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 বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ 
আগারগ o, েশেরবাংলা নগর,  

ঢাকা-2318  
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ারক নংt 68.28.1111.312.43.113.27-7429  তািরখঃ 36 বশাখ, 2535 ব া
19 েম, 3128 ি া

 
াপকঃ  

a  
--------------------------------------- 
--------------------------------------- 
--------------------------------------।   
 

িবষয়ঃ পুনঃভিতর্র aনুেমাদন সে ।   
 
uপ র্  িবষেয়র ে ি েত বাংলােদশ কািরগির িশ া েবােড র্র েচয়ার ান মেহাদেয়র aনুেমাদন েম িডে ামা iন iি িনয়ািরং িশ া েমর িনে  বিণ র্ত িশ াথ েদর সংি  
িত ােনর a ে র পািরেশর আেলােক নােমর পাে র্ uি িখত িবভাগ, পব র্ o িবধােনর আoতায় পুনঃভিতর্র aনুেমাদন েদয়া হেলা। 7  o 8ম পেব র্ ন র্ঃভিতর্ ত িশ াথ েদর 

6ম o 7  পেব র্ 5(চার) বা তেতািধক িবষেয় a তকায র্ হoয়ার কারেণ 6ম o 7  পেব র্ aনু ীণ র্ েঘাষনা করা হেল aনু ীণ র্ িশ াথ েদর নঃভিতর্র aনুমিত সয়ংি য়ভােব বািতল বেল 
গ  হেব।    
 

ঃ 
নংt 

িশ া 
িত ান 
েকাড 

িশ া িত ােনর নাম o 
িঠকানা িশ াথ েদর নাম েটকেনালিজ েরাল নং পব র্ েরিজে শ

ন নং েসশন 

েয 
িবধােনর 
আoতায় 
ভিতর্ 
হেয়েছ 
তার নাম 
(3116/3
121) 

1. 38196 ি য়া িসিট পিলেটকিনক 
a া  iি িনয়ািরং 
i িটিটuট 
49/2 মীর মশাররফ েহােসন 
েরাড, আ য়াপাড়া, ি য়া।  

েমা: িম ল েহােসন  iেলকি ক াল  831525 

7   

765364 24-25 

3121

2. 4625৯ য়ার পিলেটকিনক 
i িটিটuট, লনা  
বািড় নং-35, েরাড নং-213, 
হাuিজং eে ট, খািলশপুর, 
লনা।  

িদঘিবজয় সরকার  িসিভল  83৯8৯7  757695 24-25 3121
3. েশখ আিরফ িব াহ  িসিভল  83৯8৯8  757694 24-25 3121
4. সাগর সরদার  িসিভল  83৯911  757691 24-25 3121
5. েমা: হািনফ েশখ  িসিভল  83৯923  757679 24-25 3121
6. শিহ ল iসলাম  িসিভল  61৯159  587679 24-25 3121
7. 42168 কাশবন পিলেটকিনক 

i িটিটuট (KPIM) 
কেলজপাড়া, মা রা।  

েশাহাগ েহােসন  কি uটার  833784 5থ র্ 833784 24-25 3121
8. দয় আহেমদ  কি uটার  932766 5থ র্ 932766 25-26 3121
9. িহন িব াস  িসিভল  833739 7   833739 24-25 3121
10. েমা: আল আিমন  িসিভল  833758 7   833758 24-25 3121
11. ফারজানা আফিরন iিট  কি uটার  737627 7   737627 23-24 3121
12. কাশ িব াস  কি uটার  833787 7   833787 24-25 3121
13. কাজী স ািফ র রহমান  কি uটার  833794 7   833794 24-25 3121
14. 46161 লনা েটকিনক াল e  

iি িনয়ািরং কেলজ, েহাি ং 
নং-222, oয়াড র্ নং- 29, 
েরাড নং - 3, েসানাডাংগা, 
আ/e, (2ম েফজ), লনা।  

েমাঃ সাi ল iসলাম আিকর্েটচার 938323 5থ র্ 85৯365 25-26 3121

15. দীপ হালদার িসিভল 619778 7   58৯৯15 22-23 3121

16. িচরি ত কিবরাজ iেলকি ক াল 839652 7   758949 24-25 3121

17. কমেলশ ম ল কি uটার 839637 7   758964 24-25 3121

18. েমাঃ iমা ল iসলাম iেলকি ক াল 83965৯ 7   758941 24-25 3121

19. মাহ ব হাসান iেলকি ক াল 839665 7   758936 24-25 3121

20. aিভিজৎ ম ল iেলকি ক াল 839658 7   758943 24-25 3121

21. নাজ ল হাসান iেলকি ক াল 558741 8ম  495435 21-22 3121

22. আ াহ আল েনামান iেলকি ক াল 64৯৯51 8ম  58৯963 22-23 3121

23. েমাঃ েহলাল u ীন কি uটার 738323 8ম  667৯14 23-24 3121

24. 61218 িব িস আi iি িনয়ািরং 
i িটিটuট  
23৯, কলাবাগান, িমরপুর 
েরাড, ঢাকা।  

েমা: েবল   েটিলকম:  7৯8৯22 

8ম 

655385 23-24 

3121

25. 61214 বাংলােদশ iনি িটuট aব 
েটকেনালিজ (BIT) ঢাকা। 
22/25, iকবাল েরাড, ক-e 
েমাহা দপুর, ঢাকা-2318।  

