িতিদন AšÍtZ eকবার
আপনার িত ােনর iেমiল oেপন করুন।

eকi ারক o তািরেখর সংেশািধত aনুিলিপ

বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্
পরী া িনয় ক িবভাগ( িষ/েট )
আগারগ o, েশেরবাংলা নগর
ঢাকা-2318।

ারক নং-বাকািশেবা/পঃ/েট /3128/259

‘‘িশ া িনেয় গড়ব েদশ
েশখ হািসনার বাংলােদশ’’

িতিদন AšÍtZ eকবার কািরগির িশ া
েবােড র্র oেয়ব সাiট
(www.bteb.gov. bd) িভিজট করুন।
তািরখঃ 25/22/3128ি ঃ

তাি ক পরী ার েক তািলকাঃ
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবােড র্র aধীেন wW‡c−vgv-iন-েট টাiল iি িনয়ািরং িশ া েমর পরী া 3128-29 eর েট টাiল, ট o গােমর্ স
েটকেনালজীসমূেহর 6ম, 8ম o 9মপেব র্র িনয়িমত/aিনয়িমত ( িবধােনর 3121) eবং 5থ র্, 7 o 9মপেব র্র aিনয়িমত ( িবধােনর 3116
েরিজঃ েময়াদ থাকা সােপে ) েবাড র্ সমাপনী পরী া আগামী 29/23/3128 ি ঃ তািরখ েরাজ েসামবার হেত িনব র্ািচত পরী া েকে র (তাি ক
িবষেয়র) PzovšÍ তািলকা সংি সকেলর aবগিতর জ জানােনা হেলা।
েক
েকাড
নং
2 23133

নং

3 24197

4
5

6
7

26127
27169

িনব র্ািচত পরী া েকে র
নাম o িঠকানা (তাি ক িবষেয়র)
েট টাiল েভােকশনাল iনি িটuট
ঠাকুরগ o।
িদনাজপুর েট টাiল i িটিটuট
পুলহাট, িদনাজপুর।

েটকিনকয্াল ল e কেলজ
লালমিনরহাট।
রংপুর পিলেটকিনক i িটিটuট
রংপুর।

৯
21

22

23224
24197
2422৯

eয্াপটাচ পিলেটকিনক i িটিটuট, ামঃ নয়নপুর, েপাঃ িদনাজপুর

24231
24251
24256
26186

েট টাiল iি িনয়ািরং i িটিটuট, লালবাগ, 3য় মসিজদ লালবাগ, িদনাজপুর।
uপশহর েট টাiল iি িনয়ািরং i িটিটuট, u র-ফিরদপুর, িদনাজপুর।
িদনাজপুর i িটিটuট aব সাi e েটকেনালিজ, পাহারপুর, িদনাজপুর।
লালমিনরহাট i িটিটuট aব সােয় eয্া েটকেনালিজ
বি শ হাজারী ল েরাড, তালুক টামারা, লালমিনরহাট।
i িটিটuট aব iি িনয়ািরং aয্া েটকেনালিজ
রংপুর, শালবন, হারাগাছ েরাড, েপাঃ রংপুর, েজলাঃ রংপুর।
রংপুর আiিডয়াল i িটিটuট aব েটকেনালিজ,পূব র্ কামাল কাছনা, সদর, রংপুর
ামলী আiিডয়াল e iি িনয়ািরং কেলজ, তাজহাট েরাড, আলমনগর, রংপুর।
িমঠাপুকুর েট টাiল iি িনয়ািরং i িটিটuট, িমঠাপুকুর, রংপুর।
রংপুর িসিট i িটিটuট aব েটকেনালিজ, ধাপ রংপুর, সদর, রংপুর।
iেমজ i িটিটuট aব েট টাiল iি িনয়ািরং কেলজ
বাসা নং-52, েরাড নং-2, নবাবগ বাজার েরাড, েগামস া পাড়া, রংপুর।
eফ e েটকিনকয্াল e আiিট i িটিটuট
সদর, কুিড় াম
u র ব iি িনয়ািরং i িটিটuট, িডিব েরাড, গাiবা া।
গাiবা া i িটিটuট aব iি িনয়ািরং e েটকেনালিজ
পলাশবািড় েরাড, দি ণ ধানঘড়া গাiবা া।
বাংলােদশ i িটিটuট aব iনফরেমশন েটকেনালিজ, েশরপুর েরাড, বগুড়া।
নথ র্ েব ল i িটিটuট aব েট টাiল, বuবাজার, নাটাiপাড়া, বগুড়া।
i িটিটuট aব iনফরেমশন েটকেনালিজ, েশরপুর েরাড, বগুড়া।
িট eম eস eস েটকিনকয্াল i িটিটuট, েঠ ামারা েগাকুল, বগুড়া।
ে াবাল টাচ i িটিটuট, জেল রীতলা, সাম াহার েরাড, িনিশ ারা, বগুড়া।
বগুড়া i িটিটuট aব েটকিনকয্াল e েকশন, কেলজ েরাড, বগুড়া-6911।
িট eম eস eস েট টাiল iি িনয়ািরং i িটিটuট, েঠ ামারা, েগাকুল, বগুড়া।
বগুড়া i িটিটuট aব েট টাiল iি িনয়ািরং, েশরপুর েরাড, কানছগািড়, বগুড়া।
েডলটা েট টাiল iি িনয়ািরং iনি িটuট,
পার নoগ , নoগ
েগ াবাল েট টাiল i িটিটuট
আরামবাগ, চাপাi নবাবগ ।
বাংলােদশ পিলেটকিনক i িটিটuট, েহেতমখ , তিমজuি ন েরাড, রাজশাহী।
িসিট পিলেটকিনক e েট টাiল i িটিটuট,
চ দ aয্া স শিপং কমেপ , িনuমােকর্ট, েবায়ািলয়া, রাজশাহী।
iuনাiেটড েট টাiল iি িনয়ািরং i িটিটuট, নoদাপাড়া, রাজশাহী।
রাজশাহী iি িনয়ািরং i ঃ, সপুরা, েবায়ািলয়া, রাজশাহী।
রাজশাহী হাজী আ ল েহােসন i িট.aবেটক, নoদা পাড়া, সপুরা, রাজশাহী
াiম েট টাiল iি িনয়ািরং i িটিটuট, রাজপাড়া, রাজশাহী।

