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ারক নং-বাকািশেবা/(প-িবeম)/715/21৯9                         তািরখঃ 19-13-3127 ি ঃ 

 
 

3127 সেনর eiচeসিস ( বসায় ব াপনা) বাড সমাপনী P~ovšÍ পরী ার সময় িচ 
eত ারা সংি  সকেলর aবগিতর জ  জানােনা যাে  য, বাংলােদশ কািরগির িশ া বােডর আoতাধীন eiচeসিস ( বসায় ব াপনা) িশ া ম পিরচািলত 

িত ানস েহর িনয়িমত/aিনয়িমত o পির রক পরী া থ েদর (ন ন o রাতন িসেলবাস a যায়ী) াদশ eবং eকাদশ িণর বাড সমাপনী পরী া-3127 

িনে া  সময় িচ a যায়ী a ি ত হেব। িবেশষ েয়াজেন বাড ক প  e সময় িচর পিরবতন করেত পারেবন।  

তািরখ o িদন 
eকাদশ/ াদশ িণ eকাদশ/ াদশ িণ 

িবষয় 
কাড 

িবষয় o সময় 
 সকাল 21 টা হেত 

িবষয় 
কাড 

িবষয় o সময় 
 িবকাল 3 টা হেত 

14-15-3127 
রিববার 

2932 2। বাংলা-3 (ন ন িসেলবাস) 2922 2। বাংলা-2 ( জনশীল, ন ন িসেলবাস) 
2932/2

732 
2। বাংলা-3( রাতন িসেলবাস) 2922/

2722 
3। বাংলা-2 ( জনশীল, রাতন িসেলবাস) 

16-15-3127 
ম লবার 

2933/2
733 

2। iংেরজী-3 
 

2923 2। iংেরজী-2 (ন ন িসেলবাস) 
2923/
2723 

3। iংেরজী-2 ( রাতন িসেলবাস)

18-15-3127 
হ িতবার 

2934 2। কি uটার aিফস e াি েকশন-3 (ন ন িসেলবাস) 2924 2। কি uটার aিফস e াি েকশন -2 (ন ন িসেলবাস)
2734 3। কি uটার aিফস e াি েকশন -3 ( রাতন িসেলবাস) 2724 3। কি uটার aিফস e াি েকশন -2 ( রাতন 

িসেলবাস) 
21-15-3127 
রিববার × 

2935 2। িবজেনস iংিলশ e  কিমuিনেকশন (ন ন িসেলবাস)
2735 3। িবজেনস iংিলশ e  কিমuিনেকশন ( রাতন িসেলবাস)

23-15-3127 
ম লবার 

2939 2। মােক ং নীিত o েয়াগ-3 2929 2। মােক ং নীিত o েয়াগ-2 

28-15-3127 
রিববার × 

2936 2। িহসাব িব ান নীিত o েয়াগ-3 (ন ন িসেলবাস)
2736 3। ব াপনা নীিত o প িত ( রাতন িসেলবাস)

2৯-15-3127 
   ম লবার 

2938 2। বসায় সংগঠন o ব াপনা-3 (ন ন িসেলবাস) 2928 2। বসায় সংগঠন o ব াপনা-2 (ন ন িসেলবাস)
2738 3। বািণিজ ক েগাল ( রাতন িসেলবাস) 2728 3। বসায় সংগঠন ( রাতন িসেলবাস)

32-15-3127 
  হ িতবার 

2937 2। aিফস ােনজেম  (ন ন িসেলবাস) 2927 2। aথনীিত o বািণিজ ক েগাল (ন ন িসেলবাস)
2737 3। aিফস ােনজেম  ( রাতন িসেলবাস) 2727 3। aথনীিত ( রাতন িসেলবাস) 

35-15-3127 
    রিববার × 

3239 2। u তর িহসাব িব ান (ন ন িসেলবাস)
3237 3। u তর িহসাব িব ান ( রাতন িসেলবাস)

