
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশসরকার 

প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালয় 

জাতীয় েক্ষতা উন্নয়ন কর্তযপক্ষ 

১১-১২ তলা,বববনদয়াগ ভবন, ই-৬/বব, 

আগারগাঁও, শশর-ই-বাাংলানগর, ঢাকা-১২০৭। 

www.nsda.gov.bd 

 

জাতীয় েক্ষতা উন্নয়ন কর্তযপক্ষ কর্তযক অ্যাদসসর পুলভুবির ১৭৮ জন কবিদেন্ট প্রার্থীদের তাবলকা: 

ক্র. নং ররাল 

নং 

প্রার্থীর নাম, পিতা ও মাতার নাম, 

বততমান ঠিকানা 

রমাবাইল ও ইদমইল নম্বর রেক্টর অকুদিশন ও রলদেল ছপব 

1 011 রমা: হাপছবুে োপহে 

পিতা: রমা: ওমর ফারুক 

মাতা: শাপহো িারেীন 

G-18/8, wmwU‡jb, Avb›`cyi, mvfvi, 
XvKv-1340| 

 

 

01712311721 

mhsahid.cbtbteb@g

mail.com 

আইপেটি কপিউটার অিাদরশন-১ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 038 ফারজানা রহমান এ্যাপন 

পিতা: রশখ লুৎফর রহমান 

মাতা: পমদেে জাপমলা রহমান 

MÖvg-g‡nk^i cvkv, †cv: Kz‡qU, _vbv-
‡`ŠjZcyi, Lyjbv 

01730588128 

farjanamasud14@gmail.c
om 

আইপেটি কপিউটার অিাদরশন-১ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 071 ড. রশখ আবু ররজা 

পিতা: রশখ আব্দুল মাদলক 

মাতা: সেয়ো খাদলো মাদলক 

AvBwWqvj Bbw÷wUDU Ae mvBÝ GÛ 
†UK‡bvjRx, 320/2 †mbcvov, ce©Zv, 
wgicyi-১০, Kvdiæj, XvKv-1216| 

01711802800  

reza.dte@gmail.com 

আইপেটি কপিউটার অিাদরশন-১ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nsda.gov.bd/
mailto:farjanamasud14@gmail.com
mailto:farjanamasud14@gmail.com


ক্র. নং ররাল 

নং 

প্রার্থীর নাম, পিতা ও মাতার নাম, 

বততমান ঠিকানা 

রমাবাইল ও ইদমইল নম্বর রেক্টর অকুদিশন ও রলদেল ছপব 

4 177 রমা: নুদর আলম খান 

পিতা: রমা: র ালাম রহাদেন খান 

মাতা: ইয়াছপমন রব ম 

MÖvg+ †cv: †KIqvi, _vbv+ †Rjv- 
gywÝMÄ| 

01726070100 

ap.dbwctp@gmail.com 

আইপেটি কপিউটার অিাদরশন-১ 

গ্রাপফক্স পডজাইন-৩ 

আইটি োদিাট ত-১ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 255 রমা: খপললুর রহমান 

পিতা: মৃত আজাহার আলী 

মাতা: রমা: আব্দুর রহমান 

 

 

49/G, VbVwbqv kvn cvov, †cv: e¸ov, 
m`i, e¸ov| 

01722931180  

rahman.ideb@gmail.com 

আইপেটি কপিউটার অিাদরশন-১ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 007 অমল কুমার 

পিতা: সুকুমার চন্দ্র োে 

মাতা: স্বরস্বপত রানী োে 

143/3, m`i nvmcvZvj †ivW, 
kvjMvoxqv, cvebv          

01716376356  

amolkumar27@gmail.co

m 

আইপেটি কপিউটার অিাদরশন-১ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 033 হাদফজ রমাোঃ আব্দুল কাদের 

পিতা: রমাোঃ আপছর উদ্দীন মন্ডল 

মাতা: রমাছাোঃ হাপমো রব ম 

Rywbqi Bb÷ªv±i (Kw¤úDUvi) 
Kywóqv cwj‡UKwbK Bbw÷wUDU| 

01719928026 

kader1284@gmail.com 

আইপেটি কপিউটার অিাদরশন-১ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

8 069 রশখ নাপজম মাহেী 

পিতা: ড. রশখ আবু ররজা 

মাতা: তারানা সুলতানা 

320/2 †mbcvov ce©Zv, wgicyi-10, 
Kvdiæj, XvKv-1216| 

01670189651 

nazimmahdi7@gmail.co

m 

আইপেটি কপিউটার অিাদরশন-১ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ap.dbwctp@gmail.com
mailto:rahman.ideb@gmail.com
mailto:nazimmahdi7@gmail.com
mailto:nazimmahdi7@gmail.com


ক্র. নং ররাল 

নং 

প্রার্থীর নাম, পিতা ও মাতার নাম, 

বততমান ঠিকানা 

রমাবাইল ও ইদমইল নম্বর রেক্টর অকুদিশন ও রলদেল ছপব 

9 138 রমাোঃ োইফ উদ্দীন 

পিতা: রমাোঃ বের উদ্দীন 

মাতা: রমাছাোঃ আপম্বয়া খাতুন 

6/wm evwo-32 †ivW-22, iæcbMi 
AvevwmK , wgicyi-2, XvKv-1216| 

01723004419 

engrbd.saif@gmail.com 

আইপেটি কপিউটার অিাদরশন-৩ 

গ্রাপফক্স পডজাইন-১ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 149 রাপকব তালুকোর মামুন 

পিতা: জামাল উপদ্দন তালুকোর 

মাতা: ররাদকয়া রব ম 

evwo-12(5we), †ivW-12, wbKzÄ-2, 
wLj‡ÿZ, XvKv-1229| 

01719484862  

rakibbd69@gmail.com 

কনস্ট্রাকশন ইআইএ্ম-৪  

 

 

 

 

 

 

11 194  াজী ইকফাত মাহমুে 

পিতা: রহলাল উপদ্দন  াজী 

মাতা: নূর জাহান রব ম 

wefvMxq cÖavb (AvBwU), we‡KwUwUwm, 
PÆMÖvg, Lyjmx, PÆMÖvg| 

01818460596 

gazi71bd@gmail.com   

geqfat@yahoo.com 

আইপেটি গ্রাপফক্স পডজাইন-১ 

আইটি োদিাট ত-৩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 195 উত্তম কুমার োে 

পিতা: কৃষ্ণ কান্ত োে 

মাতা: পূস্প রানী োে 

Bb÷ªv±i, †gKvwbK¨vj, we‡KwUwUwm, 
PÆMÖvg, Lyjmx, PÆMÖvg| 

01716220932    

01998006001 

uttamkumardas13@gmail

.com 

ট্রান্সদিাট ত পফটিংে-৩ 

 

13 197 সেয়ে আবু কাউছার 

পিতা: সেয়ে আব্দুল বপশর 

মাতা: োমসুদেছা খানম 

Bb÷ªv±i,we‡KwUwUwm PÆMÖvg 
bvwmivev`, Lyjkx, PÆMÖvg| 

01715633365 

syedkausar25@yahoo.co

m 

ট্রান্সদিাট ত অদটাদমাটিে রমকাপনক্স-১  

 

 



ক্র. নং ররাল 

নং 

প্রার্থীর নাম, পিতা ও মাতার নাম, 

বততমান ঠিকানা 

রমাবাইল ও ইদমইল নম্বর রেক্টর অকুদিশন ও রলদেল ছপব 

14 247 রমাোঃ আবু ছাদলহ 

পিতা: রমাোঃ আবদুল বারী 

মাতা: খাপেজা রব ম 

5/1 †K, ga¨cvBKcvov, wgicyi, XvKv-
1216| 

01814485003  

tanzim.saleh2@gmail.co

m 

আরএ্মপজ পমড রলদেল ম্যাদনজদমন্ট-৪ 

এ্েএ্মও-৩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 248 রমাোঃ ফজলুল হক 

পিতা: মৃত আজাহার আলী 

মাতা: মৃত আদমনা রবওয়া 

ইনস্ট্রাক্টর (ইদলকপট্রকযাল) 

কাপর পর প্রপশক্ষণ রকন্দ্র, ব্রাক্ষণকান্দা, 

ফপরেপুর। 

01715107077 

fhaque_ttc@yahoo.com 

কনস্ট্রাকশন 

 

 

 

 

 

ইআইএ্ম-৪  

 

 

 

 

 

 

16 303 আশীষ কুমার োে 

পিতা: পনতয র ািাল োে 

মাতা: পূপন তমা রানী োে 

wkwib wfjv, 4/3 `wÿY ivRvievM, 
evMcvov, meyRevM, XvKv-1214| 

01818349445 

asish435@gmail.com 

কনস্ট্রাকশন 

 

 

 

 

 

ইআইএ্ম-২  

 

 

 

 

 

 

 

17 351 রমাোঃ আপজজুল আমান আল আমীন 

পিতা: রমাোঃ ফজলুর রহমান আল আমীন 

মাতা: রাপেো রব ম 

Bb÷ªv±i I wefvMxq cÖavb Kw¤úDUvi 
†UK‡bvjRx, e¸ov cwj. Bbw÷wUDU| 

01712685203 

amanrajshahi@yahoo.co

m 

আইপেটি গ্রাপফক পডজাইন-২  

 

 

 

 

 

18 374 রমাছা: খাপেজাতুল রকাবরা 

পিতা: রমা: আব্দুে োত্তার 

মাতা: রমাছা: আফদরাজা রব ম 

†eZMvox, ga¨cvov, nvRxivb Rv‡g 
gmwR` †jb, 2829, eøK-G, 13 bs 
IqvW©, m`i,e¸ov| 

01716086617 

khadijakobra33@gmail.c

om 

আইপেটি গ্রাপফক পডজাইন-১ 

কপিউটার অিাদরশন-১ 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:amanrajshahi@yahoo.com
mailto:amanrajshahi@yahoo.com
mailto:khadijakobra33@gmail.com
mailto:khadijakobra33@gmail.com


ক্র. নং ররাল 

নং 

প্রার্থীর নাম, পিতা ও মাতার নাম, 

বততমান ঠিকানা 

রমাবাইল ও ইদমইল নম্বর রেক্টর অকুদিশন ও রলদেল ছপব 

19 378 মাসুে রানা 

পিতা: রমা: নাপজম উপদ্দন 

মাতা: আকদলমা রব ম 

dzj`xwN cye©cvov, evqZzm&mvjvn gmwR`, 
kvnRvnvbcyi, e¸ov| 

01737164464  

masudiceru2007@gmail.

com    

 
 

আইপেটি  

কপিউটার অিাদরশন-১ 

 

 

 

 

 

 

 

20 398 রমাছা: নূেরাৎ জাহান 

পিতা: রমা: নূরুল ইেলাম 

মাতা: রমাছা: তাহপমনা আক্তার 

বাপি-পব-৫০, ঠনঠপনয়া, েের, বগুিা। 

01515660619 

nishatzahan19@gmail.co

m 

আইপেটি গ্রাপফক পডজাইন-১ 

কপিউটার অিাদরশন-১ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 404 সেয়ে আজহারুল হক 

পিতা: সেয়ে মপজবুল হক 

মাতা: শাপহনা িারপেন 

২৯/২ পূব ত আজমপুর, শওকত আকবর 

স্মরণী ররাড, েপক্ষণখান, উত্তরা, ঢাকা 

01711047815  

01401047815  

azharulhaque2008@gmai

l.com 

 

আরএ্মপজ এ্েএ্মও-১ 

পমড রলদেল ম্যাদনজদমন্ট-৪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 417 শামীমা আক্তার 

