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বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ 
পরী া িনয় ণ িবভাগ (িডে ামা শাখা) 
আগারগ o, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা-2318 

Website : www.bteb.gov.bd 

ারক নং- 68.28.1111.412.42.117.29.321                                                               তািরখঃ 17-23-3129ি ঃ 

িব ি  
া  যুি  o েসবা িশ া েমর 2 বছর েময়ািদ িডে ামা iন েমিডেকল আ াসাu  েকােস র্ 3129 (জানুয়ারী'312৯) েসশেন ভিতর্ ত 
িশথ ােদর 3য় পব র্ eবং 3129-2৯ ( লাi’29- ন’2৯) েসশেন ভিতর্ ত িশ াথ েদর 2স পব র্ েবাড র্ সমাপনী পরী া-3129 eর সময়সূিচ o 
েক  তািলকা : 
 
(ক) িলিখত পরী ার সময়সূিচঃ 
িমক নং তািরখ o বার পব র্ েকাস র্ েকাড িবষেয়র নাম 

2 24 জানুয়ারী 312৯ 
রিববার, িবকাল 13.11টা 

2ম পব র্ িডeমiu-2213 eনাটমী e  ােথািফিজoলিজ 
3য় পব র্ িডeমiu-3212 আল াসাu  aব aবসেটি  e  গাiনীেকালিজ

3 25 জানুয়ারী 312৯ 
েসামবার, িবকাল 13.11টা 

2ম পব র্ িডeমiu-2212 আ াসাu  িফিজ  e  i ুেমে শন 
3য় পব র্ িডeমiu-3213 আল াসাu , পলার e  ািনং 

4 26 জানুয়ারী 312৯ 
ম লবার, িবকাল 13.11টা 

2ম পব র্ িডeমiu-2214 আ াসাu  a  e াবেডােমন e  সুপারিফিসয়াল াকচার

 
(খ) বহািরক পরী ার সময়সূিচ: 

তািরখ o সময় পরী া েক  ম
27-12-312৯ হেত 29-12-312৯ পয র্  (কম েবিশ হেত পাের)   িত ান/েক   

 

িবঃ ঃ- uে িখত তািরখ সমূেহর েকান িদন েকান কারণবশতঃ সাধারণ  েঘািষত হেল পরী া িগত থাকেব eবং পিরবিতর্ত তািরখ 
যথাসমেয় জানােনা হেব।  

 
(গ) 2ম o 3য় পেব র্র িলিখত পরী ার িনব র্ািচত েক সমূহঃ 
িমক 
নং 

েকে র 
েকাড 

িনব র্ািচত পরী া েকে র 
নাম o িঠকানা 

পরী ােকে র aধীেন েয সকল িশ া িত ােনর পরী াথ রা পরী ায় aংশ হণ করেব ম
েকাড িত ােনর নাম o িঠকানা  

1. 27142 েটকিনক াল ল e  
কেলজ, রং র। 

27196 বাংলােদশ i uট aব েমিডেকল েটকেনালিজ e  
আ াসেনা াফী (িবম ), পীরজাদাবাদ, বদরগ  েরাড, রং র। 

2ম o 
3য় পব র্ 

27226 েড া েমিডেকল i uট, মড র্াণ েমাড, ক ােডট কেলজ, রং র। 2ম o 
3য় পব র্ 

2. 311৯৯ ব ড়া পিলেটকিনক 
i uট, ব ড়া। 

31235 eমeসeস েমিডেকল i uট aব িরসাচ র্ e  েটকেনালিজ, 
েঠ ামারা, েগাকুল, ব ড়া সদর, ব ড়া। 

3য় পব র্ 

3. 34216 রাজশাহী পিলেটকিনক 
i uট, রাজশাহী। 

34279 রেয়ল েমিডেকল i uট, িশরiল, েঘাডামারা, েবায়ািলয়া, 
রাজশাহী। 

2ম o 
3য় পব র্ 

4. 46159 লনা পিলেটকিনক 
i uট, লনা। 

46199 িদ i uট aব েমিডেকল  সােয়   e  েটকেনালিজ, লনা। 2ম o 
3য় পব র্ 

5. 
 

