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বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড 
আগারগাo, শেরবাংলা নগর 

ঢাকা-2318। 
ারক নং বাকািশেবা/ক( ভাকঃ)/3127/3517                                                 তািরখ: 41-19-3127 ি ঃ

িব ি  
বাংলােদশ কািরগির িশ া বােডর আoতাধীন eসeসিস( ভােকশনাল), eiচeসিস( ভােকশনাল), eiচeসিস(িবeম), িডে ামা iন iি িনয়ািরং, িডে ামা iন ট টাiল 
iি িনয়ািরং, িডে ামা iন হলথ টকেনালজী, িষ িডে ামা o স  ময়াদী িশ ণ িশ া েমর eনেরালেম  পিরসং ান কােশর লে  15-1৯-27 iং তািরখ  
িবকাল 4.41টায়  বাংলােদশ িশ া ত  o পিরসং ান েরা( ানেবiস)-eর সভাকে  বােডর চয়ার ান, ড. মাঃ †gv¯ÍvwdRyi রহমান-eর সভাপিতে  িন িলিখত 
কমকতা o িবেশষ  সদ েদর সম েয় eক  সিমনার a ি ত হেব।  সিমনাের aংশ হণকারী সদ গণ বােডর িবিধ মাতােবক স ানী o e া  হেবন। 
 

ধান aিতিথ: জনাব ল iসলাম নািহদ, মাননীয় ম ী, িশ া ম ণালয়, ঢাকা। 
িবেশষ aিতিথ: জনাব মাঃ সাহরাব হাসাiন, মাননীয় সিচব, িশ া ম ণালয়, ঢাকা। 
সিমনাের aংশ হণকারী স ানীত কমকতা o িবেশষ ে র নাম o পদিব: ( জ তার িভি েত নয়) 

 

