
ict viva card (Murad)  

বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক) 
তজ াও িশ  এলাকা 

ঢাকা-১২০৮। 
 

িবটাক-এর আইিস  সেলর জ  এিসসেট  া ামার পেদ িনেয়ােগর জ  িন বিণত তািরখ, সময় এবং 
ান অ যায়ী মৗিখক পরী ায় অংশ হেণর জ  িনে  উে িখত াথ েদর অ েল গত ১৭-০৯-২০১৭ তািরখ ভাইভা 

কাড (সা াৎকারপ ) ই  করা হেয়েছ। সা াৎকােরর সময় আেবদেনর সােথ সং  সকল িশ াগত যা তার 
সনদপ  এবং দািখল ত কাগজািদর ল কিপ সংেগ আনেত হেব। 

 

তািরখঃ ২৫-০৯-২০১৭, রাজ সামবার 
সময়ঃ সকাল ১০:০০ ঘ কায় 

ানঃ বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক), তজ াও িশ  এলাকা, ঢাকা। 
 

Ɉ:নং: াথ র নাম ও কানা রাল Ɉ:নং: াথ র নাম ও কানা রাল 
০১ Rbve KvRx kvnv̀ vZ †nv‡mb 

wcZvt KvRx Aveyj †nv‡mb 
j¡a¡l e¡jx jwZdv LvZzb 
evmv bs-1/23, c~e© evmv‡ev, XvKv-1214 
 

02 ০5 Rbve †gvQvt mygvBqv cvifxb 
wcZvt g„Z Bqv ỳjvn 
j¡a¡l e¡jx gvweqv LvZzb 
evmv bs 7/wW, g‡gbevM (5g Zjv), 
ivRvievM, WvKNit kvwš—bMi, XvKv-1217| 

26 

০২ Rbve †gvt †g‡n`x nvmvb 
wcZvt †gvt Avãyi ingvb  
j¡a¡l e¡jx ‡gvQvt kvnbvR cvifxb 
MÖvgt ewjØvov, BDwbqbt 8bs b› ỳqvi,  
IqvW© bs-6, WvKNit ewjØvov, Dc‡Rjvt 
ivYxks‰Kj †Rjvt VvKziMuvI-5120  

06 ০6 Rbve Zvnwmb Kvgvj 
wcZvt †K. Gg. mvLvIqvZ Djvn 
j¡a¡l e¡jx mvwebv †gvwgb 
evmv bs-30, kvwš—bMi, XvKv-1217| 
 

34 

০৩ Rbve †`eivR eo–qv 
wcZvt Avkxl eo–qv 
j¡a¡l e¡jx ‡kjx eo–qv 
cÖh‡Zœt iƒcgq eo–qv, wkí gš¿Yvjq, 4_© Zjv, 
K¶ bs-427, 91, gwZwSj ev/G, XvKv-
1000| 
 

19 07 Rbve Abyfv ivbx mvnv 
wcZvt ejivg mvnv 
j¡a¡l e¡jx ẁ cvjx mvnv 
evmv bs 348 
MÖvgt KvwRqvKvw›`, mvnvcvov,  WvKNit 
dzjcyi, Dc‡Rjvt dzjcyi, †Rjvt 
gqgbwmsn 2250| 

35 

০৪ Rbve Amxg Kzgvi cvj 
wcZvt weRq ksKi cvj 
j¡a¡l e¡jx j²x ivYx cvj 
MÖvgt †mBR Mvox, cvjcvov, WvKNit e¸ov 
Dc‡Rjvt e¸ov m`i, †Rjvt e¸ov-5800| 
 

20 08 Rbve †gvt gwbi“¾vgvb 
wcZvt †gvt mvB ỳi ingvb 
j¡a¡l e¡jx †gvmvt kIKZ Aviv 
evmv bs-wm-1, †ivW bs-02, 
gnvbMi cÖ‡R±, nvwZiwSj, IqvW© bs-22 
WvKNit wLjMuvI, XvKv-1219| 

39 

 


