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বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড 
আগারগাo, শেরবাংলা নগর 

ঢাকা-2318। 
 

ারক নং-বাকািশেবা/ক( ট )/3128/15 তািরখঃ 24-14-3128 ি ঃ
 

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 

2. oেয় ান আiিডয়াল 
iনি uট (WII), 
পসী, পগ , 
নারায়ণগ । 

62161 মাঃ শামীম 
হােসন 

ট টাiল 276471
 

256459
 

25-26 
 

5থ
 

িবধান-3121
 

3. াশনাল i uট 
aব iি িনয়ািরং e  
টকেনালিজ 

(NIET), পসী, 
পগ , নারায়নগ । 

62157 মাঃ আিত ল 
iললাম িহন 

ট টাiল 247812 23771৯ 23-24 8ম
 

িবধান-3121

3. মা ন গােম স 247741 237812 23-24 7 িবধান-3121
4. মাঃ ামান ট টাiল 276377 256394 25-26 5থ িবধান-3121
5. কাজী রাi ল 

কিরম 
ট টাiল 247725 237737 23-24 5থ িবধান-3121

6. আল-আিমন 
িসকদার 

ট টাiল 276441 256415 25-26 5থ িবধান-3121

7. মডাণ iি িনয়ািরং 
e া  eি কালচার 
কেলজ, বদর র 
(রাজবাড়ী রা ার 
মাড়), ফিরদ র। 

57169 জয় কমকার ট টাiল 336225 296224 26-27 3য় িবধান-3121
8. মাঃ সািয়দ িময়া ট টাiল 414৯23 3৯7236 22-23 3য় িবধান-3121
9. িবকাশ র ন দাস ট টাiল 414৯42 3৯7213 22-23 5থ িবধান-3121

10. ানে াভ i uট 
aব সােয়  e  
টকেনালিজ, 
খািলস র, লনা। 

46177 মাঃ রাজ 
হাoলাদার 

ট টাiল 274372 254345 25-26 5থ িবধান-3121

11. মাঃ আিশক খ ন ট টাiল 2546৯৯ 244692 24-25 7 িবধান-3121
12. মাঃ হািস ল 

iসলাম 
ট টাiল 244৯77 234৯75 23-24 8ম িবধান-3121

13. মাঃ পারেভজ 
আহে দ 

গােম স 254746 244775 24-25 7 িবধান-3121

14. রাজধানী 
পিলেটকিনক e  
ট টাiল কেলজ, 

61 শহীদ তাজu ীন 
আহেমদ সরণী, 
মহাখালী, ঢাকা। 

611৯5 মাঃ মেহদী 
হাসান 

ট টাiল 255917 245987 24-25 7 িবধান-3121

15. মাঃ হর জ আলী ট টাiল 25594৯ 245939 24-25 7 িবধান-3121
16. মাঃ শাi ল 

iসলাম 
ট টাiল 313338 218829 21-22 8ম িবধান-3121

17. মাঃ জানােয়দ গােম স 246387 236394 23-24 8ম িবধান-3121
18. মাহা ল হাসান গােম স 2463৯5 236398 23-24 8ম িবধান-3121
19. মাiে া i uট 

aব টকেনালিজ, 
মিজদ র, সাভার। 

61223 তাসিলম মাহ ল 
আলম 

ট টাiল 336898 296889 26-27 3য় িবধান-3121

20. আির ল iসলাম ট টাiল 246653 236659 23-24 5থ িবধান-3121
21. u রব  

iি িনয়ািরং 
i uট, িডিব 
রাড গাiবা া।

29212 মাঃ মন ম ল ট টাiল 271953 251952 25-26 6ম িবধান-3121

22. কাম ল iসলাম 
িসি ক i uট, 
িড-47, হাuিজং, 
ি য়া সদর, িম া। 

38182 মাঃ শািকল 
হাসাiন 

ট টাiল 253931 2438৯4 24-25 5থ িবধান-3121

23. খ কার তানভীর 
আহেমদ 

ট টাiল 253941 243946 24-25 5থ িবধান-3121

24. বাংলােদশ 
টকিনক াল কেলজ, 
িপয়ারীেমাহন রাড, 
নািজর শংকর র, 
যেশার। 

44247 আনাম আহে দ ট টাiল 254238 24422৯ 24-25 7 িবধান-3121

 
 

a হত................ 
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ঃ 
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 

