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স্মািক িাং- ৫৭.১৭.০০০০.৩০১.৩১.০০৫.২২.২৯৪ তারিখঃ ১২-১২-২০২২ররঃ 

রবজ্ঞরি 
 

৪ বছি বময়ােী রর্দলামা ইি বমরর্কযাল বেকদিালরি রশক্ষাক্রদমি ২০১৩ প্ররবধািভূক্ত ৩য়,  ৫ম,  ৭ম পব ড রিয়রমত এবাং  ৪র্ ড, ৬ষ্ঠ পব ড অকৃতকার্ ড 

রবষয় ও ৮ম পব ড অরিয়রমত পিীক্ষা-২০২১ এি সময়সূরি িীদি বেয়া হদলা। উদেখ্য, প্ররবধাি ২০১৩ এি সাংদশাধিী স্মািক িাং- 

বাকারশদবা/ক(স্াঃপ্রঃ)/২০১৫/১১৮/১, তারিখ- ২৯-১১-২০১৫ অনুসাদি ৩য় পদব ডি পিীক্ষার্ীদেি পিীক্ষা রলদর্ারবহীি উত্তিপদে গ্রহণ কিদত হদব।  

 

(ক) রলরখত (তত্ত্বীয়) পিীক্ষাঃ 
 

ক্রম.

িাং 
তারিখ, বাি ও সময় পব ড িাং 

রবষয় 

বকার্ 
রবষদয়ি িাম বেকদিালরি 

1.  

০১ িানুয়ারি ২০২৩ 

িরববাি  

সকাল-১০:০০ 

 

৫ম পব ড 

   

 

১ ৫২৫১ ওিাল হাইদিরিক এন্ড রপ্রয়দর্দটালরি-১ বর্টাল   

২ ৫৩৫১ 
ইরমউদিালরি, রসদিালরি এন্ড হিদমািাল র্ায়গিরিক 

প্রদসস-১ 
ল্যাবদিেিী   

৩ ৫৪৫১ মর্াণ ড ইদলকদরারিরিওদর্িাপী-১ রিরিওদর্িাপী   

৪ ৫৫৫১ রপ্রন্সীপালস  অব  বিরর্দয়শি বাদয়ালিী এন্ড প্রদেকশি-১ বিরর্ওলিী এন্ড ইদমরিাং   

৫ ৫৬৫১ ড্রাগ রর্িাইি এন্ড বর্রলভািী রসদিম-১ িাম ডাসী   

৬ ৫৭৫১ িদিরন্সক বমরর্রসি-১ িারস ডাং   

৭ ৫৮৫৪ 
রিরিওিাল এিােমী এন্ড রিরিওলিী অব  আকুপাাংিাি-

১ 
ইরটদগ্রদের্ বমরর্রসি   

৩য় পব ড 

   
৩ ৭৬৩২ মাইদক্রাবাদয়ালরি এন্ড প্যািাসাইদোলরি-১ সকল বেকদিালরি   

 

০১ িানুয়ারি ২০২৩ 

িরববাি  

রবকাল-০২:০০ 

 

৬ষ্ঠ পব ড 

   

 

১ ৫২৬১ ওিাল হাইরিি এন্ড রপ্রয়দর্টলিী-২ বর্টাল   

২ ৫৩৬১ 
ইরমউদিালরি, রসদিালরি এন্ড হিদমািাল র্ায়গিরিক 

প্রদসস-২ 
ল্যাবদিেরি বমরর্রসি   

৩ ৫৪৬১ মর্াণ ড ইদলকদরারিরিওদর্িাপী-২ রিরিওদর্িাপী   

৪ ৫৫৬১ রপ্রন্সীপালস  অব  বিরর্দয়শি বাদয়ালিী এন্ড প্রদেকশি-২ বিরর্ওলরি এন্ড ইদমরিাং   

৫ ৫৬৬১ ড্রাগ রর্িাইি এন্ড বর্রলভািী রসদিম-২ িাম ডাসী   

৬ ৫৭৬১ িদিরন্সক বমরর্রসি-২ িারস ডাং   

৭ ৫৮৬২ আকুপাাংিাি িি রিউদিালরি এন্ড রিউদমদোলরি-২ ইরটদগ্রদের্ বমরর্রসি  

3.  

০২ িানুয়ারি ২০২৩ 

বসামবাি  

সকাল-১০:০০ 

 

৪র্ ড পব ড 

   

 

১ ৭৬৪১ করমউরিটি বমরর্রসি সকল বেকদিালরি   

4.  

