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বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ 
আগারগ o, েশেরবাংলা নগর, 

ঢাকা-2318 
www.bteb.gov.bd 

 

ারক নংt 68.28.1111.312.2৯.113.28-7672 তািরখঃ 22 চ , 2535 ব া
36 মাচ র্, 3129 ি া

াপকঃ  
a  
--------------------------------------- 
--------------------------------------- 
--------------------------------------।   
     

িবষয়ঃ বদলীেত ভিতর্ সে ।   
 
uপ র্  িবষেয়র ে ি েত বাংলােদশ কািরগির িশ া েবােড র্র েচয়ার ান মেহাদয় ক কর্ গ ত বদলী কিমিটর পািরশ aনুযায়ী িডে ামা-iন-iি িনয়ািরং িশ া েমর েবসরকাির পিলেটকিনক 
i িটিটuটস েহ বদলীেত ভিতর্র আেবদন ত িনে  বিণ র্ত িশ াথ েদর তািলকা কাশ করা হল।  
 
সংি  a গনেক বদলীেত ভিতর্র আেবদন ত িশ াথ েদর ছাড়প  দানকারী িত ােনর a ে র পািরশসহ েরিজে শন কােড র্র সত ািয়ত ফেটাকিপ, েয পেব র্ বদিল হেত i ক তার ব র্বত  
পেব র্র েবশপে র সত ািয়ত ফেটাকিপ, ব র্বত  পব র্/পব র্স েহর ন রপে র সত ািয়ত ফেটাকিপ eবং বদিলর জ  জন িত 436/- (িতনশত িচশ) টাকা হাের সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া 
েবাড র্-eর aনু েল িনধ র্ািরত াংেক জমা দােনর রিশদ আগামী 38/14/29 ি ঃ মে  িন  া রকারীর দ ের ে রণ করার জ  aনুেরাধ করা হল।  
 

ঃ 
নং◌ঃ িশ াথ র নাম েটকেনালিজ েরাল ন র 

 
পব র্ 

েরিজে শন 
ন র 

 
েসশন ছাড়প  দানকারী িত ােনর নাম o 

েকাড হণকারী িত ােনর নাম o েকাড 

1.  ফা ক আহেমদ  কি uটার  4719৯৯ 5থ র্ 351162 27-28 62156 পাকর্ পিলেটকিনক 
i িটিটuট  
হাজী রিফক সড়ক, 
সােহবপাড়া নারায়নগ ।  

6175৯ িসিসiআর পিলেটকিনক 
i িটিটuট, মা য়াiল েমৗজা, 
েপা: কাজলা, থানা: 
যা াবাড়ী, েজলা: ঢাকা-
2315।  

2.  েমা: আনা ল 
হক  

কি uটার  471৯11 5থ র্ 351161 27-28

3.  েসৗরভ সরকার  কি uটার  471৯12 5থ র্ 35115৯ 27-28
4.  েমা: আজাহার 

uি ন  
েমকািনক াল  463865 5থ র্ 359154 27-28 611৯৯ ামলী  আiিডয়াল 

পিলেটকিনক i িটিটuট 
27/িস-িড, ক-িড, 
রজাহান েরাড (ব ◌াশবাড়ী)  
েমাহা দপুর, ঢাকা-2318।  

811৯7 ামলী আiিডয়াল 
পিলেটকিনক 
i িটিটuট, চ াম 
243 নািসরাবাদ 
হাuিজং েসাসাiিট, 
রাদপুর, চ াম। 

5.  েমা: েতৗিফক 
আহে দ  

কি uটার  ৯75485 3য় 941483 28-29

6.  েমাহা দ আ ব 
জােবদ 

aেটােমাবাiল  ৯75399 3য় 941569 28-29

7.  iমরান েহােসন  iেলকি ক াল  48৯423 5থ র্ 332996 27-28 78125 ামলী আiিডয়াল 
iি িনয়ািরং কেলজ  
iসলাম ভবন, ঢাকা ল ীপুর 
েরাড, ল ীপুর। 

611৯৯ ামলী  আiিডয়াল 
পিলেটকিনক i িটিটuট 
27/িস-িড, ক-িড, 
রজাহান েরাড 

(ব ◌াশবাড়ী)  
েমাহা দপুর, ঢাকা-2318  8.  সািকব েহােসন  iেলক িন   453286 5থ র্ 369577 27-28 53155 iন া পিলেটকিনক 

i িটিটuট, িস e  িব েরাড, 
কািশপুর, বিরশাল।  

9.  েমা: আ াহ 
আল কােসম  

িসিভল  ৯6943৯ 3য় 947515 28-29 46158 িসিট পিলেটকিনক 
i িটিটuট 
বাড়ী নং-54, েরাড নং-212 
িবআiিডিস েরাড, 
খািলশপুর, লনা।  

46177 ানে াভ i িটিটuট 
aব সােয়  e  
েটকেনালিজ 
সা ার ানসন 
পিলেটশিনক i িটিটuট 
েরাড 
খািলশপুর, লনা।  

10.  েমা: েরজাuল 
iসলাম  

েমকািনক াল  417637 5থ র্ 2৯4589 27-28 27211 রংপুর আiিডয়াল 
i িটিটuট aব েটকেনালিজ 
ব র্ শালবন, রংপুর।  

29243  গাiবা া i িটিটuট aব 
iি িনয়ািরং e  
েটকেনালিজ, (িজেয়ট), 
াম/সড়কঃ পলাশবাড়ী 
সড়ক, েপাঃ গাiবা া, 
uপেজলাঃ গাiবা া, 
েজলাঃ গাiবা া।  

11.  েমা: বা ল  iেলকি ক াল  46৯6৯5 5থ র্ 352422 27-28 61625 সাi  e  iি িনয়ািরং 
i িটিটuট 
2, চােমিলবাগ শািম নগর, 
ঢাকা 2328।  

62151 নারায়নগ  পিলেটকিন 
i িটিটuট 
364/5, আহসান মি ল, 
ি নগর, নয়া আিট, 
েপাঃ সানারপাড়, 
িসি রগ , নারায়নগ ।  

12.  েমা: শিফ ল  iেলকি ক াল  49৯3৯4 5থ র্ 318665 27-28
13.  লতান মাহ দ  iেলকি ক াল  49৯3৯6 5থ র্ 318663 27-28
14.  েমা: সািক ল 

iসলাম  
iেলকি ক াল  46৯6৯4 5থ র্ 352423 27-28

15.  িমনহা ল 
আেবিদন  

iেলকি ক াল  49৯3৯5 5থ র্ 318664 27-28
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16.  আলাuি ন 
িসকদার  

