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aিফস আেদশ 
 

 

বাংলােদশ কািরগির িশ া েবােড র্র েচয়ার ান মেহাদয় eর a েমাদন েম িডে ামা iন েট টাiল iি িনয়ািরং িশ া েমর িনে  বিণ র্ত 
িশ াথ েদরেক তােদর সংি  িত ােনর a ে র পািরেশর আেলােক তােদর নােমর পােশ uি িখত পেব র্ o িবভােগ eকi িত ােন নঃ 
ভিতর্র a েমাদন েদয়া হল। 
 

ঃ 
নং 

িত ােনর নাম িশ া 
িত ান 
েকাড  

ছা /ছা ীর িববরণ েটকেনালিজ েরাল েরিজে শ
ন 

েসসন পব র্ েয িবধােনর 
আoতায় ভিতর্ 
হেয়েছ তার নাম 

12. লাল মিনরহাট i uট 
aব সােয়  e  
েটকেনালিজ 

26186 েকােহলী আ ার গােম র্ স 
িডজাiন 

331687 291686 26-27 4য় িবধান-3121

13. 
 

iেমজ i uট aব 
েট টাiল iি িনয়ািরং 
রং র 

272     
43 

েমাঃ স জ iসলাম েট টাiল 332355 292357 26-27 6ম িবধান-3121

েমেহদী হাসান েট টাiল 332352 292354 26-27 6ম িবধান-3121

েমাঃ  েতৗিহ ল iসলাম 
রায়হান 

েট টাiল 2527৯8 242818 24-25 8ম িবধান-3121

েমাঃ iমরান খান েট টাiল 251887 2518৯1 24-25 8ম িবধান-3121

জয় চ  বম র্ন েট টাiল 251885 241884 24-25 8ম িবধান-3121

েরজভী ম ল েট টাiল 251921 241911 24-25 8ম িবধান-3121

14. i uট aব েট টাiল 
iি িনয়ািরং e  ে ািথং   
েটকেনালিজ, ঢাকা 

61242 েমাঃ হাiিম ল 
iসলাম 

েট টাiল 275885 255884 25-26 8ম িবধান-3121
 

মিশuর রহমান েট টাiল 256685 246684 24-25 8ম িবধান-3121

েমাঃ আল iমরান েট টাiল 256687 2466৯1 24-25 8ম িবধান-3121

শশাংক িশ ল রাজ েট টাiল 246৯68 236৯85 23-24 8ম িবধান-3121

েমাঃ oয়ািকল হাসান 
oয়ািকল 

েট টাiল 415999 3৯6247 22-23 8ম িবধান-3121

15. ম র iি িনয়ািরং কেলজ, 
ম র, টাংগাiল 

65247 েমাঃ েসিলম েহােসন েট টাiল 277315 257331 25-26 8ম িবধান-3121

16. খান জাহান আলী িব ান  o 
ি  মহািব ালয়, লনা 

4615৯ েমা ফা আল মা ন েট টাiল 335197 295192 26-27 6ম িবধান-3121
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েসি ত সারকার েট টাiল 33522৯ 295225 26-27 6ম িবধান-3121

