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ারক নং-68.28.1111.318.43.112.28-22                 তািরখঃ 33-21-3128 ি ঃ 
 

aিফস আেদশ 
 

বাংলােদশ কািরগির িশ া েবােড র্র েচয়ার ান মেহাদেয়র eর a েমাদন েম িডে ামা iন েট টাiল iি িনয়ািরং িশ া েমর 
িনে  বিণ র্ত িশ াথ েদরেক তােদর সংি  িত ােনর a ে র পািরেশর আেলােক তােদর নােমর পােশ uি িখত পেব র্ o িবভােগ eকi 
িত ােন নঃ ভিতর্র a েমাদন েদয়া হল। 

  
 

ঃ 
নং 

িত ােনর নাম িশ া 
িত ান 
েকাড  

ছা /ছা ীর িববরণ েটকেনাল
িজ 

েরাল েরিজে শ
ন 

েসসন পব র্ েয িবধােনর 
আoতায় ভিতর্ 
হেয়েছ তার নাম 

1. ামলী আiিডয়াল 
পিলেটকিনক i িটিটuট, 
েমাঃ র, ঢাকা 

611৯৯ েমাঃ নািহয়ান েহােসন েট টাiল 3366৯2 296692 3126-27 3য় িবধান-3121

নািবল  েহােসন aর  েট টাiল 336783 296773 3126-27 3য় িবধান-3121

2. ি য়া i িটিটuট aব 
সােয়  e  েটকেনালিজ 

  

38181 েমাঃ uমাiয়া iসলাম েট টাiল 253895 243869 3124-25 8ম িবধান -3121

েদoয়ান হািব র বাশার েট টাiল 253862 243876 3124-25 8ম িবধান-3121

েমাঃ iনা ল হক েট টাiল 253867 243894 3124-25 8ম িবধান-3121
 

3. নথ র্ সাuথ পিলেটকিনক 
i িটিটuট, লনা 

46226 েসনিজৎ ম মদার েট টাiল 274489 254511 25-26 6ম িবধান-3121

4. i িটিটuট aব 
iনফরেমশন 
েটকেনালিজ, ব ড়া 

311৯7 জািমল আহেমদ েট টাiল 242486 232389 23-24 6ম িবধান-3121

5. আিকজ iি িনয়ািরং 
i িটিটuট, যেশার 

 
44287 

আ াহ আল মা ন  
 

েট টাiল 

273863 253891 25-26 6ম িবধান-3121

আ াহ আল 
েজাবােয়র 

273865 253893 25-26 6ম িবধান-3121

েমাঃ আিবদ হাসান 
আ া 

27392৯ 253878 25-26 6ম িবধান-3121

েমাঃ েমেহদী হাসান 273934 253871 25-26 6ম িবধান-3121

েমাঃ রািকব েহােসন 273935 253872 25-26 6ম িবধান-3121

েমাঃ মিকম েশখ 273937 253874 25-26 6ম িবধান-3121

iশরাত জাহান িঝিলক 273891 253866 25-26 6ম িবধান-3121

6. পাবনা েট টাiল 
iি িনয়ািরং i িটিটuট 

 
37214 

েমাঃ ফাহাদ হাসান  
 
 

