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ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফার্ ড 

যীক্ষা রনয়ন্ত্রণ রফবাগ, র্ ড বকা ড াখা  

৮/র, আগাযগাঁ, বদযফাাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭। 

Web site: www.bteb.gov.bd  

 
 

 

 

স্মাযক নাং-৫৭.১৭.০০০০.৩০৪.৩৮.০০১.২২.১১৫ তারযখ: 
০২ শ্রাফণ, ১৪২৯ ফঙ্গাব্দ 

 ১৭ জুরাই, ২০২২রি. 

   
 

জাতীয় দক্ষতাভান বফসক (৩৬০ ঘন্টা) সক্ষাক্রমভয জানুয়াসয-জুন, জানুয়াসয-ভার্ চ  এসির-জুন, ২০২২ 

বমনয চূড়ান্ত সরসিত  ব্যফাসযক যীক্ষায বকন্দ্র সফজ্ঞসি 

 

ফাাংরামদ কাসযগসয সক্ষা বফামড চয বর্য়াযম্যান ভমাদময়য অনুমভাদনক্রমভ ০৬  ০৩ ভা বভয়াসদ জাতীয় দক্ষতাভান বফসক (৩৬০ ঘন্টা)  

সক্ষাক্রমভয  জানুয়াসয-জুন, জানুয়াসয-ভার্ চ  এসির-জুন, ২০২২  বমনয চূড়ান্ত সরসিত  ব্যফাসযক যীক্ষা আগাভী ২৯ জুরাই, ২০২২ সি. তাসযি 

শুক্রফায কার ১০:০০ ঘটিকায় বফাড চ কর্তচক সনফ চাসর্ত যীক্ষা বকমন্দ্র একমমামগ অনুসিত মফ। ব্যফাসযক যীক্ষা আগাভী ২৯ -৩১ জুরাই, ২০২২ সি. 

তাসযমি অনুসিত মফ।  উসিসিত যীক্ষা  অনুিামনয বক্ষমে অফশ্যই স্বাস্থ্য  সযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয় এফাং স্বাস্থ্য অসধদিমযয সনমদ চনা অনুমায়ী 

স্বাস্থ্য সফসধ  সনযাদ াযীসযক দূযত্ব ফজায় বযমি আন সফন্যা সনসিত কযমত মফ।   

 

 যীক্ষা বকমন্দ্রয সফস্তাসযত তাসরকা বফামড চয ময়ফ াইমে (www.bteb.gov.bd) এতদাংক্রান্ত তথ্যাসদ বদিা মামফ; 

 জাতীয় দক্ষতাভান বফসক (৩৬০ ঘন্টা) সক্ষাক্রমভয  বফোড ড নুমভোদদত প্রদফধোন , ২০১৬ (ফোকোদমফো/একোমড/১১৮১/বভ, ২০১৬) বভোতোমফক ভোন 

ফণ্টন নুমোী যীক্ষো লণ কযো মফ; 

 বযসজমেন কাড চ যীক্ষায িমফে সমমফ গণ্য মফ। যীক্ষাথী াংসিষ্ট িসতিান বফামড চয িান সফবামগয আতাধীন বযসজমেন ািা 

কর্তচক সফতযমণয সফজ্ঞসি/সসডউর অনুমায়ী বযসজমেন কাড চ াংগ্র কযমফন।  

 

ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

 ১। ১১০১০ বর্করনকযার স্কুর অযান্ড 

কদরজ (টিএর), ঞ্চগড়।  

11014 ejivgcyi Av`k© gnvwe`¨vjq, wVKvbv: Av‡Uvqvix, 

cÂMo 

  

   টিরর্িঃ 79 WvUv‡eR †cÖvMÖvwgs 21 

     ১১০৩২ ইন্পটিটিউর্ অফ কভরিদভন্ট করিউর্ায, ঞ্চগড়।   

     
   টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 38 

     ১১০৪৬ রgvjq †UKwbK¨vj †Uªwbs BÝwUwUDU, MÖvg: 

fxgcyKyi, †cvt gq`vb`xwN, _vbv: †ev`v,  †Rjv: 

cÂMo| 

  

 

        টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 48 

      ১১০৪৮ বজরা রবরিক ভররা করিউর্ায প্ররক্ষণ বকন্দ্র    

     টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 25 

     টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

25 

     ১১০৫৩ রাভ করিউর্ায বেরনাং বন্টায, গ্রাভ- াদকায়া, 

বাষ্ট- াদকায়া- ৫০১০, থানা- বফাদা, বজরা- 

ঞ্চগড়। 

  

        টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 21 

প্ররতরদন অন্তত একফায বফাদর্ ডয  

দয়ফ াইর্ (www.bteb.gov.bd)  

রবরজর্ করুন। 

http://www.bteb.gov.bd/
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

      11054 `ÿZv Dbœqb cÖwkক্ষণ †K› ª̀, kni mgvR‡mev 

Kvh©vjq, cÂMo, MÖvg/gnjøv-cyivZb cÂMo, †cvt 

av°vgviv, _vbv-cÂMo m`i, †Rjv-cÂMo| 

  

      টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 99 

    

 

১১০৫৬ করিউর্ায আইটি বেরনাং বন্টায , গ্রাভ/ভল্লা-

ফাইা বভাড় (রাইাড়া), বািঃ বফাদা, উদজরা-

বফাদা, বজরা-ঞ্চগড় 

  

    

 

   টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 32 

     11070 আনাপ করিউর্ায বে রনাং ইন্পটিটিউর্ , গ্রাভ/ভল্লা-

াদফদজাত, বাস্ট-বেঁতুররয়া, উদজরা-বেঁতুররয়া, 

বজরা-ঞ্চগড়।  

  

        টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 9 

২। ১২০২৪ বর্করনকযার স্কুর অযান্ড 

কদরজ (টিএর), দয, 

ঠাকুযগাঁ। 

১২০৯২ অযার্াচ্ করিউর্ায এডুদকন, দয, ঠাকুযগাঁ।   

        টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 57 

    ১২০৯৯ স্টায করিউর্ায বেরনাং  ইন্পটিটিউর্ ,রভত্রফাটি, 

ীযগঞ্জ ঠাকুযগাঁ। 

  

         টিরর্িঃ ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 29 

      ১২১৩৫ ভূল্লী আইকন বর্করনকযার বেরনাং বন্টায , 

গ্রাভ/ভল্লা- ভূল্লী, বািঃ ভূল্লী , উদজরা- ঠাকুযগাঁ, 

বজরা-ঠাকুযগাঁ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 18 

         টিরর্: 68 ড্রাইরবাং কাভ অদর্াদভরন 5 

      ১২১৪২ থযোজ বটকদনকযোর বেদনং আন্সটিটিঈট   

-ফোোদুযোড়ো,বোঃ বদৌরতপুয,ঈমজরো-দয, 

ঠোকুযগাঁ। 

         টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 16 

৩। ১২০৫৩ ঠাকুযগাঁ ররদর্করনক  

ইন্পটিটিউর্, ঠাকুযগাঁ। 

12053 VvKziMvuI cwj‡UKwbK BÝwUwUDU   

wVKvbv: ‡Mvwe›` bMi, VvKziMvuI-5101 

       টিরর্: 17 B‡jKwUªK¨vj nvDR Iq¨vwis  25 

    
  

   টিরর্: 38 d zW GÛ ‡efv‡iR ‡cÖvWvKkb  28 

    
  

   টিরর্: 48 Avgxb kxc 25 

    
  

   টিরর্: 76 Kw¤úDUvi Awdm A¨vwcø‡Kkb 21 

      ১১০৬৯ আদর্ায়ারয রনতী করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্ , 

গ্রাভ: ব ার্দা, বা: ব ার্দা, থানা: আদর্ায়ারয, 

ঞ্চগড়। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 48 

       টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 10 

      ১২১০৫ যানীনককর করিউর্ায বেরনাং  ইন্পটিটিউর্ , 

যানীনককর, ঠাকুযগাঁ। 

  

      
   টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 28 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

      ১২১০৮ বজরা রবরিক ভররা করিউর্ায প্ররক্ষণ বকন্দ্র , 

(৬৪ বজরা), জাতীয় ভররা াংস্থা , নফ ড াজী াড়া , 

বজরা াখা, ঠাকুযগাঁ। 

  

         টিরর্িঃ ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 25 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

25 

      ১২১৩৪ ভা করিউর্ায  বেরনাং বন্টায এন্ড বর্কদনাররজ   

      গ্রাভ/ভল্লা-াযনগী, বািঃ রফগঞ্জ , উদজরা-

ঠাকুযগাঁ দয, বজরা-ঠাকুযগাঁ। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 5 

০৪। ১২০৭৪ রভনার করিউর্ায বেরনাং 

একাদর্রভ, ঠাকুযগাঁ। 

১২০৫৮  কোদযগদয প্রদক্ষণ একোমডভী, ীযগঞ্জ, ঠোকুযগাঁ।   

    
   টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 21 

      
   টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 36 

      ১২০৭৪ রভনার করিউর্ায বেরনাং একাদর্রভ , দয, 

ঠাকুযগাঁ। 

  

      
   টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 36 

      ১২০৭৫ প্যাররপক করিউর্ায এডুদকন , ীযগঞ্জ, 

ঠাকুযগাঁ। 

  

      
   টিরর্িঃ ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 51 

      
   টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 19 

      

  

 টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

8 

         টিরর্: ০৪৮ আরভনী 6 

      ১২১১১ যানীনককর করিউর্ায বেরনাং একাদর্ভী , 

যানীনককর, ঠাকুযগাঁ 

  

         টিরর্িঃ ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 100 

০৫। ১২১১২ ীযগঞ্জ ররদর্করনক 

ইন্পটিটিউর্, কু্হয়াগাঁ, ীযগঞ্জ, 

ঠাকুযগাঁ 

১২১১২ ীযগঞ্জ ররদর্করনক ইন্পটিটিউর্ , গ্রাভিঃ গুয়াগাঁ , 

ীযগঞ্জ, ঠাকুযগাঁ 

  

       টিরর্িঃ ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিবকন ১০০ 

    
   টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং ৫৯ 

    ১২১০৯ যঙ্গণ করিউর্ায বেরনাং এন্ড বর্করনকযার 

ইন্পটিটিউর্, গ্রাভিঃ বযরঘুরি, ীযগঞ্জ, ঠাকুযগাঁ। 

  

       টিরর্িঃ ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 54 

       টিরর্িঃ ০৭৯ র্ার্াদফজ বপ্রাগ্রারভাং 11 

০৬। ১২১২৪ দক্ষZv Dbœqb cÖwkক্ষণ †K›`ª, 

kni mgvR‡mev Kvh©vjq, 

m`i, †Rjv-VvKziMuvI| 

১২১২৪ দক্ষZv Dbœqb প্ররক্ষণ †K›`ª, kni mgvR‡mev 

Kvh©vjq, m`i, †Rjv-VvKziMuvI| 

  

     টিরর্িঃ ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 82 

০৭। ১৩০৪৫ বর্করনকযার স্কুর অযান্ড 

কদরজ (টিএর), াফ ডতীনৄয, 

রদনাজনৄয। 

১৩০৪৫ বর্করনকযার স্কুর অযান্ড কদরজ , াফ ডতীনৄয, 

রদনাজনৄয। 

  

     টিরর্িঃ ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 24 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

    ১৩১০২ উিদযয আদরা করিউর্ায প্ররক্ষণ  ইন্পটিটিউর্   

  াফ ডতীনৄয, রদনাজনৄয।   

   টিরর্িঃ ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 66 

   টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 24 

    ১৩১৩৭ গ্রাভীণ বপান করভউরনটি ইনপযদভন বন্টায (রজ র 

র আই র ), ঠিকানািঃ নৄযাতন ফাজায , াফ ডতীনৄয, 

রদনাজনৄয-৫২৫০ 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 22 

      ১৩১৮৩ বভৌ করিউর্ায অযান্ড বেরনাং  ইন্পটিটিউর্, াফ ডতীনৄয, 

রদনাজনৄয। 

  

   টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 49 

    
     টিরর্: ০৭৭ ার্ ড য়যায এন্ড বনর্য়ারকাং 9 

      ১৩১৮৯ প্রদপয করিউর্ায অযান্ড বর্করনকযার  ইন্পটিটিউর্ , 

ভধ্য দূগ ডানৄয, ীদার্, াফ ডতীনৄয, রদনাজনৄয। 

  

   টিরর্িঃ ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 35 

   টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 39 

      ১৩২০১ বলাফার রবদরজ আইটি ইন্পটিটিউর্ , াফ ডতীনৄয, 

রদনাজনৄয। 

  

       টিরর্িঃ ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 38 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং ১২ 

      ১৩২০২ আপতাফগঞ্জ ভাযদবরা করিউর্ায বেরনাং 

ইন্পটিটিউর্, গ্রাভিঃ আপতাফগঞ্জ , আফতাফগঞ্জ, 

নফাফগঞ্জ, রদনাজনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ১৭ 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং ৫ 

      ১৩২১৬ ারা করিউর্ায বেরনাং ইন্পটি টিউর্, বেঁতুররয়া, 

ভূরলয ফন্দয-৫২৪০, রিরযয ফন্দয, রদনাজনৄয। 

  

         টিরর্িঃ ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 21 

৮। ১৩০৪৬ বর্করনকযার স্কুর অযান্ড 

কদরজ (টিএর), রদনাজনৄয। 

১৩১০৪ করিউর্ায বেরনাং  ইন্পটিটিউর্, ফীযগঞ্জ, রদনাজনৄয।   

       টিরর্িঃ ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 100 

       টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 43 

    ১৩১১১ ফাাংরাদদ করিউর্ায এডুদকন অযান্ড বতাফগঞ্জ 

বর্করনকযার  ইন্পটিটিউর্ , স্কুর বযার্ , বতাফগঞ্জ, 

বফািাগঞ্জ, রদনাজনৄয। 

  

       টিরর্িঃ ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 49 

       টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 11 

    ১৩১৬১ ইন্পটিটিউর্র্ অফ ইনপযদভন বর্কদনাররজ , 

উদজরা বযার্, বতাফগঞ্জ, রদনাজনৄয। 

  

     টিরর্িঃ ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 24 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

      ১৩২০৮ ভররা স্ত রল্প  কৃরল প্ররক্ষণ বকন্দ্র , গ্রাভ: সুফড়া, 

বাস্টিঃ ারফপ্ররফ, দয, রদনাজনৄয। 

  

     টিরর্: ০২৯ বড্র বভরকাং এন্ড বর্ইরারযাং 60 

      ১৩২২৯ ইউরনয়ন রর্রজর্ার বন্টায , পযক্কাফাদ, বািঃ 

পযক্কাফাদ থানা-রফযর, বজরা-রদনাজনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 20 

      ১৩২৪৭ যকায করিউর্ায প্ররক্ষণ বকন্দ্র , গ্রাভ/ভল্লা-

টিএন্ডটি বযার্ , বািঃ ফাাংরাররর , উদজরা-

ারকভনৄয, বজরা-রদনাজনৄয। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 47 

      ১৩১৮৮ বফআ দভতোরী প্রদক্ষণ বকন্দ্র, জগদর, ফীযগঞ্জ-৫২২০, 

ফীযগঞ্জ, দদনোজপুয। 

  

         টিদড: ০১৭ আমরকদেকযোর োঈজ যোদযং ১৯ 

         টিদড: ০৭০ মদডং যোন্ড বপদিমকন ১৪ 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ৪২ 

৯। ১৩০৮৫ রদনাজনৄয ররদর্করনক  

ইন্পটিটিউর্ রদনাজনৄয। 
১৩০৮৫ 

দদনোজপুয দরমটকদনক আন্সটিটিঈট , বকোতোরী, 

দদনোজপুয। 

  

    
  টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিবকন ২৯ 

    ১৩০৯৮ ভারিরদস্টভ করিউর্ায এডুদকন   

  এপরর্ রবরা, গদণতরা, রদনাজনৄয   

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 66 

    ১৩১০০ স্টায করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্, ভধ্য ফালুফারড়, 

রদনাজনৄয 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 10 

    ১৩১০১ এ এ করিউর্ায  ইন্পটিটিউর্ , গদনতরা, 

রদনাজনৄয। 

  

     টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 51 

    
     টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 30 

      ১৩১৩৫ জন সৃজন ইন্পটিটিউর্ , ররর্এ’য একটি কারযগরয 

অাংগ প্ররতষ্ঠান, কাাদযার, রদনাজনৄয 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 29 

      ১৩১৬৮ আইটি করিউর্ায  ইন্পটিটিউর্ , ভর্ান ড বভাড় , 

গদনতরা, রদনাজনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 102 

      ১৩১৭৭ টুভদযা করিউর্ায  ইন্পটিটিউর্, ফীযগঞ্জ, রদনাজনৄয।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 28 

      ১৩১৮৪ ভঙ্গরনৄয ইউরনয়ন ইনপযদভন অযান্ড ারব ড 

বন্টায ভঙ্গরনৄয, রফযর, রদনাজনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

         টিরর্: ০৭৭ ার্ ড য়যায এন্ড বনর্য়ারকাং 18 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

      ১৩২০০ নন ডবফা করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্ , াইকাড়া, 

ভাযাজগঞ্জ, কাাদযার, রদনাজনৄয 

  

     টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 24 

      ১৩১৯৬ বজরা রবরিক ভররা করিউর্ায প্ররক্ষণ প্রকল্প (৬৪ 

বজরা), জাতীয় ভররা াংস্থা , বজরা কাম ডারয় 

(ররররয বভাদড়য নফ ড রদদক), ভরন্পাড়া, রদনাজনৄয. 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 25 

         টিরর্: ৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারি: বপ্রািঃ 25 

      ১৩২১৮ ররভা এন্ড যারপয়া করিউর্ায বেরনাং বন্টায , গ্রাভ-

িঃ বগৌরযাড়া , বািঃ নেরফাড়ী, থানা-নেরফাড়ী, 

বজরা-রদনাজনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 7 

      ১৩২৪০ আইকন করিউর্ায বেরনাং বন্টায , গ্রাভ/ভল্লা-

আজাফী, যুরগয বঘাা , বািঃ াদকয ার্ -৫২৩১, 

উদজরা- খানাভা, বজরা-রদনাজনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 32 

      ১৩২৪১ তন্য় করিউর্ায বেরনাং বন্টায এন্ড বর্কদনাররজ , 

গ্রাভ/ভল্লা-সুরফদার্, উদজরা-বফািাগঞ্জ, বজরা-

রদনাজনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 35 

      ১৩২৫২ ইারনয়া ইউরনয়ন রর্রজর্ার বন্টায, গ্রাভ/ভল্লা-

রজদনায,বািঃ নৄযাযীনৄয, উদজরা-বফািাগঞ্জ, বজরা-

রদনাজনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 8 

১০। ১৩১০৮ ভারিরভরর্য়া করিউর্ায 

বেরনাং  ইন্পটিটিউর্, নফাফগঞ্জ, 

রদনাজনৄয। (ববন্যিঃ ১৩০২০- 

নফাফগঞ্জ ভদর্র ফহুমুখী 

াইরর্ উচ্চ রফদ্যারয়), 

নফাফগঞ্জ, রদনাজনৄয। 

১৩১০৬ ন্যানার করিউর্ায প্ররক্ষণ  ইন্পটিটিউর্   

      রফযাভনৄয, রদনাজনৄয।   

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 37 

    ১৩১০৭ ফাাংরাদদ করিউর্ায এডুদকন , ইরাভ াড়া , 

রফযাভনৄয, রদনাজনৄয। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 43 

       টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 5 

    ১৩১০৮ ভারিরভরর্য়া করিউর্ায বেরনাং  ইন্পটিটিউর্ , 

নফাফগঞ্জ, রদনাজনৄয 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 28 

       টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 20 

    ১৩১৫৯ প্রদিষ্টা করিউর্ায বেরনাং বন্টায , নফাফগঞ্জ, 

রদনাজনৄয। 

  

       টিরর্িঃ ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 23 

    ১৩১৮৫ রফযাভনৄয রর্রজর্ার করিউর্ায বেরনাং  ইন্পটিটিউর্ , 

রফযাভনৄয, রদনাজনৄয। 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 16 

    ১৩১৮৬ দাউদনৄয ইউরনয়ন তথ্য   বফা বকন্দ্র , ৭ নাং 

দাউদনৄয ইউরনয়ন রযলদ কাম ডারয় , গ্রাভ-

ভরনযাভনৄয, র্াকঘয-দাউদনৄয-৫২৮১.উদজরা-

নফাফগঞ্জ, বজরা-রদনাজনৄয। 

  

    
  

   টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 15 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 13 

      ১৩১৯৩ ারকভনৄয করিউর্ায বেরনাং বন্টায , 

ভধ্যফাসুদদফনৄয, বািঃ ফাাংরাররর , ারকভনৄয, 

রদনাজনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 41 

      ১৩১৯৮ ভাইদক্রা করিউর্ায ইন্টাযদনর্ এন্ড ইন্পটিটিউর্   

    গ্রাভিঃ বািঃ নেরফাড়ী , থানািঃ নেরফাড়ী , বজরািঃ 

রদনাজনৄয। 

  

     টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 83 

     টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 31 

      ১৩২০৩ ফাাংরাররর করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্   

        গ্রাভ: মুাড়াাড়া, র্াকঘয: ফাাংরাররর 

ারকভনৄয,রদনাজনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 14 

      ১৩২০৯ দফযোভপুয আন্সটিটিঈট ফ আনপযমভন বটকমনোরদজ,    

দফযোভপুয, দদনোজপুয। 

         টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন ৩০ 

      ১৩২২৭ কার্রা বর্করনকযার করিউর্ায বেরনাং ইনরস্টটিউর্   

        বািঃ কার্রাার্-৫২৬৬, থানা-রফযাভনৄয, রদনাজনৄয।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 28 

      ১৩২৩৫ উদজরা রর্রজর্ার বন্টায , উদজরা-নফাফগঞ্জ, 

রদনাজনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 42 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 32 

      ১৩২৩৬ বানায তযী করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্   

    বািঃ বাদুরযয়া ফাজায,, নফাফগঞ্জ, রদনাজনৄয।   

     টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 42 

      ১৩২৩৯ করিউর্ায রর্রজর্ার বন্টায , গ্রাভ/ভল্লা-

যঘুনাথনৄয, বািঃ যঘুনাথনৄয , উদজরা-নফাফগঞ্জ, 

বজরা-রদনাজনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 16 

১১। 
১৩১১২ বর্করনকযার বেরনাং বন্টায 

(টিটির), রদনাজনৄয। 

১৩১৩৮ যাভকৃষ্ণ রভন করিউর্ায প্ররক্ষণ বকন্দ্র , কফা 

যাভকৃষ্ণ আশ্রভ, রদনাজনৄয। 

  

       টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন ১১ 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

      ১৩১৯২ রদনাজনৄয াফররক বে রনাং ইন্পটিটিউর্ , ফননী সুায 

ভাদকডর্ (৩য় তরা),গদন তরা, দয,রদনাজনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

      ১৩২৪৫ আনপযমভন বটকমনোরদজ দবন বেদনং আন্সটিটিঈট,   

সুআোদয, বো: দদনোজপুয-৫২০০, ঈমজরো-দয, 

দদনোজপুয। 

        টিদড: ০২৮ অআটি োমোট ড বটকদনদোন ১৮ 

         টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন ৯৩ 

      ১৩২২৩ রদনাজনৄয আইটি করিউর্ায বেরনাং বন্টায , গ্রাভ-

িকমুা, বািঃ রফ -আভতরী, থানা-রিরযযফন্দয, 

বজরা-রদনাজনৄয 

  

      
   টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

১২। ১৩১৩৯ রনউ বলাযা বর্করনকযার 

ইন্পটিটিউর্, ভাননৄয 

ফাজায, বঘাড়াঘার্, রদনাজনৄয।     

(ববন্যিঃ বঘাড়াঘার্ রর্গ্রী 

কদরজ, ভাননৄয, 

বঘাড়াঘার্, রদনাজনৄয)। 

১৩১৩৯ রনউ বলাযা বর্করনকযার ইন্পটিটিউর্ , ভাননৄয 

ফাজায, বঘাড়াঘার্, রদনাজনৄয। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 78 

    ১৩১৬০ এ-য়ান করিউর্ায প্ররক্ষণ বকন্দ্র , আরাজ্ব 

আজাায সুায ভাদকডর্ , আজাদ বভাড় , বঘাড়াঘার্, 

রদনাজনৄয। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 30 

১৩। ১৩২২০ দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ বকন্দ্র, 

য ভাজদফা কাম ডারয়, 

রদনাজনৄয, গ্রাভ/ভল্লা-

ঘারাড়া,  বািঃ রদনাজনৄয, 

থানা-বকাতয়ারী, বজরা-

রদনাজনৄয। 

১৩২২০ দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ বকন্দ্র , য ভাজদফা 

কাম ডারয়, রদনাজনৄয, গ্রাভ/ভল্লা-ঘারাড়া,  বািঃ 

রদনাজনৄয, থানা-বকাতয়ারী, বজরা-রদনাজনৄয। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 120 

       টিরর্: ০২৯ বড্র বভরকাং এন্ড বর্ইররযাং 8 

১৪। ১৩২২৮ বজরা আনায  রবরর্র 

করিউর্ায প্ররক্ষণ বকন্দ্র, 

রদনাজনৄয, সুইারয, দয, 

রদনাজনৄয। 

১৩২২৮ বজরা আনায  রবরর্র করিউর্ায প্ররক্ষণ 

বকন্দ্র, রদনাজনৄয, সুইারয, দয, রদনাজনৄয 

  

       টিরর্: ০১০ অদর্া বভকারনক 25 

       টিরর্: ০১৭ ইদরকরেকযার াউজ য়যারযাং 32 

       টিরর্: ০২৭ বযরিজাদযন অযান্ড এয়ায করন্ডরনাং 31 

       টিরর্: ০৬৭ দয়রডাং 22 

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 30 

১৫। ১৪০২০ বর্করনকযার স্কুর অযান্ড 

কদরজ, নীরপাভাযী। 

১৪০৭৫ ভাইবক্রাপর্ বেরনাং  ইন্পটিটিউর্র্ , কয়ারনজ াড়া , 

মযত খাঁন বযার্, সয়দনৄয, নীরপাভাযী । 

  

     টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 31 

    ১৪১০৫ উিযা বর্করনকযার বেরনাং বন্টায , উরকদরয বভাড় , 

নীরপাভাযী দয, নীরপাভাযী। 

  

     টিরর্: ০34 অদর্াকযার্ 6 

     টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 54 

     টিরর্: ৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারি: বপ্রািঃ 12 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
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যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

    ১৪১২৩ বজরা রবরিক ভররা করিউর্ায প্ররক্ষণ প্রকল্প (৬৪ 

বজরা), বজরা ভররা  রশু রফলয়ক ভন্ত্রণারয় , 

বুজাড়া,  বৌযবা বযার্, নীরপাভাযী 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্য অরপ অযারস্দদকন 25 

       টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন এন্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

25 

      ১৪১১৪ বিন্ড ল্যান অযান্ড করিউর্ায বেরনাং বন্টায   

      বগাভরত-৫৩৪১, বর্াভায, নীরপাভাযী।   

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

       টিরর্: ০৭9 র্ার্া বফজ বপ্রাগ্রারভাং 16 

      ১৪১৩২ বফাড়াগাড়ী করিউর্ায বর্করনকযার ইনরস্টটিউর্   

      গ্রাভ/ভল্লা-বফাড়াগাড়ী, বািঃ বফাড়াগাড়ী , উদজরা-

বর্াভায, বজরা-নীরপাভাযী। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 8 

১৬। ১৪০৯০ রর্ভরা করিউর্ায াদয়ন্প 

অযান্ড ররদর্করনক কদরজ, 

রর্ভরা, নীরপাভাযী। 

১৪০৬৭ ল্যান করিউর্ায অযান্ড বর্করনকযার  ইন্পটিটিউর্   

    বভরর্দকর  কদরজ বযার্ , টুরনযার্, বািঃ 

খগাখরড়ফাড়ী, উদজরা-রর্ভরা, বজরা- নীরপাভাযী। 

  

     টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

     টিরর্িঃ ৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 45 

    ১৪০৮৫ করিউর্ায াদয়ন্প অযান্ড বেরনাং  ইন্পটিটিউর্র্   

ফাবুয ার্, বভইন বযার্, রর্ভরা, নীরপাভাযী।   

 টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 61 

      ১৪০৮৬ রর্ভরা বর্করনকযার অযান্ড করিউর্ায বেরনাং  

ইন্পটিটিউর্, রর্ভরা, নীরপাভাযী। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 23 

      ১৪০৯০ রর্ভরা করিউর্ায াদয়ন্প অযান্ড ররদর্করনক 

কদরজ, রর্ভরা, নীরপাভাযী। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

১৭। ১৪০৯১ ল্যান করিউর্া ড বেরনাং  

ইন্পটিটিউর্র্ উবজরা-রযলদ 

বযার্, ভাথার্াঙ্গা, বাস্ট-

জরঢাকা, জরঢাকা, 

নীরপাভাযী। (ববন্যিঃ জরঢাকা  

রফজদন ম্যাদনজদভন্ট 

ইন্পটিটিউর্, জরঢাকা, 

নীরপাভাযী)। 

১৪০৯১ ল্যান করিউর্া ড বেরনাং  ইন্পটিটিউর্র্   

      উদজরা-রযলদ বযার্, ভাথার্াঙ্গা, বাস্ট-জরঢাকা, 

জরঢাকা, নীরপাভাযী। 

  

       টিরর্: ১৬ করিউর্ায অাদযন 50 

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 60 

    ১৪১১৯ বভরযর্ করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্   

  ফড়রবর্া, রকদাযগঞ্জ, নীরপাভাযী   

   টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 13 

    ১৪১২৬ রর্রজর্ার ভারিরভরর্য়া করিউর্ায বেরনাং বন্টায   

  গ্রাভিঃ বকফা, বাস্টিঃ রকদাযগঞ্জ- নীরপাভাযী।   

   টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 28 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

১৮। ১৪১১১ েোস্ট বটকদনকযোর বেদনং 

আনদস্টটিঈট (টিটিটিঅআ), 

সদপুয বনোদনফো, 

নীরপোভোযী। 

১৪১১১ েোস্ট বটকদনকযোর বেদনং আনদস্টটি ঈট (টিটিটিঅআ), 

সদপুয বনোদনফো, নীরপোভোযী। 

  

  

     টিদড: ০২৭ বযদিজোমযন যোন্ড এোয কদন্ডদনং ৬ 

       টিদড: ০৬৮ ড্রোআদবং কোভ মটোমভকোদনক্স ২৯৬ 

         টিদড: ০৭০ মদডং যোন্ড বপদিমকন ৭ 

         টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন ৬ 

১৯। ১৪১২৯ দক্ষতো ঈন্নন প্রদক্ষণ বকন্দ্র, 

য ভোজমফো কোম ডোর, 

নীরপোভোযী, লোভ/ভল্লো-যকোদয 

কমরজ বযোড,  বোঃ নীরপোভোযী-

৫৩০০, থোনো- নীরপোভোযী দয, 

বজরো- নীরপোভোযী। 

১৪১২৯ দক্ষতো ঈন্নন প্রদক্ষণ বকন্দ্র, য ভোজমফো কোম ডোর, 

নীরপোভোযী, লোভ/ভল্লো-যকোদয কমরজ বযোড,  বোঃ 

নীরপোভোযী-৫৩০০, থোনো- নীরপোভোযী দয, বজরো- 

নীরপোভোযী। 

  

  

     টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন ১৪৮ 

২০। ১৫০১৬ বর্করনকযার স্কুর অযান্ড 

কদরজ, রারভরনযার্। 

১৫০১৬ বর্করনকযার স্কুর অযান্ড কদরজ, রারভরনযার্।   

   টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 14 

    ১৫০৬১ াররভা বর্করনকযার  ইন্পটিটিউর্র্ , ফড়ফাড়ী, 

রারভরনযার্। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 20 

      ১৫০৮৬ বজরা রবরিক ভররা করিউর্ায প্ররক্ষণ প্রকল্প (৬৪ 

বজরা), (৩য় তরা ) ( নথ ডদফঙ্গর য়াকড বযার্ , 

বজরা জা তীয় ভররা াংস্থায অরপদয াদ ডফ ), 

রারভরনযার্ বজরা াখা, রারভরনযার্ 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 25 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

25 

      ১৫০৯৪ দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ বকন্দ্র , য ভাজদফা 

কাম ডারয়, রারভরনযার্, গ্রাভ/ভল্লা-রারভরনযার্,  

বািঃ রারভরনযার্ , থানা- রারভরনযার্ দয , 

বজরা- রারভরনযার্। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 81 

      ১৫১১৬ প্রজারত বর্করনকযার বেরনাং ইন্পটিটিউর্   

      গ্রাভ/ভল্লা- বগাকুন্ডা, বািঃ-রতস্তা, উদজরা- 

রারভরনযার্, বজরা- রারভরনযার্। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 6 

২১। ১৫০৮৭ ফাযাজান করিউর্ায বেরনাং 

ইন্পটিটিউর্, গ্রাভিঃ ফাযাজান, 

বািঃ দুহুরী, থানািঃ কারীগঞ্জ 

রারভরনযার্।(ববন্যিঃ 

ফাযাজান ররদর্করনক 

১৫০৮৭ ফাযাজান করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্ , গ্রাভিঃ 

ফাযাজান, বািঃ দুহুরী , থানািঃ কারীগঞ্জ 

রারভরনযার্। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

    ১৫০৯৩ োমটোোযী োড়ো অআটি আন্সটিটিঈট,    
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

ইন্পটিটিউর্, কারীগঞ্জ, 

রারভরনযার্)। 

 শ্রুদতধয, বোষ্ট- ব ৌদৄযীযোট, থোনো- কোরীগঞ্জ,  

রোরভদনযোট 

       টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 24 

    ১৫০৯৭ দইখায়া বর্করনকযার এন্ড করিউর্ায বেরনাং 

ইনরস্টটিউর্ বািঃ দইখায়া , থানা-াতীফান্ধা, বজরা-

রারভরনযার্। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 12 

    ১৫১০৪ নথ ড বফঙ্গর আইটি ইন্পটি টিউর্, গ্রাভ/ভল্লা-কাীযাভ, 

বািঃ করযভনৄয , উদজরা-কারীগঞ্জ, বজরা-

রারভরনযার্। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 12 

         টিরর্: ০৪৮ আরভনী 9 

      ১৫১১২ াদরা বযাস্তভ াদয়ন্প এন্ড বর্কদনাররজ ইন্পটিটিউর্ , 

গ্রাভ/ভল্লা-ববরাফাড়ী,বািঃ ববরাফাড়ী -

৫৫১০,উদজরা-আরদতভাযী,বজরা-রারভরনযার্। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 13 

      ১৫১১৩ রক্রদয়টিব আইটি বেরনাং ইন্পটিটিউর্   

        গ্রাভ/ভল্লা-কারযাভ, বািঃ করযভনৄয -৫৫২০, 

উদজরা-কারীগঞ্জ, বজরা-রারভরনযার্। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 18 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

5 

      ১৫০৯৫ ারত ফান্ধা াইন্প এন্ড বর্করনকযার ইন্পটিটিউর্   

        ারতফান্ধা, রারভরনযার্।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 9 

      ১৫১১৪ ঐরতয ভাজ কল্যান ড্রাইরবাং এন্ড বর্করনকযার 

বেরনাং ইন্পটিটিউর্ , গ্রাভ/ভল্লা-সফযাতী, বািঃ 

করযভনৄয-৫৫২০, উদজরা-কারীগঞ্জ, বজরা-

রারভরনযার্। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 11 

২২। ১৬০৩১ বর্করনকযার স্কুর অযান্ড 

কদরজ, দয, যাংনৄয। 

১৬১৫৭ র্িঃ এভ আয দক্ষতা উন্নয়ন ইন্পটিটিউর্,    

    গ্রাভিঃ বগাারনৄয , বাস্টিঃ বগাারনৄয , উদজরািঃ 

রভঠানৄকুয, বজরািঃ যাংনৄয। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

       টিরর্:৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 37 

      ১৬২০১ রক্ষীনৄয বতৌরপরকয়া কারযগরয প্ররক্ষণ বকন্দ্র , 

গ্রাভ/ভল্লা-রক্ষীনৄয, বািঃ ইকযিারী -

৫৪২০,উদজরা-তাযাগঞ্জ, বজরা-যাংনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 5 

      ১৬২১৮ ভানফ িদ উন্নয়ন  গদফলণা বকন্দ্র   
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

        গ্রাভ/ভল্লা-বন্ট্রার বযার্ ,বািঃ যাংনৄয ফাজায র্াউন 

াফ,উদজরা-দয,বজরা-যাংনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 10 

      ১৬০৮৭ করিউর্ায বর্করনকযার বেরনাং  ইন্পটিটিউর্র্   

        বস্টন বযার্, াী ভরজদদয দরক্ষদণ, যাংনৄয।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 49 

২৩। ১৬০৫৮ যাংনৄয ররদর্করনক  

ইন্পটিটিউর্, যাংনৄয। 

১৬০৬৫ করিউর্ায বর্করনকযার ইনরস্টটির্উর্, যাংনৄয।   

     টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 37 

    ১৬১৪০ রটি করিউর্ায বেরনাং বন্টায, দয, যাংনৄয।   

 টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

    ১৬১৯২ বনর্য়ারকডাং এন্ড পদযক্স বেরনাং বন্টায   

      গ্রাভ/ভল্লা-ইরাভনৄয, ন্ভানতরা, বািঃ দয 

যাংনৄয-৫৪০০, উদজরা-দয যাংনৄয, বজরা-যাংনৄয। 

  

       টিরর্: 28আইটি াদার্  বর্করনরয়ান  22 

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 49 

      ১৬১৯৩ তাযাগঞ্জ করিউর্ায বেরনাং ইনরস্টটিউর্ 

(টিরটিআই), গ্রাভ/ভল্লা-কু ডা তাযাগঞ্জ , উদজরা-

তাযাগঞ্জ, বজরা-যাংনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 22 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 8 

      ১৬১৪৬ বজরা রবরিক ভররা করিউর্ায প্ররক্ষণ প্রকল্প (৬৪ 

বজরা), িরন্দ্রভা, ফাা নাং -১০, বযার্ নাং -০১, (২য় 

তরা), (এযাদ াদদফয ফাড়ীয াভদন) 

  

        রনউ বনাড়া, যাংনৄয-৫৪০০.   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 25 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

25 

      ১৬১৭৮ াইফাযদর্ক আই র টি একাদর্ভী , ১নাং কদরজ 

বযার্, আরভ নগয, দয, যাংনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 35 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 20 

      ১৬১৯৭ ইরঞ্জরনয়া ড ইনরস্টটিউর্ অফ বর্কদনাররজ 

  

      
গ্রাভ/ভরস্দা-আরভ নগয , বািঃ বকাতয়ারী , 

উদজরা-যাংনৄয দয, বজরা-যাংনৄয। 

         টিরর্: ০১৭ ইদরকরেকযার াউজ য়যারযাং  77 

        
 টিরর্: 025িারবাং অযান্ড াই রপটিাং  31 

      ১৬১৯১ কাউরনয়া বর্করনকযার বেরনাং বন্টায   

        গ্রাভ/ভল্লা-াাফাজ, বািঃ কাউরনয়া,   

        উদজরা-কাউরনয়া, বজরা-যাংনৄয।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 37 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

২৪। ১৬০৯১ সরী বর্করনকযার বেরনাং 

ইন্পটিটিউর্ ীযগা া ফাজায, 

যাংনৄয। (ববন্যিঃ ীযগা া 

কদরজ,ীযগা া, যাংনৄয)। 

১৬০৯১ সরী বর্করনকযার বেরনাং ইন্পটিটিউর্   

    ীযগা া ফাজায, যাংনৄয।   

     টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 108 

    ১৬০৭১ ভারযয়া করিউর্ায এডুদকন বন্টায , বকন্দ্রীয় জাদভ 

ভরজদ বযার্, ীযগা া, যাংনৄয। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 94 

      ১৬১৩১ ীযগা া বর্করনকযার বেরনাং  ইন্পটিটিউর্র্   

        গ্রাভ-অনন্তযাভ, উদজরা বগইর্, ীযগা া, যাংনৄয।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 33 

২৫। ১৬০৯২ বর্করনকযার বেরনাং বন্টায, 

যাংনৄয। 

১৬০৬৬ ভদর্ভ করিউর্ায একাদর্রভ , আযাদনৄয, (াকড 

বভাড়), বািঃ কযাদর্র্ কদরজ, দয, যাংনৄয । 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 45 

      ১৬০৯৩ ররর্ন ইন্পটিটিউর্ অফ বর্কদনাররজ অযান্ড 

ইরঞ্জরনয়ারযাং কাউরনয়া,  যাংনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 34 

      ১৬১৩৬ অয, এন, এ অআটি আন্সটিটিঈট    

  কোমদয টোোয (৩  ৪থ ড তরো )পদকয বভোোম্মদ 

বযোড, জুম্মোোড়ো, যংপুয-৫৪০০ 

         টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন ৪৬ 

      ১৬১৩৯ আমভজ ববোমকনোর বেদনং আন্সটিটিঈট,   

  ফোদড় নং -৫০/১, মুদন্সোড়ো নফোফগঞ্জ ফোজোয , দয, 

যংপুয । 

         টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন ৮ 

      ১৬১৪৯ এএভ করিউর্ায বেরনাং বন্টায ,  থানািঃ ফদযগঞ্জ , 

যাংনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 25 

      ১৬১৮১ ভদৄনৄয বর্করনকযার বেরনাং বন্টায, গ্রাভ/ভল্লা- 

ভয়নাকুরড়, বািঃ কাজীযার্, থানা-ফদযগঞ্জ, বজরা-

যাংনৄয।   

          টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 17 

      ১৬১৮৪ ভাননৄয করিউর্ায প্ররক্ষণ বকন্দ্র   

        ভাননৄয, বািঃ ীযগঞ্জ -৫৪৭০, ীযগঞ্জ, বজরা-

যাংনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 23 

      ১৬০৭০ ভদনাযঞ্জন ফহুবালী করিউর্ায প্ররক্ষণ ইন্পটিটিউর্ , 

রভঠানৄকুয, যাংনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 44 

২৬। ১৬১০১ ফীকন আই, র, টি, এডুদকন 

রররভদর্র্ ফাা নাং-৮, বযার্-

১(ক), ঠিকাদায াড়া, 

আরভনগয, যাংনৄয। (ববন্যিঃ 

১৬১০১ ফীকন আই, র, টি, এডুদকন রররভদর্র্   

      ফাা নাং -৮, বযার্-১(ক), ঠিকাদায াড়া , 

আরভনগয,যাংনৄয। 

  

       টিরর্: ০১৭ ইদরকরেকযার াউজ য়যারযাং 5 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

    ভাজ কল্যান রফদ্যাফীরথ 

ফাররকা উচ্চ রফদ্যারয়  

ভারফদ্যারয়, যাংনৄয)। 

   টিরর্: ০৪৩ াটি ডরপদকর্-ইন-রফউটিরপদকন  6 

       টিরর্: ০৭৪ বদক্রর্ারযয়ার াদয়ন্প 7 

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 150 

       টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

17 

    ১৬০৯৪ আনজ োমন্স এন্ড বটকমনোরদজ আন্সটিটিঈট (আএটি 

অআ) ঠিকোনো: বদৌরত কভমিোক্স (নী তরো), গুপ্তোড়ো, 

যংপুয। 

  

       টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন ৬৩ 

    ১৬১৬৮ রপক করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্ , গ্রাভ/ভল্লা-

ীযগঞ্জ (প্রজাাড়া), বািঃ ীযগঞ্জ , উদজরা-

ীযগঞ্জ, বজরা-যাংনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 48 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 11 

২৭। ১৬১৭২ দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ বকন্দ্র, 

য ভাজদফা কাম ডারয়, 

যাংনৄয গ্রাভ/ভল্লা-ইরঞ্জরনয়ায 

াড়া, বািঃ যাংনৄয-৫৪০২, 

থানা-দয, বজরা-যাংনৄয। 

১৬১৭২ দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ বকন্দ্র , য ভাজ বফা 

কাম ডারয়, যাংনৄয, গ্রাভ/ভল্লা-ইরঞ্জরনয়ায াড়া , বািঃ 

যাংনৄয-৫৪০২, থানা-দয, বজরা-যাংনৄয। 

  

       টিরর্: ০১৭ ইদরকরেকযার াউজ য়যারযাং 16 

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 391 

       টিরর্িঃ ০২৯ বড্র বভরকাং এন্ড বর্ইরারযাং 16 

২৮। ১৭০২৭ বর্করনকযার স্কুর অযান্ড 

কদরজ, দয, কুরড়গ্রাভ। 

১৭০৭৫ অক্সদপার্ ড করিউর্ায বেরনাং  ইন্পটিটিউর্র্ , 

ববাদকনার বভাড় , বািঃ কুরড়গ্রাভ , 

উদজরা+বজরা-কুরড়গ্রাভ। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 34 

    ১৭০৮৩ যাজাযার্ করিউর্ায বন্টায, যাজাযার্, কুরড়গ্রাভ।   

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 31 

    ১৭১১৫ রএনর অযান্ড বর্করনকযার  ইন্পটিটিউর্ , নাদগশ্বযী, 

কুরড়গ্রাভ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 110 

      ১৭১১৮ আন াযী আইটি ইরনস্টটিউর্ , বকরদযার্, উররনৄয, 

কুরড়গ্রাভ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 100 

      ১৭১৫৩ রিরভাযী আইটি ইন্পটিটিউর্, গ্রাভ- বভৌজাখানা, বাষ্ট- 

রিরভাযী, থানা- রিরভাযী, বজরা- কুরড়গ্রাভ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 42 

      ১৭১৬৯ নোদজভ  খোন কদিঈটোয বন্টোয (এনদদ), লোভ-

ভল্লো-ভদল্লকমফগ, বোঃ নোদজভ খোন , ঈমজরো-

যোজোযোট, বজরো-কুদড়লোভ। 

  

         টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন ৬ 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

      ১৭১৬৮ বজরা আনা য  রবরর্র করিউর্ায প্ররক্ষণ 

বকন্দ্র, কুরড়গ্রাভ, গ্রাভ/ভল্লা-কৃষ্ণনৄয, বািঃ কুরড়গ্রাভ-

৫৬০০, থানা-দয, বজরা-কুরড়গ্রাভ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 27 

      ১৭১৭১ যংগন আন্সটিটিঈট ফ বটকমনোরদজ   

লোভ/ভল্লো-অনছোযী বস্দোর, বোঃ জুম্মোোট,  

থোনো-ঈদরপুয, বজরো-কুদড়লোভ। 

         টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন ১৯ 

      ১৭১৭২ অধ্যক্ষ নারভা ফান্ প্ররক্ষণ  উন্নয়ন একাদর্রভ   

        গ্রাভ/ভল্লা-বক র বযার্ , বািঃ উররনৄয , থানা-

উররনৄয, বজরা-কুরড়গ্রাভ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 26 

      ১৭১৭৬ এরভদর্ক্স আইটি , গ্রাভ/ভল্লা-াটিযাড়, বািঃ 

কুরড়গ্রাভ-৫৬০০, উদজরা-কুরড়গ্রাভ দয , বজরা-

কুরড়গ্রাভ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 40 

      ১৭১৭৩ আর-াান করিউর্ায ইন্পটিটিউর্ , গ্রাভ/ভল্লা-র্াক 

ফাাংরা াড়া , বািঃ কুরড়গ্রাভ -৫৬০০, উদজরা-

কুরড়গ্রাভ দয, বজরা-কুরড়গ্রাভ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 8 

২৯। ১৭০৫৭ কুরড়গ্রাভ ররদর্করনক 

ইন্পটিটিউর্, কুরড়গ্রাভ। 

১৭১১৯ রুযার ারব ড ইনপযদভন বর্কদনাররজ 

(আযএআইটি) ফাদয বকদায , বকদায, নাদগশ্বযী, 

কুরড়গ্রাভ। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 7 

    ১৭১২৬ বজরা রবরিক ভররা করিউর্ায প্ররক্ষণ প্রকল্প (৬৪ 

বজরা), জাতীয় ভররা াংস্থা , কুরড়গ্রাভ বজরা বকন্দ্র , 

বকন্দ্রীয় ফার্ারভ ডনার াংরগ্ন , ইরারভক পাউদন্ডন 

অরপদয ২য় তরা, আয বক বযার্, কুরড়গ্রাভ. 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 25 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

25 

      ১৭১২৯ কারনৄয বর্করনকযার এন্ড আইটি ইন্পটিটিউর্   

        গ্রাভিঃ ধভ ডনৄয , বািঃ গাংগাযার্ ৫৬৮০, থানািঃ 

নেরফাড়ী, বজরািঃ কুরড়গ্রাভ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 27 

      ১৭১৪১ এন. এ. আরভন বর্করনকযর ইন্পটিটিউর্   

        গ্রাভিঃ যাভদা ধরনযাভ , বাস্টিঃ উররনৄয , থানািঃ 

উররনৄয, বজরািঃ কুরড়গ্রাভ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 16 

      ১৭১৪৭ উররনৄয কনান রনম্ন ভাধ্যরভক রফদ্যারয়   
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

        গ্রাভিঃ ভারতীফাড়ী রদগয, বাস্টিঃ ধযনী ফাড়ী,   

        থানািঃ উররনৄয, বজরািঃ কুরড়গ্রাভ।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 11 

      ১৭১৪৮ রিরভাযী কনান রনম্ন ভাধ্যরভক রফদ্যারয়   

        গ্রাভিঃ ফজযাতফকনৄয, বাস্টিঃ ফারাফাড়ীয ার্,   

        রিরভাযী, বজরািঃ কুরড়গ্রাভ।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 31 

      ১৭১৬৫ আয. র আইটি ইন্পটিটিউর্, গ্রাভ/ভল্লা-উররনৄয,বািঃ 

উররনৄয, উররনৄয, বজরা-কুরড়গ্রাভ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 75 

৩০। ১৭১৩৬ বাই বাই করিউর্ায বেরনাং 

ইন্পটিটিউর্ কুরড়গ্রাভ। (ববন্যিঃ 

ীদ বরিঃ াভাদ নগয 

বর্করনকযার অযান্ড রফএভ 

ইন্পটিটিউর্, জয়ভরনযার্, 

ভুরুঙ্গভাযী , কুরড়গ্রাভ।) 

১৭০৭৭ এপ, এ বর্করনকযার এন্ড আইটি  ইন্পটিটিউর্র্   

      গ্রাভিঃ রদয়ার্াঙ্গা , র্াকঘযিঃ নেরকুভায, ভুরুঙ্গভাযী, 

কুরড়গ্রাভ । 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 15 

    ১৭১৩৫ এ এভ আইরর্য়ার বর্করনকযার ইন্পটিটিউর্ , 

কুরড়গ্রাভ। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 10 

    ১৭১৩৬ বাই বাই করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্, কুরড়গ্রাভ।   

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

    ১৭১৪২ ভুযঙ্গাভাযী ভদর্র করিউর্ায প্ররক্ষণ একাদর্ভী , 

গ্রাভিঃ বদয়াদনয খাভায , বাস্টিঃ ভুযঙ্গাভাযী , থানািঃ 

ভুযঙ্গাভাযী, বজরািঃ কুরড়গ্রাভ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 35 

      ১৭১১৬ নাদগশ্বযী করিউর্ায বেরনাং একাদর্রভ,   

        নাদগশ্বযী-৫৬৬০, কুরড়গ্রাভ।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 41 

      ১৭১০৫ এ ইরাভ করিউর্ায প্ররক্ষণ বকন্দ্র, কুরড়গ্রাভ।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 5 

      ১৭১২৭ নেরফাড়ী আইটি ইন্পটিটিউর্, গ্রাভ: বগায়াইরবীয, বা: 

বনয়াী ৫৬০০, থানা: নেরফাড়ী, বজরা: কুরড়গ্রাভ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 14 

      ১৭১২৮ যায়গঞ্জ আইটি ইন্পটিটিউর্ , গ্রাভ: যায়গঞ্জ, বা: 

যায়গঞ্জ, থানা: নাদগশ্বযী, বজরা: কুরড়গ্রাভ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 15 

৩১। ১৭১৩৮ উদজরা করভউরনটি ই-

বন্টায, গ্রাভিঃ রাফাড়ী, 

বাস্ট: খরররগঞ্জ, থানা: দয, 

কুরড়গ্রাভ। (ববন্যিঃ উদজরা 

প্রান একাদর্রভ, উদজরা 

রযলদ িিয, কুরড়গ্রাভ দয, 

কুরড়গ্রাভ।  

১৭০৯৫ অরযরজন করিউর্ায বে রনাং  ইন্পটিটিউর্ , কুরড়গ্রাভ-

৫৬০০। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 33 

    ১৭০৯৯ বঘাগাদ ইউরনয়ন তথ্য  বফা বকন্দ্র   

      ইউরনয়ন রযলদ কভদিক্স বফন , বাস্ট-বঘাগাদ, 

উদজরা-কুরড়গ্রাভ দয, কুরড়গ্রাভ 

  



 

 

G:\BTEB SHORT COURSE EXAM\National Skills Basic (360 hours)\Jan-June, Jan-March & April-June Session, 2022_Final\Center List_17 July 2022_Final Printed\17-7-2022 Centet_ Jan-June, Jan-March & April-June Session, 2022_Printed Copy.doc 

-17- 

ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 19 

    ১৭১২০ স্টায করিউর্ায বেরনাং  ইন্পটিটিউর্ , ফাস্টযান্ড র 

এন্ড রফ বভাড় াংরগ্ন, আয বক বযার্, কুরড়গ্রাভ। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 25 

    

  

১৭১৩৮ 
উদজরা করভউরনটি ই-বন্টায, গ্রাভিঃ রাফাড়ী, 

বাস্টিঃ খরররগঞ্জ, থানািঃ দয, বজরািঃ কুরড়গ্রাভ।   

    
     টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 59 

      ১৭১৪৬ পয করিউর্ায ইন্পটিটিউর্ , গ্রাভিঃ িারকয ায 

তালুক, বাস্টিঃ যাজাযার্ , উদজরািঃ যাজাযার্ , 

বজরািঃ কুরড়গ্রাভ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 46 

৩২। ১৭১৫২ ন্রুর ক যকায করিউর্ায 

বেরনাং বন্টায রভজডাাড়া, 

বাষ্ট- বযৌভাযী, বযৌভাযী,  

কুরড়গ্রাভ। (ববন্যিঃ রকভত 

উল্লা ফারাজান কৃরল  

কারযগরয ইন্পটিটিউর্ বযৌভাযী, 

কুরড়গ্রাভ)। 

১৭১১৪ ব্রাদাযহুর্  ইন্পটিটিউর্ অফ বর্কদনাররজ , 

াাং+বািঃ+উদজরািঃ যারজফনৄয -৫৬৫০ , বজরািঃ 

কুরড়গ্রাভ। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 12 

    ১৭১৫২ ন্রুর ক যকায করিউর্ায বেরনাং বন্টায , গ্রাভ- 

রভজডাাড়া, বাষ্ট-বযৌভাযী, বযৌভাযী, কুরড়গ্রাভ। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 65 

       টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারি রভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

5 

    ১৭১৯৫ রর্রজর্ার করিউর্ায প্ররক্ষণ ইন্পটিউর্ , গ্রাভ/ভল্লা-

যারজফনৄয বর্করনকযার কদরজ বগর্ , বািঃ যারজফনৄয, 

উদজরা-যারজফনৄয, বজরা-কুরড়গ্রাভ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 9 

      ১৭০৮৮ ফাাংরাদদ করিউর্ায ইন্পটিটিউর্   

        উদজরািঃ বযৌভাযী, বজরািঃ কুরড়গ্রাভ।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 16 

      ১৭১৬০ সৃরষ্ট করিউর্ায বেরনাং বন্টায , গ্রাভ-দাঁতবাঙ্গা 

ফাজায, বািঃ দাঁতবাঙ্গা , থানা-বযৌভাযী, বজরা-

কুরড়গ্রাভ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 14 

      ৫৫১৯৯ ানন্দফাড়ী বর্করনকযার বেরনাং বন্টায , গ্রাভ/ভল্লা-

ানন্দফাড়ী, বািঃ ানন্দফাড়ী , থানা-বদয়ানগঞ্জ, 

বজরা-জাভারনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 15 

৩৩। ১৭১৬১ দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ বকন্দ্র, 

য ভাজদফা কাম ডারয়, 

কুরড়গ্রাভ, গ্রাভ/ভল্লা-রাংগন 

যায় (বগাযস্তান াড়া),  বািঃ 

১৭১৬১ দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ বকন্দ্র , য ভাজদফা 

কাম ডারয়, কুরড়গ্রাভ, গ্রাভ/ভল্লা-রাংগন যায় 

(বগাযস্তান াড়া ),  বািঃ কুরড়গ্রাভ , থানা-কুরড়গ্রাভ 

দয, বজরা-কুরড়গ্রাভ। 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

    কুরড়গ্রাভ, থানা-কুরড়গ্রাভ 

দয, বজরা-কুরড়গ্রাভ। 

   টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 167 

৩৪। ১৮০৩৩ বর্করনকযার স্কুর অযান্ড 

কদরজ, দয, গাইফান্ধা। 

১৮০৬৬ বজযারতদপ্রাবা করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্   

      ারনভরন্দয বযার্, গাইফান্ধা।   

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 15 

    ১৮০৭১ াজাান কভার ডয়ার এন্ড করিউর্ায ইন্পটিটিউর্ , 

ঠিকানািঃ কদরজ বভাড়, সুন্দযগঞ্জ, গাইফান্ধা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 14 

      ১৮০৭৪ মাদু করিউর্ায একাদর্ভী    

      সুন্দযগঞ্জ, গাইফান্ধা 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 34 

      ১৮১৯০ আইরটি লুযন এন্ড করিউর্ায ইন্পটিটিউর্, 

গ্রাভ/ভল্লা-ফাভনর্াাংগা, বািঃ ফাভনর্াাংগা, 

উদজরা-সুন্দযগঞ্জ, বজরা-গাইফান্ধা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 43 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 5 

      ১৮১৫২ বজরা রবরিক ভররা করিউর্ায প্ররক্ষণ বকন্দ্র    

        (৬৪ বজরা), বারডাং নাং -৭১১ (৩য় তরা ), আদৄরনক 

াাতার বযার্, (পায়ায ারব ড বগর্ বথদক ৫০ গজ 

দরক্ষদণ), গাইফান্ধা-৫৭০০। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 25 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

25 

      ১৮১৫৩ উদয়ন বর্করনকযার ইন্পটিটিউর্ , গ্রাভিঃ নৄটিভাযী , 

বািঃ খাভায ধনাযম্না ৫৭৫১, াঘার্া, গাইফান্ধা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 10 

      ১৮১৫৫ াদুল্লানৄয করিউর্ায ইন্পটি টিউর্, বািঃ াদুল্লানৄয , 

থানািঃ াদুল্লানৄয, বজরািঃ গাইফান্ধা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 26 

      ১৬১৮০ ইন্পটিটিউর্ অফ করিউর্ায বর্কদনাররজ , ভাদাযগঞ্জ, 

গ্রাভ/ভল্লা-ভাদাযগঞ্জ, বািঃ বগাীগ্রাভ -৫৪৭০, থানা-

ীযগঞ্জ, বজরা-যাংনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 13 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 10 

      ১৮১৭৯ এভএইিদক রিরদর্ক ইন্পটিটিউর্ , গ্রাভ/ভল্লা-

ফাঁকার্া, বািঃ রাফাড়ী-৫৭৩০, থানা-রাফাড়ী, 

বজরা-গাইফান্ধা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 8 

      ১৮১৪৩ িয়ায ইন্পটিটিউর্অফ ইনপযদভন বর্কদনাররজ   



 

 

G:\BTEB SHORT COURSE EXAM\National Skills Basic (360 hours)\Jan-June, Jan-March & April-June Session, 2022_Final\Center List_17 July 2022_Final Printed\17-7-2022 Centet_ Jan-June, Jan-March & April-June Session, 2022_Printed Copy.doc 

-19- 

ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

        বগারফন্দগঞ্জ-৫৭৪০, গাইফান্ধা।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 72 

      ১৮১৮০ তুীন করিউর্ায য়াডড এন্ড ল্যাাংগুদয়জ স্কুর   

        গ্রাভ/ভল্লা-তুরীঘার্, বািঃ তুরীঘার্-৫৭০০,   

        থানা-গাইফান্ধা দয, বজরা-গাইফান্ধা।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 28 

      ১৮১৮১ ফাইনাযী ইনরস্টটিউর্ অফ ইনপযদভন বর্কদনাররজ , 

গ্রাভ/ভল্লা-ন্য জাান কভদস্দক্স , বািঃ বগারফন্দগঞ্জ , 

থানা-বগারফন্দগঞ্জ, বজরা-গাইফান্ধা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 31 

      ১৮১৮৭ এযাদযা ইনপযদভন বর্কদনাররজ , গ্রাভ/ভল্লা-

কাভরদয়া, বািঃ কাভরদয়া , উদজরািঃ বগারফন্দগঞ্জ , 

বজরা-গাইফান্ধা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 26 

      ১৮২০৫ ফকরগঞ্জ অনরাইন করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটি উর্, 

গ্রাভ/ভল্লা- ফকরগঞ্জ,বািঃ ফকরগঞ্জ ,উদজরা-

াদুল্লানৄয, বজরা- গাইফান্ধা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 34 

      ১৮১৭২ বজরা আনায  রবরর্র, গাইফান্ধা।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 31 

      ১৮১৬৩ করিউর্ায বা ড  বেরনাং একাদর্রভ , গ্রাভিঃ 

শ্রীরতনৄয, বাস্টিঃ ভরভাগঞ্জ -৫৭৪১, থানািঃ 

বগারফন্দগঞ্জ, বজরািঃ গাইফান্ধা 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 26 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 13 

      ১৮১৬৪ রজ.এ. করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্   

        গ্রাভিঃ াঘার্া, বাস্টিঃ াঘার্া-৫৭৫১, থানািঃ াঘার্া, 

বজরািঃ গাইফান্ধা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 20 

      ১৮১৫৯ য়াইদভক্স করিউর্ায প্ররক্ষণ একাদর্রভ , গ্রাভিঃ 

রমুর তাইড় , বাস্টিঃ বফানাযাড়া , থানািঃ াঘার্া , 

বজরািঃ গাইফান্ধা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 37 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 5 

      ১৮১৪৭ আইদর্ক করিউর্ায একাদর্রভ , বািঃ  রাফাড়ী -

৫৭৩০, থানািঃ রাফাড়ী, গাইফান্ধা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 48 

৩৫। ১৮১০১ উিযফঙ্গ ইরঞ্জরনয়ারযাং 

ইন্পটিটিউর্, রর্ রফ বযার্, 

১৮০৬৭ বজন্ইন করিউর্ায  ইন্পটিটিউর্, দয, গাইফান্ধা।   

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 74 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

    গাইফান্ধা।    টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

25 

    ১৮০৬৮ গাইফান্ধা করিউর্ায অযান্ড আইটি এডু বকন, 

গাইফান্ধা। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 23 

    ১৮১০১ উিযফঙ্গ ইরঞ্জরনয়ারযাং ইন্পটিটিউর্ রর্ রফ বযার্ , 

গাইফান্ধা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 41 

      ১৮১২৪ ভারিরভরর্য়া কভদিক্স করিউর্ায প্ররক্ষণ বকন্দ্র , 

বফায়াররয়া বগারফন্দগঞ্জ, গাইফান্ধা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 135 

      ১৮১৭৩ দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ বকন্দ্র , য ভাজদফা 

কাম ডারয়, গাইফান্ধা দরক্ষণ ধানঘড়া , বািঃ গাইফান্ধা -

৫৭০০, থানা- দয, বজরা-গাইফান্ধা। 

  

         টিরর্: ০২৯ বড্র বভরকাং অযান্ড  বর্ইরারযাং 8 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 111 

      ১৮১৭৬ করিউর্ায  আই র টি প্ররক্ষণ বকন্দ্র , 

বিৌ.ভাদকডর্,বািঃ+থানা - রাফাড়ী, গাইফান্ধা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 13 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 10 

৩৬। ১৮১২১ রজইউদক ইন্পটিটিউর্ অফ 

ইরঞ্জরনয়ারযাং অযান্ড 

বর্কদনাররজ, গাইফান্ধা। 

১৮১২১ রজইউদক ইন্পটিটিউর্ অফ ইরঞ্জরনয়ারযাং অযান্ড 

বর্কদনাররজ, গাইফান্ধা। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

    ১৮০০৮ িারন্দয়া ভররা কদরজ , ঠিকানািঃ িারন্দয়া, ১নাং 

করঞ্চাড়া ইউরনয়ন , য়ার্ ড নাং ১, র্াকঘযিঃ 

বফারনগঞ্জ, গাইফান্ধা 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 17 

      ১৮০৩৯ এভ এ বভাতাদরফ বর্করনকযার অযান্ড রফজদন 

ম্যাদনজদভন্ট কদরজ, ভরভাগঞ্জ, গাইফান্ধা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 5 

      ১৮১২৩ রফএররফ করিউর্ায এডুদকন , বগারফন্দগঞ্জ, 

গাইফান্ধা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 38 

      ১৮১৫৪ রফন্দুফারনী করিউর্ায প্ররক্ষণ বকন্দ্র , গ্রাভিঃ 

ন্রনয়াগরয, বািঃ রাফাড়ী ৫৭৩০, থানািঃ 

রাফাড়ী, বজরািঃ গাইফান্ধা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 48 

      ১৮১৫৬ কুইন্প ইনপযদভন বর্কদনাররজ ইন্পটিটিউর্।   

        গ্রাভিঃ কচুয়া ার্, খাভাযধনারুা, াঘার্া, গাইফান্ধা।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 36 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 38 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

      ১৮১৬৮ ভাদরক বর্করনকযার করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্   

        গ্রাভ +বািঃ িরন্ডনৄয, থানা-সুন্দযগঞ্জ, বজরা-গাইফান্ধা   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 31 

      ১৮১৬৯ রাফাড়ী করিউর্ায প্ররক্ষণ ইন্পটিটিউর্   

        গ্রাভ-গৃধাযীনৄয, বািঃ + থানা-রাফাড়ী, বজরা-

গাইফান্ধা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 40 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 20 

      ১৮১৭৮ যাইর্ বফরক রর্রজর্ার করিউর্ায বেরনাং বন্টায   

        গ্রাভ/ভল্লা-করঞ্চফাড়ী, বািঃ দৄফনী ফাজায,   

        থানা-সুন্দযগঞ্জ, বজরা-গাইফান্ধা।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 71 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 50 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

31 

৩৭। ১৯০২৫ বর্করনকযার স্কুর অযান্ড 

কদরজ, দয, জয়নৄযার্। 

১৯০৪২ াইদ করিউর্ায অযান্ড পর্য়ায একাদর্ভী , 

দয, জয়নৄযার্। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 72 

      ১৯০৭৭ বজরা রবরিক ভররা করিউর্ায প্ররক্ষণ প্রকল্প (৬৪ 

বজরা), বযর্ রক্রদন্ট বফন (২য় তরা ), ীদ র্ািঃ 

আবুর কাদভ ভয়দান, জয়নৄযার্. 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 25 

         টিরর্িঃ ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন এন্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রািঃ

25 

      ১৯০৬৮ রররকন করিউর্াযস্ বেরনাং বন্টায , ১৪০, বুজ 

নগয (যকাযী ফাররকা রফদ্যারদয়য নফ ড াদশ্ব ), 

জয়নৄযার্। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 39 

      ১৯০৭০ টিএভএএ বেরনাং ইন্পটিটিউর্ , ারুররয়া, 

জয়নৄযার্-৫৯০০। 

  

         টিরর্: ০১৭ ইদরকরেকযার াউজ য়যারযাং 7 

         টিরর্: ০৬৮ ড্রাইরবাং কাভ অদর্া বভকারনক 5 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিবকন 13 

      ১৯০৭৯ রফন্ধু  করিউর্ায বেরনাং বন্টায ,জয়নৄযার্।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 84 

      ১৯০৮৩ রমুর করিউর্ায বন্টায   

      গ্রাভ/ভল্লা-প্রদপয াড়া, বািঃ জয়নৄযার্, থানা-

জয়নৄযার্, বজরা-জয়নৄযার্। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 44 

      ১৯০৮৬ টিএভএএ ররদর্করনক ইন্পটিটিউর্ (টিরআই)   
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

      গ্রাভ/ভল্লা-ারুররয়া (গনকফাড়ী), বািঃ- নৄযানাকর-

৫৯০০, উদজরা- জয়নৄযার্দয, বজরা- 

জয়নৄযার্। 

         টিরর্: ০১৭ ইদরকরেকযার াউ য়যারযাং 5 

         টিরর্: ০২৫ িারবাং অযান্ড াই রপটিাং 5 

         টিরর্: ০২৯ বড্র বভরকাং অযান্ড বর্ইরারযাং 5 

         টিরর্: ০৫৫ বভনারয অযান্ড যর্ ফাইরন্ডাং 5 

         টিরর্: ০৬৮ ড্রাইরবাং কাভ অদর্া বভকারনক  5 

      ১৯০৮৯ এরর্এ বর্করনকযার বেরনাং বন্টায , গ্রাভ/ভল্লা-

রিভ ফাররঘার্া , বািঃ াঁিরফরফ -৫৯১০, উদজরা-

াঁিরফরফ, বজরা-জয়নৄযার্। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 14 

৩৮। ১৯০৪৩ আইরর্এ করিউর্ায বেরনাং 

বন্টায, াঁিরফরফ, জয়নৄযার্। 

(ববন্যিঃ রফজদন ম্যাদনজদভন্ট  

ইন্পটিটিউর্, াঁিরফরফ, 

জয়নৄযার্)। 

১৯০৪৩ আইরর্এ করিউর্ায বেরনাং বন্টায , াঁিরফরফ, 

জয়নৄযার্। 

  

       টিরর্: ০১৭ ইদরকরেকযার াউ য়যারযাং 5 

       টিরর্: ০৪৮ আরভনী 65 

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 72 

       টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 47 

      ১৩১৬৯ আইরর্এ করিউর্ায বে রনাং বন্টায , ফাাংরা ররর , 

ারকভনৄয, রদনাজনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 59 

৩৯। ১৯০৮২ দক্ষতো ঈন্নন প্রদক্ষণ বকন্দ্র, 

য ভোজমফো কোম ডোর, 

ফগুড়ো, লোভ/ভল্লো-

ভোরদতনগয, বোঃ ফগুড়ো, 

থোনো-ফগুড়ো দয, বজরো-

ফগুড়ো। 

১৯০৮২ দক্ষতো ঈন্নন  প্রদক্ষণ বকন্দ্র , য ভোজমফো 

কোম ডোর, জপুযোট, লোভ/ভল্লো-ফোদগ োোড়ো, বোঃ 

জপুযোট, থোনো-জপুযোট দয , বজরো-

জপুযোট। 

  

       টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন ১২৩ 

৪০। ২০০৪৫ বর্করনকযার বেরনাং বন্টায, 

রনরন্দাযা, ফগুড়া। 

২০০৯৭ টিএভএএ বর্ক রনকযার ইন্পটিটিউর্ , বগাকুর, 

ফগুড়া। 

  

       টিরর্: ০১০ অদর্াদভকারনক্স 6 

       টিরর্:০১২ এআযর অযান্ড গ্যা দয়রডাং 11 

       টিরর্: ০১৭ ইদরকরেকযার াউজ য়যারযাং 15 

       টিরর্: ০২৫ িারবাং অযান্ড াই রপটিাং 14 

       টিরর্: ০২৭ বযরিজাদযন অযান্ড এয়ায করন্ডরনাং 9 

       টিরর্: ০২৯ বড্র বভরকাং অযান্ড বর্ইরারযাং 8 

         টিরর্: ০৩৫ বভাফাইর বপান ারব ডরাং 5 

         টিরর্: ০৪৩ াটি ডরপদকর্-ইন-রফউটিরপদকন 6 

         টিরর্: ০৪৮ আরভনী 5 

         টিরর্: ০৫৫ বভনারয অযান্ড যর্ ফাইরন্ডাং 7 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

         টিরর্: ০৫৬ কাদ ডরন্ট্র (বর্ায, উইনদর্া অফ 

ার্ায)

5 

         টিরর্: ০৬১ অযাাদযর ভাদি ডন্ডাইরজাং 6 

         টিরর্: ০৬২ প্যার্ ডাণ ড বভরকাং কাটিাং অযান্ড  বগ্ররর্াং 6 

         টিরর্: ০৬৮ ড্রাইরবাং কাভ অদর্াদভকারনক্স 7 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 23 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 7 

         টিরর্: ০৯৫ বজনাদযর ইদরকেরনক্স 6 

         টিরর্: ০৯৬ ব্লক বুটিক অযান্ড রপ্ররন্টাং 6 

      ২০১২৬ প্রাইভ করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্ , ভাটিঢারর, 

রফভান বভাড়, ন্যদগারা, কদরজ বযার্, ফগুড়া। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 83 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 28 

      ২০১৩৫ ফোংরোমদ আন্সটিটিঈট ফ বটকদনকযোর এডুমকন   

ব ৌদৄযী ম্যোনন (৩ তরো), ফড়মগোরো, ফগুড়ো। 

         টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন ৭ 

      ২০২৩৬ আযাপ করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্ , গ্রাভিঃ রকিক 

ফন্দয, র্াকঘযিঃ রকিক , উদজরািঃ রফগঞ্জ , বজরািঃ 

ফগুড়া। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 8 

      ২০২৫৭ ভারিরভরর্য়া করিউর্ায বেরনাং বন্টায , গ্রাভ + 

বািঃ -ফালুয়াার্, থানা-বানাতরা, বজরা-ফগুড়া। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 33 

      ২০১৮০ বর্কদনা বেরনাং  ইন্পটিটিউর্, াজাাননৄয, ফগুড়া।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 25 

      ২০২৪৯ প্রফা করিউর্ায একাদর্ভী , গ্রাভ-রিভ বযনাী, 

বািঃ দৄনর্-৫৮৫০, দৄনর্, ফগুড়া। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 44 

      ২০২৮০ তন্দ্রা বর্করনকযার বেরনাং বন্টায , গ্রাভ/ভল্লা-ফঙ্গফন্ধু 

সুায ভাদকডর্, বািঃ দৄনর্, থানা-দৄনর্, বজরা-ফগুড়া। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 14 

      ২০২৭৯ ভর্াণ ড বর্করনকযা র ইনরস্টটিউর্ (এভটিআই), 

গ্রাভ/ভল্লা-নারুরী, বািঃ ফগুড়া -৫৮০০, থানা-ফগুড়া 

দয, বজরা-ফগুড়া। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ৪০ 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

9 

      ২০২৮২ বর্ক আর্ ড রির বর্দবরদভন্ট  বর্করনকযার 

ইন্পটিটিউর্ (টি. এ. রর্. টি. আই), বরার মুকুর 

কভদিক্স (৪থ ড তরা) ফগুড়া দয, ফগুড়া-৫৮০০। 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 45 

৪১। ২০০৯৯ ফগুড়া ররদর্করনক 

ইন্পটিটিউর্, দয, ফগুড়া। 

২০১৪৬ টিএভএএ োদবর এন্ড টুরযজভ বেরনাং , ঠিকানািঃ 

ইন্পটিটিউর্, টি এভ এ এ ভররা ভাদকডর্ , নফাফ 

ফাড়ী, ফগুড়া,  

  

       টিরর্: ০৩৮ নের্ অযান্ড বফবাদযজ প্রর্াকন  5 

      ২০১১৮ বযরর্য়ান্ট করিউর্ায বেরনাং বন্টায , রফগঞ্জ, দয, 

ফগুড়া। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 83 

         টিরর্িঃ ৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 19 

      ২০১৯১ প্রযুদি কদিঈটোয প্রদক্ষণ আন্সটিটিঈট    

ঈমজরো  বোঃ- নন্দীলোভ, বজরোঃ ফগুড়ো। 

         টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন ৯ 

      ২০১৪৫ যকাযী আরমযুর ক কদরজ    

      ঠিকানািঃ ফগুড়া, কাভাযগাড়ী, ফগুড়া   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 20 

      ২০১৫৪ নথ ড বফঙ্গর করিউর্ায বর্কদনারজী (এন রফ র )   

      ঠিকানািঃ রততুভীয দরয র দন , বািঃ+উদজরািঃ 

ফগুড়া, বজরািঃ ফগুড়া 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 11 

      ২০১৫৯ ারন্ত বর্করনকযার বেরনাং ইন্পটিটিউর্   

      ঠিকানািঃ নার্াইাড়া, (বনর্ ফাজায) , ফগুড়া 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 9 

      ২০১৬৯ ফগুড়া তহুযম্ননদন া ভররা াংদ  প্ররক্ষণ বকন্দ্র , 

ঠিকানািঃ জদরশ্বযী তরা, ফগুড়া . 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 6 

         টিরর্: ০২৯ বড্র বভরকাং অযান্ড বর্ইরারযাং 6 

      ২০১৭৫ পদয়জ করিউর্ায বেরনাং বন্টায, গাফতরী, ফগুড়া।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 62 

      ২০১৫৫ বযরর্য়ান্ট করিউর্ায অযান্ড বর্করনকযার বেরনাং 

বন্টায, গাফতরী, ফগুড়া। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 23 

      ২০১৮১ ফাাংরাদদ ইন্পটিটিউর্ অফ বর্কদনাররজ , াঁিতাযা 

বফন (৫ভ তরা), িাযভাথা, ফগুড়া-৫৮০০ 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 39 

      ২০২০৫ অর- অযোপো কদিঈটোয বেদনং বন্টোয    

দনদন্ধযো  কযোড়ো, ফগুড়ো দয, ফগুড়ো। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন ৭ 

      ২০২১২ আদনায়াযা নারভউরিন করিউর্ায বেরনাং 

বন্টাযফগুড়া-৫৮০০, গাফতরী, ফগুড়া। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 30 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

      ২০২৪৩ আরযপ বর্করনকযার ইন্পটিটিউর্ , নারুরী, দয, 

ফগুড়া। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 5 

      ২০২৫০ ফালুয়াার্ বর্করনকযার বেরনাং ইনরষ্টটিউর্ 

(রফটিটিআই), গ্রাভ- ফড় ফালুয়া , বাষ্ট- ফালুয়াার্-

৫৮২৬,  থানা- বানাদতারা, বজরা- ফগুড়া। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 35 

      20258 রদজক বপ্রো অআটি রদঈন, রতদপপুয কমরোনী,  

ফগুড়ো দয-৫৮০০, ফগুড়ো। 

  

         টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 23 

      20259 আরোভী ব্োংক আন্সটটিদঈট ফ বটকমরোরদজ    

থোনো বযোড, ফগুড়ো দয, ফগুড়ো। 

         টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 10 

      20303 োমন্স ল্যোফ কিদঈটোয বেদনং আনস্টটিদঈট   

 কসুখোন গোড়ী , বোঃ দু াঁ দো -৫৮৮০, ঈজমরো-

দু াঁ দো, ফগুড়ো। 

         টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 12 

      ২০২৭২ র্যাদপারর্র করিউর্ায এন্ড কভার ডয়ার বেরনাং 

বন্টায 

  

      গ্রাভ/ভল্লা-রভরা ফাজায , বািঃ নন্দীগ্রাভ , থানা-

নন্দীগ্রাভ, বজরা-ফগুড়া। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 18 

      ২০২৯২ ভাবুফা ররভন বর্করনকযার অযান্ড প্রদপনার বেরনাং 

একাদর্রভ 

  

      গ্রাভ/ভল্লা-জহুরুর নগয, বািঃ ফগুড়া দয,  

      উদজরা-ফগুড়া দয, বজরা-ফগুড়া। 

         টিরর্: ০২৯ বড্র বভরকাং অযান্ড বর্ইরারযাং 9 

      ২০২৯৮ বভাদয়তুদন্ন া বর্করনকযার িীরস্ ইনরস্টটিউর্   

      গ্রাভ/ভল্লা-াযরততযর, বািঃ ারযয়াকারন্দ , 

উদজরা-ারযয়াকারন্দ, বজরা-ফগুড়া। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 19 

      ২০৩১২ টিএভএএ ইনরস্টটিউর্ অফ াদয়ন্প এন্ড আইরটি 

(টিআইএআই) 

  

      গ্রাভ/ভল্লা- সুজাফাদ,বািঃ সুরতানগঞ্জ-

৫৮০০,উদজরা- াজাাননৄয ,বজরা- ফগুড়া। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিবকন 8 

      ২০৩৩৪ অরকডর্ রর্রজর্ার করিউর্ায বেরনাং বন্টায   

      গ্রাভ/ভল্লা- নন্দীগ্রাভ,বািঃ নন্দীগ্রাভ ,উদজরা- 

নন্দীগ্রাভ, বজরা-ফগুড়া। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 27 

      ২০২১৫ াইফাযদর্ক করিউর্ায বেরনাং একাদর্ভী, ফগুড়া।   
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 45 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 5 

      ২০১৫৭ ইন্পটিটিউর্ অফ বর্করনকযার অযান্ড ইনপযদভন 

বর্কদনাররজ, িকমাদু বযার্, ফগুড়া। 

  

         টিরর্িঃ ৭৪ বদক্রদর্রযয়ার াদয়ন্প 13 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 132 

৪২। ২০১০২ ববাদকনার টিিা ড বেরনাং 

ইন্পটিটিউর্(রবটিটিআই), 

বযনৄয বযার্, ফগুড়া-৫৮০০। 

২০১১৪ কল্যানী করিউর্ায প্ররক্ষণ  ইন্পটিটিউর্ , বযনৄয, 

ফগুড়া। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 25 

    ২০১৫৮ তন্ ইন্পটিটিউর্ অফ করি উর্ায স্টারর্ , দুিারিয়া, 

ফগুড়া। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 39 

    

