“িশkা িনেয় গড়ব দশ
শখ হািসনার বাংলােদশ”
pিতিদন eকবার হেলo আপনার
pিত ােনর i- মiল oেপন করুন।

বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড

pিতিদন eকবার হেলo বাকািশেবা eর oেয়বসাiট
(www.bteb.gov.bd)

পরী া িনয় ণ িবভাগ
আগারগ o, শেরবাংলা নগর, ঢাকা-2318।

িভিজট করুন।

Website : www.bteb.gov.bd

ারক নং- 48.28.1111.412.42.112.28.7

তািরখঃ 3৯-14-3128 ি ঃ

িডে ামা iন iি িনয়ািরং পরী ার ফলাফল নঃিনরী ণ msµvšÍ িব ি
eত ারা সংি সকেলর aবগিতর জ জানােনা যাে য, িডেস র’3127-জা য়ারী’3128
মােস a ি ত িডে ামা iন iি িনয়ািরং িশ া েমর 2ম, 4য়, 6ম, 7 o 9ম পব িনয়িমত
o 5থ, 8ম পব a তকায িবষেয়র eবং 9ম পব aিনয়িমত (3121 িবধান) পরী া-3127
eবং 3 বছর ময়ািদ সা িফেকট iন মিরন ড িশ া েমর 2ম, 4য় পব সমাপনী o 5থ পব
aিনয়িমত পরী া-3127 eর ফলাফল গত 39-14-3128 তািরেখ বাংলােদশ কািরগির িশ া
বােডর oেয়বসাiেট (www.bteb.gov.bd) কািশত হেয়েছ। কািশত ফলাফেল
a ীণ/ রফাড া কান পরী াথ কান u রপ নঃিনরী ণ করেত i ক হেল সংি
িত ান ধােনর মা েম পরী া িনয় ক বরাবের আগামী 22-15-3128iং তািরেখ মে
বােড আেবদন করেত হেব।
নঃিনরী েণর আেবদেনর সােথ িনেমণা ড েম সং

করেত হেবঃ

2. িত ান ধান eর পািরশসহ পরী াথ ক ক সাদা কাগেজ িলিখত আেবদন।
3. আেবদনকারী পরী াথ র েবশপে র ফেটাকিপ।
4. আেবদনকারী পরী াথ র রাল ন র িচি ত ফলাফল eর কিপ।
5. নঃিনরী ণ িফ িত িবষেয় 411/- (িতনশত) টাকা হাের।
eছাড়া, কািশত ফলাফল সং াম a া িবষেয় (TC, PC, PF, GPA iত ািদ
িত ান/ ক
সং াম ) কান আপি থাকেল আগামী 21-15-3128 তািরেখর মে সংি
ধােনর ( েযাজ
ে ) মা েম েয়াজনীয় ত ািদসহ পরী া িনয় ক বরাবর আেবদন
হােত হােত বােড পৗছােত হেব।
িবঃ ঃ2. ডাকেযােগ/ িরয়ার সািভস/i- মiেলর মা েম িরত কান আেবদন হণেযা হেব না।
3. িনধািরত তািরেখর (22-15-3128 iং) পর া কান আেবদন হণেযা হেব না।
া/( েকৗশলী শীল মার পাল)
পরী া িনয় ক
ফান-13-৯224394
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