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বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড 

পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক রবভাগ 

        (কৃরি/বেক্স: শাখা) 

আগািগাঁও, বশদি বাাংলািগি, ঢাকা-১২০৭। 

ওদয়ব সাইে : www.bteb.gov.bd 

স্মারক নং ৫৭.১৭.০০০০.৩১3.01.489.22- 171                                                                                                                                                                                           তাররখ: 13-12-২০২2রি. 

পিীক্ষাি সময়সূরি 
 
 

          এতদ্বািা সাংরিষ্ট সকদলি অবগরতি জন্য জািাদিা যাদে  বয, ১ জানুয়ািী 2023 সাদল অনুরিত রর্দলামা ইি এরিকালিাি রশক্ষাক্রদমি  

২য় পব ড  রিয়রমত ও ১ম পব ড অরিয়রমত (প্ররবধাি ২০২২) এবাং (প্ররবধাি-2011)-এি ৪র্ ড, ৬ি, ৮ম পব ড রিয়রমত ও ২য়, ৫ম ও ৭ম পব ড 

অরিয়রমত ববার্ ড সমাপিী পিীক্ষা- 2022 রিদনাক্ত সময়সূরি অনুযায়ী অনুরিত হদব।  
 

সকাল ১০:০০ ো বর্দক শুরু তারিখ ও বাি রবকাল ০২:০০ ো বর্দক শুরু 

পব ড রবিদয়ি িাম ও  বকার্   পব ড রবিদয়ি িাম ও বকার্  

২য় কৃরি তারিক ফসদলি উৎপােি প্রযুরক্ত-১ (২২৩২১)  

প্ররবধাি-২০২২        

0১/০১/202৩ 

িরববাি 

২য় ইাংদিজী-২ (১৫২১) প্ররবধাি-২০১১         

৬ি রশক্ষাোদিি মূলিীরত,পদ্ধরত ও মূল্যায়ি (১৫৬১) ৫ম কৃরি বিায়ি ও জীব ববরিত্র (২৪৫১) 

৪র্ ড মৃরিকা রবজ্ঞাি-২ (২৪৪১) 0২/০১/202৩ 

বসামবাি   

১ম বাাংলাদেদশি কৃরি পরিরিরত (22311)  প্ররবধাি-২০২২        

৭ম খামাি ব্যবস্থাপিা (২৪৭১) 

২য় বাাংলা-২  (257২1) প্ররবধাি-২০২২        0৩/০১/202৩ 

মঙ্গলবাি 

২য় মাঠ ফসদলি িািাবাে-১  (২৪২১) প্ররবধাি-২০১১        

৬ি কৃরি যারন্ত্রকীকিণ-১ (২৪৬১) ৫ম ফসদলি বিাগ ব্যবস্থাপিা (২৪৫২) 

৪র্ ড গৃহপারলত পারখ পালি (২৫৪১) ০৪/০১/202৩ 

বুধবাি 

১ম বাাংলা-১ (25711) প্ররবধাি-২০২২        

৭ম খাদ্য প্ররক্রয়াজাতকিণ-২ (২৪৭২) 

২য় ইাংদিজী -২ (257২2)  প্ররবধাি-২০২২        ০৫/০১/202৩ 

বৃহস্পরতবাি 

২য় িসায়ি-২ (১৮২১) প্ররবধাি-২০১১               

৬ি খাদ্য প্ররক্রয়াজাতকিি-১(২৪৬৫) ৫ম কৃরি সম্প্রসািণ -২ (২৪৫৩) 

২য় জীব রবজ্ঞাি-২  (259২5) প্ররবধাি-২০২২        ০৮/০১/20২৩ 

িরববাি 

১ম ইাংদিজী -১ (25712) প্ররবধাি-২০২২        

৪র্ ড রবকাশমাি জীবি ও মদিারবজ্ঞাি (১৫৪১) ৭ম বালাই ব্যবস্থাপিা-২ (২৪৭৩) 

৬ি সমবায় ও কৃরি রবপণি (২৪৬২) ০৯/০১/202৩ 

বসামবাি 

২য় জীব রবজ্ঞাি-২  (১৮২২) প্ররবধাি-২০১১               

৫ম পরিরমরত ও পরিসাংখ্যাি (১৮৫১) 

২য় পোর্ ড রবজ্ঞাি-২  (259২2) প্ররবধাি-২০২২        1০/০১/202৩ 

g½jevi 

১ম গরণত-১ (25911) প্ররবধাি-২০২২        

৪র্ ড উরিে পুরষ্ট ও সাি ব্যবস্থাপিা (2443) ৭ম খাদ্য ও পুরষ্ট ব্যবস্থাপিা (২৪৭৮) 

৬ি বীজ প্রযুরক্ত (২৪৬৩) ১১/০১/202৩ 

বুধবাি 

২য় পোর্ ড রবজ্ঞাি-২ (১৮২৩) প্ররবধাি-২০১১           

৫ম মৎস্য হযািারি ব্যবস্থাপিা (২৬৫১) 

২য় িসায়ি-২  (259২4)  প্ররবধাি-২০২২        ১২/০১/202৩ 

বৃহস্পরতবাি 

১ম পোর্ ড রবজ্ঞাি-১ (259১2)  প্ররবধাি-২০২২        

৪র্ ড বি ও বিায়ি (২৪৪৪) ৭ম বসি ও পারি ব্যবস্থাপিা (২৪৭৭) 

  ১৫/০১/202৩ 

িরববাি 

১ম িসায়ি-১ (25914) প্ররবধাি-২০২২        

৬ি ফুল ও সুদৃশ্য গাদেি িািাবাে (২৪৬৪) ৫ম ফসল সাংিদহািি প্রযুরক্ত (২৪৫৪) 

৪র্ ড বালাই ব্যবস্থাপিা -১ (২৪৪৫) ১৬/০১/202৩ 

বসামবাি 

২য় সবরজ িাি (২৪২২) প্ররবধাি-২০১১                 

7ম আত্মকমডসাংস্থাি  (উদ্যাক্তা উন্নয়ন) (2474)  

৬ি কৃরি অর্ ডিীরত (১৫৬২) ১৭/০১/202৩ 

g½jevi 
৫ম মসলা জাতীয় ফসদলি িাি (২৪৫৫) 

7ম কৃরি যারন্ত্ররককিণ (2475)        ১৮/০১/202৩ 

বুধবাি 

 

১ম জীব রবজ্ঞাি-১ (2591৫) প্ররবধাি-২০২২        

৪র্ ড কৃরি সম্প্রসািি-১(২৪৪২) 
৭ম পরিদবশ ও দুদয ডাগ ব্যবস্থাপিা (২৪৭৬) 

