
J E (IPE) (Murad)  

  
  

 
 
 

 

          বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক (িবটাক) 
                  ১১৬(খ), তজ াও িশ  এলাকা 
                                 ঢাকা-১২০৮।  

িমক ন রঃ-  ০৬ 
 

 

নং- ৩৬.০৬.২৬৯২.০০৭.০৭.০৩৩.৮৭(৩য়)/৩০৩                                      তািরখঃ ০২-০২-২০২১ ি া । 
  
জনাব রািফউর রহমান সজল 
মাতাঃ সাহানাজ পারভীন 
িপতাঃ আিন র রহমান 

াট ৩িড, ২২১,২২৩ াইম রাড 
িখলগাও, ঢাকা ১২০৯  
 

 
িবষয়ঃ  বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক)-এ িনয়র ইি িনয়ার (আইিপই) পেদ িনেয়ােগর জ  মৗিখক পরী ায় 

অংশ হণ সে । 
 

 বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক)-এ িনয়র ইি িনয়ার (আইিপই) পেদ িনেয়ােগর জ  িন বিণত তািরখ, 

বার, সময় এবং ােন মৗিখক পরী ায় অংশ হেণর জ  আপনােক অ েরাধ করা হেলা। মৗিখক পরী ায় অংশ হেণর সময় সকল 

পরী ার সনেদর ল কিপসহ অ া  আ সাি ক কাগজপ  সংেগ আনেত হেব। 

  
পরী ার ধরণ তািরখ ও বার ান সময় 

মৗিখক পরী া ১৬-০২-২০২১ 
ম লবার 

িবটাক 
১১৬(খ), তজ াও িশ  এলাকা 

ঢাকা-১২০৮। 

সকাল ১০.০০ ঘ কা। 

 
 এ প  েবশপ  িহেসেব িবেবিচত হেব; 
 েবশপ  ছাড়া কান আেবদনকারী পরী ায় অংশ হণ করেত পারেবন না; 
 পরী া আর  হওয়ার ৩০ িমিনট েব পরী া কে  উপি ত হেত হেব; 
 ড়া  ফলাফল িবটােকর ওেয়ব সাইট (www.bitac.gov.bd), https://www.facebook.com/ groups/bitachq ও না শ 

বাড ȟ থেক জানা যােব; 
 া  িবিধ যথাযথভােব অ সরণ বক পরী ায় অংশ হণ করেত হেবȟ ; 
 পরী ায় অংশ হেণর জ  কান কার  এ/িড এ দয়া হেব না;  
 য কান কার তদিবর াথ র অেযা তা িহসােব িবেবিচত হেব। 
 মৗিখক পরী ার সময় সকল সনেদর ল কিপসহ এক সট ফেটাকিপ সংেগ আনেত হেব। 
 
 

 
(আ ল মন র আহাে দ) 

সিচব 
মহাপিরচালক-এর পে  

 
 
 
 



J E (IPE) (Murad)  

  
  

 
 
 

 

          বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক (িবটাক) 
                  ১১৬(খ), তজ াও িশ  এলাকা 
                                 ঢাকা-১২০৮।  

িমক ন রঃ- ০৯ 
 

 

নং- ৩৬.০৬.২৬৯২.০০৭.০৭.০৩৩.৮৭(৩য়)/৩০৩                                      তািরখঃ ০২-০২-২০২১ ি া । 
  
জনাব ন রায় 
মাতাঃ মী রায় 
িপতাঃ র ন রায় 
ামঃ প য়া, ওয়াড নং-০৭, ইউিনয়নঃ ৪ নং চ ারচর, 

ডাকঘরঃ েজ গ , উপেজলাঃ িদরাই 
জলাঃ নামগ -৩০৪০। 

 

 
িবষয়ঃ  বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক)-এ িনয়র ইি িনয়ার (আইিপই) পেদ িনেয়ােগর জ  মৗিখক পরী ায় 

অংশ হণ সে । 
 

 বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক)-এ িনয়র ইি িনয়ার (আইিপই) পেদ িনেয়ােগর জ  িন বিণত তািরখ, 

বার, সময় এবং ােন মৗিখক পরী ায় অংশ হেণর জ  আপনােক অ েরাধ করা হেলা। মৗিখক পরী ায় অংশ হেণর সময় সকল 

পরী ার সনেদর ল কিপসহ অ া  আ সাি ক কাগজপ  সংেগ আনেত হেব। 

  
পরী ার ধরণ তািরখ ও বার ান সময় 

মৗিখক পরী া ১৬-০২-২০২১ 
ম লবার 

িবটাক 
১১৬(খ), তজ াও িশ  এলাকা 

ঢাকা-১২০৮। 

সকাল ১০.০০ ঘ কা। 

 
 এ প  েবশপ  িহেসেব িবেবিচত হেব; 
 েবশপ  ছাড়া কান আেবদনকারী পরী ায় অংশ হণ করেত পারেবন না; 
 পরী া আর  হওয়ার ৩০ িমিনট েব পরী া কে  উপি ত হেত হেব; 
 ড়া  ফলাফল িবটােকর ওেয়ব সাইট (www.bitac.gov.bd), https://www.facebook.com/ groups/bitachq ও না শ 

