
 

বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ 
আগারগo, েশেরবাংলা নগর 

ঢাকা-2318। 
ারক নং-68.28.1111.32৯.42-112.29-42                                              তািরখঃ 17-19-3129 ি ঃ

 
 

 

িবষয়ঃ eসeসিস  (েভােকশনাল) o  দািখল (েভােকশনাল)  িশ া েমর  পা িলিপর  I-Book cȪ Í‡Zi  জ  বুেয়েট  aনুি ত   
িভিডo ধারণ oয়াকর্শেপ aংশ হণ সে । 

 

 বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ ক র্ক পিরচািলত eসeসিস (েভােকশনাল) o দািখল (েভােকশনাল) িশ া েমর 25  িবষেয়র o-
iড়ড়শ  তর জ  ছেক uি িখত  কম র্কতর্া ে র সম েয় আগামী 19/19/3129 ি ঃ তািরখ র 13টা হেত িবেকল 16টা ch©šÍ 
বুেয়েটর আiিস  িবভােগ িভিডo ধারণ msµv‡šÍ oিরেয়ে শন oয়াকর্শপ eর আেয়াজন করা হেয়েছ। u  oয়াকর্শেপ aংশ হণকারী 
কম র্কতর্া  বুেয়ট েথেক িবিধ েমাতােবক e/িডe স ানী া  হেবন।  

 

oয়াকর্শেপ aংশ হণকারী কম র্কতর্া ে র নাম o পদবী ( জ তার  মানুসাের নয়) t 
 

ঃ 
 নং 

কম র্কতর্ােদর নাম,পদবী o িত ােনর নাম ম

1. জনাব েমাঃ  েমা ািফ র রহমান, েচয়ার ান, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। সভাপিত o িরেসাস র্ পাস র্ন
2. uপ সিচব (কািরগির-3), কািরগির o মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, ঢাকা িরেসাস র্ পাস র্ন
3. মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র-eর eকজন িতিনিধ (পিরচালক পয র্ােয়র িনেচ নয়) িরেসাস র্ পাস র্ন
4. জনাব েমাঃ মাহাবুবুর রহমান, সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। িরেসাস র্ পাস র্ন
5. জনাব েমাঃ আ ারu ামান, পিরচালক (কাির লাম), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। িরেসাস র্ পাস র্ন o ত
6. ড.েশখ আবু  েরজা, কনসাল া , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা িরেসাস র্ পাস র্ন o ত
7. a , ঢাকা পিলেটকিনক i uট, ঢাকা। িরেসাস র্ পাস র্ন o ত
8. a , ঢাকা মিহলা পিলেটকিনক i uট, ঢাকা। িরেসাস র্ পাস র্ন o ত
9. a , গাজী র েটকিনক াল ল o কেলজ, গাজী র। িরেসাস র্ পাস র্ন o ত
10. a , বাংলােদশ-জাম র্ান িস, িমর র, ঢাকা। িরেসাস র্ পাস র্ন o ত
11. জনাব েমাহা দ সাম ল আলম, িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। িরেসাস র্ পাস র্ন o ত
12. েকৗশলী েমাঃ েমাস ফা, i াি  িলয়ােজ  aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। িরেসাস র্ পাস র্ন o ত
13. জনাব েমাঃ েমাদাে র আলী, uপ-পিরচালক ( কাশনা), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। সম য়কারী
14. জনাব েমাঃ হািববু াহ, i া র (িসিভল াফ ং), বাংলােদশ-জাম র্ান িস, িমর র, ঢাকা। 

12৯22858663 
aংশ হণকারী 

15. জনাব আবু তােহর িময়া, চীফ i া র, ( ড), ঢাকা পিলেটকিনক i uট, ঢাকা। aংশ হণকারী 
16. জনাব e, eম, জিহ ল iসলাম, oয়াকর্শপ পার ( ড), ঢাকা পিলেটকিনক i uট, ঢাকা। 

12851৯3191৯ 
aংশ হণকারী 

17. জনাব েমাঃ শাহিরয়ার আলম, িনয়র i া র ( ড), ঢাকা পিলেটকিনক i uট, 
ঢাকা।1282747৯271 

aংশ হণকারী 

18. িমেসস িরনা লতানা, িনয়র ( ড), ঢাকা পিলেটকিনক i uট, ঢাকা।12848725537 aংশ হণকারী 
19. জনাব aেলাক মার সাহা, চীফ i া ার, বাংলােদশ-জাম র্ান িস, িমর র, ঢাকা।

