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বাংলােদশ কািরগির িশ া েবােড র্র েচয়ার ান মেহাদেয়র aনুেমাদন েম a  েবােড র্র জাতীয় দ তামান েবিসক 471 ঘ া েময়ািদ 
েকােস র্র ( লাi-েসে র 3128 েসশন) 3128 সেনর P~ovšÍ িলিখত eবং বহািরক পরী া আগামী  17 aে াবর 3128 ি ঃ শু বার 
সকাল 21.11 টায় িনে বিণ র্ত পরী ােকে  eকেযােগ aনুি ত হেব। 
 
িমক 
নং 

েক  
েকাড 

েকে র নাম o িঠকানা িত ান  
েকাড 

েকে  পরী ায় aংশ হণকারী িত ােনর নাম 
 িঠকানা o ে ড  

পরী াথ র
সং া 

2 23185 িমনাল কি uটার ে িনং 
eকােডিম, ঠাকুরগ o। 

23185 িমনাল কি uটার ে িনং eকােডিম, ঠাকুরগo। 
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
43 
 

3 24157 েটকিনকয্াল ল aয্া  কেলজ  
িদনাজ র। 

24319 মিহলা হ িশ  o িষ িশ ণ েক  
ামঃ সুবড়া, েপা ঃ হািব িব,  সদর,  িদনাজ র। 

� িটিডঃ  3৯ ে স েমিকং e  েটiলািরং 

 
 

41 
   24339 েজলা আনসার aয্া  িভিডিপ কি uটার ে িনং েস ার, 

িদনাজ র। 
� িটিডঃ 21 aেটােমকািন  
� িটিডঃ 28 iেলকি কয্াল হাuজ oয়য্ািরং 
� িটিডঃ 38 িরি জােরশন aয্া  eয়ার কি শন  
� িটিডঃ 78  oেয়ি ং 
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 

28 
39 
37 
22 
41 

4 25131 েটকিনকয্াল ল aয্া  কেলজ 
নীলফামারী। 

25186 মাiে াসফট ে িনং  i িটিটuটট, কয়ািনজ পাড়া, হযরত খ ন 
েরাড, সয়দ র, নীলফামারী । 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 
� িটিডঃ 88 হাড র্oয়য্ার aয্া  েনটoয়র্ািকং 

 
 

18 
12 

   25216 u রা েটকিনকয্াল ে িনং েস ার, uিকেলর েমাড়, 
নীলফামারী সদর, নীলফামারী। 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  

 
 

47 
5 28138 েটকিনকয্াল ল aয্া  কেলজ  

সদর, কুিড় াম। 
 

28279 েজলা আনসার aয্া  িভিডিপ কি uটার ে িনং েস ার, 
কুিড় াম। 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  

 
 

41 
6 29283 েজলা আনসার aয্া  িভিডিপ 

কি uটার ে িনং েস ার, 
গাiবা া। 

29283 েজলা আনসার aয্া  িভিডিপ কি uটার ে িনং েস ার, 
গাiবা া। 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  

 
 

41 
7 31227 সাiবারেটক কি uটার 

িশ ণ েক , সুরিভ 
eপাট র্েম , জহরুল নগর েলন, 
ব ড়া। 

31227 সাiবারেটক কি uটার িশ ণ েক , সুরিভ eপাট র্েম , 
জহরুল নগর েলন, ব ড়া। 

� িটিডঃ 45 aেটাকয্াড  
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  
� িটিডঃ 92 ািফ  িডজাiন aয্া  মাি ঃ 

 
 

13 
23 
13 

   31326 সাiবারেটক কি uটার ে িনং eকােডমী, ব ড়া। 
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
22 

   31327 সাiবারেটক কি uটার িশ ণ েক , সুরিভ eপাট র্েম , 
জহরুল নগর েলন, ব ড়া। 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  

 
 

23 
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2

 
8 31346 আনসার o িভিডিপ েবিসক 

কি uটার িশ ণ েক , 
মালিতনগর, সদর, ব ড়া। 

31346 আনসার o িভিডিপ েবিসক কি uটার িশ ণ েক   
মালিতনগর,সদর, ব ড়া। 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 

41 
9 34451 সাiফ িডিজটাল কি uটার 

ে িনং i িটিটuট, াম- িসিট 
বাiপাশ, েমা াপাড়া, রাজপাড়া,  
রাজশাহী (েভনুয্ঃ হড় াম মেডল 
েটকিনকয্াল ল eয্া  িব eম 
কেলজ, রাজপাড়া, রাজশাহী 

34468 আ য় েটকিনকয্াল ে িনং েস ার
াম/মহ া-পাকুিরয়া, েপাঃ পবা-7321, থানা-পবা, েজলা-
রাজশাহী 

� িটিডঃ 28 iেলকি কয্াল হাuজ oয়য্ািরং 
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  

 
 
 

25 
24 

৯ 35285 আনসার o িভিডিপ কি uটার 
িশ ণ েক , ামঃ 
কানাiখালী, সদর,নােটার। 

35285 আনসার o িভিডিপ কি uটার িশ ণ েক , ামঃ কানাiখালী, 
সদর,নােটার। 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  

 
 

41 
21 3614৯ েটকিনকয্াল ল aয্া  কেলজ, 

িসরাজগ । 
 

36187 েহায়াiট মাকর্ কি uটার ে িনং  i িটিটuট, eফ eম কমে , 
eস eস েরাড, সদর, িসরাজগ । 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  

 
 

46 
   3631৯ শাপ র্ েটকিনকয্াল i িটিটuট (eসিটআi) 

াম/মহ া-েখাকশাবাড়ী, েপাঃ েখাকশাবাড়ী, থানা-িসরাজগ  
সদর, েজলা-িসরাজগ  

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  

 
 
 

33 
   36325 রায়গ  আiিট কাম কািরগির িশ ণ i িটিটuট 

াম/মহ া-আম বাগান, েপাঃ সােহবগ , থানা-রায়গ , েজলা-
িসরাজগ  

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  

 
 
 

51 
22 38133 েটকিনকয্াল ল aয্া  কেলজ 

কুি য়া । 
 

381৯9 কি uটার ে স  i িটিটuট, 47  মাহতাব uি ন সড়ক েপাঃ-
কুি য়া-8111, কুি য়া। 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 

71 
   38219 আনসার o িভিডিপ কািরগির িশ ণ েক   

ামঃ বটৈতল চারামাiল, েপা ঃ িবিসক, থানাঃ কুি য়া,েজলাঃ 
কুি য়া।  

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 
 

41 
23 3৯117 েটকিনকয্াল ল aয্া  কেলজ 

য়াডা া। 
3৯145 eিরনা কি uটার e েকশন, জীবন নগর, য়াডা া। 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  
 

36 
   3৯172 দশ র্না কি uটার ে িনং iনি িটuট, য়াডা া। 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  
� িটিডঃ 8৯ ডাটােবস ে া ািমং 

 
23 
14 

24 42181 দ তা u য়ন িশ ণ েক  
শহর সমাজেসবা কায র্ালয়, 
মা রা 
াম/মহ া-ে িডয়ামপাড়া, েপাঃ 
মা রা-8711, uপেজলা-মা রা 
সদর,  েজলা-মা রা 

42181 দ তা u য়ন িশ ণ েক
শহর সমাজেসবা কায র্ালয়, মা রা 
াম/মহ া-ে িডয়ামপাড়া, েপাঃ মা রা-8711, uপেজলা-মা রা 
সদর,  েজলা-মা রা 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  
� িটিডঃ ৯8  িফিসেয়নিস iন iংিলশ কিমuিনেকশন 

 
 
 
 

12 
15 
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25 44224 েটকিনকয্াল ে িনং েস ার, 

যেশার 
44217 মুসিলম eiড i িটিটuটaব েটকেনালিজ, 8৯, লনা েরাড, 

বকচর, েকাতয়ালী, যেশার। 
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  

 
 

