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পিীক্ষা রিয়ন্ত্রণ রবভাগ (রর্দলামা শাখা) 

৮/রি, আগািগাঁও, বশদিবাাংলা িগি, ঢাকা-১২০৭ 

Website: www.bteb.gov.bd 

স্মািক িাং: ৫৭.১৭.০০০০.৩০১.৩১.০০১.২২.২৫৮                                  তারিখ: ৩০-১০-২০২২ ররিঃ 

রবজ্ঞরি 
 

রর্দলামা-ইি-ইরিরিয়ারিাং রশক্ষাক্রদমি ২০১৬ প্ররবধািভূক্ত ৩য় পব ড আগামী ১৩ িদভম্বি, ২০২২ ররিঃ বিাজ িরববাি হদত ববার্ ড রিধ ডারিত বকদে 

অনুরিত হদব। স্বাস্থ্য ও পরিবাি কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবাং স্বাস্থ্য অরধেিদিি রিদে ডশিা অনুযায়ী িকল প্রকাি স্বাস্থ্যরবরধ বমদি উক্ত পিীক্ষা গ্রহণ 

কিদত হদব। উক্ত পিীক্ষা গ্রহদণি রিদে ডশিািমূহ রিম্নরূপ: 

১। পিীক্ষাি প্রশ্নপদে মুরিত বমাট িম্বদিি ৫০% িম্বদিি উত্তি রেদয় (িকল রবভাদগি বয বকাি প্রশ্ন রমরলদয়) পিীক্ষা গ্রহি কিদত হদব; 

২। িকল রবষদয়ি ০৩ ঘন্টাি পিীক্ষা ০২ ঘন্টা এবাং ০২ ঘন্টাি পিীক্ষা ০১ ঘন্টা ৩০ রমরিট িমদয় গ্রহি কিদত হদব; 

৩। বয িকল পিীক্ষার্থীি Makeup বকাি ড এবাং Allied Group এি বমকআপ বকাদি ডি পিীক্ষা িদয়দে তািা এই পিীক্ষায় 

অাংশগ্রহণ কিদত পািদব িা। 

 

(ক) ৩য় পব ড পরিপূিক রলরখত পিীক্ষাি িময়সূচী: 

 

িাং 
তারিখ, বাি 

ও িময় 
পব ড    িাং 

রবষয় 

বকার্ 
রবষদয়ি িাম বটকদিালরজ 

1.  

১৩-১১-২০২২ 

িরববাি 

রবকাল ০২:০০ 

  

৩
য়
 প

ব
ড   
(২

০
১
৬

 প্র
রব

ধ
াি

)
 

1.  ৬৬১৩১ আরকডদটকচািাল রর্জাইি-২ আরকডদটকচাি  

2.  ৬৬২৩১ অদটাদমাটিভ ইরিি রিদেম-২ অদটাদমাবাইল  

3.  ৬৬৩৩২ বকরমকযাল ইরিরিয়ারিাং ম্যাদটরিয়ালস্ বকরমকযাল  

4.  ৬৬৪৩১ রিরভল ইরিরিয়ারিাং ড্রইাং-১ রিরভল, রিরভল (উর্)  

5.  ৬৬৬৩১ বপ্রাগ্রারমাং এদিিরশয়ালস্ করিউটাি, করিউটাি িাদয়ন্স, র্াটা বটরল.  

