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   বাংলােদশ কািরগির িশ া েবােড র্র aধীেন িডে ামা-iন-েট টাiল iি িনয়ািরং িশ া েমর পরী া 3129 eর  েট টাiল, ট o      
গােম র্ স েটকেনালজীস েহর  3য় পব র্ পির রক পরী া িনে া  েকে   আগামী  27/1৯/3129 ি ঃ েরাজ রিববার হেত আর  হেব।  

 
ঃ

 
নং 

েক   
েকাড নং 

িনব র্ািচত পরী া েকে র নাম o িঠকানা িত ান 
েকাড নং 

পরী া েকে র aধীেন েয 
সকল িত ােনর পরী াথ রা 
পরী ায় aংশ হন করেব 
তােদর নাম 

1.  24197 েট টাiল i uট, লহাট িদনাজ র। 24197 িনজ িত ান 

2. 2422৯ e াপটাচ পিলেটকিনক i uট 
ামঃ নয়ন র, েপাঃ িদনাজ র 

2422৯ িনজ িত ান 
 

3. 24251 uপশহর েট টাiল iি িনয়ািরং i uট
 u র-ফিরদ র,  িদনাজ র। 

24251 িনজ িত ান 

4.  24256 িদনাজ র i uট aব সাi  e  েটকেনালিজ, পাহার র, িদনাজ র। 24256 িনজ িত ান 
5. 27168 i uট aব iি িনয়ািরং a া  েটকেনালিজ, ামঃ শালবন, েহাি ং নং-

24628, েপাঃ রং র, েজলাঃ রং র। 
27168 িনজ িত ান 

6.  27211 রং র আiিডযাল i uট aব েটকেনালিজ, ব র্ কামাল কাছনা, রং র সদর, 
রং র। 

27211 িনজ িত ান 

7.  27232 রং র িস  i uট aব েটকেনালিজ, ধাপ রং র, সদর, রং র। 27232 িনজ িত ান 
8.  27285 েট টাiল i uট,  

েখরবাড়ী, আলম নগর, রং র সদর, রং র  
27285 িনজ িত ান  

9. 311৯3 বাংলােদশ iনি . aফ iনফরেমশন েটকেনালিজ, মিফজ পাগলার েমাড়, েশর র 
েরাড, ব ড়া। 

311৯3 িনজ িত ান 

10. 311৯4 নথ র্ েব ল i uট aব েটকেনালিজ বuবাজার, নাটাiপাড়া, ব ড়া। 311৯4 িনজ িত ান 
11. 311৯7 i uট aব iনফরেমশন েটকেনালিজ, কেলানী, ব ড়া। 311৯7 িনজ িত ান 
12. 311৯8  eম eস eস েটকিনক াল i uট, েঠ ামারা েগাকুল, ব ড়া। 311৯8 িনজ িত ান 
13. 3429৯ হাজী আ ল েহােসন i uট aব েটকেনালিজ 

বাড়ী নং-7৯, স রা, রাজশাহী। 
3429৯ িনজ িত ান 

14.  35311 েট টাiল iনি uট, রামা্iগািছ, সদর, নােটার। 35311 িনজ িত ান 
15. 36195 িসরাজগ  i uট aব েট টাiল iি িনয়ািরং e  েটকেনালজী, ে িডয়াম 

েরাড, িসরাজগ । 
36195 িনজ িত ান 

16. 37214 
 

পাবনা েট টাiল iি িনয়ািরং i uট, সদর হাসপাতাল েরাড, শালগাড়ীয়া, 
পাবনা। 

37214 িনজ িত ান 

17. 37237 iনি uট aব েটকেনালিজ e  েট টাiল iনি িনয়ািরং, ঢাকা েরাড বাiপাস, 
শালগাড়ীয়া, পাবনা। 

37237 িনজ িত ান 

18. 42152 মা ড়া কেলজ aব iি িনয়ািরং e  েটকেনালিজ, সদর, মা ড়া। 42152 িনজ িত ান 
19. 44132 িবিসeমিস কেলজ aব i uট e  েটকেনালিজ, যেশার। 44132 িনজ িত ান 
20. 44229 মেডল পিলেটকিনক i uট, র র সড়ক েখালাডা া, যেশার। 44229 িনজ িত ান 
21. 44247 বাংলােদশ েটকিনক াল iনি uট, িপয়ারীেমাহন েরাড, নািজর শংকর র, 

