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বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ 

পরী া িনয় ণ িবভাগ (িডে ামা শাখা) 
আগারগo, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা-2318 

Website : www.bteb.gov.bd 

ারক নং- 68.28.1111.412.42.113.29.231 তািরখঃ 39-17-3129 ি ঃ 
 
িবষয়ঃ িডে ামা iন iি িনয়ািরং িশ া েমর u রপ  হেণর তািরখ পিরবতর্ন সে ।  
 
সংি  সকেলর aবগিতর জ  জানােনা যাে  েয, 35 েম 3129 ি  হেত চলমান িডে ামা iন iি িনয়ািরং িশ া েমর পরী ার u রপ  
পরী ক িনেয়ােগর পে র ারক নং- 68.28.1111.412.42.113.29.218-2(8), তািরখঃ 17-17-3129 ি ঃ েমাতােবক 3৯-17-3129 
তািরেখর েবসরকাির িত ােনর িশ কেদর u রপ  হেণর তািরখ aিনবায র্ কারেণ িনমণ পভােব পিরবতর্ন করা হেলা।  
 
িমক 
নং aনুি ত পরী ার তািরখ েয সকল েজলার িত ােনর মে  u রপ  

িবতরণ করা হেব 
িবতরেণর পূব র্ েঘািষত 
তািরখ o বার 

পিরবিতর্ত তািরখ 
o বার 

1. 35-16-3129 হেত 18-17-3129 
তািরখ পয র্ম  েয সকল িবষেয়র 

পরী া aনুি ত হেয়েছ eবং েয সকল 
িশ ক u  িবষেয় েলা পাঠদান 
কেরেছন eবং aনলাiেন নাম eি  
আেছ বরাে র িভি েত শু মা  তােদর 
নামi ে রণ করার জ  aনুেরাধ করা 

হেলা। 

রং র, রাজশাহী, ঢাকা o ময়মনিসংহ িবভােগর 
িডে ামা iি িনয়ািরং িশ া ম পিরচালনাকারী 
েবসরকাির িত ানস হ যােদর েবাড র্ ায়ন 
পেব র্ (5থ র্ হেত 9ম পব র্) পরী াথ  রেয়েছ। 

3৯-17-3129 
শু বার 

12-18-3129
রিববার 

 
িব ি র a া  তািরখ o িবষয়াবলী aপিরবিতর্ত থাকেব।  
 
 
াপকঃ 

a  
সংি  সকল পিলেটকিনক i uট 
..................................................................। 

 া িরত/- 
(ড. শীল কুমার পাল) 
পরী া িনয় ক 

েফান- 13-৯224394 
 

ারক নং- 68.28.1111.412.42.113.29.231(8) তািরখঃ 39-17-3129 ি ঃ 

aনুিলিপ সদয় aবগিত o েয়াজনীয় কায র্ােথ র্ঃ  
1. মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, ঢাকা।  
2. সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
3. uপ-পিরচালক (িহসাব o িনরী া), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
4. িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
5. িনরাপ া কম র্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
6. েচয়ার ান মেহাদেয়র পােস র্ানাল aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
7. নিথ।        
 

 
(েমাহা দ আবুল শািহন কাoছার সরকার) 

uপ-পরী া িনয় ক (িডে ামা) 
েফানঃ 13-৯22988 

 

িতিদন বাকািশেবা eর oেয়বসাiট 
(www.bteb.gov.bd) িভিজট ক ন eবং 
আপনার িত ােনর i-েমiল oেপন ক ন। 


