
G:\Pdf File\Textile\Tex-Notice_Dec_-2016-17\1044.doc 

 

বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড 
আগারগাo, শেরবাংলা নগর 

ঢাকা-2318। 
 

ারক নং-বাকািশেবা/ক( ট )/3127/72 তািরখঃ 28-21-3127 ি ঃ
 

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 

ছা /ছা ীর নাম িশ া 
িত ান 
কাড  

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

1. মাঃ iয়ািছন 
আরাফাত 

65163 ট টাiল i uট, 
টাংগাiল। 

ট টাiল 339366 299322 26-27 2ম িবধান-3121

2. দয় হাছান ট টাiল 258181 248189 24-25 2ম িবধান-3121
3. মাঃ রিফ ল 

iসলাম 
ট  299432 26-27 2ম িবধান-3121

4. রািফ iসলাম ট 339442 29937৯ 26-27 2ম িবধান-3121
5. রাজন িসি কী ট টাiল 248715 2385৯9 23-24 4য় িবধান-3121
6. িরপন হাসাiন ট টাiল 417293 3৯491৯ 22-23 4য় িবধান-3121
7. ভািষশ কমকার ট 277238 257183 25-26 4য় িবধান-3121
8. েয়ল রানা ট 27714৯ 257226 25-26 4য় িবধান-3121
9. দীপ  ভ  চারেঘা ট 277132 2571৯8 25-26 4য় িবধান-3121
10. মাঃ সাগর িময়া ট 417469 3৯479৯ 22-23 7 িবধান-3121
11. রশাদ রানা 46241 রবন i uট aব 

টকেনালিজ, িজ-38, 
বয়রা বাজার বাস া , 
বয়রা, িজিপo-৯111, 
লনা। 

ট টাiল 25493৯ 244952 24-25 
 

6ম িবধান-3121

12. মাঃ আসা াহ ট টাiল 254941 244963 24-25 6ম
 

িবধান-3121

13. রতন ম মদার ট টাiল 254942 244959 24-25 
 

6ম িবধান-3121

14. মাঃ িসজান 37214 পাবনা ট টাiল 
iি িনয়ািরং i uট, 
সদর হাসপাতাল রাড, 
শালগাড়ীয়া, পাবনা। 

ট টাiল 273325 253299 25-26 4য় িবধান-3121
15. মাঃ রািকব হােসন গােম স 24375৯ 2337৯৯ 23-24 4য় িবধান-3121
16. নাজ ল হাসাiন ট টাiল 2436৯9 23368৯ 23-24 7 িবধান-3121
17. মাঃ জন iসলাম ট টাiল 24371৯ 233713 23-24 7 িবধান-3121
18. মাঃ আির ল 

iসলাম 
ট টাiল 243768 233751 23-24 7 িবধান-3121

19. িবজয় মার রাi গােম স 243793 233775 23-24 7 িবধান-3121
20. মাঃ  আমানu াহ গােম স 2437৯9 233793 23-24 7 িবধান-3121
21. ফরহাদ আহে দ 681৯2 মেডা iনি uট aব 

মডাণ টকেনালিজ, 29 
লবািড়য়া রাড, 
ময়মনিসংহ।  

গােম স 417786 3৯4466 22-23 6ম িবধান-3121

22. মাঃ মাসেল রহমান  4615৯ খানজাহান আলী িব ান 
o  মহািব ালয়, 
৯4, জ ি , বয়রা মiন 
রাড, লনা। 

ট টাiল 274199 254153 25-26 4য় িবধান-3121
23. মাঃ রা ল  

মা ািকম 
গােম স 316752 214477 21-22 7 িবধান-3121

24. সা জ ম মদার 47192 খানজাহান আলী 
পিলেটকিনক iনি uট, 
25/2, স রাড নং-2, 
বােগরহাট। 

ট টাiল 2549৯9 244৯19 24-25 6ম িবধান-3121

25. িহরামন রায় 44229 মেডল পিলেটকিনক 
i uট, র র 
সড়ক, খালাডা া, 
যেশার। 

ট টাiল 244459 234418 23-24 7 িবধান-3121
26. আির ামান  ট টাiল 244421 234425 23-24 6ম িবধান-3121
27. হািস ল iসলাম ট টাiল 244432 234435 23-24 7 িবধান-3121

28. সালমান মাহ দ  38182 কাম ল iসলাম িসি ক 
i uট, িড-47, 
হাuিজং, ি য়া সদর, 
িম া। 

