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  অিফস আেদশ 
 

িডে�ামা ইন এি�কালচার িশ�া�েমর িনে�বিণ �ত িশ�াথ�র আেবদন ও  সংি�� �িত�ােনর অ�ে�র �পািরেশর আেলােক তার নােমর 
পােশ উি�িখত পেব � একই �িত�ােন �নঃ ভিত�র অ�েমাদন �দয়া হল। 

�িমক 
নং 

িশ�া �িত�ােনর নাম, �কানা  
ওেকাড 

িশ�াথ�র নাম িশ�া�ম �রাল নং �রিজে�শন নং �সশন পব � 

০১ �িষ �িশ�ণ ই���উট,  
রহমত�র, বিরশাল  
৪২০৪৬ 
 

�জন না�য়া িডে�ামা ইন 
এি�কালচার 

১৯৪০০৩ ২৩০০১৮৫১০৩ ১৮-১৯ ৪থ � 

০২ সানিজদা আ�ার ঐ ২১৩৪৯৭ ২৩০০১৯৪০৬৯ ১৯-২০ ২য় 
০৩ �মাঃ শািকল হাওলাদার ঐ  ১৭৫০৪১ ১৬৫৫০৭ ১৬-১৭ ৬� 
০৪ �িষ �িশ�ণ ই���উট, 

িশ�লতলী,গাজী�র।  
৫৩০৩৫ 

�সােহল রানা ঐ ১৮৪২৫৭ ১৮৫৮৬২ ১৭-১৮ ৬� 
০৫ আিত�ল ইসলাম ঐ ১৮৪৭৩৬ ১৭৬৪৩২ ১৭-১৮ ৬� 
০৬ �মাঃ সাি�র সরকার ঐ ১৯২৭৪২ ২৩০০১৮৬৪৩৬ ১৮-১৯ ৪থ � 
০৭ �সয়দ নািফজ হাসান বণ � ঐ ২১৪৬০১ ২৩০০১৯৪৭১৯ ১৯-২০ ২য় 
০৮ �িষ �িশ�ণ ই���উট,  

ফিরদ�র,  ৪৬০২৯ 
নাঈম ইসলাম ঐ ১৭৪২৭৫ ১৬৪২৭৩ ১৬-১৭ ৮ম 

০৯ িলমা �লতানা  ঐ ২১৩৮২৭ ২৩০০১৯৪১৩১ ১৯-২০ ২য় 
১০ �িষ �িশ�ণ ই���উট,  

�দৗলত�র, �লনা।  
৩৫০৫১ 

�তৗিফক �মা�া ঐ ২১২৬৫৬ ২৩০০১৯৩৯১৯ ১৯-২০ ২য় 
১১ সািদকা আ�ার ঐ ১৭৪১০০ ১৬৬৪৪৮ ১৬-১৭ ২য় 
১২ িমরা�ল ইসলাম ঐ ১৮২৫৯৩ ১৭৩৮৪৩ ১৭-১৮ ৬� 
১৩  ফরহাদ �হােসন ঐ ১৫৩৬৫১ ২৪৬২৫৭ ১৪-১৫ ৬� 
১৪ �িষ �িশ�ণ ই���উট,  

িঝনাইদহ। 
৩০০৭৫ 

�মাঃ মািতম হাসান ঐ ২১২১৬৬ ২৩০০১৯৩৭০৬ ১৯-২০ ২য় 
১৫ �মাঃ িরমন ঐ ২১২১৫৩ ২৩০০১৯৩৭২০ ১৯-২০ ২য় 
১৬ আির�ল ইসলাম ঐ ২১২১৫২ ২৩০০১৯৩৭২১ ১৯-২০ ২য় 
১৭ �মাঃ ইসমাইল �হােসন ঐ ২১২১৭২ ২৩০০১৯৩৭০০ ১৯-২০ ২য় 
১৮ সি�তা িব�াস ঐ ১৭৩৩৪২ ১৬৭২০৬ ১৬-১৭ ৬� 
১৯ �িষ �িশ�ণ ই���উট,  

