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বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্  

পরী া িনয় ণ িবভাগ (িডে ামা শাখা)  
আগারগo, েশের বাংলা নগর, ঢাকা-2318।  

Website : www.bteb.gov.bd 
ারক নং- 68.28.1111.412.42.116.29.224  তািরখঃ 31-17-3129 ি ঃ  

 

িব ি  
 
5 বছর েময়াদী িডে ামা iন েমিডক াল েটকেনালিজ িশ া েমর 3124 িবধান  পরী াথ েদর 3য়, 5থ র্, 7 , 9ম পব র্ িনয়িমত, 6ম পব র্ 
aকৃতকায র্ িবষয় eবং 9ম পব র্ aিনয়িমত পরী া-3129 (37 লাi 3129 হেত aনুি ত ) eর সময়সূিচ িনেমণ েদয়া হেলা।  
 

uে , িবধান 3124 eর সংেশাধনী ারক নং- বাকািশেবা/ক( াঃ ঃ)/3126/229/2, তািরখঃ 3৯-22-3126 aনুসাের 3য় পেব র্র 
পরী াথ েদর পরী া িলেথািবহীন u রপে  হণ করেত হেব। তেব 3124-25 o 3125-26 েসশেন ভিতর্কৃত েকান পরী াথ র 3য় পেব র্র 
েকান aকৃতকায র্ িবষয় থাকেল তারা েস িবষয়/িবষয়সমূেহর পরী া িল  u রপে  েবাড র্ মূ ায়ন পরী াথ  িহেসেব aংশ হণ করেব।  
 

(ক) িলিখত (ত ীয়) পরী াঃ  
িম

ক নং 
তারিখ, বার o 

সময় পব র্ নং িবষয় 
েকাড িবষেয়র নাম েটকেনালিজ 

1. 37 লাi 3129 
হ িতবার 

সকালঃ 21:11 

5থ র্ পব র্ 1. 8752 কিমuিনিট েমিডিসন সকল েটকেনালিজ 

2. 37 লাi 3129 
হ িতবার 

িবকালঃ 13:11 

3য় পব র্ 1. 8733 iংেরিজ-3 সকল েটকেনালিজ 
6ম পব র্ 1. 6362 oরাল হাiেজিনক e  ি য়েডে ালিজ-2 েড াল  

2. 6462 iিমuেনালিজ, িসেরালিজ e  হরেমানাল ডায়গনি ক 
েসস-2 

াবেরটরী 

3. 6562 মডাণ র্ iেলকে ািফিজoেথরাপী-2 িফিজoেথরাপী 
4. 6662 ি ীপাল  a  েরিডেয়শন বােয়ালজী e  েটকশন-2 েরিডoলজী e  iেমিজং 
5. 6762 াগ িডজাiন e  েডিলভারী িসে ম-2 ফাম র্াসী  
6. 6862 ফেরি ক েমিডিসন-2 নািস র্ং  
7. 6965 িরিজoনাল eনাটমী e  িফিজoলজী a  আকুপাংচার-2 iি ে েটড েমিডিসন 

3. 3৯ লাi 3129 
রিববার 

 সকাল - 21:11 

7  পব র্ 1. 6372 oরাল হাiিজন e  ি য়েড লজী-3 েড াল  
2. 6472 iিমuেনালিজ, িসেরালিজ e  হরেমানাল ডায়গনি ক েসস-3 াবেরটির েমিডিসন 
3. 6572 মডাণ র্ iেলকে ািফিজoেথরাপী-3 িফিজoেথরাপী 
4. 6672 ি ীপাল  a  েরিডেয়শন বােয়ালজী e  েটকশন-3 েরিডoলিজ e  iেমিজং 
5. 6772 াগ িডজাiন e  েডিলভারী িসে ম-3 ফাম র্াসী  
6. 6872 ফেরি ক েমিডিসন-3 নািস র্ং  
7. 6973 আকুপাংচার ফর িনuেরালিজ e  িরuেমেটালিজ-3 iি ে েটড েমিডিসন 

