
 

বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড 

পিীক্ষা রিয়ন্ত্রণ রবভাগ                

(বভাদকশিাল শাখা) 

আগািগাঁও, বশদিবাাংলা িগি, ঢাকা-1207। 

 
 

স্মািক িাং ৫৭.১৭.০০০০.৩০৩.৩৩.৩32.২3-07                                         তারিখ: 15/03/২০২3 ররিঃ 

 

রবজ্ঞরি 

রবষয়িঃ এসএসরস (বভাদকশিাল) ও োরখল (বভাদকশিাল) রশক্ষাক্রদেি রশক্ষকগদণি হালিাগাে তথ্য অিলাইদি 

বেিণ েসদে । 

 

উপর্য ডক্ত রবষদয়ি বেরক্ষদত জািাদিা যাদে বয, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড পরিচারলত এসএসরস (বভাদকশিাল) ও 

োরখল (বভাদকশিাল) রশক্ষাক্রদেি িবে ও েশে বেরণি পাঠোিকািী সিকারি বেকরিকযাল স্কুল এন্ড কদলজ (TSC), 

বেক্সোইল বভাদকশিাল ইন্সটিটিউে (TVI), এেরপওভুক্ত (MPO) ও িি-এেরপও (Non-MPO) সকল রশক্ষকগদণি 

হালিাগাে তথ্য ববাদর্ ডি ওদয়বসাইে (www.bteb.gov.bd) এি ইন্সটিটিউে কণ ডাি হদত লগইি কদি রশক্ষক 

তারলকা (Teacher’s List) অপশি এ েেত্ত ছক বোতাদবক আগােী 19/03/2023 ররিঃ হদত 05/04/2023 ররিঃ 

তারিদখি েদে েোি কিদত হদব। এদক্ষদে শুধুোে কারিগরি শাখায় রিদয়াগোি বের্/সাধািণ রবষদয়ি রশক্ষকগণ (েরতষ্ঠাি 

েধািসহ) িবে ও েশে বেরণদত পাঠোিকািী বকবলোে একটি রবষদয়ি রবপিীদত তথ্য েোদিি জন্য অনুদিাধ কিা হদলা। 

 

উদেখ্য বয, উক্ত তারলকা/তথ্য ব্যরতত বকাি উত্তিপদেি পিীক্ষক/রিিীক্ষক/েধাি পিীক্ষক রিদয়াগ কিা হদবিা। েরতষ্ঠাি 

েধািদক অবশ্যই সঠিক ও রিভু ডল তথ্য বেিণ কিদত হদব এবাং বকাি িকে তথ্য রবভ্রাে হদল েরতষ্ঠাি েধািদক োয়ভাি 

বহি কিদত হদব । 

 

পিবতীদত এ সাংক্রান্ত বকাি ম্যানুয়াল আদবেি গ্রহণ কিা হদবিা। 

 

রবষয়টি অতীব জরুিী। 

 
 

 স্বাক্ষরিত /- 

(বোিঃ বকপাদয়ত উোহ) 

পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক 

বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

ব াি: 02-55006525 (অর স) 
 

স্মািক িাং ৫৭.১৭.০০০০.৩০৩.৩৩.332.২3-07(15)                            তারিখ: 15/03/২০২3 ররিঃ 

সেয় অবগরত ও েদয়াজিীয় ব্যবস্থা গ্রহদণি রিরেত্ত অনুরলরপ বেিণ কিা হল (বজযষ্ঠতাি রভরত্তদত িয়): 

১) রসরিয়ি সরচব, কারিগরি ও োদ্রাসা রশক্ষা রবভাগ, রশক্ষা েন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সরচবালয়, ঢাকা-১০০০। 

2) েহাপরিচালক, কারিগরি রশক্ষা অরধেিি, আগািগাঁও েশাসরিক এলাকা, ঢাকা। 

3) েহাপরিচালক, জিশরক্ত, কে ডসাংস্থাি ও েরশক্ষণ ব্যযদিা, কাকিাইল, ঢাকা। 

4) েহাপরিচালক, বস্ত্র অরধেিি, কাওিাি বাজাি, ঢাকা। 

5) পরিচালক, (বভাদকশিাল), কারিগরি রশক্ষা অরধেিি, আগািগাঁও েশাসরিক এলাকা, ঢাকা। 

6-9। সরচব/পরিচালক/পরিেশ ডক/পরিচালক (রশল্প ও েরশক্ষণ সেন্বয়), বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

10। আঞ্চরলক পরিচালক (XvKv, PUªMÖvg, ivRkvnx, Lyjbv, iscyi, ewikvj, gqgbwmsn I wm‡jU AÂj), 

      KvwiMwi wkÿv Awa`ßi| 

11। উপপিীক্ষা রিয়ন্ত্রক (সকল), বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

12) উপপরিচালক (রহসাব ও রিিীক্ষা), বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

13) রসদেে এিারলে, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা (ববাদর্ ডি ওদয়বসাইদে েকাদশি অনুদিাধসহ) । 

14) বচয়ািম্যাি েদহােদয়ি ব্যরক্তগত কে ডকতডা, বচয়ািম্যাদিি েিি, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড। 

15) সাংরিষ্ট িরি। 

 

 

(েদকৌশলী জাকারিয়া আব্বাসী) 

উপ পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক (বভাদকশিাল) 

 ব াি: 02-55006527 (অর স)। 


