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বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ 
আগারগ o, েশেরবাংলা নগর 

ঢাকা-2318 
www.bteb.gov.bd 

ারক নং-68.28.1111.312.3৯.112.28-7628 তািরখঃ 33 মাঘ, 2535 ব া
15 েফ য়াির, 3129 ি া

aিফস আেদশ 
 

বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ ক র্ক পিরচািলত িডে ামা-iন-iি িনয়ািরং িশ া েমর িবধান-3127-eর আেলােক িনেমণবিণ র্ত েটকেনালিজসমূেহর 6ম পেব র্র িসেলবাস তরীর লে  আগামী 17, 18 
o 19 েফ য়াির 3129 ি ঃ তািরেখ 14 (িতন) িদেনর oয়াকর্শপ েবােড র্র মাননীয় েচয়ার ান েমাঃ েমাস ািফ র 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 gšÍe¨
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 (িশ  o িশ ণ সম য়), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।      িরেসাস র্ পাস র্ন
4. পিরচালক (কাির লাম), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।    িরেসাস র্ পাস র্ন 
5. পরী া িনয় ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।     িরেসাস র্ পাস র্ন 
6. পিরদশ র্ক, 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. ক  পিরচালক (31 তলা ভবন িনম র্াণ ক ), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।    িরেসাস র্ পাস র্ন 
10. জনাব েমা: েসিলম মৃধা, কাির লাম িবেশষ  (িডে ামা), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।    সম য়কারী
11. সভাপিত/সাধারণ স াদক, i িটিটuট aব িডে ামা iি িনয়ারস র্ বাংলােদশ-eর িতিনিধ aংশ হণকারী
12. সভাপিত/সাধারণ স াদক, বাংলােদশ পিলেটকিনক িশ ক সিমিত, ঢাকা। aংশ হণকারী
13. সভাপিত/সাধারণ স াদক, বাংলােদশ পিলেটকিনক িশ ক পিরষদ, ঢাকা। aংশ হণকারী
14. েমাহা দ আ ল শািহন কাoছার সরকার, uপ-পরী া িনয় ক (িডে ামা), বাকািশেবা, ঢাকা। aংশ হণকারী
15. িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। aংশ হণকারী
16. জনাব েফরদাu র রহমান, িবেশষ  (গেবষনা), বাকািশেবা, ঢাকা। aংশ হণকারী
17. uপ-সিচব ( শাসন), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। aংশ হণকারী
18. েকৗশলী েমাঃ েমাস ফা, i াি  িলয়ােজা aিফসার, বাকািশেবা, ঢাকা aংশ হণকারী
19. 

aেটােমাবাiল 
 

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

1. Automotive Suspension & Power 
Transmission System(66251) 
2. Automotive 2 & 3 wheeler(66252) 
3. Automobile Air Conditioning(66253) 
4. Fuels & Lubricants(67143)  

aংশ হণকারী

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

aংশ হণকারী

21. জনাব ত ন মার নাথ, i া র (পাoয়ার), ঢাকা পিলেটকিনক 
i িটিটuট, ঢাকা। 

aংশ হণকারী

22. জনাব আ  তািরখ িসি িক, i া র (পাoয়ার), যেশার 
পিলেটকিনক i িটিটuট। 126612৯539 

aংশ হণকারী

23. িশ  িত ােনর িতিনিধ।    aংশ হণকারী
24. িশ  িত ােনর িতিনিধ।    aংশ হণকারী
25. 

েমকা িন  
 

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

1. Computing Interfacing 
Techniques(66657) 
2. Mechatronics System Design(69251) 
 

aংশ হণকারী

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

aংশ হণকারী

27. জনাব পক কািম  িব াস, েকায়ািলিট aয্া ের aিফসার, 
বাকািশেবা, ঢাকা।  

aংশ হণকারী

28. িশ  িত ােনর িতিনিধ।    aংশ হণকারী
29. িশ  িত ােনর িতিনিধ।    aংশ হণকারী
30. 

