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বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড 
আগারগ o, েশেরবাংলা নগর,  

ঢাকা-2318 
www.bteb.gov.bd 

 

ারক নংt বাকািশেবা/ক(িডপ)/3127/7295 তািরখঃ    29 আি ন, 2534 ব া  
  14 aে াবর 3127 ি া

 
াপকঃ  

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

 
িবষয়ঃ বদলীেত ভিতর 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  ছাড়প  
দানকারী o হণকারী িত ােনর a ে র পািরশ েম তােদর নােমর পাে  uি িখত েটকেনালিজ o পেব হণকারী িত ােন বদলীেত ভিতর a েমাদন েদয়া হল। uে খ থােক েয, 

6ম o 7  পেব বদলী ত িশ াথ  িবধান 3121-eর সংেশািধত ধারা 5.25.6 েমাতােবক 5থ o 6ম পেব 5(চার) বা তেতািধক িবষেয় a তকায হoয়ার কারেণ a ীন েঘাষনা করা 
হেল তারা বদলী ত িত ােনর 5থ o 6ম পেবর িশ াথ  িহসােব গ  হেব eবং িবধােনর ধারা 5.25.6 েমাতােবক ব া িনেত হেব। 
  

ঃ 
নংt িশ াথ র নাম েটকেনালিজ েরাল ন র 

 পব 
েরিজে শ
ন ন র 

 
েসশন ছাড়প  দানকারী িত ােনর নাম o 

েকাড হণকারী িত ােনর নাম o েকাড 

1. েমা: আিম ল 
iসলাম  

েমকািনক াল  369655 4য় 2431৯9 26-27 61513 াশনাল i uট aব 
iি িনয়ািরং a া  
েটকেনালিজ (NIET) 
3৯/2, কাoরান বাজার, 
ঢাকা-2326।  

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

2. আল আিমন 
গাজী 

iেলকি ক া
ল  

369263 4য় 2435৯1 26-27

3. েগািব  সরকার  িসিভল  372655 4য় 241658 26-27 61623

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

61624 
াশনাল েফশনাল 

i uট(NPI) 
84 িস/e, oয়ারেলছ 
েগiট, মহাখালী লশান 
িলংক েরাড, মহাখালী, 
ঢাকা-2324।  

4. েমাহা দ 
শামীম িময়া  

িসিভল  372641 4য় 241672 26-27

5. েমাহা দ 
ফার ক 
সরকার  

িসিভল  372644 4য় 241669 26-27

6. সিজব িময়া  iেলকি ক া
ল  

373254 4য় 23৯৯59 26-27

7. েমা: র েবল 
রানা  

িশপ িবি ং  374৯৯7 4য় 2391৯6 26-27 61624 াশনাল েফশনাল 
i uট(NPI) 
84 িস/e, oয়ারেলছ েগiট, 
মহাখালী লশান িলংক েরাড, 
মহাখালী, ঢাকা-2324।  

61513 াশনাল i uট 
aব iি িনয়ািরং a া  
েটকেনালিজ (NIET) 
3৯/2, কাoরান বাজার, 
ঢাকা-2326।  

8. েমা: রািক ল 
হাসান  

সােভিয়ং  374896 4য় 239417 26-27

9. েমা: রিবuল 
আoয়াল  

সােভিয়ং  374897 4য় 239416 26-27

10. েমা: রিক ল 
iসলাম  

েমকািনক াল  374568 4য় 239745 26-27 61624 াশনাল েফশনাল 
i uট(NPI) 
84 িস/e, oয়ারেলছ েগiট, 
মহাখালী লশান িলংক েরাড, 
মহাখালী, ঢাকা-2324। 

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

11. পা া আ ার  কি uটার  374364 4য় 239949 26-27

12. িনসাu েচী রী েমিরন 3734৯6 4য় 23৯7৯7 26-27 61623

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

61513  

াশনাল i uট 
aব iি িনয়ািরং a া  
েটকেনালিজ (NIET) 
3৯/2, কাoরান বাজার, 
ঢাকা-2326 

