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স্মািক িাং ৫৭.১৭.০০০০.৩১২.০১.৭৭-৮৪.২২-৭৯                                                                  তারিখঃ ২৯-১২-২০২২রি: 

 

অফিস আদেশ 

 

 বাাংলাদেশ কাফিগফি ফশক্ষা ববার্ ড পফিচাফলত ফর্দলামা-ইন-দেক্সোইল ইফিফনয়াফিাং 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.  

12022 বেক্সোইল বভাদকশনাল ইন্সটিটিউে ঠাকুিগাঁও। 

Aa¨ÿ/cÖwZwbwa 

ঠাকুিগাঁও। cwj‡UKwbK BÝwUwUDU 

ঠাকুিগাঁও।  

2.  

১৩০৮৬ ফেনাজপুি বেক্সোইল ইন্সটিটিউে, পুলহাে, ফেনাজপুি। 

Aa¨ÿ/cÖwZwbwa 

ফেনাজপুি cwj‡UKwbK BÝwUwUDU 

ফেনাজপুি। 

3.  
১৫০১৬ বেকফনকযাল স্কুল এন্ড কদলজ লালমফনিহাে। 

 Aa¨ÿ/cÖwZwbwa 

cwj‡UKwbK BÝwUwUDU, লালমফনিহাে 

4.  ১৬০৫৮ িাংপুি পফলদেকফনক ইন্সটিটিউে, িাংপুি। Aa¨ÿ/cÖwZwbwa 

বেক্সোইল ইন্সটিটিউে, বিিবাড়ী, আলমনগি, 

সেি, িাংপুি। 
5.  

১৬১৭৪ বেক্সোইল ইন্সটিটিউে, বিিবাড়ী, আলমনগি, সেি, িাংপুি। 
Aa¨ÿ/cÖwZwbwa 

িাংপুি পফলদেকফনক ইন্স:, িাংপুি। 

6.  
১৭০৫৭ পফলদেকফনক ইন্সটিটিউে কুফড়গ্রাম। 

Aa¨ÿ/cÖwZwbwa 

কুফড়গ্রাম পফলদেকফনক ইন্সটিটিউে কুফড়গ্রাম 

7.  

18033 বেকফনকযাল স্কুল এন্ড কদলজ গাইবান্ধা। 

সুপাফিনদেনদর্ন্ট 

বেক্সোইল বভাদকশনাল ইন্সটিটিউে 

গাইবান্ধা। 

8.  

19025 বেকফনকযাল স্কুল এন্ড কদলজ জয়পুিহাে 

Aa¨ÿ/cÖwZwbwa 

জয়পুিহাা্ে পফলদেকফনক ইন্সটিটিউে, 

জয়পুিহাে 

9.  
২০০৯৯ বগুড়া পফলদেকফনক ইন্সটিটিউে, বগুড়া। 

সুপাফিনদেনদর্ন্ট/ প্রফতফনফধ 

বেক্সোইল বভাদকশনাল ইন্স: বগুড়া 

10.  
21035 

বেকফনকযাল স্কুল এন্ড কদলজ নওগাঁ। 

 

সুপাফিনদেনদর্ন্ট 

বেক্সোইল বভাদকশনাল ইন্সটিটিউে  

নওগাঁ। 11.  
21219 শহীে কামরুজ্জামান বেক্সোইল ইন্সটিটিউে, নওগাঁ। 

12.  

২২০৫২ চাঁপাইনবাবগি পফলদেকফনক ইন্সটিটিউে, চাঁপাইনবাবগি।  

সুপাফিনদেনদর্ন্ট/ প্রফতফনফধ 

বেক্সোইল বভাদকশনাল ইন্সটিটিউে  

চাঁপাইনবাবগি। 

13.  ২৩১০৫ িাজশাহী পফলদেকফনক ইন্সটিটিউে িাজশাহী। সুপাফিনদেনদর্ন্ট/ প্রফতফনফধ 

বেক্সোইল বভাদকশনাল ইন্সটিটিউে  

িাজশাহী। 

14.  
২৩১১৭ িাজশাহী মফহলা পফলদেকফনক ইন্সটিটিউে, িাজশাহী। 

15.  
২৪২০০ 

বেক্সোইল ইন্সটিটিউে, িামাইগাফি, সেি, নাদোি। 

 

Aa¨ÿ/cÖwZwbwa 

বেকফনকযাল স্কুল এন্ড কদলজ, নাদোি 

16.  ২৫০৩৯ বেকফনকযাল স্কুল এন্ড কদলজ সেি, ফসিাজগি Aa¨ÿ/cÖwZwbwa 

http://www.bteb.gov.bd/
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17.  

