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রবজ্ঞরি
২৭ জুলাই ২০২২ রিঃ হতত শুরু হওয়া বাংলাতেশ কাররগরর রশক্ষা ববাতডের ৪ বছর বেয়ারে রডতলাো ইন বেরডতকল বেকতনালরি রশক্ষাক্রতের
২০১৩ প্ররবধানভূক্ত পরীক্ষার্থীতের ৪র্থ ে, ৬ষ্ঠ ও ৮ে পব ে রনয়রেত ৫ে ও ৭ে পব ে অকৃতকার্ ে রবষয় এবং ৮ে পব ে অরনয়রেত পরীক্ষা-২০২১ এর
তত্ত্বীয় পরীক্ষা বশতষ ১৭-০৮-২০২২ হতত ২৪-০৮-২০২২ পর্ েন্ত (প্রতয়ািতন কে-তবশী হতত পাতর) ববাডে রনধ োররত বকন্দ্রসমূতহ ব্যবহাররক পরীক্ষা
অনুরষ্ঠত হতব। সংরিষ্ট সকতলর অবগরতর িন্য বেয়ারম্যান েতহােতয়র অনুতোেনক্রতে ব্যবহাররক বকতন্দ্রর তারলকা প্রকাশ করা হতলা। তারলকার
ডান পাতবে বরণ েত রশক্ষা প্ররতষ্ঠানসমূতহর/উতেরখত বেকতনালরির পরীক্ষার্থীরা বাে পাতবে রনব োরেত বকন্দ্রসমূতহ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতব। উতেখ্য,
স্বাস্থ্য ও পররবার কল্যাণ েন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য অরধেপ্ততরর রনতে েশনা অনুর্ায়ী স্বাস্থ্য রবরধ ও রনরাপে সাোরিক দূরত্ব বিায় বরতখ আসন রবন্যাস
করতঃ উক্ত ব্যবহাররক পরীক্ষা গ্রহণ করতত হতব।
ব্যবহাররক পরীক্ষার বকন্দ্র তারলকাঃ
ক্রঃিাং
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পিীক্ষা ব্যবহারিক পিীক্ষা বকদেি িাম ও
বকদেি বকার্ ঠিকািা

িাং

ঠাকুরগাঁও বেরডতকল ইন্সটিটিউে,
1.
ঠাকুরগাঁও।
আতনায়ারা বেরডকযাল ইন্সটিটিউে,
১২১১৪
1.
ঠাকুরগাঁও।
বক. এইে বেতোররয়াল
বেকতনালরি ইন্সটিটিউে,
১৩১৩১
1.
েলারেগা,ে পুটিোরা, নবাবগঞ্জ,
রেনািপুর।
১২০৯১

বনাতবল বেরডতকল ইনসটিটিউে,
১৩১৪১ ডায়াতবটিক বোর, রনউ োউন,
রেনািপুর।

১৩১৫৪

আতনায়ারা কতলি অব বেরডতকল
বেকতনালরি, রেিোপুর, সুইহারী,
রেনািপুর।

রক্রতয়টিভ ইন্সটিটিউে অব
১৪১১৭ বেরডতকল বেকতনালরি,
নীলফাোরী।
বাংলাতেশ ইনসটিটিউে অব
বেরডতকল বেকতনালরি এন্ড
আল্ট্রাসতনাগ্রাফী (রবেটু),
১৬০৮৫
পীরিাোবাে, বেরগঞ্জ বরাড,
রংপুর।

পিীক্ষা বকদেি অধীি বে সকল পিীক্ষার্থীিা পিীক্ষায় অাংশগ্রহণ কিদবি
প্ররিষ্ঠাি বকার্
প্ররিষ্ঠাদিি িাম ও ঠিকািা

১২১১৪
১২০৯১
১৩১৩১

আতনায়ারা বেরডকযাল ইন্সটিটিউে, ঠাকুরগাঁও।
ঠাকুরগাঁও বেরডতকল ইন্সটিটিউে, ঠাকুরগাঁও।
বক. এইে বেতোররয়াল বেকতনালরি ইন্সটিটিউে,
েলারেগা,ে পুটিোরা, নবাবগঞ্জ, রেনািপুর।
রেনািপুর বেরডকযাল ইন্সটিটিউে, পাহাড়পুর, সের,
রেনািপুর।
আতনায়ারা কতলি অব বেরডতকল বেকতনালরি,
রেিোপুর, সুইহারী, রেনািপুর।
এযাতপাতলা বেরডকযাল ইনরিটিউে, খাোরকাোই, রবব
বরাড, সের, রেনািপুর।
বনাতবল বেরডতকল ইনসটিটিউে, ডায়াতবটিক বোড়, রনউ
োউন, রেনািপুর।
উত্তরবঙ্গ বেরডকযাল ইনরিটিউে, লালবাগ ২য় েসরিে,
রেনািপুর।

1.

১৩১৪৪

2.

১৩১৫৪

3.

১৩১৫৫

1.

১৩১৪১

2.

১৩১৫৩

1.

১৪১১৭

রক্রতয়টিভ ইন্সটিটিউে অব বেরডতকল বেকতনালরি,
নীলফাোরী।

1.

১৫০৭২

োনরসকা বেরডতকল ইনরষ্টটিউে, খাতাপাড়া, সান্ট্রীবাড়ী,
আরেতোরী, লালেরনরহাে।

2.

১৬০৮৫

বাংলাতেশ ইনসটিটিউে অব বেরডতকল বেকতনালরি এন্ড
আল্ট্রাসতনাগ্রাফী (রবেটু), পীরিাোবাে, বেরগঞ্জ, রংপুর।

3.

১৬১০৩

4.
5.
6.

মন্তব্য

আব্দুল িরলল সরকার বেতোররয়াল বেরডতকল
ইন্সটিটিউে, ববইলী ব্রীি, েীরবাগ, কাউরনয়া, রংপুর।
১৬১১৪ রংপুর বেরডকযাল ইন্সটিটিউে, রংপুর।
১৬১১৫ স্ট্রার রফউোর আইরডয়াল বেরডকযাল বেকতনালরি, রংপুর।
রংপুর বহলর্থ ইনরিটিউে, রি.এল.রায় বরাড, খাসবাগ,
১৬১১৬
সের, রংপুর।
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িনতা বেরডতকল ইনরষ্টটিউে
নাতগবরী, কুরড়গ্রাে।
করেউরনটি বেরডতকল ইন্সটিটিউে,
১৮১৩৭
র্থানা পাড়া, সের, গাইবান্ধা।
১৭০৭৯

িাং

পিীক্ষা বকদেি অধীি বে সকল পিীক্ষার্থীিা পিীক্ষায় অাংশগ্রহণ কিদবি
প্ররিষ্ঠাি বকার্
প্ররিষ্ঠাদিি িাম ও ঠিকািা

1. ১৭০৭৯ িনতা বেরডতকল ইনরষ্টটিউে, নাতগবরী, কুরড়গ্রাে।
1.

১৮১৩৭

1. ২০১২৩
2. ২০১৬৪
টিএেএসএস বেরডতকল
ইনসটিটিউে অব ররসাে ে এন্ড
10. ২০১২৪
বেকতনালরি, বঠঙ্গাোরা, বগাকুল,
বগুড়া সের, বগুড়া।

3. ২০১৬৫
4. ২০১৬৬
5. ২০১৬৮
1. ২০১২৪

11. ২০১২৩

প্রাইে ইনরিটিউে অব বেরডতকল
বেকতনালরি, বগুড়া।

2. ২০১৬৭
৩. ২০১৯৯

ম্যারিক্স ইন্সটিটিউে অব বহলর্থ
বেকতনালরি, েক-এনাতয়ত,
12. ২১১৩৪
(েয়াতলর বোড়), নওগাঁ বপৌরসভা,
নওগাঁ।
পররবতেন ইনরষ্টটিউে অব
13. ২২০৬০ বেরডকযাল বেকতনালরি, রশবতলা,
োঁপাইনবাবগঞ্জ।

িনতসবা ইন্সটিটিউে অব বহলর্থ
14. ২২০৮১ বেকতনালরি, আরােবাগ রবব
বরাড োঁপাইনবাবগঞ্জ।

1. ২১১৩৪

1.

