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বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড 

পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক রবভাগ 

        (কৃরি/বেক্স: শাখা) 

আগািগাঁও, বশদি বাাংলািগি, ঢাকা-১২০৭। 

ওদয়ব সাইে : www.bteb.gov.bd 

                                                                       তারিখ : 13-12-২০২2ররিঃ 

 

পিীক্ষাি সময়সূরি 
 

     এতদ্বািা সাংরিষ্ট সকদলি অবগরতি জন্য জািাদিা যাদে  বয, ১ লা জানুয়ারী 2023 সালল অনুষ্ঠিত রর্দলামা ইি বেক্সোইল ইরিরিয়ারিাং রশক্ষাক্রদমি 

বেক্সোইল, জুে ও গাদম ডন্টস বেকদিালরজ সমূদেি ২০১০ প্ররবধাদিি  ৪র্ ড, ৬ষ্ঠ ও  ৮ম পব ড রিয়রমত ও ২য়, ৫ম ও ৭ম পব ড অরিয়রমত এবাং অযাপাদিল 

বমনুফ্যাকিারিাং বেকদিালরজ, ফ্যাশি রর্জাইি বেকদিালরজ, ইয়াি ড বমনুফ্যাকিারিাং বেকদিালরজ, বফ্রিক বমনুফ্যাকিারিাং বেকদিালরজ, জুে প্রর্াক্ট 

বমনুফ্যাকিারিাং,ওদয়ে প্রদসরসাং বেকদিালরজ, মাদি ডন্ডাইরজাং এন্ড মাদকডটাং  , বেক্সোইল বমরশি রর্জাইি এন্ড বমইিদেন্যান্স বেকদিালরজি 2য় পব ড রিয়রমত ও 

১ম  পব ড অরিয়রমত (প্ররবধাি ২০২২)  ববার্ ড সমাপিী পিীক্ষা -202২ রিদনাক্ত সময়সূরি অনুযায়ী অনুরষ্ঠত েদব।  
 

সকাল ১০:০০ ো বর্দক শুরু তারিখ ও বাি রবকাল ০২:০০ ো বর্দক শুরু 

পব ড রবিদয়ি িাম, বকার্ ও বেকদিালরজি িাম  পব ড রবিদয়ি িাম, বকার্ ও বেকদিালরজি িাম 

২য় বজিাদিল বেক্সোইল প্রদসরসাং-২ (21121) প্ররবধাি ২০২২ 

এি সকল বেকদিালরজ 

 

0১/০১/202৩ 

িরববাি 

২য় বেক্সোইল’’ি’’ বমদেরিয়াল-২ (১৯২১) বেক্সোইল ও 

জুে 

প্ররব: 

২০১০ 

বেক্সোইল”ি’’ বমদেরিয়াল-১ (১৯১১) গাদম ডন্টস 

৬ষ্ঠ  রবজদিস অিগাইিাইদজশি এন্ড করমউরিদকশি (৫৮৪১)  

বেক্সোইল, গাদম ডন্টস ও জুে 

৫ম ইয়াি ড ম্যানুফ্যাকিারিাং-৩ (১৯৫১) বেক্সোইল 

স্ট্যাটসটকস (২১৫৯) গাদম ডন্টস 

জুে বেক্সোইল বেরস্ট্াং এন্ড বকায়ারলট কদরাল-১ (২১৫৩) জুে 

৪র্ ড 

জুে ইয়াি ড ম্যানুফ্যাকিাি -২ (২১৪৭) জুে 

0২/০১/202৩ 

বসামবাি  

১ম  বজিাদিল বেক্সোইল প্রদসস-১ (২১১১১) প্ররবধাি ২০২২ এি 

সকল বেকদিালরজ 
ইয়াি ড ম্যানুফ্যাকিাি -২ (১৯৪১) বেক্সোইল 

৭ম 

এর্ভান্সর্ সে ড স্ট্যাপল রিরিাং (১৯৭২) বেক্সোইল 

ফ্যারিক্স ম্যানুদফ্কিারিাং -১ (৫০৪১) গাদম ডন্টস 
এযাপাদিল মাদি ডন্ডাইরজাং (৫০৭১)  গাদম ডন্টস 

