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eকi ারক o তািরেখ িত াপনীয় 

বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ 
পরী া িনয় ণ িবভাগ (িডে ামা শাখা) 

আগারগ o, েশের বাংলা নগর, ঢাকা -2318। 
Website: www.bteb.gov.bd 

ারক নং- 68.28.1111.412.42.112.29.35  তািরখঃ 18-13-3129 ি ঃ 

িব ি  
 
িডে ামা iন iি িনয়ািরং িশ া েমর 2ম o 4য় পব র্ eবং টু িরজম e  হসিপটািলিট িশ া েমর 2ম পব র্ (3127 িবধান) পিরপূরক 
পরী া-3128 eর সময় িচঃ  
 

নং তািরখ, বার o সময় পব র্ নং িবষয় 
েকাড িবষেয়র নাম েটকেনালিজ 

1. 39 েফ য়ারী 3129 
বুধবার 

িবকাল - 13:11 

2ম 
পব র্ 

1. 76৯22 াথেমিট -2 সকল েটকেনালিজ (3127 িবধান)
(টু িরজম e  হসিপটািলিট াতীত) 

2. 7৯৯27 কি uটার ফা ােম ালস্ e  
e াি েকশন  

টু িরজম e  হসিপটািলিট (3127 িবধান)

4য় 
পব র্ 

1. 77242 আিকর্েটকচারাল িডজাiন-3 আিকর্েটকচার (3127 িবধান)
2. 77342 aেটােমািটভ iি ন িসে ম-3 aেটােমাবাiল (3127 িবধান)
3. 77542 িসিভল iি িনয়ািরং iং-2 িসিভল, িসিভল (uড) (3127 িবধান)
4. 77742 ে া ািমং eেসনিসয়ালস্ কি uটার, ডাটা েটিলকিমuিনেকশন, 

কি uটার সােয়  (3127 িবধান) 
5. 77842 iেলকি ক াল সািকর্ট-3 iেলকি ক াল, iেলকে ােমিডক াল (3127 

িবধান) 
6. 77৯42 ক াটািরং ােনজেম ড (3127 িবধান) 
7. 78142 েমিশন সপ াকিটস-3 েমকািনক াল, েমকা িন  (3127 িবধান)
8. 78242 iি িনয়ািরং থােম র্াডায়নািম পাoয়ার (3127 িবধান)
9. 78342 েরি জােরশন সাiেকলস e  কমেপােন স আরeিস (3127 িবধান)
10. 78742 মেডল e  েমা  েফি েকশন-2 িসরািমক ( িবধান 3127)
11. 78842 াস েমা  e  ডাi-2 াস ( িবধান 3127) 
12. 78942 েলেভিলং সােভ র্িয়ং ( িবধান 3127)
13. 78৯42 েয়লস e  েয়ল iনেজকশন িসে ম েমিরন (3127 িবধান)
14. 79143 oেয়ি ং শীপ িবি ং (3127 িবধান)
15. 79342 eয়ার া  েয়ল e  ফায়ার েটকশন িসে ম eেরাে স (3127 িবধান)
16. 79442 eয়ার া  িডিস পাoয়ার িসে ম eিভuিন  (3127 িবধান)
17. 79842 iে িরয়ার িডজাiন-2 eআiিডিট (3127 িবধান)
18. 79942 ক াকশন iি িনয়ািরং iং-2 ক াকশন (3127 িবধান)
19. 7৯142 eনভায়রনেম াল সােভ র্িয়ং eনভায়রনেম াল (3127 িবধান)
20. 7৯242 ি ী াল a  i ুেম শন আiিপিসিট ( িবধান 3127)
21. 7৯442 েমটালািজর্ e  িমনােরল িরেসাস র্ a  

বাংলােদশ 
মাiিনং ( িবধান 3127)

