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cÖ¯ÍvweZ বহািরক পরী ার েক  তািলকা 
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সভাপিতসহ cÖ¯ÍvweZ বহািরক পরী ার েকে র তািলকা eবং েক  কিমিট িনমণরুপঃ  
14 (িতন) সদ  িবিশ  বহািরক পরী ার পিরচালনা কিমিট িনমণরুপঃ 
2। সভাপিতঃ  সরকাির পিলেটকিনক i িটিটuট / েটকিনকয্াল ল e  কেলজ  12 জন।  
3। েক  সিচবঃ বহািরক েকে র    12 জন।  
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নং 

বহািরক পরী ার পিরচালনা 
দািয়  পালনকারী িহসােব 

সভাপিতর পদ o িত ােনর  নাম 

স ািবত বহািরক েকে র সিচব 
o িত ােনর নাম 

েকাড নং িত ােনর  নাম o িঠকানা a ে র েমাবাiল 
ন র 

েযাগােযাগ কািরর 
েমাবাiল ন র 

2 a , ঠাকুরগ o 
পিলেটকিনক i িটিটuট 
,ঠাকুরগ o। 
128231112৯৯ 

েট টাiল েভােকশনাল iনি িটuট, 
ঠাকুরগo (23133) 

23224 আiিডয়াল েট টাiল i িটিটuট,  জগ াথপুর,  
সদর, ঠাকুরগo। 

128625৯6868 12854৯21565

3 a  ,িদনাজপুর 
পিলেটকিনক i িটিটuট, 
িদনাজপুর 
128291146৯1 

িদনাজপুর েট টাiল i িটিটuট, 
পুলহাট, িদনাজপুর(24197) 

24197 িদনাজপুর েট টাiল i িটিটuট,
পুলহাট, িদনাজপুর। 

12786788৯86 12828787814

2422৯ eয্াপটাচ পিলেটকিনক i িটিটuট
ামঃ নয়নপুর, েপাঃ িদনাজপুর 

12884476976 1282981৯969

24231 েট টাiল iি িনয়ািরং i িটিটuট
  লালবাগ, িদনাজপুর। 

128263-5৯482 1292৯931677

24251 uপশহর েট টাiল iি িনয়ািরং i িটিটuট, u র-
ফিরদপুর, িদনাজপুর। 

12827995934 1282৯3-15194

24256 িদনাজপুর i িটিটuট aব সাi  e  েটকেনালিজ, 
পাহারপুর, িদনাজপুর। 

1282৯-457625 12899-197999

24332 আেনায়ারা i িটিটuটaব েট টাiল
সুiহারী,েপাঃ িমজর্াপুর,সদর, িদনাজপুর। 

12৯47116999 12৯47113947

26186 লালমিনরহাট i িটিটuট aব সােয়  eয্া  
েটকেনালিজ,  লালমিনরহাট।  

1282৯-972479 12875৯৯1532

4 a  ,রংপুর পিলেটকিনক 
i িটিটuট, রংপুর 
12826234৯45 

েট টাiল i িটিটuট 
 আলম নগর, রংপুর সদর, রংপুর 
(27285) 

27168 i িটিটuট aব iি িনয়ািরং aয্া  েটকঃ, রংপুর, 
হারাগাছ েরাড,  রংপুর। 

1282482362৯ 128326298৯8

27211 রংপুর আiিডযাল i িটিটuট aব েটকেনালিজ, পূব র্ 
কামাল কাছনা, রংপুর  

12836৯525225
12827-696622 

12895285244

27224 iেমজ  পিলেটকিনক i িটিটuট, রংপুর। 12866178325 12885115871
27228 ামলী আiিডয়াল e  iি িনয়ািরং কেলজ

তাজহাট েরাড, আলমনগর, রংপুর। 
12822-63৯529 128511651৯8

2722৯ eস.eফ আiিডয়াল পিলেটকিনক i িটিটuট,  েপা  
কয্ােডট কেলজ, রংপুর। 

12823559923 12728534424
1285৯৯62843 

27231 িমঠাপুকুর েট টাiল iি িনয়ািরং i িটিটuট,  
িমঠাপুকুর, রংপুর। 

1284927৯৯78
 

12842৯-61569

25239 িডমলা েট টাiল i িটিটuট,িডমলা, নীলফামারী।  12৯5৯৯8152
27232 রংপুর িসিট i িটিটuট aব েটকেনালিজ

  সদর, রংপুর। 
12823-267616 12826496864

27243 iেমজ i িটিটuট aব  েট টাiল iি ঃ
 নবাবগ  বাজার েরাড,  রংপুর। 

12822-585125 12885115871

27285 েট টাiল i িটিটuট
আলম নগর, রংপুর সদর, রংপুর 

1282173৯514 12821898697

28188 eফ e েটকিনকয্াল e  আiিট  i িটিটuট, সদর, 
কুিড় াম। 

 12834229226

5 a , েটকিনকয্াল ল e  
কেলজ , গাiবা া 
12843141829 

u র ব  iি িনয়ািরং i িটিটuট,  
িডিব েরাড, গাiবা া(29212) 

29243 গাiবা া i িটিটuট aব iি িনয়ািরং e  
েটকেনালিজ,  দি ণ ধানঘড়া  গাiবা া 

12865-436888 12827-6৯2৯৯1

গাiবা া i িটিটuট aব 
iি িনয়ািরং e  েটকেনালিজ,  
দি ণ ধানঘড়া  গাiবা া(29243) 

