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¯§viK bs 57.17.0000.313.02.485.22-93                                                                ZvwiL t 26-০২-202৩ wLªt 

cix¶vi mgqm~wP 

 

wW‡cøvgv- Bb- GwMÖKvjPvi wk¶vµ‡gi (cÖweavb-2011) 2qce©  cwic~iK cix¶vi mgqm~wP t 

 

ZvwiL I evi  mKvj 10:00 Uv †_‡K ïiæ  

wel‡qi bvg I welq †KvW ce© 

12-03-2023 (iweevi) c`v_© weÁvb-2 (1823)              2q 

13-03-2023 (†mvgevi) gvV dm‡ji Pvlvev`-1(2421)    2q 

14-03-2023 (g½jevi) imvqb-2 (1821)                   2q 

15-03-2023 (eyaevi) Rxe weÁvb-2 (1822)              2q 

16-03-2023 (e„n¯úwZevi) Bs‡iRx-2 (1521)                   2q 

19-03-2023 (iweevi) mewR Pvl (2422)                   2q 

 

wet ª̀t  (K) mgq m~wP‡Z ewY©Z Dchy³ Zvwi‡Li NUbvµ‡g †Kvb mvaviY QywU †NvwlZ n‡jI cix¶v h_vixwZ Pj‡e| 

       (L)   2q ce©  cwic~iK cix¶v mgvwßi 03 w`b ci e¨envwiK wel‡qi cix¶v Avi¤¢ Ki‡Z n‡e  

         (M)   2q ce© cwic~iK cix¶v mgvwßi ci 05 w`‡bi g‡a¨  On Line  gva¨‡g QvÎ/QvÎx‡`i cÖvß  GPA b¤^i ‡cÖiY        

              Ki‡Z n‡e Ges nvW© Kwc AÎ †ev‡W©i K…wl kvLvq Rgv w`‡Z n‡e| 

                                                            
স্বাক্ষরিত 

(ম াোঃ মকপায়েত উল্লাহ) 
পিীক্ষা রিেন্ত্রক 

বাাংলায়েশ কারিগরি রশক্ষা মবার্ ড, ঢাকা 

ম াি: ০২-৫৫০০৬৫২৫ 

স্মািক িাং ৫৭.১৭.০০০০.৩১৩.১৯.০০2.২2-93(21)                                                                   তারিখ : 26-০2-২০২3ররোঃ 

সেে অবগরত এবাং যথাযথ কায ডায়থ ড মেিণ কিা হলোঃ 

 ১। রসরিেি সরিব, রশক্ষা  ন্ত্রণালে, গণেজাতন্ত্রী বাাংলায়েশ সিকাি, বাাংলায়েশ সরিবালে, ঢাকা।  

(দৃরি আকর্ ডণ যুগ্ম-সরিব (কারিগরি), বাাংলায়েশ সরিবালে, ঢাকা)। 

2।  হাপরিিালক, কারিগরি রশক্ষা অরিেপ্তি, রশক্ষা ভবি, ঢাকা। 

3।  হা পরিিালক, কৃরর্ সম্প্রসািণ অরিেপ্তি, খা ািবাড়ী, ঢাকা। 

4। পরিিালক (েরশক্ষণ উইাং) কৃরর্ সম্প্রসািণ অরিেপ্তি, খা ািবাড়ী, ঢাকা। 

5-8। সরিব/ পরিিালক (কারিকুলা )/পরিিালক (রসরবটি এন্ড এ)/ পরিেশ ডক, বাাংলায়েশ কারিগরি রশক্ষা মবার্ ড, ঢাকা। 

9। পরিিালক, আঞ্চরলক অর স, কারিগরি রশক্ষা অরিেপ্তি, ….. সকল রবভাগ। 

10। মজলা েশাসক (সাংরিি মজলা সমূহ)।  

11। অধ্যক্ষ, ..............................................................................................। 

12-14। উপ-পিীক্ষা রিেন্ত্রক-১/২/৩, বাাংলায়েশ কারিগরি রশক্ষা মবার্ ড, ঢাকা। 

15। উপ-পরিেশ ডক, বাাংলায়েশ কারিগরি রশক্ষা মবার্ ড, ঢাকা। 

16। রসয়ে  এিারলে, বাাংলায়েশ কারিগরি রশক্ষা মবার্ ড, ঢাকা।  

 (রবজ্ঞরপ্তটি ওয়েবসাইয়ে েিায়িি ব্যবস্থা কিাি জন্য অনুয়িাি কিা হয়ল) 

17। সহকারি পিীক্ষা রিেন্ত্রক-১/২/৩, বাাংলায়েশ কারিগরি রশক্ষা মবার্ ড, ঢাকা। 

18। সহকারি মোগ্রা াি, বাাংলায়েশ কারিগরি রশক্ষা মবার্ ড, ঢাকা। 

19। সহকারি পিীক্ষা রিেন্ত্রক (রবতিণ), বাাংলায়েশ কারিগরি রশক্ষা মবার্ ড, ঢাকা। 

 (সাংরিি রশক্ষা েরতষ্ঠায়ি রবজ্ঞরপ্তি তারিখ অনুযােী পিীক্ষাি উত্তিপত্র ও পিীক্ষা সাংক্রান্ত কাগজপত্র েোয়িি েয়োজিীে ব্যবস্থা গ্রহণ 

কিয়বি) 

20। মিোিম্যাি  য়হােয়েি ব্যরিগত ক ডকতডা, বাাংলায়েশ কারিগরি রশক্ষা মবার্ ড, ঢাকা। 

21। িরথ।    

                                                                                                                   

 

   

 

(ইরি: ম াসাোঃ ছাল া আিাি) 

সহকািী পিীক্ষা রিেন্ত্রক(কৃরর্ / মেক্সোইল) 

বাাংলায়েশ কারিগরি রশক্ষা মবার্ ড, ঢাকা 

                        ম ািোঃ ০২-৫৫০০৬৫৪৪ 

 

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

