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বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড  
পরী া িনয় ণ িবভাগ 

আগারগo, শের বাংলা নগর, ঢাকা -2318 ।  
Web site: www.bteb.gov.bd 

ারক নং- বাকািশেবা(প-3)/696/(পাট-8)/2422  তািরখ t 28-19-3127ি ঃ 
িব ি  

 
3127 সেনর িডে ামা iন iি িনয়ািরং িশ া েমর 3121 িবধােনর 3য় পব পির রক পরী ার সময় িচঃ  
 

(K)  িলিখত পরী াঃ   

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

1. 36 সে র 3127 
রিববার  
র -13:11 

1. 6৯32 াথেম -3 সকল টকেনালিজ  

2. 37 সে র 3127 
সামবার 
র - 13:11 

1. 6833 iংিলশ-3 সকল টকেনালিজ 
(iেলক িন , মকািনক াল, পাoয়ার, আরeিস, াস, 
mv‡©f©wqs, ডাটা টিলঃ, iেলে ােমিডক াল, eনভায়রনেম  o 
আiিপিস , টoয় ার  িতত) 

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

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

3. 38 সে র 3127 
ম লবার 
র 13:11 

1. 7232 আিকেটকচারাল িডজাiন e  ািনং-2 আিকেটকচার 
2. 2123 iি িনয়ািরং ােটিরয় ালস aেটােমাবাiল, িসিভল, িসিভল uড, iেলক িন , পাoয়ার, 

আরeিস, মিরন শীপিবি ং, আিকেটকচার e  iে া: িডজাiন, 
ক াকশন, মাiিনং e  মাiন সােভ, ি ি ং o  ািফক িডজাiন। 

3. 7432 বিসক য়িকuিমি কিমক াল o ড 
4. 7833 e াডভা  iেলকি িস iেলকি ক াল 
5. 8132 মকািনক াল iি িনয়ািরং িয়ং-2 মকািনক াল 
6. 8732 মেডল মিকং িসরািমক 
7. 8932 বিসক সােভিয়ং সােভিয়ং 
8. 9332 eয়ার াফট াকচার e  

ক াকশন 
e ােরাে স, e ািভেয়ািন   

9. 7733 া ািমং া েয়জ-2 কি uটার সাi , ডাটা টিলকিমuিনেকশন 
10. ৯132 oয়াটার কায়ািল eনভায়রনেম াল 
11. 9732 ফা ােম ালস aব বােয়ােমিডক াল 

iি িনয়ািরং 
iেলকে ােমিডেকল 

12. 8123 মিশন সপ াক স-2 মকা িন  
13. ৯932 ট oয়ার া েফ চার-3 ট oয়ার  
14. ৯232 বিসক মজারেম স-3 আiিপিস  

4. 39 সে র 3127 
ধবার 
র - 13:11 

1. 6822 বাংলা আিকেটকচার, কিমক াল, কি uটার, ড, মকািনক াল, 
পাoয়ার, আরeিস, িসরািমক, শীপ িবি ং, e ােরাে স, 
eিভuিন , ডাটা টিলঃ o  eআiিড   

2. 7332 বিসক আরeিস e  া েপাট 
িরি জােরশন 

aেটােমাবাiল 

3. 7832 iেলকি ক াল সািকট-2 iেলকি ক াল, iেলকে ােমিডেকল   
4. 7834 iেলকি ক াল iি িনয়ািরং -2 iেলক িন  
5. 8832 াস iি িনয়ািরং ােটিরয়ালস-2 াস
6. 8৯32 িডেজল iি ন aপােরশন e  মiনেট া মিরন 
7. ৯432 িজেয়ালিজ মাiিনং e  মাiন সােভ  
8. ৯532 টিলকম িসে ম -3 টিলকিমuিনেকশন  
9. ৯632 aপেসট মিশন aপােরশন ি ি ং, ািফক িডজাiন  
10. 6৯35 কেমি -3 ট oয়ার 

5. 3৯ সে র 3127 1. 6922 সা াল সােয় -2 িসিভল, িসিভল (uড), িসরািমকস, সােভ, মিরন, িশপ 

