
তারিখ: 13-12-২০২2রি.

ক্ররিক 

নং

ককন্দ্র ককাড 

নং
রনর্ বারিত পিীক্ষা ককন্দ্রন্দ্রি  নাি ও ঠিকানা ক্রঃ নং প্রঃ ককাঃ নং

ককন্দ্রন্দ্রি অধীন্দ্রন কে সকল  রিক্ষা প্ররতষ্ঠান্দ্রনি পিীক্ষা অনুরষ্ঠত হন্দ্রর্  

তান্দ্রেি নাি ও ঠিকানা

04. ১২০৬২
হযাডস ইন্সটিটিউট এন্ড এরিিালিাি কটকন্দ্রনালজী 

সেি, ঠাকুিগাঁও।
1 ১২০৬২ হযাডস ইন্সটিটিউট এন্ড এরিিালিাি কটকন্দ্রনালজী সেি, ঠাকুিগাঁও।

1 ১২০৮৯ জনগাঁও িৎস্য প্রযুরি ইন্সটিটিউট , পীিগঞ্জ, ঠাকুিগাও । (িৎস্য)

২ ১২০৯০ িান্দ্রতাি িৎস্য প্রযুরি ইন্সটিটিউট , িানীিংককল,ঠাকুিগাঁও  (িৎস্য)

3 ১২০৯৮ র্ারলয়াখুড়ী িংস্য প্রযুরি ই্সটিটিউট , সেি, ঠাকুিগাঁও । (িৎস্য)

১ ১২০৬১ কাঠালডাঙ্গী কৃরি কন্দ্রলজ, হরিপুি, ঠাকুিগাঁও।

২ ১২০৮২ কগাগড় কৃরি প্রযুরি ইন্সটিটিউট, িাণীিংককল,  ঠাকুিগাঁও

৩ ১২০৯৩ র্ারলয়াডাংগী কৃরি প্রযুরি ইন্সটিটিউট , র্ারলয়াডাংগা, ঠাকুিগাঁও।

১ ১৩০৫১ জগতপুি কন্দ্রলজ, রর্িল, রেনাজপুি।

২ ১৩০৭৪ কক রর্ এি কন্দ্রলজ, সেি,  রেনাজপুি।

08. ১৩০৯৪
পার্ বতীপুি কটকরনকযাল এন্ড কৃরি কন্দ্রলজ, পার্ বতীপুি, 

রেনাজপুি।
১ ১৩০৯৪ পার্ বতীপুি কটকরনকযাল এন্ড কৃরি কন্দ্রলজ, পার্ বতীপুি, রেনাজপুি।

আলহাজ্ব রিজানুি িহিান কিৌধুিী কৃরি কন্দ্রলজ

 জলঢাকা, নীলফািািী।

কারলকাপুি এরিকালিাি এন্ড কটকরনকযাল কন্দ্রলজ

 রকন্দ্রিািগঞ্জ, নীলফািািী।

3 ১৪০৫২ িাঁন্দ্রেিহাট কৃরি কন্দ্রলজ, িাঁন্দ্রেিহাট, নীলফািািী।

নীলফািািী কৃরি প্রযুরি ইন্সটিটিউট

কপাড়াি হাট, নীলফািািী।    (কৃরি ও িৎস্য)

কিাকন উরিন র্াবুল-আন্দ্রনায়ািা কর্গি কৃরি কন্দ্রলজ

 কালীগঞ্জ, লালিরনিহাট

২ ১৫০৫০ িহারিলন এিােউরিন কৃরি প্রযুরি কন্দ্রলজ, লালিরনিহাট।

আরেতিািী কৃরি প্রযুরি ইন্সটিটিউট

আরেতিািী, লালিরনিহাট

জিন্দ্রসে আলী কৃরি প্রযুরি ইন্সটিটিউট জিন্দ্রসে আলী কৃরি প্রযুরি ইন্সটিটিউট

 র্ড়খাতা, হাতীর্ান্ধা, লালিরনিহাট  র্ড়খাতা, হাতীর্ান্ধা, লালিরনিহাট

পঞ্চগড়  কটকরনকযাল এন্ড রর্জন্দ্রনস ম্যান্দ্রনজম্যান্ট কন্দ্রলজ  সেি, পঞ্চগড়।

05. ১২০৯৮
র্ারলয়াখুড়ী িংস্য প্রযুরি ই্সটিটিউট  সেি, 

ঠাকুিগাঁও । (িৎস্য)

এইি.কক হাইস্কুল এন্ড রর্এি কন্দ্রলজ কিনাই,পীিগঞ্জ,ঠাকুিগাঁও (কৃরি ও 

িৎস্য)

আলহাজ্জ্ব সরফউরিন আহম্মে কারিগরি িহারর্দ্যালয় আন্দ্রটায়ািী, পঞ্চগড়।

06. ১২০৬১

১২০৩৪

01. ১১০১২
পঞ্চগড় কটকরনকযাল এন্ড রর্জন্দ্রনস ম্যান্দ্রনজম্যান্ট 

কন্দ্রলজ, সেি, পঞ্চগড়।
১ ১১০১২

02. ১১০২০
আলহাজ্জ্ব সরফউরিন আহম্মে কারিগরি 

িহারর্দ্যালয়,  আন্দ্রটায়ািী, পঞ্চগড়।
1 ১১০২০

এইি.কক হাইস্কুল এন্ড রর্এি কন্দ্রলজ  

কিনাই,পীিগঞ্জ,ঠাকুিগাঁও (কৃরি ও িৎস্য)
03. ১২০৩৪ 1

09. ১৪০৪৬ 1

4 ১৪০৮১

কাঠালডাঙ্গী কৃরি কন্দ্রলজ, হরিপুি, ঠাকুিগাঁও।

07. ১৩০৭৪ কক রর্ এি কন্দ্রলজ, সেি,  রেনাজপুি।

িাঁন্দ্রেিহাট কৃরি কন্দ্রলজ, িাঁন্দ্রেিহাট  নীলফািািী।

1 ১৪০৩৮

2 ১৪০৪৫

সংরিষ্ট সকন্দ্রলি অর্গরতি জন্য জানান্দ্রনা োন্দ্রে কে, র্াংলান্দ্রেি কারিগরি রিক্ষা কর্ান্দ্রড বি আওতাধীন ৪ র্ৎসি কিয়ােী রডন্দ্রলািা ইন এরিকালিাি , রফসারিজ, 

লাইভষ্টক ও রডন্দ্রলািা ইন ফন্দ্রিরি 2য় পর্ ব রনয়রিত ও 1ি পর্ ব অরনয়রিত  (প্ররর্ধান-20২২) এর্ং ৪র্ ব, ৬ষ্ঠ ও ৮ি পর্ ব রনয়রিত ও  ৫ি, ও ৭ি পর্ ব অরনয়রিত কর্াড ব 

সিাপনী পিীক্ষা-২০22। ডরপ্লোিা ইন এগ্িরকালিাি, রফসারিজ (প্ররর্ধান-2011), লাইভষ্টক (প্ররর্ধান-20১৬), ফন্দ্রিরি  (প্ররর্ধান-20১৪) এি স্বাস্থ্য ও পরির্াি 

কল্যাণ িন্ত্রণালয় এর্ং স্বাস্থ্য অরধেপ্তন্দ্রিি রনন্দ্রে বিনা অনুোয়ী স্বাস্থ্য রর্রধ ও রনিাপে িািীরিক দূিত্ব  র্জায় কিন্দ্রখ আসন রর্ন্যাস কিতঃ আগািী 1 জানুয়ািী - 2023 

কিাজ িরর্র্াি হন্দ্রত রনন্দ্রে উন্দ্রেরখত  ককন্দ্রন্দ্র তারলকা অনুোয়ী একন্দ্রোন্দ্রগ অনুরষ্ঠত হন্দ্রর্।

তারিক পিীক্ষাি ককন্দ্র তারলকাঃ

স্মািক নং ৫৭.১৭.০০০০.৩১3.23.০০১.22- 170

র্াংলান্দ্রেি কারিগরি রিক্ষা কর্াড ব

পিীক্ষা রনয়ন্ত্রক রর্ভাগ

 (কৃরি/কটক্স: িাখা)

আগািগাঁও, কিন্দ্রি র্াংলানগি, ঢাকা-১২০৭।

ওয়েব সাইট : www.bteb.gov.bd

11. ১৫০৮৪
আরেতিািী কৃরি প্রযুরি ইন্সটিটিউট, আরেতিািী, 

লালিরনিহাট

১ ১৫০৪১

৩ ১৫০৮৪

12. ১৫০৬৭ 1 ১৫০৬৭

১৪০৪৬

10. ১৪০৫২

নজমূল- িাহানা কৃরি কন্দ্রলজ  কর্াড়াগাড়ী, কডািাি, 

নীলফািািী।   (কৃরি ও িৎস্য)