০৩ িানুয়ারি ২০২৩ 

মঙ্গলবাি  

সকাল-১০:০০ 

 

৫ম পব ড 

   

 

১ ৫২৫২ 
রিরিকাল প্রাকটিস ইি বর্টাল সািডািী এন্ড বর্টাল 

িাম ডাদকালিী-১ 
বর্টাল   

২ ৫৩৫২ বাদয়াদকরমরি-১ ল্যাবদিেিী   

৩ ৫৪৫২ ক্রাইওদর্িাপী-১ রিরিওদর্িাপী   

৪ ৫৫৫২ বকরমরি অব  িদোগ্রারিক  বমটিরিয়ালস -১ বিরর্ওলিী এন্ড ইদমরিাং 

৫ ৫৬৫২ ইন্ডারিয়াল িাদম ডসী এন্ড িাদম ডসী প্রাকটিস-১ িাম ডাসী   

৬ ৫৭৫২ বমরর্দকল এন্ড সারিডকযাল িারস ডাং-১ িারস ডাং   

৭ ৫৮৫২ আকুপাাংিাি িি রিউদিালরি এন্ড রিউদমদোলরি-১ ইরটদগ্রদের্ বমরর্রসি   

৩য় পব ড 

   
১ ৭৬৩১ করিউোি অযারলদকশি সকল বেকদিালরি   



ক্রম.

িাং 
তারিখ, বাি ও সময় পব ড িাং 

রবষয় 

বকার্ 
রবষদয়ি িাম বেকদিালরি 

5.  

০৩ িানুয়ারি ২০২৩ 

মঙ্গলবাি  

রবকাল-০২:০০ 

 

৬ষ্ঠ পব ড 

   

1.  ৫২৬২ 
রিরিকাল প্রাকটিস ইি বর্টাল সািডািী এন্ড বর্টাল 

িাম ডাদকালিী-২ 
বর্টাল   

2.  ৫৩৬২ বাদয়াদকরমরি-২ ল্যাবদিেরি বমরর্রসি  

3.  ৫৪৬২ ক্রাইওদর্িাপী-২ রিরিওদর্িাপী   

4.  ৫৫৬২ বকরমরি অব  িদোগ্রারিক  বমটিরিয়ালস -২ বিরর্ওলরি এন্ড ইদমরিাং   

5.  ৫৬৬২ বকায়ারলটি কদরাল এন্ড এস্যযদিন্স িাম ডাসী   

6.  ৫৭৬২ বমরর্দকল এন্ড সারিডকযাল িারস ডাং-২ িারস ডাং   

7.  ৫৮৬৩ আকুপাাংিাি িি বমরর্রসি-২ ইরটদগ্রদের্ বমরর্রসি  

6.  

০৪ িানুয়ারি ২০২৩ 

বুধবাি  

সকাল-১০:০০ 

 

৪র্ ড পব ড 

   
১ ৭৬৪২ মাইদক্রাবায়দলারি এন্ড প্যািাসাইদোলরি-২ সকল বেকদিালরি   

7.  

০৫ িানুয়ারি ২০২৩ 

বৃহস্পরতবাি  

সকাল-১০:০০ 

৫ম পব ড 

   

১ ৫২৫৩ ওিাল প্যার্লরি-১ বর্টাল   

২ ৫৩৫৩ ভাইদিালিী-১ ল্যাবদিেিী   

৩ ৫৪৫৩ রস্পস বর্িাপী-১ রিরিওদর্িাপী   

৪ ৫৫৫৩ রিরিকযাল বিরর্ওগ্রারি-১ বিরর্ওলিী এন্ড ইদমরিাং   

৫ ৫৬৫৩ বর্িাপটিক্স-১ িাম ডাসী   

৬ ৫৭৫৩ 
রমর্ওয়াইরি,ওবারিকযাল িারস ডাং এন্ড িযাদমলী লারিাং-

১ 
িারস ডাং   

৭ ৫৮৫৩ আকুপাাংিাি িি বমরর্রসি-১ ইরটদগ্রদের্ বমরর্রসি  

৩য় পব ড 

   

১ ৫২৩৫ বেকরিক অব  পািরশয়াল বর্িিাি প্রসদর্রসস-১ বর্টাল   

২ ৫৩৩৩ রিরিকযাল বকরমরি-১ ল্যাবদিেরি বমরর্রসি   

৩ ৫৫৩৩ বিরর্ওগ্রারিক  বেকরিক্স এন্ড প্ররসরর্উি-১ বিরর্ওলরি এন্ড ইদমরিাং   

৪ ৫৬৩৩ িাম ডারসউটিক্স-১ িাম ডাসী   

৫ ৫৭৩৩ করমউরিটি বহলথ  িারস ডাং-১ িারস ডাং   

৬ ৫৮৩৩ ইদলদরাদর্িারপ এন্ড হাইড্রদর্িারপ-১ 
রিরিওদর্িারপ ও 

ইরটদগ্রদের্ বমরর্রসি   

8.  

