িরেসাস র্ পাস র্ন 
9. জনাব েমা: েমাস ািফজুর রহমান খান, কাির লাম িবেশষ  (িডে ামা), বাকািশেবা। সম য়কারী
10. সভাপিত/সাধারণ স াদক, i িটিটuট aব িডে ামা iি িনয়ারস র্ বাংলােদশ-eর িতিনিধ aংশ হণকারী
11. সভাপিত/সাধারণ স াদক, বাংলােদশ পিলেটকিনক িশ ক সিমিত, ঢাকা। aংশ হণকারী
12. সভাপিত/সাধারণ স াদক, বাংলােদশ পিলেটকিনক িশ ক পিরষদ, ঢাকা। aংশ হণকারী
13. uপ-পরী া িনয় ক (েগাপনীয়), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। aংশ হণকারী
14. েমাহা দ আ ল শািহন কাoছার সরকার, uপ-পরী া িনয় ক (িডে ামা), বাকািশেবা, ঢাকা। aংশ হণকারী
15. uপ-সিচব ( শাসন), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। aংশ হণকারী
16. ড. েকৗশলী জাকািরয়া আববাসী, কাির লাম িবেশষ  (েভােকশনাল), বাকািশেবা, ঢাকা।    aংশ হণকারী 
17. জনাব দীপ র ন ী, সহকারী পরী া িনয় ক  (েগাপনীয়), বাকািশেবা, ঢাকা। aংশ হণকারী
18. েকৗশলী েমাঃ েমাস ফা, i াি  িলয়ােজা aিফসার, বাকািশেবা, ঢাকা aংশ হণকারী
19. 

াস eবং িসরািম  

জনাব েমা: আi ব আলী, a , বাংলােদশ i িটিটuট aব 
াস e  িসরািম , েতজগo, ঢাকা।  

1. Glass Engineering 
Chemistry(67741) 
2. Glass Mould & Die ‐
2(67742) 
3. Glass Fabrication ‐
1(67743) 
4. Fuels & 
Combustion(67744) 
5. Ceramic Graphics 
Design(67645) 
6. Ceramic Test & 
Calculation(67641) 
7. Ceramic  Engineering  
Chemistry(67642) 
8. Refractories  (67643) 
9. Model & Mould 
Fabrication‐2(67644) 
10. CAD & CAM(67054) 

aংশ হণকারী

20. জনাব েমাঃ মা ল হক, চীফ i াকটর ( াস), বাংলােদশ 
i িটিটuট aব াস e  িসরািম , েতজগ o, ঢাকা। েমাবাঃ 
122৯62৯৯598 

aংশ হণকারী

21. জনাব েমা: িসরাজuি ন, i া র (িসরািম ), বাংলােদশ 
i িটিটuট aব াস e  িসরািম , েতজগ o, ঢাকা।  

aংশ হণকারী

22. জনাব েমা: আশরা ল আলম, i া র (িসরািম ), 
বাংলােদশ i িটিটuট aব াস e  িসরািম , েতজগo, ঢাকা। 

aংশ হণকারী

23. জনাব েমা: রিবuল আলম, i া র (েমকািনকয্াল), যেশার 
পিলেটকিনক i িটিটuট।   

aংশ হণকারী

24. জনাব েমা: আলী আজম খান েমাজােহদী, জুিনয়র i া র 
( াস), বাংলােদশ i িটিটuট aব াস e  িসরািম , 
েতজগo, ঢাকা। 1282724382৯ 

aংশ হণকারী

25. জনাব েমা: িজয়াuর রহমান, জুিনয়র i া র (িসরািম ), 
বাংলােদশ i িটিটuট aব াস e  িসরািম , েতজগo, ঢাকা। 
12৯35585626  

aংশ হণকারী 

26. িশ  িত ােনর িতিনিধ।   aংশ হণকারী

27. িশ  িত ােনর িতিনিধ।   aংশ হণকারী

28. 

ািফ  o ি ি ং 

জনাব েমা া েগালাম েমাস ফা, চীফ i া র ( ািফ  
িডজাiন), ািফ  আট র্স i িটিটuট, ঢাকা। েমাবাঃ 
1283284৯831 

1. Image Preparation‐
2(69641) 
2. Elementary Graphic 
Design(69642) 
3. Photography (Digital & 
Conventional)( 69643) 
4. Basic Video 
Editing(69644) 
5. Screen Printing(69541) 

aংশ হণকারী

 
চলমান পাতা......... 