২২০৫৯

2. ২২০৮১
1.

২২০৬০

2. ২২০৭০

2. ২৩২৩০
3. ২৩২৪৫
4.

২৩২০২

1. ২৩১৬৯
16. ২৩১৬৮

রতয়ল বেরডতকল ইন্সভটিটিউে,
রািশাহী

2. ২৩১৭০
3. ২৩২০৩

17.

২৪১২৪

রে রতয়ল ইন্সটিটিউে অব বহলর্থ
বেকতনালরি, নাতোর।

করেউরনটি বেরডতকল ইন্সটিটিউে, র্থানা পাড়া, গাইবান্ধা
সের, গাইবান্ধা।
প্রাইে ইনরিটিউে অব বেরডতকল বেকতনালরি বগুড়া।
বগুড়া ইন্সটিটিউে অব বেরডতকল বেকতনালরি, িাতন
সাবান হাউরিং কেতলক্স, িারেল নগর, বগুড়া-৫৮০০।
আইরডয়াল বেরডকযাল বেকতনালরি, বশরপুর বরাড
কতলানী, বগুড়া।
ইন্সটিটিউে অব ইনফরতেশন বেরডকযাল বেকতনালরি,
বগুড়া।
বনাবল ইন্সটিটিউে অব বেরডকযাল বেকতনালরি, বরাড,
সুত্রাপুর, বগুড়া।
টিএেএসএস বেরডতকল ইনসটিটিউে অব ররসাে ে এন্ড
বেকতনালরি, বঠঙ্গাোরা, বগাকুল, বগুড়া সের, বগুড়া।
একাতডেী অব বহলর্থ সাতয়ন্স এন্ড বেরডকযাল
বেকতনালরি, বারড় নং-২১, উপশহর, বগুড়া।
বগুড়া ইন্সটিটিউে অফ ইনফরতেশন বেরডকযাল
বেকতনালরি, ককগাড়ী শাহিাহানপুর, বগুড়া।
ম্যারিক্স ইন্সটিটিউে অব বহলর্থ বেকতনালরি, েকএনাতয়ত (েয়াতলর বোড়), নওগাঁ বপৌরসভা, নওগাঁ।

২. ২১১৫৬ ইউনাইতেড বেরডতকল ইন্সটিটিউে, নওগাঁ।

1. ২৩১৬৮
ন্যাশনাল ইনসটিটিউে অব বহলর্থ
15. ২৩১৬৯ বেকতনালরি ইনসটিটিউে, ৫৯০/৭,
বসক্টর-১, উপশহর, রািশাহী

মন্তব্য

1.

২৪১২৩

ইন্সটিটিউে অব বেরডকযাল বেকতনালরি, রােকৃষ্টপুর
(শারন্ত বোড়), োঁপাইনবাবগঞ্জ সের, োঁপাইনবাবগঞ্জ।
িনতসবা ইন্সটিটিউে অব বহলর্থ বেকতনালরি,
োঁপাইনবাবগঞ্জ।
পররবতেন ইনরষ্টটিউে অব বেরডকযাল বেকতনালরি,
রশবতলা, োঁপাইনবাবগঞ্জ।
োঁপাইনবাবগঞ্জ বেরডতকল বেকতনালরি ইনরিটিউে,
বাড়ী নং-৩৮, ওয়াডে-০২, করলতলা, রিরলে বরাড,
োঁপাইনবাবগঞ্জ।
রতয়ল বেরডতকল ইন্সটিটিউে, রশরইল, ব াড়াোরা,
ববায়ারলয়া, রািশাহী।
বতরন্দ্র ইনরষ্টটিউে অব বেরডতকল বেকতনালরি,
১৮৪/১৮৫, উপর ভদ্রা, কািলা, রািশাহী।
রািশাহী হািী আবুল বহাতসন ইন্সটিটিউে অব
বেকতনালরি, বাড়ী নং-৬৯, পুরাতন এয়ারতপাে ে বরাড,
সপুরা, রািশাহী।
েরন েং বলারী ইনরষ্টটিউে অব বেরডকযাল বেকতনালরি,
বহারডং নং-৮, েরহষ বার্থান পূব েপাড়া, রািশাহী।
ন্যাশনাল ইনসটিটিউে অব বহলর্থ বেকতনালরি
ইনসটিটিউে, ৫৯০/৭ বসক্টর-১, উপশহর, রািশাহী।
আইরডয়াল ইন্সটিটিউে অব প্যারা বেরডকযাল
বেকতনালরি, রািশাহী।
রব,এন ইন্সটিটিউে অব বেরডকযাল বেকতনালরি,
কারিহাো রািপাড়া, রািশাহী।
রারিয়া বাড়ী বহলর্থ বেকতনালরি ইন্সটিটিউে,
গুরুোসপুর, নাতোর।
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18.
19.

পিীক্ষা ব্যবহারিক পিীক্ষা বকদেি িাম ও
বকদেি বকার্ ঠিকািা

বপ্ররণা ইন্সটিটিউে অব
বেরডকযাল বেকতনালরি, নাতোর।
রসরািগঞ্জ ইন্সটিটিউে অব
২৫১১৭ বেকতনালরি, রনউ ঢাকা বরাড,
রসরািগঞ্জ।

২৪১২৫

িাং

২৫১২৮ বেকতনালরি, ফিলুল হক বরাড,
রসরািগঞ্জ সের, রসরািগঞ্জ।

আল আোনা ইন্সটিটিউে অব
21. ২৬০৯৬
বেরডতকল বেকতনালরি, পাবনা।

22.

বাংলাতেশ ইন্সটিটিউে অব বেরডকযাল
২৬১১৭ বেকতনালরি, েরিব প্যাতলস, রপরপ
বরাড, রসংগা, গাংতকালা, পাবনা।

২৪১২৫

1.

২৪১২৪

1.

রসরািগঞ্জ ইন্সটিটিউে অব বেরডকযাল বেকতনালরি,
২৫১২৮ ফিলুল হক বরাড, রসরািগঞ্জ সের, রসরািগঞ্জ।

1.

রসরািগঞ্জ ইন্সটিটিউে অব বেকতনালরি রনউ ঢাকা
২৫১১৭ বরাড, রসরািগঞ্জ।

1.

২৬১১৬

2.

২৬১১৭

1.

২৬১১৮

পাবনা বেরডকযাল বেকতনালরি
23. ২৬১১৮ কতলি, পাবনা র্থানা বরাড,
শালগাড়ীয়া, পাবনা।

2. ২৬১৪৮
1. ২৬০৯৬
2. ২৬১৪৬
1.

24.

কুরষ্টয়া বেরডতকল ইনসটিটিউে,
২৭০৬১ আতলা ভবন, এন.এস. বরাড
(রসঙ্গার বোড়), কুরষ্টয়া।

২৭০৬১

2. ২৭০৬৭
3. ২৭০৭৫
4. ২৭০৮৮

25. ২৮০২৫
26. ২৯০৪৭

27.

২৯০৫৭

28.

৩০০৭৪

29. ৩০০৬৭

ইন্সটিটিউে অব বেরডতকল
বেকতনালরি, বেতহরপুর।
রনউ আইরডয়াল বেরডতকল
ইনরিটিউে এন্ড বেকতনালরি,
শাহনাি ম্যানশন, আলেডাঙ্গা
বরাড, বপৌর কতলি, চুয়াডাঙ্গা।
এে. এস. হুো ইন্সটিটিউে অব
বেরডকযাল বেকতনালরি,
চুয়াডাঙ্গা।
নবগঙ্গা বেরডতকল ইন্সটিটিউে,
রিনাইেহ।
প্রতযাশা বেরডতকল ইনরিটিউে
হােেহ, রিনাইেহ।

মন্তব্য

বপ্ররণা ইন্সটিটিউে অব বেরডকযাল বেকতনালরি,
নাতোর।
রে রতয়ল ইন্সটিটিউে অব বহলর্থ বেকতনালরি, নাতোর।

2.