পিতা: রমা: এ্লাহী বক্স 

মাতা: রহােদন আরা রশফালী 

পবপডং-২, রটকপনকযাল স্টাফ রকায়াট তার 

পবদকটিটিপে, ঢাকা। 

01710068613 

aktarshamima17@gmail.

com 

টপরজুযম হাউজ পকপিং-২  

 

 

 

 

 

 

 

23 492 রমাোঃ আব্দুল্লাহ 

পিতা: রমাোঃ আব্দুল মপজে 

মাতা: রাপবয়া খাতুন 

ইনপস্টটিউট অব রমপরন রটকদনালজী, 

আেমপুর রবপিবাঁধ, ফপরেপুর-৭৮০০। 

01723783350, 

ma.kuet06@gmail.com 

ট্রান্সদিাট ত আরএ্পে-২  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:masudiceru2007@gmail.com
mailto:masudiceru2007@gmail.com
mailto:azharulhaque2008@gmail.com
mailto:azharulhaque2008@gmail.com


ক্র. নং ররাল 

নং 

প্রার্থীর নাম, পিতা ও মাতার নাম, 

বততমান ঠিকানা 

রমাবাইল ও ইদমইল নম্বর রেক্টর অকুদিশন ও রলদেল ছপব 

24 495 পিিক কুমার পমত্র 

পিতা: স্বিন কুমার পমত্র 

মাতা: রশফালী রানী পমত্র 

ইন্সট্রাকটর, ওদয়পডং এ্ন্ড রফপব্রদকশন, 

ইউদেি রটকপনকযাল স্কুল রমৌলেীবাজার 

রমাহরা, চাঁন্দ াঁও,চট্টগ্রাম। 

01718734341, 

01912026348, 

dipakmitra80@yahoo.co

m 

/dipak.mitra@ucepbd.org 

ট্রান্সদিাট ত ওদয়পডং-৪  

 

 

 

 

 

 

 

25 503 রমাোঃ আপনেউজ্জামান 

পিতা: রমাোঃ আয়নুল হক 

মাতা: রমাছাোঃ মপনরা খাতুন 

িাবনা টিটিপে, িাবনা 

01714422225   

mazaman84@gmail.com 

আইপেটি গ্রাপফক্স পডজাইন-২ 

আইটি োদিাট ত-২ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 506 রমা: আব্দুল হাই পেপদ্দকী 

পিতা: রমা: আব্দুল্লাহ পেপদ্দকী 

মাতা: রাদবয়া পেপদ্দকী 

রশখ ফপজলাতুদেছা মুপজব মপহলা 

কাপর পর প্রপশক্ষণ রকন্দ্র, োরুে োলাম, 

পমরপুর, ঢাকা 

01819725610  

siddiqui.ttc@gmail.com 

আইপেটি গ্রাপফক্স পডজাইন-১ 

আইটি োদিাট ত-৩ 

 

 

 

 

 

27 511 ড. শাপন্ত রঞ্জন েরকার 

পিতা: অপিনী কুমার েরকার 

মাতা: রবপুলা রানী েরকার 

চীফ ইনস্ট্রাক্টর (কপিউটার),  

টাঙ্গাইল টিএ্েপে, বাপজতপুর, টাঙ্গাইল। 

01717052797 

s3ranjan@gmail.com 

আইপেটি  

আইটি োদিাট ত-১ 

 

 

 

  

 

 

 

28 45 োপখ বাড়ি 

পিতা: রখাকন বাড়ি 

মাতা: সুমালা বাড়ি 

P 55/1, DËi evÇv, XvKv-1212| 

01902876247 

shakhybr@gmail.com 

কনস্ট্রাকশন রমশনাপর-১ 

প্লাপম্বং-২ 

 

 

  

 



ক্র. নং ররাল 

নং 

প্রার্থীর নাম, পিতা ও মাতার নাম, 

বততমান ঠিকানা 

রমাবাইল ও ইদমইল নম্বর রেক্টর অকুদিশন ও রলদেল ছপব 

29 220 রমাোঃ ইমাম রহাদেন 

পিতা: আব্দুল মাোন হাওলাোর 

মাতা: ফপজলাতুন রনছা 

BD‡mc hvÎvevox †UKwbK¨vj ¯‹zj, 
†cvìvi †ivW, gvZzBj mvÏvg gv‡K©U, 
XvKv-1360| 

01920218567 

imam.hossain1@ucepbd.

org 

কনস্ট্রাকশন রমশনাপর-১ 

প্লাপম্বং-৩ 

 

30 308 র ৌতম চন্দ্র রমৌপলক 

পিতা: র ৌর চন্দ্র রমৌপলক 

মাতা: জয়ন্তী রমৌপলক 

evwóqv, cyLwiqv, wNIi, gvwbKMÄ| 

01726034848   

goutampg1980@gmail.co

m 

কনস্ট্রাকশন  

প্লাপম্বং-৩ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

৩১ 6 

‡gv: †gvL‡jmyi ingvb 
wcZv: gy: Avãyj Kv‡`i wgqv 
gvZv: iwngv LvZzb 
ewikvj| 01720540048 

sobuz007@yahoo.com 
এ্দগ্রাফুড 

ফুড প্রদেপেং এ্ন্ড রকায়াপলটি  

কদরাল-১ 

 

 

 

 

৩২ 36 

Zywnb Avn‡g` wek^vm 
wcZv-†bmvi Avn‡g` wek¦vm,  
gvZv-bvRgv wek¦vm,miKvi †ivW, 100 
KvUv, †MÛvvwiqv, XvKv-1204| 

01726718490 
tuhin100164@yahoo.com 

আরএ্মপজ এ্েএ্মও-২ 

 

 

 

 

৩৩ 46 

 
 
‡gv: †Mvjvg mv‡ivqvi,  
wcZv-mvgmywÏb  Avn‡g`,  
 188/2 nvRvixevM, XvKv-1205| 

01678572005 
sarwar.du@gmail.com 

লাইট 

ইপঞ্জপনয়া

পরং 

কনজুযমার ইদলকট্রপনক্স-১ 

 



ক্র. নং ররাল 

নং 

প্রার্থীর নাম, পিতা ও মাতার নাম, 

বততমান ঠিকানা 

রমাবাইল ও ইদমইল নম্বর রেক্টর অকুদিশন ও রলদেল ছপব 

 

 

 

৩৪ 48 

‡gvnv¤§` Beªvwng Lvb 
wcZv-†gvnv¤§` Avey Zv‡ni, †eMg Sb©v, 
 evmv-46, d¬vU-10, †ivW-04, eøK-we, 
nvwjkni nv/G, PÆMÖvg, evsjv‡`k| 

01814329524 
ibrahimkawcher@gmail.co

m 
ট্রান্সদপাে অ্দোমটিভ শমকাবনক্স-১ 

 

 

 

৩৫ 70 

‡ivKQvbv cvifxb 
wcZv-nv‡Zg wgqv,  gvZv- kvwnbyi 
†eMg,  
†mKkb-6, eøK-U, evmv-02, ‡ivW-38, 
wgicyi-6, XvKv-1216| 

01935300950 
dipu597540@gmail.com 

ইনফরমাল টিবিএম-২ 

 

 

 

৩৬ 

85 

‡gv: Aveyj d‡qR 
wcZv- †gv: Bqv` Avjx gywÝ, 
gvZv- Rqevnvi 
 weÁvb KviLvbv, XvKv wek^we`¨vjq, 
XvKv-1000| 

01911132331 
faizeahamed.du@gmail.co

m 
কনস্ট্রাকশন ইআইএম-২ 

 

 

 

 

৩৭ 107 

gvKZzev †nv‡mb 
wcZv-†gvRvnvi †nv‡mb,  
gvZv-byiæb bvnvi †nv‡mb, 
60/9/Gd, c~e© `jcyi, †cv: hvÎvevwo, 
†Rjv-XvKv| 

01611510520 
maktubahossain@gmail.co

m 

আরএমবজ এসএমও-২ 

 

ইনফরমাল টিবিএম-২ 

 

 

৩৮ 
119 

‡gv: gwbiæ¾vgvb 
wcZv- †gv: kvnRvnvb Avjx  
gvZv- mv‡R`v LvZzb, 
14/we, knx` exi DËg †jd, Av‡bvqvi 
gwnjv K‡jR, XvKv K¨v›Ub‡g›U| 

01819854861  
sohel_mzs@yahoo.com 

কনস্ট্রাকশন ইআইএম-৩ 

 



ক্র. নং ররাল 

নং 

প্রার্থীর নাম, পিতা ও মাতার নাম, 

বততমান ঠিকানা 

রমাবাইল ও ইদমইল নম্বর রেক্টর অকুদিশন ও রলদেল ছপব 

 

 

৩৯ 

137 

‰mq`v Av‡qkv wmwÏKv 
wcZv- ‰mq` gwbiæ¾vgvb 
gvZv- ‡gvQv: †Mv‡jbyi Rvgvb, 
MÖvg-Pkdwi`, †cv: e¸ov-5800, 
m`i,e¸ov| 

1726395064 
rafiul.pgcb@gmail.com 

কনস্ট্রাকশন ইআইএম-৩ 

  

 

 

 

৪০ 
228 

cjøex eo–qv 
wcZv-wbcy‡j›`y weKvk eo–qv, 
gvZv-exbvcvwb eo –qv,   
76/2, 9 bs wniv Rxj †jBb( mywgbv 
feb) K`gZjv, evmv‡ev, meyRevM, 
XvKv-1214| 

01883146096 
pallabibarua1@gmail.com 

ট্রান্সদপাে ওদয়বডাং-১ 

 

 

 

 

৪১ 

337 

‡gv: Bgivb †nv‡mb 
wcZv- ‡gv: Avwgi ‡nv‡mb, 
gvZv-mvwgjv myjZvbv,  
14/1, †ivW-02, †Wgiv, XvKv-1360| 01521260231  

ihossain.mt@gmail.com 
ট্রান্সদপাে 

ওদয়বডাং-২ 

 

শমবশনসপ প্রযাকটিস-১ 

 

 

 

৪২ 

৩৯০ 

মীর রাদশদুল ইসলাম, 

বপতা-মীর দুলাল শ াদসন,  

মাতা-রওশনারা শবগম, 

বাসা-৫৬৩, উত্তর ইব্রাব মপুর, কাফরুল, 

ঢাকা-১২০৬। 

01920576687  
01813086889 

rashedul.ict@gmail.com 
আইবসটি আইটি সাদপাে য-১ 

 

 

 

৪৩ 
৪১৪ 

তামান্না শমাস্তারী  

বপতা- শমা: পমজানুর র মান,   

মাতা-নাবিমা আিার,    

সূচনা মদিল োউন, ব্লক-এ, শরাি-৫, 

ফ্ল্যাে-৪৭, ববিলা, শমা াম্মেপুর, ঢাকা। 

01758589181  
meghadream12@gmail.co

m 
এদরাফুি শববকাং-২ 

 



ক্র. নং ররাল 

নং 

প্রার্থীর নাম, পিতা ও মাতার নাম, 

বততমান ঠিকানা 

রমাবাইল ও ইদমইল নম্বর রেক্টর অকুদিশন ও রলদেল ছপব 

 

 

৪৪ 
৪১৫ 

শমা: আবু বকর,   

বপতা-শমা: সাবমর উদ্দীন ববশ্বাস,  

মাতা-শমাসা: রা াতুন শনিা,   

বসবনয়র ইনস্ট্রাক্টর (অ্ব:) বববজটিটিবস, 

বমরপুর, ঢাকা। 

01722238524,  
01630167886  

abubakar.office26101@gm
ail.com 

ট্রান্সদপাে অ্দোমটিভ শমকাবনক্স-১ 

 