০৫ িানুয়ারি ২০২৩ 

বৃহস্পরতবাি  

রবকাল-০২:০০ 

৬ষ্ঠ পব ড 

   

১ ৫২৬৩ ওিাল প্যার্লরি-২ 
বর্টাল  

  

২ ৫৩৬৩ ভাইদিালিী-২ ল্যাবদিেরি বমরর্রসি   

৩ ৫৪৬৩ রস্পস বর্িাপী-২ রিরিওদর্িাপী   

৪ ৫৫৬৩ রিরিকযাল বিরর্ওগ্রারি-৩ বিরর্ওলরি এন্ড ইদমরিাং   

৫ ৫৬৬৩ বর্িাপটিক্স-২ িাম ডাসী   

৬ ৫৭৬৩ 
রমর্ওয়াইরি,ওবারিকযাল িারস ডাং এন্ড িযাদমলী লারিাং-

২ 
িারস ডাং   

৭ ৫৮৪৪ 
রিরিওিাল এিােমী এন্ড রিরিওলিী অব  আকুপাাংিাি-

২ 

ইরটদগ্রদের্ বমরর্রসি  

   

9.  

০৮ িানুয়ারি ২০২৩ 

িরববাি  

সকাল-১০:০০ 

 

৪র্ ড পব ড 

   

১ ৫২৪৩ ওিাল এন্ড বর্টাল এিােরম-২ বর্টাল   

২ ৫৩৪১ বিিাদিল প্যার্লরি-২ ল্যাবদিেরি বমরর্রসি  

৩ ৫৫৪১ বিরর্ওগ্রারিক  এিােরম এন্ড প্যার্লরি-২ বিরর্ওলরি এন্ড ইদমরিাং   

৪ ৫৬৪১ িাম ডারসউটিকযাল বকরমরি-২ িাম ডাসী    

৫ ৫৭৪১ িারস ডাং আে ডস এন্ড অযারলদকশি-২ িারস ডাং   

৬ ৫৮৪১ কাইদিারসওদলারি-২ 
রিরিওদর্িারপ ও 

ইরটদগ্রদের্ বমরর্রসি   

10.  

০৯ িানুয়ারি ২০২৩ 

বসামবাি 

সকাল-১০:০০ 

 

৫ম পব ড 

   

১ ৫২৫৪ কিিািদভটিভ বর্রটরি এন্ড বিরর্ওলরি-১ বর্টাল   

২ ৫৩৫৪ ব্লার্ ব্াাংরকাং এন্ড রান্সরিউশি বমরর্রসি সারভ ডস ল্যাবদিেিী   

৩ ৫৪৫৪ রিরিকযাল ররেদমট ইি রিরিউদর্িাপী-১ রিরিওদর্িাপী   

৪ ৫৫৫৪ রিরিকযাল বিরর্ওগ্রারি-২ বিরর্ওলিী এন্ড ইদমরিাং   



ক্রম.

িাং 
তারিখ, বাি ও সময় পব ড িাং 

রবষয় 

বকার্ 
রবষদয়ি িাম বেকদিালরি 

৫ ৫৬৫৪ বভটিিািী িাদম ডসী িাম ডাসী   

৬ ৫৭৫৪ রিরিয়াররক িারস ডাং-১ িারস ডাং   

৭ ৫৮৫৬ স্কাল্প আকুপাাংিাি এন্ড ইয়াি আকুপাাংিাি-১ ইরটদগ্রদের্ বমরর্রসি  

৩য় পব ড 

   

১ ৫২৩৬ বেকরিক অব  কম রলে বর্িিাি প্রসদর্রসস-১ বর্টাল   

২ ৫৩৩৪ ল্যাবদিেরি বেকরিক-১ ল্যাবদিেরি বমরর্রসি   

৩ ৫৪৩১ রিরিওদর্িারপ ররেদমট ইি বমরর্দকল করন্ডশি-১ 
রিরিওদর্িারপ ও 

ইরটদগ্রদের্ বমরর্রসি   

৪ ৫৫৩৪ এক্স-বি বমরশি এন্ড ইদমরিাং বমরশি-১ বিরর্ওলরি এন্ড ইদমরিাং   

11.  

