
তারিখ: 13-12-২০২2রি.

কেন্দ্র

কোড নং

1.         ১২০৯৭ পীিগঞ্জ পরিটেেরনে ইন্সটিটিউে, ঠাকুিগাঁও।

2.        ১২১০০ িাইফ িাইন পরিটেেরনে ইন্সটিটিউে, সদি, ঠাকুিগাঁও।

3.        ১২১১৩ আইরডয়াি কেক্সোইি ইন্সটিটিউে, জগন্নাথপুি,  সদি, ঠাকুিগাঁও।

4.         ১২১১৯ কসাস্যাি পরিটেেরনে ইন্সটিটিউে, ঠাকুিগাঁও।

1.         ১৩০৮৬ রদনাজপুি কেক্সোইি ইন্সটিটিউে, পুিহাে, রদনাজপুি।

2.        ১৩১১৯ এ্যাপোচ পরিটেেরনে ইন্সটিটিউে, গ্রামঃ নয়নপুি, কপাঃ রদনাজপুি।

3.        ১৩১২০ কেক্সোইি ইরঞ্জরনয়ারিং ইন্সটিটিউে, ২য় মসরজদ, িািবাগ, রদনাজপুি।

4.         ১৩১৪০ উপশহি কেক্সোইি ইরঞ্জরনয়ারিং ইন্সটিটিউে, উত্তি-ফরিদপুি, রদনাজপুি।

5.        ১৩১৪৫ রদনাজপুি ইন্সটিটিউে অব সাইন্স এ্ন্ড কেেটনািরজ ,  রদনাজপুি।

6.        ১৩১৫৮ এ্স আি এ্ ইন্সটিটিউে অব সাটয়ন্স এ্যান্ড কেেটনািরজ , রদনাজপুি

7.         ১৩২২১ আটনায়ািা ইন্সটিটিউে অব কেক্সোইি, সদি, রদনাজপুি।

1.         ১৫০৭৫
িািমরনিহাে ইন্সটিটিউে অব সাটয়ন্স এ্যান্ড কেেটনািরজ , বরিশ হাজািী স্কুি কিাড, 

তালুেখুোমািা , িািমরনিহাে।

2.        ১৫০৭৭ িািমরনিহাে আইরডয়াি পরিটেেরনে িািমরনিহাে

1.         ১৬১০০ িংপুি আইরডয়াি ইন্সটিটিউে অব কেেটনািরজ , সদি, িংপুি।

2.        ১৬১২০ রমঠাপুকুি কেক্সোইি ইরঞ্জরনয়ারিং ইন্সটিটিউে, রমঠাপুকুি, িংপুি।

1.         ১৬১০৬ িংপুি ইন্সটিটিউে অব কেেটনািরজ , মারহগঞ্জ, িংপুি

2.        ১৬১১৩ ইটমজ পরিটেেরনে ইন্সটিটিউে , িংপুি।

3.        ১৬১১৯ এ্স.এ্ফ আইরডয়াি পরিটেেরনে ইন্সটিটিউে ,েযাটডে েটিজ, িংপুি।

5.        ১৬১১৭ শ্যামিী আইরডয়াি এ্ন্ড ইরঞ্জরনয়ারিং েটিজ, আিমনগি, িংপুি

6.        ১৬১২১ িংপুি রসটি ইন্সটিটিউে অব কেেটনািরজ , ধাপিংপুি, সদি, িংপুি।

7.         ১৬১৫৪ িংপুি হাজী আবুি কহাটসন ইন্সটিটিউে অব কেেটনািরজ, সদি,  িংপুি।

8.        ১৬১৭৪ কেক্সোইি ইন্সটিটিউে,  কখিবাড়ী, আিমনগি, সদি, িংপুি।

9.         ১৪১২৮ রডমিা কেক্সোইি ইন্সটিটিউে, রডমিা, কজিা- নীিফামািী।

10.       16153 প্যারসরফে ইরঞ্জরনয়ারিং ইন্সটিটিউে, িংপুি।

11.      ১৬১৬৭ টি.এ্ম.এ্স.এ্স. পরিটেেরনে ইন্সটিটিউ[ে, িংপুি।

বাংিাটদশ োরিগরি রশক্ষা কবাড ড

পিীক্ষা রনয়ন্ত্রে রবভাগ

 (কৃরি/কেক্স: শাখা)

আগািগাঁও, কশটি বাংিানগি, ঢাো-১২০৭।

ওয়েব সাইট : www.bteb.gov.bd

স্মািে নং ৫৭.১৭.০০০০.৩১2.23.০০১.22- 170

তারিে পিীক্ষাি কেন্দ্র তারিোঃ

সংরিষ্ট সেটিি অবগরতি জন্য জানাটনা যাটে কয, বাংিাটদশ োরিগরি রশক্ষা কবাটড ডি আওতাধীন ৪ বৎসি কময়াদী রডটলামা ইন কেক্সোইি ইরঞ্জরনয়ারিং-এ্ি অযাপাটিি 

কমনুফযােচারিং , ফযাশন রডজাইন, ইয়ান ড কমনুফযােচারিং , কফরিে কমনুফযােচারিং , জুে করাডাক্ট কমনুফযােচারিং , ওটয়ে রটসরসং, মাটচ ডন্ডাইরজং এ্ন্ড মাটেডটিং, কেক্সোইি 

কমরশন রডজাইন এ্ন্ড কমইনটেন্যান্স কেেটনািরজি ২য় পব ড রনয়রমত ও ১ম পব ড অরনয়রমত (ররবধান- ২০২২) এ্বং কেক্সোইি, জুে ও গাটম ডন্টস রডজাইন অযান্ড প্যাোন ড কমরেং 

কেেটনািরজি ৪থ ড, ৬ষ্ঠ ও ৮ম পব ড রনয়রমত এ্বং  ৫ম, ও ৭ম পব ড অরনয়রমত (ররবধান-২০১০) কবাড ড সমাপনী পিীক্ষা-২০22 স্বাস্থ্য ও পরিবাি েল্যাণ মন্ত্রণািয় এ্বং স্বাস্থ্য 

অরধদপ্তটিি রনটদ ডশনা অনুযায়ী স্বাস্থ্য রবরধ ও রনিাপদ শািীরিে দূিত্ব বজায় কিটখ আসন রবন্যাস েিতঃ আগামী  1 জানুয়ািী 202৩ কিাজ িরববাি  হটত রনটে উটেরখত 

কেন্দ্র তারিো অনুযায়ী এ্েটযাটগ অনুরষ্ঠত হটব।

ইন্সটিটিউে  অব ইরঞ্জরনয়ারিং অযান্ড কেেটনািরজ িংপুি, শািবন, হািাগাছ কিাড, কপাঃ 

িংপুি, কজিাঃ িংপুি।

পিীক্ষা কেটন্দ্রি অধীটন ররতষ্ঠাটনি নাম ও ঠিোনা
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১৫০১৬ কেেরনেযাি স্কুি এ্ন্ড েটিজ িািমরনিহাে।

4

.

