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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)/2451 তািরখঃ 24-09-2016 ি ঃ  

িব ি  
2016 সেনর আগ  মাস হেত aনিু তব  4 বছর ময়ািদ িডেpামা iন মিডেকল টকেনালিজ িশkাkেমর 2013 pিবধানভূk 2য় (2015-16 †mk‡bi 2q c‡e©i 
cix¶v_©x) o 5ম পব পিরপূরক পরীkার সময়সিূচঃ  
 
(ক) িলিখত (ত ীয়) পরী াঃ 
 
 

িমক 
নং তারিখ, বার o সময় পব র্ নং িবষয় 

কাড িবষেয়র নাম টকেনালিজ 

1. 29 aে াবর 3127 
ম লবার 

 িবকাল - 13:11 

3য় 1. 8733 iংেরিজ-3 সকল টকেনালিজ 

2. 2৯ aে াবর 3127 
ধবার 

 ি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. 31 aে াবর 3127 
হ িতবার  

িবকাল - 13:11 

3য় 1. 8732 বাংলা-3 সকল টকেনালিজ 

4. 34 aে বর 3127 
রিববার  

িবকাল - 13:11 

6ম 1. 6363 ি িনকাল াক স 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  ম িরয়াল -2 রিডoলজী e  iেমিজং
5. 6763 i াি য়াল ফােম র্সী e  ফােম র্সী াক স-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

5. 35 aে াবর 3127 
সামবার  

িবকাল - 13:11 

3য় 1. 8736 বােয়ালিজ-3 সকল টকেনালিজ 

6. 36 aে াবর 3127 
ম লবার  

ি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 থরাপ -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

7. 37 aে াবর 3127 
ধবার  

িবকাল - 13:11 

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

8. 38 aে াবর 3127 
হ িতবার  

িবকাল - 13:11 

6ম 1. 6365 কনজারেভ ভ 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

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 

 4. 6665 ি িনক াল রিডo ািফ-3 রিডoলজী e  iেমিজং
5. 6765 ভ নারী ফােম র্সী ফাম র্াসী  
6. 6865 িফিজয়াি ক নািস র্ং-2 নািস র্ং 
7. 6967 া  আ পাংচার e  iয়ার আ পাংচার-2 iি ে েটড মিডিসন

9. 41 aে াবর 3127 
রিববার  

িবকাল - 13:11 

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

10. 42 aে াবর 3127  
সামবার  

িবকাল - 13:11 

6ম 1. 6366 aেথ র্াডন -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  াগেন ক িরেজােন  iেমিজং (eমআরআi) 

e  আ াসেনা ািফ-2 
রিডoলজী e  iেমিজং

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

11. 12 নেভ র 3127 
ম লবার  

িবকাল - 13:11 

3য় 1. 8734 িফিজ -3 সকল টকেনালিজ 

12. 13 নেভ র 3127 
ধবার  

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

13. 14 নেভ র 3127 
হ িতবার  

িবকাল - 13:11 

3য় 1. 8735 কিমি -3 সকল টকেনালিজ 

14. 17 নেভ র 3127 
রিববার  

িবকাল - 13:11 

6ম 1. 6368 িচলে ন e  ি েভি ভ ডি ি -2 ড াল 
2. 6468 মিডক াল জিন ক 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 র্ািসu ক াল e  বােয়ােটকেনালিজ-2 ফাম র্াসী  
6. 6868 িসিসiu e  আiিসiu নািস র্ং-2 নািস র্ং 

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

িত ান ক র্ক পির রক পরী ার ফলাফল কাশ কের 3য় o 6ম পেব র্র সকল পরী াথ র া  GPA Online e eি  করার তািরখ 24-22-3127 হেত 28-22-3127 
ch©šÍ 

 

 
 
 

াি রত/- 
( েকৗশলী শীল মার পাল) 

পরী া িনয় ক 
ফানঃ 13-৯224394 

 
 

sারক নং- বাকািশেবা(প-2)/630(পাট-4)/2451(335) তািরখঃ 24-09-2016 ি ঃ  

a িলিপ সদয় aবগিত o েয়াজনীয় কা র্ােথ র্ রণ করা হেলাঃ 
1. সিচব, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা-2111।  
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[ ি  আকষ র্ণঃ aিতির  সিচব (কািরগির), িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়] 
2. সিচব/পিরচালক (কাির লাম)/পিরদশ র্ক/পিরচালক (আi িস) বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা । 
3. uপেদ া, া  ি  o সবা িশ া ম সল, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা । 
4. জলা শাসক, সংি  সকল জলা।  
5. a /পিরচালক --------------------------------------------------------------------------- 
6. uপ-পরী া িনয় ক- গাপনীয়/সনদ/িবeম/ ভাকঃ, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা। 
7. uপ-সিচব ( রিজঃ)/uপ-সিচব ( শাসন), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা। 
8. িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা ( না শ  oেয়ব সাiেট কােশর জ  a েরাধসহ)। 
9. uপ-পিরচালক (িহসাব o িনরী া), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা। 
10. া ামার (িডে ামা iন মিডক াল টকেনালিজ wk¶vµ‡gi দািয় া ), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা। 
11. সহকারী পরী া িনয় ক- িডে ামা/ ট টাiল/শট র্েকাস র্ বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা। 
12. ড েমে শন aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা। 
13. স ােনজার, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা। 
14. চয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কম র্কতর্া, বাকািশেবা, ঢাকা। 
15. নিথ। 
 

 
(মাহাmদ আবলু শািহন কাoছার সরকার) 

uপ-পরীkা িনয়ntক (িডেpামা) 
ফানঃ 02-9118776 


