
G:\Pdf File\Diploma\973.doc 

বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্ 
আগারগ o, শেরবাংলা নগর 

ঢাকা-2318 
www.bteb.gov.bd 

ারক নং t বাকািশেবা/ক(িডপ)/3127/7268 তািরখঃ 34 াবণ, 2534 ব া
18 আগ , 3127 ি া

িব ি  
বাংলােদশ কািরগির িশ া বােড র্র আoতায় wW‡c −vgv -iন-iি িনয়ািরং িশ া েমর  খসড়া িবধান, কাস র্ াকচার o িসেলবাস পয র্ােলাচনার j‡¶ 
আগামী 1৯ আগ   3127 ি ঃ তািরেখ 12(eক) িদেনর eক  oয়াকর্শপ বােড র্র মাননীয় চয়ার ান ড. মাঃ †gv¯ÍvwdRyi রহমান-eর সভাপিতে  
বােড র্র সভাকে  ৯.41 ঘ কা হেত িনে  বিণ র্ত কম র্কতর্া/িশ ক/িবষয় িবেশষ েদর সম েয় a ি ত হেব। u  কম র্শালায় সংি  টকেনালিজ 
হেত িনে  বিণ র্ত কম র্কতর্া/িশ ক/িবষয় িবেশষ েদরেক যথাসমেয় uপি ত থাকার জ  িনেদ র্শ েম a েরাধ করা হেলা। বােড র্র িনয়মা যায়ী 
কম র্শালায় aংশ হণকারী সদ েক যাতায়াত ভাতা eবং স ানী দান করা হেব।    
মেনানীত সদ ( জ তার িভি েত নয়) 
ঃ 

