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বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড 
আগারগ o, েশেরবাংলা নগর 
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ারক নং t বাকািশেবা/ক(িডপ)/3127/7247 তািরখঃ 16 াবণ, 2534 ব া
31 লাi, 3127 ি া

িব ি  
 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড ক ক পিরচািলত িডেপ◌ামা-iন-iি িনয়ািরং িশ া েমর িবধান-3127 eর 2ম পেবর িবিভ  িবষেয়র িসেলবাস তরীর লে  আগামী 37 o 
38 লাi  3127 ি ঃ তািরেখ 3( i) িদেনর oয়াকশপ েবােডর মাননীয় েচয়ার ান ড. েমাঃ †gv¯ÍvwdRyi রহমান eর সভাপিতে  েবােডর সভাকে  ৯.41 ঘ কা 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 মম
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 িশ ণ 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. a , ঢাকা পিলেটকিনক i uট, ঢাকা।  িরেসাস পাসন
9. uপ-সিচব (কািরগির-3), িশ া  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবলায়, ঢাকা। িরেসাস পাসন 
10. জনাব েমা: েমাস ািফ র রহমান খান, কাির লাম িবেশষ  (িডে ামা), বাকািশেবা। সম য়কারী
11. ড. েকৗশলী জাকািরয়া আববাসী, কাির লাম িবেশষ  (েভােকশনাল), বাকািশেবা, ঢাকা।    সম য়কারী
12. সভাপিত/সাধারণ স াদক, i uট aব িডে ামা iি িনয়ারস বাংলােদশ-eর িতিনিধ aংশ হণকারী
13. সভাপিত/সাধারণ স াদক, বাংলােদশ পিলেটকিনক িশ ক সিমিত, ঢাকা। aংশ হণকারী
14. সভাপিত/সাধারণ স াদক, বাংলােদশ পিলেটকিনক িশ ক পিরষদ, ঢাকা। aংশ হণকারী
15. সভাপিত/সাধারণ স াদক, বাংলােদশ পিলেটকিনক oনাস eেসািসেয়শন, ঢাকা। aংশ হণকারী
16. ড. েমাঃ শাহ আলম ম মদার, িবেশষ   (েকাস e াি িডেটশন), বাকািশেবা, ঢাকা। aংশ হণকারী
17. েকৗশলী েমাঃ েমাস ফা, i াি  িলয়ােজা aিফসার, বাকািশেবা, ঢাকা aংশ হণকারী
18. জনাব েমা: রিকব u াহ. চীফ i া র (iেলকি ক াল), িম া পিলেটকিনক i uট, 

িম া।  
Basic Electricity  (ET) aংশ হণকারী

19. জনাব েমা: ল আমীন, চীফ i া র (iেলকি ক াল), িদনাজ র পিলেটকিনক i uট, 
িদনাজ র। 12৯22338689 

 

20. জনাব েমা: আ র রা াক, েচয়ার ান, oছাকা পাoয়ার িল:, পা পথ, ঢাকা। 12841446423 aংশ হণকারী

21. জনাব তানভীর আহেমদ, i াকটর(e আi িড ), নoগ  পিলেটকিনক i uট।
122৯৯467752  

Architectural Materials 

and Product 

aংশ হণকারী

22. সানিজদা েহােসন, i াকটর(e আi িড ), িঝনাiদহ পিলেটকিনক i uট।
1282385৯3৯2  

aংশ হণকারী

23. জনাব রািন আহে দ, িনয়র i া র (eআiিড ), িব বািড়য়া পিল: i । aংশ হণকারী
24. িশ  িত ােনর িতিনিধ  aংশ হণকারী
25. েমাছাঃ আয়শা আ ার, i াকটর (e আi িড ), সং  কমকতা, কািরগির িশ া aিধদ র, 

ঢাকা।  
12788184934 

Architectural Design and 

Drawing-1 

aংশ হণকারী

26. স ামত েরজাuল কিরম, িনয়র i া র (আিকেটকচার), ঢাকা পিলেটকিনক i uট। aংশ হণকারী
27. জনাব েমা: রােশ র রহমান, পিত, পা নীর, ামলী, ঢাকা। 12823177983 aংশ হণকারী
28. জনাব েমা: ম ল আলম, a , েফনী পিলেটকিনক i uট।  Architectural Drawing & 

