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     ারক নং-বাকািশেবা/পঃিনঃিবঃ/েট /3127/68                                                                               তািরখঃ 2৯/16/3127ি ঃ 
বহািরক পরী ার েক  তািলকা 

  বাংলােদশ কািরগির িশ া েবােডর  3127 সেনর চার বছর েময়ািদ িডে ামা -iন- েট টাiল iি িনয়ািরং  5থ, 6ম  o 8মপব (3121 িবধান) (a  েকান 
পব যিদ থােক) েবাড সমাপনী পরী া সমাি র পর বহািরক  পরী ার  িনবািচত িনে া  েক   স েহ  আগামী 41/8/3127ি ঃ  বহািরক পরী া হেণর 
িবষেয়র  P~ovšÍ েক  তািলকা সংি  সকেলর aবগিতর জ   দান করা হ’লঃ  

 

 
 নং 

েক  
েকাড নং 

বহািরক পরী ার িনবািচত পরী া 
েকে র নাম o কানা 

িত ান 
েকাড নং 

পরী া েকে র aধীেন েয সকল িত ােনর পরী াথ রা পরী ায় aংশ হন কিরেব 
িত ােনর নােমর তািলকা 

2 24197 িদনাজ র েট টাiল i uট  
লহাট, িদনাজ র। 

24197 িদনাজ র েট টাiল i uট, লহাট, িদনাজ র। 
24231 েট টাiল iি িনয়ািরং i uট, লালবাগ, 3য় মসিদজ লালবাগ, িদনাজ র।
24251 uপশহর েট টাiল iি িনয়ািরং i uট, u র-ফিরদ র, িদনাজ র।
24256 িদনাজ র i uট aব সাi  e  েটকেনালিজ, পাহার র, িদনাজ র।
26186 লালমিনরহাট i uট aব সােয়  e া  েটকেনালিজ 

বি শ হাজারী ল েরাড, তা ক টামারা, লালমিনরহাট।  
27168 i uট aব iি িনয়ািরং a া  েটকেনালিজ,  েপাঃ রং র, েজলাঃ রং র।
27211 রং র আiিডযাল i ঃ aব েটকেনালিজ, ব কামাল কাছনা, রং র সদর, রং র।
27228 ামলী আiিডয়াe  iি িনয়ািরং কেলজ, তাজহাট েরাড, আলমনগর, রং র
27231 িমঠা র েট টাiল iি িনয়ািরং i uট, িমঠা র, রং র।
27232 রং র িস  i uট aব েটকেনালিজ, ধাপ রং র, সদর, রং র।
27243 iেমজ i uট aব  েট টাiল iি িনয়ািরং,  েগামস া পাড়া, রং র।

3 29212  u র ব  iি িনয়ািরং i uট 
 িডিব েরাড, গাiবা া। 

29243
 

গাiবা া i uট aব iি িনয়ািরং e  েটকেনালিজ 
 পলাশবািড় েরাড, দি ণ ধানঘড়া  গাiবা া। 

   4 29243 
 

গাiবা া i uট aব iি িনয়ািরং e  
েটকেনালিজ,  দি ণ ধানঘড়া  গাiবা া। 

29212
 

u র ব  iি িনয়ািরং i uট
 িডিব েরাড, গাiবা া। 

 5 311৯7  i uট aব iনফরেমশন েটকেনালিজ 
েশর র কেলানী েরাড, ব ড়া। 

311৯3 বাংলােদশ i uট aব iনফরেমশন েটকেনালিজ 
 মিফজ পাগলার েমাড়, েশর র েরাড, ব ড়া। 

