
                                        গনপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায                        মভাট ছাত্রী াংখ্যা = ২৯ জন  
                                           অধযদেয কামযারয়                                            উত্তীর্য = ২৫ জন 

                            ঢাকা ভহরা হরদটকহনক ইন্সহটহটউট                         মযপার্য= ০৩ জন 
                                       মদয ফাাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭।                                  অনুত্তীর্য= ০০ জন 
                                         ইন্সহটহটউট মকার্ : ৫০০৮৮                                  অনুহিত = ০১ জন 

                                               মটকদনারহজ : ইদরকদরাদভহর্কযার                             তকযা াদয ায= ৮৬%  
  

"পরাপর প্রকা হফজ্ঞহি" 
এতদ্বাযা াংহিষ্ট কদরয অফগহতয জনয জানাদনা মাদে মম, ফয ভানী যীো/২০২০ ২য় ফয ১ভ হপট (২০১৯-২০হোফলয) এ মম কর ছাত্রীগন 
কর হফলদয় উত্তীর্য দয়দছ তাদদয মযার নম্বয উদেখ্ উত্তীর্য ম ালনা কযা র। 
 
উত্তীর্য মযার নাং ভূ মথাক্রদভেঃ 
৪৫২৭২৬ ৪৫২৭২৮ ৪৫২৭২৯ ৪৫২৭৩০ ৪৫২৭৩১ ৪৫২৭৩২ ৪৫২৭৩৩ ৪৫২৭৩৪ ৪৫২৭৪২ 

৪৫২৭৪৩ ৪৫২৭৪৪ ৪৫২৭৪৫ ৪৫২৭৪৭ ৪৫২৭৪৯ ৪৫২৭৫০ ৪৫২৭৫১ ৪৫২৭৫২ ৪৫২৭৫৪ 

৪৫২৭৫৫ ৪৫২৭৫৬ ৪৫২৭৫৭ ৪৫২৭৫৮ ৪৫২৭৫৯ ১৪৩৭২০ ৯২৬৪৩২ = ২৫ জন  
মযপার্যপ্রাি ছাত্রীদদয মযার নাং ভূেঃ 
হফলয় মকার্ মযার নাং ভূ 

৬৫৯২১ ৪৫২৭৩৫ ৪৫২৭৪০ ৪৫২৭৪৮ = ০৩ জন 

৬৬৭২১ ৪৫২৭৪৮ = ০১ জন 

অনুহিত ছাত্রীদদয মযার নাং ভূেঃ 
৪৫২৭৪১ = ০১ জন 

 
একাদর্হভক াখ্ায় অনুদভাদদনয জনয উিান কযা দরা।                            
 
 
 
 
 
 

 
 

চীপ ইনস্ট্রাকটয / হফবাগীয় প্রধান 
                                                                                                                ইদরকদরাদভহর্কযার মটকদনারহজ 
অদয ২৪/০৪/২০২১ ইাং তাহযখ্ একাদর্হভক বায় উিাহত পরাপর কহভহটয দযগন কতৃযক অনুদভাহদত দরা। পরাপর ওদয়ফাইদট প্রকাদয জনয 
বাযপ্রাি কভযকতযা (ওদয়ফাইট) মক অনুদযাধ কযা দরা। উদেখ্য অাফধানতাফতেঃ / অনহবদপ্রত বুরত্রুহট হযরহেত দর ইা াংদাধন কযায েভতা 
হনম্নস্বােযকাযীগন াংযেন কদযন। 

                                        
 
                                                      

                                                                                                    (স্বােহযত) 
                                                                                                      (াানা মফগভ) 
                                                                                                     (অহতহযক্ত দাহয়ত্ব) 

ঢাকা ভহরা হরদটকহনক ইন্সহটহটউট 
 

 
 
 



                                        গনপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায                        মভাট ছাত্রী াংখ্যা = ০৬ জন  
                                          অধযদেয কামযারয়                                             উত্তীর্য = ০৬ জন 

                           ঢাকা ভহরা হরদটকহনক ইন্সহটহটউট                          মযপার্য= ০০  জন 
                                       মদয ফাাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭।                                   অনুত্তীর্য= ০০ জন 
                                         ইন্সহটহটউট মকার্ : ৫০০৮৮                           তকযা াদয ায= ১০০%  

                                              মটকদনারহজ : ইদরকদরাদভহর্কযার 
 

"পরাপর প্রকা হফজ্ঞহি" 
এতদ্বাযা াংহিষ্ট কদরয অফগহতয জনয জানাদনা মাদে মম, ফয ভানী যীো/২০২০ ২য় ফয ২য় হপট (২০১৯-২০ হোফলয) এ মম কর ছাত্রীগন 
কর হফলদয় উত্তীর্য দয়দছ তাদদয মযার নম্বয উদেখ্ উত্তীর্য ম ালনা কযা র। 
 
উত্তীর্য মযার নাং ভূ মথাক্রদভেঃ 
৪৫২৭৬২ ৪৫২৭৬৩ ৪৫২৭৬৫ ৪৫২৭৬৬ ৪৫২৭৬৭ ১৪৩৭৫৩ =০৬ জন 

 
 
 
একাদর্হভক াখ্ায় অনুদভাদদনয জনয উিান কযা দরা।                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

চীপ ইনস্ট্রাকটয / হফবাগীয় প্রধান 
                                                                                                                ইদরকদরাদভহর্কযার মটকদনারহজ 

 
অদয ২৪/০৪/২০২১ ইাং তাহযখ্ একাদর্হভক বায় উিাহত পরাপর কহভহটয দযগন কতৃযক অনুদভাহদত দরা। পরাপর ওদয়ফাইদট প্রকাদয জনয 
বাযপ্রাি কভযকতযা (ওদয়ফাইট) মক অনুদযাধ কযা দরা। উদেখ্য অাফধানতাফতেঃ / অনহবদপ্রত বুরত্রুহট হযরহেত দর ইা াংদাধন কযায েভতা 
হনম্নস্বােযকাযীগন াংযেন কদযন। 

                            
 
 
                                                                  

                                                                                                    (স্বােহযত) 
                                                                                                      (াানা মফগভ) 
                                                                                                     (অহতহযক্ত দাহয়ত্ব) 

ঢাকা ভহরা হরদটকহনক ইন্সহটহটউট 
 
 
 