রসরািগঞ্জ ইন্সটিটিউে অব বেরডকযাল

20.

পিীক্ষা বকদেি অধীি বে সকল পিীক্ষার্থীিা পিীক্ষায় অাংশগ্রহণ কিদবি
প্ররিষ্ঠাি বকার্
প্ররিষ্ঠাদিি িাম ও ঠিকািা

হািী আবু বক্কর-কেবানু করেউরনটি বহলর্থ ও নারস েং
ইনরষ্টটিউে, পাবনা।
বাংলাতেশ ইন্সটিটিউে অব বেরডকযাল বেকতনালরি,
েরিব প্যাতলস, রপরপ বরাড, রসংগা, গাংতকালা, পাবনা।
পাবনা বেরডকযাল বেকতনালরি কতলি, পাবনা র্থানা
বরাড, শালগাড়ীয়া, পাবনা।
পাবনা বেরডকযাল ইনরষ্টটিউে, পাবনা সের, পাবনা।
আল আোনা ইন্সটিটিউে অব বেরডতকল বেকতনালরি,
পাবনা।
পাবনা বহলর্থ বেকতনালরি ইনরষ্টটিউে, সের হাসপাতাল
বরাড, পাবনা সের, পাবনা।
কুরষ্টয়া বেরডতকল ইনসটিটিউে, আতলা ভবন, এন.এস.
বরাড (রসঙ্গার বোড়), কুরষ্টয়া।
নর্থ ে ববঙ্গল ইন্সটিটিউে অব বহলর্থ সাইন্স এন্ড
বেকতনালরি, ৬৮/১ আর.রস সড়ক, কুরষ্টয়া।
বেশালাইিড বেরডতকল ইরনরষ্টটিউে ৫/৩, বিতহর
আলী রববাস বলন, কারলশংকরপুর, কুরষ্টয়া।
রভশন ইন্সটিটিউে অব বেরডতকল বেকতনালরি,
আরিজুর রহোন লািা, রসঙ্গার বোড়, এন.এস বরাড,
কুরষ্টয়া।

1.

২৮০২৫ ইন্সটিটিউে অব বেরডতকল বেকতনালরি, বেতহরপুর।

1.

২৯০৫৭

1.

রনউ আইরডয়াল বেরডতকল ইনরিটিউে এন্ড
২৯০৪৭ বেকতনালরি, শাহনাি ম্যানশন, আলেডাঙ্গা বরাড,
বপৌর কতলি, চুয়াডাঙ্গা।

এে. এস. হুো ইন্সটিটিউে অব বেরডকযাল বেকতনালরি,
চুয়াডাঙ্গা।

1. ৩০০৬৭ প্রতযাশা বেরডতকল ইনরিটিউে, হােেহ, রিনাইেহ।
1.

৩০০৭৪ নবগঙ্গা বেরডতকল ইন্সটিটিউে, রিনাইেহ।

1. ৩১০৪৪ োগুরা কতলি অব বেরডকযাল বেকতনালরি, োগুরা।
ডাঃ বেসবাহ-উর-রহোন
নড়াইল বেরডকযাল বেকতনালরি, আশ্রে বরাড, রূপগঞ্জ
৩৩০৯৯ বেরডতকল বেকতনালরি কতলি,
2. ৩২০৩১
বািার, নড়াইল সের নড়াইল।
30.
হুসতলা বোড়, বকড়র, বকাতয়ারল,
রবরসএেরস কতলি অব বেরডকযাল বেকতনালরি, ৮৫/এ,
র্তশার।
3. ৩৩১২৫
ঢাকা বরাড, পরিে বারান্দী পাড়া, র্তশার।
ডাঃ বেসবাহ-উর-রহোন বেরডতকল বেকতনালরি
রবরসএেরস কতলি অব বেরডকযাল 1. ৩৩০৯৯
কতলি, হুসতলা বোড়, বকড়র, বকাতয়ারল, র্তশার।
31. ৩৩১২৫ বেকতনালরি, ৮৫/এ, ঢাকা বরাড,
বেৌগাছা বেরডতকল ইনরিটিউে এন্ড বেকতনালরি,
পরিে বারান্দী পাড়া, র্তশার।
2. ৩৩১৭৪
বেৌগাছা বািার, বকােোঁেপুর বরাড, বেৌগাছা, র্তশার।
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32.

33.

34.

পিীক্ষা ব্যবহারিক পিীক্ষা বকদেি িাম ও
বকদেি বকার্ ঠিকািা

৩৪০৭২

৩৫১০২

এরভএএস বেরডকযাল সাতয়ন্স
ইন্সটিটিউে,সাতক্ষীরা সের,
সাতক্ষীরা।

শাহ প্যারাতেরডতকল ইনসটিটিউে
কতলি, বরাড-৩, বাসা-৭৬,
বসানাডাঙ্গা, আ/এ, খুলনা

৩৫১১৬ খুলনা বেরডতকল ইনসটিটিউে,
খুলনা।

রসটি ইতেরিং বেরডকযাল
35. ৩৫১২৫ ইন্সটিটিউে, ৩৫, বকরডএ এরভরনউ,
(খরলল বেম্বার), খুলনা।
বফারসাইে বেরডতকল ইনরষ্টটিউে,
36. ৩৯১০২ শ্রীরােপুর, িােলা, শ্রীরােপুর,
দুেকী, পটুয়াখালী।
রডিএযাবল ওতয়লতফয়ার
ফাউতন্ডশন সাতয়ন্স এন্ড বেরডকযাল
37. ৩৯১০৫ বেকতনালরি ইনরিটিউে, ১৬
সবুিবাগ ১ে বলন, োউন
কারলকাপুর, পটুয়াখালী।
বভালা বেরডতকল সাতয়ন্স এন্ড
38. ৪০০৪৬
বেকতনালরি, বভালা সের, বভালা।
39.

৪২০৫৮ বাংলাতেশ ইন্সটিটিউে অব বহলর্থ
বেকতনালরি, বররশাল।

রপ্রন্স বেরডকযাল ইন্সটিটিউে,
40. ৪৫০৪০ বেতকরহাে, কতলি বরাড,
মুকসুেপুর, বগাপালগঞ্জ।
েতডল ইনরিটিউে অব বেরডকযাল
41. ৪৫০৩৫ বেকতনালরি, ২৬৮ বের সড়ক,
বগাপালগঞ্জ।

িাং

পিীক্ষা বকদেি অধীি বে সকল পিীক্ষার্থীিা পিীক্ষায় অাংশগ্রহণ কিদবি
প্ররিষ্ঠাি বকার্
প্ররিষ্ঠাদিি িাম ও ঠিকািা