311৯4 নথ েব ল i uট aব েট টাiল, বuবাজার, নাটাiপাড়া, ব ড়া।
311৯7 i uট aব iনফরেমশন েটকেনালিজ, েশর র কেলানী েরাড, ব ড়া।
311৯8  eম eস eস েটকিনক াল i uট, েঠ ামারা েগা ল, ব ড়া।
312৯8 ে াবাল টাচ i uট, জেল রীতলা, সাম াহার েরাড, িনিশ ারা, ব ড়া।
31311 ব ড়া i uট aব েটকিনক াল e েকশন, কািলতলা, ব ড়া-6911।
31313  eম eস  eস  েট টাiল iি িনয়ািরং i uট,  েঠ ামারা, েগা ল, ব ড়া।
31314 ব ড়া i uট aব  েট টাiল iি িনয়ািরং, েশর র েরাড, কানছগািড়, ব ড়া।

6 
 
 

34215  বাংলােদশ পিলেটকিনক i uট 
রাজশাহী।  

34215 বাংলােদশ পিলেটকিনক i uট, রাজশাহী।  
35233 নােটার iি িনয়ািরং  e  েটকেনালিজ  i uট 

 িভ,আi,িপ, টাoয়ার, ঢাকা েরাড, নােটার।  
3434৯ িস  পিলেটকিনক e  েট টাiল i uট 

 চ দ a া  স  শিপং  কমে , িনuমােকট, েবায়ািলয়া, রাজশাহী।  
34355 রাজশাহী েট টাiল i uট, েহেতম খা, কলাবাগান, েবায়ািলয়া, রাজশাহী।
34398 রাজশাহী  iি িনয়ািরং i uট,  স রা, েবায়ািলয়া, রাজশাহী।
34399 iuনাiেটড েট টাiল iি িনয়ািরং i uট নoদাপাড়া, শা খ ম, রাজশাহী।

7. 3429৯* হাজী আ ল েহােসন i . aব েটক, 
রাজশাহী 

3429৯ হাজী আ ল েহােসন i uট aব েটকেনালজী, রাজশাহী। 

8. 
 

342৯2 াiম েট টাiল iি িনঃ i . রাজশাহী 35264 iেনােভ ভ েট টাiল i uট, বড়গাছা, ে শন বাজার,সদর, নােটার।  
342৯2 াiম েট টাiল iি িনয়ািরং i uট, রাজশাহী 

 
9. 
 

36195 িসরাজগ  i uট aব েট টাiল 
iি িনয়ািরং e  েটকেনালজী,    
 ে িডয়াম েরাড, িসরাজগ । 

36195 িসরাজগ  i uট aব েট টাiল iি িনয়ািরং e  েটকেনালজী
 ে িডয়াম েরাড, িসরাজগ । 

36227 িসরাজগ  আiিডয়াল েট টাiল iি িনয়ািরং i uট (িস )
 263, িজব সড়ক, বড়েগালা পি , িসরাজগ । 

36285 শাহজাদ র i uট aব iি িনয়ািরং e  েটকেনালিজ, তালগািছ, শাহজাদ র, 
িসরাজগ । 

 
৯ 

37177 পাবনা েট টাiল iি িনয়ািরং কেলজ 
শালগাড়ীয়া, পাবনা। 

37214 পাবনা েট টাiল iি িনয়ািরং i uট, হসিপটাল েরাড, পাবনা।
37237 iনি uট aব েটকেনালিজ e  েট টাiল iনি িনয়ািরং 

 ঢাকা েরাড বাiপাস, শালগাড়ীয়া, পাবনা। 
21. 38181 ি য়া i uট aব সােয়  e  

েটকেনালিজ, ি য়া। 
38181 ি য়া i uট aব সােয়  e  েটকেনালিজ 

 ি য়া। 
 

22 
38182 কাম ল iসলাম িসি ক i uট 

 িড-47 হাuিজং, ি য়া সদর, ি য়া-
8111। 

38182 কাম ল iসলাম িসি ক i uট
 িড-47 হাuিজং, ি য়া সদর, ি য়া-8111 

িতিদন  AšÍtZ  eকবার 
আপনার িত ােনর         

i-েমiল oেপন ক ন। 

 