০৯ িানুয়ারি ২০২৩ 

বসামবাি 

রবকাল-০২:০০ 

৬ষ্ঠ পব ড 

   

১ ৫২৬৪ কিিািদভটিভ বর্রটরি এন্ড বিরর্ওলরি-২ বর্টাল   

২ ৫৩৬৪ রহদিা প্যার্লিী এন্ড সাইদোলিী ল্যাবদিেরি বমরর্রসি  

৩ ৫৪৬৪ রিরিকযাল ররেদমট ইি রিরিউদর্িাপী-২ রিরিওদর্িাপী   

৪ ৫৫৬৪ রিরিকযাল বিরর্ওগ্রারি-৪ বিরর্ওলরি এন্ড ইদমরিাং   

৫ ৫৬৬৪ িাম ডারসউটিকযাল ইরিরিয়ারিাং িাম ডাসী   

৬ ৫৭৬৪ রিরিয়াররক িারস ডাং-২ িারস ডাং   

৭ ৫৮৬৪ স্কাল্প আকুপাাংিাি এন্ড ইয়াি আকুপাাংিাি-২ ইরটদগ্রদের্ বমরর্রসি  

12.  

১০ িানুয়ারি ২০২৩ 

মঙ্গলবাি 

সকাল-১০:০০  

 

৪র্ ড পব ড 

   

১ ৫২৪৪ বকরমরি অব  বর্টাল বমদেরিয়ালস -২ বর্টাল   

২ ৫৩৪২ রিরিকযাল প্যার্দলারি-২ ল্যাবদিেরি বমরর্রসি   

৩ ৫৫৪২ রিরিক্স অব  র্ায়াগ িরিক বিরর্ওলরি-২ বিরর্ওলরি এন্ড ইদমরিাং   

৪ ৫৬৪২ িাম ডাদকাগ দিারস-২ িাম ডাসী    

৫ ৫৭৪৩ করমউরিটি বহলথ  িারস ডাং -২ িারস ডাং   

৬ ৫৮৪২ বর্িারপটিক এক্সািসাইি-২ 
রিরিওদর্িারপ ও 

ইরটদগ্রদের্ বমরর্রসি 

16.  

১১ িানুয়ারি ২০২৩ 

বুধবাি 

 সকাল-১০:০০ 

 

৫ম পব ড 

   

১ ৫২৫৬ এযালাইর্ বর্টাল প্রসদর্রর্স-১ বর্টাল   

২ ৫৩৫৬ মাইদক্রালরি-১ ল্যাবদিেিী   

৩ ৫৪৫৬ অকুদপশিাল বর্িাপী-১ রিরিওদর্িাপী   

৪ ৫৫৫৬ ইন্ট্রুর্াকশাি করিউদের্ েদমাগ্রারি (রসটি) বিরর্ওলিী এন্ড ইদমরিাং   

৫ ৫৬৫৬ কসরমদোলরি িাম ডাসী   

৬ ৫৭৫৬ বিরিওটলরি এন্ড বিরিয়াররক িারসাং-১ িারস ডাং   

৩য় পব ড 

   

১ ৫২৩৭ করমউরিটি বর্রটরি-১ বর্টাল   

২ ৫৩৩৫ বহমাদোলরি-১ ল্যাবদিেরি বমরর্রসি   

৩ ৫৪৩২ রিরিওদর্িারপ ররেদমট ইি সারিডকযাল করন্ডশি-১ 
রিরিওদর্িারপ ও 

ইরটদগ্রদের্ বমরর্রসি   

৪ ৫৫৩৫ বিরর্ওগ্রারিক  িদোগ্রারি এন্ড র্াকডরুম বেকরিক-১ বিরর্ওলরি এন্ড ইদমরিাং   

৫ ৫৬৩৫ 
িাম ডারসউটিকযাল মাইদক্রাবাদয়ালরি এন্ড 

বাদয়াদকরমরি-১ 
িাম ডাসী   

৬ ৫৭৩৫ ইমাদিডরন্স িারস ডাং এন্ড িাি এইর্-১ িারস ডাং   

17.  

