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বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্ 
পরী া িনয় ণ িবভাগ  

(িডে ামা শাখা) 
আগারগ o, শেরবাংলা নগর, ঢাকা-2318। 

 

Website : www.bteb.gov.bd 
 

sারক নং- বাকািশেবা(প-2)/630(পাট-4)/2394 তািরখঃ 18-07-2016 ি ঃ  

িব ি  
3127 সেনর আগ  মাস হেত a ি ত  5 বছর ময়ািদ িডে ামা iন মিডেকল টকেনালিজ িশ া েমর 3124 িবধান  2য়, 4থ, 5ম পবপব র্ পব র্ িনয়িমত o 2য়, 5থ র্ পব র্ 
a তকায র্ িবষেয়র eবং 4 বছর ময়ািদ িডে ামা iন হলথ e  সািভ র্েসস িশ া েমর 311৯ িবধান  5ম পব র্ (িফ  িনং) বাড র্ সমাপনী পরী ার সময় িচঃ  
 

(ক) িলিখত (ত ীয়) পরী াঃ 
 
 

িমক 
নং তারিখ, বার o সময় পব র্ নং িবষয় 

কাড িবষেয়র নাম টকেনালিজ 

1. 25 আগ , 3127 
রিববার 

 সকাল - 21:11 

3য় 1. 8733 iংেরিজ-3 সকল টকেনালিজ 

2. 25 আগ , 3127 
রিববার 

 িবকাল - 13:11 

6ম 1. 6362 oরাল হাiেজিনক e  ি য়েডে ালিজ-2 ড াল 
2. 6462 iিমuেনালিজ, িসেরালিজ e  হরেমানাল ডায়গনি ক েসস-2 াবেরটরী
3. 6562 মডাণ র্ iেলকে ািফিজoেথরাপী-2 িফিজoেথরাপী
4. 6662 ি ীপাল  a  রিডেয়শন বােয়ালজী e  েটকশন-2 রিডoলজী e iেমিজং
5. 6762 াগ িডজাiন e  ডিলভারী িসে ম-2 ফাম র্াসী  
6. 6862 ফেরি ক মিডিসন-2 নািস র্ং 
7. 6965 িরিজoনাল eনাটমী e  িফিজoলজী a  আ পাংচার-

2 
iি ে েটড মিডিসন

3. 27 আগ , 3127 
ম লবার  

 সকাল-21◌ঃ11 

5থ র্ 1. 8752 কিমuিনিট মিডিসন সকল টকেনালিজ 

4. 28 আগ , 3127 
ধবার  

সকাল - 21:11 

3য় 1. 8732 বাংলা-3 সকল টকেনালিজ 

5. 28 আগ , 3127 
ধবার  

িবকাল - 13:11 

6ম 1. 6363 ি িনকাল াকিটস iন ড াল সাজর্ারী e  ড াল 
ফাম র্ােকালজী-2 

ড াল 

2. 6463 বােয়ােকিমি -2 াবেরটরী
3. 6563 াioেথরাপী-2 িফিজoেথরাপী
4. 6663 কিমি  a  ফেটা ািফ  মিটিরয়াল -2 রিডoলজী e  iেমিজং
5. 6763 i াি য়াল ফােম র্সী e  ফােম র্সী াকিটস-2 ফাম র্াসী  
6. 6863 মিডেকল e  সািজর্ক াল নািস র্ং-2 নািস র্ং 
7. 6963 আ পাংচার ফর িনuেরালিজ e  িরuেমেটালিজ-2 iি ে েটড মিডিসন

6. 29 আগ , 3127 
হ িতবার  

সকাল - 21:11 

5থ র্ 1. 8753 মাiে াবায়েলািজ e  ারাসাiেটালিজ-3 সকল টকেনালিজ 

7. 32 আগ , 3127 
রিববার  

সকাল - 21:11 

3য় 1. 8736 বােয়ালিজ-3 সকল টকেনালিজ 

8. 32 আগ , 3127 
রিববার  

িবকাল - 13:11 

6ম 1. 6364 oরাল াথলিজ-2 ড াল 
2. 6464 ভাiেরালজী-2 াবেরটরী
3. 6564 ি স থরাপী-2 িফিজoেথরাপী
4. 6664 ি িনক াল রিডo ািফ-2 রিডoলজী e  iেমিজং
5. 6764 থরাপিট -2 ফাম র্াসী  
6. 6864 িমডoয়াiি ,oবাি ক াল নািস র্ং e  ফ ােমলী ািনং-2 নািস র্ং 
7. 6964 আ পাংচার ফর মিডিসন-2 iি ে েটড মিডিসন

pিতিদন eকবার হেলo আপনার 
pিত ােনর i- মiল oেপন করনু। 

pিতিদন eকবার হেলo বাকািশেবা eর oেয়বসাiট 

(www.bteb.gov.bd) 
 িভিজট করনু। 
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িমক 
নং তারিখ, বার o সময় পব র্ নং িবষয় 