 

 
 

ব্যবহারিক পিীক্ষাি সময়সূরি 

 
 তারিখ পব ড 

19/01/2023 ররিঃ হদত 24/01/2023 ররিঃ পয ডন্ত  1ম, ২য় ও ৪র্ ড পদব ডি রিয়রমত/অরিয়রমত পিীক্ষা 

26/01/2023 ররিঃ হদত 02/02/2023 ররিঃ পয ডন্ত  ৫ম,৬ি,৭ম এবাং ৮ম পদব ডি রিয়রমত/অরিয়রমত পিীক্ষা 
 

২য় পদব ডি (2011 প্ররিধান) রজ.রপ.এ এবাং সকল পদব ডি PF বপ্রিদণি তারিখ : 
 

প্ররতিাি কর্তডক অিলাইদি ২য় 

পদব ডি অরিয়রমত (2011-প্ররবধাি)  

রজ.রপ.এ বপ্রিদণি তারিখ : 

বকন্দ্র কর্তডক অিলাইদি PF িম্বি 

বপ্রিদণি তারিখ ও হার্ ড করপ  

রপ্রদেি তারিখ (সকল পব ড) 

প্ররতিাি/বকন্দ্র হদত সকল ধিদিি হার্ ড করপ  ও 

হারজিা রসে  জমাোদিি বশি তারিখ: 

বকন্দ্র কর্তডক পিীক্ষা সাংক্রান্ত 

প্রদয়াজিীয়  উিিপত্র ও অন্যান্য 

মালামাল ববার্ ড বর্দক িহণ কিাি তারিখ: 

25/01/2023 হদত  

10/02/2023 পয ডন্ত 

25/01/2023  হদত 

10/02/2023 পয ডন্ত 

20/02/2023 

রবজ্ঞরিি  েক (1) – 5 কলাম 

অনুযায়ী 

 

http://www.bteb.gov.bd/
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(২) 

 

 

উিিপদত্রি সাদর্ বকাি রশদিািামপত্র বা বকাি তথ্য সরিদবরশত কিা যাদব িা। শুধুমাত্র বারিল বলদভল ব্যবহাি কিদত হদব বকাি অবস্থাদতই এি 

ব্যরতক্রম বাঞ্ছিীয় িয়। রলদর্া েপ (১ম অাংশ) এি প্যাদকদেি সাদর্ রবিদয়ি  রশদিািামপত্র ১ করপ রভতদি এবাং এক করপ উপদি রেদত হদব ।  রবিয়  

রভরিক  পৃর্ক পৃর্ক কদি বক্স এি রভতি  প্যাদকে কিদত হদব এবাং উিিপত্র রবিয় রভরিক পৃর্ক পৃর্ক কদি প্যাদকে কিদত হদব । পদি রলদর্াি বক্স 

ও উিিপত্র অবশ্যই আলাো কদি এবাং আলাোভাদব প্যাদকে কদি সবুজ কাপড় রেদয় বসলাই ও রসল গালা কদি সহকািী পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক (কৃরি/বেক্সিঃ) 

বিাবি  ববাদর্ ড বপ্রিণ  কিদত হদব। 

 

রবিঃ দ্রিঃ TC ও PC এি হার্ ড করপ প্ররতিাি কর্তডক বাঁধাই কদি এবাং  PF-এি হার্ ড করপ ও হারজিা রসে পব ড অনুযায়ী ও বিাল িাং এি ক্রমানুসাদি 

বাঁধাই কদি বকন্দ্র কর্তডক ববাদর্ ডি রর্দলামা ইি বেক্সোইল/কৃরি শাখাি ৫ম তলায় (৫১৫) িাং কদক্ষ জমা রেদত হদব। সকল উিিপত্র ববাদর্ ড বপ্রিণ কিদত 

হদব। রিধ ডারিত তারিদখি মদে সকল কাগজপত্র জমা রেদত হদব। যুরক্তসাংগত কািদণ  রিধ ডারিত তারিদখি মদে জমা রেদত ব্যর্ ড হদল পিীক্ষা 

রিয়ন্ত্রদকি অনুমরত প্রারি স্বাদপদক্ষ জমা প্রোি কিা যাদব।   

 

 

 স্বাক্ষরিত 

(বমা: বকপাদয়ত উল্লাহ) 

পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক 

বফাি : 0255006525 

স্মারক নং ৫৭.১৭.০০০০. ৩১3.01.489.22- 171                                                 
                                তাররখ: 13-12-২০২2রি. 

  

সেয় অবগরত ও যর্াযর্ ব্যবস্থা িহদণি রিরমদি অনুরলরপ বপ্ররিত হল (বজযিতাি রভরিদত িয়) : 

 

1. রসরিয়ি সরিব,কারিগরি ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাগ,  রশক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সিকাি, বাাংলাদেশ সরিবালয়, ঢাকা। 

(দৃরষ্ট আকি ডণিঃ অরতরিক্ত সরিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাগ, রশক্ষা মন্ত্রণালয়)       

2. সরিব, কৃরি মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সিকাি, বাাংলাদেশ সরিবালয়, ঢাকা। 

3. মহাপরিিালক, কারিগরি রশক্ষা অরধেিি, ঢাকা। 

4. মহা পরিিালক, কৃরি সম্প্রসািণ অরধেিি , খামািবাড়ী, ঢাকা। 

5. পরিিালক (প্ররশক্ষণ উইাং) কৃরি সম্প্রসািণ অরধেিি , খামািবাড়ী, ঢাকা। 

6. পরিিালক (গদবিণা ও প্ররশক্ষণ), প্রারণ সম্পে অরধেিি, খামািবারড়, ঢাকা। 

7. সরিব/ পরিিালক (কারিকুলাম)/ পরিেশ ডক/পরিিালক(রশল্প ও প্ররশক্ষণ সমন্বয়), বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা।  

8. অেক্ষ/বকন্দ্র সরিব ....................................................................। 

9. বজলা প্রশাসক ...........................................................। 

10. করমশিাি, বমদটাপরলেি পুরলশ, ঢাকা/িটিাম/বরিশাল/খুলিা/িাজশাহী/ময়মিরসাংহ/রসদলে |  

11. উপ-পরিিালক (প্ররশক্ষণ), কৃরি সম্প্রসািণ অরধেিি , খামািবাড়ী, ঢাকা। 

12. উপ-পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক-(বগাপিীয়),কারিকুলাম রবদশিজ্ঞ-(কৃরি), বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা।  

13. রসদেম এিারলে, করম্পউোি বসল, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা । 

