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বাাংাদেল কাররগরর রলক্ষা ববার্ ড 

পরীক্ষা রিয়ন্ত্রক রবভাগ 

        (কৃর/বেক্স: লাখা) 

আগারগাঁও, বলদর বাাংািগর, ঢাকা-১২০৭। 

ওদয়ব াইে : www.bteb.gov.bd 

                                                                       তাররখ : 13-12-২০২2ররিঃ 

 

পরীক্ষার ময়সূরি 
 

     এতদ্বারা াংরিষ্ট কদর অবগরতর জন্য জািাদিা যাদে  বয, ১            2023            রর্দলামা ইি বেক্সোই ইরিরিয়াররাং রলক্ষাক্রদমর 

বেক্সোই, জুে ও গাদম ডন্ট বেকদিারজ মূদর ২০১০ প্ররবধাদির  ৪র্ ড, ৬ষ্ঠ ও  ৮ম পব ড রিয়রমত ও ২য়, ৫ম ও ৭ম পব ড অরিয়রমত এবাং অযাপাদর 

বমনুফ্যাকিাররাং বেকদিারজ, ফ্যালি রর্জাইি বেকদিারজ, ইয়াি ড বমনুফ্যাকিাররাং বেকদিারজ, বফ্রিক বমনুফ্যাকিাররাং বেকদিারজ, জুে প্রর্াক্ট 

বমনুফ্যাকিাররাং,ওদয়ে প্রদরাং বেকদিারজ, মাদি ডন্ডাইরজাং এন্ড মাদকডটাং  , বেক্সোই বমরলি রর্জাইি এন্ড বমইিদেন্যান্স বেকদিারজর 2য় পব ড রিয়রমত ও 

১ম  পব ড অরিয়রমত (প্ররবধাি ২০২২)  ববার্ ড মাপিী পরীক্ষা -202২ রিদনাক্ত ময়সূরি অনুযায়ী অনুরষ্ঠত দব।  
 

কা ১০:০০ ো বর্দক শুরু তাররখ ও বার রবকা ০২:০০ ো বর্দক শুরু 

পব ড রবদয়র িাম, বকার্ ও বেকদিারজর িাম  পব ড রবদয়র িাম, বকার্ ও বেকদিারজর িাম 

২য় বজিাদর বেক্সোই প্রদরাং-২ (21121) প্ররবধাি ২০২২ 

এর ক বেকদিারজ 

 

0১/০১/202৩ 

ররববার 

২য় বেক্সোই’’র’’ বমদেররয়া-২ (১৯২১) বেক্সোই ও 

জুে 

প্ররব: 

২০১০ 

বেক্সোই”র’’ বমদেররয়া-১ (১৯১১) গাদম ডন্ট 

৬ষ্ঠ  রবজদি অরগাইিাইদজলি এন্ড করমউরিদকলি (৫৮৪১)  

বেক্সোই, গাদম ডন্ট ও জুে 

৫ম ইয়াি ড ম্যানুফ্যাকিাররাং-৩ (১৯৫১) বেক্সোই 

স্ট্যাটটক (২১৫৯) গাদম ডন্ট 

জুে বেক্সোই বেরস্ট্াং এন্ড বকায়ারট কদরা-১ (২১৫৩) জুে 

৪র্ ড 

জুে ইয়াি ড ম্যানুফ্যাকিার -২ (২১৪৭) জুে 

0২/০১/202৩ 

বামবার  

১ম  বজিাদর বেক্সোই প্রদ-১ (২১১১১) প্ররবধাি ২০২২ এর 

ক বেকদিারজ 
ইয়াি ড ম্যানুফ্যাকিার -২ (১৯৪১) বেক্সোই 

৭ম 

এর্ভান্সর্ ে ড স্ট্যাপ রিরিাং (১৯৭২) বেক্সোই 

ফ্যারিক্স ম্যানুদফ্কিাররাং -১ (৫০৪১) গাদম ডন্ট 
এযাপাদর মাদি ডন্ডাইরজাং (৫০৭১)  গাদম ডন্ট 

এর্ভান্সর্ াং স্ট্যাপ রিরিাং (২২৭১)  জুে 

২য় 
বাাংা-২ (২৫৭২১)  প্ররবধাি ২০২২ এর ক 

বেকদিারজ 0৩/০১/202

৩ 

মঙ্গবার 

৫ম 

বফ্রিক ম্যানুফ্যাকিাররাং -৩ (১৯৫২) বেক্সোই 

৬ষ্ঠ 

ওদয়ে প্রদরাং-৩ (১৯৬১) বেক্সোই 

গাদম ডন্ট ম্যানুফ্যাকিাররাং-৩ (৫০৬১) গাদম ডন্ট 
বফ্রিক ম্যানুফ্যাকিাররাং-২ (৫০৫১) গাদম ডন্ট 

