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রবজ্ঞরি 
 

বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববাদর্ ডি আওতাধীি ০৪ বছি বময়ারে রর্দলামা-ইি-ইরিরিয়ারিাং (বিভাল বেশাল) রশক্ষাক্রদমি জানুয়ারি-জুি, 

২০২২ উইন্টাি (বিশি-২২০১) ব্যাদেি চুড়ান্ত পিীক্ষাি স্থরগতকৃত পিীক্ষািমূদেি িময়সূরে রিদে বেয়া েদলা:   
 

ক) তারিক পিীক্ষা 

 

ক্রম. 
তারিখ, বাি  

ও িময় 
িাং 

রবষয়  

বকার্ 
রবষদয়ি িাম বেকদিালরজ মন্তব্য 

1.  

০৮ আগস্ট ২০২২ 

বিামবাি  

িকাল - ১০:০০ 

১. ৬৫৯১৩ কযারমরি বমরিি ইদলকট্ররিক্স, রশপ রবরডাং এন্ড োল 
মূল িময়সূরেদত 

২১ জুি ২০২২ 

মঙ্গলবাি 

২. ৬১৬৩২ এরি বমরশি-১ বমরিি ইদলকরট্রকযাল 

৩. ৬১৮৮৩ োইড্ররলক এন্ড রিউদমটিক রিদস্টম বমরিি বমকারিকযাল 

2.  

১০ আগস্ট ২০২২ 

বুধবাি  

িকাল - ১০:০০ 

১. ৬৯০৫৪ এিভায়িিদমন্টাল স্টারর্জ বমরিি ইদলকরট্রকযাল, বমরিি ইদলকট্ররিক্স মূল িময়সূরেদত 

২৩ জুি ২০২২ 

বৃেেরতবাি 

২. ৬৭০৬৪ বিাংথ অব ম্যাদেরিয়ালস  বমরিি বমকারিকযাল 

৩. ৬১৯৩৭ ম্যাোলারজড বমরিি রশপ রবরডাং এন্ড োল 

3.  

১১ আগস্ট ২০২২ 

বৃেেরতবাি 

িকাল - ১০:০০ 

১. ৬১৬৮১ এরি বমরশি-২ বমরিি ইদলকরট্রকযাল 

মূল িময়সূরেদত 

২৬ জুি ২০২২ 

িরববাি 

২. ৬১৭৩৪ পাওয়াি ইদলকট্ররিক্স এন্ড এরলদকশি বমরিি ইদলকট্ররিক্স 

৩. ৬১৮৩১ ফাউরি এন্ড প্যাোি ড বমরকাং বমরিি বমকারিকযাল 

৪. ৬১৯৭৪ 
বিাংথ অব ম্যাদেরিয়াল এন্ড বমরশি 

রর্জাইি 
বমরিি রশপ রবরডাং এন্ড োল 

4.  

১৪ আগস্ট ২০২২ 

িরববাি 

িকাল - ১০:০০ 

১. ৬১৬৬২ রর্রি বমরশি বমরিি ইদলকরট্রকযাল 

মূল িময়সূরেদত 

২৭ জুি ২০২২ 

বিামবাি 

২. ৬১৭৩১ 
ইদলকট্ররিক বমজািদমন্ট এন্ড রমজারিাং 

ইিিট্রুদমন্ট 
বমরিি ইদলকট্ররিক্স 

৩. ৬১৯৭১ বমরিোইম ল’ বমরিি বমকারিকযাল 

৪. ৬৭০৪১ ইরিরিয়ারিাং বমকারিক্স বমরিি রশপ রবরডাং এন্ড োল 

5.  

১৬ আগস্ট ২০২২ 

মঙ্গলবাি 

িকাল - ১০:০০ 

 

১. ৬১৭৬২ কম্যযরিদকশি ইরিরিয়ারিাং-২ বমরিি ইদলকট্ররিক্স 

মূল িময়সূরেদত 

২৮ জুি ২০২২ 

মঙ্গলবাি 

২. ৬৫৭২৪ বিফ টি ইরিরিয়ারিাং বমরিি বমকারিকযাল 

৩. ৬১৯৬৩ বমরিি বিরিজাদিশি এন্ড এয়াি করন্ডশি বমরিি রশপ রবরডাং এন্ড োল 

 

খ) ব্যবোরিক পিীক্ষা 

তারিক পিীক্ষা বশদষ ব্যবোরিক পিীক্ষা গ্রেি কিদত েদব। 

 

[রবদশষ দ্রষ্টব্য: উরিরখত তারিখিমূদেি বে বকাি রেি বকাি কািণবশতিঃ িাধািি ছুটি ব ারষত েদল পিীক্ষা স্থরগত থাকদব এবাং পরিবরতডত 

তারিখ েথািমদয় জািাদিা েদব।] 

¯̂vÿwi 

Z/- 

২৪২৪-০৭-২০২২ 

(বমািঃ বকপাদয়ত উিাে) 

পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক 

বফাি: ০২-৫৫০০৬৫২৫ 
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অনুরলরপ িেয় অবগরত ও প্রদয়াজিীয় কাে ডাদথ ড (বজষ্ঠ্যতাি রভরিদত িদে):   

১. কমান্ডাি রবএি, বিৌবারেিী িেি েিি, পাদি ডাদিল শাখা, বিৌ প্ররশক্ষণ পরিেিি, বিািী, ঢাকা।  

২. িরেব/পরিেশ ডক/পরিোলক (কারিকুলাম)/পরিোলক (আইটিরি)/প্রকল্প পরিোলক, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

৩. বজলা প্রশািক, িাঙ্গামাটি পাব ডতয বজলা।  

৪. অধ্যক্ষ, বিভাল ইন্সটিটিউে অব বেকদিালরজ, কািাই, িাঙ্গামাটি (প্ররতষ্ঠ্াি বকার্ ৭২০২৩) 

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

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

৭. উপ-পরিোলক (রেিাব ও রিিীক্ষা), বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

৮. রিদস্টম এিারলস্ট, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা (বিাটিশটি ওদয়বিাইদে প্রকাদশি ব্যবস্থা গ্রেদণি অনুদিাধিে) । 

৯. বপ্রাগ্রামাি [রর্দলামা ইি ইরিরিয়ারিাং (বিভাল) পিীক্ষাি োরয়ত্বপ্রাি], বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

১০. িেকািী পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক- রর্দলামা/কৃরষ/বেক্সোইল/শে ড বকাি ড, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

১১. ইিফিদমশি অরফিাি, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

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

১৩. বেয়ািম্যাি মদোেদয়ি ব্যরিগত কম ডকতডা, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

১৪. িরথ। 

 

 

 

 

২৪২৪-০৭-২০২২ 

(বমাোম্মে আবুল শারেি কাওছাি িিকাি) 

উপ-পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক (রর্দলামা) 

বফাি: ০২-৫৫০০৬৫৩১ 