েমা: হািফ র রহমান  কি uটার  73৯163 7   656119 23-24 3121
26. ফরহাদ েহােসন  কি uটার  857৯৯2 7   746883 24-25 3121
27. সানিজদা আ ার  iেলকি ক াল  758963 8ম 655৯63 23-24 3121

28. 4615৯ খানজাহান আলী িব ান o েমা: আ স সালাম   েমিরন  839548 7   758৯53 24-25 3121

িশ া িনেয় গড়ব েদশ
েশখ হািসনার বাংলােদশ 
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ি  মহািব ালয়  
32-33, েকিডe বা/e 
িশববাড়ী েমাড়, লনা।  

29. 34337 েকৗশল গিত i িটিটuট  
আ পি , েপাঃ েঘাড়ামারা  
থানাঃ েবায়ালীয়া, েজলাঃ 
রাজশাহী।  

েমা: oয়া দ আলী  iেলকি ক াল  753376 8ম 678788 23-24 3121
30. 

েমা: ফজেল রািবব  iেলকি ক াল  827136 
7   

769717 24-25 
3121

31. 34353 প া i িটিটuট aব 
েটকেনালিজ 
চারঘাট েপৗরসভা, uপেজলাঃ 
চারঘাট  
েজলাঃ রাজশাহী।  

েমা: আলমগীর েহােসন  iেলকি ক াল  827254 7   769599 24-25 3121
32. েমা: শাoন হাসনাথ  iেলকি ক াল  827251 7   7695৯2 24-25 3121
33. 

েমা: রােসল হক  েমকািনক াল  827268 
7   

769585 24-25 
3121

34. 64144 মেডল i িটিটuট aব সােয়  
a া  েটকেনালিজ 
(eমআieসিট), িবআiিডিস 
েরাড, েপাঃ েয়ট 
গাজীপুর-2811।  

নািহদ আহেমদ  কি uটার  968413 3য় 842233 25-26 3121
35. 

েমা: আহসানুল কিরম  iেলকি ক াল  86৯443 
7   

738453 24-25 
3121

36. 59156 িনu আiিডয়াল পিলেটকিনক 
i িটিটuট  
েটপড়া, িশবালয়, মািনকগ ।  

েমা: রিফ ল iসলাম  iেলকি ক াল  84৯647 
7   

74৯575 24-25 
3121

37. 23211 লাiফ লাiন পিলেটকিনক 
i িটিটuট 
সরকারপাড়া, ঠা রগo সদর, 
ঠা রগo।  

েমাসাে ক েহােসন  iেলকি ক াল  811847 

7   

77৯448 24-25 

3121

38. 61639 আহছানu াহ i িটিটuট aব 
েটকিনক াল a া  
েভােকশনাল e েকশন a া  
ে িনং (eআiিটেভট)  
আহসানu াহ িব ান o 
ি  িব িব ালয় 

31 পি ম েতজ রী বাজার  
কাজী নজ ল iসলাম সড়ক, 
ঢাকা। 

তনময় দাস ি তম কি uটার  966549 3য় 843৯97 25-26 3121
39. েমা: মিনর  আিকর্েটকচার  867929 7   73৯967 24-25 3121
40. 

েমা: শির ল iসলাম  iেলকি ক াল  759828 

7   

651723 23-24 

3121

41. 57139 াশনাল পিলেটকিনক 
i িটিটuট, ফিরদপুর 
বািড় নং-227, ঈ গাহ সড়ক, 
ফিরদপুর।  

ভ  iেলক িন   772623 

8ম 

65৯475 23-24 

3121

42. 63145 নরিসংদী পিলেটকিনক 
eকােডমী,  
আহাদ প◌াজা, 4য় তলা, 
uপেজলা েমাড়, নরিসংদী।  

iয়াসিমন আ ার  কি uটার  544458 

7   

47৯552 21-22 

3121

43. 57138 াস টস কেলজ aব 
েটকেনালিজ  
পি ম খাবাসপুর, ফিরদপুর 
শহর, ফিরদপুর।  

শাoন মােলা  কি uটার  739449 

7   

65৯853 23-24 

3121

44. 61567 আমদা i িটিটuট aব 
iি িনয়ািরং e া  
েটকেনালিজ 
79/5, হাজীপাড়া, ঢাকা-
232৯।  

সিফ র রিহম জন  িসিভল  867469 

7   

741427 24-25 

3121

45. 59146 াশনাল পিলেটকিনক 
i িটিটuট, মািনকগ  
284/4 নারা াiন বাস া , 
মািনকগ ।  

েমা: আিজ ল iসলাম  iেলকি ক াল  84৯378 5থ র্ 74৯844 24-25 3121
46. 

েমা: রানা  iেলকি ক াল  757৯62 
8ম 

659965 23-24 
3121

47. 61156 i িটিটuট aব 
কিমuিনেকশন েটকেনালিজ 
বাড়ী নং-27, আলাuল 
eিভিনu, েস র-7, u রা, 
ঢাকা। 

iমরান খান  কি uটার  73968৯ 

5থ র্ 

658৯56 23-24 

3121

48. 65258 a েফাড র্ কেলজ aব সােয়  
e  েটকেনালিজ 
মাজার েরাড, টাংগাiল সদর, 
টাংগাiল।  