25274 
ববগম আফমনা মনসুি বেক্সোইল ইফিফনয়াফিাং ইন্সটিটিউে, 

ফসিাজগি। 

বেক্সোইল ইনফিটিউে, ফসিাজগি। 

Aa¨ÿ/cÖwZwbwa 

বেকফনকযাল স্কুল এন্ড কদলজ,ফসিাজগি। 

18.  
২৬০৬২ পাবনা পফলদেকফনক ইন্সটিটিউে, পাবনা। 

Aa¨ÿ/cÖwZwbwa 

বেক্সোইল ইফিফনয়াফিাং কদলজ পাবনা 

19.  

২৭০৪০ কুফিয়া পফলদেকফনক ইন্সটিটিউে কুফিয়া। 

সুপাফিনদেনদর্ন্ট/প্রফতফনফধ 

বেক্সোইল বভাদকশনাল ইন্সটিটিউে  

কুফিয়া 

20.  

২৯০০৬ বেকফনকযাল স্কুল এন্ড কদলজ, চুয়ার্াঙ্গা।   

Aa¨ÿ/cÖwZwbwa 

বেকফনকযাল স্কুল এন্ড কদলজ,  ফিনাইেহ। 

21.  
৩০০২৩ ফিনাইেহ পফলদেকফনক ইন্সটিটিউে সেি, ফিনাইেহ। 

Aa¨ÿ/cÖwZwbwa 

বেকফনকযাল স্কুল এন্ড কদলজ, ফিনাইেহ। 

22.  
৩১০৩৬ মাগুড়া পফলদেফনক ইন্সটিটিউে মাগুড়া। 

Aa¨ÿ/cÖwZwbwa 

বেকফন: স্কুল এন্ড কদলজ, মাগুিা 

23.  ৩৩০২১ ফবফসএমফস কদলজ অব ইফিফনয়াফিাং এন্ড বেকদনালফজ, বমাোপাড়া, 

যদশাি। 

সুপাফিনদেনদর্ন্ট/প্রফতফনফধ 

বেক্সোইল বভাদকশনাল ইন্সটিটিউে,  

যদশাি 24.  ৩৩১১৮ 

 

মদর্ল পফলদেকফনক ইন্সটিটিউে,  ছুটিিপুি সড়ক  বিালার্াঙ্গা, 

যদশাি।  

25.  

34048 সাতক্ষীিা পফলদেকফনক ইন্সটিটিউে সাতক্ষীিা 

Aa¨ÿ/cÖwZwbwa 

বেকফনকযাল স্কুল এন্ড কদলজ, সাতক্ষীিা 

26.  ৩৫০৪৮ খুলনা পফলদেকফনক ইন্সটিটিউে,  খুলনা। Aa¨ÿ/cÖwZwbwa 

বেক্সোইল  ইন্সটিটিউে, খুলনা। 

Aa¨ÿ/cÖwZwbwa 

খুলনা পফলদেকফনক ইন্সটিটিউে,  খুলনা। 27.  ৩৫২৩৫ বেক্সোইল ইন্সটিটিউে, খুলনা 

28.  ৩৯০৫১ পটুয়ািালী পফলদেকফনক ইন্সটিটিউে, পটুয়ািালী। Aa¨ÿ/cÖwZwbwa 

বেকফনকযাল স্কুল এন্ড কদলজ, 

পটুয়ািালী। 

29.  

40090 বভালা  বেক্সোইল ইন্সটিটিউে, বভালা 

Aa¨ÿ/cÖwZwbwa 

 পফলদেকফনক ইন্সটিটিউে , বভালা 

30.  