27168
27211
27228
27231
27232
27243

কুিড় াম পিলেটকিনক i িটিটuট
কুিড় াম

28188

29193

েট টাiল েভােকশনাল i িটিটuট
আদশর্পাড়া, গাiবা া।

29212
29243

31156

েটকিনকয্াল ে িনং েস ার
বগুড়া।

311৯3
311৯4
311৯7
311৯8
312৯8
31311
31313
31314
32279

32192
33152
34216

34228

েট টাiল েভােকশনাল iনি িটuট
নoগ ।
েট টাiল েভােকশনাল iনি িটuট
চাপাi নবাবগ ।
রাজশাহী পিলেটকিনক i িটিটuট
রাজশাহী।

রাজশাহী মিহলা পিলেটকিনক
i িটিটuট, রাজশাহী।

েকে র aধীেন েয সকল িশ া িত ােন পরী া aনুি ত হেব
েসi সকল িত ােনর নাম o িঠকানা
আiিডয়াল েট টাiল i িটিটuট
জগ াথপুর, সদর, ঠাকুরগ o।
িদনাজপুর েট টাiল i িটিটuট, পুলহাট, িদনাজপুর।

28168

8

9

িত ান
েকাড নং

33216
34215
3434৯
34399
34398
3429৯
342৯2

চধমব Error! Unknown switch argument.

নং

েক
েকাড
নং

িনব র্ািচত পরী া েকে র
নাম o িঠকানা (তাি ক িবষেয়র)

িত ান
েকাড নং

েকে র aধীেন েয সকল িশ া িত ােন পরী া aনুি ত হেব
েসi সকল িত ােনর নাম o িঠকানা

23

342৯2

24

35173

াiম েট টাiল iি িনয়ািরং
i িটিটuট, রাজপাড়া, রাজশাহী।
েটকিনকয্াল ল e কেলজ
নােটার।

34355
34182
35233

25

3614৯

রাজশাহী েট টাiল i িটিটuট, েহেতম খা, কলাবাগান, েবায়ািলয়া, রাজশাহী।
াশনাল সাi িরসাস র্ e েটকেনা, i িট, রাজশাহী।
নােটার iি িনয়ািরং e েটকেনালিজ i িটিটuট, িভ,আi,িপ, টাoয়ার, ঢাকা
েরাড, নােটার।
iেনােভিটভ েট টাiল i িটিটuট, বড়গাছা, নােটার সদর, নােটার।
িসরাজগ i িট. aব েট টাiল iি িনয়ািরং e েটকঃ, ে িডয়াম েরাড,
িসরাজগ ।
িসরাজগ আiিডয়াল েট টাiল iি িনয়ািরং i িটিটuট (িসিট)
263, িজব সড়ক, বড়েগালা পি , িসরাজগ ।
শাহজাদপুর i িটিটuট aব iি িনয়ািরং e েটকেনালিজ
তালগািছ, শাহজাদপুর, িসরাজগ ।
পাবনা েট টাiল iি িনয়ািরং i িটিটuট, সদর হাসপাতাল েরাড, পাবনা।
iনি িটuট aব েটকেনালিজ e েট টাiল iনি িনয়ািরং
ঢাকা েরাড বাiপাস, শালগাড়ীয়া, পাবনা।
কুি য়া i িটিটuট aব সােয় e েটকেনালিজ, িবিস ি ট, আমলা পাড়া,
কুি য়া।
কামর ল iসলাম িসি ক iনি িটuট, কুি য়া সদর, কুি য়া-8111।
আiিডয়াল পিলেটকিনক i িটিটuট, কুি য়া-8111।
আলমডাংগা i িটিটuট aব েট টাiল iি িনয়ািরং কেলজ
আলমডাংগা , য়াডাংগা,

35264
36195

েটকিনকয্াল ল e কেলজ
সদর, িসরাজগ ।

36227
36198
26
27

37214

28

38151

9
29
2৯
31

3৯163
41134

42147

32

44132

33

44229

34

45159
46159

35

36

4615৯

েট টাiল েভােকশনাল i িটিটuট
তালগাছী, শাহজাদপুর , িসরাজগ ।
পাবনা েট টাiল iি িনয়ািরং
i িটিটuট, সদর হাসপাতাল েরাড,
পাবনা।।
কুি য়া পিলেটকিনক i িটিটuট
কুি য়া।