যেশার। 
44247 িনজ িত ান 

22. 451৯8 নবজীবন পিলেটকিনক i uট, পলাশেপাল, সদর, সাত ীরা। 451৯8 িনজ িত ান 
23 46177 ানে াভ iনি uট aব সােয়  e  েটকেনালিজ, খািলশ র, লনা। 46177 িনজ িত ান 
24. 46226 নথ র্ সাuথ পিলেটকিনক i uট 

 46 হাuিজং eে ট, খািলশ র, লনা। 
46226 িনজ িত ান 

25. 53155 iন া i uট aব iনফরেমশন েটকেনালিজ
 985/433, িসe িব েরাড, বিরশাল। 

53155 িনজ িত ান 

26 53158 শহীদ আব র রব েসরিনয়াবাত েট টাiল iি িনয়ািরং কেলজ
 িসe  িব েরাড, বিরশাল।  

53158 িনজ িত ান 

27. 57158 াস ট েট টাiল কেলজ, খ কার মি ল পি ম খাবাশ র, ফিরদ র। 57158 িনজ িত ান 
28. 59146 াশলাল পিলেটকিনক i uট, মািনকগ । 59146 িনজ িত ান 

‘‘ িতিদন eকবার হেলo আপনার 
িত ােনর i-েমiল eবং বাকািশেবা 
eর oেয়ব সাiট িভিজট ক ণ’’ 
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নং 

েক   
েকাড নং 

িনব র্ািচত পরী া েকে র নাম o িঠকানা িত ান 
েকাড নং 

পরী া েকে র aধীেন েয 
সকল িত ােনর পরী াথ রা 
পরী ায় aংশ হন করেব 
তােদর নাম 

29. 61162 i uট aব সাi  ে ড e  েটকেনালিজ, 2/৯, ক-িড, েরাড-3, েসকশন-26, 
িমর র, ঢাকা।  

61162 িনজ িত ান 

30. 61188 আiিডয়াল i uট aব সাi  e েটকেনালিজ,  িমর র, ঢাকা। 61188 িনজ িত ান 
31. 61349 ড ােফািডল পিলেটকিনক i uট,  িমর র েরাড, ধানমি , ঢাকা। 61349 িনজ িত ান 
32 61387 u রা iি িনয়ািরং কেলজ, আ াহ র, (েপপার িমল েরাড) u রা, ঢাকা। 61387 িনজ িত ান 
33 61639 i uট aব েটকিনক াল e  েভােকশনাল ে িনং (আi েভট),

 31 েতজ রী বাজার েরাড, ঢাকা। 
61639 িনজ িত ান 

34. 64144 মেডল i uট aব সােয়  e  েটকেনালিজ, িব আi িড িস েরাড
 েপাঃ েয়ট, 59৯ পি ম িলয়া, গাজী র 

64144 িনজ িত ান 

35 64149 i uট aব েট টাiল iি িনয়ািরং e  iনফরেমশন েটকেনালিজ,  েকাণা্বাড়ী, 
গাজী র। 

64149 িনজ িত ান 

36 65161 হাজী আ ল েহাসাiন i uট aফ েটকেনালিজ েহাসাiন কমেপ , মসিজদ 
েরাড, টা াiল। 

65161 িনজ িত ান 

37. 65163 েট টাiল i uট, বািজত র েরাড, টাংগাiল। 65163 িনজ িত ান 
38 67148 েশর র i uট aব সাi  e  েটকেনালিজ, েশর র সদর, েশর র। 67148 িনজ িত ান 
39 68239 ময়মনিসংহ েটকিনক াল e  iি িনয়ািরং i uট,ময়মনিসংহ। 68239 িনজ িত ান 
40. 68264 ােবা েট টাiল iি িনয়ািরং e  পিলেটকিনক i uট