16 
   442৯4 আহছািনয়া িমশন েভােকশনাল ে িনং  i িটিটuট, েকাতায়ািল-

8511, যেশার। 
� িটিডঃ 28 iেলকি কয্াল হাuজ oয়য্ািরং 
� িটিডঃ 3৯ ে স েমিকং aয্া  েটiলািরং 
� িটিডঃ 54 িবuিটিফেকশন 
� িটিডঃ 96 i াসঃ সুiিয়ং েমিশন aয্া  েমনঃ 

 
 

26 
25 
25 
28 

26 46183 বাংলােদশ কি uটার aয্া  
েটকিনকয্াল  i িটিটuট, 91/2 
খ ন জাহান আলী েরাড, (পাড়া 
কবর খানা েমাড়) সদর, লনা। 

46183 বাংলােদশ কি uটার aয্া  েটকিনকয্াল  i িটিটuট, 91/2
খ ন জাহান আলী েরাড, (পাড়া কবর খানা েমাড়) সদর, লনা। 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  

 
 

32 

  (েভনুয্ঃ হাজী মােলক 
মহািব ালয়, লবনেচারা, লনা। 

4622৯ আিজজ কি uটার ে িনং েস ার, িজ.িপ.o-৯111, বয়রা 
খািলশ র, লনা। 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  

 
 

1৯ 
   46273 কি uটার oয়া র্, 4৯/3, িবeনeস িততুমীর েরাড, েনভী েচক 

েপা  খািলশ র, লনা। 
� িটিডঃ 45 aেটাকয্াড  
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  
� িটিডঃ 8৯ ডাটােবস ে া ািমং 

 
 

26 
35 
25 

   46321 আনসার o িভিডিপ কািরগির িশ ণ েক  
লনা, াম- টপাড়া(খান জাহান আলী েরাড), সদর, লনা 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 

41 
27 47226 মিহলা িষ িশ ণ i িটিটuট 

ামঃ গাবগািছয়া, েপা ঃ 
েপােলরহাট, থানাঃ েমাড়লগ  
েজলাঃ বােগরহাট। 

47226 মিহলা িষ িশ ণ i িটিটuট 
ামঃ গাবগািছয়া, েপা ঃ েপােলরহাট, থানাঃ েমাড়লগ , েজলাঃ 
বােগরহাট। 

� িটিডঃ 3৯ ে স েমিকং aয্া  েটiলািরং 
� িটিডঃ 54 সািট র্িফেকট iন িবuিটিফেকশন  
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 
 

41 
34 
41 

28 47132 েটকিনকয্াল ল aয্া  কেলজ 
সদর, বােগরহাট 

47228 আনসার o িভিডিপ কািরগির িশ ণ েক , 
ামঃ মিনগ , েপা ঃ বােগরহাট, uপেজলাঃ বােগরহাট, েজলাঃ 
বােগরহাট 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  

 
 
 

24 
29 48132 েটকিনকয্াল ল aয্া  কেলজ, 

সদর, িপেরাজ র। 
48169 সফট i  কি uটার ে িনং েস ার, সদর, িপেরাজ র 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 
 

46 
2৯ 5112৯ েটকিনকয্াল ল aয্া  কেলজ 

েভালা। 
51142 েভালা কি uটার ে িনং েস ার, মােকর্ট সদর, েভালা। 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 
 

45 
31 55146 েজলা আনসার o িভিডিপ কি uটার 

িশ ণ েক , াম- খানতলী, েপা -  
মাদারী র-8৯11,  সদর, মাদারী র। 

55146 েজলা আনসার o িভিডিপ কি uটার িশ ণ েক  
মাদারী র, াম- খানতলী, েপা - মাদারী র-8৯11, সদর,  মাদারী র 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  

 
 

41 
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32 56118 েটকিনকয্াল ল aয্া  কেলজ 

েগাপালগ । 
56143 ব ব  দাির য্ িবেমাচন o প ী u য়ন eকােডিম(বাপাড র্) 

বাংলােদশ প ী u য়ন েবাড র্, েকাটািলপাড়া, েগাপালগ  
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  

 
 

41 
   56157 eকুেশ কি uটার ে িনং েস ার, েগাপালগ । 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  
 

12 
   56163 মেনােতাষ কি uটার

ামঃ কািলবাড়ী েরাড, েপাঃ েগাপালগ -9211, েগাপালগ  
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  

 
 

26 
33 57124 েটকিনকয্াল ে িনং েস ার 

ফিরদ র। 
 

57149 eিম কি uটার e  কিমিনuিনেকশন, সদর থানার সামেন, 
সদর র, ফিরদ র। 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  

 
 

29 
   57165 iয়া কি uটার িশ ণ  i িটিটuট, বনগা-8941 বনগা, 

ফিরদ র।  
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  

 
 

17 
   57178 মাদার কি uটার aয্া  আiিট েস ার, াম-ে শন েরাড়, 

(েচৗরা া), ডাক-েবায়ালমারী, ফিরদ র। 
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  

 
 

41 
   57187 েজলা আনসার o িভিডিপ কি uটার িশ ণ েক  

াম- কুিটবাড়ী, েপা - কমলা র, থানা- সদর, েজলা- ফিরদ র 
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 

41 
   571৯1 দ তা u য়ন িশ ণ েক

শহর সমাজেসবা কায র্ালয়, ফিরদ র 
াম/eিরয়াঃ 13 নং হােবলী, েপা ঃ ফিরদ র, থানাঃ 
েকাতয়ালী, েজলাঃ ফিরদ র 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  
� িটিডঃ ৯8  িফিসেয়নিস iন iংিলশ কিমuিনেকশন 

 
 
 
 

268 
16 

34 59123 েটকিনকয্াল ল aয্া  কেলজ 
মািনকগ । 

59135 চ দ কি uটার িশ ণ  i িটিটuট, িসংগাiর, মািনকগ
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
27 

   59151 িটeসিডিস ি লড েডেভলপেম  েস ার, সা িরয়া, মািনকগ
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  

 
31 

   5915৯ াসরুটস েটকিনকয্াল  i িটিটuট, মািনকগ । 
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  

 
1৯ 

35 59164 আনসার e  িভিডিপ কািরগির  
িশ ণ েক , মািনকগ  

59164 আনসার e  িভিডিপ কািরগির  িশ ণ েক , মািনকগ
� িটিডঃ 1৯ িবি ং কন াকশন 
� িটিডঃ 21 aেটা েমকািন  
� িটিডঃ 28 iেলকি কয্াল হাuজ oয়য্ািরং  
� িটিডঃ 36 াি  aয্া  পাiপ িফিটং 
� িটিডঃ 38 িরি জােরশন aয্া  eয়ার কি ঃ 
� িটিডঃ 46 েমাবাiল েফান সািভ র্িসং 
� িটিডঃ 66 েমশনাির aয্া  রড বাiি ং 
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 
� িটিডঃ 94 oেয়ি ং 5িজ 
� িটিডঃ 99 টাiলস e  েসিটং 

 
1৯ 
29 
2৯ 
21 
32 
29 
18 
27 
19 
21 

36 5916৯ দ তা u য়ন িশ ণ েক  
শহর সমাজেসবা কায র্ালয়, 
মািনকগ  
ামঃ 34,শহীদ রণী, েপা ঃ 

oয়ারেলস েগট,সদর,মািনকগ  

5916৯ দ তা u য়ন িশ ণ েক
শহর সমাজেসবা কায র্ালয়, মািনকগ  
ামঃ 34,শহীদ রণী, েপা ঃ oয়ারেলস েগট, থানাঃ 
মািনকগ , েজলাঃ মািনকগ  

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  

 
 
 
 

42 



 
 
 

 

-5-

5

 
37 5৯123 েটকিনকয্াল ল aয্া  কেলজ 

মুি গ । 
 

5৯143 আমার িব ম র i িটিটuট aব েটকেনালিজ 
ামঃ িসপাহীপাড়া ম র াজা, েপা ঃ রামপাল, থানাঃ মু ীগ  
সদর, েজলাঃ মু ীগ  

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  

 
 
 

1৯ 
   5৯145 eিজিড আiিট কি uটার ে িনং i িটিটuট 

াম-বালাশুর, েপাঃ ভা কুল, থানা- নগর, েজলা-মু ীগ  
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  

