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ারক নং বাকািশেবা/পঃিনঃিবঃ/েট /3128/94                                                                            তািরখঃ 16/17/3128ি ঃ 
 

ািবত পিরদশ র্নকারী  কম র্কতর্ােদর নােমর তািলকাঃ 
 

     বাংলােদশ কািরগির িশ া েবােড র্র আoতাধীন  5 বছর েময়াদী  িডে ামা iন েট টাiল iি িনয়ািরং িশ েমর 5থ র্, 7  o 8ম পব র্ 
িনয়িমত/aিনয়িমত েবাড র্ সমাপনী  পরী া আগামী  25 ন-3128 ি ঃ েরাজ ধবার হেত aনুি ত  িশ া িত ানসমূেহর িনব র্ািচত পরী া েকে  
পরী ার সময় চী aনুযায়ী  আকি ক পিরদশ র্েনর জ  েবােড র্র কম র্কতর্া  eবং uপ-পিরচালক (ব  পিরদ র), a ,  েট টাiল i িটিটuট o 
সুপািরনেটনেড েদর (িট, িভ, আi) নােমর  তািলকা  িনে   েদoয়া   হ’ল ।   
   

ঃ
 
নং 

েক  
েকাড নং 

পরী ার েক / িত ােনর নাম 
o িঠকানা 

পিরদশ র্েনর দািয়  া  কম র্কতর্ার 
নাম o িত ােনর িঠকানা 

েবােড র্র পিরদশ র্েনর দািয়  া  কম র্কতর্ার 
নাম o পদবী  

1. 23133 েট টাiল েভােকশনাল iনি িটuট 
ঠাকুরগo। 

সুপািরনেটনেড
েট টাiল েভােকশনাল i িটিটuট 
 ঠাকুরগo। 

েমাঃ হারুন aর রিশদ iঁয়া 
েসকশন aিফসার। 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা 

2. 24197 িদনাজ র েট টাiল i িটিটuট 
 লহাট, িদনাজ র। 

a
েট টাiল  i িটিটuট, রং র।   

েমাঃ আ াহ আল মা দ 
সহকারী-পিরচালক (গেবষণা) 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা 

3. 26127 েটকিনক াল ল e  কেলজ 
 লালমিনরহাট। 

চীপ i া র /i া র 
িদনাজ র েট টাiল i িটিটuট  
লহাট, িদনাজ র। 

 

4. 27169 
 

রং র পিলেটকিনক i িটিটuট 
 রং র। 

িজ,আi
েট টাiল  i িটিটuট, রং র।   

 

5. 28168 কুিড় াম পিলেটকিনক i িটিটuট 
কুিড় াম 

সুপািরনেটনেড
েট টাiল েভােকশনাল i িটিটuট, 
রং র।   

িবজয় কুমার েঘাষ 
uপ-পিরদশ র্ক 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা 

6. 29193 েট টাiল েভােকশনাল i িটিটuট 
আদশ র্পাড়া, গাiবা া।   

সুপািরনেটনেড
েট টাiল েভােকশনাল i িটিটuট, 
গাiবা া। 

 

7. 31156 েটকিনক াল ে িনং েস ার 
 ব ড়া। 

সুপািরনেটনেড
েট টাiল েভােকশনাল i িটিটuট, ব ড়া। 

েমাঃ আ ল েহােসন 
ঊপ-পিরদশ র্ক  
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা 

8. 
32192 েট টাiল েভােকশনাল iনি িটuট 

নoগ । 
সুপািরনেটনেড
েট টাiল েভােকশনাল i িটিটuট, নoগ । 

 

9. 33152 
েট টাiল েভােকশনাল iনি িটuট 
চাপাi নবাবগ ।  

িজ,আi
েট টাiল  i িটিটuট, নােটার। 

েমাঃ শামসুল হায়দার 
পােস র্ানাল aিফসার 
 বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা 

10. 34216 রাজশাহী পিলেটকিনক i িটিটuট, 
রাজশাহী। 

uপ-পিরচালক 
িবভাগীয় ব  পিরদ র 
রাজশাহী। 
 

ড. েমাঃ েমাস ািফ র রহমান
েচয়ার ান 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা 
 

