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১ চ  ১৪২৯

িবেশষিবেশষ   চা িহদাচা িহদা   সস   ছাছা --ছা ীেদরছা ীেদর   আইিসআইিস   িশ ণিশ ণ   কাসকাস   ১ম১ম   াচাচ--এরএর   ড়াড়া   পরী ারপরী ার   ফলাফলফলাফল । ।

               িবেশষ চািহদা স  ছা -ছা ীেদর আইিস  িশ ণ কাস ১ম াচ ০৬/০২/২০২৩ ি . তািরখ হেত
১৬/০৩/২০২৩ ি . তািরখ পয  অ ি ত হয়। কােস অংশ হণকারী িশ ণাথ েদর ড়া  পরী ার ফলাফল মধা েম

কাশ করা হল ।

              কািশত ফলাফেল অনিভে ত ল-  পিরলি ত হেল তা সংেশাধন ও পিরবতন করার মতা ক প
সংর ণ কেরন ।

সবেমাট িশ ণাথ : ২৯ জন
উপি ত পরী াথ : ২৯ জন
উ ীণ পরী াথ : ২৯ জন

রাল নং িশ ণাথ র নাম
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িডজাইন

৫০

ওয়াড ও
পাওয়ার
পেয়
৫০

মাট ন র
(১০০)

২ জনাব জয়রায় চৗ রী ৪৯ ৪৬ ৯৫
১১ জনাব মাঃ সৗরভ খান ৪৭ ৪৬ ৯৩
১০ জনাব মাঃ জাকািরয়া াপারী ৪৭ ৪৫ ৯২
৩ জনাব মাঃ হািম র রহমান ৪৭ ৪৪ ৯১
৫ জনাব  ত য় মার ৪৭ ৪৩ ৯০
১২ জনাব মাঃ শাহিরয়ার িরমন ( দয়) ৪৭ ৪৩ ৯০
১৩ জনাব মাছাঃ উে  ছালমা খা ন ৪৭ ৪৩ ৯০
৬ জনাব মাঃ ল আলম ৪৭ ৪২ ৮৯
১৬ জনাব মারী হা রানী িব াস জা ৪৫ ৪২ ৮৭
২০ জনাব মাঃ তাির ল ইসলাম ৪০ ৪৫ ৮৫
১৭ জনাব মাঃ িসহাব ৪২ ৪২ ৮৪
১৯ জনাব মাঃ শিফক ৪২ ৪১ ৮৩
২৪ জনাব মাছাঃ কাইয়া জা াত ৪১ ৪২ ৮৩
২৮ জনাব মাঃ মেহদী হাসান ৪১ ৪২ ৮৩
২৯ জনাব সংগীতা রানী ভৗিমক ৪১ ৪২ ৮৩
২৩ জনাব মাঃ আ  সাঈদ ৪০ ৪২ ৮২
২৫ জনাব মাঃ রদওয়া ল হক ৪০ ৪২ ৮২
২৬ জনাব মাছাঃ বাইয়া আকতার ৪০ ৪২ ৮২

১



২৭ জনাব মাছাঃ রাকশানা খা ন ৪১ ৪০ ৮১
১ জনাব মাঃ আিশক ৪০ ৪০ ৮০
১৪ জনাব মাছাঃ নারজীন আ ার ৩০ ৪৩ ৭৩
৪ জনাব মাঃ রােশদ সরকার ৩০ ৪২ ৭২
৮ জনাব মাঃ ইউ স আলী ৩০ ৪২ ৭২
১৫ জনাব মাঃ মা ািকম ৩০ ৪২ ৭২
১৮ জনাব মাছাঃ আইিরন আ ার ৩০ ৪২ ৭২
২১ জনাব মাঃ রিক ভ ৩০ ৪২ ৭২
৭ জনাব মাঃ িম াত হােসন ৩০ ৪১ ৭১
২২ জনাব মাঃ নািসদ ইসলাম ৩০ ৪১ ৭১
৯ জনাব মাঃ দয় ামািনক ২৫ ৩৯ ৬৪
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মা: শািফউল ইসলাম

পিরচালক
ফান: ০২৫৮৮৮১৩৪৫১
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ন র: ৫৭.২১.০০০০.০১৭.৩৪.০০১.২৩.২৫/১(৬) তািরখ: ১ চ  ১৪২৯
১৫ মাচ ২০২৩

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) উপ-পিরচালক (চলিত দািয় ), পিরচালেকর দ র, জাতীয ়কি উটার িশ ণ ও গেবষণা একােডমী ( নকটার), ব ডা়
২) গেবষণা সম য়কারী, গেবষণা ও কাশনা সকশন, জাতীয ়কি উটার িশ ণ ও গেবষণা একােডমী ( নকটার),
ব ডা়
৩) সহকারী ই া র , িশ ণ িবভাগ, জাতীয ়কি উটার িশ ণ ও গেবষণা একােডমী ( নকটার), ব ডা়
৪) সহকারী ই া র, িশ ণ িবভাগ, জাতীয ়কি উটার িশ ণ ও গেবষণা একােডমী ( নকটার), ব ডা়
৫) রিজ ার, রিজে শন সকশন, জাতীয ়কি উটার িশ ণ ও গেবষণা একােডমী ( নকটার), ব ডা়
৬) িসিনয়র মকািনক, পিরচালেকর দ র, জাতীয ়কি উটার িশ ণ ও গেবষণা একােডমী ( নকটার), ব ডা়
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