�হামনা, �িম�া।  
৬৫১১৩ 

�মাঃ রািকব �হােসন ঐ ২১৬০৬৭ ২৩০০১৯৫৪১৬ ১৯-২০ ২য় 
২০ �মাঃ আল আিমন ঐ ২১৬১৬১ ২৩০০১৯৫৩২২ ১৯-২০ ২য় 
২১ ফারজানা আ�ার ঐ ১৯১১৯২ ২৩০০১৮৮১০১ ১৮-১৯ ৪থ � 
২২ �মাঃ রিবউল হাছান ঐ ১৭৭৩৯৯ ১৬৩১৪৯ ১৬-১৭ ৮ম 
২৩ �িষ �িশ�ণ ই���উট, 

খািদমনগর, িসেলট। 
৬১০১৯ 

�মাঃ িশি�র আহেমদ  ঐ ২১৫৬২৬ ২৩০০১৯৫০৫৯ ১৯-২০ ২য় 
২৪ িনশাত মালাকার ঐ ২১৫৫৯৩ ২৩০০১৯৫০৯২ ১৯-২০ ২য় 

২৫ খানজাহান আলী কেলজ,  
��িরয়া, �লনা, ৩৫০৮০ 

রানী ম�ল ঐ ১৯৭৭৬৬ ২৩০০১৮৪৩০৬ ১৮-১৯ ৪থ � 
২৬ উি�কা রহমান ঐ ১৮২৬৪৭  ১৭৩৯০৭ ১৭-১৮ ৬� 
২৭ ম��র �িষ ��ি� ই���উট, 

ম��র, টাংগাইল,, ৫৪১২৭  
ফােতমা আ�ার ঐ ১৮৪৫০০  ১৭৬১৬৩ ১৭-১৮ ৬� 

২৮ মা�দ রানা ঐ ১৮৪৫০১ ১৭৬১৬৪ ১৭-১৮ ৬� 
২৯ আকিলমা খ�কার �স� ঐ ১৮৪৫০২ ১৭৬১৬৫ ১৭-১৮ ৬� 
৩০ রাজশাহী �িষ িডে�ামা ই���উট, 

রাজপাড়া, রাজশাহী, ২৩১৬২ 
�মাসাঃ নাহাির জা�াত ঐ  ১৯৬২৪৪ ২৩০০১৮২৫৮৯ ১৮-১৯ ৪থ � 

৩১ �মাঃ শািমম আলী ঐ ১৮১৩৫৮ ১৭২৩২৭ ১৭-১৮ ৬� 
৩২ ওয়া�দ হাসান �নােবল ঐ ১৮১৩৬৩ ১৭২৩৩২ ১৭-১৮ ৬� 
 

৩৩ 
�িষ �িশ�ণ ই���উট, 
হাটহাজারী, চ��াম। 
৭০০৫১ 

ি�য়াংকা নাথ ঐ ১৮৫৮৮০ ১৭৭৭৯০ ১৭-১৮ ৬� 

৩৪ রােসল আহে�দ ঐ ২১৬৬০৬ ২৩০০১৯৫৮৩৮ ১৯-২০ ২য় 
৩৫ শাহ জালাল ঐ ১৯০৬৮১ ২৩০০১৮৮৬২১ ১৮-১৯ ২য় 
৩৬ �িষ �িশ�ণ ই���উট,  

তাজহাট, রং�র, ১৬০৬১ 
�মাঃ িনজাম িময়া ঐ ২১০৫৩০ ২৩০০১৯৩১৫৮ ১৯-২০ ২য় 

৩৭ �িষ �িশ�ণ ই���উট,  
�শর�র,  ৫৬০১৯ 

খািলদ হাসান ঐ  ২১৫১৯০ ২৩০০১৯৪৭৩৭ ১৯-২০ ২য় 

 

