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বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড 
আগারগ o, শেরবাংলা নগর 

ঢাকা-2318 
www.bteb.gov.bd 

 

ারক নং◌ঃ বাকািশেবা/ক(িডপ)/3127/7311 তািরখঃ 41 কািতক, 2534 ব া
25 নেভ র, 3127 ি া

 
িব ি  

 

বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড ক ক পিরচািলত িডে ামা-iন-iি িনয়ািরং িশ া েমর িবধান-3127-eর 3য় পেবর আoতাধীন িবষয়স েহর িসেলবাস তরীর লে  
আগামী 2৯, 31 o 32 নেভ র 3127 ি ঃ তািরেখ 14(িতন) িদেনর কমশালা বােডর মাননীয় চয়ার ান ড. মাঃ †gv Í̄vwdRyi রহমান-eর সভাপিতে  বােডর সভাকে  
৯.41 ঘ কা হেত িদন াপী a ি ত হেব। কমশালায় uপি ত থাকার জ  িনেমণ বিণত িশ ক/কমকতাগণেক a েরাধ জানান হল। বােডর িনয়মা যায়ী কমশালায় 
aংশ হণকারী সদ েক যাতায়াত ভাতা eবং স ানী দান করা হেব।          
 

মেনানীত সদ  ( জ তার িভি েত নয়) 
 

ঃ নং িবেশষ /কমকতা িবষয় gšÍe¨
1. মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র eর মেনানীত eকজন িতিনিধ (পিরচালক পদমযাদার) িরেসাস পাসন
2. uপ-সিচব (কািরগির-2), িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবলায়, ঢাকা। িরেসাস পাসন
3. uপ-সিচব (কািরগির-3), িশ া  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবলায়, ঢাকা। িরেসাস পাসন 
4. সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া  বাড, ঢাকা।    িরেসাস পাসন
5. পিরচালক (কাির লাম), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।    িরেসাস পাসন
6. পরী া িনয় ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া  বাড, ঢাকা।     িরেসাস পাসন
7. পিরদশক, বাংলােদশ কািরগির িশ া  বাড, ঢাকা।    িরেসাস পাসন
8. পিরচালক (িশ  o িশ ণ সম য়), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।     িরেসাস পাসন
9. ক  পিরচালক (31 তলা ভবন িনমাণ ক ), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।    িরেসাস পাসন
10. a , ঢাকা পিলেটকিনক i uট, ঢাকা।  িরেসাস পাসন
11. জনাব মা: মাস ািফ র রহমান খান, কাির লাম িবেশষ  (িডে ামা), বাকািশেবা। সম য়কারী
12. ড. েকৗশলী জাকািরয়া আববাসী, কাির লাম িবেশষ  ( ভােকশনাল), বাকািশেবা, ঢাকা।    সম য়কারী
13. সভাপিত/সাধারণ স াদক, i uট aব িডে ামা iি িনয়ারস বাংলােদশ-eর িতিনিধ aংশ হণকারী
14. সভাপিত/সাধারণ স াদক, বাংলােদশ পিলেটকিনক িশ ক সিমিত, ঢাকা। aংশ হণকারী
15. সভাপিত/সাধারণ স াদক, বাংলােদশ পিলেটকিনক িশ ক পিরষদ, ঢাকা। aংশ হণকারী
16. সভাপিত/সাধারণ স াদক, বাংলােদশ পিলেটকিনক oনাস eেসািসেয়শন, ঢাকা। aংশ হণকারী
17. েকৗশলী মাঃ মাস ফা, i াি  িলয়ােজা aিফসার, বাকািশেবা, ঢাকা aংশ হণকারী
18. জনাব মা: আিম র রহমান খান, চীফ i া র (িসিভল), ফিরদ র পিলেটকিনক i uট। 1. Civil Engineering 

Materials 

2. Compuiter Aided  

Drawing (CAD)  

aংশ হণকারী
 

19. জনাব খ কার মা ন কিবর, i া র (িসিভল), চ াম পিলেটকিনক i uট। 
12৯259৯7259 

aংশ হণকারী

20. জনাব বনজীর আহেমদ, i া র (িসিভল), ঢাকা পিলেটকিনক i uট। aংশ হণকারী
21. জনাব মা: শরী ল iসলাম, i া র (িসিভল), িঝনাiদহ পিলেটকিনক i uট। 