22. 7৯542 েটিলকম oয়াকর্শপ াকিটস েটিলকিমuিনেকশন ( িবধান 3127)
23. 7৯644 ািফ  ােটিরয়ালস্ ি ি ং, ািফ  ( িবধান 3127)
24. 7৯942 টoয় ার ািনuফ াকচািরং-3 টoয় ার ( িবধান 3127)

2. 15 মাচ র্ 3129 
রিববার 

িবকাল - 13:11 

2ম 
পব র্  

1. 76৯23 িফিজ -2 িসিভল, িসিভল (uড), কি uটার, পাoয়ার, 
আরeিস, াস , সােভ র্িয়ং, শীপ িবি ং, 
e ােরাে স, eিভuিন , ডাটা-

িতিদন বাকািশেবা eর oেয়বসাiট 
(www.bteb.gov.bd) িভিজট ক ন eবং 
আপনার িত ােনর i-েমiল oেপন ক ন। 
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নং তািরখ, বার o সময় পব র্ নং িবষয় 
েকাড িবষেয়র নাম েটকেনালিজ 

েটিলকিমuটিনেকশন, ক াকশন, 
েমকা িন , মাiিনং e  মাiন সােভ র্, ি ি ং 
(3127 িবধান) 

4য় 
পব র্ 

1. 76৯42 াথেমিট -4 সকল েটকেনালিজ [টু িরজম e  
হসিপটািলিট তীত] (3127 িবধান) 
 

3. 16 মাচ র্ 3129 
েসামবার 

িবকাল - 13:11 

2ম/ 
4য় 
পব র্ 

1. 76922 েসা াল সােয় 2ম পব র্ঃ eআiিডিট, আিকর্েটকচার, 
aেটােমাবাiল, iেলক িন , িসরািমক, 
eনভায়রনেম , ািফক িডজাiন, 
েটিলকিমuিনেকশন, কি uটার সােয় , 
আiিপিসিট, েমকা িন , েমিরন (3127 
িবধান) 

4য় পব র্ঃ িসিভল, িসিভল (uড), 
কি uটার, iেলকি ক াল, 
iেলকে ােমিডক াল, পাoয়ার, াস , 
টoয় ার (3127 িবধান) 

2. 7৯৯22 iে াডকশন টু টুির জম e  হসপিটািলিট 2ম পব র্ঃ টু িরজম e  হসপিটািলিট (3127 
িবধান) 

4. 17 মাচ র্ 3129 
ম লবার 

িবকাল - 13:11 
 

2ম 
পব র্ 

1. 76823 iংেরজী েকিমক াল, িসিভল, িসিভল (uড), 
কি uটার, ড, পাoয়ার, আরeিস, াস 
, সােভ র্িয়ং, শীপ িবি ং, e ােরাে স, 
eিভuিন , ডাটা-েটিলকিমuিনেকশন, 
ক া শন, েমকা িন , মাiিনং e  
মাiন সােভ র্, ি ি ং (3127 িবধান) 

2. 79722 িহu ান eনাটিম e  িফিজoলিজ iেলকে ােমিডেকল (3127 িবধান)
3. 79823 আিকর্েটকচারাল িডজাiন e  িয়ং-2 eআiিডিট (3127 িবধান)
4. 7৯৯24 েবিসক iংিলশ টু িরজম e  হসিপটািলিট (3127 িবধান)

4য় 
পব র্ 

1. 77546 ফা ােম াল সােভ র্িয়ং আিকর্েটকচার, eআiিডিড (3127 িবধান)
2. 77442 েকিমক াল iি িনয়ািরং aপােরশন-2 েকিমক াল (3127 িবধান)
3. 7৯342 েমকা িন  oয়াকর্সপ েমকা িন  ( িবধান 3127)
4. 77946 েবিসক কিমuিনেকশন iি িনয়ািরং iেলক িন  (3127 িবধান)
5. 77৯44 ড i াি য়াল েকিমি ড (3127 িবধান) 
6. 78143 ফাuি  e  াটাণ র্ েমিকং েমকািনক াল (3127 িবধান)
7. 78144 েমিশন সপ াকিটস পাoয়ার, মাiিনং e  মাiন সােভ র্, েমিরন, 