১১ িানুয়ারি ২০২৩ 

বুধবাি 

রবকাল-০২:০০ 

৬ষ্ঠ পব ড 

   

২ ৫২৬৫ অদর্ ডার্িটিক্স-২ বর্টাল    

৩ ৫৩৬৫ রসদিরমক প্যার্লরি এন্ড িদিরন্সক বেি-২ ল্যাবদিেরি বমরর্রসি   

৪ ৫৪৬৫ বস্পাে ডস বমরর্রসি ইি রিরিওদর্িাপী-২ রিরিওদর্িাপী   

৫ ৫৫৬৫ 
ববরসক অব  ম্যাগদিটিক রিদিাদিন্স ইদমরিাং 

(এমআিআই) এন্ড আল্ট্রাসদিাগ্রারি-২ 
বিরর্ওলরি এন্ড ইদমরিাং   

৬ ৫৬৬৫ হসরপোল ম্যাদিিদমট িাম ডাসী   

৭ ৫৭৬৫ বপরর্য়াররক এন্ড রিওদিোল িারস ডাং-২ িারস ডাং   

৮ ৫৮৬৫ িদিরন্সক বমরর্রসি-২ ইরটদগ্রদের্ বমরর্রসি   

19.  

১২ িানুয়ারি ২০২৩ 

বৃহস্পরতবাি 

সকাল-১০:০০ 

৪র্ ড পব ড 

   

১ ৫২৪৫ বেকরিক অব  পারস ডয়াল বর্িিাি প্রসদর্রসস-২ বর্টাল   

২ ৫৩৪৩ রিরিকযাল বকরমরি-২ ল্যাবদিেরি বমরর্রসি  

৩ ৫৫৪৩ বিরর্ওগ্রারিক  বেকরিক্স এন্ড প্ররসরর্উি-২ বিরর্ওলরি এন্ড ইদমরিাং   



ক্রম.

িাং 
তারিখ, বাি ও সময় পব ড িাং 

রবষয় 

বকার্ 
রবষদয়ি িাম বেকদিালরি 

৪ ৫৬৪৩ িাম ডারসউটিক্স-২ িাম ডাসী   

৫ ৫৭৪৪ 
করমউরিদকবল রর্রিদিস, ইরমউিাইদিশি এন্ড 

রিউররশি-২ 
িারস ডাং   

৬ ৫৮৪৩ ইদলদরাদর্িারপ এন্ড হাইড্রদর্িারপ-২ 
রিরিওদর্িারপ ও 

ইরটদগ্রদের্ বমরর্রসি   

20.  

১৫ িানুয়ারি ২০২৩ 

িরববাি 

 সকাল-১০:০০ 

 

৫ম পব ড 

   

১ ৫২৫৭ রিলদড্রি এন্ড রপ্রদভরটভ বর্রটরি-১ বর্টাল   

২ ৫৩৫৭ 
বমরর্কযাল বিরিটিক এন্ড বাদয়াদেকরিক্স র্ায়গদিারসস-

১ 
ল্যাবদিেিী   

৩ ৫৪৫৭ রিহযারবরলদেশি-১ 
রিরিওদর্িাপী এবাং 

ইরটদগ্রদের্ বমরর্রসি   

৪ ৫৫৫৭ করিউদের্ েদমাগ্রারি রিরিক্স এন্ড ইন্সরুদমটশি বিরর্ওলিী এন্ড ইদমরিাং   

৫ ৫৬৫৭ িাম ডারসউটিকযাল এন্ড বাদয়াদেকদিালরি-১ িাম ডাসী   

৬ ৫৭৫৭ রসরসইউ এন্ড আইরসইউ িারস ডাং-১ িারস ডাং   

21.  

১৫ িানুয়ারি ২০২৩ 

িরববাি 

 সকাল-১০:০০ 

 

৩য় পব ড 

   

১ ৫২৩৩ ওিাল এন্ড বর্টাল এিােরম-১ বর্টাল   

২ ৫৩৩১ বিিাদিল প্যার্লরি-১ ল্যাবদিেরি বমরর্রসি   

৩ ৫৫৩১ বিরর্ওগ্রারিক  এিােরম এন্ড প্যার্লরি-১ বিরর্ওলরি এন্ড ইদমরিাং   

৪ ৫৬৩১ িাম ডারসউটিকযাল বকরমরি-১ িাম ডাসী    

৫ ৫৭৩১ িারস ডাং আে ডস এন্ড অযারলদকশি-১ িারস ডাং   

৬ ৫৮৩১ কাইদিারসওদলারি-১ 
রিরিওদর্িারপ ও 

ইরটদগ্রদের্ বমরর্রসি   

22.  

