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বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড 

পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক রবভাগ 

        (কৃরি/দেক্স: শাখা) 

আগািগাঁও, বশদি বাাংলািগি, ঢাকা-১২০৭। 

ওদয়ব সাইে : www.bteb.gov.bd 

 

স্মািক িাং ৫৭.১৭.০০০০.৩১3.02.485.22-159/১                                                                   তারিখ: 10-10-২০২2ররিঃ 

 

তারিক পিীক্ষাি বকন্দ্র তারলকািঃ 

বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববাদর্ ডি অধীদি রর্দলামা ইি এরিকালচাি/রিসারিজ/লাইভস্টক/িদিরি রশক্ষাক্রদমি ৩য় পদব ডি পরিপূিক পিীক্ষা 

2021, আগামী 17 অদটাবি ২০২2রর.  বিাজ বসামবাি হদত রিব ডারচত পিীক্ষা বকদন্দ্র অনুরিত হদব।  
 

 

ক্র 

িাং 

বকন্দ্র 

বকার্ িাং 
রিব ডারচত পিীক্ষা বকদন্দ্রি  িাম ও ঠিকািা ক্র িাং 

প্ররতিাি 

বকার্ িাং 

বকদন্দ্রি অধীদি বে সকল  রশক্ষা প্ররতিাদিি পিীক্ষা 

অনুরিত হদব  তাদেি িাম ও ঠিকািা 

1.  ১৬০৬১ কৃরি প্ররশক্ষণ ইন্সটিটিউে, তাজহাে, িাংপুি। ১. ১৬০৬১ কৃরি প্ররশক্ষণ ইন্সটিটিউে, তাজহাে, িাংপুি। 

2.  ১৮০৬২ কৃরি প্ররশক্ষণ ইন্সটিটিউে, গাইবান্ধা  ১. ১৮০৬২ কৃরি প্ররশক্ষণ ইন্সটিটিউে, গাইবান্ধা । 

3.  ১৮১৬৬ ইিরস্টটিউে অব লাইভস্টক সাদয়ন্স এন্ড 

বেকদিালরজ(আইএলএসটি), সেি, গাইবান্ধা। 

1. ১৮১৬৬ ইিরস্টটিউে অব লাইভস্টক সাদয়ন্স এন্ড 

বেকদিালরজ(আইএলএসটি), সেি, গাইবান্ধা। 

4.  ২৬০৬৫ কৃরি প্ররশক্ষণ ইন্সটিটিউে, ঈশ্বিেী, পাবিা। 1. ২৬০৬৫ কৃরি প্ররশক্ষণ ইন্সটিটিউে, ঈশ্বিেী, পাবিা। 

5.  ৪২০৪৬ কৃরি প্ররশক্ষণ ইন্সটিটিউে, িহমতপুি, বরিশাল। 1. ৪২০৪৬ কৃরি প্ররশক্ষণ ইন্সটিটিউে,  িহমতপুি, বরিশাল। 

6.  ৪৬০২৯ কৃরি প্ররশক্ষণ ইন্সটিটিউে, িরিেপুি। 1. ৪৬০২৯ কৃরি প্ররশক্ষণ ইন্সটিটিউে, িরিেপুি। 

7.  ৪৮০৬৫ কৃরি প্ররশক্ষি ইিরস্টটিউে, সাঁটুরিয়া,  মারিকগঞ্জ 1. ৪৮০৬৫ কৃরি প্ররশক্ষি ইিরস্টটিউে, সাঁটুরিয়া,  মারিকগঞ্জ 

8.  ৫০১২৯ কৃরি প্ররশক্ষণ ইন্সটিটিউে, বশদি বাাংলা িগি, ঢাকা। 1. ৫০১২৯ কৃরি প্ররশক্ষণ ইন্সটিটিউে,  বশদি বাাংলা িগি, ঢাকা। 

9.  ৫৩০৩৫ কৃরি প্ররশক্ষণ ইন্সটিটিউে ,রশমুলতলী,  

(রব ও এি), গাজীপুি। 

1. ৫৩০৩৫ কৃরি প্ররশক্ষণ ইন্সটিটিউে ,রশমুলতলী, (রব ও এি), 

গাজীপুি। 

10.  ৫৬০১৯ কৃরি প্ররশক্ষণ ইন্সটিটিউে, বশিপুি। 1. ৫৬০১৯ কৃরি প্ররশক্ষণ ইন্সটিটিউে,  বশিপুি। 

11.  ৫৯১৩১ রিসারিজ রর্দলামা ইন্সটিটিউে রকদশািগঞ্জ। 1. ৫৯১৩১ রিসারিজ রর্দলামা ইন্সটিটিউে, রকদশািগঞ্জ। 

12.  ৬১০১৯ কৃরি প্ররশক্ষণ ইন্সটিটিউে, খারেমিগি, রসদলে। 1. ৬১০১৯ কৃরি প্ররশক্ষণ ইন্সটিটিউে, খারেমিগি, রসদলে। 

13.  ৬৪০৬৭ কৃরি প্ররশক্ষণ ইিরস্টটিউে, বাঞ্ছািামপুি, ব্রাহ্মণবারিয়া 1. ৬৪০৬৭ কৃরি প্ররশক্ষি ইিরস্টটিউে, বাঞ্ছািামপুি, ব্রাহ্মণবারিয়া 

