
       

 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ 
পরী া িনয় ণ িবভাগ (িডে ামা শাখা) 

আগারগo, েশের বাংলা নগর, ঢাকা-2318 । 
Website : www.bteb.gov.bd 

ারক নং- 48.28.1111.412.42.112.28-269  তািরখ t 19-22-3128 ি ঃ 

িব ি  
 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবােড র্র আoতাধীন িডে ামা iন iি িনয়ািরং িশ া েমর 6 িডেস র 3128 হেত aনুি ত  3121 িবধান  
6ম, 8ম, 9ম পব র্ িনয়িমত o 5থ র্, 7  পেব র্র a তকায র্ িবষয় eবং 9ম পব র্ aিনয়িমত পরী াথ েদর পরী ার (েবাড র্ ায়ন) েক  তািলকা 
সংি  সকেলর aবগিতর জ  িনে  কাশ করা হেলা। ছেকর ডান পােশ বিণ র্ত সংি  িশ া িত ান/ িত ান স েহর পরী াথ রা বাম 
পােশ িনব র্ািচত েকে  পরী ায় aংশ হণ করেব।   
 

ত বীয় পরী াঃ 
িমক 
নং 

েক  
েকাড 

িনব র্ািচত পরী া েক /েভনুয্র
নাম o িঠকানা 

পরী ােকে র aধীেন েয সকল িশ া িত ােনর, পরী াথ রা পরী ায় aংশ হণ করেব gšÍe¨
নং েকাড নং িত ােনর নাম o িঠকানা 

1. 22121 েটকিনকয্াল ল e  কেলজ, প গড়। 1. 22125 বলরামপুর পিলেটকিনক i িটিটuট, েপাঃ আরািজ 
ম লহাট, আেটায়ারী, প গড়।  

 

2. 22155 িহমালয় পিলেটকিনক i িটিটuট aব েটকেনালজী, 
ভীমপুকুর, েপাঃ ময়দানিদঘী, uপঃ েবাদা, প গড়। 

3. 22158 েরiনেবা পিলেটকিনক i িটিটuট, প গড়।  
2. 23164 ঠাকুরগo পিলেটকিনক i িটিটuট, 

ঠাকুরগ o। 
1. 23164 ঠাকুরগo পিলেটকিনক i িটিটuট, ঠাকুরগo।  
2. 231৯8 পীরগ  পিলেটকিনক i িটিটuট, য়াগo, পীরগ , 

েজলাঃ ঠাকুরগ o। 
3. 23211 লাiফ লাiন পিলেটকিনক i িটিটuট, সরকার পাড়া, 

ঠাকুরগo সদর, ঠাকুরগ o। 
4. 23221 ঠাকুরগo পিলেটকিনক e  েট টাiল i িটিটuট, 

ঠাকুরগo। 
 

3. 24196 িদনাজপুর পিলেটকিনক i িটিটuট, 
িদনাজপুর। 

1. 24196 িদনাজপুর পিলেটকিনক i িটিটuট, িদনাজপুর।  
2. 2422৯ eয্াপটাচ পিলেটকিনক i িটিটuট, গেনশতলা, নয়নপুর, 

িদনাজপুর। 
3. 24256 িদনাজপুর i িটিটuট aব সাi  e  েটকেনালিজ, 

পাহারপুর, সদর, িদনাজপুর। 
4. 24258 iেকাসাভ র্ পিলেটকিনক i িটিটuট, বড় ব র, ন ন 

পাড়া, েকাতয়ালী, িদনাজপুর। 
5. 24268 আলফা  পিলেটকিনক i িটিটuট, িনuটাuন হাuিজং 

েমাড়, িদনাজপুর। 
6. 24269 eস আর e i িটিটu aব সােয়  e  েটকেনালিজ, 

মহ াঃ u র ব বাড়ী, বা বাড়ী, িদনাজপুর।  
4. 25131 েটকিনকয্াল ল e  কেলজ 

নীলফামারী। 
1. 251৯1 িডমলা কি uটার সােয়  e  পিলেটকিনক 

i িটিটuট, নীলফামারী। 
 

2. 25214 সােহবপাড়া পিলেটকিনক i িটিটuট, ম কপুর, 
েবাড়াগাজী, েডামার, নীলফামারী। 

3. 25215 নীলফামারী i িটিটuট aব সােয়  e  েটকেনালিজ 
কেলজ, ে শন েরাড, নীলফামারী। 

5. 26127 
 

েটকিনকয্াল ল e  কেলজ, 
লালমিনরহাট। 
 

1. 26187 হািলমা পিলেটকিনক i িটিটuট, ামঃ িশবরাম, েপাঃ 
বড়বাডী, লালমিনরহাট। 

 

2. 26188 লালমিনরহাট আiিডয়াল পিলেটকিনক i িটিটuট সদর, 
লালমিনরহাট। 

6. 2612৯ কািলগ  কিরম uি ন পাবিলক িড ী 
কেলজ, কািলগ , লালমিনরহাট। 

1. 26189 কালীগ  পিলেটকিনক i িটিটuট, কিরমপুর, কালীগ , 
লালমিনরহাট।  

 

pিতিদন eকবার হেলo বাকািশেবা eর oেয়বসাiট 

(www.bteb.gov.bd) 
 িভিজট করনু। 

pিতিদন eকবার হেলo আপনার 

pিত ােনর i-েমiল oেপন করনু। 

“িশkা িনেয় গড়ব েদশ  
েশখ হািসনার বাংলােদশ” 
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িমক 
নং 

েক  
েকাড 

িনব র্ািচত পরী া েক /েভনুয্র
নাম o িঠকানা 

পরী ােকে র aধীেন েয সকল িশ া িত ােনর, পরী াথ রা পরী ায় aংশ হণ করেব gšÍe¨
নং েকাড নং িত ােনর নাম o িঠকানা 

7. 27168 i িটিটuট aব iি িনয়ািরং e  
েটকেনালিজ বাড়ী নং-77, েরাড নং-
12, দি ণ পাড়া, রংপুর। 

1. 271৯1 সিলম eiড i িটিটuট aব েটকেনালিজ, মডান র্ েমাড়, 
রংপুর।   

 

2. 27229 েকরামিতয়া i িটিটuট aব সােয়  e  েটকেনালিজ, আর. 
েক েরাড, েরাড-12 বাড়ী-75, oয়াড র্ 13, সাতগাড়া, রংপুর 

8. 27169 রংপুর পিলেটকিনক i িটিটuট, 
রংপুর। 
 
 

1. 27169 রংপুর পিলেটকিনক i িটিটuট, রংপুর।  
2. 27168 i িটিটuট aব iি িনয়ািরং e  েটকেনালিজ বাড়ী নং-

77, েরাড নং-12, দি ণ পাড়া, রংপুর। 
3. 2716৯ েবiলী- ীজ েবসরকারী eি কালচার e  পিলেটকিনক 

i িটিটuট, মীরবাগ, কাuিনয়া, রংপুর। 
4. 27211 রংপুর আiিডয়াল i িটিটuট aব েটকেনালিজ, রংপুর।
5. 27217 রংপুর i িটিটuট aব েটকেনালিজ, খাসবাগ, মািহগ , 

রংপুর। 
6. 27224 iেমজ পিলেটকিনক i িটিটuট, নবাবগ  বাজার েরাড, 

েগাম াপাড়া, রংপুর।  
7. 27228 ামলী আiিডয়াল েট টাiল e  iি িনয়ািরং কেলজ, 

তাজহাট েরাড, আলম নগর, রংপুর। 
8. 2722৯ eস eফ আiিডয়াল পিলেটকিনক i িটিটuট মডান র্ 

েমাড়, কয্ােডট ল, রংপুর। 
9. 27232 রংপুর িসিট i িটিটuট a  েটকেনালিজ, রংপুর।
10. 27237 u রা পিলেটকিনক i িটিটuট, েস াল েরাড,রংপুর।
11. 27243 iেমজ i িটিটuট e  েট টাiল iি িনয়ািরং, রংপুর।
12. 27254 iuনাiেটড পিলেটকিনক i িটিটuট, রংপুর 
13. 27264 ািসিফক iি িনয়ািরং i িটিটuট, রংপুর।  
14. 27265 রংপুর হাজী আবুল েহােসন i িটিটuট a  েটকেনালিজ, 

রংপুর। 
 

9. 28168 কুিড় াম পিলেটকিনক i িটিটuট, 
কুিড় াম। 

1. 28168 কুিড় াম পিলেটকিনক i িটিটuট, কুিড় াম।  
2. 2815৯ uিলপুর িব ান o ি  i িটিটuট, uিলপুর, কুিড় াম
3. 28188 eফ e েটকিনকয্াল e  আiিট i িটিটuট, পলাশবাড়ী, 

কুিড় াম সদর, কুিড় াম। 
4. 2819৯ কাশীপুর পিলেটকিনক i িটিটuট, গংগারহাট, লবাড়ী, 

েজলাঃ কুিড় াম। 
5. 281৯4 িভশন পিলেটকিনক i িটuট, েভােকশনাল েমাড়, 

(িবিজিব কয্া  সংল ) কুিড় াম। 
6. 28214 েভসপার i িটিটuট aব iি িনয়ািরং e  েটকেনালিজ, 

সদর, কুিড় াম। 
10. 29144 েটকিনকয্াল ল e  কেলজ 

গাiবা া। 
 

1. 29212 u রব  iি িনয়ািরং i িটিটuট, িড.িব. েরাড, 
গাiবা া। 

 

2. 29229 ধম র্পুর পিলেটকিনক i িটিটuট, ধম র্পুর, uপেজলাঃ 
সু রগ , গাiবা া।  

3. 29233 আরাফাত পিলেটকিনক i িটিটuট, গাiবা । 
4. 29246 পাioিনয়ার পিলেটকিনক i িটিটuট, সদর, গাiবা া।
5. 29247 iuিনক পিলেটকিনক i িটিটuট, মা ারপাড়া, 

গাiবা া। 
6. 29256 িজ iu েক i িটিটuট aব iি িনয়ািরং e  

েটকেনালিজ, গাiবা া।  
11. 29148 হাটেখালা েটকিনকয্াল িবeম মিহলা 

কেলজ, সাঘাটা, গাiবা া। 
1. 29255 আিরফ রাববী পিলেটকিনক i িটিটuট, ামঃ ামপুর, 

ডাকঃ u ােসানাতলা, uপঃ সাঘাটা, েজলাঃ গাiবা া। 
 

12. 2915৯ পলাশবাড়ী মিহলা িড ী কেলজ, 
পলাশবাড়ী, গাiবা া। 

1. 29176 পলাশবাড়ী পিলেটকিনক i িটিটuট, েপা:+uপেজলা-
পলাশবাড়ী, গাiবা া।  

 

13. 2৯136 েটকিনকয্াল ল e  কেলজ 1. 2৯168 সাiবারেটক পিলেটকিনক i িটিটuট, মিহলা কেলজ  
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িমক 
নং 

েক  
েকাড 

িনব র্ািচত পরী া েক /েভনুয্র
নাম o িঠকানা 

পরী ােকে র aধীেন েয সকল িশ া িত ােনর, পরী াথ রা পরী ায় aংশ হণ করেব gšÍe¨
নং েকাড নং িত ােনর নাম o িঠকানা 

জয়পুরহাট। েরাড, বাটার েমাড়, জয়পুরহাট। 
2. 2৯174 জনশীল পিলেটকিনক i িটিটuট, পি ম সুজানগর, 

