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বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড 
পরী া িনয় ণ িবভাগ 

আগারগo, েশেরবাংলা নগর 
ঢাকা-2318 

 
 

ারক নং- 48.28.1111.414.3৯.438.28-12                তািরখঃ 23 জা য়াির, 3128ি .  
 
 

িব ি  
 

বাংলােদশ কািরগির িশ া েবােডর aধীন আগামী 3 েফ য়াির-3128 েথেক েদশ ািপ a ি ত  eসeসিস/দািখল (েভােকশনাল) পরী া 3128 ু o 
নকল  পিরেবেশ a ােনর লে  সংি  সকেলর সেচতনতা ি র জ  িনমণ প েবাড o মাঠ পযােয়র কমকতােদর সম েয় a ল িভি ক 19 (আট) 
িট েভ েত নকল িবেরাধী েসিমনার a ি ত হেব। 
 
িনেমণা  েভ  সংি  েজলার েক  সিচবগণেক িনিদ  সমেয় u  েসিমনাের uপি ত থাকেত a েরাধ করা হেলা। 
2।   ঢাকা a ল     t েক  সং াঃ- 9৯ 

েভ ঃ বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, আগারগ o, ঢাকা (িনu িবি ং)। 
(েজলা স হ    t ঢাকা, ি গ , মািনকগ , গাজীপুর, নরিসংদী, নারায়নগ , শিরয়তপুর, মাদারীপুর, েগাপালগ , রাজবাড়ী) 
তািরখ o সময় t 32.12.3128, শিনবার সকাল 21.11 টা 
সভাপিতঃ  ড. েমাঃ †gv¯ÍvwdRyi রহমান, েচয়ার ান, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা।

ধান aিতিথঃ  জনাব aেশাক মার িব াস, মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, ঢাকা।
িরেসাসপাসনঃ  জনাব শীল মার পাল, পরী া িনয় ক, কািরগির িশ া aিধদ র, ঢাকা।
সম য়কারী t  জনাব েমাঃ িনজাম uি ন, uপ-সিচব(েরিজে শন), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা। (12823147944)
সহেযাগীঃ  জনাব েমাঃ রজব আলী, u মান সহকাির, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা।

3।   যেশার a ল   t েক  সং াঃ- ৯9 
েভ ঃ াi চাচ ে ড ল, যেশার। 
(েজলা স হঃ ফিরদপুর, যেশার, লনা, সাত ীরা, মা রা, নড়াiল, িঝনাiদহ, ি য়া o য়াডাংগা, েমেহরপুর, বােগরহাট) 
তািরখ o সময়ঃ 31.12.3128 বার সকাল 21.11 টা 

 
সভাপিতঃ  জনাব েমাঃ নােয়ব আলী ম ল, সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা।

ধান aিতিথঃ  েজলা শাসক, যেশার। 
িরেসাসপাসনঃ  জনাব েমাঃ মাসের ল iসলাম, a , েটকিনক াল ল e  কেলজ, যেশার।
সম য়কারী t  জনাব েমাঃ আব ল হািমদ, uপ-পিরদশক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা। (12823165992) 
সহেযাগীঃ  জনাব  আ াহ আল মা ন, aিফস সহকাির কাম া িরক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা। 

4। চ াম a ল  t েক  সং াঃ- ৯2 
েভ ঃ েটকিনক াল ে িনং েস ার, চ াম । 
(েজলা স হঃ চ াম, বা রবান, খাগড়াছিড়, রাংগামািট, িম া, েফনী, চ দপুর, jw¶cyi, েনায়াখালী, ক বাজার) 
তািরখ o সময়ঃ 31.12.3128 বার সকাল 21.11 টা 
সভাপিতঃ  েকৗঃ  শীল মার পাল, পরী া িনয় ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা।

ধান aিতিথঃ  েজলা শাসক, চ াম 
িরেসাসপাসনঃ  জনাব েমাঃ নজ ল iসলাম, a , িবেকিটিটিস, চ াম।
সম য়কারী t  জনাব eসeম শাহজাহান, uপ-পিরচালক,(েকাস e াি িডেটশন), িসিবিট e  e, বাংলােদশ কািরগির 

িশ া েবাড, ঢাকা। (12823236876) 
সহেযাগীঃ  জনাব েমাঃ আ ল হােসম, কি uটার aপােরটর, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা। 

5। 
 

রংপুর a ল    t  েক  সং াঃ- 223 
েভ ঃ েটকিনক াল ল e  কেলজ, রংপুর । 
(েজলা স হঃ প গড়, িদনাজপুর, নীলফামারী, লালমিনরহাট, জয়পুরহাট, রংপুর, ব ড়া, ঠা রগ o, িড় াম o গাiবা া) 
তািরখ o সময়ঃ 31.12.3128, বার সকাল 21.11 টা 
সভাপিতঃ  জনাব েমাঃ আ া ামান, পিরচালক (কাির লাম), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা। 

ধান aিতিথঃ  েজলা শাসক, রংপুর। 
িরেসাসপাসনঃ  জনাব aরিব  মার বধন, a , েটকিনক াল ল e  কেলজ, রংপুর।
সম য়কারী t  জনাব e েক eম শাম ামান. িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা। (12822477৯35)
সহেযাগীঃ  জনাব েমাঃ শািহ ল হক মন, কি uটার aপােরটর, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা। 

6। বিরশাল a ল  t েক  সং াঃ- 67 
েভ ঃ েটকিনক াল ল e  কেলজ, বিরশাল । 
(েজলা স হঃ িপেরাজপুর, বর না, ঝালকা , প য়াখালী, েভালা o বিরশাল) 
তািরখ o সময়ঃ 31.12.3128 iং বার 21.11 টা 
সভাপিতঃ  ড. েমাঃ রাদ েহােসন েমা া, পিরচালক (আiিটিস), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা। 

ধান aিতিথঃ  েজলা শাসক, বিরশাল। 
িরেসাসপাসনঃ  জনাব েমাঃ েসিলম ধা, a , েটকিনক াল ল e  কেলজ, বিরশাল ।
সম য়কারী t  জনাব েমাঃ আ ল েহােসন, uপ পিরদশক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা। (12৯26৯9৯82৯) 
সহেযাগীঃ  জনাব েমাঃ হা ন aর রিশদ, কি uটার aপােরটর, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা। 
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7। ময়মনিসংহ a লঃ েক  সং াঃ- ৯3 
েভ ঃ পিলেটকিনক i িটিটuট, ময়মনিসংহ  । 
(েজলা স হঃ ময়মনিসংহ, িকেশারগ , েন েকানা, েশরপুর, জামালপুর o টাংগাiল) 
তািরখ o সময়ঃ 31.12.3128, বার, সকাল 21.11 টা 
সভাপিতঃ  েকৗ. েমাঃ আ ল স সরদার, পিরদশক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা।

ধান aিতিথঃ  েজলা শাসক, ময়মনিসংহ।
িরেসাসপাসনঃ   a , পিলেটকিনক i িটিটuট, ময়মনিসংহ ।
সম য়কারী t  জনাব েমাঃ আ ল শাহীন কাuসার সরকার, uপ-পরী া িনয় ক (িডে ামা), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা। 

(12823362৯28) 
সহেযাগীঃ  জনাব েমাঃ তাফা ল েহাসন, u মান সহকাির, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা। 

8। রাজশাহী a লঃ েক  সং াঃ- ৯4 
েভ ঃ রাজশাহী মিহলা পিলেটকিনক i িটিটuট, রাজশাহী । 
(েজলা স হঃ রাজশাহী, নoগা, নােটার, পাবনা, িসরাজগ  o চাপাiনবাবগ ) 
তািরখ o সময়ঃ 31.12.3128 বার সকাল 21.11 টা 
সভাপিতঃ  ড. েমাঃ েমাস ািফ র রহমান, েচয়ার ান, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা।

ধান aিতিথঃ  েজলা শাসক, রাজশাহী।
িরেসাসপাসনঃ  a , রাজশাহী মিহলা পিলেটকিনক i িটিটuট, রাজশাহী ।
সম য়কারী t  জনাব েমাঃ র-i-iলাহী, uপ-পরী া িনয় ক (েভাকঃ), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা। 

(128231363৯3) 
সহেযাগীঃ  জনাব েমাঃ মা ন-aর-রিশদ, কি uটার aপােরটর, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা। 

9। িসেলট a লঃ েক  সং াঃ- 43 
েভ ঃ িসেলট েটকিনক াল ল e  কেলজ, িসেলট । 
(েজলা স হঃ িসেলট, নামগ , েমৗলভীবাজার, হিবগ  o া ণবািড়য়া) 
তািরখ o সময়ঃ 31.12.3128 বার সকাল 21.11 টা 
সভাপিতঃ  েমাঃ ফয়সাল ফিত, a , বাংলােদশ সােভ i িটিটuট।

ধান aিতিথঃ  েজলা শাসক, িসেলট। 
িরেসাসপাসনঃ  জনাব েমাঃ সাi র রহমান, a , েটকিনক াল ল e  কেলজ, িসেলট ।
সম য়কারী t  জনাব েমাঃ মা ম িব াল সরদার, সহকাির পরী া িনয় ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা। 

(128৯4374762) 
সহেযাগীঃ  জনাব েমাঃ আ ল বােসত, কি uটার aপােরটর, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা। 

uি িখত েসিমনাের েবােডর দািয় া  সকল কমকতা-কমচািরেক যথাসমেয় িনিদ  েভ েত uপি ত েথেক দািয়  পালেনর জ  িনেদশ েম a েরাধ করা হেলা।  
েসিমনাের aংশ হণকারী েবােডর কমকতা-কমচািরগণ িটe o িডe া  হেবন। 
 

[িব. . েভ  ধানগণ ধান aিতিথ, সংি  েকে র েক  সিচবগেণর uপি িত িনি তকরণসহ নকল িবেরাধী েসিমনার a ােনর সকল কায ম হণ করেবন । 
e পাের সংি  েভ র সম য়কারীর সােথ েযাগােযাগ করা েযেত পাের।] 
 
 

 
( েকৗঃ শীল মার পাল) 

পরী া িনয় ক 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা 

েফানঃ ৯224394, েমাবাঃ 12825-186949 
ারক নং- 48.28.1111.414.3৯.438.28-12                তািরখঃ 23 জা য়াির, 3128ি .  

a িলিপ সদয় aবগিত eবং যথাযথ কাযােথ ে রণ করা হেলা (েজ তার িভি েত নেহ) t 
 

2। মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, আগারগাo, ঢাকা-2318। 
3।  সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা। 
4-21। েজলা শাসক, যেশার/চ াম/রংপুর/বিরশাল/ময়মনিসংহ/রাজশাহী/িসেলট(িনধািতর তািরেখ ধান aিতিথ িহেসেব আপনােক uপি ত থাকার জ  

a েরাধ জানােনা হেলা)। 
22-28। a , পিলেটকিনক i িটিটuট, ময়মনিসংহ/মিহলা পিলেটকিনক i িটিটuট, রাজশাহী/িটিটিস চ াম/ িটeসিস রংপুর, বিরশাল, িসেলট/ 

াi চাচ ে ড ল, যেশার (aপনার েভ েত নকল িবেরাধী েসিমনার ুভােব স  করার সকল কায ম হেণর জ  িনেদশ েম a েরাধ করা 
হেলা। 

29-791। েক  সিচব(eসeসিস েভাকঃ পরী া-3128), সকল (আপনার িনধািরত েভ েত যথাসমেয় uপি ত থাকার জ  a েরাধ করা হেলা)। 
792। uপ-পিরচালক, (িহসাব o িনরী া), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা। 
793। জনাব .......................................................................................... বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা। 
794। িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা (িব ি িট oেয়ব সাiেট েদয়ার জ  a েরাধ করা হেলা)। 
795।       েচয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কমকতা, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা। 
796।        সংি  নিথ।              
         

(েমাঃ আ ল েহােসন) 
uপ-পরী া িনয় ক 

বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা 
েফানঃ 13-59222275 (aিফস)। 
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বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড 
পরী া িনয় ণ িবভাগ 

আগারগ o, েশেরবাংলা নগর 
                                                                         ঢাকা-2318  

Web Site : www.bteb.gov.bd 
 

 
 
রংপুর a ল    t  েক  সং াঃ- 223 
 

েজলাঃ প গড়-18 
 

িমক নং েক  েকাড 
ন র 

িনবািচত পরী া  েকে র নাম o কানা (সরকাির o েবসরকাির 
িশ া িত ানস হ) েমাবাiল ন র া র

1.  22113 েত িলয়া পাiলট u  িব ালয়, েপাঃ o uপেজলা ◌ঃ েত িলয়া, 
েজলা- প গড়। 12845৯৯7951  

2.  22115 েদবীগ  কািরগির u  িব ালয়, েদবীগ , প গড়। 12848676226  

3.  22116 েব দা পাiলট হাi ল, েপাঃ o uপেজলা ◌ঃ েবাদা  েজলা- প গড় 12835891741  

4.  22119 আেটায়ারী পাiলট হাi ল,  েপাঃ o uপেজলা- আেটায়ারী, েজলা-
প গড়।  

12828123395  

5.  2211৯ আেটায়ারী গালস হাi ল, েপাঃ o uপেজলা- আেটায়ারী, েজলা ◌ঃ
প গড়। 

12845284৯78  

6.  22121 েটকিনক াল ল o কেলজ, প গড়। 12669412791  

7.  22123 প গড় েটকিনক াল e  িব eম কেলজ, প গড়। 12827443৯৯4  

 
েজলাঃ ঠা রগ o-1৯ 

িমক  নং েক  েকাড 
ন র 

িনবািচত পরী া  েকে র নাম o কানা (সরকাির o েবসরকাির 
িশ া িত ানস হ) েমাবাiল ন র া র

8.   23115 মহববতপুর কািরগির u  িব ালয়,  িশ লবাড়ী, ঠা রগ o। 1282৯969483  

9.  23118 হিরণমারী u  িব ালয়  হিরণমারী, বািলয়াডা ী, ঠা রগo। 1288785৯723  

10.  23121 পীরগ  পাiলট u  িব ালয়, পীরগ , ঠা রগ o। 128272657৯৯6  

11.  23125 িবশমাiল েটকিনক াল e  িব eম কেলজ, 
কািতয়ারহাট,পীরগ , ঠা রগo। 

12866275656  

12.  23127 রাণীশংৈকল িবeম কেলজ, 
েপাঃ o uপঃ রাণীশংৈকল, ঠা রগ o।  

12824759517  

13.  2312৯ েনকমরদ কািরগির o বািণজ  কেলজ, রাণীশংৈকল, ঠা রগo। 12829466511  

14.  23131 বীরগড় েদহ  েভােকশনাল কািরগির হাi ল, জীবনপুর, 
হিরপুর, ঠা রগo। 

12834852917  

15.  23135 েটকিনক াল ল o কেলজ, ঠা রগ o। 12829256548  

16.  23183 কািরগির িশ ণ েক , ঠা রগ o। 128238112৯1  

 

েসিমনােরর তািরখ o সময়ঃ
31 জা য়ারী , 3128, সকাল 21.11 ঘিটকায়। 
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েজলাঃ িদনাজপুর-29 
িমক নং েক  েকাড 

ন র 
িনবািচত পরী া  েকে র নাম o কানা (সরকাির o েবসরকাির 

িশ া িত ানস হ) 
েমাবাiল ন র া র

17.  24116 িবরামপুর পাiলট u  িব ালয়, িবরামপুর, িদনাজপুর। 12832122247  

18.  24122 বাংলা িহিল পাiলট হাi ল, েপাঃ বাংলািহিল, হািকমপুর, 
েজলা- িদনাজপুর।   

12825531৯67  

19.  24123 
 

লবাড়ী িজ eম পাiলট u  িব ালয়, েপাঃ o uপেজলা-
লবাড়ী, েজলা- িদনাজপুর।  

12৯3656৯899  

20.  24125 খানসামা পাiলট বািলকা u  িব ালয়, েপাঃ o uপেজলাঃ খানসামা, 
েজলাঃ িদনাজপুর।  

1283926৯579  

21.  24126 িসং ল হািমদ হািমদা হাi ল, েপাঃ িসং ল
uপেজলা- িবরল, েজলা- িদনাজপুর।   

12824895978  

22.  24128 েদৗলতপুর ি খী u  িব ালয়, েপাঃ পুর, uপেজলা- েবাচাগ , 
েজলা- িদনাজপুর। 

12835657439  

23.  24129 িচিরর ব র পাiলট হাi ল  েপাঃ o থানাঃ িচিররব র, েজলা-
িদনাজপুর।  

12848297767  

24.  2412৯ রজাহানপুর aবঃ সামিরক কেলানী u  িব ালয়, েপাঃ uসমানপুর, 
uপেজলা, েঘাড়াঘাট, িদনাজপুর।   

