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বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড 

পরী া িনয় ণ িবভাগ (িডে ামা শাখা) 
আগারগo, শেরবাংলা নগর, ঢাকা-2318।  

Website : www.bteb.gov.bd 
ারক নং- 48.28.1111.412.42.113.28.27  তািরখঃ 2৯-15-3128 ি ঃ 

িব ি  
সংি  সকেলর aবগিতর জ  জানােনা যাে  য, িডে ামা iন iি িনয়ািরং িশ া েমর 3য় পব (3127 িবধান), 5থ, 7 , 8ম পব 
িনয়িমত o 6ম পব a তকায িবষেয়র eবং 9ম পব aিনয়িমত (3121 িবধান) পরী া-3128 আগামী 12 ন 3128 ি ঃ রাজ 
হ িতবার হেত  হেব। u  পরী ার ারক নং- 48.28.1111.412.42.113.28.23, তািরখঃ 13-15-3128 ি ঃ মাতােবক কািশত 
ফরম িফলাপ সং াম  িব ি র a ে দ 5.৯ e িনেমণা ভােব পিরবতন করা হেলা। স মাতােবক 35-15-3128 তািরখi হে  ফরম 
িফলােপর সবেশষ সময়সীমা। 
Online -e 
ফরম িফলাপ 

eর ডাটা 
eি  করার  
  তািরখ 

(পিরবিতত) 
 

িশ া িত ােন 
িবলমব িফ 
তীত ফরম 
িফলােপর 
াংক াফট 
করার শষ 
তািরখ 

(aপিরবিতত) 

411/- টাকা 
িবলমব িফ সহ 
( িত পরী াথ ) 
ফরম িফলাপ 
করার সময়সীমা 
o াংক াফট 
করার শষ 
তািরখ 

(পিরবিতত) 

সকল াংক 
াফট, ি  

আuট কিপ জমা 
/ হেণর তািরখ 

(পিরবিতত) 

cwiew©Z©Z 
িনধািরত 
তািরেখর  

(13-16-28 
তািরখ) পর 
িত ান ক ক 

3611/- টাকা 
জিরমানা 

সােপে  15-16-
28 তািরখ 

পযম । ি -
আuট কিপ, 
খপ  o াংক 
াফট হণ করা 
হেব। eরপর 
কান aব ােতi 
ি -আuট কিপ, 
খপ  o ংক 
াফট আর হণ 
করা হেব না। 

a বাড হেত 
েবশপ  o পরী া 
সং াম  
েয়াজনীয় 

কাগজপ  হেণর 
তািরখ 

(aপিরবিতত) 

েবশপ  
সংেশাধেনর 
জ  ত সহ 
আেবদন 
সংি  

শাখায় জমা 
(aপিরবিতত)

সংেশািধত  
েবশপ  
হেণর 
তািরখ 

(aপিরবিতত)

1৯-15-28 
হেত 

35-15-28 
 

29-15-28 
 

35-15-28  
 

37-15-28
 (িসেলট o 

রাজশাহী িবভাগ)

28-16-28 
রং র িবভাগ 

28-16-28
হেত  

39-16-28 

3৯-16-28
হেত  

41-16-28 
তািরখ 
পযম  

29-16-28 
 রাজশাহী িবভাগ 38-15-28 

( লনা o 
বিরশাল িবভাগ)

32-16-28 
লনা িবভাগ 

41-15-28 
(ঢাকা জলা 
তীত ঢাকা, 

ময়মনিসংহ o 
রং র িবভাগ) 

33-16-28 
চ াম িবভাগ 
34-16-28 

বিরশাল o িসেলট 
িবভাগ 

35-16-28 
ঢাকা o 

ময়মনিসংহ িবভাগ 
(ঢাকা জলা 

তীত) 

13-16-28 
(ঢাকা জলা o 
চ াম িবভাগ)

36-16-28 
 ঢাকা জলা 

 

িব ি র a া  িবষয়াবলী aপিরবিতত থাকেব। eছাড়া সংি  িত ানস েহ িনেমণা  িনেদশনাস হ যথাযথভােব পালন করার জ  বলা 
হেলাঃ 
1. uপেরা  িনধািরত সমেয়র পের িত ান ক ক পরী ার ফরম িফলােপর কান ধরেনর পািরশ বােড রণ না করা।  
2. পরী া সং াম  ফরম িফলােপর কাগজপ  কান েমi িশ াথ  মারফত বােড রণ না করা। 
3. েবশপ  o পরী া সং াম  মালামাল হেণর জ  নাম, পদবী uে খ বক ন না া র সত ািয়ত কের িত ান ধােনর প সহ 

uপ  িতিনিধ রণ করা। eে ে  কান েমi িশ াথ েক বােড রণ করা যােব না।  
4. পরী া সং াম  মালামাল হেণর জ  িবগত পরী ার u রপ  হণ o বহােরর িহসাব িববরণীসহ িত ান ধােনর া র স িলত 

মালামােলর চািহদার িনধািরত ফরম রণ কের পাঠােনা। 
া িরত/- 

( েকৗশলী শীল মার পাল) 
পরী া িনয় ক 
ফান-৯224394 

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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a িলিপ সদয় aবগিত o েয়াজনীয় কাযােথ ( জ তার িভি েত নয়) ◌ঃ 
1. সিচব, কািরগির o মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, পিরবহণ ল ভবন, সিচবালয় িলংক রাড, ঢাকা-2111।  

[ ি  আকষণঃ aিতির  সিচব (কািরগির)] 
2. মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, ঢাকা।  
3. সিচব/পিরচালক (কাির লাম)/পিরচালক (আi িস)/পিরদশক, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।  
4. িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা (িব ি  oেয়বসাiেট কােশর a েরাধসহ)। 
5. া ামার (িডে ামা iন iি িনয়ািরং পরী ার দািয় া ), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
6. চয়ার ান মেহাদেয়র পােসানাল aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
7. নিথ।  

 
( মাহা দ আ ল শািহন কাoছার সরকার) 

uপ-পরী া িনয় ক (িডে ামা) 
ফানঃ ৯229887 