খ . আ  আনাম u াশ েট টাiল 2742৯9 254222 25-26 6ম িবধান-3121

েমাঃ i ািহম েহােসন েট টাiল 3352৯7 295256 26-27 6ম িবধান-3121

েমাঃ সাiফুল iসলাম েট টাiল 274131 254162 25-26 8ম িবধান-3121

িমনহাজুল iসলাম গােম র্ স 
িডজাiন 

254583 244639 24-25 8ম িবধান-3121

েশখ সাি র  েট টাiল 274298 254135 25-26 8ম িবধান-3121

7. াস টস কেলজ aফ 
েটকেনালিজ, ফিরদ র 

57138 েমাহা দ আলী েট টাiল 274৯45 254৯38 25-26 6ম িবধান-3121

েমাঃ ভ ফিকর েট টাiল 25545৯ 245468 24-25 8ম িবধান-3121

8. আiিডয়াল পিলেটকিনক 
i uট, কুি য়া 

3819৯ েমাঃ িমরাজ আলী েট টাiল 334447 294448 26-27 6ম িবধান-3121

9. i uট aব 
কেমািনেকশন েটকেনালিজ 

61156 েমাঃ কাম ামান 
সা  

েট টাiল 336385 296384 26-27 6ম িবধান-3121

আসফাকু ামান রাি েট টাiল 336382 296381 26-27 6ম িবধান-3121

িসফাত আহেমদ েট টাiল 33637৯ 296379 26-27 6ম িবধান-3121

৯. মেডল i uট aফ 
সােয়  e  েটকেনালিজ 

6414
4 

আন  েঘাষ েট টাiল 276696 256692 25-26 8ম িবধান-3121

শরীফুল iসলাম রাজু েট টাiল 276736 256746 25-26 8ম িবধান-3121

আহেমদ আলী েট টাiল 276714 256732 25-26 8ম িবধান-3121

21. iসলামী াংক  i uট 
aফ েটকেনালিজ, চ াম 

81156 েমাঃ শিফuল আলম েট টাiল 33৯566 29৯566 26-27 6ম িবধান-3121

র েমাহা দ িরজভী েট টাiল 277৯29 2579৯9 25-26 8ম িবধান-3121

22. েডেফািডল পিলেটকিনক 
i uট 

61349 আরাফাত েহােসন 
সরা 

েট টাiল 287297 597275 27-28 4য় িবধান-3121

েক eম িসফাত রহমান েট টাiল 332533 29248৯ 26-27 6ম িবধান-3121

েমেহদী হাসান েশাভন েট টাiল 275915 2558৯8 25-26 6ম িবধান-3121

সাi ম iসলাম তমাল েট টাiল 256786 246772 24-25 8ম িবধান-3121
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েমাঃ নাi ল iসলাম েট টাiল 275919 255912 25-26 8ম িবধান-3121

েমাঃ শািহ র iসলাম েট টাiল 275937 255935 25-26 8ম িবধান-3121

23. i uট aব iি িনয়ািরং 
e  েটকেনালিজ, রং র 

27168 েমাঃ ফাহাদ আজম 
েচৗ রী 

েট টাiল 331711 2916৯৯ 26-27 6ম িবধান-3121

েমাঃ ফারিদন eহসান 
পলক 

েট টাiল 271492 25148৯ 25-26 8ম িবধান-3121

24. াশনাল i uট aব 
iি িনয়ািরং e  
েটকেনালিজ,  

62157 েমাঃ আহা দ u াহ েট টাiল 338335 29824৯ 26-27 6ম িবধান-3121

জুেয়ল আহে দ রাজু গােম র্ স 
িডজাiন 

276396 256435 25-26 8ম িবধান-3121

েমাঃ কামাল েহােসন েট টাiল 3382৯7 298222 26-27 6ম িবধান-3121

25. eম eস eস েটকিনক াল 
i uট 

311৯8 েমাঃ তিহ র iসলাম গােম র্ স 
িডজাiন 

283197 59318৯ 27-28 4য় িবধান-3121

26. রাজধানী পিলেটকিনক e  
েট টাiল কেলজ,  ঢাকা 

611৯5 েমাঃ আলী আফসার েট টাiল 336628 296627 26-27 4য় িবধান-3121

েমাঃ a র িময়া েট টাiল 246322 236352 23-24 8ম িবধান-3121

েমাঃ সা াদ েহােসন গােম র্ স 
িডজাiন 

336657 296662 26-27 6ম িবধান-3121

27. িবিজ আi eফ  
i uট aব সােয়  e  
েটকেনালিজ,গাজী র 

641৯9 মiন uি ন েট টাiল 338৯72 298৯71 26-27 6ম িবধান-3121

েমাঃ েমা াiম িব াহ 
পক 

েট টাiল 338৯86 298৯85 26-27 6ম িবধান-3121

28. মেডা i uট aব 
মড র্ান েটকেনালিজ 

681৯2 আিন ল হক েট টাiল 277668 25768৯ 25-26 8ম িবধান-3121

29. িদনাজ র i uট aব 
সােয়  e  েটকেনালিজ 

24256 সারাফাত েহােসন েট টাiল 331586 2915৯2 26-27 6ম িবধান-3121

2৯. াশনাল পিলেটকিনক 
i uট, ঢাকা 

61225 েমাঃ iমরান েট টাiল 286৯22 59699৯ 27-28 4য় িবধান-3121

পা  হাসান েট টাiল 286৯6৯ 596৯48 27-28 4য় িবধান-3121

েমেহদী হাসান জু েট টাiল 336923 296922 26-27 6ম িবধান-3121

31. uপশহর েট টাiল 
iি িনয়ািরং i uট, 
িদনাজ র 

24251 েমাঃ েমাহািককুল 
iসলাম 

েট টাiল 331441 29143৯ 26-27 4য় িবধান-3121

েমাঃ র আিমন iসলাম েট টাiল 271359 25132৯ 25-26 8ম িবধান-3121

েমাঃ জােবদ iকবাল েট টাiল 241397 2313৯5 23-24 8ম িবধান-3121
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32. i uট aব েটকেনালিজ 
e  েট টাiল iি িনয়ািরং, 
পাবনা 