128293374৯2  

25.  24131 নoয়াবগ  পাiলট হাi ল,  েপাঃ o uপেজলা-নoয়াবগ , েজলা-
িদনাজপুর। 

1282৯778737  

26.  24133 রামচ পুর পাiলট হাi ল, েপাঃ মহারাজগ , 
uপেজলা- কাহােরাল, িদনাজপুর। 

12821158৯38  

27.  24142 ভবানীপুর iসলািময়া কািমল মা াসা, েপাঃ পাবতীপুর, িদনাজপুর। 12823652696  

28.  24144 েচৗ রীহাট u  িব ালয় েপাঃ ক াণীহাট, বীরগ , িদনাজপুর। 12821169466  

29.  24155 েট ঢাiল েভােকশনাল iনি িটuট,
ব জনগ াথপুর, িবরামপুর, িদনাজপুর। 

1283329151  

30.  24156 
 

েটকিনক াল ল o কেলজ,পাবতীপুর, িদনাজপুর। 12৯36218496  

31.  24157 েটকিনক াল ল o কেলজ, িদনাজপুর। 12825281818  

32.  241৯5 পাবতীপুর েটকিনক াল e  eি কালচার কেলজ uপেজলাঃ পাবতীপুর, 
েজলাঃ িদনাজপুর। 

12৯98৯33984  

33.  24243 uথরাiল িসি িকয়া কািমল মা াসা
েপাঃ uথরাiল,uপেজলাঃ িদনাজপুর সদর, িদনাজপুর 

12826472857  

34.  24262 পােকর হাট, eস. িস. েভােকশনাল ল, েপাঃ পােকর হাট, uপেজলাঃ 
খানসামা েজলাঃ িদনাজপুর। 

12833362628  
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েজলাঃ নীলফামারী-18 
 

িমক নং েক  েকাড 
ন র 

িনবািচত পরী া  েকে র নাম o কানা (সরকাির o েবসরকাির 
িশ া িত ানস হ) 

েমাবাiল ন র া র

35.  25117 িডমলা েটকিনক াল a া  িবeমআi, 
িডমলা, েজলা- নীলফামারী। 

12826251253  

36.  25118 সিমর uি ন মেডল u  িব ালয়, েপাঃ েসানাখালী, সয়দপুর, 
নীলফামারী। 

12966৯5৯246  

48. 25119 জলঢাকা পাiলট হাi ল , েপাঃ o uপেজলা-জলঢাকা,েজলা-
নীলফামারী।  

12847272198  

38.  25121 কপুর েভােকশনাল u   িব ালয়, েপাঃ েভড়াগাড়ী, uপেজলা-
েডামার, নীলফামারী। 

1283412৯312  

39.  25122 িকেশারীগ  ব খী পাiলট u  িব ালয়, েপাঃ o uপেজলাঃ 
িকেশারীগ ,  
েজলা- নীলফামারী। 

1282983৯৯9  

51. 25131 েটকিনক াল ল o কেলজ, নীলফামারী। 12897৯৯3422  

52. 25177 েছাটখাতা ব খী ফািজল মা াসা,
েপাঃ ডািলয়া, uপঃ িডমলা, নীলফামারী। 

12845688951  
 
 

 
েজলাঃ লালমিনরহাট-17 

িমক নং েক  েকাড 
ন র 

িনবািচত পরী া  েকে র নাম o কানা (সরকাির o েবসরকাির 
িশ া িত ানস হ) 

েমাবাiল ন র া র

42.  26119 আিদতমারী িগিরজা শংকর u  িব ালয়, 
েপাঃ o uপেজলা- আিদতমারী, লালমিনরহাট।   

12832628971  
43.  2611৯ কািলগ  কির ি ন পাiলট হাi ল, েপাঃ o uপেজলা-কািলগ , 

েজলা- লালমিনরহাট। 
1282৯353733  

44.  26121 হাতীবা া eসeস u  িব লায়, হাতীবা া, লালমিনরহাট। 12828553383  

45.  26122 পাট াম তারকানাথ (িটeন) u  িব ালয়, 
েপাঃ o uপেজলা- পাট াম, েজলা- লালমিনরহাট।  

12828358324  

46.  26127 েটকিনক াল ল o কেলজ, লালমিনরহাট। 126635৯৯458  

47.  26159 কািরগির িশ ণ েক ,  
লালমিনরহাট। 

12829365884  
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েজলাঃ রংপুর-24 
িমক নং েক  েকাড 

ন র 
িনবািচত পরী া  েকে র নাম o কানা (সরকাির o েবসরকাির িশ া 

িত ানস হ) 
েমাবাiল ন র  

48.  27116 
 

তারাগ  oয়াকফ ে ট ব খী u  িব ালয়, তারাগ , রংপুর। 1284259635৯  

49.  27117 বদরগ  ব খী u  িব ালয়, েপাঃ o uপেজলা- বদরগ , েজলা-
রংপুর। 

128357৯9761  

50.  27119 িমঠাপু র u  িব ালয়, িমঠাপু র, রংপুর। 12828853773  

51.  2711৯ পীরগাছা বািলকা u  িব ালয়, েপাঃ o uপেজলা পীরগাছা, েজলা-
রংপুর।  

12845626738  

52.  27121 কাuিনয়া েমাফা ল েহােসন u  িব ালয় 
েপাঃ o uপেজলা- কাuিনয়া, েজলা- রংপুর। 

12835333318  

53.  27122 হারাগাছ ব খী u  িব ালয়, কাuিনয়া, রংপুর। 12845125198  

54.  27126 evmcyKwziqv eসeসিস (েভাক) iনি িটuট, 
পীরগ , রংপুর।  

12828485869  

55.  27134 গ চড়া ি খী u  িব ালয়, েপাঃ o uপেজলা- গ াচড়া, েজলা-
রংপুর।  

12851931173  

56.  27141 েট টাiল েভােকশনাল iনি িটuট, আলমনগর, রংপুর। 12823419968  

57.  27142 েটকিনক ◌্যাল ল o কেলজ,  রংপুর। 128271726৯5  

58.  27158 চতরা িব ান o কািরগির কেলজ, েপাঃ চতরা কাছারী, ভায়াঃ 
পলাশবাড়ী-6841, uপেজলাঃ পীরগ , েজলাঃ রংপুর।  

1282323147৯  

59.  27159 পীরগ  িব ান o কািরগির কেলজ, পীরগ  (সদর), পীরগ , রংপুর। 12851৯13511  
60.  27244 েগাপালপুর েটকিনক াল কেলজ, িমঠাপু র, রংপুর। 1282৯332933  

 
েজলাঃ িড় াম-22 

িমক নং েক  েকাড 
ন র 

িনবািচত পরী া েকে র নাম o কানা (সরকাির o েবসরকাির িশ া 
িত ানস হ) 

েমাবাiল ন র া র

61.  28116 নাiগাছ পাiলট হাi ল, নাiগাছ, uিলপুর, িড় াম। 12825798654  

62.  28128 নােগ রী েকরামিতয়া ব খী u  িব ালয়, 
নােগ রী, িড় াম।  

12821164264  

63.  2812৯ রািজবপুর u  িব ালয়, রািজবপুর, িড় াম। 12828283587  

64.  28131 িসংগার ডাবরীর হাট ি - খী u  িব ালয়,  
েপাঃ o uপেজলা- রাজারহাট, েজলা- িড় াম। 

1282818৯545  

65.  28135 থানাহাট e iu পাiলট u  িব ালয়, েপাঃ o uপেজলা-
িচলমারী, েজলা- িড় াম।  

12827546196  

66.  28137 লবাড়ী u  বািলকা িব ালয়, েপাঃ o uপেজলা- লবাড়ী, 
েজলা- িড় াম।  

1284259635৯  

67.  28138 েটকিনক াল ল o কেলজ, িড় াম। 12827127818  

68.  28151 
 

েরৗমারী েটকিনক াল e  িবজেনস ােনজেম  কেলজ, েপাঃ 
েশৗলমারী, uপেজলাঃ েরৗমারী, েজলাঃ িড় াম। 

12827662৯66  

69.  28162 িদয়াডাংগা আiিডয়াল েটকিনক াল ল o কেলজ, েপাঃ 
ল মার, ামারী, িড় াম। 

12866316285  

70.  28196 কচাকাটা মেডল মিহলা েটকিনক াল e  কেলজ, uপেজলাঃ 
নােগ রী, েজলাঃ িড় াম।  12825444117  

71.  281৯9 িড় াম আিলয়া কািমল মা াসা
েপাঃ o uপেজলাঃ িড় াম, িড় াম।  1284259635৯  
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েজলাঃ গাiবা া-27 
 

িমক নং েক  েকাড 
ন র 

িনবািচত পরী া  েকে র নাম o কানা (সরকাির o েবসরকাির 
িশ া িত ানস হ) 

েমাবাiল ন র া র

72.  29112 
 

িপয়ারাপুর আi িজ eম ল a া  কেলজ , 
েপাঃ পি তপুর, েগািব গ , গাiবা া।  

1284673৯612  

73.  29117 ড়াiল u  িব ালয়, uদাখালী, লছড়ী, গাiবা া। 12824821528  

74.  29127 প চ গািছ শািম রাম মেডল ি িখ u িব ালয়, েপা: 
ম মদারহাট,uপেজলা: রগ , েজলাঃ গাiবা া 

12835535927  

75.  29129 ধমপুর eস আi িড (েভাক) ল o কািরগির  কেলজ, 
রগ ,গাiবা া। 

12851729751  

76.  29132 পলাশবাড়ী eস eম পাiলট u  িব ালয়, 
েপাঃ o uপেজলা- পলাশবাড়ী, েজলা- গাiবা া।  

12831729823  

77.  29134 বধন  পাiলট u  িব ালয়, েগািব গ , গাiবা া। 128237৯9629  

78.  29136 সা াপুর েক eম বািলকা u িব ালয়, েপাঃ o uপেজলা-
সা াপুর, েজলা- গাiবা া। 

12823989৯88  

79.  29138 দি ণ কামারজািন হাi ল, গাiবা া সদর, গাiবা া। 12829৯194৯4  

80.  29139 পলাশবাড়ী িপয়ারী গালস হাi ল, েপাঃ o uপেজলা-
পলাশবাড়ী, েজলা- গাiবা া। 

12855792654  

81.  2913৯ কাজী আজহার আলী u  িব ালয়, 
uপেজলা- সাঘাটা, েজলা- গাiবা া। 

12828৯58916  

82.  29144 েটকিনক াল ল o কেলজ, গাiবা া।  12৯2৯546779  

83.  2914৯ eম eম েমা ািলব েটকিনক াল e  িবজেনস ােনজেম  কেলজ, 
েগািব গ , েজলাঃ গাiবা া 

128272৯3798  

84.  29154 ধােপরহাট েটকিনক াল a া  িবজেনস ােনজেম  কেলজ, 
েপাঃ ধােপরহাট, uপেজলাঃ সা াপুর, েজলাঃ গাiবা া 

1282৯93894৯  

85.  29193 েট টাiল েভােকশনাল iনি িটuট 
আদশ পাড়া, বাংলাবাজার, গাiবা া। 12831522455  

86.  291৯2 তরফকামাল আদশ িসিনয়র মা াসা,
েপাঃ ছাি য়াপুর, uপঃ সা াপুর, গাiবা া। 

1282675৯437  

87.  291৯5 ামপুর েটকিনক াল e  েভােকশনাল iনি িটuট, সাঘাটা, 
েজলাঃ গাiবা া 

12823328759  

 
েজলাঃ জয়পুরহাট-17 

িমক নং েক  েকাড 
ন র 

িনবািচত পরী া  েকে র নাম o কানা (সরকাির o েবসরকাির 
িশ া িত ানস হ) 

েমাবাiল ন র া র

88.  2৯114 ে তলাল পাiলট u   িব ালয়, েপাঃ o uপেজলা- ে তলাল, েজলা-
জয়পুরহাট।  

12836456696  

89.  2৯121 প চিবিব িবজেনস ােনজেম  iনি িটuট, 
প চিবিব, জয়পুরহাট। 

12৯33947611  

90.  2৯133 আে লপুর eফ iu হাi ল, েপাঃ o  uপেজলা- আে লপুর,  েজলা-
জয়পুরহাট। 

12836679853  

91.  2৯135 েমাসেলমগ  হাi ল,  কালাi, জয়পুরহাট। 12827142৯9৯  

92.  2৯136 েটকিনক াল ল o কেলজ, জয়পুরহাট। 128469৯3952  

93.  2৯169 কালাi েটকিনক াল ল e  মিহলা (িবeম) কেলজ,  প চিশরা, 
কালাi, জয়পুরহাট।  

12823591৯57  
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েজলাঃ ব ড়া-2৯ 
 

িমক নং েক  েকাড 
ন র 

িনবািচত পরী া  েকে র নাম o কানা (সরকাির o েবসরকাির 
িশ া িত ানস হ) 

েমাবাiল ন র া র

94.  31114 পচািচয়া বািলকা পাiলট u  িব ালয়, পচািচয়া, ব ড়া। 128289৯2৯15  

95.  31116 ন ী াম পাiলট u  িব ালয়, েপাঃ o uপেজলা- ন ী াম, েজলা-
ব ড়া।  

1282748৯296  

96.  31117 কাগiল ক নাকাম  u  িব ালয়, েপাঃ কাগiল, uপেজলা- গাবতলী, 
েজলা- ব ড়া। 

12825531785  

97.  31118 িশবগ  পাiলট গালস হাi ল, 
েপাঃ o uপেজলা- িশবগ , েজলা- ব ড়া।   12872859685 

 

98.  31119 লবাড়ী গমীরuি ন ব খী u  িব ালয়, 
েপাঃ হাট লবািড়, সািরয়াকাি , ব ড়া।  

1287371641৯  

99.  3111৯ আদমিদিঘ আiিপেজ হাi ল, েপাঃ o uপেজলা- আদমিদিঘ, েজলা-
ব ড়া। 

1283192378৯  

100.  31128 সালফা েটকিনক াল a া  িবeম কেলজ, 
েশরপুর,ব ড়া। 

1283৯982831  

101.  31129 বয়রা কািরগির ল o কেলজ, চরপাড়াহাট, েসানাতলা, ব ড়া। 12822522513  

102.  31131 খানপু র u  িব ালয়, েপাঃ সয়দ আহমদ কেলজ, 
েসানা লা, ব ড়া। 

12824843685  

103.  31134 আঃ oয়া দ মা িমক কািরগির o েভােকশনাল iনি িটuট, 
uপেজলা- নট, েপাঃ েগাসাiবাড়ী,    ব ড়া। 

12827194658  

104.  31136 কাম নগর িবeমআi কেলজ, কাম নগর, নট, ব ড়া। 12823265579  

105.  31142 রাণীরহাট ল o কািরগির কেলজ, শাহজাহানপুর, ব ড়া। 12929173584 
 

 

106.  31152 বােঘাপাড়া শহীদ দােনশ uি ন হাi ল, সদর, ব ড়া। 12828773৯63  

107.  31153 নরহ  ব খী u  িব ালয়, কাহা , ব ড়া। 12829278923  

108.  31154 লেকাট নেবাদয় কািরগির u  িব ালয়
েপাঃ েডমাজানী, ব ড়া।  12৯46992188  

109.  31155 সতীশচ  কািরগির ল o কেলজ, oমরপুরহাট, ন ী াম, ব ড়া। 12827857454  

110.  31156 েটকিনক াল ে িনং েস ার, িনিশ ারা, ব ড়া। 12৯68531851  

111.  311৯2 েবতগাড়ী  মীর সােহ আলম কািরগির a া  িবeম মহািব ালয়, 
েপাঃ ভােয়র পু র, িশবগ , ব ড়া। 

128218৯4719  

112.  31261 মাজ াম eম e িসিনয়র (ফািজল) মা াসা,
চা iর মীরপাড়া, ন ী াম, ব ড়া। 

128473৯5556  
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রাজশাহী a লঃ েক  সং াঃ- ৯4 
েজলাঃ নoগ -27 

িমক নং েক  েকাড 
ন র 

িনবািচত পরী া  েকে র নাম o কানা (সরকাির o েবসরকাির 
িশ া িত ানস হ) 