এর্ভান্সর্ লাং স্ট্যাপল রিরিাং (২২৭১)  জুে 

২য় 
বাাংলা-২ (২৫৭২১)  প্ররবধাি ২০২২ এি সকল 

বেকদিালরজ 0৩/০১/202

৩ 

মঙ্গলবাি 

৫ম 

বফ্রিক ম্যানুফ্যাকিারিাং -৩ (১৯৫২) বেক্সোইল 

৬ষ্ঠ 

ওদয়ে প্রদসরসাং-৩ (১৯৬১) বেক্সোইল 

গাদম ডন্টস ম্যানুফ্যাকিারিাং-৩ (৫০৬১) গাদম ডন্টস 
বফ্রিক ম্যানুফ্যাকিারিাং-২ (৫০৫১) গাদম ডন্টস 

জুে এন্ড বেক্সোইল কযালকুদলশি-১ (২১৬১) জুে 

 

৪র্ ড 

ফ্যারিক্স ম্যানুদফ্কিারিাং -২ (১৯৪২) বেক্সোইল 

 

 

০৪/০১/202৩ 

বুধবাি 

১ম  বাাংলা-১ (২৫৭১১)  প্ররবধাি ২০২২ এি সকল বেকদিালরজ 

২য় বজিাদিল বেক্সোইল প্রদসস -২ (১৯২২) বেক্সোইল 

ও জুে 

প্ররব: 

২০১০ 

জুে ফ্যারিক্স ম্যানুদফ্কিারিাং -২ (২১৪৮) জুে সুইাং প্রযাকটস-১ (৫০২২) গাদম ডন্টস 

বেক্সোইল র্াইাং (৫০৪২) গাদম ডন্টস ৭ম 

বেক্সোইল রর্জাইি এন্ড কালাি (১৯৭৩) বেক্সোইল 

গাদম ডন্টস র্াইাং ওয়ারশাং এন্ড রফ্রিরশাং (৫০৭২) গাদমন্টস   

এর্ভান্সর্ জুে উইরভাং এন্ড রফ্রিরশাং (২২৭২) জুে 

২য় 
ইাংদিজী-২  (২৫৭২২) প্ররবধাি ২০২২ এি সকল 

বেকদিালরজ 
 

০৫/০১/202৩ 

বৃেিরতবাি 

১ম 
বসাস্যাল সাদয়ন্স (25811) (ফ্যাশি রর্জাইি ব্যারতত সকল 

বেকদিালরজ-2022 প্ররবধাি)  

৬ষ্ঠ 

ক্লরোং-২ (১৯৬২) বেক্সোইল 

৫ম 

ওদয়ে প্রদসরসাং-২ (১৯৫৩) বেক্সোইল 

কযার্ এন্ড কযাম-১ (৫০৬২) গাদম ডন্টস 

গাদম ডন্টস ম্যানুফ্যাকিারিাং-২ (৫০৫২) গাদম ডন্টস জুে বেক্সোইল বেরস্ট্াং এন্ড  বকায়ারলট কদরাল-২ 

(২১৬২) জুে 

২য় 
ম্যার্দমটকস-২ (২৫৯২১) প্ররবধাি ২০২২ এি সকল 

বেকদিালরজ  
০৮/০১/20২৩ 

িরববাি 

১ম  ইাংদিজী-১  (২৫৭১২) প্ররবধাি ২০২২ এি সকল বেকদিালরজ 

৪র্ ড  
স্ট্যাটসটকস (২১৪৯)  জুে, বেক্সোইল 

২য় ববরসক ইদলকরিরসট (৬৭১১) বেক্সোইল ও জুে প্ররব:2010  

২০১০ 
৭ম 

ফ্যাশি  এন্ড রর্জাইি (১৯৭৪) বেক্সোইল  ও  গাদম ডন্টস 

গাদম ডন্টস বমনুদফ্কিারিাং-১ (৫০৪৩) গাদম ডন্টস র্াইভািরসরফ্দকশি অব জুে প্রর্াকেস (২২৭৪), জুে 

৬ষ্ঠ 

 

বেক্সোইল কযালকুদলশাি-১ (১৯৬৪) বেক্সোইল ০৯/০১/202৩ 

বসামবাি 

 

৫ম 

ক্লরোং-১ (১৯৫৪) বেক্সোইল 

গাদম ডন্টস বপ্রার্াকশাি লযারিাং এন্ড কদরাল (৫০৬৪) 

গাদম ডন্টস 

 