েট টাiল 

2536৯1 24368৯ 24-25 6ম িবধান-3121

েমাঃ েমা ািফ র 
রহমান 

243695 233682 23-24 8ম িবধান-3121

েমাঃ জন iসলাম 24371৯ 233713 23-24 8ম িবধান-3121

েমাঃ iমরান নািজর 253629 243631 24-25 8ম িবধান-3121

সা াদ হায়দার 253669 243641 24-25 8ম িবধান-3121

েমাঃ িজয়াuর রহমান 253676 243637 24-25 8ম িবধান-3121

েমাঃ হাসা র রহমান 253699 243627 24-25 8ম িবধান-3121

7. িসিট পিলেটকিনক 
i িটিটuট, লনা 

 
46158 

iসরািফল েহাসাiন  
 

েট টাiল 

247266 237264 23-24 8ম িবধান-3121

ীতম সাহা 254354 244398 24-25 8ম িবধান-3121



েমাঃ জািহদ হাসান 
েশাভন  

254386 244361 24-25 8ম িবধান-3121

েমাঃ আ  তােহর 
সরদার 

2543৯6 244366 24-25 8ম িবধান-3121

মা ম গাজী 2739৯8 253988 25-26 6ম িবধান-3121

eম eস হায়দার আলী গাম র্ে স 
িডজাiন 

25444৯ 244463 24-25 8ম িবধান-3121

8. িবিসeমিস কেলজ aব 
iি িনয়ািরং e  
েটকেনালিজ, যেশার  

 
44132 

েমাঃ তানিজর হাসান েট টাiল 244322 234264 23-24 8ম িবধান-3121

েমাঃ আিশ র রহমান েট টাiল 253৯71 244123 24-25 8ম িবধান-3121

মনীষা িব াস  গােম র্ স 24425৯ 234374 23-24 9ম িবধান-3121

েমাঃ iকরা ল iসলাম  গােম র্ স 316595 214688 21-22 9ম িবধান-3121

9. বাংলাদশ েটকিনক াল 
কেলজ, যেশার 

44247 েমাঃ িকফা াহ েট টাiল 334791 29478৯ 26-27 4য় িবধান-3121

েমাঃ কাজল হক েট টাiল 254246 244234 24-25 8ম িবধান-3121

েমাঃ তাসদীদ বােয়র 
 

গােম র্ স 244536 23453৯ 23-24 8ম িবধান-3121

10. মডান র্ iি িনয়ািরং e  
eি কালচার কেলজ, 
বদর র, ফিরদ র 

57169 নাiেয়ম েমা া েট টাiল 274৯97 254৯৯9 25-26 6ম িবধান-3121

oয়ািহ ল আলম েট টাiল 274৯৯8 254৯৯1 25-26 6ম িবধান-3121

শাহািরয়া নাজ ল 
েবল 

েট টাiল 418567 3৯3657 22-23 6ম িবধান-3121

কাম ল েট টাiল 245৯48 235৯3৯ 23-24 9ম িবধান-3121

11. েশর র i িটিটuট aব 
সাi  e  েটকেনালিজ  

67148 েমাঃ আতাuর রহমান েট টাiল 277528 257555 25-26 6ম িবধান-3121

নাজ ল হাসান নািহদ েট টাiল 258646 248655 24-25 8ম িবধান-3121

ফয়সাল আহেমদ েট টাiল 258647 248619 24-25 8ম িবধান-3121

12. চ াম মিহলা 
পিলেটকিনক i িটিটuট 

81172 সরাত ফােতমা গােম র্ স 
িডজাiন 

259687 248686 24-25 8ম িবধান-3121

13. i িটিটuট aব 
েট টাiল  iি িনয়ািরং 
e  iনফরেমশন 
েটকেনালিজ, েকানাবাড়ী, 
গাজী র 

