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ারক নং-68.28.1111.312.3৯.112.28-7566 তািরখঃ 14 কািতর্ক, 2535 ব া
29 aে াবর, 3128 ি া

aিফস আেদশ 
 

বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ ক র্ক পিরচািলত িডে ামা-iন-iি িনয়ািরং িশ া েমর িবধান-3127-eর আেলােক িনেমণবিণ র্ত েটকেনালিজসমূেহর 6ম পেব র্র 
িসেলবাস তরীর লে  আগামী 35, 36 o 37 aে াবর 3128 ি ঃ তািরেখ 14 (িতন) িদেনর oয়াকর্শপ েবােড র্র মাননীয় েচয়ার ান ড. েমাঃ †gv¯ÍvwdRyi রহমান eর 
সভাপিতে  েবােড র্র সভাকে  ৯.41 ঘিটকা হেত িদন াপী aনুি ত হেব। কম র্শালায় uপি ত থাকার জ  িনেমণ বিণ র্ত িশ ক/কম র্কতর্াগণেক aনুেরাধ জানান হল। েবােড র্র 
িনয়মানুযায়ী কম র্শালায় aংশ হণকারী সদ বৃ েক যাতায়াত ভাতা eবং স ানী দান করা হেব।                 
            

মেনানীত সদ বৃ  (েজয্ তার িভি েত নয়) 
ঃ নং েটকেনালিজ িবেশষ /কম র্কতর্া িবষয় gšÍe¨
1. মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র eর মেনানীত eকজন িতিনিধ (পিরচালক পদময র্াদার) িরেসাস র্ পাস র্ন
2. সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।     িরেসাস র্ পাস র্ন
3. পিরচালক (িশ  o িশ ণ সম য়), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।     িরেসাস র্ পাস র্ন
4. পিরচালক (কাির লাম), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।    িরেসাস র্ পাস র্ন 
5. পরী া িনয় ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।     িরেসাস র্ পাস র্ন
6. পিরদশ র্ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।      িরেসাস র্ পাস র্ন
7. uপ-সিচব (কািরগির-2), কািরগির o মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, পিরবহণ ল ভবন, ঢাকা। িরেসাস র্ পাস র্ন
8. uপ-সিচব (কািরগির-3), কািরগির o মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, পিরবহণ ল ভবন, ঢাকা। িরেসাস র্ পাস র্ন
9. জনাব েমা: েমাস ািফজুর রহমান খান, কাির লাম িবেশষ  (িডে ামা), বাকািশেবা। সম য়কারী
10. সভাপিত/সাধারণ স াদক, i িটিটuট aব িডে ামা iি িনয়ারস র্ বাংলােদশ-eর িতিনিধ aংশ হণকারী
11. সভাপিত/সাধারণ স াদক, বাংলােদশ পিলেটকিনক িশ ক সিমিত, ঢাকা। aংশ হণকারী
12. সভাপিত/সাধারণ স াদক, বাংলােদশ পিলেটকিনক িশ ক পিরষদ, ঢাকা। aংশ হণকারী
13. েমাহা দ আ ল শািহন কাoছার সরকার, uপ-পরী া িনয় ক (িডে ামা  ), বাকািশেবা, ঢাকা। aংশ হণকারী
14. uপ-সিচব ( শাসন), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। aংশ হণকারী
15. েকৗশলী েমাঃ েমাস ফা, i াি  িলয়ােজা aিফসার, বাকািশেবা, ঢাকা aংশ হণকারী
16. 

কি uটার 

জনাব জােহদ আহে দ েচৗ রী, চীফ i াকটর (কি uটার), ঢাকা পিলেটকিনক i িটিটuট। 
12663264657  

1. Programming in 
Java(66651) 
2. Operating Systems 
application(66652) 
3. Surveillance Security 
System(66653) 
4. Web Development 
Project(66654) 
5. Sequential Logic 
System(66655) 
6. PCB Design and Circuit 
Making(66656)  
7. Microprocessor & 
Interfacing (66662) 
8. Programming in C 
(66651) (CST) 

aংশ হণকারী

17. ড. েমাঃ শাহ আলম মজুমদার, িবেশষ   (েকাস র্ eয্াি িডেটশন), বাকািশেবা, ঢাকা।  
12926535966 

aংশ হণকারী

18. জনাব সাম ল আলম, চীফ i া র (কম), টাংগাiল পিলেটকিনক i িটিটuট। 12822688656 aংশ হণকারী
19. জনাব eস eম হািম ল হক, i া র (কি uটার), েফনী পিলেটকিনক i িটিটuট। 

12822342614 
aংশ হণকারী

20. জনাব েমা: মাজহার ল আিমন, i া র (কি uটার), ফিরদ র পিলেটকিনক i িটিটuট। aংশ হণকারী
21. জনাব েমেহদী হাসান, i া র (কি uটার), চ াম পিলেটকিনক i িটিটuট। 12928659259 aংশ হণকারী
22. জনাব নাসিরন খানম, i া র (কি uটার), রাজশাহী পিলেটকিনক i িটিটuট। 

12827414513 
aংশ হণকারী

23. িশ  িত ােনর িতিনিধ।     aংশ হণকারী
24. িশ  িত ােনর িতিনিধ।     aংশ হণকারী

25. 