নজমূল- িাহানা কৃরি কন্দ্রলজ  কর্াড়াগাড়ী, কডািাি, নীলফািািী।   (কৃরি ও 

িৎস্য)

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/


ক্ররিক 

নং

ককন্দ্র ককাড 

নং
রনর্ বারিত পিীক্ষা ককন্দ্রন্দ্রি  নাি ও ঠিকানা ক্রঃ নং প্রঃ ককাঃ নং

ককন্দ্রন্দ্রি অধীন্দ্রন কে সকল  রিক্ষা প্ররতষ্ঠান্দ্রনি পিীক্ষা অনুরষ্ঠত হন্দ্রর্  

তান্দ্রেি নাি ও ঠিকানা

1 ১৮০৬১
ডঃ কজড,আই কিৌধুিী এরিঃ কেরনং এন্ড রিিাস ব ইন্সটিটিউট 

সুন্দিগঞ্জ,গাইর্ান্ধা (কৃরি ও িৎস্য)

2 ১৬০৬০ উত্তির্ঙ্গ কৃরি প্ররিক্ষণ ও গন্দ্রর্িণা ইন্সটিটিউট পীিগাছা ,িংপুি।

16. ১৬০৯৯
আনরজিন কনছা কৃরি প্রযুরি ইন্সটিটিউট , তািাগঞ্জ, 

িংপুি।
১ ১৬০৯৯ আনরজিন কনছা কৃরি প্রযুরি ইন্সটিটিউট , তািাগঞ্জ, িংপুি।

২ ১৬১০২ রভ আই রপ িাহাোৎ কৃরি প্রযুরি ইন্সটিটিউট,  র্েিগঞ্জ, িংপুি।

টি এি এস এস র্হুমুখী কৃরি প্রযুরি ইন্সটিটিউট

সেি, িংপুি । (কৃরি ও িৎস্য)

এি এ িরতন কারিগরি ও র্ারণজয কন্দ্রলজ

 উরলপুি, কুরড়িাি।

রেয়াডাংগা আইরডয়াল কটকরনকযাল  স্কুল এন্ড কন্দ্রলজ

সেি, কুরড়িাি ।  (কৃরি ও িৎস্য)

20. ১৭০৫৭ কুরড়িাি পরলন্দ্রটকরনক ইন্সটিটিউট কুরড়িাি। 1 ১৭০৭৪ রভতির্ন্ধ কৃরি ইন্সটিটিউট , নান্দ্রগশ্বিী, কুরড়িাি।

রকসিত উোহ র্ালাজান কৃরি ও কারিগরি ইন্সটিটিউট

 কিৌিািী, কুরড়িাি।

22. ১৭০৯৪
িাজািহাট িন্দ্রডল কৃরি রডন্দ্রলািা ইন্সটিটিউট , 

িাজািহাট, কুরড়িাি
১ ১৭০৯৪ িাজািহাট িন্দ্রডল কৃরি রডন্দ্রলািা ইন্সটিটিউট ,িাজািহাট, কুরড়িাি

23. ১৮০৬২ কৃরি প্ররিক্ষণ ইন্সটিটিউট, গাইর্ান্ধা ২ ১৮০৬২ কৃরি প্ররিক্ষণ ইন্সটিটিউট, গাইর্ান্ধা ।

25. ১৮১৬৬

ইনরিটিউট অর্ লাইভিক সান্দ্রয়ন্স এন্ড 

কটকন্দ্রনালরজ(আইএলএসটি), কগারর্ন্দপুি, সেি, 

গাইর্ান্ধা।

1 ১৮১৬৬
ইনরিটিউট অর্ লাইভিক সান্দ্রয়ন্স এন্ড কটকন্দ্রনালরজ(আইএলএসটি), 

কগারর্ন্দপুি, সেি, গাইর্ান্ধা।

26. ১৯০৪৫
উিাই কৃরি কন্দ্রলজ, পাঁিরর্রর্, জয়পুিহাট। (কৃরি ও 

িৎস্য)
1 ১৯০৪৫ উিাই কৃরি কন্দ্রলজ, পাঁিরর্রর্, জয়পুিহাট। (কৃরি ও িৎস্য)

1 ১৯০৪৯ জয়পুিহাট কৃরি কন্দ্রলজ, সেি, জয়পুিহাট।      (কৃরি ও িৎস্য)

২ ১৯০৭৫ এনরডরস কৃরি প্ররিক্ষণ ইন্সটিটিউট(এনএটিটি), খনজনপুি, জয়পুিহাট।

28. ২০১০১ কিান্দ্রিনা র্ক্কি কৃরি কন্দ্রলজ, রির্গঞ্জ, র্গুড়া। ১ ২০১০১ কিান্দ্রিনা র্ক্কি কৃরি কন্দ্রলজ, রির্গঞ্জ, র্গুড়া।

১ ২০১২৭ দুপিারিয়া কজ, কক কন্দ্রলজ,  দুপিাঁরিয়া, র্গুড়া।

২ ২০১৪৭ উত্তিা কৃরি প্ররিক্ষণ ইন্সটিটিউট ,  িাহাজাহানপুি, র্গুড়া

30.     ২১০১৪
নািাজ ঘি গাউসল আজি কারিল িাদ্রাসা, সেি, 

নওগাঁ।
১ ২১০১৪ নািাজগড় গাউসল আজি কারিল িাদ্রাসা, সেি, নওগাঁ।

১ ২১০৬৫
িহান্দ্রের্পুি কৃরি এন্ড কারিগরি কন্দ্রলজ, িহান্দ্রের্পুি, নওগাঁ। (কৃরি ও 

িৎস্য)

2 ২১০৮৯ িান্দা আল কহিা কৃরি কন্দ্রলজ, প্রসােপুি, িান্দা, নওগাঁ।

3 ২১০৯০ গাংড়া ইসলারিয়া িরহলা আরলি িাদ্রাসা,িসুলপুি, ধামুইিহাট , নওগাঁ।

4 ২১১৩৯
কিৌিাট রির্পুি র্ন্দ্রিন্দ্র রডন্দ্রলিা  ইন রফিারিজ প্রযুরি ইন্সটিটিউট , নওগাঁ 

(কৃরি ও িৎস্য)

32.    ২১১১৯
রর্শ্ব করর্ ির্ীন্দ্রনার্ কৃরি কন্দ্রলজ,পরতসি, আত্রাই, 

নওগাঁ।  (কৃরি ও িৎস্য)
২১১১৯

রর্শ্ব করর্ ির্ীন্দ্রনার্ কৃরি কন্দ্রলজ,পরতসি, আত্রাই, নওগাঁ।          (কৃরি ও 

িৎস্য)

35. ২৩০১৬
ইসলািী একান্দ্রডিী উচ্চ রর্দ্যা ও কারিগরি ও কৃরি 

কন্দ্রলজ,র্াঘা, িাজিাহী।
1 ২৩০১৬ ইসলািী একান্দ্রডিী উচ্চ রর্দ্যা ও কারিগরি ও কৃরি কন্দ্রলজ,র্াঘা, িাজিাহী।

13. ১৬০৬০

উত্তির্ঙ্গ কৃরি প্ররিক্ষণ ও গন্দ্রর্িণা ইন্সটিটিউট 

পীিগাছা,  িংপুি। 

21. ১৭০৬৬

19. ১৭০৫১ ১ ১৭০৫১
রেয়াডাংগা আইরডয়াল কটকঃ স্কুল এন্ড কন্দ্রলজ, সেি, 

 কুরড়িাি । (কৃরি ও িৎস্য)

রকসিত উোহ র্ালাজান কৃরি ও কারিগরি 

ই্ন্সটিটিউট, কিৌিািী, কুরড়িাি।
১ ১৭০৬৬

18. ১৭০৩৪
এি এ িরতন কারিগরি ও র্ারণজয কন্দ্রলজ  উরলপুি, 

কুরড়িাি।
১ ১৭০৩৪

14. ১৬০৬১ কৃরি প্ররিক্ষণ ইন্সটিটিউট, তাজহাট, িংপুি। ১ ১৬০৬১

15. ১৬০৫৯
কর্ইলী ব্রীজ এরিকালিাি এন্ড পরলন্দ্রটকরনক 

ই্ন্সটিটিউট, কাউরনয়া, িংপুি।
১ ১৬০৫৯

২০০৯৯ র্গুড়া পরলন্দ্রটকরনক ইন্সটিটিউট , র্গুড়া

িহনপুি কৃরি রডন্দ্রলািা ইন্সঃ, কর্ায়রলয়া কগািস্তিাপুি, িাঁপাইনর্ার্গঞ্জ। 

(কৃরি ও িৎস্য)

