বাাংাদেল কাররগরর রলক্ষা ববার্ ড
পরীক্ষা রিয়ন্ত্রক রবভাগ
(কৃর/বেক্স: লাখা)
আগারগাঁও, বলদর বাাংািগর, ঢাকা-১২০৭।
ওদয়ব াইে : www.bteb.gov.bd

স্মারক িাং ৫৭.১৭.০০০০.৩১3.23.02.22-132/1

তাররখ: 26-07-২০২2ররিঃ

পরীক্ষার ময়সূর িঃ
এতদ্বারা াংরিষ্ট কদর অবগরতর জন্য জািাদিা যাদে বয, রর্দলামা ইি এরিকা ার রলক্ষাক্রদমর (প্ররবধাি ২০২২) ১ম পব ড এবাং
(প্ররবধাি-2011)-এর ৩য়, ৫ম ও ৭ম পব ড রিয়রমত ও ৪র্ ড, ৬ষ্ঠ, ৮ম পব ড অরিয়রমত ববার্ ড মাপিী পরীক্ষা রিদনাক্ত ময়সূর অনুযায়ী অনুরষ্ঠত
দব।
পব ড

কা ১০:০০ ো বর্দক শুরু
রবদয়র িাম ও বকার্

তাররখ ও বার
পব ড

১ম
৫ম
১ম
৭ম

জীব রবজ্ঞাি-১ (25915)
কৃর বিায়ি ও জীব ববর ত্র (২৪৫১)
গরিত-১(25911)
খামার ব্যবস্থাপিা (২৪৭১)

৫ম

ফদর বরাগ ব্যবস্থাপিা (২৪৫২)

৭ম

খাদ্য প্ররক্রয়াজাতকরি-২ (২৪৭২)

১৪/08/2022
ররববার
1৬/08/2022
মঙ্গবার

১ম
৫ম

বাাংাদেদলর কৃর পররর রত -(22311)
কৃর ম্প্রারি -২ (২৪৫৩)

1৭/08/2022
বুধবার

৭ম

বাাই ব্যবস্থাপিা-২ (২৪৭৩)

২০/08/2022
লরিবার

৫ম

পরররমরত ও পররাংখ্যাি (১৮৫১)

১ম

রায়ি-১(25914)

৭ম

খাদ্য ও পুরষ্ট ব্যবস্থাপিা (২৪৭৮)

৫ম

মৎস্য যা ারর ব্যবস্থাপিা (২৬৫১)

৭ম

ব ও পারি ব্যবস্থাপিা (২৪৭৭)

২৩/08/2022
মঙ্গবার
2৪/08/2022
বুধবার

১ম
৫ম

ইাংদরজী -১ (25712)
ফ াংিদাির প্রমৄরক্ত (২৪৫৪)

2৫/08/2022
বৃস্পরতবার

৭ম

কৃর যারন্ত্রকীকরি-২ (২৪৭৫)

2৭/08/2022
লরিবার

৫ম

মা জাতীয় ফদর া (২৪৫৫)

১ম
৭ম
৭ম

বাাংা-১(25711)
পররদবল ও দুদয ডাগ ব্যবস্থাপিা (২৪৭৬)
আত্ম-কমডাংস্থাি (উদদ্যাক্তা উন্নয়ি) (২৪৭৪)

১ম

পোর্ ড রবজ্ঞাি-১ (25912)

রবকা ০২:০০ ো বর্দক শুরু
রবদয়র িাম ও বকার্

১১/08/2022
বৃস্পরতবার

৬ষ্ঠ রলক্ষাোদির মূিীরত,পদ্ধরত ও মূল্যায়ি(১৫৬১)

১৩/08/2022
লরিবার

৩য় মাঠ ফদর াাবাে-২ (২৪৩১)
৪র্ ড মৃরিকা রবজ্ঞাি-২ (২৪৪১)
৬ষ্ঠ কৃর যারন্ত্রকীকরি-১ (২৪৬১)

২১/08/2022
ররববার
২২/08/2022
বামবার

2৮/08/2022
ররববার
2৯/08/2022
বামবার

৩য় গৃপারত পশু পাি (২৫৩১)
৪র্ ড গৃপারত পারখ পাি (২৫৪১)
৬ষ্ঠ খাদ্য প্ররক্রয়াজাতকরি-১(২৪৬৫)
৩য় মৎস্য া ব্যবস্থাপিা(২৬৩১)
৪র্ ড রবকালমাি জীবি ও মদিারবজ্ঞাি (১৫৪১)
৬ষ্ঠ মবায় ও কৃর রবপিি (২৪৬২)
৩য় মৃরিকা রবজ্ঞাি-১(২৪৩২)
৪র্ ড উরিে পুরষ্ট ও ার ব্যবস্থাপিা (২৪৪৩)
৬ষ্ঠ বীজ প্রমৄরক্ত (২৪৬৩)
৩য় িা ডারর ব্যবস্থাপিা(২৪৩৩)
৪র্ ড বি ও বিায়ি (২৪৪৪)
৬ষ্ঠ ফু ও সুদৃশ্য গাদের াাবাে (২৪৬৪)
৩য় ফ া (২৪৩৪)
৪র্ ড বাাই ব্যবস্থাপিা -১ (২৪৪৫)
৬ষ্ঠ কৃর অর্ ডিীরত (১৫৬২)
৪র্ ড কৃর ম্প্রারি-১(২৪৪২)

