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 বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ 
আগারগাo, েশেরবাংলা নগর 

ঢাকা-2318। 
                                                                                            

ারক নং-68.28.1111.318.43.112.29-13 তািরখঃ 22-14-3129 ি ঃ
 

 
aিফস আেদশ 

                                                                                                    
 

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

12. পাবনা েট টাiল  
iি িনয়ািরং i uট, 
পাবনা 

37214 েমাঃ মাহ র রহমান েট টাiল 284438 594428 3127-28 3য় িবধান-3121

13. 
 

আিকজ  iি িনয়ািরং 
i uট , যেশার 

44287 আ াহ আল মা ন েট টাiল 273863 253891 3125-26 7  িবধান-3121

আ াহ আল 
েজাবােয়র 

েট টাiল 273865 253893 3125-26 7  িবধান-3121

েমাঃ আিবদ হাসান 
আ া 

েট টাiল 27392৯ 253878 3125-26 7  িবধান-3121

েমাঃ েমেহিদ হাসান েট টাiল 273934 253871 3125-26 7  িবধান-3121

েমাঃ রািকব েহােসন েট টাiল 273935 253872 3125-26 7  িবধান-3121

েমাঃ মিকম েশখ েট টাiল 273937 253874 3125-26 7  িবধান-3121

iশরাত জাহান িঝিলক েট টাiল 273891 253866 3125-26 7  িবধান-3121

14. বাংলােদশ েটকিনক াল 
কেলজ, যেশার 

4424
7 

সািমর িব াস েট টাiল 27384৯ 253856 3125-26 7  িবধান-3121

 েমাবারক েহােসন েট টাiল 254235 244228 3124-25 9ম িবধান-3121

15. i uট aব  েট টাiল  
iি িনয়ািরং e  
iনফরেমশন েটকেনালিজ,  

64149 uে  সািদয়া রানী েট টাiল 3389৯7 2989৯7 3126-27 3য় িবধান-3121

16. i uট aব  
iনফরেমশন েটকেনালিজ, 
ব ড়া 

311৯7 েমাশিফ র রহামান েট টাiল 252434 242489 3124-25 5থ র্ িবধান-3121

17. িস  পিলেটকিনক 
i uট, লনা 

46158 েমাঃ আ  রায়রা 
সরদার 

েট টাiল 254373 2443৯1 3124-25 9ম িবধান-3121

 eজাজ খান েট টাiল 254325 2443৯9 3124-25 7  িবধান-3121

  
সকত মহলদার 

েট টাiল 254337 244332 3124-25 7  িবধান-3121

 শাহনাজ পারভীন েট টাiল 254434 244473 3124-25 7  িবধান-3121

িশ া িনেয় গড়ব েদশ 
েশখ হািসনার বাংলােদশ 
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 েমাঃ েমেহদী হাসান েট টাiল 273973 2539৯4 3125-26 7  িবধান-3121