েমা: শিফ ল iসলাম  িসিভল  874353 

7   

736299 24-25 

3121

49. 62156 পাকর্ পিলেটকিনক i িটিটuট  
হাজী রিফক সড়ক, 
সােহবপাড়া নারায়নগ ।  

েমা: লতান মাহ দ রিন  iেলকি ক াল  868৯79 
5থ র্ 

739817 24-25 
3121

50. 33193 িনu i িটিটuট aফ 
iি িনয়ািরং e  
েটকেনালিজ, সদর, 
চাপাiনবাবগ ।  

েমা: েমাস ািফ র রহমান  আিকর্েটকচার  81৯555 7  771879 24-25 3121
51. েমা: পলাশ আলী  আিকর্েটকচার  81৯536 7  771898 24-25 3121
52. েমা: রিবuল iসলাম  আিকর্েটকচার  81৯53৯ 7  771894 24-25 3121

53. 37267 বাংলােমাশন i িটিটuট aব 
iি িনয়ািরং e  

েমা: েমেহদী হাসান সজীব  iেলকি ক াল  82৯292 7   766561 24-25 3121
54. েমা: শাহিরয়ার জািকর  iেলকি ক াল  82৯273 7   76657৯ 24-25 3121
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55. েটকেনালিজ, নাহার ভবন, 
শালগািড়য়া, হাসপাতাল েরাড, 
সদর, পাবনা।  

েমা: আল আমীন  iেলকি ক াল  82৯286 
7   

766567 24-25 
3121

56. 29246 পাioিনয়ার পিলেটকিনক 
i িটিটuট, সদর, গাiবা া।  েমা: মন  িময়া  কি uটার  815895 7   776483 24-25 3121

57. 46241 রবন i িটিটuট aব 
েটকেনালিজ  
বয়রা, খািলশপুর, লনা।  

েমা: আির ল iসলাম  িসিভল  52749৯ 
8ম 

494779 21-22 
3121

58. 75152 বিদuল আলম সােয়  e  
েটকেনালিজ i িটিটuট 
ামঃ আড়াiবাড়ী, কসবা 
েপৗরসভা েপা  aিফস o 
থানাঃ কসবা, েজলাঃ 
া ণবািড়য়া।  

েমা: শাহা ি ন  iেলকি ক াল  879693 7   72৯963 24-25 3121
59. নােয়দ িময়া  iেলকি ক াল  8796৯1 7   72৯955 24-25 3121
60. 

কাজী িহ াহ iেলকি ক াল  8796৯6 
7   

72৯94৯ 24-25 
3121

61. 61162 i িটিটuট aব সােয়  ে ড 
a া  েটকেনালিজ 
ট নং-2/৯, ক-িড, েরাড 
নং-3, েসকশন-26, িমরপুর, 
ঢাকা।  
  

eস eম আ র রuফ িসিভল 358237 3য় 2518৯৯ 26-27 3127  
62. েদব ত বাকিচ িসিভল 528599 5থ র্ 4891৯8 21-22 3121  
63. েমাঃ iসমাiল আহেমদ 

সাoন আিকর্েটকচার 8551৯9 7  749773 24-25 3121  

64. জন রহমান  আিকর্েটকচার 855193 7  749789 24-25 3121  
65. েমাঃ রােশদ আহেমদ আিকর্েটকচার 85519৯ 7  749782 24-25 3121  
66. aন া খা ন আিকর্েটকচার 855224 7  749758 24-25 3121  
67. শািহনা পারিভন আিকর্েটকচার 8551৯7 7  749775 24-25 3121  
68. েমাঃ কািজ ল হক iেলি ক াল 855387 7  749596 24-25 3121  
69. েমাঃ আলী নািহদ েমিরন 855629 7  749355 24-25 3121  
70. শািহন ফিকর েমিরন 855616 7  749368 24-25 3121  
71. েমাঃ রা ল পারেভজ েমিরন 855588 7  749396 24-25 3121  
72. েমাঃ iসরািফল েহােসন েমিরন 855611 7  749373 24-25 3121  
73. আেনায়ার েহােসন ম মদার েমিরন 855599 7  749385 24-25 3121  
74. শািমম আহেমদ েমিরন 855596 7  749388 24-25 3121  
75. 29212 u রব  iি িনয়ািরং 

i িটিটuট 
িড.িব. েরাড, গাiবা া।  

eস eম সািমu াহ সিলল  iেলকি ক াল  646998 
7   

5৯6729 22-23 
3121

76. 54135 নিড়য়া পিলেটকিনক i িটিটuট  
াম/মহ াঃ ে মতলা, সড়কঃ 
াধীনতা সড়ক, েপাঃ নিড়য়া, 

uপেজলাঃ নিড়য়া, েজলাঃ 
শরীয়তপুর।  

িপ  বাiধা  iেলকি ক াল  946842 7   854892 25-26 3121
77. 

েমেহদী হাসান  িসিভল  946825 
7   

8548৯9 25-26 
3121

78. 61162 i িটিটuট aব সােয়  ে ড 
a া  েটকেনালিজ 
ট নং-2/৯, ক-িড, েরাড 
নং-3, েসকশন-26, িমরপুর, 
ঢাকা।  

মাহ দ হাসান  েমিরন  8555৯1 

7   

749383 24-25 

3121

79. 641৯2 েস ার ফর েটকেনালিজ 
া ফার, কাশবন ভবন, মিনর 
েকিমক াল েরাড, পি ম 
িলয়া, জয়েদবপুর, 

গাজীপুর-2811। 

রািন  কি uটার  969135 

5থ র্ 

841511 25-26 

3121

80. 3317৯ মহান া পিলেটকিনক 
i িটিটuট 
িনমতলা েমাড়, ডাকঘরঃ 
চ পাiনবাবগ , uপেজলা o 
েজলা চ পাiনবাবগ ।  

