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বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড 
আগারগ o, শেরবাংলা নগর 

ঢাকা-2318 
ারক নং-বাকািশেবা/ক- / ন:ভিত-3127/22                                                                            তািরখঃ 22-15-3127 ি ঃ 

aিফস আেদশ 
 

 

বাংলােদশ কািরগির িশ া বােডর চয়ার ান মেহাদেয়র eর a েমাদন েম িডে ামা iন eি কালচার ি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 3127-
3128 ি ঃ িশ াবেষ নঃভিতর a েমাদন দয়া হল।     
 

ঃ 
নং 

িত ােনর নাম িশ া িত ান 
কাড  

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

1. িষ িশ ণ i িটিটuট 
তাজহাট, রং র। 

27172 মাঃ  মাহা ল আলম 
রািকব 

261861 35৯235 25-26 3য় িবধান-3122

2. মাছাঃ আশামিন আ ার 261863 35৯237 25-26 3য় িবধান-3122
3. িদপা আকতার iিত 261887 35৯261 25-26 3য় িবধান-3122
4. মাঃ আ ল কালাম সােহদ 261892 35৯266 25-26 3য় িবধান-3122
5. সীমা  চ  রায় 261895 35৯269 25-26 3য় িবধান-3122
6. মাঃ সাহা র রহমান 

িলখন 
261898 35৯272 25-26 3য় িবধান-3122

7. মাঃ মা ািসন িব া 2618৯8 35৯282 25-26 3য় িবধান-3122
8. মাঃ রােশদ িময়া 261926 35৯29৯ 25-26 3য় িবধান-3122
9. আ  সােলহ মাঃ িসহাব 261938 35৯312 25-26 3য় িবধান-3122
10. মাঃ রহমত আলী 261939 35৯313 25-26 3য় িবধান-3122
11. জন চ  রায় 261945 35৯319 25-26 3য় িবধান-3122
12. মাঃ র আলম 261957 35৯331 25-26 3য় িবধান-3122
13. মাঃ আিজ ল iসলাম 261985 35৯359 25-26 3য় িবধান-3122
14. মাঃ সা াদ হােসন 241৯55 4৯৯166 23-24 3য় িবধান-3122
15. মাঃ রােস ল iসলাম 252675 31835৯ 24-25 3য় িবধান-3122
16. মাঃ মেহদী হাসান 251915 319134 24-25 5থ িবধান-3122
17. িদপংকর মাহন রায় 251988 318৯61 24-25 5থ িবধান-3122
18. তাস বা তাবা ম 251৯15 318৯34 24-25 5থ িবধান-3122
19. মাঃ র iসলাম 241৯71 4৯৯14৯ 24-25 5থ িবধান-3122
20. িষ িশ ণ i িটিটuট 

শর র। 
6712৯ শাহ লতান 257881 312721 24-25 5থ িবধান-3122

21. মাঃ শািমম িময়া 267528 354571 25-26 3য় িবধান-3122
22. iয়া ন আলী 2479৯1 4৯421৯ 23-24 7  িবধান-3122
23. িজসা র রহমান 339344 32278৯ 22-23 7   িবধান-3122
24. িষ িশ ণ i িটিটuট 

বগমগ , নায়াখালী। 
79139 তাহিমনা আ ার 248৯৯1 4৯311৯ 23-24 7   িবধান-3122

25. িষ িশ ণ i িটিটuট 
দৗলত র, লনা। 

46162 দী  িম 25527৯ 315619 24-25 5থ িবধান-3122
26. িব দাস ম ল 245262 4৯6959 23-24 5থ িবধান-3122
27. িষ িশ ণ i িটিটuট, 

ফিরদ র 
5713৯ মাঃ রিন হােসন 2663৯৯ 355843 25-26 3য় িবধান-3122

28. দয় মার ঘাষ 266468 3558৯1 25-26 3য় িবধান-3122
29. মাঃ শাম ল দা 266363 355796 25-26 3য় িবধান-3122
30. মাঃ আ  হাসনাত 246854 4৯5367 23-24 5থ িবধান-3122
31. মাঃ নাজ ল শখ 26632৯ 355763 25-26 3য় িবধান-3122
32. িষ িশ ণ i িটিটuট, 

রহমত র, বিরশাল। 
53157 মেহদী হাসান িদ 265৯29 356175 25-26 3য় িবধান-3122

33. আসমা আ ার কয়া 256342 3143৯৯ 24-25 3য় িবধান-3122
34. শািমমা আ ার 24634৯ 4৯5871 23-24 7  িবধান-3122
35. মিহ র িষ িশ ণ i িটিটuট 

শর র, ব ড়া। 
31211 মাঃ আ ল আলীম ৯1263৯ 9৯9649 19-1৯ 8ম িবধান-3116

36. সাত ীরা িসিট কেলজ, 
সাত ীরা। 

45155 শখ সািক ামান 254995 3158৯4 23-24 7   িবধান-3122
37. িব াল সাiন 244৯54 4৯7167 23-24 7   িবধান-3122
38. নামাজগড় গাu ল আজম 

কািমল মা রাসা, নoগ । 
32125 ির া নoিসন 262741 35948৯ 25-26 3য় িবধান-3122

39. সানাকiরা আiিডয়াল কেলজ 
সিরষাবাড়ী, জামাল র। 

66169 মাঃ ফজ ল হক 247913 4৯42৯8 23-24 7  িবধান-3122
40. মাঃ eরশাদ আলী 339115 322৯৯3 22-23 9ম  িবধান-3122
41. বiলী ীজ eি কালচার e  

