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 বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ 

পরী া িনয় ণ িবভাগ (শট র্েকাস র্ শাখা) 
আগারগo, েশেরবাংলা নগর 

ঢাকা-2318 
oেয়ব সাiট (www.bteb.gov.bd) 

ারক নং- 68.28.1111.415.53.112.2৯.497                                                          তািরখঃ 14-13-312৯ ি ঃ  
েক  িব ি  

 

বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ ক র্ক পিরচািলত  িশ া ম 2 বছর েময়ািদ  সািট র্িফেকট েকাস র্/eডভা ড সািট র্িফেকট েকাস র্ লাi-
ন3129-312৯ েসশেনর 2ম পব র্ সমাপিন পরী া 35-13-312৯ ি ঃ  তািরখ  ধবার হেত   িশ া িত ান  পরী ােকে   

aনুি ত হেব। 
 
সািট র্িফেকট েকাস র্/eডভা ড সািট র্িফেকট েকাস র্ িশ া েমর a  েবােড র্র aনুেমািদত িবধান েমাতােবক u  েকােস র্র িসেলবােস বিণ র্ত 
সংি  িবষেয়র আচরণ িভি ক o মান ব ন aনুযায়ী 2ম পব র্ সমাপিন পরী া িলেথা িবহীন u রপে  হণ করা হেব।    
িশ া িত ান পরী ােকে   তািলকাঃ 
িমক নং িত ান 

েকাড 
িত ােনর নাম o কানা

1.  23236 মেনায়ারা আেনায়ারা eডভা ড িটচাস র্ ে িনং কেলজ
াম/মহ া-িসরাজuদেদৗলা েরাড, েপাঃ হলপাড়া, থানা-সদর, েজলা-ঠাকুরগo। 

2.  24333 আেনায়ারা  eডভা ড িটচাস র্ ে িনং কেলজ
াম/মহ া-িমজর্া র, েপাঃ সুiহাড়ী, থানা-িদনাজ র সদর, েজলা-িদনাজ র। 

3.  24344 িদনাজ র চা কলা iনি িটuট e  eকােডমী
uম  কু র, দি ণ বা বাড়ী, েশরশাহ েমাড়, িদনাজ র সদর, িদনাজ র। া 

4.  27286 রং র eকােডিমক e  েফশনাল i িটিটuট
াম/মহ া-আরশত র, পােকর্র েমাড়, 3য় তলা ভবন, েপাঃ রং র, থানা-রং র সদর, েজলা-রং র। 

5.  27288 uপমা i িটিটuট aব সােয়  e  েটকেনালিজ (iu আi eস িট)
াম/মহ া-মডাণ র্ েমাড়, েপাঃ কয্ােডট কেলজ, থানা-রং র সদর, েজলা-রং র। 

6.  28275 ল হক সরকার কি uটার iনি িটuট
াম/মহ া-িমজর্াপাড়া, েপাঃ েরৗমারী, থানা-েরৗমারী, কুিড় াম। 

7.  29288 oয়া া েটকিনকয্াল i িটিটuট
িশ ল তাiড়  (েবানারপাড়া বাজার), েপাঃ েবানারপাড়া-6861, থানা-সাঘাটা, েজলা-গাiবা া। 

8.  2৯154 আiিডe কি uটার ে িনং েস ার, 
প চিবিব, জয় রহাট 

9.  31227 সাiবারেটক কি uটার িশ ণ েক
াম/মহ া-কামারগাড়ী, েপাঃ ব ড়া, থানা-ব ড়া সদর, ব ড়া। 

10.  31381 eকােডিমক e  েফশনাল i িটিটuট (eিপ)
িশববািট, সাধারণ বীমা ভবন (7  তলা), েপাঃ ব ড়া-6911, থানা-ব ড়া সদর, েজলা-ব ড়া। 

11.  31382 সাiবারেটক কি uটার e েকশন
ব ড়া াম/মহ া-জেলশ^রীতলা, েপাঃ ব ড়া, থানা-ব ড়া সদর, েজলা-ব ড়া।  

12.  31394 ব ড়া চা কলা (ফাiন আট র্স) ে িনং i িটিটuট
াম/মহ া-শহীদ তােরক েরাড, দ বাড়ী, েপাঃ ব ড়া, থানা-ব ড়া সদর, েজলা-ব ড়া। 

