বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্

পরী া িনয় ণ িবভাগ ( িষ/েট ঃ)
আগারগ o, েশের বাংলা নগর, ঢাকা-2318 ।
web site: www.bteb.gov.bd
ারক নং বাকািশেবা/পঃ/(েট ঃ)/ বঃ aনাঃ পরীঃ িনঃ/3128/৯6

তািরখঃ 17/18/3128 ি ঃ

বাংলােদশ কািরগির িশ া েবােড র্র 3128 সেনর চার বছর েময়ািদ িডে ামা iন েট টাiল iি িনয়ািরং, েট টাiল, Mv‡©g›Um o ট িশ া েমর
aনুি ত 3য়, 5থ র্, 7 o 8ম পেব র্র (3121 িবধান) বহািরক সমাপনী পরী া আগামী 26/18/3128 হেত 33/18/28ি ঃ a া সকল পেব র্র
বহািরক সমাপনী পরী ায় Abvf¨šÍixY পরী কেদর েক িভি ক নােমর তািলকা o সময় িচ িন পঃবহািরক পরী ার সময় িচ
26/18/3128 হেত 27/18/3128 ch©šÍ (3য় পব র্)
28/18/3128 হেত 29/18/3128 ch©šÍ (8ম পব র্)
31/18/3128 হেত 32/18/3128 ch©šÍ (5থ র্ পব র্)
33/18/3128 হেত 34/18/3128 ch©šÍ (7 পব র্)
3য় পেব র্র িজ.িপ.e / বহািরক (PF) ে রণ িব ি র তািরখ (ছক) aনুযায়ী
েক

েকাড

ঃনং
1.

23133

2.

24197

3.

27285

4.

29212

5.

29243

6.

311৯7

7.
8.

32192
33152

9.

34215

10.

3429৯

11.

342৯2

12.

35311

13.

36195

িনব র্ািচত েকে র নাম o কানা
েট টাiল েভােকশনাল iনি িটuট
ঠা রগ o।
িদনাজ র েট টাiল i িটিটuট লহাট,
িদনাজ র।
12828787814/19663533936

Abvf¨šÍixY পরী কেদর পব র্ িভি ক নাম o কানা
2। পার িটিভআi, ঠা রগ o। (সকল পেব র্র)
2। েমাঃ জািমরুল oসমান, i া র, (8মপব র্ সকল িবষয় 24197 িত ান বােদ)
3। েমাঃ তা ল iসলাম, i া র (7 পব র্ সকল িবষয় 24197 িত ান বােদ)
4। েমাঃ রিফ ল iসলাম, i া র (5থ র্পব র্ সকল িবষয় 24197 িত ান বােদ)
িদনাজ র েট টাiল i িটিটuট, িদনাজ র।
5। েমাঃ শাহেনoয়াজ তা কদার i া র, (24197 িত ােনর 7 o 8ম পেব র্র)
uপশহর েট টাiল iি িনয়ািরং i িটিটuট, u র-ফিরদ র, িদনাজ র।
6। েমাঃ Kwei“j iসলাম,িজ আi, িটিভআi, ঠা রগাo (24197 িত ােনর 5থ র্ পব র্)
2। কাজী েমাঃ ‡gv¯ÍvwdRyi রহমান, (5থ র্পব র্ সকল িবষয় ) িটিভআi,নoগ
3। পার, িটিভআi, রং র (7 পেব র্র সকল িবষয়)
4। েমাঃ রিফ ল iসলাম,িজ আi, (8মপেব র্র সকল িবষয়) েট াটাiল i ঃ, রং র।
2। েমাঃ আশরা ল iসলাম, i া র, (সকল পেব র্র)
u র ব iি িনয়ািরং i িটিটuট, িডিব েরাড, গাiবা া।
2। পার িটিভআi, গাiবা া, (সকল পেব র্র)

রং র েট টাiল i িটিটuট
আলম নগর, সদর, রং র
1282173৯514
u র ব iি িনয়ািরং i িটিটuট,
িডিব েরাড, গাiবা া। 12865436888
গাiবা া i িটিটuট aব iি িনয়ািরং
e েটকেনালিজ, পলাশবািড়, `w¶Y
ধানঘর, গাiবা া। 128235৯৯178
i িটিটuট aব iনফরেমশন েটকেনালিজ 2। েমাঃ আিত র রহমান, পার, িট,িভ,আi,Ck^i`x,পাবনা (8মপব র্ সকল)
েশর র কেলানী েরাড, ব ড়া।
3। েমাঃ মিনরু ামান, i া র,(7 পব র্ সকল িবষয় 311৯4 o 311৯4 িত ান বােদ)
128223979৯8 /12825351132
বাংলােদশ i িটিটuট aব iনফরেমশন েটকেনালিজ, েশর র েরাড, ব ড়া।
4। েমজবাuল কাজী রিন,i ঃ (5থ র্পব র্ সকল িবষয় 311৯3 o 311৯4 িত ান বােদ)
ে াবাল টাচ i িটিটuট, জেল রীতল, িনিশ ারা, ব ড়া।
5। পার, িট িভ আi, ব ড়া, (7 পব র্ সকল িবষয় 311৯3 o 311৯4 িত ান eর)
6। েমাঃ হাসানুর রহমান,িজ,আi(5থ র্পব র্ সকল িবষয় 311৯4 o 311৯4 িত ান eর)
েট টাiল i িটিটuট, নােটার।
েট টাiল েভােকশনাল iনি িটuট
2। িজ, আi, িট িভ আi, ব ড়া, ( সকল পব র্)
নoগ ।
েট টাiল েভােকশনাল iনি িটuট
2। পার, িট িভ আi, চাপাi নবাবগ (সকল পব র্)
চাপাi নবাবগ ।
বাংলােদশ পিলেটকিনক i িটিটuট,
2। uপ-পিরচালক,িবভাগীয় ব পিরদ র,রাজশাহী (8ম পব র্ সকল িবষয়)
রাজশাহী।12822134838/
3। সহকারী পিরচালক,িবভাগীয় ব পিরদ র,রাজশাহী
12851৯81118
(5থ র্ পব র্ সকল িবষয় 311৯4 িত ান বােদ)
3। মা মা িজ ,আi িট,িভ,আi, রাজশাহী (7 পব র্ সকল িবষয়)
4। েমাঃ আসা ল iসলাম, িজ, আi, (5থ র্ পব র্ সকল িবষয় 311৯4 িত ান eর)
হাজী আ ল েহােসন i িটিটuট aব েটকেনালজী, রাজশাহী।
হাজী আ ল েহােসন i িটিটuট aব
2। েমাঃ েমাজািহ ল iসলাম, i া র, (সকলপব র্ o সকল িবষয়)
েটকেনালজী, রাজশাহী 1282৯৯6৯65৯
বাংলােদশ পিলেটকিনক i িটিটuট, েহেতমখ , তিমজuি ন েরাড,রাজশাহী
াiম েট টাiল iি িনয়ািরং
2। েমাঃ আ িজলািন, সহকারী পিরচালক (সকল পেব র্র)
i িটিটuট, রাজশাহী 2827843৯44
াiম েট টাiল iি িনয়ািরং i িটিটuট, রাজশাহী।
েট টাiল i িটিটuট, রামাiগািছ, সদর, 2। েমাঃ আঃ রিহম, িজ, আi, িট িভ আi , লাল র, নােটার (সকল পেব র্র)
নােটার।
12829252999
িসরাজগ i িটিটuট aব েট টাiল
2। েমাঃ আ ল oয়া দ,i া র, (5থ র্পব র্ সকল িবষয় 36227 িত ান eর )
iি িনয়ািরং e েটকেনালজী, ে িডয়াম 3। েমাঃ আ ল মিমন, িজ,আi, (7 পব র্ পব র্ সকল িবষয় 36227 িত ান eর )
েরাড, িসরাজগ । 12854773327/
িসরাজগ i িটিটuট aব েট টাiল iি িনয়ািরং e েটকেনালজী, িসরাজগ ।
12869262139
4। েমাঃ নুের আলম িসি কী, i া র.(7 পব র্ পব র্ সকল িবষয় 36195 িত ান eর) 5।
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1

ঃনং

েক

েকাড

14.

36198

15.

37177

16.

38181*

17.

38182

18.

44132

19.

44229

20.

