
J E (Electrical) (Murad)  

  
  

 
 
 

 

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

িমক ন রঃ-  ০২ 
 

 

নং- ৩৬.০৬.২৬৯২.০০৭.০৭.০৩৩.৮৭(৩য়)/৩০৫                                      তািরখঃ ০২-০২-২০২১ ি া । 
  
জনাব িশ ল  ধর 
মাতাঃ অিনতা  ধর 
িপতাঃ িনবাস  ধর 
বাসা নং-৪০৮/১ পলাশ ঘাড়াশাল 
নরিসংদী-১৬১০। 
 

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

পরী ায় অংশ হণ সে । 
 

 বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক)-এ িনয়র ইি িনয়ার (ইেলকি ক াল) 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 া ১৭-০২-২০২১ 
ধবার 

ি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 (Electrical) (Murad)  

  
  

 
 
 

 

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

িমক ন রঃ-  ২১ 
 

 

নং- ৩৬.০৬.২৬৯২.০০৭.০৭.০৩৩.৮৭(৩য়)/৩০৫                                      তািরখঃ ০২-০২-২০২১ ি া । 
  
জনাব মা ন হােসন 
মাতাঃ কাউছার বগম 
িপতাঃ মাঃ আ র রব 
রিশদ মৗলভী বািড়, ামঃ গেয়ছ র, ইউিনয়নঃ ১৬ নং 
কািদর র, ডাকঘরঃ পাক ীর হাট, উপেজলাঃ বগমগ , 
জলাঃ নায়াখালী-৩৮২১। 

 

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

পরী ায় অংশ হণ সে । 
 

 বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক)-এ িনয়র ইি িনয়ার (ইেলকি ক াল) 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 া ১৭-০২-২০২১ 
ধবার 

ি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 (Electrical) (Murad)  

  
  

 
 
 

 

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

িমক ন রঃ-  ৩১ 
 

 

নং- ৩৬.০৬.২৬৯২.০০৭.০৭.০৩৩.৮৭(৩য়)/৩০৫                                      তািরখঃ ০২-০২-২০২১ ি া । 
  
জনাব মাহা দ আ াহ আলা জািহদ,  
মাতাঃ রনাহার বগম,  
িপতাঃ মাহা. হািনফ মা া 
ামঃ ব যাদব র, ডাকঘরঃ ফরাজীবাজার 

উপেজলাঃ কিবরহাট, জলাঃ নায়াখালী-৩৮০৭। 
 

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

পরী ায় অংশ হণ সে । 
 

 বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক)-এ িনয়র ইি িনয়ার (ইেলকি ক াল) 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 া ১৭-০২-২০২১ 
ধবার 

ি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 ব ȟক পরী া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  

 
 
 
 
 



J E (Electrical) (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)/৩০৫                                      তািরখঃ ০২-০২-২০২১ ি া । 
  
জনাব মাঃ খায় ল বাশার 
মাতাঃ সােজদা বগম 
িপতাঃ বাহা র ইসলাম 
ামঃ মেহিদনগর, ইউিনয়নঃ ২ নং িহ লী  

ডাকঘরঃ িহ লী, উপেজলাঃ িমরসরাই 
জলাঃ চ াম-৪৩২৬। 

 

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

পরী ায় অংশ হণ সে । 
 

 বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক)-এ িনয়র ইি িনয়ার (ইেলকি ক াল) 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 া ১৭-০২-২০২১ 
ধবার 

ি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 (Electrical) (Murad)  

  
  

 
 
 

 

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

িমক ন রঃ-  ৬০ 
 

 

নং- ৩৬.০৬.২৬৯২.০০৭.০৭.০৩৩.৮৭(৩য়)/৩০৫                                      তািরখঃ ০২-০২-২০২১ ি া । 
  
জনাব মাঃ সিলম িময়া 
মাতাঃ শফালী বগম 
িপতাঃ মাঃ সানার উি ন 
বাসা নং-০২৩১, ামঃ টাক ান র,  ইউিনয়নঃ ফািজলহাটী, 
ডাকঘরঃ জানমাহ দাবাদ, উপেজলাঃ দল য়ার, জলাঃ 
টা াইল-১৯১০। 
 

