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বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববাদর্ ডি অধীদি রর্দলামা-ইি-বেক্সোইল ইরিরিয়ারিাং রশক্ষাক্রদমি (বেক্সোইল, জুে ও গাদম ডন্টস) পিীক্ষা ২০২1 এি  ৩য় পব ড 

পরিপূিক পিীক্ষা রিদনাক্ত বকদে আগামী  ১৭  অদটাবি ২০২2রর. বিাজ  বসামবাি হদত আিম্ভ হদব। 

 

ক্রিঃ 

িাং 

বকে 

বকার্ িাং 

রিব ডারিত পিীক্ষা বকদেি িাম ও ঠিকািা ক্রিঃ 

িাং 

প্ররতষ্ঠাি 

বকার্ িাং 

পিীক্ষা বকদেি অধীদি প্ররতষ্ঠাদিি িাম ও ঠিকািা 

1.  ১৩০৮৬ বেক্সোইল ইন্সটিটিউে, পুলহাে, রেিাজপুি। 1.  ১৩০৮৬ বেক্সোইল ইন্সটিটিউে, পুলহাে, রেিাজপুি। 

2. ১৩১১৯ এযাপোি পরলদেকরিক ইন্সটিটিউে 

গ্রামিঃ িয়িপুি, বপািঃ রেিাজপুি। 

3. ১৩১58 এস আি এ ইন্সটিটিউে অব্ সাইন্স এন্ড বেকদিালরজ, 

রেিাজপুি। 

2.  16174 বেক্সোইল ইন্সটিটিউে, িাংপুি সেি, িাংপুি। 1. 16057 ইন্সটিটিউে অব্ ইরিরিয়ারিাং অযান্ড বেকদিালরজ, িাংপুি। 

3.  ১৬১১৩ ইদমজ  পরলদেকরিক ইন্সটিটিউে, িাংপুি। 1.  ১৬১১৩ ইদমজ  পরলদেকরিক ইন্সটিটিউে,  িাংপুি। 

4.  ২০০99 বগুড়া পরলদেকরিক ইন্সটিটিউে, বগুড়া। 1. ২০০৯৬ ইন্সটিটিউে অব ইিফিদমশি বেকদিালরজ, কদলািী, 

বগুড়া। 

5.  ২০০৯৭ টি এম এস এস বেকরিকযাল ইন্সটিটিউে, বেঙ্গামািা  

বগাকুল, বগুড়া। 

1. ২০০৯৭ টি এম এস এস বেকরিকযাল ইন্সটিটিউে, বেঙ্গামািা,  

বগাকুল, বগুড়া। 

6.  24200 বেক্সোইল ইন্সটিটিউে, িাদোি 1.  24200 বেক্সোইল ইন্সটিটিউে, িাদোি 

7.  33032 বেকরিকযাল স্কুল এন্ড কদলজ 

 যদশাি।  

1.  33021 রবরসএমরস কদলজ অব্ ইরিরিয়ারিাং অযান্ড বেকদিালরজ, 

যদশাি। 

8.  ৩৫০৬৬ ম্যািদগ্রাভ ইিরিটিউে অব সাদয়ন্স এন্ড বেকদিালরজ, 

খারলশপুি, খুলিা। 

1.  ৩৫০৬৬ ম্যািদগ্রাভ ইিরিটিউে অব সাদয়ন্স এন্ড বেকদিালরজ, 

সেি, খুলিা। 

9.  ৩৫২৩৫ বেক্সোইল ইন্সটিটিউে, খুলিা 1.  ৩৫২৩৫ বেক্সোইল ইন্সটিটিউে, খুলিা 

10.  ৪২১৫৫ শহীে আবদুি িব বসিরিয়াবাত বেক্সোইল 

ইন্সটিটিউে,  বগৌিিেী, বরিশাল। 

1.  ৪২১৫৫ শহীে আবদুি িব বসিরিয়াবাত বেক্সোইল ইন্সটিটিউে,  

বগৌিিেী, সেি, বরিশাল। 

11.  ৪৮০৩৫ ন্যাশলাল পরলদেকরিক ইন্সটিটিউে, মারিকগি। 1.  ৪৮০৩৫ ন্যাশলাল পরলদেকরিক ইন্সটিটিউে, সেি, মারিকগি। 