জয়পুরহাট। 
3. 2৯177 eনিডিস িডে ামা iন iি িনয়ািরং কেলজ, পাহাড়পুর 

েরাড, খনজনপুর, জয়পুরহাট।  
4. 2৯178 েনাবল পিলেটকিনক i িটিটuট, হািতল (গািড়য়া াম  

েমাড়), জয়পুরহাট। 
5. 2৯189 েটকেনালিজকয্াল i িটিটuট, জয়পুরহাট  

14. 311৯৯ 
 

ব ড়া পিলেটকিনক i িটিটuট, 
ব ড়া। 
 

1. 311৯৯ ব ড়া পিলেটকিনক i িটিটuট, ব ড়া।  
2. 31197 ব ড়া েটকেনালিজকয্াল i িটিটuট, েশরপুর েরাড, 

বনানী, শাজাহানপুর, ব ড়া। 
3. 311৯4 নথ র্-েব ল i িটিটuট aব েটকেনালিজ, বu বাজার, 

নাটাiপাড়া, ব ড়া। 
4. 311৯5 iসলামী াংক i িটিটuট aব েটকেনালিজ, থানা 

েরাড, ব ড়া। 
5. 311৯8 িটeমeসeস েটকিনকয্াল i িটিটuট, াম- চ দপুর, 

ডাকঘর- নুনেগালা, ব ড়া সদর, ব ড়া। 
6. 312৯3 িরলােয়বল পিলেটকিনক i িটিটuট, মািটঢািল েমাড়, 

ব ড়া 
7. 312৯7 েশরuড পিলেটকিনক i িটিটuট, েশরপুর, uপেজলাঃ 

সদর, ডাকঘর o েজলঃ ব ড়া। 
8. 31315 ব ড়া েস াল পিলেটকিনক i িটিটuট, জাহা ীরবাদ, 

শাহাজাহানপুর, ব ড়া। 
9. 31333 ব ড়া i িটিটuট aব েটকেনালিজ, ব ড়া।  

15. 31213 েভােকশনাল িটচাস র্ ে িনং i িটিটuট 
(িভিটিটআi), ব ড়া। 
 

1. 311৯3 বাংলােদশ i িটিটuট aব iনফরেমশন েটকেনালিজ  
মিফজ পাগলার েমাড়, েশরপুর েরাড, ব ড়া। 

 

2. 311৯6 কি uটার সােয় aয্া  িবজেনস ািডজ 
i িটিটuট, জেল রীতলা, ব ড়া সদর, ব ড়া। 

3. 311৯7 i িটিটuট aব iনফরেমশন েটকেনালিজ, েশরপুর েরাড, 
কেলানী, আiআiিটিব ভবন, ব ড়া।  

4. 31284 i িটিটuট aব পিলৈটকিনক e  েট টাiল 
েটকেনালিজ, uপশহর, ব ড়া। 

5. 31285 কি uটার সাi e  iি িনয়ািরং কেলজ, সাধারন 
বীমা ভবন, িশববািট, ব ড়া। 

6. 3129৯ ব ড়া oয়াi eমিসe পিলেটকিনক i িটিটuট, ভাi 
পাগলা মাজার েলন েশরপুর েরাড, ব ড়া। 

16. 32175 নoগ  পিলেটকিনক i িটিটuট, 
নoগ । 

1. 32175 নoগ  পিলেটকিনক i িটিটuট, নoগ ।  
2. 32225 েখা াপাড়া িডে ামা-iন-iি িনয়ািরং পিলঃ i ঃ, 

েখা াপাড়া, িনি ম পুর সাপাহার, নoগ । 
3. 32234 u রব  পিলেটকিনক i িটিটu, িপেরাজপুর, বলহািট 

েরাড, নoগ  । 
4. 32244 iuিনভাস র্াল পিলেটকিনক i িটিটuট, নoগ , েহাি ঃ 

37৯৯, টঃ 723, রা াকপুর, সদর, নoগ ।  
5. 32247 ডাiনািমক পিলেটকিনক i ঃ, চকেদব, নoগ  ।
6. 32264

 
াট র্ পিলেটকিনক i িটিটuট, বা াবাড়ীয়া, েমiন 

েরাড, (সদর থানার ব র্ পাে র্), নoগ  সদর, নoগ । 
7. 32265 মহােদবপুর পিলেটকিনক i িটিটuট, মহােদবপুর, নoগ । 
8. 32266

 
েফমাস পিলেটকিনক i িটিটuট, াম/মহ া /সড়কঃ 
মহােদবপুর, নoগ । 

9. 32272 i িটিটuট aব iনফরেমশন েটকেনালিজ, নoগ । 
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10. 32278 েগািব পুর iuিনক পিলেটকিনক i িটিটuট, নoগ ।  

17. 33163 চ পাiনবাবগ  পিলেটকিনক 
i িটিটuট, চ পাiনবাবগ । 

1. 33163 চ পাiনবাবগ  পিলেটকিনক i িটিটuট, 
চ পাiনবাবগ  

 

2. 33179 েগৗড় পিলেটকিনক i িটিটuট, 92/2 শািম বাগ, 
চ পাiনবাবগ । 

3. 3317৯ মহান া পিলেটকিনক i িটিটuট, িনমতলা েমাড়, 
চ পাiনবাবগ । 

4. 33185 ে াবাল পিলেটকিনক e  iি িনয়ািরং i িটিটuট, 
চাপাiনবাবগ । 

5. 33191 iে িরয়াল পিলেটকিনক i িটিটuট, হি ং 236, 
শাহীবাগ, সদর, চাপাiনবাবগ । 

6. 33193 িনu i িটিটuট aফ iি িনয়ািরং e  েটকেনালিজ, 
সদর, চাপাiনবাবগ । 

18. 34182 জাতীয় িব ান গেবষণা o ি  
মহািব ালয় ‘‘মা কা’’ িশরiল, 
েঘাড়ামারা, েবায়ািলয়া, রাজশাহী।  

1. 34315 রাজশাহী iনি িটuট aব েটকেনালিজ, বড়বন াম, 
েবায়ািলয়া, রাজশাহী।  

 

2. 34325 াiম পিলেটকিনক i িটিটuট রাজশাহী, রাজশাহী 
েকাট, রাজপাড়া, রাজশাহী। 

3. 34328 শাহ খ ম পিলেটকিনক i িটিটu, নoহাটা েপৗরসভা, 
পবা, রাজশাহী। 

4. 34367 পপুলার পিলেটকিনক i িটিটuট, রাজশাহী। 
5. 34392 িজিলয়া i িটিটuট aব iি িনয়ািরং সােয়  e  

েটকেনালিজ, িশেরাiল, রাজশাহী। 
19. 34216 রাজশাহী পিলেটকিনক i িটিটuট, 

রাজশাহী । 
1. 34216 রাজশাহী পিলেটকিনক i িটিটuট, রাজশাহী ।  
2. 34155 েত িলয়া পীরগাছা েটকিনকয্াল e  িবeম কেলজ o

েভােকশনাল i ঃ, েপা: েত িলয়াহাট, uপঃ-বাঘা, 
রাজশাহী। 

3. 34218 িদ নথ র্ পিলেটকিনক i িটিটuট, 31/3 হাuিজং eে ট, 
uপশহর, রাজশাহী।  

4. 34312 াশনাল i িটিটuট aব iি িনয়ািরং েটকেনালিজ 
496/3 uপশহর, রাজশাহী। 

5. 3434৯ িসিট পিলেটকিনক e  েট টাiল i িটিটuট, 
জামালপুর, েবায়ািলয়া, রাজশাহী।  

6. 34353 প া i িটিটuট aব েটকেনালিজ, চারঘাট,রাজশাহী।
7. 34354 বাগমারা পিলেটকিনক i িটিটuট, চাে র আড়া, 

বাগমারা, রাজশাহী। 
8. 34391 eভার ীণ পিলেটকিনক i িটিটuট, ল ীপুর, রাজশাহী।
9. 34397 কয্া াস পিলেটকিনক i িটিটuট, বািড় নং-237, েরাড 

নং-16, প া আবািসক eলাকা, রাজশাহী। 
20. 34217 iি িনয়ািরং e  সােভ র্ i িটিটuট, 

রাজশাহী। 
1. 34217 iি িনয়ািরং e  সােভ র্ i িটিটuট, রাজশাহী।  
2. 34215 বাংলােদশ পিলেটকিনক i িটিটuট, i-4৯6, েহেতম 

খ , তিমজ uি ন রাড, রাজশাহী। 
21. 34228 রাজশাহী মিহলা পিলেটকিনক 

i িটিটuট, রাজশাহী। 
 

1. 34228 রাজশাহী মিহলা পিলেটকিনক i িটিটuট, রাজশাহী।  
2. 34182 জাতীয় িব ান গেবষণা o ি  মহািব ালয় 

‘‘মা কা’’ েঘাড়ামারা, েবায়ািলয়া, রাজশাহী। 
3. 3422৯ পুিঠয়া পিলেটকিনক i িটিটuট, েপা:+uপেজলা-পুিঠয়া, 

েজলা-রাজশাহী। 
4. 3429৯ রাজশাহী হাজী আবুল েহােসন i িটিটuট েটকেনালিজ, 

সপুরা, রাজশাহী। 
5. 34337 েকৗশল গিত i িটিটuট, আ পি , েঘাড়ামারা,

েবায়ালীয়া, রাজশাহী। 
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6. 34399 iuনাiেটড েট টাiল iি িনয়ািরং i িটিটuট, রাজশাহী।

22. 35173 েটকিনকয্াল ল e  কেলজ 
নােটার। 

1. 35233 নােটার iি িনয়ািরং aয্া  েটকেনালিজ i িটিটuট, 
িভ.আi.িপ. টাoয়ার, ঢাকা েরাড, নােটার।  

 

2. 35237 aেথনিটক i িটিটuট aব সাi  aয্া  েটকেনালিজ, 
েপাঃ তমালতলা, বাগািতপাড়া,নােটার। 

3. 35238 াশনাল i িটিটuট aব সােয়  e  েটকেনালিজ, 
৯4/িড, চকরামপুর, নােটার। 

4. 35243 নথ র্ পিলেটকিনক i িটিটuট, eকডালা, নােটার সদর, 
নােটার। 

5. 35248 iেনােভিটভ পিলেটকিনক i িটিটuট, সদর, নােটার। 
6. 3524৯ নােটার আiিডয়াল পিলেটকিনক i িটিটuট কগাড়ী 

পুর েরাড, েতবািরয়া, নােটার। 
7. 35271 িটeমeসeস পিলেটকিনক i িটিটuট, বড় হিরশপুর, 

সদর, নােটার। 
 

23. 35164 েটকিনকয্াল e  িবজেনস 
ােনজেম  কেলজ, িসংড়া, নােটার 

1. 35199 িষ িডে ামা i িটিটuট, িসংড়া, নােটার।  
2. 35249 জািমলা ফেয়জ পিলেটকিনক i িটিটuট েপে াবাংলা 

েরাড, িসংড়া, নােটার। 
24. 3614৯ েটকিনকয্াল ল e  কেলজ, 

িসরাজগ । 
1. 36227 িসরাজগ  আiিডয়াল েট টাiল iি িনয়ািরং 

i িটিটuট, 263 মিজব সড়ক, েগালা পি , িসরাজগ । 
 

2. 36195 িসরজগ  i িটিটuট a  েট টাiল iি িনয়ািরং e  
েটকেনালিজ, িসরাজগ । 

 

25. 36175 
 

িসরাজগ  পিলেটকিনক i িটিটuট, 
িসরাজগ । 
 

1. 36175 িসরাজগ  পিলেটকিনক i িটিটuট, িসরাজগ ।  
2. 36185 আিজমনগর েটকেনালিজ e  ােনজেম  i িটিটuট, 

