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স্মািক িাং ৫৭.১৭.০০০০.৩১২.০১.৭৭-৮৪.২২-৭৮                                                                  তারিখঃ ২৯-১২-২০২২রি: 

 

অফিস আদেশ 

 

 বাাংলাদেশ কাফিগফি ফশক্ষা ববার্ ড পফিচাফলত ফর্দলামা ইন এফিকালচাি/ফিসাফিজ/লাইভস্টক ও িদিফি ফশক্ষাক্রদমি ববার্ ড সমাপনী পিীক্ষা-

2022 (আগামী 01 জানুয়াফি 2023 হদত অনুফিতব্য) সময়সূফচ অনুযায়ী তাফিক পিীক্ষা বকদে বয-দকাদনা এক ফেন আকফিক পফিেশ ডন কিাি 

জন্য ফনদে  উদেফিত অধ্যক্ষ, উপ-পফিচালক, সুপাফিনদেনদর্ন্ট মদহােয়গণদক অনুদিাধ কিা হদলা। পফিেশ ডনকািী কম ডকতডাগণ ববাদর্ ডি ফবফধ 

বমাতাদবক সম্মানী ভাতা প্রাপ্য হদবন। 

   

ক্রঃ 

নাং 

বকে 

বকার্ নাং 
ফনব ডাফচত পিীক্ষা বকদেি নাম ও ঠিকানা 

স্থানীয় AvKw¯§K পফিেশ ডনকািী কম ডকতডাি 

নাম, পেবী ও ঠিকানা  

1.  ১১০১২ পঞ্চগড় বেকফনকযাল এন্ড ফবজদনস ম্যাদনজম্যান্ট কদলজ, সেি, পঞ্চগড়। Dc-cwiPvjK/প্রফতফনফধ 
K…wl m¤cÖmviY Awa`ßi, cÂMo| 

2.  ১১০২০ আলহাজ্জ্ব সফিউফিন আহম্মে কাফিগফি মহাফবদ্যালয়,  আদোয়ািী, 

পঞ্চগড়। 

3.  ১২০৩৪ এইচ.বক হাইস্কুল এন্ড ফবএম কদলজ 

 কিনাই,পীিগঞ্জ, ঠাকুিগাঁও  

Dc-cwiPvjK/প্রফতফনফধ 
K…wl m¤cÖmviY Awa`ßi, VvKziMuvI| 

            

 

4.  ১২০৬১ কাঠালর্াঙ্গী কৃফি কদলজ, হফিপুি, ঠাকুিগাঁও। 

5.  ১২০৬২ হযার্স্ ইন্সটিটিউে এন্ড এফিচালচাি বেকদনালজী সেি, ঠাকুিগাঁও।  

 
6.  ১২০৯৮ বাফলয়াখুড়ী মাংস্য প্রযুফি ইস্টিটিউে  

সেি, ঠাকুিগাঁও । (মৎস্য)      

 
           

7.  ১৩০৭৪ বক ফব এম কদলজ, সেি,  ফেনাজপুি। সুপাফিনদেনদর্ন্ট/ প্রফতফনফধ 

টিফভআই, ফেনাজপুি। 
8.  ১৩০৯৪ পাব ডতীপুি বেকফনকযাল এন্ড কৃফি কদলজ পাব ডতীপুি, ফেনাজপুি। 

9.  ১৪০৪৬ নজমূল- শাহানা কৃফি কদলজ 

ববাড়াগাড়ী, বর্ামাি, নীলিামািী।   

 

Dc-cwiPvjK/ প্রফতফনফধ 

K…wl m¤cÖmviY Awa`ßi, bxjdvgvix| 

 10.  ১৪০৫২ 

 

 

চাঁদেিহাে কৃফি কদলজ, চাঁদেিহাে  নীলিামািী 

 

 

 
 

11.  ১৫০৮৪ আফেতমািী কৃফি প্রযুফি ইন্সটিটিউে, আফেতমািী, লালমফনিহাে  Dc-cwiPvjK/ প্রফতফনফধ 

K…wl m¤cÖmviY Awa`ßi  

লালমফনিহাে 12.  ১৫০৬৭ জমদসে আলী কৃফি প্রযুফি ইন্সটিটিউে 

 বড়িাতা, হাতীবান্ধা, লালমফনিহাে  

13.  16060 উত্তিবঙ্গ কৃফি প্রফশক্ষণ ও গদবিণা ইন্সটিটিউে পীিগাছা,  িাংপুি। Dc-cwiPvjK/ প্রফতফনফধ 

K…wl m¤cÖmviY Awa`ßi,  iscyi| 

14.  16061 কৃফি প্রফশক্ষণ ইন্সটিটিউে, তাজহাে, িাংপুি। 

15.  16059 ববইলী ব্রীজ এফিকালচাি এন্ড পফলদেকফনক ই্ন্সটিটিউে, কাউফনয়া, 

িাংপুি। 

16.  16099 আনফজিন বনছা কৃফি প্রযুফি ইন্সটিটিউে, তািাগঞ্জ, িাংপুি। 

 

17.  16102 ফভ আই ফপ শাহাোৎ কৃফি প্রযুফি ই্ন্সটিটিউে,  বেিগঞ্জ, িাংপুি। 

 

18.  ১৭০৩৪ এম এ মফতন কাফিগফি ও বাফণজয কদলজ  উফলপুি, কুফড়িাম।  Dc-cwiPvjK/ প্রফতফনফধ 

K…wl m¤cÖmviY Awa`ßi, KzwoMÖvg| 
19.  ১৭০৫১ ফেয়ার্াাংগা আইফর্য়াল বেকঃ স্কুল এন্ড কদলজ, কুফড়িাম । (কৃফি ও 

মৎস্য)  

20.  17057 কুফড়িাম পফলদেকফনক ইন্সটিটিউে কুফড়িাম । Dc-cwiPvjK/ প্রফতফনফধ 

K…wl m¤cÖmviY Awa`ßi, KzwoMÖvg| 21.  ১৭০৬৬ ফকসমত উোহ বালাজান কৃফি ও কাফিগফি ই্ন্সটিটিউে, বিৌমািী, 

কুফড়িাম। 

http://www.bteb.gov.bd/
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ক্রঃ 

নাং 

বকে 

বকার্ নাং 
ফনব ডাফচত পিীক্ষা বকদেি নাম ও ঠিকানা 

স্থানীয় AvKw¯§K পফিেশ ডনকািী কম ডকতডাি 

নাম, পেবী ও ঠিকানা  

22.  ১৭০৯৪ িাজািহাে মদর্ল কৃফি ফর্দলামা ইন্সটিটিউে, িাজািহাে, কুফড়িাম  

23.  ১৮০৬২ কৃফি প্রফশক্ষণ ইন্সটিটিউে, গাইবান্ধা  Dc-cwiPvjK/ প্রফতফনফধ 

K…wl m¤cÖmviY Awa`ßi  

MvBevÜv 

 