4. 42 লাi 3129  
ম লবার 

 সকাল - 21:11 

5থ র্ পব র্ 1. 8753 মাiে াবায়েলািজ e  ারাসাiেটালিজ-3 সকল েটকেনালিজ 

5. 42 লাi 3129  
ম লবার 

িবকাল - 13:11 

3য় পব র্ 1. 8732 বাংলা-3 সকল েটকেনালিজ 
6ম পব র্ 1. 6363 ি িনকাল াকিটস iন েড াল সাজর্ারী e  েড াল 

ফাম র্ােকালজী-2 
েড াল  

2. 6463 বােয়ােকিমি -2 াবেরটরী 
3. 6563 াioেথরাপী-2 িফিজoেথরাপী 
4. 6663 েকিমি  a  ফেটা ািফ  েমিটিরয়াল -2 েরিডoলজী e  iেমিজং 
5. 6763 i াি য়াল ফােম র্সী e  ফােম র্সী াকিটস-2 ফাম র্াসী  
6. 6863 েমিডেকল e  সািজর্ক াল নািস র্ং-2 নািস র্ং  
7. 6963 আকুপাংচার ফর িনuেরালিজ e  িরuেমেটালিজ-2 iি ে েটড েমিডিসন 

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

তারিখ, বার o 
সময় পব র্ নং িবষয় 

েকাড িবষেয়র নাম েটকেনালিজ 

6. 12 আগ  3129 
ধবার 

 সকাল - 21:11 

7  পব র্ 1. 6373 ি িনকাল াকিটস iন েড াল সাজর্ারী e  েড াল 
ফাম র্ােকালজী-3 

েড াল  

2. 6473 বােয়ােকিমি -3 াবেরটির েমিডিসন 
3. 6573 াioেথরাপী-3 িফিজoেথরাপী 

7. 12 আগ  3129 
ধবার 

 সকাল - 21:11 

7  পব র্ 4. 6673 েকিমি  a  ফেটা ািফ  েমিটিরয়াল -3 েরিডoলিজ e  iেমিজং 
5. 6773 েকায়ািলিট কে াল‘ e  eসু ের ফাম র্াসী  
6. 6873 েমিডেকল e  সািজর্ক াল নািস র্ং-3 নািস র্ং  
7. 6974 আকুপাংচার ফর েমিডিসন-3 iি ে েটড েমিডিসন 

7. 13 আগ  3129  
হ িতবার 

 সকাল - 21:11 

5থ র্ পব র্ 1. 6354 oরাল e  েড াল eনাটিম-3 েড াল  
2. 6452 েজনােরল াথলিজ-3 াবেরটির েমিডিসন 
3. 6652 েরিডo ািফ  eনাটিম e  াথলিজ-3 েরিডoলিজ e iেমিজং 
4. 6752 ফাম র্ািসuিটক াল েকিমি -3 ফাম র্াসী  
5. 6852 নািস র্ং আট র্স e  a াি েকশন-3 নািস র্ং  
6. 6952 কাiেনািসoেলািজ-3 িফিজoেথরািপ o 

iি ে েটড েমিডিসন  
8. 13 আগ  3129  

হ িতবার 
 িবকাল - 13:11 

3য় পব র্ 1. 8736 বােয়ালিজ-3 সকল েটকেনালিজ 
6ম পব র্ 1. 6364 oরাল াথলিজ-2 েড াল  

2. 6464 ভাiেরালজী-2 াবেরটরী 
3. 6564 ি স েথরাপী-2 িফিজoেথরাপী 
4. 6664 ি িনক াল েরিডo ািফ-2 েরিডoলজী e  iেমিজং 
5. 6764 েথরাপিট -2 ফাম র্াসী  
6. 6864 িমডoয়াiি ,oবাি ক াল নািস র্ং e ফ ােমলী ািনং-2 নািস র্ং  
7. 6964 আকুপাংচার ফর েমিডিসন-2 iি ে েটড েমিডিসন 

