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নাং বাতাঁদবা/বাতাঁশশপ্রই/শবএসশস বটক্সটাইল/১০৬/২০১৮-৫৮৯                                                                   তাশরখঃ ২৮/১০/২০২১ 

শব এস শস ইন বটক্সটাইল ইশিশনয়াশরাং এ  ভশতড শবজ্ঞশি 

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালদয়র অধীন বাাংলাদেশ তাঁতদবার্ ড কর্তডক পশরচাশলত এবাং বাাংলাদেশ বটক্সটাইল শবশ্বশবদ্যালয় এর অশধভূক্ত বাাংলাদেশ তাঁতশশক্ষা 

ও প্রশশক্ষণ ইনশিটিউট, নরশসাংেীদত শবশভন্ন শবভাদে ০৪ (চার) বছর বময়ােী শবএসশস ইন বটক্সটাইল ইশিশনয়াশরাং বপ্রাগ্রাদম বলদভল-১, টাম ড-১ এ 

২০২০-২১ শশক্ষাবদষ ড ভশতডচ্ছু প্রার্থীদের শনকট বর্থদক শনধ ডাশরত ফরদম আদবেন  আেবান করা যাদে ।  

আসন সাংখ্াঃ 

ক্রশমক নাং শবভাদের নাম আসন সাংখ্া 

১ ওদয়ট প্রদসস ইশিশনয়াশরাং ৪০ 

২ এযাপাদরল ইশিশনয়াশরাং ৪০ 

 

ভশতড পরীক্ষায় অাংশগ্রেদণর ন্যযনতম বযাগ্যতাঃ 

ক) আদবেনকারীদক এসএসশস / সমমান  পরীক্ষায়  শিশপএ  ৫.০০ এর বেদল কমপদক্ষ শিশপএ ৩.৫০ বপদত েদব ।  

খ) বাাংলাদেশ কাশরেরী শশক্ষা ববার্ ড েদত শর্দলামা ইন বটক্সটাইল ইশিশনয়াশরাং/ জুট বটকদনালিী/ োদম ডন্টস শর্িাইন এন্ড প্যাটাণ ড বমশকাং পরীক্ষায় 

২০১৮ ও তৎপরবতী  সদন উত্তীর্রণ ড শশক্ষার্থীরাই  ৪.০০ এর বেদল শসশিশপএ ২.৭৫ প্রািরাই  ভশতড পরীক্ষায় অাংশগ্রেণ করদত পারদব ।   

আদবেন িমা বেয়ার শনয়মাবলীঃ 

ভশতডর আদবেন পত্র ওদয়বসাইট (bheti.portal.gov.bd/www.bhb.gov.bd) বর্থদক সাংগ্রে করদত েদব । উক্ত ভশতড ফরম শনি 

োদত পূরণ কদর ১০০০/= (এক োিার টাকা ) নেে িমাোন পূব ডক িমা রশশে এবাং সকল চূড়ান্ত পরীক্ষার ট্রান্সশক্রপ্ট, মূল সনদ/প্রশাংসাপদত্রর 

সতযাশয়ত কশপ ও ০৩ কশপ ছশব সে  ৩১/১০/২১ েদত ১৩/১১/২০২১ তাশরদখর মদে অশফস  চলাকালীন সমদয় বাাংলাদেশ তাঁত শশক্ষা ও প্রশশক্ষণ 

ইনশিটিউট ,সাদেপ্রতাব,নরশসাংেীর পাশাপাশশ  বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড প্রধান কায ডালয় ,শবটিএমশস ভবন (৫ম তলা), ৭-৯ কাওরান বািার ঢাকা-

১২১৫ েদত আদবেনপত্র গ্রেণ ও  িমাশেদয় প্রদবশপত্র সাংগ্রে করা যাদব ।  

ভশতড পরীক্ষার শনয়মাবলীঃ 

কাশরেরী শশক্ষা ববার্ ড েদত শর্দলামাা্ ইন বটক্সটাইল ইশিশনয়াশরাং / জুট বটকদনালিী/ োদম ডন্টস শর্িাইন এন্ড প্যাটাণ ড বমশকাং উত্তীণ ড শশক্ষার্থীদের ক) 