গাদম ডন্টস প্যাোি ড এন্ড মাকডাি বমরকাং (৫০৫৩) গাদম ডন্টস 

সে ড স্ট্যাপল রিরিাং (১৯৭১) জুে জুে ইয়াি ড ম্যানুফ্যাকিারিাং-৩ (২১৫১) জুে 

২য় পোর্ ড-২ (২৫৯২২) প্ররবধাি ২০২২ এি সকল বেকদিালরজ 1০/০১/202৩ 

g½jevi 

 

১ম  
ম্যার্দমটকস-১ (২৫৯১১) প্ররবধাি ২০২২ এি সকল 

বেকদিালরজ 

৪র্ ড 
ওদয়ে প্রদসরসাং-১ (১৯৪৩) বেক্সোইল   

7ম 
এর্ভান্সর্ রিটাং এন্ড িি-ওদভি (১৯৭৫) বেক্সোইল 

ববরসক গাদম ডন্টস প্যাোি ড বমরকাং (৫০৪৪) গাদম ডন্টস কযার্ এন্ড কযাম-২ (৫০৭৫) গাদম ডন্টস 

স্মারক নং ৫৭.১৭.০০০০.৩১2.01.489.22-176                                              

http://www.bteb.gov.bd/
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সকাল ১০:০০ ো বর্দক শুরু তারিখ ও বাি রবকাল ০২:০০ ো বর্দক শুরু 

পব ড রবিদয়ি িাম, বকার্ ও বেকদিালরজি িাম  পব ড রবিদয়ি িাম, বকার্ ও বেকদিালরজি িাম 

জুে বেক্সোইল কযালকুদলশি-২ (২২৭৬) জুে 

জুে ওদয়ে প্রদসরসাং-২ (২২৪৩) জুে ৫ম 

জুে ওদয়ে প্রদসরসাং-৩ (২১৫২) জুে 

বেক্সোইল বেরস্ট্াং এন্ড বকায়ারলট কদরাল-২(১৯৫৫) 

বেক্সোইল 

রপ্ররন্টাং এন্ড রফ্রিরশাং প্রদসস (৫০৫৪) গাদম ডন্টস 

৬ষ্ঠ 

বেক্সোইল বেরস্ট্াং এন্ড  বকায়ারলট কদরাল-৩ (১৯৬৩) 

বেক্সোইল 
১১/০১/202৩ 

বুধবাি 

 

 

৭ম 

 

 

বিশালাইজর্ গাদমন্টডস প্রর্াক্টস (৫০৭৩) গাদম ডন্টস 

বেক্সোইল কযালকুদলশি-২ (১৯৭৭) বেক্সোইল 

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

অযাপাদিল বেরস্ট্াং (৫০৬৩) গাদম ডন্টস 
২য় ম্যার্দমটক্স-২ (৫৯২১) বেক্সোইল, গাদম ডন্টস ও 

জুে 

প্ররব: 

২০১০ 

২য় িসায়ি-২ (২৫৯২৪) প্ররবধাি ২০২২ এি সকল 

বেকদিালরজ 

১২/০১/202৩ 

বৃেিরতবাি 

১ম  পোর্ ড-১ (২৫৯১২) প্ররবধাি ২০২২ এি সকল বেকদিালরজ 

৭ম 
গাদম ডন্টস রফ্রিরশাং এন্ড বকায়ারলট কদরাল (৫০৭৪) গাদম ডন্টস 

৪র্ ড 

 

বজিাদিল বমইিদেন্যান্স এন্ড ইউটরলট  সারভ ডদসস 

(২২৪৪) জুে প্রর্াকশি লযারিাং  এন্ড কদরাল (৭০৭৪) বেক্সোইল ও জুে 

৬ষ্ঠ 

 

এিভায়িিদমন্টাল ম্যাদিজদমন্ট (৫৮৪০) গাদম ডন্টস 

 
১৫/০১/202৩ 

িরববাি 

 

১ম িসায়ি-১ (২৫৯১৪) প্ররবধাি ২০২২ এি সকল বেকদিালরজ 

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

গাদম ডন্টস ৪র্ ড 

 

এিভায়িিদমন্টাল ম্যাদিজদমন্ট (৫৮৪০) বেক্সোইল ও 

জুে 

৪র্ ড 

 

বেক্সোইল বেরস্ট্াং এন্ড বকায়ারলট কদরাল  (৫০৪৫) 

গাদমন্টডস 

 

