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eকi ারক o তািরেখ িত াপনীয় 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ 
পরী া িনয় ণ িবভাগ (িডে ামা শাখা) 

আগারগ o, েশের বাংলা নগর, ঢাকা -2318। 
Website: www.bteb.gov.bd 

ারক নং- 48.28.1111.412.42.113.28-257  তািরখঃ 34-21-3128 ি ঃ 

িব ি  
 
িডে ামা iন iি িনয়ািরং িশ া েমর 2ম, 4য় পব র্ (3127 িবধান), 6ম, 8ম, 9ম পব র্ িনয়িমত o 5থ র্, 7  পেব র্র aকৃতকায র্ িবষয় eবং 
9ম পব র্ aিনয়িমত (3121 িবধান) eবং িডে ামা iন টুয্িরজম e  হসিপটািলিট িশ া েমর 2ম o 4য় পব র্ (3127 িবধান) সমাপনী 
পরী া-3128 eর সময়সূিচঃ  
 
(K) িলিখত পরী াঃ  

নং তািরখ, বার o সময় পব র্ নং িবষয় 
েকাড িবষেয়র নাম েটকেনালিজ 

1. 16 িডেস র 3128 
ম লবার 

সকাল - 21:11 

6ম/ 
7  
পব র্ 

1. 6962 বুক িকিপং e  eকাuি ং 6ম পব র্ঃ সকল েটকেনালজী 
( াস, eয্ােরাে স, eিভuিন , কি uটার 
সােয়  o ডাটা েটিলঃ িতত)  
7  পব র্ঃ াস, eয্ােরাে স, eিভuিন , 
কি uটার সােয়  o ডাটা েটিলঃ  

2. 16 িডেস র 3128 
ম লবার 

িবকাল - 13:11 

7  
পব র্ 

1.  7273 িহি  aব আিকর্েটকচার-3 আিকর্েটকচার  
2. 7476 i ুেম াল েমথডস aব eনালাiিসস েকিমকয্াল, ড  
3. 7575 eডভা  সােভ র্িয়ং িসিভল  
4. 7672 iে িরয়র িডজাiন e  েডেকােরশন   িসিভল (uড)  
5. 7772 মাiে া েসসর e  মাiে াকি uটার-3 কি uটার  
6. 7973 েটিলিভশন iি িনয়ািরং -3 iেলক িন   
7. 7978 কিমuিনেকশন iি িনয়ািরং i ুেমে শন e  েসস কে াল, 

iেলকি কয্াল  
8. 8176 থােম র্াডাiনািম  e  হীট iি ন েমকািনকয্াল, মাiিনং  
9. 8275 সািভ র্স ে শন aপােরশন পাoয়ার  
10. 8276 iড েমকািন  e  েমিশনারী aেটােমাবাiল, আরeিস 
11. 8772 েহায়াiট oয়য্ারস-3 িসরািমক  
12. 8974 িডিজটাল টেপা ািফক সােভ র্িয়ং সােভ র্িয়ং  
13. 8৯73 েমিরন aি িলয়াির িসে ম e  হাiে ািলক েমিশনারী েমিরন  
14. 9172 শীপ কন াকশন e  িফিটংস শীপ িবি ং  
15. 9775 েলসার iন েমিডকয্াল িফ iেলকে া-েমিডকয্াল  
16. 9873 িহি  aব আিকর্েটকচার e  iে িরয়র িডজাiন eআiিডিট  
17. 9972 ক াকশন েমেথাডলজী-4 ক াকশন  
18. ৯172 oয়াটার সা াi e  ািনেটশন 

iি িনয়ািরং 
eনভায়রণেম   

19. ৯372 iড েমকািন  e  েমিশনািরজ েমকা িন   
20. ৯775 ািফক িডজাiন-4 ািফক িডজাiন  
21. ৯972 টoয়য্ার কয্াড e  কয্াম টoয়য্ার 

3. 17 িডেস র 3128 
বুধবার 

সকাল - 21:11 

8ম 
পব র্ 

1. 7284 iনেটিরoর িডজাiন আিকর্েটকচার 
2. 7383 aেটােমিটভ i ুেমে শন e  েটি ং aেটােমাবাiল  
3. 7483 েকিমকয্াল েসস i াি জ-5 েকিমকয্াল  

pিতিদন eকবার হেলo আপনার pিত ােনর i-
েমiল oেপন করনু। 

pিতিদন eকবার হেলo বাকািশেবা eর oেয়বসাiট 

(www.bteb.gov.bd)  িভিজট করনু। 

“িশkা িনেয় গড়ব েদশ  
েশখ হািসনার বাংলােদশ” 
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4. 7583 eনভারনেম াল iি িনয়ািরং-3 িসিভল, ক াকশন  
5. 7683 uড শপ েল আuট, েমিশন i টেলশন e  

েমiনেটেন  
িসিভল (uড)  

6. 7783 িসে ম eনালাiিসস o িডজাiন e  েডেভলপেম কি uটার, কি uটার সােয়  
4. 17 িডেস র 3128 

বুধবার 
সকাল - 21:11 

8ম 
পব র্ 

7. 7884 iচ িগয়ার e  েটকশন iেলকি কয্াল, পাoয়ার 
8. 7982 মাiে াকে ালার e  eমেবেডড িসে ম iেলক িন , iেলকে ােমিডকয্াল, 

েমকা িন   
9. 7৯83 ড েসস i াি জ-3 ড 
10. 8185 ডাকশন ািনং e  কে াল েমকািনকয্াল, মাiিনং  
11. 8384 াবল িটং aব আরeিস iকুiপেম আরeিস  
12. 8982 হাiে া ািফক e  ট সােভ র্িয়ং সােভ র্িয়ং  
13. 8৯84 েমিরন ীম পাoয়ার e  াস টারবাiন েমিরন  
14. 9182 হাল েলআuট e  কন াকশন শীপ িবি ং  
15. 9383 eিভেয়শন iি িনয়ািরং iিথ eয্ােরাে স, eয্ািভuিন  
16. 9582 কি uটার েনটoয়াকর্-3 ডাটা েটিলকিমuিনেকশন 
17. 9883 ফািন র্চার িডজাiন e  iং eআiিডিট  
18. ৯182 eনভায়রনেম াল iমেপ  eেসসেম  

(iআie) e  eনভায়রনেম াল ের েলশন 
eনভায়রনেম াল  

19. ৯283 iেলক িন  েট  iকুiপেম আiিপিসিট  
20. ৯583 াটালাiট কিমuিনেকশন েটিলকিমuিনেকশন  
21. ৯683 ি  িফিনিশং ি ি ং  
22. ৯783 eয্াডভা ড িডিজটাল ফেটা াফী ািফক িডজাiন  
23. ৯982 ােটিরয়াল সােয় -3 টoয়য্ার 

4. 17 িডেস র 3128 
বুধবার 

িবকাল - 13:11 

4য় 
পব র্ 

1. 77242 আিকর্েটকচারাল িডজাiন-3 আিকর্েটকচার (3127 িবধান)
2. 77342 aেটােমািটভ iি ন িসে ম-3 aেটােমাবাiল (3127 িবধান)
3. 77542 িসিভল iি িনয়ািরং iং-2 িসিভল, িসিভল (uড) (3127 িবধান)
4. 77742 ে া ািমং eেসনিসয়াল কি uটার, ডাটা েটিলকিমuিনেকশন, 

কি uটার সােয়  (3127 িবধান) 
5. 77842 iেলকি কয্াল সািকর্ট-3 iেলকি কয্াল, iেলকে ােমিডকয্াল (3127 

িবধান) 
6. 77৯42 কয্াটািরং ােনজেম ড (3127 িবধান) 
7. 78142 েমিশন সপ াকিটস-3 েমকািনকয্াল, েমকা িন  (3127 িবধান)
8. 78242 iি িনয়ািরং থােম র্াডায়নািম পাoয়ার (3127 িবধান)
9. 78342 েরি জােরশন সাiেকলস e  কমেপােন স আরeিস (3127 িবধান)
10. 78742 মেডল e  েমা  েফি েকশন-2 িসরািমক ( িবধান 3127)
11. 78842 াস েমা  e  ডাi-2 াস ( িবধান 3127) 
12. 78942 েলেভিলং সােভ র্িয়ং ( িবধান 3127)
13. 78৯42 েয়লস e  েয়ল iনেজকশন িসে ম েমিরন (3127 িবধান)
14. 79143 oেয়ি ং শীপ িবি ং (3127 িবধান)
15. 79342 eয়ার া  েয়ল e  ফায়ার েটকশন 

িসে ম 
eেরাে স (3127 িবধান)

16. 79442 eয়ার া  িডিস পাoয়ার িসে ম eিভuিন  (3127 িবধান)
17. 79842 iে িরয়ার িডজাiন-2 eআiিডিট (3127 িবধান)
18. 79942 ক াকশন iি িনয়ািরং iং-2 ক াকশন (3127 িবধান)
19. 7৯142 eনভায়রনেম াল সােভ র্িয়ং eনভায়রনেম াল (3127 িবধান)
20. 7৯242 ি ী াল a  i ুেম শন আiিপিসিট ( িবধান 3127)
21. 7৯442 েমটালািজর্ e  িমনােরল িরেসাস র্ a  

বাংলােদশ 
মাiিনং ( িবধান 3127)
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22. 7৯542 েটিলকম oয়াকর্শপ াকিটস েটিলকিমuিনেকশন ( িবধান 3127)
23. 7৯644 ািফ  ােটিরয়াল ি ি ং, ািফ  ( িবধান 3127)
24. 7৯942 টoয়য্ার ািনuফয্াকচািরং-3 টoয়য্ার ( িবধান 3127)
25. 7৯৯42  aিফস aপােরশন-3 টুয্িরজম e  হসিপাটিলিট ( িবধান 3127)

5থ র্ 
পব র্ 

1. 6৯52 e াiড াথেমিট iেলকি কয্াল  
2. 7254 েবিসক িডজাiন আিকর্েটকচার  
3. 7352 aেটােমািটভ বিড িবি ং eয্া  ির ায়ার aেটােমাবাiল  
4. 7855 iেলকি কয্াল েমিশন পাoয়ার, iেলকে ােমিডকয্াল o 

েটিলকিমuিনেকশন  
5. 17 িডেস র 3128 

বুধবার 
িবকাল - 13:11 

5থ র্ 
পব র্ 

5. 7856 iেলকি কয্াল সািকর্টস e  েমিশনস 5থ র্ পব র্ঃ েকিমকয্াল, কি uটার, ড, 
আiিপিসিট, ডাটা েটিলকিমuিনেকশন, 
কি uটার সােয়  o েমকা িন   
6ম পব র্ঃ াস  

