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ারক নং◌ঃ বাকািশেবা/ক(িডপ)/3127/7282 তািরখঃ 18 আি ন, 2534 ব া
33 সে র, 3127 ি া

 

িব ি  
বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড ক ক পিরচািলত wW‡c−vgv-iন-iি িনয়ািরং িশ া েমর িরজম e  হসিপটািল  ােনজেম  টকেনালিজর নীত িবধান-eর খসড়া 
PzovšÍKiY eবং 2ম পেবর কাস াকচার o িসেলবাস পিরমাজন eবং 3য়, 4য়, 5থ, 6ম, 7  o 8ম পেবর কাস াকচার o িসেলবাস ণয়েনর লে  আগামী 15 o 16 
aে াবর 3127 ি ঃ তািরেখ 13( i) িদেনর oয়াকশপ বােডর মাননীয় চয়ার ান ড. মাঃ মাস ািফ র রহমান eর mfvcwZ‡Z¡ বােডর সভাকে  ৯.41 ঘ কা হেত 
িদন াপী  a ি ত হেব। u  কমশালায় ধান aিতিথ িহেসেব uপি ত থাকেবন জনাব e ক eম e বারী, চয়ারপাসন, িরজম e  হসিপটািল , আieসিস। বিণত কমশালায় 
uপি ত থাকার জ  িনেমণ uি িখত িশ ক/কমকতাগণেক 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 মম
1. মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র eর মেনানীত eকজন িতিনিধ (পিরচালক পদমযাদার) িরেসাস পাসন
2. িসio, eনeসিডিস সিচবলায়, তজগo, ঢাকা- eর মেনানীত eকজন িতিনিধ।   aংশ হণকারী 
3. সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।    িরেসাস পাসন
4. পিরচালক (কাির লাম), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।    িরেসাস পাসন
5. ক  পিরচালক (31 তলা ভবন িনমাণ ক ), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।    িরেসাস পাসন
6. পরী া িনয় ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।     িরেসাস পাসন
7. পিরদশক, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। িরেসাস পাসন 
8. uপ-সিচব (কািরগির-3), িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবলায়, ঢাকা। িরেসাস পাসন
9. a , ঢাকা পিলেটকিনক i uট, 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. a , ঢাকা মিহলা পিলেটকিনক i uট, ঢাকা। aংশ হণকারী
13. a , সাত ীরা পিলেটকিনক i uট, সাত ীরা। aংশ হণকারী
14. a , বিরশাল পিলেটকিনক i uট, বিরশাল। aংশ হণকারী
15. a , ক বাজার পিলেটকিনক i uট, ক বাজার। aংশ হণকারী
16. a , ব ড়া পিলেটকিনক i uট, ব ড়া।  aংশ হণকারী
17. a , মৗলভীবাজার টকিনক াল ল e  কেলজ, মৗলভীবাজার। aংশ হণকারী
18. a , প গড় টকিনক াল ল e  কেলজ, প গড়। aংশ হণকারী
19. সভাপিত/সাধারণ স াদক, i uট aব িডে ামা iি িনয়ারস বাংলােদশ-eর িতিনিধ aংশ হণকারী
20. সভাপিত/সাধারণ স াদক, বাংলােদশ পিলেটকিনক িশ ক সিমিত, ঢাকা। aংশ হণকারী
21. সভাপিত/সাধারণ স াদক, বাংলােদশ পিলেটকিনক িশ ক পিরষদ, ঢাকা। aংশ হণকারী
22. সভাপিত/সাধারণ স াদক, বাংলােদশ পিলেটকিনক oনাস eেসািসেয়শন, ঢাকা। aংশ হণকারী
23. জনাব শাহীন আফেরাজ, মহা ব াপক (aব:), বাংলােদশ পযটন কেপােরশন, ঢাকা। 1282237284৯ aংশ হণকারী
24. িবেশষ , বাংলােদশ পযটন কেপােরশন, ঢাকা।  aংশ হণকারী
25. িবেশষ , বাংলােদশ পযটন কেপােরশন, ঢাকা।  aংশ হণকারী
26. জনাব মা: মিহuি ন হলাল, িসio, আieসিস, িরজম e  হসিপটািল । 1292৯3356৯4, ceo.tourismisc@gmail.com  aংশ হণকারী
27. জনাব িবনা eiচ ফা ক, স াদক, আieসিস, িরজম e  হসিপটািল । aংশ হণকারী
28. জনাব টিন খান, পিরচালক, আieসিস, িরজম e  হসিপটািল । aংশ হণকারী
29. সং া রানী দাস। 12৯29459411 aংশ হণকারী
30. জনাব তৗিফক রহমান, চীফ eি িকu ভ, জািন াস, লশান-2, ঢাকা। 1292৯338৯12/12831353৯53 aংশ হণকারী
31. জনাব মা: গালাম মাস ফা, ি ি পাল e  হসিপটািল , oেয়ি ন iuিনক হােটল e  িরেসাট। 1283371789৯ aংশ হণকারী
32. জনাব মা দ হােসন, ব াপনা পিরচালক, িদ ব ল রস িল:, বনানী, ঢাকা। 1282265249৯ aংশ হণকারী
33. ড. মাঃ শাহ আলম ম মদার, িবেশষ   ( কাস e াি িডেটশন), বাকািশেবা, ঢাকা aংশ হণকারী
34. মাহা দ আ ল শািহন কাoছার সরকার, uপ-পরী া িনয় ক (িডে ামা), বাকািশেবা, ঢাকা। aংশ হণকারী

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

ারক নং- বাকািশেবা/ক(িডে ামা)/3127/7282(52) তািরখঃ 33-1৯-3127 ি ঃ
 
সদয় aবগিত o েয়াজনীয় কাযােথ a িলিপ রণ করা হল ( জ তার িভি েত নয়)◌ঃ  
2।  সিচব, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবলায়, ঢাকা।  
3& মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, পি ম আগারগ o, ঢাকা। (মেহাদয়েক কমশালায় eকজন িতিনিধ রণ eবং aিধন  পিলেটকিনক i uটস েহর 

িশ ক o কমকতা েক কমশালায় aংশ হেণর a মিত দান করার জ  a েরাধ জানােনা হেলা)। 
4। চয়ার ান, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন, মহাখালী, ঢাকা-2323। (u  কমশালায় সংি  ে  িবেশষ  eমন 13 ( i) জন কমকতােক কমশালায় aংশ হেণর 

মেনানয়ন দােনর জ  মেহাদয়েক িবনীত a েরাধ জানােনা হেলা।) 
5।  িসio, eনeসিডিস সিচবলায়, তজগo, ঢাকা। (মেহাদয়েক কমশালায় eকজন িতিনিধ রণ করার জ  a েরাধ জানােনা হেলা)। 
6-৯।  সিচব/পিরদশক/ ক  পিরচালক (31 তলা ভবন িনমাণ ক )/পরী া িনয় ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
21-45। জনাব.................................................................................................................। 
46। িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। (িব ি  জ রী িভি েত oেয়বসাiেট কােশর জ  a েরাধ জানােনা হেলা)।  
47। uপ-পিরচালক (িহসাব o িনরী া), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
48। ড েমে শন aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।  
49।  জনাব মাঃ জাহা ীর আলম, u মান সহকাির, পিরদশন শাখা, বাকািশেবা, ঢাকা।  
4৯। চয়ার ান মেহাদেয়র াি গত কমকতা, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা 
51। িনরাপ া কমকতা, বকািশেবা, ঢাকা।  
52। aিফস নিথ। 

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

ফানঃ 13৯236476 


