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3128-29 সেনর িডে ামা-iন-েট টাiল iি িনয়ািরং, গােম র্ স িডজাiন e  াটান র্ েমিকং eবং ট েটকেনালজীর 2ম পব র্ o 4য় পব র্ সমাপনী 
পরী া িনে া    িত ান/েকে   আগামী  29/23/3128 ি ঃ  হেত আর  হেব।  
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িনব র্ািচত পরী া েকে র নাম o িঠকানা িত ান 
েকাড নং

পরী ােকে র aধীেন েয সকল িত ােনর পরী াথ রা 
পরী ায় aংশ হন কিরেব তােদর নাম 

1. 23224 আiিডয়াল েট টাiল i uট, জগ াথ র,  সদর, 
ঠাকুরগo। 

23224 িনজ িত ান
 

2. 23133 েট টাiল েভােকশনাল i uট, ঠাকুরগo। 231৯8 পীরগ  পিলেটকিনক i uট, ঠাকুরগo 
2322৯ েসাসাল পিলেটকিনক i uট, ঠাকুরগo 
23211 লাiফ লাiন পিলেটকিনক i uট 

সদর, ঠাকুরগo।  
3. 24197 েট টাiল i uট, লহাট িদনাজ র। 24197 িনজ িত ান

24332 আেনায়ারা i uট aব েট টাiল, 
iহারী, েপাঃ িমজর্া র, সদর, িদনাজ র 

24231 েট টাiল iি িনয়ািরং i uট লালবাগ মসিজদ 
েরাড, িদনাজ র। 

4. 2422৯ e াপটাচ পিলেটকিনক i uট 
ামঃ নয়ন র, েপাঃ িদনাজ র 

2422৯ িনজ িত ান
 

5. 24251 uপশহর েট টাiল iি িনয়ািরং iনি uট
 u র-ফিরদ র,  িদনাজ র। 

24251 িনজ িত ান

6. 24256 িদনাজ র i uট aব সাi  e  েটকেনালিজ, 
পাহার র, িদনাজ র। 

24256 িনজ িত ান

7. 26186 লালমিনরহাট i uট aব সােয়  e া  
েটকেনালিজ, বি শ হাজারী ল েরাড, তা ক 
টামারা, লালমিনরহাট।  

26186 িনজ িত ান

8. 27168 i uট aব iি িনয়ািরং a া  েটকেনালিজ, 
রং র, ামঃ শালবন, সড়কঃ হারাগাছ েরাড, েহাি ং 
নং-24628, েপাঃ রং র, েজলাঃ রং র। 

27168 িনজ িত ান
25239 িডমলা েট টাiল i uট, 

ডাকঘর- িডমলা, uপেজলা-িডমলা, েজলা- নীলফামারী 
9. 27211 রং র আiিডযাল i uট aব েটকেনালিজ, পূব র্ 

কামাল কাছনা, রং র সদর, রং র। 
27211 িনজ িত ান

10. 27224 iেমজ  পিলেটকিনক i uট, রং র। 27224 িনজ িত ান
11. 27228 ামলী আiিডয়াল e  iি িনয়ািরং কেলজ, 

তাজহাট েরাড, আলমনগর, রং র। 
27228 িনজ িত ান
2722৯ eস.eফ আiিডয়াল পিলেটকিনক i uট, 

মড র্ান েমাড়, েপা -ক ােডট কেলজ, রং র। 
12. 27231 িমঠা কুর েট টাiল iি িনয়ািরং i uট, 

িমঠা কুর, রং র। 
27231 িনজ িত ান

13. 27232 রং র িস  i uট aব েটকেনালিজ, ধাপ 
রং র, সদর, রং র। 

27232 িনজ িত ান

14. 27243 iেমজ i uট aব  েট টাiল iি িনয়ািরং, বাসা 
নং-52, েরাড নং-2, নবাবগ  বাজার েরাড, রং র। 

27243 িনজ িত ান

15. 27285 েট টাiল i uট,  
েখরবাড়ী, আলম নগর, রং র সদর, রং র (সরকারী) 

27285 িনজ িত ান

16. 28188 eফ e েটকিনক াল e  আi  i uট, 
পলাশবাড়ী, কুিড় াম সদর, কুিড় াম 

28188 িনজ িত ান (u  েজলায়(েট টাiেলর েকান িত ান 
নাi। 

17. 29212 u র ব  iি িনয়ািরং i uট, িডিব েরাড, 
গাiবা া। 

29212 িনজ িত ান

18. 29243 গাiবা া i uট aব iি িনয়ািরং e  
েটকেনালিজ,  পলাশবািড় েরাড, দি ণ ধানঘড়া  
গাiবা া। 