কি uটার 
সােয়  

ড. u ল মার আচাজর্, a াপক (কি uটার সােয়  e  iি িনয়ািরং), জগ াথ িবশ^িব ালয়, 
ঢাকা। 12785729115 

1. Relational Database 
Management System 
(68551) 
2. Content Management 
System(68552) 
 

aংশ হণকারী

26. জনাব আফেরাজা জয়নব, িবভাগীয় ধান (কি uটার সােয় ), েফনী কি uটার i িটিটuট।  aংশ হণকারী
27. জনাব েসােহল পারেভজ, জুিনয়র i া র (কি uটার), যেশার পিলেটকিনক i িটিটuট। 

12825363931 
aংশ হণকারী

28. িশ  িত ােনর িতিনিধ।     aংশ হণকারী
29. িশ  িত ােনর িতিনিধ।     aংশ হণকারী
30. 

েটিলকিমuিনেক
শন 

েকৗ. েমাঃ সাম ল আলম, পিরচালক কাির লাম ( া ন), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, 
ঢাকা।     

1. Digital 
Communication(69451) 
2. Telecom Measuring 
and Equipments 
Testing(69452) 
3. Wave Propagation and 
RADAR(69453)  
4. Web Page Design and 
Development(69454) 

aংশ হণকারী

31. ড. েকৗশলী জাকািরয়া আববাসী, কাির লাম িবেশষ  (েভােকশনাল), বাকািশেবা, ঢাকা।     aংশ হণকারী
32. জনাব েমা: আেনায়ার েহােসন, চীফ i া র (iেলকি কয্াল), টাংগাiল পিলেটকিনক i িটিটuট। 

12823৯559৯8 
aংশ হণকারী

33. সয়দ মাহ ব আলম, i া র (েটিলকম:), েফনী কি uটার i িটিটuট। 12822694৯৯3 aংশ হণকারী
34. জনাব েমা: নাজ ল েহােসন, i া র (েটিলকম:), যেশার পিলেটকিনক i িটিটuট। 

12827471569 
aংশ হণকারী

35. জনাব আ  বকর িসি ক, েমiনেট া  iি িনয়ার, েটিলিভশন ভবন, রাম রা, ঢাকা। 
1266344156৯ 

aংশ হণকারী

36. িশ  িত ােনর িতিনিধ।      aংশ হণকারী
37. 

ডাটা 
েটিলকিমuিনেক

শন 

জনাব আ ল াহ আল মা ন, i া র (ডাটা েটিলকম), েফনী কি uটার i িটিটuট। 
129296৯81৯4 

1. Mobile 
Communication 
System(68451) 
2. Database 
Management 
System(66664) 
3. Graphics Design(…..) 

aংশ হণকারী

38. েহলাল uি ন, i া র (ডাটা েটিলকম), েফনী কি uটার i িটিটuট। aংশ হণকারী

39. জনাব পক কািম  িব াস, েকায়ািলিট aয্া ের  aিফসার, বাকািশেবা, ঢাকা।  aংশ হণকারী

40. িশ  িত ােনর িতিনিধ।     aংশ হণকারী

41. িশ  িত ােনর িতিনিধ।     aংশ হণকারী

 
িব: : স ািনত িশ কবৃ েক ত র েপর a া  িশ ক ম লীর সােথ আেলাচনা কের u ত o পা র্বতী েদশসমূেহর eবং িব মান িডে ামা  iন iি িনয়ািরং িশ া েমর 
িসেলবােসর আেলােক েতয্ক িবষেয়র খসড়া িসেলবাস স্ ত কের আনার জ  aনুেরাধ করা হেলা। িত েপ কমপে  12 (eক) িট াপটপ থাকেত হেব।    
 

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

িশ া িনেয় গড়ব েদশ
েশখ হািসনার বাংলােদশ 
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ারক নং-68.28.1111.312.3৯.112.28-7566(5৯) তািরখঃ 29-21-3128 ি ঃ
 