বাড ȟ থেক জানা যােব; 
 া  িবিধ যথাযথভােব অ সরণ বক পরী ায় অংশ হণ করেত হেবȟ ; 
 পরী ায় অংশ হেণর জ  কান কার  এ/িড এ দয়া হেব না;  
 য কান কার তদিবর াথ র অেযা তা িহসােব িবেবিচত হেব। 
 মৗিখক পরী ার সময় সকল সনেদর ল কিপসহ এক সট ফেটাকিপ সংেগ আনেত হেব। 
 
 

 
(আ ল মন র আহাে দ) 

সিচব 
মহাপিরচালক-এর পে  

 
 
 
 



J E (IPE) (Murad)  

  
  

 
 
 

 

          বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক (িবটাক) 
                  ১১৬(খ), তজ াও িশ  এলাকা 
                                 ঢাকা-১২০৮।  

িমক ন রঃ- ২৮ 
 

 

নং- ৩৬.০৬.২৬৯২.০০৭.০৭.০৩৩.৮৭(৩য়)/৩০৩                                      তািরখঃ ০২-০২-২০২১ ি া । 
  
জনাব মাঃ রািফউল ইসলাম 
িপতাঃ মাঃ রিবউল ইসলাম 
মাতাঃ নারিগস আকতার 
হাি ং নং-১১৭, ামঃ ম লবািড়য়া, কেপােরশন, 

ইউিনয়নঃ বারখাদা, ডাকঘরঃ ি য়া, উপেজলাঃ ি য়া 
সদর, জলাঃ ি য়া-৭০০০ । 
 

 
িবষয়ঃ  বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক)-এ িনয়র ইি িনয়ার (আইিপই) পেদ িনেয়ােগর জ  মৗিখক পরী ায় 

অংশ হণ সে । 
 

 বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক)-এ িনয়র ইি িনয়ার (আইিপই) পেদ িনেয়ােগর জ  িন বিণত তািরখ, 

বার, সময় এবং ােন মৗিখক পরী ায় অংশ হেণর জ  আপনােক অ েরাধ করা হেলা। মৗিখক পরী ায় অংশ হেণর সময় সকল 

পরী ার সনেদর ল কিপসহ অ া  আ সাি ক কাগজপ  সংেগ আনেত হেব। 

  
পরী ার ধরণ তািরখ ও বার ান সময় 

মৗিখক পরী া ১৬-০২-২০২১ 
ম লবার 

িবটাক 
১১৬(খ), তজ াও িশ  এলাকা 

ঢাকা-১২০৮। 

সকাল ১০.০০ ঘ কা। 

 
 এ প  েবশপ  িহেসেব িবেবিচত হেব; 
 েবশপ  ছাড়া কান আেবদনকারী পরী ায় অংশ হণ করেত পারেবন না; 
 পরী া আর  হওয়ার ৩০ িমিনট েব পরী া কে  উপি ত হেত হেব; 
 ড়া  ফলাফল িবটােকর ওেয়ব সাইট (www.bitac.gov.bd), https://www.facebook.com/ groups/bitachq ও না শ 

বাড ȟ থেক জানা যােব; 
 া  িবিধ যথাযথভােব অ সরণ বক পরী ায় অংশ হণ করেত হেবȟ ; 
 পরী ায় অংশ হেণর জ  কান কার  এ/িড এ দয়া হেব না;  
 য কান কার তদিবর াথ র অেযা তা িহসােব িবেবিচত হেব। 
 মৗিখক পরী ার সময় সকল সনেদর ল কিপসহ এক সট ফেটাকিপ সংেগ আনেত হেব। 
 
 

 
(আ ল মন র আহাে দ) 

সিচব 
মহাপিরচালক-এর পে  

 
 
 
 



J E (IPE) (Murad)  

  
  

 
 
 

 

          বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক (িবটাক) 
                  ১১৬(খ), তজ াও িশ  এলাকা 
                                 ঢাকা-১২০৮।  

িমক ন রঃ-  ৩২ 
 

 

নং- ৩৬.০৬.২৬৯২.০০৭.০৭.০৩৩.৮৭(৩য়)/৩০৩                                      তািরখঃ ০২-০২-২০২১ ি া । 
  
জনাব ীিতদী  পাল চৗ রী 
মাতাঃ িশবলী পাল চৗ রী 
িপতাঃ ীিতশ পাল চৗ রী 
ামঃ সাচনা বাজার, ডাকঘরঃ সাচনা বাজার, উপেজলাঃ 

জামালগ , জলাঃ নামগ -৩০২০।  
 

 
িবষয়ঃ  বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক)-এ িনয়র ইি িনয়ার (আইিপই) পেদ িনেয়ােগর জ  মৗিখক পরী ায় 

অংশ হণ সে । 
 

 বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক)-এ িনয়র ইি িনয়ার (আইিপই) পেদ িনেয়ােগর জ  িন বিণত তািরখ, 

বার, সময় এবং ােন মৗিখক পরী ায় অংশ হেণর জ  আপনােক অ েরাধ করা হেলা। মৗিখক পরী ায় অংশ হেণর সময় সকল 

