
                                    বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ 
পরী া িনয় ণ িবভাগ, (শট র্ েকাস র্ শাখা) 

আগারগ o, েশেরবাংলা নগর 
ঢাকা-2318। 

Web site : www.bteb.gov.bd 
পরী ার সময় সূিচ 

ারক নং-বাকািশেবা/প-শট র্েকাস র্/3128/353                                                     তািরখঃ 16-18-3128 ি ঃ   
 

া  ি  o েসবা (Health Technology and Services) িশ া েমর ( লাi- ন 3127-3128 েসশন) 2 (eক) বছর েময়ািদ 
সা র্িফেকট iন েমিডেকল েটকেনালিজর 3য় পব র্ েবাড র্ ফাiনাল পরী ার mgqmw~P t 
 
 

�  িলিখত িবষয়ািদঃ 
পরী র র তািরখ 

o সময় 
িবষয়েকাড o িবষয় েটকেনালিজ 

17-19-3128 ি ঃ 
  (রিববার) 
সকাল 21টা 

1201-Oral and Dental Anatomy 12-Certificate-in-Dental Technology  
1321-Hematology 13-Certificate-in-Laboratory Medical Technology  
1421-Kinesiology 14-Certificate-in-Physiotherapy Technology  
1521-Radiation Physics 15-Certificate-in Radiology and imaging Technology 
1621-General Pharmacology 16-Certificate-in-Pharmacy Technology 
1721-Arts of Nursing 17-Certificate-in-Patient care Technology  
1821-Clinical medicine with Pediatrics 18-Certificate-in-Paramedical Technology  

18-19-28 ি ঃ 
(েসামবার) 
সকাল 21টা 

1202-Chemistry of Dental Materials 12-Certificate-in-Dental Technology  
1322-Immunology & Hormonal Assay 13-Certificate-in-Laboratory Medical Technology  
1422-Physiotherapy Treatment for Medical 
& Surgical Condition 

14-Certificate-in-Physiotherapy Technology  

1522- X-ray apparatus 15-Certificate-in Radiology and imaging Technology 
1622-Clinical Pharmacy 16-Certificate-in-Pharmacy Technology 
1722-Famialy & Community Health 
Nursing 

17-Certificate-in-Patient care Technology  

1822-Surgery 18-Certificate-in-Paramedical Technology 
19-19-28 ি ঃ 

 (ম লবার) 
সকাল 21টা 

1203-Technique of Partial Denture 
Prosthesis 

12-Certificate-in-Dental Technology  

1323-Special Microbiology 13-Certificate-in-Laboratory Medical Technology  
1423-Therapeutic Exercise 14-Certificate-in-Physiotherapy Technology  
1523- Patient care in radiology 15-Certificate-in Radiology and imaging Technology 
1623-Forensic Pharmacy and texicology 16-Certificate-in-Pharmacy Technology 
1723-Medical & Surgical Nursing 17-Certificate-in-Patient care Technology  
1823-Gynecology & Obstetrics 18-Certificate-in-Paramedical Technology  

1৯-19-28 ি ঃ 
ধবার 

সকাল 21টা 

1204-Community Dentistry Including 
Primary Dental Care & Oral Hygiene 

12-Certificate-in-Dental Technology  

1324-Histopathology 13-Certificate-in-Laboratory Medical Technology 
1424-Electrotherapy and  hydrotherapy 14-Certificate-in-Physiotherapy Technology  
1524-Radiographic Anatomy 15-Certificate-in Radiology and imaging Technology 
1624-Dispensing of medicine  16-Certificate-in-Pharmacy Technology 
1724-Nursing care of Gynecology and 
Obstetric Patients   

17-Certificate-in-Patient care Technology  

1824-Eye. ENT. 18-Certificate-in-Paramedical Technology  
21-19-28 ি ঃ 
( হ িতবার) 
সকাল 21টা 