37237 েদেলায়ার েহােসন েট টাiল 334119 294118 26-27 6ম িবধান-3121

েমাঃ আসলাম ামািনক েট টাiল 273389 253394 25-26 8ম িবধান-3121

33. েট টাiল i uট, 
িদনাজ র 

24197 েমাঃ নািজম তা কদার েট টাiল 
 

291197 289837 28-29 2ম িবধান-3121

েমাঃ আজমাiন িনিবর েট টাiল 291298 289734 28-29 2ম িবধান-3121

েমাঃ iসিতয়াক আিহদ েট টাiল 29137৯ 289651 28-29 2ম িবধান-3121

আহেমদ আিবদ েসাহান েট টাiল 281382 59137৯ 27-28 2ম িবধান-3121

34. বাংলােদশ তত িশ া 
িশ ণ  i uট 

63161 ি য়েতাষ িব াস েট টাiল 296594 284667 28-29 2ম িবধান-3121

সািকব িময়া েট টাiল 296577 284685 28-29 2ম িবধান-3121

েমাঃ দয় েহাসাiন েট টাiল 276571 2565৯9 25-26 4য় িবধান-3121

েশখ েমাঃ ফয়সাল েট টাiল 3385৯7 298656 26-27 4য় িবধান-3121

েমাঃ েবল েহােসন েট টাiল 338664 298664 3126-
27 

6ম িবধান-3121

35. েট টাiল i uট, 
নােটার 

35311 েমাঃ a র আলী েট টাiল 283৯24 593৯16 27-28 4য় িবধান-3121

36. iন া পিলেটকিনক 
i uট,  বিরশাল 

53155 েমাঃ মিনর েহােসন গােম র্ স 
িডজাiন 

286191 596179 27-28 4য় িবধান-3121

েমাঃ আিব ল iসলাম েট টাiল 335৯৯2 295৯79 26-27 6ম িবধান-3121

েমাঃ আিরফুল iসলাম েট টাiল 274676 254671 25-26 6ম িবধান-3121

েমাঃ েসাহান তা কদার েট টাiল 335৯86 295৯95 26-27 6ম িবধান-3121

রািকব েমা া গােম র্ স 
িডজাiন 

274721 254739 25-26 6ম িবধান-3121

েমাঃ রায়হান েট টাiল 274934 254937 25-26 8ম িবধান-3121

শা  াপারী েট টাiল 255355 245354 24-25 8ম িবধান-3121

েমাঃ সরফুuি ন 
তা কদার 

েট টাiল 274639 25464৯ 25-26 8ম িবধান-3121

িনহাদ েহােসন েট টাiল 274692 2546৯7 25-26 8ম িবধান-3121
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aেলাক সরকার েট টাiল 274777 254614 25-26 8ম িবধান-3121