আিজমনগর, তারাশ, িসরাজগ ।  
3. 36228 িসরাজগ  i িটিটuট aব েটকেনালজী, িসরাজগ ।
4. 36236 u াপাড়া পিলেটকিনক e  েট টাiল iি িনয়ািরং 

i িটিটuট, u াপাড়া, িসরাজগ ।    
5. 36261 ািসক iি িনয়ািরং i িটিটuট aব েটকেনালিজ, 

মাহা দপুর, িসরাজগ । 
6. 36262 ধানবাি  পিলেটকিনক i িটিটuট, সদর, িসরাজগ ।
7. 36263 কনিফেড  i িটিটuট aব েটকেনালিজ, কািজপুর েরাড, 

িসরাজগ । 
8. 3627৯ oেয় ান র্ i িটিটuট aব সােয়  e  েটকেনালিজ, 

িসরাজগ ।  
9. 36295 কাজীপুর পিলেটকিনক e  েট টাiল iি িনয়ািরং 

i িটিটuট, িসরাজগ । 
 

26. 36287 i িটিটuট aব েমিরন েটকেনালিজ, 
াম িলবাড়ী, েপাঃ ছয়দাবাদ, 
িসরাজগ  সদর, েজলা-িসরাজগ ।  

1. 36287 i িটিটuট aব েমিরন েটকেনালিজ, াম িলবাড়ী, 
েপাঃ ছয়দাবাদ, িসরাজগ  সদর, েজলা-িসরাজগ । 

 

2. 36237 য না পিলেটকিনক i িটিটuট, িসরাজগ ।    
3. 36279 মেডল পিলেটকিনক i িটিটuট, u াপড়া, িসরাজগ । 

27. 37136 চাটেমাহর েটকিনকয্াল e  িবজেনস 
ােনজেম  i িটিটuট, চাটেমাহর, 

পাবনা। 

1. 37258
 

চাটেমাহর পিলেটকিনক e  েট টাiল iি িনয়ািরং 
i িটিটuট, চাটেমাহর, পাবনা। 

 

28. 37173 পাবনা পিলেটকিনক i িটিটuট, 
পাবনা 

1. 37173 পাবনা পিলেটকিনক i িটিটuট, পাবনা  
2. 37174 পাবনা i িটিটuট aব সােয়  e  েটকেনালিজ  

uপেজলা েরাড, েতঘরী, েবরা, পাবনা। 
3. 3718৯ iসলামী i িটিটuট  aব সােয়  e  েটকেনালিজ, পাবনা।
4. 37214 পাবনা েট টাiল iি িনয়ািরং i িটিটuট 

সদর হাসপাতাল েরাড, শিফগািড়য়া, পাবনা। 
5. 37237 i িটিটuট aব েটকেনালিজ e  েট টাiল 
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iি িনয়ািরং, পাবনা
6. 37239 পাবনা িসিট পিলেটকিনক e  েট টাiল iি িনয়ািরং 

i িটিটuট, িপ.িপ েরাড, িসংড়া,পাবনা। 
7. 37267 বাংলােমাশন i িটিটuট aব iি িনয়ািরং e  

েটকেনালিজ, শালগািড়য়া, সদর, পাবনা।  
29. 38151 

 
কুি য়া পিলেটকিনক i িটিটuট, 
কুি য়া। 

1. 38151 কুি য়া পিলেটকিনক i িটিটuট, কুি য়া।  
2. 38181 কুি য়া i িটিটuট aব সাi  e  েটকেনালিজ, 2 নং 

আমরাপাড়, িবিথ ীট েরাড, কুি য়া। 
3. 38182 কাম ল iসলাম িসি ক i িটিটuট, 6/2 েজােহর আিল 

িবশ^◌াস েলন, কািলসংকরপুর, কুি য়া-8111। 
4. 38185 দপ র্ণ পিলেটকিনক i িটিটuট, 81/2, ার iকবাল 

েরাড, েকাটপাড়া, কুি য়া 
5. 38188 বিলদাপাড়া পিলেটকিনক i িটিটuট বার iপাড়া, 

িমরপুর, কুি য়া। 
6. 38189 কুি য়া i িটিটuট aব iি িনয়ািরং e  েটকেনালিজ, 

কািনশংকরপুর, কুি য়া। 
7. 3818৯ কুি য়া হাজী আবুল েহােসন i িটিটuট aব েটকেনালিজ, 

দাদাপুর েরাড, কুি য়া। 
8. 38196 কুি য়া িসিট পিলেটকিনক aয্া  iি িনয়ািরং 

i িটিটuট, আ য়াপাড়া, কুি য়া। 
9. 3819৯ আiিডয়াল পিলেটকিনক i িটিটuট, কুি য়া। 

30. 39117 েটকিনকয্াল ল e  কেলজ, 
েমেহরপুর। 

1. 39135 েমেহরপুর কেলজ aব iি িনয়ািরং e  েটকেনালিজ, 
বড় বাজার, েমেহরপুর। 

 

2. 39141 গাংনী পিলেটকিনক i িটিটuট, বা ী, গাংনী, 
েমেহরপুর।  

3. 39145 গাংনী সােয়  e  েটকেনালিজ, েমেহরপুর।  
31. 3৯117 েটকিনকয্াল ল e  কেলজ, 

য়াডা া। 
1. 3৯154 য়াডা া পিলেটকিনক i িটিটuট, েফিরঘাট েরাড, 

বড়বাজার ড়াডা া। 
 

2. 3৯155 িভকুi  i িটিটuট aব েটকেনালিজ, সাতগাড়ী েমাড়, 
ড়াডা া সদর, ড়াডা া। 

32. 3৯139 eম eস েজাহা িষ কেলজ, হারদী, 
আলমডা া, য়াডা া। 

1. 3৯133 মীর সাম ল iসলাম পিলেটকিনক i িটিটuট হারদী, 
আলমডা া, য়াডা া। 

 

2. 3৯157 াiম i িটিটuট aব সােয়  e  েটকেনালিজ, 
আলমডা া, য়াডা া। 

33. 41134 িঝনাiদহ পিলেটিনক i িটিটuট, 
িঝনাiদহ। 

1. 41133 িদশারী i িটিটuট aব সাi  e  iি িনয়ািরং, 
িদশারীপাড়া, হামদহ, িঝনাiদহ। 

 

2. 41134 িঝনাiদহ পিলেটিনক i িটিটuট, িঝনাiদহ 
3. 41171 েনােভল পিলেটকিনক e  েট টাiল i িটিটuট, পায়রা 

চ র, িঝনাiদহ।  
4. 41172 সাuথ oেয়  i িটিটuট aব েটকেনালিজ, িঝনাiদহ

34. 42147 মা রা পিলেটকিনক i িটিটuট, 
মা রা। 

1. 42147 মা রা পিলেটকিনক i িটিটuট, মা রা  
2. 42152 মা রা কেলজ aব iি িনয়ািরং e  েটকেনালিজ, 

ে ািডয়াম েমাড়,আদশ পাড়া, মা রা। 
3. 42168 কাশবন পিলেটকিনক i িটিটuট, কেলজপাড়া, মা রা
4. 4216৯ a েফাড র্ পিলেটকিনক i িটিটuট, ভায়না েমাড়, 

মা রা। 
5. 42172 িডিজটাল পিলেটকিনক i িটিটuট, ামঃ িশবরামপুর, 

iটেখালা বাজার, েপা ঃ মা রা, মা রা সদর, মা রা। 
35. 43122 েটকিনকয্াল ল e  কেলজ, 

নড়াiল। 
1. 4313৯ নড়াiল পিলেটকিনক i িটিটuট (eনআiিপ), রহমান 

মি ল, থানা েরাড, নড়াiল।  
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2. 43141 নড়াiল সােয়  e  েটকেনালিজ i িটিটuট, 

আ মেরাড, পগ  বাজার, নড়াiল সদর।  
3. 43151 েলাহাগড়া সােয়  e  েটকেনালিজ i িটিটuট, 

েলাহাগড়া, নড়াiল।  
36. 44132 িবিসeমিস কেলজ aব iি িনয়ািরং 

e  েটকেনালিজ 27 ঢাকা েরাড, ব র্ 
বারাি পাড়া, যেশার। 

1. 44229 মেডল পিলেটকিনক i িটিটuট, িটপুর সড়ক, েখালা 
ডা া,কদমতলার েমার, যেশার। 

 

2. 44269 েটািকo বাংলা পিলেটকিনক i িটিটuট, পুিলশ লাiন, 
পালবাড়ী, যেশার। 

37. 44164 যেশার পিলেটকিনক i িটিটuট, 
যেশার। 
 

1. 44164 যেশার পিলেটকিনক i িটিটuট, যেশার।  
2. 44152 যেশার েটকিনকয্াল e  ােনজেম  কেলজ, যেশার
3. 44217 সিলম eiড i িটিটuট aব েটকেনালিজ, e/5 েস র-

8, ন ন uপশহর, যেশার। 
4. 44261 কেপাতা  পিলেটকিনক কেলজ, জাম ল তলা িশ া 

েবাড র্, যেশার।  
5. 44287 আিকজ iি িনয়ািরং i িটিটuট, আিকজ িসিট, নoয়া 

পাড়া, যেশার। 
6. 44299 নoয়াপাড়া মেডল পিলেটকিনক i িটিটuট 

েপাঃ নoয়াপাড়া,  aভয়নগর, েজলাঃ যেশার ।  
38. 44229 মেডল পিলেটকিনক i িটিটuট, 

িটপুর সড়ক, েখালা ডা া, 
কদমতলার েমার, যেশার। 

1. 44132 িবিসeমিস কেলজ aব iি িনয়ািরং e  েটকেনালিজ, 
27 ঢাকা েরাড, ব র্ বারাি পাড়া, যেশার। 

 

2. 44247 বাংলােদশ েটকিনকয্াল কেলজ, িপয়ারীেমাহন েরাড, 
নািজর শংকরপুর, যেশার।  

3. 44268 িসিট পিলেটকিনক i িটিটuট, যেশার।  
4. 44286 মিনরামপুর মেডল পিলেটকিনক i িটিটuট,  

েপাঃ+ uপেজলা- মিনরামপুর, েজলাঃ যেশার। 
39. 45159 সাত ীরা পিলেটকিনক i িটিটuট, 

সাত ীরা। 
1. 45159 সাত ীরা পিলেটকিনক i িটিটuট, সাত ীরা  
2. 451৯8 নবজীবন পিলেটকিনক i িটিটuট, পলাশেপাল, 

সাত ীরা। 
3. 45215 eিভeeস পিলেটকিনক i িটিটuট, কািটয়া, সাত ীরা।
4. 45218 সাত ীরা মেডল পিলেটকিনক i িটিটuট, 

বাকালেমাড়, iেটরগাছা ( তর্ ভবেনর পাে র্), সাত ীরা। 
5. 45227 খানবাহা র আহছানu া পিলেটকিনক i িটিটuট, 

সাত ীরা সদর, সাত ীরা। 
6. 45228 সাত ীরা i িটিটuট aব সােয়  e  েটকেনালিজ, 

uপেজলা সংল , সদর, সাত ীরা 
7. 45231 সু রবন কেলজ aব েটকেনালিজ, সাত ীরা, নবার ন 

ল েমাড়, সাত ীরা । 
8. 45246 বুশরা পিলেটকিনক i িটিটuট, সাত ীরা।  

40. 46145 কয়রা মিদনাবাদ ল e  েটকিনকয্াল 
কেলজ, মিদনাবাদ, কয়রা, লনা।  

1. 46276 িনu সু রবন i িটিটuট aব iি িনয়ািরং e  
েটকেনালিজ, আমাদী, কয়রা, লনা 

 

