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বাংলােদশ কািরগির িশ া েবােড র্র েচয়ার ান মেহাদেয়র aনুেমাদন েম a  েবােড র্র জাতীয় দ তামান েবিসক 471 ঘ া (4 মাস) েময়ািদ েকােস র্র (জানুয়াির-
মাচ র্ 312৯ েসশন) 312৯ ি ঃ সেনর চূড়া  িলিখত eবং বহািরক  পরী া আগামী  16 eি ল 312৯ ি ঃ শু বার সকাল 21.11 টায় েবাড র্ কতৃর্ক িনব র্ািচত িনে  
বিণ র্ত পরী ােকে  eকেযােগ aনুি ত হেব।  
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নং 

েক  
েকাড 

েকে র 6নাম o কানা িত ান 
েকাড 

েকে  পরী ায় aংশ হনকারী  
িত ােনর নাম কানা o ে ড  

পরী াথ র 
সং া 

2।  23135 েটকিনকয্াল ল aয্া  কেলজ      
ঠাকুরগo। 

23135
 

েটকিনকয্াল ল aয্া  কেলজ , ঠাকুরগo। 
� িটিডঃ 79 াiিভং কাম aেটােমকািন  

 
21 

   23185
 

িমনাল কি uটার ে িনং eকােডিম, ঠাকুরগ o। 
� িটিডঃ 79 াiিভং কাম aেটােমকািন  

 
34 

3। 24157 েটকিনকয্াল ল aয্া  কেলজ  
িদনাজপুর। 

24319 মিহলা হ িশ  o কৃিষ িশ ণ েক  
ামঃ সুবড়া, েপা ঃ হািব িব,  সদর,  িদনাজপুর। 

� িটিডঃ  3৯ ে স েমিকং e  েটiলািরং 

 
 

41 
4। 24339 েজলা আনসার o িভিডিপ কি uটার 

িশ ণ েক  
 িদনাজপুর, সুiহাির, সদর, িদনাজপুর 
 

24339 েজলা আনসার o িভিডিপ কি uটার িশ ণ েক  
 িদনাজপুর, সুiহাির, সদর, িদনাজপুর 

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

 
 

34 
34 
3৯ 
24 
41 

5। 25222 া  েটকিনকয্াল ে িনং  i িটিটuট, 
সয়দপুর েসনািনবাস, সয়দপুর, 
নীলফামারী। 

25222 া  েটকিনকয্াল ে িনং  i িটিটuট, সয়দপুর, নীলফামারী 
� িটিডঃ 79 াiিভং কাম aেটােমকািন   

 
36 

6। 27196 েজলা আনসার o িভিডিপ  িশ ণ েক
াম/ মহ া-মািহগ , েপাঃ মািহগ -

6514, uপেজলা-সদর, েজলা-রংপুর। 

27296 েজলা আনসার o িভিডিপ  িশ ণ েক  
াম/মহ া-মািহগ , েপাঃ মািহগ -6514 

uপেজলা-সদর, েজলা-রংপুর। 
� িটিডঃ 46 েমাবাiল েফান সািভ র্িসং  

 
 
 

41 
7। 28279 েজলা আনসার o িভিডিপ কি uটার 

িশ ণ েক  
 াম-কৃ পুর, েপাঃ কুিড় াম-6711,  
থানা-সদর, েজলা-কুিড় াম 

28279 েজলা আনসার o িভিডিপ কি uটার িশ ণ েক  
 াম-কৃ পুর, েপাঃ কুিড় াম-6711,  
থানা-সদর, েজলা-কুিড় াম 

� িটিডঃ 46 েমাবাiল েফান সািভ র্িসং 
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 
 

32 
41 

8। 29283 েজলা আনসার o িভিডিপ কি uটার 
িশ ণ েক  
াম/মহ া-ধানঘড়া, েপাঃ গাiবা া-

6811, থানা-সদর,েজলা-গাiবা া 

29283 েজলা আনসার o িভিডিপ কি uটার িশ ণ েক  
াম/মহ া-ধানঘড়া, েপাঃ গাiবা া-6811, থানা-সদর,েজলা-
গাiবা া 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 
 

41 
9। 2৯136 েটকিনকয্াল ল aয্া  কেলজ, সদর 

জয়পুরহাট। 
2৯18৯ িব   কি uটার ে িনং েস ার ,জয়পুরহাট। 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  
 

26 
   2৯19৯ eস িড eস েটকিনকয্াল ে িনং েস ার ,জয়পুরহাট। 

� িটিডঃ 3৯ ে স েমিকং aয্া  েটiলািরং 
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  
� িটিডঃ ৯7 ক িটক aয্া  ি ি ং 

 
22 
21 
21 

৯। 31346 আনসার o িভিডিপ েবিসক কি uটার 
িশ ণ েক  ব ড়া। 
মালিতনগর, সদর, ব ড়া। 

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

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 

41 

িতিদন a ত eকবার েবােড র্র 
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21। 322৯8 আনসার o িভিডিড িশ ণ েক  

াম/মহ া-মশরপুর, েপাঃ লখiজািন-
7611, uপেজলা-সদর, েজলা-নoগ  
 

322৯8 আনসার o িভিডিড িশ ণ েক
াম/মহ া-মশরপুর, েপাঃ লখiজািন-7611, uপেজলা-সদর, 
েজলা-নoগ  

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 
 

41 
22। 34175 েটকিনকয্াল ে িনং েস ার  

সপুরা, রাজশাহী 
34468 আ য় েটকিনকয্াল ে িনং েস ার

াম/মহললা-পাকুিরয়া, েপাঃ পবা-7321, থানা-পবা, 
রাজশাহী 

� িটিডঃ 44 েজনােরল iেলকি িশয়ান 

 
 

38 

23। 35173 েটকিনকয্াল ল aয্া  কেলজ,  
সদর, নােটার। 

35173 েটকিনকয্াল ল aয্া  কেলজ, 
সদর, নােটার। 
� িটিডঃ 37 েরিডo েটিলিভশন সািভ র্িসং 
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 

25 
34 

24। 35285 আনসার o িভিডিপ কি uটার িশ ণ 
েক , ামঃ কানাiখালী, সদর,নােটার। 

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

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 

41 
25। 38219 আনসার o িভিডিপ কািরগির িশ ণ 

েক   
ামঃ বটৈতল চারামাiল, েপা ঃ িবিসক,  
কুি য়া, কুি য়া।  

38219 আনসার o িভিডিপ কািরগির িশ ণ েক   
ামঃ বটৈতল চারামাiল, েপা ঃ িবিসক,  কুি য়া, কুি য়া।  

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 

41 

26। 41125 েটকিনকয্াল ল aয্া  কেলজ  
সদর, িঝনাiদহ। 

41212 আনসার িভিডিপ কািরগির িশ ণ েক , িঝনাiদহ 
 াম/মহ া-ল ীেকাল, েপাঃ িঝনাiদহ,  
uপেজলা-িঝনাiদহ সদর, েজলা-িঝনাiদহ। 
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 
 

41 
   41216 aরবা  কি uটার ে িনং েস ার

াম/ মহ া-u র ক য়া, েপাঃ u র ক য়া-8411, uপেজলা-
শলকুপা, িঝনাiদহ 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 
 

