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ারক নং◌ঃ বাকািশেবা/ক(িডপ)/3127/7245 তািরখঃ 15 াবণ, 2534 ব া
2৯ লাi, 3127 ি া

িব ি  
 
বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড ক ক পিরচািলত wW‡c−vgv-iন-iি িনয়ািরং িশ া েমর িবধান-3127 eর 2ম পেবর িবিভ  িবষেয়র িসেলবাস তরীর লে  আগামী 35 o 36 
লাi  3127 ি ঃ তািরেখ 3( i) িদেনর oয়াকশপ বােডর মাননীয় চয়ার ান ড. মাঃ মাস ািফ র রহমান eর সভাপিতে  বােডর সভাকে  ৯.41 ঘিটকা হেত িদন াপী 

a ি ত হেব। u  কমশালায় সংি  টকেনালিজ হেত িনে  বিণত aিভ  িশ ক/িশ  কারখানার িতিনিধগণেক যথাসমেয় uপি ত থাকার জ  িনেদশ েম a েরাধ করা 
হেলা। বােডর িনয়মা যায়ী কমশালায় aংশ হণকারী সদ েক যাতায়াত ভাতা eবং স ানী দান করা হেব।    
 
মেনানীত সদ ( জ তার িভি েত নয়) 
ঃ নং িবেশষ /কমকতা িবষয় gšÍe¨
1. মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র eর মেনানীত eকজন িতিনিধ (পিরচালক পদমযাদার) িরেসাস পাসন
2. সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।    িরেসাস পাসন
3. পিরচালক (কাির লাম), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।    িরেসাস পাসন
4. পরী া িনয় ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।     িরেসাস পাসন
5. পিরদশক, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।    িরেসাস পাসন
6. পিরচালক (িশ  o cÖwk¶Y সম য়), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।     িরেসাস পাসন
7. ক  পিরচালক (31 তলা ভবন িনমাণ ক ), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।    িরেসাস পাসন
8. uপ-সিচব (কািরগির-3), িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবলায়, ঢাকা। িরেসাস পাসন 
9. জনাব মা: †gv Í̄vwdRyi রহমান খান, কাির লাম িবেশষ  (িডে ামা), বাকািশেবা। সম য়কারী
10. ড. েকৗশলী জাকািরয়া আববাসী, কাির লাম িবেশষ  ( ভােকশনাল), বাকািশেবা, ঢাকা।    সম য়কারী
11. সভাপিত/সাধারণ স াদক, i িটিটuট aব িডে ামা iি িনয়ারস 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. সভাপিত/সাধারণ স াদক, বাংলােদশ পিলেটকিনক oনাস eেসািসেয়শন, ঢাকা। aংশ হণকারী
15. e ক eম শাম ামান, িসে ম eনািল , বাকািশেবা, ঢাকা। aংশ হণকারী
16. েকৗশলী মাঃ †gv¯Ídv, i াি  িলয়ােজা aিফসার, বাকািশেবা, ঢাকা। aংশ হণকারী
17. জনাব আকমল হােসন, a , e ােরানিটক াল i িটিটuট aব টকেনালিজ, u রা ঢাকা।

মাবাঃ 12722593921 
Aero-Engineering 

Drawing 

aংশ হণকারী

18. জনাব মা: eনা ল হক, e ােরানিটক াল i িটিটuট aব টকেনালিজ, u রা ঢাকা। aংশ হণকারী
19. জনাব আেনায়ার হােসন খান, e ােরানিটক াল i িটিটuট aব টকেনালিজ, u রা ঢাকা। aংশ হণকারী
20. জনাব জির ল হক, সহকাির ব াপক, কায়ািলিট, iueস বাংলা eয়ারলাi , ঢাকা। 

128888186৯2 
 

21. জনাব মাঃ আ ল খােয়র, চীফ i া র, e ােরানিটক াল i িটিটuট aব টকেনালিজ, u রা 
ঢাকা। 

Theory of Flight aংশ হণকারী

22. জনাব খ কার আ র রা াক, িসিনয়র i া র, e ােরানিটক াল i িটিটuট aব টকেনালিজ, 
u রা ঢাকা। 

 