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

পরী ায় অংশ হণ সে । 
 

 বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক)-এ িনয়র ইি িনয়ার (ইেলকি ক াল) 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 া ১৭-০২-২০২১ 
ধবার 

ি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 (Electrical) (Murad)  

  
  

 
 
 

 

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

িমক ন রঃ-  ৮৫ 
 

 

নং- ৩৬.০৬.২৬৯২.০০৭.০৭.০৩৩.৮৭(৩য়)/৩০৫                                      তািরখঃ ০২-০২-২০২১ ি া । 
  
জনাব মাঃ মাহিদন খান 
িপতাঃ মাঃ আ ল হােসন খান 
মাতাঃ রাইয়া খানম 
ামঃ বড় য়া, ইউঃ উয়াশী, ডাকঘরঃ উয়াশী পাইকপাড়া, 

উপেজলাঃ িমজা র 
জলাঃ টাংগাইল-১৯৪৩। 

 

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

পরী ায় অংশ হণ সে । 
 

 বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক)-এ িনয়র ইি িনয়ার (ইেলকি ক াল) 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 া ১৭-০২-২০২১ 
ধবার 

ি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 (Electrical) (Murad)  

  
  

 
 
 

 

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

িমক ন রঃ-  ১০৮ 
 

 

নং- ৩৬.০৬.২৬৯২.০০৭.০৭.০৩৩.৮৭(৩য়)/৩০৫                                      তািরখঃ ০২-০২-২০২১ ি া । 
  
জনাব মাঃ ফারহা র রহমান 
িপতাঃ মাঃ রিত র রহমান 
মাতাঃ মাছাঃ ফরেদৗস আরা 
হাি ং নং- ৬৩, বায় ল জা াত জােম মসিজদ সড়ক 

পি ম মজম র, ডাকঃ ি য়া সদর  
উপেজলাঃ সদর, জলাঃ ি য়া-৭০০০ । 
 

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

পরী ায় অংশ হণ সে । 
 

 বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক)-এ িনয়র ইি িনয়ার (ইেলকি ক াল) 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 া ১৭-০২-২০২১ 
ধবার 

ি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 (Electrical) (Murad)  

  
  

 
 
 

 

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

িমক ন রঃ-  ১২২ 
 

 

নং- ৩৬.০৬.২৬৯২.০০৭.০৭.০৩৩.৮৭(৩য়)/৩০৫                                      তািরখঃ ০২-০২-২০২১ ি া । 
  
জনাব মাঃ জাবাই র রহমান 
িপতাঃ  মাঃ িনয়াজ উ ীন 
মাতাঃ জাহানারা বগম 
ামঃ চকবানারসী, ইউিনয়নঃ িনজপাড়া/০৬নং, ডাকঘরঃ 

বলরাম র, উপেজলাঃ বীরপ , জলাঃ িদনাজ র- ৫২২০। 
 

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

পরী ায় অংশ হণ সে । 
 

 বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক)-এ িনয়র ইি িনয়ার (ইেলকি ক াল) 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 া ১৭-০২-২০২১ 
ধবার 

ি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 (Electrical) (Murad)  

  
  

 
 
 

 

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

িমক ন রঃ-  ১২৫ 
 

 

নং- ৩৬.০৬.২৬৯২.০০৭.০৭.০৩৩.৮৭(৩য়)/৩০৫                                      তািরখঃ ০২-০২-২০২১ ি া । 
  
জনাব মাঃ র আলম 
িপতাঃ মাঃ ল দা 
মাতাঃ সােজদা বগম 
খা কার পাড়া, ামঃ চ েখানা, ডাকঘরঃ খা কার পাড়া, 