6. 8152 e ◌াiড েমকািন -2 েমকািনকয্াল  
7. 8354 কুিলং e  িহিটং েলাড কয্ালকুেলশন আরeিস  
8. 8752 মেডল e  েমা  েফি েকশন-3 িসরািমক  
9. 8952 য্াভািস র্ং সােভ র্িয়ং  
10. 9143 oেয়ি ং েমিরন  
11. 9153 শীপ iয়াড র্ াকিটস শীপ িবি ং  
12. 9357 eয়ার া  iেলকি কয্াল িসে ম eয্ােরাে স  
13. 9853 কি uটার eiেডড াফিটং (কয্াড) eআiিডিট  
14. 9952 ক াকশন েমেথােডালিজ-2 ক াকশন  
15. ৯152 াচারাল িরেসােস র্স e  েদয়ার 

কনজারেভশন 
eনভায়রণেম াল  

16. ৯452 মাiন সােভ র্িয়ং মাiিনং  
17. ৯651 ি  ােটিরয়ালস ি ি ং o ািফক িডজাiন 
18. ৯954  িডজাiিনং e  াটাণ র্ কািটং-2 টoয়য্ার 

5. 18 িডেস র 3128 
বৃহ িতবার 
সকাল - 21:11 

6ম 
পব র্ 

1. 7262 আিকর্েটকচারাল িডজাiন e  য্ািনং-5 আিকর্েটকচার  
2. 7362 aেটােমািটভ iি ন িসে ম-3 aেটােমাবাiল  
3. 7462 েকিমকয্াল iি িনয়ািরং aপােরশন-4 েকিমকয্াল  
4. 7767 মাiে া েসসর e  i ারেফিসং 6ম পব র্ঃ আiিপিসিট, েমকা িন  

7  পব র্ঃ কি uটার সােয়  o ডাটা 
েটিলঃ  

5. 7862 েজনােরশন aব iেলকি কয্াল eনািজর্ iেলকি কয্াল  
6. 7962 েটিলিভশন iি িনয়ািরং-2 iেলক িন   
7. 7৯62 ড ি জারেভশন ড 
8. 8162 e াiড েমকািন -3 েমকািনকয্াল  
9. 8167 eডভা ড েমিশন সপ েমিরন o শীপ িবি ং  
10. 8169 েমটালািজর্ e  িহট ি টেম  aব েমটালস মাiিনং  
11. 8262 পাoয়ার া  iি িনয়ািরং-2 পাoয়ার  
12. 8362 iেলকি কয্াল েমিসনস iন আরeিস আরeিস  
13. 9463 eয়ার াফট িডিজটাল iেলক িনক e  েটকিনক eিভuিন   
14. 9762 ডিiনািমক েমিডকয্াল িসগনাল iেলকেটা্রেমিডকয্াল  
15. 9862 iনেটিরয়র িডজাiন-3 eআiিডিট  
16. 9962 ক াকশন েমেথাডলিজ-3 ক াকশন  
17. ৯162 oয়াটার e  oয়া  oয়াটার ি টেম eনভায়রণেম   
18. ৯662 ে ে া e  কয্ান ি ি ং ি ি ং  
19. ৯762 eডভাট র্াiিজং  ািফক িডজাiন  
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20. ৯962 টoয়য্ার ানুফয্াকচার-5 টoয়য্ার 
6. 18 িডেস র 3128 

বৃহ িতবার 
িবকাল - 13:11 

7  
পব র্ 

1. 6951 eনভায়রণেম াল ােনজেম 5থ র্ পব র্ঃ েমিরন, eিভuিন , eয্ােরাে স 
6ম পব র্ঃ িসিভল, িসিভল (uড), 
কি uটার, সােভ র্িয়ং, কি uটার সােয় , 
ডাটা েটিলকিমuিনেকশন  
7  পব র্ঃ আিকর্েটকচার, aেটােমাবাiল, 
েকিমকয্াল, iেলকি কয্াল, iেলক িন , 
ড, েমকািনকয্াল, পাoয়ার, আরeিস, শীপ 
িবি ং, eআiিডিট, iেলকে া-েমিডকয্াল, 
ক াকশন, আiিপিসিট, মাiিনং, 
েমকা িন , েটিলকিমuিনেকশন, ি ি ং o 
ািফক িডজাiন, টoয়য্ার  

8ম পব র্ঃ াস, িসরািমক  
7. 21 িডেস র 3128 

রিববার 
সকাল - 21:11 

8ম 
পব র্ 

1. 7283 oয়ািকর্ং iং-3 আিকর্েটকচার  
2. 7382 aেটােমািটভ iি ন িসে ম-5 aেটােমাবাiল  
3. 7482 েকিমকয্াল iি িনয়ািরং aপােরশন-6 েকিমকয্াল  
4. 7582 eি েমিটং e  কি ং-3 8ম পব র্ঃ িসিভল, িসিভল (uড), সািভ র্িয়ং 

7  পব র্ঃ eনভায়রণেম   
5. 7782 eয্ামেবেডড িসে মস e  িপeলিস কি uটার  
6. 7786 ডাটা কিমuিনেকশন েনটoয়াকর্ েমকা িন   
7. 7882 eিস েমিশন-3 iেলকি কয্াল  
8. 7983 কি uটার কে াল e  েরােবািট iেলক িন   
9. 7৯82 ড iি িনয়ািরং aপােরশন-3 ড 
10. 8183 টুল িডজাiন েমকািনকয্াল  
11. 8382 আরeিস িসে ম eয্ানালাiিসস আরeিস  
12. 8৯83 শীপ পালশন িসে ম েমিরন  
13. 9185 শীপ িডজাiন শীপ িবি ং  
14. 9382 eয়ারoয়য্াথ র্েনস েলিজসেলশন eয্ােরাে স, eয্ািভuিন  
15. 9584 মাiে াoেয়ভ e  aপিটকয্াল েনটoয়াকর্ ডাটা েটিলকিমuিনেকশন 
16. 9684 আিট র্িফিশয়াল iনিটিলেজ কি uটার সােয়   
17. 9782 হসিপটাল াবেরটির iকুiপেম iেলকে ােমিডকয্াল  
18. 9882 iনেটিরoর িডজাiন-5 eআiিডিট  
19. 9982 কন াকশন েমথেডালিজ-5 ক াকশন  
20. ৯282 i াি য়াল aেটােমশন e  েরােবািট আiিপিসিট  
21. ৯482 িরজারভার iি িনয়ািরং মাiিনং  
22. ৯582 েমাবাiল e  oয়য্ারেলস কিমuিনেকশন-3 েটিলকিমuিনেকশন  
23. ৯682 ােকিজং িডজাiন ি ি ং  
24. ৯782 eয্ািনেমশন ািফক িডজাiন  
25. ৯983 টoয়য্ার েমিশনারী-3 টoয়য্ার 

8. 21 িডেস র 3128 
রিববার 

িবকাল - 13:11 

4য় 
পব র্ 

1. 77244 আিকর্েটকচারাল ািফ আিকর্েটকচার ( িবধান 3127)
2. 77933 iেলক িনক iি িনয়ািরং ফা ােম াল aেটােমাবাiল, েকিমকয্াল, ড, পাoয়ার,  

েমকািনকয্াল, আরeিস, সােভ র্িয়ং, 
eয্ােরাে স, eিভuিন , মাiিনং e  
মাiন সােভ র্ ( িবধান 3127) 

3. 77543 সােভ র্িয়ং-2 িসিভল, িসিভল (uড) ( িবধান 3127)
4. 77942 eডভা ড iেলক িনক িডভাiস e  

সািকর্ট  
iেলক িন , েমকা িন  (3127 িবধান)

5. 77945 িডিজটাল iেলক িন কি uটার সােয় , আiিপিসিট ( িবধান 3127)
6. 78743 িসরািমক iকুয্iপেম  e  বিড ি পােরশন িসরািমক ( িবধান 3127)
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েকাড িবষেয়র নাম েটকেনালিজ 

7. 78843 াস া  e  iকুয্iপেম াস ( িবধান 3127) 
8. 79542 oয়য্ারেলস কিমuিনেকশন ডাটা েটিলকিমuিনেকশন ( িবধান 3127)
9. 79742 ি িনকয্াল েকিমি iেলকে ােমিডকয্াল ( িবধান 3127)
10. 79843 iি িরয়র ািফ eআiিডিট ( িবধান 3127)
11. 79943 ক াকশন সােভ র্িয়ং-2 ক াকশন ( িবধান 3127)
12. 7৯144 eনভায়রণেম াল েকিমি eনভায়রণেম াল ( িবধান 3127)
13. 7৯543 আuট সাiড য্া েটিলকিমuিনেকশন ( িবধান 3127)
14. 7৯642 iেমজ ি পােরশন-2 ি ি ং, ািফ  ( িবধান 3127)
15. 7৯943 ােটিরয়াল সােয় -3 টoয়য্ার ( িবধান 3127)
16. 7৯৯43 হাuজিকিপং e  লি  aপােরশন-3 টুয্িরজম e  হসিপটািলিট ( িবধান 3127)

5থ র্ 
পব র্ 

1. 7453 েকিমকয্াল েসস i াি জ-2 েকিমকয্াল  
2. 7852 iেলকি কয্াল e ােয়ে স iেলকি কয্াল  
3. 7932 iেলক িন  িডভাiস e  সািকর্ট-2 iেলকে া-েমিডকয্াল  
4. 7৯53 e াiড িনuি শন ড 
5. 8156 েমিশনসপ াকিটস-4 েমকািনকয্াল  
6. 8252 iি ন িডেটiলস পাoয়ার  
7. 8852 াস েফি েকশন-2 াস 

9. 21 িডেস র 3128 
রিববার 

িবকাল - 13:11 

5থ র্ 
পব র্ 

8. ৯352 থাম র্াল iি িনয়ািরং েমকা িন   
9. ৯952 টoয়য্ার ানুফয্াকচার-4 টoয়য্ার 
10. 6922 েসা াল সােয় -2 ডাটা েটিলঃ o কি uটার সােয়
11. 7543 সােভিয়ং-2 eআiিডিট  
12. 7845 েজনােরল iেলকি িসিট aেটােমাবাiল, আরeিস

9. 22 িডেস র3128 
েসামবার 

সকাল - 21:11 

6ম 
পব র্ 

1. 7363 iি ন oভার হিলং e  i েপকশন aেটােমাবাiল  
2. 7463 েকিমকয্াল েসস i াি জ-3 েকিমকয্াল  
3. 7544 াকচারাল েমকািন  5থ র্ পব র্ঃ সােভ র্িয়ং  

