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Bangladesh Technical Education Board 
Controller of Examinations (Diploma Section) 

Agargaon, Sher-E-Bangla Nagar,  
Dhaka-1207. 

Website: www.bteb.gov.bd 

ারক নং- 68.28.1111.412.42.127.29.251 তািরখঃ 34-18-3129 ি ঃ 

িব ি  
 
িডে ামা iন iি িনয়ািরং (আিম র্) িশ া েমর 2ম পব র্ পির রক পরী া-3128 eর সময় িচ eত ারা িনেমণ কাশ করা হেলাঃ 
ত ীয় পরী াঃ  
 

Sl. Date and Time Semester No Subject 
Code Name of Subject Technology 

1. 01 August 2018 
Wednesday 
10:00 AM 

1st  1. 65612 Physics-1 All Technology 

2. 02 August 2018 
Thursday 
10:00 AM 

1st  1. 61512 Electrical Engineering Fundamentals Automobile, Surveying, 
Construction and Electronics 

2. 61315 Basic Electricity  Telecommunication  

3. 05 August 2018 
Sunday 

10:00 AM 

1st  1. 61112 Civil Engineering Materials  Construction  

2. 65411 Bangla Telecommunication  

3. 61211 Basic Surveying  Surveying 

4. 61511 Basic Electronics  Electronics 

5. 61411 Automobile Fundamental (A/B/C 
Veh) 

Automobile 

4. 06 August 2018 
Monday 

10:00 AM 

1st  1. 61114 Basic Field Engineering  Construction and Surveying 

2. 65613 Chemistry  Telecommunication  

5. 07 August 2018 
Tuesday 

10:00 AM 

1st  1. 65611 Matamatics-1 All Technology 

6. 08 August 2018 
Wednesday 
10:00 AM 

1st  1. 61316 Telecommunication System-1 Telecommunication  

 

বহািরক পরী াঃ িবধান েমাতােবক ত ীয় পরী া েশেষ বহািরক পরী া হণ করেত হেব (যিদ থােক)।  
 

িবেশষ ঃ  

*  uি িখত তািরখসমূেহর েয েকান িদন েকান কারণবশতঃ সাধারণ ছুিট েঘািষত হেল পরী া িগত থাকেব eবং পিরবিতর্ত তািরখ 
যথাসমেয় জানােনা হেব।  

 
 
 
 

া ি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। 
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ারক নং- 68.28.1111.412.42.127.29.251(25)  তািরখঃ 34-18-3129 ি ঃ 

a িলিপ সময় 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. মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, eফ-5/িব, আগারগo শাসিনক eলাকা, ঢাকা-2318।
3. সদর দ র, আট র্ডক, েমােমনশাহী েসনািনবাস, ময়মনিসংহ।
4. সিচব/পিরচালক (কািরকুলাম)/পিরদশ র্ক/পিরচালক (আiিটিস), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
5. েজলা শাসক, নীলফামারী/নােটার/যেশার।
6. a /কমা া , ieমiিসe eস, সয়দ র েসনািনবাস, নীলফামারী/iিসeসeমi, কািদরাবাদ েসনািনবাস, নােটার/ 

eসিটিসe eস, যেশার েসনািনবাস, যেশার। 
7. uপ-পরী া িনয় ক - েগাপনীয়/সনদ/িবeম/েভাকঃ, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
8. uপ-সিচব (েরিজঃ)/uপ-সিচব ( শাসন)/uপ-পিরচালক (িহসাব o িনরী া), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
9. িসে ম eনািল  (aঃ দাঃ), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
10. সহকারী পরী া িনয় ক- িডে ামা/ িষ/েট টাiল/শট র্েকাস র্, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
11. ে স ােনজার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
12. ডকুেমে শন aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
13. েচয়ার ান মেহাদেয়র পােস র্ানাল aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
14. নিথ।  

 

 
 (েমাহা দ আবুল শািহন কাoছার সরকার) 

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