 
 

18 
38 61149 জয়পাড়া েটকিনকয্াল ল aয্া  

কেলজ, জয়পাড়া, েদাহার, 
ঢাকা। 
 

61697 েভােকশনাল ে িনং েস ার (িভিটিস), কলােকাপা, নবাবগ , ঢাকা। 
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  

 
36 

39 61293 িস আর িপ মাধব িত 
েভােকশনাল ে িনং  i িটিটuট 
সাভার, ঢাকা। 

61293 িস আর িপ মাধব িত েভােকশনাল ে িনং  i িটিটuট সাভার, 
ঢাকা। 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  

 
 

33 
   61574 সি তা কি uটার েনটoয়াকর্ aয্া  ে িনং েস ার, ধামরাi, 

ঢাকা। 
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  

 
 

1৯ 
   61676 িনu সান i িটিটuটaব আiিট, 42 রাজবািড়, সাভার, ঢাকা

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 
 

2৯ 
   61798 uiনেজান আiিট

িব-32, বাজার েরাড, েপাঃ সাভার-2451, থানা-সাভার,ঢাকা 
� িটিডঃ87 কি uটার aিফস aয্াি েকশন 

 
 

21 
3৯ 61228 ঢাকা পিলেটকিনক  i িটিটuট, 

ঢাকা। 
61273 জাস-কম ে িনং  i িটিটuট, লশান, ঢাকা। 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  
 

27 
   61276 প ী যুব কি uটার িশ ণ েক , িখলগ o,রাম রা, ঢাকা

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস aয্াি েকশন 
 

34 
   61518 ীনেলস কি uটার aয্া  েটকিনকয্াল ে িনং েস ার, 

আশেকানা, দি ণখ ন, ঢাকা। 
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  

 
 

27 
   61547 িডপেনট i িটিটuট aব েটকেনালজী (িডআiিট) 

471/2, পূব র্ নাখালপাড়া েতজগo, ঢাকা।                                  
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 

48 
   616৯5 oয়র্াপ আiিট e ে স, ঢাকা।

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  
 

17 
   61796 িখলগ o আiিডয়াল কি uটার o কািরগির িশ ণ eকােডমী

াম/মহ া-514/e, িখলগ o েচৗরা া, েপাঃ িখলগ o, থানা-
িখলগ o, েজলা-ঢাকা 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 
 
 

27 
   6179৯ আiআi িপ i ার াশনাল i িটিটuট aব েফশনাল 

বািড়-12, েরাড-43, েস র-18, েপাঃ u রা, থানা-u রা, েজলা-
ঢাকা 

� িটিডঃ ৯8  িফিসেয়নিস iন iংিলশ কিমuিনেকশন 

 
 

 
29 

   617৯3 ি েয়িটভ ে িনং েস ার (িসিটিস) , ঢাকা। 
� িটিডঃ 26 িবি ং e  আিকর্েটকচারাল াফিটং 

 
16 
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41 61649 মিহলা িষ িশ ণ েক  

াম-নরিসংহ র,  ডাকঘর-
িজরােবা, সাভার, ঢাকা। 

61649 মিহলা িষ িশ ণ েক , াম-নরিসংহ র,  ডাকঘর-িজরােবা, 
uপেজলা-সাভার, ঢাকা। 

� িটিডঃ 76  েপি  e  েবকারী 

 
 

19 
42 61114 i িটিটuট aব াস aয্া  

িসরািমক, েতজগ o, ঢাকা। 
61446 বাংলােদশ াশনাল কি uটারস

রিশদ মােকর্ট, িখলে ত বাজার, ঢাকা-2333। 
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  

 
 

26 
   6169৯ আপন কি uটার ে িনং i িটিটuট

42/7, কেলাি য়া সুপার মােকর্ট, (4য় তলা), oয়ার েলস েগট 
মহাখালী, েপা ঃ লশান, থানাঃ বনানী , ঢাকা 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 

 
4৯ 

   61721 িরহয্াব ে িনং i িটিটuট, পি ম পা পথ,কলাবাগান,  ঢাকা
� িটিডঃ 28 iেলকি কয্াল হাuজ oয়ািরং 
� িটিডঃ 36 াি ং পাiপ িফিটং 
� িটিডঃ 66 েমশনাির aয্া  রড বাি ং  

 
18 
21 
17 

   61732 ি িময়ার কি uটার i িটিটuট e  েটকেনালিজ,  
ামঃ 59/3, আিজম র েরাড, িনuমােকর্ট, লালবাগ, ঢাকা 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  

 
 

48 
   61756 সামেটক আiিট i িটিটuট

oয়ারেলছ েগiট, লশান, বনানী, ঢাকা- 2323 
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 

28 
   616৯3 আiিট  েনশন েটকিনকয্াল ে িনং i িটিটuট,  

ামঃ েকামরগ , েপা ঃ ব নপাড়া, নবাবগ , ঢাকা। 
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 

4৯ 
43 6126৯ েদশ পিলেটকিনক কেলজ 

22/e, 4/2 প বী, থানাঃ প বী, 
েজলাঃ ঢাকা-2327 

61289 িমর র কি uটার ে িনং eকােডিম
45, জামাল ানশন(জনতা াংেকর 4য় তলা) িমর র, ঢাকা 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস aয্াি েকশন 
� 8৯ ডাটােবস ে া ািমং 

 
 

22 
14 

   61592 িমিডয়া িভশন  i িটিটuট, লালমািটয়া, েমাহা দ র, ঢাকা
� িটিডঃ87 কি uটার aিফস aয্াি েকশন 

 
37 

   61632 পনগর কি uটার ে িনং েস ার
েরাড 33, বািড় নং -65, পনগর আ/e িমর র  

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 

1৯ 
   61464 আলাপ েটকিনকয্াল ে িনং েস ার, িজরািন বাজার আশুিলয়া, 

ঢাকা 
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  

 
 

49 
   61674 আয়াত ীল েডেভলপেম  েস ার, িজরােবা, আশুিলয়া, ঢাকা 

� িটিডঃ 38 িরি জােরশন aয্া  eয়ার কি ঃ 
� িটিডঃ 44 েজনােরল iেলক িন  

 
17 
16 

   61682 িদ মুন কমািশ র্য়াল  i িটিটuট, ৯8/4 তাবাসসুম শিপং েস ার, 
আগারগo, তালতলা, কাফরুল, ঢাকা। 

� িটিডঃ 85 েসে টািরয়াল সােয়  
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 

32 
21 

   61716 আহসািনয়া িমশন েভােকশনাল i িটিটuট 
েসশন 25, কাফরুল, িমর র, ঢাকা 

� িটিডঃ 96 i াি য়াল সুiিয়ং েমিশন... 
� িটিডঃ 98 েসােয়টার কািটং 

 
 

17 
12 
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44 62123 েটকিনকয্াল ল aয্া  কেলজ 

নারায়নগ । 
62134

 
হাiেটক কি uটার িশ ণ  i িটিটuট, আববাস িবি ং, 
আড়াi হাজার, নারায়নগ । 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 

25 
   62181 eভার ীন i িটিটuট aব েটকেনালিজ, ামঃ িচটাগাং েরাড,

 েপা ঃ সানারপাড়-2472, থানাঃ িসি রগ , নারায়নগ । 
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 

24 
45 63125 েটকিনকয্াল ল aয্া  কেলজ, 

রায় রা, নরিসংদী।  
63146

 
দিলল uি ন কি uটারস, নরিসংদী গভ. কেলজ, নরিসংদী।

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  
 

43 
   63177

 
েরেনসা কি uটার িশ ণ eকােডিম, িশব র, নরিসংদী

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  
 

32 
   631৯2 আi, িট কি uটার  i িটিটuট, বাৈরচা, বাজার 

 েবলাব, নরিসংদী। 
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 

1৯ 
   631৯6 তুরাগ কি uটার িশ ণ eকােডমী

ামঃ েসানাকুড়া, েপাঃ িস e  িব বাজার, 2731, িশব র, নরিসংদী 
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 