কাড িবষেয়র নাম টকেনালিজ 

9. 33 আগ , 3127 
সামবার  

সকাল - 21:11 

5থ র্ 1. 6354 oরাল e  ড াল eনাটিম-3 ড াল  
2. 6452 জনােরল াথলিজ-3 াবেরটির মিডিসন 
3. 6652 রিডo ািফ  eনাটিম e  াথলিজ-3 রিডoলিজ e  iেমিজং 
4. 6752 ফাম র্ািসuিটক াল কিমি -3 ফাম র্াসী  
5. 6852 নািস র্ং আট র্স e  a াি েকশন-3 নািস র্ং  
6. 6952 কাiেনািসoেলািজ-3 িফিজoেথরািপ o 

iি ে েটড মিডিসন  
10. 34 আগ , 3127 

ম লবার  
সকাল - 21:11 

3য় 1. 8737 বিসক িহu ান eনাটিম-3 সকল টকেনালিজ 

11. 34 আগ , 3127 
ম লবার  

িবকাল - 13:11 
 

6ম 1. 6365 কনজারেভিটভ ডি ি  e  রিডoলিজ-2 ড াল 
2. 6465 াড াংিকং e  া িফuশন মিডিসন সািভ র্স াবেরটরী
3. 6565 ি িনক াল ি টেম  iন িফিজuেথরাপী-2 িফিজoেথরাপী
4. 6665 ি িনক াল রিডo ািফ-3 রিডoলজী e  iেমিজং
5. 6765 ভিটনারী ফােম র্সী ফাম র্াসী  
6. 6865 িফিজয়াি ক নািস র্ং-2 নািস র্ং 
7. 6965 া  আ পাংচার e  iয়ার আ পাংচার-2 iি ে েটড মিডিসন

12. 35 আগ , 3127 
ধবার  

সকাল - 21:11 
 

5থ র্ 1. 6355 কিমি  a  ড াল মেটিরয়াল -3 ড াল  
2. 6453 ি িনক াল াথেলািজ-3 াবেরটির মিডিসন 
3. 6653 িফিজ  a  ডায়া ি ক রিডoলিজ-3 রিডoলিজ e  iেমিজং 
4. 6753 ফাম র্ােকাে ািস-3 ফাম র্াসী  
5. 6854 কিমuিনিট হল  নািস র্ং -3 নািস র্ং  
6. 6953 থরািপিটক e ারসাiজ-3 িফিজoেথরািপ o iি ে েটড 

মিডিসন  
13. 39 আগ , 3127 

রিববার  
সকাল - 21:11 

3য় 1. 8738 বিসক িহu ান িফিজoলিজ-3 সকল টকেনালিজ 

14. 39 আগ , 3127 
রিববার  

িবকাল - 13:11 

6ম 1. 6366 aেথ র্াডনিট -2 ড াল 
2. 6466 িসে িমক াথলিজ e  ফেরি ক ট -2 াবেরটরী
3. 6566 াট র্স মিডিসন iন িফিজoেথরাপী-2 িফিজoেথরাপী
4. 6666 বিসক a  াগেনিটক িরেজােন  iেমিজং 

(eমআরআi) e  আ াসেনা ািফ-2 
রিডoলজী e  iেমিজং

5. 6766 হাব র্াল াগস e  ফােম র্সী কািটস ফাম র্াসী  
6. 6866 পিডয়াি ক e  িনoেনটাল নািস র্ং-2 নািস র্ং 
7. 6966 ফেরি ক মিডিসন-2 iি ে েটড মিডিসন

