
 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ 
পরী া িনয় ণ িবভাগ (কৃিষ/েট ঃ শাখা) 
আগারগo, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা-2318।  

Website : www.bteb.gov.bd 

ারক নং বাকািশেবা/পঃ/েট ঃ/3128/255                                                                তািরখঃ 36-21-3128 ি ঃ 
 

িডে ামা iন েট টাiল iি িনয়ািরং, িডে ামা iন eি কালচার eবং িডে ামা iন িফসািরজ e পাঠদানকারী 
িশ কেদর নাম aন লাiেন eি করণ সং াম  িব ি  

      eত ারা বাংলােদশ কািরগির িশ া েবােড র্র আoতাধীন  িডে ামা iন েট টাiল iি িনয়ািরং, িডে ামা iন eি কালচার eবং 
িডে ামা iন িফসািরজ িশ া ম পিরচালনাকারী সকল সরকাির-েবসরকাির i িটিটuেটর  a / িত ান ধানেদর  জানােনা 
যাে  েয, চলিত 6ম o 8ম পব র্সমূেহ পাঠদানকারী সকল িশ কেদর ত  a  েবােড র্র Website  e আগামী 3৯-21-3128 ি ঃ 
হেত 37-22-3128 ি ঃ ch©šÍ Online e eি  করার জ  বলা হেলা। িত ােন কম র্রত সকল িশ কেদর (পূেব র্ eি  থাকেলo) 
ত  বাংলােদশ কািরগির িশ া েবােড র্র oেয়বসাiেট (www.bteb.gov.bd)  ’’িশ কেদর ত ’’ িলংেকর ’’িডে ামা েলেবল’’ 
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  মু ায়ন, u রপ  িনরী ণ o ধান পরী ণ iতয্ািদ কােজ e ত  বহার করা হেব। 

েকান েমi aে র নােম াংক eকাu  ন র ে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 করা হেলা।  u রপ  মূ ায়েনর 
জ  িনে া   ছক নং 2 o  ছক নং 3  aনুযায়ী যথাযথভােব পূরণ পূব র্ক আগামী 41 নেভ র  3128 ি ঃ হেত জমা েদoয়া যােব।  
aন-লাiেন ে িরত  তািলকার হাড র্ কিপ িত ান ধােনর সতয্ািয়তসহ েবাড র্ হেত  (কৃিষ/িফসািরজ o েট টাiল iি ঃ ) েবশপ  
হেণর সময় কৃিষ/েট ঃ শাখায় জমা েদoয়ার জ  aনুেরাধ করা হ’ল। 

(2নং ছক িডে ামা iন eি কালচার/িফসািরজ) 
  পরী ার প  সং াম  েকান  িবষেয় জানার জ   a  েবােড র্র  uপ-পরী া িনয় ক (েগাপনীয়) শাখায় েযাগােযাগ করেত হেব । 
   েফান ন রঃ 1282৯৯71367  eবং 126635794৯5  

 
  

 িবঃ ঃ িনয়িমত িশ েকর নােমর তািলকা রাতন/aিভ  িশ েকর মে  হেত  িবষয় িভি ক textile.bteb@gmail.com  i-েমiেলর কানায় িনে া  
ছক/তািলকা বা েবােড র্র oেয়ব সাiেটর কানায় aম র্  কের  িত ান ধােনর মা েম (সতয্ািয়ত) েবশপ  েবাড র্ হেত  হেণর সময় তািলকার  হাড র্ কিপ 
কৃিষ/েট ঃ শাখায় জমা িদেত  হেব। (eকজন িশ ক েকবল মা  eকিট িবষেয় আেবদন করেবন।) 

 
নং 

িশ কগেণর নাম, 
পদবী 

o  েমাবাiল ন র 

সব র্েশষ িশ াগত 
েযা তা  

(&&বষয়সহ) পােশর 
সন o 

িনেয়াগ া  িবষেয়র 
নাম  েযাগদােনর 

তািরখ o NID ন র 

পাঠদানকৃত িবষয়/েকাড ন র
(িডে ামা iন 

eি কালচার/িফসািরজ) 

েসানািল াংেকর 
eকাu  ন র  o শাখার 

নাম 

i-েমiল
কানা 

(যিদ 
থােক) পব র্ িবষেয়র নাম িবষয় েকাড

2    6ম 2.  িহসাব নং t 
শাখার নামঃ  
uপেজলা/েজলাঃ  

 
 
 8ম 3.  