নং 
িবেশষ /কম র্কতর্া gšÍe¨ 

1. জনাব সালাu ীন কােশম খান, কা- চয়ারপাস র্ন, iিস eনeসিডিস।  ধান aিতিথ
2. িমেসস লায়লা রহমান কিবর, সদ , eনeসিডিস eবং iিস eনeসিডিস।    িবেশষ aিতিথ
3. জনাব e ক eম e বারী, চয়ারপাস র্ন, িরজম e  হসিপটািল , আieসিস। িবেশষ aিতিথ
4. জনাব সাফকাত হায়দার, চয়ারপাস র্ন, আi , আieসিস। িবেশষ aিতিথ 
5. uপাচায র্, ঢাকা েকৗশল o ি  িব িব ালয়, গাজী র eর মেনানীত eকজন িতিনিধ aংশ হণকারী
6. মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র eর মেনানীত eকজন িতিনিধ (পিরচালক পদময র্াদার)  িরেসাস র্ পাস র্ন
7. টকিনক াল e পাট র্, আieসিস, লাiট iি িনয়ািরং, 2জন িতিনিধ। aংশ হণকারী
8. টকিনক াল e পাট র্,  আieসিস,iনফরমাল স র , 3জন িতিনিধ । aংশ হণকারী
9. টকিনক াল e পাট র্, আieসিস, িরজম e  হসিপটািল , 2জন িতিনিধ । aংশ হণকারী
10. টকিনক াল e পাট র্, আieসিস,ক াকশন, 2জন িতিনিধ। aংশ হণকারী
11. টকিনক াল e পাট র্, আieসিস, eে া ড, 2জন িতিনিধ । aংশ হণকারী
12. টকিনক াল e পাট র্, আieসিস, আi  2জন িতিনিধ । aংশ হণকারী
13. টকিনক াল e পাট র্,  আieসিস িসরািম , 2জন িতিনিধ। aংশ হণকারী
14. uপ-সিচব (কািরগির-3), িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবলায়, ঢাকা। িরেসাস র্ পাস র্ন
15. সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া  বাড র্, ঢাকা।    িরেসাস র্ পাস র্ন
16. পিরচালক (কাির লাম), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা।    িরেসাস র্ পাস র্ন
17. পরী া িনয় ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা।     িরেসাস র্ পাস র্ন
18. পিরদশ র্ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া  বাড র্, ঢাকা।    িরেসাস র্ পাস র্ন
19. পিরচালক (িশ  o িশ ণ সম য়), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা।     িরেসাস র্ পাস র্ন
20. ক  পিরচালক (31 তলা ভবন িনম র্াণ ক ), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা।     িরেসাস র্ পাস র্ন
21. a , ঢাকা পিলেটকিনক i uট, ঢাকা। িরেসাস র্ পাস র্ন
22. uপা , ময়মনিসংহ পিলেটকিনক i uট। aংশ হণকারী 
23. জনাব মা: মাস ািফ র রহমান খান, কাির লাম িবেশষ  (িডে ামা), বাকািশেবা। সম য়কারী
24. ড. েকৗশলী জাকািরয়া আববাসী, কাির লাম িবেশষ  ( ভােকশনাল), বাকািশেবা, ঢাকা।     সম য়কারী
25. সভাপিত/সাধারণ স াদক, i uট aব িডে ামা iি িনয়ারস র্ বাংলােদশ-eর িতিনিধ aংশ হণকারী
26. সভাপিত/সাধারণ স াদক, বাংলােদশ পিলেটকিনক িশ ক সিমিত, ঢাকা। aংশ হণকারী
27. সভাপিত/সাধারণ স াদক, বাংলােদশ পিলেটকিনক িশ ক পিরষদ, ঢাকা। aংশ হণকারী
28. সভাপিত/সাধারণ স াদক, বাংলােদশ পিলেটকিনক oনাস র্ eেসািসেয়শন, ঢাকা। aংশ হণকারী
29. জনাব মা: কামর ামান, uপ-পিরচালক, eনeসিডিস সিচবালয়, তজগ o িশ  eলাকা, ঢাকা-2319।   aংশ হণকারী 
30. জনাব মাহা দ আ ল শািহন কাoছার সরকার, uপ-পরী া িনয় ক (িডে ামা), বাকািশেবা, ঢাকা। aংশ হণকারী
31. ড. মাঃ শাহ আলম ম মদার, িবেশষ   ( কাস র্ e াি িডেটশন), বাকািশেবা, ঢাকা। aংশ হণকারী
32. েকৗশলী মাঃ মাস ফা, i াি  িলয়ােজা aিফসার, বাকািশেবা, ঢাকা। aংশ হণকারী
33. চীফ i া্র (িসিভল) , ঢাকা পিলেটকিনক i uট। aংশ হণকারী
34. চীফ i া্র ( মক ািনক াল), িম া পিলেটকিনক i uট। aংশ হণকারী
35. চীফ i া্র (iেলক িন ), ঢাকা পিলেটকিনক i uট। aংশ হণকারী
36. চীফ i া্র (কি uটার) , ঢাকা পিলেটকিনক i uট। aংশ হণকারী
37. চীফ i া্র (iেলকি ক াল), মযমনিসংহ পিলেটকিনক i uট। aংশ হণকারী

 
            া িরত/- 

( মা: আ ারu ামান) 
পিরচালক (কাির লাম) 

ারক নং- বাকািশেবা/ক(িডে ামা)/3127/7268(49) তািরখঃ 18-19-3127 ি ঃ
 
সদয় aবগিত o েয়াজনীয় কায র্ােথ র্ a িলিপ রণ করা হলঃ 
2।  মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, পি ম আগারগ o, ঢাকা। (কম র্শালায় eকজন িতিনিধ রণ eবং aিধন  পিলেটকিনক 

i uটস েহর িশ ক o কম র্কতর্া েক কম র্শালায় aংশ হেণর a মিত দান করার জ  a েরাধ জানােনা হেলা)। 
3। uপাচায র্, ঢাকা েকৗশল o ি  িব িব ালয়, গাজী র। (কম র্শালায় eকজন িতিনিধ রণ করার জ  a েরাধ জানােনা হেলা)।     
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4-8।  সিচব/ পিরচালক(িশ  o িশ ণ সম য়)/পিরদশ র্ক/ ক  পিরচালক (31 তলা ভবন িনম র্াণ ক )/পরী া িনয় ক, বাংলােদশ কািরগির 
িশ া বাড র্, ঢাকা। 