মাiিনং e  মাiন 
সােভ র্ 

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

1. Exploration Geology(69351) 
2. Drilling and Blasting(69352) 
3. Open‐Pit and  Placer Mining 
Technique(69353) 
 

aংশ হণকারী

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

aংশ হণকারী

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

েমিরন o 
িশপ িবি ং 

জনাব েমা: েমাস ািফ র রহমান খান, a , চ দ র 
পিলেটকিনক i িটিটuট।  

1. Marine Engines & Construction(67951)
2. Instrumentation & Control(67955) 
3. Advanced  Machine Shop(67056) 
4. Marine Refrigeration & Air 
conditioning(68053) 
5. Estimating & Costing of 
Shipbuilding(68051) 
6. Shipbuilding Drawing ‐2(68052) 
7. Instrumentation & Control(67955) 

aংশ হণকারী

37. জনাব আকরাম আলী, a , আieমিট, ি গ ।  
38. ফারহানা িদবা, i া র (েমিরন), েমিরন i িটিটuট aব 

েটকেনালিজ, নারায়নগ ।  
aংশ হণকারী

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

aংশ হণকারী

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

aংশ হণকারী

41. জনাব েমা: ছালাuি ন, a , বােগরহাট আieমিট। aংশ হণকারী
42. জনাব েমা: েখারেশদ আলম, a , িসরাজগ  আieমিট। aংশ হণকারী
43. জনাব েমা: রিবuল আলম, i া র (েমকািনকয্াল), যেশার।  

পিলেটকিনক i িটিটuট।  
aংশ হণকারী

44. িশ  িত ােনর িতিনিধ।    aংশ হণকারী
45. িশ  িত ােনর িতিনিধ।    aংশ হণকারী
46. ি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) 

চলমান পাতা.......... 
 

িশ া িনেয় গড়ব েদশ
েশখ হািসনার বাংলােদশ 
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ারক নং-68.28.1111.312.3৯.112.28-7628(65) তািরখঃ 15-13-3129 ি ঃ
 
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)।    
৯-57। জনাব.................................................................................................................। 
58। িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। (িব ি িট জ রী িভি েত oেয়বসাiেট কােশর জ  aনুেরাধ জানান হল)।  
59। uপ-পিরচালক (িহসাব o িনরী া), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
5৯।  েকৗশলী েমাঃ েমাস ফা, i াি  িলয়ােজা aিফসার, বাকািশেবা, ঢাকা। (তােক সংিশ  িশ  িত ােনর েয়াজনীয় সং ক uপ  িতিনিধর কম র্শালায় aংশ হন িনি ত করার জ  

aনুেরাধ করা হল।) 
61। ড েমে শন aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
62।  জনাব েমা: েমাস ািফ র রহমান, েসকশন aিফসার, কাির লাম শাখা, বাকািশেবা, ঢাকা। (কম র্শালার আ ায়ন o স ানীসহ েয়াজনীয় ব া হেণর aনুেরাধ করা হল। )  
63। েচয়ার ান মেহাদেয়র াি গত কম র্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
64। িনরাপ া কম র্কতর্া, বকািশেবা, ঢাকা।  
65। aিফস নিথ। 
 
 
 
 

(েমাঃ েসিলম মৃধা) 
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-68.28.1111.312.3৯.112.28-7629 তািরখঃ 33 মাঘ, 2535 ব া
15 েফ য়াির, 3129 ি া