পরী ার সনেদর ল কিপসহ অ া  আ সাি ক কাগজপ  সংেগ আনেত হেব। 

  
পরী ার ধরণ তািরখ ও বার ান সময় 

মৗিখক পরী া ১৬-০২-২০২১ 
ম লবার 

িবটাক 
১১৬(খ), তজ াও িশ  এলাকা 

ঢাকা-১২০৮। 

সকাল ১০.০০ ঘ কা। 

 
 এ প  েবশপ  িহেসেব িবেবিচত হেব; 
 েবশপ  ছাড়া কান আেবদনকারী পরী ায় অংশ হণ করেত পারেবন না; 
 পরী া আর  হওয়ার ৩০ িমিনট েব পরী া কে  উপি ত হেত হেব; 
 ড়া  ফলাফল িবটােকর ওেয়ব সাইট (www.bitac.gov.bd), https://www.facebook.com/ groups/bitachq ও না শ 

বাড ȟ থেক জানা যােব; 
 া  িবিধ যথাযথভােব অ সরণ বক পরী ায় অংশ হণ করেত হেবȟ ; 
 পরী ায় অংশ হেণর জ  কান কার  এ/িড এ দয়া হেব না;  
 য কান কার তদিবর াথ র অেযা তা িহসােব িবেবিচত হেব। 
 মৗিখক পরী ার সময় সকল সনেদর ল কিপসহ এক সট ফেটাকিপ সংেগ আনেত হেব। 
 
 

 
(আ ল মন র আহাে দ) 

সিচব 
মহাপিরচালক-এর পে  

 
 
 
 



J E (IPE) (Murad)  

  
  

 
 
 

 

          বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক (িবটাক) 
                  ১১৬(খ), তজ াও িশ  এলাকা 
                                 ঢাকা-১২০৮।  

িমক ন রঃ-  ৩৪ 
 

 

নং- ৩৬.০৬.২৬৯২.০০৭.০৭.০৩৩.৮৭(৩য়)/৩০৩                                      তািরখঃ ০২-০২-২০২১ ি া । 
  
জনাব মা. মাই র রহমান িলমন 
মাতাঃ ৎফ াহার িলিপ  
িপতাঃ মাঃ আ ল াফ 
ামঃ রামনগর, ডাকঘরঃ দলপা রাম র 

উপেজলাঃ ক য়া, জলাঃ  ন েকানা-২৪৮০।  
 

 
িবষয়ঃ  বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক)-এ িনয়র ইি িনয়ার (আইিপই) পেদ িনেয়ােগর জ  মৗিখক পরী ায় 

অংশ হণ সে । 
 

 বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক)-এ িনয়র ইি িনয়ার (আইিপই) পেদ িনেয়ােগর জ  িন বিণত তািরখ, 

বার, সময় এবং ােন মৗিখক পরী ায় অংশ হেণর জ  আপনােক অ েরাধ করা হেলা। মৗিখক পরী ায় অংশ হেণর সময় সকল 

পরী ার সনেদর ল কিপসহ অ া  আ সাি ক কাগজপ  সংেগ আনেত হেব। 

  
পরী ার ধরণ তািরখ ও বার ান সময় 

মৗিখক পরী া ১৬-০২-২০২১ 
ম লবার 

িবটাক 
১১৬(খ), তজ াও িশ  এলাকা 

ঢাকা-১২০৮। 

সকাল ১০.০০ ঘ কা। 

 
 এ প  েবশপ  িহেসেব িবেবিচত হেব; 
 েবশপ  ছাড়া কান আেবদনকারী পরী ায় অংশ হণ করেত পারেবন না; 
 পরী া আর  হওয়ার ৩০ িমিনট েব পরী া কে  উপি ত হেত হেব; 
 ড়া  ফলাফল িবটােকর ওেয়ব সাইট (www.bitac.gov.bd), https://www.facebook.com/ groups/bitachq ও না শ 

বাড ȟ থেক জানা যােব; 
 া  িবিধ যথাযথভােব অ সরণ বক পরী ায় অংশ হণ করেত হেবȟ ; 
 পরী ায় অংশ হেণর জ  কান কার  এ/িড এ দয়া হেব না;  
 য কান কার তদিবর াথ র অেযা তা িহসােব িবেবিচত হেব। 
 মৗিখক পরী ার সময় সকল সনেদর ল কিপসহ এক সট ফেটাকিপ সংেগ আনেত হেব। 
 
 

 
(আ ল মন র আহাে দ) 

সিচব 
মহাপিরচালক-এর পে  

 
 
 
 



J E (IPE) (Murad)  

  
  

 
 
 

 

          বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক (িবটাক) 
                  ১১৬(খ), তজ াও িশ  এলাকা 
                                 ঢাকা-১২০৮।  

িমক ন রঃ-  ৩৫ 
 

 

নং- ৩৬.০৬.২৬৯২.০০৭.০৭.০৩৩.৮৭(৩য়)/৩০৩                                      তািরখঃ ০২-০২-২০২১ ি া । 
  
জনাব মাবারক হােসন 
মাতাঃ েলখা খা ন  
িপতাঃ বােয়র হােসন 
ামঃ উ র পাড়া, ইউিনয়নঃ ৪ নং গালাগাও, ডাকঘরঃ 

বা াভাট পাড়া, উপেজলাঃ তারাকা া 
জলাঃ ময়মনিসংহ-২২৫২।  

 

