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বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড 

পরী া িনয় ণ িবভাগ 
আগারগo, শেরবাংলা নগর, ঢাকা-2318 

Website : www.bteb.gov.bd 

ারক নং- বাকািশেবা(প-3)/778(পাট-8)/59  তািরখঃ 31-13-3128 ি ঃ 
 

সংেশািধত িব ি  
 

বাংলােদশ কািরগির িশ া বােডর আoতাধীন 2৯ মাচ 3128 তািরখ হেত a ি ত  িডে ামা iন iি িনয়ািরং o িরজম e  হসিপটািল  িশ া েমর 
2ম পব (3127 িবধান) eবং িডে ামা iন iি িনয়ািরং িশ া েমর 4য় পব (3121 িবধান) পির রক পরী ার ফরম িফলাপ o a া  কায মস হ 
িনমণিলিখত পিরবিতত সময় িচ মাতােবক হণ করেত হেব।  
 
িশkা pিত ােন 
ফরম িফলাপ o 
ব াংক াফট 

করার শষ তািরখ 

িশkা pিত ােন িবলm 
িফ-সহ (300/- টাকা 
pিত পরীkাথ )  ফরম 
িফলাপ o ব াংক াফট 
করার শষ তািরখ 

at বােডর 
Website e ফরম 
িফলাপ eর ডাটা 
eিn করার তািরখ 

সকল াংক াফ , 
ি -আuট কিপ a  
বােড জমা/ হেণর 

তািরখ 

িনধািরত তািরখ (05-03-
2017) eর পর pিত ান 
কতৃক 2500/- টাকা 

জিরমানা সােপেk 06-03-
2017 তািরখ পযn িpn-

আuট কিপ, মখুপt o ব াংক 
াফট gহণ করা হেব। 

eরপর কান aবsােতi 
িpnাuট কিপ, মখুপt o 

ব াংক াফট আর gহণ করা 
হেব না। 

at বাড হেত 
pেবশপt o পরীkা 
সংkাn pেয়াজনীয় 
কাগজপt gহণকরার 

তািরখ 

pেবশপt 
সংেশাধেনর জন  
বােড জমা দয়ার 

সময়সীমা 

সংেশািধত pেবশপt 
িবতরণ 

23-02-17 26-02-17 
19-02-17 

হেত 
26-02-17 

04-03-17 
(ঢাকা িবভাগ ব তীত 

সকল িবভাগ) 

14-14-17 
(ঢাকা িবভাগ ব তীত 

সকল িবভাগ) 
14-14-27 

হেত 
15-14-27 

 

16-03-17 
05-03-17 
(শধুমুাt ঢাকা 

িবভাগ) 

15-14-27 
(শধুমুাt ঢাকা 

িবভাগ) 
 

uে , ারক নং- বাকািশেবা(প-3)/778(পাট-8)/39, তািরখঃ 18-13-3128 তািরখ মাতােবক কািশত িব ি র a া  িবষয় েলা aপিরবত ত 
থাকেব।  

 
 
 

া িরত/- 
( েকৗশলী শীল মার পাল) 

পরী া িনয় ক 
ফানঃ 13-৯224394 

 
ারক নং- বাকািশেবা(প-3)/778(পাট-8)/59(21)  তািরখঃ 31-13-3128 ি ঃ 

 
a িলিপ সদয় aবগিত o েয়াজনীয় কাযােথঃ  
1. মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, ঢাকা।  
2. সিচব/পিরচালক (কাির লাম)/পিরচালক (আi িস)/পিরদশক, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।  
3. িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।  
4. uপ-পরী া িনয় ক ( গাপনীয়), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
5. uপ-পিরচালক (িহসাব o িনরী া), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
6. া ামার (িডে ামা iন iি িনয়ািরং পরী ার দািয় া ), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
7. ড েমে শন aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
8. িনরাপ া কমকতা, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
9. চয়ার ান মেহাদেয়র পােসানাল aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
10. নিথ।        

 
( মাহা দ আ ল শািহন কাoছার সরকার) 

uপ-পরী া িনয় ক (িডে ামা) 
ফানঃ ৯229887  

  

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” 


