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pিতিদন eকবার হেলo আপনার
pিত ােনর i-েমiল oেপন করুন।

বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্

pিতিদন eকবার হেলo বাকািশেবা eর oেয়বসাiট

পরী া িনয় ণ িবভাগ (িডে ামা শাখা)
আগারগ o, শেরবাংলা নগর, ঢাকা-2318

(www.bteb.gov.bd)
িভিজট করুন।
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aিফস আেদশ
চয়ার ান মেহাদেয়র aনুেমাদন েম আগামী 12 ন 3128 ি ঃ হেত aনুি ত িডে ামা iন iি িনয়ািরং িশ া েমর পরী া সু ুভােব
স াদেনর িনিম পরী া চলাকালীন সমেয়র জ িনেমণা কমর্কতর্া-কমর্চািরেদর সম েয় eক কে াল রুম খালা হেলা।
কে াল রুেমর মাবাiল ন র (পরী া চলাকালীন সমেয়র জ )◌ঃ 128415875৯2 eবং 128415875৯3।
কেন াল রুেমর i- মiল আiিডঃ shahindcbteb@gmail.com eবং controller@bteb.gov.bd
কে াল রুেমর দািয় া কমর্কতর্াবৃ ( জ য্তার িভি েত নয়) ◌ঃ
2। েকৗশলী সুশীল কুমার পাল, পরী া িনয় ক, বাকািশেবা, ঢাকা।
3। জনাব মাহা দ আবুল শািহন কাoছার সরকার, uপ-পরী া িনয় ক (িডে ামা), বাকািশেবা, ঢাকা।
4। জনাব মাঃ iয়ািসন, uপ-পরী া িনয় ক ( গাপনীয়), বাকািশেবা, ঢাকা।
5। জনাব মাহা দ সামসুল আলম, া ামার, বাকািশেবা, ঢাকা।
6। জনাব িদপংকর ন ী, সহকাির পরী া িনয় ক, বাকািশেবা, ঢাকা।
সহেযাগী ( জ য্তার িভি েত নয়)◌ঃ
2। জনাব মাঃ তাফা ল হােসন, u মান সহকাির, িডে ামা শাখা, বাকািশেবা, ঢাকা।
3। জনাব মাঃ আবুল হােশম, কি uটার aপােরটর o িপe পরী া িনয় ক, বাকািশেবা, ঢাকা।
4। জনাব আ া আল মা ন, aিফস সহকাির কাম া িরক, িডে ামা শাখা, বাকািশেবা, ঢাকা।
5। জনাব আ ল বােরক, িডeমo, বাকািশেবা, ঢাকা।
6। জনাব মাঃ আবুল কােশম, eমeলeসeস, বাকািশেবা, ঢাকা।
কে াল রুেমর কায র্পিরিধঃ
1. ক স েহর িতিদেনর পরী াথ র uপি িত-aনুপি িতর রকড র্ মাবাiল ফান/ টিলেফান/i- মiেল সং হ করা।
2. ক স েহর িতিদেনর বিহ ার ত (বিহ ার পরী াথ র রাল ন র, রিজে শন ন র, পব র্, টকেনালজী o বিহ ােরর ধারা
uে খসহ) পরী াথ র মাবাiল ফান/ টিলেফান/i- মiেল সং হ করা।
3. ক স েহর িতিদেনর আiন- ংখলা পিরি িত স িকর্ত ত সং হ করা।
4. eছাড়াo জরুরী েয়াজেন ক স েক ত িদেয় সহায়তা করা o কে র সােথ যাগােযাগ র া করা।

া িরত/( েকৗশলী সুশীল কুমার পাল)
পরী া িনয় ক
ফান- 13-৯224394
ারক নং- 48.28.1111.412.42.113.28.64(24)

তািরখঃ 41-16-3128 ি ঃ

aনুিলিপ সদয় aবগিত o েয়াজনীয় কায র্ােথ র্ িরত হেলাঃ
1. সিচব, কািরগির o মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, পিরবহণ ল ভবন, সিচবালয় িলংক রাড, ঢাকা-2111।
[ ি আকষ র্ণঃ aিতিরি সিচব (কািরগির)]
2. মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, eফ-5/িব, আগারগ o শাসিনক eলাকা, শেরবাংলা নগর, ঢাকা।
3. সিচব/পিরদশর্ক/পিরচালক (কািরকুলাম)/পিরচালক (আiিস ), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা।
4. জলা শাসক, সংি সকল জলা।
5. কে র ভার া কমর্কতর্া,.................................................................................................।

D:\PDF\Diploma\1356.doc

[ িতিদেনর পরী ার ত সং
ছক মাতােবক পরী া শষ হoয়ার 41 িমিনেটর মে shahindcbteb@gmail.com eবং
controller@bteb.gov.bd i- মiেল রণ িনি ত করা eবং কে াল রুেম 128415875৯2 eবং 128415875৯3 ন ের জানােত হেব।
eকi সােথ aনুপি ত o বিহ ার পরী াথ র রাল ন র যথািনয়েম বােড র্র oেয়বসাiেট aনলাiেন eি িনি ত করেত হেব।]

uপেজলা িনব র্াহী কমর্কতর্া, সংি সকল uপেজলা।
uপ পরী া িনয় ক ( গাপনীয়), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা।
uপ-পিরচালক (িহসাব o িনরী া), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা।
িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা (aিফস আেদশ oেয়বসাiেট কােশর aনুেরাধসহ)।
চয়ার ান মেহাদেয়র পােস র্ানাল aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড,র্ ঢাকা।
জনাব .................................................................................................... [পরী া চলাকালীন সমেয় কে াল রুেমর
দািয় পালেনর aনুেরাধসহ]।
12. নিথ।

6.
7.
8.
9.
10.
11.

( মাহা দ আবুল শািহন কাoছার সরকার)
uপ-পরী া িনয় ক (িডে ামা)
ফানঃ 13-৯229887

i- মiেল দনি ন পরী ার িরেপাট র্ রণ ছক
পরী ার নামঃ িডে ামা iন iি িনয়ািরং িশ া েমর 3য়, 5থর্, 7 , 8ম পব র্ িনয়িমত eবং 6ম পেব র্র a তকায র্ িবষেয়র eবং 9ম পব র্ aিনয়িমত পরী া-3128
ক

কাড o কে র নামঃ.......................................
সময়

মাট পরী াথ

uপি ত
পরী াথ

পরী ার তািরখঃ ...........................
aনুপি ত
পরী াথ

বিহ ার
সং া

বিহ ার রাল ন র
(ধারাসহ)

আiন- ংখলা
পিরি িত

gšÍe¨

সকাল
(21:11 ঘ কা)
বাড র্ ায়ন পব র্
িবকাল
(13:11 ঘ কা)
বাড র্ ায়ন পব র্
িবকাল
(13:11 ঘ কা)
িত ান ায়ন
(3য় পব র্)
মাট =

aনুপি ত/ লবৃ ভরাট পরী াথ র ত
িববরণ
aনুপি ত
পরী াথ

িবষয় কাড

রাল ন র

রিজে শন ন র

ল বৃ ভরাটকারী
পরী াথ

কে র ভার া কমর্কতর্ার া র o তািরখ
মাবাiল ন রঃ .................................
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