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ারক নং-68.28.1111.312.3৯.112.28-7624 তািরখঃ 21 মাঘ, 2535 ব া
34 জানুয়াির, 3129 ি া

aিফস আেদশ 
 

বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ পিরচািলত িডে ামা-iন-iি িনয়ািরং/িডে ামা-iন-eি কালচার/িডে ামা-iন-িফসািরজ/িডে ামা-iন-েট টাiল িশ া ম পিরচালনার িবধান-eর আেলােক 
eiচeসিস (েভােকশনাল) u ীণ র্ িশ াথ রা  আসেন 5থ র্ পেব র্ ভিতর্র নীিতমালার আেলােক (েমকআপ েকাস র্) তিরর লে য্ আগামী 39 জানুয়াির 3129 ি ঃ তািরেখ 12(eক) িদেনর oয়াকর্শপ 
েবােড র্র মাননীয় েচয়ার ান েমাঃ েমাস ািফ র রহমান-eর সভাপিতেতব েবােড র্র সভাকে  ৯.41 ঘ কা 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 েক যাতায়াত ভাতা eবং স ানী দান করা হেব।                  
   

মেনানীত সদ  (েজয্ তার িভি েত নয়) 

ঃ 
নং 

িডে ামা-iন-iি িনয়ািরং/িডে ামা-
iন-eি কালচার/ িডে ামা-iন-
িফসািরজ/িডে ামা-iন-েট টাiল 

েটকেনালিজ 

eiচeসিস  (েভােকশনাল) ে ড িবেশষ /কম র্কতর্া gšÍe¨ 

1. uপাচায র্, ঢাকা েকৗশল o ি  িব িব ালয়, গাজী র eর মেনানীত eকজন িতিনিধ িরেসাস র্ পাস র্ন
2. মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র eর মেনানীত eকজন িতিনিধ (পিরচালক পদময র্াদার) িরেসাস র্ পাস র্ন
3. মহাপিরচালক, িষ স সারণ aিধদ র, খামারবাড়ী, ঢাকা-eর মেনানীত eকজন িতিনিধ । িরেসাস র্ পাস র্ন
4. মহাপিরচালক, মৎস aিধদ র, ঢাকা- eর মেনানীত eকজন িতিনিধ।  িরেসাস র্ পাস র্ন
5. পিরচালক, ব  দ র, ব  ভবন, 8-৯ কাoরান বাজার, ঢাকা- eর মেনানীত eকজন িতিনিধ। িরেসাস র্ পাস র্ন
6. সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।    িরেসাস র্ পাস র্ন
7. পিরচালক (িশ  o িশ ণ সম য়), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।     িরেসাস র্ পাস র্ন
8. পিরচালক (কাির লাম), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।    িরেসাস র্ পাস র্ন
9. uপ-সিচব (কািরগির-2), িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবলায়, ঢাকা। িরেসাস র্ পাস র্ন
10. uপ-সিচব (কািরগির-3), িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবলায়, ঢাকা।  িরেসাস র্ পাস র্ন
11. পরী া িনয় ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।      িরেসাস র্ পাস র্ন
12. পিরদশ র্ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।    িরেসাস র্ পাস র্ন
13. কাির লাম িবেশষ  (িডে ামা), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। সম য়কারী
14. সভাপিত/সাধারণ স াদক, i uট aব িডে ামা iি িনয়ারস র্ বাংলােদশ-eর িতিনিধ aংশ হণকারী
15. সভাপিত/সাধারণ স াদক, বাংলােদশ পিলেটকিনক িশ ক সিমিত, ঢাকা। aংশ হণকারী
16. সভাপিত/সাধারণ স াদক, বাংলােদশ পিলেটকিনক িশ ক পিরষদ, ঢাকা। aংশ হণকারী
17. uপ-পরী া িনয় ক (িডে ামা), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। aংশ হণকারী
18. uপ-সিচব (েরিজে শন), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। aংশ হণকারী
19. িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। aংশ হণকারী
20. কাির লাম িবেশষ  ( িষ), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। aংশ হণকারী
21. কাির লাম িবেশষ  (েভােকশনাল), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। aংশ হণকারী
22. Automobile   Automobile জনাব েমা: েমাসাে ক েহােসন, i া র  (aেটােমাবাiল), ঢাকা 