 

 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড 
পরী া িনয় ক িবভাগ( িষ/েট ) 

আগারগo, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা-2318। 

eকi ারক o তািরেখর 
সংেশািধত কিপ। 
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 নং 

েক  
েকাড নং 

বহািরক পরী ার িনবািচত পরী া 
েকে র নাম o কানা 

িত ান 
েকাড নং 

পরী া েকে র aধীেন েয সকল িত ােনর পরী াথ রা পরী ায় aংশ হন কিরেব 
িত ােনর নােমর তািলকা 

23 44132 িবিসeমিস কেলজ aব iি িনয়ািরং e  
েটকেনালিজ,  †gvjvcvov যেশার। 

42152 মা ড়া কেলজ aব iি িনয়ািরং e  েটকেনালিজ, সদর, মা ড়া। 
44229 মেডল পিলেটকিনক i uট, র র সড়ক েখালাডা া, যেশার
41133 িদশাির i uট aব  সােয়  e  iি িনয়ািরং,  িঝনাiদহ। 

24 
 

44229 মেডল পিলেটকিনক i uট 
 র র সড়ক েখালাডা া, যেশার। 

44132 িবিসeমিস কেলজ aব iি িনয়ািরং e  েটকেনালিজ,  
 ব বারা ী, †gvjvcvov, যেশার। 
 

25 
 

44247 বাংলােদশ েটকিনক াল কেলজ, িপয়ারীেমাহন 
েরাড, নািজর শংকর র, যেশার।  

44247 বাংলােদশ েটকিনক াল কেলজ, িপয়ারীেমাহন েরাড, নািজর শংকর র, যেশার। 

26 44287 আিকজ iি িনয়ািরং i uট 
 আিকজ িস , নoয়াপাড়া, যেশার। ( ট) 

44287 আিকজ iি িনয়ািরং i uট,
 আিকজ িস , নoয়াপাড়া, যেশার। ( ট) 

 
 
 
27 

4615৯ খান জাহান আলী িব ান o ি  
মহািব ালয়, লনা।  

451৯8 নবজীবন পিলেটকিনক i uট, পলাশেপাল, সদর, সাত ীরা।
45227 খান বাহা র আহসান u াহ পিলেটকিনক i uট, সাব ীরা সদর, সাত ীরা।
46158 িস  পিলেটকিনক i uট, িবআiিডিস েরাড, খািলশ র, লনা।
4615৯ খান জাহান আলী িব ান o ি  মহািব ালয়, লনা। 
46177 ানেগ◌াব i uট aব সােয়  e  েটকেনালজী, খািলশ র, লনা। 
46221 iসলামী াংক i ঃ  aব েটকেনালজী  e/26, মিজদ সরণী, েসানাডাংগা, লনা।
46226 নথ সাuথ পিলেটকিনক i uট, 46 হাঃ eঃ, খািলশ র, লনা।
46241 রবন i ঃ  aব েটকেনালিজ, িজ-38, বয়রা বাজার বাস া , বয়রা, লনা।
47192 খানজাহান আলী পিলেটকিনক iনি uট, 25/2, স েরাড নং-2, বােগরহাট। 

 
28 

53158 শহীদ আ র রব েসরিনয়াবাত iি িনয়ািরং 
কেলজ, িসe িব েরাড, বিরশাল। 

4৯1৯2 েবগম ফিজলা ে ছা পিলেটকিনক i ঃ েমাহা দ iসহাক মেডল কেলজ, 
প য়াখালী 

53155 iন া i uট aব iনফরেমশন েটকেনালিজ,  িসe িব েরাড, বিরশাল। 
53158 শহীদ আ র রব েসরিনয়াবাত iি িনয়ািরং কেলজ, িসe িব েরাড, বিরশাল।
53212 মেডল পিলেটকিনক i uট, পাতলী, বিরশাল। 
55137 মাদারী র েট টাiল iনি uট, মিহেষর চর, মাদারী র। 
56132 েগাপালগ  মেডল পিলেটকিনক i uট,  379 বদর সড়ক, েগাপালগ ।