6ম পব র্ঃ আিকর্েটকচার, eআiিডিট, 
eনভায়রণেম াল  

4. 7863 িডিস েমিশন iেলকি কয্াল  
5. 7963 iেলক িনক েমজারেম  aয্া  েমজািরং 

i ুেম -2 
iেলক িন   

6. 7৯63 ড েকেমি ড 
7. 8163 েমকািনকয্াল eি েমিটং েমকািনকয্াল  
8. 8263 েয়ল  e  ি েক পাoয়ার  
9. 8363 আরeিস সািকর্টস e  কে ালস-2 আরeিস  
10. 8763 েহায়াiট oয়য্াস র্-2 িসরািমক  
11. 9364 eয়ার াফট টারবাiন iি ন িসে মস eয্ােরাে স  
12. 9464 eয়ার াফট াiমারী রাডার িসে ম eিভuিন   
13. 9763 aপােরিটং র ম iকুiপেম  e  েসফিট iেলক েমিডকয্াল  
14. 9963 েকায়ানিটিট সােভ র্িয়ং -2 ক াকশন  
15. ৯262 েমিডকয্াল iন েমে শন-2 আiিপিসিট  
16. ৯663 কালার ি ি ং-2 ি ি ং  
17. ৯763 েফি ক িডজাiন ািফক িডজাiন  
18. ৯963 টoয়য্ার িডজাiিনং e  াটাণ র্ েমিকং টoয়য্ার 

10. 22 িডেস র 3128 
েসামবার 

িবকাল - 13:11 

2ম 
পব র্ 

1. 76৯22 াথেমিট -2 সকল েটকেনালিজ (3127 িবধান)
(টুয্িরজম e  হসিপটািলিট াতীত) 

2. 7৯৯27 কি uটার ফা ােম াল  e  eয্াি েকশন টুয্িরজম e  হসিপটািলিট (3127 িবধান)
7  
পব র্ 

1. 7272 আিকর্েটকচারাল িডজাiন e  য্ািনং-6 আিকর্েটকচার  
2. 7372 aেটােমািটভ iি ন িসে ম-4 aেটােমাবাiল  
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3. 7472 েকিমকয্াল iি িনয়ািরং aপােরশন-5 েকিমকয্াল  
4. 7573 া েপােট র্শন iি িনয়ািরং-2 িসিভল, িসিভল (uড), সােভ র্িয়ং, ক াকশন 
5. 7773 কি uটার েপিরেফরাল 6ম পব র্ঃ েটিলকিমuিনেকশন

7  পব র্ঃ কি uটার, কি uটার সােয় , 
ডাটা েটিলকিমuিনেকশন  

6. 7875 া িমশন e  িডি িবuশন aব 
iেলকি কয্াল eনািজর্  

পাoয়ার  

7. 7972 iেলক িনক েমজারেম  aয্া  েমজািরং i ুেম -
3 

iেলক িন   

8. 7৯72 ড iি িনয়ািরং aপােরশন-2 ড  
9. 8172 ে ং  aব েমেটিরয়ালস 6ম পব র্ঃ েমকা িন , মাiিনং e  মাiন সােভ র্

7  পব র্ঃ েমকািনকয্াল 
10. 8372 eডভা  েরি জােরশন e  eয়ারকি শিনং আরeিস  
11. 8773 েয়লস, িকলনস e  ফারেনেসস-2 িসরািমক  
12. 8৯74 েমকািনকয্াল e  েমিরন eি েমিটং েমিরন  
13. 9372 eয়ার াফট পাoয়ার া  e  েমiনেটেন  eয্ােরাে স  
14. 9472 eয়ার াফট পালস e  ি কুেয় ী ম েলশন 

(পালস e  eফeম)  
eিভuিন   

15. 9772 েড াল iকুiপেম  iেলকে ােমিডকয্াল  
16. 9872 iে িরয়র িডজাiন-4 eআiিডিট  
17. ৯272 eনালাiিটকয্াল iন েম আiিপিসিট  
18. ৯672 eি েমিটং e  কি ং ি ি ং o ািফক িডজাiন 

11. 23 িডেস র 3128 
ম লবার 

সকাল - 21:11 

8ম 
পব র্ 

1. 6964 e ার ি িনoরশীপ সকল েটকেনালিজ  
( াস, েমিরন,শীপ িবি ং ািতত) 
6ম পব র্ঃ েমিরন  
7  পব র্ঃ াস, শীপিবি ং  

12. 23 িডেস র3128 
ম লবার 

িবকাল - 13:11 

4য় 
পব র্ 

1. 77546 ফা ােম াল সােভ র্িয়ং আিকর্েটকচার, eআiিডিড (3127 িবধান)
2. 77442 েকিমকয্াল iি িনয়ািরং aপােরশন-2 েকিমকয্াল (3127 িবধান)
3. 7৯342 েমকা িন  oয়াকর্সপ েমকা িন  ( িবধান 3127)
4. 77946 েবিসক কিমuিনেকশন iি িনয়ািরং iেলক িন  (3127 িবধান)
5. 77৯44 ড i াি য়াল েকিমি ড (3127 িবধান) 
6. 78143 ফাuি  e  াটাণ র্ েমিকং েমকািনকয্াল (3127 িবধান)
7. 78744 মাiিনং e  িজoেলািজকাল iি িনয়ািরং িসরািমক (3127 িবধান)
8. 78943 iি িনয়ািরং িয়ং কয্াড-2 সােভ র্িয়ং (3127 িবধান)
9. 79343 eয্ােরা-থােম র্াডায়নািম  e  পাoয়ার য্া eয্ােরাে স (3127 িবধান)
10. 79443 েজনােরল eয়ার াফ  i ুেম -2 eিভuিন  (3127 িবধান)
11. 79945 ক াকশন েমথ লিজ-2 ক াকশন (3127 িবধান)
12. 77934 eনালগ iেলক িন েটিলকিমuিনেকশন (3127 িবধান)
13. 7৯643 েবিসক িডজাiন e  িয়ং ি ি ং, ািফ  (3127 িবধান)
14. 7৯৯44 ড e  েবভােরজ ডাকশন-3 টুয্িরজম e  হসিপটািলিট (3127 িবধান)

5থ র্/ 
6ম 
পব র্ 

1. 6932 েসা াল সােয় -3 5থ র্ পব র্ঃ আিকর্েটকচার, aেটােমাবাiল, েকিমকয্াল, 
কি uটার, iেলকি কয্াল, iেলক িন , ড, 
েমকািনকয্াল, পাoয়ার, আরeিস, িসরািমক, াস, 
eয্ােরাে স, eিভuিন , iেলকে ােমিডকয্াল, 
eআiিডিট, eনভায়রণেম ,আiিপিসিট, মাiিনং, 
েটিলকিমuিনেকশন, ি ি ং o ািফক িডজাiন, 
টoয়য্ার  

6ম পব র্ঃ কি uটার সােয়  o ডাটা 
েটিলঃ 
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13. 24 িডেস র 3128 
বুধবার 

সকাল - 21:11 

6ম 
পব র্ 

1. 7364 aেটােমািটভ টু e  ী iলারস aেটােমাবাiল  
2. 7464 েকায়ানিটিটভ eনালাiিসস েকিমকয্াল  
3. 7563 সােভ র্িয়ং-4 িসিভল  
4. 7662 িডজাiন e  িয়ং aব ফািন র্চার িসিভল (uড)  
5. 7964 কিমuিনেকশন iি িনয়ািরং-3 iেলক িন   
6. 7৯64 ড ােকিজং ড 
7. 8264 aেটা iেলকি িসিট পাoয়ার  
8. 8364 পাiিপং e  ডা  oয়াকর্স আরeিস  
9. 8764 িসরািমক েকায়ািলিট কে াল-2 িসরািমক  
10. 9365 eয়ার াফট ে ােপলার eয্ােরাে স  
11. 9465 iি ে েটড াiট িসে ম (oঋঝ)-2 eিভuিন   
12. 9964 কি uটার eiেডড iং e  াফিটং ক াকশন  
13. ৯664 েসফিট e  েমিশন েমiনেট া ি ি ং  
14. ৯764 িডজাiন e  eিডিটং ািফক িডজাiন  
15. ৯964 েলদার েটকেনালিজ-2 টoয়য্ার 

14. 24 িডেস র 3128 
বুধবার 

িবকাল - 13:11 
 

2ম 
পব র্ 

1. 76922 েসা াল সােয় 2ম পব র্ঃ eআiিডিট, আিকর্েটকচার, 
aেটােমাবাiল, iেলক িন , িসরািমক, 
eনভায়রনেম , ািফক িডজাiন, 
েটিলকিমuিনেকশন, কি uটার সােয় , 
আiিপিসিট, েমকা িন , েমিরন (3127 
িবধান) 

4য় পব র্ঃ িসিভল, িসিভল (uড), 
কি uটার, iেলকি কয্াল, 
iেলকে ােমিডকয্াল, পাoয়ার, াস, 
টoয়য্ার (3127 িবধান) 

2. 7৯৯22 iে াডকশন টু টুির য্জম e  হসপিটািলিট টুয্িরজম e  হসপিটািলিট (3127 িবধান)
25. 24 িডেস র 3128 

বুধবার 
িবকাল - 13:11 

 

7  
পব র্ 

1. 7373 aেটােমািটভ সাসেপনশন e  পাoয়ার 
া িমশন িসে ম 

aেটােমাবাiল  

2. 7473 েকিমকয্াল েসস i াি জ-4 েকিমকয্াল  
3. 7979 eডভা  i াি য়াল পাoয়ার iেলক িন  েমকা িন   
4. 7৯73 ড েসস i াি জ-2 ড  
5. 8373 আরeিস সািকর্টস e  কে ালস-3 আরeিস  
6. 8774 িসরািমক েকায়ািলিট কে াল-3 িসরািমক  
7. 9173 েনভাল আিকর্েটকচার েমিরন  
8. 9373 aি লারী পাoয়ার iuিনট (APU) e  েমiন েন  eয্ােরাে স  
9. 9473 eয়ার াফট িডিজটাল িসে ম eিভuিন   
10. ৯473 মাiন েসফিট লস e  েরসিকu aপােরশন মাiিনং  
11. ৯573 মাiে াoেয়ভ iি িনয়ািরং েটিলকিমuিনেকশন  
12. ৯673 কালার ি ি ং-3 ি ি ং  
13. ৯973 টoয়য্ার েমিশনাির-2 টoয়য্ার 

15. 25 িডেস র 3128 
বৃহ িতবার 
সকাল - 21:11 

8ম 
পব র্ 

1. 7286 মড র্ান আিকর্েটকচার আিকর্েটকচার  
2. 7384 aেটােমািটভ াবল িটং e  iিমশন কে াল aেটােমাবাiল  
3. 7484 াচারাল াস e  ফািট র্লাiজার েকিমকয্াল  
4. 7584 া েপােট র্শন iি িনয়ািরং-3 িসিভল, িসিভল (uড), ক াকশন, 

সােভ র্িয়ং  
5. 7784 ডাটা কিমuিনেকশন e  েনটoয়াকর্-3 কি uটার  
6. 7984 i াি য়াল কে াল e  িপeলিস iেলক িন   
7. 7৯84 ড েকায়ািলিট কে াল ড 
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8. 8186 েবিসক েমকা িন েমকািনকয্াল  
9. 8282 iড েমিশনারী পাoয়ার  
10. 8385 া েপাট র্ েরি জােরশন e  eয়ার 

