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িব ি  
 

বাংলােদশ কািরগির িশ া েবােড র্র aধীন2 েফ য়াির-3129 েথেক েদশ ািপ aনুি ত  eসeসিস o দািখল (েভােকশনাল) পরী া 
3129 ু o নকল  পিরেবেশ aনু ােনর লে  সংি  সকেলর সেচতনতা ি র জ  িনমণ প েবাড র্ o মাঠ পয র্ােয়র কম র্কতর্ােদর 
সম েয় a লিভি ক 19 (আট)  েভনুয্েত নকল িবেরাধী েসিমনার aনুি তহেব। 
 

সংি  েজলার েক  সিচবগণেক িনেমণা  েভনুয্েত িনিদ র্  সমেয় েসিমনাের uপি ত থাকেত িনেদ র্শ েম aনুেরাধ করা হেলা। 
2।   ঢাকা a লঃ েক  সং াঃ- ৯2 

েভনুয্ঃ বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, আগারগo, ঢাকা (িনuিবি ং)। 
(েজলাস হঃঢাকা, ি গ , মািনকগ , গাজী র, নরিসংদী, নারায়নগ , শিরয়ত র, মাদারী র, েগাপালগ , রাজবাড়ী) 
তািরখ o সময়ঃ 32.12.3129,রিববার, িবেকল4.11 টা 
সভাপিতঃ  জনাব েমাঃ েমাস ািফ র রহমান, েচয়ার ান, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 

ধানaিতিথঃ  জনাব েমাঃ আলমগীর,সিচব, কািরগিরo মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়,ঢাকা। 
িবেশষaিতিথঃ  জনাব aেশাক মার িব াস, মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, ঢাকা। 
িরেসাস র্পাস র্নঃ  ড. শীল মার পাল, পরী া িনয় ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
সম য়কারীঃ  জনাব েমাঃ নােয়ব আলী ম ল, সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 

সহকাির 
সম য়কারীঃ 

 জনাব েমাঃ িনজাম uি ন, uপ-সিচব (েরিজে শন), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।(12823147944) 

সহেযাগীঃ  জনাব েমাঃ, তাফা ল েহােসন,u মানসহকাির, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
3।   যেশারa লঃ েক  সং াঃ ৯৯ 

েভনুয্ঃ     েটকিনকয্াল ল e  কেলজ,যেশার। 
(েজলাস হঃ ফিরদ র, যেশার, লনা, সাত ীরা, মা রা, নড়াiল, িঝনাiদহ, ি য়া o য়াডাংগা, েমেহর র, বােগরহাট) 
তািরখ o সময়ঃ 2৯.12.3129 বার সকাল 21.11 টা 

 

সভাপিতঃ  জনাবeস.eম শাহজাহান uপ-পিরচালক (েকাস র্ eয্াি িডেটশন),বাংলােদশ কািরগিরিশ া েবাড র্, ঢাকা। 
ধানaিতিথঃ  েজলা শাসক, যেশার। 

িরেসাস র্পাস র্নঃ  a , েটকিনকয্াল ল e  কেলজ, যেশার। 
সম য়কারীঃ  জনাবগীতারাণী েঘাষ, ায়ণকম র্কতর্া, বাংলােদশ কািরগিরিশ া েবাড র্, ঢাকা। (126635794৯5) 
সহেযাগীঃ  জনাব আ াহ আলমা ন, aিফস সহকাির কাম া িরক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 

4। চ াম a ল   ◌ঃ েক  সং াঃ ৯2 
েভনুয্ঃ বাংলােদশ-েকািরয়া েটকিনকয্াল ে িনং েস ার (িবেক িস), চ াম । 
(েজলাস হঃচ াম, বা রবান, খাগড়াছিড়, রাংগামা , িম া, েফনী, চ দ র, লি র, েনায়াখালী,ক বাজার) 
তািরখ o সময়ঃ 31.12.3129শিনবার সকাল 21.11 টা 
সভাপিতঃ  জনাব েমাঃ েমাস ািফ র রহমান, েচয়ার ান, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 