অ�াহত .............. 
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�িমক 
নং 

িশ�া �িত�ােনর নাম, �কানা  
ওেকাড 

িশ�াথ�র নাম িশ�া�ম �রাল নং �রিজে�শন নং �সশন পব � 

৩৮ �িষ �িশ�ণ ই���উট,  
�শর�র,  ৫৬০১৯ 

�মাঃ �দেলায়ার সরদার ঐ ১৯২২২৭ ২৩০০১৮৬৯৯৬ ১৮-১৯ ৪থ � 

৩৯ �িষ �িশ�ণ ই���উট,  
�হামনা, �িম�া, ৬৫১১৩ 

ওমর ফা�ক ঐ ২১৬১০৮ ২৩০০১৯৫৩৭৫ ১৯-২০ ২য় 

৪০ আ�ল বাশার �িষ কেলজ,  
ধামরাই, ঢাকা। 
৫০১২৮ 

�মাঃ �মাকা�ল ঐ ২১৪১৪৯ ১৯১৯৬৮ ১৯-২০ ২য় 
৪১ পারেভজ হাসান ঐ  ১৮০৪৪৩ ১৭১২১৯ ১৭-১৮ ৬� 
৪২ লািময়া আ�ার মীম ঐ ১৮৩৭৩৫ ১৭৫২৪২ ১৭-১৮ ২য় 
৪৩ রহন�র �িষ িডে�ামা ই���উট, 

চাপাইনবাবগ�। 
২২০৫৪ 

�র �মাহা�দ ঐ ১৯৬২৯৮ ১৮২৫২৯ ১৮-১৯ ৪থ � 

৪৪ �িনয়ািদঘী কািরগির �িষ কেলজ, 
চাটেমাহর, পাবনা। 
২৬০৬৪ 

�মাঃ �র ইসলাম ঐ ১৯৫৯৪৬ ২৩০০১৮২৯৫৯ ১৮-১৯ ৪থ � 
৪৫ �ক এম িফেরাজ �হােসন ঐ ১৯৫৯৩৯ ২৩০০১৮২৯৬৯ ১৮-১৯ ৪থ � 
৪৬ স�জ �হােসন ঐ ১৬১৮৯২ ১৫৮১৭০ ১৫-১৬ ৮ম 
৪৭ �মাছাঃ ইিতয়ারা খা�ন ঐ ১৭২৭২০ ১৬৭৮২৮ ১৬-১৭ ৬� 
৪৮ �মাঃ আ� সামা ঐ ১৭২৭২৩ ১৬৭৮২৫ ১৬-১৭ ৪থ � 
৪৯ �মাঃ রিফ�ল ইসলাম ঐ ১৬১৮৯৮ ১৫৮১৭৬ ১৫-১৬ ৮ম 
৫০ �মাঃ ��ল আিমন ঐ ১৫২৩২৬ ২৪৭৬৮১ ১৪-১৫ ৮ম 
৫১ �মাঃ ব�ল �হােসন ঐ ১৬১৮৮৬  ১৫৮১৬৪ ১৫-১৬ ৬� 
৫২ �মাঃ �বলাল �হােসন ঐ ১৫২৩২৪ ২৪৭৬৭৯ ১৪-১৫ ৮ম 
৫৩ উ�রা �িষ ই���উট,  

