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িব ি  
 

সংি  সকেলর aবগিতর জ  জানােনা যাে  েয, কািরকুলাম িবভােগর ারক নং- 78.28.1111.312.42.114.28-7646, তািরখঃ 34 
েম 3129 েমাতােবক সংেশািধত েকাস র্ াকচার a যায়ী, a  েবােড র্র েচয়ার ান মেহাদেয়র a েমাদন েম চলমান িডে ামা iন 
iি িনয়ািরং িশ া েমর পরী ার কািশত সময় িচেত মা  e ােরাে স o eিভuিন  েটকেনালিজর িবষয় েকাড o িবষেয়র নাম 
িনমণ পভােব সংেশাধন/ পিরবতর্ন করা হেলা।  
িমক 
নং 

পরী ার তািরখ, 
বার o সময় 

েটকেনালিজ েব র্ কািশত িবষয় েকাড o
িবষেয়র নাম  

পিরবিতর্ত িবষয় েকাড o 
িবষেয়র নাম  

gšÍe¨

1. 3৯ েম 3129 
ম লবার 

সকাল - 21:11 

eিভuিন   
(3127 িবধান) 

79453-eয়ার াফ  িসে ম-2 79353-eয়ার াফ  হাড র্oয় ার পরী ার তািরখ 
aপিরবিতর্ত 
থাকেব 

2. 17 ন 3129 
ধবার 

সকাল - 21: 

eিভuিন   
(3127 িবধান) 

79456-eয়ার া  i ুেম  
e  oভারেহাল েটকিনক  

79456-eয়ার াফ  িসে ম-2  
[ েব র্ িবষয় েকাড িছল 79453] 

3. 37 ন 3129 
ম লবার 

সকাল- 21:11 

eিভuিন   
(3127 িবধান) 

79458-টাব র্াiন iি ন িথoরী 
e  ক াকশন  

79357-টাব র্াiন iি ন িথoরী 
e  ক াকশন 

 

uে , সময় িচর a া  িবষয়াবলী aপিরবিতর্ত থাকেব। 
া িরত/- 

(ড. শীল কুমার পাল) 
পরী া িনয় ক 

েফান- 13-৯224394 

ারক নং- 48.28.1111.412.42.113.29.৯৯(21) তািরখঃ 38-16-3129 ি ঃ 

a িলিপ সদয় aবগিত o েয়াজনীয় কায র্ােথ র্ঃ  
1. সিচব, 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, আগারগo শাসিনক eলাকা, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা।  
3. সিচব/পিরদশ র্ক/পিরচালক (কািরকুলাম)/পিরচালক (আiিস ), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
4. েজলা শাসক, েজলা শাসেকর কায র্ালয়, ঢাকা।  

[ ি  আকষ র্ণঃ ে জারী কম র্কতর্া, েজলা শাসেকর কায র্ালয়, ঢাকা।] 
5. a /েকে র ভার া  কম র্কতর্া, ................................................................ (সংি  সকল েক )।  

[পিরবিতর্ত সময় িচ েমাতােবক uে িখত িবষেয়র পরী া হেণর ব া েনয়ার a েরাধসহ] 
6. a /পিরচালক, ...................................................................................। 

[সংি  পরী াথ েদরেক িব ি  aবিহত করার ব া হেণর a েরাধসহ] 
7. uপ পরী া িনয় ক (েগাপনীয়), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
8. িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা (িব ি  জ রীিভি েত oেয়বসাiেট কােশর a েরাধসহ)। 
9. েচয়ার ান মেহাদেয়র পােস র্ানাল aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
10. নিথ।  

 
(িদপংকর ন ী) 

সহকাির পরী া িনয় ক 

িতিদন বাকািশেবা eর oেয়বসাiট 
(www.bteb.gov.bd) িভিজট ক ন eবং 
আপনার িত ােনর i-েমiল oেপন ক ন। 


