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ক্র. 

নং 
প্রশিক্ষণ প্রশিষ্ঠাননর নাম ঠিকানা শনবন্ধন নম্বর 

১. 
বাংলানেি-নকাশরয়া টেকশনকযাল টেশনং টেন্টার 

(শবনকটিটিশে) 
শমরপুর টরাড, োরুে-োলাম, ঢাকা-১২১৬ ৩০২৬১১০১০৫০০০০১ 

২. 
বাংলানেি ইন্ডাশিয়াল টেকশনকযাল এশেেনেন্স 

টেন্টার (শবোক) 
১১৬(খ), টিজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ ৩০২৬৯২০১০৯০০০০২ 

৩. 
টিখ ফশজলাতুনেছা মুশজব মশিলা টেকশনকযাল 

টেশনং টেন্টার 
শমরপুর টরাড, োরুে-োলাম, ঢাকা-১২১৬ ৩০২৬১১০১০৫০০০০৩ 

৪. ইউনেপ শমরপুর টেকশনকযাল স্কুল প্লে # ২ ও ৩, শমরপুর-২, ঢাকা-১২১৬ ৩০২৬৪৮০৫০৩০০০০৪ 

৫. ইউনেপ যাত্রাবাড়ী টেকশনকযাল স্কুল 
োদ্দাম মানকেে, মাতুয়াইল, তুষারধারা আ/এ, 

কেমিলী, ঢাকা-১৩৬২ 
৩০২৬৩২০৫০৫০০০০৫ 

৬. এমএআইটি টেশনং টেন্টার টিানেন আিনমি পাড়া, উত্তর পনিঙ্গা, চট্টগ্রাম ২০১৫৬৫০৪০১০০০০৬ 

৭. ইউনেপ আমবাগান টেকশনকযাল স্কুল 
টলারাপাে টরাড, আমবাগান, পািাড়িলী, 

চট্টগ্রাম 
২০১৫৪৩০৫০৫০০০০৭ 

৮. এ.নক. খান ইউনেপ টেকশনকযাল স্কুল ওয়াো টরাড, টমািড়া, চাঁেগাঁও, চট্টগ্রাম ২০১৫১৯০৫০৫০০০০৮ 

৯. এমশে টেকশনকযাল স্কুল এন্ড কনলজ 
টবইো পাড়া ছাদু টচৌধুরী টরাড, কাষ্টম 

একানডমী, পািাড়িলী, চট্টগ্রাম 
২০১৫৫৫০৫০১০০০০৯ 

১০. 
বাংলানেি টকাশরয়া টেকশনকযাল টেশনং টেন্টার 

(শবনকটিটিশে), চট্টগ্রাম 

পশলনেকশনক টরাড, চট্টগ্রাম পশলনেকশনক, 

খুলিী, চট্টগ্রাম 
২০১৫৪৩০১০৫০০০১০ 

১১. 
বাংলানেি ইন্ডাশিয়াল টেকশনকযাল এশেেনেন্স 

টেন্টার (শবোক), চট্টগ্রাম 

২৫/৩১, েশক্ষণ কােশল, কাষ্টম একানডমী, 

পািাড়িলী, চট্টগ্রাম 
২০১৫৫৫০১০৯০০০১১ 

১২. 
িামসুন নািার িারুণ টেকশনকযাল টেশনং 

ইন্সটিটিউে (এেএনএইচটিটিআই) 