 েমাঃ সুমন iসলাম েট টাiল 273989 253৯49 3125-26 7  িবধান-3121

 েমাঃ সু ত েট টাiল 273993 253973 3125-26 7  িবধান-3121

 েমাঃ আ াহ ল র েট টাiল 27399৯ 25397৯ 3125-26 7  িবধান-3121

 েশখ শিফক আহেমদ 
তাহিসন 

েট টাiল 2739৯3 253983 3125-26 7  িবধান-3121

 েমাঃ েসৗরভ েহােসন েট টাiল 273৯27 253৯32 3125-26 7  িবধান-3121

 মা-আজ েহাসাiন খান েট টাiল 273৯92 253৯23 3125-26 7  িবধান-3121

 েমাঃ আ াহ েহােসন 
েমা া 

েট টাiল 273৯95 253৯26 3125-26 7  িবধান-3121

 েমাঃ েমেহদী হাসান গােম র্ স 
িডজাiন 

273৯61 273৯69 3125-26 7  িবধান-3121

 িমলন ম  গােম র্ স 
িডজাiন 

273৯66 253৯74 3125-26 7  িবধান-3121

18. ানে াভ  i uট aব  
সাi  e  েটকেনালিজ 

46177 েমাঃ রায়হান কবীর েট টাiল 274316 254386 3125-26 7  িবধান-3121

েমাঃ পলাশ েমা া েট টাiল 274388 254312 3125-26 7  িবধান-3121

েমাঃ রিফ ল iসলাম েট টাiল 27438৯ 254353 3125-26 7  িবধান-3121

েমাঃ েমেহদী হাসান 
তানভীর 

গােম র্ স 
িডজাiন 

274381 254422 3125-26 7  িবধান-3121

eস eম আলমাস 
শািকল হাসান 

গােম র্ স 
িডজাiন 

274387 254425 3125-26 7  িবধান-3121

েমেহদী হাসান গােম র্ স 
িডজাiন 

274434 254426 3125-26 7  িবধান-3121

19. েদশ পিলেটকিনক কেলজ, 
িমর র, ঢাকা 

6126৯ েমাঃ েবল আহে দ েট টাiল 275899 2558৯1 3125-26 5থ র্ িবধান-3121

1৯. রং র আiিডয়াল  
i uট aব  
েটকেনালিজ 

27211 েতৗিফক আলম েচৗ রী েট টাiল 2714৯7 2514৯8 3125-26 7  িবধান-3121

বাiিজদ আলম েট টাiল 271516 251511 3125-26 7  িবধান-3121

েমাঃ শিরফ িময়া েট টাiল 271562 251549 3125-26 7  িবধান-3121

21. মাধবদী  েট টাiল  
iি িনয়ািরং i uট, 
নরিসংদী 

63167 আল আিমন েট টাiল 247৯53 237৯24 3123-24 9ম িবধান-3121

েমাঃ oবায় াহ েট টাiল 247৯37 237৯33 3123-24 9ম িবধান-3121
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েমাঃ আির র রহমান 
সুমন 

েট টাiল 247৯28 237৯21 3123-24 9ম িবধান-3121

েমাঃ আ  জাফর েট টাiল 416721 3৯5527 3122-23 9ম িবধান-3121

শির ল iসলাম েট টাiল 247৯1৯ 237৯47 3123-24 9ম িবধান-3121

কাuছার েট টাiল 338726 298726 3126-27 5থ র্ িবধান-3121

22. াশনাল  i uট aব  
ফ াশন েটকেনালিজ, ঢাকা 

61443 েমাঃ েহােসন খান েট টাiল 256৯38 246৯11 3124-25 5থ র্ িবধান-3121

23. াশনাল পিলেটকিনক 
কেলজ, চ াম 

8115৯ েমাঃ িশহাব uি ন েট টাiল 289975 599951 3127-28 3য় িবধান-3121

েমাহা দ সােদক েহােসন েট টাiল 2497৯9 239827 3123-24 9ম িবধান-3121

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

311৯4 নাঈ র রহমান েট টাiল 272215 252239 3125-26 7  িবধান-3121

েমাঃ েমাশা ল iসলাম েট টাiল 252363 2422৯3 3124-25 9ম িবধান-3121

25. মেডল পিলেটকিনক 
i uট, যেশার 

44229 জািব ল হক েট টাiল 2737৯8 2537৯8 3125-26 7  িবধান-3121

হািস ল iসলাম েট টাiল 244432 234435 3123-24 9ম িবধান-3121

িহরামন রায় েট টাiল 244459 234418 3123-24 9ম িবধান-3121

শির ল iসলাম েট টাiল 254183 2441৯9 3124-25 9ম িবধান-3121

26. কাম ল iসলাম িসি ক, 
i uট 

38182 িশব সাদ চ বত েট টাiল 273513 253549 3125-26 7  িবধান-3121

েমাঃ সুমন আলী েট টাiল 273531 253566 3125-26 7  িবধান-3121

েখাকন মার েট টাiল 273584 25353৯ 3125-26 7  িবধান-3121

েমাঃ েকৗিশক আলম েট টাiল 244117 233৯৯3 3123-24 7  িবধান-3121

েমাঃ েমেহদী হাসান েট টাiল 273575 253575 3125-26 7  িবধান-3121

27. রাজধানী পিলেটকিনক e  
েট টাiল কেলজ, মহাখালী, 
ঢাকা 

611৯5 জ ল iসলাম েট টাiল 275324 2552৯6 3125-26 7  িবধান-3121

েমাঃ নু ামান েট টাiল 27532৯ 255312 3125-26 7  িবধান-3121

রায়হান েমা া েট টাiল 275346 255336 3125-26 7  িবধান-3121

েমাহা দ র জ আলী েট টাiল 25594৯ 245939 3124-25 7  িবধান-3121
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েসামা সাহা গােম র্ স 
িডজাiন 