24.  ১৮০৮৪ আবদুল কুদ্দুস সিকাি কৃফি কদলজ ও গদবিণা বকে, বগাফবন্দগঞ্জ, 

গাইবান্ধা। 

25.  ১৮১৬৬ ইনফস্টটিউে অব লাইভস্টক সাদয়ন্স এন্ড বেকদনালফজ, বগাফবন্দপুি, সেি, 

গাইবান্ধা।  

26.  ১৯০৪৫ উচাই কৃফি কদলজ, পাঁচফবফব, জয়পুিহাে। Dc-cwiPvjK/ প্রফতফনফধ 

K…wl m¤cÖmviY Awa`ßi RqcyinvU| 

 

 

 

 

27.  ১৯০৪৯ জয়পুিহাে কৃফি কদলজ, সেি, জয়পুিহাে।   

 

 28.  20099 বগুড়া পফলদেকটিক ইন্সটিটিউে, বগুড়া Dc-cwiPvjK/ প্রফতফনফধ 

K…wl m¤cÖmviY Awa`ßi ,বগুড়া। 

29.  ২০১০১ বমাদমনা বক্কি কৃফি কদলজ, ফশবগঞ্জ, বগুড়া।   

30.  21065 মহাদেবপুি কৃফি এন্ড কাফিগফি কদলজ মহাদেবপুি, নওগাঁ। (কৃফি ও 

মৎস্য) 

 

Dc-cwiPvjK/ প্রফতফনফধ 

K…wl m¤cÖmviY Awa`ßi, bIMvu| 

 
31.  ২১০১৪ নামাজগড় গাউসল আজম কাফমল মাদ্রাসা সেি, নওগাঁ। 

32.  ২১১১৯ ফবশ্ব কফব িবীেনাথ কৃফি কদলজ,পফতসি, আত্রাই, নওগাঁ। (কৃফি ও 

মৎস্য) 

 33.  ২২০৫৩ নাদচাল কৃফি ফর্দলামা কদলজ,  নাদচাল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।    (কৃফি ও 

মৎস্য) 

Dc-cwiPvjK/ প্রফতফনফধ 

K…wl m¤cÖmviY Awa`ßi PuvcvBbeveMÄ 

 34.  22054 িহনপুি কৃফি ফর্দলামা ইন্সঃ, ববায়ফলয়া বগামস্তিাপুি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ। 

35.  ২৩০১৬ ইসলামী একাদর্মী উচ্চ ফবদ্যা ও কাফিগফি ও কৃফি কদলজ,বাঘা, 

িাজশাহী। 

Dc-cwiPvjK/ প্রফতফনফধ 

K…wl m¤cÖmviY Awa`ßi  

 ivRkvnx| 36.  23162 িাজশাহী কৃফি ফর্দলামা ইন্সটিটিউে 

িাজপাড়া, িাজশাহী। (কৃফি ও মৎস্য)  

37.  ২৩১০৫ িাজশাহী পফলদেকফনক ইন্সটিটিউে িাজশাহী।   

38.  ২৩২১৯ তাদনাি কৃফি প্রযুফি ইন্সটিটিউে  

 তাদনাি, িাজশাহী  |  

39.  ২৪০৭৯ মফঞ্জলপুকুি কৃফি কাফিগফি ও বাফণফজযক মহাফবদ্যালয়, লালপুি, নাদোি। Dc-cwiPvjK/ প্রফতফনফধ 

K…wl m¤cÖmviY Awa`ßi 

bv‡Uvi| 40.  ২৪০৮৭ তমালতলা কৃফি ও কাফিগফি মহাফবদ্যালয় 

তমালতলা, নাদোি।     

41.  ২৪০৮৮ কৃফি ফর্দলামা ইন্সটিটিউে, ফসাংড়া, নাদোি,   

( কৃফি ও মৎস্য) 

42.  ২৫০৬৫ কৃফি কাফিগফি কদলজ,  জামততল,  কামািিন্দ,  ফসিাজগঞ্জ Dc-cwiPvjK/ প্রফতফনফধ 

K…wl m¤cÖmviY Awa`ßi  

wmivRMÄ| 

43.  ২৫০৭০ বশি আব্দুল হাফমে বেকফনকযাল এন্ড  কদলজ, সেি, ফসিাজগঞ্জ 

44.  ২৫২২৪ ফিসাফিজ ফর্দলামা ইন্সটিটিউে, ফসিাজগঞ্জ   

45.  ২৬০৬৫ কৃফি প্রফশক্ষণ ইন্সটিটিউে, ঈশ্বিেী, পাবনা।  Dc-cwiPvjK/ প্রফতফনফধ 

K…wl m¤cÖmviY Awa`ßi,  cvebv| 

46.  ২৬০৬৪ 

 

মুফনয়াফেঘী কাফিগফি কদলজ 

 চােদমাহি, পাবনা।   

Dc-cwiPvjK/ প্রফতফনফধ 

K…wl m¤cÖmviY Awa`ßi,  cvebv| 

 47.  ২৬০৯১ জাফকয়া হাফবব কৃফি কদলজ 

 মাফলিা, সুজানগি, পাবনা।  
48.  ২৭০৫৭ বাহাি কৃফি কদলজ  

 চড়াইদকাল,  কুমািিালী, কুফিয়া। 

Dc-cwiPvjK/ প্রফতফনফধ 

K…wl m¤cÖmviY Awa`ßi 

Kzwóqv| 49.  ২৭০৬৫ লাল নগি কৃফি ইন্সটিটিউে 

বেৌলতপুি, কুফিয়া।  

50.  ২৮০২৬ কৃফি প্রযুফি কদলজ 

 সেি, বমদহিপুি 

অধ্যক্ষ এি প্রফতফনফধ 

টিএসফস, বমদহিপুি 

51.  ২৯০২৮ এম এস বজাহা কৃফি কদলজ 

 আলমর্াাংগা,  চুয়ার্াাংগা।  

Dc-cwiPvjK/ প্রফতফনফধ 

K…wl m¤cÖmviY Awa`ßi, চুয়ার্াাংগা। 

52.  ৩০০৭৫ কৃফি প্রফশক্ষণ ইন্সটিটিউে 

 সেি, ফিনাইেহ। 
Dc-cwiPvjK/ প্রফতফনফধ 

K…wl m¤cÖmviY Awa`ßi, ফিনাইেহ। 

53.  ৩১০৩৩ মদনায়ািা জামান কৃফি কদলজ, কানাইনগি, মহম্মেপুি, মাগুিা। অধ্যক্ষ এি প্রফতফনফধ 