42 
27। 46183 বাংলােদশ কি uটার aয্া  েটকিনকয্াল  

i িটিটuট, 91/2 
খ ন জাহান আলী েরাড, (পাড়া কবর খানা 
েমাড়) সদর, লনা। 

46183
 
 

বাংলােদশ কি uটার aয্া  েটকিনকয্াল  i িটিটuট, 91/2 
খ ন জাহান আলী েরাড, সদর, লনা।  

� িটিডঃ 39 আiিট সােপাট র্ েটকিনিসয়ান 
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 

26 
28 

  (েভনুয্ঃ হাজী মােলক মহািব ালয়, 
লবনেচারা, লনা 

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

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 

41 
28। 47226 মিহলা কৃিষ িশ ণ i িটিটuট  

ামঃ গাবগািছয়া, েপা ঃ েপােলরহাট, 
থানাঃ েমাড়লগ , েজলাঃ বােগরহাট। 

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

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

 
 
 

31 
24 
41 

29। 47228 আনসার o িভিডিপ কািরগির িশ ণ 
েক  
ামঃ মিনগ , েপা ঃ বােগরহাট,  
বােগরহাট,  বােগরহাট 

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

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 

41 

2৯। 48169 
 

সফট i  কি uটার ে িনং েসনটার, 
সদর, িপেরাজপুর 

48169
 

সফট i  কি uটার ে িনং েস ার, সদর, িপেরাজপুর 
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
25 

31। 49129 েটকিনকয্াল ল aয্া  কেলজ 
বর না। 

49154
 

বাংলােদশ িডজeবল েডেভল েম  া , সদর, বর না 
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
26 

32। 4৯141 েটকিনকয্াল ল aয্া  কেলজ 
প য়াখালী। 

4৯193
 

eিবিস কি uটার ে িনং  i িটিটuট, প য়াখালী। 
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
33 

33। 4৯256 েজলা আনসার িভিডিপ কািরগির িশ ণ 
েক  
াম-স জবাগ, ডাকঘর + uপেজলা-
প য়াখালী। 

4৯256 েজলা আনসার িভিডিপ কািরগির িশ ণ েক  
াম-স জবাগ, ডাকঘর + uপেজলা-প য়াখালী। 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 

41 
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34। 5112৯ েটকিনকয্াল ল aয্া  কেলজ েভালা।  51184 াট র্ কি uটার ে িনং i িটিটuট

াম/মহ া-যুিগরেঘাল চ র, েপাঃ েভালা সদর, থানা-েভালা 
সদর, েজলা-েভালা। 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 
 

21 
35। 5323৯ আনসার o িভিডিপ কািরগির িশ ণ 

েক ,  
ামঃ কািশপুর, েপা ঃ কািশপুর, থানাঃ 
িবমান ব র, েজলাঃ বিরশাল। 

5323৯ আনসার o িভিডিপ কািরগির িশ ণ েক ,  
ামঃ কািশপুর, েপা ঃ কািশপুর, থানাঃ িবমান ব র, 
েজলাঃ বিরশাল। 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 
 

51 
36। 55146 েজলা আনসার o িভিডিপ কি uটার 

িশ ণ েক  , াম-খানতলী, েপা - 
মাদারীপুর-8৯11,  মাদারীপুর। 

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

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 

41 
37। 56118 েটকিনকয্াল ল aয্া  কেলজ 

েগাপালগ । 
56135 েগাপালগ  িব ান o যুি মহািব ালয়, েগাপালগ । 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 
 

16 
   56163 মেনােতাষ কি uটার

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

 
 
 

3৯ 
38 56178 েজলা আনসার o িভিডিপ কি uটার 

িশ ণ েক  
েগাপালগ   াম/মহ া-পা িড়য়া, সদর, 
েগাপালগ  

56178 েজলা আনসার o িভিডিপ কি uটার িশ ণ েক  
েগাপালগ   াম/মহ া-পা িড়য়া, সদর, েগাপালগ  

� িটিডঃ 3৯ ে স েমিকং aয্া  েটiলািরং 
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 

31 
3৯ 

39। 57124 েটকিনকয্াল ে িনং েস ার 
ফিরদপুর। 

57149
 

iিম কি uটার e  কিমিনuিনেকশন, সদরপুর থানার 
সামেন, সদরপুর, ফিরদপুর। 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 

39 
   57178

 
মাদার কি uটার aয্া  আiিট েস ার, াম-ে শন েরাড়, 
(েচৗরা া), ডাক-েবায়ালমারী, ফিরদপুর। 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 

32 
   57187 েজলা আনসার o িভিডিপ কি uটার িশ ণ েক  

াম- কুিটবাড়ী, েপা - কমলাপুর, থানা- সদর, েজলা- 
ফিরদপুর 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 
 

41 
   571৯1 দ তা u য়ন িশ ণ েক

শহর সমাজেসবা কায র্ালয়, ফিরদপুর 
 েপা ঃ ফিরদপুর, থানাঃ েকাতয়ালী, েজলাঃ ফিরদপুর 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 
 

75 
3৯। 58172 েজলা আনসার o িভিডিপ কািরগির 

িশ ণ েক , রাজবাড়ী 
াম/ মহ া-স নকা া, েপাঃ রাজবাড়ী,  
থানা-সদর, েজলা-রাজবাড়ী। 

58172 েজলা আনসার o িভিডিপ কািরগির িশ ণ েক , রাজবাড়ী
াম/ মহ া-স নকা া, েপাঃ রাজবাড়ী,  
থানা-সদর, েজলা-রাজবাড়ী। 

� িটিডঃ 46 েমাবাiল েফান সািভ র্িসং 

 
 
 

2৯ 
41। 59123 েটকিনকয্াল ল aয্া  কেলজ মািনকগ । 59151

 
িটeসিডিস ি লড েডেভলপেম  েস ার, সা িরয়া, 
মািনকগ  

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 

24 
   59152

 
মীমস i িটিটuট aব কি uটার েটকেনালিজ, মািনকগ   

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 
 

23 
   59177 েদালনচ পা েটকিনকয্াল ে িনং েস ার

াম/ মহ া--জয়রা, েপাঃ জািগর-2911, uপেজলা-
মািনকগ  সদর, েজলা-মািনকগ । 
� িটিডঃ 45 aেটাকয্াড  

 
 
 

27 
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42। 59164 আনসার e  িভিডিপ কািরগির  িশ ণ 

েক , মািনকগ  
59164 আনসার e  িভিডিপ কািরগির  িশ ণ েক , মািনকগ  

� িটিডঃ 1৯ িবি ং কন াকশন 
� িটিডঃ 21 aেটা েমকািন  
� িটিডঃ 28 iেলকি কয্াল হাuজ oয়য্ািরং  
� িটিডঃ 36 াি  aয্া  পাiপ িফিটং 

� িটিডঃ 38 িরি জােরশন aয্া  eয়ার কি ঃ 
� িটিডঃ 46 েমাবাiল েফান সািভ র্িসং 
� িটিডঃ 66 েমশনাির aয্া  রড বাiি ং 
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 
� িটিডঃ 94 oেয়ি ং 5িজ 
� িটিডঃ 99 টাiলস e  েসিটং 