13. েমাঃ আিজ র 
রহমান 

েমিরন 373499 4য় 23৯814 26-27 

14. েমাঃ শািহন েমিরন 3734৯8 4য় 23৯7৯5 26-27
15. েমাঃ eনােয়ত 

uল াহ 
েমিরন 3৯3699 4য় 212825 26-27 

16. iমন িময়া িসিভল 272665 4য় 241644 26-27
17. জাহানারা 

আ ার 
কি uটার 372958 4য় 241355 26-27 

18. জাi ল 
iসলাম েতাহা 

সােভিয়ং 3736৯6 4য় 23৯5৯7 26-27 

19. eস eম দয় 
েহােসন জয় 

iেলকি ক া
ল  

391444 4য় 22466৯ 26-27 75157
জাহানারা ছ iি িনয়ািরং 
i uট 
েসানারাম র (ঢাক িসেলট 
হাioেয়) 
uপেজলাঃ আ গ , েজলাঃ 
া ণবািড়য়া।  

36195 িসরাজগ  i uট 
aব েট টাiল 
iি িনয়ািরং e  
েটকেনালিজ (িসেটট)  
াম/সড়কঃ ে িডয়াম 
েরাড, েপাঃ িসরাজগ , 
uপেজলাঃ িসরাজগ , 
েজলাঃ িসরাজগ । 

20. আ  রায়হান 
  

িসিভল  33৯484 4য় 265369 26-27 46158 িস  পিলেটকিনক 
i uট 
বাড়ী নং-54, েরাড নং-212 
িবআiিডিস েরাড, খািলশ র, 
লনা। 

46285 িডিজটাল পিলেটকিনক 
i uট, লতলা, 
লনা,  
েহাি ং নং-2495, 
েমৗজা-দি ণিডিহ,  
খিতয়ান নং◌ঃ  িসeস, 
2164 হাল eস.eস-

21. েমা: iমিতয়াজ 
আহে দ 

iেলকি ক া
ল  

3442৯7 4য় 263268 26-27 46161 লনা েটকিনক াল e  
iি িনয়ািরং কেলজ, েহাি ং 
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িব াস  নং-222, oয়াড নং- 29, 
েরাড নং - 3, েসানাডাংগা, 
আ/e, (2ম েফজ), লনা। 

16। 

22. আ াফ 
শাহিরয়ার  

iেলকি ক া
ল  

33864৯ 4য় 267171 26-27 44217
সিলম eiড i uট aব 
েটকেনালিজ (eম e আi ) 
e/5, েস র-8, ন ন 
uপশহর, যেশার।  

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

23. রােশদ খান   iেলকি ক া
ল  

3৯243৯ 4য় 214281 26-27 44268
িস  পিলেটকিনক 
i uট 
েরল েরাড, যেশার।  

44247 বাংলােদশ েটকিনক াল 
কেলজ (িব িস)  
িপয়ারীেমাহন েরাড, 
নািজর শংকর র, 
যেশার।  

24. েমা: হাসনাiন 
আহেমদ  

কি uটার  38৯827 4য় 225287 26-27 7413৯
নথ i  আiিডয়াল 
পিলেটকিনক i uট 
সােয় াগ জ(ন ন ীজ), 
না ঘাট, হিবগ ।  

62151  নারায়নগ  পিলেটকিন 
i uট 
364/5, আহসান 
মি ল, ি নগর, নয়া 
আ , েপাঃ সানারপাড়, 
িসি রগ , নারায়নগ । 

25. েমা: েমরাজ 
িময়া  

iেলকি ক া
ল  

396976 4য় 219488 26-27 81156 iসলামী াংক i uট 
aব েটকেনালিজ 
িবেক টাoয়ার(5থ তলা) 
লালচান েরাড, 
চকবাজার, চ াম ।  

72129 iসলামী াংক 
i uট aব 
েটকেনালিজ 
iসলামী াংক ভবন 
(4য় তলা), তালতলা, 
িসেলট।  

26. েমা: সাi ল 
iসলাম  

কি uটার  3895৯5 4য় 226438 26-27 72129
iসলামী াংক i uট 
aব েটকেনালিজ 
iসলামী াংক ভবন (4য় 
তলা), তালতলা, িসেলট।  