  

২০০১৮ ফড়ো কোদযগদয স্কুর এন্ড কমরজ  যোড়ো োট , বোো-

সুখোনপুয, ঈমজরোঃ বোনোতরো, ফগুড়ো। 

  

    
  

   টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন ১৫ 

    

  

20337 দটিদজমন আন্সটটিদঈট (দ অআ)   

লোভ/ভল্লো- ভোস্থোন ফোজোয, বোঃ- ভোস্থোন মোদুঘয-

৫৮১০, ঈজমরো- দফগঞ্জ, জমরো- ফগুড়ো 

    
  

  টিদড: ১০৭ বকোয দগদবং ( োআড যোন্ড ড) ১১ 

      ২০১৯০ বফদবজ করিউর্ায প্ররক্ষণ বকন্দ্র, কাালু, ফগুড়া।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 27 

      ২০২৮১ রনট্টা বর্করনকযার বেরনাং ইনরষ্টটিউর্ , গ্রাভ/ভল্লা-

কাভাযগাড়ী, ফগুড়া দয, বজরা-ফগুড়া। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 37 

      20285 বযপুয কদভঈদনটি আ বন্টোয   

ঈমজরো কভমিক্স , বোস্ট: বযপুয-৫৮০০, 

ঈমজরো: বযপুয, বজরো: ফগুড়ো। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 15 

      20286 নন্দীলোভ কদভঈদনটি  আ-মন্টোয   

ঈজমরো কভমিক্স, বোঃ নন্দীলোভ-৫৮৬০,  

ঈজমর-নন্দীলোভ, জমরো-ফগুড়ো। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিবকন 50 

      20311 ভো কিদঈটোযমেদনং বন্টোয, ফগুড়ো।   

         টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 38 

      20327 ডদথ বটকনদকযোর আন্সটটিদঈট   

লোভ/ভরস্দো-ীযগোছো,বোঃ ীযগোছো -

৫৮০০,ঈজমরো- গোফতরী,জমরো-ফগুড়ো। 

         টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 13 

      ২০২০৭ বযনৄয করিউর্ায বেরনাং  ইন্পটিটিউর্, ফগুড়া।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 40 

      ২০২০৮ এন আয করিউর্ায বেরনাং  ইন্পটিটিউর্, ফগুড়া।   
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 44 

      ২০২২৩ বানাতরা করিউর্ায ইন্পটিটিউর্ অযান্ড বর্কদনাররজ 

(এরআইটি), বানাতরা (নতুন ফন্দয ),বানাতরা, 

ফগুড়া 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 7 

      ২০২২৬ বজরা রবরিক ভররা করিউর্ায প্ররক্ষণ প্রকল্প (৬৪ 

বজরা), র. টি. আই বভাড় দত নফ ড রদদক (খাদ্য 

অরপদয র দন), যভান নগয, ফগুড়া. 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 25 

         টিরর্িঃ ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রািঃ

25 

      ২০২২৭ সৃজনী বর্করনকযার বেরনাং ইন্পটিটিউর্ , গ্রাভিঃ কদরজ 

বযার্, বািঃ বযনৄয ৫৮৪০, থানািঃ বযনৄয , বজরািঃ 

ফগুড়া। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 28 

      ২০২৪১ হৃদয় করিউর্ায এন্ড বেরনাং বন্টায , গ্রাভিঃ 

রনরন্দাযা, বাস্টিঃ িান্দাইদকানা, বযনৄয, ফগুড়া 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 16 

      ২০২৬৮ এভ আরভ আই রটি ইন্পটিটিউর্   

      ফগুড়া, গ্রাভ/ভল্লা-ীদ তাদযক বযার্, দিফাড়ী, 

বািঃ ফগুড়া, থানা-ফগুড়া দয,  বজরা-ফগুড়া। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 32 

      ২০২৬৯ বানাযায় করিউর্ায প্ররক্ষণ বকন্দ্র , বানাযায়, 

বািঃ বানাযায়, থানা-গাফতরী, বজরা-ফগুড়া 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 29 

      ২০২৭৭ াইদর্ক করিউর্ায  অযান্ড ভারি বেরনাং 

ইন্পটিটিউর্, ভাস্থান, বািঃ ভাস্থান , থানা-রফগঞ্জ, 

বজরা-ফগুড়া। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 18 

      ২০৩০৬ বুরড়গঞ্জ বর্করনকযার ইন্পটিটিউর্ , গ্রাভ/ভল্লা-

বুরড়গঞ্জ,বািঃ বুরড়গঞ্জ , উদজরা-রফগঞ্জ, বজরা-

ফগুড়া। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 10 

      ২০৩০৯ কযদতায়া করিউর্ায রারনাং ইন্পটিটিউর্ , 

গ্রাভ/ভল্লা-দুফরাগাড়ী, বািঃ ভারিড়া -৫৮০১, 

উদজরা-াজাাননৄয,বজরা- ফগুড়া। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 15 

      ২০৩২৬ রর্রজর্ার আইটি করিউর্ায বেরনাং বন্টায , 

গ্রাভ/ভল্লা-ররনৄয,বািঃ সয়দ আদেদ কদরজ - 

৫৮২১, উদজরা-বানাতরা বজরা-ফগুড়া। 
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         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 18 

৪৩। ২০১১৬ াইফাযদর্ক করিউর্ায 

প্ররক্ষণ বকন্দ্র, সুযরব 

এার্ ডদভন্ট, জরুর নগয বরন 

ফগুড়া। (ববন্যিঃ আদ ড স্কুর 

অযান্ড কদরজ, ফাদুযতরা, 

ফগুড়া)। 

২০১১৬ াইফাযদর্ক করিউর্ায প্ররক্ষণ বকন্দ্র , সুযরব 

এার্ ডদভন্ট, জরুর নগয বরন, ফগুড়া। 

  

       টিরর্: ০৩৪ অদর্াকযার্ 9 

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 198 

       টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 64 

       টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন এন্ড ভারিিঃ 33 

    ২০২১৬ াইফাযদর্ক করিউর্ায এডুদকন, ফগুড়া।   

         টিরর্: ০৭৪ বদক্রদর্রযয়ার াবয়ন্প 4 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 95 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 34 

      ২০২৪৬ এভ,এ,বক,এ, কদিঈটোয বেদনং বন্টোয,  

  ভদলফোথোন, বোস্টঃ বমখযমকোরো, দয,  ফগুড়ো। 

         টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন ৬ 

৪৪। ২০২৩৫ আনায  রবরর্র বফরক 

করিউর্ায প্ররক্ষণ বকন্দ্র, 

ফগুড়া। ভাররতনগয, দয, 

ফগুড়া। 

২০২৩৫ আনায  রবরর্র বফরক করিউর্ায প্ররক্ষণ 

বকন্দ্র, ভাররতনগয, দয, ফগুড়া। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 30 

৪৫। ২০২৬০ দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ বকন্দ্র, 

য ভাজদফা কাম ডারয়, 

ফগুড়া, গ্রাভ/ভল্লা-

ভাররতনগয, বািঃ ফগুড়া, 

থানা-ফগুড়া দয, বজরা-

ফগুড়া। 

২০২৬০ দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ বকন্দ্র , য ভাজদফা 

কাম ডারয়, ফগুড়া, গ্রাভ/ভল্লা-ভাররতনগয, বািঃ 

ফগুড়া, থানা-ফগুড়া দয, বজরা-ফগুড়া। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 229 

    ২০৩৩৩ কারযগরয প্ররক্ষণ বকন্দ্র , গ্রাভ/ভল্লা-আরযয়াযার্, 

বািঃ আররয়াযার্, উদজরা-রফগঞ্জ, বজরা-ফগুড়া। 

  

         টিরর্: ০২৯ বড্র বভরকাং অযান্ড বর্ইরারযাং 6 

         টিরর্: ০৬৮ ড্রাইরবাং কাভ অদর্া বভকারনক্স 16 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 25 

      ২০২৮৯ াইফাযররাংক আইরটি রবদরজ, জাদনাফা াউরজাং, 

জারভর নগয, বািঃ ফগুড়া,  দয, ফগুড়া। 

  

         টিরর্: ০৪৮ আরভনী 13 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 67 

৪৬। ২১০৫২ ভাদদফনৄয বর্করনকযার অযান্ড 

রফজদন ম্যাদনজদভন্ট কদরজ 

ভাদদফনৄয, নগাঁ। (ববন্যিঃ 

ভাদদফনৄয ফ ড ভঙ্গরা উচ্চ 

রফদ্যারয়, ভাদদফনৄয, নগাঁ)। 

২১০৫২ ভাদদফনৄয বর্করনকযার অযান্ড রফজদন 

ম্যাদনজদভন্ট কদরজ, ভাদদফনৄয, নগাঁ। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

       টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 24 

    ২১০৭২ ভান্নান যকায করিউর্ায র্াই অযান্ড ফহুবালী 

ার্ ডররর প্ররক্ষণ একাদর্রভ , নারজনৄয ফা স্টযান্ড , 

বৌযবা ত্নীতরা, নগাঁ। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 63 

    ২১১০৩ গ্রাভীণদপান করভউরনটি ইনপযদভন বন্টায   
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

      ভাদদফনৄয, নগাঁ।   

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 24 

    ২১১৭১ শুব করিউর্ায বেরনাং বন্টায , গ্রাভিঃ াযাইগা ী 

বভাড়, বাস্টিঃ গাাংগুরযয়া, বাযা,  নগাঁ 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 21 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 5 

      ২১১৮৯ ারপন করিউর্ায বেরনাং বন্টায , ভাতাজীার্, বািঃ 

যাইগাঁ, থানা-ভাদদফনৄয, বজরা-নগাঁ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 13 

      ২১১৭৮ িাইদনর্ করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্ , বাস্টিঃ 

ভধইর ফাজায, থানািঃ ত্নীতরা,  নগাঁ 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 35 

      ২১১৬৬ প্যাযার্াই করিউর্ায বেরনাং বন্টায , উদজরািঃ 

ভাদদফনৄয, বজরািঃ নওঁগা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 6 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 28 

      ২১১৯৫ বনক্সদর্ক করিউর্ায অযান্ড বেরনাং বন্টায , 

ভাদদফনৄয-৬৫৩০, নগাঁ 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 28 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 9 

      ২১২০৪ াঁঠকার্া করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্ গ্রাভ /ভল্লা- 

াঁঠকার্া, বািঃ াঁর্কার্া , উদজরা- ভাদদফনৄয, 

বজরা-নগাঁ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 22 

৪৭। ২১০৩৫ বর্করনকযার স্কুর এন্ড কদরজ, 

নগাঁ। 

২১০৩৫ বর্করনকযার স্কুর  কদরজ, নগাঁ।   

       টিরর্: ০৬৮ ড্রাইরবাং কাভ অদর্া বভকারনক 5 

      ২১২০৩ ক্ষুদ্র নৃ-বগারষ্ঠ করিউর্ায বেরনাং বন্টায 

  

      
গ্রাভ/ভল্লা-িকমদু, বািঃ ধাভইযার্ , উদজরা-

ধাভইযার্, বজরা-নগাঁ। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 28 

      ২১১৩০ বাড়া বর্করনকযার ইন্পটিটিউর্   

      র্াকঘয-রনতনৄয, উদজরা-বাড়া, বজরা-নওঁগা. 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 8 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 5 

      ২১১৬০ ভাদদফনৄয ইউরনয়ন তথ্য বফা বকন্দ্র , বভইন বযার্ 

ফাস্টান্ড, গ্রাভ+র্াক+উদজরা ভাদদফনৄয ,বজরা 

নগাঁ 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 17 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 6 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

5 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

      21164 অনন্দ আন্সটটিদঈট ফ অআদটি, লোভঃ  বভআনমযোড, 

ডোকঘযঃ োোোয, ঈজমরোঃ োোোয, জমরোঃ 

নওঁগো। 

  

         টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন ১৩ 

         টিদড: 079ডোটোমফজ বপ্রোলোদভং ১২ 

      ২১১৮২ রফটির করিউর্ায বেরনাং বন্টায , ররচুফাগান,  

বাষ্ট+থানা ভাদদফনৄয, বজরা- নগাঁ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 43 

      ২০২৪৪ ান্তাায কারযগরয প্ররক্ষণ বকন্দ্র,    

      

  

গ্রাভিঃ ান্তাায , বাস্টিঃ ান্তাায -৫৮৯১, থানািঃ 

আদভদীরঘ, বজরািঃ ফগুড়া।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 28 

৪৮। ২১০৬৪ নগাঁ ররদর্করনক 

ইন্পটিটিউর্, নগাঁ। 

২১১৯০ ইক্বযা করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্ , ধাভইযার্, 

নগাঁ। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 30 

    ২১১৪২ প্রদপয করিউর্ায বেরনাং বন্টায , ফদরগা ী, 

নগাঁ। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 11 

       টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 16 

      ২১০৭৪ নগাঁ করিউর্ায অযান্ড ফহুবালী ার্ ডররর  

ইন্পটিটিউর্, নগাঁ দয, নগাঁ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 47 

      ২১১৫০  াফা বর্কদনাররজ ইনপযদভন ইন্পটিটিউর্ , 

নাভাজগড়, রফরজরফ কযাি বযার্, দয, নওঁগা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 30 

      ২১১৬২ বজরা রবরিক ভররা করিউর্ায প্ররক্ষ ণ প্রকল্প(৬৪ 

বজরা), জাতীয় ভররা াংস্থা নগাঁ বজরা াখা , 

এটিএভ ভাদঠয রিভ াদশ্বড , বভইন বযার্ কাজী 

বভাড়, নগাঁ. 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 25 

          টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

25 

      21175 যভোন দির বডমবমরভমন্ট আন্সটটিদঈট,    

লোভ: ফোন্দোআখোড়ো, বোস্ট: ফোন্দোআখোড়ো, থোনো: অত্রোআ, 

বজরো: নগাঁ। 

         টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 10 

      21215 কোটখআয  বটকদনকযোর  কদিঈটোয বেদনং বন্টোয ,   

কোটখআয, বোঃ কোটখআয, ঈজমরো-নগাঁ, জমরো-

নগাঁ। 

         টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 8 

         টিদড: 079ডোটোমফজ বপ্রোলোদভং 5 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

৪৯। ২১০৭৩ শুব করিউর্ায প্ররক্ষণ 

বকন্দ্র, ১ভ বলায বভইন বযার্, 

নগাঁ। (ববন্যিঃ ২১১৫৩ - স্মার্ ড  

ররদর্করনক, ইন্পটিটিউর্, 

বভইন বযার্, নগাঁ)। 

২১০৭৩ শুব করিউর্ায প্ররক্ষণ বকন্দ্র , জাদভ ভরজদ ১ভ 

বলায বভইন বযার্, নগাঁ। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 151 

       টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 64 

    ২১১৫৭ ফদযন্দ্র করিউর্ায প্ররক্ষণ বকন্দ্র , গনরতনৄয, বািঃ 

রা, বাযা, নগাঁ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন  7 

      21102 বলোফোর োঈজ ফ যোডবোন্স বটকমনোরদজ   

 তোমজয বভোড়, নগাঁ দয, নগাঁ,। 

         টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 40 

৫০। ২১১৮৭ দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ বকন্দ্র, 

য ভাজদফা কাম ডারয়, 

নগাঁ, গ্রাভ/ ভল্লা-

ফদয়জদাভ, ায নগাঁ, বািঃ 

নগাঁ-৬৫০০, থানা-নগাঁ 

দয, বজরা-নগাঁ। 

২১১৮৭ দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ বকন্দ্র , য ভাজদফা 

কাম ডারয়, নগাঁ, গ্রাভ/ ভল্লা-ফদয়জদাভ, ায 

নগাঁ, বািঃ নগাঁ-৬৫০০, থানা-নগাঁ দয, বজরা-

নগাঁ। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 139 

৫১। ২১১৯৭ আনায  রবরর্র প্ররক্ষণ 

বকন্দ্র, গ্রাভ/ভল্লা-ভযনৄয, 

বািঃ রখইজারন-৬৫০০, 

উদজরা-দয, বজরা-নগাঁ। 

২১১৯৭ আনায  রবরর্র প্ররক্ষণ বকন্দ্র , গ্রাভ/ভল্লা-

ভযনৄয, বািঃ রখইজারন -৬৫০০, উদজরা-দয, 

বজরা-নগাঁ। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 30 

৫২। ২১১৭২ নগাঁ আইটি ইন্পটিটিউর্, 

গ্রাভিঃ িকদদফ, বাস্টিঃ নগাঁ, 

থানািঃ নগাঁ, বজরািঃ নগাঁ, 

(ববন্য র্াইনারভক 

ররদর্করনক ইন্পটিটিউর্, 

নগাঁ)। 

২১১০১ াাায ববাদকনার বেরনাং  ইন্পটিটিউর্ , কদরজ 

বযার্ াাায, নগাঁ। 

  

       টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং 

13 

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 34 

    ২১১৩১ স্টায করিউর্ায প্ররক্ষণ বকন্দ্র, াাায নাঁগা।   

       টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 24 

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

    ২১১৪৮ আদ ড করিউর্ায প্ররক্ষণ বকন্দ্র , নরজনৄয বভইন 

বযার্, নরজনৄয, নগাঁ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 45 

      ২১১৭২ নগাঁ আইটি ইন্পটিটিউর্ , গ্রাভিঃ িকদদফ , বাস্টিঃ 

নগাঁ, থানািঃ নগাঁ, বজরািঃ নগাঁ। 

  

         টিরর্: ০৩৪ অদর্াকযার্ 17 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

13 

৫৩। ২১১৯৩ ভান্দা করিউর্ায প্ররক্ষণ 

বকন্দ্র, বগাারনৄয, বািঃ 

বপর্গ্রাভ-৬৫১১, ভান্দা, নগাঁ। 

(ববন্যিঃ ববারাভ বর্করনকযার 

২১১৯৩ ভান্দা করিউর্ায প্ররক্ষণ বকন্দ্র , বগাারনৄয, বািঃ 

বপর্গ্রাভ-৬৫১১, ভান্দা, নগাঁ। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 45 

       টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 23 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

    এন্ড রফজদন ম্যাদনজদভন্ট 

ইন্পটিটিউর্, নগাঁ)। 

২১২০১ রদগন্ত করি উর্ায প্ররক্ষণ বকন্দ্র এন্ড আইটি , 

গ্রাভ/ভল্লা-রদঘীযার্, বািঃ বগায়ারা -৬৫৬০, 

উদজরা-াাায,বজরা-নগাঁ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 49 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 26 

      ২১১১০ ট্যাদরন্ট করিউর্ায প্ররক্ষণ বকন্দ্র , রনয়াভতনৄয, 

নঁগা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 15 

      ২১১৫৮ দুযন্ত করিউর্ায বেরনাং  ইন্পটিটিউর্ , াাায, 

নওঁগা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 100 

      ২১১৫৯ বর্করনকযার করিউর্ায বেরনাং  ইন্পটিটিউর্ , জফাই 

াাায, নওঁগা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 48 

      ২১১৬৫ ভারিরভরর্য়া করিউর্ায বেরনাং বন্টায , ভান্দা,  

নওঁগা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 22 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 14 

      ২১১৭৬ বতু করিউর্া ড বেরনাং ইন্পটিটিউর্, ভান্দা, নগাঁ।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 5 

৫৪। ২২০১৮ বর্করনকযার স্কুর অযান্ড 

কদরজ, দয, িাঁাইনফাফগঞ্জ। 

২২১০২ বজরা রবরিক ভররা করিউর্ায প্ররক্ষণ প্রকল্প (৬৪ 

বজরা), জাতীয় ভররা াংস্থা , ৮৩, নের্ অরপদয 

বভাড়, রিভ াঠান াড়া, দয, িাঁাই নফাফগঞ্জ 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 27 

         টিরর্িঃ ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 25 

      ২২০৬৩ বফরক ইন্পটিটিউর্ অফ ইনপযদভন বর্কদনাররজ   

        প্রদপয াড়া, িাঁাইনফাগঞ্জ   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 26 

      ২২১১৫ দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ বকন্দ্র , য ভাজদফা 

কাম ডারয়, িাঁাইনফাফগঞ্জ, বনয়াভত নগয , বািঃ 

িাঁাইনফাফগঞ্জ, দয, িাঁাইনফাফগঞ্জ 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 78 

৫৫। ২২০৫২ িাঁাইনফাফগঞ্জ ররদর্করনক 

ইন্পটিটিউর্, িাঁাইনফাফগঞ্জ। 

২২০৯২ ভাইদক্রাপর্ করিউর্ায এন্ড ভারিরভরর্য়া বেরনাং 

ইন্পটিটিউর্ 

  

      াীফাগ, দয, িাঁাইনফাফগঞ্জ   

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 51 

    ২২০৩৯ স্টযানজা করিউর্ায বেরনাং  ইন্পটিটিউর্ , 

িাঁাইনফাফগঞ্জ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 134 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

      22086 দবন কিদঈটোয বেদনং বন্টোয, ফোযঘযদো, 

 াঁোআনফোফগঞ্জ  

  

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 11 

      ২২০৫৭ বলারয করিউর্ায বেরনাং বন্টায , গাফতরা বভাড় , 

দয, িাঁাইনফাগঞ্জ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 143 

         টিরর্িঃ ৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 68 

      ২২০৫৮ রফশ্বা করিউর্ায প্ররক্ষন  ইন্পটিটিউর্   

      
  ঠিকানািঃ রফগঞ্জ ফাজায, িাাইনফাফগঞ্জ .   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 13 

      ২২০৪৮ রদ নথ ড বফঙ্গর করিউর্ায বেরনাং বন্টায , 

িাঁাইনফাফগঞ্জ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 34 

      ২২০৯৯ বরপ বভর্ করিউর্ায বেরনাং বন্টায , ফালুগ্রাভ, 

নয়াদগারা, িাঁাইনফাফগঞ্জ 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 39 

৫৬। ২২০৫৫ বর্কদনাররাংক বর্করনকযার 

বেরনাং বন্টায,ভাষ্টায াড়া, 

রফগঞ্জ ফাজায, দয, 

িাঁাইনফাগঞ্জ। (ববন্যিঃ 

রফগঞ্জ ফাররকা উচ্চ রফদ্যারয়, 

রফগঞ্জ, িাঁাইনফাফগঞ্জ)। 

২২০৫৫ বর্কদনাররাংক বর্করনকযার বেরনাং বন্টায ,ভাষ্টায 

াড়া, রফগঞ্জ ফাজায,দয, িাঁাইনফাগঞ্জ। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 84 

       টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 21 

    ২২০৮৭ ীদ কযাদন্টন ভরউিীন জাাঙ্গীয ফীয বশ্রষ্ঠ 

করিউর্ায বেরনাং বন্টায, রফগঞ্জ, িাঁাইনফাফগঞ্জ। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 79 

    22093 বোনো ভদজদ কিদঈটোয বেদনং বন্টোয, দফগঞ্জ  

 াঁোআনফোফগঞ্জ। 

  

      ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 13 

৫৭। ২২০৫৬ ভান্নান করিউর্ায বেরনাং  

ইন্পটিটিউর্, রফগঞ্জ ফাজায, 

িাঁাইনফাগঞ্জ। (ববন্যিঃ 

রফগঞ্জ ভররা রর্গ্রী 

ভারফদ্যারয়, রফগঞ্জ, 

িাঁাইনফাফগঞ্জ)। 

২২০৫৬ ভান্নান করিউর্ায বেরনাং  ইন্পটিটিউর্ , রফগঞ্জ 

ফাজায, িাঁাইনফাগঞ্জ। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 108 

       টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 63 

    ২২০৭৬ আইরর্য়ার করিউর্ায বেরনাং বন্টায   

      নাজ ভাদকডর্ , র্াক-আরদনা কদরজ , ভনাকলা 

রফগঞ্জ, িাঁাইনফাফগঞ্জ 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 10 

    ২২০৮৩ ভান্নান করিউর্ায বেরনাং একাদর্রভ ,রফগঞ্জ, 

িাঁাইনফাফগঞ্জ 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 46 

৫৮। ২২০৬৪ কারযগরয করিউর্ায প্ররক্ষণ 

বকন্দ্র, যননৄয, বগাভস্তানৄয, 

(ববন্যিঃ প্রাদনৄয ফাররকা উচ্চ 

২২১০৭ বিন্ড করিউর্ায বেরনাং বন্টায , গ্রাভ: যাণীার্, 

বাস্ট: যাণীাটি, রফগঞ্জ, িাাঁইনফাফগঞ্জ 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

    রফদ্যারয়, যননৄয, 

বগাভস্তানৄয,  িাঁাইনফাফগঞ্জ)। 

   টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 5 

    ২২০৩৮ ল্লী ভঙ্গর করিউর্ায প্ররক্ষণ  ইন্পটিটিউর্ , 

ফজ্রাদর্ক, ববারাার্, িাঁাইনফাফগঞ্জ। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 13 

    ২২০৬৪ কারযগরয করিউর্ায প্ররক্ষণ বকন্দ্র , যননৄয, 

বগাভস্তানৄয, িাঁাইনফাগঞ্জ। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 68 

       টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 24 

    ২২০৭৯ এভ পাইব করিউর্ায বেরনাং বন্টায , রদদগা ী, 

ববারাার্, িাঁাইনফাফগঞ্জ। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 21 

       টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 19 

    ২২০৭৭ আইটি এ করিউর্ায বেরনাং বন্টায , ভাদ্রাা 

ভাদকডর্, র্াক+বৌযবা-যননৄয, উদজরা- 

বগাভস্তানৄয, িাঁাইনফাফগঞ্জ।  

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন  7 

       টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 5 

    22108 কোদযগদয কদিঈটোয প্রদক্ষণ একোমডদভ, লোভঃ 

বফোোরদো, বোস্টঃ বফোোরদো, ঈজমরোঃ 

বগোভস্তোপুয, জমরোঃ  োোআনফোফগঞ্জ। 

  

      টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন ১২ 

    ২২১১১ ববোরোোট কোযদগদয কিদঈটোয প্রদক্ষণ কমন্দ্র,    

    লোভ- মুরদভপুয, বোষ্ট- ন্নযোীতরো-৬৩৩০, থোনো- 

ববোরোোট,জমরো-  াঁোআনফোফগঞ্জ । 

      টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 39 

    ২২১১৭ কারযগরয করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্ , গ্রাভ/ভল্লা- 

ভাদ্রা বভাড় , বািঃ িাউরা , উদজরা-বগাভস্তানৄয, 

বজরা-িাঁাইনফাফগঞ্জ। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 22 

৫৯। ২২০৮০ ইদিরযয়ার ররদর্করনক  

ইন্পটিটিউর্, ১২৫, াীফাগ, 

িাাইনফাফগঞ্জ। 

২২০৩৪ ীভান্ত করিউর্ায প্ররক্ষণ বকন্দ্র , কতর ফারগিা , 

গাফতরা বভাড়, িাঁাইনফাফগঞ্জ 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 41 

    ২২০৬২ রর্ আয করিউর্ায বেরনাং বন্টায , ফালূ ফাগান(র টি 

আই), িাাঁইনফাফগঞ্জ. 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 37 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 6 

      22067 ভদনযো কদিঈটোয বেদনং বন্টোয   

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 44 

      22085 আঈদনক্স কদিঈটোয বেদনং বন্টোয , ঝদরদভ  ফোজোয, 

অভনুযো,  াঁোআনফোফগঞ্জ। 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 16 

৬০। ২২০৯৫ যাজ্জাক বর্করনকযার 

করিউর্ায বেরনাং বন্টায, 

বযাননৄয, বগাভস্তানৄয, 

িাঁাইনফাফগঞ্জ। (ববন্যিঃ 

যননৄয যাদফয়া ফাররকা উচ্চ 

রফদ্যারয়, বগাভস্তানৄয, 

িাঁাইনফাফগঞ্জ)। 

২২০৭১ প্রতযাা করিউর্ায বেরনাং বন্টায, িাঁাইনফাগঞ্জ।   

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 46 

       টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 33 

    ২২০৯৫ যাজ্জাক বর্করনকযার করিউর্ায বেরনাং বন্টায , 

বযাননৄয,  বগাভস্তানৄয, িাঁাইনফাফগঞ্জ।  

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 100 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 30 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভা রিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

13 

৬১। ২৩০৬৪ বর্করনকযার বেরনাং বন্টায, 

নৄযা, যাজাী।  

23064  বটকদনকযোর বেদনং বন্টোয, যোজোী    

  টিদড:017আরমকেদকযোর োঈ োদযং  28 

  টিদড: ০25 িোদবং যোন্ড োআ  দপটিং  60 

  টিদড: ০34 মটোকযোড 6 

  টিদড: ০55 বভোদনযী যোন্ড যড ফোআদন্ড 28 

      ২৩৩৭১ ফাইনারয ইন্পটিটিউর্ অফ আইটি , গ্রাভ-খড়খরড় 

ফাইা, বািঃ খড়খরড়ার্ 

  

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 22 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 28 

      ২৩৩৯৮ আভায আইটি রির বর্বরদভন্ট, যাজাী।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 46 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 50 

৬২। ২৩০৭১ জাতীয় রফজ্ঞান গদফলণা  

প্রযুরি ভারফদ্যারয়, ভারত্রকা 

বফন, রদযাইর, বঘাড়াভাযা, 

বফায়াররয়া, যাজাী। 

২৩২০৫ ভয়নাভরত (াদব ড) আরভন বর্করনকযার বে রনাং  

ইন্পটিটিউর্ যাজাী বকার্ ড একাদর্রভ , যাজাড়া, 

যাজাী। 

  

       টিরর্: ০৪৮ আরভনী ২৭১ 

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 28 

    ২৩০৭১ জাতীয় রফজ্ঞান গদফলণা  প্রযুরি ভারফদ্যারয় , 

ভারত্রকা বফন,  

  

    রদযাইর, বঘাড়াভাযা, বফায়াররয়া, যাজাী 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 13 

৬৩। ২৩১০৫ যাজাী ররদর্করনক  

ইন্পটিটিউর্, নৄযা, যাজাী। 

২৩১২০ যাজাী করিউর্ায প্ররক্ষণ বকন্দ্র , যাজাী।   

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ১৯ 

       টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং ৬ 

    23125 কোদযগদয প্রদক্ষন একোমডভী , ৯৮-১০১, যোজোী  

দফশ্বদফদ্যোর  বস্টদডোভ ভোমকডট, যোজোী। 

  

      টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 9 

      টিদড: 079ডোটোমফজ বপ্রোলোদভং 69 

    ২৩১৩৭ যায়ানা করিউর্ায বেরনাং বন্টায, যাজাী।   

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 15 

       টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 26 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

    ২৩৩৩২ এদক্ট করিউর্ায , গ্রাভিঃ ফযভনৄয , বাস্টিঃ 

রজর-৬০০০, থানািঃ যাজাড়া, বজরািঃ যাজাী। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 26 

       টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

5 

    ২৩২৪৮ ীয়াযদর করিউর্ায ইন্পটিটিউর্ এন্ড আইটি , 

নার্া বৌযফাজায, নার্া, ফা, যাজাী 

  

       টিরর্: ০৩৪ অদর্াকযার্ 23 

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 35 

    ২৩১৯১ প্রাইভ বর্ক্সর্াইর ইরঞ্জরনয়ারযাং ইন্পটিটিউর্ , 

ভরলফাথান, যাজাড়া, যাজাী 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 25 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 25 

      ২৩২০৬ করিউর্ায অযান্ড বর্করনকযার বেরনাং  ইন্পটিটিউর্ , 

নার্া- ৬২১৩, ফা, যাজাী। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 12 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 7 

      ২৩৩৪৮ ীয়াযদর িীর বর্দবরদভন্ট ইন্পটিটিউর্ , গ্রাভ + 

বািঃ নার্া, থানা-ফা, বজরা-যাজাী । 

  

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 25 

      ২৩৩৫২ হুজুযীাড়া ইউরনয়ন রর্রজর্ার বন্টায , গ্রাভ- 

রযলাকুরড়, বাষ্ট- দারুা,  ফা,  যাজাী 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 17 

      ২৩১৬৫ যাজাী বর্করনকযার বেরণাং ইন্পটিটিউর্   

      ঠিকানািঃ ইরাভনৄয , ৭১, ২য় তরা , বািঃ কাজরা , 

ভরতায, যাজাী 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 26 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 70 

      ২৩১৭৯ কযািা ইন্পটিটিউর্ অফ াদয়ন্প অযান্ড বর্কদনাররজ   

      ঠিকানািঃ ভরনিিয, াদফ ফাজায, যাজাী 

         টিরর্: ০৩৪ অদর্াকযার্ 19 

      23289 যোজোী দটি বটক্সটোআর আদঞ্জদনোদযং আন্সটিটিঈট, 

যোজোী। 

  

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 16 

        টিদড: 079ডোটোমফজ বপ্রোলোদভং 14 

      ২৩২৯৩ b¨vkbvj we Gg KvwiMwi ¯Kzj A¨vÛ K‡jR, 

†PŠgnbx evRvi, gwZnvi, ivRkvnx 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 14 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 15 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

      ২৩৩১৫ নথ ড বফঙ্গর বর্করনকযার বেরনাং ইন্ডারিজ এন্ড আইটি , 

গ্রাভিঃ ব ার্ফনগ্রাভ , র্াকিঃ নৄযা , উদজরািঃ 

বফায়াররয়া, বজরািঃ যাজাী। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 71 

      

২৩৩৮০ 

জনমফো আন্সটিটিঈট , মুন্ডুভোরো বৌযবো , বোঃ 

মুন্ডুভোরো, ঈমজরো-তোমনোয, বজরো-যোজোী। 

  

      
  টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 6 

      23353 দক্ষতো ঈন্নন প্রদক্ষণ বকন্দ্র, য ভোজমফো 

কোম ডোর, যোজোী, পুযো, বোঃ পুযো-৬২০২, 

থোনো-বফোোদরো, বজরো-যোজোী। 

  

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 34 

৬৪। ২৩১১৭ ভররা ররদর্করনক 

ইন্পটিটিউর্, যাজাী। 

২৩৩৩১ আত্ন উন্নয়ন কারযগরয প্ররক্ষণ ইন্পটিটিউর্,   

      গ্রাভিঃ বদতভখাঁন , বাস্টিঃ রজ .র.-৬০০০, থানািঃ 

বফায়াররয়া, বজরািঃ যাজাী। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 66 

       টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 11 

    ২৩১৮০ ব্রাইর্দয় করিউর্ায বন্টায , ঠিকানািঃ বািঃ 

নার্া, ফা, যাজাী 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 41 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 15 

৬৫। ২৩১২৯ করিউর্ায প্ররক্ষণ 

একাদর্রভ, র-১৯২, 

কারজার্া, বগ্রর্ায বযার্, 

যাজাড়া, যাজাী। (ববন্যিঃ 

ররক্ষনৄয ফাররকা উচ্চ 

রফদ্যারয়, রজর ৬১০০, 

যাজাী)।  

২৩১২৯ করিউর্ায প্ররক্ষণ একাদর্রভ , র-১৯২, কারজার্া, 

বগ্রর্ায বযার্, যাজাড়া, যাজাী। 

  

       টিরর্: ০৪৮ আরভনী 6 

       টিরর্: ০৭৪ বদক্রর্ারযয়ার াদয়ন্প 15 

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 53 

       টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 14 

    ২৩১৮১ করিউর্ায এন্ড কারযগরয প্ররক্ষণ একাদর্রভ , বারড 

নাং-২২৬, াদফ ফাজায , বঘাড়াভাযা বফায়াররয়া , 

যাজাী। 

  

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 56 

      ২৩১৪৪ রটি করিউর্ায প্ররক্ষণ  ইন্পটিটিউর্ , নৄয, 

বফায়াররয়া, যাজাী। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 32 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 17 

      ২৩২২৮ রদস্টভ করিউর্া য বেরনাং বন্টায , বগাদাগাড়ী, 

যাজাী 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 75 

      23128 এভদফ বটকদনকযোর একোমডভী যোন্ড কদিঈটোয 

বেদনং আন্সটিটিঈট,  লদিতরো, এ/৪৮, বস্টন বযোড , 

যোজোী  

  

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 44 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

        টিদড: 079ডোটোমফজ বপ্রোলোদভং 5 

        টিদড:81 লোদপক্স দডজোআন এন্ড ভোদিদভদডো 

বপ্রোলোদভং

৭ 

      23153 থ্রী ন্স কিদঈটোয এডুকমন ,  ঠিকোনো 

এআ ২৮৪/২৫৬ আভোজঈদ্দীন বযোড , ভোমরোোড়ো, 

যোজোী. 

  

        টিদড: 079ডোটোমফজ বপ্রোলোদভং 10 

৬৬। ২৩১৪৩ িার্ ডার্ করিউর্ায এডুদকন 

বন্টায, বািঃ বঘাযাভাযা 

বযায়াররয়া, যাজাী। (ববন্যিঃ 

বজরা রবরিক ভররা 

করিউর্ায প্ররক্ষণ বকন্দ্র 

ভুফন বভান াকড াংরগ্ন, 

ভাদরাাড়া, বফায়ররয়া, 

যাজাী। 

২৩১৪৩ িার্ ডার্ করিউর্ায এডুদকন বন্টায , বািঃ 

বঘাযাভাযা বযায়াররয়া, যাজাী 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 123 

    ২৩৩০৯ বজরা রবরিক ভররা করিউর্ায প্ররক্ষণ প্রকল্প (৬৪ 

বজরা), যাজাী বজরা বকন্দ্র ভুফন বভান াকড 

াংরগ্ন, (২য় তরা) ভাদরাাড়া, যাজাী. 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 25 

       টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

25 

    ২৩২২৭ ফাাংরা বভান আই, র, টি বন্টায   

    ই-৪০৪, াদতভ খাঁ , ফড় ভরজদ বভাড় , বফায়াররয়া,  

যাজাী 

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 6 

৬৭। 23147 ফন্ধু করিউর্ায বেরনাং বন্টায, 

নৄঠিয়া, যাজাী। ববন্য: 

নৄঠিয়া ফাররকা উচ্চ রফদ্যারয়, 

নৄঠিয়া, যাজাী। 

২৩১৪৭ ফন্ধু করিউর্ায বেরনাং বন্টায, নৄঠিয়া যাজাী।   

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 37 

       টিরর্: ০৭৭ ার্য়যায অযান্ড বনর্য়ারকাং 46 

       টিরর্িঃ ১৭ ইদরকরেকযার াউ য়যারযাং 9 

       টিরর্: ০৯৬ ব্লক ফাটিক এন্ড রপ্ররন্টাং 5 

       টিরর্: ০২৯ বড্র বভরকাং 6 

       টিরর্: ০৪৮ আরভনী 5 

       টিরর্: ০২৫ িারবাং অযান্ড াই রপটিাং 5 

৬৮। ২৩১৭৭ প্রাইভ করিউর্ায বেরনাং 

বন্টায, যাজাড়া, যাজাী। 

(ববন্যিঃ যাজাী কৃরল 

রর্দিাভা ইন্পটিটিউর্, ভরল 

ফাথান, যাজাড়া, যাজাী)। 

২৩০৫০ দ্মা বর্করনকযার অযান্ড রফজদন ম্যাদনজদভন্ট  

ইন্পটিটিউর্, (বভদো বফায়াররয়া), ভরতায, যাজাী। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 22 

       টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 12 

    ২৩২৫৩ বৃরষ্ট করিউর্ায বেরনাং বন্টায, তাদনায, যাজাী।   

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 64 

       টিরর্: ৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 26 

    ২৩০৬৭ যাজাী বকার্ ড বর্করনকযার অযান্ড রফ এভ কদরজ   

    গ্রাভ/ভল্লা-ভরলফাথান, বািঃ যাজাী বকার্ ড , 

উদজরা-যাজাড়া, বজরা-যাজাী। 

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 50 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

      ২৩২১৪ প্রাইভ ররদর্করনক ইন্পটিটিউর্   

      গ্রাভ/ভল্লা-ভরলফাথান, বািঃ যাজাী বকার্ ড , 

উদজরা-যাজাড়া, বজরা-যাজাী। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 38 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 39 

      ২৩১৭৭ প্রাইভ করিউর্ায বেরনাং বন্টায , যাজাড়া, 

যাজাী। 

  

         টিরর্: ০৩৪ অদর্াকযার্ 86 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 99 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 99 

৬৯। ২৩১৮৩ আর-বনাভান করিউর্ায 

বেরনাং বন্টায, নৄযা, 

াভখ্দদুভ যাজাী। (ববন্যিঃ 

নদাাড়া ফাররকা উচ্চ 

রফদ্যারয়, নৄযা, ামুখদুভ, 

যাজাী)। 

২৩১৮৩ আর-বনাভান করিউর্ায বেরনাং বন্টায , াহ মুখদুভ 

যাজাী 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 111 

       টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 11 

    ২৩২৯৮ আযরর ইন্পটিটিউর্অফ বর্কদনাররজ, ৫২৩/ কাজরা 

ভরতায, যাজাী। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 21 

    ২৩৩১০ াইদুয যভান কারযগরয প্রর ক্ষণ বকন্দ্র , নার্া, 

ফা,  যাজাী। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 37 

      ২৩৩৭৯ কযাদপ আই করিউর্ায ইন্পটিটিউর্ অফ 

বর্কদনাররজ, গ্রাভ/ভল্লা-দযগাাড়া, বািঃ রজর -

৬০০০, উদজরা-বফায়াররয়া, বজরা-যাজাী। 

  

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 10 

      ২৩৩৮৭ এ. বক করিউর্ায বেরনাং বন্টায এন্ড আইটি , 

গ্রাভ/ভল্লা-শ্রীভন্তনৄয, বািঃ বগাদাগাড়ী , থানা-

বগাদাগাড়ী, বজরা-যাজাী। 

  

         টিরর্িঃ  ৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

৭০। ২৩২২৯ বভাননৄয করিউর্ায বেরনাং  

ইন্পটিটিউর্, বভাননৄয, 

যাজাী। (বকযার্ রর্গ্রী 

কদরজ, বভাননৄয, যাজাী)। 

২৩১৯৪ রমুর করিউর্ায বেরনাং বন্টায , বভাননৄয, 

বকযার্-৬২২০, যাজাী। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 72 

       টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 21 

    ২৩২২৯ বভাননৄয করিউর্ায বেরনাং  ইন্পটিটিউর্, বভাননৄয, 

যাজাী। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 74 

       টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 30 

    ২১১০৮ বজর্ অযান্ড বজর্ করিউর্ায বেরনাং বন্টায , 

প্রাদনৄয, ভান্দা, নগাঁ। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 11 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 48 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

      ২১১৭৭ এ.এন. করিউর্ায বেরনাং বন্টায , গ্রাভিঃ 

শ্রীযাভনৄয, বাস্টিঃ তীার্, থানািঃ ভান্দা, নগাঁ 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 29 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 10 

      ২৩৩৩০ বভাননৄয আইরটি বেরনাং ইন্পটিটিউর্ , গ্রাভিঃ 

ফাকরভইর, বাস্টিঃ বভাননৄয,  যাজাী 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 31 

      ২৩৩৫৯ বকযার্ বৌযবা করিউর্ায প্ররক্ষণ বকন্দ্র 

  

      
গ্রাভ/ভল্লা-বকয, বািঃ বকযার্ -৬২২০, থানা-

বভাননৄয, বজরা-যাজাী। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 5 

      ২৩৩৮২ ারা বর্করনকযার বেরনাং ইন্পটিটিউর্ , গ্রাভ/ভল্লা-

বকযার্, বািঃ বকযার্ , উদজরা-বভাননৄয, 

বজরা-যাজাী। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 17 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 10 

৭১। ২৩২৩১ ঙ্গুরশু রনদকতন ভরিত 

রফজদন ম্যাদনজদভন্ট কদরজ, 

গ্রাভ/ভল্লা-াধননৄয, বািঃ 

াধননৄয-৬২৫১, উদজরা-

নৄঠিয়া, বজরা-যাজাী। 

২৩২৩১ ঙ্গু রশু রনদকতন ভরিত রফজদন ম্যাদনজদভন্ট 

কদরজ, গ্রাভ/ভল্লা-াধননৄয, বািঃ াধননৄয-৬২৫১, 

উদজরা-নৄঠিয়া, বজরা-যাজাী। 

  

       টিরর্: ০০৪ এযাভদব্রাদর্রয বভরন 15 

       টিরর্: ০২৬ বযরর্ বর্রররবন ারব ডরাং 15 

       টিরর্: ০২৯ বড্র বভরকাং অযান্ড  বর্ইরারযাং 15 

         টিরর্: ০৩৫ বভাফাইর বপান ারব ডরাং 13 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 19 

         টিরর্: ০৯৫ বজনাদযর ইদরকেরনক্স 22 

         টিরর্: ০৯৬ ব্লক বুটিক অযান্ড রপ্ররন্টাং 14 

      ২৩১৮৮ শুব করিউর্ায বেরনাং বন্টায , বফরগরযয়া, দূগ ডানৄয, 

যাজাী। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 15 

৭২। ২৩২৩৯ রটি ররদর্করনক অযান্ড 

বর্ক্সর্াইর  ইন্পটিটিউর্, 

যাজাী। 

২৩১৭৫ ফাাংরাদদ বর্করনকযার করিউর্ায বেরনাং 

একাদর্রভ, রফ-৩২১, কারদযগঞ্জ, বগ্রর্ায বযাড় , 

যাজাী। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 17 

       টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 20 

    ২৩১৮৭ আর আযাপা কারযগরয প্ররক্ষণ বকন্দ্র , ভরতায 

যাজাী। 

  

       টিরর্: ০৪৮ আরভনী 5 

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 31 

       টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন এন্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রাভায

6 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

    ২৩২৩৯ রটি ররদর্করনক অযান্ড বর্ক্সর্াইর  ইন্পটিটিউর্ , 

যাজাী। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 97 

      ২৩৩৭৪ ভদর্র করিউর্ায বেরনাং ইনরস্টটিউর্ অযান্ড আইটি , 

রজর-৬০০০, বফায়াররয়া, যাজাী। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 40 

      23386 যোো কদিঈটোয বেদনং বন্টোয   

বমতভখাঁ, বোঃ দজদ, ঈমজরো-বফোোদরো, 

যোজোী। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 12 

৭৩। ২৩৩৪০ াইপ রর্রজর্ার করিউর্ায 

বেরনাং ইন্পটিটিউর্, গ্রাভ- রটি 

ফাইা, বভাল্লাাড়া, বাষ্ট- 

যাজাী বকার্- ৬২০১, থানা- 

যাজাড়া,  বজরা- যাজাী। 

২৩৩৪০ াইপ রর্রজর্ার করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্, 

গ্রাভ- রটি ফাইা, বভারস্দাাড়া, বাষ্ট- যাজাী 

বকার্- ৬২০১, থানা- যাজাড়া,  বজরা- যাজাী। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

       টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 50 

      ২৩৩৭৩ করিউর্ায অযান্ড বেরনাং বন্টায, ফা, যাজাী।   

      
   টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদক 18 

      ২৩২৪৯ কাঁকন ার্ করিউর্ায ইনপযদভন বর্কদনাররজ , 

কাঁকন ার্-৬০০০, বগাদাগাড়ী, যাজাী। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 26 

      ২৩৩৩৯ োন োোয   বেদনং আন্সটিটিঈট   

লোভ-পুযো, বোঃ পুযো, থোনো-বফোোদরো, বজরো-

যোজোী। 

        টিদড: ০33 বজনোমযর আমরকদেদোন  6 

৭৪। ২৩২৪২ দ্মা ইন্পটিটিউর্ অফ 

বর্কদনাররজ, িাযঘার্ 

বৌযবা, যাজাী, (ববন্যিঃ 

টিরর্র, িাযঘার্, যাজাী)। 

২৩২৪২ দ্মা ইন্পটিটিউর্ অফ বর্কদনাররজ, িাযঘার্ বৌযবা, 

যাজাী 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

    ২৩২৪৭ সুভাইয়া করিউর্ায বেরনাং বন্টায , কার্াখারর, 

যাজাী। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 25 

    ২৩২৫২ ক্ল্যারক করিউর্ায বেরনাং বন্টায , বফায়াররয়া, 

যাজাী। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 83 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 25 

      ২৩১৪২ করিউর্ায একাদর্ভী, াযদা   

        
ঠিকানািঃ বািঃ াযদা, উদজরা-িাযঘার্, যাজাী 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফজ বপ্রাগ্রারভাং 24 

      ২৩৩১১ নন্দনগা ী বর্করনকযার বেরনাং ইন্পটিটিউর্ , গ্রাভিঃ 

নন্দনগা ী, বািঃ নন্দনগা ী , থানািঃ িাযঘার্ , বজরািঃ 

যাজাী 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

         টিরর্: ০২৯ বড্র বভরকাং এন্ড বর্ইররযাং 5 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 27 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফজ বপ্রাগ্রারভাং 17 

      23341 এদরট কদিঈটোয বেদনং বন্টোয   

 তোমযপুয ফোজোয, বোষ্ট- তোমযপুয,  ফোগভোযো,  

যোজোী। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 69 

        টিদড: 079ডোটোমফজ বপ্রোলোদভং 8 

৭৫। ২৩২৯৬ জাবা করিউর্ায বেরনাং 

বন্টায, বফায়াররয়া, 

যাজাী।(ববন্য: যাজাী 

স্যাদর্রাইর্ র্াউন াই স্কুর, 

বফায়ররয়া, যাজাী।) 

২৩২৯৬ জাবা করিউর্ায বেরনাং বন্টায , বফায়াররয়া, 

যাজাী। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 101 

       টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 54 

       টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন এন্ড ভারিরভরর্য়া বপ্রাগ্রাভায 5 

    ২৩৩৮৫ খারদজা করিউর্ায বেরনাং বন্টায , িাঁন এন্ড ন্প 

রাং কভদস্দক্স (৩য় তরা ) গ্রাভ/ভল্লা-বগাযাঙ্গা, 

বািঃ বঘাড়াভাযা , উদজরা-বফায়াররয়া, বজরা-

যাজাী। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

৭৬। ২৩৩০৩ আদৄরনক করিউর্ায প্ররক্ষণ  

ইন্পটিটিউর্, াঁদকায়া, বািঃ- 

কাভায ফাযী, ফাগভাযা, 

যাজাী। (ববন্যিঃ বফানী গঞ্জ 

যকারয রফশ্বরফদ্যারয় কদরজ, 

ফাগভাযা, যাজাী)। 

২৩১৩০ সুদদবী করিউর্ায বেরনাং একাদর্ভী , দুগ ডানৄয, 

যাজাী। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 21 

    ২৩২৮৫ রাংগা করিউর্ায বেরনাং একাদর্রভ , দূগ ডানৄয, 

যাজাী। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 17 

       টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 8 

    ২৩২৭৪ আদৄরনক করিউর্া য বেরনাং বন্টায , র্াক + গ্রাভ- 

ার্দগাঙ্গাাড়া, উদজরা-ফাঘভাযা, যাজাী 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 31 

    ২৩৩০৩ আদৄরনক করিউর্ায প্ররক্ষণ  ইন্পটিটিউর্   

      াঁদকায়া, বািঃ- কাভায ফাযী, ফাগভাযা, যাজাী।   

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 49 

       টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 15 

    ২৩১৩৯ বফানীগঞ্জ করিউর্ায প্ররক্ষণ  ইন্পটিটিউর্ , 

বফানীগঞ্জ, বৌযবা, ফাগভাযা, যাজাী। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ৬৩ 

      ২৩৩৯৬ বরার্া করিউর্ায বেরনাং ইন্প টিটিউর্, গ্রাভ/ভল্লা-

একতা সুায ভাদকডর্ , বািঃ দুগ ডানৄয -৬২৪০, 

উদজরা-দুগ ডানৄয, বজরা-যাজাী। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 27 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

৭৭। ২৩৩১৮ উইনদর্াজ আইটি, িাযঘার্, 

যাজাী, (ববন্য র র াই 

স্কুর, িাযঘার্, যাজাী)। 

২৩২৯০ বপযদদৌী করিউর্ায বে রনাং বন্টায , ফাদনশ্বয, 

নৄঠিয়া, যাজাী 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 100 

       টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 28 

    ২৩৩১৮ উইনদর্াজ আইটি, িাযঘার্, যাজাী   

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 64 

       টিরর্: ০৭৯ র্ার্াবফ বপ্রাগ্রারভাং 18 

৭৮। ২৩৩৪৯ আড়ানী রর্রজর্ার করিউর্ায 

বেরনাং ইন্পটিটিউর্, গ্রাভ-

আড়ানী জয় ফাাংরা বভাড়, 

বািঃ আড়ানী, থানা-ফাঘা, 

বজরা- যাজাী। 

২৩৩৪৯ আড়ানী রর্রজর্ার করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্ , 

গ্রাভ-আড়ানী জয় ফাাংরা বভাড়,  আড়ানী, যাজাী 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 112 

    ২৩৩৫৮ রপউিায বর্ক ইনরস্টটিউর্, গ্রাভ/ভল্লা-দরক্ষণ রভররক 

ফাঘা,  থানা-ফাঘা, বজরা-যাজাী 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 27 

       টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 25 

    ২৪০৯৮ নজরুর নগয ঘার্দভাড়াদা ভদর্র কদর জ, 

ারাভনৄয, রারনৄয, নাদর্ায। 

  

       টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 12 

    ২৪১০২ গ্রাভীনদপান করভউরনটি ইনপযদভন বন্টায , 

দয়াযাভনৄয, নাদর্ায। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 49 

         টিরর্: ০৭৭ ার্ ডয়যায এন্ড বনর্য়ারকাং 27 

      ২৪১২৯ ইনদর্ক্স করিউর্ায বর্কদনাররজ , তভারতরা, 

ফাগারতাড়া, নাদর্ায 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 39 

      ২৪১৮৩ শুদবচ্ছা করিউর্ায একাদর্ভী , গ্রাভিঃ রারনৄয , 

নাদর্ায। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 39 

      ২৪২০৬ রাবরী বর্করনকযা র বেরনাং ইন্পটিটিউর্ , গ্রাভ/ভল্লা-

বগাারনৄয, বািঃ বগাারনৄয , থানা-রারনৄয, বজরা-

নাদর্ায। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 40 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 11 

      ২৪২১৪  ায়া প্ররতফন্ধী  অটিরস্টক রফদ্যারয় , গ্রাভ/ভল্লা-

বভায কয়া , বািঃ রফরভাড়ীয়া -৬৪২০, উদজরা-

রারনৄয, নাদর্ায 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 13 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 11 

      23347 ফোঘো দডদজটোর কদিঈটোয বেদনং আন্সটিটিঈট   

ফোঘো বৌয, বোঃ ফোঘো-৬২৮০, ঈমজরো-ফোঘো, 

যোজোী। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 3 
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যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

      24155 দভদরমনদোভকদিঈটোয বেদনং  বন্টোয যোন্ড  

বটকদনকযোর আন্সটটিদঈট  ংদৄআর অব্দুরপুয ফোজোয,  

রোরপুয, নোমটোয . 

  

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 11 

৭৯। ২৪০৬২ বর্করনকযার স্কুর অযান্ড 

কদরজ, দয, নাদর্ায। 

24062 বটকদনকযোর স্কুর  করমজ নোমটোয।   

লোভঃ কমটোোোড়ো, বোস্টঃ নোমটোয দয, জমরোঃ 

নোমটোয। 

  টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 28 

24134 ফোগোদত োড়ো কদিঈটোয বেদনং  ডোক-রক্ষনোটো, 

ফোগোতীোড়ো, নোমটোয 

  

  টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 8 

২৪১৬৮ বজরা রবরিক ভররা করিউর্ায প্ররক্ষণ প্রকল্প (৬৪ 

বজরা), ফায়তুর াান , ঢাকা বযার্ , অদর্ারফয বা -

রুদভয নফ ড াদশ্বড, (২য় তরা) কানাইখারী, নাদর্ায. 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 25 

       টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

25 

    ২৪১৭৬ বলাফার রবদরজ আই র টি ফড়াইগ্রাভ নাদর্ায   

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 33 

      ২৪২২৭ ভাররা বর্করনকযার বেরনাং ইন্পটিটিউর্ , গ্রাভ/ভল্লা- 

ফনাড়া, বািঃ াদযায়া, উদজরা- ফড়াইগ্রাভ, বজরা- 

নাদর্ায। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 12 

      ২৪০৯৪ স্কুর অফ করিউর্ায (করিউর্ায প্ররক্ষণ  

ইন্পটিটিউর্), উদজরা রযলদ বযাড়, রাংড়া, নাদর্ায 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 54 

      ২৪১৪৫ রযন করিউর্ায বেরনাং  ইন্পটিটিউর্, নাদর্ায।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 82 

      24189 অয এ বক এ বেদনং আন্সটিটিঈট,    

ফড়দয  য, দয, বজরো-নোমটোয 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 18 

৮০। ২৪০৮৯ প্যাযার্াই করিউর্ায 

প্ররক্ষণ বকন্দ্র, কানাইখারী, 

দয, নাদর্ায। (ববন্যিঃ 

রদঘরতয়া এভ বক (অনা ড) 

কদরজ, নাদর্ায)। 

২৪০৮৯ প্যাযার্াই করিউর্ায প্ররক্ষণ বকন্দ্র , কানাইখারী, 

দয, নাদর্ায। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 91 

       টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 39 

    ২৪০৯৬ আফ ডান আইটি দয়ন্ট, রাংড়া, নাদর্ায।   

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 18 

    ২৪২০৩ রপউিায বর্কদনাররজ এন্ড করিউর্ায বেরনাং 

ইন্পটিটিউর্, ফড়রযনৄয, নাদর্ায 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 
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ক্ররভক 
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বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
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যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

       টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 17 

    ২৪১৪৪ রুী করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্    

      কারীগঞ্জ, র্াঙ্গাাড়া, নাদর্ায 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 14 

      ২৪১৬৯ ফণ ডভারা ইরজ করিউর্া ড   

      গ্রাভিঃ কানৄরড়য়া রট্ট , বািঃ নাদর্ায ৬৪০০, থানািঃ 

নাদর্ায দয, বজরািঃ নাদর্ায। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 25 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 5 

      ২৪০৯১ দয়ফ বর্করনকযার অযান্ড বর্কদনাররজ  ইন্পটিটিউর্ 

কানাইখারী, বভইন বযার্, দয, নাদর্ায 

  

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 53 

      ২৪২০৫ রস্মথ করিউর্ায  বেরনাং ইন্পটিটিউর্ , কানাইখারী, 

নাদর্ায 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 39 

      24193 অযদড দরমটকদনক আন্সটিটিঈট   

দদড় কোদছকোটো, বোঃ কোদছকোটো, থোনো-গুরুদোপুয, 

নোমটোয। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 7 

৮১। ২৪১০১ বর্করনকযার বেরনাং বন্টায, 

নাদর্ায। 

২৪০৭২ বগাারনৄয বৌয বর্করনকযার অযান্ড রফজদন 

ম্যাদনজদভন্ট কদরজ, রারনৄয, নাদর্ায। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 13 

    ২৪০৮০ নাদর্ায রটি কদরজ, দয, নাদর্ায।   

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 34 

    ২৪১০৪  বর্কিা করিউর্া ড, কানাইখারী, নাদর্ায   

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 93 

    ২৪১১৭ ফনরতা বর্করনকযার বেরনাং  ইন্পটিটিউর্ , উিয 

ফড়গা া, নাদর্ায। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 33 

      ২৪১৪৬ ফনাড়া করিউর্ায প্ররক্ষণ  ইন্পটিটিউর্, নাদর্ায।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 36 

      ২৪১৫৬ বযদকার করিউর্ায বেরনাং  ইন্পটিটিউর্ , বযকুর, 

রাংড়া, নাদর্ায। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 23 

৮২। ২৪১০৮ আকররভা রর্রজর্ার বেরনাং 

ইন্পটিটিউর্, রাংড়া, নাদর্ায।  

(ববন্যিঃ বর্করনকযার অযান্ড 

রফজদন ম্যাদনজদভন্ট কদরজ, 

রাংড়া, নাদর্ায।) 

২৪২১১ পরযদ নগয করিউর্ায  বেরনাং বন্টায , গ্রাভ/ভল্লা-

ভায়ায ফাজায , বািঃ রি -াকুরড়য়া, উদজরা-রাংড়া, 

বজরা-নাদর্ায। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

        টিরর্:      078    করিউর্ায প্রাগ্রারভাং  5 

    ২৪২২৬ যাাৎ আই র টি করিউর্ায, বজরা-নাদর্ায।   

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 26 
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    ২৪১০৮ আকররভা রর্রজর্ার বেরনাং ইন্পটিটিউর্   

    ঠিকানািঃ র্াকঘযিঃ রাংড়া , উদজরািঃ রাংড়া , 

বজরািঃ নাদর্ায 

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 6 

    

  

24159 দফো  বটকদনকযোর স্কুর এন্ড করমজ   

 লোভ/ভরস্দো-দফো , বোঃ দফো -৬৪৫০,  

ঈজমরো-দংড়ো , বজরো -নোমটোয। 

    
  

  টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 32 

    
  

  টিদড: 079ডোটোমফজ বপ্রোলোদভং 11 

৮৩। ২৪১৭৪ আনায  রবরর্র 

করিউর্ায প্ররক্ষণ বকন্দ্র, 

কানাইখারী, বাস্টিঃ নাদর্ায 

দয, নাদর্ায। 

২৪১৭৪ আনায  রবরর্র করিউর্ায প্ররক্ষণ বকন্দ্র ,  

কানাইখারী, বাস্টিঃ নাদর্ায দয, নাদর্ায। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 29 

৮৪। ২৪২১২ বারাইভান বাদন  বভাল্লা 

করিউর্ায বর্করনকযার 

ইন্পটিটিউর্, রারনৄয 

ফাজায,বািঃ 

রারনৄয,উদজরা-রারনৄয, 

নাদর্ায। (ববন্যিঃ রারনৄয 

াইরর্ ফাররকা উচ্চ রফদ্যারয়, 

রারনৄয, নাদর্ায)। 

২৪১৪০ বররপক করিউর্ায বেরনাং বন্টায , রক্ষণার্া, 

ফাগারতাড়া, নাদর্ায। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 25 

    ২৪২১২ বারাইভান বাদন  বভাল্লা করিউর্ায বর্করনকযার 

ইন্পটিটিউর্, গ্রাভ-রারনৄয ফাজায , বািঃ রারনৄয -

৬৪২১, উদজরা-রারনৄয, বজরা-নাদর্ায। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 145 

    

  

24229 অদদফ কদিঈটোয োআন্স  যোন্ড বটকমনোরদজ  

বেদনং  আন্সটিটিঈট ,নোমটোয । 

  

    
  

  টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 39 

      ২৪২২৫ বারাইভান বাদন বভাল্লা কারযগরয প্ররক্ষণ বকন্দ্র , 

গ্রাভ-দুড়দুরড়য়া, বািঃ দুড়দুরড়য়া -৬৪২১, উদজরা-

রারনৄয, বজরা-নাদর্ায। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

৮৫। ২৫০৩৯ বর্করনকযার স্কুর অযান্ড 

কদরজ, রযাজগঞ্জ। 

২৫০৭৬ বায়াইর্ ভাকড করিউর্ায বেরনাং  ইন্পটিটিউর্ , এপ 

এভ কভদিক্স, এ এ বযার্, দয, রযাজগঞ্জ। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 65 

    ২৫০৯৭ এর্ভা ভারিরভরর্য়া (করিউর্ায রফলয়ক প্ররক্ষণ 

বকন্দ্র) বভািাযাড়া, রযাজগঞ্জ। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 48 

    ২৫১০১ কাভাযখন্দ ইন্পটিটিউর্ অফ করিউর্ায এন্ড 

বর্কদনাররজ, জাভকতর বকার্ ডাড়া , বািঃ  সফদ্য 

জাভকতর , উদজরািঃ কাভাযখান্দ রযাজগঞ্জ. 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 23 

      ২৫১৫৭ প্রাইভ বর্করনকযার বেরনাং বন্টায , মুকুন্দগারত 

ফাজায, এনাদয়তনৄয বযার্, বফরকুরি, রযাজগঞ্জ 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 42 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

      ২৫১৭১ ল্লী করিউর্ায বেরনাং  ইন্পটিটিউর্ , দয, 

রযাজগঞ্জ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 95 

      ২৫১৭৫ বজরা রবরিক ভররা করিউর্ায প্ররক্ষণ প্রকল্প (৬৪ 

বজরা), জাতীয় ভররা াংস্থা, এক ঢারা , বধাাফাড়ী, 

রযাজগঞ্জ. 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 25 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

26 

      ২৫১৯০ করিউর্ায রবদরজ , গ্রাভিঃ রয়ারদকার , বাস্টিঃ 

রয়ারদকার, থানািঃ রযাজগঞ্জ দয , বজরািঃ 

রযাজগঞ্জ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 39 

      ২৫২০৪ দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ বকন্দ্র , য ভাজদফা 

কাম ডারয়, রযাজগঞ্জ, গ্রাভ/ভল্লা-রবদক্টারযয়া স্কুর 

বযার্, বািঃ রযাজগঞ্চ -৬৭০০, থানা-রযাজগঞ্জ 

দয, বজরা-রযাজগঞ্জ 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 124 

      ২৫১৩৮ করিউর্ায অযান্ড পযান রর্জাইন ইরন্পটিউর্ ,  

বাড়াফাড়ী, দয, রযাজগঞ্জ 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 17 

      25271 দমক্সর কদিঈটোয বেদনং আন্সটিটিঈট   

লোভ/ভল্লো-অরভপুয ব ৌযোস্তো,বোঃ-কোদজপুয-৬৭১০, 

ঈমজরো-কোদজপুয বজরো-দযোজগঞ্জ। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 8 

৮৬। ২৫০৬৪ রযাজগঞ্জ ররদর্করনক 

ইন্পটিটিউর্ রযাজগঞ্জ। 

২৫০৭৫ রদ করভউন করিউর্ায প্ররক্ষণ  ইন্পটিটিউর্ , 

ভারাাড়া, রযাজগঞ্জ। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 59 

      ২৫১৬৫ রপউিায র্াচ্ করিউর্ায বেরনাং বন্টায , বিৌফাড়ী-

৬৭৩০, কাভাযখন্দ, রযাজগঞ্জ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 10 

      ২৫১৬৬ র্াফর এ করিউর্ায বেরনাং  ইন্পটিটিউর্ , কাজীনৄয, 

রযাজগঞ্জ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 14 

      ২৫১৮১ ররভন করিউর্ায বেরনাং বন্টায , জাভকতর 

নফ ডফাজায, বাস্টিঃ রফ . জাভসতর, থানািঃ কাভায 

খন্দ,রযাজগঞ্জ 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 42 

      ২৫১৮২ করিউর্ায আইটি য়াডড এন্ড বেরনাং বন্টায , গ্রাভিঃ 

ফারয বগারা বযার্, রযাজগঞ্জ 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 91 



 

 

G:\BTEB SHORT COURSE EXAM\National Skills Basic (360 hours)\Jan-June, Jan-March & April-June Session, 2022_Final\Center List_17 July 2022_Final Printed\17-7-2022 Centet_ Jan-June, Jan-March & April-June Session, 2022_Printed Copy.doc 

-48- 

ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

      ২৫১৮৮ ল্লী আইটি  বেরনাং ইন্পটিটিউর্ , গ্রাভিঃ রভাভত্ম 

ফাজায, বাস্টিঃ কুড়াররয়া , থানািঃ কারজনৄয , বজরািঃ 

রযাজগঞ্জ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 19 

      ২৫১৯৭ বতু করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্ , গ্রাভ- বভঘাই 

নতুন ফাজায, বাষ্ট- বভঘাই- ৬৭১০, থানা- কারজনৄয, 

বজরা- রযাজগঞ্জ 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 49 

      ২৫২০৩ যকায আইরটি ইন্পটিটিউর্ , গ্রাভ-উদগাড়ী, বািঃ 

উদগাড়ী, থানা-কারজনৄয, বজরা-রযাজগঞ্জ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 13 

      ২৫২০৬ বিৌারী করিউর্ায ইনরস্টটিউ র্, গ্রাভ/ভল্লা-কুযকী, 

বািঃ বিৌারী কদরজ , থানা-বিৌারী, বজরা-

রযাজগঞ্জ 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 15 

      ২৫২১২ ন্রুর ইরাভ ররিক ইন্পটিটিউর্ অফ ইনপযদভন 

বর্কদনাররজ,গ্রাভ/ভল্লা-রয়ারদকার, বজরা রযলদ 

াংরগ্ন,  বািঃ রয়ারদকার-৬৭০০,  থানা-রযাজগঞ্জ 

দয, বজরা-রযাজগঞ্জ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 14 

      ২৫২১৭ মমুনা রর্রজর্ার করিউর্ায বেরনাং বন্টায , 

গ্রাভ/ভল্লা-ববয়াভাযা, বািঃ ববয়াভাযা , থানা-

রযাজগঞ্জ দয, বজরা-রযাজগঞ্জ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিবকন 14 

      ২৫২১৮ ভর্াণ ড বর্করনকযার ইন্পটিটিউর্ , গ্রাভ/ভল্লা-রযনা, 

বািঃ ফাগফাটি -৬৭০০, থানা-রযাজগঞ্জ দয , বজরা-

রযাজগঞ্জ 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 37 

      25119 দযোজগঞ্জ বটকদনকযোর বেদনং আন্সটিটিঈট   

দফ. এ কমরজ বযোড, ঈমজরো+বজরো-দযোজগঞ্জ। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 6 

৮৭। ২৫০৮০ ফাবুর করিউর্ায বেরনাং  

ইন্পটিটিউর্, (রফরটিআই), 

ভরনযাভনৄয ফাজায, 

াাজাদনৄয, রযাজগঞ্জ। 

(ববন্যিঃ াাজাদনৄয ইব্রাীভ 

াইরর্ ফাররকা উচ্চ রফদ্যারয় 

 কদরজ (রফএভ),  

াাজাদনৄয, রযাজগঞ্জ।) 

২৫০৮০ ফাবুর করিউর্ায বেরনাং  ইন্পটিটিউর্ , রফরটিআই), 

ভরনযাভনৄয ফাজায, াাজাদনৄয, রযাজগঞ্জ। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 79 

    ২৫০৮১ রদ রফউটি করিউর্ায অযান্ড র্াই বেরনাং বন্টায , 

াজাদনৄয, রযাজগঞ্জ। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 31 

    ২৫১৯৩ রদাযী আইটি  বন্টায , গ্রাভিঃ ভরনযাভনৄয , 

াজাদনৄয, বজরািঃ রযাজগঞ্জ 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 47 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

    ২৫২৪০ জীফ করিউর্ায এন্ড বেরনাং বন্টায , গ্রাভ/ভল্লা-

ভরনযাভনৄয ফাজায , বািঃ াজাদনৄয-৬৭৭০, 

উদজরা-াজাদনৄয, বজরা-রযাজগঞ্জ। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

      ২৫২০৭ রজরনয়া করিউর্ায বেরনাং ইনরস্টটিউর্ , 

গ্রাভ/ভল্লা-জারভযতা, বািঃ জারভযতা -৬৭৭২, থানা-

াজাদনৄয, বজরা-রযাজগঞ্জ 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 44 

      ২৫২১০ মুন রর্রজর্ার করিউর্ায , গ্রাভ/ভল্লা-ভরনযাভনৄয, 

াজাদনৄয, বজরা-রযাজগঞ্জ 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 11 

      ২৫১৪১ স্পন্দন করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্   

        ভরন কভদিক্স (৩য় তরা ), রফরক ফা স্টযান্ড, 

াজাদনৄয, রযাজগঞ্জ 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 27 

      ২৫২১৩ াজাদনৄয াই স্কুর অযারাভনাই অযাদারদয়ন , 

গ্রাভ/ভল্লা-ভরনযাভনৄয,  বািঃ াজাদনৄয , থানা-

াজাদনৄয, বজরা-রযাজগঞ্জ 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 32 

      ২৫২২২ ারা করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্ , গ্রাভ/ভল্লা-

ভরনযাভনৄয, বািঃ াজাদনৄয , উদজরা-

াজাদনৄয, বজরা-রযাজগঞ্জ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

      ২৫১৯১ যাাত করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্ , গ্রাভিঃ 

জারভযতা, বাস্টিঃ জারভযতা -৬৭৭২, থানািঃ 

াাজাদনৄয, বজরািঃ রযাজগঞ্জ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

      ২৫২৩১ উদ্ভা করিউর্ায বেরনাং ইনরস্টটিউর্ , গ্রাভ/ভল্লা-

বযখারী, বািঃ াজাদনৄয , উদজরা-াজাদনৄয, 

বজরা-রযাজগঞ্জ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 26 

      ২৫২৩৯ আর-নূয করিউর্ায বেরনাং বন্টায , গ্রাভ/ভল্লা-র্াক 

ফাাংদরা াড়া ,বািঃ াজাদনৄয , উদজরা-

াজাদনৄয, বজরা-রযাজগঞ্জ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 45 

৮৮। ২৫১১০ ফাঁধন ফহুমুখী প্ররক্ষণ বকন্দ্র, 

উল্লাাড়া, রযাজগঞ্জ। (ববন্যিঃ  

দাতনৄয, রজ, আয, রফএভ, 

কদরজ, যায়গঞ্জ, রযাজগঞ্জ)। 

২৫০৯৮ গ্রাভীনদপান করভরনউটি ইনপযদভন বন্টায , 

জাভকতর, কাভাযখন্দ, রযাজগঞ্জ। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 56 

    ২৫১১০ ফাঁধন ফহুমুখী প্ররক্ষণ বকন্দ্র, উল্লাাড়া, রযাজগঞ্জ।   

       টিরর্: ০৭৪ বদক্রর্ারযয়ার াদয়ন্প 5 

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 40 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

    ২৫১৮৫ এভ, এ, আইরর্য়ার ইন্পটিটিউর্ অফ ইনপযদভন 

বর্কদনাররজ, গ্রাভিঃ রফনাইন , র্াকঘযিঃ রভযকুঠিয়া -

১৯৩৬, উদজরািঃ বিৌারী, বজরািঃ রযাজগঞ্জ। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 29 

      ২৫১৬৪ রমুর ান্ত কারযগরয প্ররক্ষণ  ইন্পটিটিউর্ , 

রযপাফাদ-৬৭৬২, তাযা, রযাজগঞ্জ। 

  

         টিরর্: ০১৭ ইদরকরেকযার াউ য়যারযাং 15 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 42 

      ২৫১৭৯ এ বজর্ বৌয  করিউর্ায বেরনাং বন্টায , গ্রাভিঃ 

ধানগড়া, বািঃ ধানগড়া ৬৭২০, থানািঃ যায়গঞ্জ , 

বজরািঃ রযাজগঞ্জ 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 21 

      ২৫১৮৩ রূা করিউর্ায এন্ড বেরনাং বন্টায , কান্দাাড়া, 

বাস্টিঃ কাররয়া রযনৄয (৬৭০০),দয রযাজগঞ্জ 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 25 

      ২৫১৯২ রএন র কারযগরয ফহুমুখী প্ররক্ষণ বকন্দ্র , গ্রাভিঃ 

ঘুড়কা, বাস্টিঃ ঘুড়কা, থানািঃ অরাংগা, রযাজগঞ্জ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 23 

      ২৫২১৪ যায়গঞ্জ আইটি কাভ কারযগরয প্ররক্ষ ণ ইন্পটিটিউর্ , 

গ্রাভ/ভল্লা-আভ ফাগান , বািঃ াদফগঞ্জ , যায়গঞ্জ, 

রযাজগঞ্জ 

  

         টিরর্িঃ ৬৭ দয়রডাং 5 

         টিরর্িঃ ৩৩ বজনাদযর ইদরকরেরয়ান  12 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 29 

      ২৫২২০ আপ ায উিীন যকায করিউর্ায প্ররক্ষণ বক ন্দ্র,  

বািঃ গুিা ফাজায ,  উদজরা-তাড়া, বজরা-

রযাজগঞ্জ 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 11 

      ২৫২৩০ রনভগার  করিউর্ায প্ররণ এন্ড কারযগরয 

ইনরস্টটিউর্, গ্রাভ/ভল্লা-রনভগার , বািঃ রনভগার -

৬৭২০, থানা-যায়গঞ্জ,বজরা-রযাজগঞ্জ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 28 

      ২৫১২৪ মুন রর্রজর্ার করিউর্ায প্ররক্ষণ বকন্দ্র , যায়গঞ্জ, 

রযাজগঞ্জ 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

      ২৫০৭৮ ভোআমরোদবজুযোর কদিঈটোয প্রদক্ষণ বন্টোয   

 োন্দোমকোণো, যোগঞ্জ, দযোজগঞ্জ। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন ১৭ 

      25156 ধোভমকোর কদিঈটোয বেদনং আন্সটিটিঈট,ধোভমকোর 

বদোগোদছ ফোজোয, বোঃ  নরকো, কোভোযখন্দ, 

দযোজগঞ্জ। 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 12 

৮৯। ২৫১৪০ এযান করিউর্ায বেরনাং  

ইন্পটিটিউর্, রনউ ভাদকডর্, ২য় 

তরা, উল্লাাড়া, রযাজগঞ্জ। 

ববন্যিঃ  উল্লাাড়া কারভর 

(অনা ড, এভ,এ) ভাদ্রাা, 

উল্লাাড়া, রযাজগঞ্জ। 

২৫০৭৭ ক্ল্ারক করিউর্ায বেরনাং  ইন্পটিটিউর্ , াই স্কুর 

বযাড়, রিক্রা  উল্লাাড়া, রযাজগঞ্জ। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 23 

    ২৫১৩১ র্ার্া পর্ আইটি করিউর্ায বেরনাং বন্টায অযান্ড 

বনর্য়াকড, উল্লাাড়া, রযাজগঞ্জ। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 39 

    ২৫২৭০ আয়া আইটি বেরনাং বন্টায , কারনাথনৄয ফাজায , 

াাজাদ নৄয,  রযাজগঞ্জ। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 12 

      ২৫১৪০ এযান করিউর্ায বেরনাং  ইন্পটিটিউর্ , রনউ 

ভাদকডর্, ২য় তরা, উল্লাাড়া, রযাজগঞ্জ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 100 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 65 

      ২৫১৪৬  ফড়য ইউরন য়ন ইনপযদভন অযান্ড ারব ড 

বন্টায, উল্লাাড়া, রযাজগঞ্জ।

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 26 

      ২৫১৭৭ আর বযা করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্ , গ্রাভিঃ 

কৃলকগঞ্জ ফাজায , বািঃ র , থানািঃ উল্লাাড়া ,  

রযাজগঞ্জ 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 51 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 16 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

5 

      ২৫১৮০ ইন করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্ , গ্রাভিঃ রারড়ী, 

বািঃ বভাননৄয, থানািঃ উল্লাাড়া,  রযাজগঞ্জ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 29 

      ২৫১৮৯ নী আইটি একাদর্ভী, উল্লাাড়া, বজরািঃ রযাজগঞ্জ।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 42 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 17 

      ২৫২১৬ আকন্দ করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্ , গ্রাভ যাজভান, 

উদজরা-উল্লাাড়া, বজরা-রযাজগঞ্জ 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 18 

      ২৫২৭৩ বলাফার করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্   

      গ্রাভ/ভল্লা-রফনাদয়কনৄয, বািঃরফনাদয়কনৄয-৬৭৫২, 

উদজরা-উল্লাাড়া, বজরা-রযাজগঞ্জ। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 21 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 15 



 

 

G:\BTEB SHORT COURSE EXAM\National Skills Basic (360 hours)\Jan-June, Jan-March & April-June Session, 2022_Final\Center List_17 July 2022_Final Printed\17-7-2022 Centet_ Jan-June, Jan-March & April-June Session, 2022_Printed Copy.doc 

-52- 

ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

      ২৫২৩৭ অযাফাকা করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্ , 

গ্রাভ/ভল্লা: ধাভাইকারন্দ, র্াকঘয: উল্লাাড়া, 

উদজরা: উল্লাাড়া, বজরা: রযাজগঞ্জ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 12 

৯০। ২৬০৩১ বর্করনকযার স্কুর অযান্ড 

কদরজ, াফনা। 

২৬১২৯ িাইদনর্ করিউর্ায বেরনাং  ইন্পটিটিউর্ , িন্দ্রা বভাড়, 

াফনা। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 49 

    ২৬২০১ বফস্ট আইরটি বেরনাং বন্টায , গ্রাভ/ভল্লা-িয 

বাঙ্গুড়া, বািঃ বাঙ্গুড়া -৬৬৪০, উদজরা-বাঙ্গুড়া, 

বজরা-াফনা। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 54 

    ২৬২০৮ ইভত আযা আইটি ইন্পটিটিউর্ , গ্রাভ/ভল্লা-ররিক 

বভাড় (ভীযনৄয), বািঃ ঢারাযিয -৬৬৮২, উদজরা-

বফড়া, বজরা-াফনা। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 12 

      ২৬১৫২ য়াডড রবন করিউর্ায বেরনাং  ইন্পটিটিউর্ , 

যাধানগয, াফনা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 34 

      ২৬১৭৬ তুররয য বর্করনকযার বেরনাং ইন্পটিটিউর্ অপ 

বর্কদনারজী 

  

      গ্রাভিঃ িরন্ডনৄয , বাস্টিঃ বৃদ্ধভরযি -৬৬৪০, থানািঃ 

বাঙ্গুড়া, বজরািঃ াফনা 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 6 

      ২৬১৯৭ গ্যারাক্সী করিউর্ায বেরনাং বন্টায , গ্রাভ/ভল্লা-

এদিন্দায আরী বযার্ , য়ার্ ড নাং -১০, যাধা নগয , 

বািঃ াফনা, উদজরা-দয, বজরা-াফনা। 

  

