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বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড  
পরী া িনয় ণ িবভাগ 

আগারগo, শের বাংলা নগর 
 ঢাকা -2318 ।  

Website: www.bteb.gov.bd 
ারক নং বাকািশেবা(প-3)/696/(পাট-7)/32৯2   তািরখ t 28-1৯-3126ি ঃ 

 
3126 সেনর িডে ামা-iন-iি িনয়ািরং িশ া েমর 3য় o 4য় পব পির রক পরী াথ েদর পরী ার সময় িচঃ  
 

(K) িলিখত পরী াঃ   

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

1.  19 aে াবর 3126 
হ িতবার 

িবকাল-13.11 

3য়  
পব 

1.  2123 iি িনয়ািরং ােটিরয়য্ালস 3য়=aেটােমাবাiল, িসিভল, িসিভল uড, 
iেলক িন , পাoয়ার, আর eিস, মিরন 
শীপিবি ং, আিকেটকচার e  iে া: 
িডজাiন,ক াকশন, মাiিনং e  মাiন 
সােভ, ি ি ং o  ািফক িডজাiন।  
4য় পব= কিমকয্াল, ড, আiিপিস , 
টিলকিমuিনেকশন  

2.  7232 আিকেটকচারাল িডজাiন e  ািনং-2 আিকেটকচার  
3.  7432 বিসক য়িকuিমি কিমকয্াল o ড  
4.  7733 া ািমং া েয়জ-2 3য় = কি uটার সাi , ডাটা 

টিলকিমuিনেকশন  
4য়=কি uটার  

5.  7833 eয্াডভা  iেলকি িস iেলকি কয্াল  
6.  8123 মিশন সপ াক স-2 মকা িন   
7.  8132 মকািনকয্াল iি িনয়ািরং িয়ং-2 মকািনকয্াল  
8.  8732 মেডল মিকং িসরািমক  
9.  8932 বিসক সােভিয়ং সােভিয়ং  
10.  9332 eয়ার াফট াকচার e  ক াকশন eয্ােরাে স, eয্ািভেয়ািন  
11.  9732 ফা ােম ালস aব বােয়ােমিডকয্াল 

iি িনয়ািরং 
iেলকে ােমিডেকল  

12.  ৯132 oয়াটার কায়ািল eনভায়রনেম াল  
13.  ৯232 বিসক মজারেম স-3 আiিপিস   
14.  ৯932 ট oয়ার া েফ চার-3 ট oয়ার  

2.  19 aে াবর 3126 
হ িতবার 

িবকাল-13.11 

4য় 
পব 

1.  7242 আিকেটকচারাল িডজাiন eয্া  ািনং-3 আিকেটকচার  
2.  7342 aেটাম ভ iি ন িসে ম-2 aেটােমাবাiল  
3.  7542 িসিভল iি িনয়ািরং iং (কয্াড)-2 িসিভল, িসিভল (uড), eনভায়রনেম  
4.  7842 iেলকি কয্াল সািকট-3 iেলকি কয্াল, iেলকে ােমিডেকল 
5.  7843 iেলকি কয্াল iি িনয়ািরং-3 iেলক িন   
6.  7845 জনােরল iেলকি িস 4য়=পাoয়ার  
7.  8142 মটালািজ 4য়=শীপ িবি ং  
8.  8143 মকািনকয্াল  iি িনয়ািরং াiং-3 মকািনকয্াল  
9.  8342 রি জােরশন সাiেকলস e  কমেপােন স আরeিস  
10.  8742 িসরািমক iি িনয়ািরং ােটিরয়ালস িসরািমক  
11.  8842 াস iি িনয়ািরং ােটিরয়াস-3 াস  
12.  8942 কয্াডাস াল সােভিয়ং সােভিয়ং  
13.  9342 eয্ােরা থামডায়নািম eয্ােরাে স  
14.  9442 ফা ােম ালস eয়ার া  রিডo eিভuিন    
15.  9542 টিল কিমuিনেকশন ফা ােম াল ডাটা টিলকিমuিনেকশন (3121)
16.  7742 ডাটা াকচার e  eলগিরদম 4য়=কি uটার সােয়  (3121)
17.  9842 আিকেটকচারাল িডজাiন eয্া  iং eআiিড   
18.  9942 ক াকশন iি িনয়ািরং iং ক াকশন  
19.  ৯442 িমনােরলস e  িমনােরল িরেসাস aব 