শীপ িবি ং ( িবধান 3127) 
8. 78744 মাiিনং e  িজoেলািজকাল iি িনয়ািরং িসরািমক (3127 িবধান)
9. 78943 iি িনয়ািরং িয়ং ক াড-2 সােভ র্িয়ং (3127 িবধান)
10. 79343 e ােরা-থােম র্াডায়নািম  e  পাoয়ার া e ােরাে স (3127 িবধান)
11. 79443 েজনােরল eয়ার াফ  i ুেম -2 eিভuিন  (3127 িবধান)
12. 79945 ক াকশন েমথ লিজ-2 ক াকশন (3127 িবধান)
13. 77934 eনালগ iেলক িন েটিলকিমuিনেকশন (3127 িবধান)
14. 7৯643 েবিসক িডজাiন e  িয়ং ি ি ং, ািফ  (3127 িবধান)

5. 18 মাচ র্ 3129 
বুধবার 

িবকাল - 13:11 

2ম 
পব র্ 

1. 76822 বাংলা েকিমক াল, িসিভল, িসিভল (uড), কি uটার, 
iেলকে েমিডক াল, ড, েমকািনক াল, পাoয়ার, 
আরeিস, াস , সােভ র্িয়ং, শীপ িবি ং, 
টoয় ার, ডাটা-েটিলকিমuিনেকশন, 
ক াকশন, েমকা িন , মাiিনং e  
মাiনসােভ র্, ি ি ং, (3127 িবধান) 

2. 77824 iেলকি ক াল iি িনয়ািরং ােটিরয়ালস্ iেলকি ক াল (3127 িবধান)
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নং তািরখ, বার o সময় পব র্ নং িবষয় 
েকাড িবষেয়র নাম েটকেনালিজ 

3. 7৯৯28 বাংলা ভাষা o সািহত টু িরজম e  হসিপটািলিট (3127 িবধান)

4য় 
পব র্ 

1. 76৯33 িফিজ -3 আিকর্েটকচার, aেটােমাবাiল, েকিমক াল, 
iেলকি ক াল, iেলক িন , 
iেলকে ােমিডক াল, ড, েমকািনক াল, 
িসরািমক, েমিরন, কি uটার সােয় , 
eআiিডিট, eনভায়রণেম াল, আiিপিসিট, 
েটিলকিমuিনেকশন, ািফ , টoয় ার 
(3127 িবধান) 

6. 18 মাচ র্ 3129 
বুধবার 

িবকাল - 13:11 

4য় 
পব র্ 

2. 78145 েমটালািজর্ e  িহট ি টেম  a  েমটালস্ মাiিনং e  মাiন সােভ র্ (3127 িবধান)
3. 79344 eয়ার াফ  ােটিরয়ালস্ e  হাড র্oয় ার e ােরাে স, eিভuিন  (3127 িবধান)
4. 79944 ক াকশন েসফিট াকিটস ক াকশন (3127 িবধান)

6. 19 মাচ র্ 3129 
হ িতবার 

িবকাল - 13:11 

2ম 
পব র্ 

1. 77822 েবিসক iেলকি িসিট iেলকি ক াল, iেলকে ােমিডক াল, াস , 
িসরািমক, েমিরন, শীপ িবি ং (3127 িবধান) 

2. 79822 আিকর্েটকচারাল েটিরয়ালস্ e  ডা eআiিডিট (3127 িবধান)
3. 7৯৯23 িহ ী e  কালচার a  বাংলােদশ টু িরজম e  হসিপটািলিট (3127 িবধান)

4য় 
পব র্ 

1. 77244 আিকর্েটকচারাল ািফ আিকর্েটকচার ( িবধান 3127)
2. 77933 iেলক িনক iি িনয়ািরং ফা ােম ালস্ aেটােমাবাiল, েকিমক াল, ড, পাoয়ার,  