৮১১/এ, এইচ.আর. কমনপ্লক্স, িাহ্ আমানি 

ব্রীজ কাননকটিং টরাড, চাঁেগাঁও, চট্টগ্রাম 
২০১৫১৯০৩০৫০০০১২ 

১৩. 
গাউসুল আজম মাইজভান্ডারী টেকশনকযাল 

ইন্সটিটিউে 

িাহ্ এমডাশডয়া শবশডং-১, মাইজভান্ডারী িরীফ, 

ফটিকছশড়, চট্টগ্রাম 
২০১৫৩৩০৩০১০০০১৩ 

১৪. শডশজোল কশিউোর টেশনং টেন্টার, পাবনা পাবনা েের, পাবনা ৫০৭৬৫৫০৩০১০০০১৪ 

১৫. টেকশনকযাল টেশনং টেন্টার, পাবনা 
রাজাপুর, কাশলকর কেন শমলস্, পাবনা েের, 

পাবনা 
৫০৭৬৫৫০১০৫০০০১৫ 

১৬. চট্টগ্রাম মশিলা টেকশনকযাল টেশনং টেন্টার 
পশলনেকশনক টরাড, পশলনেকশনক ইন্সটিটিউে, 

খুলিী, চট্টগ্রাম 
২০১৫৪৩০১০৫০০০১৬ 

 ১৭. োউোন ে টেকশনকযাল টেশনং ইনশিটিউে ই-১২,জশলল,েরনী,খাশলিপুর, খুলনা। 404745030100017 

১৮. সুন্দরবন ইন্সটিটিউে অব টেকননালজী ১৬১,জশলল েরশণ,টোনাডাঙ্গা,খুলনা। 404785030200018 

১৯. িযরি িািজালাল পশলনেকশনক ইন্সটিটিউে ১০০/এ,এমএ বাশর শিে, টোনাডাঙ্গা, খুলনা। 404785030200019 

২০. ইউনেপগাজীপুর টেকশনকযাল স্কুল উত্তর োলনা, গাজীপুর েের, গাজীপুর-১৭০৬। 303330050100020 

 ২১. ইউনেপ রাজিািী টেকশনকযাল স্কুল েনতাষপুর, পবা, রাজিািী। 508172050600021 

২২. ইউনেপ মিশেন খুলনা টেকশনকযাল স্কুল 
৭ জংিন টরাড, ববকালী, বয়রা, খাশলিপুর, 

খুলনা। 
404745050600022 

২৩. ইউনেপ রংপুর টেকশনকযাল স্কুল িালুকধম েোে, িাজিাে, রংপুর। 558549050100023 

২৪. বাংলানেি শিল্প কাশরগশর েিায়িা টকন্দ্র (শবোক) প্লেনং-আর ১-৪, খানজািান আলী, খুলনা। 404748010100024 

২৫. বাংলানেি শিল্প কাশরগশর েিায়িা টকন্দ্র (শবোক) ০১৩৪, েের, চাঁেপুর। 201322010100025 

২৬. বাংলানেি শিল্প কাশরগশর েিায়িা টকন্দ্র (শবোক) শনশিন্দারা, বগুড়ােের, বগুড়া। 501020010100026 

২৭. টিএমএেএে টভানকিনাল টেশনং ইন্সটিটিউে 
পারুশলয়া (গণকবাড়ী), জয়পুরিাে েের, 

জয়পুরিাে। 
503847050100027 

২৮. টিএমএেএে টেকশনকযাল ইন্সটিটিউে চাঁেপুর/২২৬, নুননগালা, বগুড়া েের, বগুড়া। 501020050200028 

২৯. 
টিএমএেএে োনভলে এন্ড ট্যযশরজম টেশনং 

ইন্সটিটিউে 
নবাব বাশড় টরাড, বগুড়া েের, বগুড়া। 501020050100029 



৩০. কাশরগশর প্রশিক্ষণ টকন্দ্র 
টচিািাির ঘুশন্ট, কুখাপাড়া, নীলফামারী েের, 

নীলফামারী। 
557364010500030 

৩১. 
ইন্সটিটিউে অব ইশিশনয়াশরং অযান্ড টেকননালশজ 

(IET) 

িালবন শমশিপাড়া, িারাগাছ, রংপুরেের, 

রংপুর। 
558549030200031 

৩২. খুলনা মশিলা কাশরগশর প্রশিক্ষণ টকন্দ্র টিশলগাশি, শেঘশলয়া/ আড়ংঘাো, খুলনা। 404740010500032 