61221 iসলামী াংক 
i uট aব 
েটকেনালিজ 
আিকড াজা-3, 21৯ 
ীন েরাড (8ম তলা)   
ঢাকা।  

27. জািহদ হাসান  িসিভল  3৯3835 4য় 212689 26-27 61225 াশনাল পিলেটকিনক 
i uট, ঢাকা 
293/2 ব েতজ রী বাজার, 
ফামেগiট,  
ঢাকা-2326।  

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

28. ফািহ র রহমান  কি uটার  3485৯৯ 4য় 258965 26-27 51163

দি নব  পিলেটকিনক 
i uট  
েভালা সদর, েভালা।  

61188 আiিডয়াল i uট 
aব সােয়  a া  
েটকেনালিজ (IIST) 
216, েসনপাড়া পবতা, 
িমর র-21,  
ঢাকা-2327।  

29. আ ল হািলম  iেলকি ক া
ল  

36৯866 4য় 241998 26-27 61565 ীন া  পিলেটকিনক 
i uট 
াট-2৯, ক-e, আ িলয়া 
মেডল টাuন, েডমরা ঢাকা।  

62157 াশনাল i uট 
aব iি িনয়ািরং e  
েটকেনালিজ (NIET)  
পসী, পগ , 
নারায়নগ ।  

30. বাব  িময়া  েমিরন  377873 4য় 23643৯ 26-27 62157 াশনাল i uট aব 
iি িনয়ািরং e  
েটকেনালিজ (NIET)  
পসী, পগ , নারায়নগ ।  

61513 াশনাল i uট 
aব iি িনয়ািরং a া  
েটকেনালিজ (NIET) 
3৯/2, কাoরান বাজার, 
ঢাকা-2326।  

31. ফয়সাল আল 
নািহয়ান  

শীপ িবি ং  377919 4য় 236394 26-27

32. শাoন িময়া  iেলকি ক া
ল  

391451 4য় 224663 26-27 75157 জাহানারা ছ iি িনয়ািরং 
i uট 
েসানারাম র (ঢাক িসেলট 
হাioেয়) 
uপেজলাঃ আ গ , েজলাঃ 
া ণবািড়য়া।  

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

33. েমা: জিহর ল 
iসলাম  

iেলকি ক া
ল  

331387 4য় 274227 26-27 3626৯ oেয় াণ i uট aব 
সােয়  e  েটকেনালিজ 
াম/মহ া/সড়কঃ িমর র, 
েপাঃ িসরাজগ  সদর, েজলাঃ 
িসরাজগ ।  

68286 ময়মনিসংহ াiেভট 
পিলেটকিনক 
i uট, 25/4, 
পাoয়ার হাuজ েরাড, 
েকoয়াটখালী, সদর, 
ময়মনিসংহ।  

34. েমা: আিশ র 
রহমান মািহন  

িসিভল  34৯869 4য় 2566৯6 26-27 53173 বিরশাল i uট aব 
iনফরেমশন েটকেনালিজ 
িস e  িব েরাড, বিরশাল।  

62156 পাক পিলেটকিনক 
i uট  
হাজী রিফক সড়ক, 
সােহবপাড়া নারায়নগ । 

35. েমাছা: ত রা 
িমজান  

িসিভল  334521 4য় 271223 26-27 38189 ি য়া i uট aব 
iি িনয়ািরং e  
েটকেনালিজ 

3৯157 াiম i uট aব 
সােয়  e  
েটকেনালিজ 
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3/8, ডঃ আiনuি ন 
আহে দ সড়ক, 
কািলশংকর র, ি য়া-
811।  

ডাকঘরঃ+uপেজলাঃ 
আলমডা া েজলাঃ 
য়াডা া।  

36. েমা: নাজ ল 
হাসান আকাশ  

কি uটার  973968 4য় 8384৯6 25-26 68179
ময়মনিসংহ i uট aব 
সােয়  e  েটকেনালিজ  
93, সাবদােঘাষ েরাড, 
ময়মনিসংহ।  

65264 ে রণা i uট aব 
িডজাiন e  
েটকেনালিজ 
বাড়ী নং-8/28, 
েরিজি পাড়া, মিজদ 

iঁয়া েলন, টা াiল।  
37. েমা: শিরফ 

িময়া  
কি uটার  3৯21৯6 4য় 214516 26-27 61387

u রা iি িনয়ািরং কেলজ 
আ াহ র, u রা, ঢাকা।  

611৯5 রাজধানী পিলেটকিনক 
e  েট টাiল কেলজ 
61, শহীদ তাজuি ন 
আহেমদ রণী, 
র লবাগ মহাখালী, 
ঢাকা-2323।  