 

 

১৬০৫৮ িংপুি পরিটেেরনে ইন্সটিটিউে, িংপুি।

3.        ১৬১৩২
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১৩০৮৬ রদনাজপুি কেক্সোইি ইন্সটিটিউে, পুিহাে, রদনাজপুি।

১২০২২

ইটমজ ইন্সটিটিউে অব কেক্সোইি ইরঞ্জরনয়ারিং েটিজ কগামস্তাপাড়া , িংপুি।

কেক্সোইি কভাটেশনাি ইন্সটিটিউে ঠাকুিগাঁও।

ররতষ্ঠান 

কোড নং
ক্রঃ নং রনব ডারচত পিীক্ষা কেটন্দ্রি নাম ও ঠিোনা ক্রঃ নং
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১৬১৭৪ কেক্সোইি ইন্সটিটিউে, কখিবাড়ী, আিমনগি, সদি, িংপুি।

4.         ১৬০৫৭

http://www.bteb.gov.bd/
http://www.bteb.gov.bd/
http://www.bteb.gov.bd/
http://www.bteb.gov.bd/
http://www.bteb.gov.bd/
http://www.bteb.gov.bd/
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.
১৭০৫৭ পরিটেেরনে ইন্সটিটিউে কুরড়গ্রাম। 1.         ১৭০৭৭ এ্ফ এ্ কেেরনেযাি এ্ন্ড আইটি ইন্সটিটিউে , সদি, কুরড়গ্রাম।

1.         ১৮১০১ উত্তি বঙ্গ ইরঞ্জরনয়ারিং ইন্সটিটিউে, রডরব কিাড, গাইবান্ধা।

2.        ১৮১৪৪ আরিফ িারি পরিটেেরনে ইন্সটিটিউে, গাইবান্ধা।

3.        ১৮১৮৮ ড. এ্ম আই পাটোয়ারি রাইটভে ইরঞ্জরনয়ারিং ইন্সটিটিউে, সুন্দিগঞ্জ, গাইবান্ধা।

1.         ২০০৯২ বাংিাটদশ ইন্সটিটিউে অব ইনফিটমশন কেেটনািরজ , কশিপুি কিাড, বগুড়া।

2.        ২০০৯৩ নথ ড কবঙ্গি ইন্সটিটিউে অব কেক্সোইি,  বউ বাজাি, নাোইপাড়া , বগুড়া।

3.        ২০০৯৬ ইন্সটিটিউে অব ইনফিটমশন কেেটনািরজ , কশিপুি কিাড,  বগুড়া।

4.         ২০০৯৭ টি এ্ম এ্স এ্স কেেরনেযািইন্সটিটিউে ,  কঠঙ্গামািা কগাকুি, বগুড়া।

5.        ২০১৯৭ কলাবাি োচ ইন্সটিটিউে,  সান্তাহাি কিাড, রনরশন্দািা, বগুড়া।

6.        ২০২০০ বগুড়া ইন্সটিটিউে অব কেেরনেযাি এ্ডুটেশন, েটিজ কিাড, বগুড়া

7.         ২০২০২ টিএ্মএ্সএ্স  কেক্সোইি ইরঞ্জরনয়ারিং ইন্সটিটিউে,  কগাকুি, বগুড়া।

8.        ২০২০৩ বগুড়া ইন্সটিটিউে অব কেক্সোইি ইরঞ্জরনয়ারিং , োনছগারড় , বগুড়া।

9.          ২০২৯৪ স্কয়াি কবসিোরি ইরঞ্জরনয়ারিং ইন্সটিটিউে, আিরডএ্,  কশিপুি, বগুড়া।

11.        21219 শহীদ োমরুজ্জামান কেক্সোইি ইন্সটিটিউে, নওগাঁ। 2.          ি শহীদ োমরুজ্জামান কেক্সোইি ইন্সটিটিউে, নওগাঁ।

1.         ২২০৭৪ কলাবাি পরিটেেরনে  এ্ন্ড ইরঞ্জরনয়ারিং ইন্সটিটিউে, চাপাইনবাবগঞ্জ।

2.        ২২০৮০ রদ ইটেরিয়াি পরিটেেরনে ইন্সটিটিউে, রিরিম, জামতািা, সদি,  চাঁপাইনবাবগঞ্জ

3.        ২২১১৪ পরে মঙ্গি ইন্সটিটিউে অব সাটয়ন্স এ্ন্ড কেেটনািরজ , চাঁপাইনবাবগঞ্জ

1.         ২৩০৭১ ন্যাশনাি সাইন্স রিসাস ড এ্ন্ড কেেটনািরজ েটিজ, িাজশাহী।

2.        ২৩১০৭ রদ নথ ড পরিটেেরনে ইন্সটিটিউে, সপুিা, িাজশাহী কমটরা, িাজশাহী।

3.        ২৩২২৬ রটেৌশি রগরত ইন্সটিটিউে, আলুপরি, ক াড়ামািা, কবায়ারিয়া , িাজশাহী।

4.         ২৩২৩৯ রসটি পরিটেেরনে এ্ন্ড কেক্সোইি ইন্সটিটিউে, কবায়ারিয়া , িাজশাহী।

5.        ২৩২৮৮ ইউনাইটেড কেক্সোইি ইরঞ্জরনয়ারিং ইন্সটিটিউে, নওদাপাড়া, িাজশাহী।

1.         ২৩১০৪ বাংিাটদশ পরিটেেরনে ইন্সটিটিউে, কহটতমখাঁ, তরমজউরিন কিাড, িাজশাহী।

2.         ২৩২৮৭ িাজশাহী ইরঞ্জরনয়ারিং ইন্সটিটিউে, সপুিা, কবায়ারিয়া , িাজশাহী।

3.        ২৩১৮৯ িাজশাহী হাজী আবুি কহাটসন ইন্সটি.অব কেে, সপুিা,  িাজশাহী

4.         ২৩২০১ ন্যাশনাি ইন্সটিটিউে অব ইরঞ্জরনয়ারিং কেেটনািরজ, সপুিা, িাজশাহী।

5.        ২৩১৯১ রাইম কেক্সোইি ইরঞ্জরনয়ারিং ইন্সটিটিউে, িাজপাড়া,  িাজশাহী।

1.         ২৪২০০ কেক্সোইি ইন্সটিটিউে, িামাইগারছ , সদি, নাটোি।

3.        ২৪১২৭ ন্যাশনাি ইন্সটিটিউে   অব সাইন্স এ্ন্ড কেেটনািরজ , সদি, নাটোি

4.         ২৪১৫৩ ইটনাটভটিভ কেক্সোইিইন্সটিটিউে ,বড়গাছা, নাটোিসদি, নাটোি

5.        ২৪১৬০ টিএ্মএ্সএ্স পরিটেেরনে ইন্সটিটিউে , নাটোি।

6.        ২৪১৮৮ রসংড়া কেক্সোইি ইরঞ্জরনয়ারিং ইন্সটিটিউে, নাটোি।

1.         ২৫০৮৪ রসিাজগঞ্জ ইন্সটি. অব কেক্সোইি ইরঞ্জরনয়ারিং এ্ন্ড কেেঃ, কেরডয়াম কিাড, রসিাজগঞ্জ