৩৩. কাশরগশর প্রশিক্ষণ টকন্দ্র িালমান পুর, টকােবাড়ী, েের েশক্ষণ, কুশমল্লা। 201933010500033 

৩৪. কাশরগশর প্রশিক্ষণ টকন্দ্র শনশিন্দারা, বগুড়া েের, বগুড়া। 501020010500034 

৩৫. রাজিািী মশিলা কাশরগশর প্রশিক্ষণ টকন্দ্র েপুরা, িািমুখেম, রাজিািী। 508190010500035 

৩৬. টনায়াখাশল কাশরগশর প্রশিক্ষণ টকন্দ্র গাবুয়া মাইজেী, টবগমগি, টনায়াখালী। 207507010500036 

৩৭. ন্যািনাল ইন্সটিটিউে অব টেকননালজী ২২৪/৩২৯ মুরােপুর, পাঁচলাইি, চট্টগ্রাম। 201557020200037 

৩৮. কাশরগশর প্রশিক্ষণ টকন্দ্র টিশলগাশি, আড়ংঘাো, খুলনা। 404740010500038 

৩৯. 
আইশডয়াল ইনশিটিউে অব োইন্স এন্ড 

টেকননালশজ 
১০৫, টেনপাড়া পব েিা, শমরপুর, ঢাকা। 302648030200039 

৪০. শেনাজপুর কাশরগশর প্রশিক্ষণ টকন্দ্র ৪নং টিখপুরা, েের, শেনাজপুর। 552764010500040 

৪১. টিএমএেএে টভানকিনাল টেশনং টেন্টার টেঙ্গামারা, েেরথানা, বগুড়া। 501020050100041 

৪২. টিএমএেএে পশলনেকশনক ইন্সটিটিউে বড়িশড়িপুর, নানোর েের, নানোর। 506963050200042 

৪৩. টিএমএেএে পশলনেকশনক ইন্সটিটিউে গননিপুর, আর টক টরাড, েের, রংপুর। 558549050200043 

৪৪. শডশজকন টেকননালশজে শলশমনেড ২৪২/এ, টিজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা। 302692040100044 

৪৫. োইক প্রনফিনাল টেশনং টেন্টার 
মাটিডাশল, শবমান টমাড় ২য় বাইপাে, বগুড়া 

েের , বগুড়া। 
501020030200045 

৪৬. 
োইক ইনশিটিউে অব ম্যাননজনমন্ট এন্ড 

টেকননালশজ 
৯৬৫,পূব ে টিওড়া পাড়া, শমরপুর-২, ঢাকা। 302648030200046 

৪৭. োইক প্রনফিনাল টেশনং টেন্টার, ঢাকা 
বাশড়-১০, েড়কনং-০২, ব্লক-শব, টেকিন-৬, 

শমরপুর, ঢাকা। 
302648030200047 

৪৮. োইক প্রনফিনাল টেশনং টেন্টার শমজোপুর, সুইিারী, শেনাজপুর েের, শেনাজপুর। 552764030200048 

৪৯. রংপুর কাশরগশর প্রশিক্ষণ টকন্দ্র িালুক ধম েোে, রংপুর েের, রংপুর। 558549010500049 

৫০. খাগড়াছশড় কাশরগশর প্রশিক্ষণ টকন্দ্র 
টগালাবাশড়, খাগড়া ছশড় েের, খাগড়াছশড় 

পাব েিয টজলা। 
204649010500050 

৫১. ম্যননগ্রাভ ইনশষ্টটিউে অব োইন্স এন্ড টেকননালশজ যনিার টরাড, খাশলিপুর, খুলনা। 404745030200051 

৫২. চাঁপাই নবাবগি কাশরগশর প্রশিক্ষণ টকন্দ্র (টিটিশে) 
বারঘশরয়া, চাঁপাইনবাবগি েের, 

