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রবজ্ঞরি 
 

2022 সদিি এসএসরস (বভাদকশিাল) ও োরখল (বভাদকশিাল) িবম বেরণ সমাপিী পিীক্ষাি জন্য ববার্ ড হদত বিরজদেশি কার্ ড 

(বিরজদেশি শাখা হদত) প্ররতষ্ঠাি গ্রহণ কিদবি এবাং পিীক্ষাি খাতা, বাস্তব প্ররশক্ষণ বই ও প্রদয়াজিীয় র্কুদমন্টস (রবতিণ শাখা হদত) 

রিদনাক্ত সময়সূরি অনুযায়ী বকন্দ্র গ্রহণ কিদবি। 
 

ক্ররমক     তারিখ ও বাি     বজলাি িাম ও বকার্ 

1. 15/11/22 

মঙ্গলবাি 

পঞ্চগড় (১১), ঠাকুিগাঁও (12), খাগড়াছরড় (৭১), বিগুিা (38), বমদহিপুি (28), রসদলট (61) 

2. 16/11/22 

বুধবাি 

রেিাজপুি (13), বমৌলভীবাজাি (62), িাঙ্গামাটি (৭২),কক্সবাজাি (৭৪), পটুয়াখালী (39), 

বাদগিহাট (36) 

3. 17/11/22 

বৃহস্পরতবাি 

িাঁপাইিবাবগঞ্জ (২২),যদশাি (33), িট্রগ্রাম (70), বান্দিবাি (73), সুিামগঞ্জ (60), চুয়ার্াঙ্গা 

(29)  

4. 20/11/22 

িরববাি 

গাইবান্ধা (18), জয়পুিহাট (19), বেিী (69), খুলিা (35), রিিাইেহ (30), হরবগঞ্জ (63),  

5. 21/11/22 

 বসামবাি 

িালকাঠী (41), বরিশাল (42) বিায়াখালী (68), বিত্রদকািা (58), কুরিয়া (27) 

6. 22/11/22 

মঙ্গলবাি 

জামালপুি (৫৫),লক্ষ্মীপুি (৬৭), রসিাজগঞ্জ (২৫), পাবিা (২৬), বগাপালগঞ্জ (৪৫) 

7. 23/11/22 

বুধবাি 

মাগুিা (31), রব-বাড়ীয়া (64), টাঙ্গাইল (54), শরিয়তপুি (43), িাজবাড়ী (47), মাোিীপুি 

(44), েরিেপুি (46)  

8. 24/11/22 

বৃহস্পরতবাি 

কুরড়গ্রাম (17), িীলোমািী (১৪),সাতক্ষীিা (34), িাঁেপুি (66), রকদশািগঞ্জ (৫৯) 

9. 27/11/22 

িরববাি 

িাংপুি (16),  বশিপুি (56), িড়াইল (32), কুরমল্লা (65) 

10. 
 

28/11/22 

 বসামবাি 

বগুড়া (20), িাদটাি (24), িিরসাংেী (52), বভালা (40), ময়মিরসাংহ (57) 

11. 

 

29/11/22 

মঙ্গলবাি 

লালমরিিহাট (15), িাজশাহী (২৩),িওগাঁ (21), রপদিাজপুি (37) 

12. 30/11/22 

বুধবাি 

গাজীপুি (53), মারিকগঞ্জ (48), িািায়িগঞ্জ (51), মুরিগঞ্জ (49), ঢাকা (50) 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

           স্বা/- 

(বমািঃ বকপাদয়ত উল্লাহ) 

পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক 

বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা 

 বোি: 02-55006525। 
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সেয় অবগরত ও প্রদয়াজিীয় ব্যবস্থা গ্রহদণি রিরমত্ত অনুরলরপ বপ্রিণ কিা হল (বজেষ্ঠতাি রভরত্তদত িয়): 

১) সরিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাগ, রশক্ষা মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সরিবালয়, ঢাকা-১০০০। 

    [দৃরি আকর্ ডণ: অরতরিক্ত সরিব, (কারিগরি)]। 

2) মহাপরিিালক, কারিগরি রশক্ষা অরধেিি, আগািগাঁও প্রশাসরিক এলাকা, ঢাকা। 



3) মহাপরিিালক, জিশরক্ত, কম ডসাংস্থাি ও প্ররশক্ষণ বুেদিা, কাকিাইল, ঢাকা। 

4) মহাপরিিালক, বস্ত্র অরধেিি, কাওিাি বাজাি, ঢাকা। 

5-8। সরিব/পরিিালক/পরিেশ ডক/পরিিালক (রশল্প ও প্ররশক্ষণ সমন্বয়), বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

9) আঞ্চরলক পরিিালক (ঢাকা, িট্রগ্রাম, িাজশাহী, খুলিা, িাংপুি, বরিশাল, ময়মিরসাংহ ও রসদলট অঞ্চল), কারিগরি রশক্ষা অরধেিি। 

10) উপ-সরিব (দিরজদেশি),বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

11) রসদেম এিারলে, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা (দবাদর্ ডি ওদয়বসাইদট বেওয়াি অনুদিাধসহ) । 

১2) বপ্রস ম্যাদিজাি, বপ্রস শাখা, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড। 

১3) সহকারি পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক (রবতিণ), বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

১4) রিিাপত্তা কম ডকতডা, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

15) বিয়ািম্যাি মদহােদয়ি ব্যরক্তগত কম ডকতডা, বিয়ািম্যাদিি েিি, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড। 

16) সাংরিি িরি। 

 
  

 

 

(প্রদকৌশলী জাকারিয়া আব্বাসী) 

উপ পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক (বভাদকশিাল) 

           বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা 

               বোি: 02-55006527। 

 

 