মন্তব্য

ইউরনল্যাব ইন্সটিটিউে অব বেরডকযাল এন্ড বডন্টাল
3. ৩১০৪৩ বেকতনালরি, নড়াইল বরাড, োউরলয়া বাস িযান্ড
োগুরা।
এরভএএস বেরডকযাল সাতয়ন্স ইন্সটিটিউে, সাতক্ষীরা
1. ৩৪০৭২
সের, সাতক্ষীরা।
2. ৩৪০৯৫ সাতক্ষীরা বেরডকযাল ইন্সটিটিউে, সের, সাতক্ষীরা।
খান বাহাদুর আহসান উোহ বেরডকযাল ইন্সটিটিউে,
3. ৩৪০৯৬
সাতক্ষীরা।
রসটি বেরডতকল ইনসটিটিউে, ১০৩, রবআইরডরস,
1. ৩৫১০১
খারলশপুর, খুলনা।
রসটি ইতেরিং বেরডকযাল ইন্সটিটিউে,৩৫, বকরডএ
2. ৩৫১২৫
এরভরনউ (খরলল বেম্বার), খুলনা।
আেেো ইন্সটিটিউে অব বেরডকযাল বেকতনালরি, ১০,
3. ৩৫১২৬
ধেেসভা ক্রস বরাড, খুলনা।
রনউ লাইফ ইনরিটিউে অব বেরডকযাল বেকতনালরি,
4. ৩৫১৩১
টুর্থপাড়া, কবরখানার বোড়, খুলনা।
শাহ প্যারাতেরডতকল ইনসটিটিউে কতলি, বরাড-৩,
1. ৩৫১০২
বাসা-৭৬, বসানাডাঙ্গা, আবারসক এলাকা, খুলনা।
রশররনা হারেে ইন্সটিটিউে অব নারস েং, ফাততো
2. ৩৫১২২
বেতোররয়াল স্কুল কেতলক্স, খুলনা।
সুন্দরবন বেরডকযাল ইন্সটিটিউে, রলরল কেতলক্স, ই-১২,
3. ৩৫১২৩
িলীল সরনী, বয়রা, খুলনা।
খানিাহান আলী বেরডকযাল ইন্সটিটিউে, ১৪/১, ক্রস
4. ৩৬০৭৯
বরাড নং-১, বাতগরহাে।
1. ৩৫১১৬ খুলনা বেরডতকল ইনসটিটিউে, খুলনা।
2. ৩৫১৪৮

স্কয়ার বেরডতকল ইন্সটিটিউে, ৪৭ পালপাড়া বরাড,
আলেনগর, খারলশপুর, খুলনা।
বফারসাইে বেরডতকল ইনরষ্টটিউে, শ্রীরােপুর, িােলা,
শ্রীরােপুর, দুেকী, পটুয়াখালী।

1.

৩৯১০২

1.

রডিএযাবল ওতয়লতফয়ার ফাউতন্ডশন সাতয়ন্স এন্ড
৩৯১০৫ বেরডকযাল বেকতনালরি ইনরিটিউে, ১৬ সবুিবাগ ১ে
বলন, োউন কারলকাপুর, পটুয়াখালী।

বভালা বেরডতকল সাতয়ন্স এন্ড বেকতনালরি, বভালা
সের, বভালা।
বাংলাতেশ ইন্সটিটিউে অব বহলর্থ বেকতনালরি,
1. ৪২০৫৮
বররশাল।
সাউে োন বেরডকযাল সাইতয়ন্স এন্ড বেকতনালরি
2. ৪২১৩৫
ইন্সটিটিউে, বররশাল।
1.

৪০০৪৬

1. ৪৫০৩৫

েতডল ইনরিটিউে অব বেরডকযাল বেকতনালরি, ২৬৮
বের সড়ক, বগাপালগঞ্জ।

৪৫০৪০

রপ্রন্স বেরডকযাল ইন্সটিটিউে, বেতকরহাে, কতলি বরাড,
মুকসুেপুর, বগাপালগঞ্জ।

1.
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ওতয়ষ্টাণ ে বেরডকযাল ইন্সটিটিউে,
42. ৪৬০৫৫ হাসােরেয়া, সূর্ েরেয়া, ববায়ালোরী,
ফররেপুর ।
পেী স্বাস্থ্য বেরডতেক ইনসটিটিউে
৪৮০২৯ ১৭২, নারাঙ্গাই, আনসার কযাতের
৪৩.
পরিতে, বাসষ্টযান্ড, োরনকগঞ্জ।
৪৪. ৪৮০৫৬

কনরফতডন্স বেরডকযাল ইন্সটিটিউে,
িয়রা কতলি বরাড, োরনকগঞ্জ।

বাংলাতেশ ইনসটিটিউে অব
বেরডতকল সাতয়নস
৪৫. ৫০২১৬
(রবআইএেএস), বোহাম্মেপুর,
ঢাকা।

িাং

1.

পিীক্ষা বকদেি অধীি বে সকল পিীক্ষার্থীিা পিীক্ষায় অাংশগ্রহণ কিদবি
প্ররিষ্ঠাি বকার্
প্ররিষ্ঠাদিি িাম ও ঠিকািা

৪৬০৫৫

1. ৪৮০৫৬
2.

৫০৪৭২

1.

৪৮০২৯

১.

৫০২৭২

২.

৫০২৭৩

৩.

৫০৪৩৯

৪.

৫০৪৬৬

৫.

৫০৫১৬

৬.

৫০৬৩২

১. ৫০২৩৮
৪৬. ৫০২২০

বাংলাতেশ ররসাে ে ইনসটিটিউে ফর
ইনটিতগ্রতেড বেরডতকল, ঢাকা।

২. ৫০২২৫
৩. ৫০২৫৭
৪. ৫০২৬৫
1.

৫০২২০

2. ৫০২২২
৪৭. ৫০২২৫

ঢাকা বেরডতকল ইনসটিটিউে
৫৭/৮, পান'পর্থ, ঢাকা

3. ৫০৫০৩
4. ৫১০৩৯

সাইক ইন্সটিটিউে অব বেরডকযাল
৪৮. ৫০২৫৫ বেকতনালরি, ঢাকা।

5.

৫১০৪১

1.

৫০৪৭৬

2. ৫০২৫৯
োকে ইনসটিটিউে অব বেরডতকল
৪৯. ৫০২৫৬ বেকতনালরি, ৪৪ রেরড়য়াখানা
বরাড, রেরপুর-১, ঢাকা।
2.

1.

৫০২৫৫

2. ৫০৩২২

মন্তব্য

ওতয়ষ্টাণ ে বেরডকযাল ইন্সঃ, হাসােরেয়া, সূর্ েরেয়া,
ববায়ালোরী, ফররেপুর ।
কনরফতডন্স বেরডব্যাল ইন্সটিটিউে, িয়রা কতলি বরাড,
োরনকগঞ্জ।
বরাে আতেররকান বেরডতকল ইন্সটিটিউে, েরক্ষণপাড়া,
ধােরাই, ঢাকা।
পেী স্বাস্থ্য বেরডতেক ইনসটিটিউে, ১৭২, নারাঙ্গাই,
আনসার কযাতের পরিতে, বাসষ্টযান্ড, োরনকগঞ্জ।
শ্যােলী আইরডয়াল বেরডকযাল ইনসঃ, ১৬/রস-রড,
নূরিাহান বরাড, বোঃপুর, ঢাকা।
ঢাকা ইনসটিটিউে অব বহলর্থ বেকতনালরি ১/২০,
হুোয়ুন বরাড, বোহােেপুর, ঢাকা।
সাভার বেরডকযাল ইন্সটিটিউে, রব-৩/১, িাতলবর,
আররো বরাড, সাভার, ঢাকা
বাংলাতেশ এযাতসারশতয়শন ফর রে এি এন্ড ইন্সঃ অব
বিররয়ারিক বেরডরসন, ঢাকা।
শাহ রপ্রন্স বেরডতকল ইনরষ্টটিউে, রব-৪, তালবাগ, র্থানা
বরাড, সাভার, ঢাকা।
স্কয়ার বেরডকযাল ইন্সটিটিউে, তালতলা, রখলগাঁও,
ঢাকা-১২১৯।
বাংলাতেশ রস্কল বডতভলপতেন্ট ইনরষ্টটিউে, ভবন-১,
বাড়ী-২/রব, বরাড-১২, রেরপুর বরাড, ধানেরন্ড, ঢাকা১২০৯।
ঢাকা বেরডতকল ইনসটিটিউে, ৫৭/৮, পান'পর্থ, ঢাকা।
ঢাকা কতলি অব বেরডতকল বেকতনালরি, ৫০-২/রস,
আসাে এযারভরনউ, বোহাম্মেপুর, ঢাকা।
অযাডভানসড বেরডতকল ইনসটিটিউে, বোতশেে ম্যানশন
(৪র্থ ে তলা) ১৯২, গস্খীণ বরাড, ঢাকা-১২০৫।
বাংলাতেশ ররসাে ে ইনসটিটিউে ফর ইনটিতগ্রতেড
বেরডতকল, ঢাকা।
বররডতয়ন্ট কতলি অব বেরডতকল বেশঃ, ৬৯/ই
আরলািা, পান'পর্থ, ঢাকা।
বসবা বেরডকযাল ইন্সটিটিউে অব বেকতনালরি, ৪২-৪৩
রসতেশরী সাকুেলার বরাড, ঢাকা।
নারায়ণগঞ্জ বেরডকযাল ইন্সটিটিউে, (ভুলতা), রূপগঞ্জ,
নারায়ণগঞ্জ।
ইরনরষ্টটিউে অব রডতলাো বেরডকযাল বেকতনালরি ইন
নারায়ণগঞ্জ, সুোইয়া লািা, বরাড নং-৮, রসরেরগঞ্জ
হাউরিং রলরেতেড আটি, রসরেরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।
তািউরিন রসকোর ইন্সটিটিউে অব বেরডকযাল
বেকতনালরি, (টিএসআই এে টি), ৫/এফ, রি, ইতইে,
োরুস সালাে বরাড, রেরপুর-১, ঢাকা।
ঢাকা রডতলাো বেরডকযাল ইন্সটিটিউে, ৭৭০,
বশওড়াপাড়া, বরাতকয়া সরণী, রেরপুর, ঢাকা।
সাইক ইন্সটিটিউে অব বেরডকযাল বেকতনালরি, ঢাকা।
বেশ বেরডতকল ইন্সটিটিউে, ১১/এ, ৩/১, পেবী, রেরপুর,
ঢাকা।
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িাং