 
িবষয়ঃ  বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক)-এ িনয়র ইি িনয়ার (আইিপই) পেদ িনেয়ােগর জ  মৗিখক পরী ায় 

অংশ হণ সে । 
 

 বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক)-এ িনয়র ইি িনয়ার (আইিপই) পেদ িনেয়ােগর জ  িন বিণত তািরখ, 

বার, সময় এবং ােন মৗিখক পরী ায় অংশ হেণর জ  আপনােক অ েরাধ করা হেলা। মৗিখক পরী ায় অংশ হেণর সময় সকল 

পরী ার সনেদর ল কিপসহ অ া  আ সাি ক কাগজপ  সংেগ আনেত হেব। 

  
পরী ার ধরণ তািরখ ও বার ান সময় 

মৗিখক পরী া ১৬-০২-২০২১ 
ম লবার 

িবটাক 
১১৬(খ), তজ াও িশ  এলাকা 

ঢাকা-১২০৮। 

সকাল ১০.০০ ঘ কা। 

 
 এ প  েবশপ  িহেসেব িবেবিচত হেব; 
 েবশপ  ছাড়া কান আেবদনকারী পরী ায় অংশ হণ করেত পারেবন না; 
 পরী া আর  হওয়ার ৩০ িমিনট েব পরী া কে  উপি ত হেত হেব; 
 ড়া  ফলাফল িবটােকর ওেয়ব সাইট (www.bitac.gov.bd), https://www.facebook.com/ groups/bitachq ও না শ 

বাড ȟ থেক জানা যােব; 
 া  িবিধ যথাযথভােব অ সরণ বক পরী ায় অংশ হণ করেত হেবȟ ; 
 পরী ায় অংশ হেণর জ  কান কার  এ/িড এ দয়া হেব না;  
 য কান কার তদিবর াথ র অেযা তা িহসােব িবেবিচত হেব। 
 মৗিখক পরী ার সময় সকল সনেদর ল কিপসহ এক সট ফেটাকিপ সংেগ আনেত হেব। 
 
 

 
(আ ল মন র আহাে দ) 

সিচব 
মহাপিরচালক-এর পে  

 
 
 
 



J E (IPE) (Murad)  

  
  

 
 
 

 

          বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক (িবটাক) 
                  ১১৬(খ), তজ াও িশ  এলাকা 
                                 ঢাকা-১২০৮।  

িমক ন রঃ-  ৪১ 
 

 

নং- ৩৬.০৬.২৬৯২.০০৭.০৭.০৩৩.৮৭(৩য়)/৩০৩                                      তািরখঃ ০২-০২-২০২১ ি া । 
  
জনাব জন সরকার 
মাতাঃ ভা  রানী সরকার 
িপতাঃ রবী  সরকার 
সা র বািড়, ামঃ র ল র, ইউিনয়নঃ ৬ নং ব বড় ল, 
উপেজলাঃ হাজীগ , জলাঃ চা র-৩৬১০।  
 

 
িবষয়ঃ  বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক)-এ িনয়র ইি িনয়ার (আইিপই) পেদ িনেয়ােগর জ  মৗিখক পরী ায় 

অংশ হণ সে । 
 

 বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক)-এ িনয়র ইি িনয়ার (আইিপই) পেদ িনেয়ােগর জ  িন বিণত তািরখ, 

বার, সময় এবং ােন মৗিখক পরী ায় অংশ হেণর জ  আপনােক অ েরাধ করা হেলা। মৗিখক পরী ায় অংশ হেণর সময় সকল 

পরী ার সনেদর ল কিপসহ অ া  আ সাি ক কাগজপ  সংেগ আনেত হেব। 

  
পরী ার ধরণ তািরখ ও বার ান সময় 

মৗিখক পরী া ১৬-০২-২০২১ 
ম লবার 

িবটাক 
১১৬(খ), তজ াও িশ  এলাকা 

ঢাকা-১২০৮। 

সকাল ১০.০০ ঘ কা। 

 
 এ প  েবশপ  িহেসেব িবেবিচত হেব; 
 েবশপ  ছাড়া কান আেবদনকারী পরী ায় অংশ হণ করেত পারেবন না; 
 পরী া আর  হওয়ার ৩০ িমিনট েব পরী া কে  উপি ত হেত হেব; 
 ড়া  ফলাফল িবটােকর ওেয়ব সাইট (www.bitac.gov.bd), https://www.facebook.com/ groups/bitachq ও না শ 

বাড ȟ থেক জানা যােব; 
 া  িবিধ যথাযথভােব অ সরণ বক পরী ায় অংশ হণ করেত হেবȟ ; 
 পরী ায় অংশ হেণর জ  কান কার  এ/িড এ দয়া হেব না;  
 য কান কার তদিবর াথ র অেযা তা িহসােব িবেবিচত হেব। 
 মৗিখক পরী ার সময় সকল সনেদর ল কিপসহ এক সট ফেটাকিপ সংেগ আনেত হেব। 
 
 

 
(আ ল মন র আহাে দ) 

সিচব 
মহাপিরচালক-এর পে  

 
 
 
 



J E (IPE) (Murad)  

  
  

 
 
 

 

          বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক (িবটাক) 
                  ১১৬(খ), তজ াও িশ  এলাকা 
                                 ঢাকা-১২০৮।  