11. 34228 রাজশাহী  মিহলা পিলেটকিনক 
i িটিটuট, রাজশাহী। 

12. 342৯2 াiম েট টাiল iি িনয়ািরং i িটিটuট,  
মিহষ বাথান u র পাগা, রাজপাড়া,  রাজশাহী। 

সুপািরনেটনেড
েট টাiল েভােকশনাল iনি িটuট, 
রাজশাহী 
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13. 35173 েটকিনক াল ল e  কেলজ 
 নােটার। 

a
েট টাiল  i িটিটuট, নােটার। 

েমাঃ ফারুক েরজা 
সহকারী পরী া িনয় ক 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা 
 

14. 3614৯ িসরাজগ  েটকিনক াল ল o কেলজ 
 িসরাজগ । 

সুপািরনেটনেড
েট টাiল েভােকশনাল i িটিটuট 
শাজাত র, িসরাজগ । 

েমাঃ আ ল হা ান 
uপ-পিরদশ র্ক 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা 15. 36198 েট টাiল েভােকশনাল i িটিটuট 

তালগাছী, শাহজাদ র , িসরাজগ । 
16. 37177 পাবনা েট টাiল iি িনয়ািরং কেলজ 

 শালগাড়ীয়া, পাবনা। 
সুপািরনেটনেড
েট টাiল েভােকশনাল  i িটিটuট, 
ঈশ^রদী,পাবনা 

 

17. 38151 কুি য়া পিলেটকিনক i িটিটuট 
 কুি য়া। 

সুপািরনেটনেড
েট টাiল েভােকশনাল i িটিটuট 
 থানা পাড়া ,কুি য়া। 

 

18. 3৯163 আলমডাংগা i িটিটuট aব েট টাiল 
iি িনয়ািরং কেলজ আলমডাংগা , 
য়াডাংগা, 

িজ,আi
েট টাiল েভােকশনাল i িটিটuট 
যেশার। 

 

19. 41134 িঝনাiদহ পিলেটকিনক i িটিটuট  
সদর, িঝনাiদহ। 

সুপািরনেটনেড
েট টাiল েভােকশনাল i িটিটuট 
যেশার। 

 
েমাঃ র-e-iলাহী 
uপ-পরী া িনয় ক (েভাক) 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা 

20. 42147 মা ড়া পিলেটিনক i িটিটuট, মা ড়া।
21. 44132 িবিসeমিস কেলজ aব iি িনয়ািরং 

e  েটকেনালিজ, েমাল◌াপাড়া, যেশার। 
22. 44229 মেডল পিলেটকিনক i িটিটuট 

িটর র সড়ক েখালাডা া, যেশার। 
23. 45159 সাত ীরা পিলেটকিনক i িটিটuট 

 সাত ীরা। 
িজ,আi
েট টাiল েভােকশনাল i িটিটuট 
লনা। 

 
েমাঃ মা ম িব াল সরদার 
সহাকারী পরী া িনয় ক  
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা 24. 46159 লনা পিলেটকিনক i িটিটuট,  লনা। uপ-পিরচালক 

িবভাগীয় ব  পিরদ র 
লনা। 

25. 4615৯ খান জাহান আলী িব ান o ি  
মহািব ালয় লনা। 

26. 4৯162 প য়াখালী পিলেটকিনক i িটিটuট 
 প য়াখালী। 

সুপািরনেটনেড
েট টাiল েভােকশনাল i িটিটuট 
 গলািচপ, প য়াখালী। 

েমাঃ সুলতান েহােসন 
কািরকুলাম িবেশ  (দা:েভাক) 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা 

27. 53158 শহীদ আ র রব েসরিনয়াবাত 
েট টাiল iি িনয়ািরং কেলজ, িসe  
িব েরাড, বিরশাল।   

a
বিরশাল পিলেটকিনক i িটিটuট 
 বিরশাল 

েমাঃ সাম ল আলম 
uপ-পিরচালক (িহসাব) 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা 

