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বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড 

পরী া িনয় ণ িবভাগ 
আগারগo শের বাংলা নগর, ঢাকা-2318 

(Website: www.bteb.gov.bd) 

ারক নং- বাকািশেবা(প-3)/695(পাট-3)/52                                                            তািরখ t 24-13-3128ি ঃ  

িব ি  
 
িডে ামা iন টকিনক াল e েকশন িশ া েমর 2ম পব িনয়িমত eবং 3য় পব aিনয়মত/a তকায িবষেয়র পরী ার সময় িচঃ 
 

 

িলিখত পরী াঃ  
 
 

তািরখ, বার   পব পরী া আরে র সময় িবেষেয়র নাম 
1৯-14-3128 
হ িতবার 

3য় সকাল 21.11 2। কিমuিনেকশন iন িচং e  লািনং 

24-14-3128 
সামবার 

2ম সকাল 21.11 2। িজoেটকিনক াল iি িনয়ািরং-2
3। মজারেম স e  নটoয়াকস 
4। থােমাডাiনািম -2 

25-14-3128 
ম লবার 

3য় সকাল 21.11 2। iড মকািন  (িসিভল)
3। মাiে া েসসর e  মাiে াকি uটার টকেনালিজ 
4। রি জােরশন e  eয়ারকি শিনং 

26-14-3128 
ধবার 

2ম সকাল 21.11 2। কিমuিনেক ভ iংিলশ-2

27-14-3128 
হ িতবার  

3য় সকাল 21.11 2। কিমuিনেক ভ iংিলশ-3
 

2৯-14-3128 
রিববার 

2ম সকাল 21.11 2। e ◌াiড  সােয়

31-14-3128 
সামবার 

3য় সকাল 21.11 2। টি ং e  iভ া েয়শন iন e েকশন 
 

32-14-3128 
ম লবার 

2ম সকাল 21.11 2। e েকশনাল টকেনালিজ

33-14-3128 
ধবার 

3য় সকাল 21.11 2। িজoেটকিনক াল iি িনয়ািরং-3
3। মিশন, i  ুেমে শন e  কে াল 
4। মটালািজ e  িহট ি টেম  

34-14-3128 
হ িতবার 

2ম সকাল 21.11 2। i াকশনাল প◌ািনং a া  মেথাডলিজ 

38-14-3128 
সামবার 

3য় সকাল 21.11 2। e াiড  মকািন

39-14-3128 
ম লবার 

2ম সকাল 21.11 2। e েকশনাল সাiেকালিজ

3৯-14-3128 
ধবার 

3য় সকাল 21.11 2। e ◌াiড াথেম -3

41-14-3128 
হ িতবার 

2ম সকাল 21.11 2। টকিনক াল e েকশন iন বাংলােদশ 

14-15-3128 
সামবার 

3য় সকাল 21.11 2। e াiড াথেম -2

15-15-3128 
ম লবার 

2ম সকাল 21.11 2। iি িনয়ািরং ম ািরয়ালস
3। বিসক iেলক িন  
4। iড মকািন  ( মকািনক াল) 

pিতিদন eকবার হেলo আপনার 

pিত ােনর i- মiল oেপন করনু। 
pিতিদন eকবার হেলo বাকািশেবা eর oেয়বসাiট 

(www.bteb.gov.bd) 
 িভিজট করনু। 

“িশkা িনেয় গড়ব দশ  
শখ হািসনার বাংলােদশ” 
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বহািরকঃ   
 

তািরখ পরী ােক  
16-15-3128 হেত 21-15-3128 ি ঃ ch©šÍ ( েয়াজেন কম বিশ 

হেত পাের) 
টকিনক াল চাস িনং কেলজ, তজগo, ঢাকা-2319।

িবেশষ ঃ a  মেহাদয় িবভাগীয় ধানেদর মা েম পরী াথ র সং া a যায়ী েপ ভাগ কের বহািরক পরী ার সকল 
টকেনালিজর we Í̄vwiZ সময় িচ ত কের বােডর a েমাদেনর জ  রণ কিরেবন। 

 
 
 
 

া িরত/- 
( েকৗশলী শীল মার পাল) 

পরী া িনয় ক 
ফানঃ 13-৯224394 

 
ারক নং- বাকািশেবা(প-3)/695(পাট-3)/52(22)                                                            তািরখঃ 24-13-3128ি ঃ  

a িলিপ aবগিত o যথাযথ কাযােথ রণ করা হেলাঃ  

1. মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, ঢাকা। 
2. a , টকিনক াল চাস িনং কেলজ, ঢাকা। 
3. সিচব/পিরচালক (কাির লাম)/পিরদশক/পিরচালক (আi িস), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
4. uপ-পরী া িনয় ক- গাপনীয়/সনদ, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
5. uপ-সিচব ( রিজঃ)/uপ-সিচব ( শাসন), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।  
6. িসে ম eনািল , বাকািশেবা ( না শ  Website e কােশর ব া করার জ  a েরাধসহ)। 
7. uপ-পিরচালক (িহসাব o িনরী া), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
8. স ােনজার, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
9. ড েমে শন aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
10. মাননীয় চয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কমকতা, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
11. নিথ 
                 

 

 
( মাহা দ আ ল শািহন কাoছার সরকার) 

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

  


