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বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্  

পরী া িনয় ণ িবভাগ (িডে ামা শাখা)  
আগারগo, েশের বাংলা নগর, ঢাকা-2318।  

 

Website : www.bteb.gov.bd 
ারক নং- 68.28.1111.412.42.116.29.282 তািরখঃ 13-21-3129 ি ঃ  

িব ি   
 

বাংলােদশ কািরগির িশ া েবােড র্র আoতাধীন 3124 িবধান  5 বছর েময়াদী িডে ামা iন েমিডক াল েটকেনালিজ িশ া েমর 3য় পব র্ 
পির রক পরী া-3129 eর সময় িচ িনেমণ েদয়া হেলাঃ 
 

(ক) িলিখত (ত ীয়) পরী াঃ  

িম
ক নং তারিখ, বার o সময় পব র্ নং িবষয় েকাড িবষেয়র নাম েটকেনালিজ 

1. 36 aে াবর 3129 
হ িতবার 

িবকালঃ 13:11 

3য় পব র্ 1. 8733 iংেরিজ-3 সকল েটকেনালিজ 

2. 39 aে াবর 3129  
রিববার 

িবকাল - 13:11 

3য় পব র্ 1. 8734 িফিজ -3 সকল েটকেনালিজ 

3. 3৯ aে াবর 3129   
েসামবার 

 িবকাল - 13:11 

3য় পব র্ 1. 8736 বােয়ালিজ-3 সকল েটকেনালিজ 

4. 41 aে াবর 3129   
ম লবার 

 িবকাল - 13:11 

3য় পব র্ 1. 8737 েবিসক িহu ান eনাটিম-3 সকল েটকেনালিজ 

5. 42 aে াবর 3129   
ধবার 

িবকাল - 13:11 

3য় পব র্ 1. 8738 েবিসক িহu ান িফিজoলিজ-3 সকল েটকেনালিজ 

6. 12 নেভ র 3129   
হ িতবার 

 িবকাল - 13:11 

3য় পব র্ 1. 8732 বাংলা-3 সকল েটকেনালিজ 

7. 15 নেভ র 3129    
রিববার 

 িবকাল - 13:11 

3য় পব র্ 1. 8735 েকিমি -3 সকল েটকেনালিজ 

িবেশষ ঃ  
* uি িখত তািরখসমূেহর েয েকান িদন েকান কারণবশতঃ সাধারন ছুিট েঘািষত হেল পরী া িগত থাকেব eবং পিরবিতর্ত তািরখ যথাসমেয় জানােনা 
হেব।  

* পির রক পরী ার u রপ েলা সংি  িত ান ায়ন ব র্ক 18 িদেনর মে  ফলাফল কাশ করেব। 
* লাi-আগ  3129 মােস a ি ত 3য় পেব র্র পরী ায় eবং uপেরাি িখত সময় িচ েমাতােবক a ি ত পির রক পরী ায় u ীণ র্ সকল িশ াথ র 

GPA aনলাiেন eি  করেত হেব।  
 

িত ান ক র্ক 3য় পেব র্র GPA aনলাiেন eি  ডাটা eি  করার তািরখঃ 23-22-3129 হেত 2৯-22-3129 iং ch©šÍ
3য় পেব র্র GPA eর ডাটা eি  করার পর ি -আuট কিপ সংি  িত ান ধােনর া রসহ 36-22-3129 হেত 38-22-3129 তািরেখর মে  বাহক 
মারফত a  েবােড র্ জমা িদেত হেব।  
 

(খ) বহািরক পরী াঃ ত ীয় পরী া েশেষ বহািরক পরী া (যিদ থােক) হণ করেত হেব। 
sাkিরত/- 

(ড . শীল কুমার পাল) 
পরী া িনয় ক 

েফানঃ 13-৯224394 

িতিদন বাকািশেবা eর oেয়বসাiট 
(www.bteb.gov.bd) িভিজট ক ন eবং 
আপনার িত ােনর i-েমiল oেপন ক ন। 
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a িলিপ সদয় aবগিত o েয়াজনীয় কা র্ােথ র্ t 
1. সিচব, কািরগির o মাদরাসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা-2111।  

[ ি  আকষ র্ণঃ aিতির  সিচব (কািরগির)] 
2. সিচব/পিরচালক (কািরকুলাম)/পিরদশ র্ক/পিরচালক (আiিটিস) বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা । 
3. uপেদ া, া  ি  o েসবা িশ া ম েসল, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা । 
4. েজলা শাসক, সংি  সকল েজলা।  
5. a /পিরচালক ---------------------------------------------------------------------------  
6. uপ-পরী া িনয় ক- েগাপনীয়/সনদ/িবeম/েভাকঃ, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
7. িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা (েনািটশিট oেয়ব সাiেট কাশ o িনধ র্ািরত সমেয় aনলাiন eি র ব া 

হেণর a েরাধসহ)। 
8. সহকারী পরী া িনয় ক- িডে ামা/ িষ/েট টাiল/শট র্েকাস র্ বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
9. ডকুেমে শন aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
10. ে স ােনজার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
11. েচয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কম র্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা । 
12. নিথ। 

                
(মাহাmদ আবুল শািহন কাoছার সরকার) 

uপ-পরী া িনয় ক (িডে ামা) 
েফানঃ 13-৯229887 