24. ১৮০৮৪
আর্দুল কুদ্দুস সিকাি কৃরি কন্দ্রলজ ও গন্দ্রর্িণা 

ককন্দ্র, কগারর্ন্দগঞ্জ, গাইর্ান্ধা।
1 ১৮০৮৪

ঝাউন্দ্রর্ানা কৃরি রডন্দ্রলািা ইন্সটিটিউট কভালাহাট , িাঁপাইনর্ার্গঞ্জ।

আর্দুল কুদ্দুস সিকাি কৃরি কন্দ্রলজ ও গন্দ্রর্িণা ককন্দ্র  কগারর্ন্দগঞ্জ , 

গাইর্ান্ধা।

কগৌড়র্াংলা কৃরি কন্দ্রলজ রির্গঞ্জ, িাঁপাইনর্ার্গঞ্জ।

নান্দ্রিাল কৃরি রডন্দ্রলািা কন্দ্রলজ,  নান্দ্রিাল, িাঁপাইনর্ার্গঞ্জ।    (কৃরি ও িৎস্য)

27. ১৯০৪৯
জয়পুিহাট কৃরি কন্দ্রলজ, সেি, জয়পুিহাট।      

(কৃরি ও িৎস্য)

29.

31.     ২১০৬৫
িহান্দ্রের্পুি কৃরি এন্ড কারিগরি কন্দ্রলজ, িহান্দ্রের্পুি, 

নওগাঁ। (কৃরি ও িৎস্য)

33.    ২২০৫৩
নান্দ্রিাল কৃরি রডন্দ্রলািা কন্দ্রলজ,  নান্দ্রিাল, 

িাঁপাইনর্ার্গঞ্জ। (কৃরি ও িৎস্য)

1 22054

1 ২২০৩২

২২০৫৩

২২০৪৫2

1

34.     22054
িহনপুি কৃরি রডন্দ্রলািা ইন্স: কর্ায়ারলয়া কগািস্তিাপুি , 

িাঁপাইনর্ার্গঞ্জ। (কৃরি ও িৎস্য)

৩ ১৬০৯৫
১৬১০২

রভ আই রপ িাহাোৎ কৃরি প্রযুরি ই্ন্সটিটিউট,  

র্েিগঞ্জ, িংপুি।

কর্ইলী ব্রীজ এরিকালিাি এন্ড পরলন্দ্রটকরনক ই্ন্সটিটিউট কাউরনয়া , িংপুি।

কৃরি প্ররিক্ষণ ইন্সটিটিউট তাজহাট, িংপুি।

17.



ক্ররিক 

নং

ককন্দ্র ককাড 

নং
রনর্ বারিত পিীক্ষা ককন্দ্রন্দ্রি  নাি ও ঠিকানা ক্রঃ নং প্রঃ ককাঃ নং

ককন্দ্রন্দ্রি অধীন্দ্রন কে সকল  রিক্ষা প্ররতষ্ঠান্দ্রনি পিীক্ষা অনুরষ্ঠত হন্দ্রর্  

তান্দ্রেি নাি ও ঠিকানা

2 ২৪০০৯ কারলকাপুি র্নপাড়া কৃরি ও কারিগরি কন্দ্রলজ ,   র্ড়ইিাি, নান্দ্রটাি।

1 ২৫০১১ িরহদুল বুলবুল কারিগরি কন্দ্রলজ,  িহীেনগি,  রসিাজগঞ্জ।

2 ২৫০৬৫ কৃরি কারিগরি কন্দ্রলজ,  জািকতল,  কািািখন্দ,  রসিাজগঞ্জ

43. ২৫০৭০
কিখ আব্দুল হারিে কটকরনকযাল এন্ড  কন্দ্রলজ, সেি, 

রসিাজগঞ্জ
1 ২৫০৭০ কিখ আব্দুল হারিে কটকরনকযাল এন্ড  কন্দ্রলজ, সেি, রসিাজগঞ্জ

রফসারিজ রডন্দ্রলািা ইন্সটিটিউট

 রসিাজগঞ্জ

1 ২৬০৬৫ কৃরি প্ররিক্ষণ ইন্সটিটিউট, ঈশ্বিেী, পার্না।

2 ২৬১৪৫ নাকারলয়া ড. করপল উরিন কৃরি কারিগরি কন্দ্রলজ ,কর্ড়া,পার্না।

3 ২৬১৫১ পার্না এরিকালিাি ইন্সটিটিউট ,িালগারড়য়া,পার্না

মুরনয়ারেঘী কারিগরি কন্দ্রলজ

 িাটন্দ্রিাহি, পার্না।

2 ২৫০৬৬ িািীিা জাফি কৃরি ইন্সটিটিউট , তাড়াি, রসিাজগঞ্জ।(কৃরি ও িৎস্য)

জারকয়া হারর্র্ কৃরি কন্দ্রলজ

 িারলফা, সুজানগি, পার্না।

র্াহাি কৃরি কন্দ্রলজ

 িড়াইন্দ্রকাল,  কুিািখালী, কুরষ্টয়া।

50. ২৭০৬৫ লাল নগি কৃরি ইন্সটিটিউট , কেৌলতপুি, কুরষ্টয়া। 1 ২৭০৬৫ লাল নগি কৃরি ইন্সটিটিউট , কেৌলতপুি, কুরষ্টয়া।

51. ২৮০২৬ কৃরি প্রযুরি কন্দ্রলজ, সেি, কিন্দ্রহিপুি 1 ২৮০২৬ কৃরি প্রযুরি কন্দ্রলজ, সেি, কিন্দ্রহিপুি

এি এস কজাহা কৃরি কন্দ্রলজ, আলিডাংগা চুয়াডাংগা।

 (কৃরি ও িৎস্য)

কৃরি প্ররিক্ষণ ইন্সটিটিউট কৃরি প্ররিক্ষণ ইন্সটিটিউট

 সেি, রঝনাইেহ।  সেি, রঝনাইেহ।

1 ৩১০৩৩ িন্দ্রনায়ািা জািান কৃরি কন্দ্রলজ, কানাইনগি,মুহম্মেপুি, িাগুিা।

2 ৩১০৩৭ িাগুিা কৃরি ইন্সটিটিউট , িারলখা, িাগুিা।

1 ৩৩০৩৯
রহজলডাংগা িহীে ফ্লাইট কলঃ িাসুে কিন্দ্রিারিয়াল কন্দ্রলজ ,ককির্পুি, 

েন্দ্রিাি

2 ৩৩০৯৪
রেগোনা কখািালনগি োরখল িাদ্রাসা কারিঃ ও কৃরি কন্দ্রলজ  রঝকিগাছা , 

েন্দ্রিাি।

1 ৩৩১০১
জাপান র্াংলান্দ্রেি মিত্রী কৃরি প্রযুরি কন্দ্রলজ,  জািরেয়া, র্াগািপাড়া, 

েন্দ্রিাি।  (কৃরি ও িৎস্য)