কি শিনং 
আরeিস  

11. 8782 eডভা ভ িসরািমক ডা স িসরািমক  
12. 8882 াস েকায়ািলিট কে াল-3 াস 
13. 8৯85 শীপ কন াকশন e  িফিটং েমিরন  
14. 9384 িহu ান পারফরেম  e  িলিমেটশন eয্ােরাে স, eয্ািভuিন  
15. 9682 জাভা eি েকশন কি uটার সােয়   
16. 9783 েমিডেকল িফিজ  e  িনuি য়ার 

i ুেম  
iেলকে ােমিডকয্াল  

17. ৯183 সিলড oয়া  ােনজেম eনভায়রণেম াল  
18. ৯284 iেলক িনক iকুiপেম  েমiেটেন  েটকিনক আiিপিসিট  
19. ৯382 েমকা িন  িসে ম-3 েমকা িন   
20. ৯483 েপে ািলয়াম oেয়ল িডজাiন e  কমে শন মাiিনং  
21. ৯584 ডাটা কিমuিনেকশন-3 েটিলকিমuিনেকশন  
22. ৯684 কালার ি ি ং-4 ি ি ং  
23. ৯785 ািফ  িডজাiন-5 ািফক িডজাiন  
24. ৯984 i াি য়াল েহল  e  েসি টoয়য্ার 

16. 25 িডেস র 3128 
বৃহ িতবার 
িবকাল - 13:11 

4য় 
পব র্ 

1. 76৯33 িফিজ -3 আিকর্েটকচার, aেটােমাবাiল, েকিমকয্াল, 
iেলকি কয্াল, iেলক িন , 
iেলকে ােমিডকয্াল, ড, েমকািনকয্াল, 
িসরািমক, েমিরন, কি uটার সােয় , 
eআiিডিট, eনভায়রণেম াল, আiিপিসিট, 
েটিলকিমuিনেকশন, ািফ , টoয়য্ার 
(3127 িবধান) 

2. 78145 েমটালািজর্ e  িহট ি টেম  a  েমটাল মাiিনং e  মাiন সােভ র্ (3127 িবধান)
3. 79344 eয়ার াফ  ােটিরয়াল  e  হাডoয়য্ার eয্ােরাে স, eিভuিন  (3127 িবধান)
4. 79944 ক াকশন েসফিট াকিটস ক াকশন (3127 িবধান)
5. 7৯৯45 ড e  েবভােরজ সািভ র্স-3 টুয্িরজম e  হসিপটািলিট (3127 িবধান)

27. 25 িডেস র 3128 
বৃহ িতবার 
িবকাল - 13:11 

5থ র্/ 
6ম 
পব র্ 

1. 7353 েভিহকয্াল াiিভং, eি েমিটং eয্া  
িফটেনস েট  

aেটােমাবাiল  

2. 7554 সােভ র্িয়ং-3 5থ র্ পব র্ঃ িসিভল o িসিভল (uড) 
6ম পব র্ঃ আিকর্েটকচার o eআiিডিট  

3. 7752 কি uটার aপােরিটং িসে ম 5থ র্ পব র্ঃ কি uটার সােয়  
6ম পব র্ঃ ডাটা েটিলঃ  

4. 7951 i াি য়াল পাoয়ার iেলক িন  5থ র্ পব র্ঃ iেলক িন , েটিলকিমuিনেকশন, 
েমকা িন   
6ম পব র্ঃ iেলকে ােমিডকয্াল  

5. 8157 হাiে ািল  e  হাiে ািলক েমিশনারী 5থ র্ পব র্ঃ েমকািনকয্াল, মাiিনং 
6ম পব র্ঃ শীপ িবি ং, iেলকি কয্াল o 
আiিপিসিট  

6. 8255 aেটােমািটভ সাসেপনশন, ে ক e  
া িমশন িসে ম 

পাoয়ার  

7. 8353 aেটােমািটভ iি নস e  েদয়ার িসে ম আরeিস  
8. 8751 িসেম  ানুেফকচািরং 5থ র্ পব র্ঃ িসরািমক  

6ম পব র্ঃ াস  
9. 8953 কােট র্া াফী সােভ র্িয়ং  
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10. 8৯52 িডেজল iি ন aভারহিলং e  েরকড র্ 
িকিপং 

েমিরন  

11. 9352 eয়ার াফট াiং কে াল eয্ােরাে স  
12. 9452 eয়ার া  iেলকি িসিট েমiনেট া eিস 

পাoয়ার 
eিভuিন   

13. 9953 ক াকশন সােভ র্িয়ং-3 ক াকশন  
14. ৯153 eনভায়রনেম াল েকিমি eনভায়রণেম   
15. ৯652 ি ন ি ি ং ি ি ং o ািফক িডজাiন 

16. ৯955 টoয়য্ার েমেটিরয়াল েটি ং টoয়য্ার 

17. 28 িডেস র 3128 
রিববার 

সকাল - 21:11 

6ম 
পব র্ 

1. 7365 সািভ র্স ে শন aপােরশন aেটােমাবাiল  
2. 7465 i াি য়াল েকেমি ড, েকিমকয্াল  
3. 7764 ে া ািমং লাংগুেয়জ-4 কি uটার, কি uটার সােয়  o ডাটা 

েটিলকিমuিনেকশন  
4. 776৯ ে া ািমং iন িস 6ম পব র্ঃ iেলক িন , েমকািনকয্াল, 

সােভ র্িয়ং, আiিপিসিট, টoয়য্ার 
7  পব র্ঃ িসিভল  
8ম পব র্ঃ iেলকি কয্াল  

5. 8265 iি ন oভারহিলং e  i েপকশন পাoয়ার  
6. 8366 েমiনেট া  aব আরeিস iকুiপেম আরeিস  
7. 8765 িসরািমক েফি েকশন িসরািমক  
8. 8৯62 েমিরন iি ন e  ক াকশন েমিরন  
9. 9163 শীট েমটাল e  েমটাল ফিম র্ং শীপ িবি ং  
10. 9366 eয়ার াফট iন েম  িসে ম eয্ােরাে স  
11. 9466 eয়ার াফট iেলকি কয্াল e  িডিজটাল 

েমজািরং i ুেম স 
eিভuিন   

12. 9764 eেনসেথিসয়া e  েরসিপেরটরী iকুiপেম iেলক েমিডকয্াল  
13. 9863 কয্াড e  িডিজটাল িভিজoলাiেজশন eআiিডিট  
14. 9965 িবি ং ফয্ািসিলিটস ক াকশন  
15. ৯164 eনভায়রনেম াল মাiে াবােয়ালিজ eনভায়রণেম   
16. ৯362 iন েমে শন e  কে াল েমকা িন   
17. ৯463 ি িলং e  াি ং মাiিনং  
18. ৯563 েরিডo oেয়ভ ে াপােগশন e  রাডার েটিলকিমuিনেকশন  
19. ৯665 ি ি ং েকায়ািলিট কে াল ি ি ং  
20. ৯765 ােকিজং িডজাiন-2 ািফক িডজাiন  

18. 28 িডেস র 3128 
রিববার 

িবকাল - 13:11 

2ম 
পব র্ 

1. 77822 েবিসক iেলকি িসিট iেলকি কয্াল, iেলকে ােমিডকয্াল, াস, 
িসরািমক, েমিরন, শীপ িবি ং (3127 
িবধান) 

2. 79822 আিকর্েটকচারাল েটিরয়াল  e  ডা eআiিডিট (3127 িবধান)
3. 7৯৯23 িহ ী e  কালচার a  বাংলােদশ টুয্িরজম e  হসিপটািলিট (3127 িবধান)

7  
পব র্ 

1. 7275 েফশনাল াকিটস  আিকর্েটকচার 
2. 7375 aেটােমািটভ iকুiপেম  e  oয়াকর্সপ 

াকিটস 
aেটােমাবাiল 

3. 7474 i াি য়াল i ুেমে শন e  েসস 
কে াল  

েকিমকয্াল, ড 

4. 7673 uড িসজিনং, ি িটং, e  িফিনিসং 
ােটিরয়ালস  

িসিভল (uড)  

5. 7775 কি uটার িসে ম সফটoয়য্ার কি uটার 
6. 7874 া িমশন e  িডি িবuশন aব iেলকি কয্াল  
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iেলকি কয্াল eনািজর্-2  
7. 7976 মাiে া েসসর e  eি েকশন iেলক িন , iেলকে ােমিডকয্াল 
8. 8174 া  iি িনয়ািরং e  েমiনেটেন েমকািনকয্াল  
9. 8177 ে ংথ aব ােটিরয়ালস e  েমিশন 

িডজাiন  
েমিরন, শীপ িবি ং 

10. 8273 পাoয়ার া  iি িনয়ািরং-3 পাoয়ার  
11. 8374 আরeিস া  aপােরশন আরeিস  
12. 8775 িসরািমক ে েজস e  েডেকােরশন-2 িসরািমক  
13. 8874 িসরািমকস ানুেফকচািরং াস  
14. 8973 eডভা  সােভ র্িয়ং-3 সােভ র্িয়ং  
15. 9374 eয়ার াফট iকুiপেম , ফািন র্িসং e  

েমiনেটেন  
eয্ােরাে স  

16. 9474 eয়ার াফট iেলকি কয্াল িসে ম e  
iকুiপেম -3   

eিভuিন   

17. 9673 eডভা ড ডাটােবস ােনজেম কি uটার সােয়  
18. ৯173 i ুেম াল েটকিনক iন eনভায়রনেম াল 

eনালাiিসস  
eনভায়রণেম াল  

19. ৯274 ভাiে শন, মিনটিরং e  ডাটা eয্কুiিজশন 
iন েমে শন 

আiিপিসিট  

20. ৯373 i াি য়াল aেটােমশন  e  েরাবিট -2 েমকা িন   
21. ৯474 মাiন া েপাট র্ িসে ম মাiিনং  
22. ৯574 ডাটা কিমuিনেকশন-2 েটিলকিমuিনেকশন  
23. ৯675 াভার ি ি ং ি ি ং  
24. ৯772 েড  টপ পাবিলিশং ািফক িডজাiন  
25. ৯974 েলদার েটকেনালিজ-3 টoয়য্ার 

19. 29 িডেস র 3128 
েসামবার 

সকাল - 21:11 

8ম 
পব র্ 

1. 7385 aেটােমািটভ ে ক e  ি ং িসসেটম aেটােমাবাiল  
2. 7485 েকােরাশন েটকেনালিজ েকিমকয্াল  
3. 7585 িডজাiন aব াকচার-3 িসিভল, িসিভল (uড), ক াকশন, 

