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বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড 
আগারগাo, শেরবাংলা নগর 

ঢাকা-2318। 
 

ারক নং-68.28.1111.318.43.112.28 তািরখঃ 17-15-3128 ি ঃ
 

aিফস আেদশ 
 

বাংলােদশ কািরগির িশ া বােডর চয়ার ান মেহাদেয়র eর a েমাদন েম িডে ামা iন ট টাiল iি িনয়ািরং িশ া েমর িনে  বিণত 
িশ াথ েদরেক তােদর সংি  িত ােনর a ে র পািরেশর আেলােক তােদর নােমর পােশ uি িখত পেব o িবভােগ eকi িত ােন নঃ ভিতর 
a েমাদন দয়া হল। 
 
 

ঃ 
নং 

িত ােনর নাম িশ া 
িত ান 
কাড  

ছা /ছা ীর িববরণ টকেনালিজ রাল রিজে শন সসন পব য িবধােনর 
আoতায় ভিত 
হেয়েছ তার নাম 

1. ট টাi i uট, 
টাংগাiল। 

65137 লািক আ ার ট টাiল 339341 299261 26-27 3য় িবধান-3121
2. নাজ ল আলম ট টাiল 339247 299297 26-27 3য় িবধান-3121
3. হািব র রহমান ট টাiল 339323 29924৯ 26-27 3য় িবধান-3121
4. মাঃ নাঈম হােসন ট টাiল 339438 299269 26-27 3য় িবধান-3121
5. পা  দাস ট 339268 339268 26-27 3য় িবধান-3121
6. মাছাঃ 

ফােতমা জ 
সািহ র 

ট 33927৯ 2993৯9 26-27 3য় িবধান-3121

7. িদ  চ  পাল ট 339311 299424 26-27 3য় িবধান-3121
8. আিবর সাহা ট 339317 29942৯ 26-27 3য় িবধান-3121
9. মাঃ িসয়াম 

তা কদার 
ট 339446 299388 26-27 3য় িবধান-3121

10. ভ ম ল  ট 339353 299418 26-27 3য় িবধান-3121
11. মীর মিহ ল হাসান ট 339297 299414 26-27 3য় িবধান-3121
12. মাঃ কাম ল 

হাসান 
ট 339326 299348 26-27 3য় িবধান-3121

13. সাববীর হােসন ট 339327 299349 26-27 3য় িবধান-3121
14. মাঃ বায়িজত 

হােসন 
ট 339445 299386 26-27 3য় িবধান-3121

15. মাঃ রােসল ট 339444 299383 26-27 3য় িবধান-3121
16. আ ল হািকম ট 33932৯ 299351 26-27 3য় িবধান-3121
17. মাঃ াফ হােসন ট 277241 257186 25-26 3য় িবধান-3121
18. িরফা ল iসলাম 

িজম 
ট 3392৯5 299346 26-27 3য় িবধান-3121

19. তাসিলমা আ ার ট 339361 295355 26-27 3য় িবধান-3121
20. সবদত ফয়সাল ট 277165 257241 25-26 3য় িবধান-3121
21. জ িময়া ট 33923৯ 299396 26-27 3য় িবধান-3121
22. চ াম মিহলা 

পিলেটকিনক 
i uট 

81172 জা া ল নাঈম গােম স 33৯6৯4 29৯694 26-27 3য় িবধান-3121
23. িত রাণী দবী গােম স 33৯745 29৯744 26-27 3য় িবধান-3121
24. রােকয়া বগম গােম স 278151 258122 25-26 5থ িবধান-3121
25. খািদজা বগম নয়ন গােম স 278126 258134 25-26 5থ িবধান-3121
26. ফািতমা আ ার গােম স 278365 258365 25-26 5থ িবধান-3121
27. রাiন জা াত ির গােম স 259677 249676 24-25 5থ িবধান-3121
28. সানিজদা আ ার গােম স 278149 25811৯ 25-26 5থ িবধান-3121
29. i uট aব 

সাi  ড e  
টকেনালিজ, 68/9, 
পি ম পা পথ, 
ঢাকা। 

61162 মাঃ মেহিদ 
হাসান 

ট টাiল 27524৯
 

255194
 

25-26 
 

5থ
 

িবধান-3121
 

30. মাঃ তৗিহ ল 
কিবর 

ট টাiল 275229 255173 25-26 5থ িবধান-3121

31. সালায়মান ট টাiল 275264 2551৯8 25-26 5থ িবধান-3121
32. িনয়া ল বিশর ট টাiল 415137 3৯7126 22-23 5থ িবধান-3121
33. আিজম িব াস ট টাiল 255798 245736 24-25 3য় িবধান-3121