2 ৩৩০৬২ ইছালী িন্দ্রডল কন্দ্রলজ, সেি, েন্দ্রিাি।

3 ৩৩১৫৯
মুি র্াংলা সাইন্স এন্ড এরিকালিাি কটকরনকযাল ইন্সটিটিউট,  সেি, 

েন্দ্রিাি ।

িাজিাহী পরলন্দ্রটকরনক ইন্সটিটিউট , িাজিাহী 1 ২৩১০৮36. 23105

1 ২৪০৭৯

40. ২৪০৮৭
তিালতলা কৃরি ও কারিগরি িহারর্দ্যালয়, 

তিালতলা, নান্দ্রটাি।     কৃরি ও িৎস্য)
1 ২৪০৮৭

37. ২৩১৬২
িাজিাহী কৃরি রডন্দ্রলািা ইন্সটিটিউট , িাজপাড়া, 

িাজিাহী। (কৃরি ও িৎস্য)
2 ২৩১৬২

38. ২৩২১৯ 1 ২৩২১৯

39. ২৪০৭৯
িরঞ্জলপুকুি কৃরি কারিগরি ও র্ারণরজযক 

িহারর্দ্যালয়, লালপুি, নান্দ্রটাি।

1 ২৫২২৪

46. ২৬০৬৫ কৃরি প্ররিক্ষণ ইন্সটিটিউট, ঈশ্বিেী, পার্না।

41. ২৪০৮৮
কৃরি রডন্দ্রলািা ইন্সটিটিউট , রসংড়া, নান্দ্রটাি ( কৃরি ও 

িৎস্য)
1 ২৪০৮৮

42. ২৫০৬৫
কৃরি কারিগরি কন্দ্রলজ,  জািকতল,  কািািখন্দ,  

রসিাজগঞ্জ

45. ২৫২২৪ রফসারিজ রডন্দ্রলািা ইন্সটিটিউট , রসিাজগঞ্জ

1 ২৭০৫৭

47. ২৬০৬৪ মুরনয়ারেঘী কারিগরি কন্দ্রলজ,  িাটন্দ্রিাহি, পার্না।

1 ২৬০৬৪

48. ২৬০৯১
জারকয়া হারর্র্ কৃরি কন্দ্রলজ, িারলফা, সুজানগি, 

পার্না।
1 ২৬০৯১

49. ২৭০৫৭
র্াহাি কৃরি কন্দ্রলজ , িড়াইন্দ্রকাল,  কুিািখালী, 

কুরষ্টয়া।

3 ৩১০৫১

55. ৩২০২৫
নড়াইল কৃরি ও কারিগরি কন্দ্রলজ, ইছড়র্াহা,  

নড়াইল।
1 ৩২০২৫

52. ২৯০২৮
এি এস কজাহা কৃরি কন্দ্রলজ, আলিডাংগা চুয়াডাংগা। 

(কৃরি ও িৎস্য)
1 ২৯০২৮

53. ৩০০৭৫ 1 ৩০০৭৫

54. ৩১০৩৩
িন্দ্রনায়ািা জািান কৃরি কন্দ্রলজ, কানাইনগি, 

িহম্মেপুি, িাগুিা।

56. ৩৩০৩৯
রহজলডাংগা িহীে ফ্লাইট কলঃ িাসুে কিন্দ্রিারিয়াল 

কন্দ্রলজ, ককির্পুি, েন্দ্রিাি

57. ৩৩১০১
জাপান র্াংলান্দ্রেি মিত্রী কৃরি প্রযুরি কন্দ্রলজ,  

জািরেয়া, র্াগািপাড়া, েন্দ্রিাি।  (কৃরি ও িৎস্য)

তান্দ্রনাি কৃরি প্রযুরি ইন্সটিটিউট, তান্দ্রনাি, িাজিাহী।

র্ালানগি কৃরি রডন্দ্রলািা ইন্সটিটিউট , র্াঘিািা, িাজিাহী।  (কৃরি ও িৎস্য)

িাজিাহী কৃরি রডন্দ্রলািা ইন্সটিটিউট , িাজপাড়া, িাজিাহী। (কৃরি ও িৎস্য)

তান্দ্রনাি কৃরি প্রযুরি ই্সটিটিউট  তান্দ্রনাি, িাজিাহী

িরঞ্জলপুকুি কৃরি কারিগরি ও র্ারণরজযক িহারর্দ্যালয় লালপুি, নান্দ্রটাি।

তিালতলা কৃরি ও কারিগরি িহারর্দ্যালয় তিালতলা, নান্দ্রটাি।     (কৃরি 

ও িৎস্য)

কৃরি রডন্দ্রলািা ইন্সটিটিউট রসংড়া, নান্দ্রটাি । ( কৃরি ও িৎস্য)

তো র্ারড়য়া এস এন কৃরি প্রযুরি ই্সটিটিউট  কিাহম্মেপুি , িাগুিা।

নড়াইল কৃরি ও কারিগরি কন্দ্রলজ ইছড়র্াহা ,  নড়াইল।



ক্ররিক 

নং

ককন্দ্র ককাড 

নং
রনর্ বারিত পিীক্ষা ককন্দ্রন্দ্রি  নাি ও ঠিকানা ক্রঃ নং প্রঃ ককাঃ নং

ককন্দ্রন্দ্রি অধীন্দ্রন কে সকল  রিক্ষা প্ররতষ্ঠান্দ্রনি পিীক্ষা অনুরষ্ঠত হন্দ্রর্  

তান্দ্রেি নাি ও ঠিকানা

1 33163
িরিয়াহাটি অক্ষয় রডন্দ্রলািা ইন কৃরি প্রযুরি ইন্সটিটিউট, 

িরনিািপুি,েন্দ্রিাি (কৃরি ও িৎস)

2 33155
িরিয়াহাটি অক্ষয় রডন্দ্রলািা ইন রফসারিজ প্রযুরি ইন্সটিটিউট , 

িরনিািপুি,েন্দ্রিাি (িৎস)

1 ৩৪০৪৪ সাতক্ষীিা রসটি কন্দ্রলজ ,সেি, সাতক্ষীিা।

2 ৩৪০৯৯ কক এি কৃরি প্রযুরি ইন্সটিটিউট,  কলান্দ্রিায়া, সাতক্ষীিা।

1 ৩৪০৩৮
রপ্ররন্সপাল আখতারুজ্জািান রর্জ্ঞান কৃরি কারিগরি ও র্ারনঃ কন্দ্রলজ তালা, 

সাতক্ষীিা

এ রভ এস িৎস্য প্রযুরি ইন্সটিটিউট

  কটিয়া,  সেি, সাতক্ষীিা।  (কৃরি ও িৎস্য)

3 ৩৪০৯৮ ইছািরত কৃরি প্রযুরি ইন্সটিটিউট,  কের্হাটা, সাতক্ষীিা।

1 ৩৫০৫১ কৃরি প্ররিক্ষণ ইন্সটিটিউট, কেৌলতপুি, খুলনা।

2 ৩৫০৮০
খানজাহান আলী কৃরি কন্দ্রলজ, সাতক্ষীিা সড়ক, ডুমুরিয়া, খুলনা। (কৃরি ও 

িৎস্য)

62. ৩৫১২৮ হারড়খারল কৃরি প্রযুরি ইন্সটিটিউট, কতিখাো, খুলনা ৩৫১২৮ হারড়খারল কৃরি প্রযুরি ইন্সটিটিউট, কতিখাো, খুলনা

63 35259

ইন্সটিটিউট অর্ লাইভিক সাইন্স এন্ড 

 কটকন্দ্রনালরজ, খুলনা। 1 35259

ইন্সটিটিউট অর্ লাইভিক সাইন্স এন্ড 

 কটকন্দ্রনালরজ, খুলনা।

1 ৩৬০৩৯ িান্দ্রজো কর্গি কৃরি প্রযুরি কন্দ্রলজ, কচুয়া, র্ান্দ্রগিহাট।

2 ৩৬০৭৬ ডাঃ কিাজান্দ্রম্মল কহান্দ্রসন কৃরি ইন্সটিটিউট , কিান্দ্রিলগঞ্জ, র্ান্দ্রগিহাট।

3 ৩৬০৭০ মুরিন্দ্রোদ্ধা িরফজুল হক কৃরি প্রযুরি ইন্সটিটিউট, িিন কখালা, র্ান্দ্রগিহাট।

67. ৩৮০২৪ িাওড়া কারিগরি ও কৃরি কন্দ্রলজ, আিতলী, র্িগুনা। 1 ৩৮০২৪ িাওড়া কারিগরি ও কৃরি কন্দ্রলজ, আিতলী, র্িগুনা।

1 ৩৮০৪৫ র্িগুনা কৃরি প্রযুরি ইন্সটিটিউট , সেি, র্িগুনা।

2 ৩৮০৬৯ কিৌধুিী িাসুি কৃরি প্রযুরি ইন্সটিটিউট, পার্িঘাটা, র্িগুনা।

69. ৩৯০৪৮
দুিকী কটকরনকযাল এন্ড রর্এি িরহলা কন্দ্রলজ, 

দুিকী, পটুয়াখালী।
1 ৩৯০৪৮ দুিকী কটকরনকযাল এন্ড রর্এি িরহলা কন্দ্রলজ, দুিকী, পটুয়াখালী।

1 ৩৯০৬৯ িরজের্াড়ীয়া কন্দ্রলজ , রিজবাগঞ্জ, পটুয়াখালী।

2 ৩৮০৫২ আকতাি কিািন্দ্রিে কৃরি প্রযুরি ইন্সটিটিউট, কর্তাগী, র্িগুনা।

2 ৩৯১০৮
র্ড় রর্ঘাই ইউরনয়ন কৃরি প্রযুরি ইন্সঃ, ককওয়া বুরনয়া, পটুয়াখালী  (কৃরি 