12823৯53৯34 
aংশ হণকারী

 
22. জনাব আ ল হা ান , uপসিচব , বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।     

 
aংশ হণকারী

 
23. িশ  িত ােনর িতিনিধ  aংশ হণকারী
24. জনাব কিবতা হােসন, চীফ i া র (আিকেটকচার), ঢাকা মিহলা পিলেটকিনক i uট। 

12669711৯৯4 
1. Architectural 

Design -1 
2. Creativity & 
Concept Development 
3. Architectural 
Design and Drawing-2 
 

aংশ হণকারী
 

25. জনাব মা: শাহাব uি ন, i া র (আিকেটকচার), ঢাকা মিহলা পিলেটকিনক i uট। aংশ হণকারী
26. জনাব স ামত রজাuল কিরম, িনয়র i া র (আিকেটকাচর), ঢাকা পিলেটকিনক 

i uট।   
aংশ হণকারী

27. সানিজদা হােসন, i াকটর(e আi িড ), িঝনাiদহ পিলেটকিনক i uট। 
1282385৯3৯2   

aংশ হণকারী

28. জনাব হাসা ামান, িনয়ার i া র (আিকেটকচার), ঢাকা পিলেটকিনক i uট। aংশ হণকারী
29. িশ  িত ােনর িতিনিধ aংশ হণকারী
30. জনাব eম e বােতন, চীফ i াকটর(ক াকশন), িড় াম পিলেটকিনক i uট। 

12829152৯13  
1. Construction 
Engineering Materials  
2. Construction Field 
Practices  

aংশ হণকারী

31. জনাব িলটন রববানী, i াকটর o িবভাগীয় ধান (ক াকশন), টাংগাiল পিলেটকিনক 
i uট। 12827815237 

aংশ হণকারী

32. মাঃ আ া িহস সািফ, i াকটর o িবভাগীয় ধান(ক াকশন), পাবনা পিলেটকিনক 
i uট। 
12৯22697359  

aংশ হণকারী

33. জনাব মা: মাশারফ হােসন, i া র (ক াকশন), চ দ র পিলেটকিনক i uট। 
12823264175 

aংশ হণকারী

34. িশ  িত ােনর িতিনিধ  
35. জনাব মা: আেনায়ার জািহদ, a , সােভ i uট, রাজশাহী। 

Basic Surveying 

aংশ হণকারী

36. জনাব মাঃ সােজ র রহমান, চীফ i া র (সােভ), সােভ i uট, িম া। aংশ হণকারী

37. িশ  িত ােনর িতিনিধ aংশ হণকারী
38. জনাব সাহরাব হােসন, i া র (eনভায়রনেম াল), লনা মিহলা পিলেটকিনক i uট। 

Water Quality 
Engineering  

aংশ হণকারী

39. জনাব মা: নাজ ল হা ান, িবভাগী ধার (eনভায়রনেম াল), নoগ  পিলেটকিনক i uট। aংশ হণকারী

চলমান........... 
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40. িশ  িত ােনর িতিনিধ  aংশ হণকারী
41. জনাব মা: আi ব আলী, a , বাংলােদশ i uট aব াস e  িসরািম , তজগo, 

ঢাকা।  
1. Glass Engineering 
Materials-2 
2. Ceramic 
Engineering Materials-
2   
3. Model Making 
  

aংশ হণকারী

42. জনাব মাঃ মা ল হক, চীফ i াকটর ( াস), বাংলােদশ i uট aব াস e  
িসরািম , তজগo, ঢাকা। মাবাঃ 122৯62৯৯598 

aংশ হণকারী

43. জনাব মা: আলী আজম খান মাজােহদী, িনয়র i া র ( াস), বাংলােদশ i uট aব 
াস e  িসরািম , তজগo, ঢাকা। 1282724382৯ 

aংশ হণকারী

44. জনাব মা: িজয়াuর রহমান, িনয়র i া র (িসরািম ), বাংলােদশ i uট aব াস 
e  িসরািম , তজগ o, ঢাকা। 12৯35585626 

aংশ হণকারী

45. িশ  িত ােনর িতিনিধ aংশ হণকারী

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

1. Food Safety and 
Management 
2. Basic Stoichiometry 

3. Safety In Chemical 
Industrial  

aংশ হণকারী

47. জনাব e eম জিহ ল iসলাম, oয়াকশপ পার ( কিমক াল), ঢাকা পিলেটকিনক i uট। 
12851৯3191৯ 