37-15-3127 
   ম লবার 

3439 2। ডাটােবজ ােনজেম  িসে ম (ন ন িসেলবাস) 3429 2। কি uটার া ািমং (ন ন িসেলবাস)
3437 3। ডাটােবজ ােনজেম  িসে ম ( রাতন িসেলবাস) 3427 3। কি uটার া ািমং কনেস স ( রাতন িসেলবাস)

39-15-3127 
 হ িতবার 

3639 2। লাiফ ি ল ডেভলপেম  (ন ন িসেলবাস) 3629 2। সে টািরেয়ল াক েসস (ন ন িসেলবাস)
3637 3। লাiফ ি ল ডেভলপেম  ( রাতন িসেলবাস) 3627 3। সে টািরেয়ল াক েসস ( রাতন িসেলবাস)

13-16-3127 
    সামবার 

3339 2। াংিকং wnmvei¶Y (ন ন িসেলবাস) 3329 2। িফ া , াংিকং o বীমা (ন ন িসেলবাস)
3337 3। াংিকং wnmvei¶Y ( রাতন িসেলবাস) 3327 3। াংিকং o বীমা ( রাতন িসেলবাস)

15-16-3127 
     ধবার 

3539 2।  বসায় ব াপনা (ন ন িসেলবাস) 3529 2। বসায় uে াগ (ন ন িসেলবাস)
3537 3।  বসায় ব াপনা ( রাতন িসেলবাস) 3527 3। বসায় uে াগ ( রাতন িসেলবাস)

19-16-3127 
     রিববার × 

2925 2। বসায় গিণত o পিরসং ান (ন ন িসেলবাস)
2725 3। বসায় গিণত o পিরসং ান ( রাতন িসেলবাস)

21-16-3127 
    ম লবার 

2926 2। িহসাব িব ান নীিত o েয়াগ-2 (ন ন িসেলবাস) × 2726 3। িহসাব িব ান ( রাতন িসেলবাস)
23-16-3127 
হ িতবার 

3229 2। ডাকশন ািনং, কে াল a া  কি ং (ন ন িসেলবাস) × 3227 3। ডাকশন ািনং , কে াল a া  কি ং ( রাতন 
িসেলবাস) 

 

a াহত............ 



 

 (পাতা-3) 

বহািরক পরী া  o ev¯Íe িশ েণর  সময় িচ 
25-16-3127 তািরখ হেত 2৯-16-3127 তািরেখর মে  সংি   কে  বহািরক পরী া স  কের 33-16-3127 তািরেখর মে  P~ovšÍ বহািরক নমবর aনলাiেন 
বােড রণ কের তার হাড কিপ 34-16-3127 তািরখ ি  করেত হেব। u  P~ovšÍ বহািরক ন েরর হাডকিপ, হািজরািসট, িশেরানাম প , a পি ত তািলকা o 

a া  কাগজপ  কে র ভার া  কমকতা/তার মেনানীত িতিনিধর মা েম 36-16-3127 হেত 42-16-3127 তািরেখর মে  বােডর িবeম শাখায় (21ম তলা) জমা 
িদেত হেব। বহািরক পরী া  সমাি র 4 (িতন) িদেনর মে  পরী াথ েদর 5 (চার) স ােহর জ  িশ  কারখানায় ev¯Íe িশ েণর জ  রণ করেত হেব। ev¯Íe 
িশ ণ স  হoয়ার পর 34-17-3127 হেত 39-17-3127 তািরেখর মে  বাস ব িশ েণর ায়িন ন র aনলাiেন বােড রণ কের তার হাডকিপ 3৯-17-

3127 তািরখ ি  করেত হেব eবং 25-18-3127 তািরেখর মে  eর হাড কিপ বােডর িবeম শাখায় (21ম তলা) জমা িদেত হেব। 
 

িবঃ ঃ- সংি   িত ােনর িনধািরত িবষেয়র িশ কেক Af¨šÍixY eবং বািহেরর িত ােনর সংি   িবষেয়র িশ কেক Abvf¨šÍixY পরী ক িনেয়াগ কের 
বহািরক পরী া হণ করেত হেব।  