14.  ৬৪০৬৮ ইিরস্টটিউে অব লাইভস্টক সাদয়ন্স এন্ড বেকদিালরজ, 

িারসি িগি,  ব্রাক্ষণবারিয়া। 

1. ৬৪০৬৮ ইিরস্টটিউে অব লাইভস্টক সাদয়ন্স এন্ড বেকদিালরজ,  

িারসি িগি,  ব্রাক্ষণবারিয়া। 

15.  ৬৫১১৩ কৃরি প্ররশক্ষণ ইন্সটিটিউে,  বহামিা, কুরমল্লা । 1. ৬৫১১৩ কৃরি প্ররশক্ষণ ইন্সটিটিউে,  বহামিা, কুরমল্লা । 

16.  ৬৮০২৮ কৃরি প্ররশক্ষণ ইন্সটিটিউে, ববগমগঞ্জ, বিায়াখালী। 1. ৬৮০২৮ কৃরি প্ররশক্ষণ ইন্সটিটিউে, ববগমগঞ্জ, বিায়াখালী। 

17.  ৭০০৫১ কৃরি প্ররশক্ষণ ইন্সটিটিউে, হােহাজািী, চট্টিাম। 1. ৭০০৫১ কৃরি প্ররশক্ষণ ইন্সটিটিউে,  হােহাজািী,  চট্টিাম। 

18.  70129 িদিস্ট সাদয়ন্স এন্ড বেকদিালজী ইন্সটিটিউে, পূব ড 

িারসিাবাে,  চট্টিাম 

1. 70129 িদিস্ট সাদয়ন্স এন্ড বেকদিালজী ইন্সটিটিউে 

পূব ড িারসিাবাে,   চট্টিাম 

19.  ৭২০০৯ কৃরি প্ররশক্ষণ ইন্সটিটিউে,  িাাংগামাটি। 1. ৭২০০৯ কৃরি প্ররশক্ষণ ইন্সটিটিউে,  িাাংগামাটি। 

                                                                                                                                    

 

 

স্বা:/- 

(ম  োঃ মেপ য়েত উল্ল হ) 

পরীক্ষ  নিেন্ত্রে 

ম  ি: ০২-৫৫০০৬৫২৫ 
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 সেয় অবগরত ও েথােথ ব্যবস্থা িহদণি রিরমদে অনুরলরপ বপ্ররিত হল (দজেিতাি রভরেদত িয়) : 
 
 

১।    সরচব, কারিগরি ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাগ,  রশক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সিকাি, বাাংলাদেশ সরচবালয়, ঢাকা। 

       (দৃরি আকি ডণিঃ অরতরিক্ত সরচব, কারিগরি ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাগ, রশক্ষা মন্ত্রণালয়)       
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2।     মহাপরিচালক, কারিগরি রশক্ষা অরধেপ্তি, রশক্ষা ভবি, ঢাকা। 

3।     মহা পরিচালক, কৃরি সম্প্রসািণ অরধেপ্তি , খামািবািী, ঢাকা। 

4।     মহা পরিচালক, মৎস্য অরধেপ্তি, মৎস্য ভবি, িমিা, ঢাকা। 

7।        প্রধাি বি সাংক্ষক, বি অরধেপ্তি, বি ভবি, আগািগাঁও, বশদি বাাংলা িগি, ঢাকা। 
8।     পরিচালক (প্ররশক্ষণ উইাং) কৃরি সম্প্রসািণ অরধেপ্তি , খামািবািী, ঢাকা। 

9।     পরিচালক (গদবিণা ও প্ররশক্ষণ) প্রারণ সম্পে অরধেপ্তি, খামািবারি, ঢাকা। 

10-১২।   সরচব/ পরিচালক (কারিকুলাম)/ পরিেশ ডক/পরিচালক(রশল্প ও প্ররশক্ষণ সমন্বয়), বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

    13।   Dc- cÖavb eb ms¶K(wk¶v I cÖwk¶Y DBs), eb Awa`ßi, eb feb, AvMviMvuI, †k‡i evsjv bMi, XvKv|  

১4-40।   অধ্যক্ষ/পিীক্ষা বকদন্দ্রি ভািপ্রাপ্ত কম ডকতডা/বকন্দ্র সরচব/ cwiPvjK,   ........................................................। 

41।        পরিচালক, আঞ্চরলক অরিস, কারিগরি রশক্ষা অরধেপ্তি, …..সকল রবভাগ।  

42।  উপ-পরিচালক (প্ররশক্ষণ), কৃরি সম্প্রসািণ অরধেপ্তি , খামািবািী, ঢাকা। 

43-44।   উপ-পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক-(দগাপিীয়),কারিকুলাম রবদশিজ্ঞ-(কৃরি), বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা।  

  45।  রসদস্টম এিারলস্ট, করম্পউোি বসল, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা । 

                 (য়েন্দ্র ত নিে টি ওয়েব স ইয়ে প্রচ র এর অনুয়র ধসহ)। 

  46।      সহকারি পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক, রবতিণ, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

        (সাংরিি রশক্ষা প্ররতিাদি উেিপত্র ও অন্যান্য সকল মালামাল সিবিাহ কিাি ব্যবস্থা িহণ কিাি জন্য  অনুদিাধ জািাদিা হ’ল। 

  47।    বচয়ািম্যাি মদহােদয়ি ব্যরক্তগত কম ডকতডা,  বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

  48।    অরিস িরথ। 

                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                             

 

(ইরঞ্জ: বমাসািঃ ছালমা আক্তাি) 

সহকািী পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক(কৃরি ও বেক্সোইল) 

বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

  বিািিঃ ০২-৫৫০০৬৫৪৪  

 

 

  

 