9. 16 আগ  3129  
রিববার 

 সকাল - 21:11 

7  পব র্ 1. 6374 oরাল াথলিজ-3 েড াল  
2. 6474 ভাiেরালজী-3 াবেরটির েমিডিসন 
3. 6574 ি স েথরাপী-3 িফিজoেথরাপী 
4. 6674 ি িনক াল েরিডo ািফ-4 েরিডoলিজ e  iেমিজং 
5. 6774 েথরাপিট -3 ফাম র্াসী  
6. 6874 িমডoয়াiি ,oবাি ক াল নািস র্ং e  ফ ােমলী ািনং-3 নািস র্ং  
7. 6955 িরিজoনাল eনাটমী e  িফিজoলজী a  আকুপাংচার-3 iি ে েটড েমিডিসন 

10. 17 আগ  3129  
েসামবার 

 সকাল - 21:11 

5থ র্ পব র্ 1. 6355 েকিমি  a  েড াল েমেটিরয়াল -3 েড াল  
2. 6453 ি িনক াল াথেলািজ-3 াবেরটির েমিডিসন 
3. 6653 িফিজ  a  ডায়া ি ক েরিডoলিজ-3 েরিডoলিজ e  iেমিজং 
4. 6753 ফাম র্ােকাে ািস-3 ফাম র্াসী  
5. 6854 কিমuিনিট েহল  নািস র্ং -3 নািস র্ং  
6. 6953 েথরািপিটক e ারসাiজ-3 িফিজoেথরািপ o 

iি ে েটড েমিডিসন  
11. 17 আগ  3129  

েসামবার 
 িবকাল - 13:11 

3য় পব র্ 1. 8737 েবিসক িহu ান eনাটিম-3 সকল েটকেনালিজ 
6ম পব র্ 1. 6365 কনজারেভিটভ েডি ি  e  েরিডoলিজ-2 েড াল  

2. 6465 াড াংিকং e  া িফuশন েমিডিসন সািভ র্স াবেরটরী 
3. 6565 ি িনক াল ি টেম  iন িফিজuেথরাপী-2 িফিজoেথরাপী 
4. 6665 ি িনক াল েরিডo ািফ-3 েরিডoলজী e  iেমিজং 
5. 6765 েভিটনারী ফােম র্সী ফাম র্াসী  
6. 6865 িফিজয়াি ক নািস র্ং-2 নািস র্ং  
7. 6967 া  আকুপাংচার e  iয়ার আকুপাংচার-2 iি ে েটড েমিডিসন 

12. 18 আগ  3129  
ম লবার 

 সকাল - 21:11 

7  পব র্ 1. 6375 কনজারেভিটভ েডি ি  e  েরিডoলিজ-3 েড াল  
2. 6475 িহে া াথলজী e  সাiেটালজী াবেরটির েমিডিসন 
3. 6575 ি িনক াল ি টেম  iন িফিজuেথরাপী-3 িফিজoেথরাপী 
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িম
ক নং 

তারিখ, বার o 
সময় পব র্ নং িবষয় 

েকাড িবষেয়র নাম েটকেনালিজ 

4. 6675 ি িনক াল েরিডo ািফ-5 েরিডoলিজ e  iেমিজং 
5. 6775 ফাম র্ািসuিটক াল iি িনয়ািরং ফাম র্াসী  
6. 6875 িফিজয়াি ক নািস র্ং-3 নািস র্ং  
7. 6975 া  আকুপাংচার e  iয়ার আকুপাংচার-3 iি ে েটড েমিডিসন 

13. 19 আগ  3129  
ধবার 

 সকাল - 21:11 

5থ র্ পব র্ 1. 6356 েটকিনক a  পািস র্য়াল েডনচার সেথিসস-3 েড াল  
2. 6454 ি িনক াল েকিমি -3 াবেরটির েমিডিসন 
3. 6654 েরিডo ািফ  েটকিন  e  িসিডuর-3 েরিডoলিজ e  iেমিজং 
4. 6754 ফাম র্ািসuিট -3 ফাম র্াসী  