ট টাiল 253947 24391৯ 24-25 6ম িবধান-3121

29. মাঃ িরেপান হােসন 61639 i uট aব 
টকিনক াল e  
ভােকশনাল িনং, 31 
পি ম তজ রী বাজার 
রাড, ঢাকা। 

ট টাiল 24717৯ 237164 23-24 4য় িবধান-3121

 
 a াহত................ 
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ঃ 
নং 

ছা /ছা ীর নাম িশ া 
িত ান 
কাড  

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

30. শাoকাৎ হােসন 61156 iনি uট aব 
কিমuিনেকশন 
টকেনালিজ, আলাoল 

eিভিনu, স র #17, 
u রা, ঢাকা-2341। 

ট টাiল 255634 245652 24-25 6ম িবধান-3121
31. মাঃ সা  আহ দ ট টাiল 414৯69 3৯7159 22-23 9ম িবধান-3121
32. হাসাiন আলী ট টাiল 414৯75 3৯7163 22-23 9ম িবধান-3121
33. মাঃ জয়নাল 

আেবদীন 
ট টাiল 414৯78 3৯7148 22-23 9ম িবধান-3121

34. মাঃ সাi ল iসলাম 
শািকল 

ট টাiল 414৯81 3৯7151 22-23 9ম িবধান-3121

35. মাঃ শিরফ িময়া ট টাiল 414৯86 3৯7138 22-23 9ম িবধান-3121
36. মাঃ আিরফ হােসন ট টাiল 414৯96 3৯7139 22-23 9ম িবধান-3121
37. আ  সাঈম মািনক ট টাiল 414৯97 3৯713৯ 22-23 9ম িবধান-3121
38. মাঃ সা াদ হােসন 

জীবন 
311৯3 বাংলােদশ i uট 

aব iনফরেমশন 
টকেনালিজ, মিফজ 
পাগলার মাড়, শর র 
রাড, ব ড়া। 

ট টাiল 241৯64 231৯58 23-24 7 িবধান-3121

39. মা দ রানা গােম স 242143 2321৯9 23-24 7 িবধান-3121
40. সােরায়ার হােসন ট টাiল 242118 232131 23-24 6ম িবধান-3121

41. মাঃ আিত র 
রহমান 

611৯5 রাজধানী পিলেটকিনক 
e  ট টাiল কেলজ, 
61 শহীদ তাজu ীন 
আহেমদ সরণী, মহাখালী, 
ঢাকা। 

ট টাiল 255931 245991 24-25 6ম িবধান-3121

42. মা দ রানা ট টাiল 246344 236313 23-24 6ম িবধান-3121
43. মাঃ ফাহাদ-uজ- 

জামান 
ট টাiল 246298 236292 23-24 7 িবধান-3121

44. মাঃ  সােহল রানা ট টাiল 415397 3৯6876 22-23 7 িবধান-3121
45. মাঃ বী শরীফ ট টাiল 415347 3৯6864 22-23 7 িবধান-3121
46. মাঃ নািহদ হাসান 

a  
ট টাiল 313348 218839 21-22 7 িবধান-3121

47.  সরকার 57158 াস ট কেলজ aব 
টকেনালিজ, ব 
খাবাস র, ফিরদ র 

ট টাiল 245917 235895 23-24 7 িবধান-3121
48. মাঃ মেহদী হাসান 

আিরফ 
গােম স 244727 234818 23-24 7 িবধান-3121

49. মাঃ ফয় র রহমান ট টাiল 312৯48 219123 21-22 9ম িবধান-3121
50. মাঃ রজাuল 

আিমন 
ট টাiল 312৯33 218৯৯8 21-22 9ম িবধান-3121

51. সািববর হােসন ট টাiল 414882 3৯7283 22-23 9ম িবধান-3121
52. চয়ন রায় 46177 ানে াভ i uট aব 