275339 255342 3125-26 7  িবধান-3121

28. oেয় ান র্ আiিডয়াল  
i uট 

61623 হাসান িময়া েট টাiল 341166 2৯1162 3126-27 5থ র্ িবধান-3121

29. াশনাল i uট aব 
iি িনয়ািরং e  
েটকেনালজী 

61513 রািকব েহােসন 
েরকাবদার 

েট টাiল 341344 2৯134৯ 3126-27 5থ র্ িবধান-3121

েমাঃ আরমান সাiন 
সরকার 

েট টাiল 416482 3৯5741 3122-23 5থ র্ িবধান-3121

.eম কাশিফ আহে দ েট টাiল 276118 256174 3125-26 7  িবধান-3121

েমাঃ iয়ািসন েহােসন েট টাiল 276126 255৯9৯ 3125-26 7  িবধান-3121

নুের সা াদ িনলয় েট টাiল 276183 25612৯ 3125-26 7  িবধান-3121

2৯. নবজীবন পিলেটকিনক 
i uট 

451৯8 েসনিজত দাস েট টাiল 273947 25393৯ 3125-26 7  িবধান-3121

েমাঃ আশরা ল iসলাম েট টাiল 27396৯ 253956 3125-26 7  িবধান-3121

েমাঃ তির ল iসলাম েট টাiল 2445৯৯ 234594 3123-24 9ম িবধান-3121

েমাঃ রািক ামান বা েট টাiল 254281 244295 3124-25 9ম িবধান-3121

31. াস টস েট টাiল কেলজ 57138 দয় নাথ ম ল েট টাiল 25548৯ 245483 3124-25 7  িবধান-3121

সু ত শীল েট টাiল 274৯38 254৯31 3125-26 7  িবধান-3121

সু া  বসু েট টাiল 255455 245467 3124-25 9ম িবধান-3121

েমাঃ নুর আলম েট টাiল 255468 245469 3124-25 9ম িবধান-3121

তানভীর  আহা দ বাধন েট টাiল 25549৯ 24546৯ 3124-25 9ম িবধান-3121

েমাঃ সু ামান েট টাiল 255471 245459 3124-25 9ম িবধান-3121

32. চ াম মিহলা পিলেটকিনক 
i uট 

81172 iসরাত জাহান গােম র্ স 
িডজাiন 

259631 24962৯ 3124-25 5থ র্ িবধান-3121

33. িকেশারগ   i uট aব  
েটকেনালিজ 

6৯199 রািবনা সুলতানা েট টাiল 277889 257885 3125-26 7  িবধান-3121

34. ােবা েট টাiল  
iি িনয়ািরং e   
পিলেটকিনক i uট 

68264 েমাঃ েমাসাি র রহমান েট টাiল 277774 257751 3126-27 7  িবধান-3121

35. iসলামী াংক  i uট 
aব  েটকেনালিজ, লনা 

46221 েমাঃ েমাহাiিমনুল 
iসলাম 

েট টাiল 27444৯ 254435 3125-26 7  িবধান-3121

আিম ল eহসান েট টাiল 274457 254442 3125-26 7  িবধান-3121
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েমাঃ আজহা ল             
iসলাম 

