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

আগারগ o, েশেরবাংলা নগর 
ঢাকা-2318। 

Web site : www.bteb.gov.bd 
 

ারক নং-বাকািশেবা/প-শট র্েকাস র্/3129/394                                              তািরখ t 13-12-3129 ি ঃ   
 
 

বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ পিরচািলত সািট র্িফেকট েকাস র্ (2 বছর েময়ািদ) িশ া েমর সািট র্িফেকট iন েপাি  ফািম র্ং o 
সািট র্িফেকট iন eিনেমল েহলথ e  ডাকশন ( লাi- ন 3128-3129) 2ম পব র্ েবাড র্ সমাপিন পরী ার mgqmw~P t 
 
 

িলিখত িবষয়ািদ t 
পরী া শুরু তািরখ o সময় িবষয় o িবষয়েকাড 

22-13-3129 ি ঃ 
(রিববার) সকাল 21 টা 

2৯22 (eনাটিম e  eমে ালিজ)
3122 (eনাটিম) 

23-13-3129 ি ঃ 
(েসামবার) সকাল 21 টা 

2৯23 (eন iনে াডাকশন  েপাি  সাiেয় ) 
3123 (িফিজoলিজ) 

24-13-3129 ি ঃ 
(ম লবার) সকাল 21 টা 

2৯24 (িফিজoলিজ)
3124 (র িম া  eিনেমল ে াডা শন) 

25-13-3129 ি ঃ 
( ধবার) সকাল 21 টা 

2৯25 ( ারাসাiেটালিজ)
3125 (eিনেমল িরে াডা শন  eআi) 

26-13-3129 ি ঃ 
( হ িতবার) সকাল 21 টা 

2৯26 (ফ ািমিল েপাি  ে াডা শন)
3126 ( াথলিজ e  ারাসাiেটালিজ) 

29-13-3129 ি ঃ 
(রিববার) সকাল 21 টা 

2৯27 (মাiে াবােয়ালিজ)

 
 

বহািরক িবষয়ািদঃ 
 

 

তািরখ পরী ােক েটকেনালিজ 
29-13-3129 ি ঃ হেত 31-13-3129 ি ঃ 

তািরেখর মে  বহািরক পরী া 
স  করেত হেব। 

সকল বহািরক পরী া 
ঃ ঃ িত ান স েহ 

aনুি ত হেব। 

সকল েটকেনালিজ
(a  েবােড র্র িসেলবাস aনুযািয়)। 

 
িবেশষ  t বহািরক পরী া েশষ হoয়ার 31 (িবশ) িদেনর মে  পরী ার ফলাফেলর GPA আগামী 26-14-3129 ি ঃ 
হেত 2৯-14-3129 ি ঃ তািরেখর মে  েবােড র্র Online-e ে রণ করেত হেব eবং Online-e ে রেণর হাড র্ কিপ আগামী 
3৯-14-3129 ি ঃ তািরেখর মে  েবােড র্র সংি  েডে  ে রণ করেত হেব।  
 
 

 
       

 
 

 
 

া িরত 
(ড. সুশীল কুমার পাল) 
পরী া িনয় ক 

বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ 
ঢাকা-2318 

েমাবাiলঃ 12825186949 

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, 12743597175 

িতিদন AšÍZ eকবার েবােড র্র  
oেয়ব সাiট (www.bteb.gov.bd)  
িভিজট করুন। 
 

‘‘িশ া িনেয় গড়ব েদশ
েশখ হািসনার বাংলােদশ’’ 
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ারক নং-বাকািশেবা/প-শট র্েকাস র্/3129/394(24)                                                   তািরখঃ 13-12-3129 ি ঃ   
 

সদয় aবগিত o যথাযথ কায র্ােথ র্ aনুিলিপ ে রণ করা হেলাঃ 
 
12। মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, পি ম আগারগo, ঢাকা। 
13।       মহাপিরচালক, ািণ স দ aিধদ র, ঢাকা। 
14। সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
15। পিরচালক (কািরকুলাম),বাংলােদশ  কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
16। িসে ম eনািল ,বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। িব ি িট oেয়ব সাiেট চােরর জ  আপনােক aনুেরাধ করা হেলা।  
17। uপ-সিচব (েরিজে শন), বাংলােদশ  কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
18। uপ-পরী া িনয় ক (েগাপনীয়),বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। a   েবােড র্র aনুেমািদত িবধান aনুযায়ী u       
    পরী ার প  ণয়ন, ে রণ eবং GZ`msµvšÍ কাযািদ র্ স াদেনর জ  aনুেরাধ করা হেলা।           
19। ডকুেমেনটশন aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।   
1৯। ে স ােনজার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
21-22। a /পিরচালক, ......................................................................................... 
23। েচয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কম র্কতর্া ,বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
24। নিথ। 
 
 
 
 

(েমাঃ সুলতান েহােসন) 
কািরকুলাম িবেশষ  

বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ 
ঢাকা-2318 

েমাবাiলঃ 12826-21965৯,  