12.  ৫০২৩৮ র্যাদফারর্ল পরলদেকরিক ইন্সটিটিউে 

সড়ক িাং-১২, রমিপুি বিার্, ধািমরন্ড, ঢাকা। 

1.  ৫০২৩৮ র্যাদফারর্ল পরলদেকরিক ইন্সটিটিউে 

 সড়ক িাং-১২, রমিপুি বিার্, ধািমরন্ড, ঢাকা। 

13.  ৫০২76 উত্তিা ইরিরিয়ারিাং কদলজ, ঢাকা। 1. ৫০২76 উত্তিা ইরিরিয়ারিাং কদলজ, ঢাকা। 

14.  ৫০৫২৮ আহসািউল্লাহ ইন্সটিটিউে অব বেকরিকযাল অযান্ড 

বভাদকশিাল এডুদকশি অযান্ড বেরিাং ২০ 

বতজতুিীবাজাি বিার্, ঢাকা। 

1.  ৫০৫২৮ আহসািউল্লাহ ইন্সটিটিউে অব বেকরিকযাল অযান্ড 

বভাদকশিাল এডুদকশি অযান্ড বেরিাং ২০ বতজতুিীবাজাি 

বিার্, ঢাকা। 

2.  ৫০১১৪ ন্যাশিাল পরলদেকরিক ইিরিটিউে, ১৮২/১ পূব ড বতজতুিী 

বাজাি, ফাম ডদগে, ঢাকা-১২১৫। 

15.  50087 গ্রারফক আে ডস ইন্সটিটিউে, বমাহাম্মেপুি, ঢাকা 1.  ৫০৬৭৩ র্যাদফারর্ল বেকরিকযাল ইন্সটিটিউে, পান্থপথ, ঢাকা। 

16.  ৫২০৫০ বাাংলাদেশ তাঁত রশক্ষা প্ররশক্ষি ইন্সটিটিউে, সাদহ 

প্রতাপ বাগহাো, িিরসাংেী। 

1.  ৫২০৫০ বাাংলাদেশ তাঁত রশক্ষা প্ররশক্ষি ইন্সটিটিউে, সাদহ প্রতাপ 

বাগহাো, িিরসাংেী। 

17.  ৫৩০৩৩ মদর্ল ইন্সটিটিউে অব সাদয়ন্স এন্ড বেকদিালরজ, রব 

আই রর্ রস বিার্, বপািঃ ডুদয়ে, গাজীপুি।  

1.  ৫৩০৩৩ মদর্ল ইন্সটিটিউে অব সাদয়ন্স এন্ড বেকদিালরজ, রব আই 

রর্ রস বিার্, বপািঃ ডুদয়ে, োংগী, গাজীপুি।  

18.  ৫৩০৩৮ ইন্সটিটিউে অব বেক্সোইল ইরিরিয়ারিাং এন্ড 

ইিফিদমশি বেকদিালরজ, হাসাি মাদকডে, 

বকািাবাড়ী, গাজীপুি। 

1.  ৫৩০৩৮ ইন্সটিটিউে অব বেক্সোইল ইরিরিয়ারিাং এন্ড ইিফিদমশি 

বেকদিালরজ, হাসাি মাদকডে, বকািাবাড়ী, গাজীপুি। 
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19.  57174 ভালুকা ইরিরিয়ারিাং ইন্সটিটিউে, ময়মিরসাংহ ১. 57174 ভালুকা ইরিরিয়ারিাং ইন্সটিটিউে, ময়মিরসাংহ 

20.  ৬৫০৫৪ কুরমল্লা পরলদেকরিক ইন্সটিটিউে, কুরমল্লা 1.  ৬৫০৫৫ রসরসএি পরলদেকরিক ইন্সটিটিউে, বিীধুিী বিে রসরসএি 