13.  31395 ব ড়া চা কলা iনি িটuট e  েফশনাল eকােডিম
াম/মহ া-রািকব িভলা, নগর ব র, েপাঃ িশবগ  েপৗর িশবগ , থানা-িশবগ , েজলা-ব ড়া। 

িতিদন a ত eকবার Web site : 
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14.  34258 ব  কি uটার ে িনং েস ার
াম/মহ া-ক ঠালবািড়য়া iu িপ েরাড, েপাঃ য়া-7371, থানা- য়া, েজলা-রাজশাহী। 

15.  343৯9 আরিসিস iনি িটuট aব েটকেনালিজ
াম/মহ া-634/কাজলা,  েপাঃ কাজলা, থানা-মিতহার, েজলা-রাজশাহী। 

16.  34472 ে াবাল ফাiন আট র্স iনি িটuট
াম/মহ া-নােটার েরাড, েপাঃ েঘাড়ােমারা, থানা-েবায়ািলয়া, েজলা-রাজশাহী। 

17.  34474 রাজশাহী চার কলা iনি িটuট e eকােডমী
াম/মহ া- ল হাuস, েদবীিশংপাড়া েরাড, মা াসা েমাড়, কাজলা, েবায়ািলয়া, রাজশাহী। 

18.  34486 রাজশাহী i িটিটuট aব িবজেনস e  েটকেনালিজ
াম/মহ া-তালাiমারী,  েপাঃ কাজলা, থানা-মিতহার, েজলা-রাজশাহী। 

19.  34487 চা কলা, া য্ o শারীিরক িশ া iনি িটuট
বািড়-31৯, েরাড-14, প া আবািসক eলাকা, েবায়ািলয়া, ভ া, রাজশাহী-7318। 

20.  34489 সু ভা আট র্স iনি িটuট
াম/মহ া-েচৗমহনী বাজার,  েপাঃ েচৗমহনী, uপেজলা-চারঘাট, েজলা-রাজশাহী।  

21.  44228 সাuদান র্ iনি িটuট aব িবজেনস e  iনফরেমশন েটকেনালিজ (ঝoioঞ) 
াম/মহ া- রাতন কসবা, েপাঃ যেশার, থানা-যেশার সদর, েজলা-যেশার। 

22.  44325 ‘‘চার নীড়’’ িরেলশন aব আট র্ ( ি শীল সং া)
াম/মহ া-মহােদব র, েপাঃ মিনরাম র, থানা-মিনরাম র, েজলা-যেশার। 

23.  45171 সকাল কি uটার িশ ণ েক
াম/মহ া-রাজার বাগান, েপাঃ সাত ীরা-৯511, থানা-সাত ীরা সদর, েজলা-সাত ীরা। 

24.  45231 সু রবন কেলজ aব েটকেনালিজ
াম/মহ া-পলাশেপাল, েপাঃ সাত ীরা, থানা-সাত ীরা সদর, েজলা-সাত ীরা। 

25.  45256 iuিনভাস র্াল কি uটার iনি িটuট
াম/মহ া-হাi ল েরাড, পাটেকলঘাটা, েপাঃ পাটেকলঘাটা, থানা-তালা, েজলা-সাত ীরা। 

26.  46183 বাংলােদশ কি uটার aয্া  েটকিনকয্াল  i িটিটuট, 91/2 খ ন জাহান আলী েরাড, সদর, লনা। 

27.  46327 পসা eডভা ড েটকিনকয্াল  ে িনং েস র, পসা, খলনা।

28.  47161 েনটoয়াকর্ কি uটার ে িনং i িটিটuট
াম/মহ া- িষ াংক েরাড, েপাঃ েমােরলগ -৯431, থানা-েমােরলগ , েজলা-বােগরহাট। 

29.  4৯173 e. eম. কািরগির িশ ণ eকােডমী
াম/মহ া-বাuফল, েপাঃ বাuফল-9731, থানা-বাuফল, েজলা-প য়াখালী। 

30.  55135 মড র্ান েটকিনকয্াল ে িনং i িটিটuট, হাজী েরাড, কালিকিন, মাদারী র। 
 

31.  58142 মেনায়ারা কু ি ন কি uটার eকােডমী
াম/মহ া-কেলজ েরাড, েপাঃ পাংশা, থানা-পাংশা, রাজবাড়ী। 

