
বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্  
পরী া িনয় ণ িবভাগ- িষ শাখা          

        আগারগ o, শের বাংলা নগর, ঢাকা-2318 
 

 
ারক নং বাকািশেবা/পঃিনঃিব( িষ)/3128/27৯                                                         তািরখঃ 29/23/3128ি ঃ 

 
 

িডে ামা-iন-ফেরি   িশ া েমর 3য় পব র্ (5 বছর ময়াদী)  aিনয়িমত/পির রক  
 বাড র্ সমাপনী পরী া -3128 eর সময় িচ। 

 
   সকাল 21.11টা থেক রু

তািরখ o বার িবষেয়র নাম o কাড পব র্ 
22/12/3129 
হ িতবার 

কেমি  -(2834) ( িবধান-3125) 3য় 

25/12/3129 
রিববার 

iংিলশ-3 (2533) ( িবধান-3125) 3য় 

26/12/3129 
সামবার 

িজoলিজ e  সেয়ল সােয়  (2835) ( িবধান-3125) 3য় 

27/12/3129 
ম লবার 

ফের  া কস (3132) ( িবধান-3125) 3য় 

 

            িবঃ ঃ (ক)  তাি ক পরী া শষ হoয়ার 4 (িতন) িদেনর মে  বহািরক পরী ার কাজ শষ করেত হেব। 
                   (খ)  সময় িচেত বিণ র্ত uপেরা  তািরেখর য কান কারেন সাধারণ  ঘািষত হেলo পরী া যথারীিত চলেব।                                  

 
     
         াঃ/-        

 (ড. শীল মার পাল) 
পরী া িনয় ক 

বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্ 
ফানঃ 13-৯224394 (aিফস) 

ারক নং বাকািশেবা/পঃিনঃিব( িষ)/3128/27৯(23)                                         তািরখঃ 28/23/3128ি ঃ 
 
       সদয় aবগিতর জ  a িলিপ রণ করা হ’লঃ 
 
2। ধান বন সংর ক, বন aিধদ র, বন ভবন, আগারগo, শের বাংলা নগর ঢাকা। 
3। uপ- ধান বন সংর ক(িশ া o িশ ণ uiং), বন aিধদ র, বন ভবন, আগারগo, শের বাংলা নগর ঢাকা। 
4-6। সিচব/ পিরচালক (কাির লাম)/পিরদশ র্ক/পিরচালক(িশ  o িশ ণ সম য়) বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা। 
7। পিরচালক, ফের  সােয়  e  টকেনালজী i uট, ব র্ নািছরাবাদ, চ াম। 
8।           জলা শাসক. চ াম। 
9-৯। uপ-িনয় ক ( গাপনীয়) o কাির লাম িবেশষ -( িষ) বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা। 
21। িসে ম eনািল , কি uটার সল, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা । 
 (রু ন  oেয়ব সাiেট চােরর  জ  a েরাধ জানােনা হেলা) 
22।       চয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কম র্কতর্া। 
23।       নিথ                                                   

                                                                                                                         
 ( মাঃ আব ল কাiuম) 

সহকারী পরী া িনয় ক ( িষ) 
বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা  

ফান- 13-9232146                                     

িতিদন eকবার হেলo কািরগির 
িশ া বােড র্র oেয়ব সাiট   

(www.bteb.gov. bd) িভিজট 
করুন।

িতিদন  AšÍtZ  eকবার 
আপনার িত ােনর i-
মiল oেপন করুন। 


