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ারক নং t বাকািশেবা/ক(িডপ)/3127/7313 তািরখঃ 13 a হায়ন, 2534 ব া
27 নেভ র, 3127 ি া

 
াপকঃ  

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

িবষয়ঃ নঃভিতর a েমাদন সে ।   
 
uপ  িবষেয়র ে ি েত বাংলােদশ কািরগির িশ া েবােডর েচয়ার ান মেহাদেয়র a েমাদন েম িডে ামা iন iি িনয়ািরং িশ া েমর িনে  বিণত িশ াথ েদর সংি  িত ােনর a ে র 
পািরেশর আেলােক নােমর পাে  uি িখত িবভাগ, পব o িবধােনর আoতায় নঃভিতর a েমাদন েদয়া হেলা। 6ম, 7  o 9ম পেব নঃভিত ত িশ াথ েদর 5থ, 6ম o 8ম পেব 5(চার) বা 
তেতািধক িবষেয় a তকায হoয়ার কারেণ 5থ, 6ম o 8ম পেব a ীণ েঘাষনা করা হেল a ীণ িশ াথ েদর নঃভিতর a মিত সয়ংি য়ভােব বািতল বেল গ  হেব।   
 

ঃ নং t 
িশ া 
িত ান 
েকাড 

িশ া িত ােনর নাম o কানা িশ াথ েদর নাম েটকেনালিজ েরাল নং পব েরিজে শন 
নং েসশন 

েয 
িবধােনর 
আoতায় 
ভিত হেয়েছ 
তার নাম 

(3116/312
1) 

1. 3৯154 যাডা া পিলেটকিনক 
i uট  
েফিরঘাট েরাড, বড়বাজার 
য়াডা া ।  

েমা: মা দ রানা iেলকি কয্াল 831৯৯3 6ম 764787 24-25 3121

2. 61216 মাি িমিডয়া কি uটার aয্া  
iি িনয়ািরং েটকেনালিজ, 
362 িনu aয্ািলেফ  েরাড, 
ঢাকা।  

 েমা: জিহর u ীন েমিরন 68৯198 9ম 579972 22-23 3121
3.  েমা: জািহ ল iসলাম iেলকি কয্াল 653397 9ম 579৯78 22-23 3121

4. 4৯229 প য়াখালী আiিডয়াল 
পিলেটকিনক i uট, iতয্ািদ 
সড়ক, েচৗরাস া টাuন, 
কািলকা র, প য়াখালী।  

েমা: কামর ল েহােসন িসিভল 943৯91 4য় 857643 25-26 3121

5. 46287 নদান পিলেটকিনক i uট, 
জ ি , খািলশ র, লনা।  

ষময় েদবনাথ iেলকি কয্াল 843৯57 5থ 757164 24-25 3121
6. িনuটন রায় ভ েমিরন 843৯86 6ম 757135 24-25 3121
7. রহমা ল াহ িসিভল 843৯34 6ম 757186 24-25 3121
8. ফিরদ হাoলাদার িসিভল 843৯3৯ 6ম 75717৯ 24-25 3121
9. 32247 ডাiনািমক পিলেটকিনক 

i uট 
চকেদব, নoগ ।  

েমা: মিতuর রহমান িনজামী িসিভল 819763 6ম 772671 24-25 3121
10. েমা: সািববর েহােসন iেলি কয্াল 819839 6ম 772595 24-25 3121
11. েমা: মাহ ল হাসান খান িসিভল 819789 6ম 772645 24-25 3121
12. েমা: iমন েহােসন iেলকি কয্াল 8197৯7 6ম 772627 24-25 3121
13. েমা: আহছান আহেমদ িসিভল 8197৯9 6ম 772625 24-25 3121
14. েমা: মার ফ আল েহােসন আিকেটকচার 611246 7   5৯2953 22-23 3121
15. 32234 u র ব  পিলেটকিনক 

i uট 
িপেরাজ র (েরি তলা), 
বলহা  েরাড, নoগ ।  

েমা: েরাকন iেলক িন  661598 7   5৯2959 22-23 3121
16. েমানােয়ম েহােসন িসিভল 716857 6ম 682163 23-24 3121

17. 57139 াশনাল পিলেটকিনক 
i uট, ফিরদ র 
বািড় নং-227, ঈ গাহ সড়ক, 
ফিরদ র।  

মন েশখ  iেলকি কয্াল 84978৯ 6ম 751432 24-25 3121
18. িরয়া ল iসলাম রািবব আিকেটকচার 6113৯7 9ম 584797 22-23 3121

19. 24258 iেকাসাভ পিলেটকিনক 
iনি uট, বড় ব র, ন ন 
পাড়া, থানাঃ েকাতয়ালী, েজলাঃ 
িদনাজ র।  

 েমা: রােহ ল iসলাম িসিভল 71497৯ 4য় 689123 23-24 3121

20. 81173 িচটাগাং েটকিনকয্াল কেলজ  
23৯, রাদ র, িব েরাড, 
চ াম।  

 েমা: জােহ ল আলম iেলকি কয্াল 888784 6ম 723996 24-25 3121

21. 44217 সিলম eiড i uট aব 
েটকেনালিজ (eম e আi ) 
e/5, েস র-8, ন ন uপশহর, 
যেশার।  

