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বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্ 

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

Website : www.bteb.gov.bd 

ারক নং- 48.28.1111.412.42.112.28-259 তািরখঃ 35-21-3128 ি ঃ 
 

িডে ামা iন iি িনয়ািরং-e পাঠদানকারী িশ কেদর নাম aনলাiেন eি করণ msµvšÍ িব ি  
 
eত ারা বাংলােদশ কািরগির িশ ােবােড র্র আoতাধীন িডে ামা iন iি িনয়ািরং িশ া ম পিরচালনাকারী সকল সরকাির- বসরকাির 
পিলেটকিনক o মেনােটকিনক i uট/i uট a  মিরন টকেনালিজর a / িত ান ধানেদর জানােনা যাে  য, চলিত 6ম, 
8ম পব র্স েহ পাঠদানকরী সকল িশ কেদর ত  a  বােড র্র Website -e আগামী 37-21-3128 ি ঃ হেত 27-22-3128 ি ঃ ch©šÍ 
Online -e eি  করার জ  বলা হেলা। িত ােন কম র্রত সকল িশ কেদর ( েব র্ eি  থাকেলo) ত  বাংলােদশ কািরগির িশ া বােড র্র 
oেয়বসাiেট (www.bteb.gov.bd) ‘‘িশ কেদর ত ’’ িলংেকর ‘‘িডে ামা লেভল’’ সাবিলংেক িনজ িত ান কাড o Password 
বহার কের ফর াট aনুযায়ী eি  করেত হেব। eি েযা  িশ কেদর িনজ নােম সানালী াংেক aনলাiন িহসাব ন র o স ক মাবাiল 

ন র aব i থাকেত হেব। পরী া msµvšÍ িবিভ  কাজ যমন, প  ণয়ন, মডােরশন, u রপ  ায়ন, u রপ  িনরী ণ o ধান 
পরী ণ iত ািদ কােজ e ত  বহার করা হেব। কান েমi aে র নােমর াংক eকাu  ন র o মাবাiল ন র eি  করা যােব না। 
uে , eি র সময় িত ােন কম র্রত aিভ  িশ কেদর নাম যােত বাদ না পের সিদেক িবেশষ নজর দয়ার জ  িত ান ধানেদর 
aনুেরাধ জানােনা হেলা। 
eছাড়া, িডে ামা iন িরজম e  হসিপটািল  িশ া েমর 4য় পেব র্ পাঠদানকারী িশ কেদর নামo aনলাiেন eি  করার জ  বলা হেলা। 

 
 
 
 

া িরত/- 
(ড. শীল কুমার পাল) 
পরী া িনয় ক 

ফানঃ 13-৯224394 
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aনুিলিপ সদয় aবগিত o েয়াজনীয় কায র্ােথ র্ঃ  
1. মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, eফ-5/িব, আগারগo শাসিনক eলাকা, শের বাংলা নগর, ঢাকা-2318।
2. মহাপিরচালক, জনশি , কম র্সং ান o িশ ণ বু েরা, কাকরাiল, ঢাকা।
3. সিচব/পিরচালক (কািরকুলাম)/পিরচালক (আi িস)/ ক  পিরচালক/পিরদশ র্ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা।
4. a /পিরচালক, সংি  সকল পিলেটকিনক o মেনােটকিনক i uট/i uট aব মিরন টকেনালিজ। 
5. uপ-পরী া িনয় ক- গাপনীয়/সনদ/িবeম/ ভাকঃ, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা।
6. uপ-সিচব ( রিজঃ)/uপ-সিচব ( শাসন)/uপ-পিরচালক (িহসাব o িনরী া), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা। 
7. িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা। 

( না শ  Website -e কাশ eবং াল বাের দশ র্নসহ িনিদ র্  তািরেখর মে  Online -e িশ কেদর ত  সং হ করার ব া হেণর aনুেরােধ)।   
8. সহকারী পরী া িনয় ক- িডে ামা/ িষ/ ট টাiল/শট র্েকাস র্, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা। 
9. ডকুেমে শন aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা।
10. চয়ার ান মেহাদেয়র পােস র্ানাল aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা। 
11. নিথ।  

 

 
( মাহা দ আবুল শািহন কাoছার সরকার) 

uপ-পরী া িনয় ক (িডে ামা) 
ফানঃ 13-৯229887 

 

pিতিদন eকবার হেলo বাকািশেবা eর oেয়বসাiট 

(www.bteb.gov.bd) 
 িভিজট করনু। 

pিতিদন eকবার হেলo আপনার 

pিত ােনর i-েমiল oেপন করনু। 

“িশkা িনেয় গড়ব েদশ  
েশখ হািসনার বাংলােদশ” 