েমকািনক াল  ৯81591 3য় 93538৯ 28-29 62156 পাকর্ পিলেটকিনক 
i িটিটuট  
হাজী রিফক সড়ক, 
সােহবপাড়া নারায়নগ । 

6126৯ েদশ পিলেটকিনক কেলজ
েসকশন-22, ক-e, েরাড 
নং-14, বাড়ী নং-12,  
প বী, িমরপুর, ঢাকা-
2327।  

17.  েমা: শিরফুল 
iসলাম  

েমকািনক াল ৯815৯5 3য় 935376 28-29

18.  সািহদা লতানা কি uটার  ৯64৯7৯ 3য় 951873 28-29 36227 িসরাজগ  আiিডয়াল 
েট টাiল iি িনয়ািরং 
i িটিটuট 
263 মিজব সড়ক, েগালা 
পি , িসরাজগ ।  

61271 নদ র্ান  িব ান o ি  
i িটিটuট  
বাড়ী নং-33, েরাড নং-
8/িড, েস র-৯ 
(আব াহপুর)  u রা, 
ঢাকা-2341।  19.  oয়ািম  আলম 

কাজল  
কি uটার  ৯565৯8 3য় 95৯313 28-29 26188 লালমিনরহাট আiিডয়াল 

পিলেটকিনক i িটিটuট 
সদর, লালমিনরহাট।  

20.  েমা: আলািমন 
িময়া  

iেলকি ক াল  468461 5থ র্ 354666 27-28 61266 iuিনভ র্ােসল i িটিটuট aব 
িবজেনস e  
েটকেনালিজ , 24-25, 
িচিরয়াখানা েরাড, মীরপুর-
2, ঢাকা-2327। 

61227 সাiক i িটিটuট aব 
ােনজেম  a া  

েটকেনালিজ 
(eসআieমিট), ৯76, 
ব র্ েশoড়াপাড়া, েবগম 
েরােকয়া রণী, িমরপুর, 
ঢাকা।  

21.  েশখ সাফােয়ত 
হক 

আিকর্েটকচার  315587 7  286676 26-27 27224 iেমজ পিলেটকিনক 
i িটিটuট 
নবাবগ  বাজার েরাড, 
েগাম াপাড়া, রংপুর।  

22.  েমা: িজহাদ 
েহােসন  

কি uটার  ৯749৯7 3য় 941961 28-29 611৯2 িমরপুর i িটিটuট aব 
সােয়  e  েটকেনালিজ 
45 জামাল ানসন, 
িমরপুর-21, ঢাকা-2327। 

23.  েমা: সাহাল 
েচৗ রী 

িসিভল  4374৯4 5থ র্ 384৯7৯ 27-28 38182 কাম ল iসলাম িসি ক 
i িটিটuট 
িড-44, হাuিজং, ি য়া-
8111।  

61225 াশনাল পিলেটকিনক 
i িটিটuট, ঢাকা 
293/2 ব র্ েতজ রী 
বাজার, ফাম র্েগiট,  
ঢাকা-2326।  24.  েমা: িজ র 

রহমান 
েটিল.কম 966779 5থ র্ 843867 25-26 61639 আহছানu াহ i িটিটuট aব 

েটকিনক াল a া  েভােকশনাল 
e েকশন a া  ে িনং 
(eআiিটেভট)  
আহসানu াহ িব ান o ি  
িব িব ালয় 
31 পি ম েতজ রী বাজার  
কাজী নজ ল iসলাম সড়ক, 
ঢাকা।  

25.  শারমীন আ ার  কি uটার  468381 5থ র্ 354746 27-28 61236 iuিনভাস র্াল পিলেটকিনক 
i িটিটuট 
বািড়-1৯,েরাড-12, 
দি ণগাo স জবাগ, ঢাকা। 

 
 

া িরত/- 
(েমা: আ ারu ামান) 
পিরচালক (কাির লাম) 

 
ারক নংt 68.28.1111.312.2৯.113.28-7672(21)  তািরখঃ 36/14/3129ি ঃ

 
aনুিলিপ সদয় aবগিত o েয়াজনীয় কায র্ােথ র্ ে িরত হেলাঃ  
 
2। মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, আগারগ o, ঢাকা।  
3।  সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা 
4।  পরী া িনয় ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
5। a , ---------------------------------------------------------------।  
6।  িসে ম e ানািল , কি uটার েসল, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। (িব ি িট জ রী িভি েত oেয়বসাiেট কােশর জ  aনুেরাধ জানােনা হেলা)। 
7।  uপ-সিচব (েরিজে শন), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
8।  uপ-পরী া িনয় ক (িডে ামা), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
9। েচয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কম র্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
৯।  সংি  িশ াথ , .............................................................................। 
21। নিথ। 
 
 
 

 
 

(েমাঃ েসিলম মৃধা)  
কাির লাম িবেশষ  (িডে ামা)  

েফানঃ 13৯236476 
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বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ 
আগারগ o, েশেরবাংলা নগর, 

ঢাকা-2318 
www.bteb.gov.bd 

 

ারক নংt 68.28.1111.312.2৯.113.28-7673 তাির
খঃ 

24 চ , 2535 ব া
38 মাচ র্, 3129 ি া

াপকঃ  
a  
--------------------------------------- 
--------------------------------------- 
--------------------------------------।   
     

িবষয়ঃ বদলীেত ভিতর্ সে ।   
 
uপ র্  িবষেয়র ে ি েত বাংলােদশ কািরগির িশ া েবােড র্র েচয়ার ান মেহাদেয়র aনুেমাদন েম িডে ামা-iন-iি িনয়ািরং িশ া েমর িনে  বিণ র্ত িশ াথ েদর সংি  ছাড়প  দানকারী o 
হণকারী িত ােনর a ে র পািরশ েম তােদর নােমর পাে র্ uি িখত েটকেনালিজ o পেব র্ হণকারী িত ােন বদলীেত ভিতর্র aনুেমাদন েদয়া হল। 

 