বাংলােদশ 
মাiিনং  

20.  ৯642 iেমজ ি পােরশন-2 ািফক িডজাiন, ি ি ং 
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নং তািরখ, বার o সময় পব নং িবষয় 
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3.  22 aে াবর 3126 
রিববার 

িবকাল-13.11 

3য় 1.  6822 বাংলা 3য়=আিকেটকচার, কিমকয্াল, কি uটার, 
ড, মকািনকয্াল, পাoয়ার, আরeিস, 
িসরািমক, শীপ িবি ং, eয্ােরাে স, eিভuিন , 
ডাটা টিলঃ o eআiিড   
4য়= aেটােমাবাiল, iেলকি কয্াল, কি uটার 
সােয় , মকা িন , মাiিনং, িফ  িডজাiন o 
ি ি ং  

2.  6৯35 কেমি -3 ট oয়ার  
3.  7332 বিসক আরeিস e  া েপাট িরি জােরশন aেটােমাবাiল  
4.  7832 iেলকি কয্াল সািকট-2 3য়=iেলকি কয্াল, iেলকে ােমিডেকল  

4য়= টিলকিমuিনেকশন  
5.  7834 iেলকি কয্াল iি িনয়ািরং -2 iেলক িন   
6.  8832 াস iি িনয়ািরং ােটিরয়ালস-2 াস 
7.  8৯32 িডেজল iি ন aপােরশন e  মiনেট া মিরন  
8.  ৯432 িজেয়ালিজ মাiিনং e  মাiন সােভ 
9.  ৯532 টিলকম িসে ম -3 টিলকিমuিনেকশন  
10.  ৯632 aপেসট মিশন aপােরশন ি ি ং, ািফক িডজাiন 

4.  22 aে াবর 3126 
রিববার 

িবকাল-13.11 

4য় 1.  7442 কিমকয্াল iি িনয়ািরং aপােরশন-2 কিমকয্াল  
2.  7543 সােভিয়ং-2 আিকেটকচার, িসিভল, িসিভল (uড)
3.  7942 iেলক িন  িডভাiস e  সািকটস-3 iেলক িন   
4.  7৯42 কয্াটািরং ােনজেম ড  
5.  8242 iি িনয়ািরং থােমাডায়নািম 4য়=পাoয়ার  
6.  8155 মিশন সপ াি স-3 মকািনকয্াল  
7.  8743 িসরািমক মেডল e  মা  ফি েকশন-2 িসরািমক, াস  
8.  8943 লেভিলং সােভিয়ং  
9.  8৯42 েয়লস e  েয়ল iনেজকশন িসে ম মিরন  
10.  9143 oেয়ি ং 4য়=শীপ িবি ং  
11.  9343 eয়া াফ  িসে ম আন াসারাiজ  

eয়ার াফ  
eয্ােরাে স 

12.  9443 জনােরল eয়ার াফট i ুেম স-2 eিভuিন   
13.  9742 ি িনকয্াল কেমি iেলকে া মিডেকল  
14.  9843 িবি ং e  িফিনস মেটিরয়য্ালস eআiিড   
15.  9943 ক াকশন সােভিয়ং-2 ক াকশন  
16.  ৯142 eনভায়রনেম াল সােভিয়ং eনভায়রনেম াল  
17.  ৯242 বিসক কে াল e  i কে ালার-2 আiিপিস   

5.  23 aে াবর 3126 
সামবার 

িবকাল-13.11 

3য় 1.  6823 iংিলশ-2 iেলক িন , iেলে ােমিডেকল, 
eনভায়রনেম , আiিপিস  o ট oয়ার  

2.  6833 iংিলশ-3 3য়=সকল টকেনালিজ  
(iেলক িন , মকািনকয্াল, পাoয়ার, আরeিস, াস, 
mv‡©f©wqs, ডাটা টিলঃ, iেলে ােমিডকয্াল, 
eনভায়রনেম , আiিপিস  o ট oয়য্ার িতত) 
4য়= iেলক িন , মকািনকয্াল, পাoয়ার, আরeিস, 
াস, সােভিয়ং, ডাটা টিলকিমuিনেকশন, iেলকে া 
মিডেকল , eনভায়রনেম , আiিপিস   

3.  8232 পাoয়ার iি িনয়ািরং িয়ং পাoয়ার  
4.  8833 াস ানস e  i iপেম াস  

6.  23 aে াবর 3126 
সামবার 

িবকাল-13.11 

4য় 1.  7544 াকচারাল মকািন  4য়=িসিভল, িসিভল (uড), ক াকশন 
2.  8744 িসরািমক  i iপেম  e  বিড ি পােরশন িসরািমক  
3.  9144 শীপ িবি ং মটািরয়ালস শীপ িবি ং  
4.  9344 eয়ার াফট িপ ন iি ন ক াকশন e  

