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বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড 

পিীক্ষা রিয়ন্ত্রণ রবভাগ (রর্দলামা শাখা) 

৮/রি, আগািগাঁও, বশদিবাাংলা িগি, ঢাকা-১২০৭ 

Website: www.bteb.gov.bd 

স্মািক িাং: ৫৭.১৭.০০০০.৩০১.৩১.০০১.২০.১৬২                                  তারিখ: ১৭-১০-২০২১ ররিঃ 

রবজ্ঞরি 
 

রর্দলামা-ইি-ইরিরিয়ারিাং রশক্ষাক্রদমি ২০১৬ প্ররবধািভূক্ত ১ম, ৩য়, ৫ম, ৭ম পব ড  রিয়রমত ও ৪র্ ড, ৬ষ্ঠ পব ড  অকৃতকার্ ড রবষয় এবাং ২০১০ 

প্ররবধািভূক্ত ৪র্ ড, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম পব ড  অকৃতকার্ ড রবষয় এবাং ৮ম পব ড  (২০১০ ও ২০১৬ প্ররবধািভূক্ত) অরিয়রমত পিীক্ষা-২০২০ এবাং রর্দলামা-

ইি-ট্যুরিজম এুান্ড হিরপটারলটি রশক্ষাক্রদমি ২০১৬ প্ররবধািভূক্ত ১ম, ৩য়, ৫ম ও ৭ম পব ড  িমাপিী এবাং ৪র্ ড, ৬ষ্ঠ পদব ডি অকৃতকার্ ড রবষদয়ি 

পিীক্ষা-২০২০ এি িময়সূরি রিদে উদেখ কিা হদলা। উদেখ্য র্াদেি বমকাপ রবষয় আদে তাদেিদকও এই িময়সূিী অনুিিণ কিদত হদব। 

 

(ক) রলরখত পিীক্ষাি িময়সূিী: 

িাং 
তারিখ, বাি 

ও িময় 
পব ড    িাং 

রবষয় 

বকার্ 
রবষদয়ি িাম বটকদিালরজ 

  ০৮-১১-২০২১ 

বিামবাি 

িকাল ১০:০০ 
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1.  ৬৬১৫১ আরকডদটকিািাল রর্জাইি-৪ আরকডদটকিাি  

2.  ৬৬২৫১ অদটাদমাটিভ িািদপিশি এুান্ড পাওয়াি 

ট্রান্সরমশি রিদেম 

অদটাদমাবাইল  

3.  ৬৬৩৫১ বকরমকুাল ইরিরিয়ারিাং অপাদিশি-৩ বকরমকুাল  

4.  ৬৬৪৫১ কন্সট্রাকশি প্রদিি-২ রিরভল, রিরভল (উর্)  

5.  ৬৬৭৫১ ইদলকরট্রকুাল এুান্ড ইরলকট্ররিক বমজািদমন্ট-১ ইদলকরট্রকুাল  

6.  ৬৬৮৫১ বিরর্ও এুান্ড বটরলরভশি ইরিরিয়ারিাং ইদলকট্ররিক্স  

7.  ৬৬৯৫১ ফুর্ রপ্রজািদভশি-২ ফুর্  

8.  ৬৭০৫১ হাইদরারলক্স এুান্ড হাইররলক বমরশিারিজ ৫ম পব ড: বমকারিকুাল, শীপরবরডাং, 

মাইরিাং এুান্ড মাইি িাদভড  

৭ম পব ড: আইরপরিটি । 

9.  ৬৭১৫১ পাওয়াি লুান্ট ইরিরিয়ারিাং  পাওয়াি, আিএরি  

10.  ৬৭৬৫১ বহায়াইট ওয়ুাি রিিারমক  

11.  ৬৭৭৫১ গ্লাি বমরটাং ফাদি ডি গ্লাি  

12.  ৬৭৮৫১ রজওদর্টিক িাদভডরয়াং িাদভডরয়াং  

13.  ৬৭৯৫১ বমরিি ইরিন্স এুান্ড কন্সট্রাকশি বমরিি  

14.  ৬৮২৫১ এয়ািক্রাফ্ট ল্যারন্ডাং রগয়াি এুাদিাদেি  

15.  ৬৮৩৫১ এয়ািক্রাফ্ট ইদলকট্ররিক ফান্ডাদমন্টালস্ এরভউরিক্স  

16.  
৬৮৬৫১ বাদয়াদমরর্কুাল ইন্সট্রুদমদন্টশি এুান্ড 

বমজািদমন্টি 

ইদলকদট্রাদমরকুাল  

17.  ৬৮৭৫১ ইদন্টরিয়ি রর্জাইি-৩ এআইরর্টি  

18.  ৬৮৮৫১ কন্সট্রাকশি বমর্র্লরজ-২ কন্সট্রাকশি  

19.  ৬৯০৫১ ওদয়ে ওয়াটাি এুান্ড স্লাজ রট্রটদমন্ট এিভায়িণদমন্টাল  

20.  ৬৯২৫১ বমকাট্ররিক্স রিদেম রর্জাইি বমকাট্ররিক্স  

21.  
৬৯৪৫১ রর্রজটাল করমউরিকদশি ৫ম পব ড: বটরলকরমউরিদকশি  

৪র্ ড পব ড: র্াটা বটরলকরমউরিদকশি 

22.  ৬৯৫৫১ বেদক্সা এুান্ড কুাি রপ্ররন্টাং রপ্ররন্টাং  

23.  ৬৯৬৫১ এর্ভাট ডাইরজাং রর্জাইি গ্রারফক্স  

24.  ৬৯৯৫১ ট্যুি অপাদিশিস্ ট্যুরিজম  



িাং 
তারিখ, বাি 

ও িময় 
পব ড িাং 

রবষয় 

বকার্ 
রবষদয়ি িাম বটকদিালরজ 
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1.  ৫৯৪১ এলাইর্ ম্যার্দমটিক্স ইদলকরট্রকুাল  

2.  ৬১৪৩ ববরিক রর্জাইি আরকডদটকিাি  

3.  ৬২৪১ অদটাদমাটিভ বরর্ রবরডাং এুান্ড রিদপয়াি অদটাদমাবাইল  

4.  
৬৭৪৪ ইদলকরট্রকুাল বমরশিস্ পাওয়াি, ইদলকদট্রাদমরর্কুাল ও 

বটরলকরমউরিদকশি  

5.  ৬৭৪৫ ইদলকরট্রকুাল িারকডটি এুান্ড বমরশিি ৪র্ ড পব ড: বকরমকুাল, করিউটাি, ফুর্, 

আইরপরিটি, র্াটা বটরলকরমউরিদকশি, 

করিউটাি িাদয়ন্স ও বমকাট্ররিক্স 

৫ম পব ড: গ্লাি 

6.  ৭০৪১ এলাইর্ বমকারিক্স-১ বমকারিকুাল  

7.  ৭২৪৩ কুরলাং এুান্ড রহটিাং বলার্ কুালকুদলশি আিএরি  

8.  ৭৬৪১ মদর্ল এুান্ড বমাড বফরিদকশি-২ রিিারমক  

9.  ৭৮৪১ ট্রুাভারি ডাং িাদভডরয়াং  

10.  ৮০৩২ ওদয়রডাং বমরিি  

11.  ৮০৪২ শীপ ইয়ার্ ড প্রাকটিি শীপ রবরডাং  

12.  ৮২৪৬ এয়ািক্রাফ্ট ইদলকরট্রকুাল রিদেম এুাদিাদেি  

13.  ৮৭৪২ করিউটাি এইদর্র্ রাফটিাং (কুার্) এআইরর্টি 

14.  ৮৮৪১ কন্সট্রাকশি বমদর্াদর্ালরজ-১ কন্সট্রাকশি  

15.  ৯০৪১ ন্যািািাল রিদিাদি ডি এুান্ড বেয়াি কিজািদভশি এিভায়িণদমন্টাল  

16.  ৯৩৪১ মাইি িাদভডরয়াং মাইরিাং  

17.  ৯৫৪০ রপ্রন্ট ম্যাদটরিয়ালি রপ্ররন্টাং ও গ্রারফক রর্জাইি  

18.  ৯৮৪৩ সু রর্জাইরিাং এুান্ড প্যাটাণ ড কাটিাং-১ ফুটওয়ুাি  
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19.  ৬৬১৬৩ ল্যান্ডদেপ রর্জাইি আরকডদটকিাি, এআইরর্টি  

20.  ৬৬২৬২ বভরহদকল রাইরভাং এুান্ড রফটদিি বটে অদটামদবাইল  

21.  ৬৬৩৬২ বকরমকুাল প্রদিি ইন্ডারিজ-৩ বকরমকুাল  

22.  
৬৬৪৬২ ট্রান্সদপাদট ডশি ইরিরিয়ারিাং-১ রিরভল, রিরভল (উর্), কন্সট্রাকশি, 

িাদভডরয়াং  

23.  
৬৬৬৬২ মাইদক্রাপ্রদিিি এুান্ড ইন্টািদফরিাং ৫ম পব ড: করিউটাি িদয়ন্স  

৬ষ্ঠ পব ড: করিউটাি, ইদলকট্ররিক্স, র্াটা 

বটরলকরমউরিদকশি 

24.  ৬৬৭৬২ ইদলকরট্রকুাল এুান্ড ইদলকট্ররিক বমজািদমন্ট-২ ইদলকরট্রকুাল  

25.  ৬৬৯৬২ ফুর্ প্রদিি ইন্ডারিজ-১ ফুর্  

26.  ৬৭০৬২ বমকারিকুাল বমজািদমন্ট এুান্ড বমদট্রালরজ বমকারিকুাল  

27.  
৬৭২৬২ আিএরি লুান্টি ফি ফুর্ প্রদিরিাং এুান্ড 

রপ্রজািদভশি 

আিএরি  

28.  ৬৭৬৬২ রাইয়াি ড রিন্স এুান্ড ফাদি ডি রিিারমক  

29.  ৬৭৭৬২ রহট ট্রান্সফাি এুান্ড র্াদম ডা র্ায়িারমক্স গ্লাি 

30.  ৬৮০৬১ শীপ কন্সট্রাকশি এুান্ড রফটিাংস্  ৬ষ্ঠ পব ড: শীপ রবরডাং ৭ম পব ড: বমরিি 

31.  ৬৮২৬২ এয়ািক্রাফ্ট ইকুইপদমন্ট এুান্ড ফারি ডরিাং এুাদিাদেি  

32.  ৬৮৩৬২ ইদলকট্ররিক ইন্সট্রুদমন্ট রিদেম  এরভউরিক্স  

33.  ৬৮৬৬২ বিরর্ওলরজ এুান্ড ইদমরজাং ইকুইপদমন্ট ইদলকট্রদমরর্কুাল  

34.  ৬৯০৬৩ এিারজড এুান্ড দ্যা এিভায়িিদমন্ট এিভায়িিদমন্ট  

35.  ৬৯১৬২ বপ্রাগ্রাদমবল লরজক কদরালাি  আইরপরিটি  

36.  ৬৯২৬২ ইদলদরা-বমকারিকুাল ইরিরিয়ারিাং বমকাট্ররিক্স  

37.  ৬৯৩৬১ মাইি বিফটি রুলস্ এুান্ড বিিরকউ অপাদিশি  মাইরিাং এুান্ড মাইি িাদভড  

38.  ৬৯৪৬২ ওয়ুািদলি করমউরিদকশি এুান্ড বিটওয়ারকডাং বটরলকরমউরিদকশি  

39.  ৬৯৫৬২ কালাি রপ্ররন্টাং-২ রপ্ররন্টাং  

40.  ৬৯৬৬১ বর্ক্সটপ পাবরলরশাং গ্রারফক  

41.  ৬৯৮৬২ বলোি বটকদিালরজ-১ ফুটওয়ুাি  

42.  ৬৯৯৬২ টিম রবরডাং এুান্ড রলর্ািশীপ ট্যুরিজম  
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পব ড িাং 

রবষয় 

বকার্ 
রবষদয়ি িাম বটকদিালরজ 
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1.  
৬৫৯১১ ম্যার্দমটিক্স-১ িকল বটকদিালরজ  

(ট্যুরিজম এুান্ড হিরপটারলটি ব্যাতীত) 

2.  ৬৯৯১৬ করিউটাি ফান্ডাদমন্টালস্ এুান্ড এুারলদকশি  ট্যুরিজম এুান্ড হিরপটারলটি  

3.  ৬১৭৩ ইিদটরিওি রর্জাইি আরকডদটকিাি  

4.  ৬২৭২ অদটাদমটিভ ইন্সট্রুদমদন্টশি এুান্ড বটরোং অদটাদমাবাইল   

5.  ৬৩৭২ বকরমকুাল প্রদিি ইন্ডারিজ-৪ বকরমকুাল  

6.  ৬৪৭২ এিভািিদমন্টাল ইরিরিয়ারিাং-২ রিরভল, কন্সট্রাকশি   

7.  
৬৫৭২ উর্ শপ বল আউট, বমরশি ইন্সটদলশি এুান্ড 

বমইিদটদিন্স 

রিরভল (উর্)  

8.  
৬৬৭২ রিদেম এিালাইরিি ও রর্জাইি এুান্ড 

বর্দভলপদমন্ট 

করিউটাি, করিউটাি িাদয়ন্স   

9.  ৬৭৭৩ সুইি রগয়াি এুান্ড প্রদটকশি ইদলকরট্রকুাল, পাওয়াি   

10.  ৬৮৭১ মাইদক্রাকদন্টালাি এুান্ড এমদবদর্র্ রিদেম ইদলকট্ররিক্স, ইদলদরাদমরর্কুাল, বমকাট্ররিক্স  

11.  ৬৯৭২ ফুর্ প্রদিি ইন্ডারিজ-২ ফুর্   

12.  ৭০৭৪ প্রর্াকশি লারিাং এুান্ড কদরাল বমকারিকুাল, মাইরিাং   

13.  ৭২৭৩ ট্রাবল সুটিাং অব আিএরি ইকুইপদমন্ট আিএরি   

14.  ৭৮৭১ হাইদরাগ্রারফক এুান্ড রুট িাদভডরয়াং িাদভডরয়াং   

15.  ৭৯৭৩ বমরিি েীম পাওয়াি এুান্ড গ্যাি টািবাইি বমরিি   

16.  ৮০৭১ হাল বলআউট এুান্ড কিিাকশি শীপ রবরডাং   

17.  ৮২৭২ এরভদয়শি ইরিরিয়ারিাং ইরর্ক্স এুাদিাদেি, এুারভউরিক্স  

18.  ৮৪৭১ করিউটাি বিটওয়াকড-২ র্াটা বটরলকরমউরিদকশি  

19.  ৮৭৭২ ফারি ডিাি রর্জাইি এুান্ড রইাং এআইরর্টি   

20.  
৯০৭১ এিভায়িিদমন্টাল ইমদপক্ট এদিিদমন্ট 

(ইআইএ) এুান্ড এিভায়িিদমন্টাল বিজুদলশি 

এিভায়িিদমন্টাল   

21.  ৯১৭২ ইদলকট্ররিক্স বটে ইকুইপদমন্ট আইরপরিটি   

22.  ৯৪৭২ স্যাটালাইট করমউরিদকশি বটরলকরমউরিদকশি   

23.  ৯৫৭২ রপ্রন্ট রফরিরশাং রপ্ররন্টাং   

24.  ৯৬৭২ এুার্ভান্সর্ রর্রজটাল ফদটাগ্রাফী গ্রারফক রর্জাইি   

25.  ৯৮৭১ ম্যাদটরিয়াল িাদয়ন্স-২ ফুটওয়ুাি 

  ০৯-১১-২০২১ 

মঙ্গলবাি 

রবকাল ০২:০০ 

  

৩
য়
 প

ব
ড   
(২

০
১
৬

 প্র
রব

ধ
াি

)
 

1.  ৬৬১৩১ আরকডদটকিািাল রর্জাইি-২ আরকডদটকিাি  

2.  ৬৬২৩১ অদটাদমাটিভ ইরিি রিদেম-২ অদটাদমাবাইল  

3.  ৬৬৩৩২ বকরমকুাল ইরিরিয়ারিাং ম্যাদটরিয়ালস্ বকরমকুাল  

4.  ৬৬৪৩১ রিরভল ইরিরিয়ারিাং রইাং-১ রিরভল, রিরভল (উর্)  

5.  ৬৬৭৩১ ইদলকরট্রকুাল িারকডট-২ ইদলকরট্রকুাল, ইদলদরাদমরর্কুাল  

6.  ৬৬৮৩৩ ইদলট্ররিক এলাদয়দন্সি ইদলকট্ররিক্স  

7.  ৬৬৯৩১ কুাটারিাং ম্যাদিজদমন্ট ফুর্  

8.  ৬৭০৩১ বমরশি িপ প্রাকটিি-২ বমকারিকুাল, বমকাট্ররিক্স  

9.  
৬৭০৩৩ বমরশি িপ প্রাকটিি  পাওয়াি, মাইরিাং এুান্ড মাইি িাদভড, 

বমরিি, শীপ রবরডাং  

10.  ৬৭২৩১ বিরিজাদিশি িাইদকলি এুান্ড কমদপাদিন্টি আিএরি  

11.  ৬৭৬৩১ মদর্ল এুান্ড বমাড বফরিদকশি-১ রিিারমক  

12.  ৬৭৭৩১ গ্লাি বমাড এুান্ড র্াই-১ গ্লাি  

13.  ৬৭৮৩১ বলদভরলাং  িাদভডরয়াং  

14.  ৬৮২৩১ এয়ািক্রাফ্ট ফুদয়ল এুান্ড ফায়াি প্রদটকশি এদিাদেি  

15.  ৬৮৩৩১ এয়ািক্রাফ্ট রর্রি পাওয়াি রিদেম এরভউরিক্স  

16.  ৬৮৭৩১ ইদন্টরিয়াি রর্জাইি-১ এআইরর্টি  

17.  ৬৮৮৩১ কন্সট্রাকশি ইরিরিয়ারিাং রইাং-১ কন্সট্রাকশি  

18.  ৬৯০৩১ এিভায়িিদমন্টাল িাদভডরয়াং এিভায়িিদমন্টাল  

19.  ৬৯১৩১ রপ্ররন্সপ্যাল অব ইন্সট্রুদমন্টশি আইরপরিটি  
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20.  ৬৯৪৩১ বটরলকম ওয়াকডশপ প্রাকটিি বটরলকরমউরিদকশি  

21.  ৬৯৫৩৩ গ্রারফক্স ম্যাদটরিয়ালস্ রপ্ররন্টাং, গ্রারফক্স  

22.  ৬৯৮৩১ ফুটওয়ুাি ম্যানুফুাকিারিাং-২ ফুটওয়ুাি  

23.  ৬৯৯৩১ িন্ট অরফি অপাদিশি-২ ট্যুরিজম এুান্ড হিরপাটরলটি 

৫
ম

 প
ব

ড   
(২

০
১
০
 প্র

রব
ধ
াি

)
 

24.  ৫৮৫১ বুক রকরপাং এুান্ড একাউরন্টাং ৫ম পব ড: িকল বটকদিালজী 

(গ্লাি, এুাদিাদেি, এরভউরিক্স, 

করিউটাি িাদয়ন্স ও র্াটা বটরল: 

ব্যরতত)  

৬ষ্ঠ পব ড: গ্লাি, এুাদিাদেি, এরভউরিক্স, 

করিউটাি িাদয়ন্স ও র্াটা 

বটরলকরমউরিদকশি   

  ১০-১১-২০২১ 

বুধবাি 

িকাল ১০:০০ 

৭
ম

 প
ব

ড  (
২
০
১
৬

 প্র
রব

ধ
াি

)
 

1.  ৬৬২৭২ অদটাদমাটিভ ইন্সট্রুদমদন্টশি এুান্ড বটরোং অদটাদমাবাইল 

2.  ৬৬৩৭২ বকরমকুাল প্রদিি ইন্ডারিজ-৪ বকরমকুাল 

3.  ৬৬৪৭৩ ট্রান্সদপাদট ডশি ইরিরিয়ারিাং-২ রিরভল, রিরভল উর্, িারভ ডরয়াং, কিিাকশি  

4.  
৬৬৬৭২ বিটওয়াকড এর্রমরিদিশি এুান্ড িারভ ডদিি ৭ম পব ড: করিউটাি 

৬ষ্ঠ পব ড: করিউটাি িাইন্স, র্াটা বটরল 

5.  
৬৬৮৭২ মাইদক্রাওদয়ভ িার্াি এুান্ড বিরভদগশি 

এইর্ি 

ইদলররিক্স 

6.  ৬৬৯৭২ ফুর্ প্রদিরিাং ইন্ডারিজ-২ ফুর্ 

7.  ৬৭০৭২ ট্যল রর্জাইি বমকারিকুাল 

8.  ৬৭২৭৩ ট্রাবল সুটিাং অফ আিএরি ইকুইপদমন্ট আিএরি  

9.  ৬৭৬৭২ রিিারমক বকায়ারলটি কদরাল-২ রিিারমক  

10.  ৬৭৭৭৩ গ্লাি বকায়ারলটি কদরাল-২ গ্লাি  

11.  ৬৭৯৭২ শীপ প্রপালশি রিদেম  বমরিি  

12.  ৬৮০৭২ বমরিি ইরিিস্  শীপ রবরডাং  

13.  
৬৮২৭২ এুারভদয়শি বলরজিদলশি-এয়ািওিরেদিি 

রিদকায়ািদমন্টি 

এুাদিাদপি, এরভউরিক্স  

14.  ৬৮৬৭২ বমরর্দকল রফরজক্স এুান্ড রিউরিয়াি ইিস্ট্রুদমন্টি ইদলরদমরর্দকল  

15.  ৬৯০৭৩ ইন্ডারিয়াল পরলউশি কদরাল ইরিরিয়ারিাং  ইএিরভটি 

16.  ৬৯১৭২ এদিিরশয়াল বটে ইকুইপদমন্ট আইরপরিটি 

17.  
৬৯২৭৩ আদটাদমটিক কদরাল রিদেমি এুান্ড 

ইন্ডারিয়াল বিাবট 

বমকাট্ররিক্স 

18.  ৬৯৩৭৩ প্রদিরিাং অফ রমিাদিলি মাইরিাং এুান্ড মাইি িাদভড 

19.  ৬৯৫৭২ রপ্রন্ট রফরিরশাং রপ্ররন্টাং 

20.  ৬৯৬৭২ করিউটাি গ্রারফক্স রর্জাইি-৩ গ্রারফক রর্জাইি  

21.  ৬৯৮৭২ বলোি বটকদিালরজ-২ ফুটওয়ুাি  

22.  ৬৯৯৭২ হিরপটারলটি রহউদমি রিদিাি ড বমদিজদমন্ট ট্যুরিজম 

   ১০-১১-২০২১ 

বুধবাি 

রবকাল ০২:০০ 

  

 

৪
র্

ড  প
ব

ড  (
২
০
১
৬

 প্র
রব

ধ
াি

)
 

1.  ৬৬৩৪১ বকরমকুাল ইরিরিয়ারিাং অপাদিশি-২ বকরমকুাল 

 
৬৬৪৪১ িাকিািাল বমকারিক্স ৪র্ ড পব ড: রিরভল, রিরভল (উর্), িাদভ ডরয়াং, 

কন্সট্রাকশি, এিভায়িণদমন্টাল 

৫ম পব ড: আরকডদটকিাি, এআইরর্টি 

 ৬৬৬৪১ অবদজক্ট অরিদয়দন্টর্ বপ্রাগ্রারমাং করিউটাি, করিউটাি িাদয়ন্স 

4.  
৬৬৭৪১ ইদলকরট্রকুাল ইন্সটদলশি লুারিাং এুান্ড 

এদেদমটিাং 

ইদলকরট্রকুাল  

5.  ৬৬৭৪৩ ইদলকরট্রকুাল িারকডটস্ এুান্ড বমরশি ইদলকট্ররিক্স, বমকারিকুাল, পাওয়াি, গ্লাি, 

র্াটা-বটরলকরমউরিদকশি, আইরপরিটি, 

বমকাট্ররিক্স, বটরলকরমউরিদকশি  

6.  ৬৬৯৪১ ফুর্ মাইদক্রাবাদয়ালরজ-১ ফুর্  

7.  ৬৭২৪১ র্দমরেক বিরিজাদিশি এুান্ড এয়ািকরন্ডশরিাং আিএরি  

8.  ৬৭৬৪১ রিিারমক বটে এুান্ড কুালকুদলশি  রিিারকম  
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9.  ৬৭৯৪১ রর্দজল ইরিি ওভািহরলাং এুান্ড বিকর্ ড রকরপাং বমরিি  

10.  
৬৭৯১১ ইন্টািিাল কম্বাশি (আইরি) ইরিি 

রপ্ররন্সপ্যালস্ 

১ম পব ড: বমরিি  

৪র্ ড পব ড: শীপরবরডাং  

11.  
৬৮২৪১ এয়ািক্রাফট্ রিউদমটিক এুান্ড আইি বিইি 

প্রদটকশি  

এুাদিাদেি  

12.  ৬৮৩৪১ এয়ািক্রাফ্ট এরি পাওয়াি রিদেম  এরভউরিক্স  

13.  ৬৮৬৪১ বমরর্কুাল ট্রান্সরর্উিাি এুান্ড বিন্সিি ইদলকদট্রাদমরর্কুাল  

14.  ৬৯৩৪১ িক বমকারিক্স মাইরিাং এুান্ড মাইি িাদভড  

15.  ৬৯৬৪১ ইদমজ রপ্রপাদিশি-২ রপ্ররন্টাং, গ্রারফক্স  

16.  ৬৯৮৪১ ফুটওয়ুাি ম্যানুফুাকিাি-৩ ফুটওয়ুাি  

৬
ষ্ঠ

 প
ব

ড  (
২
০
১
০
 প্র

রব
ধ
াি

)
 