15. 3৯ আগ , 3127 
সামবার  

সকাল-21◌ঃ11 
 

5থ র্ 1. 6356 টকিনক a  পািস র্য়াল ডনচার সেথিসস-3 ড াল  
2. 6454 ি িনক াল কিমি -3 াবেরটির মিডিসন 
3. 6654 রিডo ািফ  টকিন  e  িসিডuর-3 রিডoলিজ e  iেমিজং 
4. 6754 ফাম র্ািসuিট -3 ফাম র্াসী  
5. 6855 কিমuিনেকবল িডিজেজস, iিমuনাiেজশন e  িনuি শন-3 নািস র্ং  
6. 6954 iেলে ােথরািপ e  হাi েথরািপ-3 িফিজoেথরািপ o iি ে েটড 

মিডিসন  
16. 41 আগ , 3127 

ম লবার  
সকাল - 21:11 

3য় 1. 8734 িফিজ -3 সকল টকেনালিজ 

17. 41 আগ , 3127 
ম লবার  

িবকাল - 13:11 

6ম 1. 6367 e া াiড ড াল সেথিথস-2 ড াল 
2. 6467 মাiে ালিজ-2 াবেরটরী
3. 6567 a েপশনাল থরাপী-2 িফিজoেথরাপী
4. 6667 i ডাকশান কি uেটড টেমা ািফ (িসিট) রিডoলজী e  iেমিজং
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িমক 
নং তারিখ, বার o সময় পব র্ নং িবষয় 

কাড িবষেয়র নাম টকেনালিজ 

5. 6767 কসিমেটালিজ ফাম র্াসী  
6. 6867 জিরo লিজ e  জিরয়াি ক নািসং-2 নািস র্ং 
7. 6745 ফাম র্ােকালিজ-2 iি ে েটড মিডিসন

18. 42 আগ , 3127 
ধবার  

সকাল - 21:11 
 

5থ র্ 1. 6357 টকিনক a  কি ট ডনচার সেথিসস-3 ড াল  
2. 6455 াবেরটির টকিনক-3 াবেরটির মিডিসন 
3. 6552 িফিজoেথরািপ ি টেম  iন মিডেকল কি শন-3 িফিজoেথরািপ eবং

iি ে েটড মিডিসন  
4. 6655 e - র মিশন e  iেমিজং মিশন-3 রিডoলিজ e  iেমিজং 
5. 6755 ফাম র্ােকালিজ-3 ফাম র্াসী eবং নািস র্ং 

19. 12 সে র, 3127 
হ িতবার  

সকাল - 21:11 

3য় 1. 8735 কিমি -3 সকল টকেনালিজ 

20. 12 সে র, 3127 
হ িতবার  

িবকাল - 13:11 

6ম 1. 6368 িচলে ন e  ি েভি ভ ডি ি -2 ড াল 
2. 6468 মিডক াল জিনিটক e  বােয়ােটকিন  ডায়গেনািসস-2 াবেরটরী
3. 6568 িরহ ািবিলেটশন-2 িফিজoেথরাপী eবং 

iি ে েটড মিডিসন 
4. 6668 কি uেটড টেমা ািফ িফিজ  e  i ুেম শন রিডoলজী e  iেমিজং
5. 6768 ফাম র্ািসuিটক াল e  বােয়ােটকেনালিজ-2 ফাম র্াসী  
6. 6868 িসিসiu e  আiিসiu নািস র্ং-2 নািস র্ং 

21. 15 সে র, 3127 
রিববার 

সকাল - 21:11 

5থ র্ 1. 6358 কিমuিনিট ডনি -3 ড াল  
2. 6456 হমােটালিজ-3 াবেরটির মিডিসন 
3. 6553 িফিজoেথরািপ ি টেম  iন সািজর্ক াল কি শন-3 িফিজoেথরািপ eবং

iি ে েটড মিডিসন  
4. 6656 রিডo ািফ  ফেটা ািফ e  ডাকর্ ম টকিনক-3 রিডoলিজ e  iেমিজং 
5. 6756 ফাম র্ািসuিটক াল মাiে াবােয়ালিজ e  বােয়ােকিমি -3 ফাম র্াসী  
6. 6856 iমােজর্ি  নািস র্ং e  ফা  eiড-3 নািস র্ং  

 