28. 55124 েট টাiল েভােকশনাল i িটিটuট 
 রাৈজর, মাদারী র। 

সুপািরনেটনেড
েট টাiল েভােকশনাল i িটিটuট 
 রাৈজর, মাদারী র। 

 
েমাঃ আ ছ ছালাম 
সহকারী  সিচব 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা 29. 56126 েগাপালগ  পিলেটকিনক i িটিটuট 

েগাপালগ । 
সুপািরনেটনেড
েট টাiল েভােকশনাল i িটিটuট 
 েকাটািল পাড়া ,েগাপালগ । 

30. 57137 ফিরদ র পিলেটকিনক i িটিটuট 
 ফিরদ র। 

সুপািরনেটনেড
েট টাiল েভােকশনাল i িটিটuট, 
ফিরদ র। 

 
 েমাঃ েমাস াফা কামাল 
কািরকুলাম িবেশষ ( িষ/েট ঃ) 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা 31. 58121 েটকিনক াল ল e  কেলজ 

রাজবাড়ী 
িজ,আi
েট টাiল েভােকশনাল i িটিটuট, 
ফিরদ র। 

32. 59157 েট টাiল েভােকশনাল iনি িটuট 
সদর,  মািনকগ । 

সুপািরনেটনেড  
েট টাiল েভােকশনাল iনি িটuট 
সদর,  মািনকগ । 

 

33. 61162 i িটিটuট aব সাi  ে ড e  
েটকেনালিজ,  েসকশন-26, িমর র, 

সুপািরনেটনেড  (সং )
িবভাগীয় ব  পিরদ র  

 
েকৗ: সুশীল কুমার পাল 
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ঢাকা 41 িমর র, েরাড, ঢাকা। পরী া িনয় ক 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড,  ঢাকা 
 
 
 
 
 
 

 
ঐ 

34. 61188 
 

আiিডয়াল i িটিটuট aব সাi  e  
েটকেনালিজ, েসনপাড়া  প র্তা 
  িমর র, ঢাকা।  

35. 61181 আলহা  মক ল েহােসন িড ী কেলজ 
কােদরাবাদ হাuিজং েসাসাiিট, 
েমাহা দ র, ঢাকা। 

36. 611৯8 u রা পিলেটকিনক i িটিটuট 
 বাসা নং-22, েরাড নং-14, েস র-17, 
u রা, ঢাকা। 

সুপািরনেটনেড
েট টাiল েভােকশনাল i িটিটuট 
র, গাজী র। 

37. 61225 াশনাল পিলেটকিনক iনি িটuট 
293/2 ব র্ েতজ রী  বাজার, ফাম র্েগট, 
ঢাকা-2326। 

শেলশ চ  েঘাষ,সহকাির পিরচালক
ব  দ র, কাoরান বাজার, ঢাকা। 

38. 61227 সাiক i িটিটuট aব ােনজেম  
a া  েটকঃ     (eনআieমিট)  
িমর র-7, ঢাকা-2327। 

39. 61387 u রা েট টাiল iি িনয়ািরং কেলজ 
 আ া র (েপপার িমল েরাড) u রা, 
ঢাকা। 

uপ-পিরচালক (eম আi)
ব  দ , কাoরান বাজার, ঢাকা। 

 
েমাহা দ  আবদুল কাiuম 
 সহকারী পরী া িনয় ক ( িষ/েট ঃ) 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা 
 

40. 61443 াশনাল i িটিটuট aফ  ফ াশন 
েটকেনালিজ oয়ােলস েগট,  মহাখালী, 
বনানী, ঢাকা। 

41. 61513 াশনাল i িটিটuট aফ iি িনয়ািরং e  
েটকেনালিজ, 7৯/i, পা পথ, ঢাকা-2316। 
12929354171 

সহকারী-পিরচালক
িবভাগীয় ব  পিরদ র 
41 িমর র, েরাড, ঢাকা। 

42. 61639 i িটিটuট aব েটকিনক াল e  
েভােকশনাল ে িনং (আiিটেভট), 
 31 েতজ রী বাজার েরাড, ঢাকা। 

