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িবষয়
িবষেয়র নাম
কাড
77223 আিকর্েটকচারাল ােটিরয়াল
77322 aেটােমবাiল ফা ােম াল
77422 কিমক াল iি িনয়ািরং
ফা ােম াল
77৯22 ড iি িনয়ািরং ফা ােম াল
78124 মকািনক াল iি িনয়িরং
ােটিরয়াল
78222 পাoয়ার iি নয়ািরং ফা ােম াল
78322 রি জােরশন e eয়ারকি শিনং
ফা ােম াল
78722 িসরািমক iি িনয়ািরং ােটিরয়াল
78822 াস iি িনয়ািরং ােটিরয়াল -2
77532 িসিভল iি িনয়ািরং ােটিরয়াল
78৯22 আiিস iি ন ি ী াল
79122 জনােরল শীপ নেলজ
79322 িথoরী a াiট
79522 ডাটা টিলকিমuিনেকশন e
নটoয়ািকর্ং বিসক
7৯122 বিসক eনভায়রনেম াল
iি িনয়ািরং
7৯222 ফা ােম াল a i ুেমে শন e
েসস কে াল
7৯422 iিলেম স aফ পে ািলয়াম e
মাiিনং iি িনয়ািরং
7৯522 টিলকিমuিনেকশন বিসক
7৯622 ি ি ং বিসক
7৯722 বিসক ািফক িডজাiন
7৯922 টoয় ার iি িনয়ািরং
ফা ােম াল
7৯৯26 েফশনাল eকাuি ং
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সা াল সােয় -3
সা াল সােয় -2

টকেনালিজ
আিকর্েটকচার (3127 িবধান)
aেটােমবাiল (3127 িবধান)
কিমক াল (3127 িবধান)
ড (3127 িবধান)
মকািনক াল (3127 িবধান)
পাoয়ার (3127 িবধান)
আরeিস (3127 িবধান)
িসরািমক (3127 িবধান)
াস (3127 িবধান)
সােভর্িয়ং (3127 িবধান)
মিরন (3127 িবধান)
শীপ িবি ং (3127 িবধান)
eেরাে স o eিভoিন (3127 িবধান)
ডাটা টিলকিমuিনেকশন (3127 িবধান)
eনভায়রনেম াল (3127 িবধান)
আiিপিস (3127 িবধান)
মাiিনং e মাiন সােভর্ (3127 িবধান)
টিলকিমuিনেকশন (3127 িবধান)
ি ি ং (3127 িবধান)
ািফক িডজাiন (3127 িবধান)
টoয় ার (3127 িবধান)
িরজম e হসিপটািল (3127 িবধান)
িসিভল, িসিভল (uড), সােভর্িয়ং, মিরন, িশপ
িবি ং, কন াকশন, মকাে ািন
আিকর্েটকচার, aেটােমাবাiল, কিমক াল,
কি uটার, iেলক ক াল, iেলক িন , ড,
মকািনক াল, পাoয়ার, আরeিস, াস,
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সময়
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32 মাচ র্ 3128
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িবকাল - 13:11

33 মাচ র্ 3128
ধবার
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7442
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4.

িবষেয়র নাম

2. 7742 ডাটা াকচার e eলগিরদম
3. 9542
টিল কিমuিনেকশন ফা ােম াল
31 মাচ র্ 3128 2ম 1. 76৯22
াথেম -2
সামবার
পব র্
িবকাল - 13:11
2. 7৯৯27 কি uটার ফা ােম াল e
e াি েকশন
4য় 1. 6833 iংিলশ-3
পব র্
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

3.

িবষয়
কাড

77824
79722
7৯৯22

4য় 1.
পব র্

6৯24

2.