44247

21. . 44287

িনব র্ািচত েকে র নাম o কানা

েট টাiল েভােকশনাল i িটিটuট
শাহাজাদ র, িসরাজগ ।
পাবনা েট টাiল iি িনয়ািরং কেলজ,
শালগাড়ীয়া, পাবনা।
128262৯৯2৯5

ি য়া i িটিটuট aব সােয় e
েটকেনালিজ, ি য়া 12836359565
কামরুল iসলাম িসি ক i িটিটuট, িড47 হাuিজং, ি য়া সদর, ি য়া
12927122222
িবিসeমিস কেলজ aব iি িনয়ািরং e
েটকেনালিজ, পূব র্ বারা ী, েমাল◌াপাড়া,
যেশার। 12863371524
মেডল পিলেটকিনক i িটিটuট
িটর র, সড়ক েখালাডা া, যেশার।
12822353378/ 1282851৯166
বাংলােদশ েটকিনক াল কেলজ,
িপয়ারীেমাহন েরাড, নািজর শংকর র,
যেশার।12863371512/ 12863371516
আিকজ iি িনয়ািরং i িটিটuট
আিকজ িসিট,নoয়াপাড়া,যেশার( ট)
12841175৯54/ 12৯32838216
খান জাহান আলী িব ান o ি
মহািব ালয়, লনা।
12823697992/ 12827724314

22.

4615৯

23.

53158

শহীদ আ র রব েসরিনয়াবাত
iি ঃিনয়ািরং কেলজ, িসe িব েরাড,
বিরশাল।
12829134৯81/ 12827568898

24.

55124

25.

57155

26.

59157

27.

61162

28.

61188

েট টাiল েভােকশনাল i িটিটuট
রাৈজর, মাদারী র। 12827৯33554
েট টাiল েভােকশনাল i িটিটuট
খাবাস র, ফিরদ র।
12827৯33553
েট টাiল েভােকশনাল iনি িটuট
সদর, মািনকগ ।
12823138514
i িটিটuট aব সাi ে ড e
েটকেনালিজ, িমর র, ঢাকা।
12824127897/ 12827724314
আiিডয়াল i িটিটuট aব সােয় e
েটকেনালিজ, েসনপাড়া, িমর র, ঢাকা।
1292৯3311৯2/ 12৯979৯2934
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Abvf¨šÍixY পরী কেদর পব র্ িভি ক নাম o কানা
েমাঃ আশরা ল কিবর, i া র. (5থ র্পব র্ সকল িবষয় 36195 িত ান eর )
িসরাজগ আiিডয়াল েট টাiল iি িনয়ািরং i িটিটuট , িসরাজগ ।
6। পার ,িটিভআi, তালগাছী, িসরাজগ । (8ম পেব র্র সকল 36195 িত ান eর)
7। েমাঃ হায়দার আলী, a
(8ম পেব র্র সকল 36227 িত ান eর)
শাহজাদ র i িটিটuট aব iি িনয়ািরং e েটকেনালজী,শাহজাদ র, িসরাজগ ।
2। িজ, আi ,িটিভআi, তালগাছী, িসরাজগ । (সকল পেব র্র )
2। a , েট টাiল i িটিটuট, রামাiগািছ, সদর, নােটার। (8ম পব র্ সকল িবষয়)
3। েমাঃ আ ল কালাম,িজ আi,িট,িভ,আi, ঈশ^রদী,পাবনা ।(7 পব র্ সকল িবষয়)
4। েমাঃ রজনী আ ার, i া র, পাবনা েট টাiল i ঃ, কেলজ পাবনা ।
(5থ র্পেব র্র সকল িবষয় িত ান েকাড 37214 বােদ)
5। েমাঃ আশরা ল iসলাম, i া র, (37214 িত ােনর 5থ র্পেব র্র সকল িবষয়)
iনি িটuট aব েটকেনালিজ e েট টাiল iনি িনয়ািরং, শালগাড়ীয়া, পাবনা।
2। েমাঃ েমাস ফা কামাল িজ আi, (সকল পব র্)
ি য়া i িটিটuট aব সােয় e েটকেনালিজ, ি য়া।
2। েমাছাঃ ফাহিমদা জাহান, িজ আi, (সকল পব র্)
ি য়া i িটিটuট aব সােয় e েটকেনালিজ, ি য়া।
2। পার, ( সকল পব র্) িটিভআi , যেশার।
2। েমাঃ তাoিহদ u াহ ষার, িবভাগীয় ধান (5থ র্পব র্ o 7 পব র্ সকল িবষয়)
3। েমাঃ িব াল েহােসন, িজ আi, (8মপব র্ সকল িবষয়)
মেডল পিলেটকিনক i িটিটuট, িটর র, সড়ক েখালাডা া, যেশার।
2। েমাঃ েসালায়মান েহােসন,i া র (সকল পব র্ )
িবিসeমিস কেলজ aব iি িনয়ািরং e েটকেনালিজ,পূব র্ বারা ী,েমাল◌াপাড়া,যেশার
2। েমাঃ আ সাiদ , i া র, (সকল পব র্)
িবিসeমিস কেলজ aব iি িনয়ািরং e েটকেনালিজ,পূব র্ বারা ী, েমাল◌াপাড়া,যেশার
2। িনজাম uি ন , পার, (8মপব র্ সকল িবষয় িত ান 46177 o 46241 বােদ)
িট,িভ,আi, লনা।
3। েমাঃ আ ল কামান আজাদ, িজ আi (46177 o 46241 িত ান eর 8মপব র্
সকল িবষয়) িট,িভ,আi, যেশার।
4। েমাঃ সামীuল আ ার, i া র (46158 িত ান eর 7 পব র্ সকল িবষয়)
iসলামী াংক i িটিটuট aব েটকেনালজী, েসানাডাংগা, লনা।
5। ম াজ েহােসন, িজ, আi, (5থ র্পব র্ সকল িবষয় িত ান 46158 বােদ)
িট,িভ,আi, লনা।
6। েমাঃ েমেহদী হাসান ,i া র ( 46158 িত ান eর 5থ র্পব র্ সকল িবষয়)
7। িনিখল চ েঘাষ, (7 পব র্ সকল িবষয় িত ান 46158 বােদ)
িজ,আi, িট,িভ,আi, ি য়া
2। েমাঃ সাi র রহমান iয়া, i া র,( 7 পব র্ সকল িবষয় 53158 িত ান বােদ)
3। হা াদ েরদoয়ান েহােসন, i া র (8মপব র্ সকল 53158 িত ান বােদ)
4। আ ল কােদর েবপারী, চীট i া র, (5থ র্পব র্ সকল িবষয় 53158 িত ান বােদ)
শহীদ আ র রব েসরিনয়াবাত েট টাiল iি িনয়ািরং কেলজ, বিরশাল।
5। েমাঃ রিফ ল iসলাম, পার (aঃ দাঃ) (53158 িত ােনর সকল পব র্)
িটিভআi,িপেরাজ র।
2। পার, (সকল পব র্) িট,িভ,আi, রাৈজর, মাদারী র।
2। পার, িটিভআi, রাৈজর, মাদারী র (7 পব র্ সকল)
3। পার, িটিভআi, ফিরদ র (5থ র্ o 9ম পব র্ )
2। পার, (সকল পব র্) িট,িভ,আi, মািনকগ ।
2। সেলশ চ েঘাষ, সহকাির পিরচালক, ব দ র, ঢাকা।
(5থ র্ o 8মপেব র্র সকল িবষয়) 12৯23689936
3। আ েতাষ চ , েজ আi, (7 পব র্ সকল িবষয়), িটিভআi, ি গ ।
2। েমাঃ আঃ কাiuম, i া র, (8ম পব র্ সকল িবষয়)
u রা েট টাiল iি িনয়ািরং কেলজ, u রা ,ঢাকা,
3। েমাঃ েতাফা ল েহােসন, uপা , eন আi i িট, ঢাকা। (5থ র্পব র্ সকল িবষয়)
2
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েকাড
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29.

611৯৯

ামলী আiিডয়াল পিলেটকিনক
iনি িটuট, 27/িস,িড, নুরজাহানেরাড,
েমাহা দ র, ঢাকা।
1282263৯529/ 12৯221292531
াশনাল পিলেটকিনক i িটিটuট
293/2 পূব র্ েতজ রী বাজার, ফামের্ গট,
ঢাকা- 2326। 12833৯34365

30.

61225

31.

61227

সাiক i িটিটuট aব
েটকেনালিজ, ঢাকা।
128261272৯4

32.

61242

33.

61387

34.

61443

35.

61513

36.

