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ারক নং- 48.28.1111.412.42.116.28.234 তািরখঃ 29-1৯-3128 ি ঃ 

িডে ামা iন মিডক াল টকেনালিজ িশ া েমর TC o PC ন র eি র সময় ি  msµvšÍ িব ি  

 
a  বােড র্র আoতাধীন লাi-আগ  3128 মােস aনুি ত িডে ামা iন মিডক াল টকেনালিজ িশ া েমর পরী ায় বাড র্ ায়ন 

পব র্স েহর পরী াথ েদর TC o PC ন র eবং 8ম পেব র্র পরী াথ েদর িফ  িনং eর PC ন র সংি  িত ান ক র্ক 37-18-3128 

হেত 17-19-3128 iং পয র্ম  aনলাiেন eি  করার তািরখ িনধ র্ািরত িছল। য সকল িত ান u  সমেয়র মে  uি িখত ন রস হ 

aনলাiেন eি  কেরিন, স সকল িত ানেক আগামী 31-1৯-3128 হেত 35-1৯-3128 তািরেখর মে  aনলাiেন ন রস হ eি  করার 

জ  বলা হেলা। যথাসমেয় aনলাiেন ন র রণ না করার কারেণ ফলাফল কােশ িব তার ি  হেল তার জ  সংি  িত ানi দায়ী 

থাকেব। 

 
 
 

া িরত/- 
(ড. সুশীল কুমার পাল) 
পরী া িনয় ক 

ফান- 13-৯224394 

ারক নং- 48.28.1111.412.42.116.28.234(৯) তািরখঃ 29-1৯-3128 ি ঃ 

aনুিলিপ সদয় aবগিত o েয়াজনীয় কায র্ােথ র্ঃ  
1. মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, ঢাকা।  
2. সিচব, পিরচালক (কািরকুলাম)/পিরচালক (আi িস)/পিরদশ র্ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা।  
3. কে র ভার া  কম র্কতর্া, ..........................................................................। 
4. a , পিরচালক, ...................................................................................। 
5. uপ-পরী া িনয় ক ( গাপনীয়), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা। 
6. িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা (িব ি  oেয়বসাiেট কাশ eবং লবাের চােরর aনুেরাধসহ)। 
 [ ি  আকষ র্ণঃ া ামার (িডে ামা iন iি িনয়ািরং পরী ার দািয় া ), বাকািশেবা, ঢাকা।] 
7. ডকুেমে শন aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা। 
8. চয়ার ান মেহাদেয়র পােস র্ানাল aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা। 
9. নিথ।        
 

 
( মাহা দ আবুল শািহন কাoছার সরকার) 

uপ-পরী া িনয় ক (িডে ামা) 
ফানঃ 13-৯22988 

 

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” 