         টিরর্: ০৩৪ অদর্াকযার্ 49 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 100 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 20 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

14 

      ২৬১৯১ স্টোয কদিঈটোয বেদনং আনদষ্টটিঈট   

দদরোরপুয, ডোকঘয-োফনো, ঈমজরো-োফনো দয, 

োফনো। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 14 

৯১। ২৬০৩২ বর্ক্সর্াইর ববাদকনার  

ইন্পটিটিউর্, ঈশ্বযদী, াফনা 

২৬০৮২ াযদপক্ট করিউর্ায বেরনাং বন্টায , বাাংগুড়া, 

াফনা। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 69 

    ২৬০৮৫ লাক্সী করিউর্া য প্ররক্ষণ বকন্দ্র , বানারী ব্াাংক 

বযার্, িার্দভায, াফনা। 

  

       টিরর্: ০৩৪ অদর্াকযার্ 30 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 48 

    ২৬০৮৭ পদর্ক করিউর্ায প্ররক্ষণ  ইন্পটিটিউর্ , ঈশ্বযদী, 

াফনা। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 49 

    ২৬১৫৭ ক করিউর্ায প্ররক্ষণ বকন্দ্র, িার্দভায, াফনা।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 32 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 42 

      ২৬১৫৯ দাযদকা করিউর্ায প্ররক্ষণ বকন্দ্র, ঈশ্বযদী, াফনা   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 28 

      ২৬১৫৪  াইদকারা ইউরনয়ন রযলদ তথ্য বফা বকন্দ্র   

       াইদকারা, িার্দভায, াফনা 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 23 

      ২৬২২০ রনউ ফণ ডভারা করিউর্ায বেরনাং বন্টায , গ্রাভ/ভল্লা- 

ভধ্য অফযদকারা , বািঃ ঈশ্বযদী -৬৬২০, উদজরা- 

ঈশ্বযদী, বজরা- াফনা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 24 

      ২৬১৪২ যোদ কদিঈটোয এন্ড বনটোকড   

লোভঃ বদফত্তয ফোজোয, বোঃ+থোনোঃ অটঘদযো, 

বজরো-োফনো। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 15 

৯২। ২৬০৬২ াফনা ররদর্করনক  

ইন্পটিটিউর্, াফনা। 

২৬১৬৯ বজরা রবরিক ভররা করিউর্ায প্ররক্ষণ প্রকল্প (৬৪ 

বজরা),যাধানগয এযার্য়ার্ ড কদরজ াংরগ্ন যথঘয 

বভাড়, াফনা. 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 27 

       টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

25 

    ২৬১৭৯ করিউর্ায িা একাদর্ভী , গ্রাভ- আব্দুর ারভদ 

বযার্, মুরিদমাদ্ধা ভাদকডর্ (৩য় তরা),  াফনা দয , 

বজরা- াফনা 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 34 

      ২৬১৮৭ ফাইনাযী করিউর্ায বেরনাং বন্টায , গ্রাভ/ভল্লা-

সুজানগয, বািঃ সুজানগয , থানা-সুজানগয, বজরা-

াফনা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 15 

      ২৬০৮৪ রররকন করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্   

      ঠিকানািঃ সরাননৄয রূকথা বযার্, াফনা 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 5 

      ২৬১৪১ াথদপয়ায করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্   

      দয াাতার বযার্, থানাড়া, াফনা. 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 11 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

      ২৬১৭২ াভীভ করিউর্ায প্ররক্ষণ বকন্দ্র ,নগ্রাভিঃ 

বযরফাজায, বাস্টিঃ বযরফাজায (৬৬৩০), থানািঃ 

িার্দভায, বজরািঃ াফনা 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 56 

      ২৬১৬৬ ফন্ধন কদিঈটোয বেদনং বন্টোয    

ফনলোভ ফোজোয, াঁদথো-৬৬০১, োফনো। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 17 

৯৩। ২৬১১৪ কারযগরয প্ররক্ষণ বকন্দ্র, 

াফনা। 

২৬১৭৭ ফায়তুরভার করিউর্াযস্   

    গ্রাভ-যাধানগয, বািঃ াফনা, থানা-াফনা দয, 

বজরা-াফনা। 

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 11 

    ২৬১১৪ কারযগরয প্ররক্ষণ বকন্দ্র , াফনা, গ্রাভ/ভল্লা-

রক্ষীনাথনৄয (যাজানৄয) বািঃ াফনা দয, উদজরা-

াফনা দয, বজরা-াফনা। 

  

       টিরর্: ০৩৪ অদর্াকযার্ 13 

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 53 

    ২৬১৯৩ াদক্স করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্, গ্রাভ/ভল্লা-

বফানীনৄয, বািঃ সুজা নগয, থানা-সুজানগয, বজরা-

াফনা। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ৪০ 

    ২৬২০৬ গ্রীনরটি করিউর্ায প্ররক্ষণ বকন্দ্র    

      গ্রাভ/ভল্লা-রদয়াড় াানৄয,বািঃ রদয়াযড় াানৄয-

৬৬২০, উদজরা- ঈশ্বযদী, বজরা- াফনা। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 14 

      ২৬০৮৮ বর্ক িা করিউর্ায, দয, াফনা।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 21 

      ২৬১৮৮ দ্মা মমুনা াদয়ন্প এন্ড আইটি বন্টায   

      গ্রাভ/ভল্লা-ভাশুরন্দয়া ফাজায, বািঃ ভাশুরন্দয়া ফাজায, 

থানা-আরভননৄয, বজরা-াফনা-৬৬৮২। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 8 

৯৪। ২৬০৮৩ াথ পাইন্ডায করিউর্ায 

বেরনাং  ইন্পটিটিউর্, াফনা। 

(ববন্য: ীদ আদভদ যরপক 

ফাররকা উচ্চ রফদ্যারয়, 

রদরারনৄয বফরতরা বযার্, 

াফনা) 

২৬০৮৩ াথ পাইন্ডায করিউর্ায বেরনাং  ইন্পটিটিউর্ , 

াফনা। 

  

       টিরর্: ০৩৪ অদর্াকযার্ 11 

       টিরর্: ০৭৪ বদক্রর্ারযয়ার াদয়ন্প 5 

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 102 

    

  

   টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

6 

৯৫। ২৬১৩৫ আতাইকুরা রর্রজর্ার 

করিউর্ায  ইন্পটিটিউর্, 

আতাইকুরা, াফনা।(ববন্যিঃ 

২৬১৩৪ রুা করিউর্ায বেরনাং বন্টায, আপতাফনগয, 

ারথয়া, াফনা 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 12 



 

 

G:\BTEB SHORT COURSE EXAM\National Skills Basic (360 hours)\Jan-June, Jan-March & April-June Session, 2022_Final\Center List_17 July 2022_Final Printed\17-7-2022 Centet_ Jan-June, Jan-March & April-June Session, 2022_Printed Copy.doc 

-55- 

ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

    আতাইকুরা উচ্চ রফদ্যারয় 

আতাইকুরা, াফনা)। 

২৬১৩৫ আতাইকুরা রর্রজর্ার করিউর্ায  ইন্পটিটিউর্ , 

আতাইকুরা, াফনা। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 150 

    ২৬১৩৬ ফযার ইন্পটিটিউর্ অফ বর্কদনাররজ এন্ড এডু বকন 

(ফাইর্), ায পরযদনৄয ব্রীজ াংরগ্ন , , পরযদনৄয, 

াফনা-৬৬৫০ 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 5 

      ২৬১৭০ রজদনটিক আইটি এডুদকয়ায , গ্রাভিঃ থানাাড়া ,  

থানািঃ পরযদনৄয  াফনা 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 19 

      ২৬১৯৫ রযাজুদিৌরা তথ্য  বমাগাদমাগ প্রযুরি ইনরস্টটিউর্ , 

গ্রাভ/ভল্লা-দাড়ামুদা, বািঃ বজাড়গা া , াঁরথয়া, 

াফনা 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 11 

      ২৬২০৭ ফনয়াযী নগয করিউর্ায ইন্পটিটিউর্ অফ 

ইনপযদভন বর্কদনাররজগ্রাভ ,ভল্লা-ফনয়াযী 

নগয,বািঃ ফনয়াযী নগয,উদজরা-পরযদনৄয,বজরা-

াফনা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 22 

      ২৬০৮৯ ঈমজরো দযলদ কদিঈটোয প্রদক্ষণ একোমডভী   

ঠিকোনোঃ ঈঃ োদিঁো, োফনো। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 14 

৯৬। ২৬১৭১ রর্রজর্ার করিউর্ায বেরনাং 

বন্টায, ারগাড়ীয়া, বািঃ 

াফনা, দয, াফনা| 

(২৬০৪৬) ীদ এভ ভনসুয 

আরী কদরজ, াফনা 

২৬১৭১ রর্রজর্ার করিউর্ায বেরনাং বন্টায , ারগাড়ীয়া, 

াফনা 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 41 

    ২৬১৭৪ আতাইকুরা  করিউর্ায প্ররক্ষন বকন্দ্র , গ্রাভিঃ 

যঘুনাথনৄয , থানািঃ আতাইকুরা, াফনা। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 65 

      ২৬১৮৬ াইব্রীর্ করিউর্ায বেরনাং বন্টায , গ্রাভ/ভল্লা-

িার্দভায, বািঃ িার্দভায, িার্দভায, াফনা 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 44 

      ২৬২২১ যভত এন্ড জহুরুর করিউর্ায বেরনাং বন্টায , 

গ্রাভ/ভল্লা-ভাজ রভয়া াড়া , বািঃ-ীতরাই-

৬৬৪০, উদজরা-ির্দভায, বজরা-াফনা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 49 

৯৭। ২৬১৮০ রনউযন করিউর্ায বেরনাং 

বন্টায| গ্রাভ- ান্যার াড়া, 

বাষ্ট- বফড়া-৬৬৮০, বফড়া, 

বজরা- াফনা 

২৬১৮০ রনউযন করিউর্ায বেরনাং বন্টায , গ্রাভ- ান্যার 

াড়া, বাষ্ট- বফড়া-৬৬৮০, বফড়া, বজরা- াফনা 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 133 

    ২৬১৫৩ বনর্ া করিউর্ায বেরনাং বন্টায , 

কযভজা,বফড়া,াফনা। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 40 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

৯৮। ২৬১৮৩ দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ বকন্দ্র, 

য ভাজদফা কাম ডারয়, 

াফনা| গ্রাভ/ভল্লা-িাঁদভাযী 

বভাড়, বািঃ াফনা, থানা-

াফনা দয, বজরা-াফনা। 

২৬১৮৩ দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ বকন্দ্র , য ভাজদফা 

কাম ডারয়, াফনা, গ্রাভ/ভল্লা-িাঁদভাযী বভাড় , বািঃ 

াফনা, থানা-াফনা দয, বজরা-াফনা। 

  

       টিরর্: ০৪৮ আরভনী 38 

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 134 

    

  

   টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

7 

৯৯। ২৭০২২ বর্করনকযার স্কুর অযান্ড 

কদরজ, কুরষ্টয়া । 

২৭০৫০ রন বেরনাং একাদর্রভ পয ভারিররাংগুয়ার র্ ডঅযান্ড 

এন্ড যাইর্ায  প্ররক্ষণ একাদর্ভী, দয, কুরষ্টয়া 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 13 

    ২৭০৫৫ প্রাইভ করিউর্ায প্ররক্ষণ  ইন্পটিটিউর্ , জারননৄয, 

বখাকা, কুরষ্টয়া। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 16 

    ২৭০৫৬ এ এন্ড এ করিউর্ায প্ররক্ষণ  ইন্পটিটিউর্ , 

ববড়াভাযা, কুরষ্টয়া । 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 44 

      ২৭০৯৮ করিউর্ায বস্প  ইন্পটিটিউর্ , ৩৬  ভাতাফ উরিন 

ড়ক বািঃ- কুরষ্টয়া-৭০০০, কুরষ্টয়া। 

  

         টিরর্: ০৩৪ অদর্াকযার্ 20 

         টিরর্: ০৬৮ ড্রাইরবাং কাভ অদর্াদভকারনক্স 6 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 85 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

6 

         টিরর্: 107 বকয়ায রগরবাং : িাইড অযান্ড ড ১৮ 

      ২৭১০২ বজরা রবরিক ভররা করিউর্ায প্ররক্ষণ প্রকল্প (২য় 

ম ডায়),৮১/৩, স্যায ইকফার বযার্ , বকার্ ডাড়া, 

নারযদকর তরা, কুরস্টয়া. 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 25 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

25 

      ২৭০৯৯ কাভরুর ইরাভ ররিক ইন্পটিটিউর্    

      গ্রাভ : ৫/১ বজদয আরী রফশ্বা বরন 

      বা: কাররাংকযনৄয, থানা : কুরস্টয়া, বজরা : 

কুরস্টয়া 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 18 

      ২৭১০৩ ফনরতা করিউর্ায ইন্পটিটিউর্ , গ্রাভিঃ রভযনৄয, বািঃ 

রভযনৄয, থানািঃ রভযনৄয,  কুরষ্টয়া 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 48 

      ২৭০২২ বটকদনকযোর স্কুর  কমরজ, কুদষ্টো।   

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 15 

      ২৭০৭৭ ফদরদোোড়ো দরমটকদনক আন্সটিটিঈট   
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

লোভ/ভল্লো: ফদরদোোড়ো, বোস্ট: ফোরুআোড়ো, থোনো: 

দভযপুয, বজরো: কুদষ্টো। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 5 

      ২৭১০৯ কুভোযখোরী আন্সটিটিঈট ফ কদিঈটোয বটকমনোরদজ, 

লোভঃ কুভোযখোরী, বোস্টঃ কুভোযখোরী, থোনোঃ 

কুভোযখোরী, কুদষ্টো। 

  

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 23 

      ২৭১১৩ আদঞ্জদনোদযং এন্ড বটকমনোরদজ আন্সটিটিঈট, কুদষ্টো।   

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 7 

১০০। ২৭০৪০ কুরষ্টয়া ররদর্করনক 

ইন্পটিটিউর্               

আডুয়াাড়, কুরষ্টয়া। 

২৭০৮০  আই-বর্ক করিউর্ায  ইন্পটিটিউর্, কুরষ্টয়া দয , 

কুরষ্টয়া 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 41 

    ২৭০৭৩ রযনাযায়াননৄয বর্করনকযার বেরনাং বন্টায , কুরস্টয়া, 

র্াকঘযিঃ রযনাযায়ননৄয , উদজরা  বজরািঃ 

কুরস্টয়া. 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 42 

      ২৭১১৮ ইদনাদবটিব আইটি ইনরস্টটিউর্ , গ্রাভ/ভল্লা-৮১/৩, 

আরভন্র ক ড়ক , বািঃ কুরষ্টয়া -৭০০০, উদজরা-

কুরষ্টয়া দয, বজরা-কুরষ্টয়া। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

10 

      ২৭১৪৬ বর্করনকযার রির বর্দবরদভন্ট ইন্পটিটিউর্ , 

গ্রাভ/ভল্লা- কুরষ্টয়া,বািঃ কুরষ্টয়া ,উদজরা- কুরষ্টয়া 

দয,বজরা- কুরষ্টয়া। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 28 

      ২৭১০৮ আনায  রবরর্র কারযগরয প্ররক্ষণ বকন্দ্র , গ্রাভিঃ 

ফর্কতর িাযাভাইর , বাস্টিঃ রফরক , থানািঃ 

কুরষ্টয়া,বজরািঃ কুরষ্টয়া। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 30 

      ২৭১২৭ কনরপদর্ন্প কারযগরয করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্ , 

গ্রাভ/ভল্লা-বাড়াদ, বািঃ বাড়াদ , উদজরা-

রভযনৄয, বজরা-কুরষ্টয়া। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 14 

      ২৭১৩৭ বপভা করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্ , গ্রাভ/ভল্লা-

কদরজ াড়া ,বািঃ ববড়াভাযা , উদজরা-ববড়াভাযা, 

বজরা-কুরষ্টয়া। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 38 

      ২৭১১৭ বফঙ্গর করিউর্ায ইন্পটিটিউর্   

      গ্রাভ/ভল্লা-থানাাড়া, বািঃ থানাাড়া , থানা-কুারষ্টয়া 

দয, বজরা-কুরষ্টয়া।  
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

         টিরর্: ০৩৪ অদর্াকযার্ 5 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 23 

      ২৭১০৫ ভা করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্ , গ্রাভিঃ আভরা , 

র্াকঘযিঃ আভরা দয , উদজরািঃ রভযনৄয , বজরািঃ 

কুরষ্টয়া 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 79 

      ২৭০৭৪ দ ডন দরমটকদনক আন্সটিটিঈট   

৭০/১, স্যোফ আকফোর বযোড, বকোটোড়ো, কুদস্টো-

৭০০০। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 9 

      ২৭১২৩ কোদযগদয কদিঈটোয আন্সটিটিঈট ,৪৮ ভোতোফ  

ঈদদ্দন বযোড,কোটোআ থোনো বভোড়, কুদষ্টো দয, 

কুদষ্টো। 

  

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 12 

      ২৭১৪৩ অব্দুর গপৄয বভোল্লো কোদযগদয প্রদক্ষন বকন্দ্র    

লোভ/ভল্লো- কুদষ্টো দয,বোঃ কুদষ্টো-

৭০০১,ঈমজরো- কুদষ্টো দয,বজরো-কুদষ্টো। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 31 

১০১। ২৭১১৬ দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ বকন্দ্র, 

য ভাজদফা কাম ডারয়, 

কুরষ্টয়া গ্রাভ/ ভল্লা-ভাাতাফ 

উরিন ড়ক,  কুরষ্টয়া 

দয,কুরষ্টয়া। (ববন্িঃ কুরষ্টয়া 

যকারয ফাররকা রফদ্যারয়, 

কুরষ্টয়া।) 

২৭১১৬ দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ  বকন্দ্র, য ভাজদফা 

কাম ডারয়, কুরষ্টয়া, গ্রাভ/ ভল্লা-ভাাতাফ উরিন 

ড়ক,  কুরষ্টয়া দয,কুরষ্টয়া। 

  

       টিরর্: ০২৯ বড্র বভরকাং অযান্ড বর্ইরারযাং 12 

       টিরর্: ০৪৩ াটি ডরপদকর্-ইন-রফউটিরপদকন 12 

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 876 

       টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

100 

১০২। ২৮০০৬ বর্করনকযার স্কুর অযান্ড 

কদরজ, বভদযনৄয। 

২৮০০৬ বর্করনকযার স্কুর অযান্ড কদরজ, বভদযনৄয।   

       টিরর্: ০৬৮ ড্রাইরবাং কাভ অদর্াদভকারনক্স 50 

    ২৮০২৭ ইনপযদভন অযান্ড ক রভউরনদকন  ইন্পটিটিউর্ , 

বভদযনৄয-৭১০০, বভদযনৄয। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 13 

    ২৮০৩৩ বজরা রবরিক ভররা করিউর্ায প্ররক্ষণ প্রকল্প (৬৪ 

বজরা), জাতীয় ভররা াংস্থা , ভরর-কড়া, রফরডাং 

নাং-২২১, য়ার্ ড নাং -৮, বভদযনৄয বৌযবা , 

বভদযনৄয. 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 24 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

26 

      ২৮০৩৬ ভর্াণ ড করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্ , গ্রাভ/ভল্লা-

কুরষ্টয়া বযার্ , ভররা কদরজ বভাড় , র্াকঘয-গাাংনী, 

উদজরা-গাাংনী, বজরা-বভবযনৄয। 
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         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 44 

      ২৮০৩৭ রজরনয়া কারযগরয প্ররক্ষণ  বকন্দ্র   

      গ্রাভ/ভল্লা-ফাঁফাড়ীয়া, বািঃ গাাংনী-৭১১০,  

      উদজরা-গাাংনী, বজরা-বভদযনৄয। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 22 

      ২৮০৪৩ ম্যাক করিউর্ায প্ররক্ষণ বকন্দ্র গ্রাভ /ভল্লা-

আভঝুর,বািঃ আভঝুর -৭১০১,উদজরা-

বভদযনৄয,বজরা- বভদযনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 10 

      ২৮০৪২ ফাভন্দী কারযগরয বেরনাং বন্টায , গ্রাভ/ভল্লা-

ফাভন্দী,বািঃ ফাভন্দী -৭১১০,উদজরা-গাাংনী,বজরা-

বভদযনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 23 

১০৩। ২৮০৩৫ দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ বকন্দ্র, 

য ভাজদফা কাম ডারয়, 

বভদযনৄয, গ্রাভ/ভল্লা-ভরর-

কড়া, বািঃ বভদযনৄয-

৭১০০, থানা-বভদযনৄয দয, 

বজরা-বভদযনৄ। (ববন্যিঃ 

বভদযনৄয ভাধ্যরভক ফাররকা 

রফদ্যারয়  কদরজ, ভরর-

কড়া, বভদযনৄয।) 

২৮০৩৫ দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ বকন্দ্র , য ভাজদফা 

কাম ডারয়, বভদযনৄয, গ্রাভ/ভল্লা-ভররকাড়া, বািঃ 

বভদযনৄয-৭১০০, থানা-বভদযনৄয দয , বজরা-

বভদযনৄয। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 111 

১০৪। ২৯০০৬ বর্করনকযার স্কুর অযান্ড 

কদরজ, দয, চুয়ার্াঙ্গা। 

২৯০২৩ প্রাইভ করিউর্ায এডুদকন বন্টায , বভইন বযার্ 

আরভ র্াঙ্গা চুয়ার্াঙ্গা। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 65 

    ২৯০৩৪ এরযনা করিউর্ায এডুদকন , জীফন নগয , 

চুয়ার্াঙ্গা। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ১২ 

    ২৯০৪০ কভপ্যাক্ট করিউর্ায বেরনাং বন্টায , দযাজগঞ্জ 

ফাজায,চুয়ার্াঙ্গা . 

  

       টিরর্: ০১৭ ইদরকরেকযার াউ য়যারযাং 30 

       টিরর্: ০২৫ িারবাং অযান্ড াই রপটিাং 30 

       টিরর্: ০৫৫ বভনারয অযান্ড যর্ ফাইরন্ডাং 30 

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 38 

      ২৯০৫০ বজরা রবরিক ভররা করিউর্ায প্ররক্ষণ প্রকল্প (৬৪ 

বজরা), জাতীয় ভররা াংস্থা , বকদাযগঞ্জ স্কুর াড়া , 

চুয়ার্াঙ্গা. 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 25 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

25 
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      ২৯০৫১ রটি করিউর্ায এডুদকন , গ্রাভিঃ াাদা , বাস্টিঃ 

াাদা, থানািঃ জীফননগয, বজরািঃ চুয়ার্াঙ্গা 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 28 

      ২৯০৫৩ গ্রাভীন বর্করনকযার বেরনাং ইন্পটিটিউর্ , গ্রাভিঃ দয 

াাতার বযার্ , বাস্টিঃ চুয়ার্াঙ্গা , থানািঃ 

চুয়ার্াঙ্গা, বজরািঃ চুয়ার্াঙ্গা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 20 

      ২৯০৬০ াউথ দয়ষ্ট ইনপযদভন এযান্ড এডুদকন বন্টায 

(এ আই ই টি ), থানা াড়া , বািঃ + থানা-

আরভর্াঙ্গা, চুয়ার্াঙ্গা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 74 

      ২৯০৬১ দ ডনা করিউর্ায বেরনাং বন্টায , দ ডনা-৭২২১, 

দ ডনা, চুয়ার্াঙ্গা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 5 

      ২৯০৬২ ভদর্র করিউর্ায বেরনাং বন্টায এন্ড আইটি , 

গ্রাভ/ভল্লা-ারনা িাজা, াাতার বযার্, 

  

        বািঃ জীফন নগয , উদজরা-জীফন নগয , বজরা-

চুয়ার্াঙ্গা। 

  

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 22 

      ২৯০৬৩ বানায ফাাংরা করিউর্া য বেরনাং ইন্পটিটিউর্ , 

গ্রাভ/ভল্লা-ফদযগঞ্জ, বািঃ ফদযগঞ্জ , দয বজরা -

চুয়ার্াঙ্গা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 22 

      ২৯০৬৬ টির্ করিউর্ায বেরনাং বন্টায , গ্রাভ-

বদৌরতগঞ্জ,বািঃ বদৌরৎগঞ্জ -৭২৩০,উদজরা-জীফন 

নগয,  বজরা-চুয়ার্াঙ্গা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 45 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 50 

      ২৯০৩৭  ায়াথ করিউর্ায প্ররক্ষণ বকন্দ্র   

      ঠিকানািঃ দামুযহুদা, চুয়ার্াঙ্গা দয, চুয়ার্াঙ্গা 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 18 

      ২৯০৬৯ কনরপদর্ন্প করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্ , গ্রাভ-ফড় 

দুধ ারতরা, বািঃ দ ডনা-৭২২১, উদজরা-দামুড়হুদা, 

বজরা-চুয়ার্াঙ্গা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 24 

      ২৯০২৪ বগোড স্টোয কদিঈটোয   

পোমতভো িোজো (২ তরো), চুোডোঙ্গো দয, 

চুোডোঙ্গো। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 27 

      ২৯০৩৫ বন্ট্রোর কভোদ ডোর বেদনং বন্টোয    
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ঠিকোনোঃ কমরজ বযোড, চুোডোঙ্গো। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 26 

      ২৯০৫৯ দক্ষতো ঈন্নন প্রদক্ষণ বকন্দ্র   

য ভোজমফো কোম ডোর, চুোডোঙ্গো োোতোর 

বযোড, বোঃ চুোডোঙ্গো, থোনো-চুোডোঙ্গো, বজরো-

চুোডোঙ্গো। 

        টিদড: ০৪৮ অদভনী 5 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 70 

১০৫। ৩০০১৪ বর্করনকযার স্কুর অযান্ড 

কদরজ, দয, রিনাইদ। 

৩০০৩৫ াাংঙ্গায রি য়া ডড করিউর্ায বন্টায , ফররদা, 

নরর্াঙ্গা, কাররগঞ্জ রিনাইদ। 

  

       টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 14 

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 80 

    ৩০০৫১ িয়ায করিউর্ায একাদর্রভ, ভদলনৄয, রিনাইদ।   

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিবকন 33 

      ৩০০৫৯ ভর্ান ড করিউর্ায বেরনাং বন্টায , বকার্ িাঁদনৄয , 

রিনাইদ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 97 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 44 

      ৩০০৬৩ ভদলনৄয বর্করনকযার  ইন্পটিটিউর্ , নদযনৄয, 

রিনাইদ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 29 

      ৩০০৮২ ভারিরভরর্য়া বেরনাং একাদর্ভী , গ্রাভিঃ ররিরকয়া 

ড়ক,  রিনাইদ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 92 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং ২০ 

      ৩০১০১ আনায রবরর্র কারযগরয প্ররক্ষণদক ন্দ্র, রিনাইদ, 

গ্রাভ/ভল্লা-রক্ষ্মীদকার, বািঃ রিনাইদ , উদজরা-

রিনাইদ, দয, রিনাইদ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 30 

      ৩০১০৯ নৄষ্পকরর করিউর্ায বেরনাং বন্টায , গ্রাভ/ভল্লা-

র্াক ফাাংরা , বািঃ াদৄাটি -৭৩০০,উদজরা-

রিনাইদ দয, বজরা-রিনাইদ। 

  

        টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ৩৯ 

     ৩০০১৪ দঝনোআদ বটকদনকযোর স্কুর এন্ড কমরজ    

ঠিকোনো: বময ফোংরো ড়ক, দঝনোআদ। 

       টিদড: ০৬৮ ড্রোআদবং কোভ মটো বভকোদনক্স 15 

       টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 57 

     ৩০০২২ রদাযী ইন্পটিটিউর্ অফ াদয়ন্প এন্ড ইরঞ্জরনয়ারযাং 

(র্াদয়), ঠিকানািঃ রদাযী াড়া, াভদ, রিনাইদ 

  

        টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 8 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

     ৩০০৩৪ করিউর্ায নদরজ অযান্ড ফহুবালী াটঁররর প্ররক্ষণ 

একাদর্রভ, রিনাইদ দয, রিনাইদ। 

  

        টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 36 

১০৬। ৩০০২৩ রিনাইদ ররদর্করনক  

ইন্পটিটিউর্, রিনাইদ। 

৩০০৮০ বজরা রবরিক ভররা করিউর্ায প্ররক্ষণ প্রকল্প (৬৪ 

বজরা), ১৬২/ করফ সুকাভত্ম ড়ক (নতুন ার্দখারা), 

রিনাইদ-৭৩০০. 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 25 

       টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

25 

    ৩০০৮৪ ভর্াণ ড করিউর্ায বন্টায , গ্রাভিঃ বখাড়া , বাস্টিঃ 

ফন্তনৄয, সরকুা, রিনাইদ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ৪৯ 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 26 

      ৩০০৯০ রর্রজর্ার করিউর্ায বেরনাং বন্টায , গ্রাভ+ বািঃ 

খাররনৄয, থানা-ভদনৄয,বজরা-রিনাইদ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 44 

      ৩০০৯৫ রপ্রদবনটিব করিউর্ায বেরনাং বন্টায , ফাতাই 

ফাজায, রিনাইদ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 69 

      ৩০০৯৯ রপ্রজভ করিউর্ায একাদর্ভী , বািঃ নরর্াঙ্গা , 

উদজরা-কারীগঞ্জ,  বজরা-রিনাইদ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 28 

      ৩০১০২ আস্থা করিউর্ায একাদর্ভী , গ্রাভ/ভল্লা-রটি বভাড় , 

বািঃ রিনাইদ , উদজরা-রিনাইদ দয, বজরা-

রিনাইদ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 5 

      ৩০১১০ উৎফ করিউর্ায বন্টায , গ্রাভ/ভল্লা-বখাড়া, 

বািঃ ফন্তনৄয -৭৩২০ উদজরা-সরকূা, বজরা-

রিনাইদ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

      ৩০১২০ ফায আউররয়া  করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্ , 

গ্রাভ/ভল্লা-ফাদদরর্র,বািঃ ার্ফাদযা ফাজায , 

উদজরা-কারীগঞ্জ,বজরা-রিনাইদ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 15 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 9 

      ৩০১২৪ আরয়া বর্করনকযার বেরনাং ইন্পটিটিউর্, রিনাইদ।   

        টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 31 

      ৩০০১৩ রফজ্ঞান  কারযগরয ইন্পটিটিউর্,    

      ঠিকানািঃ ফাড়ী নাং ১০৯, বযার্ নাং ২, ীদ ভরউয 

যভান ড়ক, রিনাইদা. 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 5 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 5 

      ৩০১২১ গ্যারারক্স আইটি ইন্পটিটিউর্ , গ্রাভ/ভল্লা-

আযানৄয,বািঃ রিনাইদ দয , উদজরা-

রিনাইদ,বজরা-রিনাইদ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 32 

      ৩০০৫৩ র-বনর্ করিউর্ায বেরনাং  ইন্পটিটিউর্ , নরর্াঙ্গা, 

কাররগঞ্জ, রিনাইদ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 54 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 55 

      ৩০০৫৪  করিউর্ায াকড  ইন্পটিটিউর্ , রফরফ বযার্ , 

রিনাইদ।

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 16 

      ৩০১০৮ বদাদয়র করিউর্ায বেরনাং ইনরস্টটিউর্ , গ্রাভ/ভল্লা-

নতুন ার্দখারা , বািঃ রিনাইদ -৭৩০০,উদজরা-

রিনাইদ দয, বজরা-রিনাইদ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 49 

১০৭। ৩০০৪৩ বর্করনকযার বেরনাং বন্টায, 

রিনাইদ। 

৩০০৩২ বর্করনকযার স্বরনব ডয  বন্টায, ৩২, সুরতান ভাদকডর্ , 

১ভ বলায এইি এ এ বযার্ , করাফাগান দয , 

রিনাইদ। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 19 

    ৩০০৮৩ আইরর্য়ার করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্ , বৌযবা 

বযার্ কদরজ স্টযান্ড, বকার্িাঁদনৄয, রিনাইদ। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 45 

       টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 6 

    ৩০০৪৭ রর্.রব. করিউর্ায বেরনাং বন্টায , ার্ বগাারনৄয, 

দয, রিনাইদ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 100 

      ৩০০৯৪ রভতা বর্করনকযার বেরনাং বন্টায , ারড়কান্দা, 

রিনাইদ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 17 

      ৩০০৯৬ অনা বর্করনকযার বেরনাং বন্টায,রিনাইদ।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 20 

      ৩০১০৩ ফায ফাজায কারযগরয প্ররক্ষণ বকন্দ্র , গ্রাভ/ভল্লা-

বগাড়ায ভরজদ , বািঃ ফায ফা জায, উদজরা-

কারীগঞ্জ, বজরা-রিনাইদ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 18 

      ৩০১১১ প্রবাতী করিউর্ায প্ররক্ষণ বকন্দ্র , গ্রাভ/ভল্লা-

ভাগুড়া বযার্ , বািঃ রিনাইদ , উদজরা-রিনাইদ 

দয, বজরা-রিনাইদ। 

  



 

 

G:\BTEB SHORT COURSE EXAM\National Skills Basic (360 hours)\Jan-June, Jan-March & April-June Session, 2022_Final\Center List_17 July 2022_Final Printed\17-7-2022 Centet_ Jan-June, Jan-March & April-June Session, 2022_Printed Copy.doc 

-64- 

ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিবকন 23 

      ৩০১০৪ বভানা কারযগরয প্ররক্ষণ বকন্দ্র , গ্রাভ/ভল্লা-

রযণাকুন্ডু, বািঃ রযণাকুন্ডু , উদজরা-রযণাকুন্ডু, 

বজরা-রিনাইদ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 19 

      ৩০০৭২ নন্যো কদিঈটোয বটকমনোরজী আন্সটিটিঈট    

লোভ পুড়োোড়ো ফোজোয, ভমপুয, দঝনোআদ 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 36 

        টিদড: 079ডোটোমফজ বপ্রোলোদভং 11 

      30097 এযোমক্স কদিঈটোয বেদনং বন্টোয   

চুোডোঙ্গো ফোস্টযোন্ড, বোঃ দঝনোদ, থোনো-দঝনোআদ 

দয, বজরো-দঝনোআদ। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 7 

      ৩০১০৭ ড্রীভ অআটি আন্সটিটিঈট   

লোভ/ভল্লো-পমতপুয, বোঃ কোনোআডোঙ্গো, ঈমজরো-

ভমপুয, বজরো-দঝনোআদ। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 35 

১০৮। ৩০০৯২ দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ বকন্দ্র, 

য ভাজবফা কাম ডারয়, 

রিনাইদ, গ্রাভ/ভল্লা-১৩৮ 

এইি, এ,এ বযার্, বািঃ 

রিনাইদ-৭৩০০ রিনাইদ, 

দয,  রিনাইদ। 

৩০০৯২ দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ বকন্দ্র , য ভাজদফা 

কাম ডারয়, রিনাইদ, গ্রাভ/ভল্লা-১৩৮ এইি,এ,এ 

বযার্, বািঃ রিনাইদ -৭৩০০, উদজরা-রিনাইদ 

দয,  বজরা-রিনাইদ 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 201 

১০৯। ৩১০১৪ ভাগুযা বর্করনকযার স্কুর অযান্ড 

কদরজ, দয, ভাগুযা। 

৩১০৪৫ তারা ফারযয়া এ এন বর্করনকযার স্কুর অযান্ড রফএভ 

কদরজ, রফদনাদনৄয, বভাােদনৄয, ভাগুযা। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

    ৩১০৬৬ রর্রজর্ার করিউর্ায বেরনাং বন্টায,    

    গ্রাভিঃ খাভাযাড়া , বাস্টিঃ খাভাযাড়া , উদজরািঃ 

শ্রীনৄয, বজরািঃ ভাগুযা।  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 25 

      ৩১০৩০ এ র করিউর্ায প্ররক্ষণ ইন্পটিটিউর্ , ঠিকানািঃ 

অন্কুর রাং কভদিক্স, জাভরুরতরা, ভাগুযা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 28 

      ৩১০৪৮ বররপক করিউর্ায বেরনাং  ইন্পটিটিউর্ , 

নকুরফাজায, শ্রীনৄয,ভাগুযা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 33 

      ৩১০২৬ নড়োআর ভোগুযো অআদডোর বটকদনকযোর এন্ড দফ এভ 

কমরজ 

  

ঠিকোনোঃ লোভঃ বযোনগয, ডোকঘযঃ ভন্ডরগোতী, 

ঈমজরোঃ বভোোম্মদপুয বজরোঃ ভোগুযো। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 15 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

      ৩১০৩৪ দ ত্রো কদিঈটোয প্রদক্ষন বকন্দ্র   

ঠিকোনোঃ জগদরফোজোয, ডোকঃ োটজগদর , ভোগুযো। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 29 

      ৩১০৪৬ অআ, টি বেদনং আন্সটিটিঈট   

লোভ+বোঃ-নোটো, থোনো- ভম্মদপুয, বজরো-

ভোগুযো। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 12 

      ৩১০৬৭ ল্লী ঈন্নন কোদযগদয প্রদক্ষণ বকন্দ্র,   

লোভঃ রদজৎপুয, বোস্টঃ রদজৎপুয ফোজোয, 

নড়োআরমযোড,থোনোঃ ভোগুড়ো বজরোঃ ভোগুযো। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 25 

১১০। ৩১০৩৬ ভাগুযা ররদর্করনক 

ইন্পটিটিউর্, ভাগুযা। 

৩১০৩২ ইরাভীয়া করিউর্ায প্ররক্ষণ ইন্পটিটিউর্, ঠিকানািঃ 

বস্টরর্য়াভ াড়া, ভাগুযা। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 32 

    ৩১০৫০ এদক্সর করিউর্ায প্ররক্ষণ বকন্দ্র , ভাগুযা ফাজায , 

ভাগুযা। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

    ৩১০৬৩ বজরা রবরিক ভররা করিউর্ায প্ররক্ষণ প্রকল্প (৬৪ 

বজরা), জাতীয় ভররা াং স্থা, ভাগুযা , রটিআই 

বযার্,ভাগুযা-৭৬০০, ভাগুযা. 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 26 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

25 

      ৩১০৭১ আইরর্য়ার করিউর্ায বেরনাং বন্টায , গ্রাভ/ভল্লা-

নফ ড নাযাননৄয , বািঃ ভেদনৄয-৭৬৩০, উদজরা-

ভেদনৄয, বজরা-ভাগুযা 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 28 

১১১। ৩১০৭০ দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ বকন্দ্র, 

য ভাজদফা কাম ডারয়, 

ভাগুযা, গ্রাভ/ভল্লা-

বস্টরর্য়াভাড়া, বািঃ ভাগুযা-

৭৬০০, উদজরা-ভাগুযা দয,  

বজরা-ভাগুযা। 

৩১০৭০ দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ বকন্দ্র , য ভাজদফা 

কাম ডারয়, ভাগুযা, গ্রাভ/ভল্লা-বস্টরর্য়াভাড়া, বািঃ 

ভাগুযা-৭৬০০, উদজরা-ভাগুযা দয ,  বজরা-

ভাগুযা। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 650 

১১২। ৩২০১১ বর্করনকযার স্কুর অযান্ড 

কদরজ, নড়াইর। 

৩২০২১ রটি করিউর্ায  ফহুবারল াঁর্ররর প্ররক্ষণ 

কভদিক্স, নড়াইর 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 45 

    ৩২০২২ যকায করিউর্ায প্ররক্ষণ  ইন্পটিটিউর্ , বন্ট্রার 

ফা র্ারভ ডনার, দয, নড়াইর। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 32 

    ৩২০৩৪ কাররয়া কারযগরয প্ররক্ষণ একাদর্রভ , রযভা বাদর্র 

রফরডাং (াইরর্ স্কুদরয াভদন ) কাররয়া ফাজায , 

বজরা-নড়াইর। 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 100 

      ৩২০৩৬ বযই করিউর্ায একাদর্রভ, বরাাগাড়া, নড়াইর।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 76 

      ৩২০৩৯ আইরটি বেরনাং ইন্পটিটিউর্, উিয খররাখারর, দয, 

নড়াইর। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 26 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং ৫০ 

      ৩২০৪১ বজরা রবরিক ভররা করিউর্ায  প্ররক্ষণ বকন্দ্র 

(৬৪ বজরা), জাতীয় ভররা াংস্থা , ভরদখারা, 

নড়াইর। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 25 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

25 

      ৩২০৪৫ এ. করিউর্ায অযান্ড বেরনাং বন্টায ,  কাররয়া, 

নড়াইর। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

      ৩২০৪৮ খান করিউর্া ড , গ্রাভ/ভল্লা-ফড়রদয়া, বািঃ 

ফড়রদয়া-৭৫১৪, উদজরা-কাররয়া, বজরা-নড়াইর। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

      ৩২০৪৯ যাদফয়া আইটি বন্টায , গ্রাভ/ভল্লা-জয়নগয ফাজায , 

বািঃ জয়গ্রাভ -৭৪১৪, উদজরা-কাররয়া, বজরা-

নড়াইর। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 37 

      ৩২০৩৫ বজর্দয় করিউর্ায এডুদকান    

      বরাাগড়া থানা াংরগ্ন , র্াকিঃ রক্ষ্মীাা -৭৫১০, 

বরাাগড়া, নড়াইর 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 25 

      ৩২০৫২ রনউ ভর্াণ ড করিউর্ায   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 21 

১১৩। ৩২০৪৪ দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ বকন্দ্র, 

য ভাজদফা কাম ডারয়, 

নড়াইর, গ্রাভ/ভল্লা-

আরাদানৄয, বািঃ নড়াইর-

৭৫০০, থানা-নড়াইর দয, 

বজরা-নড়াইর। 

৩২০৪৪ দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ বকন্দ্র , য ভাজদফা 

কাম ডারয়, নড়াইর, গ্রাভ/ভল্লা-আরাদানৄয, বািঃ 

নড়াইর-৭৫০০, থানা-নড়াইর দয, বজরা-নড়াইর। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 115 

১১৪। ৩৩০৩২ বর্করনকযার স্কুর অযান্ড 

কদরজ, ঝুভঝুভনৄয দয, 

মদায। 

 ৩৩২০৫ রূান্তয করিউর্ায বেরনাং বন্টা য, রিকযগা া, 

মদায 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন  46 

       টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 8 

    ৩৩১০৬ মুররভ এইর্ ইন্পটিটিউর্অফ বর্কদনাররজ , ৭৯, 

খুরনা বযার্, ফকিয, বকাতয়ারী, মদায। 

  

       টিরর্: ০১৭ ইদরকরেকযার াউজ য়যারযাং 29 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

       টিরর্িঃ ০34 অদর্াকযার্ 7 

       টিরর্: ০৩৫ বভাফাইর বপান ারব ডরাং 15 

       টিরর্: ০৬৮ ড্রাইরবাং কাভ অদর্াদভকারনক্স 5 

    
  

   টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 41 

      ৩৩১৯০ করিউর্ায দয়ন্ট বেরনাং ইন্পটিটিউর্   

      ফরযাভনৄয, রূরদয়া, বকাতয়ারী, মদায 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 14 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 19 

      ৩৩২৪৬ াদভান রির বর্বরদভন্ট ইন্পটিটিউর্    

      গ্রাভ/ভল্লা-নতুন উয ,বািঃ উয , উদজরা-

মদায, বজরা-মদায। 

         টিরর্: ০১৭ ইদরকরেকযার াউজ য়যারযাং 30 

         টিরর্: ০৫৫ বভনারয অযান্ড যর্ ফাইরন্ডাং 25 

      ৩৩২৬৯ আনায  রবরর্র করিউর্ায প্ররক্ষণ বকন্দ্র , 

গ্রাভ/ভল্লা- বফজাড়া, বািঃ- মদায, উদজরা- 

দয, বজরা- মদায। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 30 

      ৩৩১২৮ বজবনদযক কোদযগদয প্রদক্ষন বকন্দ্র    

কোজীোড়ো চুোডোঙ্গো ফো স্টযোন্ড, কমতোোরী,  মমোয 

-৭৪০০। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 41 

      33235 দনঈ রূোন্তয কদিঈটোয বেদনং বন্টোয   

লোভ/ভল্লো-বভআন বযোড দঝকযগোছো ফোজোয, বোঃ 

দঝকযগোছো-৭৪২০, ঈমজরো-দঝকযগোছো,  মমোয। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 50 

      33267 আনপযমভন বটকমনোরদজ এন্ড বটদরকদভঈদনমকন 

আনদস্টটিঈট, োনতরো, বোঃ চুড়োভনকোঠি, ঈমজরো-

মমোয দয, মমোয। 

  

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 19 

        টিদড: 081লোপদক্স দডজোআন যোন্ড ভোদিদভদডো 

বপ্রোলোদভং

5 

১১৫। ৩৩০৩৩ বর্ক্সর্াইর ববাদকনার 

ইন্পটিটিউর্, বািঃ  রক্ষা বফার্ ড, 

মদায। 

৩৩০৭২ ান করিউর্ায, ৭৮, রর্ার বযার্, মদায।   

       টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 26 

    ৩৩১৬৬ নীড় করিউর্ায বেরনাং  ইন্পটিটিউর্, ফাাড়া, 

মদায। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 55 

    ৩৩১৭২ ফারন্ত করিউর্ায বেরনাং  ইন্পটিটিউর্ , বভারা 

ভাদকডর্, খাজুযা ফাজায, ফাঘাযাড়া, মদায। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 45 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 11 



 

 

G:\BTEB SHORT COURSE EXAM\National Skills Basic (360 hours)\Jan-June, Jan-March & April-June Session, 2022_Final\Center List_17 July 2022_Final Printed\17-7-2022 Centet_ Jan-June, Jan-March & April-June Session, 2022_Printed Copy.doc 

-68- 

ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

১১৬। ৩৩০৭০ প্রতযাা করিউর্ায বেরনাং 

বন্টায (ররটির), 

ভরনযাভনৄয, মদায। ববন্যিঃ 

ভরনযাভনৄয ভররা রর্গ্রী 

কদরজ, ভরনযাভনৄয, মদায। 

৩৩০৭০ প্রতযাা করিউর্ায বেরনাং বন্টায , (ররটির), 

ভরনযাভনৄয, মদায। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 52 

       টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 61 

    ৩৫১১৭ রপ্রন্প করিউর্ায  ইন্পটিটিউর্, ডুমুরযয়া, খুরনা।   

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 24 

    ৩৩১২৭ এররর্এপ করিউর্ায বেরনাং বন্টায , প্রধান ড়ক , 

ভরনযাভনৄয ফাজায, মদায। 

  

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 45 

      ৩৩১৭০ যারপ করিউর্ায প্ররক্ষণ বকন্দ্র , বগাারনৄয ফাজায , 

ভরনযাভনৄয, মদায। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 23 

      ৩৩১২৯ অদিলা করিউর্ায প্ররক্ষন বকন্দ্র   

      ঠিকানািঃ বভইন বযার্ ভ রনযাভনৄয ফাজায (কৃরল 

ব্াাংদকয দরক্ষন াদশ্বড ), র্াকঘযিঃ ভরনযাভনৄয , 

মদায 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 93 

      ৩৩১৯৬ আন করিউর্ায প্ররক্ষণ বকন্দ্র    

      গ্রাভ : ঢাকুরযয়া, বা: ঢাকুরযয়া ফাজায  ৭৪৪০, থানা 

: ভরনযাভনৄয, বজরা : মদায 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 18 

      ৩৩২২০ রপ্রথা করিউর্ায প্ররক্ষণ বকন্দ্র , গ্রাভ/ভল্লা-

ঢাকুরযয়া, ভরনযাভনৄয, বজরা-মদায। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 45 

১১৭। ৩৩০৫৩ মদায ররদর্করনক 

ইন্পটিটিউর্, মদায।  

৩৩০৭৯ উৎফ করিউর্ায বেরনাং  ইন্পটিটিউর্, দয, মদায।   

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 101 

    ৩৩০৭৭ এযাদ করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্   

    ঠিকানািঃ এভ এভ আরী বযার্ , ভফায় ব্াাংক বফন 

(৩য় তরা), মদায 

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 26 

       টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 22 

    ৩৩০৮২ িো কদিঈটোয বেদনং আন্সটিটিঈট   

ঠিকোনোঃ প্রনদত কমটজ, ২৩ অ োর্য্ড প্রপৄল্লী  ন্দ্র বরন, 

বরোন দপ োড়ো, মমোয। 

      টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 16 

    ৩৩১০১ জোোন ফোংরোমদ সভত্রী কৃদল  প্রযুদি কমরজ    

ঠিকোনোঃ জোভদদো, মমোয। 

      টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 25 

    ৩৩১১১ এোন কদিঈটোয বেদনং বন্টোয   
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

োজী োভোদ ভোমকডট, োযফোজোয, দঝকযগোছো, 

মমোয-৭৪২০। 

      টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 17 

    ৩৩১৮৬ বিৌগা া ভদর্র করিউর্ায ইন্পটিটিউর্অযান্ড 

বর্কদনাররজ বিৌগা া ফাজায, বিৌগা া, মদায। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 12 

    ৩৩২০০ বজরা রবরিক ভররা করিউর্ায প্ররক্ষণ প্রকল্প (৬৪ 

বজরা), জাতীয় ভররা াংস্থা , প্রধান বাস্ট অরপ  

াড়া, মদায-৭৪০০. 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 25 

       টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

25 

    ৩৩২০৩ এ বক করিউর্ায বেরনাং বন্টায , গ্রাভিঃ নৄড়াাড়া , 

বািঃ সুখনৄকুরযয়া, থানািঃ বিৌগা া, বজরািঃ মদায। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 30 

       টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 21 

    ৩৩১০৭ রনউ উৎফ করিউর্ায বেরনাং  ইন্পটিটিউর্ , দয, 

মদায 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 23 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারি রভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

29 

১১৮। ৩৩১০০ ফাফয করিউর্ায  ইন্পটিটিউর্, 

চুযাভন কাটি, দয, মদায। 

(ববন্যিঃ ভদর্র ররদর্করনক 

ইন্পটিটিউর্, বখারার্াঙ্গা, 

মদায)। 

৩৩১০০ ফাফয করিউর্ায  ইন্পটিটিউর্ , চুযাভন কাটি , দয, 

মদায। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 96 

       টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 46 

    ৩৩১১০ িণ ডা বেরনাং বন্টায , ০১ কদরজ বযার্ , রতনৄয 

ফাজায, গফগনন্দানৄয, রিকাযগা া, মদায 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 33 

        টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং 

6 

      ৩৩০৮৫ োন কদিঈটো ড   

ঠিকোনোঃ বকোমকো িোজো, মমোয। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 44 

      33177 অযফপুয আঈদনন তথ্য বফো বকন্দ্র   

৯নং অযফপুয আঈদনন দযলদ কোম ডোর, লোভ + 

ডোকঘয-ববকুটিো, দয, মমোয 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 47 

      33185 বদোোকুরো আঈদনন তথ্য  বফো  বকন্দ্র    

৬নং বদোোকুরো আঈদনন দযলদ কোম ডোর 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

লোভ+ডোকঘয-ফযভপুয -৭৪৭০,  ফোঘোযোড়ো, বজরো 

: মমোয 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন ৩১ 

১১৯। ৩৩১০৯ মুরি করিউর্ায বেরনাং 

বন্টায, া আব্দুর করযভ 

বযার্, দয, মদায। (ববন্য: 

আব্দু াভাদ বভদভারযয়ার 

একাদর্রভ, মদায।) 

৩৩০৭৩ আা করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্ , ঠিকানািঃ 

যভান বিবায, আয এন বযার্, মদায। 

  

       টিরর্: ০২৫ িারবাং অযান্ড াই রপটিাং  50 

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 47 

       টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 51 

    ৩৩০৮৩ ফাঁিদত বখা করিউর্ায প্ররক্ষণ ইন্পটিটিউর্ , 

ঠিকানািঃ রফভান ফন্দয ড়ক, আযফনৄয, মদায 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 13 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 11 

      ৩৩১০৯ মুরি করিউর্ায বেরনাং বন্টায , া আব্দুর করযভ 

বযার্, দয, মদায। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 99 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 23 

      ৩৩২২১ এবা বর্করনকযার বেরনাং ইনরস্টটিউর্ , (আটিটিআই), 

বকাতয়ারর, মবায। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 22 

      33225 ঈমজরো কদভঈদনটি আ-বন্টোয, দঝকযগোছো   

কৃষ্ণনগয, বোঃ দঝকযগোছো, ঈমজরো-দঝকযগোছো, 

মমোয। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 64 

১২০। ৩৩১১৩ বর্করনকযার বেরনাং বন্টায, 

মদায। 

৩৩১১৭ াউদান ড ইন্পটিটিউর্অফ রফজদন এন্ড ইনপদভন 

বর্কদনাররজ, ৪৫, ীদ, ভরউয যভায বযার্ , 

মদায। 

  

         টিরর্: ০৪৮ আরভনী 7 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 27 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 13 

      ৩৩২২৮ পরযদ করিউর্ায বে রনাং ইন্পটিটিউর্ , গ্রাভ/ভল্লা-

বিৌগা া ফাজায, বিৌগা া, বজরা-মদায। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 41 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 30 

      ৩৩২৭১ বিন্ড করিউর্ায এন্ড বেরনাং বন্টায   

      গ্রাভ/ভল্লা- াাদার, বািঃ-াাদার-৭৪২০, 

উদজরা- বিৌগা া, বজরা-মদায।  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 29 

      ৩৩২৩৪ এযাফাকা করিউর্ায এন্ড বেরনাং বন্টায , 

গ্রাভ/ভল্লা-য়াদা গ্যাদযজ , বািঃ মদায দয , 

উদজরা-বকাতয়ারর, বজরা-মদায। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 40 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 
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বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 25 

      33156 বপভমটোমটক কদিঈটোয বেদনং আন্সটিটিঈট   

োভসুর হুদো বস্টদডোভ ড়ক, মমোয 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 36 

        টিদড: ০৭৯ ডোটোমফজ বপ্রোলোদভং 12 

      33233 অ ড ফোংরোমদ অআদটি আন্সটিটিঈট   

জগোটি, বোঃ লুো, ঈমজরো-মমোয দয, বজরো-

মমোয। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 21 

১২১। ৩৩১১৬ রফরভল্লা করিউর্ায 

প্ররক্ষণ বকন্দ্র ভরনযাভনৄয, 

মদায। (ববন্যিঃ ভরনযাভনৄয 

ভদর্র ররদর্করনক 

ইন্পটিটিউর্ বৌযবা, 

ভরনযাভনৄয, মদায)। 

৩৩১১৬ রফরভল্লা করিউর্ায প্ররক্ষণ বকন্দ্র , ভরনযাভনৄয, 

মদায 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 31 

       টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 12 

    ৩৩১২৩ কাাংরখতা করিউর্ায বেরনাং বন্টায , যাজগঞ্জ, 

ভরনযাভনৄয, মদায। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 24 

       টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 36 

    ৩৩০৭৮ খাঁন করিউর্ায বেরনাং বন্টায , বভইন বযার্ , 

ভরনযাভনৄয বৌযবা, ভরনযাভনৄয, মদায। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 28 

      ৩৩১৬১ জাভান করি উর্ায প্ররক্ষণ বকন্দ্র , ভরনযাভনৄয, 

মদায। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 36 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 40 

      ৩৩১৭৩ বনারনৄয ইউরনয়ন তথ্য  বফা বকন্দ্র   

      বনারনৄয ইউরনয়ন রযলদ বফন, ফাররধা, াঁিাকরড়, 

ভরনযাভনৄয, মদায 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 20 

      ৩৩২৩৬ ভা রর্রজর্ার করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্   

      গ্রাভ/ভল্লা-বখদাাড়া, বািঃ বখদাাড়া -৭৪০০, 

উদজরা-ভরনযাভনৄয, বজরা-মদায। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 25 

      ৩৩০৬০ ভমনোযপুয কোদযগদয  দফজ্ঞোন কমরজ   

ডোক-ভমনোযপুয, ঈমজরো-ভদনযোভপুয, বজরো-

মমোয। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 16 

১২২। ৩৩১২১ প্রতযাা করিউর্ায  

ইন্পটিটিউর্ বকফনৄয, মদায। 

(ববন্যিঃ বকফনৄয াইরর্ 

ভাধ্যরভক ফাররকা রফদ্যারয়, 

৩৩১২১ প্রতযাা করিউর্ায  ইন্পটিটিউর্, বকফনৄয, মদায।   

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 113 

       টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 17 

    ৩৪১৪৭ স্বপ্ন করিউর্ায ইন্পটিটিউর্   
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    বকফনৄয, মদায) গ্রাভ/ভল্লা-ভারিয়াড়া, বািঃ তারা , থানা-তারা, 

থানা-াতক্ষীযা।  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 19 

    ৩৩২৩৮ আই, র, টি বেরনাং বন্টায , বািঃ রিাংড়া ফাজায , 

বকফনৄয, মদায। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 17 

      ৩৩১৬২ প্রতযাা বর্করনকযার  ইন্পটিটিউর্ , নানগুযা ার্ , 

ভরনযাভনৄয, মবায। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 30 

১২৩। ৩৩১৩২ ফাররয়ার্াঙ্গা ফ ডজনীন 

বদফারয় বর্করনকযার এন্ড 

রফজদন ম্যাদনজদভন্ট কদরজ, 

বকফনৄয, মদায। 

৩৩০৬৫ ভাধান করিউর্ায বেরনাং বন্টায , ভাধান বফন , 

বকফনৄয, মদায। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 82 

    ৩৩১৩১ রদপ্তী করিউর্ায বেরনাং বন্টায, বকফনৄয, মদায।   

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

    ৩৩০৮০ প্রদভার্ করিউর্ায প্ররক্ষণ ইন্পটিটিউর্   

    ঠিকানািঃ াগযদারড়, বকফনৄয, মদায 

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 19 

      ৩৩১৯১ বদফারয় করিউর্ায প্ররক্ষণ বকন্দ্র,   

        ফাররয়ার্াঙ্গা, বকফনৄয, মদায .   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 19 

১২৪। ৩৩১৪৫ ক্রাইস্ট িাি ড বের্ স্কুর, মদায। ৩৩০৭১ অনন্যা করিউর্ায একাদর্রভ, বিৌগা া, মদায।   

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 53 

       টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 36 

    ৩৩০৭৬ ইন্কা করিউর্ায বেরনাং  ইন্পটিটিউর্ , ফাঘাযাড়া,  

মদায। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 70 

      ৩৩১৮৯ ইদিরযয়ার ইন্পটিটিউর্অফ বর্ কদনাররজ, বক্টয-৭, 

এ/৪, নতুন উয, মদায দয, মদায। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 25 

      ৩৩১৪৪ স্বমেযদিঁদড় কদিঈটোয একোমডভী    

এ বক সুোয ভোমকডট, দঝকযগোছো, মমোয। 

            টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 25 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 13 

      33145 রোআস্ট  ো ড বেড স্কুর(দ, দ, টি, এ)   

স্মীথ বযোড ফকুরতরো, বোঃ মমোয-৭৪০০, দয, 

মমোয। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন ১৯ 

১২৫। ৩৩১৬৭ প্যাযার্াই বর্করনকযার  

ইন্পটিটিউর্, ভরযিা ফাজায, 

ফাশুয়াড়ী, অবয়নগয, মদায। 

(ববন্যিঃ নয়াাড়া 

৩৩১০৮ এ এভ . কভ করিউর্ায বেরনাং বন্টায , বািঃ 

জাংঙ্গর, ফাদর, র.এ. উদজরািঃ বকাতয়ারী , 

মদায। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 32 
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ংখ্যো 

    াংকযাা ভাধ্যরভক 

রফদ্যারয়, নয়াাড়া, 

অবয়নগয, মদায)। 

৩৩১৬৫ বভৌ করিউর্ায বেরনাং বন্টায, অবয় নগয, মদায।   

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 31 

       টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 19 

    ৩৩১৬৭ প্যাযার্াই বর্করনকযার  ইন্পটিটিউর্ , ভরযিা ফাজায , 

ফাশুয়াড়ী, অবয়নগয, মদায। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 34 

      ৩৩১৬৮ ফসুধা করিউর্ায বেরনাং বন্টায , ভরনযাভনৄয বযার্ , 

নয়াাড়া ফাজায. অথয়নগয, মদায 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 40 

      ৩৩১৮৭ নয়াাড়া এরয়া করিউর্ায বেরনাং বন্টায , 

যাজঘার্ ফাজায, অবয় নগয, মদায। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 14 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 23 

      ৩৩২২৪ রর্রজর্ার করিউর্ায  ইনরস্টটিউর্ , অবয়নগয, 

মদায 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 38 

      ৩৩২২৭ আায আদরা করিউর্ায বেরনাং বন্টায , 

গ্রাভ/ভল্লা-ফসুরন্দয়া, বািঃ ফসুরন্দয়া , উদজরা-

বকাতয়ারী, বজরা-মদায। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 27 

      ৩৩২৪২ নয়াাড়া করিউর্ায ইন্পটিটিউর্ , নয়াাড়া 

ফাজায, বািঃ নয়া াড়া , উদজরা-অবয় নগয , 

বজরা-মদায। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 24 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 21 

      ৩৩১২৬ রনউ এয়াযদনর্ করিউর্ায অযান্ড বেরনাং বন্টায , 

অবয় নগয, মদায। 

  

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 22 

      ৩৩২৬৮ নয়াাড়া বর্করনকযার ইন্পটিটিউর্ , গ্রাভ/ভল্লা-

গুয়াদখারা, বািঃ নয়া াড়া, উদজরা-অবয়নগয, 

বজরা-মদায। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 21 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 32 

      ৩৩২১৯ উিয অবয়নগয কারযগরয স্কুর এন্ড কদরজ , 

গ্রাভ/ভল্লা-কাভকুর, বািঃ-শ্রীধযনৄয, উদজরা- 

অবয়নগয, বজরা-মদায। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 21 

      ৩৩২৬৬ আব্দুয যভান ইরঞ্জরনয়ারযাং ইন্পটিটিউর্   

      গ্রাভ/ভল্লা-নয়াাড়া, বািঃ নয়াাড়া -৭৪৬০, 

উদজরা-অবয়নগয, বজরা- মদায। 

         টিরর্: ০৪৮ আরভনী 5 
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         টিরর্: ০৭৫ রফরডাং  অযান্ড আরকডদর্কিাযার 

ড্রাপটিাং উইথ অদর্াকযার্

10 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 19 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

6 

      ৩৫২৫৭ প্যাযার্াই বর্করনকযার বেরনাং ইন্পটিটিউর্   

        গ্রাভ/ভল্লা-তাজনৄয, বািঃ-নেরতরা, উদজরা-

নেরতরা, বজরা-খুরনা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

        টিদড: 079ডোটোমফজ বপ্রোলোদভং 43 

      ৩৩১১৫ এোযমনট কদিঈটোয এন্ড বেদনং বন্টোয   

ঠিকোনোঃ সুন্দরী ফোজোয, বনগয, মমোয। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 22 

      33198 নমযন্দ্রপুয আঈদনন তথ্য বফো বকন্দ্র   

লোভ : রূদদো, বো : রূদদো ৭৪০৫,               

থোনো : মমোয দয, বজরো : মমোয 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 15 

      33201 ফাঁকড়ো কদিঈটোয বেদনং আন্সটিটিঈট    

লোভ : ফাঁকড়ো, বো : এ ফাঁকড়ো ৭৪২০, থোনো : 

দঝকযগোছো, বজরো :মমোয     

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 22 

        টিদড: 079ডোটোমফজ বপ্রোলোদভং 11 

      33212 দজদনো কদিঈটোয বেদনং আনদষ্টটিঈট   

লোভ- দজযোট, বোষ্ট- রূদদো-৭৪০৫,  থোনো- 

বকোতোরী, বজরো- মমোয। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 37 

      33239 জোযো কদিঈটোয বেদনং বন্টোয   

গুোমখোরো, বোঃ নোোড়ো, ঈমজরো-ব নগয, 

মমোয।  

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 40 

১২৬। ৩৩২০২ অযাম্যা করিউর্ায বেরনাং 

বন্টায, গ্রাভিঃ নাবাযণ ফাজায, 

বািঃ মাদফনৄয, থানািঃ া ডা, 

বজরািঃ মদায। (ববন্য বুযম্নজ 

ফাগান উচ্চ ফাররকা রফদ্যারয়, 

া ডা, মদায)। 

৩৩০৭৪ িাইদর্ক করিউর্ায বেরনাং  ইন্পটিটিউর্ , কদরজ 

বগর্ ফাড়আিড়া, া ডা মদায। 

  

       টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 31 

    ৩৩১১২ গ্রাভীনদপান করভরনউটি ইনপযদভন বন্টায , াযা 

ফাজায, া ডা মদায। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 46 

    ৩৩১৬০ এটি করিউর্ায বেরনাং বন্টায, বফনাদার, মদায।   

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 21 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

      ৩৩১৭১ ফন্ধন করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্ , নাবাযন, 

াতক্ষীযা ক সুায ভাদকডর্ (২য় তরা ), া ডা, 

মদায। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 60 

      ৩৩১৯২ আা করিউর্ায বেরনাং বন্টায , ফাগআচঁড়া, 

বফত্রাফরত ড়ক, া ডা, মদায। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 22 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 12 

      ৩৩২০২ অযাম্যা করিউর্ায বেরনাং বন্টায , গ্রাভিঃ নাবাযণ 

ফাজায, বািঃ মাদফনৄয, থানািঃ া ডা, বজরািঃ মদায। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 73 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 40 

      ৩৩২১৩ জনতা করিউর্ায এন্ড বেরনাং বন্টায , বিৌগা া, 

মদায। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 44 

      ৩৩১১৪ িোআমনট কদিঈটোয বেদনং আন্সটিটিঈট   

ঠিকোনো: খোন ভর, োতক্ষীযো বভোড়, নোবোযন, ো ডো, 

মমোয। 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং ২২ 

১২৭ । ৩৩২১৮ দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ বকন্দ্র, 

য ভাজদফা কাম ডারয়, 

মদায, এইি. এভ এভ বযার্, 

বরান অরপ াড়া, বািঃ 

মদায, থানা-বকাতয়ারী, 

মদায। 

৩৩২১৮ দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ বক ন্দ্র, য ভাজদফা 

কাম ডারয়, মদায, এইি. এভ এভ বযার্ , বরান অরপ 

াড়া, বািঃ মদায, থানা-বকাতয়ারী, মদায। 

  

       টিরর্: ০২৯ বড্র বভরকাং অযান্ড বর্ইরারযাং 10 

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 174 

       টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভ রর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

10 

১২৮। ৩৪০২৪ বর্করনকযার স্কুর অযান্ড 

কদরজ, দয, াতক্ষীযা। 

৩৪০৮৬ বজাা করিউর্ায এন্ড বর্কদনাররজ , 

ার্দকরঘার্া,াতক্ষীযা 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 14 

    ৩৪১৩৫ বুযা ররদর্করনক ইনরস্টটিউর্   

      গ্রাভ/ভল্লা-রফদনযদাতা, বািঃ াতক্ষীযা,   

      উদজরা- াতক্ষীযা দয, বজরা- াতক্ষীযা।   

       টিরর্: ০৪৮ আরভনী 5 

    
  

   টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 13 

      ৩৪১৩৯ বযাজ করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্,    

      গ্রাভিঃ ার্দকরঘার্া , বাস্টিঃ ার্দকরঘার্া , 

উদজরািঃ ার্দকরঘার্া, বজরািঃ াতক্ষীযা। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 10 

      ৩৪১১১ গাজী করিউর্ায বেরনাং বন্টায , ব্রক্ষযাজনৄয, 

াতক্ষীযা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 77 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

      ৩৪১৩৪ বজরা রবরিক ভররা করিউর্ায প্ররক্ষণ প্রকল্প (৬৪ 

বজরা), জাতীয় ভররা াংস্থা, থানা ড়ক, ভরঞ্চতনৄয 

, যাজ্জাক াদকডয উিয াদশ্বড, াতক্ষীযা 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 25 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

25 

      34040 োজী নোদছযঈদ্দীন কমরজ   

ঠিকোনোঃ ছদরভপুয, করোমযোো, োতক্ষীযো 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 8 

১২৯। ৩৪০৪৮ াতক্ষীযা ররদর্করনক  

ইন্পটিটিউর্, দয, াতক্ষীযা। 

৩৪০৪৪ াতক্ষীযা রটি কদরজ , ঠিকানািঃ াতক্ষীযা দয , 

াতক্ষীযা। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 36 

    ৩৪০৬৮ এক্সদক্ট করিউর্ায প্ররক্ষণ  ইন্পটিটিউর্   

       রনউভাদকডর্, (পাষ্ট বলায) াতক্ষীযা।   

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 57 

       টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 10 

    ৩৪০৬৯ বন্ট্রার করিউর্া য াদয়ন্প এন্ড বর্কদনাররজ , 

াযম্নররয়া, বদফার্া, াতক্ষীযা। 

  

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 21 

      ৩৪০৯২ প্রযুরি করিউর্ায এন্ড বর্কদনাররজ , শ্যাভনগয, 

াতক্ষীযা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

         টিরর্: ৭৭ ার্ ড য়যায এন্ড বনর্য়ারকাং 5 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 50 

      ৩৪১৪৯ াকদ করিউর্ায একাদর্রভ , মুনরজতনৄয, দয, 

াতক্ষীযা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 15 

      ৩৪১৩০ পাদতভা করিউর্ায বেরনাং বন্টায    

      যসুরনৄয, াতক্ষীযা, বজরািঃ াতক্ষীযা 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 10 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 10 

      ৩৪১৩৭ িাঁদনী করিউর্ায বেরনাং বন্টায।    

      গ্রাভিঃ িাউর্াাংগা, র্াকঘযিঃ িাউর্াাংগা,  

      উদজরািঃ াতক্ষীযা দয, বজরািঃ াতক্ষীযা। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 22 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 37 

      ৩৪০৯১ নফ জীফন বেরনাং বন্টায, দয, াতক্ষীযা।   

         টিরর্: ০৬৮ ড্রাইরবাং কাভ অদর্াদভকারনক্স 5 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 15 

      34168 আিোোয কদিঈটোয এডুমকন বন্টোয   
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

 লোভ/ভল্লো-ভোধফকোটি ফোজোয,বোঃ ফরোডোঙ্গো 

ভোধফকোটি,ঈমজরো- োতক্ষীযো,বজরো-োতক্ষীযো। 

            টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 6 

১৩০। ৩৪০৬০ কার করিউর্ায বেরনাং 

বন্টায, াতক্ষীযা-৯৪০০, 

াতক্ষীযা। (ববন্যিঃ াতক্ষীযা 

রস্দীভঙ্গর স্কুর অযান্ড 

কদরজ, াতক্ষীযা।) 

৩৪০৬০ কার করিউর্ায বেরনাং বন্টায, াতক্ষীযা-৯৪০০।   

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 77 

       টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 40 

       টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

21 

    ৩৪০৬৫  রায়ন করিউর্ায বেরনাং বন্টায , াযম্নররয়া, 

বদফার্া, াতক্ষীযা।

  

       টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 47 

    ৩৪১৩৮ রযপাত করিউর্ায বকারিাং বন্টায , গ্রাভিঃ 

তুরীর্াাংগা, করাদযায়া,  াতক্ষীযা 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 24 

      ৩৪১৪৩ দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ বকন্দ্র য ভাজদফা 

কাম ডারয়, গ্রাভ/ ভল্লা-মুনরজতনৄয কদরজ বযার্ , 

দয, াতক্ষীযা 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 131 

      34122 ববোমকনোর বেদনং বন্টোয   

দশু স্বোস্থয পোঈমন্ডন, যসুরপুয, োতক্ষীযো 

        টিদড:  010 মটোমভকোদনক্স 14 

        টিদড: ০১৭ আমরকদেকযোর োঈজ যোদযং 17 

        টিদড: ০27বযদিজোমযন এন্ড এোযকদন্ডদনং 14 

        টিদড: ০29 বড্র বভদকং এন্ড বটআরোদযং   15 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 22 

১৩১। ৩৪১১২ স্মৃরত করিউর্ায বেরনাং 

বন্টায, যাজাযফাগান, 

াতক্ষীযা।(ববন্য নফারুন উচ্চ 

ফাররকা রফদ্যারয়, াতক্ষীযা)। 

৩৪০৬৬ বপয়ায করিউর্ায বেরনাং বন্টায , ারুররয়া, 

াতক্ষীযা। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

    ৩৪১১০ এযাদর করিউর্ায, রফনাযদাতা, াতক্ষীযা।   

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 34 

      ৩৪১১২ স্মৃরত করিউর্ায বেরনাং বন্টায , যাজাযফাগান, 

াতক্ষীযা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 100 

         টিরর্: 078 করিউর্ায প্রাগ্রারভাং 50 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 100 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

35 

      ৩৪১৩৩ র্ািঃ মুরজফ-রুরফ বর্করনকযার ইন্পটিটিউর্ ,  কাররগঞ্জ, 

: াতক্ষীযা 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 11 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

১৩২। ৩৪১২০ সুন্দযফন কদরজ অফ 

বর্কদনাররজ, নূয আদভদ 

খান বযার্, বষ্টরর্য়াভ ব্রীজ 

াংরগ্ন, রাদার, 

াতক্ষীযা। 

৩৪০০৮ কদরজ অফ রফজদন অযান্ড বর্করনকযা র এডুদকন , 

মুন্পীাড়া, াতক্ষীযা। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 49 

       টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 37 

    ৩৪০৬১ সুন্দযফন করিউর্ায একাদর্ভী, দয, াতক্ষীযা।   

       টিরর্: ০৭৪ বদক্রদর্রযয়র াইন্প 8 

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 136 

    ৩৪০৬৩ আই.এ. করিউর্ায একাদর্রভ , মুন্পীাড়া, 

াতক্ষীযা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 10 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 23 

      ৩৪১৩২ ভারিরভরর্য়া করিউর্ায প্ররক্ষণ  ইন্পটিটিউর্ , 

াতক্ষীযা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 99 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 21 

      ৩৪১৩১ বর্দপারর্র করিউর্ায বেরনাং একাদর্রভ, াতক্ষীযা।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 44 

      34136 করোমযোো ভমডর কদিঈটোয বেদনং বন্টোয।    

ডোকঘযঃ করোমযোো, ঈমজরোঃ করোমযোো,  

োতক্ষীযো। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 11 

        টিদড: 079ডোটোমফজ বপ্রোলোদভং 31 

১৩৩। ৩৪১২৬ কনদন্ফ করিউর্ায বেরনাং  

ইন্পটিটিউর্, ভররা কদরজ 

বযার্, তারা, াতক্ষীযা। 

(ববন্যিঃ তারা ভররা কদরজ, 

তারা, াতক্ষীযা)। 

৩৪০৯৩ বতু করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্ , রযাশুরন, তারা, 

াতক্ষীযা। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 26 

    ৩৪১২৬ কনদন্ফ করিউর্ায বেরনাং  ইন্পটিটিউর্ , ভররা 

কদরজ বযার্, তারা, াতক্ষীযা। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 80 

       টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 63 

    ৩৪১৪২  ইউনাইদর্র্ করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্   

      গ্রাভ-ভাক্সযা, বাষ্ট-ফারুইাড়া,থানা-তারা, বজরা-

াতক্ষীযা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 50 

      ৩৪০৩৭ Rv`cyi †UKwbK¨vj A¨vÛ weR‡bm g¨v‡bR‡g›U 

K‡jR, Zvjv, Rv`cyi, mvZ¶xiv|  

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 22 

১৩৪। ৩৪১৪৫ রক্রদয়টিব  বেরনাং ইন্পটিটিউর্, 

নাযদকরতরা,াতক্ষীযা(ববন্যিঃ 

াতক্ষীযা যকারয উচ্চ 

৩৪১৪৫  রক্রদয়টিব  বেরনাং ইন্পটিটিউর্, াতক্ষীযা   

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 132 

    ৩৪১৫৬  িাউর্াঙ্গা আই.র.টি বন্টায   
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

    রফদ্যারয়, কাঠিয়া আভতরা 

দয, াতক্ষীযা। 

  িাউর্াঙ্গা ফাজায , বািঃ িাউর্াঙ্গা , দয, বজরা-

াতক্ষীযা। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 5 

      ৩৪১২৩  াতক্ষীযা খাঁন করিউর্ায  ইন্পটিটিউর্ , রা 

বার, াতক্ষীযা 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 30 

      ৩৪১৪৬ রভন রক্ষারয় , গ্রাভ/ভল্লা-কাটিয়া, বািঃ 

াতক্ষীযা, থানা-াতক্ষীযা দয, বজরা-াতক্ষীযা 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

১৩৫। ৩৫০৪৮ খুরনা ররদর্করনক 

ইন্পটিটিউর্, খুরনা। 

৩৫০৬৮ খানজাান আরী বর্করনকযার এন্ড রফ এভ কদরজ , 

ঠিকানািঃ নেরফাড়ী বগর্, খানজাান আরী, খুরনা 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 30 

    ৩৫১১৯ আরজজ করিউর্ায বেরনাং বন্টায   

      ঠিকানািঃ দযগানৄয কভদস্দাক্স , (বানারী ব্াাংদকয 

নীদি), ফয়যা, খাররনৄয খুরনা 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 16 

      ৩৫১৫৪ খুরনো কদিঈটোয বেদনং আন্সটিটিঈট   

বগোল্লোভোযী, দয, খুরনো। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 15 

      ৩৫১৯৭ স্বোধীন কদিঈটোয বেদনং আন্সটিটিঈট।   

যঘুনোথপুয, ডোকঘযঃ অয বকোভযোআর, ঈমজরোঃ 

ডুমুদযো, বজরোঃ খুরনো। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 26 

      ৩৫২৫৬  রফদর্ক আইটি ইনরস্টটিউর্   

        গ্রাভ/ভল্লা-খাররনৄয, বািঃ খাররনৄয -৯০০০, 

উদজরা- খাররনৄয, বজরা-খুরনা। 

  

         টিরর্: ০৩৪ অদর্াকযার্ 6 

      ৩৫২০৩ রএএ বা বর্করনকযার ইন্পটিটিউর্,    

        গ্রাভ: ৮৭, এভ.এ ফারড় বযার্ , বাস্ট: খুরনা 

রফশ্বরফদ্যারয়, থানািঃ বানার্াঙ্গা, বজরািঃ খুরনা। 

  

         টিরর্: ০১৭ ইদরকরেকযার াউ য়যারযাং 7 

         টিরর্: ০২২ বভররনস্ট 12 

         টিরর্: ০২৭ বযরিজাদযন অযান্ড এয়ায করন্ডরনাং 9 

         টিরর্: ০৬৮ ড্রাইরবাং কাভ অদর্া বভকারনক 21 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 40 

      ৩৫২১৫ বোনোমুখ কদিঈটোয বেদনং এন্ড ভোদিদভদডো 

বন্টোয, দফ.এর কমরজ বযোড, বোঃ দফ. এর কমরজ, 

থোনো-বদৌরতপুয, বজরো-খুরনো। 

  

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 37 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

      ৩৫০৪৭ রটি ররদর্করনক  ইন্পটিটিউর্, খাররনৄয,দয, 

খুরনা। 

  

         টিরর্: ০১৭ ইদরকরেক াউজ য়যারযাং 10 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

      ৩৫১৭৯ কারযগরয করিউর্ায বেরনাং বন্টায   

        জাকারযয়া ভাদকডর্ (২য় তরা ) ডুমুরযয়া ফাজায , 

ডুমুরযয়া, খুরনা -৯২৫০ 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 81 

      ৩৫২২১ এযার্াভস্ ইরন্টদগ্রদর্র্ বেরনাং ইনরস্টটিউর্ 

(এআইটিআই) 

  

      ৫৭২ আায মদায বযার্ , বািঃ কুদয়র্ -৯২০৩, 

উদজরা-বদৌরতনৄয, বজরা-খুরনা। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 31 

      ৩৫২৬৬ বপ্রোমল কদিঈটোয বেদনং আন্সটিটিঈট, খুরনো।   

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 41 

      ৩৫১৬৭ ভজুভদায করিউর্ায বেরনাং  ইন্পটিটিউর্ , ডুমুরযয়া, 

খুরনা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

      35076 ভহুো কদিঈটোয এডুমকন   

ঠিকোনোঃ ফোটিোঘোটো কমরজ বযোড, ফোটিোঘোটো, 

খুরনো। 

            টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 15 

      35150 খুরনো কোদযগদয প্রদক্ষণ একোমডভী   

ফযো ফোজোয, বোঃ খুরনো দয, খুরনো। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 11 

১৩৬। ৩৫০৭০ এনটির ইন্পটিটিউর্অফ 

করিউর্ায এডুদকন, ১৩৯, 

বদয ফাাংরা বযার্, দয, 

খুরনা। (ববন্যিঃ ৩৫০৩৮ - 

আ ান উরস্দা কদরজ,  ৩১, 

বকরর্এ এরবরনউ, খুরনা)। 

৩৫০৭০ এনটির ইন্পটিটিউর্ অফ করিউর্ায এডুদকন , 

১৩৯, বদয ফাাংরা বযার্, দয, খুরনা। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 279 

       টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 93 

       টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

9 

    ৩৫১৯৩ বজরা রবরিক ভররা করিউর্ায প্ররক্ষণ প্রকল্প (৬৪ 

বজরা), জাতীয় ভররা াংস্থা , করফয ভরঞ্জর (২য় 

তরা), ১৬, বকরর্এ এরবরনউ , ইকফার নগয (নাজ 

রক্ল্রনদকয র দন), ভয়রা বাতা, খুরনা. 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 25 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