 

 

 

৪৫ 
৪৪১ 

শমা: ওমর আলী, 

বপতা- শমা: সাখাওয়াত শ াদসন,  

মাতা-রাদবয়া খাতুন (রবন)  ৬৭/২-বস, 

প্যারািাইস পাকয, শজানাবক শরাি, 

আ দম্মে সগড়, বমরপুর-১, ঢাকা-১২১৬। 

01716304570 
mdaliadust1981@gmail.co

m 

কনস্ট্রাকশন প্লাববাং-১ 

 

ট্রান্সদপাে শমবশন শপ প্রাকটিস-১ 

 

 

 

৪৬ ৪৯০ 

কাবনজ শফরদেৌসী,  

বপতা-এ. শক. এম জব রুল  ক 

বাড়ী নাং- ৪৯৯; শরাি নাং-০৮, এবভবনউ-

০৩, বিওএইচএস বমরপুর, ঢাকা-১২১৬।  

01712671531, 
kanizferdoushi15@gmail.co

m 

েবরজ্যযম কুবকাং-১ 

 

এদরাফুি শববকাং-১ 

 

 

 

৪৭ 

৫১২ 

মু াম্মে ওমর ফারুক আখন্দ,  

বপতা-শমা াম্মে ওয়াদজে আলী আখন্দ,   

মাতা- উদম্ম সুরাইয়া,  

২২১, সড়ক-০৩, বি্ওএইচএস বমরপুর, 

পল্লবী, ঢাকা-১২১৬। 

01711108419  
akhund2000@gmail.com 

আরএমবজ এসএমও-১ 

 

 

 

 

৪৮ ৫১৩ 

সসয়ে আ দমে আল শ াসাইন, 

বপতা- সসয়ে ইকবাল শ াসাইন, 

বপতা-নাজমুন না ার,  

৮/এ শসাব ান শসাসাইটি, উত্তর কুলগাও, 

জালালাবাে, বাদয়বজে, চট্টরাম 

01671699827   
estiaquem@ymail.com         

sahossain827@gmail.com 
আইবসটি 

রাবফক্স বিজাইন-২ 

 

আইটি সাদপাে য-৩ 



ক্র. নং ররাল 

নং 

প্রার্থীর নাম, পিতা ও মাতার নাম, 

বততমান ঠিকানা 

রমাবাইল ও ইদমইল নম্বর রেক্টর অকুদিশন ও রলদেল ছপব 

 

 

 

৪৯ ৫২৪ 

রাবকবুল ইসলাম,  

বপতা- শমা: নাবসম,  

মাতা-শমািা: রাবশো ইয়াসবমন,   বাসা-৭, 

শরাি-৬, ব্লক-বি, শসকশন-১২, পল্লব, 

বমরপুর, ঢাকা-১২১৬। 

01400501879,  01709501879   
rakibarch23@gmail.com 

কনস্ট্রাকশন শমশনাবর-১ 

 

 

 
 

৫০ ৫৩৪ 

 শমা:  াসান শতৌবফক ইমাম, 

বপতা-শমা: আবুল কাদশম,  

মাতা-শামসুন না ার, শবগম, ৯, সতীশ বাবু 

শলইন পাথরঘাো, চট্টরাম-৪০০০, 

বাাংলাদেশ।  

01970015028, 
hasanhti@yahoo.com/hasa

nctg3110@gmail.com 
আইবসটি আইটি সাদপাে য-৩ 

 

 

 

৫১ ৫৫০ 

খাদলো আিার, 

বপতা-ইদ্রীস শচৌধুরী, 

মাতা-শখারদশো শবগম, 

ম বব, বার পাড়া, নান্দাইল, ময়মনবসাং ।  

01757430503 
khaledaciblock@gmail.com 

ইনফরমাল ব্লক বাটিক বিন বপ্রবন্টাং-১ 

 

েবরজ্যযম  াউজবকবপাং-১ 

আরএমবজ এসএমও-১ 

 

 

৫২ 
৬১২ 

এ,বব,এম, ফদয়জ্যর র মান   

বপতা- শমা: সবফকুর র মান   

মাতা-ফবরো শবগম  

মাদ্রাসা বববডাং রূপসী  াউবজাং, 

নাবসরাবাে, চট্টরাম। 

01819523020  
faizurttc@gmail.com 

আইবসটি আইটি সাদপাে য-২ 

 

 

 

৫৩ ৬২০ 

শমা: সাইফুর র মান   

বপতা- শমা: সামসুল আলম   

মাতা- বশবরন শবগম  

২৩৪/১/বব/১, আমতলা বাজার, ৬০ বফে 

শরাি, বমরপুর, ঢাকা। 

01681523627 
saiyedsaifurr@gmail.com 

আইবসটি কবিউোর অ্পাদরশন-১ 

 



ক্র. নং ররাল 

নং 

প্রার্থীর নাম, পিতা ও মাতার নাম, 

বততমান ঠিকানা 

রমাবাইল ও ইদমইল নম্বর রেক্টর অকুদিশন ও রলদেল ছপব 

 

 

৫৪ 

৬২৩ 

জা াঙ্গীর আলম   

বপতা- শামসুল  ক  

মাতা- পারভীন 

এযািদভাদকে শরজাউল বাকী শরাি, ৬৩০ 

জদলশ্বরীতলা, সের, বগুড়া। 

 

 

 

01718521432   
jalam 1642@gmail.com 

কনস্ট্রাকশন ইআইএম-৩ 

 

 

 

 

৫৫ ৬২৮ 

শমা াম্মে রবফকুল ইসলাম  

বপতা- সাবফ উবদ্দন আ মে  

মাতা- াবসা শবগম 

প্রবশক্ষক, অ্দোদমাবাইল ইউবনে, ইউদসপ-

বমরপুর শেকবনকযাল স্কুল, প্লে নাং-২,৩, 

বমরপুর-২, ঢাকা-১২১৬। 

01712335280  
rofikul335280@gmail.com 

ট্রান্সদপাে 

অ্দোমটিভ শমকাবনক্স-১ 

 

শমাের সাইদকল সাদভযবসাং-১ 

 

 

 
 

৫৬ ৬৩০ 

শমা াম্মে সুমন বময়া   

বপতা- শমা াম্মে সাত্তার বময়া  

মাতা- বফদরাজা শবগম, 

প্রবশক্ষক অ্দোদমটিভ শমকাবনক্স শট্রি, 

ইউদসপ-বমরপুর শেকবনকযাল স্কুল, 

বমরপুর-২, ঢাকা। 

01678825915 
sumonnazmin@gmail.com 

ট্রান্সদপাে 

শমাের সাইদকল সাদভযবসাং-২ 

 

অ্দোমটিভ শমকাবনক্স-১ 

 

 

 

৫৭ ৬৪৩ 

শমা: শতৌবফক শ াদসন খান 

বপতা- সামসুল হুো খান  

মাতা-শমািা: সামছুন না ার  

৩৪০/০ কলাবাগান মাঠপাড়া, 

চকিাবতয়াবন, ১৩ নাং ওয়াি য, সের, 

পাবনা। 

01717050739 
ewc.pabna@gmail.com 

আইবসটি আইটি সাদপাে য-২ 

 



ক্র. নং ররাল 

নং 

প্রার্থীর নাম, পিতা ও মাতার নাম, 

বততমান ঠিকানা 

রমাবাইল ও ইদমইল নম্বর রেক্টর অকুদিশন ও রলদেল ছপব 

 

 

 

৫৮ ৬৫২ 

শমা: আল-আবমন ববশ্বাস 

বপতা- শমা: আব্দুল  াই ববশ্বাস  

মাতা- শমািা: মমতাজ শবগম  

পবিম পাড়া, চর বমরকামারী, জয়নগর, 

ঈশ্বরেী, পাবনা। 

01722638374  
aminbiswas71@gmail.com 

আইবসটি আইটি সাদপাে য-১ 

 

 

 
 

৫৯ ৬৭৪ 

শামস্ তামান্না 

বপতা-আব্দুস সালাম খাঁন  

মাতা-শরাকসানা খাঁন 

বাসা-১৩, শরাি-১৭, শসক্টর-১৩, উত্তরা, 

ঢাকা। 

01716050748  
neetas.craft@gmail.com 

এদরাফুি শববকাং-২ 

  

 

 

৬০ ৬৮২ 

শমা: ইব্রা ীম বময়া 

বপতা- শমা: খবললুর র মান 

মাতা-  াবসনা শবগম  ববকনা, ঝালকাঠি 

টিটিবস, সের, ঝালকাঠি। 

01517848876 
ibrahim942774@gmail.com 

কনস্ট্রাকশন ইআইএম-১ 

 

 

 

 

৬১ ৬৯৮ 

শমা: আবু জাফর  

 বপতা- শমা: আবু বকর বসবদ্দক 

মাতা- মদনায়ারা শবগম  চর পাতুলী, 

সের, োঙ্গাইল। 

01917457390  
jafor.jafor@gmail.com 

ইনফরমাল 

শমাবাইল শফান সাদভযবসাং-২ 

 

শসালার ইদলকবট্রকযাল 

বসদেম-২ 

 

 
 

৬২ 

৬৯৯ 

শামীমা আিার শরদবকা 

বপতা- শমা: বলয়াকত শ াদসন  

মাতা- শমাদমনা শবগম  এনাদয়তপুর, 

বব,এ, ইউ মােরাসা, সের, োঙ্গাইল। 

 

 

 

 

 

01712871339  
nr.potu@gmail.com 

আরএমবজ এসএমও-১ 

 

ইনফরমাল ব্লক বাটিক বিন বপ্রবন্টাং-১ 



ক্র. নং ররাল 

নং 

প্রার্থীর নাম, পিতা ও মাতার নাম, 

বততমান ঠিকানা 

রমাবাইল ও ইদমইল নম্বর রেক্টর অকুদিশন ও রলদেল ছপব 

 

 

 

৬৩ ৭০০ 

শমা: রাদশে আলম 

বপতা- শমা: আদনায়ারুল ইসলাম  

মাতা- শমািা: জা ানারা শবগম   

টিটিবস, রাজশা ী।  

01717548862  01913703935  
rashed.alam877@gmail.co

m 

শলোর এন্ড 

শলোর 

গুিস  

কযাি অ্পাদরশন-৩ 

 

আইবসটি আইটি সাদপাে য-২ 

 

 

 

৬৪ ৭০৪ 

শমা: আলমগীর শ াদসন  

বপতা-শমা: আবুল কাদশম শমাল্লা 

মাতা- সবুজা শবগম 

ইনস্ট্রাক্টর, শনায়াখালী টিটিবস, গাবুয়া, 

শবগমগঞ্জ, শনায়াখালী। 

 

 

01716631318  
alomgir.seo@gmail.com 

ট্রান্সদপাে অ্দোমটিভ শমকাবনক্স-২ 

 

 

 

 

৬৫ ৭১০ 

শমা া: সাঈেী শ াদসন   

বপতা- শমা া: তাদজমুল  ক  

মাতা- শমাসা: মাতুয়ারা শবগম, 

সদতর রবশয়ামা, কাবলনগর, বশবগঞ্জ, 

চাঁপাইনবাবগঞ্জ। 

01767484981  
saiedihossain2007@gmail.c

om 
আইবসটি 

রাবফক্স বিজাইন-১ 

 

আইটি সাদপাে য-১ 

 

 

 

৬৬ ৭১৫ 

শমা: আবুল কালাম আজাে 

বপতা- আবদুল বাদরক জমাদ্দার 

মাতা- শমাসা: পারুল শবগম   

জ্যবনয়র ইনস্ট্রাক্টর, ববরশাল পবল. ইন. 

