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স্মারক নং ৫৭.১৭.০০০০.৩১৪.০0৬.২২.২৩-95                                                 তাররখঃ 26-0২-২০২3 ররঃ  

 

২০২২ সননর রিনলামা -ইন- রিসাররজ (ইন-সারভ িস) পরীক্ষার সময়সূরি 

 

এতদ্বারা সংরিষ্ট সকনের অবগরতর জন্য জানাননা যানিছ যয, ২০২২ সননর রিনলামা ইন রিসাররজ (ইন-সারভিস) ৪র্ ি 

পব ি (৪র্ ি ব্যাি) রনয়রমত যবাি ি সমাপনী পরীক্ষা রননমাক্ত সময়সূরি অনুযায়ী অনুরিত হনব। 

 

 

(ক)  সময়সূরিনত বরণ িত তাররনখর যকানক্রনম যকান সাধারণ ছুটি য ারিত হনেও পরীক্ষা যর্ারীরত িেনব।  

 

(খ)  ৪র্ ি পব ি পরীক্ষার রবজ্ঞরির ছনকর তাররখ অনুযায়ী Online-এর মাধ্যনম ছাত্র/ছাত্রীনের প্রাি 

TC/PC/PF নম্বর যপ্ররনণর ব্যবস্থা করনবন এবং হাি ি করপ অত্র যবানি ির কৃরি শাখায় জমা রেনত হনব। 

 

(গ)  ২0/0৩/202৩রর: হনত  02/04/20২৩রর: তাররনখ ব্যবহাররক পব ি সমাপনী পরীক্ষা অনুরিত হনব। ব্যবহাররক 

পরীক্ষার অনাভযন্তরীণ পরীক্ষনকর নানমর তারেকা পরবতীনত প্রকাশ করা হনব।                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                          

             

স্বাক্ষরিত 

(ব াঃ বকপাদয়ত উল্লাহ) 

পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক  

বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, 

ঢাকা। 

ব াি: ০২-৫৫০০৬৫২৫ 

স্মারক নং ৫৭.১৭.০০০০.৩১৪.০0৬.২২.২৩-95(22)                                         তাররখঃ 26-0২-২০২3 ররঃ  

                                                           

      সেয় অবগরত ও যর্াযর্ ব্যবস্থা গ্রহনণর রনরমনে অনুরেরপ যপ্রররত হে (নজযিতার রভরেনত নয়) : 

 

১।    রসরনয়র সরিব, কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাগ, রশক্ষা মন্ত্রণােয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংোনেশ সরকার, 

বাংোনেশ সরিবােয়, ঢাকা। 

       (দৃরষ্ট আকি িণঃ অরতররক্ত সরিব, কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাগ, রশক্ষা মন্ত্রণােয়)       

২।     সরিব, মৎস্য ও প্রারণ সম্পে মন্ত্রণােয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংোনেশ সরকার, বাংোনেশ সরিবােয়, ঢাকা। 

৩।     মহা পররিােক, মৎস অরধেির, মৎস ভবন, রমনা, ঢাকা। 

তাররখ   বার 
সকাে ১০:০০ টা যর্নক শুরু পব ি 

রবিনয়র নাম ও যকাি 

১9/০৩/২০২৩ররঃ ররববার মৃরেকা রবজ্ঞান (7321) ৪র্ ি 

20/০৩/২০২৩ররঃ যসামবার ইখর্ানয়ােরজ (7322) ৪র্ ি 
21/০৩/২০২৩ররঃ মঙ্গেবার স্বাদু পারনর বাস্তরবদ্যা (7323) ৪র্ ি 
22/০৩/২০২৩ররঃ বুধবার মৎস্যিাি প্রনকৌশে (7324) ৪র্ ি 
23/০৩/২০২৩ররঃ বৃহস্পরতবার বদ্ধ জোশনয় মৎস্য িাি ব্যবস্থাপনা (7325) ৪র্ ি 
27/০৩/২০২৩ররঃ যসামবার মৎস্য সম্পে ব্যবস্থাপনা ও পররকল্পনা (7326) ৪র্ ি 
28/০৩/২০২৩ররঃ মঙ্গেবার করম্পউটার এযারলনকশন্স-2 (7327) ৪র্ ি 
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4।     প্রকল্প পররিােক (রিসাররজ রিনলামা বাস্তবায়ন প্রকল্প), মৎস্য অরধেির, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা। 

5-8। সরিব/ পররিােক (কাররকুোম)/ পররেশ িক/পররিােক (রশল্প ও প্রঃ সমন্বয়), বাংোনেশ কাররগরর রশক্ষা যবাি ি, 

ঢাকা।  

9-10। উপ-পরীক্ষা রনয়ন্ত্রক-(নগাপনীয়),কাররকুোম রবনশিজ্ঞ-(কৃরি), বাংোনেশ কাররগরর রশক্ষা যবাি ি, ঢাকা। 

1১-1২। যজো প্রশাসক / িররেপুর/ িাঁেপুর। 

1৩।  অধ্যক্ষ (পরীক্ষা যকনের ভারপ্রাি কম িকতিা/ যকে সরিব), মৎস্য প্ররশক্ষণ ইন্সটিটিউট, বাবুর হাট, সের, 

িাঁেপুর। 

১৪।  অধ্যক্ষ (পরীক্ষা যকনের ভারপ্রাি কম িকতিা/নকে সরিব) মৎস্য প্ররশক্ষণ ও সম্প্রসারণ যকে, সের, িররেপুর।  

1৫। রসনেম এনারেে, করম্পউটার যসে, বাংোনেশ কাররগরর রশক্ষা যবাি ি, ঢাকা ।  

(রবজ্ঞরিটি ওনয়ব সাইনট প্রিার/অন-োইনন প্রিার ও যর্াসমনয় Probab list যেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহননর 

জন্য অনুনরাধ করা হনো) ।  

16-17। উপনজো রনব িাহী অরিসার/সের, িররেপুর/সের, িাঁেপুর। 

18।  সহকারর পরীক্ষা রনয়ন্ত্রক-(রবতরণ), বাংোনেশ কাররগরর রশক্ষা যবাি ি, ঢাকা। 

(সংরিষ্ট রশক্ষা প্ররতিানন উেরপত্র ও অন্যান্য সকে মাোমাে সরবরাহ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য 

অনুনরাধ জানাননা হ’ে। 

19।     সহকারর যপ্রাগ্রামার, বাংোনেশ কাররগরর রশক্ষা যবাি ি, ঢাকা। 

20।  সহকারী রহসাব রক্ষণ অরিসার, বাংোনেশ কাররগরর রশক্ষা যবাি ি, ঢাকা। 

         (সংরিষ্ট রশক্ষা প্ররতিানন রবজ্ঞরি অনুযায়ী ব্যাংক ড্রািট জমা যনওয়ার প্রনয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করনবন) । 

21। যিয়ারম্যান মনহােনয়র ব্যরক্তগত কম িকতিা, বাংোনেশ কাররগরর রশক্ষা যবাি ি, ঢাকা। 

22। অরিস নরর্। 

                                                                                                                            

      

                                                                                                                     

                                                                                                                              

(ইরি: যমাসাঃ ছােমা আক্তার) 

সহকারী পরীক্ষা রনয়ন্ত্রক(কৃরি ও যটক্স:) 

বাংোনেশ কাররগরর রশক্ষা যবাি ি,ঢাকা 

যিানঃ ০২-৫৫০০৬৫৪৪  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