েমেহদী হাসান িসিভল 834৯8৯ 4য় 762268 24-25 3121
22. েমা: আির ামান িসিভল 834৯99 6ম 762259 24-25 3121
23. জািহদ িবন সািবত িসিভল 834৯৯3 6ম 762255 24-25 3121
24. েমা: পারেভজ েশখ িসিভল 835743 6ম 762238 24-25 3121
25. েসাহান েহােসন iেলকি কয্াল 75552৯ 6ম 671369 23-24 3121
26. eস eম সাদর ল কিবর iেলকি কয্াল 558177 9ম 497812 21-22 3121
27. 44261 কেপাতা  পিলেটকিনক কেলজ  

ামঃ প কিদয়া, ডাকঘর-
েভ য়া, uপেজলাঃ সদর, 
েজলাঃ যেশার।  

 েমাঃ iমা ল েহােসন  iেলকি কয্াল  755697 7  66৯877 3123-24 3121 
28.  েমাঃ নািহ ল iসলাম  iেলকি কয্াল  755692 7  66৯882 3123-24 3121 
29. রায়হান েহােসন খান  iেলকি কয্াল  7556৯7 7  ৯৯8567 3123-24 3121 
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30.  েমাঃ তির ল iসলাম  iেলকি কয্াল  76692৯ 7  ৯2৯729 3123-24 3121 
31. িশখা লতানা  িসিভল  83626৯ 6ম 761711 3124-25 3121 
32.  েমাঃ iয়ািসন িশকদার  িসিভল  836271 6ম 7616৯৯ 3124-25 3121 
33.  েমাঃ মা দ পারেভজ  িসিভল  836283 6ম 761698 3124-25 3121 
34.  তিহ ল iসলাম  িসিভল  8362৯9 6ম 761672 3124-25 3121 
35.  েমাঃ হািসব আহে দ  iেলকি কয্াল  836313 6ম 761668 3124-25 3121 
36. 85137 ক বাজার মেডল পিলেটকিনক 

i uট 
হাজী আহেমদ েহাসাiন সড়ক 
হাজী পাড়া, িঝলংজা  
uপেজলাঃ সদর, েজলাঃ 
ক বাজার।  

আেয়শা িছি কা iেলকি কয্াল 9866৯6 4য় 827843 3125-26 3121 :

37. েমাঃ oমর ফা ক িসিভল 518152 6ম 46724৯ 3121-22 3121 :

38. ছয়দ আ াহ আল মা ন িসিভল 88৯৯67 6ম 722477 3124-25 3121 :

39. েমাঃ আ  রাiরা iেলকি কয্াল 658539 6ম 558157 3122-23 3121 :

40. িনেকালাস দাশ িসিভল 88৯৯46 6ম 722498 3124-25 3121 :

41. আ াহ আল েনামান iেলকি কয্াল 88৯৯৯8 6ম 722436 3124-25 3121 :

42. আ াহ আল জােহদ iেলকি কয্াল 549681 7  4671৯2 3121-22 3121 :

43. দীপ েদ iেলকি কয্াল 549683 7  46719৯ 3121-22 3121 :

44. 4626৯ পাবিলক সােয়  e  
েটকেনালিজ i uট  
তী া, ৎফর রহমান েরাড, 
েদৗলত র, লনা। 

েমা: রােসল iেলকি কয্াল 83৯৯22 6ম 75757৯ 24-25 3121 
45. েমা: মন আ ার রােসল iেলকি কয্াল 83৯৯76 6ম 757526 24-25 3121 
46. মন মার সাহা iেলকি কয্াল 83৯৯35 6ম 757567 24-25 3121 
47. 56132 েগাপালগ  মেডল পিলেটকিনক 

i uট 
েপা  aিফস েমাড়, েগাপালগ । 

তর ন ম  িসিভল 848652 6ম 75256৯ 24-25 3121
48. ামল ম ল কি uটার 848682 6ম 75253৯ 24-25 3121
49. aিময় েবপাির কি uটার 61৯৯47 9ম 585791 22-23 3121
50. েমা: হািব ল হক (িলটন) কি uটার 61৯৯64 9ম 585786 22-23 3121
51. 41171 েনােভল পিলেটকিনক e  

েট টাiল i uট 
রিফuি ন টাoয়ার (7  তলা) 
পায়রা চ র, িঝনাiদহ।  

আ  বােয়র িসিভল 832737 6ম 764195 24-25 3121

52. 3434৯ িস  পিলেটকিনক i uট 
e  েট টাiল i uট 
326/e, জামাল র, প া 
আবািসক eলাকা, েবায়ািলয়া 
রাজশাহী।  

েমা: iমান আলী িসিভল 827195 6ম 769658 24-25 3121
53. েমা: নoশাদ আলী কি uটার 827214 6ম 769639 24-25 3121

54. 61235 ঢাকা iি িনয়ািরং i uট  
4/4, ক-িস, লালমা য়া, ঢাকা-
2318।  

আেসফ রায়হান ত য় কি uটার 865633 6ম 743258 24-25 3121
55. রািকব হাসান িসিভল 8655৯8 6ম 743282 24-25 3121
56. তাির ল iসলাম iেলকি কয্াল 759748 7   652293 23-24 3121
57. eস e েক ফয়সাল িসিভল 623191 9ম 576773 22-23 3121
58. 61513 াশনাল i uট aব 

iি িনয়ািরং aয্া  েটকেনালিজ 
(NIET) 
3৯/2, কাoরান বাজার, ঢাকা-
2326। 

মা ন িসকদার েমিরন 79625৯ 6ম 64৯2৯2 23-24 3121

59. 4313৯ নড়াiল পিলেটকিনক i uট 
(eন.আi.িপ) 
রহমান মি ল, থানা েরাড, 
নড়াiল। 

েমা: শামীম সরদার িসিভল 719683 6ম 672766 23-24 3121

60. 56132 েগাপালগ  মেডল পিলেটকিনক 
i uট 
েপা  aিফস েমাড়, েগাপালগ ।  

ফাহাদ েচৗ ির iেলকি কয্াল 7575৯9 6ম 661669 25-26 3121

61. 65257 ধনবাড়ী সাi  e  েটকেনালিজ 
কেলজ 
ধনবাড়ী, টাংগাiল।  

েমা: আয়নাল হক iেলকি কয্াল 655863 9ম 56৯৯55 22-23 3121

62. 4৯22৯ প য়াখালী i uট aব সােয়  
e  েটকেনালিজ (িপআieস ) 
কেলজ েরাড, প য়াখালী।  