aিফস আেদশ 
 

বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ ক র্ক পিরচািলত িডে ামা-iন-iি িনয়ািরং িশ া েমর িবধান-3127-eর আেলােক িনেমণবিণ র্ত েটকেনালিজসমূেহর 6ম পেব র্র িসেলবাস তরীর লে  আগামী 21, 22 o 
23 েফ য়াির 3129 ি ঃ তািরেখ 14 (িতন) িদেনর oয়াকর্শপ েবােড র্র মাননীয় েচয়ার ান েমাঃ েমাস ািফ র 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 gšÍe¨
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 (িশ  o িশ ণ সম য়), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।      িরেসাস র্ পাস র্ন
4. পিরচালক (কাির লাম), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।    িরেসাস র্ পাস র্ন 
5. পরী া িনয় ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।     িরেসাস র্ পাস র্ন 
6. পিরদশ র্ক, 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. ক  পিরচালক (31 তলা ভবন িনম র্াণ ক ), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।    িরেসাস র্ পাস র্ন 
10. জনাব েমা: েসিলম মৃধা, কাির লাম িবেশষ  (িডে ামা), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।    সম য়কারী
11. সভাপিত/সাধারণ স াদক, i িটিটuট aব িডে ামা iি িনয়ারস র্ বাংলােদশ-eর িতিনিধ aংশ হণকারী
12. সভাপিত/সাধারণ স াদক, বাংলােদশ পিলেটকিনক িশ ক সিমিত, ঢাকা। aংশ হণকারী
13. সভাপিত/সাধারণ স াদক, বাংলােদশ পিলেটকিনক িশ ক পিরষদ, ঢাকা। aংশ হণকারী
14. েমাহা দ আ ল শািহন কাoছার সরকার, uপ-পরী া িনয় ক (িডে ামা), বাকািশেবা, ঢাকা। aংশ হণকারী
15. িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। aংশ হণকারী
16. জনাব েফরদাu র রহমান, িবেশষ  (গেবষনা), বাকািশেবা, ঢাকা। aংশ হণকারী
17. uপ-সিচব ( শাসন), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। aংশ হণকারী
18. েকৗশলী েমাঃ েমাস ফা, i াি  িলয়ােজা aিফসার, বাকািশেবা, ঢাকা aংশ হণকারী
19. 

গ াস eবং িসরািম  

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

1. Glass Melting Furnace(67751) 
2. Glass Fabrication‐2(67752) 
3. Ceramic Manufracturing‐1(67753) 
4. Glass Industrial Safety(67754) 
5. White Ware(67651) 
6. Heavy Clay Products(67652)  
7. Ceramic Glazes & Colour‐1(67653) 
8. Ceramic Fabrication & Drying(67654) 
9. Cement Manufacturing(67655) 
 

aংশ হণকারী

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

aংশ হণকারী

21. জনাব েমা: িসরাজuি ন, i া র (িসরািম ), বাংলােদশ i িটিটuট 
aব াস  e  িসরািম , েতজগo, 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: আলী আজম খান েমাজােহদী, িনয়র i া র ( াস ), 
বাংলােদশ i িটিটuট aব াস  e  িসরািম , েতজগo, ঢাকা। 
1282724382৯ 

aংশ হণকারী

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

aংশ হণকারী

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

aংশ হণকারী 

26. জনাব পক কািম  িব াস, েকায়ািলিট aয্া ের  aিফসার, বাকািশেবা, 
ঢাকা।  

aংশ হণকারী 

27. িশ  িত ােনর িতিনিধ।    aংশ হণকারী
28. িশ  িত ােনর িতিনিধ।    aংশ হণকারী
29. িশ  িত ােনর িতিনিধ।    aংশ হণকারী
30. িশ  িত ােনর িতিনিধ।    aংশ হণকারী
31. 

ািফ  o ি ি ং 

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

1. Advertising Design(69651) 
2. Fabric Design(69652) 
3. Design & Editing(69653) 
4. Packaging Design ‐1(69654) 
5. Computer Graphics Design ‐1(69655) 
6. Video & Sound Editing(69656) 
1. Flexo and Can Printing(69551) 
2. Color Printing ‐1(69552) 
3. Safety & Machine 
Maintenance(69553)  
4. Printing Quality Control(69554) 
5. Ink and Paper(69555)  

aংশ হণকারী

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

aংশ হণকারী

33. জনাব আির র রহমান, িনয়র i া র, ািফ  আট র্স i িটিটuট, ঢাকা। aংশ হণকারী
34. জনাব েমা: আ াহ আল মাহা দ, oয়াকর্শপ পার, ািফ  আট র্স 

i িটিটuট, ঢাকা। 12৯22229৯46 
aংশ হণকারী

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

aংশ হণকারী

36. জনাব েমা: আলী েহােসন, িনয়র i া র, ািফ  আট র্স i িটিটuট, 
ঢাকা।  

aংশ হণকারী

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

ড 

জনাব েমা: েমাস ািফ র রহমান খান, a , চ দ র পিলেটকিনক 
i িটিটuট।  

1. Food Preservation ‐2(66951) 
2. Food Biochemistry(66952) 
3. Dairy Products Technology(66953)  
4. Food Microbiology ‐2(66954)  
 

aংশ হণকারী

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

 

43. জনাব হািফজা লতানা আশা, i া র ( ড), নরিসংদী পিলেটকিনক 
i িটিটuট।  

aংশ হণকারী

44. জনাব েমা: শাহিরয়র আলম. িনয়র i া র ( ড), ঠা রগo 
পিলেটকিনক i িটিটuট।  

 

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

aংশ হণকারী

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

aংশ হণকারী

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

aংশ হণকারী

চলমান পাতা.......... 

