
বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক) 
১১৬(খ), তজ াও িশ  এলাকা 

ঢাকা-১২০৮। 
 

িবষয়ঃ  আগামী ১৪-০৯-২০১৮তািরেখ বাংলােদশ- কািরয়া কািরগির িশ ণ ক , িমর র রাড, দা স-সালাম ( টকিনক াল 
মাড়), ঢাকা-এ অ ি ত  বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক)-এর িশ ানিবশ কািরগর (অেটােমাবাইল) 

পেদ িনেয়ােগর লে  ই ারিভউ কাড ই ত াথ েদর তািলকাȟ । 
 

িমক 
নং 

াথ র নাম ও কানা াথ র 
রাল নং 

িমক 
নং 

াথ র নাম ও কানা াথ র 
রাল নং 

১ জনাব মাঃ সালায়মান হােসন 
িপতার নাম: মাঃ ইমদা ল হক  
মাতার নাম: িমেসস নাজমা হক 
াম: নয়াপাড়া, ইউিনয়ন: গয়হাটা 

উপেজলা: নাগর র, জলা: টা াইল। 

১ ২ জনাব উ াস িব াস  
িপতার নাম: েপ  লাল ব য়া 
মাতার নাম: জাজ ব য়া 
১২নং উরিকর চর, ৩নং ওয়াড, ডাকঘর: 
গ য়া(িব.ও), উপেজলা: রাউজান, জলা: 
চ াম। 

২ 

৩ জনাব মাঃ িসরা ল ইসলাম 
িপতার নাম: মাঃ লাকমান হািকম 
মাতার নাম: মাছাঃ মাছেলমা বগম 
াম: িবেনাদ র, ইউিনয়ন: িবেনাদ র 

উপেজলা: নবাবগ , জলা: িদনাজ র। 

৩ ৪ জনাব মাঃ রােশ ল আলম 
িপতার নাম: মাঃ নবীউল আলম 
মাতার নাম: মাছাঃ রীনা আকতার 
আমীর আলীর বািড়, াম: মাহ মা, ইউিনয়ন: 
উ র মা াসা, ডাকঘর: মা াসা, উপেজলা: 
হাটহাজারী, জলা: চ াম 

৪ 

৫ জনাব অমেলশ চ  দাস 
িপতার নাম: অিখল চ  দাস 
মাতার নাম: রাই কমলী রানী 
১৭৮, বাগবাড়ী, উ রপাড়া, ৯নং  
ইউিনয়ন, ডাকঘর: িমর র, উপেজলা: 
দা স সালাম, জলা: ঢাকা 

৫ ৬ জনাব অ প  িশকদার 
িপতার নাম: ত অ  মার িশকদার 
মাতার নাম: ত শফালী রানী িশকদার 
াম: বলইকাঠী, ০৯ নং চরদী ইউিনয়ন, 

ডাকঘর: বাদল পাড়া, উপেজলা: বােকর গ , 
জলা: বিরশাল 

৬ 

৭ জনাব মাঃ আসিফ মা া 
িপতার নাম: মাঃ শাহজাহান মা া 
মাতার নাম: নাসিরন লতানা 
হাি ং নং- ৫২৮, াম: ভরসা কাঠা, 

ইউিনয়ন: ভরসাকাঠী, উপেজলা: 
উিজর র, জলা: বিরশাল। 

৭ ৮ জনাব মাঃ জালাল উি ন আকবর 
িপতার নাম: মাঃ মায়ন আকবর চৗ রী 
মাতার নাম: আেমনা বগম চৗ রী 
৩৩১, ময়নারবাগ, ( হােসন মােকট), বা া, 

লশান-১২১২, ঢাকা-১২১২। 

৮ 

৯ জনাব রাজীব চ  ব ব 
িপতার নাম: াণ  ব ব 
মাতার নাম: ি য়বালা ব ব 
াম: কিবর র, ইউিনয়ন: দৗলত র, 

ডাকঘর: বািনয়া চং, জলা: হিবগ  

৯ ১০ জনাব মাঃ নাজ ল ইসলাম 
িপতার নাম: ইকরাম শখ  
মাতার নাম: রািজনা বগম 
শখ বাড়ী, তিলগািত ( রাজা র), 
যাগীেপাল(১), ডাকঘর: েয়ট, উপেজলা: 

িদঘিলয়া, জলা: লনা 

১০ 

১১ জনাব ধাংস মার বাড়ই 
িপতার নাম: কা  মার বাড়ই 
মাতার নাম: মিত মন িশ বাড়ই 
াম: রামকা র (ম পাড়া), ইউিনয়ন: 

রামকা র, ডাকঘর: রাজবাড়ী, 
উপেজলা: রাজবাড়ী সদর, জলা: 
রাজবাড়ী 

১১ ১২ জনাব আব ল আিলম শখ 
িপতার নাম: আলাউি ন শখ 
মাতার নাম: জােমলা বগম 
াম: আিলদ র, আিল র ইউিনয়ন পিরষদ, 