ঃ 
নংt িশ াথ র নাম েটকেনালিজ েরাল ন র 

 
পব র্ 

েরিজে শ
ন ন র 

 
েসশন ছাড়প  দানকারী িত ােনর নাম o 

েকাড হণকারী িত ােনর নাম o েকাড 

1.   েমা: আ র 
রিহম  

িসিভল  42৯943 4য় 39152৯ 27-28 34353 প া i িটিটuট aব 
েটকেনালিজ 
চারঘাট েপৗরসভা, uপেজলাঃ 
চারঘাট  
েজলাঃ রাজশাহী।  

33193 িনu i িটিটuট aফ 
iি িনয়ািরং e  
েটকেনালিজ, সদর, 
চাপাiনবাবগ ।  

2.  নীহািরকা 
আ মান 
িসফাত  

িসিভল  3৯1873 7  214849 26-27 32281 নিজপুর i িটিটuট aব 
iি িনয়ািরং েটকেনালিজ, 
াম/মহ াঃ নিজপুর সদর, 
েপাঃ প ীতলা, uপেজলাঃ 
প ীতলা, েজলাঃ নoগ ।  

32265 মহােদবপুর পিলেটকিনক 
i িটিটuট 
াম/মহ া/সড়কঃ 
িবলমহা দপুর, েপা ঃ 
মহােদবপুর, uপেজলাঃ 
মহােদবপুর, েজলাঃ নoগ ।  

3.  েমা: eকরা ল 
হক  

iেলকি ক াল  3৯3162 7  2132৯5 26-27

4.  িবিব েজা রা  কি uটার  ৯88751 3য় 928241 28-29 7৯153 েগাে ন পিলেটকিনক 
i িটিটuট 
কেলজ েরাড, ছাগল নাiয়া, 
েফনী।  

7৯148 েফনী আiিডয়াল 
পিলেটকিনক i িটিটuট 
বারািহপুর, eয়ারেপাট র্ 
েরাড, uপেজলাঃ সদর, 
েজলাঃ েফনী।  

5.  মাহফুজা 
আ ার   

কি uটার  ৯88759 3য় 928233 28-29

6.  েমা: সািববর 
আহে দ  

কি uটার  448783 5থ র্ 373৯31 27-28 46241 রবন i িটিটuট aব 
েটকেনালিজ  
বয়রা, খািলশপুর, লনা। 

46158 িসিট পিলেটকিনক 
i িটিটuট 
বাড়ী নং-54, েরাড নং-
212 
িবআiিডিস েরাড, 
খািলশপুর, লনা।  

7.  মা ফুজ খা ন  আিকর্েটকচার  46328৯ 5থ র্ 46328৯ 27-28 611৯8 u রা পিলেটকিনক 
i িটিটuট, বাসা নং-22, 
েরাড নং-14, েস র-17, 
u রা, ঢাকা-2341। 

34215 বাংলােদশ পিলেটকিনক 
i িটিটuট 
i-4৯6, েহেতম খ  তিমজ 
uি ন েরাড, রাজশাহী।  

8.  েমা: রিবন  িসিভল  ৯88818 3য় 928174 28-29 81138 িচটাগাং সােয়  e  
েটকেনালিজ i িটিটuট  
369/e, ব র্ নািসরাবাদ, 
প চলাiশ, চ াম।  

61387 u রা iি িনয়ািরং কেলজ
আ ল াহপুর, u রা, 
ঢাকা। 

9.  মাiয়া জাহান 
িহমা  

iেলকি ক াল  4356৯2 5থ র্ 386842 27-28 37214 পাবনা েট টাiল 
iি িনয়ািরং i িটিটuট 
সদর হাসপাতাল েরাড, 
শিফগিড়য়া, পাবনা।  

311৯4 নথ র্-েব ল i িটিটuট aব 
েটকেনালিজ, ব ড়া, বu 
বাজার, নাটাiপাড়া, ব ড়া 
সদর, ব ড়া।  

10.  েমা: আশরাফুল 
iসলাম  

iেলকি ক াল  ৯67896 3য় 948৯59 28-29 41171 েনােভল পিলেটকিনক e  
েট টাiল i িটিটuট 
রিফuি ন টাoয়ার (7  
তলা) 
পায়রা চ র, িঝনাiদহ।  

4615৯ খানজাহান আলী িব ান o 
ি  মহািব ালয়  

32-33, েকিডe বা/e 
িশববাড়ী েমাড়, লনা।  

11.  সিফuল আলম  কি uটার  ৯7625৯ 3য় 93৯6৯8 28-29 61221 iসলামী াংক i িটিটuট 
aব েটকেনালিজ 
আিকর্ড াজা-3, 21৯ ীন 
েরাড (8ম তলা), ঢাকা।  

72129 iসলামী াংক i িটিটuট 
aব েটকেনালিজ 
iসলামী াংক ভবন (4য় 
তলা), তালতলা, িসেলট।  

12.  েমল িময়া   কি uটার  ৯76261 3য় 93৯6৯7 28-29
13.  শাহ ফািহম 

মাহ দ  
কি uটার  ৯76263 3য় 93৯6৯5 28-29
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14.  মিশuর রহমান 
েয়ল  

কি uটার  ৯92843 3য় 924167 28-29

15.  েমা: েলাকমান 
েহােসন  

িসিভল  417319 5থ র্ 321784 27-28 27211 রংপুর আiিডয়াল i িটিটuট 
aব েটকেনালিজ 
ব র্ শালবন, রংপুর।  

26188 লালমিনরহাট আiিডয়াল 
পিলেটকিনক i িটিটuট 
সদর, লালমিনরহাট।  16.  মিমনুর iসলাম  iেলকি ক াল  417543 5থ র্ 3৯4679 27-28

17.  েমাহা দ সাগর iেলকি ক াল  412513 5থ র্ 323977 27-28 23233 রানীশণৈকল পিলেটকিনক 
i িটিটuট, াম/মহ াঃ 
বশবাড়ী, েপাঃ রানীশনৈকল, 
uপেজলাঃ রানীশনৈকল, 
েজলাঃ ঠা রগo।  

27265 রংপুর হাজী আ ল েহােসন 
i িটিটuট aব 
েটকেনালিজ 
াম/মহ া/সড়কঃ হাজীর 
হাট (u ম), েপাঃ রংপুর 
সদর, uপেজলাঃ রংপুর 
সদর, েজলাঃ রংপুর।  