(ওয়েব সাইয়ে প্রচায়েে ব্যবস্থা গ্রহয়েে জন্য অনুয়োধ জানায়না হয় া) ।  

14. পরিিালক, আঞ্চরলক অরফস, কারিগরি রশক্ষা অরধেিি, …..সকল রবভাগ।  

15. উপদজলা রিব ডাহী অরফসাি...................................................................।  

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

(সাংরিষ্ট রশক্ষা প্ররতিাদি উিিপত্র ও অন্যান্য সকল মালামাল সিবিাহ কিাি জন্য অনুদিাধ জািাদিা হদলা)। 

17. সহকািী রহসাব িক্ষণ অরফসাি, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

18. বিয়ািম্যাি মদহােদয়ি ব্যরক্তগত কম ডকতডা,  বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

19. অরফস িরর্। 

 

 

 

(ইঞ্জি: ম াসাাঃ ছা  া আক্তাে) 

সহকাঞ্জে পেীক্ষা ঞ্জনেন্ত্রক(কৃঞ্জি ও মেক্সোই ) 

ম ানাঃ ০২-৫৫০০৬৫৪৪ 
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বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড 

পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক রবভাগ 

        (কৃরি/বেক্স: শাখা) 

আগািগাঁও, বশদি বাাংলািগি, ঢাকা-১২০৭। 

ওদয়ব সাইে : www.bteb.gov.bd 

 

স্মািক িাং ৫৭.১৭.০০০০.৩১4.01.489.22-172                                                                                  তারিখ: 13-12-২০২2রি. 
 

পিীক্ষাি সময়সূরি 
 
 

এতদ্বািা সাংরিষ্ট সকদলি অবগরতি জন্য জািাদিা যাদে বয, ১ জানুয়ািী 2023 সাদল অনুরিত রর্দলামা ইি রিসারিজ রশক্ষাক্রদমি ২য় পব ড  

রিয়রমত ও ১ম পব ড অরিয়রমত (প্ররবধাি ২০২২) এবাং (প্ররবধাি ২০১1)-এি ৪র্ ড, ৬ি, ৮ম পব ড রিয়রমত ও  ২য়, ৫ম ও ৭ম পব ড অরিয়রমত ববার্ ড 

সমাপিী পিীক্ষা-202২ রিদনাক্ত সময়সূরি অনুযায়ী অনুরিত হদব।  
 
 

সকাল ১০:০০ ো বর্দক শুরু তারিখ ও বাি রবকাল ০২:০০ ো বর্দক শুরু 

পব ড রবিদয়ি িাম ও  বকার্   পব ড রবিদয়ি িাম ও বকার্  

৬ি রিাংরি হযািারি ব্যবস্থাপিা (৭৪৬১) 0১/০১/202৩ 

িরববাি 

২য় ইাংদিজী- ২ (১১৩১)  প্ররবধাি-২০১১       

৫ম মৎস্য খাদ্য ও পুরষ্টরবদ্যা-২ (৭৪৫১) 

৪র্ ড মুক্ত জলাশদয় মৎস্য িাি ব্যবস্থাপিা  (৭৪৪২) 0২/০১/202৩ 

বসামবাি   

২য় িসায়ি রবজ্ঞাি-২ (১৪৩১) প্ররবধাি-২০১১       

৭ম মৎস্য পরিেশ ডি ও মািরিয়ন্ত্রি (৭৪৭১) 

২য় বাাংলা-২  (257২1)  প্ররবধাি-২০২২        0৩/০১/202৩ 

মঙ্গলবাি 

২য় মৃরিকা ও মৃরিকা ব্যবস্থাপনা (2162) প্ররবধান-2011 

৬ি  মৎস্য অনুজীবরবদ্যা-২ (৭৪৬২) ৫ম মৎস্য অনুজীবরবদ্যা-১ (৭৪৫৩) 

৪র্ ড মৎস্য খাদ্য ও পুরষ্টরবদ্যা-১  (৭৪৪৫) 
০৪/০১/202৩ 

বুধবাি 

১ম বাাংলা-1 (25711) প্ররবধাি-২০২২        

৭ম মৎস্য সম্পে ব্যবস্থাপিা ও পরিকল্পিা (৭৪৭৩ 

২য় ইাংদিজী -২ (257২2)  প্ররবধাি-২০২২        ০৫/০১/202৩ 

বৃহস্পরতবাি 

২য় করম্পউোি এযারলদকশি-১  (৭৪২৭) প্ররবধাি-২০১১       

৬ি কৃরি অর্ ডিীরত (২১৫৭) ৫ম মাদেি বিাগ ও স্বাস্থয পরিিয ডা (৭৪৫৬) 

২য় জীব রবজ্ঞাি-২ (259২5) প্ররবধাি-২০২২        ০৮/০১/20২৩ 

িরববাি 

১ম ইাংদিজী-১ (25712) প্ররবধাি-২০২২        

৪র্ ড বদ্ধ জলাশদয় মৎস্য িাি ব্যবস্থাপিা -১ (৭৪৪১) ৭ম বুকরকরপাং ও একাউরটাং (৭৪৭৫) 

৬ি মৎস্য আহিণ, পরিিয ডা ও সাংিক্ষণ (৭৪৬৪) ০৯/০১/202৩ 

বসামবাি 

২য় গরণত-২ (১৪৪১) প্ররবধাি-২০১১       

৫ম রিাংরি িাি ব্যবস্থাপিা (৭৪৫২) 

২য় পোর্ ড রবজ্ঞাি-২  (259২2) প্ররবধাি-২০২২        1০/০১/202৩ 

g½jevi 

১ম গরণত-১ (25911) প্ররবধাি-২০২২        

৪র্ ড মৎস্য বিাগতত্ত্ব ও পিজীবীরবদ্যা  (৭৪৪৩) ৭ম বকৌরলতত্ত্ব ও মৎস্য প্রজিি (৭৪৭৬) 

৬ি সামুরিক মৎস্য সম্পে (৭৪৬৬) ১১/০১/202৩ 

বুধবাি 

২য় পরিদবশ রবদ্যা (২১১২) প্ররবধাি-২০১১       

৫ম কৃরি সস্প্রসািণ (২১৬৪) 

২য় িসায়ি-২  (259২4)  প্ররবধাি-২০২২        ১২/০১/202৩ 

বৃহস্পরতবাি 

১ম পোর্ ড রবজ্ঞাি-১ (25912) প্ররবধাি-২০২২        

৪র্ ড িাস ডািী ব্যবস্থাপিা  (৭৪৪৪) ৭ম মাদকডটাং ও সমবায় (৭৪৭২) 