18 
   63211 আনসার o িভিডিপ কি uটার িশ ণ েক  

ামঃ হাজী র, সদর, নরিসংদী 
� িটিডঃ 79 াiিভং কাম aেটােমকািন  
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 

51 
3৯ 

   63217 আল-েহরা িডিজটাল কি uটার ে িনং েস ার , সদর, নরিসংদী
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 
� িটিডঃ 92 ািফ  িডজাiন aয্া  মাি ঃ 

 
26 
19 

46 64129 েটকিনকয্াল ল aয্া  কেলজ 
গাজী র। 

64156 সাiেনট i িটিটuট aব আiিট
িঠকানাঃ টংগী, গাজী র, ঢাকা. 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  
� িটিডঃ 92 ািফ  িডজাiন aয্া  মাি ঃ 

 
 

1৯ 
12 

   6415৯
 

মতলব কািরগির e  কি uটার িশ ণ  i িটিটuট, িডিস 
েরাড েয়ট eর পােশ, গাজী র সদর, গাজী র। 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 

21 
   64181

 
aকটাল কি uটার েটকেনালিজ, কািলয়াৈকর, গাজী র। 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  
 

37 
   641৯3 েতৗিফকা কি uটার ে িনং েস ার, গাজী র। 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  
 

28 
   64217 মাoনা েটকিনকয্াল ে িনং েস ার (eমিটিটিস),  

ামঃ মূলাiদ, েপা ঃ েটংরা বাজার, থানাঃ র, েজলাঃ 
গাজী র 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  

 
 
 

26 
   64223 আহছািনয়া িমশন েভােকশনাল ে িনং i িটিটuট, গাজী র

� িটিডঃ 96 i াি য়াল সুiিয়ং েমিশন... 
� িটিডঃ 98 সেয়টার িনিটং েমিশন aপাঃ aয্া  েমiনঃ 

 
16 
16 

   64227 বরমী বাজার েটকিনকয্াল i িটিটuট o কি uটার িশ ন 
েক , ামঃ বরমী, েপা ঃ বরমী বাজার, র, গাজী র। 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  

 
 

31 
   64231 iিজ কি uটার ে িনং েস ার

াম- নয়ন র, েপা - রােজ র কয্া নেম , সদর, গাজী র 
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  

 
 

31 
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8

 
47 641৯8 শহীদ েশখ ফিজলাতুে ছা মুিজব 

মিহলা িশ ণ eকােডমী 
িজরানী,  গাজী র 

641৯8
 

শহীদ েশখ ফিজলাতুে ছা মুিজব মিহলা িশ ণ eকােডমী, 
িজরানী,  গাজী র। 

� িটিডঃ 3৯ ে স েমিকং aয্া  েটiলািরং 
� িটিডঃ 46 েমাবাiল েফান সািভ র্িসং 
� িটিডঃ 54 িবuিটিফেকশন 
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন   
� িটিডঃ 96 i াি য়াল সুiিয়ং েমিশন 
� িটিডঃ ৯7 ক িটক aয্া  ি ি ং 

 
 

28 
16 
23 
63 
29 
14 

48 6513৯ েটকিনকয্াল ল aয্া  কেলজ 
টাংগাiল। 

65213 মাoলানা আ ল হািমদ খান ভাসানী েটকিনকয্াল ে িনং  
i িটিটuট, টাংগাiল। 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 

18 
49 66145 েটকিনকয্াল ল aয্া  কেলজ, 

জামাল র 
66266 েজলা আনসার o িভিডিপ কি uটার িশ ণ েক  

াম- পাথািলয়া, েপা - , থানা- সদর, েজলা- জামাল র 
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 

41 
   66268 eম.eম েটকিনকয্াল ে িনং েস ার

ামঃ হািসল, ডাকঘরঃ েড িলবাড়ী, থানাঃ জামাল র, েজলাঃ জামাল র। 
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 

1৯ 
   662৯4 েস ার ফর কি uটার ে িনং e  েটকেনালিজ 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন   
 

23 
4৯ 67176 নািলতাবাড়ী কম র্জীিব মিহলা 

েহাে ল কাম ে িনং েস ার 
নািলতাবাড়ী, েশর র 
 

67176 নািলতাবাড়ী কারেমাজবাড়ী মিহলা েহাে ল কাম ে িনং েস ার, 
নািলতাবাড়ী, েশর র 

� িটিডঃ 43 ট েসিসং aয্া  ি জারেভশন 
� িটিডঃ 48 iেলকি িশয়ান 
� িটিডঃ 55 eি কালচােরল েমিশন েমiনে েন  
� িটিডঃ 71 হািট র্ কালচার নাচ র্াির 

 
 

21 
21 
21 
21 

51 68148 েটকিনকয্াল ে িনং েস ার 
মাসকা া, সদর,ময়মনিসংহ। 
 

68192
 

িনu িসে ম কি uটার িশ ণ  i িটিটuট, eম/76 কেলজ 
েরাড, গফরগ o, ময়মনিসংহ। 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 

31 
   68222 ভালুকা কি uটার ে িনং  i িটিটuট, ভালুকা, ময়মনিসংহ।

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 
 

1৯ 
   6835৯ পাগলা িডিজটাল i িটিটuট

াম- পাগলা, েপা - পাগলা, থানা- গফরগo, েজলা-ময়মনিসংহ 
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  

 
 
 

17 
   68374 মডাণ র্ আi, িস, িট i িটিটuট

াম/মহ া-আকুয়া, েপাঃ 3311, কেতায়ালী, ময়মনিসংহ 
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  
� িটিডঃ 8৯ ডাটােবস ে া ািমং 

 
 

18 
16 

   6837৯ আi িট কি uটার ে িনং েস ার
ময়মনিসংহ। 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  

 
 

19 
52 68326 আনসার িভিডিপ কািরগির িশ ণ 

েক  
াম-আর েক িমশন েরাড, েপা - 
ময়মনিসংহ, থানা- ব শবাড়ী সদর, 
েজলা- ময়মনিসংহ 

68326 আনসার িভিডিপ কািরগির িশ ণ েক
াম-আর েক িমশন েরাড, েপা - ময়মনিসংহ, থানা- ব শবাড়ী সদর, েজলা- 
ময়মনিসংহ 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  

 
 
 

41 
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53 69119 েটকিনকয্াল ল e  কেলজ 

েন েকানা। 
69166

 
aনলাiন কি uটার i িটিটuটaব েটকেনালিজ, েন েকানা।

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন   
 

22 
   69171

 
iuিনক কি uটার েটকিনকয্াল ে িনং েস ার, (iuিসিটিট) 
েন েকাণা। 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  

 
 

53 
   6918৯ আনসার o িভিডিপ কি uটার িশ ণ েক

াম-নাগড়া, েপা - েন েকানা, থানা- সদর, েজলা- েন েকাণা। 
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 

41 
   691৯2 েসােম রী সােভ র্ ে িনং i িটিটuট

াম-েশনপাড়া, েপা -হাট েগািব র,কলমাকা া,েন েকানা। 
� িটিডঃ 59 আিমনশীপ 

 
 

18 
   691৯4 টােগ র্ট কি uটার ে িনং েস ার

াম- জাহা ীর র, েপা - জাহা ীর র-35৯1, থানা- মদন, 
েজলা- েন েকানা 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 
 

34 
   69214 মীম কি uটার iনি িটuট aব েটকেনালিজ( মীম িস আi িট)

াম/মহ া-েদo র, েপাঃ েদo র, থানা-েন েকানা সদর, েজলা-
েন েকানা 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  

 
 
 
 

17 
54 6৯129 েটকিনকয্াল ল aয্া  কেলজ 

িকেশারগ । 
6৯216

 
আনসার o িভিডিপ কি uটার িশ ণ েক
াম- কািতয়ারচর, েপা - িকেশারগঞ-3411, থানা- সদর, েজলা-িকেশারগ  

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  

 
 
 

41 
55 72119 েটকিনকয্াল ল aয্া  কেলজ 

িসেলট। 
 

7215৯
 

লািন র্ং পেয়  কি uটার aয্া  া েয়জ i িটিটuটিব নাথ, 
িসেলট। 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন   