েমাবাiল ন র া র

113.  32112 বদলগাছী eল িপ গালস হাi ল, েপাঃ o uপেজলা- বদলগাছী, 
েজলা- নoগ । 

12846734712  

114.  32115 জগদল আিদবাসী  ল o কেলজ, েপাঃ জগদল,uপেজলা-
ধাৈমরহাট, েজলা- নoগ ।  

1283৯213277  

115.  32118 মা া eস িস পাiলট হাi ল
 uপেজলা- মা া, েজলা- নoগ । 

128237৯1৯82  

116.  32124 আ াi কািরগির কেলজ, আ াi, েজলা-নoগ । 1288৯433394  

117.  32125 নামাজগড় গাu ল আজম কািমল মা াসা, সদর, নoগ । 12844133789  

118.  32128 নিজপুর হাi ল, প ীতলা, নoগ । 128563641৯  

119.  32132 মহােদবপুর িভ, িট, আi, মহােদবপুর, নoগ । 12827৯93553  

120.  32134 চকuিল ব ◌ুখী মা িমক িব ালয়,পাজরভা া, মা া, নoগ । 12825835৯72  

121.  32144 মম পুর বািলকা u  িব ালয়, রাম ড়া, িনয়ামতপুর, 
নoগ । 

1282৯846573  

122.  32145 সােয়ম uি ন েমেমািরয়াল eকােডমী
েপাঃ রাণী নগর, uপেজলা o েজলা-নoগ । 

12824827499  

123.  32146 েটকিনক াল ল o কেলজ, নoগ । 12829352156  

124.  32178 সাপাহার পাiলট u  িব ালয়, সাপাহার, নoগ । 12833৯6811৯  

125.  32179 কিড়দহ u  িব ালয়,  েপারশা, নoগ । 12833141346  

126.  32191 রাণীনগর পাiলট u  িব ালয়, রাণীনগর, নoগ । 1282353৯455  

127. 32192 েট টাiল েভােকশনাল iনি িটuট, রজাকপুর, নoগ। 12828813278  

128.  32217 বড় েবলালদাহ iসলািময়া ফািজল মা াসা থানাঃ মা া, েজলাঃ নoগ 1282642৯29৯  
 

েজলাঃ চ পাiনবাবগ -18 
 

িমক নং েক  েকাড 
ন র 

িনবািচত পরী া  েকে র নাম o কানা (সরকাির o েবসরকাির 
িশ া িত ানস হ) 

েমাবাiল ন র া র

129.  33112 েভালাহাট রােম র পাiলট i িটিটuশন, েপাঃ o uপেজলা-
েভালাহাট, েজলা-চ পাiনববাগ ।  

12829738389  

130.  33113 জািমলা পারভীন মা িমক কািরগির o েভােকশনাল 
iনি িটuট, আনক িশ া প ী্-2, েপাঃ মনাকষা-7453, 
িশবগ , চ পাiনবাবগ ।  

12827381৯71  

131.  33114 মা াপুর u  িব ালয়, নােচাল, চ পাiনবাবগ 12682558688  

132.  33128 েগামস াপুর পাiলট u  িব ালয়, েপাঃ o uপেজলা-
েগামস াপুর, েজলা-চ পাiনববাবগ । 

1282৯77৯777  

133.  33129 েটকিনক াল ল o কেলজ, চ পাiনবাবগ । 12854975834  

134.  33152 েট টাiল েভােকশনাল iনি িটuট, তােহরপুর, চ পাiনবাবগ । 12822৯52262  

135.  33162 েটকিনক াল ে িনং েস ার, চ পাiনবাবগ । 12826241447  

েসিমনােরর তািরখ o সময়ঃ
31 জা য়ারী , 3128, সকাল 21.11 ঘিটকায়। 
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েজলাঃ রাজশাহী-33 
 

িমক নং েক  েকাড 
ন র 

িনবািচত পরী া  েকে র নাম o কানা (সরকাির o েবসরকাির 
িশ া িত ানস হ) 

েমাবাiল ন র া র

136.  34112 
 

নহাটা িব ান o ি  (েভাক) িব ালয়, 
পবা, রাজশাহী। 

12831575828  
137.  34115 কয়া মাজমপুর u  িব ালয়, uপেজলা- গাপুর, রাজশাহী। 1284816679৯  

138.  34116 বাঘা মিহলা বািণিজ ক কেলজ a া  েটকিনক াল ল o কেলজ, 
েপাঃ o uপেজলা- বাঘা, েজলা- রাজশাহী। 

12833৯47532  

139.  34118 পু ঁ য়া িপ eন হাi ল, েপাঃ o uপেজলা- পু ঁ য়া, েজলা-
রাজশাহী। 

12824815346  

140.  34121 রাজশাহী েলাকনাথ u  িব ালয়, েপাঃ o uপেজলা-
েবায়ালীয়া, সদর, রাজশাহী। 

12825343621  

141.  34125 ভবানীগ  কািরগির o ব াপনা কেলজ, 
বাগমারা, রাজশাহী।  

12825833314  

142.  34126 েগাদাগাড়ী u  িব ালয় o কেলজ, 
েপাঃ o থানা- েগাদাগাড়ী, রাজশাহী। 

128788৯34৯2  

143.  34127 iসলামী eকােডমী u  িব ালয়, বাঘা, রাজশাহী। 1283613472  

144.  34128 iu ফপুর িষ u  িব ালয়, েপাঃ o uপেজলা-
চারঘাট,রাজশাহী। 

12829518৯99  

145.  34132 েকশরহাট েটকিনক াল e  িবeম iনি িটuট, েমাহনপুর,  
রাজশাহী। 

12833৯39538  

146.  34147 
 

হাটগাে াপাড়া িবeম o কািরগির কেলজ, 
বাগমারা,রাজশাহী। 

12827496643  

147.  3415৯ েমে াপিলটন েটকিনক াল e িব eম iনি িটuট, েপাঃ ামপুর, 
মিতহার, মহানগর, রাজশাহী। 

12851৯৯৯6৯2  

148.  34162 েজাতকািতক িব eন হাi ল, েজাতকািতক, ন নগািছ, 
চারঘাট, েজলা- রাজশাহী । 

12822521837  

149.  34164 oমরগািড় দারল খােয়র ফািজল মা াসা, চারঘাট,  রাজশাহী। 1294৯28৯99৯  

150.  34167 তােনার েপৗরসভা েটকিনক াল a া  বািণিজ ক কেলজ, 
তােনার, রাজশাহী।  

12827276127  

151.  34173 মহানগর েটকিনক াল e  িবজেনস ােনজেম - iনি িটuট, 
কাপািসয়া, েচৗমেহানী, মিতহার (পবা), রাজশাহী। 

12823৯62836  

152.  34175 েটকিনক াল ে িনং েস ার, সপুরা, রাজশাহী। 12822৯65712  

153.  34176 েট টাiল েভােকশনাল iনি িটuট, েমiন েরাড,  িসপাiপাড়া, 
রাজপাড়া, রাজশাহী। 12825941933  

154.  34178 রাজশাহী েকাট েটকিনক াল e  িবজেনস ােনজেম  কেলজ, 
েপাঃ বহরমপুর, রাজপাড়া, রাজশাহী। 

12825948247  

155.  34214 আ র রহমান সরকার কািরগির o বসায় ব াপনা কেলজ, 
েপাঃ েসানাদহ বাজার, বাঘা, রাজশাহী।  

12828৯13742  

156.  34222 িসিট েটকিনক াল e  িবজেনস ােনজেম  কেলজ, 326 হড় াম 
ন ন পাড়া, িসিট বাiপাস েরাড, েপাঃ রাজশাহী েকাট, uপেজলাঃ 
রাজপাড়া, েজলাঃ রাজশাহী। 

128232৯৯463  

157.  34223 হড় াম মেডল েটকিনক াল e া  িবeম কেলজ o েভােকশনাল 
iনি িটuট, থানা-রাজপাড়া, েজলা- রাজশাহী 128291993৯5 
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েজলাঃ নােটার-24 
িমক নং েক  েকাড 

ন র 
িনবািচত পরী া  েকে র নাম o কানা (সরকাির o েবসরকাির 

িশ া িত ানস হ) 
েমাবাiল ন র া র

158.  35112 িসংড়া দমদমা পাiলট ল o কেলজ, 
েপাঃ o uপেজলা- িসংড়া, েজলা- নােটার।  

12841963৯41  

159.  35118 রদাসপুর েরােকয়া বািলকা u  িব ালয়, 
েপাঃ o uপেজলা- রদাসপুর, েজলা-নােটার।  

1282৯935271  

160.  35119 আেনায়ারা পাiলট বািলকা u  িব ালয়,েপাঃ o uপেজলা-
িসংড়া, নােটার। 

12823৯৯21858  

161.  35136 েমৗখাড়া iসলািময়া বািলকা u  িব ালয়, 
েপাঃ নoয়াপাড়া হাট, বড়াi াম, নােটার।  

12821949688  

162.  35139 আ ান হাi ল, বড়াi াম, নােটার। 12823358596  

163.  35141 বাগািতপাড়া েটকিনক াল o িবeম iনি িটuট, বাগািতপাড়া,  
নােটার।  

12823৯56698  

164.  35148 লালপুর রী পাiলট u িব ালয়, 
েপাঃ o uপেজলা- লালপুর, েজলা- নােটার। 

12826293176  

165.  35157 লালপুর থানা গালস হাi ল, েগাপালপুর, লালপুর, নােটার। 12831914831  

166.  35164 েটকিনক াল o িবeম কেলজ, িশংড়া, েজলা-নােটার। 12844247858  

167.  35172  বাগািতপাড়া পাiলট হাi ল,েপাঃ o uপেজলা-বাগািতপাড়া, 
েজলা- নােটার। 

12828965৯49  

168.  35173 েটকিনক াল ল o কেলজ, নােটার। 128847৯443৯  

169.  35174 েট টাiল েভােকশনাল iনি িটuট, েগাপালপুর, লালপুর, 
নােটার।  

12823549847  

170.  35212 কািরগির িশ ণ েক , নােটার। 12826966861  
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েজলাঃ িসরাজগ -32 
িমক নং েক  েকাড 

ন র 
িনবািচত পরী া  েকে র নাম o কানা (সরকাির o েবসরকাির 

িশ া িত ানস হ) 
েমাবাiল ন র া র

171.  36112 শাহজাদপুর i াহীম পাiলট বািলকা u  িব ালয়, uপেজলা-
শাহজাদপুর, েজলা- িসরাজগ । 

12825834522  

172. 36114 েমঘাi i iu আi হাi ল, কাজীপুর, িসরাজগ । 12825678235  

173.  36115 
 

হািমদা গালস হাi ল o কেলজ, েপাঃ o uপেজলা-
uল া্পাড়া, েজলা-িসরাজগ ।  

12825965771  

174.  36116 িজ eস েক eল u   িব ালয়, েপাঃ সারাৈতল, েবল িচ, 
িসরাজগ । 

128412৯8674  

175.  36117 সল া iসলািময়া ব খী u   িব ালয়
েপাঃ সল া, uপেজলা-রায়গ , িসরাজগ । 

1282183291  

176.  36118 শাহজাদপুর পাiলট হাi ল, েপাঃ o uপেজলা-শাহজাদপুর, েজলা-
িসরাজগ ।  

12825834522  

177.  36122 শহী ল ল ল কািরগির কেলজ, েপাঃ শহীদ নগর (বাগবাড়ী), 
কামারখ , িসরাজগ । 

12৯257448৯2  

178.  36124 বা কা কািরগির u  িব ালয়, েপাঃ বা কা,সদর, িসরাজগ । 128357395৯4  

179.  3612৯ রায়গ  েটকিনক াল a া  বািণিজ ক কেলজ, রায়গ , 
িসরাজগ । 

12825৯18169  

180.  36132 আেনায়ার আজাদ কািরগির ল কাজীপুর,  েজলা-িসরাজগ । 12829724847  

181.  36138 
 

জাফর iকবাল কািরগির হাi ল, তাড়াশ,  িসরাজগ । 128298৯9877  

182.  36145 খাস কাuলীয়া িসি কীয়া ফািজল মা াসা, 
েচৗহালী, িসরাজগ । 12823991313  

294. 36146 তাড়াশ iসলািময়া পাiলট হাi ল, েপাঃ o uপেজলা-
তাড়াশ,েজলা- িসরাজগ ।  

128218৯6649  

184.  36148 ি েযা া কািরগির u  িব ালয়, সীমাম বাজার, 
গা াiল,কাজীপুর, িসরাজগ । 

128৯3৯28426  

185.  3614৯ েটকিনক াল ল o কেলজ, িসরাজগ । 12826192712  

186.  36151 বাগবািট েটকিনক াল a া  িবজেনস ােনজেম  কেলজ, েপাঃ 
iছামিত রািজবপুর, সদর, িসরাজগ  12825817868  

187.  36165 কািজপুর থানা সদর িবeম কেলজ, 
uপেজলাঃ কািজপুর, েজলাঃ িসরাজগ ।  

12৯25৯73199  

188.  36168 ছাতীয়ানতলী েমাড় াম েটকিনক াল e  িবজেনস ােনজেম  
কেলজ, বনবিড়য়া, সদর, িসরাজগ । 12822685৯12  

189.  36198 েট টাiল েভােকশনাল iনি িটuট,তালগাছী বাজার, শাহজাদপুর, 
িসরাজগ । 1282৯547236  

190.  36217 
 

েদuল ড়া িজ, আর মেডল বািলকা u  িব ালয়,  uপেজলাঃ 
রায়গ , িসরাজগ । 

1282৯647648  

191.  36226 কয়ড়া ফািজল মা াসা, েপাঃ কয়ড়া বাজার uপেজলাঃ 
uলাপাড়া,িসরাজগ ।  

12874৯8৯6৯5  
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েজলাঃ পাবনা-25 
িমক নং েক  েকাড 

ন র 
িনবািচত পরী া  েকে র নাম o কানা (সরকাির o েবসরকাির 

িশ া িত ানস হ) 
েমাবাiল ন র া র

192.  37112 স িথয়া পাiলট হাi ল, েপাঃ o uপেজলা- স িথয়া, েজলা-
পাবনা। 

12833৯92192  

193.  37113 জানগর পাiলট হাi ল,েপাঃ o থানা- জানগর, েজলা-
পাবনা।  

12831313847  

194.  37116 আটঘিরয়া পাiলট u  িব ালয়, 
েপাঃ o uপেজলা- আটঘিরয়া, েজলা- পাবনা। 

12842823973  

195.  37121 েবড়া পাiলট গালস হাi ল, েপাঃ o uপেজলা- েবড়া, েজলা-
পাবনা। 

1283৯733361  

196.  37123 েডমরা হাজী জয় ল া্ u  িব ালয়,
uপেজলা- ফিরদপুর, পাবনা। 

128295766৯8  

197.  37124 চাটেমাহর আরিসeন e  িবeসeন হাi ল, েপাঃ o 
uপেজলা-চাটেমাহর, েজলা- পাবনা। 

1282951৯153  

198.  37128 মিহমচ  বলী u  িব ালয়, েপাঃ o uপেজলা-পাবনা 
(সদর),েজলা-পাবনা। 

1284৯65198৯  

199.  37133 বনoয়ারী নগর িসিব পাiলট u  িব ালয়, ফিরদপুর,পাবনা। 128369৯৯958  

200.  37136 চাটেমাহর েটকিনক াল a া িবজেনস ােনজেম -
iনি িটuট, চাটেমাহর, পাবনা।  

12822286969  

201.  37142 েটকিনক াল ল o কেলজ, পাবনা। 12৯23254489  

202.  37143 েট টাiল েভােকশনাল iনি িটuট, ঈ রদী,পাবনা। 12829342375  

203.  37165 ভা ড়া েটকিনক াল e  িবজেনস ােনজেম  কেলজ, ামঃ 
পা লীপাড়া, েপাঃ o uপেজলাঃ ভা ড়া, েজলাঃ পাবনা। 

12823৯68177  

204.  37224 েবায়াiলমারী কািমল মা াসা, স িথয়া, পাবনা। 128218৯9586  

205.  37225 কািরগির িশ ণ েক , রাজাপুর,পাবনা। 12827316483  
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যেশার a ল   ◌ঃ েক  সং াঃ- ৯9  
 
েজলাঃ ি য়া-21 

িমক নং 
েক  েকাড 
ন র 

িনবািচত পরী া  েকে র নাম o কানা (সরকাির o েবসরকাির 
িশ া িত ানস হ) 