6৯33

3.
2ম 1.
পব র্

৯942
77822

টকেনালিজ
e ােরাে স, eিভuিন , iেলকে া মিডেকল,
eআiিড , eনভায়রনেম , মাiিনং,
টিলকিমuিনেকশন, ািফক িডজাiন, ি ি ং,
টoয় ার
কি uটার সােয়
ডাটা টিলকিমuিনেকশন
সকল টকেনালিজ (3127 িবধান)
( িরজম e হসিপটািল
াতীত)
িরজম e হসিপটািল (3127 িবধান)

iেলক িন , মকািনক াল, পাoয়ার, আরeিস,
াস, সােভর্িয়ং, ডাটা টিলকিমuিনেকশন,
iেলকে ােমিডেকল, eনভায়রনেম , আiিপিস
o টoয় ার
aেটােমা ভ iি ন িসে ম-2
aেটােমাবাiল
কিমক াল iি িনয়ািরং aপােরশন-2 কিমক াল
াকচারাল মকািন
িসিভল, িসিভল (uড) ক াকশন
iেলকি ক াল সািকর্ট-2
টিলকিমuিনেকশন
ক াটািরং ােনজেম
ড
িসরািমক i iপেম e বিড ি পােরশন িসরািমক
েয়লস e েয়ল iনেজকশন িসে ম
মিরন
oেয়ি ং
শীপ িবি ং
e ােরা থােমর্াডায়নািম
e ােরাে স
ফা ােম ালস a eয়ার া রিডo eিভuিন
আিকর্েটকচারাল িডজাiন e া iং eআiিড
iেলক িন সািকর্ট e oয়াকর্শপ
মকা িন
িমনােরলিজ e িমনােরল িরেসাস র্
মাiিনং
aব বাংলােদশ
iেমজ ি পােরশন-2
ািফক িডজাiন, ি ি ং
সা াল সােয়
eআiিড , আিকর্েটকচার, aেটােমাবাiল,
iেলক িন , িসরািমক, eনভায়রনেম , ািফক
িডজাiন, টিলকিমuিনেকশন, কি uটার সােয় ,
আiিপিস , মকা িন , মিরন (3127 িবধান)
iেলকি ক াল iি িনয়ািরং ােটিরয়াল iেলকি ক াল (3127 িবধান)
িহu ান eনাটিম e িফিজoলিজ
iেলকে ােমিডেকল (3127 িবধান)
iে াডকশন ির জম e
ির জম e হসপ ািল (3127 িবধান)
হসপ ািল
কেমি
িসিভল, িসিভল (uড), াস, সােভর্িয়ং, মিরন,
শীপিবি ং, e ােরাে স, e ািভuিন ,
ক াকশন, টিলকিমuিনেকশন, ি ি ং o
ািফক িডজাiন
িফিজ -3
আিকর্েটকচার, aেটােমাবাiল, কিমক াল,
কি uটার, iেলকি ক াল, iেলক িন , ড,
মকািনক াল, পাoয়ার, আরeিস, িসরািমক, ডাটা
টিলকিমuেকশন, কি uটার সােয় ,
iেলকে ােমিডেকল, eআiিড , eনভায়রনেম ,
আiিপিস , মকাে ািন , মাiিনং e মাiন সােভর্
বিসক টoয় ার iি িনয়ািরং
টoয় ার
বিসক iেলকি িস
iেলকি ক াল, iেলকে ােমিডক াল, াস,
িসরািমক, মিরন, শীপ িবি ং (3127 িবধান)
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5.

তািরখ, বার o
িবষয়
পব র্ নং
িবষেয়র নাম
সময়
কাড
িবকাল - 13:11
2. 77823 iেলকি ক াল iি িনয়ািরং
ফা ােম াল
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3. 79822
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9.
10.
11.
12.

5.

34 মাচ র্ 3128
হ িতবার
িবকাল - 13:11

13.
14.
15.
16.
2ম 1.
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2.
3.
4.
4য় 1.
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সামবার
িবকাল - 13:11
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8.
9.
2ম 1.
পব র্

টকেনালিজ

আিকর্েটকচারাল েটিরয়াল e ডা
িহ ী e কালচার a বাংলােদশ
iি িনয়ািরং ােটিরয়ালস
বাংলা

