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ারক নং-বাকািশেবা/প-শট র্েকাস র্/3128/372                                                                 তািরখঃ 13-21-3128 ি ঃ  
িব ি  

 

বাংলােদশ কািরগির িশ া েবােড র্র িনয় ণাধীন জাতীয় দ তামান েবিসক 471 ঘ া (4 মাস) েময়ািদ েকােস র্র ( লাi-েসে র 3128 েসশন) 
3128 সেনর ড়া  িলিখত eবং বহািরক  পরী া আগামী 17-21-3128 ি ঃ তািরেখ aনুি ত হেব। u  পরী ার TC eবং PC ন র 38-41 
aে াবর 3128 ি ঃ তািরেখ মে  ে রণ করার কথা িছল। িক  িবিসিস'র সাভ র্ার Dawn রাখার কারেণ েয সকল িত ান ে রণ করেত পােরন 
নাi েস সকল িত ানেক 13 aে াবর 3128 ি ঃ  হেত 16 aে াবর 3128 ি ঃ তািরেখর মে  েবােড র্র Online-e TC eবং PC ন র ে রণ 
কের হাড র্ কিপ সংি  েক  সিচব eর িনকট 17 aে াবর 3128 ি ঃ তািরেখর মে  জমা িদেত হেব। 
 
               

া িরত 
(ড. সুশীল কুমার পাল) 
পরী া িনয় ক 

বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ 
ঢাকা-2318 

েফানঃ ৯224394, 12825186949 
 
ারক নং-বাকািশেবা/প-শট র্েকাস র্/3128/372( 282  )                                              তািরখঃ  13-21-3128 ি ঃ  

 
সদয় aবগিত o যথাযথ কায র্ােথ aনুিলিপ ে রণ করা হেলাঃ (েজ তার িভি েত নয়) 
 
2। মহা-পিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, eফ-5/িব পি ম আগারগ o, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা। 
3। মহা-পিরচালক, জনশি  কম র্সং ান o িশ ণ েরা কাকরাiল, ঢাকা। 
4। পিরচালক (েভােকশনাল), কািরগির িশ া aিধদ র, eফ-5/িব পি ম আগারগ o, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা। 
5। ক  পিরচালক (STEP), কািরগির িশ া aিধদ র, eফ-5/িব পি ম আগারগo, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা। 
6। পিরচালক ( িশ ণ), জনশি  কম র্সং ান o িশ ণ েরা, িশ ণ ভবন, কাকরাiল, ঢাকা। 
7। সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
8। পিরচালক (কািরকুলাম), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
9। িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
৯। uপ-পরী া িনয় ক (েগাপনীয়), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
21। uপ-সিচব (েরিজে শন), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা  
22।     ায়ন কম র্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
23।     সহকারী পিরচালক ( কাশনা), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা  
24।   পরী ােকে র ভার া  কম র্কতর্া (a , পিলেটকিনক i uট/েটকিনক াল ে িনং েস ার/েটকিনক াল ল e  

কেলজ/েটকা্রটাiল েভােকশনাল i ি uট/a া  িত ান------------------------------------। 
25। ডকুেমে শন aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
26। ে স ােনজার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
27। পিরদশ র্ক, েটকিনক াল ল e  কেলজ স হ/ঢাকা/চ াম/রাজশাহী/ লনা িবভাগ। 
28-27৯। a /পিরচালক, জাতীয় দ তমান েবিসক  471 ঘ া (4 মাস) েময়ািদ কি uটার িশ ণ eবং a া  েকাস র্ পিরচালনাকারী সকল 

িত ান TC (তাি ক ধারাবািহক) o PC ( াবহািরক ধারাবািহক) eর ন র Online-eর  মা েম  পূরণকৃত ন র eর হাড র্ কিপ 
17 aে াবর 3128 ি ঃ তািরেখর  মে  সংি  েক  সিচব eর িনকট জমা েদয়ার জ  aনুেরাধ করা হেলা ।  

281। েচয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কম র্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
282। নিথ। 
 
 

(েমাঃ সুলতান েহােসন) 
কািরকুলাম িবেশষ  

বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ 
ঢাকা-2318 

েমাবাiলঃ 12826-21965৯ 

িতিদন aম ত eকবার েবােড র্র  
oেয়ব সাiট (www.bteb.gov.bd)  
িভিজট করুন। 

‘‘িশ া িনেয় গড়ব েদশ
েশখ হািসনার বাংলােদশ’’ 