 
িবেশষ িনেদশাবিলঃ 
 
01. uি িখত পরী ার িদেন কান কারণবশতঃ সাধারণ  ঘািষত হেল ঐ িদেনর পরী া  িগত থাকেব eবং পরবিতেত পিরবিতত সময় িচ a যায়ী পরী া  

a ি ত হেব।  
02. পরী াথ েক িনজ u রপে  তার পরী ার রাল o রিজে শন ন র, িবষয় কাড iত ািদ m¤¦wjZ িলেথা কাড ত ািদ যথাযথভােব িলেখ  ভরাট করেত 

হেব। কান aব ােতi মািজেনর মে  লখা বা u রপ  ভজ করা যােব না। পরী াথ  বিণত েলা স কভােব রণ কেরেছ িকনা তা িনি ত হেয় ক  
পিরদিশেক া র করেত হেব।  

03. েত ক পরী াথ  তার েবশপে  বিণত িবষয়/িবষয়স হ িতত a  কান িবষেয়র পরী ায় aংশ হণ করেত পারেব না। 
04. কান পরী াথ র পরী া িনজ কেলজ/ িত ােন a ি ত হেব না, ভ  ¯’vbvšÍ‡ii মা েম আসন িব াস করেত হেব। 
05. পরী াথ গণ পরী ায় সাধারণ সােয়ি িফক ক াল েলটর বহার করেত পারেব। 
06. পরী াথ গণ -  িত ােনর ধােনর িনকট হেত িনজ েবশপ  সং হ করেব। 
07. পরী া চলাকালীন মা  কে র ভার া  কমকতা মাবাiল ফান বহার করেত পারেবন। কান পরী াথ  হেল মাবাiল ফান, - থ বা টিলেযাগেযাগ 

করা যায় e প iেলক িনক িডভাiস সংেগ আনেত পারেব না।       
 া িরত/- 

   ( েকৗশলী শীল মার পাল) 
পরী া িনয় ক 

           বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড,ঢাকা 
         ফানঃ ৯224394 

ারক নং-বাকািশেবা/(প-িবeম)/715/21৯969)                                তািরখঃ 19-13-3127ি ঃ  
a  সময় িচর িতিলিপ িনে া  কমকতাগেণর সদয় aবগিত o েয়াজনীয় কাযােথ রণ করা হলঃ- 
2। মাননীয় সিচব, িশ া ম ণালয়, গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
3। মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, eফ-5/িব, আগারগo শাসিনক eলাকা, শের বাংলা নগর, ঢাকা। 
4। পিরচালক ( ভােকশনাল), কািরগির িশ া aিধদ র, eফ-5/িব, আগারগo শাসিনক eলাকা, শের বাংলা নগর, ঢাকা। 
5-7। সিচব/পিরচালক (কাির লাম)/পিরদশক, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
8-24। কিমশনার, মে াপিলটন িলশ, ঢাকা/চ াম/রাজশাহী/ লনা/বিরশাল/িসেলট/রং র। 
25-89। জলা শাসক, ......................................................................................... 
8৯-64৯।  uপেজলা িনবাহী aিফসার, ............................................................................ 
651-3318।  a /পরী া কে র ভার া  কমকতা, িনবািচত ক স হ। 
3319। ায়ন কমকতা, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
331৯-3322।  uপ-পরী া িনয় ক গাপনীয়/সনদ/ ভােকশনাল, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।  
3323।  িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা (সময় িচ বােডর oেয়বসাiেট কােশর জ  a েরাধ করা হল)। 
3324।  কাির লাম িবেশষ  (িবeম), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
3325-3327।  সহকাির পরী া িনয় ক িডে ামা/ িষ/ ভােকশনাল, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
3328।  স ােনজার, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
3329। চয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কমকতা, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
332৯। সংি  নিথ। 
3331। না শ বাড। 

 
 
 

( মাঃ িনজাম uি ন) 
uপ-পরী া িনয় ক (িবeম) 

বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড,ঢাকা 
ফানঃ ৯244576 



 