   
29 

57155 েট টাiল েভােকশনাল i uট 
খাবাস র, ফিরদ র। 

57158 াস টস কেলজ, পি ম খাবাস র, ফিরদ র। 
57169 মডান iি িনয়ািরং e  eি কালচার কেলজ, বদর র , ফিরদ র

2৯ 61162 i uট aব সাi  ে ড e  েটকেনালিজ, 
িমর র, ঢাকা। 

61243
 

i uট aব েটকিনক াল েভােকশনাল e  ে িনং 
31, পি ম েতজ রী বাজার েরাড, ঢাকা। 

61162 i uট aব সাi  ে ড e  েটকেনালিজ, িমর র, ঢাকা। 

  31 
61188 
 

আiিডয়াল i uট aব সােয়  e  
েটকেনালিজ, েসনপাড়া, িমর র, ঢাকা। 

61188 আiিডয়াল i uট aব সােয়  e  েটকেনালিজ, েসনপাড়া, িমর র, ঢাকা।
611৯2 িমর র i uট aব সােয়  a া  েটকেনালিজ 

 45, জামান ানসন. িমর র-21, ঢাকা-2327। 
61223 মাiে া i uট aব েটকেনালিজ মিজদ র, সাভার, ঢাকা। 
61241 বাংলােদশ েট টাiল iি িনয়ািরং কেলজ। 

 ক, 2৯/2 র লবাগ, শহীদ তাজ uি ন আহেমদ সরণী মহাখালী, ঢাকা-2323। 
   
  32 

611৯৯ ামলী আiিডয়াল পিলেটকিনক 
iনি uট, 27/িস, িড, রজাহানেরাড, 
বাশবাড়ী, েমাহা দ র, ঢাকা। 

611৯৯ িনজ িত ান 
61214 বাংলােদশ i uট aব েটকেনালিজ, েমাহা দ র, ঢাকা। 
6157৯ িস  েট টাiল iি িনয়ািরং i ঃ, খাগান, আ িলয়া, সাভার, ঢাকা।

  33 61227 সাiক i uট aব ােনজেম  e  
েটকেনালিজ, ঢাকা। 

61227 সাiক i uট aব ােনজেম  e  েটকেনালিজ, ঢাকা। 
6126৯ েদশ পিলেটকিনক কেলজ,  েসকশন-22, বাড়ী-2, পল বী, িমর র, ঢাকা-2327 

 
  34 

61243/ 
61639 

i uট aব েটকিনক াল েভােকশনাল 
e  ে িনং, 31, প িম েতজ রী বাজার 
েরাড, ঢাকা। 

61349 ড ােফািডল পিলেটকিনক i uট
3/িব, সড়ক নং-23, িমর র েরাড, ধানমি , ঢাকা। 

61218 িবিসআi iি িনয়ািরং iনি uট, 23৯, কলাবাগান, ধানমি , ঢাকা-2316।
61225 াশনাল পিলেটকিনক iনি uট,  293/2 ব েতজ রী বাজার, ফামেগট, ঢাকা 
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61225 াশনাল পিলেটকিনক iনি uট, 293/2 ব 
েতজ রী বাজার, ফামেগট, ঢাকা-2326 

611৯5 রাজধানী পিলেটকিনক e  েট টাiল কেলজ 
 61 শহীদ তাজuি ন আহেমদ সরণী, মহাখালী, ঢাকা।  

  36 61242 i uট aব েট টাiল iি িনয়ািরং e  
ে ািদং েটকেনালিজ, ফামেগট, ঢাকা 

61354 iি িনয়ািরং e  iনফরেমশন েটকেনালিজ, 214/2, গিত রনী, ম বা া, ঢাকা।
61242 i uট aব েট টাiল iি িনয়ািরং e  ে ািদং েটকেনালিজ, ফামেগট, ঢাকা।

