
 
 
 
 

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

                                                         আগারগ o, েশের বাংলা নগর, ঢাকা 
                                                     web site : www.bteb.gov. bd 

 
ারক নং 68.28.1111.425.85.112.29-81                                                                     তািরখঃ  39-19-3129ি ঃ 

 

পরী ার সময় িচ 
 

িডে ামা- iন- িফসািরজ িশ া েমর 3য় পব র্ পির রক পরী া 3129 িনে া  সময় িচ a যায়ী a ি ত হেব। 
 

 

তািরখ o বার সকাল 21:11 টা েথেক শুরু  
 

িবষেয়র নাম o িবষয় েকাড পব র্
27/1৯/3129(রিববার) iংেরজী-3 (2242)   3য়
28/1৯/3129(েসামবার) গিনত-3 (2552) 3য়
29/1৯/3129(ম লবার) রসায়ন-3 (2542) 3য়
2৯/1৯/3129( ধবার) ি কা o ি কা ব াপনা  (3273)   3য়
31/1৯/3129( হ িতবার) পিরেবশ িব া (3223) 3য়
34/1৯/3129(রিববার) েভৗত-রাসায়িনক জলাশয়ত   (8535) 3য়
35/1৯/3129(েসামবার) কি uটার e ািপেকশন-2  (8538) 3য়

    

 িবঃ ঃ  (ক)  সময় িচেত বিণ র্ত uপ  তািরেখর ঘটনা েম েকান সাধারণ  েঘািষত হেলo পরী া যথারীিত চলেব। 
(L) 3য় পেব র্র পরী া সমাি র 26 িদেনর মে  েবাড র্ ক র্ক দ  aনলাiেন ছা /ছা ীেদর  া   GPA  ে রন করেত হেব।  

  া   GPA  eর 2 (eক) হাড র্ কিপ েবােড র্ ে রন কের তা িন ত করেত হেব। 
        াঃ/- 

        (ড. শীল মার পাল) 
          পরী া িনয় ক 

          বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা 
                                                                                                                               েফানঃ 13-৯224394 (aিফস) 
              ারক নং 68.28.1111.425.85.112.29-81(6৯)                                              তািরখঃ  39-19-3129ি ঃ 
              সদয় aবগিতর জ  a িলিপ ে রণ করা হলঃ 

 

2। সিচব, িশ া ম ণালয়, গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
3। মহা-পিরচালক, িষ স সারণ aিধদ র , খামারবািড়, ঢাকা। 
4-7। সিচব, পিরচালক(কাির লাম)/পিরদশ র্ক/পিরচালক (িশ  o িশ ণ সম য়) বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্,  ঢাকা। 
8। ক  পিরচালক (িফসারীজ িডে ◌ামা বাস বায়ন ক ), মৎ  ভবন, মৎ  aিধদ র, রমনা, ঢাকা। 
9-38। েজলা শাসক (সংি  েজলা স হ) 
            ----------------------------------------------------------------------------। 
39-59। a ---------------------------------------------------------------------। 
5৯।      িসে ম eনািল , বাকািশেবা, ঢাকা। (রু ন  oেয়ব সাiেট চােরর ব া করার জ  a েরাধ করা হ’ল। 
61-64।  uপ-িনয় ক (েগাপনীয়)/uপ-সিচব (েরিজঃ/কাির লাম িবেশষ - িষ, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
65-68।  ে স ােনজার (মালামাল)/ড েম শন aিফসার/সহকারী িহসাব র ণ aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্,  
             ঢাকা।  সংি  িশ া িত ােন u রপ  o a া  সকল মালামাল সরবরাহ করার ব া হণ করেবন। 
69।     েচয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কম র্কতর্া।  
6৯।      নিথ।                                                                                                    

 
(েমাহা দ আলী িময়া) 

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

েফানঃ 13-59221৯5৯ 
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পরী ার  সময় িচ 
 

িডে ামা iন লাiভ ক িশ া েমর 3য় পব র্ পির রক পরী া 3129 িনে া  সময় িচ a যায়ী a ি ত হেব। 
             িলিখত পরী াঃ 

 
তািরখ   o বার 

    সময় সকাল 21 টা হেত পব র্ 
 িবষেয়র নাম  o িবষয় েকাড 

27/1৯/3129 (রিববার) পদাথ র্-3 (8334) 3য় 
28/1৯/3129 (েসামবার) রসায়ন-3 (8335) 3য় 
29/1৯/3129 (ম লবার) গিণত- (8337) 3য় 

            িবেশষ িনেদ র্শাবলীঃ 
            (ক)     সময় িচেত বিণ র্ত uপ  তািরেখর ঘটনা েম েকান সাধারণ  েঘািষত হেলo পরী া যথারীিত চলেব। 

(L)    3য় পেব র্র পরী া সমাি র 26 িদেনর  মে  েবাড র্ ক র্ক দ  aনলাiেন ছা /ছা ীেদর  া   GPA  ে রন করেত হেব।    
           া   GPA eর  হাড র্ কিপ েবােড র্ ে রন কের তা িন ত করেত হেব। 

 
 

 াঃ/- 
                                                                                                                               (ড. শীল মার পাল) 

                      পরী া িনয় ক  
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা 

              েফানঃ 13 ৯224394 (aিফস) 
  ারক নং 68.28.1111.426.83.112.29-83(26)                                                       তািরখঃ  39-19-3129ি ঃ 
সদয় aবগিত o যথাযথ ব া হেণর জ  ে রণ করা হiলঃ 
2। মহা-পিরচালক, ািণস দ aিধদ র, খামারবািড়, ঢাকা। 
3।  পিরচালক (গেবষণা o িশ ন), ািণস দ aিধদ র, খামারবািড়,  ঢাকা । 
4-6। সিচব/পিরচালক(কাির লাম)/পিরচালক(িশ  o িশ ণ সম য়)/পিরদশ র্ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
7-9।  েজলা শাসক,  গাiবা া। 
৯  ।     a , iনি uট aব লাiভ ক সােয়  e  েটকেনালিজ(আieলeস ), েগািব র, সদর, গাiবা া। 
21। uপ-পরী া িনয় ক, েগাপনীয়,কাির লাম িবেশষ  ( িষ) বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
22        িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
          (িব ি  oেয়ব সাiেট চােরর ব া করার জ  আপনােক a েরাধ করা হ’ল) 
23। সহকারী পরী া িনয় ক, u রপ  o মালামাল, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
24।     েচয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কম র্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
25।     a  aিফেসর েনা শ েবাড র্। 
26।     দ র নিথ।                                                       
                                                             

 
 (েমাহা দ আলী িময়া) 

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

েফানঃ 13-59221৯5৯ 
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