১৫ িানুয়ারি ২০২৩ 

িরববাি 

 রবকাল-২:০০ 

 

৬ষ্ঠ পব ড 

   

১ ৫২৬৬ এযালাইর্ বর্টাল প্রসদর্রর্স-২ বর্টাল   

২ ৫৩৬৬ মাইদক্রালরি-২ ল্যাবদিেরি বমরর্রসি   

৩ ৫৪৬৬ অকুদপশিাল বর্িাপী-২ রিরিওদর্িাপী   

৪ ৫৫৬৬ 
বমইদটন্যান্স অব  বিরর্ওলিীক এন্ড ইদমরিাং 

ইকুইপদমটস  
বিরর্ওলরি এন্ড ইদমরিাং   

৫ ৫৬৬৬ বিগুদলেিী এদিয়াস ড িাম ডাসী   

৬ ৫৭৬৬ বিরিওটলরি এন্ড বিরিয়াররক িারসাং-২ িারস ডাং   

23.  

১৬ িানুয়ারি ২০২৩ 

বসামবাি 

সকাল-১০:০০ 

৪র্ ড পব ড 

   

১ ৫২৪৬ বেকরিক অব  কম রলে বর্িিাি প্রসদর্রসস-২ বর্টাল   

২ ৫৩৪৪ ল্যাবদিেরি বেকরিক-২ ল্যাবদিেরি বমরর্রসি   

৩ ৫৪৪১ রিরিওদর্িারপ ররেদমট ইি বমরর্দকল করন্ডশি-২ 
রিরিওদর্িারপ ও 

ইরটদগ্রদের্ বমরর্রসি   

৪ ৫৫৪৪ এক্স-বি বমরশি এন্ড ইদমরিাং বমরশি-২ বিরর্ওলরি এন্ড ইদমরিাং   

24.  

১৭ িানুয়ারি ২০২৩ 

মঙ্গলবাি 

সকাল-১০:০০  

 

৫ম পব ড 

   

২ ৫২৫৫ অদর্ ডার্িটিক্স-১ বর্টাল   

৩ ৫৩৫৫ রসদিরমক প্যার্লরি এন্ড িদিরন্সক বেি-১ ল্যাবদিেিী   

৪ ৫৪৫৫ বস্পাে ডস বমরর্রসি ইি রিরিওদর্িাপী-১ রিরিওদর্িাপী   

৫ ৫৫৫৫ 
ববরসক অব  ম্যাগদিটিক রিদিাদিন্স ইদমরিাং 

(এমআিআই) এন্ড আল্ট্রাসদিাগ্রারি-১ 
বিরর্ওলিী এন্ড ইদমরিাং   

৬ ৫৬৫৫ হাব ডাল ড্রাগস এন্ড িাদম ডসী প্রকাটিস িাম ডাসী   

৭ ৫৭৫৫ বপরর্য়াররক এন্ড রিওদিোল িারস ডাং-১ িারস ডাং   

৮ ৫৮৫৫ িদিরন্সক বমরর্রসি-১ ইরটদগ্রদের্ বমরর্রসি   

৩য় পব ড 

   

১ ৫২৩৪ বকরমরি অব  বর্টাল ম্যাদেরিয়যালস -১ বর্টাল   

২ ৫৩৩২ রিরিকযাল প্যার্দলারি-১ ল্যাবদিেরি বমরর্রসি  

৩ ৫৫৩২ রিরিক্স অব  র্ায়াগ িরিক বিরর্ওলরি-১ বিরর্ওলরি এন্ড ইদমরিাং   

৪ ৫৬৩২ িাম ডাদকাগ দিারস-১ িাম ডাসী   

৫ ৫৮৩২ বর্িারপটিক এক্সািসাইি-১ 
রিরিওদর্িারপ ও 

ইরটদগ্রদের্ বমরর্রসি   

৬ ৫৭৩৪ 

করমউরিদকবল রর্রিদিস, ইরমউিাইদিশি এন্ড 

রিউররশি-১ 

 

িারস ডাং   



ক্রম.