25 

১৩৭। ৩৫০৭২ ফাাংরাদদ করিউর্ায অযান্ড 

বর্করনকযার  ইন্পটিটিউর্, 

৮০/১ খাঁন জাান আরী বযার্, 

৩৫০৭২ ফাাংরাদদ করিউর্ায অযান্ড বর্করনকযার  

ইন্পটিটিউর্, ৮০/১ খাঁন জাান আরী বযার্ , দয, 

খুরনা। 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

    (টুর্াড়া কফযখানা বভাড়) 

দয, খুরনা। (ববন্যিঃ 

বুরুদন্ন া রর্রগ্র ভররা 

কদরজ,গগন ফাবু বযার্, খুরনা। 

  টিদড: ০২৮ অআটি োমোট ড বটকদনদোন  25 

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 126 

       টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

5 

      ৩৫২১০ আনায  রবরর্র কারযগরয প্ররক্ষণ বকন্দ্র   

         খুরনা, গ্রাভ- টুর্াড়া(খান জাান আরী বযার্ ), 

বাষ্ট- খুরনা, থানা- দয, বজরা- খুরনা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 30 

      ৩৫১০৫ আইয়াতুদন্না ভানফ কল্যাণ পাউদন্ডন বেরনাং 

কদরজ, অজগযা, রূা, খুরনা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 25 

      35243 রফন যো বটকদনকযোর বেদনং আনদস্টটিঈট   

লোভ/ভল্লো-রফন  যো, বোঃ দআোড ড-৯২০১, 

ঈমজরো-রফন  যো, বজরো-খুরনো। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 23 

১৩৮। ৩৫০৭৮ রব্রক করিউর্ায অযান্ড 

প্ররক্ষণ  ইন্পটিটিউর্, 

বদৌরতনৄয, খুরনা। (ববন্য: 

বদৌরতনৄয মুারন ফাররকা 

উচ্চ রফদ্যারয়, খুরনা)। 

৩৫০৭৮  রব্রক করিউর্ায অযান্ড প্ররক্ষণ  ইন্পটিটিউর্ ,  

খুরনা। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 83 

    ৩৫১৮১ বযানা কাদদয করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্   

      গ্রাভ+বািঃ ারড়খারী, উদজরািঃ বতযখাদা, খুরনা   

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 11 

      ৩৫১৮৬ বদৌরতনৄয ভররা করিউর্ায বেরনাং বন্টায , াফরা 

বদয়ারা ররাংক বযার্, বদৌরতনৄয, খুরনা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 25 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 6 

      ৩৫১৯৫ ভারভ আইটি রবদরজ , যীপ আভ জাদ বাদন 

ড়ক, বদৌরতনৄয, খুরনা 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 28 

      35173 দর কদিঈটোয এন্ড বটকদনকযোর বেদনং 

আন্সটিটিঈট, ঈমজরো ড়ক, দদঘদরো, খুরনো 

  

            টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 43 

১৩৯। ৩৫০৭৯ আইরর্য়ার করিউর্ায বেরনাং 

বন্টায, িারনা ফাজায, 

দাদকা, খুরনা। 

৩৫০৭৯ আইরর্য়ার করিউর্ায বেরনাং বন্টায , িারনা 

ফাজায, দাদকা, খুরনা। 

  

       টিরর্: ০৪৮ আরভনী 5 

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 85 

    ৩৫২২২ আস্থা করিউর্ায বেরনাং বন্টায   

    গ্রাভ/ভল্লা-িারনা, বািঃ িারনা ফাজায,  

    থানা-দাদকা, বজরা-খুরনা।  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 17 

      ৩৫১৪৫ বর্করনকযার  ইন্পটিটিউর্, ফাজুয়া, দাদকা, খুরনা।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 25 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

      ৩৫১৭২  িারনা করিউর্ায বেরনাং বন্টায   

         িারনা ফাজায, উদজরা-দাদকা, বজরািঃ খুরনা   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 14 

১৪০। ৩৫১১৮ বভাােদ আরী করিউর্ায  

ইন্পটিটিউর্, রদযাভরন 

নেরতরা, খুরনা।  (ববন্য 

রদযাভরন ভাধ্যরভক রফদ্যারয়, 

রদযাভরন নেরতরা, খুরনা)। 

৩৫১১৮ বভাােদ আরী করিউর্ায  ইন্পটিটিউর্   

      রদযাভরন নেরতরা, খুরনা।   

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 166 

    ৩৫২১৪ রর্রজর্ার দয়ন্ট এন্ড করিউর্ায বেরনাং বন্টায , 

বজাড়াদগর্ র এন্ড রফ কদরানী বভইনদগর্ , বজাড়াদগর্, 

খুরনা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 9 

      ৩৫২২৬  এডুদকন অপ ভর্াণ ড ইনপযদভন বর্কদনাররজ , 

জারভযা, বািঃ জারভযা ার্ -৯২১০, উদজরা-

নেরতরা, খুরনা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

১৪১। ৩৫১২০ এরয়া বর্করনকযার বেরনাং 

বন্টায, রজ.র.-৯০০০, 

খাররনৄয, খুরনা। (ববন্যিঃ 

খুরনা ইরারভয়া কদরজ, 

ফয়যা, খুরনা)। 

৩৫১২০ এরয়া বর্করনকযার বেরনাং বন্টায , খাররনৄয, 

খুরনা। 

  

       টিরর্: ০১৭ ইদরকরেকযার াউজ য়যারযাং 10 

       টিরর্: ০৩৪ অদর্াকযার্ 5 

       টিরর্: ০৬৮ ড্রাইরবাং কাভ অদর্াদভকারনক্স 7 

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 72 

       টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 32 

      ৩৫২৩৭ ড্রীভয়াডড করিউর্ায ড   

        ৫০ নাং রফআইরর্র বযার্, খাররনৄয,   

        উদজরা-গাফতরা, বজরা-খুরনা-৯০০০।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিবকন 43 

      35075 দরপৄর পৄযুর কদিঈটোয বন্টোয   

৬৪ োজী পমজঈদদ্দন বযোড, ফযো, খুরনো। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 44 

১৪২। ৩৫১৩৯ প্ররতবা করিউর্ায বেরনাং 

বন্টায, ফাগভাযা, খুরনা। 

(ববন্যিঃ ীদ রজয়া ভাধ্যরভক 

ফাররকা রফদ্যারয়, ফাগভাযা 

বভইন বযার্, খুরনা)। 

৩৫১৩৯ প্ররতবা করিউর্ায বেরনাং বন্টায, ফাগভাযা, খুরনা।   

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 119 

       টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 25 

    ৩৫১৪২ বানামুখ করিউর্ায ইন্পটিটিউর্ , (য়াদক আরী 

রক্ষা প্রকল্প  রখনা  আরী বফা কর্তডক 

রযিাররত), আন্দুররয়া, াানৄয, ডুমুরযয়া, খুরনা।   

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

    35187 কদিঈটোয প্যোমর, পুযোতন মমোয বযোড, 

খোদরপুয,খুরনো। 

  

    
  

  034 মটোকযোড 20 

    
  

  টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 29 

    
  

  টিদড: ০81 লোদপক্স দডজোআন এন্ড ভোদিদভদডো  5 



 

 

G:\BTEB SHORT COURSE EXAM\National Skills Basic (360 hours)\Jan-June, Jan-March & April-June Session, 2022_Final\Center List_17 July 2022_Final Printed\17-7-2022 Centet_ Jan-June, Jan-March & April-June Session, 2022_Printed Copy.doc 

-83- 

ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

১৪৩। ৩৫১৪৬ সতয়ফা বর্করনকযার বেরনাং 

বন্টায, নথ ড বজান রফ-৬, 

রফআইরর্র বযার্, খাররনৄয, 

খুরনা। (ববন্যিঃ খুরনা 

বন ারযয়া কারভর ভাদ্রাা, 

খুরনা)। 

৩৫১৪৬ সতয়ফা বর্করনকযার বেরনাং বন্টায , নথ ড বজান রফ -৬, 

রফআইরর্র বযার্, খাররনৄয, খাররনৄয, খুরনা। 

  

       টিরর্: ০৭৪ বদক্রর্ারযয়ার াদয়ন্প 4 

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 150 

       টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 21 

    ৩৫১৮০ করিউর্ায  বগর্ বেরনাং  ইন্পটিটিউর্ , বদৌরতনৄয, 

খুরনা 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 39 

    ৩৫২০৯  ন্যানার ইয়থ বর্করনকযার বেরনাং একাদর্ভী   

        গ্রাভ- বদৌরতনৄয, বদৌরতনৄয, বজরা- খুরনা   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 5 

      ৩৫২২৭  রফদর্ক করিউর্ায ইন্পটিটিউর্   

         খাররনৄয, বািঃ রজর -৯০০০, উদজরা-

খাররনৄয, খুরনা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 24 

      ৩৫২৩৬ রফদর্ক বর্করনকযার ইন্পটিটিউর্   

        গ্রাভ/ভল্লা-৫/৪, ফাবুখান বযার্ , যকারয আজভ খান 

কভা ড কদরজ  াংরগ্ন, বািঃ খুরনা -৯১০০, দয, 

বজরা-খুরনা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 23 

১৪৪। ৩৫১৫৩ কনদন্ফ করিউর্ায প্ররক্ষণ 

একাদর্রভ, কররমুরন ফাজায, 

াইকগা া, খুরনা। (ববন্যিঃ 

কররমুরন কদরজ, 

াইকগা া, খুরনা)। 

৩৫১৫৩ কনদন্ফ করিউর্ায প্ররক্ষণ একাবর্রভ   

      কররমুরন ফাজায, াইকগা া, খুরনা।   

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

       টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং ৫০ 

    ৩৫১৬১ সুভন করিউর্ায  ইন্পটিটিউর্ , ফাজায াাতার 

বযাড়, র্াকঘয-াইকগা া, উদজরা-াইকগা া, 

বজরা-খুরনা। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 26 

    ৩৫১৯৯ াইকগা া করিউর্ায  বেরনাং একাদর্রভ , 

াইকগা া, খুরনা। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ২৬ 

       টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 11 

      ৩৫১৭৮  সুন্দযফন করিউর্ায  ইন্পটিটিউর্ , াইকগা া, 

খুরনা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 22 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 13 

      ৩৫১৯৮  রক্রদয়টিব করিউর্ায ইন্পটিটিউর্।   

        গ্রাভিঃ কররভরন , র্াকঘযিঃ কররভরন , উদজরািঃ 

াইকগা া, বজরািঃ খুরনা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 22 
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ংখ্যো 

১৪৫। ৩৫১৬০ কয়যা করিউর্ায  

ইন্পটিটিউর্, ভরদনাফাদ, কয়যা, 

খুরনা। ববন্য: কয়যা 

ভরদনাফাগ দারখর ভাদ্রাা, 

খুরনা 

৩৫০৮৭ প্রদপয করিউর্ায বেরনাং  ইন্পটিটিউর্ , কয়যা, 

খুরনা। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 34 

       টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং ২০ 

    ৩৫১৬০ কয়যা করিউর্ায  ইন্পটিটিউর্,  কয়যা, খুরনা।   

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 49 

       টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 50 

    ৩৫২১৮ রর্দন্ট করিউর্ায ইন্পটিটিউর্   

        গ্রাভ/ভল্লা-ফারতখারী, াইকগা া, বজরা-খুরনা।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 48 

      ৩৫২৬০ রজরনয়া কারযগরয প্ররক্ষণ ইন্পটিটিউর্   

      গ্রাভ/ভল্লা- জায়গীযভর, বািঃ- আভাদী-৯২৯০, 

উদজরা- কয়যা, বজরা- খুরনা। 

         টিরর্: ০৩৫ বভাফাইর বপান ারব ডরাং 5 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 32 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 6 

      ৩৫২৩২ ানাইন করিউর্ায ইন্পটিটিউর্   

         গ্রাভ-ধাভযাইর, বািঃ িাঁদখারী,   

        উদজরা-াইকগা া, বজরা-খুরনা।   

          টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন  50 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 12 

১৪৬। ৩৫১৬২ করিউর্ায য়াডড, নৄযাতন 

মদায বযার্, খাররনৄয, 

খুরনা ৯০০০। (ববন্যিঃ 

খাররনৄয ভাধ্যরভক ফাররকা 

রফদ্যারয়, খাররনৄয, খুরনা)। 

৩৫১৬২ করিউর্ায য়াডড, নৄযাতন মদায বযার্   

      খাররনৄয, খুরনা ৯০০০।   

       টিরর্: ০৩৪ অদর্াকযার্ 34 

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 79 

       টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 9 

    ৩৫০৯২ রবর করিউর্াযস্ এন্ড অদর্াদভন   

    ঠিকানািঃ ৬২খান জাান আরী বযার্ , ২য় তরা,(ভর্ ডান 

পারন ডিাদযয রফযীদত), খুরনা 

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 39 

    ৩৫১৯৪ অযাাদযর ভাদি ডন্ডাইরজাং ইন্পটিটিউর্ , বানার্াঙ্গা,  

খুরনা। 

  

         টিরর্: ০২৯ বড্র বভরকাং অযান্ড বর্ইরারযাং 7 

১৪৭। ৩৫২১১ দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ বকন্দ্র, 

য ভাজদফা কাম ডারয়-১, 

খুরনা। গ্রাভ/ভল্লা-

পাযাজীাড়া,  বািঃ ফরনয়া 

খাভায, থানা-বানার্াঙ্গা, 

বজরা-খুরনা।  

৩৫২১১ দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ বকন্দ্র   

য ভাজদফা কাম ডারয়-১, খুরনা 

গ্রাভ/ভল্লা-পাযাজীাড়া,  বািঃ ফরনয়া খাভায, থানা-

বানার্াঙ্গা, বজরা-খুরনা।  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 100 

    ৩৫২১২ দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ বকন্দ্র   

      য ভাজদফা কাম ডারয়-২, খুরনা   
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      গ্রাভ/ভল্লা-৩/১, রূা ষ্টযান্ড বযার্ ,  বািঃ নতুন 

ফাজায,  উদজরা-খুরনা দয,  বজরা-খুরনা 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিবকন 89 

          টিরর্: ৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিিঃ 13 

      ৩৫২১৩ দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ বকন্দ্র   

        য ভাজদফা কাম ডারয়-৩, খুরনা   

        গ্রাভ/ভল্লা-তাী বফন ,  ১৪/১১, াউরজাং এদস্টর্ , 

খাররনৄয, খুরনা। 

  

         টিরর্: ০৪৮ আরভনী 10 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 62 

১৪৮। ৩৬০২১ বর্করনকযার স্কুর অযান্ড 

কদরজ, ফাদগযার্। 

৩৬০৫২ করিউর্ায স্বরনব ডয বকন্দ্র, কচুয়া ফাজায   

      রকদায ভাদকডর্, কচুয়া, ফাদগযার্।   

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 17 

       টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 15 

    ৩৬০৭৭ াভসুউিীন নাায এডুদকন অযান্ড বরথ বন্টায , 

ফাইথনৄয, ফাদগযার্। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 28 

      36069 দফমফকোনন্দ কদিঈটোয  অআটি আন্সটিটিঈট   

ঠিকোনোঃ যোভকৃষ্ণ দভন অশ্রভ, দদ কমরজ বযোড, 

ফোমগযোট। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 20 

      ৩৬০৯০ বভমভোদয কদিঈটোয প্রদক্ষণ একোমডভী   

ডোক-দদগযোজ, ঈমজরো-ভংরো, বজরো-ফোমগযোট। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 37 

      36097 িোআমনট অআটি আন্সটিটিঈট    

কুযভদন, দ তরভোযী, ফোমগযোট। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 43 

      36105 নরোআন বটকদনকযোর বেদনং আনদষ্টটিঈট    

লোভ : োআনমফোড ড, বো : বোরোযমকোরো  ৯৩১১, থোনো 

: কচুো, বজরো : ফোমগযোট। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 45 

      ৩৬১৩৭ ট্যোমরন্ট কদিঈটোয বেদনং আন্সটিটিঈট, ফোমগযোট।   

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 50 

      ৩৬১০৭ বজরা রবরিক ভররা করিউর্ায প্ররক্ষণ প্রকল্প (৬৪ 

বজরা), জাতীয় ভররা াংস্থা , বকয়ারী বযার্ , 

আভরাাড়া ভাধ্যরভক রফদ্যারয়, ফাদগযার্. 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 25 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

25 

      ৩৬১১৬ আইটি ইন্পটিটিউর্ , গ্রাভিঃ নভানকাঠী , কচুয়া, 

ফাদগযার্ 
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         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ৩২ 

      ৩৬১১৭ আনায  রবরর্র কারযগরয প্ররক্ষণ বকন্দ্র ,   

        গ্রাভিঃ ভরনগঞ্জ , বাস্টিঃ ফাদগযার্ , উদজরািঃ 

ফাদগযার্, বজরািঃ ফাদগযার্। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ৩০ 

      ৩৬১২৪ মাত্রানৄয করিউর্ায বেরনাং ইনরস্টটিউর্   

        গ্রাভ/ভল্লা-মাত্রানৄয, বািঃ যাাংরদয়া , উদজরা-

ফাদগযার্ দয, বজরা-ফাদগযার্। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 17 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 22 

১৪৯। ৩৬০০৩ বতাযা আফফা বর্করনকযার 

এন্ড রফ.এভ. কদরজ, 

বভাড়রগঞ্জ, ফাদগযার্। 

৩৬০৫৪ অন-রাইন করিউর্ায বেরনাং  ইন্পটিটিউর্ , 

বভাড়রগঞ্জ ফাদগযার্।  

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 32 

    ৩৬০৫৭ বানাখারী বর্করনকযার অযান্ড রফজদন ম্যাদনজদভন্ট 

কদরজ, গ্রাভ-বাস্ট-বানাখারী, বভাড়রগঞ্জ, 

ফাদগযার্ 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 38 

      ৩৬০০৩ বতাযা আফফা বর্করনকযার এন্ড রফ .এভ. কদরজ, 

বভাড়রগঞ্জ, ফাদগযার্। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 78 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 10 

১৫০। ৩৬০৭৮ ভাইদক্রা করিউর্ায প্ররক্ষণ 

একাদর্রভ, পয়রাার্, 

যাভার, ফাদগযার্। (ববন্যিঃ 

পয়রাার্ আর য়া 

কাযাভারতয়া আররভ ভাদ্রাা, 

উদজরািঃ যাভার, 

ফাদগযার্)। 

৩৬০৩৫ যাপনৄয কাযাভরতয়া ররনয়য ভাদ্রাা   

      র্াকঘয-রিগাতরা, উদজরা-যাভার, ফাদগযার্   

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 23 

    ৩৬০৭৮ ভাইদক্রা করিউর্ায প্ররক্ষণ একাদর্রভ , পয়রাার্, 

যাভার ফাদগযার্। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 72 

    ৩৬০৮৪ রক্রদয়টিব করিউর্ায বেরনাং বন্টায   

      বরাবুরনয়া, ভাংরা, ফাদগযার্   

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 56 

      ৩৬০৯৪ কারযগরয করিউর্ায প্ররক্ষণ একাদর্রভ   

        বাগা ফাজায , র্াক- বাগা উদজরা , যাভার, 

ফাদগযার্। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 17 

      ৩৬১০২ যারজফ করিউর্ায অযান্ড বেরনাং বন্টায , পরকযার্ 

ফাদগযার্। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

         টিরর্: ০৭৭ ার্ ডয়যায অযান্ড বনর্য়ারকডাং 8 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 32 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

15 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

      36101 বটকদনকযোর কদিঈটোয বেদনং আন্সটিটিঈট   

লোভঃ শ্রীপরতরো, যোভোর, ফোমগযোট। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 13 

      ৩৬১০৩ বনচুন করিউর্ায বেরনাং  ইন্পটিটিউর্ , কদরজ 

বযার্, বািঃ বভাল্লাার্-৯৩৮০, বভাল্লাার্, ফাদগযার্। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 37 

      ৩৬১০৯ াজুয়া করিউর্ায প্ররক্ষণ বকন্দ্র   

        গ্রাভিঃ আট্টাকী , বািঃ পরকযার্ ৩৯৭০,  পরকযার্, 

ফাদগযার্ 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 28 

      ৩৬১১০ রর্রজর্ার করিউর্ায বেরনাং একাদর্ভী,   

        গ্রাভিঃ দন্তালনৄয, বাস্টিঃ পয়রাার্, থানািঃ যাভার, 

বজরািঃ ফাদগযার্। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 15 

      ৩৬১১২ রর্রজর্ার করিউর্ায প্ররক্ষণ ইন্পটিটিউর্,   

        গ্রাভিঃ কদভদী , বাস্টিঃ বযানৄয , যাভার, 

ফাদগযার্ 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 38 

      ৩৬১১৩ এ, এ, এন করিউর্ায ইন্পটিটিউর্।   

        গ্রাভিঃ উজুরনৄয, র্াকঘযিঃ িাদরার্াঙ্গা,   

        উদজরািঃ ফাদগযার্, বজরািঃ ফাদগযার্।   

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 8 

      ৩৬০৫৩ রফক্রভনৄয করিউর্ায বেরনাং  ইন্পটিটিউর্   

      ঠিকানািঃ কৃরল ব্াাংক (২য় তরা ), যাভার বভইন 

বযার্, যাভার, ফাদগযার্ 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 63 

      ৩৬১০০ বর্ইরজ রর্রজর্ার করিউর্ায ইন্পটিটিউর্   

      আব্দুর গনেয ভাদকডর্ , বকর বযার্ , রগরাতরা, 

যাভার, ফাদগযার্ 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 20 

      ৩৬১২০ রর্রজর্ার করিউর্ায বেরনাং বন্টায   

        গ্রাভ/ভল্লা-বতকাটিয়া, বািঃ বাঙ্গনাড় ফাজায , 

থানা-পরকযার্, বজরা-ফাদগযার্ 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 28 

১৫১। ৩৬০৯২ ারদক করিউর্ায বেরনাং  

ইন্পটিটিউর্, বদয ফাাংরা 

বযার্, ফাদয়ন্দা ফাজায, 

যনদখারা, ফাদগযার্। 

৩৬০৯২ ারদক করিউর্ায বেরনাং  ইন্পটিটিউর্ , বদয ফাাংরা 

বযার্, ফাদয়ন্দা ফাজায, যনদখারা, ফাদগযার্। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 118 

    36123 সুন্দযফন কদিঈটোয বেদনং আনদস্টটিঈট   

লোভ/ভল্লো-অভড়োগোদছো ফোজোয, বোঃ 

অভড়োগোদছো-৯৩৩০, ঈমজরো-যনমখোরো, বজরো-

ফোমগযোট। 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 26 

      ৩৬১২৫ স্মার্ ড করিউর্ায বেরনাং এন্ড ইাংরর একাদর্রভ   

        গ্রাভ/ভল্লা-কদভতরা, বািঃ যাদয়ন্দা, উদজরা-

যনদখারা, বজরা-ফাদগযার্। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 7 

১৫২। ৩৬১১৫ ভররা কৃরল প্ররক্ষণ 

ইন্পটিটিউর্, গ্রাভিঃ গাফগার য়া, 

বাস্টিঃ বাদরযার্, থানািঃ 

বভাড়রগঞ্জ, বজরািঃ 

ফাদগযার্। 

৩৬১১৫ ভররা কৃরল প্ররক্ষণ ইন্পটিটিউর্,   

      গ্রাভিঃ গাফগার য়া , বাস্টিঃ বাদরযার্ , থানািঃ 

বভাড়রগঞ্জ, বজরািঃ ফাদগযার্। 

  

       টিরর্: ০২৯ বড্র বভরকাং অযান্ড  বর্ইরারযাং 65 

       টিরর্: ০৪৩ রফউটিরপদকন 32 

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 79 

    ৩৬০৫০ বনর্য়াকড করিউর্ায বেরনাং  ইন্পটিটিউর্   

      বভাড়রগঞ্জ, ফাদগযার্।   

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 25 

১৫৩। ৩৬১১৯ দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ বকন্দ্র, 

য ভাজদফা কাম ডারয়, 

ফাদগযার্,  গ্রাভ/ভল্লা-

বানাতরা, বািঃ ফাদগযার্-

৯৩০০, থানা-ফাদগযার্, 

বজরা-ফাদগযার্। ববন্য: 

খানজাান আরী রর্গ্রী কদরজ, 

ফাদগযার্।  

৩৬১১৯ দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ বকন্দ্র   

      য ভাজদফা কাম ডারয়, ফাদগযার্   

      গ্রাভ/ভল্লা-বানাতরা, বািঃ ফাদগযার্ -৯৩০০, 

থানা-ফাদগযার্, বজরা-ফাদগযার্। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 142 

১৫৪। 36121 যোদকফ কদিঈটোয বেদনং 

আন্সটিটিঈট, লোভ/ভল্লো-

গোড়পো/বভোল্লোোট ফোজোয, 

বোঃ বভোল্লোোট-৯৩৮০, থোনো-

বভোল্লোোট, বজরো-ফোমগযোট।  

ববনুয: খদরলুয যভোন দডলী 

কমরজ, বভোল্লোোট, ফোমগযোট। 

36121 যোদকফ কদিঈটোয বেদনং আন্সটিটিঈট, লোভ/ভল্লো-

গোড়পো/বভোল্লোোট ফোজোয, বোঃ বভোল্লোোট-৯৩৮০, 

থোনো-বভোল্লোোট, বজরো-ফোমগযোট। 

  

      টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 100 

১৫৫। ৩৭০২১ বর্করনকযার স্কুর অযান্ড 

কদরজ, দয, রদযাজনৄয। 

৩৭০৭৮ বজরা রবরিক ভররা করিউর্ায প্ররক্ষণ প্রকল্প (৬৪ 

বজরা) 

  

      জাতীয় ভররা াংস্থা , রদযাজনৄয বজরা াখা , র, 

আই, াড়া (াী বফন) 

  

      কাযী নৄরর সুায (াদকডর) অরপদয াভদন , 

রদযাজনৄয 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 25 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

25 

      ৩৭০৯২ দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ বকন্দ্র   

        য ভাজদফা কাম ডারয়, রদযাজনৄয   

        গ্রাভিঃ াদড়যার্ বযার্ , বাস্টিঃ রদযাজনৄয , থানািঃ 

রদযাজনৄয দয, বজরািঃ রদযাজনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 69 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

      ৩৭০৮৪ তারভয়া করিউর্ায বেরনাং বন্টায।   

        গ্রাভিঃ িরন্ডনৄয , র্াকঘযিঃ িরন্ডনৄযার্ , উদজরািঃ 

রজয়ানগয, বজরািঃ রদযাজনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 20 

      ৩৭০৯৪ রবদরজ আইটি এন্ড করিউর্ায ইনরস্টটিউর্   

        গ্রাভ/ভল্লা-ইন্দুযকানী, বািঃ ইন্দুযকানী , থানা-রজয়া 

নগয, বজরা-রদযাজনৄয 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 47 

      ৩৭০৬১ র্ায়ভন্ড বর্কদনাররজ, নারজযনৄয, রদযাজনৄয।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 23 

      37063 ডোঃ এ বক ভজুভদোয কৃদল  কোদযগদয আন্সটিটিঈট   

লোভ+বোস্ট-জুজমখোরো, দমযোজপুয। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 10 

      37086 দনন্দয কদিঈটোয এন্ড বেদনং বন্টোয।    

লোভঃ শ্রীযোভকোঠী, ডোকঘযঃ শ্রীযোভকোঠী, ঈমজরোঃ 

নোদজযপুয, বজরোঃ দমযোজপুয। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 12 

      37091 তযঙ্গ কদিঈটোয এন্ড বটকমনোরদজ   

লোভ-বোযোোদী কমরজ বযোড, বোষ্ট- দমযোজপুয-

৮৫০০,থোনো- দমযোজপুয দয, বজরো- দমযোজপুয। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 31 

      ৩৭১০৮ দডদজটোর কণ ডোয বেদনং বন্টোয, দমযোজপুয।   

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 14 

১৫৬। ৩৭০৩১ রিভ বাাগদর ীদ স্মৃরত 

রফ.এভ. কদরজ, বন াযাফাদ, 

রদযাজনৄয। 

৩৭০৩১ রিভ বাাগদর ীদ স্মৃরত রফ .এভ. কদরজ, 

বন াযাফাদ, রদযাজনৄয। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 12 

       টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 64 

    ৩৭০৯৯ প্যাদযন্ট করিউর্ায বেরনাং বন্টায   

        গ্রাভ/ভল্লা-আদভকাঠী, বািঃ কুরড়য়ানা -৮৫২০, 

উদজরা-বন াযাফাদ, বজরা-রদযাজনৄয। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 20 

      ৩৭০৯৫ াররভা াইদয়দুয যভান করিউর্ায বেরনাং বন্টায , 

গ্রাভ/ভল্লা-রভয়ায ার্ ফাজায , বািঃ বকৌরযখাযা -

৮৫২২, থানা-বন াযাফাদ, বজরা-রদযাজনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

১৫৭। ৩৭০৪৩ রপক করিউর্ায বেরনাং 

বন্টায, বান্ডারযয়া 

রদযাজনৄয। (ববন্যিঃ ৩৭০২৭ 

- ারফা খাদরক   

৩৭০৪৩ রপক করিউর্ায বেরনাং বন্টায , বান্ডারযয়া 

রদযাজনৄয। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 72 

    ৩৭০৬৫ এ এ রফজ্ঞান  প্রযুরি ইন্পটিটিউর্   
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

বর্করনকযার অযান্ড রফজদন 

ম্যাদনজদভন্ট কদরজ, বািঃ 

যাধানগয, বান্ডারযয়া, 

রদযাজনৄয।) 

ারফফ স্যাদযয বফন , াদরাজা ফাজায , উদজরা 

ফাজায, ভঠফারড়য়া রদযাজনৄয 

       টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 10 

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

    ৩৭০৭৩ রকদায করিউর্ায বন্টায , ফড়ভাছুয়া, ভঠফাড়ীয়া, 

রদযাজনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 8 

      ৩৭০৮৩ ভাযাজ খাঁন করিউর্ায ইন্পটিটিউর্ অফ 

বর্কদনারজী, রয়ারকাঠী, বান্ডারযয়া, বজরািঃ 

রদযাজনৄয 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 41 

      ৩৭০৯০ ীদ বখ যাদর রফজ্ঞান  প্রযুরি ইন্পটিটিউ,   

        ভঠফাড়ীয়া, রদযাজনৄয ।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 24 

      ৩৭০৯৮ রভজান করিউর্ায বেরনাং একাদর্ভী   

        গ্রাভ/ভল্লা-সকখারী, বািঃ সকখারী,   

        উদজরা-বান্ডারযয়া, বজরা-রদযাজনৄয।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 38 

      ৩৭০২৬ র্ািঃ রুস্তুভ আরী পযাজী কদরজ , রযিারকিঃ াা 

আরভ, ঠিকানািঃ উিয বানাখারী, রদযাজনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 21 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 38 

      ৪১০৩৮ াররভা করিউর্ায বেরনাং  ইন্পটিটিউর্ , কাঠাররয়া, 

দয, িারকাঠী। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 81 

      ৩৭০৬৯ মুন্পী করিউর্ায বন্টায    

      
  বয-ই-ফাাংরা ড়ক, বান্ডারযয়া ফাজায, রদযাজনৄয   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 5 

১৫৮। ৩৭০৫৭ স্পাকড করিউর্ায বেরনাং  

ইন্পটিটিউর্ কাউরযকাযা, 

বন াযাফাদ, রদযাজনৄয। 

(ববন্যিঃ পরজরা যভান 

ভররা কদরজ বকৌরযখাড়া, 

বন াযাফাদ, রদযাজনৄয)। 

৩৭০৫৭ স্পাকড করিউর্ায বেরনাং  ইন্পটিটিউর্   

      কাউরযকাযা, বন াযাফাদ, রদযাজনৄয।   

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 105 

       টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 20 

       টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

12 

    ৩৭০৮২ ানযাইজ করিউর্ায বেরনাং বন্টায,   

      গ্রাভিঃ সফঠাকার্া, সফঠাকার্া নারজযনৄয, রদযাজনৄয   

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

       টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 29 

       টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

10 
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    ৪২১৩২ স্টুদর্ন্ট বকয়ায করিউর্ায বেরনাং বন্টায,   

        গ্রাভিঃ কদরজ বযার্ , বাস্টিঃ বিৌদভানা ফাজায , 

থানািঃ ফানাযীাড়া, বজরািঃ ফরযার 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিবকন 30 

      ৪২১৫৯ িাখায ভারিরভরর্য়া করিউর্ায বেরনাং ইনরস্টটিউর্ , 

গ্রাভ/ভল্লা-িাখায, বািঃ িাখায , ফানাযীাড়া, বজরা-

ফরযার। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 51 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 34 

১৫৯। ৩৭০৫৮ পর্ ইন্ করিউর্ায বেরনাং 

বন্টায, দয, রদযাজনৄয। 

(ববন্যিঃ রদযাজনৄয র্াউন 

ভাধ্যরভক রফদারয়, 

রদযাজনৄয)। 

৩৭০৫৮ পর্ ইন্ করিউর্ায বেরনাং বন্টায , দয, 

রদযাজনৄয 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 89 

    ৩৭০৬০ ই-বর্ক করিউর্ায   

      ভাররফকা যানী রভস্ত্রী , ভধ্য জ য়নৄয(কাররফারড়), 

নারজযনৄয, রদযাজনৄয 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 26 

      ৩৭০৬৮ রনউ রি এন্ড ফাইর্ ইন্পটিটিউর্অফ বর্কদনাররজ , 

াদতভ আরী সুায ভাদকডর্, রদযাজনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 99 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 16 

১৬০। ৩৭০৭৪ করিউর্ায স্কুর, িযখারী, 

বান্ডারযয়া, রদযাজনৄয। ববন্য: 

বান্ডারযয়া থানা ফাররকা 

ভাধ্যরভক রফদ্যারয়।  

৩৭০৭৪ করিউর্ায স্কুর, িযখারী, বান্ডারযয়া, রদযাজনৄয।   

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 56 

    ৩৭১০২ জারকয়া আযাপ কারযগরয প্ররক্ষণ বকন্দ্র  

  

    
গ্রাভ/ভল্লা-বান্ডারযয়া, বািঃ বান্ডারযয়া -৮৫৫০, 

উদজরা-বান্ডারযয়া, বজরা-রদযাজনৄয। 

      
 টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 12 

    ৩৭০৯৭ কাউখারী বর্করনকযার বেরনাং ইনরস্টটিউর্   

      গ্রাভ/ভল্লা-কাউখারী ফা জায, বািঃ রজর -৮৫১০, 

থানা-কাউখারী, বজরা-রদযাজনৄয। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 42 

১৬১। ৩৭০৮০ রভনা করিউর্ায বেরনাং 

বন্টায, গ্রাভিঃ কযপা, বািঃ 

কযপায ার্, বন াযাফাদ, 

রদযাজনৄয| (ববন্যিঃ এগাযগ্রাভ 

রেরনী ভাধ্যরভক রফদ্যারয়, 

বন াযাফাদ, রবযাজনৄয। 

৩৭০৬৬ স্বরূকাঠী করিউর্ায বেরনাং বন্টায অযান্ড 

ারব ডরাং, বন াযাফাদ,রদযাজনৄয। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 6 

    ৩৭০৬২ আইরর্য়ার করিউর্ায বেরনাং বন্টায   

      ক্ল্াফ বযার্ জগন্নাথকাঠী (দরক্ষণাড়া), বন াযাফাদ, 

রদযাজনৄয. 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 49 

    ৩৭০৮০ রভনা করিউর্ায বেরনাং বন্টায   

      গ্রাভিঃ কযপা , বািঃ কযপায ার্ , বন াযাফাদ, 

রদযাজনৄয 
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ংখ্যো 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 19 

      ৩৭০৮১ কাউখারী ইন্টাযন্যানার বর্করনকযার ইন্প টিটিউর্, 

গ্রাভিঃ আরি,  কাউখারী, বজরািঃ রদযাজনৄয 

  

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 16 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 49 

১৬২। ৩৮০১৮ বর্করনকযার স্কুর অযান্ড 

কদরজ, ফযগুনা। 

৩৮০৩১ বযর্ রক্রদন্ট করিউর্ায বেরনাং বন্টায   

      বযর্ রক্রদন্ট বফন, রযাজউরিন ড়ক, ফযগুনা।   

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 31 

    38042 দফশ্বো কদিঈটোয বেদনং আন্সটিটিঈট   

পূফ ড  বকত্তযোবুদনো, ফযগুনো দয, ফযগুনো। 

          টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 50 

    ৩৮০৪৭ ক্ল্ারক করিউর্ায বেরনাং বন্টায, ফযগুনা।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 6 

      ৩৮০৪৮ এ টু বজর্ করিউর্ায বনর্য়াক, আভতরী, ফযগুনা।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 21 

      ৩৮০৫৬ আরজরজয়া করিউর্ায বেরনাং একাদর্ভী   

        কদরজ বযার্(বগার িত্বয) ফাভনা, ফযগুণা   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 27 

      ৩৮০৬৬ বজরা রবরিক ভররা করিউর্ায প্ররক্ষণ প্রকল্প (৬৪ 

বজরা), জাতীয় ভররা াংস্থা , কদরজ ব্রাঞ্চ বযার্ , 

ফযগুনা. 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 24 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

25 

      ৩৮০৬৭ রজ.বক.এভ করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্,   

        গ্রাভিঃ নফ ড গুরদঘার্া, বাস্টিঃ বযার্ াড়া ার্ , থানা + 

বজরািঃ ফযগুণা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 40 

      ৩৮০৭২ যায়াননৄয ইউরনয়ন রর্রজর্ার বন্টায   

        যায়াননৄয ইউরনয়ন কাম ডারয় , বািঃ বরমুয়া -৮৭২১, 

থানা-াথযঘার্া,  বজরা-ফযগুনা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 32 

      ৩৮০৯০ তারতরী করিউর্ায ইন্পটিটিউর্   

        গ্রাভ/ভল্লা- তারতরী ফন্দয,বািঃ তারতরী,উদজরা- 

তারতরী,বজরা- ফযগুনা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 23 

      ৩৮০৮৯ জীরফকা বর্করনকযার বেরনাং ইন্পটিটিউর্   

        গ্রাভ/ভল্লা- কদরজ বযার্ , বািঃ ফযগুনা -

৮৭০০,উদজরা-ফযগুনা,বজরা-ফযগুনা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 13 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

      ৩৮০৪৪ আইরর্য়ার করিউর্ায বেরনাং  ইন্পটিটিউর্, আভতরী, 

ফযগুনা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 18 

১৬৩। ৩৮০৩৩ ফযগুনা ররদর্করনক 

ইন্পটিটিউর্, ফযগুনা 

৩৮০২০ ভাজায উরিন বর্করনকযার অযান্ড রফ এ ভ কদরজ , 

ভরননৄয, াথযঘার্া, ফযগুনা। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 31 

    ৩৮০৩০ ফযগুনা করিউর্ায  ইন্পটিটিউর্, ফযগুনা।   

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 35 

    ৩৮০৩৫ ইরঞ্জরনয়ায সুরতানা াদর করিউর্ায বেরনাং 

ইন্পটিটিউর্ 

  

        রযিারকিঃ বভািঃ আবুর কারাভ   

        ঠিকানািঃ বগৌযীিন্না, ফযগুনা   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

      ৩৮০৪৩ ফাাংরাদদ রর্জএফর বর্দবরন্ফদভন্ট োস্ট , দয, 

ফযগুনা 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 89 

      ৩৮০৫৮ খাঁন করিউর্ায বেরনাং বন্টায, ফযগুনা।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 51 

      ৩৮০৭৩ ায়যা বর্করনকযার বেরনাং ইনরস্টটিউর্ (রটিআই), 

গ্রাভ/ভল্লা-বার্কাখারী, বািঃ বার্কাখারী , দয, 

ফযগুনা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 19 

      ৩৮০৭০ দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ বকন্দ্র   

      য ভাজদফা কাম ডারয়, ফযগুনা 

      গ্রাভিঃ কদরজ বযার্ , বাস্টিঃ ফযগুনা , থানািঃ ফযগুনা 

দয, বজরািঃ ফযগুনা। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 35 

      ৩৮০৭৮ রব্রর্ রিরস্  ইন্পটিটিউর্ (রফএআই) 

  

      
গ্রাভ/ভল্লা-রফরফরিরন,বািঃ রল্লভঙ্গর 

ফাজায,উদজরা-বফতাগী,বজরা-ফযগুনা। 

         টিরর্: ০১৭ ইদরকরেকযার াউজ য়যারযাং 29 

        
 টিরর্: ০২৫ িারবাং অযান্ড াই রপটিাং 30 

১৬৪। ৩৯০৩০ বর্করনকযার স্কুর অযান্ড 

কদরজ, টুয়াখারী। 

৩৯১১১ বনর্কভ করিউর্ায   

      দরক্ষণ বুজফাগ, টুয়াখারী   

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

    ৩৯১৩৩ বজরা রবরিক ভররা করিউর্ায প্ররক্ষণ প্রকল্প (৬৪ 

বজরা), জাতীয় ভররা াংস্থা , ৮ নাং বরন, বুজফাগ, 

টুয়াখারী 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 25 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

25 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

      ৩৯১৫১ দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ বকন্দ্র   

        য ভাজদফা কাম ডারয়, টুয়াখারী   

        গ্রাভ/ ভল্লা -কদরজ বযার্ , বািঃ টুয়াখারী -৮৬০০, 

থানা-দয, বজরা-টুয়াখারী। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 100 

      ৩৯১৭৭ নারদা বফগভ করিউর্ায বেরনাং বন্টায   

        গ্রাভ/ভল্লা-দুভরক,বািঃ দুভরক ,উদজরা- 

দুভরক,বজরা-টুয়াখারী। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 8 

      ৩৯১৭৮ াতানী রর্রজর্ার করিউর্ায বেরনাং ইনরস্টটিউর্ , 

গ্রাভ/ভল্লা- দুভকী াতানী ,বািঃ 

আাংগারযয়া,উদজরা- দুভকী, বজরা- টুয়াখারী। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 13 

১৬৫। ৩৯০৫১ টুয়াখারী ররদর্করনক 

ইন্পটিটিউর্, টুয়াখারী। 

৩৯০৩২ বভািঃ ইাক ভদর্র কদরজ, টুয়াখারী।   

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 27 

    ৩৯০৮২ এরফর করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্, টুয়াখারী।   

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 162 

    ৩৯০৮৬ গাজী করিউর্ায বেরনাং বন্টায   

      নগযাযার্, ফাউপর, টুয়াখারী।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 18 

      ৩৯০৯৩ বখপুোড়ো আন্সটিটিঈট প আনপযমভন বটকমনোরজী   

বোঃ বখপুোড়ো, বজরোঃ টুোখোরী। 

        টিদড: 055 বভনোযী এন্ড যড ফোআদন্ডং 30 

      ৩৯০৯৭ অক্সদপার্ ড করিউর্ায এযারনদভন বেরনাং , বন্টায 

ভউকযন, টুয়াখারী। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 24 

      ৩৯১০১ এ রফ র করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্ , গরারিা, 

টুয়াখারী 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

      ৩৯১০৪ সৃজন করিউর্ায বেরনাং বন্টায , বখনৄাড়া, 

করাাড়া, টুয়াখারী। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 25 

      ৩৯১১৪ এরফ করিউর্ায বেরনাং বন্টায , মুযারদয়া 

উদজরা-দুভকী, টুয়াখারী। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 17 

      ৩৯১২৬ কাররশুযী ারাদায করিউর্ায বেরনাং  ইন্পটিটিউর্ , 

াইস্কুর বযার্, কাররশুযী, ফাউপর, টুয়াখারী। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 100 

      ৩৯১৩৫ এপ,রর্,র করিউর্ায প্ররক্ষণ ইন্পটিটিউর্,   

        স্বাধীনতা ড়ক র্াউন কাররকানৄয , বািঃ টুয়াখারী , 

টুয়াখারী 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 24 

      ৩৯১৪৮ কনকরদয়া খান করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্   

        গ্রাভ-কনকরদয়া, বািঃ কনকরদয়া , থানা-ফাউপর, 

টুয়াখারী 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 44 

      ৩৯১৫০ দক্ষতো ঈন্নন প্রদক্ষণ বকন্দ্র   

য ভোজমফো কোম ডোর, বখপুোড়ো 

-যভতপুয, বোঃ বখপুোড়ো, থোনো-করোোড়ো, 

টুোখোরী। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 24 

      ৩৯১৫৯ াউথ বফঙ্গর বর্করনকযার বেরনাং ইনরস্টটিউর্   

        গ্রাভ/ভল্লা-ভররা আনায কযাি ড়ক , বািঃ 

টুয়াখারী দয , উদজরা-টুয়াখারী দয , বজরা-

টুয়াখারী। 

  

         টিরর্: ০৩৪ অদর্াকযার্ 13 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 53 

      ৩৯১৪৫ বজরা আনায রবরর্র কারযগরয প্ররক্ষণ বকন্দ্র    

      গ্রাভ-বুজফাগ, র্াকঘয + উদজরা-টুয়াখারী। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 60 

      ৩৯০৮৪ অরব করিউর্ায প্ররক্ষণ বকন্দ্র 

        
দয বযার্, নতুন ফাজায , টুয়াখারী 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন  60 

      ৩৯১৫৭ আদগ্রর্ করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্ 

  

      
গ্রাভ/ভল্লা-নফ ড বতাররয়া,   

      
বািঃ ফারগার য়া , উদজরা-টুয়াখারী দয , 

বজরা-টুয়াখারী। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন  15 

১৬৬। ৩৯০৬২ এ এভ বর্করনকযার বেরনাং 

একাদর্রভ, ফাউপর, 

টুয়াখারী। (ববন্যিঃ ৩৯০০২ - 

ফাউপর আদ ড ফাররকা 

রফদ্যারয়, ফাউপর, 

টুয়াখারী) 

৩৯০৬২ এ এভ বর্করনকযা র বেরনাং একাদর্রভ , ফাউপর, 

টুয়াখারী 

  

       টিরর্: ০১৭ ইদরকরেকযার াউজ য়যারযাং 15 

       টিরর্: ০২৮ আইটি াদার্ ড বর্করনরয়ান 23 

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 151 

       টিরর্: ০২৯  বড্র বভরকাং অযান্ড বর্ইরারযাং 5 

       টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 38 

       টিরর্: ০৫৫ ম্যানাযী এন্ড যর্ ফাইরন্ডাং 5 

    39120 এর অয আ-রোদন ডং আন্সটিটিঈট    

ফোজোয বযোড, কোরোআো, ফোঈপর, টুোখোরী। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 16 

      ৩৯১৬২ আরী করিউর্ায এন্ড বেরনাং ব ন্টায গ্রাভ /ভল্লা-

ফাউপর,বািঃ ফাউপর ,উদজরা- ফাউপর, বজরা-

টুয়াখারী। 
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         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 15 

১৬৭। ৩৯০৮১ বর্করনকযার বেরনাং বন্টায, 

টুয়াখারী। 

39060 দনডো কদিঈটোয বেদনং বন্টোয, টুোখোরী।   

   টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 50 

৩৯০৭৩ করিউর্ায বেরনাং  ইন্পটিটিউর্ , ীযতরা ফাজায , 

দুভকী টুয়াখারী। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 38 

    ৩৯০৯৪ করাাড়া করিউর্ায বেরনাং বন্টায , করাাড়া, 

টুয়াখারী 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 41 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং ২৮ 

    

  

39098 োগযকন্যো কুোকোটো কদিঈটোয প্রদক্ষণ একোমডভী   

ভদনপুয, করোড়ো, টুোখোরী। 

    
  

  টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 35 

      ৩৯১১০ এ আয করিউর্ায প্ররক্ষণ একাদর্ভী   

        ভামুদাফাদ ড়ক, ৮নাং য়ার্ ড গরারিা, টুয়াখারী   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 5 

      ৩৯১৪০ নূয করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্   

        াাংগারয়া-৮৬০১, থানািঃ দুভরক , বজরািঃ 

টুয়াখারী। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 31 

      ৩৯১৪১ ধানখারী কারযগরয করিউর্ায প্ররক্ষণ একাদর্ভী , 

গ্রাভিঃ কদরজফাজায , াচঁজুরনয়া, করাাড়া, 

টুয়াখারী। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

১৬৮। ৩৯০৮৩ ভার্ত ায়া প্ররক্ষণ একাদর্রভ 

(এভরএ), সুরফদখারী, 

রভজডাগঞ্জ,টুয়াখারী। (ববন্য 

সুরফদখারী কদরজ, রভজডাগঞ্জ, 

টুয়াখারী) 

৩৯০৮৩ ভার্ত ায়া প্ররক্ষণ একাদর্রভ (এভরএ), সুরফদখারী, 

রভজডাগঞ্জ,টুয়াখারী। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 149 

    ৩৯১৭৬ ভার্ত ায়া আইরটি বর্দবরদভন্ট ইনরস্টটিউর্   

      গ্রাভ/ভল্লা- সুরফদখারী,বািঃ সুরফদখারী , উদজরা-

রভজডাগঞ্জ,বজরা- টুয়াখারী। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 44 

    ৩৮০৪০ াউথ বফঙ্গর ইন্পটিটিউর্অফ বর্করনকযার রির 

বর্দবরদভন্ট, বফতাগী, ফযগুনা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ১৬ 

      ৩৯১০০ বাাগ ইনপযদভন অযান্ড বর্ করনকযার বেরনাং , 

ইন্পটিটিউর্সুরতানাফাদ, রভজডাগঞ্জ, টুয়াখারী। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 12 

১৬৯। ৩৯০৭৫ সুরফধখারী দারু ারাভ 

পারজর ভাদ্রাা, রভজডাগঞ্জ, 

টুয়াখারী। ববন্য: সুরফধখারী 

৩৯০৭৫ সুরফধখারী দারু ারাভ পারজর ভাদ্রাা , রভজডাগঞ্জ, 

টুয়াখারী। 

  

      টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 29 
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   ভররা কদরজ, রভজডাগঞ্জ, 

টুয়াখারী।  

৩৯১৩৬ আই.র.টি করিউর্ায প্ররক্ষণ একাদর্ভী,   

     গ্রাভিঃ ভরলকার্া , উিয িাটিবুরনয়া ,রভজডাগঞ্জ,  

টুয়াখারী 

  

      টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 24 

   ৩৯১২১ কারযগরয করিউর্ায বেরনাং বন্টায , রভজডাগঞ্জ, 

টুয়াখারী। 

  

        টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 65 

     ৩৯০৪৬ আখতায বাাইন বিৌদৄযী বভদভারযয়ার কদরজ , 

টুয়াখারী। 

  

        টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 13 

     ৩৯১৮০ আদ ড করিউর্ায বর্করনকযার ইনরস্টটিউর্   

       গ্রাভ/ভল্লা-উিয আভড়াগার য়া , বািঃ-আ যউরিন 

ার্, উদজরা-রভজডাগঞ্জ, বজরা-টুয়াখারী। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 16 

১৭০। ৩৯০৯৯ আইটি করিউর্ায প্ররক্ষণ  

ইন্পটিটিউর্, 

গরারিা,টুয়াখারী (ববন্যিঃ 

গরারিা ভদর্র ভাধ্যরভক 

রফদ্যারয়, টুয়াখারী) 

৩৯০৯৯ আইটি করিউর্ায প্ররক্ষণ  

ইন্পটিটিউর্,গরারিা,টুয়াখারী 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 106 

       টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

5 

    ৩৯১২৩ বৌযব করিউর্ায প্ররক্ষণ  ইন্পটিটিউর্   

      রারনয়া ফাজায, গরারিা, টুয়াখারী।   

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 62 

    ৩৯১০৯ ভর্ান ড করিউর্ায প্ররক্ষণ ইন্পটিটিউর্   

      িযদানাফাদ ফাজায, দরভনা, টুয়াখারী।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 56 

      ৩৯১২৫ এররর্ করিউর্ায প্ররক্ষণ  ইন্পটিটিউর্ , 

গরারিা, টুয়াখারী। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 45 

      ৩৯১২৮ রযবায করিউর্ায বেরনাং বন্টায , আভদখারা ফাজায, 

আভদখারা, গরারিা, টূয়াখারী। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 76 

      ৩৮০৯২ য়াডড য়াইর্ ইনপযদভন বর্কদনাররজ প্ররক্ষণ 

বকন্দ্র 

  

        গ্রাভ/ভল্লা-৪ নাং য়ার্ ড, বািঃ-আভতরী, উদজরা-

আভতরী, বজরা-ফযগুনা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 49 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

50 

১৭১। ৪০০১৯ বর্করনকযার স্কুর অযান্ড 

কদরজ, ববারা। 

40019 ববোরো বটকদনকযোর স্কুর  কমরজ   

ববোরো দয, ববোরো। 

      টিদড: ০17 আমরকদেকযোর োঈজ যোদযং 90 
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৪০০৪০ ফাাংরাফাজায করিউর্ায দয়ন্ট, বদৌরতখান, ববারা।   

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 75 

    ৪০০৫৫ বদৌরত খাঁন করিউর্ায বন্টায, বদৌরত খাঁন, ববারা।   

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 57 

      ৪০০৬২ বজরা রবরিক ভররা করিউর্ায প্ররক্ষণ প্রকল্প (৬৪ 

বজরা), আিঃ যরদ রভয়ায ফাড়ী (২য় তরা ) বারডাং 

নাং-১৫৮৪, কারী ফাড়ী বযার্, ববারা. 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 25 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

25 

      ৪০০৬১ ববারা রর্রজর্ার করিউর্ায বেরনাং  ইন্পটিটিউর্ , 

ববারা 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 29 

      40071 দক্ষতো ঈন্নন প্রদক্ষণ বকন্দ্র   

য ভোজমফো কোম ডোর, ববোরো। 

        টিদড: ০35 বভোফোআর বপোন োদব ডদং 10 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 44 

      ৪০০৭৩ স্মার্ ড করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্ গ্রাভ /ভল্লা-

যুরগযদঘার িত্বয , বািঃ ববারা দয , থানা-ববারা 

দয, বজরা-ববারা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 12 

      ৪০০৩১ ববারা করিউর্ায বেরনাং বন্টায    

      ঠিকানািঃ ১৮.১৯.২০.ভাাবুফা ভাদকডর্, দয বযার্।  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 8 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 32 

      ৪০০৩৯ বফাযানউরিন করিউর্ায প্ররক্ষণ বকন্দ্র   

      ঠিকানািঃ দয বযার্ , বফাযানউরিন, বারডাং নাং -

৮৮, (২য় তরা) বফাযানউরিন, ববারা। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 17 

      ৪০০৭৭ াজী বভািঃ ন্রুর ইরাভ বিৌদৄযী বেরনাং ইন্পটিটিউর্   

      গ্রাভ/ভল্লা-বকায ারা ,বািঃ রারদভান -

৮৩৩০,উদজরা-রারদভান,বজরা-ববারা। 

         টিরর্: ০১৭ ইদরকরেকযার াউ য়যারযাং 30 

         টিরর্: ০২৫ িারবাং অযান্ড াই রপটিাং 78 

         টিরর্: ০৫৫ বভনারয অযান্ড যর্ ফাইরন্ডাং 60 

      ৪০০৭৪ রক্রদয়ন আইটি বেরনাং বন্টায   

        গ্রাভ/ভল্লা-গাজীনৄয বযার্, বািঃ ববারা ,দয, বজরা-

ববারা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 36 



 

 

G:\BTEB SHORT COURSE EXAM\National Skills Basic (360 hours)\Jan-June, Jan-March & April-June Session, 2022_Final\Center List_17 July 2022_Final Printed\17-7-2022 Centet_ Jan-June, Jan-March & April-June Session, 2022_Printed Copy.doc 

-99- 

ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

১৭২। ৪০০৩৩ নজরুর ইরাভ ইন্পটিটিউর্ 

অফ বর্কদনারজী, িযপযান, 

ববারা। (ববন্যিঃ িযপযান 

কাযাভারতয়া কারভর (এভ এ) 

ভাদযাা, িযপযান, ববারা) 

৪০০৩৩ নজরুর ইরাভ ইন্পটিটিউর্ অফ বর্কদনাররজ , 

ঠিকানািঃ ভাসুদ রবরা , াাতার বযার্ , িযপযান, 

ববারা. 

  

       টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 49 

    ৪০০৪৮ ভাইদক্রা ইরঞ্জ রনয়ারযাং অযান্ড করিউর্ায একাদর্রভ , 

িযপযান, ববারা। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 51 

    40057 আঈনোআমটড কদিঈটোয আন্সটিটিঈট   

োোনগঞ্জ,  যপযোন, ববোরো। 

      টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 9 

    ৪০০৬৩ দুরাযার্ করি উর্ায একাদর্ভী , গ্রাভিঃ 

দুরাযার্,িযপযান,  ববারা 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

      ৪০০৭২ িযপযান ইন্পটিটিউর্ অফ ইনপযদভন 

বর্কদনাররজ, ববারা 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 36 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযা ন্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

20 

      ৪০০৮৮ ইরন্ডদদন্ডন্ট করিউর্ায বেরনাং বন্টায   

        গ্রাভ/ভল্লা-য়ার্ ড নাং-৪, বািঃ  িযপযান, উদজরা- 

িযপযান,বজরা- ববারা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 14 

        টিরর্িঃ ৭৭ ার্ ডয়যায অযান্ড বনর্য়ারকাং 19 

১৭৩। ৪০০৪১ সুরতান-ভাদরকা াদয়ন্প 

অযান্ড বর্কদনাররজ  

ইন্পটিটিউর্, স্কুর ভাদকডর্, 

রারদভান, ববারা| (ববন্যিঃ 

৪০০৫৯ রারদভান কৃরল 

প্রযুরি ইন্পটিটিউর্, 

রারদভান, ববারা) 

৪০০১৫ যভাগঞ্জ বদকন্ডারয স্কুর, রারদভান, ববারা।   

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 20 

    ৪০০৪১ সুরতান-ভাদরকা াদয়ন্প অযান্ড বর্কদনাররজ  

ইন্পটিটিউর্, স্কুর ভাদকডর্, রারদভান, ববারা। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 132 

    ৪০০৪৭ ভননৄযা করিউর্ায বনর্য়াকড, ভননৄযা, ববারা।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 13 

      ৪০০৪৯ দরক্ষণ আই া করিউর্ায রদস্টভ একাদর্রভ , দরক্ষণ 

আই া, িযপযান, ঈা, ববারা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 12 

      ৪০০৫৬ রারদভান করিউর্ায  ইন্পটিটিউর্ , রারদভান, 

ববারা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 31 

      ৪০০৬০ রর্রজর্ার করিউর্ায একাদর্রভ , ীভূলন, বািঃ 

ীভূলন, নতুন ীভূলন, ববারা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 17 

      ৪০০৭০ আইরর্য়ার করিউর্ায ইন্পটিটিউর্   
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

        গ্রাভ-কুরিড়া, বািঃ বযারজয়া -৮৩৩০, উদজরা-

রারদভান, বজরা-ববারা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 18 

১৭৪। ৪১০১৭ বর্করনকযার স্কুর অযান্ড 

কদরজ, িারকাঠী। 

৪১০৩২ ফড়ইয়া কদরজ, যাজানৄয, িারকাঠী।   

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 14 

    ৪১০৩৬ ফসুন্ধযা বর্করনকযার  ইন্পটিটিউর্ , যাজানৄয, 

িারকাঠী। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 29 

      41039 অআদডোর বটকদনকযোর আন্সটিটিঈট   

দয োরকঃ বভোোম্মদ জদভ  

ঠিকোনোঃ বোদডং নং-৭৭, স্টযোন্ড বযোড, ঝোরকোঠী। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 49 

      41046 ধোনদিঁদড় (এআমকন) কদিঈটোয এডুমকন   

৫, কোভোযদি, ঝোরকোঠী। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 33 

      41047 ঝোরকোঠী কদিঈটোয বটকমনোরদজ   

বনছোযোফোদ, ঝোরকোঠী। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 23 

      41049 বভোতোমরফ বোোআন বভমভোদযোর কদিঈটোয 

প্রদক্ষণ বকন্দ্র, যোজোপুয  (ফোআো বভোড়), 

ঝোরকোঠি। 

  

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 14 

      ৪১০৫১ আইরর্য়ার করিউর্ায বেরনাং ইরন্পটিটিউর্   

        গ্রাভ : ভজকুনী, বা: ফাাদুযনৄয, থানা : নরর টি, 

বজরা : িারকাঠী 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 23 

      ৪১০৫৩ বজরা রবরিক ভররা করিউর্ায প্ররক্ষণ প্রকল্প (৬৪ 

বজরা), ফাদত ম্যানন , বারডাং নাং ১২, ফাদ ডয 

বযার্, উদজরা রযলদদয াভদন, িারকাঠী. 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 28 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

25 

      ৪১০৫৪ যাজানৄয বর্করনকযার বেরনাং ইন্পটিটিউর্   

        গ্রাভিঃ উিভনৄয , বািঃ উিভনৄয , থানািঃ যাজানৄয , 

বজরািঃ িারকাঠী  

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 45 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 5 

      ৪১০৫৬ এ.আই করিউর্ায প্ররক্ষণ একাদর্ভী,   

        গ্রাভিঃ বভাল্লাযার্ , বাস্টিঃ কার্াখারী , থানািঃ 

নরর টি, বজরািঃ িারকাঠি 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 34 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

      ৪১০৫৯ প্যাযার্াইজ করিউর্ায বেরনাং বন্টায।   

        ২৫, কারীফাড়ী বযার্, র্াকিঃ িারকাঠী-৮৪০০,   

        উদজরািঃ িারকাঠী, বজরািঃ িারকাঠী   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 128 

        টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

6 

      ৪১০৬০ বযদনা ইন্পটিটিউর্ অফ ইনপযদভন এন্ড 

বর্কদনাররজ (রযর্), গ্রাভিঃ আভানফাগ এরাকা , 

বাস্টিঃ নরর টি, থানািঃ নরর টি, বজরািঃ িারকাঠী। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 94 

      ৪১০৬৫ এভএইরএ বর্করনকযার ইন্পটিটিউর্ (এভটিআই), 

গ্রাভ- আভতরী, বাষ্ট- কার্াখারী, থানা- 

নরর টি,বজরা- িারকাঠি । 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 51 

      ৪১০৬৬ দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ বকন্দ্র   

        য ভাজদফা কাম ডারয়, িারকাঠি   

        ১৩৯, বিৌদৄযী ম্যানন ,রফশ্বদযার্, বাস্টিঃ িারকাঠি -

৮৪০০ থানািঃ িারকাঠি, বজরািঃ িারকাঠি। 

  

         টিরর্: ০২৯ বড্র বভরকাং অযান্ড বর্ইরারযাং 10 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 33 

      ৪১০৬৮ িারকাঠী ইন্পটিটিউর্ অফ বভরর্দকর এন্ড 

ইনপযদভন বর্কদনাররজ 

  

        গ্রাভ/ভল্লা-নফ ড িাঁদকাঠী , বািঃ িারকাঠী -৮৪০০, 

থানা-িারকাঠী, বজরা-িারকাঠী 

  

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং  10 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

      ৪১০১৭ বর্করনকযার স্কুর  কদরজ িারকাঠী।    

      নৄযাতন কদরজ বযার্ (স্কুর ভাদঠয রফযীদত), বজরািঃ 

িারকাঠী। 

         টিরর্: ০৩১ রভর্ বরদবর সুাযবাইজায 28 

      ৪১০৪১ এ এইি বর্করনকযার এন্ড আইটি ইন্পটিটিউর্   

      ঠিকানািঃ গ্রাভ -ফাররদঘানা, বািঃ যাভিন্দ্রনৄয , দয, 

িারকাঠী 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 16 

      ৪১০৪৫ এররর্ করিউর্ায বন্টায   

      রযিারকিঃ বভািঃ নারদ জাভান খান 

      ৫৫, কাভাযরট্ট বযার্, িারকাঠী। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 81 

      ৪১০৬৪ বজরা আনায রবরর্র কারযগরয প্ররক্ষণ বকন্দ্র  
  

         গ্রাভ-িাঁদকাঠি, র্াকঘয + উদজরা-িারকাঠি। 
  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 100 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

      ৪১০৭৬ বযাান বর্করনকযার বেরনাং ইন্পটিটিউর্   

        গ্রাভ/ভল্লা-ফাঘযী, বািঃ-যাজানৄয, উদজরা-

যাজানৄয, বজরা-িারকাঠি। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 49 

১৭৫। ৪২০২৮ বর্করনকযার বেরনাং বন্টায, 

ফরযার। 

৪২০২৮ বর্করনকযার বেরনাং বন্টায, ফরযার।   

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 79 

    ৪২০৫৪ বযইনদফা করিউর্ায প্ররক্ষণ  ইন্পটিটিউর্ , কদরজ 

বযার্, দয, ফরযার। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 112 

    ৪২০৭১ যাভকৃষ্ণ রভন   

      রযিারকিঃ অদাক ভাযাজ   

      ঠিকানািঃ কদরজ বযার্, ফরযার   

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 16 

    ৪২০৭২ আঁয করিউর্ায বেরনাং  ইন্পটিটিউর্, ফরযার।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 19 

      ৪২০৭৪ ভা বর্করনকযার বেরনাং বন্টায   

        ফারখয়া, কারনৄয, ফরযার   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 42 

      ৪২০৯২ অয়ন করিউর্ায বেরনাং ইনরস্টটিউর্ীদ রভনায 

বযার্, বাস্ট-াদফগঞ্জ, ফাদকযগঞ্জ, ফরযার 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 35 

      ৪২১২১ ভা গ্রারপক্স করিউর্ায একাদর্ভী   

        গ্রাভিঃ বতযিয , বািঃ মূরাদী ৮২৫০, থানািঃ মূরাদী  

বজরািঃ ফরযার 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 40 

      ৪২১২৬ বর্কদনা করিউর্ায বেরনাং বন্টায।   

        গ্রাভিঃ র্যাড়া , র্াকিঃ র্যাড়া , উদজরািঃ 

উরজযনৄয, বজরািঃ ফরযার 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 14 

      ৪২১৩৭ বিন্ড করিউর্ায রারনাং বন্টায   

      গ্রাভ- যভতনৄয, বাষ্ট- যভতনৄয, থানা- ফাবুগঞ্জ, 

বজরা- ফরযার। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 9 

১৭৬। ৪২০২৯ বর্করনকযার স্কুর অযান্ড 

কদরজ, ফরযার। 

৪২০৯৪ ল্লফ করিউর্ায বন্টায , রনয়াভরত, ফাদকযগঞ্জ, 

ফরযার। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 24 

    42083 ভডোন ড কদিঈটোয বেদনং বন্টোয   

বগোভো ফোজোয বোঃ বগোভোদুধর, ঈমজরোঃ 

ফোমকযগঞ্জ, বজরোঃ ফদযোর। 

          টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 35 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 
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বকার্ 
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যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

    ৪২১০৬ ফানাযীাড়া করিউর্ায  কারযগরয প্ররক্ষণ  

ইন্পটিটিউর্র্, দয বযার্, ফানাযীাড়া, ফরযার। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 49 

      ৪২১১৯ াতযাং রদস্টভ ,  রটি কদ ডাদযন , ফরযার, 

বজরািঃ ফরযার 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 17 

      ৪২১২৫ কন ডকাঠী করিউর্ায বেরনাং বন্টায।   

        গ্রাভিঃ কন ডকাঠী , র্াকঘযিঃ কন ডকাঠী , উদজরািঃ 

বকাতয়ারী, বজরািঃ ফরযার 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 20 

      ৪২১৬০ আই র টি য়াডড , গ্রাভ-মুরন্প গ্যাদযজ, বািঃ রজর 

ফরযার উদজরা-ফরযার দয, বজরা-ফরযার। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 40 

      ৪২১২৪ মুরাদী বর্করনকযার বেরনাং বন্টায।   

      গ্রাভিঃ থানা বযার্ , র্াকঘযিঃ মুরাদী , উদজরািঃ 

মুরাদী, বজরািঃ ফরযার। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 13 

      ৪২১২৭ বনক্সর্ বজনাদযন করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্।    

      গ্রাভিঃ াদ্রীরফনৄয , র্াকঘযিঃ াদ্রীরফনৄয , 

উদজরািঃ ফাদকযগঞ্জ, বজরািঃ ফরযার। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 21 

      ৪২১৪৯ াউথ বফঙ্গর ইনরস্টটিউর্ অফ বর্কদনাররজ এন্ড 

আইটি 

  

      গ্রাভ/ভল্লা-উরকরফাড়ী বযার্ , বািঃ যম্নাতরী , 

উদজরা-ফরযার দয, বজরা-ফরযার। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 40 

      ৪২১৬৩ িযাভরন্দ করিউর্ায বেরনাং বন্টায   

        গ্রাভ/ভল্লা-িযভরন্দ,বািঃ িযভরন্দ , উদজরা-

ফাদকযগঞ্জ, বজরা-ফরযার। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 47 

      ৪২১৭৮ জনতা করিউর্ায প্ররক্ষণইন্পটিটিউর্   

        গ্রাভ/ভল্লা-২৮ নাং য়ার্ ড ,বািঃ কারনৄয -

৮২০৫,উদজরা-ফরযার দয ,বজরা-ফরযার। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 23 

১৭৭। ৪২০৪৫ ফরযার ররদর্করনক 

ইন্পটিটিউর্, ফরযার। 

৪২১১৮ বজরা রবরিক ভররা করিউর্ায প্ররক্ষণ প্রকল্প (৬৪ 

বজরা), জাতীয় ভররা াংস্থা, এযার্িঃ রদকুয যভান 

ররাংকন এয ফাা , যার রনফা (৩য় তরা ), দয, 

াাতার বযার্, ফরযার 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 25 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

25 
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      42134 ফোনোদযোড়ো ভমডর বটকদনকযোর বেদনং, আন্সটিটিঈট, 

ফোনোদযোড়ো, ফদযোর। 

  

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 25 

      ৪২১৪৫ দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ বকন্দ্র   

        য ভাজদফা কাম ডারয়, ফরযার   

        গ্রাভ/ভল্লা-কারীফাড়ী বযার্ , বািঃ ফরযার -৮২০০, 

থানা-বকাতয়ারী ভদর্র থানা,  বজরা-ফরযার। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 141 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

9 

      ৪২১৪৮ যঙ্গন করিউর্ায প্ররক্ষণ ইন্পটিটিউর্   

        গ্রাভ/ভল্লা-াগযদী বযার্ , বািঃ ফরযার -৮২০০, 

থানা-ফরযার দয, বজরা-ফরযার 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 76 

      ৪২১৫০ ভাইদক্রাদর্ক করিউর্ায একাদর্ভী   

        গ্রাভ/ভল্লা-৭৫৮, রফএভ কদরজ বযার্  (সফদ্যাড়া), 

বািঃ ফরযার , উদজরা-ফরযার দয , বজরা-

ফরযার। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 20 

      ৪২০৭৬ াভসুরিন মুন্পী  কারযগরয  রফদ্যারয়    

      গ্রাভিঃ কুরন্দয়ার  াড়া ,  বািঃ  রজরতরা ,  ফরযার 

দয, ফরযার। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 12 

      ৪২১১৫ ফরযার পর্য়যায এন্ড ইনপযদভন বর্কদনাররজ    

      গ্রাভিঃ আরভয িাজা , বািঃ ফরযার , থানািঃ দয , 

বজরািঃ ফরযার। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 37 

      ৪২১২৯ আনায  রবরর্র কারযগরয প্ররক্ষণ বকন্দ্র ,    

      গ্রাভিঃ কাররনৄয , বাস্টিঃ কাররনৄয , থানািঃ রফভান 

ফন্দয, বজরািঃ ফরযার। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 93 

      ৪২১৮৪ পযচুন বেরনাং ইন্পটিটিউর্   

      গ্রাভ/ভল্লা-নূযনগয, বািঃ-ফরযার, উদজরা- 

ফরযার, বজরা- ফরযার। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 16 

      ৪২১৫৮ যঙ্গন কারযগরয করিউর্ায প্ররক্ষণদকন্দ্র   

        গ্রাভ-পরকযফারড় বযার্, বািঃ ফরযার-৮২০০,   

        উদজরা-ফরযার দয, বজরা-ফরযার।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

১৭৮। ৪২০৫৭ কাজী করিউর্ায প্ররক্ষণ 

বকন্দ্র, আটিাড়া উরজযনৄয, 

৪২০৫৭ কাজী করিউর্ায প্ররক্ষণ বকন্দ্র , আটিাড়া 

উরজযনৄয, ফরযার। 
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    ফরযার। (ববন্যিঃ উরজযনৄয 

আরাজ্ব রফ এন খান রর্গ্রী 

কদরজ, উরজযনৄয, ফরযার) 

   টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 92 

    ৪২১০৮ আকগরিড়া বর্করনকযার বেরনাং বন্টায, ফরযার।   

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 45 

    ৪২১২০ এ.এ করিউর্ায বেরনাং বন্টায   

      গ্রাভিঃ উরজযনৄয , বািঃ উরজযনৄ য ৮২২০, থানািঃ 

উরজযনৄয, বজরািঃ ফরযার 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 44 

      ৪২০৭৫ িা করিউর্ায প্ররক্ষণ  বকন্দ্র   

      রফভান ফন্দয বযার্ , গ্রাভ+বািঃ-খাযনৄযা, উদজরািঃ 

ফাবুগঞ্জ, বজরািঃ ফরযার 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 34 

      ৪২০৮৮ দয়রর্ন বর্করনকযার বেরনাং ইন্পটিটিউর্   

      গ্রাভ-িন্দ্রাড়া, (দাদযাগায ার্ ফন্দয) র্াক-

বদদযগরত, উদজরা-ফাবুগঞ্জ, ফরযার 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 31 

      ৪২১৬৫ যভান করিউর্ায ইনরস্টটিউর্   

        গ্রাভ/ভল্লা-উরজযনৄয,বািঃ উরজযনৄয -২২০, 

উদজরা-উরজযনৄয,বজরা-ফরযার। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 34 

১৭৯। ৪৩০০৯ বর্করনকযার স্কুর অযান্ড 

কদরজ, যীয়তনৄয। 

৪৩০০৯ বর্করনকযার স্কুর অযান্ড কদরজ, যীয়তনৄয।   

       টিরর্: ০১৭ ইদরকরেকযার াউ য়যারযাং 29 

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 10 

    43022 লোভীণ বপোন কদভঈদনটি আনপযমভন বন্টোয   

দয োরকঃ বভোঃ অোদুজ্জোভোন  

ঠিকোনোঃ ঈমজরো ভদজদ ভোমকডট, ববদযগঞ্জ, 

যীতপুয। 

      টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 18 

    ৪৩০২৬ বজরা রবরিক ভররা করিউর্ায প্ররক্ষণ প্রকল্প (৬৪ 

বজরা), আব্দু  াভাদ বফাযী , গ্রাভ+বািঃ ধান্কা , 

থানািঃ ারাং, বজরািঃ রযয়তনৄয. 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 25 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

25 

      ৪৩০২৮ রিন্ক করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্,   

        গ্রাভিঃ রযয়াা , বাস্টিঃ জারজযা , থানািঃ জারজযা , 

যীয়তনৄয 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 63 

      43030 এদডএ বটকদনকযর বেদনং আন্সটিটিঈট,    

লোভঃ কোোমবোগ, বোস্টঃ অংগোদযো, থোনোঃ 

যীতপুয দয, বজরোঃ যীতপুয। 
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বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
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যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

        টিদড: 025 িোদবং এন্ড োআ দপটিং 60 

      43031 দক্ষতো ঈন্নন প্রদক্ষণ বকন্দ্র, য ভোজমফো 

কোম ডোর, যীতপুয, লোভ/এদযোঃ ধোনুকো, বোস্টঃ 

ধোনুকো, থোনোঃ যীতপুয, বজরোঃ যীতপুয। 

  

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন ২৭ 

      ৪৩০৩২ ভাইদক্রাল্যাফ করিউর্ায বেরনাং বন্টায   

        গ্রাভ- র্ামুর্যা, বাষ্ট- র্ামুর্যা-৮০৪০,  র্ামুর্যা, 

যীয়তনৄয 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 25 

      ৪৩০৩৩ িযকুভারযয়া ইরারভয়া আররভ ভাদ্রাা   

        গ্রাভ/ভল্লা-িযিান্দা, বািঃ িযবয়যা-৮০৩০, থানা-

ববদযগঞ্জ, বজরা-যীয়তনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 7 

      ৪৩০১৫ প্রাইভ করিউর্ায বন্টায,   

        র্ামুর্যা ফাজায, র্ামুর্যা যীয়তনৄয।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 46 

১৮০। ৪৪০১২ বর্করনকযার স্কুর অযান্ড 

কদরজ, ভাদাযীনৄয। 

৪৪০২০ ন্যানার করিউর্ায বেরনাং  ইন্পটিটিউর্ , রনরয় 

রদনভা বযার্ , াান স্দাজা , নৄরর ক্ল্াফ 

এযাদর্িদর্র্, ভাদাযীনৄয। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 17 

    ৪৪০২৪ ভর্ ডান বর্করনকযার বেরনাং  ইন্পটিটিউর্ , াজী বযার্ , 

কাররকরন, ভাদাযীনৄয। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 51 

      ৪৪০২৫ পাাদ করিউর্ায বেরনাং  ইন্পটিটিউর্ , কাররকরন, 

ভাদাযীনৄয 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 62 

      ৪৪০৩৩ বজরা রবরিক ভররা করিউর্ায প্ররক্ষণ প্রকল্প (৬৪ 

বজরা), নাজরনন রবরা , াফররক রাইদব্রযী বযার্ , 

নতুন য, ভাদাযীনৄয 

  

        টিরর্িঃ ৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 25 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

25 

      44034 আঈদনক কদিঈটোয বেদনং আন্সটিটিঈট   

লোভঃ থোনোয বভোড়, কুঠিফোড়ী, বোঃ যোজজয, থোনোঃ 

যোজজয, বজরোঃ ভোদোযীপুয। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 20 

      44037 বদ বটকদনকযোর বেদনং আন্সটিটিঈট,    

লোভঃ ক্ষুদ্র য, োমফযোভপুয, বোস্টঃ োবফযোভপুয-

৭৯২৯, থোনোঃ কোরদকদন, বজরোঃ ভোদোযীপুয। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 6 

      ৪৪০৩৮ ভাদায করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্,   
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        গ্রাভিঃ র্াায , বাস্টিঃ র্াায , থানািঃ র্াায , বজরািঃ 

ভাদাযীনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 13 

      ৪৪০৪১ দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ বকন্দ্র   

        য ভাজদফা কাম ডারয়, ভাদাযীনৄয   

        গ্রাভিঃ যদায কদরানী ,রর্র রব্রজ , বাস্টিঃ 

ভাদাযীনৄয-৭৯০০, থানািঃ দয, বজরািঃ ভাদাযীনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 40 

      ৪৪০৪২ উদজরা তথ্য   বফা বকন্দ্র   

        উদজরা িত্ত্বয , বািঃ যাকজয -৭৯১০, থানা-যাকজয, 

ভাদাযীনৄয 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 12 

      44048 বভোকোযযভ রূন বেদনং আন্সটিটিঈট, ভোদোযীপুয।   

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিবকন 19 

      ৪৪০৪৯ রব্রররয়ান্ট বর্করনকযার বেরনাং ইনরস্টটিউর্   

      গ্রাভ/ভল্লা-দরক্ষণ র্াায , বািঃ র্াায , উদজরা-

কাররকরন, বজরা-ভাদাযীনৄয। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 7 

      ৪৪০৪৩ নৄরায করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্   

        গ্রাভ-িযমুগুরযয়া, বািঃ ভাদাযীনৄয,   

        থানা-ভাদাযীনৄয, বজরা-ভাদাযীনৄয।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 21 

      ৪৪০৪৬ এর্বান্পর্ আই.টি করিউর্ায বেরনাং বন্টায   

        গ্রাভ/ভল্লা-উদভদনৄয, বািঃ উদভদনৄয -৭৯৩০, 

উদজরা-রফিয, বজরা-ভাদাযীনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

      ৪৪০৪৭ রপউিায করিউর্ায বেরনাং ইনরস্টটিউর্   

        গ্রাভ/ভল্লা-ফাদগযাড়, বািঃ ভাদাযীনৄয -৭৯০০, 

উদজরা-ভাদাযীনৄয, বজরা-ভাদাযীনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 43 

      44057 এদতভ  প্রদতফদ্ধী বছমরমভমমদয জন্য কোদযগদয 

প্রদক্ষণ বকন্দ্র, গুোতরো, বোঃ দফ য, ঈমজরো-

দফ য, ভোদোযীপুয। 

  

        ০29 বড্র বভদকং এন্ড বটআরদযং 15 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 40 

১৮১। ৪৪০৩৫ বজরা আনায  রবরর্র 

করিউর্ায প্ররক্ষণ বকন্দ্র, 

ভাদাযীনৄয, গ্রাভ- খানতরী, 

বাস্ট- ভাদাযীনৄয-৭৯০০, 

থানা- দয, বজরা- 

ভাদাযীনৄয। 

৪৪০৩৫ বজরা আনায  রবরর্র করিউর্ায প্ররক্ষণ 

বকন্দ্র, ভাদাযীনৄয, গ্রাভ- খানতরী, বাস্ট- ভাদাযীনৄয-

৭৯০০, থানা- দয, বজরা- ভাদাযীনৄয। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 30 
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১৮২। ৪৫০০৭ বর্করনকযার স্কুর অযান্ড 

কদরজ, বগাারগঞ্জ। 

৪৫০২৪ বগাারগঞ্জ রফজ্ঞান  প্রযুরি ভারফদ্যারয় , 

বগাারগঞ্জ। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 23 

    ৪৫০২৭ সুজন করিউর্ায প্ররক্ষণ বকন্দ্র   

      রযিারকিঃ বভািঃ াইনের ইরাভ   

        ঠিকানািঃ ১০৫, নাং রর্.র বযার্, বগাারগঞ্জ-৮১০০০   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 20 