Draftng 

aংশ হণকারী
29. দাবা নাজ, i াকটর(আিক), ঢাকা পিলেটকিনক i uট। aংশ হণকারী
30. জনাব েমা: িমজা র রহমান, িনয়র i া র (e আi িড ) েফনী পিল: i । aংশ হণকারী
31. িশ  িত ােনর িতিনিধ   
32. জনাব েমাঃ মিহ র রহমান, িবভাগীয় ধান, ঢাকা মিহলা পিলেটকিনক i uট। Architectural Materials aংশ হণকারী
33. জনাব নািফজ iে খার আলম, িসিনয়ন আিকেটক, পিতক, মিন ির পাড়া, 5 নংেগট, ঢাকা।  

1282611৯796 
aংশ হণকারী

34. জনাব েমা: হাসা ামান, িনয়র i া র (আিক), ঢাকা পিলেটকিনক i uট। aংশ হণকারী
35. জনাব েমাঃ iয়ািছন, চীফ i াকটর (িসিভল), ঢাকা পিলেটকিনক i uট,ঢাকা। Engineering Drawing   aংশ হণকারী

 
36. িনমল চ  িসকদার, i া র (িসিভল), ঢাকা পিলেটকিনক i uট। aংশ হণকারী

 
37. জনাব েমা: oমর dvi“K, i া র (েমকািনক াল), চ গাম পিল: i । 129753৯75৯8  
38. জনাব স য় খাজ , ােনজার, oয়াটার eiড, বনানী, ঢাকা। 128241478৯3 aংশ হণকারী

 
39. জনাব েরশ চ  ম ল, চীফ i া র (েকিমক াল), ঢাকা পিলেটকিনক i uট, ঢাকা। 

12928731৯96 
Chemical Eng. 

Fundamentals 

aংশ হণকারী
 

40. জনাব েমা: আ ল বােতন, i া র  েকিমক াল), ঢাকা পিলেটকিনক i uট, ঢাকা। aংশ হণকারী
 

41. জনাব e eম জিহ ল iসলাম, oয়াকশপ পার, ঢাকা পিলেটকিনক i uট। aংশ হণকারী
42. িশ  িত ােনর িতিনিধ   
43. জনাব সয়দ ফা ক আহেমদ, চীফ i া র (iেলকি ক াল), ময়মনিসংহ পিলেটকিনক 

i uট।  
Electrical Engineering 
Fundamentals (ENT) 

aংশ হণকারী

 চলমান পাতা.......... 
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44. জনাব আ েতাষ নাথ, চীফ i া র (iেলকি ক াল), চ াম পিলেটকিনক i uট।  aংশ হণকারী
45. জনাব েমা: আ ল কালাম আজাদ, oয়াকশপ পার (iেলকি ক াল), েফনী পিলেটকিনক 

i uট।  
aংশ হণকারী

46. িশ  িত ােনর িতিনিধ   
47. জনাব e িজ eম শাহা ি ন, i াকটর (iেলক), ঢাকা পিলেটকিনক i uট। Electrical Engineering 

Materials  

aংশ হণকারী
48. জনাব েমা: আ ল রিকব, চীফ i া র (iেলকি ক াল), রাজশাহী পিলেটকিনক i uট, 

রাজশাহী।  
aংশ হণকারী

49. জনাব েমা: আ স েসাবহান, চীফ i া র (iেলকি ক াল), ফিরদ র পিলেটকিনক i uট। aংশ হণকারী
50. িশ  িত ােনর িতিনিধ   
51. জনাব েমা: শহী ল iসলাম ঞা, চীফ i া র (iেলক িন ), ঢাকা পিলেটকিনক i uট। Basic Electronics aংশ হণকারী
52. জনাব েমা: রিফ ল iসলাম খান, i া র (iেলক িন ), ঢাকা পিলেটকিনক i uট। aংশ হণকারী
53. জনাব আ ল কােদর িসি কী, eিডশনাল চীফ iি িনয়ার, েমাহা দ iি িনয়াস াদাস : িল:। 

1292৯43431৯ 
aংশ হণকারী

54. জনাব আিরফা পারিভন, চীফ i াকটর(iঃ েমিডঃ), ঢাকা মিহলা পিলেটকিনক i uট। Human Anatomy & 

Physiology  

aংশ হণকারী
55. জনাব েমাঃ মিন ল হক, চীফ i াকটর(iঃ েমিডঃ), িব বািড়য়া পিলেটকিনক i uট। 

12927166495 
aংশ হণকারী

56. eস eম আিন র রহমান, i া র (iঃ েমিডঃ), বিরশাল পিলেটকিনক i uট। 
12৯55998963 

 

57. েকৗশলী েমা: আিমর েহােসন, পাiটর, eম/eস ফািহম ে ডাস, গাজী র। 12827৯৯4758 aংশ হণকারী
58. জনাব েমাঃ েসিলম uি ন, i া র (eনভারেম াল), চ াম পিলেটকিনক i uট। 