64149 জািহ ল iসলাম েট টাiল 2768৯2 256883 25-26 6ম িবধান-3121

14. াশনাল i িটিটuট aব 
ফ াশন েটকেনালিজ, 
ঢাকা  

61443 েমাঃ আিন র রহমান েট টাiল 256৯3৯ 246৯51 24-25 6ম িবধান-3121

15. রং র িসিট i িটিটuট 
aব েটকেনালিজ 

27232 েমাঃ আল আিমন 
iসলাম 

েট টাiল 25183৯ 241725 24-25 6ম িবধান-3121

রা  মার রায় েট টাiল 251744 241788 24-25 8ম িবধান-3121

েমাঃ েশখ ফিরদ েট টাiল 251754 241745 24-25 8ম িবধান-3121

েমাঃ মায়ন কিবর েট টাiল 251762 24175৯ 24-25 8ম িবধান-3121

েমাঃ শিহ াহ েট টাiল 2517৯3 24179৯ 24-25 8ম িবধান-3121

েমাঃ আ ল বােতন েট টাiল 251814 241758 24-25 8ম িবধান-3121

েমাঃ ল iসলাম েট টাiল 251839 241764 24-25 8ম িবধান-3121

uমর ফা ক েট টাiল 251845 241747 24-25 8ম িবধান-3121

মেহ নাথ রায় েট টাiল 241751 231712 23-24 8ম িবধান-3121

16. নথ র্-েব ল i িটিটuট 
aব েটকেনালিজ, ব ড়া 

311৯4 েমাঃ ল আিমন গােম র্ স 
িডজাiন 

272289 252293 25-26 6ম িবধান-3121

েমাঃ আিন ামান 
আিনস 

েট টাiল 257484 247448 24-25 8ম িবধান-3121



েমাঃ আিত র রহমান েট টাiল 242224 232313 23-24 9ম িবধান-3121

েমাঃ শািকল আহেমদ েট টাiল 242242 232245 23-24 9ম িবধান-3121

েমাঃ হািব ল কিবর েট টাiল 242283 232239 23-24 9ম িবধান-3121

17. ােবা েট টাiল 
iি িনয়ািরং e  
পিলেটকিনক i িটিটuট, 
ময়মন িসংহ 

68264 েসাহরাব তা কদার েট টাiল 341335 2৯1332 27-28 4য় িবধান-3121

স রিব দাস গােম র্ স 
িডজাiন 

339৯58 299৯5৯ 27-28 4য় িবধান-3121

নািহদu ামান খান েট টাiল 277752 257761 26-27 6ম িবধান-3121

রিন েট টাiল 277753 257762 26-27 6ম িবধান-3121

মাজহা ল iসলাম েট টাiল 277759 257768 26-27 6ম িবধান-3121

18. রবন i িটিটuট aব 
েটকেনালিজ, বয়রা, 
লনা 

46241 আকরাম েহােসন েট টাiল 245425 235416 23-24 9ম িবধান-3121

পারেভজ েমাড়ল েট টাiল 245444 235433 23-24 9ম িবধান-3121

19. রাজধানী পিলেটকিনক 
e  েট টাiল কেলজ, 
মহাখালী, ঢাকা 

611৯5 েমাহা দ আিত র 
রহমান 

েট টাiল 255931 245991 24-25 8ম িবধান-3121

েমাঃ রাহাত েট টাiল 255967 245952 24-25 8ম িবধান-3121

েমাঃ শািকল iজধানী েট টাiল 25597৯ 245968 24-25 8ম িবধান-3121

েমাঃ ফাহাদ uজ 
জামান 

েট টাiল 246298 236292 23-24 8ম িবধান-3121

েমাঃ হািস ল iসলাম েট টাiল 41535৯ 3৯6833 22-23 9ম িবধান-3121

েমাঃ েসােহল রানা েট টাiল 415397 3৯6876 22-23 9ম িবধান-3121

মাহ ল হাসান গারেম স 2463৯5 236398 23-24 9ম িবধান-3121

20. িরেসাস র্ i িটিটuট aব 
েট টাiল iি িনয়ািরং, 
নরিসংদী 
 

 

 

 
63191 

েমাঃ oমর ফা ক 
েবল 

েট টাiল 338754 298753 26-27 4য় িবধান-3121

21. iেমজ i িটিটuট aব 
েট টাiল iি িনয়ািরং, 
রং র 

 
27243 

েমাঃ রােশ ামান েট টাiল 25189৯ 241893 24-25 8ম িবধান-3121

র আলম িসি ক েট টাiল 2518৯3 241896 24-25 8ম িবধান-3121

েমাঃ েতৗিহ ল iসলাম েট টাiল 2527৯8 242818 24-25 8ম িবধান-3121

েমাঃ রােশদ আলী েট টাiল 252821 242831 24-25 8ম িবধান-3121

জয় চ  বম র্ন েট টাiল 251885 241884 24-25 8ম িবধান-3121

েমাঃ নতািসর iসলাম েট টাiল 251888 241873 24-25 8ম িবধান-3121

িহমািশষ িব াস েট টাiল 2518৯6 241894 24-25 8ম িবধান-3121

নারায়ন চ  রায় েট টাiল 2527৯6 242819 24-25 8ম িবধান-3121

আ র রব ম ল েট টাiল 251869 241867 24-25 8ম িবধান-3121

েমাঃ আিশ র রহমান েট টাiল 271943 251922 25-26 6ম িবধান-3121

শাহজাহান িসরাজ গােম র্  
িডজাiন 

2518৯8 241926 24-25 6ম িবধান-3121

22. মেডল i িটিটuট aব 
সােয়  e  েটকেনালিজ, 
গাজী র 

 
64144 

েমাঃ রািক ল হাসান 
িসহাব 

েট টাiল 276716 256774 25-26 4য় িবধান-3121

েমাঃ পােবল েবলাল েট টাiল 257763 24772৯ 24-25 6ম িবধান-3121

23. iসলামী াংক 
i িটিটuট aব 

81156 আরাফাত েহােসন 
মা ফ 

েট টাiল 33৯564 29৯564 26-27 4য় িবধান-3121



েটকেনালিজ, চ াম হা দ কাiম েট টাiল 259255 249279 24-25 8ম িবধান-3121

েমাঃ কাম ল হাসান েট টাiল 259267 249295 24-25 8ম িবধান-3121

ন িব াস েট টাiল 259283 249292 24-25 8ম িবধান-3121

হা দ iমরান 
েহাসাiন 

েট টাiল 418224 3৯3৯24 22-23 8ম িবধান-3121

েমাঃ সাদমান েহাসাiন েট টাiল 2496৯9 2396৯8 23-24 9ম িবধান-3121

24. নবজীবন পিলেটকিনক 
i িটিটuট, সাত ীরা 

451৯8 েমাঃ মিম র রহমান েট টাiল 273942 253965 25-26 4য় িবধান-3121

েমাঃ নািহদ হাসান েট টাiল 244589 234616 23-24 6ম িবধান-3121

25. i িটিটuট aব 
েট টাiল iি িনয়ািরং 
e  iনফরেমশন 
েটকেনালিজ 

64149 তােরক আিজজ েট টাiল 24845৯ 2383৯9 23-24 9ম িবধান-3121

26. িসরাজগ  আiিডয়াল 
েট টাiল iি িনয়ািরং 
i িটিটuট(িসটী) 

