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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায  

প্রধান ফয়রায রযদ শদকয কাম শারয় 

রল্প ভন্ত্রনারয় 

রল্প বফন, এদনক্স রফরডাং 

৯১, ভরতরির ফা/এ, ঢাকা- ১০০০। 

www.boiler.gov.bd 
 

 

‘‘রফজ্ঞরি’’ 
 

রফলয়ঃ রভথ্যা প্রাংাত্র (অরবজ্ঞতা নদ) দারির কযায় আদফদন ফারতর প্রদে।  
 

বয়লার পররচারক রবরিমালা, ১৯৫৩ এর িারা ৩৫ মমাতাববক  এই রবরিমালার অিীন মকান পরীক্ষায় অংশগ্রহবের 

জন্য রমথ্যা প্রশংসাপত্র (অরিজ্ঞতা সনদ) দারিল করা শারিব াগ্য অপরাি। বয়লার পররচারক পরীক্ষক পর্ ষদ কর্তষক ২য় মেরের 

বয়লার পররচারক ম াগ্যতা সনদ পরীক্ষায় অংশগ্রহবের জন্য আববদন মচবয় গত ১৫/০৫/২০১৯ তাররি রবজ্ঞরি জারর করা হয়। 

মস মপ্ররক্ষবত রনবে বরে ষত আববদনকারীগে রমথ্যা প্রশংসাপত্র (অরিজ্ঞতা সনদ) দারিল কবরবে ববল তদবে প্রমারেত হয়।  

 

এমতাবস্থায়, বয়লার পররচারক পরীক্ষক পর্ ষদ এর রসদ্ধােক্রবম রবরি মমাতাববক রনবে বরে ষত আববদনকারীগবের 

আমবদন বারতলপূব ষক পরবতী ০১ (এক) বের বরে ষত পর্ ষদ কর্তষক গৃহীত ম  মকান পরীক্ষার জন্য অব াগ্য রহবসবব শারি 

আবরাপ করা হবলা।  

 
 
 

 

 
 

ক্রঃ 

নাং 
আদফদনকাযীয নাভ রতায নাভ  স্থায়ী ঠিকানা 

1|  মভাঃ াভীভ রভয়া  মভাঃ মদকন্দায আরী  গ্রাভঃ পূফ শ মগাারপুয, ইউরনয়নঃ ৫নাং ভদীপুয, 

উদজরাঃ রাফাড়ী, মজরাঃ গাইফান্ধা।  

2|  মভাঃ কাভরুর আম্মদ  মভাঃ াাফ উরিন গ্রাভঃ আরীনগয, ডাকঘযঃ আরীনগয- ৩১০০, রফয়ানী 

ফাজায, রদরট।  

3|  মভাঃ ইভাইর আরভ  মভাঃ জাভদদ আরভ ফাা/মারডাং- আম্মদদয আরর াদযয ফাড়ী,            

গ্রাভ- রভঠানারা, ডাকঘযঃ রভঠানারা- ৪৩২৮, 

রভযযাই, চট্টগ্রাভ।  

4|  মভাঃ বুজ রকদায  মকান্দায আরী রকদায  গ্রাভঃ করফযকাঠি, ডাকঘযঃ করফযকাঠি- ৮৬২৩, 

ফাউপর, টুয়ািারী।  

5|  মভাঃ যরকবুর  মভাঃ মগারাভ মুযরদ  গ্রাভঃ কাঁঠারফাড়ী, ডাক- কাভাযফাড়ী, উ- ফাগভাযা, 

মজরা- যাজাী।  

6|  মভাঃ তারযক  মভাঃ জররর  গ্রাভঃ রিভ ফযবুরনয়া, ডাক- ফুরাতা, উদজরা- 

মভাদড়রগঞ্জ, মজরা- ফাদগযাট।  

7|  াদনায়ায জাান মভাঃ নজরুর ইরাভ গ্রাভঃ কাঁঠারফাড়ী, ডাক- কাভাযফাড়ী-৬৫৯৬,           

উ- ফাগভাযা, মজরা- যাজাী। 

8|  মভাঃ াভীভ মাদন মভাঃ ররিকুয যভান গ্রাভঃ ানুয়ায, মাষ্টঃ যাজগঞ্জ, থানাঃ ভরনযাভপুয,      

