
J E (Mechanical) (Murad)  

  
  

 
 
 

 

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

িমক ন রঃ-  ২৪ 
 

 

নং- ৩৬.০৬.২৬৯২.০০৭.০৭.০৩৩.৮৭(৩য়)/৩০২                                      তািরখঃ ০২-০২-২০২১ ি া । 
  
জনাব মাহ দ আরমান ভ 
মাতাঃ উে  ল ম নাহার 
িপতাঃ আশরাফ উি ন ামািনক 
তন বাজার সড়ক, ামঃ ব ঘাপাড়া 

ওয়াড নং-০৯, ডাকঘরঃ নীলফামারী সদর, উপেজলাঃ 
নীলফামারী সদর 
জলাঃ নীলফামারী। 

 

 
িবষয়ঃ  বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক)-এ িনয়র ইি িনয়ার (য েকৗশল) পেদ িনেয়ােগর জ  মৗিখক 

পরী ায় অংশ হণ সে । 
 

 বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক)-এ িনয়র ইি িনয়ার (য েকৗশল) 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 (Mechanical) (Murad)  

  
  

 
 
 

 

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

িমক ন রঃ-  ৫২ 
 

 

নং- ৩৬.০৬.২৬৯২.০০৭.০৭.০৩৩.৮৭(৩য়)/৩০২                                      তািরখঃ ০২-০২-২০২১ ি া । 
  
জনাব আিরফ আহেমদ 
মাতাঃ শামীম আরা  
িপতাঃ মাঃ এচাহাক িময়া 
সরদার বািড় ামঃ মহরি র চর 
ডাকঘরঃ ব এনােয়তনগর, উপেজলাঃ কালিকিন 
জলাঃ মাদারী র-৭৯২০ 

 

 
িবষয়ঃ  বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক)-এ িনয়র ইি িনয়ার (য েকৗশল) পেদ িনেয়ােগর জ  মৗিখক 

পরী ায় অংশɊহণ সে । 
 

 বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক)-এ িনয়র ইি িনয়ার (য েকৗশল) 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 (Mechanical) (Murad)  

  
  

 
 
 

 

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

িমক ন রঃ-  ৭১ 
 

 

নং- ৩৬.০৬.২৬৯২.০০৭.০৭.০৩৩.৮৭(৩য়)/৩০২                                      তািরখঃ ০২-০২-২০২১ ি া । 
  
জনাব মাঃ শাহাদাত হােসন 
মাতাঃ িব আ ার 
িপতাঃ মাঃ আ ল আলী 
ামঃ চতনকা া, িবশনদী, ডাকঘরঃ চতনকা া, 

উপেজলাঃ  আড়াইহাজার, জলাঃ নারায়নগ -১৪৫০। 
 

 
িবষয়ঃ  বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক)-এ িনয়র ইি িনয়ার (য েকৗশল) পেদ িনেয়ােগর জ  মৗিখক 

পরী ায় অংশ হণ সে । 
 

 বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক)-এ িনয়র ইি িনয়ার (য েকৗশল) 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 (Mechanical) (Murad)  

  
  

 
 
 

 

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

িমক ন রঃ-  ১০১ 
 

 

নং- ৩৬.০৬.২৬৯২.০০৭.০৭.০৩৩.৮৭(৩য়)/৩০২                                      তািরখঃ ০২-০২-২০২১ ি া । 
  
জনাব মাঃ দােনজ আলী 
িপতাঃ মিজ র রহমান 
মাতাঃ মােজদা বগম 
হাি ং নং-৭৬০, ামঃ িড়ঘিরয়া, ইউিনয়নঃ এেলংগা, 

ডাকঘরঃ এেলংগা, উপেজলাঃ কািলহাতী 
জলাঃ টাংগাইল-১৯৭৪। 

 

 
িবষয়ঃ  বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক)-এ িনয়র ইি িনয়ার (য েকৗশল) পেদ িনেয়ােগর জ  মৗিখক 

পরী ায় অংশ হণ সে । 
 

 বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক)-এ িনয়র ইি িনয়ার (য েকৗশল) 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 (Mechanical) (Murad)  

 
  

  
 
 
 

 

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

িমক ন রঃ-  ১১৮ 
 

 

নং- ৩৬.০৬.২৬৯২.০০৭.০৭.০৩৩.৮৭(৩য়)/৩০২                                      তািরখঃ ০২-০২-২০২১ ি া । 
  
জনাব চয়ন িব াস 
িপতাঃ িদলীপ িব াস 
মাতাঃ ি  িব াস 
১১৮ নং খিলসাখালী, ামঃ উ র খিলসাখালী, ইউিনয়নঃ 
িশ ােশল র, ডাকঘরঃ গাবরা বাজার, উপেজলাঃ নড়াইল 
সদর, জলাঃ নড়াইল। 
 

