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বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্  

পরী া িনয় ণ িবভাগ 
আগারগ o, েশের বাংলা নগর, ঢাকা -2318। 

Website: www.bteb.gov.bd 

ারক নং- 48.28.1111.412.42.113.28.211 তািরখঃ 17-19-3128ি ঃ 

িব ি  
3128 সেনর িডে ামা iন iি িনয়ািরং িশ া েমর 3য় পব র্ (3127 িবধান) পিরপূরক পরী ার সময়সূিচঃ  
 
(K) িলিখত পরী াঃ   

নং তািরখ, বার o সময় পব র্ নং িবষয় 
েকাড িবষেয়র নাম েটকেনালিজ 

3. 21 েসে র 3128 
রিববার 

িবকাল - 13:11 

3য় 
পব র্ 

1. 77232 আিকর্েটকচার িডজাiন-2 আিকর্েটকচার (3127 িবধান)
2. 77432 েবিসক য়িকoেমি েকিমক াল (3127 িবধান)
3. 77532 িসিভল iি িনয়ািরং ােটিরয়াল  িসিভল, িসিভল (uড), ক াকশন (3127 

িবধান) 
4. 77823 iেলকিটক াল iি িনয়ািরং 

ফা ােম াল  
ড, আরeিস, সােভ র্িয়ং, eআiিডিট, ি ি ং, 
ািফ , aেটােমাবাiল (3127 িবধান) 

5. 77832 iেলকি ক াল সািকর্ট -2 iেলকি ক াল, iেলক েমিডক াল (3127 িবধান)
6. 77932 iেলক িন  িডভাiস e  সািকর্ট iেলক িন  (3127 িবধান)
7. 77934 eনালগ iেলক িন ডাটা েটিলকিমuিনেকশন, কি uটার সােয়  

(3127 িবধান) 
8. 78133 েমিশনসপ াকিটস-2 েমকািনক াল, েমকা িন  (3127 িবধান)
9. 78232 oয়াকর্সপ েসফিট e  ােনজেম পাoয়ার (3127 িবধান)
10. 78732 িসরািমক iি িনয়ািরং ােটিরয়াল -3 িসরািমক (3127 িবধান)
11. 78832 াস iি িনয়ািরং ােটিরয়াল -3 াস (3127 িবধান) 
12. 78৯32 িডেজল iি ন aপােরশন e  েমiে েন েমিরন (3127 িবধান) 
13. 79132 েনভাল আিকর্েটকচার শীপ িবি ং (3127 িবধান)
14. 79332 eয়ার া  াকচার e  িরেপয়ার e ােরাে স, eিভuিন  (3127 িবধান)
15. 7৯132 oয়াটার েকায়ািলিট iি িনয়ািরং eনভায়রণেম াল (3127 িবধান)
16. 7৯232 েবিসক েমজারেম আiিপিসিট (3127 িবধান)
17. 7৯432 মাiিনং িজoলিজ মাiিনং e  মাiন সােভ র্ (3127 িবধান)
18. 7৯৯32  aিফস aপােরশন-2 িরজম e  হসিপটািলিট (3127 িবধান)

1. 22 েসে র 3128 
েসামবার 

িবকাল - 3:11 

3য় 
পব র্ 

1. 76822 বাংলা আিকর্েটকটার, aেটােমাবাiল, iেলকি ক াল, 
iেলক িন , িসরািমক, েমিরন, e ােরাে স, 
eিভuিন , কি uটার সােয় , েটিলকিমিuিনেকশন, 
eআiিডিট, eনভায়রণেম াল, আiিপিসিট, ািফ , 
(3127 িবধান) 

2. 77433 েসফিট iন েকিমক াল i াি েকিমক াল (3127 িবধান)
3. 77৯32 ড েসিফিট e  ােনজেম ড (3127 িবধান) 
4. 78932 েবিসক সােভ র্িয়ং সােভ র্িয়ং (3127 িবধান)
5. 79133 শীপ িবি ং ােটিরয়াল শীপ িবি ং (3127 িবধান)
6. 79732 ফা ােম াল  a  বােয়ােমিডক াল iি িনয়ািরং iেলকে ােমিডক াল (3127 িবধান)
7. 79933 ক াকশন িফ  াকিটস ক াকশন (3127 িবধান)
8. 7৯932 টoয় ার ানুফ াকচার-2 টoয় ার (3127 িবধান)
9. 7৯৯33 ড e  েবভােরজ ডাকশন-2 িরজম e  হসিপটািলিট (3127 িবধান)

