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 eকi ারক o তািরেখ লািভিষ  
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ 

 পরী া িনয় ণ িবভাগ  
আগারগo, েশেরবাংলা নগর 

ঢাকা-2318 
 
 

ারক নং- 48.28.1111.414.3৯.438.28-14                তািরখঃ 2৯ জানুয়াির, 312৯ি .  
 
 

িব ি  
 

বাংলােদশ কািরগির িশ া েবােড র্র aধীন আগামী 3 েফ য়াির-312৯ েথেক েদশ ািপ aনুি ত  eসeসিস/দািখল (েভােকশনাল) পরী া 
312৯  ু o নকল  পিরেবেশ aনু ােনর লে  সংি  সকেলর সেচতনতা ি র জ  িন প েবাড র্ o মাঠ পয র্ােয়র কম র্কতর্ােদর 
সম েয় a ল িভি ক 15 (চার)  েভয্নুেত নকল িবেরাধী েসিমনার aনুি ত হেব।  
 

িনে া  েভয্নু সংি  েজলার েক  সিচবগণেক িনিদ  সমেয় u  েসিমনাের uপি ত থাকেত aনুেরাধ করা হেলা। 
2।   ঢাকা a ল     t েক  সং াঃ- 9৯ 

েভয্নুঃ বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, আগারগo, ঢাকা (িনu িবি ং)। 
(েজলা স হ     t ঢাকা, ি গ , মািনকগ , গাজী র, নরিসংদী, নারায়নগ , শিরয়ত র, মাদারী র, েগাপালগ , রাজবাড়ী) 
তািরখ o সময়   t      34.12.312৯, বুধবার সকাল 21.11 টা 
সভাপিতঃ  জনাব েমাঃ েমা ািফ র রহমান, েচয়ার ান, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 

ধান aিতিথঃ  জনাব aেশাক কুমার িব াস, মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, ঢাকা। 
িরেসাস র্পাস র্ন (2)t  জনাব  েমাঃ মাহাবুবুর রহমান, সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
িরেসাস র্পাস র্ন (3)t  ড. শীল কুমার পাল, পরী া িনয় ক, কািরগির িশ া aিধদ র, ঢাকা।

সম য়কারী t  জনাব েমাঃ িনজাম uি ন, uপ-পিরচালক(িহসাব o িনরী া), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
(12823147944) 

সহেযাগীঃ  জনাব কাoছার আহে দ েবপারী, aিফস সহকাির, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
3। চ াম a ল   t েক  সং াঃ- ৯4 

েভয্নুঃ েটকিনকয্াল ে িনং েস ার, চ াম । 
(েজলা স হ      t চ াম, বা রবান, খাগড়াছিড়, রাংগামা , কুিম া, েফনী, চ দ র, ল ী র, েনায়াখালী, ক বাজার) 
তািরখ o সময়   t      35.12.312৯, হ িতবার সকাল 21.11 টা 
সভাপিতঃ  ড.  শীল কুমার পাল, পরী া িনয় ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 

ধান aিতিথঃ  েজলা শাসক, চ াম।
িরেসাস র্পাস র্নঃ  জনাব েমাঃ নজ ল iসলাম, a , িবেক িস, চ াম।
সম য়কারী t  জনাব েমাঃ র-i-iলাহী, uপ-সিচব( শাসন),  বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। (128231363৯3)  
সহেযাগীঃ  জনাব েমাঃ আবুল হােসম, কি uটার aপােরটর, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 

4।   যেশার a ল    t েক  সং াঃ- ৯৯ 
েভয্নুঃ eসিস, যেশার। 
(েজলা স হঃ ফিরদ র, যেশার, লনা, সাত ীরা, মা রা, নড়াiল, িঝনাiদহ, কুি য়া o য়াডাংগা, েমেহর র, বােগরহাট) 
তািরখ o সময়   t     38.12.312৯, রিববার সকাল 21.11 টা 

 

সভাপিতঃ  েকৗঃ েমাঃ আব ল কু স সরদার, পিরদশ র্ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
ধান aিতিথঃ  েজলা শাসক, যেশার।
িরেসাস র্পাস র্নঃ  জনাব েমাঃ আ ল আিজজ, a , েটকিনকয্াল ল e  কেলজ, যেশার।
সম য়কারী t  জনাব েমাঃ আ ল হা ান, uপ-পিরদশ র্ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। (12945468৯82)
সহেযাগীঃ  জনাব আ াহ আল মা ন, aিফস সহকাির কাম া িরক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা ।