41. 46159 লনা পিলেটকিনক i িটিটuট, 
লনা। 

 

1. 46159 লনা পিলেটকিনক i িটিটuট, লনা।  
2. 46158 িসিট পিলেটকিনক i িটিটuট,বাড়ী নং-54, েরাড নং-

212, িবআiিডিস েরাড, খািলশপুর, লনা। 
3. 46177 ানে াভ i িটিটuট aব সােয়  e  েটকেনালিজ

সা ার ানসন,খািলশপুর, লনা। 
4. 46222 আমদা i িটিটuট aব েটকেনালিজ,24 েকিডe eিভিনu 

(কােদর েহােটেলর িবপরীেত), লনা। 
5. 46254 েহাপ পিলেটকিনক i িটিটuট, 98 eম e বারী েরাড, 

গ ামাির, লনা।  
6. 4626৯ পাবিলক সােয়  e  েটকেনালিজ i িটিটuট, তী া, 
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ৎফর রহমান েরাড, েদৗলতপুর, লনা। 
7. 46279 সাuথ েব ল i িটিটuট aব েটকেনালিজ, 211/e, 

বয়রা বাজার, বয়রা, লনা। 
8. 4627৯ হযরত শাহজালাল পিলেটকিনক i িটিটuট, 211/e 

বয়রা েসানাডা া, লনা 
9. 46285 িডিজটাল পিলেটকিনক i িটিটuট, লতলা, লনা। 
10. 46287 নদ র্ান পিলেটকিনক i িটিটuট, জ ি , খািলশপুর, 

লনা। 
42. 4615৯ খানজাহান আলী কেলজ aব সােয়  

e  েটকেনালিজ, লনা। 
1. 46161 লনা েটকিনকয্াল e  iি িনয়ািরং কেলজ, েহাি ং 

নং-222, oয়াড র্ নং-29,েরাড নং-3, েসানাডাংগা, আ/e, 
(2ম েফজ), লনা। 

 

2. 47192 খানজাহান আলী পিলেটকিনক iনি িটuট, িভ.আi.িপ. 
েমাড়, বােগরহাট। 

43. 46175 লনা মিহলা পিলেটকিনক 
i িটিটuট, লনা। 

1. 46175 লনা মিহলা পিলেটকিনক i িটিটuট, লনা।  

2. 4615৯ খানজাহান আলী কেলজ aব সােয়  e  েটকেনালিজ, 
৯4 জ ী, লনা। 

3. 46221 iসলামী াংক i িটিটuট aব েটকেনালিজ, লনা, e-
26 মিজদ সরনী, েসানাডা া, লনা 

4. 46226 নথ র্ সাuথ পিলেটকিনক i িটিটuট46 হাuিজং eে ট, 
সাuথ ক, খািলশপুর, লনা। 

5. 46241 সু রবন i িটিটuট aব েটকেনালিজ, বয়রা, খািলশপুর, 
লনা। 

6. 4625৯ য়ার পিলেটকিনক i িটিটuট, েরাড-213, হাuিজং 
eে ট, খািলশপুর, লনা  

7. 46281 াiম i িটিটuট aব েটকেনালিজ (PIT) 
পুরাতন যেশার েরাড, েজাড়ােগট, লনা । 

8. 46286 iuিনক পিলেটকিনক i িটিটuট, বকালী, খািলশপুর, 
লনা। 

 
44. 47219 বাংলােদশ i িটিটuট aব েমিরন 

েটকেনালিজ, াম-িচতলী, েপাঃ 
বiটপুর, বােগরহাট সদর, বােগরহাট। 

1. 47219 বাংলােদশ i িটিটuট aব েমিরন েটকেনালিজ, াম-
িচতলী, েপাঃ বiটপুর, বােগরহাট সদর, বােগরহাট। 

 

2. 47114 েসতারা-আববাস েটকিনকয্াল e  িবজেনস ােনজেম  
কেলজ, ৯1 রিশ েরাড, েমােড়লগ , বােগরহাট। 

3. 47116 সািকনা আজহার েটকিনকয্াল কেলজ, েমৗজা- লঘর, 
ফিকর হাট, বােগরহাট। 

45. 48132 েটকিনকয্াল ল e  কেলজ, 
িপেরাজপুর। 

1. 48187 e েক eম েহমােয়ত uি ন i িটিটuট aব সােয়  e
েটকেনালিজ, িপেরাজপুর।  

 

46. 49144 বর না পিলেটকিনক i িটিটuট, 
বর না। 

1. 49144 বর না পিলেটকিনক i িটিটuট, বর না।  

2. 49165 iমািজর্ং েটকেনালিজ e  iি িনয়ািরং i িটিটuট 
সদর, বর না।  

47. 4৯162 প য়াখালী পিলেটকিনক i িটিটuট, 
প য়াখালী। 
 

1. 4৯162 প য়াখালী পিলেটকিনক i িটিটuট, প য়াখালী।  

2. 4৯1৯2 েবগম ফিজলা ে ছা পিলেটকিনক i িটিটuট 
প য়াখালী সদর, প য়াখালী। 

3. 4৯228 লামনা পিলেটকিনক i িটিটuট, লামনা, uপেজলাঃ 
গলািচপা, েজলাঃ প য়াখালী। 

4. 4৯229 প য়াখালী আiিডয়াল পিলেটকিনক i িটিটuট, iতয্ািদ 
সড়ক, কািলকাপুর, প য়াখালী। 

5. 4৯22৯ প য়াখালী i িটিটuট aব সােয়  e  েটকেনালিজ , 
কেলজ েরাড, প য়াখালী। 
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48. 4৯218 iসমাiল তা কদার েটকিনকয্াল e  
িবeম কেলজ, েখপুপাড়া, কলাপাড়া, 
প য়াখালী। 
(েভনুয্ঃ েমাজাহার uি ন িব াস িড ী্ কেলজ)

1. 4৯1৯4 েখপুপাড়া iনি িটuট aব iনফরেমশন েটকেনালিজ, 
েখপুপাড়া, কলাপাড়া, প য়াখালী। 

  

49. 5112৯ েটকিনকয্াল ল e  কেলজ, েভালা। 1. 51154 েভালা সদর পিলেটকিনক i িটিটu, সদর uপেজলা, 
েভালা 

 

2. 51163 দি নব  পিলেটকিনক i িটিটuট, েভালা সদর, 
েভালা। 

50. 5113৯ েভালা পিলেটকিনক i িটিটuট, 
েভালা। 

1. 5113৯ েভালা পিলেটকিনক i িটিটuট, েভালা।  

51. 52168 ঝালকাঠী i িটিটuট a  iি িনয়ািরং 
e  েটকেনালিজ, ঝালকািঠ। 
[েভনুয্ঃ 52128-িটeসিস, ঝালকাঠী] 

2. 52168 ঝালকাঠী i িটিটuট a  iি িনয়ািরং e  েটকেনালিজ, 
ঝালকািঠ। 

 

3. 52169 রাজাপুর পিলেটকিনক i িটিটuট, রাজাপুর, ঝালকাঠী। 
52. 53155 iন া পিলেটকিনক i িটিটuট

িসe িব েরাড, কািশপুর, iছাকাঠী, 
বিরশাল।  

1. 53173 বিরশাল i িটিটuট aব iনফরেমশন েটকেনালিজ 
িসe িব েরাড, বিরশাল। 

 

2. 53211 মডান র্ পিলেটকিনক i িটিটuট, েপয়ারপুর, বােকরগ , 
বিরশাল।  

53. 53156 বিরশাল পিলেটকিনক i িটিটuট, 
বিরশাল। 

1. 53156 বিরশাল পিলেটকিনক i িটিটuট, বিরশাল।  

2. 53155 iন া পিলেটকিনক i িটিটuট, িস e  িব েরাড, 
কািশপুর, iছাকাঠী, বিরশাল।  

3. 53172 বিরশাল আiিডয়াল পিলেটকিনক i িটিটuট সাগরিদ, 
পাতলী, সদর, বিরশাল। 

4. 53196 বিরশাল েটকেনা য্াট  পিলেটকিনক i িটিটuট, 
67/67, নব াম েরাড, বিরশাল।  

5. 531৯৯ iuনাiেটড পিলেটকিনক i িটিটuট, বিরশাল, িস e  
িড েপাল িস e  িব েরাড, বিরশাল। 

6. 53221 iuেরকা পিলেটকিনক i িটিটuট, ামঃ oলানকাঠী, 
েপা ঃ বাবুগ , uপেজলাঃ বাবুগ , েজলাঃ বিরশাল।  

7. 53222 ডায়নািমক পিলেটকিনক i িটিটuট, ামঃ 
আমানতগ , েপাঃ আমানতগ , সদর, বিরশাল।  
 

54. 54125 শরীয়তপুর পিলেটকিনক i িটিটuট, 
বুিড়র হাট, শরীয়তপুর। 

1. 54125 শরীয়তপুর পিলেটকিনক i িটিটuট, বুিড়রহাট, 
শরীয়তপুর। 

 

2. 54135 নিড়য়া পিলেটকিনক i িটিটuট, ামঃ ে মতলা, 
সড়কঃ াধীনতা সড়ক, েপাঃ নিড়য়া, নিড়য়া, েজলাঃ 
শরীয়তপুর।    

55. 55123 েটকিনকয্াল ল e  কেলজ, 
মাদারীপুর 

1. 55143 মাদারীপুর আiিডয়াল পিলেটকিনক i িটিটuট, 
মাদারীপুর।  

 

56. 56118 েটকিনকয্াল ল e  কেলজ, 
েগাপালগ  

2. 56155 ডয্ােফিডল সাi  e  টেটকেনালিজ i িটিটuট, 
uপেজলাঃ ংগীপাড়া, েজলাঃ েগাপালগ । 

 

57. 56126 েগাপালগ  পিলেটকিনক i িটিটuট, 
েগাপালগ  । 

1. 56126 েগাপালগ  পিলেটকিনক i িটিটuট, েগাপালগ  ।  

2. 56132 েগাপালগ  মেডল পিলেটকিনক i িটিটuট েপা aিফস 
েমাড়, েগাপালগ । 

3. 56135 েগাপালগ  িব ান o ি  মহািব ালয় েমৗলভীপাড়া, 
েগাপালগ  সদর, েগাপালগ । 

4. 56156 আদশ র্ পিলেটকিনক i িটিটuট, হিরদাসপুর, েপা ঃ 
েভড়ারহাট, uপ- েগাপালগ , েজলাঃ  েগাপালগ ।  

58. 57137 ফিরদপুর পিলেটকিনক i িটিটuট, 1. 57137 ফিরদপুর পিলেটকিনক i িটিটuট, ফিরদপুর।  
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ফিরদপুর। 
 
 
 

2. 57136 বাংলােদশ কি uটার e  ােনজেম  i িটিটuট  
e/52 হাuিজং eে ট, েগায়াল চামট, ফিরদপুর। 

3. 57138 াসর টস কেলজ aব েটকেনালিজ, ভা া, ফিরদপুর।

4. 57139 াশনাল পিলেটকিনক i িটিটuট, বািড় নং-227 
ঈদগাহ সড়ক, ফিরদপুর । 

5. 57169 মডান র্ iি িনয়ািরং e  eি কালচার কেলজ, বদরপুর 
(রাজবাড়ীর রাস ার েমাড়), ফিরদপুর।   