 
 

2৯ 
   72182 আiিডয়াল েটকিনকয্াল কি uটার ে িনং েস ার, িসেলট

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন   
 

43 
   72184 তাজ র eমeন আi i িটিটuট, িসেলট 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  
 

49 
   72187 লািন র্ং পেয়  কি uটার i িটিটuট

আল েগালাধ শিপং কমে , েগায়ালাবাজার, oসমানীনগর, িসেলট 
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  

 
 

39 
   72189 িসেলট িসিট আiিট i িটিটuট, iসলাম াজা, িসেলট 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 
� িটিডঃ 92 ািফ  িডজাiন aয্া  মাি ঃ   

 
42 
12 

   721৯1 শাহজালাল কি uটার েটকিনকয্াল iনি িটuট 
াম/মহ া-24/e ছ ার শিপং কমে  (3য় তলা), েফ গ , েপাঃ 
েফ গ , থানা-েফ গ , েজলা-িসেলট 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  

 
 
 

46 
56 72188 আনসার e  িভিডিপ কািরগির  

িশ ণ েক , িসেলট 
72188 আনসার e  িভিডিপ কািরগির  িশ ণ েক , িসেলট 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  
 

41 
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57 73118 েটকিনকয্াল ল aয্া  কেলজ 

েমৗলভীবাজার 
73127 কি uটার সাi  e  েটকেনালজী i িটিটuটকমলগ , 

েমৗলভীবাজার। 
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন   

 
 

24 
   7312৯ কি uটার সাi  aয্া  েটকেনালজী  i িটিটuট, হ েরাড, 

ম ল, েমৗলভীবাজার। 
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন   

 
 

24 
   73136 iuনাiেটড কি uটার পেয়  aয্া  ে িনং েস ার, ম ল-

4321, েমৗলভীবাজার। 
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  
� িটিডঃ 92 ািফ  িডজাiন aয্া  মাি ঃ   

 
 

51 
12 

   7313৯ নীর কি uটার ে িনং েস ার, ি িতমপাশা,-4344, কুলাuড়া, 
েমৗলভীবাজার। 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  

 
 

1৯ 
   73141 মাম কি uটার ে িনং েস ার, শবেসর নগর, কমলগ , 

েমৗলভীবাজার। 
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  

 
 

42 
   73142 িডভাiস কে াল কি uটার ে িনং েস ার, ল েচৗমুহনী, েপাঃ-

কুলাuড়া-4341, কুলাuড়া, েমৗলভীবাজার। 
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  

 
 

27 
   73145 i-েজান আiিট i িটিটuট, 

ামঃ কেলজ েরাড, েপা +থানাঃ ি ম ল, েজলাঃ 
েমৗলভীবাজার 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন   

 
 

25 

   73146 iনেটক কি uটার e েকশন, 
ামঃ েকাট র্ েরাড েচৗমুহনা, েপা ঃ েমৗলভীবাজার, থানাঃ 
েমৗলভীবাজার, েজলাঃ েমৗলভীবাজার 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন   

 
 
 

28 
   73148 জীিনয়াস কি uটার সাi  e  েটকেনালজী,  

ামঃ আদম র বাজার, েপা ঃ আদম র বাজার, থানাঃ 
কমলগ , েজলাঃ েমৗলভীবাজার 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন   

 
 
 

19 
   73149 eমিসিসআi কি uটার eকােডমী।

eম সাi র রহমান েরাড,  শাহ েমা ফা গােড র্ন িসিট, েজলাঃ েমৗলভীবাজার 
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন   

 
 

28 
   73151 কুলাuড়া েফশনাল েটকেনালিজ i িটিটuট 

ামঃ 347, ফারাবী নীড়, েপা ঃ কুলাuড়া, থানাঃ কুলাuড়া, 
েজলাঃ েমৗলভীবাজার। 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন   

 
 
 

18 
   73158 লাস র্ i িটিটuট aব কি uটার সাi  e  েটকেনালিজ 

(SICST) 
 াম/মহ া-িবমান ব র সড়ক, েপাঃ শমেসর নগর-4334, থানা-
কমলগ , েজলা-েমৗলভীবাজার 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  

 
 
 
 

18 
   7315৯ েজনুiন কি uটার সােয়  e  েটকেনালিজ 

মুি  বাজার, েমৗলভীবাজার 
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 
� িটিডঃ 92 ািফ  িডজাiন aয্া  মাি ঃ 

 
 

1৯ 
12 

   73162 তাজারা কি uটার ে িনং েস ার,িসরাজ নগর, েমৗলভীবাজার
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন   

 
27 



 
 
 

 

-11-

11

 
58 74116 েটকিনকয্াল ল aয্া  কেলজ 

হিবগ । 
74132 oয়া র্ িভu কি uটারস, আর েক িমশন েরাড, হিবগ । 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন   
 

3৯ 
   74137 তয্াশা কি uটার ে িনং  i িটিটuট, মাধব র, হিবগ ।

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন   
 

28 
   74144 সােকর্ল িশ া েসবা aয্া িশ ণ েক , নিবগ , হিবগ ।

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  
 

4৯ 
   74149 ীন লাiফ েটকিনকয্াল i িটিটuট  

াম : হািমদনগর, েপা : বা বল 4421, থানা : বা বল, েজলা : হিবগ  
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন   

 
 

34 
59 74151 আনসার e  িভিডিপ কািরগির  

িশ ণ েক  
হিবগ  
 

74151 আনসার e  িভিডিপ কািরগির  িশ ণ েক  
হিবগ  

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  

 
 

41 

5৯ 75166 কি uটার iনফরেমশন 
েটকেনালিজ,  
দি ণ েমৗড়াiল, সদর,  

75143 মাি  িলংক কি uটার aয্া  আiিট, সিলমগ  বাজার, 
নবীনগর, িব-বািড়য়া। 
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন   

 
 

41 
  েজলাঃ া ণবািড়য়া 75166 কি uটার iনফরেমশন েটকেনালিজ,  

দি ণ েমৗড়াiল, সদর, েজলাঃ া ণবািড়য়া । 
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  

 
 

19 
   75171 নবীনগর কি uটার i িটিটuট

াম/মহ া-নবীনগর িট. eন. িট (u র পাড়া), েপাঃ নবীনগর-
4521, থানা-নবীনগর, েজলা- া ণবািড়য়া 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 
 

21 
61 76165 কুিম া পিলেটকিনক 

i িটিটuট, কুিম া। 
76189 আ া কি uটার ে িনং েস ার, েকাটবাড়ী, কুিম া। 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন   
� িটিডঃ 8৯ ডাটােবস ে া ািমং 

 
4৯ 
12 

   76195 েজেনিটক কি uটার  i িটিটuট, িড়চং-631, িড়চং, কুিম া।
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  
� িটিডঃ 8৯ ডাটােবস ে া ািমং 

 
 

36 
12 

   76215 ামীণেফান কিমuিনিট iনফরেমশন েস ার, (িজিপিসআiিস) 
uপেজলা েরাড, া নপাড়া, কুিম া। 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন   

 
 

42 
   76247 ময়নামিত েটকিনকয্াল ে িনং  i িটিটuট, কুিম া েসনািনবাস, 

ময়নামিত, কুিম া। 
� িটিডঃ 59 আিমনশীপ  

 
 

39 
   76278 াট র্ আiিট

াম/মহ া-নজরুল eিভিনu, েপাঃ কাি র পাড়, থানা-কুিম া 
সদর, েজলা-কুিম া 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  

 
 
 

27 
   76282 i িটিটuট aব বরুড়া সাi  aয্া  iনফরেমশন েটকেনালিজ, 

বরুড়া, কুিম া 
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  

 
 

26 



 
 
 

 

-12-

12

 
62 77132 েটকিনকয্াল ল aয্া  কেলজ 

চ দ র। 
77148 ব  কি uটার েস ার, হাজীগ  চ দ র। 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন   
 

