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বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড 

পরী া িনয় ক িবভাগ 
আগারগo, শেরবাংলা নগর, ঢাকা-2318 

Website: www.bteb.gov.bd 
 

ারক নং বাকািশেবা/(প-3)81৯/3584 তািরখঃ 28-22-3127ি ঃ 

িব ি  
 

13 ( i) বছর ময়ািদ সা িফেকট iন মিরন টকেনালজী িশ া েমর 3127 সেনর 2ম, 4য় পব সমাপনী o 3য়, 4য় 
পব a তকায িবষেয়র eবং 5থ পব aিনয়িমত পরী া eর সময় িচঃ 

িলিখত পরী াঃ 
 

তািরখ, বার o 
সময় 

পব নং িবষয় কাড িবষেয়র নাম ড

2৯-23-3127 iং 
সামবার 

সকাল-21.11 

3য় 1. 6432 মিরন আi িস iি ন ক াকসন eম িড i e 
3য় 2. 5153 াস oেয়ি ং-2 eস িব ডি u 
3য় 3. 6532 মা  লি ং-2 eস eফ 

4য়/5থ 4. eস িব e  eম িড 
31-23-3127iং 
ম লবার 

সকাল-21.11 

 
2ম 

1. 5122 জনােরল শীপ নেলজ-2 শীপিবি ং e  মকািনক াল 
াফটস ানশীপ 

2. 6622 oেয়ি ং বিসকস শীপিবি ং oেয়ি ং 
3. 6522 শীট মটাল e  মটাল ফিমং শীপ ফি েকশন 
4. 6422 i ারনাল ক াশন iি ন ি ি পল মিরন িডেজল iি ন আ িফসার

4য়/5থ 5. 6445 েয়লস e  ি েক স eম িড i e 
3য় 6. 5122 জনােরল শীপ নেলজ

 
eস eফ 

4য়/5থ 7. eস িব ডি u 
4য়/5থ 8. 5165 শীট মটাল e  মটাল ফিমং eস িব e  eম িড 

32-23-3127iং 
ধবার 

সকাল-21.11 

3য় 1. 3934 বিসক iেলক িন সকল ড 

33-23-3127iং 
হ িতবার 

সকাল-21.11 

3য় 1. 4৯32 িডেজল iি ন aপােরশন e  
মiনেটেন  

eম িড i e 

3য় 2. 5156 াকি িথ e  ফািজং eস eফ 
4য়/5থ 3. eস িব ডি u 

37-23-3127iং 
সামবার 

সকাল-21.11 

2ম 1. 2522 াথেম  -2 সকল ড 
4য়/5থ 2. 4123 মকািনক াল iি িনয়ািরং মেটিরয় ালস eম িড i e 
4য়/5থ 3. 6643 াস oেয়ি ং-3 eস িব ডি u 
4য়/5থ 4. 6745 eি েম ং e  কি ং aব শীপিবি ং eস eফ 

eস িব e  eম িড 
38-23-3127iং 
ম লবার 

সকাল-21.11 

3য় 1. 5133  
বিসক oেয়ি ং 

 

eস িব e  eম িড 
eম িড i e 

4য়/5থ 2. eস eফ 
3য় 3. 5143 আক oেয়ি ং -2 eস িব ডি u 

39-23-3127iং 
ধবার 

সকাল-21.11 

2ম 1. 2223 iংিলশ-2 সকল ড 
4য়/5থ 2. 6644 eডভা ড oেয়ি ং eস িব ডি u 
4য়/5থ 3. 6443 েয়ল iনেজকশন িসে ম eম িড i e 
4য়/5থ 4. 6543 হাল- ল আuট e  ক াকশন eস eফ 
4য়/5থ 5. 6743 কি uটার eiেডড িয়ং (ক াড) eস িব e  eম িড 

3৯-23-3127iং 2ম 1. 2224 সাসাল সােয় -2(িসিভ ) সকল ড 

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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তািরখ, বার o 
সময় 

পব নং িবষয় কাড িবষেয়র নাম ড

হ িতবার 
সকাল-21.11 

4য়/5থ 2. 6446 শীপ িথuরী e  ক াল েলশন eম িড i e 
4য়/5থ 3. 6645 oেয়ি ং সােয়  e  িরেলেটড 