ইয়াণ ড ,খ) বফশিক,গ) োদম ডন্টস, ঘ) ওদয়ট প্রদসস এর প্রশতটি শবষদয়র ১৫ টি প্রশ্নকদর বমাট  ৬০টি প্রশ্নের এবং ১)রসায়ন, ২)পোর্থ ড,৩)েশণত ও ৪) 

ইাংদরিীদত ১০ টি প্রশ্ন কদর বমাট  ৪০টি প্রশ্নের সব বশ্ন োট ১০০টি প্রশ্নের  পরীক্ষা অনুশিত েদব । পরীক্ষা এম শস শকউ পদ্ধশতদত েদব ।  প্রশতটি প্রদশ্নর 

মান  ০২ (দুই)। পরীক্ষার সব ডদমাট নম্বর ২০০। পরীক্ষার সময় ০১ (এক) ঘন্টা। প্রশতটি ভূল উত্তদরর  িন্য অশতশরক্ত ০.৫ নম্বর কাটা েদব । এস এস 

শস এর শিশপএ এর  ৮ গুণ  ও শর্দলামা এর শসশিশপএ  এর  ১৫ গূণ কদর  বমাট ৩০০ নম্বদরর উপর বমধা তাশলকা প্রকাশ করা েদব । সরকারী 

শনয়মানুযায়ী সকল প্রকার বকাটা সাংরক্ষণ করা েদব । Gছোড়ো তাঁতত ও bheti পতরবোশ্নরর জন্য ১০% ক োটো সাংরক্ষণ করা েদব ।  

ভশতড পরীক্ষার তাশরখঃ ২৭/১১/২০২১ বরাি শশনবার। সময়ঃ সকাল ১০:০০ ঘটিকা ।  স্থানঃ বাতাঁশশপ্রই, নরশসাংেী । ফলাফলঃ পদর ওদয়বসাইদট 

িানাদনা েদব ।  

ক োগোশ্ন োগঃ ০২৯৪৬২৬৯৮ ক োবোইলঃ ০১৬২৮৯৬৩৫৪৪,০১৯৯২৪৩৭৮১৩,০১৭২৮৩৮৫০০৮ 

           স্বোক্ষতরতঃ- 

                             (বমাঃমশতয়ার রেমান) 

                     অেক্ষ ও 

                   সেস্য সশচব 

      শবএসশস ইন বটক্সটাইল ইশিশনয়াশরাং ভশতড কশমটি 

   বাতাঁশশপ্রই,নরশসাংেী ।  

 

 

 

 

 

http://www.bheti.potal.gov.bd/www.bhb.gov.bd)%20থেকে


 

বাাংলাদেশ তাঁত শশক্ষা ও প্রশশক্ষণ ইনশিটিউট 
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প্রশ্নবশ পত্র তবএসতস ইন কটক্সটোইল ইতিতনয়োতরং কপ্রোগ্রো  (তশক্ষোবর্ ব-২০২০-২০২১) 

(আশ্নবদন োরী পূরণ  রশ্নবন) 

 

১। নো (স্পষ্ট অক্ষশ্নর,বোংলোয়).......................................................................................................... 

২। ইংশ্নরজী(বড় হোশ্নতর অক্ষশ্নর)........................................................................................................ 

৩। তপতোর নো  ................................................................................................ ........................... 

৪।  োতোর নো  ........................................................................................................................... 

৫। স্থোয়ী ঠি োনো........................................................................................................................................................... 

       .............................................................................................ক োন নম্বর............................................................. 

৬। ক োগোশ্ন োশ্নগর ঠি োনো................................................................................................................................................. 

.................................................................................. ..................ক োন নম্বর ............................................................ 

৭। জন্ম স্থোন(কজলো).................................................................... নোগতর ত্ব...................................................................... 

৮। জন্ম তোতরখ ( োধ্যত   পরীক্ষোর সোটি বত শ্ন ট অনুসোশ্নর )..............................................ধ ব...................................................... 