2.        ২৫১১৬
রসিাজগঞ্জ আইরডয়াি কেক্সোইি ইরঞ্জরনয়ারিং ইন্সটিটিউে (রসটি),  ১৫২, মুরজবসড়ে, 

বড়টগািাপরি , রসিাজগঞ্জ

3.        ২৫১১৭ রসিাজগঞ্জ ইন্সটিটিউে  অব কেেটনািজী , রসিাজগঞ্জ

5.        ২৫১২৫ উোপাড়া পরিটেেরনে এ্ন্ড কেক্সোইি ইরঞ্জরনয়ারিং ইন্সটিটিউে, রসিাজগঞ্জ।

৬ ২৫১৫০ ক্ল্যারসে ইরঞ্জরনয়ারিং ইন্সটিটিউে  অব কেেটনািরজ, রসিাজগঞ্জ।

7 25234 নদ ডান কেক্সোইি ইরঞ্জরনংয়ারিং ইন্সটিটিউে, রসিাজঞ্জ।

2.        ২৪১২২

কডিো কেক্সোইি ইরঞ্জরনয়ারিং ইন্সটিটিউে, পাি নওগাঁ, নওগাঁ।

২৫১৭৪

1.         ২১১৬৮

কেেরনেযাি স্কুি এ্ন্ড েটিজ সদি, রসিাজগঞ্জ শাহজাদপুি ইন্সটিটিউে  অব ইরঞ্জরনয়ারিং এ্ন্ড কেেটনািরজ তািগারছ, শাহজাদপুি, 

রসিাজগঞ্জ।

নাটোি ইরঞ্জরনয়ারিং  এ্ন্ড কেেটনািরজ ইন্সটিটিউে,  

রভ,আই,রপ, োওয়াি, ঢাো কিাড, নাটোি।

কেেরনেযাি স্কুি এ্ন্ড েটিজ নওগাঁ।

16

১৮১৩২

10.       21035

গাইবান্ধা ইন্সটিটিউে অব ইরঞ্জরনয়ারিং এ্ন্ড  কেেটনািরজ,  দরক্ষণ ধান ড়া, গাইবান্ধা।

12 ২২০৫২ চাঁপাইনবাবগঞ্জ পরিটেেরনে ইন্সটিটিউে, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

13 ২৩১০৫ িাজশাহী পরিটেেরনে ইন্সটিটিউে িাজশাহী।

4.         

7

.

 

 

 

 

18033 কেেরনেযাি স্কুি এ্ন্ড েটিজ গাইবান্ধা।

9.   ২০০৯৯ বগুড়া পরিটেেরনে ইন্সটিটিউে, বগুড়া।

২৫০৩৯

4.        

কেেরনেযাি স্কুি এ্ন্ড েটিজ জয়পুিহাে

14 ২৩১১৭

1

.
19025 ১৯০৮৬ টি এ্ম এ্স এ্স রাইটভে পরিটেেরনে  ইন্সটিটিউে, জয়পুিহাে।1.        

২৪২০০ কেক্সোইি ইন্সটিটিউে, িামাইগারছ , সদি, নাটোি।

িাজশাহী মরহিা পরিটেেরনে ইন্সটিটিউে, িাজশাহী।

15



1 25274 কবগম আরমনা মনসুি কেক্সোইি ইরঞ্জরনয়ারিং ইন্সটিটিউে, রসিাজগঞ্জ।

2 ২৫১৮৪ োরজপুি পরিটেেরনে এ্ন্ড কেক্সোইি ইরঞ্জরনয়ারিং ইন্সটিটিউে, রসিাজগঞ্জ

2.        ২৬১০৩ পাবনা কেক্সোইি ইরঞ্জরনয়ারিং ইন্সঃ,সদিহাসপাতািটিাড , পাবনা

1.         ২৭০৭০ কুরষ্টয়া ইন্সটিটিউে  অব সাটয়ন্স এ্ন্ড কেেটনািরজ , আমিাপাড়া, কুরষ্টয়া।

2.        ২৭০৭১ োমরুি ইসিাম রসরিে ইন্সটিটিউে, কুরষ্টয়া সদি, কুরষ্টয়া-৭০০০।

3.        ২৭০৭৪ দপ ডন পরিটেেরনে ইন্সটিটিউে, রসউরিয়া, সদি, কুরষ্টয়া।

4.         ২৭০৮৯ আইরডয়াি পরিটেেরনে ইন্সটিটিউে, কুরষ্টয়া-৭০০০।

1.         ২৯০৪৪ রভকুইন্স ইনরেটিউে অব কেেটনািরজ, সদি, চুয়াডাঙ্গা।

2.        ২৯০২২ মীি সামসুি ইসিাম পরিটেেরনে ইন্সটিটিউে, চুয়াডাঙ্গা

3.        29046 রাইম ইনরেটিউে অব সাইন্স এ্ন্ড কেেটনািরজ, চুয়াডাংগা

21 ৩০০২৩ রিনাইদহ পরিটেেরনে ইন্সটিটিউে সদি, রিনাইদহ। 1.         ৩০০২২ রদশারি ইন্সটিটিউে  অব সাটয়ন্স এ্ন্ড ইরঞ্জরনয়ারিং রদশািীপাড়া , হামদহ, রিনাইদহ।

1.         ৩১০৪১ মাগুড়া েটিজ অব ইরঞ্জরনয়ারিং এ্ন্ড কেেটনািরজ, সদি, মাগুড়া।

2.        ৩১০৫৭ োশবন পরিটেেরনে ইন্সটিটিউে, মাগুড়া

1.         ৩৩১১৮ মটডি পরিটেেরনে ইন্সটিটিউে,  ছুটিিপুি সড়ে কখািাডাঙ্গা , যটশাি।

2.        ৩৩১৩৬ বাংিাটদশ কেেরনেযািেটিজ , নারজি শংেিপুি, যটশাি

3.        ৩৩১৭৬ আরেজ ইরঞ্জরনয়ারিংইন্সটিটিউে , আরেজ রসটি, নওয়াপাড়া, যটশাি।

৪ ৩৩১৮৮ নওয়াপাড়া মটডি পরিটেেরনে ইন্সটিটিউে, যটশাি।

24 ৩৩১১৮
মটডি পরিটেেরনে ইন্সটিটিউে,  ছুটিিপুি সড়ে  

কখািাডাঙ্গা , যটশাি।
1 ৩৩০২১ রবরসএ্মরস েটিজ অব ইরঞ্জরনয়ারিং এ্ন্ড কেেটনািরজ, কমাোপাড়া, যটশাি।