      ৪৫০৩১ আইরর্য়ার বর্করনকযার অযান্ড রফএভ কদরজ , 

কারয়ারন, বগাারগঞ্জ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 44 

      45051 যোভদদো কদিঈটোয বেদনং আন্সটিটিঈট   

লোভ: যোভদদো, বো: যোভদদো, থোনো: কোদোনী, 

বজরো: বগোোরগঞ্জ। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 7 

      ৪৫০৬৭ বজরা আনায  রবরর্র করিউর্ায প্ররক্ষণ 

বকন্দ্র, বগাারগঞ্জ  গ্রাভ /ভল্লা-াচুরড়য়া, বািঃ 

বগাারগঞ্জ, থানা-দয, বজরা-বগাারগঞ্জ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 30 

      ৪৫০৭৩ আইরটি করিউর্ায বেরনাং বন্টায ১০৫/১, রটি  

িয়ায রাং ভর , রঞ্চঘার্, বািঃ বগাারগঞ্জ দয -

৮১০০, উদজরা-দয, 

  

        বজরা-বগাারগঞ্জ।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 10 

      ৪৫০৮০ ভদৄভরত কারযগরয করিউর্ায প্ররক্ষণ বকন্দ    

        গ্রাভ/ভল্লা-বগাফযা,বািঃ বগাফযা ,উদজরা- 

বগাারগঞ্জ,বজরা- বগাারগঞ্জ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 13 

      ৪৫০৫৮ রফশ্বনাথ করিউর্ায বেরনাং বন্টায   

        গ্রাভ- ার্দকরফাড়ী, বাষ্ট- ঠুর্াভান্দ্রা,   

        থানা-  বগাারগঞ্জ, বজরা- বগাারগঞ্জ।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 29 

১৮৩। ৪৫০৪৮ বগাারগঞ্জ ভদর্র 

ররদর্করনক ইরনরস্টটিউর্, 

গ্রাভিঃ ২৬৮ ফদয ড়ক, 

বা+থানািঃ বগাারগঞ্জ, 

বজরািঃ বগাারগঞ্জ। 

৪৫০১৪ াান বর্করনকযার এন্ড রফএভ কদরজ   

      ঠিকানািঃ  াগরর ড়া, যাঘদী, মুকসুদনৄয, বগাারগঞ্জ   

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 10 

    ৪৫০১৬ বনাবা করিউর্ায প্ররক্ষণ  ইন্পটিটিউর্ , াফররক 

র বযার্, দয, বগাারগঞ্জ। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 114 

    45021 বগোোরগঞ্জ ভমডর দরমটকদনক আন্সটিটিঈট, 

বগোোরগঞ্জ। 

  

      টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 16 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

    45046 একুম কদিঈটোয বেদনং বন্টোয,   

যোজোট ফোজোয, যোজোট, কোদোনী, বগোোরগঞ্জ। 

      টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 23 

    ৪৫০৪৭ বজরা রবরিক ভররা করিউর্ায প্ররক্ষণ প্রকল্প (৬৪ 

বজরা), ফাা নাং -৬৬, বকার্ ড ভরজদ াড়া , (বকার্ ড 

ভরজদ এয দরক্ষণ াদ ), য়ডার্ নাং-৭, বগাারগঞ্জ 

বৌযবা, বগাারগঞ্জ. 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 25 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

25 

      ৪৫০৪৯ ফন ডভারা করিউর্ায ইন্পটিটিউর্  এন্ড আইটি বন্টায   

        গ্রাভিঃ বাস্ট অরপ বযার্ , বািঃ বর্াংযাদঘারা ফাজায , 

থানািঃ মুকসুদনৄয, বজরািঃ বগাারগঞ্জ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 49 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

12 

      ৪৫০৫০ র্যাদপারর্র বর্করনকযার বেরনাং ইন্পটিটিউর্   

        গ্রাভিঃ ার্গাতী , বািঃ ার্গাতী , থানািঃ টুঙ্গীাড়া , 

বজরািঃ বগাারগঞ্জ 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 39 

      ৪৫০৫২ ভদনাদতাল করিউর্ায   

        গ্রাভিঃ কাররফাড়ী বযার্ , বািঃ বগাারগঞ্জ -৮১০০, 

বগাারগঞ্জ 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 229 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 172 

      45055 আন্সোোয বেদনং আন্সটিটিঈট   

২২৭ ভমডর ¯কুর বযোড, বগোোরগঞ্জ দয, 

বগোোরগঞ্জ। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 8 

      ৪৫০৬৩ বনক্সর্ আইটি বন্টায   

        গ্রাভ/ভল্লা-২৪৭/১, নফীন ফাগ , বািঃ বগাারগঞ্জ , 

থানা-বগাারগঞ্জ দয, বজরা-বগাারগঞ্জ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 46 

         টিরর্: ০৭৭ ার্ ডয়যায এন্ড বনর্য়ারকাং 6 

      ৪৫০৭০ াই -বর্ক আইটি ইন্পটিটিউর্,   

        গ্রাভ/ভল্লা-বানা, বািঃ কারয়ানী -৮১৩০, 

উদজরা-কারয়ানী, বজরা-বগাারগঞ্জ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 37 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

3 

      ৪৫০৬৪ ভদনাদতাল করিউর্ায প্ররক্ষণ বকন্দ্র   
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

        গ্রাভ/ভল্লা-বফৌরতরী ফাজায, বািঃ বফৌরতরী, থানা-

বগাারগঞ্জ, বজরা-বগাারগঞ্জ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 72 

      ৪৫০৭৮ রনউদর্ক করিউর্ায ইন্পটিটিউর্   

        গ্রাভ/ভল্লা-নতুন ফাজয ,বািঃ বগাারগঞ্জ প্রধান 

(র্াকঘয  বকার্ -৮১০০),উদজরা- বগাারগঞ্জ 

দয,বজরা- বগাারগঞ্জ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 30 

১৮৪। ৪৫০৬১ দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ বকন্দ্র, 

য ভাজদফা কাম ডারয়, 

বগাারগঞ্জ, গ্রাভিঃ খার্যা, 

বাস্টিঃ বগাারগঞ্জ, থানািঃ 

দয, বজরািঃ বগাারগঞ্জ। 

৪৫০৬১ দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ বকন্দ্র   

      য ভাজদফা কাম ডারয়, বগাারগঞ্জ   

      গ্রাভিঃ খার্যা , বাস্টিঃ বগাারগঞ্জ , থানািঃ দয ,  

বগাারগঞ্জ 

  

       টিরর্: ০৪৮ আরভনী 26 

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 102 

১৮৫। ৪৬০১৩ বর্করনকযার বেরনাং বন্টায, 

পরযদনৄয। 

৪৬০৫৩ রুদ্র ইন্পটিটিউর্ ইনপযদভন বর্কদনাররজ , 

আরপার্াঙ্গা পরযদনৄয। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 40 

    ৪৬০৫৪ ভূইয়া করিউর্ায প্ররক্ষণ  ইন্পটিটিউর্ , বাঙ্গাঁ 

ফাজায, বা-বাঙ্গা-৭৮৩০, বাঙ্গা, পরযদনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 11 

      ৪৬০৫৯ আইরর্য়ার করিউর্ায প্ররক্ষণ একাদর্রভ, শ্রীঅঙ্গন, 

পরযদনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিবকন 47 

      ৪৬০৭৬ বজরা আনায  রবরর্র করিউর্ায প্ররক্ষণ 

বকন্দ্র, গ্রাভ- কুটিফাড়ী, বাস্ট- কভরানৄয, থানা- 

দয, বজরা- পরযদনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 30 

      46090 দক্ষতো ঈন্নন প্রদক্ষণ বকন্দ্র য ভোজমফো 

কোম ডোর, পদযদপুয, ০২ নং োমফরী, বোঃ পদযদপুয, 

থোনোঃ বকোতোরী, বজরোঃ পদযদপুয। 

  

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 333 

      ৪৬০৯৭ িযভঙ্গরদকার্ বর্করনকযার ববাদকনার ইন্পটিটিউর্ , 

িযভঙ্গরদকার্, বািঃ রফরনাররয়া -৭৮৪১, দয, 

পরযদনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 37 

      ৪৬১০৫ দতযযর ভদর্র বর্করনকযার একাদর্ভী , দযনৄয, 

পরযদনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 23 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

১৮৬। ৪৬০২৬ পরযদনৄয ররদর্করনক  

ইন্পটিটিউর্, ফায়তুর আভান, 

পরযদনৄয। 

৪৬০৫৬ াযদপক্ট করিউর্ায একাদর্ভী এন্ড পরযদনৄয 

রর্রজর্ার আইটি , পরযদনৄয উচ্চ রফদ্যারয় রাং 

বন্টায (২য়তরা),  বািঃ পরযদনৄয , বজরািঃ 

পরযদনৄয। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 19 

    ৪৬০৫৭ স্মার্ ড করিউর্ায অযান্ড বর্করনকযার বেরনাং  

ইন্পটিটিউর্, কারননৄয, পরযদনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 41 

      ৪৬০৬৭ ভাদায করিউর্ায অযান্ড আইটি বন্টায , গ্রাভ-বস্টন 

বযাড়, (বিৌযাস্তা), র্াক-বফায়ারভাযী, পরযদনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 40 

      46069 আন্সটিটিঈট ফ ম্যোমনজমভন্ট এন্ড আনপযমভন 

বটকমনোরদজ, দিভ খোফোপুয, পদযদপুয। 

  

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 11 

      ৪৬০৭৪ বজরা রবরিক ভররা করিউর্ায প্ররক্ষণ প্রকল্প (৬৪ 

বজরা), বভািঃ বভাাযযপ বাদন (মু া) াদদফয 

ফাড়ী (৩য় তরা), জাতীয় ভররা াংস্থা. ২নাং াদফরী 

বগাারনৄয, ইভাভউরিন ড়ক, পরযদনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 24 

        টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

25 

      ৪৬০৮২ স্বরনব ডয এডুদকন এন্ড করিউর্ায বর্কদনাররজ , 

গ্রাভিঃ আরপার্াঙ্গা , বাস্টিঃ আরপার্াঙ্গা , থানািঃ 

আরপার্াঙ্গা, বজরািঃ পরযদনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 13 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 28 

      ৪৬০৮৭ নফ ডকারন্দ রজইউএপ ভদর্র বর্করনকযার ইনরষ্টটিউর্ 

(ররজএভটিআই) 

  

        গ্রাভ- নফ ডকারন্দ, বাষ্ট- বৌরডুফী-৭৮২১, থানা- 

দযনৄয, বজরা-পরযদনৄয 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 15 

      ৪৬০৮৮ াহ পরযদ কারযগরয প্ররক্ষণ বকন্দ্র   

        গ্রাভ-ফায়তুর আভান , বািঃ পরযদনৄয , থানা-

পরযদনৄয, বজরা-পরযদনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 13 

      ৪৬০৯১ বফায়ারভাযী করিউর্ায এন্ড আইটি ইনরস্টটি উর্, 

গ্রাভ/ভল্লা-কাভাযগ্রাভ, বািঃ বফায়ারভাযী , থানা-

বফায়ারভাযী, বজরা-পরযদনৄয 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 15 

      ৪৬০৯৪ রর্রজর্ার করিউর্ায একাদর্ভী   
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

        গ্রাভ/ভল্লা-বগায়ারিাভর্, বািঃ শ্রীঅঙ্গন -৭৮০৪, 

থানা-পরযদনৄয দয, বজরা-পরযদনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 42 

      ৪৬০৯৬ রর্রজর্ার করিউর্ায প্ররক্ষণদকন্দ্র   

        গ্রাভ/ভল্লা-ফাইতরর আভান ফাজায,   

        বািঃ পরযদনৄয, দয, বজরা-পরযদনৄয।   

         টিরর্: ০৩৪ অদর্াকযার্  6 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 16 

      ৪৬০৯৮ াযদপক্ট করিউর্ায একাদর্ভী   

        ারথা, বািঃ ারথা, উদজরা-ারথা, পরযদনৄয।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 38 

      ৪৬০৯৯ ভারীগ্রাভ ভদর্র বর্করনকযার একাদর্ভীভারীগ্রাভ , 

বািঃ ভারীগ্রাভ, উদজরা-বাাংগা, পরযদনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 20 

      ৪৬১০০ উদজরা করভউরনটি ই-বন্টায   

        গ্রাভ/ভল্লা-ফনভাররদীয়া, বািঃ ভদৄখারী,   

        উদজরা-ভদৄখারী, বজরা-পরযদনৄয।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

      ৪৬১০২ প্রদপনার বর্করনকযার বেরনাং ইন্পটিটিউর্   

        গ্রাভ/ভল্লা- দরক্ষণ কাররফাড়ী, যাদজন্দ্র কদরজ বযার্ , 

রিরটুরী, বািঃ বকাতয়ারী পরযদনৄয , উদজরা-

বকাতয়ারী, বজরা-পরযদনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ৩৫ 

      ৪৬১০৩ াইনেল্লা খান করিউর্ায একাদর্ভী   

        আড়াড়া, বািঃ কাভাযখারী , উদজরা-ভদৄখারী, 

পরযদনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 37 

      46124 আঈসুপ অরী ভোস্টোয বটকদনকযোর আন্সটিটিঈট   

লোভ/ভল্লো-দদক্ষণ  য কভরোপুয, বোঃ-পদযদপুয-

৭৮০০, ঈমজরো-পদযদপুয দয, বজরো-পদযদপুয। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 27 

      ৪৬০৮৪ আইরর্য়ার বর্করনকযার বেরনাং ইন্পটিটিউর্   

      গ্রাভ- নফ ডবার্দী, বাষ্ট- ফদঙ্গশ্বযদী-৭৮০১,  থানা- 

বফায়ারভাযী, বজরা- পরযদনৄয। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 14 

      ৪৬১১০ ব্ারযস্টায সয়দ কাভরুর ইরাভ বভাােদ াদর 

উরিন বর্করনকযার কদরজ 

  

      গ্রাভ/ভল্লা-ফনভারররদয়া, বািঃ ভদৄখারী , উদজরা-

ভদৄখারী, বজরা-পরযদনৄয। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 10 

      ৪৬১২৩ রযর্া ইনরস্টটিউর্ অফ বর্কদনাররজ    
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

      গ্রাভ/ভল্লা-ারথা, বািঃ-ারথা, উদজরা-ারথা, 

বজরা-পরযদনৄয। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 23 

      ৪৬১২৬ ফাররয়াাটি বর্করনকযার করিউর্ায বেরনাং বন্টায   

      গ্রাভ/ভল্লা- ফাররয়াাটি, বািঃ- ফাররয়াাটি, 

উদজরা-বাাংগা, বজরা-পরযদনৄয। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 43 

      ৪৬১২৫ িযভঙ্গরদকার্ রাইবস্টক ইন্পটিটিউর্   

        (রএর আই ), গ্রাভ/ভল্লা-িযভঙ্গরদকার্, বািঃ- 

রফরনাররয়া-৭৮৪১, উদজরা-পরযদনৄয দয , বজরা-

পরযদনৄয। 

  

        টিরর্িঃ 119 রি বযয়াযায 5 

        টিরর্িঃ 120 এদনমভর বযোযোয 5 

১৮৭। ৪৬০৩৮ ইরভ করিউর্ায এন্ড 

করভরনউরনদকন, দযনৄয 

থানায াভদন , দযনৄয, 

পরযদনৄয।  ববন্য : ভররা 

কদরজ, দযনৄয, পরযদনৄয। 

৪৬০৩৮ ইরভ করিউর্ায এন্ড করভরনউরনদকন , দযনৄয 

থানায াভদন, দযনৄয, পরযদনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিবকন 106 

১৮৮। ৪৭০১০ বর্করনকযার স্কুর অযান্ড 

কদরজ, যাজফাড়ী। 

৪৭০৫০ বজরা রবরিক ভররা করিউর্ায প্ররক্ষণ প্রকল্প (৬৪ 

বজরা), জনাফ ভেদ আরী বিৌদৄযীয ফাড়ী , গ্রাভিঃ 

িককৃষ্ণনৄয, ফাড়ী নাংঃিঃ ৪০, ড়ক ১নাং বফড়ার্াঙ্গা, 

বািঃ যাজফাড়ী, বজরািঃ যাজফাড়ী. 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 25 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

25 

      ৪৭০৬০ াউথ রব্রজ ইন্পটিটিউর্ অফ াইন্প এন্ড বর্কদনাররজ , 

বফানীনৄয, বািঃ যাজফাড়ী , থানা-যাজফাড়ী দয , 

যাজফাড়ী। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 44 

      47021 যোজফোড়ী কদিঈটোয বন্টোয   

দয োরকঃ বভোোম্মদ নজরুর আরোভ 

ঠিকোনোঃ ৭ নং ভীয িোাোজো, কমরজ বযোড, 

যোজফোড়ী। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 29 

      47058 দক্ষতো ঈন্নন প্রদক্ষণ বকন্দ্র   

য ভোজবফো কোম ডোর, যোজফোড়ী   

লোভঃ জ্জনকোন্দো, বোস্টঃ যোজফোড়ী, থোনোঃ 

যোজফোড়ী  দয, বজরোঃ যোজফোড়ী। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 100 

      ৪৭০৫৯ রযাজ করিউর্ায বেরনাং বন্টায   
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

        রফদনাদনৄয (কদরজ াড়া ), বািঃ যাজফাড়ী -৭৭০০, 

দয, যাজফাড়ী 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 24 

      ৪৭০৭৩ এপএভ অআটি আন্সটিটিঈট, যোজফোড়ী   

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন ২২ 

১৮৯। ৪৭০৩১ ভদনায়াযা কুতুফউরিন 

করিউর্ায একাদর্রভ, কদরজ 

বযার্, াাংা,যাজফাড়ী। (ববন্য 

াাংা যকারয কবরজ, 

াাংা, যাজফাড়ী।) 

৪৭০৩১ ভদনায়াযা কুতুফউরিন করিউর্ায একাদর্রভ   

      কদরজ বযার্, াাংা, যাজফাড়ী।   

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 37 

    ৪৭০৪৪ ভা করিউর্ায  ইন্পটিটিউর্, বানানৄয, যাজফাড়ী।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিবকন 49 

      ৪৭০৬৫ ব্লু ফার্ ড করিউর্ায ইন্পটিটিউ   

        গ্রাভ/ভল্লা- সভারা, বািঃ াাংা ,উদজরা-াাংা, 

বজরা-যাজফাড়ী। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 31 

      ৪৭০৪৫ কালুখারর করিউর্ায  ইন্পটিটিউর্, যাজফাড়ী।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 57 

১৯০। ৪৭০৩৩ বনাবা করিউর্ায কদরজ 

বযার্, াাংা, যাজফাড়ী। 

(ববন্যিঃ াাংা জজড াইরর্ 

ভদর্র উচ্চ রফদ্যারয়, াাংা, 

যাজফাড়ী)। 

৪৭০৩৩ বনাবা করিউর্ায, কদরজ বযার্, াাংা, যাজফাড়ী।   

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 150 

       টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 59 

       টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

43 

      ৪৭০৩৪ বশ্রয়ী ফাাংরা ইন্পটিটিউর্  অফ ইনপযদভন এন্ড 

করভউরনদকন বর্কদনারজী , গ্রাভ+র্াকঘয-

কররভয, উদজরািঃাাংা, বজরািঃ যাজফাড়ী। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 21 

      ৪৭০৫২ ভাষ্টায করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্   

        গ্রাভিঃ যতনরদয়া , বাস্টিঃ যতনরদয়া , কালুখারী, 

যাজফাড়ী। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 45 

      ৪৭০৫৭ এভ.এ করিউর্ায ইনরষ্টটিউর্   

        গ্রাভ- ভা াড়া, বাষ্ট- যাভদকার, াাংা, বজরা- 

যাজফাড়ী। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 25 

      ২৭১২০ আব্দুর গনেয বভাল্লা করিউর্ায বর্করনকযার 

ইন্পটিটিউর্, বখাকা, বািঃ জারননৄয , উদজরা-

বখাকা, বজরা-কুরষ্টয়া। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 123 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

5 

১৯১। ৪৭০৬৩ ভর্াণ ড করিউর্ায বেরনাং 

বন্টায এন্ড আইটি, 

৪৭০৩২ কভ ডারয়ার  ইন্পটিটিউর্, যাজফাড়ী।   

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 49 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

    ফাররয়াকান্দী, িন্দনা ব্রীজ 

াংরগ্ন, বািঃ + থানা, 

ফাররয়াকান্দী, যাজফাড়ী। 

(ববন্যিঃ ফাররয়াকারন্দ যকাযী 

কদরজ, ফাররয়াকারন্দ, 

যাজফারড়।) 

৪৭০৬২ আাদ করিউর্ায বেরনাং বন্টায   

      আরাদীনৄয, বািঃ বগায়ারন্দ বভাড় , দয, বজরা-

যাজফাড়ী। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 29 

    ৪৭০৬৩ ভর্াণ ড করিউর্ায বেরনাং বন্টায এন্ড আইটি , 

ফাররয়াকান্দী, িন্দনা ব্রীজ াংরগ্ন , বািঃ + থানা, 

ফাররয়াকান্দী, যাজফাড়ী। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 113 

১৯২। ৪৮০১২ বর্করনকযার স্কুর অযান্ড 

কদরজ, ভারনকগঞ্জ। 

৪৮০২৪ িাঁদ করি উর্ায প্ররক্ষণ  ইন্পটিটিউর্ , রাংগাইয, 

ভারনকগঞ্জ 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 74 

    ৪৮০৪০ টিএরর্র রিরর্ বর্দবরদভন্ট বন্টায , াটুরযয়া, 

ভারনকগঞ্জ 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 37 

    ৪৮০৪১ ভীভ ইন্পটিটিউর্ অফ করি উর্ায বর্কদনাররজ , 

ভারনকগঞ্জ 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 36 

      ৪৮০৪৮ এ এ রর্ করিউর্ায বেরনাং বন্টায   

        ফযাংগাইর, রফারয়, ভারনকগঞ্জ   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

      ৪৮০৪৯ গ্রারুর্ বর্করনকযার  ইন্পটিটিউর্, ভারনকগঞ্জ।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 63 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

৮ 

      ৪৮০৫৪ বজরা রবরিক ভররা করিউর্ায প্ররক্ষণ প্রকল্প (৬৪ 

বজরা), জাতীয় ভররা াংস্থা, রিভ দাড়া, জরযনা 

কদরদজয উিয নফ ড াদ , রাংগাইর বযার্ , 

ভারনকগঞ্জ. 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 25 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

25 

      ৪৮০৬০ রঘয বপ্রাদপনার বেরনাং ইনরস্টটিউর্   

        গ্রাভ/ভল্লা-রঘয, বািঃ রঘয , থানা-রঘয, বজরা-

ভারনকগঞ্জ 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 26 

      ৪৮০৬২ বগাারনৄয সূম ড উদয় করিউর্ায বেরনাং বন্টায , 

গ্রাভ/ভল্লা-বগাারনৄয, বািঃ বগাারনৄয -১৮১০, 

উদজরা-াটুরযয়া, বজরা-ভারনকগঞ্জ 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 64 

      48071 ভডোন ড আন্সটিটিঈট ফ বটকদনকযোর িীর (দভট্)   
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

বগোোরফোগ, বোঃ দঝটকো, জমরোঃ ভোনদকগঞ্জ-

১৮৩১। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 15 

      ৪৮০৮৬ বদয়ান করিউর্ায বেরনাং বন্টাযগ্রাভ /ভল্লা-নগয 

বফন বযার্ , বািঃ ভারনকগঞ্জ -১৮০০,উদজরা-

ভারনকগঞ্জ,বজরা-ভারনকগঞ্জ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 34 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

11 

      ৪৮০৯৬ ভদনায়াযা এযাকটিব বর্করনকযার ইন্পটিটিউর্   

      গ্রাভ/ভল্লা-রফন্নার্াঙ্গী, বািঃ ধরস্দা ফাজায , 

উদজরা-রাংগাইয, বজরা-ভারনকগঞ্জ। 

         টিরর্: ০১৭ ইদরকরেকযার াউ য়যারযাং 20 

         টিরর্: ০২৭ বযরিজাদযন অযান্ড এয়ায করন্ডরনাং 15 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 41 

      ৫০৩৮৬ ধাভযাই করিউর্া য অযান্ড ইনপযদভন 

বর্কদনাররজ,  ইন্পটিটিউর্, ধাভযাই, ঢাকা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 99 

১৯৩। ৪৮০৫৩ আনায  রবরর্র কারযগরয 

প্ররক্ষণ বকন্দ্র ভারনকগঞ্জ, 

নাযাঙ্গাই,বািঃ+থানা+বজরা 

ভারনকগঞ্জ। 

৪৮০৫৩ আনায  রবরর্র কারযগরয প্ররক্ষণ বকন্দ্র  

ভারনকগঞ্জ, নাযাঙ্গাই,বািঃ+থানা+বজরা ভারনকগঞ্জ 

  

       টিরর্: ০৯ রফরডাং কন্পোকন বইরন্টাং 16 

       টিরর্: ০১০ অদর্া বভকারনক্স 22 

       টিরর্: 017 ইদরকরেকযার াউজ য়যারযাং 29 

       টিরর্: 025 িারবাং এন্ড াই রপটিাং 18 

       টিরর্: ০২৭ বযরিজাদযন অযান্ড এয়ায করন্ডরনাং 30 

    
  

   টিরর্: 055 বভনাযী এন্ড যর্ ফাইরন্ডাং 16 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 30 

         টিরর্: 083 দয়রডাং 4G 13 

         টিরর্: ০৮8 র্াই এন্ড বটিাং 14 

১৯৪। ৪৮০৫৯ দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ বকন্দ্র, 

য ভাজদফা কাম ডারয়, 

ভারনকগঞ্জ গ্রাভিঃ ২৩,ীদ 

স্মযণী, বাস্টিঃ য়াযদর 

৪৮০৫৯ দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ বকন্দ্র   

      য ভাজদফা কাম ডারয়, ভারনকগঞ্জ   

      গ্রাভিঃ ২৩,ীদ স্মযণী , বাস্টিঃ য়াযদর বগর্ , 

থানািঃ ভারনকগঞ্জ, বজরািঃ ভারনকগঞ্জ 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

    বগর্, থানািঃ ভারনকগঞ্জ, 

বজরািঃ ভারনকগঞ্জ। ববন্য: 

ভারনকগঞ্জ ভদর্র াই স্কুর, ৪ 

কযাদন্ফন আফদুর াররভ 

বিৌদৄযী ড়ক, দরক্ষন বতা, 

বািঃ  বজরা: ভারনকগঞ্জ। 

   টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 133 

১৯৫। ৪৮০৮৭ র আয র ভাধফ স্মৃরত 

ববাদকনার বেরনাং  

ইন্পটিটিউর্, দয, ভারনকগঞ্জ 

। 

৪৮০৮৭ রআযর ভাধফ স্মৃরত ববাদকনার বেরনাং 

ইন্পটিটিউর্, দয, ভারনকগঞ্জ । 

  

       টিরর্: ০২৬ বযরর্ অযান্ড বর্রররবন ারব ডরাং 18 

       টিরর্: ০২৯ বড্র বভরকাং অযান্ড বর্ইরারযাং  5 

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 20 

      ৫০৪৬৩ রঞ্চতা করিউর্ায বনর্য়াকড অযান্ড বেরনাং বন্টায , 

ধাভযাই, ঢাকা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 43 

      ৫০৭১৭ অযার্বান্প করিউর্ায এন্ড বর্কদনাররজ বেরনাং 

বন্টায, গ্রাভ/ভল্লা-ধানতাযা ফাজায, বািঃ মাদফনৄয-

১৩৪৫, থানা-ধাভযাই, বজরা-ঢাকা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 52 

      ৫০৮৫০ বনক্সর্ আইটি এন্ড করস্পউর্ায বেরনাং বন্টায   

        গ্রাভ/ভল্লা- কুশুযা, বািঃ বর্াদয ফারড় , উদজরা-

ধাভযাই, বজরা-ঢাকা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 17 

১৯৬। ৪৯০১২ বর্করনকযার স্কুর অযান্ড 

কদরজ, মুরন্পগঞ্জ। 

৪৯০২৮ বযইনদফা করিউর্ায, শ্রীনগয, মুরন্পগঞ্জ।   

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 73 

    ৪৯০৩০ বজরা রবরিক ভররা করিউর্ায প্ররক্ষণ প্রকল্প (৬৪ 

বজরা) ১৪/১, নফ ড বদদবাগ (বজরা রযলদ াংরগ্ন ), 

মুরন্পগঞ্জ. 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 25 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

25 

      49029 ডরদপন বেদনং বন্টোয ঈড়লঢ়ময ঞৎধযযভ 

ইফঃফৎ  

  

ঈত্তয বভদদনী ভন্ডর, ভোো, বরৌজং, মুদন্সগঞ্জ.   

বোঃ বকোডঃ ১৫৩৫ 

        টিদড: ০55 বভনোযী এন্ড যড ফোআদন্ডং 50 

      49034 এদজদড অআটি কদিঈটোয বেদনং আন্সটিটিঈট   

লোভ-ফোরোশুয, বোঃ বোগ্যকুর, থোনো-শ্রীনগয, বজরো-

মুন্সীগঞ্জ। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 32 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

      ৪৯০৩৩ দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ বকন্দ্র   

        য ভাজদফা কাম ডারয়, মুরন্পগঞ্জ   

        গ্রাভিঃ রবটিীর ভন্দী, বাস্টিঃ মুরন্পগঞ্জ,  মুরন্পগঞ্জ।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 84 

১৯৭। ৫০০০৩ ইন্পটিটিউর্ অফ লা অযান্ড 

রযারভক, বতজগাঁ, ঢাকা। 

৫০১৬১ র্াদগ ডর্ করিউর্ায রদস্টভ বেরনাং বন্টায   

      রখরগাঁ বুজফাগ, ঢাকা।   

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 15 

    ৫০১৬৫ ল্লী যুফ করিউর্ায প্ররক্ষণ বকন্দ্র , 

রখরগাঁ,যাভনৄযা, ঢাকা 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 43 

    

  

50249 যোভকৃষ্ণ দভন কদিঈটোয বেদণং বন্টোয   

দয োরকঃ স্বোভী গুরুমফোনন্দ 

ঠিকোনোঃ ২৭, অয বক দভন বযোড, ঢোকো-১২০৩। 

    
  

  টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 21 

    

  

৫০৫৭৩ বজরা রবরিক ভররা করিউর্ায প্ররক্ষণ প্রকল্প (৬৪ 

বজরা), জাতীয় ভররা াংস্থা, রায়রা রজ , (২য় 

তরা) ১৪৭/ই, গ্রীণ বযার্, পাভ ডদগর্, ঢাকা. 

  

    
     টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 25 

    

  

   টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

25 

      ৫০৪১৫ আনজুভান যায়ানা ভাবুফ বর্করনকযার ইন্পটিটিউর্ 

ারন্তনগয, যভনা, ঢাকা। 

  

         টিরর্: ০১৭ B‡jKwUªK¨vj nvDm য়যারযাং 9 

         টিরর্: ০২৯ বড্র বভরকাং অযান্ড  বর্ইরারযাং 10 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 23 

      50593 ভমডর বটকদনকযোর বেদনং আন্সটিটিঈট,    

২০৪, পদকযোপুর ১ভ বরন, বোস্টঃ দজ,দ,-১০০০, 

থোনোঃ ভদতদঝর, বজরোঃ ঢোকো। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 31 

      ৫০৬৬৯ দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ বকন্দ্র   

        য ভাজদফা কাম ডারয়-২, ঢাকা।   

        ৩০, ীদ াাংফারদক বররনা াযবীন ড়ক , 

বাস্টিঃ ারন্তনগয, থানািঃ যভনা, বজরািঃ ঢাকা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 26 

      ৫০৬৪৫ াভদর্ক আইটি ইন্পটিটিউর্   

      য়াযদর  বগইর্, গুরান, ফনানী, ঢাকা- ১২১২ । 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 17 

      ৫০৯৫৪ রক্রদয়টিব বজান আইটি করিউর্ায প্ররক্ষণ বকন্দ্র   

      রক্ষীফাজায, (২৯/৩০সুবাদফাএরবরনউ), সূত্রানৄয, 

ঢাকা। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন  50 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং 

5 

      ৫০৫৮৯ আন করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্,   

        ৩১/৬, কদরারবয়া সুায ভাদকডর্ , (৩য় তরা ), য়ায 

বর বগর্ ভাখারী , বাস্টিঃ গুরান , থানািঃ ফনানী , 

বজরািঃ ঢাকা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 79 

১৯৮। ৫০০১৭ ভভতাজ উরিন রফজদন 

ম্যাদনজদভন্ট কদরজ, উিযা, 

ঢাকা। 

৫০০১৭ ভভতাজ উরিন রফজদন ম্যা বনজদভন্ট কদরজ , 

উিযা, ঢাকা 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 73 

    ৫০১৬০ নদ ডান ইন্পটিটিউর্ াদয়ন্প এন্ড বর্কদনাররজ   

      ফাড়ী নাং-১৯, বযার্নাং-০৮,  বক্টয-০৭ উিযা, ঢাকা   

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 18 

    

  

50045 আন্সটিটিঈট ফ কদভঈদনমকন বটকমনোরদজ   

১৬,অরোর এদবদনঈ, বক্টয-৬, ঈত্তযো, ঢোকো। 

    
  

  টিদড: ০1৭ আমরকদেকযোর োঈজ যোদযং 14 

    
  

  টিদড: 025 িোদব এন্ড োআ দপটিং 8 

    
  

  টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 12 

      ৫৩১৮৩ রপউিায বর্ করনকযার বেরনাং ইন্পটিটিউর্ 

(এপটিটিআই), গ্রাভ/ভল্লা-নগয দিাড়া ,বািঃ 

ইরাভনৄয-১৭১২,উদজরা-র্ঙ্গী,বজরা-গাজীনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 27 

      ৫০২৭৬ উিযা ইরঞ্জরনয়ারযাং কদরজ , আফদুল্লানৄয, উিযা, 

ঢাকা-১২৩০. 

  

         টিরর্: ০৬১ অযাাদযর ভাদি ডন্টর্াইরজাং 12 

      50310 ফোআনোযী আনপযমভন বটকমনোরদজ   

কুন বন্টোয (৩ তরো), ঈত্তযো, ঢোকো। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 55 

        টিদড: 081 লোদপক্স দডজোআন এন্ড ভোদিদভদডো  5 

      ৫০৪০৭ গ্রীনদর করিউর্ায  অযান্ড বর্করনকযার বেরনাং 

বন্টায, আদকানা, দরক্ষণখাঁন, ঢাকা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 103 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

28 

      ৫০৪১৬ ইউনাইদর্র্ কদরজ অফ এরবদয়ন াদয়ন্প এন্ড 

ম্যাদনজদভন্ট, বক্টয-৩, বযার্-৪,ফাড়ী-১৬,উিযা, 

ঢাকা-১২৩০ 

  

         টিরর্: ০৮৯ এয়ায বাদস্ট অযান্ড বকরফর ক্রু 7 

         টিরর্: ০৯০ এরবদয়ন ম্যাদনজদভন্ট ৫ 

      ৫০৪৮৮ নদরজ ইনপযদভন বর্কদনাররজ   

        াদয়দাফাদ ভাদ্রাা, দরক্ষণ খাঁন, ঢাকা।   
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 54 

      ৫০৬৩৮ ভাইদক্রা ফ্ট করিউর্ায এন্ড বর্করনকযার 

ইন্পটিটিউর্, ফাড্ডা, গুরান-১, থানা-ফাড্ডা, ঢাকা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 16 

      ৫০৬৩৯ ইস্ট দয়স্ট বর্করনকযার ইন্পটিটিউর্ , বক্টয 

#০৭উিযা, ঢাকা 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 29 

         টিরর্: ১০৭ বকয়ায রগরবাং(রশু এন্ড বৃদ্ধ)  53 

      ৫০৬৫১ বর্করনকযার এন্ড করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্ , 

ফর্তরা, রখরদক্ষত, ঢাকা। 

  

         টিরর্: ০১৭ B‡jKwUªK¨vj nvDm য়যারযাং 5 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 8 

      ৫০৭৪০ সফাখী করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্   

        ফাড়ী নাং -০৮, বযার্ নাং -০৩, বক্টয-০৬, উিযা, 

ঢাকা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 40 

      ৫০৭৫০ রটি বর্করনকযার ইনরস্টটিউর্   

        গ্রাভ/ভল্লা-গায়াইয, বািঃ আদকানা , উদজরা-

দরক্ষণখান, বজরা-ঢাকা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 27 

      ৫০৬৪৪ বফস্ট করিউর্ায এডুদকনার ল্যাফ   

      উিযা যাজউক বজানার অরপ ২য় তরা, উিযা, 

ঢাকা- ১২৩০। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 7 

      50700 বপন্সী দফঈটি বেদনং আন্সটিটিঈট   

৩৭৭ এদরমপন্ট বযোড, বোঃ দনঈ ভোমকডট, থোনো-দনঈ 

ভোমকডট, বজরো-ঢোকো। 

        টিদড: ০43 োটি ডদপমকট আন দফঈটিদোন 8 

      50744 নযসুন্দো কদিঈটোয বেদনং বন্টোয   

ফোড়ী নং- ক-৬০/৪, বজোোয োোযো, দখরমক্ষত, 

বোটোযো, ঢোকো। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 17 

      ৫০৭৫৩ উিযখান বর্করনকযার এডুদকন বন্টায   

      গ্রাভ/ভল্লা-উিযখান বভৌাইয , বািঃ ভাজায যীপ , 

থানা-উিযখান, বজরা-ঢাকা।  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিবকন 8 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

16 

      50758 দভদডো িো বটকদনকযোর বেদনং বন্টোয   
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বকার্ 
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যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

লোভ/ভল্লো-ব ৌদৄযী োঈজ, ৪৯০,৯১/৩, অদ ড স্কুর 

বযোড, ঈত্তয দদনো, বোঃ দদনো-১২৩৬, ঈমজরো-

মোত্রোফোড়ী, বজরো-ঢোকো। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 7 

      50772 ভদতদঝর কমরোদন ঈচ্চ দফদ্যোর   

অঈটোয োকুডরোয বযোড, এ দজ দফ কমরোদন  

বোঃ দজদ-১০০০, থোনো-ভদতদঝর, বজরো-ঢোকো। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 6 

      ৫০৮৫২ দরক্ষণখান করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্   

      গ্রাভ/ভল্লা-দরক্ষণখান ফাজায , বািঃ দরক্ষণখান , 

উদজরা-দরক্ষণখান, বজরা-ঢাকা।  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 28 

      50967 অআদফএন অকন্দ পোঈমন্ডন িীর বডমবরমভন্ট 

আন্সটিটিঈট, ঢোকো। 

  

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 6 

      ৫৩১৪১ রনউ াকদ করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্   

        গ্রাভ/ভল্লা-নফাইর কদরজ বগইর্ , বািঃ নফাইর -

১৭২১, উদজরা-গাজীনৄয দয,  বজরা-গাজীনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 25 

১৯৯। ৫০০৩৭ ফাাংরাদদ জাভ ডান 

বর্করনকযার বেরনাং বন্টায, 

রভযনৄয, ঢাকা। 

50037 ফোংরোমদ জোভ ডোন কোদযগদয প্রদক্ষণ বকন্দ্র    

ঠিকোনোঃ দভযপুয -২, ঢোকো-১২১৬ 

      টিদড: ০10 মটো বভকোদনক্স 43 

      টিদড: ০৬8 ড্রোআদবং কোভ মটো বভকোদনক্স 46 

    ৫০৩৯৪ আর বযা কারযগরয  ফারনরজয ক ভারফদ্যারয় , 

ঠিকানািঃ ২১/২ রখরজী বযার্, বভাােদনৄয, ঢাকা 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 25 

    

  

50433 োীন কদিঈটো ড একোমডভী, ঠিকোনোঃ বোস্ট-

অদরো ভোদ্রোো বযোড ১৩৪৯, োো ভোমকডট, আঈদনক 

ফোস্টযোন্ড, অশুদরো, োবোয, ঢোকো । 

  

    
  

  টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 29 

      ৫০৫৪৭ বযদনা করিউর্ায বেরনাং বন্টায , বররভ িাজা , 

জাভগড়া, আশুররয়া, াবায, ঢাকা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 40 

      50563 অোত দির বডমবরমভন্ট বন্টোয   

লোভ : দজযোমফো, বো : অশুদরো, থোনো : োবোয, 

বজরো : ঢোক। 

        টিদড: ০33 বজনোমযর আমরকদেদোন ১৮ 

      ৫০৫৬৫ রনউ ান ইন্পটিটিউর্ অফ আইটি   

        গ্রাভ : ৩১,যাজফারড়, বা : াবায, থানা : াবায, 

বজরা: ঢাকা 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 73 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

      ৫০৬৭৯ বদয়ান আইরটি , ৩৭৪-৩৭৭, মুিফাাংরা রাং , 

বািঃ রভযনৄয-১২১৬, থানা-া আরী, বজরা-ঢাকা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 10 

      50693 মন অআটি   

১২৮৩ বফগভ বযোমকো যণী, বোঃ দভযপুয-১০, 

থোনো-দভযপুয, ঢোকো-১২১৬। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 19 

      50932 দদক্ষণ যোজোন বেদনং আন্সটিটিঈট   

লোভ:-দদক্ষণ যোজোন (সুদপো বফকোযীয বভোড়), 

ঈমজরো:- োবোয-১৩৪০, বজরো- ঢোকো। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 19 

২০০। ৫০০৩৮ জয়াড়া বর্করনকযার স্কুর 

অযান্ড কদরজ, জয়াড়া, 

বদাায, ঢাকা। 

৫০৪২২ র টি আই বর্করনকযার  ইন্পটিটিউর্ , 

জয়াড়া,বদাায, ঢাকা। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 55 

    ৫০৫৯২ আইটি  বনন বর্করনকযার বেরনাং ইন্পটিটিউর্,   

      বকাভযগঞ্জ, বাস্টিঃ ফদ্ধনাড়া , থানািঃ নফাফগঞ্জ , 

ঢাকা। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 64 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

6 

      ৫০৫৮৬ ববাদকনার বেরনাং বন্টায (রবটির)   

        গ্রাভ- করাদকাা, বাস্ট- নফাফগঞ্জ, থানা- নফাফগঞ্জ, 

বজরা- ঢাকা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 46 

      ৫০৮৭৭ বদাায গনকল্যাণ বাাইটি করিউর্ায বেরনাং 

ইন্পটিটিউর্, গ্রাভ/ভল্লা-দরক্ষণ জয়াড়া ,বািঃ 

জয়াড়া-১৩৩০,উদজরা-বদাায,বজরা-ঢাকা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 41 

      ৫০৯২৮ আরড়য়ার রফর বেরনাং ইনরস্টটিউর্   

        বভৌড়া, নারযা, বদাায, বজরা-ঢাকা।   

         টিরর্: ০৩৩ বজনাদযর ইদরকরেরয়ান 20 

         টিরর্: ০৬৮ ড্রাইরবাং কাভ অদর্া বভকারনক্স 10 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 18 

         টিরর্: ০৯৭ প্ররপরদয়নর ইন ইাংরর 

করভউরনদকন

9 

২০১। ৫০০৮৭ গ্রারপক আর্ ড  ইন্পটিটিউর্, 

াত ভরজদ বযার্, 

বভাােদনৄয, ঢাকা 

৫০৩৬২ বর্দপারর্র ইন্টাযন্যানার প্রদপনার বেরনাং 

ইন্পটিটিউর্ করাফাগান, ঢাকা। 

  

       টিরর্: ০০২ দয়ফ রর্জাইন অযান্ড বর্দবরদভন্ট 9 

       টিরর্: ০২৮ আইটি াদার্ ড বর্করনরয়ান 7 

       টিরর্: ০৩৪ অদর্াকযার্ 13 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

         টিরর্: ০৪৯ গ্রারপক্স অযান্ড এযারনদভন 6 

         টিরর্: ০৫৪ রবরর্ এরর্টিাং াউন্ড বযকরর্ ডাং 9 

         টিরর্: 069 ইন্টারযয়য বর্কদযন (রজাভ এন্ড 

বর্দকাদযন)

7 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 21 

         টিরর্: ০৭৭ ার্ ডয়যায অযান্ড বনর্য়ারকডাং 6 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

7 

      50070 অরোজ্ব ভকবুর বোমন দফশ্বদফদ্যোর কমরজ    

িোট-৮, ব্লক-দড, বকন-১, কোমদযো ফোদ োঈদজং 

বোোআটি, কোটোসুয, বভোোম্মদপুয, ঢোকো-১২০৭। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 24 

      ৫০৪৮১ রভরর্য়া রবন ইন্পটিটিউর্ , রারভাটিয়া, 

বভাােদনৄয, ঢাকা 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 24 

      ৫০৫৯৮ ইদয় টুরযজভ এন্ড বাদর্র ম্যাদনজম্যান্ট।   

        ফাড়ীিঃ ০৪, বযার্িঃ ১৬ (নৄযাতন ২৭) ধানভরন্ড, ঢাকা।   

         টিরর্: ০৬৫ বরি অযান্ড বফকারয প্রর্াকন 48 

         টিরর্: ০৩৮ নের্ অযান্ড বফবাদযজ প্রর্াকন 23 

      ৫০৩৩৫ ফাাংরাদদ ন্যানার করিউর্ায   

      বখাযদদ ভাদকডর্, রখরদক্ষত ফাজায, ঢাকা 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 23 

      ৫০৫৬২ এ এন্ড র্রব্লউ ইন্পটিটিউর্ অফ ইনপযদভন 

বর্কদনাররজ (আইআইটি) 

  

      গ্রাভ : ফারড়-র ২৮,নূযজাান বযার্ , বা: 

বভাােদনৄয, থানা : বভাােদনৄয, বজরা : ঢাকা। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 37 

      ৫০৮৭৮ ইনরস্টটিউর্ অপ করিউর্ায অযার্রভরনদিন 

(আইরএ) আযফান বেরনাং  রযাি ড ইনরস্টটিউর্ 

  

      গ্রাভ/ভল্লা- ৬ রযিযন যায় বযার্,বািঃ 

বগন্ডারযয়া,উদজরা-বগন্ডারযয়া,বজরা-ঢাকা। 

         টিরর্: ০২৮ আইটি াদার্ ড বর্করনরয়ান  27 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 36 

      ৫০৬৬৬ দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ বকন্দ্র   

        য ভাজদফা কাম ডারয়-৪, ঢাকা   

        গ্রাভ/এরযয়ািঃ রতরাাড়া , বািঃ রখরগা , থানািঃ 

রখরগা, বজরািঃ ঢাকা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 30 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

11 

      ৫০৬৭০ দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ বকন্দ্র   
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

        য ভাজদফা কাম ডারয়-৬, ঢাকা   

        রফজরী  ভল্লা , বাস্টিঃ বভাােদনৄয -১২০৭, থানািঃ 

বভাােদনৄয, বজরািঃ ঢাকা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 19 

২০২। ৫০০৮৮ ভররা ররদর্করনক 

ইন্পটিটিউর্, বদয ফাাংরা নগয, 

ঢাকা। 

৫০১৫৬ ভারনকনগয আইরর্য়ার রফ এভ কদরজ   

      ঠিকানািঃ ৬৬/৪ ভারনকনগয, বুজফাগ, ঢাকা   

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 14 

       টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন  অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

5 

    ৫০৫৩৫ রফজয় করিউর্ায  ইন্পটিটিউর্   

      ১০৬/এ, কণ ডায ব , সুায ভাদকডর্ , পাভ ডদগইর্, 

ঢাকা। 

  

         টিরর্: ১০১ জাারনজ বালা 5 

         টিরর্: ১০৩ করভউরনদকটিব বকারযয়ান বালা 5 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 28 

      ৫০৫৭১ রদ মুন কভার ডয়ার  ইন্পটিটিউর্ , ৯৭/৩ তাফাসুভ 

রাং বন্টায , আগাযগাঁ, তারতরা, কাপযম্নর, 

ঢাকা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 33 

         টিরর্: ০৭৪ বদক্রর্ারযয়ার াদয়ন্প 11 

      50623 োন জোোনীজ বেদনং বন্টোয, ঢোকো।   

        টিদড: 0101 কদভঈদনমকটিব জোোনীজ বোলো 10 

      ৫০৬৬৫ দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ বকন্দ্র   

        য ভাজদফা কাম ডারয়-৩, ঢাকা   

        গ্রাভ/এরযয়ািঃ ১৮/২/এ আযভারনদর্ারা , বাস্টিঃ 

নয়াফাজায, থানািঃ ফাংার, বজরািঃ ঢাকা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 51 

      ৫০৬৬৭ দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ বকন্দ্র   

        য ভাজদফা কাম ডারয়-১, ঢাকা   

        গ্রাভ/এরযয়ািঃ ৩২রর্রস্টরাযী বযার্ , বাস্টিঃ বগন্ডারযয়া 

১২০৪, থানা- বগন্ডারযয়া, বজরািঃ ঢাকা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 20 

      ৫০৬৬৮ দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ বকন্দ্র   

        য ভাজদফা কাম ডারয়-৮, ঢাকা   

        ফাা-১০, বযার্-০১, ফস্দক-রফ, বকন-১০,থানািঃ  

রভযনৄয, বজরািঃ ঢাকা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 48 

      ৫০৪৪৮ করিউর্ায ররউন এন্ড বেরনাং বন্টায   

      ভানলী িাজা (২য় তরা), ১৯, ইরন্দযা বযার্, পাভ ডদগর্, 

ঢাকা-১২১৫। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 9 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

      ৫০৪৯১ েভা ইনরস্টটিউর্ অফ বর্কদনাররজ   

      ১০৩৬, নফ ড বড়াাড়া, রভযনৄয, ঢাকা 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 49 

      ৫০৬১৩ এভটিএ বেরনাং ইন্পটিটিউর্,    

      আযএইি বাভ বন্টায, বরদবর #০৭ সুইর্# 

৬৩৭,৭৪/রফ/১,  

      গ্রীনদযার্, পাভ ডদগর্, থানািঃ বতজগাঁ, বজরািঃ ঢাকা। 

         টিরর্: ০৩৩ বজনাদযর ইদরকরেরয়ান 13 

      50969 ভোদ কদিঈটোয বেদনং বন্টোয, ঢোকো।   

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 9 

      50971 যোদদো অমম্মদ বটকদনকযোর বেদনং আন্সটিটিঈট, 

ঢোকো। 

  

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 12 

      50978 বযদডমন্ট কদিঈটোয বেদনং বন্টোয, ঢোকো।   

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 20 

২০৩। ৫০১১৭ ঢাকা ররদর্করনক  

ইন্পটিটিউর্, ঢাকা। 

50094 যোজধোনী দরমটকদনক এন্ড বটক্সটোআর কমরজ   

৫০, ীদ তোজ ঈদদ্দন অমভদ যদণ, যসুরফোগ, 

ভোখোরী, ঢোকো-১২১২। 

         টিদড: ০1৭ আমরকদেকযোর োঈজ যোদযং 9 

         টিদড: 034 মটো কযোড 7 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 5 

      ৫০০২৬ আঞ্জুভান ভরপদুর ইরাভ বর্করনকযার  ইন্পটিটিউর্ 

বগন্ডারযয়া, সূত্রানৄয, ঢাকা। 

  

       টিরর্: ০২৭ বযরিজাদযন অযান্ড এয়ায করন্ডরনাং 10 

       টিরর্: ০২৯ বড্র বভরকাং অযান্ড  বর্ইরারযাং 15 

       টিরর্: ০৩৩ বজনাদযর ইদরকরেরয়ান 12 

    50117 ঢোকো দরমটকদনক আন্সটিটিঈট   

ঠিকোনোঃ বতজগো,দল্প এরোকো, ঢোকো-১২০৮ 

      টিদড: 033 বজনোমরয আমরকদেদোন 40 

      টিদড: 048 অদভনী 33 

      টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 20 

    ৫০২৭৮ বা বর্করনকযার বেরনাং বন্টায   

        ৫৬, তী যকায বযার্, বগন্ডারযয়া, সুত্রানৄয, ঢাকা   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 14 

      ৫০৬১০ রযযাফ বেরনাং ইন্পটিটিউর্,   

        গ্রাভিঃ রিভ ান্থথ, বাস্টিঃ রনউভাদকডর্ , থানািঃ 

করাফাগান, বজরািঃ ঢাকা। 

  

         টিরর্: ০১৭ ইদরকরেকযার াউজ য়যারযাং 8 

         টিরর্: ০২৫ িারবাং অযান্ড াই রপটিাং 11 

         টিরর্: ০৫৫ বভনারয অযান্ড যর্ ফাইরন্ডাং 22 



 

 

G:\BTEB SHORT COURSE EXAM\National Skills Basic (360 hours)\Jan-June, Jan-March & April-June Session, 2022_Final\Center List_17 July 2022_Final Printed\17-7-2022 Centet_ Jan-June, Jan-March & April-June Session, 2022_Printed Copy.doc 

-126- 

ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

      ৫০৬৩৬ এন.র্রব্লউ করিউর্ায এন্ড বেরনাং বন্টায   

        গ-৩৬/এ, ভধ্যফাড্ডা, গুরান, ফাড্ডা, ঢাকা-১২১২।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 11 

      50664 দক্ষতো ঈন্নন প্রদক্ষণ বকন্দ্র   

য ভোজমফো কোম ডোর-০৭, ঢোকো 

লোভ/এদযোঃ ১২৭ বতজকুনী োড়ো, বোস্টঃ বতজগাঁ, 

থোনোঃ বতজগাঁ, বজরোঃ ঢোকো। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 27 

      ৫০৭৩১ অদন করিউর্ায এন্ড বেরনাং বন্টায   

        গ্রাভ/ভল্লা-রর্ ইরদজর্ , বািঃ ধাভদানা -৩৯৪৯, 

থানা-াবায, ঢাকা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 24 

      ৫০৭৪১ রর্রজর্ার ইন্পটিটিউর্ অফ বর্কদনাররজ(রর্আইটি)   

        ফাড়ী নাং -১৩৪৩৯, ২য় তরা , য়ার্ ড নাং -৪, 

াতাযকুরা-২৯৪১, ফাড্ডা, ঢাকা-১২১২। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 32 

      ৫০৭৪২ আই র এ প্রযুরি প্ররক্ষণ বকন্দ্র   

        য়ার্ ড-০৫ শুবাঢযা, বকযানীগঞ্জ, ঢাকা-১৩১০।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 19 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং 

9 

         টিরর্: ০২৮ আইটি াদার্ ড বর্করনরয়ান 27 

      ৫০৭৫২ মাত্রাফাড়ী আইটি প্ররক্ষণ বকন্দ্য   

        গ্রাভ/ভল্লা-দিঃ মাত্রাফাড়ী , বািঃ মাত্রাফাড়ী ,থানা-

মাত্রাফাড়ী, বজরা-ঢাকা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 31 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

5 

      ৫০১৬২ জা-কভ বেরনাং  ইন্পটিটিউর্, গুরান, ঢাকা।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 21 

      ৫০১৮৪ ফাাংরাদদ করিউর্ায অযান্ড কারযগরয প্ররক্ষণ 

বকন্দ্র, ারভত্ম নগয, ভরতরির, ঢাকা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 35 

      ৫০১৮৮ ফাাংরাদদ কারযগরয প্ররক্ষণ বকন্দ্র , রখরগাঁ, ঢাকা।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 11 

      ৫০৪১৩ ফন ডভারা করিউর্ায বেরনাং বন্টায   

        ঠিকানািঃ  -৬৬/৩, স্বাধীনতা স্বযনী , উিয ফাড্ডা , 

ঢাকা-১২১২ 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 36 

      ৫০৬৯১ রর্রজর্ার ফাাংরা বর্করনকযার ইন্পটিটিউর্   
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

        গ্রাভ/ভল্লা-নফ ড ফক্স নগয , বািঃ ারুররয়া , বর্ভযা, 

ঢাকা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 40 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

5 

      ৫০৭২৯ রনর্দক করি উর্ায এডুদকন , ৩৩/৩৪, জনন 

বযার্, যায় াদফ ফাজায বযার্ , সুত্রানৄয, ঢাকা-

১১০০। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 64 

      ৫০৮১০ উিযখান করিউর্ায প্ররক্ষণ বকন্দ্র   

        গ্রাভ/ভল্লা-কাঁিকুড়া, বািঃ কাঁিকুড়া , উদজরা-

উিযখান, বজরা-ঢাকা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 43 

      ৫০৯১৯ ইন্টাযন্যানার বযার্ বেরনাং ইন্পটিটিউর্   

        গ্রাভ/ভল্লা-িাইরাকড দয়ন্ট ২৪/এ রফজয় নগয ,বািঃ-

রজর, উদজরা-িন, বজরা-ঢাকা-১০০০ 

  

        টিরর্িঃ ১২৩  প্যাকরেকযার বযার্ 45 

      50923 অমো দদদ্দকো বটকদনকযোর আন্সটিটিঈট   

ভোমুদনগয, োরুদরো, বডভযো, বজরো- ঢোকো। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 5 

      ৫০৬৮৫ রখরগাঁ আইরর্য়ার করিউর্ায  কারযগরয 

প্ররক্ষণ একাদর্ভী 

  

      গ্রাভ/ভল্লা-৪০৩/এ, রখরগাঁ বিৌযাত্মা , বািঃ 

রখরগাঁ, থানা-রখরগাঁ, বজরা-ঢাকা। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 23 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 6 

      ৫০৭৫১ আই. টি কযারযয়ায করিউর্ায বেরনাং বন্টায   

      গ্রাভ/ভল্লা-১১, রযিযন  যায় বযার্,  

      বািঃ পরযদাফাদ-১২০৪, উদজরা-বগন্ডারযয়া,  

      বজরা-ঢাকা। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 22 

      ৫০৮৫১ পর্রফর্ ইনপযদভন বর্কদনাররজ গ্রাভ /ভল্লা- 

কনরপদর্ন্প বন্টায (১২ তরা) খ/৯ াাজাদনৄয, 

বািঃ গুরান-১, উদজরা- গুরান-২, বজরা-ঢাকা। 

  

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

30 

      ৫০৯৫২ আাদ করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্   

      ৬১/১যভানম্যানন,নফ ডদতজতুযীফাজায (২য়তরা), 

বতজগাঁ, ঢাকা। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন  43 

      ৫০৯৫৫ প্রদপনার বকয়ায রগবা ড বেরনাং ইনরস্টটিউর্   
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

      ১৭৪/এ, বযার্নাং-১২রতরাাড়া, রখরগাঁ, ঢাকা। 

         টিরর্: ১০৭ বকয়ায রগরবাং: িাইড এন্ড ড 15 

      ৫০৯২৫ ইয়াকুফ রফন য়াভীন াদব ডয়ায বেরনাং ইনরস্টটিউর্ , 

ারতযনৄর, াফাগ, ১৭/৯ রযফাগ, বানাযগাঁ বযার্ 

ারতযনৄর, বজরা-ঢাকা। 

  

         টিরর্: ০৪৮ আরভনী 18 

২০৪। ৫০১৫৯ বদ ররদর্করনক কদরজ, 

১১/এ, ৩/১ ল্লফী, থানা: 

ল্লফী, বজরা: ঢাকা-১২১৬ 

৫০১৫৯ বদ ররদর্করনক কদরজ , ১১/এ, ৩/১ ল্লফী, ঢাকা-

১২১৬। 

  

       টিরর্: ০৩৪ অদর্াকযার্ 10 

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 74 

    ৫০১৭৮ রভযনৄয করিউর্ায বেরনাং একাদর্ভী   

      ৩৪, জাভার ম্যানন (জনতা ব্াাংদকয ৩য় তরা ) 

রভযনৄয,ঢাকা 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 21 

      ৫০৫২১ রূনগয করিউর্ায বেরনাং বন্টায   

        বযার্ ২২, ফারড় নাং -৫৪, রূনগয আ/এ রভযনৄয।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 10 

      ৫০৫৩৪ বলাফার করিউর্ায বেরনাং বন্টায   

        ১০৯, অরকডর্ িাজা , গ্রীন বযার্ ,  ১৮, ইরন্দযা বযার্ , 

পাভ ডদগর্, ঢাকা-১২১৫ 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 28 

      ৫০৫৬১ রযর্া ইন্পটিটিউর্ অফ বর্কদনাররজ (আযআইটি) 

কাপযম্নর, ঢাকা। 

  

         টিরর্: ০১৭ ইদরকরেকযার াউজ য়যারযাং 15 

         টিরর্: ০২৫ িারবাং অযান্ড াই রপটিাং 13 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 22 

    . ৫০৫৬৬ ব্রাদা ড বর্ক্সর্াইর ইন্পটিটিউর্ এন্ড  পযান 

বর্কদনাররজ 

  

        গ্রাভ : ১৭৪,বততুরতরা, বা: উিয ফাড্ডা , থানা : 

ফাড্ডা, ঢাকা। 

  

         টিরর্: ০৬১ অযাাদযর ভাদি ডন্ডাইরজাং 7 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 55 

      ৫০৮১২ বৃিয ভয়ভনরাং রভরত কারযগরয প্ররক্ষণ বকন্দ্র , 

এভ/১-এ, বকন-১৪, বািঃ রভযনৄয , উদজরা-

রভযনৄয, বজরা-ঢাকা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 60 

      ৫০৮৫৬ যাংধন্ করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্   

        গ্রাভ/ভল্লা-ডুভনী ফাজায , বভইন বযার্ াংরগ্ন , য়ার্ ড 

নাং-৪৩, বািঃ তরনা , উদজরা-রখরদক্ষত, বজরা-

ঢাকা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 36 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

      50918 ফোমড ডো কোদযগদয প্রদক্ষণ বকন্দ্র   

লোভ/ভল্লো-ফোদড়-৩/১,বযোড-১১,রূনগয অ/এ,বোঃ 

দভযপুয-১২১৬,ঈমজরো- দভযপুয,বজরো- ঢোকো। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 6 

২০৫। ৫০৪০৩ ফাাংরাদদ বকারযয়া 

বর্করনকযার বেরনাং বন্টায, 

রভযনৄয, ঢাকা। 

৫০৫৪৬ গণস্বাস্থয ববাদকনার বর্করনকযার বেরনাং 

ইন্পটিটিউর্, াবায, ঢাকা 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 26 

    ৫০৫৮৪  াফআ আইটি , গ্রাভিঃ ভরজনৄয , বািঃ াবায , থানািঃ 

াবায, বজরািঃ ঢাকা। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 24 

      ৫০৬০৪ আঞ্জুভান বভাখদরছুয যভান ররদর্করনক 

ইন্পটিটিউর্, গ্রাভ/ভল্লা-বগাদডন িীর্, বািঃ শ্যাভরী, 

উদজরা-আদাফয, বজরা-ঢাকা। 

  

         টিরর্: ০৪১ াউজ  রকরাং 6 

         টিরর্: ০৬৮ ড্রাইরবাং কাভ অদর্া বভকারনক্স 20 

      ৫০৬২১ রপ্ররভয়ায করিউর্ায ইন্পটিটিউর্ এন্ড বর্কদনাররজ,   

        গ্রাভিঃ ৪৮/২, আরজভনৄয বযার্ , বাস্টিঃ রনউভাদকডর্ , 

উদজরািঃ রারফাগ, বজরািঃ ঢাকা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 70 

      50687 ঈআনমজোন অআটি   

দফ-২১, ফোজোয বযোড, বোঃ োবোয-১৩৪০, থোনো-

োবোয, বজরো-ঢোকো। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 31 

      50718 ভো কদিঈটোয এন্ড বেদনং বন্টোয   

কোরোভপুয, বোঃ কোরোভপুয-১৩৫১, থোনো-ধোভযোআ, 

ঢোকো। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 38 

      ৫০৭৩০  করিউর্ায জগৎ এন্ড বেরনাং বন্টায   

        বািঃ নফগ্রাভ ফাজায -১৮০০, উদজরা-ধাভযাই, 

বজরা-ঢাকা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

      ৫০৮১৩ ইদনাদবটিব ইন্পটিটিউর্ অফ বর্কদনাররজ   

        গ্রাভ/ভল্লা-কন ডাড়া, উরাইর বািঃ াবায -১৩৪০, 

উদজরা-াবায, বজরা-ঢাকা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 17 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

12 

      ৫০৯১৫ আথ ডাভারজক প্ররক্ষণ বকন্দ্র   

        (ভাজদফা অরধদপ্তয, ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারয় কর্তডক 

রযিাররত) 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

        বকন-১০, ব্লক-রফ, বযার্-১, রভযনৄয-১০, ঢাকা-

১২১৬। 

  

         টিরর্: ০২৯ বড্র বভরকাং অযান্ড  বর্ইরারযাং 14 

         টিরর্িঃ ৪৩ াটি ডরপদকর্-ইন-রফউটিরপদকন  9 

         টিরর্িঃ ৯৬ ব্লক ফাটিক অযান্ড রপ্ররন্টাং 9 

      ৫০৯৩৪ এক্সদর্রযয়য ইদন্টরযয়য রর্জাইন বেরনাং ইন্পটিটিউর্ , 

আরতা িাজা , ৫ভ তরা , াউজ #০১, করা ফাগান 

ফা স্টযান্ড বযার্ #১০, ধানভরন্ড, বজরা-ঢাকা-১২০৫ 

  

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

5 

      ৫০৩৫৩ আরা কারযগরয প্ররক্ষণ বকন্দ্র    

      ঠিকানািঃ রজযানী ফাজায , কদরজ বযার্ , আশুররয়া, 

ঢাকা 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 27 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

5 

      ৫০৪১২ বৌযব করিউর্ায বেরনাং বন্টায    

        ঠিকানািঃ ২৫ নাং কল্যাণনৄয প্রধান ড়ক,ঢাকা-

১২০৭. 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 21 

      ৫০৭০৯ গ্রাভীণ রক্ষা রআইএরর্ ববাদকনার বেরনাং 

বন্টায 

  

      গ্রাভ/ভল্লা-রফ-১২/১২, তারফাগ, বািঃ াবায-১৩৪০, 

উদজরা-াবায, বজরা-ঢাকা। 

         টিরর্: ০১৭ ইদরকরেকযার াউ য়যারযাং 9 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 23 

      ৫০৭৫৯ ফাাংরাফাজায করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্    

      গ্রাভ/ভল্লা-গুভাইর (ফাাংরাফাজায), বািঃ রজযাফ -

১৩৪১, উদজরা-াবায, বজরা-ঢাকা। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 17 

      ৫০৯৩৬ রর আইটি করিউর্ায বর্করনকযার বেরনাং বন্টায , 

গ্রাভ/ভল্লা- কাজী বফন , ৩৬২ খারাড়, বিৌযাত্মা 

বযার্, ভীয াজীযফাগ, ঢাকা।  

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 19 

২০৬। ৫০৬০০ পায়ায ারব ড ররবর রর্দপন্প 

বেরনাং কভদিক্স, রভযনৄয ১০, 

ঢাকা। 

৫০৬০০ পায়ায ারব ড ররবর রর্দপন্প বেরনাং কভদিক্স , 

রভযনৄয ১০, ঢাকা 

  

       টিরর্: ০০৭ পায়ায ারব ড অযান্ড অকুদনার 

বপটি

163 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

২০৭। ৫০৬৬৩ দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ বকন্দ্র, 

য ভাজদফা কাম ডারয়-

০৫, ঢাকা, গ্রাভ/এরযয়ািঃ ৯-১১ 

আরজভনৄয, বািঃ বাত্মা, 

থানািঃ রারফাগ, বজরািঃ ঢাকা। 

ববন্য: পরযদউরিন ররিকী 

উচ্চ রফদ্যারয়, আরজভনৄয, 

রারফাগ, ঢাকা। 

৫০৬৬৩ দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ বকন্দ্র , য ভাজদফা 

কাম ডারয়-০৫, ঢাকা, গ্রাভ/এরযয়ািঃ ৯-১১ আরজভনৄয, 

বািঃ বাত্মা, থানািঃ রারফাগ, বজরািঃ ঢাকা। 

  

       টিরর্: ০২৯ বড্র বভরকাং অযান্ড বর্ইরারযাং 28 

       টিরর্: ০৪৩ াটি ডরপদকর্-ইন-রফউটিরপদকন 11 

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 85 

২০৮। ৫০৮৭৪ োস্ট বর্করনকযার বেরনাং 

ইন্পটিটিউর্, াবায 

কযান্টনদভন্ট, াবায, ঢাকা। 

৫০৮৭৪ োস্ট বর্করনকযার বেরনাং ইন্পটিটিউর্, াবায 

কযান্টনদভন্ট, াবায, ঢাকা 

  

       টিরর্: ০১৭ ইদরকরেকযার াউজ য়যারযাং 64 

       টিরর্: ০২৫ িারবাং অযান্ড াই রপটিাং 41 

       টিরর্: ০২৬ বযরর্  অযান্ড বর্রররবন ারব ডরাং 39 

       টিরর্: ০২৭ বযরিজাদযন অযান্ড এয়ায করন্ডরনাং 65 

         টিরর্: ০৫৫ বভনারয অযন্ড যর্ ফাইরন্ডাং 52 

         টিরর্: ০৬৮ ড্রাইরবাং কাভ অদর্া বভকারনক্স 165 

         টিরর্: ০৭০ দয়রডাং অযান্ড বপরব্রদকন 68 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 85 

২০৯। ৫১০১২ বর্করনকযার স্কুর অযান্ড 

কদরজ, নাযায়নগঞ্জ। 

৫১০২৩ াইদর্ক করিউর্ায প্ররক্ষণ  ইন্পটিটিউর্ , আফফা 

রফরডাং, আড়াই াজায, নাযায়নগঞ্জ। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 19 

       টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 20 

      ৫১০৩১ রফ.আই.টি.এ, ১০১ এ এ া বযার্ , ফন্দয, 

নাযায়নগঞ্জ 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 39 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

11 

      ৫১০৩৪ র্. এভ এ ািায বকন্দ্রীয় গণরফদ্যারয়   

        বািঃ আরভননৄয , উদজরািঃ বানাযগাঁ , বজরা-

নাযায়ণগঞ্জ 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 37 

         টিরর্: ০১৭ ইদরকরেকযার াউজ য়ারযাং 13 

      ৫১০৩৭ ক করিউর্ায অযান্ড বেরনাং ইন্পটিটিউর্দগাারদী , 

আড়াইাজায, নাযায়নগঞ্জ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযা ন্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

7 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

      ৫১০৬৩ বজরা রবরিক ভররা করিউর্ায প্ররক্ষণ প্রকল্প (৬৪ 

বজরা), জাতীয় ভররা াংস্থা , নাযায়ণগঞ্জ, ২৬৮/১, 

আরস্দাভা ইকফার বযার্,িালাড়া, নাযায়ণগঞ্জ 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 25 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

25 

      ৫১০৬৫ নয়ানৄয করিউর্ায এন্ড বর্করনকযার বেরনাং 

ইন্পটিটিউর্ 

  

        গ্রাভিঃ নয়ানৄয , বািঃ ফযাফ -১৪১১, থানািঃ 

বানাযগাঁ, নাযায়ণগঞ্জ 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 22 

      ৫১০৭২ স্টায কদরজ অফ ইরঞ্জরনয়ারযাং এন্ড বর্কদনাররজ , 

গ্রাভিঃ ভজভনৄয , বাস্টিঃ ভজভনৄয , থানািঃ 

বানাযগাঁ, বজরািঃ নাযায়নগঞ্জ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 33 

      ৫১০৭৭ দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ বকন্দ্র   

        য ভাজদফা কাম ডারয়, নাযায়ণগঞ্জ   

        গ্রাভিঃ  ১১৯,রফরফ বযার্ , বাস্টিঃ নাযায়ণগঞ্জ -১৪০০, 

থানািঃ নাযায়ণগঞ্জ দয, বজরািঃ নাযায়ণগঞ্জ 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 44 

      ৫১০৮০ ভা করিউর্ায ইন্পটিটিউর্ অফ বর্কদনাররজ   

        গ্রাভ/ভল্লা-ারফফনৄয, বািঃ ফড়নগয, থানা-বানাযগাঁ, 

বজরা-নাযায়ণগঞ্জ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 77 

      ৫১০৮৯ ইনরস্টটিউর্ অফ করিউর্ায করভউরনদকন,   

        গ্রাভ/ভল্লা-খন্দকায িাজা, বািঃ ফড় নগয, উদজরা-

বানাযগাঁ, বজরা-নাযায়ণগঞ্জ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 39 

      ৫১১০২ ররদ্ধযগঞ্জ করিউর্ায বেরনাং বন্টায   

        এ.এভ.র্ায়ায (২য়তরা) ররদ্ধযগঞ্জ নৄর , বািঃ 

ররদ্ধযগঞ্জ-১৪৩০, উদজরা-দয, বজরা-

নাযায়ণগঞ্জ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভা রিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

5 

      ৫১১০৬ োদকফ কদিঈটোয বেদনং বন্টোয, নোযোণগঞ্জ।   

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 11 

২১০। ৫১০৪৫ াকড ররদর্করনক 

ইন্পটিটিউর্, াজী যরপক 

ড়ক, াদফাড়া, ানায 

৫১০২৪ কাঞ্চন ইন্প টিটিউর্ অফ ইনপযদভন বর্কদনাররজ , 

রূগঞ্জ, নাযায়নগঞ্জ। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

    াড় , ররদ্ধযগঞ্জ, নাযায়নগঞ্জ। ৫১০৩০ রফদ্যা রনদকতন করিউর্ায বেরনাং  ইন্পটিটিউর্ , ১৪৬ 

বগারাইকানন্দাইর ফা স্টযান্ড , ভুরতা, রূগঞ্জ 

নাযায়নগঞ্জ 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 21 

      ৫১০৪০ নাযায়ণগঞ্জ ররদর্করনক ইন্পটিটিউর্   

        গ্রাভ/ভল্লা-মুরিনগয, বািঃ ানাযাড়,   

        থানা-নাযায়ণগঞ্জ দয, বজরা-নাযায়ণগঞ্জ।   

         টিরর্: ০৪৮ আরভনী 49 

      ৫১০৪৫ াকড ররদর্করনক ইন্পটিটিউর্, নাযায়নগঞ্জ   

         টিরর্: ০১৭ ইদরকরেকযার াউজ য়যারযাং 8 

         টিরর্: ০৪৮ আরভনী 50 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 59 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

29 

      ৫১০৪৯ ভয়নাভরত াদব ড বেরনাং বন্টায , (নেরকরর স্কু র) 

রির্াগাাং বযার্, ররিযগঞ্জ, নাযায়নগঞ্জ। 

  

         টিরর্: ০৪৮ আরভনী 120 

      ৫১০৫৬ ানাযায বর্করনকযার  ইন্পটিটিউর্, নাযায়নগঞ্জ।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 61 

      ৫১০৫৮ জনতা করিউর্ায বেরনাং বন্টায , আঙ্গাযদজাড়া, 

রফযাফ, রূগঞ্জ, নাযায়নগঞ্জ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 56 

      ৫১০৬৪ রির্াগাাং বযার্ কারযগরয প্ররক্ষণ বকন্দ্র   

        গ্রাভিঃ রির্াগাাংদযার্ , বািঃ ানাযাড় , ররিযগঞ্জ, 

নাযায়ণগঞ্জ 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 38 

      ৫১০৭০ এবায গ্রীন ইন্পটিটিউর্ অফ বর্কদনাররজ,    

      গ্রাভিঃ রির্াগাাং বযার্ , বাস্টিঃ ানাযাড় -১৩৬১, 

থানািঃ ররদ্ধযগঞ্জ, বজরািঃ নাযায়নগঞ্জ।  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন  19 

      ৫১০৮৬ আইরর্য়ার প্রদপনার বেরনাং ইনরস্টটিউর্   

       গ্রাভ/ভল্লা-িাঁদস্দাজা, পতুল্লা বস্টরর্য়াভ ১নাং 

বগইর্, বািঃ কুতুফনৄয , উদজরা-পতুল্লা, বজরা-

নাযায়ণগঞ্জ। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন  47 

      ৫১০৭১ জারকয করিউর্ায বন্টায,   

        গ্রাভিঃ ানগাঁ , বাস্টিঃ এনাদয়তনগয , থানািঃ 

পতুল্লা, বজরািঃ নাযায়নগঞ্জ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 30 

২১১। ৫২০১৪ বর্করনকযার স্কুর অযান্ড 

কদরজ, যায়নৄযা, নযরাংদী। 

৫২০৫১ ইনদবটিব করিউর্ায বেরনাং অযান্ড ভারিরভরর্য়া , 

বফরাদফা, নযরাংদী। 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 22 

    ৫২০১৪ নযরাংদী বর্করনকযার স্কুর  কদরজ   

      থানাার্, যায়নৄযা, যায়নৄযা, নযরাংদী   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 48 

      ৫২০৯১ আই, টি করিউর্ায  ইন্পটিটিউর্ , ফাকযিা, ফাজায,  

বফরাফ, নযরাংদী। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

      ৫২১০৪ এ এন, আয করিউর্ায প্ররক্ষণ ইন্পটিটিউর্   

        রফন্নাফাইদ, বািঃ রফন্নাফাইদ , থানা-বফরাফ, বজরা-

নযরাংদী। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 34 

      ৫২১০৫ যরথ করিউর্ায রদস্টভ   

      গ্রাভ/ভল্লা-উদজরা বভাড় , বািঃ নযরাং দী-১৬০০, 

থানা-নযরাংদী দয, বজরা-নযরাংদী। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন  28 

      ৫২১০৬ আর-বযা রর্রজর্ার করিউর্ায বেরনাং বন্টায , 

গ্রাভ/ভল্লা-রিভ ব্রাক্ষ্মন্দী , বািঃ নযরাংদী যকারয 

কদরজ-১৬০২, থানা-নযরাংদী দয , বজরা-

নযরাংদী। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 22 

      ৫২১১১ সুর্রযয়া করিউর্ায প্ররক্ষণ ইন্পটিটিউর্   

        গ্রাভ/ভল্লা-সুর্রযয়া, বািঃ কার্াফারড়য়া , উদজরা-

বফরাফ, বজরা-নযরাংদী। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

      52144 দযদজো অিোয বটকদনকযোর বেদনং আন্সটিটিঈট    

লোভ/ভল্লো- অশ্রফপুয, বোঃ- অরগীফোজোয, 

ঈজমরো- যোপুযো, জমরো- নযদংদী। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 22 

      52147 প্রদতবো কোযদগদয আনস্টটিদঈট   

লোভ/ভল্লো- িদভ িোহ্মন্দী, বোঃ-নযদংদী যকোদয 

করমজ-১৬০২, ঈজমরো- নযদংদী দয, বজরো- 

নযদংদী। 

        টিদড: ১০৭ বকোয দগদবং:  োআড যোন্ড ড 26 

২১২। ৫২০১৫ বর্ক্সর্াইর ববাদকনার  

ইন্পটিটিউর্, কৃষ্ণনৄয, 

ভদনাযদী, নযরাংদী। 

৫২০৩৬ উজারা বপ্র এন্ড করিউর্ায একাদর্ভী , রফনৄয, 

নযরাংদী 

  

      টিরর্িঃ ৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 14 

    ৫২০৩৭ রনক করিউর্ায অযান্ড ইরঞ্জরনয়ারযাং , ভদনাযদী, 

নযরাংদী 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 79 

      ৫২১১২ আিঃ বররভ করিউর্ায একাদর্ভী   

        গ্রাভ/ভল্লা-র্ঙ্গীযদর্ক, বািঃ বাড়ারদয়া,   
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

        উদজরা-বফরাফ, বজরা-নযরাংদী।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 49 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 14 

      ৫২১৩৮ আব্দুল্লা যাপাত করিউর্ায বেরনাং বন্টায   

        গ্রাভ/ভল্লা-বদখয ফাজায ,বািঃ কার্াফারড়য়া , 

ভদনাযদী নযরাংদী। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

      ৫২১৪০ ভাফরুকা করিউর্ায আইটি এন্ড ইনরস্টটিউর্   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 49 

      ৫২০৬৫ বাড়ারদয়া আয. র. বেরনাং ইন্পটিটিউর্   

        বাড়ারদয়া, বফরাফ, নযরাংদী   

         টিরর্: ০৭৪ বদক্রর্ারযয়ার াদয়ন্প 7 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 29 

      ৫২০৩১ রযাংগন কারযগরয কদরজ, নযরাংদী।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 24 

২১৩। ৫২০৪১ নযরাংদী ররদর্করনক  

ইন্পটিটিউর্, নযরাংদী। 

৫২০৩৫ দররর উরিন করিউর্ায , নযরাংদী গব . কদরজ,  

নযরাংদী। 

  

       টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

8 

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 86 

      ৫২০৯৪ বজরা রবরিক ভররা করিউর্ায প্ররক্ষণ প্রকল্প (৬৪ 

বজরা), জাতীয় ভররা াংস্থা , নযরাংদী  দয 

উদজরা কভদিক্স, রফরাফী, নযরাংদী 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 25 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

25 

      ৫২১০১ রগ্রন র আইটি প্ররক্ষণ বকন্দ্র   

        ৯২/৩ রিভ ব্রাক্ষ্মন্দী , বািঃ নয রাংদী যকারয 

কদরজ, থানা-নযরাংদী, বজরা-নযরাংদী। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 17 

      ৫২১১৭ যকোয ফহুমুখী প্রদক্ষণ আন্সটিটিঈট   

লোভ/ভল্লো-োদজপুয, বোঃ নযদংদী-১৬০০, 

ঈমজরো-নযদংদী দয, বজরো-নযদংদী। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 35 

      52123 দফপুয বফযকোদয দরমটকদনক আন্সটিটিঈট   

লোভ/ভল্লো-দফপুয কমরজ বযোড,বোঃ 

দফপুয,ঈমজরো-দফপুয,বজরো-নযদংদী। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 18 

      52125 োজী অপছোয ঈদদ্দন ভূআো োআন্স এন্ড বটকমনোরদজ 

আন্সটিটিঈট, লোভ/ভল্লো-ফোন্দোযদদো,বোঃ 

দফপুয,ঈমজরো- দফপুয,বজরো-নযদংদী। 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 10 

      ৫২০৬৬ বেঁদনা করিউর্ায প্ররক্ষণ একাদর্ভী.   