29243 িনজ িত ান

িতিদন  AšÍtZ  eকবার 
আপনার িত ােনর       

i-েমiল oেপন করেবন। 

 

 

বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্
পরী া িনয় ক িবভাগ( িষ/েট ) 
আগারগo, েশেরবাংলা নগর 

ঢাকা-2318। 
িতিদন  AšÍtZ eকবার কািরগির িশ া 

েবােড র্র oেয়ব সাiট 
(www.bteb.gov. bd) িভিজট করুন। 

’’িশ া িনেয় গড়ব েদশ
েশখ হািসনার বাংলােদশ’’ 
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িনব র্ািচত পরী া েকে র নাম o িঠকানা িত ান 
েকাড নং

পরী ােকে র aধীেন েয সকল িত ােনর পরী াথ রা 
পরী ায় aংশ হন কিরেব তােদর নাম 

19. 311৯3 বাংলােদশ iনি . aফ iনফরেমশন েটকেনালিজ, 
মিফজ পাগলার েমাড়, েশর র েরাড, বগুড়া। 

311৯3 িনজ িত ান

20. 311৯4 নথ র্ েব ল i uট aব েটকেনালিজ বuবাজার, 
নাটাiপাড়া, বগুড়া। 

311৯4 িনজ িত ান

21. 311৯7 i uট aব iনফরেমশন েটকেনালিজ, কেলানী, 
বগুড়া। 

311৯7 িনজ িত ান

22. 311৯8  eম eস eস েটকিনক াল i uট, েঠ ামারা 
েগাকুল, বগুড়া। 

311৯8 িনজ িত ান

23. 312৯8 ে াবাল টাচ i uট, জেল রীতলা, সাম াহার 
েরাড, িনিশ ারা, বগুড়া। 

312৯8 িনজ িত ান

24. 31311 বগুড়া i uট aব েটকিনক াল e েকশন, কেলজ 
েরাড, কািলতলা, বগুড়া-6911। 
 

31311 িনজ িত ান

25. 31313  eম eস  eস  েট টাiল iি িনয়ািরং i uট,  
েঠ ামারা, েগাকুল, বগুড়া। 

31313 িনজ িত ান

26. 31314 বগুড়া i uট aব  েট টাiল iি িনয়ািরং, 
েশর র েরাড, কানছগািড়, বগুড়া। 

31314 িনজ িত ান

27. 32192 েট টাiল েভােকশনাল i uট, নoগ 32279 েড া েট টাiল iি িনয়ািরং i uট, 
ামঃ পার নoগ , ডাকঃ পার নoগ , নoগ  সদর, 
নoগ  

28. 33152 েট টাiল েভােকশনাল iনি uট
চাপাi নবাবগ ।  

33216  ে াবাল েট টাiল i uট 
বটতলাহাট, চাপাiনবাবগ । 

33191 িদ iে িরয়াল পিলেটকিনক i uট 
িঝিলম, জামতারা, সদর,  চাপাiনবাবগ  

33185 ে াবাল পিলেটকিনক e  i&& িনয়ািরং i uট, 
চাপাiনবাবগ ।  

29. 34215 বাংলােদশ পিলেটকিনক i uট, রাজশাহী। 
েহেতমখ , তিমজuি ন েরাড, কলাবাগান, রাজশাহী। 

34215 িনজ িত ান

30. 34218 িদ নথ র্ পিলেটকিনক iনি uট,  
স রা, রাজশাহী েমে া, রাজশাহী। 

34218 িনজ িত ান

31. 3429৯ হাজী আ ল েহােসন iনি uট aব 
েটকেনালিজ, বাড়ী নং-7৯, স রা, রাজশাহী। 

3429৯ িনজ িত ান
34312 াশনাল iনি uট aব iি িনয়ািরং 

েটকেনালিজ, স রা রাজশাহী। 
32. 342৯2 াiম েট টাiল iি িনয়ািরং i uট, মিহষ 

বাথান u র পাগা, রাজপাড়া,  রাজশাহী-7111। 
342৯2 িনজ িত ান
34182 াশনাল সাi  িরসাস র্ e  েটকেনালিজ, i uট, 