েট টাiল 24524৯ 235239 3123-24 7  িবধান-3121

36. iসলামী াংক  i uট 
aব  েটকেনালিজ, চ াম 

81156 েমাঃ তাের র রহমান েট টাiল 33৯534 29৯534 3126-27 5থ র্ িবধান-3121

মা নুি ন েট টাiল 259235 29৯535 3126-27 5থ র্ িবধান-3121

েমাঃ আ ল কাi ম েট টাiল 277৯44 257৯41 3125-26 7  িবধান-3121

হা দ iমরান েহাসাiন েট টাiল 418224 3৯3৯24 3122-23 9ম িবধান-3121

37. i uট aব  সাi , ে ড 
e  েটকেনালিজ 

61162 েমাঃ তাির ামান 
েবল 

েট টাiল 286669 596657 3127-28 3য় িবধান-3121

iয়ািসর আরাফাত রা ল েট টাiল 415166 3৯6৯87 3122-23 7  িবধান-3121

আহসান হািবব িব াস েট টাiল 275162 255158 3125-26 7  িবধান-3121

েমাঃ সাi ল iসলাম েট টাiল 275216 255168 3125-26 7  িবধান-3121

আিনসুর রহমান েট টাiল 275249 255193 3125-26 7  িবধান-3121

েমাঃ শািমম বা  ম ল েট টাiল 275262 2551৯6 3125-26 7  িবধান-3121

েমাঃ শাহাদাত েহােসন 
েসৗরন 

েট টাiল 414৯৯7 3৯6৯46 3122-23 9ম িবধান-3121

েমাঃ আ ল লিতফ েট টাiল 255662 245694 3124-25 9ম িবধান-3121

েমাঃ আ র রহমান নিব গােম র্ স 
িডজাiন 

255742 245757 3124-25 9ম িবধান-3121

েমাঃ রািক ল iসলাম গােম র্ স 
িডজাiন 

255743 24576৯ 3124-25 9ম িবধান-3121

আ াহ আল মা ন গােম র্ স 
িডজাiন 

255749 245785 3124-25 9ম িবধান-3121

েমাঃ িমলন গােম র্ স 
িডজাiন 

336523 296515 3126-27 5থ র্ িবধান-3121

38. মেডা i uট aব  
মডান র্ েটকেনালিজ, ময়মন 
িসংহ 

681৯2 েমা ািফ র রহমান েট টাiল 34133৯ 2৯1338 3126-27 5থ র্ িবধান-3121

েমাঃ আ াহ আল 
মা ন 

েট টাiল 277711 257694 3125-26 5থ র্ িবধান-3121

েমাঃ সাদ আল আ াহ েট টাiল 258752 248758 3124-25 7  িবধান-3121

39. ামলী আiিডয়াল 
পিলেটকিনক i uট, 
েমাহা দ র, ঢাকা 

611৯৯ েমাঃ মাহ ব আলম েট টাiল 315414 216796 3121-22 9ম িবধান-3121

3৯. ামলী আiিডয়াল 
পিলেটকিনক i uট, 

811৯7 আিম ল আহসান েট টাiল 33৯898 29৯898 3126-27 5থ র্ িবধান-3121
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রাদ র, চ াম েমাঃ ফয়সাল আহে দ েট টাiল 2781৯8 258245 3125-26 7  িবধান-3121

েমাঃ আরাফাত uি ন েট টাiল 278236 258217 3125-26 7  িবধান-3121

সা াদ েহােসন েট টাiল 278238 258219 3125-26 7  িবধান-3121

সািহ ল iসলাম েট টাiল 278247 258228 3125-26 7  িবধান-3121

শাহিরয়ার েহােসন েট টাiল 2782৯4 25826৯ 3125-26 7  িবধান-3121

আ া ামান েট টাiল 278327 258198 3125-26 7  িবধান-3121

eমদা ল iসলাম েট টাiল 27831৯ 258286 3125-26 7  িবধান-3121

েমাঃ জািকর েহাসাiন 
aিনক 

গােম র্ স 
িডজাiন 

278268 2582৯৯ 3125-26 7  িবধান-3121

iফেতখার আহে দ গােম র্ স 
িডজাiন 

278271 258313 3125-26 7  িবধান-3121

 চাকমা গােম র্ স 
িডজাiন 

278287 258328 3125-26 7  িবধান-3121

িজয়া uি ন বাব গােম র্ স 
িডজাiন 

278328 2582৯1 3125-26 7  িবধান-3121

41. িবিসeমিস েকৗশল o 
ি  মহািব ালয় 

44132 েমাঃ িপয়াল হাসান েট টাiল 285277 595267 3127-28 3য় িবধান-3121
নামেদব িশকদার েট টাiল 253৯42 243৯3৯ 3124-25 7  িবধান-3121

ল মার ানািজর্ েট টাiল 253৯47 243৯62 3124-25 7  িবধান-3121

েমাঃ আ  রায়হান েট টাiল 273678 2536৯5 3125-26 7  িবধান-3121

েমাঃ আ  সাঈদ েট টাiল 273679 2536৯6 3125-26 7  িবধান-3121

aন র্ব খান েট টাiল 27367৯ 2536৯7 3125-26 7  িবধান-3121

েমাঃ েকৗিশ ামান েট টাiল 273681 2536৯8 3125-26 7  িবধান-3121

লিফকার আলী েট টাiল 273686 253713 3125-26 7  িবধান-3121

েমাঃ েমাবারক iসলাম েট টাiল 273687 253714 3125-26 7  িবধান-3121

শির ল iসলাম েট টাiল 2736৯7 253734 3125-26 7  িবধান-3121

ফারজানা আহেমদ েট টাiল 273731 253758 3125-26 7  িবধান-3121

েমাঃ শািকল েহােসন েট টাiল 273738 253682 3125-26 7  িবধান-3121

েমাঃ iমরান েহােসন েট টাiল 273759 253761 3125-26 7  িবধান-3121
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aিমত মার েসন গােম র্ স 
িডজাiন