চাঁপাইনবাবগি। 
507066010500052 

৫৩. শরিযাব টেশনং ইন্সটিটিউে ২১৯,মাজার টরাড, োরুেোলাম, শমরপুর, ঢাকা। 302611090100053 

৫৪. শ্যামলী আইশডয়াল টেকশনকযাল কনলজ 
৩৫০এ/শেশডএ, এশভশনউ, মুরােপুর, পাঁচলাইি, 

চেগ্রাম। 
201557030200054 

৫৫. ইনমজ টভানকিনাল টেশনং ইন্সটিটিউে বাোনং-৫০/১, েের, রংপুর, েের, রংপুর । 558549030100055 



৫৬. শেশেএন পশলনেকশনক ইন্সটিটিউে োলমান পুর, েের েশক্ষণ, কুশমল্লা। 201933020200056 

৫৭. 
শবেশমল্লাি টেকশনকযাল টেশনং এন্ড টেশিং 

ইন্সটিটিউে 

িাউজ-৫৩, টরাড-৭, ব্লক-শড, ভাট্যশলয়া, কামার 

পাড়া, তুরাগ, ঢাকা। 
302693030100057 

৫৮. 
শেিা ইনশিটিউে অব োইন্স এযান্ড টেকননালশজ 

(শডআইএেটি) 
প্লে#৪৫, টরাড#০৭, পল্লবী, ঢাকা। 302664050200058 

৫৯. এে ও এে টভানকিনাল টেশনং টেন্টার ঢাকা 
প্লে-০১, ব্লক-এ, টমইননরাড, টেকিন-১৩, 

শমরপুর, ঢাকা-১২১৬। 
302648050600059 

60. মুশিনযাদ্ধা শবজ্ঞান কনলজ েীমারপাড়া, বকশিগি, জামালপুর।  

৬১. োইক প্রনফিনাল টেশনং টেন্টার  শপটিআই টমাড়, ফুলবাশড়য়া জামালপুর েের, 

জামালপুর। 

 

৬২. ঢাকা টেকশনকযাল কনলজ ১২৪৫, ঘাোরচর, টকরাণীগি, ঢাকা-১৩১২।  

৬৩. মাশিন আইটি শলশমনেড  প্লে নং: ১০৩, টিানেন োওয়ার, টেক্টর-০৭, 

িাউজশবশডং, উত্তরা, ঢাকা 

 

৬৪. শেনমক ইনশষ্টটিউে অব টেকননালজী  টিাশনম োওয়ার, ৫৫ িাি মাখদুম এশভশনউ, 

টেক্টর-১২, উত্তরা, ঢাকা 

 

৬৫. টেি পশলনেকশনক কনলজ শমরপুর-১২, ব্লক-শব, বাশড়-৮৫, টরাড-এশভ-১ 

(কালিী টরাড), টেকিন-১২, পল্লবী, ঢাকা 

 

৬৬. বসুন্ধরা টেশনং এন্ড টেশিং টেন্টার  টিনখর জায়গা, শখলগাঁও, ঢাকা।  

৬৭. ব্র্যাক ইন্সটিটিউে অব শিলে টডনভলপনমন্ট (ব্র্যাক-

আইএেশড)  

িজ্জ কযাি টরাড, উত্তরা, েশক্ষনখান, ঢাকা।  

৬৮. টকাডাে েোি বাংলানেি শলিঃ  টিাশডং নংিঃ ৮২, েড়ক নং-১৯/এ, বনানী, 

ঢাকা। 

 

৬৯. কযাডনকার টেশনং এন্ড আইটি োশভেনেে  ৬৯/শজ, গ্রীন টরাড, কলাবাগান, ঢাকা।  

৭০. টেন্টার ফর টভানকিনাল টেশনং  টিাশডং নং ২০/৩, োভার ঢাকা।  

৭১.  ডলশফন টেশনং টেন্টার  বাংলাবাজার, নরশেংিপুর, আশুশলয়া, োভার, 

ঢাকা। 

 