পফলদেকফনক ইন্সটিটিউে, মাগুিা 
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নাং 
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54.  ৩২০২৫ নড়াইল কৃফি ও কাফিগফি কদলজ, ইছড়বাহা,  নড়াইল। Dc-cwiPvjK 

K…wl m¤cÖmviY Awa`ßi, bovBj| 

55.  ৩৩০৩৯ ফহজলর্াাংগা শহীে ফ্লাইে বলঃ মাসুে বমদমাফিয়াল কদলজ, বকশবপুি, 

যদশাি 

Dc-cwiPvjK/ প্রফতফনফধ 

K…wl m¤cÖmviY Awa`ßi, যদশাি 

 56.  ৩৩১০১ জাপান বাাংলাদেশ মমত্রী কৃফি ফর্দলামা ইন্সটিটিউে,  সেি, যদশাি।   

57.  33163 gwkqvnvwU A¶q wW‡cøvgv Bb K…wl  cÖhyw³ BÝwUwUDU,  

gwbivgcyi,h‡kvi   

58.  ৩৪০৪৪ সাতক্ষীিা ফসটি কদলজ ,সেি, সাতক্ষীিা। Dc-cwiPvjK/ প্রফতফনফধ 

K…wl m¤cÖmviY Awa`ßi  

mvZ¶xiv| 

59.  ৩৪০৩৮ ফপ্রফন্সপাল আিতারুজ্জামান ফবজ্ঞান কৃফি কাফিগফি ও বাফনঃ কদলজ, 

তালা, সাতক্ষীিা  

60.  ৩৫০৫১ কৃফি প্রফশক্ষণ ইন্সটিটিউে 

বেৌলতপুি, খুলনা। 

 

Dc-cwiPvjK/ প্রফতফনফধ 

K…wl m¤cÖmviY Awa`ßi, বেৌলতপুি, 

খুলনা। 61.  ৩৫১২৮ হাফড়িাফল কৃফি প্রযুফি ইন্সটিটিউে, বতিিাো, খুলনা 

62.  35259 ইন্সটিটিউে অব লাইভস্টক সাইন্স এন্ড বেকদনালফজ, খুলনা 

63.  ৩৬০৩৯ মাদজো ববগম কৃফি প্রযুফি কদলজ  

কচুয়া, বাদগিহাে। 

 

Dc-cwiPvjK/ প্রফতফনফধ 

K…wl m¤cÖ: Awa`ßi, বাদগিহাে। 

 64.  ৩৭০৩৪ এম এ িাদলক কৃফি কদলজ, ভান্ডাফিয়া, ফপদিাজপুি।  

 

Dc-cwiPvjK 

K…wl m¤cÖmviY Awa`ßi  

ফপদিাজপুি। 65.  ৩৭০৬৩ র্াঃ এস বক মজুমোি কৃফি কাফিগফি ইন্সটিটিউে ফপদিাজপুি । (কৃফি ও 

মৎস্য) 

 66.  38024 চাওড়া কাফিগফি ও কৃফি কদলজ, আমতলী, বিগুনা। Dc-cwiPvjK/ প্রফতফনফধ 

K…wl m¤cÖmviY Awa`ßi, বিগুনা। 

 
67.  38045 বিগুনা কৃফি প্রযুফি ইন্সটিটিউে, সেি, বিগুনা। 

68.  ৩৯০৪৮ দুমকী বেকফনকযাল এন্ড ফবএম মফহলা কদলজ , দুমকী, পটুয়ািালী। Dc-cwiPvjK/ প্রফতফনফধ 

K…wl m¤cÖmviY Awa`ßi, পটুয়ািালী । 

69.  ৩৯০৮৫ েফক্ষণবঙ্গ কৃফি ও কাফিগফি প্রফশক্ষণ ইন্সটিটিউে দুমকী, পটুয়ািালী ।  

70.  ৩৯০৬৯ মফজেবাড়ীয়া কদলজ, ফমজডাগঞ্জ, পটুয়ািালী। Dc-cwiPvjK/ প্রফতফনফধ 

K…wl m¤cÖmviY Awa`ßi, পটুয়ািালী। 

 

71.  ৩৯০৫২ পাতাবুফনয়া  আেশড কৃফি ও কাফিগফি মহাফবদ্যালয় গলাফচপা, পটুয়ািালী। 

72.  ৩৯০৫৩ পটুয়ািালী কৃফি ফর্দলামা ইন্সটিটিউে  

বাউিল পটুয়ািালী । 

73.  ৩৯০৯৫ ইসমাইল তালুকোি কৃফি ও প্রযুফি ইন্সটিটিউে কলাপাড়া, পটুয়ািালী। 

74.  ৪০০২৪ ইফলশা ইসলামীয়া মদর্ল কদলজ 

 সেি, বভালা। 

Dc-cwiPvjK/ প্রফতফনফধ 

K…wl m¤cÖmviY Awa`ßi  

বভালা।  75.  ৪০০৩৮ ওসমানগঞ্জ ইউনাইদের্ কৃফি ইন্সটিটিউে চিিযাশন, বভালা। 

76.  ৪১০৩০ িমজানকাঠী কাফিগফি ও কৃফি কদলজ  

সেি, িালকাঠী। 

Dc-cwiPvjK/ প্রফতফনফধ 

K…wl m¤cÖmviY Awa`ßi  

িালকাঠি 77.  ৪১০৫৫ এর্দভাদকে হারুন-অি-িফশে িান িাউঃ কৃফি  প্রযুফি ই্ন্সটি, নলফছটি, 

িালকাঠি 

78.  ৪১০৪৪ ফিদিাজা আমু বমদমাফিয়াল মৎস্য প্রযুফি ই্ন্সটিঃ, িামচেপুি, 

িালকাঠি।  (মৎস্য) 

79.  ৪২০৫০ মূলাফে বেকফনকযাল এন্ড ফবজদনস ম্যাদনজম্যান্ট কদলজ, মূলাফে, 

বফিশাল। 

Dc-cwiPvjK/ প্রফতফনফধ 

K…wl m¤cÖmviY Awa`ßi  

বফিশাল। 80.  ৪২০৪৬ কৃফি প্রফশক্ষণ ইন্সটিটিউে 

িহমতপুি, বফিশাল। 

81.  ৪৪০০৪ সাদহিা-নাফসি বেকফনকযাল এন্ড ফবএম  কদলজ  ফশবচি, মাোিীপুি। সুপাফিনদেনদর্ন্ট/ প্রফতফনফধ 