সের, ববরশাল। 

01721535595 
sumon094058@gmail.com 

আইবসটি আইটি সাদপাে য-২ 

 

 

 

 

৬৭ ৭২২ 

ভূইয়া শা ানাজ পারভীন  

বপতা- ভূইয়া শমা: আব্দুল  াই  

মাতা- শবগম সুবফয়া জা ান পারভীন  

বাবড়-মা মবঞ্জল, শরাি- বণ যমালা, েঙ্গী, 

গাজীপুর। 

01675328882  
 sumona01912@gmail.com 

েবরজ্যযম 

ফুি এন্ড শবভাদরজ সাবভ যবসাং- 

১ 

 

কুবকাং-১ 



ক্র. নং ররাল 

নং 

প্রার্থীর নাম, পিতা ও মাতার নাম, 

বততমান ঠিকানা 

রমাবাইল ও ইদমইল নম্বর রেক্টর অকুদিশন ও রলদেল ছপব 

 

 

 

৬৮ ৭২৮ 

শমা: হুমায়ুন কববর  

বপতা- শমা: ফজলুর র মান 

মাতা- শমাসা: শরাদকয়া শবগম   ইনস্ট্রাক্টর 

(আরএবস), ববদকটিটিবস, নাবসরাবাে, 

চট্টরাম। 

01920506212 
hkttcrac@gmail.com 

ট্রান্সদপাে আরএবস-১ 

 

 

 

 

৬৯ ৭৩৬ 

এস.এম. শামসুজ্জামান 

বপতা- শমা:  াসানুজ্জামান   

মাতা- মদনায়ারা শবগম  

ফ্ল্যাে-২/এ, বাবড়- ৫/১, এম-২ম শমা নপুর 

বরাং শরাি, শ্যামলী, আোবর, ঢাকা 

01716 362200 

smzaman169@gmail.com 

 
আইবসটি কবিউোর অ্পাদরশন-১ 

 



ক্র. নাং 
শরাল 

নবর 

প্রাথীর নাম, ঠিকানা ও  

জাতীয় পবরচয় নবর 

শমাবাইল ও  

ই-শমইল 

 

শসক্টর 

 

অ্কুদপশন  
শলদভল ছপব 

 

 

৭০ 2 

gvngy ỳj nvmvb 
wcZv: Aveyj Kv‡kg 
gvZv: †nbv †eMg  
gvnbv DËi, †cv: ỳ¯Íviv 
iƒcMÄ, bvivqYMÄ| 

 
'01828477626 
mahmudulhasanmithu54@
gmail.com 

এদরাফুি শববকাং ১ 

 

 

 

 

৭১ 

4 

bvwRqv dvinvbv 
wcZv- †gvnv¤§` iwgR DwÏb 
gvZv- kvnxb myjZvbv 
wbD B¯‹vUb †ivW, igbv, XvKv| 

01727703337 
farhana.nazia@gmail.com 

এদরাফুি 

 

 

রবপকং ২ 

 

ফুি প্রদসবসাং এন্ড 

শকায়াবলটি  

কদরাল 

২ 

ফুড রেফটি এ্ন্ড 

হাইপজন 

১ 

ট্যযবরজম কুবকাং ৩ 

 

 

 

৭২ 9 

‡gv: eveyj wgqv 
wcZv: †gv: Avãyj gwR` wgqv 
gvZv: †gvQv: mwLbv †eMg  
evwo-5, iv Í̄v-14, eøK-wm, †mKkb-10, 
wgicyi, XvKv| 

01736386728 
babul1006@gmail.com 

কনস্ট্রাকশন ইআইএম ৪ 

 

 

 

 

৭৩ 31 

‡gv: †ejvjy¾vgvb 
wcZv-†gv: gvneyeyj Avjg, 
gvZv-†gvQv: †ejx †eMg,           
 MÖvg- evjvcvov, ‡cv: eveyLuv,             
Dc‡Rjv-‡`exMÄ,‡Rjv- cÂMo| 

01722807191 
belaluzzaman@gmail.com 
 
 

কনস্ট্রাকশন ইআইএম ১ 

 

 

 

 

৭৪ 49 

‡gv:  gy³vi †nv‡mb 
wcZv-‡gv: Ave ỳj gwZb wkK`vi, 
gvZv- †gvQv: †diæRv LvZzb, 
Bb÷ªv±i, evsjv‡`k †Kvwiqv KvwiMwi 
cÖwkÿY †K› ª̀, wgicyi †ivW, `viæm-mvjvg, 
wgicyi, XvKv| 

01552376616 
mokterbkttc@gmail.com 

আইবসটি 
      আইটি 

সাদপাে য 
   ২ 

 

mailto:belaluzzaman@gmail.com


 

 

৭৫ 52 

‡gv: g‡bvqvi †nv‡mb 
wcZv-†gv: evei Avjx wek¦vm,   
gvZv- †iv‡Kqv †eMg,                     
gvwbKMÄ wUGmwm, Wi‡gUwi-03,  

01716448056 
manowartsc@gmail.com 

ট্রান্সদপাে ওদয়বডাং ৩ 

 

 

 

 

৭৬ 54 

‡gv: Avwidzj Bmjvg 
wcZv-†gv: byiæj Avwgb,                    
gvZv-†gvmv: Av‡gRv LvZzb,  
Dc-mnKvix, cÖ‡KŠ. E¨e ’̄vcK msiÿb, 
eocyKzwiqv Zvc we ỳ¨r †K› ª̀, weD‡ev, 
w`bvRcyi| 
 
 

01728656528  
arifbdra@gmail.com 

ট্রান্সদপাে ওদয়বডাং ২ 

 

 

 

৭৭ 72 

Zvmwjgv Rvnvb ¯̂vZx 
wcZv- †gv: Iqvwn ỳi ingvb    gvZv- û‡i 
Rvnvb †eMg, 
 215/1, c~e© ivgcyiv, XvKv-1219, 
evsjv‡`k| 

01935881135 
taslimaswatee00@gmail.co

m 
এদরাফুি 

ফুি প্রদসবসাং এন্ড 

শকায়াবলটি  

কদরাল 
১ 

 

ফুি শসফটি এন্ড 

 াইবজন 

 

 

৭৮ 

 
 

73 

‡gvmv: †ggiæ¾vnvb 
wcZv-†gv: kwdKzj Bmjvg, 
gvZv-bvRgv †eMg, 
cvebv KvwiMwi cÖwkÿY †K› ª̀, ivRvcyi, 
m`i, cvebv| 

01742270447 
shovapttcc@gmail.com 

আইবসটি আইটি সাদপাে য ১ 

 

 

 

 

৭৯ 89 

‡gv: gvCg DÏxb 
wcZv- †gv: Rvjvj DwÏb, 
gvZv- †eMg kvnbvR,  
†`‡jvqvi g¨vbkb, Puv›`vcyKzi cvi, ivnvËvi 
cyj, evKwjqv, PÆMÖvg| 

01825127445 
6iqbal@gmail.com 

ট্রান্সদপাে আরএবস ১ 

 



 

 

 

৮০ 91 

AvQgv Lvb 
wcZv-†gv: Avãyj Kwig, 
gvZv-kvgmybœvnvi  
25, †kL mv‡ne evRvi, AvwRgcyi, 
wbDgv‡K©U, jvjevM, XvKv-1205| 

01712659008  
ashma.ahsan@gmail.com 

ইনফরমাল টিবিএম ২ 

 

 

 

 

৮১ 102 

KvRx AvwRR Av³vi †gv: nvwbd 
wcZv-  KvRx †gv: Avey Av³vi,  
gvZv- †gvmv: Lv‡Zgv †eMg 
†mKkb-6, eøK-wm, †ivW-2, evmv-9 
wgicyi, cjøex, XvKv-1216| 

01919685995  
kazihanif02@gmail.com 

আইবসটি আইটি সাদপাে য ২ 

 

 

 
 

৮২ 112 

‡gv: Bgivb †PŠayix 
wcZv-†gv: wmivRyj nK,  
gvZv- wewe gwiqg,  
308, Pkgv wnj Av/G, †gqi Mwj †lvjkni 
2 bs †MBU, cuvPjvBk, wcwUAvB, PÆMÖvg 

01681111199   01818100249  
i.sohel1987@gmail.com 

ট্রান্সদপাে ওদয়বডাং ৪ 

 

 

 
 

৮৩ 115 

Gwjbv Av³vi 
wcZv-GKivgyj nK,  
gvZv-Avwmqv LvZzb, 
evwo-197/2, †ivW-01 wR.Gj. ivq ‡ivW, 
¸Äb †gvo, Kvgvj KvQbv, iscyi m`i, 
iscyi| 

01723466486  
alina.akter85@gmail.com 

ইনফরমাল টিবিএম ১ 

 

 

 
 

৮৪ 

131 

KvwbR dv‡Zgv 
wcZv-†gv: mvBdzi ingvb,  
gvZv-†ivKkvbv,  
431,  gyiv`cyi, nvRx jvj wgqv miKvi 
†ivW, †cv: dwi`vev`, K`gZjx, XvKv| 
 
 
 
 
 

01778949313  
kaniz95@yahoo.com 

আরএমবজ এসএমও ২ 

 

 

 135 
gynv¤§` gvneyeyj nK 

wcZv-বসবদ্দকুর র মান,  

01675248326 
mahabubulhaq294@gmail.

কনস্ট্রাকশন ইআইএম ৩ 

 



 

৮৫ 

মাতা -রব মা শবগম ,  
35/we/6PjwšÍKv nvDwRs, kvn Avjx evM, 
Qwjgyw` œ̀ gv‡K©U, gxicyi-1, XvKv| 

com 

ইনফরমাল 

শসালার 

ইদলকবট্রকযাল 

বসদেম 

১ 

 

 

 

৮৬ 136 

‰mq` ivwdDj Bmjvg 
wcZv- ˆmq` gwbiæ¾vgvb  
gvZv- ‡gvQv: †Mv‡jbyi Rvgvb,   
MÖvg-Pkdwi`, †cv: e¸ov-5800, m`i, 
e¸ov| 

01716108743  
rafiul.pgcb@gmail.com 

কনস্ট্রাকশন ইআইএম ৩ 

 

ইনফরমাল 

শসালার 

ইদলকবট্রকযাল 

বসদেম 

১ 

 

 

 

৮৭ 141 

‡gvQv: †nvm‡b Aviv †eMg 
wcZv- e`iæj Bmjvg,  
gvZv-†gvQv: iæwe Bmjvg, 
jwZdv gwÄj, evwo bs-199, †ivW-01, wbD 
kvjeb, m`i, iscyi| 

01722361277 
hosneara631@gmail.com 

কনস্ট্রাকশন ইআইএম ২ 

 

 

 

৮৮ 155 

‡gvQv: †gŠ LvZzb 
wcZv- †gv: gKeyj †nv‡mb, 
gvZv- †gv‡gbv wewe, 
nvwi‡Kb, RvZxq wek̂we`¨vjq, MvRxcyi|  

01709181313 
maksodamow@gmail.com 

আরএমবজ এসএমও ১ 

 

 

 

৮৯ 160 

‡gv: iweDj Bmjvg 
wcZv-‡gv: Aveyj Kvjvg, 
gvZv- ‡gvQv: iIkbviv †eMg, 
g`bcyi, ZvjZjv, †mvbviMuvI, bvivqYMÄ| 