1292৯725292 
Basic Environmental 

Engineering   

aংশ হণকারী

59. জনাব েমাঃ েরাক ামান, i াকটর(eনভারেম াল), পাবনা পিলেটকিনক i uট। 
12828713516  

aংশ হণকারী

60. জনাব নাজ ল হা ান, i া র, নoগ  পিলেটকিনক i : 1282366৯631 aংশ হণকারী
61. িশ  িত ােনর িতিনিধ   
62. জনাব েমাহা দ ার েহােসন, চীফ i াকটর( ড), নoগ  পিলেটকিনক i uট, নoগ । 

1282362৯5৯৯ 
Food Eng. Fundamentals  aংশ হণকারী

63. জনাব েমাঃ রিহ ল আলম, i াকটর( ড), নরিসংদী পিলেটকিনক i uট, নরিসংদী। 
1292৯163529 

aংশ হণকারী

64. জনাব তছিলম uি ন, i াকটর( ড), ঢাকা পিলেটকিনক i uট, ঢাকা। aংশ হণকারী
65. িশ  িত ােনর িতিনিধ  aংশ হণকারী
66. iি ঃ আফজাল েহােসন, oয়াকসপ পার (আiিপিস ), ঢাকা মিহলা পিলেটকিনক i uট। 

126674882৯3  
Fundamental of 

Instrumentation & 

Process Control 

aংশ হণকারী

67. েমাঃ মাহ র রহমান সরকার, i া র (আiিপিস ), ঢাকা মিহলা পিলেটকিনক i uট। 
1282711৯387 

aংশ হণকারী

68. জনাব েমা:শাহীন, i া র (আiিপিস ), লনা পিলেটকিনক i uট। 12835৯65621 aংশ হণকারী
 
িব: : u ত o পা বতী েদশস েহর িডে ামা iন iি িনয়ািরং িশ া েমর িসেলবাস সং হ কের সে  আনার জ  eবং িত েপ 12 (eক)  কের াপটপ সােথ আনার জ  
a েরাধ করা হেলা।                                                                                                                 

 
 

¯^v¶wiZ/- 
(েমা: আ ারu ামান) 
পিরচালক (কাির লাম) 

ারক নং- বাকািশেবা/ক(িডে ামা)/3127/7247(87) তািরখঃ 31-18-3127 ি ঃ
 
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 uটস ে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। a , পিলেটকিনক i uট (সকল)। 
9-79। জনাব.................................................................................................................। 
7৯। িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া  েবাড, ঢাকা। (িব ি  জ রী িভি েত oেয়বসাiেট কােশর জ  a েরাধ করা হেলা।) 
81। uপ-পিরচালক (িহসাব o িনরী া), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা। 
82। ড েমে শন aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা।  
83। ে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।)  
84।  জনাব েমাস ািফ র রহমান, েসকশন aিফসার, কাির লাম শাখা, বাকািশেবা, ঢাকা।  
85। েচয়ার ান মেহাদেয়র াি গত কমকতা, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা 
86। িনরাপ া কমকতা, বকািশেবা, ঢাকা।  
87। aিফস নিথ। 
 
 
 
 

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

েফানঃ 13৯236476 
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বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড 
আগারগ o, েশেরবাংলা নগর 

ঢাকা-2318 
www.bteb.gov.bd 

ারক নং t বাকািশেবা/ক(িডপ)/3127/7248 তািরখঃ 16 াবণ, 2534 ব া
31 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 42 লাi 
o 12 আগ   3127 ি ঃ তািরেখ 3( i) িদেনর oয়াকশপ েবােডর মাননীয় েচয়ার ান ড. েমাঃ †gv Í̄vwdRyi রহমান eর সভাপিতে  েবােডর সভাকে  ৯.41 ঘ কা 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 মম
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 িশ ণ 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. a , ঢাকা পিলেটকিনক i uট, ঢাকা।  িরেসাস পাসন
9. uপ-সিচব (কািরগির-3), িশ া  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবলায়, ঢাকা। িরেসাস পাসন 
10. জনাব েমা: েমাস ািফ র রহমান খান, কাির লাম িবেশষ  (িডে ামা), বাকািশেবা। সম য়কারী
11. ড. েকৗশলী জাকািরয়া আববাসী, কাির লাম িবেশষ  (েভােকশনাল), বাকািশেবা, ঢাকা।    সম য়কারী
12. সভাপিত/সাধারণ স াদক, i uট aব িডে ামা iি িনয়ারস বাংলােদশ-eর িতিনিধ aংশ হণকারী
13. সভাপিত/সাধারণ স াদক, বাংলােদশ পিলেটকিনক িশ ক সিমিত, ঢাকা। aংশ হণকারী
14. সভাপিত/সাধারণ স াদক, বাংলােদশ পিলেটকিনক িশ ক পিরষদ, ঢাকা। aংশ হণকারী
15. সভাপিত/সাধারণ স াদক, বাংলােদশ পিলেটকিনক oনাস eেসািসেয়শন, ঢাকা। aংশ হণকারী
16. জনাব েমাহা দ আ  সাঈম, uপ-পিরচালক ( কাশনা), বাকািশেবা, ঢাকা। aংশ হণকারী
17. েকৗশলী েমাঃ েমাস ফা, i াি  িলয়ােজা aিফসার, বাকািশেবা, ঢাকা aংশ হণকারী
18. জনাব েমাঃ েবলােয়ত েহােসন, চীফ i াকটর (িসরািম ), বাংলােদশ i uট aব াস e  