29212 u র ব  iি িনয়ািরং i িটিটuট, িডিব েরাড, 
গাiবা া 

12831৯78599 12821681272
12823-345516 

 
6 a  ,বগুড়া পিলেটকিনক 

i িটিটuট ,বগুড়া 
 i িটিটuট aব iনফরেমশন 
েটকেনালিজ  েশরপুর েরাড,  
কেলানী েরাড, বগুড়া(311৯7)

311৯3 বাংলােদশ i িটিটuট aব iনফরেমশন 
েটকেনালিজ,  েশরপুর েরাড, বগুড়া। 

12822-49817৯ 128368৯7548

311৯4 নথ র্ েব ল i িটিটuট aব েট টাiল 12823-212363 12869997574



 
 

 
 
 
 
 
 

12822498179 
 
 
 

 নাটাiপাড়া, বগুড়া।
311৯7  i িটিটuট aব iনফরেমশন েটকেনালিজ 

েশরপুর েরাড,  কেলানী েরাড, বগুড়া। 
128978882৯9 12822-3979৯8

311৯8 িট eম eস eস েটকিনকয্াল i িটিটuট
  েঠ ামারা েগাকুল, বগুড়া 

12824488244 12824-488424

31311 বগুড়া i িটিটuট aব েটকিনকয্াল eডুেকশন,কেলজ 
েরাড, কািলতলা, বগুড়া 

12827-123312 128৯6869352

31313 িট eম eস  eস  েট টাiল iি িনয়ািরং i িটিটuট 
েঠ ামারা, েগাকুল, বগুড়া। 

12824-488158 12841152773

31314 বগুড়া i িটিটuট aব  েট টাiল iি িনয়ািরং 
েশরপুর েরাড, কানছগািড়, বগুড়া। 

12৯4711399৯ 12৯47116971
 

‡M−vevj টাচ i িটিটuট 
    mvšÍvnvi েরাড, িনিশ ারা, 
বগুড়া (312৯8) 

312৯8 েগ াবাল টাচ i িটিটuট
  সাম াহার েরাড, িনিশ ারা, বগুড়া। 

12873982৯2৯ 1282712৯2৯3

7 a , নoগ  পিলেটকিনক 
i িটিটuট, নoগ  
128৯26677915 

েট টাiল েভােকশনাল iনি িটuট,  
নoগ  (32192) 

32279 েডলটা েট টাiল iি িনয়ািরং iনি িটuট
 পার নoগ , নoগ  

 1282৯862117

8 a ,  চাপাi নবাবগ  
পিলেটকিনক i িটিটuট,  
চাপাi নবাবগ   
12৯22439751 

েট টাiল েভােকশনাল iনি িটuট,
চাপাi নবাবগ  (33152) 

33216 েগ াবাল েট টাiল i িটিটuট,  চাপাi নবাবগ । 12832624849 12855৯1৯676
33191 িদ iে িরয়াল পিলেটকিনক i িটিটuট

িঝিলম, জামতারা, সদর,  চাপাiনবাবগ  
 12855৯1৯676

9 a , রাজশাহী পিলেটকিনক 
i িটিটuট, রাজশাহী 
12৯283৯3668 

বাংলােদশ পিলেটকিনক i িটিটuট 
েহেতমখ , তিমজuি ন েরাড, 
কলাবাগান, রাজশাহী (34215) 

34215 বাংলােদশ পিলেটকিনক i িটিটuট 
েহেতমখ , তিমজuি ন েরাড, কলাবাগান, রাজশাহী। 

12822-134838 12851-৯81118

3434৯ িসিট পিলেটকিনক e  েট টাiল i িটিটuট 
িনuমােকর্ট,  রাজশাহী।  

12862-523373 128435৯7323

34355 রাজশাহী েট টাiল i িটিটuট,  কলাবাগান, 
েবায়ািলয়া, রাজশাহী। 

12822-134838 12851৯81118

34398 রাজশাহী  iি িনয়ািরং  i িটিটuট
সপুরা,েবায়ািলয়া, রাজশাহী। 

12822-134838 12851৯8118

iuনাiেটড েট টাiল iি িনয়ািরং 
i িটিটuট নoদাপাড়া , রাজশাহী 
(34399) 

34399 iuনাiেটড েট টাiল iি িনয়ািরং i িটিটuট
 নoদাপাড়া, শা খদুম, রাজশাহী। 

12822-528285 12৯9৯562283

৯ a , রাজশাহী মিহলা 
পিলেটকিনক i িটিটuট, 
রাজশাহী 
12822373439 

হাজী আবুল েহােসন i িটিটuট aব 
েটকেনালজী বাড়ী নং7৯,  i ািহম 
প াজা, সপুরা,  রাজশাহী(3429৯) 

34218 িদ নথ র্ পিলেটকিনক iনি িটuট,
সপুরা, রাজশাহী েমে া, রাজশাহী। 

 12842956742

3429৯ হাজী আবুল েহােসন i িটিটuট aব েটকেনালজী 
বাড়ী নং7৯,  i ািহম প াজা, সপুরা,  রাজশাহী। 

12885৯৯5587 12885৯72397

34312 াশনাল iনি িটuট aব iি িনয়ািরং েটকেনালিজ, 
সপুরা রাজশাহী। 

1282৯146236 12827171377

াiম েট টাiল iি িনয়ািরং 
i িটিটuট 
 মিহষ বাথান u র পাগা, 
রাজশাহী(342৯2) 