৭২. বাজোর টপইন্টাে ে টেইশনং ইনশষ্টটিউে ।  টিাশডং-২৭৩-২৭৬, টিজগাঁও, শিল্প এলাকা, 

ঢাকা 

 

৭৩.  োশভেে েশলউিন প্রাইনভে শলশমনেড  ৪২, উত্তরা, ঢাকা।  

৭৪. শরেডা ইনশিটিউে অব টেকননালশজ  ২৬/২, ব্লক-শে, কাশলয়াককর, শবরুশলয়া, োভার, 

ঢাকা 

 

৭৫.  মাই আউেনোশে েং শলশমনেড  বাশড় ৩৭, লযাে এ ৪, টরাড-২৭, ব্লক এ, বনানী, 

ঢাকা। 

 

৭৬.  আল-ইেলাম টেকশনকযাল এন্ড এডুনকিনাল 

ইনিটিশউে (এটিইআই)  

আনারকশল, োভার, ঢাকা।  

৭৭.  েক্ষিা উেয়ন প্রশিক্ষণ টকন্দ্র, িির েমাজনেবা 

কায োলয়-২  

১৬, িিীে োংবাশেক টেশলনা পারভীন েড়ক, 

রমনা, ঢাকা। 

 

৭৮.  এযপানরল ইন্সটিটিউে অব ফযািন এন্ড টেকননালশজ 

(AIFT)  

বাো-০৬, টরাড-৩৩, টেক্টর-০৭, উত্তরা, ঢাকা।  



৭৯. েক্ষিা উেয়ন প্রশিকক্ষণ টকন্দ্র, িির েমাজনেবা 

কায োলয়, ৬  

ব্লক-এফ, শবজলী মিল্লা, টমািাম্মেপুর, ঢাকা।  

৮০. এশিয়া টেকশনকযাল টেশনং টেন্টার  ১৪৯/৯/শে, িাি আশলবাগ, শমরপুর, ঢাকা-১২১৬।  

৮১.  োইমে এএেএল কল টেন্টার শলশমনেড  শেটি িাে ে, ৫ম িলা, ৬৭, পল্টন, ঢাকা।  

৮২.  টিএমএেএে শফন্যাশন্সয়াল ম্যাননজমনন্ট এন্ড 

টেকননালজী ইনিটিশউে (টিএফএমটিআই) 

১৭৭, িিীে বেয়ে নজরুল ইেলাম েরণী, 

মািািাব টেন্টার, পল্টন, ঢাকা-১০০০। 

 

৮৩. টিএমএেএে আইশেটি শলশমনেড  ৬৩১/৫ পশিম কাজীপাড়া, শমরপুর-১০, ঢাকা-

১২১৬। 

 

৮৪. ন্যািনাল ইন্সটিটিউে অব ইশিশনয়াশরং অযান্ড 

টেকননালশজ (এন.আই.ই.টি)  

রূপেী, রূপগি, নারায়ণগি।  

৮৫. ২৬. ওনয়িান ে আইশডয়াল ইন্সটিটিউে 

(ডশব্লউ.আই.আই)  

রূপেী, রূপগি, নারায়ণগি।  

৮৬. িার বাংলা টেকশনকযাল টেশনং টেন্টার  টকওয়া, শ্রীপুর, গাজীপুর।  

৮৭. মননেজ টেশনং এন্ড োটি েশফনকিন (বাংলানেি)  ১৪২-১৪৩, শমরািপাড়া, েঙ্গী, গাজীপুর।  

৮৮. বাংলানেি-জাম োন কাশরগশর প্রশিক্ষণ টকন্দ্র  শমরপুর-২, শমরপুর, ঢাকা।  

৮৯.  মটস  ১/সস-১/এ, পল্লবী, সমরপুর-১২, ঢাকা-১২১৬।  

৯০. ডযানফাশডল ইন্টারন্যািনাল একানডশম  ১৯/১, পান্থপথ, ঢাকা।  

৯১. ডযানফাশডল ইন্টারন্যািনাল প্রনফিনাল টেশনং 

ইনশিটিউে  

৬৪/৬, টলকোকোে, পান্থপথ, কলাবাগান, ঢাকা-

১২০৫। 

 