36227 েমাঃ েসাহাগ েহাসাiন েট টাiল 253581 243528 24-25 8ম িবধান-3121

েমাঃ েয়ল রানা েট টাiল 2534৯7 243574 24-25 8ম িবধান-3121

িফেরাজ আহেমদ েট টাiল 253558 243546 24-25 8ম িবধান-3121

27. িসরাজগ  i িটিটuট 
aব েট টাiল 
iি িনয়ািরং e  
েটকেনালজী (িসেটট) 

31695 েমাঃ রিবন েহাসাiন েট টাiল 333797 293796 26-27 4য় িবধান-3121

েমাঃ জয় ল আেবদীন েট টাiল 253348 243426 24-25 8ম িবধান-3121

েমাঃ মািনক েহাসাiন েট টাiল 253351 243358 24-25 8ম িবধান-3121

েমাঃ আলমগীর েহােসন েট টাiল 253352 243362 24-25 8ম িবধান-3121

28. ানে াভ i িটিটuট aব 
সােয়  e  েটকেনালিজ, 
লনা 

  

 
46177 

েমাঃ iজা ল iসলাম েট টাiল 2743৯2 254366 25-26 6ম িবধান-3121

েমাঃ িশহাব uি ন 
রা ল 

েট টাiল 2743৯3 254313 25-26 6ম িবধান-3121

েমাঃ নাজ ল হাসান েট টাiল 274413 254368 25-26 6ম িবধান-3121

রায়হান আহেমদ েট টাiল 274414 254369 25-26 6ম িবধান-3121

েমাঃ হািব ল বাশার েট টাiল 254668 244711 24-25 8ম িবধান-3121

েমাঃ হািস ল iসলাম েট টাiল 254675 244717 24-25 8ম িবধান-3121

29. u রব  iি িনয়ািরং 
i িটিটuট, িডিব েরাড, 
গাiবা া 

29212 েমাঃ সা াদ েহােসন েট টাiল 241943 231937 23-24 8ম িবধান-3121

েমাঃ স জ িময়া েট টাiল 241916 231931 23-24 8ম িবধান-3121

30. রং র আiিডয়াল 
i িটিটuট aব 
েটকেনালিজ 

27211 েমাঃ ফা ক  
েহাসাiন খ কার 

েট টাiল 271514 251516 25-26 6ম িবধান-3121

েমাঃ রহমান কিবর েট টাiল 259589 249589 24-25 8ম িবধান-3121

েমাঃ েরজoয়ান 
iসলাম রিন 

েট টাiল 251533 241533 24-25 8ম িবধান-3121

েমেহদী হাসান েট টাiল 25153৯ 2414৯8 24-25 8ম িবধান-3121

িরমন চ  দাস েট টাiল 251541 24151৯ 24-25 8ম িবধান-3121

েমাঃ মািজ ল iসলাম েট টাiল 251561 241514 24-25 8ম িবধান-3121

েমাঃ শাহ জামান সা গােম র্  
িডজাiন 

251568 241571 24-25 8ম িবধান-3121

31. আiিডয়াল  i িটিটuট 
aব সাi  e  
েটকেনালিজ, িমর র, 
ঢাকা-2327 

61188 েমাঃ ন নবী েট টাiল 275293 25529৯ 25-26 6ম িবধান-3121
েমাঃ আিত ল iসলাম 
পলাশ 

েট টাiল 246218 23623৯ 23-24 8ম িবধান-3121

32. u রা  iি িনয়ািরং 
কেলজ, u রা, ঢাকা 

61387 হা ন aর রিশদ েট টাiল 256888 2468৯5 24-25 8ম িবধান-3121

েমাঃ েসাহাগ েট টাiল 256889 2468৯৯ 24-25 8ম িবধান-3121



েমাঃ সাি র েহােসন েট টাiল 256895 246915 24-25 8ম িবধান-3121

ামল মার দাস েট টাiল 256918 246976 24-25 8ম িবধান-3121

    