7543
7733
7843
7845
8143
8342

সােভিয়ং-2
া ািমং াং েয়জ-2
iেলকি ক াল iি িনয়ািরং-3
জনােরল iেলকি িস
মকািনক াল iি িনয়ািরং াiং-3
রি জােরশন সাiেকলস e
কে ােন স
8742 িসরািমক iি িনয়ািরং ােটিরয়ালস
8842
াস iি িনয়ািরং ােটিরয়াস-3
8942 ক াডা াল সােভর্িয়ং
9343 eয়ার াফট িসে ম-আনে সারাiজড
eয়ার াফট
9443
জনােরল eয়ার াফট i ুেম স-2
9843 িবি ং e িফিনস মেটিরয় ালস
৯142
eনভায়রনেম াল সােভর্িয়ং
৯943
লদার e eকেসসির মেটিরয়াল
76823 iংেরজী

আিকর্েটকচার, িসিভল, িসিভল (uড), ক াকশন,
কি uটার, iেলক িন , eনভায়রণেম াল, আiিপিস ,
মকািনক াল, মকা িন , মাiিনং e মাiন সােভর্,
টিলকিমuিনেকশন, কি uটার সােয় e
টকেনালিজ, ডাটা- টিলকিমuিনেকশন, টoয় ার,
e ােরাে স, eিভuিন (3127 িবধান)
eআiিড (3127 িবধান)
িরজম e হসিপটািল (3127 িবধান)
কিমক াল, ড, আiিপিস o টিলকিমuিনেকশন
aেটােমাবাiল, iেলকি ক াল, কি uটার সােয় ,
মকা িন , মাiিনং, িফ িডজাiন o ি ি ং
আিকর্েটকটার, িসিভল, িসিভল (uড)
কি uটার
iেলক িন
পাoয়ার
মকািনক াল
আরeিস
িসরািমক
াস
সােভর্িয়ং
e ােরাে স

eিভuিন
eআiিড
eনভায়রনেম াল
টoয় ার
কিমক াল, িসিভল, িসিভল (uড), কি uটার, ড, পাoয়ার,
আরeিস, াস, সােভর্িয়ং, শীপ িবি ং, e ােরাে স,
eিভuিন , ডাটা- টিলকিমuিনেকশন, ক া শন, মকা িন ,
মাiিনং e মাiন সােভর্, ি ি ং (3127 িবধান)
iেলকি ক াল, iেলক িন (3127 িবধান)
িয়ং- eআiিড (3127 িবধান)

77922 বিসক iেলক িন
79823 আিকর্েটকচারাল িডজাiন e
2
7৯৯24 বিসক iংিলশ
7942 iেলক িন িডভাiস e সািকর্টস-3
8155
মিশন সপ াি স-3
8743 মেডল e মা ফি েকশন-2
8943
লেভিলং
9144 শীপ িবি ং মটািরয়ালস
9344 eয়ার াফট িপ ন iি ন ক াকশন
e িডসি পশন
9444 eয়ার াফট iেলকি িস e
মiনেটেন িডিস পাoয়ার
9742 ি িনক াল কেমি
9942 ক াকশন iি িনয়ািরং iং
76822 বাংলা

িরজম e হসিপটািল (3127 িবধান)
iেলক িন
মকািনক াল
িসরািমক, াস
সােভর্িয়ং
শীপ িবি ং
e ােরাে স
eিভuিন
iেলকে ােমিডেকল
ক াকশন
কিমক াল, িসিভল, িসিভল (uড), কি uটার, iেলকে মিডক াল, ড, মকািনক াল, পাoয়ার, আরeিস, াস, সােভর্িয়ং,
শীপ িবি ং, টoয় ার, ডাটা- টিলকিমuিনেকশন, ক াকশন,
মকা িন , মাiিনং e মাiনসােভর্, ি ি ং, (3127 িবধান)
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5. 7242
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76৯23 িফিজ -2