(3 নং ছক িডে ামা iন েট টাiল iি িনয়ািরং, ট, গােম র্ স) 
  পরী ার প  সং াম  েকান  িবষেয় জানার জ   a েবােড র্র  uপ-পরী া িনয় ক (েগাপনীয়) শাখায় েযাগােযাগ করেত হেব । 
   েফান ন রঃ 1282৯৯71367  eবং 126635794৯5 

 
  

 িবঃ ঃ িনয়িমত িশ েকর নােমর তািলকা রাতন/aিভ  িশ েকর মে  হেত  িবষয় িভি ক textile.bteb@gmail.com  i-েমiেলর কানায় িনে া  
ছক/তািলকা বা েবােড র্র oেয়ব সাiেটর কানায় aম র্  কের  িত ান ধােনর মা েম (সতয্ািয়ত) েবশপ  েবাড র্ হেত  হেণর সময় তািলকার  হাড র্ কিপ 
কৃিষ/েট ঃ শাখায় জমা িদেত  হেব।  (eকজন িশ ক েকবল মা  দুiিট িবষেয় আেবদন করেবন।) 

 
নং 

িশ কগেণর নাম, 
পদবী 

o  েমাবাiল ন র 

সব র্েশষ িশ াগত 
েযা তা  (&&বষয়সহ) 

পােশর সন o 
েবাড র্/িব িব ালয়

িনেয়াগ া  
িবষেয়র নাম  
েযাগদােনর 
তািরখ o

পাঠদানকৃত িবষয় েকাড ন র
(িডে ামা iন েট টাiল iি ঃ) 

েসানািল াংেকর eকাu
ন র o শাখার নাম 

i-েমiল
কানা 

(যিদ 
থােক)

পব র্ িবষেয়র নাম িবষয় 
েকাড

2    6ম 2.  িহসাব নং ◌ঃ 
শাখার নামঃ  
uপেজলা/েজলাঃ  

 
 
 8ম 3.  

িবঃ ঃ- িনয়িমত িশ কেদর নাম aনলাiেন  ছক নং 2 o  ছক নং 3  পূরণ করার সময়  পাঠদানকৃত িবষেয়র  েকাড ন র/েসানালী 
াংেকর িহসাব ন র o শাখার নাম স কভােব  পূরন করেত হেব।  

াঃ/- 
সা(িড. শীল কুমার পাল) 

পরী া িনয় ক 
                                                                                                        বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা 

    েফানঃ 13-৯224394 

pিতিদন eকবার হেলo আপনার 

pিত ােনর i-মiল oেপন করনু। 
িশ া িনেয় গড়ব েদশ

েশখ হািসনার বাংলােদশ’’ 
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ারক নং বাকািশেবা/পঃ/েট ঃ/3128/3128/255(47৯)                                                তািরখঃ 36-21-3128 ি ঃ 
 

  সদয় aবগিত o যথাযথ ব া হেণর িনিমে  aনুিলিপ ে িরত হ’লঃ 
 

 2।   সিচব,কািরগির o মা াসা িশ া িবভাগ,  িশ া ম ণালয়, গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
     [ ি  আকষ র্ণঃ aিতির  সিচব (কািরগির), কািরগির o মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়]  
3।    সিচব, ব  o পাট ম ণালয়, গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
4।  মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, িশ া ভবন, ঢাকা। 
5।     মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, িশ া ভবন, ঢাকা। 
6।     মহা পিরচালক, কৃিষ স সারণ aিধদ র , খামারবাড়ী, ঢাকা। 
7।     মহা পিরচালক, মৎ  aিধদ র, মৎ  ভবন, রমনা, ঢাকা। 
8।     পিরচালক, ব  পিরদ র, িবিটeমিস ভবন, 8-৯ কাoরান বাজার, ঢাকা। 
 9।   পিরচালক ( িশ ণ uiং), কৃিষ স সারণ aিধদ র , খামারবাড়ী, ঢাকা। 
 ৯ -21। সিচব/ পিরচালক (কািরকুলাম)/ পিরদশ র্ক/পিরচালক (িশ  o িশ ণ সম য়) বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
 22-473।  a /পিরচালক....................সংি  সকল সরকাির-েবসরকাির েট টাiল, eি কালচার o িফসািরজ  i িটিটuট । 
474-475। uপ-পরী া িনয় ক-(েগাপনীয়)/কািরকুলাম িবেশষ -(েট টাiল), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
476।  uপ-পিরচালক-(িহসাব o িনরী া), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
477।  িসে ম eনািল , কি uটার েসল, বাকিশেবা, ঢাকা ।(িব ি িট  oেয়ব সাiেট কাশ eবং ে াল বাের দশ র্নসহ িনিদ র্     
          তািরেখর মে  ঙহষরহব e িশ কেদর ত  সং হ করার ব া হেনেরাধসহ) 
 478।  ডকুেম শন aিফসার,  বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
479।  েচয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কম র্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
47৯।   aিফস নিথ। 

 
                                                                                                                      

                                                                                                                           
                                                                                              (েমাহা দ আবদুল কাiuম) 

                                                                                              সহকারী পরী া িনয় ক(কৃিষ o েট ঃ aঃদাঃ) 
                                                                                                    বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা 

                                                                                                 েফানঃ 13-59221৯5৯ 
 