1205-Applied Dental Prosthesis 
Technique 

12-Certificate-in-Dental Technology  

1325-Biochemistry 13-Certificate-in-Laboratory Medical Technology  
1425-Clinical Practice and Professional 
ethics 

14-Certificate-in-Physiotherapy Technology  

1525-Radiographic Photographic 15-Certificate-in Radiology and imaging Technology 
1625-Compounding health care 16-Certificate-in-Pharmacy Technology 
1725-First Aid 17-Certificate-in-Patient care Technology  
1825-First Aid & Bandaging  18-Certificate-in-Paramedical Technology  

� বহািরক o িফ  ে িনং (i ািন র্শীপ)◌ঃ 
তািরখ পরী ােক েটকেনালিজ

21-19-3128 ি ঃ হেত 28-19-28 ি ঃ  
তািরেখর  মে    বহািরক  পরী া  স   
করেত  হেব। 

সকল বহািরক পরী া  ঃ  ঃ  িত ােন  aনুি ত 
হেব। সংি  িত ানেক বহািরক পরী া হেণর পর  
িফ  ে িনং (i ািন র্শীপ) eর ব া হণ করেত হেব। 

 
সকল েটকেনালিজ 

 
� িলিখত পরী ার েশষ হoয়ার পর পরi ডাক েযােগ  u রপ  েবােড র্ ে রণ করেত হেব িনিদ র্  সমেয়র মে  u রপ  ে রেণ থ র্ হেল ঐ 

পরী া েক  বািতল করা হেব। 
� পরী া msµvšÍ িবষেয় েকান কাের জ লতা তির হেল েক  ক র্প েক দায়দািয়  বহন করেত হেব। 
� েক  ক র্প  aব i ছা -ছা ীেদর হািজরা শীেটর eক কিপ েকে  সং হ করেত হেব। 
� uপি ত-aনুপি ত পরী াথ র িশেরানাম প  েবােড র্ ে রণ করেত হেব। 

(েকান ছা -ছা ী aনুপি ত থাকেল তার েরাল ন র o নাম হািজরা শীেট o িশেরানাম পে  uেল খ করেত হেব।) 
সংি  িত ানেক TC/ PC eবং PF eর ন র আগামী 21 আগ  3128 হেত 29 আগ  3128 ি ঃ তািরেখর  মে  Online-e ে রণ 
করেত হেব (TC/ PC eবং TF/PF eর u ীণ র্মান 61%)। 

-3- 

‘‘িশ া িনেয় গড়ব েদশ
েশখ হািসনার 
বাংলােদশ’’

িতিদন aম ত eকবার েবােড র্র  
oেয়ব সাiট (www.bteb.gov.bd)  
িভিজট কর ন। 



 
� সংি   িত ান TC/ PC eবং PF eর ন র ে রেণর হাড র্  কিপ আগামী 33 আগ  3128 ি ঃ তািরেখর মে  েবােড র্ েড  aিফসারের 

িনকট ে রণ  করেত  হেব। 
� uে  েয েকান  পরী াথ   aনুপি ত  থাকেল  Online e ঐ পরী াথ র েরাল  নমবেরর িবপরীেত A িলখেত  হেব। 
� uে  পরী ার  প  েজলা শাসেকর বরাবের ে রণ করা হেব। সংি  েক   সিচবেদরেক (পরী া েকে র  ভার া   কম র্কতর্া)   

সংি  েজলা  শাসকেদর  িনকট  হেত পরী ার েব র্  প  হেণর ব া িনেত হেব। 
িফ  ে িনং (i ািন র্শীপ)◌ঃ 

� সংি  িত ানেক িফ  ে িনং (i ািন র্শীপ) PF eর ন র আগামী 27 aে াবর 3128 ি ঃ হেত 2৯ aে াবর 3128 ি ঃ তািরেখর মে  
a  েবােড র্র Online-e  ে রণ করেত হেব।  