61639

i িটিটuট aব েট টাiল iি িনয়ািরং
e ে ািদং েটকেনালিজ,ফামের্ গট, ঢাকা
128227৯6913/
u রা েট টাiল iি িনয়ািরং কেলজ,
আ াহ র, ঢাকা।
12৯22573৯28/ 12822551638
াশনাল i িটিটuট aফ ফ াশন
েটকেনালিজ, মহাখালী, বনানী, ঢাকা।
12886999৯৯৯/ 12827722513
াশনাল i িটিটuট aফ iি িনয়ািরং
e েটকেনালিজ, 7৯/i, পা পথ, ঢাকা2316। 12929354171
আহসান u াহ i িটিটuট aব
েটকিনক াল e েভােকশনাল e
e েকশন, 31, পি ম েতজ রী বাজার
েরাড, ঢাকা। 12823881916/
1266741৯465

37.

62157

38.

62161

39.

63161

40.

65161

41.

65163

42.

66212

জিসমuি ন পিলেটকিনক i িটিটuট
কেলজ েরাড, জামাল র
12৯47116772/ 12৯47113971

43.

66234

ি েযা া িব ান o ি কেলজ
বকসীগ , জামাল র 12৯36422৯6৯

ােনজেম e

াশনাল i িটিটuট aব iি িনয়ািরং
e েটকেনালিজ, পসী, পগ ,
নারায়নগ । 12823545385
oেয় ান র্ আiিডয়াল i িটিটuট পসী,
পগ , নারায়ণগ । 12823545385
বাংলােদশ ত ত িশ া
িশ ন
i িটিটuট, বাগহাটা, নরিসংদী।
122৯2391167/ 127885597৯4

হাজী আ ল েহােসন i িটিটuট aব
েটকেনালিজ, েহােসন কমে , মসিজদ
েরাড, টাংগাiল 12823581863/
12836359565
টাংগাiল েট টাiল i িটিটuট,
বািজত র েরাড, টাংগাiল।
12822637477/ 12669461৯38
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4। েমাশারফ েহােসন , i া র । ( 7 পব র্ সকল িবষয়)
সাiক i িটিটuট aব ােনজেম e েটকেনালিজ, ঢাকা।
2। ীল েমাহা দ আলী , uপ-পিরচালক (aবঃ),41িমর র েরাড, ঢাকা (8মপব র্ সকল)
3। েমাসাঃ সালমা আ ার, পার, িটিভআi, ি গ ।(7 পব র্ সকল)
4। েমাঃ েমািমনুল iসলাম, i া র, (5থ র্পব র্ সকল িবষয়) 1295113৯311
াশনাল i িটিটuট aফ ফ াশন েটকেনালিজ, মহাখালী, বনানী, ঢাকা
2। েমাঃ েমায়াে ম েহােসন, েলকচারার, (5থ র্পব র্ সকল িবষয়)
eনআiiিট, পসী, নারায়নগ ।
3। েমাঃ নাজ ল আলম, i া র, (7 o 8মপব র্ সকল িবষয়)
u রা েট টাiল iি িনয়ািরং কেলজ, u রা ,ঢাকা,
2। মাজহারুল iসলাম, i া র, (5থ র্পব র্ সকল িবষয়)
আiিডেয়ল i িটিটuট aব সাi e েটকেনালিজ, ঢাকা।
3। েমাঃ আিমনুল iসলাম, i া র (8মপব র্ সকল িবষয়)
ামলী আiিডয়াল পিলেটকিনক iনি িটuট, নুরজাহানেরাড, েমাহা দ র, ঢাকা।
4। uম সািক ল হািকম, i া র, আiেটiট, গাজী র। (7 পব র্ সকল িবষয়)
2। শািফন আশরািফ, i া র, ( সকল পব র্)
u রা েট টাiল iি িনয়ািরং কেলজ, ঢাকা। 128529৯4886
2। েমাঃ িনজাম uি ন,সহঃ পিরচালক , িবভাগীয় ব দ র,ঢাকা (7 পব র্ সকল িবষয়)
3। েমাঃ জাহা ীর হাসান, i েপ র, ব পিরদ র, ঢাকা। (5থ র্পব র্ সকল িবষয়)
4। েমাঃ েবলাল েহাসাiন, i েপ র,ব দ র,কoরান বাঃ ঢাকা।(8মপব র্ সকল িবষয়)
2। বি ম চ সরকার, i া র,eনআiিট,রুপসী, নারায়নগ ,(7 পব র্ সকল িবষয়)
3। েমাঃ আuয়াল, িস,আi, (5থ র্পব র্ o 8মপব র্ সকল িবষয়)
সাi e iি িনয়ািরং iনি িটuট,িমজিমিজ,িসি রগ , নারায়ণগ ।
2। রায়হান মাহ দ িজেকা, i া র (7 পব র্ সকল িবষয়)
াশনাল পিলেটকিনক i িটিটuট, পূব র্ েতজ রী বাজার, ফামর্েগট, ঢাকা 2326।
2। ৎফর রহমান, i া র, (7 পব র্ সকল িবষয়)
আহসান u াহ i িটিটuট aব েটকিনক াল e েভােকশনাল e e েকশন,
31, ি ম েতজ রী বাজার েরাড, ঢাকা।
3। েমাঃ মািনক িময়া, i েপ র, (8মপব র্ সকল িবষয়)
ব পিরদ র, ধান কায র্ালয়, কাoরান বাজার, ঢাকা
4। আহা দ আলী, i া র (5থ র্পব র্ সকল িবষয়)
ামলী আiিডয়াল পিলেটকিনক iনি িটuট, নুরজাহানেরাড, েমাহা দ র,ঢাকা
2। ি েজন লাল িব াস,i া র (সকল পব র্ সকল িবষয় )
িট,িভ,আi,িসি রগ , নারায়নগ ।
2। সািম ল হক, পার, (সকল পব র্ সকল িবষয় )
িট,িভ,আi,িসি রগ , নারায়নগ ।
2। েমাঃ আেনায়ার েহােসন, a
(8মপব র্ সকল )
সাi e iি িনয়ািরং iনি িটuট,িমজিমিজ,িসি রগ , নারায়ণগ ।
3। েমাঃ মিনরুল iসলাম, িস আi (63161 িত ান বােদ 7 পেব র্র সকল িবষয়)
4। েশখ ফিরদ আহে দ i া র, (63161 িত ান বােদ 5থ র্ পেব র্র সকল িবষয়)
বাংলােদশ ত ত িশ া িশ ন i িটিটuট, বাগহাটা, নরিসংদী।
5। েয়ল খান , চীফ i া র, (63161 িত ােনর 5থ র্ o 7 )
াশনাল i িটিটuট aফ ফ াশন েটকেনালিজ, মহাখালী, বনানী, ঢাকা।
2। েমাঃ মাহ র রহমান, i া র (5থ র্পব র্ সকল িবষয়)
3। েমাঃ iন আল আহাদ , জিনঃ i া র (7 পব র্ সকল িবষয়)
4। েমাঃ েসিলম বাদশা, i া র (8মপব র্ সকল িবষয়)
টাংগাiল েট টাiল i িটিটuট, বািজত র েরাড, টাংগাiল।
2। েমাঃ আ ল মিজদ, সহকারী a াপক, (8ম পব র্ সকল িবষয়)
ব ব েট টাiল iি ঃ কেলজ, টাংগাiল ।
3। পার ,িট িভ আi, কালীহািত টাংগাiল । (7 পব র্ সকল িবষয়)
4। েমাঃ আ সাঈদ েয়ল, িজ আi (5থ র্পব র্ সকল িবষয়)
ব ব েট টাiল iি ঃ কেলজ, টাংগাiল।
2। েমাহা দ আলী িজ াহ, পার, (aবঃ) িটিভআi, ময়মনিসংহ। (সকল পব র্)

2। েমাশারফ েহােসন, পার, (aঃ দাঃ), িটিভআi, জামাল র। (সকল পব র্)
3
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ঃনং
44.

68186

ময়মনিসংহ েট টাiল iি িনয়ািরং
i িটিটuট, 26 সােহব আলী েরাড,
ময়মনিসংহ
12827523141/ 129297591৯৯

45.

681৯2

46.

69164

47.

6৯183

48.

6৯1৯9

49.

7913৯

50.

8115৯

রুমেডা i িটিটuট aব মডাণ র্
েটকেনালিজ, 29, লবািডয়া েরাড,
ময়মনিসংহ। 12৯47116912/
12৯47113971
েন েকাণা েট টাiল iি িনয়ািরং
iনি িটuট, হাসপাতাল েরাড,
েন েকাণা।12822814৯9৯/
আ -েহনা পিলেটশিনক i িটিটuট,
কাটাবািড়য়া, িকেশারগ ।
িকেশারগ েট টাiল i িটিটuট aব
েটকেনালিজ, সদর, িকেশারগ ।
12845181557/ 12822551638
েবগমগ েট টাiল iি িনয়ািরং
কেলজ, েবগমগ , েনায়াখালী।
াশনাল পিলেটকিনক কেলজ, ৯47
হােজবা মি ল পূব র্ নািসরাবাদ, চ াম।
1292৯72169৯/ 12855341719

51.