18.  সাiেয়দ-uজ-
জােহদীন 
েজাহাক  

িসিভল  ৯86648 3য় 92৯343 28-29 7217৯ েহডoেয় iি িনয়ািরং 
i িটিটuট 
uপশহর, িসেলট িসিট 
কেপ র্ােরশন, িসেলট সদর।  

611৯8 u রা পিলেটকিনক 
i িটিটuট, বাসা নং-22, 
েরাড নং-14, েস র-17, 
u রা, ঢাকা-2341। 

19.  ফািহ র রহমান  িসিভল  487241 3য় 335৯83 27-28 75157 জাহানারা ছ iি িনয়ািরং 
i িটিটuট 
েসানারামপুর (ঢাক িসেলট 
হাioেয়) 
uপেজলাঃ আ গ , েজলাঃ 
া ণবািড়য়া।  

61784 ড ােফািডল েটকিনক াল 
i িটিটuট, বািড় 
নং:56/আর-6/িব, iি রা 
েরাড (পা পথ), েপা: 
েতজগo, থানা: েতজগo, 
েজলা: ঢাকা।  

20.  েমা: আরাফাত 
েহাসাiন  

iেলকি ক াল  ৯678৯4 3য় 948৯51 28-29 41171 েনােভল পিলেটকিনক e  
েট টাiল i িটিটuট 
রিফuি ন টাoয়ার (7  
তলা) 
পায়রা চ র, িঝনাiদহ।  

44132 িবিসeমিস কেলজ aব 
iি িনয়ািরং e  
েটকেনালিজ 
27, ঢাকা েরাড, ব র্ 
বারাি , যেশার-8511।  
 

21.  iসরাত জাহান 
iিত 

কি uটার  ৯91575 5থ র্ 925432 27-28 811৯6 েডেফািডল i িটিটuট aব 
আiিট, চ াম 
2258/e, iফেকা কমে  
(6ম তলা), নািসরাবাদ, 
চ াম।  

61221 iসলামী াংক i িটিটuট 
aব েটকেনালিজ 
আিকর্ড াজা-3, 21৯ ীন 
েরাড (8ম তলা)   ঢাকা।  

22.  েমা: সািমuল 
iসলাম  

কি uটার  ৯86546 3য় 92৯445 28-29 72129 iসলামী াংক i িটিটuট 
aব েটকেনালিজ 
iসলামী াংক ভবন (4য় 
তলা), তালতলা, িসেলট। 

74139 শাহজালাল i িটিটuট aব 
েটকেনালিজ 
রাম  িমশন েরাড, 
হিবগ ।  

23.  েশখ শাহ েমা: 
জািমল  

িসিভল  46৯171 5থ র্ 352956 27-28 61565 ীন া  পিলেটকিনক 
i িটিটuট 
াট-2৯, ক-e, আ িলয়া 
মেডল টাuন, েডমরা ঢাকা।  

61639  আহছানu াহ i িটিটuট 
aব েটকিনক াল a া  
েভােকশনাল e েকশন 
a া  ে িনং 
(eআiিটেভট)  
আহসানu াহ িব ান o 
ি  িব িব ালয় 

31 পি ম েতজ রী 
বাজার  
কাজী নজ ল iসলাম 
সড়ক, ঢাকা।  

24.  আিত ল  iেলকি ক াল  474989 5থ র্ 348218 27-28 64192 গাজীপুর iি িনয়ািরং 
i িটিটuট 
আuটপাড়া (জয়েদবপুর 
েরাড), চা না, সদর, 
গাজীপুর। 

64148 গাজীপুর েট টাiল 
iি িনয়ািরং e  
েটকেনালিজ 
দি ণ আuচপাড়া, ট ী, 
গাজীপুর।  

25.   েমজবাuল 
আহেমদ  

iেলকি ক াল  3৯17৯5 5থ র্ 214917 26-27 24269 eস আর e i িটিটu aব 
সােয়  e  েটকেনালিজ 
মহ াঃ u র ব বাড়ী, 
ডাকঘরঃ কা বাড়ী, েজলাঃ 
িদনাজপুর।  

27232 রংপুর িসিট i িটিটuট 
aব েটকেনালজী  
াম/মহ াঃ ধাপ, েহাি ং 
নং-6269, েপাঃ সদর, 
uপেজলাঃ সদর, েজলাঃ 
রংপুর।  

26.  েমা: iu ফ  iেলকি ক াল  4935৯৯ 5থ র্ 329866 27-28 7৯148 েফনী আiিডয়াল 
পিলেটকিনক i িটিটuট 
বারািহপুর, eয়ারেপাট র্ েরাড, 
uপেজলাঃ সদর, েজলাঃ 
েফনী।  

61349 ড ােফািডল পিলেটকিনক 
i িটিটuট 
ভবন-2, বাড়ী-3িব, েরাড 
নং-23, িমরপুর েরাড, 
ধানমি , ঢাকা। 

27.  aিন  আিরফ  কি uটার  461971 5থ র্ 35৯991 27-28 61197 েটকিনক াল a া  
েভােকশনাল e েকশন 
i িটিটuট 
ঢাকা i ার াশনাল 
iuিনভািস র্িট  
254, ীন েরাড, ঢাকা।  
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28.  জয়ম  সরকার  কি uটার  ৯79৯41 3য় 936927 28-29 61623 oেয় ান আiিডয়াল 
i িটিটuট (WII) 
258/2/e, ীন েরাড, ঢাকা।  

61513 াশনাল i িটিটuট aব 
iি িনয়ািরং a া  
েটকেনালিজ (NIET) 
7৯/i, পা পথ, ীন েরাড, 
ঢাকা।  