25 34048 সাতক্ষীিা পরিটেেরনে ইন্সটিটিউে সাতক্ষীিা 1 34097 নবজীবন পরিটেেরনে ইন্সটিটিউে,সাতক্ষীিা

1.         ৩৫০৪৭ রসটি পরিটেেরনে ইন্সটিটিউে, রবআইরডরস কিাড, খারিশপুি, খুিনা।

2.        ৩৫০৪৯ খানজাহান আিী রিঁজ্ঞান ও রযুরি মহারবদ্যািয়, বয়িা, খুিনা।

3.        ৩৫০৬৬ ম্যানটগ্রাব ইন্সঃ অব সাটয়ন্স এ্ন্ড কেেটনািজী, খারিশপুি, খুিনা।

4.         ৩৫১১০ ইসিামী ব্াংে ইন্সটিটিউে অব কেেটনািজী , এ্/১৫,কসানাডাংগা , খুিনা।

5.        ৩৫১১৫ নথ ড সাউথ পরিটেেরনে ইন্সটিটিউে, ৩৫ হাঃ এ্ঃ, খারিশপুি, খুিনা।

6.        ৩৫১৩০ সুন্দিবন ইন্সটিটিউে অব কেেটনািরজ,  বয়িা, রজরপও ৯০০০, খুিনা।

7.          ৩৫১৭৫ ইউরনে পরিটেেরনে ইন্সটিটিউে, সদি, খুিনা।

8 ৩৬০৮১ খানজাহানআিী পরিটেেরনে ইন্সটিটিউে, রভআইরপ  কমাড়, বাটগিহাে।

1.         ৩৫২৩৫ কেক্সোইি ইন্সটিটিউে, খুিনা

2.        ৩৫১৪৩ কহাপ পরিটেরনে ইন্সটিটিউে, গোমারি, খুিনা

1 ৪২০৪৭ শহীদ আব্দুি িব কসিরনয়াবাত  কেক্সোইি   ইন্সটিটিউে েটিজ, রসএ্ন্ডরব কিাড, বরিশাি।

2.        ৪২১৫৫ শহীদ আব্দুি িব কসিরনয়াবাত  কেক্সোইি   ইন্সটিটিউে, কগৌিনদী, বরিশাি

31 ৪৪০১২ কেেরনেযাি স্কুি এ্ন্ড েটিজ মাদািীপুি 1.         ৪৪০২৬ মাদািীপুি কেক্সোইি ইন্সটিটিউে, মরহটিিচি, মাদািীপুি

1.         ৪৫০২১ কগাপািগঞ্জ মটডি পরিটেেরনে ইন্সটিটিউে, সড়ে, কগাপািগঞ্জ।

2.        ৪৫০২৪ কগাপািগঞ্জ রবজ্ঞান ও রযুরি মহারবদ্যািয়, কগাপািগঞ্জ।

1.         ৪৬০৪৭ গ্রাসরুে কেক্সোইি েটিজ, খন্দোি মরঞ্জি পরিম খাবাশপুি, ফরিদপুি।

2.        ৪৬০৫৮ মড ডান ইরঞ্জরনয়ারিং এ্ন্ড এ্রগ্রোিচাি েটিজ, বদিপুি, ফরিদপুি।

1.         ৪৭০৩৭ িাজবাড়ী েটিজ  অব  সাটয়ন্স এ্ন্ড  ইরঞ্জরনয়ারিং কেেটনািজী , সদি, িাজবাড়ী।

2.        ৪৭০৪৩ ইরঞ্জরনয়ারিংপরিটেেরনে ইন্সটিটিউে, িাজবাড়ী।

3.        ৪৭০৫১ িাজবাড়ী ইন্সটিটিউে   অব সাইন্স কেেটনািজী ,  িাজবাড়ী।

কবগম ফরজিাতুটন্নছা পরিটেেরনে ইন্সটিটিউে কমাহাম্মদ ইসহাে মটডি েটিজ, সদি, 

পটুয়াখািী।

ইনফ্রা ইন্সটিটিউে অব ইনফিটমশন কেেটনািরজ, ৮৭৪/৩২২, রসএ্ন্ড রব কিাড, বরিশাি।1.         ৪২০৪৪

ফরিদপুি পরিটেেরনে ইন্সটিটিউে ফরিদপুি।

৪৭০১০

400901 কভািা  কেক্সোইি ইন্সটিটিউে, কভািা

রবরসএ্মরস েটিজ অব ইরঞ্জরনয়ারিং এ্ন্ড কেেটনািরজ, 

কমাোপাড়া, যটশাি।

1.         ৩৯০৯১

২৬১২৬
ইন্সটিটিউে অব কেেটনািরজ এ্ন্ড কেক্সোইি ইনরঞ্জরনয়ারিং ঢাো কিাড বাইপাস, 

শািগাড়ীয়া , পাবনা।
পাবনা পরিটেেরনে ইন্সটিটিউে, পাবনা।

1.        

৩৫২৩৫ কেক্সোইি ইন্সটিটিউে, খুিনা

25274
কবগম আরমনা মনসুি কেক্সোইি ইরঞ্জরনয়ারিং ইন্সটিটিউে, 

রসিাজগঞ্জ।

33

34
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19 ২৭০৪০ কুরষ্টয়া পরিটেেরনে ইন্সটিটিউে কুরষ্টয়া।