01736358751 
mdrabiulislam2428@gmail.
com 

কনস্ট্রাকশন ইআইএম ৩ 

  

 

 

 

৯০ 186 

‡gv: Avmv`y¾vgvb 
wcZv- †`j`vi †nv‡mb, 
gvZv- Avqkv †nv‡mb,  
gvB‡µv B‡jKUªwbKm wj:, wewmK 
B‡jKUªwb· Kg‡cø· feb  (†j‡fj-7), 
†gBb †ivW-3, GwfwbD-4, †mKkb-7, 
wgicyi, XvKv| 

01711368415 
zaman.asad3@gmail.com 

কনস্ট্রাকশন ইআইএম ৪ 

 



 

 

 

৯১ 

190 

‡gv: kvgmy‡Ïvnv 
wcZv- †gv: wmivRyj nK Avbmvix, 
gvZv- †gvQv: kvgmyb bvnvi †eMg,  
c~e© cvjkv, Pvigv_v, m`i, e¸ov| 

01737879401 
dohakpi@gmail.com 
 
 
 
 
 
 

কনস্ট্রাকশন 

 

 

 

ইআইএম 

 

 

 

 

 

৩ 

 

 

 

 

৯২ 200 

AvKZvi †nv‡mb f‚Bqv 
wcZv-Avãyj Rjxj f‚Bqv,  
gvZv-wd‡ivRv †eMg,   
we‡KwUwUwm PÆMÖvg, bvwmivev`, Lyjkx, 
PÆMÖvg| 

01914000039 
akterbkttc@gmail.com 

আইবসটি 

রাবফক্স বিজাইন ২ 

 

আইটি সাদপাে য ২ 

 

 

 

৯৩ 237 

‡iRvDj Kwig 
wcZv-†gv: B¾Z Avjx,    
 gvZv-ivweqv Av³vi, 
 2 bs wmivRwgqv †ivW, Avk‡Kvbv, 
`wÿYLvb, XvKv-1230| 

01914805829 
rajaulkarimmaruf513773@

gmail.com 
কনস্ট্রাকশন 

রি বাইবন্ডাং ১ 

 

প্লাববাং ১ 

োইলস বফটিাং ১ 

 

 

 

৯৪ 246 

‡gv: gwbi¾vgvb gwnb 
wcZv-‡gv: RvwKi †nv‡mb †ecvix,  
gvZv- †n‡jbv †eMg,  
Puvbcvov, DËiLvb, XvKv-1230| 

01915016708  
mohinahmed172@gmail.co
m 

কনস্ট্রাকশন প্লাববাং ৪ 

 

 

 

 

৯৫ 256 

‡gv: iwdKzj Bmjvg 
wcZv-†gv: Avãyi ingvb AvK›`,  
gvZv-†eMg gnwmbviv ingvb,  
Dcva¨ÿ, e¸ov সেন্ট্রাল পললটেকলিক 
Bbw÷wUDU,জাহাঙ্গীরবাদ,শাহজাহািপুর, e¸ov| 

01717423844 
engr.rafik@gmail.com 

আইবসটি 

রাবফক্স বিজাইন ১ 

 

কবিউোর 

অ্পাদরশন 
১ 

mailto:dohakpi@gmail.com


 

 

 

৯৬ 262 

‡gv: iæ‡ej nvwee 
wcZv-†gv: nvweeyi ingvb, 
gvZv-iv‡njv †eMg,  
21/1 mbvZbMo †ivW, Uvwj vwdm cvwbi 
cv¤ú, nvRvixevM, XvKv-1209| 

01614215335 
rubel_habib@engineer.co
m 

ট্রান্সদপাে আরএবস ২ 

 

 

 

৯৭ 264 

‡gv: gvmy` ivbv 
wcZv-†gv: nhiZ Avjx, 
gvZv-†gvQv: iwngv †eMg, 
 evmv-1/1, iv Í̄v-15, e&iK wm, wgicyi-12, 
cjøex, XvKv-1216| 

01626481765 
eemasud007@gmail.com 

কনস্ট্রাকশন ইআইএম ৪ 

 

 

 

৯৮ 295 

Avey যাঈে nvmbvBb gvmyg 

wcZv-Avãyi iDe †PŠayix,  
gvZv-†g‡niæ‡bœmv †PŠayix,  
d¬¨vU-3 G, wmwcwWGj KvøvDW bvvBb, 
81/G, Gm,Gg Lv‡j` †ivW, RvvgvjLvb, 
PÆMÖvg| 

01711666162  
azhmasum@gmail.com 

আইবসটি 

রাবফক্স বিজাইন ৩ 

 

আইটি সাদপাে য ৩ 

কনস্ট্রাকশন ইআইএ্ম ১ 

 

 

৯৯ 

297 

Avey ivqnvb 
wcZv-kvn Avjg,  
gvZv-gv‡jKv †eMg 
wUwUwm gv`vixcyi, Kzgvi‡UK, Pigy¸wiqv, 
gv`vixcyi| 
 
 
 
 
 

01824562561  
raihan.imtiaz0311@gmail.c
om 

আইবসটি রাবফক্স বিজাইন ২ 

 

 

 

১০০ 326 

gvqv 
wcZv-Kv‡mg Avjx, 
gvZv-Av‡bvqviv †eMg, 
evmv-91/1 Avn‡¤§`bMi, †cv: b‡i›`ªcyi, 
g‡bvni`x biwms`x| 

01674618958 
moumitajahanmaya@gmail

.com 

ইনফরমাল টিবিএম ৩ 

 

আরএমবজ এসএমও ২ 



 

 
 

 

১০১ 328 

‡gvQv: Bqvmwgb Aviv †eMg 
wcZv-†gv: Cgvb Avjx,  
gvZv- †gvQv: wgby †eMg,  
Gm/G-4763 Zzlviaviv, †cv: gvZzqvBj, 
K`gZwj, XvKv| 

01674484809  01723672762 
yeasmin.ara778@gmail.co
m 

ইনফরমাল ববউটি শকয়ার ২ 

 

 

 

 

১০২ 333 

Avãyj Mdzi 
wcZv-mni Avjx, 
gvZv-dzjevby,  
wfwUwUAvB, †kicyi †ivW, e¸ov| 

01710856365  
gofurtsc76@gmail.com 

ট্রান্সদপাে ওদয়বডাং ৪ 

 

 

 

 

১০৩ 344 

‡gv: byi DwÏb ivnvZ,  
 wcZv- †gv: Avey nvwbd, 
gvZv- byi evby,  
82 †R, AvB gv ª̀vmv †ivW, byiæi nK 
Kwgkbvi evwo , `vgcvov,  P‡Æk̂ix †gvo, 
PÆMÖvg| 
 
 

01686650405  
rhatctg29@gmail.com 

আরএমবজ এসএমও ২ 

  

 

 

 

১০৪ 
347 

mvBdv myjZvbv,  
wcZv-wmivR DwÏb Avn‡g`, 
 gvZv-gvngy`v wmivR, 
evwo-03, †ivW-03, eøK-wm, †gvnv¤§`cyi, 
wdDPvi UvDb, †gvnv¤§`cyi, XvKv| 01748288490  01516180711  

ssnk.tanha@gmail.com 

কনস্ট্রাকশন ইআইএম ২ 

 

লাইে 

ইবঞ্জবনয়া

বরাং 

কনজ্যযমার 

ইদলকট্রবনক্স 
১ 

েবরজ্যযম  াউজবকবপাং ১ 

 

 

 

১০৫ 349 

mygb †iRv,  
 wcZv-Avãyj Iqv‡n`, 
gvZv- iwngv wewe,  
Pv‡gwj feb, AvevwmK GjvKv, e¸ov 
cwj‡UKwbK Bbw÷wUDU| 

01751378174 
sumonreza755@gmail.com 

আইবসটি 

রাবফক্স বিজাইন ১ 

 

কবিউোর 

অ্পাদরশন 
১ 



 

 

১০৬ 352 

‡gv: Avey Rvdi,  
wcZv- †gv: †gvK‡jQzi ingvb,  
gvZv-†gvQv: Lvw`Rv †eMg, 
Qvjbv‡RvoMvox, fvjïb, kvRvnvbcyi, 
e¸ov| 

01738663979   
zaforcmt60@gmail.com 

আইবসটি 

রাবফক্স বিজাইন ১ 

 

কবিউোর 

অ্পাদরশন 
১ 

 

 

১০৭ 355 

‡gv: BDbym Avjx gvmy`, 
wcZv- †gv: Bw ª̀m Avjx,  
 gvZv- iIkb Aviv,  
evmv-10, †ivW, GwfwbD-2, eøK- wW, 
wgicyi-12, cjøex, XvKv-1216| 

01790721100     
01979175282    
yamasu1980@gmail.com 

আইবসটি রাবফক্স বিজাইন ৪ 

 

 

 

 

১০৮ 368 

D‡¤§ nvweev Avd‡Zqviv †eMg,  
wcZv- †gv: Bidvb Avjx †dŠR`vi, 
gvZv-†eMg Puv` myjZvbv,  
1/wm, we‡KwUwUwm ÷vd †KvqvU©vi, `viæm-
mvjvg, wgicyi, XvKv| 

01552358802   
habiba.bkttc@gmail.com 

কনস্ট্রাকশন ইআইএম ২ 

  

 

 

 

১০৯ 369 

gxR©v Lv‡j` †nv‡mb,   
wcZv-gxR©v byiæj †nv‡mb,  
gvZv-RvbvZ gnj, 
wmwbqi Bb÷ªv±i, A‡Uv‡gvevBj, 
we‡KwUwUwm, wgicyi, XvKv| 

01712087351 
mirza.khled@gmail.com 

ট্রান্সদপাে 
অ্দোমটিভ 

শমকাবনক্স 
১ 

 

 

 

১১০ 

385 

wkwibv Av³vi,  
 wcZv-†gv: Qz› ỳ wgqv, 
gvZv-†gvmv: †Lvi‡k`v †eMg, 
39/wm-2, kvn AvjgMxi, wgicyi-2, XvKv-
1216| 
 
 
 
 
 
 

01629020408 
aktershirin85@gmail.com 

ট্রান্সদপাে আরএবস ১ 

 



 

 

১১১ 386 

mygb Avn‡g`, 
wcZv-k¨vgjvj ivq,  
gvZv-wbg©jv ivbx ivq, 
BD‡mc wgicyi †UKwbK¨vj ¯‹zj,  cøU-2,3, 
wgicyi, XvKv| 

01712871661 
ahmed.sumon4@gmail.co

m 

ট্রান্সদপাে আরএবস ১ 

 

ইনফরমাল 

শসালার 

ইদলকবট্রকযাল 

বসদেম 

১ 

কনস্ট্রাকশন ইআইএম ১ 

 

 

 

১১২ ৪০২ 

খন্দকার আলী আে র িাদেল,   

পিতা-খন্দকার ফয়জুল আলম, 

মাতা-শাহনাজ িারেীন  

ফ্ল্যাট-২/এ্, বাো-৮৯৬, ররাড-১২, এ্পেপনউ-২, 

পমরপুর পড. ও. এ্ইচ.এ্ে, ঢাকা। 

01711873008  
email@aliasgorpavel.

com 

আইবসটি আইটি সাদপাে য ২ 

  

 

 

 

১১৩ ৪০৫ 

এ্ে এ্ম জাহাঙ্গীর আলম,  

পিতা-শওকত আলী,   

মাতা-রমাছা: জাহানারা রব ম,   

প্রদজক্ট অপফোর, সুেক্ষ, বাে-০৫, রলদেল-

০৩, ররাড-১০, বাপরধারা (পড/এ্), ঢাকা-১২১২। 

01715435606  

jahangiranj.alam@yah

oo.com 

ট্রান্সদপাে 
শমাের সাইদকল 

সাদভযবসাং 
২ 

 

