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ারক নং-বাকািশেবা/প-শট র্েকাস র্/3129/416

তািরখঃ 21-15-29 ি ঃ

সময়সূিচ
র্
2 বছর েময়ািদ ( লাi‘3128- ন‘3129) ীল সািটিফেকট
েকাস র্ 3129 সেনর 3য় পব র্ েবাড র্ সমাপিন পরী ার সময়সূিচ t
‘‘ক’’ িলিখত িবষয়ািদ
Subject
English (All Trade)

Subject Code
1121

Day/Date
34-16-3129 ি ঃ
( ধবার)

Starting Time
সকাল 21-2 টা

35-16-3129 ি ঃ
( হ িতবার)

সকাল 21-23 টা

38-16-3129 ি ঃ
(রিববার)

সকাল 21-23 টা

39-16-3129 ি ঃ
(েসামবার)

সকাল 21-23 টা

3৯-16-3129 ি ঃ
(ম লবার)

সকাল 21-23 টা

41-16-3129 ি ঃ
( ধবার)

সকাল 21-23 টা

42-16-3129 ি ঃ
( হ িতবার)

সকাল 21-23 টা

ে ড সমূহঃ
Engine over Hauling & Inspection
Industrial Electronics
Digital Electronics-2
Machine Shop Practice-2
Furniture Making & Shuttering
Power Transmission & Service
Motor Re-Winding & Appliances
Mechanical Estimating
RAC Circuits & Controls
Basic Theory & Design of Structure
Automotive Electrical & Electronic System-2
Power Controller Practice
Web Page Design (Dream Waver)
CAD,CAM & CNC Machine
Advance & Co2 Welding (MIG & MAG)
Constriction Methodology-2
EFI Engine Service-4
Sequence Control & Practice
Programming in C
Basic Electronics
Commercial Refrigeration
Plumbing & Sanitary Works
Auto Air Conditioning
Basic Programmable Logic Controller
Microprocessor & Interfacing Practice
Arc & Gas Welding
Industrial Air-Conditioning
Serveying-2
Automotive Engine Service -3
Transmission & Distribution of Electrical
Energy
Color TV & Video System
Engine Overhauling & Inspection
TIG & Special Welding (GTAW)

AU-2221
ET-2721
ER-2821
ME-3021
CN-4821
AU-2222
ET-2722
ME-3022
R&W-3222
CN-4822
AU-2223
ET-2723
ER-2823
ME-3023
R&W-3223
CN-4823
AU-2224
ET-2724
ER-2824
ME-3024
R&W-3224
CN-4824
AU-2225
ET-2725
ER-2825
ME-3025
R&W-3225
CN-4825
AU-2226
ET-2726
ER-2826
ME-3026
R&W-3226

-3‘‘খ’’ বহািরক িবষয়ািদ
Subject
Computer (All Trade)

Subject Code
1122

Day/Date
13-17-3129 ি ঃ
(শিনবার)

Starting Time
সকাল 21-2 টা

14-17-3129 ি ঃ
(রিববার)

সকাল 21-23 টা

15-17-3129 ি ঃ
(েসামবার)

সকাল 21-23 টা

16-17-3129 ি ঃ
(ম লবার)

সকাল 21-23 টা

17-17-3129 ি ঃ
( ধবার)

সকাল 21-23 টা

18-17-3129 ি ঃ
( হ িতবার)

সকাল 21-23 টা

1৯-17-3129 ি ঃ
(শিনবার)