6.  ৬৬৭৩১ ইদলকরিকযাল িারকডট-২ ইদলকরিকযাল, ইদলদরাদমরর্কযাল  

7.  ৬৬৮৩৩ ইদলিরিক এলাদয়দন্সি ইদলকিরিক্স  

8.  ৬৬৯৩১ কযাটারিাং ম্যাদিজদমন্ট ফুর্  

9.  ৬৭০৩১ বমরশি িপ প্রাকটিি-২ বমকারিকযাল, বমকািরিক্স  

10.  ৬৭০৩৩ বমরশি িপ প্রাকটিি  
পাওয়াি, মাইরিাং এযান্ড মাইি িাদভ ড, 

বমরিি, শীপ রবরডাং  

11.  ৬৭২৩১ বিরিজাদিশি িাইদকলি এযান্ড কমদপাদিন্টি আিএরি  

12.  ৬৭৬৩১ মদর্ল এযান্ড বমাড বেরিদকশি-১ রিিারমক  

13.  ৬৭৭৩১ গ্লাি বমাড এযান্ড র্াই-১ গ্লাি  

14.  ৬৭৮৩১ বলদভরলাং  িাদভডরয়াং  

15.  ৬৮২৩১ এয়ািক্রাফ্ট ফুদয়ল এযান্ড োয়াি প্রদটকশি এদিাদেি  

16.  ৬৮৩৩১ এয়ািক্রাফ্ট রর্রি পাওয়াি রিদেম এরভউরিক্স  

17.  ৬৮৭৩১ ইদন্টরিয়াি রর্জাইি-১ এআইরর্টি  

18.  ৬৮৮৩১ কন্সিাকশি ইরিরিয়ারিাং ড্রইাং-১ কন্সিাকশি  

19.  ৬৯০৩১ এিভায়িিদমন্টাল িাদভডরয়াং এিভায়িিদমন্টাল  

20.  ৬৯১৩১ রপ্ররন্সপ্যাল অব ইন্সিুদমন্টশি আইরপরিটি  

21.  ৬৯৪৩১ বটরলকম ওয়াকডশপ প্রাকটিি বটরলকরমউরিদকশি  

22.  ৬৯৫৩৩ গ্রারেক্স ম্যাদটরিয়ালস্ রপ্ররন্টাং, গ্রারেক্স  

23.  ৬৯৮৩১ ফুটওয়যাি ম্যানুেযাকচারিাং-২ ফুটওয়যাি  

2.   

১৪-১১-২০২২ 

বিামবাি 

রবকাল ০২:০০ 

  

৩
য়
 প

ব
ড  (
২
০
১
৬

 প্র
রব

ধ
াি

) 

1.  ৬৫৮১১ বিাস্যাল িাদয়ন্স 

রিরভল, রিরভল (উর্), করিউটাি, 

ইদলকরিকযাল, ইদলকদিাদমরর্কযাল, 

পাওয়াি, গ্লাি, ফুটওয়যাি  

2.  ৬৬১৩৩ আরকডদটকচািাল গ্রারেক্স আরকডদটকচাি  

3.  ৬৬৭১২ ইদলকরিকযাল ইরিরিয়ারিাং োন্ডাদমন্টাল্ি বকরমকযাল  

4.  ৬৬৮৩১ এর্ভান্সর্ ইদলকিরিক রর্ভাইি এযান্ড িারকডটস্ ইদলকিরিক্স, বমকািরিক্স  

5.  ৬৬৯৩২ ফুর্ িাদয়ন্স এযান্ড রিউরিশি ফুর্  



Page # 2 

িাং 
তারিখ, বাি 

ও িময় 
পব ড    িাং 

রবষয় 

বকার্ 
রবষদয়ি িাম বটকদিালরজ 

6.  ৬৭০৩৪ বমটালারজড এযান্ড রহট রিটদমন্ট অে বমটালস্ মাইরিাং এযান্ড মাইি িাদভড  

7.  ৬৭৬৩২ রিিারমক ইক্যযইপদমন্ট এযান্ড বরর্ রপ্রপাদিশি রিিারমক  

8.  ৬৭৮৩২ ইরিরিয়ারিাং ড্ররয়াং কযার্-১ িাদভডরয়াং  

9.  ৬৮২৩৩ এয়ািক্রােট্ ম্যাদটরিয়ালস্ এযান্ড হার্ ডওয়যাি এযাদিাদেি, এরভউরিক্স  

10.  ৬৮৪৩১ ওয়যািদলি করমউরিদকশি র্াটা বটরলকরমউরিদকশি  

11.  ৬৮৭৩২ ইরন্টরিয়ি গ্রারেক্স এআইরর্টি  

12.  ৬৮৮৩২ কন্সিাকশি িাদভডরয়াং-১ কন্সিাকশি  

13.  ৬৯০৩৩ এিভায়িিদমন্টাল বকরমরি এিভায়িণদমন্টাল  

14.  ৬৯৪৩২ আউট িাইর্ লযান্ট বটরলকরমউরিদকশি  

15.  ৬৯৫৩১ ইদমজ রপ্রপাদিশি-১ রপ্ররন্টাং, গ্রারেক্স  

3.   