সােভ র্িয়ং 
1. 7985 মাiে াoেয়ভ রাডার e  েনিভেগশন eiডস iেলক িন   
2. 7৯85 েবকারী e  কনেফকশনারী ডা স ড 
3. 8283 aেটােমাবাiল াবল িটং e  াiিভং পাoয়ার  
4. 8386 কমািশ র্য়াল e  i াি য়াল eয়ার 

কি শিনং 
আরeিস  

5. 8783 েয় স িকল  e  ফােন র্েসস-3 িসরািমক 
6. 8883 াস েডেকােরশন াস  
7. 8৯86 েমিরটাiম লস েমিরন, শীপ িবি ং 
8. 9385 ডাকশন ািনং e  েকায়ািলিট িসে ম eয্ােরাে স, eয্ািভuিন  
9. 9683 মাি িমিডয়া e  ািফকস কি uটার, কি uটার সােয় , ডাটা 

েটিলকিমuিনেকশন  
2৯. 29 িডেস র 3128 

েসামবার 
সকাল - 21:11 

8ম 
পব র্ 

10. 9784 িফিজoেথরাপী e  িরেহিবিলেটশন িডভাiস iেলকে া-েমিডকয্াল  
11. ৯184 eয়ারপিলuশন e  কে াল iি িনয়ািরং eনভায়রণেম   
12. ৯285 েবিসক েমকা িন আiিপিসিট  
13. ৯383 iেলকে া েমকয্ািনকয্াল iি িনয়ািরং েমকা িন   
14. ৯585 aপিটকয্াল ফাiবার কিমuিনেকশন-3 েটিলকিমuিনেকশন  
15. ৯685 াবল িটং ােনজেম  iন ি ি ং 

i াি জ 
ি ি ং  

16. ৯786 ােকিজং িডজাiন-3 ািফক িডজাiন  
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17. ৯985 i াি য়াল e  ডাকশন iি িনয়ািরং টoয়য্ার 
20. 29 িডেস র 3128 

েসামবার 
িবকাল - 13:11 

4য় 
পব র্ 

1. 76৯42 াথেমিট -4 সকল েটকেনালিজ [টুয্িরজম e  
হসিপটািলিট তীত] (3127 িবধান) 

2. 7৯৯46 টুয্র গাiিডং-2 টুয্িরজম e  হসিপটািলিট (3127 িবধান)
5থ র্ 
পব র্ 

1. 7354 েয়লস e  ি েক স aেটােমাবাiল  
2. 7452 েকিমকয্াল iি িনয়ািরং aপােরশনস-3 েকিমকয্াল  
3. 7552 িজoেটকিনকয্াল iি িনয়ািরং 5থ র্ পব র্ঃ িসিভল, িসিভল uড, 

আিকর্েটকচার o eনভায়রণেম াল  
6ম পব র্ঃ eআiিডিট  

4. 7753 ে া ািমং লাংগুেয়জ-3 কি uটার, কি uটার সােয়  o ডাটা 
েটিলকিমuিনেকশন  

5. 7853 iেলকি কয্াল i টেলশন, য্ািনং e  
eি েমিটং 

iেলকি কয্াল  

6. 7953 কিমuিনেকশন iি িনয়ািরং-2 iেলক িন   
7. 7৯52 ড মাiে াবােয়ালিজ ড 
8. 8142 েমটালািজর্ েমকািনকয্াল, েমিরন,  
9. 8352 েডােমি ক েরি জােরশন e  

eয়ারকি শিনং 
আরeিস  

10. 8754 িরে কটিরজ িসরািমক o াস   
11. 9353 eয়ার াফট িপ ন iি ন িসে ম eয্ােরাে স  
12. 9453 েজনােরল eয়ার াফট i ুেম -3 eিভuিন   
13. 9752 েমিডকয্াল া িডuসার েস র e  ে া 

াজারেম  
iেলকে ােমিডকয্াল  

14. 9954 িজoেটকিনকয্াল e  ফাuে শন 
iি িনয়ািরং 

ক াকশন  

15. ৯251 িসগনাল েসিসং e  কি শিনং আiিপিসিট  
16. ৯453 রক েমকািন মাiিনং  
17. ৯752 iেমজ ি পােরশন-3 ি ি ং o ািফক িডজাiন 
18. 2123 iি িনয়ািরং ােটিরয়ালস েমকা িন  
19. 7733 ে া ািমং াংগুেয়জ-2 েটিলকিমuিনেকশন 

21. 2৯ িডেস র 3128 
ম লবার 

সকাল - 21:11 

6ম 
পব র্ 

1.  7565 িথoরী aব াকচার 6ম পব র্ঃ িসিভল, িসিভল(uড), সােভ র্িয়ং, 
ক াকশন o eনভায়রণেম   
7  পব র্ঃ আিকর্েটকচার o eআiিডিট  

2.  7765 ডাটােবস ােনজেম  িসসেটম 6ম পব র্ঃ কি uটার, কি uটার সােয়  
7  পব র্ঃ ডাটা েটিলঃ  

3.  7966 i াি য়াল পাoয়ার iেলক িন  iেলকি কয্াল  
4.  8165 ফাu ী e  াটান র্ েমিকং েমকািনকয্াল  
5.  8266 ি িলং e  মাiিনং পাoয়ার  
6.  8766 েহভী ে  ে াডা স িসরািমক 
7.  8863 াস েফি েকশন-3 াস  
8.  9362 eয়ার াফট াি ং গীয়ার eয্ােরাে স  
9.  9462 eয়ার াফট iেলকি কয্াল িসে ম e  

iকুiপেম -2  
eিভuিন   

10. ৯263 েসস iি িনয়ািরং আiিপিসিট  
11. ৯363 েমকা িন  িসে ম-2 েমকা িন   

32. 2৯ িডেস র 3128 
ম লবার 

সকাল - 21:11 

6ম 
পব র্ 

12. ৯464 aেপন-িপট e  ে সার মাiিনং েটকিনক মাiিনং  
13. ৯565 আuটসাiড া েটিলকিমuিনেকশন  
14. ৯666 iংক e  েপপার ি ি ং  
15. ৯965 টoয়য্ার কি ং e  েকায়ািলিট ােনজেম টoয়য্ার 
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22. 2৯ িডেস র 3128 
ম লবার 

িবকাল - 13:11 

2ম 
পব র্ 

1. 76823 iংেরজী েকিমকয্াল, িসিভল, িসিভল (uড), কি uটার, ড, 
পাoয়ার, আরeিস, াস, সােভ র্িয়ং, শীপ িবি ং, 
eয্ােরাে স, eিভuিন , ডাটা-েটিলকিমuিনেকশন, 
ক া শন, েমকা িন , মাiিনং e  মাiন সােভ র্, 
ি ি ং (3127 িবধান) 

2. 79722 িহu ান eনাটিম e  িফিজoলিজ iেলকে ােমিডেকল (3127 িবধান)
3. 79823 আিকর্েটকচারাল িডজাiন e  িয়ং-2 eআiিডিট (3127 িবধান)
4. 7৯৯24 েবিসক iংিলশ টুয্িরজম e  হসিপটািলিট (3127 িবধান)

7  
পব র্ 

1. 7576 ক াকশন ােনজেম িসিভল, সােভ র্িয়ং, eনভায়রণেম াল 
2. 7675 uড oয়ািকর্ং েমিসন e  টুলস িসিভল (uড)  
3. 7774 ডাটা কিমuিনেকশন e  কি uটার েনটoয়াকর্-

2  
কি uটার  

4. 7974 i ুেমে শন e  েসস কে াল 7  পব র্ঃ iেলক িন  
8ম পব র্ঃ iেলকি কয্াল 

5. 8175 েমে ালজী েমকািনকয্াল  
6. 8274 aেটােমািটভ iেলক িন পাoয়ার 
7. 8776 i ুেমে শন e  েসস কে াল িসরািমক 
8. 8875 হীট া ফার e  থােম র্াডাiনািম াস
9. 8৯72 শীপ েসফিট e  ফায়ার ফাiিটং েমিরন, শীপ িবি ং  
10. 9375 েহিলক ার eয্ােরাে স  
11. 9475 iি ে েটড াiট িসে ম (আieফeস)-3 eিভuিন   
12. 9672 কি uটার েনটoয়াকর্ কি uটার সােয়   
13. 9774 কেরানাির e  iনেটনিসভ েকয়ার iuিনট iকুiপেম iেলকে ােমিডকয্াল  
14. 9973 েকায়ানিটিট সােভ র্িয়ং-3 ক াকশন  
15. ৯275 েবিসক কে াল e  কে ালার-3 আiিপিসিট  
16. ৯475 মাiন ািনং e  িডজাiিনং মাiিনং  
17. ৯575 aপিটকয্াল ফাiবার কিমuিনেকশন-2 েটিলকিমuিনেকশন  
18. ৯676 িডিজটাল িডজাiন e  ি ি ং ি ি ং  
19. ৯774 ি িপং e  মে জ ি পােরশন ািফক িডজাiন  
20. ৯975 ােটিরয়াল সােয় -2 টoয়য্ার 

23. 31 িডেস র 3128 
বুধবার 

সকাল - 21:11 

8ম 
পব র্ 

1. 7287 আরবান ািনং আিকর্েটকচার  
2. 7386 aেটােমািটভ iেলি কয্াল e  iেল িন  িসে ম-3 aেটােমাবাiল  
3. 7486 াস, িসরািমক e  পিলমার েটকেনালিজ েকিমকয্াল  
4. 7586 হাiে ালিজ e  oয়াটার িরেসােস র্স 

iি িনয়ািরং  
িসিভল, িসিভল (uড)  

5. 7986 বােয়ােমিডেকল iি িনয়ািরং iেলক িন   
6. 8785 াস ানুফয্াকচািরং িসরািমক  
7. 8884 াস ডা স-3 াস  
8. 8983 মাiন সােভ র্িয়ং সােভ র্িয়ং  
9. 8৯87 েমিরন iেলকি ক সািকর্টস e  েমিশনারী েমিরন  
10. 9184 শীপ পালশন e  aি লারী িসে ম শীপ িবি ং  
11. 9386 eয়ার াফট েমiে েন  াকিটস eয্ােরাে স, eয্ািভuিন  
12. 9884 ক াকশন ডকুেমে শন e  েফসনাল াকিটস eআiিডিট  
13. 9984 ক াকশন ােনজেম  e  ডকুমে শন ক াকশন  
14. ৯186 িডজসটার ােনজেম eনভায়রণেম   
15. ৯286 েমিডেকল i ুেমে শন-3 আiিপিসিট  
16. ৯384 aেটােমিটক কে াল িসে ম েমকা িন   
17. ৯484 েসিসং aব িমনােরলস মাiিনং  
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18. ৯586 েটিলকম iিচং েটিলকিমuিনেকশন  
19. ৯784 ািফক কিমuিনেকশন ি ি ং, ািফক িডজাiন 