37   61513 াশনাল iনি uট aফ iি িনয়ািরং e  
েটকেনালিজ, 3৯/2 কাoরান বাজার,ঢাকা। 

61443 াশনাল i uট aফ  ফ াশন েটকেনালিজ 
 মহাখালী, বনানী,  ঢাকা 

38  61387 u রা েট টাiল iি িনয়ািরং কেলজ 
আ ল াহ র, ঢাকা। 

61387 u রা েট টাiল iি িনয়ািরং কেলজ, আ ল াহ র, ঢাকা। 
64144 মেডল i uট aব সােয়  e  েটকেনালিজ 

 িব আi িডিস েরাড, েয়ট, 59৯ পি ম িলয়া, গাজী র। 
64147 i uট aব েট টাiল iি িনয়ািরং e  েটকেনালিজ, টংগী, গাজী র।
64148 গাজী র েট টাiল iি িনয়ািরং e  েটকেনালিজ 

 দি ন আuচপাড়া, টংগী, গাজী র। 
64149 i uট aব েট টাiল iি িনয়ািরং e  iনফরেমশন েটকেনালিজ

 েকাণাবািড়, গাজী র। 
641৯9 ভাoয়াল গাজী র i uট aব ফ াশন েটকেনালিজ(িবিজআieফ )

 আuটপাড়া, বন পা, 17, চা না †PŠiv Í̄v, গাজী র সদর, গাজী র। 
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61443 াশনাল i uট aফ  ফ াশন 
েটকেনালিজ, মহাখালী, বনানী,  ঢাকা 

61156 iনি uট aব কিমuিনেকশন েটকেনালিজ 
 27 আলাoল eিভিনu, েস র #17, u রা, ঢাকা-2341। 

61513 াশনাল iনি uট aফ iি িনয়ািরং e  েটকেনালিজ 
 3৯/2 কাoরান বাজার,ঢাকা। 

 
 
 
 

3৯ 
 

63161 
 
 
 
 
 

বাংলােদশ তত িশ া িশ ন i uট 
বাগহাটা, নরিসংদী। 
 
 
 

 

62154 নারায়নগ  iি িনয়ািরং কেলজ, েগালাকা াiল, লতা পগ , নারায়নগ ।
62162 সাi  e  iি িনয়ািরং iনি uট, িমজিমিজ, িসি রগ , নারায়ণগ ।
63161 বাংলােদশ তত িশ া িশ ন i uট, বাগহাটা, নরিসংদী।
63167 মাধবদী েট টাiল iি িনয়ািরং iনি uট 

 মা ার গােডন, িবরাম র, মাধবদী, নরিসংদী।  
63191 িরেসাস i uট aব  েট টাiল iি িনয়ািরং, বা চর, া ণনদী, নরিসংদী।

41 62157 াশনাল i uট aব iি িনয়ািরং e  
েটকেনালিজ,  পসী, পগ , নারায়নগ । 

62161 oেয় ান আiিডয়াল i uট (WII),  পসী, পগ , নারায়ণগ । 

42 
 

62161 oেয় ান আiিডয়াল i uট (WII),  
পসী, পগ , নারায়ণগ । 

62157 াশনাল i uট aব iি িনয়ািরং e  েটকেনালিজ 
 পসী, পগ , নারায়নগ । 

43 65161 
 

হাজী আ ল েহােসন i uট aব 
েটকেনালিজ, েহােসন কমেপ , মসিজদ 
েরাড, টাংগাiল। 
 

65247 ম র iি িনয়ািরং কেলজ, আদালত পাড়া, ম র, টাংগাiল। 
65161
 

হাজী আ ল েহােসন i uট aব েটকেনালিজ 
 েহােসন কমেপ , মসিজদ েরাড, টাংগাiল। 

65242 টাংগাiল iনি uট aব সাi  a া  েটকেনালিজ কািলহািত েরাড, টাংগাiল
44 65163 টাংগাiল েট টাiল i uট 