সােয়  e  টকেনালিজ, 
খািলস র, লনা। 

ট টাiল 259595 2495৯4 24-25 6ম িবধান-3121
53. সােহলী আ ার গােম স 25476৯ 244762 24-25 6ম িবধান-3121
54. মাঃ মাঈ ল iসলাম   ট টাiল 244৯62 234৯64 23-24 7 িবধান-3121
55. মা দ রানা 46226 নথ সাuথ পিলেটকিনক 

i uট, লনা। 
ট টাiল 414415 3৯7852 22-23 6ম িবধান-3121

56. মা: আেনায়া ল 
iসলাম 

27243 iেমজ i uট aব 
ট টাiল iি িনয়ািরং 
রং র 

ট টাiল 251897 241887 24-25 4য় িবধান-3121

57. মা: শাহজাহান 
িসরাজ 

গােম স 2518৯8 241926 24-25 4য় িবধান-3121

58. সােহব আলী ট টাiল 241835 2317৯9 23-24 7 িবধান-3121
59. শাহ মাঃ জাuি ন ট টাiল 242769 232773 23-24 7 িবধান-3121
60. মাঃ তৗিহ ল হক ট টাiল 241829 231846 23-24 7 িবধান-3121
61. রােশ ামান ট টাiল 25189৯ 241893 24-25 6ম িবধান-3121
62. মাঃ রায়হান 

িসি কী 
44247 বাংলােদশ টকিনক াল 

কেলজ, িপয়ারীেমাহন 
রাড, নািজর শংকর র, 
যেশার। 

ট টাiল 244478 234472 23-24 7 িবধান-3121

63. e ক eম আশরা ল 
বাড়ী া  

61162 i uট aব সাi  
ড e  টকেনালিজ, 

68/9, পি ম পা পথ, 
ঢাকা। 

গােম স 275184 255253 25-26 4য় িবধান-3121

64. মাঃ সািবক 
ফরেদৗস 

গােম স 255736 245777 24-25 6ম িবধান-3121

65. আ াহ আল মা ন গােম স 255733 245767 24-25 6ম িবধান-3121
66. ভিগরথ বরাগী 451৯8 নবজীবন পিলেটকিনক 

iনি uট, 
পলাশেপাল, সদর, 
সাত ীরা। 

ট টাiল 254298 244294 24-25 4য় িবধান-3121
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ঃ 
নং 

ছা /ছা ীর নাম িশ া 
িত ান 
কাড  

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

67. মাঃ মা ফ হােসন 44132 িবিসeমিস কেলজ aব 
iি িনয়ািরং e  
টকেনালিজ, 27 ঢাকা 
রাড, ব বারা ীপাড়া, 
যেশার-8511। 

ট টাiল 273733 253677 25-26 4য় িবধান-3121
68. সাগর িব াস ট টাiল 27379৯ 25376৯ 25-26 4য় িবধান-3121
69. নামেদব িশকদার ট টাiল 253৯42 243৯3৯ 24-25 6ম িবধান-3121
70. মাঃ শামীম রজা ট টাiল 253৯৯1 244117 24-25 6ম িবধান-3121
71. মাঃ আিম র রহমান ট টাiল 413546 3৯8729 22-23 7 িবধান-3121
72. মাঃ জািকর হােসন ট টাiল 312183 219৯14 21-22 9ম িবধান-3121
73. তাফােয়ল আহেমদ ট টাiল 31219৯ 219৯31 21-22 9ম িবধান-3121
74. মাঃ iকলাস রহমান ট টাiল 312216 219৯47       21-22 9ম িবধান-3121
75. মাঃ iকরা ল 

iসলাম 
গােম স 316595 214688 21-22 9ম িবধান-3121

76. মাঃ েয়ল িময়া 68264 ােবা ট টাiল 
iি িনয়ািরং e  
পিলেটকিনক 
i uট, 89, 
সেহড়া, ধাপােখালা 
মাড়, ময়মনিসংহ। 

ট টাiল 249385 239378 23-24 7 িবধান-3121

77. মাঃ iসরািফল 
হােসন 

46158 িস  পিলেটকিনক 
i uট, 214-িব 
আi িড িস রাড, 
খািলশ র, লনা। 

ট টাiল 247266 237264 23-24 7 িবধান-3121

78. eম িড i ািহম 
হােসন 

গােম স 4137৯8 3৯82৯4 22-23 7 িবধান-3121

79. খ কার িলটন 65247 ম র iি িনয়ািরং 
কেলজ, আদালত পাড়া, 
ম র, টাংগাiল। 

ট টাiল 277321 25729৯ 25-26 4য় িবধান-3121

80. মাঃ iে র রহমান 24251 uপশহর ট টাiল 
iি িনয়ািরং 
iনি uট, u র-
ফিরদ র, িদনাজ র। 

ট টাiল 271379 251396 25-26 4য় িবধান-3121
81. মাঃ মাহ দ হাসান গােম স 41141৯ 3৯৯789 22-23 7 িবধান-3121