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

pিতিদন eকবার হেলo বাকািশেবা eর oেয়বসাiট 

(www.bteb.gov.bd) 
 িভিজট করনু। 
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নং তািরখ, বার o সময় নং িবষয় 
কাড িবষেয়র নাম টকেনালিজ 

হ িতবার 
র - 13:11 

িবি ং, কনস াকশন, আiিপিস , মকা িন
2. 7932 iেলক িন  িডভাiস e  সািকট-2 কি uটার,iেলক িন , ডাটা টিলঃ o কি uটার সােয় , 

6. 13 aে াবর 3127 
রিববার 
র - 13:11 

1. 7822 বিসক iেলকি িস আিকেটকচার, aেটােমাবাiল, কিমক াল, ড, 
মকািনক াল, পাoয়ার, আরeিস, মিরন, eআiিড , 

eনভায়রনেম , ি ি ং, ািফক িডজাiন o টoয় ার  
2. 9132 নভাল আিকেটকচার শীপ িবি ং 

7. 14 aে াবর 3127 
সামবার 
র - 13:11 

1. 6৯23 িফিজ -2 আিকেটকচার,aেটােমাবাiল, কিমক াল, কি uটার, 
iেলকি ক াল, iেলক িন , ড, পাoয়ার, আরeিস, 
িসরািমক, ডাটা টিলঃ, কি uটার সাi , আiিড , 
iেলকে ােমিডক াল, eনভায়রনেম  , মকা িন , মাiিনং  

2. 6৯24 কেমি মকািনক াল, আiিপিস   
3. 6৯33 িফিজ -3 িসিভল, িসিভল (uড), াস, সােভিয়ং, মিরন, শীপিবি ং, 

e ােরাে স, e ািভuিন , ক াকশন, 
টিলকিমuিনেকশন, ি ি ং o  ািফক িডজাiন, টoয়ার  

8. 15 aে াবর 3127 
ম লবার 
র - 13:11 

1. 7922 বিসক iেলক িন
 

িসিভল, িসিভল uড, াস, িসরািমক, সােভিয়ং, 
e ােরাে স, eিভuিন , iেলকে ােমিডেকল, ক াকশন, 
আiিপিস  o টিলকিমuিনেকশন  

 
 

 

িত ান ক ক 3য় পেবর djvdj কাশ কের Online e GPA eি  করার তািরখ 1৯-21-3127 হেত 24-21-3127 ch©šÍ 
 

 

 
 
                 

া িরত/- 
( েকৗশলী শীল মার পাল) 

পরী া িনয় ক 
ফানঃ 13-৯224394 

 
ারক নং- বাকািশেবা(প-3)/696/(পাট-8)/2422 তািরখ t 28-19-3127ি ঃ 

 
a িলিপ সময় aবগিত o েয়াজনীয় কাযােথ িরত হেলাঃ  
1. সিচব, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

ি  আকষণঃ aিতির  সিচব (কািরগির o মা াসা), িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
2. মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, eফ-5/িব, আগারগo শাসিনক eলাকা, ঢাকা।
3. সিচব/পিরদশক/পিরচালক (কাির লাম)/পিরচালক (আi িস)/ ক  পিরচালক, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
4. জলা শাসক, সংি  সকল জলা। 
5. a /পিরচালক, ................................................................................................।
6. uপ-পরী া িনয় ক - গাপনীয়/সনদ/িবeম/ ভাক, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।
7. uপ-সিচব ( রিজঃ)/uপ-সিচব ( শাসন)/uপ-পিরচালক (িহসাব o wbix¶v), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।  
8. িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা ( না শ  Website -e কােশর ব া করার জ  a েরাধ করা হেলা)।   
9. া ামার (িডে ামা iি িনয়ািরং eর দািয় া ), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।
10. সহকারী পরী া িনয় ক- িষ/ ট টাiল/শট কাস, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।
11. ড েমে শন aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।
12. স ােনজার, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।
13. চয়ার ান মেহাদেয়র পােসানাল aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
14. নিথ।  

 
 ( মাহা দ আ ল শািহন কাoছার সরকার) 

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