িডসি পশন 
eয্ােরাে স  

5.  9444 eয়ার াফট iেলকি িস  e  মiনেটেন  
িডিস পাoয়ার 

eিভuিন   

6.  ৯342 iেলক িন   oয়াকশপ মকা িন   
7.  ৯542 টিলকম oয়াকশপ টিলকিমuিনেকশন  
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7.  24 aে াবর 3126 
ম লবার 

িবকাল-13.11 

3য়/ 
4য় 

1.  6922 সা াল সােয় -2 3য়= িসিভল, িসিভল (uড), িসরািমকস, 
সােভ, মিরন, িশপ িবি ং, কনস াকশন, 
আiিপিস , মকা িন  4য়=eয্ােরাে স, 
eিভuিন , eআiিড , আিকেটকচার, 
aেটােমাবাiল, কিমকয্াল, কি uটার, 
iেলক কয্াল, iেলকে া মিডেকল, 
iেলক িন , াস, eনভায়রনেম ,  ড, 
ািফক িডজাiন, মাiিনং, মকািনকয্াল, 
পাoয়ার,  ি ি ং, আরeিস, 
টিলকিমuিনেকশন  

2.  7932 iেলক িন  িডভাiস e  সািকট-2 3য়=কি uটার, iেলক িন , ডাটা টিলঃ 
o কি uটার সােয় ,  

8.  25 aে াবর 3126 
ধবার 

িবকাল-13.11 

3য় 1.  6৯23 িফিজ -2 আিকেটকচার,aেটােমাবাiল, কিমকয্াল, 
কি uটার, iেলকি কয্াল, iেলক িন , 
ড, পাoয়ার, আরeিস, িসরািমক, ডাটা 
টিলঃ, কি uটার সাi , eআiিড , 

iেলকে ােমিডকয্াল, eনভায়রনেম  , 
মকা িন , মাiিনং  

2.  9132 নভাল আিকেটকচার শীপ িবি ং  
9.  25 aে াবর 3126 

ধবার 
িবকাল-13.11 

4য় 1.  6932 সা াল সােয় -3 4য়=িসিভল, িসিভল (uড), সােভিয়ং, 
মিরন, িশপ িবি ং, কন াকশন, 
মকােটািন   

2.  7943 i াি য়াল iেলক িন 4য়=কি uটার, কি uটার সােয় , ডাটা 
টিল  

3.  9345 eয়ার াফট  হাডoয়য্ার  মটািরয়াস e  
েসেসস 

eয্ােরাে স, eিভuিন  

10.  26 aে াবর 3126 
হ িতবার 

িবকাল-13.11 

3য় 1.  7822 বিসক iেলকি িস 3য়=আিকেটকচার, aেটােমাবাiল, 
কিমকয্াল, ড, মকািনকয্াল, পাoয়ার, 
আরeিস, মিরন, eআiিড , 
eনভায়রনেম , ি ি ং, ািফক িডজাiন o 
ট oয়ার  

11.  26 aে াবর 3126 
হ িতবার 

িবকাল-13.11 

4য় 1.  7952 িডিজটাল iেলক িন -2
 

4য়=কি uটার, ডাটােটিলঃ, কি uটার 
সােয় , আiিপিস , মকা িন   

12.  29 aে াবর 3126 
রিববার 

িবকাল-13.11 

3য় 1.  6৯32 াথেম -3 3য়=সকল টকেনালিজ 

13.  29 aে াবর 3126 
রিববার 

িবকাল-13.11 

4য় 1.  6৯42 াথেম -4 সকল টকেনালজী  

14.  2৯ aে াবর 3126 
সামবার 

িবকাল-13.11 

3য়/ 
4য় 

1.  7922 বিসক iেলক িন 3য়=িসিভল, িসিভল uড, াস, িসরািমক, 
সােভিয়ং, eয্ােরাে স, eিভuিন , 
iেলকে ােমিডেকল, 
ক াকশন,আiিপিস o 
টিলকিমuিনেকশন  

4য়= আিকেটকচার, aেটােমাবাiল, 
কিমকয্াল, iেলকি কয্াল, ড, আর eিস, 
মিরন, eআiিড , eনভায়রনেম , 
মাiিনং e  মাiন সােভ, ি ি ং, ািফ  
(িডজাiন)  