২৯০০৬ কেেরনেযাি স্কুি এ্ন্ড েটিজ, চুয়াডাঙ্গা।

30 ৪২১৫৫
শহীদ আব্দুি িব কসিরনয়াবাত  কেক্সোইি ইরঞ্জরনয়ারিং 

ইন্সটিটিউে, কগৌিনদী, বরিশাি।

কেেরনেযাি স্কুি এ্ন্ড েটিজ িাজবাড়ী।

32

27 ৩৯০৫১ পটুয়াখািী পরিটেেরনে ইন্সটিটিউে, পটুয়াখািী।

মাগুড়া পরিটেরনে ইন্সটিটিউে মাগুড়া।

৩৫০৪৮ খুিনা পরিটেেরনে ইন্সটিটিউে,  খুিনা।

22 ৩১০৩৬

23 ৩৩০২১

18 ২৬০৬২

26

কভািা  কেক্সোইি ইন্সটিটিউে, কভািা4009028

29 ৪২০৪৫ বরিশাি পরিটেেরনে ইন্সটিটিউে, বরিশাি

45015 কগাপািগঞ্জ পরিটেেরনে ইন্সটিটিউে, কগাপািগঞ্জ।

৪৬০২৬



1.         ৪৮০৩৫ ন্যাশিাি পরিটেেরনে ইন্সটিটিউে,  সদি, মারনেগঞ্জ।

2.        ৪৮০৪২ েনরফটডন্স পরিটেেরনে ইন্সটিটিউে, মারনেগঞ্জ।

3.        ৫০৪৫১ ধামিাই পরিটেেরনে ইন্সটিটিউে, ঢাো।

1 ৫০১০৭ রবরসআই  ইরঞ্জরনয়ারিং ইন্সটিটিউে ,েিাবাগান , ধানমরন্ড, ঢাো-১২০৫।

3 ৫০৬৭৩ ডযাটফারডি কেেরনেযাি ইন্সটিটিউে,  পান্থপথ, ঢাো।

রমিপুি ইন্সটিটিউে অব সাটয়ন্স অযান্ড কেেটনািরজ

৩৪, জামান ম্যানসন. রমিপুি-১০, ঢাো-১২১৬।

ইন্সটিটিউে অব কেক্সোইি ইরঞ্জরনয়ারিং এ্ন্ড ক্ল্রদং কেেটনািরজ।

আরেডড,লাজা-২ (৬ষ্ঠ তিা), গ্রীনটিাড, ফাম ডটগে, ঢাো।

3.         ৫০২৩৮ ডযাটফারডি পরিটেেরনে ইন্সটিটিউে, রমিপুি কিাড, ধানমরন্ড, ঢাো।

4.          ৫০২৪৩ ইরঞ্জরনয়ারিং এ্ন্ড ইনফিটমশন কেেটনািরজ,  মধ্য বাড্ডা, ঢাো।

5.         ৫০৪৫৫ রমিপুি পরিটেেরনে ইন্সটিটিউে, ঢাো।

6.        50697 ররন্স পরিটেেরনে ইন্সটিটিউে, সাভাি, ঢাো।

1.         ৫০০৫১ ইন্সটিটিউে  অব সাইন্স করড এ্ন্ড কেেটনািরজ ,  রমিপুি, ঢাো

2.        ৫০০৭৭ আইরডয়াি ইন্সটিটিউে অব সাইন্স এ্ন্ড কেেটনািরজ , কসনপাড়া পব ডতা, ঢাো।

3.        ৫০১১২ মাইটক্রা ইন্সটিটিউে  অব কেেটনািরজ , মরজদপুি, সাভাি, ঢাো।

4.         ৫০১১৬ সাইে ইন্সটিটিউে  অব ম্যাটনজটমন্ট এ্ন্ড কেেটনািরজ,  ঢাো।

5.        50597 ইউটসপ ইন্সটিটিউে অব্ সাইন্স এ্ন্ড কেেটনািরজ, রমিপুি, ঢাো।

1.         ৫৩০৩৬ ইন্সটিটিউে অব কেক্সোইি ইরঞ্জরনয়ারিং এ্ন্ড কেেটনািরজ ,  েংগী, গাজীপুি।

2 ৫৩০৩৭ গাজীপুি কেক্সোইি ইরঞ্জরনয়ারিং এ্ন্ড কেেটনািরজ, েংগী, গাজীপুি।

3 ৫০২৭৬ উত্তিা ইরঞ্জরনয়ারিংেটিজ , আব্দুোপুি (কপপাি রমি কিাড) উত্তিা, ঢাো।

4 ৫৩১৫৮ পািটফক্ট কেক্সোইি ইরঞ্জরনয়ারিং ইন্সটিটিউে, োরিয়াকেি , গাজীপুি।

1.         ৫০১৫৫ ইউরনভাস ডাি ইন্সটিটিউে অব রবজটনস এ্ন্ড কেেটনািজী ,  ঢাো।

2.         ৫০২৪১ রসরপআই ম্যাটনজটমন্ট এ্ন্ড কেেটনািরজ, রমিপুি, ঢাো

3 ৫০১৫৯ কদশ পরিটেেরনে েটিজ,  কসেশন-১১, পেবী, রমিপুি, ঢাো-১২১৬।

4 ৫০৪৪৪ রসটি কেক্সোইি ইরঞ্জরনয়ারিং ইন্সটিটিউে,  আশুরিয়া, সাভাি, ঢাো।

1 ৫০০৪৫ ইন্সটিটিউে অব েরমউরনটেশন কেেটনািরজ , উত্তিা, ঢাো-১২৩০।

2 ৫০১৬০ নদ ডান ইন্সটিটিউেে অব সাটয়ন্স এ্ন্ড কেেটনািজী , ঢাো।

3 ৫০৫১০ ঢাো ইন্সটিটিউে অব কেেটনািজী , উত্তিা, ঢাো।

4 ৫০৫১৮ শহীদ এ্স এ্ কমটমারিয়াি পরিটেেরনে ইন্সটিটিউে , উত্তিা, ঢাো।

5 ৫১০৬২ পূবাচ ডি ইরঞ্জরনয়ারিং ইন্সটিটিউে , রূপগঞ্জ, নািায়ণগঞ্জ।

6 ৫৩০৩৮
ইন্সটিটিউে অব কেক্সোইি ইরঞ্জরনয়ারিং এ্ন্ড ইনফিটমশন কেেটনািরজ, কোণাবারড়, 

গাজীপুি।

1.         ৫০৩৩২ ন্যাশনাি ইন্সটিটিউে  অফ  ফযাশন কেেটনািরজ , মহাখািী, বনানী,  ঢাো।

2.        ৫০৫১২ ওটয়োন ড আইরডয়াি ইন্সটিটিউে, 147/এ্/১, কতজগাও,  ঢাো।

3.        ৫০৫২৮
আহসানউোহ  ইন্সটিটিউে অব কেেরনেযাি অযান্ড কভাটেশনাি এ্ডুটেশন অযান্ড কররনং 

২০ কতজতুিীবাজাি কিাড, ঢাো।

িাজধানী পরিটেেরনে  এ্ন্ড কেক্সোইি েটিজ,

৫০ শহীদ তাজউরিন আহটমদ সিণী, মহাখািী, ঢাো।

2 ৫০১০৩ বাংিাটদশ ইন্সটিটিউে অব কেেটনািরজ ,  ইেবাি কিাড, কমাহাম্মদপুি,ঢাো।

3 ৫০১৩০ বাংিাটদশ কেক্সোইি ইরঞ্জরনয়ারিং েটিজ,  মহাখািী, ঢাো-১২১২।

4 ৫০১১৪ ন্যাশনাি পরিটেেরনে ইন্সটিটিউে, ফাম ডটগে, ঢাো-১২১৫।

5 ৫০৪০২ ন্যাশনাি ইন্সটিটিউে অফ ইরঞ্জরনয়ারিং এ্ন্ড কেেটনািরজ,  ঢাো।

6 ৫০৫১৩ ন্যাশনাি রটফশনাি ইন্সটিটিউে  (এ্নরপআই), মহাখািী, ঢাো

1.         ৫১০৪৫ পােড পরিটেেরনে ইন্সটিটিউে,  রসরিিগঞ্জ , নািায়ণগঞ্জ।

2.        ৫১০৫১ সাইন্স এ্ন্ড ইরঞ্জরনয়ারিং ইন্সটিটিউে, রমজরমরজ, রসরিিগঞ্জ , নািায়ণগঞ্জ।