6. 57181 ফিরদপুর i িটিটuট aব iি িনয়ািরং e  েটকেনালিজ, 
িক পাiলাম েমাড়, 2নং হােবলী েগাপালপুর, মিজব 
সডক, ফিরদপুর। 

59. 57186 i িটিটuট aব েমিরন েটকেনালিজ, 
াম- আদমপুর, (েবরীবাধ সড়ক) েপাঃ 
বািকগ , সদর, ফিরদপুর।  

1. 57186 i িটিটuট aব েমিরন েটকেনালিজ, াম- আদমপুর, 
(েবরীবাধ সড়ক) েপাঃ বািকগ , সদর, ফিরদপুর।  

 

60. 58121 েটকিনকয্াল ল e  কেলজ 
রাজবাড়ী। 

1. 58148 রাজবাড়ী কেলজ aব iি িনয়ািরং e  েটকেনালিজ 
দি ণ ভবানীপুর, রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী।  

 

2. 5814৯ রাজবাড়ী েবসরকারী পিলেটকিনক i িটিটuট রাজবাড়ী 
সদর, রাজবাড়ী 

3. 58154 iি িনয়াস র্ পিলেটকিনক i িটিটuট, িবেনাদপুর, কেলজ 
পাড়া, রাজবাড়ী।  

4. 5815৯ পাংশা পিলেটকিনক i িটিটuট, নারায়নপুর, েপা o 
uপেজলাঃ পাংশা, েজলাঃ রাজবাড়ী। 

61. 59123 েটকিনকয্াল ল e  কেলজ 
মািনকগ । 

1. 59146 াশনাল পিলেটকিনক i িটিটuট, 284/4 নারা াiন 
বাস য্া , মািনকগ । 

 

2. 59153 কনিফেড  পিলেটকিনক i িটিটuট,84, জয়রা কেলজ 
েরাড, মািনকগ  সদর, মািনকগ । 

3. 59154 রাi া আ ল জববার পিলেটকিনক i িটিটuট, 
রাi া, জা া, সা িরয়া, মািনকগ । 

4. 59156 িনu আiিডয়াল পিলেটকিনক i িটিটuট, েটপড়া, 
িশবালয়, মািনকগ । 

5. 61562 ধামরাi পিলেটকিনক i িটিটuট, ধামরাi দি ণপাড়া 
েমৗজা, ধামরাi, ঢাকা-2426 

62. 5৯132 ি গ  পিলেটকিনক i িটিটuট, 
ি গ  

1. 5৯132 ি গ  পিলেটকিনক i িটিটuট, ি গ ।  

63. 5৯142 i িটিটuট a  েমিরন েটকেনালিজ, 
ীগ  েবারিলয়া, টংগীবাড়ী, 
ীগ । 

2. 5৯142 i িটিটuট a  েমিরন েটকেনালিজ, ীগ  েবারিলয়া, 
টংগীবাড়ী, ীগ । 

 

64. 61114 বাংলােদশ i িটিটuট aব াস e  
িসরািমক, ঢাকা। 

1. 61114 বাংলােদশ i িটিটuট aব াস e  িসরািমক, ঢাকা।  
2. 61354 iি িনয়ািরং e  iনফরেমশন েটকেনালিজ, গ-214/2, 

গিত রণী, ম বা া, ঢাকা। 
3. 61567 আমদা i িটিটuট aব iি িনয়ািরং eয্া  েটকেনালিজ, 

79/5, হাজীপাড়া, ঢাকা-232৯। 
65. 61162 i িটিটuট aব সােয় , ে ড aয্া  

েটকেনালিজ ট   নং-2/৯, ক-িড, 
েরাড নং-3, েসকশন-26, িমরপুর, 
ঢাকা। 

1. 61188 আiিডয়াল i িটিটuট aব সাi  e  েটকেনালিজ,  
216, েসনপাড়া পব র্তা, িমরপুর-21, (শাহজালাল 
াংেকর িবপরীেত) 

 

2. 6126৯ েদশ পিলেটকিনক কেলজ, 22/e, 4/2, প বী, িমরপুর, 
ঢাকা-2327। 

3. 61616 আেনায়ার পিলেটকিনক iনি িটuট, পি ম ভাষানেটক, 
ঢাকা কয্া নেম , ঢাকা। 

66. 61181 আলহা  মকবুল েহােসন িড ী কেলজ, 
কােদরাবাদ হাuিজং েসাসাiিট, 

1. 611৯৯ ামলী  আiিডয়াল পিলেটকিনক i িটিটuট 27/িস-িড, 
ক-িড, রজাহান েরাড (ব শবাড়ী), েমাহা দপুর, ঢাকা-
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েমাহা দপুর, ঢাকা। 2318 ।
67. 61188 61188-আiিডয়াল i িটিটuট  aব 

সাi  e  েটকেনালিজ, 216, 
েসনপাড়া পব র্তা, িমরপুর-21। 
(শাহজালাল াংেকর িবপরীেত) 

1. 61162 i িটিটuট aব সােয় , ে ড aয্া  েটকেনালিজ ট   
নং-2/৯, ক-িড, েরাড নং-3, েসকশন-26, িমরপুর, 
ঢাকা। 

 

2. 61181 আলহা  মকবুল েহােসন িড ী কেলজ, কােদরাবাদ 
হাuিজং েসাসাiিট, েমাহা দপুর, ঢাকা। 

3. 61214 বাংলােদশ i িটিটuট aব েটকেনালিজ (BIT) 22/25, 
iকবাল েরাড, ক  -e েমাহা দপুর, ঢাকা। 

4. 61566 মীরপুর পিলেটকিনক i িটিটuট, 434, 442, 
আহ দনগর, িমরপুর-2,  

 

68. 61198 ািফক আট র্স i িটিটuট 
েমাহা দপুর, ঢাকা। 

1. 61198 ািফক আট র্স i িটিটuট, েমাহা দপুর, ঢাকা।  
 2. 61151 i িটিটuট aব িবজেনস aয্া  েটকেনালিজ 

েরাড নং-7, বাড়ী নং 48/ঙ/2 বায় ল আমান হাuিজং 
েসাসাiিট, আদাবর বাজর, েমাহা দপুর। 

3. 611৯4 েস ার ফর কি uটার ািডজ (িসিসeস), কয্া াস-2, 
83 সাত মসিজদ েরাড, িনজামস শংকর াজা, ধানমি , 
ঢাকা। 

4. 61218 বাংলােদশ কি uটার i িটিটuট, 23৯, কলাবাগান, 
িমরপুর েরাড, ঢাকা। 

5. 61226 iসলামী াংক i িটিটuট aব েটকেনালিজ, i াহীম 
ভবন, e/49 বাজার েরাড, সাভার, ঢাকা। 

6. 61622 সাভার িডিজটাল পিলেটকিনক i িটটuট, 46, oয়াপদা 
েরাড, সাভার, ঢাকা-2451। 

7. 61268 i িটিটuট aব সােয়  e  েটকেনালিজ, বাড়ী নং-65 
(ন ন), েরাড নং-26/e (ন ন), ধানমি , ঢাকা। 

8. 61364 iেকাসাভ র্ পিলেটকিনক i িটিটuট, বাড়ী নং -25, েরাড 
নং -18, ধানমি  আর/e ঢাকা। 

 

9. 61715 আ মান েমাখেল র রহমান পিলেটকিনক i িটিটuট, 
ঢাকা। 

 

69. 61199 ঢাকা মিহলা পিলেটকিনক i িটিটuট, 
ঢাকা  

1. 61199 ঢাকা মিহলা পিলেটকিনক i িটিটuট, ঢাকা  
2. 61227

 
সাiক i িটিটuট aব ােনজেম  aয্া  েটকেনালিজ 
(eনআieমিট),বািড় নং-2, সড়ক নং-3, ক  -িব, 
িমরপুর-7, ঢাকা। 

3. 61234 মটস i িটিটuট aব েটকেনালিজ, 2/িস, 2/e, প বী, 
িমরপুর-23, ঢাকা-2327। 

4. 6164৯ iনি িটuট aব রেয়ল েমিরন eকােডমী, 353/4 
েশoড়াপারা, িমরপুর, ঢাকা। 

5. 616৯8 iuেসপ i িটিটuট a  সােয়  e  েটকেনালিজ, ঢাকা  
70. 611৯5 রাজধানী পিলেটকিনক e  েট টাiল 

কেলজ, ঢাকা। 
1. 61225 াশনাল পিলেটকিনক i িটিটuট,ঢাকা 

293/2 ব র্ েতজ রী বাজার, ফাম র্েগiট, ঢাকা।   

71. 611৯8 u রা পিলেটকিনক i িটিটuট, বাসা 
নং-22, েরাড নং-14, েস র-17, 
u রা, ঢাকা। 

1. 61269 eেরানিটকয্াল i িটিটuট aব বাংলােদশ, বাড়ী নং-32, 
েরাড নং-12, েস র-24,u রা।  

 

2. 61271 নদ র্ান িব ান o ি  i িটিটuট, বাড়ী-33, েরাড-
8/িড, েস র-৯ u রা, ঢাকা। 

3. 61387 u রা iি িনয়ািরং কেলজ, আ াহপুর, u রা, ঢাকা।
4. 61417 eস eস আর i িটিটuট aব েটকেনালিজ, আ িলয়া, 

সাভার, ঢাকা।  
5. 61617 আলফা iনি িটuট aব সােয়  e  েটকেনালিজ, বািড় 

নং-329/4, বীর u ম রিফকুল iসলাম রনী ( গিত 
রনী), কুিড়ল িব েরাড, বা া, ঢাকা-232৯ 

6. 61629 শিহদ eস.e. েমেমািরয়াল পিলেটকিনক i িটিটuট, 
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বািড়-31, েরাড-24, েস র-21, কামারপাড়া বাস য্া , 
u রা। 

72. 61225 
 

াশনাল পিলেটকিনক i িটিটuট, 
ঢাকা  
 

1. 611৯3 িসগমা i িটিটuট aব সােয়  aয্া  েটকেনালিজ 
371/3, মািলবাগ, ঢাকা-2328। 

 

2. 61215 eফ. েক. পিলেটকিনক i িটিটuট, 6/3 গজনবী েরাড, 
ক  -িব, েমাহা দপুর, ঢাকা। 

3. 6122৯ i িটিটuট aব েটকিনকয্াল aয্া  েভােকশনাল 
e েকশন aয্া  ে িনং, 31 পি ম েতজ রী বাজার, 
কাজী নজ ল iসলাম সড়ক, ঢাকা  

4. 61236 iuিনভােস র্ল পিলেটকিনক i িটিটuট, েগাড়ান, ঢাকা
5. 61241 বাংলােদশ েট টাiল iি িনয়ািরং কেলজ, ঢাকা।
6. 61242 i িটিটuট aব েট টাiল iি িনয়ািরং িথং 

েটকেনালিজ, কয্া াস-2 ফাম র্েগট, ঢাকা। 
7. 61243 আহসান u াহ িব ান o ি  িবশবিব ালয়, ঢাকা 
8. 61639 আহসান u াহ i িটিটuট aব েটকিনকয্াল aয্া  

েভােকশনাল e েকশন aয্া  ে িনং (eআiিটেভট), 31 
পি ম েতজ রী বাজার, কাজী নজ ল iসলাম সড়ক, 
ঢাকা 

73. 61227 সাiক i িটিটuট aব মােনজেম
েটকেনালিজ, েশoড়াপাড়া, ঢাকা। 

1. 611৯2 িমরপুর i িটিটuট aব সােয়  e  েটকেনালিজ 45 
জামাল ানসন, িমরপুর-21, ঢাকা-2327। 

 