25. িবিসeমিস কেলজ 
aব iি িনয়ািরং e  
টকেনালিজ, 27 
ঢাকা রাড, ব 
বারা ীপাড়া, যেশার-
8511। 

44132 িনলয়  ট টাiল 253৯65 243৯৯3 24-25 7 িবধান-3121
26. iফেতখার মাহা দ গােম স 316623 21468৯ 21-22 8ম িবধান-3121

27. iনি uট aব 
কিমuিনেকশন 
টকেনালিজ, 
আলাoল eিভিনu, 
স র #17, u রা, 
ঢাকা-2341। 

61156 জনথািপ iয়া ট টাiল 2555৯6 245613 24-25 7 িবধান-3121
28. মাঃ মা ন হােসন ট টাiল 2555৯7 245639 24-25 7 িবধান-3121
29. মাঃ কাoছার 

ি ি
ট টাiল 255638 245611 24-25 7 িবধান-3121

30. নাজ ল হাসান ট টাiল 245৯64 235৯67 23-24  8ম িবধান-3121

31. াস ট কেলজ aব 
টকেনালিজ, ব 
খাবাস র, ফিরদ র। 

57158 সয়দ বােয়ত 
হােসন িততাস

ট টাiল 255453 245482 24-25 7 িবধান-3121

32. মাঃ ভ ফিকর ট টাiল 25545৯ 245468 24-25 7 িবধান-3121
33. গৗতম ধর ট টাiল 255478 245499 24-25 7 িবধান-3121
34. ত িব াষ ট টাiল 24598৯ 235976 23-24 8ম িবধান-3121
35. ি য়া i uট 

aব সােয়  e  
টকেনালিজ, িবিস 
ি ট, আমলা পাড়া, 
ি য়া। 

38181 মাঃ জয় হােসন ট টাiল 243৯15 233৯22 23-24 8ম িবধান-3121
36. মাঃ রিমজ রজা 

ি
ট টাiল 413215 3৯8৯11 22-23 8ম িবধান-3121

37. মাঃ তাসিফক 
া া

ট টাiল 253856 24385৯ 24-25 7 িবধান-3121
38. সাহান হােসন ট টাiল 253869 243882 24-25 7 িবধান-3121
39. রােসল আহে দ ট টাiল 253861 243853 24-25 5থ িবধান-3121
40. াশনাল 

পিলেটকিনক 
কেলজ, নািছরাবাদ 
হাuিজং সাসাi , 
রাড নং-4, বাড়ী 
নং-4, চ াম। 

8115৯  মাঃ তােরক ট টাiল 33৯675 29৯628 26-27 3য় িবধান-3121
41. মাঃ সা িরয়াদ ট টাiল 259336 24933৯ 24-25 5থ িবধান-3121
42. আহনাফ তাহিমদ 

চৗ রী 
ট টাiল 249767 239768 23-24 8ম িবধান-3121

43. মাহ র রশীদ ট টাiল 418324 3৯3926 22-23 8ম িবধান-3121
44. মাহা দ জীহান ট টাiল 418346 3৯3936 22-23 8ম িবধান-3121
45. মাঃ সেরায়ার 

uি ন 
ট টাiল 418348 3৯3938 22-23 8ম িবধান-3121

46. নথ- ব ল 
i uট aব 
টকেনালিজ, বu 
বাজার, নাটাiপারা, 
ব ড়া। 

311৯4  মাঃ মাহ ল 
া া

ট টাiল 2721৯4 252228 25-26 5থ িবধান-3121
47. রা  আহে দ ট টাiল 411959 3৯৯393 22-23 7 িবধান-3121
48.  মাঃ শািহ র 

া
ট টাiল 252258 242261 24-25 7 িবধান-3121

49. মাঃ কিরম uি ন গােম স 252281 242395 24-25 7 িবধান-3121
50. মাঃ সিলম 

া
গােম স 252393 242348 24-25 7 িবধান-3121

51. মাঃ তৗিহ ল 
i া

ট টাiল 242317 232276 23-24 8ম িবধান-3121
52. মাঃ মিতuর 

া
গােম স 242361 232359 23-24 8ম িবধান-3121

53. রং র িস  
i uট aব 
টকেনালিজ, ধাপ, 
রং র সদর, রং র। 

27232 মাঃ আল মা ন ট টাiল 271756 2517৯2 25-26 3য় িবধান-3121
54. মাঃ মেহদী 

া া
গােম স 2717৯4 251849 25-26 5থ িবধান-3121

55. মাঃ হাির র 
রহমান 

ট টাiল 241792 231764 23-24 7 িবধান-3121

56. ােবা ট টাiল 
iি িনয়ািরং e  
পিলেটকিনক 
i uট, 89, 
সেহড়া, ধাপােখালা 
মাড়, ময়মনিসংহ 