উপেজলাঃ রা নীয়া, জলাঃ চ াম-৪৫৩১। 
 

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

পরী ায় অংশ হণ সে । 
 

 বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক)-এ িনয়র ইি িনয়ার (ইেলকি ক াল) 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 া ১৭-০২-২০২১ 
ধবার 

ি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 (Electrical) (Murad)  

  
  

 
 
 

 

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

িমক ন রঃ-  ১২৯ 
 

 

নং- ৩৬.০৬.২৬৯২.০০৭.০৭.০৩৩.৮৭(৩য়)/৩০৫                                      তািরখঃ ০২-০২-২০২১ ি া । 
  
জনাব মিহ ল ইসলাম 
িপতাঃ  আ ল খােলক 
মাতাঃ মিরয়ম খা ন 
পি মপাড়া, ামঃ িনত ানি , ইউিনয়নঃ ১০/৪, ডাকঘরঃ 
গৗিরনাথ র, উপেজলাঃ কািলগ , জলাঃ িঝনাইদহ-৭৩৫১। 

 

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

পরী ায় অংশ হণ সে । 
 

 বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক)-এ িনয়র ইি িনয়ার (ইেলকি ক াল) 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 া ১৭-০২-২০২১ 
ধবার 

ি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 (Electrical) (Murad)  

  
  

 
 
 

 

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

িমক ন রঃ-  ১৩০ 
 

 

নং- ৩৬.০৬.২৬৯২.০০৭.০৭.০৩৩.৮৭(৩য়)/৩০৫                                      তািরখঃ ০২-০২-২০২১ ি া । 
  
জনাব মাঃ আ ল আজীম 
িপতাঃ মাঃ আ ল হািলম 
মাতাঃ হািসনা বগম 
ামঃ হাগলা পাশা, ইউিনয়নঃ চর য়ানী, ডাকঘরঃ 
ি রহাট , উপেজলাঃ পাথরঘাটা, জলাঃ বর না-৮৭২০। 

 

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

পরী ায় অংশ হণ সে । 
 

 বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক)-এ িনয়র ইি িনয়ার (ইেলকি ক াল) 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 া ১৭-০২-২০২১ 
ধবার 

ি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 বকȟ  পরী া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  

 
 
 
 
 



J E (Electrical) (Murad)  

  
  

 
 
 

 

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

িমক ন রঃ-  ১৩২ 
 

 

নং- ৩৬.০৬.২৬৯২.০০৭.০৭.০৩৩.৮৭(৩য়)/৩০৫                                      তািরখঃ ০২-০২-২০২১ ি া । 
  
জনাব হািফজ সরকার  
িপতাঃ মক ল হােসন 
মাতাঃ হাসনা আ ার 
আলম সরকার বািড়, ামঃ খাশ র, ইউিনয়নঃ ৪নং ব  
ধহর ব ইউিনয়ন, ওয়াড নং-৬নং, ডাকঘরঃ নবীয়াবাদ 

উপেজলাঃ রাদনগর, জলাঃ িম া-৩৫৪৩। 
 

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

পরী ায় অংশ হণ সে । 
 

 বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক)-এ িনয়র ইি িনয়ার (ইেলকি ক াল) 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 া ১৭-০২-২০২১ 
ধবার 

ি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 (Electrical) (Murad)  

  
  

 
 
 

 

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

িমক ন রঃ-  ১৩৩ 
 

 

নং- ৩৬.০৬.২৬৯২.০০৭.০৭.০৩৩.৮৭(৩য়)/৩০৫                                      তািরখঃ ০২-০২-২০২১ ি া । 
  
জনাব মাঃ আিত র রহমান 
িপতাঃ মাঃ জেয়ন উি ন  
মাতাঃ আিজদা বগম 
কেলজ রাড, পবনতাইড়, ৬নং িড়দহ/৫নং, ডাকঘরঃ 
ডাকবাংলা বাজার, উপেজলাঃ সাঘাটা 
জলাঃ গাইবা া-৫৭৫০। 

 

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

পরী ায় অংশ হণ সে । 
 

 বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক)-এ িনয়র ইি িনয়ার (ইেলকি ক াল) 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 া ১৭-০২-২০২১ 
ধবার 