৯। ক োশ্নস বর নো   তব এস তস ইন কটক্সটোইল ইতিতনয়োতরং ১) ওশ্নয়ট প্রশ্নসস  ইতিতনয়োতরং ২) এযোপোশ্নরল ইতিতনয়োতরং  

   পছশ্নের ক্র : ১)..................................................     ২)................................................. 

১০) তশক্ষোগত ক োগ্যতোর শতবোবলীঃ 

পরীক্ষোর নো   পোশ্নশর সন তশক্ষো কবোর্ ব গ্রুপ/ কট শ্ননোলজী  তশক্ষো প্রততষ্ঠোশ্ননর নো  করোল নং তজতপএ/তসতজতপএ 

এসএসতস বো ইহোর 

স  োন 

      

তর্শ্নলো ো ইন কটক্সঃ 

ইতিঃ/জুট 

কট শ্ননোলজী/গোশ্ন বন্টস 

কট শ্ননোলজী  

      

 

১১)  আশ্নবদনপশ্নত্রর সোশ্নে তনম্নতরতখত  োগজপত্র সংযুক্ত হশ্নয়শ্নছ ( সঠি  স্থোশ্নন টি  () তিহ্ন তদশ্নত হশ্নব: 

তববরণ  প্রোেী  র্তব   টি  অত স ব্যবহোশ্নরর জন্য  

 ) ০৩(ততন)  তপ সতযোতয়ত ছতব সহ আশ্নবদনপত্র   

খ) এস এস তস এর সনদপশ্নত্রর সতযোতয়ত  শ্নটো তপ   

গ) এস এস তস এর নম্বরপশ্নত্রর সতযোতয়ত  শ্নটো তপ   

ঘ) তর্শ্নলো ো ইন কটক্সঃ ইতিঃ/জুট কট শ্ননোলজী/গোশ্ন বন্টস তর্জোইন এন্ড প্যোটোণ ব ক ত ং কট শ্ননোলজী ক োশ্নস বর  

 ১) নম্বরপশ্নত্রর/ট্রোন্সতক্রশ্নের সতযোতয়ত  শ্নটো তপ  

 ২) সনদপশ্নত্রর/প্রশংসোপশ্নত্রর সতযোতয়ত  শ্নটো তপ  

ঙ) মুতক্তশ্ন োদ্ধো সনদ এর সতযোতয়ত  শ্নটো তপ (প্রশ্ন োজয কক্ষশ্নত্র)  

ি) ক্ষুদ্র ও নৃশ্নগোষ্ঠী সনদ এর সতযোতয়ত  শ্নটো তপ (প্রশ্ন োজয কক্ষশ্নত্র)  

১২) আত  অংগী োর  রতছ ক  , আ োর জ্ঞোন ও জোনো শ্নত উপশ্নরোক্ত তথ্যোবলী সঠি  এবং অত্র প্রততষ্ঠোশ্নন ভততব সংক্রোন্ত  োবতীয় তনয় বলী ক শ্নন 

িলশ্নত বোধ্য েো ব ।  

 

 

                                                                                                                                         আশ্নবদন োরীর স্বোক্ষর ও তোতরখ  

            আশ্নবদন  োরীশ্ন  অবশ্যই স্বহশ্নে স্বোক্ষর  রশ্নত হশ্নব । ভততব পরীক্ষোর স য় স্বোক্ষর নো ত লশ্নল পরীক্ষো কদয়োর অশ্ন োগ্য বশ্নল তবশ্নবতিত হশ্নব ।  

 

 

 

করোল নং- 

 



 

 

বাাংলাদেশ তাঁত শশক্ষা ও প্রশশক্ষণ ইনশিটিউট 

বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড 

সাদেপ্রতাপ,নরশসাংেী। 

bheti.portal.gov.bd/bhb.gov.bd 

তবএসতস ইন কটক্সটোইল ইতিতনয়োতরং কপ্রোগ্রো  (তশক্ষোবর্ ব-২০২০-২১) 

(আশ্নবদন োরী পূরণ  রশ্নবন) 

 

১। নো (স্পষ্ট অক্ষশ্নর,বোংলোয়).......................................................................................................... 

