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িব ি  
 
eত ারা সংি  সকেলর aবগিতর জ  জানােনা যাে  েয, েচয়ার ান মেহাদেয়র aনুেমাদন েম a  েবােড র্র আoতাধীন 13 আগ  3129 তািরখ 
হ িতবার aনুি ত  পরী াস হ aিনবায র্ কারেণ িগত েঘাষণা করা হেলা। uে িখত পরী াস হ িনমণ প পিরবিতর্ত সময় িচ aনুযায়ী aনুি ত 
হেব। সংি  েক  সিচবগণ পিরবিতর্ত সময় িচ aনুসরণ ব র্ক েজলা শাসক/ে জাির aিফেসর সােথ েযাগােযাগ কের পরী া হেণর ব া িনি ত 
করেবন। uে  েয, সময় িচ aনুযায়ী পরী ার a া  তািরখ o সময় aপিরবিতর্ত থাকেব।  
eছাড়া, সরকাির িনেদ র্শনা aনুযায়ী আগামী 13 আগ  3129 তািরখ হ িতবার বাংলােদশ কািরগির িশ া েবােড র্র eয্ািফিলেয়েটড সকল িশ া 
িত ান ব  থাকেব। 

 

ত ীয় পরী াঃ 

 

বহািরক পরী াঃ  
* িডে ামা iন েমিডকয্াল েটকেনালিজ িশ া েমর বহািরক পরী া ত ীয় পরী া েশেষ 15-1৯-3129 তািরখ হেত বহািরক 
েকে  aনুি ত হেব।  

* িডে ামা iন iি িনয়ািরং (েনভাল) িশ া েমর বহািরক পরী া ত ীয় পরী া েশেষ 24-1৯-3129 তািরখ হেত aনুি ত হেব। 
* িডে ামা iন iি িনয়ািরং (আিম র্) িশ া েমর িবধান েমাতােবক ত ীয় পরী া েশেষ বহািরক পরী া হণ করেত হেব (যিদ থােক) 
* সা র্িফেকট iন েমিডকয্াল েটকেনালিজ িশ া েমর বহািরক পরী া 19-19-3129 তািরেখর পিরবেতর্ 1৯-19-3129 হেত ïi“ হেব। 
 
 
 
 

া িরত/- 
(ড. শীল কুমার পাল) 
পরী া িনয় ক 
েফান- ৯224394 

ারক নং- 68.28.1111.412.42.116.29.259(29)      তািরখঃ 12-19-3129 ি ঃ 
 
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. মহপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, eফ-5/িব, আগারগo শাসিনক eলাকা, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা-2318।  
3. মহাপিরচালক, জনশি , কম র্সং ান o িশ ণ বুয্েরা, 9৯/3, কাকরাiল, ঢাকা। 

িমক নং িশ া ম ব র্ িনধ র্ািরত তািরখ, বার o সময় পিরবত ত তািরখ, বার o সময় gšÍe¨
1.  5 বছর েময়ািদ িডে ামা iন েমিডকয্াল 

েটকেনালিজ িশ া ম 
13 আগ  3129  হ িতবার

 সকাল - 21:11 
14 েসে র 3129 েসামবার

 সকাল - 21:11 
5থ র্ পব র্

2.  13 আগ  3129  হ িতবার
 িবকাল - 13:11 

14 েসে র 3129 েসামবার
 িবকাল - 13:11 

3য় o 6ম পব র্

3.  5 বছর েময়ািদ িডে ামা iন iি িনয়ািরং 
(আিম র্) 

13 আগ  3129  হ িতবার
 িবকাল - 13:11 

1৯ আগ  3129  হ িতবার
 সকাল - 21:11 

2ম পব র্ 
পির রক 

4.  5 বছর েময়ািদ িডে ামা iন iি িনয়ািরং 
(েনভাল) িশ া ম 

13 আগ  3129 হ িতবার
সকাল 21:11 

23 আগ  3129  রিববার
 সকাল - 21:11 

2ম, 3য়, 4য় 
পব র্ 

5.  2 বছর েময়ািদ সা র্িফেকট iন েমিডকয্াল 
েটকেনালিজ িশ া ম 

13 আগ  3129  হ িতবার
 সকাল - 21:11 

19 আগ  3129  বুধবার
 সকাল - 21:11 

3য় পব র্

6.  সা র্িফেকট iন েপাি , ফািম র্ং o 
সা র্িফেকট iন eিনেমল েহল  e  
ডাকশন 

13 আগ  3129  হ িতবার
 সকাল - 21:11 

19 আগ  3129  বুধবার
 সকাল - 21:11 

3য় পব র্

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



4. সিচব/পিরচালক (কািরকুলাম)/পিরদশ র্ক/পিরচালক (আi িস), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা । 
5. uপেদ া, া য্ ি  o েসবা িশ া ম েসল, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা । 
6. েজলা শাসক, সংি  সকল েজলা।  
7. পিরচালক ( িশ ণ), জনশি , কম র্সং ান o িশ ণ বুয্েরা, 9৯/3, কাকরাiল, ঢাকা। 
8. a , ......................... পিলেটকিনক i uট/েটকিনকয্াল ল e  কেলজ.................../কািরগির িশ ণ 

েক ,.............। 
9. a /পিরচালক ---------------------------------------------------------------------------  

[পিরবিতর্ত তািরখ aনুযায়ী পরী া হেণর েয়াজনীয় ব া হেণর aনুেরাধসহ।] 
10. uপ-পরী া িনয় ক-েগাপনীয়/সনদ/িবeম/েভাকঃ, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
11. uপ-সিচব (েরিজঃ)/uপ-সিচব ( শাসন), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
12. uপ-পিরচালক (িহসাব o িনরী া), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
13. িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা [েনা শ  oেয়ব সাiেট কােশর ব া হেণর aনুেরাধসহ।] 
14. uপেজলা িনব র্াহী কম র্কতর্া, সংি  সকল uপেজলা।  
15. সহকারী পরী া িনয় ক- িডে ামা/ িষ/েট টাiল/শট র্েকাস র্, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
16. ডকুেমে শন aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
17. েচয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কম র্কতর্া, বাকািশেবা, ঢাকা । 
18. নিথ। 
  

 
(েমাহা দ আবুল শািহন কাoছার সরকার) 

uপ-পরী া িনয় ক (িডে ামা) 
েফানঃ ৯229887 

 
 