82. মাঃ মা ন িময়া 311৯4 নথ- ব ল i uট 
aব টকেনালিজ, বu 
বাজার, নাটাiপারা, 
ব ড়া। 

ট টাiল 411936 3৯৯399 22-23 9ম িবধান-3121
83. মাঃ া হােসন গােম স 411879 3৯৯292 22-23 9ম িবধান-3121

84. মাঃ সা াম হােসন 27232 রং র িস  i uট 
aব টকেনালিজ, ধাপ, 
রং র সদর, রং র। 

গােম স 2717৯5 25184৯ 25-26 4য় িবধান-3121
85. মাঃ খাi ামান ট টাiল 271788 251752 25-26 4য় িবধান-3121
86. মাঃ জািময়ার 

হােসন 
ট টাiল 251731 241794 24-25 4য় িবধান-3121

87. মেহ নাথ রায় ট টাiল 241751 231712 23-24 7 িবধান-3121
88. মাঃ সাi র রহমান 65242 টাংগাiল iনি uট 

aব সাi  a া  
টকেনালিজ, কািলহািত 
রাড, টাংগাiল। 

গােম স 248816 238872 23-24 6ম িবধান-3121
89. শামীম হাসান ট টাiল 24886৯ 2387৯4 23-24 7 িবধান-3121

90. মাঃ নিকব uি ন 66215 জামাল র কেলজ aব 
iি িনয়ািরং e  
টকেনালিজ, নয়াপাড়া, 
জামাল র সদর, 
জামাল র।  

ট টাiল 258553 248556 24-25 6ম িবধান-3121

91. মাঃ  রিফ ল 
iসলাম 

42152 মা রা কেলজ aব 
iি িনয়ািরং e া  
টকেনালিজ, িডয়াম 
মাড়, আদশপাড়া, 
মা রা। 

ট টাiল 244225 234226 23-24 6ম িবধান-3121

92. িবভাষ ধা 57169 মডাণ iি িনয়ািরং e া  
eি কালচার কেলজ, 
বদর র, ফিরদ র। 

ট টাiল 245৯47 235৯39 23-24 7 িবধান-3121

93. মাঃ সা াদ  
হােসন 

29212 u রব  iি িনয়ািরং 
i uট, িডিব রাড, 
গাiবা া। 

ট টাiল 241943 231937 23-24 6ম িবধান-3121
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ঃ 
নং 

ছা /ছা ীর নাম িশ া 
িত ান 
কাড  

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

94. oয়ািলদ  িবন জামাল 38181 ি য়া i uট aব 
সােয়  e  টকেনালিজ, 
িবিস ি ট, আমলা পাড়া, 
ি য়া। 

ট টাiল 413218 3৯89৯3 22-23 7 িবধান-3121
95. মাঃ মািনক iসলাম ট টাiল 243৯51 233৯45 23-24 7 িবধান-3121
96. মাঃ রািক ল 

iসলাম 
ট টাiল 243997 233৯27 23-24 7 িবধান-3121

97. মাঃ সা াদ হােসন 
a  

ট টাiল 253852 243874 24-25 6ম িবধান-3121

98. eস.eম. মিশuর 
রহমান 

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

ট টাiল 252112 242133 24-25 4য় িবধান-3121

99. মাঃ জ ল iসলাম 38181 ি য়া i uট aব 
সােয়  e  টকেনালিজ, 
িবিস ি ট, আমলা পাড়া, 
ি য়া। 

ট টাiল 2439৯3 2339৯4 23-24 6ম িবধান-3121

100. িসয়াম আল হাসান 
ভ 

681৯2 মেডা i uট aব 
মডান টকেনালিজ, 
ময়মনিসংহ। 

ট টাiল 41775৯ 3৯4564 22-23 6ম িবধান-3121

 
 
 

া িরত/- 

 ( মাঃ আ ারu ামান) 
পিরচালক (কাির লাম) 

           বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড 
              ঢাকা-2318। 

 

 

ারক নং-বাকািশেবা/ক( ট )/3127/72(52) তািরখঃ 28-21-3127 ি ঃ
 

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।  
5-49। a /পিরচালক, 

..........................................................................................................................................................................

.... 
4৯।   সহকারী পরী া িনয় ক ( ট টাiল), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
51।   চয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কমকতা, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
52।   নিথ। 
 

 
( িষিবদ মাঃ মা ফা কামাল) 

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

ঢাকা-2318। 
 
 
 
 
 
 
 