81172

মিহলা পিলেটকিনক i িটিটuট,
হািলশহর, চ াম। 12925777574/
12৯23868699
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2। েমাঃ ফারুক আহে দ, পার, িটিভআi, গাজী র। (8মপব র্ সকল িবষয়)
3। েমাঃ শাহ আলম , a
। (7 পব র্ সকল িবষয়)
ভা কা েট টাiল iি িনয়ািরং i িটিটuট, মা ার বাড়ী, ময়মনিসংহ
4। েমাঃ িসরা ল iসলাম , িস আi । (5থ র্পব র্ সকল িবষয়)
ময়মনিসংহ েট টাiল iি িনয়ািরং i িটিটuট, 26 সােহব আলী েরাড, ময়মনিসংহ
2। পার, িটিভআi, েগৗরী র, ময়মনিসংহ। (7 o 8মপব র্ সকল িবষয়)
3। ফিরদা iয়াসিমন, িজ আi, িটিভআi, েগৗরী র, ময়মনিসংহ ।
(5থ র্পব র্ সকল িবষয়)
2। iমদা র রহমান, পার, িটিভআi, িকেশারগ । সকল বহািরক িবষয়।
2। পার, িটিভআi, িকেশারগ । সকল বহািরক িবষয়।
2। i া র, িটিভআi, িকেশারগ । সকল বহািরক িবষয়।
2। েমাঃ রিফ ল iসলাম, পার, িটিভআi, ল

র (সকল বহািরক িবষয়)

2। a , (8ম পব র্ সকল িবষয়)
েট টাiল i িটিটuট, চ াম।
3। েমাঃ মিনর ামান সার, (7 পব র্ সকল িবষয়)
i া র, মিহলা পিলেটকিনক i িটিটuট, হািলশহর, চ াম,
4। েমাঃ মা ন aর রিশদ ,i া র, (5থ র্পব র্ সকল িবষয়)
মিহলা পিলেটকিনক i িটিটuট, হািলশহর, চ াম,
2। নাছিরন জাহান, েলকচারার, (সকল পেব র্র সকল িবষয়)
iসলামী াংক i িটিটuট aব েটকেনালিজ,

* সংি Abvf¨všÍixY পরী কগণেক েবাড র্ eর িনিতমালা aনুযায়ী িত িবষয় o িত পরী াথ েদর বহািরক পরী ার িফ েকে র ভার া কমর্কতর্া
দান করেবন। েবাড র্ হেত েকান স ািন ভাতা/ িট e িবল দান করা হেব না।
* বহািরক েকে র ভার া কমর্কতর্া Avf¨bšÍixY পব র্/ িবষয় িভি ক পরী ক িনেয়াগ কের েবাডের্ ক aবিহত করার জ aনুেরাধ করা হ’ল।
* েকান Abvf¨všÍixY পরী ক aনুপি ত থািকেল েকে র ভার া কমর্কতর্া ানীয় ভােব িনেয়াগ কের পরী া হণ eবং েবাড র্েক aবিহত করেত হেব।
* 3য় পব র্ বহািরক সমাপনী পরী া িনজ িনজ িত ােন aনুি ত হেব। তেব িত ান ধান Avf¨bšÍixY o Abvf¨všÍixY পরী ক িনেয়াগ কের
পরী া হণ eবং েবাডের্ ক aবিহত করার জ aনুেরাধ করা হ’ল
* িব ি র তািরখ aনুযায়ী ন র প aনলাiেন ে রণ করেত হেব ।
* তাি ক েক র ভার া কমর্কতর্গণেক জানােনা যাiেতেছ েয, আপনার েকে যিদ াহািরক েক নাথােক তেব েট টাiল শাখার তাি ক হািজরা িসট
বহািরক েকে র ভার া কমর্কতর্গণেক েদoয়ার জ aনুেরাধ করা হল।
* েয সকল বহািরক েকে তাি ক েক নাi েসi সকল েক র ধানগণ তাি ক েক র ভার া কমর্কতর্ার সােথ েযাগােযাগ কের েট টাiল শাখার
তাি ক হািজরা িসট eেন e্কi হািজরা িসট বহািরক পরী া হণ কের িনজ দািয়ে বাধাi কের েবােডরর্ েট টাiল শাখায় িনধ র্ািরত সমেয় জমা
িদেত
হেব eবং 12 (eক) েসট হািজরা িসট কেটা কিপ কের িত ােন সংর রণ কের রাখেত হেব।
* তাি ক েক র ভার া কমর্কতর্গণেক জানােনা যাiেতেছ েয, আপনার েকে র হািজরা িসট িনজ দািয়ে বাধাi কের েবােড র্র েট টাiল শাখায় িনধ র্ািরত
সমেয় জমা িদেত eবং 12 (eক) েসট হািজরা িসট কেটা কিপ কের িত ােন সংর রণ কের রাখেত হেব।
া িরত
( েকৗঃ শীল মার পাল)
পরী া িনয় ক

(েমাহা দ আব ল কাiuম)
সহকারী পরী া িনয় ক( িষ) o
িডে ামা-iন- েট টাiল iি িনয়ািরং(aঃদাঃ)
া
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বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্
পরী া িনয় ণ িবভাগ ( িষ/েট ঃ)
আগারগ o, েশের বাংলা নগর, ঢাকা-2318 ।
web site: www.bteb.gov.bd
ারক নং বাকািশেবা/পঃ/েট ঃ/3128/95

তািরখঃ 17-18-3128ি ঃ

িবষয়ঃ 3128 সেনর িডে ামাiন েট টাiল iি িনয়ািরং িশ া েমর বহািরক পরী া হণ সে ।
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবােড র্র েচয়ার ান মেহাদেয়র aনুেমাদন েম 3128 সেনর িডে ামা iন েট টাiল iি িনয়ািরং িশ া েমর
েট টাiল, Mv‡©g›Um o ট েটকেনালজীর 3য়, 5থ র্, 6ম, 7 o 8ম পেব র্র (3121 িবধান) বহািরক সমাপনী পরী া আগামী 26/18/3128 হেত
34/18/28 ি ঃ সকল পেব র্র বহািরক পরী া হেণর জ িনে া িশ ক/ কমর্কতর্াগণেক uি িখত পরী ার েকে পব র্/িবষয় িভি ক
aনাভ ম রীণ বহািরক পরী ক িহেসেব িনেয়াগ দান করা হেলা। uি িখত তািরেখর মে সংি িনব র্ািচত েকে র ভার া কমর্কতর্ার
সে আলাপ কের আপনার িনব র্ািচত পব র্ /িবষয় Abvf¨šÍixY পরী ক িহসােব বহািরক সমাপনী পরী া হেনর জ aনুেরাধ করা হ’ল।
ঃ নং েক েকাড
2

িনব র্ািচত েকে র নাম o কানা

Abvf¨šÍixY পরী কেদর নাম, কানা o পেব র্র নাম

বহািরক িনব র্ািচত পরী ার েক হেত েকে র ভার া কমর্কতর্া Abvf¨šÍixY বহািরক পরী কগণেদরেক পব র্/ িবষয় / িত
পরী াথ র বহািরক িফ হেত েবােড র্র িনধ র্ািরত হাের পাির িমক/ স ািন পিরেশাধ করেবন। েবাড র্ হেত েকান স ািন ভাতা/ িট e িবল দান
করা হেব না।
িবঃ ঃ েকান Abvf¨všÍixY পরী ক aনুপিসহত থাকেল সহানীয়ভােব িনেয়াগ কের েবাড র্েক aবিহত করেত হেব। িত ােন তির ত বহািরক
পরী ার খসড়া সময় চী o 36/41 জন পরী াথ র প িভি ক, 3121 িবধােনর 5.8.3 ধারা aনুযায়ী বহািরক পব র্ সমাপনী পরী া
ন েরর
ায়ন িন িলিখত ভােব িনি ত করেত হেব। (aন লাiেন ে িরত বহািরক পরী ার হাড র্ কিপ, Abvf¨všÍixY পরী েকর া রসহ
খসড়া কিপিটর িনধ র্ািরত তািরেখ িষ/েট ঃ শাখায় জমা িদেত হেব)
বহািরক পরী ার িনে া তািরখ aনুযায়ী স াদন কিরেবন
26/18/3128 হেত 27/18/3128 ch©šÍ (3য় পব র্)
28/18/3128 হেত 29/18/3128 ch©šÍ (8ম পব র্)
31/18/3128 হেত 32/18/3128 ch©šÍ (5থ র্ পব র্)
33/18/3128 হেত 34/18/3128 ch©šÍ (7 পব র্)
3য় পেব র্র িজ.িপ.e / বহািরক (PF) ে রণ িব ি র তািরখ (ছক)
aনুযায়ী
2.
3.
4.