পিীক্ষা বকদেি অধীি বে সকল পিীক্ষার্থীিা পিীক্ষায় অাংশগ্রহণ কিদবি
প্ররিষ্ঠাি বকার্
প্ররিষ্ঠাদিি িাম ও ঠিকািা

মন্তব্য

নর্থ ে সাউর্থ বেরডতকল ইনসটিটিউে, ১৯/১০, বাবর বরাড,
ব্লক-রব, োহাম্মেপুর, ঢাকা।
রে রনডাসা ইনরিটিউে অব বেরডকযাল বেকতনালরি,
২. ৫০৪৫৩
২০/২৫ নর্থ ে সাউর্থ বরাড, রসরিক বািার, ঢাকা
ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল রডতলাো বেরডতকল কতলি,
৩. ৫০৪৭৩
১১০/১ পরিে বধালাইপাড়, র্াত্রাবারড়, ঢাকা।
১. ৫০২৫৮

ঢাকা কতলি অব বেরডতকল
৫০. ৫০২৫৭ বেকতনালরি, ৫০-৫২/রস, আসাে
এযারভরনউ, বোহাম্মেপুর, ঢাকা।

৪.
নর্থ ে সাউর্থ বেরডতকল ইনসটিটিউে
৫১. ৫০২৫৮ ১৯/১০, বাবর বরাড, ব্লক-রব,
বোহাম্মেপুর, ঢাকা।
এসরপতকএস বেরডতকল
ইনসটিটিউে, বারড়-৬, বেইন
বরাড-৩, বসকশন-৭, রেরপুর-১১,
৫২. ৫০২৬১
বাসিযান্ড, রেরপুর বকন্দ্রীয়
েসরিতের পাতশ, রেরপুর, ঢাকা।

আইরডয়াল ইনরষ্টটিউে অব বহলর্থ বেকতনালরি
৫০৫০২ (আইআইএইেটি) ১৮/১৪, তািেহল বরাড (রেনার েসরিতের
পরিে পাতশ), ব্লক-রস, বোহাম্মেপুর, ঢাকা।

োকে ইনসটিটিউে অব বেরডতকল বেকতনালরি, ৪৪
1. ৫০২৫৬ রেরড়য়াখানা বরাড, রেরপুর-১, ঢাকা।
1. ৫০২৬২
2. ৫০২৬৬
3. ৫০৪৭৫
1.

৫০২৫৪

2. ৫০২৬৭
কানাডা-বাংলাতেশ ইনসটিটিউে
অব বেরডতকল বেকতনালরি,
৫৩. ৫০২৬৬
বারড়-২/রব, বরাড-৮, রনকুঞ্জ-২,
রখলতক্ষত, ঢাকা।

3. ৫০২৭১
4.

৫০৪৫২

5. ৫০৫৩১
6. ৫০২৬১
ঢাকা ইনসটিটিউে অব বহলর্থ
৫৪. ৫০২৭৩ বেকতনালরি ১/২০, হুোয়ুন বরাড,
বোহােেপুর, ঢাকা।
৫৫. ৫০৩২২

বেশ বেরডতকল ইন্সটিটিউে, ১১/এ,
৩/১, পেবী, রেরপুর, ঢাকা।

1.

1.

উত্তরা আধুরনক বেরডতকল
৫৬. ৫০৫৩১ ইন্সটিটিউে, ৩৭, ৩৯ আব্দুোহপুর, 1.
উত্তরা, ঢাকা-১২৩০।
শাতহপ্রতাপ ইন্সটিটিউে অব
বেরডতকল সাইন্স, শাতহপ্রতাপ,
৫৭. ৫২০৮৪
নররসংেী।

লন্ডন বেরডকযাল এন্ড বডন্টাল
৫৮. ৫৩০৫৯ ইনসটিটিউে, তাওরসন োওয়ার,
গািীপুর।

৫০২১৬

৫০২৬১

৫০২৬৮

1.

৫১০৫২

2.

৫২০৮৩

3.

৫২০৮৪

1. ৫৩০৭৩
2. ৫৩০৭৯

এইে বাংলাতেশ বেরডতকল ইনসটিটিউে অব বহলর্থ
সাতয়নস এন্ড বেকতনালরি, বারড়-১০, বরাড-৯, রেরপুর১১, ঢাকা-১২১৬।
কানাডা-বাংলাতেশ ইনসটিটিউে অব বেরডতকল
বেকতনালরি, বারড়-২/রব, বরাড-৮, রনকুঞ্জ-২, রখলতক্ষত,
ঢাকা।
রেরপুর ইনরষ্টটিউে অব বেরডতকল বেকতনালরি, পূব ে
বশওড়াপাড়া, রেরপুর, ঢাকা।
উত্তরা ইনসটিটিউে অব বেরডতকল বেকতনালরি, উত্তরা,
ঢাকা।
বাড্ডা বেরডতকল ইনসটিটিউে, গ-১০৩/১, েধ্য বাড্ডা,
প্রগরত স্মরনী, ঢাকা
বাংলাতেশ বেরডতকল ইনসটিটিউে, বারড়-১৯, বরাড-৮,
বসক্টর-৭, উত্তরা, ঢাকা।
উত্তরা বেরডতকল ইন্সটিটিউে, আবদুোহপুর, উত্তরা,
ঢাকা-১২৩০।
উত্তরা আধুরনক বেরডতকল ইন্সটিটিউে, ৩৭, ৩৯
আব্দুোহপুর, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০।
এসরপতকএস বেরডতকল ইনসটিটিউে, বারড়-৭৫ ক,
বেইন বরাড, ব্লক-রব, বসকশন-১২, রেরপুর, ঢাকা।
বাংলাতেশ ইন্সটিটিউে অব বেরডতকল সাতয়ন্স
(রবআইএেএস), এন/২৩, নূরিাহান বরাড,
বোহাম্মেপুর, ঢাকা।
এসরপতকএস বেরডতকল ইনসটিটিউে, বারড়-৭৫ ক,
বেইন বরাড, ব্লক-রব, বসকশন-১২, রেরপুর, ঢাকা।
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শরহে এস.এ. বেতোররয়াল বেরডতকল ইনসটিটিউে,
বারড়-২০, বরাড-১৩, বসক্টর-১০, কাোরপাড়া বাস ষ্টযান্ড,
উত্তরা েতডল োউন, উত্তরা ।
পূতবরগাও বেরডতকল ইনরষ্টটিউে, পূতবরগাও,
আতলাপুরবািার, বভালাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।
বহলর্থ রলংক ইনরিটিউে অব বেরডতকল বেকতনালরি,
ধানুয়া, শহীে আসাে কতলি বগে, রশবপুর, নররসংেী।
শাতহপ্রতাপ ইন্সটিটিউে অব বেরডতকল সাইন্স,
শাতহপ্রতাপ, নররসংেী।
গািীপুর বেরডতকল ইনরষ্টটিউে, গািীপুর সের,
গািীপুর।
ভাওয়াল গািীপুর বেরডতকল ইন্সটিটিউে, গািীপুর।
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ক্রঃিাং

