
 
িবষয়ঃ  আগামী ১২-০১-২০১৮ তািরেখ 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  ডসপাচ রাইডার পেদ িনেয়ােগর লে  
ই ারিভউ কাড ই ত াথ েদরȟ  তািলকা। 

 
 

িমক 
নং 

াথ র নাম ও কানা াথ র 
রাল নং 

িমক 
নং 

াথ র নাম ও কানা াথ র 
রাল নং 

১ জনাব ফরহাদ উি ন  
িপতাঃ বাহার উি ন 
এল/৭৩, লইন-৩, স ন বাগান, ১৩ নং 
পাহাড়তলী, ডাকঘরঃ পাইড়তলা, উপেজলাঃ 
লশী, জলাঃ চ াম-৪২০২। 

১ ২ জনাব মাঃ মাহ র রহমান 
িপতাঃ ত গালাম রববানী 
যে ঃ খােলদা পারভীন,&আ য়ন-২ ক  
ধানম ীর কা ◌ালয়, তজ াও, ঢাকা-১২১৫। 

২ 

৩ জনাব মাহা দ মহসীন 
িপতাঃ ত জয়নাল আেবদীন 
ম ভােটর চর, ওয়াড নং◌ঃ ৩ নং 
টং ারচর, ডাকঘরঃ ম  ভােটর চর, 

উপেজলাঃ গজািরয়া, জলাঃ ীগ -
১৫১০। 

৩ ৪ জনাব  িজ র রহমান 
িপতাঃ মাঃ আ ল ছ 
ামঃ ছািতয়ার গাতী, ইউিনয়নঃ গাপাল র, 

ডাকঘরঃ িচয়া াম, উপেজলাঃ আলমডা া, 
জলাঃ ফিরদ র-৭৮৭০। 

৪ 

৫ জনাব মাঃ িফেরাজ িব াস 
িপতাঃ মাঃ আ ল ছ িব াস 
ামঃ বারাক র, ওয়াড নং-০৫, ডাকঘরঃ 

িজ, বারাক র উপেজলাঃ িদঘিলয়া, জলাঃ 
লনা-৯২২৩। 

৫ ৬ জনাব মাঃ আিজ ল ঢালী 
িপতাঃ মাঃ জাহা ীর ঢালী 
যে ঃ মাঃ তােহর জািমল, উপ-পিরচালক 

( শাসন-২) িবএস আই ১১৬ ক, তজ াও িশ  
এলাকা, ঢাকা। 

৬ 

৭ জনাব মাঃ মাকাররম হাসান 
িপতাঃ মাঃ আিমন উ া 
যে ঃ মাঃ শাহজাহান, পােসানাল 

অিফসার, িশ  ম ণালয় িশ  ভবন, ৯১, 
মিতিঝল বা/এ, ঢাকা-১০০০। 

৭ ৮ জনাব পন মার রায় 
িপতাঃ কনক চ  রায় 
ামঃ গংগাদাস, ইউিনয়নঃ িবলগাছা, ডাকঘরঃ 

খিললগ  উপেজলাঃ িড় াম সদর, জলাঃ 
িড় াম-৫৬০০। 

৮ 

৯ জনাব মাঃ রাইহান আলী 
িপতাঃ মাঃ মেশর আলী 
ামঃ কমলাকা র, ইউিনয়নঃ ১৫ নং 

নয়ালাভা া, ডাকঘরঃ রানীহা , উপেজলাঃ 
িশবগ , জলাঃ াপাইনবাবগ -৬৩০০। 

৯ ১০ জনাব হািব র রহমান 
িপতাঃ আব র রিশদ 
৯৩/১এ, িদ  কম. ইন. আগার াও তালতলা 
ঢাকা-১২০৭। 

১০ 

১১ জনাব মাঃ মা ন কিবর 
িপতাঃ আ স সামাদ শাহ 
ামঃ পাড়াপাড়া, ইউিনয়নঃ নাহার, 

ডাকঘরঃ নাহার উপেজলাঃ পচািচয়া, 
জলাঃ ব ড়া-৫৮৮০। 

১১ ১২ জনাব মাঃ রািকব উি ন চৗ রী 
িপতাঃ মাঃ শিহদ উি ন চৗ রী 

াম ইি িনয়ািরং কনেসার য়াম িলিমেটড, 
িবিডিবএল ভবন ৭ম তলা, ১২, কাজী নজ ল 
ইসলাম এিভিনউ তজ াও, ঢাকা-১২১৫ 

১২ 

১৩ জনাব মাঃ শাহীন আলম 
িপতাঃ মাঃ মকেছদ আলী 
ামঃ ভটখালী, ইউিনয়নঃ যািগপাড়া, 

ডাকঘরঃ ভটখালী উপেজলাঃ বাগমারা, 
জলাঃ রাজশাহী-৬৫৯৫। 

১৩ ১৪ জনাব মাঃ মাশারফ হাসাইন 
িপতাঃ মাঃ গালাপ িময়া 
বাসা নং-৭৫, ামঃ যাগীরখানা, ইউিনয়নঃ 
িব াটী, ডাকঘরঃ িব াটী, উপেজলাঃ িকেশারগ  
সদর, জলাঃ িকেশারগ -২৩০০। 

১৪ 



-০২- 
 

িমক 
নং 

াথ র নাম ও কানা াথ র 
রাল নং 

িমক 
নং 

াথ র নাম ও কানা াথ র 
রাল নং 

১৫ জনাব জিন মা া 
িপতাঃ আই ব মা া 
যে ঃ মাঃ িমজা র রহমান, িবটাক, 
তজ াও িশ  এলাকা ঢাকা-১২০৮। 

১৫ ১৬ জনাব ই াহীম শাহ 
িপতাঃ মর ম শাহ আলম 
৫৩, গায়ালনগর লন, ইংিলশ রাড, ওয়াড নং-
৩৫, থানাঃ কাতয়ালী, জলাঃ ঢাকা-১১০০। 

১৬ 

১৭ জনাব কামাল উি ন 
িপতাঃ আ ল কােসম 
যে ঃ মাঃ মা ম আেরিফন , জাতীয় 
ভা া সংর ণ অিধদ র, বািণজ  

ম ণালয়, ১, কারওয়ান বাজার ( িসিব 
ভবন) ৮ম তলা, ঢাকা-১২১৫। 

১৭ ১৮ জনাব মাঃ িসি ক হাসাইন 
িপতাঃ মর ম মাঃ শাহজাহান 
ও/২৮, রজাহান রাড, ওয়াড নং-৩১, 
মাহা দ র, ঢাকা-১২০৭। 

১৮ 

১৯ জনাব তােরক মাহ দ 
িপতাঃ আ ামা হা ন অর রিশদ 
ামঃ পি ম চরকাউয়া, ইউিনয়নঃ ৭ নং 

চরকাউয়া, ওয়াড নং-০২, ডাকঘরঃ 
চরকাউয়া, উপেজলাঃ বিরশাল সদর 
জলাঃ বিরশাল-৮২০০। 

১৯    

 