েমাবাiল ন র া র

206.  
38115 েখাকশা জািনপুর পাiলট হাi ল 

েখাকশা, ি য়া। 
12৯63653789  

207.  38119 বিলদাপাড়া মা িমক বািলকা িবদালয়, েপাঃ ব iপাড়া, িমরপুর, 
ি য়া। 

12848716698  

208.  38122 েবগম হািমদা িসি ক মা িমক িব ালয় uপেজলা o েজলা- ি য়া। 12825667৯৯৯  
209.  38123 মারখািল eম eন পাiলট হাi ল, েপাঃ o uপেজলা- মারখালী, 

েজলা- ি য়া। 
128৯৯143435  

210.  38124 েভড়ামারা পাiলট গালস হাi ল, েপাঃ o uপেজলা- েভড়ামারা, 
েজলা- ি য়া।  

12831797582  

211.  
38131 েদৗলতপুর পাiলট মা িমক বািলকা িব ালয়, েপাঃ o uপেজলা-

েদৗলতপুর, েজলা- ি য়া।  
12823852714  

212.  
38132 েটকিনক াল ল o কেলজ, েহােসনাবাদ েদৗলতপুর, ি য়া। 128777487  

213.  38133 েটকিনক াল ল o কেলজ, ি য়া। 128231124৯5  

214.  38134 কািরগির িশ ণ েক , ি য়া। 12829869865  

215.  38135 েট টাiল েভােকশনাল iনি িটuট, থানাপাড়া, সদর ি য়া। 12825৯88289  

 
েজলাঃ েমেহরপুর-14 

িমক নং েক  েকাড 
ন র 

িনবািচত পরী া  েকে র নাম o কানা (সরকাির o েবসরকাির 
িশ া িত ানস হ) 

েমাবাiল ন র া র

216.  39114 
 

গাংনী পাiলট মা িমক িব ালয় ,েপাঃ o uপেজলা- গাংনী, েজলা-
েমেহরপুর। 

128256684৯৯  

217. 39116 দািড়য়াপুর মা িমক িব ালয়, িজবনগর, েমেহরপুর। 12838867824  

218.  39117 েটকিনক াল ল o কেলজ, েমেহরপুর। 12828473৯2৯  

 

 
েজলাঃ য়াডা া-17 

িমক নং েক  েকাড 
ন র 

িনবািচত পরী া  েকে র নাম o কানা (সরকাির o েবসরকাির 
িশ া িত ানস হ) 

েমাবাiল ন র া র

219.  3৯113 সেরাজগ  u  িব ালয়, সদর, য়াডাংগা। 12945735111  

220.  3৯115 দা র দা পাiলট গালস হাi ল, 
েপাঃ o uপ- দা র দা, েজলা- য়াডাংগা। 

12৯2519৯৯54  

221.  3৯116 আলমডাংগা হাi ল, েপাঃ o uপেজলা- আলমডাংগা, েজলা-
য়াডাংগা।  

1282৯737173  

222.  3৯117 েটকিনক াল ল o কেলজ, য়াডা া। 12825554649  

223.  3৯119 জীবননগর uপেজলা ব খী মা িমক িবদালয়, েপাঃ েদৗলতগ , 
uপেজলা- জীবননগর, েজলা- য়াডা া।   

12832959966  

224.  3৯11৯ জীবননগর গালস হাi ল, েপাঃ o uপেজলা- জীবননগর, েজলা-
য়াডাংগা।  

12822321743  

 

েসিমনােরর তািরখ o সময়ঃ
31 জা য়ারী , 3128, সকাল 21.11 ঘিটকায়। 
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েজলাঃ িঝনাiদহ-1৯ 
িমক নং েক  েকাড 

ন র 
িনবািচত পরী া  েকে র নাম o কানা (সরকাির o েবসরকাির 
িশ া িত ানস হ) 

েমাবাiল ন র া র

225.  41117 নলডাংগা ষণ পাiলট মা িমক িব ালয়, েপাঃ নলডাংগা, 
uপেজলা- কালীগ , েজলা- িঝনাiদহ। 

12873712৯42  

226.  41118 মেহষপুর বািলকা u  িব ালয়, 
েপাঃ o uপেজলা- মেহষপুর, েজলা- িঝনাiদহ। 

128299386৯6  

227.  41119 শল পা পাiলট হাi ল, 
েপাঃ o uপেজলা- শল পা, েজলা- িঝনাiদহ।  

12৯37978226  

228.  4111৯ েকাট চাদপুর হাi ল, েপাঃ o uপেজলা- েকাটচ দপুর, েজলা-
িঝনাiদহ।  

12823625979  

229.  41122 হিরনা  পাiলট মা িমক িব ালয়, হিরনা , িঝনাiদহ। 12৯23953861  

230.  41124 িব ান o কািরগির iনি িটuট , বািড় নং- 21৯, েরাড-3, শহীদ 
মিশuর রহমান সড়ক সদর, িঝনাiদহ। 

1282474693৯  

231.  41125 েটকিনক াল ল o কেলজ, িঝনাiদহ। 12৯23438363  

232.  41136 হাট েগাপালপুর মা িমক িব ালয়,েপাঃ হাট 
েগাপালপুর,সদর,িঝনাiদহ। 

12847৯24815  

233.  41154 কািরগির িশ ণ েক , সদর, িঝনাiদহ। 12837361588  

 

 
েজলাঃ মা রা-17 

িমক নং েক  েকাড 
ন র 

িনবািচত পরী া  েকে র নাম o কানা (সরকাির o েবসরকাির 
িশ া িত ানস হ) 

েমাবাiল ন র া র

234.  42119 সর তী মা িমক িব ালয়, েপাঃ িসংড়া, শািলখা, মা রা। 12838776846  

235.  4211৯ পুর eমিস পাiলট মা িমক িব ালয়, েপাঃ o uপেজলা-
পুর, েজলা- মা রা। 

1282৯887368  

236.  42122 গ ারামপুর িপ েক মা িমক িব ালয়, শািলখা,  েজলা-মা রা। 12828৯22৯66  

237.  42123 আমজাদ আলী ব খী মা িমক িব ালয়, েপাঃ নাগাতী, 
শািলখা, মা রা।  

128224৯9948  

238.  42124 নহাটা মা িমক বািলকা িব ালয়, 
েমাহা দপুর, মা রা। 

12825961517  

239.  42125 েটকিনক াল ল o কেলজ, মা রা। 12842৯14916  
 
 

 
েজলাঃ নড়াiল-15 

িমক নং েক  েকাড 
ন র 

িনবািচত পরী া  েকে র নাম o কানা (সরকাির o েবসরকাির 
িশ া িত ানস হ) 

েমাবাiল ন র া র

240.  43112 ল ীপাশা আদশ u  িব ালয়, েলাহাগড়া, নড়াiল। 12821121978  

241.  43118 েলাহাগড়া পাiলট u  িব ালয়, েপাঃ o uপেজলা- েলাহাগড়া, েজলা-
নড়াiল।  

1282767৯৯37  

242.  43121 কািলয়া পাiলট হাi ল, েপাঃ o uপেজলা- কািলয়া, েজলা- নড়াiল। 12845163155  

243.  43122 েটকিনক াল ল o কেলজ,
 নড়াiল। 

12823353548  
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েজলাঃ যেশার-24 
িমক নং েক  েকাড 

ন র 
িনবািচত পরী া  েকে র নাম o কানা (সরকাির o েবসরকাির 

িশ া িত ানস হ) 
েমাবাiল ন র া র

244.  44116 লশী আদশ বািলকা u  িব ালয়, 
েপাঃ বহরমপুর, বাঘারপাড়া, যেশার। 

12829৯41767  

245.  44122 সরাতলা মা িমক িব ালয়, সারসা, যেশার। 12828711135  

246.  44123 েচৗগাছা শাহাদত মা িমক িব ালয়, েচৗগাছা, যেশার। 12834356979  

247.  44128 বের া সে ালনী িব াপীঠ, েপাঃ o uপেজলা- েকশবপুর, 
েজলা-যেশার।  

1282993৯83৯  

248.  4412৯ নoয়াপাড়া পাiলট গালস হাi ল, েপাঃ o uপেজলা-aভয়নগর, 
েজলা-যেশার।  

12829665857  

249.  44131 েকশবপুর পাiলট কেলিজেয়ট হাi ল, 
েপাঃ o uপেজলা- েকশবপুর, েজলা-যেশার।  

12824৯18171  

250.  44135 িঝকরগাছা eম eল u  িব ালয়, িঝকরগাছা, েজলা- যেশার। 12827913৯৯1  

251.  44136 খা রা eম eন িম  মা িমক িব ালয়,
 েপাঃ- েগৗরনগর, যেশার।  

128236৯1৯62  

252.  44138 সারসা পাiলট হাi ল,  যেশার। 12821897411  

253.  44139 রাজগ  মা িমক িবদালয়, েপাঃ রাজগ , 
uপেজলা-মিনরামপুর, েজলা- যেশার।  

12823939191  

254.  44143 েটকিনক াল ল o কেলজ,যেশার। 12823746723  

255.  44224 কািরগির িশ ণ েক , নািজর শংকরপুর, যেশার। 128233951৯3  

256.  4427৯ মিশয়াহাটী a য় মিহলা েটকিনক াল ল a া  কেলজ, ামঃ 
লাখাiডাং া, েপাঃ মিশয়াহাটী, মিনরামপুর, যেশার।  

128224৯6513  

 
েজলাঃ সাত ীরা-18 

িমক নং েক  েকাড 
ন র 

িনবািচত পরী া  েকে র নাম o কানা (সরকাির o েবসরকাির 
িশ া িত ানস হ) 

েমাবাiল ন র া র

257.  45117 কািলগ  পাiলট কিমuিনিট হাi ল, েপাঃ o uপেজলা-
কািলগ ,েজলা- সাত ীরা। 

12৯৯2739391  
258.  45127 আহসািনয়া মা িমক িব ালয়, আ ারপুর, 

েদবহাটা, সাত ীরা। 
1283৯61৯৯67  

259.  45129 কলােরায়া িজ েক eম েক পাiলট u  িব ালয়, েপাঃ o 
uপেজলা- কলােরায়া, েজলা- সাত ীরা। 

12৯32427627  

260.  45131 নিকপুর পাiলট বািলকা u  িব ালয়,েপাঃ নিকপুর,uপেজলা-
ামনগর,েজলা-সাত ীরা। 

1282364949৯  

261.  45134 িমরা পাiলট মা িমক গালস হাi ল, 
েপাঃ িম া, uপেজলা- তালা, েজলা-সাত ীরা। 

12৯253৯24৯1  

262.  45135 েটকিনক াল ল o কেলজ, সাত ীরা। 12825554649  

263.  45165 রবন েটকিনক াল e  িবজেনস ােনজেম  কেলজ,  
uপেজলাঃ আশা িন, েজলাঃ সাত ীরা 1282593৯685  
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েজলাঃ লনা-29 
িমক নং েক  েকাড 

ন র 
িনবািচত পরী া  েকে র নাম o কানা (সরকাির o েবসরকাির 

িশ া িত ানস হ) 
েমাবাiল ন র া র

264.  46119 আম জািতক কািরগির ি লক o গেবষণা েক , ডাক-েচ ড়ী 
বাজার, িরয়া, লনা। 

12823748463  

265.  4611৯ েক িড শাহাপাড়া মা িমক িব ালয়, েদব য়ার, পাiকগাছা, 
লনা। 

12834114171  

266.  46121 েস  েজিভয়াস হাi ল, েসানাডা া, লনা। 12৯75৯17631  

267.  46122 িরয়া eনিজিস a া  eনিসেক মা িমক িব ালয়, েপাঃ 
সািজপাড়া, uপেজলা- িরয়া, েজলা- লনা।  

12832৯31642  

268.  46123 ব বাসী মা িমক হাi ল, েপাঃ o uপেজলা-খািলশপুর, 
েজলা- লনা। 

12825633352  

269.  46124 লতলা ির iuিনয়ন হাi ল, েপাঃ o থনা- লতলা, েজলা-
লনা।  

12828656727  

270.  46126 আিফল uি ন মা িমক িবদালয়, েপাঃ পাবলা, েদৗলতপুর, 
লনা।  

12৯23319379  

271. 46127 কাজিদয়া u  িব ালয়, েপাঃ আলাiপুর, পসা, লনা। 12৯3718468  

272.  46128 ফােতমা েমেমািরয়াল মা িমক িব ালয়, 
িদঘিলয়া, লনা।  

12৯4৯2283৯5  

273.  46129 চালনা েকিস পাiলট কেলিজেয়ট ল, েপাঃ চালনা বাজার, uপ-
দােকাপ, েজলা- লনা।  

12৯229649৯9  

274.  4612৯ শাহাপুর ব খী u  িব ালয়, uপেজলা- িরয়া, েজলা- লনা। 12827557875  

275.  46131 েট টাiল েভােকশনাল iনি িটuট, 295/2, েশেরবাংলা েরাড, 
গল া্মারী, লনা। 12856756৯3৯  

276.  46132 েটকিনক াল ে িনং েস ার, লনা। 128215৯1৯৯8  

277.  46145 কয়রা মিদনাবাদ ল e  েটকিনক াল কেলজ,  েপাঃ 
মিদনাবাদ, uপেজলাঃ কয়রা, েজলাঃ লনা।  

12৯22268248  

278.  46163 বা য়া iuিনয়ন u  িব ালয়, েপাঃ বা য়া, দােকাপ, লনা। 12842৯97943  

279.  46165 জালমা চকরাখালী মা িমক িব ালয়, েপাঃ জালমা, বিটয়াঘাটা, 
লনা। 12৯75৯17631  

280.  46166 শহীদপুর খান e স র মা িমক িব ালয়, েপাঃ হিরখালী, 
েতেরাখাদা, লনা। 12831373484  

281.  46246 হািড়খালী েভােকশনাল ে িনং iনি িটuট, ামঃ o েপাঃ হািড়খালী, 
uপেজলাঃ েতরখাদা, লনা।  

12৯96631257  
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েজলাঃ বােগরহাট-23 
িমক নং েক  েকাড 

ন র 
িনবািচত পরী া  েকে র নাম o কানা (সরকাির o েবসরকাির 

িশ া িত ানস হ) েমাবাiল ন র া র

282.  47112 ড. মা ম িবল া্হ িবeম কািরগির কেলজ, শরনেখালা, বােগরহাট। 12827998382  

283.  47116 সািকনা আজহার েটকিনক াল কেলজ, ফিকরহাট, বােগরহাট। 12841397744  

284.  47118 িস eস পাiলট মা িমক িব ালয়, েপাঃ o uপেজলা- ক য়া, 
বােগরহাট। 12825877767  

285.  47121 চালনা ব র মা িমক িব ালয়, মংলা, বােগরহাট। 12৯24919978  

286.  47122 ফলতলা পাiলট মা িমক িব ালয়, েপাঃ o uপেজলা-
রামপাল, েজলা-বােগরহাট।  

12825682324  

287.  47124 eিস লাহা পাiলট মা িমক িব ালয়, েপাঃ থনা- েমাড়লগ , 
েজলা- বােগরহাট। 

1282732522৯  

288.  47125 ক িনয়া রহমিতয়া মা িমক িব ালয়, েমাড়লগ , বােগরহাট। 12826294182  

289.  47128 রােয় া পাiলট হাi ল, শরণেখালা, বােগরহাট। 12823686663  

290.  47131 oয়ােজদ েমেমািরয়াল পাiলট u  িব ালয়, 
েপাঃ o uপেজলা- েমাল া্হাট, েজলা- বােগরহাট। 

1282৯987৯3৯  

291.  47132 েটকিনক াল ল o কেলজ, বােগরহাট। 12৯26৯4৯৯29  

292.  47167 িচতলমারী দািখল মাদরাসা, েপাঃ িচতলমারী, িচতলমারী, 
বােগরহাট। 

12953385৯83  

293.  47183 আমড়াগািছয়া ব খী u  িব ালয়, েপাঃ আমড়াগািছয়া, 
uপেজলাঃ শরনেখালা, েজলাঃ বােগরহাট। 

1282562596৯  

 
েজলাঃ ফিরদপুর-21 
 

িমক নং েক  েকাড 
ন র 

িনবািচত পরী া  েকে র নাম o কানা (সরকাির o েবসরকাির 
িশ া িত ানস হ) 