পিীক্ষা ব্যবহারিক পিীক্ষা বকদেি িাম ও
বকদেি বকার্ ঠিকািা

িাং

পিীক্ষা বকদেি অধীি বে সকল পিীক্ষার্থীিা পিীক্ষায় অাংশগ্রহণ কিদবি
প্ররিষ্ঠাি বকার্
প্ররিষ্ঠাদিি িাম ও ঠিকািা

৩. ৫৩০৮৩

োন্দনা ইন্সটিটিউে অব বেরডতকল
বেকতনালরি, বাড়ী নং-১১, ওয়াডে
৫৯. ৫৩০৮৩ নং-০১, ব্লক-রব, েয়েনরসংহ
বরাড, গািীপুর।

1. ৫৩০৫৯
2. ৫৩০৬৭
3. ৫৩০৬৮
4. ৫৩০৭২
1.

েতনায়ারা বেরডতকল বেকতনালরি
কতলি এন্ড হাসপাতাল, ভূঞাপুর,
৬০. ৫৪০৯৯
োঙ্গাইল।

োঙ্গাইল ইনসটিটিউে অব
বেরডতকল বেকতনালরি, পুরাতন
৬১. ৫৪১০০
বিল বরাড, আকুর োকুর,
োঙ্গাইল।

শাহিালাল (রহঃ) বেরডকযাল
৬২. ৫৪১২৯ ইনরিটিউে, বেইন বরাড,
োংগাইল সের, োংগাইল।

িরসে উরিন সরকার ইন্সটিটিউে
৬৩. ৫৫০৭৫ অব েড োন সাইন্স (ঔওগি) রনউ
কতলি বরাড, িাোলপুর।
৬৪.

৫৭১০২

৬৫. ৫৭১৮৮

বেরী বেরডতকল ইনসটিটিউে ৮২/১
সারো ব াষ বরাড, েয়েনরসংহ।
শাপলা বেরডতকল বেকতনালরি
ইন্সটিটিউে, েয়েনরসংহ।

আরআইএেটি বেরডতকল
ইনসটিটিউে, বাইপাস বরাড,
৬৬. ৫৭২২৩
বাতড়রা, েয়েনরসংহ সের,
েয়েনরসংহ।
ইন্সটিটিউে অব এুর তকশন ররসাে ে
৬৭. ৫৮০৪৫ এন্ড রহউোন ররতসাস ে, সের
হাসপাতাল বরাড, বনত্রতকানা।

৫৪১১৩

2. ৫৪১২৮
3. ৫৪১৪৬
4.

৫৪১৫০

1.

৫৪০৯৯

2.

৫৪১২৯

3. ৫৪১৪৩
4.

৫৪১৪৭

5.

৫৪১৪৮

1.

৫৪১০০

2.

৫৪১৪৯

3.

৫৪১৫১

1.

৫৫০৭৫

2. ৫৫০৯৪
1.

৫৭১০৩

1.

৫৭২২৩

1.

৫৭১০২

2. ৫৭১৮৮
3. ৫৭২৫০
1.

৫৮০৬৮

মন্তব্য

োন্দনা ইন্সটিটিউে অব বেরডতকল বেকতনালরি, বাড়ী
নং-১১, ওয়াডে নং-০১, ব্লক-রব, েয়েনরসংহ বরাড,
গািীপুর।
লন্ডন বেরডকযাল এন্ড বডন্টাল ইনসটিটিউে, তাওরসন
োওয়ার, গািীপুর।
রলংকন বেরডকযাল ইন্সটিটিউে, গািীপুর।
েেতাি ববগে বেরডকযাল বেকতনালরি কতলি, োওনা
বেৌরাস্তা, শ্রীপুর,গািীপুর।
গািীপুর প্যারাতেরডকযাল কতলি, োন্দনা সের,
গািীপুর।
েধুপুর েতডল বেশরনকযাল ইন্সটিটিউে বেংরী, েধুপুর,
োংগাইল।
েধুপুর প্যারাতেরডতকল কতলি, েধুপুর, োংগাইল।
ধনবাড়ী সাইন্স এন্ড বেকতনালরি কতলি, ধনবাড়ী,
োংগাইল।
ধনবাড়ী বেরডতকল বেকতনালরি কতলি, ধনবাড়ী,
োংগাইল।
েতনায়ারা বেরডতকল বেকতনালরি কতলি এন্ড
হাসপাতাল, ভূঞাপুর, োঙ্গাইল।
শাহিালাল (রহঃ) বেরডকযাল ইনরিটিউে, বেইন বরাড,
োংগাইল সের, োংগাইল।
বাংলাতেশ বহলর্থ বেরডতকল ইন্সটিটিউে নতুন বাসষ্ট্রান্ড
রেল্ক রভো বরাড, োঙ্গাইল।
অক্সতফাডে কতলি অব সাতয়ন্স এন্ড বেকতনালরি, োিার
বরাড, োংগাইল সের, োংগাইল।
ধতলবরী প্যারাতেরডতকল কতলি, বেতলা, োংগাইল।
োঙ্গাইল ইনসটিটিউে অব বেরডতকল বেকতনালরি,
পুরাতন বিল বরাড, আকুর োকুর, োঙ্গাইল।
হািী আবুল বহাতসন ইন্সটিটিউে অব বেকতনালরি,
বহাতসন কেতলক্স, েসরিে বরাড, োংগাইল।
অররবে বেরডতকল ইনরিটিউে, কুমুরেরন কতলি বরাড,
সাবারলয়া, বেতলা, োঙ্গাইল।
িরসে উরিন সরকার ইন্সটিটিউে অব েডান ে সাইন্স
(ঔওগি) রনউ কতলি বরাড, িাোলপুর।
িাোলপুর বেরডতকল বেকতনালরি ইন্সটিটিউে,
িাোলপুর।
নারসরাবাে ইনসটিটিউে অব বেরডতকল বেকতনালরি,
১৮, ফুলবাড়ীয়া বরাড, েয়েনরসংহ।
আরআইএেটি বেরডতকল ইনসটিটিউে, বাইপাস বরাড,
বাতড়রা, েয়েনরসংহ সের, েয়েনরসংহ।
বেরী বেরডতকল ইনসটিটিউে, ৮২/১ সারো ব াষ বরাড,
েয়েনরসংহ।
শাপলা বেরডতকল বেকতনালরি ইন্সটিটিউে,
েয়েনরসংহ।
আল-ইহসান বেরডকযাল বেকতনালরি কতলি,
েয়েনরসংহ।
বনত্রতকাণা রেশারী বেরডতকল ইনরষ্টটিউে, হাসপাতাল
বরাড, বনত্রতকানা সের, বনত্রতকানা।
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পিীক্ষা ব্যবহারিক পিীক্ষা বকদেি িাম ও
বকদেি বকার্ ঠিকািা

৬৮. ৫৮০৬৮

৬৯. ৫৯০৬৭

৭০.

৫৯০৭৭

৭১. ৫৯০৭৮

বনত্রতকাণা রেশারী বেরডতকল
ইনরষ্টটিউে, হাসপাতাল বরাড,
বনত্রতকানা সের, বনত্রতকানা।
রকতশারগঞ্জ সাতয়ন্স এন্ড
বেরডকযাল বেকতনালরি,
খরেপরি, বশালারকয়া, সের,
রকতশারগঞ্জ।
এস এ এস টি ইনরষ্টটিউে অব
বেরডতকল বেকতনালরি, ১২৮৬,
তরনকা ম্যানশন, তরনকা বিনাতরল
হাসপাতাল (প্রাঃ) কযাোস,
েরতশালারকয়া, রকতশারগঞ্জ।
খন্দকার আব্দুল োন্নান বেরডকযাল
ইনরষ্টটিউে, রকতশারগঞ্জ।

ইউরনক কতলি অব বেরডতকল
৭২. ৬২০২২ ইনরষ্টটিউে ৫২, শেতশর নগর
বরাড, বেৌলভীবািার।

িাং

1.

