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েক িব ি
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ পিরচািলত 2 বছর েময়ািদ া
ি o েসবা (Health Technology and Services) িশ া েমর
র্
(জুলাi-জুন েসশন 3127-3128) 3128 সেনর সািটিফেকট-iন-েমিডেকল
েটকেনালিজ 3য় পব র্ েবাড র্ সমাপনী (ফাiনাল) পরী া আগামী 17
র্
র্ািরত
আগ 3128 ি ঃ রিববার হেত েবাড ক ক
পরী া েক স েহ aনুি ত হেব।
র্ িনধ

েক তািলকাঃ
িমক
নং
12

েক
েকাড
23164

13

24196

14

27169

েকে র নাম o িঠকানা
ঠাকুরগ o পিলেটকিনক i িটিটuট
ঠাকুরগ o।

িদনাজপুর পিলেটকিনক i িটিটuট
িদনাজপুর।
রংপুর পিলেটকিনক i িটিটuট
রংপুর।

িত ান
েকাড

ঠাকুরগ o েমিডেকল i িটিটuট, ঠাকুরগ o সদর, ঠাকুরগ o।

23225

আেনায়ারা েমিডেকল i িটিটuট
বাসা-# 4৯৯, িসরাজuে ৗলা েরাড, হলপাড়া, ঠাকুরগ o।

24252

নেবল েমিডেকল i িটিটuট, িদনাজপুর।

25229

27227
2818৯

ড রস i িটিটuট aব েমিডেকল েটকেনালজী (িডআieমিট), সরকার
িভলা, নয়ােটালা, সয়দপুর, নীলফামারী।
বাংলােদশ i িটিটuট aব েমিডেকল েটকেনালজী e আ াসেনা াি
(িবম ), পীরজাদাবাদ, বদরগ , রংপুর।
রংপুর েমিডেকল i িটিটuট, েকাতয়ািল,রংপুর।
েড া েমিডেকল i িটিটuট, মডান র্ েমাড়, ক ােডট কেলজ, রংপুর
সদর, রংপুর।
রংপুর েহলথ i িটিটuট, রংপুর।
জনতা েমিডেকল i িটিটuট, কুিড় াম।

29248

কিমuিনিট েমিডেকল i িটিটuট, গাiবা া।

27225
27226
28168

16

29173

17

31213

কুিড় াম পিলেটকিনক i িটিটuট
কুিড় াম।
িষ িশ ণ i িটিটuট
সদর, গাiবা া।
িভিটিটআi, বগুড়া।

31234
31235

18

32146

েটকিনক াল ল a া কেলজ, নoগ

িত ােনর নাম o িঠকানা

231৯2

27196

15

েকে পরী ায় aংশ হনকারী

31236
312৯৯
32267

াiম i িটিটuট aব েমিডেকল েটকেনালজী, বা রতলা, সদর বগুড়া্।
িটeমeসeস েমিডেকল i িটিটuট aব িরসাচ র্ e েটকেনালজী
েগাকুল, সদর, বগুড়া।
প ী i িটিটuট aব েমিডেকল েটকেনালিজ,েশরপুর, বগুড়া।
বগুড়া i িটিটuট aব iনফরেমশন েমিডেকল েটকেনালিজ, বগুড়া।

iuনাiেটড েমিডক াল i িটিটuট, বা াবািড়য়া, নoগ ।

1

19

1৯

34216

37142

রাজশাহী পিলেটকিনক i িটিটuট
সপুরা, রাজশাহী।

েটকিনক াল ল a া কেলজ, পাবনা।

33192
34279
3427৯
34314
34341
371৯7

37227

37229
37257
37259
38172
38178
38186
38199
3৯158
41178
41185
42155
441৯৯
44285
45183

ত াশা েমিডেকল i িটিটuট, িঝনাiদহ।
নবগংগা েমিডেকল i িটিটuট aব েহলথ েটকেনালিজ, িঝনাiদহ।
মাগুরা কেলজ aব েমিডেকল েটকেনালিজ, মাগুরা।
ডাঃ েমসবা uর রহমান েমিডেকল েটকেনালজী কেলজ, সদর যেশার।
েচৗগাছা েমিডেকল i িটিটuট a া েটকেনালিজ, যেশার।
e িভ e eস েমিডেকল সাi i িটিটuট, সদর, সাত ীরা।