শাজাহান�র, ব�ড়া,  ২০১৪৭ 
হািস�ল হাসান ঐ ১৯৬৫৪৯ ২৩০০১৮২২৪২ ১৮-১৯ ৪থ � 

৫৪ �মাঃ আকাশ �হােসন ঐ ১৯৬৫৩৪ ২৩০০১৮২২৬০ ১৮-১৯ ৪থ � 
৫৫ �এম এস এস ব��খী �িষ ��ি� 

ইনি��উট,  রং�র,  ১৬০৯৫  
�েলাদা �মাহন রায় ঐ  ১৯৬৯৯৭ ২৩০০১৮১৭৪৩ ১৮-১৯ ৪থ � 

৫৬ মা�া আলেহরা �িষ কেলজ,  
মা�া, নওগ�। 
২১০৮৯ 

আয়নাল হক ঐ  ১৮১১৮৭ ১৭২০৯৩ ১৭-১৮ ৪থ � 
৫৭ আিলফ রহমান ঐ ১৮১১৮৮ ১৭২০৯৪ ১৭-১৮ ৪থ � 
৫৮ �মাঃ আিরফ �হােসন ঐ ১৮১১৯২ ১৭২০৯৯ ১৭-৪৮ ৪থ � 
৫৯ িমজা�র রহমান ঐ ১৯৬৪৪৯ ১৮২৩৫২ ১৮-১৯ ৪থ � 
৬০ মাহ�জা খা�ন ঐ ১৮১১৮১ ১৭২০৮৭ ১৭-১৮ ৬� 
৬১ চাওড়া কািরগির ও �িষ কেলজ, 

আমতলী, বর�না। 
৩৮০২৪ 

 �মাঃ নাইম িডে�ামা ইন 
এি�কালচার 

১৯৪৪৯২ ২৩০০১৮৪৫৬০ ১৮-১৯ ৪থ � 

৬২ ইছমাইল ছালমা মেডল �িষ ��ি� 
ই���উট, বািজত�র, িকেশারগ�। 

৫৯০৭৯ 

জা�া�ল �ফরেদৗস ঐ ১৮৫০২৭ ১৭৬৭৭৯ ১৭-১৮ ৬� 

৬৩ �িষ �িশ�ণ ই���উট 
�বগমগ�, �নায়াখালী।  
৬৮০২৮  

হাসনা আ�ার ঐ ২১৬৪২৮ ২৩০০১৯৫৫২০ ১৯-২০ ২য় 
৬৪  নাদেরর জামান ঐ ১৮৫৫০৪ ১৭৭৩৬৫ ১৭-১৮ ৬� 
৬৫ �মাঃ �দেলায়ার �হােসন 

আিরফ 
ঐ ২১৬২১১ ২৩০০১৯৫৭৪১ ১৯-২০ ২য় 

৬৬ �িষ �িশ�ণ ই���উট 
গাইবা�া, ১৮০৬২ 

�মাঃ মাহ��ল ইসলাম ঐ ১৮০৮৮৬ ১৭১৭৫০ ১৭-১৮ ৬� 

৬৭ িহজল ডাংগা শহীদ �াইট �লঃ মা�দ 
�মেমািরয়াল কেলজ, �কশব�র, 
যেশার, ৩৩০৩৯ 

ফােতমা আ�ার  ঐ ১৭৩৪৯১ ১৬৭০৫৭ ১৬-১৭ ৬� 

৬৮ পাতা�িনয়া আদশ � �িষ ও কািরগির 
মহািব�ালয়, প�য়াখালী, ৩৯০৫২ 

�মাঃ ফয়সাল �হােসন  ঐ  ১৫৪৪১৪ ২৪৫৬৪২ ১৪-১৫ ৮ম 

৬৯ আফাজ উি�ন �িষ �িশ�ণায়তন ও 
কেলজ, কািলহাতী, টাংগাইল, ৫৪০৫১ 

লাবনী আ�ার ঐ ১৭৬০৮৬ ১৬৪৪৬২ ১৬-১৭ ৬� 

 

অ�াহত .............  
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�িমক 
নং 