েমা: শািমম আলী  iেলকি ক াল  75271৯ 

8ম 

681499 23-24 

3121

81. 27217 রংপুর i িটিটuট aব 
েটকেনালিজ 
খাসবাগ, মিহগ , রংপুর।  

েমা: রািকব uল হাসান  িসিভল  814417 7   777942 24-25 3121
82. েমা: ফির  iসলাম  iেলকি ক াল  814429 7   77792৯ 24-25 3121
83. েমা: রােস ল iসলাম  iেলকি ক াল  814443 7   777916 24-25 3121
84. েমা: সা াদ েহােসন  iেলকি ক াল  814449 7   7778৯৯ 24-25 3121
85.  েমা: আিত র রহমান  iেলকি ক াল  646859 7   5৯7654 22-23 3121
86. 46226 নথ র্ সাuথ পিলেটকিনক 

i িটিটuট, লনা 
46 হাuিজং eে ট, সাuথ 
ক, খািলশপুর, লনা। 

লয় ঢালী iেলকি ক াল 83৯518 7  757৯84 3124-
25 3121 

87. 4৯228 লামনা পিলেটকিনক 
i িটিটuট, লামনা 
uপেজলাঃ গলািচপা, েজলাঃ 
প য়াখালী।  

েমা: iিলয়াছ েহােসন  iেলকি ক াল  943৯78 

5থ র্ 

857656 25-26 

3121

88. 611৯৯ ামলী  আiিডয়াল 
পিলেটকিনক i িটিটuট 
27/িস-িড, ক-িড, রজাহান 
েরাড (ব ◌াশবাড়ী)  

শাহ আলম  িশপ িব ং  857884 

7   

746৯9৯ 24-25 

3121
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েমাহা দপুর, ঢাকা-2318।  
89. 31285 কি uটার সােয়  e  

iি িনয়ািরং কেলজ 
ব ড়া  
সাধারন বীমা ভবন, িশববািট, 
ব ড়া সদর, ব ড়া।  

েমা: মা ন িময়া  iেলকি ক াল  818৯57 7   773372 24-25 3121
90. 

েমা: মা ন আহে দ  কি uটার  632348 
8ম 

5৯3513 22-23 
3121

91. 24269 eস আর e i িটিটu aব 
সােয়  e  েটকেনালিজ 
মহ াঃ u র ব বাড়ী, 
ডাকঘরঃ কা বাড়ী, েজলাঃ 
িদনাজপুর।  

েমা: আ াহ আল মা ন 
আকাশ  iেলকি ক াল 74৯55৯ 8ম 688928 23-24 3121

92. েমা: iমরান আলী  িসিভল  812868 7   779428 24-25 3121
93. েমা: েখারেশদ আলম  িসিভল  714৯56 7   688953 23-24 3121

94. 2৯174 জনশীল পিলেটকিনক 
i িটিটuট 
পি ম জানগর, জয়পুরহাট।  

কনক বসাক  িসিভল  8161৯1 
7   

776228 24-25 
3121

95. 33185 ে াবাল পিলেটকিনক e  
iি িনয়ািরং i িটিটuট 
আরামবাগ, চ পাiনবাবগ  
সদর। 

েমা: eিনট iসলাম  িসিভল  81৯367 7   771৯67 24-25 3121
96. েমা: সােয়দ iনিতসার  iেলকি ক াল  81৯37৯ 7   771৯54 24-25 3121
97. েমা: ামান  iেলকি ক াল  81৯389 7   771৯45 24-25 3121
98. েমা: রিহমা খা ন  iেলকি ক াল  81৯391 7   771৯43 24-25 3121
99. 51154 েভালা সদর পিলেটকিনক 

i িটিটuট  
uপেজলাঃ সদর, েজলাঃ 
েভালা।  

আ র রিহম  িসিভল  664599 

8ম 

721829 23-24 

3121

100. 4৯229 প য়াখালী আiিডয়াল 
পিলেটকিনক i িটিটuট, 
iত ািদ সড়ক, েচৗরাস া টাuন, 
কািলকাপুর, প য়াখালী।  

িদ া কম র্কার  িসিভল  845382 

5থ র্ 

755839 24-25 

3121

101. 53211 মডান র্ পিলেটকিনক 
i িটিটuট 
েপয়ারপুর, বােকরগ , 
বিরশাল। 

iমাম েহােসন  িসিভল  722473 8ম 662546 23-24 3121
102. েমা: তাির ল iসলাম জািহদ িসিভল  722489 8ম 66252৯ 23-24 3121
103. েমা: সাi ল iসলাম  িসিভল  72248৯ 8ম 662529 23-24 3121
104. eিননুর  কি uটার  739123 8ম 662521 23-24 3121
105. েমা: মা দ রানা  িসিভল  847763 7   753458 24-25 3121
106. নয়ন চ  িব াস  িসিভল  84776৯ 7   753451 24-25 3121
107. পুেলাক চ  হাoলাদার  িসিভল  84777৯ 7   753441 24-25 3121
108. 61218 িব িস আi iি িনয়ািরং 

i িটিটuট  
23৯, কলাবাগান, িমরপুর 
েরাড, ঢাকা। 

নািহদ হাসান খান  িসিভল  723৯64 

8ম 

655634 23-24 

3121

109. 35238 াশনাল i িটিটuট aব 
সােয়  e  েটকেনালিজ 
৯4/িড, চকরামপুর, নােটার 
সদর, নােটার।  

e েজড eম আ াহ আল 
মান র   iেলকি ক াল  648814 7   599658 22-23 3121

110. েমা: মাহা র রহমান  iেলকি ক াল  827655 7   769198 24-25 3121

111. 7৯127 i িটিটuট aব কি uটার 
সােয়  a া  েটকেনালিজ 
হাসপাতাল েরাড, েফনী।  

আশরাফ uি ন  iেলক িন   665568 
8ম 

562789 22-23 
3121

112. 45231 রবন কেলজ aব 
েটকেনালিজ 
সাত ীরা, নবা ন ল েমাড়, 
সাত ীরা।  

পিব  ম ল  iেলকি ক াল  837749 7   75৯757 24-25 3121
113. 