৬ি মৎস্য প্ররক্রয়াজাতকিণ (৭৪৬৫) ১৫/০১/202৩ 

িরববাি 

১ম িসায়ি -১ (25914) প্ররবধাি-২০২২        

৫ম মৎস্য হযািারি ব্যবস্থাপিা  (৭৪৫৭) 

৪র্ ড মৎস্য িাি প্রদকৌশল-২ (৭৪৪৭) ১৬/০১/202৩ 

বসামবাি 

২য় বভৌত-িাসায়রিক জলাশয়তত্ত্ব  (৭৪২৪) প্ররবধাি-২০১১       

৭ম সমরিত মৎস্যিাি (৭৪৭৪) 

৬ি মৎস্য ও মৎস্যজাত িব্য (৭৪৬৩) 

১৭/০১/202৩ 

g½jevi ৫ম বদ্ধ জলাশদয় মৎস্যিাি ব্যবস্থাপিা-২ (৭৪৫৫) 

২য়  জলাশয় তত্ত্ব (27421) প্ররবধাি-২০২২        ১৮/০১/202৩ 

বুধবাি 

১ম জীব রবজ্ঞাি-১ (25915) প্ররবধাি-২০২২        

৪র্ ড জলজ জীবববরিত্র্য সাংিক্ষণ ও ব্যবস্থাপিা (৭৪৪৮) ৭ম আত্ম-কম ডসাংস্থাি  (উদদ্যাক্তা উন্নয়ি) (৭৪৭৭) 

৪র্ ড মৎস্য শািীিরবজ্ঞাি  (৭৪৪৬) ১৯/০১/202৩  

বৃহস্পরতবাি 

৫ম পরিরমরত ও পরিসাংখ্যাি (১৪৮১) 

১ম 
বাাংলাদেদশি মৎস্য সম্পে পরিরিরত ও সম্ভাবিা (2৭৪১১)  

প্ররবধাি-২০২২        
     

     

ব্যবহারিক পিীক্ষাি সময়সূরি 
 

তারিখ পব ড 

19/01/২০২3 ররিঃ হদত 24/01/২০২3 ররিঃ পয ডন্ত  1ম,  2য় ও ৪র্ ড পদব ডি রিয়রমত/অরিয়রমত পিীক্ষা 
26/01/2023 ররিঃ হদত 02/02/2023 রর পয ডন্ত ৫ম,6ি,৭ম, এবাং ৮ম  পদব ডি রিয়রমত/অরিয়রমত পিীক্ষা 

 

২য় পদব ডি (প্ররবধান 2011) রজ.রপ.এ এবাং সকল পদব ডি PF বপ্রিদণি তারিখ : 

 

প্ররতিাি কর্তডক অিলাইদি ২য় পদব ডি 

অরিয়রমত (2011-প্ররবধাি) রজ.রপ.এ 

বপ্রিদণি তারিখ : 

বকন্দ্র কর্তডক অিলাইদি PF িম্বি 

বপ্রিদণি তারিখ ও হার্ ড করপ রপ্রদটি 

তারিখ  (সকল পব ড) 

প্ররতিাি/বকন্দ্র হদত সকল ধিদিি হার্ ড করপসহ  

হারজিা রসে  জমাোদিি বশি তারিখ: 

বকন্দ্র কর্তডক পিীক্ষা সাংক্রান্ত প্রদয়াজিীয়  

উত্তিপত্র্ ও অন্যান্য মালামাল ববার্ ড বর্দক 

গ্রহণ কিাি তারিখ: 

25/01/2023 হদত  25/01/2023 হদত  20/02/2023 
 

রবজ্ঞরিি  েক (১) – 5 কলাম অনুযায়ী 

http://www.bteb.gov.bd/
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10/02/2023 পয ডন্ত 10/02/2023 পয ডন্ত 

(২) 

 

 

উত্তিপদত্র্ি সাদর্ বকাি রশদিািামপত্র্ বা বকাি তথ্য সরন্নদবরশত কিা যাদব িা। শুধুমাত্র্ বারিল বলদভল ব্যবহাি কিদত হদব | বকাি অবস্থাদতই এি ব্যরতক্রম 

বাঞ্ছিীয় িয়। রলদর্া েপ (১ম অাংশ) এি প্যাদকদেি সাদর্ রবিদয়ি  রশদিািামপত্র্ ১ করপ রভতদি এবাং এক করপ উপদি রেদত হদব ।  রবিয়  রভরত্তক  পৃর্ক 

পৃর্ক কদি বক্স এি রভতি  প্যাদকে কিদত হদব এবাং উত্তিপত্র্ রবিয় রভরত্তক পৃর্ক পৃর্ক কদি প্যাদকে কিদত হদব । পদি রলদর্াি বক্স ও উত্তিপত্র্ অবশ্যই 

আলাো কদি এবাং আলাোভাদব প্যাদকে কদি িীল িাং এি কাপি রেদয় বসলাই ও রসল গালা কদি সহকািী পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক (কৃরি/বেক্সিঃ) বিাবি  ববাদর্ ড 

বপ্রিণ  কিদত হদব। 
 
 

রবিঃ িিঃ TC ও PC এি হার্ ড করপ প্ররতিাি কর্তডক বাঁধাই কদি এবাং  PF এি হার্ ড করপ ও হারজিা রসে পব ড অনুযায়ী ও বিাল িাং এি ক্রমানুসাদি বাঁধাই কদি 

বকন্দ্র কর্তডক ববাদর্ ডি রর্দলামা ইি বেক্সোইল/কৃরি শাখাি ৫ম তলায় (৫১৫) িাং কদক্ষ জমা রেদত হদব। সকল উত্তিপত্র্ ববাদর্ ড বপ্রিণ কিদত হদব। রিধ ডারিত 

তারিদখি মদে সকল কাগজপত্র্ জমা রেদত হদব। যুরক্তসাংগত কািদি  রিধ ডারিত তারিদখি মদে জমা রেদত ব্যর্ ড হদল পিীক্ষা রিয়ন্ত্রদকি অনুমরত প্রারি 

স্বাদপদক্ষ জমা প্রোি কিা যাদব।   

     

                                                                                                                                                                   

স্বাক্ষরিত 

(বমা: বকপাদয়ত উল্লাহ ) 

পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক 

বিাি : 0255006525 

 

 স্মািক িাং ৫৭.১৭.০০০০. ৩১4.01.489.২2-172(16)                                                                 তারিখ: 13-12-২০২2রি. 