61198 ািফক আট র্স i uট, 
েমাহা দ র, ঢাকা। 

61327 বাংলােদশ i uট aব েমিডেকল সােয়  (িবআieমeস), 
eন/34, রজাহান েরাড, েমাহা দ র, ঢাকা। 

 

61328 ি  i uট a  েহল  সাi  e  েটকেনালিজ, প ট # 72, 
েরাড # 7/e, আনাম র াংস াজা (6ম তলা),  ধানমি , ঢাকা 

2ম o 
3য় পব র্ 

6132৯ েজেনিসস i uট aব েমিডক াল আ াসেনা াফী e  
বােয়ালজী, িজগাতলা, ঢাকা। 

2ম o 
3য় পব র্ 

61333 েরিডেয়  কেলজ aব েমিডেকল েটকেনালিজ, 7৯/i আর াজা, 
পা পথ, ঢাকা। 

2ম পব র্ 

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

েকে র 
েকাড 

িনব র্ািচত পরী া েকে র 
নাম o িঠকানা 

পরী ােকে র aধীেন েয সকল িশ া িত ােনর পরী াথ রা পরী ায় aংশ হণ করেব ম
েকাড িত ােনর নাম o িঠকানা  

6. 68178 ময়মনিসংহ পিলেটকিনক 
i uট, ময়মনিসংহ। 

68236 ময়মনিসংহ আ াসাu  ে িনং i uট, া প ী, 
ময়মনিসংহ। 

3য় পব র্ 

68353 আক  i uট a  েমিডেকল েটকেনালিজ, ৯5/e, া প ী,
ময়মনিসংহ। 

 

 
uে , িনব র্ািচত েক সমূেহ সময়সূিচ েমাতােবক মা  সংি  িত ােনর পরী াথ েদর সকল তাি ক পরী া aনুি ত হেব। বহািরক 
পরী াসমূহ সময়সূিচ েমাতােবক সংি  িত ােন aনুি ত হেব।  
2ম o 3য় পেব র্র পরী া িল িবহীন u রপে  হণ করেত হেব। পরী া েশেষ 2ম পেব র্র u রপ সমূহ সংি  িত ােনর িনকট মূ ায়ন 
ব র্ক ফলাফল কােশর জ  হ া র করেত হেব eবং 3য় পেব র্র u রপ সমূহ লাল কাপেড়র েমাড়েক পরী া িনয় ক [ ি  আকাষ র্ণঃ uপ-
পরী া িনয় ক (িডে ামা) ৯ম তলা] বরাবর ঐ িদনi েরিজি  পাে র্ েযােগ েবােড র্ ে রণ করেত হেব। কাপেড়র েমাড়েকর uপর িডeমiu 
(DMU) কথা   কের িলখেত হেব। 
 
িবঃ ঃ- 2. বহািরক পরী া হেণর জ  িত ােনর সংি  িবষেয়র িশ কেক আভ রীণ পরী ক িহেসেব িনেয়াগসহ িবষয় িভি ক 

aনাভ রীণ পরী েকর eক  ািবত তািলকা েবােড র্র aনুেমাদেনর জ  আগামী 21-12-312৯ iং তািরেখর মে  পরী া 
িনয় ক বরাবের ে রণ করেত হেব। 

3. সংি  িত ান/েক সমূহেক 2ম পেব র্া েটবুেলশনসীট eবং 3য় পেব র্র TC, PC o PF ন েরর হাড র্কিপ eবং হািজরাশীট আগামী 
36-12-312৯ তািরেখর মে  েবােড র্র িডে ামা শাখায় (৯ম তলায়) জমা িদেত হেব।   

 
 

 
া িরত/- 

(ড. সুশীল কুমার পাল) 
পরী া িনয় ক 
েফানঃ ৯224394 

ারক নং- 68.28.1111.412.42.117.29.321(26)                                                               তািরখঃ 17-23-3129ি ঃ 

aনুিলিপ সদয় aবগিত o েয়াজনীয় কায র্ােথ র্ঃ  
1. সিচব/পিরচালক (কািরকুলাম)/পিরদশ র্ক/ ক  পিরচালক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
2. েজলা শাসক, েজলা শাসেকর কায র্ালয়, রং র/ব ড়া/রাজশাহী/ লনা/ঢাকা/ময়মনিসংহ। 
3. uপেদ া, া  যুি  o েসবা িশ া ম aনুষদ, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
4. uপ পরী া িনয় ক-েগাপনীয়/সনদ/িবeম/েভাক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা । 
5. uপ সিচব (েরিজঃ)/uপসিচব ( শাসন), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
6. uপ-পিরচালক (িহসাব o িনরী া), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
7. িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা (িব ি  oেয়বসাiেট কাশসহ িনধ র্ািরত সমেয় aনলাiন কায র্ ম 

স াদেনর aনুেরাধসহ)। 
8. েকে র ভার া  কম র্কতর্া, সংি  েক সমূহ।  
9. a /পিরচালক -------------------------------------------------------- (সংি  সকল িত ান)।  
10. সহকারী পরী া িনয় ক-িডে ামা/ িষ/েট টাiল/শট র্েকাস র্, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
11. সহকাির ে া ামার (িডeমiu পরী ার দািয় া ), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
12. ডকুেমে শন aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
13. ে স ােনজার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
14. েচয়ার ান মেহাদেয়র পােস র্ানাল aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
15. নিথ। 

 
(েমাহা দ আবুল শািহন কাoছার সরকার) 

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


