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রবজ্ঞরি 
 

বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববাদর্ ডি আওতাধীি ০২ (দুই) বছি বময়ারে িার্ট ডরিদকট-ইি-বমরিি বের্ রশক্ষাক্রদমি ২য় ও ৪র্ ড পব ড িমাপিী ও ৩য় 

পব ড অকৃতকার্ ড এবাং ৪র্ ড পব ড অরিয়রমত পিীক্ষা-২০২১ এি িময়সূরর্ িাংরিষ্ট িকদলি অবগরতি জন্য রিদে প্রকাশ কিা হদলা। বকারভর্-১৯ 

পরিরিরত রবদবর্িায় স্বািযরবরধ বমদি উক্ত পিীক্ষায় রিদোক্ত রিদে ডশিা অনুিিণ কদি পিীক্ষা গ্রহণ কিদত হদব। 

১। িকল প্ররবধাদিি আওতায় পিীক্ষাি প্রশ্নপদে মুরিত বমাট িম্বদিি ৫০% িম্বদিি উত্তি রেদয় (িকল রবভাদগি বর্ বকাি প্রশ্ন রমরলদয়) 

পিীক্ষা গ্রহি কিদত হদব; 

২। িকল রবষদয়ি ০৩ ঘন্টাি পিীক্ষা ০২ ঘন্টা এবাং ০২ ঘন্টাি পিীক্ষা ১ ঘন্টা ৩০ রমরিট িমদয় গ্রহি কিদত হদব; 

৩। প্ররতর্ট রবষদয় পিীক্ষার্ীদেি প্রাি িম্বিদক রিগুি কদি িলািল রিধ ডািি কিা হদব। 
 

রলরখত পিীক্ষা: 

তারিখ, বাি ও 

িময় 
পব ড 

ক্ররমক 

িাং 

রবষয় 

বকার্ 
রবষদয়ি িাম বের্ 

৩০-০৩-২০২২ 

বুধবাি 

িকাল ১০:০০ 

২য় 

০১. ৪০১১ বজিাদিল শীপ িদলজ 
এি এি 

৩য়/৪র্ ড এি রব র্রিউ 

৩য়/৪র্ ড 
০২. ৫৩৩৪ ফুদয়লি এন্ড লুরিদকণ্টি এম রর্ ই এ 

০৩. ৪০৫৪ শীট বমটাল এন্ড বমটাল িরম ডাং এি রব এন্ড এম রর্ 

৩১-০৩-২০২২ 

বৃহস্পরতবাি 

িকাল ১০:০০ 

২য় 
০১. ৫৩২১ বমরিি আই রি ইরিি কন্সোকিি এম রর্ ই এ 

০২. ৪০৪২ গ্যাি ওদয়রডাং-১ এি রব র্রিউ 

২য় 

০৩. ৫৪২১ বমাড লরটাং-১ 
এি এি 

৩য়/৪র্ ড এি রব এন্ড এম রর্ 

০২-০৪-২০২২ 

শরিবাি 

িকাল ১০:০০ 

২য় ০১. ৪০৩২ আকড ওদয়রডাং-১ এি রব র্রিউ 

2q 

০২. ৪০২২ ববরিক ওদয়রডাং 

এি রব এন্ড এম রর্ 

এম রর্ ই এ 

৩য়/৪র্ ড এি এি 

০৩-০৪-২০২২ 

িরববাি 

িকাল ১০:০০ 

৩য়/৪র্ ড 

০১. ৩০১২ বমকারিকযাল ইরিরিয়ারিাং বমদটরিয়যালি এম রর্ ই এ 

০২. ৫৫৩২ গ্যাি ওদয়রন্ডাং-২ এি রব র্রিউ 

০৩. 