24. 31 িডেস র 3128 
বুধবার 

িবকাল - 13:11 

4য় 
পব র্ 

1. 77443 েকিমকয্াল iি িনয়ািরং ােটিরয়াল েকিমকয্াল (3127 িবধান)
2. 77544 ক াকশন েসস-2 িসিভল, িসিভল (uড) (3127 িবধান)
3. 77843 eডভা  iেলকি িসিট iেলকি কয্াল ( িবধান 3127)
4. 77944 iেল িনক e ােয়ে স iেলক িন  ( িবধান 3127)
5. 77৯43 ড সােয়  e  িনuি শন ড (3127 িবধান) 
6. 78144 েমিশন সপ াকিটস পাoয়ার, মাiিনং e  মাiন সােভ র্, েমিরন, 

শীপ িবি ং ( িবধান 3127) 
7. 78844 ি পােরশন a  াস র- ােটিরয়াল াস (3127 িবধান) 
8. 7৯৯47 েবকারী e  েপি  ক াকশন টুয্িরজম e  হসিপটািলিট (3127 িবধান)

5থ র্ 
পব র্ 

1. 6৯53 িডসি ট াথেমিট কি uটার, কি uটার সােয়  
2. 7553 eি েমিটং e  কি ং-2 িসিভল, িসিভল (uড), আিকর্েটকচার, 

সােভ র্িয়ং, eআiিডিট, eনভায়রণেম াল  
3. 7954 েনটoয়াকর্ িফ ার e  া িমশন লাiনস iেলক িন , েটিলকিমuিনেকশন o 

ডাটা েটিলকিমuিনেকশন  
4. 8253 iি িনয়ািরং েমকািন 5থ র্ পব র্ঃ পাoয়ার, শীপ িবি ং o েমকা িন  

6ম পব র্ঃ aেটােমাবাiল, েকিমকয্াল, ড, 
আরeিস o েমিরন  

5. 8755 iি িনয়ািরং েকিমি িসরািমক, াস  
6. 9354 eয়ার াফট াকচারাল িরেপয়ার eয্ােরাে স  
7. 9454 eয়ার াফট কিমuিনেকশন eিভuিন   
8. 9955 oয়ািকর্ং e  াকচারাল iং ক াকশন  
9. ৯253 iেলক িনক েমজারেম  e  েমজািরং 

i ুেম স 
5থ র্ পব র্ঃ আiিপিসিট  
6ম পব র্ঃ iেলকে ােমিডকয্াল  

10. ৯753 ািফক িডজাiন-2 ি ি ং o ািফক িডজাiন 
25. 32 িডেস র 3128 

বৃহ িতবার 
সকাল - 21:11 

6ম 
পব র্ 

1. 7566 ক াকশন েসস-3 আিকর্েটকচার, িসিভল, িসিভল (uড), 
eআiিডিট  

2. 7762 মাiে া েসসর e  মাiে া কি uটার-2 কি uটার  

3. 7864 iেলকি কয্াল aয্া  iেলক িনক েমজারেম স-2 iেলকি কয্াল  

4. 8166 িহট ি টেম  aব েমটালস েমকািনকয্াল  

5. 8762 িসরািমক েট  e  কয্ালকুেলশন িসরািমক  

6. 8963 হাiে ািল  e  হাiে ালিজ সােভ র্িয়ং  

7. 9162 eি েমিটং e  কি ং aব শীপিবি ং শীপ িবি ং  

8. 9562 েমাবাiল কিমuিনেকশন েনটoয়াকর্স ডাটা েটিলকিমuিনেকশন 

9. 9966 হাiে ালিজ e  oয়াটার িরেসাস র্ 

iি িনয়ািরং 

ক াকশন  

10. ৯165 িজo িফক iনফরেমশন িসে ম (GIS) 
e  িরেমাট েসি ং  

eনভায়রণেম   

11. ৯465 আ ার াu  মাiিনং েটকিনক মাiিনং  

12. ৯766 ািফক িডজাiন-3 ি ি ং, ািফক িডজাiন 

26. 32 িডেস র 3128 
বৃহ িতবার 

2ম 
পব র্ 

1. 76822 বাংলা েকিমকয্াল, িসিভল, িসিভল (uড), 
কি uটার, iেলকে েমিডকয্াল, ড, 
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িবকাল - 13:11 েমকািনকয্াল, পাoয়ার, আরeিস, াস, 
সােভ র্িয়ং, শীপ িবি ং, টoয়য্ার, ডাটা-
েটিলকিমuিনেকশন, ক াকশন, 
েমকা িন , মাiিনং e  মাiনসােভ র্, 
ি ি ং, (3127 িবধান) 

2. 77824 iেলকি কয্াল iি িনয়ািরং ােটিরয়াল iেলকি কয্াল (3127 িবধান)
3. 7৯৯28 বাংলা ভাষা o সািহতয্ টুয্িরজম e  হসিপটািলিট (3127 িবধান)

37. 32 িডেস র 3128 
বৃহ িতবার 
িবকাল - 13:11 

7  
পব র্ 

1. 6963 i াি য়াল ােনজেম 6ম পব র্ঃ াস, eয্ােরাে স, eিভuিন  
7  পব র্ঃ আিকর্েটকচার, aেটােমাবাiল, 
েকিমকয্াল, িসিভল, িসিভল (uড), 
iেলকি কয্াল, iেলক িন , iেলকে া-
েমিডকয্াল, ড, েমকািনকয্াল, আরeিস, 
িসরািমক, েমিরন, সােভ র্িয়ং, আিকর্েটকচার 
e  iে িরয়র িডজাiন, ক াকশন, 
eনভায়রণেম াল, আiিপিসিট, 
েমকা িন , মাiিনং e  মাiন সােভ র্, 
েটিলকিমuিনেকশন, ি ি ং eবং ািফক 
িডজাiন, টoয়য্ার 
8ম পব র্ঃ কি uটার, পাoয়ার, ডাটা 
েটিলকিমuিনেকশন, কি uটার সােয়  
eবং শীপ িবি ং  

27. 13 জানুয়ারী 3129 
ম লবার 

সকাল - 21:11 

8ম 
পব র্ 

1. 7285 ে িসিফেকশন e  ক াকট আিকর্েটকচার  
2. 7885 া িমশন e  িডি িবuশন aব 

iেলকি কয্াল eনািজর্-3 
iেলকি কয্াল  

3. 7৯86 ড eয্ানালাiিসস ড 
4. 8184 েমনুেফকচািরং েসস 7  পব র্ঃ েমকা িন   

8ম পব র্ঃ েমকািনকয্াল  
5. 8285 iি ন েটি ং e  পারফরেম পাoয়ার  
6. 8387 i টেলশন aব আরeিস া স আরeিস  
7. 8786 িসরািমক ােজস e  েডেকােরশন-3 িসরািমক  
8. 8885 েয়লস e  ফােন র্স ক াকশন াস
9. 9183 েমিরন আi িস iি নস শীপ িবি ং  
10. 9387 eয়ার াফট েসফিট েমেনজেম  িসে ম eয্ােরাে স, eয্ািভuিন  

11. 9786 েরােবািটকস e  কা াল iেলকে ােমিডকয্াল  

12. ৯187 eনভায়রনেম াল হাiে ালিজ e  oয়াটার 
িরেসােস র্স iি িনয়ািরং 

eনভায়রণেম াল  

28. 13 জানুয়ারী 3129 
ম লবার 

িবকাল - 13:11 

2ম/ 
4য় 
পব র্ 

1. 77823 iেলকি কয্াল iি িনয়ািরং ফা ােম াল 2ম পব র্ঃ আিকর্েটকচার, িসিভল, িসিভল 
(uড), ক াকশন, কি uটার, 
iেলক িন , eনভায়রণেম াল, 
আiিপিসিট, েমকািনকয্াল, েমকা িন , 
মাiিনং e  মাiন সােভ র্, 
েটিলকিমuিনেকশন, কি uটার সােয়  
e  েটকেনালিজ, ডাটা-
েটিলকিমuিনেকশন, টoয়য্ার, 
eয্ােরাে স, eিভuিন   (3127 িবধান)
4য় পব র্ঃ েকিমকয্াল (3127 িবধান) 

2. 7৯৯48 কিমuিনেকিটভ iংিলশ-3 4য় পব র্ঃ টুয্িরজম e  হসিপটািলিট (3127 
িবধান) 
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5থ র্ 
পব র্ 

1. 7555 ক াকশন েসস-2 িসিভল, িসিভল uড, আিকর্েটকচার, 
eআiিডিট o eনভায়রণেম   

2. 7742 ডাটা াকচার e  eলগিরদম 5থ র্ পব র্ঃ কি uটার 
6ম পব র্ঃ েটিলকিমuিনেকশন 

3. 7952 িডিজটাল iেলক িন -2 iেলক িন  o iেলকে ােমিডকয্াল 

4. 7956 eডভয্া  iেলক িন iেলকি কয্াল  

5. 8153 েমিশনসপ াকিটস েকিমকয্াল, ড, পাoয়ার, েমিরন, শীপ 
িবি ং, েমকা িন  o মাiিনং  

6. 8242 iি িনয়ািরং থােম র্াডায়নািম aেটােমাবাiল, আরeিস 

39. 13 জানুয়ারী 3129 
ম লবার 

িবকাল - 13:11 

5থ র্ 
পব র্ 

7. 8853 াস েমা  েফি েকশন াস
8. 8955 eডভা ড সােভ র্িয়ং-2 সােভ র্িয়ং  
9. 9355 eয়ার াফট হাiে ািলক e  িনuেমিটক 

পাoয়ার িসে ম 
eয্ােরাে স  

10. 9455 eয়ার াফট েনিভেগশন eিভuিন   
11. ৯754 ফেটা ািফ (িডিজটাল e  কনেভনশনাল) ি ি ং o ািফক িডজাiন 

29. 14 জানুয়ারী 3129 
বুধবার 

সকাল - 21:11 

6ম 
পব র্ 

1. 7264 িহি  aব আিকর্েটকচার-2 আিকর্েটকচার  
2. 7366 ে শালাiজড েভিহকয্াল aেটােমাবাiল  
3. 7466 েরি জােরশন e  েকা  ে ােরজ ড, েকিমকয্াল  
4. 7562 ফাuে শন iি িনয়ািরং িসিভল  
5. 7763 কি uটার আিকর্েটকচার কি uটার, কি uটার সােয়  o ডাটা েটিলঃ 
6. 8164 eডভা ড oেয়ি ং 6ম পব র্ঃ েমকািনকয্াল 

7  পব র্ঃ শীপ িবি ং  
7. 8268 aেটােমািটভ বিড িবি ং e  

eয়ারকি শিনং 
পাoয়ার 

8. 8365 কমািশ র্য়াল e  i াি য়াল েরি জােরশন আরeিস  
9. 8862 াস েমি ং ফারেনস াস
10. 8962 িজoেডিটক সােভ র্িয়ং সােভ র্িয়ং  
11. 8৯63 iি িনয়ািরং থােম র্াডাiনািম  e  িহট 