জব/e েপিরেম
41%
জব/e েপিরেম িরেপাট র্
21%
জব/e েপিরেম চলাকালীন সমেয়র েমৗিখক পরী া
21%
েমাট = 61%

াপক,

a

া িরত

( েকৗঃ শীল মার পাল)
পরী া িনয় ক
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্,ঢাকা

, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . .

(Abvf¨šÍixY

বহািরক পরী কগণেক পব র্/িবষয় িবি ক বহািরক পরী া হেণর সহায়তা দান করার জ aনুেরাধ করা হ’ল)

ারক নং বাকািশেবা/পঃ/েট ঃ/3128/৯5(259)

তািরখঃ 17-18-3128ি ঃ

সদয় aবগিত o েয়াজনীয় ব া হেনর জ aনুিলিপ ে রণ করা হল।
2।
পিরচালক, ব দ র, ঢাকা। (তার aধীন কমর্কতর্ােদর পরী া েকে গমেনর aনুমিত দান করার জ aনুেরাধ করা হেলা)।
3-5।
সিচব/পিরচালক(কািরঃ)/পিরদশর্ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
6-49। a , সংি
িত ান((তার aধীন িশ কেদর পরী া েকে গমেনর aনুমিত দান করার জ aনুেরাধ করা হেলা)।
4৯।
সহকারী পিরচালক (িহসাব o িনরী ক), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
51-257। জনাব ...............................................................................................................।
258। েচয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কমর্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
259। নিথ।
(েমাহা দ আব ল কাiuম)
সহকারী পরী া িনয় ক ( িষ) o েট ঃ (aঃদাঃ)
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা
েফান- 9232146 (aিফস)
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িতিদন AšÍtZ eকবার
আপনার িত ােনর i-েমiল
oেপন করুন।

‘‘িশ া িনেয় গড়ব েদশ
েশখ হািসনার বাংলােদশ’’

বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্
পরী া িনয় ক িবভাগ( িষ/েট )
আগারগ o, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা-2318।

িতিদন AšÍtZ eকবার কািরগির িশ া
েবােড র্র oেয়ব সাiট, (www.bteb.gov.
bd) িভিজট করুন।

ারক নং-বাকািশেবা/পঃ/েট /3128/৯4

তািরখঃ 17/18/3128ি ঃ
বহািরক পরী ার েক তািলকা
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবােড র্র 3128 সেনর চার বছর েময়ািদ িডে ামা-iন- েট টাiল iি িনয়ািরং িশ া েমর েট টাiল, ট o গােমর্ স
েটকেনালজীস েহর 5থ র্, 7 o 8ম/9মপব র্ িনয়িমত/aিনয়িমত (3121 িবধান) (a েকান পব র্ যিদ থােক) েবাড র্ সমাপনী পরী া সমাি র পর(িব ি
তািরখ aনুসাের) বহািরক পরী ার িনব র্ািচত িনে া েক স েহ বহািরক পরী া হেণর িবষেয়র P~ovšÍ েক তািলকা সংি সকেলর aবগিতর
জ
দান করা হ’লঃ
নং
2

েক
েকাড নং
23133

3

24197

বহািরক পরী ার িনব র্ািচত পরী া েকে র
নাম o কানা
েট টাiল েভােকশনাল iনি িটuট,
ঠা রগ o।
িদনাজ র েট টাiল i িটিটuট
লহাট, িদনাজ র।

27285

েট টাiল i িটিটuট,
আলম নগর, সদর, রং র

5

29212

6

29243

7

311৯7

u র ব iি িনয়ািরং i িটিটuট
িডিব েরাড, গাiবা া।
গাiবা া i িটিটuট aব iি িনয়ািরং e
েটকেনালিজ, দি ণ ধানঘড়া গাiবা া।
i িটিটuট aব iনফরেমশন েটকেনালিজ
েশর র কেলানী েরাড, ব ড়া।

4

িত ান
েকাড নং
23224
24197

িদনাজ র েট টাiল i িটিটuট, লহাট, িদনাজ র।

2422৯

e াপটাচ পিলেটকিনক i িটিটuট, ামঃ নয়ন র, েপাঃ িদনাজ র

24231
24251

েট টাiল iি িনয়ািরং i িটিটuট, লালবাগ, 3য় মসিদজ লালবাগ, িদনাজ র।
uপশহর েট টাiল iি িনয়ািরং i িটিটuট, u র-ফিরদ র, িদনাজ র।

24256

িদনাজ র i িটিটuট aব সাi
িদনাজ র।

26186

লালমিনরহাট i িটিটuট aব সােয় e া েটকেনালিজ
বি শ হাজারী ল েরাড, তা ক টামারা, লালমিনরহাট।

৯

32192
33152
34215

21

3429৯

22

342৯2

23

35311
36195

েট টাiল েভােকশনাল iনি িটuট, নoগ ।
েট টাiল েভােকশনাল iনি িটuট
চাপাi নবাবগ ।
বাংলােদশ পিলেটকিনক i িটিটuট
রাজশাহী।

রাজশাহী হাজী আ ল েহােসন i িট. aব
েটক, রাজশাহী, নoদাপাড়া, স রা, রাজশাহী
াiম েট টাiল iি িনঃ i িট. রাজশাহী
েট টাiল i িটিটuট,
রামাiগািছ, সদর, নােটার।
িসরাজগ i িটিটuট aব েট টাiল

Diploma in Textil-2016 Extennat list (pa)

e

েটকেনালিজ, পাহার র,

27168

i িটিটuট aব iি িনয়ািরং a া েটকেনালিজ, েপাঃ রং র, েজলাঃ রং র।

28188

eফ e েটকিনক াল e আiিট i িটিটuট, সদর, িড় াম

29212

u র ব iি িনয়ািরং i িটিটuট, িডিব েরাড, গাiবা া।

311৯3

বাংলােদশ i িটিটuট aব iনফরেমশন েটকেনালিজ
মিফজ পাগলার েমাড়, েশর র েরাড, ব ড়া।
নথ র্ েব ল i িটিটuট aব েট টাiল, বuবাজার, নাটাiপাড়া, ব ড়া।
i িটিটuট aব iনফরেমশন েটকেনালিজ, েশর র কেলানী েরাড, ব ড়া।
িট eম eস eস েটকিনক াল i িটিটuট, েঠ ামারা েগা ল, ব ড়া।

27211
27228
27231
27232
27243

29243

311৯4
311৯7
311৯8
312৯8

8
9

পরী া েকে র aধীেন েয সকল িত ােনর পরী াথ রা পরী ায় aংশ হন কিরেব
িত ােনর নােমর তািলকা
আiিডয়াল েট টাiল i িটিটuট, জগ াথ র, সদর, ঠা রগ o।

রং র আiিডযাল i ঃ aব েটকেনালিজ, পূব র্ কামাল কাছনা, রং র সদর, রং র।
ামলী আiিডয়াe iি িনয়ািরং কেলজ, তাজহাট েরাড, আলমনগর, রং র
িমঠা র েট টাiল iি িনয়ািরং i িটিটuট, িমঠা র, রং র।
রং র িসিট i িটিটuট aব েটকেনালিজ, ধাপ রং র, সদর, রং র।
iেমজ i িটিটuট aব েট টাiল iি িনয়ািরং, েগামস া পাড়া, রং র।
গাiবা া i িটিটuট aব iি িনয়ািরং e েটকেনালিজ, দি ণ ধানঘড়া গাiবা া।

ে াবাল টাচ i িটিটuট, জেল রীতল, সাম াহার েরাড, িনিশ ারা,
ব ড়া।

31311
31313
31314
32279
33216

ব ড়া i িটিটuট aব েটকিনক াল e েকশন, কািলতলা, ব ড়া-6911।
িট eম eস eস েট টাiল iি িনয়ািরং i িটিটuট, েঠ ামারা, েগা ল, ব ড়া।
ব ড়া i িটিটuট aব েট টাiল iি িনয়ািরং, েশর র েরাড, কানছগািড়, ব ড়া।
েডলটা েট টাiল iি িনয়ািরং iনি িটuট, পার নoগ , নoগ
ে াবাল েট টাiল i িটিটuট, আরামবাগ, চাপাi নবাবগ ।