৪২০৪৫ বফিশাল পফলদেকফনক ইন্সটিটিউে, বফিশাল 

Aa¨ÿ/cÖwZwbwa 

শহীে আব্দুি িব বসিফনয়াবাত  বেক্সোইল 

ইফিফনয়াফিাং ইন্সটিটিউে, বগৌিনেী, বফিশাল। 

31.  
৪২১৫৫ 

শহীে আব্দুি িব বসিফনয়াবাত  বেক্সোইল ইফিফনয়াফিাং ইন্সটিটিউে, 

বগৌিনেী, বফিশাল। 

Aa¨ÿ/cÖwZwbwa 

 পফলদেকফনক ইন্সটিটিউে ,বফিশাল 

32.  

৪৪০১২ বেকফনকযাল স্কুল এন্ড কদলজ মাোিীপুি 

সুপাফিনদেনদর্ন্ট/cÖwZwbwa 

বেক্সোইল বভাদকশনাল ইন্সটিটিউে,  

মাোিীপুি। 

33.  

45015 বগাপালগি পফলদেকফনক ইন্সটিটিউে, বগাপালগি। 

সুপাফিনদেনদর্ন্ট/cÖwZwbwa 

বেক্সোইল বভাদকশনাল ইন্সটিটিউে,  

বগাপালগি। 

34.  

৪৬০২৬ িফিেপুি পফলদেকফনক ইন্সটিটিউে িফিেপুি। 

সুপাফিনদেনদর্ন্ট/cÖwZwbwa 

বেক্সোইল বভাদকশনাল ইন্সটিটিউে,  

িফিেপুি।  

35.  
৪৭০১০ বেকফনকযাল স্কুল এন্ড কদলজ িাজবাড়ী। 

Aa¨ÿ/cÖwZwbwa 

িাজবাড়ী পফলদেকফনক ইন্সটিটিউে, িাজবাড়ী। 

36.  

48012 বেকফনকযাল স্কুল এন্ড কদলজ মাফনকগি। 

সুপাফিনদেনদর্ন্ট/ cÖwZwbwa 

বেক্সোইল বভাদকশনাল ইন্সটিটিউে,  

মাফনকগি 

37.  

50087 গ্রাফিক আে ডস ইন্সটিটিউে, বমাহাম্মেপুি, ঢাকা 
Aa¨ÿ/cÖwZwbwa 

ঢাকা পফলদেকফনক ইন্সটিটিউে, ঢাকা।   

38.  

৫০০৫১ ইন্সটিটিউে  অব সাইন্স বের্ এন্ড বেকদনালফজ,  ফমিপুি, ঢাকা 
Aa¨ÿ/cÖwZwbwa 

মফহলা পফলদেকফনক ইন্সটিটিউে, ঢাকা 

39.  
৫০০৮৮ ঢাকা মফহলা পফলদেকফনক ইন্সটিটিউে, ঢাকা।   

উপ-পফিচালক/cÖwZwbwa 

ফবভাগীয় বস্ত্র অফধেপ্তি,ঢাকা 

40.  
৫০১১৬ 

সাইক ইন্সটিটিউে অব ম্যাদনজদমন্ট   অযান্ড বেকদনালফজ,  ফমিপুি 

ঢাকা 

Aa¨ÿ/cÖwZwbwa 

মফহলা পফলদেকফনক ইন্সটিটিউে, ঢাকা 
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41.  
৫০২৭৬ 

উত্তিা ইফিফনয়াফিাং কদলজ, আব্দুোহপুি (দপপাি ফমল বিার্) উত্তিা, 

ঢাকা।  

Aa¨ÿ/cÖwZwbwa 

গ্রাফিক আে ডস ইন্সটিটিউে, বমাহাম্মেপুি, ঢাকা 

42.  
৫০৪০২ 

ন্যাশনাল ইন্সটিটিউে অব্ ইফিফনয়াফিাং এন্ড বেকদনালফজ, ৬৯/ই, 

পান্থপথ, ঢাকা-১২০৫। 

Aa¨ÿ/cÖwZwbwa 

ঢাকা পফলদেকফনক ইন্সটিটিউে, ঢাকা।   

43.  50510 ঢাকা ইন্সটিটিউে অব বেকদনালজী, উত্তিা, ঢাকা। Aa¨ÿ/cÖwZwbwa 

ঢাকা পফলদেকফনক ইন্সটিটিউে, ঢাকা।   

44.  