েগাপাল সানা  iেলকি ক াল  837754 
7   

75৯752 24-25 
3121

114. 7217৯ েহডoেয় iি িনয়ািরং 
i িটিটuট 
uপশহর, িসেলট িসিট 
কেপ র্ােরশন, িসেলট সদর। 

রাহান uি ন েচৗ রী  িসিভল  389693 3য় 22634৯ 26-27 3121
115. েমা: জাি ল েহােসন েচৗ রী িসিভল  3896৯9 3য় 226334 26-27 3121
116. শরীফ েমাহা দ তির ল 

iসলাম  iেলকি ক াল  389736 3য় 2262৯7 26-27 3121

117. েমা: আশরা ল iসলাম  iেলকি ক াল  878645 7   7319৯9 26-27 3121
118. 311৯5 iসলামী াংক i িটিটuট 

aব েটকেনালিজ 
থানা েরাড, ব ড়া।  

েমা: েমাস ফা কামার েমাহন কি uটার  735৯৯1 7   684894 23-24 3121
119. েমা: আল আিমন  কি uটার  736118 7   684877 23-24 3121

120. 47192 খানজাহান আলী 
পিলেটকিনক i িটিটuট 
িড.আi.িপ. েমাড়, 
বােগরহাট। 

e eস eম রািকব  iেলকি ক াল  651473 

5থ র্ 

589537 22-23 

3121

121. 68239 েমােমনশাহী েটকিনক াল e  
iি িনয়ািরং i িটিটuট  
িহ প ী, েসহড়া, 
ময়মনিসংহ। 
 

আিনছুর রহমান  iেলকি ক াল  876786 

7   

733867 24-25 

3121

122. 46286 iuিনক পিলেটকিনক 
i িটিটuট, বকালী, 
খািলশপুর, লনা,  
েহাি ং নং-1334-13 eবং 

িমিহর ম ল  iেলকি ক াল  8439৯1 7   757219 24-25 3121
123. 

েমা: আির ল iসলাম  iেলকি ক াল  8439৯5 
7   

757215 24-25 
3121
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1334-14, খিতয়ান নং◌ঃ 
957, েজ eল নং-23, েমৗজাঃ 
বয়রা।  

124. 81156 iসলামী াংক i িটিটuট 
aব েটকেনালিজ 
িবেক টাoয়ার(5থ র্ তলা) 
লালচান েরাড, 
চকবাজার, চ াম ।  

িজয়াuল হাসান  iেলকি ক াল  76424৯ 

5থ র্ 

634৯61 23-24 

3121

125. 46287 নদ র্ান পিলেটকিনক i িটিটuট, 
জ ি , খািলশপুর, লনা। 

েকৗিশক িম ী িসিভল  843৯32 5থ র্ 757188 24-25 3121
126. আিজ ল হক  েমিরন  34616৯ 3য় 2613৯5 26-27 3121
127. 46226 নথ র্ সাuথ পিলেটকিনক 

i িটিটuট, লনা 
46 হাuিজং eে ট, সাuথ 
ক, খািলশপুর, লনা। 

েমা: েমাস ািফ র রহমান  েমিরন  939224 5থ র্ 859555 25-26 3121
128. 

েমা: রাফসান েশখ   মিরন  795854 
8ম 

666993 23-24 
3121

129. 34325 াiম পিলেটকিনক 
i িটিটuট রাজশাহী 
েপাঃ রাজশাহী েকাট, থানাঃ 
রাজপাড়া, েজলাঃ রাজশাহী।  

েমা: রািকব বা   িসিভল  717514 7   678957 23-24 3121
130. েমা: পলাশ কিবর  িসিভল  7174৯৯ 8ম 678961 23-24 3121
131. েমা: জন আহেমদ  iেলকি ক াল  753296 8ম 6788৯8 23-24 3121
132. েমা: আেনায়ার েহােসন  iেলকি ক াল  753328 8ম 678876 23-24 3121
133. 36237 য না পিলেটকিনক 

i িটিটuট 
িড ীরচর,সয়দাবাদ, 
িসরাজগ ।  

েমা: বাব  েসখ  iেলকি ক াল  648914 8ম 598৯63 22-23 3121
134. 

জীবন েপা ার  iেলকি ক াল  648917 
8ম 

598৯51 22-23 
3121

135. 7623৯ ময়নামিত পিলেটকিনক 
i িটিটuট 
2341, েরiসেকাস র্, িমল◌া।  

iমরান হাসান  iেলকি ক াল  88266৯ 
5থ র্ 

729361 24-25 
3121

136. 68179 ময়মনিসংহ i িটিটuট aব 
সােয়  e  েটকেনালিজ  
93, সাবদােঘাষ েরাড, 
ময়মনিসংহ।  

িব ব েহাসেন  কি uটার  741৯31 7   64337৯ 23-24 3121
137. 