৫৬৩৪ 

 
এরিদমর্টাং এযান্ড করষ্টাং অব শীপরবরডাং 

এি এি 

এি রব এন্ড এম রর্ 

০৪-০৪-২০২২ 

বিামবাি 

িকাল ১০:০০ 

২য় ০১. ২৮২৩ ববরিক ইদলকেরিক্স িকল বের্ 

০৫-০৪-২০২২ 

মঙ্গলবাি 

িকাল ১০:০০ 

৩য়/৪র্ ড 

০১. ৫৫৩৩ এর্ভান্সর্ ওদয়রডাং এি রব র্রিউ 

০২. ৫৩৩২ ফুদয়ল ইিদজকশি রিদিম এম রর্ ই এ 

০৩. ৫৪৩২ হাল-বল আউট এন্ড কন্সোকশি এি এি 

০৪. ৫৬৩২ করিউটাি এইদর্র্ ড্ররয়াং (কযার্) এি রব এন্ড এম রর্ 

০৬-০৪-২০২২ 

বুধবাি 

িকাল ১০:০০ 

২য় ০১. ১৪২১ ম্যার্দমর্টক্স-২ িকল বের্ 

০৭-০৪-২০২২ 

বৃহস্পরতবাি 

িকাল ১০:০০ 

৩য়/৪র্ ড 

০১. ৫৩৩৫ শীপ রর্উিী এন্ড কযালকুদলশি এম রর্ ই এ 

০২. ৫৫৩৪ ওদয়রডাং িাদয়ন্স এন্ড রিদলদটর্ বমটালারজড এি রব র্রিউ 



তারিখ, বাি ও 

িময় 
পব ড 

ক্ররমক 

িাং 

রবষয় 

বকার্ 
রবষদয়ি িাম বের্ 

০৯-০৪-২০২২ 

শরিবাি 

িকাল ১০:০০ 

২য় ০১. ১৪২২ ইরিরিয়ারিাং িাদয়ন্স-II (বকরমরি) িকল বের্ 

১০-০৪-২০২২ 

িরববাি 

িকাল ১০:০০ 

৩য়/৪র্ ড 

০১. ৫৩৩৩ ইরিি ইন্সটদলশি এন্ড কযালকুদলশি এম রর্ ই এ 

০২. ৫৬৩৩ বিভাল আরকডদটকর্াি 
এি এি 

এি রব এন্ড এম রর্ 

০৩. ৪০২১ বিভাল আরকডদটকর্াি-১ এি রব র্রিউ 

১১-০৪-২০২২ 

বিামবাি 

িকাল ১০:০০ 

২য় ০১. ১১২২ ইাংরলশ-২ িকল বের্ 

১২-০৪-২০২২ 

মঙ্গলবাি 

িকাল ১০:০০ 

৩য়/৪র্ ড ০১. ৫৩৩৭ এলাইর্ বমকারিক্স িকল বের্ 

১৩-০৪-২০২২ 

বুধবাি 

িকাল ১০:০০ 

২য় ০১. ১১২৩ বিাস্যাল িাদয়ন্স-২ (ইদকািরমক্স) িকল বের্ 

১৬-০৪-২০২২ 

শরিবাি 

িকাল ১০:০০ 

৩য়/৪র্ ড ০১. ৫৩৩৮ বিির্ট এন্ড িায়াি িাইর্টাং িকল বের্ 

১৭-০৪-২০২২ 

িরববাি 

িকাল ১০:০০ 

২য় ০১. ১১২১ বাাংলা-২ িকল বের্ 

১৮-০৪-২০২২ 

বিামবাি 

িকাল ১০:০০ 

২য় 

০১. ৫৩৩৬ বমরশি শপ প্রাকর্টি 

এি রব র্রিউ 

৩য়/৪র্ ড 

এম রর্ ই এ 

এি এি 

এি রব এন্ড এম রর্ 

১৯-০৪-২০২২ 

মঙ্গলবাি 

িকাল ১০:০০ 

২য় ০১. ৩৯২১ রর্দজল ইরিি অপাদিশি এন্ড বমইিদটদিন্স এম রর্ ই এ 

২য় 

০২. ৪০৪৫ িযাকরস্মরর্ এন্ড বিারজডাং 
এি এি 

৩য়/৪র্ ড এি রব র্রিউ 

২০-০৪-২০২২ 

বুধবাি 

িকাল ১০:০০ 

২য় 

০১. 