মজরাঃ মদায।  
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ক্রঃ 

নাং 
আদফদনকাযীয নাভ রতায নাভ  স্থায়ী ঠিকানা 

9|  মভাঃ রযয়াজুর ইরাভ  মভাঃ আফদুর ভরতন গ্রাভঃ ঘারপুয, ডাকঘযঃ আাম্মদ নগয- ৩৮৭২, 

চাটরির, ল্লী, মনায়ািারী।  

10|  মভাঃ াইফুর ইরাভ 

যকায 

মৃত- আপাজ উরিন গ্রাভঃ খিকড়া, উত্তয খিকড়া, ডাকঘয- ফক্তাযপুয-

১৭২০, কারীগঞ্জ, গাজীপুয।  

11|  মভাঃ যরপকুর ইরাভ  মভাঃ যভজান আরী গ্রাভ- নলুয়া, ডাকঘয- ালুয়াঘাট- ২২৬০, ালুয়াঘাট, 

ল্লী, ভয়ভনরাং।  

12|  মভাঃ সুজাদয়ত মাদন মৃত- নুরুর ক গ্রাভ- মারাকুড়ী ভধ্যাড়া, মারাকুড়ী, ডাকঘয- 

মারাকুড়ী- ২০০১, ভধুপুয, টাোইর।  

13|  মভাঃ আরজজুয যভান মভাঃ রদুয যভান গ্রাভ- ম াট কাঞ্চনপুয, ডাকঘয- কাররয়াককয- ১৭৫০, 

কাররয়াককয, ল্লী, গাজীপুয।  

14|  মভাঃ আরভগীয যকায মৃত- ভভতাজ উরিন গ্রাভ- খিকড়া, উত্তয খিকড়া, ডাক- ফক্তাযপুয-১৭২০, 

কারীগঞ্জ, গাজীপুয।  

15|  মভাঃ ভঞ্জুরুর ক  মভাঃ াজাান আরী  গ্রাভ- আওতাড়া, আওতাাড়া, ডাকঘয- ফাদয 

ফাদা-৬৬০০, ঈশ্বযদী, াফনা।  

16|  ভাইনুর ইরাভ  মভাঃ  াদর আম্মদ গ্রাভ- রিভ রাংগুরর, ডাকঘয- রাংগুরী-৪৩২৬, 

রভযযাই, ল্লী, চট্টগ্রাভ।  

17|  মভাঃ ভরনয মাদন মভাঃ ভারনক মক গ্রাভ- জারাই, ইউরনয়ন- দরিয়য, উদজরা- নাগযপুয, 

মজরা- টাোইর।  

18|  মভাঃ াাদাত মাদন মভাঃ ভরজবুর ক গ্রাভ- ইরাভপুয, ইউরনয়ন- ৬নাং ই ািারী, ডাকঘয- 

ভাদফাযাট, থানা- মজাযাযগঞ্জ, উদজরা- ভীযযাই, 

মজরা- চট্টগ্রাভ।  

19|  এ এভ রযফুর ইরাভ  মভাঃ আব্দুর আরজজ মি গ্রাভ- কাররকাপুয, ডাকঘয- যীপুয- ৯২৫০, ডুমুরযয়া, 

ল্লী, খুরনা।  

20|  মভাঃ ভাসুদুর ইরাভ  মভাঃ জরভ উিীন গ্রাভ- ারভনগয, ডাকঘয-ভঘারদয়া, উদজরা- 

ভীযযাই,  মজরা- চট্টগ্রাভ।  

 
 

 
 

(মমাোঃ হুমায়ুন কবীর) 

বয়লার পররদশ ষক 

ও 

সদস্য-সরচব 

বয়লার পররচারক পরীক্ষক পর্ ষদ 

Email: bdhumayun14@gmail.com 

 

 

 