254162 244171 3124-25 7  িবধান-3121

া  আহেমদ গােম র্ স 
িডজাiন

273773 253779 3125-26 7  িবধান-3121

েমাঃ শিফ ল iসলাম েট টাiল 253৯৯6 243৯61 3124-25 9ম িবধান-3121

েমাঃ আল-মা ন েট টাiল 253৯72 243৯54 3124-25 9ম িবধান-3121

42. খানবাহা র আহছানu া 
পিলেটকিনক i uট, 
সাত ীরা 

45227 দী   ন র্কার েট টাiল 254324 24431৯ 3124-25 7  িবধান-3121

43. খানজাহান আলী িব ান o 
ি  মহািব ালয়, লনা 

4615৯ শািহর আলম েট টাiল 274175 254143 3125-26 7  িবধান-3121
সুিমত ম ল েট টাiল 335228 295223 3126-27 5থ র্ িবধান-3121

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

24251 েমাছাঃ নুর i নাসিরন গােম র্ স 
িডজাiন 

281599 591597 3127-28 3য় িবধান-3121

েশখ আিমর হামজা িস গােম র্ স 
ি াi

281624 591622 3127-28 3য় িবধান-3121
েমাঃ েসােহব সুলতান ভ গােম র্ স 

িডজাiন 
271378 251395 3125-26 7  িবধান-3121

েমাঃ য়া ামান েট টাiল 251398 241335 3124-25 7  িবধান-3121
45. েট টাiল  i uট, 

িদনাজ র 
24197 েমাঃ আ াহ আল 

মা ন 
েট টাiল 281188 591186 3127-28 3য় িবধান-3121

তাপস চ  রায় েট টাiল 28119৯ 591198 3127-28 3য় িবধান-3121
েমাঃ েমাহাে স আলী েট টাiল 281327 591325 3127-28 3য় িবধান-3121
েমাঃ জ ল iসলাম েট টাiল 281328 591326 3127-28 3য় িবধান-3121

46. ড ােফািডল  পিলেটকিনক 
i uট 

61349 েমাঃ ফািহম আহেমদ েট টাiল 275925 255939 3125-26 7  িবধান-3121

েমাঃ িমজানুর রহমান েট টাiল 275933 255931 3125-26 7  িবধান-3121
েমাঃ আল আিমন েট টাiল 256794 246766 3124-25 9ম িবধান-3121

47. iেমজ i uট  aব 
েট টাiল 
iি িনয়ািরং,রং র 

27243 লিত র কবীর নয়ন েট টাiল 271913 2518৯9 3125-26 5থ র্ িবধান-3121
েমাঃ শািহনুর রহমান েট টাiল 27187৯ 251885 3125-26 7  িবধান-3121

েমাঃ আ র রহমান েট টাiল 271935 251876 3125-26 7  িবধান-3121
েমাঃ আশিফ র রহমান গােম র্ স 

িডজাiন
271923 251927 3125-26 7  িবধান-3121

iমরান খান েট টাiল 251887 2518৯1 3124-25 7  িবধান-3121

তাহাি ক iসলাম েট টাiল 2518৯5 241875 3124-25 7  িবধান-3121

তাহিম ল iসলাম গােম র্ স 
িডজাiন 

251913 241923 3124-25 7  িবধান-3121

কাম ল হাসান নয়ন েট টাiল 252884 241878 3124-25 7  িবধান-3121

েমাঃ নুর আলম েট টাiল 2518৯1 241868 3124-25 8ম িবধান-3121

েমাঃ সািক ল জাহান গােম র্ স 
িডজাiন

251925 241922 3124-25 9ম িবধান-3121

48. াশনাল পিলেটকিনক 
i uট(eনিপ আi), 
ঢাকা 

61225 তানজীল েট টাiল 275633 255634 3125-26 7  িবধান-3121

েমেহদী হাসান া েট টাiল 275617 255614 3125-26 7  িবধান-3121

েমাঃ নাজ ল iসলাম েট টাiল 275669 255651 3125-26 7  িবধান-3121

েমাঃ oমর ফা ক েট টাiল 275625 255618 3125-26 7  িবধান-3121

েমাহা দ আিরফ 
েহাসাiন 

েট টাiল 275614 255611 3125-26 7  িবধান-3121
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তানজীত বােয়ত েট টাiল 256368 246369 3124-25 9ম িবধান-3121