17.  ৬১৬২ রহরি অব আরকডদটকিাি-২ আরকডদটকিাি   

18.  ৬৩৬৫ ইন্সট্রুদমন্টাল বমর্র্ি অব এিালাইরিি  বকরমকুাল, ফুর্   

19.  ৬৪৬৪ এর্ভান্স িাদভডরয়াং রিরভল   

20.  ৬৫৬১ ইদন্টরিয়ি রর্জাইি এুান্ড বর্দকাদিশি    রিরভল (উর্)  

21.  ৬৮৬২ বটরলরভশি ইরিরিয়ারিাং -২ ইদলকট্ররিক্স   

22.  ৬৮৬৭ করমউরিদকশি ইরিরিয়ারিাং  আইরপরিটি, ইদলকরট্রকুাল   

23.  ৭০৬৫ র্াদম ডার্াইিারমক্স এুান্ড হীট ইরিি বমকারিকুাল, মাইরিাং   

24.  ৭১৬৫ ফ্লুইর্ বমকারিক্স এুান্ড বমরশিািী অদটাদমাবাইল, আিএরি   

25.  ৭৬৬১ বহায়াইট ওয়ুািি-২  রিিারমক   

26.  ৭৭৪১ গ্লাি বফরিদকশি-১ ৪র্ ড পব ড: গ্লাি  

27.  ৭৮৬৩ রর্রজটাল টদপাগ্রারফক িাদভডরয়াং িাদভডরয়াং   

28.  
৭৯৬২ বমরিি অরক্সরলয়ারি রিদেম এুান্ড 

হাইদরারলক বমরশিািী 

বমরিি   

29.  ৮০৬১ শীপ কিিাকশি এুান্ড রফটিাংি  শীপ রবরডাং   

30.  ৮৬৬৪ বলিাি ইি বমরর্কুাল রফড ইদলকদট্রা-বমরর্কুাল   

31.  
৮৭৬২ রহরি অব আরকডদটকিাি এুান্ড ইদন্টরিয়ি 

রর্জাইি 

এআইরর্টি   

32.  ৮৮৬১ কন্সট্রাকশি বমদর্ার্লজী-৩  কন্সট্রাকশি   

33.  ৯০৬১ ওয়াটাি িালাই এুান্ড স্যারিদটশি ইরিরিয়ারিাং এিভায়িণদমন্ট   

34.  ৯২৬১ ফ্লুইর্ বমকারিক্স এুান্ড বমরশিারিজ বমকাট্ররিক্স   

35.  ৯৪৬১ বমাবাইল এুান্ড ওয়ুািদলি করমউরিদকশি-১ বটরলকরমউরিদকশি   

36.  ৯৬৬৪ গ্রারফক রর্জাইি-৩  গ্রারফক রর্জাইি   

37.  ৯৮৬১ ফুটওয়ুাি কুার্ এুান্ড কুাম ফুটওয়ুাি  

  ১১-১১-২০২১ 

বৃহেরতবাি 

িকাল ১০:০০ 

  

৫
ম

 প
ব

ড  (
২
০
১
৬

 প্র
রব

ধ
াি

)
 

1.  ৬৬২৫২ অদটাদমাটিভ ট্য এুান্ড রি হুইলাি অদটাদমাবাইল  

2.  ৬৬৩৫২ বকরমকুাল প্রদিি ইন্ডারিজ-২ বকরমকুাল  

3.  ৬৬৪৫২ িাদভডরয়াং-৩ রিরভল, রিরভল (উর্)  

4.  ৬৬৬৫২ িাদভডদলন্স রিরকউরিটি রিদেম  করিউটাি  

5.  ৬৬৭৫২ বজিাদিশি অফ ইদলকরট্রকুাল পাওয়াি ইদলকরট্রকুাল  

6.  ৬৬৮৫২ ইদলকট্ররিক বমজারিাং ইন্সট্রুদমন্টি ইদলকট্ররিক্স  

7.  ৬৬৯৫২ ফুর্ বাদয়া বকরমরি ফুর্  

8.  ৬৭০৫২ বমকারিকুাল এরেদমটিাং এুান্ড করোং বমকারিকুাল  

9.  ৬৭১৫২ বয়লাি অপাদিশি এুান্ড বমইদন্টন্যান্স  পাওয়াি  

10.  ৬৭২৫২ আিএরি িারকডটস্ এুান্ড কদরালি  আিএরি  

11.  ৬৭৬৫২ বহভী বি বপ্রার্াক্টি রিিারমক  

12.  ৬৭৭৫২ গ্লাি বফরিদকশি-২ গ্লাি  

13.  ৬৭৮৫২ হাইদরারলক্স এুান্ড হাইরলরজ িাদভডরয়াং  

14.  
৬৮০৫৩ বমরিি বিরিজাদিশি এুান্ড এয়ািকরন্ডশরিাং ৫ম পব ড: শীপরবরডাং  

৬ষ্ঠ পব ড: বমরিি  

15.  ৬৮২৫২ এয়ািকরন্ডশরিাং এুান্ড বপ্রিািাইদজশি রিদেম এুাদিাদেি 
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ও িময় 
পব ড িাং 
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16.  ৬৮৩৫২ এয়ািক্রাফ্ট রিদেম-২ এরভউরিক্স  

17.  
৬৮৪৫১ বমাবাইল করমউরিদকশি বিটওয়াক্সড ৫ম পব ড: র্াটা বটরলকরমউরিদকশাি  

৭ম পব ড: বটরলকরমউরিদকশাি 

18.  ৬৮৬৫২ বর্ন্টাল ইকুইপদমন্ট ইদলকদট্রাদমরর্কুাল  

19.  ৬৮৮৫২ এরেদমশি এুান্ড বকায়ারন্টটি িাদভডরয়াং-১ কন্সট্রাকশি  

20.  ৬৯০৫২ বহলর্, বিফটি এুান্ড এিভায়িিদমন্ট (এইিএিই) এিভায়িণদমন্টাল  

21.  ৬৯১৫২ এর্ভান্স বপ্রাদিি কদরাল এুান্ড কদরালাি আইরপরিটি  

22.  ৬৬৬৫৭ করিউটিাং ইন্টািদফরিাং বটকরিক্স বমকাট্ররিক্স  

23.  ৬৯৩৫১ এক্সদলাদিশি রজওলরজ মাইরিাং এুান্ড মাইি িাদভড  

24.  ৬৯৫৫২ কালাি রপ্ররন্টাং-১ রপ্ররন্টাং  

25.  ৬৯৬৫২ বফরিক রর্জাইি গ্রারফক  

26.  ৬৯৮৫২ ফুটওয়ুাি রর্জাইরিাং এুান্ড প্যাটাণ ড বমরকাং-১ ফুটওয়ুাি  

27.  ৬৯৯৫২ বহাদটল ইিফিদমশি রিদেম ট্যুরিজম  

  ১১-১১-২০২১ 

বৃহেরতবাি 

রবকাল ০২:০০ 

  

৪
র্

ড  প
ব

ড  (
২
০
১
০
 প্র

রব
ধ
াি

)
 

1.  ৫৮৪১ রবজদিি অিগািাইদজশি এুান্ড 

করমউরিদকশি 

৪র্ ড পব ড: আরকডদটকিাি, অদটাদমাবাইল, 

বকরমকুাল, রিরভল, রিরভল (উর্), 

ইদলকরট্রকুাল, ইদলকট্ররিক্স, ফুর্, 

বমকারিকুাল, আিএরি, রিিারমক, িাদভ ডরয়াং, 

বমরিি, শীপ রবরডাং, ইদলকদট্রাদমরর্কুাল, 

এআইরর্টি, কন্সট্রাকশি, এিভায়িণদমন্ট, 

মাইরিাং, বটরলকরমউরিদকশি, রপ্ররন্টাং ও 

গ্রারফক রর্জাইি, ফুটওয়ুাি  

৫ম পব ড: গ্লাি, এুাদিাদেি, এরভউরিক্স, 

আইরপরিটি ও বমকাট্ররিক্স   

৬ষ্ঠ পব ড: করিউটাি, পাওয়াি, র্াটা বটরল: 

ও করিউটাি িাদয়ন্স   

৬
ষ্ঠ

 প
ব

ড  (
২
০
১
৬

 প্র
রব

ধ
াি

)
 

2.  ৬৬২৬৩ অদটাদমাটিভ বিক এুান্ড রেয়ারিাং রিদেম  অদটাদমাবাইল 

3.  
৬৬৩৬৩ ইন্ডারিয়াল েয়রকওদমরট্র এুান্ড 

র্াদম ডার্ায়িারমকস্ 

বকরমকুাল, ফুর্  

4.  
৬৬৪৬৩ রর্জাইি অফ িাকিাি-১ ৬ষ্ঠ পব ড: রিরভল, রিরভল (উর্), কন্সট্রাকশি, 

িাদভ ডরয়াং  

৭ম পব ড: আরকডদটকিাি, এআইরর্টি 

5.  ৬৬৮৬৩ ইন্সট্রুদমদন্টশি এুান্ড প্রদিি কদরাল  ৬ষ্ঠ পব ড: ইদলকট্ররিক্স ৭ম পব ড: ইদলররকুাল 

6.  ৬৭০৬৩ লুান্ট ইরিরিয়ারিাং  বমকারিকুাল  

7.  
৬৬৭৬৪ ট্রান্সরমশি এুান্ড রর্রিরবউশ অফ 

ইদলকরট্রকুাল পাওয়াি 

পাওয়াি  

8.  ৬৭২৬৩ আিএরি লান্ট অপাদিশি  আিএরি  

9.  ৬৭৬৬৩ রিিারমক বকায়ারলটি কদরাল-১ রিিারমক  

10.  ৬৭৭৬৩ গ্লাি বকায়ারলটি কদরাল-১ গ্লাি  

11.  ৬৮০৬২ করিউটাি এইদর্র্ ররয়াং এুান্ড শীপ রবরডাং শীপ রবরডাং  

12.  ৬৮২৬৩ বহরলকপ্টাি এদিার্াইিারমক্স, িাকিাি ড এুান্ড রিদেমি এুাদিাদেি  

13.  ৬৮৩৬৩ এয়ািক্রাফ্ট ইদলকরট্রকুাল পাওয়াি  এরভউরিক্স  

14.  ৬৮৬৬৩ রফরজও বর্িাপী এুান্ড রিদহরবদলদটশি রর্ভাইদিি ইদলকদট্রাদমরর্কুাল  

15.  ৬৯০৬২ এয়াি পরলউশি এুান্ড কদরাল ইরিরিয়ারিাং  এিভায়িণদমন্টাল  

16.  ৬৯১৬৩ ইন্ডারিয়াল করমউরিদকশি ইরিরিয়ারিাং  আইরপরিটি  

17.  ৬৯২৬৩ বিাদবাটিক রিদেম এুান্ড বপরিদফিালি বমকাট্ররিক্স  

18.  ৬৯৩৬২ মাইি ট্রান্সদপাট ড রিদেম  মাইরিাং এুান্ড মাইি িাদভড  

19.  ৬৯৫৬৪ গ্রাভাি রপ্ররন্টাং  রপ্ররন্টাং  

20.  ৬৯৬৬৩ ববরিক ওদয়ব রর্জাইি  গ্রারফক রর্জাইি  

21.  
৬৯৮৬৩  বটরোং অফ ফুটওয়ুাি ম্যাদটরিয়ালস্ এুান্ড 

এদক্সিরিজ 

ফুটওয়ুাি  

22.  ৬৯৯৬৩ হিরপটারলটি বিলস্ এুান্ড মাদকডটিাং ট্যুরিজম  
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  ১৩-১১-২০২১ 

শরিবাি 

িকাল ১০:০০ 

  

 

১
ম

 প
ব

ড  (
২
০
১
৬

 প্র
রব

ধ
াি

)
 

1.  ৬৫৮১১ বিাস্যাল িাদয়ন্স ১ম পব ড: এআইরর্টি, আরকডদটকিাি, 

অদটাদমাবাইল, ইদলকট্ররিক্স, রিিারমক, 

এিভায়িিদমন্ট, গ্রারফক রর্জাইি, 

বটরলকরমউরিদকশি, করিউটাি িাদয়ন্স, 

আইরপরিটি, বমকাট্ররিক্স, বমরিি  

৩য় পব ড: রিরভল, রিরভল (উর্), 

করিউটাি, ইদলকরট্রকুাল, 

ইদলকদট্রাদমরর্কুাল, পাওয়াি, গ্লাি, 

ফুটওয়ুাি  

2.  ৬৯৯১১ ইদরার্াকশি ট্য ট্যরিজম এুান্ড হিপটিারলটি ট্যুরিজম এুান্ড হিপটিারলটি  

৭
ম

 প
ব

ড  (
২
০
১
০
 প্র

রব
ধ
াি

)
 

3.  ৬১৭২ ওয়ারকডাং রইাং-২ আরকডদটকিাি   

4.  ৬২৭১ অদটাদমাটিভ ইরিি রিদেম-৪ অদটাদমাবাইল   

5.  ৬৩৭১ বকরমকুাল ইরিরিয়ারিাং অপাদিশি-৫ বকরমকুাল   

6.  
৬৪৭১ এরেদমটিাং এুান্ড করোং-২ ৬ষ্ঠ পব ড: এিভায়িণদমন্ট   

৭ম পব ড: রিরভল, রিরভল (উর্), িারভ ডরয়াং  

7.  ৬৬৭১ এুামদবদর্র্ রিদেমি এুান্ড রপএলরি করিউটাি   

8.  ৬৬৭৫ র্াটা করমউরিদকশি বিটওয়াকড বমকাট্ররিক্স   

9.  ৬৭৭১ এরি বমরশি-২ ইদলকরট্রকুাল   

10.  ৬৮৭২ করিউটাি কদরাল এুান্ড বিাদবাটিক্স ইদলকট্ররিক্স   

11.  ৬৯৭১ ফুর্ ইরিরিয়ারিাং অপাদিশি-২ ফুর্   

12.  ৭০৭২ ট্যল রর্জাইি বমকারিকুাল   

13.  ৭২৭১ আিএরি রিদেম এুািালাইরিি আিএরি 

14.  ৭৯৭২ শীপ প্রপালশি রিদেম বমরিি   

15.  ৮০৭৪ শীপ রর্জাইি শীপ রবরডাং   

16.  ৮২৭১ এয়ািওয়ুার্ ডদিি বলরজিদলশি এুাদিাদেি, এুারভউরিক্স   

17.  ৮৪৭৩ মাইদক্রাওদয়ভ এুান্ড অপটিকুাল বিটওয়াকড র্াটা বটরলকরমউরিদকশি   

18.  ৮৫৭৩ আটি ডরফরশয়াল ইিটিরলদজন্স করিউটাি িাদয়ন্স   

19.  ৮৬৭১ হিরপটাল ল্যাবদিটরি ইকুইপদমন্ট ইদলকদট্রাদমরর্কুাল   

20.  ৮৭৭১ ইিদটরিওি রর্জাইি-৪ এআইরর্টি   

21.  ৮৮৭১ কিিাকশি বমর্দর্ালরজ-৪ কন্সট্রাকশি   

22.  ৯১৭১ ইন্ডারিয়াল অদটাদমশি এুান্ড বিাদবাটিক্স আইরপরিটি   

23.  ৯৩৭১ রিজািভাি ইরিরিয়ারিাং মাইরিাং   

24.  ৯৪৭১ বমাবাইল এুান্ড ওয়ুািদলি করমউরিদকশি-২ বটরলকরমউরিদকশি   

25.  ৯৫৭১ প্যাদকরজাং রর্জাইি রপ্ররন্টাং   

26.  ৯৬৭১ এুারিদমশি গ্রারফক রর্জাইি   

27.  ৯৮৭২ ফুটওয়ুাি বমরশিািী-২ ফুটওয়ুাি   

   ১৩-১১-২০২১ 

শরিবাি 

রবকাল ০২:০০ 

 

 

৩
য়
 প

ব
ড  (
২
০
১
৬

 প্র
রব

ধ
াি

)
 

1.  ৬৬১৩৩ আরকডদটকিািাল গ্রারফক্স আরকডদটকিাি  

2.  ৬৬৮৩১ এর্ভান্সর্ ইদলকট্ররিক রর্ভাইি এুান্ড িারকডটস্ ইদলকট্ররিক্স, বমকাট্ররিক্স  

3.  ৬৬৯৩২ ফুর্ িাদয়ন্স এুান্ড রিউরট্রশি ফুর্  

4.  ৬৭০৩৪ বমটালারজড এুান্ড রহট রট্রটদমন্ট অফ বমটালস্ মাইরিাং এুান্ড মাইি িাদভড  

5.  ৬৭৬৩২ রিিারমক ইকুুইপদমন্ট এুান্ড বরর্ রপ্রপাদিশি রিিারমক  

6.  ৬৭৮৩২ ইরিরিয়ারিাং ররয়াং কুার্-১ িাদভডরয়াং  

7.  ৬৮২৩৩ এয়ািক্রাফট্ ম্যাদটরিয়ালস্ এুান্ড হার্ ডওয়ুাি এুাদিাদেি, এরভউরিক্স  

8.  ৬৮৪৩১ ওয়ুািদলি করমউরিদকশি র্াটা বটরলকরমউরিদকশি  

9.  ৬৮৭৩২ ইরন্টরিয়ি গ্রারফক্স এআইরর্টি  

10.  ৬৮৮৩২ কন্সট্রাকশি িাদভডরয়াং-১ কন্সট্রাকশি  

11.  ৬৯০৩৩ এিভায়িিদমন্টাল বকরমরি এিভায়িণদমন্টাল  

12.  ৬৯৪৩২ আউট িাইর্ লুান্ট বটরলকরমউরিদকশি  

13.  ৬৯৫৩১ ইদমজ রপ্রপাদিশি-১ রপ্ররন্টাং, গ্রারফক্স  

14.  ৬৯৯৩২ হাউজরকরপাং এুান্ড লরি অপাদিশি-২ ট্যুরিজম এুান্ড হিরপটারলটি  



িাং 
তারিখ, বাি 

ও িময় 
পব ড িাং 

রবষয় 

বকার্ 
রবষদয়ি িাম বটকদিালরজ 
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৫
ম

 প
ব

ড  (
২
০
১
০
 প্র

রব
ধ
াি

)
 

15.  ৬১৫১ আরকডদটকিািাল রর্জাইি এুান্ড লুারিাং-৪ আরকডদটকিাি  

16.  ৬২৫১ অদটাদমাটিভ ইরিি রিদেম-২ অদটাদমাবাইল  

17.  ৬৩৫১ বকরমকুাল ইরিরিয়ারিাং অপাদিশি-৩ বকরমকুাল  

18.  ৬৭৫১ বজিাদিশি অব ইদলকরট্রকুাল এিারজড ইদলকরট্রকুাল  

19.  ৬৮৫১ বটরলরভশি ইরিরিয়ারিাং-১ ইদলকট্ররিক্স  

20.  ৬৯৫১ ফুর্ রপ্রজািদভশি ফুর্  

21.  ৭০৫১ এলাইর্ বমকারিক্স-২ বমকারিকুাল  

22.  ৭০৫৬ এর্ভান্সর্ বমরশি িপ বমরিি ও শীপ রবরডাং  

23.  ৭০৫৮ বমটালারজড এুান্ড রহট রট্রটদমন্ট অব বমটালি মাইরিাং  

24.  ৭১৫১ পাওয়াি লান্ট ইরিরিয়ারিাং-১ পাওয়াি  

25.  ৭২৫১ ইদলকরট্রকুাল বমরিিি ইি আিএরি আিএরি  

26.  ৮২৬৬ এরভয়ুাশি ম্যাদিজদমন্ট ৬ষ্ঠ পব ড: এুাদিাদেি, এরভউরিক্স 

27.  ৮৬৫১ র্রইিারমক বমরর্কুাল রিগিাল ইদলকদট্রাদমরর্কুাল  

28.  ৮৭৫১ ইিদটরিয়ি রর্জাইি-২ এআইরর্টি  

29.  ৮৮৫১ কন্সট্রাকশি বমদর্ার্লরজ-২ কন্সট্রাকশি  

30.  ৯০৫১ ওয়াটাি এুান্ড ওয়াে ওয়াটাি রট্রটদমন্ট এিভায়িণদমন্ট  

31.  
৯৪৫১ বটরলকরমউরিদকশি বমজারিাং এুান্ড বটরোং 

ইকুইপদমন্ট 

বটরলকরমউরিদকশি   

32.  ৯৫৫১ বেদক্সা এুান্ড কুাি রপ্ররন্টাং রপ্ররন্টাং  

33.  ৯৬৫১ এর্ভাট ডাইরজাং   গ্রারফক রর্জাইি  

34.  ৯৮৫১ ফুটওয়ুাি ম্যানুফুাকিাি-৪ ফুটওয়ুাি 

  ১৪-১১-২০২১ 

িরববাি 

দুপুি ১২:৩০ 

৭
ম

 প
ব

ড   
  

(২
০
১
৬

 প্র
রব

ধ
াি

)
 

1.  ৬৫৮৫৩ ইদিাদভশি এুান্ড এন্টািরপ্ররিওিশীপ ৫ম পব ড: ফুটওয়ুাি  

৭ম পব ড: িকল বটকদিালরজ  

(ফুটওয়ুাি ব্যতীত) 

  ১৪-১১-২০২১ 

িরববাি 

রবকাল ০৩:০০ 

  

৪
র্

ড  প
ব

ড  (
২
০
১
৬

 প্র
রব

ধ
াি

)
 

1.  ৬৬১৪১ রহরি অফ আরকডদটকিাি-১ আরকডদটিাি  

2.  ৬৬৩৪২ বকরমকুাল প্রদিি ইন্ডারিজ-১ বকরমকুাল  

3.  ৬৬৪৪২ এরেদমটিক এুান্ড করোং-১ রিরভল, রিরভল (উর্), িাদভডরয়াং 

4.  
৬৬৬৪৪ র্াটা করমউরিদকশি রিদেম  ৪র্ ড পব ড: করিউটাি  

৫ম পব ড: করিউটাি িাদয়ন্স  

৬ষ্ঠ পব ড: বটরলকরমউরিদকশি  

5.  ৬৬৭৪২ রর্রি বমরশিস্ ইদলকরট্রকুাল  

6.  ৬৬৭৪৪ ইদলকরট্রকুাল বমরশিস্ ইদলদরাদমরর্কুাল  

7.  ৬৬৯৪২ ফুর্ রপ্রজািদভশি-১ ফুর্  

8.  ৬৭০৪৩ বমরশি িপ প্রাকটিি-৩ বমকারিকুাল  

9.  ৬৭১৩১ ইরিরিয়ারিাং র্াদম ডার্ায়িারমক্স ৩য় পব ড: পাওয়াি ৪র্ ড পব ড: অদটাদমাবাইল  

৫ম পব ড: আিএরি, বমকাট্ররিক্স  

10.  ৬৭৬৪২ রিিারমক ইরিরিয়ারিাং বকরমরি রিিারমক  

11. ৬৭৭৪১ গ্লাি ইরিরিয়ারিাং বকরমরি গ্লাি  

12.  ৬৮০৪২ শীপইয়ার্ ড প্রাকটিি শীপরবরডাং  

13.  ৬৮২৪২ এয়ািক্রাফ্ট হার্ ডওয়ুাি এুাদিাদেি, এরভউরিক্স  

14.  ৬৮৭৪২ কুার্-১ এআইরর্টি  

15.  ৬৮৮৪১ ওয়ারকডাং এুান্ড িাকিািাল ররয়াং কন্সট্রাকশি  

16.  
৬৯০৪১ ইন্সট্রুদমন্টাল বটকরিক ইি এিভায়িিদমন্টাল 

এিালাইরিি 

এিভায়িিদমন্টাল  

17.  ৬৯১৪১ এর্ভান্স কদরাল রিদেম  আইরপরিটি  

18.  ৬৯৩৪২ মাইি বমরশিািী এুান্ড বমইিদটন্যান্স  মাইরিাং এুান্ড মাইি িাদভড  

19.  ৬৯৬৪২ এরলদমন্টািী গ্রারফক রর্জাইি  রপ্ররন্টাং, গ্রারফক  

20.  ৬৯৮৪২ রিিদর্টিক্স এুান্ড এদক্সিরিজ ম্যাদটরিয়ালস্ ফুটওয়ুাি  



িাং 
তারিখ, বাি 

ও িময় 
পব ড িাং 

রবষয় 

বকার্ 
রবষদয়ি িাম বটকদিালরজ 
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৬
ষ্ঠ

 প
ব

ড  (
২
০
১
০
 প্র

রব
ধ
াি

)
 