িশ া িনেয় গড়ব েদশ
েশখ হািসনার বাংলােদশ 
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29. 

 

জনাব েমা: আ াহ আল মাহা দ, oয়াকর্শপ পার, ািফ  
আট র্স i িটিটuট, ঢাকা। 12৯22229৯46  

 

aংশ হণকারী

30. জনাব েমা: েমাফা খা ল iসলাম, i া র (ি ি ং), ািফ  
আট র্স i িটিটuট, ঢাকা। 12865318966 

aংশ হণকারী

31. জনাব আির র রহমান, জুিনয়র i া র, ািফ  আট র্স 
i িটিটuট, ঢাকা। 

aংশ হণকারী

32. জনাব েমা: আলী েহােসন, জুিনয়র i া র, ািফ  আট র্স 
i িটিটuট, ঢাকা।   

aংশ হণকারী

33. েকৗ. েমাঃ সাম ল আলম, পিরচালক কাির লাম ( া ন), 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।   

aংশ হণকারী

34. িশ  িত ােনর িতিনিধ।   aংশ হণকারী
35. িশ  িত ােনর িতিনিধ।   aংশ হণকারী
36. 

ড 

জনাব েমাহা দ ার েহােসন, চীফ i াকটর( ড), নoগ  
পিলেটকিনক i িটিটuট, নoগ । 1282362৯5৯৯   

1. Food Microbiology ‐
1(66941) 
2. Food Preservation ‐
1(66942) 
3. Food Process Plant Lay 
Out and Design(66943) 
4. Food Chemistry(66944) 
5. Food Packaging(66945) 

aংশ হণকারী

37. জনাব েমা: েখারেশদ আলম, i া র ( ড), নরিসংদী 
পিলেটকিনক i িটিটuট। 12৯23892151 

aংশ হণকারী

38. জনাব পািপয়া লতানা, i া র ( ড), নoগ  পিলেটকিনক 
i িটিটuট। 1282769৯954 

aংশ হণকারী

39. জনাব েমা: মাহ ব হাসান, i া র ( ড), িকেশারগ  
পিলেটকিনক i িটিটuট। 12832474276  

aংশ হণকারী

40. জনাব েমা: তছিলম uি ন, জুিনয়র i া র ( ড), ঢাকা 
পিলেটকিনক i িটিটuট।  

aংশ হণকারী

41. জনাব েমা: জিহ ল iসলাম, uপ-পিরচালক(eলeমিব), 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্।  

aংশ হণকারী

42. িশ  িত ােনর িতিনিধ।   aংশ হণকারী
43. িশ  িত ােনর িতিনিধ।   aংশ হণকারী
44. 

েকিমকয্াল 

জনাব েরশ চ  ম ল, চীফ i া র (েকিমকয্াল), ঢাকা 
পিলেটকিনক i িটিটuট, ঢাকা। 12928731৯96 

1. Chemical Engineering 
Operation‐2(66341) 
2. Chemical process 
Industries‐1(66342) 
3. Industrial 
Chemistry(66343) 
4. Oil, Fats and 
Waxes(66344) 
5. Analytical 
Chemistry(66345) 
6. Basic Production 
Engineering(66346) 

aংশ হণকারী

45. জনাব e eম জিহ ল iসলাম, oয়াকর্শপ পার (েকিমকয্াল), 
ঢাকা পিলেটকিনক i িটিটuট। 12851৯3191৯ 

aংশ হণকারী

46. জনাব েমা: আ ল বােতন, i া র  (েকিমকয্াল), ঢাকা 
পিলেটকিনক i িটিটuট, ঢাকা।  

aংশ হণকারী

47. জনাব েমা: আ  তােহর িমঞ , i া র (েকিমকয্াল), ঢাকা 
পিলেটকিনক i িটিটuট।  

aংশ হণকারী

48. সয়দা ফিরদা পারভীন, জুিনয়র i া র (েকিমকয্াল), ঢাকা 
পিলেটকিনক i িটিটuট। 1282৯554868 

aংশ হণকারী

49. িশ  িত ােনর িতিনিধ।    aংশ হণকারী
50. িশ  িত ােনর িতিনিধ।    aংশ হণকারী
51. িশ  িত ােনর িতিনিধ।   aংশ হণকারী