টিফভআই, মাোিীপুি। 

82.  ৪৪০২৩ িাতজি বগাপালগঞ্জ বক.বজ.এস. কৃফি ইন্সটিটিউে,  িাতজি , মাোিীপুি। Dc-cwiPvjK 

K…wl m¤cÖmviY Awa`ßi, মাোিীপুি। 

83.  45015 বগাপালগঞ্জ পফলদেকফনক ইন্সটিটিউে, বগাপালগঞ্জ। Dc-cwiPvjK/ প্রফতফনফধ 

K…wl m¤cÖmviY Awa`ßi  

বগাপালগঞ্জ। 

84.  ৪৫০৬৮ ফিসাফিজ ফর্দলামা ইন্সটিটিউে 

বগাপালগঞ্জ। 
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নাম, পেবী ও ঠিকানা  

85.  45086 ইন্সটিটিউে অব লাইভস্টক সাইন্স এন্ড বেকদনালফজ, বগাপালগঞ্জ 

86.  ৪৬০০৩ শাহজািি বেকফনঃ এন্ড ফব এম কদলজ, ববায়ালমািী, িফিেপুি।  (কৃফি 

ও মৎস্য) 

 

Dc-cwiPvjK/ প্রফতফনফধ 

K…wl m¤cÖmviY Awa`ßi  

িফিেপুি।  87.  ৪৬০২৯ কৃফি প্রফশক্ষণ ইন্সটিটিউে, িফিেপুি। 

 
88.  ৪৭০১৯ কফলদমাহি জহুিদেছা কৃফি প্রফশক্ষণ 

 পাাংশা, িাজবাড়ী। (কৃফি ও মৎস্য) 

Dc-cwiPvjK 

K…wl m¤cÖmviY Awa`ßi, িাজবাড়ী।   

89.  ৪৮০৬৫ কৃফি প্রফশক্ষন ইনফস্টটিউে, সাঁটুফিয়া,  মাফনকগঞ্জ Dc-cwiPvjK/ প্রফতফনফধ 

K…wl m¤cÖmviY Awa`ßi, মাফনকগঞ্জ 

90.  ৫০১২৮ আবুল বাশাি কৃফি কদলজ, ধামিাই, ঢাকা।  (কৃফি ও মৎস্য) Dc-cwiPvjK/ প্রফতফনফধ 

K…wl m¤cÖmviY Awa`ßi  

XvKv 91.  ৫০১২৯ কৃফি প্রফশক্ষণ ইন্সটিটিউে, বশদি বাাংলা নগি, ঢাকা।          

92.  ৫১০৬৭ কৃফি প্রফশক্ষণ ইন্সটিটিউে, আড়াই হাজাি, নািায়ণগঞ্জ।  Dc-cwiPvjK/ প্রফতফনফধ 

K…wl m¤cÖ: Awa`ßi, নািায়ণগঞ্জ। 

93.  ৫২০২৬ বপাড়াফেয়া  কাফিগফি  মহাফবদ্যালয়,  ববলাদবা, নিফসাংেী। Dc-cwiPvjK/ প্রফতফনফধ 

K…wl m¤cÖmviY Awa`ßi, bিফসাংেী 

94.  ৫৩০৩৪ এফিকালচাি বেফনাং এন্ড ম্যাদনজদমন্ট বর্দভঃ ইন্সটিটিউে, কাফলয়াতকি, 

গাজীপুি। 

Dc-cwiPvjK/ প্রফতফনফধ 

K…wl m¤cÖmviY Awa`ßi, গাজীপুি। 

95.  ৫৩০৩৫ 

 

 

 

 

কৃফি প্রফশক্ষণ ইন্সটিটিউে, ফশমুলতলী, 

(ফব ও এি), গাজীপুি। 

 96.  ৫৪০৩৯ নতুন কদহলা কদলজ,  ফমজডাপুি, োাংগাইল। Dc-cwiPvjK/ প্রফতফনফধ 

K…wl m¤cÖ: Awa`ßi, োাংগাইল। 

97.  ৫৪০৫১ আিাজ উফিন কৃফি প্রফশক্ষায়তন ও কদলজ কাফলহাতী, োাংগাইল। 

 

সুপাফিনদেনদর্ন্ট/ প্রফতফনফধ 

টিফভআই, োাংগাইল। 

 

  

 

98.  ৫৪০৫৬ কাফিগফি এন্ড ফবজদনস ম্যাদনজদমন্ট মহাফবদ্যালয়  বজাড়ফেঘী, ঘাোইল, 

োাংগাইল।  

সুপাফিনদেনদর্ন্ট/ প্রফতফনফধ 

টিফভআই, োাংগাইল। 

 

 

99.  ৫৪০৫৮ নফিল্যা মহাফবদ্যালয়, নফিল্যা, মধুপুি, োাংগাইল।  

100.  ৫৪১২৩ উিাফিয়াবাফড় কৃফি প্রযুফি ইন্সটিটিউে, ধনবাড়ী, োাংগাইল। (কৃফি ও 

মৎস্য) 

সুপাফিনদেনদর্ন্ট/ প্রফতফনফধ 

টিফভআই, োাংগাইল। 

  

 

101.  ৫৪২২১ মফনরুজ্জামান িান মৎস্য প্রযুফি ইন্সটিটিউে ভূঞাপুি,  োঙ্গাইল (মৎস্য)  

102.  ৫৫০২৬ ববলগাছা উচ্চ ফবদ্যাঃ ও ফবজদনস ম্যাদনঃ কদলজ  ইসলামপুি, 

জামালপুি। 

 

সুপাফিনদেনদর্ন্ট/ প্রফতফনফধ 

টিফভআই, জামালপুি 

 

 

103.  ৫৫০৬০ বসকান্দাি আলী বচৌধুিী কৃফি ফর্দলামা ইন্সটিটিউে মাোিগঞ্জ, জামালপুি। 

104.  ৫৫০৪৬ ফেগপাইত শামসুল হক মহাফবদ্যালয় 

সেি, জামালপুি ।  

105.  56013 র্াঃ বসিাজুল হক বেকফনকযাল এন্ড কৃফি ফর্দলামা ইন্সটিটিউে,  

ফিনাইগাতী, বশিপুি 

Dc-cwiPvjK/ প্রফতফনফধ 

K…wl m¤cÖmviY Awa`ßi, ‡kiপুি। 

106.  ৫৬০১৯ কৃফি প্রফশক্ষণ ইন্সটিটিউে,  বশিপুি।  

107.  ৫৭০৫১ গাবতলী ফর্িী কদলজ, মুিাগাছা, ময়মনফসাংহ।  Dc-cwiPvjK/ প্রফতফনফধ 

K…wl m¤cÖmviY Awa`ßi  

ময়মনফসাংহ। 

108. ৫৭০৬০ কুফতকুড়া বেকফনকযাল এন্ড ফবএম কদলজ হালুয়াঘাে, ময়মনফসাংহ।  

109.  ৫৭০৬৯ বমাদমনশাহী এফিঃ এডুদকশন এন্ড বেফনাং ইন্সঃ , শমু্ভগঞ্জ, ময়মনফসাংহ।   Dc-cwiPvjK/ প্রফতফনফধ 