 
বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা 

পরী া িনয় ণ িবভাগ 
িডে ামা-iন-কমাস পরী া-3127 

Website : www.bteb.gov.bd 
 
ারক নং-বাকািশেবা/(প-িবeম)/715/21৯৯                        তািরখঃ 19/13/3127 ি ঃ 

 

3127 সেনর িডে ামা-iন-কমাস P~ovšÍ পরী ার সময় িচ 
 
eত ারা সংি   সকেলর aবগিতর জ  জানােনা যােচছ য, বাংলােদশ কািরগির িশ া বােডর আoতাধীন 3127 সােনর িডে ামা-iন-কমাস িশ া েমর াদশ 

eবং eকাদশ িনর (িনয়িমত/aিনয়িমত/পির রক) P~ovšÍ পরী া িনে া  সময় িচ a যায়ী a ি ত হেব। িবেশষ েয়াজেন বাড ক প  e সময় িচর 

পিরবতন করেত পারেবন।  

িলিখত পরী া  

তািরখ o িদন 
eকাদশ/ াদশ িণ eকাদশ/ াদশ িণ 

িবষয় 
কাড 

িবষয় o সময়
সকাল 21 টা হেত 

িবষয় 
কাড 

িবষয় o সময়
িবকাল 3 টা হেত 

14-15-3127 
রিববার 

2832 বাংলা-3  2822 বাংলা-2 ( জনশীল)  

16-15-3127 
ম লবার 

2833 iংেরিজ-3  2823 iংেরিজ-2 

18-15-3127 
হ িতবার 

2834 কি uটার aিফস e াি েকশন -3 2824
 

কি uটার aিফস e াি েকশন -2  
 

21-15-3127 
রিববার × 

2836 িবজেনস iংিলশ e  কিমuিনেকশন 

23-15-3127 
ম লবার 

2837 aথনীিত  2826 াংিকং o বীমা  

28-15-3127 
রিববার × 

2839 বসায় সংগঠন  

2৯-15-3127 
ম লবার 

2৯38 শট হ া -3 (iংেরিজ)  2৯28 শট হ া -2 (বাংলা)  

32-15-3127 
হ িতবার 

2938 
 

u তর িহসাব িব ান  2828 বািণিজ ক েগাল  

35-15-3127 
রিববার × 

2825
 

িহসাব িব ান 

37-15-3127 
ম লবার × 

2928 ডাকশন ািনং , কে াল e  কি ং 

39-15-3127 
হ িতবার 

2827 aিফস ােনজেম  o aেটােমশন × 
 

বহািরক পরী া  o বাস ব িশ েণর  সময় িচ 
25-16-3127 তািরখ হেত 2৯-16-3127 তািরেখর মে  সংি   কে  বহািরক পরী া  স  কের 33-16-3127 তািরেখর মে  ড়াম  বহািরক নমবর 
aনলাiেন বােড রণ কের তার হাড কিপ 34-16-3127 তািরখ ি  করেত হেব। u  P~ovšÍ বহািরক ন েরর হাডকিপ, হািজরািসট, িশেরানাম প , a পি ত 
তািলকা o a া  কাগজপ  কে র ভার া  কমকতা/তার মেনানীত িতিনিধর মা েম 36-16-3127 হেত 42-16-3127 তািরেখর মে  বােডর িবeম শাখায় (21ম 
তলা) জমা িদেত হেব। বহািরক পরী া  সমাি র 4 (িতন) িদেনর মে  পরী াথ েদর 5 (চার) স ােহর জ  িশ  কারখানায় ev Í̄e িশ েণর জ  রণ করেত হেব। 
ev¯Íe িশ ণ  স  হoয়ার পর 34-17-3127 হেত 39-17-3127 তািরেখর মে  ev Í̄e িশ েণর ায়িন ন র aনলাiেন বােড রণ কের তার হাডকিপ 3৯-
17-3127 তািরখ ি  করেত হেব eবং 25-18-3127 তািরেখর মে  eর হাড কিপ বােডর িবeম শাখায় (21ম তলা) জমা িদেত হেব। 

 
a াহত............ 



