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a িলিপ সদয় aবগিত o েয়াজনীয় ব া হেণর িনিমে
রণ করা হেলাঃ
2-5। সিচব/পিরদশক/পিরচালক (কাির লাম)/পিরচালক (আi িস), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।
6।
a , বাংলােদশ i
uট aব মিরন টকেনালজী, নারায়ণগ ।
7-৯। uপ-পরী া িনয় ক- গাপনীয়/সনদ/িবeম/ ভাক, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।
21। িসে ম eনািল , বাকািশেবা ( না শ oেয়বসাiেট কােশর ব া করার জ a েরাধ করা হেলা)।
22।
ড েমে শন aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।
23।
চয়ার ান মেহাদেয়র পােসানাল aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।
24। নিথ।

( মাহা দ আ ল শািহন কাoছার সরকার)
uপ-পরী া িনয় ক (িডে ামা)
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