34182 াশনাল সাi  িরসাস র্ e  েটকেনালিজ, i িটিটuট, 
রাজশাহী। 

12823388৯66 12931677579

342৯2 াiম েট টাiল iি িনয়ািরং i িটিটuট
মিহষ বাথান u র পাগা, রাজশাহী-7111। 

12827-843৯44 12825948247

34337 েকৗশল গিত iনি িটuট,
আলুপি , েঘাড়ামারা, েবায়ািলয়া, রাজশাহী। 

12842৯5৯693 12842956742

21 
 

a , েটকিনকয্াল ল e  
কেলজ , নােটার 
12829352156 

েট টাiল iনি িটuট, রামাi্গািছ, 
সদর, নােটার (35311) 

35233 নােটার iি িনয়ািরং  e  েটকেনালিজ  i িটিটuট, 
িভ,আi,িপ, টাoয়ার, ঢাকা েরাড, নােটার।  

12838-337818 12862631962

35238 াশনাল iনি িটuট aব সাi  e  েটকেনালিজ, 
সদর নােটার। 

12851৯36849 12851636849

35264 iেনােভিটভ েট টাiল i িটিটuট, ে শন বাজার, 
সদর, নােটার।  

12823672464 12834-172555

35311 েট টাiল iনি িটuট, রামাi্গািছ, সদর, নােটার 12823613937 1282362937
22 a , িসরাজগ  

পিলেটকিনক i িটিটuট, 
িসরাজগ  
126694৯9357 
 

িসরাজগ  i িটিটuট aব 
েট টাiল iি িনয়ািরং e  
েটকেনালজী, ে িডয়াম েরাড, 
িসরাজগ (36195) 

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

128381৯9784 12869-262139

36227 িসরাজগ  আiিডয়াল েট টাiল iি িনয়ািরং 
i িটিটuট (িসিট), বড়েগালা পি , িসরাজগ । 

12854-773326 12854-773326

36228 িসরাজগ   i িটিটuট  aব েটকেনালজী, িসরাজগ । 12841৯73835  
েট টাiল েভােকশনাল iনি িটuট, 
শাহাজাদপুর, 
িসরাজগ (36198) 

36285 শাহজাদপুর i িটিটuট aব iি িনয়ািরং e  
েটকেনালিজ, তালগািছ, শাহজাদপুর, িসরাজগ । 

12879879855 12829457৯77

36295 কািজপুর পিলেটকিনক e  েট টাiল iি িনয়ািরং 
i িটিটuট িসরাজগ । 

128664784৯6 1285391689৯

23 a , পাবনা পিলেটকিনক 
i িটিটuট, পাবনা 
12৯27236657 

পাবনা েট টাiল iি িনয়ািরং 
i িটিটuট 
 হসিপটাল েরাড, পাবনা (37214) 

37214 পাবনা েট টাiল iি িনয়ািরং i িটিটuট
 হসিপটাল েরাড, পাবনা। 

12829-3321৯4 12829331৯4

37237 iনি িটuট aব েটকেনালিজ e  েট টাiল 
iনি িনয়ািরং, ঢাকা েরাড বাiপাস, পাবনা। 

12৯22-৯13431 12832495453

24 a , কুি য়া পিলেটকিনক 
i িটিটuট, কুি য়া 
128244655253 

কুি য়া i িটিটuট aব সােয়  e  
েটকেনালিজ 
 িবিস ি ট, আমলা পাড়া, 
কুি য়া(38181) 

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

1288-183597 12817971426

3819৯ আiিডয়াল পিলেটকিনক i িটিটuট, কুি য়া  12827-724314
3৯163 আলমডাংগা i িটিটuট aব েট টাiল iি িনয়ািরং 

কেলজ, আলমডাংগা,  চুয়াডাংগা, 
128৯63৯2৯৯12 12823141131

কামর ল iসলাম িসি ক 
iনি িটuট 

38182 কামর ল iসলাম িসি ক iনি িটuট
িড-47 হাuিজং, কুি য়া সদর, কুি য়া 

12927-122222 1282567369৯



 
 

 িড-47 হাuিজং, কুি য়া সদর, 
কুি য়া (38182) 

38185 দপ র্ন পিলেটকিনক i িটিটuট
 িসuিরয়া, সদর, কুি য়া 

1282778997৯ 12859৯78544

25 a , যেশার পিলেটকিনক 
i িটিটuট, যেশার 
126694৯9357 

িবিসeমিস কেলজ aব iি িনয়ািরং 
e  েটকেনালিজ. পূব র্ বারা ী, 
েমাল◌াপাড়া, যেশার(44132) 

41133 িদশাির i িটিটuট aব  সােয়  e  iি িনয়ািরং, 
িঝনাiদহ। 

12৯22-965968 12৯35-327462

44229 মেডল পিলেটকিনক i িটিটuট
ছুিটরপুর সড়ক েখালাডা া, যেশার। 

12822-353378 1282851৯166

মেডল পিলেটকিনক i িটিটuট
 ছুিটরপুর সড়ক েখালাডা া, 
যেশার(44229) 

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

12827-68225৯ 12৯24491695 

44132 িবিসeমিস কেলজ aব iি িনয়ািরং e  
েটকেনালিজ.,  পূব র্ বারা ী, েমাল◌াপাড়া, যেশার। 
 
 

12822-955992 12863-371524

বাংলােদশ েটকিনকয্াল কেলজ,  
িপয়ারীেমাহন েরাড, নািজর 
শংকরপুর, যেশার(44247) 