K…wl m¤cÖmviY Awa`ßi  

ময়মনফসাংহ। 

110.  ৫৭১০৪ ময়মনফসাংহ কৃফি ইন্সটিটিউে, সেি, ময়মনফসাংহ।  

111.  ৫৮০২০ নন্দীপুি বেকফনকযাল সাইন্স এন্ড কমাস ড কদলজ, সেি, বনত্রদকানা। উপ-পফিচালক/ প্রফতফনফধ 

কৃফি সম্প্রসািণ  অফধেপ্তি  

নদত্রদকানা। 
112.  ৫৮০৬৭ রুদজল  ফশক্ষাপেী এফিকালচাি  ইন্সটিটিউে,  সেি, বনত্রদকানা।                            

113. 58072 মওলানা আব্দুি িউি ভুইয়ান কাফিগফি ও কৃফি প্রযুফি ইন্সঃ, বকন্দুয়া, 

বনত্রদকানা।         
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114.  58151 ইন্সটিটিউে অব লাইভস্টক সাইন্স এন্ড বেকদনালফজ, বনত্রদকানা 

115.  ৫৯০৪৫ ফকদশািগঞ্জ কাফিগফি ও কৃফি কদলজ, সেি, ফকদশািগঞ্জ।  সুপাফিনদেনদর্ন্ট 

টিফভআই, ফকদশািগঞ্জ। 

 

 

116.  ৫৯০৭৯ ইসমাইল সালমা মদর্ল কৃফি প্রযুফি ইন্সটিটিউে ফকদশািগঞ্জ 

 
117.  ৫৯১০১ আলহাজ্ব জালাল উফিন কৃফি প্রফশক্ষণ ইন্সটিটিউে, কুফলযািচড়, 

ফকদশািগঞ্জ।   

    118.  ৫৯১৩১ ফিসাফিজ ফর্দলামা ইন্সটিটিউে, ফকদশািগঞ্জ।  

119.  ৬১০১৯ কৃফি প্রফশক্ষণ ইন্সটিটিউে, িাফেমনগি, ফসদলে।  Dc-cwiPvjK/ প্রফতফনফধ 

K…wl m¤cÖmviY Awa`ßi  

ফসদলে 

120.  ৬১০৬৩ মতয়ব আলী এফিকালচাি বেকদনালফজ ইন্সটিটিউে মজয়ান্তপুি, ফসদলে  

121.  ৬৪০৬৭ কৃফি প্রফশক্ষণ ইনফস্টটিউে 

বাঞ্ছািামপুি,  ব্রাহ্মণবাফড়য়া।  

Dc-cwiPvjK/ প্রফতফনফধ 

K…wl m¤cÖmviY Awa`ßi, ব্রাহ্মণবাফড়য়া। 

122.  ৬৪০৬৮ ইনফস্টটিউে অব লাইভস্টক সাদয়ন্স এন্ড বেকদনালফজ(আই এল এসটি) 

 সেি, নাফসি নগি,  ব্রাþণবাফড়য়া। 

Dc-cwiPvjK 

প্রাফণ সম্পে অফধেপ্তি, নাফসি নগি,  

ব্রাক্ষণবাফড়য়া। 

123.  ৬৫০৩৫ সুহৃে এ. বক  কদলজ অব সাদয়ন্স এন্ড বেকদনালফজ, নাঙ্গলদকাে, 

কুফমো।  

Dc-cwiPvjK/ প্রফতফনফধ 

K…wl m¤cÖmviY Awa`ßi  

কুফমো । 124.  ৬৫০৫৯ কুফমো কৃফি ও কাফিগফি কদলজ, অদশাকতলা, কুফমো।  

125.  ৬৫১১৩ কৃফি প্রফশক্ষণ ইন্সটিটিউে, বহামনা,  কুফমো । 

126.  ৬৬০৯৭ মৎস্য ফর্দলামা ইন্সটিটিউে 

 চাঁেপুি।  (মৎস্য)                                    

Dc-cwiPvjK/ প্রফতফনফধ 

K…wl m¤cÖmviY Awa`ßi  

Pvu`cyi| 

127. ৬৭০২৪ কাফলকাপুি মদর্ল কদলজ অব্ এফিকালচাি বেকদনালফজ, িামগঞ্জ, 

লহ্মীপুি , 

 অধ্যক্ষ/প্রফতফনফধ 

বেক্সোইল ইফঞ্জফনয়াফিাং কদলজ 

ববগমগঞ্জ, বনায়ািালী।  

128.  ৬৮০২৮ কৃফি প্রফশক্ষণ ইন্সটিটিউে, ববগমগঞ্জ, বনায়ািালী।  Dc-cwiPvjK/ প্রফতফনফধ 

K…wl m¤cÖmviY Awa`ßi  

বনায়ািালী । 

129.  ৭০০৫১ কৃফি প্রফশক্ষণ ইন্সটিটিউে, হােহাজািী, চট্টিাম।  অধ্যক্ষ/প্রফতফনফধ 

বেক্সোইল ইন্সটিটিউে, চট্টিাম 

  

130.  ৭০১২৯ িদিস্ট সাদয়ন্স এন্ড বেকদনালজী ইন্সটিটিউে, চট্টিাম 

131. ৭২০০৯ কৃফি প্রফশক্ষন ইন্সটিটিউে,  িাাংগামাটি। 

  

Dc-cwiPvjK/ প্রফতফনফধ 

K…wl m¤cÖmviY Awa`ßi  

িাাংগামাটি। 

                                           

পিীেশ ডনকািী কম ডকতডাগণ পিীক্ষাি বকে পফিেশ ডন কিাি পি সম্মনী ফবদলি সাদথ পিীক্ষা বকে মূল্যায়ন িিম পুিণ কদি সাংফিি বকে 

সফচব এি প্রফতস্বাক্ষি ও ফসলসহ পফিেশ ডন িিদমি সাদথ প্রদয়াজনীয় হার্কফপসহ যুি কদি এবাং ফবদল 10 (েশ) োকাি িাজস্ব টিদকে 