 
a হত......... 
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ঃ 
নং 

িত ােনর নাম িশ া 
িত ান 
কাড  

ছা /ছা ীর িববরণ টকেনাল
িজ 

রাল রিজে শন সসন পব য িবধােনর 
আoতায় ভিত 
হেয়েছ তার নাম 

34. াশনাল iনি uট 
aব iি িনয়ািরং e  
টকেনালিজ , 3৯/2, 
কাoরান বাজার, 
ঢাকা।

61513 আiিরন আকতার গােম স 276229 25619৯ 25-26 5থ িবধান-3121

35. িসরাজগ  
আiিডয়াল 
ট টাiল 

iি িনয়ািরং 
i uট (িস ), 
িজব সড়ক, 
বড়েগালা, 
ি

36227 মাঃ লতান 
মাহ দ 

গােম স 412835 3৯9317 22-23 8ম িবধান-3121

36. মাঃ মাস ািফ র 
রহমান 

ট টাiল 412828 3৯9391 22-23 8ম িবধান-3121

37. িসরাজগ  
i uট aব 
ট টাiল 

iি িনয়ািরং e  
টকেনালিজ, শন 
রাড, িসরাজগ । 

36195 রােসল আহেমদ গােম স 272৯98 25356৯ 25-26 5থ িবধান-3121
38. মাঃ িলমন িময়া গােম স 316447 214877 21-22 8ম িবধান-3121
39. মাঃ aিনক 

তা কদার 
ট টাiল 243466 233413 23-24 8ম িবধান-3121

40. রবন i uট 
aব টকেনালিজ, 
িজ-38, বয়রা বাজার 
বাস া , বয়রা, 
িজিপo-৯111, 
লনা। 

46241 মাঃ আল iমরান ট টাiল 254945 244957 24-25 5থ িবধান-3121
41. েখ  হালদার ট টাiল 414463 3৯7742 22-23 8ম িবধান-3121
42. মাঃ আেনায়ার 

হাসাiন 
ট টাiল 414468 3৯7775 22-23 8ম িবধান-3121

43. মাঃ iমরান 
হােসiন রানা 

ট টাiল 41446৯ 3৯7777 22-23 8ম িবধান-3121

44. মাঃ আহসা ল হক 
িমলন 

ট টাiল 414458 3৯7747 22-23 8ম িবধান-3121

45. ামলী আiিডয়াল 
পিলেটকিনক 
i uট, 461/e 
িসিডe eিভিনu, 

811৯7 কৗিশক রায় ট টাiল 278234 258215 25-26 5থ িবধান-3121
46. মাঃ খাi ল হাসান ট টাiল 278262 258299 25-26 5থ িবধান-3121
47. সাহরাব হােসন ট টাiল 2594৯5 249469 24-25  িবধান-3121
48. মাদারী র ট টাiল 

iি িনয়ািরং 
i uট, মিহেষর 
চর, মাদারী র। 

55137 দীপন িব াস ট টাiল 255422 245429 24-25 5থ িবধান-3121

49. i uট aব 
সাi  ড e  
টকেনালিজ, 68/9, 
পি ম পা পথ, 
ঢাকা। 

61162 িহরা লতানা গােম স 336517 296532 26-27 3য় িবধান-3121

50. বাংলােদশ 
i uট aব 
টকেনালিজ, 22/25, 

iকবাল রাড, 
মাহা দ র, ঢাকা। 

61214 রািক ল oহাব ট টাiল 256241 246225 24-25 7 িবধান-3121

51. াশনাল 
পিলটেকিনক 
iনি uট, 293/2, 
ব তজ রী বাজার, 
ফামেগট, ঢাকা 

61225 Suraiya 
Ahmed Polly 

গােম স 275699 255699 25-26 5থ িবধান-3121

52. Suraiya 
Ahmed Molly 

গােম স 275698 255698 25-26 5থ িবধান-3121

53. মা রা কেলজ aব 
iি িনয়ািরং e া  
টকেনালিজ, 
িডয়াম মাড়, 

আদশপাড়া, মা রা। 

42152 দীপ র িব াস ট টাiল 24423৯ 2341৯9 23-24 5থ িবধান-3121
54. মাঃ নািফস িব াস ট টাiল 413412 3৯8886 22-23 7 িবধান-3121
55. রািক ল iসলাম গােম স 253983 243৯2৯ 24-25 5থ িবধান-3121

 

া িরত/- 
 ( মাঃ আ ারu ামান) 
পিরচালক (কাির লাম) 

           বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড 
              ঢাকা-2318। 
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ারক নং-68.28.1111.318.43.112.28 তািরখঃ 17-15-3128 ি ঃ
 
a িলিপ সদয় aবগিত o েয়াজনীয় কাযােথ িরত হলঃ 
2।   সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
3।   পরী া িনয় ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
4।   িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।  
5-27। a /পিরচালক, 

.......................................................................................................................................................... 
28।   সহকারী পরী া িনয় ক ( ট টাiল), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
29।   চয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কমকতা, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
2৯।   নিথ।  
 

                                                                                                                               17/15/28 
( িষিবদ মাঃ মা ফা কামাল) 

কাির লাম িবেশষ  ( িষ) ট টাiল aঃ দঃ 
বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 

 