 
25 
31 
41 
32 
38 
35 
26 
3৯ 
29 
31 

43। 5৯123 েটকিনকয্াল ল aয্া  কেলজ ি গ ।
 

5৯143 আমার িব মপুর i িটিটuট aব েটকেনালিজ 
ামঃ িসপাহীপাড়া ম র াজা, েপা ঃ রামপাল, থানাঃ 
ীগ  সদর, েজলাঃ ীগ  
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 
 

2৯ 
44। 61228 ঢাকা পিলেটকিনক  i িটিটuট, 

ঢাকা। 
61276

 
প ী যুব কি uটার িশ ণ েক , িখলগo,রামপুরা, ঢাকা 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস aয্াি েকশন 
 

34 
   61291

 
বাংলােদশ কি uটার aয্া  কািরগির িশ ণ eকােডিম, 5 
নং ামলী, িমরপুর েরাড, েমাহা দপুর ঢাকা। 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 

51 
   61547

 
িডপেনট i িটিটuট aব েটকেনালজী (িডআiিট) 
471/2, পূব র্ নাখালপাড়া েতজগo, ঢাকা।                                

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 

49 
   61592

 
িমিডয়া িভশন  i িটিটuট, লালমািটয়া, েমাহা দপুর, ঢাকা 

� িটিডঃ87 কি uটার aিফস aয্ািপ-েকশন 
 

51 
   6169৯ আপন কি uটার ে িনং i িটিটuট

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

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 
 

4৯ 
   61796 িখলগo আiিডয়াল কি uটার o কািরগির িশ ণ 

eকােডমী, াম/মহল-v-514/e, িখলগo েচৗরা া, 
েপাঃ িখলগ o, থানা-িখলগo, েজলা-ঢাকা 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 
 

25 

   6183৯ িনটেসক কি uটার e েকশন, 44/45, জনসন েরাড, রায় 
সােহব বাজার েরাড, সু াপুর, ঢাকা-2211। 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 

51 
   61853 আi িস e যুি  িশ ণ েক

oয়াড র্-16 শুভাঢয্া, েকরানীগ , ঢাকা-2421। 
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 
� িটিডঃ 92 ািফ  িডজাiন aয্া  মাি ঃ 

 
 

23 
16 

   61855 নরসু া কি uটার ে িনং েস ার, বাড়ী নং◌ঃ ক-
71/5, েজায়ার সাহারা, িখলে ত, ভাটারা, ঢাকা। 
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 

28 
   61867 কয্ামি য়ান i ার াশনাল ািড েস ার 

গ-48/2, ব ক-েজ, বািরধারা, েপাঃ লশান-2323, ঢাকা। 
� িটিডঃ 9৯  eয়ার েহাে জ e  েকিবন  
� িটিডঃ ৯1 eিভেয়শন ােনজেম  

 
 

2৯ 
16 

   61926 শবনব রািজব  i িটিটuট মন িডজাiন, েমাহা দপুর, 
ঢাকা 
� িটিডঃ 13 oেয়ব িডজাiন 
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 
� িটিডঃ 92 ািফ  িডজাiন aয্া  মাি ঃ 

 
 

17 
18 
37 
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45। 6126৯ েদশ পিলেটকিনক কেলজ 

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

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

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস aয্াি েকশন 

 
 
 

22 
   61464

 
আলাপ েটকিনকয্াল ে িনং েস ার
িজরািন বাজার আশুিলয়া, ঢাকা। 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 

2৯ 
   61523

 
েসৗরভ কি uটার ে িনং েস ার
 36 ক াণপুর, েমiনেরাড, ঢাকা-2318। 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 

17 
   61632 পনগর কি uটার ে িনং েস ার

েরাড 33, বািড় নং -65, পনগর আ/e িমরপুর  
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 

16 
   61674 আয়াত ীল েডেভলপেম  েস ার, িজরােবা, আশুিলয়া, ঢাকা 

� িটিডঃ 38 িরি জােরশন aয্া  eয়ার কি ঃ 
� িটিডঃ 44 েজনােরল iেলকি িশয়ান 

 
18 
2৯ 

   61716 আহসািনয়া িমশন েভােকশনাল i িটিটuট 
েসশন 25, কাফ ল, িমরপুর, ঢাকা 

� িটিডঃ 96 i াি য়াল সুiিয়ং েমিশন... 

 
 

22 
   61732 ি িময়ার কি uটার i িটিটuট e  েটকেনালিজ 

59/3, আিজমপুর েরাড, েপা ঃ িনuমােকর্ট,লালবাগ, ঢাকা।  
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 

33 
   6178৯ েদoয়ান আiিসিট, 485-488, বাংলা শিপং, েপাঃ 

িমরপুর-2327, থানা-শাহ আলী, েজলা-ঢাকা। 
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 

23 
   61791 ি ল েডেভলপেম  e  েটকিনকয্াল i িটিটuট 

9নং স ন াজা (4য় তলা), েমiন েরাড # 4, েসনপাড়া, 
েপাঃ িমরপুর-3, থানা-কাফ ল, ঢাকা-2327। 

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

 
 
 

28 
17 

   6191৯ তৃন ল ফাuে শন েটকিনকয্াল ে িনং i িটিটuট, 
প বী, ঢাকা 
� িটিডঃ ৯7 ক িটক aয্া  ি ি ং 

 
 

3৯ 
46। 61293 িস আর িপ মাধব িত েভােকশনাল ে িনং  

i িটিটuট, সাভার, ঢাকা। 
 

61293 িসআরিপ মাধব িত েভােকশনাল ে িনং i িটিটuট 
সাভার, ঢাকা। 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 

29 
   61574

 
সি তা কি uটার েনটoয়াকর্ aয্া  ে িনং েস ার, ধামরাi, 
ঢাকা। 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 

22 
   61676 িনu সান i িটিটuটaব আiিট, 42 রাজবািড়, সাভার, ঢাকা

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 
 

2৯ 
   61695 ছাবআ আiিট, ামঃ মিজপুর, েপাঃ সাভার, থানাঃ সাভার, 

েজলাঃ ঢাকা। 
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 

24 
   616৯9 টিনখান কুিলনারী i িটিটuট e  েহােটল ােনজ া  

বাড়ীঃ 15, েরাডঃ 27 (পুরাতন 38) ধানমি , ঢাকা। 
� িটিডঃ  76 েপি  e  েবকাির ে াডাকশন 

 
 

29 
   61871 eন. iসলাম iনি িটuট aব সাi  e  েটকেনালিজ 

াম/ মহ া- পুর বাস য্া , েপাঃ iিপেজড-245৯, 
uপেজলা-সাভার, েজলা-ঢাকা 

� িটিডঃ 21 aেটােমকািন  
� িটিডঃ 79 াiিভং কাম aেটােমকািন  

 
 
 

37 
21 
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   61877 েহমােয়তপুর েটকিনকয্াল i িটিটuট

াম েহমােয়তপুর (জয়না বািড় েরাড), তারাবািস িবি ং, 
েপাঃ েহমােয়তপুর, থানা-সাভার, েজলা-ঢাকা। 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 
 