1. 23 েসে র 3128 3য় 1. 76823 iংেরজী আিকর্েটকচার, aেটােমাবাiল, iেলকি ক াল, 

pিতিদন eকবার হেলo আপনার 
pিত ােনর i-েমiল oেপন করুন। 

pিতিদন eকবার হেলo বাকািশেবা eর oেয়বসাiট 

(www.bteb.gov.bd) 
 িভিজট করনু। 

“িশkা িনেয় গড়ব েদশ  
েশখ হািসনার বাংলােদশ” 
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নং তািরখ, বার o সময় পব র্ নং িবষয় 
েকাড িবষেয়র নাম েটকেনালিজ 

ম লবার 
িবকাল - 13:11 

পব র্ iেলক িন , iেলকে ােমিডক াল, েমকািনক াল, 
িসরািমক, েমিরন, কি uটার সােয় , eআiিডিট, 
eনভায়রণেম াল, আiিপিসিট, েটিলকিমuিনেকশন, 
ািফ , টoয় ার (3127 িবধান) 

2. 76833 কিমuিনেকিটভ iংিলশ েকিমক াল, িসিভল, িসিভল  (uড), 
কি uটার, ড, পাoয়ার, আরeিস, াস, 
শীপ িবি ং, e ােরাে স, eিভuিন , ডাটা 
েটিলকিমuিনেকশন, ক াকশন, েমকা িন , 
মাiিনং e  মাiন সােভ র্, ি ি ং (3127 
িবধান) 

3. 7৯৯34 হাuস িকিপং e  লি  aপােরশন-2 ু্যিরজম e  হসিপটািলিট (3127 িবধান)
2. 24 েসে র 3128 

বুধবার  
িবকাল - 13:11 

3য় 
পব র্ 

1. 76৯32 াথেমিট -3 সকল েটকেনালিজ ( িরজম e  হসিপটািরিট 
তীত) (3127 িবধান)  

2. 7৯৯35 ড e  েবভােরজ সািভ র্স-2 িরজম e  হসিপটািলিট (3127 িবধান)
3. 25 েসে র 3128 

হ িতবার 
িবকাল - 13:11 

3য় 
পব র্ 

1. 76৯23 িফিজ -2 আিকর্েটকচার, aেটােমাবাiল, েকিমক াল, 
iেলকি ক াল, iেলক িন , iেলকে া-
েমিডক াল, ড, েমকািনক াল, িসরািমক, 
েমিরন, কি uটার সেয় , eআiিডিট, 
eনভায়রণেম াল, আiিপিসিট, 
েটিলকিমuিনেকশন, ািফ , টoয় ার 
(3127 িবধান) 

4. 28 েসে র 3128 
রিববার 

িবকাল - 13:11 

3য় 
পব র্ 

1. 76922 েসাসাল সােয় েকিমক াল, ড, েমকািনক াল, আরeিস, 
সােভ র্িয়ং, শীপ িবি ং, e ােরাে স, 
eিভuিন , ডাটা েটিলকিমuিনেকশন, 
ক াকশন, মাiিনং e  মাiন সােভ র্, ি ি ং 
(3127 িবধান) 

2. 77233 ি েয়িটিভিট e  কনেস  েডেভলপেম আিকর্েটকচার (3127 িবধান)
3. 77332 aেটােমািটভ iি ন িসে ম-2 aেটােমাবাiল (3127 িবধান)
4. 77533 িসিভল iি িনয়ািরং িয়ং (ক াড) eনভায়রণেম াল (3127 িবধান)
5. 77822 েবিসক iেলকি িসিট পাoয়ার (3127 িবধান)
6. 77833 iেলকিটক াল e ােয়ে স iেলকি ক াল (3127 িবধান)
7. 77922 েবিসক iেলক িন iেলকে ােমিডক াল (3127 িবধান)
8. 77933 iেলক িনক iি িনয়ািরং ফা ােম াল িসিভল, িসিভল (uড), কি uটার, িসরািমক, 