িবেশষ ঃ  
* 3126-27 সশেনর 3য় পেব র্র পরী া িলেথািবহীন u রপে  িত ান ায়ন পরী াথ  িহেসেব পরী ায় aংশ হণ করেব।  
* 3124-25 eবং 3125-26 সশেনর 3য় পেব র্ a তকায র্/পির রক পির াথ রা 3য় পেব র্র িবষয়স েহ িলেথা  u রপে  বাড র্ ায়ন 
পরী াথ  িহেসেব পরী ায় aংশ হণ করেব। aথ র্াৎ, 3124 িবধান  3124-25 o 3125-26 সশেনর 3য় o 5থ র্ পব র্ িনয়িমত o 
aিনয়িমত পরী াথ েদর পরী া ( বাড র্ ায়ন) িলেথা  u পে  eবং 6ম পব র্ পরী াথ েদর পরী া িলেথািবহীন u রপে  হণ 
করেত হেব। 

* uি িখত তািরখস েহর য কান িদন কান কারণবশতঃ সাধারন িট ঘািষত হেল পরী া িগত থাকেব eবং পিরবিতর্ত তািরখ 
যথাসমেয় জানােনা হেব।  

* পরী ায় িতিদেনর a পি ত পরী াথ েদর রাল ন র বােড র্র oেয়বসাiেট aন লাiেন eি  করেত হেব। 
* িতিদেনর পরী া শেষ ঐিদনi বাড র্ ায়ন পব র্স েহর পরী ার u রপ েলা (িলেথা  u রপ ) লাল কাপেড়র মাড়েক সীলগালা 
কের বীমা ত পােশ^ ল র্ ডাকেযােগ পরী া িনয় ক, ি  আকষ র্নঃ uপ-পরী া িনয় ক (িডে ামা) ৯ম তলা, বাংলােদশ কািরগির িশ া 
বাড র্, আগারগo শেরবাংলা নগর, ঢাকা-2318, বরাবর রণ করেত হেব eবং িত ান ায়ন পেব র্র u রপ েলা (িলেথািবহীন 

u রপ ) সংি  িত ান ক র্ক ায়ন ব র্ক 26 িদেনর মে  ফলাফল কাশ করেত হেব। 
িত ান ক র্ক বাড র্ ায়ন পেব র্র পরী াথ েদর TC o PC ন র িত ান 

ায়ন পরী াথ েদর GPA Online e ডাটা eি  করার তািরখ 
বহািরক পরী ার ক  ক র্ক বাড র্ ায়ন পেব র্র িবষয়স েহর
পরী াথ েদর PF ন র Online e ডাটা eি  করার তািরখ 

25-19-3127 হেত  32-19-3127 iং ch©šÍ 16-1৯-3127 হেত 38-1৯-3127 iং ch©šÍ
TC , PC, PF মাকর্ eবং Absent Statement Online e ডাটা eি  করার পর  ি াuট কিপ, হািজরাশীট o িশেরানামপ  কে র 
ভার া  কম র্কতর্া/ িত ান ধােনর া রসহ 13-21-3127 iং তািরেখর মে  a  বােড র্ জমা িদেত হেব। িনধ র্ািরত সমেয় u  ত ািদ 
বােড র্ রেণ থ র্ হেল ফলাফল কােশ য কান ধরেনর জিটলতার জ  ঐ িত ান দায়ী থাকেব। 
বহািরক পরী াঃ  

তািরখ o সময় পরী া ক টকেনালিজ
29-1৯-3127 হেত 35-1৯-3127iং পয র্ম  

( েয়াজেন কম- বশী হেত পাের) 
বাড র্ ায়ন পব র্স েহর সকল বহািরক পরী া িনব র্ািচত কে   a ি ত হেব।  
িত ান ায়ন পব র্স েহর বহািরক পরী া িনজ িত ােন a ি ত হেব। 

সকল 
টকেনালিজ 
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বহািরক পরী ার ক  ক র্ক পরী াথ র র্ সং া a যায়ী িত MÖ“‡c 36-46 জন িহেসেব ভাগ কের বহািরক পরী ার সকল 
টকেনালিজর জ  িত ােনর সংি  িবষেয়র িশ কেক Avf¨šÍixY পরী ক eবং a  িশ া িত ান/হাসপাতাল হেত সংি  িবষেয় 

aিভ , uপ  Abvf¨šÍixY পরী েকর নাম, কানা, টিলেফান b¤¦imn wb‡¤œv³ ছক মাতােবক we Í̄vwiZ সময় িচ ত কের বােড র্র 
a েমাদেনর জ  আগামী 35-19-3127 iং তািরেখর মে  রণ করেত হেব।  
 

বাড র্ ায়ন বহািরক পরী ার সময় িচ (ন না ছক) 

বহািরক পরী ার ক  কাডঃ......................  কে র 

নামঃ................................................................................. 