44247 বাংলােদশ েটকিনকয্াল কেলজ,  িপয়ারীেমাহন েরাড, 
নািজর শংকরপুর, যেশার। 

12863-371512 12863-371516

আিকজ iি িনয়ািরং i িটিটuট,  
আিকজ িসিট, নoয়াপাড়া, 
যেশার(44287) 

44287 আিকজ iি িনয়ািরং i িটিটuট,  আিকজ িসিট, 
নoয়াপাড়া, যেশার। 

1292862৯882 12৯32838216

26 a ,  খুলনা পিলেটকিনক 
i িটিটuট, খুলনা 
12823339793 

খানজাহান আলী িব ান o যুি  
মহািব ালয় 
 ৯4, মুজগুি , বয়রা েমiন েরাড, 
খুলনা(4615৯) 

451৯8 নবজীবন পিলেটকিনক i িটিটuট
  পলাশেপাল, সদর, সাত ীরা। 

1296758৯276 12829779967

45227 খানবাহাদুর আহসান u াহ পিলেটকিনক i িটিটuট, 
সদর, সাত ীরা। 

12823697992 12827-724314

46158 িসিট পিলেটকিনক i ঃ িবআiিডিস েরাড, 
খািলশপুর, খুলনা। 

12822-129734 12661132313

4615৯ খানজাহান আলী িব ান o যুি  মহািব ালয়
৯4, মুজগুি , বয়রা েমiন েরাড, খুলনা। 

12823-697992 12827-724314

46177 ানে াব i ঃ aব সােয়  e  েটকেনালজী,  
খািলশপুর, খুলনা।  

12844482555 12844482222

46221 iসলামী াংক i িটিটuট aব েটকেনালজী
e/26, মিজদ সরণী, েসানাডাংগা, খুলনা। 

12৯7511117৯ 12667434৯53

46226 নথ র্ সাuথ পিলেটকিনক i িটিটuট
  46 হাঃ eঃ, খািলশপুর, খুলনা। 

12826877944 12822-৯99496

46241 সু রবন i িটিটuট aব েটকেনালিজ
 িজ-38, বয়রা বাজার বাস য্া , খুলনা। 

12841284585 1284446৯93৯

46286 iuিনক পিলেটকিনক i িটিটuট,  সদর, খুলনা 12৯28৯58246 12824৯17481
46294 খানজাহান আলী জুট e  েট টাiল i িটিটuট,  

িদঘিলয়া, খুলনা 
 12827-724314

47192 খানজাহান আলী পিলেটক iনি িটuট
25/2, স েরাড নং-2, বােগরহাট 

12828914795 12৯22998334

27 a ,  বিরশাল পিলেটকিনক 
i িটিটuট, বিরশাল 
12826552961 

শহীদ আ র রব েসরিনয়াবাত 
েট টাiল iি িনয়ািরং কেলজ, 
িসe িব েরাড, বিরশাল(53158) 

4৯1৯2 েবগম ফিজলাতুে ছা পিলেটকিনক i িটিটuট
েমাহা দ iসহাক মেডল কেলজ,সদর, পটুয়াখালী। 

12823-73৯471 12823-73৯471

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

12844447541 1284444544

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

12829-134৯81 12৯4৯8921৯2

53212 মেডল পিলেটকিনক i িটিটuট
 রূপাতলী, বিরশাল। 

12849-253294 12844-447549

28 a ,েটকিনকয্াল ল e  
কেলজ , মাদারীপুর 
1299558887 

েট টাiল েভােকশনাল 
iনি িটuট,রাৈজর,মাদারীপুর 
(55124) 

55137 মাদারীপুর েট টাiল iনি িটuট,
  মিহেষর চর, মাদারীপুর। 

12851-6৯1126  

29 a  ,  ফিরদপুর 
পিলেটকিনক i িটিটuট, 
ফিরদপুর 
1292967৯561 

েট টাiল েভােকশনাল 
iনি িটuট,খাবাসপুর, 
ফিরদপুর(57155) 

56132 েগাপালগ  মেডল পিলেটকিনক i িটিটuট
 379 বদর সড়ক, েগাপালগ । 

12৯24-48755৯ 12823-877241

56135 েগাপালগ  িব ান o যুি  মহািব ালয়, 
েগাপালগ । 

12864৯9198৯ 12856598352

57158 াসর ট েট টাiল কেলজ
  খ কার মি ল পি ম খাবাশপুর, ফিরদপুর। 

128261৯893৯ 12838955743

57169 মড র্ান iি িনয়ািরং e  eি কালচার কেলজ
বদর পুর ,ফিরদপুর। 

12878-897614 12836-৯55692

58162 রাজবািড় iনি িটuট aব সাi  েটকেনালজী,  
রাজবািড়। 

1282226৯৯5 12845171414

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

12827369৯81 12827369৯81

2৯ a , েটকিনকয্াল ল e  
কেলজ , মািনকগ  
126635৯72৯2 

েট টাiল েভােকশনাল iনি িটuট, 
মািনকগ (59157) 

59146 াশলাল পিলেটকিনক i িটিটuট, মািনকগ । 1282245৯৯58 1284689393৯
59166 কনিফেড  েট টাiল iি িনয়ািরং i িটিটuট, 

জয়রা, জয়রা কেলজ েরাড, মািনকগ । 
12৯23168417 12৯93634683

59153 কনিফেড   পিলেটকিনক i িটিটuট, মািনকগ  12৯23168417 12৯93634683
31 a  ,  মিহলা পিলেটকিনক 

i িটিটuট, ঢাকা 
128263867৯1 

i িটিটuট aব সাi  ে ড e  
েটকেনালিজ,েসকশন-26, িমরপুর, 
ঢাকা (61162) 