21.  ৫৮৪০ এিভায়িণদমন্টাল ম্যাদিজদমন্ট ৪র্ ড পব ড: বমরিি, এরভউরিক্স, এুাদিাদেি  

৫ম পব ড: রিরভল, রিরভল (উর্), করিউটাি, 

িাদভ ডরয়াং, করিউটাি িাদয়ন্স, র্াটা 

বটরলকরমউরিদকশি  

৬ষ্ঠ পব ড: আরকডদটকিাি, অদটাদমাবাইল, 

বকরমকুাল, ইদলকরট্রকুাল, ইদলকট্ররিক্স, 

ফুর্, বমকারিকুাল, পাওয়াি, আিএরি, শীপ 

রবরডাং, এআইরর্টি, ইদলকদট্রা-বমরর্কুাল, 

কন্সট্রাকশি, আইরপরিটি, মাইরিাং, 

বমকাট্ররিক্স, বটরলকরমউরিদকশি, রপ্ররন্টাং ও 

গ্রারফক রর্জাইি, ফুটওয়ুাি   

৭ম পব ড: গ্লাি, রিিারমক   

  ১৫-১১-২০২১ 

বিামবাি 

িকাল ১০:০০ 

৫
ম

 প
ব

ড  (
২
০
১
৬

 প্র
রব

ধ
াি

)
 

1.  ৬৬১৫৩ ইদন্টরিয়ি রর্জাইি আরকডদটকিাি  

2.  ৬৬৩৫৩ বিরিজাদিশি এুান্ড বকাড বোদিজ বকরমকুাল, ফুর্  

3.  ৬৬৪৫৩ ওয়াটাি িালাই ইরিরিয়ারিাং  রিরভল, রিরভল (উর্), কন্সট্রাকশি  

4.  
৬৬৬৫৩ রিকুুদয়রন্সয়াল লরজক রিদেম ৪র্ ড পব ড: করিউটাি িাদয়ন্স  

৫ম পব ড: করিউটাি  

5.  ৬৬৭৫৩ রিরিউএুবল্ এিারজড ইদলকরট্রকুাল  

6.  ৬৬৮৫৩ এর্ভান্সর্ করমউরিদকশি ইরিরিয়ারিাং ইদলকট্ররিক্স  

7.  
৬৭০৫৫ বমনুফুাকিারিাং প্রদিি ৪র্ ড পব ড: বমকাট্ররিক্স  

৫ম পব ড: বমকারিকুাল  

8.  ৬৭৬৫৩ রিিারমক গ্লাদজি এুান্ড কালাি-১ রিিারমক  

9.  ৬৭৭৫৩ রিিারমক ম্যানুফুাকিারিাং-১ গ্লাি  

10.  ৬৭৮৫৩ রজআইএি এুান্ড রর্রজটাল কাদট ডাগ্রারফ িাদভডরয়াং  

11.  ৬৭০৫৬ এর্ভান্সর্ বমরশিিপ  বমরিি, শীপরবরডাং  

12.  ৬৮২৫৩ গ্যাি টাব ডাইি ইরিি রিদেম এুাদিাদেি  

13.  ৬৮৩৫৩ এয়ািক্রাফ্ট বিরভদগশি রিদেম  এরভউরিক্স  

14.  ৬৮৬৫৩ এদিদেরিয়া এুান্ড বিিরপ্রদিটিী ইকুইপদমন্ট ইদলকদট্রাদমরর্কুাল  

15.  ৬৮৭৫২ ইদন্টরিয়ি ওয়ারকডাং ররয়াং-১ এআইরর্টি  

16.  
৬৯০৫৩ রজওগ্রারফক ইিফিদমশি রিদেম 

(রজআইএি) এুান্ড রিদমাট বিরন্সাং 

এিভায়িণদমন্টাল  

17.  ৬৯১৫৩ রিগিাল প্রদিরিাং এুান্ড করন্ডশরিাং আইরপরিটি  

18.  ৬৯৩৫২ রররলাং এুান্ড ব্লারোং মাইরিাং এুান্ড মাইি িাদভড  

19.  ৬৯৪৫৪ ওদয়ব বপইজ রর্জাইি এুান্ড বর্দভলপদমন্ট বটরলকরমউরিদকশি  

20.  ৬৯৫৫৩ বিফটি এুান্ড বমরশি বমইিদটন্যান্স রপ্ররন্টাং  

21.  ৬৯৬৫৩ রর্জাইি এুান্ড এরর্টিাং গ্রারফক্স  

22.  ৬৯৮৫৩ ইন্ডারিয়াল বহলর্ এুান্ড বিফটী ফুটওয়ুাি  

23.  ৬৯৯৫৩ ট্যুরিজম বর্রেদিশি এুান্ড বহরিদটজ ট্যুরিজম এুান্ড হিরপটারলটি  

  ১৫-১১-২০২১ 

বিামবাি 

রবকাল ০২:০০ 

  

৪
র্

ড  প
ব

ড  (
২
০
১
০
 প্র

রব
ধ
াি

)
 

1.  ৫৮২১ বিাস্যাল িাদয়ন্স-২ ৪র্ ড পব ড: আরকডদটকিাি, অদটাদমাবাইল, 

বকরমকুাল, করিউটাি, ইদলকরট্রকুাল, 

ইদলকট্ররিক্স, ফুর্, বমকারিকুাল, 

পাওয়াি, আিএরি, রিিারমক, গ্লাি, 

এুাদিাদেি, এরভউরিক্স, 

ইদলকদট্রাদমরর্কুাল, এআইরর্টি, 

এিভায়িণদমন্ট,আইরপরিটি, মাইরিাং, 

বটরলকরমউরিদকশি, রপ্ররন্টাং ও গ্রারফক 

রর্জাইি, ফুটওয়ুাি  

৫ম পব ড: করিউটাি িাদয়ন্স ও র্াটা 

বটরলকরমউরিদকশি  

2.  ৯২৪১ র্াম ডাল ইরিরিয়ারিাং বমকাট্ররিক্স  



িাং 
তারিখ, বাি 

ও িময় 
পব ড িাং 

রবষয় 

বকার্ 
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৬
ষ্ঠ

 প
ব

ড  (
২
০
১
৬

 প্র
রব

ধ
াি

)
 

3.  ৬৬১৬৪ কিদটিিািী আরকডদটকিাি আরকডদটকিাি  

4.  ৬৬২৬৪ বেিালাইজড্ বভরহদকলস্  অদটাদমাবাইল  

5.  ৬৬৩৬৪ ইন্সট্রুদমন্টাল বমর্ড্ি এুান্ড এিালাইরিি বকরমকুাল  

6.  ৬৬৪৬৪ রিরভল ইরিরিয়ারিাং ররয়াং-৩ (কুার্)  রিরভল, রিরভল (উর্)  

7.  ৬৬৬৬৫ বিটওয়াকড এুান্ড র্াটা বিন্টাি অপাদিশি  

অপশিাল 

(করিউটাি ২০১৬ প্ররবধাি) 

8.  ৬৬৬৬৬ রপএলরি অদটাদমশি রিদেম  

9.  ৬৬৬৬৭ ওদয়ব মাোরিাং 

10.  ৬৬৬৬৮ মারটরমরর্য়া এুান্ড এরিদমশি  

11.  ৬৮৭৬২ ইদন্টরিয়ি ওয়ারকডাং ররয়াং-২ এআইরর্রর্  

12.  ৬৬৮৬২ টিরভ ির্কারোং এুান্ড স্টুরর্ও ইদলকট্ররিক্স  

13.  
৬৬৯৬৩ ফুর্ ইন্ডারিয়াল ইন্সট্রুদমন্টশি এুান্ড প্রদিি 

কদরাল  

ফুর্  

14.  
৬৭০৬৪ বিন্থ অব বমদটরিয়ালি  বমকারিকুাল, বমরিি, শীপরবরডাং, 

বমকাট্ররিক্স, মাইরিাং এুান্ড মাইি িাদভড  

15.  ৬৭২৬৪ বলা বটিাদিিাি বিরিজাদিশি আিএরি  

16.  ৬৭৬৬৪ রিিারমক বগ্লইজ এুান্ড কালাি-২ রিিারমক  

17.  ৬৭৭৬৪ গ্লাি প্রর্াকট্ি-১ গ্লাি  

18.  ৬৭৮৬২ এর্ভান্স িাদভডরয়াং-২ িাদভডরয়াং  

19.  
৬৮২৬৪ এয়ািক্রাফ্ট ইন্সট্রুদমন্ট এুান্ড এরভউরিকস্ 

রিদেম  

এুাদিাদেি  

20.  ৬৮৩৬৪ বপ্রাপালশি  এরভউরিক্স  

21.  ৬৮৪৬২ বিটওয়াকড রিরকউরিট এুান্ড ট্রাবলশুটিাং র্াটা বটরলকরমউরিদকশি  

22.  ৬৮৫৬৪ মারটরমরর্য়া এুান্ড এরিদমশি  করিউটাি িাদয়ন্স  

23.  
৬৮৬৬৫ মাইদক্রাদপ্রাদিিিস্ এুান্ড বাদয়াদমরর্কুাল 

এরলদকশিস্ 

ইদলকদট্রাদমরর্কুাল  

24.  ৬৮৮৬২ এরেদমশি এুান্ড বকায়ারন্টটি িাদভডরয়াং-২ কন্সট্রাকশি  

25.  ৬৬৪৬৭ ববরিক রর্জাইি অফ িাকিাি  এিভায়িিদমন্টাল  

26.  
৬৯১৬৪ বজিাদিশি, ট্রান্সরমশি এুান্ড রর্রিরবউশি 

অফ পাওয়াি  

আইরপরিটি  

27.  ৬৯৫৬৫ রর্রজটাল রর্জাইি এুান্ড রপ্ররন্টাং  রপ্ররন্টাং  

28.  ৬৯৬৬৪ করিউটাি গ্রারফক রর্জাইি-২ গ্রারফক রর্জাইি  

29.  ৬৯৯৬৪ ট্যুরিজম পরলরি, রুলস্ এুান্ড বিগুদলশি ট্যুরিজম  

  ১৬-১১-২০২১ 

মঙ্গলবাি 

দুপুি ১২:৩০ 

 

১
ম

 প
ব

ড  ও
 ৩

য়
 প

ব
ড  (
২
০
১
৬

 প্র
রব

ধ
াি

) 

1.  ৬৫৯১৩ বকরমরি ৩য় পব ড: রিরভল, রিরভল (উর্), 

করিউটাি, পাওয়াি, আিএরি, গ্লাি, 

িাদভ ডরয়াং, শীপ রবরডাং, এুাদিাদেি, 

এুারভউরিক্স, র্াটা বটরল করমউরিদকশি, 

কন্সট্রাকশি, বমকাট্ররিক্স, মাইরিাং এুান্ড 

মাইি িাদভ ড, রপ্ররন্টাং  

১ম পব ড: আরকডদটকিাি, অদটাদমবাইল, 

বকরমকুাল, ইদলকরট্রকুাল, ইদলকট্ররিক্স, 

ইদলকদট্রাদমরর্কুাল, ফুর্, বমকরিকুাল, 

রিিারমক, বমরিি, করিউটাি িাদয়ন্স 

এুান্ড বটকদিালরজ, এআইরর্টি, 

এিভায়িিদমন্টাল, আইরপরিটি, 

বটরলকরমউরিদকশি, ফুটওয়ুাি ও গ্রারফক 

রর্জাইি   

2.  ৬৯৯১২ রহদোরি এুান্ড কালিাি অফ বাাংলাদেশ ট্যুরিজম এুান্ড হিরপটারলটি  

৭
ম

 প
ব

ড   
  

(২
০
১
০
 প্র

রব
ধ
াি

)
 3.  ৫৮৫৩ এন্টািরপ্ররিওিশীপ িকল বটকদিালরজ  

(গ্লাি, বমরিি,শীপ রবরডাং ব্যতীত)  

৫ম পব ড: বমরিি   

৬ষ্ঠ পব ড: গ্লাি, শীপরবরডাং   
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   ১৬-১১-২০২১ 

মঙ্গলবাি 

রবকাল ০৩:০০ 

  

৩
য়
 প

ব
ড  (
২
০
১
৬

 প্র
রব

ধ
াি

)
 

1.  ৬৬৪৩৫ ফান্ডাদমন্টাল িাদভডরয়াং আরকডদটকিাি, এআইরর্রর্  

2.  ৬৬৩৩১ বকরমকুাল ইরিরিয়ারিাং অপাদিশি-১ বকরমকুাল  

3.  ৬৬৭৩২ এর্ভান্স ইদলকরট্ররিটি ইদলকরট্রকুাল  

4.  ৬৬৮৩৫ ববরিক করমউরিদকশি ইরিরিয়ারিাং ইদলকট্ররিক্স  

5.  ৬৬৯৩৩ ফুর্ ইন্ডারিয়াল বকরমরি ফুর্  

6.  ৬৭০৩২ ফাউরি এুান্ড প্যাটাণ ড বমরকাং বমকারিকুাল  

7.  ৬৭৬৩৩ মাইরিাং এুান্ড রজওদলারজকাল ইরিরিয়ারিাং রিিারমক  

8.  ৬৭৯৩১ ফুদয়লি এুান্ড ফুদয়ল ইিদজকশি রিদেম বমরিি  

9.  ৬৬৮২৩ এিালগ ইদলকট্ররিক্স বটরলকরমউরিদকশি  

10.  ৬৮৬৩১ রিরিকুাল বকরমরি ইদলকদট্রাদমরর্কুাল  

11.  ৬৯৮৩২ ম্যাদটরিয়াল িাদয়ন্স-২ ফুটওয়ুাি  

12.  ৬৯৯৩৩ ফুর্ এুান্ড ববভাদিজ প্রর্াকশি-২ ট্যুরিজম এুান্ড হিরপটারলটি  

৫
ম

 প
ব

ড  (
২
০
১
০
 প্র

রব
ধ
াি

)
 

 

13.  ৬২৫২ ইরিি ওভাি হরলাং এুান্ড ইন্সদপকশি অদটাদমাবাইল  

14.  ৬৩৫২ বকরমকুাল প্রদিি ইন্ডারিজ-২ বকরমকুাল  

15.  

৬৪৩৩ িাকিািাল বমকারিক্স  ৪র্ ড পব ড: িাদভডরয়াং  

৫ম পব ড: আরকডদটকিাি, এআইরর্টি, 

এিভায়িণদমন্টাল 

16.  ৬৪৫২ িাদভডরয়াং-৩ রিরভল  

17.  ৬৫৫১ রর্জাইি এুান্ড ররয়াং অব ফারি ডিাি রিরভল (উর্)  

18.  ৬৭৫২ রর্রি বমরশিি  ইদলকরট্রকুাল  

19.  
৬৮৫২ ইদলকট্ররিক বমজািদমন্ট অুান্ড বমজারিাং 

ইন্সট্রুদমন্ট-১ 

ইদলকট্ররিক্স  

20.  ৬৯৫২ ফুর্ বকদমরি ফুর্  

21.  ৭০৫২ বমকারিকুাল এরেদমটিাং বমকারিকুাল  

22.  ৭১৫২ ফুদয়লস্ এুান্ড লুরিদকন্টস্ পাওয়াি  

23.  ৭২৫২ আিএরি িারকডটি এুান্ড কদরালি-১ আিএরি  

24.  ৭৬৫২ বহায়াইট ওয়ুাি ড-১ রিিারমক  

25.  ৮০৫৩ বমরিি বিরিজাদিশি এুান্ড এয়ািকরন্ডশরিাং ৫ম পব ড: শীপ রবরডাং ৬ষ্ঠ পব ড: বমরিি 

26.  ৮২৫৩ এয়ািক্রাফট টািবাইি ইরিি রিদেমি এুাদিাদেি  

27.  ৮৩৫৩ এয়ািক্রাফট প্রাইমািী িার্াি রিদেম এরভউরিক্স  

28.  ৮৬৫২ অপাদিটিাং রুম ইকুইপদমন্ট এুান্ড বিফটি ইদলকট্রদমরর্কুাল  

29.  ৮৮৫২ বকায়ািটিটি িাদভডরয়াং-১ কন্সট্রাকশি  

30.  ৯১৫১ বমরর্কুাল ইিস্ট্রুদমদন্টশি-১ আইরপরিটি  

31.  ৯৫৫২ কালাি রপ্ররন্টাং-১ রপ্ররন্টাং  

32.  ৯৬৫২ বফরিক রর্জাইি গ্রারফক রর্জাইি  

33.  ৯৮৫২ ফুটওয়ুাি রর্জাইরিাং এুান্ড প্যাটাণ ড বমরকাং ফুটওয়ুাি  

  ১৭-১১-২০২১ 

বুধবাি 

িকাল ১০:০০ 

৭
ম

 প
ব

ড  (
২
০
১
৬

 প্র
রব

ধ
াি

)
 

 

1.  ৬৬১৭২ প্রদফশিাল প্রুাকটিি আরকডদটকিাি  

2.  
৬৬২৭১ িারভডি বেশি অপাদিশি এুান্ড এরেদমটিাং ৭ম পব ড: অদটাদমাবাইল  

৫ম পব ড: পাওয়াি  

3.  ৬৬৩৭১ বকরমকুাল ইরিরিয়ারিাং অপাদিশি-৫ বকরমকুাল  

4.  ৬৬৪৭২ স্যাদিটািী  ইরিরিয়ারিাং রিরভল, রিরভল উর্, কন্সট্রাকশি   

5.  ৬৬৬৭১ রিদেম এিালাইরিি এুান্ড রর্জাইি করিউটাি,করিউটাি িাইন্স  

6.  ৬৬৭৭১ অটািদিটিাং কাদিন্ট বমরশিি-২ ইদলকরট্রকুাল  

7.  ৬৬৮৭১ করিউটাি কদরাল রিদেম এুান্ড বিাদবাটিকি ইদলকট্ররিক্স  

8.  ৬৬৯৭১ ফুর্ ইরিরিয়ারিাং অপাদিশি-২ ফুর্  

9.  
৬৭০৭১ রর্জাইি অফ বমরশি এরলদমন্টি বমকারিকুাল ,দমকাট্ররিক্স,মাইরিাং 

এুান্ড মাইি িাদভড  

10.  ৬৭২৭১ আি এ রি রিদেম এিালাইরিি আি এ রি  

11.  ৬৭৬৭১ এুার্ভান্সর্ রিিারমক বপ্রার্াক্টি রিিারমক  
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12.  ৬৭৭৭১ গ্লাি বপ্রার্াক্টি-২ গ্লাি  

13.  ৬৭৮৭১ হাইদরাগ্রারফক এুান্ড রুট িাদভড িাদভডরয়াং  

14.  ৬৭৯৭১ ইরিি বটরোং এুান্ড ইিেদলশি বমরিি  

15.  ৬৮০৭১ হাল বলআউট এুান্ড কন্সট্রাকশি শীপ রবরডাং  

16.  ৬৮২৭১ এরভদয়শি বলরজিদলশি বিইমওয়াকড এুাদিািদপি, এুারভউরিক্স  

17.  ৬৮৪৭১ করিউটাি বিটওয়াকড-২ র্াটা বটরলকরমউরিদকশি  

18.  ৬৮৬৭১ র্ায়গিরেক এুান্ড ল্যাবদিটরি ইকুইপদমন্ট ইদলকদট্রাদমরর্দকল 

19.  ৬৮৭৭২ আরকডদটকিাি বিিরর্ ডাং এুান্ড এরিদমশি এআইরর্টি  

20.  
৬৯০৭১ এিভায়িিদমন্টাল ইমপ্যাক্ট এদিিদমন্ট 

(ইআইএ) এুান্ড এিভায়িিদমন্টাল বিগুদলশি 

এিভায়িিদমন্টাল  

21.  ৬৯১৭১ ইন্ডারিয়াল অদটাদমশি এুান্ড বিাদবাটিক্স আইরপরিটি  

22.  ৬৯৪৭২ বটরলদফারি এুান্ড সুইরিাং রিদেম বটরলকরমউরিদকশি  

23.  ৬৯৫৭১ প্যাদকরজাং রর্জাইি রপ্ররন্টাং  

24.  ৬৯৬৭১ এরিদমশি  গ্রারফক  

25.  ৬৯৮৭১ ফুটওয়ুাি রর্জাইি এুান্ড বপটাি ড বমরকাং-২  ফুটওয়ুাি 

26.  ৬৯৯৭১ বহাদটল ইরিরিয়ারিাং এুান্ড বমইদন্টদিন্স ট্যুরিজম  

  ১৭-১১-২০২১ 

বুধবাি 

রবকাল ০২:০০ 

  

৪
র্

ড  প
ব

ড  (
২
০
১
৬

 প্র
রব

ধ
াি

)
 

1.  ৬৬১৪২ আরকডদটকিািাল রর্জাইি-৩ আরকডদটকিাি  

2.  
৬৬২৪৩ অদটাদমাটিভ শপ ইকুইপদমন্ট এুান্ড ওয়াকডিপ 

প্রুাকটিি 

অদটাদমাবাইল  

3.  ৬৬৩৪৩ ইন্ডারিয়াল বকরমরি বকরমকুাল  

4.  ৬৬৪৪৩ রিরভল ইরিরিয়ারিাং ররয়াং-২ (কুার্) রিরভল, রিরভল (উর্)  

5.  ৬৬৯৪৩ ফুর্ প্রদিি লুান্ট বল-আউট এুান্ড রর্জাইি  ফুর্  

6.  ৬৭০৪২ বমটালারজড বমকারিকুাল, বমরিি, শীপরবরডাং  

7.  
৬৭১৪২ অদটাদমাটিভ িািদপিশি, বিক, রেয়ারিাং এুান্ড  

ট্রান্সরমশি রিদেম 

পাওয়াি  

8.  ৬৭২৪৩ কুরলাং এুান্ড রহটিাং এুান্ড  কুালকুদলশি আিএরি  

9.  ৬৭৭৪২ গ্লাি বমাড এুান্ড র্াই-২ গ্লাি  

10.  ৬৭৮৪১ ট্রাভারি ডাং এুান্ড কুার্ািাল িাদভডরয়াং িাদভডরয়াং বটকদিালরজ  

11.  
৬৮২৪৩ এয়ািক্রাফ্ট হাইররলক এুান্ড োইট কদরালি 

 

এুাদিাদেি  

12.  ৬৮৩৪৩ এয়ািক্রাফ্ট বিরর্ও এুান্ড িার্াি এরভউরিক্স 

13.  ৬৮৬৪২ অপাদিটিাং রুম ইকুইপদমন্ট এুান্ড বিফটি ইদলদরাদমরর্কুাল  

14.  ৬৮৭৪৩ রহরি অফ আরকডদটকিাি এুান্ড ইদন্টরিয়ি রর্জাইি  এআইরর্টি  

15.  ৬৮৮৪২ কন্সট্রাকশি িাদভডরয়াং-২ কন্সট্রাকশি  

16.  ৬৯০৪২ ওয়াটাি রট্রটদমন্ট এিভায়িণদমন্টাল  

17.  ৬৯১৪২ প্রদিি কদরাল এুান্ড কদরালাি আইরপরিটি  

18.  ৬৯৩৪৩ বকাল মাইরিাং  মাইরিাং এুান্ড মাইি িাদভড  

19.  ৬৯৪৪১ বটরলরভশি ট্রান্সরমশি এুান্ড রিরিপশি বটরলকরমউরিদকশি  

20.  ৬৯৬৪৩ ফদটাগ্রারফ (রর্রজটাল এুান্ড কিদভিশিাল) রপ্ররন্টাং, গ্রারফক্স  

21.  ৬৯৮৪৪ পরলমাি িাদয়ন্স-১ ফুটওয়ুাি  

৬
ষ্ঠ

 প
ব

ড   
  

 

(২
০
১
০
 প্র

রব
ধ
াি

)
 

22.  ৬১৬১ আরকডদটকিািাল রর্জাইি এুান্ড লুারিাং-৫ আরকডদটকিাি   

23.  ৬২৬১ অদটাদমাটিভ ইরিি রিদেম-৩ অদটাদমাবাইল   

24.  ৬৩৬১ বকরমকুাল ইরিরিয়ারিাং অপাদিশি-৪ বকরমকুাল   

25.  ৬৪৬২ ট্রান্সদপাদট ডশি ইরিরিয়ারিাং-১ রিরভল, রিরভল (উর্), িাদভ ডরয়াং, কন্সট্রাকশি   

26.  
৬৬৬২ করিউটাি বপরিদফিালস্ ৫ম পব ড    : বটরলকরমউরিদকশি  

৬ষ্ঠ পব ড    : করিউটাি, করিউটাি িাদয়ন্স, 

র্াটা বটরলকরমউরিদকশি   

27.  ৬৭৬২ ইদলকরট্রকুাল এুান্ড ইদলকট্ররিক বমজািদমন্টি-২ ইদলকরট্রকুাল   

28.  ৬৭৬৪ ট্রান্সরমশি এুান্ড রর্রিরবউশি অব 

ইদলকরট্রকুাল এিারজড  

পাওয়াি   



িাং 
তারিখ, বাি 

ও িময় 
পব ড িাং 

রবষয় 

বকার্ 
রবষদয়ি িাম বটকদিালরজ 
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29.  ৬৮৬১ ইদলকট্ররিক বমজািদমন্ট অুান্ড বমজারিাং ইন্সট্রুদমন্ট-২ ইদলকট্ররিক্স   