৩০/08/2022
মঙ্গবার
৩১/08/2022
বুধবার

ব্যবাররক পরীক্ষার ময়সূর িঃ
তাররখ
০৩/0৯/২০২2ররিঃ দত ০৪/0৯/২০২2ররিঃ পয ডন্ত

পব ড
1ম পদব ডর রিয়রমত পরীক্ষা

0৫/09/২০২2ররিঃ দত 0৬/09/২০২2ররিঃ পয ডন্ত

৫ম পদব ডর রিয়রমত/অরিয়রমত পরীক্ষা

0৭/09/২০২2ররিঃ দত 08/09/২০২2ররিঃ পয ডন্ত

7ম পদব ডর রিয়রমত/অরিয়রমত পরীক্ষা

১০/09/২০২2ররিঃ দত 1১/09/২০২2ররিঃ পয ডন্ত

৩য় পদব ডর রিয়রমত পরীক্ষা
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(২)
সুন্দর ভাদব ঠিক মদয় ফাফ বতররর দক্ষ ক বকন্দ্রদক ফরম রফাদপর রবঙ্গরির রিদে ডলিা অনুরি কদর আাো প্যাদকে ও আাো ঠিকািা
অনুযায়ী রিরেষ্ট কাপদে মুররদয় উিরপত্র বপ্ররদির জন্য রিদে ডলিা প্রোি করা । তার ব্যরতক্রম দ এক লাখার উিরপত্র অন্য লাখায় দ যাদব। এদত কদর
ফাফ বতররদত জটিতা সৃরষ্ট দ ববার্ ড বকাি ভাদবই োরয় র্াকদবিা।

উিরপদত্রর াদর্ বকাি রলদরািামপত্র বা বকাি তথ্য রন্নদবরলত করা যাদব িা। শুধুমাত্র বারি বদভ ব্যবার করদত দব বকাি অবস্থাদতই এর
ব্যরতক্রম বাঞ্ছিীয় িয়। রদর্া েপ (১ম অাংল) এর প্যাদকদের াদর্ রবদয়র রলদরািামপত্র ১ করপ রভতদর এবাং এক করপ উপদর রেদত দব । রবয়
রভরিক পৃর্ক পৃর্ক কদর বক্স এর রভতর প্যাদকে করদত দব এবাং উিরপত্র রবয় রভরিক পৃর্ক পৃর্ক কদর প্যাদকে করদত দব । পদর রদর্ার বক্স
ও উিরপত্র অবশ্যই আাো কদর এবাং আাোভাদব প্যাদকে কদর বুজ কাপে রেদয় বাই ও র গাা কদর কারী পরীক্ষা রিয়ন্ত্রক (কৃর/বেক্সিঃ)
বরাবর ববাদর্ ড বপ্ররি করদত দব।
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/কৃর লাখার ৫ম তায় (৫১৬) িাং কদক্ষ জমা রেদত দব। (২০২২ প্ররবধাদির) ১ম পব ড এবাং
(২০১1 প্ররবধাদি) ৩য়, ৫ম ও ৭ম পব ড রিয়রমত এবাং ৪র্ ড, ৬ষ্ঠ ও ৮ম পব ড অরিয়রমত পরীক্ষা ববার্ ড রিধ ডাররত বকদন্দ্র/প্ররতষ্ঠাদি অনুরষ্ঠত দব এবাং ক
উিরপত্র ববাদর্ ড বপ্ররি করদত দব। রিধ ডাররত তাররদখর মদে ক কাগজপত্র জমা রেদত দব। মৄরক্তাংগত কারদি রিধ ডাররত তাররদখর মদে জমা
রেদত ব্যর্ ড দ পরীক্ষা রিয়ন্ত্রদকর অনুমরত প্রারি স্বাদপদক্ষ জমা প্রোি করদত দব।

স্বা:/(বমা: বকপাদয়ত উল্লা)
স্মারক িাং ৫৭.১৭.০০০০.৩১3.23.০২.২২-১৩২/১ (৩২০)

পরীক্ষা রিয়ন্ত্রক
বফাি : 0255006525
তাররখ: ১২৬-০৭-২০২২ররিঃ

েয় অবগরত ও যর্াযর্ ব্যবস্থা িদির রিরমদি অনুররপ বপ্রররত  (বজযষ্ঠতার রভরিদত িয়) :
1. র ব,কাররগরর ও মাদ্রাা রলক্ষা রবভাগ, রলক্ষা মন্ত্রিায়, গিপ্রজাতন্ত্রী বাাংাদেল রকার, বাাংাদেল র বায়, ঢাকা।
(দৃরষ্ট আক ডিিঃ অরতররক্ত র ব, কাররগরর ও মাদ্রাা রলক্ষা রবভাগ, রলক্ষা মন্ত্রিায়)
2. র ব, কৃর মন্ত্রিায়, গিপ্রজাতন্ত্রী বাাংাদেল রকার, বাাংাদেল র বায়, ঢাকা।
3. মাপরর াক, কাররগরর রলক্ষা অরধেির, ঢাকা।
4. মা পরর াক, কৃর ম্প্রারি অরধেির , খামারবােী, ঢাকা।
5. পরর াক (প্ররলক্ষি উইাং) কৃর ম্প্রারি অরধেির , খামারবােী, ঢাকা।
6. পরর াক (গদবিা ও প্ররলক্ষি), প্রারি ম্পে অরধেির, খামারবারে, ঢাকা।
7. র ব/ পরর াক (কাররকুাম)/ পররেলডক/পরর াক(রলল্প ও প্ররলক্ষি মন্বয়), বাাংাদেল কাররগরর রলক্ষা ববার্ ড, ঢাকা।
8. অেক্ষ/বকন্দ্র র ব ....................................................................।
9. বজা প্রলাক ...........................................................।
10. করমলিার, বমদটাপরেি পুরল, ঢাকা/ টিাম/বররলা/খুিা/রাজলাী/ময়মিরাং/রদে |
11. উপ-পরর াক (প্ররলক্ষি), কৃর ম্প্রারি অরধেির , খামারবােী, ঢাকা।
12. উপ-পরীক্ষা রিয়ন্ত্রক-(বগাপিীয়),কাররকুাম রবদলজ্ঞ-(কৃর), বাাংাদেল কাররগরর রলক্ষা ববার্ ড, ঢাকা।
13. রদেম এিারে, করম্পউোর ব, বাাংাদেল কাররগরর রলক্ষা ববার্ ড, ঢাকা ।
(ওয়েফ সাইয়ে প্রচায়েে ব্যফস্থা গ্রহয়েে জন্য অনুয়োধ জানায়না হয় া) ।
14. পরর াক, আঞ্চরক অরফ, কাররগরর রলক্ষা অরধেির, …..ক রবভাগ।
15. উপদজা রিব ডাী অরফার...................................................................।
16. কারর পরীক্ষা রিয়ন্ত্রক(রবতরি), বাাংাদেল কাররগরর রলক্ষা ববার্ ড, ঢাকা।
(াংরিষ্ট রলক্ষা প্ররতষ্ঠাদি উিরপত্র ও অন্যান্য ক মাামা রবরা করার জন্য অনুদরাধ জািাদিা দা)।
17. কারী রাব রক্ষি অরফার, বাাংাদেল কাররগরর রলক্ষা ববার্ ড, ঢাকা।
18. ব য়ারম্যাি মদােদয়র ব্যরক্তগত কমডকতডা, বাাংাদেল কাররগরর রলক্ষা ববার্ ড, ঢাকা।
19. অরফ িরর্।