বািজত র েরাড, টাংগাiল 
65163 টাংগাiল েট টাiল i uট,  বািজত র েরাড, টাংগাiল। 
65313 টা াiল iি িনয়ািরং i uট, েরিজি পাড়া, িব াস েবতকা,  সদর, টা াiল।

45 
 

68186 ময়মনিসংহ েট টাiল iি িনয়ািরং 
i uট, 26 সােহবআলী◌া েরাড, 
ময়মনিসংহ। 

681৯2 র মেডা iনি uট aব মডাণ েটকেনালিজ, 29, লবািড়য়া েরাড, ময়মনিসংহ।
68254 ভা কা েট টাiল iি িনয়ািরং i uট, মা ার বাড়ী, ময়মনিসংহ
68264 ােবা েট টাiল iি িনয়ািরং e  পিলেটকিনক i uট 

 89, েমেহড়া, েধাপােখালা েমাড়. ময়মনিসংহ। 
68285 i uট aব iি িনয়ািরং e  েটকেনালিজ, ভা কা, ময়মনিসংহ।

46 
 

681৯2 র মেডা iনি uট aব মডাণ েটকেনালিজ 
29, লবািড়য়া েরাড, ময়মনিসংহ। 

67148 েশর র iনি uট aব সাi  e  েটকেনালিজ,  নoহাটা, তাতাল র, েশর র।
68186 ময়মনিসংহ েট টাiল iি িনয়ািরং i uট,  26 সােহব আলী েরাড, 

ময়মনিসংহ 
682৯2 ময়মনিসংহ াiেভট েট টাiল i uট মাসকা া, ময়মনিসংহ।

 
47 

66234 ি েযা া িব ান o ি  কেলজ 
বকসীগ , জামাল র 

66234 ি েযা া িব ান o ি  কেলজ, বকসীগ , জামাল র 
66213 চ াবাজ রিশদা eনাম েট টাiল iি িনয়ািরং i ঃ চ াবাজ, বকসীগ , জামাল র

48 66212 জিসমuি ন পিলেটকিনক i uট
 কেলজ েরাড, জামাল র। 

66212 জিসমuি ন পিলেটকিনক i uট, কেলজ েরাড, জামাল র।
66215 জামাল র কেলজ aব iি িনয়ািরং e  েটকেনালিজ, নয়াপাড়া, সদর, জামাল র।

49 69164  েন েকাণা েট টাiল iি িনয়ািরং 
iনি uট,হাসপাতালেরাড, েন েকাণা। 

69164 েন েকাণা েট টাiল iি িনয়ািরং iনি uট 
 হাসপাতাল েরাড, েন েকাণা। 

4৯ 6৯183 আ -েহনা পিলেটশিনক i uট 
কাটাবািড়য়া, িকেশারগ । 

6৯183 আ -েহনা পিলেটশিনক i uট, কাটাবািড়য়া,  িকেশারগ । 
6৯199 িকেশারগ  i uট aব েটকেনালিজ, েহাসাiন র, িকেশারগ ।
6৯1৯9 িকেশারগ  েট টাiল i uট aব েটকেনালিজ, সদর, িকেশারগ ।

 
51 

7913৯ েবগমগ  েট টাiল iি িনয়ািরং কেলজ, 
েবগমগ , েনায়াখালী।  

76166 িসিসeন পিলেটকিনক iনি uট, েকাটবাড়ী, িমল া। 
78125 ামলী আiিডয়াল পিলেটকিনক iনি uট, ল ী র সদর, ল ী র। 
7913৯ েবগমগ  েট টাiল iি িনয়ািরং কেলজ, েবগমগ , েনায়াখালী। 