মটালিজ 
eস িব ডি u 

12-12-3128iং 
রিববার 

সকাল-21.11 

3য় 1. 2532 াথেম -3 সকল ড 

13-12-3128iং 
সামবার 

সকাল-21.11 

2ম 1. 2523 iি িনয়ািরং সােয় -2 (িফিজ 2) সকল ড 
4য়/5থ 2. 6444 iি ন i টেলশন e  ক াল েলশন eম িড i e 
4য়/5থ 3. 6744 নভাল আিকেটকচার eস eফ 

eস িব e  eম িড 
4য়/5থ 4. 5132 নভাল আিকেটকচার-2 eস িব ডি u 

14-12-3128iং 
ম লবার 

সকাল-21.11 

3য় 1. 2232 বাংলা-3 সকল ড 

15-12-3128iং 
ধবার 

সকাল-21.11 

2ম 1. 3824 বিসক iেলকি িস সকল ড 
3য় 2. 6545 শীপিবি ং মেটিরয়ালস eস িব e  eম িড 

4য়/5থ 3. 6544 eস eফ 
4য়/5থ 4. 6442 িডেজল iি ন oভারহিলং eম িড i e 
4য়/5থ 5. 6642 আক oেয়ি ং -3 eস িব ডি u 

16-12-3128iং 
হ িতবার 

সকাল-21.11 

2ম 1. 2222 বাংলা-2 সকল ড 
4য়/5থ 2. 6448 e াiড মকািন সকল ড 

19-12-3128iং 
রিববার 

সকাল-21.11 

3য় 1.  
6447 

 
 

মিশন শপ াক স 
 

eস িব ডি u 
4য়/5থ 2. eম িড i e 

eস eফ 
eস িব e  eম িড 

1৯-12-3128iং 
সামবার 

সকাল-21.11 

3য় 1. 2533 iি িনয়ািরং সােয় - II ( কিমি ) সকল ড 

21-12-3128iং 
ম লবার 

সকাল-21.11 

2ম 1. 6423 বিসক oয়াকশপ াক স সকল ড 
4য়/5থ 2. 6449 সফ  e  ফায়ার ফাi ং সকল ড 

23-12-3128iং 
হ িতবার 

সকাল-21.11 

3য় 1. 2234 সা াল সােয় -3 (iেকানিম ) সকল ড 

26-12-3128iং 
রিববার 

সকাল-21.11 

3য় 1. 2233 iংিলশ-3 সকল ড 

 

বহািরক পরী াঃ 28-12-3128 হেত 34-12-3128 ি ঃ ( েয়াজেন কম বশী হেত পাের)। 
 
িবঃ ঃ- a  মেহাদয় িবভাগীয় ধানেদর মা েম পরী াথ েদর সং া a যায়ী প ভাগ কের বহািরক পরী ার সকল েডর সময় চী 

ত কের বােডর a েমাদেনর জ  আগামী 12-12-3128 ি ঃ মে  রণ করেবন। 
 
 
 

া িরত/- 
( েকৗশলী শীল মার পাল) 

পরী া িনয় ক 
ফানঃ 13-৯224394 
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ারক নং বাকািশেবা/(প-3)81৯/3584(22)  তািরখঃ 28-22-3127ি ঃ 
 
a িলিপ aবগিত o েয়াজনীয় কাযােথ ◌ঃ 
 

1. সিচব/পিরদশক/পিরচালক (কাির লাম)/পিরচালক (আi িস), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
2. জলা শাসক, নারায়ণগ । 
3. a , বাংলােদশ i uট aব মিরন টকেনালজী, নারায়ণগ । 
4. uপ পরী া িনয় ক- গাপনীয়/সনদ/িবeম/ ভাক, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
5. uপ সিচব ( রিজঃ)/uপ-সিচব ( শাসন)/uপ-পিরচালক (িহসাব o িনরী া), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
6. িসে ম eনািল , বাকািশেবা ( না শ  oেয়ভ সাiেট কােশর ব া করার জ  a েরাধসহ)। 
7. সহকারী পরী া িনয় ক- িডে ামা/ িষ/ ট টাiল/শট কাস, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা । 
8. সহকাির া ামার (সা িফেকট iন মিরন ড পরী ার দািয় া ), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা । 
9. ড েমে শন aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
10. স ােনজার, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
11. চয়ার ান মেহাদেয়র পােসানাল aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
12. নিথ। 

 
( মাহা দ আ ল শািহন কাoছার সরকার) 

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