(ইঞ্জি: ম াসাাঃ ছা া আক্তাে)
সহকাঞ্জে েীক্ষা ঞ্জনেন্ত্রক(কৃঞ্জি ও মেক্সোই )
মপানাঃ ০২-৫৫০০৬৫৪৪
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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

স্মারক িাং ৫৭.১৭.০০০০.৩১৪.০২.2২-১৩২/৩

তাররখ: 26-07-২০২2ররিঃ

পরীক্ষার ময়সূর িঃ
এতদ্বারা াংরিষ্ট কদর অবগরতর জন্য জািাদিা যাদে বয, রর্দলামা ইি রিাররজ রলক্ষাক্রদমর (প্ররবধাি ২০২২) ১ম পব ড এবাং (প্ররবধাি
২০১1)-এর ৩য়, ৫ম ও ৭ম পব ড রিয়রমত ও ৪র্ ড, ৬ষ্ঠ, ও ৮ম পব ড অরিয়রমত ববার্ ড মাপিী পরীক্ষা-2021 রিদনাক্ত ময়সূর অনুযায়ী অনুরষ্ঠত
দব।
পব ড

১ম
৫ম

কা ১০:০০ ো বর্দক শুরু
রবদয়র িাম ও বকার্

তাররখ ও বার

রবকা ০২:০০ ো বর্দক শুরু
রবদয়র িাম ও বকার্

পব ড

1ম

জীবরবজ্ঞাি-১ (25915)
মৎস্য খাদ্য ও পুরষ্টরবদ্যা-২ (৭৪৫১)
গরিত-১(25911)

১১/08/2022
বৃস্পরতবার

৬ষ্ঠ

র াংরি যা ারর ব্যবস্থাপিা (৭৪৬১)

১৩/08/2022
লরিবার

৩য়

বাাংাদেদলর কৃর পররর রত ও উৎপােদির উপাোি (২১১১)

৭ম

মৎস্য পররেলডি ও মািরিয়ন্ত্রি (৭৪৭১)

৫ম

মৎস্য অনুজীবরবদ্যা-১ (৭৪৫৩)

৪র্ ড
৬ষ্ঠ

মুক্ত জালদয় মৎস্য া ব্যবস্থাপিা (৭৪৪২)
মৎস্য অনুজীবরবদ্যা-২ (৭৪৬২)

৭ম

মৎস্য ম্পে ব্যবস্থাপিা ও পররকল্পিা(৭৪৭৩)

৩য়
৪র্ ড
৬ষ্ঠ

স্বাদু পারির বাস্তুরবদ্যা (৭৪৩২)
মৎস্য খাদ্য ও পুরষ্টরবদ্যা-১ (৭৪৪৫)
কৃর অর্ ডিীরত (২১৫৭)

১ম
৫ম

বাাংাদেদলর মৎস্য ম্পে পররর রত ও ম্ভাবিা (2৭৪১১)

মাদের বরাগ ও স্বাস্থয পরর য ডা (৭৪৫৬)

1৭/08/2022
বুধবার

৭ম

বুকরকরপাং ও একাউরটাং(৭৪৭৫)

২০/08/2022
লরিবার

৩য়
৪র্ ড
৬ষ্ঠ

গৃপারত পশু ও পারখ পাি (৭৪৩৪)
বদ্ধ জালদয় মৎস্য া ব্যবস্থাপিা -১ (৭৪৪১)
মৎস্য আরি, পরর য ডা ও াংরক্ষি (৭৪৬৪)

৫ম

র াংরি া ব্যবস্থাপিা (৭৪৫২)

১ম
৭ম

রায়ি -১ (25914)
বকৌরতত্ত্ব ও মৎস্য প্রজিি (৭৪৭৬)

৩য়
৪র্ ড
৬ষ্ঠ

ইখর্াদয়ারজ (মৎস্যরবদ্যা) (৭৪৩৩)
মৎস্য বরাগতত্ত্ব ও পরজীবীরবদ্যা (৭৪৪৩)
ামুরিক মৎস্য ম্পে (৭৪৬৬)

৫ম

কৃর স্প্রারি (২১৬৪)

৭ম

মাদকডটাং ও মবায় (৭৪৭২)

২৩/08/2022
মঙ্গবার
2৪/08/2022
বুধবার

৩য়
৪র্ ড
৬ষ্ঠ

করম্পউোর এযারলদকলন্স-২ (৭৪৩৫)
িা ডারী ব্যবস্থাপিা (৭৪৪৪)
মৎস্য প্ররক্রয়াজাতকরি (৭৪৬৫)

১ম
৫ম

ইাংদরজী-১ (25712)
মৎস্য যা ারর ব্যবস্থাপিা (৭৪৫৭)

2৫/08/2022
বৃস্পরতবার

৭ম

মরিত মৎস্য া (৭৪৭৪)

2৭/08/2022
লরিবার

৩য়
৪র্ ড
৬ষ্ঠ

জীব জালয় তত্ত্ব (৭৪৩৭)
মৎস্য া প্রদকৌল-২ (৭৪৪৭)
মৎস্য ও মৎস্যজাত িব্য (৭৪৬৩)

৫ম

বদ্ধ জালদয় মৎস্য া ব্যবস্থাপিা-২ (৭৪৫৫)

১ম
৭ম

বাাংা-1 (25711)
আত্ম-কমডাংস্থাি (উদদ্যাক্তা উন্নয়ি) (৭৪৭৭)