 

 

 

১১৪ ৪০৮ 

রমা: োদ্দাম রহাদেন,   

পিতা-আব্দুর রব হাওলাোর,  

মাতা-রাপশো রব ম, 

খাপলশপুর, খুলনা। 

01723050445  
hmdsaddam737@gmail.co
m 

কনস্ট্রাকশন ইআইএম ৪ 

 

 

 

১১৫ 

৪১৩ 

ফারজানা ইয়ােপমন, 

পিতা-রমা: আব্দুর রাজ্জাক, 

মাতা- রজাদবো খাতুন,   

 ১৬৭/১, িপিম কাফরুল, পমরপুর, ঢাকা। 

 

 

 

 

 

 

01723638221  
hse.shafiqul@gmail.com 

এদরাফুি শববকাং ২ 

 



 

 

 

১১৬ ৪২৮ 

ময়না খন্দকার,  

পিতা-আব্দুর রপশে খন্দকার,  

মাতা-রমাো: শাদহরা রব ম,   

রকাদয়ন্টা সুইট রহাম ৩১২/১, রজ, এ্ন শাহা 

ররাড, লালবা , ঢাকা-১২১১। 

01843885602   
01678826528  

moyna388@gmail.com 

ট্রান্সদপাে আরএবস ১ 

 

ইনফরমাল 

শসালার 

ইদলকবট্রকযাল 

বসদেম 

 

১ 

 

 

১১৭ ৪৪০ 

রমা: লােলূ পময়া,  

 পিতা-মপনর উপদ্দন, 

মাতা- রমদহরজান রব ম,   

৬৭/২-পে, প্রারাডাইে িাকত, রজানাপক ররাড, 

আহদেে ন র, পমরপুর-১, ঢাকা-১২১৬। 

01916840012 
mohammadlavlu81@gmail.

com 

আইবসটি আইটি সাদপাে য ১ 

 

ট্রান্সদপাে 
শমবশনসপ 

প্রযাকটিস 
১ 

 

 

১১৮ 

৪৫০ 

িািপি আক্তার, 

পিতা-রমা: আদনায়ার রহাদেন,  

মাতা-ফাপহমা, 

পবপজটিটিপে, পমরপুর, ঢাকা। 

 

 

 

 

01948861597  
papriakter14@gmail.com 

আরএমবজ এসএমও ২ 

 

 
 

 

১১৯ ৪৬৫ 

অপখল কুমার েত্ত,  

পিতা- োরজীৎ কুমার েত্ত, 

মাতা-পনশা রানী েত্ত, 

আব্দুর রউফ রমনশান, েপক্ষণ এ্নাদয়তপুর, 

কাপশমপুর, াপজপুর েের,  াপজপুর।  

01715099254  
akhil.dutta63@gmail.com  

ইনফরমাল টিবিএম ১ 

 

আরএমবজ এসএমও ৩ 

 

 

১২০ 

৪৮৪ 

রমা: হাপেবুজ্জামান, 

পিতা-রমা: মপজবুর রহমান,  

মাতা-রমাছা: রহােদন আরা,  

প্লট: ৩, ররাড: ৪, ব্লক: এ্, োগুফাতা হাউপজং, 

পমরপুর-১২, ঢাকা।  

 

 

 

 

 

01716009266, 
hzzaman@gmail.com 

আইবসটি 

আইটি সাদপাে য ৩ 

 

রাবফক্স বিজাইন ১ 



 

 

১২১ ৪৮৬ 

আপফয়াতুল জাোত পলমা, 

 পিতা-পেরাজুল ইেলাম 

 মাতা- শামসুন নাহার 

২০৫/৪/১, তাজদলন, পমরপুর, ঢাকা।  

01689662238, 
afiatuljannat11@gmail.com  

এদরাফুি শববকাং ২ 

 

েবরজ্যযম 

কুবকাং ১ 

ফুি শবভাদরজ 

সাদভযবসাং 
১ 

 

 

 

১২২ 
৪৮৮ 

রমাোঃ অপহদুজ্জামান   

পিতা-রমা: মুনছুর আলী, 

মাতা- োপহো রব ম,  

রমরুল বাড্ডা, ঢাকা   

 

 

 

 

01913566547, 
mdohiduzzaman547@gmai
l.com  

েবরজ্যযম কুবকাং ১ 

 

 

 

 

১২৩ ৫০৯ 

আপনকা তাহপেন মুন, 

পিতা-আব্দুর রব,   

মাতা-নােপরন িারেীন রহদলন, 

 ৩৫০/১ পে, পড, আই, পজ, ররাড, আহােে 

ন র, পমরপুর-১, ঢাকা। 

01706696920     
01686395938   

bssanika@gmail.com 
ইনফরমাল 

এপাদরল বিন 

বপ্রবন্টাং 
১ 

 

ব্লক বাটিক বিন 

বপ্রবন্টাং 
১ 

 

 

 

১২৪ ৫১০ 

খাপেজা আক্তার,    

পিতা-এ্ম, এ্ম, আোদুল্লাহ,   

মাতা- রমাো: হাপমো খাতুন, 

 হাউজ-২০(৪পব), ব্লক-পব, ররাড,-৫, আরামবা  

আর/এ্, পমরপুর-৭, ঢাকা-১২১৬। 

01726087494,   
Dip_ 
209@yahoo.com 

কনস্ট্রাকশন ইআইএম ২ 

 

 

 

 

১২৫ ৫৪০ 

আপরফুল ইেলাম, 

পিতা-রমা: আদনায়ার রহাদেন, 

মাতা-রমাছা: ওদরশা রব ম,   

বাো-৭, ররাড-৬, ব্লক-পড, রেকশন-১২, িল্লবী, 

পমরপুর, ঢাকা-১২১৬। 

01738377067, 
ariful.sbt12@gmail.com  

কনস্ট্রাকশন ইআইএম ৪ 

 



 

 

 

১২৬ ৫৪৬ 

রমাোেৎ তাহপমনা রফরদেৌেী, 

পিতা-রমাহােে আলী আকবর 

মাতা- মদনায়ারা আকবর 

তাহপমনা রফরদেৌপে এ্ন্টারপ্রাইজ, শাহ আলী 

বা , পমরপুর -১, ঢাকা -১২১৬।  

 
 
01827564050  
tahminafardousy2020@gm
ail.com  

েবরজ্যযম কুবকাং ৩ 

 

এ্দগ্রাফুড রবপকং ২ 

 

 

১২৭ ৫৪৮ 

মুহােে রবলাল রহাোইন   

পিতা-রপফকুল ইেলাম   

মাতা-আপম্বয়া রব ম  

এ্ডদোদকট এ্ফ এ্ রেপলদমর বািী, র্থানা 

ররাড, রমাহােে ন র, বাদয়পজে রবাস্তামী, 

চট্টগ্রাম-৪২১১।  

01813401476 
belal03ctg@gmail.com  

কনস্ট্রাকশন ইআইএম ২ 

 

 

 

 

১২৮ ৫৫৩ 

রমা: আপতকুজ্জামান  

পিতা-রমা: পমজানুর রহমান 

মাতা- লায়লা আখতার,  

 ১৫৫, হাপজ ইেমাইল ররাড, বানর াতী, 

রমদটদিাল, রোনাডাঙ্গা, খুলনা।  

01730264266 
attique2905@gmail.com  

আইবসটি 
কবিউোর 

অ্পাদরশন 
১ 

 

 

 

 

১২৯ ৫৮৪ 

ররাকোনা  িারেীন  

 পিতা-মীর আব্দুল কুদ্দুে রুপম 

মাতা- সুপফয়া রব ম 

ব্লক-পে, লাইন-৩, বাো-৬, পমরপুর-১০, ঢাকা-

১২১৬। 

01648178739 01673454982  
roksana452627@gmail.co
m 

ইনফরমাল ববউটি শকয়ার ১ 

 

 

 

 

১৩০ 

৫৯৪ 

হাপমো ইয়াছপমন 

পিতা- নুর পমঞা   

মাতা- ফপরো ইয়ােপমন  

 ১২৩ রশওিা িািা, ৫ম তলা, পমরপুর, ঢাকা-

১২১৬। 

 

 

 

 

 

 

01715127492  
hamidayiesmin@yahoo.co

m 

এদরাফুি 

শববকাং ২ 

 

ফুি শসফটি এন্ড 

 াইবজন 
২ 

েবরজ্যযম 

 

কুবকাং 

 

 

১ 



 

 
 

১৩১ ৬১৫ 

রমা: প য়াে উপদ্দন খান 

পিতা- রমা: রব খান 

মাতা- োপফয়া রব ম 

কাপলয়াড়কর, পবরুপলয়া, োোর, ঢাকা। 

01735870505  
mdgiaskhan44@gmail.com 

কনস্ট্রাকশন 

শমশনাবর ১ 

 

প্লাববাং ১ 

আইবসটি আইটি সাদপাে য ১ 

 

 
 

১৩২ 

৬১৭ 

ড. ইপঞ্জ: এ্ টি এ্ম হাপববুল্লাহ   

পিতা- আ.ন.ম োলাউপদ্দন   

মাতা- খাদলো রব ম 

অধ্যক্ষ, পরেডা িপলদটকপনপক ইন্সটিটিউট, 

কাপলয়াড়কর, পবরুপলয়া, োোর, ঢাকা। 

 

 

 

 

 

01714013767 
habib.tttc@gmail.com 

কনস্ট্রাকশন ইআইএম ১ 

 

আইবসটি 

কবিউোর 

অ্পাদরশন 

 

 

 

১ 

 

 

 

১৩৩ ৬১৯ 

রমা: রমাঝঝাদমল রহাোইন মাসুে  

 পিতা-মীর রমাবদির রহাদেন   

মাতা- মদনায়ারা খাতুন  

১৫৬, ররাড- ই-২, ব্লক-পব, ইস্টান ত হাউপজং, 

িল্লবী, ঢাকা-১২১৬। 

01716607767 
tvetmasud@gmail.com 

কনস্ট্রাকশন ইআইএম ১ 

 

আইবসটি আইটি সাদপাে য ১ 

আরএমবজ এসএমও ১ 

 

 

 

১৩৪ ৬২১ 

রমা: আেলাম উপদ্দন  

পিতা- রমা: আদনায়ার রহাদেন  

মাতা- জাহানারা রব ম    

বাইওয়া-লাইট ইপঞ্জপনয়াপরং রট্রপনং 

ইনপস্টটিউট, প্যারাডাইে েবন, ২ রফাডার 

পস্ট্রট, ওয়াপর, ঢাকা-১২০৩। 

01722250008  
inst.mcs3.beioa@gmail.co
m 

ট্রান্সদপাে ওদয়বডাং ১ 

 

 

 

 

১৩৫ ৬৩৭ 

রমাছা: খুরপশে জাহান পমতা 

পিতা- রমা: আব্দুল খাদলক 

মাতা- রমাছা: নাপেমা রব ম  

ইেলামপুর (হপর ািী), েের, বগুিা। 

01767119548 
01mita22@gmail.com 

আইবসটি 

রাবফক্স বিজাইন ২ 

 

আইটি সাদপাে য ১ 



 

 

১৩৬ ৬৬০ 

তািে কুমার 

পিতা-মদনারঞ্জন কপবরাজ 

মাতা- অি তনা রানী,   

েহকারী অধ্যািক (ইইই), রটকপনকযাল টিচাে ত 

রট্রপনং কদলজ, রতজ াঁও, ঢাকা। 

01717138111 
mitapas69@gmail.com 

কনস্ট্রাকশন ইআইএম ১ 

 