29.  েমা: তাির ল 
iসলাম  

কি uটার  ৯92893 3য় 924117 28-29

30.  ফারজানা 
আকতার  

কি uটার  ৯92889 3য় 924121 28-29

31.  েমা: শাoন  কি uটার  ৯79৯51 3য় 936917 28-29
32.  েমা: তাির ল 

iসলাম aিনক  
কি uটার  ৯92888 3য় 924122 28-29

33.  ফজেল রািবব  কি uটার  ৯92892 3য় 924118 28-29
34.  তািনয়া 

আকতার  
কি uটার  ৯9288৯ 3য় 92411৯ 28-29

35.  েমা: iমাম 
েহােসন  

কি uটার  ৯79৯36 3য় 936932 28-29

36.  রােসল েহােসন  কি uটার  ৯79৯38 3য় 93692৯ 28-29
37.  েমা: শািফন 

মারশাল  
কি uটার  ৯79৯33 3য় 936935 28-29

38.  েমা: আতাহার 
আলী  

কি uটার  ৯79৯42 3য় 936926 28-29

39.  মিরয়ম িবনেত 
মিনর  

কি uটার  ৯79৯52 3য় 936916 28-29

40.  আল মকতাদীর 
সািদদ  

কি uটার  ৯79৯49 3য় 936919 28-29

41.  ফজেল রািবব   ৯79৯3৯ 3য় 936928 28-29
42.  ফজেল েহােসন 

রািবব  
কি uটার  ৯79৯34 3য় 936934 28-29

43.  সািহদা নুসরাত 
জাহান  

কি uটার  ৯79৯35 3য় 936933 28-29

44.  েমা: েবলাল 
েহােসন  

কি uটার  ৯92887 3য় 924123 28-29

45.  সািববর েহােসন 
ভ  

কি uটার  ৯92894 3য় 924116 28-29

46.  রিবন েশখ  কি uটার  ৯79৯39 3য় 936929 28-29
47.  আ  ব র 

িস ক  
কি uটার  46৯476 5থ র্ 352651 27-28

48.  পারেভজ 
েহােসন   

iেলকি ক াল  ৯81877 3য় 934৯৯8 28-29 62157 াশনাল i িটিটuট aব 
iি িনয়ািরং e  
েটকেনালিজ (NIET)  
পসী, পগ , নারায়নগ ।  

49.  ি  আ ল 
আিজজ  

িসিভল  493553 5থ র্ 3298৯1 27-28 7৯148 েফনী আiিডয়াল 
পিলেটকিনক i িটিটuট 
বারািহপুর, eয়ারেপাট র্ েরাড, 
uপেজলাঃ সদর, েজলাঃ 
েফনী। 

61349 ড ােফািডল পিলেটকিনক 
i িটিটuট 
ভবন-2, বাড়ী-3িব, েরাড 
নং-23, িমরপুর েরাড, 
ধানমি , ঢাকা।  

50.  Konika 
Akter 

Computer  359330  4t
h 

241575 16‐17 50511 S.D.P.I.Savar,Dhaka.  50112 M.I.T.Savar,Dhaka.

51.  Keya Akter  Computer  359331  4t
h 

241574  16‐17  50511  S.D.P.I.Savar,Dhaka.  50112 M.I.T.Savar,Dhaka. 

52.  Md. Nur 
Islam 

Electrical  359334  4t
h 

241571  16‐17  50511  S.D.P.I.Savar,Dhaka.  50112 M.I.T.Savar,Dhaka. 

53.  েগালাম 
ছানদানী 

iেলকি ক াল 487227 4য় 335৯97 27-28 75154 আহেমদ পিলেটকিনক 
i িটিটuট। 

75158 বা ারামপুর  পিলেটকিনক 
i িটিটuট। 

54.  জা া ল 
ফািরয়া বনা 

কি uটার 478444 5থ র্ 344763 27-28 67148 েশরপুর iনি িটuট aব 
সাi  e  েটকেনালিজ। 
 

61156 iনি িটuট aব 
কিমuিনেকশন 
েটকেনালিজ। 
 

55.  জা া ল 
ফারজানা 

কি uটার 478447 5থ র্ 34475৯ 2728 67148 েশরপুর iনি িটuট aব 
সাi  e  েটকেনালিজ। 
 

61156 iনি িটuট aব 
কিমuিনেকশন 
েটকেনালিজ। 

56.  েকয়া আ ার 
নুপুর 

77-কমিপuটার ৯7৯৯28 3য় 93593৯ 3128-
29 

61783 eস eম েতাফা ল েহাসাiন 
পিলেটকিনক i িটিটuট, 
ঢাকা। 

76166 িসিসeন পিলেটকিনক 
i িটিটuট, িমল া। 

57.  তােরক আিজজ iেলকি ক াল 439914 5থ র্ 3826৯2 27-28 41171 েনােভল পিলেটকিনক e  
েট টাiল i িটিটuট, 
িঝনাiদহ।   

38185 দপ র্ণ পিলেটকিনক 
i িটিটuট, ি য়া। 

58.  েসৗবন েহাসাiন iেলকি ক াল 471241 5থ র্ 351892 27-28 6164৯ iনি িটuট aব রেয়ল েমিরন 
eকােডিম। 

61227 সাiক iনি িটuট aব 
ােনজেম  e  

েটকেনালিজ। 
59.  েমাঃ আিসফ 

েহােসন দয় 
iেলকি ক াল  471219 5থ র্ 351913 27-28 6164৯ iনি িটuট aব রেয়ল েমিরন 

eকােডিম। 
61227 সাiক iনি িটuট aব 

ােনজেম  e  
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েটকেনালিজ।
60.  তাuিসদ আলম েমকািনক াল ৯85763 3য় 931228 28-29 681৯2 র মেডা iনি িটuট aব 

মডান র্ েটকেনালিজ, 
ময়মনিসংহ। 

61227 সাiক iনি িটuট aব 
ােনজেম  e  

েটকেনালিজ। 
61.  সা াদ েচী রী  িসিভল ৯75419 3য় 941549 28-29 611৯৯ ামলী আiিডয়াল 

পিলেটকিনক i িটিটuট, 
ঢাকা।  

78125 ামলী আiিডয়াল 
iি িনয়ািরং কেলজ, 
ল ীপুর।   

62.  েমাঃ জািহদ 
হাসান iয়া 

িসিভল 463516 5থ র্ 359499 27-28 611৯৯ ামলী আiিডয়াল 
পিলেটকিনক i িটিটuট, 
ঢাকা।  

78125 ামলী আiিডয়াল 
iি িনয়ািরং কেলজ, 
ল ীপুর।   

63.  েমাঃ জািমল 
হাসান 

কি uটার 4998৯8 5থ র্ 319738 27-28 611৯৯ ামলী আiিডয়াল 
পিলেটকিনক i িটিটuট, 
ঢাকা।  

78125 ামলী আiিডয়াল 
iি িনয়ািরং কেলজ, 
ল ীপুর।   

64.  ফয়সাল 
আহাে দ 

iেলকি ক াল 499913 5থ র্ 319739 27-28 611৯৯ ামলী আiিডয়াল 
পিলেটকিনক i িটিটuট, 
ঢাকা।  