৫০৫২৮ 

আহসানউোহ  ইন্সটিটিউে অব বেকফনকযাল অযান্ড বভাদকশনাল 

এডুদকশন অযান্ড বেফনাং ২০, বতজতুিীবাজাি বিার্, ঢাকা।  

 

Aa¨ÿ/cÖwZwbwa 

ঢাকা পফলদেকফনক ইন্সটিটিউে, ঢাকা।   

45.  
৫১০১৩ 

বেক্সোইল বভাদকশনাল ইন্সটিটিউে ফসফিিগি, নািায়ণগি। 

 

উপ পফিচালক  

ফবভাগীয় বস্ত্র অফধেপ্তি, ঢাকা 

46.  

৫১০৪৬ 
ন্যাশনাল ইন্সটিটিউে অব ইফিফনয়াফিাং এন্ড বেকদনালফজ, রূপসী, 

রূপগি, নািায়নগি। 

47.  ৫১০৫০ ওদয়িান ড আইফর্য়াল ইন্সটিটিউে, রূপসী, রূপগি, নািায়ণগি। 

48.  

৫২০৫০ বাাংলাদেশ তাঁত ফশক্ষা প্রফশক্ষন ইন্সটিটিউে,বাগহাো, নিফসাংেী। 

সুপাফিনদেনদর্ন্ট/প্রফতফনফধ 

বেক্সোইল বভাদকশনাল ইন্সটিটিউে, 

 নিফসাংেী। 

49.  

৫৩০৩৫ 

কৃফি প্রফশক্ষণ ইন্সটিটিউে, ফশমুলতলী, গাজীপুি। 

 

 

Aa¨ÿ/cÖwZwbwa 

বেকফনকযাল স্কুল এন্ড কদলজ, গাজীপুি  

50.  
৫৪০৫২ 

োাংগাইল বেক্সোইল ইন্সটিটিউে বাফজতপুি বিার্, োাংগাইল। 

 

Aa¨ÿ/cÖwZwbwa 

োাংগাইল পফলদেকফনক ইন্সটিটিউে, োাংগাইল 

51.  
55033 বেক্সোইল বভাদকশনাল ইন্সটিটিউ, বকফশগি, জামালপুি 

Aa¨ÿ/cÖwZwbwa 

বেকফনকযাল স্কুল এন্ড কদলজ, জামালপুি। 

52.  

55034 বেকফনকযাল স্কুল এন্ড কদলজ জামালপুি।  

সুপাফিনদেনদর্ন্ট 

বেক্সোইল বভাদকশনাল ইন্সটিটিউে 

জামালপুি। 

53.  
৫৬০১৮ বশিপুি  পফলদেকফনক  ইন্সটিটিউে , বশিপুি । 

 Aa¨ÿ/cÖwZwbwa 

বশিপুি পফলদেকফনক ইন্সটিটিউে, বশিপুি। 

54.  

৫৭০৬৭ ময়মনফসাংহ পফলদেকফনক ইন্সটিটিউে, ময়মনফসাংহ। 

সুপাফিনদেনদর্ন্ট 

বেক্সোইল বভাদকশনাল ইন্সটিটিউে 

বগৌফিপুি, ময়মনফসাংহ। 

55.  

58008 
বেকফনকযাল স্কুল এন্ড কদলজ বনত্রদকাণা। 

 

Aa¨ÿ/cÖwZwbwa 

পফলদেকফনক ইন্সটিটিউে, ফকদশািগি। 

56.  ৫৯০১৮ বেকফনকযাল স্কুল এন্ড কদলজ ফকদশািগি। 

57.  ৬৫০৫৪ কুফমো পফলদেকফনক ইন্সটিটিউে বকােবাড়ী, কুফমো। সুপাফিনদেনদর্ন্ট 

বেক্সোইল বভাদকশনাল ইন্সটিটিউে 

কুফমো 

58.  
৬৬০২১ বেকফনকযাল স্কুল এন্ড কদলজ চাঁেপুি। 

Aa¨ÿ/cÖwZwbwa 

পফলদেকফনক ইন্সটিটিউে, চাঁেপুি। 

59.  