24. 19 আগ  3129  
ধবার 

 সকাল - 21:11 

5থ র্ পব র্ 5. 6855 কিমuিনেকবল িডিজেজস, iিমuনাiেজশন e  
িনuি শন-3 

নািস র্ং  

6. 6954 iেলে ােথরািপ e  হাi েথরািপ-3 িফিজoেথরািপ o 
iি ে েটড েমিডিসন  

14. 19 আগ  3129  
ধবার 

িবকাল - 13:11 

3য় পব র্ 1. 8738 েবিসক িহu ান িফিজoলিজ-3 সকল েটকেনালিজ 
6ম পব র্ 1. 6367 e া াiড েড াল সেথিথস-2 েড াল  

2. 6467 মাiে ালিজ-2 াবেরটরী 
3. 6567 aকুেপশনাল েথরাপী-2 িফিজoেথরাপী 
4. 6667 i ডাকশান কি uেটড টেমা ািফ (িসিট) েরিডoলজী e  iেমিজং 
5. 6745 ফাম র্ােকালিজ-2 iি ে েটড েমিডিসন
6. 6767 কসিমেটালিজ ফাম র্াসী  
7. 6867 েজিরo লিজ e  েজিরয়াি ক নািসং-2 নািস র্ং  

15. 1৯ আগ  3129 
হ িতবার 

সকাল - 21:11 

7  পব র্ 1. 6376 aেথ র্াডনিট -3 েড াল  
2. 6476 িসে িমক াথলিজ e  ফেরি ক েট -3 াবেরটির েমিডিসন 
3. 6576 ে াট র্স েমিডিসন iন িফিজoেথরাপী-3 িফিজoেথরাপী 
4. 6676 েবিসক a  াগেনিটক িরেজােন  iেমিজং 

(eমআরআi) e  আ াসেনা ািফ-3 
েরিডoলিজ e  iেমিজং 

5. 6776 হসিপটাল ােনজেম ফাম র্াসী  
6. 6876 েপিডয়াি ক e  িনoেনটাল নািস র্ং-3 নািস র্ং  
7. 6976 ফেরি ক েমিডিসন-3 iি ে েটড েমিডিসন 

16. 23 আগ  3129  
রিববার 

 সকাল - 21:11 

5থ র্ পব র্ 1. 6357 েটকিনক a  কি ট েডনচার সেথিসস-3 েড াল  
2. 6455 াবেরটির েটকিনক-3 াবেরটির েমিডিসন 
3. 6552 িফিজoেথরািপ ি টেম  iন েমিডেকল কি শন-3 িফিজoেথরািপ o 

iি ে েটড েমিডিসন  
4. 6655 e -ের েমিশন e  iেমিজং েমিশন-3 েরিডoলিজ e  iেমিজং 

17. 23 আগ  3129  
রিববার 

 িবকাল - 13:11 

3য় পব র্ 1. 8734 িফিজ -3 সকল েটকেনালিজ 
6ম পব র্ 1. 6368 িচলে ন e ি েভি ভ েডি ি -2 েড াল  

2. 6468 েমিডক াল েজিনিটক e  বােয়ােটকিন  ডায়গেনািসস-2 াবেরটরী 
3. 6568 িরহ ািবিলেটশন-2 িফিজoেথরাপী eবং 

iি ে েটড েমিডিসন  
4. 6668 কি uেটড টেমা ািফ িফিজ  e  i ুেম শন েরিডoলজী e  iেমিজং 
5. 6768 ফাম র্ািসuিটক াল e  বােয়ােটকেনালিজ-2 ফাম র্াসী  
6. 6868 িসিসiu e  আiিসiu নািস র্ং-2 নািস র্ং  