১৬/০১/202৩ 

বসামবাি 

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

5ম 

বফ্রিক স্ট্রাকিাি এন্ড এিালাইরসস-১ (১৯৫৬) বেক্সোইল ও 

জুে 

ফ্যারিক স্ট্রাকিাি রর্জাইি এন্ড কালাি (৫০৫৫) গাদম ডন্টস 

৬ষ্ঠ  

বফ্রিক স্ট্াকিাি এন্ড এিালাইরসস-২ (১৯৬৫) বেক্স: ও 

জুে ১৭/০১/202৩ 

g½jevi 

২য় 

 

বমইিদেন্যান্স অব গাদম ডন্টস ম্যানুফ্যাকিারিাং বমরশি 

(৫০৬৫) গাদম ডন্টস 

বস্যাসাল সাইন্স -১ (৫৮১১) বেক্সোইল ও জুে (প্ররব: ২০১০) 

 

৪র্ ড 

বসাসাল সাইন্স-২ (৫৮২১), গাদম ডন্টস 
১৮/০১/202৩ 

বুধবাি 

 

৭ম এন্টািরপ্ররিউিরশপ (৫৮৫৩) বেক্সোইল, জুে ও গাদম ডন্টস 

বেক্সোইল বেরস্ট্াং এন্ড বকায়ারলট কদরাল-১ (১৯৪৪) 

বেক্সোইল ২য় 
ইাংদিরজ-১ (৫৭১২) বেক্সোইল ও জুে               প্ররব: ২০১০ 

করিউোি  ফ্ান্ডাদমন্টাল (৬৬১১) জুে ইাংদিরজ-২ (৫৭২২) গাদম ডন্টস                        প্ররব: ২০১০ 

৬ষ্ঠ ইন্ডারস্ট্রয়াল ম্যাদিজদমন্ট (২০১২) বেক্সোইল 

১৯/০১/202৩ 

বৃেিরতবাি 

  

৭ম ইন্ডারস্ট্রয়াল ম্যাদিজদমন্ট (২০১২) গাদম ডন্টস 

5ম ইন্ডারস্ট্রয়াল ম্যাদিজদমন্ট (২০১২)  জুে 

২য় 
একাউরন্টাং এন্ড  কস্ট্ ম্যাদিজদমন্ট (২৫৮৪২) শুধুমাত্র  

ফ্যাশি রর্জাইি বেকদিালরজ 
    

 

ব্যবোরিক পিীক্ষাি সময়সূরি 

 

 
 

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 ডি রজ.রপ.এ  (প্ররবধাি 2010) এবাং সকল পদব ডি PF বপ্রিদেি তারিখ : 

 
 

প্ররতষ্ঠাি কর্তডক অিলাইদি ২য় পদব ডি 

অরিয়রমত (2010-প্ররবধাি) 

রজ.রপ.এ বপ্রিদেি তারিখ : 

বকন্দ্র কর্তডক অিলাইদি PF 

িম্বি বপ্রিদেি তারিখ ও োর্ ড 

করপ উদতালি (সকল পব ড) 

প্ররতষ্ঠাি/বকন্দ্র কর্তডক ১ম ও ৩য় পদব ডি  

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

করপসে  ও োরজিা রসে  জমা োদিি 

বশি তারিখ: 

বকন্দ্র কর্তডক পিীক্ষা সাংক্রান্ত 

প্রদয়াজিীয়  উতিপত্র ও অন্যান্য 

মালামাল ববার্ ড বর্দক গ্রেে কিাি 

তারিখ: 

25/01/2023 েদত  

10/02/2023 পয ডন্ত 

25/01/2023 েদত  

10/02/2023 পয ডন্ত 

20/02/2023 

রবজ্ঞরিি  ছক (১) – 5 কলাম 

অনুযায়ী 

 

 

 

রশদিািামপত্র ও রলদর্াি েপ পাে ড অবশ্যই আলাো প্যাদকে কদি খাতাি উপি বিদখ বগালাপী কাপড় রেদয় প্যাদকে কদি/আলাো প্যাদকদে র্াকদযাদগ বপ্রিদেি 

ব্যবস্থা কিদবি।  

 



3/2 
 

 

 

 

 

 