েমাঃ েহাসাiন রাজা রিন েট টাiল 275616 255613 3125-26 7  িবধান-3121

েমাঃ আল রাহাত েট টাiল 275612 2555৯9 3125-26 7  িবধান-3121

েমাঃ হামীম আল সা াত েট টাiল 246822 236788 3123-24 9ম িবধান-3121

েমাঃ েমেহদী হাসান গােম র্ স 
িডজাiন 

256346 246426 3124-25 9ম িবধান-3121

আল iমরান েট টাiল 275661 255643 3125-26 7  িবধান-3121

49. মেডল i uট aব  
সাi  e  েটকেনালিজ (eম 
আi eস ), গাজী র 

6414
4 

িদপ রয় েট টাiল 2883৯9 598387 3127-28 3য় িবধান-3121

েমাঃ আ ল হািমদ েট টাiল 334528 294527 3126-27 7  িবধান-3121

4৯. াশনাল  i uট aব  
iি িনয়ািরং e  
েটকেনালিজ 

61513 িসি র রহমান েট টাiল 276177 256124 3125-26 7  িবধান-3121

51. বাংলােদশ তত িশ া o 
িশ ণ  i uট, 
নরিসংদী 

63161 
 

েমাঃ রা ী েহােসন েট টাiল 28192 59816৯ 3127-28 3য় িবধান-3121

oমর কাজী েট টাiল 288273 598251 3127-28 3য় িবধান-3121

নাi ল েহাসাiন আিলফ েট টাiল 288275 598253 3127-28 3য় িবধান-3121

েমাঃ েরজoয়ানুর রহমান 
হািসব 

েট টাiল 2881৯5 598183 3127-28 3য় িবধান-3121

েমাঃ কাম ল iসলাম েট টাiল 288245 598223 3127-28 3য় িবধান-3121

েমাঃ iমদা ল iসলাম 
সাiম 

েট টাiল 28812৯2 59817৯ 3127-28 3য় িবধান-3121

আকাশ চ  েদবনাথ েট টাiল 288216 598194 3127-28 3য় িবধান-3121

সুজন সরকার েট টাiল 288249 598227 3127-28 3য় িবধান-3121

িমখাiল iসলাম সাগর েট টাiল 288243 598221 3127-28 3য় িবধান-3121

েমাঃ জািকর েহােসন েট টাiল 288198 598176 3127-28 3য় িবধান-3121

আ  েসিলম েট টাiল 33861৯ 2985৯9 3126-27 5থ র্ িবধান-3121

েমাঃ েমায়া ল iসলাম েট টাiল 276526 256528 3125-26 5থ র্ িবধান-3121

নািহ ল iসলাম েট টাiল 2765৯৯ 256582 3125-26 5থ র্ িবধান-3121
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েমাঃ i ািহম iসলাম েট টাiল 338693 298693 3126-27 5থ র্ িবধান-3121

েমেহদী হাসান েমা া েট টাiল 276573 256611 3125-26 5থ র্ িবধান-3121

ষার বম র্ন দী েট টাiল 3385৯৯ 298659 3126-27 5থ র্ িবধান-3121

জািহদ iয়া েট টাiল 338636 298625 3126-27 5থ র্ িবধান-3121
নািহদ হাসান েট টাiল 276589 256618 3125-26 7  িবধান-3121

