
                                          (eকi তািরখ o ারেকর  সংেশািধত) 
        
       বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড 
              পরী া িনয় ণ িবভাগ ( িষ/ ট ঃ শাখা) 

আগারগo, শের বাংলা নগর, ঢাকা-2518 । 
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3128 সেনর িডে ামা-iন- ট টাiল iি িনয়ািরং, গােম স eবং ট টকেনালজীর  2ম o  4য় পব  সমাপনী পির রক (51িদন) 
পরী া 3128 িনে া  -  িত ান/ কে   আগামী  38/14/3128 ি ঃ রাজ সামবার  হেত আর  হেব।  
 

ঃ 
নং 

িত ান/ কে র নাম o কানা ক   কাড নং পরী া কে

2 ট টাiল i uট, লহাট, িদনাজ র। 24197 িনজ িত ান
3 e াপটাচ পিলেটকিনক i uট,  গনয়ন র,  িদনাজ র 2422৯ িনজ িত ান
4 uপশহর ট টাiল iি িনয়ািরং iনি uট, u র-ফিরদ র,  িদনাজ র। 24251 িনজ িত ান
5 িদনাজ র i uট aব সাi  e  টকেনালিজ পাহার র, িদনাজ র। 24256 িনজ িত ান
6 i uট aব iি িনয়ািরং a া  টকেনালিজ,  শালবন, হারাগাছ রাড,  রং র। 27168 িনজ িত ান
7 রং র আiিডযাল i uট aব টকেনালিজ,  ব কামাল কাছনা, রং র সদর, রং র। 27211 িনজ িত ান
8 রং র িস  i uট aব টকেনালিজ,  ধাপ রং র, সদর, রং র। 27232 িনজ িত ান
9 iেমজ i ঃ aব  ট টাiল iি ,  বাসা নং-52, রাড নং-2, নবাবগ  বাজার রাড, 

রং র। 
27243 িনজ িত ান

৯ ট টাiল i uট,  আলম নগর, সদর, রং র 27285 িনজ িত ান
21 বাংলােদশ iনি ঃ aফ iনফরেমশন টকেনালিজ মিফজ পাগলার মাড়, শর র রাড, 

ব ড়া। 
311৯3 িনজ িত ান

22 নথ ব ল i uট aব টকেনালিজ,  বuবাজার, নাটাiপাড়া, ব ড়া। 311৯4 িনজ িত ান
23 i uট aব iনফরেমশন টকেনালিজ, , কেলানী, ব ড়া। 311৯7 িনজ িত ান
24  eম eস eস টকিনক াল i uট,  ঠ ামারা গা ল, ব ড়া। 311৯8 িনজ িত ান
25 াশনাল iনি uট aব iি িনয়ািরং টকেনালিজ, স রা, রাজশাহী। 3429৯ িনজ িত ান
26 ব ড়া i uট aব টকিনক াল e েকশন কেলজ রাড, কািলতলা, ব ড়া-6911। 31311 িনজ িত ান
27 িসরাজগ  i uট aব ট টাiল iি িনয়ািরং e  টকেনালজী, িডয়াম রাড, িসরাজগ । 36195 িনজ িত ান
28 u াপাড়া পিলেটকিনক e  ট টাiল iি িনয়ািরং iি িনয়ািরং i uট, িসরাজগ । 36236 িনজ িত ান
29 পাবনা ট টাiল iি িনয়ািরং i uট,  সদর হাসপাতাল রাড, শালগাড়ীয়া, পাবনা। 37214 িনজ িত ান
2৯ iনি uট aব টকেনালিজ e  ট টাiল iনি িনয়ািরং, ঢাকা রাড বাiপাস, 