যুি কদি  ফনেস্বাক্ষিকািীি ফনকে বপ্রিদণি জন্য অনুদিাধ  কিা হদলা।  

 

 

স্বাক্ষফিত 

(দমা. বকপাদয়ত উোহ) 

cix¶v wbqš¿K 

বাাংলাদেশ কাফিগফি ফশক্ষা ববার্ ড,ঢাকা 

‡dvb t 55006525 
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স্মািক িাং ৫৭.১৭.০০০০.৩১২.০১.৭৭-৮৪.২২-৭৮ (১৩)                                                      তারিখঃ 29-১২-২০২২রি: 

 

 m`q AeMwZ I cÖ‡qvRbxq e¨e ’̄v MÖn‡bi Rb¨ Abywjwc †cÖwiZ nBj t  

১। সফচব,কাফিগফি ও মাদ্রাসা ফশক্ষা ফবভাগ, ফশক্ষা মন্ত্রণালয়,  পফিবহন পুল, সফচবালয় ফলাংক বিার্, ঢাকা-১০০০। 

[দৃফি আকি ডণ: অফতফিি সফচব (কাফিগফি), কাফিগফি ও মাদ্রাসা ফশক্ষা ফবভাগ, ফশক্ষা মন্ত্রণালয়]  

২।    মহাপফিচালক, কাফিগফি ফশক্ষা অফধেপ্তি, বশদিবাাংলানগি, ঢাকা-১২০৭। 

৩।   মহাপফিচালক, বন্ত্র অফধেপ্তি,ফবটিএমফস ভবন (১০মতলা) কাওিান বাজাি,  ঢাকা। 

৪।   মহাপফিচালক, কৃফি সম্প্রসািণ অফধেপ্তি, িামািবাড়ী,  ঢাকা। 

৫-৮।  সফচব/পফিেশ ডক/পফিচালক(কাফিকুলাম)/পফিচালক(ফশল্প ও প্রফশক্ষণ সমন্বয়),বাাংলাদেশ কাফিগফি ফশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

৯।    অধ্যক্ষ/পফিচালক (বকদেি ভািপ্রাপ্ত কম ডকতডা)  . . . . .. .. ...... . .. . . . . . . . . . . . .. . . ..। 

       (পফিেশ ডন োফয়ত্ব প্রাপ্ত কম ডকতডাদক সাফব ডক সহদযাফগতা কিাি জন্য অনুদিাধ কিা হ’ল) 

১০।   উপ-পফিচালক (ফহঃ ও ফনিীক্ষা), বাাংলাদেশ কাফিগফি ফশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

১১।  বচয়ািম্যান মদহােদয়ি ব্যফিগত কম ডকতডা, বাাংলাদেশ কাফিগফি ফশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

১২।  ফপ এ টু কদরালাি, বাাংলাদেশ কাফিগফি ফশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

১৩।  নফথ। 

 

 

(ইফঞ্জঃ বমাসাঃ ছালমা আিাি) 

সহকািী পিীক্ষা ফনয়ন্ত্রক (কৃফি ও বেক্সঃ) 

বাাংলাদেশ কাফিগফি ফশক্ষা ববার্ ড,ঢাকা 

বিান- ০২-৫৫০০৬৫৪৪ 
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evsjv‡`k KvwiMwi wkÿv †evW © 

cixÿv wbqš¿K wefvM 

(†U·UvBj I K…wl kvLv) 

AvMviMuvI, †k‡i evsjvbMi, XvKv-1207| 

Web site: www.bteb.gov.bd 

 
স্মািক িাং ৫৭.১৭.০০০০.৩১২.০১.৭৭-৮৪.২২-৭৮                                                       তারিখঃ 29-১২-২০২২রি: 
 

cÖvcK,  

            ------------------------------------ 

------------------------------------------------- 

------------------------------------------------- 

 

ফবিয়ঃ  ফর্দলামা ইন এফিকালচাি/ফিসাফিজ/লাইভস্টক ও িদিফি ফশক্ষাক্রদমি ববার্ ড সমাপনী পিীক্ষাি-2022 বকেি আকফিক পফিেশ ডন প্রসদঙ্গ।  

 

 

         উপদিাি ফবিদয়ি আদলাদক জানাদনা যাদে বয, আপনাদক বাাংলাদেশ কাফিগফি ফশক্ষা ববাদর্ ডি বচয়ািম্যান মদহােদয়ি 

অনুদমােনক্রদম  ফর্দলামা ইন এফিকালচাি/ফিসাফিজ/লাইভস্টক ও িদিফি ফশক্ষাক্রদমি ববার্ ড সমাপনী পিীক্ষা-2022 আগামী 01 জানুয়াফি 2023 

হদত অনুফিতব্য ববার্ ড সমাপনী পিীক্ষা সময়সূফচ অনুযায়ী পিীক্ষাি বকে সমূদহ বয বকান ১ ফেন আকফিক পফিেশ ডন কিাি জন্য অনুদিাধ 

কিা  হইল।   

 

       পিীক্ষাি সমাফপ্তি ০৭ ফেদনি মদধ্য বকে সম্পদকড প্রফতদবেন পফিেশ ডন ছক পূিণ পূব ডক এবাং সন্মানীি ভাতাি ( সম্মাফন ভাতাি 

পফিমান 2500/-) ফবদল িাজস্ব টিফকে যুি কদি ১৩ ফর্ফজদেি বসানাফল ব্যাাংক এি বয বকান শািাি একাউন্ট নম্বিসহ 5ম তলা 

কৃফি/দেক্সোইল শািায় বপ্রিন কিাি জন্য অনুদিাধ কিা হইল। (কম ডকতডাদেি ভ্রমন ফবদলি সাদথ পিীক্ষা বকে মূল্যায়ন িিম পুিণ কদি 

সাংফিি বকে সফচব এি প্রফতস্বাক্ষি ও ফসলসহ জমাফেদত হদব এবাং প্রদতযক হযাঁ উত্তি এি জন্য হার্ ড কফপ সাংযুি কিদত হদব। )  

 

 

 

স্বাক্ষফিত 

(দমা. বকপাদয়ত উোহ) 

cix¶v wbqš¿K 

বাাংলাদেশ কাফিগফি ফশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা 

‡dvb t 55006525 

স্মািক িাং ৫৭.১৭.০০০০.৩১২.০১.৭৭-৮৪.২২-৭৮ (১৩)                                                      তারিখঃ 29-১২-২০২২রি: 