28 
   77166 রাiহান কি uটার  i িটিটuট, মতলব (সাuথ), চ দ র।

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন   
 

43 
   77182 কি uটার o ত  কািরগির িশ ণ েক  

ামঃ হাজী মহসীন েরাড, সদর, েজলাঃ চ দ র 
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  

 
 

16 
   77191 েফশনাল সাi  e  েটকিনকয্াল iনি িটuট 

মতলব বাজার, েপাঃ মতলব বাজার-4751, থানা-মতলব দি ণ, 
েজলা-চ দ র 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 
 

25 
63 78119 েটকিনকয্াল ল aয্া  কেলজ 

ল ী র। 
78144 িহu ান  সািভ র্স  কি uটার  ে িনং  েস ার 

 ল ী র। 
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  

 
 

24 
   78147 আiিরন েটকিনকয্াল ে িনং i িটিটuট 

াম- ম র, েপা - ল ী র-4811, সদর, ল ী র। 
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  

 
 

31 
64 79129 েটকিনকয্াল ল aয্া  কেলজ 

েবগমগ , েনায়াখালী। 
79138 েনায়াখালী আiিডয়াল পিলেটকিনক i িটিটuট

িঠকানাঃ কদমতলী, মাiজদী েকাট র্, েনায়াখালী 
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  

 
 

17 
   79145 জিহর কি uটার e  েটকিনেকল েস ার, েনায়াখালী 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  
 

24 
   79147 েবগমগ  েটকিনকয্াল e  কি uটার িশ ণ i িটিটuট 

 িরয়াদ ানশন, 5থ র্ তলা, পূব র্ বাজার, েফনী েরাড, েচৗমুহনী, েনায়াখালী 
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  

 
 

26 
   79149 সুমাiয়া কি uটার ে িনং  i িটিটuট, e  েসানালী াংক 

ভবন (2ম ে ার), েসানাiমুিড়, েনায়াখালী। 
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন    

 
 

21 
   79179 সফটoয়ার iনফরেমশন েটকেনালিজ

মাiজদী, মাiজদী েকাট-4911, সদর, েনায়াখালী 
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  
� িটিডঃ 92 ািফ  িডজাiন aয্া  মাি ঃ 

 
 

18 
16 

65 7৯125 েটকিনকয্াল ল aয্  কেলজ 
েফনী 

7৯133 আiিডয়াল কি uটার ে িনং  i িটিটuট, পরশুরাম, েফনী।
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন   

 
17 

   7৯154 সু র র iuিনয়ন ত  o েসবা েক , 2নং িস র র iuিনয়ন, 
পিরষদ কায র্ালয়, াম-িস র র, ডাকঘর-িস র র, দাগন iয়া, 
েফনী। 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন   

 
 
 

13 
   7৯162 পরশুরাম কি uটার i িটিটuট(িপিসআi) 

াম/মহ া-েকালাপাড়া, েপাঃ পরশুরাম-4৯51, েফনী। 
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  

 
 

51 
   7৯164 সকত e  সিম কি uটার eকােডিম, ল মােকর্ট,সদর,েফনী

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন   
 

35 



 
 
 

 

-13-

13

 
66 81132 বাংলােদশ েকািরয়া েটকিনকয্াল 

ে িনং েস ার, িপ িট আi, 
লশী, চ াম।   

81132 বাংলােদশ েকািরয়া েটকিনকয্াল ে িনং েস ার 
িপ িট আi, লশী, চ াম 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  
� িটিডঃ 92 ািফ  িডজাiন aয্া  মাি ঃ 

 
 

258 
91 

   81174 কািরগির িশ ণ eকােডিম, রাম র, বাদমতিল, চ াম।
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  

 
39 

   81175 iনফরেমশন e  েটকিনকয্াল িশ ণ eকােডিম 
45 আ াবাদ, ডবলমুিরং, চ াম। 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন   

 
 

51 
   81184 কি uটার oয়া র্, ব র, i িপ েজড, চ াম। 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  
 

42 
   81214 িচটাগাং কি uটার ে িনং eকােডিম, 269 চ রী েরাড, 

চ াম। 
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন   

 
 

26 
   8121৯ েবিসক কি uটার ে িনং eকােডমী, বাদামতলী, চ াম 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন   
 

31 
   81251 সাতকািনয়া i িটিটuট aব iনফরেমশন েটকেনালিজ, 

েকরানীহাট, সাতকািনয়া, চ াম। 
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন   
� িটিডঃ 92 ািফ  িডজাiন aয্া  মাি ঃ 

 
 

26 
12 

   81266 মুসিলম eiড i িটিটuট aব েটকেনালজী
2/িড, লশী সান েসাসাiিট, েরাড নং-9, িসিপআi-531৯, লশী, চ াম 

� িটিডঃ 28 iেলকি কয্াল হাuজ oয়য্ািরং 

 
 

28 
   81297 েজলা িভি ক মিহলা কি uটার  িশ ণ েক  (75 েজলা), 

29 eম eম আলী েরাড (িশ কলা o রেয়ল গােড র্েনর িনকেট)  
জাতীয় মিহলা সং া চ াম েজলা শাখা, দামপাড়া, চ াম। 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  

 
 
 

68 
   812৯7 িভ ির কি uটার

ামঃ পূব র্ মীরসরাi, েপা ঃ মীরসরাi,  মীরসরাi, চ াম। 
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন   
� িটিডঃ 92 ািফ  িডজাiন aয্া  মাি ঃ 

 
 

37 
14 

   812৯8 ানািসয়া কি uটার e  েটকিনকয্াল i িটিটuট  
ামঃ ভািটয়ারী, েপা ঃ ভািটয়ারী,  সীতাকু ,  চ াম। 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন   

 
 

2৯ 
   81319 মাহমুিদয়া ে িনং eকােডিম

িবিসক িশ  নগরী, eন eন মাহমুিদয়া মাছ রাসা, থানা-চা গo, 
েজলা-চ াম-4454 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 
 

16 
67 83114 েটকিনকয্াল ে িনং েস ার 

রা ামািট। 
83124 েক eস কি uটার লািনং েস ার, রা ামািট। 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন   
 

71 
   83132 দ তা u য়ন িশ ণ েক

শহর সমাজেসবা কায র্ালয়, রাংগামািট 
েপাঃ রাংগামািট, থানা-কেতায়ালী, রাংগামািট পাব র্তয্ েজলা 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 
 

41 
68 84115 েটকিনকয্াল ে িনং েস ার 

বা রবান 
84119 িচং কি uটার েস ার

ামঃ ম মপাড়া, েপা ঃ বা রবান, সদর,  বা রবান 
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন   
� িটিডঃ 92 ািফ  িডজাiন aয্া  মাি ঃ 

 
 

4৯ 
16 
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14

 
69 85115 েটকিনকয্াল ল aয্া  কেলজ 

ক বাজার। 
85123 েকায়ািলিট কি uটার  i িটিটuট, চকিরয়া, ক বাজার। 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  
� িটিডঃ 92 ািফ  িডজাiন aয্া  মাি ঃ 

 
49 
12 

   85138 আiিট e  কি uটার ে িনং i িটিটuট
থানাঃ রামু, েজলাঃ ক বাজার(5841) 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  
� িটিডঃ 92 ািফ  িডজাiন aয্া  মাি ঃ 

 
 

12 
24 

   85141 iসলামাবাদ iuিনয়ন ত  aয্া  েসবা েক , ক বাজার। 
িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  

 
38 

   85143 েহায়ানক iuিনয়ন ত  o েসবা েক , টাiমবাজার 
ডাকঘর-েহায়ানক, মেহশখালী, ক বাজার। 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন   

 
 

36 
   85154 eকােডিম aব iনফরেমশন েটকেনালিজ, ক বাজার। 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  
� িটিডঃ 88 হাড র্oয়য্ার aয্া  েনটoয়র্ািকং 

 
32       
15 

6৯ 85163 দ তা u য়ন িশ ণ েক  
শহর সমাজেসবা কায র্ালয় 
ক বাজার 
াম/মহ া-িনu সািকর্ট হাuস 
েরাড, েপাঃ ক বাজার-5811 
থানা-সদর, েজলা-ক বাজার  