32.  61272 টােগ র্ট কি uটার িসে ম ে িনং েস ার, িখলগo স জবাগ, ঢাকা।

33.  61789 সাiক eডভা ড টকিনেকল ে িনং কেলজ, ঢাকা

34.  63213 িরেসাস র্ aয্াডভয্া  েটকিনকয্াল, নরিসংদী

35.  63214 িতভা েটকিনকয্াল iনি িটuট
াম বাজীর েমাড়, েপাঃ নরিসংদী-2711, থানা-নরিসংদী সদর, েজলা-নরিসংদী। 

36.  65185 ি  কি uটার িশ ণ i িটিটuট
কানাঃ eেল া, বাস য্া , কািলহাতী, টাংগাiল 

37.  681৯4 eন িস িস কি uটার e েকশন
াম/ম-39/খ, েক, িস রায় েরাড, েপাঃ ময়মনিসংহ-3311, থানা-েকােতায়ালী, েজলা-ময়মনিসংহ। 



 D:\PDF\Certificate\medical 2019 Online\2362.doc

-4- 
 

38.  68379 ভা কা ত  ি , েজলা-ময়মনিসংহ
 

39.  79176 াiম কি uটার ে িনং েস ার
াম/মহ া-কেলজ েরাড, েপাঃ েচৗমহনী, থানা-েবগমগ , েজলা-েনায়াখালী। 

40.  81178 েমিরট i িটিটuটaয্া  কি uটার, পিটয়া, চ াম।
 

41.  81183 েমেমারী েটকিনকয্াল ে িনং  i িটিটuট, 29, িজ e ভবন চার তলা, আ রিক া, চ াম। 
 

 
 

া িরত 
(ড. সুশীল কুমার পাল) 
পরী া িনয় ক 

বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ 
ঢাকা-2318 

       েফানঃ ৯224394, 12825186949 
 
ারক নং-68.28.1111.415.53.112.2৯.497 (212)                                                তািরখঃ 14-13-312৯ ি ঃ  

 

 
সদয় aবগিত o যথাযথ কায র্ােথ র্ aনুিলিপ ে রণ করা হলঃ 
2। মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, eফ-5/িব  আগারগo, ঢাকা।
3। সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্,  ঢাকা। 
4। পিরচালক (কািরকুলাম), বাংলােদশ  কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
5। েজলা শাসক, সকল েজলা। 
6। uপেজলা িনব র্াহী aিফসার, সংি  সকল uপেজলা।
7। িসে ম eনািল , বাংলােদশ  কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। িনয়িমত eবং aিনয়িমত পরী াথ েদর 15-13-312৯ ি ঃ তািরেখর পূেব র্ eয্াডিমড কাড র্ 

ি পূব র্ক পরী া শাখায় ে রণ করাসহ িব ি িট oেয়ব সাiেট চােরর জ  আপনােক aনুেরাধ করা  হেলা। 
8। uপ-সিচব (েরিজে শন), বাংলােদশ  কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। আগামী 15-13-312৯ ি ঃ তািরেখর পূেব র্ েরিজে শন  কাড র্ সরবরােহর জ  aনুেরাধ 

কেরা হেলা। 
9। uপ-পরী া িনয় ক (েগাপনীয়), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। a  েবােড র্র aনুেমািদত িবধান aনুযায়ী u  পরী ার প  ণয়ন, ে রণ eবং

eতদসং াম  কাযািদ র্ স াদেনর জ  aনুেরাধ করা হেলা। 
৯। ায়ন কম র্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
21। ডকুেমে শন aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
22। ে স ােনজার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। (15-13-312৯ ি ঃ হেত  17-13-312৯ ি ঃ তািরেখ সংি  িশ া িত ানেক িলথুিবহীন u রপ  

দােনর জ  aনুেরাধ করা হেলা) 
23। ে া ামার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
24। েচয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কম র্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
25-৯৯। a /পিরচালক , সািট র্িফেকট েকাস র্/eডভা ড সািট র্িফেকট েকাস র্ িশ া েমর সকল িত ান।  
211। েনািটশ েবাড র্, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ । 
212। নিথ। 

 
(েমাঃ সুলতান েহােসন) 

                 uপ-পরী া িনয় ক 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ 

ঢাকা-2318 
েমাবাiলঃ 12826-21965৯, 12743597175 