aংশ হণকারী

48. জনাব মা: তছিলম, িনয়র i া র ( কিমক াল), ঢাকা পিলেটকিনক i uট। aংশ হণকারী

49. জনাব মাঃ রিহ ল আলম, i াকটর( ড), নরিসংদী পিলেটকিনক i uট, নরিসংদী। 
1292৯163529 

aংশ হণকারী

50. িশ  িত ােনর িতিনিধ aংশ হণকারী

51. জনাব আকমল হােসন, a , e ােরান ক াল i uট aব টকেনালিজ, u রা ঢাকা। 
মাবাঃ 12722593921 

Aircraft Structure 
&Repair 

aংশ হণকারী

52. জনাব মাঃ আ া ামান, i া র, e ােরান ক াল i uট aব টকেনালিজ, u রা 
ঢাকা। 12859322৯৯1 

aংশ হণকারী

53. জনাব সিরফা লতানা, a , মিরন i uট aব টকেনালিজ, নারায়নগ । 1. Diesel Engine 
Operation & 
maintenance 
2. Engineering 
Materials 
3. Naval Architecture 

aংশ হণকারী

54. জনাব আকরাম আলী, a  (ভার া ), আieম , ি গ । aংশ হণকারী

55. ফারহানা িদবা, i া র ( মিরন), মিরন i uট aব টকেনালিজ, নারায়নগ । aংশ হণকারী

56. জনাব মাঃ হা ন aর রিশদ, i া র, মিরন i uট aব টকেনালিজ, নারায়নগ । aংশ হণকারী

57. িশ  িত ােনর িতিনিধ aংশ হণকারী

 
িব: : u ত o পা বতী দশস েহর িডে ামা iন iি িনয়ািরং িশ া েমর িসেলবাস সং হ কের সে  আনার জ  eবং িত েপ 12 (eক)  কের াপটপ সােথ আনার 
জ  a েরাধ করা হল।  

 
        া িরত/- 

( মা: আ ারu ামান) 
পিরচালক (কাির লাম) 

 
ারক নং- বাকািশেবা/ক(িডে ামা)/3127/7311(76) তািরখঃ 25-22-3127 ি ঃ

 
সদয় aবগিত o েয়াজনীয় কাযােথ a িলিপ রণ করা হল ( জ তার িভি েত নয়)◌ঃ  
2।  সিচব, িশ া  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবলায়, ঢাকা।  
3& মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, পি ম আগারগo, ঢাকা। (মেহাদয়েক কমশালায় eকজন িতিনিধ রণ eবং aিধন  পিলেটকিনক 

i uটস েহর িশ ক o কমকতা েক কমশালায় aংশ হেণর a মিত দান করার জ  a েরাধ জানান হল)। 
4-8।  সিচব/ পিরচালক (িশ  o িশ ণ সম য়)/ ক  পিরচালক (31 তলা ভবন িনমাণ ক )/পিরদশক/পরী া িনয় ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।  
9-68। জনাব.................................................................................................................। 
69। িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া  বাড, ঢাকা। (িব ি  জ রী িভি েত oেয়বসাiেট কােশর জ  a েরাধ জানান হল)।  
6৯। uপ-পিরচালক (িহসাব o িনরী া), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
71।  েকৗশলী মাঃ †gv¯Ídv, i াি  িলয়ােজা aিফসার, বাকািশেবা, ঢাকা। (সংি  টকেনালিজর 12 (eক) জন কের িশ  িত ােনর uপ  িতিনিধর 

কমশালায় aংশ হন িনি ত করার জ  a েরাধ করা হল।)   
72। ড েমে শন aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।  
73।  জনাব মা: †gv¯ÍvwdRyi রহমান, সকশন aিফসার, কাির লাম শাখা, বাকািশেবা, ঢাকা। (কমশালার আ ায়ন o স ানীসহ েয়াজনীয় ব া হেণর a েরাধ 
করা হল।) 
74। চয়ার ান মেহাদেয়র াি গত কমকতা, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।  
75। িনরাপ া কমকতা, বকািশেবা, ঢাকা।  
76। aিফস নিথ। 
 