85163 দ তা u য়ন িশ ণ েক
শহর সমাজেসবা কায র্ালয়, ক বাজার 
াম/মহ া-িনu সািকর্ট হাuস েরাড, েপাঃ ক বাজার-5811, 
থানা-সদর, েজলা-ক বাজার 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  
� িটিডঃ ৯8  িফিসেয়নিস iন iংিলশ কিমuিনেকশন  

 
 
 
 

315 
21 

71 8515৯ আনসার e  িভিডিপ কািরগির  
িশ ণ েক  

 ক বাজার। 

8515৯ আনসার e  িভিডিপ কািরগির  িশ ণ েক  
 ক বাজার। 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  
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1. u রপে র কভার েপজ OMR (িলথু েকাড) শীট যু  হেব। সংি  েক  সিচবগণেক িলথু েকাড যু  u রপ  o কেরােগেটড ব  32-1৯-
3128 ি ঃ হেত 37-1৯-3128 ি ঃ তািরেখর মে  েবাড র্ হেত সং হ করেত হেব। 
েবাড র্ কতৃর্ক ে িরত পে  P~ovšÍ িলিখত o বহািরক পরী া হণ করা হেব। P~ovšÍ বহািরক পরী ার প  
পরী ার িদন  েকে র E-mail িঠকানায় - ে রন করা হেব। 

2. i-েমiল িঠকানা েখালার পরামশ র্ (iংেরজী েছাট হােতর a  হেব) t িত ান েকাড  . েজলার 4 a   . uপেজলার 4 a   . িত ােনর  
নােমর িতিট শে র থম a   @ আপনার পছ মত েয েকান সাচ র্iি ন yahoo.com/gmail.com iতয্ািদ। 
� িতিট েকে র E-mail িঠকানা, েকে র নাম, েক  েকাড o েমাবাiল নমবরসহ ( িত ান ধােনর) controller@bteb.gov.bd 

o sultanhossain07@gmail.com েত i-েমiল eবং 12825186949 o 1282621965৯ েমাবাiল ন ের SMS  কের পাঠােত 
হেব।  

3. েক  সিচবগণ AZ¨šÍ েগাপিনয়তা o কেঠার িনরাপ ার সিহত পরী া পিরচালনা msµvšÍ কায র্াবিল স  করেবন। পরী া সামাি র 
পর u রপে র িলথুর 2ম aংশ িবষয়িভি ক পৃথক পৃথক ব  eর িভতর ােকট (211িট কের ব )  করেত হেব eবং u রপ  
িবষয়িভি ক পৃথক কের ােকট (211িট কের ােকট) করেত হেব। পের িলথুর ব  o u রপ  eকটা ােকেট কের হলুদ কাপড় 
িদেয় েসলাi o িসল গালা কের  েবােড র্ ে রণ করেত হেব ।  পরী া msµvšÍ সকল িবষেয়র েযাগােযাগ/ে রণ িন বিণ র্ত িঠকানায় 
করেত হেবঃ   
 (aব i হলুদ কাপেড়র ােকেট সীলগালা কের) 
 
 
 
 
 
 

পরী া িনয় ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা 
দৃি  আকষ র্ণঃ েমাঃ সুলতান েহােসন, কািরকুলাম িবেশষ  
শট র্ েকাস র্ শাখা, েবাড র্ ভবেনর িপছেন 6ম তলা িবি ং-র 5থ র্ তলা 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, আগারগ o, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা-2318। 
েমাবাiলঃ 12826-21965৯ 
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u রপ  o িলথুর 2ম aংশ সরকারী/ শাসেনর কম র্কতর্ােদর uপি িতেত ঐ িদনi aথবা পরবত  িদন েপা  aিফস েখালা  থাকা সােপে  
ডাকেযােগ পাঠােত হেব। েয সকল েক  / িত ান u র প  o িলথুর 2ম aংশ যথাসমেয় পাঠােত থ র্ হেব, েকান প  ছাড়াi েস সকল েক  
বািতল করা হেব। েকান েমi িলথুর 2ম aংশ o u রপ  িনধ র্ািরত িদেনর পের পাঠােনা যােব না। 

4. পরী ােকে র ভার া  কম র্কতর্া (a , পিলেটকিনক i িটিটuট /েটকিনকয্াল ল e  কেলজ/েটকিনকয্াল ে িনং েস ার/a া েক ) 
পরী া সু ুভােব পিরচালনার জ  েয়াজনীয় সং ক Avf¨šÍixY বহািরক পরী ক িনজ িশ া  িত ান eবং  পরী ােক  হেত aথবা 
i াি  হেত েয়াজনীয় সং ক Abvf¨šÍixY বহািরক পরী ক িনেয়ােগর cÖ¯ÍvweZ তািলকা স্ ত কের স  কিপ আগামী 36 েসে র 
3128 ি ঃ তািরেখর মে  E-mail িঠকানা controller@bteb.gov.bd o sultanhossain07@gmail.com  েত i-েমল ে রণ 
করেত হেব। uে , সংি  ে েড িশ ণ া  o পাঠদানকারী িশ কেদর ম  হেত Af¨šÍixY eবং পরী ােক  হেত aথবা i াি  হেত 
েয়াজনীয় সং ক Abvf¨šÍixY পরী েকর িনেয়ােগর cȪ ÍvweZ তািলকার হাড র্ কিপ পরী া শুরুর হoয়ার 21 (দশ) িদন পূেব র্ aথবা পরী া 

msµvšÍ মালামাল িবতরেনর/েরিজে শন কাড র্ হেণর  িসিডuল aনুযায়ী  শট র্েকাস র্ শাখায় েবাড র্ ভবেনর িপছেন 6ম তলা িবি ং-র 5থ র্ 
তলা -e জমা িদেত হেব । 
wb‡¤œ Avf¨šÍixb I Abvf¨šÍixb পরী কেদর cÖmÍvweZ তািলকার  নমুনা ছকঃ 
 

েকে র নাম, েকাড, িঠকানা , 
েমাবাiল নমবর o i-েমiল িঠকানা।  

Avf¨šÍwib পরী েকর নাম পদবী, িঠকানা o 
েমাবাiল নমবর i-েমiল িঠকানা (যিদ 

থােক)।

Abvf¨šÍwib পরী েকর নাম, পদবী, িঠকানা,
  েমাবাiল নমবর i-েমiল িঠকানা (যিদ থােক)। 

   
   
   

 

5. েক  সিচবগণ িত ান ধানেদর িনেয়  P~ovšÍ বহািরক পরী ার সময় িচ পরী া শুরুর হoয়ার নু তম 5 (চার) িদন পূেব র্ স্ ত কের দািয়  
া  েড  aিফসােরর i-েমiল eবং পরী া িনয় েকর i-েমiেল পাঠােত হেব। ােবর o য পািতর সুেযাগ-সুিবধা িবেবচনা কের বহািরক 
পরী ার প িভি ক সময় িচ িনেমণ নমুনা ছক aনুযায়ী uে খ করেত হেব। িনিদ  তািরেখ বহািরক পরী া সমা  করেত না পারেল পেরর 
িদন বহািরক পরী া েনoয়া যােব। 
েকে র নাম, 
েকাড, িঠকানা , 
েমাবাiল নমবর 

o i-েমiল 
িঠকানা। 

প 
নং 
2. 
3. 