21 
47। 61149 জয়পাড়া েটকিনকয্াল ল aয্া  কেলজ, 

জয়পাড়া, েদাহার, ঢাকা। 
61533

 
িস িট আi েটকিনকয্াল  i িটিটuট, জয়পাড়া,েদাহার, ঢাকা 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 
 

23 
   61697 েভােকশনাল ে িনং েস ার (িভিটিস), কলােকাপা, নবাবগ , ঢাকা। 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 
 

38 
   616৯3 আiিট  েনশন েটকিনকয্াল ে িনং i িটিটuট,  

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

 
 

51 
48। 61649 মিহলা কৃিষ িশ ণ েক  

াম-নরিসংহপুর,  ডাকঘর-িজরােবা, 
uপেজলা-সাভার, ঢাকা। 

61649 মিহলা কৃিষ িশ ণ েক
াম-নরিসংহপুর,  ডাকঘর-িজরােবা, সাভার, ঢাকা। 

� িটিডঃ 76  েপি  e  েবকারী 

 
 

24 
49। 62123 েটকিনকয্াল ল aয্া  কেলজ, 

নারায়নগ । 
62134

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

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 

16 
   62181 eভার ীন i িটিটuট aব েটকেনালিজ  

ামঃ িচটাগাং েরাড, েপা ঃ সানারপাড়-2472, থানাঃ 
িসি রগ , েজলাঃ নারায়নগ  

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 
 

17 
   62182 জািকর কি uটার েস ার

ামঃ শাসনগo, েপা ঃ eনােয়তনগর, থানাঃ ফতু া, 
েজলাঃ নারায়নগ  

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 
 

16 
4৯। 63125 েটকিনকয্াল ল aয্া  কেলজ, রায়পুরা, 

নরিসংদী।  
63177

 
েরেনসা কি uটার িশ ণ eকােডিম, িশবপুর, নরিসংদী 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 
 

33 
   631৯2 আi, িট কি uটার  i িটিটuট

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

 
 

16 
   631৯6 তুরাগ কি uটার িশ ণ eকােডমী

ামঃ েসানাকুড়া, েপাঃ িস e  িব বাজার, 2731, িশবপুর, 
নরিসংদী 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 
 

1৯ 
   63217 আল-েহরা িডিজটাল কি uটার ে িনং েস ার 

াম/মহ া-পি ম া ী, েপাঃ নরিসংদী সরকাির কেলজ-
2713, থানা-নরিসংদী সদর, েজলা-নরিসংদী। 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 
 

29 
   63219 ডাটা িভশন ে িনং iনি িটuট

াম/মহ া-পূব র্ পলাশ, েপাঃ পলাশ,  
uপেজলা-পলাশ, েজলা-নরিসংদী-2721। 
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 
 

27 
   6322৯ েরেনসা পলাশ কি uটার ে িনং i িটিটuট, নরিসংদী 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 
 

42 
51। 63152 নরিসংদী পিলেটকিনক  i িটিটuট, 

নরিসংদী। 
63211 আনসার o িভিডিপ কি uটার িশ ণ েক  

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

 
 

71 
43 

52। 64129 েটকিনকয্াল ল aয্া  কেলজ গাছা, 
গাজীপুর। 

64154 আল-েহরা কি uটার িশ ণ  i িটিটuট 
চ না-েচৗগাছা, গাজীপুর। 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 

22 
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   6415৯

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

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 

48 
   641৯3 েতৗিফকা কি uটার ে িনং েস ার, গাজীপুর। 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 
 

38 
   64223 আহছািনয়া িমশন েভােকশনাল ে িনং i িটিটuট  

ামঃ েতিলপাড়া, ডাকঘরঃ চা না, uপেজলাঃ গাজীপুর, 
েজলাঃ গাজীপুর 

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

েমiনঃ 

 
 
 

21 
21 

   64227 বরমী বাজার েটকিনকয্াল i িটিটuট o কি uটার িশ ন 
েক ,  
ামঃ বরমী, েপা ঃ বরমী বাজার, থানাঃ পুর, েজলাঃ 
গাজীপুর 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 
 
 

17 
   64231 iিজ কি uটার ে িনং েস ার

াম- নয়নপুর, েপা - রােজ পুর কয্া নেম , থানা-গাজীপুর 
সদর, েজলা-গাজীপুর 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 
 

29 
   64241 র কি uটার ে িনং েস ার

সিফপুর-2862, কািলয়াৈকর, গাজীপুর 
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 

23 
   6424৯ ভাoয়াল কািরগির eকােডিম

াম/মহল-v-রােজ পুর, েপাঃ রােজ পুর-2852, থানা-
পুর, েজলা-গাজীপুর 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 
 

47 
53। 641৯8 শহীদ েশখ ফিজলাতুে ছা িজব মিহলা 

িশ ণ eকােডমী, িজরানী  গাজীপুর। 
641৯8

 
শহীদ েশখ ফিজলাতুে ছা িজব মিহলা িশ ণ eকােডমী, 
িজরানী,  গাজীপুর। 

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

 
 

21 
21 
29 
57 
21 

54। 6513৯ েটকিনকয্াল ল aয্া  কেলজ 
টাংগাiল। 

6522৯ িলটল ার কি uাটার ে িনং েস ার
েলাহািন, ঘাটাiল, টাংগাiল। 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 

1৯ 
55। 66183 েটকিনকয্াল  ে িনং েস ার  

জামালপুর। 
 

66278 িডিজটাল আiিট i িটিটuট 
ামঃ ঝাuগড়া, েপা ঃ ঝাuগড়া েমলান হ,  জামালপুর। 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 

25 
56। 67176 নািলতাবাড়ী কারেমাজবাড়ী মিহলা 

েহাে ল কাম ে িনং েস ার, নািলতাবাড়ী, 
েশরপুর 
 

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

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

 
 

21 
21 
21 
21 

57। 67188 আনসার o িভিডিপ কািরগির িশ ণ 
েক , 
a মীতলা, েপাঃ েশরপুর, uপেজলা-
েশরপুর সদর, েশরপুর 

67188 আনসার o িভিডিপ কািরগির িশ ণ েক , 
a মীতলা, েপাঃ েশরপুর, uপেজলা-েশরপুর সদর, েশরপুর 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 

41 

58। 68148 েটকিনকয্াল ে িনং েস ার 
মাসকা া, ময়মনিসংহ। 
 

68222
 

ভালুকা কি uটার ে িনং  i িটিটuট
শহীদ নািজম uি ন েরাড, েপাঃ ভালুকা, ময়মনিসংহ। 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 

18 
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59। 682৯9 েবগম েরােকয়া িশ ণ েক  

েপাঃ আমলীতলা, uপেজলাঃ সদর 
ময়মনিসংহ 

682৯9 েবগম েরােকয়া িশ ণ েক , াম-িদঘারকা া, েপাঃ 
আমলীতলা, uপেজলাঃ সদর, ময়মনিসংহ 

� িটিডঃ 54 িবuিটিফেকশন  

 
 

26 
5৯। 68326 আনসার িভিডিপ কািরগির িশ ণ েক

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

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

� িটিডঃ 46 েমাবাiল েফান সািভ র্িসং 
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 
 