সদয় aবগিত o েয়াজনীয় কায র্ােথ র্ aনুিলিপ ে রণ করা হল (েজয্ তার িভি েত নয়) t  
 
2।  সিচব, কািরগির o মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবলায়, ঢাকা।  
 ( ি  আকষ র্ণঃ aিতির  সিচব (কািরগির), কািরগির o মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবলায়, ঢাকা।  
3&। মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, পি ম আগারগo, ঢাকা। (মেহাদয়েক কম র্শালায় eকজন িতিনিধ ে রণ eবং aিধন  পিলেটকিনক 

i িটিটuটসমূেহর িশ ক o কম র্কতর্াবৃ েক কম র্শালায় aংশ হেণর aনুমিত দান করার জ  aনুেরাধ জানান হল)। 
4-8।  সিচব/পিরচালক (িশ  o িশ ণ  সম য়)/পিরদশ র্ক/পরী া িনয় ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
9। a , পিলেটকিনক i িটিটuট..................................। (িশ কবৃ েক কম র্শালায় aংশ হেণর aনুমিত দান করার জ  aনুেরাধ জানান হল)।    
৯-52। জনাব.................................................................................................................। 
53। িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। (িব ি িট জ রী িভি েত oেয়বসাiেট কােশর জ  aনুেরাধ জানান হল)।  
54। uপ-পিরচালক (িহসাব o িনরী া), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
55।  েকৗশলী েমাঃ েমাস ফা, i াি  িলয়ােজা aিফসার, বাকািশেবা, ঢাকা। (তােক সংি  িশ  িত ােনর েয়াজনীয় সং ক uপ  িতিনিধর কম র্শালায় 

aংশ হন িনি ত করার জ  aনুেরাধ করা হল।) 
56। ড েমে শন aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
57।  জনাব েমাঃ জাহা ীর আলম, u মান সহকাির, পিরদশ র্ন শাখা, বাকািশেবা, ঢাকা। (কম র্শালার আ ায়ন o স ানীসহ েয়াজনীয় ব া হেণর aনুেরাধ করা 

হল। )  
58। েচয়ার ান মেহাদেয়র াি গত কম র্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
59। িনরাপ া কম র্কতর্া, বকািশেবা, ঢাকা।  
5৯। aিফস নিথ। 
 
 
 
 

(েমাঃ েমাস ািফজুর 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 নং-68.28.1111.312.3৯.112.28-7567 তািরখঃ 14 কািতর্ক, 2535 ব া
29 aে াবর, 3128 ি া

aিফস আেদশ 
 

বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ ক র্ক পিরচািলত িডে ামা-iন-iি িনয়ািরং িশ া েমর িবধান-3127-eর আেলােক িনেমণবিণ র্ত েটকেনালিজসমূেহর 6ম পেব র্র 
িসেলবাস তরীর লে  আগামী 12, 13 o 14 নেভ র 3128 ি ঃ তািরেখ 14 (িতন) িদেনর oয়াকর্শপ েবােড র্র মাননীয় েচয়ার ান ড. েমাঃ †gv Í̄vwdRyi রহমান eর 
সভাপিতে  েবােড র্র সভাকে  ৯.41 ঘিটকা হেত িদন াপী aনুি ত হেব। কম র্শালায় uপি ত থাকার জ  িনেমণ বিণ র্ত িশ ক/কম র্কতর্াগণেক aনুেরাধ জানান হল। েবােড র্র 
িনয়মানুযায়ী কম র্শালায় aংশ হণকারী সদ বৃ েক যাতায়াত ভাতা eবং স ানী দান করা হেব।                 
            

মেনানীত সদ বৃ  (েজয্ তার িভি েত নয়) 
ঃ নং েটকেনালিজ িবেশষ /কম র্কতর্া িবষয় মম
1. মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র eর মেনানীত eকজন িতিনিধ (পিরচালক পদময র্াদার) িরেসাস র্ পাস র্ন
2. সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।    িরেসাস র্ পাস র্ন
3. পিরচালক (িশ  o িশ ণ  সম য়), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।     িরেসাস র্ পাস র্ন
4. পিরচালক (কাির লাম), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।    িরেসাস র্ পাস র্ন 
5. পরী া িনয় ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।     িরেসাস র্ পাস র্ন
6. পিরদশ র্ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।     িরেসাস র্ পাস র্ন
7. uপ-সিচব (কািরগির-2), কািরগির o মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, পিরবহণ ল ভবন, ঢাকা। িরেসাস র্ পাস র্ন
8. uপ-সিচব (কািরগির-3), কািরগির o মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, পিরবহণ ল ভবন, ঢাকা। িরেসাস র্ পাস র্ন
9. জনাব েমা: েমাস ািফজুর রহমান খান, কাির লাম িবেশষ  (িডে ামা  ), বাকািশেবা। সম য়কারী
10. সভাপিত/সাধারণ স াদক, i িটিটuট aব িডে ামা  iি িনয়ারস র্ বাংলােদশ-eর িতিনিধ aংশ হণকারী
11. সভাপিত/সাধারণ স াদক, বাংলােদশ পিলেটকিনক িশ ক সিমিত, ঢাকা। aংশ হণকারী
12. সভাপিত/সাধারণ স াদক, বাংলােদশ পিলেটকিনক িশ ক পিরষদ, ঢাকা। aংশ হণকারী
13. েমাহা দ আ ল শািহন কাoছার সরকার, uপ-পরী া িনয় ক (িডে ামা  ), বাকািশেবা, ঢাকা। aংশ হণকারী
14. uপ-সিচব ( শাসন), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। aংশ হণকারী
15. েকৗশলী েমাঃ েমাস ফা, i াি  িলয়ােজা aিফসার, বাকািশেবা, ঢাকা aংশ হণকারী
16. 