30.  ৬৯৬১ ফুর্ ইরিরিয়ারিাং অপাদিশি-১  ফুর্    

31.  
৭০৬১ বিাংন্থ অব বমদটরিয়ালি ৫ম পব ড: বমকাট্ররিক্স, মাইরিাং এুান্ড  

মাইি িাদভ ড  

৬ষ্ঠ পব ড: বমকারিকুাল  

32.  ৭২৬১ এর্ভান্স বিরিজাদিশি এুান্ড এয়ািকরন্ডশরিাং আিএরি   

33.  ৭৬৬২ ফুদয়লি, রকলিি এুান্ড ফািদিদিি-১ রিিারমক   

34.  ৮২৬১ এয়ািক্রাফট পাওয়াি লান্ট এুান্ড বমইিদটদিন্স  এুাদিাদেি   

35.  
৮৩৬১ এয়ািক্রাফট পালি এুান্ড রিকুদয়ন্সী 

মডুদলশি (পালি এুান্ড এফএম)  

এরভউরিক্স   

36.  ৮৬৬১ বর্ন্টাল ইকুইপদমন্ট  ইদলকদট্রাদমরর্কুাল   

37.  ৮৭৬১ ইদন্টরিয়ি রর্জাইি-৩  এআইরর্টি   

38.  ৯১৬১ এিালাইটিকুাল ইিস্ট্রুদমন্ট আইরপরিটি   

39.  ৯৫৬১ এরেদমটিাং এুান্ড করোং রপ্ররন্টাং ও গ্রারফক রর্জাইি   

  ১৮-১১-২০২১ 

বৃহেরতবাি 

িকাল ১০:০০ 

৫
ম

 প
ব

ড  (
২
০
১
৬

 প্র
রব

ধ
াি

) 

1.  ৬৬২৫৩ অদটাদমাবাইল এয়ািকরন্ডশরিাং ৫ম পব ড: অদটাদমাবাইল  

৭ম পব ড: পাওয়াি 

2.  ৬৬৪৫৪ রর্ওিী অফ িাকিাি ৫ম পব ড:  রিরভল, রিরভল (উর্), িাদভ ডরয়াং, 

কন্সট্রাকশি, এিভায়িিদমন্টাল  

৬ষ্ঠ পব ড: আরকডদটকিাি, এআইরর্টি  

3.  ৬৬৮৫৬ রর্রজটাল ইদলকট্ররিক্স এুান্ড মাইদক্রাপ্রদিিি ইদলকরট্রকুাল  

4.  ৬৬৮৫৪ এর্ভান্সর্ রর্রজটাল ইদলকট্ররিক্স ইদলকট্ররিক্স  

5.  ৬৬৯৫৪ ফুর্ মাইদক্রাবাদয়ালজী-২ ফুর্  

6.  
৬৭০৫৪ কুার্ এুান্ড কুাম ৪র্ ড পব ড: রিিারমক  

৫ম পব ড: বমকারিকুাল, গ্লাি, বমরিি, 

বমকাট্ররিক্স, মাইরিাং এুান্ড মাইি িাদভ ড  

7.  ৬৭২৫৪ কমারশ ডয়াল এুান্ড ইন্ডারিয়াল বিরিজাদিশি আিএরি  

8.  ৬৮০৫১ এরেদমটিাং এুান্ড করোং অফ শীপরবরডাং শীপরবরডাং  

9.  ৬৮২৫৪ এয়ািক্রাফ্ট প্রদপলাি ড এুাদিাদেি  

10.  ৬৮৩৫৪ এয়ািক্রাফ্ট ইন্সট্রুদমন্ট রিদেম এরভউরিক্স  

11.  ৬৮৫৪৬ অপাদিটিাং রিদেম এরলদকশি করিউটাি  

12.  
৬৮৬৫৪ কদিািািী এুান্ড ইিদটিরিভ বকয়াি ইউরিট 

ইকুইপদমন্ট 

ইদলকদট্রাদমরর্কুাল  

13.  ৬৯১৫৪ বমরর্কুাল ইন্সট্রুদমন্টশি আইরপরিটি  

14.  ৬৯৪৫৩ ওদয়ভ প্রপাদগশি এুান্ড িার্াি বটরলকরমউরিদকশি  

15.  ৬৯৫৫৪ রপ্ররন্টাং বকায়ারলটি কদরাল  রপ্ররন্টাং  

16.  ৬৯৬৫৪ প্যাদকরজাং রর্জাইি-১ গ্রারফক্স  

17.  ৬৯৮৫৪ পরলমাি িাদয়ন্স-২ ফুটওয়ুাি  

18.  ৬৯৯৫৪ ইন্ট্রুর্াকশি ট্য ফাইন্যান্স ট্যুরিজম এুান্ড হিরপটারলটি  

  ১৮-১১-২০২১ 

বৃহেরতবাি 

রবকাল ০২:০০ 

৪
র্

ড /৫
ম

 প
ব

ড   
 

(২
০
১
০
 প্র

রব
ধ
াি

)
 

1.  
৬২৪২ বভরহকুাল রাইরভাং, এরেদমটিাং এুান্ড 

রফটদিি বটে 

অদটাদমাবাইল  

2.  
৬৪৪৩ িাদভডরয়াং-২ ৪র্ ড পব ড: রিরভল ও রিরভল (উর্) 

৫ম পব ড: আরকডদটকিাি ও এআইরর্টি  

3.  
৬৬৪১ করিউটাি অপাদিটিাং রিদেম ৪র্ ড পব ড: করিউটাি িাদয়ন্স  

৫ম পব ড: র্াটা বটরলকরমউরিদকশি 

4.  

৬৮৪০ ইন্ডারিয়াল পাওয়াি ইদলকট্ররিক্স  ৪র্ ড পব ড: ইদলকট্ররিক্স, 

বটরলকরমউরিদকশি, বমকাট্ররিক্স  

৫ম পব ড: ইদলকদট্রাদমরর্কুাল  

5.  ৬৯৪২ এলাইর্ রিউরট্রশি ফুর্  

6.  ৬৩৪২ বকরমকুাল প্রদিি ইন্ডারিজ-১ বকরমকুাল  



িাং 
তারিখ, বাি 

ও িময় 
পব ড িাং 

রবষয় 

বকার্ 
রবষদয়ি িাম বটকদিালরজ 
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7.  

৭০৪৬ হাইদরারলক্স এুান্ড হাইদরারলক বমরশিািী ৪র্ ড পব ড: বমকারিকুাল, মাইরিাং  

৫ম পব ড: শীপ রবরডাং, ইদলকরট্রকুাল ও 

আইরপরিটি  

8.  
৭১৪৪ অদটাদমাটিভ িািদপিশি, বিক এুান্ড 

ট্রান্সরমশি রিদেম 

পাওয়াি  

9.  ৭২৪২ অদটাদমাটিভ ইরিিি এুান্ড বেয়াি রিদেম আিএরি  

10.  ৭৬৪০ রিদমন্ট ম্যানুদফকিারিাং ৪র্ ড পব ড: রিিারমক ৫ম পব ড: গ্লাি  

11.  ৭৮৪২ কাদট ডাগ্রাফী িাদভডরয়াং  

12.  ৭৯৪১ রর্দজল ইরিি অভািহরলাং এুান্ড বিকর্ ড রকরপাং বমরিি  

13.  ৮২৪১ এয়ািক্রাফট োইাং কদরাল এুাদিাদেি  

14.  
৮৩৪১ এয়ািক্রাফ্ট ইদলকরট্ররিটি বমইিদটন্যান্স এরি 

পাওয়াি 

এরভউরিক্স  

15.  ৮৮৪২ কন্সট্রাকশি িাদভডরয়াং-২ কন্সট্রাকশি  

16.  ৯০৪২ এিভায়িিদমন্টাল বকরমরি এিভায়িণদমন্ট  

17.  ৯৫৪১ রিি রপ্ররন্টাং রপ্ররন্টাং ও গ্রারফক রর্জাইি  

18.  ৯৮৪৪ ফুটওয়ুাি বমদটরিয়াল বটরোং ফুটওয়ুাি  

৬
ষ্ঠ

 প
ব

ড  (
২
০
১
৬

 প্র
রব

ধ
াি

)
 

19.  ৬৭১৬২ ফ্লুইর্ বমকারিক্স এুান্ড বমরশিারিজ  অদটাদমাবাইল, পাওয়াি, আিএরি, বমকাট্ররিক্স  

20.  ৬৬৩৬৫ বপদট্রারলয়াম বপদট্রাকুারমকুাল  বকরমকুাল  

21.  
৬৬৪৫৭ ওয়াটাি িালাই এুান্ড বিরিটািী ইরিরিয়ারিাং ৫ম পব ড: আরকডদটকিাি  

৬ষ্ঠ পব ড: এিভায়িিদমন্টাল  

22.  ৬৬৪৬৫ ফাউদন্ডশি ইরিরিয়ারিাং রিরভল, কন্সট্রাকশি  

23.  ৬৬৫৬২ উর্ রিজরিাং,রট্রটিাং এুান্ড রফরিরশাং ম্যাদটরিয়ালি রিরভল (উর্)  

24.  
৬৬৬৬৪ র্াটাদবজ ম্যাদিজদমন্ট রিদেম  ৫ম পব ড: করিউটাি িাদয়ন্স, র্াটা বটরল:  

৬ষ্ঠ পব ড: করিউটাি  

25.  ৬৬৮৬৮ মাইদক্রাকদরালাি এুান্ড রপএলরি  ইদলকরট্রকুাল  

26.  ৬৬৮৬৪ মাইদক্রাকদরালাি এুান্ড এদম্বদর্র্ রিদেম  ইদলকট্ররিক্স  

27.  ৬৬৯৬৪ ববকািী বপ্রার্াক্টি ফুর্  

28.  ৬৭০৬৫ এর্ভান্সড্ ওদয়রডাং-২ বমকারিকুাল  

29.  ৬৭৬৬৫ রিিারমক ইন্সট্রুদমদন্টশি এুান্ড প্রদিি কদরাল  রিিারমক  

30.  ৬৭৭৬৫ ফাদি ডি রর্জাইি এুান্ড কন্সট্রাকশি  গ্লাি  

31.  ৬৭৮৬৩ রর্রজটাল টদপাগ্রারফক িাদভডরয়াং িাদভডরয়াং  

32.  ৬৭০৬৬ এর্ভান্সড্ ওদয়রডাং শীপরবরডাং  

33.  ৬৭৯৬২ বমরিি অরক্সলািী রিদেম এুান্ড হাইদরারলক বমরশিািী  বমরিি  

34.  ৬৮২৬৫ ইরিরিয়ারিাং ইরর্কস্ এুাদিাদেি, এরভউরিক্স  

35.  ৬৯৩৬৩ মাইি লুারিাং এুান্ড রর্জাইরিাং  মাইরিাং এুান্ড মাইি িাদভড  

36.  ৬৯৪৬৩ মাইদক্রাদপ্রাদিিি এুান্ড মাইদক্রা কদরালাি বটরলকরমউরিকদশি  

37.  ৬৯৯৬৫ রপ্ররন্সপ্যাল অফ ট্যুরিজম ম্যাদিজদমন্ট  ট্যুরিজম  

  ২০-১১-২০২১ 

শরিবাি 

িকাল ১০:০০ 

১
ম

 প
ব

ড   

(২
০
১
৬

 প্র
রব

ধ
াি

)
 

1.  ৬৫৭১২ ইাংদিজী বকরমকুাল, রিরভল, রিরভল (উর্), করিউটাি, 

ফুর্, পাওয়াি, আিএরি, গ্লাি, িাদভ ডরয়াং, শীপ 

রবরডাং, এুাদিাদেি, এরভউরিক্স, র্াটা-

বটরলকরমউরিদকশি, কন্সট্রাক্টশি, বমকাট্ররিক্স, 

মাইরিাং এুান্ড মাইি িাদভ ড, রপ্ররন্টাং  

2.  ৬৮৬১১ রহউম্যাি এিাটরম এুান্ড রফরজওলরজ ইদলকদট্রাদমরর্দকল  

3.  ৬৮৭১২ আরকডদটকিািাল রর্জাইি এুান্ড ররয়াং-১ এআইরর্টি  

4.  ৬৯৯১৩ ববরিক ইাংরলশ ট্যুরিজম এুান্ড হিরপটারলটি  

৭
ম

 প
ব

ড  (
২
০
১
০
 প্র

রব
ধ
াি

)
 

5.  ৬২৭৩ অদটাদমাটিভ ট্রাবল সুটিাং এুান্ড ইরমশি কদরাল অদটাদমাবাইল   

6.  ৬৩৭৩ ন্যািািাল গ্যাি এুান্ড ফাটি ডলাইজাি বকরমকুাল   

7.  ৬৪৭৩ ট্রান্সদপাদট ডশি ইরিরিয়ারিাং-২ রিরভল, রিরভল (উর্), কন্সট্রাকশি, িাদভ ডরয়াং   

8.  ৬৬৭৩ র্াটা করমউরিদকশি এুান্ড বিটওয়াকড-২ করিউটাি   

9.  ৬৮৭৩ ইন্ডারিয়াল কদরাল এুান্ড রপএলরি ইদলকট্ররিক্স   
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10.  ৬৯৭৩ ফুর্ বকায়ারলটি কদরাল ফুর্   

11.  ৭০৭৫ ববরিক বমকাট্ররিক্স বমকারিকুাল   

12.  ৭১৭১ ফ্লুইর্ বমরশিািী পাওয়াি   

13.  ৭২৭৪ ট্রান্সদপাট ড বিরিজাদিশি এুান্ড এয়াি করন্ডশরিাং আিএরি   

14.  ৭৬৭১ এর্ভান্সভ রিিারমক প্রর্াক্টি রিিারমক   

15.  ৭৭৭১ গ্লাি বকায়ারলটি কদরাল-২ গ্লাি   

16.  ৭৯৭৪ শীপ কিিাকশি এুান্ড রফটিাং বমরিি   

17.  ৮০৭২ বমরিি আইরি ইরিিি শীপ রবরডাং   

18.  ৮২৭৩ রহউম্যাি পািফিদমন্স এুান্ড রলরমদটশি এুাদিাদেি, এুারভউরিক্স   

19.  ৮৫৭১ জাভা এরলদকশি করিউটাি িাদয়ন্স   

20.  ৮৬৭২ বমরর্দকল রফরজক্স এুান্ড রিউরিয়াি ইন্সট্রুদমন্টস্ ইদলকদট্রাদমরর্কুাল   

21.  ৯০৭২ িরলর্ ওয়াে ম্যাদিজদমন্ট এিভায়িণদমন্টাল   

22.  ৯১৭৩ ইদলকট্ররিক ইকুইপদমন্ট বমইদটদিন্স বটকরিক আইরপরিটি   

23.  ৯২৭১ বমকাট্ররিক্স রিদেম-২ বমকাট্ররিক্স   

24.  ৯৩৭২ বপদট্রারলয়াম ওদয়ল রর্জাইি এুান্ড কমদপ্রশি মাইরিাং   

25.  ৯৪৭৩ র্াটা করমউরিদকশি-২ বটরলকরমউরিদকশি   

26.  ৯৫৭৩ কালাি রপ্ররন্টাং-৩ রপ্ররন্টাং   

27.  ৯৬৭৪ গ্রারফক্স রর্জাইি-৪ গ্রারফক রর্জাইি   

28.  ৯৮৭৩ ইন্ডারিয়াল বহলথ্ এুান্ড বিরফ্ট ফুটওয়ুাি  

  ২০-১১-২০২১ 

শরিবাি 

রবকাল ০২:০০ 

৩
য়
 প

ব
ড  (
২
০
১
৬

 প্র
রব

ধ
াি

)
 

1.  ৬৮৮৩৩ কন্সট্রাকশি বিফটি প্রাকটিি কন্সট্রাকশি  

2.  ৬৬৪৩২ িাদভডরয়াং-১ রিরভল, রিরভল (উর্) 

3.  

৬৬৮২২ ইদলকট্ররিক ইরিরিয়ারিাং ফান্ডাদমন্টালস্ অদটাদমাবাইল, বকরমকুাল, ফুর্, পাওয়াি,  

বমকারিকুাল, আিএরি, িাদভ ডরয়াং, 

এুাদিাদেি, এরভউরিক্স, মাইরিাং এুান্ড 

মাইি িাদভ ড  

4.  
৬৬৮১১ ববরিক ইদলকট্ররিক্স ১ম পব ড: ইদলকরট্রকুাল, ইদলকট্ররিক্স  

৩য় পব ড: বমরিি, শীপ রবরডাং  

5.  ৬৭৭৩২ গ্লাি লান্টস্ এুান্ড ইকুইপদমন্ট গ্লাি  

6.  ৬৯২৩১ বমকাট্ররিক্স ওয়াকডিপ বমকাট্ররিক্স  

7.  ৬৯৫৩২ ববরিক রর্জাইি এুান্ড ররয়াং রপ্ররন্টাং, গ্রারফক্স  

8.  ৬৯৯৩৪ ফুর্ এুান্ড ববভাদিজ িারভ ডি-২ ট্যুরিজম এুান্ড হিরপটারলটি  

৫
ম

 প
ব

ড  (
২
০
১
০
 প্র

রব
ধ
াি

)
 

9.  ৬২৫৩ অদটাদমাটিভ ট্য এুান্ড িী হুইলািি অদটাদমাবাইল  

10.  ৬৩৫৩ বকায়ািটিটিভ এিালাইরিি  বকরমকুাল  

11.  ৬৪৫১ ফাউদন্ডশি ইরিরিয়ারিাং রিরভল   

12.  ৬৪৫৬ কন্সট্রাকশি প্রদিি িাদভডরয়াং  

13.  
৬৬৫৫ করিউটাি এইদর্র্ রইাং (কুার্) ৫ম পব ড: বমরিি   

৬ষ্ঠ পব ড: শীপ রবরডাং   

14.  ৬৮৫৩ করমউরিদকশি ইরিরিয়ারিাং-২ ইদলকট্ররিক্স  

15.  ৬৯৫৩ ফুর্ প্যাদকরজাং ফুর্  

16.  ৭১৫৩ অদটা ইদলকরট্ররিটি পাওয়াি  

17.  ৭২৫৩ পাইরপাং এুান্ড র্াক্ট ওয়াকডি আিএরি  

18.  ৭৬৫৩ রিিারমক বকায়ারলটি কদরাল-১ রিিারমক  

19.  ৮২৫৪ এয়ািক্রাফট বপ্রাদপলািস্ এুাদিাদেি  

20.  ৮৩৫৪ ইরন্টদগ্রদটর্ োইট রিদেম (IFS)-১  এরভউরিক্স   

21.  
৮৪৪১ রর্রজটাল করমউরিদকশি  ৪র্ ড পব ড: র্াটা বটরলকরমউরিদকশি   

৫ম পব ড: বটরলকরমউরিদকশি   

22.  ৯২৫২ বমকাট্ররিক্স রিদেম-১ বমকাট্ররিক্স   

23.  ৯৫৫৩ বিফটি এুান্ড বমরশি বমইিদটন্যান্স রপ্ররন্টাং  

24.  ৯৬৫৩ রর্জাইি এুান্ড এরর্টিাং গ্রারফক রর্জাইি  
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25.  ৯৮৫৩ বলোি বটকদিালরজ-১ ফুটওয়ুাি  

  ২১-১১-২০২১ 

িরববাি 

দুপুি ১২:৩০ 

 

৭
ম

 প
ব

ড   
(২

০
১
৬

 প্র
রব

ধ
াি

)
 

1.  ৬৬১৭৪ আিবাি লারিাং আরকডদটকিাি 

2.  ৬৬২৭৩ অদটাদমাটিভ ট্রাবল সুটিাং এুান্ড ইরমশি কদরাল অদটাদমাবাইল 

3.  ৬৬৩৭৩ বিিািাল  গ্যাি এুান্ড ফাটি ডলাইজাি বকরমকুাল 

4.  ৬৬৪৭৪ রর্জাইি অব িাকিাি-২ রিরভল, রিরভল উর্, িাদভ ডরয়াং, কন্সট্রাকশি 

5.  ৬৬৬৭৪ ই-কমাি ড এুান্ড রিএমএি করিউটাি 

6.  
৬৬৭৭৪ ট্রান্সরমশি এুান্ড রর্রিরবউশি অফ 

ইদলকরট্রকুাল পাওয়াি-২ 

ইদলকরট্রকুাল 

7.  ৬৬৮৭৩ বাদয়া বমরর্কুাল ইন্সট্রুদমন্ট ইদলকট্ররিক্স 

8.  ৬৬৯৭৩ ফুর্ বকায়ারলটি কদরাল এুান্ড এরিউদিন্স ফুর্ 

9.  ৬৭০৭৩ রহট রট্রটদমন্ট অব বমটাল  বমকারিকুাল 

10.  ৬৭১৭২ অদটাদমাবাইল ট্রাবল শুটিাং এুান্ড রাইরভাং পাওয়াি 

11.  ৬৭২৭৪ ট্রান্সদপাট ড বিরিজাদিশি এুান্ড এয়াি করন্ডশরিাং আিএরি 

12.  ৬৭৬৭৩ রিন্স,ফাদি ডি রর্জাইি এুান্ড কন্সট্রাকশি রিিারমক 

13.  ৬৭৭৭৪ গ্লাি বর্দকাদিশি এুান্ড রপ্ররন্টাং গ্লাি 

14.  ৬৭৯৭৩ বমরিি রেম পাওয়াি এুান্ড গ্যাি টািবাইি বমরিি 

15.  ৬৮০৭৩ শীপ প্রপালশাি এুান্ড অরক্সরলয়ারিি শীপ রবরডাং  

16.  ৬৮২৭৩ এয়ািক্রুাফট বমইিদটন্যান্স প্রুাকটিি এুারভওরিকি, এুাদিাদেি  

17.  
৬৮৫৭২ ইিফিদমশি ম্যাদিজদমন্ট এুান্ড রিরকউরিটি 

রিদেম 

করিউটাি িাইন্স 

18.  
৬৮৬৭৩ মাইদক্রা কদন্টালাি এুান্ড এমদবদর্র্ 

বাদয়াদমরর্দকল রিদেম 

ইদলদরাদমরর্দকল 

19.  ৬৮৭৭৪ এআইরর্টি প্রদফশিাল প্রুাকটিি এআইরর্টি 

20.  ৬৯০৭২ িরলর্ এুান্ড বহজার্ ডাি ওদয়ে ম্যাদিজদমন্ট এিভায়িিদমন্টাল 

21.  ৬৯১৭৩ ফান্ডদমন্টালি অব বমকাট্ররিক্স আইরপরিটি 

22.  
৬৯২৭৪ মাইদক্রাকদরালাি রপ্ররন্সপালি এুান্ড 

এরলদকশািি 

বমকাট্ররিক্স 

23.  ৬৯৩৭২ বপ্রদট্রারলয়াম ওদয়ল রর্জাইি এুান্ড কমরলশি মাইরিাং এুান্ড মাইি িাদভড 

24.  ৬৯৪৭৫ মারটরমরর্য়া এরলদকশি বটরলকরমউরিদকশি 

25.  ৬৯৫৭৩ কালাি রপ্ররন্টাং-৩  রপ্ররন্টাং 

26.  ৬৯৬৭৪ প্যাদকরজাং রর্জাইি-২ গ্রারফক রর্জাইি 

27.  ৬৯৮৭৩ ফুটওয়ুাি বমরশিারি ফুটওয়াি 

28.  
৬৯৯৭৩ করমউরিটি ব্যাজর্ ট্যুরিজম এুান্ড এন্টাি 

রপ্ররিয়িশীপ 

ট্যুরিজম 

  ২১-১১-২০২১ 

িরববাি 

রবকাল ০৩:০০ 

৪
র্

ড /৫
ম

 প
ব

ড   

(২
০
১
৬

 প্র
রব

ধ
াি

)
 

1.  
৬৫৮৪১ রবজদিি অগ ডািাইদজশি এুান্ড করমউরিদকশি ৪র্ ড পব ড: িকল বটকদিালরজ (ফুটওয়ুাি 

ব্যতীত) 

৬
ষ্ঠ

 প
ব

ড   

(২
০
১
০
 প্র

রব
ধ
াি

)
 

2.  
৬২৬২ অদটাদমাটিভ িািদপিশি এুান্ড পাওয়াি 

ট্রান্সরমশি রিদেম 

অদটাদমাবাইল   

3.  
৬৩৬২ বকরমকুাল প্রদিি ইন্ডারিজ-৩ বকরমকুাল   

4.  
৬৪৬৩ রর্জাইি অব িাকিাি-১ ৬ষ্ঠ পব ড: রিরভল, রিরভল (উর্), িাদভ ডরয়াং, 

কন্সট্রাকশি, এিভায়িিদমন্ট  

৭ম পব ড: আরকডদটকিাি, এআইরর্টি   

5.  ৬৬৬১ মাইদক্রাপ্রদিিি এুান্ড মাইদক্রাকরিউটাি-২ করিউটাি   

6.  ৬৭৬১ এ রি বমরশি-১ ইদলকরট্রকুাল   

7.  ৬৮২১ ইদলকট্ররিক্স রর্ভাইি এুান্ড িারকডট-১ ৪র্ ড পব ড: ইদলকদট্রা-বমরর্কুাল  

8.  ৬৮৬৮ এর্ভান্স ইন্ডারিয়াল পাওয়াি ইদলকট্ররিক্স  বমকাট্ররিক্স   

9.  ৬৯৬২ ফুর্ প্রদিি ইন্ডারিজ-১  ফুর্    

10.  ৭০৬৪ বমদট্রালজী  বমকারিকুাল   



িাং 
তারিখ, বাি 

ও িময় 
পব ড িাং 

রবষয় 

বকার্ 
রবষদয়ি িাম বটকদিালরজ 
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11.  ৭১৬৪ িারভডি বেশি অপাদিশি  পাওয়াি   