 

 m`q AeMwZ I cÖ‡qvRbxq e¨e ’̄v MÖn‡bi Rb¨ Abywjwc †cÖwiZ nBj t  

১। সফচব,কাফিগফি ও মাদ্রাসা ফশক্ষা ফবভাগ, ফশক্ষা মন্ত্রণালয়,  পফিবহন পুল, সফচবালয় ফলাংক বিার্, ঢাকা-১০০০। 

[দৃফি আকি ডণ: অফতফিি সফচব (কাফিগফি), কাফিগফি ও মাদ্রাসা ফশক্ষা ফবভাগ, ফশক্ষা মন্ত্রণালয়]  

২।    মহাপফিচালক, কাফিগফি ফশক্ষা অফধেপ্তি, বশদিবাাংলানগি, ঢাকা-১২০৭। 

৩।   মহাপফিচালক, বন্ত্র অফধেপ্তি,ফবটিএমফস ভবন (১০মতলা) কাওিান বাজাি,  ঢাকা। 

৪।   মহাপফিচালক, কৃফি সম্প্রসািণ অফধেপ্তি, িামািবাড়ী,  ঢাকা। 

৫-৮।  সফচব/পফিেশ ডক/পফিচালক(কাফিকুলাম)/পফিচালক(ফশল্প ও প্রফশক্ষণ সমন্বয়),বাাংলাদেশ কাফিগফি ফশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

৯।    অধ্যক্ষ/পফিচালক (বকদেি ভািপ্রাপ্ত কম ডকতডা)  . . . . .. .. ...... . .. . . . . . . . . . . . .. . . ..। 

       (পফিেশ ডন োফয়ত্ব প্রাপ্ত কম ডকতডাদক সাফব ডক সহদযাফগতা কিাি জন্য অনুদিাধ কিা হ’ল) 

১০।   উপ-পফিচালক (ফহঃ ও ফনিীক্ষা), বাাংলাদেশ কাফিগফি ফশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

১১।  বচয়ািম্যান মদহােদয়ি ব্যফিগত কম ডকতডা, বাাংলাদেশ কাফিগফি ফশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

১২।  ফপ এ টু কদরালাি, বাাংলাদেশ কাফিগফি ফশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

১৩।  নফথ। 

 

(ইফঞ্জঃ বমাসাঃ ছালমা আিাি) 

সহকািী পিীক্ষা ফনয়ন্ত্রক (কৃফি ও বেক্সঃ) 

বাাংলাদেশ কাফিগফি ফশক্ষা ববার্ ড,ঢাকা 

বিান- ০২-৫৫০০৬৫৪৪ 

http://www.bteb.gov.bd/
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evsjv‡`k KvwiMwi wkÿv †evW©, XvKv 

cixÿv wbqš¿Y wefvM 

(wW‡cøvgv/weGg/†fv‡Kkbvj/†gwW‡Kj/K…wl/†U·UvBj/kU©‡Kvm© I Ab¨vb¨ kvLv) 

 

cixÿv †K›`ª AvKw®§K cwi`k©‡bi g~j¨vqb dig 

(ZË¡xq cixÿv cwi`k©‡bi †ÿ‡Î ÔKÕ I ÔLÕ Ges e¨envwiK cixÿv cwi`k©‡bi †ÿ‡Î ÔKÕ I ÔMÕ Ask c~iY Ki‡Z n‡e|) 

 

cixÿvi bvg t  

cwi`k ©‡bi ZvwiL I mgq t      

cwi`k©‡bi w`b AbywôZ cixÿvi welq †KvW/†KvW mg~n t 

cwi`k©‡bi w`b †K‡›`ª cixÿv_©xi weeiY t 

‡gvU cixÿv_©x Dcw ’̄Z cixÿv_©x Abycw¯’Z cixÿv_©x  ewn¯‹vi msL¨v (†ivj b¤̂imn) hw` _v‡K 

    

 

†K›`ª cwiwPwZ t  

†K›`ª †KvW I †K‡›`ªi bvg t.................................................................................................................... 

 

K. mvaviY Z_¨ (13 wU) t 

1. cixÿv cwiPvjbv KwgwU MVb I cixÿvi `vwqZ¡cÖvß‡`i wb‡qvM Av‡`k †`qv n‡q‡Q wKbv ?  nu¨v  bv  

     

2. cixÿv ïiæi c~‡e© `vwqZ¡ cÖvß‡`i wb‡q `vwqZ¡ I KZ©e¨ m¤ú‡K© AewnZKiY mfv Kiv n‡q‡Q 

wKbv ? 

nu¨v  bv  

     

3. Ab jvBb †_‡K cÖkœ WvDb‡jvW Ges wcÖw›Us Kivi mgq Kg©KZ©v/wkÿK  ch©v‡qi `vwqZ¡ wbw ©̀ó Kiv Av‡Q wKbv 

? 

nu¨v  bv  

     

4. cÖwZw`b †K‡›`ª wbivcËv e¨e¯’v wbwðZ Kiv n‡”Q wKbv? nu¨v  bv  

     

5. cÖwZw`‡bi cÖkœcÎ WvDb †jvW Kivi mgq †gvevBj †dvb hv‡Z hv‡Z e¨envi bv nq Zv wbwðZ Kiv nq wKbv ? nu¨v  bv  

     

6. cÖwZw`b DËicÎ e¨env‡ii †iKW© †iwR÷v‡i msiÿY Kiv nq wKbv ? nu¨v  bv  

     

7. †K‡›`ªi †hvMv‡hvM e¨e ’̄v DbœZ wKbv ? nu¨v  bv  

     

8. cÖwZw`b cixÿvi c~‡e© cixÿv_©x‡`i‡K h_vh_ Zjøvkx K‡i cixÿv K‡ÿ cÖ‡ek Kiv‡bv nq 

wKbv? 

nu¨v  bv  

     

9. †K‡›`ª Riæix cÖ‡qvR‡b Kw¤úDUvi/wcÖ›Uvi/d‡UvKwcqvi/B›Uvi‡bU ms‡hvM Pvjv‡bvi Rb¨ 

weKí we ỳ¨r e¨e ’̄v (AvBwcGm/‡Rbv‡iUi/†mvjvi GbvwR©) Av‡Q wKbv ? 

nu¨v  bv  

     

10. cÖkvmb KZ©„K wfwRj¨vÝ Uxg MVb Kiv n‡q‡Q wKbv ? nu¨v  bv  

     

11. cixÿv K‡›Uªvj iæ‡gi e¨e¯’vcbv m‡šÍvlRbK wKbv ? nu¨v  bv  

     

12. cixÿv K‡ÿ ch©vß Av‡jv-evZv‡mi e¨e¯’v Av‡Q wKbv ? nu¨v  bv  

     