িব: : স ািনত িশ কবৃ েক ত র েপর a া  িশ ক ম লীর সােথ আেলাচনা কের u ত o পা র্বতী েদশসমূেহর eবং িব মান িডে ামা iন iি িনয়ািরং িশ া েমর 
িসেলবােসর আেলােক েতয্ক িবষেয়র খসড়া িসেলবাস স্ ত কের আনার জ  aনুেরাধ করা হেলা। িত েপ কমপে  12 (eক) িট াপটপ থাকেত হেব।    
 

        া িরত/- 
(েমা: আ ারu ামান) 
পিরচালক (কাির লাম) 

 
ারক নং-68.28.1111.312.3৯.112.28-7528(69) তািরখঃ 12-19-3128 ি ঃ

 
সদয় aবগিত o েয়াজনীয় কায র্ােথ র্ aনুিলিপ ে রণ করা হল (েজয্ তার িভি েত নয়) t  
 
2।  সিচব, কািরগির o মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবলায়, ঢাকা।  
 ( ি  আকষ র্ণঃ aিতির  সিচব (কািরগির), কািরগির o মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবলায়, ঢাকা।  
3&। মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, পি ম আগারগo, ঢাকা। (মেহাদয়েক কম র্শালায় eকজন িতিনিধ ে রণ eবং aিধন  পিলেটকিনক 

i িটিটuটসমূেহর িশ ক o কম র্কতর্াবৃ েক কম র্শালায় aংশ হেণর aনুমিত দান করার জ  aনুেরাধ জানান হল)। 
4-8।  সিচব/ পিরচালক (িশ  o িশ ণ সম য়)/পিরদশ র্ক/পরী া িনয় ক/ ক  পিরচালক (31 তলা ভবন িনম র্াণ ক ), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
9। a , পিলেটকিনক i িটিটuট..................................। (িশ কবৃ েক কম র্শালায় aংশ হেণর aনুমিত দান করার জ  aনুেরাধ জানান হল)।    
৯-62। জনাব.................................................................................................................। 
63। িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। (িব ি িট জ রী িভি েত oেয়বসাiেট কােশর জ  aনুেরাধ জানান হল)।  
64। uপ-পিরচালক (িহসাব o িনরী া), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
65।  েকৗশলী েমাঃ েমাস ফা, i াি  িলয়ােজা aিফসার, বাকািশেবা, ঢাকা। (তােক সংি  িশ  িত ােনর েয়াজনীয় সং ক uপ  িতিনিধর কম র্শালায় 

aংশ হন িনি ত করার জ  aনুেরাধ করা হল।) 
66। ড েমে শন aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
67।  জনাব েমা: েমাস ািফজুর রহমান, েসকশন aিফসার, কাির লাম শাখা, বাকািশেবা, ঢাকা। (কম র্শালার আ ায়ন o স ানীসহ েয়াজনীয় ব া হেণর 

aনুেরাধ করা হল। )  
68। েচয়ার ান মেহাদেয়র াি গত কম র্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
69। িনরাপ া কম র্কতর্া, বকািশেবা, ঢাকা।  
6৯। aিফস নিথ। 
 

(েমাঃ েমাস ািফজুর রহমান খান) 
কাির লাম িবেশষ  (িডে ামা) 

েফানঃ 13৯236476 
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ারক নং-68.28.1111.312.3৯.112.28-7529 তািরখঃ 28 াবণ, 2535 ব া
12 আগ , 3128 ি া

 
িব ি  

 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ ক র্ক পিরচািলত wW‡c−vgv-iন-iি িনয়ািরং িশ া েমর িবধান-3127 eর আেলােক িনেমণবিণ র্ত েটকেনালিজসমূেহর  5থ র্ পেব র্র 
িসেলবাস তরীর লে  আগামী 23, 24 o 25 েসে র 3128 ি ঃ তািরেখ 14 (িতন) িদেনর oয়াকর্শপ েবােড র্র মাননীয় েচয়ার ান ড. েমাঃ েমাস ািফজুর রহমান eর 
সভাপিতে  েবােড র্র সভাকে  ৯.41 ঘিটকা হেত িদন াপী aনুি ত হেব। কম র্শালায় uপি ত থাকার জ  িনেমণ বিণ র্ত িশ ক/কম র্কতর্াগণেক aনুেরাধ জানান হল। েবােড র্র 
িনয়মানুযায়ী কম র্শালায় aংশ হণকারী সদ বৃ েক যাতায়াত ভাতা eবং স ানী দান করা হেব।                 
            
