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বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্ 
পরী া িনয় ণ িবভাগ (িডে ামা শাখা) 

9/িস, আগারগo, ঢাকা-2318। 
Website: www.bteb.gov.bd 

ারক নং- 68.28.1111.412.42.112.29.279  তািরখঃ 12-21-3129 ি ঃ  

িব ি  
 
সংি  সকলেক জানােনা যাে  য, িডে ামা iন iি িনয়ািরং িশ া েমর 3121 o 3127 িবধান  য সকল পরী াথ  ব র্বত  বাড র্ 

সমাপনী পরী ায় aংশ হণ কের নাi তােদরেক আগামী 17 িডেস র 3129 তািরখ হেত aনুি ত  পরী ায় aংশ হণ করেত i ক হেল 

411/- (িতনশত) টাকা সংেযাগ র াকারী িফ দান সােপে  িনধ র্ািরত ফরেম আেবদন কের বােড র্র aনুমিত হণ করেত হেব। 

িশ াথ েদরেক আগামী 22-21-3129 তািরেখর মে  -  িশ া িত ান ধােনর মা েম সংেযাগ র াকারী িফ-সহ িনধ র্ািরত ফরেম 

ণ র্া  ত ািদ o ব র্বতী পরী ার া  ন রপ  o েবশপে র সত ািয়ত ফেটাকিপসহ aনুমিত হেণর িনিম  আেবদন করেত হেব eবং 

uি িখত তািরেখর মে  আেবদনপ েলা িনমণ া রকারীর বরাবের aব i পৗছােত হেব। aনুমিত িতেরেক বিণ র্ত কান পরী াথ েক 

আস  পরী ায় ফরম িফলােপর aনুমিত দয়া হেব না।   

 
 

 
 

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

ফানঃ 13-৯224394 
 
ারক নং- 68.28.1111.412.42.112.29.279(21) তািরখঃ 12-21-3129 ি ঃ  

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. সিচব/পিরদশ র্ক/পিরচালক (কািরকুলাম)/পিরচালক (আi িস), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা। 
3. a , পিলেটকিনক iনি uট/মেনােটকিনক i uট/i uট aব মিরন টকেনালিজ, ...................................।
4. a /পিরচালক, ......................................................................................................................।
5. uপ-পরী া িনয় ক- গাপনীয়/সনদ/িবeম/ ভােকশনাল, 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 কােশর aনুেরাধসহ)।  
8. সহকারী পরী া িনয় ক- িডে ামা/ িষ/ ট টাiল/শট র্েকাস র্, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা। 
9. চয়ার ান মেহাদেয়র পােস র্ানাল aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা। 
10. নিথ।  

 
 

 
( মাহা দ আবুল শািহন কাoছার সরকার) 

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

 

িতিদন বাকািশেবা eর oেয়বসাiট 
(www.bteb.gov.bd) িভিজট ক ন eবং 
আপনার িত ােনর i- মiল oেপন ক ন। 