শালগাড়ীয়া, পাবনা। 
37237 িনজ িত ান

31 ি য়া i uট aব সােয়  e  টকেনালিজ, িবিস ি ট, আমলা পাড়া, ি য়া। 38181 িনজ িত ান
32 দপন পিলেটকিনক i uট,  িসuিরয়া, সদর,   ি য়া| 38185 িনজ িত ান
33 মা ড়া কেলজ aব iি িনয়ািরং e  টকেনালিজ,  সদর, মা ড়া। 42152 িনজ িত ান
34 িবিসeমিস কেলজ aব i uট e  টকেনালিজ, যেশার। 44132 িনজ িত ান
35 মেডল পিলেটকিনক i uট,  র র সড়ক খালাডা া, যেশার। 44229 িনজ িত ান
36 বাংলােদশ টকিনক াল কেলজ,  িপয়ারী মাহন রাড, নািজর শংকর র, যেশার। 44247 িনজ িত ান
37 আিকজ iি িনয়ািরং i uট,  আিকজ িস , নoয়াপাড়া, যেশার। 44287 িনজ িত ান
38 নবজীবন পিলেটকিনক i uট, পলাশেপাল, সদর, সাত ীরা। 451৯8 িনজ িত ান
39 খানজাহান আলী িব ান o ি  মহািব ালয়,  ৯4, জ ি , বয়রা মiনেরাড, লনা। 4615৯ িনজ িত ান
3৯ ানে াভ iনি uট aব সােয়  e  টকেনালিজ খািলশ র, লনা। 46177 িনজ িত ান
41 iসলামী াংক i uট aব টকেনালজী,  e/26, মিজদ সরণী, সানাডাংগা, লনা। 46221 িনজ িত ান
42 নথ সাuথ পিলেটকিনক i uট,  46 হাuিজং eে ট, খািলশ র, লনা। 46226 িনজ িত ান
43 iন া i uট aব iনফরেমশন টকেনালিজ , 985/433, িসe িব রাড, বিরশাল। 53155 িনজ িত ান
44 শহীদ আব র রব সরিনয়াবাত ট টাiল iি িনয়ািরং কেলজ, িসe  িব রাড, বিরশাল। 53158 িনজ িত ান
45 াসর ট ট টাiল কেলজ, খ কার মি ল পি ম খাবাশ র, ফিরদ র। 57158 িনজ িত ান
46 াশলাল পিলেটকিনক i uট,  মািনকগ । 59146 িনজ িত ান
47 i uট aব সাi  ড e  টকেনালিজ,  সকশন-26, িমর র, ঢাকা। 61162 িনজ িত ান
48 রাজধানী পিলেটকিনক e  ট টাiল কেলজ,  মহাখালী, ঢাকা 611৯5 িনজ িত ান
49 ামলী আiিডয়াল পিলেটকিনক iনি uট, মাহা দ র, ঢাকা। 611৯৯ িনজ িত ান
4৯ মাiে া i uট aব টকেনালিজ মিজদ র, সাভার, ঢাকা। 61223 িনজ িত ান
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ঃ 
নং 

িত ান/ কে র নাম o কানা ক   কাড নং পরী া কে

51 াশনাল পিলেটকিনক iনি uট, 293/2 ব তজ রী বাজার, ফামেগট, ঢাকা-2326। 61225 িনজ িত ান
52 দশ পিলেটকিনক কেলজ,  সকশন-22, প বী, িমর র, ঢাকা-2327। 6126৯ িনজ িত ান
53 ড ােফািডল পিলেটকিনক i uট,   সড়ক নং-23, িমর র রাড, ধানমি , ঢাকা। 61349 িনজ িত ান
54 u রা iি িনয়ািরং কেলজ, আ ল া র ( পপার িমল রাড) u রা, ঢাকা। 61387 িনজ িত ান
55 িমর র পিলেটকিনক iনি uট, ঢাকা 61566 িনজ িত ান
56 i uট aব টকিনক াল e  ভােকঃ িনং (আi েভট),  ঢাকা। 61639 িনজ িত ান
57 নরিসংদী পিলেটকিনক eকােডিম,  নরিসংদী । 63145 িনজ িত ান
58 বাংলােদশ তত িশ া িশ ন i uট,  সােহ তাপ, বাগহাটা, নরিসংদী। 63161 িনজ িত ান
59 িরেসাস i uট aব  ট টাiল iি িনয়ািরং, বা চর, া ণনদী, নরিসংদী। 63191 িনজ িত ান
5৯ মেডল i ঃ aব সােয়  e  টকঃ, িব আi িড িস রাড, 59৯ পি ম র িলয়া, গাজী র 64144 িনজ িত ান
61 গাজী র ট টাiল iি িনয়ািরং e  টকেনালিজ,  দি ন আuচপাড়া, টংগী, গাজী র। 64148 িনজ িত ান
62 i uট aব ট টাiল iি িনয়ািরং e  iনফরেমশন টকঃ, কািশম র রাড, কাণা্বাড়ী, 

গাজী র 
64149 িনজ িত ান

63 রেয়ল i uট aব টকেনালিজ, গাজী র। 64153 িনজ িত ান
64 হাজী আ ল হাসাiন iনি uট aফ টকেনালিজ হাসাiন কমে , মসিজদ রাড, 