েমাঃ সাি র েহােসন েট টাiল 274667 254643 25-26 8ম িবধান-3121

েমাঃ রািকব েহােসন েট টাiল 274652 254657 25-26 8ম িবধান-3121

েমাঃ রািক ল iসলাম েট টাiল 274621 254619 25-26 8ম িবধান-3121

ত দাস েট টাiল 274628 254627 25-26 8ম িবধান-3121

েমাঃ সাঈদ হাসান গােম র্ স 
িডজাiন 

414548 3৯7543 22-23 8ম িবধান-3121

ি য়ংকা বড়াল গােম র্ স 
িডজাiন 

255242 245228 24-25 8ম িবধান-3121

েমাঃ েমেহদী হাসান গােম র্ স 
িডজাiন 

335726 295973 26-27 8ম িবধান-3121

37. i uট aব েট টাiল 
iি িনয়ািরং e  
iনফরেমশন েটকেনালিজ  

64149 জাহা ীর েহােসন গােম র্ স 
িডজাiন 

338৯41 298৯49 26-27 6ম িবধান-3121

েমেহদী হাসান েট টাiল 338৯25 298৯26 26-27 6ম িবধান-3121

েবলােয়ত েহােসন েট টাiল 276859 256854 25-26 8ম িবধান-3121

38. হাজী আ ল েহােসন 
i uট aব েটকেনালিজ 

65161 িসহাব িময়া েট টাiল 288751 598729 27-28 4য় িবধান-3121

েমাঃ পােভল িময়া েট টাiল 276৯16 256998 25-26 8ম িবধান-3121

39 িস  পিলেটকিনক e  
েট টাiল i uট, 
রাজশাহী 

3434৯ েসােহল  রানা েট টাiল 333655 293654 26-27 6ম িবধান-3121

3৯ ােবা েট টাiল 
iি িনয়ািরং e  
পিলেটকিনক i uট, 

68264 জাহা ীর আলম েট টাiল 297721 283598 29-2৯ 2ম িবধান-3121

কাuসার iসলাম েট টাiল 289425 5993৯2 28-29 4য় িবধান-3121

েমাঃ েমাসাি কুর রহমান েট টাiল 277774 257751 27-28 6ম িবধান-3121

41. াশনাল  i uট aব  
iি িনয়ািরং e  
েটকেনালিজ   

62157 আ র রহমান েট টাiল 338336 298251 26-27 6ম িবধান-3121

42. ব ড়া i uট aব 
েট টাiল iি িনয়ািরং, 
ব ড়া 

31314 েমাঃ েহাজায়ফাহিবন 
শাoন 

েট টাiল 252795 242791 24-25 6ম িবধান-3121

43. াশনাল  i uট aব  
েটকেনালিজ   

81158 রা ল দাস েট টাiল 33৯587 29৯586 26-27 6ম িবধান-3121

44. মেডা i uট aব 
মড র্ান েটকেনালমিজ 

681৯2 পা  রায় লক েট টাiল 277665 257687 25-26 8ম িবধান-3121
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েমাঃ িসয়াম আল হাসান 
ভ 

েট টাiল 41775৯ 3৯4564 22-23 8ম িবধান-3121

45. কাম ল iসলাম িসি ক 
i uট 

38182 েমাঃ আল আিমন েট টাiল 273569 253568 25-26 8ম িবধান-3121

িমিথলা খা ন েট টাiল 273589 253545 25-26 8ম িবধান-3121

েমাঃ িমলন েহােসন েট টাiল 273545 253515 25-26 8ম িবধান-3121

আসা ামান েট টাiল 2739৯9 253989 25-26 8ম িবধান-3121

46. ামলী আiিডয়াল 
পিলেটকিনক i uট, 
চ াম 

811৯7 ত য় দাস  েট টাiল 28৯125 5999৯8 27-28 4য় িবধান-3121

আিসফুল আলম িরমাদ েট টাiল 28৯135 599৯18 27-28 4য় িবধান-3121

েমাবারক েহােসন েট টাiল 259464 249524 24-25 6ম িবধান-3121

েমা ফা মহিসন েট টাiল 278218 258255 25-26 6ম িবধান-3121

আ াহ আল মা ন েট টাiল 33৯891 29৯891 26-27 6ম িবধান-3121

eহসা ল কিরম েট টাiল 33৯895 29৯895 26-27 6ম িবধান-3121

47. িসরাজগ   i uট aব 
েট টাiল iি িনয়ািরং e  
েটকেনালিজ 

7811 েমাঃ iম ল কােয়স েট টাiল 333784 293783 26-27 6ম িবধান-3121

েমাঃ েমেহদী হাসান েট টাiল 273143 252৯99 25-26 8ম িবধান-3121

েমাঃ মাহ র রহমান েট টাiল 273159 252৯88 25-26 8ম িবধান-3121

48. i uট aফ 
iনফরেমশন েটকেনালিজ, 
ব ড়া 

311৯7 েমাঃ আিতকুর রহমান েট টাiল 411৯৯6 3৯৯169 22-23 6ম িবধান-3121

49. সাiক i uট aফ 
ােনজেম  e  

েটকেনালিজ, 

61227 eেকeম আদনান হাসান গােম র্ স 
িডজাiন 

249224 239298 23-24 6ম িবধান-3121

4৯. েট টাiল i uট, 
িদনাজ র 

24197 েমাঃ আল আিমন েট টাiল 281334 591332 27-28 4য় িবধান-3121

মায়ন কিবর মা ম েট টাiল 291361 28966৯ 28-29 2ম িবধান-3121

েমাঃ িহন iসলাম েট টাiল 281267 591265 27-28 4য় িবধান-3121

েমাঃ নািসর আল মা ন েট টাiল 281338 591336 27-28 4য় িবধান-3121

51. িদশারী i uট aব 
সােয়  e   iি িনয়ািরং, 

41133 রাজু আহেমদ েট টাiল 273612 253595 25-26 8ম িবধান-3121
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িঝনাiদহ আিতকুর রহমান েট টাiল 2735৯2 2535৯8 25-26 8ম িবধান-3121