9।   চয়ারপাস র্ন, আieসিস (সকল) (কম র্শালায় িতিনিধ রণ করার জ  a েরাধ করা হেলা)।  
৯-47। জনাব.................................................................................................................। 
48। িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া  বাড র্, ঢাকা। (িব ি  জ রী িভি েত oেয়বসাiেট কােশর জ  a েরাধ জানােনা 
হেলা)।  
49। uপ-পিরচালক (িহসাব o িনরী া), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা। 
4৯। ড েমে শন aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা।  
51।  জনাব †gv¯ÍvwdRyi রহমান, সকশন aিফসার, কাির লাম শাখা, বাকািশেবা, ঢাকা।  
52। চয়ার ান মেহাদেয়র াি গত কম র্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা 
53। িনরাপ া কম র্কতর্া, বকািশেবা, ঢাকা।  
54। aিফস নিথ। 

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

ফানঃ 13৯236476 
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                                                                  বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্                      eকi ারক o তািরেখর লািভিষ  
আগারগ o, শেরবাংলা নগর 

ঢাকা-2318 
www.bteb.gov.bd 

ারক নংt বাকািশেবা/ক(িডপ)/3127/7269 তািরখঃ 35 াবণ, 2534 ব া
19 আগ , 3127 ি া

 
িব ি  

িডে ামা-iন-iি িনয়ািরং িশ া েমর িবধান-3127, কাস র্ াকচার o  2ম পেব র্র িসেলবাসস হ eবং িডে ামা -iন-iি িনয়ািরং ( নভাল) 
িশ া েমর জ  ণীত িবধান-3127, কাস র্ াকচার o িসেলবাসস েহর খসড়া a েমাদেনর জ  uপ াপন করার িনিম  কাির লাম পিরমাজর্ন 
কিম র কম র্শালা আগামী 21/19/3127 ি ঃ তািরখ সকাল 21:11 ঘ কায় বাংলােদশ কািরগির িশ া বােড র্র সভাকে  a ি ত হেব। কম র্শালায় 
ধান aিতিথ িহেসেব uপি ত থাকেবন িশ া  ম ণালেয়র aিতির  সিচব (কািরগির) o মহাপিরচালক (aিতির  দািয় ), কািরগির িশ া 

aিধদ র  জনাব aেশাক মার িব াস eবং সভাপিত  করেবন  বাংলােদশ কািরগির িশ া বােড র্র চয়ার ান ড. মাঃ †gv Í̄vwdRyi রহমান । u  
কম র্শালায় িনে  বিণ র্ত কম র্কতর্া/িশ ক/িবষয় িবেশষ েদরেক যথাসমেয় uপি ত থাকার জ  িনেদ র্শ েম a েরাধ করা হেলা। বােড র্র 
িনয়মা যায়ী কম র্শালায় aংশ হণকারী সদ েক যাতায়াত ভাতা eবং স ানী দান করা হেব।     
মেনানীত সদ ( জ তার িভি েত নয়) 
ঃ 

নং 
িবেশষ /কম র্কতর্া gšÍe¨ 

1. চয়ার ান, বাংলােদশ কারিগির িশ া  বাড র্, ঢাকা। সভাপিত 
2. a , ঢাকা পিলেটকিনক i uট, ঢাকা। সদ  
3. ব  ম ণালেয়র eকজন িতিনিধ।  সদ  
4. া  o পিরবার পিরক না ম ণালেয়র eকজন িতিনিধ। সদ  
5. িষ ম ণালেয়র eকজন িতিনিধ। সদ  
6. বাংলােদশ iuিনভািস র্  aব iি িনয়ািরং e  টকেনালিজ, ঢাকা eর eকজন িতিনিধ। সদ  
7. মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র eর মেনানীত eকজন িতিনিধ (পিরচালক পদময র্াদার)  সদ
8. পিরচালক, কাির লাম, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা। সদ  
9. সভাপিত/সাধারণ স াদক, i uট aব িডে ামা iি িনয়ারস র্ বাংলােদশ। সদ  
10. সভাপিত/সাধারণ স াদক, বাংলােদশ পিলেটকিনক িশ ক সিমিত, ঢাকা। সদ  
11. সভাপিত/সাধারণ স াদক, বাংলােদশ পিলেটকিনক িশ ক পিরষদ, ঢাকা। সদ  
12. সভাপিত/সাধারণ স াদক, বাংলােদশ পিলেটকিনক oনাস র্ eেসািসেয়শন, ঢাকা। সদ  
13. সভাপিত/সাধারণ স াদক, বাংলােদশ কািরগির িশ ক ফডােরশন। সদ  
14. ক  পিরচালক/ িতিনিধ, STEP,  কািরগির িশ া  aিধদ র, ঢাকা।  আমি ত সদ
15. সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া  বাড র্, ঢাকা।    আমি ত সদ
16. পিরচালক (িশ  o িশ ণ সম য়), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা। আমি ত সদ
17. পিরদশ র্ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা। আমি ত সদ
18. ক  পিরচালক (31 তলা ভবন িনম র্াণ ক ), বাকািশেবা, ঢাকা। আমি ত সদ
19. পরী া িনয় ক, বাকািশেবা, ঢাকা।  আমি ত সদ
20. কাির লাম িবেশষ  (িডে ামা ), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা। আমি ত সদ
21. কাির লাম িবেশষ  ( িষ), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা। আমি ত সদ
22. কাির লাম িবেশষ  ( ভােকশনাল), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা। আমি ত সদ
23. কাির লাম িবেশষ  ( া ), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা। আমি ত সদ
24. কাির লাম িবেশষ  (িবeম), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা। আমি ত সদ
25. uপ-সিচব (কািরগির-3), িশ া  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবলায়, ঢাকা। সদ  সিচব  