টা াiল। 
65161 িনজ িত ান

65 ট টাiল i uট,  বািজত র রাড, টাংগাiল। 65163 িনজ িত ান
66 শর র iনি uট aব সাi  e  টকেনালিজ,  নoহাটা, তাতাল র, শর র। 67148 িনজ িত ান
67 িসিসeন পিলেটকিনক iনি uট,  চী রী ট িসিসeন রাড, কাটবাড়ী, িম া। 76166 িনজ িত ান
68 i uট aব কি uটার সাi  e  টক, ফনী 7৯127 িনজ িত ান
69 iসলামী াংক i uট aব টকেনালজী,  িবেক টাoয়ার 5থ তলা, লাল চা  রাড, 

চ াম। 
81156 িনজ িত ান

6৯ াে িসভ পিলেকটিনক iনি uট, চ াম। 81157 িনজ িত ান
71 াশনাল পিলেটকিনক কেলজ,  ৯47 হােজরা মি ল, নািসরাবাদ, চ াম। 8115৯ িনজ িত ান
72 চ াম মিহলা পিলেটকিনক iনি uট, হািলর শহর, চ াম। 81172 িনজ িত ান
73 িচটাগাং টকিনক াল কেলজ (িস িস), 23৯ রাদ র ফের  গiট, িব  রাড, চ াম। 81173 িনজ িত ান
74 ামলী আiিডয়াল পিলেটকিনক iনি uট, 461/eিস িড e, eিভিনu, রাদ র, চ াম। 811৯7 িনজ িত ান

 
    াঃ/- 

         ( েকৗঃ শীল মার পাল) 
            পরী া িনয় ক 

           বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
           ফানঃ ৯224394 (aিফস)            
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        সদয় aবগিত o েয়াজনীয় কাযােথ a িলিপ রণ করা হেলাঃ 
 2।       সিচব, িশ া ম ণালয়, গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার, সিচবালয়, ঢাকা। 
 3।       পিরচালক, ব  দ র, ব  ভবন (7  তলা), 8-৯ কারoয়ান  বাজার, ঢাকা। 
4-6।    সিচব, পিরচালক(কাির লাম)/পিরদশক/পিরচালক(িশ  o িশ ণ সম য়) বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
5-42।   জলা শাসক, িদনাজ র/ রং র/ ব ড়া/ রাজশাহী/ িসরাজগ /পাবনা/ ি য়া/ মা ড়া/ যেশার/সাত ীরা/ লনা/বিরশাল/   
            ফিরদ র/ মািনকগ /ঢাকা/ নারায়ণগ / নরিসংদী/ গাজী র/টাংগাiল/ িম া/ ফনী/ শর র/ চ াম। 
43-44।  কিমশনার, মে াপিলটন িলশ, ঢাকা/চ াম। 
45-71। িলশ পার, ঠা রগ o/িদনাজ র/ রং র/ ব ড়া/ রাজশাহী/ িসরাজগ /পাবনা/ ি য়া/ মা ড়া/ যেশার/সাত ীরা/ লনা/ বিরশাল/    
            গাপালগ / ফিরদ র/ মািনকগ / নারায়ণগ / নরিসংদী/ গাজী র/টাংগাiল/ জামাল র/ময়মনিসংহ/ ন েকানা/িকেশারগ / িম া/ ফনী। 
72-251।  a /পিরচালক ..................................................................................................। 
252-258।   uপ-পরী া িনয় ক-2/3/4 / uপ-সিচব( শাসন/ রিজে শন)/ uপ-পিরদশক, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
259।        িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। ( ক  তািলকা  oেয়বসাiেট চােরর জ  a েরাধ করা হেলা) 
25৯-263। সহকাির পরী া িনয় ক-2/3/4, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
264।       সহকাির িহসাব র ণ কমকতা, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
265।       সংি  aিফসার (u রপ  িবতরণ শাখা), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
266।       চয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কমকতা, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।  
267।       নিথ।                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                     
                                                                                                                                                      ( মাহা দ আব ল কাiuম)                                 
                                                                                                                                    সহকারী পরী া িনয় ক ( িষ) o ট ঃ(aঃদাঃ) 
                                                                                                                      বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা 
                                                                                                                            ফান- 59221৯5৯ (aিফস) 


