
 
 
 
 
 
 
 

ারক নং 68.28.1111.423.29.125.28-7                                                                       তািরখঃ 29-13-3129ি ঃ 
 

িডে ামা -iন- েট টাiল  iি িনয়ািরং িশ া েমর েট টাiল, জুট o গােম র্ স েটকলজীর িবধান-3121 আেলােক 
 2মপব র্ o 4য়পব র্ পিরপূরক  পরী া -3128 eর  িনেমণা    সময় িচ aনুযায়ী aনুি ত হেব। 

     িবঃ ঃ  (ক)  সময় িচেত বিণ র্ত তািরেখর েকান েম  েকান সাধারণ িট েঘািষত হেলo পরী া যথারীিত চলেব।  
       (খ)  2ম o 4য় পব র্  পিরপূরক  পরী া  সমাি র 14 িদন পর বহািরক িবষেয়র পরী া আর  করেত হেব ।   

               (গ)  2ম o 4য়  পব র্ পরী া সমাি র পর িব ি র ছেকর তািরখ aনুযায়ী  On Line  মা েম ছা /ছা ীেদর া   GPA ন র    
            ে রণ করেত হেব eবং হাড র্ কিপ a  েবােড র্র িষ শাখায় জমা িদেত হেব। 

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

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

ারক নং 68.28.1111.423.29.125.28-7(237)          তািরখঃ 29-13-3129ি ঃ 
   সদয় aবগিত o যথাযথ ব া হেণর িনিমে  aনুিলিপ ে িরত হলঃ 
 2।        সিচব, িশ া ম ণালয়, গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার, সিচবালয়, ঢাকা। 
3।        পিরচালক, ব  aিধদ র, িবিটeমিস ভবন (7  তলা), 8-৯ কারoয়ান  বাজার, ঢাকা। 
4-6।     সিচব/ পিরচালক (কািরকুলাম)/পিরচালক(িসিবিটe  e)/ পিরদশ র্ক/পরী া িনয় ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
7-7৯।    a , ..................................................................................................। 
7৯-৯2।   েজলা শাসক, সংি  সকল েজলা) 
৯3-৯7।   uপ-পরী া িনয় ক-2/3/4 / uপ-সিচব ( শাসন/েরিজে শন)/ uপ-পিরদশ র্ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
৯8।        িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। (রুিটন oেয়বসাiেট চােরর জ  aনুেরাধ করা হেলা) 
৯9-231।  uপেজলা িনব র্াহী aিফসার (সংি  সকল) । 
232-233।  ে া ামার 4, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
234।       ে স ােনজার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
235।       ডকুেমে শন aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
236।       েচয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কম র্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
237।       নিথ।                                                                                                                                                                                  

 
(েমাহা দ আব ল কাiuম) 

সহকারী পরী া িনয় ক ( িষ) o েট ঃ(aঃদাঃ) 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা 
েফান- 13 5921৯5৯ (aিফস) 

িতিদন eকবার হেলo কািরগির িশ া 
েবােড র্র oেয়ব সাiট 

www.bteb.gov.bd িভিজট করুন। 

 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ 
পরী া িনয় ক িবভাগ ( িষ/েট ঃ শাখা) 
আগারগo, েশের বাংলা নগর, ঢাকা-2318। 

সময় তািরখ বার িবষয়সহ েটকেনালজীর নাম পব র্
 
 
সকাল 21টা হেত শুরু 

15-4-3129 ি ঃ রিববার 
েট টাiল ’’র’’ েমটািরয়াল-2 (2৯22), েট টাiল o জুট 2ম 

 i ডাকশন  টু  েট টাiল সাi  (5৯22) গােম র্ স
েট টাiল ’’র’’ েমটািরয়াল -3(2৯32) গােম র্ স 4য়

16-4-3129 ি ঃ েসামবার বাংলা (6822) েটক্র্টাiল, জুট o গােম র্ স 2ম
জুট oেয়ট েসিসং-2 (3244) জুট 4য়

17-4-3129 ি ঃ 
 

ম লবার 
 
 

েবিসক iেলকি িসিট (7822), গােম র্ স 2ম েজনােরল েট টাiল েসস-2 (2৯23) েট টাiল o  জুট 
েসা াল সােয়  -2 (6922) গােম র্ স 4য় েসা াল সােয়  -3 (6932) েট টাiল o জুট

18-4-3129 ি ঃ ধবার 

াথেমিটকস-2 (6৯22) েটক্র্টাiল, জুট o গােম র্ স 2ম
iয়ান র্ ানুেফকচািরং-2 (2৯42) েট টাiল

4য় জুট iয়ান র্ ানুেফকচািরং-2 (3242) জুট
iয়ান র্ ানুেফকচািরং (5৯42) গােম র্ স

19-4-3129 ি ঃ হঃবার 
রসায়ন (6৯24) েট টাiল, জুট o গােম র্ স 2ম
েফি ক ানুেফকচািরং-2 (2৯43) েট টাiল 4য় জুট েফি ক ানুেফকচািরং-2 (3243) জুট

22-4-3129 ি ঃ রিববার েবিসক  iেলক িন  (7922) গােম স 4য় iংেরিজ-3 (6833) েট টাiল o  জুট

23-4-3129 ি ঃ েসামবার 
iংেরজী-2 (6823), গােম র্ স 2ম
াথেমিটকস-4 (6৯42) েট টাiল, জুট o গােম র্ স 4য় 

24-4-3129 ি ঃ ম লবার পদাথ র্-3 (6৯33) েট টাiল, জুট o গােম র্ স 4য়


