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বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড 

পরী া িনয় ক িবভাগ 
আগারগo, শেরবাংলা নগর, ঢাকা-2318 

Website: www.bteb.gov.bd 
 

ারক নং বাকািশেবা/(প-3)81৯/4৯ তািরখঃ 24-13-3128ি ঃ 
িব ি  

 
13 বছর ময়ািদ সা িফেকট iন মিরন টকেনালজী িশ া েমর 3128 সেনর 2ম পির রক পরী ার সময় িচঃ 

িলিখত পরী াঃ 
 
তািরখ, বার o 

সময় 
পব নং িবষয় কাড িবষেয়র নাম ড 

2৯-14-3128 
রিববার 

িবকাল-13:11 

 
2ম 

1. 5122 জনােরল শীপ নেলজ-2 শীপিবি ং e  মকািনক াল 
াফটস ানশীপ 

2. 6622 oেয়ি ং বিসকস শীপিবি ং oেয়ি ং 
3. 6522 শীট মটাল e  মটাল ফিমং শীপ ফি েকশন 
4. 6422 i ারনাল ক াশন iি ন ি ি পল মিরন িডেজল iি ন আ িফসার

31-14-3128 
সামবার 

িবকাল-13:11 

2ম 5. 2522 াথেম  -2 সকল ড 

32-14-3128 
ম লবার 

িবকাল-13:11 

2ম 6. 2223 iংিলশ-2 সকল ড 

33-14-3128 
ধবার 

িবকাল-13:11 

2ম 7. 2224 সাসাল সােয় -2 (িসিভ ) সকল ড 

34-14-3128 
হ িতবার 

িবকাল-13:11 

2ম 8. 2523 iি িনয়ািরং সােয় -2 (িফিজ -2) সকল ড 

38-14-3128 
সামবার 

িবকাল-13:11 

2ম 9. 6423 বিসক oয়াকশপ াক স সকল ড 

39-14-3128 
ম লবার 

িবকাল-13:11 

2ম 10. 3824 বিসক iেলকি িস সকল ড 

3৯-14-3128 
ধবার 

িবকাল-13:11 

2ম 11. 2222 বাংলা-2 সকল ড 

 
বহািরক পরী াঃ িলিখত পরী া শেষ বহািরক পরী া হণ করেত হেব (যিদ থােক)।  

 
িবেশষ ঃ  
� uি িখত তািরখস েহর য কান িদন কান কারণবশতঃ সাধারন  ঘািষত হেল পরী া িগত থাকেব eবং পিরবিতত তািরখ 

যথাসমেয় জানােনা হেব। 
� িত ান ক ক 2ম পব পির রক পরী া শেষ ফলাফল কাশ কের Online e GPA eি  করার তািরখ 19-15-3128 হেত 24-

15-3128 
া িরত/- 

( েকৗশলী শীল মার পাল) 
পরী া িনয় ক 

ফানঃ 13-৯224394 

pিতিদন eকবার হেলo আপনার 

pিত ােনর i- মiল oেপন করনু। 
pিতিদন eকবার হেলo বাকািশেবা eর oেয়বসাiট 

(www.bteb.gov.bd) 
 িভিজট করনু। 

“িশkা িনেয় গড়ব দশ  
শখ হািসনার বাংলােদশ” 
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ারক নং বাকািশেবা/(প-3)81৯/4৯(8) তািরখঃ 24-13-3128ি ঃ 

 
a িলিপ সদয় aবগিত o েয়াজনীয় কাযােথঃ 
1. সিচব/পিরদশক/পিরচালক (কাির লাম)/পিরচালক (আi িস), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
2. a , বাংলােদশ i uট aব মিরন টকেনালজী, নারায়ণগ । 
3. uপ-পরী া িনয় ক- গাপনীয়/সনদ/িবeম/ ভাক, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
4. িসে ম eনািল , বাকািশেবা ( না শ  oেয়বসাiেট কােশর ব া করার জ  a েরাধ করা হেলা)। 
5. ড েমে শন aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
6. চয়ার ান মেহাদেয়র পােসানাল aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
7. নিথ।                             

 
( মাহা দ আ ল শািহন কাoছার সরকার) 

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