38 
41 

61। 6918৯ আনসার o িভিডিপ কি uটার িশ ণ 
েক , াম-নাগড়া, েপা - েন েকানা, 
থানা- সদর, েজলা- েন েকাণা। 

6918৯ আনসার o িভিডিপ কি uটার িশ ণ েক  
াম-নাগড়া, েপা - েন েকানা, থানা- সদর,  েন েকাণা। 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 

41 
62। 69119 েটকিনকয্াল ল e  কেলজ 

েন েকানা। 
69226 িদ oেয়িটম কেলজ, েন েকাণা

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 
 

21 
63। 6৯129 েটকিনকয্াল ল aয্া  কেলজ, 

িকেশারগ । 
6৯193 টাiম e েকশন েস ার

46, পুরাতন েকাট র্ েরাড, (আেলার েমলা) িকেশারগ  
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 

43 
64। 6৯216 আনসার o িভিডিপ কি uটার িশ ণ 

েক  
াম- কািতয়ারচর, েপা - িকেশারগঞ-

3411, থানা- সদর, িকেশারগ  

6৯216
 

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

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 
 

41 
65। 71115 েটকিনকয্াল ল aয্া  কেলজ 

ছাতক, সুনামগ । 
71135 িবহা কি uটার ে িনং i িটিটuট (িবিসিটআi) 

াম/মহল া-262, েসন মােকর্ট, েপাঃ িদরাi চা পুর-4251, 
uপেজলা-িদরাi, েজলা-সুনামগ । 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  

 
 
 

36 
66। 72188 আনসার e  িভিডিপ কািরগির  িশ ণ 

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

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 
 

41 
67। 72119 েটকিনকয্াল ল aয্া  কেলজ 

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

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 
 

3৯ 
68। 73118 েটকিনকয্াল ল aয্া  কেলজ,  

েমৗলভীবাজার। 
73127

 
কি uটার সাi  e  েটকেনালজী i িটিটuট 
কমলগ , েমৗলভীবাজার। 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  

 
 

1৯ 
   73136 iuনাiেটড কি uটার পেয়  aয্া  ে িনং েস ার, 

ম ল-4321, েমৗলভীবাজার। 
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 

52 
   7313৯ নীর কি uটার ে িনং েস ার, ি িতমপাশা,-4344, 

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

 
 

17 
   73141 মাম কি uটার ে িনং েস ার, শবেসর নগর, কমলগ , 

েমৗলভীবাজার। 
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 

1৯ 
   73168 e-oয়ান কি uটার’স e  আi.িট i িটিটuট 

াম/মহ া-িস খান বাজার, রাজঘাট েরাড,  েপাঃ জানাuড়া, 
uপেজলা- ম ল, েজলা-েমৗলভীবাজার। 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 
 

39 
   73173 iuনাiেটড কি uটার ে িনং i িটিটuট e  েটকেনালিজ 

াম/মহল া-ভীমসী বা র বাজার, েপাঃ নবীর-4325, 
uপেজলা- ম ল, েজলা-েমৗলভীবাজার। 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 
 

26 
69। 74116 েটিকিনকয্াল ল aয্া  কেলজ, হিবগ ।

 
74132

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

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 
 

27 
6৯। 74151 আনসার e  িভিডিপ কািরগির  িশ ণ 

েক , হিবগ । 
74151 আনসার e  িভিডিপ কািরগির  িশ ণ েক  

হিবগ  
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 

41 
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71। 75166 কি uটার iনফরেমশন েটকেনালিজ 

(িস.আi.িট),  
দি ণ েমৗড়াiল, সদর,  

75166 কি uটার iনফরেমশন েটকেনালিজ (িস.আi.িট)  
দি ণ েমৗড়াiল, সদর, েজলাঃ া ণবািড়য়া । 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 

33 
  েজলাঃ া ণবািড়য়া 75164 েমেহদী েটকিনকয্াল i িটিটuট। 

বা রা বাজার, ডাকঘরঃ িজেনাদপুর-4521,  নবীনগর, 
া ণবািড়য়া  

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  

 
 
 

17 
   75176 েজলা আনসার o িভিডিপ কািরগির িশ ণ েক  

সুিহলপুর, সদর, া ণবািড়য়া। 
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 

41 
   7517৯ বাoয়ান আiিট i িটিটuট, ঘাতুরা, সদর, া ণবািড়য়া। 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 
 

29 
72। 76145 েটকিনকয্াল ে িনং েস ার 

েকাটবািড়, কুিম া। 
76189

 
আ া কি uটার ে িনং েস ার, েকাটবাড়ী, কুিম া। 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  
 

31 
   76195

 
েজেনিটক কি uটার  i িটিটuট
িড়চং-631, িড়চং, কুিম া। 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 

18 
   76215

 
ামীণেফান কিমuিনিট iনফরেমশন েস ার 

(িজিপিসআiিস) uপেজলা েরাড, া নপাড়া, কুিম া। 
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  

 
 

16 
   76247 ময়নামিত েটকিনকয্াল ে িনং  i িটিটuট 

কুিম া েসনািনবাস, ময়নামিত, কুিম া। 
� িটিডঃ 59 আিমনশীপ  

 
 

26 
   76278 াট র্ আiিট, াম/মহ া-নজ ল eিভিনu, েপাঃ কাি র পাড়, 

থানা-কুিম া সদর, েজলা-কুিম া 
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 

41 
73। 77132 েটকিনকয্াল ল aয্া  কেলজ, 

চ দপুর। 
77148

 
ব  কি uটার েস ার, হাজীগ  চ দপুর। 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  
 

21 
   77166

 
রাiহান কি uটার  i িটিটuট, মতলব (সাuথ), চ দপুর। 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  
 

43 
74। 771৯6 েজলা আনসার o িভিডিপ কি uটার 

িশ ণ েক  
াম/ মহ া-মঠেখালা, েপাঃ বা রহাট, 

uপেজলা-সদর, েজলা-চ দপুর। 

771৯6 েজলা আনসার o িভিডিপ কি uটার িশ ণ েক  
াম/ মহ া-মঠেখালা, েপাঃ বা রহাট, uপেজলা-সদর, েজলা-
চ দপুর। 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 
 

41 
75। 78119 েটকিনকয্াল ল aয্া  কেলজ, 

ল ীপুর।  
 

78142 কমলনগর কি uটার ে িনং e  ফলকন iuিনয়ন িডিজটাল 
েস ার, 6নং- চরফলকন iuিনয়ন পিরষদ, হািজরহাট, 
কমলনগর, েজলাঃ ল ীপুর 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  

 
 
 

28 
76। 79129 েটকিনকয্াল ল aয্া  কেলজ 

েবগমগ , েনায়াখালী। 
 

79179 সফটoয়ার iনফরেমশন েটকেনালিজ
মাiজদী, মাiজদী েকাট-4911, সদর, েনায়াখালী 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 

29 
   79147 েবগমগ  েটকিনকয্াল e  কি uটার িশ ণ i িটিটuট 

কানাঃ িরয়াদ ানশন, 5থ র্ তলা, পূব র্ বাজার, েফনী েরাড, 
েচৗ হনী, েনায়াখালী 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 
 