23. জনাব মাঃ আ ার ামান, i া র, e ােরানিটক াল i িটিটuট aব টকেনালিজ, u রা 
ঢাকা। 12859322৯৯1 

aংশ হণকারী

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

Automobile 

fundamentals 

aংশ হণকারী

25. জনাব মাহা দ সিলম আ াদ জায়াদার, i া র (আেটােমাবাiল), বাংলােদশ iেডন 
পিলেটকিনক i িটিটuট, কা াi। 12827193৯46 

aংশ হণকারী

26. জনাব মাহ র রহমান, িডিজeম, নাভানা িস eফ স ার, লশান িলংক রাড, তজগo, ঢাকা। 
128226519৯5  

aংশ হণকারী

27. জনাব পক KvwšÍ wিব াস, কায়ািলিট a া ের  aিফসার, বাকািশেবা, ঢাকা। Basic Workshop  

Practice (MT) 

aংশ হণকারী
28. জনাব মাহা র রহমান িসি কী, i া র ( মকািনক াল), িদনাজ র পিলেটকিনক i িটিটuট, 

িদনাজ র।  
aংশ হণকারী

 
29. িশ  িত ােনর িতিনিধ  aংশ হণকারী
30. জনাব মা: শাহাদৎ হােসন, Aa¨¶, িভিটিটিটআi, ব ড়া। 12826471763 Workshop  Practice aংশ হণকারী

 
31. জনাব মা: শির ল আলম, i া র  ( মকািনক াল), ব ড়া পিলেটকিনক i িটিটuট। aংশ হণকারী
32. জনাব আ ল লিতফ পােটায়ারী, চীফ i া র (িসিভল uড), বাংলােদ iেডন  পিলেটকিনক 

i িটিটuট, কা াi।   
Workshop Practice 

(Wood&Metal) (MT)  

aংশ হণকারী

33. জনাব মা: Av³vi“¾vgvb, i া র  ( মকািনক াল), ফনী পিলেটকিনক i িটিটuট। aংশ হণকারী
34. জনাব ফা ক আহেমদ, i াকটর (িসিভল uড), বাংলােদ iেডন  পিলেটকিনক i িটিটuট, 

কা াi। 1292৯৯85788 
aংশ হণকারী

35. িশ  িত ােনর িতিনিধ   
36. জানাব জা া ল ফনেদৗিস, i া র ( মকািনক াল), ঢাকা পিলেটকিনক i িটিটuট। Mechanical Engineering 

Materials 

aংশ হণকারী
37. জনাব মা: মা ন কিবর, i া র  ( মকািনক াল), পাবনা পিল: i । aংশ হণকারী
38. িশ  িত ােনর িতিনিধ   
39. েকৗঃ মাঃ জাহা ীর আলম, i া র ( মিরন), মিরন i িটিটuট aব টকেনালিজ, 

নারায়নগ ।  
IC Engine Principle aংশ হণকারী

40. জনাব মাঃ হা ন aর রিশদ, i া র, মিরন i িটিটuট aব টকেনালিজ, নারায়নগ । aংশ হণকারী
41. ফারহানা িদবা, i া র ( মিরন), মিরন i িটিটuট aব টকেনালিজ, নারায়নগ । aংশ হণকারী
42. িশ  িত ােনর িতিনিধ   
43. জনাব মাঃ শিহ ল iসলাম, চীফ i া র ( মকা িন ), চ পাiনবাবগ  পিলেটকিনক 

i িটিটuট, চ পাiনবাবগ ।  
Machine shop Practice-1 aংশ হণকারী

চলমান পাতা........... 
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44. জনাব মা: খিবর ল হক, oয়াকসপ পার ( মকািনক াল), িম া পিল: i :।  aংশ হণকারী
45. জনাব মা: oয়ািলuর রহমান, i া র (আরeসিস), িসরাজগ  পিল: i । aংশ হণকারী
46. িশ  িত ােনর িতিনিধ   
47. ড. চৗ রী কাম ামান, a াপক(িজoলিজ িডপাটেম ), ঢাকা িব িব ালয়। 12822391778 Elements of  Petroleum 

and Mining Engineering 

aংশ হণকারী
48. জনাব মাঃ সাi ামান, িবভাগীয় ধান (মাiিনং) ব ড়া পিলেটকিনক i িটিটuট, ব ড়া। 

12828716351  
aংশ হণকারী

49. েকৗশলী মাঃ নািস ল iসলাম,  uপ পিরচালক( াব), িশ  ম ণালয়, ঢাকা। aংশ হণকারী
50. ড. মারাদ হােসন মা া, Aa¨¶, পাবনা পিলেটকিনক i িটিটuট, পাবনা। Power Engineering 