বিার্, বকােবাড়ী, কুরমল্লা। 

21.  ৭০০৯৬ শ্যামলী আইরর্য়াল পরলদেকরিক ইন্সটিটিউে 

৩৫০/এরস রর্ এ, এরভরিউ, মুিােপুি, িট্টগ্রাম। 

1.  ৭০০৯৬ শ্যামলী আইরর্য়াল পরলদেকরিক ইন্সটিটিউে ৩৫০/এরস রর্ 

এ, এরভরিউ, মুিােপুি, িট্টগ্রাম। 

22.  ৭০২১৪ বেক্সোইল ইন্সটিটিউে, বিাল শহি, বাদয়রজে, 

িট্টগ্রাম। 

1.  ৭০২১৪ বেক্সোইল ইন্সটিটিউে, বিাল শহি, বাদয়রজে, িট্টগ্রাম। 

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                    

স্বা:/- 

                                                                                                                                                     (বমা: বকপাদয়ত উল্লাহ) 

পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক 

বফািিঃ ০২-৫৫০০৬৫২৫ (অরফস) 

স্মািক িাং ৫৭.১৭.০০০০.৩১২.01.485.২2-160/১(78)                                                                                তারিখ : 10-১0-২০২2ররিঃ 
 

সেয় অবগরত ও প্রদয়াজিীয় কায ডাদথ ড অনুরলরপ বপ্রিণ কিা হ’লিঃ 
 

১।    সরিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাগ,  রশক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সিকাি, বাাংলাদেশ সরিবালয়, ঢাকা। 

       (দৃরি আকি ডণিঃ অরতরিক্ত সরিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাগ, রশক্ষা মন্ত্রণালয়)       

2। মহাপরিিালক, জিশরক্ত ও কম ডসাংস্থাি ব্যযদিা, কাকিাইল, ঢাকা।  

3।          মহাপরিিালক, কারিগরি রশক্ষা অরধেপ্তি, আগািগাঁও,  ঢাকা। 

৪। মহাপরিিালক, বস্ত্র অরধেপ্তি, রবটিএমরস ভবি, ঢাকা। 

৫-৮।    সরিব/পরিিালক (কারিকুলাম)/পরিেশ ডক/পরিিালক(আইরসটি), বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

৯-22।    বজলা প্রশাসক, রেিাজপুি/িাংপুি/বগুড়া/িাদোি/যদশাি/খুলিা/বরিশাল/মারিকগি/ঢাকা/িিরসাংেী/গাজীপুি/ ময়মিরসাংহ/ কুরমল্লা/িেগ্রাম। 

23-27।   করমশিাি, বমদট্টাপরলেি পুরলশ, ঢাকা/ িট্টগ্রাম/ বরিশাল/ খুলিা/ ময়মিরসাংহ। 

28-32।  পরিিালক, আঞ্চরলক অরফস, কারিগরি রশক্ষা অরধেপ্তি, …..সকল রবভাগ।  
 

33-46। পুরলশ সুপাি, রেিাজপুি/িাংপুি/বগুড়া/িাদোি/যদশাি/খুলিা/বরিশাল/মারিকগি/ঢাকা/িিরসাংেী/গাজীপুি/ ময়মিরসাংহ/ কুরমল্লা/িেগ্রাম। 

47-71।    অধ্যক্ষ/পরিিালক, ---------------------------------------------------------------- 

  * সাংরিি বকদেি সাদথ বযাগাদযাগ কিত: পিীক্ষাথীদেি যাবতীয় তথ্যারে এবাং বকে রফ সাংরিি বকদে জমা প্রোি কিাি  জন্য অনুদিাধ কিা হল।  

72-74।    উপ-পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক -১/২/৩, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা।  

75।         রসদিম এিারলি, করিউোি বসল, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা  

              (বকে তারলকাটি ওদয়ব সাইদে প্রিাদিি অনুদিাধসহ)।  

76।        সহকািী পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক (রবতিণ), বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

     (সাংরিি রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদি উত্তিপত্র ও অন্যান্য সকল মালামাল সিবিাহ কিাি ব্যবস্থা গ্রহণ কিাি জন্য  অনুদিাধ জািাদিা হ’ল। 

77।         বিয়ািম্যাি মদহােদয়ি ব্যরক্তগত কম ডকতডা, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

78।         িরথ।  

                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                     

(ইরিিঃ বমাসািঃ ছালমা আক্তাি) 

সহকারি পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক(কৃরি ও বেক্সোইল) 

বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

বফাি-০২-৫৫০০৬৫৪৪ 

 

 

 

 

 