পিলেটকিনক i uট, ঢাকা।  
aংশ হণকারী

23 েকৗ: জিহ ল হক ম মদার, চীফ i া র (aেটােমাবাiল), যেশার 
েটকিনকয্াল ল e  কেলজ।  

aংশ হণকারী

24. Architecture/ Architecture 
Adn Interior Design  

Drafting Civil জনাব েমা: সাi র রহমান, a , িসেলট েটকিনকয্াল ল e  কেলজ aংশ হণকারী
25. জনাব র দাবা নাজ, চীফ i া র (আিকর্েটকচার), ঢাকা পিলেটকিনক 

i uট।  
aংশ হণকারী

26 Civil (Wood)   Industrial Wood Working জনাব আ ল লিতফ পােটায়ারী, oয়াকর্শপ পার (িসিভল uড), বাংলােদ 
iেডন  পিলেটকিনক i uট, কা াi।    

aংশ হণকারী

27. জনব েমা: সানাu াহ, চীফ i া র, রং র েটকিনককয্াল ল e  কেলজ। aংশ হণকারী

28 Civil   Building Maintenance and 
Construction/ Drafting Civil/ 

Industrial Wood Working 

জনাব েমা: মা ন ধা, a , নারায়ণগ  েটকিনকয্াল ল e  কেলজ। aংশ হণকারী
29. জনাব েমা: তােহর জামীল, চীফ i া র (িসিভল), ঢাকা পিলেটকিনক 

i uট।  
aংশ হণকারী

30. Computer Science  And 
Technology/ Computer  

Computer Operation and 
Maintenance 

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

aংশ হণকারী

31. ড. শিম  র ন সরকার, সং  কম র্কতর্া, কািরগির িশ া aিধদ র। aংশ হণকারী
32 Consturction   Building Maintenance and 

Construction 
জনাব eস eম আ ল বােতন, চীফ i াকটর(ক াকশন), িড় াম 

পিলেটকিনক i uট। 12829152৯13  
aংশ হণকারী

33 জনাব েমা: জািকর েহােসন, চীফ i া র, পাবনা েটকিনকয্াল ল e  
কেলজ।  

aংশ হণকারী

34. Data Telecommunication 
And Network  

Computer Operation and 
Maintenance 

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

aংশ হণকারী

35 Electrical   Electrical Works and 
Maintenance/ Electronic 

Control and Communication 

জনাব েমা: র ল আমীন, a , চ াম পিলেটকিনক i uট, চ াম। 
12৯22338689  

aংশ হণকারী

36 জনাব েমা: েমাসেলহ uি ন, চীফ i া র, গাজী র েটকিনকয্াল ল e  
কেলজ।  

aংশ হণকারী

37 Electronics  Electrical Works and 
Maintenance/ Electronic 

Control and Communication 

জনাব েমা: জিমদার রহমান, a , িড় াম েটকিনকয্াল ল e  কেলজ। aংশ হণকারী

38 জনাব েমা: নুর ামান, i া র (iেলক িন ), ঢাকা পিলেটকিনক 
i uট। 1282715737৯ 

aংশ হণকারী

39 Machanical  Agro Machinery/ Machine 
Tools Operation and 

Maintenance/ Welding and 
Fabrication 

জনাব েমা: শিহ ল iসলাম, i া র  (েমকািনকয্াল), রাজশাহী পিলেটকিনক 
i uট।  1282623389৯ 

aংশ হণকারী

40. Mechatronics  Machine Tools Operation and 
Maintenance 

জনাব েমাঃ শিহ ল iসলাম, চীফ i া র (েমকা িন ), চ পাiনবাবগ  
পিলেটকিনক i uট, চ পাiনবাবগ । 12849৯44894 

aংশ হণকারী

41. জনাব েমা: আিম ল, চীফ i া র (iেলক িন ), ব ড়া পিলেটকিনক 
i uট।  

aংশ হণকারী

 
চলমান পাতা...... 

িশ া িনেয় গড়ব েদশ
েশখ হািসনার বাংলােদশ 
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42. Power  Automobile/Agro Machinery/ 
Refrigeration and Air-

conditioning 

সয়দ আ ল আিজজ, a , যেশার েটকিনকয্াল ল e  কেলজ। aংশ হণকারী

43. জনাব েমা: মিনর ল iসলাম, oয়াকর্শপ পার (পাoয়ার), রাজশাহী 
পিলেটকিনক i u। 12৯22৯414৯4 

aংশ হণকারী

44. Refregeration & Air 
Conditioning 

Refrigeration and Air-
conditioning 

জনাব েমা: েসিলম ধা, a , মািনকগ  েটকিনকয্াল ল e  
কেলজ।  

aংশ হণকারী

45. জনাব েমা: েরজাuল কিরম, i া র (আরeিস), ফিরদ র 
পিলেটকিনক i uট। 12৯269৯7342 

aংশ হণকারী

46. Shipbulding  Welding and Fabrication জনাব আকরাম আলী, a , আieম , ি গ ।  aংশ হণকারী

47. জনাব েমা: eনােয়ত েহােসন, i া র (oেয়ি ং), বিরশাল 
েটকিনকয্াল ল e  কেলজ।  

aংশ হণকারী

48. Telecommunication   Electronic Control and 
Communication 

জনাব েমা: আেনায়ার েহােসন, চীফ i া র (েটিলকিমuিনেকশন), 
টাংগাiল পিলেটকিনক i uট। 12823৯559৯8 