িশ া িনেয় গড়ব েদশ
েশখ হািসনার বাংলােদশ 
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48. 

 

িশ  িত ােনর িতিনিধ।    

 

aংশ হণকারী
49. িশ  িত ােনর িতিনিধ।    aংশ হণকারী
50. িশ  িত ােনর িতিনিধ।    aংশ হণকারী
51. িশ  িত ােনর িতিনিধ।    aংশ হণকারী
52. 

েকিমকয্াল 

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

1. Chemical Engineering Operation ‐
3(66351)  
2. Chemical Process Industries‐
2(66352)  
3. Instrumentation and Process 
Control(66863) 
4. Refrigeration & Cold Storage(66353) 

aংশ হণকারী

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

aংশ হণকারী

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

aংশ হণকারী

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

aংশ হণকারী

56. জনাব েমা: েমােস র্দ আলম িসি িক, িনয়র i া র (েকিমকয্াল), ঢাকা 
পিলেটকিনক i িটিটuট।  

 

57. িশ  িত ােনর িতিনিধ।    aংশ হণকারী
58. িশ  িত ােনর িতিনিধ।    aংশ হণকারী
59. িশ  িত ােনর িতিনিধ।    aংশ হণকারী
60. ি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-68.28.1111.312.3৯.112.28-7629(79) তািরখঃ 15-13-3129 ি ঃ

 
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)।    
৯-71। জনাব.................................................................................................................। 
72। িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। (িব ি িট জ রী িভি েত oেয়বসাiেট কােশর জ  aনুেরাধ জানান হল)।  
73। uপ-পিরচালক (িহসাব o িনরী া), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
74।  েকৗশলী েমাঃ েমাস ফা, i াি  িলয়ােজা aিফসার, বাকািশেবা, ঢাকা। (তােক সংিশ  িশ  িত ােনর েয়াজনীয় সং ক uপ  িতিনিধর কম র্শালায় aংশ হন িনি ত করার জ  

aনুেরাধ করা হল।) 
75। ড েমে শন aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
76।  জনাব েমা: েমাস ািফ র রহমান, েসকশন aিফসার, কাির লাম শাখা, বাকািশেবা, ঢাকা। (কম র্শালার আ ায়ন o স ানীসহ েয়াজনীয় ব া হেণর aনুেরাধ করা হল। )   
77। েচয়ার ান মেহাদেয়র াি গত কম র্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
78। িনরাপ া কম র্কতর্া, বকািশেবা, ঢাকা।  
79। aিফস নিথ। 
 
 
 
 

(েমাঃ েসিলম মৃধা) 
কাির লাম িবেশষ  (িডে ামা) 

েফানঃ 13৯236476 
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ারক নং-68.28.1111.312.3৯.112.28-762৯ তািরখঃ 33 মাঘ, 2535 ব া
15 েফ য়াির, 3129 ি া

