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বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ 
আগারগাo, েশেরবাংলা নগর 

ঢাকা-2318। 
 

ারক নং-68.28.1111.318.43.112.28-4 তািরখঃ 31-15-3128 ি ঃ
 

aিফস আেদশ 
 

বাংলােদশ কািরগির িশ া েবােড র্র েচয়ার ান মেহাদেয়র 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 শন েসসন পব র্ েয িবধােনর 
আoতায় ভিতর্ 
হেয়েছ তার নাম 

1. মেডা iনি uট aব 
মডাণ র্ েটকেনালিজ, 29 
লবািড়য়া েরাড, 
ময়মনিসংহ। 

681৯2 খ কার রিবuল 
iসলাম 

গােম র্ স 4177৯5 3৯4484 22-23 8ম িবধান-3121

2. আল-মা ন গােম র্ স 258853 248852 24-25 7 িবধান-3121
3. েমাঃ কাম ল হাসান 

আিশক 
েট টাiল 258777 248761 24-25 7  িবধান-3121

4. েমাঃ আ ল হাসান 
আিশক 

েট টাiল 277711 257694 25-26 5থ র্ িবধান-3121

5. মাজাহা ল iসলাম েট টাiল 258466 2484৯7 24-25 5থ র্ িবধান-3121
6. মি কা আ ার েট টাiল 258773 248746 24-25 5থ র্ িবধান-3121
7. u রা iি িনয়ািরং 

কেলজ, আ হ র, 
u রা, ঢাকা। 

61387 েমাঃ iমরান েহােসন েট টাiল 4163৯4 3৯5925 22-23 
 

8ম
 

িবধান-3121
 

8. েমেহদী হাসান গােম র্ স 274798 254776 25-26 5থ র্ িবধান-3121
9. i uট aব 

েট টাiল iি িনয়ািরং 
a া  েটকেনালিজ, 
টংগী, গাজী র। 

64147 েমাঃ কাম ামান 
িকং ক 

গােম র্ স 25781৯ 247819 24-25 7 িবধান-3121

10. াশনাল পিলেটকিনক 
কেলজ, নািছরাবাদ 
হাuিজং েসাসাi , 
েরাড নং-4, বাড়ী নং-
4, চ াম। 

8115৯ েমাঃ শাহাদী েহাসাiন েট টাiল 277৯৯2 258115 25-26 5থ র্ িবধান-3121

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

61162 েমাঃ আিল iকরাম েট টাiল 255769 245719 24-25 7 িবধান-3121

12. বাংলােদশ তত িশ া 
িশ ণ iনি uট, 
সােহ তাপ, বাগহাটা, 
নরিসংদী। 

63161 মাহ ল হাসান েট টাiল 338642 298631 26-27 3য় িবধান-3121
13. েশখ েমাঃ ফয়সাল েট টাiল 3385৯7 298656 26-27 3য় িবধান-3121

14. েমাঃ  মিশuর রহমান েট টাiল 27653৯ 256595 25-26 5থ র্ িবধান-3121

15. াস ট কেলজ aব 
েটকেনালিজ, ব র্ 
খাবাস র, ফিরদ র 

57158 েমাঃ েমাতািসম 
িব াহ শoয়ন 

েট টাiল 414958 3৯7346 22-23 8ম িবধান-3121

 
 
 

            া িরত/- 
 

(েমাঃ আ ারu ামান) 
পিরচালক (কাির লাম) 

           বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ 
              ঢাকা-2318। 
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ারক নং-68.28.1111.318.43.112.28-4(24) তািরখঃ 31-15-3128 ি ঃ
 
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।  
5-21। a /পিরচালক, 

.......................................................................................................................................................... 
22।   সহকারী পরী া িনয় ক (েট টাiল), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
23।   েচয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কম র্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
24।   নিথ।  
 

                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                  31/15/28 

( িষিবদ েমাঃ েমা ফা কামাল) 
কাির লাম িবেশষ  ( িষ) েট টাiল aঃ দঃ 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 

 


