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আগারগo, শেরবাংলা নগর, ঢাকা-2318 
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ারক নং- 48.28.1111.412.42.113.28-244 তািরখঃ 14-21-3128 ি ঃ 

িডে ামা iন iি িনয়ািরং পরী ার GPA eি  msµvšÍ িব ি  
 
সংি  সকেলর aবগিতর জ  জানােনা যাে  য, ন- লাi 3128 মােস a ি ত িডে ামা iন iি িনয়ািরং িশ া েমর 3127 িবধােনর 

3য় পব র্ সমাপনী পরী া eবং সে র-3128 মােস a ি ত 3য় পব র্ পির রক পরী ার িশ াথ েদর GPA ন র aনলাiেন িত ান ক র্ক 

eি  করার তািরখ আগামী 22-21-3128 তািরখ ch©šÍ বিধ র্ত করা হেলা। u  সমেয়র মে  GPA ন র aনলাiেন eি  করার জ  সংি  

িত ানস হেক বলা হেলা। uে ,  GPA ন র aনলাiেন eি র ে  িনেমণা  িবষয় েলা িবেশষভােব খয়াল রাখেত হেব।  

* ট েলশনসীেট া  GPA eবং িশ াথ েক সরবরাহ ত ন রপ  িমিলেয় GPA ন র eি  করেত হেব।  

* বােড র্ জমা ত সকল হাড র্কিপর eক সট িত ােন সংর ণ করেত হেব।  

 
 
 
 

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

ফান- 13-৯224394 

ারক নং- 48.28.1111.412.42.113.28-244(৯) তািরখঃ 14-21-3128 ি ঃ 

a িলিপ 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. a , পিরচালক, ...................................................................................। 
4. িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা (িব ি  oেয়বসাiেট কাশ a েরাধসহ)। 
5. া ামার (িডে ামা iন iি িনয়ািরং পরী ার দািয় া ), বাকািশেবা, ঢাকা।] 
6. চয়ার ান মেহাদেয়র পােস র্ানাল aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা। 
7. নিথ।        
 

 
( মাহা দ আ ল 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” 


