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বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ 

পরী া িনয় ণ িবভাগ (িডে ামা শাখা) 
আগারগo, েশের বাংলা নগর, ঢাকা -2318। 

Website: www.bteb.gov.bd 
ারক নং- 68.28.1111.412.42.119.29.243                                                               তািরখঃ 22-18-3129ি ঃ  

িব ি  
 

5 বছর েময়ািদ িডে ামা iন iি িনয়ািরং (েনভাল) িশ া েমর Summer ােচর 2ম, 4য় পব র্ সমাপনী o 5থ র্ পব র্ OJT eবং Winter 
ােচর 3য় পব র্ সমাপনী o 5থ র্ পব র্ OJT পরী া-3129 eর সময়সূিচঃ  

 

K) িলিখত পরী াঃ   

নং তািরখ, বার o সময় পব র্ নং িবষয় েকাড িবষেয়র নাম েটকেনালিজ 
1. 3৯ লাi 3129 

রিববার  
সকাল - 21:11 

2ম 1. 6825 iংেরজী েনভাল iেলকি কয্াল, েমিরন েমকািনকয্াল, 
শীপ িবি ং e  হাল, েনভাল iেলক িন  

3য় 1. 6৯36 াথেমিট -3 েনভাল iেলকি কয্াল, েনভাল iেলক িন , 
শীপ িবি ং e  হাল 

2. 2933 িডেজল iি ন aপােরশন e  
েমiনেট া   

েমিরন েমকািনকয্াল 

4য় 1. 2৯44 eনিবিসিড-2 েনভাল iেলকি কয্াল, েনভাল iেলক িন , 
েমিরন েমকািনকয্াল o িশপ িবি ং e  
হাল 

2. 41 লাi 3129 
েসামবার 

সকাল 21:11 

2ম/ 
3য় 

1. 2722 েবিসক iেলকি িসিট 2ম পব র্ঃ েনভাল iলকি কয্াল, েনভাল 
iেলক িন , শীপ িবি  e  হাল 
3য় পব র্ঃ েমিরন েমকািনকয্াল 

3য় 1. 2732 iেলকি কয্াল সািকর্টস-2 েনভাল iেলকি কয্াল  
4য় 1. 2942 ফাuি  e  াটান র্ েমিকং েমিরন েমকািনকয্াল 

2. 2744 িসনে া e  সােভ র্া িসে ম েনভাল iেলকি কয্াল 
3. 2842 iেলকিটকয্াল েমিজারেম  e  

েমজািরং i ুেম  
েনভাল iেলক িন  

3. 42 লাi 3129 
ম লবার 
সকাল 21:11 

2ম/ 
4য় 

1. 6824 বাংলা 4য় পব র্ঃ েনভাল iেলকি কয্াল
2ম পব র্ঃ েমিরন েমকািনকয্াল, েনভাল 
iলক িন  

2ম 
পব র্ 

1. 2৯23 কােপ র্ি , িজআরিপ eন  েবাথ 
িবি ং 

শীপ িবি  e  হাল 

2ম/ 
3য় 

1. 6828 েনভাল েটকিনকয্াল 
eয্াডিমিনে শন 

2ম পব র্ঃ েনভাল iেলকি কয্াল
3য় পব র্ঃ েমিরন েমকািনকয্াল 

3য়  1. 2932 েমিশন সপ াকিট -2 েমিরন েমকািনকয্াল 
4য়  1. 2943 aি লারী েমিশনারী-3 েমিরন েমকািনকয্াল 

4. 13 আগ  3129 
হ িতবার 

সকাল 21:11 

2ম 1. 2922 aি লারী েমিশনারী-2 েমিরন েমকািনকয্াল 
3য়/ 
4য় 

1. 6৯37 িফিজ -3 3য় পব র্ঃ েনভাল iেলক িন , েমিরন 
েমকািনকয্াল 
4য় পব র্ঃ েনভাল iেলকি কয্াল 