 

 সেয় অবগরত ও যর্াযর্ ব্যবস্থা গ্রহদণি রিরমদত্ত অনুরলরপ বপ্ররিত হল (বজযিতাি রভরত্তদত িয়) : 
 

1. রসরিয়ি সরিব,কারিগরি ও মািাসা রশক্ষা রবভাগ,  রশক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সিকাি, বাাংলাদেশ সরিবালয়, ঢাকা। 

(দৃরষ্ট আকি ডণিঃ অরতরিক্ত সরিব, কারিগরি ও মািাসা রশক্ষা রবভাগ, রশক্ষা মন্ত্রণালয়)       

2. মহা পরিিালক, মৎস্য অরধেিি, মৎস্য ভবি, িমিা, ঢাকা। 

3. সরিব/ পরিিালক (কারিকুলাম)/ পরিেশ ডক/পরিিালক(রশল্প ও প্ররশক্ষণ সমিয়), বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা।  

4. অেক্ষ/বকন্দ্র সরিব ....................................................................। 

5. প্রকল্প পরিিালক (রিসারিজ রর্দলামা বাস্তবায়ি প্রকল্প), মৎস্য অরধেিি, মৎস্য ভবি, িমিা, ঢাকা। 

6. বজলা প্রশাসক ...........................................................। 

7. করমশিাি, বমদটাপরলেি পুরলশ, ঢাকা/িটগ্রাম/বরিশাল/খুলিা/িাজশাহী/ময়মিরসাংহ/রসদলে |  

8. উপ-পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক-(বগাপিীয়),কারিকুলাম রবদশিজ্ঞ-(কৃরি), বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা।  

9. রসদেম এিারলে, করম্পউোি বসল, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা । 

(ওয়েব সাইয়ে প্রচায়েে ব্যবস্থা  গ্রহয়েে জন্য অনুয়োধ কো হয় া)  

10. পরিিালক, আঞ্চরলক অরিস, কারিগরি রশক্ষা অরধেিি, …..সকল রবভাগ।  

11. উপদজলা রিব ডাহী অরিসাি...................................................................।  

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

(সাংরিষ্ট রশক্ষা প্ররতিাদি উত্তিপত্র্ ও অন্যান্য সকল মালামাল সিবিাহ কিাি জন্য অনুদিাধ জািাদিা হ’ল। 

13. সহকািী রহসাব িক্ষণ অরিসাি, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

14. সহকারি বপ্রাগ্রামাি, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

15. বিয়ািম্যাি মদহােদয়ি ব্যরক্তগত কম ডকতডা,  বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

16. অরিস িরর্। 

 

 

 

(ইঞ্জি: ম াসাাঃ ছা  া আক্তাে) 

সহকাঞ্জে পেীক্ষা ঞ্জিেন্ত্রক(কৃঞ্জি ও মেক্সোই ) 

ম ািাঃ ০২-৫৫০০৬৫৪৪ 
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বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড 

পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক রবভাগ 

        (কৃরি/বেক্স: শাখা) 

আগািগাঁও, বশদি বাাংলািগি, ঢাকা-১২০৭। 

ওদয়ব সাইে : www.bteb.gov.bd 
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পিীক্ষাি সময়সূরি 
 
 

এতদ্বািা সাংরিষ্ট সকদলি অবগরতি জন্য জািাদিা যাদে  বয, ১ জানুয়ািী 2023 সাদল অনুরিত রর্দলামা ইি লাইভস্টক রশক্ষাক্রদমি  ২য় পব ড 

রিয়রমত ও  ১ম পব ড অরিয়রমত (প্ররবধাি ২০২২) এবাং (প্ররবধাি ২০১৬)-এি ৪র্ ড, ৬ি, ৮ম পব ড রিয়রমত ও ২য়, ৫ম, ৭ম পব ড অরিয়রমত ববার্ ড 

সমাপিী পিীক্ষা-202২ রিদনাক্ত সময়সূরি অনুযায়ী অনুরিত হদব।  
 
 

সকাল ১০:০০ ো বর্দক শুরু তারিখ ও বাি রবকাল ০২:০০ ো বর্দক শুরু 

পব ড রবিদয়ি িাম ও  বকার্   পব ড রবিদয়ি িাম ও বকার্  

৬ি পিজীবরবদ্যা-২ (৭২৬১) 0১/০১/202৩ 

িরববাি 

২য় বাাংলা-2 (7221)  প্ররবধাি ২০১৬ 

৫ম পিজীবরবদ্যা-1 (৭২৫১) 

৪র্ ড সামরিক এবাং পদ্ধরতগত শিীিস্থািরবদ্যা-২ (৭২৪১) 0২/০১/202৩ 

বসামবাি   

২য় ইাংরেজী-2 (7222) প্ররবধাি ২০১৬ 

  ৭ম ইিট্রর্াকেরি বভদেরিিারি সাজডািী (৭২৭১) 

২য় বাাংলা-২  (257২1) প্ররবধাি-২০২২        0৩/০১/202৩ 

মঙ্গলবাি 

২য় পদার্ থ-2  (7223) প্ররবধাি ২০১৬ 

৬ি বর্ইিী রবজ্ঞাি-২ (৭২৬২) ৫ম বর্ইিী রবজ্ঞাি -১ (৭২৫২) 

৪র্ ড সাধািণ ও পদ্ধরতগত শািীিরবদ্যা-২ (৭২৪২) ০৪/০১/202৩ 

বুধবাি 

১ম বাাংলা-১ (25711)  প্ররবধাি-২০২২        

৭ম বর্রিওদজদিালরজ (৭২৭২) 

২য় ইাংদিজী -২ (257২2)  প্ররবধাি-২০২২        ০৫/০১/202৩ 

বৃহস্পরতবাি 

২য় েসায়ন-2  (7224) প্ররবধাি ২০১৬ 

৫ম বপারি রবজ্ঞাি-১ (৭২৫৩) 
৬ি বপারি রবজ্ঞাি-২ (৭২৬৩) 

২য় জীব রবজ্ঞাি-২  (259২৫) প্ররবধাি-২০২২        ০৮/০১/20২৩ 

িরববাি 

১ম ইাংদিরজ-১ (25712) প্ররবধাি-২০২২        

৪র্ ড এযারিদমল সাদয়ন্স-২ (৭২৪৩) ৭ম ফাম ডাদকালরজ এন্ড েরক্সদকালরজ (৭২৭৩) 

৬ি প্রারণসম্পে ব্যবস্থাপিা  (৭২৬৪) ০৯/০১/202৩ 

বসামবাি 

৫ম প্রারণ বকৌরলরবজ্ঞাি, প্রজিি ও বাংশরবস্তাি (৭২৫৪) 