 89, েমেহড়া, েধাপােখালা েমাড়. ময়মনিসংহ। 
68264 িনজ িত ান 

41. 76166 িসিসeন পিলেটকিনক i uট,  েকাটবাড়ী, কুিমল া। 76166 িনজ িত ান 
42. 7৯127 i uট aব কি uটার সাi  e  েটকেনালিজ, েফনী। 7৯127 িনজ িত ান 
43. 81156 iসলামী াংক i uট aব েটকেনালজী, লাল চা  েরাড, চ াম। 81156 িনজ িত ান 
44. 8115৯ াশনাল পিলেটকিনক কেলজ, ৯47 হােজরা মি ল, নািসরাবাদ, চ াম। 8115৯ িনজ িত ান 
45. 81172 চ াম মিহলা পিলেটকিনক i uট 

হািলর শহর eে ট-5327, হািলর শহর, চ াম। 
81172 িনজ িত ান 

46. 811৯7 ামলী আiিডয়াল পিলেটকিনক i uট, রাদ র, চ াম। 811৯7 িনজ িত ান 
 
িবেশষ িনেদ র্শনাবলীঃ 
  2 . পরী া  হoয়ার 41 িমিনট েব র্i পরী াথ েদর েকে  েবশ করেত হেব।  
  3.  পরী া র 41 িমিনেটর েব র্ েকানভােবi িসলগালা ত পে র ােকট েখালা যােব না। 

          াঃ/- 
  (ড. সুশীল কুমার পাল) 

পরী া িনয় ক 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 

েফানঃ ৯224394 (aিফস) 
ারক নং 68.28.1111.423.2৯.112.29-                                  তািরখঃ 3৯-19-3129ি ঃ 

  সদয় aবগিত o েয়াজনীয় কায র্ােথ র্ aনুিলিপ ে রণ করা হiলঃ 
       2।  মহাপিরচালক, জনশি  o কম র্সং ান েরা, কাকরাiল, ঢাকা।  
       3।  পিরচালক, ব  দ র, ব  ভবন, ঢাকা। 
       4।   সিচব/পিরচালক (কািরকুলাম), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
  5-46।   েজলা শাসক, িদনাজ র/ লালমিনরহাট/ রং র/ গাiবা া/ ব ড়া/ রাজশাহী/ নােটার/ িসরাজগ /পাবনা/কুি য়া/িঝনাiদহ/ 
  মা ড়া/ যেশার/সাত ীরা/ লনা/ প য়াখালী/ বিরশাল/ মাদারী র/ েগাপালগ / ফিরদ র/ ঢাকা/ নারায়ণগ / নরিসংদী/      
              গাজী র/টাংগাiল/ জামাল র/ েশর র/ময়মনিসংহ/েন েকানা/িকেশারগ / কুিম া/ল ী র/চ াম। 
 79-81।  কিমশনার, েমে াপিলটন িলশ, ঢাকা/চ াম। 
  82-81। িলশ সুপার, িদনাজ র/ লালমিনরহাট/ রং র/ গাiবা া/ ব ড়া/ রাজশাহী/ নােটার/ িসরাজগ /পাবনা/কুি য়া/িঝনাiদহ/ 
  মা ড়া/ যেশার/সাত ীরা/ লনা/ প য়াখালী/ বিরশাল/ মাদারী র/ েগাপালগ / ফিরদ র/ ঢাকা/ নারায়ণগ / নরিসংদী/      
              গাজী র/টাংগাiল/ জামাল র/ েশর র/ময়মনিসংহ/েন েকানা/িকেশারগ / কুিম া/ল ী র/চ াম। 
214-336। a /পিরচালক, ---------------------------------------------------------------- 

 * সংি  েকে র সােথ েযাগােযাগ করতঃ পরী াথ েদর যাবতীয় ত ািদ eবং েক  িফ সংি  েকে   জমা দা করার  
   জ  aনুেরাধ করা হiল।  

337-339।  uপ-পরী া িনয় ক -2/3/4, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
       33৯।  িসে ম eনািল , কি uটার েসল, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা । 
                (েক  তািলকা  oেয়ব সাiেট চার করার জ  aনুেরাধ জানােনা হেলা। 
341-345।  সহকারী পরী া িনয় ক 2/3/4, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
       346।  ে াগামার-4 (েট টাiল iি ঃ কােজ িনেয়ািজত), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
       347।  ডকুেম শন aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
       348।  িনরাপ া কম র্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 