3.        ৫১০৪০ নািায়নগঞ্জ পরিটেেরনে ইনরষ্টটিউেে, নািায়নগঞ্জ।

4.         ৫১১০০ বাহাউি হে এ্নরপআই ইন্সটিটিউে অব্ সাইন্স এ্ন্ড কেেটনািরজ , নািায়নগঞ্জ।

5.        ৫১০৪৩ নািায়ণগঞ্জ ইরঞ্জরনয়ারিং েটিজ, কগািাোন্দাইি , ভুিতা, রূপগঞ্জ, নািায়নগঞ্জ।

শ্যামিী আইরডয়াি পরিটেেরনে ইন্সটিটিউে ১৬/রস, রড, নুিজাহানটিাড, বাশবাড়ী, 

কমাহাম্মদপুি, ঢাো।
236 50087 গ্রারফে আে ডস ইন্সটিটিউে, কমাহাম্মদপুি, ঢাো

48012

৫০১১৬
সাইে ইন্সটিটিউে অব ম্যাটনজটমন্ট   অযান্ড কেেটনািরজ,  

রমিপুি ঢাো

43 ৫০৫২৮

আহসানউোহ  ইন্সটিটিউে অব কেেরনেযাি অযান্ড 

কভাটেশনাি এ্ডুটেশন অযান্ড কররনং ২০, কতজতুিীবাজাি 

কিাড, ঢাো।
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39

38

41 ৫০২৭৬
উত্তিা ইরঞ্জরনয়ারিং েটিজ, আব্দুোহপুি (কপপাি রমি 

কিাড) উত্তিা, ঢাো।

৫০০৫১
ইন্সটিটিউে  অব সাইন্স করড এ্ন্ড কেেটনািরজ ,  রমিপুি, 

ঢাো

40

কেক্সোইি কভাটেশনাি ইন্সটিটিউে রসরিিগঞ্জ , নািায়ণগঞ্জ।

কেেরনেযাি স্কুি এ্ন্ড েটিজ মারনেগঞ্জ।35

44 ৫১০১৩

42 ৫০৪০২
ন্যাশনাি ইন্সটিটিউে অব্ ইরঞ্জরনয়ারিং এ্ন্ড কেেটনািরজ, 

৬৯/ই, পান্থপথ, ঢাো-১২০৫।

৫০০৮৮ ঢাো মরহিা পরিটেেরনে ইন্সটিটিউে, ঢাো।

50510 ঢাো ইন্সটিটিউে অব কেেটনািজী , উত্তিা, ঢাো।

৫০০৯৯

ভাওয়াি গাজীপুি ইন্সটিটিউে  অব ফযাশন কেেটনািরজ (রবরজআইএ্ফটি) সদি, গাজীপুি।

1.         ৫০০৯১

1 ৫০০৯৪

2.        ৫০১৩১

7 ৫৩০৯৮



45 ৫১০৪৬
ন্যাশনাি ইন্সটিটিউে অব ইরঞ্জরনয়ারিং এ্ন্ড কেেটনািরজ, 

রূপসী, রূপগঞ্জ, নািায়নগঞ্জ।
1.         ৫১০৫০ ওটয়ষ্টান ড আইরডয়াি ইন্সটিটিউে,  রূপসী, রূপগঞ্জ, নািায়ণগঞ্জ।

1.         ৫২০৫০ বাংিাটদশ তাঁত রশক্ষা ররশক্ষন ইন্সটিটিউে, বাগহাো , নিরসংদী।

2.        ৫২০৫৬ মাধবদী কেক্সোইি ইরঞ্জরনয়ারিং ইন্সটিটিউে,  মাধবদী, নিরসংদী।

3.        ৫২০৮০ রিটসাস ড ইন্সটিটিউে অব কেক্সোইি ইরঞ্জরনয়ারিং ,  িাক্ষ্রনদী, নিরসংদী।

4.         ৫১০৪২ পূটবিগাঁও পরিটেেরনে ইন্সটিটিউে, আতিাপুি, রূপগঞ্জ, নািায়ণগঞ্জ।

5.        ৫২০৬২ অিরবে ইন্সটিটিউে অব্ ইরঞ্জরনয়ারিং এ্ন্ড কেেটনািরজ , নিরসংদী।

6.        ৫২১৪৫ ফযাশন রডজাইন কররনং ইন্সটিটিউে, নিরসংদী।

7.         ৫২০৩৪ নিরসংদী পরিটেেরনে এ্োটডমী , নিরসংদী।

1.         ৫৩০৯০ গাজীপুি আইরডয়াি পরিটেেরনে ইন্সটিটিউে, শ্রীপুি, গাজীপুি।

2.        ৫৩০৯১ কসন্টাি ফি কেেটনািরজ রান্সফাি, সদি, গাজীপুি।

3.        ৫৩০৩৩
মটডি ইন্সটিটিউে অব সাইন্স এ্ন্ড কেেটনািজী , রব আইরডরস কিাড কপাঃডুটয়ে, ৪৮৯ 

পরিমভুরুরিয়া , গাজীপুি।

4.         ৫৩১২১ বঙ্গ ধরিিী  কেক্সোইি ইরঞ্জরনয়ারিং ইন্সটিটিউে, শ্রীপুি, গাজীপুি।

5.         ৫৩০৪২ িটয়ি ইন্সটিটিউে অব কেেটনািজী , সদি, গাজীপুি।

1.         ৫৪০৫০ হাজী আবুি কহাটসন ইন্সটি. অব কেে,  কহাটসন েমটলক্স, মসরজদ কিাড, সদি, োংগাইি।

2.        ৫৪০৫২ োংগাইি কেক্সোইি ইন্সটিটিউে বারজতপুি কিাড, সদি, োংগাইি।

3.        ৫৪১৩৬ মধুপুি ইরঞ্জরনয়ারিং েটিজ, আদািতপাড়া, মধুপুি, োংগাইি।

4.         ৫৪১৩১ োংগাইি  ইন্সটিটিউে  অব সাইন্স অযান্ড কেেটনািরজ , োরিহারত কিাড, সদি, োংগাইি।

