
বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক) 
১১৬(খ), তজ াও িশ  এলাকা 

ঢাকা-১২০৮। 
 

িবষয়ঃ  আগামী ১৪-০৯-২০১৮তািরেখ 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 িশ ানিবশ কািরগর ( জনােরল 
মকািন ) পেদ িনেয়ােগর লে  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 জনাব মাঃ আব র রা াক 
িপতার নাম: মাঃ মাখেল র রহমান 
মাতার নাম: মাছাঃ খােতজা 
াম: মগইল, ইউিনয়ন: িপরব, 

ডাকঘর:িমছালী হাট, উপেজলা: িশবগ , 
জলা: ব ড়া 

১ ২ জনাব মাঃ মিনর হােসন 
িপতার নাম: ত মাঃ ছােদক 
মাতার নাম: রািশদা বগম 
২৬৫, াম: িশব র, ইউিনয়ন: িশব র, 
ডাকঘর: রতন র, উপেজলা: ভালা, জলা: 
ভালা। 

২ 

৩ জনাব মাঃ মহািশন হােসন 
িপতার নাম: মাঃ এনা ল হক 
মাতার নাম: মারেশদা বগম 
াম: আলম র, ইউিনয়ন: দউলী, 

ডাকঘর: রহবল, উপেজলা: িশবগ , 
জলা: ব ড়া। 

৩ ৪ জনাব মাঃ কাম ামান 
িপতার নাম: ত আ ল কালাম 
মাতার নাম: মাছাঃ রিহমা খা ন 
াম: উজান দাস পাড়া, ইউিনয়ন: ১নং বানী 
খালা, ডাকঘর: কাটাখালী বাজার, উপেজলা: 

ি শাল, জলা: ময়মনিসংহ 

৪ 

৫ জনাব মাঃ িমজা ল হক 
িপতার নাম: মাঃ আ  তােহর 
মাতার নাম: মিদনা 
াম: জটারকা া, ইউিনয়ন: িদগদাইড়, 

ডাকঘর: দ াবাজার, উপেজলা: 
তাড়াইল, জলা: িকেশারগ  

৫ ৬ জনাব মাঃ মা দ রানা 
িপতার নাম: মাঃ মাবারক আলী 
মাতার নাম: জািহদা বগম 
১৭৯, াম: মাদরা, ইউিনয়ন: সানাবািড়য়া, 
ডাকঘর: সানাবািড়য়া, উপেজলা: কলােরায়া, 
জলা: সাত ীরা 

৬ 

৭ জনাব মাঃ িফেরাজ আহে দ 
িপতার নাম: মাঃ িজয়াউল হক 
মাতার নাম: ফােতমা বগম 
াম: চক সাহা ী, ১১নং বলাইর চর, 

ডাকঘর: চক সাহা ী, উপেজলা: শর র 
সদর, জলা: শর র। 

৭ ৮ জনাব ইউ ফ সাহাগ  
িপতার নাম: মাঃ আিমর হােসন 
মাতার নাম: মাছা: লিতফা বগম 
াম: হির র, ইউিনয়ন: হির র, ডাকঘর: 
িড়চং, উপেজলা: িড়চং, জলা: িম া। 

৮ 

৯ জনাব দেব র বালা 
িপতার নাম: অেন র বালা 
মাতার নাম: অিসমা বালা 
াম: রং র, ১২ নং রং র ইউিনয়ন, 

ডাকঘর: রং র কালীবাটী, উপেজলা: 
িরয়া, জলা: লনা। 

৯ ১০ জনাব খািদজা আ ার  
িপতার নাম: আব ল মিতন ইয়া 
মাতার নাম: কিহ র বগম 
াম: ধী র, ইউিনয়ন: ইিদল র, ডাকঘর: 
গাসাইরহাট, উপেজলা: গাসাইরহাট, জলা: 

শিরয়ত র। 

১০ 

১১ জনাব মাঃ দেলায়ার হােসন 
িপতার নাম: মাঃ মাবারক হােসন 
মাতার নাম: মাছাঃ আলিমনা 
াম: চর কাওনা, ইউিনয়ন: জাংগািলয়া, 