মেনানীত সদ বৃ  (েজয্ তার িভি েত নয়) 
ঃ নং েটকেনালিজ িবেশষ /কম র্কতর্া িবষয় মম
1. মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র eর মেনানীত eকজন িতিনিধ (পিরচালক পদময র্াদার) িরেসাস র্ পাস র্ন
2. সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।    িরেসাস র্ পাস র্ন
3. পিরচালক (কাির লাম), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।    িরেসাস র্ পাস র্ন
4. পরী া িনয় ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।     িরেসাস র্ পাস র্ন
5. পিরচালক (িশ  o িশ ণ সম য়), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।     িরেসাস র্ পাস র্ন
6. ক  পিরচালক (31 তলা ভবন িনম র্াণ ক ), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।    িরেসাস র্ পাস র্ন
7. uপ-সিচব (কািরগির-2), কািরগির o মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, পিরবহণ ল ভবন, ঢাকা। িরেসাস র্ পাস র্ন 
8. uপ-সিচব (কািরগির-3), কািরগির o মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, পিরবহণ ল ভবন, ঢাকা। িরেসাস র্ পাস র্ন 
9. জনাব েমা: েমাস ািফজুর রহমান খান, কাির লাম িবেশষ  (িডে ামা), বাকািশেবা। সম য়কারী
10. সভাপিত/সাধারণ স াদক, i িটিটuট aব িডে ামা iি িনয়ারস র্ বাংলােদশ-eর িতিনিধ aংশ হণকারী
11. সভাপিত/সাধারণ স াদক, বাংলােদশ পিলেটকিনক িশ ক সিমিত, ঢাকা। aংশ হণকারী
12. সভাপিত/সাধারণ স াদক, বাংলােদশ পিলেটকিনক িশ ক পিরষদ, ঢাকা। aংশ হণকারী
13. uপ-পরী া িনয় ক (েগাপনীয়), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। aংশ হণকারী
14. েমাহা দ আ ল শািহন কাoছার সরকার, uপ-পরী া িনয় ক (িডে ামা), বাকািশেবা, ঢাকা। aংশ হণকারী
15. uপ-সিচব ( শাসন), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। aংশ হণকারী
16. ড. েকৗশলী জাকািরয়া আববাসী, কাির লাম িবেশষ  (েভােকশনাল), বাকািশেবা, ঢাকা।    aংশ হণকারী 
17. জনাব পক কািম  িব াস, েকায়ািলিট aয্া ের  aিফসার, বাকািশেবা, ঢাকা। aংশ হণকারী
18. েকৗশলী েমাঃ েমাস ফা, i াি  িলয়ােজা aিফসার, বাকািশেবা, ঢাকা aংশ হণকারী

চলমান পাতা....... 
-3- 

19. 

েমকািনকয্াল 

জনাব ামল কািম  দাস, চীফ i া র (েমকািনকয্াল), ি য়া 
পিলেটকিনক i িটিটuট।  

1. Engineering 
Mechanics(67041) 
2. Metallurgy(67042) 
3. Machine Shop Practice 
‐3(67043) 
4. Applied 
Mechanics(67045)  

aংশ হণকারী

20. জনাব জা া ল েফরেদৗিস, i া র (েমকািনকয্াল), ঢাকা 
পিলেটকিনক i িটিটuট।  

aংশ হণকারী

21. জনাব েমা: শিহ ল iসলাম, i া র  (েমকািনকয্াল), রাজশাহী 
পিলেটকিনক i িটিটuট।  1282623389৯ 

aংশ হণকারী

22. জনাব কাশ মার সাহা, i া র (েমকািনকয্াল), ফিরদ র 
পিলেটকিনক i িটিটuট।  

aংশ হণকারী

23. জনাব েমা: আ  ব র িস ীক, i া র  (েমকািনকয্াল), লনা
পিলেটকিনক i িটিটuট।  128218992৯৯ 

aংশ হণকারী

24. জনাব মাহ র রহমান িসি কী, i া র (েমকািনকয্াল), িদনাজ র 
পিলেটকিনক i িটিটuট। 12667416417 

aংশ হণকারী

25. েকৗ. েমাঃ সাম ল আলম, পিরচালক কাির লাম ( া ন), 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।   

aংশ হণকারী

26. িশ  িত ােনর িতিনিধ।    aংশ হণকারী

27. িশ  িত ােনর িতিনিধ।    aংশ হণকারী
28. 