ও িৎস্য)

72. ৩৯০৫২
পাতাবুরনয়া  আেি ব কৃরি ও কারিগরি িহারর্দ্যালয়, 

গলারিপা, পটুয়াখালী।
1 ৩৯০৫২ পাতাবুরনয়া  আেি ব কৃরি ও কারিগরি িহারর্দ্যালয়, গলারিপা, পটুয়াখালী।

3 ৩৯১৫৩ ধিান্দী কৃরি প্রযুরি ইনরিটিউট, ধিান্দী র্ন্দি, পটুয়াখালী।

75. ৪০০২৪ ইরলিা ইসলািীয়া িন্দ্রডল কন্দ্রলজ, সেি, কভালা। 1 ৪০০২৪ ইরলিা ইসলািীয়া িন্দ্রডল কন্দ্রলজ, সেি, কভালা।

1 ৪০০৩৮ ওসিানগঞ্জ ইউনাইন্দ্রটড কৃরি ইন্সটিটিউট , িিফযািন, কভালা।

2 ৪০০৫৯ লালন্দ্রিাহন কৃরি প্ররিক্ষণ ইনরিটিউট, লালন্দ্রিাহন, কভালা।

2 ৩৪১০১

61. ৩৫০৫১ কৃরি প্ররিক্ষণ ইন্সটিটিউট কেৌলতপুি, খুলনা।

58. 33163
িরিয়াহাটি অক্ষয় রডন্দ্রলািা ইন কৃরি প্রযুরি 

ইন্সটিটিউট, িরনিািপুি,েন্দ্রিাি

71. ৩৯০৮৫

1 ৩৯০৮৫

1 ৩৭০৩৪

66. ৩৭০৬৩
ডাঃ এস কক িজুিোি কৃরি কারিগরি ইন্সটিটিউট , 

সেি রপন্দ্রিাজপুি (কৃরি ও িৎস্য)

68. ৩৮০৪৫ র্িগুনা কৃরি প্রযুরি ইন্সটিটিউট , সেি, র্িগুনা।

70. ৩৯০৬৯ িরজের্াড়ীয়া কন্দ্রলজ , রিজবাগঞ্জ, পটুয়াখালী।

65.

76. ৪০০৩৮
ওসিানগঞ্জ ইউনাইন্দ্রটড কৃরি ইন্সটিটিউট , িিফযািন, 

কভালা।

2 ৩৯১১৩
73. ৩৯০৫৩

পটুয়াখালী কৃরি রডন্দ্রলািা ইন্সটিটিউট , র্াউফল, 

পটুয়াখালী ।

1 ৩৯০৫৩

74. ৩৯০৯৫
ইসিাইল তালুকোি কৃরি ও প্রযুরি ইন্সটিটিউট, 

কলাপাড়া, পটুয়াখালী।
1 ৩৯০৯৫

েরক্ষণর্ঙ্গ কৃরি ও কারিগরি প্ররিক্ষণ ইন্সটিটিউট, 

দুিকী, পটুয়াখালী   (কৃরি ও িৎস্য)

৩৭০৩৪ এি এ খান্দ্রলক কৃরি কন্দ্রলজ, ভান্ডারিয়া, রপন্দ্রিাজপুি।

1 ৩৭০৬৩

৩৬০৩৯
িান্দ্রজো কর্গি কৃরি প্রযুরি কন্দ্রলজ, কচুয়া, 

র্ান্দ্রগিহাট।
64.

59. ৩৪০৪৪ সাতক্ষীিা রসটি কন্দ্রলজ ,সেি, সাতক্ষীিা।

60. ৩৪০৩৮
রপ্ররন্সপাল আখতারুজ্জািান রর্জ্ঞান কৃরি কারিগরি ও 

র্ারনঃ কন্দ্রলজ, তালা, সাতক্ষীিা

ডাঃ এস কক িজুিোি কৃরি কারিগরি ইন্সটিটিউট সেি রপন্দ্রিাজপুি (কৃরি 

ও িৎস্য)

এি এ খান্দ্রলক কৃরি কন্দ্রলজ ভান্ডারিয়া, রপন্দ্রিাজপুি।

েরক্ষণর্ঙ্গ কৃরি ও কারিগরি প্ররিক্ষণ ইন্সটিটিউট  দুিকী, পটুয়াখালী   

(কৃরি ও িৎস্য)

পটুয়াখালী কৃরি রডন্দ্রলািা ইন্সটিটিউট  র্াউফল, পটুয়াখালী ।

র্াউফল কৃরি এন্ড প্রযুরি ই্ন্সটিটিউট  র্াউফল , পটুয়াখালী।     (িৎস্য)

ইসিাইল তালুকোি কৃরি ও প্রযুরি ইন্সটিটিউট কলাপাড়া, পটুয়াখালী।



ক্ররিক 

নং

ককন্দ্র ককাড 

নং
রনর্ বারিত পিীক্ষা ককন্দ্রন্দ্রি  নাি ও ঠিকানা ক্রঃ নং প্রঃ ককাঃ নং

ককন্দ্রন্দ্রি অধীন্দ্রন কে সকল  রিক্ষা প্ররতষ্ঠান্দ্রনি পিীক্ষা অনুরষ্ঠত হন্দ্রর্  

তান্দ্রেি নাি ও ঠিকানা

77. ৪১০৩০
িিজানকাঠী কারিগরি ও কৃরি কন্দ্রলজ, সেি, 

ঝালকাঠী।
1 ৪১০৩০ িিজানকাঠী কারিগরি ও কৃরি কন্দ্রলজ, সেি, ঝালকাঠী।

78. ৪১০৫৫
এডন্দ্রভান্দ্রকট হারুন-অি-িরিে খান ফাউঃ কৃরি  

প্রযুরি ই্ন্সটি, নলরছটি, ঝালকাঠি
1 ৪১০৫৫

এডন্দ্রভান্দ্রকট হারুন-অি-িরিে খান ফাউঃ কৃরি  প্রযুরি ই্ন্সটি, নলরছটি, 

ঝালকাঠি

84. 45015 কগাপালগঞ্জ পরলন্দ্রটকরনক ইন্সটিটিউট,কগাপালগঞ্জ ৪৫০৪২ কগাপালগঞ্জ িডাণ ব প্রযুরি ই্ন্সটিটিউট, সেি, কগাপালগঞ্জ।

87. ৪৬০০৩
িাহজাফি কটকরনঃ এন্ড রর্ এি কন্দ্রলজ, কর্ায়ালিািী, 

ফরিেপুি।   (কৃরি ও িৎস্য)
1 ৪৬০০৩

িাহজাফি কটকরনঃ এন্ড রর্ এি কন্দ্রলজ, কর্ায়ালিািী, ফরিেপুি।   (কৃরি 

ও িৎস্য)

1 ৪৬০২৯ কৃরি প্ররিক্ষণ ইন্সটিটিউট, ফরিেপুি।

2 ৪৬০৫৮ িডাণ ব ইরঞ্জরনয়ারিং এন্ড এরিকালিাি, সেি, ফরিেপুি।

1 ৪৮০৬৫ কৃরি প্ররিক্ষন ইনরিটিউট, সাঁটুরিয়া,  িারনকগঞ্জ।

2 ৪৮০৪৭ সাধনা ইন্সটিটিউট অর্ এরিঃ এন্ড কটকন্দ্রনালজী , কেৌলতপুি , িারনকগঞ্জ।

95. ৫৩০৩৪
এরিকালিাি কেরনং এন্ড ম্যান্দ্রনজন্দ্রিন্ট কডন্দ্রভঃ 

ইন্সটিটিউট, কারলয়াককি , গাজীপুি।
1 ৫৩০৩৪

এরিকালিাি কেরনং এন্ড ম্যান্দ্রনজন্দ্রিন্ট কডন্দ্রভঃ ইন্সটিটিউট কারলয়াককি , 

গাজীপুি।

1 ৫৩০৩৫ কৃরি প্ররিক্ষণ ইন্সটিটিউট ,রিমুলতলী, (রর্ ও এফ), গাজীপুি।

98. ৫৪০৫১
আফাজ উরিন কৃরি প্ররিক্ষায়তন ও কন্দ্রলজ , 

কারলহাতী, টাংগাইল।
1 ৫৪০৫১ আফাজ উরিন কৃরি প্ররিক্ষায়তন ও কন্দ্রলজ , কারলহাতী, টাংগাইল।