 
 

                                                                                                                                                                
( মাঃ †gv Í̄vwdRyi রহমান খান) 
কাির লাম িবেশষ  (িডে ামা) 

ফানঃ 13৯236476 
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ারক নং◌ঃ বাকািশেবা/ক(িডপ)/3127/7312 তািরখঃ 41 কািতক, 2534 ব া
25 নেভ র, 3127 ি া

 

িব ি  
 

বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড ক ক পিরচািলত িডে ামা-iন-iি িনয়ািরং িশ া েমর িবধান-3127-eর 3য় পেবর আoতাধীন িবষয়স েহর িসেলবাস তরীর লে  
আগামী 34, 35 o 36 নেভ র 3127 ি ঃ তািরেখ 14(িতন) িদেনর কমশালা বােডর মাননীয় চয়ার ান ড. মাঃ †gv Í̄vwdRyi রহমান-eর সভাপিতে  বােডর সভাকে  
৯.41 ঘ কা হেত িদন াপী a ি ত হেব। কমশালায় uপি ত থাকার জ  িনেমণ বিণত িশ ক/কমকতাগণেক a েরাধ জানান হল। বােডর িনয়মা যায়ী কমশালায় 
aংশ হণকারী সদ েক যাতায়াত ভাতা eবং স ানী দান করা হেব।         
 

মেনানীত সদ  ( জ তার িভি েত নয়) 
 

 
চলমান........... 

ঃ নং িবেশষ /কমকতা িবষয় মম
1.  মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র eর মেনানীত eকজন িতিনিধ (পিরচালক পদমযাদার) িরেসাস পাসন
2.  uপ-সিচব (কািরগির-2), িশ া  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবলায়, ঢাকা। িরেসাস পাসন 
3.  uপ-সিচব (কািরগির-3), িশ া  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবলায়, ঢাকা। িরেসাস পাসন 
4.  সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া  বাড, ঢাকা।    িরেসাস পাসন
5.  পিরচালক (কাির লাম), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।    িরেসাস পাসন
6.  পরী া িনয় ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া  বাড, ঢাকা।     িরেসাস পাসন
7.  পিরদশক, বাংলােদশ কািরগির িশ া  বাড, ঢাকা।    িরেসাস পাসন
8.  পিরচালক (িশ  o িশ ণ সম য়), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।     িরেসাস পাসন
9.  ক  পিরচালক (31 তলা ভবন িনমাণ ক ), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।    িরেসাস পাসন
10.  a , ঢাকা পিলেটকিনক i uট, ঢাকা।  িরেসাস পাসন
11.  জনাব মা: মাস ািফ র রহমান খান, কাির লাম িবেশষ  (িডে ামা), বাকািশেবা। সম য়কারী
12.  ড. েকৗশলী জাকািরয়া আববাসী, কাির লাম িবেশষ  ( ভােকশনাল), বাকািশেবা, ঢাকা।    সম য়কারী
13.  সভাপিত/সাধারণ স াদক, i uট aব িডে ামা iি িনয়ারস বাংলােদশ-eর িতিনিধ aংশ হণকারী
14.  সভাপিত/সাধারণ স াদক, বাংলােদশ পিলেটকিনক িশ ক সিমিত, ঢাকা। aংশ হণকারী
15.  সভাপিত/সাধারণ স াদক, বাংলােদশ পিলেটকিনক িশ ক পিরষদ, ঢাকা। aংশ হণকারী
16.  সভাপিত/সাধারণ স াদক, বাংলােদশ পিলেটকিনক oনাস eেসািসেয়শন, ঢাকা। aংশ হণকারী
17.  েকৗশলী মাঃ মাস ফা, i াি  িলয়ােজা aিফসার, বাকািশেবা, ঢাকা aংশ হণকারী
18.  জনাব কারাiশী খারেশদ আলম, a , ঠা রগ o পিলেটকিনক i uট। 

12928152733 
1. Electronic Devices and 
Circuits 
2.  Electronic 
Engineering 
Fundamentals  
3.  Analog Electronics  

aংশ হণকারী

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

aংশ হণকারী

20.  জনাব িজয়াuল কিরম িজয়া, i া র (iেলক িন ), লনা মিহলা পিলেটকিনক 
i uট।  

aংশ হণকারী

21.  জনাব মা: ামান, i া র (iেলক িন ), ঢাকা পিলেটকিনক i uট। 
1282715737৯ 

aংশ হণকারী

22.  িশ  িত ােনর িতিনিধ aংশ হণকারী
23.  জনাব u ল দাস , চীফ i া র (iেল: মিডক াল), িসেলট পিলেটকিনক i uট। Fundamentals of 