aিফস আেদশ 
 

বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ ক র্ক পিরচািলত িডে ামা-iন-iি িনয়ািরং িশ া েমর িবধান-3127-eর আেলােক িনেমণবিণ র্ত েটকেনালিজসমূেহর 6ম পেব র্র িসেলবাস তরীর লে  আগামী 24, 25 o 26 
েফ য়াির 3129 ি ঃ তািরেখ 14 (িতন) িদেনর oয়াকর্শপ েবােড র্র মাননীয় েচয়ার ান েমাঃ েমাস ািফ র 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 gšÍe¨
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 (িশ  o িশ ণ সম য়), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।      িরেসাস র্ পাস র্ন
4. পিরচালক (কাির লাম), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।    িরেসাস র্ পাস র্ন 
5. পরী া িনয় ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।      িরেসাস র্ পাস র্ন 
6. পিরদশ র্ক, 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. ক  পিরচালক (31 তলা ভবন িনম র্াণ ক ), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।    িরেসাস র্ পাস র্ন 
10. জনাব েমা: েসিলম মৃধা, কাির লাম িবেশষ  (িডে ামা), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।    সম য়কারী
11. সভাপিত/সাধারণ স াদক, i িটিটuট aব িডে ামা iি িনয়ারস র্ বাংলােদশ-eর িতিনিধ aংশ হণকারী
12. সভাপিত/সাধারণ স াদক, বাংলােদশ পিলেটকিনক িশ ক সিমিত, ঢাকা। aংশ হণকারী
13. সভাপিত/সাধারণ স াদক, বাংলােদশ পিলেটকিনক িশ ক পিরষদ, ঢাকা। aংশ হণকারী
14. েমাহা দ আ ল শািহন কাoছার সরকার, uপ-পরী া িনয় ক (িডে ামা), বাকািশেবা, ঢাকা। aংশ হণকারী
15. িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। aংশ হণকারী
16. জনাব েফরদাu র রহমান, িবেশষ  (গেবষনা), বাকািশেবা, ঢাকা। aংশ হণকারী
17. uপ-সিচব ( শাসন), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  aংশ হণকারী
18. েকৗশলী েমাঃ েমাস ফা, i াি  িলয়ােজা aিফসার, বাকািশেবা, ঢাকা 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) 

চলমান পাতা.......... 

19. 

েমকািনকয্াল 

জনাব জা া ল েফরেদৗিস, i া র (েমকািনকয্াল), ঢাকা পিলেটকিনক i িটিটuট। 1. Hydraulics & Hydraulic 
Machineries(67051)  
2.  Mechanical Estimating& 
Costing(67052)  
3.  Advance Welding ‐1(67053)  
4.  Manufacturing  Process(67055)  

aংশ হণকারী
20. জনাব কাশ মার সাহা, i া র(েমকািনকয্াল), ফিরদ র পিলেটকিনক i িটিটuট। aংশ হণকারী
21. জনাব পিব  মার হালদার, i া র (েমকািনকয্াল), বিরশাল পিলেটকিনক 

i িটিটuট। 1283253৯549 
aংশ হণকারী

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

aংশ হণকারী

23. জনাব েমা: oিলয়ার রহমান, i া র (েমকািনকয্াল), যেশার পিল: i :। 12669214321 aংশ হণকারী

24. েকৗ: হা দ আলী আসগর, সহকারী েকৗশলী, েসলস e  সা াi-6, েমে া ঢাকা, 
মােকর্িটং িডিভশন-3, িততাস াস িল:। 12৯24578656 

aংশ হণকারী

25. জনাব েফরদাu র রহমান, িবেশষ  (গেবষনা), বাকািশেবা, ঢাকা।  
26. িশ  িত ােনর িতিনিধ।     aংশ হণকারী
27. িশ  িত ােনর িতিনিধ।     aংশ হণকারী
28. িশ  িত ােনর িতিনিধ।     aংশ হণকারী
29. 

েরি জােরশন e  
eয়ার কি শন 

জনাব েমা: েমাস ািফ র রহমান খান, a , চ দ র পিলেটকিনক i িটিটuট। 1. Electrical Machines in RAC(67251) 
2.  RAC Circuits and controls(67252)  
3.  Piping and Duct Works(67253)  
4.  Commercial and Industrial 
Refrigeration(67254)  
  

aংশ হণকারী
30. জনাব েমা: েরজাuল কিরম, i া র (আরeিস), ফিরদ র পিলেটকিনক i িটিটuট। 

12৯269৯7342 
aংশ হণকারী

31. িজ eম আ ার, িনয়র i া র (আরeিস), ঢাকা পিলেটকিনক i িটিটuট। aংশ হণকারী
32. জনাব েম: oয়ািলuর iসলাম, i া র (আরeিস), িসরাজগ  পিলেটকিনক i িটিটuট। 

12934396848 
aংশ হণকারী

33. জনাব েমা: েরজাuল কিরম, i া র (আরeিস), বর না পিলেটকিনক i িটিটuট। 
12823613353 

aংশ হণকারী

34. িশ  িত ােনর িতিনিধ।     aংশ হণকারী
35. িশ  িত ােনর িতিনিধ।     aংশ হণকারী
36. িশ  িত ােনর িতিনিধ।     aংশ হণকারী
37. িশ  িত ােনর িতিনিধ।     aংশ হণকারী
38. 

