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aংশ হণ করেব।
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ফলাফল কাশ করেত হেব।
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র্ 5থ র্ o 7 পেব র্র পরী াথ েদর TC, PC মাকর্ eবং 8ম পেব র্র
পরী াথ েদর (িফ ে িনং eর) PC মাকর্ Online e ডাটা eি করার তািরখ
37-18-3128 হেত 17-19-3128 iং ch©šÍ

বহািরক পরী ার েক ক ক
র্ 5থ র্, 7 o 8ম পেব র্র
PF মাকর্ Online e ডাটা eি করার তািরখ
28-19-3128 হেত 35-19-3128 iং ch©šÍ

TC , PC, PF মাকর্ eবং Absent Statement Online e ডাটা eি করার পর ি াuট কিপ, হািজরা শীট o িশেরানামপে েকে র
ভার া কমর্কতর্া/ িত ান ধােনর া রসহ 3৯-19-3128 iং তািরেখর মে a েবােড র্ জমা িদেত হেব। িনধ র্ািরত সমেয় u ত ািদ
েবােড র্ ে রেণ থ র্ হেল ফলাফল কােশ েয েকান ধরেনর জিটলতার জ ঐ িত ান দায়ী থাকেব।

বহািরক পরী াঃ
তািরখ o সময়
23-19-3128 হেত 32-19-3128iং ch©šÍ
( েয়াজেন কম-েবশী হেত পাের)

পরী া েক
5থ র্, 7 o 8ম পেব র্র সকল বহািরক পরী া িনব র্ািচত েকে aনুি ত
হেব। 3য় পেব র্র বহািরক পরী া িনজ িত ােন aনুি ত হেব।

েটকেনালিজ
সকল
েটকেনালিজ

িবেশষ
ঃ
2. বহািরক পরী ার েক ক ক
র্ পরী াথ র র্ সং া aনুযায়ী িত েপ 36-46 জন িহেসেব ভাগ কের বহািরক পরী ার সকল
েটকেনালিজর জ িত ােনর সংি িবষেয়র িশ কেক Avf¨šÍixY পরী ক eবং a িশ া িত ান/হাসপাতাল হেত সংি িবষেয়
aিভ uপ Abvf¨šÍixY পরী েকর নাম, কানা, েটিলেফান নমবরসহ িনেমণা ছক েমাতােবক we¯ÍvwiZ সময়সূিচ
ত কের
েবােড র্র aনুেমাদেনর জ আগামী 17-19-3128 iং তািরেখর মে ে রণ করেত হেব।
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েবাড র্ মূ ায়ন (5থ র্, 7 o 8ম পব র্) বহািরক পরী ার সময়সূিচ (নমুনা ছক)
েক েকাডঃ...................... েকে র নামঃ........................................................................
পরী া হেণর
তািরখ o
সময়

িবষয় েকাড o
িবষেয়র নাম

েটকেনালিজ
o পব র্

2

3

4

ােবর নাম/
ক নং
5

Avf¨šÍixY পরী েকর নাম,
পদবী, কানা o েমাবাiল ন র

পরী াথ র
সং া

6

7

Abvf¨šÍixY
পরী েকর নাম, পদবী,
কানা o েমাবাiল
ন র
8

gšÍe¨

9

sাkিরত/( েকৗশলী সুশীল কুমার পাল)
পরী া িনয় ক
েফানঃ 13-৯224394

ারক নং- 48.28.1111.412.42.116.28.74(29)

তািরখঃ 19-17-3128 ি ঃ

aনুিলিপ সদয় aবগিত o েয়াজনীয় কায র্ােথ র্ t
1. সিচব, কািরগির o মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, পিরবহণ ল ভবন, সিচবালয় িলংক েরাড, ঢাকা-2111।
[দৃি আকষ র্ণঃ aিতিরি সিচব (কািরগির)]
2. মহপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, eফ-5/িব, আগারগ শাসিনক eলাকা, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা-2318।
3. মহাপিরচালক, জনশি , কমর্সং ান o িশ ণ বু েরা, 9৯/3, কাকরাiল, ঢাকা।
4. সিচব/পিরচালক (কািরকুলাম)/পিরদশর্ক/পিরচালক (আiিটিস) বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড,র্ ঢাকা ।
5. uপেদ া, া
ি o েসবা িশ া ম েসল, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড,র্ ঢাকা ।
6. েজলা শাসক, সংি সকল েজলা।
7. পিরচালক ( িশ ণ), জনশি , কমর্সং ান o িশ ণ বু েরা, 9৯/3, কাকরাiল, ঢাকা।
8. a , ......................... পিলেটকিনক i িটিটuট/েটকিনক াল ল e কেলজ.................../কািরগির িশ ণ
েক ,.............।
9. a /পিরচালক --------------------------------------------------------------------------[পরী া পিরচালনা নীিতমালা aনুযায়ী েকে র ভার া কমর্কতর্াগণ পরী া হণ করেবন। আপনার িত ােনর ফমর্ পূরণকৃত
পরী াথ েদর তািলকা o েক িফ পরী া
হoয়ার কমপে 8 (সাত) িদন পূেব র্ ত ীয় পরী ােকে র ভার া কমর্কতর্ােক দান
করার জ িত ান ধানেক িবেশষভােব aনুেরাধসহ করা হেলা।]
10. uপ-পরী া িনয় ক-েগাপনীয়/সনদ/িবeম/েভাকঃ, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
11. uপ-সিচব (েরিজঃ)/uপ-সিচব ( শাসন), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
12. uপ-পিরচালক (িহসাব o িনরী া), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
13. িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা
[েনািটশিট oেয়ব সাiেট কাশ eবং িনধ র্ািরত সমেয় aনলাiেন ডাটা eি র ব া হেণর aনুেরাধসহ।]
14. ে া ামার (িডে ামা iন েমিডক াল েটকেনালিজ পরী ার দািয় া ), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
15. সহকারী পরী া িনয় ক- িডে ামা/কৃিষ/েট টাiল/শট র্েকাস র্ বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
16. ডকুেমে শন aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
17. েচয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কমর্কতর্া, বাকািশেবা, ঢাকা ।
18. নিথ।

(েমাহা দ আবুল শািহন কাoছার সরকার)
uপ-পরী া িনয় ক (িডে ামা)
েফানঃ 13-৯229887
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