রবিঃ দ্রিঃ TC ও PC এি োর্ ড করপ প্ররতষ্ঠাি কর্তডক বাঁধাই কদি এবাং PF এি োর্ ড করপ ও োরজিা রসে পব ড অনুযায়ী ও বিাল িাং এি ক্রমানুসাদি বাঁধাই কদি 

বকন্দ্র কর্তডক ববাদর্ ডি রর্দলামা ইি বেক্সোইল ইরিরিয়ারিাং শাখাি ৫ম তলায় (৫০৬) িাং কদক্ষ জমা রেদত েদব। সকল উতিপত্র ববাদর্ ড বপ্রিে কিদত েদব। 

রিধ ডারিত তারিদখি মদে সকল কাগজপত্র জমা রেদত েদব। যরে বকাি কািি বশতিঃ রিধ ডারিত তারিদখি মদে  রেদত ব্যর্ ড েদল পিীক্ষা রিয়ন্ত্রদকি অনুমরত 

রিদয় জমা রেদত েদব। 

 

 

 

 

  

স্বাক্ষরিত 

 (বমা: বকপাদয়ত উল্লাে) 

পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক 

বফ্াি : 0255006525 

     স্মারক নং ৫৭.১৭.০০০০.৩১2.01.489.22-176(17)                                                                        তারিখ : 13-12-২০২2ররিঃ 

                                                         

          সেয় অবগরত ও প্রদয়াজিীয় কায ডাদর্ অনুরলরপ বপ্রিে কিা ে’লিঃ 

 

1. রসরিয়ি সরিব,কারিগরি ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাগ,  রশক্ষা মন্ত্রোলয়, গেপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সিকাি, বাাংলাদেশ সরিবালয়, ঢাকা। 

(দৃরষ্ট আকি ডে: অরতরিক্ত সরিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাগ, রশক্ষা মন্ত্রোলয়, গেপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সিকাি, বাাংলাদেশ সরিবালয়, ঢাকা। 

2. সরিব, বস্ত্র ও পাে মন্ত্রোলয়, গেপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সিকাি, বাাংলাদেশ সরিবালয়, ঢাকা। 

3. মোপরিিালক, কারিগরি রশক্ষা অরধেিি, ঢাকা। 

4. মোপরিিালক, বস্ত্র অরধেিি, রবটএমরস ভবি, ৭-৯ কাওিাি বাজাি, ঢাকা। 

5. সরিব/ পরিিালক (কারিকুলাম)/পরিিালক(রসরবটএন্ডএ)/ পরিেশ ডক/পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

6. বজলা প্রশাসক,...............................................................। 

7. করমশিাি, বমদটাপরলেি পুরলশ, ঢাকা/িটগ্রাম/বরিশাল/খুলিা/িাজশােী/ময়মিরসাংে। 

8. পুরলশ সুপাি,...............................................................। 

9. পরিিালক, আঞ্চরলক অরফ্স, কারিগরি রশক্ষা অরধেিি, …..সকল রবভাগ।  

10. উপদজলা রিব ডােী অরফ্সাি, ...............................................................। 

11. অেক্ষ/পরিিালক/বকন্দ্র সরিব, ...............................................................। 

অেক্ষ/পরিিালক বকদন্দ্রি সাদর্ বযাগাদযাগ কিতিঃ পিীক্ষার্ীদেি যাবতীয় তথ্যারে এবাং বকন্দ্র রফ্ সাংরিষ্ট বকদন্দ্র জমা প্রোি কিাি  জন্য অনুদিাধ 

কিা েদলা। 

12. উপ-পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক -১/২/৩, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা।  

13.রসদস্ট্ম এিারলস্ট্, করিউোি বসল, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা । (পিীক্ষাি রুটিট ওদয়ব সাইদে প্রিাি কিাি জন্য অনুদিাধ কিা 

েদলা।) 

14. সেকািী পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক ১/২/৩, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

15. সেকারি পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক (রবতিে), বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। (সাংরিষ্ট রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদি উতিপত্র ও অন্যান্য মালামাল সিবিাে 

কিাি ব্যবস্থা গ্রেে কিদবি) 

16. বিয়ািম্যাি মদোেদয়ি ব্যরক্তগত কম ডকতডা, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

17. িরর্।  

                                

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                 (ইরিিঃ ছালমা আক্তাি) 

সেকািী পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক (কৃরি ও বেক্সিঃ) 

বফ্াি- ০২-৫৫০০৬৫৪৪ (অরফ্স) 