       348। েচয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কম র্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
       349। aিফস কিপ।  
 

                                                                                 
 (েমাহা দ আলী িময়া)          

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

 েফান- 13 59221৯5৯ (aিফস) 
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          পরী া িনয় ণ িবভাগ- ট টাiল শাখা  
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িব ি  
 

িডে ামা -iন- ট টাiল  iি িনয়ািরং িশ া েমর ( িবধান-3121) ট টাiল, ট o গােম র্ স eর 
 3য় পব র্ পির রক পরী া 3129 িনে া  সময় িচ a যায়ী a ি ত হেব। 

 

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

                 াঃ/- 
        (ড. শীল কুমার পাল) 

                                                                                                               পরী া িনয় ক 
                                                                                                                         বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা 

                                                                                                                                    ফানঃ 13-৯224394 (aিফস)  
ারক নং 68.28.1111.423.2৯.112.29-52(225)                                                        তািরখঃ   38 -19-3129ি ঃ 

a িলিপ সদয় aবগিত eবং যথাযথ কায র্ােথ র্ রক করা হল t  
 2।     সিচব, িশ া ম ণালয়, গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার, সিচবালয়, ঢাকা। 
3।       পিরচালক, ব  দ র, ব  ভবন (7  তলা), 8-৯ কারoয়ান  বাজার, ঢাকা। 
4-6।    সিচব,পিরচালক(কািরকুলাম)/পিরদশ র্ক/পিরচালক (িশ  o িশ ণ সম য়) বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্,  ঢাকা। 
7-22।   a , ট টাiল i uট, জারারগ , চ াম/ বগম , নায়াখালী/িস e  িব রাড, বিরশাল/শালগািড়য়া,পাবনা/ লহাট, 

িদনাজ র/বািজত র, টাংগাiল। 
23-211।  a , ..................................................................................................। 
212-217।   uপ-পরী া িনয় ক-2/3/4 / uপ-সিচব( শাসন/ রিজে শন)/ uপ-পিরদশ র্ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা। 
218।        িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা। (রু ন oেয়বসাiেট চােরর জ  a েরাধ করা হেলা) 
219-221। সহকাির পরী া িনয় ক-2/3/4, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা। 
222।       সহকাির িহসাব র ণ কম র্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা। 
223।       সংি  aিফসার (u রপ  িবতরণ শাখা), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা। 
224।       চয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কম র্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা।  
225।       নিথ।                                                                                                                                                                                 

             
               ( মাহা দ আলী িময়া ) 

                                                                                                                          সহকারী পরী া িনয় ক ( িষ o ট ঃ) 
                                                                                                                           বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা 
                                                                                                                               ফান- 59221৯5৯ (aিফস) 
 

’’ িতিদন  AšÍtZ eকবার 
কািরগির িশ া বােড র্র oেয়ব 
সাiট   www.bteb.gov. bd) 
িভিজট করুন eবং আপানার 
িত ােনর iেমল oেপন করুন’’ 

সময় তািরখ বার িবষয়সহ টকেনালজীর নাম পব র্
সকাল 21টা হেত রু 27/1৯/3129 রিববার জনােরল ট টাiল েসস-3 (2৯33) ট , ট 3য়

iং াক স-2 (6133) গােম র্ স

28/1৯/3129 সামবার ট টাiল  ’’র’’ ােটিরয়াল-3 (2৯32) ট টাiল, ট   3য়
ট টাiল  ’’র’’  ােটিরয়াল -2 (2৯22) গােম র্ স 

29/1৯/3129 ম লবার iংেরজী-2(6823) ট টাiল, ট  3য়

iংেরজী-3(6833) গােম র্ স

2৯/1৯/3129 ধবার সালাল সাi -2 (6922) ট টাiল, ট 3য়

31/1৯/3129 হ িতবার াথেম  -3 (6৯32) ট টাiল, ট o গােম র্ স 3য়

34/1৯/3129 রিববার বিসক iেলকি িস  (7822) ট টাiল, ট  3য়
35/1৯/3129 সামবার পদাথ র্-2 (6৯23) ট টাiল, ট o গােম র্ স 3য়