েমাঃ মাহদী হাসান  
আিরফ 

েট টাiল 275997 255981 25-26 6ম িবধান-3121

মাহ দা আ ার গােম র্  
িডজাiন 

247521 237561 23-24 6ম িবধান-3121

েমাঃ নাজ ল েহােসন েট টাiল 24746৯ 237482 23-24 8ম িবধান-3121

33. েদশ পিলেটকিনক 
কেলজ, িমর র, ঢাকা 

6126৯ মািনক িব াস েট টাiল 275889 255887 25-26 6ম িবধান-3121

34. চ াম মিহলা 
পিলেটকিনক i িটিটuট 

81172 রােবয়া বসরী গােম র্  
িডজাiন 

259626 249625 24-25 8ম িবধান-3121

35. েবগম ফিজলা ে ছা 
পিলেটকিনক i িটিটuট, 
প য়াখালী 

4৯1৯2 a প ব েট টাiল 2745৯7 2545৯5 25-26 6ম িবধান-3121

36. uপশহর েট টাiল  
iি িনয়ািরং i িটিটuট, 
িদনাজ র 

24251 েমাঃ জােবদ iকবাল েট টাiল 241397 2313৯5 23-24 8ম িবধান-3121

আ  রায়হান েট টাiল 251286 241294 24-25 8ম িবধান-3121

েমাঃ েলাকমান হািকম েট টাiল 25128৯ 241341 24-25 8ম িবধান-3121

েমাঃ আ র রহমান েট টাiল 251391 241355 24-25 8ম িবধান-3121

েমাঃ আল আিমন 
েহােসন 

েট টাiল 2513৯9 241333 24-25 8ম িবধান-3121

েমাঃ দয় খ ন েট টাiল 251411 241327 24-25 8ম িবধান-3121

েমাঃ তির ল iসলাম েট টাiল 251428 241365 24-25 8ম িবধান-3121

37. খান জাহান আলী িব ান 
o ি  মহািব ালয়, 
লনা 

4615৯ েমাঃ তানিভর রাহমান 
েশখ 

েট টাiল 413965 3৯8278 22-23 9ম িবধান-3121

আ  বকর িসি ক গােম র্  
িডজাiন 

254582 244622 24-25 8ম িবধান-3121

38. াশনাল পিলেটকিনক 
কেলজ, নািসরাবাদ, 
চ াম 

8115৯ জয় কম র্কার েট টাiল 418344 3৯3934 22-23 6ম িবধান-3121

েমাঃ সাi র রহমান েট টাiল 259391 249378 24-25 6ম িবধান-3121

আিজ ল হক েট টাiল 249753 239743 23-24 8ম িবধান-3121

েমাহা দ আলী আকবর েট টাiল 259394 249337 24-25 8ম িবধান-3121

েমাহা দ িজহান েট টাiল 418346 3৯3936 22-23 9ম িবধান-3121

েমাঃ সেরায়ার u ীন েট টাiল 418348 3৯3938 22-23 9ম িবধান-3121

39. iন া পিলেটকিনক 
i িটিটuট, বিরশাল 

53155 শা  াপারী েট টাiল 255355 245354 24-25 6ম িবধান-3121

aেলাক সরকার েট টাiল 274777 254614 25-26 6ম িবধান-3121

েমাঃ iমদা ল হাসান 
aিভ 

েট টাiল 255352 245377 24-25 6ম িবধান-3121

েমাঃ আির ল iসলাম েট টাiল 274676 254671 25-26 6ম িবধান-3121

40. েট টাiল i িটিটuট, 
িদনাজ র 

24197 েমাঃ রা ী iসলাম েট টাiল 281177 591175 27-28 2ম িবধান-3121

েমাঃ iসমাiল েহােসন েট টাiল 281312 5912৯৯ 27-28 2ম িবধান-3121

েমাঃ মাহতাব েহােসন েট টাiল 281368 591366 27-28 2ম িবধান-3121

েমাঃ আহেমদ আিবদ 
েসাহান 

েট টাiল 281382 59137৯ 27-28 2ম িবধান-3121

িবপিত চ   বম র্ন েট টাiল 331292 291272 26-27 4য় িবধান-3121

41. মেডা i িটিটuট aব 
মডান র্ েটকেনালিজ, 

681৯2 েসাহা র রহমান গােম র্  
িডজাiন 

24919৯ 2392৯2 23-24 9ম িবধান-3121



ময়মন িসংহ 

42. াশনাল পিলেটকিনক 
i িটিটuট, ঢাকা 

61225 আহসান হাবীব দয় েট টাiল 256389 246336 24-25 6ম িবধান-3121

43. বাংলােদশ i িটিটuট 
aব েটকেনালিজ 
(িবআiিট), ঢাকা 

61214 রা  েঘাষ েট টাiল 415611 3৯6641 22-23 6ম িবধান-3121

44. i িটিটuট aব 
েট টাiল iি িনয়ািরং 
e  iনফরেমশন 