 
িসিভল 

েকৗ. েমাঃ সাম ল আলম, পিরচালক কাির লাম ( া ন), বাংলােদশ কািরগির 
িশ া েবাড র্, ঢাকা।   

1. Construction Process‐
2(66451) 
2. Surveying‐3 (66452)  
3. Water Supply 
Engineering(66453)  
4. Theory of Structure(66454) 
5. Estimating & Costing‐
2(66455)  
6. Hydraulics(66456)  
7. Water Supply & Sanitary 
Engineering (Arc) 
 

aংশ হণকারী
 

17. জনাব েমা: iয়ািছন, uপ-পরী া িনয় ক (েগাপনীয়), বাংলােদশ কািরগির িশ া 
েবাড র্, ঢাকা।    

aংশ হণকারী

18. জনাব eস eম আলী জা, a (িপ.আর.eল), পিলেটকিনক i িটিটuট। 
12844164621 

aংশ হণকারী

19. জনাব েমা: জয়নাল আেবিদন, চীফ i া র (িসিভল), ব ড়া পিলেটকিনক 
i িটিটuট।   

aংশ হণকারী
 

20. জনাব িনম র্ল চ  িসকদার, i া র িসিভল ( া ন), ঢাকা পিলেটকিনক 
i িটিটuট।  

aংশ হণকারী 

21. জনাব েমা: রিশ ল আিমন, i া র (িসিভল), রাজশাহী পিলেটকিনক i িটিটuট। 
129341341৯৯ 

aংশ হণকারী

22. েকৗ: েক eম হািফজুর রহমান, ধান েকৗশলী, িবি ং েডেভলপেম  িল:, ঢাকা। 
1282456193৯ 

aংশ হণকারী

23. েমা: রােশ ামান, সাiট iি িনয়ার, েড েপরাস কনসাল া  িল:, ঢাকা। 
12827367329 

aংশ হণকারী

24. 

 
 
 

ক াকশন 

জনাব eস eম আ ল বােতন, চীফ i াকটর (ক াকশন), িড় াম 
পিলেটকিনক i িটিটuট। 12829152৯13  

1. Construction Methodology 
‐2(68851)  
2. Estimation & Quantity 
Surveying ‐1(68852)  
3. Construction  Engineering 
Drawing ‐2 (CAD)(68853) 
  

aংশ হণকারী

25. েমাঃ আ া িহস সািফ, i াকটর o িবভাগীয় ধান(ক াকশন), পাবনা 
পিলেটকিনক i িটিটuট। 12৯22697359  

aংশ হণকারী 

26. জনাব েমাহা দ েমাশাররফ েহােসন, i া র o িবভাগীয় ধান (ক াকশন), 
বাংলােদশ- iেডন পিলেটকিনক i িটিটuট, কা াi, রা ামািট। 12823264175 

aংশ হণকারী

27. জনাব েমা: েসােহল রানা, েড িট ােনজার ( াি ং), েমঘনা প aব i াি জ, 
ঢাকা। 12827882799 

aংশ হণকারী

28. iি : েমা: আ  খািলদ হাসান, uপেদ া, সােনায়ার ীল e  াi  িল:, গাজী র। 
12823461546 

aংশ হণকারী

29. 

সােভ র্িয়ং 

জনাব েমাঃ সােজদ-uর-রহমান, চীফ i া র (সােভ র্), সােভ র্ i িটিটuট, িম া। 
12826645431 

1. Geodetic Surveying 
(67851) 
2. Hydraulics & 
Hydrology(67852) 
3. GIS & Digital 
Cartography(67853) 
 

aংশ হণকারী

30. জনাব েমাতাহার েহােসন, i া র(িসিভল), পাবনা পিলেটকিনক i িটিটuট। 
12822689782  

aংশ হণকারী

31. জনাব আিমনুল iসলাম iয়া, i া র (িসিভল), ঢাকা পিলেটকিনক i িটিটuট।  aংশ হণকারী
32. জনাব পক কািম  িব াস, েকায়ািলিট aয্া ের  aিফসার, বাকািশেবা, ঢাকা। aংশ হণকারী
33. িশ  িত ােনর িতিনিধ।     aংশ হণকারী
34. িশ  িত ােনর িতিনিধ।    aংশ হণকারী
35. 