১৫-১১-২০২২ 

মঙ্গলবাি 

রবকাল ০২:০০ 

  

৩
য়
 প

ব
ড   
(২

০
১
৬

 প্র
রব

ধ
াি

)
 

1.  ৬৫৯১৩ বকরমরি 

রিরভল, রিরভল (উর্), করিউটাি, 

পাওয়াি, আিএরি, গ্লাি, িাদভ ডরয়াং, শীপ 

রবরডাং, এযাদিাদেি, এযারভউরিক্স, র্াটা 

বটরল করমউরিদকশি, কন্সিাকশি, 

বমকািরিক্স, মাইরিাং এযান্ড মাইি িাদভ ড, 

রপ্ররন্টাং  

2.  ৬৬৪৩৫ োন্ডাদমন্টাল িাদভডরয়াং আরকডদটকচাি, এআইরর্রর্  

3.  ৬৬৩৩১ বকরমকযাল ইরিরিয়ারিাং অপাদিশি-১ বকরমকযাল  

4.  ৬৬৭৩২ এর্ভান্স ইদলকরিরিটি ইদলকরিকযাল  

5.  ৬৬৮৩৫ ববরিক করমউরিদকশি ইরিরিয়ারিাং ইদলকিরিক্স  

6.  ৬৬৯৩৩ ফুর্ ইন্ডারিয়াল বকরমরি ফুর্  

7.  ৬৭০৩২ োউরি এযান্ড প্যাটাণ ড বমরকাং বমকারিকযাল  

8.  ৬৭৬৩৩ মাইরিাং এযান্ড রজওদলারজকাল ইরিরিয়ারিাং রিিারমক  

9.  ৬৭৯৩১ ফুদয়লি এযান্ড ফুদয়ল ইিদজকশি রিদেম বমরিি  

10.  ৬৬৮২৩ এিালগ ইদলকিরিক্স বটরলকরমউরিদকশি  

11.  ৬৮৬৩১ রিরিকযাল বকরমরি ইদলকদিাদমরর্কযাল  

12.  ৬৯৮৩২ ম্যাদটরিয়াল িাদয়ন্স-২ ফুটওয়যাি  

4.  

১৬-১১-২০২২ 

বুধবাি 

রবকাল ০২:০০ 

৩
য়
 প

ব
ড   
(২

০
১
৬

 প্র
রব

ধ
াি

)
 

1.  ৬৮৮৩৩ কন্সিাকশি বিেটি প্রাকটিি কন্সিাকশি  

2.  ৬৬৪৩২ িাদভডরয়াং-১ রিরভল, রিরভল (উর্) 

3.  ৬৬৮২২ ইদলকিরিক ইরিরিয়ারিাং োন্ডাদমন্টালস্ 

অদটাদমাবাইল, বকরমকযাল, ফুর্, পাওয়াি,  

বমকারিকযাল, আিএরি, িাদভ ডরয়াং, 

এযাদিাদেি, এরভউরিক্স, মাইরিাং এযান্ড 

মাইি িাদভ ড  

4.  ৬৬৮১১ ববরিক ইদলকিরিক্স বমরিি, শীপ রবরডাং  

5.  ৬৬৮৩৪ রর্রজটাল ইদলকিরিক্স করিউটাি িাদয়ন্স, আইরপরিটি 

6.  ৬৭৭৩২ গ্লাি লান্টস্ এযান্ড ইক্যইপদমন্ট গ্লাি  

7.  ৬৯২৩১ বমকািরিক্স ওয়াকডিপ বমকািরিক্স  

8.  ৬৯৫৩২ ববরিক রর্জাইি এযান্ড ড্ররয়াং রপ্ররন্টাং, গ্রারেক্স  

5.   

১৭-১১-২০২২ 

বৃহেরতবাি 

রবকাল ০২:০০ 

৩
য়
 প

ব
ড   
 

(২
০
১
৬

 প্র
রব

ধ
াি

)
 

1.  ৬৫৯৩১ ম্যার্থদমটিক্স-৩ 
িকল বটকদিালরজ  

[ট্যযরিজম এযান্ড হিরপটারলটি ব্যতীত]  

6.  

২০-১১-২০২২ 

িরববাি 

রবকাল ০২:০০ 

৩
য়
 প

ব
ড   
(২

০
১
৬

 প্র
রব

ধ
াি

)
 

1.  ৬৫৯২২ রেরজক্স-২ 

আরকডদটকচাি, অদটাদমাবাইল, 

বকরমকযাল, ইদলকরিকযাল, ইদলকিরিক্স, 

ইদলদরাদমরর্কযাল, ফুর্, বমকারিকযাল, 

রিিারমক, বমরিি, করিউটাি িাদয়ন্স, 

এআইরর্টি, এিভায়িণদমন্টাল, 

আইরপরিটি, বটরলকরমউরিদকশি, 

গ্রারেক্স, ফুটওয়যাি  
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িাং 
তারিখ, বাি 

ও িময় 
পব ড    িাং 

রবষয় 

বকার্ 
রবষদয়ি িাম বটকদিালরজ 

2.  ৬৬৪৩৩ কন্সিাকশি প্রদিি-১ রিরভল, রিরভল (উর্)  