েটকেনালজী, গাজী র 

64149 iমরান েহােসন জিন েট টাiল 257926 247975 24-25 8ম িবধান-3121

েমাঃ েতৗিফ র রহমান েট টাiল 257927 247888 24-25 8ম িবধান-3121

45. i িটিটuট aব  সাi ,  
ে ড e  েটকেনালজী, 
িমর র, ঢাকা 

61162 েমাঃ িহ ল কিবর েট টাiল 275229 255173 25-26 6ম িবধান-3121

েমাঃ েমেহিদ হাসান েট টাiল 27524৯ 255194 25-26 6ম িবধান-3121

েমাঃ িনয়া ল বিশর েট টাiল 415137 3৯7126 22-23 6ম িবধান-3121

েমাঃ িসয়াম আহেমদ েট টাiল 255773 245715 24-25 8ম িবধান-3121

য়াদ আহেমদ েট টাiল 255779 245667 24-25 8ম িবধান-3121

েমাঃ আ ল খােয়র েট টাiল 255796 245734 24-25 8ম িবধান-3121

পারেভজ ঠা র েট টাiল 255798 245658 24-25 8ম িবধান-3121

েমাঃ েয়ল েহােসন েট টাiল 255815 245671 24-25 8ম িবধান-3121

সয়দ আিম ল iসলাম েট টাiল 256219 246216 24-25 8ম িবধান-3121

িট  িসকদার েট টাiল 417155 3৯6৯59 22-23 8ম িবধান-3121

েমাঃ সয়দ আল হািবব েট টাiল 415148 3৯7112 22-23 9ম িবধান-3121

মীর নিসফ আহেমদ েট টাiল 31314৯ 218978 21-22 9ম িবধান-3121

েমাঃ সাহাদাত েহােসন 
েশারন 

েট টাiল 414৯৯7 3৯6৯46 22-23 9ম িবধান-3121

46. াশনাল পিলেটকিনক 
i িটিটuট, ঢাকা 

61225 শািকব মাহা দ েট টাiল 279521 255641 25-26 6ম িবধান-3121

েমাঃ িশহা ল iসলাম েট টাiল 256417 246412 24-25 8ম িবধান-3121

েমাঃ আ ল আল মা ন েট টাiল 25645৯ 246384 24-25 8ম িবধান-3121

লিতফা পারভীন েট টাiল 256334 2463৯5 24-25 8ম িবধান-3121

মাহা র রহমান েট টাiল 256418 246342 24-25 8ম িবধান-3121

েমাঃ হামীম আল 
সা াত 

েট টাiল 246824 236788 23-24 9ম িবধান-3121

47. খান জাহান আলী িব ান 
o ি  মহািব ালয়, 
লনা 

4615৯ জন মার েট টাiল 25448৯ 244548 24-25 8ম িবধান-3121

48. ামলী আiিডয়াল 
েট টাiল e  
iি িনয়ািরং কেলজ, 
রং র 

27228 িম ন চ  রায় েট টাiল 251586 241615 24-25 8ম িবধান-3121

েমাঃ িমলন িময়া েট টাiল 2515৯9 241617 24-25 8ম িবধান-3121

aজয় মার েদবনাথ েট টাiল 2515৯৯ 24159৯ 24-25 8ম িবধান-3121

েমাঃ তােরক
খায় ামান 

েট টাiল 25161৯ 241645 24-25 8ম িবধান-3121

েমাঃ মিন ামান েট টাiল 251626 241621 24-25 8ম িবধান-3121

েমাঃ রায়হান আলী েট টাiল 251652 241619 24-25 8ম িবধান-3121

aিভশংকর                  েট টাiল 259158 249242 24-25 8ম িবধান-3121

েমাঃ িরয়ন ম ল েট টাiল 25917৯ 249246 24-25 8ম িবধান-3121

েমাঃ আির ল iসলাম েট টাiল 259189 24923৯ 24-25 8ম িবধান-3121



েমাঃ মায়ন কিবর েট টাiল 259224 249237 24-25 8ম িবধান-3121

েমাঃ েয়ল সরকার েট টাiল 259245 249231 24-25 8ম িবধান-3121

েমাঃ ল ল iসলাম েট টাiল 2415৯3 231591 23-24 8ম িবধান-3121

েমাঃ েগালাম রাফসান 
জিন 

েট টাiল 241629 231617 23-24 8ম িবধান-3121

েমাঃ েমেহদী হাসান গােম র্ 2596৯1 2496৯3 24-25 6ম িবধান-3121

49. ামলী আiিডয়াল 
পিলেটকিনক i িটিটuট, 
চ াম 

811৯7 রােশ ল iসলাম েট টাiল 278224 2581৯4 25-26 6ম িবধান-3121

50. াiম েট টাiল 
iি িনয়ািরং i িটিটuট, 
রাজশাহী 

342৯2 েমাঃ রা  েহােসন েট টাiল 252৯84 242৯68 24-25 6ম িবধান-3121