68264 মাঃ মাহ ল 
আ

ট টাiল 2588৯৯ 248936 24-25 7 িবধান-3121
57. মাঃ জাহা ীর

আলম 
ট টাiল 258912 248911 24-25 7 িবধান-3121
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ঃ 
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 

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

46158 eজাজ খ ন ট টাiল 254325 2443৯9 24-25 7  িবধান-3121
59. সকত মহলদার ট টাiল 254337 244332 24-25 7  িবধান-3121
60. িসরা ল মিনরা ট টাiল 254338 244325 24-25 7  িবধান-3121
61. মাঃ মাস ািফ র 

রহমান ট টাiল 254348 244326 24-25 7  িবধান-3121

62. মাঃ তাির ল 
া

ট টাiল 25438৯ 244368 24-25 7  িবধান-3121
63. েসনিজৎ ম ল ট টাiল 2543৯9 244417 24-25 7  িবধান-3121
64. মাঃ িজহাদ 

হােসন খান ট টাiল 256729 246715 24-25 7  িবধান-3121

65. মাঃ গালাম 
িকরিরয়া ট টাiল 244745 234748 23-24 8ম 

িবধান-3121

66. রিন iসলাম ট টাiল 24475৯ 234738 23-24 8ম িবধান-3121
67. শাহ খ হােসন 

সকাত 
ট টাiল 2446৯3 2346৯6 23-24 8ম িবধান-3121

68. রািফজ uি ন 
া া

ট টাiল 413799 3৯8481 22-23 8ম িবধান-3121
69. মাঃ আল-আিমন 

পােটয়াির গােম স  254468 244449 24-25 7  িবধান-3121

70. না আ ার গােম স  2447৯৯ 234827 23-24 8ম িবধান-3121
71. মাঃ aেয় র 

রহমান গােম স  244855 234853 23-24 8ম িবধান-3121

72. শাভন দাস গােম স  413765 3৯8339 22-23 8ম িবধান-3121
73. e াপটাচ 

পিলেটকিনক 
i uট, ামঃ 
নয়ন র, পাঃ 
িদনাজ র, িদনাজ র 

2422৯ কাজী মাঃ 
রজoয়া ল হক ট টাiল 

331322 291321 26-27 3য় িবধান-3121

74. মাঃ িমরা ল 
iসলাম 

ট টাiল 331345 291344 26-27 3য় িবধান-3121

75. i uট aব 
iনফরেমশন 
টকেনালিজ, শর র 
রাড, কলারপাড়া, 
ব ড়া। 

311৯7  মাঃ হািবব 
আ ার নািরল

ট টাiল 272378 252316 25-26 5থ িবধান-3121

76. e, ক,eম, সািকল 
u ামান 

ট টাiল 252416 242494 24-25 5থ িবধান-3121

77.  মাঃ িরয়াদ আলী গােম স 252518 242546 24-25 5থ িবধান-3121
78.  মাঃ শিফ ল 

iসলাম 
ট টাiল 242547 232474 23-24 8ম িবধান-3121

79. াশনাল iনি uট 
aব iি িনয়ািরং e  
টকেনালিজ 

(NIET), 3৯/2, 
কাoরান বাজার, 
ঢাকা। 

61513 মাঃ রােসল িময়া ট টাiল 247843 23783৯ 23-24 8ম িবধান-3121

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

24251 জন চ  রায় ট টাiল 311382 21৯8৯6 21-22 8ম িবধান-3121
81. মাঃ বাি  

া াি
ট টাiল 241372 231428 23-24 8ম িবধান-3121

82. মাঃ মা দ রানা গােম স 241391 231443 23-24 8ম িবধান-3121
83. গালাম রববানী গােম স 2413৯2 231445 23-24 8ম িবধান-3121
84. মাঃ শানাজাহান গােম স 241422 231432 23-24 8ম িবধান-3121
85. iসলামী াংক 

