
 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ 
পরী া িনয় ণ িবভাগ(শট র্েকাস র্ শাখা) 

আগারগ o, েশেরবাংলা নগর 
ঢাকা-2318 

 
ারক নং-বাকািশেবা/প-শট র্েকাস র্/3129/427                                                                        তািরখঃ 14-17-3129 ি ঃ  

পরী ার সময়সূচী 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ ক র্ক পিরচািলত  িশ া ম 2 বছর েময়ািদ  সািট র্িফেকট েকাস র্/eডভা ড সািট র্িফেকট েকাস র্ জানুয়াির-
িডেসমবর 3129 েসশেনর 2ম পব র্ সমাপিন পরী া 3129 -eর  সময়সূচী। 
 

িলিখত িবষয়ািদঃ 
 

িমক তািরখ o বার পরী া 
র সময় 

 তাি ক পরী া িবষয় েকাড o িবষেয়র নাম েটকেনালিজ

2. 12-18-3129 ি ঃ 
রিববার 

21.11 টা 2110, History of Ancinent Art Fine Art's 
2211, Computer Fundamentel & Operating        
System 

Computer Technology

3. 13-18-3129 ি ঃ  
েসামবার 

21.11 টা 2111, Art media , Art meterials & Techniques Fine Art's 
2213, Programming Language Computer Technology

4. 14-18-3129ি ঃ 
ম লবার 

21.11 টা 2214, Data Structure & Algorithm Computer Technology

5. 15-18-3129ি ঃ 
ধবার 

21.11 টা 2216, Business English  Computer Technology

 
বহািরক িবষয়ািদঃ 

তািরখ পরী ােক েটকেনালিজ
16-18-3129 ি ঃ হেত 22-18-3129 ি ঃ 

তািরেখর মে  বহািরক পরী া 
স  করেত হেব। 

সকল বহািরক পরী া 
ঃ ঃ িত ান স েহ aনুি ত হেব। 

সকল েটকেনালিজ
(a  েবােড র্র িসেলবাস aনুযািয়)। 

 
� ফলাফল কােশর তািরখ 27- 18-3129 ি ঃ । 
� On Line - e 2ম পেব র্র GPA Entry 27-28 লাi,3129 ি ঃ । 2ম পেব র্র GPA Entry- eর হাড র্ কিপ eবং েট েলশন শীট 

েবােড র্ জমা েদoয়ার তািরখ 29-18-3129 ি ঃ। 
 

া িরত 
 (ড. সুশীল কুমার পাল) 

পরী া িনয় ক 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ 

ঢাকা-2318 
 
 

ারক নং-বাকািশেবা/প-শট র্েকাস র্/3129/427(৯8)                                                            তািরখঃ 14-17-3129 ি ঃ  
 
সদয় aবগিত o যথাযথ কায র্ােথ র্ aনুিলিপ ে রণ করা হলঃ 
 
2। মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, eফ-5/িব  আগারগo, ঢাকা।
3। সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্,  ঢাকা। 
4। পিরচালক (কািরকুলাম), বাংলােদশ  কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
5। িসে ম eনািল , বাংলােদশ  কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। িনয়িমত পরী াথ েদর 16-17-3129 ি ঃ তািরেখর পূেব র্ eয্াডিমড কাড র্ 

ি পূব র্ক পরী া শাখায় ে রণ করাসহ িব ি িট oেয়ব সাiেট চােরর জ  আপনােক aনুেরাধ করা  হেলা। 
6। uপ-সিচব (েরিজে শন), বাংলােদশ  কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। আগামী 16-17-3129 ি ঃ তািরেখর পূেব র্ েরিজে শন  কাড র্ সরবরােহর 

জ  aনুেরাধ কেরা হেলা। 

িতিদন AšÍZ eকবার Web 
site : www.bteb.gov.bd 
িভিজট ক ণ। 
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7। uপ-পরী া িনয় ক (েগাপনীয়), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। a  েবােড র্র aনুেমািদত িবধান aনুযায়ী u  পরী ার প  
ণয়ন, ে রণ eবং eতদ msµvšÍ কাযািদ র্ স াদেনর জ  aনুেরাধ করা হেলা। 

8। ায়ন কম র্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
9। ডকুেমে শন aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
৯। ে স ােনজার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। (16-17-3129 ি ঃ হেত  17-17-3129 ি ঃ তািরেখ সংি  িশ া িত ানেক 

িলথুিবহীন u রপ  দােনর জ  aনুেরাধ করা হেলা) 
21। েচয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কম র্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।

22-৯1। a /পিরচালক, সািট র্িফেকট েকাস র্/eডভা ড সািট র্িফেকট েকাস র্ িশ া েমর সকল িত ান।  
৯2। েনািটশ েবাড র্, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ । 
৯3। নিথ। 

 
 
 
  

                              (েমাঃ সুলতান েহােসন) 
                      কািরকুলাম িবেশষ  

                      বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ 
                        ঢাকা-2318 

          েমাবাiলঃ 12826-21965৯, 12743597175 