 
 
 

eনভায়রনেম
াল 

জনাব েসাহরাব েহােসন, i া র (eনভায়রনেম াল), লনা মিহলা পিলেটকিনক 
i িটিটuট। 128221393৯5 

1. Waste Water and Sludge 
Treatment (69051) 
2. Health, Safety and 
Environment (HSE)( 69052)  
3. Geographic Information 
System (GIS) and Remote 
Sensing(69053)  
4. Construction Management 
& Documentation (68873) 

aংশ হণকারী

36. জনাব েমা: নাজ ল হা ান, িবভাগী ধান (eনভায়রনেম াল), নoগ  পিলেটকিনক 
i িটিটuট। 1282366৯631 

aংশ হণকারী

37. জনাব েমা: েরাকনু ামান, i া র (eনভায়রনেম াল), পাবনা পিলেটকিনক 
i িটিটuট। 

aংশ হণকারী

38. জনাব েমা: মাজহা ল আলম, i া র (eনভায়রনেম াল), িঝনাiদহ 
পিলেটকিনক i িটিটuট। 1283357৯452 

aংশ হণকারী

িশ া িনেয় গড়ব েদশ
েশখ হািসনার বাংলােদশ 
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39. িতিনিধ, পিরেবশ aিধদ র, ঢাকা। aংশ হণকারী
40. িশ  িত ােনর িতিনিধ।    aংশ হণকারী
41. 

আিকর্েটকচার 
 

জনাব েমা: মিহ র রহমান, a , েফনী পিলেটকিনক i িটিটuট, েফনী। 
1279981৯368/1283166464৯ 

1. Architectural Design ‐4 
(66151) 
2. History of Architecture ‐
2(66152)  
3. Interior  Design(66153)  
4. Presentation & Visual 
Technique (66154)  
 

aংশ হণকারী

42. জনাব স ামত েরজাuল কিরম, i া র (আিকর্েটকাচর), ঢাকা 
পিলেটকিনক i িটিটuট। 12৯31424525   

aংশ হণকারী

43. জনাব দাবা নাজ, i া র (আিকর্েটকচার), ঢাকা পিলেটকিনক 
i িটিটuট। 12821৯41888 

aংশ হণকারী

44. লতানা ফারজানা iয়া মী, জুিনয়র i া র (আিকর্েটকচার), ঢাকা 
পিলেটকিনক i িটিটuট। 12784৯4৯281 

aংশ হণকারী

45. জনাব খ কার হাসানু ামান, জুিনয়ার i া র (আিকর্েটকচার), ঢাকা 
পিলেটকিনক i িটিটuট। 12৯24349182 

aংশ হণকারী

46. িশ  িত ােনর িতিনিধ।    aংশ হণকারী
47. িশ  িত ােনর িতিনিধ।    aংশ হণকারী
48. 

আিকর্েটকচার 
e  iে িরয়র 
িডজাiন 

জনাব েমা: ম ল আলম, a ( া ন), পিলেটকিনক i িটিটuট। 
1282269৯448 

1. Interior Design ‐3(68751) 
2. Interior Working Drawing‐
1(68752) 
3. Interior Construction ‐
2(68753) 
4. Digital Presentation and 
Visual Technic(68754) 
 

aংশ হণকারী

49. জনাব েমা: তানিভর আহে দ, i া র (e আi িড িট), নoগ  
পিলেটকিনক i িটিটuট।  

aংশ হণকারী

50. জনাব েমা: সাহাব uি ন, i া র (আিকর্েটকচার), ঢাকা মিহলা 
পিলেটকিনক i িটিটuট। 12823246166 

aংশ হণকারী

51. েমাছাঃ আেয়শা আ ার, i াকটর (e আi িড িট), ঢাকা মিহলা 
পিলেটকিনক i িটিটuট। 12788184934 

aংশ হণকারী

52. িশ  িত ােনর িতিনিধ।    aংশ হণকারী
53. িশ  িত ােনর িতিনিধ।    aংশ হণকারী

 
িব: : স ািনত িশ কবৃ েক ত র েপর a া  িশ ক ম লীর সােথ আেলাচনা কের u ত o পা র্বতী েদশসমূেহর eবং িব মান িডে ামা  iন iি িনয়ািরং িশ া েমর 
িসেলবােসর আেলােক েতয্ক িবষেয়র খসড়া িসেলবাস স্ ত কের আনার জ  aনুেরাধ করা হেলা। িত েপ কমপে  12 (eক) িট াপটপ থাকেত হেব।    
 
 