৩। তপতোর নো  ........................................................................................................................... 

৪। পরীক্ষোর তোতরখ  ..................................................................................................................... 

৫। পরীক্ষো ক শ্নের নো ঃবাাংলাদেশ তাঁত শশক্ষা ও প্রশশক্ষণ ইনশিটিউট, সোশ্নহপ্রতোপ,নরতসংদী ।  
 

৬। আশ্নবদন োরীর স্বোক্ষরঃ................................................................................ 

 জ্ঞোতব্য তবর্য় সমূহঃ  

১। পরীক্ষো শুরু হওয়োর পর ১৫ ত তনট পশ্নর ক োন পতরক্ষোেী পরীক্ষো  শ্নক্ষ প্রশ্নবশ  রশ্নত পোরশ্নব নো ।  

২। প্রশ্নবশপত্র, ল ,কপতন্সল প্রোেীশ্ন  সংশ্নগ আনশ্নত পোরশ্নব । 

৩। পরীক্ষোয়  যোলকুশ্নলটর সংশ্নগ রোখো  োশ্নব নো । 

৪। পরীক্ষোর হশ্নল ক োন ক োন ক োবোইল ক োন আনো  বো ইশ্নল ট্রতনক্স তর্ভোইস (ক  ন-তস যুক্ত ঘতড় ,  ল  ) আনো  োশ্নব নো।  

৫। মূল প্রশ্নবশপত্র ব্যতীত  োউশ্ন  পরীক্ষোর হশ্নল প্রশ্নবশ   বো পরীক্ষো তদশ্নত কদয়ো হশ্নব নো ।   
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বাাংলাদেশ তাঁত শশক্ষা ও প্রশশক্ষণ ইনশিটিউট 

বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড 

সাদেপ্রতাপ,নরশসাংেী। 

bheti.portal.gov.bd/bhb.gov.bd 

তবএসতস ইন কটক্সটোইল ইতিতনয়োতরং কপ্রোগ্রো  (তশক্ষোবর্ ব-২০২০-২১) 

(আশ্নবদন োরী পূরণ  রশ্নবন) 

 

১। নো (স্পষ্ট অক্ষশ্নর,বোংলোয়).......................................................................................................... 

৩। তপতোর নো  ................................................................................................ ........................... 

৪। পরীক্ষোর তোতরখ  ..................................................................................................................... 

৫। পরীক্ষো ক শ্নের নো ঃবাাংলাদেশ তাঁত শশক্ষা ও প্রশশক্ষণ ইনশিটিউট, সোশ্নহপ্রতোপ,নরতসংদী । 

  

৬। আশ্নবদন োরীর স্বোক্ষরঃ................................................................................ 

 জ্ঞোতব্য তবর্য় সমূহঃ  

১। পরীক্ষো শুরু হওয়োর পর ১৫ ত তনট পশ্নর ক োন পতরক্ষোেী পরীক্ষো  শ্নক্ষ প্রশ্নবশ  রশ্নত পোরশ্নব নো ।  

২। প্রশ্নবশপত্র, ল ,কপতন্সল প্রোেীশ্ন  সংশ্নগ আনশ্নত পোরশ্নব । 

৩। পরীক্ষোয়  যোলকুশ্নলটর সংশ্নগ রোখো  োশ্নব নো । 

৪। পরীক্ষোর হশ্নল ক োন ক োন ক োবোইল ক োন আনো  বো ইশ্নল ট্রতনক্স তর্ভোইস (ক  ন-তস যুক্ত ঘতড় ,  ল  ) আনো  োশ্নব নো।  

৫।  মূল প্রশ্নবশপত্র ব্যতীত  োউশ্ন  পরীক্ষোর হশ্নল প্রশ্নবশ   বো পরীক্ষো তদশ্নত কদয়ো হশ্নব নো ।   
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