37214
37237
38181
38182
3819৯
3৯163

আলমডাংগা i িটিটuট aব
েট টাiল iি িনয়ািরং কেলজ
আলমডাংগা , য়াডাংগা,

িঝনাiদহ পিলেটকিনক i িটিটuট
সদর, িঝনাiদহ।

41133

মাগুড়া পিলেটিনক i িটিটuট
মাগুড়া।
িবিসeমিস কেলজ aব iি িনয়ািরং
e েটকেনালিজ, েমাল◌াপাড়া,
যেশার।
মেডল পিলেটকিনক i িটিটuট
িটরপুর সড়ক েখালাডা া, যেশার।
সাত ীরা পিলেটকিনক i িটিটuট
সাত ীরা।
লনা পিলেটকিনক i িটিটuট
লনা।

খান জাহান আলী ি ান o
মহািব ালয়, বয়রা, লনা।

36285

ি

42152
44229
44247
44132
44287
451৯8
45227
46158
46177
46226
46241
46221
4615৯
47192

37

4৯162

38

53158

39
3৯
41

55124
56126
57137

প য়াখালী পিলেটকিনক i িটিটuট
প য়াখালী।
শহীদ আ র রব েসরিনয়াবাত
েট টাiল iি িনয়ািরং কেলজ
িসe িব েরাড, বিরশাল।
েট টাiল েভােকশনাল iনি িটuট
রাৈজর, মাদারীপুর।
েগাপালগ পিলেটকিনক i িটিটuট,
েগাপালগ ।
ফিরদপুর পিলেটকিনক i িটিটuট

4৯1৯2
53155
53158
53212
55137
56132
57158

িদশাির i িটিটuট aব সােয় e iি িনয়ািরং
িদশারীপাড়া, হামদহ, িঝনাiদহ।
মাগুড়া কেলজ aব iি িনয়ািরং e েটকেনালিজ
সদর, মাগুড়া।
মেডল পিলেটকিনক i িটিটuট, িটরপুর সড়ক েখালাডা া, যেশার।
বাংলােদশ েটকিনকয্াল কেলজ
িপয়ারী েমাহন েরাড, নািজর শংকরপুর, যেশার।
িবিসeমিস কেলজ aব iি িনয়ািরং e েটকেনালিজ
েমাল◌াপাড়া, যেশার।
আিকজ iি িনয়ািরং i িটিটuট, আিকজ িসিট, নoয়াপাড়া, যেশার।
নবজীবন পিলেটকিনক i িটিটuট, পলাশেপাল, সদর, সাত ীরা।
খানবাহাদুর আহসান u াহ পিলেটকিনক i িটিটuট, সাত ীরা সদর, সাত ীরা।
িসিট পিলেটকিনক i িটিটuট, িবআiিডিস েরাড, খািলশপুর, লনা।
ানে াব i ঃ aব সােয় e েটকেনালজী, খািলশপুর, লনা।
নথ র্ সাuথ পিলেটকিনক i িটিটuট, 46 হাঃ eঃ, খািলশপুর, লনা।
সু রবন i িটিটuট aব েটকেনালিজ
িজ-38, বয়রা বাজার বাস য্া , বয়রা, িজিপo ৯111, লনা।
iসলামী াংক i িটিটuট aব েটকেনালজী
e/26, মিজদ সরণী, েসানাডাংগা, লনা।
খানজাহান আলী িব ান o ি মহািব ালয়, বয়রা, লনা
খানজাহান আলী পিলেটক i িটিটuট, িভআiিপ েমাড়, বােগরহাট
েবগম ফিজলা ে ছা পিলেটকিনক i িটিটuট
েমাহা দ iসহাক মেডল কেলজ, সদর, প য়াখালী।
iন া i িটিটuট aব iনফরেমশন েটকেনালিজ,
985/433, িস e িব েরাড, বিরশাল।
শহীদ আ র রব েসরিনয়াবাত েট টাiল iি িনয়ািরং কেলজ, িসe িব েরাড,
বিরশাল।
মেডল পিলেটকিনক i িটিটuট, রূপাতলী, বিরশাল।
মাদারীপুর েট টাiল iনি িটuট
মিহেষর চর, মাদারীপুর।
েগাপালগ মেডল পিলেটকিনক i িটিটuট,
268 র সড়ক, েগাপালগ ।
াসরুট েট টাiল কেলজ, খ কার মি ল পি ম খাবাশপুর, ফিরদপুর।

চধমব Error! Unknown switch argument.

নং

েক
েকাড
নং

িনব র্ািচত পরী া েকে র
নাম o িঠকানা (তাি ক িবষেয়র)
ফিরদপুর।

58121
42
59157
43
44

61162

45

61188

েটকিনকয্াল ল e কেলজ
রাজবাড়ী
েট টাiল েভােকশনাল iনি িটuট
সদর, মািনকগ ।

িত ান
েকাড নং
57169
58162
59146

59166
i িটিটuট aব সাi ে ড e
61188
েটকেনালিজ, 2/৯, ক-িড, েরাড-3,
েসকশন-26, িমরপুর, ঢাকা।
6126৯
61354
61639
আiিডয়াল i িটিটuট aব সাi
e েটকেনালিজ, িমরপুর, ঢাকা।