পিলেটকিনক i িটিটuট, 
রং র। 

2716৯ মাঃ শাoন িময়া 332174 329৯66 22-23 9ম  িবধান-3122
42. মাঃ নিবয়ার রহমান 412339 224146 21-22 9ম িবধান-3116
43. মাঃ মেহদী হাসান ল 311৯1৯ ৯9৯1৯1 1৯-21 9ম িবধান-3116
44. মা া আলেহরা িষ কেলজ, 

মা া, নoগ । 
3219৯ গিব  চ 2529৯৯ 317972 24-25 5থ িবধান-3122

45. মাঃ িমজা র রহমান 2529৯9 317973 24-25 5থ িবধান-3122
46. চাoড়া কািরগির o িষ কেলজ, 

আমতলী, বর না। 
49135 মিন া 25564৯ 315236 24-25 5থ িবধান-3122

47. মাঃ জাকািরয়া 255656 31522৯ 24-25 5থ িবধান-3122
48. মাঃ নাiম িময়া 255697 315189 24-25 5থ িবধান-3122
49. কিলমহর জ ে ছা িষ 

িশ ণ i িটিটuট, পাংশা, 
রাজবাড়ী 

5812৯ মাঃ ির  হােসন 441684 31৯562 22-23 9ম  িবধান-3122

50. iছালী মেডল কেলজ, যেশার 44173 মাঃ মিহ ল iসলাম 264346 357933 25-26 3য় িবধান-3122
51. আফাজuি ন িষ 

িশ নায়তন o কেলজ, 
কািলহাতী, টা াiল। 

65162 মাঃ মন 247618 4৯45৯3 23-24 9ম  িবধান-3122

52. iসলামী  eকােডমী u  
িব ালয়, কািরগির o িষ 
কেলজ, বাঘা, রাজশাহী। 

34127 মাঃ আ ল  কােশম 243291 4৯892৯ 23-24 7  িবধান-3122
53. মাহ দ হাসান 253285 317674 24-25 5থ িবধান-3122
54. শািকলা িশরাভী 262৯42 359167 25-26 3য় িবধান-3122

 
a াহত...... 
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ঃ 
নং 

িত ােনর নাম িশ া িত ান 
কাড  

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

55. িষ িডে ামা i িটিটuট 
িসংড়া, নােটার। 

35199 মাঃ িপয়া ল iসলাম 253586 317367 24-25 5থ িবধান-3122

56. মাঃ রায়হান আলী 253587 317366 24-25 5থ িবধান-3122
57. মাঃ র  আহেমদ 2535৯5 317348 24-25 5থ িবধান-3122
58. পলাশবাড়ী িষ ি  

i িটিটuট, িশবরাম র, 
পলাশবাড়ী, গাiবা া। 

29231 মাঃ আলম িময়া 33৯775 321423 22-23 9ম িবধান-3122

59. তয়ব আলী িষ ি  
i িটিটuট,  

72174 গাপাল তা কদার 24868৯ 4৯3531 23-24 5থ িবধান-3122

60. হাটপাড়া িষ o মৎ  ি  
i িটিটuট, পীরগ , ঠা রগo 

23192 মাঃ িহ র রহমান 251227 319995 24-25 5থ িবধান-3122

61. নােচাল িষ িডে ামা  কেলজ, 
নােচাল, চ পাiনবাবগ । 

33164 নািদম আহেমদ 333643 328621 22-23 7  িবধান-3122

62. বলগাছা u  িব ালয় o িব.eম 
কেলজ, জামাল র 

66137 মাঃ মা ম শখ 2576৯6 312917 24-25 5থ িবধান-3122

63. জািকয়া হািবব িষ কেলজ, 
পাবনা। 

371৯2 শখ নাজ ল হাসাiন 253৯74 316875 24-25 5থ িবধান-3122
64. সািময়া রহমান 263687 358544 25-26 3য় িবধান-3122
65. ি েযা া মিফ র হক িষ 

ি  i িটিটuট, বােগরহাট। 
47181 মাঃ মা ন কিবর 417297 228654 21-22 9ম িবধান-3116

66. রিফ ল iসলাম 4172৯4 228661 21-22 9ম িবধান-3116
     

 
 

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

বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা   

ারক নং-বাকািশেবা/ক- / ন:ভিত-3127/22(43)                                                                        তািরখঃ 22-15-3127 ি ঃ 
 
a িলিপ সদয় aবগিত o েয়াজনীয় ব া হেণর জ  রণ করা হলঃ    
2।   পিরচালক, িশ ন uiং, িষ স সারণ aিধদ র, খামারবাড়ী, ঢাকা।  
3। সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
4। পরী া িনয় ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
5-38। a /পিরচালক......................................................................................................................................... 
39।    uপ পরী া িনয় ক ( গাপনীয় শাখা), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
3৯। িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
 (oেয়বসাiেট কাশ o ত স হ আপেডট করার জ  a েরাধ করা হেলা) 
41।   সহকাির পরী া িনয় ক ( িষ), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
42।    চয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কমকতা, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
43।    নিথ। 
 

 ( িষিবদ মাঃ মা ফা কামাল)
কাির লাম িবেশষ  ( িষ) 

বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
ফানঃ 13-৯235618 

 
 


