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পরী ার  mgqm~w„P 

 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবােড র্র আoতাধীন 7 মাস েময়ািদ সা র্িফেকট-iন-েমিডেকল আল াসাu  (CMU) 
েকােস র্র  (জানুয়াির-জুন 3128 েসশন) 3128 সেনর পরী ার সময় িচ। 
 

পরী া হেনর 
তািরখ 

তাি ক (নন-ি িনকয্াল)
সকাল 21:11 টা 

বহািরক o oরাল (ি িনকয্াল)
িবকাল 3:11 টা 

22-18-3128ি ঃ 
ম লবার 

CMU (1101)  Ultrasound  Physics &  
Instrumentation 

CMU (1101)  Ultrasound  Physics &  
Instrumentation 

23-18-3128ি ঃ 
ধবার 

CMU (1103)  US  of  Upper 
Abdomen & Superficial  Structure

CMU (1103)  US  of  Upper 
Abdomen & Superficial  Structure

24-18-3128ি ঃ  
বৃহ িতবার 

CMU (2101) US  of    Obstetrics & 
Gynecology 

CMU (2101) US  of    Obstetrics & 
Gynecology 

 
 
 

 
া িরত 

( েকৗশলী সুশীল কুমার পাল) 
পরী া িনয় ক 

বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ 
ঢাকা -2318। 

েফানঃ ৯224394, 12825186949 
 
ারক নং-বাকািশেবা/প-শট র্েকাস র্ (েম-আঃ)/3128/341 (44)                   তািরখঃ  3৯-16-3128 ি ঃ 

 
সদয় aবগিত o যথাযথ কায র্ােথ র্ aনুিলিপ ে রণ করা হেলাঃ 
 
2।  মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, ঢাকা। 
3।  মহাপিরচালক, া য্ o েসবা aিধদ র, ঢাকা। 
4।  সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
5।  পিরচালক (কািরকুলাম), বাংলােদশ  কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
6।  িসে ম eনািল ,  বাংলােদশ  কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
7।  uপ-সিচব (েরিজে শন), বাংলােদশ  কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
8।  uপ-পরী া িনয় ক (েগাপনীয়),বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। a  েবােড র্র aনুেমািদত িবধান 

বাকািশেবা/eকােড/2258/েম, 311৯ েমাতােবক u  পরী ার প  ণয়ন, ে রণ eবং GZ`msµvšÍ কাযািদ র্ 
স াদেনর জ  aনুেরাধ করা হেলা।   

িতিদন AšÍZ eকবার েবােড র্র  
oেয়ব সাiট (www.bteb.gov.bd)  
িভিজট কারুন। 

িশ া িনেয় গড়ব েদশ 
েশখ হািসনার বাংলােদশ। 
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9। ে স ােনজার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
৯।  ডকুেমে শন aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।        
21-41 । a /পিরচালক/পরী ােকে র ভার া  কম র্কতর্া, া য্ ি  o েসবা িশ া ম পিরচালনাকারী সকল িত ান। আপনােক 

িলিখত o বহািরক পরী া সু ুভােব হেণর লে য্ Af¨šÍixY (িনজ িশ া িত ান)  Abvf¨šÍixY (a িত ােন 
কম র্রত/পাঠদানরত ডা ারগেণর ম  হেত ) পরী ক িনেয়ােগর মতা aপ র্ন o করা হেলা। uে  িনেয়ােগর  eক  কিপ 
েবােড র্  ে রণ করেত হেব।  তাি ক (নন-ি িনকয্াল) পরী ার u রপ  eবং বহািরক o oরাল (ি িনকয্াল) ন র Online-
eর মা েম েবােড র্ ে রণ করেত হেব। 

� সংি  িত ানেক TC/ PC eবং PF eর ন র আগামী 23 জুলাi 3128 ি ঃ হেত 27 জুলাi 3128 ি ঃ তািরেখর  মে  
Online-e  ে রণ করেত হেব। 

� সংিশ  িত ান TC/ PC eবং PF eর  ন র  ে রেণর হাড র্  কিপ eবং হািজরা শীট আগামী 28 জুলাi 3128 ি ঃ 
তািরেখর  মে  েবােড র্র িন  কানায় ে রণ  করেত  হেব। 
 
 
 

 
 
 
 
42। েচয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কম র্কতর্া ,বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
43। েনা শ েবাড র্, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
44। নিথ। 
 

 
 

(েমাঃ সুলতান েহােসন) 
কািরকুলাম িবেশষ  

বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ 
ঢাকা-2318 

েমাবাiলঃ 12826-21965৯ 
 
 
 

পরী া িনয় ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা  
ি  আকষ র্ণঃ েমাঃ সুলতান েহােসন, কািরকুলাম িবেশষ  
শট র্ েকাস র্ শাখা, েবাড র্ ভবেনর িপছেন 6ম তলা িবি ং-র 5থ র্ তলা 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, আগারগ o, েশেরবাংলা নগর 
ঢাকা-2318 েমাবাiলঃ 12826-21965৯ 