েরি জােরশন 
e  eয়ার 
কি শন 

জনাব েমা: েরজাuল কিরম, i া র (আরeিস), ফিরদ র 
পিলেটকিনক i িটিটuট। 12৯269৯7342 

1. Domestic 
Refrigeration and Air 
Conditioning(67241) 
2. Automotive Engines 
and their 
Systems(67242) 
3. Cooling and Heating  
load Calculation(67243) 
4. Maintenance of RAC 
Equipment(67244) 

aংশ হণকারী

29. জনাব েম: oয়ািলuর iসলাম, i া র (আরeিস), িসরাজগ  
পিলেটকিনক i িটিটuট। 12934396848 

aংশ হণকারী

30. জনাব েমা: েরদoয়ানুর রহমান, চীফ i া র (আরeিস), ঢাকা 
পিলেটকিনক i িটিটuট।  

aংশ হণকারী

31. জনাব u ম মার েদবনাথ, i া র (আরeিস), চ দ র পিলেটকিনক 
i িটিটuট। 128278824৯1 

aংশ হণকারী

32. িজ eম আকতার েহােসন, জুিনয়র i া র (আরeিস), ঢাকা 
পিলেটকিনক i িটিটuট। 12831283615 

aংশ হণকারী

33. িশ  িত ােনর িতিনিধ।    aংশ হণকারী
34. িশ  িত ােনর িতিনিধ।    aংশ হণকারী
35. 

পাoয়ার 

জনাব েমা: আ ল আিজজ, চীফ i া র পাoয়ার ( া ন), 
পিলেটকনিক i িটিটuট। 12826256887  

1. Engine Details(67141) 
2. Automotive Suspension, 
Brake, Steering & Transmission 
system(67142) 
3. Fuels & Lubricants(67143) 

aংশ হণকারী

িশ া িনেয় গড়ব েদশ
েশখ হািসনার বাংলােদশ 
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িব: : স ািনত িশ কবৃ েক ত র েপর a া  িশ ক ম লীর সােথ আেলাচনা কের u ত o পা র্বতী েদশসমূেহর eবং িব মান িডে ামা iন iি িনয়ািরং িশ া েমর 
িসেলবােসর আেলােক েতয্ক িবষেয়র খসড়া িসেলবাস স্ ত কের আনার জ  aনুেরাধ করা হেলা। িত েপ কমপে  12 (eক) িট াপটপ থাকেত হেব।    
 
 

        া িরত/- 
(েমা: আ ারu ামান) 
পিরচালক (কাির লাম) 

 
ারক নং-68.28.1111.312.3৯.112.28-7529(66) তািরখঃ 12-19-3128 ি ঃ

 
সদয় aবগিত o েয়াজনীয় কায র্ােথ র্ aনুিলিপ ে রণ করা হল (েজয্ তার িভি েত নয়) t  
 
2।  সিচব, কািরগির o মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবলায়, ঢাকা।  
 ( ি  আকষ র্ণঃ aিতির  সিচব (কািরগির), কািরগির o মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবলায়, ঢাকা।  
3&। মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, পি ম আগারগo, ঢাকা। (মেহাদয়েক কম র্শালায় eকজন িতিনিধ ে রণ eবং aিধন  পিলেটকিনক 

