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বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্
আগারগাo, েশেরবাংলা নগর 

ঢাকা-2318। 
 

 

ারক নং-68.28.1111.311.43.112.29-18                                     তািরখঃ 33-13-3129 ি ঃ
   িব ি  

বাংলােদশ কািরগির িশ া েবােড র্র aধীেন 3128-3129 িশ া বেষ র্ িডে ামা iন iি িনয়ািরং/ িডে ামা-iন-েট টাiল iি িনয়ািরং 
েকােস র্ ভিতর্র জ   িন  ছেকর 3নং কলােম  বিণ র্ত িত ানসমূেহর a েল দিশ র্ত িশ াথ  িনব ন কেরেছ। িক   uি িখত 
িশ াথ  ভিতর্, েরিজে শন o ফরম িফল-আপ eর জ  তােদর মূল ন র প   ৯নং কলােম বিণ র্ত িত ােন জমা িদেয়েছ মেম র্ 
সংি  িত ান ধানগণ ক র্ক আেবদন করা হেয়েছ। িশ াথ  ভিতর্র জ  মূল ন র প  িত ােন জমা েদয়া আব কীয়। মূল ন র 
প  িত ােন জমা না িদেয় ভিতর্র েকান িবধান েনi।   
 

eমতাব ায় ভিতর্র জিটলতা িনরসেন সংি   িত ান ধানগণেক eসeসিস/সমমান পরী ার মূল ন র প  েবােড র্র সংি  শাখায় 
‘39 েফ য়াির’ 3129 ি ঃ তািরেখর মে  জমাদােনর জ  িনেদ র্শ েম a েরাধ জানান হ’ল। uে  u  তািরেখর মে  মূল ন র 
প  েবােড র্ জমা িদেত থ র্ হেল সংি  িত ােনর a েল দিশত িশ াথ গেণর ভিতর্/ িনব ন/েরিজে শন বািতল করা হেব। 
 

ঃ 
নং 

ভিতর্কৃত িত ােন 
েকাড o নাম 

িশ াথ র 
নাম 

eসeসিস 
েরাল 

েবাড র্ পােসর 
সন 

ভিতর্কৃত 
েবাড র্ 

ভিতর্র 
েসশন 

িত ােনর েকাড 
o নাম (যারা মূল 
ন রপ  আেছ 
বেল দাবী করেছ। 

2 3 4 5 6 7 8 9 ৯
1. বাংলােদশ i িটিটuট 

aব াস e  িসরািমক, 
ঢাকা। (61114) 

সজল 
েহােসন 

817৯85 িবিটiিব 3127 িবিটiিব 27-28 াশনাল 
i িটিটuট aব 
iি িনয়ািরং e  
েটকেনালিজ, 
পা পথ, ঢাকা। 
(61513) 

2. eনআiiিট, ফিরদ র। েমাঃ 
সাi ল 
iসলাম রিন 

4633৯2 ঢাকা 3128 িবিটiিব 28-29 

3. নথ র্ েব ল ব ড়া 
(311৯4) 

মা দ রানা 676৯26 ঢাকা 3128 িবিটiিব 28-29 

4. eমিসiিট, ঢাকা 
(61216) 

মনা 
আ ার 

611417 ঢাকা 3128 িবিটiিব 28-29 

5. eমিসiিট, ঢাকা 
(61216) 

সাহািরয়ার 
রহমান 

611৯78 ঢাকা 3128 িবিটiিব 28-29 

6. আহসানu া 
পিলেটকিনক, ঢাকা। 
(61639) 

েমাস ফা 
কামাল 

227769 ঢাকা 3125 িবিটiিব 4th 
Semester 

7. ব রা েটকিনক াল 
i ঃ, ঢাকা (61554) 
 

Tushar 
Malo 

24121217
229 

D¤œ³ 
wek^we`¨vjq 

3125 িবিটiিব 28-29 

8. Ripon 
Ali 

33747৯ ঢাকা 311৯ িবিটiিব 28-29 

9. াশনাল i ঃ iি ঃ 
e  েটকঃ ঢাকা। 
(61513) 