36 
77। 79187 েজলা আনসার o িভিডিপ কি uটার 

িশ ণ েক  
াম/মহল া-চ পুর, েপাঃ েনায়াখালী, 
েজলা-সদর, েজলা-েনায়াখালী। 

79187 েজলা আনসার o িভিডিপ কি uটার িশ ণ েক  
াম/মহল া-চ পুর, েপাঃ েনায়াখালী, েজলা-সদর, েজলা-
েনায়াখালী। 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 
 

41 
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78। 7৯125 েটকিনকয্াল ল aয্  কেলজ, েফনী 7৯162 পরশুরাম কি uটার i িটিটuট(িপিসআi) 

াম/মহ া-েকালাপাড়া, েপাঃ পরশুরাম-4৯51, থানা-
পরশুরাম, েজলা-েফনী 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 
 

32 
   7৯166 েজলা আনসার o িভিডিপ কি uটার িশ ণ েক  

মিহপাল েফনী, াম/মহ া-মিহপাল, েপাঃ েফনী সদর, 
uপেজলা-েফনী সদর, েজলা-েফনী। 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 
 

42 
79। 81132 বাংলােদশ েকািরয়া েটকিনকয্াল ে িনং 

েস ার, িপ িট আi, লশী, চ াম   
81132

 
 
 

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

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

 
 

283 
86 

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

 
44 

   81175
 

iনফরেমশন e  েটকিনকয্াল িশ ণ eকােডিম 
45 আ াবাদ, ডবল িরং, চ াম। 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  

 
 

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

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 
 

17 
   8121৯

 
েবিসক কি uটার ে িনং eকােডমী, বাদামতলী, চ াম 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  
 

32 
   81251

 
সাতকািনয়া i িটিটuট aব iনফরেমশন েটকেনালিজ, 
েকরানীহাট, সাতকািনয়া, চ াম। 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  

 
 

29 
   81317 ব শখালী েটকিনকয্াল iনি িটuট

নাগরী, েপাঃ নাগরী, থানা-ব শখালী, েজলা-চ াম। 
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  

 
 

24 
   81319 মাহ িদয়া ে িনং eকােডিম

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

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 
 

34 
   81349 েজারারগ  েটকিনকয্াল ে িনং i িটিটuট, েজারারগ , 

িমরসরাi, চ াম। 
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 

18 
   81351 েফসস র্ কি uটার ে িনং েস ার

াম/ মহ া-সুলতানপুর, েপাঃ রাuজান-5451, uপেজলা-
রাuজান, েজলা-চ াম। 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 
 

17 
   81354 রাuজান iনি িটuট aব েটকেনালিজ

2562, হােফজ বজলুর রহমান সড়ক, েঢuয়া হাজীপাড়া, 
oয়াড র্ # 19, রাuজান েপৗরসভা, েপাঃ রাuজান, uপেজলা-
রাuজান, েজলা-চ াম। 

� িটিডঃ 28 iেলকি কয্াল হাuজ oয়য্ািরং 

 
 
 
 

27 
7৯। 81256 কি uটার পাকর্ aয্া  আiিট  

i িটিটuট, কেলজ েরাড, সীতাকু , 
চ াম।  
(েভনুয্ঃ সীতাকু  সরকাির আদশর্  

81279 oয়ােহদপুর iuিনয়ন ত  েসবা েক ,
26 নং oয়ােহদপুর iuিনয়ন পিরষদ কায র্ালয়, কমলদহ, 
মীরসরাi, চ াম  

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 
 

17 
   812৯7 িভ ির কি uটার

ামঃ পূব র্ মীরসরাi, েপা ঃ মীরসরাi, uপেজলাঃ মীরসরাi, 
েজলাঃ চ াম। 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  

 
 
 

48 
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81। 83114 েটকিনকয্াল ে িনং েস ার, রা ামািট। 83124 েক eস কি uটার লািনং েস ার, রা ামািট। 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  
 

5৯ 
   83132 দ তা u য়ন িশ ণ েক

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

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 
 

29 
82। 84115 েটকিনকয্াল ে িনং েস ার বা রবান 84119 িচং কি uটার েস ার, ম মপাড়া,  সদর,  বা রবান 

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

 
36 
17 

83। 8511৯ ক বাজার পিলেটকিনক  i িটিটuট, 
ক বাজার। 

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

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 

1৯ 
   85147 বড়তিল iuিনয়ন ত  o েসবা েক , ক বাজার। 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  
 

19 
   85154 eকােডিম aব iনফরেমশন েটকেনালিজ, ক বাজার। 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 
 

45 
   85156 িনশা কি uটার  i িটিটuট, ক বাজার 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 
 

41 
   85162 e েকশন েটকেনালিজ সািভ র্স e  কি uটার ে িনং 

i িটিটuট, ামঃ বাসে শন, ঈদগo, সদর,  ক বাজার। 
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  

 
 

21 
   85165 চকিরয়া uপেজলা কিমuিনিট i-েস ার 

াম/মহ া-কাহািরয়া েঘানা, েপাঃ িচিরংগা িস.িস, uপেজলা-
চকিরয়া, েজলা-ক বাজার। 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 
 

24 
   85167 িসিলকন iনি িটuট aব েটকেনালিজ

াম/মহ া-েমiন সড়ক, েপাঃ েটকপাড়া, থানা-ক বাজার 
সদর, েজলা-ক বাজার। 
� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 
 

31 
84। 8515৯ আনসার o িভিডিপ কি uটার িশ ণ 

েক । 
ামঃ েমােটল েরার, ডাকঘরঃ 
সকতপাড়া, uপেজলাঃ ক বাজার, 
েজলাঃ ক বাজার। 

8515৯ আনসার e  িভিডিপ কািরগির  িশ ণ েক  
 ক বাজার। 

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন 

 
 

41 

85। 85163 দ তা u য়ন িশ ণ েক  
শহর সমাজেসবা কায র্ালয়, ক বাজার 
াম/মহ া-িনu সািকর্ট হাuস েরাড, েপাঃ 
ক বাজার-5811, থানা-সদর, েজলা-
ক বাজার 

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

� িটিডঃ 87 কি uটার aিফস eি েকশন  
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a  েবােড র্র aনুেমািদত িবধান বাকািশেবা/eকােড/2292/েম, 3127 েমাতােবক মান ব ন aনুযায়ী পরী া হণ করা হেব। 
 

2। েয সকল পরী াথ  312৯ সেনর (জানুয়াির-মাচ র্ 312৯ েসশন) জাতীয় দ তামান েবিসক 471ঘ া (4 মাস) েময়ািদ পরী ায় aংশ হেণর জ  
েরিজে শন কেরেছন শুধুমা  তারাi 16 eি ল 312৯ তািরেখ aনুি ত  পরী ায় aংশ হণ করেত পারেব।  

3। u রপে র কভার েপজ OMR (িলথু েকাড) শীট যু  হেব। 
4। েক  সিচবগণ aতয্  েগাপিনয়তা o কেঠার িনরাপ ার সােথ পরী া পিরচালনা সং া  কায র্াবিল স  করেবন। পরী া সামাি র পর u রপে র 

