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বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড 
আগারগাo, শেরবাংলা নগর 

ঢাকা-2318। 
 

ারক নং-বাকািশেবা/ক( ট )/3127/24 তািরখঃ 22-15-3127 ি ঃ
 

aিফস আেদশ 
 

 

বাংলােদশ কািরগির িশ া বােডর চয়ার ান মেহাদেয়র eর a েমাদন েম িডে ামা iন ট টাiল iি িনয়ািরং ি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 নঃ ভিতর 
a েমাদন দয়া হল। 

 

ঃ 
নং 

িত ােনর নাম িশ া 
িত ান 
কাড  

ছা /ছা ীর িববরণ টকেনাল
িজ 

রাল রিজে শন সসন পব য িবধােনর আoতায় 
ভিত হেয়েছ তার নাম 

1. াশনাল 
পিলটেকিনক 
iনি িটuট, 
293/2, ব 
তজ রী বাজার, 
ফামেগট, ঢাকা-
2326 

61225 ফেয়জ আহােমদ গােম স 246731 2367৯৯ 23-24 6ম িবধান-3121
2. মাঃ আমজাদ হাসাiন গােম স 246712 23678৯ 23-24 6ম িবধান-3121
3. মাহা দ জািহদ হাসান ট টাiল 246753 236739 23-24 6ম িবধান-3121

4. মাঃ iকরাম হাসাiন ট টাiল 246745 236732 23-24 6ম িবধান-3121
5. মাঃ শীপন ট টাiল 415728 3৯6545 22-23 8ম িবধান-3121
6. মােহদী মাসতা ট টাiল 313484 218683 21-22 8ম িবধান-3121
7. আ  নাiম ট টাiল 415733 3৯657৯ 22-23 8ম িবধান-3121
8. মাঃ রিবuল iসলাম ট টাiল 415758 3৯6585 22-23 8ম িবধান-3121
9. i িটিটuট aব 

টকিনক াল e  
ভােকশনাল িনং 

(আiিটেভট), 31 
পি ম তজ রী 
বাজার রাড, ঢাকা। 

61639 মাঃ জালাল চৗ রী ট টাiল 257257 24723৯ 24-25 3য় িবধান-3121

10. ামলী আiিডয়াল 
e  iি িনয়ািরং 
কেলজ, তাজহাট 
রাড, আলমনগর, 
রং র। 

27228 মাঃ মেহদী হাসান গােম স 2596৯1 2496৯3 24-25 5থ িবধান-3121

11. iসলামী াংক 
iনি িটuট aব 
টকেনালিজ, 

e/26, মিজদ 
সরণী, সানাডাংগা, 
লনা। 

46221 মাঃ তাহিমদ রািভ ট টাiল 245223 235248 23-24 6ম িবধান-3121
12. মাঃ আজহা ল 

iসলাম 
ট টাiল 24524৯ 235239 23-24 6ম িবধান-3121

13. মাঃ রািশ ামান ট টাiল 414286 3৯7929 22-23 6ম িবধান-3121
14. মাঃ রিবuল iসলাম ট টাiল 4142৯9 3৯7978 22-23 6ম িবধান-3121

 
 

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

           বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড 
              ঢাকা-2318। 

 

 

ারক নং-বাকািশেবা/ক( ট )/3127/24(21) তািরখঃ 22-15-3127 ি ঃ
 

a িলিপ সদয় aবগিত o েয়াজনীয় কাযােথ িরত হলঃ 
2।   সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
3।   পরী া িনয় ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
4।   িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।  
5-8। a /পিরচালক, াশনাল পিলটেকিনক iনি িটuট, 293/2, ব তজ রী বাজার, ফামেগট, ঢাকা-2326/ i িটিটuট aব টকিনক াল e  

ভােকশনাল িনং (আiিটেভট), 31 পি ম তজ রী বাজার রাড, ঢাকা/ ামলী আiিডয়াল e  iি িনয়ািরং কেলজ, তাজহাট রাড, 
আলমনগর, রং র/ iসলামী াংক iনি িটuট aব টকেনালিজ, e/26, মিজদ সরণী, সানাডাংগা, লনা। 

9।   সহকারী পরী া িনয় ক ( ট টাiল), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
৯।   চয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কমকতা, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
21।   নিথ। 

        
( িষিবদ মাঃ মা ফা কামাল) 

কাির লাম িবেশষ  ( িষ) ট টাiল aঃ দঃ 
বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড 

ঢাকা-2318। 
 