 

 

 

১৩৭ 

৬৬১ 

শুে োশ গুপ্ত  

পিতা-জ োর্থ োে গুপ্ত 

মাতা-পজনু োে গুপ্ত, 

েহকারী অধ্যািক (ইইই), রটকপনকযাল টিচাে ত 

রট্রপনং কদলজ, রতজ াঁও, ঢাকা। 

 

 

 

 

 

 

01717138111 
mitapas69@gmail.com 

কনস্ট্রাকশন 

ইআইএম 

 

 

 

 

 

 

 

১ 

 

 

 

 

১৩৮ ৬৭২ 

অনাপমকা আক্তার  

পিতা-মইন উপদ্দন আক্তার 

মাতা-পলপল আক্তার   

বাো-৩ ও ৫ ররাড-৪ জনতা হাউপজং, 

আ ার াঁও, ঢাকা। 

01711185461 
anamika.akter87@gmail.co

m 

েবরজ্যযম কুবকাং ২ 

 

এদরাফুি শববকাং ২ 

 

 

 

১৩৯ ৬৭৫ 

শ্রাবনী েরকার পিতা- মনীন্দ্র নার্থ েরকার 

মাতা- সুপচতা রায়  ট্রপিকযাল মনসুর রহাম, 

রহাপডং-১৫৬, ডা:  পল, ম বাজার, ঢাকা। 

01914434039  
sabusar@gmail.com 

এদরাফুি শববকাং ২ 

 

 

 

 

১৪০ ৬৮৮ 

োহানা রব ম 

পিতা- আব্দুল মাোন  

মাতা- রাদবয়া খাতুন  

বাো-৩৯, ররাড-০২, ব্লক-পব, রেক-১১, িল্পবী, 

পমরপুর, ঢাকা। 

01819433843 
sbegum@grameenbite.net   
shahana@bibeat.com 

লাইে 

ইবঞ্জবনয়া

বরাং 

কনজ্যযমার 

ইদলকট্রবনক্স 
১ 

 



১৪৩ 55 

Rvdi gvngy` 
wcZv-Avjx Avn‡¤§` f‚Bqv,  
gvZv- †gvmv: dv‡Zgv †eMg, 
DËiv †gvUim wj: G-6, G-7, wewmK 
wk&í Aâj, e¸ov| 

01818722611, 

01710767036 

zafor611@gmail.com 

ট্রান্সদপাে 
শমাের সাইদকল 

সাদভযবসাং 
২ 

 

১৪৪ 61 

‡gv: †gvg‡iR Luvb 
wcZv-†gv: †gv¯ÍvK Avjx, 
gvZv- †gvQv: byiRvnvb †eMg,  
d¬vU-8/we, evmv bs-333, †mbcviv 
ce©Zv (g¨vMcvB ¯‹zj), wgicyi, XvKv-
1216|  

01919473705 

momrej@desco.org.bd 
কনস্ট্রাকশন ইআইএম ৪ 

  

১৪৫ 88 

gynv¤§` bvRgyj nvmvb 
wcZv-gKQy` Avng`  
gvZv- Rvnvbviv †eMg   
K¤úyUvP Bbdz wm‡÷g, evqZzk kic 
gv‡K©U, awbqvjv cvov, wW.wU. †ivW 
PÆMÖvg 

01827082211, 

nazmul.gren@gmail.com 

লাইে 

ইবঞ্জবনয়া

বরাং 

বপএলবস ৩ 

  

কনস্ট্রাকশন 

 

 

 
 

ইআইএম ১ 

 

 

 

১৪১ ৭৩১ 

োদ্দাম রহাদেন 

পিতা-রমা: রোলায়মান 

মাতা- নাপ তে রব ম 

জালকুপি, পেপির ঞ্জ, নারায়ণ ঞ্জ। 

01674327898  
saddamieb@gmail.com 

ট্রান্সদপাে আরএবস ১ 

 

 

 

 

১৪২ ৭৩৮ 

শাহাপরয়ার মাহমুে  

পিতা- রমা: শাহজাহান 

মাতা- মাহমুো রব ম  

গ্রাম-আশ্রমিািা, েের, ঠাকুর াঁও। 

 

 

 

01912307022 
shahariar.mahmud.tvet@g
mail.com 

আইবসটি 
কবিউোর 

অ্পাদরশন 
১ 

 



১৪৬ 144 

‡gv: তাপরKzj Bmjvg, 

wcZv- †gv: BDbyQ †gvjøv,  
gvZv-‡gvmv: weDwU †eMg,   
শীি পবডাে ত পল:, মহাখালী, ঢাকা। 01737993889 

tarikulislam01737@gmail.c

om 

ট্রান্সদপাে 

ওদয়বডাং ২ 

 

রমপশন শি 

প্রযাকটিে 
১ 

কনস্ট্রাকশন ইআইএ্ম ১ 

১৪৭ 163 

‡kL mvweŸi Avn&¤§v` 
wcZv- †kL gbmyi Avn‡g` 
gvZv- ˆmq`v mvwebv dv‡Zgv, 
evmv-03, nvRx †Zvive Avjx †jb, 
emycvov, ‡mvbvWv½v, Lyjbv| 

01977977729  

engsabbir114@gmail.com 
কনস্ট্রাকশন ইআইএম ৪ 

 

১৪৮ 224 

Avwdqv Av³vi, 
wcZv- †gvnv¤§` Avwgbyi ingvb f‚Bqv, 
gvZv- Rûiv Av³vi,   
evwo bs-30, †ivW-03, eøK-wW, 
ivgcyiv, XvKv| 

01912708831  

akter.afia@yahoo.com 
আইবসটি আইটি সাদপাে য ১ 

 

১৪৯ 232 

Lv‡j` Avj AvivdvZ,  
wcZv-†gv: †gvi‡ZvRv,  
gvZv- kwnbv Av‡e`xb, 
926 c~e© eviv›`x cvov, m`i, h‡kvi|  

01912526480  

khaledalarafat@gmail.com 
আইবসটি রাবফক্স বিজাইন ১ 

 

১৫০ 366 

Avãyj nK,   
wcZv-Avãyj gwZb,   
gvZv-Rxeb †bQv,  
evwo-16, †ivW-5, eøK-G, †mKkb-
2,wgicyi g‡Wj, XvKv-1216| 

01739518880 

abhaque.artcam@gmail.co

m 

কনস্ট্রাকশন ইআইএম ১ 

 

ট্রান্সদপাে 
শমবশনসপ 

প্রযাকটিস 
১ 



১৫১ ৪৬৪ 

 শমা: শসাদ ল শ াদসন,  

বপতা: শমাোঃনুরুল ইসলাম,  

মাতা-শমাসাম্মত মমতাজ শবগম, 

বমরপুর-১, মাজার শরাি, ঢাকা 

01710955855 

shohel_sst@yahoo.com  
ইনফরমাল 

শমাবাইল শফান 

সাদভযবসাং 
২ 

  

১৫২ ৫২৫ 

অ্রববন্দ  ালোর,   

বপতা-অ্মল কৃষ্ণ  ালোর,   

মাতা-বেপালী  ালোর,  

জাগরনী চক্র ফাইদন্ডশন শেকবনকযাল 

ইনবেটিউে, স্ববস্তপুর, কুবিয়া 

01799330237  

arabindahalder1986@gmail

.com 

কনস্ট্রাকশন ইআইএম ২ 

 

১৫৩ ৫৫২ 

শমা: রায় ান শচৌধুরী, 

বপতা- শমা: শগালাম শ াদসন শচৌধুরী, 

 মাতা-তা বমনা আিার, 

উত্তর শচদলাপাড়া, বগুড়া সের বগুড়া-

৫৮০০, রাজশা ী, বাাংলাদেশ।  

01741683745 01961100966 

rayhanchowdhurybd02@g

mail.com  

আইবসটি 
কবিউোর 

অ্পাদরশন 
১ 

 

১৫৪ ৫৯৬ 

শমা া: আব্দুল ওয়াব ে শজায়াদ্দযার  

বপতা- শমা: আব্দুল রবশে শজায়াদ্দযার      

মাতা- শমািা: আকবলমা আিার  

 ক বভলা, বাসা-২৪/বস, শরাি-১, রাম-

আবমন বাজার, শপা: আবমন বাজার, 

সের, চুয়ািাঙ্গা। 

01975626540 / 

01916337858  

woahidjoarder2017@gmail.

com 

ইনফরমাল 
শমাবাইল শফান 

সাদভযবসাং 
২ 

 



১৫৫ ৬৭০ 

মা বুবা আরবশয়া  

বপতা- মা বুব আ দমে 

মাতা- শামীমা আ দমে 

বাসা-১০, শরাি-১০, শসকশন-৬, ব্লক-বস, 

বমরপুর, ঢাকা 

01941170656  

mahbubaarshia29@gmail.c

om 

ইনফরমাল 
উি ওয়াবকযাং 

শমবশন অ্পাদরশন 
২ 

 

১৫৬ ৬৯৭ 

শমা: আসাদুজ্জামান  

বপতা-দুলাল আ দমে  

মাতা- শেদলায়ারা শবগম, 

৮২/৮, শাওন কুঠির, রসুলপুর, েবনয়া, 

র্াত্রাবাবড়, ঢাকা। 

01944297439 

asad.russel@gmail.com 

শলোর এন্ড 

শলোর গুিস  
কযাি অ্পাদরশন ৩ 

 

১৫৭ ৭০৫ 

সুলতানা রাবজয়া  

বপতা- আব্দুল আউয়াল 

মাতা- নুরজা ান শবগম 

আষাড় শকাো, পাবনওয়ালা বাজার, 

রামগঞ্জ, লক্ষীপুর। 

01715027814  

sultanakabir1974@gmail.c

om 

এদরাফুি শববকাং ২ 

 

১৫৮ ৭১১ 

শমা: আব্দুল আবজজ শচৌধুরী 

বপতা-শমা: শ াসাইন আলী শচৌধুরী, 

মাতা- শমাসা-  াদজরা শবগম বড়োেপুর, 

শগামস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ। 

01714838275 

azizchapaittc@gmail.com 
ট্রান্সদপাে 

অ্দোমটিভ 

শমকাবনক্স 
১ 

 



১৫৯ ৮৮৪ 

শমাোঃ এমোদুল  ক 

বপতা- শমাোঃ আবুল কালাম আজাে।  

মাতা- শমািা: রবশো শবগম।  

ফারাজী পাড়া, গাইবান্ধা সের, গাইবান্ধা। 

এআইবি- ১৯৯৪৮৮১৬১৩৮০০০০০৪ 

০১৭৩৫৫৫৯৮৯৯ 

bachchu65@gmail.com 
ট্রান্সদপাে য ওদয়বডাং ৩ 

 

১৬০ ৮০৯ 

শমাোঃ আফতাব আ দম্মে  

বপতা-  শমাোঃ খুরদশে আলম 

মাতা- পারভীন আিার।  

শ াবডাং নাং-৩৫, শরাি নবর- ০৩, ওয়াি য নাং-

৫১, খরবতল ব্াাংকপাড়া, সাতাইশ শরাি, 

গাজীপুর, গাজীপর-১৭১২  

এনআইবি- ১৯০২৪৩৪১৫৬ 

০১৯৭০২৬৫৪৩০ 

aftabahmed786111@gmai

l.com 

আরএমবজ এসএমও ২ 

 