রাজশাহী। 
33. 3434৯ িস  পিলেটকিনক e  েট টাiল i uট, চ দ 

a া  স  শিপং  কমেপ , িনuমােকর্ট, েবায়ািলয়া, 
রাজশাহী।  

3434৯ িনজ িত ান

34337 েকৗশল গিত iনি uট,
আ পি , েঘাড়ামারা, েবায়ািলয়া, রাজশাহী। 

34. 34398 রাজশাহী  iি িনয়ািরং i uট,  স রা, 
েবায়ািলয়া, রাজশাহী। 

34398 িনজ িত ান

35. 34399 iuনাiেটড েট টাiল iি িনয়ািরং i uট, 
নoদাপাড়া, শা খদুম, রাজশাহী। 

34399 িনজ িত ান

36. 35233 নােটার iি িনয়ািরং  e  েটকেনালিজ i uট, 
িভ,আi,িপ, টাoয়ার, ঢাকা েরাড, নােটার।  

35233 িনজ িত ান
35264 iেনােভ ভ েট টাiল i uট, বড়গাছা, ে শন 

বাজার, নােটার সদর, নােটার। 
35299 িসংড়া েট টাiল iি িনয়ািরং i uট,  নােটার

37. 35238 াশনাল iনি uট aব সাi  e  েটকেনালিজ, 
নােটার সদর নােটার। 

35238 িনজ িত ান

38. 35271 eমeসeস পিলেটকিনক i uট, নােটার। 35271 িনজ িত ান
39. 35311 েট টাiল iনি uট, রামা্iগািছ, সদর, নােটার 35311 িনজ িত ান
40. 36195 িসরাজগ  i uট aব েট টাiল iি িনয়ািরং 

e  েটকেনালজী, ে িডয়াম েরাড, িসরাজগ । 
36195 িনজ িত ান
36295 কািজ র পিলেটকিনক e  েট টাiল iি িনয়ািরং
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52 36227 িসরাজগ  আiিডয়াল েট টাiল iি িনয়ািরং 
i uট (িস ), 263, িজব সড়ক, বড়েগালা পি , 
িসরাজগ । 

36227 িনজ িত ান

53 36198 েট টাiল  েভােকশনাল iনি uট  
শাহজাদ র, িসরাজগ । 

36228 িসরাজগ  i uট aব েটকেনালজী, িসরাজগ ।
36236 u াপাড়া পিলেটকিনক e  েট টাiল iি িনয়ািরং

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

েটকেনালিজ, তালগািছ, শাহজাদ র, িসরাজগ ।  
36261 ালািসক iি িনয়ািরং i uট  aব েটকেনালিজ 

িসরাজগ । 
52 37214 

 
পাবনা েট টাiল iি িনয়ািরং i uট, সদর 
হাসপাতাল েরাড, শালগাড়ীয়া, পাবনা। 

37214 িনজ িত ান

53 37237 iনি uট aব েটকেনালিজ e  েট টাiল 
iনি িনয়ািরং, ঢাকা েরাড বাiপাস, শালগাড়ীয়া, 
পাবনা। 

37237 িনজ িত ান

54 38181 কুি য়া i uট aব সােয়  e  েটকেনালিজ, 
িবিস ি ট, আমলা পাড়া, কুি য়া। 

38181 িনজ িত ান

55 38182 কামরুল iসলাম িসি ক iনি uট িড-47 
হাuিজং, সদর, কুি য়া-8111। 

38182 িনজ িত ান
 

56 38185 দপ র্ন পিলেটকিনক i uট,  িসuিরয়া, সদর, 
কুি য়া 

38185 িনজ িত ান

57 3819৯ আiিডয়াল পিলেটকিনক i uট,  কুি য়া-8111। 3819৯ িনজ িত ান
58 3৯163 আলমডাংগা i uট aব েট টাiল iি িনয়ািরং 