েমা: আল আিমন খ কার িসিভল 845444 4য় 755777 24-25 3121

63. 34337 েকৗশল গিত i uট  
আ পি , েপাঃ েঘাড়ামারা  
থানাঃ েবায়ালীয়া, েজলাঃ 
রাজশাহী।  

 েমা: কাoছার আহেমদ iেলক িন  76৯988 6ম 768745 23-24 3121

64. 3129৯ ব ড়া oয়াieমিসe 
পিলেটকিনক i uট 
ভাi পাগলা মাজার েলন, েশর র 
সড়ক, ব ড়া।  

েমা: বাদশা আলমগীর iেলকি কয্াল 752389 6ম 23-24 682767 3121
65. েমা:  লতান iেলকি কয্াল 752392 6ম 23-24 682764 3121
66. : েদবাশীষ iেলকি কয্াল 818৯86 6ম 24-25 773343 3121
67. েমা: েমেহদী হাসান iেলকি কয্াল 818৯87 6ম 24-25 773342 3121
68. 62153 েবরগাo পিলেটকিনক 

i uট 
ামঃ েবরগাo, েপাঃ 
আতলা র বাজার, iuিপঃ 
েবালাব,  
uপেজলাঃ পগ , েজলাঃ 
নারায়নগ ।  

েমেহদী হাসান iেলকি কয্াল 868983 6ম 24-25 739913 3121

69. 27217 রং র i uট aব ভেবন চ  িসিভল 8143৯2 6ম 777957 24-25 3121
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70. েটকেনালিজ 
খাসবাগ, মিহগ , রং র। 

িচ  র ন িসিভল 8143৯6 6ম 777953 24-25 3121

71. 46158 িস  পিলেটকিনক i uট 
বাড়ী নং-54, েরাড নং-212 
িবআiিডিস েরাড, খািলশ র, 
লনা।  

েদব ত ম ল কি uটার 541777 6ম 496921 21-22 3121

72. 7৯153 েগাে ন পিলেটকিনক i uট 
কেলজ েরাড, ছাগল নাiয়া, 
েফনী।  

ল কিরম iেলকি কয্াল 885893 6ম 7265৯9 24-25 3121

73. 34315 রাজশাহী iনি uট aব 
েটকেনালিজ 
বড়বন াম, েবায়ািলয়া, 
রাজশাহী।  

েমা: ের আলম মন  িসিভল 826936 6ম 769917 24-25 3121
74. িরমন আহেমদ iেলকি কয্াল 826962 6ম 769891 24-25 3121

75. 68179 ময়মনিসংহ i uট aব 
সােয়  e  েটকেনালিজ  
93, সাবদােঘাষ েরাড, 
ময়মনিসংহ।  

a ত সরকার (a ) িসিভল 973934 4য় 83853৯ 25-26 3121

76. 44299 নoয়াপাড়া মেডল পিলেটকিনক 
i uট 
েপাঃ নoয়াপাড়া, uপেজলাঃ 
aভয়নগর, েজলাঃ যেশার।  

েমা: আরাফাত েহােসন িসিভল 761427 6ম 836554 24-25 3121
77. কািজ ফািহম রােসল িসিভল 76141৯ 6ম 836561 24-25 3121

78. 46222 আমদা iনি uট aব 
েটকেনালিজ  
24, েকিডe eিভিনu, (েহােটল 
কদেরর িবপরীেত), লনা 
৯211।  

তাপস ব ব iেলকি কয্াল 83৯447 6ম 758155 24-25 3121
79. নয়ন েচৗ রী iেলকি কয্াল 83৯454 6ম 758148 24-25 3121

80. 64144 মেডল i uট aব সােয়  
aয্া  েটকেনালিজ 
(eমআieস ), িবআiিডিস 
েরাড, েপাঃ েয়ট 
গাজী র-2811।  

েমা: আ া আল ফা ক সরকার িসিভল 86৯318 6ম 738578 24-25 3121
81. িলমন িময়া iেলকি কয্াল 86৯54৯ 6ম 738346 24-25 3121
82. েমা: রাiন iেলক িন  86৯577 6ম 738319 24-25 3121