জুে এন্ড বেক্সোই কযাকুদলি-১ (২১৬১) জুে 

 

৪র্ ড 

ফ্যারিক্স ম্যানুদফ্কিাররাং -২ (১৯৪২) বেক্সোই 

 

 

০৪/০১/202৩ 

বুধবার 

১ম  বাাংা-১ (২৫৭১১)  প্ররবধাি ২০২২ এর ক বেকদিারজ 

২য় বজিাদর বেক্সোই প্রদ -২ (১৯২২) বেক্সোই 

ও জুে 

প্ররব: 

২০১০ 

জুে ফ্যারিক্স ম্যানুদফ্কিাররাং -২ (২১৪৮) জুে সুইাং প্রযাকট-১ (৫০২২) গাদম ডন্ট 

বেক্সোই র্াইাং (৫০৪২) গাদম ডন্ট ৭ম 

বেক্সোই রর্জাইি এন্ড কাার (১৯৭৩) বেক্সোই 

গাদম ডন্ট র্াইাং ওয়ারলাং এন্ড রফ্রিরলাং (৫০৭২) গাদমন্ট   

এর্ভান্সর্ জুে উইরভাং এন্ড রফ্রিরলাং (২২৭২) জুে 

২য় 
ইাংদরজী-২  (২৫৭২২) প্ররবধাি ২০২২ এর ক 

বেকদিারজ 
 

০৫/০১/202৩ 

বৃিরতবার 

১ম 
বাস্যা াদয়ন্স (25811) (ফ্যালি রর্জাইি ব্যারতত ক 

বেকদিারজ-2022 প্ররবধাি)  

৬ষ্ঠ 

ক্লরোং-২ (১৯৬২) বেক্সোই 

৫ম 

ওদয়ে প্রদরাং-২ (১৯৫৩) বেক্সোই 

কযার্ এন্ড কযাম-১ (৫০৬২) গাদম ডন্ট 

গাদম ডন্ট ম্যানুফ্যাকিাররাং-২ (৫০৫২) গাদম ডন্ট জুে বেক্সোই বেরস্ট্াং এন্ড  বকায়ারট কদরা-২ 

(২১৬২) জুে 

২য় 
ম্যার্দমটক-২ (২৫৯২১) প্ররবধাি ২০২২ এর ক 

বেকদিারজ  
০৮/০১/20২৩ 

ররববার 

১ম  ইাংদরজী-১  (২৫৭১২) প্ররবধাি ২০২২ এর ক বেকদিারজ 

৪র্ ড  
স্ট্যাটটক (২১৪৯)  জুে, বেক্সোই 

২য় ববরক ইদকরিরট (৬৭১১) বেক্সোই ও জুে প্ররব:2010  

২০১০ 
৭ম 

ফ্যালি  এন্ড রর্জাইি (১৯৭৪) বেক্সোই  ও  গাদম ডন্ট 

গাদম ডন্ট বমনুদফ্কিাররাং-১ (৫০৪৩) গাদম ডন্ট র্াইভারররফ্দকলি অব জুে প্রর্াকে (২২৭৪), জুে 

৬ষ্ঠ 

 

বেক্সোই কযাকুদলাি-১ (১৯৬৪) বেক্সোই ০৯/০১/202৩ 

বামবার 

 

৫ম 

ক্লরোং-১ (১৯৫৪) বেক্সোই 

গাদম ডন্ট বপ্রার্াকলাি লযারিাং এন্ড কদরা (৫০৬৪) 

গাদম ডন্ট 

 

গাদম ডন্ট প্যাোি ড এন্ড মাকডার বমরকাং (৫০৫৩) গাদম ডন্ট 

ে ড স্ট্যাপ রিরিাং (১৯৭১) জুে জুে ইয়াি ড ম্যানুফ্যাকিাররাং-৩ (২১৫১) জুে 

২য় পোর্ ড-২ (২৫৯২২) প্ররবধাি ২০২২ এর ক বেকদিারজ 1০/০১/202৩ 

g½jevi 

 