38. আল আিমন 
েদoয়ান iমন  

িসিভল  355777 4য় 25436৯ 26-27 57138 াস টস কেলজ aব 
েটকেনালিজ  
পি ম খাবাস র, ফিরদ র 
শহর, ফিরদ র।  

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

39. শির ল iসলাম  iেলকি ক া
ল  

386666 4য় 228969 26-27 681৯2 র মেডা i uট aব 
মডাণ েটকেনালিজ 
29, লবািড়য়া েরাড, 
ময়মনিসংহ।  

61227 সাiক i uট aব 
ােনজেম  a া  

েটকেনালিজ 
(eসআieম ), ৯76, 
ব েশoড়াপাড়া, েবগম 
েরােকয়া রণী, 
িমর র, ঢাকা।  

40. েমা: হাসান 
িময়া  

েমকািনক াল  357191 4য় 252956 26-27 59153 কনিফেড  পিলেটকিনক 
i uট  
84, জয়রা কেলজ েরাড, 
মািনকগ  সদর, মািনকগ ।  

41. েমা: ফিরদ 
েহােসন  

েমকািনক াল  357192 4য় 252955 26-27

42. িমজা নাঈম iেলকি ক া
ল  

3৯3862 4য় 212651 26-27 64193

গাজী র পিলেটকিনক 
i uট 
কািলয়াৈকর, গাজী র।  

64161 ি শ আেমিরকান 
েটকেনালিজ e  
ােজেম  i uট, 

ফােতমা াজা, 
আuচপাড়া, েপা: কেলজ 
েগiট, ি , গাজী র।  

43. েমাছা: 
আফসানা িমিম  

কি uটার  986745 6ম 8277৯4 25-26 85153 চকিরয়া পিলেটশিনক 
i uট 
চকিরয়া শিপং 
কমে ,িচিরংগা, চকিরয়া, 
ক বাজার।  

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

44. a প মার 
চ ব   

কি uটার  31৯125 4য় 282178 26-27 311৯8   eম eস eস েটকিনক াল 
i uট 
েঠ ামারা, ডাকঘর-েগা ল, 
uপেজলা-ব ড়া সদর, 
ব ড়া।  

35271  eম eস eস 
পিলেটকিনক i uট 
বড়হিরশ র, নােটার 
সদর, নােটার।  

45. েমা: রায়হান 
েহােসন  

iেলকি ক া
ল  

329589 4য় 2759৯5 26-27 34367 প লার পিলেটকিনক 
i uট 
226/িব, বহরম র, াংক 
কেলািন, রাজশাহী। 

35271  eম eস eস 
পিলেটকিনক i uট 
বড়হিরশ র, নােটার 
সদর, নােটার।  

46. েমাঃ হািস র 
রহমান 

িসিভল 3৯3379 4য় 213145 3126-
27 

26188

লালমিনরহাট আiিডয়াল 
পিলেটকিনক i uট 
সদর, লালমিনরহাট।  

27211 

রং র আiিডয়াল 
i uট aব 
েটকেনালিজ 
ব শালবন, রং র।  

47. েমাঃ iমান 
আলী 

িসিভল 3৯3382 4য় 213142 3126-
27 

48. েমাঃ জা া ল 
iসলাম 

িসিভল 3৯3383 4য় 213141 3126-
27 

49. েমাঃ েরাকন 
হাসান 

িসিভল 3৯35৯7 4য় 212917 3126-
27 

50. তাoিসফ 
সােরায়ার 

িসিভল 3৯3727 4য় 212797 3126-
27 

51. েমাঃ িফজার 
িবন সাi াহ 

িসিভল 3৯35৯8 4য় 212916 3126-
27 

52. েমাঃ েরামান 
িময়া 

িসিভল 3৯35৯৯ 4য় 212914 3126-
27 

53. েমাঃ হািফ র িসিভল 3৯3612 4য় 212912 3126-
27 

54. েমাঃ রাজা 
বাদশা 

কি uটার 3৯3619 4য় 2128৯5 3126-
27 

55. েশখ রােসল কি uটার 3৯361৯ 4য় 2128৯4 3126-
27 

56. েমাঃ িরফা ল 
iসলাম 

iেলকি ক া
ল 

3৯3391 4য় 213133 3126-
27 

57. নব মার 
সরকার 

iেলকি ক া
ল 

3৯338৯ 4য় 213134 3126-
27 
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58. েমাঃ সাoম 
িস ীক 