পাoয়ার 

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

1. Power plant engineering(67151) 
2.  Boiler operation and maintenance( 
67152)  
3.  Service Station Operation & 
Estimating(66271)  
4.  Engine Overhauling and 
Inspection(67153)  

aংশ হণকারী

39. জনাব iকবাল েচৗ রী, i া র (পাoয়ার), িসেলট পিলেটকিনক i িটিটuট। aংশ হণকারী
40. জনাব েমা: আ ল আিজজ, চীফ i া র পাoয়ার ( ন), পিলেটকনিক i িটিটuট। 

12826256887 
aংশ হণকারী

41. জনাব আ  আিরফ িসি িক, i া র (পাoয়ার), যেশার পিলেটকিনক i িটিটuট। 
1266112৯539 

aংশ হণকারী

42. িশ  িত ােনর িতিনিধ।     aংশ হণকারী
43. িশ  িত ােনর িতিনিধ।     aংশ হণকারী
44. িশ  িত ােনর িতিনিধ।     aংশ হণকারী
45. 

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 Landing Gear(68251)  
2.  Air‐conditioning and  Pressurization 
system(68252)  
3.  Gas Turbine Engine System(68254)  
4.  Aircraft Propellers(68253)  
5.  Aircraft Instrument & Digital 
Technique(68356)  
1.  Electronic Fundamentals(68351) 
2.  Integrated Flight System ‐1(68352)  
3.  Aircraft Navigation System(68353)  
4.  Aircraft Digital System(68354)  
5.  Aircraft Electrical System and 
Equipment ‐1(68355) 

aংশ হণকারী

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

aংশ হণকারী

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

aংশ হণকারী

48. জনাব আেনায়ার েহােসন খান, eয্ােরানিটকয্াল i িটিটuট aব েটকেনালিজ, u রা ঢাকা। aংশ হণকারী
49. জনাব পক কািম  িব াস, েকায়ািলিট aয্া ের  aিফসার, বাকািশেবা, ঢাকা। aংশ হণকারী
50. িশ  িত ােনর িতিনিধ।      aংশ হণকারী
51. িশ  িত ােনর িতিনিধ।      aংশ হণকারী
52. িশ  িত ােনর িতিনিধ।      aংশ হণকারী
53. িশ  িত ােনর িতিনিধ।      aংশ হণকারী

িশ া িনেয় গড়ব েদশ
েশখ হািসনার বাংলােদশ 
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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 আগারগ o, 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)।    
৯-64। জনাব.................................................................................................................। 
65। িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। (িব ি িট জ রী িভি েত oেয়বসাiেট কােশর জ  aনুেরাধ জানান হল)।  
66। uপ-পিরচালক (িহসাব o িনরী া), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
67।  েকৗশলী েমাঃ েমাস ফা, i াি  িলয়ােজা aিফসার, বাকািশেবা, ঢাকা। (তােক সংিশ  িশ  িত ােনর েয়াজনীয় সং ক uপ  িতিনিধর কম র্শালায় aংশ হন িনি ত করার জ  aনুেরাধ করা 

হল।) 
68। ড েমে শন aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
69।  জনাব েমা: েমাস ািফ র রহমান, েসকশন aিফসার, কাির লাম শাখা, বাকািশেবা, ঢাকা। (কম র্শালার আ ায়ন o স ানীসহ েয়াজনীয় ব া হেণর aনুেরাধ করা হল। )   
6৯। েচয়ার ান মেহাদেয়র াি গত কম র্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
71। িনরাপ া কম র্কতর্া, বকািশেবা, ঢাকা।  
72। aিফস নিথ। 
 
 
 
 

(েমাঃ েসিলম মৃধা) 
কাির লাম িবেশষ  (িডে ামা) 
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