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

 
ারক নং-68.28.1111.312.3৯.112.28-7567(72) তািরখঃ 29-21-3128 ি ঃ

 
সদয় aবগিত o েয়াজনীয় কায র্ােথ র্ aনুিলিপ ে রণ করা হল (েজয্ তার িভি েত নয়)◌ঃ  
 
2।  সিচব, কািরগির o মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবলায়, ঢাকা।  
 ( ি  আকষ র্ণঃ aিতির  সিচব (কািরগির), কািরগির o মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবলায়, ঢাকা।  
3&। মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, পি ম আগারগo, ঢাকা। (মেহাদয়েক কম র্শালায় eকজন িতিনিধ ে রণ eবং aিধন  পিলেটকিনক 

i িটিটuটসমূেহর িশ ক o কম র্কতর্াবৃ েক কম র্শালায় aংশ হেণর aনুমিত দান করার জ  aনুেরাধ জানান হল)। 
4-8।  সিচব/পিরচালক (িশ  o িশ ণ  সম য়)/পিরদশ র্ক/পরী া িনয় ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
9। a , পিলেটকিনক i িটিটuট..................................। (িশ কবৃ েক কম র্শালায় aংশ হেণর aনুমিত দান করার জ  aনুেরাধ জানান হল)।    
৯-64। জনাব.................................................................................................................। 
65। িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। (িব ি িট জ রী িভি েত oেয়বসাiেট কােশর জ  aনুেরাধ জানান হল)।  
66। uপ-পিরচালক (িহসাব o িনরী া), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
67।  েকৗশলী েমাঃ েমাস ফা, i াি  িলয়ােজা aিফসার, বাকািশেবা, ঢাকা। (তােক সংি  িশ  িত ােনর েয়াজনীয় সং ক uপ  িতিনিধর কম র্শালায় 

aংশ হন িনি ত করার জ  aনুেরাধ করা হল।) 
68। ড েমে শন aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
69।  জনাব েমাঃ জাহা ীর আলম, u মান সহকাির, পিরদশ র্ন শাখা, বাকািশেবা, ঢাকা। (কম র্শালার আ ায়ন o স ানীসহ েয়াজনীয় ব া হেণর aনুেরাধ করা 

হল। )  
6৯। েচয়ার ান মেহাদেয়র াি গত কম র্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
71। িনরাপ া কম র্কতর্া, বকািশেবা, ঢাকা।  
72। aিফস নিথ। 
 
 
 
 

(েমাঃ েমাস ািফজুর 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 নং-68.28.1111.312.3৯.112.28-7568 তািরখঃ 14 কািতর্ক, 2535 ব া
29 aে াবর, 3128 ি া

aিফস আেদশ 
 

বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ ক র্ক পিরচািলত িডে ামা-iন-iি িনয়ািরং িশ া েমর িবধান-3127-eর আেলােক িনেমণবিণ র্ত েটকেনালিজসমূেহর 6ম পেব র্র িসেলবাস তরীর লে  
আগামী 15, 16 o 17 নেভ র 3128 ি ঃ তািরেখ 14 (িতন) িদেনর oয়াকর্শপ েবােড র্র মাননীয় েচয়ার ান ড. েমাঃ †gv¯ÍvwdRyi রহমান eর সভাপিতে  েবােড র্র সভাকে  ৯.41 ঘিটকা হেত 
িদন াপী aনুি ত হেব। কম র্শালায় uপি ত থাকার জ  িনেমণ বিণ র্ত িশ ক/কম র্কতর্াগণেক aনুেরাধ জানান হল। েবােড র্র িনয়মানুযায়ী কম র্শালায় aংশ হণকারী সদ বৃ েক যাতায়াত ভাতা 
eবং স ানী দান করা হেব।                 
 
 

মেনানীত সদ বৃ  (েজয্ তার িভি েত নয়) 

 

ঃ নং েটকেনালিজ িবেশষ /কম র্কতর্া িবষয় মম
1. মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র eর মেনানীত eকজন িতিনিধ (পিরচালক পদময র্াদার)  িরেসাস র্ পাস র্ন
2. সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।     িরেসাস র্ পাস র্ন
3. পিরচালক (িশ  o িশ ণ  সম য়), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।      িরেসাস র্ পাস র্ন
4. পিরচালক (কাির লাম), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।    িরেসাস র্ পাস র্ন 
5. পরী া িনয় ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।     িরেসাস র্ পাস র্ন
6. পিরদশ র্ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।     িরেসাস র্ পাস র্ন
7. uপ-সিচব (কািরগির-2), কািরগির o মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, পিরবহণ ল ভবন, ঢাকা। িরেসাস র্ পাস র্ন
8. uপ-সিচব (কািরগির-3), কািরগির o মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, পিরবহণ ল ভবন, ঢাকা। িরেসাস র্ পাস র্ন
9. জনাব েমা: েমাস ািফজুর রহমান খান, কাির লাম িবেশষ  (িডে ামা  ), বাকািশেবা। সম য়কারী
10. সভাপিত/সাধারণ স াদক, i িটিটuট aব িডে ামা  iি িনয়ারস র্ বাংলােদশ-eর িতিনিধ aংশ হণকারী
11. সভাপিত/সাধারণ স াদক, বাংলােদশ পিলেটকিনক িশ ক সিমিত, ঢাকা। aংশ হণকারী
12. সভাপিত/সাধারণ স াদক, বাংলােদশ পিলেটকিনক িশ ক পিরষদ, ঢাকা। aংশ হণকারী
13. েমাহা দ আ ল শািহন কাoছার সরকার, uপ-পরী া িনয় ক (িডে ামা  ), বাকািশেবা, ঢাকা। aংশ হণকারী
14. uপ-সিচব ( শাসন), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। aংশ হণকারী
15. েকৗশলী েমাঃ েমাস ফা, i াি  িলয়ােজা aিফসার, বাকািশেবা, ঢাকা aংশ হণকারী
16. 