78125 ামলী আiিডয়াল 
iি িনয়ািরং কেলজ, 
ল ীপুর।   

65.  েমা: আিশফুর 
রহমান 

iেলকি ্ক াল 439912 5থ র্ 3826৯4 27-28 41171 েনােভল পিলেটকিনক e  
েট টাiল i িটিটuট। 

62151 নারায়ণগ  পিলেটকিনক 
i িটিটuট। 

66.  িরয়াজ uি ন িসিভল ৯92692 3য় 924321 28-29 85151 সকত পিল: iন:। 85137 ক বাজার মেডল পিল: 
iন:। 

67.  মা ন uি ন িসিভল ৯92691 3য় 924322 28-29 85151 সকত পিল: iন:। 85137 ক বাজার মেডল পিল: 
iন:। 

68.  িফেরাজ uি ন িসিভল 891144 3য় 722416 24-25 85151 সকত পিল: iন:। 85137 ক বাজার মেডল পিল: 
iন:। 

69.  েমাঃ আ  
েনoয়াজ 

iেলকি ক াল ৯92694 3য় 924319 28-29 85151 সকত পিল: iন:। 85137 ক বাজার মেডল পিল: 
iন:। 

70.  aি  ব য়া িসিভল 49৯252 5থ র্ 319478 27-28 85151 সকত পিল: iন:। 85137 ক বাজার মেডল পিল: 
iন:। 

71.  রিবন পাল িসিভল 498842 5থ র্ 324648 27-28 85151 সকত পিল: iন:। 85137 ক বাজার মেডল পিল: 
iন:। 

72.  oমর dvi“K িসিভল 498843 5থ র্ 324647 27-28 85151 সকত পিল: iন:। 85137 ক বাজার মেডল পিল: 
iন:। 

73.  েমাঃ রায়হান িসিভল 498737 5থ র্ 324653 27-28 85151 সকত পিল: iন:। 85137 ক বাজার মেডল পিল: 
iন:। 

74.  েমাঃ তয়ব কি uটার 498847 5থ র্ 324643 27-28 85151 সকত পিল: iন:। 85137 ক বাজার মেডল পিল: 
iন:। 

75.  েমাঃ ফির ল 
iসলাম 

কি uটার 498849 5থ র্ 324641 27-28 85151 সকত পিল: iন:। 85137 ক বাজার মেডল পিল: 
iন:। 

76.  েমাহা দ 
েনজাম u ীন 

iেলি ক াল 496174 4থ 32729৯ 27-28 81161 িচটাগং i িটিটuট aব 
সােয়  e  েটকেনালিজ 
চ াম। 

81158 াশনাল i িটিটuট aব 
েটকেনালজী, চ াম। 

77.  তপন চাকমা iেলি ক াল 496178 4থ 327296 27-28 81161 িচটাগং i িটিটuট aব 
সােয়  e  েটকেনালিজ 
চ াম। 

81158 াশনাল i িটিটuট aব 
েটকেনালজী, চ াম। 

78.  যাiফুল 
iয়াসরাপ 

iেলি ক াল 496179 4থ 327295 27-28 81161 িচটাগং i িটিটuট aব 
সােয়  e  েটকেনালিজ 
চ াম। 

81158 াশনাল i িটিটuট aব 
েটকেনালজী, চ াম। 

79.  ম িচং মারমা iেলি ক াল 496183 4থ 327291 27-28 81161 িচটাগং i িটিটuট aব 
সােয়  e  েটকেনালিজ 
চ াম। 

81158 াশনাল i িটিটuট aব 
েটকেনালজী, চ াম। 

80.  েমাঃ সাহাদাত 
েহােসন 

iেলি ক াল 496184 4থ 32728৯ 27-28 81161 িচটাগং i িটিটuট aব 
সােয়  e  েটকেনালিজ 
চ াম। 

81158 াশনাল i িটিটuট aব 
েটকেনালজী, চ াম। 

81.  েমমং মারমা iেলি ক াল 496186 4থ 327289 27-28 81161 িচটাগং i িটিটuট aব 
সােয়  e  েটকেনালিজ 
চ াম। 

81158 াশনাল i িটিটuট aব 
েটকেনালজী, চ াম। 

82.  েমাহা দ িসব  
iসলাম সােয়ম 

iেলি ক াল 496189 4থ 327286 27-28 81161 িচটাগং i িটিটuট aব 
সােয়  e  েটকেনালিজ 
চ াম। 

81158 াশনাল i িটিটuট aব 
েটকেনালজী, চ াম। 

83.  েমাহা দ 
িসফা ল আজম 

iেলি ক াল 496192 4থ 327283 27-28 81161 িচটাগং i িটিটuট aব 
সােয়  e  েটকেনালিজ 
চ াম। 

81158 াশনাল i িটিটuট aব 
েটকেনালজী, চ াম। 

84.  িরফাত েহােসন iেলি ক াল 496193 4থ 327282 27-28 81161 িচটাগং i িটিটuট aব 
সােয়  e  েটকেনালিজ 
চ াম। 

81158 াশনাল i িটিটuট aব 
েটকেনালজী, চ াম। 

85.  েমাহা দ 
হািস ল 
েহাসাiন 

iেলি ক াল 49617৯ 4থ 327294 27-28 81161 িচটাগং i িটিটuট aব 
সােয়  e  েটকেনালিজ 
চ াম। 

81158 াশনাল i িটিটuট aব 
েটকেনালজী, চ াম। 

86.  েমা. মা ম আল 
নয়ন 

কি uটার 345878 5থ র্ 261697 26-27 46279 সাuথ েব ল iনি িটuট aব 
েকেনালিজ, বাড়i, লনা।  

41171 েনােভল পিলেটকিনক e  
েট টাiল iনি িটuট, 
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িঝনাiদহ। 
87.  েমাঃ আিরফুল 

iসলাম 
েমকািনক াল 497292 5থ র্ 326195 27-28 811৯7 ামলী আiিডয়াল 

পিলেটকিনক i িটিটuট, 
চ াম 
243 নািসরাবাদ হাuিজং 
েসাসাiিট, রাদপুর, চ াম।  

611৯৯ ামলী  আiিডয়াল 
পিলেটকিনক i িটিটuট 
27/িস-িড, ক-িড, 
রজাহান েরাড 

(ব ◌াশবাড়ী)  
েমাহা দপুর, ঢাকা-2318। 

88.  MAFUJUR 
RAHMAN 

COMPUTER  353407  4  247418  27-28 50112  Micro Institute Of 
Technology.  