তােরক আলী েট টাiল 334529 294528 26-27 6ম িবধান-3121

52. eআi েভট  61639 েমাঃ আশরাফুল iসলাম েট টাiল 337৯8৯ 297৯89 26-27 4য় িবধান-3121

েমেহদী হাসান িমরাজ েট টাiল 276324 2562৯7 25-26 6ম িবধান-3121

েমাঃ জািহদ িসি ক েট টাiল 337963 297962 26-27 6ম িবধান-3121

53. ামলী আiিডয়াল 
পিলেটকিনক i uট, 
ঢাকা 

611৯৯ েমাঃ নাজ ল েহােসন 
রাহাত 

েট টাiল 275479 25538৯ 25-26 6ম িবধান-3121

আিজজুর রহমান েট টাiল 255৯42 2461৯1 24-25 8ম িবধান-3121

54. নােটার iি িনয়ািরং e  
েটকেনালিজ i uট, 
নােটার 

35233 েমাঃ আলমগীর েহাসাiন েট টাiল 333748 293747 26-27 6ম িবধান-3121

55. ামলী আiিডয়াল 
েট টাiল e  iি িনয়ািরং 
কেলজ, রং র 

27228 েমাঃ সা াদ েহােসন েট টাiল 331941 29193৯ 26-27 6ম িবধান-3121

েমাঃ িমলন িময়া েট টাiল 2515৯9 241617 24-25 8ম িবধান-3121

েমাঃ আিরফুল iসলাম েট টাiল 259189 24923৯ 24-25 8ম িবধান-3121

েমাঃ মায়ন কবীর েট টাiল 259224 249237 24-25 8ম িবধান-3121

েমাঃ জুনােয়দ iকবাল 
সরকার 

েট টাiল 259185 249233 24-25 8ম িবধান-3121

েমাঃ iu স আলী েট টাiল 271629 251654 25-26 8ম িবধান-3121

56. e া াচ পিলেটকিনক 
i uট, িদনাজ র 

2422৯ েমাঃ রিবuল iসলাম েট টাiল 3312৯8 2912৯7 26-27 6ম িবধান-3121

57. eম eস eস েটকিনক াল 
i uট, ব ড়া 

311৯8 েমাঃ ামান সরদার গােম র্ স 
িডজাiন 

412142 3৯9৯94 22-23 4য় িবধান-3121

58. াশনাল i uট aব 
ফ াশন েটকেনালিজ 

61443 মিনর  েহােসন িমলন েট টাiল 256৯16 246৯2৯ 24-25 6ম িবধান-3121

েমাঃ ফজেল রাি েট টাiল 256৯28 246৯24 24-25 6ম িবধান-3121

59. াশনাল েফশনাল 
i uট 

61624 েমাঃ নািহদ খান েট টাiল 337853 297863 26-27 6ম িবধান-3121

5৯. মেডল পিলেটকিনক 
i uট, যেশার 

44229 েমাঃ রািকব হাসান েট টাiল 273814 253814 25-26 6ম িবধান-3121

েমাঃ সজীব েহাসাiন েট টাiল 27381৯ 253819 25-26 8ম িবধান-3121
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61. i uট aফ 
iনফরেমশন েটকেনালিজ, 
ব ড়া 

311৯7 েমাঃ িলখন বা েট টাiল 272389 252341 25-26 4য় িবধান-3121

62. কুি য়া i uট aব 
সােয়  e   েটকেনালিজ 

38181 েদoয়ান হািব ল বাশার েট টাiল 253862 243876 24-25 8ম িবধান-3121

েমাঃ মিন ল iসলাম েট টাiল 273464 253463 25-26 8ম িবধান-3121

েমাঃ  আলী েট টাiল 273463 253462 25-26 8ম িবধান-3121

63. রং র আiিডয়াল 
i uট aফ েটকেনালিজ 

27211 েমাঃ আিরফাত জামান েট টাiল 331771 29176৯ 26-27 6ম িবধান-3121

েমাঃ জাকািরয়া খান েট টাiল 331813 291779 26-27 6ম িবধান-3121

েমাঃ iমরান আলী েট টাiল 331844 2917৯৯ 26-27 6ম িবধান-3121

েমাঃ হা াজ িময়া েট টাiল 331851 291817 26-27 6ম িবধান-3121

দয় েগােমজ েট টাiল 331861 291827 26-27 6ম িবধান-3121

েমাঃ জাহাংগীর  আলম েট টাiল 331866 291832 26-27 6ম িবধান-3121

েমাঃ েরজoয়ান iসলাম 
রিন 

েট টাiল 251533 241533 24-25 8ম িবধান-3121

64. িবিসeমিস কেলজ aব 
iি িনয়ািরং e  
েটকেনালিজ, যেশার 

44132 েমাঃ েশখ আল 
শাহািরয়ার ফয়সাল 

েট টাiল 334669 294668 26-27 6ম িবধান-3121

েমাঃ আিশকুর রহমান েট টাiল 253৯71 244123 24-25 8ম িবধান-3121

েমাঃ শাহিরয়ার iমন েট টাiল 273685 253712 25-26 8ম িবধান-3121

েমাঃ iয়ািসন আরাফাত েট টাiল 273762 253764 25-26 8ম িবধান-3121

িলমন খান েট টাiল 2737৯2 253769 25-26 8ম িবধান-3121

65. িস  পিলেটকিনক 
i uট, লনা 

46158 নয়ন কুমার গােয়ন েট টাiল 334979 294977 26-27 6ম িবধান-3121

কাগজী নািহদ িবন oমর েট টাiল 334996 294994 26-27 6ম িবধান-3121

েমাঃ সাি র েহােসন েট টাiল 3349৯2 29499৯ 26-27 6ম িবধান-3121

রািফuল iসলাম েট টাiল 334৯26 294৯24 26-27 6ম িবধান-3121

েমাঃ েসিলম েহােসন েট টাiল 273986 253৯46 25-26 8ম িবধান-3121
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েমাঃ রিবuল iসলাম েট টাiল 273৯12 253992 25-26 8ম িবধান-3121