াস, আiিপিসিট, েমকা িন  (3127 িবধান)
9. 78৯33 েমিরন iি িনয়ািরং ােটিরয়াল েমিরন (3127 িবধান) 
10. 79832 আিকর্েটচারাল িডজাiন e  িয়ং-3 eআiিডিট (3127 িবধান)
11. 7৯933 ােটিরয়াল সােয় -2 টoয় ার (3127 িবধান)
12. 7৯৯37 কিমuিনেকিটভ iংিলশ-2 িরজম e  হসিপটািলিট (3127 িবধান)

5. 29 েসে র 3128 
েসামবার  

িবকাল - 13:11 

3য় 
পব র্ 

1. 78733 িসরািমক মেডল েমিকং িসরািমক (3127 িবধান)
2. 7৯532 েটিলকিমuিনেকশন ফা ােম াল েটিলকিমuিনেকশন, (3127 িবধান)
3. 79537 ডাটা েটিলকিমuিনেকশন ফা ােম াল ডাটা েটিলকিমuিনেকশন (3127 িবধান)
4. 7৯133 eনভায়রণেম াল iি িনয়ািরং 

ােটিরয়াল  
eনভায়রণেম াল (3127 িবধান)

5. 7৯632 aফেসট েমিশন aপােরশন ি ি ং, ািফ  (3127 িবধান)
6. 7৯৯38 পাস র্নািলিট েডেভলপেম  e  eিটিচuট িরজম e  হসিপটািলিট (3127 িবধান)

6. 31 েসে র 3128 
বুধবার 

িবকাল - 13:11 

3য় 
পব র্ 

1. 76৯33 িফিজ -3 িসিভল, িসিভল (uড), কি uটার, পাoয়ার, 
আরeিস, াস, সােভ র্িয়ং, শীপ িবি ং, 
e ােরাে স, eিভuিন ,  ডাটা 
েটিলকিমuিনেকশন, ক াকশন, 



D:\PDF\Diploma\1432.doc Page # 3 

নং তািরখ, বার o সময় পব র্ নং িবষয় 
েকাড িবষেয়র নাম েটকেনালিজ 

েমকা িন , মাiিনং e  মাiন সােভ র্, 
ি ি ং (3127 িবধান) 

2. 7৯৯36 কা মার সািভ র্স iন হসিপটািললিট িরজম e  হসিপটািলিট (3127 িবধান)
বহািরক পরী াঃ িলিখত পরী া েশেষ বহািরক পরী া হণ করেত হেব (যিদ থােক)।  

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

* পিরপূরক পরী া েশেষ িত ান কতৃর্ক মূ ায়ন পূব র্ক 3য় পেব র্র সকল িশ াথ  Online e GPA ন র eি  করার 
তািরখঃ 37-1৯-3128 হেত 16-21-3128 পয র্ম । 

 
 

 
া িরত/- 

( েকৗশলী সুশীল কুমার পাল) 
পরী া িনয় ক 

েফানঃ 13-৯224394 
 

 

ারক নং- 48.28.1111.412.42.113.28.211(26) তািরখঃ 17-19-3128ি ঃ 
 
aনুিলিপ সদয় aবগিত o েয়াজনীয় কায র্ােথ র্ঃ  

1. সিচব, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
দৃি  আকষ র্ণঃ aিতির  সিচব (কািরগির), িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

2. মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, eফ-5/িব, আগারগ o শাসিনক eলাকা, ঢাকা।
3. সিচব/পিরদশ র্ক/পিরচালক (কািরকুলাম)/পিরচালক (আiিটিস), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
4. েজলা শাসক, সংি  সকল েজলা। 
5. a /েকে র ভার া  কম র্কতর্া,..................................................................................। 

(সংি  িবধান o পরী া পিরচালনা নীিতমালা aনুসরণ কের পরী া পিরচালনার aনুেরাধসহ।) 
6. a /পিরচালক, ................................................................................................। 
7. uপ-পরী া িনয় ক -েগাপনীয়/সনদ/িবeম/েভাক, 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 , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা (েনািটশিট Website -e কােশর ব া করার জ  aনুেরাধসহ)।    
10. ে া ামার (িডে ামা iি িনয়ািরং eর দািয় া ), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
11. সহকারী পরী া িনয় ক- িষ/েট টাiল/শট র্ েকাস র্, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
12. ডকুেমে শন aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
13. ে স ােনজার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
14. েচয়ার ান মেহাদেয়র পােস র্ানাল aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
15. নিথ।  

 

 
 (েমাহা দ আবুল শািহন কাoছার সরকার) 

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