Biomedical Engineering  

aংশ হণকারী
24.  জনাব মা: খািলদ হােসন, িবভাগীয় ধান (i. মিডক াল), রাজশাহী পিলেটকিনক 

i uট।  
aংশ হণকারী

25.  িশ  িত ােনর িতিনিধ aংশ হণকারী
26.  ড. চৗ রী কাম ামান, a াপক(িজoলিজ িডপাটেম ), ঢাকা িব িব ালয়। 

12822391778 
Mining Geology  aংশ হণকারী

27.  জনাব মাঃ সাi ামান, িবভাগীয় ধান (মাiিনং) ব ড়া পিলেটকিনক i uট, ব ড়া। 
12828716351  

aংশ হণকারী

28.  জনাব আ ল হা ান , uপসিচব , বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।     aংশ হণকারী
29.  িশ  িত ােনর িতিনিধ aংশ হণকারী
30.  জনাব িজ ান আলী, চীফ i া র ( মকািনক াল), ব ড়া পিলেটকিনক i uট।  1. Advanced Mechanical 

Engineering  Drawing 
2.  Machine Shop 
Practice-I  

aংশ হণকারী
31.  জনাব শািফuল আিজজ, i া র ( মকািনক াল), ি য়া পিলেটকিনক i uট। aংশ হণকারী
32.  জনাব মা: বিশর আহেমদ, i া র ( মকািনক াল), যেশার পিলেটকিনক i uট। 

12৯287৯4733 
aংশ হণকারী

33.  িশ  িত ােনর িতিনিধ aংশ হণকারী
34.  জনাব ামান মািনক, a , ি য়া পিলেটকিনক i uট। 1. Electrical Circuits-1 

2.  Electrical Appliances  
 

aংশ হণকারী
35.  জনাব মা: ল iসলাম, oয়াকশপ পার (iেলকি ক াল), ঢাকা পিলেটকিনক i uট।  aংশ হণকারী
36.  জনাব মা: iয়া ব আলী, i া র (iেলকি ক াল), লনা পিলেটকিনক i uট। 

12৯38135৯68 
aংশ হণকারী

37.  িশ  িত ােনর িতিনিধ aংশ হণকারী
38.  জনাব মাহা র রহমান, চীফ i া র (কম), ময়মনিসংহ পিলেটকিনক i uট।  1. Database Application 

2.  Graphics Design 

3.  Programming 

Essentials  

aংশ হণকারী
39.  জনাব মা: আ ল oয়া দ, i া র (কি uটার), িম া পিলেটকিনক i uট। 

1292426৯358 
aংশ হণকারী

40.  জনাব হািম ল হক, i ি র (কি uটার), ফনী পিলেটকিনক i uট। aংশ হণকারী
41.  জনাব শাম ল আলম, i া র (কম), টাংগাiল পিলেটকিনক i uট aংশ হণকারী
42.  ড. মাঃ শাহ আলম ম মদার, িবেশষ   ( কাস e াি িডেটশন), বাকািশেবা, ঢাকা। aংশ হণকারী
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িব: : u ত o পা বতী দশস েহর িডে ামা iন iি িনয়ািরং িশ া েমর িসেলবাস সং হ কের সে  আনার জ  eবং িত েপ 12 (eক)  কের াপটপ সােথ আনার 
জ  a েরাধ করা হল।  

 
        া িরত/- 

( মা: আ ারu ামান) 
পিরচালক (কাির লাম) 