কেলজ, য়াডাংগা, আলমডাংগা 
3৯163 িনজ িত ান (&u  েজলায় েট টাiেলর েকান 

িত ান নাi।) 
59 41133 িদশাির i uট aব  সােয়  e  iি িনয়ািরং, 

িঝনাiদহ। 
41133 িনজ িত ান

5৯ 42152 মাগুড়া কেলজ aব iি িনয়ািরং e  েটকেনালিজ, 
সদর, মাগুড়া। 

42152 িনজ িত ান

61 44132 িবিসeমিস কেলজ aব i uট e  েটকেনালিজ, 
যেশার। 

44132 িনজ িত ান

62 44229 মেডল পিলেটকিনক i uট, র র সড়ক 
েখালাডা া, যেশার। 

44229 িনজ িত ান

63 44247 বাংলােদশ েটকিনক াল iনি uট, িপয়ারীেমাহন 
েরাড, নািজর শংকর র, যেশার। 

44247 িনজ িত ান

64 44287 আিকজ iি িনয়ািরং i uট, আিকজ িস , 
নoয়াপাড়া, যেশার। 

44287 িনজ িত ান
44299 নoয়াপাড়া মেডল পিলেটকিনক i uট, যেশার

65 451৯8 নবজীবন পিলেটকিনক i uট, পলাশেপাল, 
সদর, সাত ীরা। 

451৯8 িনজ িত ান
45227 খান বাহাদুর আহসান u াহ পিলেটকিনক i uট, 

সাত ীরা সদর, সাত ীরা। 
66 46158 িস  পিলেটকিনক i uট, 214 িব আiিডিস 

েরাড, খািলশ র, লনা। 
46158 িনজ িত ান

67 4615৯ খানজাহান আলী িব ান o ি  মহািব ালয়, ৯4, 
জগুি , বয়রা েমiনেরাড, লনা। 

4615৯ িনজ িত ান

68 46177 ানে াভ iনি uট aব সােয়  e  েটকেনালিজ, 
খািলশ র, লনা। 

46177 িনজ িত ান

69 46221 iসলামী াংক i uট aব েটকেনালজী, e/26, 
মিজদ সরণী, েসানাডাংগা, লনা। 

46221 িনজ িত ান

6৯ 46226 নথ র্ সাuথ পিলেটকিনক i uট, 46 হাuিজং 
eে ট, খািলশ র, লনা। 

46226 িনজ িত ান

71 46241 রবন i uট aব েটকেনালিজ, িজ-38, বয়রা
বাজার বাস া , বয়রা, িজিপo ৯111, লনা। 

46241 িনজ িত ান
46286 iuিনক পিলেটকিনক i uট, সদর, লনা

72 47192 খানজাহান আলী পিলেটকিনক iনি uট, 25/2, 47192 িনজ িত ান
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স েরাড নং-2, বােগরহাট। 
73 4৯1৯2 েবগম ফিজলা ে ছা পিলেটকিনক i uট, 

েমাহা দ iসহাক মেডল কেলজ,সদর, প য়াখালী। 
4৯1৯2 িনজ িত ান

74 53155 iন া i uট aব iনফরেমশন েটকেনালিজ, 
985/433, িসe িব েরাড, বিরশাল। 

53155 িনজ িত ান

75 53158 শহীদ আবদুর রব েসরিনয়াবাত েট টাiল 
iি িনয়ািরং কেলজ, িসe  িব েরাড, বিরশাল।  

53158 িনজ িত ান

76 55137 মাদারী র েট টাiল iনি uট, মিহেষর চর, 
মাদারী র। 

55137 িনজ িত ান

77 56132 েগাপালগ  মেডল পিলেটকিনক i uট,  379 
বদর সড়ক, েগাপালগ । 

56132 িনজ িত ান
56135 েগাপালগ  িব ান o ি  মহািব ালয় 

েগাপালগ । 
78 57158 াসরুট েট টাiল কেলজ 

খ কার মি ল পি ম খাবাশ র, ফিরদ র। 
57158 িনজ িত ান

79 57169 মড র্ান iি িনয়ািরং e  eি কালচার কেলজ, বদর 
র (রাজবাড়ী রাস ার েমাড়, ফিরদ র), ফিরদ র। 

57169 িনজ িত ান

7৯ 58121 সরকারী েটকিনক াল ল e  কেলজ
 রাজবাড়ী।  

58148 রাজবাড়ী কেলজ aব সােয়  e   iি িনয়ািরং 
েটকেনালজী, সদর, রাজবাড়ী 

58154 iি িনয়ািরং পিলেটকিনক i uট, রাজবাড়ী
81 59146 াশলাল পিলেটকিনক i uট, মািনকগ । 59146 িনজ িত ান
82 59153 কনিফেড   পিলেটকিনক i uট, মািনকগ 59153 নজ িত ান
83 61156 iনি uট aব কিমuিনেকশন েটকেনালিজ, 27 

আলাoল eিভিনu, েস র#17, u রা, ঢাকা-2341। 
61156 িনজ িত ান

84 61162 i uট aব সাi  ে ড e  েটকেনালিজ, 2/৯, 
ক-িড, েরাড-3, েসকশন-26, িমর র, ঢাকা।  