েমাবাiল ন র া র

184.  57112 eম eন eকােডিম, নগরকা া, ফিরদপুর। 128273৯৯68৯  

185.  57114 শাহ জাফর েটকিনক াল e  িবeম iনি িটuট, যিদয়া, 
েবায়ালমারী, ফিরদপুর। 

128253৯76৯3  

186.  57117 বা ণ e eiচ eকােডমী, পু িরয়া, ভাংগা, ফিরদপুর। 128443৯76৯2  

187.  5711৯ আলফাডাংগা আির ামান পাiলট u  িব ালয়, আলফাডাংগা, 
ফিরদপুর। 

12827771৯27  

188.  57122 বাiশরিশ িশব রী eকােডমী, সদরপুর, ফিরদপুর। 128278৯4922  

189.  57123 ভাংগা পাiলট u  িব ালয়, েপাঃ o uপেজলা- ভাংগা, েজলা-
ফিরদপুর।  

12798524327  

190.  57124 েটকিনক াল ে িনং েস ার, aংগন, ফিরদপুর। 1282984৯14৯  

191.  57146 রােয়কদাহ েটকিনক াল a া  িবজেনস ােনজেম কেলজ, 
ম খালী, ফিরদপুর। 

12823869149  

192.  57155 েট টাiল েভােকশনাল iনি িটuট, বায় ল আমান, ফিরদপুর। 1266835645৯  

193.  57177 iকামােত ীন মেডল ফািযল মা াসা, ামঃ পল◌ীেবড়া, েপাঃ 
কাuলীেবড়া, uপেজলাঃ ভাংগা, ফিরদপুর।  12822334441  
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বিরশাল a ল  ◌ঃ েক  সং াঃ- 67  
 
েজলাঃ িপেরাজপুর-1৯ 

িমক নং েক  েকাড 
ন র 

িনবািচত পরী া  েকে র নাম o কানা (সরকাির o েবসরকাির 
িশ া িত ানস হ) েমাবাiল ন র  

194.  48113 eগার াম সি লনী মা িমক িব ালয়, শািটেকলবাড়ী, াসকা , 
েনছারাবাদ ( পকা ), িপেরাজপুর। 12825411323  

195.  48116 পকাঠী পাiলট মা িমক িব ালয়, েপাঃ পকাঠী, েনছারাবাদ, 
েজলা- িপেরাজপুর। 

12823262227  

196.  48117 ভা ািরয়া িবহারী পাহলট হাi ল, 
ভা ািরয়া,েজলা- িপেরাজপুর।  

12829286712  

197.  48123 জয় ল আদশ মা িমক বািলকা িব ালয় কাuখালী, িপেরাজপুর। 12829625524  

198.  48125 কলারন চি পুর আদশ মা িমক িব ালয়
েপাঃ চি পুরহাট, িজয়ানগর, িপেরাজপুর। 

1282268৯889  

199.  48128 হােতম আলী মা িমক বািলকা িব ালয়, 
েপাঃ o uপেজলা- মঠবািড়য়া, িপেরাজপুর।  

12829464553  

200.  4812৯ পি ম েসাহাগদল শিহদ িত মা িমক িব ালয়, েনছারাবাদ, 
িপেরাজপুর।  

12822958134  

201.  48132 েটকিনক াল ল o কেলজ, িপেরাজপুর। 128272৯4687  

202.  48147 লরা মা িমক িব ালয়, সািটয়া, নািজরপুর, িপেরাজপুর। 1282৯৯479৯6  

 
 
 

েজলাঃ বর না-17 
িমক নং েক  েকাড 

ন র 
িনবািচত পরী া  েকে র নাম o কানা (সরকাির o েবসরকাির 

িশ া িত ানস হ) 
েমাবাiল ন র  

203.  49115 বামনা সেরায়ারজান পাiলট হাi ল, 
েপাঃ o uপেজলা- বামনা, েজলা- বর না।  

12829796824  

204.  49119 পাথরঘাটা েক eম মা িমক িব ালয়, পাথরঘাটা,বর না। 1282৯7448৯9  

205.  49126 মিফজ uি ন বািলকা পাiলট মা িমক িব ালয়, েপাঃ o 
uপেজলা- আমতলী, েজলা- বর না।  

12828296334  

206.  49127 েবতাগী মা িমক িব ালয়, 
েপাঃ o থানা- েবতাগী, েজলা- বর না।  

12824৯72751  

207.  49129 েটকিনক াল ল o কেলজ, বর না। 12927995632  

208.  4912৯ েট টাiল েভােকশনাল iনি িটuট, বর না। 12848518361  

 

েসিমনােরর তািরখ o সময়ঃ
31 জা য়ারী , 3128, সকাল 21.11 ঘিটকায়। 
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েজলাঃ প য়াখালী-22 
িমক নং েক  েকাড 

ন র 
িনবািচত পরী া  েকে র নাম o কানা (সরকাির o েবসরকাির 

িশ া িত ানস হ) 
েমাবাiল ন র া র

209.  4৯112 িবদখালী রহমান iছহাক পাiলট u  িব ালয়, েপাঃ িবদখালী, 
uপেজলা- িমজাগ , েজলা-প য়াখালী।  

128256৯9542  

210.  4৯117 দশিমনা মা িমক িব ালয়, দশিমনা, প য়াখালী। 12823577৯68  

211.  4৯11৯ মিক আপ ন েনছা খা ন মা িমক িব ালয়, মিক, প য়াখালী। 1283521৯449  

212.  4৯126 কািছপাড়া মা িমক িব ালয়, বাuফল, প য়াখালী। 12827৯39৯96  

213.  4৯128 গলািচপা মা িমক িব ালয়, েপাঃ o uপেজলা- গলািচপা, েজলা-
প য়াখালী। 

128256৯9542  

214.  4৯135 েখপুপাড়া হাi ল, েপাঃ ে পুপাড়া, uপেজলা-কলাপাড়া, েজলা-
প য়াখালী।। 

128256৯9542  

215.  4৯138 েছাট বাiশিদয়া ফজ ল করীম মা িমক িব ালয়, রাংগাবালী,
প য়াখালী।  12886841116  

216.  4৯13৯ বাuফল মেডল হাi ল, েপাঃ o uপেজলা-বাuফল, েজলা-
প য়াখালী।  

1282363264৯  

217. 4৯141 েটকিনক াল ল o কেলজ, প য়াখালী। 12825771862  

218.  4৯142 েট টাiল েভােকশনাল iনি িটuট, গলািচপা,প য়াখালী। 1282966788৯  

219.  4৯192 কািরগির িশ ণ েক , প য়াখালী। 12832139299  

 
েজলাঃ েভালা-1৯ 

িমক নং েক  েকাড 
ন র 

িনবািচত পরী া  েকে র নাম o কানা (সরকাির o েবসরকাির 
িশ া িত ানস হ) 

েমাবাiল ন র া র

220.  51113 কেদব eম eম u  িব ালয়, েপাঃ রাধাবল , েদৗলতখান, 
েভালা।  

12836৯38575  

221.  51114 েবারহান uি ন বািলকা মা িমক িব ালয়, 
েবারহান uি ন,  েভালা।  

12878536181  

222.  51119 িশবপুর মা িমক িব ালয়, uপ-ত ি ন, েজলা-েভালা। 12822236239  

223.  51126 রমাগ  মা িমক িব ালয়, কতারহাট, লালেমাহন, েভালা। 12844৯15178  

224.  51128 u র সা িচয়া মা িমক িব ালয়, 
 uপেজলা- মনপুরা, েজলা- েভালা। 12875423643  

225.  5112৯ েটকিনক াল ল o কেলজ, েভালা। 126635৯৯588  

226.  51131 েভালা েটকিনক াল ে িনং েস ার (i ারলাiফ বাংলােদশ) 
েখয়াঘাট েরাড, েভালা।  

12846976444  

227.  51145 চরফ াশন েটকিনক াল e  িবজেনস ােনজেম  কেলজ, 
uপেজলাঃ চরফ াশন, েজলাঃ  েভালা। 

12821৯26297  

228.  51165 ধলী েগৗরনগর েভােকশনাল মা িমক িব ালয়, লালেমাহন, 
েভালা। 

128355৯7659  
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েজলাঃ ঝালকাঠী-19 
িমক নং েক  েকাড 

ন র 
িনবািচত পরী া  েকে র নাম o কানা (সরকাির o েবসরকাির 

িশ া িত ানস হ) 
েমাবাiল ন র া র

229.  52115 নলিছিট বািলকা মা িমক িব ালয়, েপাঃ o uপেজলা- নলিছিট, 
েজলা- ঝালকাঠী।  

1282361৯2৯7  

230.  52116 রাজাপুর পাiলট u  িব ালয়, েপাঃ o uপেজলা- রাজাপুর- 9521, 
েজলা- ঝালকাঠী।  

12934436333  

231.  52117 ভরতকাঠী িজ আর মা িমক িব ালয় , েপাঃ o uপেজলা-নলিছিট, 
ঝালকাঠী। 

1283521৯449  

232.  52118 আ য়া চািলতা িনয়া মা িমক বািলকা িব ালয়, কাঠািলয়া, 
ঝালকা ।  

128313375৯3  

233.  52123 িরয়া a তবালা মা িমক িব ালয়, ঝালকাঠী। 12826824195  

234.  52127 েট টাiল েভােকশনাল iনি িটuট, আরৎদার পি  েরাড, ঝালকাঠী। 12929184853  
235.  52128 েটকিনক াল ল o কেলজ, সদর, ঝালকাঠী। 12826261148  

236.  52141 রমজানকাঠী কািরগির o িষ কেলজ, 
েপাঃ েদাগলিচড়া, সদর , ঝালকাঠী। 

1282৯749297  

 

েজলাঃ বিরশাল-24 
িমক নং েক  েকাড 

ন র 
িনবািচত পরী া  েকে র নাম o কানা (সরকাির o েবসরকাির 

িশ া িত ানস হ) 
েমাবাiল ন র া র

237.  53112 বানরীপাড়া u  বািলকা িব ালয়,বানাড়ীপাড়া, বিরশাল। 12829৯18442  

238.  53115 আৈগলঝারা মিত মা ম ল গালস ল, 
আৈগলঝারা, বিরশাল।  

12829645199  

239.  53116 uিজরপুর েশর-i-বাংলা মা িমক বািলকা িব ালয়, েপাঃ o 
uপেজলা- uিজরপুর, েজলা- বিরশাল।  

12844256153  

240.  53126 তা কদারহাট u  মা িমক িব ালয়, তা কদারহাট, বিরশাল। 12837429357  

241.  53128 লািদ eম িজ হাi ল, েপাঃ o uপেজলা- লািদ, েজলা- বিরশাল। 12৯29515458  

242.  53131 বােকরগ  েজ eস iu u  িব ালয়, েপাঃ সােহবগ , uপেজলা-
বােকরগ ,েজলা- বিরশাল।  

12827669295  

243.  53132 বা গ  পাiলট বািলকা u  িব ালয়, বা গ , বিরশাল। 12898247193  

244.  53133 িহজলা িব eল পাiলট মা িমক বািলকা িব ালয়, িহজলা, বিরশাল। 12821768746  
245.  53139 েটকিনক াল ে িনং েস ার, িস a া িব েরাড, বিরশাল। 12832124৯৯2  

246.  5313৯ েটকিনক াল ল o কেলজ, বিরশাল। 12৯32315424  

247.  53191 কােছমাবাদ িছি িকয়া কািমল মা াসা, াম o েপাঃ 
কােছমাবাদ, uপেজলাঃ েগৗরনদী,বিরশাল 12827793344  

248.  53213 বাহা রপুর রহমানীয়া e  eস িস েভাক e  েটকিনক াল ল , 
লািদ, বিরশাল। 12822389628  

249.  53215 িবলিকস জাহান েটকিনক াল ল e  িব eম কেলজ, বােকরগ , 
বিরশাল। 

128221114৯4  
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ঢাকা a ল     t েক  সং াঃ- 9৯  
 
েজলাঃ শরীয়তপুর-17 

িমক নং েক  েকাড 
ন র 

িনবািচত পরী া  েকে র নাম o কানা (সরকাির o েবসরকাির 
িশ া িত ানস হ) েমাবাiল ন র া র

250.  54112 জািজরা গালস পাiলট হাi ল,  uপেজলা- জািজরা, েজলা-
শিরয়তপুর।  1284৯৯24336  

251.  54113 iিদলপুর পাiলট মা িমক িব ালয়,  uপেজলা- েগাসাiরহাট, 
েজলা- শিরয়তপুর। 

1282৯784295  

252.  54115 ডা ড া সিলম u  িব ালয়, 
uপেজলা- ডা ড া, েজলা-শরীয়তপুর। 

1282৯784295  

253.  54116 ডা ড া পাiলট বািলকা u  িব ালয়, uপেজলা- ডা ড া,েজলা-
শরীয়তপুর। 128236467৯৯  

254.  54118 নিড়য়া িবহারীলাল পাiলট হাi ল, েপাঃ o uপেজলা- নিডয়া, 
েজলা- শিরয়তপুর।  

12828716325  

255.  5411৯ েটকিনক াল ল o কেলজ, শিরয়তপুর। 1282৯987817  

েজলাঃ মাদারীপুর-1৯ 
িমক নং েক  েকাড 

ন র 
িনবািচত পরী া  েকে র নাম o কানা (সরকাির o েবসরকাির 

িশ া িত ানস হ) েমাবাiল ন র া র

256.  55114 রমজানপুর আiিডয়াল েটকিনক াল eকােডমী , কালিকিন, 
মাদারীপুর।  12987238894  

257.  55115 সােহরা নািসর েটকিনক াল e  িব eম কেলজ, িশবচর, মাদারীপুর। 12852434218  
258.  55117 িশবচর ন  মার i িটিটuশন,  uপেজলা-িশবচর, েজলা-

মাদারীপুর। 12829৯25258  

259.  55118 রাৈজর গালস হাi ল, রাৈজর, েজলা- মাদারীপুর। 128238235৯5  

260.  55119 কালিকিন পাiলট হাi ল, েপাঃ o uপেজলা- কালিকিন, েজলা-
মাদারীপুর।  

12987238894  

261.  55122 েশখ ফিজলা ে সা u   বািলকা িবদালয়,শবচর, মাদারীপুর। 12829৯25258  

262.  55123 েটকিনক াল ল o কেলজ, মাদারীপুর। 12৯2৯9122৯3  

263.  55124 েট টাiল েভােকশনাল iনি িটuট, রাৈজর, মাদািরপুর। 128272৯76৯2  

264.  55142 দি ন ে াকচর iয়ািছন েমামিরয়াল েভােকশনাল iনি িটuট, 
িশবচর, মাদারীপুর। 1283624367৯  

েজলাঃ েগাপালগ -16 
িমক নং েক  েকাড 

ন র 
িনবািচত পরী া  েকে র নাম o কানা (সরকাির o েবসরকাির 

িশ া িত ানস হ) 
েমাবাiল ন র া র

265.  56112 কািশয়ানী িজিস পাiলট u   িব ালয়, েপাঃ o uপেজলা-
কািশয়ানী, েজলা-েগাপালগ ।  

12823৯৯4116  

266.  56115 হািদu ামান েমেমািরয়াল u   িব ালয়, ভাবরাশার, মক দপুর, 
েগাপালগ । 12829৯2৯697  

267.  56118 েটকিনক াল ল o কেলজ, েগাপালগ । 1282৯987816  

268.  56119 েট টাiল েভােকশনাল iনি িটuট, বাগান u রপাড়া, েপাঃ িসিকরবাজার, 
েকাটালীপাড়া, েগাপালগ ।  

12৯29443444  

269.  56137 মক দপুর পাiলট বালক u  িব ালয়, ক দপুর, েগাপালগ । 128283464৯1  

েজলাঃ রাজবাড়ী-15 
িমক নং েক  েকাড 

ন র 
িনবািচত পরী া  েকে র নাম o কানা (সরকাির o েবসরকাির 

িশ া িত ানস হ) 
েমাবাiল ন র া র

270.  58115 েগায়াল  আiিডয়াল হাi ল, েগায়াল , রাজবাড়ী। 12822224৯35  

271. 58116 পাংশা u  বািলকা িব ালয়, েপাঃ o uপেজলা- পাংশা, েজলা-
রাজবাড়ী।  

12829768633  

272.  58117 বািলয়াকাি  পাiলট u  িব ালয়, েপাঃ o uপেজলা- বািলয়াকাি , 
েজলা- রাজবাড়ী। 

1282751৯895  

273.  58121 েটকিনক াল ল o কেলজ, রাজবাড়ী। 129272৯5615  

েসিমনােরর তািরখ o সময়ঃ
32 জা য়ারী , 3128, সকাল 21.11 ঘিটকায়। 
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েজলাঃ মািনকগ -19 
িমক নং েক  েকাড 