৯২. কক আই কক ইউসসপ কেসামউসিন স্কুল  প্লট নং-৭, কমাোম্মদপুর, ঢাকা।  

৯৩. আলিাজ্ব মকবুল টিানেন শডশগ্র কনলজ  কানেরাবাে িাউশজং শলিঃ, কাোসুর, 

টমািাম্মেপুর, ঢাকা। 

 

৯৪. আল-োজ্জ্ব আব্দুল োসেম খান ইউসসপ স্কুল ১৩৮-১৩৯, কমকাব খান করাড, কমাোম্মদপুর, 

ঢাকা। 

 

৯৫. েক্ষিা উেয়ন প্রশিক্ষণ টকন্দ্র, িির েমাজনেবা 

কায োলয়-১  

২৪৯/৪, েশক্ষণ যাত্রাবাশড়, ঢাকা।  

৯৬. ন্যািনাল ইন্সটিটিউে অব ফযািন টেকননালশজ 

(এন.আই.এফ.টি) 

শে/এ ৭৪ ওয়যারনলছ টগইে, মিাখালী, বনানী।  

৯৭. টপ্ররণা ফাউনন্ডিন ৯ম িলা, এেনকএে োওয়ার ৭ শভআইশপ টরাড, 

মিাখালী, ঢাকা-১২০৬। 

 

৯৮. গ্রীনল্যান্ড টেশনং টেন্টার শলিঃ  আমুশলয়া মনডল োউন, আমুশলয়া, টডমরা, 

ঢাকা। 

 

৯৯. ইউসসপ সসটি পসল্ল সসটি কসপ পাসরেন স্কুল  ১৪ আউটফল, ধলপুর সসটি পসল্ল, ধলপুর, ঢাকা।  

১০০. ন্যািনাল ইন্সটিটিউে অব ইশিশনয়াশরং অযান্ড 

টেকননালশজ (এন.আই.ই,টি)  

৬৯/ই গ্রীননরাড, পান্থপথ, টিজগাঁও, ঢাকা।  

১০১. টবারাক পশলনেকশনক ইন্সটিটিউে টঘাষবাগ, আশুশলয়া, ঢাকা।  

১০২. ইউশনক টভানকিনাল টেশনং টেন্টার শলিঃ টিাশডং নং-০৭/১২৬৯/১, টরাড নং-০৮, ওয়াড ে-

০৭, ব্লক-শে, টঘাষবাগ, আশুশলয়া, ঢাকা-১৩৪১। 

 

১০৩. শেনলে মশিলা কাশরগশর প্রশিক্ষণ টকন্দ্র  আলমপুর, টমাগলা বাজার, শেনলে।  

১০৪. শেনলে কাশরগশর প্রশিক্ষণ টকন্দ্র আলমপুর টমাগলা বাজার, শেনলে।  

১০৫. ইনেক টলাবাল শলশমনেড ২২৫, টেনপাড়া পব েিা, কাফরুল, ঢাকা।  

১০৬. বাংলানেি আইটি ইনশিটিউে ২২৫, টেনপাড়া পব েিা, কাফরুল, ঢাকা।  

১০৭. েক্ষিা উেয়ন প্রশিক্ষণ টকন্দ্র, িির েমাজনেবা 

কায োলয়-০৩ 

১৮/২/এ আরমাশননোলা, বংিাল, ঢাকা।  



১০৮. েক্ষিা উেয়ন প্রশিক্ষণ টকন্দ্র, িির েমাজনেবা 

কায োলয়-৫ 

৯-১১, আশজমপুর, লালবাগ, ঢাকা।  

 

 

 