61162
611৯2
61227
61349

46
47
48

61181

আলহা মক ল েহােসন িড ী
কেলজ, েমাহা দপুর, ঢাকা।
611৯8 u রা পিলেটকিনক i িটিটuট
বাসা নং-22, , u রা, ঢাকা।
61225
াশনাল পিলেটকিনক iনি িটuট
293/2 পূব র্ েতজ রী বাজার, ফামর্েগট,
ঢাকা-2326।

611৯৯
61387
611৯5
61242

49

61227 সাiক i িটিটuট aব ােনজেম
aয্া েটকেনালিজ,
িমরপুর-7, ঢাকা-2327।

61223
6157৯

4৯

61387

61156

u রা েট টাiল iি িনয়ািরং
কেলজ, আ াহ পুর (েপপার িমল
েরাড) u রা, ঢাকা।

64144
64147
64148
64149
641৯9

51

61443

52

61513

53

61639

54

62157

াশনাল i িটিটuট aফ ফয্াশন
েটকেনালিজ, oয়ােলস েগট,
মহাখালী, বনানী, ঢাকা।
াশনাল i িটিটuট aফ
iি িনয়ািরং e েটকেনালিজ,
7৯/i, পা পথ, ঢাকা-2316।
i িটিটuট aব েটকিনকয্াল e
েভােকশনাল ে িনং (আiিটেভট) 31
েতজ রী বাজার েরাড, ঢাকা।
াশনাল i িটিটuট aব
iি িনয়ািরং e েটকেনালিজ রূপসী,
রূপগ , নারায়নগ ।

61241
61624
61513
61443
61623
61214
61218
61225
62154
62173
62161

েকে র aধীেন েয সকল িশ া িত ােন পরী া aনুি ত হেব
েসi সকল িত ােনর নাম o িঠকানা
মডর্ান iি িনয়ািরং e eি কালচার কেলজ
বদর পুর (রাজবাড়ী রাস ার েমাড়, ফিরদপুর), ফিরদপুর।
রাজবাড়ী iনি িটuট aব সাi েটকেনালজী
রাজবাড়ী।
াশলাল পিলেটকিনক i িটিটuট
সদর, মািনকগ ।
কনিফেড েট টাiল iি িনয়ািরং i িটিটuট, জয়রা, মািনকগ ।
আiিডয়াল i িটিটuট aব সাi e েটকেনালিজ
েসনপাড়া পব র্তা, িমরপুর, ঢাকা।
েদশ পিলেটকিনক কেলজ, েসকশন-22, প বী, িমরপুর, ঢাকা-2327।
iি িনয়ািরং e iনফরেমশন েটকেনালিজ, ম বা া, ঢাকা।
আহসান u াহ i িটিটuট aব েটকিনকয্াল aয্া েভােকশনাল e েকশন aয্া
ে িনং 31 েতজ রী বাজার েরাড, ঢাকা।
i িটিটuট aব সাi ে ড e েটকেনালিজ
2/৯, ক-িড, েরাড-3, েসকশন-26, িমরপুর, ঢাকা।
িমরপুর i িটিটuট aব সােয় aয্া েটকেনালিজ
45, জামান ানসন. িমরপুর-21, ঢাকা-2327।
সাiক i িটিটuট aব ােনজেম e েটকেনালিজ, ঢাকা।
ডয্ােফািডল পিলেটকিনক i িটিটuট
3/িব, সড়ক নং-23, িমরপুর েরাড, ধানমি , ঢাকা।

ামলী আiিডয়াল পিলেটকিনক iনি িটuট
27/িস, িড, নুরজাহানেরাড, বাশবাড়ী, েমাহা দপুর, ঢাকা।
u রা েট টাiল iি িনয়ািরং কেলজ
আ াপুর (েপপার িমল েরাড) u রা, ঢাকা।
রাজধানী পিলেটকিনক e েট টাiল কেলজ
61 শহীদ তাজuি ন আহেমদ সরণী, মহাখালী, ঢাকা।
i িটিটuট aব েট টাiল iি িনয়ািরং e িদং েটকেনালিজ।
আিকর্ড,প◌াজা-3 (7 তলা), ীনেরাড, ফামর্েগট, ঢাকা।
মাiে া i িটিটuট aব েটকেনালিজ মিজদপুর, সাভার, ঢাকা।
িসিট েট টাiল iি িনয়ািরং i িটিটuট
খাগান, আ িলয়া, সাভার, ঢাকা।
iনি িটuট aব কিমuিনেকশন েটকেনালিজ
27 আলাoল eিভিনu, েস র #17, u রা, ঢাকা-2341।
মেডল i িটিটuট aব সাi e েটকেনালজী
িব আi িডিস েরাড েপাঃ েয়ট, 59৯ পি ম রুিলয়া, গাজীপুর।
i িটিটuট aব েট টাiল iি িনয়ািরং e েটকেনালিজ
টংগী, গাজীপুর।
গাজীপুর েট টাiল iি িনয়ািরং e েটকেনালিজ
দি ন আuচপাড়া, টংগী, গাজীপুর।
i িটিটuট aব েট টাiল iি িনয়ািরং e iনফরেমশন েটকেনালিজ
েকাণাবািড়, গাজীপুর।
ভাoয়াল গাজীপুর i িটিটuট aব ফয্াশন েটকেনালিজ(িবিজআieফিট)
আuটপাড়া, বনরূপা, 17, চা না েচৗরাস া, গাজীপুর সদর, গাজীপুর।
বাংলােদশ েট টাiল iি িনয়ািরং কেলজ।
ক, 2৯/2 রসুলবাগ, শহীদ তাজ uি ন আহেমদ সরণী মহাখালী, ঢাকা-2323।
াশনাল েফশনাল i িটিটuট (eনিপআi), মহাখালী, 84 বা/e, ঢাকা।
াশনাল iনি িটuট aফ iি িনয়ািরং e েটকেনালিজ, বাজার,ঢাকা।
াশনাল iনটিটিটuট aফ ফয্াশন েটকেনালিজ, মহাখালী, বনানী, ঢাকা
oেয় ান র্ আiিডয়াল i িটিটuট, 82 কাoরানবাজার, ঢাকা।
বাংলােদশ i িটিটuট aব েটকেনালিজ, 22/25 ক e, iকবাল েরাড,
েমাহা দপুর, ঢাকা।
িবিসআi iি িনয়ািরং iনি িটuট, 23৯, কলাবাগান, ধানমি , ঢাকা-2316।
াশনাল পিলেটকিনক iনি িটuট , ফামর্েগট, ঢাকা-2326।
নারায়ণগ iি িনয়ািরং কেলজ, েগালাকা াiল, লতা রূপগ , নারায়নগ ।
পূবাচ র্ল iি িনয়ািরং i িটিটuট,রূপগ , নারায়ণগ
oেয় ান র্ আiিডয়াল i িটিটuট (WII), রূপসী, রূপগ , নারায়ণগ ।