ন র 
িনবািচত পরী া  েকে র নাম o কানা (সরকাির o েবসরকাির 

িশ া িত ানস হ) 
েমাবাiল ন র া র

274.  59112 েদৗ  লতপুর িপ eস u  িব ালয়,েদৗলতপুর, মািনকগ । 12833287545  

275.  59113 uথলী পাiলট বািলকা িব ালয়, েপাঃ uথলী, uপেজলা- িশবালয়, 
েজলা-মািনকগ । 

1285৯867667  

276.  59119 িঘoর িড eন পাiলট u  িব ালয়, েপাঃ o uপেজলা- িঘoর, 
েজলা-মািনকগ । 

12829৯9৯82৯  

277.  5911৯ সা িরয়া মেডল পাiলট হাi ল, েপাঃ o uপেজলা- সা িরয়া, 
েজলা-মািনকগ ।  

12827928598  

278.  59123 েটকিনক াল ল o কেলজ, মািনকগ । 12৯43752376  

279.  59134 eম, e রােশদ খান েটকিনক াল ল e  কেলজ, ব পুর, 
িঘoর, মািনকগ । 12৯66727133  

280.  59144 যা াপুর আদশ u  িব ালয়, ামঃ o েপাঃ যা াপুর, হিররামপুর, 
মািনকগ ।  12857375372  

281.  59157 েট টাiল েভােকশনাল iনি িটuট, মািনকগ  মেডল হাi ল, 
দি ণ েসoতা, মািনকগ ।  12925847331  

 
েজলাঃ ীগ -18 

িমক নং েক  েকাড 
ন র 

িনবািচত পরী া  েকে র নাম o কানা (সরকাির o েবসরকাির 
িশ া িত ানস হ) েমাবাiল ন র া র

282.  5৯113 িসি ক আকবর ফাuে শন েটকিনক াল ল o কেলজ, থানা-
িসরাজিদখান, ি গ । 12৯3295৯286  

283.  5৯114 টংগীবাড়ী পাiলট গালস হাi ল, 
েপাঃ o থনা- টংিগবাড়ী, েজলা- ীগ ।  

1284336889৯  

284.  5৯116 িটয়া েকেক iনি িটuট, নগর, ীগ । 12843৯78987  

285.  5৯118 েলৗহজং বািলকা পাiলট u  িব ালয়, 
েপাঃ o uপেজলা- েলৗহজং, েজলা- ীগ । 

12853৯75৯65  

286.  5৯11৯ েহােস ী ব খী u  িব ালয়, গজািরয়া, ীগ । 129251৯5৯৯5  

287.  5৯121 রাজিদয়া aভয় পাiলট u  িব ালয়, েপাঃ রাজিদয়া, uপেজলা-
িসরাজিদখান, েজলা- ীগ । 

12৯31215944  

288.  5৯123 েটকিনক াল ল o কেলজ, ীগ । 12৯778৯557৯  
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েজলা ◌ঃ ঢাকা-32 
িমক নং েক  েকাড 

ন র 
িনবািচত পরী া  েকে র নাম o কানা (সরকাির o েবসরকাির 

িশ া িত ানস হ) েমাবাiল ন র া র

289.  61112 বাoয়ানী u  িব ালয়, েপাঃ o uপেজলা- েডমরা, েজলা-ঢাকা। 12826115295  
290.  61115 েকা া u  িব ালয়, েপাঃ নগর েকা া, ভায়া-িমরপুর, সাভার, 

ঢাকা।  
12৯23189336  

291.  61116 আলী েহােসন u  বািলকা িব ালয়, শংকর, ঢাকা। 128274৯9৯74  

292.  61121 ামলী  আiিডয়াল েটকিনক াল ল o কেলজ, ঢাকা। 12827293887  

293.  61122 নবাবগ  বািলকা u  িব ালয়, নবাবগ , েজলা-ঢাকা। 12৯44119449  

294.  61125 আদশ বািলকা u  িব ালয়, েপাঃ ধিনয়া, ামপুর, ঢাকা। 12787228547  

295.  61127 ধামরাi u  বািলকা িব ালয়, ধামরাi, ঢাকা। 12792763৯47  

296.  61128 মমতাজ uি ন িব eম কেলজ, u রা, ঢাকা। 1282৯91৯766  

297.  61129 eস eম েমাজাে ল হক েটকিনক াল ল, 
েপাঃ দি ণখান, u রা, ঢাকা। 

12৯584৯2598  

298.  6112৯ কমলাপুর েশেরবাংলা েরলoেয় হাi ল, দি ণ কমলাপুর, ঢাকা। 128322৯927৯  

299.  61139 িজনিজরা িপ eম বািলকা u  িব ালয়
uপেজলা- েকরানীগ , েজলা- ঢাকা। 

1282214৯৯89  

300.  61144 কািরগির o বািণজ  কেলজ, u রখান মাজার, u রা, ঢাকা। 12৯24৯69292  

301.  61147 েশখ ফিজলা ে ছা িজব মিহলা কািরগির িশ ণ েক ,দার স 
সালাম, ঢাকা। 

1282613৯1৯7  

302.  61148 বাংলােদশ জামান েটকিনক াল ে িনং েস ার, িমরপুর,ঢাকা। 12929219798  

303.  61149 েটকিনক াল ল o কেলজ,জয়পাড়া,েদাহার, ঢাকা। 12826246776  

304.  61259 িটিটিটিস, েতজগ o, ঢাকা। 12822693517  

305.  61319 ামলী পাবিলক ল, বাড়ী #222, েরাড #7, েশেখরেটক, আদাবর, 
েমাহা দপুর, ঢাকা। 

12663551258  

306.  61359 কািরগির িশ ণ েক , হযরতপুর, েকরনীগ , ঢাকা। 128238112৯1  

307.  61361 আেনায়ার েহােসন কািরগির ল o িব ান ি  মহািব ালয়, 8৯/3, 
পি ম ভাষানেটক, কাফরল, ঢাকা। 

1283৯727655  

308.  61362 নoয়াব হািব ল া্হ আদশ u  িব ালয়, েস র-15,u রা মেডল 
টাuন, u রা,ঢাকা। 12832345178  

309.  6153৯ নয়ানগর েনছািরয়া দািখল মা াসা, েপাঃ িদয়াবািড়, 
রাগ, ঢাকা। 12832572973  
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েজলাঃ নারায়ণগ -21 
িমক নং েক  েকাড 

ন র 
িনবািচত পরী া  েকে র নাম o কানা (সরকাির o েবসরকাির 

িশ া িত ানস হ) েমাবাiল ন র া র

310.  62115 েহােসনপুর eসিপ iuিনয়ন u  িব ালয়, েসানারগ o, নারায়নগ । 12927271877  
311.  62116 আড়াiহাজার পাiলট u  িব ালয়, েপাঃ o uপেজলা- আড়াiহাজার, 

েজলা- নারায়নগ । 12826569113  

312.  62118 বে র বাজার eন e eম হাi ল, েসানারগo, নারায়নগ । 12৯26755659  

313.  62119 ড়াপাড়া পাiলট হাi ল, েপাঃ ড়াপাড়া, 
uপেজলা- পগ , েজলা- নারায়নগ ।  

12৯39823531  

314.  6211৯ েসানারগ o গালস হাi ল,েপাঃ o uপেজলা-েসানারগo, 
নারায়নগ ।  12945116567  

315.  62121 কলাগািছয়া iuিনয়ন u  িব ালয়, ব র, নারায়নগ । 12৯25272598  

316.  62122 েদলপাড়া u  িব ালয়, ফ ল া্, নারায়নগ । 1282633৯919  

317.  62123 েটকিনক াল ল o কেলজ, পাঠান লী, নারায়নগ । 128৯998৯112  

318.  62124 েট টাiল েভােকশনাল iনি িটuট, িমজিমিজ, িসি রগ , 
নারায়নগ । 

12828214977  

319.  62137 েগাপালদী u  বািলকা িব ালয়, েগাপালদী,
আড়াiহাজার, নারায়ণগ । 12926273৯57  

 
েজলাঃ নরিসংদী-1৯ 

িমক নং েক  েকাড 
ন র 

িনবািচত পরী া  েকে র নাম o কানা (সরকাির o েবসরকাির 
িশ া িত ানস হ) 

েমাবাiল ন র া র

320.  63115 িচতাiন দািখল মা াসা, চ নপুর, েবলােবা, নরিসংদী। 128268৯1586  

321.  63117 িশবপুর পাiলট হাi ল, েপাঃ o uপেজলা- িশবপুর, েজলা-
নরিসংদী। 

12৯65622838  

322.  63122 মেনাহরিদ পাiলট u  িব ালয়, 
েপাঃ o uপেজলা- মেনাহরদী, েজলা-নরিসংদী। 

12828276713  

323.  63123 মিনপুরা ব খী u  িব ালয়,হাiরমার,  uপেজলা-রায়পুরা, েজলা-
নরিসংদী। 

12829667318  

324.  63124 e আর িশ ক িশ ণ মহািব ালয়, মায়ানীড় েঘাড়ািদয়া সদর, 
নরিসংদী।  

1282893৯141  

325.  63125 েটকিনক াল ল o কেলজ, রায়পুরা, নরিসংদী। 12৯33118285  

326.  63158 *কািরগির িশ ণ েক , নরিসংদী। 12821945996  

327.  6315৯ েদoয়ােনর চর মা িমক িব ালয়, েবলাব, নরিসংদী। 1292726৯65৯  

328.  6317৯ িব াবাiদ দা ল u ম দািখল মা াসা
িব াবাiদ, েবলােবা, নরিসংদী 1282৯256798  
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েজলাঃ গাজীপুর-21 
িমক নং েক  েকাড 

ন র 
িনবািচত পরী া  েকে র নাম o কানা (সরকাির o েবসরকাির 

িশ া িত ানস হ) 
েমাবাiল ন র া র

329.  64112 িসরাজuি ন সরকার িব া িনেকতন, নগর, টংগী, গাজীপুর। 12829144797  

330.  6411৯ েগালাম নবী পাiলট হাi ল, 
েপাঃ o uপেজলা- কািলয়াৈকর, েজলা- গাজীপুর। 

12923298৯91  

331.  64123 পুর পাiলট বািলকা u  িব ালয়, 
েপাঃ o uপেজলা- পুর,েজলা-গাজীপুর। 

1282৯88৯458  

332.  64124 চা না u  িব ালয় o কেলজ, সদর, গাজীপুর। 12822713398  

333.  64126 িখরািট e েক u  িব ালয়, েপাঃ িখরািট, 
uপেজলা- কাপািশয়া, েজলা- গাজীপুর। 

1282364৯29৯  

334.  64129 েটকিনক াল ল o কেলজ, গাছা, গাজীপুর। 1282৯713513  

335.  6412৯ েট টাiল েভােকশনাল iনি িটuট, পুর, গাজীপুর। 1284428216৯  

336.  64164 িববািদয়া iসলািময়া দািখল মাদরাসা, েপাঃ রােয়দ, কাপািসয়া, 
গাজীপুর। 

12৯5857৯752  

337.  64174 বেলাহাদী  iসলািময়া দািখল মা াসা, েপাঃ েলাহাদী 
কাপািসয়া, গাজীপুর। 

12793771535  

338.  64199 iuিনয়ন u  িব ালয়, হাiলেজার, েপাঃ েল র,  কাপািশয়া, 
গাজীপুর।  

1282396718৯  
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ময়মনিসংহ a লঃ েক  সং াঃ- ৯3  
 
েজলাঃ টাংগাiল-34 

িমক নং েক  েকাড 
ন র 

িনবািচত পরী া  েকে র নাম o কানা (সরকাির o েবসরকাির 
িশ া িত ানস হ) 

েমাবাiল ন র া র

339.  65112 ঘাটাiল eসi বািলকা u  িব ালয়, 
েপাঃ o uপেজলা- ঘাটাiল, েজলা- টা াiল।  

12828282987  

340.  65114 য নাথ পাiলট হাi ল, নাগরপুর, টা াiল। 12837453657  

341.  65116 সািকনা েমেমািরয়াল বািলকা হাi ল, 
থানা-ধনবাড়ী,  টাংগাiল। 

12823538429  

342.  65117 ম পুর ব খী মেডল েটকিনক াল iনি িটuট, ম পুর, টাংগাiল।  1289149726৯  
343.  65118 ধনবাড়ী নবাব i িটিটuশন, ধনবাড়ী, টাংগাiল। 12৯27৯85624  

344.  65122 িনকরাiল েবগম মমতাজ u  বািলকা িব লায়, িনকরাiল, 
ঞাপুর, টাংগাiল। 

1285836৯৯86  

345.  65123 য তরন িশ া ণ (আবািসক), সিখপুর,  টাংগাiল। 12828159868  

346.  65127 ম পুর বািলকা u  িব ালয়, ম পুর, টা াiল। 12821123978  

347.  65128 কািলহাতী পাiলট গালস হাi ল, 
েপাঃ o uপেজলা-কািলহাতী, েজলা- টা াiল। 

1282977223৯  

348.  65129 েবলােয়ত েহােসন ব খী u  িব ালয়, 
েপাঃ নাল া্পাড়া, uপ-েদল য়ার, টা াiল। 1283617293৯  

349.  65132 িমজাপুর eস েক পাiলট হাi ল, েপাঃ o uপেজলা- িমজাপুর, 
েজলা-টা াiল। 

128255৯9958  

350.  65136 তী িভeম পাiলট হাi ল, েপাঃ o uপেজলা- েগাপালপুর, েজলা-
টা াiল। 

128389৯5৯44  

351.  65138 বাসাiল গালস হাi ল, েপাঃ o uপেজলা- বাসাiল, েজলা-
টা াiল। 

1292৯141687  

352.  6513৯ েটকিনক াল ল o কেলজ, টাংগাiল। 12853৯89589  

353.  65141 েহম নগর শশী খী u  িব ালয়, 
েহমনগর,  েগাপালপুর, টাংগাiল। 

12873262543  

354.  65196 েট টাiল েভােকশনাল iনি িটট, কািলহাতী, টাংগাiল। 1282335৯2৯6  

355.  651৯4 uখািরয়াবাড়ী ব খী u  িব ালয়, েপাঃ uষািরয়াবাড়ী, ধনবাড়ী, 
টাংগাiল। 128468৯1877  

356.  651৯7 কািরগির িশ ণ েক , নগর জালৈফ, টাংগাiল। 12836973497  

357.  65219 েগাপালপুর দা ল u ম কািমল মা াসা , েগাপালপুর, 
টাংগাiল 

128389৯5৯44  

358.  65236 খ কার আসা জামান eকােডমী,   েগাপালপুর, টাংগাiল। 12826৯7৯৯86  

359.  65244 হাজী শমেশর আলী কািরগির ল o মিহলা িবeম কেলজ, েবিড়পটল, 
েপাঃ পটল, কািলহাতী, টাংগাiল।  

12829926486  

360.  65266 eেলংগা িব eম কেলজ, কািলহাতী , টাংগাiল। 12857875৯57  

361.  65299 আেলায়া হাi ল , ঞাপুর, টাংগাiল। 12827468429  

 

েসিমনােরর তািরখ o সময়ঃ
31 জা য়ারী , 3128, সকাল 21.11 ঘিটকায়। 



28 
 

েজলাঃ জামালপুর-31 
 

িমক নং েক  েকাড 
ন র 

িনবািচত পরী া  েকে র নাম o কানা (সরকাির o েবসরকাির 
িশ া িত ানস হ) েমাবাiল ন র  

362.  66112 ঝাoলা েগাপালপুর ব খী u  িব ালয়, েপাঃ েগাপালপুর 
বাজার,জামালপুর। 12825894321  

363.  66116 েমলা হ uিমর uি ন পাiলট হাi ল, 
েপাঃ o uপেজলা- েমলা হ, েজলা- জামালপুর। 

12827599637  

364.  66117 আ ল জিলল কািরগির কেলজ, মাহ দপুর, েমলা হ, জামালপুর।  12827834188  

365.  66119 লেকাচা u  িব ালয়, লেকাচা, েমলা হ, জামালপুর। 12836691341  

366.  66121 রােহলা কািদর বািলকা u   িব ালয়, ব শীগ , জামালপুর। 128219৯3639  

367.  66129 নর ী u  িব ালয়, েপাঃ o uপেজলা-সদর, জামালপুর। 12৯2৯৯74921  

368.  66135 iসলামপুর েজ েজ েক eম গালস হাi ল, 
েপাঃ o uপেজলা-iসলামপুর, েজলা-জামালপুর।  