2. 2৯42 িশপ িবি ং েমটািরয়াল e  
িথoরী a  কেরাশন 

িশপ িবি ং e  হাল 

3. 2843 িডিজটাল iেলক িন -2 েনভাল iেলক িন  
4. 2944 িরেপয়ার e  েমiনেট া  

আiিসi 
েমিরন েমকািনকয্াল 

5. 16 আগ  3129 
রিববার 

2ম/ 
4য় 

1. 6৯43 েকিমি 4য় পব র্ঃ েমিরন েমকািনকয্াল, িশপ িবি ং
e  হাল  

িতিদন বাকািশেবা eর oেয়বসাiট 
(www.bteb.gov.bd) িভিজট ক ন eবং 
আপনার িত ােনর i-েমiল oেপন ক ন। 
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নং তািরখ, বার o সময় পব র্ নং িবষয় েকাড িবষেয়র নাম েটকেনালিজ 
সকাল 21:11 2ম পব র্ঃ েনভাল iলকি কয্াল

2ম 1. 6৯27 িফিজ -2 েমিরন েকমািনকয্াল, েনভাল iেলক িন , 
শীপ িবি  e  হাল 

3য় 1. 2934 িপoeল েটকেনালিজ েমিরন েকমািনকয্াল 
4য় 1. 2743 eিস েমিশন-2 েনভাল iেলকি কয্াল 

6. 17 আগ  3129 
েসামবার 

সকাল 21:11 

2ম 1. 2822 iেলক িনক িডভাiেস  e  
সািকর্ট -2 

েনভাল iেলক িন  

2. 2৯22 শীপ ক াকশন শীপ িবি  e  হাল 
3য় 1. 2৯34 iি িনয়ািরং ােটিরয়াল েমিরন েমকািনকয্াল, শীপ িবি ং e  হাল
4য় 1. 2844 কিমuিনেকশন iি িনয়ািরং-2 েনভাল iেলক িন  

7. 18 আগ  3129 
ম লবার 
সকাল 21:11 

2ম 1. 6৯26 াথেমিট -2 েনভাল iেলকি কয্াল, েমিরন েমকািনকয্াল, 
েনভাল iেলক িন , শীপ িবি  e  হাল 

3য় 2. 2935 eসআii ( াকর্ iগিনশন iি ন) েমিরন েমকািনকয্াল 
4য় 1. 2945 েমটালািজর্ িশপ িবি ং e  হাল 

2. 2821 েবিসক iেলক িন েনভাল iেলকি কয্াল, েমিরন েমকািনকয্াল 
8. 1৯ আগ  3129 

হ িতবার 
সকাল 21:11 

2ম 1. 2724 িশপ  iকুiপেম  e  িসে ম েনভাল iেলকি কয্াল 
2. 2923 েমিরন িডেজল iি ন-2 েমিরন েমকািনকয্াল 

4য় 

1. 2742 iেলকি কয্াল সািকর্ট-3 েনভাল iেলকি কয্াল 
2. 2152 eনভায়রনেম াল ািডজ েমিরন েমকািনকয্াল 
3. 2965 oেয়ি ং িশপ িবি ং e  হাল 
4. 2845 পাoয়ার iেলক িন  e  

eি েকশন 
েনভাল iেলক িন  

 
uি িখত তািরখসমূেহর েয েকান িদন েকান কারণবশতঃ সাধারন ছুিট েঘািষত হেল পরী া িগত থাকেব eবং পিরবিতর্ত তািরখ যথাসমেয় 
জানােনা হেব।  
 
L) বহািরক পরী াঃ েকে র ভার া  কম র্কতর্ার ত াবধােন িনেমণা  সময়সূিচ েমাতােবক বহািরক পরী া aনুি ত হেব। 

তািরখ o সময় পরী া েক েটকেনালিজ
বহািরক পরী া হেণর সময়সীমা 22-19-3129 হেত 27-19-3129 পয র্ম  