99. ৫৪০৫৬
কারিগরি এন্ড রর্জন্দ্রনস ম্যান্দ্রনজন্দ্রিন্ট িহারর্দ্যালয় ,  

কজাড়রেঘী, ঘাটাইল, টাংগাইল।
1 ৫৪০৫৬

কারিগরি এন্ড রর্জন্দ্রনস ম্যান্দ্রনজন্দ্রিন্ট িহারর্দ্যালয় ,  কজাড়রেঘী, ঘাটাইল, 

টাংগাইল।

1 ৫৪০৫৮ নরিল্যা িহারর্দ্যালয়, নরিল্যা, িধুপুি, টাংগাইল।

2 ৫৪১২৭ িধুপুি কৃরি প্রযুরি ইন্সটিটিউট, িধূপুি ,টাঙ্গাইল।

3 ৫৪১৫৬
কগাপালপুি ইন্সটিটিউট অফ এরিকালিাি  কটকন্দ্রনালরজ , কগাপালপুি, 

টাংগাইল।

94. ৫২০২৬
কপাড়ারেয়া  কারিগরি  িহারর্দ্যালয় ,  কর্লান্দ্রর্া, 

নিরসংেী।

1 ৫৪০৩৯

100. ৫৪০৫৮ নরিল্যা িহারর্দ্যালয়, নরিল্যা, িধুপুি, টাংগাইল।

82. ৪৪০০৪
সান্দ্রহিা-নারসি  কটকরনকযাল এন্ড রর্এি  কন্দ্রলজ , 

রির্িি, িাোিীপুি।

৫০১২৯

1 ৫১০৬৭

89. ৪৭০১৯
করলন্দ্রিাহি জহুিন্দ্রেছা কৃরি প্ররিক্ষণ, পাংিা, 

িাজর্াড়ী। (কৃরি ও িৎস্য)
1 ৪৭০১৯

90. ৪৮০৬৫ কৃরি প্ররিক্ষন ইনরিটিউট, সাঁটুরিয়া,  িারনকগঞ্জ

91. ৫০১২৮
আবুল র্ািাি কৃরি কন্দ্রলজ, ধািিাই, ঢাকা।  (কৃরি ও 

িৎস্য)
1

৪৫০৬৮ 1 ৪৫০৬৮

1

৫০১২৮

92.

1 ৫২০২৬

96. ৫৩০৩৫
কৃরি প্ররিক্ষণ ইন্সটিটিউট ,রিমুলতলী, (রর্ ও এফ), 

গাজীপুি। 2

1 ৪২০৫০

1 ৪৪০০৪

93. ৫১০৬৭
কৃরি প্ররিক্ষণ ইন্সটিটিউট, আড়াই হাজাি, 

নািায়ণগঞ্জ।

1 ৪১০৪৪

80. ৪২০৪৬ কৃরি প্ররিক্ষণ ইন্সটিটিউট, িহিতপুি, র্রিিাল। 1 ৪২০৪৬

81. ৪২০৫০
মূলারে কটকরনকযাল এন্ড রর্জন্দ্রনস ম্যান্দ্রনজম্যান্ট 

কন্দ্রলজ, মূলারে, র্রিিাল।

৪৪০২৩
িাকজি কগাপালগঞ্জ কক.কজ.এস. কৃরি ইন্সটিটিউট,  

িাকজি , িাোিীপুি।

86.

79. ৪১০৪৪
রফন্দ্রিাজা আমু কিন্দ্রিারিয়াল িৎস্য প্রযুরি ই্ন্সটিঃ, 

িািিন্দ্রপুি, ঝালকাঠি   (িৎস্য)

৫০১২৯ কৃরি প্ররিক্ষণ ইন্সটিটিউট, কিন্দ্রি র্াংলা নগি, ঢাকা।

৫৩০৭৭

97. ৫৪০৩৯ নতুন কন্দ্রহলা কন্দ্রলজ,  রিজবাপুি, টাংগাইল।

রফসারিজ রডন্দ্রলািা ইন্সটিটিউট কগাপালগঞ্জ।

85. 45086

ইন্সটিটিউট অর্ লাইভিক সাইন্স এন্ড 

 কটকন্দ্রনালরজ, কগাপালগঞ্জ 1 ৪৫০৮৬

88. ৪৬০২৯ কৃরি প্ররিক্ষণ ইন্সটিটিউট, ফরিেপুি।

রফসারিজ রডন্দ্রলািা ইন্সটিটিউট , কগাপালগঞ্জ।

1 ৪৪০২৩83.

কৃরি প্ররিক্ষণ ইন্সটিটিউট কিন্দ্রি র্াংলা নগি, ঢাকা।

কৃরি প্ররিক্ষণ ইন্সটিটিউট আড়াই হাজাি, নািায়ণগঞ্জ।

কপাড়ারেয়া  কারিগরি  িহারর্দ্যালয় কর্লান্দ্রর্া , নিরসংেী।

ন্যািনাল ইন্সঃ  অর্ এরিঃ সাইন্স এন্ড কটকন্দ্রনালরজ পূর্াইল, সেি, 

গাজীপুি।

নতুন কন্দ্রহলা কন্দ্রলজ   রিজবাপুি, টাংগাইল।

রফন্দ্রিাজা আমু কিন্দ্রিারিয়াল িৎস্য প্রযুরি ই্ন্সটিটিউট িািিন্দ্রপুি , 

ঝালকাঠি   (িৎস্য)

কৃরি প্ররিক্ষণ ইন্সটিটিউট িহিতপুি, র্রিিাল।

মূলারে কটকরনকযাল এন্ড রর্জন্দ্রনস ম্যান্দ্রনজম্যান্ট কন্দ্রলজ মূলারে, র্রিিাল।

সান্দ্রহিা-নারসি  কটকরনকযাল এন্ড রর্এি  কন্দ্রলজ  রির্িি, িাোিীপুি।

িাকজি কগাপালগঞ্জ কক.কজ.এস. কৃরি ইন্সটিটিউট  িাকজি , িাোিীপুি।

ইন্সটিটিউট অর্ লাইভিক সাইন্স এন্ড   কটকন্দ্রনালরজ, কগাপালগঞ্জ

করলন্দ্রিাহি জহুিন্দ্রেছা কৃরি প্ররিক্ষণ, পাংিা, িাজর্াড়ী।  (কৃরি ও িৎস্য)

আবুল র্ািাি কৃরি কন্দ্রলজ, ধািিাই, ঢাকা।  (কৃরি ও িৎস্য)



ক্ররিক 

নং

ককন্দ্র ককাড 

নং
রনর্ বারিত পিীক্ষা ককন্দ্রন্দ্রি  নাি ও ঠিকানা ক্রঃ নং প্রঃ ককাঃ নং

ককন্দ্রন্দ্রি অধীন্দ্রন কে সকল  রিক্ষা প্ররতষ্ঠান্দ্রনি পিীক্ষা অনুরষ্ঠত হন্দ্রর্  

তান্দ্রেি নাি ও ঠিকানা

101. ৫৪১২৩
উখারিয়ার্ারড় কৃরি প্রযুরি ইন্সটিটিউট, ধনর্াড়ী, 

টাংগাইল।(কৃরি ও িৎস্য)
1 ৫৪১২৩ উখারিয়ার্ারড় কৃরি প্রযুরি ইন্সটিটিউট, ধনর্াড়ী, টাংগাইল।(কৃরি ও িৎস্য)

1 ৫৪২২১
িরনরুজ্জািান খান িৎস্য প্রযুরি ইন্সটিটিউট ,  রনকলা,  ভূঞাপুি,  টাঙ্গাইল 

(িৎস্য)

তান্দ্রলিন হেিত আলী  িৎস্য প্রযুরি  ইন্সটিটিউট

 কারলহাতী, টাংগাইল    (িৎস্য)

103. ৫৫০২৬
কর্লগাছা উচ্চ রর্দ্যাঃ ও রর্জন্দ্রনস ম্যান্দ্রনঃ কন্দ্রলজ,  

ইসলািপুি, জািালপুি।
1 ৫৫০২৬ কর্লগাছা উচ্চ রর্দ্যাঃ ও রর্জন্দ্রনস ম্যান্দ্রনঃ কন্দ্রলজ,  ইসলািপুি, জািালপুি।

104. ৫৫০৬০
কসকান্দাি আলী কিৌধুিী কৃরি রডন্দ্রলািা ইন্সটিটিউট , 

িাোিগঞ্জ, জািালপুি।
1 ৫৫০৬০ কসকান্দাি আলী কিৌধুিী কৃরি রডন্দ্রলািা ইন্সটিটিউট , িাোিগঞ্জ, জািালপুি।