 
            া িরত/- 

( মা: আ ারu ামান) 
পিরচালক (কাির লাম) 

ারক নং- বাকািশেবা/ক(িডে ামা)/3127/7269(43) তািরখঃ 19-19-3127 ি ঃ
 
সদয় aবগিত o েয়াজনীয় কায র্ােথ র্ a িলিপ রণ করা হলঃ 
 
2।  সিচব, িশ া  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবলায়, ঢাকা-2111।  
3। সিচব, ব  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবলায়, ঢাকা-2111। (মেহাদয়েক সভায় eকজন িতিনিধ রণ করার জ  িবনীত a েরাধ করা 

হেলা)। 
4।  সিচব, া  o পিরবার পিরক না ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবলায়, ঢাকা-2111। (মেহাদয়েক সভায় eকজন িতিনিধ রণ করার জ  

িবনীত a েরাধ করা হেলা)। 
5।  সিচব, িষ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবলায়, ঢাকা-2111।(মেহাদয়েক সভায় eকজন িতিনিধ রণ করার জ  িবনীত a েরাধ করা 

হেলা)। 
6।  uপাচায র্, বাংলােদশ iuিনভািস র্  aব iি িনয়ািরং e  টকেনালিজ, ঢাকা।(মেহাদয়েক সভায় eকজন িতিনিধ রণ করার জ  িবনীত 

a েরাধ করা হেলা)। 
7।  মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, পি ম আগারগ o, ঢাকা। (মেহাদয়েক সভায়  িতিনিধ রণ করার জ  িবনীত a েরাধ করা 

হেলা)। 
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8।  ক  পিরচালক, STEP,  কািরগির িশ া  aিধদ র, ঢাকা। 
8-22।  সিচব/ পিরচালক(িশ  o িশ ণ সম য়)/পিরদশ র্ক/ ক  পিরচালক (31 তলা ভবন িনম র্াণ ক )/পরী া িনয় ক, বাংলােদশ কািরগির 

িশ া বাড র্, ঢাকা। 
23-36। জনাব.................................................................................................................। 
37। িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া  বাড র্, ঢাকা। (িব ি  জ রী িভি েত oেয়বসাiেট কােশর জ  a েরাধ করা হেলা।) 
38। uপ-পিরচালক (িহসাব o িনরী া), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা। 
39। ড েমে শন aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা।  
3৯।  জনাব †gv¯ÍvwdRyi রহমান, সকশন aিফসার, কাির লাম শাখা, বাকািশেবা, ঢাকা।  
41। চয়ার ান মেহাদেয়র াি গত কম র্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা 
42। িনরাপ া কম র্কতর্া, বকািশেবা, ঢাকা।  
43। aিফস নিথ। 
 

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

ফানঃ 13৯236476 
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বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্ 
আগারগ o, শেরবাংলা নগর 

ঢাকা-2318 
www.bteb.gov.bd 

 

ারক নংt বাকািশেবা/ক(িডপ)/3127/7265 তািরখঃ  31 াবণ, 2534 ব া  
15 আগ , 3127 ি া

 
িব ি  

 