12.  ৭২৬২ আিএরি িারকডটি এুান্ড কদরালি-২  আিএরি   

13.  ৭৬৬৩ রিিারমক বকায়ারলটি কদরাল-২ রিিারমক   

14.  ৭৭৬২ গ্লাি প্রর্াক্টি-১ গ্লাি   

15.  ৮০৬২ বিভাল আরকডদটকিাি বমরিি   

16.  ৮২৬২ অরক্সলািী পাওয়াি ইউরিট এুান্ড বমইিট্যদিন্স এুাদিাদেি   

17.  ৮৩৬২ এয়ািক্রাফট রর্রজটাল রিদেম এরভউরিক্স   

18.  ৯৩৬২ মাইি বিফটি রুলি এুান্ড বিিরকউ অপাদিশি  মাইরিাং   

19.  ৯৪৬২ মাইদক্রাওদয়ভ ইরিরিয়ারিাং বটরলকরমউরিদকশি   

20.  ৯৫৬২ কালাি রপ্ররন্টাং-২  রপ্ররন্টাং   

21.  ৯৮৬২ ফুটওয়ুাি বমরশিারি-১ ফুটওয়ুাি  

  ২২-১১-২০২১ 

বিামবাি 

িকাল ১০:০০ 

 

৫
ম

 প
ব

ড  (
২
০
১
৬

 প্র
রব

ধ
াি

)
 

1.  ৬৬১৫২ রহরি অফ আরকডদটিাি-২ আরকডদটকিাি  

2.  ৬৬৩৫৪ ইন্ডারিয়াল ইন্সট্রুদমন্টশি এুান্ড প্রদিি কদরাল বকরমকুাল  

3.  
৬৬৪৫৬ হাইদরারলক্স রিরভল, রিরভল (উর্), কন্সট্রাকশি, 

এিভায়িণদমন্টাল  

4.  ৬৬৬৫১ বপ্রাগ্রারমাং ইি জাভা ৫ম পব ড: করিউটাি, র্াটাদটরল, করিউটাি 

িাদয়ন্স ৬ষ্ঠ পব ড: ফুটওয়ুাি  

5.  ৬৬৯৫৩ বর্ইিী বপ্রার্াক্টস্ বটকদিালরজ ফুর্  

6.  ৬৭০৫৩ এর্ভান্স ওদয়রডাং-১ বমকারিকুাল  

7.  ৬৭১৫৩ ইরিি ওভািদহারলাং এুান্ড ইন্সদপকশি অদটাদমাবাইল, পাওয়াি  

8.  ৬৭২৫৩ পাইরপাং এুান্ড র্াক্ট ওয়াকডি আিএরি  

9.  ৬৭৭৫৪ গ্লাি ইন্ডারিয়াল বিফটি গ্লাি  

10.  ৬৭৯৫৫ ইন্সট্রুদমন্টশি এুান্ড কদরাল বমরিি, শীপরবরডাং  

11.  ৬৮৩৫৫ এয়ািক্রাফট্ রর্রজটাল বটকরিক এুাদিাদেি, এরভউরিক্স  

12.  ৬৮৬৫৫ বলজাি ইি বমরর্কুাল রফড ইদলকদট্রাদমরর্কুাল  

13.  ৬৮৭৫৪ রর্রজটাল বপ্রদজদন্টশি এুান্ড রভজুয়াল বটকরিক এআইরর্টি  

14.  ৬৯১৫১ মাইদক্রাকদরালাি ইি কদরাল রিদেম আইরপরিটি  

15.  ৬৯৩৫৩ ওদপি-রপট এুান্ড বলিাি মাইরিাং বটকরিক মাইরিাং এুান্ড মাইি িাদভড  

16.  ৬৯৫৫৫ ইাংক্ এুান্ড বপপাি রপ্ররন্টাং  

17.  ৬৯৬৫৬ রভরর্ও এুান্ড িাউন্ড এরর্টিাং গ্রারফক্স  

18.  ৬৯৯৫৫ ট্যুি গাইরর্াং-২ ট্যুরিজম  

  ২২-১১-২০২১ 

বিামবাি 

রবকাল ০২:০০ 

৪
র্

ড  প
ব

ড  (
২
০
১
০
 প্র

রব
ধ
াি

)
 

1.  ১০১২ ইরিরিয়ারিাং ম্যাদটরিয়ালি বমকাট্ররিক্স  

2.  ৬২৪৩ ফুদয়লি এুান্ড লুরিদকন্টি অদটাদমাবাইল   

3.  ৬৩৪১ বকরমকুাল ইরিরিয়ারিাং অপাদিশিি-২ বকরমকুাল   

4.  
৬৪৪১ রজওদটকরিকুাল ইরিরিয়ারিাং ৪র্ ড পব ড: রিরভল, রিরভল উর্, আরকডদটকিাি 

ও এিভায়িণদমন্টাল ৫ম পব ড: এআইরর্টি   

5.  ৬৬২২ বপ্রাগ্রারমাং ল্যাাংগুদয়জ-১ বটরলকরমউরিদকশি  

6.  
৬৬৪২ বপ্রাগ্রারমাং লাাংগুদয়জ-২ করিউটাি, করিউটাি িাদয়ন্স ও 

র্াটা বটরলকরমউরিদকশি   

7.  
৬৭৪২ ইদলকরট্রকুাল ইন্সটদলশি, লুারিাং এুান্ড 

এরেদমটিাং 

ইদলকরট্রকুাল   

8.  ৬৮৪২ করমউরিদকশি ইরিরিয়ারিাং-১ ইদলকট্ররিক্স   

9.  ৬৯৪১ ফুর্ মাইদক্রাবাদয়ালরজ ফুর্   

10.  ৭০৩১ বমটালারজড বমকারিকুাল, বমরিি 

11.  ৭১৪১ ইরিি রর্দটইলি পাওয়াি  

12.  ৭২৪১ বর্াদমরেক বিরিজাদিশি এুান্ড এয়ািকরন্ডশরিাং আিএরি   

13.  ৭৬৪৩ রিদিকটরিজ রিিারমক ও গ্লাি  

14.  ৮২৪২ এয়ািক্রাফট রপেি ইরিি রিদেম এুাদিাদেি   

15.  ৮৩৪২ বজিাদিল এয়ািক্রাফট ইন্সট্রুদমন্ট-২ এরভউরিক্স   



িাং 
তারিখ, বাি 

ও িময় 
পব ড িাং 

রবষয় 

বকার্ 
রবষদয়ি িাম বটকদিালরজ 
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16.  ৮৮৪৩ রজওদটকরিকুাল এুান্ড ফাউদন্ডশি ইরিরিয়ারিাং কন্সট্রাকশি   

17.  
৯১৪২ ইদলকট্ররিক বমজািদমন্ট এুান্ড বমজারিাং 

ইন্সট্রুদমন্টি 

৪র্ ড পব ড: আইরপরিটি   

৫ম পব ড: ইদলকদট্রাদমরর্কুাল   

18.  ৯৩৪২ িক বমকারিক্স মাইরিাং   

19.  ৯৬৪১ ইদমজ রপ্রপাদিশি-২  রপ্ররন্টাং ও গ্রারফক রর্জাইি   

20.  ৯৮৪১ ফুটওয়ুাি ম্যানুফুাকিাি-৩ ফুটওয়ুাি  
৬

ষ্ঠ
 প

ব
ড   

(২
০
১
৬

 প্র
রব

ধ
াি

)
 

21.  

৬৫৮৫২ ইন্ডারিয়াল ম্যাদিজদমন্ট ৫ম পব ড: ফুটওয়ুাি  

৬ষ্ঠ পব ড: িকল বটকদিালরজ (ফুটওয়ুাি 

ও ট্যুরিজম ব্যতীত )  

22.  ৬৯৯৬৬ এমআইরিই ম্যাদিজদমন্ট  ট্যুরিজম (২০১৬ প্ররবধাি) 

  ২৩-১১-২০২১ 

মঙ্গলবাি 

িকাল ১০:০০ 

১
ম

 প
ব

ড  (
২
০
১
৬

 প্র
রব

ধ
াি

)
 1.  ৬৫৭১১ বাাংলা বকরমকুাল, রিরভল, রিরভল (উর্), 

করিউটাি, ইদলকদট্রদমরর্কুাল, ফুর্, 

বমকারিকুাল, পাওয়াি, আিএরি, গ্লাি, 

িাদভ ডরয়াং, শীপ রবরডাং, ফুটওয়ুাি, র্াটা-

বটরলকরমউরিদকশি, কন্সট্রাকশি, 

বমকাট্ররিক্স, মাইরিাং এুান্ড মাইিিাদভ ড, 

রপ্ররন্টাং 

2.  ৬৬৭১৩ ইদলকরট্রকুাল ইরিরিয়ারিাং ম্যাদটরিয়ালস্ ইদলকরট্রকুাল  

3.  ৬৯৯১৭ বাাংলা ভাষা ও িারহতু ট্যুরিজম এুান্ড হিরপটারলটি  

৭
ম

 প
ব

ড  (
২
০
১
০
 প্র

রব
ধ
াি

)
 

4.  ৬১৭৪ বেরিরফদকশি এুান্ড করাকট আরকডদটকিাি   

5.  ৬২৭৪ অদটাদমাটিভ বিক এুান্ড রিয়ারিাং রিিদটম অদটাদমাবাইল   

6.  ৬৩৭৪ বকাদিাশি বটকদিালরজ বকরমকুাল   

7.  ৬৪৭৪ রর্জাইি অব িাকিাি-২ রিরভল, রিরভল (উর্), কন্সট্রাকশি, িাদভ ডরয়াং  

8.  ৬৮৭৪ মাইদক্রাওদয়ভ িার্াি এুান্ড বিরভদগশি এইর্ি ইদলকট্ররিক্স   

9.  ৬৯৭৪ ববকািী এুান্ড কিদফকশিািী প্রর্াক্টি ফুর্   

10.  ৭১৭২ অদটাদমাবাইল ট্রাবল সুটিাং এুান্ড রাইরভাং পাওয়াি   

11.  ৭২৭৫ কমারশ ডয়াল এুান্ড ইন্ডারিয়াল এয়াি করন্ডশরিাং আিএরি   

12.  ৭৬৭২ ফুদয়ল্ি রকলন্স এুান্ড ফাদি ডদিি-২ রিিারমক  

13.  ৭৭৭২ গ্লাি বর্দকাদিশি  গ্লাি   

14.  ৭৯৭৫ বমরিটাইম লি বমরিি, শীপ রবরডাং  

15.  ৮২৭৪ প্রর্াকশি লারিাং এুান্ড বকায়ারলটি রিদেম এুাদিাদেি, এুারভউরিক্স   

16.  ৮৫৭২ মারটরমরর্য়া এুান্ড গ্রারফকি করিউটাি, করিউটাি িাদয়ন্স, র্াটাদটরল   

17.  ৮৬৭৩ রফরজওদর্িাপী এুান্ড রিদহরবরলদটশি রর্ভাইি ইদলকদট্রা-বমরর্কুাল   

18.  ৯০৭৩ এয়ািপরলউশি এুান্ড কদরাল ইরিরিয়ারিাং এিভায়িণদমন্ট   

19.  ৯১৭৪ ববরিক বমকাট্ররিক্স আইরপরিটি   

20.  ৯২৭২ ইদলকদট্রা বমকুারিকুাল ইরিরিয়ারিাং বমকাট্ররিক্স   

21.  ৯৪৭৪ অপটিকুাল ফাইবাি করমউরিদকশি-২ বটরলকরমউরিদকশি   

22.  ৯৫৭৪ ট্রাবল সুটিাং ম্যাদিজদমন্ট ইি রপ্ররন্টাং ইন্ডারিজ রপ্ররন্টাং   

23.  ৯৬৭৫ প্যাদকরজাং রর্জাইি-২ গ্রারফক রর্জাইি   

24.  ৯৮৭৪ ইন্ডারিয়াল এুান্ড প্রর্াকশি ইরিরিয়ারিাং ফুটওয়ুাি  

   ২৩-১১-২০২১ 

মঙ্গলবাি 

রবকাল ০২:০০ ৩
য়
 প

ব
ড   
  

(২
০
১
৬

 প্র
রব

ধ
াি

)
 

1.  ৬৫৯৩১ ম্যার্দমটিক্স-৩ িকল বটকদিালরজ [ট্যুরিজম এুান্ড 

হিরপটারলটি ব্যতীত]  

2.  ৬৯৯৩৫ ট্যুি গাইরর্াং-১ ট্যুরিজম এুান্ড হিরপটারলটি  

 

৫
ম

 প
ব

ড  

(২
০
১
০
 প্র

রব
ধ
াি

)
 

3.  
৬১৫৩ রহরি অব আরকডদটকিাি-১ আরকডদটকিাি   

 

4.  ৬২৫৪ িারভডি বেশি অপাদিশি অদটাদমাবাইল   

5.  ৬৩৫৪ ইন্ডারিয়াল বকদমরি ফুর্, বকরমকুাল   

6.  ৬৪৩২ িাদভরয়াং-১ ৪র্ ড পব ড    এআইরর্টি  
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তারিখ, বাি 
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পব ড িাং 
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7.  
৬৬৫৩ বপ্রাগ্রারমাং লাাংগুদয়জ-৩ করিউটাি, করিউটাি িাদয়ন্স ও 

র্াটা বটরলকরমউরিদকশি   

8.  ৬৬৫৯ বপ্রাগ্রারমাং ইি রি ৫ম পব ড: ইদলকট্ররিক্স, বমকারিকুাল, 

িাদভ ডরয়াং, আইরপরিটি, ফুটওয়ুাি  

৬ষ্ঠ পব ড: রিরভল   

৭ম পব ড: ইদলকরট্রকুাল   

9.  ৭১৫৪ ইরিি ওভািহরলাং এুান্ড ইন্সদপকশি  পাওয়াি   

10.  ৭২৫৫ বমইিদটন্যান্স অব আিএরি ইকুইপদমন্ট আিএরি   

11.  ৭৬৫৪ রিিারমক বফরিদকশি  রিিারমক   

12.  ৭৯৫১ বমরিি ইরিি এুান্ড কন্সট্রাকশি বমরিি   

13.  ৮০৫২ শীট বমটাল এুান্ড বমটাল ফরম ডাং শীপ রবরডাং   

14.  ৮২৫৫ এয়ািক্রাফট ইিস্ট্রুদমন্ট রিদেম এুাদিাদেি   

15.  
৮৩৫৫ এয়ািক্রাফট ইদলকরট্রকুাল এুান্ড রর্রজটাল 

বমজারিাং ইন্সট্রুদমন্টি 

এরভউরিক্স   

16.  ৮৮৫৪ রবরডাং ফুারিরলটিি কন্সট্রাকশি   

17.  ৯০৫৩ এিভায়িিদমন্টাল মাইদক্রাবাদয়ালরজ এিভায়িণদমন্ট   

18.  ৯২৫১ ইিস্ট্রুদমদন্টশি এুান্ড কদরাল বমকাট্ররিক্স   

19.  ৯৩৫২ রররলাং এুান্ড ব্লারোং  মাইরিাং   

20.  ৯৪৫২ বিরর্ও ওদয়ভ বপ্রাপাদগশি এুান্ড িার্াি  বটরলকরমউরিদকশি   

21.  ৯৫৫৪ রপ্ররন্টাং বকায়ারলটি কদরাল রপ্ররন্টাং   

22.  ৯৬৫৪ প্যাদকরজাং রর্জাইি-১ গ্রারফক রর্জাইি   

  ২৪-১১-২০২১ 

বুধবাি 

িকাল ১০:০০ 

৭
ম

 প
ব

ড  (
২
০
১
৬

 প্র
রব

ধ
াি

)
 

1.  ৬৬১৭৩ ইদন্টরিয়ি রর্জাইি-২ আরকডদটকিাি  

2.  ৬৬২৭৪ বভরহদকল অদটাদমশি এুান্ড রিগিারলাং ৭ম পব ড: অদটাদমাবাইল ৬ষ্ঠ পব ড: পাওয়াি  

3.  ৬৬৩৭৪ কদিাশি বটকদিালরজ বকরমকুাল 

4.  ৬৬৪৭৫ ওয়াটাি রিদিাি ড ইরিরিয়ারিাং রিরভল 

5.  ৬৬৫৭১ ইদন্টরিয়ি রর্জাইি এুান্ড বর্দকাদিশি রিরভল উর্  

6.  ৬৬৬৭৫ িাইবাি রিরকউরিটি এুান্ড ইরর্ক্স  করিউটাি 

7.  
৬৬৭৭৫ বটরোং এুান্ড বমইদন্টদিন্স অফ ইদলররকুাল 

ইকুইপদমন্ট 

ইদলররকুাল 

8.  ৬৬৮৭৪ ইন্ডারিয়াল অদটাদমশি এুান্ড রপএলরি ইদলররিক্স 

9.  ৬৬৯৭৪ কিদফকশিারি বপ্রার্াক্টি ফুর্ 

10.  ৬৭০৭৫ বপ্রার্াকশি লুারিাং এুান্ড কদরাল বমকারিকুাল,মাইরিাং এুান্ড মাইি িাদভ ড  

11.  ৬৭২৭৫ কমারশ ডয়াল এুান্ড ইন্ডারিয়াল এয়ািকরন্ডশরিাং আিএরি 

12.  ৬৭৬৭৫ রিিারমক বর্দকাদিশি এুান্ড রপ্ররন্টাং রিিারমক 

13.  ৬৭৭৭৫ গ্লাি হাউি ইন্সট্রুদমদন্টশি গ্লাি 

14.  ৬৭৮৭২ মাইি িাদভডরয়াং িাদভডরয়াং 

15.  ৬৮২৭৪ বেি বটকদিালরজ এদিাদেি, এরভউরিক্স 

16.  ৬৮৫৭৩ রেরপ্টাং উইর্ পাইদর্াি করিউটাি িাইন্স  

17.  ৬৮৬৭৪ এর্ভান্সর্ বাদয়াদমরর্দকল ইকুইপদমন্ট ইদলদরাদমরর্দকল 

18.  ৬৮৭৭৩ ফারি ডিাি রর্জাইি এুান্ড ররয়াং এ আই রর্ টি  

19.  ৬৮৮৭১ এর্ভান্স কন্সট্রাকশি বটকরিক এুান্ড বমরশিারি কন্সট্রাকশি 

20.  ৬৯০৭৫ রর্জাোি ম্যাদিজদমন্ট এিভায়িিদমন্ট 

21.  ৬৯১৭৪ মর্াি ড ইকুইপদমন্ট বমইিদটদিন্স বটকরিক আইরপরিটি 

22.  ৬৯২৭১ বপ্রাগ্রুাদমবল লরজক কদরালাি বমকাট্ররিক্স 

23.  ৬৯৫৭৪ ট্রাবল শুটিাং ম্যাদিজদমন্ট ইি রপ্ররন্টাং ইন্ডারি রপ্ররন্টাং 

24.  ৬৯৬৭৬ এর্ভান্সর্ রর্রজটাল ফদটাগ্রারফ গ্রারফক রর্জাইি 

25.  ৬৯৮৭৪ বপ্রার্াকশি লুারিাং এুান্ড বকায়ারলটি কদরাল ফুটওয়াি 

26.  ৬৯৯৮২ বাি এুান্ড বিস্টুদিন্ট ম্যাদিজদমন্ট ট্যুরিজম (ফুর্ এুান্ড ববভাদিজ রর্রভশি) 

27.  ৬৯৯৮৬ লরগাং িারভ ডি ম্যাদিজদমন্ট ট্যুরিজম (রুম রর্রভশি) 



িাং 
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28.  ৬৯৯৯১ ট্রাদভল লরজরেক ম্যাদিজম্যান্ট ট্যুরিজম (ট্রাদভল এুান্ড ট্যুরিজম রর্রভশি) 

  ২৪-১১-২০২১ 

বুধবাি 

রবকাল ০২:০০ 

৪
র্

ড  প
ব

ড  (
২
০
১
৬

 প্র
রব

ধ
াি

)
 

1.  ৬৬২৪২ অদটাদমাটিভ ইরিি রিদেম-৩ অদটাদমাবাইল  

2.  ৬৬৩৪৫ এিারলটিকুাল বকরমরি বকরমকুাল  

3.  
৬৬৪৪৫ রজওদটরিকুাল ইরিরিয়ারিাং  রিরভল, রিরভল (উর্), কন্সট্রাকশি, 

এিভায়িণদমন্টাল  

4.  ৬৬৮৪২ রপ্ররন্সপ্যাল অব রর্রজটাল ইদলকট্ররিক্স  করিউটাি, ইদলকট্ররিক্স  

5.  ৬৬৯৪৫ ফুর্ প্যাদকরজাং ফুর্  

6.  

৬৬৮৩৪ রর্রজটাল ইদলকট্ররিক্স ৩য় পব ড: করিউটাি িাদয়ন্স, আইরপরিটি 

৪র্ ড পব ড: র্াটা-বটরলকরমউরিদকশি, 

বমকাট্ররিক্স, বটরলকরমউরিদকশি, 

ইদলদরাদমরর্কুাল  

7.  ৬৭১৪১ ইরিি রর্দটইলস্  পাওয়াি  

8.  ৬৭২৪২ অদটাদমাটিভ ইরিিি এুান্ড বেয়াি রিদেম আিএরি  

9.  ৬৭৬৪৪ মদর্ল এুান্ড বমাড বফরিদকশি-২ রিিারমক  

10.  ৬৭৮৪৩ রফড এিিরম িাদভডরয়াং  

11.  ৬৭৯৫২ ইরিরিয়ারিাং র্াদম ডার্ায়িারমক্স এুান্ড রহট ট্রান্সফাি ৪র্ ড পব ড: বমরিি ৭ম পব ড: শীপ রবীডাং  

12.  ৬৮৩৪৬ এয়ািক্রাফ্ট ইদলকরট্রকুাল রিদেমস্ এুাদিাদেি  

13.  ৬৮৩৪৫ এয়ািক্রাফ্ট রিদেম-১  এরভউরিক্স  

14.  ৬৮৫৪১ অপাদিটিাং রিদেম  করিউটাি িাদয়ন্স  

15.  ৬৮৭৪১ ইদন্টরিয়ি রর্জাইি-২ এআইরর্টি  

16.  ৬৯৫৪১ রিি রপ্ররন্টাং রপ্ররন্টাং, গ্রারফক  

৬
ষ্ঠ

 প
ব

ড  (
২
০
১
০
 প্র

রব
ধ
াি

)
 

17.  ৬১৬৪ প্রদফশিাল প্রাকটিি   আরকডদটকিাি  

18.  
৬২৬৪ অদটাদমাটিভ ইকুইপদমন্ট এুান্ড ওয়াকডিপ 

প্রাকটিি 

অদটাদমাবাইল  

19.  ৬৩৬৩ ইন্ডারিয়াল ইন্সট্রুদমদন্টশি এুান্ড প্রদিি কদরাল  বকরমকুাল, ফুর্  

20.  
৬৫৬২ উর্ রিজরিাং, রট্রটিাং, এুান্ড রফরিরিাং 

ম্যাদটরিয়ালি  

রিরভল (উর্)  

21.  ৬৬৬৪ করিউটাি রিদেম িফটওয়ুাি করিউটাি  

22.  
৬৭৬৩ ট্রান্সরমশি এুান্ড রর্রিরবউশি অব 

ইদলকরট্রকুাল এিারজড-১   

ইদলকরট্রকুাল   

23.  ৬৮৬৫ মাইদক্রাপ্রদিিি এুান্ড এরলদকশি ইদলকট্ররিক্স, ইদলকদট্রাদমরর্কুাল   

24.  ৭০৬৩ লান্ট ইরিরিয়ারিাং এুান্ড বমইিদটদিন্স বমকারিকুাল   

25.  ৭০৬৬ বিাংর্ অব ম্যাদটরিয়ালি এুান্ড বমরশি রর্জাইি  বমরিি, শীপ রবরডাং  

26.  ৭১৬২ পাওয়াি লান্ট ইরিরিয়ারিাং-২ পাওয়াি   

27.  ৭২৬৩ আিএরি লান্ট অপাদিশি  আিএরি   

28.  ৭৬৬৪  রিিারমক গ্লাদজি এুান্ড বর্দকাদিশি-১  রিিারমক   

29.  ৭৭৬৩ রিিারমকি ম্যানুদফকিারিাং   গ্লাি  

30.  ৭৮৬২ এর্ভান্স িাদভডরয়াং-২ িাদভডরয়াং   

31.  
৮২৬৩ এয়ািক্রাফট ইকুইপদমন্ট, ফারি ডরিাং এুান্ড 

বমইিদটদিন্স 

এুাদিাদেি   

32.  
৮৩৬৩ এয়ািক্রাফট ইদলকরট্রকুাল রিদেম এুান্ড 

ইকুইপদমন্ট-২   

এরভউরিক্স   

33.  ৮৫৬২ এর্ভান্সর্ র্াটাদবি ম্যাদিজদমন্ট করিউটাি িাদয়ন্স  

34.  ৮৭৬৩ রর্দটইরলাং এুান্ড রফট-আউটি  এআইরর্টি   

35.  
৯০৬২ ইন্সট্রুদমন্টাল বটকরিক ইি এিভায়িিদমন্টাল 

এিালাইরিি  

এিভায়িণদমন্টাল   

36.  
৯১৬৩ ভাইদিশি, মরিটরিাং এুান্ড র্াটা এুকুইরজশি 

ইিস্ট্রুদমদন্টশি 

আইরপরিটি   

37.  ৯২৬২ ইন্ডারিয়াল অদটাদমশিস্ এুান্ড বিাবটিক্স-১  বমকাট্ররিক্স   

38.  ৯৩৬৩ মাইি ট্রান্সদপাট ড রিদেম  মাইরিাং   
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39.  ৯৪৬৩ র্াটা করমউরিদকশি-১ বটরলকরমউরিদকশি   