1.
1.

2.
1.
1.
2.

রকতশারগঞ্জ ইনরিটিউে অব বেকতনালরি বেরডতকল,
৫৯০৮১ বহাতসনপুর, রকতশারগঞ্জ।
রকতশারগঞ্জ সাতয়ন্স এন্ড বেরডকযাল বেকতনালরি,
খরেপরি, বশালারকয়া,সের, রকতশারগঞ্জ।
বেৌলভীবািার ইন্সটিটিউে অব বেরডকযাল সাইন্স এন্ড
৬২০২৩
বেকতনালরি, শাহতোস্তফা বরাড, বেৌলভীবািার।
শাহিালাল ইনরষ্টটিউে অব বেরডতকল বেকতনালরি,
৬৩০২৫
আশা োতকেে, রােকৃষ্ণ রেশন বরাড, হরবগঞ্জ।
৫৯০৬৭

৬৪০৩৫

1.

৬৫০৮৮

2.

৬৫০৯৩

1.

৬৫০৫৫

2.

৬৫০৯০

3.

৬৫১০৭

4.

৬৫১১৬

5.

৬৫১১৭

ববঙ্গল ইন্সটিটিউে অব বেরডকযাল

৭৪. ৬৪০৩৫ বেকতনালরি, েতডল লািা,
ব্রাহ্মণবাড়ীয়া
আহতেে ইনরিটিউে অব বহলর্থ
৬৪০৪০
বেকতনালরি, নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া
বকােবাড়ী শহীে স্মৃরত

৭৬. ৬৫০৯০ প্যারাতেরডতকল ইনসটিটিউে,
বেৌলতপুর, কুরেো।

খন্দকার আব্দুল োন্নান বেরডকযাল ইনরষ্টটিউে
৫৯০৭৮ রকতশারগঞ্জ।

1.

3.

৭৫.

এসএএসটি ইনরষ্টটিউে অব বেরডতকল বেকতনালরি,
১২৮৬, তরনকা ম্যানশন, তরনকা বিনাতরল হাসপাতাল
৫৯০৭৭
(প্রাঃ) কযাোস, েরতশালারকয়া, রকতশারগঞ্জ।

1.

2.

বডল্টা ইনরিটিউে বেরডতকল

৭৭. ৬৫০৯৩ বেকতনালরি ইনসটিটিউে,
বরইসতকাস ে, কুরেো।

ববঙ্গল ইন্সটিটিউে অব বেরডকযাল বেকতনালরি, েতডল
লািা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া
ন্যাশনাল প্যারাতেরডকযাল ইন্সটিটিউে, বপাঃ সেরপুর, আেশে
সের, কুরেো।
বডল্টা ইনসটিটিউে অব বেরডতকল বেকতনালরি বরইসতকাস ে,
কুরেো।
রসরসএন পরলতেকরনক ইন্সটিটিউে, বেৌধুরী এতষ্টে,
বকােবারড়, কুরেো।
বকােবাড়ী শহীে স্মৃরত প্যারাতেরডতকল ইনসটিটিউে,
বেৌলতপুর, কুরেো।
সফে-তেক ইন্সটিটিউে অব বেরডকযাল বেকতনালরি,
বাদুড়তলা, কুরেো-৩৫০০।
ল্যান্ডোকে প্যারা-তেরডতকল ইন্সটিটিউে, লাকসাে বরাড,
আেশে সের, কুরেো।
অভয়াশ্রে ইন্সটিটিউে অব বেরডকযাল বেকতনালরি লাকসাে
বরাড, কুরেো।
এ, রব, এে বগালাে বোস্তফা ইন্সটিটিউে অব বহলর্থ
বেকতনালরি, বেরবদ্বার, কুরেো।
হািীগঞ্জ বেরডকযাল ইনরিটিউে, সুরভী ভবন, হািীগঞ্জ,
োঁেপুর।

1.

৬৫১২৮

2.

৬৬০৬২

৭৯. ৬৭০২১ ইন্সটিটিউে, আইরডয়াল ভবন, ঢাকা- 1.

৬৭০২৩

লক্ষ্মীপুর আইরডয়াল ইন্সটিটিউে অব বেরডকযাল
বেকতনালরি, সের র্থানা, লক্ষ্মীপুর।

৬৭০২১

শ্যােলী আইরডয়াল বেরডকযাল ইন্সটিটিউে, আইরডয়াল ভবন,
ঢাকা-লক্ষ্মীপুর বরাড, সের, লক্ষ্মীপুর।

রসরসএন পরলতেকরনক ইন্সটিটিউে,
৭৮. ৬৫০৫৫ বেৌধুরী এতষ্টে, রসরসএন সড়ক,
বকােবারড়, কুরেো।
শ্যােলী আইরডয়াল বেরডকযাল

লক্ষীপুর বরাড, সের, লক্ষ্মীপুর।
লক্ষ্মীপুর আইরডয়াল ইন্সটিটিউে অব
৮০. ৬৭০২৩ বেরডকযাল বেকতনালরি, সের র্থানা, 1.
লক্ষ্মীপুর।

মন্তব্য

ইন্সটিটিউে অব এুর তকশন ররসাে ে এন্ড রহউোন ররতসাস ে,
৫৮০৪৫ সের হাসপাতাল বরাড, বনত্রতকানা।

ইন্সটিটিউে অব বেরডতকল এন্ড প্যারাতেরডতকল বেকতনালরি,
৬১০৩১ পতয়ন্ট রভউ (৪র্থ ে তলা) আম্বরখানা, রিরপও বক্স নং-১১৯,
রসতলে।
েরনংবাডে প্যারাতেরডক কতলি, ররয়াি ম্যানসন, সুরবে
৬১০৫০
বািার, রসতলে।
ইউরনক কতলি অব বেরডতকল ইনরষ্টটিউে ৫২, শেতশর নগর
৬২০২২
বরাড, বেৌলভীবািার।
আহতেে ইনরিটিউে অব বহলর্থ বেকতনালরি, নবীনগর,
৬৪০৪০ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

1.
বেৌলভীবািার ইন্সটিটিউে অব
৭৩. ৬২০২৩ বেরডকযাল সাইন্স এন্ড বেকতনালরি,
শাহতোস্তফা বরাড, বেৌলভীবািার।

পিীক্ষা বকদেি অধীি বে সকল পিীক্ষার্থীিা পিীক্ষায় অাংশগ্রহণ কিদবি
প্ররিষ্ঠাি বকার্
প্ররিষ্ঠাদিি িাম ও ঠিকািা
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ক্রঃিাং

পিীক্ষা ব্যবহারিক পিীক্ষা বকদেি িাম ও
বকদেি বকার্ ঠিকািা

িাং

পিীক্ষা বকদেি অধীি বে সকল পিীক্ষার্থীিা পিীক্ষায় অাংশগ্রহণ কিদবি
প্ররিষ্ঠাি বকার্
প্ররিষ্ঠাদিি িাম ও ঠিকািা

বনায়াখালী প্যারাতেরডতকল কতলি,

৮১. ৬৮০৪৭ পুরাতন হাসপাতাল ভবন, োইিেী
৮২. ৬৮০৫৭
৮৩. ৬৯০৩৩

৮৪.

৮৫.