43. 62157 াশনাল i িটিটuট aব iি িনয়ািরং 
e  েটক, পসী, পগ , নারায়নগ  

সুপািরনেটনেড
েট টাiল েভােকশনাল i িটিটuট 
শানারপাড়, িসি রগ , নারায়ণগ । 

েমাহা দ  আবদুল কাiuম
 সহকারী পরী া িনয় ক ( িষ/েট ঃ) 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা 
 

44. 62161 oেয় ান র্ আiিডয়াল i িটিটuট (WII) 
পসী, পগ , নারায়ণগ  

45. 63161 
 

বাংলােদশ তত িশ া িশ ন 
i িটিটuট বাগহাটা, নরিসংদী।   

সুপািরনেটনেড
েট টাiল েভােকশনাল i িটিটuট 
নরিসংদী।   

 

46. 65161 হাজী আ ল েহােসন i িট. aব েটক,   
 েহােসন কমে , টাংগাiল 

a  
ব ব  েট টাiল iি িনয়ািরং কেলজ 
কািলহািত টাংগাiল । 

েকৗ: সুশীল কুমার পাল 
পরী া িনয় ক 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা 47. 65163 

 
টাংগাiল েট টাiল i িটিটuট, 
 বািজত র েরাড, টাংগাiল।  

48. 66144 েট টাiল েভােকশনাল i িটিটuট 
বকিশগ , জামাল র। 

িজ,আi
েট টাiল েভােকশনাল i িটিটuট 
বকিশগ , জামাল র। 

 

49. 66145 েটকিনক াল ল e  কেলজ জামাল র। সুপািরনেটনেড
েট টাiল েভােকশনাল i িটিটuট 
বকিসগ , জামাল র। 

 

50. 67129 েশর র পিলেকিনক i িটিটuট, 
 েশর র। 

সুপািরনেটনেড
েট টাiল েভােকশনাল i িটিটuট, 
েগৗরী র,মযমনিসংহ। 

 

51. 68178 ময়মনিসংহ পিলেটকিনক i িটিটuট, 
ময়মনিসংহ। 

িজ,আi
েট টাiল েভােকশনাল i িটিটuট, 
েগৗরী র,মযমনিসংহ। 

েমাঃ মারফত  আলী 
সহকারী ে া ামার 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা 
 

52. 68186 ময়মনিসংহ েট টাiল iি িনয়ািরং 
i িটিটuট,  ময়মনিসংহ। 
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ঃ
 
নং 

েক  
েকাড নং 

পরী ার েক / িত ােনর নাম 
o িঠকানা 

পিরদশ র্েনর দািয়  া  কম র্কতর্ার 
নাম o িত ােনর িঠকানা 

েবােড র্র পিরদশ র্েনর দািয়  া  কম র্কতর্ার 
নাম o পদবী  

53. 69164  েন েকাণা েট টাiল iি িনয়ািরং 
iনি িটuট,   হাসপাতাল েরাড, েন েকাণা। 

সুপািরনেটনেড
েট টাiল েভােকশনাল i িটিটuট 
,েগৗরী র,মযমনিসংহ। 

 

54. 6৯129 েটকিনক াল ল e  কেলজ, 
 িকেশারগ । 

সুপািরনেটনেড
েট টাiল েভােকশনাল i িটিটuট 
িকেশারগ । 

 

55. 76165 কুিম া পিলেটকিনক i িটিটuট 
েকাটবাড়ী, কুিম া 

সুপািরনেটনেড
েট টাiল েভােকশনাল i িটিটuট, 
কুিম া। 

 
েমাঃ েগালাম মিহuি ন iয়া  
 সহকাির পিরচালক (িহসাব) 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্,  56. 77132 েটকিনক াল ল e  কেলজ  

চ দ র 
িস,আi 
কুিম া পিলেটকিনক i িটিটuট 
েকাটবাড়ী, কুিম া 
 

57. 78119 েটকিনক াল ল e  কেলজ 
 ল ী র।  

সুপািরনেটনেড
েট টাiল েভােকশনাল i িটিটuট, 
ল ী র। 

আলমগীর েহােসন 
uপ-সিচব 
 বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা 
 

58. 
7913৯ েট টাiল iি িনয়ািরং কেলজ 

েবগমগ , েনায়াখালী। 
59. 7৯127 i িটিটuট aব কি uটার সাi  e  

েটক, েফনী 
িজ,আi
েট টাiল েভােকশনাল i িটিটuট, 
ল ী র। 

 