ডাকঘর: হমদম র, উপেজলা: রাজবাড়ী সদর, 
জলা: রাজবাড়ী 

১২ 

১৩ জনাব সমেরশ ম মদার 
িপতার নাম: দীপ চ  
মাতার নাম: িশ া রানী হাওলাদার 

১৩ ১৪ জনাব র ইসলাম 
িপতার নাম: মাঃ সালাইমান 
মাতার নাম: রজাহান বগম 

১৪ 



৫২৩, আকন পাড়া সড়ক, াম: উ র 
আউড়া, ইউিনয়ন: কাঠািলয়া সদর, 
ডাকঘর: কাঠািলয়া, উপেজলা: কাঠািলয়া, 
জলা: ঝালকাঠী 

হািনফ িময়ার বাড়ী, াম: উ র মািহম র, ১১ 
নং নওয়াজ র, ডাকঘর: দানািময়ার বাজার, 
উপেজলা: নায়াখালী সদর, জলা: নায়াখালী 

১৫ জনাব সিলম িশকদার 
িপতার নাম: িব াল িশকদার 
মাতার নাম: পবান বগম 
াম: সাম  সার, ইউিনয়ন: সাম সার, 

ডাকঘর: বাংলাবাজার, জলা: শিরয়ত র। 

১৫ ১৬ জনাব মাঃ বাই ল ইসলাম 
িপতার নাম: মাঃ রিফ ল ইসলাম 
মাতার নম: পারভীন আ ার 
ফিকর বাড়ী মা াসা সড়ক, াম: লিতবাবাদ 
উ র চড়পাড়া, ওয়াড: ৮নং, ইউিনয়ন: ০২ 
নং, ডাকঘর:  িকেশারগ , উপেজলা: 
িকেশারগ , জলা: িকেশারগ । 

১৬ 

১৭ জনাব মাঃ নজ ল ইসলাম 
িপতার নাম: জালাল হাওলাদার 
মাতার নাম: মাসা: মাহ দা বগম 
রাড নং ৭৭৩, াম: পি ম আউিলয়া 
র, ইউিনয়ন: আউিলয়া র, ডাকঘর: 

ইসলামা বাদ, উপেজলা: প য়াখালী সদর, 
জলা: প য়াখালী 

১৭ ১৮ জনাব মাঃ আসা ল হক 
িপতার নাম: মাঃ আ ল কােশম 
মাতার নাম: মাছাঃ রািজনা বগম 
াম: ম  গািপনাথ র, ২২ নং ওয়াড, 

ডাকঘর: করানীর হাট, উপেজলা: সদর 
রং র, জলা: রং র। 

১৮ 

১৯ জনাব মাঃ ফরহা ামান সিজব 
িপতার নাম: মাঃ দেলায়ার হােসন 
মাতার নাম: ফরেদৗস আরা 

েসর বাড়ী, াম: মিনরাম র 
ঢ পাগা, ৯ নং ইউিনয়ন, ডাকঘর: 

িবরাম র, উপেজলা- িবরাম র, জলা: 
িদনাজ র 

১৯ ২০ জনাব মাঃ পােভল 
িপতার নামঃ মাঃ আলী আকবর 
মাতার নামঃ ফিরদা খা ন 
াম: পাড়া পরমান , ২নং ইউিনয়ন, 

ডাকঘর: চৗ শত, উপেজলা: িকেশারগ , 
জলা: িকেশারগ । 

২০ 

২১ জনাব মাঃ ইকরা ল হক 
িপতার নামঃ মাঃ রজাউল হক 
মাতার নামঃ পেছন খা ন 
ামঃ পীত র র, ইউিনয়ন: আ ক য়া-

৫, ডাকঘর: আ ক য়া, উপেজলা: 
য়াডা া, জলা: য়াডা া। 

২১ ২২ জনাব িবজয় চ  মহ  
িপতার নাম: ত ধাং  চ  মহ  
মাতার নাম: ঈ রী রানী মহ  
াম: িব নাথ র ( বপাড়া), ইউিনয়ন: 

হিরেদব র, ডাকঘর: হিরেদব র, উপেজলা: 
সদর, জলা: রং র। 

২২ 

২৩ জনাব িম ন চ  রায় 
িপতার নাম: গাব ন চ  রায় 
মাতার নাম: সিবতা রানী রায় 
াম: চর সাহািভকাির, ডাকঘর: 

কাচাির র, উপেজলা: সানাগাজী, 
জলা: ফনী। 

২৩ ২৪ জনাব মাঃ ছালমান উি ন 
িপতার নাম: শাহাব উি ন 
মাতার নাম: জাহান আফেরাজ লতানা 
সাহাব উি ন েরর বাড়ী, াম: র, ৭নং 
ওয়াড, ডাকঘর: সানা র, উপেজলা: সদর, 
জলা: নায়াখালী 

২৪ 

২৫ জনাব মাঃ আির র রহমান 
িপতার নাম: মাঃ লিকয়ত উ া 
মাতার নামঃ জাহানারা বগম 
ভালাইয়ার বাড়ী, াম: আলািদন নগর, 
ইউিনয়ন: রাজগ  
ডাকঘর: রােয়রহাট, উপেজলা: বগমগ , 
জলা: নায়াখালী। 

২৫ ২৬ জনাব বনী আিমন 
িপতার নাম: ত আ ল মিজদ 
মাতার নাম: সেবদা 
াম: পািনসাইল, ৪নং িনয়ামত র ইউিনয়ন, 

রাম ড়া, উপেজলা: িনয়ামত র, জলা: 
নও া। 

২৬ 

 