২য় পোর্ ড রবজ্ঞাি-২  (259২2) প্ররবধাি-২০২২         

1০/০১/202৩ 

g½jevi 

১ম গরণত-১ (25911) প্ররবধাি-২০২২        

৪র্ ড 
মাাংস রবজ্ঞাি  ও বেকদিালরজ (৭২৪৪) 

৭ম ইরপদর্রমওলরজ এন্ড সারভ ডদলন্স (৭২৭৪) 

৬ি প্রাণী ও প্রাণীজাত দ্রব্যারে বাজািজাতকিণ (৭২৬৫) ১১/০১/202৩ 

বুধবাি 

২য় জীবরবজ্ঞাি-2  (7225)  প্ররবধাি ২০১৬ 

৫ম বভদেরিিািী জিস্বাস্থয ও ফুর্ বসফটি (৭২৫৫) 

২য় িসায়ি-২  (259২4)  প্ররবধাি-২০২২         

১২/০১/202৩ 

বৃহস্পরতবাি 

১ম পোর্ ড-১ (25912) প্ররবধাি-২০২২        

৪র্ ড জু এন্ড জলজ প্রাণী ব্যবস্থাপিা (৭২৪৫) ৭ম রিরিকযাল বমরর্রসি (৭২৭৫) 

৬ি বভদেরিিারি বমরর্রসি  (৭২৬৬)  

১৫/০১/202৩ 

িরববাি 

১ম িসায়ি-১ (25914) প্ররবধাি-২০২২        

৫ম প্যার্লরজ (৭২৫৬) 

৪র্ ড পরিসাংখ্যাি (৭২৪৬)  

১৬/০১/202৩ 

বসামবাি 

১ম বাাংলাদেদশ প্রারণসম্পে পরিরিরত (27211) প্ররবধাি-২০২২        

৭ম ইিট্রর্াকেরি বভদেরিিারি  জুরিসপ্রুদর্ন্স (৭২৭৬) 

৬ি প্রারণসম্পে সম্প্রসািণ-২ (৭২৬৭) ১৭/০১/202৩ 

g½jevi 
২য় গননত  (7226) প্ররবধাি ২০১৬ 

৫ম প্রাণীসম্পে সম্প্রসািণ-১ (৭২৫৭) 

২য় বমৌরলক প্রারণপুরষ্ট (27221) প্ররবধাি-২০২২        ১৮/০১/202৩ 

বুধবাি 

 

১ম জীব রবজ্ঞাি-১ (25915) প্ররবধাি-২০২২        

৪র্ ড পরিদবশ রবজ্ঞাি ও দূদয ডাগ ব্যবস্থাপিা (৭২৪৭) ৭ম প্রারণ সম্পে অর্ ডিীরত ও উদদ্যাক্তা উন্নয়ি (৭২৭৭) 

 

 

 

 

ব্যবহারিক পিীক্ষাি সময়সূরি 
 

তারিখ পব ড 

19/01/২০২3 ররিঃ হদত 24/01/২০২3 ররিঃ পয ডন্ত  1ম, ২য় ও ৪র্ ড  পদব ডি  রিয়রমত/অরিয়রমত পিীক্ষা 
26/01/2023 ররিঃ হদত 02/02/2023 ররিঃ পয ডন্ত  ৫ম,৬ি,৭ম এবাং ৮ম পদব ডি  রিয়রমত/অরিয়রমত পিীক্ষা 
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২য় পদব ডি (প্রনবধান 2016) রজ.রপ.এ এবাং সকল পদব ডি PF বপ্রিদণি তারিখ : 
 

প্ররতিাি কর্তডক অিলাইদি ২য় পদব ডি 

অরিয়রমত (2016-প্ররবধাি) 

রজ.রপ.এ বপ্রিদণি তারিখ : 

বকন্দ্র কর্তডক অিলাইদি PF িম্বি 

বপ্রিদণি তারিখ ও হার্ ড করপ 

রপ্রদেি তারিখ (সকল পব ড) 

প্ররতিাি/বকন্দ্র কর্তডক রজ.রপ.এ এবাং বকন্দ্র 

কর্তডক PF এি হার্ ড করপসহ  ও হারজিা রসে  

জমাোদিি  বশি তারিখ: 

বকন্দ্র কর্তডক পিীক্ষা সাংক্রান্ত প্রদয়াজিীয়  

উত্তিপত্র ও অন্যান্য মালামাল ববার্ ড বর্দক 

িহণ কিাি তারিখ: 

25/01/2023 হদত  

10/02/2023 পয ডন্ত 

25/01/2023 হদত  

10/02/2023 পয ডন্ত 

20/02/2023 

রবজ্ঞরিি  ছক (১) - 5 কলাম 

অনুযায়ী 

 

উত্তিপদত্রি সাদর্ বকাি রশদিািামপত্র বা বকাি তথ্য সরন্নদবরশত কিা যাদব িা। শুধুমাত্র বারন্ডল বলদভল ব্যবহাি কিদত হদব । বকাি অবস্থাদতই 

এি ব্যরতক্রম বাঞ্ছিীয় িয়। রলদর্া েপ (১ম অাংশ) এি প্যাদকদেি সাদর্ রবিদয়ি  রশদিািামপত্র ১ করপ রভতদি এবাং এক করপ উপদি রেদত হদব 

।  রবিয়  রভরত্তক  পৃর্ক পৃর্ক কদি বক্স এি রভতি  প্যাদকে কিদত হদব এবাং উত্তিপত্র রবিয় রভরত্তক পৃর্ক পৃর্ক কদি প্যাদকে কিদত হদব । 

পদি রলদর্াি বক্স ও উত্তিপত্র অবশ্যই আলাো কদি এবাং আলাোভাদব প্যাদকে কদি ববগুিী িাং এি  কাপড় রেদয় বসলাই ও রসল গালা কদি 

সহকািী পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক (কৃরি/বেক্সিঃ) বিাবি  ববাদর্ ড বপ্রিণ  কিদত হদব। 
 
 

রবিঃ দ্রিঃ TC ও PC এি হার্ ড করপ প্ররতিাি কর্তডক বাঁধাই কদি এবাং  PF এি হার্ ড করপ ও হারজিা রসে পব ড অনুযায়ী ও বিাল িাং এি ক্রমানুসাদি 

বাঁধাই কদি বকন্দ্র কর্তডক ববাদর্ ডি রর্দলামা ইি বেক্সোইল/কৃরি শাখাি ৫ম তলায় (৫১৫) িাং কদক্ষ জমা রেদত হদব। সকল উত্তিপত্র ববাদর্ ড বপ্রিণ 

কিদত হদব। রিধ ডারিত তারিদখি মদে সকল কাগজপত্র জমা রেদত হদব। যুরক্তসাংগত কািদণ  রিধ ডারিত তারিদখি মদে জমা রেদত ব্যর্ ড হদল 