18. 24 আগ  3129 
েসামবার 

 সকাল - 21:11 

7  পব র্ 1. 6377 e া াiডেড াল সেথিথস-3 েড াল  
2. 6477 মাiে ালিজ-3 াবেরটির েমিডিসন 
3. 6577 aকুেপশনাল েথরাপী-3 িফিজoেথরাপী 
4. 6677 েমiে া  a  েরিডoলজীক e  iেমিজং 

iকুiপেম  
েরিডoলিজ e  iেমিজং 

5. 6777 েরগুেলটরী eেফয়াস র্ ফাম র্াসী  

6. 6877 েজিরo লিজ e  েজিরয়াি ক নািসং-3 নািস র্ং  



D:\PDF\Medical\1920.doc 

িম
ক নং 

তারিখ, বার o 
সময় পব র্ নং িবষয় 

েকাড িবষেয়র নাম েটকেনালিজ 

19. 25 আগ  3129  
ম লবার 

 সকাল - 21:11 

5থ র্ পব র্ 1. 6358 কিমuিনিট েডি ি -3 েড াল  
2. 6456 েহমােটালিজ-3 াবেরটির েমিডিসন 
3. 6553 িফিজoেথরািপ ি টেম  iন সািজর্ক াল কি শন-3 িফিজoেথরািপ o 

iি ে েটড েমিডিসন  
4. 6656 েরিডo ািফ  ফেটা ািফ e  ডাকর্র ম েটকিনক-3 েরিডoলিজ e  iেমিজং

5. 6756 ফাম র্ািসuিটক াল মাiে াবােয়ালিজ e  বােয়ােকিমি -3 ফাম র্াসী  

6. 6856 iমােজর্ি  নািস র্ং e  ফা  eiড-3 নািস র্ং  
20. 25 আগ  3129  

ম লবার 
 িবকাল - 13:11 

3য় পব র্ 1. 8735 েকিমি -3 সকল েটকেনালিজ 
6ম পব র্ 1. 6366 aেথ র্াডনিট -2 েড াল  

2. 6466 িসে িমক াথলিজ e  ফেরি ক েট -2 াবেরটরী 
3. 6566 ে াট র্স েমিডিসন iন িফিজoেথরাপী-2 িফিজoেথরাপী 

31. 25 আগ  3129  
ম লবার 

 িবকাল - 13:11 

6ম পব র্ 4. 6666 েবিসক a  াগেনিটক িরেজােন  iেমিজং 
(eমআরআi) e  আ াসেনা ািফ-2 

েরিডoলজী e  iেমিজং 

5. 6766 হাব র্াল াগস e  ফােম র্সী কািটস ফাম র্াসী  
6. 6866 েপিডয়াি ক e  িনoেনটাল নািস র্ং-2 নািস র্ং  
7. 6966 ফেরি ক েমিডিসন-2 iি ে েটড েমিডিসন 

21. 3৯ আগ  3129  
ধবার 

 সকাল - 21:11 

7  পব র্ 1. 6378 িচলে ন e  ি েভি ভ েডি ি -3 েড াল  
2. 6478 েমিডক াল েজিনিটক e  বােয়ােটকিন  ডায়গেনািসস-3 াবেরটির েমিডিসন 
3. 6578 িরহ ািবিলেটশন-3 িফিজoেথরাপী o iি ে েটড 

েমিডিসন  
4. 6678 ািসক iেলকি িসিট েরিডoলিজ e  iেমিজং 
5. 6778 ফাম র্ািসuিটক াল e বােয়ােটকেনালিজ-3 ফাম র্াসী  
6. 6878 িসিসiu e  আiিসiu নািস র্ং-3 নািস র্ং  

22. 41 আগ  3129  
হ িতবার 

 সকাল - 21:11 

5থ র্/ 
7  পব র্ 

1. 6755 ফাম র্ােকালিজ-3 5থ র্ পব র্ঃ ফাম র্াসী, নািস র্ং 
7  পব র্ঃ iি ে েটড 
েমিডিসন   