পরী াথ র সং া o 
েরিজঃ নমবেরর 

িমক 
(XXXXXX হেত 
ZZZZZZ ch©šÍ)। 

িবষেয়র  
নাম  o 
 েকাড 

পরী ার  
তািরখ o  
সময় 

াব/oয়াকর্শেপ
ের   

নাম 

Abvf¨šÍwib পরী েকর 
নাম পদবী, িঠকানা , 
েমাবাiল নমবর o  i-
েমiল িঠকানা  
(যিদ থােক)। 

gšÍe¨

 

6. পরী া msµvšÍ িবষেয় েকান কাের জিটলতা তির হেল েক  কতৃর্প েক দায়দািয়  বহন করেত হেব।
7. েক  কতৃর্প  aব i ছা -ছা ীেদর হািজরা শীেটর eক কিপ (ফেটাকিপ) েকে  সংর ন করেত হেব।
8. uপি ত-aনুপি ত পরী াথ র িশেরানাম প  েবােড র্ ে রণ করেত হেব।
9. েক  তািলকায় ে ড, ছা সং া o িত ােনর নাম ল পিরলি ত হেল oেয়ব সাiেট কােশ 4 িদেনর মে  পরী ার সােথ সংি  aিফসারেক 

aবিহত করেত হেব। েকান ছা -ছা ী aনুপি ত থাকেল তার েরাল/েরিজে শন ন র o নাম হািজরা শীেট o িশেরানাম পে  uে খ করেত হেব। 
10. সংি  িত ানেক TC eবং PC eর ন র আগামী 38 ‡m‡Þ¤¦i 3128 ি ঃ  হেত 41 ‡m‡Þ¤¦i 3128 ি ঃ তািরেখর মে  েবােড র্র Online-

e ে রণ করেত হেব। 
11. সংি  িত ান TC o PC eর ন র ে রেণর হাড র্ কিপ সংি  েক  সিচব eর িনকট আগামী 17 aে াবর 3128ি ঃ তািরেখর মে  ে রণ 

করেত হেব। 
12. েক সিচব (পিলেটকিনক iনি িটuট/িটeসিস/িটিটিস/িটিভআi/a া  িত ান) PF eর নমবর আগামী 17 aে াবর 3128 ি ঃ তািরখ হেত 

19 aে াবর 3128 ি ঃ  তািরেখর মে  সংি  েকে র পাসoয়াড র্ বহার কের Online-e ে রণ করেত হেব। 
13. েক সিচব (পিলেটকিনক iনি িটuট /িটeসিস/িটিটিস/a া  িত ান) PF eর নমবর ে রেণর হাড র্ কিপ, হািজরা শীট eবং সংি  

িত ােনর TC o PC eর হাড র্কিপ 19 aে াবর 3128 ি ঃ তািরেখর মে  েবােড র্ ে রণ করেত হেব। 
14. েকান পরী াথ  aনুপি ত থাকেল Online e পরী াথ র েরাল/েরিজে শন নমবেরর িবপরীেত A িলখেত হেব। 
15. uে িখত পরী ার িলিখত aংেশর প  েজলা শাসেকর বরাবের ে রণ করা হেব। সংি  েক  সিচবেদরেক (পরী া েকে র ভার া  

কম র্কতর্া)  সংি  েজলা শাসকেদর িনকট হেত পরী ার পূেব র্ প  হেণর ব া িনেত হেব। 
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16. পরী া msµvšÍ রুতবপূণ র্ দিললািদ েযমন- u রপ  o বহািরক u রপ  বহার করার পর aিতির  u রপ  o aিতির  

বহািরক u রপ  পরী া েশষ হoয়ার পর হােত হােত েবােড র্ ে রণ করেত হেব। 
 
                                া িরত 

( েকৗশলী সুশীল কুমার পাল) 
পরী া িনয় ক 

বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা 
        েফান 13-৯224394 েমাবাiল নমবর 12825186949 

 
ারক নং-বাকািশেবা/প-শট র্েকাস র্/3128/366(372)                                                                 তািরখঃ 17-1৯-3128 ি ঃ  

 

সদয় aবগিত o যথাযথ কায র্ােথ র্ aনুিলিপ ে রণ করা হেলাঃ  (েজয্ তার িভি েত নেহ) 
2। মহা-পিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, eফ-5/িব পি ম আগারগo, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা। 
3। মহা-পিরচালক, জনশি , কম র্সং ান o িশ ণ য্েরা, কাকরাiল, ঢাকা। 
4। পিরচালক (েভােকশনাল), কািরগির িশ া aিধদ র, eফ-5/িব পি ম আগারগo, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা। 
5। ক  পিরচালক,কািরগির িশ া aিধদ র, eফ-5/িব পি ম আগারগo, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা। 
6। পিরচালক ( িশ ণ), জনশি , কম র্সং ান o িশ ণ য্েরা, িশ ণ ভবন, কাকরাiল, ঢাকা। 
7। সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
8। পিরচালক (কািরকুলাম), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
9। েজলা শাসক-------------------------------------------------। 
৯। িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। িব ি িট oেয়ব সাiেট চােরর জ  আপনােক aনুেরাধ  করা হেলা। 
21। uপ-পরী া িনয় ক (েগাপনীয়), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। a  েবােড র্র aনুেমািদত িবধান aনুযায়ী u  পরী ার প  

ণয়ন, ে রণ eবং GZ`msµvšÍ কায র্ািদ স াদেনর জ  aনুেরাধ করা হেলা।  
22। uপ-সিচব (েরিজে শন), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা । 
23। মূ ায়ন কম র্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
24।   সহকারী পিরচালক (শটেকাস র্), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা (সংি  ে েডর িসেলবাস eবং িবধােনর নতুন Aš©Ífy³ িবষয়াবিল 

িত ানসমূহেক aবিহত করার জ  িবেশষভােব aনুেরাধ করা হেলা)। 
25-86। পরী ােকে র ভার া  কম র্কতর্া (a , পিলেটকিনক iনি িটuট/েটকিনকয্াল ল e  কেলজ /েটকিনকয্াল ে িনং েস ার.................। 
 েবাড র্ কতৃর্ক ে িরত পে  P~ovšÍ িলিখত o বহািরক পরী া হণ করা হেব। P~ovšÍ িলিখত পরী ার সময় হেব 2 ঘ া। P~ovšÍ পরী া হেব 

iংেরিজ িবষেয়র ন র 21, ে ড িবষয় ন র 61, েমাট ন র 71, u ীণ র্মানঃ 47। P~ovšÍ বহািরক পরী ার সময় হেব 4ঘ া। েমাট ন র 311, 
u ীণ র্মাণঃ 231। 

86-368। a /পিরচালক, জাতীয় দ তমান েবিসক  471 ঘ া েময়ািদ েকাস র্ পিরচালনাকারী সকল িত ান ------------। 
ক)  িত ান ধানগণ তার িত ােনর ে ড o িবষয় িঠক আেছ িকনা তার েরিজে শন কাড র্ eর সােথ িমলাiয়া িনেবন। eর েকান িত ম হেল 

সােথ সােথ েবাড র্েক aবিহত করেত হেব। uে  কি uটার aপােরটর ে ড (িটিডঃ 87) কি uটার aিফস aয্াি েকশন িহসােব গ  হেব। 
খ) িত ান ধান পরী া শুরুর 4 িদন পূেব র্ uপি ত িত পরী াথ েদর িনকট হেত আদায় ত 311/-টাকা হাের েক  িফ বাবদ পরী া েকে র 

ভার া  কম র্কতর্ার িনকট নগদ (রিশদ াি  সােপে ) জমা িদেত হেব। 
গ)      পরী া msµvšÍ েয়াজনীয় কাগজপ , পরী াথ েদর েরিজে শন কাড র্সহ পরী া msµvšÍ রু পূণ র্ দিললািদ eকজন  িশ ক  
         বা সমপয র্ােয়র ি র মা েম িব ি েত বিণ র্ত তািরখ aনুযায়ী সং েহর ব া করেত হেব। তেব সংি  কম র্কতর্ার মণ  
         স িকর্ত য়ভার িশ া িত ান কতৃর্ক বহনেযা । 
369।     ে স ােনজার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। (িসিডuল aনুসাের u র প  o a া  পরী া msµvšÍ মালামাল িবতরেণর ব া 

হেণর aনুেরাধ করা হেলা)।    
36৯।     েচয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কম র্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
371।     েনািটশ েবাড র্, a  েবাড র্। 
372। নিথ। 

 
(েমাঃ সুলতান েহােসন) 
কািরকুলাম িবেশষ  

বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা 
েমাবাiলঃ 12826-21965৯ 