পিীক্ষা রিয়ন্ত্রদকি অনুমরত প্রারি স্বাদপদক্ষ জমা প্রোি কিা যাদব।   

                                                                                                            

স্বাক্ষরিত 

(বমা: বকপাদয়ত উল্লাহ) 

পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক 

বফাি : 0255006525 
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সেয় অবগরত ও যর্াযর্ ব্যবস্থা িহদণি রিরমদত্ত অনুরলরপ বপ্ররিত হদলা: (বজযিতাি রভরত্তদত িয়)  
 

1. রসরিয়ি সরিব,কারিগরি ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাগ,  রশক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সিকাি, বাাংলাদেশ সরিবালয়, ঢাকা। 

(দৃরষ্ট আকি ডণিঃ অরতরিক্ত সরিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাগ, রশক্ষা মন্ত্রণালয়)       

2. সরিব, কৃরি মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সিকাি, বাাংলাদেশ সরিবালয়, ঢাকা। 

3. মহাপরিিালক, কারিগরি রশক্ষা অরধেিি, আগািগাঁও,  ঢাকা। 

4. মহা পরিিালক, প্রারণ সম্পে অরধেিি, খামািবারড়, ঢাকা। 

5. পরিিালক (গদবিণা ও প্ররশক্ষণ), প্রারণ সম্পে অরধেিি, খামািবারড়, ঢাকা। 

6. সরিব/ পরিিালক (কারিকুলাম)/ পরিেশ ডক/পরিিালক(রশল্প ও প্ররশক্ষণ সমন্বয়), বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা।  

7. অেক্ষ/বকন্দ্র সরিব ....................................................................। 

8. বজলা প্রশাসক ...........................................................। 

9. উপ-পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক-(বগাপিীয়),কারিকুলাম রবদশিজ্ঞ-(কৃরি), বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা।  

10. রসদস্টম এিারলস্ট, করম্পউোি বসল, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা । 

(ওয়েব সাইয়ে প্রচায়েে ব্যবস্থা গ্রহয়েে জন্য অনুয়োধ জানায়না হয় া । 

11. পরিিালক, আঞ্চরলক অরফস, কারিগরি রশক্ষা অরধেিি, …..সকল রবভাগ।  

12. উপদজলা রিব ডাহী অরফসাি...................................................................।   

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

(সাংরিষ্ট রশক্ষা প্ররতিাি/বকদন্দ্র উত্তিপত্র ও অন্যান্য সকল মালামাল সিবিাহ কিাি জন্য অনুদিাধ জািাদিা হদলা। 

14. সহকািী রহসাব িক্ষণ অরফসাি, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

15. সহকারি বপ্রািামাি, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

16. বিয়ািম্যাি মদহােদয়ি ব্যরক্তগত কম ডকতডা,  বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

17. অরফস িরর্। 

 

 

 

(ইঞ্জি: ম াসাাঃ ছা  া আক্তাে) 

সহকােী পেীক্ষা ঞ্জনেন্ত্রক(কৃঞ্জি ও মেক্সোই ) 

ম ানাঃ ০২-৫৫০০৬৫৪৪ 
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বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড 

পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক রবভাগ 

        (কৃরি/বেক্স: শাখা) 

আগািগাঁও, বশদি বাাংলািগি, ঢাকা-১২০৭। 

ওদয়ব সাইে : www.bteb.gov.bd 

স্মািক িাং ৫৭.১৭.০০০০.৩১5.01.489.22-174                                                                              তারিখ: 13-12-২০২2রি.                  

পিীক্ষাি সময়সূরি 
 

এতদ্বািা সাংরিষ্ট সকদলি অবগরতি জন্য জািাদিা যাদে  বয, 1 জানুয়ািী 2023 সাদল অনুরিত রর্দলামা ইি ফদিরি রশক্ষাক্রদমি ২য় পব ড  

রিয়রমত ও  ১ম পব ড অরিয়রমত (প্ররবধাি ২০২২) এবাং (প্ররবধাি ২০১4)-এি ৪র্ ড, ৬ি, ৮ম পব ড রিয়রমত ও ২য়, ৫ম, ৭ম  পব ড অরিয়রমত ববার্ ড 

সমাপিী পিীক্ষা-202২ রিদনাক্ত সময়সূরি অনুযায়ী অনুরিত হদব।  

 সকাল ১০:০০ ো বর্দক শুরু তারিখ ও বাি রবকাল ০২:০০ ো বর্দক শুরু 

পব ড রবিদয়ি িাম ও  বকার্   পব ড রবিদয়ি িাম ও বকার্  

৬ি 

Forestry  Extension (2061) 0১/০১/202৩ 

িরববাি 

2q Engilish -2 (1422)  প্ররবধাি ২০১4 

৫ম Silvicultural System (2052) 

৪র্ ড 
General Silviculture-2 (2043) 0২/০১/202৩ 

বসামবাি 

2q Forest Statistics (2021)  প্ররবধাি ২০১4 

৭ম Biodiversity conservation (2071) 

২য় Bangla-2 (25721) প্ররবধাি-২০২২        0৩/০১/202৩ 

মঙ্গলবাি 

2q Mathematics -2 (1722)  প্ররবধাি ২০১4 

৬ি Entrepreneurship(1461) ৫ম Forest Engineering-2 (2051) 

৪র্ ড 
Forest Based Rural Industries & Community 
Development (2046) 

০৪/০১/202৩ 

বুধবাি 

১ম Bangla-1 (25711)  প্ররবধাি-২০২২        

৭ম Rubber, Tea, Agar and medicinal plant Cultivation (2072) 

২য় English-2 (25722)  প্ররবধাি-২০২২         

০৫/০১/202৩ 

বৃহস্পরতবাি 

2q Chemistry (1723) প্ররবধাি ২০১4 

৫ম 
Forest Policy and Law-1 (2053) 

৬ি Social Forestry  (2062)  

২য় Biology-2 (25925) প্ররবধাি-২০২২        ০৮/০১/20২৩ 

িরববাি 

১ম English-1 (25712)  প্ররবধাি-২০২২        

৬ি Forest policy and Law - 2 (2063) ৭ম Climate Change and Forestry (2073) 

৫ম Wildlife Management (2055) 
০৯/০১/202৩ 

বসামবাি 
2q Zoology (1721)  প্ররবধাি ২০১4 

২য় Physics-2 (25922) প্ররবধাি-২০২২        1০/০১/202৩ 

g½jevi 

 

১ম Mathematics-1(25911) প্ররবধাি-২০২২        

৪র্ ড Forest Engineering-1(2041) 
৭ম Mangrove Ecology And Costal Plantation (2074) 