40.  ৯৫৬৪ গ্রাভাি রপ্ররন্টাং রপ্ররন্টাং   

41.  ৯৬৬১ বর্ে টপ পাবরলরশাং গ্রারফক রর্জাইি   

42.  ৯৮৬৩ বলোি বটকদিালরজ-২ ফুটওয়ুাি  

  ২৫-১১-২০২১ 

বৃহেরতবাি 

িকাল ১০:০০ 

৫
ম

 প
ব

ড   
  

(২
০
১
৬

 প্র
রব

ধ
াি

)
 

1.  ৬৫৮৫১ একাউরন্টাং রর্ওিী এুান্ড প্রাকটিি ৪র্ ড পব ড: ফুটওয়ুাি  

৫ম পব ড: িকল বটকদিালরজ  

[ট্যুরিজম এবাং ফুটওয়ুাি ব্যতীত] 

2.  ৬৯৯৫৭ রবজদিি অগ ডািাইদজশি এুান্ড করমউরিদকশি 

(ট্যুরিজম) 

৫ম পব ড: ট্যুরিজম  

  ২৫-১১-২০২১ 

বৃহেরতবাি 

রবকাল ০২:০০ 

৪
র্

ড  প
ব

ড  (
২
০
১
০
 প্র

রব
ধ
াি

)
 

1.  ৫৯৪২ রর্িরক্রট ম্যার্দমটিক্স করিউটাি, করিউটাি িাদয়ন্স   

2.  
৬৪৪২ এরেদমটিাং এুান্ড করোং-১ রিরভল, রিরভল (উর্), আরকডদটকিাি, 

িাদভ ডরয়াং, এআইরর্টি, এিভায়িণদমন্টাল   

3.  ৬৭৪১ ইদলকরট্রকুাল এলাদয়দন্সি ইদলকরট্রকুাল  

4.  
৬৮৪৩ বিটওয়াকড রফটাি এুান্ড ট্রান্সরমশি লাইিি ইদলকট্ররিক্স, বটরলকরমউরিদকশি ও র্াটা 

বটরলকরমউরিদকশি   

5.  
৭১৪২ ইরিরিয়ারিাং বমকারিক্স ৪র্ ড পব ড: পাওয়াি, শীপ রবরডাং ও বমকাট্ররিক্স   

৫ম পব ড: অদটাদমাবাইল, বকরমকুাল, ফুর্, 

আিএরি ও বমরিি   

6.  ৭৬৪৪ ইরিরিয়ারিাং বকরমরি রিিারমক, গ্লাি   

7.  ৭০৪৫ বমরশিিপ প্রাকটিি-৩ বমকারিকুাল  

8.  ৮২৪৩ এয়ািক্রাফট িাকিািাল রিদপয়াি এুাদিাদেি   

9.  ৮৩৪৩ এয়ািক্রাফট করমউরিদকশি এরভউরিক্স   

10.  ৮৬৪১ বমরর্কুাল ট্রান্সরর্উিাি বিন্সি এুান্ড বো বমজািদমন্ট ইদলকদট্রাদমরর্কুাল   

11.  ৮৮৪৪ ওয়ারকডাং এুান্ড িাকিািাল রইাং কন্সট্রাকশি   

12.  ৯১৪০ রিগিাল প্রদিরিাং এুান্ড করন্ডশরিাং আইরপরিটি   

13.  ৯৬৪২ গ্রারফক রর্জাইি-১ রপ্ররন্টাং ও গ্রারফক রর্জাইি   

৬
ষ্ঠ

 প
ব

ড  (
২
০
১
৬

 প্র
রব

ধ
াি

)
 

14.  
৬৬২৬৫ অদটাদমটিভ ইদলকরট্রকুাল এুান্ড ইদলকট্ররিক্স 

রিদেম-১ 

অদটাদমাবাইল  

15.  ৬৬৩৬৬ জুট এুান্ড বটক্সটাইল ইন্ডারিজ  বকরমকুাল  

16.  ৬৬৫৬৩ উর্ ওয়ারকডাং বমরশি এুান্ড ট্যলস্  রিরভল (উর্)  

17.  ৬৬৯৬৫ ফুর্ এর্াটাদিশি এুান্ড টরক্সদকালরজ  ফুর্  

18.  ৬৬৪৫৮ কন্সট্রাকশি প্রদিদিস্ িারভডরয়াং  

19.  ৬৭৯৭৬ বমরিি ইদলকরট্রকুাল এুান্ড ইদলকট্ররিক্ রিদেম  ৬ষ্ঠ পব ড: শীপরবরডাং ৭ম পব ড: বমরিি 

20.  ৬৮৭৬৪ এয়াি কন্ডারন্টাং এুান্ড একাউরেক্স  এআইরর্টি  

21.  ৬৬৪৬৮ ফান্ডাদমন্টালস্ অফ ট্রান্সদপাদট ডশি ইরিরিয়ারিাং এিভািণদমন্টাল  

22.  ৬৯৩৬৪ আন্ডািগ্রাউন্ড মাইরিাং বটকরিক মাইরিাং এুান্ড মাইি িাদভড  

23.  
৬৬৭৬৩ ট্রান্সরমশি এুান্ড রর্রিরবউশি অফ 

ইদলকরট্রকুাল পাওয়াি-১ 

ইদলকরট্রকুাল  

24.  ৬৯৪৬৪ মাইদক্রাওদয়ভ এুান্ড এদন্টিাস্ ৬ষ্ঠ পব ড: বটরলকরমউরিদকশি ৭ম পব ড: র্াটা বটরল  

25.  ৬৯৮৬১ ফুটওয়ুাি কুার্ এুান্ড কুাম ফুটওয়ুাি  

26.  ৬৯৯৬৭  বিিপিরিবল ট্যুরিজম  ট্যুরিজম  

  ২৭-১১-২০২১ 

শরিবাি 

িকাল ১০:০০ 

১
ম

 প
ব

ড  (
২
০
১
৬

 প্র
রব

ধ
াি

)
 1.  ৬৬৭১২ ইদলকরট্রকুাল ইরিরিয়ারিাং ফান্ডাদমন্টাল্ি ১ম পব ড: আরকডদটকিাি, রিরভল, রিরভল 

(উর্), কন্সট্রাকশি, করিউটাি, 

ইদলকট্ররিক্স, এিভায়িণদমন্টাল, আইরপরিটি, 

বমকারিকুাল, বমকাট্ররিক্স, মাইরিাং এুান্ড 

মাইি িাদভ ড, বটরলকরমউরিদকশি, 

করিউটাি িাদয়ন্স এুান্ড বটকদিালরজ, 

র্াটা-বটরলকরমউরিদকশি, ফুটওয়ুাি, 

এুাদিাদেি, এরভউরিক্স৩য় পব ড: বকরমকুাল  
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2.  ৬৬৭১১ ববরিক ইদলকরট্ররিটি ইদলকরট্রকুাল, ইদলকদট্রাদমরর্কুাল, গ্লাি, 

রিিারমক, বমরিি, শীপ রবরডাং 

3.  ৬৮৭১১ আরকডদটকিািাল ম্যদটরিয়ালি এুান্ড প্রর্াক্ট এআইরর্টি  

4.  ৬৯৯১৪ বিরফ্ট এুান্ড হাইরজি ফি ট্যুরিজম এুান্ড হিরপটারলটি ট্যুরিজম এুান্ড হিরপটারলটি  

৭
ম

 প
ব

ড  (
২
০
১
০
 প্র

রব
ধ
াি

)
 

5.  ৬১৭৬ আিবাি লারিাং আরকডদটকিাি   

6.  
৬২৭৫ অদটাদমাটিভ ইদলরট্রকুাল এুান্ড ইদলররিক্স 

রিদেম-২ 

অদটাদমাবাইল   

7.  ৬৩৭৫ গ্লাি, রিিারমক এুান্ড পরলমাি বটকদিালরজ বকরমকুাল   

8.  
৬৪৭৫ হাইদরালরজ এুান্ড ওয়াটাি রিদিাদি ডি 

ইরিরিয়ারিাং  

রিরভল, রিরভল (উর্)  

9.  ৬৮৭৫ বাদয়াদমরর্দকল ইরিরিয়ারিাং ইদলকট্ররিক্স   

10.  ৭৬৭৪ গ্লাি ম্যানুফুাকিারিাং রিিারমক   

11.  ৭৭৭৩ গ্লাি প্রর্াক্টি-২  গ্লাি   

12.  ৭৮৭২ মাইি িাদভডরয়াং িাদভডরয়াং   

13.  ৭৯৭৬ বমরিি ইদলকরট্রক িারকডট এুান্ড বমরশিািী বমরিি   

14.  ৮০৭৩ শীপ প্রপালশি এুান্ড অরক্সলািী রিদেম শীপ রবরডাং   

15.  ৮২৭৫ এয়ািক্রাফট বমইদন্টদিন্স প্রুাকটিদিি এুাদিাদেি, এুারভউরিক্স   

16.  ৮৬৭৪ রমরিদলরিয়াি বাদয়া বমরর্দকল ইকুইপদমন্ট ইদলকদট্রাদমরর্কুাল   

17.  
৮৭৭৩ কন্সট্রাকশি র্কুদমদন্টশি এুান্ড প্রদফিিাল 

প্রুাকটিদিি 

এআইরর্টি   

18.  ৮৮৭৩ কন্সিাকশি ম্যাদিজদমন্ট এুান্ড র্কুমদন্টশি কন্সট্রাকশি   

19.  ৯০৭৫ রর্জিটাি ম্যাদিজদমন্ট এিভায়িণদমন্ট   

20.  ৯১৭৫ বমরর্দকল ইন্সট্রুদমদন্টশি-২ আইরপরিটি   

21.  ৯২৭৩ অদটাদমটিক কদরাল রিদেম বমকাট্ররিক্স   

22.  ৯৩৭৩ প্রদিরিাং অব রমিাদিলি মাইরিাং   

23.  ৯৪৭৫ বটরলকম সুইরিাং বটরলকরমউরিদকশি   

24.  ৯৬৭৩ গ্রারফক করমউরিদকশি রপ্ররন্টাং, গ্রারফক রর্জাইি   

  ২৭-১১-২০২১ 

শরিবাি 

রবকাল ০২:০০ 

৩
য়
 প

ব
ড  (
২
০
১
৬

 প্র
রব

ধ
াি

)
 

1.  ৬৬৪৩৩ কন্সট্রাকশি প্রদিি-১ রিরভল, রিরভল (উর্)  

2.  ৬৭৭৩৩ রপ্রপাদিশি অফ গ্লাি ি-ম্যাদটরিয়ালস্ গ্লাি  

3.  ৬৮৮৩৪ কন্সট্রাকশি বমর্রলরজ-১ কন্সট্রাকশি  

4.  
৬৮২৩২ এুাদিা-র্াদম ডার্ায়িারমক্স এুান্ড পাওয়াি লুান্ট 

রর্ওিী 

এুাদিাদেি  

5.  ৬৮৩৩২ বজিাদিল এয়ািক্রাফট্ ইন্সট্রুদমন্ট এরভউরিক্স  

6.  
৬৯৩৩১ রমিাদিলরজ এুান্ড রমিাদিল রিদিাি ড অব 

বাাংলাদেশ 

মাইরিাং  

7.  ৬৯৯৩৬ ববকািী এুান্ড বপরি কন্সট্রাকশি ট্যুরিজম এুান্ড হিরপটারলটি  

৫
ম

 প
ব

ড  (
২
০
১
০
 প্র

রব
ধ
াি

)
 

8.  
৬৪৫৪ রর্ওিী অব িাকিাি  ৫ম পব ড: রিরভল, রিরভল (উর্), িাদভ ডরয়াং, 

কন্সট্রাকশি ও এিভায়িণদমন্ট   

৬ষ্ঠ পব ড: আরকডদটকিাি ও এআইরর্টি   

9.  
৬৬৫৪ র্াটাদবি ম্যাদিজদমন্ট রিিদটম ৫ম পব ড: করিউটাি, করিউটাি িাদয়ন্স   

৬ষ্ঠ পব ড: র্াটা বটরলকরমউরিদকশি   

10.  ৬৮৫৫ ইন্ডারিয়াল পাওয়াি ইদলকট্ররিক্স  ইদলকরট্রকুাল   

11. ৭০৫৪ ফাউিী এুান্ড প্যাটাি ড বমরকাং বমকারিকুাল   

12.  ৭১৫৫ রররলাং এুান্ড মাইরিাং  পাওয়াি   

13.  ৭৬৫৫ বহভী বি বপ্রার্াক্টি রিিারমক  

14.  ৭৭৫২ গ্লাি বফরিদকশি-২  গ্লাি   

15.  ৮২৫১ এয়ািক্রাফট ল্যারন্ডাং গীয়াি  এুাদিাদেি   

16.  
৮৩৫১ এয়ািক্রাফট ইদলকরট্রকুাল রিদেম এুান্ড 

ইকুইপদমন্ট-১  

এরভউরিক্স   

17.  ৯১৫২ প্রদিি ইরিরিয়ারিাং আইরপরিটি   
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18.  ৯৩৫৩ ওদপি-রপট এুান্ড বলিাি মাইরিাং বটকরিক মাইরিাং   

19.  ৯৪৫৪ আউটিাইর্ লান্ট বটরলকরমউরিদকশি   

20.  ৯৫৫৫ ইাংক এুান্ড বপপাি রপ্ররন্টাং   

21.  ৯৮৫৪ ফুটওয়ুাি করোং এুান্ড বকায়ারলটি ম্যাদিজদমন্ট ফুটওয়ুাি  

  ২৮-১১-২০২১ 

িরববাি 

িকাল ১০:০০ 

৭
ম

 প
ব

ড  (
২
০
১
৬

 প্র
রব

ধ
াি

)
 

1.  ৬৬২৭৫ অদটাদমাটিভ ইদলকরট্রকুাল এুান্ড 

ইদলকট্ররিক্স রিদেম-২ 

অদটাদমাবাইল 

2.  ৬৬৩৭৫ লারেক এুান্ড পরলমাি বটকদিালরজ বকরমকুাল 

3.  
৬৮৮৭৩ কিিাকশি ম্যাদিজদমন্ট এুান্ড র্কুদমদন্টশি ৫ম পব ড: এিভায়িিদমন্টাল  

৭ম পব ড: রিরভল, িাদভডরয়াং, কন্সট্রাকশি 

4.  
৬৬৫৭৩ উর্ শপ বমরশি ইন্সটদলশি এুান্ড 

বমইিদটদিন্স 

রিরভল উর্  

5.  

৬৬৬৭৬ বিটওয়াকড রিরকউরিটি রিদেম  

অপশিাল 

করিউটাি 

৬৬৬৭৭ এমদবদর্র্ রিদেম রর্জাইি 

৬৬৬৭৮ এর্ভান্সর্ র্াটাদবজ ম্যাদিজদমন্ট রিদেম 

৬৬৬৭৯ বগম বর্ভলপদমন্ট 

6.  ৬৬৯৭৫ ফুর্ এিালাইরিি ফুর্  

7.  
৬৬৬৭৮ এর্ভান্সড্ র্াটাদবজ ম্যাদিজদমন্ট রিদেম  ৬ষ্ঠ পব ড: করিউটাি িাদয়ন্স এুান্ড 

বটকদিালরজ 

8.  ৬৭১৭১ অদটা ইদলকরট্ররিটি এুান্ড ইদলকট্ররিক পাওয়াি  

9.  ৬৭০৭৬ বমকাট্ররিক্স এুান্ড রপ এল রি বমকারিকুাল 

10.  ৬৭২৭৬ ইন্সটদলশি অফ আিএরি লুান্টি  আিএরি 

11.  ৬৭৬৭৬ গ্লাি বমনুদফকিারিাং রিিারমক 

12.  ৬৭৭৭৬ গ্লাি হাউি রিিুাক্টরি গ্লাি  

13.  ৬৭৯৭৪ বমকারিকুাল এুান্ড বমরিি এরেদমটিাং বমরিি 

14.  ৬৮০৭৫ শীপ রিদপয়ারিাং এুান্ড বমইিদটন্যান্স শীপ রবরডাং 

15.  ৬৮৩৭১ রহউম্যাি ফুাক্টিি  এদিাদেি, এরভউরিক্স 

16.  ৬৯৩৭১ রিজাভডাি ইরিরিয়ারিাং মাইরিাং এুান্ড মাইিাদভড 

17.  ৬৯৪৭৩ বিটওয়াকড লুারিাং এুান্ড ম্যাদিজদমন্ট বটরলকরমউরিদকশি 

18.  ৬৯৬৭৩ রভজুুয়াল করমউরিদকশি রপ্ররন্টাং, গ্রারফক রর্জাইি 

19.  ৬৯৮৭৫ ইন্ডারিয়াল এুান্ড প্রর্াকশি ইরিরিয়ারিাং ফুটওয়াি  

20.  ৬৯৯৮৩ ফুর্ এুান্ড ববভাদিজ কে কদরাল ট্যুরিজম (ফুর্ এুান্ড ববভাদিজ রর্রভশি) 

21.  ৬৯৯৮৭ রিরকউরিটি এুান্ড লি ইদভিশি ম্যাদিজদমন্ট ট্যুরিজম (রুম রর্রভশি) 

22.  ৬৯৯৯২ বর্িটিদিশি ম্যাদিজদমন্ট ট্যুরিজম (ট্রাদভল এুান্ড ট্যুরিজম রর্রভশি) 

  ২৮-১১-২০২১ 

িরববাি 

রবকাল ০২:০০ 

৪
র্

ড /৫
ম

 প
ব

ড  (
২
০
১
৬

 প্র
রব

ধ
াি

)
 

1.  ৬৭০৪১ ইরিরিয়ারিাং বমকারিক্স ৪র্ ড পব ড: অদটাদমাবাইল, বমকারিকুাল, 

পাওয়াি, আিএরি, বমরিি, শীপরবরডাং, 

বমকাট্ররিক্স, মাইরিাং  

৫ম পব ড: বকরমকুাল  

2.  ৬৭৬৪৩ রিিুাক্টরিজ রিিারমক  

3.  ৬৬৪৪৪ িাদভডরয়াং-২ রিরভল, রিরভল (উর্)  

4.  ৬৬৬৪৫ করিউটাি বপরিদফিালস্ করিউটাি  

5.  
৬৬৮৪১ বিটওয়াকডস্ রফটাি ড এুান্ড ট্রান্সরমশি লাইন্স ইদলকট্ররিক্স, বটরলকরমউরিদকশি, 

র্াটা-বটরলকরমউরিদকশি  

6.  ৬৭০৪৫ এলাইর্ বমকারিক্স ৪র্ ড পব ড: ইদলকরট্রকুাল ৫ম পব ড: ফুর্  

7.  ৬৭৭৪৩ গ্লাি ফুারিদকশি-১ গ্লাি  

8.  ৬৭৮৪২ িাদভড কুার্ িাদভডরয়াং  

9.  ৬৮২৪৪ এয়ািক্রাফ্ট গ্যাি টাব ডাইি ইরিি কন্সট্রাকশি  এুাদিাদেি  

10.  ৬৮৩৪৪ এয়ািক্রাফ্ট করমউরিদকশি রিদেম  এরভউরিক্স  

11.  ৬৮৫৪৩ ম্যার্দমটিক্স ফি করিউটিাং করিউটাি িাদয়ন্স  
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12.  ৬৮৬৪৩ বাদয়াদমরর্কুাল রিগিাল প্রদিরিাং ইদলদরাদমরর্কুাল  

13.  ৬৮৭৪৪ প্রিদপরক্টভ ররয়াং এুান্ড বিিররাং এআইরর্টি  

14.  ৬৮৮৪৩ রবরডাং ফুাদিরলটিি এুান্ড িারভ ডদিি কন্সট্রাকশি  

15.  ৬৯০৪৩ এিভায়িিদমন্টাল মাইদক্রাবাদয়ালরজ  এিভায়িণদমন্টাল  

16.  ৬৯১৪৩ ইন্ডারিয়াল ইন্সট্রুদমদন্টশি  আইরপরিটি  

17.  ৬৯৬৪৪ ববরিক রভরর্ও এরর্টিাং রপ্ররন্টাং, গ্রারফক  

18.  ৬৯৮৪৩ ফুটওয়ুাি বহলর্ এুান্ড হাইরজি ফুটওয়ুাি  

৬
ষ্ঠ

 প
ব

ড  (
২
০
১
০
 প্র

রব
ধ
াি

)
 

19.  ৬৪৬৫ কন্সট্রাকশি ম্যাদিজদমন্ট রিরভল, িাদভডরয়াং, এিভায়িণদমন্টাল   

20.  ৬৫৬৪ উর্ ওয়ারকডাং বমরিি এুান্ড ট্যলি  রিরভল (উর্)  

21.  
৬৬৬৩ র্াটা করমউরিদকশি এুান্ড করিউটাি 

বিটওয়াকড-১  

করিউটাি   

22.  
৬৮৬৩ ইন্সট্রুদমদন্টশি এুান্ড প্রদিি কদরাল  ৬ষ্ঠ পব ড: ইদলকট্ররিক্স  

৭ম পব ড: ইদলকরট্রকুাল  

23.  
৭০৭৩ বমনুদফকিারিাং প্রদিি ৬ষ্ঠ পব ড: বমকাট্ররিক্স  

৭ম পব ড: বমকারিকুাল 

24.  ৭১৬৩ অদটাদমাটিভ ইদলকট্ররিক্স পাওয়াি  

25.  ৭৬৬৫ ইন্সট্রুদমদন্টশি এুান্ড প্রদিি কদরাল  রিিারমক  

26.  ৭৭৬৪ হীট ট্রান্সফাি এুান্ড র্াদম ডার্াইিারমক্স  গ্লাি  

27.  ৭৯৬১ শীপ বিফটি এুান্ড ফায়াি ফাইটিাং  বমরিি, শীপ রবরডাং   

28.  ৮২৬৪ বহরলকপ্টাি এুাদিাদেি   

29.  ৮৩৬৪ ইরন্টদগ্রদটর্ োইট রিদেম (আইএফএি)-২  এরভউরিক্স   

30.  ৮৪৫১ বমাবাইল করমউরিদকশি বিটওয়াকডি  ৫ম পব ড: র্াটা বটরলকরমউরিদকশি   

31.  ৮৫৬১ করিউটাি বিটওয়াকড করিউটাি িাদয়ন্স   

32.  
৮৬৬৩ কদিািারি এুান্ড ইিদটিরিভ বকয়াি ইউরিট 

ইকুইপদমন্ট 

ইদলকদট্রাদমরর্কুাল   

33.  ৮৮৬২ বকায়ািটিটি িাদভডরয়াং-২ কন্সট্রাকশি   

34.  ৯১৬৪ ববরিক কদরাল এুান্ড কদরালাি-২ আইরপরিটি   

35.  ৯৩৬৪ মাইি লারিাং এুান্ড রর্জাইরিাং  মাইরিাং   

36.  ৯৪৬৪ অপটিকুাল ফাইবাি করমউরিদকশি-১ বটরলকরমউরিদকশি   

37.  ৯৫৬৫ রর্রজটাল রর্জাইি এুান্ড রপ্ররন্টাং  রপ্ররন্টাং   

38.  ৯৬৬৩ রিরপাং এুান্ড মদন্টজ রপ্রপাদিশি গ্রারফক রর্জাইি   

39.  ৯৮৬৪ ম্যাদটরিয়াল িাদয়ন্স-১ ফুটওয়ুাি  

  ২৯-১১-২০২১ 

বিামবাি 

িকাল ১০:০০ 

৫
ম

 প
ব

ড  (
২
০
১
৬

 প্র
রব

ধ
াি

)
 

1.  ৬৬৪৫৫ এরেদমটিাং এুান্ড করে-২ রিরভল, রিরভল (উর্), িাদভডরয়াং  

2.  ৬৭২৫১ ইদলকরট্রকুাল বমরশিস্ ইি আিএরি আিএরি  

3.  ৬৭৬৫৪ রিিারমক বফরিদকশি এুান্ড ররয়াং রিিারমক  

4.  ৬৮৭৫৩ ইদন্টরিয়ি কন্সট্রাকশি-২ এআইরর্টি  

5.  ৬৯৪৫২ বটরলকম বমজারিাং এুান্ড ইকুুইপদমন্টস্ বটরোং  র্াটা-বটরল, বটরলকরমউরিকদশি  

6.  ৬৯৬৫৫ করিউটাি গ্রারফক রর্জাইি-১ রপ্ররন্টাং, গ্রারফক্স  

7.  ৬৯৮৫১ ফুটওয়ুাি ম্যানুফুাকিাি-৪ ফুটওয়ুাি  

8.  
৬৯৯৫৬ ফুর্ িাদয়ন্স এুান্ড রিউদট্রশি ট্যুরিজম  

 