46027 Grassroots College 
of Technology.  

89.  MUSANNA 
BIN HASAN 

COMPUTER  353413  4  247412  27-28 50112  Micro Institute Of 
Technology.   

46027 Grassroots College 
of Technology. 

90.  HUZZATUL 
ISLAM 
TAHA 

COMPUTER  353414  4 247411 27-28 50112 Micro Institute Of 
Technology.  

46027 Grassroots College 
of Technology.  

91.  RIAJUL 
ISLAM 

COMPUTER  353417  4 247408 27-28 50112 Micro Institute Of 
Technology.   

46027 Grassroots College 
of Technology.  

92.  েমাঃ আশরাফুল 
আলম ঈ ান  

iেলকি ক াল ৯69224 3য় 947731 28-29 451৯8 নবজীবন পিলেটকিনক 
i িটিটuট, পলাশেপল, 
mvZ¶xiv।  

38181 ি য়া i িটিটuট aব 
সােয়  e  েটকেনালিজ, 
ি য়া।  

93.  েমাঃ আিশ র 
রহমান 

কি uটার 4181৯৯ 5থ র্ 321412 27-28 27228 ামলী েট টাiল e  
iি িনয়ািরং কেলজ, রংপুর। 

611৯৯ ামলী আiিডয়াল 
পিলেটকিনক i িটিটuট, 
ঢাকা। 

94.  েমাঃ েমজবা ল 
iসলাম 

কি uটার 418189 5থ র্ 3৯3৯32 27-28 27228 ামলী েট টাiল e  
iি িনয়ািরং কেলজ, রংপুর। 

611৯৯ ামলী আiিডয়াল 
পিলেটকিনক i িটিটuট, 
ঢাকা। 

95.  েমাঃ রািকব 
হাসান 

কি uটার 418194 5থ র্ 321421 27-28 27228 ামলী েট টাiল e  
iি িনয়ািরং কেলজ, রংপুর। 

611৯৯ ামলী আiিডয়াল 
পিলেটকিনক i িটিটuট, 
ঢাকা। 

96.  আেবদ খান ন কি uটার 413৯79 5থ র্ 3৯811৯ 27-28 243373 e াপটাচ পিলেটকিনক 
i িটিটuট, িদনাজপুর।  

611৯৯ ামলী আiিডয়াল 
পিলেটকিনক i িটিটuট, 
ঢাকা। 

97.  েমাঃ আ  সা েমকািনক াল 418252 5থ র্ 321393 27-28 27228 ামলী েট টাiল e  
iি িনয়ািরং কেলজ, রংপুর। 

611৯৯ ামলী আiিডয়াল 
পিলেটকিনক i িটিটuট, 
ঢাকা। 

98.  েমাঃ খাi ল 
iসলাম 

aেটােমাবাiল 916217 5থ র্ 876152 27-28 311৯3 বাংলােদশ iনি িটuট aব 
iনফরেমশন েটকেনালজী, 
ব ড়া। 

611৯৯ ামলী আiিডয়াল 
পিলেটকিনক i িটিটuট, 
ঢাকা। 

99.   েমা: কাoসার 
আহােমদ 

iেলকিটক াল 459339 5থ র্ 3635৯2 27-28 5814৯ রাজবাড়ী নন-
গভ:পিলেটকিনক 
iনি িটuট।  

57139 াশনাল পিলেটকিনক 
iনি িটuট, ফিরদপুর। 

100.   েমা: েসাহাগ 
হাসান 

কিমuটার ৯849৯9 3য় 931981 28-29 66234 ি া িব ান o ি  
কেলজ, জামালপুর। 

61225 াশনাল পিলেটকিনক 
iনি িটuট, ঢাকা। 

101.   েমা: জন 
রানা 

িসিভল 499891 5থ র্ 319778 27-28 61197 েটকিনক াল e  েভােকশনাল 
iনি িটuট। 

61225 াশনাল পিলেটকিনক 
iনি িটuট, ঢাকা। 
 

102.   েরজাi রািবব iেলকি ক াল 46197৯ 5থ র্ 35৯983 27-28 61197 েটকিনক াল e  েভােকশনাল 
iনি িটuট। 

61225 াশনাল পিলেটকিনক 
iনি িটuট, ঢাকা। 

103.   েমা: আিবর 
েহােসন 

iেলকি ক াল 461981 5থ র্ 35৯982 27-28 61197 েটকিনক াল e  েভােকশনাল 
iনি িটuট। 

61225 াশনাল পিলেটকিনক 
iনি িটuট, ঢাকা। 

104.  িশিরন আ ার  কি uটার ৯74952 3য় 941৯16 28-29 61197 েটেকিনক াল e  
েভােকশনাল e েকশন 
i িটিটuট 
( িটিভiআi )।  

61218 িবিসআi iি িনয়ািরং 
iনি uট। 

105.  েমাঃ সােহ ল 
iসলাম 

কি uটার ৯74953 3য় 941৯15 28-29 61197 েটেকিনক াল e  
েভােকশনাল e েকশন 
i িটিটuট 
( িটিভiআi )।  

61218 িবিসআi iি িনয়ািরং 
iনি uট। 

106.  েমাঃ iয়ািমন কি uটার ৯74956 3য় 941৯12 28-29 61197 েটেকিনক াল e  
েভােকশনাল e েকশন 
i িটিটuট 
( িটিভiআi )।  

61218 িবিসআi iি িনয়ািরং 
iনি uট। 

107.  েমাহা দ আলী  কি uটার ৯74958 3য় 9419৯৯ 28-29 61197 েটেকিনক াল e  
েভােকশনাল e েকশন 
i িটিটuট 
( িটিভiআi )।  

61218 িবিসআi iি িনয়ািরং 
iনি uট। 

108.  ফয়সাল িবন 
আজাদ 

কি uটার ৯74959 3য় 9419৯9 28-29 61197 েটেকিনক াল e  
েভােকশনাল e েকশন 
i িটিটuট 
( িটিভiআi )।  