িমক ন রঃ-  ৫০ 
 

 

নং- ৩৬.০৬.২৬৯২.০০৭.০৭.০৩৩.৮৭(৩য়)/৩০৩                                      তািরখঃ ০২-০২-২০২১ ি া । 
  
জনাব আহেমদ শােয়ব রায়হান 
িপতাঃ এ. ক.এম. রায়হান উ ীন 
মাতাঃ িশলা ইসলাম 
বাসা ও সড়ক নং-৪১/এ/১, কােদরবাদ হাউিজং, কাটা র, 
ওয়াড নং-৩৩, ডাকঘরঃ মাহা র, ঢাকা-১২০৭।  
 

 
িবষয়ঃ  বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক)-এ িনয়র ইি িনয়ার (আইিপই) পেদ িনেয়ােগর জ  মৗিখক পরী ায় 

অংশ হণ সে । 
 

 বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক)-এ িনয়র ইি িনয়ার (আইিপই) পেদ িনেয়ােগর জ  িন বিণত তািরখ, 

বার, সময় এবং ােন মৗিখক পরী ায় অংশ হেণর জ  আপনােক অ েরাধ করা হেলা। মৗিখক পরী ায় অংশ হেণর সময় সকল 

পরী ার সনেদর ল কিপসহ অ া  আ সাি ক কাগজপ  সংেগ আনেত হেব। 

  
পরী ার ধরণ তািরখ ও বার ান সময় 

মৗিখক পরী া ১৬-০২-২০২১ 
ম লবার 

িবটাক 
১১৬(খ), তজ াও িশ  এলাকা 

ঢাকা-১২০৮। 

সকাল ১০.০০ ঘ কা। 

 
 এ প  েবশপ  িহেসেব িবেবিচত হেব; 
 েবশপ  ছাড়া কান আেবদনকারী পরী ায় অংশ হণ করেত পারেবন না; 
 পরী া আর  হওয়ার ৩০ িমিনট েব পরী া কে  উপি ত হেত হেব; 
 ড়া  ফলাফল িবটােকর ওেয়ব সাইট (www.bitac.gov.bd), https://www.facebook.com/ groups/bitachq ও না শ 

বাড ȟ থেক জানা যােব; 
 া  িবিধ যথাযথভােব অ সরণ বক পরী ায় অংশ হণ করেত হেবȟ ; 
 পরী ায় অংশ হেণর জ  কান কার  এ/িড এ দয়া হেব না;  
 য কান কার তদিবর াথ র অেযা তা িহসােব িবেবিচত হেব। 
 মৗিখক পরী ার সময় সকল সনেদর ল কিপসহ এক সট ফেটাকিপ সংেগ আনেত হেব। 
 
 

 
(আ ল মন র আহাে দ) 

সিচব 
মহাপিরচালক-এর পে  

 
 
 
 



J E (IPE) (Murad)  

  
  

 
 
 

 

          বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক (িবটাক) 
                  ১১৬(খ), তজ াও িশ  এলাকা 
                                 ঢাকা-১২০৮।  

িমক ন রঃ-  ৫৮ 
 

 

নং- ৩৬.০৬.২৬৯২.০০৭.০৭.০৩৩.৮৭(৩য়)/৩০৩                                      তািরখঃ ০২-০২-২০২১ ি া । 
  
জনাব মাঃ জািহ ল আলম 
িপতার নাম: মাঃ শাহ আলম 
মাতার নাম: জ রা বগম 
ামঃ নারচর, ০৪ নং র ইউিনয়ন, ডাকঃ চৗ হনী 

বাজার, উপেজলা: চৗ াম, জলা: িম া-৩৫৫০।  
 

 
িবষয়ঃ  বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক)-এ িনয়র ইি িনয়ার (আইিপই) পেদ িনেয়ােগর জ  মৗিখক পরী ায় 

অংশ হণ সে । 
 

 বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক)-এ িনয়র ইি িনয়ার (আইিপই) পেদ িনেয়ােগর জ  িন বিণত তািরখ, 

বার, সময় এবং ােন মৗিখক পরী ায় অংশ হেণর জ  আপনােক অ েরাধ করা হেলা। মৗিখক পরী ায় অংশ হেণর সময় সকল 

পরী ার সনেদর ল কিপসহ অ া  আ সাি ক কাগজপ  সংেগ আনেত হেব। 

  
পরী ার ধরণ তািরখ ও বার ান সময় 

মৗিখক পরী া ১৬-০২-২০২১ 
ম লবার 

িবটাক 
১১৬(খ), তজ াও িশ  এলাকা 

ঢাকা-১২০৮। 

সকাল ১০.০০ ঘ কা। 

 
 এ প  েবশপ  িহেসেব িবেবিচত হেব; 
 েবশপ  ছাড়া কান আেবদনকারী পরী ায় অংশ হণ করেত পারেবন না; 
 পরী া আর  হওয়ার ৩০ িমিনট েব পরী া কে  উপি ত হেত হেব; 
 ড়া  ফলাফল িবটােকর ওেয়ব সাইট (www.bitac.gov.bd), https://www.facebook.com/ groups/bitachq ও না শ 