3.  ৬৭১৩১ ইরিরিয়ারিাং র্থাদম ডার্ায়িারমক্স  পাওয়াি  

4.  ৬৭৭৩৩ রপ্রপাদিশি অে গ্লাি ি-ম্যাদটরিয়ালস্ গ্লাি  

5.  ৬৮৮৩৪ কন্সিাকশি বমর্থড্রলরজ-১ কন্সিাকশি  

6.  ৬৮২৩২ 
এযাদিা-র্থাদম ডার্ায়িারমক্স এযান্ড পাওয়াি লযান্ট 

রর্থওিী 
এযাদিাদেি  

7.  ৬৮৩৩২ বজিাদিল এয়ািক্রােট্ ইন্সিুদমন্ট এরভউরিক্স  

8.  ৬৯৩৩১ 
রমিাদিলরজ এযান্ড রমিাদিল রিদিাি ড অব 

বাাংলাদেশ 
মাইরিাং  

7.  

২১-১১-২০২২ 

বিামবাি 

রবকাল ০২:০০ 

৩
য়
 প

ব
ড   
(২

০
১
৬

 প্র
রব

ধ
াি

)
 

1.  ৬৫৭২২ করমউরিদকটিভ ইাংরলশ 

আরকডদটকচাি, অদটাদমাবাইল, 

ইদলকরিকযাল, ইদলকিরিক্স, 

ইদলকদিাদমরর্কযাল, বমকারিকযাল, 

রিিারমক, িাদভডরয়াং, বমরিি, করিউটাি 

িাদয়ন্স, এআইরর্রর্, এিভায়িণদমন্টাল 

আইরপরিটি, বটরলকরমউরিদকশি, গ্রারেক্স 

2.  ৬৮০৩২ ওদয়রডাং শীপ রবরডাং 

 

 

 
 ৩০-১০-২০২২ 

(বমািঃ বকপাদয়ত উল্লাহ) 

পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক 

বোি : ০২-৫৫০০৬৫২৫ 
 

স্মািক িাং: ৫৭.১৭.০০০০.৩০১.৩১.০০১.২২.২৫৮ (১৬)         তারিখ : ৩০-১০-২০২২ রর: 

অনুরলরপ িময় অবগরত ও প্রদয়াজিীয় কায ডাদর্থ ড :  

১. কারিগরি ও মািািা রশক্ষা রবভাগ, রশক্ষা মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ িরচবালয়, ঢাকা-১০০০। 

[দৃরি আকষ ডণ : অরতরিক্ত িরচব (কারিগরি)] 

২. মহাপরিচালক, কারিগরি রশক্ষা অরধেিি, এে-৪/রব, আগািগাঁও প্রশািরিক এলাকা, ঢাকা। 

৩. মহাপরিচালক, জিশরক্ত, কম ডিাংস্থ্াি ও প্ররশক্ষণ বুযদিা, কাকিাইল, ঢাকা। 

৪. িরচব/পরিেশ ডক/পরিচালক (কারিক্যলাম)/পরিচালক (আইটিরি), বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

৫. বজলা প্রশািক, িাংরিি িকল বজলা। 

৬. অধ্যক্ষ/দকদেি ভািপ্রাি কম ডকতডা,..................................................................................। 

(িাংরিি প্ররবধাি ও পিীক্ষা পরিচালিা িীরতমালা অনুিিণ কদি পিীক্ষা পরিচালিাি অনুদিাধিহ।) 

৭. অধ্যক্ষ/পরিচালক, ................................................................................................। 

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

৯. উপ-িরচব (বিরজ:)/উপ-িরচব (প্রশািি)/উপ-পরিচালক (রহিাব ও রিিীক্ষা), বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা।  

১০. রিদেম এিারলি, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা (দিাটিশটি Website -এ প্রকাদশি ব্যবস্থ্া কিাি জন্য অনুদিাধিহ)।   

১১. বপ্রাগ্রামাি (রর্দলামা ইরিরিয়ারিাং এি োরয়ত্বপ্রাি), বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

১২. িহকািী পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক- রবতিণ/কৃরষ/দটক্সটাইল/শট ড বকাি ড, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

১৩. ইিেিদমশি অরেিাি, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

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

১৫. বচয়ািম্যাি মদহােদয়ি পাদি ডািাল অরেিাি, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা।  

১৬. িরর্থ।  

 

 

৩০-১০-২০২২ 

(দমাহাম্মে আবুল শারহি কাওোি িিকাি) 

উপ-পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক (রর্দলামা) 

বোি : ০২-৫৫০০৬৫৩১ 