52 8115৯  াশনাল পিলেটকিনক কেলজ 
 ৯47 হােজবা মি ল ব নািসরাবাদ, চ াম। 
 
 

 

81156 iসলামী াংক i uট aব েটক, নীলচান েরাড, চকবাজার, চ াম
8115৯ াশনাল পিলেট. কেলজ, ৯47 হােজবা মি ল ব নািসরাবাদ, চ াম
81173 িচটাগাং েটকিনক াল কেলজ (িস িস) 

23৯ রাদ র ফের  েগiট, িব  েরাড, চ াম 
811৯7 ামলী আiিডয়াল পিলেটকিনক i uট

461/e, িসিডe eিভিনu রাদ র, চ াম 
 53 81172 মিহলা পিলেটকিনক i uট 

 হািলশহর, চ াম। 
81172 মিহলা পিলেটকিনক i uট

 হািলশহর, চ াম।  
 

PF ন েরর হাড কিপ জমা েদoয়ার সময় Abvf¨šÍixb পরী ক ক ক া িরত কিপ o eকi সােথ জমা িদেত হেব। 
 

িবষয় েক / িত ান ক ক aনলাiেন ে রেণর তািরখ 
5থ, 6ম o 8মপব   15/19/3127 ি ঃ হেত 25/19/3127 ি ঃ ch©šÍ 

সকল পেবর  হাড কিপ o হািজরািশটস হ সকল পেবর বহািরক ন র aন-লাiেন  ে রণ কের 18 (সাত) িদেনর মে   
হাড কিপ o হািজরা িশট  েবােডর সংি  শাখায়  জমা িদেত হেব।                                                                                                                              

                                                                                                                                 
                                                                                                                                                           াঃ/- 
                                                                                                                                              ( েকৗঃ শীল মার পাল) 

               পরী া িনয় ক 
 বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা। 
      েফানঃ ৯224394 (aিফস)। 
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ারক নং-বাকািশেবা/পঃিনঃিবঃ/েট /3127/68(223)                                                                তািরখঃ 2৯/16/3127ি ঃ 

                          

 
 
সদয় aবগিত o েয়াজনীয় কাযােথ a িলিপ ে রণ করা হ’লঃ 
 
2।  মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, েশের-বাংলা নগর, ঢাকা। 
3। মহাপিরচালক, জনশি  o কমসং ান েরা, কাকরাiল, ঢাকা।  
4।     পিরচালক, ব  দ র, ব  ভবন, ঢাকা। 
5-9।      সিচব/ পিরচালক (কাির লাম)/পিরচালক(িসিব  e  e)/ পিরদশক/পরী া িনয় ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা। 
৯-211।  a /পিরচালক ------ 
            েক  সিচেবর সােথ েযাগােযাগ করত বহািরক পরী ার িফ o a া  ত  েকে  দান করার জ  a েরাধ করা হেলা।                  
212-214। uপ-পরী া িনয় ক -2/3/4, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা।  
215-216। uপ-সিচব ( শাঃ)/uপ-সিচব (েরিজঃ) বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা। 
217।   িসে ম eনািল , কি uটার েসল, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা । 
  ( বহািরক cix¶v েক  তািলকা  oেয়ব সাiেট চােরর  জ  a েরাধ জানােনা হেলা) 
218-21৯। সহকারী পরী া িনয় ক 2/3/4, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা। 
221।       ড েমে শন aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা। 
222।       েচয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কমকতা, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা। 
223।      aিফস কিপ।                                                                                                                

 
 
                 
 

            
                 (েমাঃ আব ল কাiuম) 

                                                                                                                                  সহকাির পরী া িনয় ক ( িষ) o 
                                                                                                                       িডে ামা-iন-েট টাiল iি িনয়ািরং (aিতঃ দাঃ) 
                                                                                                                          বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা-2318। 

                                                                                                                েফান-13-9232146 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