বাড ȟ থেক জানা যােব; 
 া  িবিধ যথাযথভােব অ সরণ বক পরী ায় অংশȟ হণ করেত হেব; 
 পরী ায় অংশ হেণর জ  কান কার  এ/িড এ দয়া হেব না;  
 য কান কার তদিবর াথ র অেযা তা িহসােব িবেবিচত হেব। 
 মৗিখক পরী ার সময় সকল সনেদর ল কিপসহ এক সট ফেটাকিপ সংেগ আনেত হেব। 
 
 

 
(আ ল মন র আহাে দ) 

সিচব 
মহাপিরচালক-এর পে  

 
 
 
 



J E (IPE) (Murad)  

  
  

 
 
 

 

          বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক (িবটাক) 
                  ১১৬(খ), তজ াও িশ  এলাকা 
                                 ঢাকা-১২০৮।  

িমক ন রঃ-  ৭০ 
 

 

নং- ৩৬.০৬.২৬৯২.০০৭.০৭.০৩৩.৮৭(৩য়)/৩০৩                                      তািরখঃ ০২-০২-২০২১ ি া । 
  
জনাব মাঃ রেজায়ান ী 
িপতাঃ মাঃ ইি স ী 
মাতাঃ সিলমা বগম 

ী বািড়, ী কাি , ামঃ চর ামাইল, ওয়াড নং-৮, 
ডাকঘরঃ উ রাইল, উপেজলাঃ িশবচর 
জলাঃ মাদারী র-৭৯৩০। 

 

 
িবষয়ঃ  বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক)-এ িনয়র ইি িনয়ার (আইিপই) পেদ িনেয়ােগর জ  মৗিখক পরী ায় 

অংশ হণ সে । 
 

 বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক)-এ িনয়র ইি িনয়ার (আইিপই) পেদ িনেয়ােগর জ  িন বিণত তািরখ, 

বার, সময় এবং ােন মৗিখক পরী ায় অংশ হেণর জ  আপনােক অ েরাধ করা হেলা। মৗিখক পরী ায় অংশ হেণর সময় সকল 

পরী ার সনেদর ল কিপসহ অ া  আ সাি ক কাগজপ  সংেগ আনেত হেব। 

  
পরী ার ধরণ তািরখ ও বার ান সময় 

মৗিখক পরী া ১৬-০২-২০২১ 
ম লবার 

িবটাক 
১১৬(খ), তজ াও িশ  এলাকা 

ঢাকা-১২০৮। 

সকাল ১০.০০ ঘ কা। 

 
 এ প  েবশপ  িহেসেব িবেবিচত হেব; 
 েবশপ  ছাড়া কান আেবদনকারী পরী ায় অংশ হণ করেত পারেবন না; 
 পরী া আর  হওয়ার ৩০ িমিনট েব পরী া কে  উপি ত হেত হেব; 
 ড়া  ফলাফল িবটােকর ওেয়ব সাইট (www.bitac.gov.bd), https://www.facebook.com/ groups/bitachq ও না শ 

বাড ȟ থেক জানা যােব; 
 া  িবিধ যথাযথভােব অ সরণ বক পরী ায় অংশ হণ করেত হেবȟ ; 
 পরী ায় অংশ হেণর জ  কান কার  এ/িড এ দয়া হেব না;  
 য কান কার তদিবর াথ র অেযা তা িহসােব িবেবিচত হেব। 
 মৗিখক পরী ার সময় সকল সনেদর ল কিপসহ এক সট ফেটাকিপ সংেগ আনেত হেব। 
 
 

 
(আ ল মন র আহাে দ) 

সিচব 
মহাপিরচালক-এর পে  

 
 
 
 



J E (IPE) (Murad)  

  
  

 
 
 

 

          বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক (িবটাক) 
                  ১১৬(খ), তজ াও িশ  এলাকা 
                                 ঢাকা-১২০৮।  

িমক ন রঃ-১০০ 
 

 

নং- ৩৬.০৬.২৬৯২.০০৭.০৭.০৩৩.৮৭(৩য়)/৩০৩                                      তািরখঃ ০২-০২-২০২১ ি া । 
  
জনাব তানভীর আহেমদ 
মাতাঃ িশউলী বগম 
িপতাঃ এসএম আখতা ামান 

যে ঃ মাঃ কাবাদ মা া, হাি ং নং-১৪৯,  
ামঃ বলাবানা, ইউিনয়নঃ ৫ নং বানা ইউিনয়ন, ওয়াড নং-

০৯, ডাকঘরঃ বলবানা, উপেজলাঃ আলফাডা া 
জলাঃ ফিরদ র-৭৮৭০।  

 

 
িবষয়ঃ  বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক)-এ িনয়র ইি িনয়ার (আইিপই) পেদ িনেয়ােগর জ  মৗিখক পরী ায় 

অংশ হণ সে । 
 

 বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক)-এ িনয়র ইি িনয়ার (আইিপই) পেদ িনেয়ােগর জ  িন বিণত তািরখ, 

বার, সময় এবং ােন মৗিখক পরী ায় অংশ হেণর জ  আপনােক অ েরাধ করা হেলা। মৗিখক পরী ায় অংশ হেণর সময় সকল 