৩য়
৪র্ ড
৪র্ ড

মৎস্য া প্রদকৌল-১ (৭৪৩৬)
জজ জীবববর ত্র্য াংরক্ষি ও ব্যবস্থাপিা (৭৪৪৮)
মৎস্য লারীররবজ্ঞাি (৭৪৪৬)

৫ম

পরররমরত ও পররাংখ্যাি (১৪৮১)

১ম

পোর্ ড রবজ্ঞাি-১ (25912)

১৪/08/2022
ররববার
1৬/08/2022
মঙ্গবার

২১/08/2022
ররববার
২২/08/2022
বামবার

2৮/08/2022
ররববার
2৯/08/2022
বামবার
৩০/08/2022
মঙ্গবার
৩১/08/2022
বুধবার

ব্যবাররক পরীক্ষার ময়সূর িঃ
তাররখ
03/09/২০২2ররিঃ দত 1২/09/২০২2ররিঃ পয ডন্ত

পব ড
ক পব ড রিয়রমত/অরিয়রমত পরীক্ষা
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সুন্দর ভাদব ঠিক মদয় িাি ততররর দক্ষ ক বকন্দ্রদক িরম রিাদপর রবঙ্গরির রিদে ডলিা অনুরি কদর আাো প্যাদকে ও আাো
ঠিকািা অনুযায়ী রিরেষ্ট কাপদি মুরিদয় উত্তরপত্র্ বপ্ররদির জন্য রিদে ডলিা প্রোি করা । তার ব্যরতক্রম দ এক লাখার উত্তরপত্র্ অন্য লাখায়
দ যাদব। এদত কদর িাি ততররদত জটতা সৃরষ্ট দ ববার্ ড বকাি ভাদবই োরয় র্াকদবিা।

উত্তরপদত্র্র াদর্ বকাি রলদরািামপত্র্ বা বকাি তথ্য রন্নদবরলত করা যাদব িা। শুধুমাত্র্ বারি বদভ ব্যবার করদত দব | বকাি অবস্থাদতই এর ব্যরতক্রম
বাঞ্ছিীয় িয়। রদর্া েপ (১ম অাংল) এর প্যাদকদের াদর্ রবদয়র রলদরািামপত্র্ ১ করপ রভতদর এবাং এক করপ উপদর রেদত দব । রবয় রভরত্তক পৃর্ক
পৃর্ক কদর বক্স এর রভতর প্যাদকে করদত দব এবাং উত্তরপত্র্ রবয় রভরত্তক পৃর্ক পৃর্ক কদর প্যাদকে করদত দব । পদর রদর্ার বক্স ও উত্তরপত্র্ অবশ্যই
আাো কদর এবাং আাোভাদব প্যাদকে কদর বুজ কাপি রেদয় বাই ও র গাা কদর কারী পরীক্ষা রিয়ন্ত্রক (কৃর/বেক্সিঃ) বরাবর ববাদর্ ড বপ্ররি
করদত দব।

রবিঃ িিঃ 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/কৃর লাখার ৫ম তায় (৫১৬) িাং কদক্ষ জমা রেদত দব। ২০২২ প্ররবধাদির ১ম পব ড ও ২০১০ প্ররবধাদির ৫ম ও ৭ম

পদব ডর রিয়রমত এবাং ৪র্ ড, ৬ষ্ঠ ও ৮ম পব ড অরিয়রমত পরীক্ষা ববার্ ড রিধ ডাররত বকদন্দ্র/প্ররতষ্ঠাদি অনুরষ্ঠত দব এবাং ৩য় পব ড ব্যরতত ক উত্তরপত্র্ ববাদর্ ড বপ্ররি করদত দব।

রিধ ডাররত তাররদখর মদে ক কাগজপত্র্ জমা রেদত দব। যুরক্তাংগত কারদি রিধ ডাররত তাররদখর মদে জমা রেদত ব্যর্ ড দ পরীক্ষা রিয়ন্ত্রদকর অনুমরত
প্রারি স্বাদপদক্ষ জমা প্রোি করদত দব।

স্বা:/(বমা: বকপাদয়ত উল্লা)
স্মারক িাং ৫৭.১৭.০০০০.৩১৪.০২.2২-১৩২/৩ (১৬)

পরীক্ষা রিয়ন্ত্রক
বিাি : 0255006525
তাররখ: 26-07-২০২2ররিঃ

েয় অবগরত ও যর্াযর্ ব্যবস্থা গ্রদির রিরমদত্ত অনুররপ বপ্রররত  (বজযষ্ঠতার রভরত্তদত িয়) :
1. র ব,কাররগরর ও মািাা রলক্ষা রবভাগ, রলক্ষা মন্ত্রিায়, গিপ্রজাতন্ত্রী বাাংাদেল রকার, বাাংাদেল র বায়, ঢাকা।
(দৃরষ্ট আক ডিিঃ অরতররক্ত র ব, কাররগরর ও মািাা রলক্ষা রবভাগ, রলক্ষা মন্ত্রিায়)
2. মা পরর াক, মৎস্য অরধেির, মৎস্য ভবি, রমিা, ঢাকা।
3. র ব/ পরর াক (কাররকুাম)/ পররেলডক/পরর াক(রলল্প ও প্ররলক্ষি মিয়), বাাংাদেল কাররগরর রলক্ষা ববার্ ড, ঢাকা।
4. অেক্ষ/বকন্দ্র র ব ....................................................................।
5. প্রকল্প পরর াক (রিাররজ রর্দলামা বাস্তবায়ি প্রকল্প), মৎস্য অরধেির, মৎস্য ভবি, রমিা, ঢাকা।
6. বজা প্রলাক ...........................................................।
7. করমলিার, বমদটাপরেি পুরল, ঢাকা/ টগ্রাম/বররলা/খুিা/রাজলাী/ময়মিরাং/রদে |
8. উপ-পরীক্ষা রিয়ন্ত্রক-(বগাপিীয়),কাররকুাম রবদলজ্ঞ-(কৃর), বাাংাদেল কাররগরর রলক্ষা ববার্ ড, ঢাকা।
9. রদেম এিারে, করম্পউোর ব, বাাংাদেল কাররগরর রলক্ষা ববার্ ড, ঢাকা ।
(ওয়েব সাইয়ে প্রচায়েে ব্যবস্থা গ্রহয়েে জন্য অনুয়োধ কো হয় া)
10. পরর াক, আঞ্চরক অরি, কাররগরর রলক্ষা অরধেির, …..ক রবভাগ।
11. উপদজা রিব ডাী অরিার...................................................................।
12. কারর পরীক্ষা রিয়ন্ত্রক(রবতরি), বাাংাদেল কাররগরর রলক্ষা ববার্ ড, ঢাকা।
(াংরিষ্ট রলক্ষা প্ররতষ্ঠাদি উত্তরপত্র্ ও অন্যান্য ক মাামা রবরা করার জন্য অনুদরাধ জািাদিা ’।
13. কারী রাব রক্ষি অরিার, বাাংাদেল কাররগরর রলক্ষা ববার্ ড, ঢাকা।
14. কারর বপ্রাগ্রামার, বাাংাদেল কাররগরর রলক্ষা ববার্ ড, ঢাকা।
15. ব য়ারম্যাি মদােদয়র ব্যরক্তগত কমডকতডা, বাাংাদেল কাররগরর রলক্ষা ববার্ ড, ঢাকা।
16. অরি িরর্।