34215
3434৯
34355
34398
34399
3429৯

বাংলােদশ পিলেটকিনক i িটিটuট, রাজশাহী।
িসিট পিলেটকিনক e েট টাiল i িটিটuট
চ দ a া স শিপং কমে , িনuমােকর্ট, েবায়ািলয়া, রাজশাহী।
রাজশাহী েট টাiল i িটিটuট, েহেতম খা, কলাবাগান, েবায়ািলয়া, রাজশাহী।
রাজশাহী iি িনয়ািরং i িটিটuট, স রা, েবায়ািলয়া, রাজশাহী।
iuনাiেটড েট টাiল iি িনয়ািরং i িটিটuট নoদাপাড়া, শা খ ম, রাজশাহী।
রাজশাহী হাজী আ ল েহােসন i িটিটuট aব েটকেনালজী, স রা, রাজশাহী।

342৯2
34182
35233

াiম েট টাiল iি িনয়ািরং i িটিটuট, রাজশাহী।
াশনাল সাi িরসাস র্ e েটকেনা, i িট, রাজশাহী।
নােটার iি িনয়ািরং e েটকেনালিজ i িটিটuট, ঢাকা েরাড, নােটার।

35264

iেনােভিটভ েট টাiল i িটিটuট, ে শন বাজার, সদর, নােটার।

36195

িসরাজগ i িটিটuট aব েট টাiল iি িনয়ািরং e েটকেনালজী

6

নং
24
25
26
27

েক
েকাড নং

36198
37177

38181

বহািরক পরী ার িনব র্ািচত পরী া েকে র
নাম o কানা
iি িনয়ািরং e েটকেনালজী,
ে িডয়াম েরাড, িসরাজগ ।
েট টাiল েভােকশনাল i িটিটuট
শাহাজাদ র, িসরাজগ ।
পাবনা েট টাiল iি িনয়ািরং কেলজ
শালগাড়ীয়া, পাবনা।

িত ান
েকাড নং
36227
36285

পরী া েকে র aধীেন েয সকল িত ােনর পরী াথ রা পরী ায় aংশ হন কিরেব
িত ােনর নােমর তািলকা
ে িডয়াম েরাড, িসরাজগ ।
িসরাজগ আiিডয়াল েট টাiল iি িনয়ািরং i িটিটuট ,বড়েগালা পি , িসরাজগ ।
শাহজাদ র i িটিটuট aব iি িনয়ািরং e েটকেনালিজ, শাহজাদ র, িসরাজগ ।

37214
37237

পাবনা েট টাiল iি িনয়ািরং i িটিটuট, হসিপটাল েরাড, পাবনা।
iনি িটuট aব েটকেনালিজ e েট টাiল iনি িনয়ািরং, শালগাড়ীয়া, পাবনা।

ি য়া i িটিটuট aব সােয় e ,
েটকেনালিজ, ি য়া।

38181

কামরুল iসলাম িসি ক i িটিটuট
িড-47 হাuিজং, ি য়া সদর, ি য়া-8111।
িবিসeমিস কেলজ aব iি িনয়ািরং e
েটকেনালিজ, েমাল◌াপাড়া যেশার।
মেডল পিলেটকিনক i িটিটuট
িটর র সড়ক েখালাডা া, যেশার।
বাংলােদশ েটকিনক াল কেলজ, িপয়ারীেমাহন
েরাড, নািজর শংকর র, যেশার।
আিকজ iি িনয়ািরং i িটিটuট
আিকজ িসিট, নoয়াপাড়া, যেশার। ( ট)
খান জাহান আলী িব ান o ি
মহািব ালয়, লনা।

38182

3৯163
3819৯

28
29

38182
44132

2৯

44229

31

44247

32

44287
4615৯

33

53158

শহীদ আ র রব েসরিনয়াবাত iি িনয়ািরং
কেলজ, িসe িব েরাড, বিরশাল।

35

55124

36

57155

েট টাiল েভােকশনাল i িটিটuট
রাৈজর, মাদারী র।
েট টাiল েভােকশনাল i িটিটuট
খাবাস র, ফিরদ র।

37

59153

38

59157

34

39

61162

কনিফেড পিলেটকিনক i িটিটuট
মািনকগ
েট টাiল েভােকশনাল iনি িটuট
রাৈজর, মািনকগ ।
i িটিটuট aব সাi ে ড e েটকেনালিজ,
িমর র, ঢাকা।

44229

41133

44132

িদশাির i িটিটuট aব সােয় e iি িনয়ািরং, িঝনাiদহ।

46294

খানজাহান আলী ট e েট টাiল i িটিটuট েদয়ারা, িদঘিলয়া, লনা ।

44287

47192
4৯1৯2
53155
53158
56132
55137
57158
57169

খানজাহান আলী পিলেটকিনক iনি িটuট, 25/2, স েরাড নং-2, বােগরহাট।
েবগম ফিজলা ে ছা পিলেটকিনক i ঃ েমাহা দ iসহাক মেডল কেলজ, প য়াখালী
iন া i িটিটuট aব iনফরেমশন েটকেনালিজ, িসe িব েরাড, বিরশাল।
শহীদ আ র রব েসরিনয়াবাত iি িনয়ািরং কেলজ, িসe িব েরাড, বিরশাল।
েগাপালগ মেডল পিলেটকিনক i িটিটuট, 379 বদর সড়ক, েগাপালগ ।
মাদারী র েট টাiল iনি িটuট
মিহেষর চর, মাদারী র।
াসরুটস কেলজ, পি ম খাবাস র, ফিরদ র।
মড র্ান iি িনয়ািরং e eি কালচার কেলজ, বদর র , ফিরদ র

58162

রাজবাড়ী iনি িটuট aব সাi েটকেনালজী, রাজবাড়ী।

59166

কনিফেড েট টাiল iি িনয়ািরং i িটিটuট, জয়রা, মািনকগ ।

59146
59166
61162
61639

াশলাল পিলেটকিনক i িটিটuট, সদর, মািনকগ ।
কনিফেড েট টাiল iি িনয়ািরং i িটিটuট, জয়রা, মািনকগ ।
i িটিটuট aব সাi ে ড e েটকেনালিজ, িমর র, ঢাকা।

আiিডয়াল i িটিটuট aব সােয় e েটকেনালিজ, েসনপাড়া, িমর র, ঢাকা।
িমর র i িটিটuট aব সােয় a া েটকেনালিজ, িমর র-21, ঢাকা-2327।
মাiে া i িটিটuট aব েটকেনালিজ, মিজদ র, সাভার, ঢাকা।
বাংলােদশ েট টাiল iি িনয়ািরং কেলজ।
শহীদ তাজ uি ন আহেমদ সরণী, মহাখালী, ঢাকা-2323।
ামলী আiিডয়াল পিলেটকিনক iনি িটuট,বাশবাড়ী, েমাহা দ র, ঢাকা।
বাংলােদশ i িটিটuট aব েটকেনালিজ, েমাহা দ র, ঢাকা।
িসিট েট টাiল iি িনয়ািরং i ঃ, খাগান, আ িলয়া, সাভার, ঢাকা।
রাজধানী পিলেটকিনক e েট টাiল কেলজ
61 শহীদ তাজuি ন আহেমদ সরণী, মহাখালী, ঢাকা।
সাiক i িটিটuট aব ােনজেম e েটকেনালিজ, ঢাকা।
েদশ পিলেটকিনক কেলজ, েসকশন-22, বাড়ী-2, প বী, িমর র, ঢাকা-2327

61188
611৯2
61223
61241

611৯৯

ামলী আiিডয়াল পিলেটকিনক iনি িটuট,
27/িস, িড, নুরজাহানেরাড, বাশবাড়ী,
েমাহা দ র, ঢাকা।

42

61225

43

61227

াশনাল পিলেটকিনক iনি িটuট, 293/2
পূব র্ েতজ রী বাজার, ফামর্েগট, ঢাকা-2326
সাiক i িটিটuট aব ােনজেম e
েটকেনালিজ, ঢাকা।

611৯৯
61214
6157৯
611৯5
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কামরুল iসলাম িসি ক i িটিটuট
িড-47 হাuিজং, ি য়া সদর, ি য়া-8111
মেডল পিলেটকিনক i িটিটuট, িটর র সড়ক েখালাডা া, যেশার