সকাল 21-23 টা

ে ড সমূহঃ
Engine Overhauling & Inspection
Industrial Electronics
Digital Electronics-2
Machine Shop Practice-2
Domestic Refrigeration
Furniture Making & Shuttering
Power Transmission Service
Motor Re-Winding & Appliances
Electrical Project
Mechanical Estimating
RAC Circuits & Controls
Basic Theory & Design of Structure
Automotive Electrical & Electronic System-2
Power Controller Practice
Web Page Design (Dream waver)
CAD, CAM & CNC Machine
Advance & Co2 Welding (MIG & MAG)
Constriction Methodology-2
EFI Engine Service-4
Sequence Service & Practice
Programming in C
Basic Electronics
Commercial Refrigeration
Plumbing & Sanitary Works
Auto Air Conditioning
Basic Programmable Logic Controller
Microprocessor & Interfacing Practice
Arc & Gas Welding
Industrial Air-Conditioning
Serveying-2
Automotive Engine Service -3
Transmission & Distribution of Electrical
Energy
Color TV & Video System
Engine Overhauling & Inspection
TIG & Special Welding (GTAW)
Civil AutoCAD

AU-2221
ET-2721
ER-2821
ME-3021
R&W-3221
CN-4821
AU-2222
ET-2722
ER-2822
ME-3022
R&W-3222
CN-4822
AU-2223
ET-2723
ER-2823
ME-3023
R&W-3223
CN-4823
AU-2224
ET-2724
ER-2824
ME-3024
R&W-3224
CN-4824
AU-2225
ET-2725
ER-2825
ME-3025
R&W-3225
CN-4825
AU-2226
ET-2726
ER-2826
ME-3026
R&W-3226
CN-4826

-4িবঃ ঃ (ক) িবেশষ েয়াজেন েবাড র্ ক পর্ uি িখত পরী ার mgqmw~P পিরবতর্ন করেত পারেব।
(L) পরী াথ র সং া aিধক হেল ে ড িবষেয়র বহািরক পরী া a বিহত পরবত িদবেস eকi সমেয় হণ করা যােব।

া িরত
(ড. সুশীল কুমার পাল)
পরী া িনয় ক
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্
ঢাকা-2318
ারক নং-বাকািশেবা/প-শট র্েকাস র্/3129/416 (23)

তািরখঃ 21-15-3129 ি ঃ

সদয় aবগিত o যথাযথ কায র্ােথ র্ aনুিলিপ ে রণ করা হেলাঃ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, আগারগাo, ঢাকা-2318।
মহা-পিরচালক, জনশি কমর্সং ান o িশ ণ েরা, িশ ণ ভবন, কাকরাiল, ঢাকা।
সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
পিরচালক (কািরকুলাম), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
a , বাংলােদশ-েকািরয়া েটকিনক াল ে িনং েস ার, দা স সালাম, িমর র, ঢাকা।
িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। আগামী 28 েম 3129 তািরেখর েব র্ a াডিমট কাড র্সহ eতদসং া
যাবতীয় দিললািদ ি
ব র্ক শট র্েকাস র্ শাখায় ে রণ করাসহ িব ি িট oেয়ব সাiেট চােরর জ আপনােক aনুেরাধ করা হেলা।
uপ-সিচব (েরিজে শন), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
uপ-পরী া িনয় ক (েগাপনীয়), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
র্
2 বছর েময়ািদ ীল সািটিফেকট
েকাস র্ খসড়া বা বায়ন িবধান 3121 েমাতােবক u েকােস র্র িসেলবােস বিণ র্ত সংি িবষেয়র
আচরণ িভি ক o মান ব ন aনুযায়ী েবাড র্ সমাপনী পরী া হণ করা হেব। u েকােস র্র আেলােক পরী ার প ণয়ন o
ে রনসহ েয়াজনীয় ব া হেণর জ aনুেরাধ করা হেলা।
ে স ােনজার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।(uে িখত িসিডuল েমাতােবক পরী া সং াম েয়াজনীয় মালামাল
সরবরাহ করার েয়াজনীয় ব া হেণর জ aনুেরাধ করা হেলা।
েচয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কমর্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
েনািটশ েবাড র্, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
নিথ।

(েমাঃ সুলতান েহােসন)
কািরকুলাম িবেশষ
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্
ঢাকা-2318
েমাবাiলঃ 12826-21965৯