12827632612  

369.  66136 পাটাদহ কয়রা u  িব ালয়, েপাঃ পাঠাদহ, uপেজলা-মাদারগ , 
েজলা- জামালপুর। 

1282৯831163  

370.  66137 েবলগাছা u  িব ালয়, েপাঃ o uপেজলা-iসলামপুর, েজলা-
জামালপুর।  

12827৯35৯79  

371.  66138 সিরষাবাড়ী সােলমা খা ন বািলকা u িব ালয়, েপাঃ o uপেজলা-
সিরষাবাড়ী, েজলা-জামালপুর। 

1282773৯8৯8  

372.  66142 কলাবা া u  িব ালয়, েপাঃ কালবাধা, েমলা হ, জামালপুর। 12832৯85519  

373.  66144 েট টাiল েভােকশনাল iনি িটuট, ব ীগ  জামালপুর। 12৯256৯1127  

374.  66145 েটকিনক াল ল o কেলজ, জামালপুর। 128442687৯৯  

375.  66146 েটকিনক াল ল o কেলজ, েদoয়ানগ , জামালপুর। 12821946883  

376.  66158 চ াবাজ রিশদা েবগম ল e  কেলজ, 
েপাঃ চ বাজ,ব শীগ , জামালপুর। 

12৯26৯৯3966  

377.  66159 ফারাজীপাড়া েটকিনক াল a া  িবজেনস ােনজেম  কেলজ 
uপেজলাঃ বকশীগ , েজলাঃ জামালপুর 

1283৯254443  

378.  66162 েজানাiল u  িব ালয়, েপাঃ েজানাiল, মাদারগ , জামালপুর। 12৯3457263৯  

379.  66177 মারী িমজা আ ল কােশম u  িব ালয়, িবেনাদটংগী, মাদারগ , 
জামালপুর। 

12843312558  

380.  66183 কািরগির িশ ণ েক , জামালপুর। 1282387৯982  

381.  66196 েক,িপ, আ মেনায়ারা ফা ক u  িব ালয়, ামঃ পা রপাড়া, 
ডাকঘরঃ বয়রাডা া, uপেজলাঃ েমলা হ, েজলাঃ জামালপুর। 12৯32681999 
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েজলাঃ েশরপুর-17 
িমক নং েক  েকাড 

ন র 
িনবািচত পরী া  েকে র নাম o কানা (সরকাির o েবসরকাির 

িশ া িত ানস হ) 
েমাবাiল ন র া র

382.  67112 তারাগ  পাiলট বািলকা u  িব ালয়, েপাঃ o uপেজলা-
নািলতাবাড়ী, েজলা- েশরপুর।  

12৯43928143  

383.  67118 আহ দনগর u  িব ালয়
আহ দনগর, িঝনাiগাতী, েশরপুর। 

12৯24228391  

384.  67119 
 

বরদী eিপ পাiলট iনি িটuট, েপাঃ o uপেজলা - বরদী, 
েজলা-েশরপুর। 

1284৯366426  

385.  67122 েটকিনক াল ল o কেলজ, েশরপুর। 128398৯85৯3  

386.  67131 নকলা পাiলট মা িমক িব ালয়, নকলা, েশরপুর। 12859৯57626  

387.  67161 বরদী আiিডয়াল েটকিনক াল ল e  কেলজ, - বরদী, েজলা-
েশরপুর। 

12৯2476৯6৯2  

 
েজলাঃ ময়মনিসংহ-28 

িমক নং েক  েকাড 
ন র 

িনবািচত পরী া  েকে র নাম o কানা (সরকাির o েবসরকাির 
িশ া িত ানস হ) 

েমাবাiল ন র া র

388.  68114 লপুর পাiলট হাi ল, েপাঃ o uপেজলা- লপুর, েজলা-
ময়মনিসংহ। 

12829838418  

389.  68115 আিছম u  িব ালয়, লবাড়ীয়া, ময়মনিসংহ। 12736861487  

390.  68117 িপতা রপাড়া েহা্সাiনীয়া ব খী িসিনয়র আলীম মা াসা, 
জািটয়া,ঈ রগ , ময়মনিসংহ। 

12৯22799622  

391.  68125 মাiজবািড় আঃ খােলক হাi ল, সদর, ময়মনিসংহ। 12৯33798875  

392.  68131 ি শাল নজরল গালস হাi ল, েপাঃ o থানদা-ি শাল,েজলা-
ময়মনিসংহ।   

12885৯42788  

393.  68134 িত ড়া কয়রা পাড়া u  িব ালয়,
হা য়াঘাট, ময়মনিসংহ। 

12৯99৯344৯7  

394.  68136 eন eন পাiলট বািলকা u  িব ালয়, 
েপাঃ o uপেজলা- াগাছা, েজলা-ময়মনিসংহ।  

12828736৯19  

395.  68141 িশবগ  িব দাস u  িব ালয়, গফরগ o, ময়মনিসংহ। 12821512৯৯৯  

396.  68146 েট টাiল েভােকশনাল iনি িটuট, 
েগৗরীপুর, ময়মনিসংহ। 12847356191  

397.  68147 েটকিনক াল ল o কেলজ, েগৗরীপুর, ময়মনিসংহ। 12822274176  

398.  68148 েটকিনক াল ে িনং েস ার, মাসকা া,  ময়মনিসংহ। 12৯24844937  

399.  6814৯ না াiল পাiলট গালস হাi ল, না াiল, ময়মনিসংহ। 12866542138  

400.  68151 ভা কা পাiলট u  িব ালয়, েপাঃ o uপেজলা- ভা কা, েজলা-
ময়মনিসংহ। 

12822343311  

401.  68177 েকানাপাড়া u  িব ালয়, ঈ রগ , ময়মনিসংহ। 12845313292  

402.  68218 আশরাফ েচৗ রী ফািজল মা াসা, েপাঃ েমােয়ে মপুর, 
না াiল, ময়মনিসংহ 

12৯22799622  

403.  68246 ঈ রগ  বািলকা িব ালয় o মিহলা কেলজ, মহল া্ঃ দাoপাড়া, 
ঈ রগ , েজলাঃ ময়মনিসংহ।  

12823788464  

404.  68247 
 

েধাবাuড়া ব খী u  িব ালয়, েধাবাuড়া, েজলাঃ 
ময়মনিসংহ। 

12825747649  
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েজলাঃ েন েকানা-22 
িমক নং েক  েকাড 

ন র 
িনবািচত পরী া  েকে র নাম o কানা (সরকাির o েবসরকাির 

িশ া িত ানস হ) 
েমাবাiল ন র া র

405.  69112 েন েকানা কািরগির ল o কেলজ, সদর, েন েকানা। 12822814৯9৯  

406.  69113 রা র বাজার কেলিজেয়ট ল, সদর, েন েকানা 12835764৯88  

407.  69114 বােনেটক, আ িজয়া েক য়া, েন েকানা। 12823234475  

408.  69115 বধলা u  িব ালয়, বধলা, েন েকানা। 12829854912  

409.  69116 কলমাকা া বািলকা u  িব ালয়, কলমাকা া, েন েকানা। 12841৯9৯424  

410.  69119 েটকিনক াল ল o কেলজ, েন েকানা। 12829479791  

411.  69126 রায়পুর িপজাহাতী দািখল মা াসা, রায়পুর, বড়বাড়ী, েক য়া, 
েন েকানা। 

128392858৯2  

412.  69136 আদশ কািরগির o বািণজ  কেলজ, েপাঃ o uপেজলাঃ মদন, 
েজলাঃ েন েকাণা 12828436374  

413.  69139 েমাহনগ  কািরগির o বািনিজ ক কেলজ
 েপাঃ o uপেজলাঃ েমাহনগ , েজলাঃ েন েকাণা 

12829533431  

414.  69154 বধলা েজ.eম. পাiলট u  িব ালয়,
েপাঃ বধলা, বধলা,েন েকানা। 12৯36532423  

415.  69167 iকরা েটকিনক াল ল e  কেলজ, েপাঃ পুবধলা, uপেজলাঃ 
বধলা, েজলাঃ েন েকাণা।   

12৯23628115  

 

েজলাঃ িকেশারগ -26 
িমক নং েক  েকাড 

ন র 
িনবািচত পরী া  েকে র নাম o কানা (সরকাির o েবসরকাির 

িশ া িত ানস হ) 
েমাবাiল ন র া র

416.  6৯112 বািজতপুর আর eন গালস হাi ল, েপাঃ o uপেজলা-বািজতপুর, 
েজলা- িকেশারগ । 

12৯28139768  

417.  6৯114 েহােসনপুর গালস হাi ল, েপাঃ o uপেজলা-েহােসনপুর, েজলা-
িকেশারগ ।  

12836535813  

418.  6৯115 তিমজা খা ন বািলকা u  িব ালয়, িমঠামiন, িকেশারগ । 12৯22274345  

419.  6৯119 েহােসনিদ u  িব ালয়, েহােসনিদ, পা ি য়া, িকেশারগ । 128263586৯7  

420.  6৯123 হাজী েগালাম েহােসন বািলকা িব ালয়, তাড়াiল, িকেশারগ । 12829৯16936  

421.  6৯125 কিটয়ািদ গালস হাi ল, েপাঃ o uপেজলা- কিটয়ািদ, েজলা-
িকেশারগ । 

12829994826  

422.  6৯127 কিরমগ  পাiলট গালস হাi ল, 
কিরমগ , িকেশারগ । 

12833291716  

423.  6৯128 েহােসনপুর পাiলট হাi ল, েহােসনপুর, িকেশারগ । 1282711482৯  

424.  6৯129 েটকিনক াল ল o কেলজ, িকেশারগ । 12858261195  

425.  6৯12৯ েটকিনক াল ল o কেলজ, ভরব, িকেশারগ । 1282৯71419৯  

426.  6৯149 ল ীপুর েটকিনক াল e  িবeম কেলজ, েপাঃ ল ীপুর, িলয়ার 
চর, িকেশারগ । 

1282467৯17৯  

427.  6৯159 সরারচর িশবনাথ ব খী u  িব ালয়, েপাঃ সরারচর, 
বািজতপুর,িকেশারগ । 

129295৯৯441  

428.  6৯15৯ eস আর িড শাম  uি ন iয়া u  িব ালয়,  েপাঃ শােহদল, 
েহােসনপুর, িকেশারগ  12879792278  

429.  6৯163 েট টাiল েভােকশনাল iনি িটuট, িকেশারগ । 1282৯686878  

430.  6৯1৯7 সহ াম ছাi ন েনছা আিলম মা াসা, েপাঃ গিচহাটা,  
uপেজলা- কিটয়াদী, িকেশারগ । 12827335261  
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িসেলট a লঃ েক  সং াঃ- 43  
 
েজলাঃ নামগ -16 

িমক নং েক  েকাড 
ন র 

িনবািচত পরী া  েকে র নাম o কানা (সরকাির o 
েবসরকাির িশ া িত ানস হ) েমাবাiল ন র া র

431.  71113 িদরাi গালস হাi ল, িদরাi, নামগ । 12853৯65223  

432.  71114 েটকিনক াল ল o কেলজ, নামগ । 12823188957  

433.  71115 েটকিনক াল ল o কেলজ, ছাতক, নামগ । 12822৯4৯7৯1  

434.  71123 হােজরা সিলম েটকিনক াল কেলজ, পলাশ, েপাঃ েমরয়াখলা, 
িব রপুর, নামগ ।  12828834৯72  

435.  71124 ধনপুর আছমত আলী পাবিলক u  িব ালয়, uপেজলাঃ িব রপুর, 
েজলাঃ নামগ । 12738692৯86  

 
 
 
 

েজলাঃ িসেলট-1৯ 
িমক নং েক  েকাড 

ন র 
িনবািচত পরী া  েকে র নাম o কানা (সরকাির o 

েবসরকাির িশ া িত ানস হ) েমাবাiল ন র া র

436.  72115 রা ন েনছা েমেমািরয়াল u  িব ালয়, েলাহাছড়া, িসেলট। 12837361588  
437.  72116 ৎফর রহমান u  িব ালয়, েপাঃ আট াম, জিকগ ,িসেলট। 1283৯918899  

438.  72117 িবে িডয়ার ম মদার িব া িনেকতন, 
জয়ম াপুর, িসেলট।  

12835183৯49  

439.  72118 রাম র a গামী u  িব ালয়, েপাঃ o uপেজলা- িব নাথ, 
েজলা- িসেলট।  

128278৯৯193  

440.  72119 েটকিনক াল ল o কেলজ, িসেলট। 12৯41242616  

441.  72131 আল-iমদাদ u  িব ালয় o কেলজ, েপাঃ চ নপুর, 
েগালাপগ , িসেলট। 

128236451৯4  

442.  72137 কািরগির িশ ণ েক , িসেলট। 12৯367৯9718  

443.  72159 বরাগী  বাজার u  িব ালয়,
িবয়ানী বাজার,  িসেলট।  12826468252  

444.  72178 iuেসফ হািফজ ম মদার িসেলট েটকিনক াল  ল, সদর, 
িসেলট।  12৯35798297  

 
েজলাঃ েমৗলভীবাজার-15 

িমক নং েক  েকাড 
ন র 

িনবািচত পরী া  েকে র নাম o কানা (সরকাির o 
েবসরকাির িশ া িত ানস হ) েমাবাiল ন র া র

445.  73113 লাuড়া বািলকা u  িব ালয়, েপাঃ o uপেজলাঃ লাuড়া, 
েজলা-েমৗলভীবাজার। 

12848218355  
446.  73116 বড়েলখা গালস হাi ল,  েপাঃ o uপেজলা- বড়েলখা, েজলা-

েমৗলভীবাজার। 
12826468252  

447.  73118 েটকিনক াল ল o কেলজ, েমৗলভীবাজার। 12929338695  

448.  73124 আ ল ফজল েচৗ রী হাi ল, ি াবনপুর, কমলগ , 
েমৗলভীবাজার। 12822491257  

 

েসিমনােরর তািরখ o সময়ঃ
31 জা য়ারী , 3128, সকাল 21.11 ঘিটকায়। 
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েজলাঃ হিবগ -16 
িমক নং েক  েকাড 

ন র 
িনবািচত পরী া  েকে র নাম o কানা (সরকাির o 

েবসরকাির িশ া িত ানস হ) েমাবাiল ন র া র

449.  74112 েগাল বা eম িস হাi ল, নবীগ , হিবগ
েকে র েভ ঃ েজেক u  িব ালয়, নবীগ , হিবগ । 12826577343  

450.  74114 দি ণাচরণ পাiলট u  িব ালয়, েপাঃ o uপেজলা- না ঘাট, 
েজলা-হিবগ ।   

1282597৯৯84  

451.  74116 েটকিনক াল ল কেলজ, হিবগ । 12854773129  

452.  74122 জগদীশপুর েজ িস u  িব ালয়, 
েপাঃ iটােখালা, মাধবপুর, হিবগ । 12827433৯99  

453.  74141 িপয়া মিতন েটকিনক াল ল e  কেলজ, বািনয়াচং, হিবগ । 12833৯4৯968  
 
েজলাঃ িব-বাড়ীয়া-1৯ 

িমক নং েক  েকাড 
ন র 

িনবািচত পরী া  েকে র নাম o কানা (সরকাির o 
েবসরকাির িশ া িত ানস হ) েমাবাiল ন র া র

454.  75113 হাজী আঃ স ল o কেলজ, আ গ , িব-বাড়ীয়া। 12823676149  

455.  75117 িমহারী oবাiিডয়া িসিনয়র মা সা,িমহারী,  কসবা,  
া্ নবািড়য়া।   

12821616549  

456.  75119 eম e বাশার আiিডয়াল, িটিটuট, খািদমনগর, কািলক , 
সরাiল,িব-বাড়ীয়া।  

12929178598  

457.  7511৯ নবীনগর iচছাময়ী পাiলট বািলকা u  িব ালয়, েপাঃ o 
uপেজলা-নবীনগর, েজলা-িব-বাড়ীয়া।  

12823759118  

458.  75121 iসলামপুর আলহাজ কাজী রিফ ল iসলাম u  িব ালয়, সদর, 
িব-বাড়ীয়া। 

12828273895  

459.  75122 েট টাiল েভােকশনাল iনি িটuট, খরমপুর মা ান ানশন, 
আখাuড়া, িব-বািড়য়া।  