   ২৯-১১-২০২১ 

বিামবাি 

রবকাল ০২:০০ 

৪
র্

ড  প
ব

ড  (
২
০
১
০
 প্র

রব
ধ
াি

)
 1.  ৫৮১১ বিাস্যাল িাদয়ন্স-১  র্াটা বটরল: ও করিউটাি িাদয়ন্স  

2.  
৬৪৪৪ কন্সট্রাকশি প্রদিি-১ রিরভল, রিরভল উর্, আরকডদটকিাি, 

এআইরর্টি ও এিভায়িণদমন্ট   

3.  
৬৬৩১ র্াটা িাকিাি এুান্ড এলগরিেম ৪র্ ড পব ড: করিউটাি  

৫ম পব ড: বটরলকরমউরিদকশি  

4.  ৬৮৪১ রর্রজটাল ইদলকট্ররিক্স-১ ইদলকট্ররিক্স ও ইদলকদট্রাদমরর্কুাল   

5.  ৬৮৪৫ এর্ভুান্স ইদলকট্ররিক্স ইদলকরট্রকুাল   
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6.  
৭০৪২ বমরশিিপ প্রাকটিি বকরমকুাল, ফুর্, পাওয়াি, বমরিি, শীপ 

রবরডাং, বমকাট্ররিক্স ও মাইরিাং   

7.  ৭১৩১ ইরিরিয়ারিাং র্াদম ডার্ায়িারমক্স অদটাদমাবাইল, আিএরি   

8.  ৭৭৪২ গ্লাি বমাড বফরিদকশি গ্লাি   

9.  ৭৮৪৪ এর্ভান্সর্ িাদভডরয়াং-১ িাদভডরয়াং   

10.  
৮২৪৪ এয়ািক্রাফট হাইদরারলক এুান্ড রিউদমটিক 

পাওয়াি রিদেম 

এুাদিাদেি   

11.  ৮৩৪৪ এয়ািক্রাফট বিরভদগশি এরভউরিক্স   

12.  ৯৬৪৩ ফদটাগ্রারফ (রর্রজটাল এুান্ড কিদভিশিাল) রপ্ররন্টাং ও গ্রারফক রর্জাইি   

৬
ষ্ঠ

 প
ব

ড  (
২
০
১
৬

 প্র
রব

ধ
াি

)
 

13.  ৬৬১৬১ আরকডদটকিািাল রর্জাইি-৫ আরকডদটকিাি  

14.  ৬৬২৬১ এর্ভান্সড্ অদটাদমাটিভ বমকারিজম অদটাদমাবাইল  

15.  ৬৬৩৬১ বকরমকুাল ইরিরিয়ারিাং অপাদিশি-৪ বকরমকুাল  

16.  ৬৬৪৬১ এর্ভান্সড্ িাদভডরয়াং রিরভল  

17.  ৬৬৫৬১ রর্জাইি এুান্ড ররয়াং অফ ফারি ডিাি-২ রিরভল (উর্)  

18.  ৬৬৬৬১ রপ্ররন্সপালস্ অফ িফট্ওয়ুাি ইরিরিয়ারিাং করিউটাি  

19.  ৬৬৭৬১ অটািদিটিাং কাদিন্ট বমরশন্স-১ ইদলকরট্রকুাল  

20.  ৬৬৮৬১ ইদলকট্ররিক বমজািদমন্টস্ ইদলকট্ররিক্স  

21.  ৬৬৯৬১ ফুর্ ইরিরিয়ারিাং অপাদিশি-১ ফুর্  

22.  ৬৭০৬১ র্দম ডার্ায়িারমক্স এুান্ড রহট ইরিি বমকারিকুাল, মাইরিাং এুান্ড মাইি িাদভ ড  

23.  ৬৭১৬১ ইরিি বটরোং এুান্ড পািফিদমন্স পাওয়াি  

24.  ৬৭২৬১ এর্ভান্সড্ বিরিজাদিশি এুান্ড এয়ািকরন্ডশরিাং আিএরি  

25.  ৬৭৬৬১ ইন্সুদলটি, স্যারিটারি এুান্ড টাইলস্ ওয়ুািস্ রিিারমক  

26.  ৬৭৭৬১ রিিারমক ম্যানুফুাকিারিাং-২ গ্লাি  

27.  ৬৭৮৬১ ল্যান্ড ম্যাদিজদমন্ট িাদভডরয়াং  

28.  ৬৭৯৬১ শীপ বিফটি এুান্ড ফায়াি ফাইটিাং বমরিি, শীপ রবরডাং 

29.  ৬৮২৬১ গ্যাি টাব ডাইি ইরিি োটি ডাং এুান্ড মরিটরিাং এুাদিাদেি  

30.  ৬৮৩৬১ এয়াি ক্রাফ্ট অদটাপাইলট রিদেম এরভউরিক্স  

31.  ৬৮৬৬১ বিাবটিক্স এুান্ড বিাবটিক িাজডারি ইদলকদট্রাদমরর্কুাল  

32.  ৬৮৭৬১ ইদন্টরিয়ি রর্জাইি-৪ এআইরর্টি  

33.  ৬৮৮৬১ এরলদমন্টস্ অফ রেল িাকিািাল রর্জাইি  কন্সট্রাকশি  

34.  ৬৯০৬১ এিভায়িিদমন্টাল এরেদমটিাং এুান্ড করোং এিভায়িিদমন্টাল  

35.  ৬৯১৬১ এিালাইটিকুাল ইন্সট্রুদমন্ট আইরপরিটি  

36.  ৬৯২৬১ ইন্সট্রুদমন্টশি এুান্ড করিউটাি কদরাল বমকাট্ররিক্স  

37.  
৬৯৪৬১ ফাইবাি অপটিক করমউরিদকশিস্ ৬ষ্ঠ পব ড: বটরলকরমউরিদকশি  

৭ম পব ড: র্াটা বটরলকরমরিদকশি  

38.  ৬৯৫৬১ রপ্রন্টািস্ করোং এুান্ড এরেদমটিাং রপ্ররন্টাং, গ্রারফক রর্জাইি  

39.  ৬৯৯৬১ ট্রাদভল এদজন্সী এুান্ড টিদকটিাং ট্যুরিজম  

   ৩০-১১-২০২১ 

মঙ্গলবাি 

িকাল ১০:০০ 

১
ম

 প
ব

ড   
  

(২
০
১
৬

 প্র
রব

ধ
াি

)
 

1.  ৬৫৯১২ রফরজক্স-১ রিরভল, রিরভল (উর্), করিউটাি, 

পাওয়াি, আিএরি, গ্লাি, িাদভ ডরয়াং, শীপ 

রবরডাং, এুাদিাদেি, এরভউরিক্স, র্াটা-

বটরলকরমউটরিদকশি, কন্সট্রাকশি, 

বমকাট্ররিক্স, মাইরিাং এুান্ড মাইি িাদভ ড, 

রপ্ররন্টাং  

৭
ম

 প
ব

ড  (
২
০
১
০
 প্র

রব
ধ
াি

)
 2.  ৬৪৫৩ এিভায়িিদমন্টাল ইরিরিয়ারিাং-১ ৫ম পব ড: আরকডদটকিাি, রিরভল ও 

রিরভল (উর্)  

৬ষ্ঠ পব ড: কন্সট্রাকশি   

৭ম পব ড: এআইরর্টি   

3.  
৬৭৭৪ ট্রান্সরমশি এুান্ড রর্রিরবউশি অব 

ইদলকরট্রকুাল এিারজড-২ 

ইদলকরট্রকুাল   

4.  ৬৯৭৫ ফুর্ এুািালাইরিি ফুর্   
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5.  ৭২৭৬ ইন্সটদলশি অব আিএরি লান্টি আিএরি   

6.  ৭৬৭৫ রিিারমক গ্লাদজি এুান্ড বর্দকাদিশি-২ রিিারমক   

7.  ৭৭৭৪ ফুদয়লি এুান্ড ফাদি ডি কন্সট্রাকশি গ্লাি   

8.  ৭৯৭১ ইরিি বটরোং এুান্ড ইন্সটদলশি বমরিি   

9.  ৮২৭৬ এয়ািক্রাফট বিফটি বমদিজদমন্ট রিদেম এুাদিাদেি, এুারভউরিক্স   

10.  ৮৬৭৫ বিাদবাটিকি এুান্ড কারাল ইদলকদট্রাদমরর্কুাল   

11.  
৯০৭৬ এিভায়িিদমন্টাল হাইদরালরজ এুান্ড ওয়াটাি 

রিদিাদি ডি ইরিরিয়ারিাং 

এিভায়িণদমন্টাল   

12.  ৯২৭৪ ইন্ডারিয়াল অদটাদমশিস্ এুান্ড বিাদবাটিক্স-২ বমকাট্ররিক্স   

  ৩০-১১-২০২১ 

মঙ্গলবাি 

রবকাল ০২:০০ 

৩
য়
 প

ব
ড  (
২
০
১
৬

 প্র
রব

ধ
াি

)
 1.  ৬৯৯৩৭ করমউরিদকটিভ ইাংরলশ-২ ট্যুরিজম এুান্ড হিরপটারলটি  

2.  ৬৫৯২২ রফরজক্স-২ আরকডদটকিাি, অদটাদমাবাইল, 

বকরমকুাল, ইদলকরট্রকুাল, ইদলকট্ররিক্স, 

ইদলদরাদমরর্কুাল, ফুর্, বমকারিকুাল, 

রিিারমক, বমরিি, করিউটাি িাদয়ন্স, 

এআইরর্টি, এিভায়িণদমন্টাল, 

আইরপরিটি, বটরলকরমউরিদকশি, 

গ্রারফক্স, ফুটওয়ুাি  

৫
ম

 প
ব

ড  (
২
০
১
০
 প্র

রব
ধ
াি

)
 

       

3.  ৬৬৫১ মাইদক্রাপ্রদিিি এুান্ড মাইদক্রা করিউটাি-১ করিউটাি   

4.  ৬৬৫৬ মাইদক্রাপ্রদিিি এুান্ড ইন্টািদফরিাং ৫ম পব ড: আইরপরিটি, বমকাট্ররিক্স  

৬ষ্ঠ পব ড: করিউটাি িাদয়ন্স ও র্াটা বটরল: 

5.  ৬৭৫৩ ইদলকরট্রকুাল অুান্ড ইদলকট্ররিক বমজািদমন্টি-১ ইদলকরট্রকুাল   

6.  ৭০৫৫ রহট রট্রটদমন্ট অব বমটালি বমকারিকুাল   

7.  ৭৬৫১ রিিারমক বটে এুান্ড কুালকুদলশি  রিিারমক   

8.  ৭৮৫২ হাইদরারলক্স এুান্ড হাইদরালরজ িাদভডরয়াং   

9.  ৮০৫১ এরেদমটিাং এুান্ড করোং অব শীপরবরডাং শীপ রবরডাং   

10.  ৮৬৫৩ এদিিদর্রিয়া এুান্ড বিিরপদিটিী ইকুইপদমন্ট ইদলকট্রদমরর্কুাল   

11.  ৮৭৫২ কুার্ এুান্ড রর্রজটাল রভরজওলাইদজশি এআইরর্টি   

12.  ৮৮৫৫ হাইদরালরজ এুান্ড ওয়াটাি রিদিাি ড ইরিরিয়ারিাং কন্সট্রাকশি   

13.  ৯০৫৪ রজওগ্ররফক ইিফিদমশি রিদেম এুান্ড 

রিদমাট বিরন্সাং  

এিভায়িণদমন্ট   

14.  ৯৩৫৪ আন্ডািগ্রাউন্ড মাইরিাং বটকরিক মাইরিাং   

15.  ৯৬৫৫ গ্রারফক রর্জাইি-২ রপ্ররন্টাং, গ্রারফক রর্জাইি   

  ০১-১২-২০২১ 

বুধবাি 

িকাল ১০:০০ 

৭
ম

 প
ব

ড  (
২
০
১
৬

 প্র
রব

ধ
াি

)
 

1.  ৬৬৭৭৩ সুইি রগয়াি এুান্ড প্রদটকশি ইদলকরট্রকুাল,পাওয়াি 

2.  ৬৮৩৭২ এয়ািক্রাফ্ট বকরবি এুান্ড ইিফিদমশি রিদেম এদিাদেি,এরভউরিক্স 

3.  ৬৮৫৭১ রর্রজটাল মাদকডটিাং বটকরিক্স করিউটাি িাইন্স  

4.  
৬৯০৭৬ এিভািিদমন্টাল হাদরালরজ এুান্ড ওয়াটাি 

রিদিাি ড ইরিরিয়ারিাং 

এিভািিদমন্টাল 

5.  
৬৭৯৭৭ বমিীটাইম লি ৬ষ্ঠ পব ড: বমরিি  

৭ম পব ড: শীপ রবরডাং  

6.  ৬৯৯৮৪ ইন্টািন্যাশিাল কুইরজিি ট্যুরিজম (ফুর্ এুান্ড ববভাদিজ রর্রভশি) 

7.  ৬৯৯৮৮ রুম রর্রভশি ম্যাদিজদমন্ট ট্যুরিজম (রুম রর্রভশি) 

8.  ৬৯৯৯৩ রিদি ডাট এুান্ড ইন্টািদটইন্টদমন্ট অপাদিশিি ট্যুরিজম (ট্রাদভল এুান্ড ট্যুরিজম রর্রভশি) 

   ০১-১২-২০২১ 

বুধবাি 

রবকাল ০২:০০ 

৪
র্

ড  প
ব

ড  (
২
০
১
৬

 প্র
রব

ধ
াি

)
 1.  ৬৬৩৪৬ ববরিক প্রর্াকশি ইরিরিয়ারিাং  বকরমকুাল  

2.  ৬৭৮৪৪ এর্ভান্স িাদভডরয়াং-১ িাদভডরয়াং  

3.  ৬৬৪৪৭ ববরিক এরেদমটিাং এুান্ড করোং আরকডদটকিাি, এআইরর্টি  

4.  ৬৬৬৪২ র্াটা িাকিাি এুান্ড এলগরিেম  করিউটাি, করিউটাি িাদয়ন্স  

5.  
৬৬৮৪৫ ইন্ডারিয়াল ইদলকট্ররিক্স  ৪র্ ড পব ড: ইদলকরট্রকুাল, ইদলকট্ররিক্স, র্াটা-

বটরলকরমউরিদকশি ৫ম পব ড: বমকাট্ররিক্স  

6.  ৬৭১৪৩ ফুদয়ল্ি এুান্ড লুরিদকন্টস্  ৪র্ ড পব ড: পাওয়াি ৫ম পব ড: অদটাদমাবাইল  

7.  ৬৮০৪৩ িীট বমটাল এুান্ড বমটাল ফিরমাং শীপরবরডাং  



িাং 
তারিখ, বাি 

ও িময় 
পব ড িাং 

রবষয় 

বকার্ 
রবষদয়ি িাম বটকদিালরজ 

 

Page # 27 

8.  ৬৮২৪৬ টাব ডাইি ইরিি রর্ওিী এুান্ড কন্সট্রাকশি এরভউরিক্স  

9.  ৬৮৮৪৪ হাইদরালরজ এুান্ড ওয়াটাি রিদিাি ড ইরিরিয়ারিাং  কন্সট্রাকশি  

10.  ৬৯৩৪৪ মাইি িাদভড ইরিরিয়ারিাং  মাইরিাং এুান্ড মাইি িাদভড  

৬
ষ্ঠ

 প
ব

ড  (
২
০
১
০
 প্র

রব
ধ
াি

)
 

 

11.  ৫৮৫২ ইন্ডারিয়াল ম্যাদিজদমন্ট ৫ম পব ড: গ্লাি, এুাদিাদেি, এরভউরিক্স   

৬ষ্ঠ পব ড: আরকডদটকিাি, অদটাদমাবাইল, 

বকরমকুাল, রিরভল, রিরভল (উর্), 

ইদলকরট্রকুাল, ইদলকট্ররিক্স, ইদলকদট্রা-

বমরর্কুাল, ফুর্, বমকারিকুাল, আিএরি, 

রিিারমক, বমরিি, িাদভ ডরয়াং, আরকডদটকিাি 

এুান্ড ইদন্টরিয়ি রর্জাইি, কন্সট্রাকশি, 

এিভায়িণদমন্টাল, আইরপরিটি, বমকাট্ররিক্স, 

মাইরিাং এুান্ড মাইি িাদভ ড, 

বটরলকরমউরিদকশি, রপ্ররন্টাং এবাং গ্রারফক 

রর্জাইি, ফুটওয়ুাি  

৭ম পব ড: করিউটাি, পাওয়াি, র্াটা 

বটরলকরমউরিদকশি, করিউটাি িাদয়ন্স 

এবাং শীপ রবরডাং   

  ০৪-১২-২০২১ 

শরিবাি 

িকাল ১০:০০ 

৫
ম

 প
ব

ড  (
২
০
১
৬

 প্র
রব

ধ
াি

)
 

 

1.  ৬৯০৫৪ এিভায়িিদমন্টাল োরর্জ ৪র্ ড পব ড: অদটাদমাবাইল, রিরভল, রিরভল 

(উর্), ইদলদরাদমরর্কুাল, ফুর্, 

বমকারিকুাল, আিএরি, রিিারমক, 

বমকাট্ররিক্স, রপ্ররন্টাং, গ্রারফক্, ফুটওয়ুাি  

৫ম পব ড: বকরমকুাল, ইদলকরট্রকুাল 

ইদলকট্ররিক্স, পাওয়াি, গ্লাি, িাদভ ডরয়াং, 

বমরিি, এুাদিাদেি, এরভউরিক্স, র্াটা বটরল, 

করিউটাি িাদয়ন্স, এআইরর্টি, আইরপরিটি, 

মাইরিাং এুান্ড মাইি িাদভ ড, বটরলকম:  

৬ষ্ঠ পব ড: আরকডদটকিাি, করিউটাি, 

কন্সট্রাকশি  

   ০৪-১২-২০২১ 

শরিবাি 

রবকাল ০২:০০ 

৪
র্

ড  প
ব

ড  (
২
০
১
০
 প্র

রব
ধ
াি

)
 

 

1.  ৬১৪১ আরকডদটকিািাল রর্জাইি এুান্ড লুারিাং-৩ আরকডদটকিাি   

2.  
৬৪৪৫ হাইদরারলক্স  রিরভল, রিরভল উর্, কন্সট্রাকশি ও 

এিভায়িণদমন্ট  

3.  ৬৬৪৩ বপ্রাগ্রারমাং ল্যাাংগুদয়জ বমকাট্ররিক্স   

4.  ৬৭৩৪ বজিাদিল ইদলকরট্ররিটি অদটাদমাবাইল, আিএরি  

5.  ৬৮১১ ববরিক ইদলকট্ররিক্স বমকারিকুাল, পাওয়াি ও শীপ রবরডাং  

6.  ৬৮৩২ ইন্ডারিয়াল ইদলকট্ররিক্স বকরমকুাল, ফুর্, আইরপরিটি   

7.  
৬৮৪৪ রর্রজটাল ইদলকট্ররিক্স-২ ৪র্ ড পব ড: করিউটাি, র্াটা বটরল: ও 

করিউটাি িাদয়ন্স   

৫ম পব ড: ইদলকট্ররিক্স ও ইদলকদট্রাদমরর্কুাল   

8.  ৭০৪৩ এলাইর্ বমকারিক্স ৪র্ ড পব ড: মাইরিাং ৫ম পব ড: ইদলকরট্রকুাল   

9.  ৭৭৪৩ রপ্রপাদিশি অব গ্লাি ‘ি’ ম্যাদটরিয়ালি গ্লাি   

10.  ৭৮৪৩ বেরিকুাল রট্রগদিাদমরট্র িাদভডরয়াং   

11.  
৮২৪৫ এয়ািক্রাফট টািবাইি ইরিি রর্ওিী এুান্ড 

কন্সট্রাকশি  

এুাদিাদেি   

12.  
৮৩৪৫ এয়ািক্রাফট ইন্সট্রুদমন্ট বমইিদটন্যান্স এুান্ড 

ওভািদহারলাং বটকরিক 

এরভউরিক্স   

13.  ৮৭৪১ ইদন্টরিয়ি রর্জাইি-১ এআইরর্টি   

14.  ৯৪৪২ বিরর্ও এুান্ড টিরভ ইরিরিয়ারিাং বটরলকরমউরিদকশি   

৬
ষ্ঠ

 প
ব

ড  (
২
০
১
৬

 

প্র
রব

ধ
াি

) 

15.  ৬৬৬৬৯ বপ্রাগ্রারমাং ইি এর্ভান্সর্ জাভা  করিউটাি িাদয়ন্স  

16.  ৬৮০২১ বিভাল আরকডদটকিাি বমরিি 

17.  ৬৭৬৫৫ রিদমন্ট ম্যানুফুাকিারিাং ৫ম পব ড: রিিারমক ৬ষ্ঠ পব ড: গ্লাি  

18.  ৬৮০৬৩ কুাম এুান্ড রিএিরি শীপ রবরড  

19.  ৬৮৪৬১ করিউটাি বিটওয়াকড-১ র্াটা বটরলকরমউরিদকশি  
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20.  
৬৬৮৬৭ করমউরিদকশি ইরিরিয়ারিাং ৬ষ্ঠ পব ড: ইদলকরট্রকুাল  

৭ম পব ড: বমকাট্ররিক্স  

   ০৬-১২-২০২১ 

বিামবাি 

িকাল ১০:০০ 

১
ম

 প
ব

ড  (
২
০
১
৬

 প্র
রব

ধ
াি

)
 

 

1.  ৬৬১১২ আরকডদটকিািাল ম্যাদটরিয়ালস্ আরকডদটকিাি  

2.  ৬৬২১১ অদটাদমবাইল ফান্ডাদমন্টালি অদটাদমবাইল  

3.  ৬৬৩১১ বকরমকুাল ইরিরিয়ারিাং ফান্ডাদমন্টালস্ বকরমকুাল  

4.  ৬৬৯১১ ফুর্ ইরিরিয়ারিাং ফান্ডাদমন্টালস্ ফুর্  

5.  ৬৭০১৩ বমকারিকুাল ইরিরিয়রিাং ম্যাদটরিয়ালস্ বমকারিকুাল  

6.  ৬৭১১১ পাওয়াি ইরিরিয়ারিাং ফান্ডাদমন্টালস্ পাওয়াি  

7.  ৬৭২১১ বিরিজাদিশি এুান্ড এয়ািকরন্ডশি ফান্ডাদমন্টালস্ আিএরি  

8.  ৬৭৬১১ রিিারমক ইরিরিয়ারিাং ম্যাদটরিয়ালস্-১ রিিারমক  

9.  ৬৭৭১১ গ্লাি ইরিরিয়ারিাং ম্যাদটরিয়ালস্-১ গ্লাি  

10.  ৬৬৪২১ রিরভল ইরিরিয়ারিাং ম্যাদটরিয়ালস্ িাদভডরয়াং  

11.  ৬৮০১১ বজিাদিল শীপ িদলজ শীপ রবরডাং  

12.  ৬৮২১১ রর্ওিী অফ োইট  এদিাদেি ও এরভওরিক্স  

13.  ৬৮৪১১ র্াটা বটরলকরমউরিদকশি এুান্ড বিটওয়ারকডাং ববরিকস্ র্াটা বটরলকরমউরিদকশি  

14.  ৬৯০১১ ববরিক এিভায়িিদমন্টাল ইরিরিয়ারিাং এিভায়িিদমন্টাল  

15.  
৬৯১১১ ফান্ডাদমন্টালি অফ ইন্সট্রুদমদন্টশি এুান্ড 

প্রদিি কদরাল 

আইরপরিটি  

16.  
৬৯৩১১ ইরলদমন্টি অফ বপদট্রারলয়াম এুান্ড মাইরিাং 

ইরিরিয়ারিাং 

মাইরিাং এুান্ড মাইি িাদভড  

17.  ৬৯৪১১ বটরলকরমউরিদকশি ববরিকস্ বটরলকরমউরিদকশি  

18.  ৬৯৫১১ রপ্ররন্টাং ববরিকস্ রপ্ররন্টাং  

19.  ৬৯৬১১ ববরিক গ্রারফক রর্জাইি গ্রারফক রর্জাইি  

20.  ৬৯৮১১ ফুটওয়ুাি ইরিরিয়ারিাং ফান্ডাদমন্টালস্ ফুটওয়ুাি  

21.  ৬৯৯১৫ প্রদফশিাল একাউরন্টাং ট্যুরিজম এুান্ড হিরপটারলটি  

৭
ম

 প
ব

ড  (
২
০
১
০
 প্র

রব
ধ
াি

)
 

 

22.  ৬১৭৫ মর্ ডাি আরকডদটকিাি আরকডদটকিাি   

23.  
৭০৭১ বমরশি রর্জাইি ৭ম পব ড: বমকারিকুাল, মাইরিাং   

৬ষ্ঠ পব ড: বমকাট্ররিক্স   

24.  ৭১৭৪ ইরিি বটরোং এুান্ড পািফিদমন্স পাওয়াি   

25.  ৭৭৭৬ গ্লাি হাউি ইন্সট্যদমদন্টশি গ্লাি   

26.  ৭৯৭৭ ইন্সট্রদমদন্টশি এুান্ড কদরাল শীপ রবরডাং, বমরিি   

27.  ৮৪৭২ বিটওয়াকড রিরকউরিটি এুান্ড ট্রাবলসুটিাং র্াটা বটরলকরমউরিদকশি   

28.  ৯৪৭৬ মাটিরমরর্য়া এুান্ড ওদয়ব বপজ রর্জাইি বটরলকরমউরিদকশি   

   ০৬-১২-২০২১ 

বিামবাি 

রবকাল ০২:০০ 

৩
য়
 প

ব
ড   
  

(২
০
১
৬

 প্র
রব

ধ
াি

) 