i িটিটuটসমূেহর িশ ক o কম র্কতর্াবৃ েক কম র্শালায় aংশ হেণর aনুমিত দান করার জ  aনুেরাধ জানান হল)। 
4-8।  সিচব/ পিরচালক (িশ  o িশ ণ সম য়)/পিরদশ র্ক/পরী া িনয় ক/ ক  পিরচালক (31 তলা ভবন িনম র্াণ ক ), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
9। a , পিলেটকিনক i িটিটuট..................................। (িশ কবৃ েক কম র্শালায় aংশ হেণর aনুমিত দান করার জ  aনুেরাধ জানান হল)।    
৯-59। জনাব.................................................................................................................। 
5৯। িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। (িব ি িট জ রী িভি েত oেয়বসাiেট কােশর জ  aনুেরাধ জানান হল)।  
61। uপ-পিরচালক (িহসাব o িনরী া), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
62।  েকৗশলী েমাঃ েমাস ফা, i াি  িলয়ােজা aিফসার, বাকািশেবা, ঢাকা। (তােক সংি  িশ  িত ােনর েয়াজনীয় সং ক uপ  িতিনিধর কম র্শালায় 

aংশ হন িনি ত করার জ  aনুেরাধ করা হল।) 
63। ড েমে শন aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
64।  জনাব েমা: েমাস ািফজুর রহমান, েসকশন aিফসার, কাির লাম শাখা, বাকািশেবা, ঢাকা। (কম র্শালার আ ায়ন o স ানীসহ েয়াজনীয় ব া হেণর 

aনুেরাধ করা হল। )  
65। েচয়ার ান মেহাদেয়র াি গত কম র্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
66। িনরাপ া কম র্কতর্া, বকািশেবা, ঢাকা।  
67। aিফস নিথ। 
 

(েমাঃ েমাস ািফজুর রহমান খান) 
কাির লাম িবেশষ  (িডে ামা) 

েফানঃ 13৯236476 

36.  জনাব েমা: মিন ল iসলাম, oয়াকর্শপ পার (পাoয়ার), রাজশাহী
পিলেটকিনক i িটিটu। 12৯22৯414৯4 

aংশ হণকারী

37. জনাব iকবাল েচৗ রী, i া র (পাoয়ার), িসেলট পিলেটকিনক 
i িটিটuট।  

aংশ হণকারী

38. িশ  িত ােনর িতিনিধ।    aংশ হণকারী

39. িশ  িত ােনর িতিনিধ।    aংশ হণকারী

40. 

eয়ার াফট  
েমে া  

(eেভােয়িন ) 
eবং 

eয়ার াফট 
েমে া  

(eেরাে স) 
 

জনাব আকমল েহােসন, a , eয্ােরানিটকয্াল i িটিটuট aব 
েটকেনালিজ, u রা ঢাকা। েমাবাঃ 12722593921 

1. Aircraft AC Power 
System(68341) 
2. General Aircraft 
Instrument ‐2(68342) 
3. Aircraft Radio and 
Radar(68343) 
4. Aircraft 
Communication System  
(68344) 
5. Aircraft Instrument 
and Overhaul 
Technique(68345) 
6. Aero Modeling and 
Presentation(68245)  

aংশ হণকারী

41. জনাব খ কার আ র রা াক, িসিনয়র i া র, eয্ােরানিটকয্াল 
i িটিটuট aব েটকেনালিজ, u রা ঢাকা। 

aংশ হণকারী

42. জনাব েমাঃ আ া ামান, i া র, eয্ােরানিটকয্াল i িটিটuট aব 
েটকেনালিজ, u রা ঢাকা। 12859322৯৯1 

aংশ হণকারী

43. জনাব আেনায়ার েহােসন খান, eয্ােরানিটকয্াল i িটিটuট aব 
েটকেনালিজ, u রা ঢাকা।  

aংশ হণকারী

44. িশ  িত ােনর িতিনিধ।     aংশ হণকারী

45. িশ  িত ােনর িতিনিধ।     aংশ হণকারী

46. িশ  িত ােনর িতিনিধ।     aংশ হণকারী

47. িশ  িত ােনর িতিনিধ।     aংশ হণকারী

48. িশ  িত ােনর িতিনিধ।      1. Aircraft Pneumatic 
and Ice‐Rain Protection 
System(68241) 
2. Aircraft Piston 
Engine(68242) 
3. Aircraft Hydraulic and 
Flight Controls 
System(68243) 
4. Gas Turbine Engine 
Construction(68244) 
5. Aircraft Electrical 
System(68346) 
6. Aero Modeling and 
Presentation(68245) 

aংশ হণকারী