েমকািনক াল, আরeিস, সােভ র্িয়ং, 
e ােরাে স, eিভuিন , মাiিনং e  
মাiন সােভ র্ ( িবধান 3127) 

3. 77543 সােভ র্িয়ং-2 িসিভল, িসিভল (uড) ( িবধান 3127)
4. 77942 eডভা ড iেলক িনক িডভাiস e  

সািকর্টস্ 
iেলক িন , েমকা িন  (3127 িবধান)

5. 77945 িডিজটাল iেলক িন কি uটার সােয় , আiিপিসিট ( িবধান 3127)
6. 78743 িসরািমক iকু iপেম  e  বিড ি পােরশন িসরািমক ( িবধান 3127)
7. 78843 াস  া স্ e  iকু iপেম াস ( িবধান 3127) 
8. 79542 oয় ারেলস কিমuিনেকশন ডাটা েটিলকিমuিনেকশন ( িবধান 3127)
9. 79742 ি িনক াল েকিমি iেলকে ােমিডক াল ( িবধান 3127)
10. 79843 iি িরয়র ািফ eআiিডিট ( িবধান 3127)
11. 79943 ক াকশন সােভ র্িয়ং-2 ক াকশন ( িবধান 3127)
12. 7৯144 eনভায়রণেম াল েকিমি eনভায়রণেম াল ( িবধান 3127)
13. 7৯543 আuট সাiড প া েটিলকিমuিনেকশন ( িবধান 3127)
14. 7৯642 iেমজ ি পােরশন-2 ি ি ং, ািফ  ( িবধান 3127)
15. 7৯943 ােটিরয়াল সােয় -3 টoয় ার ( িবধান 3127)

7. 22 মাচ র্ 3129 
রিববার 

িবকাল - 13:11 

2ম/ 
4য়  
পব র্ 

1. 77223 আিকর্েটকচারাল ােটিরয়ালস্ আিকর্েটকচার (3127 িবধান)
2. 77322 aেটােমবাiল ফা ােম ালস্ aেটােমবাiল (3127 িবধান)
3. 77422 েকিমক াল iি িনয়ািরং ফা ােম ালস্ েকিমক াল (3127 িবধান)
4. 77922 েবিসক iেলক িন 2ম পব র্ঃ iেলকি ক াল, iেলক িন  

(3127 িবধান) 
4য় পব র্ঃ েমিরন, শীপ িবি ং ( িবধান 3127) 

5. 77৯22 ড iি িনয়ািরং ফা ােম ালস্ ড (3127 িবধান) 
6. 78124 েমকািনক াল iি িনয়িরং ােটিরয়ালস্ েমকািনক াল (3127 িবধান)
7. 78222 পাoয়ার iি নয়ািরং ফা ােম ালস্ পাoয়ার (3127 িবধান)
8. 78322 েরি জােরশন e  eয়ারকি শিনং 

ফা ােম ালস্ 
আরeিস (3127 িবধান)

9. 78722 িসরািমক iি িনয়ািরং ােটিরয়ালস্ িসরািমক (3127 িবধান)
10. 78822 াস iি িনয়ািরং ােটিরয়ালস্-2 াস (3127 িবধান) 
11. 77532 িসিভল iি িনয়ািরং ােটিরয়ালস্ সােভ র্িয়ং (3127 িবধান)
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নং তািরখ, বার o সময় পব র্ নং িবষয় 
েকাড িবষেয়র নাম েটকেনালিজ 