i uট aব 
টকেনালিজ, 
নািছরাবাদ, চ াম। 

81156  মাঃ আব ল 
মিতন 

ট টাiল 249684 239693 23-24 8ম িবধান-3121

86. শািকরা আফিরন ট টাiল 249694 239672 23-24 8ম িবধান-3121

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

61225 মাঃ রািক ল 
হাসাiন 

ট টাiল 256377 246391 24-25 7 িবধান-3121

88. তানজীত বােয়ত ট টাiল 256368 246369 24-26 7 িবধান-3121

89. মাঃ সাগর 
হাসাiন 

গােম স 256343 246435 24-26 7 িবধান-3121
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ঃ 
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 

90. াশনাল 
পিলেটকিনক 
কেলজ, নািছরাবাদ 
হাuিজং সাসাi , 
রাড নং-4, বাড়ী 
নং-4, চ াম। 

8115৯ জয় কমকার ট টাiল 418344 3৯3934 22-23 5থ িবধান-3121

91. i uট aব 
টকিনক াল e  
ভােকশনাল িনং, 

31 পি ম তজ রী 
বাজার রাড, ঢাকা। 

61639  মাঃ u ল রহমান ট টাiল 247175 2371৯4 23-24 7 িবধান-3121

92. ড ােফািডল 
পিলেটকিনক 
i uট, 3/িব, 
সড়ক নং-23,  
ধানমি , ঢাকা। 

61349  মাঃ জাকািরয়া ট টাiল 313843 218312 21-22 8ম িবধান-3121
93.  মাঃ রািকব হাসান ট টাiল 247381 237329 22-23 8ম িবধান-3121

94. পাবনা ট টাiল 
iি িনয়ািরং 
i uট, সদর 
হাসপাতাল রাড, 
শালগাড়ীয়া, পাবনা। 

37214 মাঃ oয়াজ নী 
(রনী) 

গােম স 273354 253359 25-26 5থ িবধান-3121

95.  মাঃ মাস িফ র 
রহমান 

ট টাiল 243695 233682 23-24 8ম িবধান-3121

96. াশনাল 
পিলেটকিনক 
কেলজ, নািছরাবাদ 
হাuিজং সাসাi , 
বাড়ী নং-4, চ াম। 

8115৯ সজীব দাশ ট টাiল 259339 249361 24-25 5থ িবধান-3121

97. খানজাহান আলী 
িব ান o  
মহািব ালয়, ৯4, 
জ ি , বয়রা মiন 
রাড, লনা। 

4615৯ Sarojit Roy গােম স 254638 244616 24-25 7 িবধান-3121

98. Md. Shimoon 
Ahmed 

ট টাiল 244999 234916 23-24 8ম িবধান-3121

99. Sayed Yeseen 
Ali 

ট টাiল 2445৯4 234919 23-24 8ম িবধান-3121

100. Maloy Mondal গােম স 24489৯ 234985 23-24 8ম িবধান-3121
101. Md. Sojibul 

Islam 
গােম স 244918 234৯22 23-24 8ম িবধান-3121

102. খানজাহান আলী 
পিলেটকিনক 
iনি uট, 25/2, 
স রাড নং-2, 

বােগরহাট। 

47192 Md. Al Imran 
Hossain 

ট টাiল 245459 235497 23-24 8ম িবধান-3121

103. SK. Rezwan 
Hosan 

ট টাiল 245469 23545৯ 23-24 8ম িবধান-3121

104. K.M. Mukit 
Hasan 

ট টাiল 245473 235465 23-24 8ম িবধান-3121

105. Imrul Kayes ট টাiল 245497 235494 23-24 8ম িবধান-3121
 

 

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

           বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড 
              ঢাকা-2318। 

 

 

ারক নং-বাকািশেবা/ক( ট )/3128/15(49) তািরখঃ 24-14-3128 ি ঃ
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।  
5-46।a /পিরচালক, .......................................................................................................................................... 
47।   সহকারী পরী া িনয় ক ( ট টাiল), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
48।   চয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কমকতা, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
49।   নিথ।  

                                                                                                                                                 
( িষিবদ মাঃ মা ফা কামাল) 

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


