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বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড 

আগারগ o, শেরবাংলা নগর 
ঢাকা-2318 

 
ারক নং-বাকািশেবা/ক- / ন:ভিত/ িষ-3128/19                                                তািরখঃ 39/13/3128 ি ঃ 

 
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 নঃভিতর a েমাদন 
দয়া হল। 
ঃ 
নং 

িশ াথ র নাম রিজে শন 
নং 

রাল  
নং 

সসন পব িশ া িত ােনর নাম o কানা িত ান 
কাড 

য িবধােনর 
আoতায় ভিত 
হেয়েছ তার নাম 

1. মাঃ আলী রাজ হােসন 26৯425 271754 26--27 3য় িষ ি ণ iনি uট, তাজহাট, 
রং র 

27172 িবধান-3122
2. িঝ  চ  মাহম  26৯43৯ 271769 26-27 3য় িবধান-3122
3. মাঃ মা ন কিবর 26৯489 271818 26-27 3য় িবধান-3122
4. মাঃ রােছল িময়া 26৯494 271823 26-27 3য় িবধান-3122
5. মাঃ সাখাoয়াত হােসন 4৯9৯54 242167 23-24 7 িবধান-3122
6. মাঃ লকার নাঈন 4৯9৯33 242188 23-24 7 িবধান-3122
7. মাঃ জািকর হােসন 4৯9৯25 242196 23-24 7 িবধান-3122
8. মাঃ আরশাদ হােসন 319115 251934 24-25 7 িবধান-3122
9. a ব কুমার রায় 318৯78 251971 24-25 7 িবধান-3122
10. মাঃ সােজ ল iসলাম 318998 251৯51 24-25 7 িবধান-3122
11. মাঃ আ া  আল মিতন   329767 332244 22-23 7 িবধান-3122
12. মাঃ আির র রহমান 265৯82 356228 25-26 5থ িষ িশ ন iনি uট, 

িশ লতলী, গাজী র 
64146 িবধান-3122

13. নারায়ন দাশ 268199 361114 25-26 3য় িষ িশ ন iনি uট, 
খািদম নগর, িসেলট 

7212৯ িবধান-3122

14. aিভিজৎ ম ল 264777 357383 25-26 5থ িষ িশ ন iনি uট, 
দৗলত র, লনা 

461262 িবধান-3122
15. িব, eম gȳ ÍvwdRyi রহমান 264765 357371 25-26 5থ িবধান-3122
16. eস eম আoছা র 

রহমান 
335৯41 326389 22-23 7 িবধান-3122

17. মাঃ আল-আিমন 
েয়ল 

৯96155 315৯91 1৯-21 9ম মােজদা বগম িষ ি  কেলজ, 
সানারেকালা, ক য়া, বােগরহাট 

4714৯ িবধান-3122

18. িমলন কুমার দ 24469৯ 4৯7521 23-24 5থ iছালী মেডল কেলজ, হািসম র, 
যেশার সদর, যেশার 

44173 িবধান-3122
19. আল হলাল 273857 268435 26-27 3য় িবধান-3122
20. uে  হানী 264672 357548 25-26 5থ ক eম e িষ ি  iনি uট, 

কাটার বাজার, করালকাতা, 
কলােরায়া, সাত ীরা 

451৯৯ িবধান-3122
21. মাঃ আ  তােহর 26465৯ 357536 25-26 5থ িবধান-3122

22. জয়ম  কুমার ঘটক 2641৯6 357946 25-26 5থ িহজলডা া শহীদ াiট লঃ মা দ 
মেমািরয়াল কেলজ, পাঃ 
িহজলডা া, কশব র, যেশার 

4414৯ িবধান-3122

23. পিল খা ন 243533 4৯8688 23-24  গা র িষ িডে ামা i uট, 
গা র, রাজশাহী। 

34378 িবধান-3122

24. রািজয়া লতানা 267427 354783 25-26 5থ সানাকiর আiিডেয়ল কেলজ,  
বাড়iপটল, সিরষাবািড়, জামাল র। 

66169 িবধান-3122
25. আ র রিশদ 338৯97 322৯85 22-23 9ম িবধান-3122
26. মাঃ কাির ল হাসান 338৯৯1 322৯89 22-23 9ম িবধান-3122
27. মাঃ সিলম রজা 243881 4৯833৯ 23-24 9ম িনয়ািদঘী কািরগির িষ কেলজ, 