83. 42168 কাশবন পিলেটকিনক i uট 
(KPIM) 
কেলজপাড়া, মা রা।  

 েমা: তoিহ র রহমান কি uটার 932774 4য় 86444৯ 25-26 3121

84. 61623 oেয় ান আiিডয়াল i uট 
(WII) 
82 কাoরান বাজার, েতজগo 
ঢাকা-2326।    

 েমা: জাহা ীর আলম iেলকি কয্াল 867636 6ম 74125৯ 24-25 3121

85. 59146 াশনাল পিলেটকিনক 
i uট, মািনকগ  
284/4 নারা াiন বাস য্া , 
মািনকগ । 

 েমা: সািক ল হাসান িসিভল 948659 4য় 852৯75 25-26 3121

86. 66226 সিরষাবাড়ী পিলেটকিনক 
i uট  
সিরষাবাড়ী, জামাল র।  

রজত মার মািনক iেলকি কয্াল 874784 6ম 735868 24-25 3121

87. 53211 মডান পিলেটকিনক i uট 
েপয়ার র, বােকরগ , বিরশাল।  

দীপ রায়  iেলকি কয্াল 847817 6ম 7533৯4 24-25 3121
88. eনােয়ত হাoলাদার কি uটার 847791 6ম 75342৯ 24-25 3121
89. 61513 াশনাল i uট aব 

iি িনয়ািরং aয্া  েটকেনালিজ 
(NIET) 
3৯/2, কাoরান বাজার, ঢাকা-
2326।  

েমা: aিহ ল iসলাম iেলকি কয্াল 654626 7   575115 22-23 3121

90. 63192 নরিসংদী সােয়  e  iি িনয়ািরং 
i uট 
েভলানগর, সদর, নরিসংদী।  

ফা ক েহােসন iেলকি কয্াল 869৯27 6ম 738869 24-25 3121
91. iমদা ল হক iেলকি কয্াল 8699৯3 6ম 738893 24-25 3121

92. 611৯৯ ামলী  আiিডয়াল 
পিলেটকিনক i uট 
27/িস-িড, ক-িড, রজাহান 
েরাড (ব ◌াশবাড়ী)  
েমাহা দ র, ঢাকা-2318।  

স াট আহেমদ কি uটার 857494 6ম 74748৯
 24-25 3121 

93. েমা: সালাuি ন ভ iয়া কি uটার 857468 6ম 747516
 24-25 3121 

94. েমা: মিম ল iসলাম আকাশ কি uটার 857461 6ম 747523
 24-25 3121 

95. েমা: সজীব েমা া কি uটার 857512 6ম 747472
 24-25 3121 

96. েমা: ফয়সাল iেলক িন  857691 6ম 747293
 24-25 3121 

97. েমা: aেহদী iসলাম িভিক েমকািনকয্াল 83৯33৯ 6ম 758262
 24-25 3121 

98. েমাহাiিম ল মাহ দ রািবদ iেলক িন  77288৯ 7  656471
 23-24 3121 

99. েমেহদী হাসান iেলক িন  772862 7  656499
 23-24 3121 

100. 811৯7 ামলী আiিডয়াল পিলেটকিনক 
i uট, চ াম 
243 নািসরাবাদ হাuিজং 
েসাসাi , রাদ র, চ াম। 

aিনক ব য়া কি uটার 984৯82 4য় 828৯2৯ 25-26 3121 
101. েমাঃ ফয়সাল iঁয়া িসিভল 984937 4য় 829175 25-26 3121 
102. েমাঃ  আিরফ aেটােমাবাiল 984914 4য় 829198 25-26 3121 
103. িজয়াuল হক ি  aেটােমাবাiল 888983 6ম 723797 24-25 3121 
104. েমাঃ জািহ র রহমান aেটােমাবাiল 88895৯ 6ম 72381৯ 24-25 3121 
105. েমাঃ জাফর সােদক িবন রািফ aেটােমাবাiল 888959 6ম 723821 24-25 3121 
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106. িবতান চাকমা aেটােমাবাiল 888974 6ম 7237৯6 24-25 3121 
107. েশখ মঈ ল iসলাম িসিভল 888৯53 6ম 723727 24-25 3121 
108. আব ল আল মা দ েচৗ রী েমকািনকয্াল 675495 7  55912৯ 22-23 3121 
109. েমাঃ শািহ ামান খ ন শােহদ aেটােমাবাiল 613558 7  559465 22-23 3121 
110. বাব  ম মদার iেলকি কয্াল 766617 7  632185 23-24 3121 
111. iরফান িবন আসলাম েমকািনকয্াল 784157 7  632128 23-24 3121 
112. জয় ব য়া েমকািনকয্াল 784179 7  631৯৯6 23-24 3121 
113. জীবন েদ েমকািনকয্াল 784185 7  631৯9৯ 23-24 3121 
114. আব র রহমান িসিভল 729751 7  632516 23-24 3121 
115. সািজ ল  iসলাম িসিভল 729817 7  63244৯ 23-24 3121 
116. ি য়াংকা েচৗ রী কি uটার 639537 9ম 559286 22-23 3121 
117. eস eম আেরিফন uি ন iেলকি কয্াল 658416 9ম 559175 22-23 3121 
118. ষার কািম  নাথ aেটােমাবাiল 6134৯7 9ম 559474 22-23 3121 
119. সািদয়া িসকদার আিকেটকচার 888939 6ম 723841 24-25 3121 
120. সিলম uি ন েমকািনকয্াল 88995৯ 6ম 723484 24-25 3121 
121. 68265 ময়মনিসংহ পিলেটকিনক 

eকােডমী  
2৯/e সােহব আলী েরাড, সদর, 
ময়মনিসংহ।  

দয় হাসান iেলকি কয্াল 876956 6ম 733698 24-25 3121

122. 79163 েনায়াখালী iuিনভােসল 
পিলেটকিনক i uট e  
iি িনয়ািরং কেলজ (িনuেপক) 
পাবিলক হল েগiট, কিরম র 
েরাড, েচৗ হনী, েনায়াখালী।  

aয়ন ম মদার িসিভল 628355 7   563745 22-23 3121

123. 61624 াশনাল েফশনাল 
i uট(NP) 
84 িস/e, oয়ারেলছ েগiট, 
মহাখালী লশান িলংক েরাড, 
মহাখালী, ঢাকা-2324।  