িবষয় কাড 
o িবষেয়র 
নাম 

টকেনালিজ 
o পব র্ 

ােবর 
নাম/ ক  
নং 

পরী া
হেণর তািরখ 

o সময় 

Avf¨šÍixY পরী েকর নাম, 
পদবী, কানা o মাবাiল 

ন র 

Abvf¨šÍixY পরী েকর নাম, 
পদবী, কানা o মাবাiল 

ন র 

gšÍe¨  

       

 
াি রত/- 

( েকৗশলী শীল মার পাল) 
পরী া িনয় ক 

ফানঃ 13-৯224394 
 
sারক নং- বাকািশেবা(প-2)/630(পাট-4)/2394(335) তািরখঃ 18-07-2016 ি ঃ  

a িলিপ সদয় aবগিত o েয়াজনীয় কা র্ােথ র্ রণ করা হেলাঃ 
2। সিচব, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা-2111।  
 [ ি  আকষ র্ণঃ aিতির  সিচব (কািরগির), িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়] 
3।  মহপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, eফ-5/িব, আগারগ  শাসিনক eলাকা, শেরবাংলা নগর, ঢাকা-2318।  
4।  মহাপিরচালক, জনশি , কম র্সং ান o িশ ণ েরা, 9৯/3, কাকরাiল, ঢাকা। 
5-8।  সিচব/পিরচালক (কাির লাম)/পিরদশ র্ক/পিরচালক (আiিটিস) বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা । 
9। uপেদ া, া  ি  o সবা িশ া ম সল, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা । 
৯-5৯। জলা শাসক, ঠা রগo/ িদনাজ র/ রং র/ িড় াম/ ব ড়া/ নoগ / চ পাiনবাবগ /রাজশাহী/নােটার/ িসরাজগ / 

পাবনা/ ি য়া/ মেহর র /মা রা/ যেশার/ সাত ীরা/ লনা/ বােগরহাট/ প য়াখালী/ ভালা/ বিরশাল/ গাপালগ / 
মািনকগ / ঢাকা/ নারায়নগ / নরিসংদী/ গাজী র /টা াiল/জামাল র/ময়মনিসংহ/ ন েকানা/ িকেশারগ /িসেলট/ 
মৗলভীবাজার/ হিবগ / িম া/চ দ র/ল ী র/ নায়াখালী/ ফণী/ চ াম।  

61।   পিরচালক ( িশ ণ), জনশি , কম র্সং ান o িশ ণ েরা, 9৯/3, কাকরাiল, ঢাকা। 
62-216। a , .................... পিলেটকিনক i িটিটuট/ টকিনক াল ল e  কেলজ.............../কািরগির িশ ণ 
ক ,..........। 

217-431। a /পিরচালক ---------------------------------------------------------------------------  
[পরী া পিরচালনা নীিতমালা a যায়ী কে র ভার া  কম র্কতর্াগণ পরী া হণ করেবন। আপনার িত ােনর ফম র্ রণ ত 
পরী াথ েদর তািলকা o ক  িফ পরী া র  হoয়ার কমপে  8 (সাত) িদন েব র্ ত ীয় পরী ােকে র ভার া  
কম র্কতর্ার িনকট রণ করার জ  a েরাধসহ।] 

432-435।  uপ-পরী া িনয় ক- গাপনীয়/সনদ/িবeম/ ভাকঃ, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা। 
436-437।   uপ-সিচব ( রিজঃ)/uপ-সিচব ( শাসন), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা। 
438। িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা ( নািটশিট oেয়ব সাiেট কােশর জ  a েরাধ করা হেলা)। 
439। uপ-পিরচালক (িহসাব o িনরী া), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা। 
43৯।  া ামার (িডে ামা iন হলথ িশ া েমর দািয় া ), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা। 
441-443।   সহকারী পরী া িনয় ক- িডে ামা/ ট টাiল/শট র্েকাস র্ বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা। 
444।  ড েমে শন aিফসার/ স ােনজার, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা। 
445। চয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কম র্কতর্া, বাকািশেবা, ঢাকা। 
446। নিথ। 

 
( মাহা দ আ ল শািহন কাoছার সরকার) 

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

 


