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স্মািক িাং: ৫৭.১৭.০০০০.৩০১.৩১.০০২.২২.৭৯                                    তারিখ: ১৪ মার্ ড, ২০২২ রি.    

 

রশক্ষক তারলকা অিলাইদি বেিণ িাংক্রান্ত রবজ্ঞরি 

 

রর্দলামা-ইি-ইরিরিয়ারিাং, রর্দলামা-ইি-ট্যুরিজম এন্ড হিরপটারলটি এবাং রর্দলামা-ইি-বমরর্কুাল বটকদিালরজ রশক্ষাক্রম পরির্ারলত িকল 

িিকারি ও ববিিকারি েরতষ্ঠাদিি আিন্ন ববার্ ড মূল্যায়ি পব ডিমূদহি (৪র্ ড, ৬ষ্ঠ এবাং ৮ম পদব ড) পাঠোিকািী রশক্ষকগদণি তারলকা (রবভাগীয় 

েধাি ও অধ্যক্ষিহ) বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববাদর্ ডি ওদয়বিাইদটি মাধ্যদম অিলাইদি আগামী ১৬-০৩-২০২২ রিিঃ হদত ২৯-০৩-২০২২ 

রিিঃ তারিদখি মদধ্য স্ব-স্ব েরতষ্ঠাি কর্তডক যার্াই পূব ডক িকল তথ্যারে এরি কিাি জন্য বলা হদলা। এই তারলকাদক রভরি ধদি আিন্ন পিীক্ষাি 

পিীক্ষক, রিিীক্ষক, েশ্নপত্র েণয়ি, েধাি পিীক্ষকিহ রবরভন্ন কায ডক্রদমি জন্য রশক্ষক রিদয়াগ েোি কিা হদব।  

 

অিলাইদি রশক্ষক তথ্য বেিদণি ধাপ: www.bteb.gov.bd--> অিলাইি তথ্য বেিণ/গ্রহণ--> রর্দলামা প ডযায় --> Teacher List 

Information Entry Diploma Engineering অর্বা http://180.211.164.134/dip_teacher/index.php রলাংদক িাংরিষ্ট 

েরতষ্ঠাি বকার্ ও পািওয়ডার্ ব্যবহাি কদি এরি কিদত হদব।   
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                        ১৪-০৩-২০২২ 

(েদক িঃ বমািঃ আবদুি িহমাি) 

পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক 

ব াি: ০২-৫৫০০৬৫২৫ 

 

স্মািক িাং: ৫৭.১৭.০০০০.৩০১.৩১.০০২.২২.৭৯ (১১)                                     তারিখ: ১৪ মার্ ড, ২০২২ রি.    
 

অনুরলরপ িেয় অবগরত ও েদয়াজিীয় কায ডাদর্ ডিঃ 

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

২. অধ্যক্ষ, পরলদটকরিক ইন্সটিটিউট/বাাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব বমরিি বটকদিালরজ/বাাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব্ গ্লাি এন্ড রিিারমক/ গ্রার ক 

আট ডি ইন্সটিটিউট/বাাংলাদেশ িাদভড ইন্সটিটিউট/ইরিরিয়ারিাং এন্ড িাদভড ইন্সটিটিউট/দ িী করিউটাি ইন্সটিটিউট, ...........। 

৩. অধ্যক্ষ/পরির্ালক, ...................................................................................................। 

৪. উপ-পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক - বগাপিীয়/িিে/রবএম/দভাকিঃ, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

৫. উপ-িরর্ব (দিরজিঃ)/উপ-িরর্ব (েশািি)/উপ-পরির্ালক (রহিাব ও রিিীক্ষা), বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা।  

৬. রিদেম এিারলষ্ট, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা [দিাটিশটি ওদয়বিাইদট -এ েকাশ এবাং বরণ ডত তারিখ বমাতাদবক অিলাইি 

কায ডক্রম গ্রহদণি অনুদিাধিহ]।    

৭. িহকারি পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক- রর্দলামা/কৃরি/দটক্সটাইল/শট ডদকাি ড/রবতিণ, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

৮. বেি ম্যাদিজাি, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা  

৯. ইি িদমশি অর িাি, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

১০. বর্য়ািম্যাি মদহােদয়ি পাদি ডািাল অর িাি, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

১১. িরর্।  

 

 ১৪-০৩-২০২২ 

(দমাহাম্মে আবুল শারহি কাওছাি িিকাি) 

উপ-পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক (রর্দলামা) 

ব াি: ০২-৫৫০০৬৫৩১ 