পাঃ হাি য়া, uপেজলাঃ চাটেমাহর, 
পাবনা। 

37175 িবধান-3122
28. মাঃ আ ল মিমন 243884 4৯8337 23-24 9ম িবধান-3122
29. মাঃ শিফকুল iসলাম 243893 4৯8328 23-24 7 িবধান-3122
30. স জ কুমার কু  263415 35876৯ 25-26 5থ িবধান-3122
31. মাঃ জন আলী 2631৯9 358৯26 25-26 5থ কািলকা র বনপাড়া িষ o 

কািরগির কেলজ, পাঃ হােরায়া, 
uপেজলাঃ বড়i াম, নােটার। 

3511৯ িবধান-3122

32. আ াহ আল-মা ন 243662 4৯8559 23-24 9ম তমালতলা িষ o কািরগির 
কেলজ, তমালতলা, বাগািতপাড়া, 
নােটার । 

35198 িবধান-3122
33.  মাঃ সাহা র রহমান 243666 4৯8555 23-24 7 িবধান-3122

34.  মাঃ শািহ র iসলাম 252771 318238 24-25 5থ জয় রহাট িষ কেলজ, পাঃ 
হানাiল মা াসা,  uপেজলাঃ 
জয় রহাট সদর জয় রহাট ।       

2৯15৯ িবধান-3122

35. মাঃ সানাu াহ 
হাসাiন 

263358 358867 25-26 5থ শািমমা জাফর িষ iনি uট,  
তাড়াস, িসরাজগ । 

36177 িবধান-3122

36. মাঃ মহববত হােসন 252953 317৯46 24-25 5থ মহােদব র িষ o কািরগির 
কেলজ,  লতান র, দিরয়া র, 
মহােদব র, নoগ । 

32176 িবধান-3122
37. মাঃ আলমগীর কিবর 262775 359456 25-26 5থ িবধান-3122

38.  মাঃ মা ন 2657৯1 35644৯ 25-26 5থ oসমানগ  iuনাiেটড িষ iনি uট 
uপেজলাঃ চরফ াশন, ভালা। 

51149 িবধান-3122

39. খািলদ িবন আিমন 336967 325273 22-23 9ম iিলশা iসলািময়া মেডল কেলজ, 
কা র, ভালা সদর, ভালা । 

51135 িবধান-3122
40. মাঃ জািকর হােসন 246141 4৯5৯7৯ 23-24 9ম িবধান-3122
41. না হাসাiন 247588 4৯4633 23-24 9ম আফাজuি ন িষ িশ নায়তন o 

কেলজ, কািলহাতী, টা াiল। 
65162 িবধান-3122

42. আহসান হািবব 338745 3235৯9 22-23 5থ িবধান-3122
 

a াহত........... 
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ঃ 
নং 

িশ াথ র নাম রিজে শন 
নং 

রাল  
নং 

সসন পব িশ া িত ােনর নাম o কানা িত ান 
কাড 

য িবধােনর 
আoতায় ভিত 
হেয়েছ তার নাম 

 মাছাঃ সারিজনা 
আ ার 

2718৯1 26৯336 26-27 3য় িভ আi িপ সাহাদাৎ হােসন িষ 
ি  iনি uট পাঃ াম র, 

uপেজরাঃ বদরগ , রং র। 

27213 িবধান-3122

 মাঃ েবল iসলাম ম ল 261৯53 35৯144 25-26 5থ  িবধান-3122
 AwšÍg কুমার সরকার 261৯61 35৯126 25-26 5থ  িবধান-3122
 মাঃ মেনায়ার হােসন 252129 31891৯ 24-25 7  িবধান-3122

 
 

                                                                                                                                া িরত/- 
 ( মাঃ আ ারu ামান)

পিরচালক (কািরকুলাম) 
বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা   

 
ারক নং-বাকািশেবা/ক- / ন:ভিত/ িষ-3128/19(39)                                     তািরখঃ 39/13/3128 ি ঃ 

                                                                    
 

a িলিপ সদয় aবগিত o েয়াজনীয় ব া হেণর জ  রণ করা হলঃ    

 
2।   পিরচালক, িশ ন uiং, িষ স সারণ aিধদ র, খামারবাড়ী, ঢাকা।  
4। পরী া িনয় ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
5-35। a /পিরচালক.................................................................................................................................. 
36। িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
 (oেয়বসাiেট কাশ o ত স হ আপেডট করার জ  a েরাধ করা হেলা) 
37।   সহকাির পরী া িনয় ক ( িষ), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
38।   চয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কমকতা, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
39।    নিথ। 

                                                                                                                                    
 ( িষিবদ মাঃ †gv¯Ídv কামাল)

কািরকুলাম িবেশষ  ( িষ) 
বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 

ফানঃ 13-৯235618 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


