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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- 68.28.1111.412.42.113.29.৯8 তািরখঃ 31-16-3129 ি ঃ 

িব ি  
 
সংি  সকেল aবগিতর জ  জানােনা যাে  েয, আগামী 35 েম 3129 ি ঃ হেত aনুি ত  িডে ামা iন iি িনয়ািরং িশ া েমর পরী ায় 
িনমণিলিখত িনেদ র্শনাস হ িবেশষভােব aনুসরণ করার জ  aনুেরাধ করা হেলা।  
 
1. িশ া ম ণালেয়র িনেদ র্শনা েমাতােবক সকল পরী াথ েক পরী া র 41 (ি শ) িমিনট েব র্ পরী া কে  েবশ করেত হেব।  
2. েকান কাের পরী া র 41 (ি শ) িমিনেটর েব র্ পে  ােকট েখালা যােব না।  
3. পে  ােকেটর uপর েকে র ভার া  কম র্কতর্াসহ কমপে  িতন জেনর া রসহ ত য়ন করেত হেব।  
4. েবাড র্ ায়ন সকল পেব র্ পরী া ন ন িল  u রপে  হণ করেত হেব। eে ে  ন ন িল  u রপ  বহার িনেদ র্িশকা 

aনুসরণ করেত হেব।  
5. িত ান ায়ন সকল পেব র্র পরী া িল িবহীন u রপে  হণ কের সংি  িত ান ক র্ক ায়র করেত হেব।  
6. 5থ র্ পেব র্ িশ াথ েদের 3য় পেব র্র েকান িবষেয়র েমকআপ েকাস র্ থাকেল তা িত ান ায়ন িহেসেব িল িবহীন u রপে র ায়ন 

কেরত হেব।  
7. পরী ার সময় িচ েমাতােবক িবষয় o পে র েসট িনেদ র্িশকা aনুযায়ী েসট েকােডর  সং হ কের পরী া হণ করেত হেব।  
8. 3127 o 3121 িবধােনর েকাস র্ াকচার েমাতােবক সংি  িবষেয়র  TC, PC PF েমাট ন র o পাশ ন র িনি ত হেয় 

যথাযথভােব ন র aনলাiেন eি  করেত হেব।  
9. েবশপ  o u রপে র িপছেনর ায় েদয় িনেদ র্শনা পরী াথ েদর aবগত করেত হেব। েস েমাতােবক ব া হণ করেত হেব।   
10. েকে র ভার া  কম র্কতর্া তীত a  েকান কম র্কতর্া  েযমন ধান পিরদশ , ক  পিরদশ , িশ াথ  েকান ভােব েমাবাiল েফান সংে  

রাখেত পারেবনা। 
া িরত/- 

(ড. শীল কুমার পাল) 
পরী া িনয় ক 

েফান- 13-৯224394 
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aনুিলিপ সদয় aবগিত o েয়াজনীয় কায র্ােথ র্ঃ  
1. সিচব/পিরচালক (কািরকুলাম)/পিরচালক (আi িস)/পিরদশ র্ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
2. েকে র ভার া  কম র্কতর্া, সংি  েক স হ। 
3. a , পিরচালক, সংি  িত ানস হ। 
4. uপ-পরী া িনয় ক (েগাপনীয়), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
5. িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা (িব ি  oেয়ব সাiেট কােশর aনুেরাধসহ)। 
6. ডকুেমে শন aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
7. েচয়ার ান মেহাদেয়র পােস র্ানাল aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
8. নিথ।        
 

 
(েমাহা দ আবুল শািহন কাoছার সরকার) 

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