60. 81159 চ াম পিলেটকিনক i িটিটuট 
 চ াম। 

uপ-পিরচালক  
িবভাগীয় ব  পিরদ র, চ াম। 

েমাঃ নােয়ব আলী ম ল 
সিচব  
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা 61. 81172 চ াম মিহলা পিলেটকিনক 

i িটিটuট,  হািলশহর, চ াম। 
 
 িবভাগীয় ব  পিরদ র, a , েট টাiল iনি িটuট o  সুপািরনেটনেড , েট টাiল েভােকশনাল iনি িটuট  আকি ক 
পিরদশ র্েনর দািয়  া  কম র্কতর্াগণ পরী ার  সময় িচ aনুযায়ী  তাি ক িবষেয় 3/4 িদন পরী া চলাকালীন সমূেহ পরী া 
েকে   পিরদশ র্েনর জ  aনুেরাধ করা হেলা eবং পিরদশ র্েনর দািয়  া  কম র্কতর্াগণ  েবােড র্র  চিলত িনয়েম  611/- হাের 
স ািন ভাতা পােবন ।  

 
 

uপেরা  েবােড র্র কম র্কতর্া o uপ-পিরচালক, সহকারী পিরচালক (ব  পিরদ র)/সুপািরনেটনেড  (িট,িভ,আi) নােমর 
তািলকা  েচয়ার ান মেহাদেয়র শাসিনক o আিথ র্ক aনুেমাদেনর জ  েপশ করা হ’ল। 

   
 
 
     াঃ/-       াঃ/-       াঃ/-                  াঃ/- 
   
 েমাঃ আবদুল কাiuম                   েকৗঃ সুশীল কুমার পাল              েমাঃ নােয়ব আলী ম ল                ড. েমাঃ †gv¯ÍvwdRyi রহমান 

         সহকারী পরী া িনয় ক( িষ)                  পরী া িনয় ক                              সিচব                                 েচয়ার ান 
            o 

       িডে ◌ামা -iন- েট ঃ  iি ঃ(aঃদাঃ) 
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বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ 
পরী া িনয় ক িবভাগ ( িষ/েট টাiল) 
আগারগo, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা-2318। 

Web site : www.bteb.gov.bd 
 

পরীĀ◌ার েক  আকি ক পিরদশ র্েনর মূ ায়ন ফরম 
পরীĀ◌া নামঃ...........................................................................পিরদশ র্েনর তািরখঃ.............................. সময়ঃ .................... 

পিরদশ র্েনর িদন পরীĀ◌ার িবষয়ঃ ................................................................. .েকাডঃ.............................. সময়ঃ .................... 
 

পিরদশ র্েনর িদন েকে  পরীĀ◌াথ র িববরণঃ 

েমাট পরীĀ◌াথ  uপি ত পরীĀ◌াথ aনুপি ত পরীĀ◌াথ বিহ ার সং া  েরাল ন রসহ) যিদ থােক
 
 

   

 
েকে র নামঃ .................................................................................................................. েকাড ন রঃ............................ 
 
  িন  বিণ র্ত িনণ র্ায়ক িলর িবপরীেত েযাজ  ঘের িটক (√) িচ  িদনঃ 
 
2. পরীĀ◌া পিরচালনা কিমিট গঠন o পরীĀ◌ার দািয়  া েদর িনেয়াগ আেদশ েদয়া হেয়েছ িক না ?  হ   না  
 
3. ে জারী/থানা লকার হেত প  িতিদন েকে  িনেয় আসার জ  কম র্কতর্া/িশĀক পয র্ােয়র দািয়   হ   না  
 
4. িতিদেনর প  খাম েখালার সময় কিমিট/ uপি ত কম র্কতর্ােদর মা েম ত য়ন করা হয় 

িক   না ? 
       হ   না

 
5.  িতিদন প  আনার িনরাপ া ( শাসন. িলশ, গাড়ী o a া ) িনি ত করা হয় িক না ?        হ   না  
 