12824179৯৯৯  

460.  75123 েটকিনক াল ল o কেলজ, িব-বাড়ীয়া। 12844566৯66  

461.  75124 েটকিনক াল ল o কেলজ, বা ারামপুর, িব-বািড়য়া। 12927994142  

462.  75138 দিরয়ােদৗলত আ ল গিণ u  িব ালয়, েপাঃ দিরয়ােদৗলত, 
বা ারামপুর, িব-বািড়য়া। 1292৯253693  
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চ াম a ল   t েক  সং াঃ- ৯2  
 
েজলাঃ িমল া -29 

িমক নং েক  েকাড 
ন র 

িনবািচত পরী া  েকে র নাম o কানা (সরকাির o েবসরকাির 
িশ া িত ানস হ) েমাবাiল ন র া র

463.  76112 আকবেররেনছা বািলকা হাi ল, েপাঃ রামচ পুর, uপেজলা-
রাদনগর, েজলা- িমল া।  

12828218731  

464.  76113 আনসার আলী েমেমািরয়াল iনি িটuট aব েটকেনালিজ, িশমপুর, 
িমল া  ।  128276৯5327  

465.  76115 েহামনা আদশ u   িব ালয়, েহামনা, িমল া 12977159329  

466.  76116 েচৗ াম ফয় ে ছা মিহলা মা াসা, েচৗ াম, িমল া। 12925553968  

467.  76122 ফজ র রহমান েমেমািরয়াল কেলজ aব েটকেনালিজ, িড়চং, 
িমল া  । 

126634৯3261  

468.  76129 চ দপুর জনতা কািরগির িব ালয়, েপাঃ আহমদ নগর, সদর দি ণ, 
িমল া  । 

1292৯65282৯  

469.  76131 েদিব ার েরয়াজuি ন পাiলট u  িব ালয়, 
েপাঃ o uপেজলা- েদিব ার, িমল া  ।  

1282284৯976  

470.  76133 িনলিখ u  িব ালয়, েপাঃ চ াক নগর, েহামনা, িমল া । 1292৯9৯৯587  

471.  76134 আগানগর আ ল বিশর কািরগির u  িব ালয়, েপাঃ বড়হিরপুর, 
ব রা, িমল া  

1281218152  

472.  76137 চাি না পাiলট হাi ল, 
েপাঃ o uপেজলা-চাি না,  িমল া।  

12786241511  

473.  76138 দাuদকাি  মেডল হাi ল,েপাঃ o  uপেজলা-দাuদকাি ,  েজলা-
িমল া।  

12825844187  

474.  76143 লাকসাম হাi ল, েপাঃ o uপেজলা- লাকসাম, েজলা- িমল া। 12823967৯33  

475.  76144 েট টাiল েভােকশনাল iনি িটuট, বলরামপুর, হািলমানগর, 
িমল া।   12929579248  

476.  76145 েটকিনক াল ে িনং েস ার, েকাটবাড়ী, িমল া 12665443326  

477. 76146 দ কািরগির িব ান o বািণিজ ক কেলজ,
না লেকাট, িমল া  । 

1292৯5473৯1  

478.  76164 ধানমি  কািরগির e  িবজেনজ েমেনজেম  কেলজ, িমল া। 12786৯574৯4  

479.  76242 েবগম িদলেরাজ oয়াবাi ল া্হ েটকিনক াল iনি িটuট, ামন 
পাড়া, িমল া। 1282263933৯  

480.  76243 েমাহা দ তা ল iসলাম েটকিনক াল e   iি িনয়ািরং 
iনি িটuট, মনহরগ , িমল া। 12821652542  

 

েসিমনােরর তািরখ o সময়ঃ
31 জা য়ারী , 3128, সকাল 21.11 ঘিটকায়। 
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েজলাঃ চ দপুর-21 
িমক নং েক  েকাড 

ন র 
িনবািচত পরী া  েকে র নাম o কানা (সরকাির o েবসরকাির 

িশ া িত ানস হ) েমাবাiল ন র া র

481.  77114 মতলবগ  পাiলট u  বািলকা িব ালয়, 
েপাঃ মতলবগ , uপেজলা-মতলব (দি ণ), েজলা- চ দপুর। 

129295482৯7  

482.  77117 চরৈভরবী u  িব ালয়, েপাঃ চরৈভরবী, 
uপেজলা-হাiমচর, েজলা-চ দপুর।  

12923166325  

483.  7711৯ সাচার ব খী u  িব ালয়, ক য়া, চ দপুর। 129226772৯2  

484.  77124 ফারা াব ধ হাi ল, েপাঃ ফারা াব ধ, সদর, চ দপুর। 12836725896  

485.  77127 িনজেমহার পাiলট u  িব ালয়, 
েপাঃ o থানা- শাহারাি , েজলা- চ দপুর। 

12927499596  

486.  77128 হাজীগ  পাiলট u  িব ালয়, েপাঃ o uপেজলা-হাজীগ , েজলা-
চ দপুর।  

128314932৯3  

487.  77129 জিমলাখা ন u  িব ালয় , েপাঃ eনােয়ত নগর, uপেজলা-মতলব 
u র, চ দপুর। 

12৯37256744  

488.  77131 ফিরদগ  e আর পাiলট হাi ল, 
ফিরদগ , চ দপুর।  

1282৯৯18331  

489.  77132 েটকিনক াল ল o কেলজ, চ দপুর। 12৯28931331  

490.  77151 জাতপুর েনছািরয়া u  িব ালয়,  েপাঃ ন লালপুর,মতলব 
(u র), চ দপুর। 12923513495  

 
েজলাঃ ল ীপুর-17 

িমক নং েক  েকাড 
ন র 

িনবািচত পরী া  েকে র নাম o কানা (সরকাির o েবসরকাির 
িশ া িত ানস হ) েমাবাiল ন র া র

491.  78112 রায়পুর eল eম পাiলট u  িব ালয়, 
েপাঃ o uপেজলা- রায়পুরা, েজলা- ল ীপুর। 

12827851493  

492.  78115 জয়পুরা eস আর eমeস u  িব ালয় o কেলজ, েপাঃ বলড়া, 
থনা-রামগ , েজলা- ল ীপুর।  129243564৯1  

493.  78117 আেলকজা ার পাঃ বািলকা u  িব ালয়, 
রামগিত, ল ীপুর।  12৯37158৯51  

494.  78119 েটকিনক াল ল o কেলজ, ল ীপুর । 12663537821  

495.  7811৯ েট টাiল েভােকশনাল iনি িটuট, আিটয়াতলী, সদর, ল ীপুর। 12৯85৯৯3637  

496.  78129 ল ীপুর কািরগির িশ ণ েক , ল ীপুর । 12823439325  
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েজলাঃ েনায়াখালী-21 
 

িমক নং েক  েকাড 
ন র 

িনবািচত পরী া  েকে র নাম o কানা (সরকাির o েবসরকাির 
িশ া িত ানস হ) েমাবাiল ন র া র

497.  79113 আহমিদয়া আদশ u   িব ালয়, েসানাপুর, েনায়াখালী। 1292৯19669৯  

498.  79117 বীরে  র ল আিমন eকােডমী, নাি য়াপাড়া, েসানাi ড়ী, 
েনায়াখালী। 

12923657296  

499.  79124 ডঃ খিল র রহমান u  বািলকা িব ালয়, েপাঃ েশাল া্, চাটিখল, 
েনায়াখালী 

12843894678  

500.  79126 িভিভিটিস েটকিনক াল ল, েপাঃ চরহাজারী, 
uপেজলা- েকা ানীগ , েজলা- েনায়াখালী। 

12926৯8254৯  

501.  79127 eম e আলী u  িব ালয়, েপাঃ িজ য়া, uপেজলা-েসনবাগ, েজলা-
েনায়াখালী। 

12825543561  

502.  79128 বচরবাটা হাi ল, সদর, েনায়াখালী। 12826387729  

503.  79129 েটকিনক াল ল o কেলজ, েবগমগ , েনায়াখালী। 12795224679  

504.  7912৯ েটকিনক াল ল o কেলজ, মাiজদী, েনায়াখালী। 12664766966  

505.  79142 েনায়াখালী েটকিনক াল ে িনং েস ার, েপাঃ েনায়াখালী কেলজ, 4911, 
েবগমগ , েনায়াখালী। 12821761389  

506.  79151 েট টাiল েভােকশনাল iনি িটuট, u লপুর, মাiজদীেকাট, সদর,
েনায়াখালী।  12832157284  

 
েজলাঃ েফনী-19 

িমক নং েক  েকাড 
ন র 

িনবািচত পরী া  েকে র নাম o কানা (সরকাির o েবসরকাির 
িশ া িত ানস হ) েমাবাiল ন র া র

507.  7৯112 ছাগলনাiয়া পাiলট হাi ল, 
 uপেজলা- ছাগলনাiয়া, েজলা-েফনী। 

1295343৯628  

508.  7৯113 ফািজলপুর ডিরu িব কাদির হাi ল, 
েপাঃ ফািজলপুর, সদর,  েফনী।  12821৯24316  

509.  7৯116 পর রাম পাiলট গালস হাi ল, 
েপাঃ o uপেজলা- পর রাম, েজলা-েফনী। 12842৯71613  

510.  7৯117 লগাজী পাiলট বািলকা u  িব লায়, 
েপাঃ o uপেজলা- লগাজী, েজলা-েফনী।  1282932848৯  

511.  7৯11৯ েসানাগাজী েমাহা দ ছােবর পাiলট u  িব ালয়,  েসানাগাজী, 
েজলা- েফনী। 

12924489293  

512.  7৯125 েটকিনক াল ল o কেলজ, েফনী। 12828329113  

513.  7৯137 দি ন পুর i া ািরয়া ি য়া আিলম মা াসা েপাঃ 
লগাজী, লগাজী, েফনী 12823286৯37  

514.  7৯149 েমামািরজপুর েভােকশনাল ল e  কেলজ, েপাঃ েবেকরবাজার,  
দাগন ঞা,  েফনী। 12943276677  
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েজলাঃ চ াম-31 
 

িমক নং েক  েকাড 
ন র 

িনবািচত পরী া  েকে র নাম o কানা (সরকাির o েবসরকাির 
িশ া িত ানস হ) েমাবাiল ন র া র

515.  81112 শাকপুরা বতক গালস হাi ল, েপাঃ o uপেজলা- েবায়ালমারী, 
েজলা- চ াম। 

12927165325  

516.  81121 খiয়াছরা হাi ল, িমর রাi, চ াম। 1292৯91354৯  

517.  81122 রাuজান আর আর eিস আদশ u  িব ালয়, রাuজান, চ াম। 12926448221  

518.  81125 সাতকািনয়া মেডল হাi ল, েপাঃ o uপেজলা- সাতকািনয়া, েজলা-
চ াম। 

12924245726  

519.  81126 হাটহাজারী পাবতী হাi ল, েপাঃ o uপেজলা- হাটহাজারী, েজলা-চ াম। 1292923839৯  

520.  81127 রা িনয়া আদশ ব খী পাiলট u  িব ালয়, রা িনয়া, চ াম। 12934৯4৯227  

521.  81128 েদাহাজারী িব ান o ি  iনি িটuট, চ নাiস, চ াম। 128263৯4442  

522.  81129 বসন ীপ ব খী u  িব ালয়, েপাঃ ব ারহাট, স ীপ, চ াম। 12927912976  

523.  8112৯ গ ামারা বড়েঘানা হাi ল, েপাঃ বড়েঘানা, বাশখালী, চ াম। 12925587639  

524.  81131 েট টাiল েভােকশনাল iনি িটuট, চ াম। 12929678৯52  

525.  81132 েটকিনক াল ে িনং েস ার, নািসরাবাদ, চ াম। 129267471৯9  

526.  81133 আেনায়ারা গালস হাi ল, েপাঃ o uপেজলা- আেনায়ারা, েজলা-চ াম। 1292৯479৯13  
527.  81134 iuিনয়ন িষ u  িব ালয়, েপাঃ uিজরপুর, পিটয়া, চ াম। 12829457833  

528.  81135 ফিটকছিড় কেরােনশন আদশ u  িব ালয়, েপাঃ o uপেজলা- ফিটকছিড়, 
েজলা-চ াম। 

1292৯758525  

529.  81164 রাজানগর আর.e.িব.eম ব খী u  িব ালয়, থা া চারী, রা িনয়া, 
চ াম। 1292946৯653  

530.  81192 রাuজান আ  মে য় iনি িটuশন, 
েপাঃ রমজান আলী হাট, রাuজান, চ াম। 12829423222  

531.  81199 েফৗজদারহাট েক eম হাi ল, েপাঃ জাফরাবাদ, সীতা , চ াম। 1278৯39৯45৯  
532.  81212 মিহলা কািরগির িশ ণ েক , নািসরাবাদ, চ াম। 1286575312৯  

533.  81227 বড় হািতয়া মালপু িরয়া িমশকা ল u ম মা াসা, েপাঃ েসেনরহাট, 
েলাহাগড়া, চ াম। 1292৯৯25৯99  

534.  81245 আi ব ফাuে শন েটকিনক াল কেলজ, পি ম আিমরাবাদ, েলাহাগড়া, 
চ াম। 12926258৯27  

 

 
েজলাঃ খাগড়াছিড়-17 

িমক নং েক  েকাড 
ন র 

িনবািচত পরী া  েকে র নাম o কানা (সরকাির o েবসরকাির 
িশ া িত ানস হ) েমাবাiল ন র া র

535.  82112 মািটরা া পাiলট u   িব ালয়, মািটরা া, খাগড়াছিড়। 12667887588  

536.  82113 পানছিড় u  িব ালয়, পানছিড়, খাগড়াছিড়। 129399485৯1  

537.  82114 েট টাiল েভােকশনাল iনি িটuট, 
uপজাতীয় ছা াবাস ভবন খাগড়াছিড়। 12935৯46467  

538.  82115 েটকিনক াল ল o কেলজ, খাগড়াছিড়। 12924143733  

539.  82119 কািরগির িশ ণ েক , খাগড়াছিড়। 1292৯৯22472  

540.  8211৯ মহাল ছিড় পাiলট হাi ল, মহালছিড় , খাগড়াছিড়। 129399485৯1  

 
েজলাঃ রাংগামািট-14 

িমক নং েক  েকাড 
ন র 

িনবািচত পরী া  েকে র নাম o কানা (সরকাির o েবসরকাির 
িশ া িত ানস হ) েমাবাiল ন র া র

541.  83112 েপায়াপাড়া u  িব ালয়, েপাঃ কলমপিত, কাuখালী, রা ামািট। 12664216232  
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542.  83114 েটকিনক াল ে িনং েস ার, রাংগামািট, পাবত  েজলা। 12786419৯57  

543.  83119 বা াল িহিলয়া u  িব ালয়, েপাঃ বাংলািহিল, রাজ লী, 
বা ামািট। 1266422৯739  

 
েজলাঃ বা রবান-15 

িমক নং েক  েকাড 
ন র 

িনবািচত পরী া  েকে র নাম o কানা (সরকাির o েবসরকাির 
িশ া িত ানস হ) েমাবাiল ন র া র

544.  84112 েট টাiল েভােকশনাল iনি িটuট, বা রবান। 12667513251  

545.  84113 েটকিনক াল ল o কেলজ, বা রবান। 1292৯919576  

546.  84115 েটকিনক াল ে িনং েস ার, েপাঃ েমঘলা, বা রবান। 12669619399  

547.  84116 লামা iসলািময়া ফািজল মা াসা, েপাঃ লামা,  বা রবান। 1266486718৯  

 
েজলাঃ ক বাজার-17 
 

িমক নং েক  েকাড 
ন র 

িনবািচত পরী া  েকে র নাম o কানা (সরকাির o েবসরকাির 
িশ া িত ানস হ) েমাবাiল ন র া র

548.  85113 িকশলয় আদশ িশ া িনেকতন, েপাঃ- টাখালী, uপেজলা-
চেকািরয়া, েজলা- ক বাজার।  

12949362445  

549.  85114 রা  u  বািলকা িব ালয়, েপাঃ o uপেজলা-রা , েজলা-
ক বাজার। 

12928229767  

550.  85115 েটকিনক াল ল o কেলজ, ক বাজার। 12666122989  

551.  85121 মেহশখালী আi া  u  িব ালয়, 
েপাঃ বড় মেহশখালী, মেহশখালী, ক বাজার। 128274৯8356  

552.  85129 েট টাiল েভােকশনাল iনি িটuট,  
বাiপাস, রা , ক বাজার। 12828181983  

553.  85139 রল iসলাম েচৗ রী েটকিনক াল িব eম ল e  কেলজ, ামঃ 
uয়ালাপালং, েপা o uপেজলাঃ  uিখয়া, েজলাঃ ক বাজার।  12926786726  

 