        বাাগ রাং কভদস্দাক্স , কদরজ বযার্ , রফনৄয, 

নযরাংদী। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 56 

      ৫২০৭০ নযরাংদী ইন্পটিটিউর্ ইনপযদভন বর্কদনাররজ    

        বা: ব্রাহ্মণদী (নৄযাতন র্াউন দরয াভদন ) 

নযরাংদী দয, নযরাংদী 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 23 

      ৫২০৯৬ উদয়ন করিউর্ায একাদর্ভী   

        গ্রাভ- আশ্রাপনৄয, বাষ্ট+থানা- রফনৄয, বজরা- 

নযরাংদী। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 55 

      ৫২১০৭ বর করিউর্ায একাদর্ভী   

        গ্রাভ/ভল্লা-বানাকুড়া, বািঃ বানাকুড়া ফাজায , 

থানা-রফনৄয, বজরা-নযরাংদী। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 30 

      ৫২১০৮ র্ার্া রবন বেরনাং ইনরস্টটিউর্   

        গ্রাভ/ভল্লা-নফ ড রা , বািঃ রা ,উদজরা-রা, 

বজরা-নযরাংদী-১৬১০। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 41 

      ৫২১২৪ কারযগরয ফহুমূখী প্ররক্ষণ একাদর্ভী   

        গ্রাভ/ভল্লা-কাভযাফ, বািঃ কাভযাফ -১৬৩০, 

উদজরা-রফনৄয, বজরা-নযরাংদী। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 14 

      ৫২১২৬ অগ্রদূত রিল্যারন্পাং এন্ড করিউর্ায বেরনাং 

ইন্পটিটিউর্, গ্রাভ/ভল্লা-দয বযার্ , বািঃ রফনৄয -

১৬২০, উদজরা-রফনৄয, বজরা-নযরাংদী। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 20 

      ৫২১২৮ সুায এডুদকন াদয়ন্প করিউর্ায বেরনাং 

ইন্পটিটিউর্, গ্রাভ/ভল্লা-ারুররয়া াদৄয ফাজায , বািঃ 

ারুররয়া-১৬১০, উদজরা-রা, বজরা-নযরাংদী। 

  

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযা ন্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 15 

      ৫২০৮১ নযরাংদী াদয়ন্প এন্ড ইরঞ্জরনয়ারযাং ইনরস্টটিউর্   

      গ্রাভ/ভল্লা-ফাাইর, বািঃ নযরাংদী দয, উদজরা-

নযরাংদী দয, বজরা-নযরাংদী। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন  24 

      ৫২১১৫ রবদরজ বর্বরদভন্ট বাাইটি (রবরর্এ) বেরনাং 

ইন্পটিটিউর্ 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

      ৩৩৫/৫ ববরা নগয , বািঃ নযরাংদী কদরজ , 

উদজরা-নযরাংদী দয, বজরা-নযরাংদী। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন  12 

      ৫২১১৮ বেঁদনা িযরন্দুয করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্   

       গ্রাভ-িযরন্দুয,  বািঃ িযরন্দুয ফাজায, উদজরা-

রা, বজরা-নযরাংদী। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন  13 

      ৫২০৯৫ তুযাগ করিউর্ায প্ররক্ষণ একাদর্ভী   

        গ্রাভিঃ বানাকুড়া , বািঃ র এন্ড রফ ফাজায , ১৬২০, 

রফনৄয, নযরাংদী 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 55 

      ৫২১৪১ আর আরভন রর্রজর্ার করিউর্ায বেরনাং বন্টায , 

গ্রাভ/ভল্লা-বঘাড়ারদয়া, বািঃ-নযরাংদী যকারয 

কদরজ, উদজরা-নযরাংদী দয, বজরা-নযরাংদী। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিবকন 23 

২১৪। ৫২০৯৯ দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ বকন্দ্র, 

য ভাজদফা কাম ডারয়, 

নযরাংদী গ্রাভিঃ ববরানগয, 

বাস্টিঃ নযরাংদী যকাযী 

কদরজ, থানািঃ নযরাংদী 

দয, বজরািঃ নযরাংদী। 

(ববন্যিঃ ব্রােন্দী গার ড াই 

স্কুর, ভারাকায বভাড়, ব্রােন্দী, 

নযরাংদী)। 

৫২০৯৯ দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ বকন্দ্র   

      য ভাজদফা কাম ডারয়, নযরাংদী   

      গ্রাভিঃ ববরানগয, বাস্টিঃ নযরাংদী যকাযী কদরজ , 

থানািঃ নযরাংদী দয , বজরািঃ নযরাংদী। (ববন্যিঃ 

ব্রােন্দী গার ড াই স্কুর , ভারাকায বভাড় , ব্রােন্দী, 

নযরাংদী) 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 180 

২১৫। ৫২১০০ আনায  রবরর্র 

করিউর্ায প্ররক্ষণ বকন্দ্র, 

গ্রা/ভল্লা-াজীনৄয, বািঃ 

নযরাংদী-১৬০০, উদজরা-

নযরাংদী দয, বজরা-

নযরাংদী। 

৫২১০০ আনায  রবরর্র করিউর্ায প্ররক্ষণদকন্দ্র   

      গ্রা/ভল্লা-াজীনৄয, বািঃ নযরাংদী-১৬০০, উদজরা-

নযরাংদী দয, বজরা-নযরাংদী। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 30 

       টিরর্: ০৬৮ ড্রারবাং কাভ অদর্াদভকারনক্স 142 

২১৬। ৫৩০১৮ বর্করনকযার স্কুর অযান্ড 

কদরজ, গা া, গাজীনৄয। 

53043 অরমযো কদিঈটোয প্রদক্ষণ আন্সটিটিঈট    

পজর ম্যোনন (৩ তরো),  োন্দনো, ব ৌযোস্তো, 

গোজীপুয। 

      টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 26 

    ৫৩০৯২ বতৌরপকা করিউর্ায বেরনাং বন্টায, গাজীনৄয।   

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 71 

    ৫৩১০২ বজরা রবরিক ভররা করিউর্ায প্ররক্ষণ প্রকল্প (৬৪ 

বজরা), ৯৭/৩, বজ রয়াভ বফন , রফ.আই.রর্.র বযার্ 

(ীদ স্মৃরত স্কুর াংরগ্ন), জয়দদফনৄয, গাজীনৄয 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 25 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

25 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

      ৫৩১০৪ রর্রজর্ার করিউর্ায এন্ড বেরনাং একাদর্ভী   

        গ্রাভিঃ বকয়া রিভ খন্ড , বািঃ ভানা , থানািঃ 

শ্রীনৄয, বজরািঃ গাজীনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 110 

      ৫৩১০৬ ভানা বর্করনকযার বেরনাং বন্টায (এভটিটির), 

গ্রাভিঃ মূরাইদ , বাস্টিঃ বর্াংযা ফাজায , থানািঃ শ্রীনৄয , 

বজরািঃ গাজীনৄয 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 31 

      53107 তোভোন্নো কদিঈটো ড এন্ড বেদনং বন্টোয,    

এপ/১৫১, ঈত্তয ছোঘোফীদথ, বোস্টঃ গোজীপুয-১৭০০, 

থোনোঃ জমদফপুয, বজরোঃ গোজীপুয। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 14 

      ৫৩১০৮ কারীগঞ্জ কারযগরয করিউর্ায প্ররক্ষণ একাদর্ভী , 

গ্রাভিঃ ভনশুযনৄয , র্াকঘযিঃ কারীগঞ্জ -১৭২০, থানািঃ 

কারীগঞ্জ, বজরািঃ গাজীনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 55 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 45 

      ৫৩১১৩ পারভ করিউর্ায এন্ড বেরনাং একাদর্ভী।   

        গ্রাভিঃ সজনাফাজায , র্াকঘযিঃ সজনাফাজায , 

উদজরািঃ শ্রীনৄয, বজরািঃ গাজীনৄয 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 18 

      ৫৩১২০ ইরজ করিউর্ায বেরনাং বন্টায   

        গ্রাভ- নয়ননৄয, বাষ্ট- যাদজন্দ্রনৄয কযান্টনদভন্ট, থানা-

গাজীনৄয দয, বজরা-গাজীনৄয 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 65 

      ৫৩১২৩ দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ বকন্দ্র   

        য ভাজদফা কাম ডারয়, র্াংগী   

        ফারড় নাং -৬৬, বাস্টিঃ রনাতনগয , থানািঃ র্ঙ্গী , 

বজরািঃ গাজীনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 56 

      ৫৩১২৪ দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ বকন্দ্র   

        য ভাজদফা কাম ডারয় , গাজীনৄয, গ্রাভ/এরযয়ািঃ 

যাজফাড়ী, বাস্টিঃ গাজীনৄয , থানািঃ জয়দদফনৄয , 

বজরািঃ গাজীনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 51 

      53126 পোযোনো কদিঈটোয বেদনং আন্সটিটিঈট   

লোভ/ভল্লো-গড়গদযো ভোস্টোয ফোদড়, বোঃ 

দগরোমফযোআদ, থোনো-শ্রীপুয, বজরো-গোজীপুয। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 20 

      53133 বোোর দডদজটোর বটকদনকযোর আন্সটিটিঈট   
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

লোভ/ভল্লো-অঈট োড়ো, বোঃ  োন্দনো ব ৌযোস্তো, থোনো-

গোজীপুয দয, বজরো-গোজীপুয। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 7 

      53180 বপ্রোমলদব কদিঈটোয বেদনং আন্সটিটিঈট   

লোভ/ভল্লো-ফযভী ফোজোয,বোঃফযভী 

ফোজোয,ঈমজরো-শ্রীপুয,বজরো-গোজীপুয। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 45 

      53194 োযীদযক প্রদতফন্ধীমদয বৃদত্তমূরক প্রদক্ষণ  

পুন ডফোন বকন্দ্র (আঅযদদএআ ) 

  

(ভোজমফো দধদপ্তয, ভোজকল্যোণ ভন্ত্রণোর কর্তডক 

দয োদরত), বষ্টন বযোড,টঙ্গী,গোজীপুয। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 27 

      53205 দপঈ োয কোদযগদয  কদিঈটোয বেদনং আন্সটিটিঈট   

লোভ/ভল্লো- কমরজ বযোড, বোঃ-নদোতনগয, 

ঈজমরো-টঙ্গী, জমরো-গোজীপুয। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন ৫১ 

      ৫৩১৩৯ বায়ার কারযগরয একাদর্রভ   

        গ্রাভ/ভল্লা-যাদজন্দ্রনৄয, বািঃ যাদজন্দ্রনৄয -১৭৪১, 

থানা-শ্রীনৄয, বজরা-গাজীনৄয 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 87 

      ৫৩১৪২ াযদপক্ট িা করিউর্ায বেরনাং ইনরস্টটিউর্ , 

গ্রাভ/ভল্লা-বকয়া রিভ খন্ড , বািঃ ভানা ফাজায , 

উদজরা-শ্রীনৄয, বজরা-গাজীনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 27 

      ৫৩১৬০ আইরর্য়ার করিউর্ায প্ররক্ষণ ইন্পটিটিউর্   

        গ্রাভ/ভল্লা- ফীয উজরী , বািঃ ফীয উজরী ,উদজরা- 

কাারয়া, বজরা-গাজীনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 36 

      ৫৩১৮১ বর্রর্া করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্   

        গ্রাভ/ভল্লা-ফঙ্গফন্ধু াইদর্ক রটি ,বািঃ কাররয়াককয-

১৭৫০,উদজরা- কাররয়াককয,বজরা-গাজীনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 66 

      ৫৩১৮৪ বগাদডন দয় বর্করনকযার ইন্পটিটিউর্   

        গ্রাভ/ভল্লা-বকানাফাড়ী, বািঃ নীরনগয -১৩৪৬, 

উদজরা- গাজীনৄয দয, বজরা-গাজীনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 49 

      ৫৩১৮৫ গ্রাভীণ করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্   

        গ্রাভ/ভল্লা-ফড়য,বািঃ আভযাইদ ,উদজরা- 

কাারয়া,বজরা- গাজীনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 31 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

      ৫৩২০১ যাজাফাড়ী করিউর্ায প্ররক্ষণ ইনরস্টটিউর্   

        গ্রাভ/ভল্লা-যাজাফাড়ী, বািঃ-বায়ার যাজাফাড়ী , 

উদজরা-শ্রীনৄয, বজরা-গাজীনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 36 

      ৫৩১৬১ এররর্ বপা ড বন্ট্রায পয ক রিউর্ায রির এন্ড 

ইাংরর রারনাং 

  

         গ্রাভ/ভল্লা-ফীয উজরী , বািঃ বর্াক নয়ন 

ফাজায,উদজরা- কাারয়া, বজরা-গাজীনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

      ৫৩০৫০ 
রব্রটি আদভরযকান বর্কদনারজী এন্ড ম্যাদনজদভন্ট 

ইন্পটিটিউর্ 

  

      
ঠিকানািঃ পাদতভা স্দাজা, আউিাড়া, কদরজ বগইর্, 

গাজীনৄয।  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন  7 

      ৫৩০৭০ অকর্ার করিউর্ায বর্কদনাররজ 

  

      
ঠিকানািঃ াজী  াদফদ আরী কভদস্দাক্স (৩য় তরা), 

ফাজায বযার্, উদজরা-কাররয়াককয 

      
বািঃ-কাররয়াককয, বজরা-গাজীনৄয. 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন  61 

      ৫৩১১১ শ্রীনৄয বর্করনকযার বেরনাং ইন্পটিটিউর্। 

  

      
গ্রাভিঃ শ্রীনৄয, উদজরািঃ শ্রীনৄয,  

      
বজরািঃ গাজীনৄয। 

         টিরর্: ০২৯ বড্র বভরকাং অযান্ড বর্ইরারযাং 16 

         টিরর্: ০১৭ ইদরকরেকযার াউজ য়যারযাং 5 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন  44 

      ৫৩১৩৫ ইস্ট দয়ষ্ট ভদর্র বর্করনকযার ইন্পটিটিউর্ 

  

      
গ্রাভ/ভল্লা-ববাগযা, বািঃ জাতীয় রফশ্বরফদ্যারয় , 

থানা-গাজীনৄয দয, বজরা-গাজীনৄয। 

         টিরর্: ১০৭ বকয়ায রগরবাং: িাইড এন্ড ড 50 

         টিরর্: ১২০ এরনদভর বযয়াযায 6 

      ৫৩১৩৮ বর্করনকযার ইয়ুথ বেরনাং বন্টায 

  

      
গ্রাভ/ভল্লা-কদরজ বগইর্ , বািঃ রনাদ নগয , থানা-

র্াংগী, বজরা-গাজীনৄয।  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন  39 

      ৫৩১৫১ 
বুরবুর াইন্প  একাদর্ভী এন্ড করিউর্ায 

বর্কদনাররজ   

      

  

গ্রাভ/ভল্লা-ফাইা (ট্যাাংরাফাড়ী), বািঃ 

কাররয়াককয, থানা-কাররয়াককয, বজরা-গাজীনৄয।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন  16 

      ৫০৮৮০ সুাযাইন রির বর্দবরদভন্ট বন্টায   
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

        গ্রাভ/ভল্লা-ীদ কাভরুর যকায ভাদকডর্ , বািঃ 

ডুদয়র্, উদজরা-গাজীনৄয, বজরা-ঢাকা। 

  

         টিরর্: ০১৭ ইদরকরেকযার াউ য়যারযাং 6 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 28 

২১৭। ৫৩০৯১ বন্টায পয বর্কদনাররজ 

োন্পপায, ডুদয়র্, গাজীনৄয-

১৭০০, গাজীনৄয। 

53047 কোোদো বটকদনখ্যোর স্কুর এন্ড কদিঈটোয বেদনং 

আন্সটিটিঈট কোোদো, গোজীপুয। 

  

      টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 9 

    ৫৩০৪৮ আভদযইদ করিউর্ায প্ররক্ষণ  ইন্পটিটিউর্ , 

আভদযইদ, কাারয়া, গাজীনৄয। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 32 

    ৫৩০৪৯ ভতরফ কারযগরয এন্ড করিউর্ায প্ররক্ষণ  

ইন্পটিটিউর্, রর্র বযার্ ডুদয়র্ এয াদ , গাজীনৄয 

দয, গাজীনৄয। 

  

         টিরর্: ০১৭ B‡jKwUªK¨vj nvDm য়যারযাং 69 

         টিরর্: ০২৫ িারবাং অযান্ড াই রপটিাং 30 

         টিরর্: ০৬৮  ড্রাইরবাং কাভ অদর্া বভকারনক্ 5 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 45 

      ৫৩০৬২ অযরফর্ করিউর্ায বেরনাং  ইন্পটিটিউর্ , বািঃ 

নেরফারড়য়া, থানািঃ কাারয়া, গাজীনৄয 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 27 

      ৫৩০৬৪ রজ র বজর্ , ইনদপাদর্ক, রর্-১৭৫/১ বািঃ 

জয়দদফনৄয, গাজীনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 22 

      ৫৩০৮৫ িারর্ করিউর্া ড 

  

      
রজ-১৪৬, যাজরদরঘযাড়, জয়দদফনৄয, গাজীনৄয-

১৭০০। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন  23 

      ৫৩০৯১ বন্টায পয বর্কদনাররজ োন্পপায  

  

      
রদ এন রফরডাং, রফরডাং নাং-১, বযার্ নাং-১৬, বক্টয-

৬, উিযা ভদর্র র্াউন,  

      
ঢাকা-১২৩০. 

      
   টিরর্: ০১৭ B‡jKwUªK¨vj nvDm য়যারযাং 6 

         টিরর্: ০২৫ িারবাং অযান্ড াই রপটিাং  8 

      ৫৩১১৫ 
ইরঞ্জরনয়া ড বর্দবরদভন্ট অগ ডানাইদজন (ইরর্) 

বর্করনকযার বেরনাং বন্টায,   

        গ্রাভিঃ বভৌিাক াড়া, বাস্টিঃ বভৌিাক,    

        থানািঃ কাররয়াককয, বজরািঃ গাজীনৄয।   

         টিরর্: ০৩৩ বজনাদযর ইদরকরেরয়ান  8 

      ৫৩০৯৪ িা ফাগান ইনরস্টটিউর্ , িাফাগান, বািঃ িাফাগান 

ফাজায, থানা-কাররয়াককয, গাজীনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 29 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

২১৮। ৫৩০৯৭ ীদ বখ পরজরাতুদন্ন া 

মুরজফ ভররা প্ররক্ষণ 

একাদর্ভী, রজযানী, গাজীনৄয। 

৫৩০৯৭ ীদ বখ পরজরাতুদন্ন া মুরজফ ভররা প্ররক্ষণ 

একাদর্ভী, রজযানী, গাজীনৄয। 

  

       টিরর্: ০২৯ বড্র বভরকাং অযান্ড  বর্ইরারযাং 14 

       টিরর্: ০৩৫ বভাফাইর বপান ারব ডরাং 27 

         টিরর্: ০৪৩ রফউটিরপদকন 13 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 93 

         টিরর্: ০৮৫ ইন্ডারিয়ার সুইাংদভরন বভইনদর্ন্প 16 

      ৫০৫৩৮ ভররা কৃরল প্ররক্ষণ বকন্দ্র , গ্রাভ-নযরাংনৄয, 

র্াকঘয -রজযাদফা, উদজরা-াবায, ঢাকা। 

  

         টিরর্: ০৬৫ বরি অযান্ড বফকারয প্রর্াকন 26 

২১৯। ৫৪০২৮ ই ানৄয বদযফাাংরা উচ্চ 

রফদ্যারয়, কারীারত, 

র্াাংগাইর। 

৫৪০৬৯ বফরক করিউর্ায বেরনাং  ইন্পটিটিউর্ , ঘার্াইর, 

র্াাংঙ্গাইর 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 22 

    ৫৪১৮৭ আইটি করিউর্ায বেরনাং বন্টায , এদরঙ্গা, 

কাররাতী র্াাংঙ্গাইর। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 43 

      ৫৪০৭৬ কারযগরয করিউর্ায প্ররক্ষণ ইন্পটিটিউর্ 

  

      
রযিারকিঃ আবু ফায়দা খান 

      
ঠিকানািঃ াজী াভাদ রাং কভদস্দাক্স , কাররাতী 

ফাস্টযান্ড, র্াাংগাইর 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন  80 

      ৫৪১৬৭ আথ ড করিউর্ায এডুদকন , বকন্দুয়া বযার্ , ধনফাড়ী, 

র্াাংগাইর 

  

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 16 

২২০। ৫৪০২৯ বর্করনকযার স্কুর অযান্ড 

কদরজ, র্াাংগাইর। 

৫৪০৩১ র্াাংগাইর বর্করনকযার অযান্ড রফজদন ম্যাদনজদভন্ট 

কদরজ, থানাাড়া, দয, র্াাংগাইর। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

    ৫৪১৮৪ বন্ট্রার ভদর্র করিউর্ায প্ররক্ষণ একাদর্ভী , দয, 

র্াাংঙ্গাইর। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 41 

    ৫৪২৬৪ দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ বকন্দ্র   

        য ভাজদফা কাম ডারয়,  র্াঙ্গাইর   

        গ্রাভ/এরযয়ািঃ আকুযর্াকুয াড়া , বাস্টিঃ র্াঙ্গাইর , 

থানািঃ র্াঙ্গাইর, বজরািঃ র্াঙ্গাইর। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 49 

      ৫৪২৭৩ ইন্পটিটিউর্ অফ করিউর্ায বর্কদনাররজ   

        গ্রাভ/ভল্লা-নৄযাতন ফাস্টযান্ড, দয, র্াঙ্গাইর।   

         টিরর্: ০০২ দয়ফ রর্জাইন অযান্ড বর্দবরদভন্ট 6 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 42 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারি রভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

৭ 

      ৫৪০৬৭ কভ করিউর্ায রদস্টভ, াউজ নাং-১১, ফস্দক-রফ 

রবদক্টারযয়া বযার্, বািঃ র্াাংঙ্গাইর, দয, র্াাংঙ্গাইর। 

  

         টিরর্: ০৪৮ আরভনী ৯ 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 94 

      ৫৪১১৫ ইন্পটিটিউর্ অফ করিউর্ায নদরজ   

        ঠিকানািঃ ভরজদ বযার্, কযটিয়া, র্াঙ্গাইর   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 38 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং ৮ 

২২১। ৫৪০৪৯ র্াাংগাইর ররদর্করনক 

ইন্পটিটিউর্,  র্াাংগাইর। 

৫৪০৭১ ইন্পটিটিউর্ অফ আবু জাপয করিউর্ায এন্ড 

বর্কদনাররজ, উদজরা বযার্, খীনৄয, র্াাংগাইর। 

  

       টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 11 

    ৫৪০৭২ প্রাইভ করিউর্ায বেরনাং ইনরস্টটিউর্ 

  
    ঠিকানািঃ কদরজ বযার্, রভজডানৄয, র্াঙ্গাইর. 

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন  ৬৭ 

    54218 ো-দভভ অআটি, লোভঃ বকোদোদরো, বোঃ  টোঙ্গোআর-

১৯০০, থোনোঃ টোঙ্গোআর দয, বজরোঃ টোঙ্গোআর। 

  

      টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 18 

    ৫৪২৮৯ তানৄ করিউর্ায বেরনাং বন্টায   

      গ্রাভ/ভল্লা-দন্তাল, বািঃ দন্তাল, উদজরা-র্াাংগাইর 

দয, বজরা-র্াাংগাইর। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 30 

      ৫৪৩২৩ ায়দায আরী ভাষ্টায বর্করনকযার ইন্পটিটিউর্   

        গ্রাভ/ভল্লা- রাউাটি, বািঃ রাউাটি , উদজরা-

বদরদুয়ায, বজরা- র্াাংগাইর। 

  

         টিরর্: ০৪৮ আরভনী 5 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 10 

      ৫৪২৪১ এনরর ইন্পটিটিউর্ অফ বর্কদনাররজ,   

        গ্রাভিঃ আকুয র্াকুয াড়া , বাস্টিঃ র্াঙ্গাইর , থানািঃ 

র্াঙ্গাইর দয, বজরািঃ র্াঙ্গাইর। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 26 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 16 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

13 

      ৫৪১৮৬ সূর্য্ড যাজ করিউর্ায বেরনাং বন্টায 

        
নেরভারীয িারা, বজাড়রদঘী, ঘার্াইর, র্াাংগাইর। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন  18 

      54291 ফড় নো দডদজটোর কদিঈটোয বেদনং বন্টোয   
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যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

লোভ/ভল্লো-ফড় নো, বোঃ ফড়  নো-১৯৮৪, 

ঈমজরো-দখপুয, বজরো-টোংগোআর। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 22 

      ৫৪২৯২ এনরর ইন্পটিটিউর্ অফ আইটি,   

        গ্রাভিঃ কযটিয়া ফাজায বযার্ , কযটিয়া, র্াঙ্গাইর 

দয, র্াঙ্গাইর 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 48 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 12 

      ৫৪২৩৬ রউম্যান রযদা ড বর্করনকযার বেরনাং বন্টায। 

  

      
গ্রাভিঃ নলুয়া , র্াকঘযিঃ নলুয়া , উদজরািঃ রখনৄয , 

বজরািঃ র্াঙ্গাইর। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন  29 

      ৫৪২৮৭ ইনরস্টটিউর্ অফ করিউর্ায অযান্ড বর্কদনাররজ 

  

      
গ্রাভ/ভল্লা-কযটিয়া, বািঃ কযটিয়া , উদজরা-

র্াাংগাইর দয, বজরা-র্াাংগাইর। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন  ৩২ 

২২২। ৫৪০৬৫ এনটির ইন্পটিটিউর্ অফ 

করিউর্ায এডুদকন, পায়ায 

ারব ড বযার্, বর্ বাষ্ট 

অরপ, দয, র্াাংগাইর। 

(ববন্যিঃ র্াঙ্গাইর রফনাথ উচ্চ 

রফদ্যারয়, র্াঙ্গাইর)। 

৫৪০৬৫ এনটির ইন্পটিটিউর্ অফ করিউর্ায এডুদকন , 

পায়ায ারব ড বযার্ , বর্ বাষ্ট অরপ , দয, 

র্াাংগাইর। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 218 

       টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 144 

    ৫৪০৭৫ নরদয়া করিউর্ায বন্টায , সয়দ রভনায বযার্ , দয 

ফাজায, কযটিয়া, দয, র্াাংগাইর। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 32 

২২৩। ৫৪০৭৩ ন্যানার করিউর্ায প্ররক্ষণ 

বকন্দ্র, বভাফাযক কভদক্স 

নৄযাতন ফা স্টযান্ড, 

ভয়ভনরাং বযার্, দয 

র্াাংগাইর। (ববন্যিঃ র্াঙ্গাইর 

ফাররকা উচ্চ রফদ্যারয়, 

র্াঙ্গাইর। 

৫৪০৭৩ ন্যানার করিউর্ায প্ররক্ষণ বকন্দ্র , বভাফাযক 

কভদক্স নৄযাতন ফা স্টযান্ড , ভয়ভনরাং বযার্ , 

দয র্াাংগাইর। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 198 

       টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 94 

    ৫৪১০১ আরনকা করিউর্ায অযান্ড বর্করনকযার  ইন্পটিটিউর্ , 

খীনৄয, র্াাংগাইর 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 41 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 85 

      ৫৪২০৯ পযচুন ইনস্টটিউর্ অফ আইটি, র্াাংগাইর।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 16 

      ৫৪২১৭ বজরা রবরিক ভররা করিউর্ায প্ররক্ষণ প্রকল্প (৬৪ 

বজরা), জাতীয় ভররা াংস্থা , ফাা নাং - ২৭,আকুয 

র্াকুয াড়া , বজরা দয বযার্ , (কণ ডনেরী াাতার 

াংরগ্ন), র্াঙ্গাইর 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 25 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

                    টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

25 

      54235 বলোফোর বটকদনকযোর বেদনং বন্টোয।   

লোভঃ তিোয োরো, ডোকঘযঃ তিোয োরো, ঈমজরোঃ 

সুদখপুয, বজরোঃ টোঙ্গোআর। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 40 

২২৪। ৫৪০৭৯ দৃরষ্ট করিউর্ায প্ররক্ষণ 

ইন্পটিটিউর্ বগাারনৄয, 

র্াাংগাইর। (ববন্যিঃ সূতী রব 

এভ াইরর্ ভদর্র উচ্চ 

রফদ্যারয় বগাারনৄয, 

র্াাংগাইর)। 

৫৪০৭৯ দৃরষ্ট করিউর্ায প্ররক্ষণ  ইন্পটিটিউর্ , বগাারনৄয, 

র্াাংগাইর। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 44 

       টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 13 

    ৫৪২১১ ন্ধানী ভারিরভরর্য়া করিউর্ায বেরনাং বন্টায , 

নন্দননৄয বগাারনৄয -১৯৯০, বািঃ- বগাারনৄয, 

র্াঙ্গাইর। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 13 

      ৫৪১৭৯ বগাারনৄয করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্ 

  

      
গ্রাভ-বকানাফাড়ী, র্াক+উদজরা-বগাারনৄয, 

র্াাংগাইর। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন  41 

      ৫৪২৩০ ধনফাড়ী তথ্য প্রযুরি প্ররতষ্ঠান (রর্.আই.টি)   

        গ্রাভিঃ ধনফাড়ী, ধনফাড়ী (১৯৯৭), র্াঙ্গাইর   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 20 

২২৫। ৫৪০৮৫ বর্ক্সর্াইর ববাদকনার  

ইন্পটিটিউর্ কাররারত, 

র্াঙ্গাইর। 

৫৪২৩১ ফাাইর করিউর্ায একাদর্ভী,   

      গ্রাভিঃ ফাাইর , বাস্টিঃ ফাাইর -১৯২০, ফাাইর, 

র্াঙ্গাইর। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 20 

    ৫৪২৭০ ভদর্র করিউর্ায বর্কদনাররজ   

        বভইন বযার্ , বািঃ কাররাতী -১৯৭০,দয,  

র্াঙ্গাইর। 

  

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 50 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 11 

      ৫৪২৭১ রড্রভ ফ্ট বর্করনকযার ইন্পটিটিউর্   

        বফতদর্াফা, বািঃ কাররাতী -১৯৭০, থানা-কাররাতী, 

র্াঙ্গাইর। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 38 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 12 

২২৬। ৫৪১৩২ ব্রাদা ড ইন্পটিটিউর্অফ 

বর্কদনারজী, াথাইরকারন্দ 

ফাজায, ভূঞানৄয, র্াঙ্গাইর। 

(ববন্যিঃ রনকযাইর বফগভ 

ভভতাজ ফাররকা উচ্চ 

রফদ্যারয়, ভূঞানৄয , 

৫৪১২০ বতু করিউর্ায বেরনাং  ইন্পটিটিউর্ , রনকযাইর, 

ভুয়ানৄয র্াাংঙ্গাইর। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 17 

    54121 আরোভ কদিঈটোয প্রদক্ষণ আন্সটিটিঈট   

ঠিকোনোঃ ো ফোজোয, োদরভো, কোদরোতী, টোঙ্গোআর 

। 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

    র্াাংগাইর)   টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 8 

    54223 এমরঙ্গো কদিঈটোয বেদনং আন্সটিটিঈট   

এমরঙ্গো, বোঃ এমরঙ্গো, থোনোঃ কোদরোতী, বজরোঃ 

টোঙ্গোআর। 

      টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 17 

      
 টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 22 

    ৫৪১৩২ ব্রাদা ড ইন্পটিটিউর্ অফ বর্কদনারজী , াথাইরকারন্দ 

ফাজায, ভূঞানৄয র্াঙ্গাইর। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 28 

    ৫৪২৩৭ ব্রাদা ড ইন্পটিটিউর্ অফ বর্কদনারজী,   

        বগাাররয়া ফারড় , বাস্টিঃ রনকযাইর , থানািঃ 

কাররাতী, র্াঙ্গাইর। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 21 

      ৫৪২২০ যরন করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্ , পরদা,  

ভূঞানৄয, র্াঙ্গাইর। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 12 

      ৫৪২৬৭ ভা ফাফায বদায়া করিউর্ায ইন্পটিটিউর্   

        ভূঞানৄয ফাজায, ভূঞানৄয , র্াাংগাইর   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 33 

      54269 োোনোী বটকদনকযোর বেদনং আন্সটিটিঈট   

লোভ/ভল্লো-দদরভপুয ফোজোয, বোঃ অটিো, থোনো-

বদরদুোয, বজরো-টোঙ্গোআর। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 37 

২২৭। ৫৪১৩৯ ভর্ান ড করিউর্ায  

ইন্পটিটিউর্, ভুঞানৄয, 

র্াাংগাইর| (ববন্যিঃ ভূঞানৄয 

াইরর্ উচ্চ রফদ্যারয়, 

ভূঞানৄয, র্াঙ্গাইর। 

৫৪১৩৯ ভর্ান ড করিউর্ায  ইন্পটিটিউর্, ভুঞানৄয, র্াাংগাইর   

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 56 

    ৫৪১৭৮ পাস্ট করিউর্রনটি এন্ড করিউর্ায ইন্পটিটিউর্ , 

খন্দকায গনেয পরকয সুায ভাদকডর্ , তাযাকারন্দ 

বযার্, র্াকঘয-ভূঞানৄয, উদজরা-ভূঞানৄয, 

র্াাংগাইর 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 22 

      ৫৪২১২ ইরজ রভরর্য়া করিউর্ায  ইন্পটিটিউর্ , স্কুর ভাদকডর্ , 

কদরজ বযার্ , বািঃ ভূঞানৄয -১৯৬০, ভূঞানৄয, 

র্াঙ্গাইর। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 9 

      ৫৪২১৪ বাচুডয়ার করিউর্ায বেরনাং  ইন্পটিটিউর্ , কুঠি ফয়ড়া 

ফাজায, বািঃ অজুডনা, ভূঞানৄয, র্াঙ্গাইর। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 38 

      ৫৪২২৬ ারভান করিউর্ায এন্ড বেরনাং বন্টায   

        গ্রাভ + থানািঃ-ভূঞানৄয, বািঃ ১৯৬০, র্াঙ্গাইর।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 11 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

      ৫৪২৫৩ সুফণ ড করিউর্ায ইন্পটিটিউর্ ,ঘার্ান্দী, ভূঞানৄয, 

র্াঙ্গাইর 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 24 

২২৮। ৫৪১৬৬ রজএভ বর্করনকযার অযান্ড 

আইটি  ইন্পটিটিউর্, ফাজায 

বযার্, ঘার্াইর, র্াাংঙ্গাইর| 

(ববন্য মুকুর একাদর্ভী উচ্চ 

রফদ্যারয়, র্াাংগাইর)। 

৫৪১১৯ ররর্র স্টায করিউার্ায বেরনাং বন্টায , বরাারন, 

ঘার্াইর, র্াাংগাইর। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 47 

    ৫৪১৬৬ রজএভ বর্করনকযার অযা ন্ড আইটি  ইন্পটিটিউর্ , 

ফাজায বযার্, ঘার্াইর, র্াাংঙ্গাইর। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 52 

      ৫৪৩২৪ াজী দযাজ আরী করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্ 

  

      
গ্রাভ/ভল্লা- নেরভারীযিারা, বািঃ- বজাড়রদঘী, 

উদজরা- ঘার্াইর, বজরা- র্াঙ্গাইর। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন  11 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 5 

২২৯। ৫৪১৭৩ বফস্টদয় বর্করনকযার 

ইন্পটিটিউর্ (রফটিআই, 

রবদক্টারযয়া বযার্, দয, 

র্াাংগাইর) (ববন্যিঃ বভজয 

বজনাদযর ভামুদুর াান 

আদ ড ভারফদ্যারয়, 

র্াাংগাইর। 

54074 দৃদস্ট কদিঈটোয প্রদক্ষণ আন্সটিটিঈট   

দয োরকঃ বভোোম্মদ দদুজ্জোভোন (বুরবুর) 

ঠিকোনোঃ এমরঙ্গো, ফোস্টযোন্ড, কোদরোতী, টোংগোআর। 

      টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 50 

    ৫৪১৭৩ বফস্টদয় বর্করনকযার ইন্পটিটিউর্ (রফটিআই, 

রবদক্টারযয়া বযার্, দয, র্াাংগাইর 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ৯৮ 

       টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং ৯৮ 

    54181 দৃদস্ট কদিঈটোয প্রদক্ষণ আন্সটিটিঈট   

নতুন ফো স্টযোন্ড, বদোতরো, টোংগোআর। 

      টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 11 

      ৫৪১৯৬ ইরনদর্টিব পয করিউর্ায বেরনাং (আইরটি)   

        আকুয র্াকুয ফর্তরা, উদজরা+বজরা- র্াঙ্গাইর ।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

      54203 টোঙ্গোআর কদিঈটোয আন্সটিটিঈট   

দবমক্টোদযো বযোড, টোঙ্গোআর-১৯০০ 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 34 

        
 টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 15 

      ৫৪২৪৩ োইএযাাংদগর ভারিরভরর্য়া এন্ড করিউর্ায বেরনাং , 

গ্রাভিঃ কযটিয়া , বাস্টিঃ কযটিয়া -১৯০৩, থানািঃ 

র্াঙ্গাইর, বজরার্াঙ্গাইর। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 30 

      ৫৪২০৭ স্পন্দন রফ  ইন্পটিটিউর্ , র্াাংগাইর দয বযার্ , 

বদরদুয়ায, র্াাংগাইর। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 30 

      ৫৪৩০৪ রফরভল্লা করিউর্ায বেরনাং বন্টায   
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

        গ্রাভ/ভল্লা-থানাাড়া,বািঃ র্াঙ্গাইর -১৯০০, 

উদজরা-র্াঙ্গাইর দয, বজরা-র্াঙ্গাইর। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 100 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

12 

২৩০। ৫৪১৮৫ আররপ করিউর্ায 

বর্করনকযার  ইন্পটিটিউর্, 

ভুঞানৄয র্াাংঙ্গাইর। (ববন্য 

ভূঞানৄয াইরর্ উচ্চ ফাররকা 

রফদ্যারয়, ভূঞানৄয, র্াঙ্গাইর। 

৫৪১৮৫ আররপ করিউর্ায বর্করনকযার  ইন্পটিটিউর্   

      ভুয়ানৄয, র্াাংঙ্গাইর।   

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ১১৫ 

       টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং ১৪ 

    ৫৪২২৪ এপ এভ করিউর্ায ইন্পটিটিউর্   

      গ্রাভিঃ াকুটিয়া ,বািঃ রর্ ,াকুটিয়া-১৯৮২,ঘার্াইর, 

র্াাংগাইর। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ৪৫ 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং ৭ 

      ৫৪২২৯ রদব্জ্ঞান করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্   

        গ্রাভিঃ ররয়া , বািঃ নগদা রভরা , বগাারনৄয, 

র্াাংগাইর। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ২৫ 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং ১৯ 

      ৫৪২৫৬ আরভন বর্করনকযার বেরনাং ইন্পটিটিউর্   

        গ্রাভ- িারাল, বাষ্ট- ধনফাড়ী, ধনফাড়ী, বজরা- 

র্াঙ্গাইর 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ৪৯ 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং ৪০ 

      ৫৪২৬৬ এযার্বান্প করিউর্ায বেরনাং  আইটি ইন্পটিটিউর্ , 

গ্রাভ/ভল্লা-িড়কা, বািঃ  উদজরা -ঘার্াইর, 

র্াঙ্গাইর। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ১২ 

      ৫৪২১০ ভাসুদ করিউর্ায প্ররক্ষণ ইন্পটিটিউর্, 

        
ভূঞানৄয বযার্, এদরঙ্গা, কাররাতী, র্াাংগাইর। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন  ৫০ 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং ২১ 

      ৫৪২৩৪ আরভন করিউর্ায বেরনাং বন্টায। 

  

      
গ্রাভিঃ ববঙ্গুুঁরা, র্াকঘযিঃ ববঙ্গুুঁরা ফাজায , উদজরািঃ 

বগাারনৄয, বজরািঃ র্াাংগাইর।  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন  ২৭ 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং ৯ 

      ৫৪২৬৮ রফরভল্লা করিউর্ায বর্করনকযার ইন্পটিটিউর্ , 

াকুটিয়া,বািঃ রর্-াকুটিয়া, ঘার্াইর, র্াাংগাইর 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিবকন ৫০ 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং ৫০ 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

২৩১। ৫৪২০৬ ভদৄনৄয ইন্পটিটিউর্ অফ 

বর্কদনাররজ আদারতাড়া, 

ভদৄনৄয, র্াাংগাইর। (ববন্যিঃ 

৫৪১৩৬ - ভদৄনৄয ইরঞ্জরনয়ারযাং 

কদরজ, আদারতাড়া, 

ভদৄনৄয, র্াঙ্গাইর)। 

৫৪০৬৬ ল্লী প্রযুরি বকন্দ্র , বািঃ ধনফারড় , ধনফারড়. 

র্াাংগাইর। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ৪০ 

    ৫৪২৮১ ইরঞ্জরনয়ারযাং এন্ড বর্করনকযার বেরনাং 

ইনরস্টটিউর্,ভগ্রাভ/ভল্লা-ধনফাড়ী, বািঃ ধনফাড়ী -

১৯৯৭, থানা-ধনফাড়ী, বজরা-র্াাংগাইর। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ৬ 

    ৫৪১১৪ রীন ভারিরভরর্য়া করিউর্ায বেরনাং বন্টায , ীদ 

স্মৃরত বযার্, ভদৄনৄয, র্াাংগাইর। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ১১ 

      ৫৪২০৬ ভদৄনৄয ইন্পটিটিউর্ অফ বর্কদনাররজ   

        আদারতাড়া, ভদৄনৄয, র্াাংগাইর।   

         টিরর্: ০৩৩  বজনাদযর ইদরকরেরয়ান  ৬ 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ১৮ 

      ৫৪২০৮ িাইড বা বর্করনকযার ইন্পটিটিউর্,   

        তাযাকারন্দ বযার্, ঘার্ারন্দ, ভূঞানৄয, র্াঙ্গাইর   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ৮ 

      ৫৪২২৫ াকদ করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্ , ভদৄনৄয,  

র্াঙ্গাইর 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ১৯ 

      ৫৪২৩৮ ভদৄনৄয বর্করনকযার ইন্পটিটিউর্, ভদৄনৄয,  র্াঙ্গাইর।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ১৪ 

      ৫৪২৩৯ র্াঙ্গাইর ভদর্র বর্করনকযার ইন্পটিটিউর্   

        গ্রাভিঃ ভদৄনৄ য, বাস্টিঃ ভদৄনৄয , থানািঃ ভদৄনৄয ,  

র্াঙ্গাইর। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ৫ 

      54301 বযদডক্স কদিঈটোয বেদনং আন্সটিটিঈট   

লোভ/ভল্লো-জরছত্র, বোঃ জরছত্র-১৯৯৬, ঈমজরো-

ভদৄপুয, বজরো-টোংগোআর। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 7 

      ৫৪৩০২ তালুকদায করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্   

        গ্রাভ-ভদৄনৄয, বািঃ ভদৄনৄয , উদজর-ভদৄনৄয,বজরা-

র্াাংগাইর। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ২৫ 

২৩২। ৫৪২৭২ বল্প করিউর্ায বেরনাং 

ইন্পটিটিউর্, র্ারকয়া কদভা, 

থানা-রভজডানৄয, র্াঙ্গাইর 

(ববন্যিঃ আরাজ্ব রপউরিন 

রভঞা এন্ড একাফফয বাদন 

৫৪২৭২ বল্প করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্   

      গ্রাভ/ভল্লা-র্ারকয়া কদভা, রভজডানৄয, বজরা-র্াঙ্গাইর   

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ৫৮ 

       টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং ২১ 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

    বর্করনকযার কদরজ, রভজডনৄয, 

র্াাংগাইর)। 

৫৪০৭০ এভ এ বুয কারযগরয অযান্ড ববাদকনার করিউর্ায 

প্ররক্ষণ  ইন্পটিটিউর্, বগড়াই, রভজডানৄয, র্াাংঙ্গাইর। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ২৫ 

২৩৩। ৫৪২৭৭ বুজ করিউর্ায বেরনাং 

ইন্পটিটিউর্, গ্রাভ/ভল্লা-

ফাস্টযান্ড াংরগ্ন বকন্দুয়া বযার্, 

বািঃ ধনফাড়ী-১৯৯৭, থানা-

ধনফাড়ী, র্াঙ্গাইর। ববন্য: 

ারকনা বভদভারযয়ার গার ড 

াই স্কুর, ধনফাড়ী, র্াঙ্গাইর। 

৫৪২৭৭ বুজ করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্ , গ্রাভ/ভল্লা-

ফাস্টযান্ড াংরগ্ন বকন্দুয়া বযার্ , বািঃ ধনফাড়ী -১৯৯৭, 

থানা-ধনফাড়ী, র্াঙ্গাইর। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 71 

       টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 63 

২৩৪। ৫৫০৩৪ বর্করনকযার স্কুর অযান্ড 

কদরজ, জাভারনৄয। 

৫৫১০৬ সূিনা করিউর্ায প্ররক্ষণ ইন্পটিটিউর্   

      ভরনযাজনৄয, কারফাজায, জাভারনৄয   

      টিরর্িঃ ৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ১০ 

    ৫৫১৪৯ বজরা রবরিক ভররা করিউর্ায প্ররক্ষণ প্রকল্প (৬৪ 

বজরা), তীয় ভররা াংস্থা , জাভারনৄয বজরা াখা , 

ফজ্রানৄয ‘র’ কদরজ াংরগ্ন, জাভারনৄয-২০০০ 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ২৫ 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

২৫ 

      55150 ভোদোযগঞ্জ আন্সটিটিঈট  ফ বটকদনকযোর এন্ড 

বটকমনোরদজ, লোভঃ বজোনোআর, বোঃ নোোড়ো-২০৪১, 

থোনোঃ ভোদোযগঞ্জ, বজরোঃ জোভোরপুয। 

  

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 17 

      55154 বোনোয ফোংরো বেদনং একোমডভী   

 বভরোন্দ, বো: বভরোন্দ ২০১০, থোনো : বভরোন্দ, 

জোভোরপুয। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 25 

      ৫৫১৮৬ দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ বকন্দ্র   

        য ভাজদফা কাম ডারয়, জাভারনৄয   

        গ্রাভ/এরযয়ািঃ বদয়ানাড়া, বাস্টিঃ জাভারনৄয , 

থানািঃ জাভারনৄয দয, বজরািঃ জাভারনৄয। 

  

         টিরর্: ০৪৮ আরভনী ১২ 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ১৫২ 

        টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং 

৫ 

      ৫৫১৮৭ রভাদ করিউর্ায বেরনাং বন্টায   

        ভামুদনৄয, বািঃ ভামুদনৄয -২০১৩, থানা-বভরান্দ, 

বজরা-জাভারনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ৩০ 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

      ৫৫২০৫ বভাােদনৄয কারযগরয বেরনাং ইনরস্টটিউর্ এন্ড 

আইটি, গ্রাভ/ভল্লা-বভাােদনৄয, বািঃ ভারভাযা , 

উদজরা-ইরাভনৄয, বজরা-জাভারনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ১৭ 

      ৫৫২১১ ভার ইনপযদভন বর্কদনাররজ করিউর্ায প্ররক্ষণ 

বকন্দ্র, গ্রাভ/ভল্লা-আরদকত, বািঃ বভরান্দ -২০১০, 

উদজরা-বভরান্দ, জাভারনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ২৮ 

      ৫৫২১৫ বগর্দয় আইটি ইন্পটিটিউর্   

        গ্রাভ/ভল্লা-ফাদগযার্া, বািঃ জাভারনৄয,   

        উদজরা-জাভারনৄয দয, বজরা-জাভারনৄয।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ২৯ 

      ৫৫২১৯ ভামুদনৄয করিউর্ায বেরনাং বন্টায   

        গ্রাভ/ভল্লা-ভামুদনৄয, বািঃ ভামুদনৄয , উদজরা-

বভরান্দ, বজরা-জাভারনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ২৮ 

      ৫৫২৩০ যারদা ক করিউর্ায বেরনাং বন্টায   

        গ্রাভ/ভল্লা-নফ ড শ্যাভনৄয , বািঃ শ্যাভনৄয , উদজরা-

বভরান্দ, বজরা-জাভারনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 14 

      ৫৫২৩২ আইরটি বজান করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্   

        
গ্রাভ/ভল্লা-নযম্নরন্দ নফ ড ফাজায,বািঃ 

নযম্নরন্দ,উদজরা-জাভারনৄয দয,বজরা- 

জাভারনৄয।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন  10 

      ৫৫২৩৯ মুরনাকরিউর্াযদেরনাংদন্টায 

  

      
গ্রাভ/ভল্লা- জারারনৄয, বািঃ- জারারনৄয-২০১১, 

উদজরা- বভরান্দ, বজরা- জাভারনৄয। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন  8 

      ৫৫২৩৬ ততা করিউর্ায প্ররক্ষণদকন্দ্র   

        গ্রাভ/ভল্লা-ধানার্া,বািঃ রযলাফাড়ী , উদজরা- 

ারযলাফাড়ী,বজরা- জাভারনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 12 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 19 

      55244 োমজদো বফগভ বটকদনকযোর বেদনং আন্সটিটিঈট, 

জোভোরপুয। 

  

        টিদড: 029 বড্র বভদকং এন্ড বটআরদযং 5 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 9 

২৩৫। ৫৫০৭২ বর্করনকযার  বেরনাং বন্টায, 

জাভারনৄয। 

৫৫০৫৫ একা করিউর্ায প্ররক্ষণ বকন্দ্র , রফউটি িাজা (১ভ 

বলায) বভরর্দকর বযার্, জাভারনৄয। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 11 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

    55057 দভদরদনোভ কদিঈটোয বেদনং বন্টোয   

ঠিকোনোঃ অদদজত, বভরোন্দ, জোভোরপুয। 

      টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 50 

       টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 14 

    ৫৫০৬৯ ররনের নেজুর বর্করনকযর  ইন্পটিটিউর্ , ািায 

াড়া, জাভারনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 46 

      55092 পুরোয কদিঈটোয বেদনং বন্টোয   

দকংজোল্লো, োটদন োড়ো, ব ৌযোস্তো বভোড়, আরোভপুয, 

জোভোরপুয। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 21 

      ৫৫১০৭ বৌরদয়া করিউর্ায বন্টায   

        র্াকঘয-াজযাফাড়ী ফাজায , বভরান্দ, জাভারনৄয-

২০১০।  

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 42 

      ৫৫১০৮ নূয করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্ (এনরটিআই), 

ফাররঝুরয, ভাদাযগঞ্জ, জাভারনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 22 

      55141 জদভ ঈদদ্দন বমকনোর বেদনং আনদস্টটিঈট   

কমরজ বযোড, জোভোরপুয দয, জোভোরপুয। 

        টিদড: ০১৭ আমরকদেকযোর োঈজ যোদযং 28 

        টিদড:025 িোদব এন্ড োআ দপটিং 59 

        টিদড: 055 বভনোযী এন্ড যড ফোআদন্ডং 30 

      55151 দযলোফোড়ী (দ.অআ.এ.দ) কদিঈটোয বেদনং 

আন্সটিটিঈট, ঈমজরো  ত্ত¡য, দযলোফোড়ী ঈমজরো 

বোষ্টদপ ংরগ্ন, দযলোফোড়ী,  

  

বোষ্ট বকোডঃ ২০৫০, জোভোরপুয। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 20 

      ৫৫১৫২ ভা বর্করনকযার করিউর্ায বেরনাং বন্টায   

        গ্রাভিঃ আযাভ নগয ফাজায ,  রযলাফাড়ী, বজরািঃ 

জাভারনৄয 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 25 

      55167 দডদজটোর অআটি আন্সটিটিঈট,    

ঝোঈগড়ো, বোস্টঃ ঝোঈগড়ো-২০১২, থোনোঃ বভরোনন্দ, 

জোভোরপুয। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 12 

      55183 নন্য কদিঈটোয বেদনং বন্টোয   

ফোদরজুড়ী, বোঃ ফোদরজুড়ী, থোনো-ভোদোযগঞ্জ, বজরো-

জোভোরপুয। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 35 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

      ৫৫১৯০ াযদপক্ট বর্করনকযার করিউর্ায বেরনাং বন্টায , 

আযাভনগয, বািঃ + থানা-রযলাফাড়ী, বজরা-

জাভারনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 22 

      ৫৫১৯৭ এযার্বান্পর্ করিউর্ায বেরনাং বন্টায   

        গ্রাভ/ভল্লা-রকভজারস্দা, বািঃ ইরাভনৄয -২০২০, 

থানা-ইরাভনৄয, বজরা-জাভারনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 44 

      ৫৫১৯৮ রযয়াজ করিউর্ায বেরনাং বন্টায   

        গ্রাভ/ভল্লা-নের বকািা , বািঃ নের বকািা , থানা-

বভরান্দ, বজরা-জাভারনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 14 

      ৫৫২১৬ ইরঞ্জরনয়া ড কারযগরয করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্ , 

গ্রাভ/ভল্লা-রভরা ফাজায , বািঃরযলাফাড়ী-২০৫০, 

উদজরা-রযলাফাড়ী, বজরা-জাভারনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 5 

      ৫৫২৩৭ ভারনক কনা বর্করনকযার করিউর্ায বেরনাং বন্টায , 

গ্রাভ/ভল্লা-বজানাইর, বািঃ বজানাইর , উদজরা- 

ভাদাযগঞ্জ, বজরা-জাভারনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 24 

২৩৬। ৫৬০১১ বর্করনকযার স্কুর অযান্ড 

কদরজ, বযনৄয। 

৫৬০৩৬ স্কুর অফ াদয়ন্প অযান্ড বর্কদনারজী, বযনৄয।   

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 48 

    56037 বযপুয আনদস্টটিঈট ফ োআন্স বটকমনোরদজ   

নোটো,বোঃ তোতোরপুয, ঈমজরো দয, বজরো -

বযপুয। 

      টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 29 

    ৫৬০১১ বযনৄয বর্করনকযার স্কুর  কদরজ।   

      বযনৄয, গ্রাভিঃ নফীনগয , বযনৄয দয , বজরািঃ 

বযনৄয। 

  

         টিরর্: ০৩১ রভর্ বরদবর সুাযবাইজয 29 

      56053 বযপুয কদিঈটোয প্রদক্ষণ আন্সটিঈট    

ভোধফপুয, বোঃ বযপুয টোঈন, ঈমজরোঃ  দয, 

বযপুয। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 17 

      56063 নৃতোদিক জনমগোিীয অথ ডোভোদজক ঈন্নমনয জন্য 

স্থোদত কদিঈটোয প্রদক্ষণ বকন্দ্র 

  

বযপুয দয ঈমজরো, বজরোঃ বযপুয। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 50 

      ৫৬০৬৭ জাফীন আরভ কারযগরয প্ররক্ষণ বকন্দ্র   
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

        গ্রাভিঃ াঁধযা , বাস্টিঃ বায়ার্াঙ্গা , থানািঃ শ্রীফযদী , 

বজরািঃ বযনৄয 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 44 

      ৫৬০৮১ আইরটি করিউর্ায প্ররক্ষণদকন্দ্র   

        গ্রাভ/ভল্লা-তাযাগঞ্জ ভধ্য ফাজায , বািঃ নাররতাফাড়ী-

২১১০, উদজরা-নাররতাফাড়ী, বজরা-বযনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 15 

২৩৭। ৫৬০১৮ বযনৄয ররদর্করনক 

ইন্পটিটিউর্, গ্রাভ/ভল্লা- 

বযনৄয, বািঃ বযনৄয, 

উদজরা-দয, বজরা-

বযনৄয। 

56038 বযপুয আন্সটিটিঈট ফ আনপযমভন বটকমনোরদজ   

দূ‚যণোযোনপুয, বযপুয য, বযপুয। 

      টিদড: ০১৭  আমরকদেকযোর োঈ যোদযং 30 

    ৫৬০৬৪ রর্রজর্ার করিউর্ায বেরনাং বন্টায   

      গ্রাভিঃ রমুরতরা, রিনাইগাতী, বযনৄয   

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

    ৫৬০৭৩ এর্বান্পর্ আইটি ইন্পটিটিউর্   

       াদযা িাজা (২য় তরা), মুরন্পফাজায, বযনৄয।   

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

      ৫৬০৭৭ আনায  রবরর্র কারযগরয প্ররক্ষণদকন্দ্র,   

        গ্রাভ/ভল্লা-অষ্টভীতরা, বািঃ বযনৄয , উদজরা-

বযনৄয দয, বজরা-বযনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 29 

      ৫৬০৭৬ প্রতযয় করিউর্ায বেরনাং বন্টায 

  

        
গ্রাভ/ভল্লা-বতযা ফাজায , থানা-বযনৄয, থানা-

বযনৄয দয, বজরা-বযনৄয। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন  30 

      56079 আন্ডোদিোর দরঈন কদিঈটোয বেদনং বন্টোয   

        লোভ/ভল্লো-গৃদ্দডো নোযোণপুয (থোনো বভোড়),    

        বোঃ বযপুয, ঈমজরো-বযপুয টোঈন, বজরো-

বযপুয। 

  

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 50 

      ৫৬০৮০ ভারি রদস্টভ করিউর্ায বেরনাং বন্টায   

        গ্রাভ/ভল্লা-ফারজতরখরা, বািঃ ফারজতরখরা,   

        উদজরা-বযনৄয দয, বজরা-বযনৄয।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

         টিরর্: ০২৮ আইটি াদার্ ড বর্করনরয়ান 50 

২৩৮। ৫৬০৬৮ বযনৄয কারযগরয প্ররক্ষণ 

বকন্দ্র, নকরা, বযনৄয। 

৫৬০৩১ আইরফএভ করিউর্ায প্ররক্ষণ বকন্দ্র , তাযাগঞ্জ, 

নাররতা ফারড়, বযনৄয। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 38 

    ৫৬০৪৭ ইন্পটিটিউর্ অফ করিউর্ায  এডুদকন অযান্ড 

বর্কদনাররজ, বাস্ট+উদজরা+নাররতাফাড়ী, 

বযনৄয। 
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যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 57 

      ৫৬০৫১ রভান্ত করিউর্ায বেরনাং বন্টায, নকরা, বযনৄয।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 24 

      ৫৬০৬১ বজরা রবরিক ভররা করিউর্ায প্ররক্ষণ প্রকল্প (৬৪ 

বজরা), জাতীয় ভররা াংস্থা , বারডাং নাং ৫৬, র 

এভ  রর্ বযার্ এয াদথ , খযভনৄয, বযনৄয র্াউন , 

বযনৄয 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 25 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

25 

      ৫৬০৭৪ ভামুন করিউর্ায বেরনাং বন্টায   

        গ্রাভ/ভল্লা-কুযম্নয়া, বািঃ কুযম্নয়া , থানা-শ্রীফযদী, 

বজরা-বযনৄয 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 30 

      ৫৬০৮৩ রর্রজর্ার আইরটি করিউর্ায বেরনাং ইনরস্টটিউর্ 

  

        
গ্রাভ/ভল্লা-শ্রীফযদী, বািঃ শ্রীফযদী , উদজরা-

শ্রীফযদী, বজরা-বযনৄয। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন  16 

      ৫৬০৯৩ আরদফা করিউর্ায বেরনাং বন্টায 

  

      
গ্রাভ/ভল্লা-ইরফনৄয, বািঃ-নকরা, উদজরা-নকরা, 

বজরা-বযনৄয। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 31 

         টিরর্: ০৭৭ ার্ ডয়যায অযান্ড বনর্য়ারকাং 5 

        
 টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন এন্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং 5 

      ৫৬০৯১ বযনর্ভ করিউর্ায বেরনাং বন্টায   

        গ্রাভ/ভল্লা- নন্নী ফাজায ,বািঃ নন্নী ফাজায -

২১১১,উদজরা- নাররতাফাড়ী ,বজরা- বযনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 35 

২৩৯। ৫৬০৭২ দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ বকন্দ্র, 

য ভাজদফা কাম ডারয়, 

বযনৄয| গ্রাভিঃ  ভাধফনৄয, 

বাস্টিঃ বযনৄয র্াউন-২১০০, 

থানািঃ বযনৄয  দয, বজরািঃ 

বযনৄয। 

৫৬০৭২ দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ বকন্দ্র   

      য ভাজদফা কাম ডারয়, বযনৄয   

      গ্রাভিঃ  ভাধফনৄয , বাস্টিঃ বযনৄয র্াউন -২১০০, 

থানািঃ বযনৄয  দয, বজরািঃ বযনৄয। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 183 

       টিরর্: ০৪৮ আরভনী 18 

২৪০। ৫৭০৩৬ বর্করনকযার স্কুর অযান্ড 

কদরজ, বগৌযীনৄয, 

ভয়ভনরাং। 

৫৭০৯৬ ইরারভয়া ইন্পটিটিউর্ অফ করিউর্ায বর্কদনাররজ , 

ঈশ্বযগঞ্জ, ভয়ভনরাং। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 44 
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ংখ্যো 

    ৫৭০৩৬ 
বগৌরযনৄয বর্করনকযার স্কুর  কদরজ ভয়ভনরাং। 

ফ ডদারনয়া, বগৌরযনৄয,  

  
      বজরািঃ ভয়ভনরাং। 

       টিরর্: ০৬৮ ড্রাইরবাং কাভ অদর্া বভকারনক  12 

    57122 ভোআ বকোয কদিঈটোয বেদনং বন্টোয   

যো ফোজোয, বোঃ অঠোযফোড়ী, থোনোঃ ইশ্বযগঞ্জ, 

ভভনদং। 

      টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 49 

    ৫৭১৪১ রর্রজর্ার করিউর্ায বেরনাং বন্টায , বগৌযীনৄয, 

ভয়ভনরাং। 

  

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 37 

      ৫৭১৪২ যাপা  করিউর্ায বেরনাং বন্টায    

        দিাড়া (২নাং য়ার্ ড ) র্াক+উদজরা- ঈশ্বযগঞ্জ, 

বজরা-ভয়ভনরাং 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 16 

      ৫৭১৭৮ রযরাক্স করিউর্ায বেরনাং ইনরস্টটিউর্   

        িযদাদননৄয, ঈশ্বযগঞ্জ, ভয়ভনরাং   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 43 

      57193 বযদডমন্ট ম্যোনকোআন্ড কদিঈটোয বেদনং বন্টোয    

ভভনদং দকমোযগঞ্জ বভআন বযোড ংরগ্ন বোস্ট 

বকোডঃ ২২৮০, ইশ্বযগঞ্জ, ভভনদং। 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 15 

      ৫৭১৯৬ রযদন্ট করিউর্ায একাদর্রভ , বগৌরযনৄয, 

ভয়ভনরাং। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 43 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 23 

      ৫৭২১৬ ই-করভউরনটি বন্টায   

        আমুয়াকান্দা বভাড়, উদজরা- নেরনৄয, ভয়ভনরাং   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 100 

      ৫৭২২৪ উদজরা তথ্য বফা বকন্দ্র।   

        রত্রার, র্াকঘযিঃ রত্রার -২২২০, উদজরািঃ 

রত্রার,ভয়ভনরাং 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 44 

      ৫৭২৪১ প্রাইভ করিউর্ায বেরনাং বন্টায   

        দিাড়া (থানা বযার্ ), ঈশ্বযগঞ্জ-২২৮০, ঈশ্বযগঞ্জ, 

ভয়ভনরাং 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 47 

      ৫৭৩২৩ যাজ বগৌরযনৄয করিউর্ায একাদর্রভ   

        গ্রাভ/ভল্লা-ীদ াযম্নন াকড , বািঃ বগৌরযনৄয, 

উদজরা-বগৌরযনৄয, বজরা-ভয়ভনরাং। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 26 
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ংখ্যো 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 7 

      ৫৭৩০৯ যাইয়ান করিউর্ায বেরনাং বন্টায   

        গ্রাভ/ভল্লা-ভূটিয়াযদকানা, বািঃ ভূটিয়াযদকানা , 

উদজরা-বগৌযীনৄয, বজরা-ভয়ভনরাং। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 33 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 5 

      ৫৭৩৪০ 

ততা আইটি াকড এন্ড বর্করনকযার বেরনাং 

ইনরস্টটিউর্ গ্রাভ/ভল্লা-ভাযপত বিয়াযম্যান 

স্দাজা,বািঃ ঈশ্বযগঞ্জ-১২৮০,উদজরা- 

ঈশ্বযগঞ্জ,বজরা-ভয়ভনরাং।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 23 

      ৫৭২৯৫ স্মার্ ড রক্রদয়টিব করিউর্ায বেরনাং বন্টায   

        গ্রাভ/ভল্লা-গাগরা  বভাড় , বািঃ াগঞ্জ -২২৭০, 

উদজরা-বগৌযীনৄয, বজরা-ভয়ভনরাং। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 37 

২৪১। ৫৭০৩৭ বর্করনকযার বেরনাং বন্টায, 

ভাকান্দা, ভয়ভনরাং। 

৫৭০৭৯ ফাাংরাদদ ইন্পটিটিউর্ অফ করিউর্ায বর্কদনাররজ , 

াফররক র বভাড়, নেরফারড়য়া, ভয়ভনরাং। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 57 

    57082 যভমত অরভ একোমডভী কদিঈটোয বন্টোয,    

কমরজ বযোড, নতুন ফোস্টযোন্ড, ২ তরো, বোস্টঃ 

বোলুকো বৌযবো (২২৪০), থোনোঃ বোলুকো, বজরোঃ 

ভভনদং। 

      টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন ৪৫ 

       টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 10 

    ৫৭১৯২ যারজফ করিউর্ায একাদর্রভ , নান্দাইর, 

ভয়ভনরাং। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 58 

       টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 47 

    ৫৭২০১ আই টু ইউ করিউর্ায এডুদকন , ২৩/৫, বজর 

বযার্, কাঁরিঝুরর, দয, ভয়ভনরাং। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 77 

      ৫৭২১১ বজরা রবরিক ভররা করিউর্ায প্ররক্ষণ প্রকল্প (৬৪ 

বজরা), ানা ম্যানন ৭/র্-১ একাদর্ভী বযার্ ,  

বগাাইর কারন্দ, ভয়ভনরাং 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 25 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

25 

      ৫৭২১২ াদযা াপায়াত করিউর্ায বেরনাং বন্টায, রত্রার, 

ভয়ভনরাং। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 16 

      ৫৭২২৯ অগ্রগরত করিউর্ায বেরনাং বন্টায,   
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        গ্রাভিঃ বাইর্কারন্দ , বাস্টিঃ বাইর্কারন্দ , থানািঃ 

নেরনৄয, বজরািঃ ভয়ভনরাং। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 16 

      ৫৭২৩০ প্ররতবা বর্করনকযার ইন্পটিটিউর্,   

        গ্রাভিঃ জারভযরদয়া , বাস্টিঃ রফযফাড়ী , থানািঃ 

বালুকা, বজরািঃ ভয়ভনরাং। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 41 

      ৫৭২৪০ (রনক্ট) ন্যানার ইন্পটিটিউর্ অফ করিউর্ায বেরনাং , 

কাঁরিঝুরর, ভয়ভনরাং-২২০০,  কদতায়ারী, 

ভয়ভনরাং 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 100 

      57256 এমড আন্সটিটিঈট ফ কদিঈটোয বটকমনোরদজ   

 লোভ/ভল্লো-৫ অরীো ভোদ্রোো বযোড, োঃ 

ভভনদং, থোনো-ভভনদং দয, বজরো-

ভভনদং। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 12 

      ৫৭২৬৪ প্রাইভ করিউর্ায বেরনাং বন্টায   

        গ্রাভ/ভল্লা-কারজয রভরা , বািঃ কারজয রভরা , 

থানা-রত্রার, বজরা-ভয়ভনরাং 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 10 

      ৫৭২৬৯ আই.টি করিউর্ায প্ররক্ষণ বকন্দ্র   

        গ্রাভ/ভল্লা-৮২, াযদা বঘাল বযার্ , ভয়ভনরাং, 

বািঃ ভয়ভনরাং, 

  

        থানা-ভয়ভনরাং দয, বজরা-ভয়ভনরাং।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

      57274 যোোন বটকদনকযোর বেদনং আন্সটিটিঈট   

লোভ/ভল্লো-অব্দুয যদদ বযোড,  বোঃ দত্রোর-২২২০, 

থোনো-দত্রোর,  বজরো-ভভনদং। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 8 

      ৫৭১৭৫ ভয়ভনরাং প্রাইদবর্ ররদর্করনক ইনরস্টটিউর্ 

  

      
২১/১ াদফ আরী বযার্ , বািঃ দয , থানা-দয,  

বজরা-ভয়ভনরাং। 

      
   টিরর্: ০৩৪ অদর্াকযার্ ১১ 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন  49 

      ৫৭২৭০ এক্সদক্ল্ারব করিউর্ায াইন্প   

        গ্রাভ/ভল্লা-ফগায ফাজায , বািঃ গুরজয়াভ , থানা-

রত্রার, বজরা-ভয়ভনরাং। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 11 

      ৫৭২৭৫ এ এ রর্রজর্া র করিউর্ায বেরনাং বন্টায , 

গ্রাভ/ভল্লা: কাররফাড়ী, বাস্ট: গাফতরী, থানা: 

মুরিগা া, ভয়ভনরাং। 
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         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন  ৮ 

      ৫৭৩১০ দরমটিব অআটি লূন   

৩১ বড়ো, দড.দফ বযোড, মুদন্সফোড়ী, বোঃ 

কো োদযঘোট-২২০০, ঈমজরো-বকোতোরী, বজরো-

ভভনদং। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 21 

২৪২। ৫৭০৬৭ ভয়ভনরাং ররদর্করনক 

ইন্পটিটিউর্ ভয়ভনরাং। 

57111 বোলুকো কদিঈটোয বেদনং আন্সটিটিঈট   

ঠিকোনোঃ খোন সুোয ভোমকডট, ীদ নোদজভ ঈদদ্দন 

বযোড, বোলুকো, ভভনদং। 

  

      টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 10 

    57315 অঃ যঈপ কদিঈটোয  বেদনং আন্সটিটিঈট   

লোভ/ভল্লো-সফরয ফোজোয, বোঃ সফরয, ঈমজরো-

দত্রোর, বজরো-ভভনদং। 

      টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 5 

    57316 ভোআজফোগ আঈদনন দডদজটোর বন্টোয   

লোভ/ভল্লো-ভদল্লকপুয, বোঃ ফড়মজোড়ো-২২৮০, 

ঈমজরো-ইশ্বযগঞ্জ, বজরো-ভভনদং। 

      টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 35 

    ৫৭১১৯ ন্য বর্কদনাররজ বেরনাং বন্টায , ঠিকানািঃ িযাড়া , 

ভয়ভনরাং 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 22 

    57121 দমডো - বন্টোয ফ বটকমনোমরোজী বেদনং এন্ড 

আনপযমভন  

  

ঠিকোনোঃ ৪৮, বগোরদক ফোদড়, দয, ভভনদং। 

      টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 10 

    ৫৭১৬৫ ালূয়াার্ ইউরনয়ন ইনপযদভন অযান্ড ারব ড 

বন্টায, ালুয়াার্, ভয়ভনরাং। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 51 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 35 

      57166 আন্সটিটিঈট ফ িীর বডমবরমভন্ট স্টোদডজ 

(অআ.এ.দড. এ) 

  

৪৪/ক,বকদ যো বযোড, ৩ তরো, ভভনদং। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 28 

      ৫৭৩১৯ রর্রজর্ার করিউর্ায বেরনাং এন্ড আইটি ইন্পটিটিউর্ , 

গ্রাভ/ভল্লা- আব্দুয যরদ বযার্ , বািঃ রত্রার-২২২০, 

উদজরা-রত্রার, বজরা-ভয়ভনরাং। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

      ৫৭২৬৬ রত্রার আইটি করিউর্ায বেরনাং বন্টায , বভইন 

বযার্, বািঃ রত্রার, থানা-রত্রার, বজরা-ভয়ভনরাং 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 9 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

      ৫৭২৮৭ বযরর্য়াভ করিউর্ায বেরনাং বন্টায   

        ৩০/এ, গুররকফাড়ী, বািঃ দয , উদজরা-দয, 

বজরা-ভয়ভনরাং। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 38 

      ৫৭২৯৩ প্রবা করিউর্ায একাদর্ভী   

        গ্রাভ/ভল্লা-উিযারাায, বািঃ বভায়াদজ্জভনৄয , 

উদজরা-নান্দাইর, বজরা-ভয়ভনরাং। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 42 

      ৫৭২৯৪ পর্ করিউর্ায এন্ড আই টি বেরনাং  ইন্পটিটিউর্, 

গ্রাভ/ভল্লা-৮ নাং য়ার্ ড , য়াফদা বযার্ , বালুকা 

বৌযবা, বািঃ বালুকা , উদজরা-বালুকা, বজরা-

ভয়ভনরাং। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 20 

      ৫৭৩০১ ভা ইনপযদভন বর্কদনাররজ ইন্পটিটিউর্   

        গ্রাভ/ভল্লা-বগাারনৄয, বািঃ কারগঞ্জ ফাজায, 

উদজরা-রত্রার, বজরা-ভয়ভনরাং। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 11 

      ৫৭৩১২ ব্রাইর্ করিউর্ায এডুদকন   

        গ্রাভ/ভল্লা-কদরজ বযার্ , বািঃ নেরনৄয , উদজরা-

নেরনৄয, বজরা-ভয়ভনরাং। 

  

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 23 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

      ৫৭৩১৪ এইভ করিউর্ায বেরনাং বন্টায   

        গ্রাভ/ভল্লা-ধান ভার , বািঃ বগৌযীনৄয , উদজরা-

বগৌযীনৄয, বজরা-ভয়ভনরাং। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 45 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 12 

      ৫৭৩১৭ াইরনাং দয়ন্ট ইররদভন্টারয করিউর্ায বেরনাং 

একাদর্রভ, গ্রাভ/ভল্লা-রফযফাড়ী, বািঃ রফযফাড়ী -

২২৪০, উদজরা-বালুকা, বজরা-ভয়ভনরাং। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 17 

      ৫৭৩২০ আর-রকভা প্রযুরি করিউর্ায বেরনাং বন্টা য, 

গ্রাভ/ভরস্দািঃ িযাড়া ,বািঃ ভয়ভনরাং -২২০০, 

উদজরা- দয, বজরা-ভয়ভনরাং। 

  

         টিরর্: ০৩৪ অদর্াকযার্ 50 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

      ৫৭৩২১ বালা সরনক খাদরক নয়াজ খান াদয়ন্প এন্ড 

বর্কদনাররজ ইনরস্টটিউর্ , গ্রাভ/ভল্লা-আিাযগাঁ 

,বািঃ নান্দাইর, 

  

        উদজরা-নান্দাইর, বজরা-ভয়ভনরাং।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 5 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

      ৫৭৩২৪ রযবাইব বর্করনকযার বেরনাং বন্টায , গ্রাভ/ভল্লা-

দানৄরনয়া,বািঃ দানৄরনয়া ফাজায , উদজরা-

দয,বজরা-ভয়ভনরাং। 

  

         টিরর্: ০১৭ ইদরকরেকযার াউজ য়যারযাং 5 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 41 

      ৫৭৩৪২ ায়ায অপ নদরজ আইটি (রদকআইটি) 

করিউর্ায বেরনাং বন্টায , গ্রাভ/ভল্লা-বালুকা,বািঃ 

বালুকা-২২৪০, উদজরা-বালুকা,বজরা-ভয়ভনরাং। 

  

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 23 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 28 

      ৫৭০৯৩ এনরর করিউর্ায এডুদকন, ৪৬ বন ফারড় বযার্ , 

দয, ভয়ভনরাং। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 31 

      ৫৭১১৫ মুিাগা া করিউর্ায প্ররক্ষণ একাদর্রভ , 

ভয়ভনরাং। 

  

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

5 

      ৫৭১৩৩ রযদয়ন্ট করিউর্ায বেরনাং বন্টায   

        রত্রার, ভয়ভনরাং।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ১১ 

      ৫৭১৭৯ াব ড করিউর্ায বন্টায, কদরজ বযার্,   

        মুিাগা া, ভয়ভনরাং।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 56 

      ৫৭২৫৭ যাইর্ রক্ল্ক আইটি ইন্পটিটিউর্   

        গ্রাভ/ভল্লা-ভাকান্দা, দয, বজরা-ভয়ভনরাং   

         টিরর্: ০৩৪ অদর্াকযার্ 27 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 73 

      ৫৭২১৩ আর আরভন করিউর্ায বন্টায , রত্রার, 

ভয়ভনরাং 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 20 

      ৫৭০৮১ রনউ রদস্টভ করিউর্ায প্ররক্ষণ  ইন্পটিটিউর্ , 

এভ/৬৫ কদরজ বযার্, গপযগাঁ, ভয়ভনরাং। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 47 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 62 

      ৫৭১৮৪ নেরফারড়য়া ীদ স্মৃরত করিউর্ায একাদর্রভ , দয 

ভয়ভনরাং। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 20 

      ৫৭১৮৫ উথুযা ইউরনয়ন ইনপযদভন অযান্ড ারব ড বন্টায , 

বালুকা, ভয়ভনরাং। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 29 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

      ৫৭১৯৮ বফগভ বযাদকয়া প্ররক্ষণ বকন্দ্র 

  

      
গ্রাভ-রদঘাযকান্দা, বাস্ট-আভরীতরা, উদজরা-

দয, ভয়ভনরাং-২২০০ 

         টিরর্: ০৪৩ াটি ডরপদকর্-ইন-রফউটিরপদকন  23 

      ৫৭২৯২ ইক্বযা করিউর্ায বেরনাং বন্টায 

  

      
গ্রাভ/ভল্লা-কারীনৄয, বািঃ বগৌযীনৄয,  

      
উদজরা-বগৌযীনৄয, বজরা-ভয়ভনরাং। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন  21 

      ৫৭২৮২ ীদ স্মৃরত বর্করনকযার বেরনাং ইন্পটিটিউর্   

        বািঃ বভদুয়াযী, উদজরা-বালুকা, ভয়ভনরাং।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 11 

      ৫৭২৫১ অযার্বান্প আই টি ইনরস্টটিউর্   

        নতুন ফাজায , গপযগাঁ-২২৩০, গপযগাঁ, 

ভয়ভনরাং। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 54 

২৪৩। ৫৭০৬৮ ভয়ভনরাং ইন্পটিটিউর্ অফ 

াদয়ন্প এন্ড বর্কদনাররজ, 

ভয়ভনরাং। 

৫৭০৫৭ এযাদাদরা ইন্পটির্উর্ অফ করিউর্ায   

      ঠিকানািঃ ীদ নারজভ উরিন বযার্ , বালুকা, 

ভয়ভনরাং 

  

       টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 16 

    57078 এ-োন কদিঈটোয   

দয োরকঃ বভোোম্মদ বখ নোইমুয যভোন 

ঠিকোনোঃ ৩৮, োমফ অরী বযোড, নতুন ফোজোয, 

ভভনদং। 

    
  

  টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 21 

    
  

   টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 18 

      ৫৭১১০ করিউর্ায বেরনাং বন্টায   

        ঠিকানািঃ যাভকৃষ্ণ রভন, ১৮২ যাভকৃষ্ণ রভন বযার্ , 

ভয়ভনরাং 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 45 

      ৫৭১৩২ নাবা ইন্পটিটিউর্ অফ করিউর্ায এডুদকন   

        ঠিকানািঃ বভইন বযার্ , রত্রার বৌযবা , রত্রার, 

ভয়ভনরাং 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 8 

      ৫৭১৬৪ রত্রার বকন্দ্রী য় বর্করনকযার এন্ড রফ এভ কদরজ , 

থানা-রত্রার, বজরা-ভয়ভনরাং 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 6 

      ৫৭১৪৭ রকদাযগঞ্জ করিউর্ায বেরনাং বন্টায , জগতগঞ্জ, 

নেরফারড়য়া, ভয়ভনরাং। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 45 

      ৫৭১৮৬ ভয়ভনরাং করিউর্ায বেরনাং  ইন্পটিটিউর্,   



 

 

G:\BTEB SHORT COURSE EXAM\National Skills Basic (360 hours)\Jan-June, Jan-March & April-June Session, 2022_Final\Center List_17 July 2022_Final Printed\17-7-2022 Centet_ Jan-June, Jan-March & April-June Session, 2022_Printed Copy.doc 

-163- 

ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

        নেরফারড়য়া, ভয়ভনরাং।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 35 

      ৫৭২১৪ অরনফ ডাণ আইটি এন্ড করিউর্ায বেরনাং   

        গ্রাভিঃ আকুয়া, বািঃ নারযাফাদ কদরজ বযার্ , থানািঃ 

বকাতয়ারর, ভয়ভনরাং 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 21 

      ৫৭২২৫ রদভর করিউর্ায বেরনাং বন্টায।   

        গ্রাভিঃ িন্ডীাা , বাষ্টিঃ নান্দাইর , উদজরািঃ 

নান্দাইর, বজরািঃ ভয়ভনরাং। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 16 

      ৫৭২৩৮ ইরঞ্জরনয়া ড  ইন্পটিটিউর্ করিউর্ায বন্টায   

        ১০, শ্যাভািযণ যায় বযার্ ,বাষ্ট- ভয়ভনরাং-২২০০, 

থানা- বকাদতায়ারর, ভয়ভনরাং। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 47 