aংশ হণকারী

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

aংশ হণকারী

50. Textile/ Garments Design 
And Pattern Making 

Clothing and Garments 
Finishing 

জনাব েমা: eনা ল হক, a , েট টাiল i uট, বািজত র। 
12832677241 

aংশ হণকারী

51. জনাব েমা: মিজ র রহমান, a , েট টাiল i uট, বিরশাল। 
12829134৯81 

aংশ হণকারী

52. Dip –In‐Agriculture   Fish Culture and Breeding/ 
Poultry Rearing and Farming 

িষিবদ েমাহা দ েমাফা ল েহােসন, a , িষ িশ ণ 
i uট, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা। 12823222347 

aংশ হণকারী

53 িষিবদ eসeম হােচন আলী, a , িষ িশ ণ i uট, 
ঈশ^রদী, পাবনা। 12822245888 

aংশ হণকারী

54. Dip –In‐Fish.  Fish Culture and Breeding  জনাব েমা: আ ল মা ান আক , সহকারী পিরচালক, মৎ  িশ ণ 
i uট, চ দ র। 128282৯7661 

aংশ হণকারী

55. ড. েমা: নজর ল iসলাম, a , িফেরাজা আ  েমেমািরয়াল মৎ  
ি  i uট, ঝালকাঠী সদর, ঝালকাঠী।  

aংশ হণকারী

 
 
 

             া িরত/- 
(ড. েমা: েমারাদ েহােসন েমা া) 
পিরচালক (িশ  o িশ ণ সম য়) 
পিরচালক(কাির লাম) a: দা 

 
ারক নং-68.28.1111.312.3৯.112.28-7624(73) তািরখঃ 34-12-3129 ি ঃ

 
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, পিরবহণ ল ভবন, ঢাকা।    
 ি  আকষ র্ণঃ aিতির  সিচব (কািরগির), কািরগির o মা সা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, পিরবহণ ল ভবন, ঢাকা।   
3&। uপাচায র্, ঢাকা েকৗশল o ি  িব িব ালয়, গাজী র। (মেহাদয়েক কম র্শালায় eকজন িতিনিধ ে রণ করার জ  aনুেরাধ জানান হল)। 
4। মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, পি ম আগারগo, ঢাকা। (মেহাদয়েক কম র্শালায় eকজন িতিনিধ ে রণ eবং aিধন  পিলেটকিনক i uট/েটকিনকয্াল ল e  

কেলজস েহর িশ ক o কম র্কতর্া েক কম র্শালায় aংশ হেণর aনুমিত দান করার জ  িবনীত aনুেরাধ জানান হল)। 
5। মহাপিরচালক, িষ স সারণ aিধদ র, খামারবাড়ী, ঢাকা। (মেহাদয়েক কম র্শালায় eকজন িতিনিধ ে রণ করার জ  aনুেরাধ জানান হল)। 
6।  মহাপিরচালক, মৎস aিধদ র, ঢাকা। (মেহাদয়েক কম র্শালায় eকজন িতিনিধ ে রণ করার জ  aনুেরাধ জানান হল)। 
7। পিরচালক, ব  দ র, ব  ভবন, 8-৯ কাoরান বাজার, ঢাকা। (মেহাদয়েক কম র্শালায় eকজন িতিনিধ ে রণ করার জ  aনুেরাধ জানান হল)।  
8-22।  সিচব/পিরচালক (কাির লাম)/পিরচালক (িশ  o িশ ণ সম য়)/পিরদশ র্ক/পরী া িনয় ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
23-66। জনাব.................................................................................................................। 
67। িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। (িব ি  জ রী িভি েত oেয়বসাiেট কােশর জ  aনুেরাধ জানান হল)।  
68। uপ-পিরচালক (িহসাব o িনরী া), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
69। ড েমে শন aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
6৯।  জনাব জনাব েমা: েমাস ািফ র রহমান, েসকশন aিফসার, কাির লাম শাখা, বাকািশেবা, ঢাকা। (কম র্শালার আ ায়ন o স ানীসহ েয়াজনীয় ব া হেণর aনুেরাধ করা হল।) 
71। েচয়ার ান মেহাদেয়র াি গত কম র্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
72। িনরাপ া কম র্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
73। aিফস নিথ। 

  
 
 
 
 

 
(ড. েমা: েমারাদ েহােসন েমা া) 
পিরচালক (িশ  o িশ ণ সম য়) 
পিরচালক(কাির লাম) a: দা 

  