ইউটজরনে ইন্সটিটিউে অব সাটয়ন্স এ্ন্ড ইরঞ্জরনয়ারিং

সাবারিয়া, ময়মনরসংহ কিাড ১০১, সদি,  োঙ্গাইি।

6.        ৫৪২০২ োঙ্গাইি  ইরঞ্জরনয়ারিং ইন্সটিটিউে,কিরজরিপাড়া, রবশ্বাস কবতো,  সদি, োঙ্গাইি।

1.          55102 চন্দ্রাবাজ িরশদা এ্নাম কেক্সোইি ইরঞ্জরনয়ারিং ইন্সটিটিইে, বেরশগঞ্জ, জামািপুি।

2.         ৫৫১২৩ মুরিটযািা রবজ্ঞান ও রযুরি েটিজ, বেসীগঞ্জ , জামািপুি।

1.         ৫৫১০১ জরসম উরিন পরিটেেরনে ইন্সটিটিউে ,েটিজ কিাড, সদি, জামািপুি।

3.        ৫৫১৩৯ জামািপুি কেক্সোইি ইরঞ্জরনয়ারি ইন্সটিটিউে , সদি, জামািপুি।

1 ৫৭০৭৫ ময়মনরসংহ কেক্সোইি ইরঞ্জরনয়ারিং ইন্সটি ইন্সটিটিউে, সদি, ময়মনরসংহ।

2 ৫৭১৪৩ ভালুো কেক্সোইি ইরঞ্জরনয়ারিং ইন্সটিটিউে, ভালুো, ময়মনরসংহ।

3 ৫৭১৭৪ ভালুো ইরঞ্জরনয়ারিং ইন্সটিটিউে, ভালুো, ময়মনরসংহ।

4 ৫৭০৯১ রুমটডা ইন্সটিটিউে অব মডাণ ড কেেটনািরজ , সদি, ময়মনরসংহ।

5 ৫৭১২৮ কমাটমনশাহী কেেরনেযাি এ্ন্ড ইরঞ্জরনয়ারিং ইন্সটিটিউে, সদি, ময়মনরসংহ।

স্কাটবা কেক্সোইি ইরঞ্জরনয়ারিং এ্ন্ড পরিটেেরনেইন্সটিটিউে

৭৮, কমটহড়া, কধাপাটখািা কমাড়. সদি, ময়মনরসংহ।

7. ৫৭১৯১ ময়মনরসংহ রাইটভে কেক্সোইি ইন্সটিটিউে, মাসোন্দা ময়মনরসংহ।

46 ৫১০৫০ ওটয়ষ্টান ড আইরডয়াি ইন্সটিটিউে, রূপসী, রূপগঞ্জ, নািায়ণগঞ্জ।

58008

কনিটোণা  পরিটেেরনে এ্ন্ড কেক্সোইি ইন্সটিটিউে,  বটনায়াপাড়া , কনিটোণা সদি- 

কনিটোণা ।
কেেরনেযাি স্কুি এ্ন্ড েটিজ কনিটোণা।

৫৭০৬৭ ময়মনরসংহ পরিটেেরনে ইন্সটিটিউে, ময়মনরসংহ।

49

48

47

জামািপুি েটিজ অব ইরঞ্জরনয়ারিং এ্ন্ড কেেটনািরজ নয়াপাড়া, সদি, জামািপুি।

কশিপুি ইন্সটিটিউে অব সাইন্স এ্ন্ড কেেটনািরজ নওহাো , তাতািপুি, সদি, কশিপুি।

ন্যাশনাি ইন্সটিটিউে অব ইরঞ্জরনয়ারিং এ্ন্ড কেেটনািরজ রূপসী, 

রূপগঞ্জ, নািায়ণগঞ্জ।

53

৫২০৫০
বাংিাটদশ তাঁত রশক্ষা ররশক্ষন ইন্সটিটিউে,বাগহাো , 

নিরসংদী।

৫৩০৩৫ কৃরি ররশক্ষণ ইন্সটিটিউে, রশমুিতিী, গাজীপুি।

৫৪০৫২ োংগাইি কেক্সোইি ইন্সটিটিউে বারজতপুি কিাড, োংগাইি।

5.        ৫৪১৭৫

54

50 55033 কেক্সোইি কভাটেশনাি ইন্সটিটিউ, বেরশগঞ্জ, জামািপুি

51 55034 কেেরনেযাি স্কুি এ্ন্ড েটিজ জামািপুি। 2.        ৫৫১০৪

52 ৫৬০১১ কশিপুি  পরিটেেরনে  ইন্সটিটিউে , কশিপুি । 1.         ৫৬০৩৭

1.         ৫১০৪৬

1.          ৫৮০৫৩

6

৫৭১৫৩



55 ৫৯০১৮ কেেরনেযাি স্কুি এ্ন্ড েটিজ রেটশািগঞ্জ। 1.         ৫৯০৭২ আবু-কহনা পরিটেেরনে ইন্সটিটিউে, সদি, রেটশািগঞ্জ।

1.         ৬৫০৫৫ রসরসএ্ন পরিটেেরনে ইন্সটিটিউে,  কোেবাড়ী, দরক্ষন সদি, কুরমো।

2.        ৬৫১৬০ কুরমো কেক্সোইি ইন্সটিটিউে অব কেেটনািজী , সদি, কুরমো।

1.         ৭০০৬১ চরগ্রাম মরহিা পরিটেেরনে ইন্সটিটিউে,  হারিশহি, চিগ্রাম।

2.        ৭০০৪৬ করাটগ্ররসভ পরিটেেরনে ইন্সটিটিউে, হারিশহি, চিগ্রাম।

1.         ৭০০৪৫ ইসিামী ব্াংে ইন্সটিটিউে অব কেেটনািজী , িািচান্দ কিাড, চিগ্রাম।

2.        ৭০০৪৭ ন্যাশনাি ইন্সটিটিউে অব কেেটনািজী , মুিাদপুি, চিগ্রাম।

3.        ৭০০৪৯ ন্যাশনাি পরিটেেরনে েটিজ,  পূব ড নারসিাবাদ, চিগ্রাম।

4.          ৭০০৫০ ইন্সটিটিউে অব সাইন্স এ্ন্ড কেেটনািজী , মুিাদপুি, পাঁচিাইশ, চিগ্রাম।

5.        ৭০০৬২ রচোগাং কেেরনেযাি েটিজ (রসটিরস),রবশ্ব কিাড, চিগ্রাম।

6.        ৭০১৫১ ন্যাশনাি ইন্সটিটিউে অব্ কেেটনািজী , চিগ্রাম।

7.         ৭০২৩৫ শামসুন নাহাি হারুন রাইটভে পরিটেেরনে ইন্টসটিটিউ, চিগ্রাম।

8.        ৭০০৯৬ শ্যামিী আইরডয়াি পরিটেেরনে ইন্সটিটিউে, মুিাদপুি, চিগ্রাম।

62 ৭০২১৪
কেক্সোইি ইন্সটিটিউে,  কিািশহি, বাটয়রজদ, 

চিগ্রাম।
1.         ৭০২১৪ কেক্সোইি ইন্সটিটিউে,  কিািশহি, বাটয়রজদ, চিগ্রাম।

স্বাক্ষরিত

(ম াোঃ মেপায়েত উল্লাহ)

পরীক্ষা নিেন্ত্রে

ম াি: ০২-৫৫০০৬৫২৫

  তারিখ: 1৩-12-২০২2রি.