iেলকি ক া
ল 

3৯3387 4য় 213137 3126-
27 

59. েমাঃ েরজাuল 
কিরম 

iেলকি ক া
ল 

3৯3385 4য় 213139 3126-
27 

60. নািক ল বাশার iেলকি ক া
ল 

3৯3389 4য় 213135 3126-
27 

61. েমাঃ iu স 
আলী 

iেলকি ক া
ল 

3৯3626 4য় 212898 3126-
27 

62. েমাঃ সািববর 
আহেমদ 

iেলকি ক া
ল 

3৯3393 4য় 213131 3126-
27 

63. েমাঃ েরদoয়ান 
আহেমদ 

iেলকি ক া
ল 

3৯3629 4য় 212895 3126-
27 

64. েমাঃ জািহ ল 
iসলাম 

iেলকি ক া
ল 

3৯3628 4য় 212896 3126-
27 

65. েমাঃ নাজ ল 
হক 

iেলকি ক া
ল 

316362 4য় 28593৯ 3126-
27 

66. েমাঃ তাির ল 
iসলাম 

iেলকি ক া
ল 

3৯3618 4য় 2128৯6 3126-
27 

67. েমাঃ মাজহা ল 
iসলাম 

iেলকি ক া
ল 

3৯3627 4য় 212897 3126-
27 

68. িম ন সরকার কি uটার  345843 4য় 261732 3126-27 46279

সাuথ েব ল i uট aব 
েটকেনালিজ 
211/e, বয়রা বাজার, বয়রা, 
লনা। 

46286 

iuিনক পিলেটকিনক 
i uট, বকালী, 
খািলশ র, লনা।  

69. েমাঃ শািহ ল 
iসলাম  কি uটার  345845 4য় 26172৯ 3126-27 

70. েমাঃ iমরান হাসান 
রিন  কি uটার  345846 4য় 261729 3126-27 

71.  েমাসাঃ সিলমা 
খা ন কি uটার  345849 4য় 261726 3126-27 

72. শাহািরয়ার কিবর  কি uটার  34584৯ 4য় 261725 3126-27
73. জািকর েহােসন কি uটার  345853 4য় 261722 3126-27
74. িনঝর পাে  কি uটার  345857 4য় 261718 3126-27
75. েমাসাঃ হািলমা 

খা ন কি uটার  345858 4য় 261717 3126-27 

76. তম  ধর কি uটার  345861 4য় 261714 3126-27
77. আ  দার-দাহ- ল- 

িসয়াম কি uটার  345868 4য় 2616৯7 3126-27 

78. েমা: তািসব 
শাহিরয়ার  

কি uটার  3157৯2 4য় 286461 26-27 27224 iেমজ পিলেটকিনক 
i uট 
নবাবগ  বাজার েরাড, 
েগাম াপাড়া, রং র।  

2422৯ e াপটাচ পিলেটকিনক 
i uট 
নয়ন র, িদনাজ র।  

79. e eস aনব  iেলকি ক া
ল  

8657৯2 6ম 742৯89 24-25 61242 i uট aব েট টাiল 
iি িনয়ািরং 
িথং েটকেনালিজ 
ক া াস-2t aিকড াজা-3 
(7  তলা), 21৯ ীণেরাড, 
ফামেগট, ঢাকা।  

35238 াশনাল i uট 
aব সােয়  e  
েটকেনালিজ 
৯4/িড, চকরাম র, 
নােটার সদর, নােটার।  

80. েমা: কিবর 
েহাসাiন  

iেলকি ক া
ল  

329216 4য় 276378 26-27 3429৯
রাজশাহী হাজী আ ল েহােসন 
i uট েটকেনালিজ  
স রা রাজশাহী।  

38181 ি য়া i uট aব 
সােয়  a া  
েটকেনালিজ 
2নং আমলাপাড়া, িবিথ 
ীট েরাড, ি য়া।  