6. েকে  েযাগােযাগ ব া u ত িক না ?  হ   না  
 
7. পরীĀ◌া কে াল র েমর ব াপনা সেম াষজন িক না ?  হ   না  
 
8. পরীĀ◌া কĀĀ পয র্া  আেলা◌ু বাতােসর ব া আেছ িক না ?  হ   না  
 

৯.  আসন ব া পরীĀ◌ার নীিতমালা aনুসাের হেয়েছ িক না ?          হ   না  
 
21. পরীĀ◌া কĀĀর েবশ পেথ সীট প ান টানােনা আেছ িক না ?  হ   না  

9. uপি িতর সং ার সােথ েবােড র্ ে িরত u রপে র িলেথার টপ পাট র্ eবং u রপে র সং ার িমল 
আেছ িক না ? 

         হ        না  
 



 

D:\PDF\Textile\1363.doc 6

       
22. পরীĀ◌া কĀĀর আশ পােশ eবং টয়েলেট েকান কাগজপ িবহীন পির ার aব ায় েদখা িগেয়েছ িক 

না ?     
 হ   না  

       
23. * েক  স েকর্ সািব র্ক মম ঃ      
 
 
 
 
 
 
 
েকে র ভার া  কম র্কতর্ার সীলসহ াĀর o তািরখ 
 
েমাবাiল ন রঃ................................... 

পিরদশ র্নকারী কম র্কতর্ার সীলসহ াĀর  o তািরখ 
 
েমাবাiল ন রঃ...................................... 

 

(িবঃ ঃ- হ  u েরর ĀĀে  েয়ানীয় কাগজপ ািদর সত ািয়ত ফেটাকিপ সং  করেত হেব) 

 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ 

পরী া িনয় ক িবভাগ ( িষ/েট টাiল) 
আগারগo, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা-2318। 

Web site : www.bteb.gov.bd 
 

পরীĀ◌ার েক  পিরদ র্শেনর স ানী িবল  
 

  পিরদিশ র্নকারীর নামঃ..................................................................................  পদবী  ◌ঃ..................................... 

  িঠকানা ◌ঃ.................................................................................................................................... 

  বাংলােদশ কািরগির িশ া েবােড র্র েচয়ার ান মেহাদেয়র aনুেমাদন েম িন বিণ র্ত  পরীĀ◌ার েক   পিরদ র্শন করার িবল দািখল করলাম।    

  (aিফস িনেদ র্শ সং )◌ঃ ারক নং বাকািশেবা/পঃিনঃিবঃ/েট /3128/                                                তািরখঃ 16/17/3128ি ঃ 
. 

নং 
তািরখ সময় পিরদশ র্ন ত িত ােনর নাম o িঠকানা দাবী ত টাকার 

পিরমান 
মম

2    

 

 

 

 

 

 

 

 

3    

4    

সব র্েমাট টাকাঃ   
  টাকা (কথায়)........................................................................................................................................... 

ei মেম র্ ত য়ন করেতিছ েয, ei িবেলর দাবী ত টাকা iিত েব র্  হণ কির নাi। 

        
                                                                                                                      পিরদশ র্নকারীর া র o সীল                                       

 

রাজ  



 

D:\PDF\Textile\1363.doc 7

 

 

 
 সিচব/পির া িনয় ক/পিরচালক (কািরকুলাম )                                                                              িত া িরত        

 

িহসাব র ণ aিফেস বহােরর জ ঃ 
টাকা................................................................................... 

(কথায়)............................................................. ........................ দান করুন। 

  

 

 
        সহকারী                      সহকারী িহসাব র ণ aিফসার                   uপ-পিরচালক (িহসাব)                          সিচব   

 
 
 

   ‘‘িশĀ◌া িনেয় গড়ব েদশ  
 েশখ হািসনার বাংলােদশ’’ 

 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ 

পরী া িনয় ক িবভাগ ( িষ/েট টাiল) 
আগারগo, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা-2318। 