12. 78৯22 আiিস iি ন ি ী াল েমিরন (3127 িবধান)
13. 79122 েজনােরল শীপ নেলজ শীপ িবি ং (3127 িবধান)
14. 79322 িথoরী a  াiট eেরাে স o eিভoিন  (3127 িবধান)
15. 79522 ডাটা েটিলকিমuিনেকশন e  েনটoয়ািকর্ং েবিসকস্ ডাটা েটিলকিমuিনেকশন (3127 িবধান)
16. 7৯122 েবিসক eনভায়রনেম াল iি িনয়ািরং eনভায়রনেম াল (3127 িবধান)
17. 7৯222 ফা ােম ালস্ a  i ুেমে শন e  েসস কে াল আiিপিসিট (3127 িবধান)
18. 7৯422 iিলেম স aফ েপে ািলয়াম e  মাiিনং 

iি িনয়ািরং 
মাiিনং e  মাiন সােভ র্ (3127 িবধান)

19. 7৯522 েটিলকিমuিনেকশন েবিসকস্ েটিলকিমuিনেকশন (3127 িবধান)
20. 7৯622 ি ি ং েবিসক ি ি ং (3127 িবধান)
21. 7৯722 েবিসক ািফক িডজাiন ািফক িডজাiন (3127 িবধান)
22. 7৯922 টoয় ার iি িনয়ািরং ফা ােম ালস্ টoয় ার (3127 িবধান)
23. 7৯৯26 েফশনাল eকাuি ং 2ম পব র্ঃ টু িরজম e  হসিপটািলিট (3127 

িবধান) 
 

8. 22 মাচ র্ 3129 
রিববার 

িবকাল - 13:11 

4য় 
পব র্ 

1. 77443 েকিমক াল iি িনয়ািরং ােটিরয়ালস্ েকিমক াল (3127 িবধান)
2. 77544 ক াকশন েসস-2 িসিভল, িসিভল (uড) (3127 িবধান)
3. 77843 eডভা  iেলকি িসিট iেলকি ক াল ( িবধান 3127)
4. 77944 iেল িনক e ােয়ে স iেলক িন  ( িবধান 3127)
5. 77৯43 ড সােয়  e  িনuি শন ড (3127 িবধান) 
6. 78844 ি পােরশন a  াস র- ােটিরয়ালস্ াস (3127 িবধান) 

8. 23 মাচ র্ 3129 
েসামবার 

িবকাল - 13:11 

2ম/ 
4য় 
পব র্ 

1. 77823 iেলকি ক াল iি িনয়ািরং ফা ােম ালস্ 2ম পব র্ঃ আিকর্েটকচার, িসিভল, িসিভল (uড), 
ক াকশন, কি uটার, iেলক িন , 
eনভায়রণেম াল, আiিপিসিট, েমকািনক াল, 
েমকা িন , মাiিনং e  মাiন সােভ র্, 
েটিলকিমuিনেকশন, কি uটার সােয়  e  
েটকেনালিজ, ডাটা-েটিলকিমuিনেকশন, টoয় ার, 
e ােরাে স, eিভuিন   (3127 িবধান) 
4য় পব র্ঃ েকিমক াল (3127 িবধান) 

4য় 
পব র্ 

1. 76833 কিমuিনেকিটভ iংিলশ আিকর্েটকচার, aেটােমাবাiল, iেলকি ক াল, 
iেলক িন , iেলকে ােমিডক াল, েমকািনক াল, 
িসরািমক, সােভ র্িয়ং, েমিরন, কি uটার সােয় , 
eআiিডিড, eনভায়রণেম াল আiিপিসিট, 
েটিলকিমuিনেকশন, ািফ  (3127 িবধান) 

9. 24 মাচ র্ 3129 
ম লবার 

িবকাল - 13:11 

2ম/ 
4য় 
পব র্ 

1. 76৯24 েকিমি  2ম পব র্ঃ আিকর্েটকচার, aেটােমবাiল, 
েকিমক াল, iেলকি ক াল, iেলক িন , 
iেলকে ােমিডক াল, ড, েমকিনক াল, 
িসরািমক, েমিরন, কি uটার সােয়  e  
েটকেনালিজ, eআiিডিট, eনভায়রনেম াল, 
আiিপিসিট, েটিলকিমuিনেকশন, oয় ার o 
ািফক িডজাiন  (3127 িবধান) 