৬৮০১৯ 
বেকফনকযাল স্কুল এন্ড কদলজ মাইজেী,  

 বনায়ািালী। 

সুপাফিনদেনদর্ন্ট 

বেক্সোইল বভাদকশনাল ইন্সটিটিউে 

বনায়ািালী। 

60.  
69014 বেকফনকযাল স্কুল এন্ড কদলজ বিনী। 

Aa¨ÿ/cÖwZwbwa 

বিনী পফলদেকফনক ইন্সটিটিউে, বিনী 

61.  

৭০০৬১ চেগ্রাম মফহলা পফলদেকফনক ইন্সটিটিউে হাফলশহি, চট্টগ্রাম। 

 

উপ-পফিচালক  

ফবভাগীয় বস্ত্র অফধেপ্তি, চেগ্রাম 

62.  

৭০০৪৮ চেগ্রাম পফলদেকফনক ইন্সটিটিউে চট্টগ্রাম। 

Aa¨ÿ/cÖwZwbwa 

বেক্সোইল ইন্সটিটিউে, বিাল শহি, বাদয়ফজে, 

চট্টগ্রাম। 

63.  ৭০২১৪ বেক্সোইল ইন্সটিটিউে,  বিালশহি, বাদয়ফজে,  

চট্টগ্রাম। 

Aa¨ÿ/cÖwZwbwa 

চেগ্রাম পফলদেকফনক ইন্সটিটিউে চট্টগ্রাম। 
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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 যুক্ত কদি এবাং ফবদল 10 (েশ) োকাি িাজস্ব টিদকে 

যুক্ত 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 

 

স্মািক িাং ৫৭.১৭.০০০০.৩১২.০১.৭৭-৮৪.২২-৭৯ (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: অফতফিক্ত 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 ব্যফক্তগত কম ডকতডা, বাাংলাদেশ কাফিগফি ফশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

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

১৩।  নফথ। 

 

 

(ইফিঃ বমাসাঃ িালমা আক্তাি) 

সহকািী পিীক্ষা ফনয়ন্ত্রক (কৃফি ও বেক্সঃ) 

বাাংলাদেশ কাফিগফি ফশক্ষা ববার্ ড,ঢাকা 

বিান- ০২-৫৫০০৬৫৪৪ 
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AvMviMuvI, †k‡i evsjvbMi, XvKv-1207| 

Web site: www.bteb.gov.bd 

 
স্মািক িাং ৫৭.১৭.০০০০.৩১২.০১.৭৭-৮৪.২২-৭৯                                                       তারিখঃ 29-১২-২০২২রি: 
 

cÖvcK,  

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

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

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

 

ফবিয়ঃ  ফর্দলামা ইন বেক্সোইল ইফিফনয়াফিাং ফশক্ষাক্রদমি  ববার্ ড সমাপনী পিীক্ষাি বকেি আকফিক পফিেশ ডন প্রসদঙ্গ।  

 

 

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

অনুদমােনক্রদম  ফর্দলামা ইন বেক্সোইল 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 িক পূিণ পূব ডক এবাং সন্মানীি ভাতাি ( সম্মাফন ভাতাি 

পফিমান 2500/-) ফবদল িাজস্ব টিফকে যুক্ত 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 সাংযুক্ত কিদত হদব। )  

 

 

 

স্বাক্ষফিত 

(দমা. বকপাদয়ত উোহ) 

cix¶v wbqš¿K 

বাাংলাদেশ কাফিগফি ফশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা 

‡dvb t 55006525 

স্মািক িাং ৫৭.১৭.০০০০.৩১২.০১.৭৭-৮৪.২২-৭৯ (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: অফতফিক্ত 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 ব্যফক্তগত কম ডকতডা, বাাংলাদেশ কাফিগফি ফশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

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

১৩।  নফথ। 

 

(ইফিঃ বমাসাঃ িালমা আক্তাি) 

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 
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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¯ ̂