ধানaিতিথঃ  েজলা শাসক, চ াম 
িরেসাস র্পাস র্নঃ  a , িবেক িস, চ াম। 
সম য়কারীঃ  জনাব েমাঃ েমাদাে র আলী, uপ-পিরচালক ( কাশনা) বাকািশেবা, ঢাকা (12878581686) 
সহেযাগীঃ  জনাব েমাঃ শািহ ল হক মন, কি uটার aপােরটর, বাংলােদশ কািরগিরিশ া েবাড র্, ঢাকা। 

5। 
 

রং র a ল    ◌ঃ েক  সং াঃ 225 
েভনুয্ঃ েটকিনকয্াল ল e  কেলজ, রং র। 
(েজলাস হঃপ গড়, িদনাজ র, নীলফামারী, লালমিনরহাট, জয় রহাট, রং র,ব ড়া, ঠা রগo, িড় াম o গাiবা া) 
তািরখ o সময়ঃ 2৯.12.3129, বারসকাল 21.11 টা 
সভাপিতঃ  ড. শীল মার পাল, পরী া িনয় ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 

ধান aিতিথঃ  েজলা শাসক, রং র। 
িরেসাস র্পাস র্নঃ  a , েটকিনকয্াল ল e  কেলজ, রং র। 
সম য়কারীঃ  জনাব েকৗ. জাকািরয়া আব াসী, কাির লাম িবেশষ , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। (126634417৯3) 
সহেযাগীঃ  জনাব েমাঃ ছািম ল iসলাম, কে ািজটর কাম টাiিপ , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 

6। বিরশালa লঃ েক  সং াঃ 67 
েভনুয্ঃ েটকিনকয্াল ল e  কেলজ, বিরশাল। 
(েজলাস হঃ িপেরাজ র, বর না, ঝালকা , প য়াখালী, েভালা o বিরশাল) 
তািরখ o সময়ঃ 32.12.3129iংরিববার 21.11 টা 
সভাপিতঃ  ড. েমাঃেমারাদ েহােসন েমা য্া, পিরচালক (আi িস), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 

ধানaিতিথঃ  েজলা শাসক, বিরশাল। 
িরেসাস র্পাস র্নঃ  a , েটকিনকয্াল ল e  কেলজ, বিরশাল। 
সম য়কারীঃ  জনাব েমাঃ আবুল েহােসন, uপ-পরী ািনয় ক (েভাকঃ), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।(12৯26৯9৯82৯) 
সহেযাগীঃ  জনাবেমাঃআবুল হােশম, কি uটার aপােরটর,বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
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7। ময়মনিসংহ a লঃ েক  সং াঃ- ৯4 
েভনুয্ ◌ঃ পিলেটকিনক i uট, ময়মনিসংহ । 
(েজলাস হঃ ময়মনিসংহ, িকেশারগ , েন েকানা, েশর র, জামাল র o টা াiল) 
তািরখ o সময়ঃ 32.12.3129, রিববার,সকাল 21.11 টা 
সভাপিতঃ  েকৗ. েমাঃ আ ল স সরদার, পিরদশ র্ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 

ধানaিতিথঃ  েজলা শাসক, ময়মনিসংহ। 
িবেশষaিতিথঃ  জনাব েবাধ চ  ঢালী, uপ-সিচব, কািরগির o মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, 

ঢাকা। 
িরেসাস র্পাস র্নঃ  a , পিলেটকিনক i uট, ময়মনিসংহ। 
সম য়কারীঃ  জনাব েমাহা দ আবুল শািহন কাoছার সরকার, uপ-পরী া িনয় ক (িডে ামা), বাকািশেবা,ঢাকা (12823362৯28)
সহেযাগীঃ  জনাব েমাঃ মা ন-aর-রিশদ, কি uটার aপােরটর, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 

8। রাজশাহীa লঃ েক  সং াঃ ৯5 
েভনুয্ঃ রাজশাহী মিহলা পিলেটকিনক i uট, রাজশাহী। 
(েজলাস হঃ রাজশাহী, নoগ , নােটার, পাবনা, িসরাজগ  o চ পাiনবাবগ ) 
তািরখ o সময়ঃ      31.12.3129শিনবার সকাল 21.11 টা 
সভাপিতঃ  জনাব েমাঃ নােয়ব আলী ম ল, সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 