 েমা: আশরা ামান িসিভল 72৯555 6ম 649564 23-24 3121

124. 6৯183 আi ব েহনা পিলেটকিনক 
i uট 
কাঠবািড়য়া, া নক রী, 
িকেশারগ ।  

েমা:  খান iেলকি কয্াল 8775৯৯ 6ম 732৯44 24-25 3121

125. 45215 e িভ e eস পিলেটকিনক 
i uট 
কা য়া, সাত ীরা।  

 েরেজায়ান েহােসন iেলকি কয্াল 755933 7   669৯84 23-24 3121

126. 3317৯ মহান া পিলেটকিনক 
i uট 
িনমতলা েমাড়, ডাকঘরঃ 
চ পাiনবাবগ , uপেজলা o 
েজলা চ পাiনবাবগ ।  

েমা: আ  িফয়ান iেলকি কয্াল 81৯341 7   771৯93 24-25 3121
127. রাজ েশখর iেলকি কয্াল 81৯348 7   771৯86 24-25 3121
128. েমা: আ জার িগফারী iেলকি কয্াল 81৯352 7   771৯82 24-25 3121

129. 61639 আহছানu াহ i uট aব 
েটকিনকয্াল aয্া  েভােকশনাল 
e েকশন aয্া  ে িনং 
(eআi েভট)  
আহসানu াহ িব ান o ি  
িব িব ালয় 
31 পি ম েতজ রী বাজার  
কাজী নজ ল iসলাম সড়ক, 
ঢাকা।  

েমাঃ iফেতখার uি ন আিকেটকচার 966291 4য় 844355 25-26 3121 
130. আফেরা ামান িজসান iেলক িন  966741 4য় 8438৯5 25-26 3121 
131. নাজ ল iসলাম iেলক িন  86846৯ 4য় 73৯426 24-25 3121 
132. সিফ র রহমান আিকেটকচার 7118৯5 6ম 651৯61 23-24 3121 
133. েমেহিদ হাসান আিকেটকচার 867977 6ম  73৯919 24-25 3121 
134. েমাঃ েসােহল রানা িসিভল 867৯12 6ম 73৯884 24-25 3121 
135. রা ল আহে দ পােয়ল িসিভল 867৯78 6ম 73৯818 24-25 3121 
136. েমাঃ মাহ ল হাসান িসিভল 867৯৯3 6ম 73৯793 24-25 3121 
137. তির ল iসলাম িসিভল 868113 6ম 73৯783 24-25 3121 
138. েমাঃ সােদ র রহমান কি uটার 868167 6ম 73৯729 24-25 3121 
139. েমাঃ রিবuল iসলাম কি uটার 868191 6ম 73৯6৯5 24-25 3121 
140. েমাঃ কাম ল হাসান কি uটার 73৯7৯1 6ম 6515৯2 23-24 3121 
141. েমাঃ জািহদ হাসান খান কি uটার 73৯779 6ম 651824 23-24 3121 
142. েমাঃ আজাহা ল iসলাম iেলক িন  568৯39 6ম 482239 21-22 3121 
143.  রয় iেলক িন  664225 6ম 575৯64 22-23 3121 
144. েমাঃ রােসল iেলক িন  868442 6ম 73৯454 24-25 3121 
145. েমাঃ iকরাম আহে দ ফািহম iেলক িন  868443 6ম 73৯453 24-25 3121 
146. বােয়র আহে দ iেলক িন  868448 6ম 73৯448 24-25 3121 
147. জািহ ল iসলাম িরমন iেলক িন  868449 6ম 73৯447 24-25 3121 
148. েমাঃ মাহ নিব iেলক িন  868463 6ম 73৯433 24-25 3121 
149. সoকত জাহান পােবল েটিলকিমuিনেকশন 6৯7699 6ম 575৯29 22-23 3121 
150. িন  চাকমা েটিলকিমuিনেকশন 7৯8৯৯6 6ম 651468 23-24 3121 
151. েক. eম মিশuর রহমান েটিলকিমuিনেকশন 868481 6ম 73৯415 24-25 3121 
152. মাহ ল হাসান েটিলকিমuিনেকশন 868483 6ম 73৯413 24-25 3121 
153. েমাঃ আলফােরজ iসলাম কি uটার 636552 7  576437 22-23 3121 
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154. হীরক দাস কি uটার 544251 7  482464 21-22 3121 
155. েমাহা দ রিবuল iসলাম 

সরকার iেলক িন  568৯45 9ম 482267 21-22 3121 

156. সােয়ফ uি ন রানা iেলক িন  568৯৯2 9ম 482263 21-22 3121 
157. েমাঃ আল আিমন মন iেলক িন  569127 9ম 482227 21-22 3121 
158. 42168 কাশবন পিলেটকিনক i uট 

(KPIM) 
কেলজপাড়া, মা রা।  

েমা: iমরান েমা া িসিভল 71963৯ 7   672863 23-24 3121
159. চয়ন মার িব াস িসিভল 7195৯8 7   672895 23-24 3121

160. 61213 i uট aব সােয়  aয্া  
iনফরেমশন েটকেনালিজ 
263, ব েতজ রী বাজার, 
কাoরান বাজার, ঢাকা-2326।  

মা র রিশদ iেলকি কয্াল 653261 7   57৯4৯2 22-23 3121
161. ছাi ল iসলাম iেলকি কয্াল 653281 7   57৯476 22-23 3121