িাং 
তারিখ, বাি ও সময় পব ড িাং 

রবষয় 

বকার্ 
রবষদয়ি িাম বেকদিালরি 

25 

১৭ িানুয়ারি ২০২৩ 

মঙ্গলবাি  

রবকাল-২:০০  

 

৬ষ্ঠ পব ড 

   

১ ৫২৬৭ রিলদড্রি এন্ড রপ্রদভরটভ বর্রটরি-২ বর্টাল   

২ ৫৩৬৭ বমরর্কযাল বিরিটিক এন্ড বাদয়াদেকরিক্স র্ায়গদিারসস-২ ল্যাবদিেরি বমরর্রসি   

৩ ৫৪৬৭ রিহযারবরলদেশি-২ 
রিরিওদর্িাপী ও 

ইরটদগ্রদের্ বমরর্রসি   

৪ ৫৫৬৭ ব্ারসক ইদলকরররসটি বিরর্ওলরি এন্ড ইদমরিাং   

৫ ৫৬৬৭ িাম ডারসউটিকযাল এন্ড বাদয়াদেকদিালরি-২ িাম ডাসী   

৬ ৫৭৬৭ রসরসইউ এন্ড আইরসইউ িারস ডাং-২ িারস ডাং   

25 

১৮ িানুয়ারি ২০২৩ 

বুধবাি  

সকাল-১০:০০ 

৪র্ ড পব ড 

    

১ ৫২৪৭ করমউরিটি বর্িরি-২ বর্টাল   

২ ৫৩৪৫ বহমাদোলরি-২ ল্যাবদিেরি বমরর্রসি   

৩ ৫৪৪২ রিরিওদর্িারপ ররেদমট ইি সারিডকযাল করন্ডশি-২ 
রিরিওদর্িারপ ও 

ইরটদগ্রদের্ বমরর্রসি   

৪ ৫৫৪৫ বিরর্ওগ্রারিক  িদোগ্রারি এন্ড র্াকডরুম বেকরিক-২ বিরর্ওলরি এন্ড ইদমরিাং   

৫ ৫৬৪৫ 
িাম ডারসউটিকযাল মাইদক্রাবাদয়ালরি এন্ড 

বাদয়াদকরমরি-২ 
িাম ডাসী   

৬ ৫৭৪৫ ইমাদিডরন্স িারস ডাং এন্ড িাি এইর্-২ িারস ডাং   

27.  
১৯ িানুয়ারি ২০২৩   

সকাল-১০:০০ 

৩য়/৫ম 

পব ড 

   

২ ৫৬৩৪ িাম ডাদকালরি-১ 

 ৫ম পব ডঃ ইরটদগ্রদের্ 

বমরর্রসি,   

৩য় পব ডঃ িাম ডাসী ও িারস ডাং   

28.  

২২ িানুয়ারি ২০২৩ 

িরববাি  

সকাল-১০:০০ 

৪র্ ড পব ড 

   
১ ৫৬৪৪ িাম ডাদকালরি-২  

৪র্ ড পব ডঃ িাম ডাসী, িারস ডাং   

৬ষ্ঠ পব ডঃ ইরটদগ্রদের্ 

বমরর্রসি   

(খ) ব্বহারিক পিীক্ষাঃ তত্ত্বীয় পিীক্ষা বশদষ ব্বহারিক পিীক্ষা ববার্ ড রিধ ডারিত ব্বহারিক পিীক্ষাি বকদে গ্রহণ কিদত হদব। 

৪র্ ড হদত ৮ম পদব ডি পিীক্ষার্ীদেি ববার্ ড রিধ ডারিত ব্বহারিক পিীক্ষা বকদে অনুরষ্ঠত হদব। ২৩-০১-২০২৩ হদত ২৯-০১-২০২৩ পর্ ডন্ত 

(প্রদয়ািদি কম-ববশী হদত পাদি) ৩য় পদব ডি ব্বহারিক পিীক্ষা রিি প্ররতষ্ঠাদি অনুরষ্ঠত হদব 
 

রবদশষ দ্রষ্টব্ঃ  

* উরেরখত তারিখ সমূদহি বর্ বকাি রেি বকাি কািণবশতঃ সাধািি ছুটি ব ারষত হদল পিীক্ষা স্থরগত র্াকদব এবাং পরিবরতডত তারিখ 

র্র্াসমদয় িািাদিা হদব।  

* সাংরিষ্ট বকাস ডিাকিাি ও প্ররবধাি অনুয়ারয় পূণ ড মাি ও পূণ ড সমদয় পিীক্ষা অনুরষ্ঠত হদব। 

* পিীক্ষায় প্ররত রেদিি অনুপরস্থত পিীক্ষার্ীদেি বিাল িম্বি অি লাইদি এরর কিদত হদব। 

* প্ররত রেদিি পিীক্ষা বশদষ ঐরেিই ৪র্ ড, ৫ম ও ৬ষ্ঠ পদব ডি উত্তিপে গুদলা লাল কাপদেি বমােদক সীলগালা কদি বীমাকৃত পাদবডদল র্াকদর্াদগ 

পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক, দৃরষ্ট আকষ ডণঃ উপ-পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক (রর্দলামা) ৯ম তলা, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, আগািগাঁও বশদিবাাংলা িগি, 

ঢাকা-১২০৭, বিাবি বপ্রিণ কিদত হদব এবাং ৩য় পদব ডি উত্তিপেগুদলা সাংরিষ্ট প্ররতষ্ঠাি মুল্যায়ি পূব ডক ১৫ রেদিি মদে িলািল প্রকাশ 

কিদব। 

* তত্ত্বীয় ও ব্বহারিক পিীক্ষায় পৃর্ক হারিিা শীে ব্বহাি কিদত হদব। 

প্ররতষ্ঠাি কর্তডক TC ও PC মাকড Online এ এরর কিাি তারিখ 
২৭-০১-২০২৩ হদত      

৩১-০১-২০২৩ রর. পর্ ডন্ত 
ব্বহারিক পিীক্ষাি বকে কর্তডক PF মাকড Online এ এরর কিাি তারিখ 

২০১৩ প্ররবধাদিি ৮ম পব ড অরিয়রমত পিীক্ষার্ীদেি ১ম, ৩য়, ৫ম পদব ডি GPA Online -এ এরর কিাি তারিখ 
 

TC, PC, PF GPA িম্বি ও Absent Statement Online এ র্াো এরর কিাি পি রপ্রটাউে করপ, হারিিা শীে ও রশদিািামপদে 

বকদেি ভািপ্রাি কম ডকতডা/প্ররতষ্ঠাি প্রধাদিি স্াক্ষিসহ ০৫-০২-২০২৩ ইাং তারিদখি মদে অে ববাদর্ ড িমা রেদত হদব। রিধ ডারিত সমদয় উক্ত 

তথ্যারে ববাদর্ ড বপ্রিদণ ব্র্ ড হদল িলািল প্রকাদশ বর্ বকাি ধিদিি িটিলতাি িন্য ঐ প্ররতষ্ঠাি োয়ী র্াকদব। 

 
 

 

স্া:/- 

(বমা.বকপাদয়ত উোহ) 

পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক 

বিাি- ০২-৫৫০০৬৫২৫ 

 



স্মািক িাং- ৫৭.১৭.০০০০.৩০১.৩১.০০৫.২২.             তারিখঃ ১২-১২-২০২২ররঃ 

 

অনুরলরপ সেয় অবগরত ও প্রদয়ািিীয় কার্য্ডাদর্ ডঃ 

১. সরিব, কারিগরি মােিাসা রশক্ষা রবভাগ, রশক্ষা মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সরিবালয়, ঢাকা-১০০০। 

[দৃরষ্ট আকষ ডণঃ অরতরিক্ত সরিব (কারিগরি)] 

২. সরিব/পরিিালক (কারিকুলাম)/পরিিালক (আইটিরস)/পরিেশ ডক, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

৩. সভাপরত, স্াস্থয প্রযুরক্ত ও বসবা রশক্ষাক্রম অনুষে, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

৪. বিলা প্রশাসক, সাংরিষ্ট সকল বিলা।  

৫. অেক্ষ/পরিিালক ...........................................................................................................।  

৬. উপ-পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক - বগাপিীয়/সিে/রবএম/বভাকঃ, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

৭. উপ-সরিব (বিরিঃ)/উপসরিব (প্রশাসি), বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

৮. উপ-পরিিালক (রহসাব ও রিিীক্ষা), বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

৯. রসদষ্টম এিারলষ্ট, বাকারশদবা (বিাটিশটি ওদয়বসাইদে প্রকাদশি ব্বস্থা কিাি িন্য অনুদিাধ কিা হদলা)। 

১০. বপ্রাগ্রামাি (রর্দলামা ইি বমরর্কযাল পিীক্ষাি োরয়ত্বপ্রাি), বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

১১. সহকািী পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক- রর্দলামা/কৃরষ/শে ডদকাস ড/বেক্সোইল, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

১২. র্কুদমদটশি অরিসাি, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

১৩. বপ্রস ম্যাদিিাি, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

১৪. বিয়ািম্যাি মদহােদয়ি পাদস ডািাল অরিসাি, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

১৫. িরর্। 

 

 

(বমাহাম্মে আবুল শারহি কাওছাি সিকাি) 

উপ-পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক (রর্দলামা) 

বিািঃ ০২-৫৫০০৬৫৩১ 