46235

আগরঘাটা েহলথ েটকেনালিজ i িটিটuট
আগরঘাটা, পাiকগাছা, লনা।
েভালা েমিডেকল সােয় a া েটকেনালিজ, েভালা।

21

38151

কুি য়া পিলেটকিনক i িটিটuট, কুি য়া।

22

3৯117

23

41125

24
25

42147
44164

েটকিনক াল ল a া কেলজ
সদর, য়াডা া।
েটকিনক াল ল a া কেলজ
িঝনাiদহ।
মাগুরা পিলেটকিনক i িটিটuট, মাগুরা।
যেশার পিলেটকিনক i িটিটuট যেশার।

26

45159

27

46159

সাত ীরা পিলেটকিনক i িটিটuট, সদর,
সাত ীরা।
লনা পিলেটকিনক i িটিটuট, লনা।

28

5112৯

েটকিনক াল ল a া কেলজ,েভালা

51157

29

53156

53169

2৯

57137

বিরশাল পিলেটকিনক i িটিটuট
বিরশাল।
ফিরদপুর পিলেটকিনক i িটিটuট
ফিরদপুর।

57166
56151
57183

59123

32

61228

েটকিনক াল ল a া কেলজ
মািনকগ ।
ঢাকা পিলেটকিনক i িটিটuট, ঢাকা।

হাজী আ ব র-কদবানু কিমuিনিট েহলথ o নািসং iনি িটuট, পাবনা েক ীয় সমবায়
াংক ভবন, হাজী মহসীন েরাড, িদলালপুর, পাবনা।

বাংলােদশ i িটিটuট aব েমিডক াল েটকেনালিজ, মিজব ােলস,
িপিপ েরাড, িসংগা, গাংেকালা, পাবনা।
পাবনা েমিডেকল েটকেনালিজ কেলজ, পাবনা।
পাবনা েহলথ েটকেনালিজ i িটিটuট, পাবনা।
পাবনা েমিডেকল i িটিটuট, পাবনা।
কুি য়া েমিডেকল i িটিটuট, সদর, কুি য়া।
নথ র্ েব ল i িটিটuটaব েহলথ সােয় a া েটকেনালিজ,কুি য়া।
ে শালাiজড েমিডেকল i িটিটuট, কুি য়া।
িভশন i িটিটuট aব েমিডেকল েটকেনালিজ, কুি য়া।
িনu আiিডয়াল েমিডেকল i িটিটuট a া েটকেনালিজ, য়াডা া।

37228

31

জনেসবা i িটিটuট aব েহলথ েটকেনালিজ
আরামবাগ, চ পাiনবাবগ ।
েমাবাiল নং 128852398791
রেয়ল েমিডেকল েটকেনালিজ i িটিটuট, রাজশাহী।
াশনাল i িটিটuট aব েহলথ েটকেনালিজ, রাজশাহী।
িবeন i িটিটuট aব েমিডেকল েটকেনালিজ,রাজপাড়া, রাজশাহী।
বের iনি িটuট aব েমিডেকল েটকেনালিজ, রাজশাহী।
আল-আমানা i িটিটuট aব েমিডেকল েটকেনালিজ, পাবনা।