চধমব Error! Unknown switch argument.

নং

েক
েকাড
নং

62161
55
56

63161

57

65161

58

65163

িনব র্ািচত পরী া েকে র
নাম o িঠকানা (তাি ক িবষেয়র)

িত ান
েকাড নং

62162
62156
oেয় ান র্ আiিডয়াল i িটিটuট 62157
(WII) রূপসী, রূপগ , নারায়ণগ ।
বাংলােদশ ত ত িশ া িশ ন
63161
i িটিটuট,বাগহাটা, নরিসংদী।
63167
63191
62153
হাজী আ ল েহােসন i িট. aব
65161
েটক, েহােসন কমে , মসিজদ
65247
েরাড, টাংগাiল
65242
টাংগাiল েট টাiল i িটিটuট
65163
বািজতপুর েরাড, টাংগাiল।
65286
65313

59
5৯

66144
66145

েট টাiল েভােকশনাল i িটিটuট
বকিশগ , জামালপুর।
েটকিনকয্াল ল e কেলজ
জামালপুর।

66213
66234
66212
66215
6624৯

61

67129

62

68178

63

68186 ময়মনিসংহ েট টাiল iি িনয়ািরং
i িটিটuট, 26 সােহব আলী েরাড,
ময়মনিসংহ।

681৯2

64

69164

69164

65

6৯129

েন েকাণা েট টাiল iি . iনি ,
হাসপাতাল েরাড, েন েকাণা।
েটকিনকয্াল ল e কেলজ
িকেশারগ ।

66

76165

76166

67

77132

কুিমল া পিলেটশিনক i িটিটuট
েকাটবাড়ী, কুিম া
েটকিনকয্াল ল e কেলজ
চ দপুর
েটকিনকয্াল ল e কেলজ
ল ীপুর।
েট টাiল iি িনয়ািরং কেলজ
েবগমগ , েনায়াখালী।
মাiজদী েটকিনকয্াল ল o কেলজ
েনায়াখালী।
চ াম মিহলা পিলেটকিনক
i িটিটuট, হািলশহর, চ াম।
চ াম পিলেটকিনক i িটিটuট
চ াম।