িডে ামা iন iি িনয়ািরং িশ া েমর 3127-3128 িশ াবেষ র্র বষ র্পি  ণয়েনর লে  22/19/3127 তািরখ সকাল 21:11 ঘ কায় a  বােড র্র 
মাননীয় চয়ার ান ড. মাঃ †gv Í̄vwdRyi রহমান-eর সভাপিতে  বােড র্র সভা কে  িন বিণ র্ত সদ গেণর সম েয় eক  সভা a ি ত হেব। সভায় 
স ািনত সদ গণেক যথাসমেয় uপি ত থাকার জ  িনেদ র্শ েম a েরাধ করা হেলা।  
 

সভায় স ািনত সদ গেণর তািলকা  ( জ তার িভি েত নয়)t 
ঃ 
নং 

নাম o পদবী gšÍe¨ 

1. মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র eর মেনানীত eকজন িতিনিধ (পিরচালক পদময র্াদার)  সদ
2. সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া  বাড র্, ঢাকা।    সদ
3. পরী া িনয় ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা।     সদ
4. পিরদশ র্ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া  বাড র্, ঢাকা।    সদ
5. পিরচালক (িশ  o িশ ণ সম য়), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা।     সদ
6. ক  পিরচালক (31 তলা ভবন িনম র্াণ ক ), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা।     সদ
7. a , ঢাকা পিলেটকিনক i uট। সদ
8. a , মিহলা পিলেটকিনক i uট, ঢাকা। সদ
9. a , াস e  িসরািমক i uট, তজগ o, ঢাকা। সদ
10. a , ামলী আiিডয়াল পিলেটকিনক i uট, ঢাকা। সদ
11. a , াশনাল পিলেটকিনক i uট, ফাম র্েগট, ঢাকা। সদ
12. a , সাiক i uট aব ােনজেম a া  টকেনালিজ (eনআieম ), বািড় নং-2, সড়ক নং-3, ক-িব, 

িমর র-7, ঢাকা-2327।  
সদ

13 a , াশনাল i uট aব iি িনয়ািরং a া  টকেনালিজ (NIET), 3৯/2, কাoরান বাজার, ঢাকা-2326।  সদ
14. সভাপিত, বাংলােদশ পিলেটকিনক িশ ক সিমিত, ঢাকা। সদ
15. সভাপিত, বাংলােদশ পিলেটকিনক িশ ক পিরষদ, ঢাকা। সদ
16. সভাপিত/সাধারণ স াদক, বাংলােদশ পিলেটকিনক oনাস র্ eেসািসেয়শন, ঢাকা। সদ
17. জনাব মাঃ মাস ািফ র রহমান খান, কাির লাম িবেশষ  (িডে ামা ), বাংলােদশ কািরগির িশ া  বাড র্, 

ঢাকা। 
সদ

18. জনাব মাঃ র-e-iলাহী, uপ-সিচব ( রিজে শন), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা।  সদ
19. জনাব মাহা দ আ ল শািহন কাoছার সরকার, uপ-পরী া িনয় ক (িডে ামা), বাংলােদশ কািরগির িশ া  বাড র্, 

ঢাকা। 
সদ

20. জনাব মাঃ শাম ামান, িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা। সদ  
21. uপ-পরী া িনয় ক ( গাপনীয়), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা। সদ
22 পিরচালক (কাির লাম), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা।     সদ -সিচব

 
া িরত/- 

( মা: আ ারu ামান) 
পিরচালক (কাির লাম) 

 
ারক নং◌ঃ বাকািশেবা/ক(িডপ)/3127/7265(38) তািরখঃ 15/19/3127ি ঃ

 
সদয় aবগিত o েয়াজনীয় কায র্ােথ র্ a িলিপ রণ করা হেলাঃ 
 
2।  মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, ঢাকা। (মেহাদয়েক সভায় eকজন িতিনিধ রণ করার জ  িবনীত a েরাধ করা হেলা)। 
3-33। জনাব/a ,............................................................।  
34। সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা।  
35। পরী া িনয় ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা।  
36। সহকারী িহসাব র ণ কম র্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা।  
37। চয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কম র্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা। 
38। নিথ। 
 

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

               ফানঃ 13৯236476 
  