1 ৫৫০৪৬ রেগপাইত িািসুল হক িহারর্দ্যালয়, সেি, জািালপুি ।

2 ৫৫০৫৮ সানাককি আইরডয়াল কন্দ্রলজ , সরিিার্াড়ী, জািালপুি।

106. ৫৬০১৩
ডাঃন্দ্রসিাজুল হক কটকরনকযাল এন্ড কৃরি রডন্দ্রলািা 

ইন্সটিটিউট,রঝনাইগাতী,কিিপুি।
1 ৫৬০১৩ ডাঃ কসিাজুল হক কটক: রর্এি ইন্সটিটিউট,  রঝনাইগাতী, কিিপুি

107. ৫৬০১৯ কৃরি প্ররিক্ষণ ইন্সটিটিউট,  কিিপুি। 1 ৫৬০১৯ কৃরি প্ররিক্ষণ ইন্সটিটিউট,  কিিপুি।

108. ৫৭০৫১ গার্তলী রডিী কন্দ্রলজ, মুিাগাছা, িয়িনরসংহ। 1 ৫৭০৫১ গার্তলী রডিী কন্দ্রলজ, মুিাগাছা, িয়িনরসংহ।

109. ৫৭০৬০
কুরতকুড়া কটকরনকযাল এন্ড রর্এি কন্দ্রলজ, হালুয়াঘাট, 

িয়িনরসংহ।
1 ৫৭০৬০ কুরতকুড়া কটকরনকযাল এন্ড রর্এি কন্দ্রলজ, হালুয়াঘাট, িয়িনরসংহ।

1 ৫৭০৬৯
কিান্দ্রিনিাহী এরিঃ এডুন্দ্রকিন এন্ড কেরনং ইন্সঃ , িমু্ভগঞ্জ, িয়িনরসংহ।  

(কৃরি ও িৎস্য)

2 ৫৭২০৬ রত্রিাল কৃরি প্রযুরি ইনরিটিউট, রত্রিাল, িয়িনরসংহ

111. ৫৭১০৪ িয়িনরসংহ কৃরি ইন্সটিটিউট, সেি, িয়িনরসংহ। 1 ৫৭১০৪ িয়িনরসংহ কৃরি ইন্সটিটিউট, সেি, িয়িনরসংহ।

112. ৫৮০২০
নন্দীপুি কটকরনকযাল সাইন্স এন্ড কিাস ব কন্দ্রলজ, 

সেি, কনত্রন্দ্রকানা।
1 ৫৮০২০ নন্দীপুি কটকরনকযাল সাইন্স এন্ড কিাস ব কন্দ্রলজ, সেি, কনত্রন্দ্রকানা।

113. ৫৮০৭২
িওলানা আব্দুি িউফ ভুইয়ান কারিগরি ও কৃরি

প্রযুরি ইন্সঃ ককন্দুয়া, কনত্রন্দ্রকানা।
1 58072

িওলানা আব্দুি িউফ ভুইয়ান কারিগরি ও কৃরি

প্রযুরি ইন্সঃ ককন্দুয়া, কনত্রন্দ্রকানা।

114. ৫৮০৬৭
রুন্দ্রজল  রিক্ষাপেী এরিকালিাি  ইন্সটিটিউট ,  সেি, 

কনত্রন্দ্রকানা।
1 ৫৮০৬৭ রুন্দ্রজল  রিক্ষাপেী এরিকালিাি  ইন্সটিটিউট ,  সেি, কনত্রন্দ্রকানা।

115
58151

ইন্সটিটিউট অর্ লাইভিক সাইন্স এন্ড কটকন্দ্রনালরজ, 

কনত্রন্দ্রকানা।
1 58151 ইন্সটিটিউট অর্ লাইভিক সাইন্স এন্ড কটকন্দ্রনালরজ, কনত্রন্দ্রকানা।

1 ৫৯০৪৫ রকন্দ্রিািগঞ্জ কারিগরি ও কৃরি কন্দ্রলজ, সেি, রকন্দ্রিািগঞ্জ।

2 ৫৯০৯৯ রলয়াকত-রিনা কৃরি এন্ড িৎস্য প্রযুরি ইন্স,  সেি, রকন্দ্রিািগঞ্জ ।

118. ৫৯১০১
আলহাজ্ব জালাল উরিন কৃরি প্ররিক্ষণ ইন্সটিটিউট , 

কুরলোিিড়, রকন্দ্রিািগঞ্জ।
1 ৫৯১০১

আলহাজ্ব জালাল উরিন কৃরি প্ররিক্ষণ ইন্সটিটিউট , কুরলোিিড়, 

রকন্দ্রিািগঞ্জ।

119. ৫৯১৩১ রফসারিজ রডন্দ্রলািা ইন্সটিটিউট রকন্দ্রিািগঞ্জ। 1 ৫৯১৩১ রফসারিজ রডন্দ্রলািা ইন্সটিটিউট , রকন্দ্রিািগঞ্জ।

120. ৬১০১৯ কৃরি প্ররিক্ষণ ইন্সটিটিউট, খারেিনগি, রসন্দ্রলট। 1 ৬১০১৯ কৃরি প্ররিক্ষণ ইন্সটিটিউট, খারেিনগি, রসন্দ্রলট।

121. ৬১০৬৩
মতয়র্ আলী এরিকালিাি কটকন্দ্রনালরজ ইন্সটিটিউট , 

মজয়ান্তপুি, রসন্দ্রলট
1 ৬১০৬৩

মতয়র্ আলী এরিকালিাি কটকন্দ্রনালরজ ইন্সটিটিউট , মজয়ান্তপুি, রসন্দ্রলট 

(কৃরি ও িৎস্য)

123. ৬৪০৬৮
ইনরিটিউট অর্ লাইভিক সান্দ্রয়ন্স এন্ড কটকন্দ্রনালরজ 

সেি, নারসি নগি,  ব্রাক্ষণর্ারড়য়া।
1 ৬৪০৬৮

ইনরিটিউট অর্ লাইভিক সান্দ্রয়ন্স এন্ড কটকন্দ্রনালরজ(আইএলএসটি), 

সেি, নারসি নগি,  ব্রাক্ষণর্ারড়য়া।

124. ৬৫০৩৫
সুহৃে এ.  কক  কন্দ্রলজ অর্ সান্দ্রয়ন্স এন্ড কটকন্দ্রনালরজ, 

নাঙ্গলন্দ্রকাট, কুরিো।
1 ৬৫০৩৫ সুহৃে এ. কক  কন্দ্রলজ অর্ সান্দ্রয়ন্স এন্ড কটকন্দ্রনালরজ, নাঙ্গলন্দ্রকাট, কুরিো।

1 ৬৫০৫৯ কুরিো কৃরি ও কািগরি কন্দ্রলজ , অন্দ্রিাকতলা, কুরিো

2 ৬৫১০৯ কুরিো কৃরি প্রযুরি ইন্সটিটিউট , সেি েরক্ষণ, কুরিো ।

2 ৫৪২০৪

105. ৫৫০৪৬
রেগপাইত িািসুল হক িহারর্দ্যালয়, সেি, 

জািালপুি ।

1 ৫৯০৭৯ ইসিাইল সালিা িন্দ্রডল কৃরি প্রযুরি ইন্সটিটিউট, রকন্দ্রিািগঞ্জ

1 ৬৪০৬৭ কৃরি প্ররিক্ষন ইনরিটিউট, র্াঞ্ছািািপুি ,  ব্রাহ্মণর্ারড়য়া।

116. ৫৯০৪৫
রকন্দ্রিািগঞ্জ কারিগরি ও কৃরি কন্দ্রলজ, সেি, 

রকন্দ্রিািগঞ্জ।

110. ৫৭০৬৯
কিান্দ্রিনিাহী এরিঃ এডুন্দ্রকিন এন্ড কেরনং ইন্সঃ , 

িমু্ভগঞ্জ, িয়িনরসংহ।  (কৃরি ও িৎস্য)

102. ৫৪২২১
িরনরুজ্জািান খান িৎস্য প্রযুরি ইন্সটিটিউট ,  রনকলা, 

 ভূঞাপুি,  টাঙ্গাইল (িৎস্য)