েমেহদী হাসান রািকব  কি uটার  741৯2৯ 
8ম 

643381 23-24 
3121

138. 22125 বলরামপুর আদশ র্ 
মহািব ালয়  
েপা: আরািজ ম ল হাট, 
aেটায়ারী, প গড়।  

েমা: সিহ ল iসলাম  iেলক িন   911251 5থ র্ 87৯৯67 25-26 3121
139. িনতাi চ   iেলক িন   911253 5থ র্ 87৯৯66 25-26 3121
140. আির ল iসলাম  iেলক িন   911252 5থ র্ 87৯৯68 25-26 3121
141. েমা: নাজ ল হক  iেলক িন   811228 6ম 77৯৯67 24-25 3121
142. েমা: মক ল েহােসন  iেলক িন   811235 6ম 77৯৯5৯ 24-25 3121
143. েমা: আতাuর রহমান  কি uটার  811196 6ম 77৯৯99 24-25 3121
144. েমেহদী হাসান  কি uটার  735154 6ম 68৯৯68 24-25 3121
145. 37174 পাবনা i িটিটuট aব সােয়  

e  েটকেনালিজ         
uপেজলা েরাড, েতঘরী, েবরা, 
পাবনা।  

েমা: ল আিমন  iেলকি ক াল  648৯31 8ম 598253 22-23 3121
146. 

েমা: নাজ ল েহােসন  িসিভল  82971৯ 
5থ র্ 

767133 24-25 
3121

147. 63192 নরিসংদী সােয়  e  
iি িনয়ািরং i িটিটuট 
েভলানগর, সদর, নরিসংদী।  

হাসান আলী মা ন  iেলকি ক াল  75৯94৯ 
9ম 

647৯56 23-24 
3121

148. 3718৯ iসলািমক i িটিটuট aব 
সােয়  e  েটকেনালিজ 
হাজী েমাহসীন েরাড, 
ধবাজার, িদলালপুর, পাবনা। 

েমাঃ মিন ামান কি uটার 829778 5থ র্ 766৯75 24-25 3121
149. আেমনা খা ন কি uটার 829781 5থ র্ 766৯72 24-25 3121
150. েমাঃ আসা ল iসলাম কি uটার 829782 5থ র্ 766৯71 24-25 3121
151.  েমাঃ েগালাম রািবব িসিভল 829768 5থ র্ 766৯85 24-25 3121
152.  েমাঃ ল iসলাম iেলি ক াল 557468 7  49৯928 21-22 3121
153. 31285 কি uটার সােয়  e  

iি িনয়ািরং কেলজ 
ব ড়া  
সাধারন বীমা ভবন, িশববািট, 
ব ড়া সদর, ব ড়া।  

িবকাশ চ  েপারদার  কি uটার  736343 8ম 682873 23-24 3121
154. মাহ দা খা ন  কি uটার  632346 8ম 5৯34৯8 22-24 3121
155. েমা: েমেহদী হাসান  িসিভল  918659 5থ র্ 8736৯৯ 25-26 3121
156. েমা: মন িময়া  iেলকি ক াল  818৯57 7   773372 24-25 3121
157. 37239 পাবনা িসিট পিলেটকিনক e  

েট টাiল iি িনয়ািরং 
i িটিটuট, িপ.িপ. েরাড, 
িসংগা, পাবনা। 

েমা: িশ ল iসলাস  িসিভল  829৯92 5থ র্ 766761 24-25 3121
158. 

েমা: মাহ ল iসলাম  iেলকি ক াল  829৯৯5 
5থ র্ 

766748 24-25 
3121

159. 34391 eভার ীণ পিলেটকিনক 
i িটিটuট 
ল ীপুর, িজিপo-7111, 
রাজশাহী।  

েমা: েমেহদী হাসান খান  িসিভল  824358 

7   

769495 24-25 

3121

160. 25215 নীলফামারী i িটিটuট aব 
সােয়  e  েটকেনালিজ (আi 
eস িট) কেলজ ে শন েরাড, 
নীলফামারী।  

েমা: হািম র রহমান  iেলকি ক াল  74৯634 9ম 688794 23-24 3121
161. 

েমা: ল আিমন  iেলকি ক াল  74৯633 
9ম 

688795 23-24 
3121

162. 7৯153 েগাে ন পিলেটকিনক 
i িটিটuট 
কেলজ েরাড, ছাগল নাiয়া, 
েফনী।  

নুেরর নবী  িসিভল  729137 

8ম 

635561 23-24 

3121
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163. 61257 সাজ i িটিটuট aব িবজেনস 
e  েটকেনালিজ, 
54/6/e, পি ম 
কাফ ল(েমা াপাড়া 
মসিজেদর সামেন), তালতলা, 
আগারগ o, ঢাকা-2318।  

েমা: মা ম িব াহ  eআiিডিট  865821 7   742৯6৯ 24-25 3121
164. েমা: শামীম েরজা  ড  865817 7   742৯74 24-25 3121
165. 