� সংি  িত ান িফ  ে িনং (i ািন র্শীপ) PF eর ন র ে রেণর হাড র্  কিপ আগামী 35 aে াবর 3128 ি ঃ তািরেখর মে  েবােড র্ সংি  
েড  aিফসােরর িনকট ে রণ  করেত  হেব। 

� uে  েয, েকান  পরী াথ   aনুপি ত  থাকেল  Online-e ঐ পরী াথ র েরাল  নমবেরর িবপরীেত A িলখেত  হেব। 
 

                 া িরত 
 ( েকৗশলী সুশীল কুমার পাল) 

পরী া িনয় ক 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ 

ঢাকা-2318 
 
ারক নং-বাকািশেবা/প-শট র্েকাস র্(েম-আঃ)/3128/ 354  (৯6)                                     তািরখঃ  16-18-3128 ি ঃ 

 
সদয় aবগিত o যথাযথ কায র্ােথ র্ aনুিলিপ ে রণ করা হেলাঃ 

 
2।  মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, েশেরবাংলা নগর,  ঢাকা। 
3।  মহাপিরচালক, া  o েসবা aিধদ র, ঢাকা। 
4।  সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
5।  পিরচালক (কািরকুলাম), বাংলােদশ  কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
6।  িসে ম eনািল , বাংলােদশ  কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা (িব ি  oেয়ব সাiেট চােরর জ  আপনােক aনুেরাধ করা হেলা)। 
7।  uপ-সিচব (েরিজে শন), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
8।  uপ-পরী া িনয় ক(েগাপনীয়), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।a  েবােড র্র aনুেমািদত িবধান বাকািশেবা/eকােড/2283/ 

aে াবর, 3122 েমাতােবক u  পরী ার প  ণয়ন, ে রণ eবং GZ`msµvšÍ কাযািদ র্ স াদেনর জ  aনুেরাধ করা হেলা।           
9।  ায়ন কম র্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
৯।  ডকুেমে শন aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।        
21-৯2। a /পিরচালক/পরী ােকে র ভার া  কম র্কতর্া, া  ি  o েসবা িশ া ম পিরচালনাকারী সকল িত ান। আপনােক িলিখত o 

বহািরক পরী া সু ুভােব হেণর লে  Af¨šÍixY (িনজ িশ া িত ান) o Abvf¨šÍixY (a িত ােন কম র্রত/পাঠদানরত 
ডা ারগেণর ম  হেত ) পরী ক িনেয়ােগর মতা aপ র্ন করা হেলা। uে  িনেয়ােগর  eক  কিপ েবােড র্  ে রণ করেত হেব।  তাি ক 
(নন-ি িনক াল) পরী ার u রপ  eবং বহািরক o oরাল (ি িনক াল) ন র Online-eর মা েম েবােড র্ ে রণ করেত হেব। 

� সংি  িত ান TC/ PC eবং PF eর  ন র  ে রেণর হাড র্  কিপ eবং হািজরা শীট আগামী 33 আগ  3128 ি ঃ তািরেখর  মে  
েবােড র্র িন  কানায় ে রণ  করেত  হেব। 
 
 
 

 
 
 
 
 
৯3। ে স ােনজার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
৯4। েচয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কম র্কতর্া ,বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
৯5। েনা শ েবাড র্, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
৯6। নিথ। 
 

 
 

(েমাঃ সুলতান েহােসন) 
কািরকুলাম িবেশষ  

বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ 
ঢাকা-2318 

েমাবাiলঃ 12826-21965৯ 
 

 
 

পরী া িনয় ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা 
দৃি  আকষ র্ণঃ েমাঃ সুলতান েহােসন, কািরকুলাম িবেশষ  
শট র্ েকাস র্ শাখা, েবাড র্ ভবেনর িপছেন 6ম তলা িবি ং-র 5থ র্ তলা 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, আগারগ o, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা-
2318। েমাবাiলঃ 12826-21965৯ 


