
 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ 
পরী া িনয় ণ িবভাগ (িডে ামা শাখা) 
আগারগo, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা-2318।  
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ারক নং- 68.28.1111.412.42.116.29.218 তািরখঃ 17-17-3129 ি ঃ 

 
u রপ  পূনঃিনরী ণ msµvšÍ িব ি   

 
 

সংি  সকেলর aবগিতর জ  জানােনা যাে  েয, জানুয়ারী-েফ য়ারী 3129 মােস aনুি ত িডে ামা iন েমিডকয্াল েটকেনালিজ 
িশ া েমর পরী ার ফলাফল 17-17-3129 তািরেখ কািশত হেয়েছ যা বাংলােদশ কািরগির িশ া েবােড র্র oেয়বসাiেট 
(www.bteb.gov.bd) পাoয়া যােব। েয সকল পরী াথ  u  ফলাফেল u রপ  পূনঃিনরী ণ করেত i ক তােদরেক আগামী 
31-17-3129 তািরেখর মে  পরী া িনয় ক বরাবর সাদা কাগেজ আেবদন কের ফলাফেলর কিপ, েবশপে র কিপ eবং 
িনধ র্ািরত িফ-সহ িনজ িনজ িত ােন জমা িদেত হেব। সংি  িত ান পরী াথ েদর আেবদন o িনধ র্ািরত িফ হেণর পর 
aনলাiেন আেবদেনর ত  eি  করেত হেব।  
aনলাiেন আেবদেনর ত  eি র ধাপঃ  
www.bteb.gov.bd eর েহাম েপiেজ u রপ  পূণঃিনরী ণ/ িগত ফলাফল  িত ান েকাড o পাসoয়াড র্ িদেয় u রপ  
পূণঃিনরী েণর ত সমূহ eি  করেত হেব।  
 
িনেমণর ছেক uে িখত সময়সূিচ েমাতােবক e সং াম  কায র্ ম স  করেত হেবঃ 
িমক নং কায র্ েমর িববরণ স  করার সময়সীমা gšÍe¨

1.  aনলাiেন ত  eি  করা 18 হেত 25 ন 3129 ch©šÍ  
2.  িত ান ক র্ক িডিড করার েশষ তািরখ 25 ন 3129  
3.  eি কৃত পরী াথ েদর তািলকা ি  করা 25 ন 3129 তািরেখর পের  
4.  ি -আuট কিপসহ িডিড েবােড র্ জমার তািরখ 31 হেত 35 ন 3129  

 
পূনঃিনরী ণ িফ বাবদ (িবষয় িত 411 টাকা হাের) আদায়কৃত aথ র্ াংক া /িডিডর (সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, 
ঢাকা eর aনুকূেল) মা েম েবােড র্ ে রণ করেত হেব। াংক াফটিট েসানালী াংক, আগারগ o শাখা, ঢাকা হেত uে ালন 
েযা  হেত হেব। aনলাiেন eি কৃত তািলকার ি -আuট কিপ eবং িত ান ধােনর া রযু  ফেরায়ািড র্ংসহ িনেমণর ছক 
aনুসাের তািলকা স্ ত কের uি িখত তািরেখর মে  uপযু  িতিনিধর মা েম েবােড র্র সংি  শাখায় জমা িদেত হেব। e 
সং াম  য়ভার সংি  িত ানেক বহন করেত হেব। uে , u রপ  পূনঃিনরী ণ msµvšÍ কােজ ছা -ছা ীেক েবােড র্ ে রণ 
না করার জ  aনুেরাধ করা হেলা। aনলাiেন eি  তীত পূনঃিনরী েণর েকান আেবদন হণেযা  হেব না। 
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িবঃ ঃ- aনলাiেন আেবদন করার সময় েসানালী াংেকর িডিড ন র, তািরখ o শাখার নাম eি  করেত হেব।  

 
া িরত/- 
া িরত/- 

(ড. সুশীল কুমার পাল) 
পরী া িনয় ক 

েফানঃ 13-৯224394 
 

িতিদন বাকািশেবা eর oেয়বসাiট 
(www.bteb.gov.bd) িভিজট ক ন eবং 
আপনার িত ােনর i-েমiল oেপন ক ন। 



 
ারক নং- 68.28.1111.412.42.116.29.218(21) তািরখঃ 17-17-3129 ি ঃ 

aনুিলিপ সদয় aবগিত o েয়াজনীয় কায র্ােথ র্ঃ 
1. সিচব, কািরগির o মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, পিরবহণ ল ভবন, সিচবালয় িলংক েরাড, ঢাকা-2111। 

[ ি  আকষ র্ণঃ aিতির  সিচব (কািরগির)] 
2. সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
3. a /পিরচালক ...................... (সংি  িত ান)।  
4. uপ-পরী া িনয় ক -েগাপনীয়/সনদ, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
5. uপ-পিরচালক (িহসাব o িনরী া), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
6. িসে ম eনািল , বাকািশেবা (িব ি িট oেয়বসাiেট কাশসহ aনলাiেন আেবদন msµvšÍ েয়াজনীয় কায র্ ম হেণর aনুেরাধসহ)। 
7. ডকুেমে শন aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
8. িনরাপ া কম র্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
9. েচয়ার ান মেহাদেয়র পােস র্ানাল aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
10. নিথ।  
 

 
(েমাহা দ আবুল শািহন কাoছার সরকার) 

uপ-পরী া িনয় ক (িডে ামা) 
েফানঃ 13-৯229887 

 