পরী ার সনেদর ল কিপসহ অ া  আ সাি ক কাগজপ  সংেগ আনেত হেব। 

  
পরী ার ধরণ তািরখ ও বার ান সময় 

মৗিখক পরী া ১৬-০২-২০২১ 
ম লবার 

িবটাক 
১১৬(খ), তজ াও িশ  এলাকা 

ঢাকা-১২০৮। 

সকাল ১০.০০ ঘ কা। 

 
 এ প  েবশপ  িহেসেব িবেবিচত হেব; 
 েবশপ  ছাড়া কান আেবদনকারী পরী ায় অংশ হণ করেত পারেবন না; 
 পরী া আর  হওয়ার ৩০ িমিনট েব পরী া কে  উপি ত হেত হেব; 
 ড়া  ফলাফল িবটােকর ওেয়ব সাইট (www.bitac.gov.bd), https://www.facebook.com/ groups/bitachq ও না শ 

বাড ȟ থেক জানা যােব; 
 া  িবিধ যথাযথভােব অ সরণ বক পরী ায় অংশ হণ করেত হেবȟ ; 
 পরী ায় অংশ হেণর জ  কান কার  এ/িড এ দয়া হেব না;  
 য কান কার তদিবর াথ র অেযা তা িহসােব িবেবিচত হেব। 
 মৗিখক পরী ার সময় সকল সনেদর ল কিপসহ এক সট ফেটাকিপ সংেগ আনেত হেব। 
 
 

 
(আ ল মন র আহাে দ) 

সিচব 
মহাপিরচালক-এর পে  

 
 
 



J E (IPE) (Murad)  

  
  

 
 
 

 

          বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক (িবটাক) 
                  ১১৬(খ), তজ াও িশ  এলাকা 
                                 ঢাকা-১২০৮।  

িমক ন রঃ- ১০৫ 
 

 

নং- ৩৬.০৬.২৬৯২.০০৭.০৭.০৩৩.৮৭(৩য়)/৩০৩                                      তািরখঃ ০২-০২-২০২১ ি া । 
  
জনাব অিভিজৎ মার নাথ 
িপতাঃ রি তা রাণী নাথ 
মাতাঃ হের  মার নাথ 
নাথপাড়া, ামঃ  শাহামীর র, ইউিনয়নঃ ২ নং ফিকরনীর 
হাট, উপেজলাঃ কণ িল, জলাঃ চ াম। 
 

 
িবষয়ঃ  বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক)-এ িনয়র ইি িনয়ার (আইিপই) পেদ িনেয়ােগর জ  মৗিখক পরী ায় 

অংশ হণ সে । 
 

 বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক)-এ িনয়র ইি িনয়ার (আইিপই) পেদ িনেয়ােগর জ  িন বিণত তািরখ, 

বার, সময় এবং ােন মৗিখক পরী ায় অংশ হেণর জ  আপনােক অ েরাধ করা হেলা। মৗিখক পরী ায় অংশ হেণর সময় সকল 

পরী ার সনেদর ল কিপসহ অ া  আ সাি ক কাগজপ  সংেগ আনেত হেব। 

  
পরী ার ধরণ তািরখ ও বার ান সময় 

মৗিখক পরী া ১৬-০২-২০২১ 
ম লবার 

িবটাক 
১১৬(খ), তজ াও িশ  এলাকা 

ঢাকা-১২০৮। 

সকাল ১০.০০ ঘ কা। 

 
 এ প  েবশপ  িহেসেব িবেবিচত হেব; 
 েবশপ  ছাড়া কান আেবদনকারী পরী ায় অংশ হণ করেত পারেবন না; 
 পরী া আর  হওয়ার ৩০ িমিনট েব পরী া কে  উপি ত হেত হেব; 
 ড়া  ফলাফল িবটােকর ওেয়ব সাইট (www.bitac.gov.bd), https://www.facebook.com/ groups/bitachq ও না শ 

বাড ȟ থেক জানা যােব; 
 া  িবিধ যথাযথভােব অ সরণ বক পরী ায় অংশ হণ করেত হেবȟ ; 
 পরী ায় অংশ হেণর জ  কান কার  এ/িড এ দয়া হেব না;  
 য কান কার তদিবর াথ র অেযা তা িহসােব িবেবিচত হেব। 
 মৗিখক পরী ার সময় সকল সনেদর ল কিপসহ এক সট ফেটাকিপ সংেগ আনেত হেব। 
 
 

 
(আ ল মন র আহাে দ) 

সিচব 
মহাপিরচালক-এর পে  

 
 
 
 



J E (IPE) (Murad)  

  
  

 
 
 

 

          বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক (িবটাক) 
                  ১১৬(খ), তজ াও িশ  এলাকা 
                                 ঢাকা-১২০৮।  

িমক ন রঃ- ১১২ 
 

 

নং- ৩৬.০৬.২৬৯২.০০৭.০৭.০৩৩.৮৭(৩য়)/৩০৩                                      তািরখঃ ০২-০২-২০২১ ি া । 
  
জনাব মাঃ ফজেল রা ী 
িপতাঃ মাঃ আ র রা াক ম ল  
মাতাঃ মাছাঃ আসমা আকতার 
বাসা ও সড়ক নং-আসমা িভলা, ৫৫ নং বাসা, ামঃ হাজী 
সােহব সড়ক, কেলজপাড়া, ওয়াড নং-০৯, ডাকঘরঃ মা রা, 
উপেজলাঃ মা রা সদর, জলাঃ মা রা- ৭৬০০। 
 