5913৯
59167
61333
61334
61365
61369

61377

বাংলােদশ i িটিটuট aব েহলথ e েটকেনালজী
সদর বিরশাল।
oেয় টান র্ েমিডেকল i িটিটuট, ফিরদপুর।
ি েমিডেকল i িটিটuট
কেলজ েরাড, কসুদ পুর, েগাপালগ ।
সান াoয়ার i িটিটuট aব েহলথ সােয়
3নং সড়ক, েগায়ালচামট, ফিরদপুর ফিরদপুর
প ী া েমিডেটক i িটিটuট, সদর, মিনকগ ।
কনিফেড েমিডেকল i িটিটuট সদর, মিনকগ ।
েরিডয় া কেলজ aব েমিডেকল েটকেনালিজ, ঢাকা
ঢাকা েটকিনক াল ল e কেলজ, সু াপুর, ঢাকা।
u রা i িটিটuট aব েমিডেকল েটকেনালজী, u রা, ঢাকা।
নথ সাuথ েমিডেকল i িটিটuট, েমাহা দপুর, ঢাকা
কানাডা-বাংলােদশ i িটিটuট aব েমিডক াল েটকেনালিজ, বাড়ী নং-3/িব, েরাড নং9 িনকু -3, িখলে ত, ঢাকা।

2

61378

61379

শহীদ eস e েমেমািরয়াল েমিডক াল i িটিটuট, বাড়ী নং-31, েরাড নং-24, েস র21, কামারপাড়া বাস া , u রা মেডল টাuন,ঢাকা।

61431
61563
61584

েদশ বাংলা i িটিটuট aব েমিডেকল েটকেনালজী, িখলগ o, ঢাকা।
u রা েমিডেকল i িটিটuট, u রা, আ াহপুর, ঢাকা।
ঢাকা i ার াশনাল িডে ামা েমিডেকল কেলজ, 221/2 পি ম
েধালাiপার, যা াবাড়ী, ঢাকা।
আiিডয়াল iনি িটuট aব েহলথ েটকেনালিজ (আi,আi,eiচ,িট 94
ীন েরাড, ফামর্েগট, ঢাকা-2376
u রা আ নিক েমিডেকল i িটিটuট, u রা, ঢাকা।
কনিফেড i িটিটuট aব েমিডেকল েটকেনালিজ, িখলগ o, ঢাকা ।

61613
61642
6173৯
61742
61759

33

61199

মিহলা পিলেটকিনক i িটিটuট
ঢাকা।

েহলথ িলংক i িটিটuট aব েমিডেকল েটকেনালিজ
ধনুয়া,িশবপুর, নরিসংদী।

63195

সােহব তাব i িটিটuট aব েমিডেকল সাi
সােহব তাব, নরিসংদী
ঢাকা েমিডেকল i িটিটuট, পা পথ,(িডeমআi), ঢাকা।
াকর্ i িটিটuট aব েমিডেকল েটকেনালজী, িমরপুর, ঢাকা।
ঢাকা কেলজ aব েমিডেকল েটকেনালজী, েমাঃপুর ঢাকা।
ঢাকা িডে ামা েমিডেকল i িটিটuট, 923, পি ম েশoড়াপাড়া
েরােকয়া রনী, িমরপুর,ঢাকা 2327
eস.িপ.েক.eস. েমিডেকল i িটিটuট, িমরপুর, ঢাকা।
eiম বাংলােদশ েমিডেকল i িটিটuট aব েটকেনালজী, িমরপুর, ঢাকা
েদশ েমিডেকল i িটিটuট, িমরপুর, ঢাকা।
সাভার েমিডেকল i িটিটuট, সাভার, ঢাকা
াশনাল েমিডেকল i িটিটuট aব েটকেনালিজ, েমাহা দপুর, ঢাকা।

61336
61367
61368
6136৯

64179
64191
65239

শা ি েমিডেকল iনি িটuট, িব-5, তালবাগ, থানা েরাড, সাভার,
ঢাকা-2451।
ঢাকা কেলজ aব েমিডেকল সােয়
61, 63/িস, আসাদeিভিনu, েমাহা দপুর, ঢাকা-2318।
নািহদা ি েমিডেকল i িটিটuট
থানা েরাড, সাভার, ঢাকা-2451।
i িটিটuট aব িডেপলামা েমিডেকল েটকেনালিজ
িসি রগ , নারায়নগ ।
মমতাজ েবগম েমিডেকল েটকেনালিজ কেলজ, গাজীপুর।
iuিনক i িটিটuট aব েমিডেকল েটকেনালিজ, গাজীপুর।
ম পুর ারােমিডেকল কেলজ, টাং াiল।