1.  ৬৫৭২২ করমউরিদকটিভ ইাংরলশ আরকডদটকিাি, অদটাদমাবাইল, 

ইদলকরট্রকুাল, ইদলকট্ররিক্স, 

ইদলকদট্রাদমরর্কুাল, বমকারিকুাল, 

রিিারমক, িাদভডরয়াং, বমরিি, করিউটাি 

িাদয়ন্স, এআইরর্রর্, এিভায়িণদমন্টাল 

আইরপরিটি, বটরলকরমউরিদকশি, গ্রারফক্স 

  

৫
ম

 প
ব

ড  (
২
০
১
০
 প্র

রব
ধ
াি

)
 

 

2.  ৬২৫৫ বেশালাইজর্ বভরহকুাল অদটাদমাবাইল   

3.  ৬৩৫৫ বিরিজাদিশি এুান্ড বকাড বোদিজ ফুর্, বকরমকুাল   

4.  
৬৪৫৫ কন্সট্রাকশি প্রদিি-২ আরকডদটকিাি, রিরভল, রিরভল (উর্), 

এআইরর্টি  

5.  
৬৬৫২ করিউটাি আরকডদটকিাি  করিউটাি, করিউটাি িাদয়ন্স ও 

র্াটা বটরলকরমউরিদকশি  

6.  
৭০৫৩ এর্ভান্সর্ ওদয়রডাং  ৫ম পব ড: বমকারিকুাল  

৬ষ্ঠ পব ড: শীপ রবরডাং   

7.  ৭১৫৭ অদটাদমাবাইল বরর্ রবরডাং এুান্ড এয়ািকরন্ডশরিাং পাওয়াি  

8.  ৭২৫৪ কমারশ ডয়াল এুান্ড ইন্ডারিয়াল বিরিজাদিশি  আিএরি   
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9.  ৭৭৫১ গ্লাি বমরটাং ফািদিি গ্লাি   

10.  ৭৮৫১ রজওদর্টিক িাদভডরয়াং িাদভডরয়াং   

11.  ৭৯৫২ ইরিরিয়ারিাং র্াদম ডার্াইিারমক্স এুান্ড রহট ট্রান্সফাি বমরিি   

12.  
৮২৫২ এয়ািক্রাফট রিদেম-বপ্রিািাইজর্ 

এয়ািক্রাফট এুাদিা বলি 

এুাদিাদেি   

13.  
৮৩৫২ এয়ািক্রাফট রর্রজটাল ইদলকট্ররিক্স এুান্ড 

বটকরিক  

এরভউরিক্স  

14.  ৮৮৫৩ করিউটাি এইদর্র্ রইাং এুান্ড রাফটিাং  কন্সট্রাকশি  

15.  ৯০৫২ বহলর্, বিফটি এুান্ড এিভায়িণদমন্ট এিভায়িণদমন্ট   

16.  ৯৩৫১ এক্সদলাদিশি রজওলরজ মাইরিাং   

17.  ৯৬৫৬ কালাি বিপাদিশি এুান্ড কাদিকশি গ্রারফক রর্জাইি   

  ০৭-১২-২০২১ 

মঙ্গলবাি 

িকাল ১০:০০ 

 

৭
ম

 প
ব

ড   
  

(২
০
১
৬

 প্র
রব

ধ
াি

)
 1.  ৬৮০৭৪ শীপ রর্জাইি  শীপ রবরডাং 

2.  ৬৯৪৭১ স্যাদটলাইট করমউরিদকশি র্াটা বটরলকরমউরিদকশি, বটরলকরমউরিদকশি 

3.  ৬৯৯৮৫ ফুর্ পাি ডদিরিাং এুান্ড বোদিজ ট্যুরিজম (ফুর্ এুান্ড ববভাদিজ রর্রভশি) 

4.  ৬৯৯৮৯ ইিদভশি এুান্ড ট্রুরিজম ট্যুরিজম (রুম, ট্রাদভল এুান্ড ট্যুরিজম রর্রভশি) 

   ০৭-১২-২০২১ 

মঙ্গলবাি 

রবকাল ০২:০০ 

 

৪
র্

ড  প
ব

ড  (
২
০
১
৬

 প্র
রব

ধ
াি

)
 

 

1.  ৬৬২৪১ অদটাদমাটিভ বরর্ রবরডাং ৪র্ ড পব ড: অদটাদমাবাইল  

৬ষ্ঠ পব ড: পাওয়াি  

2.  ৬৬৩৪৪ ওদয়ল ফুাটস্ এুান্ড ওয়াদক্সি বকরমকুাল  

3.  
৬৬৪৪৬ ফান্ডাদমন্টাল কন্সট্রাকশি প্রদিি আরকডদটকটাি, এআইরর্টি, 

এিভািয়িিদমন্ট  

4.  ৬৬৬৩১ বপ্রাগ্রারমাং এদিিরশয়ালস্ ৩য় পব ড: করিউটাি, করিউটাি 

িাদয়ন্স, র্াটা বটরলকরমউরিদকশি   

৪র্ ড পব ড: ইদলকরট্রকুাল, ইদলকট্ররিক্স, 

বমকারিকুাল, আইরপরিটি, বমকাট্ররিক্স, 

মাইরিাং এুান্ড মাইি িাদভড, 

বটরলকরমউরিদকশি  

৫ম পব ড: ইদলকদট্রাদমরর্কুাল  

5.  ৬৬৯৪৪ ফুর্ বকরমরি ফুর্  

6.  ৬৭২৪৪ বমইদন্টদিস্ অফ আিএরি ইকুুইপদমন্টস্ আিএরি  

7.  
৬৭৭৪৪ ফুদয়ল্ি এুান্ড কম্বাশি ৪র্ ড পব ড: গ্লাি  

৫ম পব ড: রিিারমক  

8.  
৬৮০৩২ ওদয়রডাং ৩য় পব ড: শীপ রবরডাং 

৪র্ ড পব ড: বমরিি  

৬
ষ্ঠ

 প
ব

ড  (
২
০
১
০
 প্র

রব
ধ
াি

)
 

9.  
৬১৬৫ ল্যান্ডদেপ রর্জাইি ৬ষ্ঠ পব ড: আরকডদটকিাি   

৭ম পব ড: এআইরর্টি   

10.  
৬২৬৫ অদটাদমাটিভ ইদলকরট্রকুাল অুান্ড 

ইদলকট্ররিক রিদেম-১ 

অদটাদমাবাইল   

11.  ৬৩৬৪ ইন্ডারিয়াল েয়রকউদমরট্র এুান্ড র্াদম ডার্াইিারমক্স    বকরমকুাল, ফুর্   

12.  ৬৪৬১ রিরভল ইরিরিয়ারিাং ররয়াং (কুার্)-২ ৫ম পব ড: রিরভল (উর্) ৬ষ্ঠ পব ড: রিরভল   

13.  ৬৪৬৬ ট্রান্সদপাদট ডশি ইরিরিয়ারিাং এিভায়িণদমন্টাল 

14.  ৬৮৬৬ রর্রজটাল ইদলকট্ররিক্স এুান্ড মাইদক্রাপ্রদিিি ইদলকরট্রকুাল, বটরলকরমউরিদকশি  

15.  ৭০৬২ কুার্ এুান্ড কুাম ৫ম পব ড: বমকাট্ররিক্স ৬ষ্ঠ পব ড: বমকারিকুাল   

16.  ৭১৬১ ফ্লুইর্ বমকারিক্স পাওয়াি   

17.  ৭২৬৪ বলা বটিাদিিাি বিরিজাদিশি আিএরি  

18.  ৭৭৬১ গ্লাি বকায়ারলটি কদরাল-১ গ্লাি   

19.  ৭৮৬১ ল্যান্ড ম্যাদিজদমন্ট িাদভডরয়াং   

20.  ৭৯৬৩ বমকারিকুাল এুান্ড বমরিি এরেদমটিাং বমরিি   

21.  ৮২৬৫ এয়ািক্রাফট রিদেম এুান্ড পাওয়াি লান্ট  এরভউরিক্স   

22.  ৮৩৬৫ এয়ািক্রাফট বিরর্ও এুান্ড রর্রজটাল রিদেম  এুাদিাদেি   

23.  ৮৪৬১ করিউটাি বিটওয়াকড -১ র্াটা বটরলকরমউরিদকশি   



িাং 
তারিখ, বাি 

ও িময় 
পব ড িাং 

রবষয় 

বকার্ 
রবষদয়ি িাম বটকদিালরজ 
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24.  ৮৬৬২ মর্াি ড ইদমরজাং রিদেম  ইদলকদট্রাদমরর্কুাল   

25.  ৯১৬২ বপ্রাগাম্যাবল লরজক কদরালাি  আইরপরিটি   

26.  ৯৩৬১ মাইি বমরশিািী এুান্ড বমইিদটদিন্স   মাইরিাং   

 
 

(খ) ব্যবহারিক িমাপিী ও ইন্ডারিয়াল বট্ররিাং মূল্যায়ি পিীক্ষাি িময়সূিী: 

তারিখ ও িময় পিীক্ষা বকন্দ্র বটকদিালরজ 

১ম ও ৩য় পব ড: 

০৩-১১-২০২১ হদত ০৭-১১-২০২১  

(প্রদয়াজদি কম-ববশী হদত পাদি) 

রিজ প্ররতষ্ঠাি 
িকল 

বটকদিালরজ 

৪র্ ড, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম পব ড: 

০৮-১২-২০২১ হদত ১৫-১২-২০২১  

(প্রদয়াজদি কম-ববশী হদত পাদি) 

রিব ডারিত বকদন্দ্রি ভািপ্রাি কম ডকতডাি তত্বাবধাদি ববার্ ড 

মুল্যায়ি িকল পদব ডি ব্যবহারিক পিীক্ষা অনুরষ্ঠত হদব। 

িকল 

বটকদিালরজ 

 

 

ববার্ ড মূল্যায়ি ব্যবহারিক পিীক্ষাি িময়সূরি (িমুিা েক) 

 

বকন্দ্র বকার্ :......................                                     বকদন্দ্রি িাম :...................................... .................................. 

রবষয় 

বকার্  

রবষদয়ি 

িাম বটকদিালরজ  

পব ড    ল্যাদবি 

িাম/ 

কক্ষ  িাং 

আভুন্তিীণ পিীক্ষদকি 

িাম, পেবী, ঠিকািা ও 

বমাবাইল িম্বি 

অিাভুন্তিীণ পিীক্ষদকি 

িাম, পেবী, ঠিকািা ও 

বমাবাইল িম্বি 

পিীক্ষাি 

তারিখ 

ও িময় 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

         

 

ব্যবহারিক পিীক্ষা গ্রহদণি জন্য প্ররতষ্ঠাদিি িাংরিে রবষদয়ি পাঠোিকািী রশক্ষকদক আভুন্তিীণ (Internal) পিীক্ষক রিদয়াগ কিদবি। 

রবষয় রভরিক অিাভুন্তিীণ (Externel) পিীক্ষদকি িামিহ রবস্তারিত িময়সূরিি (িমুিা েক বমাতাদবক) প্রস্তারবত তারলকা ববাদর্ ডি 

অনুদমােদিি জন্য আগামী ৩০-১১-২০২১ তারিদখি মদে িাংরিে শাখায় বপ্রিণ কিদত হদব। উক্ত তারলকাি হার্ ড করপ বাহক/র্াকমািফত 

এবাং িফ্টকরপ bteb.diploma.examination@gmail.com ই-বমইল ঠিকািায় পাঠাদত হদব। 
 

 

(গ) অিলাইদি TC, PC ও PF এররি িময়সূিী: 

 

প্ররতষ্ঠাি কর্তডক TC ও PC িম্বি Online এ র্াটা এরর কিাি তারিখ: ১০-১১-২০২১ হদত ২১-১১-২০২১ পর্ ডন্ত 

বকন্দ্র কর্তডক PF িম্বি Online এ র্াটা এরর কিাি তারিখ : ১০-১২-২০২১ হদত ১৮-১২-২০২১ পর্ ডন্ত 

৮ম পব ড  পিীক্ষার্ীদেি ১ম, ২য় ও ৩য় পদব ডি GPA Online এ র্াটা এরর কিাি তারিখ 

(প্রদর্াজু বক্ষদে): 
১০-১২-২০২১ হদত ১৮-১২-২০২১ পর্ ডন্ত 

 

(ঘ) অিলাইদিি TC, PC ও PF এরর ও বপ্রিণ িাংক্রান্ত রিদে ডশিা: 

 

পিীক্ষার্ীি প্ররবধাি ও বকাি ড িাকিাি অনুিাদি িকল রবষদয়ি তারিক ধািাবারহক (TC), ব্যবহারিক ধািাবারহক (PC), ব্যবহারিক চূড়ান্ত 

(PF), ইন্ডারিয়াল বট্ররিাং এি িম্বি (PC ও PF), Absent এবাং বরহোি বিাল িম্বি Online এ এরর কিাি িময় িাংরিে রবষদয়ি 

বক্ষদে পাশ িম্বি, িদব ডাচ্চ িম্বি ও বফল িম্বি, অনুপরেত ইতুারে রবদবিিা কদি রিরে ডে তারিখ ও িমদয়ি মদে িঠিকভাদব বপ্রিণ কিদত হদব। 

রিধ ডারিত িমদয় িঠিকভাদব Online এ উক্ত এররকিণ ও তথ্যারে ববাদর্ ড বপ্রিদণ ব্যর্ ড হদল ফলাফল প্রকাদশি বর্ বকাি ধিদিি জটিলতাি 

জন্য ঐ প্ররতষ্ঠাি/দকন্দ্র োয়ী র্াকদব। ববাদর্ ড বপ্ররিত িকল র্কুদমদন্টি ফদটাকরপ িাংিক্ষণ কিদত হদব। প্ররতরেদিি পিীক্ষায় বকাি পিীক্ষার্ী 

অনুপরেত র্াকদল (TF বা PF) এ অবশ্যই অিলাইদি “A” এরর কিদত হদব। এদক্ষদে N/A এরর কিা র্াদব িা। 
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(ঙ) প্রশ্নপে অিলাইদি বপ্রিণ ও মুদ্রণ িাংক্রান্ত রিদে ডশিাবরল: 

   

১। ভািপ্রাি কম ডকতডা/ বকন্দ্র িরিবদক ববাদর্ ডি বগাপিীয় শাখাি িাদর্ িাব ডক্ষরিক বর্াগাদর্াগ িাখদত হদব। 

২। পিীক্ষা শুরুি ৩০ (রেশ) রমরিট পূদব ড প্রশ্নপে ববাদর্ ডি পিীক্ষা শাখা হদত অিলাইদি (Online) িাংরিে বকদন্দ্র বপ্রিণ কিা হদব। উক্ত 

িমদয় বকদন্দ্রি িাংরিে প্রশ্নপে পাওয়া িা বগদল ববাদর্ ডি বগাপিীয় শাখায় বকদন্দ্রি ভািপ্রাি কম ডকতডা /দকন্দ্র িরিবদক বর্াগাদর্াগ কিদত 

হদব। 

৩। রিিাপিা ও বগাপিীয়তা সুিক্ষা রিরিত কদি ৩০ রমরিদটি মদে বকদন্দ্রি প্রদয়াজিীয় িাংক্ষক প্রশ্নপে রপ্রন্ট কদি পিীক্ষা কদক্ষ প্রশ্নপে 

বপৌোদত হদব। 

৪। পািওয়ার্ ড এি বগাপিীয়তা বজায় বিদখ প্রশ্নপে বপ্রিদণি জন্য ভািপ্রাি কম ডকতডা/ বকন্দ্র িরিদবি ই-বমইল এবাং রবকল্প ই-বমইল ঠিকািা 

িিল িাখদত হদব। এদক্ষদে বমাবাইল িম্বি পিীক্ষা িলাকালীি িমদয় িাব ডক্ষরিক িালু িাখদত হদব। 

৫। ভািপ্রাি কম ডকতডা/ বকন্দ্র িরিবদক িাধািণ রফিাদিি (কুাদমিা রবহীি) বমাবাইল বফাি ব্যবহাি কিদত হদব। 

৬। রবদুুত ব্যবো/ রবকল্প রবদুুত ব্যবো (Alternate Electricity Facility), করিউটাি (Computer), ইন্টািদিট 

িাংদর্াগ/ রবকল্প ইন্টািদিট িাংদর্াগ (Alternate Internet Connection) এবাং পিীক্ষার্ীি িাংখ্যাি রভরিদত ফদটাকরপ 

বমরশি (Photocopy Machine), ডুদলা-বমরশি (Duplo-Machine), রপ্রন্টাি (Printer) এি ব্যবো িাখা ও িিল 

িাখদত হদব। এোড়া রপ্রন্টাি, ফদটাকরপ বমরশি ও ডুদলা-বমরশি ইতুারেি বটািাি, প্রশ্নপে োপাদিাি কাগজ ও অন্যান্য প্রদয়াজিীয় 

িিিামারে বকদন্দ্র পূব ড বর্দকই মজুত িাদত হদব। 

৭। পিীক্ষার্ীি িাংখ্যা অনুপাদত পিীক্ষাি িমদয় (িকাল/ রবকাল) পূব ড বর্দকই প্রদয়াজিীয় িাংখ্যক রশক্ষক/ কম ডকতডা/ কম ডিািীি িাব ডক্ষরণক 

উপরেরত রিরিত কিদত হদব। 

৮। প্ররতটি বকদন্দ্রি ভািপ্রাি কম ডকতডা/ বকন্দ্র িরিব কর্তডক প্রশ্নপে রপ্রন্ট ও িাংরিে পিীক্ষাি কদক্ষ রবতিদণি লদক্ষু Time Frame 

উদেখিহ একটি Check List ততরি কদি বি অনুর্ায়ী কার্ ডক্রম গ্রহণ কিদত হদব। 

৯। রশক্ষা মন্ত্রণালদয়ি রিদে ডশিা বমাতাদবক বকন্দ্রে িকল পিীক্ষার্ী পিীক্ষা শুরুি ৩০ রমরিট পূদব ড বকদন্দ্রি িাংরিে পিীক্ষা কদক্ষ উপরেরত 

রিরিত কিদত হদব। 

১০। বকদন্দ্রি কদরাল রুম/ রপ্ররন্টাং রুদম রিরি টিরভ (CCTV) এি ব্যবো িাখা এবাং তা িাব ডক্ষরিক িিল িাখদত হদব। 
 

(ি) িাধািণ রিদে ডশিা: 
  

* িময়সূরিদত উরেরখত তারিখিমূদহি বর্ বকাি রেি বকাি কািণবশত: িাধািণ ছুটি বঘারষত হদল পিীক্ষা েরগত র্াকদব এবাং পরিবরতডত 

তারিখ র্র্ািমদয় জািাদিা হদব।  

* প্ররতরেদিি অনুপরেত পিীক্ষার্ীদেি বিাল িম্বি রশদিািামপদে উদেখ কিদত হদব এবাং অিলাইদি Absent এরর কিদত হদব। 

* প্ররতরেদিি পিীক্ষা বশদষ ঐরেিই ববার্ ডমূল্যায়ি পব ডিমূদহি উিিপেগুদলা লাল কাপদড়ি বমাড়দক িীলগালা কদি বীমাকৃত পাদি ডদল 

র্াকদর্াদগ পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, আগািগাঁও, বশদিবাাংলা িগি, ঢাকা-১২০৭, [দৃরে আকষ ডণ : উপ-পিীক্ষা 

রিয়ন্ত্রক (রর্দলামা) ৯ম তলা] বিাবি বপ্রিণ কিদত হদব। 

* ফিম রফলাপকৃত িকল পিীক্ষার্ীি TC ও PC বত পাশ িম্বি (নূন্যতম 40%) প্রোি িা কিদল প্ররবধাি বমাতাদবক ঐ পিীক্ষার্ীি 

Year Loss হদব। 

* ফিম রফলাপকৃত িকল পিীক্ষার্ীি ইন্ডািরট্রয়াল এটািদমদন্টি PC বত পাশ িম্বি (নূন্যতম 50%) প্রোি িা কিদল প্ররবধাি বমাতাদবক ঐ 

পিীক্ষার্ীি Year Loss হদব।  

* প্ররতষ্ঠাি মূল্যায়ি পব ড   িমূদহি উিিপেগুদলা িাংরিে প্ররতষ্ঠাি মুল্যায়ি পূব ডক পিীক্ষা বশষ হওয়াি ১৫ রেদিি মদে ফলাফল প্রকাশ কিদব। 

* রশদিািামপদেি র্র্াোদি উপরেত, অনুপরেত, বারহোি ও ভূল বৃি ভিাদটি পিীক্ষার্ীি বিাল িম্বিিমূহ েে কদি রলখদত হদব। প্ররতরেি 

পিীক্ষা কদক্ষ পিীক্ষার্ীি উিিপদেি রলদর্াি প্রর্ম অাংদশ বৃি ভিাদটি তথ্য ও হারজিািীদটি িকল তথ্য র্র্ার্র্ র্ািাই কদি রিরিত হদয় 

ইিরভরজরলটদিি স্বাক্ষি রিরিত কিদত হদব (ব্যবহারিক পিীক্ষািহ)।  

* বরহস্কৃত পিীক্ষার্ীদেি উিিপে বপ্রিদণি বক্ষদে অপিাদধি রববিণ উদেখ পূব ডক বরহোদিি রিদপাট ড, উিিপে ও িাংযুক্ত আপরিকি 

র্কুদমদন্টি উপি লালকারলদত পিীক্ষার্ীি বিাল িম্বি উদেখিহ পরিেশী ও বকদন্দ্রি ভািপ্রাি কম ডকতডা স্বাক্ষি কিদত হদব।  

* অিলাইদি বপ্ররিত অনুপরেরত ও বরহোি তদথ্যি িাদর্ রশদিািামাপদে উদেরখত তদথ্যি রমল র্াকদত হদব।  

* প্ররতটি রবষদয়ি উিিপে পৃর্ক ব্যাদন্ডল বলদবলিহ পৃর্ক কদিাদগদটর্িীদট মুরড়দয় বপ্রিণ কিদত হদব। একই কদিাদগদটর্িীদটি রভতি 

একারধক রবষদয়ি উিিপে বপ্রিণ কিা র্াদব িা।

* প্ররতটি রবষদয়ি রলথু টপ-পাট ড পৃর্ক রশদিািামপদে মুরড়দয় কদিাদগদটর্িীদট কদি বপ্রিণ কিদত হদব। একই রশদিািামপদেি রভতি 

একারধক রবষদয়ি রলথুটপ পাট ড বকািক্রদমই বপ্রিণ কিা র্াদব িা।  

 
¯^vÿwiZ/- 

 

(প্রদকৌ. বমা: আবদুি িহমাি) 

পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক 

বফাি : ০২-৫৫০০৬৫২৫ 
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স্মািক িাং: ৫৭.১৭.০০০০.৩০১.৩১.০০১.২০.১৬২ (১৬)        তারিখ : ১৭-১০-২০২১ রর: 

 

অনুরলরপ িময় অবগরত ও প্রদয়াজিীয় কার্ ডাদর্ ড :  

১. কারিগরি ও মাদ্রািা রশক্ষা রবভাগ, রশক্ষা মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ িরিবালয়, ঢাকা-১০০০। 

[দৃরে আকষ ডণ : অরতরিক্ত িরিব (কারিগরি)] 

২. মহাপরিিালক, কারিগরি রশক্ষা অরধেিি, এফ-৪/রব, আগািগাঁও প্রশািরিক এলাকা, ঢাকা। 

৩. মহাপরিিালক, জিশরক্ত, কম ডিাংোি ও প্ররশক্ষণ বুুদিা, কাকিাইল, ঢাকা। 

৪. িরিব/পরিেশ ডক/পরিিালক (কারিকুলাম)/পরিিালক (আইটিরি), বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

৫. বজলা প্রশািক, িাংরিে িকল বজলা। 

৬. অেক্ষ/দকদন্দ্রি ভািপ্রাি কম ডকতডা,..................................................................................। 

(িাংরিে প্ররবধাি ও পিীক্ষা পরিিালিা িীরতমালা অনুিিণ কদি পিীক্ষা পরিিালিাি অনুদিাধিহ।) 

৭. অেক্ষ/পরিিালক, ................................................................................................।  

৮. উপ-পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক -বগাপিীয়/িিে/রবএম/দভাক, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

৯. উপ-িরিব (দিরজ:)/উপ-িরিব (প্রশািি)/উপ-পরিিালক (রহিাব ও রিিীক্ষা), বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা।  

১০. রিদেম এিারলে, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা (দিাটিশটি Website -এ প্রকাদশি ব্যবো কিাি জন্য অনুদিাধিহ)।   

১১. বপ্রাগ্রামাি (রর্দলামা ইরিরিয়ারিাং এি োরয়ত্বপ্রাি), বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

১২. িহকািী পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক- রবতিণ/কৃরষ/দটক্সটাইল/শট ড বকাি ড, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

১৩. ইিফিদমশি অরফিাি, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

১৪. বপ্রি ম্যাদিজাি, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

১৫. বিয়ািম্যাি মদহােদয়ি পাদি ডািাল অরফিাি, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা।  

১৬. িরর্।  

 

 

 

 

(দমাহাম্মে আবুল শারহি কাওোি িিকাি) 

উপ-পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক (রর্দলামা) 

বফাি : ০২-৫৫০০৬৫৩১ 