61162 িনজ িত ান

85 61188 আiিডয়াল i uট aব সাi  e
েটকেনালিজ,  েসনপাড়া, িমর র, ঢাকা।  

61188 িনজ িত ান
611৯2 িমর র i uট aব সােয়  a া  েটকেনালিজ, 45, 

জামান ানসন. িমর র-21, ঢাকা-2327। 
86 611৯5 রাজধানী পিলেটকিনক e  েট টাiল কেলজ, 61 

শহীদ তাজuি ন আহেমদ সরণী, মহাখালী, ঢাকা। 
611৯5 িনজ িত ান

87 611৯৯ ামলী আiিডয়াল পিলেটকিনক iনি , 27/িস, 
িড, নুরজাহানেরাড, বাশবাড়ী, েমাহা দ র, ঢাকা। 

611৯৯ িনজ িত ান

88 61639 i uট aব েটকিনক াল e  েভােকশনাল ে িনং 
(আi েভট), 31 েতজ রী বাজার েরাড, ঢাকা। 

 িনজ িত ান

89 61218 িবিসআi iি িনয়ািরং iনি uট, 23৯, কলাবাগান, 
ধানমি , ঢাকা-2316। 

61218 িনজ িত ান

8৯ 61223 মাiে া i uট aব েটকেনালিজ মিজদ র, 
সাভার, ঢাকা। 

61223 িনজ িত ান
61562 ধামরা্i পিলেটকিনক i uট, ঢাকা 

91 61225 াশনাল পিলেটকিনক iনি uট, 293/2 পূব র্ 
েতজ রী বাজার, ফাম র্েগট, ঢাকা-2326। 

61225 িনজ িত ান

92 61227 সাiক i uট aব ােনজেম  e  েটকেনালিজ, 
হাuজ নং-2, িমর র-3,  ঢাকা।  

61227 িনজ িত ান
61266 iuিনভারেসল  i uট  িবজেনজ e  েটকেনালজী, 

ঢাকা 
93 61241 বাংলােদশ েট টাiল iি িনয়ািরং কেলজ, 

 মহাখালী, ঢাকা-2323। 
61241 িনজ িত ান

95 6126৯ েদশ পিলেটকিনক কেলজ, েসকশন-22, ক-e েরাড-
4, বাড়ী-2, প বী, িমর র, ঢাকা-2327। 