65254

বাংলােদশ েহলথ েমিডেকল i িটিটuট, টা াiল।

65258
66173

a েফাড র্ কেলজ aব সাi e েটকেনালিজ, টা াiল।
জামালপুর ারােমিডেকল কেলজ, সদর, জামালপুর।

61627
61752
61754
62131

35

64129

36

6515৯

37

66183

বাংলােদশ i িটিটuটaব েমিরন
েটকেনালিজ, নারায়নগ ।
েটকিনক াল ল a া কেলজ,
গাছা, গাজীপুর।
টাংগাiল পিলেটকিনক i িটিটuট
টাংগাiল।

েটকিনক াল ে িনং েস ার, জামালপুর।

i oেয় েমিডেকল i িটিটuট
বাড়ী-2৯, েরাড-19, েস র-18, u রা, ঢাকা।
পপুলার েমিডেকল i িটিটuট
বাড়ী-9, েরাড-4, েসে র-7, u রা, ঢাকা-2341

63194

61372
61373
61433
6154৯
61593

34

বা া েমিডকেল i িটিটuট, বা া, ঢাকা।

62152

3

38

68178

ময়মনিসংহ পিলেটকিনক i িটিটuট
ময়মনিসংহ।

68195

ময়মনিসংহ

68213

েমির েমিডেকল i িটিটuট, ময়মনিসংহ।

68238

ভালুকা েমিডেকল েটকেনালিজ i িটিটuট, ময়মনিসংহ।

68299

শাপলা েমিডেকল েটকেনালিজ i িটিটuট, ময়মনিসংহ।

69156

আ ল মা ান আক েমিডেকল iনি িটuট, ামঃ েধাবাuড়া, েপাঃ
েধাবাuড়া-3527, uপেজলাঃ েধাবাuড়া, েজলা ময়মনিসংহ।
আল-iহসান েমিডেকল েটকেনালিজ কেলজ,
শ ু গ (েগালচ র), সদর ,ময়মনিসংহ।
i িটিটuট aব e েকশন িরচ র্াস a া িহu ান িরেস র্াচ, েন েকানা।

69179

েন েকানা িদশারী েমিডেকল i িটিটuট, েন েকানা।

6৯164

eিশয়ান i িটিটuট aব েমিডেকল সােয় , িকেশারগ ।

6৯188

76199

eস e eস িট i িটিটuট aব েমিডেকল েটকেনালিজ, uপেজলােখারসালািকয়া, েজলা- িকেশারগ ।
খঃ আ ল মা ান েমিডেকল i িটিটuট
িকেশারগ ।
i িটিটuট aব েমিডেকল e
ারােমিডেকল েটকেনালজী
আ ারখা্না, সদর, িসেলট।
মিন র্ং বাড র্ ারােমিড কেলজ
েকাতয়ািল, িসেলট।
iuিনক কেলজ aব েমিডেকল i িটিটuট
েমৗলভীবাজার।
েমৗলভীবাজার i িটিটuট aব েমিডেকল সােয় a া েটকেনালিজ,
েমৗলভীবাজার।
আহেমদ i িটিটuট aব েহলথ েটকেনালিজ
নবীনগর , া ণবািড়য়া।
াশনাল ারােমিডেকল i িটিটuট,কুিম া।

761৯1

েকাটবািড় শহীদ িত

761৯4

েড া i িটিটuট aব েমিডেকল েটকেনালিজ, েকাতায়ািল, কুিম া।

76228
77173

aভয়া ম i িটিটuট aব েমিডেকল েটকেনালিজ, লাকসাম েরাড,
কুিম া।।
হাজীগ েমিডেকল i িটিটuট, হাজীগ , চ দপুর ।

78134

ল ীপুর আuিডয়াল i িটিটuট aব েমিডেকল েটকেনালিজ, ল ীপুর।

79158

েনায়াখালী

81226

কি েন াল i িটিটuট aব েমিডেকল েটকেনালজী,
েকাতয়ালী, চ াম।

81259

ে াবাল েমিডেকল i িটিটuট, চ াম।

81314

াে ারা i িটিটuট aব েমিডেকল েটকেনালজী
িড িট েরাড, eশা মি ল (5থ র্ ে ার) েদা ল িড়ং, েদoয়ানহাট,চ াম