      ৫৭২৪৮ িরা ড ইন্পটিটিউর্ অফ বর্কদনাররজ   

        রফগঞ্জ বযার্ , বািঃ গপযগাঁ , থানা-গপযগাঁ, 

ভয়ভনরাং। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

      ৫৭২৫৮ রফ. এভ. করিউর্ায বেরনাং বন্টায   

        গ্রাভ/ভল্লা-২০ বৌয ভাদকডর্, বািঃ মুিাগা া,   

        থানা-মুিাগা া, বজরা-ভয়ভনরাং।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 87 

      ৫৭২৮৩ অযার্বান্পর্ করিউর্ায বেরনাং বন্টায এন্ড আইটি , 

গ্রাভ/ভল্লা-য়াযকারন্দ, বািঃ মুিাগা া , উদজরা-

মুিাগা া, বজরা-ভয়ভনরাং। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 49 

      ৫৭৩৫০ ধানীদখারা বর্করনকযার বেরনাং ইন্পটিটিউর্   

        গ্রাভ/ভল্লা- ধানীদখারা দরক্ষণ বাটিাড়া , বািঃ- 

ধানীদখারা দরক্ষণ বাটিাড়া , উদজরা-রত্রার, 

বজরা-ভয়ভনরাং। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 48 

২৪৪। ৫৭১৯৪ আর ভ করিউর্ায বেরনাং  

ইন্পটিটিউর্, আর ভ 

নেরফারড়য়া, ভয়ভনরাং। 

(ববন্যিঃ াাবুরিন রর্গ্রী 

কদরজ, আর ভ, নেরফারড়য়া, 

ভয়ভনরাং)। 

57157 রো কদিঈটোয বেদনং একোমডভী    

লোভ+বোঃ –রোতরী, ঈমজরোঃ পৄরফোড়ীো, 

ভভনদং। 

  

      টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 17 

    57158 এ বক কদিঈটোয বেদনং আন্সটিটিঈট   

দফগঞ্জ বযোড, পৄরফোড়ীো, ভভনদং। 

      টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 8 

    ৫৭১৯৪ আর ভ করিউর্ায বেরনাং  ইন্পটিটিউর্,   

      আর ভ নেরফারড়য়া, ভয়ভনরাং।   

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 112 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

    ৫৭২২১ নেরফাড়ীয়া করিউর্ায বেরনাং বন্টায,   

      বৌয এরাকা, থানািঃ নেরফাড়ীয়া, বজরািঃ ভয়ভনরাং   

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 30 

    ৫৭২৫৯ ইনরস্টটিউর্ অফ আইরটি নেরফাড়ীয়া   

      গ্রাভ/ভল্লা-বগৌরযনৄয, বািঃ নেরফাড়ীয়া , থানা-

নেরফাড়ীয়া, বজরা-ভয়ভনরাং। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 13 

      ৫৭২২২ করভদারয করিউর্ায একাদর্ভী , জগৎগঞ্জ, 

নেরফারড়য়া, ভয়ভনরাং 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 19 

      ৫৭২৩১ বভরযর্ ইনপযদভন এন্ড করিউর্ায বর্কদনাররজ 

ইন্পটিটিউর্, গ্রাভিঃ ইউন্  নগয , বাস্টিঃ নেরফাড়ীয়া , 

থানািঃ নেরফাড়ীয়া, বজরািঃ ভয়ভনরাং। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 48 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং ৭ 

      ৫৭৩৪৮ বলাফার আইটি করিউর্ায বেরনাং বন্টায   

        গ্রাভ/ভল্লা-আর ভ াটুরী , বািঃ আর ভ 

ফাজায,উদজরা- নেরফাড়ীয়া, বজরা- ভয়ভনরাং। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 23 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 7 

২৪৫। ৫৭২১৫ আনায রবরর্র কারযগরয 

প্ররক্ষণ বকন্দ্র, গ্রাভ-আয বক 

রভন বযার্, বাস্ট- 

ভয়ভনরাং, থানা- ফাঁফাড়ী 

দয, বজরা- ভয়ভনরাং। 

৫৭২১৫ আনায রবরর্র কারযগরয প্ররক্ষণ বকন্দ্র   

      গ্রাভ-আয বক রভন বযার্ , বাস্ট- ভয়ভনরাং, 

থানা- ফাঁফাড়ী দয, বজরা- ভয়ভনরাং। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 30 

২৪৬। ৫৭২৫৩ দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ বকন্দ্র, 

য ভাজদফা কাম ডারয়, 

ভয়ভনরাং| গ্রাভ/এরযয়ািঃ 

১৭৪ আযদক রভন বযার্, 

বাস্টিঃ ভয়ভনরাং, থানািঃ 

দয, বজরািঃ ভয়ভনরাং। 

৫৭২৫৩ দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ বকন্দ্র   

      য ভাজদফা কাম ডারয় , ভয়ভনরাং, 

গ্রাভ/এরযয়ািঃ ১৭৪ আযদক রভন বযার্ , বাস্টিঃ 

ভয়ভনরাং, থানািঃ দয, বজরািঃ ভয়ভনরাং 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 199 

       টিরর্: ০৪৩ রফউটিরপদকন 6 

২৪৭। ৫৮০০৮ বর্করনকযার স্কুর এন্ড কদরজ, 

বনত্রদকানা। 

৫৮০৪৬ উইদন্ডাজ করিউর্ায বেরনাং বন্টায , এপ যভান 

বযার্, বভানগঞ্জ, বনত্রদকানা। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 57 

    ৫৮০৬২ বনত্রদকাণা করিউর্ায  ইন্পটিটিউর্   

        বনত্রদকাণা দয, বনত্রদকাণা   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 100 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 47 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

30 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

      ৫৮০৭৯ আনায  রবরর্র করিউর্ায প্ররক্ষণ বকন্দ্র , গ্রাভ-

নাগড়া, বাস্ট- বনত্রদকানা, থানা- দয, বজরা- 

বনত্রদকাণা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 29 

      ৫৮০৮৫ এভ.ইউ. করিউর্ায বেরনাং বন্টায এন্ড আইটি , 

গ্রাভিঃ বফকঘয ার্ীফাজায , বাস্টিঃ বফকঘযার্ীফাজায -

২৪০১, থানািঃ বকন্দুয়া, বজরািঃ বনত্রদকাণা 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 55 

      58092 জনমনত্র বটকদনকযোর আন্সদষ্টটিঈট   

লোভ- বভোিোযোড়ো, বোষ্ট- বনত্রমকোনো, থোনো- 

বনত্রমকোনো দয, বজরো- বনত্রমকোনো। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 14 

      ৫৮১০১ এদক্সর করিউর্ায প্ররক্ষণদকন্দ্র   

        গ্রাভ/ভল্লা-বভািাযাড়া,  দয, বজরা-বনত্রদকানা   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 47 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

8 

      58103 ভীভ কদিঈটোয আনদষ্টটিঈট ফ বটকমনোরদজ ( ভীভ 

দ অআ টি) 

  

লোভ/ভল্লো-বদপুয, বোঃ বদপুয, থোনো-বনত্রমকোনো 

দয, বজরো-বনত্রমকোনো। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 40 

      ৫৮১০৬ রর্রজর্ার করিউর্ায বেরনাং বন্টায   

গ্রাভ/ভল্লা-জটিয়াফয, বািঃ আরগয়া ফাজায, থানা-

নফ ডধরা, বজরা-বনত্রদকানা। 

        টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ১৫ 

      ৫৮১১০ প্যাযার্াই করিউর্ায বেরনাং বন্টায   

        গ্রাভ/ভল্লা-জাাঙ্গীযনৄয, ভদন, বজরা-বনত্রদকাণা   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

      58113 অআ. টি. এন কদিঈটোয বেদনং বন্টোয   

লোভ/ভল্লো-োদন্দমকোনো, বোঃ োদন্দমকোনো-২২৮২, 

থোনো-বকন্দুো, বজরো-বনত্রমকোণো। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 26 

      58115 দদ মস্টোন ড কমরজ   

লোভ/ভল্লো-শ্রীধযপুয, বোঃ বো, ঈমজরো-

অটোড়ো, বজরো-বনত্রমকোণো। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 17 

      ৫৮১১৬ ফাযাট্টা বর্করনকযার ইনরস্টটিউর্   

        গ্রাভ/ভল্লা-বগাারনৄয ফাজায , বািঃ ফাযাট্টা , 

উদজরা-ফাযাট্টা, বজরা-বনত্রদকাণা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 7 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

      ৫৮১১৮ বজন্ইন করিউর্ায প্ররক্ষণদকন্দ্র   

        জারশুকা, বািঃ শ্যাভগঞ্জ , উদজরা-

নফ ডধরা,বনত্রদকাণা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

      58122 আঈদনক ল্যোন্ড োমব ড বেদনং আনদস্টটিঈট   

লোভ/ভল্লো-োতোআ, বোঃ বনত্রমকোণো-২৪০০, 

ঈমজরো-বনত্রমকোণো দয, বজরো-বনত্রমকোণো। 

        টিদড: 048 অদভনী 13 

      58126 যোজন কদিঈটোয একোমডভী   

লোভ/ভল্লো-পূফ ডধরো ভধ্য ফোজোয, বোঃ পূফ ডধরো, 

ঈমজরো-পূফ ডধরো, বজরো-বনত্রমকোণো। 

        টিদড: 107 বকোয দগদবং (দশু  ফি) 5 

      ৫৮১৪৫ বরার উরিন িীর বর্দবরদভন্ট বর্করনকযার 

ইন্পটিটিউর্, গ্রাভ/ভল্লা-বতররগাতী, বািঃ বতররগাতী , 

উদজরা-আর্াড়া, বজরা-বনত্রদকাণা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 5 

         টিরর্: ০৭৮ করিউর্ায বপ্রাগ্রারভাং 5 

      ৫৮১০০ বভারনী-াঈরপ এডুদকটিব ইন্পটিটিউর্ , নাগড়া, 

বনত্রদকানা 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 11 

      ৫৮০৪৭ আযফান ইন্পটিটিউর্ পয করিউর্ায এডুদকন এন্ড 

আইটি রযদাদ ড - আযফান আইটি , নফ ডধরা, 

বনত্রদকানা। 

  

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 40 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 40 

         টিরর্: ০৭৭ ার্ ডয়যায অযান্ড বনর্য়ারকডাং 24 

      ৫৮০৯৪ 
রফ.এভ করিউর্ায বেরনাং বন্টায, গ্রাভ- যাভনৄয, 

বাষ্ট- দরা যাভনৄয-২৪০০, থানা- বকন্দুয়া, বজরা- 

বনত্রদকানা।   

         টিরর্: ০১৬ করিউর্ায অাদযর্য  ৪৮ 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন  ৪০ 

      ৫৮১০২ বভানগঞ্জ ইনরস্টটিউর্ অফ াদয়ন্প এযান্ড 

বর্কদনাররজ, গ্রাভ/ভল্লা-ফািডাযগাতী, বািঃ 

বভানগঞ্জ-২৪৪৬, থানা-বভানগঞ্জ, বজরা-

বনত্রদকানা।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিবকন  44 

      ৫৮১১৪ রপ্ররন্পার রপকুজ্জাভান করিউর্ায বেরনাং বন্টায 

  

      
গ্রাভ/ভল্লা-নফ ডধরা, বািঃ নফ ডধরা -২৪১০, থানা-

নফ ডধরা, বজরা-বনত্রদকাণা। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন  5 

         টিরর্: ০৬৮ ড্রাইরবাং কাভ অদর্া বভকারনক 13 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

২৪৮। ৫৮০৫৫ অনরাইন করিউর্ায 

ইন্পটিটিউর্ অফ বর্কদনাররজ, 

বনত্রদকানা। (ববন্যিঃ , আবু 

আফফা রর্গ্রী কদরজ, দয, 

বনত্রদকানা)। 

৫৮০৫৫ অন রাইন করিউর্ায ইন্পটিটিউর্অফ বর্কদনাররজ , 

বনত্রদকানা। 

  

   টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 110 

    ৫৮০৯৩ র্াদগ ডর্ করিউর্ায বেরনাং বন্টায   

      গ্রাভ- জাাঙ্গীযনৄয, বাষ্ট- জাাঙ্গীযনৄয-২৪৯০, 

থানা- ভদন, বজরা- বনত্রদকানা 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 19 

    ৫৮০৯৫ রিকনী করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্   

      গ্রাভ-রিকনী, বািঃ রফদ্যাফরব, থানা-বকন্দুয়া, বজরা-

বনত্রদকাণা  

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 47 

         টিরর্: ০৭৮ করিউর্ায বপ্রাগ্রারভাং ৬ 

      
৫৭২৮১ ভরন ডাংান করিউর্ায বেরনাং বন্টায 

  

        গ্রাভ/ভল্লা-টিএন্ডটি বযার্, বতলুয়াযী, বািঃ 

আঠাযফাড়ী, উদজরা-ঈ^যগঞ্জ, বজরা-

ভয়ভনরাং।দজরা-ভয়ভনরাং। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন  41 

      ৫৮১০৫ বতররগারত ইন্পটিটিউর্ অফ বর্কদনাররজ   

        গ্রাভ-বতররগাতী বািঃ বতররগাতী ,থানা-

আর্াড়া,বনত্রদকাণা 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 22 

      ৫৮১১২ এ য়ান করিউর্ায বেরনাং বন্টায   

        গ্রাভ/ভল্লা-ফদনায়াাড়া,   দয, বজরা-বনত্রদকাণা   

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 9 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

5 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 23 

২৪৯। ৫৮০৬০ ইউরনক করিউর্ায 

বর্করনকযার বেরনাং বন্টায, 

(ইউরটিটি) বনত্রদকাণা। 

(ববন্যিঃ এন. আকন্দ কারভর 

(স্দাতদকািয) ভাদযাা, 

াতাই, বনত্রদকানা।) 

৫৮০৫৭ দূগ ডানৄয করিউর্ায এডুদকন ইন্পটিটিউর্  এন্ড 

রযদাদ ড, াাতার বভাড় , াদৄাড়া, দূগ ডানৄয, 

বািঃ বকার্-২৪২০, বনত্রদকাণা 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 22 

    ৫৮০৬০ ইউরনক করিউর্ায বর্করনকযার বেরনাং বন্টায , 

(ইউরটিটি) বনত্রদকাণা। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ১৯০ 

    ৫৮০৬১ া সুরতান (যিঃ) করিউর্ায প্ররক্ষণ বকন্দ্র   

      রনরখরনাথ বযার্, বনত্রদকানা দয, বনত্রদকানা।   

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 49 

      ৫৮০৮২ এভএ করিউর্ায কারযগরয প্ররক্ষণ বকন্দ্র,   

        গ্রাভিঃ বভািাযাড়া,  বনত্রদকাণা দয, বনত্রদকাণা   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 108 

      ৫৮০৮৪ াসুরতান (যািঃ) রর্রজর্ার ইন্পটিটিউর্।   
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বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

        গ্রাভিঃ কুযাড় , র্াকঘযিঃ বনত্রদকাণা , বজরািঃ 

বনত্রদকাণা 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 32 

      ৫৮১০৮ ইভদপ্র করিউর্ায বেরনাং বন্টায   

        গ্রাভ/ভল্লা-নফ ড ফাজায ফাযাট্টা , বািঃ ফাযাট্টা , 

থানা-ফাযাট্টা, বজরা-বনত্রদকানা 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 39 

      ৫৮১১১ রভদররনয়াভ করিউর্ায বেরনাং বন্টায   

        কার্রী, বািঃ বনত্রদকাণা -২৪০০, থানা- 

দয,বনত্রদকাণা 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিবকন 37 

      ৫৮১১৭ াজী আব্দুয যরভ করিউর্ায বেরনাং বন্টায , ভনাাং 

বফাদর্ ডয ফাজায, বািঃ ভদননৄয, 

  

        উদজরা-বনত্রদকাণা দয, বনত্রদকাণা।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 23 

      ৫৮০৭৬ বজরা রবরিক ভররা করিউর্ায প্ররক্ষণ প্রকল্প (৬৪ 

বজরা), ২৩৪, কদরজ বযার্ (এভর বভাত্মাক 

আদভদ যম্নী াদদফয ফাা), াতাই, বনত্রদকাণা 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 25 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

25 

২৫০। ৫৮০৮৮ টিউরর করিউর্ায বেরনাং 

বন্টায, গ্রাভিঃ াউদাড়া 

কদরজ বগর্, বকন্দুয়া,  

বনত্রদকানা। ববন্য: যায়নৄয 

রজাাতী দারখর ভাদ্রাা, 

বকন্দুয়া, বনত্রদকাণা। 

৫৮০৮৮ টিউরর করিউর্ায বেরনাং বন্টায, গ্রাভিঃ াউদাড়া 

কদরজ বগর্, বকন্দুয়া,  বনত্রদকানা। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 100 

২৫১। ৫৮০৯৯ দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ বকন্দ্র, 

য ভাজদফা কাম ডারয়, 

বনত্রদকানা, গ্রাভিঃ াযরা, 

বাস্টিঃ বনত্রদকানা, থানািঃ 

বনত্রদকানা, বজরািঃ বনত্রদকানা। 

৫৮০৯৯ দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ বকন্দ্র   

      য ভাজদফা কাম ডারয়, বনত্রদকানা   

      গ্রাভিঃ াযরা , বাস্টিঃ বনত্রদকানা, থানািঃ বনত্রদকানা , 

বজরািঃ বনত্রদকানা। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 106 

২৫২। ৫৯০১৮ বর্করনকযার স্কুর অযান্ড 

কদরজ, রকদাযগঞ্জ। 

৫৯০২২ আয এ আইরর্য়ার কদরজ, রফন্নাথী, রকদাযগঞ্জ।   

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 28 

    ৫৯০৪১ প্যাদকজ করিউর্ায প্ররক্ষণ ইন্পটিটিউর্ , ১০৯, ঈা 

খাঁ বযার্, যথদখারা, দয, রকদাযগঞ্জ। 

  

       টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 16 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 100 

      ৫৯০৪২ ফাাংরাদদ করিউর্ায এন্ড বর্করনকযার ইন্পটিটিউর্ 

কটিয়াদী, রকবাযগঞ্জ। 
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ক্ররভক 
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বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 
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যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 40 

      ৫৯০৬৩ গ্রাভীনদপান করভরনউটি ইনপযদভন বন্টায , 

াকুরন্দয়া, রকদাযগঞ্জ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 27 

      ৫৯০৬৮ ব্রাইর্ করিউর্ায বর্রনাং  ইন্পটিটিউর্ , কাটিয়ারদ, 

রকদাযগঞ্জ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 13 

      59082 টোআভ এডুমকন বন্টোয   

৩৫, পুযোতন বকোট ড বযোড, (অমরোয বভরো) 

দকমোযগঞ্জ। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 15 

      ৫৯০৮৬ সৃজন করিউর্ায একাদর্রভ , গ্রাভ-লাইর্ধায, বাস্ট-

রনকরী, রকদাযগঞ্জ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 28 

      59087 ভমনোোযো খনভ কদিঈটোয এন্ড বটকদনকযোর 

আন্সটিটিঈট 

  

 লোভ +বোস্ট-বফথআয, কটিোদদ, দকমোযগঞ্জ। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 20 

      59091 লোভীন কদিঈটোয বেদনং বন্টোয    

দভজডোপুয, ংকচুয, োকুদন্দো, দকমোযগঞ্জ। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 30 

      ৫৯১০৪ বজরা রবরিক ভররা করিউর্ায  প্ররক্ষণ বকন্দ্র 

(৬৪ বজরা), জাতীয় ভররা াংস্থা, রকদাযগঞ্জ বজরা 

কভদক্স বফন, আদরায বভরা, রকদাযগঞ্জ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 25 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

25 

      ৫৯১০৬ এইি আয রফ করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্   

        গ্রাভিঃ আখড়াফাজায , বাস্ট + থানািঃ রকদাযগঞ্জ , 

রকদাযগঞ্জ 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 10 

      ৫৯১০৮ ভার্তফাাংরা করিউর্ায বেরনাং বন্টায।   

        গ্রাভিঃ বাদন্দী , র্াকঘযিঃ বাদন্দী াকুরন্দয়া , 

রকদাযগঞ্জ 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 32 

      ৫৯১১১ আদভনা খাতুন কারযগরয স্কুর  কদরজ   

        থানা-বাদননৄয, বজরা-রকদাযগঞ্জ   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 42 

      ৫৯১১৩ ফন ড করিউর্ায বেরনাং বন্টায   
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

        গ্রাভিঃ এগাযরন্ধুয , বাস্টিঃ ভঠদখারা , াকুরন্দয়া,  

রকদাযগঞ্জ 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 22 

      ৫৯১১৪ ট্যাদরন্ট করিউর্ায বর্করনকযার বেরনাং বন্টায এন্ড 

আইটি, কদরজ বভাড় , বাস্টিঃ  থানািঃ করযভগঞ্জ , 

রকদাযগঞ্জ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 94 

      ৫৯১১৯ ভদর্র করিউর্ায বেরনাং বন্টায   

        গ্রাভ- কটিয়াদী রিভ াড়া , বাষ্ট- কটিয়াদী-

২৩৩০, থানা- কটিয়াদী, বজরা- রকদাযগঞ্জ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 27 

      ৫৯১২০ ভসূয়া ইউরনয়ন রর্রজর্ার বন্টায   

        বফতার, বাষ্ট-বফতার-২৩৩০, থানা- কটিয়ারদ,  

রকদাযগঞ্জ 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 45 

      ৫৯১২২ এবাযগ্রীণ করিউর্ায অযান্ড বর্করনকযার ইন্পটিটিউর্   

        গ্রাভ/ভল্লা: ভসূয়া, বাস্ট: ভসূয়া, থানা: কটিয়াদী, 

বজরা: রকদাযগঞ্জ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ১২ 

      ৫৯১২৩ াইন করিউর্ায বেরনাং বন্টায   

        গ্রাভ/ভল্লা-রনয়াভতনৄয, বািঃ রনয়াভতনৄয -২৩১০, 

থানা-করযভগঞ্জ, বজরা-রকদাযগঞ্জ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 47 

      59125 আরো কদিঈটোয বেদনং বন্টোয এন্ড অআটি   

লোভ/ভল্লো-দিভ নোকোদন্দ, বোঃ কদযভগঞ্জ, 

ঈমজরো-কদযভগঞ্জ, বজরো-দকমোযগঞ্জ। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 40 

      ৫৯১২৬ ফণ ডভারা করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্   

        গ্রাভ/ভল্লা-ইর্না, বািঃ ইর্না -২৩৯০, উদজরা-

ইর্না, বজরা-রকদাযগঞ্জ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

      ৫৯১৩৪ কনরপদর্ন্প করিউর্া ড এন্ড বেরনাং বন্টায   

        গ্রাভ/ভল্লা-বকাদাররয়া, বািঃ বকাদাররয়া -২৩০০, 

উদজরা-াকুরন্দয়া, বজরা-রকদাযগঞ্জ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 41 

      ৫৯০৮৪ কারযগরয প্ররক্ষণ বকন্দ্র  

  

      
বাদননৄয থানায ভরজদ াংরগ্ন , বাদননৄয, 

রকদাযগঞ্জ 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন  40 

      ৫৯১৬৫ নৄষ্প যানী বর্করনকযার ইনরস্টটিউর্   
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

      
গ্রাভ/ভল্লা-রররিয়া, বািঃ রররিয়া -২৩৭, 

উদজরা-ফারজতনৄয, বজরা- রকদাযগঞ্জ। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন  15 

      ৫৯১৬৮ অদদ কদিঈটোয বেদনং আন্সটিটিঈট, দকমোযগঞ্জ।   

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 32 

      57228 নোন্দোআর বটকদনকযোর এডুমকন আন্সটিটিঈট,    

লোভঃ তোমযযঘোট ফোজোয, বোস্টঃ মুশুরী, থোনোঃ 

নোন্দোআর, বজরোঃ ভভনদং। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 20 

      ৫৯০৮৫ ফরুরদয়া ইউরনয়ন তথ্য অযান্ড বফা বকন্দ্র,   

        ফরুরদয়া, াকরন্দয়া, রকদাযগঞ্জ।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিবকন 50 

২৫৩। 59118 দক্ষতো ঈন্নন প্রদক্ষণ বকন্দ্র, 

য ভোজমফো কোম ডোর, 

দকমোযগঞ্জ, লোভঃ অখড়ো 

ফোজোয, বোস্টঃ দকমোযগঞ্জ, 

থোনোঃ দকমোযগঞ্জ দয, 

বজরোঃ দকমোযগঞ্জ। 

59118 দক্ষতো ঈন্নন প্রদক্ষণ বকন্দ্র   

য ভোজমফো কোম ডোর, দকমোযগঞ্জ 

লোভঃ অখড়ো ফোজোয, বোস্টঃ দকমোযগঞ্জ, থোনোঃ 

দকমোযগঞ্জ দয, বজরোঃ দকমোযগঞ্জ। 

  টিদড: 029 বড্র বভদকং এন্ড বটআরদযং 17 

  048 অদভনী 18 

  টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 518 

    টিদড: ০81 লোদপক্স দডজোআন এন্ড ভোদিদভদডো 18 

২৫৪। ৫৯০১৯ বর্করনকযার স্কুর অযান্ড 

কদরজ, সবযফ, রকদাযগঞ্জ। 

৫৯০৩৮ রক্ষ্মীনৄয বর্করনকযার এন্ড রফএভ কদরজ , বািঃ 

রক্ষীনৄয-২৩৩৮, উদজরািঃ কুররয়াযিয , 

রকদাযগঞ্জ। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 14 

    ৫৯০৪৩ সবযফ করিউর্ায প্ররক্ষণ ইন্পটিটিউর্   

      ঠিকানািঃ সবযফনৄয, সবযফ, রকদাযগঞ্জ   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 44 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 7 

      ৫৯০৬২ কটিয়াদী করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্   

        ঠিকানািঃ কদরজ বযার্ , কটিয়াদী ফাজায , (বখয়া 

এন্টাযপ্রাইজ), র্াকঘয-কটিয়াদী, কটিয়াদী, 

রকদাযগঞ্জ 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 36 

      ৫৯০৯২ ফারজতনৄয বর্করনকযার  ইন্পটিটিউর্, রকদাযগঞ্জ।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 45 

      ৫৯১২৪ উদজরা করভউরনটি ই-বন্টায   

        বািঃ সবযফ ফাজায , উদজরা-সবযফ, বজরা-

রকদাযগঞ্জ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 31 

      ৫৯১৬১ রমুরকারন্দ কারযগরয প্ররক্ষণ বকন্দ্র   
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

        গ্রাভ/ভল্লা-রমুরকারন্দ,বািঃ রমুরকারন্দ , উদজরা-

সবযফ,বজরা-রকদাযগঞ্জ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 18 

      ৫৯১৬৩ রুদফর করিউর্ায বেরনাং বন্টায   

        গ্রাভ/ভল্লা-ররযজনৄয,বািঃ ররযজনৄয , উদজরা-

ফারজতনৄয ,বজরা- রকদাযগঞ্জ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 11 

      59164 যোয য কদিঈটোয বেদনং আন্সটিটিঈট   

যোয য, বোঃ-যোয য, ঈমজরো-ফোদজতপুয, 

দকমোযগঞ্জ। 

        টিদড: 037 আমরকদেদোন 15 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 50 

২৫৫। ৬০০০৩ বর্করনকযার স্কুর অযান্ড 

কদরজ, সুনাভগঞ্জ। 

60007 অআটি পট কদিঈটোয একোমডভী   

ফোধন ভদরো কমরজ বযোড, সুনোভগঞ্জ।   

       টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 34 

    ৬০০১৬ বজরা রবরিক ভররা করিউর্ায প্ররক্ষণ প্রকল্প (৬৪ 

বজরা) জাতীয় ভররা াংস্থা , সকত- ০৩, দরক্ষণ 

আযরন নগয, সুনাভগঞ্জ 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 25 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযা ন্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

25 

      ৬০০১৯ ই-কভা ড এন্ড রর্রজর্ার করিউর্ায বেরনাং বন্টায , 

গ্রাভিঃ ািনা ফাজায , বাস্টিঃ ািনা ফাজায , থানািঃ 

জাভারগঞ্জ, বজরািঃ সুনাভগঞ্জ 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 33 

      ৬০০২৩ দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ বকন্দ্র   

        য ভাজদফা কাম ডারয়, সুনাভগঞ্জ   

        গ্রাভ/ভল্লা-াজীাড়া, বািঃ সুনাভগঞ্জ , থানা-

সুনাভগঞ্জ দয, বজরা-সুনাভগঞ্জ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 68 

      ৬০০২১ য়াই. এভ. . আই. টি ইন্পটিটিউর্ 

  

      
গ্রাভ-কাভার করভউরনটি বন্টায , র/এ ভাদকডর্ , 

ারফফনৄয বযার্ , বািঃ জগন্নাথনৄয , থানা-জগন্নাথনৄয, 

বজরা-সুনাভগঞ্জ। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন  15 

      60027 ভোস্টোযফোড়ী বেদনং আন্সটিটিঈট   

ধভ ডোো (োোতোর বযোড), বোঃ ধভ ডোো-২৪৫০, 

ঈমজরো-ধভ ডোো, বজরো-সুনোভগঞ্জ। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 50 

          টিরর্িঃ 79 WvUv‡eR †cÖvMÖvwgs 50 

        টিদড: ০81 লোদপক্স দডজোআন এন্ড ভোদিদভদডো 26 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

২৫৬। ৬০০০৪ বর্করনকযার স্কুর অযান্ড 

কদরজ (টিএর),  াতক, 

সুনাভগঞ্জ। 

৬০০০৪ বর্করনকযার স্কুর অযান্ড কদরজ (টিএর),  াতক, 

সুনাভগঞ্জ। 

  

       টিরর্: ০১৭ ইদরকরেকযার াউজ য়যারযাং ৯ 

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ১৭ 

      ৬০০১৮ বজন্ইন বর্করনকযার বেরনাং ইন্পটিটিউর্।   

        গ্রাভিঃ বরই  কভদিক্স , র্াকঘযিঃ  াতক ফা জায, 

উদজরািঃ  াতক, বজরািঃ সুনাভগঞ্জ 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 54 

      ৬০০২০ আইটি করিউর্ায একাদর্ভী   

        গ্রাভিঃ জাউয়া, বাস্টিঃ জাউয়া ফাজায , থানািঃ  াতক ,  

সুনাভগঞ্জ 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 83 

      ৬০০২৫  াতক বর্করনকযার বেরনাং ইন্পটিটিউর্   

        গ্রাভ/ভল্লা-বকার্ ড দয়ন্ট, কদরজ বযার্,   

        বািঃ  াতক, থানা- াতক, বজরা-সুনাভগঞ্জ।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 29 

২৫৭। ৬১০০৮ বর্করনকযার স্কুর অযান্ড 

কদরজ, রদরর্। 

61049 ল্যোদনং মন্ট কদিঈটোয এন্ড ল্যোংগুমজ আন্সটিটিঈ   

োরো দফদডং, কমরজ বযোড, দফশ্বনোথ, দমরট।   

  টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 42 

৬১০৯০ াজারার করিউর্ায বর্করনকযার ইনরস্টটিউর্ , 

গ্রাভ/ভল্লা-১৩/এ  িায রাং কভদস্দক্স (২য় 

তরা), বপঞ্চুগঞ্জ, বািঃ বপঞ্চুগঞ্জ, থানা-বপঞ্চুগঞ্জ, 

বজরা-রদরর্। 

  

   টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 29 

  ৬১০৯৪ এযাফাকা রর্রজর্ার করিউর্ায বেরনাং ইনরস্টটিউর্ , 

গ্রাভ/ভল্লা-বভজযটিরা, বািঃ ইরাভনৄয -৩১০০, 

উদজরা-রদরর্ দয , বজরা-রদরর্। ঈাভরত , 

জরকগঞ্জ, রদরর্। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 20 

      ৬১১০৪ নূয আইটি ইন্পটিটিউর্   

        গ্রাভ/ভল্লা-বখাদ ডদ ভাদকডর্ , ভধ্যফাজায, ফারাগঞ্জ, 

বািঃ ফারাগঞ্জ, উদজরা-ফারাগঞ্জ, বজরা-রদরর্। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 16 

      ৬১০৫৬ স্বনারী কারযগরয প্ররক্ষণ বকন্দ্র 

        
১১৩, আজাদী, ভীযফক্সটুরা, নফ ড বিৌাট্টা, রদরর্ 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন  32 

      ৬১০৭১ আইরর্য়ার কারযগরয করিউর্ায প্ররক্ষণ বকন্দ্র  

  

      
রনউ কণ ডায িাজা (২য় তরা ), রাভাফাজায দয়ন্ট ,  

রদরর্- ৩১০০ 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন  50 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

      ৬১০৮৪ দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ বকন্দ্র , য ভাজদফা 

কাম ডারয়, রদরর্, বজরা বস্টরর্য়াভ নফ ড বগইর্ ,  দয, 

বজরা-রদরর্ 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 79 

২৫৮। ৬১০১৬ রদরর্ ররদর্করনক 

ইন্পটিটিউর্, রদরর্। 

৬১০৫১ বগাদডন কারযগরয প্ররক্ষন বকন্দ্র   

      ায়যা -৫০/এ(২য় তরা), দযগাভল্লা রদরর্.   

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 43 

    

  

61058 দমরট বটকদনকযোর বেদনং আন্সটিটিঈট   

দনর ২১, ব ৌোিো, বগৌযগদফন্দ টিরো বযোড, দমরট। 

    
  

  টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 38 

      ৬১০৭২ বজরা রবরিক ভররা করিউর্ায প্ররক্ষণ প্রকল্প (৬৪ 

বজরা),ফাা নাং -১৪, বযার্ নাং -৪, ফস্দক  এ , 

াজারার উয, রদরর্. 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 25 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

25 

      61074 দর কদিঈটোয একোমডভী   

কোদরগঞ্জ ফোজোয, ডোক: আছোভদত, ঈ বজরো: 

জদকগঞ্জ, দমরট 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 14 

      61086 মভমভ বেদনং আনদস্টটিঈট   

ফোো নং-৫৪, বযোড নং-০২, ব্লক-দফ, োরোফোগ, 

টিরোগড়, থোনো-দমরট দয, বজরো-দমরট। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 33 

      61088 আঈমক আয়ুথ অআটি আন্সটিটিঈট   

বগোোরো ফোজোয, বভআন বযোড, ব্র্যোক ব্োংক দফদডং 

(৩ তরো) 

বোঃ বগোোরো নগয, থোনো-ভোন নগয, বজরো-

দমরট। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 11 

      ৬১০৮৯ ইউদক ইয়ুথ ইন্পটিটিউর্   

        গ্রাভ/ভল্লা-ইরাভী ব্াাংক রফরডাং , রফ^নাথ নৄযান 

ফাজায, বািঃ রফশ্বনাথ, থানা-রফশ্বনাথ, বজরা-রদরর্। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 23 

      ৬১০৯৬ রফরস্মরস্দা করিউর্ায  কারযগরয প্ররক্ষণ বকন্দ্র , 

গ্রাভ/ভল্লা-গাজী ম্যানন, িরন্ডনৄর, 

  

        বািঃ দরক্ষণ সুযভা, থানা-দরক্ষণ সুযভা,   

        বজরা- রদরর্।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 25 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

      ৬১০৯৯ ইফদন আকন্দ পাউদন্ডন বর্করনকযার ইন্পটিটিউর্ , 

আবযখানা, বািঃ রদরর্ , উদজরা-রদরর্ 

দয,রদরর্। 

  

         টিরর্: ১০৭ বকয়ায রগরবাং: িাইড এন্ড ড 38 

         টিরর্: ১২০ এরনদভর বযয়াযায 33 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 14 

      ৬১১০৫ রদ আইটি এইর্ 

  

      
গ্রাভ/ভল্লা-আর-াভযা রাং রটি , (৭ভ তরা ), 

রজন্দা ফাজায , বািঃ রদরর্ , উদজরা-রদরর্ দয , 

বজরা-রদরর্। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন  45 

        
 টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং 10 

      ৬১১১৬ 
ভাদানী করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্ গ্রাভ/ভল্লা- 

বানাযাড়া, বািঃ রদরর্ দয-৩১০০, উদজরা- 

দয, বজরা-রদরর্।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন  50 

        
টিদড: ০81 লোদপক্স দডজোআন এন্ড ভোদিদভদডো 9 

      61130 টিঈটয বটকদনকযোর আন্সটিটিঈট    

লোভ/ভল্লো-দজ-8ব্লু-োটোয দং দটি 

দজনন্দোফোজোয,বোঃ দমরট-৩১০০,ঈমজরো-দমরট 

দয,বজরো-দমরট। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 49 

      61135 ভোনগয কদিঈটোয প্রদক্ষন বকন্দ্র   

ভদদনো ভোমকডট, বোঃ দমরট দয, ঈমজরো-দয, 

দমরট। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 24 

        টিদড: ০81 লোদপক্স দডজোআন এন্ড ভোদিদভদডো  

বপ্রোলোদভং

6 

      ৬১১৪১ া যান বর্করনকযার বেরনাং ইন্পটিটিউর্ 

  

      
াযানফাহুফর, বযার্নাং-৩, বািঃ-খারদভনগয-

৩১০৩, উদজরা-রদরর্ দয, বজরা-রদরর্। 

        টিদড: ০81 লোদপক্স দডজোআন এন্ড ভোদিদভদডো  

বপ্রোলোদভং
7 

      61144 ভদন ডং ফোড ড বকোয দগবোয বেদনং আন্সটিটিঈট, দমরট।    

        টিদড: ১০৭ বকোয দগদবং:  োআড যোন্ড ড ১৩ 

      ৬১১০০ নূয করিউর্ায বর্করনকযার ইন্পটিটিউর্   

        গ্রাভ/ভল্লা-া সুযত আরী বফন , বািঃ তাজনৄয 

ফাজায, উদজরা-ভানী নগয, বজরা-রদরর্। 

  

         টিরর্: ০১৭ ইদরকরেকযর াউজ য়যারযাং 5 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 35 



 

 

G:\BTEB SHORT COURSE EXAM\National Skills Basic (360 hours)\Jan-June, Jan-March & April-June Session, 2022_Final\Center List_17 July 2022_Final Printed\17-7-2022 Centet_ Jan-June, Jan-March & April-June Session, 2022_Printed Copy.doc 

-176- 

ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

২৫৯। ৬১০২৬ বর্করনকযার বেরনাং বন্টায, 

রদরর্। 

৬১০৪৬ রদরর্ ভর্ ডান বর্করনকযার বেরনাং বন্টায ,  দয 

রদরর্ 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 26 

    ৬১০৭৬ রারন ডাং দয়ন্ট করিউর্ায ইন্পটিটিউর্   

      আর বগারাধ রাং কভদ ক্স, বগায়ারাফাজায, 

ভানীনগয, রদরর্ 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিবকন 52 

      ৬১০৭৮ রদরর্ রটি আইটি ইন্পটিটিউর্ , ইরাভ  vজা, 

রদরর্ 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 41 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

12 

      ৬১১১১ একাদর্রভ অফ ইন্টাযন্যানার ম্যাদনজদভন্ট স্টারর্ , 

গ্রাভ/ভল্লা-রটি বন্টায (৯ভ তরা ), উদজরা-

রজন্দাফাজায,  বজরা-রদরর্-৩১০০। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 9 

২৬০। ৬১০৪৪ আয.এভ. করিউর্ায 

ইন্পটিটিউর্অযান্ড ইাংরর 

ল্যাগুদয়জ বন্টায, 

রফয়ারনফাজায, রদরর্। 

৬১০৪৪ আয.এভ. করিউর্ায ইন্পটিটিউর্অযা ন্ড ইাংরর 

ল্যাগুদয়জ বন্টায, রফয়ারনফাজায, রদরর্। 

  

       টিরর্: ০২৮ আইটি াদার্ ড বর্করনরয়ান 5 

       টিরর্: ০৬৮  ড্রাইরবাং কাভ অদর্া বভকারনক্স 6 

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 34 

       টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং 

5 

       টিরর্: ০৯৭ প্ররপরদয়নর ইন ইাংরর 

করভউরনদকন

5 

২৬১। ৬১০৭৭ আন ায  রবরর্র 

করিউর্ায প্ররক্ষণ বকন্দ্র, 

রদরর্, আখাররয়া আখাররয়া, 

জারানাফাদ, রদরর্। 

৬১০৭৭ আন ায  রবরর্র করিউর্ায প্ররক্ষণ বকন্দ্র , 

রদরর্, আখাররয়া আখাররয়া, জারানাফাদ, রদরর্। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 30 

২৬২। ৬২০০৭ বর্করনকযার স্কুর অযান্ড 

কদরজ, বভৌরবীফাজায। 

৬২০২০ করিউর্ায াইন্প অযান্ড বর্কদনারজী  ইন্পটিটিউর্ , 

রাাড়া, কুরাউড়া, বভৌরবীফাজায। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 44 

    ৬২০০৭ বর্করনকযার স্কুর অযান্ড কদরজ   

      বভৌরবীফাজায।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 10 

      ৬২০২৫ ইউনাইদর্র্ করিউর্ায দয়ন্ট অযান্ড বেরনাং বন্টায , 

শ্রীভঙ্গর-৩২১০, বভৌরবীফাজায। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 61 

      ৬২০২৮ জাপযনগয ইউরনয়ন ইনপযদভন অযান্ড ারব ড 

বন্টায, বভৌরবীফাজায। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

      ৬২০২৯ নীয করিউর্ায বেরনাং বন্টায , রপ্ররতভাা,-

৩২৩৩, কুরাউড়া, বভৌরবীফাজায। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

      ৬২০৩০ ভাভ করিউর্ায বেরনাং বন্টায , ফদয নগয , 

কভরগঞ্জ, বভৌরবীফাজায। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 79 

      ৬২০৩৭ রজরনয়া করিউর্ায াইন্প এন্ড বর্কদনারজী , গ্রাভিঃ 

আদভনৄয ফাজায , বাস্টিঃ আদভনৄয ফাজায , থানািঃ 

কভরগঞ্জ, বজরািঃ বভৌরবীফাজায 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 38 

      ৬২০৪০ কুরাউড়া প্রদপনার বর্কদনাররজ ইন্পটিটিউর্   

        গ্রাভিঃ ২৩৬, পাযাফী নীড় , বাস্টিঃ কুরাউড়া , থানািঃ 

কুরাউড়া, বজরািঃ বভৌরবীফাজায। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 125 

      ৬২০৪২ ীভান্ত করিউর্ায একাদর্ভী   

        গ্রাভিঃ বষ্টন বযার্ , বাস্টিঃ কুরাউড়া , থানািঃ 

কুরাউড়া, বজরািঃ বভৌরবীফাজায। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 35 

      ৬২০৪৩ ইউনাইদর্র্ করিউর্ায এন্ড বেরনাং ইন্পটিটিউর্ , 

গ্রাভিঃ রফ -ফারড়য়া, বাস্টিঃ কাজরধাযা, উদজরািঃ 

কুরাউড়া, বজরািঃ বভৌরবীফাজায 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

      ৬২০৫৭ এ-য়ান করিউর্ায ’ এন্ড আই .টি ইন্পটিটিউর্ , 

গ্রাভ/ভল্লা-রন্দুখান ফাজায , যাজঘার্ বযার্ ,  বািঃ 

জানাউড়া, উদজরা-শ্রীভঙ্গর, বজরা-বভৌরবীফাজায। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 29 

      ৬২০৬২ ইউনাইদর্র্ করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্ এন্ড 

বর্কদনাররজ, গ্রাভ/ভল্লা-বীভী ফাবুয ফাজায , বািঃ 

ভূনফীয-৩২১৪, উদজরা-শ্রীভঙ্গর, বজরা-

বভৌরবীফাজায। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 30 

      ৬২০৩৪ ই-বজান আইটি ইন্পটিটিউর্,  

  

      
গ্রাভিঃ কদরজ বযার্ , বাস্ট+থানািঃ রশ্রভঙ্গর , বজরািঃ 

বভৌরবীফাজায। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন  103 

      62035 আনমটক কদিঈটোয এডুমকন,    

লোভঃ বকোট ড বযোড ব ৌমুনো, বোস্টঃ বভৌরবীফোজোয, 

থোনোঃ বভৌরবীফোজোয, বজরোঃ বভৌরবীফোজোয। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 20 

      ৬২০৩৮ এভররআই করিউর্ায একাদর্ভী।   
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

      
এভ াইনেয যভান বযার্ , র্াকঘযিঃ বভৌরবীফাজায , 

উদজরািঃ া বভাস্তপা গাদর্ ডন রটি , বজরািঃ 

বভৌরবীফাজায। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন  28 

      62041 ণ ডফ কদিঈটোয এন্ড বেদনং বন্টোয,   

ঈমজরো  ত্বয, বোস্টঃ ফড়মরখো, থোনোঃ ফড়মরখো, 

বভৌরবীফোজোয। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 26 

      62046 দক্ষতো ঈন্নন প্রদক্ষণ বকন্দ্র   

য ভোজমফো কোম ডোর, বভৌরবীফোজোয 

লোভ/ভল্লো-োোতোর বযোড, বোঃ বভৌরবী ফোজোয, 

থোনো-বভৌরবীফোজোয দয, বজরো-বভৌরবীফোজোয। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 36 

      62047 িরো ড আন্সটিটিঈট ফ কদিঈটোয োআন্স এন্ড 

বটকমনোরদজ (ঝইঝঞ) লোভ/ভল্লো-দফভোন ফন্দয 

ড়ক, বোঃ ভময নগয-৩২২৩, থোনো-কভরগঞ্জ, 

বজরো-বভৌরবীফোজোয। 

  

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 65 

      ৬২০৫৫ ইউরনক করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্ এন্ড আইটি 

  

      
গ্রাভ/ভল্লা-বান্গা  ফাজায, বািঃ বকযাভত নগয, 

উদজরা-কভরগঞ্জ,  

      
বজরা-বভৌরবীফাজায। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন  26 

      ৬২০৭৮ ফযভিার করিউর্ায বেরনাং বন্টায   

        গ্রাভ/ভল্লা-ভরার, বািঃ-ফযভিার-৩২৩৬, 

উদজরা-কুরাউড়া, বজরা-বভৌরবীফাজায। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 70 

      ৬২০৬৩ করিউর্ায াদয়ন্প এন্ড বর্করনকযার ইন্পটিটিউর্ , 

গ্রাভ/ভল্লা-কদরজ বযার্ , বািঃ জুড়ী -৩২৫১, 

উদজরা-জুড়ী, বজরা-বভৌরবীফাজায। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 37 

২৬৩। ৬২০২৪ বভৌরবীফাজায ররদর্করনক  

ইন্পটিটিউর্ ভদয নগয 

বযার্, বভৌরবীফাজায। 

62016 কদিঈটোয োমন্স এন্ড বটকমনোরদজ আন্সটিটিঈট   

ঠিকোনোঃ কভরগঞ্জ, বভৌরবীফোজোয।   

      টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 37 

    62019 কদিঈটোয োমন্স এন্ড বটকমনোরদজ আন্সটিটিঈট   

ঠিকোনোঃ গু বযোড, শ্রীভঙ্গর, বভৌরবীফোজোয।   

      টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 25 

    ৬২০৩১ রর্বাই কদন্ট্রার করিউর্ায বেরনাং বন্টায   

      গ্রাভিঃ স্কুর বিৌমুনী , বািঃ কুরাউড়া ৩২৩০, থানা: 

কুরাউড়া, বজরািঃ বভৌরবীফাজায 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 13 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

    ৬২০৩২ বজরা রবরিক ভররা করিউর্ায প্ররক্ষণ প্রক ল্প(৬৪ 

বজরা), 

  

      জাতীয় ভররা াংস্থা , বভৌরবীফাজায বজরা াখা , 

াহ বভাস্তপা ড়ক, বভৌরবীফাজায-৩২০০ 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 25 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

25 

      ৬২০৩৩ ফণ ড করিউর্ায   

        গ্রাভিঃ উিয বিৌমুনী, বািঃ ফড়দরখা,  বভৌরবীফাজায   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 8 

      ৬২০৪৪ অযাফাকা আই.র.টি বন্টায   

        যরফয ফাজায (দ.রাংরা), বাষ্ট- নরথভাা, থানা-

কুরাউড়া, বভৌরবীফাজায 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 30 

      ৬২০৪৯ বজন্ইন করিউর্ায াইন্প এন্ড বর্কদনাররজ   

        বািঃ মুন্পীফাজায, থানা-কভরগঞ্জ, বভৌরবীফাজায।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 38 

      ৬২০৫০ প্রদপয করিউর্ায প্ররক্ষণ বকন্দ্র   

        গ্রাভ/ভল্লা-উিয ফাজায , থানা-কুরাউড়া, 

বভৌরবীফাজায 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 36 

      ৬২০৫২ আই-বর্ক বর্করনকযার করিউর্ায বেরনাং বন্টায , 

কদরজ বযার্  (বজাড়ানৄয), শ্রীভঙ্গর, বভৌরবীফাজায 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 22 

      ৬২০৫৯ নাজাত ববাদকনার ইন্পটিটিউর্   

        গ্রাভ/ভল্লা-ভাজরদর, বািঃ নাযাইন ড়া,   

        উদজরা-শ্রীভঙ্গর, বজরা-বভৌরবীফাজায।   

         টিরর্: ০২৯ বড্র বভরকাং অযান্ড বর্ইরারযাং 8 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 17 

      ৬২০৬৫ উদজরা কারযগরয প্ররক্ষণ বকন্দ্র   

        গ্রাভ/ভল্লা-ররাননৄয, বািঃ বভৌরবীফাজায -৩২০০, 

উদজরা-বভৌরবীফাজায দয, বজরা-বভৌরবীফাজায। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 42 

      ৬২০৬৬ আইটি ররযজ ইন্পটিটিউর্ গ্রাভ /ভরস্দািঃ নফ ড 

শ্রীভঙ্গর, র্াকঘয: শ্রীভঙ্গর-৩২১০, উদজরা: 

শ্রীভঙ্গর বৌযবা, বজরা: বভৌরবীফাজায 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 18 

      ৬২০৭৬ এক্সার্ ড করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্   
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

        গ্রাভ/ভল্লা-দরক্ষণ ফাজায , বািঃ-কুরাউড়া-৩২৩০, 

উদজরা-কুরাউড়া, বজরা-বভৌরবীফাজায। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 13 

      ৬২০৫৮ অরনফ ডান করিউর্ায প্ররক্ষণ বকন্দ্র 

  

      
গ্রাভ/ভল্লা-যীপনৄয, বািঃ বতরররফর -৩২২৩, 

উদজরা-কুরাউড়া, বজরা-বভৌরবীফাজায। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন  10 

      ৬২০৬০ ইউরনর্ করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্ এন্ড আইটি 

  

      
গ্রাভ/ভল্লা-সবযফগঞ্জ ফাজায , বািঃ নাযাইন  ড়া -

৩২১১, উদজরা-শ্রীভঙ্গর,  বজরা-বভৌরবীফাজায। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন  33 

      ৬২০৬১ 
ই-বজান করিউর্ায বেরনাং বন্টায এন্ড বর্কদনাররজ 

  

      
গ্রাভ/ভল্লা-াতগাঁ ফাজায , বািঃ াতগাঁ -৩২১৪, 

উদজরা-শ্রীভঙ্গর, বজরা-বভৌরবীফাজায। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন  13 

২৬৪। ৬৩০০৫ বর্রকরনকযার স্কুর অযান্ড 

কদরজ, রফগঞ্জ। 

৬৩০১৭ ইক্রা বর্করনকযার ইন্পটিটিউর্ , চুনাযঘার্, রফগঞ্জ।   

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 55 

    ৬৩০২১ য়াডড রবউ করিউর্ায , আয বক রভন বযার্ , 

রফগঞ্জ। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 88 

      ৬৩০৩৩ াদকডর রক্ষা বফা অযান্ড প্ররক্ষণ বকন্দ্র , নরফগঞ্জ, 

রফগঞ্জ। 

  

         টিরর্: ০৯৭ প্ররপরদয়নর ইন ইাংরর করভউরনদকন 9 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 83 

      ৬৩০৩৫ বজরা রবরিক ভররা করিউর্ায প্ররক্ষণ প্রকল্প (৬৪ 

বজরা), ফাা বারডাং নাং -৭১২৯-০০, য়ার্ ড নাং-০৯, 

াদয়স্তানগয ঈদগাঁ বযার্ , র্াক- রফগঞ্জ, উদজরা- 

রফগঞ্জ দয, বজরা- রফগঞ্জ. 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 25 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

25 

      ৬৩০৪২ এ িা আইরটি ইন্পটিটিউর্, রফগঞ্জ   

        গ্রাভিঃ যাজনগয , বাস্টিঃ রফগঞ্জ , থানািঃ রফগঞ্জ 

দয,  রফগঞ্জ 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 34 

      ৬৩০৪৯ ফাাংরা করিউর্ায বেরনাং বন্টায   

        গ্রাভ/ভল্লা-গার ড স্কুর বযার্ , বািঃ াদয়ত্মাগঞ্জ -

৩৩০১, থানা-াদয়ত্মাগঞ্জ, বজরা-রফগঞ্জ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 18 

      ৬৩০৫৫ স্টুদর্ন্ট আইরটি বেরনাং ইনরস্টটিউর্   
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

      
গ্রাভ/ভল্লা-গাজীগঞ্জ, বািঃ-যানীগাঁ-৩৩২০, 

উদজরা-চুনারুঘার্, বজরা-রফগঞ্জ। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন  17 

      ৬৩০৭৮ উিযণ করিউর্ায প্ররক্ষণ বকন্দ্র   

        গ্রাভ/ভল্লা-বনায়াাড়া ফাজায াাতার াংরগ্ন 

বফঙ্গা বর্াফা বযার্ , বািঃ ায়াভ নগয -৩৩৩৩, 

উদজরা-ভাধফনৄয, বজরা- রফগঞ্জ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 17 

২৬৫। ৬৩০১০ রফগঞ্জ ররদর্করনক  

ইন্পটিটিউর্, রফগঞ্জ। 

63013 দরডো বেদনং আন্সটিটিঈট   

ঠিকোনোঃ ব ৌদৄযীরজ, বুজফোগ, দফগঞ্জ।   

  টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 56 

৬৩০১৬ নরফগঞ্জ ইউদক আই র টি  ইন্পটিটিউর্ , নফীগঞ্জ, 

রফগঞ্জ। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 62 

    63019 প্রদক্ষণ বকন্দ্র  ভোনফ ঈন্নন ংস্থো   

কমরজ বযোড, দদক্ষণ ফোজোয, চুনোরুঘোট, দফগঞ্জ। 

      টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 22 

    63032 নোইভ কদিঈটোয বেদনং একোমডভী   

নতুন িীজ, োমস্তোগঞ্জ, চুনোরুঘোট, দফগঞ্জ-৩৩০১ 

      টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 50 

    ৬৩০৩৮ গ্রীন রাইপ বর্করনকযার ইন্পটিটিউর্   

      গ্রাভ : ারভদনগয, বা : ফাহুফর ৩৩১০, থানা : 

ফাহুফর, বজরা : রফগঞ্জ। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 17 

      ৬৩০৩৯ বরপ বর্দবরদভন্ট করিউর্ায াদয়ন্প এন্ড 

বর্কদনাররজ, গ্রাভিঃ রভযনৄয ফাজায , বাস্টিঃ রভযনৄয-

৩৩০১, থানািঃ ফাহুফর, বজরািঃ রফগঞ্জ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 32 

      63045 দক্ষতো ঈন্নন প্রদক্ষণ বকন্দ্র   

য ভোজমফো কোম ডোর, দফগঞ্জ 

লোভ/ভল্লো-ফড় ফহুরো, বোঃ দফগঞ্জ, থোনো- দফগঞ্জ, 

দফগঞ্জ। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 21 

      ৬৩০৫৮ নফীগঞ্জ রপউিায বর্করনকযার ইন্পটিটিউর্   

        গ্রাভ/ভল্লা-তালুকদায ভাদকডর্, ৩য়/৪থ ড তরা, ভান 

বযার্, বািঃ নফীগঞ্জ , উদজরা-নফীগঞ্জ, বজরা-

রফগঞ্জ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 49 

      ৬৩০৪৭ বক.এইি করিউর্ায আইটি ইন্পটিটিউর্ 

  

      
গ্রাভ- রভযনৄয ফাজায , বাষ্ট- রভযনৄয, থানা- ফাহুফর, 

বজরা- রফগঞ্জ। 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন  28 

      ৬৩০৬২ তালুকদায করিউর্ায বেরনাং বন্টায , গ্রাভ/ভল্লা-

যাজায ফাজায , বািঃ যাজায ফাজায , উদজরা-

চুনাযঘার্,বজরা-রফগঞ্জ 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 13 

২৬৬। ৬৩০৪০ আনায  রবরর্র 

করিউর্ায প্ররক্ষণ বকন্দ্র, 

রফগঞ্জ, সুরতান  ভামুদনৄয, 

রফগঞ্জ দয, রফগঞ্জ। 

৬৩০৪০ আনায  রবরর্র করিউর্ায প্ররক্ষণ বকন্দ্র , 

রফগঞ্জ, সুরতান  ভামুদনৄয, রফগঞ্জ দয, রফগঞ্জ। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 30 

২৬৭। ৬৪০১২ বর্করনকযার স্কুর অযান্ড 

কদরজ, ব্রাহ্মণফারড়য়া। 

64045 আিোদভপুয আঈদনন তথ্য  বফো বকন্দ্র   

১৫ নং আিোদভপুয আঈদনন তথ্য  বফো বকন্দ্র, 

আঈদনন দযলদ কভম¬ক্স বফন, বোস্ট-নফীনগয, 

বজরো-িোহ্মণফোড়ী। 

  

      টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 24 

    ৬৪০৬০ নফীনগয করিউর্ায ইন্পটিটিউর্   

      নফীনগয টি . এন. টি (উিয াড়া ), বািঃ নফীনগয -

৩৪১০, থানা-নফীনগয, বজরা-ব্রাহ্মণফারড়য়া 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 23 

    ৬৪০৫৮ দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ বকন্দ্র   

      য ভাজদফা কাম ডারয়, ব্রাহ্মণফারড়য়া   

        গ্রাভ/ভল্লা-ঘাটুযা, বািঃ ব্রাহ্মণফারড়য়া -৩৪০০, থানা-

ব্রাহ্মণফারড়য়া দয, বজরা-ব্রাহ্মণফারড়য়া। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 116 

      64063 ঈমজরো কদভঈদনটি আ-বন্টোয   

লোভ/ভল্লো-অরভনগয (ঈমজরো দযলদ  ত্তয), 

বোঃ অশুগঞ্জ, ঈমজরো-অশুগঞ্জ, বজরো-

িোহ্মণফোদড়ো। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 42 

      ৬৪০৬৪ অযার আইটি ইন্পটিটিউর্   

        নৄরর রাইন রিভ বভড্ডা , বািঃ দাযম্নর আযকাভ -

৩৪০৫,  দয, ব্রাহ্মণফারড়য়া। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 59 

         টিরর্: ০৯৭ প্ররপরদয়নর ইন ইাংরর করভউরনদকন 16 

      ৬৪০৬৬ এদক্সর করিউর্ায এন্ড আইরটি ইন্পটিটিউর্   

        রিভ াই ক াড়া , াউজ নাং -১১২৫, দয, 

ব্রাক্ষণফারড়য়া। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 29 

      64070 অখোঈড়ো যোআদজং কদিঈটোয দটি বেদনং বন্টোয   

লোভ/ভল্লো-ভদজদ োড়ো, বোঃ অখোঈড়ো, 

ঈমজরো-অখোঈড়ো, বজরো-িোহ্মণফোদড়ো। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 20 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

      ৬৪০৮৮ প্রদিষ্টা করিউর্ায একাদর্ভী   

        গ্রাভ/ভল্লা-আরভনগয,বািঃ নফীনগয , উদজরা-

নফীনগয,বজরা-ব্রাহ্মনফারড়য়া। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 22 

      ৬৪০৮৯ বপ এন্ড বব করিউর্ায বেরনাং বন্টায   

        গ্রাভ/ভল্লা- ভধ্যাড়া,বািঃ ব্রাহ্মনফারড়য়া -৩৪০০, 

উদজরা-ব্রাহ্মনফারড়য়া ,বজরা-ব্রাহ্মনফারড়য়া। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 16 

      ৬৪০৫২ বক রর্ এ করিউর্ায বেরনাং বন্টায   

        গ্রাভিঃ ারনশ্বয ফাজায , বািঃ াখাইরত -৩৪৩০,  

যাইর, ব্রাহ্মণফারড়য়া 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 40 

      ৬৪০৬৫ বজরা আনায  রবরর্র কারযগরয প্ররক্ষণ বকন্দ্র , 

সুররনৄয, দয, ব্রাহ্মণফারড়য়া। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 29 

      64094 ভোদিমটক কদিঈটোয বেদনং আন্সটিটিঈট, 

িোহ্মণফোদড়ো। 

  

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 44 

      64096 োজোরোর-োযোন বটকদনকযোর বেদনং বন্টোয, 

িোহ্মণফোদড়ো। 

  

        টিদড: 070 মদডং এন্ড বপদিমকন 5 

২৬৮। ৬৪০১৩ ফাঞ্ছাযাভনৄয বর্করনকযার স্কুর  

কদরজ, ফাঞ্ছাযাভনৄয, 

ব্রাহ্মণফাড়ীয়া 

৬৪০১৩ ফাঞ্ছাযাভনৄয বর্করনকযার স্কুর  কদরজ, 

ফাঞ্ছাযাভনৄয, ব্রাহ্মণফাড়ীয়া 
  

      
 টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন  23 

    ৬৪০৩২ ভারি ররাংক করিউর্ায অযান্ড আইটি , ররভগঞ্জ 

ফাজায, নফীনগয, রফ-ফারড়য়া। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

    ৬৪০৪২ দযোভদন কদিঈটোয বেদনং বন্টোয   

কোজীোড়ো, ড. যদপকুর আরোভ বযোড, দফ-ফোড়ীো। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 25 

২৬৯। ৬৪০২৪ ব্রাহ্মণফাড়ীয়া ররদর্করনক 

ইনরস্টটিউর্, ইরাভনৄয, 

রফজয়নগয, ব্রাহ্মণফাড়ীয়া। 

৬৩০২৬ প্রতযাা করিউর্ায বেরনাং  ইন্পটিটিউর্ , ভাধফনৄয, 

রফগঞ্জ। 

  

       টিরর্: ০৪৮ আভীন ী 19 

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 46 

    ৬৩০৪৩ গাজী করিউর্ায বেরনাং একাদর্ভী   

      গ্রাভ- কাটিয়াযা ভাধফনৄয রিভ ফাজা য, বাষ্ট- 

ভাধফনৄয, থানা- ভাধফনৄয, বজরা- রফগঞ্জ 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 92 

    ৬৩০৫৪ াভীভ করিউর্ায বেরনাং বন্টায এন্ড আইটি   

        গ্রাভ/ভল্লা-ভনতরা, বািঃ আউররয়াফাদ -৩৩০১, 

উদজরা-ভাধফনৄয, বজরা-রফগঞ্জ। 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 48 

      ৬৪০৫৯ রফজয় নগয করিউর্ায ইনরস্টটিউর্   

        গ্রাভ/ভল্লা-ইরাভনৄয, বািঃ ইরাভনৄয -৩৪৩২, 

থানা-রফজয়নগয, বজরা-ব্রাহ্মণফারড়য়া। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

২৭০। ৬৪০৪৪ যান করিউর্ায  

ইন্পটিটিউর্, কদরজ াড়া, 

নফীনগয, ব্রােণফাড়ীয়া। 

(ববন্য নফীনগয ইচ্ছাভয়ী 

াইরর্ উচ্চ ফাররকা 

রফদ্যারয়)। 

৬৪০৪৪ যান করিউর্ায  ইন্পটিটিউর্   

      কদরজ াড়া, নফীনগয, ব্রােণফাড়ীয়া।।   

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 91 

    ৬৪০৭২ নণ ড করিউর্ায ইনরস্টটিউর্   

      গ্রাভ/ভল্লা-কৃষ্ণনগয, বািঃ কৃষ্ণনগয , উদজরা-নফী 

নগয, বজরা-ব্রাহ্মণফারড়য়া। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 7 

২৭১। ৬৪০৪৭ ফাঞ্ছাযাভনৄয ররদর্করনক 

ইন্পটিটিউর্, ফাঞ্ছাযাভনৄয, 

ব্রাহ্মণফারড়য়া। 

৬৪০৪৭ ফাঞ্ছাযাভনৄয ররদর্করনক ইন্পটিটিউর্   

      ফাঞ্ছাযাভনৄয, রফ-ফারড়য়া।   

       টিরর্: ০১৭ ইদরকরেকযার াউ য়যারযাং 5 

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

    
  ৬৪০৬২ াইন র্াচ্ করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্   

    
    বািঃ ররভগঞ্জ, থানা - নফীনগয, ব্রাহ্মণফারড়য়া।   

    
     টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

      ৬৫১৬২ াদয়ন্প রফরর্   

        বািঃ + থানা-বাভনা, বজরা-কুরভরস্দা।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 31 

      64074 বানাযাভনৄয রর্রজর্ার করিউর্ায বেরনাং 

ইনরস্টটিউর্, গ্রাভ/ভরস্দা-বানাযাভনৄয, বািঃ 

বানাযাভনৄয, উদজরা-ফাঞ্ছাযাভনৄয, বজরা-

ব্রাহ্মণফারড়য়া। 

  

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 20 

২৭২। ৬৪০৫৫ করিউর্ায ইনপযদভন 

বর্কদনাররজ (র.আই.টি), 

দরক্ষণ বভৌড়াইর, দয, 

বজরািঃ ব্রাহ্মণফারড়য়া। (ববন্যিঃ 

রনয়াজ বভাােদ উচ্চ 

রফদ্যারয়, দরক্ষণ বভৌড়াইর, 

দয, বজরািঃ ব্রাহ্মণফারড়য়া )। 

64049 দঙ্গোপুয কদিঈটোয এডুমকন   

লোভ : বোদুঘয,১২ নং োড ড     

বো: বোদুঘয, থোনো : িোহ্মণফোদড়ো দয, 

িোহ্মণফোড়ীো। 

  

      টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 10 

    ৬৪০৫৩ বভদদী বর্করনকযার ইন্পটিটিউর্।   

      ফাঙ্গযা ফাজায , র্াকঘযিঃ রজদনাদনৄয -৩৪১০, 

নফীনগয, ব্রাহ্মণফারড়য়া 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 34 

    ৬৪০৫৪ র.আই.টি বর্করনকযার এডুদকন , যাইর, 

ব্রাহ্মণফারড়য়া 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 48 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

    ৬৪০৫৫ করিউর্ায ইনপযদভন বর্কদনাররজ (র.আই.টি), 

দরক্ষণ বভৌড়াইর, দয, বজরািঃ ব্রাহ্মণফারড়য়া । 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 101 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 5 

      ৬৪০৬১ কফা করিউর্ায বেরনাং বন্টায   

        বািঃ কফা-৩৪৬০, থানা-কফা, ব্রাহ্মণফারড়য়া   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 29 

      ৬৪০৬৯ ভূইয়া আইটি ইনরস্টটিউর্   

        গ্রাভিঃ ঘাটুযা, বািঃ ঘাটুযা,  উদজরা-দয,   

        বজরা- ব্রাহ্মণফারড়য়া ।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 28 

      ৬৪০৭৫ ক করিউর্ায বেরনাং বন্টায   

        গ্রাভ/ভল্লা-িাতরাড়, বািঃ িাতরাড় -৩৪৪০, 

উদজরা-নার য নগয, বজরা-ব্রাহ্মণফারড়য়া। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 15 

      ৬৪০৯২ নগয উন্নয়ন আইরটি বেরনাং বন্টায 

  

      
গ্রাভ/ভল্লা- নারযনগয, বািঃ- নারযনগয-৩৪৪০, 

উদজরা- নারযনগয, বজরা- ব্রাহ্মণফারড়য়া।  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন  50 

      ৬৪০৫১ বজরা রবরিক ভররা করিউর্ায প্ররক্ষণ প্রকল্প (৬৪ 

বজরা), জাতীয় ভররা াংস্থা , বভািঃ ফাায রভয়া 

াউ, ফাা নাং -৫২৯, করন্দাড়া, াউয়া াউ , 

ব্রাহ্মণফাড়ীয়া-৩৪০০. 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 25 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

25 

২৭৩। ৬৫০৩৪ বর্করনকযার বেরনাং বন্টায, 

বকার্ফারড়, কুরভল্লা। 

65065 নোঙ্গরঁমকোট কোদযগদয  ফোদনদজযক কমরজ   

নোঙ্গরঁমকোট বৌযবো বযোড, নোঙ্গরঁমকোট, ৩৫৮০ 

কুদভল্লো। 

  

      টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 39 

    ৬৫০৬৭ আদ ড বর্করনকযার এন্ড রফজদন ম্যাদনজদভন্ট 

কদরজ বদরফিায, কুরভল্লা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 32 

      ৬৫০৮২ এভ র্রব্লউ করিউর্ায বেরনাং বন্টায   

        কুরভল্লা-৩৫০০, কুরভল্লা।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 30 

      ৬৫০৮৩ ইর্ারনয়ভ করিউর্ায বর্কদনাররজ , 

িকফাজায,কুরভল্লা দয, কুরভল্লা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 49 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

      ৬৫০৮৪ বজদনটিক করিউর্ায  ইন্পটিটিউর্ , বুরড়িাং-৫২০, 

বুরড়িাং, কুরভল্লা। 

  

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 13 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 39 

      ৬৫১০৪ গ্রাভীণদপান করভউরনটি ইনপযদভন বন্টায , 

(রজররআইর) উদজরা বযার্ , ব্রাহ্মনাড়া, 

কুরভল্লা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 54 

      ৬৫১৩৬ ভয়নাভরত বর্করনকযার বেরনাং  ইন্পটিটিউর্ , কুরভল্লা 

বনারনফা, ভয়নাভরত, কুরভল্লা। 

  

         টিরর্: ০১৭ ইদরকরেকযার াউজ য়যারযাং 7 

         টিরর্: ০৪৮ আরভনী 133 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 44 

      ৬৫১৩৭ দুরারনৄয ইউরনয়ন তথ্য  বফা বকন্দ্র   

        দুরারনৄয, র্াকঘযিঃ দুরারনৄয - ৩৫৪৬, উদজরািঃ 

বাভনা, বজরা-কুরভল্লা 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 16 

      ৬৫১৪৭ বজরা রবরিক ভররা করিউর্ায প্ররক্ষণ প্রকল্প (৬৪ 

বজরা), জাতীয় ভররা াংস্থা , কুরভল্ল,  বজরা াখা , 

অদাকতরা, প্রদপয াড়া,  কুরভল্লা- ৩৫০০। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 25 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

25 

      ৬৫১৪৮ জাান সুহৃদ ববাদকনার বেরনাং বন্টায   

        গ্রাভিঃ বাখার , বািঃ দাদয়ভ ারত , নাঙ্গরদকার্, 

কুরভল্লা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 12 

      ৬৫১৫৩ বভঘনা ইন্পটিটিউর্ অফ বর্কদনাররজ,   

        গ্রাভিঃ ভারনকাযিয , বাস্টিঃ বভঘনা -৩৫১৫, থানািঃ 

বভঘনা, বজরািঃ কুরভল্লা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 43 

      ৬৫১৫৫ প্রীরত বর্করনকযার ইন্পটিটিউর্   

        গ্রাভিঃ রনদযাদা সুন্দযী বযার্ , বাস্টিঃ কুরভল্লা 

ঠাকুযাড়া, থানািঃ আদ ড দয, বজরািঃ কুরভল্লা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 16 

      ৬৫১৫৭ বদরফিায করিউর্ায বন্টায এন্ড বর্করনকযার 

ইন্পটিটিউর্  বাস্টিঃ বদরফিায , থানািঃ বদরফিায , 

বজরািঃ কুরভল্লা 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 39 

      ৬৫১৫৮ এর্বান্প আইটি ইন্পটিটিউর্   
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

        বতররদকানা, বাস্টিঃ কুরভল্লা, থানািঃ আদ ড দয , 

কুরভল্লা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 16 

২৭৪। ৬৫০৫৪ কুরভল্লা ররদর্করনক 

ইন্পটিটিউর্, কুরভল্লা 

৬৫০৭৭ বজদনটিক করিউর্ায একাদর্ভী ,  ঠিকানািঃ কদরজ 

বগইর্, নৄরররাইন, কুরভল্লা। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

    ৬৫০০৫ বিৌিগ্রাভ পয়জুদন্ন া ভররা ভাদ্রাা   

      বিৌিগ্রাভ পয়জুদন্ন া ভররা ভাদ্রাা   

      টিরর্িঃ ৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 6 

    65102 ব অশ্রভ আন্সটিটিঈট ফ বটকমনোরদজ    

ঠিকোনোঃ ব অশ্রভ, রোকোভ বযোড, কুদভল্লো। 

      টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 21 

    ৬৫১২৩ বর্ারাই বনাফাফনৄয ইউরনয়ন তথ্য অযান্ড বফা বকন্দ্র , 

কুরভল্লা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 27 

      ৬৫১৩৪ বলাফার আইটি  ইন্পটিটিউর্ , মুজাপপযগঞ্জ, রাকাভ, 

কুরভল্লা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 35 

      ৬৫১৪১ ফযম্নড়া ভদর্র বর্করনকযার  ইন্পটিটিউর্ , মুারপয 

র্ায়ায, বৌয বফন ড়ক , ফযড়া ফাজায , ফরুড়া, 

কুরভল্লা। 

  

         টিরর্: ৪৮ আরভনী 8 

      ৬৫১৪৩ অক্সদপার্ ড করিউর্ায বেরনাং বন্টায , িারন্দনা,  

বদরফিায, কুরভল্লা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 51 

      ৬৫১৪৪ বফগভ রফররক করিউর্ায বেরনাং  ইন্পটিটিউর্ , 

ব্রাক্ষ্মনাড়া, ভাদফনৄয, কুরভল্লা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

      ৬৫১৪৯ ইকযা করিউর্ায বেরনাং বন্টায   

        গ্রাভিঃ াংকুিাইর , বািঃ াংকুিাইর ফাজায ,  বুরড়িাং,  

কুরভল্লা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 10 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 24 

      65163 দভদডো িো কদিঈটোয বেদনং বন্টোয   

নুয ম্যোনন (২ তরো),  ক ফোজোয,  

বোষ্ট- কুদভল্লো-৩৫০০, থোনো- বকোতোরী ভমডর, 

কুদভল্লো। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 49 

      65164 দজদনো বটকদনকযোর বেদনং আন্সটিটিঈট   

লোভ- বযআমকো ড, বোষ্ট- কুদভল্লো দয-৩৫০০, থোনো- 

বকোমতোোরী, বজরো- কুদভল্লো। 
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ংখ্যো 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 15 

      ৬৫১৬৫ দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ বকন্দ্র , য ভাজদফা 

কাম ডারয়, কুরভল্লা, গ্রাভ/ভল্লা-কাপ্তাফাজায, বািঃ 

কুরভল্লা, থানা-কুরভল্লা দয, বজরা-কুরভল্লা। 

  

         টিরর্: ০২৯ বড্র বভরকাং অযান্ড  বর্ইরারযাং ৮ 

         টিরর্: ০৪৮ আরভনী 20 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 46 

      ৬৫১৬৭ স্মার্ ড আইটি , গ্রাভ/ভল্লা-নজরুর এরবরনউ , বািঃ 

কারন্দয াড়, থানা-কুরভল্লা দয, বজরা-কুরভল্লা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 143 

         টিরর্: ০৭৮ করিউর্ায বপ্রাগ্রারভাং 5 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

19 

      ৬৫১৬৮ কুরভল্লা অদর্াকযার্ বেরনাং এন্ড রর্জাইন 

বর্দবরদভন্ট আইটি , বকার্ফাড়ী,বািঃ বকার্ফাড়ী -

৩৫০৩,থানা-কুরভল্লা দয,কুরভল্লা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 46 

      ৬৫১৭১ ইন্পটিটিউর্ অফ ফরুড়া াইন্প অযান্ড ইনপযদভন 

বর্কদনাররজ, ফরুড়া, কুরভল্লা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 25 

      65176 দদরকন বযোদর বটকদনকযোর আন্সটিটিঈট   

দয োোতোর বযোড, ভমনোযপুয, বোঃ কুদভল্লো-

৩৫০০,  

ঈমজরো-অদ ড দয, বজরো-কুদভল্লো। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 32 

      ৬৫১৭৭ রর্রজর্ার করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্ এন্ড আইটি , 

দুয়ায ফাজায, বািঃ আেদ নগয, দয, কুরভল্লা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 39 

      65181 দফদস্মল্লো অআটি োডড   

লোভ/ভল্লো-ভোরোনো োমমফয ফোজোয, বোঃ 

াঁ থুফী-৩৫৭০, ঈমজরো-রোকোভ, বজরো-কুদভল্লো। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 18 

      ৬৫১৮৬ যারপ করিউর্ায এন্ড বর্করনকযার ইন্পটিটিউর্ , 

গ্রাভ/ভল্লা-ন্যজাান িাজা (২য় তরা ) কদরজ বযার্  

বািঃ বদরফিায -৩৫৩০, উদজরা-বদরফিায, বজরা-

কুরভল্লা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 38 

      ৬৫০৭৮ আব্দুল্লা করিউর্ায বেরনাং বন্টায 

        
রযিারকিঃ বভািঃ ভাসুদ   
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

      
ঠিকানািঃ গবিঃ ল্যাফদযর্যী াই স্কু র াংরগ্ন , 

বকার্ফাড়ী, কুরভল্লা। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন  41 

      ৬৫১২৪ রপউিায বজান আই আই টি 

        
ইউদযাা কভদিক্স, িাঁানৄয, কুরভরস্দা। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন  18 

        
 টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 7 

      ৬৫১২৫ ফাযাড়া ইউরনয়ন তথ্য  বফা বকন্দ্র 

  

      
৪নাং ফাযাড়া ইউরনয়ন রযলদ কাম ডারয় 

      
বাস্ট-রফজয়নৄয ফাজায , কুরভল্লা দয দরক্ষণ , 

কুরভল্লা। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন  31 

      ৬৫২১০ বুরড়িাং আইটি বজান বেরনাং ইন্পটিটিউর্ 

  

      
গ্রাভ/ভল্লা- কাররকানৄয, বািঃ- কাররকানৄয, 

উদজরা- বুরড়িাং, বজরা- কুরভল্লা।  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন  67 

      ৬৫২০৮ রফরভল্লা আই টি ইন্পটিটিউর্, কুরভল্লা।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 46 

২৭৫। ৬৬০২১ বর্করনকযার স্কুর অযান্ড 

কদরজ, িাঁদনৄয। 

66036 প্রতযোো কদিঈটোয প্রদক্ষণ আন্সটিটিঈট,    

দয োরকঃ বভোঃ অফদুয যভোন    

ঠিকোনোঃ দফনীফোগ (২ তরো) কুদভল্লোমযোড,  াঁদপুয।   

      টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 30 

      টিদড: 081 লোদপক্স দডজোআন এন্ড ভোদিদভদডো 6 

    ৬৬০৩৭ ফন্ধু করিউর্ায বন্টায, াজীগঞ্জ িাঁদনৄয।   

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 43 

    66038 ভোআমরো ক¤দাঈটোয স্কুর    

দয োরকঃ বভোঃ োো অরভ  

ঠিকোনোঃ বজ এভ বনগুপ্ত বযোড,  াঁদপুয। 

      টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 19 

      ৬৬০৫২ গ্রাভীণদপান করভউরনটি ইনপযদভন বন্টায , 

পাদতভা ভরঞ্জর, য়াযদর ফাজায বভাড়, িাঁদনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 38 

      ৬৬০৫৫ যাইান করিউর্ায  ইন্পটিটিউর্ , ভতরফ (াউথ), 

িাঁদনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 77 

      ৬৬০৬৪ করিউর্ায গ্যারযী  ইন্পটিটিউর্ , রফররনফাগ, 

িাঁদনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 44 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

      ৬৬০৬৮ র্যাদপারর্র ইন্টাযন্যানার প্রদপনার বেরনাং 

ইনরস্টটিউর্, ১২২২/১১২৩, বস্টরর্য়াভ বযার্ , িাঁদনৄয, 

িাঁদনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 17 

      ৬৬০৭০ বজরা রবরিক ভররা করিউর্ায প্ররক্ষণ প্রকল্প (৬৪ 

বজরা), জাতীয় ভররা াংস্থা , িাঁদনৄয বজরা , খান 

সুায ভাদকডর্ (৩য় তরা), 

  

        কুরভল্লা বযার্, াান আরী াই স্কুর াংরগ্ন, িাঁদনৄয.   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 25 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

25 

      ৬৬০৭১ করিউর্ায  তথ্য কারযগরয প্ররক্ষণ বকন্দ্র   

        গ্রাভিঃ াজী ভীন বযার্, দয, বজরািঃ িাঁদনৄয   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 6 

      ৬৬০৭২ আইটি প্যাদর , গ্রাভিঃ র্াযখারী , বািঃ ভাভায়া 

ফাজায,  িাঁদনৄয দয,  িাঁদনৄয 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 30 

      ৬৬০৭৩ রফষ্ণুদী ইরারভয়া ররনয়য ভাদযাা,   

        গ্রাভিঃ রফষ্ণুদী ভাদযাা বযার্ , বাস্ট- িাঁদনৄয-৩৬০০, 

থানা- িাঁদনৄয দয, বজরািঃ িাঁদনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 16 