61162 i িটিটuট aব সাi  ে ড e  েটকেনালিজ
েসকশন-26, িমরপুর, ঢাকা। 

12824-127897 12827724314

61639 i িটিটuটaব েটকিনকয্াল e  েভােকশনাল ে িনং, 
31, প িম েতজতুরী বাজার েরাড, ঢাকা।   

1282223৯83৯ 12849221511



 
 

আiিডয়াল i িটিটuট aব সাi  
e  েটকেনালিজ  েসনপাড়া পব র্তা, 
িমরপুর, ঢাকা(61188) 

61188 আiিডয়াল i িটিটuট aব সাi  e  েটকেনালিজ  
েসনপাড়া পব র্তা, িমরপুর, ঢাকা।  

1292৯-3311৯2 12823946725
 

611৯2 িমরপুর i িটিটuট aব সােয়  aয্া  েটকেনালিজ 
45, জামান ানসন. িমরপুর-21, ঢাকা-2327। 

1292৯-394844 12৯6৯5৯5461

61223 মাiে া i িটিটuট aব েটকেনালিজ,  মিজদপুর, 
সাভার, ঢাকা। 

12826-1৯893৯ 12878916562

61241 বাংলােদশ েট টাiল iি িনয়ািরং কেলজ। 
শহীদ তাজ uি ন আহেমদ সরণী মহাখালী, ঢাকা 

12822-478759 12৯28435654

সাiক i িটিটuট aব ােনজেম  
e  েটকেনালিজ 
িমরপুর,ঢাকা(61227) 

61227 সাiক i িটিটuট aব ােনজেম  e  েটকেনালিজ 
ঢাকা। 

12৯47116931 12৯47116933

6126৯ েদশ পিলেটকিনক কেলজ
পল বী, িমরপুর, ঢাকা-2327। 

12৯21-155৯৯1 12৯21-155৯৯3

61566 iuিনভারেসল  i িটিটuট  িবজেনজ e  
েটকেনালজী, ঢাকা 

12829749917 12831415144

i িটিটuট aব েট টাiল 
iি িনয়ািরং e  িদং 
েটকেনালিজ,  আিকর্ড প◌াজা- 
ফাম র্েগট, ঢাকা (61242) 

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

12৯27934732 12৯27934732

61242 i িটিটuট aব েট টাiল iি িনয়ািরং e  িদং 
েটকেনালিজ, আিকর্ড প◌াজা- েগট, ঢাকা। 

12822-7৯6913 12৯22393475

32 a  ,  ািফক আট র্স 
i িটিটuট, েমাঃপুর, ঢাকা 
12928157245 

ামলী আiিডয়াল পিলেটকিনক 
iনি িটuট, 27/িস, িড, 
নুরজাহানেরাড, েমাহা দপুর, 
ঢাকা(611৯৯) 

611৯৯ ামলী আiিডয়াল পিলেটকিনক iনি িটuট
27/িস, িড, নুরজাহানেরাড, েমাহা দপুর, ঢাকা। 

12822-63৯529 12৯22-292531

61214 বাংলােদশ i িটিটuট aব েটকেনালিজ
22/2 কe, iকবাল েরাড,েমাহা দপুর, ঢাকা। 

12824-127897 12827-724314

61555 িসিট েট টাiল iি িনয়ািরং i িটিটuট, খাগান, 
আ িলয়া, সাভার, ঢাকা। 

 128862711729

33 a , বাংলােদশ i িটিটuট 
aব াস e  িসরািমক, ঢাকা 
128263867৯1 

u রা েট টাiল iি িনয়ািরং 
কেলজ আ াপুর  (েপপার িমল 
েরাড) u রা, ঢাক (61387) 

61156 iনি িটuট aব কিমuিনেকশন েটকেনালিজ,
 27 আলাoল eিভিনu,  u রা, ঢাকা 

1282211৯5৯4 12৯88177৯৯6

61271 নথ র্আন i িটিটuটট aব সােয়  েটকেনালজী, ঢাকা 12827537৯৯6 12827537৯৯6
61387 u রা েট টাiল iি িনয়ািরং কেলজ

 আ ল াপুর (েপপার িমল েরাড) u রা, ঢাকা 
12৯22-573৯28 12822-551638

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

12832446৯69 12৯88৯33367

64144 মেডল i িটিটuট aব সাi  e  েটকেনালজী, 
ডুেয়ট, গাজীপুর। 

1294৯৯22712 1294৯৯22714

64147 i িটিটuট aব েট টাiল iি িনয়ািরং e  
েটকেনালিজ ,  টংগী, গাজীপুর। 

1292৯979৯93 12৯28197৯79

64148 গাজীপুর েট টাiল iি িনয়ািরং e  েটকেনালিজ 
দি ন আuচপাড়া, টংগী, গাজীপুর। 

12826537274 12826537274

64149 i িটিটuট aব েট টাiল iি িনয়ািরং e  
iনফরেমশন েটকেনালিজ, েকাণাবািড়, গাজীপুর। 

12826976927 128224৯৯862

64153 রেয়ল i িটিটuট aব েটকেনালজী, গাজীপুর। 1294৯৯27112 12৯23747443
641৯9 ভাoয়াল গাজীপুর i িটিটuট aর ফয্াশন 

