
D:\PDF\Medical\New Folder\1827.doc 

 বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্
আগারগাo, েশেরবাংলা নগর 

ঢাকা-2318। 
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াপক, 
        ........................................................ 
        ......................................................... 
        .........................................................  
 

িবষয়ঃ সবাসহ    যুি   o  েসবা  িশ া েমর  5 বছর  েময়ািদ  িডে ামা  iন  েমিডেকল  েটকেনালিজ  8ম o 9ম  পেব র্র eর 
ছা /ছা ীেদর বা তামূলক  Field Training eর aনুমিত সে । 

 
uপযু র্  িবষেয়র আেলােক জানােনা যাে  েয, বাংলােদশ কািরগির িশ া  েবাড র্ 2৯78 সেনর (Z`vwbšÍb E.P Act 

No 1 of  1967) Technical Education Act e দ  মতাবেল কািরগির িশ ার মান ণয়ন,  িনয় ণ o 
স সারণ কের থােক। কািরগির িশ ার যথাযথ িবকােশর জ  তাি ক ান আহরেণর সােথ েয়াগে ে  e ােনর 
বহার করাo  জ রী। e লে  বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ aনুেমািদত িত ানস েহ 5 বছর েময়ািদ িডে ামা iন 

েমিডেকল েটকেনালিজ 8ম o 9ম পেব র্র ছা /ছা ীেদর  জ  Field Training eক  আবি ক িবষয় িহেসেব AšÍf©y³। 
 
eমতাবসহায়, 13 মাচ র্ 3129 হেত 42 জুলাi 3129 6 (প চ) মাস সমেয় aনুি ত  u  েকােস র্র িশ াথ েদর 8ম o 9ম 
পেব র্র Field Training eর িবষেয় সািব র্ক সহেযািগতা দােনর জ  aনুেরাধ জানান হল। 

 

    

    1৯/15/29                              
(েমাঃ আ ারu মান) 

  পিরচালক (কাির লাম)  
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, 

 ঢাকা। 
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সদয় aবগিত o েয়াজনীয় কায র্ােথ র্ ে রণ করা হেলাঃ  
2। সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
3। পরী া িনয় ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
4-349। a , ..............................................................................................................। 
34৯। uপ-সিচব (েরিজে শন), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
351।  uপ-পরী া িনয় ক (েগাপনীয়), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
352।  uপ-পরী া িনয় ক (িডে ামা), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
353।  িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা (িব ি  aনলাiেন চার eবং েয়াজনীয় বমহা 

 হণ করার জ  aনুেরাধ করা  হেলা)। 
354।  েচয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কম র্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
355।   নিথ। 

                                                                                                     1৯/15/29 
  

  (েমাঃ েমাদাে র আলী) 
 uপ-পিরচালক ( কাশনা)  

কাির লাম িবেশষ  ( াসহ ) aঃ দাঃ 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 

   