ধানaিতিথঃ  েজলা শাসক, রাজশাহী। 
িরেসাস র্পাস র্নঃ  a , রাজশাহী মিহলা পিলেটকিনক i uট, রাজশাহী। 
সম য়কারীঃ  জনাব েমাঃ আ ল হা ান, uপ-পরী া িনয় ক(িব.eম), বাকািশেবা, ঢাকা (12945468৯82) 
সহেযাগীঃ  জনাব েমাঃ রিফ ল iসলাম, ডাটাeি  aপােরটর, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 

9। িসেলট a লঃ েক  সং াঃ- 43 
েভনুয্             ◌ঃ িসেলট েটকিনকয্াল ল e  কেলজ, িসেলট। 
(েজলাস হঃ িসেলট, নামগ , েমৗলভীবাজার, হিবগ  o া ণবািড়য়া) 
তািরখ o সময়ঃ      2৯.12.3129 বার সকাল 21.11 টা 
সভাপিতঃ  জনাব েমাহা দ আবুল শািহন কাoছার সরকার, uপ-পরী া িনয় ক (িডে ামা), বাকািশেবা,ঢাকা 

ধানaিতিথঃ  েজলা শাসক, িসেলট। 
িরেসাস র্পাস র্নঃ  a , েটকিনকয্াল ল e  কেলজ, িসেলট। 
সম য়কারীঃ  জনাব েমাঃ মা ম িব াল সরদার, সহকাির পরী া িনয় ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। (128৯4374762)
সহেযাগীঃ  জনাব েমাঃ শাহান শাহ , কি uটার aপােরটর, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 

 

uি িখত েসিমনাের েবােড র্র দািয়  া  সকল কম র্কতর্া-কম র্চািরেক যথাসমেয় িনিদ র্  েভনুয্েত 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. . েভনুয্ ধানগণ, সভাপিত, ধানaিতিথ, িবেশষaিতিথ o সংি  েকে র েক  সিচব গেণর uপি িত িনি তকরণসহ নকল িবেরাধী 
েসিমনার aনু ােনর সকল কায র্ ম হণ করেবন। e পাের সংি  েভনুয্র সম য়কারীর সােথ েযাগােযাগ করা েযেত পাের।] 
 
 
          া িরত/- 
 

( ড. শীল মার পাল) 
পরী া িনয় ক 

বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা 
েফানঃ ৯224394, েমাবাঃ 12825-186949 

ারকনং- 68.28.1111.414.3৯.438.28-13    তািরখঃ 22জানুয়াির, 3129ি . 
aনুিলিপসদয়aবগিতeবংযথাযথ কায র্ােথ র্ ে রণকরাহেলা(েজ য্তারিভি েতনেহ)◌ঃ 
 

2। সিচব, কািরগির o মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।  
3। মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, আগারগাo, ঢাকা-2318। 
4। সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
5-22। েজলা শাসক, যেশার/চ াম/রং র/বিরশাল/ময়মনিসংহ/রাজশাহী/িসেলট। 
  (িনধ র্ািতর তািরেখ ধানaিতিথ িহেসেবআপনােক uপি ত থাকার জ  aনুেরাধ জানােনা হেলা)। 
23-29। a , পিলেটকিনক i uট, ময়মনিসংহ/মিহলাপিলেটকিনকi uট, রাজশাহী/ িসচ াম/ eসিসরং র, বিরশাল, 

িসেলট,যেশার (aপনার েভনুয্েত নকল িবেরাধী েসিমনার ুভােব স  করার সকল কায র্ ম হেণর জ  
িনেদ র্শ েম aনুেরাধ করা হেলা।) 

2৯-7৯1। েক  সিচব(eসeসিস o দািখল(েভাকঃ) পরী া-3129),সকল(আপনার িনধ র্ািরত েভনুয্েত যথাসমেয় uপি ত 
থাকার জ  aনুেরাধ করা হেলা)। 
7৯2। uপ-পিরচালক, (িহসাব o িনরী া), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
7৯3। জনাব ..........................................................................................বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
7৯4। িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা (িব ি oেয়বসাiেট েদয়ার জ  aনুেরাধ করা হেলা)। 
7৯5।  েচয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কম র্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
7৯6।        সংি  নিথ।        

(েমাঃআবুল েহােসন) 
uপ-পরী ািনয় ক 

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