68

78119

69

7913৯

6৯

7912৯

71

81172

72

81159

েশরপুর পিলেকিনক i িটিটuট
েশরপুর।
ময়মনিসংহ পিলেটকিনক
i িটিটuট, ময়মনিসংহ।

67148
68186
68254
68285
682৯2

68264

6৯183
6৯199
6৯1৯9

77186
78125
7৯127
79138
81172
81173
81156
81158
8115৯
811৯7

েকে র aধীেন েয সকল িশ া িত ােন পরী া aনুি ত হেব
েসi সকল িত ােনর নাম o িঠকানা
সাi e iি িনয়ািরং iনি িটuট, িমজিমিজ, িসি রগ , নারায়ণগ ।
পাকর্ পিলেটকিনক i িটিটuট, িসি রগ , নারায়ণগ ।
াশনাল i িটিটuট aব iি িনয়ািরং e েটকেনালিজ, রূপসী, রূপগ ,
নারায়নগ ।
বাংলােদশ ত ত িশ া িশ ন i িটিটuট, বাগহাটা, নরিসংদী।
মাধবদী েট টাiল iি িনয়ািরং iনি িটuট, , মাধবদী, নরিসংদী।
িরেসাস র্ i িটিটuট aব েট টাiল iি িনয়ািরং, বালুচর, া ণনদী, নরিসংদী।
পূেবরগ o পিলেটকিনক iনি িটuট, আতলাপুর, রূপগ , নারায়ণগ ।
হাজী আ ল েহােসন i িট. aব েটক, েহােসন কমে , মসিজদ েরাড, টাংগাiল
ম পুর iি িনয়ািরং কেলজ,আদালত পাড়া, ম পুর, টাংগাiল।
টাংগাiল iনি িটuট aব সাi aয্া েটকেনালিজ, কািলহািত েরাড, টাংগাiল
টাংগাiল েট টাiল i িটিটuট, বািজতপুর েরাড, টাংগাiল।
iuেজিনক i িটিটuট aব সােয় e iি িনয়ািরং
সাবািলয়া, ময়মনিসংহ েরাড 212, টা াiল।
টা াiল iি িনয়ািরং i িটিটuট
েরিজি পাড়া, িব াস েবতকা, সদর, টা াiল।
চ াবাজ রিশদা eনাম েট টাiল iি িনয়ািরং i িটিটuট, বকসীগ , জামালপুর
ি েযা া িব ান o ি কেলজ, বকসীগ , জামালপুর।
জিসমuি ন পিলেটকিনক i িটিটuট, কেলজ েরাড, জামালপুর।
জামালপুর কেলজ aব iি িনয়ািরং e েটকেনালিজ
নয়াপাড়া, জামালপুর সদর, জামালপুর।
জামালপুর েট টাiল iি িনয়াির i িটিটuট, সদর, জামালপুর।
েশরপুর iনি িটuট aব সাi e েটকেনালিজ
নoহাটা, তাতালপুর, েশরপুর।
ময়মনিসংহ েট টাiল iি িনয়ািরং i িট, 26 সােহব আলী েরাড, ময়মনিসংহ।
ভালুকা েট টাiল iি িনয়ািরং i িটিটuট, মা ার বাড়ী, ময়মনিসংহ।
i িটিটuট aব iি িনয়ািরং e েটকেনালিজ, ভালুকা, ময়মনিসংহ।
ময়মনিসংহ াiেভট েট টাiল i িটিটuট
মাসকা া (েজলা পিরষদ u িব ালয় সংল ), ময়মনিসংহ।
রুমেডা iনি িটuট aব মডাণ র্ েটকেনালিজ
29, লবািড়য়া েরাড, ময়মনিসংহ।
ােবা েট টাiল iি িনয়ািরং e পিলেটকিনক i িটিটuট
89, েমেহড়া, েধাপােখালা েমাড়. ময়মনিসংহ।
েন েকাণা েট টাiল iি িনয়ািরং iনি িটuট
হাসপাতাল েরাড, েন েকাণা।
আ -েহনা পিলেটশিনক i িটিটuট, িকেশারগ , িকেশারগ
িকেশারগ i িটিটuট aব েটকেনালিজ, েহাসাiনপুর, িকেশারগ ।
িকেশারগ েট টাiল i িটিটuট aব েটকেনালিজ,
িকেশারগ সদর, িকেশারগ ।
িসিসeন পিলেটকিনক iনি িটuট
েকাটবাড়ী, কুিমল া।
বাংলােদশ ি ল েডেভলপেম i িটিটuট
আিশকািট, চ দপুর সদর, চ দপুর
ামলী আiিডয়াল পিলেটকিনক iনি িটuট
ল ীপুর সদর, ল ীপুর।
i িটিটuট aব কি uটার সাi e েটকেনালিজ, েফনী
েনায়াখালী আiিডয়াল পিলেটকিনক iনি িটuট
েনায়াখালী
চ াম মিহলা পিলেটকিনক i িটিটuট, হািলশহর, চ াম।
িচটাগাং েটকিনকয্াল কেলজ (িসিটিস), রাদপুর ফের েগiট, িব েরাড, চ াম।
iসলামী াংক i িটিটuট aব েটকেনালজী, লাল চা েরাড, চ াম।
াশনাল i িটিটuট aব েটকেনালজী, চ াম।
াশনাল পিলেটকিনক কেলজ, ৯47 হােজবা মি ল পূব র্ নািসরাবাদ, চ াম।
ামলী আiিডয়াল পিলেটকিনক i িটিটuট, রাদপুর, চ াম।
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িবেশষ িনেদ র্শনাবলীঃ
2। সংি
িবধান েমাতােবক িবষয়িভি ক u ীণ র্মান পূণ র্ মান eবং া ন র iতয্ািদ On-line -e সিঠকরূেপ িদেত হেব। িত ান/েকে র েকানরূপ ভূেলর
কারেণ িশ াথ েদর িত হেল তার দায়-দািয় িত ান/েক েকi বহন করেত হেব। িবেশষ কের কািরকুলাম ে ড েকাড, েক
েকাড, িবষয় েকাড ভূল
হেল ফলাফল কাশ করা স ব হেব না।
3। িনধ র্ািরত েকে পরী াথ েদর আসন ব া সংকুলান না হেল েজলা/uপেজলা শাসেনর সােথ - িশ া িত ােনর a
(েকে র ভার া কমর্কতর্া)
আেলাচনা কের িনকটবত েয েকান (িবeম/েভাক:/মা াসা/কেলজ) িশ া িত ােন েভনুয্ িনব র্াচন করতঃ তাি ক পরী া হণ করেত পারেব।
