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ঃ 
নং 

িত ােনর নাম o েকাড eসeসিস 
েরাল 

েবাড র্ পােসর সন ভিতর্কৃত 
েটকেনালিজর েকাড 

ল ন র প  
(আেছ/নাi) 

gšÍe¨

1. বর না পিলেটকিনক i uট, 
বর না। (49144) 

28786৯ িদনাজ র 3128 78   
749623 iিস 3128 78   
333346 যেশার 3128 75   
242136 বিরশাল 3128 75   

2. ক বাজার পিলেটকিনক i uট 
(8511৯) 

3142৯2 িদনাজ র 3128 79   
26767৯ রাজশাহী 3128 78   
2425৯1 রাজশাহী 3128 77   
3৯9৯62 iিস 3128 77   
411272 iিস 3128 78   
291৯86 িম া 3128 75   
255643 রাজশাহী 3126 75   
479354 iিস 3128 78   
478517 iিস 3128 81   

3. েগাপালগ  পিলেটকিনক i uট, 
চ  িদঘলীয়া, েগাপালগ ।(56126) 

268381 িদনাজ র 3126 78   
243897 রাজশাহী 3128 81   

4. পাবনা পিলেটকিনক i uট, 
পাবনা। (37173) 

257356 রাজশাহী 3128 75   
21732৯ যেশার 3126 75   

5. েফনী পিলেটকিনক i uট, 
েফনী। (7৯126) 

2৯2441 িম া 3128 77   
216913 চ াম 3128 75   

6. ঠা রগo পিলেটকিনক i uট, 
ঠা রগo।(23164) 

371617 iিস 3128 81   

7. i uট aব াস a া  িসরািমক,  
েতজগ o, ঢাকা। (61114) 

281574 িদনাজ র 3128 78   

8. িদনাজ র পিলেটকিনক i uট, 
িদনাজ র। (24196) 

932471 িদনাজ র 3126 75   

9. ফিরদ র পিলেটকিনক 
i uট,ফিরদ র। (57137) 

525৯67 মা াসা 3128 75   

10. ব ড়া পিলেটকিনক i uট, 
ব ড়া। (311৯৯) 

399798 iিস 3128 ৯5   

11. প য়াখালী পিলেটকিনক i uট, 
প য়াখালী। (4৯162) 

254537 রাজশাহী 3128 75   

12. ি য়া পিলেটকিনক i uট, 
ি য়া। (38151) 

273959 রাজশাহী 3128 78   

13. িসেলট পিলেটকিনক  i uট, 
িসেলট। (72127) 

257674 রাজশাহী 3128 78   

14. িভ আi, ব ড়া (31213) 382992 iিস 3128 78   
15. ড়া পিলেটকিনক i uট,  েপাঃ 

স রা, uপেজলাঃ শা ুখ ম, েজলাঃ 
রাজশাহী। (34453) 

391629 iিস 3128 78   

16. মা ড়া পিলেটকিনক i uট 
মা ড়া। (42147) 

763৯42 iিস 3128 77   

a াহত............. 
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17. েটকিনক াল ল o কেলজ, য়াডা া 
(3৯117) 

232171 যেশার 3128 77   

18. াশনাল েফশনাল i uট (NPI) 
84 িস/e, oয়ারেলছ েগiট, মহাখালী 
লশান িলংক েরাড, মহাখালী, ঢাকা 

(61624) 

514867 ঢাকা 3126 79   

19. ঢাকা পিলেটকিনক i uট,  
েতজগ o, ঢাকা (61228) 

29৯577 ঢাকা 3128 78   

20. iuেজিনক i uট aব সােয়  
e  iি িনয়ািরং, uপেজলাঃ 
টা াiল সদর, েজলাঃ 
টা াiল(65286) 

448442 iিস 3128 77   

21. েটকিনক াল ল o কেলজ, 
খাগড়াছিড় (82115) 

616৯64 চ াম 3128 78   

22. বাংলােদশ- iেডন পিলেটকিনক 
i uট, রা ামা , কা াi 
(83118) 

838265 iিস 3128 81   

 
 

া িরত/- 
 

                                                                                                                (েমাঃ  আ ারu ামান) 
পিরচালক (কাির লাম) 

o 
সদ  সিচব, ভিতর্ পিরচালনা কিম  
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 

েটিলেফানঃ 13-৯251751 
িবতরণঃ  
2-33।  a , .......................................................  িত ানস হ। 
ারক নং-68.28.1111.311.43.112.28-73(8) তািরখঃ 24-22-3128 ি ঃ  

সদয় aবগিত o কায র্ােথ র্ a িলিপ ে রণ করা হেলাঃ 
2।  সিচব, কািরগির o মা াসা িশ া িবভাগ,িশ া ম ণালয়, পিরবহন ল ভবন, সিচবালয় িলংক েরাড, ঢাকা। (মেহাদেয়র aবগিতর জ ) 
3।  মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, আগারগo েশেরবাংলা নগর, ঢাকা-2318। 
4।  সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
5।  uপ-সিচব (কািরগির-3), কািরগির o মা াসা িশ া িবভাগ,িশ া ম ণালয়, পিরবহন ল ভবন, সিচবালয় িলংক েরাড, ঢাকা। 
6। িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা (িব ি  aনলাiেন চার করার জ  a েরাধ করা  হেলা)। 
7।  েচয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কম র্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
8।  aিফস নিথ। 

                                             
                                            24/22/28                   

                    (েমাঃ েমাদাে র আলী) 
uপ-পিরচালক ( কাশনা) 

বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
 