52. i uট aব  েট টাiল  
iি িনয়ািরং e  
iনফরেমশন েটকেনালিজ।  

64149 েমাঃ মাহা ব আলম গােম র্ স 
িডজাiন 

2483৯7 238441 3123-24 5থ র্ িবধান-3121

53. ি য়া  i uট aব  
সাi  e  েটকেনালিজ  

38181 েমাঃ েতৗিহ ল iসলাম েট টাiল 273479 25346৯ 3125-26 7  িবধান-3121

েমাঃ সাি র েহােসন েট টাiল 273458 253457 3125-26 7  িবধান-3121

েমাঃ  সুলতান েট টাiল 273478 253469 3125-26 7  িবধান-3121

েমাঃ সা াদ েহােসন a েট টাiল 253852 243874 3124-25 7  িবধান-3121

েমাঃ শির ল iসলাম েট টাiল 253842 243859 3124-25 7  িবধান-3121

54. বাংলােদশ তত িশ া o 
িশ ণ  i uট, 
নরিসংদী 

63161 
 

ফা ক িময়া েট টাiল 276612 256584 3125-26 7  িবধান-3121

55. টা াiল i uট aব  
সাi  e  েটকেনালিজ, 
টা াiল 

65242 েমাঃ রািক ল হাসান েট টাiল 27726৯ 257265 3125-26 7  িবধান-3121

56. েট টাiল  i uট, 
িদনাজ র 

24197 েমাঃ নাজ ল হাসান 
িসয়াম 

েট টাiল 281299 591297 3127-28 3য় িবধান-3121

57. িস  পিলেটকিনক e  
েট টাiল i uট, 
রাজশাহী 

3434৯ েমাঃ iমরান আলী েট টাiল 272935 252933 3125-26 7  িবধান-3121

58. ড ােফািডল  পিলেটকিনক 
i uট 

61349 েমাঃ নুর iসলাম aিম েট টাiল 275917 2558৯৯ 3125-26 7  িবধান-3121

59. iি িনয়ািরং e  
iনফরেমশন েটকেনালিজ। 

61354 েমাঃ i ািহম েট টাiল 275954 25594৯ 3125-26 7  িবধান-3121

তানভীর আহমদ েট টাiল 256883 246881 3124-25 9ম িবধান-3121

5৯. াস টস েট টাiল কেলজ, 
ফিরদ র 

57158 েমাঃ সাi ল iসলাম েট টাiল 24596৯ 23593৯ 3123-24 5থ র্ িবধান-3121

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

31314 আিশস মার েঘাষ েট টাiল 273432 253437 3125-26 5থ র্ িবধান-3121

62. সাiক i uট aব 
ােনজেম  e  

েটকেনালিজ, িমর র,ঢাকা 

61227 েমাঃ আ ল oহাব েট টাiল 287184 597162 3127-28 3য় ি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- 13(64)                         তািরখঃ   22-14-29 ি ঃ
 
aনুিলিপ 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  aনুেরাধ করা হল)।   
5-61।  a , .................................................................................... 
62।    সহকারী পরী া িনয় ক (েট টাiল), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
63।   েচয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কম র্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
64    নিথ।  
 

                                                                                                                                  
 ( িষিবদ েমাঃ েমা ফা কামাল)

কাির লাম িবেশষ  ( িষ o েট টাiল) 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
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 বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ 
আগারগাo, েশেরবাংলা নগর 

ঢাকা-2318। 
                                                                                            

ারক নং-68.28.1111.318.43.112.29-18 তািরখঃ 28-15-3129 ি ঃ
 

aিফস আেদশ 
                                                                                                    

 

বাংলােদশ কািরগির িশ া েবােড র্র েচয়ার ান মেহাদয় eর aনুেমাদন েম িডে ামা iন েট টাiল iি িনয়ািরং িশ া েমর িনে  
বিণ র্ত িশ াথ েদরেক তােদর সংি  িত ােনর a ে র সুপািরেশর আেলােক তােদর নােমর পােশ uি িখত পেব র্ o িবভােগ eকi িত ােন 
নঃ ভিতর্র aনুেমাদন ে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. u রা  iি িনয়ািরং কেলজ, 
u রা, ঢাকা 

61387 তানিজনা আ ার না গােম র্ স 
িডজাiন 

2569৯1 246992 24-25 8ম িবধান-3121

মাকসুদা খা ন গােম র্ স 
িডজাiন 

2569৯3 246994 24-25 8ম িবধান-3121

েমাঃ েমেহদী হাসান 
িশিশর 

েট টাiল 275997 255981 25-26 8ম িবধান-3121

13. 
 