Kawser 4143৯3 মা াসা 3127 িবিটiিব 28-29 

10. সাত ীরা পিলেটকিনক 
i ঃ, সাত ীরা 

েমাঃ মাহা ব 
েহােসন 

227392 যেশার 3128 িবিটiিব 28-29 oেয় ান র্ 
আiিডয়াল i ঃ, 
ঢাকা। (61623) 

11. লী র দা ল u ম কািমল 
মা্রদাসা, ল ী র 

েরদয়ান 
েহােসন 366636 মাদরাসা 3128 মা াসা 

28-29 াশনাল 
i িটিটuট aব 
iি িনয়ািরং e  
েটকেনালিজ 
(NIET)  
পসী, পগ , 
নারায়নগ ।  

(62157) 
 

12. পাবনা পিলেটকিনক 
i ঃ,পাবনা। (37173) 

েমাঃ oলী 
আহে দ 

91586৯ রাজশাহী 3127 িবিটiিব 28-29 

13. আলহা  ক ল 
িবশ^িব ালয় 
কেলজ,ঢাকা 

তয়া র 
রহমান 

21121157
151 

D¤œ³ 
wek^we`¨vjq 3122 ঢাকা 

28-29 

14. িম া পিলেটকিনক, 
i ঃ িম া। র েহােসন 3786৯9 মাদরাসা 3121 িবিটiিব 

28-29 
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eসeসিস 
েরাল 

েবাড র্ পােসর 
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ভিতর্কৃত 
েবাড র্ 

ভিতর্র 
েসশন 

িত ােনর নাম

2 3 4 5 6 7 8 9 ৯
15. eম.ডািব o কেলজ, 

নারায়ণগ  a  হাসান 652647 ঢাকা 3128 ঢাকা 
28-29 

 

16. পাকর্ পিলেটকিনক- 
নারায়ণগ । জাকািরয়া 561227 ঢাকা 3128 িবিটiিব 

28-29 

17. িখলগo মেডল কেলজ, 
ঢাকা। 

রায়হান 
রহমান 751566 ঢাকা 3128 ঢাকা 

28-29 

18. আিলম মা াসা-
েনায়াপাড়া, পগ । শান না  

215699 মাদরাসা 3128 মা াসা 28-29 

19. 
iনি uিটuট aব সাi  
ে  েটকেনালজী, 
িমর র, ঢাকা। 

েমাঃ 
জািক ল 
iলাম 

292217 ঢাকা 3125

িবিটiিব 

4th 
Semest
er 

আiিডয়াল 
i িটিটuট aব 
সাi  e  
েটেনালিজ, 
িমর র, ঢাকা। 

 
া িরত/- 

 (েমাঃ  আ ারu ামান) 
পিরচালক (কাির লাম) 

o 
সদ  সিচব, ভিতর্ পিরচালনা কিমিট 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 

েটিলেফানঃ 13-৯251751 
 

ারক নং-68.28.1111.311.43.112.29-18(42)                                         তািরখঃ 33-13-3129 ি ঃ 
সদয় aবগিত o কায র্ােথ র্ a িলিপ ে রণ করা হেলাঃ 
2।  সিচব, কািরগির o মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, িশ া ম ণালয়, পিরবহন ল ভবন, সিচবালয় িলংক েরাড, ঢাকা।  
3।  মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, আগারগ o েশেরবাংলা নগর, ঢাকা-2318। 
4।  সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
5।  uপ-সিচব (কািরগির-3), কািরগির o মা াসা িশ া িবভাগ,িশ া ম ণালয়, পিরবহন ল ভবন, সিচবালয় িলংক েরাড, ঢাকা। 
6।  পরী া িনয় ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
7-35। a /পিরচালক................................................................ 
36।  uপ-সিচব (েরিজে শন), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
37। uপ-পরী া িনয় ক (িডে ামা), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
38। uপ-পরী া িনয় ক (িবeম), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
39।  uপ-পরী া িনয় ক (েভােকশনাল), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
3৯।  িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা (িব ি িট aনলাiেন চার করার জ  a েরাধ করা  হেলা)। 
41। েচয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কম র্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
42। aিফস নিথ 

      
33/13/29 ি ঃ      

 
 
 

(েমাঃ েমাদাে র আলী) 
uপ-পিরচালক ( কাশনা) 

বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
 
 
 

 