61218 িবিসআi iি িনয়ািরং 
iনি uট। 
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109.  রিফ ল 
iসলাম 

iেলকি ক াল ৯74963 3য় 9419৯5 28-29 61197 েটেকিনক াল e  
েভােকশনাল e েকশন 
i িটিটuট 
( িটিভiআi )।  

61218 িবিসআi iি িনয়ািরং 
iনি uট। 

110.  eকরা ল হক িসিভল 461966 5থ র্ 35৯996 27-28 61197 েটেকিনক াল e  
েভােকশনাল e েকশন 
i িটিটuট 
( িটিভiআi )।  

61218 িবিসআi iি িনয়ািরং 
iনি uট। 

111.  েমাঃ ফজেল 
গাuস 

িসিভল 461967 5থ র্ 35৯995 27-28 61197 েটেকিনক াল e  
েভােকশনাল e েকশন 
i িটিটuট 
( িটিভiআi )।  

61218 িবিসআi iি িনয়ািরং 
iনি uট। 

112.  েমাঃ আ  বকর 
িসি ক  

িসিভল 46196৯ 5থ র্ 35৯992 27-28 61197 েটেকিনক াল e  
েভােকশনাল e েকশন 
i িটিটuট 
( িটিভiআi )।  

61218 িবিসআi iি িনয়ািরং 
iনি uট। 

113.  েমাঃ মা ন 
ঢালী 

iেলকি ক াল 867868 5থ র্ 73৯৯28 24-25 61625 সাi  e  iি িনয়ািরং 
iনি uট। 

61218 িবিসআi iি িনয়ািরং 
iনি uট। 

114.  েমাঃ আলী 
আজগর 

iেলকি ক াল 867898 5থ র্ 73৯998 24-25 61625 সাi  e  iি িনয়ািরং 
iনি uট। 

61218 িবিসআi iি িনয়ািরং 
iনি uট। 

115.  e eফ eম 
িজয়াuল হক 

iেলকি ক াল 867899 5থ র্ 73৯997 24-25 61625 সাi  e  iি িনয়ািরং 
iনি uট। 

61218 িবিসআi iি িনয়ািরং 
iনি uট। 

116.   েমাঃ েসাহাগ 
ম ল  

কি uটার 461969 5থ র্ 35৯993 27-28 61197 েটেকিনক াল e  
েভােকশনাল e েকশন 
i িটিটuট 
( িটিভiআi)।  

61218 িবিসআi iি িনয়ািরং 
iনি uট। 

117.  ফখ ল iসলাম 
েচী রী ফািহম 

কি uটার 461976 5থ র্ 35৯986 27-28 61197 েটেকিনক াল e  
েভােকশনাল e েকশন 
i িটিটuট 
( িটিভiআi)।  

61218 িবিসআi iি িনয়ািরং 
iনি uট। 

118.  েমাঃ েরজাuল 
কিরম 

iেলকি ক াল 49৯362 5থ র্ 3186৯7 27-28 44217 সিলম eiড iনি িটuট 
aব েটকেনালিজ (MAIT), 
যেশার। 

61313 সিলম eiড iনি িটuট 
aব েটকেনালিজ 
(MAIT), ঢাকা। 

119.  েমাঃ uসামা িসিভল 468823  5থ র্ 3542৯4 27-28 61313 সিলম eiড iনি িটuট 
aব েটকেনালিজ (MAIT), 
ঢাকা। 

44217 সিলম eiড iনি িটuট 
aব েটকেনালিজ 
(MAIT), যেশার। 

120.  েমা: সািববর 
েহােসন  

িসিভল  499643 5থ র্ 318866 27-28 42152 মা রা কেলজ aব 
iি িনয়ািরং e  
েটকেনালিজ, 
ে ািডয়াম েমাড়,আদশ পাড়া, 
মা রা। 
 

41172 সাuথ oেয়  i িটিটuট 
aব েটকেনালিজ 
266/3 মিহলা কেলজ 
সড়ক, িঝনাiদহ, 
িঝনাiদহ সদর, 
িঝনাiদহ।  

121.  েমা: জাহা ীর 
আলম  

iেলকি ক াল  ৯74181 3য় 942787 28-29 59146 াশনাল পিলেটকিনক 
i িটিটuট, মািনকগ  
284/4 নারা াiন বাস 
া , মািনকগ । 

 

61715 আ মান েমাখেল র রহমান 
পিলেটকিনক i িটিটuট, 
াম/মহল াঃ েগাে ন ীট, 
সড়কঃ িরং েরাড, েহাি ং 
নং-3/িকu, েপাঃ ামলী, 
থানাঃ আদাবর, েজলাঃ 
ঢাকা।  
 

122.  েমা: oমর 
ফার ক  

িসিভল ৯7৯661 3য় 9362৯7 28-29 616৯8 iuেসপ i িটিটuট aব সাi  
e  েটকেনালিজ  
েহাি ং নং-3 o 4, েপাঃ 
িমরপুর, েজলাঃ ঢাকা  
েমৗজাঃ িমরপুর হাuিজং, দাগ 
নং-276/9। 
 

62153 েবরগাo পিলেটকিনক 
i িটিটuট 
ামঃ েবরগাo, েপাঃ 
আতলাপুর বাজার, iuিপঃ 
েবালাব,  
uপেজলাঃ পগ , েজলাঃ 
নারায়নগ ।  
 
 

া িরত/- 
(েমা: আ ারu ামান) 
পিরচালক (কাির লাম) 

 
ারক নং t 68.28.1111.312.2৯.113.28-7673(21)  তািরখঃ 38/14/3129ি ঃ

 
aনুিলিপ সদয় aবগিত o েয়াজনীয় কায র্ােথ র্ ে িরত হেলাঃ  
 
2। মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, আগারগ o, ঢাকা।  
3।  সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা 
4।  পরী া িনয় ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
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5। a , ---------------------------------------------------------------।  
6।  িসে ম e ানািল , কি uটার েসল, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। (িব ি িট জ রী িভি েত oেয়বসাiেট কােশর জ  aনুেরাধ জানােনা হেলা)। 
7।  uপ-সিচব (েরিজে শন), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
8।  uপ-পরী া িনয় ক (িডে ামা), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
9। েচয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কম র্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
৯।  সংি  িশ াথ , .............................................................................। 
21। নিথ। 
 
 
 

 
 

(েমাঃ েসিলম মৃধা)  
কাির লাম িবেশষ  (িডে ামা)  

েফানঃ 13৯236476 
 