৭০১১৫

৭০১৪৩

বকাে ে, সের, বনায়াখালী-৩৮০০।
ইেপালস বেরডতকল ইনরষ্টটিউে,
িাহান লািা, কেেতলী,
োইিেীতকাে ে, বনায়াখালী।
কেতপক্ট বেরডতকল ইন্সটিটিউে, মুন্না
ম্যানশন, উত্তরা আবারসক এলাকা,
হািারী বরাড, বফনী।
করন্টতনন্টাল ইনসটিটিউে অব
বেরডতকল বেকতনালরি, ছায়ানীড়,
১৭/৪ কতলি পাররসভাল রহল,
েিগ্রাে।
শ্যােলী আইরডয়াল বেরডকযাল
ইন্সটিটিউে, ৩৫০/এ, রসরডএ
এযারভরনউ, মুরােপুর, েিগ্রাে।

মন্তব্য

1.

৬৮০৫৭

ইেপালস বেরডতকল ইনরষ্টটিউে, িাহান লািা, কেেতলী,
োইিেীতকাে ে, বনায়াখালী।

1.

৬৮০৪৭

বনায়াখালী প্যারাতেরডতকল কতলি, পুরাতন হাসপাতাল
ভবন, োইিেী বকাে ে, সের, বনায়াখালী-৩৮০০।

1.

৬৯০৩৩

কেতপক্ট বেরডতকল ইন্সটিটিউে, মুন্না ম্যানশন, উত্তরা
আবারসক এলাকা, হািারী বরাড, বফনী।

1.

৭০১৪৩

2.
1.

শ্যােলী আইরডয়াল বেরডকযাল ইন্সটিটিউে, ৩৫০/এ, রসরডএ
এযারভরনউ, মুরােপুর, েিগ্রাে।
বলাবাল বেরডতকল ইনরষ্টটিউে, ৩৫২৩ নং আরাকান বরাড,
৭০১৪৮
োন্দগাঁও (বহিারহাে সংলগ্ন), েিগ্রাে।
৭০১১৫

করন্টতনন্টাল ইনসটিটিউে অব বেরডতকল বেকতনালরি,
ছায়ানীড়, ১৭/৪ কতলি পাররসভাল রহল, েিগ্রাে।

পিীক্ষার্থীি সাংখ্যা অনুোয়ী প্ররি গ্রুদপ ২৫-৩৫ জি রহদসদব ভাগ কদি ব্যবহারিক পিীক্ষাি সকল বেকদিালরজি অিাভযন্তিীণ পিীক্ষদকি িথ্যসহ
রবস্তারিি সময়সূরি রিদনাক্ত িমুিা ছক বমািাদবক প্রস্তুি কদি (প্রদয়াজদি দুই রশফদে পিীক্ষা গ্রহণ কিা োদব) ববাদর্ডি অনুদমােদিি জন্য
bteb.diploma.examination@gmail.com ই-দমইদল এবাং হাদি হাদি আগামী ১১-০৮-২০২২ wLª: িারিদখি মদে বপ্রিণ কিদি
হদব।
e¨envwiK cixÿvi mgqm~wP ‡ev‡W©i Aby‡gv`‡bi Rb¨ †cÖi‡Yi bgybv QK
e¨envwiK †K‡›`ªi bvg t........................................................................ e¨envwiK †K›`ª †KvW t......................
cixÿv
MÖn‡Yi ZvwiL
I mgq

welq †KvW I
wel‡qi bvg

‡UK‡bvjwR
I ce©

j¨v‡ei
bvg/ Kÿ
bs

Avf¨šÍixY cixÿ‡Ki bvg,
c`ex, cÖwZôv‡bi bvg I
†gvevBj b¤^i

Abvf¨šÍixY cixÿ‡Ki bvg,
c`ex, cÖwZôv‡bi I †gvevBj b¤^i

gšÍe¨

ব্যবহাররক পরীক্ষার তাররখঃ ১৭-০৮-২০২২ হতত ২৪-০৮-২০২২ রিঃ পর্ েন্ত (প্রতয়ািতন কে-তবশী হতত পাতর)
৪র্থ ে হতত ৮ে পতব ের পরীক্ষার্থীতের PF নম্বর ও Absent ডাো বকন্দ্র কর্তেক
Online এ এরন্ট্র করার তাররখঃ

২০-০৮-২০২২ হতত ২৫-০৮-২০২২
রি. পর্ েন্ত

সকল
বেকতনালরি

রবতশষ দ্রষ্টব্যঃ
➢ ব্যবহাররক পরীক্ষার িন্য পৃর্থক হারিরাসীে ব্যবহার করতত হতব। অনুপরিি পিীক্ষার্থীদেি স্বাক্ষদিি িাদি লাল কারলদি ‘অনুপরিি’ শব্দটি
স্পষ্ট কদি রলদখ আভযন্তিীণ পিীক্ষক স্বাক্ষি কিদবি।
➢ ববার্ ড কর্তডক অনুদমারেি ব্যবহারিক পিীক্ষাি সময়সূরি অনুসিণ কদি রিধ ডারিি ল্যাদব পিীক্ষা গ্রহণ কিদি হদব। বকািক্রদমই সময়সূরি ও
ল্যাব পরিবিডিদোগ্য িয়।
➢ বকদে বকাি বেকদিালরজ িা র্থাকদল বস বেকদিালরজি ব্যবহারিক পিীক্ষা বকতন্দ্রর ভারপ্রাপ্ত Kg©KZ©vi িত্ত্বাবধাদি বেখাদি সাংরিষ্ট
বেকদিালরজি ব্যবহারিক পিীক্ষা গ্রহদণি সুরবধা আদছ, ঐ প্ররিষ্ঠাদিি সাংরিষ্ট ল্যাদব পিীক্ষা গ্রহদণি ব্যবিা কিদবি। এতক্ষতত্র ববার্বড ক
অবরহত করতত হতব।
➢ প্ররতষ্ঠান কর্তেক TC ও PC িম্বদিি হার্ ডকরপ, ব্যবহাররক বকন্দ্র কর্তেক PF নম্বতরর হাডেকরপ, Absent List এবং হারিরাসীে বাহক
োরফত ২৯-০৮-২০২২ রিঃ তাররতখর েতধ্য ববাতডের রডতলাো শাখায় িো রেতত হতব। এ সকল ডকুতেতন্টর এক বসে ফতোকরপ
প্ররতষ্ঠান/তকতন্দ্র সংরক্ষণ করতত হতব।

০৭-০৮-২০২২
(বো: বকপাতয়ত উোহ)
পরীক্ষা রনয়ন্ত্রক
বফান- ০২-৫৫০০৬৫২৫
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স্মারক নং- ৫৭.১৭.০০০০.৩০১.৩১.০০৫.২২.২০৫(৯)

তাররখঃ ০৭-০৮-২০২২ রি.

অনুরলরপ সেয় অবগরি ও প্রদয়াজিীয় কাে ডাদর্থ ডঃ
1. সরিব/পরিিালক (কারিকুলাম), বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ড, ঢাকা।
2. উপদেষ্টা, স্বািয প্রযুরক্ত ও বসবা রশক্ষাক্রম বসল, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ড, ঢাকা।
3. বকতন্দ্রর ভারপ্রাপ্ত কমডকিডা, । (দকদেি ভািপ্রাি কমডকিডাদক পিীক্ষা পরিিালিা িীরিমালা অনুসিণ কদি ব্যবহারিক পিীক্ষা গ্রহণ কিদি হদব)।
4. রসদেম এিারলে, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ড, ঢাকা (দিাটিশটি ওদয়বসাইদে প্রকাশ ও উতেরখত সেতয় অনলাইন কাে ডক্রে সেন্ন
করার অনুদিাধসহ)।
5. উপ-পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক (বগাপিীয়), বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ড, ঢাকা।
6. র্কুদমদেশি অরফসাি, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ড, ঢাকা।
7. ইনফরতেশন অরফসার, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ড, ঢাকা।
8. বিয়ািম্যাি মদহােদয়ি ব্যরক্তগি কমডকিডা, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ড, ঢাকা।
9. িরর্থ।

০৭-০৮-২০২২
(দমাহাম্মে আবুল শারহি কাওছাি সিকাি)
উপ-পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক (রর্দলামা)
বফািঃ ০২-৫৫০০৬৫৩১
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