4। eক জন পরী াথ র জ মূল পেব র্র eকিট মা হািজরািসট বহার করেত হেব (ঐ পরী াথ র মূল পেব র্র তাি ক, বহািরক o a পেব র্র েয েকান
িবষয় (যিদ থােক) eকi হািজরা িসেট িলখেত হেব)। পিরপূরক িবষেয় জ আলাদা হািজরা িসট বহার করার দরকার েনi। aনুপি ত পরী াথ েদর
হািজরািসট তির করেত হেব eবং হািজরািসেটর েয়াজনীয় সকল কলম aব i পুরুন করেত হেব। ( িনধ র্ািরত সমেয়র মে েবােড র্ জমা িদেত হেব)।
5। িতিদেনর পরী ার েশেষ িবষয় িভি ক পরী াথ র aনুপি ত তািলকা aন-লাiেন েবােড র্ ে রণ করেত হেব।
6। aন-লাiেন েবােড র্ ে িরত েয েকান তে র মূলকিপ, পরী াথ েদর হািজরা িসেটর মূলকিপ o িশেরানামপে র মূলকিপ/সকল ত পরী া িব ি র ছক
েমাতােবক যথাসমেয় বাধাi কের েবােড র্ েট টাiল শাখা 7 তলায় হােত হেত ে রণ কের িনি ত করেত হেব। aব i সকল তে র eক েসট
ফেটাকিপ কের িত ােন/েকে সংর ণ করেত হেব । পরী া ফলাফল কােশর েয়াজেন তাৎ িণক ভােব েয েকান ত ে রণ/জানােত হেব।
7। ফলাফল সং াম েয েকান আপি / মম
থাকেল তা ফলাফল কােশর 21(দশ) িদেনর মে িলিখত ভােব a ে র মা েম েবশপ সহ েবােড র্
িষ/েট টাiল শাখায় (7 তলা) আেবদন জমা িদেত হেব।
8। িনধ র্ািরত তািরেখ aনুি ত সকাল/িবকােল পরী ার u রপ o িলেথা (টপ-পাট র্) ঐ িদনi ডাকেযােগ পাঠােত হেব। e াপাের েপা aিফসেক পূব র্ হেত
িচিঠ িদেয় aবিহত করেত হেব। u রপ পাঠােনার e িনেদ র্শ না মানা হেল পরবত েত পরী ার েক বািতল বেল গ হেব e
াপাের েকান েনািটশ েদয়া হেব না। u র পে র ােকট eর কাপড় aব i হলুদ কালার হেত হেব।
9। বিহ ত িত পরী াথ র জ সংেযাজনী-ক ফরম নং 12 o সংেযাজনী-গ ফরম নং 14 পূরণ কের বিহ ত িত u র পে সংেগ ে পলার কের িদেত
হেব । বিহ ত পরী াথ র u র পে র িলেথা েকােডর 2ম aংশ েছড়া যােব না। িতেবদনসহ eকi িদেন u রপ আলাদা ােকেট ডাক েযােগ পাঠােত
হেব। বিহ ত u র পে মম সহ হল পিরদশর্ক, হল সুপার o েক সিচেবর া র থাকেত হেব।
৯। u রপে র সােথ েকান িশেরানামপ বা েকান ত সি েবিশত করা যােব না। মা বাি ল েলেভল বহার করেত হেব eর িত ম বা নীয় নয়।
িলেথা টপ (টপ-পাট র্) eর সােথ িবষেয়র িশেরানামপ aব i িদেত হেব। 5থ র্ পব র্, 7 পব র্, 6মপব র্ o 8ম পেব র্র িনয়িমত/aিনয়িমত েবাডর্ সমাপনী
পরী াথ েদর িলেথা খাতায় পরী া িনেত হেব ( u রপ েবাড র্ মূ ায়ন করেব) । পরী া সমাি র সােথ সােথ u ারপে র িলেথার (টপ-পাট র্) িবষয়
িভি ক থক থক কের ব eর িভতর ােকট করেত হেব eবং u রপ িবষয় িভি ক থক থক কের ােকট করেত হেব । পের িলেথার ব o
u রপ eক টা ােকেট কের হলুদ কাপড় িদেয় েসলাi o িসল গালা কের সহকারী পরী া িনয় ক ( িষ/েট ) বরাবর েবােড র্ ে রণ করেত হেব।
aথবা িলেথার (টপ-পাট র্)) আলাদা ােকেট ে রন করা যােব।
21। aিনয়িমত পরী াথ র হািজরািসেট মা েবশপে দিশর্ত িবষয়/িবষয়ািদর নাম থাকেত হেব। ei ে ে ঐ িবষেয়র িভি েতi uপি ত/aনুপি ত
িলখেত হেব। পরী ায় aংশ হণ কের o ল েম aনুপি ত িলখেল aনু ণ ধরা হেব।
22। পরী া রুর eক স াহ পূেব র্ িলিখত পরী া হেণর জ েকে র ভার া কতর্কতর্া eকিট পরী া পিরচালনা কিমিট গঠন করেবন। েক াধীন েতয্ক
িত ান ধান aথবা তার মেনানীত eকজন িশ ক িনেয় পরী া কিমিট গঠন করেত হেব। পরী া কিমিটর সদ সহ
বহািরক পরী কেদর
পাির িমক eবং a া
য় েক িফ খােত আদায় ত aথ র্ েথেক িনব র্াহ করেত হেব। পরী া সং াম সকল িবষয় প েযাগােযাগ নমূনা েমাতােবক
িন িঠকানায় ে রণ করেত হেব।
23। পরী া সং াম গুরু পূন র্ দিললািদ েযমন-u রপ , বহািরক u রপ o aিতির u রপ
বহার করার পর a বহৃত u রপ o িতির
a বহৃত বহািরক u রপ eবং aন-লাiেন েবােড র্ ে িরত সকল তে র হাডর্ eকজন দািয় শীল কমর্কতর্ার মা েম হােত হােত েবােড র্ জমা িদেত
হেব। uে u িবষেয়র িতিদেনর িহসাব eকিট েরিজ ার খাতায় িলিপ কের রাখেত হেব।
24। পরী া msµvšÍ সকল িবষেয়র েযাগােযাগ a aিফেসর পরী া িনয় েকর ( ি আকষ র্ণঃ সহকারী পরী া িনয় ক ( িষ)/(েট ঃ aঃ দাঃ) বরাবের
েযাগােযাগ করেত হেব।
25। যিদ েকান কারন বশতঃ িনধ র্ািরত তািরেখর মে ে রণ কােয র্ থ র্ হেল পরী া িনয় ক eর aনুমিত িনেয় জমা িদেত হেব।