6126৯ িনজ িত ান
61566 িমর র পিলেটকিনক i uট, ঢাকা 

96 61349 ড ােফািডল পিলেটকিনক i uট 
 3/িব, সড়ক নং-23, িমর র েরাড, ধানমি , ঢাকা।

61349 িনজ িত ান

97 61354 iি িনয়ািরং e  iনফরেমশন েটকেনালিজ, 214/2, 
গিত রনী , ম বা া, ঢাকা। 

61354 িনজ িত ান

98 61387 u রা iি িনয়ািরং কেলজ, আ াহ র (েপপার 
িমল েরাড) u রা, ঢাকা। 

61387 িনজ িত ান
61271 নথ র্আন i uটট aব সােয়  েটকেনালজী, ঢাকা



D:\PDF\Textile\1568.doc 
5

ঃ 
নং 

েক   
েকাড নং 

িনব র্ািচত পরী া েকে র নাম o িঠকানা িত ান 
েকাড নং

পরী ােকে র aধীেন েয সকল িত ােনর পরী াথ রা 
পরী ায় aংশ হন কিরেব তােদর নাম 

 61629 শহীদ eস e েমেমািরয়াল পিলেটকিনক i uট
u রা, ঢাকা। 

61621 ঢাকা i uট aব েটকেনালজী, u রা, ঢাকা
99 61443 াশনাল i uট aব ফ াশন েটকেনালিজ 

(eনআieফ ), মহাখালী, ঢাকা। 
61443 িনজ িত ান

9৯ 61513 াশনাল iনি uট aফ iি িনয়ািরং e  
েটকেনালিজ, 3৯/2 কাoরান বাজার, ঢাকা। 

61513 িনজ িত ান

৯1 61623 oেয় ান র্ আiিডয়াল i uট, 82 কাoরানবাজার, 
ঢাকা। 

61623 িনজ িত ান

৯2 61624 াশনাল েফশনাল i uট (eনিপআi), 
oয় ারেলসেগট, মহাখালী, 84 বা/e, ঢাকা।  

61624 িনজ িত ান

৯3 62153 পূেবরগo পিলেটকিনক iনি uট, ামঃ পূেবরগ o, 
েপাঃ আতলা র, পগ , নারায়ণগ ।   

62153 িনজ িত ান

৯4 62154 নারায়নগ  iি িনয়ািরং কেলজ েগালাকা াiল, 
লতা পগ , নারায়নগ । 

62154 িনজ িত ান

৯5 62157 াশনাল i uট aব iি িনয়ািরং e  
েটকেনালিজ, পসী, পগ , নারায়নগ । 

62157 িনজ িত ান
62173 পূব র্া ল iি িনয়ািরং iনি uট,   নারায়ণগ ।

৯6 62161 oেয় ান র্ আiিডয়াল i uট (WII), পসী, 
পগ , নারায়ণগ । 

62161 িনজ িত ান

৯7 62162 সাi  e  iি িনয়ািরং iনি uট, িমজিমিজ, 
িসি রগ , নারায়ণগ । 

62162 িনজ িত ান
62156 পাকর্ পিলেটকিনক i uট, হাজী রিফক সড়ক, 

সােহবপাড়া, সানারপাড়া, িসি রগ , নারায়ণগ । 
৯8 63145 নরিসংদী পিলেকটিনক eকািডম, নরিসংদী 63145 িনজ িত ান
৯9 63161 বাংলােদশ তত িশ া িশ ন i uট, সােহ 

তাপ বাগহাটা, নরিসংদী। 
63161 িনজ িত ান

৯৯ 63167 মাধবদী েট টাiল iি িনয়ািরং iনি uট, মা ার 
গােড র্ন, িবরাম র, মাধবদী, নরিসংদী। 

63167 িনজ িত ান

211 63191 িরেসাস র্ i uট aব  েট টাiল iি িনয়ািরং, 
বা চর, া ণনদী, নরিসংদী। 

63191 িনজ িত ান

212 64144 মেডল i uট aব সােয়  e  েটকেনালিজ, িব 
আi িড িস েরাড, 
 েপাঃ েয়ট, 59৯ পি ম র িলয়া, গাজী র 

64144 িনজ িত ান

213 64147 i uট aব েট টাiল iি িনয়ািরং e  
েটকেনালিজ, টংগী, গাজী র। 

64147 িনজ িত ান

214 64148 গাজী র েট টাiল iি িনয়ািরং e  েটকেনালিজ, 
দি ন আuচপাড়া, টংগী, গাজী র। 

64148 িনজ িত ান

215 64149 i uট aব েট টাiল iি িনয়ািরং e  
iনফরেমশন েটকেনালিজ, কািশম র েরাড, হাসান 
মােকর্ট, েকাণা্বাড়ী, গাজী র। 

64149 িনজ িত ান
64153 রেয়ল i uট aব েটকেনালজী 

গাজী র। 
216 641৯9 ভাoয়াল গাজী র i uট aর ফ াশন 

েটকেনালিজ (িবিজআieফ ),আuটপারা, েচৗরা া, 
গাজী র সদর, গাজী র।  

641৯9 িনজ িত ান

217 64232 ব  ধির ী  েট টাiল iি িনয়ািরং i uট, 
গাজী র। 

64232 িনজ িত ান

218 65161 হাজী আ ল েহাসাiন iনি uট aফ েটকেনালিজ, 
েহাসাiন কমে , মসিজদ েরাড, টা াiল। 

65161 িনজ িত ান

219 65163 েট টাiল i uট, বািজত র েরাড, টাংগাiল। 65163 িনজ িত ান
21৯ 65242 টাংগাiল iি িনয়ািরং aব সাi  a া  