েমাঃ আকাশ খান েট টাiল 273৯87 253৯18 25-26 8ম িবধান-3121

েমাঃ পারেভজ  েহােসন গােম র্ স 
িডজাiন 

244861 2347৯8 23-24 8ম িবধান-3121

66. i uট aব সােয় , ে ড 
e   েটকেনালিজ 

61162 েমাঃ মিতuর রহমান েট টাiল 3363৯2 2963৯5 26-27 6ম িবধান-3121

েমাঃ ল আিমন েট টাiল 33644৯ 296456 26-27 6ম িবধান-3121

পাথ র্ েদ a র েট টাiল 336438 296444 26-27 6ম িবধান-3121

েমাঃ কাম ল হাসান 
িশমা  

েট টাiল 336444 29644৯ 26-27 6ম িবধান-3121

েমাঃ েসাহা র রহমান েট টাiল 275263 2551৯7 25-26 8ম িবধান-3121

েমাঃ মা র রহমান েট টাiল 275243 255187 25-26 8ম িবধান-3121

আশরাফুল iসলাম েট টাiল 245৯৯8 235৯99 23-24 8ম িবধান-3121

67. িসিসeন পিলেটকিনক 
i uট, কুিম া 

76166 েমাঃ আিম ল iসলাম েট টাiল 33৯324 29৯322 26-27 6ম িবধান-3121

েমাঃ রািক ল হাসান 
সাoন 

েট টাiল 33৯335 29৯333 26-27 6ম িবধান-3121

আফেরাজা আ ার েট টাiল 33৯356 29৯354 26-27 6ম িবধান-3121

i ািহম খািলল েট টাiল 33৯369 29৯367 26-27 6ম িবধান-3121

েমাঃ মi ল হাসান েট টাiল 33৯378 29৯376 26-27 6ম িবধান-3121

েমাঃ তানভীর হাসান েট টাiল 277939 257939 25-26 8ম িবধান-3121

েমাঃ নাজ ল েহােসন েট টাiল 277948 257948 25-26 8ম িবধান-3121

68. আিকজ iি িনয়ািরং  
i uট,যেশার  

44287 িদপন রায় েট টাiল 273928 253876 25-26 8ম িবধান-3121

69. নথ র্ েব ল i uট aব 
েটকেনালিজ, ব ড়া 

311৯4 েসাহাগ িময়া েট টাiল 332752 292772 26-27 6ম িবধান-3121

মাহ ল  হাসান গােম র্ স 
িডজাiন 

332831 292859 26-27 6ম িবধান-3121

েমাঃ বরাজ গােম র্ স 
িডজাiন 

272273 252276 25-26 8ম িবধান-3121
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6৯. ানে াভ  i uট aফ 
সাi  e   েটকেনালিজ 