৫৪৩৪ 
শীপরবরডাং বমদটরিয়ালি 

এি রব এন্ড এম রর্ 

৩য়/৪র্ ড ৫৪৩৩ এি এি 

৩য়/৪র্ ড 
০২. ৫৩৩১ রর্দজল ইরিি ওভািহরলাং এম রর্ ই এ 

০৩. ৫৫৩১ আকড ওদয়রডাং-২ এি রব র্রিউ 

 

ব্যবহারিক পিীক্ষা: ২১-০৪-২০২২ হদত ২৮-০৪-২০২২ রিিঃ (প্রদয়াজদি কম ববশী হদত পাদি)। 

 

রবিঃিিঃ- অধ্যক্ষ মদহােয় রবভাগীয় প্রধািদেি মাধ্যদম পিীক্ষার্ীদেি িাংখ্যা অনুর্ায়ী গ্রুপ ভাগ কদি ব্যবহারিক পিীক্ষাি িময়সূর্ী প্রস্তুত কদি 

ববাদর্ ডি অনুদমােদিি জন্য আগামী ১৯-০৪-২০২১ রিিঃ মদধ্য বপ্রিণ কিদবি। 

 

 

 

                          ১৫-০৩-২০২২   

(প্রদক িঃ বমািঃ আবদুি িহমাি) 

পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক 

বিাি: ০২-৫৫০০৬৫২৫  

 

 

 

 



 

 

স্মািক িাং: ৫৭.১৭.০০০০.৩০১.৩১.০০৭.২২.৮০ (১৩)                                                      তারিখ: ১৫ মার্ ড, ২০২২ রি.    

 

অনুরলরপ িেয় অবগরত ও প্রদয়াজিীয় কার্ ডাদর্ ড (বজষ্ঠ্যতাি রভরত্তদত িদহ):   

১. কমান্ডাি রবএি, বি বারহিী িেি েিি, পাদি ডাদিল শাখা, বি  প্ররশক্ষণ পরিেিি, বিািী, ঢাকা।  

২. িরর্ব/পরিেশ ডক/পরির্ালক (কারিকুলাম)/পরির্ালক (আইর্টরি)/প্রকল্প পরির্ালক, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

৩. অধ্যক্ষ, বাাংলাদেশ ইিরির্টউট অব বমরিি বটকদিালরজ, িািায়িগি। 

৪. উপ-পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক- বগাপিীয়/িিে/রবএম/বভাক, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

৫. উপ-িরর্ব (বিরজিঃ)/উপ-িরর্ব (প্রশািি), বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

৬. উপ-পরির্ালক (রহিাব ও রিিীক্ষা), বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

৭. রিদিম এিারলি, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা (বিার্টশর্ট ওদয়বিাইদট প্রকাদশি ব্যবিা গ্রহদণি অনুদিাধিহ)। 

৮. বপ্রাগ্রামাি [িার্ট ডরিদকট ইি বমরিি বের্ পিীক্ষাি োরয়ত্বপ্রাি], বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

৯. িহকািী পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক- রর্দলামা/কৃরষ/বটক্সটাইল/শট ড বকাি ড, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

১০. ইিিিদমশি অরিিাি, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

১১. বপ্রি ম্যাদিজাি, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

১২. বর্য়ািম্যাি মদহােদয়ি ব্যরক্তগত কম ডকতডা, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

১৩. িরর্। 

 

 

 

 

 

       ১৫-০৩-২০২২   

(বমাহাম্মে আবুল শারহি কাওছাি িিকাি) 

উপ-পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক (রর্দলামা) 

বিাি: ০২-৫৫০০৬৫৩১ 