(ইঞ্জি: ম াসাাঃ ছা া আক্তাে)
সহকাঞ্জে পেীক্ষা ঞ্জিেন্ত্রক (কৃঞ্জি ও মেক্সোই )
ম ািাঃ ০২-৫৫০০৬৫৪৪

2/2

বাাংাদেল কাররগরর রলক্ষা ববার্ ড
পরীক্ষা রিয়ন্ত্রক রবভাগ
(কৃর/বেক্স: লাখা)
আগারগাঁও, বলদর বাাংািগর, ঢাকা-১২০৭।
ওদয়ব াইে : www.bteb.gov.bd

স্মারক িাং ৫৭.১৭.০০০০.৩১3.০২.22- ১৩২/৪

তাররখ: 26-07-২০২2ররিঃ

পরীক্ষার ময়সূর িঃ
এতদ্বারা াংরিষ্ট কদর অবগরতর জন্য জািাদিা যাদে বয, রর্দলামা ইি াইভস্টক রলক্ষাক্রদমর (প্ররবধাি ২০২২) ১ম পব ড এবাং (প্ররবধাি
২০১৬)-এর ৩য়, ৫ম, ৭ম পব ড রিয়রমত ও ৪র্ ড, ৬ষ্ঠ, ৮ম পব ড অরিয়রমত ববার্ ড মাপিী পরীক্ষা-2021 রিদনাক্ত ময়সূর অনুযায়ী অনুরষ্ঠত দব।
পব ড

কা ১০:০০ ো বর্দক শুরু
রবদয়র িাম ও বকার্

তাররখ ও বার

রবকা ০২:০০ ো বর্দক শুরু
রবদয়র িাম ও বকার্

পব ড

১ম
৫ম
১ম
৭ম

জীব রবজ্ঞাি-১ (25915)
পরজীবরবদ্যা-1 (৭২৫১)

11/08/2022
বৃস্পরতবার

৬ষ্ঠ

গরিত-১ (25911)

13/08/2022
লরিবার

৫ম

বর্ইরী রবজ্ঞাি -১ (৭২৫২)

৭ম

বর্ররওদজদিারজ (৭২৭২)

14/08/2022
ররববার
16/08/2022
মঙ্গবার

৩য় ামরিক এবাং পদ্ধরতগত লরীরস্থািরবদ্যা-১ (৭২৩১)
৪র্ ড ামরিক এবাং পদ্ধরতগত লরীরস্থািরবদ্যা-২(৭২৪১)
৬ষ্ঠ বর্ইরী রবজ্ঞাি-২ (৭২৬২)

১ম
৫ম

বাাংাদেদল প্রারিম্পে পররর রত (27211)
বপারি রবজ্ঞাি-১ (৭২৫৩)

17/08/2022
বুধবার

৭ম

ফামডাদকারজ এন্ড েরক্সদকারজ (৭২৭৩)

20/08/2022
লরিবার

৫ম

প্রারি বকৌররবজ্ঞাি, প্রজিি ও বাংলরবস্তার (৭২৫৪)

১ম
৭ম

রায়ি-১ (25914)
ইরপদর্রমওরজ এন্ড ারভডদন্স (৭২৭৪)

৫ম

বভদেররিারী জিস্বাস্থয ও ফুর্ বফটি (৭২৫৫)

৭ম

রিরিকযা বমরর্রি (৭২৭৫)

23/08/2022
মঙ্গবার
24/08/2022
বুধবার

১ম
৫ম

ইাংদররজ-১ (25712)
প্যার্রজ (৭২৫৬)

25/08/2022
বৃস্পরতবার

৭ম

ইিট্রর্াকেরর বভদেররিারর জুররপ্রুদর্ন্স (৭২৭৬)

27/08/2022
লরিবার

৫ম

প্রািীম্পে ম্প্রারি-১ (৭২৫৭)

১ম
৭ম
১ম

বাাংা-১ (25711)
প্রারি ম্পে অর্ ডিীরত ও উদদ্যাক্তা উন্নয়ি (৭২৭৭)
পোর্ ড-১ (25912)

ইিট্রর্াকেরর বভদেররিারর াজডারী (৭২৭১)

21/08/2022
ররববার
22/08/2022
বামবার

28/08/2022
ররববার
29/08/2022
বামবার

পরজীবরবদ্যা-২ (৭২৬১)