Fundamental  

aংশ হণকারী
51. জনাব গেনশ চ  রায়, i া র (পাoয়ার), ঢাকা পিলেটকিনক i িটিটuট, ঢাকা। aংশ হণকারী
52. জনাব মাঃ হািফ র রহমান, i া র (পাoয়ার), ময়মনিসংহ পিলেটকিনক i িটিটuট, 

ময়মনিসংহ। 
 

53. জনাব িদপ মার িম ী, ােনজার, র াংস oয়াকশপ িল:। 1288244৯888 aংশ হণকারী
54. জনাব মা: িরয়াজ হােসন, i া র (আরeিস), ফিরদ র পিলেটকিনক i িটিটuট, ফিরদ র। Refrigeration and Air 

Conditioning 

Fundamentals 

aংশ হণকারী
55. িজ eম আ ার হােসন, িনয়র i া র (আরeিস), ঢাকা পিলেটকিনক i িটিটuট, ঢাকা। aংশ হণকারী
56. জনাব কাজী মাজহা ল iসলাম, িসিনয়র ােনজার, aলক রি জােরশন কা: িল:, মহাখািল, 

ঢাকা। 12784228868  
aংশ হণকারী

57. জনাব সিরফা লতানা, Aa¨¶,  মিরন i িটিটuট aব টকেনালিজ, নারায়নগ । General Ship Knowledge aংশ হণকারী
58. মাঃ রিফক হাসান, i া র, মিরন i িটিটuট aব টকেনালিজ, নারায়নগ । aংশ হণকারী
59. েকৗঃ জািহ র রহমান, i া র, মিরন i িটিটuট aব টকেনালিজ, নারায়নগ । aংশ হণকারী
60. িশ  িত ােনর িতিনিধ   

  
িব: : u ত o পা বতী দশস েহর wW‡c−vgv iন iি িনয়ািরং wk¶vµ‡gi িসেলবাস সং হ কের সে  আনার জ  eবং িত েপ 12 (eক) িট কের াপটপ সােথ আনার জ  
a েরাধ করা হেলা।     সসস                                                                                                            

 
 

         ◌া া িরত/-তসস/- 
( মা: আ ারu ামান) 
পিরচালক (কাির লাম) 

ারক নং- বাকািশেবা/ক(িডে ামা)/3127/7245 তািরখঃ 2৯-18-3127 ি ঃ
 
সদয় aবগিত o েয়াজনীয় কাযােথ a িলিপ রণ করা হলঃ 
 
2।  মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, পি ম আগারগ o, ঢাকা। (সভায় eকজন িতিনিধ রণ eবং aিধন  পিলেটকিনক i িটিটuটস েহর িশ ক o 

কমকতা েক কমশালায় aংশ হেণর a মিত দান করার জ  a েরাধ করা হেলা)।  
3-7।  সিচব/ পিরচালক(িশ  o িশ ণ সম য়)/পিরদশক/ ক  পিরচালক (31 তলা ভবন িনমাণ ক )/পরী া িনয় ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
8। Aa¨¶, পিলেটকিনক i িটিটuট (সকল)।  
9-71। জনাব.................................................................................................................। 
72। িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। (িব ি িট জর রী িভি েত oেয়বসাiেট কােশর জ  a েরাধ করা হেলা।) 
73। uপ-পিরচালক (িহসাব o িনরী া), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
74। ড েমে শন aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।  
75। েকৗশলী মাঃ মাস ফা, i াি  িলয়ােজা aিফসার, বাকািশেবা, ঢাকা। (সংি  িবষেয় 12 (eক) জন কের িশ  িত ােনর িতিনিধর কমশালায় aংশ হন িনি ত 

করার জ  a েরাধ করা হেলা।)  
76।  জনাব †gv Í̄vwdRyi রহমান, সকশন aিফসার, কাির লাম শাখা, বাকািশেবা, ঢাকা।  
77। চয়ার ান মেহাদেয়র াি গত কমকতা, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা 
78। িনরাপ া কমকতা, বকািশেবা, ঢাকা।  
79। aিফস নিথ। 
 
 
 
 
 

 
( মাঃ †gv Í̄vwdRyi রহমান খান) 
কাির লাম িবেশষ  (িডে ামা) 
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