া ফার 
েমিরন  

12. 9363 eয়ার াফট িসে ম-ে সারাiজড 
eয়ার াফট eয্ােরা ে ন 

eয্ােরাে স  

13. ৯163 েহলথ, েসফিট e  eনভায়রণেম  (HSE) eনভায়রণেম   
14. ৯462 e ে ােরশন িজoলিজ মাiিনং  
15. ৯767 কালার েসপােরশন e  কােরকশন ািফক িডজাiন  

30. 14 জানুয়ারী 3129 
বুধবার 

িবকাল - 13:11 

7  
পব র্ 

1. 7276 া ে প িডজাiন 7  পব র্ঃ আিকর্েটকচার 
8ম পব র্ঃ eআiিডিট  

2. 7376 aেটােমািটভ iেলকি কয্াল aয্া  
iেলক িনক িসে ম-2 

aেটােমাবাiল  

3. 7475 i াি য়াল য়িকuেমি  e  থােম র্াডাiনািম   েকিমকয্াল, ড  
4. 7572 িসিভল iি িনয়ািরং িয়ং (কয্াড)-3 6ম পব র্ঃ িসিভল (uড) 

7  পব র্ঃ িসিভল  
5. 7577 া েপােট র্শন iি িনয়ািরং eনভায়রণেম াল 
6. 7977 িডিজটাল iেলক িন  e  মাiে া েসসর iেলকি কয্াল, েটিলকিমuিনেকশন 
7. 8173 কয্াড e  কয্াম 6ম পব র্ঃ েমকা িন   

7  পব র্ঃ েমকািনকয্াল  
8. 8272 iড েমকািন পাoয়ার  
9. 8375 েলা েট ােরচার েরি জােরশন আরeিস 
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10. 8872 াস েকায়ািলিট কে াল-2 াস
11. 8972 া  ােনজেম সােভ র্িয়ং  
12. 9376 eয়ার াফট িসে ম e  পাoয়ার া  eিভuিন   
13. 9476 eয়ার াফট েরিডo e  িডিজটাল িসে ম eয্ােরাে স  
14. 9572 কি uটার েনটoয়াকর্ -2 ডাটা েটিলকিমuিনেকশন 
15. 9773 মডান র্ iেমিজং িসে ম iেলকে ােমিডকয্াল  
16. ৯273 ে াগা াবল লিজক কে ালার আiিপিসিট  
17. ৯472 মাiন েমিশনারী e  েমiনেটেন   মাiিনং  

31. 15 জানুয়ারী 3129 
বৃহ িতবার 
সকাল - 21:11 

8ম 
পব র্ 

1. 8887 াস হাuস i টুেমে শন াস

2. 8৯82 iি ন েটি ং e  i টেলশন েমিরন  

3. 9583 েনটoয়াকর্ িসিকuিরিট e  াবল িটং ডাটা েটিলকিমuিনেকশন 

4. ৯385 i াি য়াল aেটােমশন  e  েরােবািট -3 েমকা িন   

5. ৯587 মািটিমিডয়া e  oেয়ব েপজ িডজাiন েটিলকিমuিনেকশন  

32. 15 জানুয়ারী 3129 
বৃহ িতবার 
িবকাল - 13:11 

2ম/ 
4য় 
পব র্ 

1. 76৯24 েকিমি  2ম পব র্ঃ আিকর্েটকচার, aেটােমবাiল, 
েকিমকয্াল, iেলকি কয্াল, iেলক িন , 
iেলকে ােমিডকয্াল, ড, েমকিনকয্াল, 
িসরািমক, েমিরন, কি uটার সােয়  e  
েটকেনালিজ, eআiিডিট, eনভায়রনেম াল, 
আiিপিসিট, েটিলকিমuিনেকশন, oয়য্ার o 
ািফক িডজাiন  (3127 িবধান) 

4য় পব র্ঃ িসিভল, িসিভল (uড), কি uটার, 
পাoয়ার, আরeিস, াস, সােভ র্িয়ং, শীপ িবি ং, 
eয্ােরাে স, eয্ািভuিন , ডাটা েটিল 
কিমuিনেকশন, ক াকশন, েমকা িন , মাiিনং 
e  মাiন সােভ র্, ি ি ং (3127 িবধান) 

2. 7৯৯25 েসি  e  হাiিজন ফর টুয্িরজম e  হসিপটািলিট টুয্িরজম e  হসিপটািলিট (3127 িবধান)
5থ র্ 
পব র্ 

1. 7252 আিকর্েটকচারাল িডজাiন e  য্ািনং-4 আিকর্েটকচার  
2. 7556 হাiে ািল  িসিভল, িসিভল uড, ক াকশন o 

eনভায়রণেম  
3. 7754 ে া ািমং াংগুেয়জ েমকা িন   
4. 7922 েবিসক iেলক িন েমকািনকয্াল, পাoয়ার o শীপ িবি ং
5. 7943 i াি য়াল iেলক িন েকিমকয্াল, ড, আiিপিসিট 
6. 7955 িডিজটাল iেলক িন -3 5থ র্ পব র্ঃ কি uটার, ডাটা েটিলঃ o 

কি uটার সােয়   
6ম পব র্ঃ iেলক িন  o 
iেলকে ােমিডকয্াল  

7. 8154 e াiড েমকািন 5থ র্ পব র্ঃ মাiিনং  
6ম পব র্ঃ iেলকি কয্াল  

8. 8854 ি পােরশন aব াস ‘র’ ােটিরয়ালস াস
9. 8954 ে িরকয্াল ি গেনােমি সােভ র্িয়ং  
10. 9356 eয়ার াফট টারবাiন iি ন িথoরী e  

ক াকশন  
eয্ােরাে স  

11. 9456 eয়ার াফট i ুেম  েমiনেট া  e  
oভারেহািলং েটকিনক 

eিভuিন   

12. 9852 iে িরয়র িডজাiন-2 eআiিডিট  
13. ৯553 েরিডo e  িটিভ iি িনয়ািরং েটিলকিমuিনেকশন  
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নং তািরখ, বার o সময় পব র্ নং িবষয় 
েকাড িবষেয়র নাম েটকেনালিজ 

33. 18 জানুয়ারী 3129 
রিববার 

সকাল - 21:11 

6ম/7
 পব র্ 

1. 7564 eনভায়রনেম াল iি িনয়ািরং-2 6ম পব র্ঃ আিকর্েটকচার, িসিভল o িসিভল (uড) 
7  পব র্ঃ ক াকশন  
8ম পব র্ঃ eআiিডিট  

2. 7567 ক াকশন েসস 6ম পব র্ঃ সােভ র্িয়ং  
3. 7766 কি uটার eiেডড iং (কয্াড) 6ম পব র্ঃ েমিরন  

7  পব র্ঃ শীপ িবি ং  
4. ৯562 েটিলকিমuিনেকশন েমজািরং e  েটি ং 

iকুiপেম  
6ম পব র্ঃ েটিলকিমuিনেকশন 

34. 18 জানুয়ারী 3129 
রিববার 

িবকাল - 13:11 

2ম 
পব র্  

1. 76৯23 িফিজ -2 িসিভল, িসিভল (uড), কি uটার, পাoয়ার, 
আরeিস, াস, সােভ র্িয়ং, শীপ িবি ং, eয্ােরাে স, 
eিভuিন , ডাটা-েটিলকিমuটিনেকশন, ক াকশন, 
েমকা িন , মাiিনং e  মাiন সােভ র্, ি ি ং 
(3127 িবধান) 

7  
পব র্ 

1. 7873 iেলকি কয্াল e  iেলক িনক েমজারেম স-3 iেলকি কয্াল  
2. 8873 াস ডা স-2 াস
3. 9164 েমিরন েরি জােরশন e  eয়ারকি শিনং 6ম পব র্ঃ শীপ িবি ং,  

7  পব র্ঃ েমিরন  
4. 9377 eিভয়য্াশন ােনজেম eয্ােরাে স, eিভuিন
5. 9874 িডেটiিলং e  িফট-আuটস eআiিডিট  
6. ৯572 েমাবাiল e  oয়য্ারেলস কিমuিনেকশন-2 েটিলকিমuিনেকশন  

35. 19 জানুয়ারী 3129 
েসামবার 

সকাল - 21:11 

8ম 
পব র্ 

1. 8182 েমিশন িডজাiন 8ম পব র্ঃ েমকািনকয্াল, মাiিনং 
7  পব র্ঃ েমকা িন   

2. 8৯88 i েমে শন e কে াল শীপ িবি ং, েমিরন  
3. 9785 িমিসেলিনয়াস বােয়া েমিডেকল iকুiপেম iেলকে ােমিডকয্াল  

36. 19 জানুয়ারী 3129 
েসামবার 

িবকাল - 13:11 

4য় 
পব র্ 

1. 76833 কিমuিনেকিটভ iংিলশ আিকর্েটকচার, aেটােমাবাiল, iেলকি কয্াল, 
iেলক িন , iেলকে ােমিডকয্াল, েমকািনকয্াল, 
িসরািমক, সােভ র্িয়ং, েমিরন, কি uটার সােয় , 
eআiিডিড, eনভায়রণেম াল আiিপিসিট, 
েটিলকিমuিনেকশন, ািফ  (3127 িবধান) 

5থ র্ 
পব র্ 

1. 6952 িবজেনস aরগানাiেজশন e  
কিমuিনেকশন 

5থ র্ পব র্ঃ আিকর্েটকচার, aেটােমাবাiল, 
েকিমকয্াল, িসিভল, িসিভল (uড), 
iেলকি কয্াল, iেলক িন ন, ড, 
েমকািনকয্াল, আরeিস, িসরািমক, সােভ র্িয়ং, 
েমিরন,শীপ িবি ং, iেলকে ােমিডকয্াল, 
eআiিডিট, ক াকশন, eনভায়রণেম , 
মাiিনং, েটিলকিমuিনেকশন, ি ি ং o ািফক 
িডজাiন, টoয়য্ার 
6ম পব র্ঃ াস, eয্ােরাে স, eিভuিন , 
আiিপিসিট o েমকা িন   
7  পব র্ঃ কি uটার, পাoয়ার, ডাটা 
েটিলঃ o কি uটার সােয়   

37. 1৯ জানুয়ারী 3129 
ম লবার 

িবকাল - 13:11 

2ম/ 
4য়  
পব র্ 

1. 77223 আিকর্েটকচারাল ােটিরয়াল আিকর্েটকচার (3127 িবধান)
2. 77322 aেটােমবাiল ফা ােম াল aেটােমবাiল (3127 িবধান)
3. 77422 েকিমকয্াল iি িনয়ািরং ফা ােম াল েকিমকয্াল (3127 িবধান)
4. 77922 েবিসক iেলক িন 2ম পব র্ঃ iেলকি কয্াল, iেলক িন  