      ৬৬০৭৮ আইকন বর্করনকযার বেরনাং বন্টায,   

        গ্রাভিঃ বঘালাড়া , বাস্টিঃ িাঁদনৄয , থানািঃ িাঁদনৄয , 

বজরািঃ িাঁদনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 9 

      66079 ভনোভদত োমব ড আন্সটিটিঈট,    

লোভঃ ৩৭২/১ দযোজুর আরোভ ফযকন্দোজ বযোড, 

বোস্টঃ ফোবুযোট-৩৬০২, থোনোঃ দয, বজরোঃ 

 াঁদপুয। 

        টিদড: ০48 অদভনী 29 

      ৬৬০৮১ নতুন ফাজায করিউর্ায প্ররক্ষণ বকন্দ্র   

        যাভদানৄয, বাষ্ট- পযারজকান্দী, থানা- ভতরফ 

উিয, িাঁদনৄয 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 35 

      ৬৬০৮৬ প্যাযার্াই আইটি ইন্পটিটিউর্   

        রিদতালী, বািঃ রিদতালী-৩৬২৩, উদজরা-াযারস্ত, 

িাঁদনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

      ৬৬০৮৯ ইক্রা করিউর্ায একাদর্রভ এন্ড আইরটি   
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

        বািঃ ভতরফ ফাজায -৩৬৪০, উদজরা-ভতরফ 

িাঁদনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 49 

      ৬৬০৯০ ভাই করিউর্ায একাদর্রভ , নাযায়ননৄয,  থানা - 

ভতরফ (দিঃ), িাঁদনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 21 

      ৬৬০৯১ কাাইকা তনেযা -ভাজারুর ক বর্করনকযার স্কুর 

এন্ড কদরজ 

  

        গ্রাভ/ভল্লা-কাাইকা, বািঃ নারয বকার্ -৩৬১০, 

উদজরা-াজীগঞ্জ, জরা-িাঁদনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ১৯ 

      ৬৬০৯৫ বজরা আনায  রবরর্র করিউর্ায প্ররক্ষণ বকন্দ্র    

        গ্রাভ/ভল্লা-ভঠদখারা, বািঃ ফাবুযার্ , উদজরা-

দয, বজরা-িাঁদনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 30 

      ৬৬০৬১ াজীগঞ্জ বর্করনকযার ইন্পটিটিউর্ 

  

      
ন্যজাান িাজা (৩য় তরা ) াজীগন্জ রফশ্ব বযার্ , 

িাঁদনৄয। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন  23 

      ৬৬১১২ ইনপযদভন অযাকদ বেইরনাং ইনরস্টটিউর্   

        গ্রাভ/ভল্লা- করফ নজরুর ইরাভ ড়ক ,বািঃ 

িাঁদনৄয-৩৬০০,উদজরা- িাঁদনৄয, বজরা- িাঁদনৄয। 

  

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং 

10 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 43 

      ৬৬১০৯ রগ্রন রবদরজ করিউর্ায বেরনাং ইনরস্টটিউর্   

        গ্রাভ/ভল্লা-করাদী, বািঃ ভতরফ ফাজায , উদজরা-

ভতরফ (দিঃ), বজরা-িাঁদনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 48 

২৭৬। ৬৬০৩৫ িাঁদনৄয ররদর্করনক 

ইন্পটিটিউর্, িাঁদনৄয। 

৬৬০৬৯ ভাইদক্রাপর্ করিউর্ায ইন্পটিটিউর্ ,ঊদজরা 

রযলদ, বভইন বগইর্, াযারস্ত িাঁদনৄয। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

    ৬৬০৮৩ ইয়ুথ করিউর্ায বাভ   

      গ্রাভ/ভল্লা-সুয়াাড়া, বািঃ কাররয়াাড়া -৩৬২০, 

থানা-াযারস্ত, বজরা-িাঁদনৄয 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

      66084 এ দ এ বটকদনকযোর আন্সটিটিঈট   

লোভ/ভল্লো-পমতপুয, বোঃ এনোমত নগয, থোনো-

ভতরফ ঈত্তয, বজরো- াঁদপুয। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 14 

      66085 োযোদস্ত অআটি োঈজ   
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

ঠোকুয ফোজোয, বোঃ বভময-৩৬২০, ঈমজরো-

োযোদস্ত, বজরো- াঁদপুয। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 26 

      ৬৬০৯৩ ভার্তভূরভ করিউর্ায বেরনাং বন্টায   

        বািঃ আেদনৄয, উদজরা-াজীগঞ্জ, বজরা-িাঁদনৄয।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

      ৬৬০৫১ রর্রজর্ার বজান এন্ড করিউর্ায ড   

        গ্রাভীণদপান করভউরনটি ইনপযদভন বন্টায 

(রজরর আইর ), রভরন সুায ভাদকডর্ , াজীগঞ্জ, 

নফ ডফাজায, াজীগঞ্জ, িাঁদনৄয 

  

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 21 

      ৬৬০৬৩ ঞ্চগ্রাভ র্িঃ াভছুর ক গণরফদ্যারয় 

  

      
গ্রাভ-নাড়া, বাস্ট-বভদয, উদজরা-াযারস্ত, 

িাঁদনৄয। 

        
 টিরর্: ০২৭ বযরিজাদযন এন্ড এয়ায করন্ডরনাং 24 

        
 টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 45 

      ৬৬০৮৭ াযারস্ত উদজরা করভউরনটি  ই-বন্টায 

  

      
গ্রাভ/ভল্লা-রনজদভায, বািঃ াযারস্ত -৩৬২০, 

উদজরা-াযারস্ত, বজরা-িাঁদনৄয। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন  ৫০ 

২৭৭। ৬৬০৮২ দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ বকন্দ্র, 

য ভাজদফা কাম ডারয়, 

িাঁদনৄয গ্রাভ/ভল্লা-বস্টরর্য়াভ 

বযার্, বািঃ নতুন ফাজায-

৩৬০০, থানা-িাঁদনৄয দয, 

বজরা-িাঁদনৄয। 

৬৬০৮২ দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ বকন্দ্র   

     য ভাজদফা কাম ডারয়, িাঁদনৄয   

     গ্রাভ/ভল্লা-বস্টরর্য়াভ বযার্ , বািঃ নতুন ফাজায -

৩৬০০, থানা-িাঁদনৄয দয, বজরা-িাঁদনৄয। 

  

      টিরর্: ০৪৮ আরভনী 7 

      টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 141 

       টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

5 

২৭৮। ৬৭০০৮ বর্করনকযার স্কুর অযান্ড 

কদরজ, রক্ষীনৄয। 

৬৭০২০ গ্রাভীণদপান করভউরনটি ইনপযদভন বন্টায 

এযার্বান্প করিউর্ায বেরনাং বন্টায , িয 

আদরকজান্ডায, যাভগারত, রক্ষীনৄয। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 72 

    ৬৭০২৫ বফা ইন্পটিটিউর্ অফ করি উর্ায বর্কদনাররজ , 

কভরনগয, ারজযার্, রক্ষীনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 8 

      ৬৭০৩০ বজরা রবরিক ভররা করিউর্ায প্ররক্ষণ প্রকল্প (৬৪ 

বজরা), জাতীয় ভররা াংস্থা বফন , বযান উরিন 

ভূঞা ড়ক (ভাদাভ), রক্ষ্মীনৄয 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 25 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

25 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

      ৬৭০৩১ কভরনগয করিউর্ায বেরনাং এন্ড পরকন ইউরনয়ন 

রর্রজর্ার বন্টায , ৫নাং- িযপরকন ইউরনয়ন 

রযলদ, ারজযার্, কভরনগয, বজরািঃ রক্ষ্মীনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 41 

      ৬৭০৩২ িয আরগী ইউআইএর করিউর্ায বেরনাং বন্টায , 

গ্রাভিঃ িয আরগী , বাস্টিঃ যাভদয়ার ফাজায , থানািঃ 

যাভগরত, বজরািঃ রক্ষ্মীনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

      ৬৭০৩৩ রউম্যান  ারব ড  করি উর্ায  বেরনাং  বন্টায ,  

রক্ষীনৄয। 

  

         টিরর্: ০৬৮ ড্রাইরবাং কাভ অদর্া বভকারনক  5 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 97 

      ৬৭০৩৬ আইরযন বর্করনকযার বেরনাং ইন্পটিটিউর্   

        বাষ্ট- রক্ষীনৄয-৩৭০০, থানা- রক্ষীনৄয, বজরা- 

রক্ষীনৄয 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

      ৬৭০৩৭  াদয়নের ইরাভ করিউর্ায বেরনাং ইনরস্টটিউর্ , 

গ্রাভ/ভল্লা-গাজীনৄয, বািঃ নন্দীগ্রাভ , থানা-যাভগঞ্জ, 

বজরা-রক্ষ্মীনৄয 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 48 

         টিরর্: ০৭৭ ার্ ড য়যায এন্ড বনর্য়ারকাং 5 

      ৬৭০৩৮ বভানাদয়ভ’ আইরটি বেরনাং ইন্পটিটিউর্   

        গ্রাভ/ভল্লা-যতননৄয, বািঃ যাভগঞ্জ -৩৭২০, 

উদজরা-যাভগঞ্জ,বজরা-রক্ষ্মীনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 34 

      ৬৭০৫১ ক্ল্ার বর্করনকযার বেরনাং ইন্পটিটিউর্   

      

  

গ্রাভ/ভল্লা-িকফাজায, বািঃ রক্ষীনৄয দয-৩৭০০, 

উদজরা-দয, বজরা- রক্ষীনৄয।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন  43 

        
 টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং 10 

      ৬৭০৫০ ভাইরদস্টান ববাদকনার বেরনাং ইনরস্টটিউর্   

        গ্রাভ/ভল্লা- উিয াইিা ,বািঃ কাজীয রদধীযাড় , 

উদজরা-যায়নৄয ,বজরা- রক্ষ্মীনৄয। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 48 

         টিরর্: ০১৭ ইদরকরেকযার াউজ য়যারযাং 11 

         টিরর্: ০২৫ িারবাং অযান্ড াই রপটিাং 14 

         টিরর্: ০২৯ বড্র বভরকাং অযান্ড  বর্ইরারযাং 8 

২৭৯। ৬৭০৩৪ দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ বকন্দ্র, 

য ভাজদফা কাম ডারয়, 

৬৭০৩৪ দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ বকন্দ্য   

      য ভাজদফা কাম ডারয়, রক্ষ্মীনৄয   
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

    রক্ষ্মীনৄয| গ্রাভ/ভল্লা-

ফাঞ্চানগয, বািঃ রক্ষ্মীনৄয-

৩৭০০, থানা-রক্ষ্মীনৄয দয, 

বজরা-রক্ষ্মীনৄয। 

  গ্রাভ/ভল্লা-ফাঞ্চানগয, বািঃ রক্ষ্মীনৄয -৩৭০০, থানা-

রক্ষ্মীনৄয দয, বজরা-রক্ষ্মীনৄয। 

  

       টিরর্: ০৪৮ আরভনী 15 

       টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং 

7 

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 116 

২৮০। ৬৮০১৮ বর্করনকযার স্কুর অযান্ড 

কদরজ, বফগভগঞ্জ, বনায়াখারী। 

৬৮০২৭ বনায়াখারী আইরর্য়ার ররদর্করনক ইন্পটিটিউর্   

      ঠিকানািঃ কদভতরী, ভাইজদী বকার্ ড, বনায়াখারী   

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 15 

    ৬৮০৩৮ সুভাইয়া করিউর্ায বেরনাং  ইন্পটিটিউর্ , এক্স 

বানারী ব্াাংক বফন (১ভ বলায ), বানাইমুরড়, 

বনায়াখারী। 

  

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 20 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 45 

      ৬৮০৩৯ ফহুবালী করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্   

        রযিারকিঃ বভািঃ বতৌরপক, ঠিকানািঃ িার্রখর ভাদ্রাা 

বযার্, িার্রখর, বনায়াখারী. 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 26 

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 26 

      68045 গোন্ধী বভমভোদযোর আন্সটিটিঈট ফ বটকমনোরজী   

গোন্ধী অশ্রভ, লোভ+বোস্ট-জোোগ, বোনোআমুড়ী, 

বনোোখোরী। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 9 

      ৬৮০৪৯ বফগভগঞ্জ বর্করনকযার  ইন্পটিটিউর্ , বিৌভনী, 

বফগভগঞ্জ, বনায়াখারী 

  

         টিরর্: ০৭৯ র্ার্াদফ বপ্রাগ্রারভাং 23 

      ৬৮০৫৩ দায়াতুর ঈভান কারযগরয প্ররক্ষণ বকন্দ্র ,গ্রাভ-

আপযাযরখর, র্াকঘয-তারতরা ফাজায , থানা-

িার্রখর বনায়াখারী। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 20 

      ৬৮০৫৯ ৯নাং নফীনৄয ইউরনয়ন তথ্য  বফা বকন্দ্র   

        ৯নাং নফীনৄয ইউরনয়ন রযলদ কাম ডারয় , গ্রাভ-

বদরফরাংনৄয, র্াকঘয-কুতুদফযার্, ৩৮৬২, 

উদজরা-বনফাগ, বনায়াখারী 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 31 

      ৬৮০৬১ বজরা রবরিক ভররা করিউর্ায প্ররক্ষণ প্রকল্প (৬৪ 

বজরা), তুরযন াউজ , খারদমুর ইরাভ ড়ক , কাজী 

কদরানী, ভাইজদী বকার্ ড, বনায়াখারী 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 25 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

25 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

      ৬৮০৬৮ পর্য়ায ইনপযদভন বর্কদনাররজ   

        ভাইজদী, ভাইজদী বকার্-৩৮০০, দয, বনায়াখারী   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 21 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

5 

      ৬৮০৭২ র্াদগ ডর্ করিউর্ায   

        গ্রাভ/ভল্লা-ারজনৄয, বািঃ বিৌমুনী , উদজরা-

বফগভগঞ্জ, বজরা-বনায়াখারী। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

      68077 তোযো কদিঈটোয এন্ড অআটি আন্সটিটিঈট   

লোভ/ভল্লো- যজকরো,বোঃ োদতো,ঈমজরো-

োদতো,বজরো-বনোোখোরী। 

        টিদড: 048 অদভনী 11 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 11 

      ৬৮০৫৪ নফ ড িযফার্া, ইউরনয়ন তথ্য  বফা বকন্দ্র 

  

      
৭ নাং নফ ডিযফার্া, ইউরনয়ন রযলদ কাম ডারয় 

      
গ্রাভ-নফ ড িযফার্া , র্াকঘয-আন ায রভয়ায ার্ , 

উদজরা-সুফণ ডিয, বনায়াখারী। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন  27 

      ৬৮০৭১ উদজরা করভউরনটি ই-বন্টায 

  

      
গ্রাভ/ভল্লা-নারজযনৄয, বািঃ বফগভগঞ্জ-৩৮২০, 

উদজরা-বফগভগঞ্জ,  

      
বজরা-বনায়াখারী।  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন  16 

      ৬৮০৯৭ আান করিউর্ায বেরনাং বন্টায   

        গ্রাভ/ভল্লা-বভাােদনৄয, বািঃ-বভাােদনৄয, 

উদজরা-িার্রখর, বজরা- বনায়াখারী। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 38 

২৮১। ৬৮০১৯ বর্করনকযার স্কুর অযান্ড 

কদরজ ভাইজদী, বনায়াখারী। 

৬৮০৬৪ টুদর্জ ইনপযদভন বর্কদনাররজ,   

      গ্রাভিঃ ফসুযার্ , বাস্টিঃ ফসুযার্ -৩৮৫০, থানািঃ 

বকািারনগঞ্জ, বজরািঃ বনায়াখারী। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 23 

      ৬৮০৬৫ প্রাইভ করিউর্ায বেরনাং বন্টায   

        গ্রাভিঃ কদরজ বযার্ , বাস্টিঃ বিৌমুনী , থানািঃ 

বফগভগঞ্জ, বজরািঃ বনায়াখারী। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 121 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

9 

      ৬৮০৬৬ জরভদাযার্ আইরর্য়ার বর্করনকযার ইন্পটি টিউর্, 

গ্রাভিঃ ভাষ্টাযাড়া , বাস্টিঃ জরভদাযার্ , থানািঃ 

বফগভগঞ্জ, বজরািঃ বনায়াখারী। 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 36 

      ৬৮০৬৭ দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ বকন্দ্র   

        য ভাজদফা কাম ডারয়, বনায়াখারী   

        কাদযকর্দযর্ বফন -২, ভাইজদী বকার্ ড , সুধাযাভ, 

বনায়াখারী। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 121 

      ৬৮০৫৫ িযফার্া ইউরনয়ন তথ্য  বফা বকন্দ্র 

  

      
২ নাং নফ ডিযফার্া , ইউরনয়ন রযলদ (অস্থায়ী 

কাম ডারয়), গ্রাভ + র্াকঘয- িযফার্া, উদজরা-

সুফণ ডিয, বনায়াখারী। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন  50 

      ৬৮০৫৬ 
বনয়াজনৄয ইউরনয়ন তথ্য বফা  করিউর্ায 

প্ররক্ষণ বকন্দ্র 

  

      
১১ নাং বনয়াজনৄয ইউরনয়ন তথ্য বফা  করিউর্ায 

প্ররক্ষণ বকন্দ্র 

      
াদদ কভদক্স, কাদভ ফাজায, বাস্টা-বািাযার্, 

বনায়াখারী দয, বনায়াখারী।  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন  50 

      ৬৮০৪৬ রদগন্তয র্াক করিউর্ায বেরনাং বন্টায   

        ঠিকানািঃ নৄযাতন ভর্াণ ড াাতার , ভাইজদী ফাজায, 

দয, বনায়াখারী-৩৮০০। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 41 

      ৬৮০৭৬ বজরা আ নায  রবরর্র করিউর্ায প্ররক্ষণ 

বকন্দ্র, গ্রাভ/ভল্লা-িন্দ্রনৄয,বািঃ বনায়াখারী , বজরা-

দয, বজরা-বনায়াখারী। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 21 

২৮২। ৬৯০১৪ বর্করনকযার স্কুর অযন্ড কদরজ, 

বপনী। 

৬৯০২২ আইরর্য়ার করিউর্ায বেরনাং  ইন্পটিটিউর্ , 

যশুযাভ, বপনী। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 26 

    ৬৯০৩১ গ্রাভীণদপান করভউরনটি ইনপযদভন বন্টায , কদরজ 

বযার্,  াগরনাইয়া, বপনী। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 27 

      ৬৯০৩২ মুন াইফায বজান অযান্ড বেরনাং  ইন্পটিটিউর্ , বপনী 

দয, বপনী। 

  

         টিরর্: ০৩৪ অদর্াকযার্ 5 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 100 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

5 

      ৬৯০৪৫ বজরা রবরিক ভররা করিউর্ায প্ররক্ষণ প্রকল্প (৬৪ 

বজরা), জাতীয় ভররা াং স্থা, বপনী বজরা াখা , 

বকার্ ভরজদ বযার্, বপনী 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 25 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

25 

      ৬৯০৪৭ ততা করিউর্ায প্ররক্ষণ বকন্দ্র   

        গ্রাভিঃ খাজা ভাদকডর্  াগরনাইয়া  বৌযবা, বাস্টিঃ 

 াগরনাইয়া, থানািঃ  াগরনাইয়া, বজরািঃ বপনী। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 65 

      ৬৯০৪৯ দাগনভূ ুঁঞা াদয়ন্প এন্ড ইরঞ্জরনয়ারযাং ইনরস্টটিউর্ ,  

বািঃ ভাতুভূ ুঁঞা-৩৯২০, উদজরা-দাগনভূ ুঁঞা, বজরা-

বপনী। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 64 

      ৬৯০৫০ দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ বকন্দ্র   

        য ভাজদফা কাম ডারয়, বপনী   

        গ্রাভ/ভল্লা-সুরপ দয উরিন বযার্ (নারজয বযার্ ), 

বািঃ বপনী-৩৯০০, থানা-বপনী দয, বজরা-বপনী 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 38 

      ৬৯০৫১ যশুযাভ করিউর্ায ইন্পটিটিউর্(ররআই)   

        গ্রাভ/ভল্লা-বকারাাড়া, বািঃ যশুযাভ -৩৯৪০, 

থানা-যশুযাভ, বজরা-বপনী 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 143 

      ৬৯০৫২ ভাকার্ করিউর্ায ইন্পটিটিউর্ অযান্ড 

বর্কদনাররজ,বপনী 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 23 

      ৬৯০৫৩ সকত এন্ড তুভী করিউর্ায একাদর্ভী   

        বািঃ দাগনভূঞা -৩৯২০, থানা-দাগনভূঞা, বজরা-

বপনী। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 30 

      69054 জোোনী বটকদনকযোর আনদস্টটিঈট   

৩২৯, এ এ বক বযোড, বোঃ ৩৯০০, ঈমজরো- 

দয, বপনী। 

        টিদড: ০2৭ বযদক্ট পোোয এন্ড এোযকদন্ডন 16 

      ৬৯০৫৫ বজরা আনায  রবরর্র করিউর্ায প্ররক্ষণ 

বকন্দ্র, ভরার বপনী , গ্রাভ/ভল্লা-ভরার, বািঃ 

বপনী দয, উদজরা-বপনী দয, বজরা-বপনী। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 30 

      ৬৯০৫৬ প্রতযাা করিউর্ায ইনরস্টটিউর্ এন্ড বর্কদনাররজ , 

গ্রাভ/ভল্লা-িয গদণ , বািঃ বানাগাজী , উদজরা-

বানাগাজী, বজরা-বপনী। 

  

         টিরর্: ০২৮ আইটি াদার্ ড বর্করনরয়ান 14 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

      ৬৯০৫৭ ইনরষ্টটিউর্ অফ করিউর্ায বর্কদনাররজ এন্ড আই টি, 

গ্রাভ/ভল্লা-িয গদণ, াজী যরভ উল্যা কভদস্দক্স , 

বািঃ বানাগাজী -৩৯৩০,উদজরা-বানাগাজী, 

বজরা- বপনী। 

  

          টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 9 

      69067 অজভীয আদঞ্জদনোদযং বেদনং আন্সটিটিঈট    

লোভ/ভল্লো-ফোোযীপুয,বোঃ বপনী-৩৯০০,ঈমজরো-

বপনী,বজরো-বপনী। 

        টিদড: ০2৭ বযদক্ট পোোয এন্ড এোযকদন্ডন 16 

      ৬৯০৭৩ শুবনৄয আইটি  করিউর্ায বেরনাং বন্টায   

        গ্রাভ/ভল্লা- জয়নৄয,বািঃ ভাযাজগঞ্জ ,উদজরা-

 াগরনাইয়া, বজরা-বপনী। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 14 

      ৬৯০৭৪ টুইন পর্  বেরনাং ইন্পটিটিউর্ , উদজরা  বজরা : 

বপনী। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 28 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

38 

      ৬৯০৩৪ রর্রজর্ার রড্রভ স্কুর অফ করিউর্ায  

        
নাঈভ ভর, কদরজ বযার্, দাগনভুঞা, বপনী 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন  9 

      ৬৯০৩৯ কভদক্ট ররদর্করনক ইনরস্টটিউর্ 

  

      
গ্রাভ/ভল্লা-একাদর্ভী বযার্, বািঃ বপনী-৩৯০০, 

উদজরা-বপনী দয, বজরা-বপনী। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন  12 

      ৬৯০৪৪ আইটি ররউন  

  

      
৯৪, াদদক বফন , আফজদরয যভান ড়ক , 

একাদর্ভী বযার্, বপনী-৩৯০০ 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন  27 

      ৭০১৬০ আইটি বিায (আইটির), ২ নাং ইউরনয়ন রযলদ , 

র্াকঘয-রঙ্গুরী, বাস্টদকার্-৪৩২৬, উদজরা-

ভীযযাই, িট্টগ্রাভ 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 31 

২৮৩। ৭০০২১ ফাাংরাদদ বকারযয়া 

বর্করনকযার বেরনাং বন্টায, র 

টি আই, খুরী, িট্টগ্রাভ। 

৭০১৮৭ রাইদনক্স আইটি ইন্পটিটিউর্।    

    
ভধ্যভ ভাদদফনৄয, র্াকঘযিঃ ীতাকুন্ড, উদজরািঃ 

ীতাকুন্ড, বজরািঃ িেগ্রাভ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন  37 

      ৭০০৭৪ প্রীরত কভ ডারয়ার  ইন্পটিটিউর্, টিয়া, িট্টগ্রাভ।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 213 

      ৭০১৩২ গ্রাভীণ বপান করভউরনটি ইনপযদভন বন্টায , (রজ 

র র আই র) 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

        ঠিকানািঃ র.রর্.এ ভাদকডর্ , ২য় তরা , াাড়তরী, 

িট্টগ্রাভ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 49 

      ৭০৩০১ আরাজ্ব বভাস্তপা ারকভ বর্করনকযার ইনরস্টটিউর্ , 

গ্রাভ/ভল্লা- উিয কাট্টরী , বািঃ উিয 

কাট্টরী,উদজরা-আকফযা (াদফক াাড়তরী ), 

বজরা- িট্টগ্রাভ। 

  

         টিরর্: ০২৯ বড্র বভরকাং অযান্ড বর্ইরারযাং  6 

         টিরর্: ০৩৩ বজনাদযর ইদরকরেরয়ান 12 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 9 

      ৭০১৬৩ িা বর্করনকযার বেরনাং বন্টায, িট্টগ্রাভ   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 18 

      ৭০০৪৭ 
 b¨vkbvj BÝwUwUDU Ae †UK‡bvjRx, 224/329 

gyiv`cyi wm, wU, G, GwfwbD, PÆMÖvg|   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন  24 

২৮৪। ৭০০৪৮ িট্টগ্রাভ ররদর্করনক 

ইন্পটিটিউর্, িট্টগ্রাভ। 

৭০০৬৩ কারযগরয প্ররক্ষণ একাদর্রভ , যাভনৄয, ফাদভতরর, 

িট্টগ্রাভ। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 80 

       টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

6 

    70071 ভমনোযভো কদিঈটোয দবমরজ   

দয োরকঃ সুভন বদ  

ঠিকোনোঃ জব্বোয ভোমকডট, বফোোরখোরী,  িলোভ। 

      টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 21 

    ৭০১৮৫ ভজুভদায করিউর্ায ইন্পটিটিউর্।   

        নফ ডদগাভদন্ডী, বফায়ারখারী, বফায়ারখারী দয, িট্টগ্রাভ ।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 73 

      ৭০১৯২ াতকারনয়া উদজরা তথ্য  বফা বকন্দ্র।   

        উদজরা কভদস্দক্স, াতকারনয়া দয, িেগ্রাভ   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

      70237 এআ . দড. এ আনদস্টটিঈট   

লোভ/ভল্লো-৩ নং মুযোদপুয, বোঃ  কফোজোয, 

ঈমজরো-াঁ রোআ, বজরো- িলোভ। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 10 

      ৭০২৪৩ যাউজান ইনরস্টটিউর্ অফ বর্কদনাররজ   

        ১৪৫১, াদপজ ফজলুয যভান ড়ক , বঢউয়া 

াজীাড়া, য়ার্ ড # ০৮, যাউজান বৌযবা , বািঃ 

যাউজান, উদজরা-যাউজান, বজরা-িট্টগ্রাভ। 

  

         টিরর্: ০১৭ ইদরকরেকযার াউজ য়যারযাং 6 

      ৭০২৯১ আইটি বজান করিউর্ায ইনরস্টটিউর্   



 

 

G:\BTEB SHORT COURSE EXAM\National Skills Basic (360 hours)\Jan-June, Jan-March & April-June Session, 2022_Final\Center List_17 July 2022_Final Printed\17-7-2022 Centet_ Jan-June, Jan-March & April-June Session, 2022_Printed Copy.doc 

-200- 

ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

        গ্রাভ/ভল্লা-পটিকা,৫নাং য়ার্ ড , বািঃ ার্াজাযী -

৪৩৩০,উদজরা-ার্াজাযী, বজরা-িট্টগ্রাভ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 100 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

7 

      ৭০৩০৫ আনায  রবরর্র করিউর্ায প্ররক্ষণ বকন্দ্র , 

গ্রাভ/ভল্লা-পয়দরক, বািঃ াাড়তরী , উদজরা- 

আকফযা, বজরা-িট্টগ্রাভ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ৩০ 

      ৭০০৭২ বভদভাযী বর্করনকযার বেরনাং  ইন্পটিটিউর্ , ১৮, রজ এ 

বফন িায তরা, আন্দযরকরস্দা, িট্টগ্রাভ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 31 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

8 

      ৭০১৪০ াতকারনয়া ইন্পটিটিউর্ অফ ইনপযদভন 

বর্কদনাররজ, বকযানীার্, াতকারনয়া, িট্টগ্রাভ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 50 

      ৭০১৮০ বভাদ ন আউররয়া ইন্পটিটিউর্ অফ বর্কদনাররজ , 

গ্রাভিঃ ফর্তরী , বাস্টিঃ ৪৩৭৮, থানািঃ আদনায়াযা , 

বজরািঃ িট্টগ্রাভ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 36 

      ৭০২০৬ ফাঁখারী বর্করনকযার ইনরস্টটিউর্ , গুনাগযী, বািঃ 

গুনাগযী, থানা-ফাঁখারী, বজরা-িট্টগ্রাভ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 73 

      ৭০২২৭ বফঞ্চ ভাকড করিউর্ায বেরনাং বন্টায   

        
গ্রাভ/ভল্লা-াররয, বািঃ াউরজাং এদস্টর্, 

উদজরা-াররয,বজরা-িট্টগ্রাভ।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন  8 

      ৭০২৬০ জায়াদ করিউর্ায বেরনাং ইনরস্টটিউর্   

        গ্রাভ/ভল্লা-রভরত রফরডাং, ২য় তরা, ১ নাং বগইর্, 

িট্টগ্রাভ রফ^রফদ্যারয় বািঃ ভদন ার্, উদজরা-

ার্াজাযী, বজরা-িট্টগ্রাভ। 
  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন  23 

      70261 দনঈ দবন আনপযমভন বটকমনোরদজ লোভ/ভল্লো- 

বোরলয, বোঃ  িলোভ দর: (৪২০৯), ঈমজরো- 

 িলোভ দটি, বজরো- িলোভ। 

  

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 7 

        টিদড: 081 লোদপক্স দডজোআন এন্ড ভোদিদভদডো 9 

      70319 আমডন বটকদনকযোর বেদনং আন্সটিটিঈট,  িলোভ।   

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 20 

        টিদড: 081 লোদপক্স দডজোআন এন্ড ভোদিদভদডো 9 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

২৮৫।  ৭০২১০ দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ বকন্দ্র, 

য ভাজদফা কাম ডারয়-১, 

িট্টগ্রাভ, ১২৪, বভারভন বযার্, 

িট্টগ্রাভ।    

৭০২১০ 
দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ বকন্দ্র, য ভাজদফা 

কাম ডারয়-১, িট্টগ্রাভ, ১২৪, বভারভন বযার্, িট্টগ্রাভ।      

   টিরর্: ০৪৮ আরভনী 41 

  

 টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন  182 

২৮৬। ৭০০৬১ ভররা ররদর্করনক 

ইন্পটিটিউর্, িট্টগ্রাভ। 

৭০০৬৪ ইনপযবভন এন্ড বর্করনকযার প্ররক্ষণ একাদর্রভ , 

৩৪ আগ্রাফাদ, র্ফরমুরযাং, িট্টগ্রাভ। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ১৪৫ 

    ৭০০৭৩ করিউর্ায য়াডড, ফন্দয, ই র বজর্, িট্টগ্রাভ।   

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 89 

    ৭০১০৮ উইন করিউর্ায বেরনাং  ইন্পটিটিউর্ , কণ ডনেরর, 

িট্টগ্রাভ। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 33 

    ৭০১০৯ বফরক করিউর্ায বেরনাং একাদর্ভী , ফাদাভতরী, 

িট্টগ্রাভ 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 84 

      ৭০১৭৬ বজরা রবরিক ভররা করিউর্ায প্ররক্ষণ প্রকল্প (৬৪ 

বজরা), ১৮ এভ এভ আরী বযার্ (রল্পকরা  যদয়র 

গাদর্ ডদনয রনকদর্ ), জাতীয় ভররা াংস্থা িট্টগ্রাভ 

বজরা াখা, দাভাড়া, িট্টগ্রাভ 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 25 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারি রভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

25 

      ৭০২০৮ ভামুরদয়া বেরনাং একাদর্রভ   

        রফরক রল্প নগযী , এন এন ভামুরদয়া ভা  যাা , 

থানা-িান্দগাঁ, বজরা-িট্টগ্রাভ-৩৩৪৩ 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 42 

      ৭০২১৭ য়ান্ডাযল্যান্ড করিউর্া ড   

        ১৬২ নফাফ রযাজদিৌরা বযার্ , বািঃ িক ফাজায , 

থানা-বকাদতায়ারী, বজরা-িট্টগ্রাভ 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 15 

      ৭০২১৮ াইন ইন করিউর্ায বেরনাং ইনরস্টটিউর্   

        রফ রভল্লা বফন , ১নাং বগইর্ , িট্টগ্রাভ রফশ্বরফদ্যারয় , 

বািঃ ভদনার্, থানা-ার্াজাযী, বজরা-িট্টগ্রাভ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 89 

      ৭০২১৯ ইরররজয়াভ করিউর্ায বেরনাং ইনরস্টটিউর্   

        গ্রাভ/ভল্লা-দথযার্, বািঃ বনায়াাড়া , থানা-

যাউজান, বজরা-িট্টগ্রাভ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 40 

      ৭০২২১ ফন্দয টিরা কারযগরয প্ররক্ষণ একাদর্ভী   
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ইরাভ ম্যানন, ৫৬৫ ফন্দযটিরা, বািঃ ফন্দয, থানা-

ফন্দয, বজরা-িট্টগ্রাভ। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন  50 

২৮৭। ৭০০৬৬ বযদনা করিউর্ায 

বর্করনকযার  ইন্পটিটিউর্, 

করফয ভাদকডর্, কদরজ বযার্, 

টিয়া-৪৩৭০ িট্টগ্রাভ।(ববন্যিঃ 

টিয়া যকারয কদরজ, 

টিয়া, িট্টগ্রাভ।) 

৭০০৬৬ বযদনা করিউর্ায বর্করনকযার  ইন্পটিটিউর্ , করফয 

ভাদকডর্, কদরজ বযার্, টিয়া-৪৩৭০ িট্টগ্রাভ। 

  

       টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

5 

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 141 

    ৭০১৩৭ গ্রীন ববরর ইন্পটিটিউর্অফ বর্কদনাররজ ,টিয়া, 

িট্টগ্রাভ। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ২৩ 

    ৭০১৫৯ বর্ন স্টায করিউর্ায প্ররক্ষণ বকন্দ্র , টিয়া, 

িট্টগ্রাভ। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ৩০ 

      ৭০১৮৩ আই.টি.বজান, গ্রাভিঃ ফযকর ,  ইরাভাফাদ(৪৩৮৩), 

িন্দনাই, িট্টগ্রাভ 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ৩৩ 

      ৭০২৩৩ আই টি বজান করিউর্ায ইনরস্টটিউর্ 

  

      
গ্রাভ/ভল্লা-াজী রাং বন্টায, কদরজ বযার্,  বািঃ 

আদনায়াযা, উদজরা-আদনায়াযা,  

      
বজরা-িট্টগ্রাভ। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন  ২৬ 

      ৭০২০৭ রির্ভ করিউর্ায বেরনাং বন্টায   

        গ্রাভ-কান্নদগা াড়া (রফদগ্রাভ), বািঃ কান্নদগা 

াড়া, থানা-বফায়ারখারী,   বজরা-িট্টগ্রাভ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ৬৯ 

২৮৮। ৭০১১০ িট্টগ্রাভ রটি কযদাদযন 

করিউর্ায  ইন্পটিটিউর্, 

িট্টগ্রাভ।(ববন্য: অন ডািযন 

রটি কদ ডাদযন স্কুর এন্ড 

কদরদজ, আভতরা বভাড়, 

নন্দন কানন, িট্টগ্রাভ)। 

৭০০৬৮ বভদভাযী করিউর্ায বেরনাং  ইন্পটিটিউর্ , িকফাজায, 

িট্টগ্রাভ 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ৭১ 

    ৭০০৮৯ প্রদপয করিউর্ায বেরনাং  ইন্পটিটিউর্ , ার্াজাযী, 

িট্টগ্রাভ 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ১৪ 

    ৭০১০৩ রির্াগাাং করিউর্ায বেরনাং একাদর্রভ , ১৫৮ িট্টশ্বযী 

বযার্, িট্টগ্রাভ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ৫৮ 

      ৭০১১০ িট্টগ্রাভ রটি কযদাদযন করিউর্ায  ইন্পটিটিউর্ , 

িট্টগ্রাভ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ১২৫ 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

৮ 

      70131 দফটো কদিঈটোয এডুমকন   
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১৩/এ, নফোফ দযোজমদ্দৌরো বযোড,  কফোজোয, 

 িলোভ। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 50 

      ৭০১৬৬ রদ ভয়নাভরত াদব ড বেরনাং  ইন্পটিটিউর্ , ২৪, বজরা 

রযলদ সুায ভাদকডর্ (নীিতরা), বকাতয়ারী, 

িট্টগ্রাভ। 

  

         টিরর্: ৪৮ আরভনী  ৩৯ 

      ৭০১৭৩ অযাকটিব করিউর্ায বেরনাং বন্টায   

        গ্রাভ : কদণ ডর ার্ , বা : উিঃ কাট্টরী ৪২১৭, থানা : 

আকফযা, বজরা : িট্টগ্রাভ 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ১৭ 

      ৭০১৯৩ এযাফাকা করিউর্ায এন্ড বেরনাং ইন্পটিটিউর্, গ্রাভ: 

য়াযদর, বা: াাড়তরী, খুরী, িেগ্রাভ।  

২০  টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন

      ৭০২২৫ এ এপ করিউর্ায বন্টায   

        গ্রাভ/ভল্লা-যকাযার্, বািঃ রভজডানৄয,   

        বজরা-ার্াজাযী, বজরা-িট্টগ্রাভ।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ২৯ 

      ৭০২৫০ রটি করিউর্ায বেরনাং ইনরস্টটিউর্   

        গ্রাভ/ভল্লা-আরকযন, বািঃ রজর, িট্টগ্রাভ,   

        উদজরা-বকাদতায়ারী, বজরা-িট্টগ্রাভ।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ৫০ 

      ৭০২৪০ প্রদপ ড করিউর্ায বেরনাং বন্টায 

  

      
গ্রাভ/ভল্লা-সুরতাননৄয, বািঃ যাউজান -৪৩৪০, 

উদজরা-যাউজান, বজরা-িট্টগ্রাভ। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন  ৪১ 

      ৭০২৯২ ইউদযকা করিউর্ায বেরনাং বন্টায   

        গ্রাভ/ভল্লা-ফন্দয নতুন ভা বকডর্ ঘয /অরপ নাং -১৮, 

বািঃ ফন্দয,উদজরা-ফন্দয,বজরা-িট্টগ্রাভ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ৪১ 

২৮৯। ৭০১৩০ ফাাংরাদদ বনৌ ফারনী  

র্কইয়ার্ ড বকাাদযটিব 

বাাইটি বর্করনকযার 

ইন্পটিটিউর্, রযিারকিঃ 

কভদর্ায সুারযনদর্নদর্ন্ট 

র্কইয়ার্ ড, ঠিকানািঃ ফাাংরাদদ 

বনবী  র্কইয়ার্ ড, রনউ মুরড়াং, 

বাস্ট- বইর ড কদরানী, 

ফন্দয, িট্টগ্রাভ। 

৭০১৩০ ফাাংরাদদ বনৌ ফারনী  র্কইয়ার্ ড বকাাদযটিব 

বাাইটি বর্করনকযার ইন্পটিটিউর্ , রযিারকিঃ 

কভদর্ায সুারযনদর্নদর্ন্ট র্কইয়ার্ ড ঠিকানািঃ 

ফাাংরাদদ বনবী  র্কইয়ার্ ড , রনউ মুরড়াং , বাস্ট- 

বইর ড কদরানী, ফন্দয, িট্টগ্রাভ. 

  

     টিরর্: ০১০ অদর্াদভকারনক্স 26 

     টিরর্: ০২২ বভররনস্ট 8 

     টিরর্: ০২৫ িারবাং অযান্ড াই রপটিাং ৭ 

     টিরর্: ০২৭ বযরিজাদযন অযান্ড এয়াযকরন্ডরনাং ১৮ 

     টিরর্: ০৩৩ বজনাদযর ইদরকরেরয়ান ৪৩ 

     টিরর্: ০৭০ দয়রডাং অযান্ড বপরব্রদকন ১৬ 
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     টিরর্: ০৯২ রর্দজর বভকারনক্স ৪১ 

       টিরর্:০৯৫ বজনাদযর ইদরকেরনক্স 10 

২৯০। ৭০১৩৪ আইয়ুফ পাইদন্ডন 

বর্করনকযার কদরজ, ভাস্টায 

ার্-৪৩৯৬, বরাগাড়া, 

িট্টগ্রাভ। 

৭০০৬৭ বভরযর্ ইন্পটিটিউর্অযান্ড করিউর্ায, টিয়া, িট্টগ্রাভ।   

       টিরর্: ০৪৮আরভনী ৮ 

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ৫২ 

    ৭০১৯৫ রভয়াজী করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্   

      গ্রাভিঃ বদাাজাযী , বাস্টিঃ বদাাজাযী , িন্দনাই,  

িট্টগ্রাভ। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ২১ 

      ৭০১৩৪ আইয়ুফ পাইদন্ডন বর্করনকযার কদরজ   

        ভাস্টায ার্-৪৩৯৬, বরাগাড়া, িট্টগ্রাভ।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ২৫ 

        টিদড:081 লোদপক্স দডজোআন এন্ড ভোদিদভদডো 

বপ্রোলোদভং

১৩ 

      70178 ঐদতয কদিঈটোয আন্সটিটিঈট    

লোভঃ বরোোগড়ো দয, বোঃ বরোোগড়ো-৪৩৯৬,  

থোনোঃ বরোোগড়ো, বজরোঃ  িলোভ। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 50 

        টিদড:081 লোদপক্স দডজোআন এন্ড ভোদিদভদডো 

বপ্রোলোদভং

9 

২৯১। ৭০১৩৮ ভাাবুফ আরভ িালী 

গণরফদ্যারয়, খন্দকায াড়া, 

যাঙ্গুরনয়া, িট্টগ্রাভ। 

৭০১৩৮ ভাাবুফ আরভ িালী গণরফদ্যারয় , খন্দকায াড়া , 

যাঙ্গুরনয়া, িট্টগ্রাভ। 

  

       টিরর্: ০১৭ ইদরকরেকযার াউজ য়যারযাং ১২ 

       টিরর্: ০২৭ রযরিজাদযন অযান্ড এয়ায করন্ডরনাং ৮ 

       টিরর্: ০২৯ বড্র বভরকাং অযান্ড বর্ইরারযাং ৫ 

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ৬২ 

    

  

70142 লোভীণ বপোন কদভঈদনটি আনপযমভন বন্টোয   

বুজ িোাোজো, কমরজ বযোড, োতকোদনো,  িলোভ। 

    
  

  টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 25 

      ৭০১৭৪ ১৫ নাং রারানগয ইউরনয়ন তথ্য  বফা বকন্দ্র,    

        গ্রাভ : ১৫ নাং রারানগয ইউরনয়ন রযলদ কাম ডারয় , 

বা : আরভা াড়া , থানা : যাঙ্গুনীয়া, বজরা : 

িট্টগ্রাভ 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ১১ 

      ৭০২৩৪ ইন্টাযদনর্ প্রদর্াকর করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্ , 

বনায়াাড়া দথযার্ , গুজযা বনায়াাড়া , যাউজান, 

িট্টগ্রাভ 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ৪৫ 

      ৭০২৪২ যাঙ্গুরনয়া করিউর্ায বেরনাং একাদর্ভী   
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ংখ্যো 

        যাঙ্গুরনয়া, িট্টগ্রাভ   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ৪৩ 

      ৭২০৩৯ রনউ বলাফার আইটি   

        গ্রাভ/ভল্লা-ফাঙ্গারাররয়া,বািঃ ফাঙ্গারাররয়া , 

উদজরা-যাজস্থরী, বজরা-যাঙ্গাভাটি। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ৫৯ 

      ৭২০২২ দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ বকন্দ্র য ভাজদফা 

কাম ডারয়, বািঃ নতুন ফাজায -৪৫৩২, 

কাপ্তাই,যাাংগাভাটি াফ ডতয বজরা। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ৩৪ 

      ৭০৩১৫ রনউযন করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্ 

  

      
গ্রাভ/ভল্লা-দরক্ষণ যাজানগয, বািঃ-ধাভাইযার্, 

উদজরা-যাাংগুরনয়া, বজরা-িট্টগ্রাভ।  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন  ৩৭ 

      ৭০৩০৬ কভপ্যাক্ট বর্করনকযার বেরনাং বন্টায (রটিটির)   

        গ্রাভ/ভল্লা-ভরযয়ভ নগয , বািঃ যাঙ্গুনীয়া , উদজরা- 

যাঙ্গুনীয়া, বজরা- িট্টগ্রাভ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ৩২ 

২৯২। ৭০১৪৫ করিউর্ায াকড অযান্ড আইটি  

ইন্পটিটিউর্, কদরজ বযার্, 

ীতাকুন্ড, িট্টগ্রাভ। (ববন্যিঃ 

ীতাকুন্ড যকারয আদ ড উচ্চ 

রফদ্যারয়, রতাকুন্ড, িট্টগ্রাভ)। 

৭০১৪৫ করিউর্ায াকড অযান্ড আইটি  ইন্পটিটিউর্ , কদরজ 

বযার্, ীতাকুন্ড, িট্টগ্রাভ। 

  

       টিরর্: ০৪৮ আরভনী ১৭ 

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ২০০ 

       টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

৬ 

    ৭০১৮৬ ীতাকুন্ড বর্করনকযার বেরনাং ইন্পটিটিউর্।   

      ব ার্ কুরভযা, ভা রজিা,ীতাকুন্ড, িেগ্রাভ   

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ১০৩ 

    ৭০১৯৬ রবক্টরয করিউর্ায,   

        গ্রাভিঃ নফ ড ভীযযাই , বাস্টিঃ ভীযযাই , উদজরািঃ 

ভীযযাই, বজরািঃ িট্টগ্রাভ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ৪২ 

      ৭০১৯৭ প্যানারয়া করিউর্ায এন্ড বর্করনকযার ইন্পটিটিউর্ , 

গ্রাভিঃ বাটিয়াযী, বাস্টিঃ বাটিয়াযী, ীতাকুন্ড, বজরািঃ 

িট্টগ্রাভ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ৪০ 

      ৭০২২৪ ীতাকুন্ড ইনরস্টটিউর্ অফ ইনপযদভন বর্কদনাররজ , 

ীতাকুন্ড, িট্টগ্রাভ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ২০ 

      ৭০২৩২ ফাড়ফকুন্ড করিউর্ায ইন্পটিটিউর্   

        গ্বাড়ফকুন্ড, বািঃ ফাড়ফকুন্ড -৪৩১২, উদজরা-

ীতাকুন্ড, বজরা-িট্টগ্রাভ। 
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ংখ্যো 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ৩১ 

      ৭০২৩৮ বজাযাযগঞ্জ বর্করনকযার বেরনাং ইনরষ্টটিউর্   

        গ্রাভ/ভল্লা-বজাযাযগঞ্জ, বািঃ বজাযাযগঞ্জ , উদজরা-

ভীযযাই, বজরা-িট্টগ্রাভ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ৩৯ 

      ৭০২৬৪ ভূইয়া করিউর্ায   

        গ্রাভ/ভল্লা: রনজাভনৄয ফাজায , র্াকঘয: রনজাভনৄয 

কদরজ, উদজরা: রভযযাই, বজরা: িট্টগ্রাভ। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ৫০ 

২৯৩। ৭০১৫২ যভরতয়া করিউর্ায বেরনাং  

ইন্পটিটিউর্, রফরফযার্, 

পটিক রড়, িট্টগ্রাভ।(ববন্যিঃ 

পটিক রড় যকারয কদরজ, 

পটিক রড়, িট্টগ্রাভ।) 

৭০১৫২ যভরতয়া করিউর্ায বেরনাং  ইন্পটিটিউর্, রফরফযার্, 

পটিক রড়, িট্টগ্রাভ। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ৪২ 

    ৭০২৯০ আইটি করিউর্ায বেরনাং ইনরস্টটিউর্   

      গ্রাভ/ভল্লা-নৄফ ড ভন্দারকরন বািঃ বভাারফয়া,   

      উদজরা-ার্াজাযী, বজরা-িট্টগ্রাভ।   

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ৩৫ 

      ৭০১৭১ পটিক রড় করিউর্ায  ইন্পটিটিউর্   

        িাংকায, বািঃ-নারজযার্, পটিক রড়, িট্টগ্রাভ।   

         টিরর্: ০৪৮ আরভনী ৫ 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ১৬ 

      ৭০১৮২ ভূজনৄয ক্ল্াফ করিউর্ায বেরনাং ইন্পটিটিউর্,   

        গ্রাভিঃ নফ ড ভূজনৄয , বাস্টিঃ কারজযার্ , থানািঃ 

ভূজনৄয, বজরািঃ িট্টগ্রাভ 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ২১ 

      ৭০১৯১ কাটিযার্ করিউর্ায ইন্পটিটিউর্।   

        ধরই, কাটিযার্, উদজরািঃ ার্াজাযী , বজরািঃ 

িেগ্রাভ 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ১৩ 

      ৭০২৪১ প্ররতবা করিউর্ায বেরনাং বন্টায এন্ড আইটি , 

নননৄয, আজাদীনৄয, পটিক রড়, িট্টগ্রাভ 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ২৩ 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

৫ 

      ৭০২৫১ গাউছুর আজভ ভাইজবান্ডাযী বর্করনকযার 

ইনরস্টটিউর্, গ্রাভ/ভল্লা-ভাইজবান্ডায, বািঃ 

বান্ডাযযীপ, উদজরা-পটিক রড়, বজরা-িট্টগ্রাভ। 

  

         টিরর্: ০২৯ বড্র বভরকাং অযান্ড  বর্ইরারযাং ২৬ 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ২০ 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

১৭ 

২৯৪। ৭০২২৩ অোন জোভীর বটকদনকযোর ৭০২২৩ অোন জোভীর বটকদনকযোর বন্টোয   



 

 

G:\BTEB SHORT COURSE EXAM\National Skills Basic (360 hours)\Jan-June, Jan-March & April-June Session, 2022_Final\Center List_17 July 2022_Final Printed\17-7-2022 Centet_ Jan-June, Jan-March & April-June Session, 2022_Printed Copy.doc 

-207- 

ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

বন্টোয, লোভ/ভল্লো-মন্তোলপুয, 

বোঃ মন্তোলপুয, থোনো-ন্দী, 

বজরো- িলোভ। 

লোভ/ভল্লো-মন্তোলপুয, বোঃ মন্তোলপুয,  

থোনো-ন্দী, বজরো- িলোভ। 

  টিদড: 017 আমরকদেকযোর োঈজ যোদযং 13 

  টিদড: 021 বজনোমযর বভকোদনক্স 13 

    টিদড: 027 বযদক্ট পোোদযং এন্ড এোযকদন্ডন 11 

    টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 45 

২৯৫। ৭০২১২ দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ বকন্দ্র, 

য ভাজদফা কাম ডারয়-৩, 

িট্টগ্রাভ গ্রাভ/ভল্লা-বদফ 

াাড়, বািঃ িকফাজায, 

িট্টগ্রাভ। (ববন্িঃ িট্টগ্রাভ 

যকারয উচ্চ রফদ্যারয়, কদরজ 

বযার্, িট্টগ্রাভ)। 

৭০২১২ দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ বকন্দ্র , য ভাজদফা , 

কাম ডারয়-৩, বদফ াাড়, িকফাজায, িট্টগ্রাভ। 

  

     টিরর্: ০২৯ বড্র বভরকাং অযান্ড  বর্ইরারযাং 11 

     টিরর্: ০৩৪ অদর্াকযার্ 9 

     টিরর্: ০৩৫ বভাফাইর বপান ারব ডরাং 8 

     টিরর্: ০৩৮ নের্ অযান্ড বফবাদযজ প্রর্াকন ৫ 

     টিরর্: ০৪৮ আরভনী 79 

     টিরর্: ০৭৩ াটি ডরপদকর্-ইন-প্যার্াণ ড বভরকাং  10 

     টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন 278 

     টিরর্: ০৭৭ ার্ ডয়যায অযান্ড বনর্য়ারকডাং ৮ 

     টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

২৯ 

২৯৬। ৭১০১০ বজরা রবরিক ভররা 

করিউর্ায প্ররক্ষণ প্রকল্প, 

(৬৪ বজরা), খাগড়া রড় 

াফ ডতয বজরা বকন্দ্র, বকন্দ্রীয় 

ভাযভা উন্নয়ন াংদ বফন, 

(১ভ তরা) 

রভরননৄয,খাগড়া রড় দয, 

খাগড়া রড় াফ ডতয বজরা।   

৭১০১০ বজরা রবরিক ভররা করিউর্ায প্ররক্ষণ প্রকল্প    

      (৬৪ বজরা), খাগড়া রড় াফ ডতয বজরা বকন্দ্র , বকন্দ্রীয় 

ভাযভা উন্নয়ন াংদ বফন (১ভ তরা ) রভরননৄয, 

খাগড়া রড় দয, খাগড়া রড় াফ ডতয বজরা. 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ২৫ 

       টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

২৫ 

    ৭১০১৩ দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ বকন্দ্র   

      য ভাজদফা কাম ডারয় , খাগড়া রড়, গ্রাভ/ভল্লা-

টিএন্ডটি এরাকা, বািঃ খাগড়া রড় দয-৪৪০০, থানা-

খাগড়া রড়, বজরা-খাগড়া রড়। 

  

         টিরর্: ০২৯ বড্র বভরকাং অযান্ড  বর্ইরারযাং ৬ 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ৪০ 

      ৭১০১৪ দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ বকন্দ্র   

        য ভাজদফা কাম ডারয় , যাভগড়, গ্রাভ/ভল্লা-

কভাড়া, বািঃ যাভগড় , থানা-যাভগড়, বজরা-

খাগড়া রড়। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ৪৯ 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

৯ 

২৯৭। ৭২০০৩ বর্করনকযার বেরনাং বন্টায, 

যাঙ্গাভাটি।  

৭২০১৩ বক এ করিউর্ায রারনাং বন্টায, যাঙ্গাভাটি।   

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিবকন ৯৭ 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

    ৭২০১৪ বজরা রবরিক ভররা করিউর্ায প্ররক্ষণ প্রকল্প (৬৪ 

বজরা), সদরন িাকভা , বাভল্যান্ড ইনু্পদযন্প রফরডাং , 

স্দর্ নাং ১৯৭৭, রত্ররদয নগয , যনযম্না কাঁিাফাজায 

বযার্, যাঙ্গাভাটি-৪৫০০. 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ২৫ 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

২৫ 

      72015 যোগীফ যোমফো কো োরং কোদযগদয প্রদক্ষণ বকন্দ্র    

 োআল্যোতরী ,বো : রংগদু, থোনো : রংগদু , 

যোঙ্গোভোটি. 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 30 

      ৭২০১৯ রজক মূখ উচ্চ রফদ্যারয়   

        গ্রাভ/ভল্লা-রজক মূখ , বািঃ দুয রড় -৪৫০০, 

উদজরা-ফাঘাই রড়, বজরা-যাাংগাভাটি। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ১৯ 

      ৭২০২১ দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ বকন্দ্র   

        য ভাজদফা কাম ডারয় , যাাংগাভাটি, বািঃ 

যাাংগাভাটি, থানা-কদতায়ারী, যাাংগাভাটি াফ ডতয 

বজরা 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ৯০ 

      ৭২০২০ করিউর্ায াকড 

  

      
গ্রাভিঃ কাঠারতরী ,বাস্টিঃ যাঙ্গাভাটি ,উদজরািঃ 

বকাতয়ারী,বজরািঃ যাঙ্গাভাটি। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন  ১৫ 

      ৭২০২৪ বপ্রাদগ্ররব কারযগরয দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ   

        
বন্টায, গ্রাভ/ভল্লা-এদক ভাদকডর্, বািঃ যাঙ্গাভাটি, 

উদজরা-যাঙ্গাভাটি দয, বজরা-যাঙ্গাভাটি।    

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন  ১৪ 

      ৭২০২৫ বভানঘয ইনরস্টটিউর্ অপ বর্কদনাররজ   

        গ্রাভ/ভল্লা-যাঙ্গাারন, বািঃ যাঙ্গাভাটি , উদজরা-

যাঙ্গাভাটি দয, বজরা-যাঙ্গাভাটি। 

  

         টিরর্: ০২৯ বড্র বভরকাং অযান্ড  বর্ইরারযাং ৪৬ 

         টিরর্: ০৩৮ নের্ অযান্ড বফবাদযজ প্রর্াকন ১২ 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ৪০ 

        টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং 

১৫ 

      72040 ভোআমরো বটকদনকযোর আনদস্টটিটিঈট (এভটিঅআ)   

লোভ/ভল্লো-নতুন ফোজোয, বোঃ-কোপ্তোআ নতুন ফোজোয, 

ঈমজরো-কোপ্তোআ বজরো-যোংগোভোটি। 

        টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 50 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

2৯৮। ৭২০১২ ফযকর ীভান্ত কারযগরয 

প্ররক্ষণ বকন্দ্র   বাস্ট-ফযকর, 

থানা-ফযকর, বজরা-

যাঙ্গাভাটি। 

৭২০১২ ফযকর ীভান্ত কারযগরয প্ররক্ষণ বকন্দ্র 

    বাস্ট-ফযকর, থানা-ফযকর, বজরা-যাঙ্গাভাটি 

    

 টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন  ২৫ 

২৯৯। ৭৩০০৪ বর্করনকযার বেরনাং বিায, 

ফান্দযফান। 

৭৩০০৮ রিাং করিউর্ায বন্টায , ভধ্যভাড়া,  দয,  

ফান্দযফান 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ৫৬ 

       টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

৮ 

    

  

73009 দক্ষতো ঈন্নন প্রদক্ষণ বকন্দ্র   

য ভোজমফো কোম ডোর, ফোন্দযফোন 

ভধ্যভোড়ো, বোঃ ফোন্দযফোন-৪৬০০, ঈমজরো-দয, 

ফোন্দযফোন। 

    
  

  টিদড: ০29 বড্র বভদকং এন্ড বটআরদযং 5 

    
  

  টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 9 

      ৭৩০১০ দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ বকন্দ্র 

  

      
য ভাজদফা কাম ডারয়, রাভা 

      
গ্রাভ/ভল্লা-রাভা দয, বািঃ রাভা-৪৬৪০, উদজরা-

রাভা, বজরা-ফান্দযফান। 

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন  ৪১ 

৩০০। ৭৩০০৭ বজরা রবরিক ভররা 

করিউর্ায প্ররক্ষণ প্রকল্প(৬৪ 

বজরা), জাতীয় ভররা াংস্থা, 

বজরা রবরিক ভররা 

করিউর্ায প্ররক্ষণ প্রকল্প 

(৬৪ বজরা), ফান্দযফান বকন্দ্র  

(বফায়াাং রড় ফা বস্টন), 

বািঃ ফান্দাযফান, উদজরািঃ 

ফান্দযফান দয, বজরা- 

ফান্দযফান। 

৭৩০০৭ বজরা রবরিক ভররা করিউর্ায প্ররক্ষণ প্রকল্প (৬৪ 

বজরা), 

  

      ফান্দযফান বকন্দ্র  (বফায়াাং রড় ফা  বস্টন ), বািঃ 

ফান্দাযফান, উদজরািঃ ফান্দযফান দয , বজরা- 

ফান্দযফান. 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ২৫ 

       টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

২৫ 

৩০১। ৭৪০০৪ বর্করনকযার স্কুর  কদরজ, 

কক্সফাজায। 

74027 অআটি এন্ড কদিঈটোয বেদনং আন্সটিটিঈট   

থোনোঃ যোমু, বজরোঃ কক্সফোজোয(৪৭৩০) 

      টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 30 

    74030 আরোভোফোদ আঈদনন তথ্য  বফো বকন্দ্র   

আঈদনন দযলদ কভমিোক্স, ডোকঘয-আরোভোফোদ, 

ঈমজরো-দয, কক্সফোজোয। 

      টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 12 

    74032 বোোনক আঈদনন তথ্য  বফো বকন্দ্র   

টোআভফোজোয, ডোকঘয-বোোনক, ভমখোরী, 

কক্সফোজোয। 

      টিদড: ০৭৬ কদিঈটোয দপ যোদিমকন 10 
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ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

      ৭৪০৫০ বজন্ইন ইনপযদভন এন্ড বর্কদনাররজ (রজআইটি), 

গ্রাভিঃ কদস্টন , র্াকঘযিঃ ইদদগাঁ ,দয,  

কক্সফাজায 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ৪৫ 

৩০২। ৭৪০০৯ কক্সফাজায ররদর্করনক  

ইন্পটিটিউর্, কক্সফাজায। 

৭৪০১২ বকায়াররটি করিউর্ায  ইন্পটিটিউর্ , িকরযয়া, 

কক্সফাজায। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ৬৩ 

    ৭৪০৩৬ ফড়তরর ইউরনয়ন তথ্য  বফা বকন্দ্র, কক্সফাজায।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ৬৭ 

      ৭৪০৪৩ একাদর্রভ অফ ইনপযদভন বর্কদনাররজ , 

কক্সফাজায। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ৫৫ 

      ৭৪০৪৫ রনা করিউর্ায  ইন্পটিটিউর্, কক্সফাজায।   

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ১১৫ 

         টিরর্: ০১৬ করিউর্ায অাদযর্য ১৭ 

      ৭৪০৪৬ বজরা রবরিক ভররা করিউর্ায প্ররক্ষণ প্রকল্প (৬৪ 

বজরা), বজরা রযলদ বফন (রনিতরা) রনউ ারকডর্ 

াউ বযার্, কক্সফাজায দয-৪৭০০, কক্সফাজায. 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ২৫ 

         টিরর্: ০৮১ গ্রারপক্স রর্জাইন অযান্ড ভারিরভরর্য়া 

বপ্রাগ্রারভাং

২৫ 

      ৭৪০৫৪ িকরযয়া উদজরা করভউরনটি ই-বন্টায   

        গ্রাভ/ভল্লা-কাারযয়া বঘানা , বািঃ রিরযাংগা র .র, 

উদজরা-িকরযয়া, বজরা-কক্সফাজায। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ৭২ 

      ৭৪০৬০ করিউর্ায বকয়ায বেরনাং ইনরস্টটিউর্   

        গ্রাভ/ভল্লা-ভালুভ  ঘার্ , বািঃ ভালুভঘার্ াাতার -

৪৭৪৩, উদজরা-িকরযয়া, বজরা-কক্সফাজায। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ৫৮ 

      ৭৪০৬১ যদয়র করিউর্ায বেরনাং ইনরস্টটিউর্   

        গ্রাভ/ভল্লা-যাজায রফর , বািঃ পারয়াখারী , 

উদজরা-িকরযয়া, বজরা-কক্সফাজায। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ৩২ 

      ৭৪০৬৪ গৃায়ান কারযগরয প্ররক্ষণ বকন্দ্র   

        গ্রাভ/ভল্লা-ারকাকাযা, বািঃ রিরযাংগা , উদজরা-

িকরযয়া, বজরা-কক্সফাজায। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ৩৩ 

      ৭৪০৬৫ ারাং করিউর্ায বেরনাং বন্টায   

        গ্রাভ/ভল্লা-ভরযিযা ারাং , বািঃ ভরযিযা ারাং -

৪৭৫০, উদজরা-উরখয়া, বজরা-কক্সফাজায। 

  

         টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ৫০ 



 

 

G:\BTEB SHORT COURSE EXAM\National Skills Basic (360 hours)\Jan-June, Jan-March & April-June Session, 2022_Final\Center List_17 July 2022_Final Printed\17-7-2022 Centet_ Jan-June, Jan-March & April-June Session, 2022_Printed Copy.doc 

-211- 

ক্ররভক 
বকন্দ্র 

বকার্ 
বকদন্দ্রয নাভ  ঠিকানা 

প্ররতষ্ঠান 

বকার্ 
বকদন্দ্র যীক্ষায় অাংগ্রণকারয প্ররতষ্ঠান 

যীক্ষোথীয 

ংখ্যো 

৩০৩। ৭৪০৪৯ আনায  রবরর্র 

করিউর্ায প্ররক্ষণ বকন্দ্র। 

গ্রাভিঃ বভাদর্র বযায, র্াকঘযিঃ 

সকতাড়া, উদজরািঃ 

কক্সফাজায, বজরািঃ 

কক্সফাজায। 

৭৪০৪৯ আনায  রবরর্র করিউর্ায প্ররক্ষণ বকন্দ্র , 

গ্রাভিঃ বভাদর্র বযায , র্াকঘযিঃ সকতাড়া , 

উবজরািঃ কক্সফাজায, বজরািঃ কক্সফাজায। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ২৮ 

৩০৪। ৭৪০৫২ দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ বকন্দ্র, 

য ভাজদফা কাম ডারয়, 

কক্সফাজায গ্রাভ/ভল্লা-রনউ 

ারকডর্ াউ বযার্, বািঃ 

কক্সফাজায-৪৭০০, থানা-দয, 

বজরা-কক্সফাজায। 

৭৪০৫২ দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ বকন্দ্র   

      য ভাজদফা কাম ডারয়, কক্সফাজায   

      গ্রাভ/ভল্লা-রনউ ারকডর্ াউ বযার্ , বািঃ 

কক্সফাজায-৪৭০০, থানা-দয, বজরা-কক্সফাজায। 

  

       টিরর্: ০৭৬ করিউর্ায অরপ অযারিদকন ৩০৩ 

 
  

১. বম কর যীক্ষোথী ০৬  ০৩ ভা বভয়াসদ জাতীয় দক্ষতাভান বফসক (৩৬০ ঘন্টা)  সক্ষাক্রমভয জানুয়াসয-জুন, জানুয়াসয-ভার্ চ  এসির-জুন, 

২০২২ বমনয চূড়ান্ত সরসিত  ব্যফাসযক যীক্ষায় অাংগ্রমণয জন্য বযসজমেন কমযমেন শুধুভাে তাযাই ২৯ জুরাই , ২০২২সি. তাসযমি 

অনুসিতব্য যীক্ষায় অাংগ্রণ কযমত াযমফ; 

২. ঈত্তযমত্রয কবোয বজ OMR (দরথু বকোড) ীট যুি মফ। জোতী দক্ষতোভোন বফদক (৩৬০ ঘন্টো) দক্ষোরমভয তোদিক দফলমময যীক্ষো 

শুদৄভোত্র দনধ ডোদযত ঈত্তযত্র ব্ফহৃত মফ। প্রদফধোন , ২০১৬ নুমোী চূড়োন্ত দরদখত যীক্ষো ফ ডমভোট ৬০ টি প্রশ্ন থোকমফ। এয ভ বধ্য ১০ টি প্রশ্ন 

কদভঈদনমকটিব আংমযদজ। চূড়োন্ত দরদখত যীক্ষোয ভ ০১ ঘন্টো এফং চূড়োন্ত ব্ফোদযক যীক্ষোয ভ ০৩ ঘন্টো। কর ংম ো নবয 

মফ ৬০%; 

৩. বকমন্দ্রয বোযপ্রোপ্ত কভ ডকতডো /বকন্দ্র দ ফগণ তযন্ত বগোনী তো  কমঠোয দনযোত্তোয োমথ যীক্ষো দয োরনো ং রোন্ত কোম ডোফদর িন্ন 

কযমফন। যীক্ষো ভোদপ্তয য ঈত্তযমত্রয দরমথোয ১ভ ং দফলদবদত্তক পৃথক পৃথক দমযোনোভত্র দদম মুদড়ম কমযোমগমটড ফমক্স বযমত 

মফ এফং ঈত্তযত্র দফলদবদত্তক পৃথক কময প্যোমকট কযমত মফ। দয একর্া প্যাদকর্  (কর  ররথুয ফক্স  উিযত্র ) -এ কদয লুদ 

কাদড় বরাই  রর গারা কদয ২৯ জুরাই, ২০২২খ্রি. তাখ্রিখ শুক্রবাি ববলা ১১:৩০ ঘটিকা হতত ০৩:০০ ঘটিকাি মতে  ডাকত াতগ বফাদর্ ড 

বপ্রযণ কযদত দফ।  যীক্ষো ংরোন্ত কর দফলময বমোগোমমোগ /বপ্রযণ দনম্ন ফদণ ডত ঠিকোনো কযমত মফ : ফশ্যআ লুদ কোমড়য প্যোমক বট 

ীরগোরো কময ঈত্তযত্র  দরথুয ১ভ ং যকোদয/প্রোমনয/কভ ডকতডোমদয ঈদস্থদতমত ঐ দদনআ ডোকমমোমগ বফোমড ড োঠোমত মফ। শুরফোয 

বোষ্ট দপ বখোরো যোখোয ব্োোময ত্র দদম এফং স্বযীময বমোগোমমোগ কময বোষ্ট দপ বখোরো যোখো দনদিত কযমত মফ। বকোমনোর বভআ 

দরথুয ১ভ ং  ঈত্তযত্র দনধ ডোদযত  দদমনয ময োঠোমনো মোমফ নো। বম কর বকন্দ্র/ প্রদতিোন ঈত্তযত্র  দরথুয  ১ভ ং মথোভম 

োঠোমত ব্থ ড মফ, বকোমনো ত্র ছোড়োআ ব কর বকন্দ্র ফোদতর কযো মফ; 

প্রোক : যীক্ষো দনন্ত্রক 

দৃদষ্ট অকল ডণ : ঈযীক্ষো দনন্ত্রক/ডকুমভমন্টন দপোয 

ট ড বকো ড োখো, যীক্ষো দনন্ত্রণ দফবোগ, বফোড ড বফন-১ (৫ভ তরো), ফোংরোমদ কোদযগদয দক্ষো বফোড ড, অগোযগাঁ, 

বমযফোংরো নগয, ঢোকো-১২০৭। 

বভোফোআর : ০১৬৩২৪৮৬০৬৪, ০১৫৩১৯৭২০২২। 
 

  

৪. বফোড ড কর্তডক প্রোপ্ত োদজযোীট  দমযোনোভমত্রয কর ং পূযণ কযমত মফ এফং On Line –এ Absent Entry “A” দদমত মফ। 

তোদিক যীক্ষো বমল ব্ফোদযক যীক্ষো দনমত মফ। বকোমনো যীক্ষোথী তোদিক যীক্ষো “নুদস্থত” থোকমর ব্ফোদযক যীক্ষো বনো 

মোমফ নো; 

৫. তাসিক ধাযাফাসক  ব্যফাসযক ধাযাফাসক নম্বয (াংসিষ্ট িসতিান মত) এফাং চূড়ান্ত ব্যফাসযক যীক্ষায নম্বয (াংসষ্ট বকন্দ্র মত)  

Online এয ভাধ্যমভ বফামড চ বিযণ কযমত মফ (সফস্তাসযত যীক্ষায বকন্দ্র মত জানা মামফ)। িসফধান, ২০১৬ বভাতামফক নম্বয সফন্যা 

(তাসিক ধাযাফাসক নম্বয TC -এয  পূণ চ ভান ৪০, উত্তীণ চ ভান ২৪, ব্যফাসযক ধাযাফাসক নম্বয PC-এয পূণ চভান ২০০, উত্তীণ চ ভান ১২০, 

তাসিক চূড়ান্ত TF যীক্ষায পূণ চ ভান ৬০, উত্তীণ চ ভান ৩৬, ব্যফাসযক চূড়ান্ত PF যীক্ষায পূণ চ ভান ২০০, উত্তীণ চ ভান ১২০);  

৬. যীক্ষা বকমন্দ্রয বাযিাি কভ চকতচা/বকন্দ্র সর্ফ যীক্ষা াংক্রান্ত িময়াজনীয় কাগজমেয র্াসদাে পূযণ কময, যীক্ষা াংক্রান্ত গুরুত্বপূণ চ 

দসররাসদ একজন িসক্ষক ফা ভম চাময়য ব্যসিয ভাধ্যমভ সনধ চাসযত তাসযমিয ভমধ্য অে বফামড চ বিযণ/াংগ্রময ব্যফস্থ্া কযমফন। তমফ 

াংসিষ্ট কভ চকতচায ভ্রভণ ম্পসকচত ব্যয়বায সক্ষা িসতিান কর্তচক ফনমমাগ্য। যীক্ষা াংক্রান্ত িময়াজনীয় কাগজে  গুরুত্বপূণ চ দসররাসদ 

একটি বযসজোয িাতায় সরসফদ্ধ কময তায িযর্  ভজুমতয সযভাণ াংযক্ষণ কময যািমত মফ মা যফতী যীক্ষায র্াসদায ভয় াংযুি 
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কযমত মফ। উমিখ্য, উত্তযে  ব্যফাসযক উত্তযে ব্যফায কযায য অসতসযি উত্তযে  অসতসযি ব্যফাসযক উত্তযে যীক্ষা বল 

য়ায য ামত ামত বফামড চ জভা সদমত মফ । সনফ চাসর্ত বকন্দ্র কর্তচক বফাড চ মত যীক্ষা াংক্রান্ত  িময়াজনীয় কাগজে /ভারাভার গ্রমণয 

তাসযি  ফায সনমে িদান কযা মরা: 

 

ক্রসভক 
যীক্ষা াংক্রান্ত  িময়াজনীয় কাগজে 

বফাড চ মত গ্রমণয তাসযি  ফায 

বম কর সফবাগ/বজরায বকমন্দ্রমূ যীক্ষা াংক্রান্ত 

িময়াজনীয় কাগজে ভারাভার বফাড চ মত গ্রণ কযমফ 

Online-এয ভাধ্যমভ 

TC, PC 

নম্বয বিযমণয তাসযি 

০১. ১৯-০৭-২০২২দ. ভঙ্গরফোয যংপুয দফবোগ (কর বজরো)  

২৬-০৭-২০২২ সি. 

 বথমক 

২৮-০৭-২০২২ সি. 

ম চন্ত। 

০২. ২০-০৭-২০২২দ. বুধফোয য োজ  ো ী দফবোগ (কর বজরো) 

০৩. ২১-০৭-২০২২দ. বৃিদতফোয খুরনো  ফদযোর দফবোগ (কর বজরো) 

০৪. ২৪-০৭-২০২২দ. যদফফোয   িলোভ  দমরট (কর বজরো) 

০৫. ২৫-০৭-২০২২দ. বোভফোয ঢোকো দফবোগ (কর বজরো) 

০৬. ২৬-০৭-২০২২দ. ভঙ্গরফোয ভভনদং দফবোগ (কর বজরো) 
 

  

৭. বফাড চ কর্তচক বিসযত িশ্নমে চূড়ান্ত সরসিত  ব্যফাসযক যীক্ষা গ্রণ কযা মফ। চূড়ান্ত সরসিত  ব্যফাসযক যীক্ষায িশ্নে যীক্ষায সদন সনধ চাসযত ভময় অনরাইমন বিযণ 

কযা মফ।  চূড়ান্ত সরসিত (তাসিক) যীক্ষায় যীক্ষাথী অনুসস্থ্ত থাকমর ব্যফাসযক যীক্ষা বনয়া মামফ না। চূড়ান্ত ব্যফাসযক যীক্ষা ভাসিয য যই াসজযা ীে  TC, 

PC  PF এফাং Absent list -এয াড চ কস  অন্যান্য তথ্যাসদ স্পাইযার ফাইসডাং/ফাঁধাই কময অফশ্যই লুদ কামড়য প্যামকমে ীর গারা কময (িসতিান এফাং বকন্দ্র 

বমৌথবামফ) বফামড চয ঠিকানায় ০৫ (াঁর্) সদমনয ভমধ্য বযসজসে ডাক/কুসযয়ায াসব চ অথফা ামত ামত াঠামত মফ।  ০৫ (াঁর্) সদমনয ভমধ্য বিযণ না কযমর ঐ 

িসতিান/বকমন্দ্রয সফরুমদ্ধ আইনানুগ ব্যফস্থ্া গ্রণ কযা মফ ; 

৮. যীক্ষা শুরুয কভমক্ষ ০৫ (াঁর্) সদন পূমফ চ যীক্ষায় অাংগ্রণকাসয যীক্ষাথীমদয সনকে মত বকন্দ্র সপ ফাফদ আদায়কৃত ২০০/- (বকন্দ্র ১৮০/- + অনাবযন্তযীণ যীক্ষক ২০/-) 

োকা াময াংসিষ্ট যীক্ষা বকমন্দ্রয বাযিাি কভ চকতচায সনকে নগদ (যসদ িাসি ামমক্ষ) জভা সদমত মফ। উসিসিত ভময়য ভমধ্য বকামনা িসতিান বকমন্দ্র সপ ফাফদ ধাম চকৃত 

অথ চ সযমাধ কমযসন ভমভ চ অসবমমাগ ায়া বগমর ঐ কর িসতিামনয পরাপর স্থ্সগত যািা মফ। উমিখ্য, বকামনা যীক্ষাথী যীক্ষায় অাং গ্রণ না কযমর তামদয তাসরকা 

মেয ভাধ্যমভ যীক্ষা সনয়ন্ত্রক  বকন্দ্র সর্ফমক অফসত কযমত মফ। আমযা উমিখ্য, বকন্দ্র সপ ফাফদ িাি অথ চ মত ব্যফাসযক যীক্ষায অবযন্তযীণ এফাং অনাবযন্তযীণ 

যীক্ষমকয াসযশ্রসভক ব্যয় সনফ চা কযমত মফ ; 

৯. যীক্ষা শুরুয ০১ (এক) িা পূমফ চ সরসিত যীক্ষা গ্রমণয জন্য বকমন্দ্রয বাযিাি কভ চকতচা একটি যীক্ষা সযর্ারনা কসভটি গঠন কযমফন।  

বকন্দ্রাধীন িমতযক িসতিান িধান অথফা তায ভমনানীত একজন সক্ষক সনময় যীক্ষা কসভটি গঠন কযমত মফ। যীক্ষা কসভটিয দস্য 

ব্যফাসযক যীক্ষকমদয াসযশ্রসভক এফাং অন্যান্য ব্যয় বকন্দ্র সপ িামত আদায়কৃত অথ চ বথমক সনফ চা কযমত মফ ; 

১০. যীক্ষা বকমন্দ্রয বাযিাি কভ চকতচা (অধ্যক্ষ/সযর্ারক, সরমেকসনক ইন্সটিটিউে/ বেকসনকযার স্কুর এড কমরজ/বেকসনকযার বেসনাং বন্টায/বেক্সোইর 

ববামকনার ইনসিটিউে/ভাজ বফা/ োি বেকসনমকর বেসনাং বন্টায/ আনায সবসডস বেসনাং বন্টায  অন্যান্য বকন্দ্র) ব্যফাসযক যীক্ষা সুিুবামফ 

সযর্ারনায জন্য সনজ সক্ষা িসতিান মত াংসিষ্ট বেমড িসক্ষণিাি  াঠদানকাসয সক্ষকমদয ভধ্য মত অবযন্তযীণ এফাং যকাসয সরমেকসনক/ 

টিএস/ টিটিস/ ইডাসে মত াংসিষ্ট বেমডয িময়াজনীয় াংখ্যক অনাবযন্তযীণ যীক্ষক সনময়ামগয িস্তাসফত তাসরকায াড চ কস সনমোি েক বভাতামফক 

যীক্ষা শুরু য়ায ০৫ (াঁর্) সদন পূমফ চ বফামড চ বিযণ পূফ চক বফাড চ কর্তচক অনুমভাদন কসযময় সনমত মফ।  

রঃ বেমডয নোভ  বকোড 
আবযন্তযীণ যীক্ষমকয নাভ, দসফ, ঠিকানা, 

বভাফাইর নম্বয  ই-বভইর ঠিকানা  

অনাবযন্তযীণ যীক্ষমকয নাভ, দসফ, ঠিকানা, 

বভাফাইর নম্বয  ই-বভইর ঠিকানা 

(১) (২) (৩) (৪) 

১.    

২.    
 

  

১১. অনাবযন্তযীণ যীক্ষক ব্যফাসযক যীক্ষা গ্রণ কযমফন এফাং নম্বয িদান কযমফন। ব্যফাসযক যীক্ষা ফাফদ অনাবযন্তযীণ  যীক্ষমকয 

াসযশ্রসভক িসত সক্ষাথী জন্য ২০/-(সফ োকা) াময সযমাধ কযমত মফ ; 

১২. বকমন্দ্রয বাযিাি কভ চকতচা /বকন্দ্র সর্ফগণ িসতিান িধানমদয সনময় চূড়ান্ত ব্যফাসযক যীক্ষায ভয়সূসর্ যীক্ষা শুরু য়ায নুযনতভ ০৫ 

(াঁর্) সদন পূমফ চ িস্তুত কময বফামড চয যীক্ষা সনয়ন্ত্রণ সফবামগয ে চ বকা চ ািায ই-বভইর: btebshort360@gmail.com –এ াঠামত মফ। 

বকমন্দ্রয বেড সবসত্তক ল্যামফয  মন্ত্রাসতয সুমমাগ-সুসফধা সনমোি েক-১ এফাং ব্যফাসযক যীক্ষায বেড  গ্রু সবসত্তক ভয়সূসর্ সনমো ি 

েক-২ বভাতামফক উমিি কযমত মফ; 

ছক-১ 

ক্য. বেমডয নোভ  বকোড  োলু কদিঈটোয ংখ্যো/ ংদিষ্ট বেমডয টুরস্-আকুআমভন্ট ংখ্যো/বট 

(১) (২) (৩) 

১.   

২.   
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