  সদয় অবগরত ও যথাযথ ব্বস্থ্া গ্রহটণি রনরমটত্ত অনুরিরপ কররিত হি (কজযষ্ঠতাি রভরত্তটত নয়) :

01.

(দৃরষ্ট আেি ডণঃ অরতরিি সরচব, োরিগরি ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাগ, রশক্ষা মন্ত্রণািয়)      

02.
সরচব, কৃরি মন্ত্রণািয়, গণরজাতন্ত্রী বাংিাটদশ সিোি, বাংিাটদশ সরচবািয়, ঢাো।

03. মহাপরিচািে, োরিগরি রশক্ষা অরধদপ্তি, রশক্ষা ভবন, ঢাো।

04. মহা পরিচািে, কৃরি সম্প্রসািণ অরধদপ্তি , খামািবাড়ী, ঢাো।

05. মহা পরিচািে, রারণ সেদ অরধদপ্তি, খামািবারড়, ঢাো।

06.
মহা পরিচািে, মৎস্য অরধদপ্তি, মৎস্য ভবন, িমনা, ঢাো।

07. রধান বন সংক্ষে, বন অরধদপ্তি, বন ভবন, আগািগাঁও , কশটি বাংিা নগি, ঢাো।

08. পরিচািে (ররশক্ষণ উইং) কৃরি সম্প্রসািণ অরধদপ্তি , খামািবাড়ী, ঢাো।

স্মািে নং ৫৭.১৭.০০০০.৩১2.23.০০১.22- 170

রসরনয়ি সরচব, োরিগরি ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাগ,  রশক্ষা মন্ত্রণািয়, গণরজাতন্ত্রী বাংিাটদশ সিোি, বাংিাটদশ সরচবািয়, ঢাো।

কেেরনেযাি স্কুি এ্ন্ড েটিজ মাইজদী , 

 কনায়াখািী।

60 ৭০০৬১ চরগ্রাম মরহিা পরিটেেরনে ইন্সটিটিউে হারিশহি, চিগ্রাম।

1.         ৬৯০১৬ ইন্সটিটিউে অব েরেউোি সাইন্স এ্ন্ড কেেটনািরজ , সদি, কফনী ।

56 ৬৫০৫৪

57 ৬৬০২১ 1.         ৬৬০৭৫

কুরমো পরিটেেরনে ইন্সটিটিউে কোেবাড়ী , কুরমো।

কেেরনেযাি স্কুি এ্ন্ড েটিজ চাঁদপুি।

কনায়াখািী আইরডয়াি পরিটেেরনে ইন্সটিটিউে কনায়াখািী।

কেেরনেযাি স্কুি এ্ন্ড েটিজ কফনী।

1.         ৬৮০২৭

61 ৭০০৪৮ চরগ্রাম পরিটেেরনে ইন্সটিটিউে চিগ্রাম।

58 ৬৮০১৯

59 69014

বাংিাটদশ রস্কি কডটভিপটমন্ট ইন্সটিটিউে আরশোটি, সদি, চাঁদপুি।



09.
পরিচািে (গটবিণা ও ররশক্ষণ) কৃরি সম্প্রসািণ অরধদপ্তি, রারণ সেদ অরধদপ্তি, খামািবারড়, ঢাো।

10.
সরচব/ পরিচািে (োরিকুিাম)/ পরিদশ ডে/পরিচািে(রশল্প ও ররশক্ষণ সমন্বয়), বাংিাটদশ োরিগরি রশক্ষা কবাড ড, ঢাো।

11. ........................................................।

12. রেল্প পরিচািে (রফসারিজ রডটলামা বাস্তবায়ন রেল্প), মৎস্য অরধদপ্তি, মৎস্য ভবন, িমনা, ঢাো।

13. কজিা রশাসে ...........................................................।

14. উপ-পরিচািে (ররশক্ষণ), কৃরি সম্প্রসািণ অরধদপ্তি , খামািবাড়ী, ঢাো।

16. উপ-পিীক্ষা রনয়ন্ত্রে-(কগাপনীয়),োরিকুিাম রবটশিজ্ঞ-(কৃরি), বাংিাটদশ োরিগরি রশক্ষা কবাড ড, ঢাো।

17. রসটেম এ্নারিে, েরেউোি কসি, বাংিাটদশ োরিগরি রশক্ষা কবাড ড, ঢাো ।

(রবজ্ঞরপ্তটি ওটয়ব সাইটে রচাি এ্ি গ্রহটণি জন্য অনুটিাধ জানাটনা হটিা)।

18. উপটজিা রনব ডাহী অরফসাি ...................................................................। 

19. সহোরি পিীক্ষা রনয়ন্ত্রে, রবতিণ, বাংিাটদশ োরিগরি রশক্ষা কবাড ড, ঢাো।

 (সংরিষ্ট রশক্ষা ররতষ্ঠাটন উত্তিপি ও অন্যান্য সেি মািামাি সিবিাহ েিাি ব্বস্থ্া গ্রহণ েিাি জন্য অনুটিাধ জানাটনা হ’ি।

20. সহোিী রহসাব িক্ষণ অরফসাি, বাংিাটদশ োরিগরি রশক্ষা কবাড ড, ঢাো।

(সংরিষ্ট রশক্ষা ররতষ্ঠাটন  রবজ্ঞরপ্ত অনুযায়ী ব্াংে ড্রাফে জমা কনওয়াি রটয়াজনীয় ব্বস্থ্া গ্রহণ েিটবন)।

21. কচয়ািম্যান মটহাদটয়ি ব্রিগত েম ডেতডা ,  বাংিাটদশ োরিগরি রশক্ষা কবাড ড, ঢাো।

22. অরফস নরথ।

(ইরঞ্জ: কমাসাঃ ছািমা আিাি)

সহোিী পিীক্ষা রনয়ন্ত্রে(কৃরি ও কেক্সোইি)

   কফানঃ ০২-৫৫০০৬৫৪৪ 

অধ্যক্ষ/পিীক্ষা কেটন্দ্রি ভািরাপ্ত েম ডেতডা/কেন্দ্র সরচব/ cwiPvjK,  