িমক নাম, পদিব o কানা িবষয় gšÍe¨ 
1.  িসio, eনeসিডিস সিচবালয়, ঢাকা। সদ   
2.  aিতির  সিচব(u য়ন a িবভাগ), িশ া ম ণালয়, ঢাকা। সদ   
3.  aিতির  সিচব( শাসন o aথ), িশ া  ম ণালয়, ঢাকা। সদ   
4.  aিতির  সিচব(িব িব ালয় a িবভাগ), িশ া  ম ণালয়, ঢাকা। সদ   
5.  aিতির  সিচব(aিডট o আiন a িবভাগ), িশ া  ম ণালয়, ঢাকা। সদ   
6.  জনাব aেশাক মার িব াস, aিতির  সিচব(কািরগির), িশ া  ম ণালয়, ঢাকা। স ািনত aিতিথ  
7.  মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র। সদ   
8.  aিতির  সিচব(মা িমক a িবভাগ) িশ া  ম ণালয়, ঢাকা। সদ   
9.  aিতির  সিচব(কেলজ a িবভাগ), িশ া  ম ণালয়, ঢাকা। সদ   
10.  aিতির  সিচব(মা াসা), িশ া  ম ণালয়, ঢাকা। সদ   
11.  ক  পিরচালক,  ঝঞঊচ,  কািরগির িশ া  aিধদ র, ঢাকা। সদ   
12.  aিতির  সিচব(মা িমক-3) িশ া  ম ণালয়, ঢাকা। সদ   
13.  মহাপিরচালক, মা িমক o u  িশ া aিধদ র, ঢাকা। সদ   
14.  চয়ার ান, জাতীয় িশ া ম o পা স ক বাড, ঢাকা। সদ   
15.  চয়ার ান, মা িমক o u  া িমক িশ া  বাড, ঢাকা। সদ   
16.  চয়ার ান, বাংলােদশ মা াসা িশ া  বাড, ঢাকা। সদ   
17.  ম ীর eকাম  সিচব, িশ া  ম ণালয়, ঢাকা। সদ   
18.    সিচব( শাসন), িশ া  ম ণালয়, ঢাকা। সদ   
19.    সিচব(u য়ন), িশ া  ম ণালয়, ঢাকা। সদ   
20.    সিচব(মা িমক-2), িশ া  ম ণালয়, ঢাকা। সদ   
21.    সিচব(িব িব ালয়), িশ া  ম ণালয়, ঢাকা। সদ   
22.  ক  পিরচালক,  211ঞঝ,  কািরগির িশ া  aিধদ র, ঢাকা। সদ   
23.  পিরচালক, বাংলােদশ িশ া  ত  o পিরসং ান েরা( ানেবiস), ঢাকা। সদ   
24.  পিরচালক( শাসন), কিরিগির িশ া aিধদ র, ঢাকা। সদ   
25.  uপ সিচব(কািরগির-2), িশ া  ম ণালয়, ঢাকা। সদ   
26.  uপ সিচব(কািরগির-3), িশ া  ম ণালয়, ঢাকা। সদ   
27.  সিচেবর eকাম  সিচব, িশ া  ম ণালয়, ঢাকা। সদ   
28.  জনাব মাঃ নােয়ব আলী ম ল(uপ সিচব), সিচব, বাকািশেবা, ঢাকা। সদ   
29.  েকৗশলী মাঃ সাম ল আলম, ক  পিরচালক, বাকািশেবা, ঢাকা। সদ   
30.  জনাব মাঃ আ ারu ামান, পিরচালক(কাির লাম), বাকািশেবা, ঢাকা। সদ   
31.  েকৗশলী শীল মার পাল, পরী া িনয় ক, বাকািশেবা, ঢাকা। সদ   
32.  জনাব মাঃ আব ল স সরদার, পিরদশক, বাকািশেবা, ঢাকা।  সদ   
33.  a , টকিনক াল  চাস িনং কেলজ , তজগাo, ঢাকা। সদ   
34.  a , ঢাকা পিলেটকিনক i uট, ঢাকা। সদ   
35.  ক  পিরচালক, বিরশাল  iি িনয়ািরং কেলজ, ঢাকা। সদ   
36.  a , ঢাকা মিহলা পিলেটকিনক i uট, ঢাকা। সদ   
37.  a , বাংলােদশ i uট  aব াস e  িসরািমক, ঢাকা। সদ   
38.  a , ািফক আট i uট, ঢাকা। সদ   
39.  সভাপিত/সাধারণ স াদক, i uট aব িডে ামা iি িনয়ারস বাংলােদশ। সদ   
40.  সভাপিত/সাধারণ স াদক, বাংলােদশ পিলেটকিনক িশ ক সিমিত, ঢাকা। সদ   
41.  সভাপিত/সাধারণ স াদক, বাংলােদশ পিলেটকিনক িশ ক পিরষদ, ঢাকা। সদ   
42.  সভাপিত/সাধারণ স াদক, বাংলােদশ পিলেটকিনক oনাস eেসািসেয়শন, ঢাকা। সদ   
43.  সভাপিত/সাধারণ স াদক, বাংলােদশ কািরগির wk¶K ফডােরশন। সদ   
44.  জনাব মাঃ মাস ািফ র রহমান খান, কাির লাম িবেশষ (িডে ামা), বাকািশেবা, ঢাকা। সদ   
45.  ড. েকৗশলী জাকািরয়া আববাসী, কাির লাম িবেশষ ( ভােকশনাল), বাকািশেবা, ঢাকা। স নয়কারী  
46.  জনাব িবজয় মার ঘাষ,uপ-পিরদশক, বাকািশেবা, ঢাকা।  সদ   
47.  িষ িবদ মাঃ †gv¯Ívdv কামাল, কাির লাম িবেশষ ( িষ), বাকািশেবা, ঢাকা। সদ   
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48.  জনাব মাঃ মাঃ আ ল হািমদ, কাির লাম িবেশষ (িবeম), বাকািশেবা, ঢাকা। সদ   
49.  ড. মাহা দ আ  সাঈম, কাির লাম িবেশষ ( া ), বাকািশেবা, ঢাকা। সদ   
50.  জনাব eস, eম, শাহজাহান, uপ-পিরচালক(িসিব  e  e), বাকািশেবা, ঢাকা। সদ   
51.  ড. রা  হ দ শহী ল iসলাম, uপ-পিরচালক(গেবষণা), বাকািশেবা, ঢাকা। সদ   
52.  জনাব eেকeম শাম ামান, িসে ম eনািল , বাকািশেবা, ঢাকা। সদ   
53.  জনাব মাঃ আব া আল মা দ, সহকাির পিরচালক( কাশনা), বাকািশেবা, ঢাকা। সদ   
54.  জনাব মাঃ নoশাদ আলী, ড েমে শন aিফসার, বাকািশেবা, ঢাকা। সদ   
55.  চীফ পিরসং ান, বাংলােদশ িশ া  ত  o পিরসং ান েরা( ানেবiস), ঢাকা। সদ   
56.  পিরচালক, িবআর িস, েয়ট, ঢাকা। সদ   