162. 61622 সাভার িডিজটাল পিলেটকিনক 
i টuট 
46, oয়াপদা েরাড, সাভার-
2451, ঢাকা।  

িমজা র রহমান iেলকি কয্াল 867581 6ম 741315 24-25 3121

163. 51163 দি নব  পিলেটকিনক i uট  
েভালা সদর, েভালা।  

মা ন কি uটার  845855 6ম  755366 24-25 3121 
164. েমাঃ হািব র রহমান কি uটার  845856 6ম  755365 24-25 3121 
165. েমাছাঃ আসমা আ ার কি uটার  845657 6ম  755364 24-25 3121 
166. রাiয়া আহেমদ কি uটার  845658 6ম  755363 24-25 3121 
167.  েপাহলাদ চ  িসকদার কি uটর  84565৯ 6ম  755361 24-25 3121 
168. তনয় পা  িসিভল  845849 6ম  755372 24-25 3121 
169. 8115৯ াশনাল পিলেটকিনক কেলজ 

 ৯47, হােজরা মি ল, সান া 
আবািসক eলাকা, ব 
নািসরাবাদ, চ াম।  

েমা: িরয়াদ িবন eকরাম িসিভল 729544 6ম 633684 23-24 3121
170. েমেহদী েমাহা দ িসিভল 517793 7   469152 21-22 3121
171. মাহ ল হাসান iেলকি কয্াল 549331 9ম 468৯58 21-22 3121
172. 641৯2 েস ার ফর েটকেনালিজ 

া ফার, কাশবন ভবন, মিনর 
েকিমকয্াল েরাড, পি ম 
ভহর িলয়া, জয়েদব র, 
গাজী র-2811।  

আছমাuল  কি uটার 872৯6৯ 6ম 737581 24-25 3121

173. 611৯3 িসগমা i uট aব সােয়  
aয্া  েটকেনালিজ 
371/3, মািলবাগ(মািলবাগ 
েমাড়) ঢাকা-2328।  

েমা: সাম ি ন eআiিড  7৯3269 6ম 657584 23-24 3121
174. িব ব বা   iেলকি কয্াল 758466 6ম 657611 23-24 3121
175. েমা: জা ল ফািহম েহাসাiন কি uটার 856779 6ম 7481৯5 24-25 3121
176. েমা: নাজ ল হক iেলকি কয্াল 559৯77 9ম 487764 21-22 3121
177. 46158 িস  পিলেটকিনক i uট 

বাড়ী নং-54, েরাড নং-212 
িবআiিডিস েরাড, খািলশ র, 
লনা।  

েমা: নাঈম u ীন iেলক িন  662692 6ম 592389 22-23 3121
178. েমা: েরজাuল কিরম iেলক িন  771728 5থ 669583 23-24 3121
179. েমা: সািদu ামান েমকািনকয্াল 837৯9৯ 5থ 75৯3৯6 24-25 3121
180. 22155 িহমালয় পিলেটকিনক i uট 

aব েটকেনালজী, াম/মহ াঃ 
ভীম র, েপাঃ ময়দানিদঘী, 
uপেজলাঃ েবাদা, েজলাঃ প গড়।  

েমাঃ র ল আিমন  iেলকি কয্াল  811282 6ম  77৯৯13 24-25 3121 
181. িমজা রায়হান  iেলকি কয্াল  811283 6ম  77৯৯12 24-25 3121 
182. েমাঃ সােবদ েহােসন  iেলকি কয্াল  811295 6ম  77৯99৯ 24-25 3121 
183. েমাঃ েমাজাে ল হক  iেলকি কয্াল  811296 6ম  77৯999 24-25 3121 
184. সনিজব মার  iেলকি কয্াল  81129৯ 6ম  77৯995 24-25 3121 
185. েমাঃ রােশ ল iসলাম  েমকািনকয্াল  811357 6ম  77৯938 24-25 3121

186. 41133 িদশারী i uট aব সাi  
e  iি িনয়ািরং  
িদশারীপাড়া, হামদহ, িঝনাiদহ।  

েমা: নাজা ল হাসান িসিভল 931677 4য় 86549৯ 25-26 3121
187. েমা: িরদয় হাসান কি uটার 931692 4য় 865455 25-26 3121
188. আ ল হাসনাত আশা iেলকি কয্াল 832333 4য় 764599 24-25 3121
189. 68255  পিলেটকিনক i uট, 

ময়মনিসংহ 
েক. িব iসমাiল েরাড, 
ময়মনিসংহ।  

iকবাল েহােসন িসিভল 876853 6ম 7337৯1 24-25 3121
190. েমা: ৎফর রহমান িসিভল 876842 6ম 733812 24-25 3121

191. 35237 aেথন ক i uট aব সাi  
aয্া  েটকেনালিজ  
েপাঃ তমালতলা, uপেজলাঃ 
বাগািতপাড়া, েজলাঃ নােটার।  

েমা: আেছর আলী iেলকি কয্াল 8275৯৯ 6ম 769243 24-25 3121

192. 68265 ময়মনিসংহ পিলেটকিনক 
eকােডমী  
2৯/e সােহব আলী েরাড, সদর, 
ময়মনিসংহ।  

েমা: িমজা র রহমান iেলকি কয্াল 876952 6ম 7336৯2 24-25 3121

193. 46254 েহাপ পিলেটকিনক i uট 
98 eম e বারী েরাড, গ ামাির, 
লনা।  

িনলয় িব াস iেলকি কয্াল 651358 9ম 5897৯9 22-23 3121

194. 34367 প লার পিলেটকিনক i uট 
226/িব, বহরম র, াংক 
কেলািন, রাজশাহী।  

মােয়র iসলাম iেলকি কয্াল 827349 6ম 7694৯4 24-25 3121

195. 81155 মীপ  i uট aব 
ােনজেম  aয্া  েটকেনালিজ 

226 রহমান াজা, i াহানী 
য়ার,  
লালখান বাজার, চ াম।  

েমা: oসমান হায়দার সািন iেলকি কয্াল 886273 6ম 726229 24-25 3121
196. েমা: শিহদ আলী iেলক িন  56৯463 9ম 46৯445 21-22 3121
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197. 65286 iuেজিনক i uট aব 
সােয়  e  iি িনয়ািরং 
uপেজলাঃ টা াiল সদর, 
েজলাঃ টা াiল।  