িশ�া �িত�ােনর নাম, �কানা  
ওেকাড 

িশ�াথ�র নাম িশ�া�ম �রাল নং �রিজে�শন নং �সশন পব � 

৭০ �পাড়ািদয়া কািরগির মহািব�ালয়, 
�বলাব, নরিসংদী, ৫২০২৬ 

শািহ�র আ�ার ঐ ২১৪৪৯১ ২৩০০১৯২১২৩ ১৯-২০ ২য় 

৭১ এি�কালচারাল ��িনং এ� 
�ােনজেম� �ডেভলপেম� 
ই���উট, কািলয়াৈকর, গাজী�র। 
৫৩০৩৪ 

ফারজানা আ�ার ঐ ১৯২৮৫৫ ২৩০০১৮৬৩১৬ ১৮-১৯ ২য় 
৭২ িম� আ�ার বষ �া ঐ ২১৪৫৮৬ ২৩০০১৯২১৫২ ১৯-২০ ২য় 

৭৩ পাতা�িনয়া আদশ � �িষ ও কািরগির 
মহািব�ালয়, গলািচপা, প�য়াখালী। 
৩৯০৫২ 

িনম �ল চ� রায়  ঐ ১৫৪৩৯১ ২৪৫৬১৯ ১৪-১৫ ৬� 

৭৪ �িষ কািরগির কেলজ,  
কামারক�, িসরাজগ�। 
২৫০৬৫ 

�মাঃ ইউ�ফ  আহেমদ 
রানা 

ঐ ১৯৬০২৯ ২৩০০১৮২৮৬০ ১৮-১৯ ৪থ � 

৭৫  �েজল িশ�াপ�ী  এি�কালচার 
ই���উট, �ন�েকানা, ৫৮০৬৭ 

নওশাদ উ�াহ িহেমল ঐ  ১৭৬৭৮৫ ১৬৩৭৬৩ ১৬-১৭ ৮ম 
৭৬ শারিমন আ�ার ঐ  ২১৫৩৫৮ ২৩০০১৯২৬৯৮ ১৯-২০ ২য় 
৭৭ ওমর ফা�ক ঐ  ২১৫৩৫৫ ২৩০০১৯২৭০১ ১৯-২০ ২য় 

 

যথাযথ ক��পে�র অ�েমাদন�েম এ আেদশ জাির করা হেলা ।   
 

২৭/01/2022  
(�িষিবদ �মাঃ �মা�ফা কামাল ) 

কাির�লাম িবেশষ� (�িষ) 
বাংলােদশ কািরগির িশ�া �বাড �, ঢাকা 

  
¯§viK bs-৫৭.১৭.০০০০.২০৫.৩২.০০৪.২২-০৬ (৮৫)                                                                                                                                                                 তািরখঃ ২৭/০১/২০২২ ি�ঃ 

অবগিত ও �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ� অ�িলিপ ��রন করা হেলা (�জ��তার �মা�সাের নেহ)। 

০১। পিরচালক, �িশ�ণ উইং, �িষ স�সারণ অিধদ�র, খামারবাড়ী, ঢাকা । 
০২। পরী�া িনয়�ক, বাংলােদশ কািরগির িশ�া �বাড �, ঢাকা ।  
০৩-৮০।     অ�� (সংি��)  ........................................................ 
৮১। িসে�ম এনািল�, বাংলােদশ কািরগির িশ�া �বাড �, ঢাকা (�েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ� অ�েরাধ করা হল) । 
৮২। সহকাির পরী�া িনয়�ক (�িষ), বাংলােদশ কািরগির িশ�া �বাড �, ঢাকা (�েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ� অ�েরাধ করা হল) । 
৮৩। �চয়ার�ান মেহাদেয়র �ি�গত কম �কত�া,  বাংলােদশ কািরগির িশ�া �বাড �, ঢাকা । 
৮৪।      সংি�� িশ�াথ� ………………………………………….  
৮৫। অিফস কিপ ।   

   
২৭/01/2022  

(�িষিবদ �মাঃ �মা�ফা কামাল ) 
কাির�লাম িবেশষ� (�িষ) 

বাংলােদশ কািরগির িশ�া �বাড �, ঢাকা 
 