িলথুর 2ম aংশ িবষয়িভি ক পৃথক পৃথক ব  eর িভতর ােকট  করেত হেব eবং u রপ  িবষয়িভি ক পৃথক কের ােকট করেত হেব। পের িলথুর 
ব  o u রপ  eকটা ােকেট কের হলুদ কাপড় িদেয় েসলাi o িসল গালা কের  েবােড র্ ে রণ করেত হেব ।  পরী া সং া  সকল িবষেয়র 
েযাগােযাগ/ে রণ িন বিণ র্ত কানায় করেত হেবঃ   
 (aব i হলুদ কাপেড়র ােকেট সীলগালা কের) 
 
 
 
 
 

পরী া িনয় ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা 
দৃি  আকষ র্ণঃ েমাঃ সুলতান েহােসন, uপ-পরী া িনয় ক 
শট র্ েকাস র্ শাখা, েবাড র্ ভবেনর িপছেন 6ম তলা িবি ং-র 5থ র্ তলা 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, আগারগo, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা-2318।  
েমাবাiলঃ 12826-21965৯, 12743597175
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u রপ  o িলথুর 2ম aংশ সরকারী/ শাসেনর কম র্কতর্ােদর uপি িতেত ঐ িদনi aথবা পরবত  িদন েপা  aিফস েখালা  থাকা সােপে  ডাকেযােগ 
পাঠােত হেব। েয সকল েক  / িত ান u র প  o িলথুর 2ম aংশ যথাসমেয় পাঠােত থ র্ হেব, েকান প  ছাড়াi েস সকল েক  বািতল করা হেব। 
েকান েমi িলথুর 2ম aংশ o u রপ  িনধ র্ািরত িদেনর পের পাঠােনা যােব না। 

5। তাি ক ধারাবািহক o বহািরক ধারাবািহক ন র (সংি  িত ান হেত) eবং চূড়া  বহািরক পরী ার ন র (সংি  েক  হেত) Online eর 
মা েম েবােড র্ ে রণ করেত হেব (িব ািরত পরী ার েক  হেত জানা যােব)। িবধান 3127 েমাতােবক নমবর িব াসঃ (তাি ক ধারাবািহক ন র 
TC -eর  পূণ র্ মান 51, u ীণ র্ মান 35, বহািরক ধারাবািহক ন র PC-eর পূণ র্মান 311, u ীণ র্মান 231, তাি ক চূড়া  TF পরী ার পূণ র্ মান 71, 
u ীণ র্ মান 47, বহািরক চূড়াম  PF পরী ার পূণ র্মান 311, u ীণ র্মান 231)।  

6। আগামী 29-38 মাচ র্ 312৯ ি ঃ (িবভাগ/েজলা িসিডuল aনুযায়ী) তািরেখর মে  eবং াংক াফট জমার মূলকিপ ( াহক কিপ) o পরী াথ েদর 
তািলকা দান কের িত ানসমূহেক িনজ দািয়ে  েরিজে শন শাখায় (5থ র্ তলা) িত ােনর েফান  ন র  eি  কের েরিজে শন কাড র্  সং হ করেত 
হেব। 

� uেল , েরিজে শন কাড র্ পরী ার েবশপ  িহেসেব গ  হেব। 

7।   েবাড র্ কতৃর্ক ে িরত পে  চূড়াম  িলিখত o বহািরক পরী া হণ করা হেব। চূড়াম  বহািরক পরী ার প  পরী ার িদন  েকে র E-mail 
কানায় - ে রন করা হেব। চূড়াম  বহািরক পরী ার সমাি র পর পরi বা সেব র্া  3 িদেনর মে  হািজরা সীট TC,PC o PF-eর হাড র্ কিপসহ 

a া  ত ািদ aব i াiনাল বাি িলং কের হলুদ কাপেড়র ােকেট সীলগালা কের ( িত ান eবং েক  েযৗথভােব) েবােড র্র কানায় পাঠােত 
হেব। 

8। পরী া শুর র 4 িদন পূেব র্ শুধুমা  uপি ত িত পরী াথ েদর িনকট হেত আদায়কৃত 311/-টাকা হাের েক  িফ বাবদ টাকা সংিশ  পরী ােকে র 
ভার া  কম র্কতর্ার িনকট নগদ (রিশদ াি  সােপে ) জমা িদেত হেব। েয সকল িশ াথ েদর েরিজে শন হেয়েছ িক  পরী ায় aংশ হণ করেব না েস 
সকল িশ াথ েদর েরিজে শন ন র eর তািলকা 39-14-312৯ ি ঃ তািরেখর মে  েকে  ে রণ িনি ত করেত হেব eবং E-mail কানা 
controller@bteb.gov.bd o sultanhossain07@gmail.com  েত i-েমল ে রণ করেত হেব।  

9।   পরী া শু র eক স াহ পূেব র্ িলিখত পরী া হেণর জ  েকে র ভার া  কম র্কতর্া 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 আদায়কৃত aথ র্  েথেক িনব র্াহ করেত হেব। 

৯।   পরী ােকে র ভার া  কম র্কতর্া (a , পিলেটকিনক i িটিটuট / েটকিনকয্াল ল e  কেলজ/েটকিনকয্াল ে িনং েস ার/েট টাiল েভােকশনাল 
iনি িটuট/a া  েক )  পরী া সু ুভােব পিরচালনার জ  েয়াজনীয় সং ক আভয্ রীণ বহািরক পরী ক িনজ িশ া  িত ান eবং  
পরী ােক  হেত aথবা i াি  হেত েয়াজনীয় সং ক aনাভয্ রীণ বহািরক পরী ক িনেয়ােগর স ািবত তািলকা স্ ত কের স  কিপ আগামী 
31 মাচ র্ 312৯ ি ঃ তািরেখর মে  E-mail কানা controller@bteb.gov.bd  
o sultanhossain07@gmail.com  েত i-েমল ে রণ করেত হেব। uে , সংিশ  ে েড িশ ণ া  o পাঠদানকারী িশ কেদর ম  হেত 
aভয্ রীণ eবং পরী ােক  হেত aথবা i াি  হেত েয়াজনীয় সং ক aনাভয্ রীণ পরী েকর িনেয়ােগর ািবত তািলকার হাড র্ কিপ পরী া শুর  
হoয়ার 21 (দশ) িদন পূেব র্ aথবা পরী া সং া  মালামাল িবতরেণর/েরিজে শন কাড র্ হেণর  িসিডuল aনুযািয়  শট র্েকাস র্ শাখায় েবাড র্ ভবেনর 
িপছেন 6ম তলা িবি ং-র 5থ র্ তলা জমা িদেত হেব | 

21।   aভয্ রীণ eবং aনাভয্ রীণ পরী ক েযৗথভােব বহািরক পরী া হণ করেবন eবং ন র দান করেবন।

22।   পরী ােকে র ভার া  কম র্কতর্া/েক  সিচব পরী া সং া  েয়াজনীয় কাগজপ ,পরী া সং া   পূণ র্ দিললািদ eকজন িশ ক বা সমপয র্ােয়র 
ি র মা েম িনধ র্ািরত তািরেখর মে  a  েবােড র্ ে রেণর/সং েহর ব া করেবন। তেব,সংি  কম র্কতর্ার মণ স িকর্ত য়ভার িশ া িত ান 