 

বহািরক পরী াঃ 
তািরখ o সময় পরী া েক েটকেনালিজ

12-1৯-3129 হেত 17-1৯-3129iং ch©šÍ 
( েয়াজেন কম-েবশী হেত পাের) 

5থ র্, 6ম, 7 , 8ম o 9ম পেব র্র সকল বহািরক পরী া িনব র্ািচত েকে   
aনুি ত হেব। 3য় পেব র্র বহািরক পরী া িনজ িত ােন aনুি ত হেব। 

সকল 
েটকেনালিজ 

 

িবেশষ ঃ  
* uি িখত তািরখসমূেহর েয েকান িদন েকান কারণবশতঃ সাধারণ িট েঘািষত হেল পরী া িগত থাকেব eবং পিরবিতর্ত তািরখ 
যথাসমেয় জানােনা হেব।  

* পরী ায় িতিদেনর aনুপি ত পরী াথ েদর েরাল ন র aন লাiেন eি  করেত হেব। 
* িতিদেনর পরী া েশেষ ঐিদনi 5থ র্, 6ম o 7  পেব র্র u রপ গুেলা লাল কাপেড়র েমাড়েক সীলগালা কের বীমাকৃত পােশ^েল র্ 
ডাকেযােগ পরী া িনয় ক, ৯ম তলা, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, আগারগ o েশেরবাংলা নগর, ঢাকা-2318, [ ি  আকষ র্ণঃ uপ-
পরী া িনয় ক (িডে ামা)] বরাবর ে রণ করেত হেব eবং 3য় পেব র্র িলেথািবহীন u রপ গুেলা সংি  িত ান মু ায়ন পূব র্ক 26 
িদেনর মে  ফলাফল কাশ করেত হেব।  

 
িত ান ক র্ক 5থ র্ o 7  পেব র্র পরী াথ েদর TC, PC মাকর্ eবং 9ম পেব র্র পরী াথ েদর (িফ  ে িনং 

eর) PC মাকর্ Online e ডাটা eি  করার তািরখঃ 3৯-18-3129 হেত  
19-19-3129 iং ch©šÍ িত ান ক র্ক 9ম পব র্ পরী াথ েদর 2ম, 3য় o 4য় পেব র্র িজিপe Online e ডাটা eি  করার তািরখঃ

বহািরক পরী ার েক  ক র্ক 5থ র্, 6ম, 7  o 9ম পেব র্র PF মাকর্ Online e ডাটা eি  করার তািরখঃ 14-1৯-3129 হেত 
21-1৯-3129 iং পয র্ম  

 
TC , PC, PF মাকর্ eবং 2ম o 4য় পেব র্র GPA o Absent Statement Online e ডাটা eি  করার পর ি াuট কিপ, হািজরা শীট o 
িশেরানামপে  েকে র ভার া  কম র্কতর্া/ িত ান ধােনর া রসহ 27-1৯-3129 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। 
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িবেশষ ঃ  
2.  u রপে র িলেথার uপেরর aংেশ (Top Part)  ভরােটর ে ে  করণীয়ঃ  

েবাড র্ হেত সরবরাহকৃত িল  ন ন u রপে  [নমুনা কিপ সং ] 21 (দশ) িডিজেটর েরিজে শন ন র eবং 6 (প চ) িডিজেটর 
িবষয় েকােডর  ভরােটর ে ে  িনেমণা  িনয়ামবলী aনুসরণ করেত হেব- 
2.2 েরিজে শন ন র 21 (দশ) িডিজট eবং িবষয় েকাড 6 (প চ) িডিজট থাকায়  ভরােটর ে ে  িশ াথ রা ডান িদক েথেক (eকক 

ানীয় aংক)  (ঘর) ভরাট করেব eবং বাম িদেকর খািল ঘরগুেলা (যিদ থােক)  ‘1’ িদেয় ভরাট করেব।  
2.3 e িবষেয় সংি  িত ান ধানগণ পরী া র পূেব র্i িবভাগীয় ধান o ে ণী িশ েকর মা েম পরী াথ েদরেক িশ ণ 