িসরািম , েতজগo, ঢাকা। 12831675৯56 
1. Ceramic Engineering 

Materials-1 

2. Glass engineering 

materials-1 

3. Glass Workshop 

practice 

 

aংশ হণকারী
 

19. জনাব েমাঃ মা ল হক, চীফ i াকটর, বাংলােদশ i uট aব াস e  িসরািম , 
েতজগo, ঢাকা। 
েমাবাঃ 122৯62৯৯598 

aংশ হণকারী
 

20. জনাব েমাঃ আশরাফ-uল-আলম, oয়াকসপ পার, বাংলােদশ i uট aব াস e  িসরািম , 
েতজগo, ঢাকা।  

aংশ হণকারী
 

21. জনাব েমাঃ িসরাজ uি ন, i াকটর, বাংলােদশ i uট aব াস e  িসরািম , েতজগo, 
ঢাকা। েমাবাঃ 1282351৯7742 

aংশ হণকারী
 

22. জনাব েমাঃ ফজ ল হক, i াকটর, বাংলােদশ i uট aব াস e  িসরািম , েতজগo, 
ঢাকা।  

aংশ হণকারী
 

23. েমাঃ সাi ামান খান, িনঃ i ঃ, বাংলােদশ i uট aব াস e  িসরািম , েতজগo, 
ঢাকা।  

aংশ হণকারী
 

24. জনাব েমাঃ েহদায় ল iসলাম, জিনঃ i ঃ, বাংলােদশ i uট aব াস e  িসরািম , 
েতজগo, ঢাকা।  

aংশ হণকারী
 

25. জনাব আিবদ েহােসন, ফােনস iি িনয়ার, েব ল াস oয়াক িলঃ, েডমরা, ঢাকা। েমাবাঃ 
1292659596 

aংশ হণকারী
 

26. জনাব েমাহা দ জােবদ iকবাল, চীফ i াকটর(কম), ক বাজার  পিলেটকিনক i uট। 
12926138812 

Computer Application aংশ হণকারী

27. জনাব u ল মার আচায, সহেযাগী a াপক (কি uটার সােয় ), জগ াথ িব িব ালয়। aংশ হণকারী
28. ড. েমাঃ শাহ আলম ম মদার, িবেশষ   (েকাস e াি িডেটশন), বাকািশেবা, ঢাকা। aংশ হণকারী

 
29. জনাব েমাঃ মাঈ ল iসলাম, eমিসিস, ঢাকা। 12826687499 aংশ হণকারী
30. জনাব জােহদ আহেমদ েচৗ রী, চীফ i া র (কম), ঢাকা পিলেটকিনক i uট। Computer Workshop 

Practices (CMT) 
aংশ হণকারী

31. জনাব আিত ল iসলাম, i র (কি uটার), েফনী কি uটার i uট। aংশ হণকারী
32. জনাব হািম ল হক, i ি র (কি uটার), েফনী পিলেটকিনক i uট। aংশ হণকারী

 
33. জনাব েমাঃ নাজ ল হাসান, িসিনয়র ােনজার, eমিসিস িলঃ e  েগাগল সা ফাiড েফশনাল, 

ঢাকা। 12923731764 
aংশ হণকারী

34. জনাব আ াহ আল মা ন, i া র (ডাটা েটিলকম), েফনী কি uটার i uট। 
129296৯81৯4 

Introduction to Data 

telecommunication & 

Networking  

aংশ হণকারী

35. সয়দ মাহ ব আলম, i া র (ডাটা েটিলকম), েফনী কি uটার i uট। aংশ হণকারী
36. জনাব েমা: েহলাল uি ন, i া র (ডাটা েটিলকম), েফনী কি uটার i uট। aংশ হণকারী
37. িশ  িত ােনর িতিনিধ  aংশ হণকারী