(3127 িবধান) 
4য় পব র্ঃ েমিরন, শীপ িবি ং ( িবধান 3127) 

5. 77৯22 ড iি িনয়ািরং ফা ােম াল ড (3127 িবধান) 
6. 78124 েমকািনকয্াল iি িনয়িরং ােটিরয়াল েমকািনকয্াল (3127 িবধান)
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নং তািরখ, বার o সময় পব র্ নং িবষয় 
েকাড িবষেয়র নাম েটকেনালিজ 

7. 78222 পাoয়ার iি নয়ািরং ফা ােম াল পাoয়ার (3127 িবধান)
8. 78322 েরি জােরশন e  eয়ারকি শিনং 

ফা ােম াল  
আরeিস (3127 িবধান)

9. 78722 িসরািমক iি িনয়ািরং ােটিরয়াল িসরািমক (3127 িবধান)
10. 78822 াস iি িনয়ািরং ােটিরয়াল -2 াস (3127 িবধান) 
11. 77532 িসিভল iি িনয়ািরং ােটিরয়াল সােভ র্িয়ং (3127 িবধান)
12. 78৯22 আiিস iি ন ি ী াল েমিরন (3127 িবধান)
13. 79122 েজনােরল শীপ নেলজ শীপ িবি ং (3127 িবধান)
14. 79322 িথoরী a  াiট eেরাে স o eিভoিন  (3127 িবধান)
15. 79522 ডাটা েটিলকিমuিনেকশন e  েনটoয়ািকর্ং 

েবিসক  
ডাটা েটিলকিমuিনেকশন (3127 িবধান)

16. 7৯122 েবিসক eনভায়রনেম াল iি িনয়ািরং eনভায়রনেম াল (3127 িবধান)
17. 7৯222 ফা ােম াল  a  i ুেমে শন e  েসস কে াল আiিপিসিট (3127 িবধান)
18. 7৯422 iিলেম স aফ েপে ািলয়াম e  মাiিনং 

iি িনয়ািরং 
মাiিনং e  মাiন সােভ র্ (3127 িবধান)

19. 7৯522 েটিলকিমuিনেকশন েবিসক েটিলকিমuিনেকশন (3127 িবধান)
20. 7৯622 ি ি ং েবিসক ি ি ং (3127 িবধান)
21. 7৯722 েবিসক ািফক িডজাiন ািফক িডজাiন (3127 িবধান)
22. 7৯922 টoয়য্ার iি িনয়ািরং ফা ােম াল টoয়য্ার (3127 িবধান)
23. 7৯৯26 েফশনাল eকাuি ং টুয্িরজম e  হসিপটািলিট (3127 িবধান)

5থ র্/7
 পব র্ 

24. 7574 িডজাiন aব াকচার-2 7  পব র্ঃ িসিভল, িসিভল (uড), সােভ র্িয়ং, 
ক াকশন, eনভায়রণেম াল  
8ম পব র্ঃ আিকর্েটকচার, eআiিডিট  

25. 7872 e িস েমিশন-2 iেলকি কয্াল  
26. 9552 িডিজটাল কিমuিনেকশন 5থ র্ পব র্ঃ ডাটা েটিলকিমuিনেকশন 

6ম পব র্ঃ েটিলকিমuিনেকশন  
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(L) বহািরক o i াি য়াল ে িনং মূ ায়ন পরী াঃ 
তািরখ o সময় পরী া েক েটকেনালিজ

5থ র্,  6ম, 7  8ম, 9ম পব র্ t 
21-12-3129 হেত 27-12-3129 ( েয়াজেন কম-েবশী হেত পাের) 

িনব র্ািচত েকে র ভার া  কম র্কতর্ার ত াবধােন েবাড র্
মু ায়ন সকল পেব র্র বহািরক পরী া aনুি ত হেব।

সকল 
েটকেনালিজ। 

2ম o 4য় পব র্ t 
3৯-22-3128 হেত 15-23-3128 ( েয়াজেন কম-েবশী হেত পাের) 

িনজ িত ান সকল 
েটকেনালিজ। 

 

িত ান কতৃর্ক TC o PC b¤¦i eবং 9ম পব র্ পরী াথ েদর 2ম, 3য় o 4য় পেব র্র GPA 
Online e ডাটা eি  করার তািরখঃ 

18-23-3128 হেত 28-23-3128 ch©šÍ

েক  কতৃর্ক PF নমবর Online e ডাটা eি  করার তািরখঃ 26-12-3129 হেত 32-12-3129 ch©šÍ
িত ান কতৃর্ক TC o PC নমবর eবং 9ম পব র্ পরী াথ েদর 2ম, 3য় o 4য় পেব র্র GPA 

Online e eি কৃত ন েরর ি  আuট কিপ eবং  
েক  কতৃর্ক PF নমবর Online e eি কৃত ন েরর ি -আuট কিপ  

েবােড র্ জমা করার তািরখঃ 

 
34-12-3129 হেত 39-12-3129 ch©šÍ 

 

 

িবধান o েকাস র্ াকচার aনুসাের পরী ার তাি ক ধারাবািহক (TC), বহািরক ধারাবািহক (PC), বহািরক P~ovšÍ (PF), ev¯Íe 
িশ েণর ন র (PC o PF), Absent েরাল eবং বিহ ার েরাল Online e eি  ে ে  পাশ ন র, সেব র্া  ন র o েফল ন র, aনুপি ত 

iতয্ািদ িবেবচনা কের িনিদ র্  তািরখ o সমেয়র মে  স কভােব ে রণ করেত হেব। িনধ র্ািরত সমেয় স কভােব Online e u  eি করণ 
o ত ািদ েবােড র্ ে রেণ থ র্ হেল ফলাফল কােশর েয েকান ধরেনর জিটলতার জ  ঐ িত ান/েক  দায়ী থাকেব। েবােড র্ ে িরত সকল 
কেমে র ফেটাকিপ সংর ণ করেত হেব।  

 

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

*  িতিদেনর aনুপি ত পরী াথ েদর েরাল ন র িশেরানামপে  uে খ করেত হেব eবং aন লাiেন eি  করেত হেব। 
*  িতিদেনর পরী া েশেষ ঐিদনi u রপ গুেলা (5থ র্, 6ম, 7 , 8ম o 9ম পেব র্র) লাল কাপেড়র েমাড়েক সীলগালা কের বীমাকৃত 
পােশ^েল র্ ডাকেযােগ পরী া িনয় ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, আগারগ o, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা-2318, [ ি  আকষ র্ণঃ uপ-
পরী া িনয় ক (িডে ামা) ৯ম তলা] বরাবর ে রণ করেত হেব। 

* িত ান মূ ায়ন পব র্সমূেহর u রপ গুেলা সংি  িত ান মু ায়ন পূব র্ক পরী া েশষ হoয়ার 26 িদেনর মে  ফলাফল কাশ করেব। 
* বহািরক পরী া হেণর জ  িত ােনর সংি  িবষেয়র পাঠদানকারী িশ কেক Avf¨šÍixY পরী ক িনেয়াগ করেবন। িবষয় িভি ক 

Abvf¨šÍixY cix¶‡Ki নামসহ we¯ÍvwiZ সময়সূিচর (নমুনা ছক েমাতােবক) cÖ¯ÍvweZ তািলকা েবােড র্র aনুেমাদেনর জ  আগামী 35-23-
3128 তািরেখর মে  সংি  শাখায় ে রণ করেবন। u  তািলকার স কিপ shahindcbteb@gmail.com i-েমiল কানায় পাঠােত 
হেব। 

* িশেরানামপে র যথা ােন uপি ত, aনুপি ত, বািহ ার o ভূল বৃ  ভরােটর পরী াথ র েরাল ন রসমূহ  কের িলখেত হেব। িতিদন 
পরী া কে  পরী াথ র u রপে র িলেথার থম aংেশ বৃ  ভরােটর ত  o হািজরাসীেটর সকল ত  যথাযথ যাচাi কের িনি ত হেয় 
iনিভিজিলটেরর া র িনি ত করেত হেব ( বহািরক সহ)।  

* বিহ ত পরী াথ েদর u রপ  ে রেণর ে ে  aপরােধর িববরণ uে খ পূব র্ক বিহ ােরর িরেপাট র্, u রপ  o সংযু  আপি কর 
ডকুেমে র uপর লালকািলেত পরী াথ র েরাল ন র uে খসহ পিরদশ  o েকে র ভার া  কম র্কতর্া া র করেবন।  

* aনলাiেন ে িরত aনুপি িত o বিহ ার তে র সােথ িশেরানামাপে  uে িখত তে র িমল থাকেত হেব।  
 

েবাড র্ মূ ায়ন 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 

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

gšÍe¨

       
         
 
                 া িরত/- 

 (ড. শীল কুমার পাল) 
পরী া িনয় ক 

েফানঃ 13-৯224394 
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ারক নং- 48.28.1111.412.42.113.28-257(27)  তািরখঃ 34-21-3128 ি ঃ 

aনুিলিপ সময় aবগিত o েয়াজনীয় কায র্ােথ র্ঃ  
1. কািরগির o মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, পিরবহণ ল ভবন, সিচবালয় িলংক েরাড, ঢাকা-2111। 

[ ি  আকষ র্ণঃ aিতির  সিচব (কািরগির)।] 
2. মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, eফ-5/িব, আগারগ o শাসিনক eলাকা, ঢাকা।
3. মহাপিরচালক, জনশি , কম র্সং ান o cÖwk¶Y বুয্েরা, কাকরাiল, ঢাকা।
4. সিচব/পিরদশ র্ক/পিরচালক (কািরকুলাম)/পিরচালক (আiিটিস), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
5. েজলা শাসক, সংি  সকল েজলা। 
6. a /েকে র ভার া  কম র্কতর্া,..................................................................................। 

(সংি  িবধান o পরী া পিরচালনা নীিতমালা aনুসরণ কের পরী া পিরচালনার aনুেরাধসহ।) 
7. a /পিরচালক, ................................................................................................। 
8. uপ-পরী া িনয় ক -েগাপনীয়/সনদ/িবeম/েভাক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
9. uপ-সিচব (েরিজঃ)/uপ-সিচব ( শাসন)/uপ-পিরচালক (িহসাব o িনরী া), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
10. িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা (েনািটশিট Website -e কােশর ব া করার জ  aনুেরাধসহ)।
11. ে া ামার (িডে ামা iি িনয়ািরং eর দািয় া ), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
12. সহকারী পরী া িনয় ক- কৃিষ/েট টাiল/শট র্ েকাস র্, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
13. ডকুেমে শন aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
14. ে স ােনজার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
15. েচয়ার ান মেহাদেয়র পােস র্ানাল aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
16. নিথ।  

 

 
 (েমাহা দ আবুল শািহন কাoছার সরকার) 

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