12827718886 
aংশ হণকারী 

20. জনাব েমাঃ হািববু াহ, i া র (িসিভল াফ ং), বাংলােদশ-জাম র্ান িস, িমর র, ঢাকা। 
12৯22858663 

aংশ হণকারী 

21. জনাব েমাঃ কাম ল দা, i া টর, বাংলােদশ-জাম র্ান িস, িমর র, ঢাকা।12824747779 aংশ হণকারী 
22. জনাব েমাঃ কাi ম, i া টর, বাংলােদশ-জাম র্ান িস, িমর র, ঢাকা। 128222৯9৯8 aংশ হণকারী
23. জনাব সাiদা মমতাজ েজাবাiদা iকবাল, i া র o িবভাগীয়  ধান, ঢাকা মিহলা পিলেটকিনক 

i uট, ঢাকা। 12822895729 
aংশ হণকারী 

24. জনাব েরশমা খা ন, i া র, ঢাকা মিহলা পিলেটকিনক i uট, ঢাকা। 12843791992 aংশ হণকারী 
25. জনাব নুশরাত িব াহ, i া র, ঢাকা মিহলা পিলেটকিনক i uট, ঢাকা। 12৯22843195 aংশ হণকারী 
26. জনাব ভারতী িব াস, i া র, ঢাকা মিহলা পিলেটকিনক i uট, ঢাকা। 12793272৯৯2 aংশ হণকারী 

 
a াহত......... 
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িশ া িনেয় গড়ব েদশ 
েশখ হািসনার বাংলােদশ 



 

 
 

ঃ 
 নং 

কম র্কতর্ােদর নাম,পদবী o িত ােনর নাম ম

27. জনাব  হা দ মা র রহমান, i া র (িবeম), গাজী র েটকিনক াল ল o কেলজ, গাজী র। 
128278৯8138 

aংশ হণকারী 

28. জনাব েমাঃ কামাল েহােসন, িনয়র i া র (িবeম), গাজী র েটকিনক াল ল o কেলজ, 
গাজী র।12823888552 

aংশ হণকারী 

29. জনাব েমাঃ েহমােয়ত েহােসন, i া র, বাংলােদশ-জাম র্ান িস, িমর র, ঢাকা। 
1266352৯731 

aংশ হণকারী 

30. জনাব েমাঃ আবুল কােশম, িসিনয়র i া র (aবঃ),বাংলােদশ-জাম র্ান িস, িমর র, ঢাকা। 
12823128433 

aংশ হণকারী 

31. জনাব আেনায়ার েহােসন, চীফ i া র (aেটােমা ভ), বাংলােদশ-জাম র্ান িস, িমর র, ঢাকা। 
12৯799158৯2 

aংশ হণকারী 

32. জনাব আঃ িকদ সরকার, িসিনয়র i া র (aেটােমা ভ),বাংলােদশ-জাম র্ান িস, িমর র, 
ঢাকা। 12922612995 

aংশ হণকারী 

33. জনাব শংকর ব য়া পা া,  েযাজক, 82 িভ, বাংলােদশ, ঢাকা। 1295281287 aংশ হণকারী
34. জনাব েমাঃ মাহ ল হক ি , সহকারী েযাজক, 82 িভ, বাংলােদশ, ঢাকা। 12828996123 aংশ হণকারী 

 
 
 

 

 
 
াপক,   

      িবভাগীয় ধান 
      কি uটার সাi  e  iি িনয়ািরং িবভাগ 
      বুেয়ট, ঢাকা। 
 

                

া িরত/- 
 (েমাঃ  আ ারu ামান) 
পিরচালক (কাির লাম) 

বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ 
 ঢাকা। 

 
ারক নং-68.28.1111.329.42-112.29-42(22)                                             তািরখঃ 17-19-3129 ি ঃ

সদয় aবগিত o েয়াজনীয় কাযােথ র্ aনুিলিপঃ  
2। মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, আগারগ o, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা। (মেহাদয়েক তার eকজন িতিনিধ o তার aিধন   পিলেটকিনক 

i uটস েহর িশ ক েককম র্শালায় aংশ হেণর aনুমিত দান করার জ  aনুেরাধ জানান হ’ল)  
3। uপ সিচব (কািরগির-3), কািরগির o মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, ঢাকা 
4। জনাব েমাঃ মাহাবুবুর রহমান, সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
5। জনাব েমাঃ আ ারu ামান, পিরচালক (কাির লাম), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
6। ড.েশখ আবু  েরজা, কনসাল া , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা 
7।  a  ঢাকা/ঢাকা মিহলা পিলেটকিনক i uট। (মেহাদয়েক তার aিধন   িশ ক েককম র্শালায় aংশ হেণর aনুমিত দান করার জ  

aনুেরাধ জানান হ’ল)  
8। a , গাজী র েটকিনক াল ল o কেলজ, গাজী র। (আপনার aিধন   িশ ক েককম র্শালায় aংশ হেণর aনুমিত দান করার জ  

aনুেরাধ জানান হ’ল) 
9। a , বাংলােদশ-জাম র্ান িস, িমর র, ঢাকা। (আপনার aিধন  িশ ক েককম র্শালায় aংশ হেণর aনুমিত দান করার জ  aনুেরাধ 

জানান হ’ল) 
৯।  জনাব,..........................................................................................................................। 
21। িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। (িব ি  aনলাiেন চার eবং েয়াজনীয় বমহা হণ করার জ  

aনুেরাধ করা  হেলা)। 
22। েচয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কম র্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
23। aিফস নিথ। 

17/19/29 
 

 (েমাঃ েমাদাে র আলী) 
uপ-পিরচালক ( কাশনা) 

বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ 
ঢাকা। 