েমা: বরকত u াহ িসিভল 7311৯4 7   645542 23-24 3121

198. 61223 মাiে া iনি uট aব 
েটকেনালিজ 
মিজদ র, সাভার, ঢাকা।  

েগালাম রববানী েমকািনকয্াল 784612 7   655183 23-24 3121

199. 681৯2 মেডা i uট aব মডাণ 
েটকেনালিজ 
29, লবািড়য়া েরাড, 
ময়মনিসংহ।  

েদব ত েভৗিমক িসিভল 529638 7   484811 21-22 3121

200. 611৯2 িমর র i uট aব সােয়  
e  েটকেনালিজ 
45 জামাল ানসন, িমর র-21, 
ঢাকা-2327।  

েমা: মিফ ল iসলাম iেলকি কয্াল 658962 9ম 581841 22-23 3121
201. মিরয়ম আ ার িবনা কি uটার 85672৯ 6ম 748254 24-25 3121

202. 61181 আলহা  মক ল েহােসন িড ী 
কেলজ 
কােদরাবাদ হাuিজং েসাসাi   
েমাহা দ র, ঢাকা-2318। 

iকরা ল হাসান কি uটার 8557৯6 6ম 749178 24-25 3121
203. আফসানা িমিম কি uটার 8557৯8 6ম 749176 24-25 3121
204. েমা: আব র রা াক iেলকি কয্াল 652586 7   583146 22-23 3121
205. েমা: আব াহ রা  iেলকি কয্াল 652587 7   583134 22-23 3121
206. 61216 মাি িমিডয়া কি uটার aয্া  

iি িনয়ািরং েটকেনালিজ, 
362 িনu aয্ািলেফ  েরাড, 
ঢাকা।  

তাপ চ  বমন িসিভল 463967 6ম 693955 1৯-21 3121

207. 231৯8 পীরগ  পিলেটকিনক i uট 
য়াগ o, ডাক o uপেজলাঃ 
পীরগ  েজলাঃ ঠা রগo।  

 েমা: িমজা র রহমান iেলকি কয্াল 811776 6ম 77৯519 24-25 3121
208. েমা: কাম ামান কাজল iেলকি কয্াল 81175৯ 6ম 77৯535 24-25 3121
209. েমা: আ  জাফর iেলকি কয্াল 811787 6ম 77৯4৯8 24-25 3121
210. u ম মার রায় iেলকি কয্াল 811753 6ম 77৯4৯2 24-25 3121
211. ামল চ  রায় iেলকি কয্াল 811788 6ম 77৯4৯7 24-25 3121
212. েমা: িমকদাত েহােসন িসিভল 811736 6ম 77৯559 24-25 3121
213. েমা: সা াদ আলী িসিভল 811746 6ম 77৯549 24-25 3121
214. েমা: আিরফ iসলাম িসিভল 811749 6ম 77৯546 24-25 3121
215. 46241 রবন i uট aব 

েটকেনালিজ  
বয়রা, খািলশ র, লনা।  

 েমা: েসােহল রানা েমিরন 83৯763 6ম 757839 24-25 3121

216. 311৯3 বাংলােদশ i uট aব 
iনফরেমশন েটকেনালিজ  
মিফজ পাগলার েমাড়, েশর র 
েরাড, ব ড়া।  

েমা: আিবদ হাসান খান iেলক িন  665978 9ম 5৯58৯৯ 22-23 3121

217. 29233 আরাফাত পিলেটকিনক 
i uট 
বাড়ী নং-46,েরাড নং-2/2 েপা  
aিফস, uপেজলা o েজলাঃ 
গাiবা া।  

েমা: রায়হান িময়া iেলকি কয্াল 815854 6ম 776524 24-25 3121

218. 26188 লালমিনরহাট আiিডয়াল 
পিলেটকিনক i uট সদর, 
লালমিনরহাট।  

প ব ভ াচাজ কি uটার 813117 6ম 722343 24-25 3121

219. 37174 পাবনা i uট aব সােয়  
e  েটকেনালিজ, uপেজলা েরাড, 
েতঘরী, েবরা, পাবনা।  

েমা: শািমম েহাসাiন িসিভল 8296৯6 6ম 767147 24-25 3121

220. 41171 েনােভল পিলেটকিনক e  
েট টাiল i uট 
রিফuি ন টাoয়ার (7  তলা) 
পায়রা চ র, িঝনাiদহ।  

েমা: নাi র রহমান িসিভল 931৯8৯ 4য় 864৯87 25-26 3121
221. েগালাম ব ল ি  iেলকি কয্াল 8327৯1 6ম 764131 24-25 3121
222. েমা: জন েহােসন iেলকি কয্াল 832812 6ম 76411৯ 24-25 3121
223. 43141 নড়াiল সােয়  e  েটকেনালিজ 

i uট   
আ মেরাড, পগ  বাজার, 
নড়াiল সদর, নড়াiল।  

আ র রহমান েশখ iেলকি কয্াল 833989 6ম 763369 24-25 3121

224. 45228 সাত ীরা i uট aব সােয়  
e  েটকেনালিজ 
uপেজলা সংল , সাত ীরা সদর, 
সাত ীরা।  