েটকেনালিজ আuটপারা,  চা না,  সদর, গাজীপুর।  
12828835653 12825732239

34 a  ,  ঢাকা পিলেটকিনক 
i িটিটuট, ঢাকা 
12৯৯3117576 

াশনাল i িটিটuট aব ফয্াশন 
েটকেনালিজ  
(eনআieফিট), মহাখালী, 
ঢাকা(61443) 

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

12886999888 12৯22226722

61624 াশনাল েফশনাল i িটিটuট (eনিপআi)
oয়য্ারেলসেগট, মহাখালী, 84 বা/e, ঢাকা।  

12886999888 12877221513

াশনাল iনি িটuট aফ 
iি িনয়ািরং e  েটকেনালিজ, 
কাoরান বাজার,ঢাকা(61513) 

61443 াশনাল i িটিটuট aব ফয্াশন েটকেনালিজ 
(eনআieফিট), মহাখালী, ঢাকা। 

12886999৯৯৯ 1289245635৯

61623 oেয় ান র্ আiিডয়াল i িটিটuট কাoরানবাজার, ঢাকা 12886999৯৯৯ 12৯৯3168687
 i িটিটuটaব েটকিনকয্াল e  
েভােকশনাল ে িনং, 31, প িম 
েতজতুরী বাজার েরাড, 
ঢাকা(61639) 

61218 িবিসআi iি িনয়ািরং iনি ডঁফঁ,  ধানমি , ঢাকা 12823-5736৯7 12854-556569
61225 াশনাল পিলেটকিনক iনি িটuট

293/2 পূব র্ েতজতুরী বাজার, ফাম র্েগট, ঢাকা 
12833-৯34365 12833৯34365

61349 ডয্ােফািডল পিলেটকিনক i িটিটuট
3/িব, সড়ক নং-23, িমরপুর েরাড, ধানমি , ঢাকা। 

128245৯4269 12824-5৯4359

াশনাল পিলেটকিনক iনি িটuট
ফাম র্েগট, ঢাকা (61225) 

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

128267৯8947
13-৯942211 

128267৯8947

35 a , েটকিনকয্াল ল e  
কেলজ , নারায়নগ  
126635৯72৯4 
 

াশনাল i িটিটuট aব 
iি িনয়ািরং e  েটকেনালিজ, 
রূপসী, রূপগ , নারায়নগ  
(62157) 

62156 পাকর্ পিলেটকিনক i িটিটuট, হাজী রিফক সড়ক, 
সােহবপাড়া, সানারপাড়া, িসি রগ , নারায়ণগ । 

1278471৯729 12৯9714৯19৯

62161 oেয় ান র্ আiিডয়াল i িটিটuট (WII) 
 রূপসী, রূপগ , নারায়ণগ । 

12823-545385 12৯3564924৯

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

12৯94991৯41 1288154৯359

62173 পূবাচ র্ল iি িনয়ািরং i িটিটuট
পূব র্াচল (িজ া), রূপগ , নারায়ণগ  

128888668159 1282384৯৯52

oেয় ান র্ আiিডয়াল i িটিটuট 
(WII)  রূপসী, রূপগ , 
নারায়ণগ (62161) 

62154 নারায়নগ  iি িনয়ািরং কেলজ
েগালাকা াiল, ভুলতা রূপগ , নারায়নগ । 

12823-84৯৯52 1285758625৯

62157 াশনাল i িটিটuট aব iি িনয়ািরং e  
েটকেনালিজ, রূপসী, রূপগ , নারায়নগ । 

12৯36533569 12781461157

36 
 

a  ,  নরিসংদী 
পিলেটকিনক i িটিটuট 

বাংলােদশ তত িশ া িশ ন 
i িটিটuট 
বাগহাটা, নরিসংদী(63161) 

62153 পূেবরগ o পিলেটকিনক iনি িটuট
 পূেবরগ o,  আতলাপুর, রূপগ , নারায়ণগ ।   

 12875313533

63161 বাংলােদশ তত িশ া িশ ন i িটিটuট 12৯৯3548924 128929৯8444



 
 

বাগহাটা, নরিসংদী।  
63145 নরিসংদী পিলেকটিনক eকােডমী,  নরিসংদী   
63167 মাধবদী েট টাiল iি িনয়ািরং iনি িটuট

মা ার গােড র্ন, িবরামপুর, মাধবদী, নরিসংদী। 
12823-1823৯5 128231823৯5

63191 িরেসাস র্ i িটিটuট aব  েট টাiল iি িনয়ািরং
 বালুচর,  া ণনদী, নরিসংদী। 

1287965179৯ 12834726415

37 a ,  টাংগাiল 
পিলেটকিনক i িটিটuট 
128231৯47৯8 

হাজী আবুল েহােসন i িটিটuট aব 
েটকেনালিজ 
 েহােসন কমে , মসিজদ েরাড, 
টাংগাiল(65161) 

65161 হাজী আবুল েহােসন i িটিটuট aব েটকেনালিজ
েহােসন কমে , মসিজদ েরাড, টাংগাiল। 

12823-581863 12669239177

65242 টাংগাiল iনি িটuট aব সাi  aয্া  েটকেনালিজ 
কািলহািত েরাড, টাংগাiল-2৯11। 

12838-134869 12836-359565

65247 মধুপুর iি িনয়ািরং কেলজ
আদালত পাড়া, মধুপুর, টাংগাiল। 

12827-537৯৯6 12827-537৯৯6

টাংগাiল েট টাiল i িটিটuট
 বািজতপুর েরাড, 
টাংগাiল(65163) 