81. েমাছা: শামীমা 
খা ন  

কি uটার  335198 4য় 24৯576 26-27 3৯133 মীর সাম ল iসলাম 
পিলেটকিনক i uট 
ডাকঃ হারদী, uপঃ 
আলমডা া, েজলাঃ 
য়াডা া।  

38185 দপণ পিলেটকিনক 
i uট 
81/2, ার iকবাল 
েরাড, েকাটপাড়া, 
ি য়া।  

82. েনােবল চাকমা  িসিভল  3৯2355 4য় 214367 26-27 83128 রাংগামা  িসeiচ  
পিলেটকিনক i uট, 
রাংগামা   
রাতন বাস ে শন িরজাব 
বাজার ( িব েস ার eিরয়া), 
েপা: রাংগামা , uপেজলা: 
রাংগামা  সদর, েজলা: 
রাংগামা ।  

81138 

িচটাগাং সােয়  e  
েটকেনালিজ i uট  
369/e, ব 
নািসরাবাদ, প চলাiশ, 
চ াম।  

83.  েচী রী িসিভল  396664 4য় 21979৯ 26-27 81138

িচটাগাং সােয়  e  
েটকেনালিজ i uট  
369/e, ব নািসরাবাদ, 
প চলাiশ, চ াম।  

83128 রাংগামা  িসeiচ  
পিলেটকিনক i uট, 
রাংগামা   
রাতন বাস ে শন 
িরজাব বাজার ( িব 
েস ার eিরয়া), েপা: 
রাংগামা , uপেজলা: 
রাংগামা  সদর, েজলা: 
রাংগামা । 
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84. েমা: ফয়সাল 
আহেমদ  

িসিভল  339185 4য় 266668 26-27 44269
েটািকo বাংলা পিলেটকিনক 
i uট  
িলশ লাiন, পালবাড়ী, 
যেশার।  

61156 i uট aব 
কিমuিনেকশন 
েটকেনালিজ 
বাড়ী নং-27, আলাuল 
eিভিনu, েস র-7, 
u রা, ঢাকা।  

85.  েমা: িফেরাজ 
েহােসন  

িসিভল  375522 4য় 238791 26-27 61639 আহছানu াহ i uট 
aব েটকিনক াল a া  
েভােকশনাল e েকশন a া  
ে িনং (eআi েভট)  
আহসানu াহ িব ান o 
ি  িব িব ালয় 

31 পি ম েতজ রী বাজার  
কাজী নজ ল iসলাম সড়ক, 
ঢাকা। 

311৯4 

নথ-েব ল i uট 
aব েটকেনালিজ  
বu বাজার, নাটাiপাড়া, 
ব ড়া।  

86. নাঈম খান  কি uটার  3798৯4 4য় 2343৯9 26-27 6319৯
েব ল i uট aব 
েটকেনালিজ  
ঢাকা িসেলট মহাসড়ক 
সংল , রায় রা, নরিসংদী।  

61271 নদান  িব ান o ি  
i uট  
বাড়ী নং-33, েরাড নং-
8/িড, েস র-৯ 
(আব াহ র)  u রা, 
ঢাকা-2341।  

87.  েমা: iমরান 
সরকার  

iেলকি ক া
ল  

396769 4য় 219695 26-27  িচটাগং সাi  e  
েটকেনালজী, i uট, 
চ াম।  

 িসরাজগ  i uট 
aব েটকেনালজী, 
িসরাজগ ।  

88. েমারসািলন  aেটােমাবাi
ল  

348756 4য় 258819 26-27 53155 iন া পিলেটকিনক 
i uট, িস e  িব েরাড, 
কািশ র, বিরশাল।  

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

89. েতািহ ল 
iসলাম  

iেলকি ক া
ল  

346264 4য় 261311 26-27 47116 সািকনা আজহার েটকিনক াল 
কেলজ 
েমৗজা- লঘর, থানা-
ফিকরহাট 
েজলাঃ বােগরহাট।  

90. তানিভর রহমান 
রিক  

iেলকি ক া
ল  

346249 4য় 261326 26-27

91. েমা: iমরান 
েহােসন  

িসিভল  334334 4য় 2713৯৯ 26-27 38185
দপণ পিলেটকিনক 
i uট 
81/2, ার iকবাল েরাড, 
েকাটপাড়া, ি য়া।  