েটকেনালিজ, কািলহািত েরাড, টাংগাiল-2৯11। 
65242 িনজ িত ান

221 65247 ম র iি িনয়ািরং কেলজ, আদালত পাড়া, ম র, 
টাংগাiল। 

65247 িনজ িত ান

222 65313 টা াiল iি িনয়ািরং i uট, েরিজি পাড়া, 65313 িনজ িত ান



D:\PDF\Textile\1568.doc 
6

ঃ 
নং 

েক   
েকাড নং 

িনব র্ািচত পরী া েকে র নাম o িঠকানা িত ান 
েকাড নং

পরী ােকে র aধীেন েয সকল িত ােনর পরী াথ রা 
পরী ায় aংশ হন কিরেব তােদর নাম 

িব াস েবতকা, টা াiল সদর, টা াiল। 
 

65286 iuেজিনক i uট aব e  iি িনয়ািরং  
গাবািলয়া, ময়মনিসংহ েরাড 212, টাংগাiল 
 

223 66212 জিসমuি ন পিলেটকিনক i uট, কেলজ েরাড, 
জামাল র। 

66212 িনজ িত ান
66215 জামাল র কেলজ aব iি িনয়ািরং e  েটকেনালিজ, 

নয়াপাড়া, জামাল র সদর, জামাল র। 
6624৯ জামাল র েট টাiল iি িনয়ািরং i uট

সদর, জামাল র। 
224 66213 চ াবাজ রিশদা eনাম েট টাiল iি িনয়ািরং 

i uট, চ াবাজ, বকসীগ , জামাল র 
66213 িনজ িত ান

225 66234 ি েযা া িব ান o ি  কেলজ, বকসীগ , 
জামাল র। 

66234 িনজ িত ান

226 67148 েশর র i uট aব সাi  e  েটকেনালিজ, 
েশর র সদর, েশর র।  

67148 িনজ িত ান

227 68186 ময়মনিসংহ েট টাiল iি িনয়ািরং i uট, 
26নং সােহব আলী েরাড, ন ন বাজার, ময়মনিসংহ। 

68186 িনজ িত ান

228 681৯2 রুমেডা iনি uট aব মডাণ র্ েটকেনালিজ, 29, 
লবািড়য়া েরাড, ময়মনিসংহ। 

681৯2 িনজ িত ান

229 68254 ভা কা েট টাiল iি িনয়ািরং i uট, মা ার 
বাড়ী, ময়মনিসংহ। 

68254 িনজ িত ান
68239 ময়মনিসংহ েটকেনালজী e  iি িনয়ািরং i uট, 

ময়মনিসংহ। 
22৯ 68264 ােবা েট টাiল iি িনয়ািরং e  পিলেটকিনক 

i uট, 89, েমেহড়া, েধাপােখালা েমাড়. 
ময়মনিসংহ। 

68264 িনজ িত ান

231 68285 i uট aব iি িনয়ািরং e  েটকেনালিজ, 
ভা কা, ময়মনিসংহ। 

68285 িনজ িত ান

232 68178 ময়মনিসংহ পিলেটকিনক i uট, ময়মনিসংহ। 682৯2 ময়মনিসংহ াiেভট েট টাiল i uট, মাসকা া 
(েজলা পিরষদ u  িব ালয় সংল ), ময়মনিসংহ। 

233 69164 েন েকাণা েট টাiল iি িনয়ািরং iনি uট, 
হাসপাতাল েরাড, েন েকাণা। 

69164 িনজ িত ান
691৯8 েন েকাণা iনি uট aব সােয়  e  েটকেনালজী, 

(eমআieস ), েন েকাণা। 
234 6৯183 আ -েহনা পিলেটশিনক i uট, িকেশারগ , 

িকেশারগ ।  
6৯183 িনজ িত ান
6৯199 িকেশারগ  i uট aব েটকেনালিজ, েহাসাiন র, 

িকেশারগ । 
6৯1৯9 িকেশারগ  ট টাiল i uট aব েটকেনালিজ, 

সদর,  িকেশারগ । 
235 76166 িসিসeন পিলেটকিনক iনি uট, েচী রী ে ট 

িসিসeন েরাড, েকাটবাড়ী, কুিম া। 
76166 িনজ িত ান
76271 কুিম া েট টাiল i uট aব েটকেনালজী

সদর, কুিম া। 
236 77186 বাংলােদশ ি ল েডেভলপেম  i uট,  

আিশকা , চ দ র সদর, চ দ র 
77186 িনজ িত ান

237 79138 েনায়াখালী  আiিডয়াল পিলেটকিনক iনি uট, 
েনায়াখালী   

79138 িনজ িত ান
78125 ামলী আiিডয়াল iি িনয়ািরং কেলজ, ল ীপূর

238 7৯127 i uট aব কি uটার সাi  e  েটকেনালিজ, 
েফনী 

7৯127 িনজ িত ান

239 81156 iসলামী াংক i uট aব েটকেনালজী, িবেক 
টাoয়ার 5থ র্ তলা, লাল চা  েরাড, চ াম। 

81156  

23৯ 81158 াশনাল i uট aব েটকেনালজী, রাদ র 
চ াম। 
 

81158 িনজ িত ান
 

241 8115৯ াশনাল পিলেটকিনক কেলজ, ৯47 হােজরা মি ল, 
(বাদশা িময়া েপ ল পা ), নািসরাবাদ, চ াম। 