েশখ েমা: মাহ ল আলম  ড  865816 
7   

742৯75 24-25 
3121

166. 312৯7 েশরuড পিলেটকিনক 
i িটিটuট 
েশরপুর, uপেজলাঃ সদর, 
ডাকঘর o েজলঃ ব ড়া। 

াম  েমাহম   iেলকি ক াল  819135 6ম 773294 24-25 3121
167. েমা: েসিলম েরজা  iেলকি ক াল  819147 6ম 773282 24-25 3121
168. েমা: েজহাদ আলী  iেলকি ক াল  819144 6ম 773285 24-25 3121

169. 38181 ি য়া i িটিটuট aব 
সােয়  a া  েটকেনালিজ 
2নং আমলাপাড়া, িবিথ ীট 
েরাড, ি য়া।  

েমা: জােয়দ আলী  iেলকি ক াল  82৯935 

7   

765918 24-25 

3121

170. 611৯2 িমরপুর i িটিটuট aব 
সােয়  e  েটকেনালিজ 
45 জামাল ানসন, িমরপুর-
21, ঢাকা-2327।  

েমা: তাির ল iসলাম aিনক কি uটার  94৯8৯9 

5থ র্ 

84৯825 25-26 

3121

171. 61354 iি িনয়ািরং e  
iনফরেমশন েটকেনালিজ 
গ-214/2, গিত রণী, 
ম বা া, বা া, ঢাকা। 

েমা: আির ল iসলাম  iেলকি ক াল  866476 7   74241৯ 24-25 3121
172. েমা: সাগর আলী  iেলকি ক াল  866485 7   742411 24-25 3121
173. েমা: eকলাস uি ন  iেলকি ক াল  654534 8ম 575327 22-23 3121
174. েমা: েদেলায়ার েহােসন দয়  iেলকি ক াল  654574 8ম 575325 22-23 3121
175. েমা: iমানুল iসলাম  iেলকি ক াল  546754 8ম 481468 21-22 3121
176. 38182 কাম ল iসলাম িসি ক 

i িটিটuট 
িড-44, হাuিজং, ি য়া-
8111।  

েমা: হাসান আলী iেলকি ক াল  649419 5থ র্ 596৯73 22-23 3121
177. েমা: মা ন uি ন িব াস  কি uটার  82৯98৯ 5থ র্ 765863 24-25 3121
178. েমা: কােয়স  িসিভল  92৯671 5থ র্ 866461 25-26 3121
179. রািবব েহাসাiন  িসিভল  5263৯9 8ম 499৯62 21-22 3121
180. েমা: মিশuর রহমান  িসিভল  7187৯7 8ম 674৯82 23-24 3121
181. 61623 oেয় ান আiিডয়াল 

i িটিটuট (WII) 
82 কাoরান বাজার, েতজগo 
ঢাকা-2326।  

eস eম হািব াহ িহেমল   েমিরন  965৯96 

5থ র্ 

84454৯ 25-26 

3121

182. 61513 াশনাল i িটিটuট aব 
iি িনয়ািরং a া  
েটকেনালিজ (NIET) 
3৯/2, কাoরান বাজার, ঢাকা-
2326।  

আ  দাuদ  সােভ র্িয়ং  866924 5থ র্ 741972 24-25 3121
183. সাi র রহমান কাoছার  iেলকি ক াল  75৯318 8ম 64৯4৯3 23-24 3121
184. 

েমা: oিহ ল iসলাম  iেলকি ক াল  654626 
9ম 

575115 22-23 
3121

185. 33191 iে িরয়াল পিলেটকিনক 
i িটিটuট 
হি ং 236, শাহীবাগ, সদর, 
চাপাiনবাবগ ।  

েমা: িব ব আিল  কি uটার  91৯1৯৯ 5থ র্ 872159 25-26 3121
186. েমা: েয়ল আিল  কি uটার  81৯45৯ 5থ র্ 771974 24-25 3121
187. েমা: েগালাম কিবর  কি uটার  736554 5থ র্ 681348 23-24 3121
188. েমা: নািসর uি ন  িসিভল  81৯445 7   771989 24-25 3121
189. 44247 বাংলােদশ েটকিনক াল 

কেলজ (িবিটিস)  
িপয়ারীেমাহন েরাড, নািজর 
শংকরপুর, যেশার।  

 েমা: iমরান েহােসন  iেলকি ক াল  836264 

7   

761717 24-25 

3121

190. 641৯1 গাজীপুর আiিডয়াল 
পিলেটকিনক i িটিটuট, 
মাoনা, পুর, গাজীপুর।  

েমা: রািস ল iসলাম  iেলকি ক াল  8729৯3 5থ র্ 737648 24-25 3121
191. েমা: েমেহদী হাসান  iেলকি ক াল  872989 5থ র্ 737662 24-25 3121
192. কামর ল হাসান জিন  iেলকি ক াল  969৯97 5থ র্ 841549 25-26 3121
193. েমা: েমাবারক েহােসন  iেলকি ক াল  37৯৯7৯ 5থ র্ 233233 26-27 3121
194. 641৯2 েস ার ফর েটকেনালিজ 

া ফার, কাশবন ভবন, মিনর 
েকিমক াল েরাড, পি ম 

িলয়া, জয়েদবপুর, 
গাজীপুর-2811।  

iমরান খান  িসিভল  969118 5থ র্ 841528 25-26 3121
195. 

েমা: সােজ ল হক  িসিভল  969132 
5থ র্ 

841514 25-26 
3121

196. 611৯2 িমরপুর i িটিটuট aব 
সােয়  e  েটকেনালিজ 
45 জামাল ানসন, িমরপুর-
21, ঢাকা-2327। 
  

 েমাঃ আেনায়া ল হক iেলকি ক াল 856753 7  748231 24-25 3121
197. েমাঃ& আিসফ iকবাল iেলকি ক াল 856761 7  748223 24-25 3121
198. েমাঃ িমলন েহােসন iেলকি ক াল 856762 7  748222 24-25 3121
199. আফজা র রহমান iয়া iেলকি ক াল 856767 7  748217 24-25 3121
200. মিতuর রহমান iেলকি ক াল 856768 7  748216 24-25 3121
201. রিবuল হাসান iেলকি ক াল 856776 7  7481৯8 24-25 3121
202. 61156 i িটিটuট aব 

কিমuিনেকশন েটকেনালিজ 
বাড়ী নং-27, আলাuল 
eিভিনu, েস র-7, u রা, 
ঢাকা।  

িব ব েহােসন  কি uটার  635491 5থ র্ 583516 22-23 3121
203. 

