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বাংলােদশ কািরগির িশ া বােডর আoতাধীন 7 মাস ময়ািদ সা িফেকট-iন- মিডেকল আল াসাu  (CMU) 
কােসর 3127 (জা য়াির- ন 3127 সশন) সেনর পরী ার সময় িচ  

 
পরী া হেনর 
তািরখ 

তাি ক (নন-ি িনক াল)
সকাল 21:11 টা 

বহািরক o oরাল (ি িনক াল)
িবকাল 3:11 টা 

32-17-3127 
ম লবার 

CMU (1101)  Ultrasound  Physics &  
Instrumentation 

CMU (1101)  Ultrasound  Physics &  
Instrumentation 

33-17-3127  
ধবার 

CMU (1103)  US  of  Upper 
Abdomen & Superficial  Structure 

CMU (1103)  US  of  Upper 
Abdomen & Superficial  Structure 

34-17-3127  
হ িতবার 

CMU (2101) US  of    Obstetrics & 
Gynecology 

CMU (2101) US  of    Obstetrics & 
Gynecology 

 
 
 

া িরত 
( েকৗশলী শীল মার পাল) 

পরী া িনয় ক 
বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড 

ঢাকা -2318। 

 
ারক নং-বাকািশেবা/প-শটেকাস( ম-আঃ)/3127/272(35)                      তািরখঃ  35-16-3127 ি ঃ 

 
সদয় aবগিত o যথাযথ কাযােথ a িলিপ রণ করা হেলাঃ 
 
2।  মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, ঢাকা। 
3।  মহাপিরচালক, া  o সবা aিধদ র, ঢাকা। 
4।  সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
5।  পিরচালক (কাির লাম), বাংলােদশ  কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
6।  িসে ম eনািল ,  বাংলােদশ  কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।  
7।  uপ-সিচব ( রিজে শন), বাংলােদশ  কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।  
8।  uপ-পরী া িনয় ক ( গাপনীয়), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। a  বােডর a েমািদত িবধান 

বাকািশেবা/eকােড/2258/ ম, 311৯ মাতােবক u  পরী ার প  ণয়ন, রণ eবং GZ`msµvšÍ কাযািদ 
স াদেনর জ  a েরাধ করা হেলা।   
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িতিদন AšÍZ eকবার আপনার 
িত ােনর i- মiল দ ন। 

িতিদন AšÍZ eকবার বােডর 
oেয়ব সাiট (www.bteb.gov.bd)  
িভিজট ক ন। 



 
9।  ড েমে শন aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।        
৯-31 । a /পিরচালক/পরী ােকে র ভার া  কমকতা, া  ি  o সবা িশ া ম পিরচালনাকারী সকল িত ান। 

আপনােক িলিখত o বহািরক পরী া ভুােব হেণর লে  Af¨šÍixY (িনজ িশ া িত ান) o Abvf¨šÍixY 
(a িত ােন কমরত/পাঠদানরত ডা ারগেণর ম  হেত ) পরী ক িনেয়ােগর মতা aপন করা হেলা। uে  
িনেয়ােগর  eক  কিপ বােড  রণ করেত হেব।  তাি ক (নন-ি িনক াল) পরী ার u রপ  eবং বহািরক o 
oরাল (ি িনক াল) ন র Online-eর মা েম বােড রণ করেত হেব। 

� সংি  িত ানেক TC/ PC eবং PF eর ন র আগামী 32 ন 3127 হেত 37 ন 3127 ি ঃ তািরেখর  মে  
Online-e  রণ করেত হেব। 

� সংি  িত ান TC/ PC eবং PF eর  ন র  রেণর হাড  কিপ eবং হািজরা শীট আগামী 39 ন 3127 
তািরেখর  মে  বােডর িন  কানায় রণ  করেত  হেব। 
 
 
 

 
 
 
 
 
32। স ােনজার, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
33। চয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কমকতা, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
34। না শ বাড, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
35। নিথ। 
 

 
 

( মাঃ লতান হােসন) 
কাির লাম িবেশষ  

বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড 
ঢাকা-2318 

মাবাiলঃ 12826-21965৯ 
 
 
 

পরী া িনয় ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা 
ি  আকষণঃ মাঃ লতান হােসন, কাির লাম িবেশষ  
শট কাস শাখা, ক  নং-৯12 (৯ম তলা)  
বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, আগারগ o, শেরবাংলা নগর 
ঢাকা-2318। মাবাiলঃ 12826-21965৯  