8115৯ িনজ িত ান
81157 ে াে িসভ পিলেটকিনক iনি uট, চ াম।



D:\PDF\Textile\1568.doc 
7

ঃ 
নং 

েক   
েকাড নং 

িনব র্ািচত পরী া েকে র নাম o িঠকানা িত ান 
েকাড নং

পরী ােকে র aধীেন েয সকল িত ােনর পরী াথ রা 
পরী ায় aংশ হন কিরেব তােদর নাম 

243 81172 চ াম মিহলা পিলেটকিনক iনি uট, হািলর 
শহর eে ট-5327, হািলর শহর, চ াম। 

81172 িনজ িত ান

24
4 

81173 িচটাগাং েটকিনক াল কেলজ (িস িস), 23৯ 
রাদ র ফের  েগiট, িব  েরাড, চ াম। 

81173 িনজ িত ান

245 811৯7 ামলী আiিডয়াল পিলেটকিনক iনি uট, 
461/eিস িড e, eিভিনu, রাদ র, চ াম। 

811৯7 িনজ িত ান

246 81325 েট টাiল i uট 
েয়াল শহর, বােয়িজদ, চ াম। 

81325 িনজ িত ান

                            
 
             াঃ/- 
    (ড. শীল কুমার পাল) 
         পরী া িনয় ক 

                                                                                             বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
   েফানঃ ৯224394 (aিফস) 

ারক নং- বাকািশেবা/প/েট ঃ/3128/25৯(348)                  তািরখঃ 25 -22-3128 ি ঃ  
    

  সদয় aবগিত o েয়াজনীয় কায র্ােথ র্ aনুিলিপ ে রণ করা হiলঃ 
 
2।  মহাপিরচালক, জনশি  o কম র্সং ান েরা, কাকরাiল, ঢাকা।  
3।  পিরচালক, ব  দ র, ব  ভবন, ঢাকা। 
4।       সিচব/পিরচালক (কািরকুলাম), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
5-46।    েজলা শাসক, িদনাজ র/ লালমিনরহাট/ রং র/ গাiবা া/ বগুড়া/ রাজশাহী/ নােটার/ িসরাজগ /পাবনা/কুি য়া/িঝনাiদহ/ 
  মাগুড়া/ যেশার/সাত ীরা/ লনা/ প য়াখালী/ বিরশাল/ মাদারী র/ েগাপালগ / ফিরদ র/ ঢাকা/ নারায়ণগ / নরিসংদী/      
              গাজী র/টাংগাiল/ জামাল র/ েশর র/ময়মনিসংহ/েন েকানা/িকেশারগ / কুিম া/ল ী র/চ াম। 
79-81।   কিমশনার, েমে াপিলটন িলশ, ঢাকা/চ াম। 
82-81।  িলশ পার, িদনাজ র/ লালমিনরহাট/ রং র/ গাiবা া/ বগুড়া/ রাজশাহী/ নােটার/ িসরাজগ /পাবনা/কুি য়া/িঝনাiদহ/ 
  মাগুড়া/ যেশার/সাত ীরা/ লনা/ প য়াখালী/ বিরশাল/ মাদারী র/ েগাপালগ / ফিরদ র/ ঢাকা/ নারায়ণগ / নরিসংদী/      
              গাজী র/টাংগাiল/ জামাল র/ েশর র/ময়মনিসংহ/েন েকানা/িকেশারগ / কুিমল া/ল ী র/চ াম। 
214-336। a /পিরচালক, ---------------------------------------------------------------- 

 * সংি  েকে র সােথ েযাগােযাগ করতঃ পরী াথ েদর যাবতীয় ত ািদ eবং েক  িফ সংি  েকে   জমা দা করার  
   জ  aনুেরাধ করা হiল।  

337-339।  uপ-পরী া িনয় ক -2/3/4, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
       33৯।  িসে ম eনািল , কি uটার েসল, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা । 
                (েক  তািলকা  oেয়ব সাiেট চার করার জ  aনুেরাধ জানােনা হেলা। 
341-345।  সহকারী পরী া িনয় ক 2/3/4, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
346।        ে াগামার-4 (েট টাiল iি ঃ কােজ িনেয়ািজত), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
347।      েরিজঃ aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
348।    েচয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কম র্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
349।     aিফস কিপ।  
 

                                                                                      

                                                                                           
                                                                                                (েমাহা দ  আবদুল কাiuম) 
                                                                                            সহকাির পরী া িনয় ক  ( িষ) o 
                                                                                   িডে ামা-iন-েট টাiল iি িনয়ািরং (aিতঃ দাঃ) 
                                                                                     বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ , ঢাকা-2318 
                                                                                               েফানঃ 13-59221৯5৯ 
 
 
 