ইনফরমাল টিবিএম ১ 

১৬১ ৮৩০ 

শমা াম্মে শগালজার শ াদসন।  

বপতা- শমাোত আলী। 

মাতা- শমািা:  াওয়াতুদন্নিা।  াউস নাং-১৭ 

(বব-৫), শরাি নাং-২, ব্লক-বস, শসকশন-২, 

বমরপুর, ঢাকা-১২১৬। এনআইবি- 

১৯১৬৩২৫৮৭৯। 

০১৬১৯১৪৫১৫৮ 

guljar.seip@gmail.com 

আইবসটি কবিউোর 

অ্পাদরশন 

১ 

 

১৬২ ৭৯০ 

শমা: সাইমুন 

বপতা-শগালাম কুদ্দুস 

মাতা-শমািা:  াবমো শবগম 

বাবড় নাং-৩১৩/৩৭৩, মা ভবন, আমবাগান 

শফ্ল্ারাপাস শরাি, পা াড়তলী, খুলবশ, চট্টরাম। 

এনআইবি-৯৭৫০১৩৭৭৯৫ 

০১৯৯৮১৯৪৪৮৪ 

masum585409@gmail.co

m 

ট্রান্সদপাে য আরএবস ২ 

 

১৬৩ 

 

 

 

 

 

৮৩১ 

 

 

 

 

 

 
 

মা ফুজ্যল  ক।  

বপতা- এ শক এম ফজলুল  ক।  

মাতা- মাকসুো আকতার।  

৭৫/এ/এ, ইবন্দরা শরাি, খামারবাড়ী, ঢাকা-

১২১৫। এনআইবি- ৫৫৪২৫৫৮৫৮৯। 

 
 

০১৬১৭৫৪৪০৭৫ 

mahfuz.seip@gmail.com 

আইবসটি কবিউোর 

অ্পাদরশন 

১ 

 



১৬৪ ৭৮৫ 

ইসরাত জা ান পবপ 

বপতা-শমা; আনসার উবদ্দন 

মাতা-  াবমো শবগম 

মা ভবন, শফ্ল্ারাপাস শরাি, আমবাগান, 

খুলবশ, চট্টরাম 

এনআইবি- ৫৫০৫২৬৬৫৮৪ 

০১৭১৮২২৬৫৫৯ 

ibnathjahan0@gmail.co

m 

ইনফরমাল ববউটিদকয়ার ২ 

 

আইবসটি আইটি সাদপাে য ১ 

১৬৫ ৮৩৭ 

শমা াম্মে মবজবর র মান।  

বপতা- মনদির আলী শমাল্লা।  

মাতা- জাবমলা শবগম।  

৬১ নাং উত্তর শসওতা, িাকঘর- মাবনকগঞ্জ, 

থানা- মাবনকগঞ্জ সের, শজলা- মাবনকগঞ্জ। 

এনআইবি- ১৯৩০১৪৮৮৫১ 

০১৭১০৯২৫৩১২ 

mojibarrahman09@gmail.

com 

আইবসটি কবিউোর 

অ্পাদরশন 

২ 

 

রাবফক্স বিজাইন ১ 

১৬৬ ৮৪৪ 

শেবদুলাল শসৌবমত্র।  

বপতা- সুবজত কুমার শেব।  

মাতা- রমা রানী শেব। 

 ৪৪/১, পল্লবী আ/এ, পবনট্যলা, বসদলে। 

এনআইবি- ২৩৮৬৮৭৯৩৮৭ 

০১৬৩৭৯০১৫৭৪, ০১৭২০১৫৭৭৫৩ 

debdulal.shoumitra@gmail.

com 

ট্রান্সদপাে য অ্দোদমাটিভ 

শমকাবনক্স 

১ 

 

মের সাইদকল 

সাবভ যবসাং 

২ 

১৬৭ ৮৭৮ 

শমাোঃ সাদনায়ার শ াসাইন।  

বপতা- শমাোঃ শলাকমান আলী।  

মাতা- শরদবকা শবগম। কনবফদিন্স পাওয়ার 

বগুড়া বল. ববররাম, শা জা ানপুর, বগুড়া। 

এআইবি- ১৪৯৪৩৭১৯৫৬। 

০১৭১৩৭৯০৩০৩ 

sanower1981@gmail.co

m  

কনস্ট্রাকশন ইআইএম ১ 

 

১৬৮ ৭৮৪ 

লুৎফুন না ার শবগম 

বপতা- শমা: নুরুল ইসলাম 

মাতা- ফবরো শবগম 

ব ল বভউ-২নাং শরাি, রামীণ শবি বববডাং, 

চট্টরাম। 

এনআইবি-২৮৩৭১৯৮৯৪০ 

 

 
 

1788522661 

tashnova1@gmail.com 

আরএমবজ এসএমও ২ 

 



১৬৯ ৮০৬ 

নুরউবদ্দন শমা াম্মে আলমগীর,  

বপতা-  শমা াম্মে আশরাফ উবদ্দন 

মাতা- শমািা:  াবমো খাতুন।  

ইন্সট্রাক্টর, বগুড়া পবলদেকবনক ইনবেটিউে, 

বগুড়া।  

এনআইবি- ১৯৮০৬১১৯৪৮৫১৩৫৭২৩ 

০১৭১৬৬৩৬২২৬ 

rslnua636226@gmail.co

m 

আইবসটি কবিউোর 

অ্পাদরশন 

১ 

 

রাবফক্স বিজাইন ১ 

১৭০ ৮৩২ 

সালমা খাতুন।  

বপতা- শমাোঃ আব্দুর রবশে।  

মাতা- রাদবয়া খাতুন।  

রাম- েঙ্গাবাড়ী। িাকঘর- আশুবলয়া, 

উপদজলা- সাভার, শজলা- ঢাকা। এনআইবি- 

২৬৯৪৮০৭৯৮৫১৭৮। 

০১৭১২১২৭০০০ 

salma.seip@gmail.com 

আরএমবজ 

এসএমও ১ 

 

ইনফরমাল 
টিবিএম ১ 

১৭১ ৮৮২ 

সুমাইয়া ববনদত আব্দুর রব।  

বপতা- শমাোঃ আব্দুর রব।  

মাতা- মাকসুো শবগম। 

তুষারধারা আবাবসক এলাকা, ঢাকা- ১৩৬২।  

এনআইবি- ৫১০৭৯১০৪১৫। 

০১৫২১৫৮০৭৬৫ 

saymabinte003@gmail.co

m 

আরএমবজ এসএমও ২ 

 

ইনফরমাল টিবিএম ১ 

১৭২ ৯১৪ 

শমাোঃ মা বুব আলী খান 

বপতা- এম. এ. আজম 

মাতা- নুরজা ান শবগম 

৪৯৪/এ, িায়া ণীড়, ৫-আ, শসানালী বাগ, 

মালীবাগ, ঢাকা। 

এনআইবি- ২৬৯৫০৪৫৯০৩৯৩৭ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

০১৯১৫৫৫৫৯৯৯ 

khan.kishor85@gmail.co

m 

 

 

এদরা ফুি 

 

 

শববকাং-২ 

 
 

 



১৭৩ ৯১৯ 

মীর শমাোঃ আবনসুজ্জামান 

বপতা- মীর শমাোঃ আবুল বাসার 

মাতা- লায়লা শবগম 

ববোক সান্তা ার শরাি, বনবশন্দারা বগুড়া-

৫৮০০। এনআইবি- ৬৮৬০৫১১৭১৩ 
 

০১৯১৪৮৯৪০৮৫ 

mmzamanworld@gmail.

com 

ট্রান্সদপাে য শমবশন সপ 

প্রযাকটিস-১ 

 

 

 

কনস্ট্রাকশন ইআইএম ১ 

১৭৪ ৯২৭ 

শমাোঃ মাজ ারুল  ক 

বপতা-  সাবফ উবদ্দন আ াম্মে 

মাতা-  াবসা শবগম 

বনব যা ী প্রদকৌশলী (ইনস্ট্রুদমন্ট) ফবলত 

রসায়ন ও শকবমদকৌশল ববভাগ, ঢাকা 

ববশ্বববদ্যালয়, ঢাকা 

এনআইবি- ৪৮১৫৪১১৫১০৩৫৬। 
 

০১৫৫২৩৭৫৬৬৪ 

০১৭৪১২৪৭৮৩০ 

jarindogitu@gmail.com 

আইবসটি আইটি সাদপাে য ২ 

 

কনস্ট্রাকশন ইআইএম ২ 

১৭৫ ৯৩৩ 

শজাবাদয়ে  াসান 

বপতা- আব্দুল জবলল 

মাতা- শজসমীন শবগম 

তালুক উপাসু, মাব গঞ্জ (৫৪৫০), 

পীরগািা, রাংপুর। 

এনআইবি- ৬৪৫৭৬১৬৯৭৪ 

০১৭৮৮২৬৬৫৯৭ 

jobayedjohny11@gmail.

com 

কনস্ট্রাকশন ইআইএম ১ 

 

ইনফরমাল শমাবাইল শফান 

সাবভযবসাং 

 

২ 

শসালার 

ইদলকবট্রকযাল 

বসদেম 

 

১ 

১৭৬ ৯৪৬ 

শমাোঃ শসালায়মান বময়া 

বপতা- মৃত শমাোঃ ইবদ্রস আলী 

মাতা- জান্নাতুল শফরদেৌস 

বাবড় নাং-৩, শরাি নাং- ৯, ব্লক-ই, বনশ্রী, 

রামপুরা, ঢাকা-১২১৯। 

এনআইবি- ২৯১৬২৫৫৯৩৪৪৮৪ 

০১৭১৭০২৬৮৭৬ 

solaiman.cm.cu@gmail.c

om 

 

 

আইবসটি 

 

কবিউোর 

অ্পাদরশন 

 

 

 

১ 

 

১৭৭ ৯৫৭ 

শমাোঃ বমজানুর র মান 

বপতা- শমাোঃ আবদুস িাত্তার 

মাতা- শ াসদনয়ারা শবগম 

রাম- শগাবরপুর, শপা: আশুবলয়া, থানা-

সাভার, শজলা- ঢাকা। 

এনআইবি- ১৪৬৩০৪৫৮২১ 

০১৭১৭০২০৭৪০ 

mr3779443@gmail.com 

ট্রান্সদপাে য ওদয়বডাং ৩ 

 

কনস্ট্রাকশন ইআইএম ১ 

আইবসটি আইটি সাদপাে য ১ 



১৭৮ ৯৬১ 

শমাোঃ  াবলম মা মুে ভু ুঁইয়া 

বপতা-  শমাোঃ শমাশারফ শ াদসন ভু ুঁইয়া।  

মাতা- শমািা:  াবমো শবগম। 

ইন্সট্রাক্টর ফাম য শমবশনাবর, চুয়ািাঙ্গা 

শেকবনকযাল স্কুল ও কদলজ, চুয়ািাঙ্গা। 

এনআইবি- ৬৮৮৪০২৩২৬৫ 

০১৭৫২০৬১১৯১ 

drhalim.bhuyan@gmail.

com 

 

 

কনস্ট্রাকশন 

 

 

প্লাববাং 

 

 

২ 

 

 

পব: দ্র: ইদলকপট্রকযাল ইন্সটদলশন এ্ন্ড রমইনদটন্যান্স (ইআইএ্ম), ররপিজাদরশন এ্ন্ড এ্য়ারকপন্ডশপনং (আরএ্পে), সুপয়ং রমপশন অিাদরশন (এ্েএ্মও), রট্রইলপরং এ্ন্ড রেে 

রমপকং (টিপডএ্ম)। 