িদেবন।  
3.  a া  িনেদ র্শাবলীঃ 

3.2 িশ া ম ণালেয়র িনেদ র্শনা েমাতােবক সকল পরী াথ েক পরী া র 41 (ি শ) িমিনট পূেব র্ পরী া কে  েবশ করেত হেব।  
3.3 েকান কাের পরী া র র 41 (ি শ) িমিনেটর পূেব র্ পে  ােকট েখালা যােব না।  
3.4 পে  ােকেটর uপর েকে র ভার া  কম র্কতর্াসহ কমপে  িতন জেনর া রসহ ত য়ন করেত হেব।  
3.5 েবাড র্ মূ া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।  
3.6 িত ান মূ ায়ন সকল পেব র্র পরী া িল িবহীন u রপে  হণ কের সংি  িত ান ক র্ক মূ ায়র করেত হেব।  
3.7 পরী ার সময়সূিচ েমাতােবক িবষয় o পে র েসট িনেদ র্িশকা aনুযায়ী েসট েকােডর  সং হ কের পরী া হণ করেত হেব।  
3.8 3124 িবধােনর েকাস র্ াকচার েমাতােবক সংি  িবষেয়র TC, PC PF েমাট ন র o পাশ ন র িনি ত হেয় যথা সমেয় 

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

সংে  রাখেত পারেব না। 
4. বহািরক পরী ার েক  ক র্ক 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 Í̄vwiZ সময়সূিচ ত 
কের েবােড র্র aনুেমাদেনর জ  আগামী 17-19-3129 iং তািরেখর মে  ে রণ করেত হেব।  

 

েবাড র্ মূ ায়ন (5থ র্, 6ম, 7 , 8ম o 9ম) 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 

ােবর নাম/ 
ক  নং 

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

পরী াথ র 
সং া 

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

gšÍe¨ 

2 3 4 5 6 7 8 9

        
 
 
 

া িরত/- 
(ড. সুশীল কুমার পাল) 
পরী া িনয় ক 

েফানঃ 13৯224394 
 
ারক নং- 68.28.1111.412.42.116.29.224(29)  তািরখঃ 31-17-3129 ি ঃ  

 
aনুিলিপ সদয় aবগিত o েয়াজনীয় কায র্ােথ র্ ◌ঃ 
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. মহপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, eফ-5/িব, আগারগo শাসিনক eলাকা, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা-2318।  
3. মহাপিরচালক, জনশি , কম র্সং ান o িশ ণ েরা, 9৯/3, কাকরাiল, ঢাকা। 
4. সিচব/পিরচালক (কািরকুলাম)/পিরদশ র্ক/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 , কম র্সং ান o িশ ণ েরা, 9৯/3, কাকরাiল, ঢাকা। 
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8. a , ......................... পিলেটকিনক i িটিটuট/েটকিনক াল ল e  কেলজ.................../কািরগির িশ ণ 
েক ,.............। 

9. a /পিরচালক ---------------------------------------------------------------------------  
[পরী া পিরচালনা নীিতমালা aনুযায়ী েকে র ভার া  কম র্কতর্াগণ পরী া হণ করেবন। আপনার িত ােনর ফম র্ পূরণকৃত 
পরী াথ েদর তািলকা o েক  িফ পরী া  হoয়ার কমপে  8 (সাত) িদন পূেব র্ ত ীয় পরী ােকে র ভার া  কম র্কতর্ােক দান 
করার জ  িত ান ধানেক িবেশষভােব aনুেরাধসহ।] 

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. uপেজলা িনব র্াহী কম র্কতর্া, সংি   সকল uপেজলা।  
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 কম র্কতর্া, বাকািশেবা, ঢাকা । 
18. নিথ। 

 

 
েমাহা দ আ ল শািহন কাoছার সরকার 

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