2. 611৯6 ঢাকা i িটিটuট aব iি িনয়ািরং e  েটকেনালিজ
সিচব বািড়, ঘাটারচর, েমাহা দপুর-আিটবাজার েরাড, 
আিট, েকরাণীগ , ঢাকা-2423। 

3. 61223 মাiে া iনি িটuট aব েটকেনালিজ, মিজদপুর, সাভার 
েপৗরসভা, সাভার ঢাকা  

74. 61228 ঢাকা পিলেটকিনক i িটিটuট, ঢাকা। 1. 61228 ঢাকা পিলেটকিনক i িটিটuট, ঢাকা।  
2. 6119৯ বাংলােদশ i িটিটuট aব সােয়  aয্া  েটকেনালিজ, 

233 িনu কাকরাiল, ঢাকা। 
3. 61213 i িটিটuট aব সােয়  aয্া  iনফরেমশন েটকেনালিজ, 

263, ব র্ েতজ রী বাজার, ঢাকা। 
4. 61257 সাজ i িটিটuট aব িবজেনস e  েটকেনালিজ, চ-92, 

গিত রণী, u র বা া, ঢাকা। 
5. 61585 খাজা পিলেটকিনক i িটিটuট, েগাে ন াজা, ঢাকা।
6. 61625 সাi  e  iি িনয়ািরং i িটিটuট, 559, 55৯ 

নয়াপাড়া, দিনয়া, যা াবাড়ী, ঢাকা। 
75. 6126৯ েদশ পিলেটকিনক কেলজ, 22/e, 

4/2, প বী, িমরপুর, ঢাকা-2327। 
1. 61266 iuিনভ র্ােসল i িটিটuট aব িবজেনস e  েটকেনালিজ, 

24-25 িচিড়য়াখানা েরাড, িমরপুর-2, ঢাকা 
 

2. 61313 সিলম eiড i িটিটuট aব েটকেনালিজ 33/25 (িব) 
ক  -িব িখলজী েরাড, েমাহা দপুর, ঢাকা। 

3. 6134৯ ঢাকা েস াল পিলেটকিনক i িটিটuট, 6৯, িড/e 
দার স সালাম টাoয়ার (4য় তলা) দা স সালাম, 
িমরপুর েরাড, ঢাকা। 
 

76. 61387 u রা iি িনয়ািরং কেলজ, 
আ াহপুর, u রা, ঢাকা। 
 
 
 

 

1. 61156 i িটিটuট aব কিমuিনেকশন েটকেনালিজ, বাড়ী-27, 
আলাuল eিভিনu,েস র-7,u রা, ঢাকা।   

 

2. 611৯8 u রা পিলেটকিনক i িটিটuট, বাসা নং-22, েরাড নং-
14, েস র-17,u রা, ঢাকা 

3. 61554 বসু রা েটকিনকয্াল i িটuট, ক  -িড, ট   নং-
585/i 585, বসু রা, আ/e, ঢাকা। 

4. 61621 ঢাকা i িটিটuট aব েটকেনালিজ, আ াপুর, u রা, 
ঢাকা। 
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5. 64147 i িটিটuট aব েট টাল iি িনয়ািরং e  েটকেনালিজ, 

ট ী, গাজীপুর। 
6. 64148 গাজীপুর েট টাiল iি িনয়ািরং e  েটকেনালিজ 

দি ণ আuচপাড়া, ট ী, গাজীপুর। 
7. 64161 ি িটশ আেমিরকান েটকেনালিজ e  ােজেম  

i িটিটuট, ফােতমা াজা, আuচপাড়া, েপা: কেলজ 
েগiট, ি ,গাজীপুর। 

8. 64192 গাজীপুর iি িনয়ািরং i িটিটuট, গাজীপুর। 
77. 61513 াশনাল i িটিটuট aব iি িনয়ািরং 

aয্া  েটকেনালিজ, 3৯/2 
কাoরানবাজার, ঢাকা। 

1. 61623 oেয় ান র্ আiিডয়াল i িটিটuট (ডoo), 61 কাজী 
নজর ল iসলাম eিভিনu, েতজগo, ঢাকা-2326 

 

2. 61624 াশনাল েফশনাল i িটিটuট, 84 িস/e, 
oয়য্ারেলসেগট, মহাখালী লশান িলংক েরাড, 
মহাখালী, ঢাকা-2324। 

78. 61624 াশনাল েফশনাল i িটিটuট, 84 
িস/e, oয়য্ারেলসেগট, মহাখালী 
লশান িলংক েরাড, মহাখালী, ঢাকা-

2324। 

1. 61513 াশনাল i িটিটuট aব iি িনয়ািরং aয্া  
েটকেনালিজ, 3৯/2  কাoরানবাজার, ঢাকা। 

 

79. 61639 আহসান u াহ i িটিটuট aব 
েটকিনকয্াল aয্া  েভােকশনাল 
e েকশন aয্া  ে িনং (eআiিটেভট), 
31 পি ম েতজ রী বাজার, কাজী 
নজ ল iসলাম সড়ক, ঢাকা 

1. 61197 েটকিনকয্াল aয্া  েভােকশনাল e েকশন i িটিটuট, 
254, ীন েরাড, ঢাকা। 

 

2. 611৯5 রাজধানী পিলেটকিনক e  েট টাiল কেলজ, 61, 
শহীদ তাজuি ন আহেমদ রণী, রসুলবাগ মহাখালী, 
ঢাকা-2323 

3. 61216 মাি িমিডয়া কি uটার aয্া  iি িনয়ািরং 
েটকেনালিজ, 362 িনu aয্ািলেফ  েরাড, ঢাকা। 

4. 61217 াট র্ কি uটার সােয়  aয্া  েটকঃ, 258/2, কুপাস 
িবি ং, 4য়/ 5থ র্/6ম তলা, িভআi িপ eয়ারেপাট র্ েরাড, 
িবজয় রণী, ঢাকা। 

5. 61221 iসলামী াংক i িটিটuট aব েটকেনালিজ, 215,
েতজকুনী পাড়া, আoলাদ েহােসন মােকর্ট (5থ র্ তলা), 
েতজগo, ঢাকা। 

6. 61235 ঢাকা iি িনয়ািরং i িটিটuট, 4/4, ক  -িস, 
লালমািটয়া, ঢাকা-2318। 

7. 61349 ডয্ােফািডল পিলেটকিনক i িটিটuট, ভবন-2, বাড়ী-
3িব, েরাড নং-23, িমরপুর েরাড, ধানমি , ঢাকা। 

80. 62131 বাংলােদশ i িটিটuট aব েমিরন 
েটকেনালিজ, নারায়নগ । 

1. 62131 বাংলােদশ i িটিটuট aব েমিরন েটকেনালিজ, 
নারায়নগ । 

 

81. 62156 পাকর্ পিলেটকিনক i িটিটuট, হাজী 
রিফক সড়ক, সােহবপাড়া নারায়নগ । 

1 62151 নারায়নগ  পিলেটকিনক i িটিটuট, 364/5, আহসান 
মি ল, ি নগর, নয়া আিট, েপাঃ সানারপাড়, 
িসি রগ , নারায়নগ । 

 

2 61565 ীন া  পিলেটকিনক i িটিটuট, ট-2৯, ক  -e, 
আ িলয়া মেডল টাuন, েডমরা, ঢাকা। 

82. 62157 াশনাল i িটিটuট aব iি িনয়ািরং 
e  েটকেনালিজ, পসী, পগ , 
নারায়নগ ।    

1. 62156 পাকর্ পিলেটকিনক i িটিটuট,হাজী রিফক সড়ক, 
সােহবপাড়া নারায়নগ ।  

 

83. 62161 oেয় াণ র্ আiিডয়াল i িটিটuট, 
নারায়ণগ । 

1. 62157 াশনাল i িটিটuট aব iি িনয়ািরং e  েটকেনালিজ, 
পসী, পগ , নারায়নগ ।  

 

84. 63152 নরিসংদী পিলেটকিনক i িটিটuট, 
নরিসংদী। 

1. 63152 নরিসংদী পিলেটকিনক i িটিটuট, নরিসংদী।  
2. 63145 নরিসংদী পিলেটকিনক eকােডমী, আহাদ াজা, 4য় 

তলা, uপেজলা েমাড়, নরিসংদী 
3. 63167 মা দী েট টাiল iি িনয়ািরং i িটিটuট মা ার 

গােড র্ন, িবরামপুর, মাধবদী, নরিসংদী।  
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4. 63173 aরিবট i িটিটuট aব iি িনয়ািরং e  

েটকেনালিজ,2৯4, পি ম া া ী, নরিসংদী । 
5. 63179 নরিসংদী i িটিটuট aব সােয়  e  েটকেনালিজ, 

গাবতলী, নরিসংদী। 
6. 63192 নরিসংদী সােয়  e  iি িনয়ািরং i িটিটuট েভলা 

নগর, সদর, নরিসংদী 
 

7. 6319৯ েব ল i িটিটuট aব েটকেনালিজ, ঢাকা িসেলট 
মহাসড়ক সংল , রায়পুরা, নরিসংদী।  

8. 631৯1 লার পিলেটকিনক i িটিটuট, মাঃ/মহ া /সড়কঃ 
কেলজ েরাড, া নদী, নরিসংদী, নরিসংদী। 

9. 62153 েবরগাo পিলেটকিনক i িটিটuট, আতলাপুর বাজার, 
েবালাব, পগ , নারায়নগ ।  

85. 64146 িষ িশ ণ i িটিটuট, িশ লতলী 
(িবoeফ), গাজীপুর।  

1. 64144 মেডল i িটিটuট aব সােয়  aয্া  েটকেনালিজ  
িবআiিডিস েরাড, েপাঃ েয়ট,গাজীপুর-2811। 

 

2. 64149 i িটিটuট aব েট টাiল iি িনয়ািরং e  
iনফরেমশন েটকেনালিজ (আiেটiট) কািশমপুর েরাড, 
েকাণাবাড়ী, গাজীপুর। 

3. 64152 পুর iি িনয়ািরং কেলজ,  পুর, গাজীপুর। 
4. 64153 রেয়ল i িটিটuট aব েটকেনালিজ, আব স সা ার 

েরাড, েপাঃ েয়ট, গাজীপুর। 
5. 64193 গাজীপুর পিলেটকিনক i িটিটuট,কািলয়াৈকর, গাজীপুর 
6. 641৯1 গাজীপুর আiিডয়াল পিলেটকিনক i িটিটuট মাoনা, 

পুর, গাজীপুর।  
7. 641৯2 েস ার ফর েটকেনালিজ া ফার িদ eন িবি ং, গাজীপুর।

86. 6515৯ টাংগাiল পিলেটকিনক i িটিটuট, 
টাংগাiল। 
 

1. 6515৯ টাংগাiল পিলেটকিনক i িটিটuট, টাংগাiল।  
2. 65161 হাজী আবুল েহােসন i িটিটuট aব েটকেনালিজ, 

মসিজদ েরাড, টা াiল। 
3. 65175 eগেজা  i িটিটuট aব েটকেনালিজ, 472, আকুর 

টাকুর পাড়া, টাংগাiল-2৯11। 
4. 65242 টা াiল iনি িটuট aব সাi  e  েটকেনালিজ

কািলবাড়ী েরাড, টাংগাiল-2৯11।  
5. 65247 ম পুর iি িনয়ািরং কেলজ, আদালত পাড়া, ম পুর, 