57.  ড. মাহা দ সােহল রহমান, a াপক o িবভাগীয় ধান, িসeসi, েয়ট,  ঢাকা। 
1266349৯591 

সদ  
 

58.  ড. মাস ফা আকবর, a াপক, িসeসi, েয়ট, ঢাকা। সদ   

59.  ড. মাহা দ কায়েকাবাদ, ডীন, ফ কাি  aব iii eবং a াপক, িসeসi, েয়ট, ঢাকা। 
12663574462 

সদ  
 

60.  ড. aিন  iকবাল, সহঃ a াপক, িসeসi, েয়ট, ঢাকা। সদ   
61.  জনাব শাফকাত হায়দার, চয়ার ান, আieসিস, আiিস  বনানী, ঢাকা। 128226436৯8 সদ   

62.  জনাব e eফ eম ফক ল iসলাম ি , চয়ার ান, আieসিস, eে া ড, ভাটারা, ঢাকা। 
1292৯33241৯ 

সদ  
 

63.  জনাব সাখাoয়াত হােসন, চয়ার ান, আieসিস, া েপাট, া  রাড, চ াম। 
12822934816 

সদ   

64.  জনাব eেকeম বারী, চয়ার ান, আieসিস, িরজম, িবআiিপ রাড, ঢাকা। 1292৯3356৯4 সদ   

65.  েকৗশলী সিফ ল আলম iয়া, চয়ার ান, আieসিস, কন াকশন, ধানমি , ঢাকা। 
12৯22536188 

সদ  
 

66.  জনাব মাঃ হােতম, চয়ার ান, আieসিস, আরeমিজ, বাংলা মটর, ঢাকা। 12822644339 সদ   

67.  জনাব আব র রা াক, চয়ার ান, আieসিস, লাiট iি িনয়ািরং,  লতান রাড, ঢাকা। 
12824158738 

সদ  
 

68.  জনাব নািসম ম র, চয়ার ান, আieসিস, লদার, লশান, ঢাকা। 9931411 সদ   
69.  ড. হা দ i াহীম, চয়ার ান, আieসিস, iনফরমাল, ধানমি , ঢাকা। 1282254৯435 সদ   
70.  জনাব মাঃ আ  iu ফ, চয়ার ান, আieসিস, ফািনচার, লশান-2, ঢাকা। 12822631924 সদ   

71.  জনাব মাঃ িসরা ল iসলাম মা া, চয়ার ান, আieসিস, িসরািমক, িনu i াটন রাড, ঢাকা। 
12৯2464625৯ 

সদ  
 

72.  জনাব eসeম শিফu ামান, চয়ার ান, আieসিস, ফামািস ক াল, ঢাকা। ৯9৯6232 সদ   
 
   

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

ারক নং বাকািশেবা/ক( ভাকঃ)/3127/3517(21)                      তািরখ: 41-19-3127 ি ঃ
 
 
সদয় aবগিত o কাযােথ a িলিপ রণ করা হেলা :  
2।  সিচব, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
 ি  আকষন: aিতির  সিচব (কািরগির), িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
3।  মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, ঢাকা। (সংি  কমকতা েক সিমনাের aংশ হেণর a মিত দােনর জ  a েরাধ জানােনা হেলা)। 
4। সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
5। a   ...................................................................................................................।  
6। জনাব.....................................................................................................................। 
7।  সহকারী িহসাব র ন কমকতা, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
8। ড েমে শন aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
9। জনাব মাঃ মাস ািফ র রহমান, সকশন aিফসার, কাির লাম শাখা, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। ( সিমনাের জ  বরা ত aথ uে ালন 

o সম েয়র জ  িনেদশ করা হেলা)। 
৯।       চয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কমকতা, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
21।      নিথ। 
      
 
 

 (ড. েকৗশলী জাকািরয়া আববাসী)
কাির লাম িবেশষ ( ভােকশনাল) 

 বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
 
       
 
 