15.  31 aে াবর 3126 
ম লবার 

িবকাল-13.11 

3য় 1.  6৯33 িফিজ -3 3য়=িসিভল, িসিভল (uড), াস, সােভিয়ং, 
মিরন, শীপিবি ং, eয্ােরাে স, 

eয্ািভuিন , ক াকশন, 
টিলকিমuিনেকশন, ি ি ং o  ািফক 
িডজাiন, ট oয়ার 
   
4য়= আিকেটকচার, aেটােমাবাiল, 
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কাড িবষেয়র নাম টকেনালিজ 

কিমকয্াল, কি uটার, iেলকি কয্াল, 
iেলক িন , ড, মাকািনকয্াল, পাoয়ার, 
আরeিস, িসরািমকস, ডাটা 
টিলকিমuেকশন, কি uটার সােয় , 

iেলকে ােমিডেকল, eআiিড , 
eনভায়রনেম , আiিপিস , মকােটািন , 
মাiিনং e  মাiন সােভ  

16.  31 aে াবর 3126 
ম লবার 

িবকাল-13.11 

3য়/ 
4য় 

1.  6৯24 কেমি 3য়= মকািনকয্াল, আiিপিস  
4য়=িসিভল, িসিভল (uড), াস, সােভিয়ং, 
মিরন, শীপিবি ং, eয্ােরাে স, 

eয্ািভuিন , ক াকশন, 
টিলকিমuিনেকশন, ি ি ং o  ািফক 
িডজাiন   

 
িবঃ ঃ- পির রক পরী া শষ হoয়ার 26 িদেনর মে  3য় o 4য় পেবর পরী াথ েদর ট েলশনসীেটর eক কিপ বােডর ৯ম তলায় জমা িদেত হেব। 3য় 

o 4য় পেবর িত ান ক ক GPA Online -e eি  করার তািরখ 32-1৯-3126 হেত 39-1৯-3126 ch©šÍ।  
 
 

  া িরত/- 
( েকৗশলী শীল মার পাল) 

পরী া িনয় ক 
ফানঃ ৯224394 

 
ারক নং বাকািশেবা(প-3)/696/(পাট-7)/32৯2   তািরখ t 28-1৯-3126ি ঃ 

 

uপেরা  িব ি র a িলিপ সময় aবগিত o েয়াজনীয় কাযােথ িরত হiলঃ  

2. সিচব, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
ি  আকষণঃ aিতির  সিচব (কািরগির o মা াসা), িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

3. মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, ঢাকা।
4. সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।
5. পিরচালক(কাির লাম), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।
6. পিরদশক, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।
7-67. a , পিলেটকিনক iনি uট ..............................................................................। 

িডে ামা iন iি িনয়ািরং িশ া েমর পরী া পিরচালনা নীিতমালা 3115 eর 29(গ) ধারা a যায়ী পরী া কে র ভার া  কমকতাগণ 
েযাজয্ ে  বহািরক পরী া হেণর জ  িত ােনর সংি  িবষেয়র িশ কেক আভয্ রীণ পরী ক িনেয়াগ করেবন eবং বহািরক 
পরী া হেণর জ  িবষয় িভি ক aনাভয্ রীণ পরী েকর eক  ািবত তািলকা ( i কিপ) বােডর a েমাদেনর জ  আগামী .....-21-
3126 তািরেখর মে  পরী া িনয় েকর িনকট রন করেবন। পরী ােকে র ভার া  কমকতােক পরী া পিরচালনা নীিতমালা 3115 
a সরণ করার জ  িবেশষভােব a েরাধ করা হেলা । 

68-4৯3. a / পিরচালক, ................................................................................................। 
4৯4. িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা ( না শ  Web site e কােশর ব া করার জ  a েরাধ করা হiল)।    
4৯5-4৯8. uপ-পরী া িনয় ক/2/3/4/ ভাক, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।
4৯9-4৯৯.   uপ-সিচব( রিজ:)/uপ-সিচব( শাসন), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
511-513.   সহকারী পরী া িনয় ক-3/4/ ট টাiল বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।
514. ড েমে শন aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।
515. স ােনজার, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।
516. চয়ার ান মেহাদেয়র পােসানাল aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
517. নিথ।  

 

 
( মাহা দ আ ল শািহন কাoছার সরকার) 

uপ-পরী া িনয় ক (িডে ামা) 
ফানঃ ৯229887 

 