 
িবষয়ঃ  বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক)-এ িনয়র ইি িনয়ার (আইিপই) পেদ িনেয়ােগর জ  মৗিখক পরী ায় 

অংশ হণ সে । 
 

 বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক)-এ িনয়র ইি িনয়ার (আইিপই) পেদ িনেয়ােগর জ  িন বিণত তািরখ, 

বার, সময় এবং ােন মৗিখক পরী ায় অংশ হেণর জ  আপনােক অ েরাধ করা হেলা। মৗিখক পরী ায় অংশ হেণর সময় সকল 

পরী ার সনেদর ল কিপসহ অ া  আ সাি ক কাগজপ  সংেগ আনেত হেব। 

  
পরী ার ধরণ তািরখ ও বার ান সময় 

মৗিখক পরী া ১৬-০২-২০২১ 
ম লবার 

িবটাক 
১১৬(খ), তজ াও িশ  এলাকা 

ঢাকা-১২০৮। 

সকাল ১০.০০ ঘ কা। 

 
 এ প  েবশপ  িহেসেব িবেবিচত হেব; 
 েবশপ  ছাড়া কান আেবদনকারী পরী ায় অংশ হণ করেত পারেবন না; 
 পরী া আর  হওয়ার ৩০ িমিনট েব পরী া কে  উপি ত হেত হেব; 
 ড়া  ফলাফল িবটােকর ওেয়ব সাইট (www.bitac.gov.bd), https://www.facebook.com/ groups/bitachq ও না শ 

বাড ȟ থেক জানা যােব; 
 া  িবিধ যথাযথভােব অ সরণ বক পরী ায় অংশ হণ করেত হেবȟ ; 
 পরী ায় অংশ হেণর জ  কান কার  এ/িড এ দয়া হেব না;  
 য কান কার তদিবর াথ র অেযা তা িহসােব িবেবিচত হেব। 
 মৗিখক পরী ার সময় সকল সনেদর ল কিপসহ এক সট ফেটাকিপ সংেগ আনেত হেব। 
 
 

 
(আ ল মন র আহাে দ) 

সিচব 
মহাপিরচালক-এর পে  

 
 
 
 



J E (IPE) (Murad)  

  
  

 
 
 

 

          বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক (িবটাক) 
                  ১১৬(খ), তজ াও িশ  এলাকা 
                                 ঢাকা-১২০৮।  

িমক ন রঃ- ১১৭ 
 

 

নং- ৩৬.০৬.২৬৯২.০০৭.০৭.০৩৩.৮৭(৩য়)/৩০৩                                      তািরখঃ ০২-০২-২০২১ ি া । 
  
জনাব ভ ম মদার 
িপতাঃ তপন ম মদার 
মাতাঃ বানী ম মদার 
বাসা ও সড়ক নং-  মা ার বািড়, ামঃ ল ন র, 
ইউিনয়নঃ ৫ নং ছায়ানী, ডাকঘরঃ ভবানী জীবন র, 
উপেজলাঃ বগমগ , জলাঃ নায়াখালী- ৩৮৩৭।  
 

 
িবষয়ঃ  বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক)-এ িনয়র ইি িনয়ার (আইিপই) পেদ িনেয়ােগর জ  মৗিখক পরী ায় 

অংশ হণ সে । 
 

 বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক)-এ িনয়র ইি িনয়ার (আইিপই) পেদ িনেয়ােগর জ  িন বিণত তািরখ, 

বার, সময় এবং ােন মৗিখক পরী ায় অংশ হেণর জ  আপনােক অ েরাধ করা হেলা। মৗিখক পরী ায় অংশ হেণর সময় সকল 

পরী ার সনেদর ল কিপসহ অ া  আ সাি ক কাগজপ  সংেগ আনেত হেব। 

  
পরী ার ধরণ তািরখ ও বার ান সময় 

মৗিখক পরী া ১৬-০২-২০২১ 
ম লবার 

িবটাক 
১১৬(খ), তজ াও িশ  এলাকা 

ঢাকা-১২০৮। 

সকাল ১০.০০ ঘ কা। 

 
 এ প  েবশপ  িহেসেব িবেবিচত হেব; 
 েবশপ  ছাড়া কান আেবদনকারী পরী ায় অংশ হণ করেত পারেবন না; 
 পরী া আর  হওয়ার ৩০ িমিনট েব পরী া কে  উপি ত হেত হেব; 
 ড়া  ফলাফল িবটােকর ওেয়ব সাইট (www.bitac.gov.bd), https://www.facebook.com/ groups/bitachq ও না শ 

বাড ȟ থেক জানা যােব; 
 া  িবিধ যথাযথভােব অ সরণ বক পরী াȟ য় অংশ হণ করেত হেব; 
 পরী ায় অংশ হেণর জ  কান কার  এ/িড এ দয়া হেব না;  
 য কান কার তদিবর াথ র অেযা তা িহসােব িবেবিচত হেব। 
 মৗিখক পরী ার সময় সকল সনেদর ল কিপসহ এক সট ফেটাকিপ সংেগ আনেত হেব। 
 
 

 
(আ ল মন র আহাে দ) 

সিচব 
মহাপিরচালক-এর পে  