4য় পব র্ঃ িসিভল, িসিভল (uড), কি uটার, 
পাoয়ার, আরeিস, াস , সােভ র্িয়ং, শীপ িবি ং, 
e ােরাে স, e ািভuিন , ডাটা েটিল 
কিমuিনেকশন, ক াকশন, েমকা িন , মাiিনং 
e  মাiন সােভ র্, ি ি ং (3127 িবধান) 

2. 7৯৯25 েসি e  হাiিজন ফর টু িরজম e  হসিপটািলিট 2ম পব র্ঃ টু িরজম e  হসিপটািলিট (3127 
িবধান) 
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বহািরক পরী াঃ িলিখত পরী া েশেষ বহািরক পরী া হণ করেত হেব (যিদ থােক)।  
িবেশষ ঃ  
*  uি িখত তািরখসমূেহর েয েকান িদন েকান কারণবশতঃ সাধারণ িট েঘািষত হেল পরী া িগত থাকেব eবং পিরবিতর্ত তািরখ 
যথাসমেয় জানােনা হেব। 

* পিরপূরক পরী া েশেষ িত ান কতৃর্ক মূ ায়নপূব র্ক 2ম o 4য় পেব র্র সকল িশ াথ র GPA ন র Online e eি  করার তািরখঃ  
     31-14-3129 হেত 38-14-3129 ch©šÍ। [4য় পেব র্র টু িরজম e  হসিপটািলিট তীত] 
* বিহ ত পরী াথ েদর u রপ  ে রেণর ে ে  aপরােধর িববরণ uে খ পূব র্ক বিহ ােরর িরেপাট র্, u রপ  o সংযু  আপি কর 
ডকুেমে র uপর লাল কািলেত পরী াথ র েরাল ন র uে খসহ পিরদশ  o েকে র ভার া  কম র্কতর্া া র করেবন।  

 
 

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

েফানঃ 13-৯224394 
 

 

 

ারক নং- 68.28.1111.412.42.112.29.35(26)  তািরখঃ 18-13-3129 ি ঃ 

a িলিপ সময় aবগিত o েয়াজনীয় কায র্ােথ র্ঃ  
1. কািরগির o মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, পিরবহণ ল ভবন, সিচবালয় িলংক েরাড, ঢাকা-2111। 

[ ি  আকষ র্ণঃ aিতির  সিচব (কািরগির)।] 
2. মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, eফ-5/িব, আগারগ o শাসিনক eলাকা, ঢাকা।
3. সিচব/পিরদশ র্ক/পিরচালক (কািরকুলাম)/পিরচালক (আiিটিস), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
4. েজলা শাসক, সংি  সকল েজলা। 
5. a /েকে র ভার া  কম র্কতর্া,..................................................................................। 

(সংি  িবধান o পরী া পিরচালনা নীিতমালা a সরণ কের পরী া পিরচালনার a েরাধসহ।) 
6. a /পিরচালক, ................................................................................................। 
7. uপ-পরী া িনয় ক -েগাপনীয়/সনদ/িবeম/েভাক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
8. uপ-সিচব (েরিজঃ)/uপ-সিচব ( শাসন)/uপ-পিরচালক (িহসাব o িনরী া), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
9. িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা (েনািটশিট Website -e কােশর ব া করার জ  a েরাধসহ)।  
10. ে া ামার (িডে ামা iি িনয়ািরং eর দািয় া ), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
11. সহকারী পরী া িনয় ক- িষ/েট টাiল/শট র্ েকাস র্, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
12. ডকুেমে শন aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
13. ে স ােনজার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
14. েচয়ার ান মেহাদেয়র পােস র্ানাল aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
15. নিথ।  

 

 
 (েমাহা দ আবুল শািহন কাoছার সরকার) 

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


