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পিীক্ষাি কদরালরুম িাংক্রান্ত রবজ্ঞরি 

 

িাংরিষ্ট িকদলি অবগরতি জন্য জািাদিা যাদে বয, মার্ ড-এরিল, ২০২২ মাদি অনুরিতব্য রর্দলামা-ইি-ইরিরিয়ারিাং এবাং রর্দলামা-ইি-

ট্যুরিজম এন্ড হিরপটারলটি রশক্ষাক্রদমি ২য়, ৪র্ ড, ৬ি ও ৮ম পব ড রিয়রমত ও ৮ম পব ড অরিয়রমত পিীক্ষা-২০২১ সুিুভাদব গ্রহণ এবাং 

বকন্দ্রিমূহদক িহদযারগতা কিাি জন্য পিীক্ষা র্লাকালীি িমদয় িাব ডক্ষরণক বযাগাদযাগ িক্ষাি জন্য বর্য়ািম্যাি মদহােদয়ি 

অনুদমােিক্রদম বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববাদর্ ড একটি কদরালরুম বখালা হদয়দে।   

 

ক. বকদন্দ্রি রিদে ডশিািমূহ: 

১. স্বাস্থ্ু ও পরিবাি কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবাং স্বাস্থ্ু অরিেিদিি রিদে ডশিা অনুযায়ী যর্াযর্ভাদব স্বাস্থ্ুরবরি অনুিিণ কদি পিীক্ষা গ্রহণ 

কিদত হদব।  

২. পিীক্ষা র্লাকালীি ববার্ ড ও পিীক্ষাি বকদন্দ্রি মদে বযাগাদযাগ িক্ষাি জন্য বকদন্দ্রি ভািিাি কম ডকতডা এবাং িাংরিষ্ট বকদন্দ্রি 

কদরাল রুদমি োরয়ত্বিাি কম ডকতডাি বমাবাইল িম্বি িাব ডক্ষরণক ির্ল িাখদত হদব।  

৩. ববার্ ড কর্তডক িমদয় িমদয় জািীকৃত পিীক্ষা িাংক্রান্ত রিদে ডশিািমূহ িম্পদকড অবগত হওয়াি জন্য িরতরেি িকাল ও রবকাল অন্তত 

দুইবাি ববাদর্ ডি অরিরিয়াল ওদয়বিাইট (www.bteb.gov.bd) রভরজট কিদত হদব। 

৪. িরতরেি িকাদলি অনুরিত পিীক্ষাি তথ্য িকাল ১২:০০ ঘটিকাি মদে এবাং রবকাদলি অনুরিত পিীক্ষাি তথ্য রবকাল ০৩:৩০ 

ঘটিকাি মদে অবশ্যই অিলাইদি এরর কিদত হদব।  

অিলাইদি পিীক্ষাি তথ্য এররি িরক্রয়া:  

www.bteb.gov.bd ˃ অিলাইি তথ্য বিিণ ˃  রর্দলামা পয ডায় ˃  Center Examinee Info 

Entry Diploma In Engg. & Tourism রিক কদি 15- Diploma-In-Engg রিব ডার্ি কদি 

Center code ও Password রেদয় Login কদি পিীক্ষাি তথ্য পাঠাদত হদব।  

অর্বা, 

http://180.211.164.134/dip_centerinfo/index.php ইউ.আি.এল. (URL) ব্যবহাদিি 

মােদম  15- Diploma-In-Engg রিব ডার্ি কদি Center code ও Password রেদয় Login কদি 

পিীক্ষাি তথ্য পাঠাদত হদব। [অিলাইদিি এরর িাংক্রান্ত িদয়াজদি: ০১৯১৭৪৫৯২৩৪] 

  

খ. কদরালরুম িাংক্রান্ত:  

  

i) িারব ডক তত্ত্বাবিাদি:   

১. জিাব বমািঃ আলী আকবি খাি, বর্য়ািম্যাি, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষাদবার্ ড, ঢাকা। 

২. জিাব বমাহাম্মে আবদুল্লাহ আল মাহমুে জামাি, িরর্ব, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষাদবার্ ড, ঢাকা। 

    

    ii) কদরালরুদমি োরয়ত্বিািগণ:  

১. িদকৌশলী বমািঃ আবদুি িহমাি, পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক। বমাবাইল: ০১৭১৪০৭৫৮৩৮ 

২. িদকৌশলী বমাহাম্মে আবুল শারহি কাওোি িিকাি, উপ-পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক (রর্দলামা)। বমাবাইল: ০১৭১২২৫১৯১৭ 

৩. িদকৌশলী বমািঃ ইয়ারিি, উপ-পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক (বগাপণীয়)। বমাবাইল: ০১৭১৯৯৬০২৫৬ (িশ্নপত্র িাংক্রান্ত রবষদয়) 

৪. িদকৌশলী বমাহাম্মে িামসুল আলম, রিদেম এিারলে। বমাবাইল: ০১৯১২৫২৮২৫৩ (অিলাইি িাংক্রান্ত রবষদয়)  