১ম  
ম্যার্দমটক-১ (২৫৯১১) প্ররবধাি ২০২২ এর ক 

বেকদিারজ 

৪র্ ড 
ওদয়ে প্রদরাং-১ (১৯৪৩) বেক্সোই   

7ম 
এর্ভান্সর্ রিটাং এন্ড িি-ওদভি (১৯৭৫) বেক্সোই 

ববরক গাদম ডন্ট প্যাোি ড বমরকাং (৫০৪৪) গাদম ডন্ট কযার্ এন্ড কযাম-২ (৫০৭৫) গাদম ডন্ট 
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কা ১০:০০ ো বর্দক শুরু তাররখ ও বার রবকা ০২:০০ ো বর্দক শুরু 

পব ড রবদয়র িাম, বকার্ ও বেকদিারজর িাম  পব ড রবদয়র িাম, বকার্ ও বেকদিারজর িাম 

জুে বেক্সোই কযাকুদলি-২ (২২৭৬) জুে 

জুে ওদয়ে প্রদরাং-২ (২২৪৩) জুে ৫ম 

জুে ওদয়ে প্রদরাং-৩ (২১৫২) জুে 

বেক্সোই বেরস্ট্াং এন্ড বকায়ারট কদরা-২(১৯৫৫) 

বেক্সোই 

রপ্ররন্টাং এন্ড রফ্রিরলাং প্রদ (৫০৫৪) গাদম ডন্ট 

৬ষ্ঠ 

বেক্সোই বেরস্ট্াং এন্ড  বকায়ারট কদরা-৩ (১৯৬৩) 

বেক্সোই 
১১/০১/202৩ 

বুধবার 

 

 

৭ম 

 

 

বিলাাইজর্ গাদমন্টড প্রর্াক্ট (৫০৭৩) গাদম ডন্ট 

বেক্সোই কযাকুদলি-২ (১৯৭৭) বেক্সোই 

ক্লরোং (২১৬৩) জুে কাদপ ডে ম্যানুদফ্কিাররাং (২২৭৩) জুে 

অযাপাদর বেরস্ট্াং (৫০৬৩) গাদম ডন্ট 
২য় ম্যার্দমটক্স-২ (৫৯২১) বেক্সোই, গাদম ডন্ট ও 

জুে 

প্ররব: 

২০১০ 

২য় রায়ি-২ (২৫৯২৪) প্ররবধাি ২০২২ এর ক 

বেকদিারজ 

১২/০১/202৩ 

বৃিরতবার 

১ম  পোর্ ড-১ (২৫৯১২) প্ররবধাি ২০২২ এর ক বেকদিারজ 

৭ম 
গাদম ডন্ট রফ্রিরলাং এন্ড বকায়ারট কদরা (৫০৭৪) গাদম ডন্ট 

৪র্ ড 

 

বজিাদর বমইিদেন্যান্স এন্ড ইউটরট  ারভ ডদ 

(২২৪৪) জুে প্রর্াকলি লযারিাং  এন্ড কদরা (৭০৭৪) বেক্সোই ও জুে 

৬ষ্ঠ 

 

এিভায়রিদমন্টা ম্যাদিজদমন্ট (৫৮৪০) গাদম ডন্ট 

 
১৫/০১/202৩ 

ররববার 

 

১ম রায়ি-১ (২৫৯১৪) প্ররবধাি ২০২২ এর ক বেকদিারজ 

৫ম বুক রকরপাং এন্ড একাউরন্টাং(২০১৩) বেক্সোই, জুে ও 

গাদম ডন্ট ৪র্ ড 

 

এিভায়রিদমন্টা ম্যাদিজদমন্ট (৫৮৪০) বেক্সোই ও 

জুে 

৪র্ ড 

 

বেক্সোই বেরস্ট্াং এন্ড বকায়ারট কদরা  (৫০৪৫) 

গাদমন্টড 

 

১৬/০১/202৩ 

বামবার 

২য় পোর্ ড -১ (৫৯১২) বেক্সোই, গাদম ডন্ট ও জুে প্ররব: ২০১০ 

5ম 

বফ্রিক স্ট্রাকিার এন্ড এিাাইর-১ (১৯৫৬) বেক্সোই ও 

জুে 

ফ্যারিক স্ট্রাকিার রর্জাইি এন্ড কাার (৫০৫৫) গাদম ডন্ট 

৬ষ্ঠ  

বফ্রিক স্ট্াকিার এন্ড এিাাইর-২ (১৯৬৫) বেক্স: ও 

জুে ১৭/০১/202৩ 

g½jevi 

২য় 

 

বমইিদেন্যান্স অব গাদম ডন্ট ম্যানুফ্যাকিাররাং বমরলি 

(৫০৬৫) গাদম ডন্ট 

বস্যাা াইন্স -১ (৫৮১১) বেক্সোই ও জুে (প্ররব: ২০১০) 