েমাঃ জািহদ েহােসন েট টাiল 272888 252891 25-26 6ম িবধান-3121

শা  লাকড়া েট টাiল 252৯66 242৯5৯ 24-25 8ম িবধান-3121

েমাঃ সানাuল হক েট টাiল 252৯67 242৯54 24-25 8ম িবধান-3121

সাগর আহেমদ েট টাiল 252৯73 242৯61 24-25 8ম িবধান-3121

েমাঃ েমেহদী হাসান েট টাiল 252৯74 242৯56 24-25 8ম িবধান-3121

েমাঃ শাহাদাৎ েহােসন েট টাiল 252৯94 242৯62 24-25 8ম িবধান-3121

51. বাংলােদশ i িটিটuট 
aব iনফরেমশন 
েটকেনালিজ, ব ড়া 

311৯3 েমাঃ সা াদ েহােসন 
জীবন 

েট টাiল 241৯64 231৯58 23-24 8ম িবধান-3121

েমাঃ শাহী র আলম েট টাiল 251৯75 241৯81 24-25 8ম িবধান-3121

েমাঃ েমাজতািহদ 
হাসান রাদ 

েট টাiল 251৯76 241৯96 24-25 8ম িবধান-3121

েমাঃ আমান u াহ েট টাiল 251৯৯9 241৯91 24-25 8ম িবধান-3121
 

52. ড ােফািডল পিলেটকিনক 
i িটিটuট, ঢাকা 

61349 েমাঃ আ ল হািলম েট টাiল 275913 255928 25-26 6ম িবধান-3121

েমেহিদ হাসান েশাভন েট টাiল 275915 2558৯8 25-26 6ম িবধান-3121

িরফাত আহেমদ েট টাiল 256749 246764 24-25 7  িবধান-3121

মা ফ েহাসাiন েট টাiল 256752 246762 24-25 7  িবধান-3121

েমাঃ জাকািরয়া েট টাiল 313843 218312 21-22 7  িবধান-3121

আশরা ল iসলাম েট টাiল 247349 23729৯ 23-24 9ম িবধান-3121

53. েট টাiল  i িটিটuট, 
নােটার 

35311 শিফu াহ কািফ েট টাiল 2839৯5 593997 27-28 2ম িবধান-3121

েমাঃ রািজ ল হাসান েট টাiল 283৯33 593৯25 27-28 2ম িবধান-3121

54. খান জাহান আলী িব ান 
o ি  মহািব ালয়, 
লনা 

4615৯ েশখর সরকার েট টাiল 27424৯ 254176 25-26 6ম িবধান-3121

55. মেডল পিলেটকিনক 
i িটিটuট, যেশার 

44229 আির ামান েট টাiল 244421 234425 23-24 6ম িবধান-3121

আিশ ামান েট টাiল 25418৯ 244185 24-25 8ম িবধান-3121

েমাঃ শাখাoয়া ল হক েট টাiল 254193 244189 24-25 8ম িবধান-3121

56. খান জাহান আলী িব ান 
o ি  মহািব ালয়, 
লনা 

4615৯ েমাঃ মিনর েহােসন েট টাiল 254485 244539 24-25 8ম িবধান-3121

েশখ র েমাহা দ 
বরক াহ 

েট টাiল 335215 2951৯৯ 26-27 4য় িবধান-3121

েমাঃ িরয়া ল iসলাম গােম র্  
িডজাiন 

254585 24457৯ 24-25 6ম িবধান-3121

57. কাম ল iসলাম িসি ক 
i িটিটuট, ি য়া 

38182 
 

েখাকন মার েট টাiল 273584 25353৯ 25-26 6ম িবধান-3121

সািম uস সােলহীন েট টাiল 273543 253513 25-26 4য় িবধান-3121



সাগর েহাসাiন েট টাiল 253944 243931 24-25 6ম িবধান-3121

েমাঃ েকৗিশক আলম েট টাiল 244117 233৯৯3 23-24 6ম িবধান-3121

58. টা াiল i িটিটuট aব 
সােয়  e  েটকেনালিজ 

65242 েমাঃ মাহ ল আলম 
মহিসন 

েট টাiল 258386 248379 24-25 8ম িবধান-3121

েমাঃ সাi র রহমান গােম র্  
িডজাiন 

248816 238872 23-24 6ম িবধান-3121

59. িবিসeমিস েকৗশল o ি  
মহািব ালয় , যেশার  

44132 েমাঃ শামীম েহােসন গােম র্  
িডজাiন 

413454 3৯8626 22-23 9ম িবধান-3121

60. ামলী আiিডয়াল 
পিলেটকিনক i িটিটuট, 
েমাঃ র, ঢাকা 

611৯৯ েমাঃ িম ন েচৗ রী গােম র্  
িডজাiন 

246571 236582 23-24 6ম িবধান-3121

রি  খা ন গােম র্  
িডজাiন 

275419 255528 25-26 6ম িবধান-3121