ডাকঘর: চর কাওনা, উপেজলা: পা ি য়া, 
জলা: িকেশারগ । 

১১ ১২ জনাব মাঃ আল শাহিরয়ার 
িপতার নাম: মাঃ শািহ ল ইসলাম 
মাতার নাম: মাছাঃ কািনজ ফােতমা 
াম: বাহাইল, ইউিনয়ন: খাদাপাড়া, ডাকঘর: 
বাহাইল, উপেজলা: শাহজাহান র, জলা: 

ব ড়া। 

১২ 

১৩ জনাব মাঃ রাক ামান 
িপতার নাম: মাঃ উমর আলী 
মাতার নাম: মাছাঃ মমজান খা ন 
াম: উিজর র, ইউিনয়ন: দা ড় দা, 

১৩ ১৪ জনাব মাঃ রিবউল ইসলাম 
িপতার নাম: মাঃ আিমর হামজা 
মাতার নাম: সালমা বগম 
াম: হাগলডা া, ডাকঘর: র, উপেজলা: 

১৪ 



ডাকঘর: দা ড় দা, উপেজলা: দা ড় দা, 
জলা: য়াডা া। 

র, জলা: মা রা। 

১৫ জনাব বনী ইয়ািমন 
িপতার নাম: আঃ রব হাওলাদার 
মাতার নাম: আি য়া খা ন 
হাওলাদার বাড়ী, ইউিনয়ন: বসকা , 
ডাকঘর: চাইপি , উপেজলা: 
গাসাইরহাট, জলা: শিরয়ত র। 

১৫ ১৬ জনাব েকামল দাশ 
িপতার নাম: খলাল দাশ 
মাতার নাম: মায়া রানী অিধকারী 
াম: পস র, ১০নং িমরাশী, ডাকঘর: 

িমরাশী, উপেজলা: না ঘাট, জলা: হিবগ । 

১৬ 

১৭ জনাব মাঃ আেনায়ার হােসন 
িপতার নাম: মাঃ আিমর হােসন 
মাতার নাম: আেনায়ারা বগম 

যে ঃ হাছান আলী কাজী বাড়ী, াম: 
পি ম চরেনায়াবাদ, ৯নং ওয়াড, ডকঘর: 

কেদব, উপেজলা: ভালা সদর, জলা: 
ভালা। 

১৭ ১৮ জনাব মাঃ নািসব উি ন 
িপতার নামঃ র মাহা দ ইয়া 
মাতার নামঃ ন নাহার বগম 
িশ-৮০/১৬৪, উপেজলা পিরষদ এলাকা, ৪ নং 
ওয়াড, ডাকঘর: বরহামগ , উপেজলা: িশবচর, 
জলা: মাদারী র। 

১৮ 

১৯ জনাব মাঃ িম  মা া 
িপতার নাম: মাঃ আতাহার মা া 
মাতার নাম: মােমনা বগম 
াম: বহর র, ইউিনয়ন: বহর র, 

ডাকঘর: বহর র, উপেজলা: 
বািলয়াকাি , জলা: রাজবাড়ী। 

১৯ ২০ জনাব মাঃ তাফা ল হােসন 
িপতার নাম: জসীম উি ন 
মাতার নাম: রেহনা বগম 
াম: ভািসয়ািল ক র, ইউিনয়ন: রহা , 

ডাকঘর: জা া, উপেজলা: সা িরয়া, জলা: 
মািনকগ । 

২০ 

২১ জনাব রা ল ধা 
িপতার নাম: অমল চ  ধা 
মাতার নাম: িবউ  রানী 
াম: নবী র, ৫নং নীলগ  ইউিনয়ন, 

ডাকঘর: ফিরদগ , উপেজলা: কলাপাড়া, 
জলা: প য়াখালী। 

২১ ২২ জনাব মাঃ িনজাম উি ন 
িপতার নাম: মাঃ আলাউি ন 
মাতার নাম: হািলমা বগম 
বড়বাড়ী, ামঃ মি ক র, ডাকঘর: নলিছ  
উপেজলা: নলিছ , জলা: ঝালকা । 

২২ 

২৩ জনাব মাঃ রােশ ল ইসলাম 
িপতার নামঃ মাঃ মং  ামািনক 
মাতার নামঃ এফরা বগম 
াম: আলম র, ১নং আলম র, ডাকঘরঃ 