 

৪র্ ড 

বাা াইন্স-২ (৫৮২১), গাদম ডন্ট 
১৮/০১/202৩ 

বুধবার 

 

৭ম এন্টাররপ্ররিউররলপ (৫৮৫৩) বেক্সোই, জুে ও গাদম ডন্ট 

বেক্সোই বেরস্ট্াং এন্ড বকায়ারট কদরা-১ (১৯৪৪) 

বেক্সোই ২য় 
ইাংদররজ-১ (৫৭১২) বেক্সোই ও জুে               প্ররব: ২০১০ 

করিউোর  ফ্ান্ডাদমন্টা (৬৬১১) জুে ইাংদররজ-২ (৫৭২২) গাদম ডন্ট                        প্ররব: ২০১০ 

৬ষ্ঠ ইন্ডারস্ট্রয়া ম্যাদিজদমন্ট (২০১২) বেক্সোই 

১৯/০১/202৩ 

বৃিরতবার 

  

৭ম ইন্ডারস্ট্রয়া ম্যাদিজদমন্ট (২০১২) গাদম ডন্ট 

5ম ইন্ডারস্ট্রয়া ম্যাদিজদমন্ট (২০১২)  জুে 

২য় 
একাউরন্টাং এন্ড  কস্ট্ ম্যাদিজদমন্ট (২৫৮৪২) শুধুমাত্র  

ফ্যালি রর্জাইি বেকদিারজ 
    

 

ব্যবাররক পরীক্ষার ময়সূরি 

 

 
22/০১/২০২৩ররিঃ দত 24/০১/২০২৩ররিঃ পয ডন্ত (১ম ও ২য় পব ড) 25/০১/২০২৩ররিঃ  দত  28/০১/২০২৩ররিঃ  পয ডন্ত (৪র্ ড ও ৫ম পব ড)

29/০১/২০২৩ররিঃ  দত 31/০1/২০২৩ররিঃ  পয ডন্ত ৬ষ্ঠ পব ড) 01/০2/২০২৩ররিঃ  দত 02/০2/২০২৩ররিঃ  পয ডন্ত (৭ম ও ৮ম পব ড)

 

২য় পদব ডর রজ.রপ.এ  (প্ররবধাি 2010) এবাং ক পদব ডর PF বপ্ররদের তাররখ : 

 

প্ররতষ্ঠাি কর্তডক অিাইদি ২য় পদব ডর 

অরিয়রমত (2010-প্ররবধাি) 

রজ.রপ.এ বপ্ররদের তাররখ :

বকন্দ্র কর্তডক অিাইদি PF 

িম্বর বপ্ররদের তাররখ ও ার্ ড 

করপ উদতাি (ক পব ড)

প্ররতষ্ঠাি/বকন্দ্র কর্তডক ১ম ও ৩য় পদব ডর  

রজ.রপ.এ এবাং বকন্দ্র কর্তডক PF এর ার্ ড 

করপ  ও ারজরা রে  জমা োদির 

বল তাররখ:

বকন্দ্র কর্তডক পরীক্ষা াংক্রান্ত 

প্রদয়াজিীয়  উতরপত্র ও অন্যান্য 

মাামা ববার্ ড বর্দক গ্রে করার 

তাররখ:

25/01/2023 দত  

10/02/2023 পয ডন্ত

25/01/2023 দত  

10/02/2023 পয ডন্ত
20/02/2023

রবজ্ঞরির  ছক (১) – 5 কাম 

অনুযায়ী

 

 

 

রলদরািামপত্র ও রদর্ার েপ পাে ড অবশ্যই আাো প্যাদকে কদর খাতার উপর বরদখ বগাাপী কাপড় রেদয় প্যাদকে কদর/আাো প্যাদকদে র্াকদযাদগ বপ্ররদের 

ব্যবস্থা করদবি।  

 



3/2 
 

 

 

 

 

 

রবিঃ দ্রিঃ TC ও PC এর ার্ ড করপ প্ররতষ্ঠাি কর্তডক বাঁধাই কদর এবাং PF এর ার্ ড করপ ও ারজরা রে পব ড অনুযায়ী ও বরা িাং এর ক্রমানুাদর বাঁধাই কদর 

বকন্দ্র কর্তডক ববাদর্ ডর রর্দলামা ইি বেক্সোই ইরিরিয়াররাং লাখার ৫ম তায় (৫০৬) িাং কদক্ষ জমা রেদত দব। ক উতরপত্র ববাদর্ ড বপ্ররে করদত দব। 