65163 টাংগাiল েট টাiল i িটিটuট
বািজতপুর েরাড, টাংগাiল। 

12822637477 1263232৯774

65286 iuেজিনক i িটিটuট aব সােয়  e  iি িনয়ািরং 
সাবািলয়া, ময়মনিসংহ েরাড 212, টা াiল। 

12827-259768 12877361114

65313 টা াiল iি িনয়ািরং i িটিটuট
 েরিজি পাড়া, িব াস েবতকা, টা াiল । 

12947333325 1273396994৯

38 

 

a , েটকিনকয্াল ল e  
কেলজ , জামালপুর 
12826246776 

জিসমuি ন পিলেটকিনক 
i িটিটuট 
  কেলজ েরাড, জামালপুর (66212) 
 

66212 জিসমuি ন পিলেটকিনক i িটিটuট
 কেলজ েরাড, জামালপুর। 

1282766৯5৯4 12৯47116993

66215 জামালপুর কেলজ aব iি িনয়ািরং e  
েটকেনালিজ,  সদর, জামালপুর। 

12824672817 12824672817

6624৯ জামালপুর েট টাiল iি িনয়াির i িটিটuট, সদর, 
জামালপুর। 

1282256৯277 12865-8৯5841

মুি েযা া িব ান o যুি  
কেলজ,  বকসীগ , 
জামালপুর(66234) 

66213 চ াবাজ রিশদা eনাম েট টাiল iি িনয়ািরং 
i িটিটuট, চ াবাজ, বকসীগ , জামালপুর 

12৯26৯৯3966 12৯26-৯৯3966

66234 মুি েযা া িব ান o যুি  কেলজ,বকসীগ ,
জামালপুর 

12৯36-422৯6৯ 12822293397

39 a ,  ময়মনিসংহ 
পিলেটকিনক i িটিটuট, 
ময়মনিসংহ 
1284292৯335 

ময়মনিসংহ েট টাiল iি িনয়ািরং 
i িটিটuট, 26 সােহব আলী েরাড, 
ময়মনিসংহ(68186) 

681৯2 রুমেডা iনি িটuট aব মডাণ র্ েটকেনালিজ,  29, 
ফুলবািড়য়া েরাড, ময়মনিসংহ। 

12৯47113943 12৯47116962

68254 ভালুকা েট টাiল iি িনয়ািরং i িটিটuট
মা ার বাড়ী, ময়মনিসংহ। 

1293374৯519 12823-818894

68264 ােবা েট টাiল iি িনয়ািরং e  পিলেটকিনক 
i িটিটuট 89, েমেহড়া,  ময়মনিসংহ। 

12889983377 12৯29894142

68285 i িটিটuট aব iি িনয়ািরং e  েটকেনালিজ,  
ভালুকা, ময়মনিসংহ। 

12822-551638 12822৯91312

 রুমেডা iনি িটuট aব মডাণ র্ 
েটকেনালিজ,  29, ফুলবািড়য়া 
েরাড, ময়মনিসংহ(681৯2) 

67148 েশরপুর i িটিটuট aব সাi  e  েটকেনালিজ,  
সদর, েশরপুর।  

12669413116 12821871512

68186 ময়মনিসংহ েট টাiল iি িনয়ািরং i িটিটuট
26 সােহব আলী েরাড, ময়মনিসংহ। 

12827-523141 12929-7591৯৯

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

128246581144  

3৯ a  ,েটকিনকয্াল ল e  
কেলজ , েন েকাণা 
12823755135 

 েন েকাণা েট টাiল iি িনয়ািরং 
iনি িটuট,  হাসপাতাল েরাড, 
েন েকাণা(69164) 

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

12822-814৯9৯ 12822814৯9৯

41 a ,  িকেশারগ  
পিলেটকিনক i িটিটuট, 
িকেশারগ  
1282342৯286 

আবু-েহনা পিলেটশিনক i িটিটuট
 িকেশারগ , িকেশারগ (6৯183) 

6৯183 আবু-েহনা পিলেটশিনক i িটিটuট
  িকেশারগ , িকেশারগ । 

12827-1৯1686 12865-988522

িকেশারগ  েট টাiল i িটিটuট 
aব েটকেনালিজ, িকেশারগ  সদর, 
িকেশারগ (6৯1৯9) 

6৯199 িকেশারগ  i িট aব েট েটকেনালিজ
েহাসাiনপুর, িকেশারগ  

12832187218 12832187218

6৯1৯9 িকেশারগ  েট টাiল i িটিটuট aব েটকেনালিজ, 
িকেশারগ  সদর, িকেশারগ । 

12822815499 12845238586

42 a , েটকিনকয্াল ল e  
কেলজ , েবগমগ , েনায়াখলী 
12826789254 

েবগমগ  েট টাiল iি িনয়ািরং 
কেলজ, েবগমগ ,েনায়াখলী 
(7913৯) 

76166 িসিসeন পিলেটকিনক iনি িটuট
 েকাটবাড়ী, কুিম া। 

12826-5626৯৯ 12829-469471

76271 কুিম া েট টাiল i িটিটuট aব েটকেনালজী, সদর, 
কুিম া। 

128374৯122৯ 129343121৯7

77186 বাংলােদশ ি ল েডেভলপেম  i িটিটuট
  আিশকািট, চ দপুর সদর, চ দপুর 

128245৯428৯ 12824-5৯4359

78125 ামলী আiিডয়াল iি িনয়ািরং কেলজ
সদর, ল ীপুর। 

12822-63৯529 12৯22-292531

79138 েনায়াখালী  আiিডয়াল পিলেটকিনক iনি িটuট, 
েনায়াখালী   

1288171৯121 12822171৯121

7৯127 i িটিটuট aব কি uটার সাi  e  েটকেনালিজ, 
েফনী 

12784553464 128৯2353637

43 a  ,  চ াম পিলেটকিনক 
i িটিটuট , চ াম 
12৯28774696 

 াশনাল পিলেটকিনক কেলজ
  ৯47 হােজবা মি ল পূব র্ 
নািসরাবাদ, চ াম(8115৯) 

