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sারক নং- বাকািশেবা(প-2)/584/2390           তািরখঃ 14-07-2016 ি ঃ 
িবjিp 

2016 সেনর মাচ মােস aনিু ত 1 বছর ময়াদী িডেpামা iন টকিনক াল eডুেকশন িশkাkেমর 1ম পব বাড সমাপনী o 2য় পব 
পিরপূরক পরীkার ফলাফল গত 30-05-2016iং তািরেখর sারক নং- বাকািশেবা(প-2)/584/2359 মাতােবক pকািশত হয়। uk 
ফলাফল পূনঃিনরীkেণর জন  আেবদনকৃত পরীkাথ েদর utরপtসমহূ যাচাi-বাছাi কের পূনঃিনরীিkত/সংেশািধত ফলাফল িনেm pকাশ করা 
হেলা।  
 

1. 3127 সেনর মাচ মােস a ি ত 3126 সেনর িডে ামা iন টকিনক াল e েকশন িশ া েমর 2ম পব বাড সমাপনী পরী ায় aংশ হণ কের 
িসিভল টকেনালিজর িনে া  †ivjb¤¦iavix পরী াথ  সকল িবষেয় তকায হoয়ায় িবধােনর 2.9 ধারা a সাের রাল b¤¦‡ii পােশ বিণত 
িজিপe- ত u ণ ঘাষণা করা হেলা। 
 

1.1 রাল নmরঃ িসi-1517(িজিপe-3.57)  
 

2. 3127 সেনর মাচ মােস a ি ত 3126 সেনর িডে ামা iন টকিনক াল e েকশন িশ া েমর 3য় পব aিনয়িমত বাড সমাপনী পরী ায় aংশ 
হণ কের iেলকি ক াল e  iেলক িন  টকেনালিজর িনে া  †ivjb¤¦iavix পরী াথ  সকল িবষেয় তকায হoয়ায় িবধােনর 2.9 ধারা 

a সাের রাল b¤¦‡ii পােশ বিণত িসিজিপe- ত u ণ ঘাষণা করা হেলা। 
 

2.1 রাল নmরঃ iii-101256(িসিজিপe-2.57) 
 

3. 3127 সেনর মাচ মােস a ি ত 3126 সেনর িডে ামা-iন- টকিনক াল e েকশন িশ া েমর 2ম পব বাড সমাপনী পরী ায় aংশ হণ 
কের iেলি ক াল e  iেলক িন  টকেনালিজর িনে া  †ivjb¤¦iavix পরী াথ  aনিধক i িবষেয় a তকায হoয়ায় তােদর রালন েরর 
uপিরভােগ বিণত িবষয়/িবষয়স েহ a ীণ ঘাষণা করা হেলা। e পরী াথ েক পরবত  পরী ায় aংশ হেণর জ  a মিত দান করা হেলা। 

4.2  মজারেম  e  নটoয়াক (iii-2224) 
 রাল ন রঃ iii-261৯ 
4.3  বিসক iেলক িন  (iii-2234) 
 রাল ন রঃ iii-261৯ 

 

আেবদনকৃত aন ান  পরীkাথ েদর পূব ঘািষত ফলাফল যথারীিত aপিরবিতত থাকেব। 
uপের বিণত পূনঃিনরীkেণর ফলাফল বােডর চুড়াn aনেুমাদন sােপেk pকাশ করা হল eবং aনাবধানতাবশতঃ বা aনিভেpত কান t -
িবচু িত পরবত সমেয় পিরলিkত হেল তা সংেশাধন/পিরবতন/pত াহার করার aিধকার সংরিkত রiল।  
 
 

sািkরত/- 
(pেকৗশলী সশুীল kমার পাল) 

পরীkা িনয়ntক 
ফানঃ 02-9113283 
 

sারক নং- বাকািশেবা(প-2)/584/2390(7)          তািরখঃ 14-07-2016 ি ঃ 

aনিুলিপ সদয় aবগিত o pেয়াজনীয় কাযােথ pিরত হলঃ 
1।  aধ k, টকিনক াল চাস িনং কেলজ, তজগাঁo, ঢাকা।  
2।  সিচব/পিরচালক (কািরkলাম), বাংলােদশ কািরগির িশkা বাড, ঢাকা। 
3।  িসেsম eনািলs, বাংলােদশ কািরগির িশkা বাড, ঢাকা (িবjিp  Website e pকােশর ব বsা করার জন  aনেুরাধ করা হল)। 
4। uপ-পরীkা িনয়ntক (সনদ), বাংলােদশ কািরগির িশkা বাড, ঢাকা। 
5।  ডkেমেnশন aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশkা বাড, ঢাকা। 
6।  চয়ারম ান মেহাদেয়র পেসানাল aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশkা বাড, ঢাকা। 
7।  নিথ। 

 
(মাহাmদ আবলু শািহন কাoছার সরকার) 

uপ-পরীkা িনয়ntক (িডেpামা) 
ফানঃ 02-9118776 