( েয়াজেন কম-েবশী হেত পাের) 
সকল 

েটকেনালিজ। 
 
পরী া েশষ হoয়ার 26 িদেনর মে  ফলাফল কাশ কের eক কিপ েটবুেলশন সীট o পির রক পরী াথ েদর তািলকা (যিদ থােক) েবােড র্র 

িডে ামা শাখায় (৯ম তলায়) ে রণ করেত হেব। তাছাড়া eসব ডকুেম  িত ােন যথাযথভােব সংর ণ করেত হেব। যােত েয েকান 

েয়াজেন েবাড র্ েথেক e msµvšÍ ত  চাoয়া হেল েবাড র্েক সরবরাহ করা যায়। 
 

িবেশষ ঃ  

* 5থ র্ পব র্ OJT-সহ সকল পেব র্র বহািরক পরী া হেণর জ  িত ােনর সংি  িবষেয়র পাঠদানকারী িশ কেক Af¨šÍixY পরী ক 

eবং uপ  Abvf¨šÍixb পরী ক িনেয়াগ িদেয় বহািরক পরী া হণ করেত হেব। u  বহািরক পরী া হণ করার জ  িনেমণর 

নমুনা ছক েমাতােবক cȪ ÍvweZ সময়সূিচ েবােড র্র aনুেমাদেনর জ  আগামী 16-19-3129 তািরেখর মে  

shahindcbteb@gmail.com i-েমiল কানায় ে রণ করেত হেব।  
 

বহািরক পরী ার সময়সূিচ (নমুনা ছক) 

েক  েকাডঃ...................... েকে র নামঃ........................................................................ 

পরী া হেণর 
তািরখ o 
সময় 

িবষয় েকাড o 
িবষেয়র নাম 

েটকেনালিজ 
o পব র্ 

oয়াকর্সপ/ 
ােবর নাম 

aভয্ম রীণ পরী েকর নাম, 
পদবী, কানা o েমাবাiল ন র 

aনাভয্ম রীণ পরী েকর নাম, 
পদবী, কানা o েমাবাiল ন র 

gšÍe¨ 

2 3 4 5 6 7 8
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া িরত/- 
(ড. শীল কুমার পাল) 
পরী া িনয় ক 

েফানঃ 13-৯224394 
 

ারক নং- 68.28.1111.412.42.119.29.243(24)                                                         তািরখঃ 22-18-3129ি ঃ  

aনুিলিপ সদয় aবগিত o েয়াজনীয় কায র্ােথ র্ (েজ য্তার িভি েত নেহ)◌ঃ   
1. পিরচালক, েনৗ িশ ণ পিরদ র, পােস র্ােনল শাখা, েনৗবািহনী সদর দ র, বনানী, ঢাকা।  
2. সিচব/পিরদশ র্ক/পিরচালক (কািরকুলাম)/পিরচালক (আiিটিস), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
3. েজলা শাসক, রা ামািট।  
4. a , েনৗবািহনীর িশ ণ ঘ িট বােনৗজা শহীদ েমায়া ম, কা াi, রা ামািট পাব র্তয্ েজলা। 
5. uপ-পরী া িনয় ক- েগাপনীয়/সনদ/িবeম/েভাক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
6. uপ-সিচব (েরিজঃ)/uপ-সিচব ( শাসন), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
7. uপ-পিরচালক (িহসাব o িনরী া), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
8. িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা (েনািটশিট oেয়বসাiেট কােশর ব া হেণর aনুেরাধসহ)। 
9. সহকারী পরী া িনয় ক- িষ/েট টাiল/শট র্ েকাস র্, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
10. ে স ােনজার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
11. ডকুেমে শন aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
12. মাননীয় েচয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কম র্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
13. নিথ। 

 

 
(েমাহা দ আবুল শািহন কাoছার সরকার) 

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