Web site : www.bteb.gov.bd 
 

ারক নং বাকািশেবা/েট /3128/96                                                                  
তািরখঃ 16/17/3128 ি ঃ 

aিফস আেদশ 
 

াপক,  
           --------------------------------- 

           ------------------------------------- 

           ------------------------------------ 
 

 
িবষয়ঃ িডপ ামা-iন-েট টাiল iি িনয়ািরং িশĀ◌া েমর পরীĀ◌া 25 ন 3128 সেনর েরাজ ধবার হেত aনুি ত   5থ র্, 7  o 8ম পব র্ 

িনয়িমত/aিনয়িমত েবাড র্ সমাপনী পরী া আকি ক পিরদশ র্ন সে । 
         

বাংলােদশ কািরগির িশ া েবােড র্র েচয়ার ান মেহাদেয়র aনুেমাদন েম 25 ন 3128 সেনর েরাজ ধবার হেত aনুি ত  5থ র্,   7  o 8ম পব র্ 
িডেপ ◌ামা-iন-েট টাiল iি িনয়ািরং িশĀ◌া েমর েবাড র্ সমাপনী পরী া সং  সময় িচ aনুযায়ী পরী ার েক  সমূেহ েয েকান 3/4  িদন 
আকি ক পিরদশ র্ন করার জ  আপনােক aনুেরাধ করা  হiল।   
 

       পরীĀ◌ার সমাি র 18 িদেনর মে  েক  স েকর্  িতেবদন পিরদশ র্ন ছক রণ ব র্ক eবং স ানীর ভাতার িবেল রাজ  িটিকট  কের 
7 তলা িষ/েট টাiল শাখায় ে রন করার জ  aনুেরাধ করা হiল। পিরদশ র্েনর দািয়  া  কম র্কতর্াগণ  েবােড র্র  চিলত িনয়েম  611/- হাের 
স ািন ভাতা পােবন ।  

 

        িবঃ ঃ েবােড র্র oেয়ব সাiেড পরীĀ◌ার সময় িচ েদoয়া আেছ ।                                                                                                          
                                                                                                   
 াঃ/-                                                                                                                                       
 
 

  ( েকৗঃ সুশীল কুমার পাল) 
পরী া িনয় ক 
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বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
েফানঃ ৯224394 

ারক নং বাকািশেবা/েট /3128/96(89)                                           তািরখঃ 
16/17/3128 ি ঃ 
 
      সদয় aবগিত o েয়াজনীয় ব া হেনর জ  aনুিলিপ ে িরত হiলঃ  
 
 

       2। মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, েশরবাংলা নগর, ঢাকা-2318।
       3। পিরচালক, ব  পির র, িবিটeমিস ভবন, কাoরান বাজার, ঢাকা।  

(আপনার দ েরর কম র্কতােদরেক পিরদশ র্েনর যাoয়ার aনুমিত দান করার জ  িবেশষভােব aনুেরাধ করা হ’ল। 
     4-7। 
    8-79। 
 
7৯-84। 
      85। 
 

 

সিচব/পিরদশ র্ক/পিরচালক(কািরকুলামা)/পিরচালক, িশ  o িশĀণ সম য়, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, 
ঢাকা। 
a Ā/ পিরচালক/ সুপািরনেটনেড  (েকে র ভার া  কম র্কতর্া)..  ..  . .. . . . .  .. . . . . . . . . . . .. ..। 
(পিরদশ র্ন দািয়  া  কম র্কতর্ােক সািব র্ক সহেযািগতা করার জ  aনুেরাধ করা হ’ল) 
uপ-পিরচালক, িবভাগীয় ব  দ র, ঢাকা/চ াম/ লনা/রাজশাহী।  

 িসে ম eনািল , কি uটার েসল, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা । 
( সংিশ  aিফস আেদশ িট oেয়ব সাiেট চােরর  জ  aনুেরাধ জানােনা হ’ল) 

86। uপ-পিরচালক(িহঃ o িনরীĀ◌া), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
87। েচয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কম র্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
88। িপ e  কে ালার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
89। নিথ। 

 

    
        

  (েমাঃ আবদুল কাiuম) 
   সহকারী পরী া িনয় ক ( িষ) o 

    িডেপ ামা iন েট টাiল iি ঃ(aঃ দাঃ) 
   বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা 

                                                                                                                           েফান- 13-59221৯5৯ 