46177 েমাঃ নাজ ল হাসান েট টাiল 274413 254368 25-26 6ম িবধান-3121

েমাঃ খােলকু ামান 
ফিকর 

েট টাiল 335355 295354 26-27 6ম িবধান-3121

েমাঃ আ  সাঈদ েট টাiল 341281 2৯1283 26-27 6ম িবধান-3121

চয়ন রায় েট টাiল 259595 2495৯4 24-25 8ম িবধান-3121

71. u রা iি িনয়ািরং কেলজ, 
ঢাকা 

61387 iম ল হাসান েট টাiল 275994 255976 25-26 8ম িবধান-3121

েমাঃ ৎফর রহমান েট টাiল 247557 237549 23-24 8ম িবধান-3121

েমাঃ িরয়াদ েহােসন েট টাiল 256964 246955 24-25 8ম িবধান-3121

72. রাজশাহী েট টাiল 
i uট 

34355 েমাঃ েমেহদী হাসান েট টাiল 272943 252964 25-26 8ম িবধান-3121

েমাঃ আিশকুর রহমান েট টাiল 272947 252942 25-26 8ম িবধান-3121

73. মেডল i uট aব 
সােয়  e  েটকেনালিজ 

6414
4 

েমাঃ েখারেশদ আলম েট টাiল 276767 256718 25-26 8ম িবধান-3121

74. বাংলােদশ পিলেটকিনক 
i uট, রাজশাহী 

34215 সাফা াহ গােম র্ স 
িডজাiন 

412216 3৯9955 22-23 8ম িবধান-3121

75. মাiে া  i uট aব 
েটকেনালিজ, সাভার, ঢাকা 

61223 মo দ আহে দ েট টাiল 246683 236672 23-24 6ম িবধান-3121

76. নব জীবন পিলেটকিনক 
i uট,  

451৯8 েমাঃ আশরাফুল iসলাম েট টাiল 27396৯ 253956 25-26 8ম িবধান-3121

সারাবান ত রা গােম র্ স 
িডজাiন 

273968 253964 25-26 8ম িবধান-3121

িম ন কুমার দাস েট টাiল 334936 294935 26-27 6ম িবধান-3121

েমাঃ আশরাফুল iসলাম েট টাiল 33493৯ 294939 26-27 6ম িবধান-3121

77. বাংলােদশ i uট aফ 
iনফরেমশন েটকেনালিজ, 
ব ড়া 

311৯3 সােরায়ার েহােসন েট টাiল 242118 232131 23-24 8ম িবধান-3121

78. াশনাল পিলেটকিনক 
কেলজ, চ াম 

8115৯ েমাঃ হাসান েট টাiল 259348 249366 24-25 8ম িবধান-3121

েমাঃ েতৗিসফ হাসান েট টাiল 259374 249391 24-25 8ম িবধান-3121

79. সাiক i uট aফ 
ােনজেম  e  

েটকেনালিজ 

61227 েবল আহেমদ েট টাiল 336৯43 296৯42 26-27 6ম িবধান-3121

েমাঃ সজল খান গােম র্ স 
িডজাiন 

33৯৯25 29৯৯24 26-27 6ম িবধান-3121
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েমাঃ রাি  িময়া েট টাiল 275769 255723 25-26 8ম িবধান-3121

আ  সাঈদ েট টাiল 415859 3৯6446 22-23 8ম িবধান-3121

েমাঃ আ র রা াক েট টাiল 275725 25574৯ 25-26 8ম িবধান-3121

আজহা ামান েট টাiল 256496 246499 24-25 8ম িবধান-3121

েমাঃ পা  েট টাiল 246858 236883 23-24 8ম িবধান-3121

7৯. রং র িস  i uট aব 
েটকেনালিজ 

27232 েমাঃ আহসান হািবব েট টাiল 331৯72 291৯7৯ 26-27 6ম িবধান-3121

েমাঃ মাi ল iসলাম েট টাiল 331৯81 291৯89 26-27 6ম িবধান-3121

েমাঃ শামীম iসলাম েট টাiল 33212৯ 292138 26-27 6ম িবধান-3121

েমাঃ আ র রিশদ েট টাiল 332156 292164 26-27 6ম িবধান-3121

   িব ব চ  রায় েট টাiল 332162 29216৯ 26-27 6ম িবধান-3121

েমাঃ স আব iমন েট টাiল 332164 292172 26-27 6ম িবধান-3121

েমাঃ খািলদ সাiফু াহ েট টাiল 27173৯ 251776 25-26 8ম িবধান-3121

iবেন নািসর আজম েট টাiল 271862 251834 25-26 8ম িবধান-3121

েমাঃ হাসা ামান েট টাiল 27186৯ 251755 25-26 8ম িবধান-3121

আ র রহমান েট টাiল 271791 2517৯9 25-26 8ম িবধান-3121

েমাঃ আ ল বােতন েট টাiল 251814 241758 24-25 8ম িবধান-3121

মেহ  নাথ রায় েট টাiল 241751 231712 23-24 8ম িবধান-3121

81. পাবনা েট টাiল 
iি িনয়ািরং i uট 

37214 েমাঃ নািসম েট টাiল 333933 293৯3৯ (26-
27) 

6ম িবধান-3121

জুেয়ল iসলাম েট টাiল 333996 293941 (26-
27) 

6ম িবধান-3121

েমাঃ আিরফুল iসলাম েট টাiল 33399৯ 293945 (26-
27) 

6ম িবধান-3121

েমাঃ েমেহদী হাসান েট টাiল 333৯12 293957 (26-
27) 

6ম িবধান-3121
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েমাঃ িমরাজুল iসলাম েট টাiল 333৯25 29396৯ (26-
27) 

6ম িবধান-3121

েমাঃ িশলন েশখ েট টাiল 333৯31 29397৯ (26-
27) 

6ম িবধান-3121

সিজব েহােসন
 

েট টাiল 333৯45 293995 (26-
27) 

6ম িবধান-3121

েমেহদী হাসান েট টাiল 333৯53 2939৯3 (26-
27) 

6ম িবধান-3121

েমাঃ েতৗিফকুল 
iসলাম 

েট টাiল 333৯55 2939৯5 (26-
27) 