 
িবষয়ঃ  বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক)-এ িনয়র ইি িনয়ার (য েকৗশল) পেদ িনেয়ােগর জ  মৗিখক 

পরী ায় অংশ হণ সে । 
 

 বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক)-এ িনয়র ইি িনয়ার (য েকৗশল) 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 (Mechanical) (Murad)  

 
  

  
 
 
 

 

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

িমক ন রঃ-  ১৩৮ 
 

 

নং- ৩৬.০৬.২৬৯২.০০৭.০৭.০৩৩.৮৭(৩য়)/৩০২                                      তািরখঃ ০২-০২-২০২১ ি া । 
  
জনাব আিরফ হােসন 
িপতার নাম: জ িময়া 
মাতার নাম: আ রী বগম 
বাসাঃ চরচামার দহ মইন রাড, ামঃ চরচামারদহ, 
ইউিনয়নঃ কলািতয়া, উপেজলাঃ করানীগ  
জলাঃ ঢাকা-১৩১০। 

 

 
িবষয়ঃ  বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক)-এ িনয়র ইি িনয়ার (য েকৗশল) পেদ িনেয়ােগর জ  মৗিখক 

পরী ায় অংশ হণ সে । 
 

 বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক)-এ িনয়র ইি িনয়ার (য েকৗশল) 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 (Mechanical) (Murad)  

 
  

  
 
 
 

 

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

Ɉিমক ন রঃ-  ১৫৬ 
 

 

নং- ৩৬.০৬.২৬৯২.০০৭.০৭.০৩৩.৮৭(৩য়)/৩০২                                      তািরখঃ ০২-০২-২০২১ ি া । 
  
জনাব ফারহান সািদক া  
িপতাঃ মাঃ আঃ সামাদ 
মাতাঃ মাসাঃ রিসদ জাহান 
বািড় নং- ১৪৮, মহ াঃ জামাল র, ওয়াড নং- ২৬, প া 
আবািসক সাব পা  অিফস, সদর, জলা: রাজশাহী। 
 

 
িবষয়ঃ  বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক)-এ িনয়র ইি িনয়ার (য েকৗশল) পেদ িনেয়ােগর জ  মৗিখক 

পরী ায় অংশ হণ সে । 
 

 বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক)-এ িনয়র ইি িনয়ার (য েকৗশল) 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 (Mechanical) (Murad)  

  
  

 
 
 

 

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

িমক ন রঃ-  ১৬৩ 
 

 

নং- ৩৬.০৬.২৬৯২.০০৭.০৭.০৩৩.৮৭(৩য়)/৩০২                                      তািরখঃ ০২-০২-২০২১ ি া । 
  
জনাব মাঃ আিত র রহমান 
িপতাঃ মাঃ হাসান আলী 
মাতাঃ মাছাঃ রােকয়া বগম 
বাসাঃ েলর পােশ, ামঃ আর বাদ, ইউঃ াড়ারা 
ডাকঃ ভাউডা া, সদর, জলাঃ পাবনা- ৬৬০০ । 
 

 
িবষয়ঃ  বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক)-এ িনয়র ইি িনয়ার (য েকৗশল) পেদ িনেয়ােগর জ  মৗিখক 

পরী ায় অংশ হণ সে । 
 

 বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক)-এ িনয়র ইি িনয়ার (য েকৗশল) 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 (Mechanical) (Murad)  

  
  

 
 
 

 

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

িমক ন রঃ-  ১৮০ 
 

 

নং- ৩৬.০৬.২৬৯২.০০৭.০৭.০৩৩.৮৭(৩য়)/৩০২                                      তািরখঃ ০২-০২-২০২১ ি া । 
  
জনাব শাদ মাহ দ 
িপতাঃ আমজাদ হােসন 
মাতাঃ মাহ দা খা ন 
বাসাঃ ৩৪৭, সড়ক-০২, ামঃ চক পাঠক, ওয়াড-০৪ 
ডাকঃ শর র সদর, উপেজলাঃ শর র সদর 
জলাঃ শর র-২১০০। 

 

 
িবষয়ঃ  বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক)-এ িনয়র ইি িনয়ার (য েকৗশল) পেদ িনেয়ােগর জ  মৗিখক 

পরী ায় অংশ হণ সে । 
 

 বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক)-এ িনয়র ইি িনয়ার (য েকৗশল) 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 (Mechanical) (Murad)  

 
  

  
 
 
 

 

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

িমক ন রঃ-  ১৮৮ 
 

 

নং- ৩৬.০৬.২৬৯২.০০৭.০৭.০৩৩.৮৭(৩য়)/৩০২                                      তািরখঃ ০২-০২-২০২১ ি া । 
  