451৯8
45227
46158
4615৯
46177
46221
46226
46241

44247

আiিডয়াল i িটিটuট aব সােয় e
েটকেনালিজ, েসনপাড়া, িমর র, ঢাকা।

41

ি য়া।

িবিসeমিস কেলজ aব iি িনয়ািরং e েটকেনালিজ
পূব র্ বারা ী, েমাল◌াপাড়া, যেশার।
বাংলােদশ েটকিনক াল কেলজ
িপয়ারীেমাহন েরাড, নািজর শংকর র, যেশার।
আিকজ iি িনয়ািরং i িটিটuট,
আিকজ িসিট, নoয়াপাড়া, যেশার। ( ট)
নবজীবন পিলেটকিনক i িটিটuট, পলাশেপাল, সদর, সাত ীরা।
খান বাহা র আহসান u াহ পিলেটকিনক i িটিটuট, সাত ীরা সদর, সাত ীরা।
িসিট পিলেটকিনক i িটিটuট, িবআiিডিস েরাড, খািলশ র, লনা।
খান জাহান আলী িব ান o ি মহািব ালয়, লনা।
ানেগ◌াব i িটিটuট aব সােয় e েটকেনালজী, খািলশ র, লনা।
iসলামী াংক i ঃ aব েটকেনালজী e/26, মিজদ সরণী, েসানাডাংগা, লনা।
নথ র্ সাuথ পিলেটকিনক i িটিটuট, 46 হাঃ eঃ, খািলশ র, লনা।
রবন i ঃ aব েটকেনালিজ, িজ-38, বয়রা বাজার বাস া , বয়রা, লনা।

61188

3৯

ি য়া i িটিটuট aব সােয় e েটকেনালিজ,

আলমডাংগা i িটিটuট aব েট টাiল iি িনয়ািরং কেলজ, আলমডাংগা ,
য়াডাংগা,
আiিডয়াল পিলেটকিনক i িটিটuট, ি য়া-8111।

61227
6126৯
7

আহসান u াহ i িটিটuট aব েটকিনক াল e েভােকশনাল e
31, প িম েতজ রী বাজার েরাড, ঢাকা

e েকশন,

নং
44

েক
েকাড নং
61242

45

61387

বহািরক পরী ার িনব র্ািচত পরী া েকে র
নাম o কানা
i িটিটuট aব েট টাiল iি িনয়ািরং e
ে ািদং েটকেনালিজ, ফামর্েগট, ঢাকা
u রা iি িনয়ািরং কেলজ
আ াহ র, ঢাকা।

46

61443

াশনাল i িটিটuট aফ ফ াশন
েটকেনালিজ, মহাখালী, বনানী, ঢাকা

47

61513

48

61639

াশনাল i িটিটuট aফ iি িনয়ািরং
e েটকেনালিজ, 7৯/i, পা পথ, ঢাকা
আহসান u াহ i িটিটuট aব
েটকিনক াল e েভােকশনাল e
e েকশন, 31, প িম েতজ রী বাজার
েরাড, ঢাকা।

49

62157

4৯

62161

51

63161

াশনাল i িটিটuট aব iি িনয়ািরং e
েটকেনালিজ, পসী, পগ , নারায়নগ ।

oেয় ান র্ আiিডয়াল i িটিটuট (WII),
পসী, পগ , নারায়ণগ ।
বাংলােদশ ত ত িশ া
বাগহাটা, নরিসংদী।

িশ ন i িটিটuট

52

65161

হাজী আ ল েহােসন i িটিটuট aব
েটকেনালিজ, েহােসন কমেপ , মসিজদ
েরাড, টাংগাiল।

53

65163

টাংগাiল েট টাiল i িটিটuট
বািজত র েরাড, টাংগাiল

54

66212

55

66234

56

68186

57

681৯2

র মেডা iনি িটuট aব মডাণ র্ েটকেনালিজ
29, লবািড়য়া েরাড, ময়মনিসংহ।

58

69164

59

6৯183

েন েকাণা েট টাiল iি িনয়ািরং
iনি িটuট,হাসপাতালেরাড, েন েকাণা।
আ -েহনা পিলেটশিনক i িটিটuট,
কাটাবািড়য়া, িকেশারগ ।
িকেশারগ েট টাiল i িটিটuট aব
েটকেনালিজ, সদর, িকেশারগ ।
েবগমগ েট টাiল iি িনয়ািরং কেলজ,
েবগমগ , েনায়াখালী।

5৯
61

6৯1৯9
7913৯

জিসমuি ন পিলেটকিনক i িটিটuট
কেলজ েরাড, জামাল র।
ি েযা া িব ান o ি কেলজ বকসীগ
জামাল র।
ময়মনিসংহ েট টাiল iি িনয়ািরং
i িটিটuট, 26 সােহবআলী◌া েরাড,
ময়মনিসংহ।

Diploma in Textil-2016 Extennat list (pa)

িত ান
েকাড নং
61354
61242
61156
61387
64144
64147
64148
64149

পরী া েকে র aধীেন েয সকল িত ােনর পরী াথ রা পরী ায় aংশ হন কিরেব
িত ােনর নােমর তািলকা
iি িনয়ািরং e iনফরেমশন েটকেনালিজ, 214/2, গিত রনী, ম বা া, ঢাকা।
i িটিটuট aব েট টাiল iি িনয়ািরং e ে ািদং েটকেনালিজ, ফামর্েগট, ঢাকা।
iনি িটuট aব কিমuিনেকশন েটকেনালিজ, u রা, ঢাকা-2341।
u রা iি িনয়ািরং কেলজ, আ াহ র, ঢাকা।
মেডল i িটিটuট aব সােয় e েটকেনালিজ, রুিলয়া, গাজী র।
i িটিটuট aব েট টাiল iি িনয়ািরং e েটকেনালিজ, টংগী, গাজী র।
গাজী র েট টাiল iি িনয়ািরং e েটকেনালিজ, টংগী, গাজী র।
i িটিটuট aব েট টাiল iি িনয়ািরং e iনফরেমশন েটকেনালিজ
েকাণাবািড়, গাজী র।

641৯9

ভাoয়াল গাজী র i িটিটuট aব ফ াশন েটকেনালিজ(িবিজআieফিট)
আuটপাড়া, বন পা, 17, চা না েচৗরাস া, গাজী র সদর, গাজী র।

61513

াশনাল iনি িটuট aফ iি িনয়ািরং e েটকেনালিজ, 3৯/2 কাoরান বাজার,
ঢাকা।

61624
61443
61623

াশনাল েফশনাল i িটিটuট (eনিপআi), মহাখালী, 84 বা/e, ঢাকা।
াশনাল i িটিটuট aফ ফ াশন েটকেনালিজ, মহাখালী, বনানী, ঢাকা
oেয় ান র্ আiিডয়াল i িটিটuট, 82 কাoরানবাজার, ঢাকা।

61349
61218
61225

ড ােফািডল পিলেটকিনক i িটিটuট
3/িব, সড়ক নং-23, িমর র েরাড, ধানমি , ঢাকা।
িবিসআi iি িনয়ািরং iনি িটuট, 23৯, কলাবাগান, ধানমি , ঢাকা-2316।
াশনাল পিলেটকিনক iনি িটuট, 293/2 পূব র্ েতজ রী বাজার, ফামর্েগট, ঢাকা

62156
62161

পাকর্ পিলেটকিনক i িটিটuট, িসি রগ , নারায়ণগ
oেয় ান র্ আiিডয়াল i িটিটuট (WII), পসী, পগ , নারায়ণগ ।

62162

সাi e iি িনয়ািরং iনি িটuট, িমজিমিজ, িসি রগ , নারায়ণগ ।

62173

পূবাচ র্ল iি িনয়ািরং i িটিটuট, পগ , নারায়ণগ

62157
62154

াশনাল i িটিটuট aব iি িনয়ািরং e েটকেনালিজ, পসী, পগ , নারায়নগ ।
নারায়নগ iি িনয়ািরং কেলজ, েগালাকা াiল, লতা পগ , নারায়নগ ।

62153

পূেবরগ o পিলেটকিনক iনি িটuট, আতলা র, পগ , নারায়ণগ ।

63161
63167
63191
65247
65161
65242
65163
65313

বাংলােদশ ত ত িশ া িশ ন i িটিটuট, বাগহাটা, নরিসংদী।
মাধবদী েট টাiল iি িনয়ািরং iনি িটuট, িবরাম র, মাধবদী, নরিসংদী।
িরেসাস র্ i িটিটuট aব েট টাiল iি িনয়ািরং, বা চর, া ণনদী, নরিসংদী।
ম র iি িনয়ািরং কেলজ, আদালত পাড়া, ম র, টাংগাiল।
হাজী আ ল েহােসন i িটিটuট aব েটকেনালিজ, মসিজদ েরাড, টাংগাiল।
টাংগাiল iনি িটuট aব সাi a া েটকেনালিজ কািলহািত েরাড, টাংগাiল
টাংগাiল েট টাiল i িটিটuট, বািজত র েরাড, টাংগাiল।
টা াiল iি িনয়ািরং i িটিটuট, েরিজি পাড়া, িব াস েবতকা, সদর, টা াiল।