68354
68361
39

3৯

69119

6৯171

েটকিনক াল ল e কেলজ
েন েকানা।
িকেশারগ পিলেটকিনক i িটিটuট
িকেশারগ ।

6৯189
41

72127

িসেলট পিলেটকিনক i িটিটuট
িসেলট।

72142
72161

42

73135

েমৗলভীবাজার পিলেটকিনক i িটিটuট
েমৗলভীবাজার।

73133
73134

43

75135

44

76165

45

77146

46

78127

47

7912৯

48

81132

া ণবািড়য়া পিলেটকিনক i িটিটuট
া ণবািড়য়া।
কুিম া পিলেটকিনক i িটিটuট,কুিম া।

চ দপুর পিলেটকিনক i িটিটuট
চ দপুর।
ল ীপুর পিলেটকিনক i িটিটuট
ল ীপুর।
েটকিনক াল ল a া কেলজ
মাiজদী, েনায়াখালী।
বাংলােদশ েকািরয়ান েটকিনক াল ে িনং
েস ার (িব,েক,িট,িট,িস), নািসরাবাদ,
চ াম

ারােমিডেকল i িটিটuট, ময়মনিসংহ।

75151

ারােমিডেকল i িটিটuট, সদর, কুিম া।

ারােমিডেকল কেলজ, েনায়াখালী।

4

িত িদেনর পরী া েশষ হoয়ার পর েক সিচব (পরী ােকে র ভার া কমর্কতর্া) িনজ দািয়ে u রপে র টপ শীট eবং u রপ গুেলা হলুদ
কাপেড়র ােকট কের িনে র িঠকানায় পাঠােত হেব।
u পরী ায় Litho Coded OMR Form স িলত u রপ বহার করেত হেব।
িবেশষ
ঃ বহািরক পরী া ঃ ঃ িশ া িত ােন aনুি ত হেব। a /পিরচালক , বহািরক পরী া সু ভ
ু ােব পিরচালনার জ
পরী াথ র সং া aনুযায়ী িত েপ 36-46 জন িহসােব ভাগ কের বহািরক পরী ার েয়াজনীয় সং ক Abvf¨šÍixY বহািরক পরী ক (a
িত ান হেত) eবং Af¨šÍixY বহািরক পরী ক ঃ ঃ িশ া িত ান হেত সকল েটকেনালিজর Af¨šÍixY I Abvf¨šÍixY পরী েকর নাম,
িঠকানা, েটিলেফান ন রসহ েবােড র্র aনুেমাদেনর জ আগামী 37-18-3128 ি ঃ হেত 38-18-3128 ি ঃ তািরেখ মে ( েবশ প হেনর সময়) হােত
হােত েবােড র্র সংি েডে জমা িদেত হেব । u সমেয়র মে Af¨šÍixY I Abvf¨šÍixY পরী েকর নাম, িঠকানা, ে রেণ থ র্ হেল সংি
িত ানেক দায়দািয় বহন করেত হেব।
িলিখত পরী া েশষ হoয়ার পর u রপ েবােড র্ ে রণ করেত হেব। িনিদ র্ সমেয়র মে u রপ ে রেণ থ র্ হেল ঐ পরী া েক বািতল করা
হেব।
পরী া msµvšÍ িবষেয় েকান কাের জিটলতা তির হেল েক ক পর্ েক দায়দািয় বহন করেত হেব।
েক ক পর্ aব i ছা -ছা ীেদর হািজরা শীেটর eক কিপ েকে সং হ করেত হেব।
uপি ত-aনুপি ত পরী থ র িশেরানাম প o হািজরা শীেটর েবােড র্ ে রণ করেত হেব।
েকান ছা -ছা ী aনুপি ত থাকেল তার েরাল ন র o নাম হািজরা শীেট o িশেরানাম পে uে খ করেত হেব।
সংি
িত ানেক TC/ PC eবং PF eর ন র আগামী 22 আগ 3128 ীঃ হেত 29 আগ 3128 ি ঃ তািরেখর মে Online-e
ে রণ করেত হেব।( TC/ PC eবং PF eর u ণমান 61%।)
সংি
িত ান TC/ PC eবং PF eর ন র ে রেণর হাড র্ কিপ আগামী 33 আগ 3128 ীঃ তািরেখর মে েবােড র্ েড aিফসারের িনকট
ে রণ করেত হেব।
uে েয েকান পরী াথ aনুপি ত থাকেল Online-e ঐ পরী াথ র েরাল নমবেরর িবপরীেত A িলখেত হেব।
uি িখত পরী ার
প েজলা শাসেকর বরাবের ে রণ করা হেব। সংি েক সিচবেদরেক (পরী া েকে র ভার া কমর্কতর্া)সংি
েজলা শাসকেদর িনকট হেত পরী ার েব র্ প হেণর বসহা িনেত হেব।
িফ ে িনং t
সংি
িত ানেক িফ ে িনং (PF) eর ন র আগামী 27 aে াবর 3128 ি ঃ হেত 31 aে াবর 3128 ি ঃ তািরেখর মে a েবােড র্র Online-e
ে রণ করেত হেব।
সংি
িত ান িফ ে িনং (PF) eর ন র ে রেণর হাড র্ কিপ আগামী 35 aে াবর 3128 ি ঃ তািরেখর মে েবােড র্ সংি েড aিফসােরর িনকট
ে রণ করেত হেব।
uে েয, েকান পরী াথ aনুপি ত থাকেল Online-e ঐ পরী াথ র েরাল নমবেরর িবপরীেত A িলখেত হেব
(aব i হলুদ কাপেড়র