39145 গাংনী সােয়  e  
েটকেনালিজ, 
াম/মহ া/সড়কঃ 
িকিনর লপাড়া, েপাঃ 
গাংনী, uপেজলাঃ গাংনী, 
েজলাঃ েমেহর র।  

92. েমাহা দ 
আিজ র 
রহমান  

িসিভল  398774 4য় 217733 26-27 8115৯ াশনাল পিলেটকিনক 
কেলজ 
 ৯47, হােজরা মি ল, 
সান া আবািসক eলাকা, ব 
নািসরাবাদ, চ াম। 

61225 

াশনাল পিলেটকিনক 
i uট, ঢাকা 
293/2 ব েতজ রী 
বাজার, ফামেগiট,  
ঢাকা-2326।  

93. eািহদা তাবা স কি uটার  849737 7   751485 24-25 57139 াশনাল পিলেটকিনক 
i uট, ফিরদ র 
বািড় নং-227, ঈ গাহ সড়ক, 
ফিরদ র। 

94. েমা: পলাশ  কি uটার  348৯71 4য় 2584৯4 26-27 53155
iন া পিলেটকিনক 
i uট, িস e  িব েরাড, 
কািশ র, বিরশাল।  

61566 মীর র পিলেটকিনক 
i uট  
434, 442, 
আহ দনগর, িমর র-2, 
ঢাকা-2327। 

95. তাজ েবগ  কি uটার  346371 4য় 2611৯4 26-27 47192 খানজাহান আলী 
পিলেটকিনক i uট 
িড.আi.িপ. েমাড়, 
বােগরহাট। 

4615৯ 

খানজাহান আলী িব ান 
o ি  মহািব ালয়  
32-33, েকিডe বা/e 
িশববাড়ী েমাড়, লনা।  

96. eস eম জীবন  iেলকি ক া
ল  

335565 4য় 26৯1৯9 26-27 41133 িদশারী i uট aব সাi  
e  iি িনয়ািরং  
িদশারীপাড়া, হামদহ, 
িঝনাiদহ।  

97. তাের ল 
রহমান  

কি uটার  378৯9৯ 4য় 235213 26-27 63145
নরিসংদী পিলেটকিনক 
eকােডমী,  
আহাদ c−vRv, 4য় তলা, 
uপেজলা েমাড়, নরিসংদী।  

61349 বাংলােদশ ি ল 
েডেভলাপেম  
i uট 
ভবন-2, বাড়ী-3িব, 
েরাড নং-23, িমর র 
েরাড, ধানমি , ঢাকা।  

98. েমা: িজয়াuর 
রহমান  

িসিভল  944518 6ম 857216 25-26 51154 েভালা সদর পিলেটকিনক 
i uট  
uপেজলাঃ সদর, েজলাঃ 
েভালা। 

51163 দি নব  পিলেটকিনক 
i uট  
েভালা সদর, েভালা।  

99. েমা: জািহদ 
হাসান  

কি uটার  365292 3য় 247572 26-27 61227 সাiক i uট aব 
ােনজেম  a া  

েটকেনালিজ (eসআieম ), 

61629 শহীদ eস e 
েমেমািরয়াল 
পিলেটকিনক 
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৯76, ব েশoড়াপাড়া, েবগম 
েরােকয়া রণী, িমর র, 
ঢাকা।  

i uট,
বাড়ী-31, েরাড-24, 
েস র-21, 
েকামরাপাড়া, বাস া  
সংল , u রা মেডল 
টাuন, ঢাকা। 

100. েমা: আিসফ uর 
রহমান  

iেলকি ক া
ল  

33932৯ 4য় 266523 26-27 44287
আিকজ iি িনয়ািরং 
i uট,  
আিকজ ট িমলস িলঃ, 
নoয়াপাড়া, যেশার। 

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

 
 

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

 
ারক নং t বাকািশেবা/ক(িডপ)/3127/7295(21) তািরখঃ 14/21/3127ি ঃ

 
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 e ানািল , 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 †gv Í̄vwdRyi রহমান খান)  
কাির লাম িবেশষ  (িডে ামা)  

েফানঃ 13৯236476  
 

 