 
ারক নং- বাকািশেবা/ক(িডে ামা)/3127/7312(76) তািরখঃ 25-22-3127 ি ঃ

 
সদয় aবগিত o েয়াজনীয় কাযােথ a িলিপ রণ করা হল ( জ তার িভি েত নয়)◌ঃ  
2।  সিচব, িশ া  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবলায়, ঢাকা।  
3& মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, পি ম আগারগo, ঢাকা। (মেহাদয়েক কমশালায় eকজন িতিনিধ রণ eবং aিধন  পিলেটকিনক 

i uটস েহর িশ ক o কমকতা েক কমশালায় aংশ হেণর a মিত দান করার জ  a েরাধ জানান হল)। 
4-8।  সিচব/ পিরচালক (িশ  o িশ ণ সম য়)/ ক  পিরচালক (31 তলা ভবন িনমাণ ক )/পিরদশক/পরী া িনয় ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।  
9-69। জনাব.................................................................................................................। 
6৯। িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া  বাড, ঢাকা। (িব ি  জ রী িভি েত oেয়বসাiেট কােশর জ  a েরাধ জানান হল)।  
71। uপ-পিরচালক (িহসাব o িনরী া), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
72।  েকৗশলী মাঃ †gv¯Ídv, i াি  িলয়ােজা aিফসার, বাকািশেবা, ঢাকা। (সংি  টকেনালিজর 12 (eক) জন কের িশ  িত ােনর uপ  িতিনিধর 

কমশালায় aংশ হন িনি ত করার জ  a েরাধ করা হল।) 
73। ড েমে শন aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।  
74।  জনাব মা: †gv¯ÍvwdRyi রহমান, সকশন aিফসার, কাির লাম শাখা, বাকািশেবা, ঢাকা। (কমশালার আ ায়ন o স ানীসহ েয়াজনীয় ব া হেণর a েরাধ 
করা হল। ) 
75। চয়ার ান মেহাদেয়র াি গত কমকতা, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।  
76। িনরাপ া কমকতা, বকািশেবা, ঢাকা।  
77। aিফস নিথ। 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                 
( মাঃ †gv Í̄vwdRyi রহমান খান) 
কাির লাম িবেশষ  (িডে ামা) 

ফানঃ 13৯236476 
 

43.  িশ  িত ােনর িতিনিধ  aংশ হণকারী
44.  জনাব মা: আেনায়ার হােসন, চীফ i া র ( টিলকিমuিনেকশন), টাংগাiল পিলেটকিনক 

i uট। 12823৯559৯8 
 

Telecommunication 
Fundamentals 

aংশ হণকারী

45.  জনাব মা: নাজ ল আলম, i া ার ( টিলকিমuিনেকশন), যেশার পিলেটকিনক 
i uট।  

aংশ হণকারী

46.  িশ  িত ােনর িতিনিধ aংশ হণকারী
47.  জনাব মা   গালাম মাস ফা, চীফ i া র ( ািফ  িডজাiন), ািফ  আটস 

i uট, ঢাকা। মাবাঃ 1283284৯831 
Offset Machine operation aংশ হণকারী

48.  জনাব মা: মাফা খা ল iসলাম, i া র (ি ি ং), ািফ  আটস i uট, ঢাকা। 
12865318966 

aংশ হণকারী

49.  িশ  িত ােনর িতিনিধ aংশ হণকারী
50.  জনাব মা: মাসাে ক হােসন, i া র  (aেটােমাবাiল), ঢাকা পিলেটকিনক i uট, 

ঢাকা।  
Automotive Engine 
System -I 

aংশ হণকারী

51.  জনাব মাহা দ সিলম আ াদ জায়াদার, i া র (আেটােমাবাiল), বাংলােদশ iেডন 
পিলেটকিনক i uট, কা াi। 12827193৯46  

aংশ হণকারী

52.  িশ  িত ােনর িতিনিধ aংশ হণকারী
53.  জনাব u ম মার দবনাথ, i া র (আরeিস), চ দ র পিলেটকিনক i uট। 

128278824৯1 
Refrigeration 
Engineering Drawing  

aংশ হণকারী

54.  জনাব মা: রজাuল কিরম, i া র (আরeিস), ফিরদ র পিলেটকিনক i uট। 
12৯269৯7342 

aংশ হণকারী

55.  িশ  িত ােনর িতিনিধ aংশ হণকারী
56.  জনাব আ  হনা মা: শািমম হাসান,  i া র, টকিনক াল চাস িনং কেলজ, ঢাকা। Workshop Safety & 

Management 
aংশ হণকারী

57.  জনাব মা: সািজদ, i া র (পাoয়ার), িম া পিলেটকিনক i uট। 12832242331 aংশ হণকারী
58.  িশ  িত ােনর িতিনিধ aংশ হণকারী