6ম িবধান-3121

েমাঃ হািদuল iসলাম েট টাiল 337286 297285 (26-
27) 

6ম িবধান-3121

েমাঃ iমন েহাসাiন েট টাiল 273322 253296 (25-
26) 

6ম িবধান-3121

েমাঃ  েমান েহাসাiন েট টাiল 27327৯ 253282 (25-
26) 

6ম িবধান-3121

েমাঃ িশ ল iসলাম েট টাiল 253634 243664 (24-
25) 

6ম িবধান-3121

রােসল iসলাম সািকব গােম র্ স 
িডজাiন 

333986 293৯94 (26-
27) 

6ম িবধান-3121

 েমাঃ িসজান েট টাiল 273325 253299 (25-
26) 

8ম িবধান-3121

েমাঃ জািবদ হাসান েট টাiল 273343 253269 (25-
26) 

8ম িবধান-3121

সা াদ হায়দার েট টাiল 253669 243641 (24-
25) 

8ম িবধান-3121

েমাঃ হাসা র রহমান েট টাiল 253699 243627 (24-
25) 

8ম িবধান-3121

েমাঃ রিফকুল iসলাম েট টাiল 243671 233678 (23-
24) 

8ম িবধান-3121

   েমাঃ েমাস ািফজুর 
রহমান 

েট টাiল 243695 233682 (23-
24) 

8ম িবধান-3121

েমাঃ রািকব েহাসাiন গােম র্ স 
িডজাiন 

24375৯ 2337৯৯ (23-
24) 

8ম িবধান-3121

82.. েট টাiল i uট, 
টাংগাiল 

65163 মিম ল iসলাম সাiদ েট টাiল 297243 283৯36 28-29 2ম িবধান-3121

িসরাজুল iসলাম েট টাiল 288879 598857 27-28 2ম িবধান-3121

েমাঃ ফিরদ েহােসন েট টাiল 288915 598893 27-28 2ম িবধান-3121

সাি র েহােসন েট টাiল 297147 284132 28-29 2ম িবধান-3121
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েমাঃ িম ন েট টাiল 297214 283৯65 28-29 2ম িবধান-3121

েবল রানা জুট 297325 289939 28-29 2ম িবধান-3121

েমাঃ সাগর িময়া জুট 297335 289929 28-29 2ম িবধান-3121

eস eম িবয়াত 
রহমান নািবল 

জুট 297286 289978 28-29 2ম িবধান-3121

েমাঃ মিমন সরকার জুট 297326 289938 28-29 2ম িবধান-3121

েমাঃ নাঈম েহাসাiন েট টাiল 339438 299269 26-27 4য় িবধান-3121

তানভীর  েট টাiল 288828 5987৯6 27-28 4য় িবধান-3121

েমেহিদ হাসান সািকব েট টাiল 288861 598839 27-28 4য় িবধান-3121

েমাঃ নাঈম েহােসন জুট 288971 598949 27-28 4য় িবধান-3121

েমাঃ েজাবােয়র তালহা জুট 288939 598917 27-28 4য় িবধান-3121

েমাঃ নািসর বা েট টাiল 339415 299338 26-27 6ম িবধান-3121

ীপ ভ াচায র্ জুট 277132 2571৯8 25-26 6ম িবধান-3121

83.. খান জাহান আলী 
পিলেটকিনক i uট, 
বােগরহাট 

47192 খায় ল iসলাম রানা েট টাiল 335647 295646 26-27 6ম িবধান-3121

েমাঃ েসিলম েরজা েশখ েট টাiল 274581 254579 25-26 8ম িবধান-3121

84. বাংলােদশ েট টাiল 
iি িনয়ািরং কেলজ 

61241 েমাঃ সািকব আল 
হাসান 

েট টাiল 415976 3৯6297 22-23 8ম িবধান-3121

 
 
 

           
                           (েমাঃ আ ারu ামান)

                               পিরচালক (কািরকুলাম) 
                                বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ 

                                              ঢাকা-2318। 
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ারক নং-68.28.1111.318.43.112.28-29(8৯)                          তািরখঃ  15/21/29 ি ঃ
 
a িলিপ সদয় aবগিত o েয়াজনীয় কায র্ােথ র্ ে িরত হলঃ 
 
2।   সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
3।   পরী া িনয় ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
4।   িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা ( েয়াজনীয় ব া হেণর জ  a েরাধ করা হল)।   
5-87।  a (সংি  সকল), .................................................................................... 
88।    সহকারী পরী া িনয় ক (েট টাiল), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
89।   েচয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কম র্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
8৯।    নিথ। 
 
 

                                                                                                                                    
 ( িষিবদ েমাঃ েমা ফা কামাল)

কািরকুলাম িবেশষ  ( িষ) 
  বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 

 
 