5। রাজশাহী a লঃ েক  সং াঃ- ৯4 
েভয্নুঃ রাজশাহী মিহলা পিলেটকিনক i uট, রাজশাহী । 
(েজলা স হঃ রাজশাহী, নoগা, নােটার, পাবনা, িসরাজগ  o চাপাiনবাবগ ) 
তািরখ o সময়   t      39.12.312৯ েসামবার সকাল 21.11 টা 
সভাপিতঃ  ড. েমাঃ ল iসলাম, পিরচালক (কািরকুলাম) বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 

ধান aিতিথঃ  েজলা শাসক, রাজশাহী। 
িরেসাস র্পাস র্নঃ  a , রাজশাহী মিহলা পিলেটকিনক i uট, রাজশাহী । 
সম য়কারী t  জনাব েমাহা দ আবুল শািহন কাoছার সরকার, uপ-পরী া িনয় ক  (িডে ামা)  বাংলােদশ কািরগির িশ া

েবাড র্, ঢাকা। (12823362৯28) 
সহেযাগীঃ  জনাব েমাঃ শিহ ল হক মন, কি uটার aপােরটর, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 

uি িখত েসিমনাের েবােড র্র দািয় া  সকল কম র্কতর্া-কম র্চািরেক যথাসমেয় িনিদ র্  েভয্নুেত uপি ত েথেক দািয়  পালেনর জ  
িনেদ র্শ েম aনুেরাধ করা হেলা।  েসিমনাের aংশ হণকারী েবােড র্র কম র্কতর্া-কম র্চািরগণ e o িডe া  হেবন। 
 

[িব. . েভয্নু ধানগণ o সম য়কারী ধান aিতিথ, সংি  েকে র েক  সিচবগেণর uপি িত িনি তকরণসহ নকল িবেরাধী েসিমনার 
aনু ােনর সকল কায র্ ম হণ করেবন । e পাের সংি  েভয্নুর সম য়কারীর সােথ েযাগােযাগ করা েযেত পাের।] 

া িরত/-          
                                                                                                               ( ড. শীল কুমার পাল) 

পরী া িনয় ক 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা 

েফানঃ ৯224394, েমাবাঃ 12825-186949 
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ারক নং- 48.28.1111.414.3৯.438.28-14                তািরখঃ 2৯ জানুয়াির, 312৯ি .  

 

aনুিলিপ সদয় aবগিত eবং যথাযথ কায র্ােথ র্ ে রণ করা হেলা (েজ য্তার িভি েত নেহ) t 
 

2। মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, আগারগাo, ঢাকা-2318। 
3।  সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
4-21। েজলা শাসক, যেশার/চ াম/রাজশাহী (িনধ র্ািতর তািরেখ ধান aিতিথ িহেসেব আপনােক uপি ত থাকার জ  aনুেরাধ জানােনা 

হেলা)। 
22-28। a , িস চ াম/ eসিস, যেশার/মিহলা পিলেটকিনক i uট, রাজশাহী (aপনার েভয্নুেত নকল িবেরাধী েসিমনার ুভােব 

স  করার সকল কায র্ ম হেণর জ  িনেদ র্শ েম aনুেরাধ করা হেলা। 
29-487। েক  সিচব(eসeসিস েভাকঃ পরী া-312৯), সকল (আপনার িনধ র্ািরত েভয্নুেত যথাসমেয় uপি ত থাকার জ  aনুেরাধ করা হেলা)। 
488। uপ-পিরচালক, (িহসাব o িনরী া), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
489। জনাব .......................................................................................... বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
48৯। িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা (িব ি  oেয়ব সাiেট েদয়ার জ  aনুেরাধ করা হেলা)। 
491।       েচয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কম র্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
492।        সংি  নিথ।     
         
 
 

 
(েমাঃ আবুল েহােসন) 
uপ-পরী া িনয় ক 

বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা 
েফানঃ 13-59222275 (aিফস)। 

 