ফািজল র, উপেজলা: তারাগ , জলা: 
রং র। 

২৩ ২৪ জনাব িব ব মার দাস 
িপতার নাম: িব িজৎ দাস 
মাতার নাম: ল ী রানী দাস 
াম: যািগেপাল, ৭ নং ইউিনয়ন, ডাকঘর: 

িশেরামিন, উপেজলা: িদঘিলয়া, জলা: লনা। 

২৪ 

২৫ জনাব মাঃ স জ খান 
িপতার নাম: মাঃ মতেলব খান 
মাতার নাম: রা ন নছা 
খান বাড়ী, াম: চ  পাড়া, ইউিনয়ন: 
৮নং মদন রা, ডাকঘর: মদন রা, 
উপেজলা: বাউফল, জলা: প য়াখালী। 

২৫ ২৬ জনাব এস.এম নাজ ল সাইন 
িপতার নাম: মাঃ বাবর আলী 
মাতার নাম: মাছাঃ মেনায়ারা বগম 
াম: াপা (উ রপাড়া), ৯নং াপা ইউিনয়ন, 

ডাকঘর: াপা বাজার, উপেজলা: মিনরাম র, 
জলা: যেশার। 

২৬ 

২৭ জনাব মাঃ অিল উ াহ 
িপতার নাম: মৗঃ মাঃ মমতাজ উি ন 
মাতার নাম: মাঃ জােবদা খা ন 
াম: ম ী র, ইউিনয়ন: খাশবাস, 

ডাকঘর: মেহশ র, উপেজলা: ব ড়া, 
জল: িম া। 

২৭ ২৮ জনাব মাঃ িমজা র রহমান 
িপতার নাম: মাঃ আফছার আলী 
মাতার নাম: মাছাঃ শাহী র বগম 
াম: কাদাই বাদলা, ইউিনয়ন: বলৈতল, 

ডাকঘর: ফলতলা, উপেজলা: শাহজাদ র, 
জলা: িসরাজগ । 

২৮ 

২৯ জনাব মাঃ মা দ হােসন 
িপতার নাম: মাঃ আ স সা ার 
মাতার নাম: মাছাঃ আ য়ারা বগম 
১১৬, াম: ছাট আিখরা, ইউিনয়ন: 
ছািতয়ান াম, ডাকঘর: আদমিদঘী, 

২৯ ৩০ জনাব মাঃ আেনায়ার হােসন 
িপতার নাম: মাঃ মাবারক হােসন 
মাতার নাম: রােকয়া বগম 
হাি ং নং- ৩৫৯, িনজেমহার ইয়া বাড়ী, 

ডাকঘর: শাহরাি , উপেজলা: শাহরাি , জলা: 

৩০ 



উপেজলা: আদমিদঘী, জলা: ব ড়া। াদ র। 
৩১ জনাব গৗর  কমকার 

িপতার নাম:  লাল কমকার, 
মাতার নাম: উমা রানী ম  
সড়ক: খরসংগ- চ িড়য়া রাড, াম: 
রদাঘরা, ৩নং দাঘরা ইউিনয়ন, ডাকঘর: 
দাঘরা, উপেজলা: িরয়া, জলা: 
লনা। 

৩১ ৩২ জনাব মাঃ আ ল কালাম 
িপতার নাম: এ. ক.এম িজলানী 
মাতার নাম: আেলয়া বগম 
তারাফ মা ার বাড়ী, াম: চরপাতা, ৫নং 

ইউিনয়ন, ডাকঘর: গািছর হাট, উপেজলা: 
রায় র, জলা: ল ী র। 

৩২ 

৩৩ জনাব মাঃ ফরহাদ উি ন 
িপতার নাম: হাজল হক মা া 
মাতার নাম: রিহেমর নছা 
মা া বািড়, হাি ং নং-২০০, াম: 

দি ণ গাইয়ার চর, ৯নং দি ণ আবািবল 
ইউিনয়ন, ৬ নং ওয়াড, ডাকঘর: ক াে র 
হাট, উপেজলা: রায় র, জলা: রায় র। 