৩য় াধারি ও পদ্ধরতগত লারীররবদ্যা-১ (৭২৩২)
৪র্ ড াধারি ও পদ্ধরতগত লারীররবদ্যা-২ (৭২৪২)
৬ষ্ঠ বপারি রবজ্ঞাি-২ (৭২৬৩)
৩য় এযারিদম াদয়ন্স-১ (৭২৩৩)
৪র্ ড এযারিদম াদয়ন্স-২ (৭২৪৩)
৬ষ্ঠ প্রারিম্পে ব্যবস্থাপিা (৭২৬৪)
৩য় বকারবদ্যা ও ভ্রুিরবদ্যা (৭২৩৪)
৪র্ ড মাাং রবজ্ঞাি ও বেকদিারজ (৭২৪৪)
৬ষ্ঠ প্রািী ও প্রািীজাত দ্রব্যারে বাজারজাতকরি (৭২৬৫)
৩য় অনুজীবরবদ্যা (৭২৩৫)
৪র্ ড জু এন্ড জজ প্রািী ব্যবস্থাপিা (৭২৪৫)
৬ষ্ঠ বভদেররিারর বমরর্রি (৭২৬৬)
৩য় ঘা উৎপােি ও খাদ্য ব্যবস্থাপিা (৭২৩৬)
৪র্ ড পররাংখ্যাি (৭২৪৬)
৬ষ্ঠ প্রারিম্পে ম্প্রারি-২ (৭২৬৭)
৩য় প্রাি রায়ি (৭২৩৭)
৪র্ ড পররদবল রবজ্ঞাি ও দূদয ডাগ ব্যবস্থাপিা (৭২৪৭)

31/08/2022
বুধবার

ব্যবাররক পরীক্ষার ময়সূর িঃ
তাররখ
03/09/২০২2ররিঃ দত 1১/09/২০২2ররিঃ পয ডন্ত

পব ড
ক পব ড রিয়রমত/অরিয়রমত পরীক্ষা

সুন্দর ভাদব ঠিক মদয় ফাফ ততররর দক্ষ ক বকন্দ্রদক ফরম রফাদপর রবঙ্গরির রিদে ডলিা অনুরি কদর আাো প্যাদকে ও আাো ঠিকািা
অনুযায়ী রিরেষ্ট কাপদে মুরেদয় উত্তরপত্র বপ্ররদির জন্য রিদে ডলিা প্রোি করা । তার ব্যরতক্রম দ এক লাখার উত্তরপত্র অন্য লাখায় দ যাদব। এদত কদর
ফাফ ততররদত জটিতা সৃরষ্ট দ ববার্ ড বকাি ভাদবই োরয় র্াকদবিা।

উত্তরপদত্রর াদর্ বকাি রলদরািামপত্র বা বকাি তথ্য রন্নদবরলত করা যাদব িা। শুদৄমাত্র বারন্ড বদভ ব্যবার করদত দব। বকাি অবস্থাদতই
এর ব্যরতক্রম বাঞ্ছিীয় িয়। রদর্া েপ (১ম অাংল) এর প্যাদকদের াদর্ রবদয়র রলদরািামপত্র ১ করপ রভতদর এবাং এক করপ উপদর রেদত দব।
রবয় রভরত্তক পৃর্ক পৃর্ক কদর বক্স এর রভতর প্যাদকে করদত দব এবাং উত্তরপত্র রবয় রভরত্তক পৃর্ক পৃর্ক কদর প্যাদকে করদত দব। পদর
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রদর্ার বক্স ও উত্তরপত্র অবশ্যই আাো কদর এবাং আাোভাদব প্যাদকে কদর বুজ কাপে রেদয় বাই ও র গাা কদর কারী পরীক্ষা
রিয়ন্ত্রক (কৃর/বেক্সিঃ) বরাবর ববাদর্ ড বপ্ররি করদত দব।
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/কৃর লাখার ৫ম তায় (৫১৬) িাং কদক্ষ জমা রেদত দব। (প্ররবধাি ২০২২) ১ম পব ড
এবাং (প্ররবধাি ২০১৬) ৩য়, ৫ম ও ৭ম পব ড রিয়রমত এবাং ৪র্ ড, ৬ষ্ঠ ও ৮ম পব ড অরিয়রমত পরীক্ষা ববার্ ড রিধ ডাররত বকদন্দ্র/প্ররতষ্ঠাদি অনুরষ্ঠত
দব এবাং ক উত্তরপত্র ববাদর্ ড বপ্ররি করদত দব। রিধ ডাররত তাররদখর মদে ক কাগজপত্র জমা রেদত দব। যুরক্তাংগত কারদি রিধ ডাররত
তাররদখর মদে জমা রেদত ব্যর্ ড দ পরীক্ষা রিয়ন্ত্রদকর অনুমরত প্রারি স্বাদপদক্ষ জমা প্রোি করদত দব।

স্বা:/(বমা: বকপাদয়ত উল্লা)
পরীক্ষা রিয়ন্ত্রক
বফাি : 025500652৫

স্মারক িাং ৫৭.১৭.০০০০.৩১3.০২.22- ১৩২/৪(১৭)

তাররখ: 26-07-২০২2ররিঃ

েয় অবগরত ও যর্াযর্ ব্যবস্থা িদির রিরমদত্ত অনুররপ বপ্রররত দা: (বজযষ্ঠতার রভরত্তদত িয়)
1. র ব,কাররগরর ও মাদ্রাা রলক্ষা রবভাগ, রলক্ষা মন্ত্রিায়, গিপ্রজাতন্ত্রী বাাংাদেল রকার, বাাংাদেল র বায়, ঢাকা।
(দৃরষ্ট আক ডিিঃ অরতররক্ত র ব, কাররগরর ও মাদ্রাা রলক্ষা রবভাগ, রলক্ষা মন্ত্রিায়)
2. র ব, কৃর মন্ত্রিায়, গিপ্রজাতন্ত্রী বাাংাদেল রকার, বাাংাদেল র বায়, ঢাকা।
3. মাপরর াক, কাররগরর রলক্ষা অরধেির, আগারগাঁও, ঢাকা।
4. মা পরর াক, প্রারি ম্পে অরধেির, খামারবারে, ঢাকা।
5. পরর াক (গদবিা ও প্ররলক্ষি), প্রারি ম্পে অরধেির, খামারবারে, ঢাকা।
6. র ব/ পরর াক (কাররকুাম)/ পররেলডক/পরর াক(রলল্প ও প্ররলক্ষি মন্বয়), বাাংাদেল কাররগরর রলক্ষা ববার্,ড ঢাকা।
7. অেক্ষ/বকন্দ্র র ব ....................................................................।
8. বজা প্রলাক ...........................................................।
9. উপ-পরীক্ষা রিয়ন্ত্রক-(বগাপিীয়),কাররকুাম রবদলজ্ঞ-(কৃর), বাাংাদেল কাররগরর রলক্ষা ববার্,ড ঢাকা।
10. রদস্টম এিারস্ট, করম্পউোর ব, বাাংাদেল কাররগরর রলক্ষা ববার্ ড, ঢাকা ।
(ওয়েফ সাইয়ে প্রচায়েে ব্যফস্থা গ্রহয়েে জন্য অনুয়োধ জানায়না হয় া ।