কতৃর্ক বহনেযা । পরী া সং া   েয়াজনীয় কাগজপ  o পূণ র্ দিললািদ eকিট েরিজ ার খাতায় িলিপব  কের তার খরচ o ম েতর পিরমাণ 
সংর ণ কের রাখেত হেব। যা পরবত  পরী ার চািহদার সময় সংযু  করেত হেব। uেল  েয, u রপ  o বহািরক u রপ  বহার করার পর 
aিতির  u রপ  o aিতির  বহািরক u রপ  পরী া েশষ হoয়ার পর হােত হােত েবােড র্ ে রণ করেত হেব। 

� পরী ােকে র েয়াজনীয় u রপ  o a া  পরী া সং াম  মালামাল িবতরেণর  িসিডuলঃ   

িমক 
নং 

িবভাগ/েজলা েবােড র্ েরিজে শন শাখা হেত েরিজে শন কাড র্ িবতরেণর 
তািরখ (4মাস েময়ািদ েকােস র্র িডিড জমার িসিডuল 
aনুযায়ী) 

Online-eর মা েম TC,PC 
ন র ে রেণর তািরখ 

12  রংপুর িবভােগর সকল েজলা। 29-14-312৯ ি ঃ 39-14-312৯ ি ঃ
 েথেক 

15-15-312৯ ি ঃ পয র্ । 
13 িসেলট  িবভােগর সকল েজলা। 2৯-14-312৯ ি ঃ
14 রাজশাহী িবভােগর সকল েজলা। 31-14-312৯ ি ঃ

15 চ াম িবভােগর সকল েজলা। 32-14-312৯ ি ঃ
16 বিরশাল িবভােগর সকল েজলা। 35-14-312৯ ি ঃ

17  ঢাকা  িবভােগর সকল েজলা। 36-14-312৯ ি ঃ

18 লনা  িবভােগর সকল েজলা। 38-14-312৯ ি ঃ

19 ময়মনিসংহ িবভােগর সকল েজলা। 39-14-312৯ ি ঃ
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িমক নং িবভাগ/েজলা েবাড র্ হেত পরী া সং া েয়াজনীয় কাগজপ  িবতরেণর তািরখ
12  রংপুর িবভােগর সকল েজলা। 29-14-312৯ ি ঃ
13 িসেলট  িবভােগর সকল েজলা। 2৯-14-312৯ ি ঃ
14 রাজশাহী িবভােগর সকল েজলা। 31-14-312৯ ি ঃ
15 চ াম িবভােগর সকল েজলা। 32-14-312৯ ি ঃ
16 বিরশাল িবভােগর সকল েজলা। 35-14-312৯ ি ঃ
17  ঢাকা  িবভােগর সকল েজলা। 36-14-312৯ ি ঃ
18 লনা  িবভােগর সকল েজলা। 38-14-312৯ ি ঃ
19 ময়মনিসংহ িবভােগর সকল েজলা। 39-14-312৯ ি ঃ

 
 া িরত 

(ড. সুশীল কুমার পাল) 
পরী া িনয় ক 

বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ 
ঢাকা-2318 

েফানঃ ৯224394, 12825186949 
 
ারক নং-68.28.1111.415.43.112.29.2৯.4৯9(297)                                                 তািরখঃ  24-14-312৯ ি ঃ  

 

সদয় aবগিত o যথাযথ কায র্ােথ aনুিলিপ ে রণ করা হেলাঃ (েজয্ তার িভি েত নয়) 
 

2। মহা-পিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, eফ-5/িব পি ম আগারগo, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা। 
3। মহা-পিরচালক, জনশি  কম র্সং ান o িশ ণ য্েরা কাকরাiল, ঢাকা। 
4। পিরচালক (েভােকশনাল), কািরগির িশ া aিধদ র, eফ-5/িব পি ম আগারগo, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা। 
5। ক  পিরচালক (STEP), কািরগির িশ া aিধদ র, eফ-5/িব পি ম আগারগo, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা। 
6। পিরচালক ( িশ ণ), জনশি  কম র্সং ান o িশ ণ য্েরা, িশ ণ ভবন, কাকরাiল, ঢাকা। 
7। সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
8। পিরচালক (কািরকুলাম), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
9। িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। আগামী 29-14-312৯ ি ঃ তািরেখর পূেব র্ েরিজে সন কাড র্ ি পূব র্ক েরিজে শন শাখায় 

ে রণ করাসহ িব ি িট oেয়ব সাiেট চােরর ব া হেণর  জ  আপনােক aনুেরাধ করা হেলা।) 
৯।         সহকারী ে া ামার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, 
21। uপ-পরী া িনয় ক (েগাপনীয়), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। a  েবােড র্র aনুেমািদত িবধান aনুযায়ী u  পরী ার প  ণয়ন, ে রণ 

eবং eতদসং াম   কায র্ািদ স াদেনর জ  aনুেরাধ করা হেলা।  
22। uপ-সিচব (েরিজে শন), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা (েরিজে শন কাড র্ সরবরােহর পূেব র্ সকল কার পাoনা আদােয়র েয়াজনীয় ব া 

হণসহ uেল িখত তািরখসমূেহ েরিজে শন কাড র্ সরবরাহ করার ব া হেণর জ  aনুেরাধ করা হেলা। 
23।       মূ ায়ন কম র্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
24।      uপ পিরচালক ( কাশনা), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা (সংিশ  ে েডর িসেলবাস eবং িবধােনর নতুন a ভু র্  িবষয়াবিল িত ানসমূহেক 

aবিহত করার জ  িবেশষভােব aনুেরাধ করা হেলা।) 
25।        পরী ােকে র ভার া  কম র্কতর্া (a , পিলেটকিনক i িটিটuট/েটকিনকয্াল ে িনং েস ার/েটকিনকয্াল ল e  কেলজ/েটকা্রটাiল েভােকশনাল 

i ি িটuট/a া  িত ান---------------------------------------------। 
26।       ডকুেমে শন aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
27।      ে স ােনজার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। (িসিডuল aনুসাের u র প  o a া  পরী া সং া  মালামাল 
            িবতরেনর ব া হেণর aনুেরাধ করা হেলা।                         
28।      পিরদশ র্ক, েটকিনকয্াল ল e  কেলজ সমূহ/ঢাকা/চ াম/রাজশাহী/ লনা িবভাগ। 
29-295। a /পিরচালক, জাতীয় দ তমান েবিসক 471 ঘ া কি uটার িশ ণ eবং a া  েকাস র্ পিরচালনাকারী সকল িত ান TC (তাি ক 

ধারাবািহক) o PC ( াবহািরক ধারাবািহক) eর ন র Online-eর  মা েম  পূরণকৃত ন র eর হাড র্ কিপ 14 eি ল 312৯ ি ঃ তািরেখর  মে  
সংিশ  েক  সিচব eর িনকট জমা েদয়ার জ  aনুেরাধ করা হেলা ।  

296।      েচয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কম র্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
297।      নিথ। 

 
(েমাঃ সুলতান েহােসন) 

uপ পরী া িনয় ক 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ 

ঢাকা-2318 
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