ােকেট সীলগালা কের)

পরী া িনয় ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা
দৃি আকষ র্ণঃ েমাঃ সুলতান েহােসন, কািরকুলাম িবেশষ
েবাড র্ ভবেনর িপছেন 6ম তলা িবি ং eর 5থ র্ তলা শট র্ েকাস র্ শাখা
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, আগারগ o, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা2318।

া িরত
( েকৗশলী সুশীল কুমার পাল)
পরী া িনয় ক
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্
ঢাকা-2318
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তািরখঃ 28-18-3128 ি ঃ

সদয় aবগিত o যথাযথ কায র্ােথ র্ aনুিলিপ ে রণ করা হেলাঃ
2।
3।
4।
5।
6।
7।
8।

মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, পি ম আগারগ o,ঢাকা।
মহাপিরচালক, া o েসবা aিধদ র, ঢাকা।
সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
পিরচালক (কািরকুলাম) ,বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
িসে ম eনািল ,বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। িব ি িট oেয়ব সাiেট চােরর জ আপনােক aনুেরাধ করা হেলা।
uপ-সিচব (েরিজে শন),বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
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।
9।
ায়ন কমর্কতা, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
৯।
ডকুেমনেটশন aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
21।
ে স ােনজার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। আগামী 37 o 38 জুলাi 3128 ীঃ হেত u রপ (িলেথা েকােডড o eম আর শীট) েক
সিচব / িতিনিধেদর িনকট িবতরেণর জ aনুেরাধ করা হেলা।
22-59। a /পরী ােকে র ভার া কমর্কতর্া,পিলেটকিনক i িটিটuট/েটকিনক াল ল a া কেলজ --------------------------------------।েবাড র্ হেত u রপ হেণর জ eকজন uপ িশ ক মেনানয়ন দান ব র্ক u রপ হেণর েয়াজনীয় বসহা হেণর জ aনুেরাধ
করা হেলা। পরী া সু ভােব হেণর লে eবং পরী ােকে িনরাপ া িনি ত করার জ
েয়াজীয় সং ক পুিলশ েমাতােয়েনর জ o aনুেরাধ
করা হেলা।
5৯-261।a /পিরচালক-------------------------------------------------------।
263।
েচয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কমর্কতর্া ,বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
264।
নিথ।

(েমাঃ সুলতান েহােসন)
কািরকুলাম িবেশষ
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্
ঢাকা-2318
েমাবাiলঃ 12826-21965৯
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