11. পরর াক, আঞ্চরক অরফ, কাররগরর রলক্ষা অরধেির, …..ক রবভাগ।
12.
উপদজা রিব ডাী অরফার...................................................................।
13. কারর পরীক্ষা রিয়ন্ত্রক(রবতরি), বাাংাদেল কাররগরর রলক্ষা ববার্,ড ঢাকা।
(াংরিষ্ট রলক্ষা প্ররতষ্ঠাি/বকদন্দ্র উত্তরপত্র ও অন্যান্য ক মাামা রবরা করার জন্য অনুদরাধ জািাদিা দা।
14. কারী রাব রক্ষি অরফার, বাাংাদেল কাররগরর রলক্ষা ববার্,ড ঢাকা।
15. কারর বপ্রািামার, বাাংাদেল কাররগরর রলক্ষা ববার্ ড, ঢাকা।
16. ব য়ারম্যাি মদােদয়র ব্যরক্তগত কমডকতডা, বাাংাদেল কাররগরর রলক্ষা ববার্,ড ঢাকা।
17. অরফ িরর্।

(ইঞ্জি: ম াসাাঃ ছা া আক্তাে)
সহকােী েীক্ষা ঞ্জনেন্ত্রক(কৃঞ্জি ও মেক্সোই )
মপানাঃ ০২-৫৫০০৬৫৪৪
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ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফার্ ড
যীক্ষা রনয়ন্ত্রক রফবাগ
(কৃরল/বেক্স: াখা)
আগাযগাঁও, বদয ফাাংরানগয, ঢাকা-১২০৭।
ওদয়ফ াইে : www.bteb.gov.bd

স্মাযক নাং ৫৭.১৭.০০০০.৩১৫.০3.22-১৩২/২

তারযখ: 26-০7-২০২2ররিঃ

যীক্ষায ভয়সূর িঃ
এতদ্বাযা াংরিষ্ট কদরয অফগরতয জন্য জানাদনা মাদে বম, রর্দলাভা ইন পদযরি রক্ষাক্রদভয ১ভ ফ ড (প্ররফধান ২০২২) এফাং (প্ররফধান ২০১4)এয ৩য়, ৫ভ, ৭ভ ফ ড রনয়রভত ও ৪থ ড, ৬ষ্ঠ,ও ৮ভ ফ ড অরনয়রভত বফার্ ড ভানী যীক্ষা-202১ রনদনাক্ত ভয়সূর অনুমায়ী অনুরষ্ঠত দফ।
ফ ড

কার ১০:০০ ো বথদক শুরু
রফলদয়য নাভ ও বকার্

তারযখ ও ফায
ফ ড
11/08/2022
বৃস্পরতফায

1g
৫ভ
১ভ
৭ভ

Biology-1 (25915)
Silvicultural System (2052)
Mathematics-1(25911)
Biodiversity conservation(2071)

৫ভ

Forest Engineering-2 (2051)

৭ভ

Rubber, Tea, Agar and medicinal plant
Cultivation (2072)

১ভ
৫ভ

Introduction to Forestry (22011)
Forest Policy and Law-1 (2053)

17/08/2022
বুধফায

৭ভ

Climate Change and Forestry (2073)

20/08/2022
রনফায

৫ভ

Wildlife Management (2055)

১ভ
৭ভ

Chemistry-1 (25914)
Mangrove Ecology And Costal
Plantation(2074)

৫ভ

Forest Serveying-2 (2054)

৭ভ

Forest Resources Economics(2075)

১ভ
৫ভ

English-1 (25712)
Protected Area Co-management and
Eco-tourism (2056)

৭ভ

GIS and Remote Sensing in Forestry (2076)

৫ভ

Tree Improvement and Biotechnology (2057)

১ভ
৭ভ
১ভ

Bangla-1 (25711)
Environmental Studies(2077)
Physics-1 (25912)

13/08/2022
রনফায
14/08/2022
যরফফায
16/08/2022
ভঙ্গরফায

21/08/2022
যরফফায
22/08/2022
বাভফায
23/08/2022
ভঙ্গরফায
24/08/2022
বুধফায
২5/08/2022
বৃস্পরতফায
27/০৮/2021
রনফায
28/08/2022
যরফফায
29/08/2022
বাভফায

৬ষ্ঠ

রফকার ০২:০০ ো বথদক শুরু
রফলদয়য নাভ ও বকার্

Forestry Extension (2061)

৩য় Soil conservation and Watershed Management (2032)
৪থ ড General Silviculture-2 (2043)
৬ষ্ঠ Entrepreneurship(1461)
৩য়

General Silviculture-1 (2033)
৪থ ড Forest Based Rural Industries & Community
Development (2046)
৬ষ্ঠ Social Forestry (2062)
৩য় Forest Mensuration (2031)
৪থ ড Forest Serveying-1 (2044)
৬ষ্ঠ Agroforestry(2066)
৩য় Forest Utilization (2034)
৪থ ড Forest Engineering-1(2041)
৬ষ্ঠ Forest Management (2064)
৩য় Forest Ecology (2036)
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ব্যফারযক যীক্ষায ভয়সূর িঃ
তারযখ
03/09/২০২2ররিঃ দত 12/09/২০২2ররিঃ ম ডন্ত