নাজ ল েহােসন iেলকি কয্াল 64৯583 9ম 592787 22-23 3121

225. 4313৯ নড়াiল পিলেটকিনক i uট 
(eন.আi.িপ) 
রহমান মি ল, থানা েরাড, 
নড়াiল।  

 েমা: েতৗিহ র রহমান িসিভল 618791 9ম 595255 22-23 3121

226. 64149 i uট aব েট টাiল 
iি িনয়ািরং e  iনফরেমশন 
েটকেনালিজ (আi েটiট) 
কািশম র েরাড, েকাণাবাড়ী, 
গাজী র।  

িগয়াস u ীন iেলকি কয্াল 655353 6ম 5725৯5 22-23 3121

227. 761৯8 িম া াiেভট পিলেটকিনক 
iনি uট, 
প য়ার বাজার, সদর দি ণ 
েপৗরসভা, িম া।  

 েমা: iমরান েহােসন iেলকি কয্াল 978526 4য় 833৯94 25-26 3121

228. 53221 iuেরকা পিলেটকিনক 
i uট, ামঃ oলানকাঠী, 

েমা: মাহ দ iসলাম িসিভল 847825 6ম 753396 24-25 3121
229. সাগর েদবনাথ িসিভল 847829 6ম 753392 24-25 3121
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230. েপা ঃ বা গ , uপেজলাঃ 
বা গ , েজলাঃ বিরশাল।  

েমা: হািছ ল হাসান iেলকি কয্াল 847877 6ম 753344 24-25 3121
231. মন কীতিনয়া iেলকি কয্াল 847881 6ম 75333৯ 24-25 3121
232. 641৯2 েস ার ফর েটকেনালিজ 

া ফার, কাশবন ভবন, মিনর 
েকিমকয্াল েরাড, পি ম 
িলয়া, জয়েদব র, গাজী র-

2811।  

েবল আলম iেলকি কয্াল 873116 6ম 737535 24-25 3121

233. 68267 ভা কা i uট aব মডাণ 
েটকেনালজী 
5নং oয়াড, ভা কা 
েপৗরসভা,ভা কা ময়মনিসংহ।  

েমা: জািকর েহােসন iেলকি কয্াল 876973 6ম 733681 24-25 3121

234. 46177 ানে াভ i uট aব সােয়  
e  েটকেনালিজ 
সা ার ানসন পিলেটশিনক 
i uট েরাড 
খািলশ র, লনা।  

েমা: মিশuর রহমান কি uটার 738432 7   667487 23-24 3121
235. আ স েসাবহান খান কি uটার 738438 7   667481 23-24 3121
236. েমা: আহসা ল আলম খান কি uটার 73844৯ 7   667469 23-24 3121
237. িব ব েজায়া ার কি uটার 634361 7   58৯473 22-23 3121
238. নিক ল iসলাম কি uটার 634382 7   58৯459 22-23 3121
239. েমা: শিফ ল iসলাম iেলকি কয্াল 558773 7   494883 21-22 3121
240. েমা: রািক ল iসলাম iেলকি কয্াল 558822 7   494834 21-22 3121
241. হাসনাত জািময়া নয়ন iেলকি কয্াল 756524 7   667389 23-24 3121
242. েমা: iসিতয়াক মাহ দ iেলকি কয্াল 759264 7   654866 23-24 3121
243. েমা: oবাi ল iসলাম েমকািনকয্াল 7824৯5 7   667285 23-24 3121
244. ত য় মার ঢািল কি uটার 542168 9ম 494961 21-22 3121
245. েশখ সািকব আহে দ iেলকি কয্াল 558778 9ম 494878 21-22 3121
246. িনিশত ম ল iেলকি কয্াল 558832 9ম 494913 21-22 3121
247. েশখ মা ফ েহােসন iেলকি কয্াল 558844 9ম 494925 21-22 3121
248. 68239 েমােমনশাহী েটকিনকয্াল e  

iি িনয়ািরং i uট  
িহ প ী, েসহড়া, ময়মনিসংহ। 

 েমা: মা ল আলম েমকািনকয্াল 87681৯ 5থ 733834 24-25 3121

 
 
 

           া িরত/- 
(েমা: আ ারu ামান)  
পিরচালক (কাির লাম) 

 
ারক নং t বাকািশেবা/ক(িডপ)/3127/7313(21) তািরখঃ 27/22/3127ি ঃ

 
a িলিপ সদয় aবগিত o েয়াজনীয় কাযােথ ে িরত হেলাঃ  
 
2। মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, আগারগ o, ঢাকা।  
3।  সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা 
4।  পরী া িনয় ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা। 
5। a , ---------------------------------------------------------------।  
6।  িসে ম eয্ানািল , কি uটার েসল, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা। 
7।  uপ-সিচব (েরিজে শন), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা।  
8।  uপ-পরী া িনয় ক (িডে ামা), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা।  
9। েচয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কমকতা, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা। 
৯।  সংি  িশ াথ , .............................................................................। 
21।  নিথ। 
 
 

                                                                                                                                                                       
 (েমাঃ েমাস ািফ র রহমান খান)  
কাির লাম িবেশষ  (িডে ামা)  

েফানঃ 13৯236476 
 
 

 