জনাব নব দাস 
িপতাঃ আন  মাহন দাস 
মাতাঃ িবউ  দাস 
ামঃ ািশ, ওয়াডঃ ০৩  নং ডাকঃ এেল া 

উপেজলাঃ কািলহািত, জলাঃ টাংগাইল- ১৯৭৪। 
 

 
িবষয়ঃ  বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক)-এ িনয়র ইি িনয়ার (য েকৗশল) পেদ িনেয়ােগর জ  মৗিখক 

পরী ায় অংশ হণ সে । 
 

 বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক)-এ িনয়র ইি িনয়ার (য েকৗশল) 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 (Mechanical) (Murad)  

 
  

  
 
 
 

 

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

িমক ন রঃ-  ১৯১ 
 

 

নং- ৩৬.০৬.২৬৯২.০০৭.০৭.০৩৩.৮৭(৩য়)/৩০২                                      তািরখঃ ০২-০২-২০২১ ি া । 
  
জনাব চৗ রী বারহান ইবেন লতান 
িপতাঃ শাম ল আলম 
মাতাঃ শাম ন নাহার বগম চৗ রানী 
ামঃ চাপাছিড় াম, ওয়াড নং-০৮, ডাকঃ বািন াম, 

উপেজলাঃ বাশ ালী, জলাঃ চ াম-৪৩৯৩। 
 

 
িবষয়ঃ  বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক)-এ িনয়র ইি িনয়ার (য েকৗশল) পেদ িনেয়ােগর জ  মৗিখক 

পরী ায় অংশ হণ সে । 
 

 বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক)-এ িনয়র ইি িনয়ার (য েকৗশল) 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 কȟ রেত 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 (Mechanical) (Murad)  

 
  

  
 
 
 

 

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

িমক ন রঃ-  ১৯৩ 
 

 

নং- ৩৬.০৬.২৬৯২.০০৭.০৭.০৩৩.৮৭(৩য়)/৩০২                                      তািরখঃ ০২-০২-২০২১ ি া । 
  
জনাব উজ ল সরকার 
িপতাঃ রেম  নাথ সরকার 
মাতাঃ পালী সরকার 
সরকার বাড়ী, ামঃ ব গজািলয়া, ইউঃ াদখালী 
ডাকঃ গজািলয়া, উপেজলাঃ পাইকগাছা 
জলাঃ লনা-৯২৮০। 

 

 
িবষয়ঃ  বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক)-এ িনয়র ইি িনয়ার (য েকৗশল) পেদ িনেয়ােগর জ  মৗিখক 

পরী ায় অংশ হণ সে । 
 

 বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক)-এ িনয়র ইি িনয়ার (য েকৗশল) 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 (Mechanical) (Murad)  

 
 

  
  

 
 
 

 

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

িমক ন রঃ-  ২১৮ 
 

 

নং- ৩৬.০৬.২৬৯২.০০৭.০৭.০৩৩.৮৭(৩য়)/৩০২                                      তািরখঃ ০২-০২-২০২১ ি া । 
  
জনাব রাজন চ  দবনাথ 
িপতাঃ েখন চ  দবনাথ 
মাতাঃ িমনতী রানী দবনাথ 
বাসাঃ িহ  পাড়া, ামঃ ভানী, ১২ নং ওয়াড, ডাকঃ মাধাইয়া 
বাজার, উপেজলাঃ দিব ার, জলাঃ িম া- ৩৫১১। 
 

 
িবষয়ঃ  বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক)-এ িনয়র ইি িনয়ার (য েকৗশল) পেদ িনেয়ােগর জ  মৗিখক 

পরী ায় অংশ হণ সে । 
 

 বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক)-এ িনয়র ইি িনয়ার (য েকৗশল) 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 (Mechanical) (Murad)  

 
  

  
 
 
 

 

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

িমক ন রঃ-  ২১৯ 
 

 

নং- ৩৬.০৬.২৬৯২.০০৭.০৭.০৩৩.৮৭(৩য়)/৩০২                                      তািরখঃ ০২-০২-২০২১ ি া । 
  
জনাব মাঃ তানভীর হাসান 
িপতাঃ তাফােয়ল আহেমদ 
মাতাঃ রওশন আ ার 
বাসাঃ হাজী বািড়, ামঃ ম র,ইউিনয়নঃ গাপাল র 
ডাকঃ গাপাল র, উপেজলাঃ বগমগ  
জলাঃ নায়াখালী- ৩৮২৮। 

 

 
িবষয়ঃ  বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক)-এ িনয়র ইি িনয়ার (য েকৗশল) পেদ িনেয়ােগর জ  মৗিখক 

পরী ায় অংশ হণ সে । 
 

 বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক)-এ ҟিনয়র ইি িনয়ার (য েকৗশল) 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  
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সিচব 
মহাপিরচালক-এর পে  

 