েমাঃ জািকর েহােসন েট টাiল 246429 236543 23-24 8ম িবধান-3121
েমাঃ তিহ ল iসলাম েট টাiল 255৯55 245৯75 24-25 8ম িবধান-3121
েমাহাঃ রােসল িময়া েট টাiল 255৯78 245৯33 24-25 8ম িবধান-3121
শাহ েমাঃ ল আজম েট টাiল 417৯19 3৯416৯ 22-23 8ম িবধান-3121

61. বাংলােদশ ত িশ া o 
িশ ণ iনি িটuট, 
নরিসংদী 

63161 সারাফ আন ম েট টাiল 338647 298636 26-27 4য় িবধান-3121
িনেরাব সরকার েট টাiল 288246 598224 27-28 2ম িবধান-3121
কািরমা পারভীন েট টাiল 257571 247525 24-25 6ম িবধান-3121
পারেভজ েহােসন েট টাiল 276559 256547 25-26 6ম িবধান-3121
নািফস কামাল েট টাiল 257549 247596 24-25 8ম িবধান-3121
েমাঃ রায়হান িময়া েট টাiল 257516 2475৯4 24-25 8ম িবধান-3121

62. েট টাiল i িটিটuট, 
টা াiল  

65163 েহাসাiন আলী েট টাiল 288869 598847 27-28 2ম িবধান-3121
েমাঃ আির র রহমান আিরফ েট টাiল 288852 59882৯ 27-28 2ম িবধান-3121
েমাঃ আিম ল iসলাম ট 28892৯ 5988৯8 27-28 2ম িবধান-3121
েমাঃ আরাফাত েহােসন েট টাiল 339278 299278 26-27 4য় িবধান-3121
েফরেদৗস oয়ািহদ েট টাiল 276৯73 25711৯ 25-26 4য় িবধান-3121
ষার ট 277159 257235 25-26 4য় িবধান-3121

েমাঃ আ াহ আল মা ন ট 339374 299445 26-27 4য় িবধান-3121
িসকদার আ  হাসান ট 277162 257238 25-26 4য় িবধান-3121
েমাঃ িরপন েহাসাiন েট টাiল 417293 3৯491৯ 22-23 6ম িবধান-3121
েমাঃ সাi ল iসলাম েট টাiল 276৯91 25714৯ 25-26 6ম িবধান-3121
েমাঃ কাম ল iসলাম ট 258368 248319 24-25 8ম িবধান-3121

63. iেমজ i িটিটuট aব 
েট টাiল  iি িনয়ািরং 

27243 রািকব iসলাম েট টাiল 271939 25187৯ 25-26 6ম িবধান-3121
রoশন জািমল গােম র্  

িডজাiন 
241825 231863 23-24 9ম িবধান-3121

64. িকেশারগ   i িটিটuট 
aব েটকেনালিজ 

6৯199 জা া ল েফরেদৗস েট টাiল 277883 257889 25-26 6ম িবধান-3121

  
 

           া িরত/- 
 (েমাঃ আ ারu ামান) 

পিরচালক (কাির লাম) 
বাংলােদশ কািরগির িশ া 
েবাড র্, ঢাকা-2318। 

                            
 

 



ারক নং-68.28.1111.318.43.112.28-22(77) তািরখঃ 33-21-3128 ি ঃ 
 

a িলিপ সদয় aবগিত o েয়াজনীয় কায র্ােথ র্ ে িরত হলঃ 
2।   সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
3।   পরী া িনয় ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
4।   িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
5-74।a /পিরচালক, ........................................................................................................................... 
75।   সহকারী পরী া িনয় ক (েট টাiল), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
76।   েচয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কম র্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
77।   নিথ।  
 
 ( িষিবদ েমাঃ েমা ফা কামাল)

কাির লাম িবেশষ  ( িষ o েট টাiল) 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 

 
                                                                                                                                
 