iেলক িন  ্

জনাব েমা: নাজ ল হক, a , চ দ র পিলেটকিনক i িটিটuট, চ দ র।  1.  Television & Radio 
Engineering(66851)  
2.  Electronic Measuring 
Instruments(66852) 
3.  Advanced Communication 
Engineering(66853) 
4.  Advanced Digital 
Electronics(66854) 
5.  Electronic Servicing ‐
2(66855) 
6.  Digital Electronics & 
Microprocessor(66856) (ET) 

aংশ হণকারী
17. জনাব েমা: নিক র রহমান, চীফ i া র (iেলক িন ), রং র পিলেটকিনক 

i িটিটuট। 12822৯73256  
aংশ হণকারী

18. জনাব েমা: িমজানুর রহমান, চীফ i া র (iেলক িন ), রাজশাহী পিলেটকিনক 
i িটিটuট। 12827768928 

aংশ হণকারী

19. জনাব েমা: আিমনুল iসলাম, চীফ i া র (iেলক িন ), ব ড়া পিলেটকিনক 
i িটিটuট। 12822৯73251 

aংশ হণকারী

20. জনাব েমা: নু ামান, i া র (iেলক িন ), ঢাকা পিলেটকিনক i িটিটuট। 
1282715737৯ 

aংশ হণকারী

21. জনাব েমা: নু ল iসলাম, oয়াকর্শপ পার (iেলকি কয্াল), ঢাকা পিলেটকিনক 
i িটিটuট। 12927৯19৯9৯ 

aংশ হণকারী

22. িশ  িত ােনর িতিনিধ।    aংশ হণকারী
23. িশ  িত ােনর িতিনিধ।    aংশ হণকারী
24. 

iেলকে ােমিডকয্াল 

েকৗ. েমাঃ সাম ল আলম, পিরচালক কাির লাম ( া ন), বাংলােদশ কািরগির 
িশ া েবাড র্, ঢাকা।    

1.  Bio‐medical 
Instrumentation & 
Measurements(68651) 
2.  Dental Equipment(68652) 
3.  Anesthesia and Respiratory 
Equipment(68653) 
4.  Coronary and Intensive 
Care Unit Equipment(68654) 
5.  LASER in Medical 
Field(68655) 

aংশ হণকারী

25. জনাব েমা: খািলদ েহােসন, uপা , রং র পিলেটকিনক i িটিটuট। 
1282733493৯  

aংশ হণকারী

26. জনাব u ল দাস , চীফ i া র (iেল: েমিডকয্াল), িসেলট পিলেটকিনক 
i িটিটuট। 12929958147 

aংশ হণকারী

27. জনাব েমা: iি স আলী, i া র (i.েমিডকয্াল), ময়মনিসংহ পিলেটকিনক 
i িটিটuট। 12৯2৯529253 

aংশ হণকারী

28. iি : েমা: আ  হা ান িময়া, েটকিনকয্াল েনজার (aবসর া ), াশনাল 
iেলকে ােমিডকয্াল i পেম  েমiনেট া  oয়াকর্শপ e  ে িনং েস ার, মহাখালী, 
ঢাকা। 12822264৯57  

aংশ হণকারী

29. িশ  িত ােনর িতিনিধ।    aংশ হণকারী
30. 

i েমে শন e  
েসস কে াল 

জনাব েমা: iয়া ব আলী, i া র (iেলকি কয্াল), লনা পিলেটকিনক i িটিটuট। 
12৯38135৯68  

1.  Microcontroller in Control 
System(69151) 
2.  Advance Process Control & 
Controller(69152) 
3.  Signal Processing & 
Conditioning(69153) 
4.  Medical Instrumentation(69154) 
5.  Process Control & 
Instrumentation Workshop(69155) 

aংশ হণকারী

31. ড. েকৗশলী জাকািরয়া আববাসী, কাির লাম িবেশষ  (েভােকশনাল), বাকািশেবা, 
ঢাকা।      

aংশ হণকারী

32. জনাব রািবয়া আ ার িশ , i া র (আiিপিসিট), ঢাকা মিহলা পিলেটকিনক 
i িটিটuট। 12785837223 

aংশ হণকারী

33. জনাব েমা: শাহীন, i া র (আiিপিসিট), লনা পিলেটকিনক i িটিটuট। aংশ হণকারী
34. জনাব পক কািম  িব াস, েকায়ািলিট aয্া ের  aিফসার, বাকািশেবা, ঢাকা। aংশ হণকারী
35. িশ  িত ােনর িতিনিধ।    aংশ হণকারী
36. িশ  িত ােনর িতিনিধ।    aংশ হণকারী
37. 