েমা: শাoন সরকার  কি uটার 855144 
5থ র্ 

749838 24-25 
3121

204. 45215 e িভ e eস পিলেটকিনক 
i িটিটuট 

মিতuর রহমান  কি uটার  633975 8ম 592962 22-23 3121
205. আিনছুর রহমান  কি uটার  837638 5থ র্ 75৯868 24-25 3121
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কািটয়া, সাত ীরা।  
206. 311৯5 iসলামী াংক i িটিটuট 

aব েটকেনালিজ 
থানা েরাড, ব ড়া।  

েমা: নু ল iসলাম  iেলকি ক াল  751844 7   684842 23-24 3121
207. েমা: জন iসলাম  িসিভল  916887 5থ র্ 875482 25-26 3121

208. 57138 াস টস কেলজ aব 
েটকেনালিজ  
পি ম খাবাসপুর, ফিরদপুর 
শহর, ফিরদপুর।  

 েমা: ফাহাদ মন  কি uটার  947৯75 

5থ র্ 

853659 25-26 

3121

209. 4৯1৯2 েবগম ফিজলা ে ছা 
পিলেটকিনক i িটিটuট 
প য়াখালী সদর, প য়াখালী।  

েসািনয়া আ ার  িসিভল  665272 8ম 665272 23-24 3121
210. েমা: িজহা ল iসলাম 

তা কদার  iেলকি ক াল  755996 7   755996 24-25 3121

211. েমা: মা ন কিবর  iেলকি ক াল  588619 8ম 588619 22-23 3121
212. েমা: আ: রিহম  iেলকি ক াল  665183 8ম 665183 23-24 3121
213. 81158 াশনাল i িটিটuট aব 

েটকেনালিজ 
335/43৯ রাদপুর িস িড e 
eিভিনu, চ াম।  

 েমা: জািহ ল iসলাম   েমকািনক াল  886855 

7   

725647 24-25 

3121

214. 63192 নরিসংদী সােয়  e  
iি িনয়ািরং i িটিটuট 
েভলানগর, সদর, নরিসংদী।  

হাসান আলী মা ন  iেলকি ক াল  75৯94৯ 
9ম 

647৯56 23-24 
3121

215. 61268 i িটিটuট aব সােয়  e  
েটকেনালিজ 
বাড়ী নং-65(ন ন), 
418(পুরাতন), েরাড নং-
26/e (ন ন), 37(পুরাতন), 
ধানমি , ঢাকা ।  

 েমা: iকবাল েহােসন  কি uটার  636647 

7   

575978 22-23 

3121

216. 4৯1৯4 েখপুপাড়া i িটিটuট aব 
iনফরেমশন েটকেনালিজ 
(KIIT)  
েপাঃ েখপুপাড়া, uপেজলাঃ 
কলাপাড়া, প য়াখালী।  

 েমা: আলিভ  িসিভল  845249 

7   

755972 24-25 

3121

217. 44229 মেডল পিলেটকিনক 
iনি িটuট 
ছুিটপুর সড়ক, েখালাডা া 
(কদমতলা েমাড়), যেশার।  

 েমা: সাঈদ েহােসন   েটিলকম:  6৯7335 

8ম 

59361৯ 22-23 

3121

218. 641৯2 েস ার ফর েটকেনালিজ 
া ফার, কাশবন ভবন, মিনর 
েকিমক াল েরাড, পি ম 

িলয়া, জয়েদবপুর, 
গাজীপুর-2811।  

oিল uি ন  িসিভল  969126 

5থ র্ 

84151৯ 25-26 

3121

219. 66226 সিরষাবাড়ী পিলেটকিনক 
i িটিটuট  
সিরষাবাড়ী, জামালপুর। 

েয়ল হাসান  iেলকি ক াল  762122 
8ম 

644995 23-24 
3121

220. 72125 মদন েমাহন কেলজ,  লামা 
বাজার, িসেলট।  iশহাক পারেভজ ভ   কি uটার  877733 7   732921 24-25 3121

 
 

 
             া িরত/- 

(েমা: আ ারu ামান)  
পিরচালক (কাির লাম) 
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aনুিলিপ সদয় aবগিত o েয়াজনীয় কায র্ােথ র্ ে িরত হেলাঃ  
 
2। মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, আগারগ o, ঢাকা।  
3।  সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা 
4।  পরী া িনয় ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
5। a , ---------------------------------------------------------------।  
6।  িসে ম e ানািল , কি uটার েসল, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। (িব ি িট জ রী িভি েত oেয়বসাiেট কােশর জ  aনুেরাধ জানান হল)। 
7।  uপ-সিচব (েরিজে শন), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
8।  uপ-পরী া িনয় ক (িডে ামা), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
9। েচয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কম র্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
৯।  সংি  িশ াথ , .............................................................................। 
21।  নিথ। 
 
 
 

(েমাঃ †gv Í̄vwdRyi রহমান খান)  
কাির লাম িবেশষ  (িডে ামা)  

েফানঃ 13৯236476 