৫. িদকৌশলী বমািঃ বিজওয়ানুল হক, িহকারি পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক (রর্দলামা)। বমাবাইল: ০১৯১৩৭৭৯০৫৩ 

৬. জিাব বমািঃ মাকসুদুি িহমাি, িহকারি পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক (রর্দলামা)। বমাবাইল: ০১৫৫৮৮৫৪৮১৫  

 

 



 

    iii) পিীক্ষা র্লাকালীি কদরালরুদমি বমাবাইল: ০১৭৩০৪৭৬৪৯১ এবাং ০১৭৩০৪৭৬৪৯২  

  ই-বমইল: ১. bteb.controller@gmail.com (িারব ডক রবষয়)    

২. bteb.diploma.examination@gmail.com (পিীক্ষা িাংক্রান্ত বয বকাি রবষয়) 

                  ৩. yeasin.tpi@gmail.com  (িশ্নপত্র িাংক্রান্ত রবষদয়) 

 

গ. কদরাল রুদমি কম ডপরিরি: 

• বকন্দ্রিমূদহি িরতরেদিি পিীক্ষার্ীি উপরস্থ্রত-অনুপরস্থ্রতি বিকর্ ড অিলাইদি/ বমাবাইল বিাদি/ বটরলদিাদি/ ই-বমইদল িাংগ্রহ 

কিা। 

• বকন্দ্রিমূদহি িরতরেদিি বরহষ্কািকৃত পিীক্ষার্ীি তথ্য (বরহষ্কািকৃত পিীক্ষার্ীি বিাল িম্বি, বিরজদেশি িম্বি, পব ড, 

বটকদিালরজ ও বরহষ্কাদিি িািা উদল্লখিহ) অিলাইদি/ বমাবাইল বিাদি/ বটরলদিাদি/ ই-বমইদল িাংগ্রহ কিা। 

• বকন্দ্রিমূদহি িরতরেদিি আইি-শৃঙ্খলা পরিরস্থ্রত িম্পরকডত তথ্য িাংগ্রহ কিা। 

• এোড়াও জরুিী িদয়াজদি বকন্দ্রিমূহদক তথ্য রেদয় িহায়তা কিা ও বকদন্দ্রি িাদর্ বযাগাদযাগ িক্ষা কিা। 

 

বর্য়ািম্যাি মদহােদয়ি অনুদমােিক্রদম িাংরিষ্ট িকলদক উপদিাক্ত রিদে ডশিা অনুিিণপূব ডক ব্যবস্থ্া গ্রহদণি অনুদিাি কিা হদলা।  

 

 

                       

                              ২০-০৩-২০২২ 

(িদকৌশলী বমািঃ আবদুি িহমাি) 

পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক 

বিািিঃ ০২-৫৫০০৬৫২৫ 

 

স্মািক িাং- ৫৭.১৭.০০০০.৩০১.৩১.০০২.২২.৮৪ (১৫)           তারিখ: ২০-০৩-২০২২ ররিঃ 

 

উপদিাক্ত রবজ্ঞরিি অনুরলরপ অবগরত ও িদয়াজিীয় কায ডাদর্ ড বিরিত হদলা (বজুিতাি রভরিদত িদহ): 

১. িরর্ব, রশক্ষা মন্ত্রণালয়, কারিগরি ও মাদ্রািা রশক্ষা রবভাগ,  বাাংলাদেশ িরর্বালয়, ঢাকা। 

              [দৃরষ্ট আকষ ডণিঃ অরতরিক্ত িরর্ব (কারিগরি)] 

২. মহাপরির্ালক, কারিগরি রশক্ষা অরিেিি, ঢাকা। 

৩-৬. িরর্ব/পরির্ালক(কারিকুলাম)/পরির্ালক (আইটিরি)/পরিেশ ডক, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

৭. বকদন্দ্রি ভািিাি কম ডকতডা (িাংরিষ্ট িকল বকন্দ্র)। 

৮. অেক্ষ, িাংরিষ্ট িকল িরতিাি। 

৯. রিদেম এিারলষ্ট, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা (রবজ্ঞরিটি Website এ িকাদশি অনুদিািিহ)।  

১০. উপ-পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক/১/২/৩/বভাক, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

১১. উপ-িরর্ব(বিরজ:)/উপ-িরর্ব(িশািি), বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা।  

১২.  িহকািী পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক-২/৩/বটক্সটাইল, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

১৩. ইিিিদমশি অরিিাি, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

১৪. বর্য়ািম্যাি মদহােদয়ি পাদি ডািাল অরিিাি, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা।  

১৫. িরর্।       

                             

  

 

            ২০-০৩-২০২২ 

(বমাহাম্মে আবুল শারহি কাওোি িিকাি) 

উপ-পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক (রর্দলামা) 

বিাি : ০২-৫৫০০৬৫৩১ 