7৯৯25 সি e হাiিজন ফর িরজম e হসিপটািল
7943 i াি য়াল iেলক িন
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টকেনালিজ
িরজম e হসিপটািল (3127 িবধান)
কি uটার, ডাটােটিলঃ, কি uটার সােয় ,
আiিপিস , মকা িন
পাoয়ার
আিকর্েটকচার
িসিভল, িসিভল (uড), eনভায়রনেম
iেলকি ক াল, iেলকে ােমিডেকল
শীপ িবি ং
e ােরাে স, eিভuিন
ক াকশন
টিলকিমuিনেকশন
আিকর্েটকচার, aেটােমবাiল, কিমক াল, iেলকি ক াল,
iেলক িন , iেলকে ােমিডক াল, ড, মকিনক াল,
িসরািমক, মিরন, কি uটার সােয় e টকেনালিজ,
eআiিড , eনভায়রনেম াল, আiিপিস , টিলকিমuিনেকশন, oয় ার o ািফক িডজাiন (3127 িবধান)
িসিভল, িসিভল (uড), কি uটার, পাoয়ার, আরeিস,
াস, সােভর্িয়ং, শীপ িবি ং, e ােরাে স, eিভuিন ,
ডাটা- টিলকিমuটিনেকশন, ক াকশন, মকা িন ,
মাiিনং e মাiন সােভর্, ি ি ং (3127 িবধান)
িরজম e হসিপটািল (3127 িবধান)
কি uটার, কি uটার সােয় , ডাটা টিল,
আিকর্েটকচার, aেটােমাবাiল, কিমক াল, iেলকি ক াল,
ড, আরeিস, মিরন, eআiিড , eনভায়রনেম , মাiিনং
e মাiন সােভর্িয়ং, ি ি ং, ািফ িডজাiন, টoয় ার
আiিপিস
সকল টকেনালজী

বহািরক পরী াঃ িলিখত পরী া শেষ বহািরক পরী া হণ করেত হেব (যিদ থােক)।
িবেশষ
ঃ
* uি িখত তািরখস েহর য কান িদন কান কারণবশতঃ সাধারন
ঘািষত হেল পরী া িগত থাকেব eবং পিরবিতর্ত তািরখ যথাসমেয় জানােনা
হেব।
* িত ান ক ক
র্ 2ম o 4য় পব র্ পির রক পরী া শেষ ফলাফল কাশ কের Online e GPA eি করার তািরখ 19-15-3128 হেত 24-15-3128

া িরত/( েকৗশলী শীল মার পাল)
পরী া িনয় ক
ফানঃ 13-৯224394
ারক নং- বাকািশেবা(প-3)/778/(পাট র্-8)/49(26)

তািরখঃ 24-13-3128ি ঃ

a িলিপ সময় aবগিত o েয়াজনীয় কায র্ােথ র্ িরত হেলাঃ
1.
সিচব, কািরগির o মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
[ ি আকষ র্ণঃ aিতির সিচব (কািরগির), কািরগির o মা াসা িশ া িবভাগ]
2.
মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, eফ-5/িব, আগারগ o শাসিনক eলাকা, ঢাকা।
3.
সিচব/পিরদশর্ক/পিরচালক (কাির লাম)/পিরচালক (আi িস), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা।
4.
জলা শাসক, সংি সকল জলা।
5.
a / কে র ভার া কমর্কতর্া,..................................................................................।
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

(সংি
িবধান o পরী া পিরচালনা নীিতমালা a সরণ কের পরী া পিরচালনার a েরাধসহ।)
a /পিরচালক, ................................................................................................।
uপ-পরী া িনয় ক - গাপনীয়/সনদ/িবeম/ ভাক, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা।
uপ-সিচব ( রিজঃ)/uপ-সিচব ( শাসন)/uপ-পিরচালক (িহসাব o িনরী া), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা।
িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা ( না শ Website -e কােশর ব া করার a েরাধসহ)।
া ামার (িডে ামা iি িনয়ািরং পরী ার দািয় া ), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা।
সহকারী পরী া িনয় ক- িষ/ ট টাiল/শট র্ কাস র্, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা।
ড েমে শন aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা।
স ােনজার, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা।
চয়ার ান মেহাদেয়র পােস র্ানাল aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা।
নিথ।

( মাহা দ আ ল শািহন কাoছার সরকার)
uপ-পরী া িনয় ক (িডে ামা)
ফানঃ 13-৯229887

F:\PDF\Diploma\1207.doc

Page # 5