রিধ ডাররত তাররদখর মদে ক কাগজপত্র জমা রেদত দব। যরে বকাি কারি বলতিঃ রিধ ডাররত তাররদখর মদে  রেদত ব্যর্ ড দ পরীক্ষা রিয়ন্ত্রদকর অনুমরত 

রিদয় জমা রেদত দব। 

 

 

 

 

  

 

(বমা: বকপাদয়ত উল্লা) 

পরীক্ষা রিয়ন্ত্রক 

বফ্াি : 0255006525 

             ৫৭.১৭.০০০০.৩১2.01.489.22-176(17)                                                                        তাররখ : 13-12-২০২2ররিঃ 

                                                         

          েয় অবগরত ও প্রদয়াজিীয় কায ডাদর্ অনুররপ বপ্ররে করা ’িঃ 

 

1. ররিয়র রিব,কাররগরর ও মাদ্রাা রলক্ষা রবভাগ,  রলক্ষা মন্ত্রোয়, গেপ্রজাতন্ত্রী বাাংাদেল রকার, বাাংাদেল রিবায়, ঢাকা। 

(দৃরষ্ট আক ডে: অরতররক্ত রিব, কাররগরর ও মাদ্রাা রলক্ষা রবভাগ, রলক্ষা মন্ত্রোয়, গেপ্রজাতন্ত্রী বাাংাদেল রকার, বাাংাদেল রিবায়, ঢাকা। 

2. রিব, বস্ত্র ও পাে মন্ত্রোয়, গেপ্রজাতন্ত্রী বাাংাদেল রকার, বাাংাদেল রিবায়, ঢাকা। 

3. মাপররিাক, কাররগরর রলক্ষা অরধেির, ঢাকা। 

4. মাপররিাক, বস্ত্র অরধেির, রবটএমর ভবি, ৭-৯ কাওরাি বাজার, ঢাকা। 

5. রিব/ পররিাক (কাররকুাম)/পররিাক(ররবটএন্ডএ)/ পররেল ডক/পরীক্ষা রিয়ন্ত্রক, বাাংাদেল কাররগরর রলক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

6. বজা প্রলাক,...............................................................। 

7. করমলিার, বমদটাপরেি পুরল, ঢাকা/িটগ্রাম/বররলা/খুিা/রাজলাী/ময়মিরাং। 

8. পুরল সুপার,...............................................................। 

9. পররিাক, আঞ্চরক অরফ্, কাররগরর রলক্ষা অরধেির, …..ক রবভাগ।  

10. উপদজা রিব ডাী অরফ্ার, ...............................................................। 

11. অেক্ষ/পররিাক/বকন্দ্র রিব, ...............................................................। 

অেক্ষ/পররিাক বকদন্দ্রর াদর্ বযাগাদযাগ করতিঃ পরীক্ষার্ীদের যাবতীয় তথ্যারে এবাং বকন্দ্র রফ্ াংরিষ্ট বকদন্দ্র জমা প্রোি করার  জন্য অনুদরাধ 

করা দা। 

12. উপ-পরীক্ষা রিয়ন্ত্রক -১/২/৩, বাাংাদেল কাররগরর রলক্ষা ববার্ ড, ঢাকা।  

13.রদস্ট্ম এিারস্ট্, করিউোর ব, বাাংাদেল কাররগরর রলক্ষা ববার্ ড, ঢাকা । (পরীক্ষার রুটিট ওদয়ব াইদে প্রিার করার জন্য অনুদরাধ করা 

দা।) 

14. কারী পরীক্ষা রিয়ন্ত্রক ১/২/৩, বাাংাদেল কাররগরর রলক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

15. কারর পরীক্ষা রিয়ন্ত্রক (রবতরে), বাাংাদেল কাররগরর রলক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। (াংরিষ্ট রলক্ষা প্ররতষ্ঠাদি উতরপত্র ও অন্যান্য মাামা রবরা 

করার ব্যবস্থা গ্রে করদবি) 

16. বিয়ারম্যাি মদােদয়র ব্যরক্তগত কম ডকতডা, বাাংাদেল কাররগরর রলক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

17. িরর্।  

                                

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
 

                                                                                                                                                 (ইরিিঃ ছামা আক্তার) 

কারী পরীক্ষা রিয়ন্ত্রক (কৃর ও বেক্সিঃ) 

বফ্াি- ০২-৫৫০০৬৫৪৪ (অরফ্)