টা াiল। 
6. 65258 a েফাড র্  কেলজ aব সাi  e  েটকেনালিজ, 

টা াiল। 
7. 65264 ে রণা i িটিটuট aব িডজাiন e  েটকেনালিজ, 

েরিজি  পাড়া, মিজদ iঁয়া েলন, টা াiল।  
8. 65286 iuেজিনক i িটিটuট aব সােয়  e  iি িনয়ািরং, 

সদর, টা াiল। 
9. 65293 iuনাiেটড সােয়  e  iনফরেমশন েটকেনালিজ, 

ঞাপুর, টা াiল। 
87. 66145 েটকিনকয্াল ল e  কেলজ, 

জামালপুর। 
1. 66164 জামালপুর i িটিটuট aব সােয়  e  েটকেনালিজ 

হািববা ভবন, পি ম কাচারী পাড়া, জামালপুর । 
 

2. 66211 সিরষাবাড়ী সাi  e  েটকেনালিজ কেলজ সিরষাবাড়ী, 
জামালপুর । 

3. 66212 জিসমuি ন পিলেটকিনক i িটিটuট, কেলজ েরাড, 
জামালপুর।  

4. 66215 জামালপুর কেলজ aব iি িনয়ািরং e  েটকেনালিজ, 
জামালপুর। 

98. 66145 েটকিনকয্াল ল e  কেলজ, 5. 66226 সিরষাবাড়ী পিলেটকিনক i িটিটuট, জামালপুর  
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জামালপুর। 6. 66272 জামালপুর মেডল পিলেটকিনক i িটিটuট, জামালপুর।
7. 65257 ধনবাড়ী সাi  e  েটকেনালিজ কেলজ ধনবাড়ী, 

টাংগাiল। 
8. 65269 ধনবাড়ী পিলেটকিনক i িটিটuট, ধনবাড়ী, টাংগাiল।

88. 66146 েটকিনকয্াল ল e  কেলজ, 
েদoয়ানগ , জামালপুর 

9. 66192 iসলামপুর পিলেটকিনক i িটিটuট, গাoকুড়া, 
uপেজলাঃ iসলামপুর, জামালপুর। 

 

10. 6626৯ iসলামপুর আiডয়াল পিলেটকিনক i িটিটuট, 
জামালপুর। 

 

89. 67126 বরদী েটকিনকয্াল e  িবজেনস 
ােনজেম  কেলজ, বরদী, েশরপুর

1. 67151 বরদী আiিডয়াল পিলেটকিনক i িটিটuট, সাং◌ঃ 
বরদী, বরদী, েজলাঃ েশরপুর। 

 

90. 67129 েশরপুর পিলেটকিনক i িটিটuট, 
ভাতশালা, েশরপুর। 

1. 67129 েশরপুর পিলেটকিনক i িটিটuট, ভাতশালা,েশরপুর।  
2. 67148 েশরপুর i িটিটuট aব সাi  e  েটকেনালিজ,

নoহাটা, েশরপুর। 
3. 67149 েশরপুর i িটিটuট aব iনফরেমশন েটকেনালিজ 

েশরপুর সদর, গ র্ানারায়ণপুর, েশরপুর। 
4. 6714৯ আiিডয়াল পিলেটকিনক i িটিটuট, দমদমা, কািলগ , 

েশরপুর, েজলাঃ েশরপুর।  
5. 6716৯ বীর ি েযা া আিতকুর রহমান মেডল পিলেটকিনক 

i িটিটu, েশরপুর। 
91. 67138 আiিডয়াল েটকিনকয্াল e  িবeম 

কেলজ, প চ কা িনয়া গাবতলী বাজার 
নকলা, েশরপুর। 

1. 67153 আiিডয়াল েটকিনকয্াল i িটিটuট aব সাi  e  
েটকেনালিজ, নকলা, েশরপুর। 

 

92. 68178 ময়মনিসংহ পিলেটকিনক i িটিটuট, 
ময়মনিসংহ। 

1. 68178 ময়মনিসংহ পিলেটকিনক i িটিটuট, ময়মনিসংহ।  
2. 68179 ময়মনিসংহ i িটিটuট aব সােয়  e  েটকেনালিজ, 

93, সাবদােঘাষ েরাড, ময়মনিসংহ। 
3. 681৯2 েরামেডা i িটিটuট aব মডাণ র্ েটকেনালিজ 

29, লবািড়য়া েরাড, ময়মনিসংহ। 
4. 68229 ময়মনিসংহ iনি িটuট aব মডান র্ েটকেনালিজ, 

মাসকা া, ময়মনিসংহ। 
5. 68239 েমােমনশাহী েটকিনকয্াল e  iি িনয়ািরং i িটিটuট, 

িহ প ী, েসহড়া, ময়মনিসংহ। 
6. 68255 পু  পিলেটকিনক i িটিটuট ময়মনিসংহ 

েক. িব iসমাiল েরাড, ময়মনিসংহ।  
7. 68265 ময়মনিসংহ পিলেটকিনক eকােডমী, 2৯/e সােহব 

আলীেরাড, সদর, ময়মনিসংহ।  
8. 68267 ভা কা i িটিটuট aব মডাণ র্ েটকেনালিজ, ভাকুকা, 

ময়মনিসংহ। 
9. 68286 ময়মনিসংহ াiেভট পিলেটকিনক i িটিটuট 

েকoয়াটখালী, সদর, ময়মনিসংহ। 
10. 68337 নািছরাবাদ মেডল পিলেটকিনক i িটিটuট, ময়মনিসংহ

 
93. 68239 েমােমনশাহী েটকিনকয্াল e  

iি িনয়ািরং i িটিটuট, িহ প ী, 
েসহড়া, ময়মনিসংহ 

1. 68264 ােবা েট টাiল iি িনয়ািরং e  পিলেটকিনক 
i িটিটuট,েধাপােখালা েমাড়, সদর, ময়মনিসংহ 

 

94. 69119 েটকিনকয্াল ল e  কেলজ, 
েন েকানা। 

1. 69152 েন েকাণা i িটিটuট aব সােয়  e  েটকেনালজী  
হােসম াজা, েছাটবাজার, েন েকেকানা। 

 

2. 69164 েন েকানা পিলেটকিনক e  েট টাiল i িটিটuট, 
েন েকানা। 

3. 69169 মডান র্ i িটিটuট aব সােয়  e  েটকেনালিজ, 
েন েকানা। 

4. 6916৯ েজল িশ া প ী পিলেটকিনক i িটিটuট, েন েকানা।



D:\PDF\Diploma\1555.doc Page # 16 

িমক 
নং 

েক  
েকাড 

িনব র্ািচত পরী া েক /েভনুয্র
নাম o িঠকানা 

পরী ােকে র aধীেন েয সকল িশ া িত ােনর, পরী াথ রা পরী ায় aংশ হণ করেব gšÍe¨
নং েকাড নং িত ােনর নাম o িঠকানা 

95. 6৯129 েটকিনকয্াল ল e  কেলজ, 
িকেশারগ । 

1. 6৯183 আi ব-েহনা পিলেটকিনক i িটিটuট 
 কাঠবািড়য়া, া নকু রী, িকেশারগ । 

 

2. 6৯187 পাকুি য়া i িটিটuট aব েটকেনালিজ পাকুি য়া, 
িকেশারগ ।  

3. 6৯199 িকেশারগ  i িটিটuট aব েটকেনালিজ, িকেশারগ  
েরাড, েহােসনপুর, িকেশারগ ।  

4. 6৯19৯ eসিট i িটিটuট aব সােয়  e  েটকেনালিজ 
কিরমগ  েরাড, িকেশারগ ।  

96. 6৯171 িকেশারগ  পিলেটকিনক i িটিটuট, 
কিরমগ , িকেশারগ । 

1. 6৯171 িকেশারগ  পিলেটকিনক i িটিটuট, কিরমগ , 
িকেশারগ । 

 

97. 72127 িসেলট পিলেটকিনক i িটিটuট, 
িসেলট। 

1. 72127 িসেলট পিলেটকিনক i িটিটuট, িসেলট।  
2. 72125 মদন েমাহন কেলজ, লামা বাজার, িসেলট। 
3. 72129 iসলামী াংক i িটিটuট aব েটকেনালিজ, িসেলট।
4. 7217৯ েহডoেয় iি িনয়ািরং i িটিটuট, uপশহর, িসেলট িসিট 

কেপ র্ােরশন, িসেলট।  
98. 73135 েমৗলভী বাজার পিলেটকিনক i িটিটuট, 

মাতারকাপন, েমৗলভীবাজার। 
1. 73135 েমৗলভী বাজার পিলেটকিনক i িটিটuট,  মাতারকাপন, 

েমৗলভীবাজার। 
 

99. 74121 হিবগ  পিলেটকিনক i িটিটuট, 
হিবগ । 

1. 74121 হিবগ  পিলেটকিনক i িটিটuট, হিবগ ।  
2. 74139 শাহজালাল i িটিটuট aব েটকেনালিজ, রাম  িমশন 

েরাড, হিবগ । 
3. 7413৯ নথ র্ i  আiিডয়াল পিলেটকিনক i িটিটuট,  

সােয়স াগ  (ন ন ীজ), নার ঘাট, হিবগ   
100. 75134 কসবা মিহলা কেলজ, কসবা, 

া ণবাড়ীয়। 
1. 75152 বিদuল আলম সােয়  e  েটকেনালিজ i িটিটuট, 

আড়াiবাড়ী, কসবা, া ণবািড়য়া । 
 

101. 75135 িব-বাড়ীয়া পিলেটকিনক i িটিটuট, 
িব-বাড়ীয়া। 

1. 75135 িব-বাড়ীয়া পিলেটকিনক i িটিটuট, িব-বাড়ীয়া।  
2. 75157 জাহানারা কু ছ iি িনয়ািরং i িটিটuট, uপেজলাঃ 

আ গ , েজলাঃ া ণবািড়য়া। 
102. 75124 েটকিনকয্াল ল e  কেলজ 

বা ারামপুর, িব-বাড়ীয়া 
1. 75154 আে দ পিলেটকিনক i িটিটuট, প াপাড়া, (েকরামত 

আলী ভবন) নবীনগর, া ণবািড়য়া। 
 

2. 75158 বা ারামপুর পিলেটকিনক i িটিটuট, বা ারামপুর , 
া ণবাড়ীয়া। 

103. 76165 কুিম া পিলেটকিনক i িটিটuট, 
কুিম া। 

1. 76165 কুিম া পিলেটকিনক i িটিটuট, কুিম া।  
2. 76166 িসিসeন পিলেটকিনক i িটিটuট, েচৗ রী eে ট, 

িসিসeন সড়ক, েকাটবািড়, কুিম া । 
3. 761৯8 কুিম া াiেভট পিলেটকিনক iনি িটuট, কুিম া।
4. 76226 া মাকর্ পিলেটকিনক i িটিটuট, লাকসাম েরাড, 

িবজয়পুর, আদশ র্ সদর, কুিম া।  
5. 7623৯ ময়নামিত পিলেটকিনক i িটিটuট, 2341, েরiসেকাস র্, 

কুিম া। 
6. 76257 েজেনিটক পিলেটকিনক i িটিটuট, আদশ র্ সদর, কুিম া। 

104. 76167 বাংলােদশ সােভ র্ i িটিটuট,কুিম া । 1. 76167 বাংলােদশ সােভ র্ i িটিটuট, কুিম া।  
105. 77132 েটকিনকয্াল ল e  কেলজ, চ দপুর 2. 77168 চ দপুর iি িনয়ািরং iনি িটuট, দঃ নরাজদী, বাগদী 