81156 iসলামী াংক i িটিটuট aব েটকেনালজী
িবেক টাoয়ার, লাল চা  েরাড, চ াম। 

1292৯439721 12৯75111175

81157 ে াে িসভ পিলেটকিনক iনি িটuট, চ াম। 1292৯462314 12923134994
8115৯  াশনাল পিলেটকিনক কেলজ

  ৯47 হােজবা মি ল পূব র্ নািসরাবাদ, চ াম। 
1292৯72169৯ 1292৯144137

81173 িচটাগাং েটকিনকয্াল কেলজ (িসিটিস)
 23৯ মুরাদপুর ফের  েগiট, িব  েরাড, চ াম। 

1292৯7৯4৯98 12928872799

811৯7 ামলী আiিডয়াল পিলেটকিনক i িটিটuট 1292৯178311 12৯22-292531



 
 

সভাপিতর কায র্পিরিধ ( ধুমা  বহািরক পরী ার জ ) 
1. িতিন িত ানগুেলােত িব মান ােবর য পািতর সুিবধািদ িবেবচনায় eেন বহািরক পরী ার েক  o েক াধীন িত ান িনব র্াচন করেবন। 
2. সভাপিতর মা েম বহািরক েকে র েক  সিচব কতৃর্ক বহািরক পরী ার সময় চী নয়ন িনি ত কের েবাড র্েক aবিহত করেবন(সভাপিত মেহাদয়/ েচয়ার ান/পরী া িনয় ক 

বরাবর ে রণ করেবন।) 
[ বহািরক পরী ার সময় চীেত ােবর নাম, িবষেয়র নাম o িবষয় েকাড, েপর নাম, িতিট েপর পরী াথ র সং া, সময়, তািরখ, Avf¨šÍwib পরী েকর নাম iতয্ািদ uে খ 
থাকেব]।  

3. েবাড র্ কতৃর্ক িনেয়াগকৃত েকান Abvf¨všÍixY পরী ক aনুপি ত থািকেল েকে র ভার া  কম র্কতর্া বহািরক পরী ার পিরচালনা দািয়  পালনকারী সভাপিতর সােথ পরামশ র্ কের, 
ানীয় ভােব সংি  িবষেয়র aনাভয্াম রীণ পরী ক িনেয়াগ কের পরী া হণ করেবন eবং েবাড র্েক aবিহত করেবন। 

4. পরী ার সময় চী aনুযায়ী িতিন ত র িত ােনর িবভাগীয় ধানসহ a া  2ম ে ণীর িশ ক/কতর্কতর্ােদর িনেয় বহািরক পরী ার পিরদশ র্ন িটম গঠনসহ বহািরক পরী া সু ু o 
সু র পিরেবেশ পিরচািলত হয় তা িনি ত করেবন।  (েক  পিরদশ  Form সংযু  করা হেলা।) 

5. সভাপিতসহ বহািরক পরী ার পিরদশ র্ন িটম বহািরক পরী ার েকে র আয় হেত স ানী পােবন।  
6. েয়াজেন সভাপিত মেহাদয় েবাড র্কতৃর্ক cȪ ÍvweZ বহািরক েক  পিরবতর্ন,পিরবধ র্ন,সংেশাধন িবেয়াজন কের P~ovšÍ তািলকা নয়ন কের েবাড র্েক aবিহত করেবন।  
7. েযাগােযােগর িঠকানা i-েমiল ন রঃ (2) textile.bteb@gmail.com  (3) controller@bteb.gov.bd  o েমাবাiল ন রঃ 

পরী া িনয় ক (12825186949)   েমাহা দ আবদুল কাiuম, কািরকুলাম িবেশষ  (েট টাiল)  (128272৯3889) । 
  

            
                   াঃ/-                                                  াঃ/-                                      াঃ/- 
             েমাহা দ আবদুল কাiuম                                         ড. সুশীল কুমার পাল                              েমাঃ †gv¯ÍvwdRyi রহমান  
            কািরকুলাম িবেশষ  (েট টাiল)                                     পরী া িনয় ক                                         েচয়ার ান 

461/e, িসিডe eিভিনu, মুরাদপুর, চ াম।
44 a ,   মিহলা পিলেটকিনক 

i িটিটuট, চ াম 
12৯2913৯৯2৯ 

 চ াম মিহলা পিলেটকিনক 
i িটিটuট 
 হািলশহর, চ াম(81172) 

81158 াশনাল i িটিটuট aব েটকেনালজী,  চ াম। 12887638568 12954441942
81172 চ াম মিহলা পিলেটকিনক i িটিটuট

হািলশহর, চ াম। 
12৯2913৯৯2৯ 1282৯833947

েট টাiল i িটিটuট 
 েষাল শহর, বােয়িজদ, চ াম 
(81325) 

81325 েট টাiল i িটিটuট
 েষাল শহর, বােয়িজদ, চ াম। 

128৯62৯8৯92 12945291911