ফ ড
কর ফ ড রনয়রভত/অরনয়রভত যীক্ষা

সুন্দয বাদফ ঠিক ভদয় পরাপর ততরযয রদক্ষ কর বকন্দ্রদক পযভ রপরাদয রফঙ্গরিয রনদদ ডনা অনুযণ কদয আরাদা প্যাদকে ও আরাদা
ঠিকানা অনুমায়ী রনরদষ্ট কাদে মুরেদয় উত্তযত্র বপ্রযদণয জন্য রনদদ ডনা প্রদান কযা র। তায ব্যরতক্রভ দর এক াখায উত্তযত্র অন্য াখায়
দর মাদফ। এদত কদয পরাপর ততরযদত জটিরতা সৃরষ্ট দর বফার্ ড বকান বাদফই দারয় থাকদফনা।
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(২)
উত্তযদত্রয াদথ বকান রদযানাভত্র ফা বকান তথ্য রিদফরত কযা মাদফ না। শুধুভাত্র ফারির বরদবর ব্যফায কযদত দফ। বকান অফস্থাদতই
এয ব্যরতক্রভ ফাঞ্ছনীয় নয়। ররদথা ে (১ভ অাং)এয প্যাদকদেয াদথ রফলদয়য রদযানাভত্র ১ কর রবতদয এফাং ১ কর উদয রদদত দফ।
রফলয় রবরত্তক পৃথক পৃথক কদয ফক্স এয রবতয প্যাদকে কযদত দফ এফাং উত্তযত্র রফলয় রবরত্তক পৃথক পৃথক কদয প্যাদকে কযদত দফ। দয
ররদথায ফক্স ও উত্তযত্র অফশ্যই আরাদা কদয এফাং আরাদাবাদফ প্যাদকে কদয বুজ কাে রদদয় বরাই ও রর গারা কদয কাযী যীক্ষা
রনয়ন্ত্রক (কৃরল/বেক্সিঃ) ফযাফয বফাদর্ ড বপ্রযণ কযদত দফ।
রফিঃ দ্রিঃ TC ও PC এয ার্ ড কর প্ররতষ্ঠান কর্তডক ফাঁধাই কদয এফাং PF এয ার্ ড কর ও ারজযা রে ফ ড অনুমায়ী ও বযার নাং এয ক্রভানুাদয ফাঁধাই কদয
বকন্দ্র কর্তডক বফাদর্ ডয রর্দলাভা ইন বেক্সোইর/কৃরল াখায ৫ভ তরায় (৫১৬) নাং কদক্ষ জভা রদদত দফ। ২০২২ প্ররফধাদনয ১ভ ফ ড ও ২০১০ প্ররফধাদনয ৫ভ ও
৭ভ দফ ডয রনয়রভত এফাং ৪থ ড, ৬ষ্ঠ ও ৮ভ ফ ড অরনয়রভত যীক্ষা বফার্ ড রনধ ডারযত বকদন্দ্র/প্ররতষ্ঠাদন অনুরষ্ঠত দফ এফাং ৩য় ফ ড ব্যরতত কর উত্তযত্র বফাদর্ ড
বপ্রযণ কযদত দফ। রনধ ডারযত তারযদখয ভদে কর কাগজত্র জভা রদদত দফ। যুরক্তাংগত কাযদণ রনধ ডারযত তারযদখয ভদে জভা রদদত ব্যথ ড দর যীক্ষা
রনয়ন্ত্রদকয অনুভরত প্রারি স্বাদদক্ষ জভা প্রদান কযা মাদফ।

স্বা:/(বভা: বকাদয়ত উল্লা)
যীক্ষা রনয়ন্ত্রক
বপান : 0255006525
তারযখ: 26-০7-২০২2ররিঃ

স্মাযক নাং ৫৭.১৭.০০০০.৩১৫.০3.22-১৩২/২ (১৫)

দয় অফগরত ও মথামথ ব্যফস্থা গ্রদণয রনরভদত্ত অনুররর বপ্ররযত র (বজেষ্ঠতায রবরত্তদত নয়) :
1. র ফ,কারযগরয ও ভাদ্রাা রক্ষা রফবাগ, রক্ষা ভন্ত্রণারয়, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায, ফাাংরাদদ র ফারয়, ঢাকা।
(দৃরষ্ট আকল ডণিঃ অরতরযক্ত র ফ, কারযগরয ও ভাদ্রাা রক্ষা রফবাগ, রক্ষা ভন্ত্রণারয়)
2. ভারয ারক, কারযগরয রক্ষা অরধদিয, আগাযগাঁও, ঢাকা।
3. প্রধান ফন াংযক্ষক, ফন অরধদিয, ফন বফন, আগাযগাঁও, বদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।
4. র ফ/ রয ারক (কারযকুরাভ)/ রযদডক/রয ারক(রল্প ও প্ররক্ষণ ভন্বয়), ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফার্,ড ঢাকা।
5. অেক্ষ/বকন্দ্র র ফ ....................................................................।
6. বজরা প্রাক ...........................................................।
7. উ- প্রধান ফন াংযক্ষক(রক্ষা ও প্ররক্ষণ উইাং), ফন অরধদিয, ফন বফন, আগাযগাঁও, বদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।
8. উ-যীক্ষা রনয়ন্ত্রক-(বগানীয়), কারযকুরাভ রফদলজ্ঞ-(কৃরল), ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফার্,ড ঢাকা।
9. রদেভ এনাররে, করিউোয বর, ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফার্ ড, ঢাকা ।
(ওয়েব সাইয়ে প্রচার করার জন্য অনুয়রাধ করা হয় া)।

10. রয ারক, আঞ্চররক অরপ, কারযগরয রক্ষা অরধদিয, …..কর রফবাগ।
11. উদজরা রনফ ডাী অরপায...................................................................।
12. কারয যীক্ষা রনয়ন্ত্রক(রফতযণ), ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফার্,ড ঢাকা।
(াংরিষ্ট রক্ষা প্ররতষ্ঠাদন উত্তযত্র ও অন্যান্য কর ভারাভার যফযা কযায জন্য অনুদযাধ জানাদনা দরা।

13. কাযী রাফ যক্ষণ অরপায, ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফার্,ড ঢাকা।
14. ব য়াযম্যান ভদাদদয়য ব্যরক্তগত কভডকতডা, ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফার্,ড ঢাকা।
15. অরপ নরথ।

(ইঞ্জি: ম াসাাঃ ছা া আক্তার)
সহকারী পরীক্ষা ঞ্জিেন্ত্রক(কৃঞ্জি ও মেক্সোই )
ম ািাঃ ০২-৫৫০০৬৫৪৪
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