13. Dcw ’̄wZi msL¨vi mv‡_ †ev‡W© †cÖwiZ DËic‡Îi wj‡_vi Uc cvU© Ges DËic‡Îi msL¨vi wgj Av‡Q wKbv ? nu¨v  bv  

  

GKvšÍ †Mvcbxq 



D/diploma-in-Texlail---Incepection Letter-2021 

 

L. ZË¡xq cixÿv †K›`ª m¤úwK©Z Z_¨ (†gvU 7wU) t 

14. Avmb e¨e¯’v cixÿvi bxwZgvjv Abymv‡i n‡q‡Q wKbv ? nu¨v  bv  

     

15. †K‡›`ªi fvicÖvß Kg©KZ©v/‡K›`ªmwPe, Kÿ cwi`k©x I nj mycvifvBRviMY `vwqZ¡ cvj‡b 

Zrci wQ‡jb wKbv ? 

nu¨v  bv  

     

16. Kÿ cwi`k©x‡`i‡K †gvevBj †dvb e¨envi Kiv †_‡K weiZ _vK‡Z †`Lv †M‡Q wKbv ? nu¨v  bv  

     

17. cixÿvi K‡ÿ cixÿv_©x‡`i wbKU Abby‡gvw`Z KvMRcÎ I B‡jKUªwbK wWfvBm (‡gvevBj 

†dvb, Nwo, †cÖvMÖv‡gej K¨vjKz‡jUi BZ¨vw`) cvIqv hvqwb wK ? 

nu¨v  bv  

     

18. cixÿv K‡ÿi Av‡k cv‡k Ges Uq‡j‡U †Kvb KvMRcÎwenxb cwi®‹vi Ae¯’vq †`Lv wM‡q‡Q 

wKbv ? 

nu¨v  bv  

     

19. cixÿv K‡ÿi cÖ‡ek c‡_ mxU cøvb Uvbv‡bv Av‡Q wKbv ? nu¨v  bv  

     

20. cixÿv K‡ÿi †`qv‡j ev †e‡Â †jLvwenxb cwi®‹vi cvIqv/†`Lv wM‡q‡Q wKbv ? nu¨v  bv  

 

M. e¨envwiK cixÿv m¤úwK©Z Z_¨ (†gvU 7wU) t 

21. e¨envwiK cixÿvi mgqm~wP I Abvf¨šÍixY cixÿK‡`i ZvwjKv †evW© KZ©„K Aby‡gvw`Z wKbv 

? 

nu¨v  bv  

     

22. mswkøó wel‡q cvV`vbKvix wkÿK‡K Avf¨šÍixb cixÿK wn‡m‡e wb‡qvM †`qv n‡q‡Q wKbv? nu¨v  bv  

     

23. e¨envwiK cixÿvi welqwfwËK cÖkœcÎ cÖYqb K‡i mswkøó j¨v‡e Re m¤úwK©Z hš¿cvwZ I 

KuvPvgvj e¨envi K‡i cixÿv MÖnY Kiv nq wKbv?  

nu¨v  bv  

     

24. e¨envwiK cixÿvi †iKW© cÎ (Re wi‡cvU© Ges fvBfv-i b¤^i) msiÿY Kiv nq wKbv ? nu¨v  bv  

     

25. cÖweavb I †Kvm© ÷ªvKPvi Abymv‡i TC, PC I PF b¤^i cÖ¯‘Z I †ev‡W© †cÖiY Kiv n‡q‡Q 

wKbv ? 

nu¨v  bv  

     

26. mgqm~wP‡Z D‡jøwLZ wba©vwiZ w`‡b wba©vwiZ wel‡qi cixÿv AbywôZ n‡q‡Q wKbv ? nu¨v  bv  

     

27. e¨envwiK P~ovšÍ cixÿvi b¤^ic‡Î Avf¨šÍixY I Abvf¨šÍixY cixÿ‡Ki ¯^vÿi Av‡Q wKbv ? nu¨v  bv  

 

†gvU Ônu¨vÕ DË‡ii msL¨v =    †gvU ÔbvÕ DË‡ii msL¨v = 

* †K›`ª m¤ú‡K© mvwe©K gšÍe¨ (cÖ‡qvR‡b c„_K mxU e¨envi Kiæb) t 

 

 

                                                                                                    †K‡›`ªi fvicÖvß Kg©KZ©vi mxjmn   

                                                                                                     ¯^vÿi I ZvwiL 

†gvevBj b¤̂i t 

 

 

 

 

 

 

 

cwi`k©bKvix Kg©KZ©vi mxjmn ¯^vÿi I ZvwiL 

†gvevBj b¤̂i t 

 

[wet ª̀t- nu¨v DË‡ii †ÿ‡Î cÖ‡qvRbxq KvMRcÎvw`i mZ¨vwqZ d‡UvKwc mshy³ Ki‡Z n‡e|] 
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evsjv‡`k KvwiMwi wk¶v †evW© 

cix¶v wbqš¿K wefvM  

( †U·t/K…wl kvLv) 

AvMviMuvI, †k‡ievsjv bMi, XvKv-1207| 

 

cixÿvi †K›`ª cwi`©k‡bi m¤§vbx wej  

 

  cwi`wk©bKvixi bvg t.................................................................  c`ex   t..................................... 

  wVKvbv t.................................................................................................................................... 

  evsjv‡`k KvwiMwi wk¶v †ev‡W©i †Pqvig¨vb g‡nv`‡qi Aby‡gv`bµ‡g wbgœewY©Z  cixÿvi †K›`ª  cwi`©kb Kivi wej `vwLj 

Kijvg|    

  µ. 

bs 

ZvwiL mgq cwi`k©bK…Z cÖwZôv‡bi bvg I wVKvbv `vexK…Z UvKvi 

cwigvb 

gšÍe¨ 

1    

 

 

 

 

 

 

 

 

2    

me ©‡gvU UvKvt   

  UvKv (K_vq)..................................................................................... 

GB g‡g© cÖZ¨qb Ki‡ZwQ †h, GB we‡ji `vexK…Z UvKv BwZ c~‡e©  MÖnY Kwi bvB| 

        

                                                                                                     cwi`k©bKvixi ¯^v¶i I mxj                                                                               

 

 

 

 

 

 

         Awdm mnKvix Kvg: mnKvix-cixÿv wbqš¿K     cixÿv wbqš¿K 

 

wnmve kvLvq e¨env‡ii Rb¨ 

 

UvKv..........................(K_vq t....................................................................................................... gvÎ)| 

 

 

 

‡mKkb Awdmvi (wnmve) Dc-cwiPvjK(wnt I wbt) mwPe 

 

 

 

ivR¯ ̂