125. ৬৫০৫৯
কুরিো কৃরি ও কারিগরি কন্দ্রলজ , অন্দ্রিাকতলা, 

কুরিো

122. ৬৪০৬৭
কৃরি প্ররিক্ষণ ইনরিটিউট, র্াঞ্ছািািপুি ,  

ব্রাহ্মণর্ারড়য়া।

117. ৫৯০৭৯
ইসিাইল সালিা িন্দ্রডল কৃরি প্রযুরি ইন্সটিটিউট, 

রকন্দ্রিািগঞ্জ



ক্ররিক 

নং

ককন্দ্র ককাড 

নং
রনর্ বারিত পিীক্ষা ককন্দ্রন্দ্রি  নাি ও ঠিকানা ক্রঃ নং প্রঃ ককাঃ নং

ককন্দ্রন্দ্রি অধীন্দ্রন কে সকল  রিক্ষা প্ররতষ্ঠান্দ্রনি পিীক্ষা অনুরষ্ঠত হন্দ্রর্  

তান্দ্রেি নাি ও ঠিকানা

126. ৬৫১১৩ কৃরি প্ররিক্ষণ ইন্সটিটিউট,  কহািনা, কুরিো । 1 ৬৫১১৩ কৃরি প্ররিক্ষণ ইন্সটিটিউট,  কহািনা, কুরিো ।

127. ৬৬০৯৭ িৎস্য রডন্দ্রলািা ইন্সটিটিউট ,  িাঁেপুি। 1 ৬৬০৯৭ িৎস্য রডন্দ্রলািা ইন্সটিটিউট , িাঁেপুি।  (িৎস্য)

128. ৬৭০২৪
কারলকাপুি িন্দ্রডল কন্দ্রলজ অফ এরিকালিাি 

কটকন্দ্রনালরজ, িািগঞ্জ, লরক্ষপুি।
1 ৬৭০২৪

কারলকাপুি িন্দ্রডল কন্দ্রলজ অফ এরিকালিাি কটকন্দ্রনালরজ , িািগঞ্জ, 

লরক্ষপুি।

129. ৬৮০২৮ কৃরি প্ররিক্ষণ ইন্সটিটিউট, কর্গিগঞ্জ, কনায়াখালী। 1 ৬৮০২৮ কৃরি প্ররিক্ষণ ইন্সটিটিউট, কর্গিগঞ্জ, কনায়াখালী।

130. ৭০০৫১ কৃরি প্ররিক্ষণ ইন্সটিটিউট, হাটহাজািী, িট্টিাি। 1 ৭০০৫১ কৃরি প্ররিক্ষণ ইন্সটিটিউট,  হাটহাজািী,  িট্টিাি।

ফন্দ্রিি সান্দ্রয়ন্স এন্ড কটকন্দ্রনালজী ইন্সটিটিউট

পূর্ ব নারসিার্াে,   িট্টিাি

132. ৭২০০৯ কৃরি প্ররিক্ষণ ইন্সটিটিউট,  িাংগািাটি। 1 ৭২০০৯ কৃরি প্ররিক্ষণ ইন্সটিটিউট,  িাংগািাটি।

স্বাক্ষরিত

(ম াোঃ মেপায়েত উল্লাহ)

পরীক্ষা নিেন্ত্রে

ম াি: ০২-৫৫০০৬৫২৫

  তারিখ: 13-12-২০২2রি.

  সেয় অর্গরত ও ের্াের্ ব্যর্স্থ্া িহন্দ্রণি রনরিন্দ্রত্ত অনুরলরপ কপ্ররিত হল (কজযষ্ঠতাি রভরত্তন্দ্রত নয়) :

01.

(দৃরষ্ট আকি বণঃ অরতরিি সরির্, কারিগরি ও িাদ্রাসা রিক্ষা রর্ভাগ, রিক্ষা িন্ত্রণালয়)      

02. সরির্, কৃরি িন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী র্াংলান্দ্রেি সিকাি, র্াংলান্দ্রেি সরির্ালয়, ঢাকা।

03. িহাপরিিালক, কারিগরি রিক্ষা অরধেপ্তি, রিক্ষা ভর্ন, ঢাকা।

04. িহা পরিিালক, কৃরি সম্প্রসািণ অরধেপ্তি , খািাির্াড়ী, ঢাকা।

05. িহা পরিিালক, প্রারণ সম্পে অরধেপ্তি, খািাির্ারড়, ঢাকা।

06. িহা পরিিালক, িৎস্য অরধেপ্তি, িৎস্য ভর্ন, িিনা, ঢাকা।

07. প্রধান র্ন সংক্ষক, র্ন অরধেপ্তি, র্ন ভর্ন, আগািগাঁও, কিন্দ্রি র্াংলা নগি, ঢাকা।

08. পরিিালক (প্ররিক্ষণ উইং) কৃরি সম্প্রসািণ অরধেপ্তি , খািাির্াড়ী, ঢাকা।

09. পরিিালক (গন্দ্রর্িণা ও প্ররিক্ষণ) কৃরি সম্প্রসািণ অরধেপ্তি, প্রারণ সম্পে অরধেপ্তি, খািাির্ারড়, ঢাকা।

10. সরির্/ পরিিালক (কারিকুলাি)/ পরিেি বক/পরিিালক(রিল্প ও প্ররিক্ষণ সিন্বয়), র্াংলান্দ্রেি কারিগরি রিক্ষা কর্াড ব, ঢাকা।

11. cwiPvjK,  ........................................................।

12. প্রকল্প পরিিালক (রফসারিজ রডন্দ্রলািা র্াস্তর্ায়ন প্রকল্প), িৎস্য অরধেপ্তি, িৎস্য ভর্ন, িিনা, ঢাকা।

13. কজলা প্রিাসক ...........................................................।

14. উপ-পরিিালক (প্ররিক্ষণ), কৃরি সম্প্রসািণ অরধেপ্তি , খািাির্াড়ী, ঢাকা।

16. উপ-পিীক্ষা রনয়ন্ত্রক-(কগাপনীয়),কারিকুলাি রর্ন্দ্রিিজ্ঞ-(কৃরি), র্াংলান্দ্রেি কারিগরি রিক্ষা কর্াড ব, ঢাকা।

17. রসন্দ্রিি এনারলি, করম্পউটাি কসল, র্াংলান্দ্রেি কারিগরি রিক্ষা কর্াড ব, ঢাকা ।

(রর্জ্ঞরপ্তটি ওন্দ্রয়র্ সাইন্দ্রট প্রিাি এি িহন্দ্রণি জন্য অনুন্দ্রিাধ জানান্দ্রনা হন্দ্রলা)।

18. উপন্দ্রজলা রনর্ বাহী অরফসাি ...................................................................। 

19. সহকারি পিীক্ষা রনয়ন্ত্রক, রর্তিণ, র্াংলান্দ্রেি কারিগরি রিক্ষা কর্াড ব, ঢাকা।

 (সংরিষ্ট রিক্ষা প্ররতষ্ঠান্দ্রন উত্তিপত্র ও অন্যান্য সকল িালািাল সির্িাহ কিাি ব্যর্স্থ্া িহণ কিাি জন্য অনুন্দ্রিাধ জানান্দ্রনা হ’ল।

20. সহকািী রহসার্ িক্ষণ অরফসাি, র্াংলান্দ্রেি কারিগরি রিক্ষা কর্াড ব, ঢাকা।

(সংরিষ্ট রিক্ষা প্ররতষ্ঠান্দ্রন  রর্জ্ঞরপ্ত অনুোয়ী ব্যাংক ড্রাফট জিা কনওয়াি প্রন্দ্রয়াজনীয় ব্যর্স্থ্া িহণ কিন্দ্রর্ন)।

21. কিয়ািম্যান িন্দ্রহােন্দ্রয়ি ব্যরিগত কি বকতবা ,  র্াংলান্দ্রেি কারিগরি রিক্ষা কর্াড ব, ঢাকা।

22. অরফস নরর্।

(ইরঞ্জ: কিাসাঃ ছালিা আিাি)

সহকািী পিীক্ষা রনয়ন্ত্রক(কৃরি ও কটক্সটাইল)

   কফানঃ ০২-৫৫০০৬৫৪৪ 

1 70129131. 70129
ফন্দ্রিি সান্দ্রয়ন্স এন্ড কটকন্দ্রনালজী ইন্সটিটিউট, পূর্ ব 

নারসিার্াে,  িট্টিাি

রসরনয়ি সরির্, কারিগরি ও িাদ্রাসা রিক্ষা রর্ভাগ,  রিক্ষা িন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী র্াংলান্দ্রেি সিকাি, র্াংলান্দ্রেি সরির্ালয়, ঢাকা।

অধ্যক্ষ/পিীক্ষা ককন্দ্রন্দ্রি ভািপ্রাপ্ত কি বকতবা/ককন্দ্র সরির্/ 
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