াঃ/(ড. সুশীল কুমার পাল)
পরী া িনয় ক
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
েফানঃ ৯224394 (aিফস)
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ারক নং-বাকািশেবা/পঃ/েট /3128/259(344)

তািরখঃ 25/22/3128ি ঃ

সদয় aবগিত o েয়াজনীয় কায র্ােথ র্ aনুিলিপ রণ করা হiলঃ
2। সিচব,কািরগির o মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, পিরবহন পুল ভবন, সিচবালয় িলংক েরাড, ঢাকা- 2111 ।
( ি আকষ র্ণঃ aিতির সিচব, কািরগির o মা াসা িশ া িবভাগ)
3। সিচব, ব o পাট ম ণালয়, গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
4। মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, েশের-বাংলা নগর, ঢাকা।
5। পিরচালক, ব দ র, ব ভবন, ঢাকা।
6-৯। সিচব/ পিরচালক (কািরকুলাম)/পিরচালক(িসিবিট e e)/ পিরদশর্ক/পরী া িনয় ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
21-52। েজলা শাসক, ঠাকুরগ o/ িদনাজপুর/রংপুর/কুিড় াম/গাiবা া/ বগুড়া/নoগ /চাপাiনবাবগ / রাজশাহী/নােটার/িসরাজগ / পাবনা/ কুি য়া/
য়াডাংগা/িঝনাiদহ/মাগুড়া/যেশার/সাত ীরা/ লনা/প য়াখালী/ বিরশাল/মাদারীপুর/েগাপালগ / ফিরদপুর/ রাজবািড়/ মািনকগ / ঢাকা/
নারায়ণগ /নরিসংদী/টাংগাiল/জামালপুর/েশরপুর/ ময়মনিসংহ/ েন েকানা/িকেশারগ /কুিম া/চ দপুর/ল ীপুর/েনায়াখালী/চ াম।
53-56। কিমশনার, েমে াপিলটন পুিলশ, ঢাকা/চ াম।
57-89। পুিলশসুপার, েজলা শাসক, ঠাকুরগ o/ িদনাজপুর/রংপুর/কুিড় াম/গাiবা া/ বগুড়া/নoগ /চাপাiনবাবগ / রাজশাহী/নােটার/িসরাজগ / পাবনা/
কুি য়া/ য়াডাংগা/িঝনাiদহ/মাগুড়া/যেশার/সাত ীরা/ লনা/প য়াখালী/বিরশাল/মাদারীপুর/ েগাপালগ / ফিরদপুর/ রাজবািড়/ মািনকগ /নারায়ণগ /
নরিসংদী/ টাংগাiল/জামালপুর/েশরপুর/ ময়মনিসংহ/ েন েকানা/িকেশারগ /কুিম া/চ দপুর/ল ীপুর/েনায়াখালী।
8৯-32৯। a /পিরচালক/েক সিচব, ----------------------------------------------------------------পরী া সং াম েয়াজনীয় কাগজপ 2৯/22/3128 হেত 33/22/3128 ি ঃ তািরেখ েবাড র্ েথেক হণ করার জ aনুেরাধ করা হেলা।
েকে র সােথ েযাগােযাগ করতঃ পরী াথ েদর যাবতীয় ত ািদ eবং েক িফ সংি েকে জমা দান করার জ aনুেরাধ করা হেলা।
িব ি র তািরখ তািরখ aনুযায়ী PF aন-লাiেন েদoয়ার পর হাড র্ কিপ wbw©`©ó সমেয়র মে েবােড র্ েট টাল শাখায় ে রণ কের তা
িনি ত করেত হেব।
331-334। uপ-পরী া িনয় ক -2/3/4, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
335। িসে ম eনািল , কি uটার েসল, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা ।
(েক তািলকািট oেয়ব সাiেট চার করার জ aনুেরাধ জানােনা হেলা।

336-337। uপ-সিচব ( শাঃ)/uপ-সিচব (েরিজঃ) বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
338 । ে স ােনজার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।

(সংি

িশ া িত ােন u রপ o a া সকল মালামাল সরবরাহ করার

339-341। সহকারী পরী া িনয় ক-2/3/4, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
342। িপ e কে ালার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
343। েচয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কমর্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
344। নিথ।

ব া হণ করেবন)।

(েমাহা দ আবদুল কাiuম)
সহকাির পরী া িনয় ক ( িষ) o
িডে ামা-iন-েট টাiল iি িনয়ািরং (aিতঃ দাঃ)
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা-2318।
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চধমব Error! Unknown switch argument.

