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বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ 
আগারগo, েশের বাংলা নগর 

 ঢাকা-2318। 
www.bteb.gov.bd 

  

ারক নং 68.28.1111.311.৯৯.115.28.23        

িবষয়ঃ সং িত িবষয়ক ম ণালেয়র uে ােগ জাতীয় পয র্ােয় িব কিব রবী নাথ ঠাকুর’eর 268তম জ বািষ র্কী eবং জাতীয় কিব কাজী 
নজরুল iসলাম’eর 22৯তম জ বািষ র্কী uদযাপন সে । 

ারক নং-68.11.1111.154.34.114.28-362, তািরখঃ 18 েম, 3129 ি ঃ। 

uপ র্  িবষয় o ে র ে ি েত জানােনা যাে  েয, সং িত িবষয়ক ম ণালেয়র uে ােগ জাতীয় পয র্ােয় িব কিব রবী নাথ ঠাকুর’eর 
268তম জ বািষ র্কী eবং জাতীয় কিব কাজী নজরুল iসলাম’eর 22৯তম জ বািষ র্কী uদযাপন uপলে  িন রুপ কম র্ িচ পালেনর িস া  
হীত হয়। 

কম র্ িচ
েদেশর সকল িশ া িত ােন রবী  জ বািষ র্কী uদযাপন:
ঢাকাসহ েদেশর সকল িশ া িত ােন সাং িতক a ান, আেলাচনা a ান, রচনা o আ ি  িতেযািগতা আেয়াজেনর মা েম 
িব কিবর জ বািষ র্কী আবি কভােব uদযাপন করেব। কািরগির o মা াসা িশ া িবভাগ েয়াজনীয় িনেদ র্শনা জারী কের সকল িশ া 
িত ােন জ বািষ র্কী uদযাপেনর িবষয়  িনি ত করেব। 
েদেশর সকল িশ া িত ােন নজরুল জ বািষ র্কী uদযাপন:
ঢাকাসহ েদেশর সকল িশ া িত ােন সাং িতক a ান, আেলাচনা a ান, রচনা o আ ি  িতেযািগতা আেয়াজেনর মা েম 
জাতীয় কিবর জ বািষ র্কী আবি কভােব uদযাপন করেব। কািরগির o মা াসা িশ া িবভাগ েয়াজনীয় িনেদ র্শনা জারী কের সকল 
িশ া িত ােন জ বািষ র্কী uদযাপেনর িবষয়  িনি ত করেব। 

 

eমতাব ায়,কািরগির িশ া েবােড র্র সকল েরর িশ া িত ান স েহ িব কিব রবী নাথ ঠাকুর’eর 268তম জ বািষ র্কী eবং জাতীয় 
কিব কাজী নজরুল iসলাম’eর 22৯তম জ বািষ র্কী uদযাপন uপলে  uপ র্  কম র্ চ র আেলােক েয়াজনীয় ব া হেণর জ   
a েরাধ জানােনা হল। 

িবষয়  aতীব জরুির। 

     া িরত/- 
                                                                             ( েমাঃ আ ারu ামান) 
                                                                                                                          পিরচালক (কািরকুলাম) 
                                                                                                                      বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ 

                                                                                                                                             ঢাকা-2318। 
িবতরণঃ 
 
2।   a .....................................। 
3।   ধান িশ ক/ পািরনেটনেড .......................। 
4।   wm‡÷g G¨vbvwj÷, Kw¤úDUvi †mj, evsjv‡`k KvwiMwi wk¶v †evW©, XvKv| (weÁwßwU ‡ev‡W©i I‡qemvB‡U cÖKv‡ki Rb¨               

Aby‡iva Rvbv‡bv nj)| 

5।   েচয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কম র্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ ঢাকা। 
6।   aিফস নিথ।   
 

              
তািরখঃ 

35 বশাখ, 2536 ব া

 18  েম, 3129 ি :