সু রবন  i uট aব  
েটকেনালিজ, বয়রা, লনা 

46241 েমাহা দ  iমন িময়া েট টাiল 274541 25493৯ 25-26 7  িবধান-3121

eস eম  শািম ল 
সরদার 

েট টাiল 274574 254573 25-26 7  িবধান-3121

েমাঃ রিবuল iসলাম েট টাiল 274557 254556 25-26 7  িবধান-3121

14. েট টাiল  i uট  
িদনাজ র 

24197 েমাঃ রাiসুল iসলাম 
আসাদ 

েট টাiল 281184 591182 27-28 3য় িবধান-3121
 

15. ােবা েট টাiল  
iি িনয়ািরং e   
পিলেটকিনক i uট 

68264 েমাঃ নাজ ল হক েট টাiল 289473 59944৯ 28-29 3য় িবধান-3121

েমাঃ আল মা ন েট টাiল 339988 299987 27-28 5থ র্ িবধান-3121
 

নাজ ল হক েট টাiল 339৯19 299৯18 27-28 5থ র্ িবধান-3121

16. বাংলােদশ তত িশ া o 
িশ ণ  i uট, 
নরিসংদী 

63161 েমাঃ া  েট টাiল 288254 598232 27-28 3য় িবধান-3121
 

আিরফ িব াহ েট টাiল 288238 598216 27-28 3য় িবধান-3121

17. আহসানu াহ i uট 
aব েটকিনেকল e  
ভেকশনাল e েকশন ে িনং 

61639 aিচ  মার রায়          েট টাiল 276265 256251 25-26 5থ র্ িবধান-3121

18. াশনাল পিলেটকিনক 
কেলজ, নািসরাবাদ, চ াম 

8115৯ েমাঃ হাসান েট টাiল 259348 249366 24-25 7  িবধান-3121

েমাঃ েতৗিসফ হাসান েট টাiল 259374 249391 24-25 7  িবধান-3121

19. মা রা কেলজ aব 
iি িনয়ািরং e   

42152 েমাঃ শাহীন আল মা ন েট টাiল 273664 253659 25-26 7  িবধান-3121

িশ া িনেয় গড়ব েদশ 
েশখ হািসনার বাংলােদশ 



D:\PDF\Textile\1841.doc 

 

েটকেনালিজ েমাঃ নািস ল iসলাম েট টাiল 273626 253624 25-26 7  িবধান-3121

রািজব িব াস েট টাiল 273621 253619 25-26 7  িবধান-3121

মাহ র রহামান 
সকত 

েট টাiল 253996 243985 24-25 5থ র্ িবধান-3121

1৯. িসরাজগ  i uট aব 
েট টাiল iি িনয়ািরং e  
েটকেনালিজ(িসেটট) 

36195 িশব  তা কদার গােম র্ স 
িডজাiন 

333841 293848 26-27 5থ র্ িবধান-3121

 21. i uট aব কি uটার 
সােয়  e  েটকেনালিজ, 
েফনী 

7৯127 iমজাদ েহােসন েট টাiল 289782 599759 27-28 3য় িবধান-3121

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

27168 েমাঃ রািফ সরদার েট টাiল 2714৯2 25149৯ 25-26 7  িবধান-3121

23. িস  পিলেটকিনক 
i uট লনা 

46158 শাহানাজ পারভীন গােম র্ স 
িডজাiন 

254434 244473 24-25 7  িবধান-3121

24. ােবা েট টাiল 
iি িনয়ািরং e   
পিলেটকিনক i uট 

68264 তােহ ল iসলাম েট টাiল 277749 257758 26-27 7  িবধান-3121

25. াiম েট টাiল  
iি িনয়ািরং i uট, 
রাজশাহী 

342৯2 েমাঃ শাহাজালাল খান েট টাiল 252৯51 242৯78 24-25 5থ র্ িবধান-3121

26. নথ র্ সাuথ পিলেটকিনক 
i uট, লনা 

46226 িস াথ র্ রায় েট টাiল 274516 254499 25-26 7  িবধান-3121

শির ল iসলাম েট টাiল 254878 244874 24-25 7  িবধান-3121

 
 
            া িরত/- 

                           (েমাঃ আ ারu ামান)
                               পিরচালক (কাির লাম) 

                                বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ 
                                              ঢাকা-2318। 

                                
 

ারক নং-68.28.1111.318.43.112.28-18 (31)                         তািরখঃ   28-15-29 ি ঃ
aনুিলিপ 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  aনুেরাধ করা হল)।   
5-28।  a , .................................................................................... 
29।    সহকারী পরী া িনয় ক (েট টাiল), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
2৯।   েচয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কম র্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
31।    নিথ।  

                                                                                                                                  
 ( িষিবদ েমাঃ েমা ফা কামাল)

কাির লাম িবেশষ  ( িষ o েট টাiল) 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 

 
 
 


