
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 য় কমকতাȟ ȟ  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:  এফ এম নাজ ল হাসান 
িপতার নাম: মাঃ আব ল আিজজ 
মাতার নাম: সিলনা পারভীন 
ফিকর বাড়ী, ামঃ উ র নরিসংহা, 
ইউিনয়নঃ ৬ নং বরােকাটা, ডাকঘরঃ 
চৗ রীরহাট, উপেজলাঃ উিজর র, জলাঃ 

বিরশাল-৮২২০। 

২৮২ ২ নাম:  মাঃ শরী ল ইসলাম 
িপতার নাম: এ. এস. এম ল আিমন 
মাতার নাম: িমেসস ছােয়দা আিমন 
ামঃ জাচািরকাি , ইউিনয়নঃ পাড়া লী, ডাকঘরঃ 

মিদনাগড়, উপেজলাঃ রায় রা, জলাঃ নরিসংদী-
১৬৩০। 

২৮৩ 

৩ নাম:  মাঃ ছানাউর হােসন 
িপতার নাম: মাঃ আমজাদ হােসন 
মাতার নাম: মাছাঃ িফয়া বগম 
হােসন বাড়ী, পি ম কামরনই, মডাণ, 

ইউিনয়নঃ ৯ নং খালাহাটী, ওয়াড নং-০৫, 
ডাকঘরঃ গাইবা া, উপেজলাঃ গাইবা া 
সদর, জলাঃ গাইবা া-৫৭০০। 

২৮৪ ৪ নাম:  মাঃ মা ািফ র রহমান পােবল 
িপতার নাম: আব র রহমান িব াস 
মাতার নাম: হািসনা বগম 
িব াস িভলা, আদালত পাড়া, প য়াখালী, ওয়াড নং-
০৫, ডাকঘরঃ প য়াখালী সদর, উপেজলাঃ 
প য়াখালী সদর, জলাঃ প য়াখালী-৮৬০০। 

২৮৫ 

৫ নাম:  সজীব 
িপতার নাম: ানিময়া বপারী 
মাতার নাম: িশিরনা বগম 
বপারী বািড়, ামঃ আ য়াকাি , 

ইউিনয়নঃ বািজত র, ডাকঘরঃ বািজত র, 
উপেজলাঃ রাৈজব, জলাঃ মাদারী র-
৭৯১০। 

২৮৬ ৬ নাম:  মন চ  স াসী 
িপতার নাম: র  কা  স াসী 
মাতার নাম: ামলী রানী 
ামঃ গ াম, ইউিনয়নঃ আেশাক র, ওয়াড নং-

০৬, ডাকঘরঃ বতাগাড়ী, উপেজলাঃ শাজাহান র, 
জলাঃ ব ড়া-৫৮০০। 

২৮৭ 

৭ নাম: সয়দ জাহা ীর হাবীব 
িপতার নাম: আ র রিশদ 
মাতার নাম: মিনরা বগম 
ামঃ রাম র, ইউিনয়নঃ িখিদর র, 

ডাকঘরঃ রাম রা, উপেজলাঃ মেনাহরদী, 
জলাঃ নরিসংদী-১৬৫০। 

২৮৮ ৮ নাম: মাঃ মিন ল হাসান 
িপতার নাম: মাঃ জিল র রহমান 
মাতার নাম: আেলায়া বগম 
ামঃ মাড়াকির, ইউিনয়নঃ ২ নং মাড়াকির, 

ওয়াড নং-০১, ডাকঘরঃ মাড়াকির, উপেজলাঃ 
লাখাই, জলাঃ হিবগ -৩৩৩৩। 

২৮৯ 

৯ নাম: মাঃ মা ম মা া 
িপতার নাম: মাঃ ইকবাল হােসন 
মাতার নাম: বিব আ ার 
মাঃ ইকবাল হােসন, উ র চাপাইন 

(লালেটক), ওয়াড নং-০৩, ডাকঘরঃ 
িসআরিপ, সাভার, ঢাকা-১৩৪৩। 

২৯০ ১০ নাম: মাঃ ফরহাদ হােসন 
িপতার নাম: মাঃ ই ািহম িময়া 
মাতার নাম: ফিরদা ইয়াসিমন 
হাজী সিফউ াহ  বপারী বািড়, ামঃ রতন র, 
ওয়াড নং-০৩, ডাকঘরঃ রামগ , উপেজলাঃ 
রামগ , জলাঃ ল ী র-৩৭২০। 

২৯১ 

১১ নাম: মাঃ মসবাউল হক 
িপতার নাম: মাঃ শিফ ল ইসলাম 
মাতার নাম: ফািতমা খা ন 
ামঃ হাতনাবাদ, ইউিনয়নঃ বা েদব র, 

ডাকঘরঃ চৗহি েটালা, উপেজলাঃ 
গাদাগাড়ী, উপেজলাঃ রাজশাহী-৬৩০০। 

২৯২ ১২ নাম: মাঃ শািমম আহেমদ মাড়ল 
িপতার নাম: মাঃ আ ল ওহাব মাড়ল 
মাতার নাম: আেনায়ারা  বগম 
ামঃ াচেপাতা, ইউিনয়নঃ খিনয়া, ডাকঘরঃ 

খিনয়া, উপেজলাঃ িরয়া, জলাঃ লনা-৯২৫০। 

২৯৩ 



১৩ নাম: অ ত মার রায় 
িপতার নাম: হের ò রায় 
মাতার নাম: হিরি য়া রায় 
ামঃ িসে রী (পােটায়ারী পাড়া), 

ডাকঘরঃ নকব ,  উপেজলাঃ জলঢাকা, 
জলাঃ নীলফামারী-৫৩৩০। 

২৯৪ ১৪ নাম: িরফাত মাহ দ 
িপতার নাম: মাঃ নর নবী 
মাতার নাম: িন ফা আ ার 
গাওলা বাড়ী, ামঃ বাগ পাচড়া, ইউিনয়নঃ নাি য়া 
পাড়া, ডাকঘরঃ নাি য়া পাড়া, উপেজলাঃ 
সানাই ড়ী, জলাঃ নায়াখালী-৩৮৪১। 

২৯৫ 

 