 
38. জনাব েমাঃ শিফ ল iসলাম, িনয়র i া র, ািফ  আটস i uট, ঢাকা। Basic Printing  aংশ হণকারী
39. জনাব েমাঃ আলী েহােসন, িনয়র i া র, ািফ  আটস i uট, ঢাকা। aংশ হণকারী
40. জনাব েমাঃ েমাফা খা ল iসলাম, িনয়র i া র, ািফ  আটস i uট, ঢাকা। aংশ হণকারী

 
41. িশ  িত ােনর িতিনিধ  aংশ হণকারী

চলমান পাতা.......... 
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42. জনাব আির র রহমান, িনয়র i া র, ািফ  আটস i uট, ঢাকা। Basic Graphics Design aংশ হণকারী
43. জনাব েমা   েগালাম †gv Í̄dv, চীফ i া র ( ািফ  িডজাiন), ািফ  আটস i uট, 

ঢাকা। েমাবাঃ 1283284৯831 
aংশ হণকারী

44. জনাব েগালাম হা দ ফরহাদ, িনয়র i া র, ািফ  আটস i uট, ঢাকা aংশ হণকারী
 

45. জনাব েহলাল uি ন আে দ, ব াপক, েকায়ািল  ি ি ং e  াঃ। েমাবাঃ 12823611554 aংশ হণকারী
46. জনাব েমা: নাজ ল েহােসন, i া র (েটিলকিমuিনেকশন), যেশার পিলেটকিনক i uট। Basics of 

Telecommunication  

aংশ হণকারী
47. জনাব আেনায়ার েহােসন, সহকাির পিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, ঢাকা। aংশ হণকারী
48. জনাব েমা: খায় ল আলম, i া র  (েটিলকম), যেশার পিল: i । 12826456846 aংশ হণকারী
49. িশ  িত ােনর িতিনিধ   
50. িবেশষ , বাংলােদশ পযটন কেপােরশন, ঢাকা। 1. Introduction to 

hospitality industry 

2. Tourism 

Communication and 

Teamwork 

3. English-1 
4. Introduction to 

Tourism Industry 

5. OSH Practices in the 

work place 

6. Basic Mathematical 
concept 
7. Chemistry  

aংশ হণকারী
51. িবেশষ , বাংলােদশ পযটন কেপােরশন, ঢাকা। aংশ হণকারী
52. িবেশষ , বাংলােদশ পযটন কেপােরশন, ঢাকা। aংশ হণকারী
53. িবেশষ , বাংলােদশ পযটন কেপােরশন, ঢাকা। aংশ হণকারী
54. সং া রানী দাস। 12৯29459411 aংশ হণকারী
55. জনাব েতৗিফক রহমান, চীফ eি িকu ভ, জািন াস, লশান-2, ঢাকা। 

1292৯338৯12/12831353৯53 
aংশ হণকারী

56. িশ  িত ােনর িতিনিধ।   aংশ হণকারী
57. i াি  ীল কাuি েলর িতিনিধ।   aংশ হণকারী

 

 
িব: : u ত o পা বতী েদশস েহর িডে ামা iন iি িনয়ািরং িশ া েমর িসেলবাস সং হ কের সে  আনার জ  eবং িত েপ 12 (eক)  কের াপটপ সােথ আনার জ  
a েরাধ করা হেলা।                                                                                                                 

 
 

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

ারক নং- বাকািশেবা/ক(িডে ামা)/3127/7248(76) তািরখঃ 31-18-3127 ি ঃ
 
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 uটস ে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। a , পিলেটকিনক i uট (সকল)। 
9-68। জনাব.................................................................................................................। 
69। িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া  েবাড, ঢাকা। (িব ি  জ রী িভি েত oেয়বসাiেট কােশর জ  a েরাধ করা হেলা।) 
6৯। uপ-পিরচালক (িহসাব o িনরী া), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা। 
71। ড েমে শন aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা।  
72। ে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।)  
73।  জনাব েমাস ািফ র রহমান, েসকশন aিফসার, কাির লাম শাখা, বাকািশেবা, ঢাকা।  
74। েচয়ার ান মেহাদেয়র াি গত কমকতা, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা 
75। িনরাপ া কমকতা, বকািশেবা, ঢাকা।  
76। aিফস নিথ। 
 
 
 
 
 

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