ি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 (Electrical) (Murad)  

  
  

 
 
 

 

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

িমক ন রঃ-  ১৩৪ 
 

 

নং- ৩৬.০৬.২৬৯২.০০৭.০৭.০৩৩.৮৭(৩য়)/৩০৫                                      তািরখঃ ০২-০২-২০২১ ি া । 
  
জনাব মাঃ েবল আলম 
িপতাঃ ত মকেছদ আলী 
মাতাঃ সাম াহার 
বাসা- বালসা, ামঃ বালসা, ইউিনয়নঃ বজী র 
ডাকঃ িবলসা, উপেজলাঃ দাস র, জলাঃ নােটার-৬৪৪০। 
 

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

পরী ায় অংশ হণ সে । 
 

 বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক)-এ িনয়র ইি িনয়ার (ইেলকি ক াল) 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 া ১৭-০২-২০২১ 
ধবার 

ি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 (Electrical) (Murad)  

  
  

 
 
 

 

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

িমক ন রঃ-  ১৩৭ 
 

 

নং- ৩৬.০৬.২৬৯২.০০৭.০৭.০৩৩.৮৭(৩য়)/৩০৫                                      তািরখঃ ০২-০২-২০২১ ি া । 
  
জনাব পন চ  বমন 
িপতাঃ বীের  চ   বমন 
মাতাঃ রবালা রানী  বমন 
বাসানং-২০৪, ামঃ তা ি য়া, ইউিনয়নঃ ০৬, ডাকঘরঃ 
তা ি য়া, উপেজলাঃ ঈ রগ , জলাঃ ময়মনিসংহ-২২৮০। 
 

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

পরী ায় অংশ হণ সে । 
 

 বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক)-এ িনয়র ইি িনয়ার (ইেলকি ক াল) 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 া ১৭-০২-২০২১ 
ধবার 

ি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 (Electrical) (Murad)  

  
  

 
 
 

 

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

িমক ন রঃ-  ১৫৩ 
 

 

নং- ৩৬.০৬.২৬৯২.০০৭.০৭.০৩৩.৮৭(৩য়)/৩০৫                                      তািরখঃ ০২-০২-২০২১ ি া । 
  
জনাব রােসল আহেমদ 
িপতাঃেমাঃ মিতয়ার রহমান  
মাতাঃ মাছাঃ পসী বগম 
বাসা নং-০৮৬, ামঃ িদয়াড় বাঘাইল, ইউিনয়নঃ পাকশী, 
ডাকঘরঃ িদয়াড় সাহা র, উপেজলাঃ ঈ রদী 
জলা- পাবনা-৬৬২০। 

 

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

পরী ায় অংশ হণ সে । 
 

 বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক)-এ িনয়র ইি িনয়ার (ইেলকি ক াল) 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 া ১৭-০২-২০২১ 
ধবার 

ি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 করেতȟ  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 (Electrical) (Murad)  

  
  

 
 
 

 

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

িমক ন রঃ-  ১৬৪ 
 

 

নং- ৩৬.০৬.২৬৯২.০০৭.০৭.০৩৩.৮৭(৩য়)/৩০৫                                      তািরখঃ ০২-০২-২০২১ ি া । 
  
জনাব শাহ মাহা দ ওয়ািলউ াহ 
িপতাঃ মাঃ আ ল হাসান 
মাতাঃ লতানা রািজয়া 
বাসা- ৬৯৭৯, ামঃ জিমদার পাড়া, ইউিনয়নঃ ০৩, ডাকঃ 
ঠা র াও, -০১ পা  কাড: ৫১০০, উপেজলাঃ ঠা র াও 
সদর, জলাঃ ঠা র াও। 
 

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

পরী ায় অংশ হণ সে । 
 

 বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক)-এ িনয়র ইি িনয়ার (ইেলকি ক াল) 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 া ১৭-০২-২০২১ 
ধবার 

ি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  

 
 
 