65286

iuেজিনক i িটিটuট aব সােয় e iি িনয়ািরং, সাবািলয়া, ময়মনিসংহ
েরাড 212, টা াiল।

66212
66215
66234
66213
681৯2
68254
68264
68285
67148
68186
682৯2
69164

জিসমuি ন পিলেটকিনক i িটিটuট, কেলজ েরাড, জামাল র।
জামাল র কেলজ aব iি িনয়ািরং e েটকেনালিজ, নয়াপাড়া, সদর, জামাল র।
ি েযা া িব ান o ি কেলজ, বকসীগ , জামাল র
চ াবাজ রিশদা eনাম েট টাiল iি িনয়ািরং i ঃ চ াবাজ, বকসীগ , জামাল র
র মেডা iনি িটuট aব মডাণ র্ েটকেনালিজ, 29, লবািড়য়া েরাড, ময়মনিসংহ।
ভা কা েট টাiল iি িনয়ািরং i িটিটuট, মা ার বাড়ী, ময়মনিসংহ
ােবা েট টাiল iি িনয়ািরং e পিলেটকিনক i িটঃ, েধাপােখালা েমাড়.
ময়মনিসংহ
i িটিটuট aব iি িনয়ািরং e েটকেনালিজ, ভা কা, ময়মনিসংহ।
েশর র iনি িটuট aব সাi e েটকেনালিজ, নoহাটা, তাতাল র, েশর র।
ময়মনিসংহ েট টাiল iি িনয়ািরং i িটিটuট, 26 সােহব আলী েরাড, ময়মনিসংহ
ময়মনিসংহ াiেভট েট টাiল i িটিটuট মাসকা া, ময়মনিসংহ।
েন েকাণা েট টাiল iি িনয়ািরং iনি িটuট, হাসপাতাল েরাড, েন েকাণা।

6৯183

আ -েহনা পিলেটশিনক i িটিটuট, কাটাবািড়য়া, িকেশারগ ।

6৯199
6৯1৯9
76166

িকেশারগ i িটিটuট aব েটকেনালিজ, েহাসাiন র, িকেশারগ ।
িকেশারগ েট টাiল i িটিটuট aব েটকেনালিজ, সদর, িকেশারগ ।
িসিসeন পিলেটকিনক iনি িটuট, েকাটবাড়ী, িম া।

77186
8

বাংলােদশ ি ল েডেভলপেম i িটিটuট, আিশকািট, চ দ র সদর,
চদ র

নং

েক
েকাড নং

বহািরক পরী ার িনব র্ািচত পরী া েকে র
নাম o কানা

িত ান
েকাড নং

79138

েনায়াখালী আiিডয়াল পিলেটকিনক iনি িটuট, েনায়াখালী

7৯127

i িটিটuট aব কি uটার সাi e েটক, েফনী

78125
62

63

8115৯

াশনাল পিলেটকিনক কেলজ
পূব র্ নািসরাবাদ, চ াম।

81172

মিহলা পিলেটকিনক i িটিটuট
হািলশহর, চ াম।

পরী া েকে র aধীেন েয সকল িত ােনর পরী াথ রা পরী ায় aংশ হন কিরেব
িত ােনর নােমর তািলকা

81156
8115৯
81173

811৯7
81172

81158

ামলী আiিডয়াল পিলেটকিনক iনি িটuট, ল ী র সদর, ল ী র।

iসলামী াংক i িটিটuট aব েটক, নীলচান েরাড, চকবাজার, চ াম
াশনাল পিলেট. কেলজ, ৯47 হােজবা মি ল পূব র্ নািসরাবাদ, চ াম
িচটাগাং েটকিনক াল কেলজ (িসিটিস)
23৯ রাদ র ফের েগiট, িব েরাড, চ াম
ামলী আiিডয়াল পিলেটকিনক i িটিটuট, িসিডe eিভিনu রাদ র, চ াম
মিহলা পিলেটকিনক i িটিটuট, হািলশহর, চ াম।

াশনাল i িটিটuট aব েটকেনালজী, চ াম।

PF ন েরর হাড র্ কিপ জমা েদoয়ার সময় Abvf¨šÍixb পরী ক ক ক
র্ া িরত কিপিটo eকi সােথ জমা িদেত হেব।
িবষয়
5থ র্, 7 o 8ম পব র্
সকল পেব র্র হাড র্ কিপ o হািজরািশটস হ

েক / িত ান ক ক
র্ aনলাiেন ে রেণর তািরখ

পরী ার িব ি র ছক aনুযায়ী সকল পেব র্র বহািরক ন র aন-লাiেন ে রণ কের 18 (সাত) িদেনর মে
হাড র্ কিপ o হািজরা িশট েবােড র্র সংি

শাখায় জমা িদেত হেব। eবং

* তাি ক েক র ভার া কমর্কতর্গণেক জানােনা যাiেতেছ েয, আপনার েকে যিদ াহািরক েক নাথােক তেব েট টাiল শাখার তাি ক হািজরা িসট
বহািরক েকে র ভার া কমর্কতর্গণেক েদoয়ার জ aনুেরাধ করা হল।
* েয সকল বহািরক েকে তাি ক েক নাi েসi সকল েক র ধানগণ তাি ক েক র ভার া কমর্কতর্ার সােথ েযাগােযাগ কের েট টাiল শাখার
তাি ক হািজরা িসট eেন e্কi হািজরা িসট বহািরক পরী া হণ কের িনজ দািয়ে বাধাi কের েবােডরর্ েট টাiল শাখায় িনধ র্ািরত সমেয় জমা
িদেত
হেব eবং 12 (eক) েসট হািজরা িসট কেটা কিপ কের িত ােন সংর ণ কের রাখেত হেব।
* তাি ক েক র ভার া কমর্কতর্গণেক জানােনা যাiেতেছ েয, আপনার েকে র হািজরা িসট িনজ দািয়ে বাধাi কের েবােড র্র েট টাiল শাখায় িনধ র্ািরত
সমেয় জমা িদেত eবং 12 (eক) েসট হািজরা িসট কেটা কিপ কের িত ােন সংর ণ কের রাখেত হেব।
-4 4 া িরত
( েকৗঃ শীল মার পাল)
পরী া িনয় ক
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
েফানঃ ৯224394 (aিফস)।
ারক নং-বাকািশেবা/পঃ/েট /3128/৯4(223)

তািরখঃ 17/18/3128ি ঃ

সদয় aবগিত o েয়াজনীয় কায র্ােথ র্ aনুিলিপ ে রণ করা হ’ল ◌ঃ
2। সিচব,কািরগির o মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, পিরবহন ল ভবন, সিচবালয় িলংক েরাড, ঢাকা- 2111
( ি আকষ র্ণঃ aিতির সিচব, কািরগির o মা াসা িশ া িবভাগ)
3। সিচব, ব o পাট ম ণালয়, গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
4।
মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, েশের-বাংলা নগর, ঢাকা।
5।
মহাপিরচালক, জনশি o কমর্সং ান েরা, কাকরাiল, ঢাকা।
6।
পিরচালক, ব দ র, ব ভবন, ঢাকা।
7-৯। সিচব/ পিরচালক (কাির লাম)/পিরচালক(িসিবিট e e)/ পিরদশর্ক/পরী া িনয় ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
21-211। a /পিরচালক -----িব ি র তািরখ aনুযায়ী বহািরক পরী া হণ করেত হেব eবং েক সিচেবর সােথ েযাগােযাগ করতঃ বহািরক পরী ার িফ o a া ত
েকে
দান কের PF ন র aন-লাiেন েদoয়ার পর হাড র্ কিপ wbw©`©ó সমেয়র মে েবােড র্ েট টাল শাখায় ে রেণর জ aনুেরাধ করা হেলা।
212-214। uপ-পরী া িনয় ক -2/3/4, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
215-216। uপ-সিচব ( শাঃ)/uপ-সিচব (েরিজঃ) বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
217।
িসে ম eনািল , কি uটার েসল, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা ।
( বহািরক পরী া েক তািলকািট oেয়ব সাiেট চােরর জ aনুেরাধ জানােনা হেলা)
218-21৯। সহকারী পরী া িনয় ক 2/3/4, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
221।
েচয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কমর্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
222।
িপ e কে ালার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
223।
aিফস কিপ।
(েমাঃ আব ল কাiuম)
সহকাির পরী া িনয় ক ( িষ) o
িডে ামা-iন-েট টাiল iি িনয়ািরং (aিতঃ দাঃ)
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা-2318।
েফান-59221৯5৯
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