iেলকি কয্াল 

জনাব েরেবকা iয়াছিমন, a , ঢাকা মিহলা পিলেটকিনক i িটিটu। 
128263867৯1  

1.  Electrical & Electronic 
Measurement ‐1(66751) 
2.  Generation of Electrical 
Power(66752) 
3.  Renewable Energy(66753) 
 

aংশ হণকারী

38. জনাব েমা: ল আমীন, uপা , িদনাজ র পিলেটকিনক i িটিটuট, িদনাজ র। 
12৯22338689  

aংশ হণকারী

39. জনাব দীপ র ন ী, সহকারী পরী া িনয় ক  (িডে ামা), বাকািশেবা, ঢাকা। aংশ হণকারী
40. জনাব হািফজ আহে দ িসি কী, i া র (iেলকি কয্াল), ঢাকা পিলেটকনিক 

i িটিটuট।  
aংশ হণকারী

41. িশ  িত ােনর িতিনিধ।    aংশ হণকারী
42. িশ  িত ােনর িতিনিধ।    aংশ হণকারী

িশ া িনেয় গড়ব েদশ
েশখ হািসনার বাংলােদশ 
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িব: : স ািনত িশ কবৃ েক ত র েপর a া  িশ ক ম লীর সােথ আেলাচনা কের u ত o পা র্বতী েদশসমূেহর eবং িব মান িডে ামা  iন iি িনয়ািরং িশ া েমর িসেলবােসর 
আেলােক েতয্ক িবষেয়র খসড়া িসেলবাস স্ ত কের আনার জ  aনুেরাধ করা হেলা। িত েপ কমপে  12 (eক) িট াপটপ থাকেত হেব।    
 

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

 
ারক নং-68.28.1111.312.3৯.112.28-7568(61) তািরখঃ 29-21-3128 ি ঃ

 
সদয় aবগিত o েয়াজনীয় কায র্ােথ র্ aনুিলিপ ে রণ করা হল (েজয্ তার িভি েত নয়)◌ঃ  
 
2।  সিচব, কািরগির o মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবলায়, ঢাকা।  
 ( ি  আকষ র্ণঃ aিতির  সিচব (কািরগির), কািরগির o মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবলায়, ঢাকা।  
3&। মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, পি ম আগারগo, ঢাকা। (মেহাদয়েক কম র্শালায় eকজন িতিনিধ ে রণ eবং aিধন  পিলেটকিনক i িটিটuটসমূেহর িশ ক o 

কম র্কতর্াবৃ েক কম র্শালায় aংশ হেণর aনুমিত দান করার জ  aনুেরাধ জানান হল)। 
4-8।  সিচব/পিরচালক (িশ  o িশ ণ  সম য়)/পিরদশ র্ক/পরী া িনয় ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
9। a , পিলেটকিনক i িটিটuট..................................। (িশ কবৃ েক কম র্শালায় aংশ হেণর aনুমিত দান করার জ  aনুেরাধ জানান হল)।    
৯-53। জনাব.................................................................................................................। 
54। িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। (িব ি িট জ রী িভি েত oেয়বসাiেট কােশর জ  aনুেরাধ জানান হল)।  
55। uপ-পিরচালক (িহসাব o িনরী া), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
56।  েকৗশলী েমাঃ েমাস ফা, i াি  িলয়ােজা aিফসার, বাকািশেবা, ঢাকা। (তােক সংি  িশ  িত ােনর েয়াজনীয় সং ক uপ  িতিনিধর কম র্শালায় aংশ হন িনি ত 

করার জ  aনুেরাধ করা হল।) 
57। ড েমে শন aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
58।  জনাব েমাঃ জাহা ীর আলম, u মান সহকাির, পিরদশ র্ন শাখা, বাকািশেবা, ঢাকা। (কম র্শালার আ ায়ন o স ানীসহ েয়াজনীয় ব া হেণর aনুেরাধ করা হল। )  
59। েচয়ার ান মেহাদেয়র াি গত কম র্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
5৯। িনরাপ া কম র্কতর্া, বকািশেবা, ঢাকা।  
61। aিফস নিথ। 
 
 
 
 

(েমাঃ েমাস ািফজুর রহমান খান) 
কাির লাম িবেশষ  (িডে ামা) 
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