
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 িডএমিজ-৩ (িশ ানিবস)   
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 আহাদ হােসন 
িপতার নাম: ত তফর রহমান 
মাতার নাম: কাওসারী বগম 
ামঃ উ র িসে রগাড়ী, ডাকঘরঃ 

িসে রগাড়ী, উপেজলাঃ িকেশারগ , জলাঃ 
নীলফামারী-৫৩২০। 

৫৪০ ২ নাম: মাঃ ল ইসলাম 
িপতার নাম: মাঃ মাকাে ছ িময়া 
মাতার নাম: িল বগম 

যে ঃ আঃ রিশদ সড়ক, ামঃ কািলকা র, ওয়াড 
নং-০২, ডাকঘরঃ িঝনাইদহ, উপেজলাঃ িঝনাইদহ 
জলাঃ িঝনাইদহ-৭৩০০। 

৫৪১ 

৩ নাম: মাঃ আ ল মােলক 
িপতার নাম: মাঃ আ  ছালাম 
মাতার নাম: মাছাঃ িলিপ বগম 

ব কালমা , ইউিনয়নঃ খিনয়াগাছ, 
ডাকঘরঃ কালমা , উপেজলাঃ 
লালমিনরহাট, জলাঃ লালমিনরহাট-
৫৫০০। 

৫৪২ ৩ নাম: চ ন চ  শমা 
িপতার নাম: ধীেরন চ  শমা 
মাতার নাম: রখা রানী শমা 
বাসা নং-৪৩, সড়ক-১/২, ামঃ অিভরাম 
( কানচিক), ওয়াড নং-০২, ডাকঘরঃ দি ণ 
পানা র, উপেজলাঃ রং র সদর, জলাঃ রং র-
৫৪০০। 

৫৪৩ 

৫ নাম: মাঃ ছািম ল ইসলাম 
িপতার নাম: মাঃ জালাল উি ন 
মাতার নাম: িফয়া বগম 
ামঃ চকসাহা ী, ইউিনয়নঃ বলাইরচর, 

ডাকঘরঃ কসাহা ী, উপেজলাঃ শর র 
সদর, জলাঃ শর র-২১০০। 

৫৪৪ ৫ নাম: কা  দ 
িপতার নাম: পিব  দ 
মাতার নাম: ল ী রানী দ 
এন এইচ িড-১৪৮, ামঃ চািলতাবািড়য়া, ইউিনয়নঃ 
সাহবাড়ীয়া, উপেজলাঃ কশব র, জলাঃ যেশার-
৭৪৫০। 

৫৪৫ 

৭ নাম: মাঃ িফেরাজ আহেমদ 
িপতার নাম: মাঃ িজয়াউল হক 
মাতার নাম: ফােতমা বগম 
ামঃ চকসাহা ী, ইউিনয়নঃ ১১নং 

বলাইরচর, ডাকঘরঃ কসাহা ী, উপেজলাঃ 
শর র সদর, জলাঃ শর র-২১০০। 

৫৪৬ ৮ নাম:  মাঃ মা দ রানা 
িপতার নাম: মাঃ মািনক িময়া 
মাতার নাম: মাছাঃ মিরয়ম বগম 
ামঃ চকসাহা ী, ইউিনয়নঃ ১১নং বলাইরচর, 

ডাকঘরঃ কসাহা ী, উপেজলাঃ শর র সদর, 
জলাঃ শর র-২১০০। 

৫৪৭ 

 