েরাড, চ দপুর।  
 

106. 77146 চ দপুর পিলেটকিনক i িটিটuট 
য়া, চ দপুর। 

1. 77146 চ দপুর পিলেটকিনক i িটিটuট, য়া, চ দপুর।  

107. 77188 iি িটিটuট a  েমিরন েটকেনালিজ, 
চ দপুর গাছতলা, ডাকািতয়া নদীর 
ীজ, চ দপুর। 

 

1. 77176 হাজীগ  পিলেটকিনক i িটিটuট,তাজ িভলা, হাজীগ -
ক য়া িব েরাড, হাজীগ , চ দপুর। 

 

2. 77188 iি িটিটuট a  েমিরন েটকেনালিজ, চ দপুর গাছতলা, 
ডাকািতয়া নদীর ীজ, চ দপুর। 

108. 78127 ল ীপুর পিলেটকিনক i িটিটuট, 1. 78127 ল ীপুর পিলেটকিনক i িটিটuট, ল ীপুর  
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ল ীপুর।  2. 78125 ামলী আiিডয়াল iি িনয়ািরং কেলজ, iসলাম ভবন, 
ঢাকা ল ীপুর েরাড, ল ীপুর। 

3. 78137 ল ীপুর াiেভট পিলেটকিনক i িটিটuট, েরহানuি ন 
সড়ক, সদর, ল ীপুর।  

109. 7912৯ েটকিনকয্াল ল e  কেলজ, 
মাiজদী, েনায়াখালী। 

1. 79138 েনায়াখালী আiিডয়াল পিলেটকিনক i িটিটuট 
কদমতলী ধান সড়ক, মাiজদী েকাট র্, েনায়াখালী । 

 

2. 79163 েনায়াখালী iuিনভােস র্ল পিলেটকিনক i িটিটuট e  
iি িনয়ািরং কেলজ, পাবিলক হল েগiট, কিরমপুর 
েরাড, েচৗ হনী, েনায়াখালী। 

110. 7৯126 েফনী পিলেটকিনক i িটিটuট, েফনী। 1. 7৯126 েফনী পিলেটকিনক i িটিটuট, েফনী।  

2. 7৯127 i িটিটuট aব কি uটার সােয়  aয্া  েটকেনালিজ, 
হাসপাতাল েরাড, েফনী। 

3. 7৯148 েফণী আiিডয়াল পিলেটকিনক i িটিটuট বারািহপুর, 
eয়ারেপাট র্ েরাড, েফণী। 

4. 7৯14৯ কমেপ  পিলেটকিনক i িটিটuট, পাগলািময়া সড়ক 
(হাজাির েমাড়), েফনী । 

 

5. 7৯152 েফনী iি িনয়ািরং i িটিটuট মিহপাল, সদর, েফনী।

6. 7৯153 েগাে ন পিলেটকিনক i িটিটuট, কেলজ েরাড, ছাগল 
নাiয়া, েফনী। 

111. 7৯12৯ েফনী কি uটার i িটিটuট, েফনী। 1. 7৯12৯ েফনী কি uটার i িটিটuট, েফনী।  

112. 81159 চ াম পিলেটকিনক i িটিটuট, 
চ াম। 

1. 81159 চ াম পিলেটকিনক i িটিটuট, চ াম।  
2. 81138 িচটাগাং সােয়  e  েটকেনালিজ i িটিটuট 369/e, 

ব র্ নািসরাবাদ, প চলাiশ, চ াম। 
3. 81155 মীপ  i িটিটuট aব ােনজেম  aয্া  েটকেনালিজ, 

226 রহমান াজা, i াহানী য়ার, লালখান বাজার, 
চ াম। 

4. 81158 াশনাল i িটিটuট aব েটকেনালিজ, 335/43৯, 
রাদপুর, িস.িড.e. eিভিনu, চ াম-5341। 

5. 8115৯ াশনাল পিলেটকিনক কেলজ, ৯47, হােজরা মি ল, 
সান া আবািসক eলাকা, ব র্ নািসরাবাদ, চ াম। 

6. 81173 িচটাগাং েটকিনকয্াল কেলজ 23৯, রাদপুর, িব েরাড, 
চ াম।  

7. 811৯7 ামলী আiিডয়াল পিলেটকিনক i িটিটuট, 
464/eিসিডe eিভিনu রাদপুর, চ াম। 

113. 81158 াশনাল i িটিটuট aব েটকেনালিজ, 
335/43৯, রাদপুর, িস.িড.e. 
eিভিনu, চ াম-5341। 

1. 81161 িচটাগাং i িটিটuট a  সাi  e  েটকেনালিজ,
চ াম। 

 

2. 81262 াশনাল i িটিটuট aব েটকেনালিজ, হাটহাজারী, 
চ াম। 

114. 8115৯ াশনাল পিলেটকিনক কেলজ, 
চ াম । 

1. 81119 েমেম  পিলেটকিনক e  িবeম কেলজ 2183/ 2215, 
সতীশ বাবু েলiন, েকাতয়ালী, চ াম। 

 
2. 81156 iসলামী াংক i িটিটuট aব েটকেনালিজ 

িবেক টাoয়ার, লালচান েরাড, চকবাজার, চ াম। 
3. 81261 িনu কয্ােসল i ার শনাল কেলজ, 34/2 eম eম 

আলী েরাড, চ াম। 
115. 81172 চট াম মিহলা পিলেটকিনক 

i িটিটuট, চ াম। 
1. 81154 iমেপক কেলজ aব েটকেনালিজ, ৯87 েশখ িজব 

েরাড, চ াম 
 

2. 81157 ে িসভ পিলেটকিনক i ঃ, হািলশহর, চ াম

3. 81172 চট াম মিহলা পিলেটকিনক i িটিটuট, চ াম।
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4. 811৯6 েডেফািডল i িটিটuট aব আiিট, 2258/e, iফেকা 

কমে  (6ম তলা), নািসরাবাদ, চ াম।  
116. 83118 িব, eস পিলেটকিনক i িটিটuট, 

কা াi, রা ামািট। 
1. 83118 িব,eস পিলেটকিনক i িটিটuট, কা াi, রা ামািট।  

2. 83128 রা ামািট িসeiচিট পিলেটকিনক i িটিটuট, পুরাতন 
বাস ে শন িরজাব র্ বাজার, (িটিব েস ার eিরয়া), 
রাংগামািট সদর, রা ামািট। 

 

117. 8511৯ ক বাজার পিলেটকিনক i িটিটuট, 
ক বাজার। 

1. 8511৯ ক বাজার পিলেটকিনক i িটিটuট, ক বাজার।  
2. 85137 ক বাজার মেডল পিলেটকিনক i িটিটuট,  

হাজী পাড়া, িঝলংজা, সদর, ক বাজার 
3. 85151 সকত পিলেটকিনক i িটিটuট, বাiপাস সড়ক

u রন আবািসক eলাকার পি ম পাে , ক বাজার। 
4. 85153 চকিরয়া পিলেটকিনক i িটিটuট, চকিরয়া শিপং 

কমে , িচিরংগা, চকিরয়া, ক বাজার।  
 
বহািরক পরী াঃ ত ীয় পরী ার েক i বহািরক পরী ার েক  িহেসেব িবেবিচত হেব। েকে  েকান েটকেনালিজর েকান িবষেয়র 
বহািরক পরী া হেণর সুেযাগ না থাকেল, েকে র ভার া  কম র্কতর্ার ত াবধােন েবােড র্র aনুেমাদন সােপে  uপ  সং ক 

aনাভয্ম রীণ পরী ক িনেয়ােগর মা েম েক াধীন aথবা েযখােন ঐ িবষেয়র বহািরক পরী া হেণর সুেযাগ রেয়েছ েসখােন সংি  
িবষেয়র বহািরক পরী া হণ করা যােব। 
 
িবেশষ ঃ  
* েকে  আসন সংকুলান না হেল ানীয় শাসন o েবােড র্র aনুেমাদন েম a  েকান সুিবধাজনক েভনুয্েত পরী া হণ করা যােব। 
* েক  িফ eর স দয় টাকা eবং a া  যাবতীয় ত ািদ পরী া র 26 িদন েব র্ সংি  িত ান ক র্ক েক েক পিরেশাধ করেত 
হেব।  

* পে র িনরাপ া, সু ু o নকল  পিরেবেশ পরী া aনু ানসহ পরী া সং াম  যাবতীয় কায র্ািদ সু ুভােব স াদন করার জ  
পরী া র আেগ েকে র ভার া  কম র্কতর্া েক াধীন সকল িত ান/েভনুয্ ধানেদর িনেয় eকিট সভা কের েবাড র্েক aবিহত করেবন।  

* েক  ক র্ক িতিদেনর Absent List o বহািরক পরী ার PF ন র Online -e ে রণ করেত হেব।   
ািরত/- 
া িরত/- 

(ড. সুশীল কুমার পাল) 
পরী া িনয় ক 

েফানঃ 13-৯224394 
 
ারক নং- 48.28.1111.412.42.112.28-269(25)  তািরখঃ 19-22-3128 ি ঃ 

 
aনুিলিপ সদয় aবগিত o েয়াজনীয় কায র্ােথ র্ t  
1.  সিচব, কািরগির o মা াসা িশ া িবভাগ, পিরবহণ পুল ভবন, সিচবালয় িলংক েরাড, ঢাকা-2111।

[ ি  আকষ র্ণঃ aিতির  সিচব (কািরগির)] 
2.  মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, ঢাকা।
3.  সিচব/পিরদশ র্ক/পিরচালক (কািরকুলাম)/পিরচালক (িশ  o িশ ণ সম য়), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
4.  েজলা শাসক, সংি  সকল েজলা। 
5.  a /েকে র ভার া  কম র্কতর্া, ......................................................................................................................।

িডে ামা iন iি িনয়ািরং িশ া েমর পরী া পিরচালনা নীিতমালা aনুযায়ী পরী া েকে র ভার া  কম র্কতর্াগণ বহািরক পরী া 
হেণর জ  িত ােনর সংি  িবষেয়র পাঠদানকারী িশ কেক আভয্ম রীণ পরী ক িনেয়াগ করেবন। বহািরক পরী া হেণর 
জ  িবষয় িভি ক aনাভয্ম রীণ পরী েকর নামসহ িবস ািরত সময় িচর eকিট স ািবত তািলকা ( i কিপ) েবােড র্র 
aনুেমাদেনর জ  বহািরক পরী া র কমপে  18 (সাত) িদন েব র্ সংি  শাখায় ে রণ করেবন। u  তািলকার স কিপ 
shahindcbteb@gmail.com i-েমiল িঠকানা (ফাiেলর নামঃ Center Code_Practical Routine) পাঠােত হেব। 

6.  a /পিরচালক, ........................................................................................................। 
7.  uপ-পরী া িনয় ক- েগাপনীয়/সনদ/িবeম/েভাকঃ, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
8.  uপ-সিচব (েরিজঃ)/uপ-সিচব ( শাসন)/uপ-পিরচালক (িহসাব o িনরী া), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
9.  িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা (েনািটশিট Website e কােশর ব া করার aনুেরাধসহ)।    

[ ি  আকষ র্ণঃ ে া ামার (িডে ামা iন iি িনয়ািরং eর দািয় া ), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।] 
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10.  সহকারী পরী া িনয় ক-িডে ামা/ক…◌ৃষ/েট টাiল/শট র্ েকাস র্, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
11.  ডকুেমে শন aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
12.  ে স ােনজার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
13.  েচয়ার ান মেহাদেয়র পােস র্ানাল aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
14.  নিথ।  

 
(েমাহা দ আবুল শািহন কাoছার সরকার) 

uপ-পরী া িনয় ক (িডে ামা) 
েফানঃ 13-৯229887 


