
বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক) 
িশ  ম ণালয় 

১১৬(খ), তজ াও িশ  এলাকা, ঢাকা-১২০৮। 
 

িবষয়ঃ  আগামী ১৯-০৭-২০১৯ 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 অিফস সহায়ক পেদ িনেয়ােগর 
লে  িলিখত পরী ার 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 নাম: মাঃ ফির ল ইসলাম 
িপতার নাম: মাঃ হােসম আলী 
মাতার নাম: মাছাঃ ফিরদা বগম 
ামঃ আ িড়য়ার রাড, ইউিনয়নঃ রাজা র 

ইউিনয়ন, ডাকঘরঃ বনসাড়া, উপেজলাঃ 
বল িচ, জলাঃ িসরাজগ -৬৭৩০। 

৬৬২ ২ নাম:  মাঃ ইমরান আক  
িপতার নাম: মাঃ শিহ ল ইসলাম 
মাতার নাম: মাছাঃ িলিপ বগম 
রজনীকা  সড়ক, ামঃ সন ভা াবাড়ী, ডাকঘরঃ 
সন ভা াবাড়ী, উপেজলাঃ বল িচ, জলাঃ 

িসরাজগ -৬৭৩০। 

৬৬৩ 

৩ নাম:  মাঃ বাধন রহমান 
িপতার নাম: মাঃ ম র কািরদ সািহন 
মাতার নাম: মাছাঃ লাভলী বগম 
ামঃ খামার চাে র িভটা, ডাকঘরঃ 
বায়ালী, উপেজলাঃ গাইবা া, জলাঃ 

গাইবা া-৫৭০০। 

৬৬৪ ৩ নাম: মাঃ মিন ামান 
িপতার নাম: মাঃ আঃ স 
মাতার নাম: মাছাঃ মিদনা আ ার 
ামঃ মাজাফর র, ইউিনয়নঃ ১৪ নং 
মাজাফর র, ডাকঘরঃ মাজাফর র, উপেজলাঃ 
ক য়া, জলাঃ ন েকানা-২৪৮০। 

৬৬৫ 

৫ নাম: মাঃ বাহা ল ইসলাম 
িপতার নাম: মিন ল ইসলাম গাজী 
মাতার নাম: হ ফা বগম 
ামঃ ব লহার, ইউিনয়নঃ রাজা র, 

ডাকঘরঃ রালা, উপেজলাঃ রাজা র, 
জলাঃ ঝালকাঠী-৮৪১০। 

৬৬৬ ৫ নাম: লাল চ  পাহান 
িপতার নাম: ò পাহান 
মাতার নাম: েলা পাহান 
ামঃ ছাট াপ, ইউিনয়নঃ রাধানগড়, ডাকঘরঃ 
ছাট াপ, উপেজলাঃ আেটায়ারী, জলাঃ প গড়-

৫০৪০। 

৬৬৭ 

৭ নাম: মাঃ বােয়দ হােসন 
িপতার নাম: মাঃ নজ ল ইসলাম 
মাতার নাম: আিমনা বগম 
সরকার বাড়ী, ামঃ বণসাড়া, ডাকঘরঃ 

বণসাড়া, উপেজলাঃ বল িচ, জলাঃ 
িসরাজগ -৬৭৩০। 

৬৬৮ ৮ নাম: মাছাঃইশরাত জাহান  
িপতার নাম: মাঃ আঃ গিন মা া 
মাতার নাম: মাছাঃ আেলয়া বগম 
ামঃ কািজ রা, ডাকঘরঃ পছরপাড়া, উপেজলাঃ 

কামারখ , জলাঃ িসরাজগ । 

৬৬৯ 

৯ নাম: শামীম রজা 
িপতার নাম: ল ইসলাম 
মাতার নাম: মােজদা বগম 
ন ন দাহােরা বাজার পাড়া, ামঃ 
দাহােরা, ইউিনয়নঃ হািকম র, উপেজলাঃ 

িঝনাইদহ, জলাঃ িঝনাইদহ-৭০২০। 

৬৭০ ১০ নাম: মাঃ রজওয়ার হােসন 
িপতার নাম: মাঃ শির ল ইসলাম 
মাতার নাম: মাছাঃ শািহ র বগম 
ামঃ কামল র, ডাকঘরঃ কামল র, ডাকঘরঃ 
ষালঘাস, উপেজলাঃ মিনরাম র, জলাঃ যেশার-

৭৪৪০। 

৬৭১ 

১১ নাম: বিশর উি ন 
িপতার নাম: আঃ হািকম ধা 
মাতার নাম: জাহানরা বগম 
েনর চর, ইউিনয়নঃ বাশগাজী, ডাকঘরঃ 

খােসরহাট, উপেজলাঃ কালিকিন, জলাঃ 
মাদারী র-৮০৫০। 

৬৭২ ১২ নামঃ িবজয় চ  দাস 
িপতার নামঃ ত িবমল চ  দাস 
মাতার নামঃ অচনা রানী দাস 
ামঃ চরণ দা শাদ, ডাকঃ িড়রচর, উপেজলাঃ 

লালেমাহন, জলাঃ ভালা 

৬৭৩ 



১৩ নামঃ মাঃ শির ল ইসলাম 
িপতার নামঃ মাঃ ইয়ািছন আলী 
মাতার নামঃ মাছাঃ শািফয়া পারিভন 
খ কার বাড়ী, ামঃ রয়রা পাড়া, ডাকঃ 
রাজা র, উপেজলাঃ বল িচ, জলাঃ 
িসরাজগ -৬৭৪২। 

৬৭৪    

 