৩৩ ৩৪ জনাব আ ল ছ 
িপতার নাম: আ ল মািলক 
মাতার নাম: হাছনা বগম 
াম: বড়চাতল, ১নং ল ী সার ব, ডাকঘর: 

আট াম, উপেজলা: কানাইঘাট, জলা: 
িসেলট। 

৩৪ 

৩৫ জনাব আেলাক িব াস 
িপতার নাম: হির াদ িব াস 
মাতার নাম: আনারিত িব াস 
াম: শ য়া, ১২ রং র, ডাকঘর: শ য়া 

বাজার, উপেজলা: িরয়া, জলা: লনা। 

৩৫ ৩৬ জনাব উৎপল বমণ 
িপতার নাম: িচ র ন বমণ 
মাতার নাম: সিবকা বমণ 
১৮৮, াম: চাপাতলা, ইউিনয়ন: মবাগ, 
ডাকঘর: চং য়া, উপেজলা: অভয়নগর, 
জলা: যেশার। 

৩৬ 

৩৭ জনাব মাঃ িসরা ল ইসলাম 
িপতার নাম: ত ফখ ল ইসলাম 
মাতার নাম: ফিজলা বগম 
াম: ল দেহর পাড়া, ইউিনয়ন: িপংনা, 

ডাকঘর: িপংনা, উপেজলা: সিরষাবাড়ী, 
জলা: জামাল র 

৩৭ ৩৮ জনাব মাঃ আসা ামান 
িপতার নাম: মাঃ আ  ব র িসি ক 
মাতার নাম: মাছাঃ এেলহা বগম 
ামঃ বক র, ৩নং চ নপাট ইউিনয়ন, 

ডাকঘর: াম র, উপেজলা: রং র সদর, 
জলা: রং র 

৩৮ 

৩৯ জনাব মাঃ সা াম হােসন সরকার 
িপতার নাম: মাঃ সালাম সরকার 
মাতার নাম: মাসা: হাসেনয়ারা বগম 
উন  মসিজদ বািড়, ৯নং উ র 
নাইঘর, ডাকঘর: উন , 

উপেজলা: দিব ার, জলা: িম া। 

৩৯ ৪০ জনাব িনমল বমণ 
িপতার নাম: য মার বমণ 
মাতার নাম: িকরণী রানী বমণ 
াম: ভবানী র, ৩নং মাঘড়া, ডাকঘর: 

গংগাসাগর, উপেজলা: আখাউড়া, জলা: 
া ণবািড়য়া। 

৪০ 

৪২ জনাব মািনক 
িপতার নামঃ মাসেলম সদার 
মাতার নামঃ শাহজাদী বগম 
াম: শর াও, ডাকঘর: চাইপি , 

উপেজলা: গাসাইরহাট, জলা: 
শিরয়ত র। 

৪২ ৪৩ জনাব মাঃ সালমান হােসন 
িপতার নাম: মাঃ শাহাদাৎ হােসন 
মাতার নাম: মাছাঃ শাম াহার খা ন 
াম: আমাই কালা, ১০নং বড়া, ডাকঘর: 
বড়া, উপেজলা: সািথয়া, জলা: পাবনা। 

৪৩ 

৪৪ জনাব মাঃ মা দ রানা  
িপতার নাম: মাঃ এনা ল আক  
মাতার নাম: মাছাঃ হেলনা খা ন 
াম: িবল চা ক, ৯নং ওয়াড, 

ডাকঘর:িদ িলয়া, উপেজলা: ফিরদ র, 
জলা: পাবনা। 

৪৪ ৪৫ জনাব মাঃ চ ল খিলফা 
িপতার নাম: মাঃ জািহ র রহমান 
মাতার নাম: িমেসস রািজনা খানম 
াম: েট রী, ইউিনয়ন: কাদািলয়া, ডাকঘর: 
কাদািলয়া, উপেজলা: মা াহাট, জলা: 

বােগরহাট। 

৪৫ 

৪৬ জনাব মাঃ মায়াে ম হােসন  
িপতার নামঃ ীন ইসলাম শখ 
মাতার নামঃ হািলমা বগম 
১০৬, তলীগাতী, ১নং ওয়াড, ডাকঘর: 

েয়ট, উপেজলা: িদঘিলয়া, জলা: 

৪৬    



লনা-৯২০৩। 
 