 

(পাতা-3) 
িবঃ ঃ- সংি   িত ােনর িনধািরত িবষেয়র িশ কেক Af¨šÍixY eবং বািহেরর িত ােনর সংি   িবষেয়র িশ কেক Abvf¨šÍixY পরী ক িনেয়াগ কের 

বহািরক পরী া হণ করেত হেব।  
 

িবেশষ িনেদশাবিলঃ 
 
01. uি িখত পরী ার িদেন কান কারণবশতঃ সাধারণ  ঘািষত হেল ঐ িদেনর পরী া  িগত থাকেব eবং পরবিতেত পিরবিতত সময় চী a যায়ী পরী া  

a ি ত হেব।  
02. পরী াথ েক িনজ u রপে  তার পরী ার রাল o রিজে শন ন র, িবষয় কাড iত ািদ সমবিলত িলেথা কাড ত ািদ যথাযথভােব িলেখ  ভরাট করেত 

হেব। কান aব ােতi মািজেনর মে  লখা বা u রপ  ভজ করা যােব না। পরী াথ  বিণত েলা স ক ভােব রণ কেরেছ িকনা তা িনি ত হেয় ক  
পিরদিশেক া র করেত হেব।  

03. েত ক পরী াথ  তার েবশপে  বিণত িবষয়/িবষয়স হ িতত a  কান িবষেয়র পরী ায় aংশ হণ করেত পারেব না। 
04. কান পরী াথ র পরী া িনজ কেলজ/ িত ােন a ি ত হেব না, ভ  ানাম েরর মা েম আসন িব াস করেত হেব। 
05. পরী াথ গণ পরী ায় সাধারণ সােয়ি িফক ক াল েলটর বহার করেত পারেব। 
06. পরী াথ গণ -  িত ােনর ধােনর িনকট হেত িনজ েবশপ  সং হ করেব। 
07. পরী া চলাকালীন মা  কে র ভার া  কমকতা মাবাiল ফান বহার করেত পারেবন। কান পরী াথ  হেল মাবাiল ফান, - থ বা টিলেযাগেযাগ 

করা যায় e প iেলক িনক িডভাiস সংেগ আনেত পারেব না। 
 
 

 
             া িরত/- 

   ( েকৗশলী শীল মার পাল) 
পরী া িনয় ক 

           বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড,ঢাকা 
         ফানঃ ৯224394 

ারক নং-বাকািশেবা/(প-িবeম)/715/ 21৯৯                                   তািরখঃ 19/13/3127 ি ঃ  
a  সময় িচর িতিলিপ িনে া  কমকতাগেণর সদয় aবগিত o েয়াজনীয় কাযােথ রণ করা হেলাঃ 

2। মাননীয় সিচব, িশ া ম ণালয়, গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
3। মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, eফ-5/িব, আগারগo শাসিনক eলাকা, শেরবাংলা নগর, ঢাকা। 
4। পিরচালক ( ভােকশনাল), কািরগির িশ া aিধদ র, eফ-5/িব, আগারগo শাসিনক eলাকা, শেরবাংলা নগর, ঢাকা। 
5-7। সিচব/পিরচালক (কাির লাম)/পিরদশক, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা 
8-৯। জলা শাসক, ঢাকা/গাiবা া/ িম া। 
21-25। uপেজলা িনবাহী aিফসার, ................................................................. 
26-32।  a /ভার া  ক  কমকতা,................................................................................. 
33।  য়ণ কমকতা, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।  
34-36। uপ-পরী া িনয় ক- সনদ/ গাপনীয়/ ভাকঃ, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
37। িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা (সময় িচ বােডর oেয়বসাiেট দয়ার জ  a েরাধ করা হল)। 
38।  কাির লাম িবেশষ  (িবeম) বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
39। সহকারী পরী া িনয় ক িডে ামা/ ট টাiল/ িষ, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
3৯। স ােনজার, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
41।  চয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কমকতা, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
42।  সংি   নিথ।  
43।  না শ বাড।  

 
 
 

( মাঃ িনজাম uি ন) 
uপ-পরী া িনয় ক (িবeম) 

বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড,ঢাকা 
ফানঃ ৯244576 

 