৬ি Forest Management (2064) ১১/০১/202৩ 

বুধবাি 
৫ম Forest Serveying-2 (2054) 

২য় Chemistry-2 (25924)  প্ররবধাি-২০২২        ১২/০১/202৩ 

বৃহস্পরতবাি 

১ম Physics-1 (25912) প্ররবধাি-২০২২        

৪র্ ড Forest Protection (2042) ৭ম Forest Resources Economics(2075) 

৬ি Forest Accounts and Procedures (2065) ১৫/০১/202৩ 

িরববাি 

১ম Chemistry-1 (25914) 

৫ম 
Protected Area Co-management and  Eco-tourism 
(2056) 

২য় Geology & Soil Science (22021) প্ররবধাি-২০২২        ১৬/০১/202৩ 

বসামবাি ৫ম Tree Improvement and Biotechnology (2057) 
৭ম GIS and Remote Sensing in Forestry (2076) 

১ম Introduction to Forestry (22011) প্ররবধাি-২০২২        ১৭/০১/202৩ 

g½jevi 
2q Geology & Soil Science (1724) প্ররবধাি-2014 

৬ি Agro Forestry (2066) 

৭ম Environmental Studies (2077) 
১৮/০১/202৩ 

বুধবাি 
1g 

Biology-1 (25915) প্ররবধাি-২০২২        

৪র্ ড 

Forest Serveying-1 (2044) 
১৯/০১/202৩ 

বৃহস্পরতবাি 
2q  Social Science-2 (1423)  প্ররবধাি ২০১4 

ব্যবহারিক পিীক্ষাি সময়সূরি 

 

 
 

তারিখ পব ড 

22/01/২০২3 ররিঃ হদত 26/01/২০২3 ররিঃ পয ডন্ত  1ম, ২য় ও ৪র্ ড পদব ডি  রিয়রমত/অরিয়রমত  পিীক্ষা 
29/01/2023 ররিঃ হদত 02/02/2023 ররিঃ পয ডন্ত 5ম,৬ি,৭ম এবাং ৮ম পদব ডি  রিয়রমত/অরিয়রমত  পিীক্ষা  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bteb.gov.bd/


2/2 
 

 

-2- 

 

২য় পদব ডি (প্ররিধান 2014) রজ.রপ.এ এবাং সকল পদব ডি PF বপ্রিদেি তারিখ : 

 

প্ররতিাি কর্তডক অিলাইদি ২য় পদব ডি 

অরিয়রমত (2014 -প্ররবধাি) রজ.রপ.এ 

বপ্রিদেি তারিখ : 

বকন্দ্র কর্তডক অিলাইদি PF 

িম্বি বপ্রিদেি তারিখ ও হার্ ড 

করপ রপ্রদেি তারিখ (সকল পব ড) 

প্ররতিাি/বকন্দ্র হদত সকল ধিদিি হার্ ড করপ  ও 

হারজিা রসে  জমাোদিি  বশি তারিখ: 

বকন্দ্র কর্তডক পিীক্ষা সাংক্রান্ত 

প্রদয়াজিীয়  উত্তিপত্র ও অন্যান্য 

মালামাল ববার্ ড বর্দক গ্রহে কিাি 

তারিখ: 

25/01/2023 হদত  

10/02/2023 পয ডন্ত 

25/01/2023 হদত  

10/02/2023 পয ডন্ত 

20/02/2023 

রবজ্ঞরিি  ছক (1)- 5 কলাম 

অনুযায়ী 

 

উত্তিপদত্রি সাদর্ বকাি রশদিািামপত্র বা বকাি তথ্য সরিদবরশত কিা যাদব িা। শুধুমাত্র বারিল বলদভল ব্যবহাি কিদত হদব । বকাি অবস্থাদতই 

এি ব্যরতক্রম বাঞ্ছিীয় িয়। রলদর্া েপ (১ম অাংশ) এি প্যাদকদেি সাদর্ রবিদয়ি রশদিািামপত্র ১ করপ রভতদি এবাং এক করপ উপদি রেদত হদব ।  

রবিয়  রভরত্তক  পৃর্ক পৃর্ক কদি বক্স এি রভতি  প্যাদকে কিদত হদব এবাং উত্তিপত্র রবিয় রভরত্তক পৃর্ক পৃর্ক কদি প্যাদকে কিদত হদব । 

পদি রলদর্াি বক্স ও উত্তিপত্র অবশ্যই আলাো কদি এবাং আলাোভাদব প্যাদকে কদি কমলা িাং এি কাপড় রেদয় বসলাই ও রসল গালা কদি 

সহকািী পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক (কৃরি/বেক্সিঃ) বিাবি  ববাদর্ ড বপ্রিে  কিদত হদব। 

 

রবিঃ দ্রিঃ TC ও PC এি হার্ ড করপ প্ররতিাি কর্তডক বাঁধাই কদি এবাং  PF এি হার্ ড করপ ও হারজিা রসে পব ড অনুযায়ী ও বিাল িাং এি 

ক্রমানুসাদি বাঁধাই কদি বকন্দ্র কর্তডক ববাদর্ ডি রর্দলামা ইি বেক্সোইল/কৃরি শাখাি ৫ম তলায় (৫১৫) িাং কদক্ষ জমা রেদত হদব। সকল উত্তিপত্র 

ববাদর্ ড বপ্রিে কিদত হদব। রিধ ডারিত তারিদখি মদে সকল কাগজপত্র জমা রেদত হদব। যুরক্তসাংগত কািদে  রিধ ডারিত তারিদখি মদে জমা রেদত 

ব্যর্ ড হদল পিীক্ষা রিয়ন্ত্রদকি অনুমরত প্রারি স্বাদপদক্ষ জমা প্রোি কিা যাদব।   

   

 

স্বাক্ষরিত 

(বমা: বকপাদয়ত উল্লাহ) 

পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক 

বফাি : 0255006525 

 

স্মািক িাং ৫৭.১৭.০০০০. ৩১5.01.489.22-174(15)                                                                            তারিখ: 13-12-২০২2রি.                  

  

সেয় অবগরত ও যর্াযর্ ব্যবস্থা গ্রহদেি রিরমদত্ত অনুরলরপ বপ্ররিত হল (বজেিতাি রভরত্তদত িয়) : 

 

1. রসরিয়ি সরিব,কারিগরি ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাগ,  রশক্ষা মন্ত্রোলয়, গেপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সিকাি, বাাংলাদেশ সরিবালয়, ঢাকা। 

(দৃরষ্ট আকি ডেিঃ অরতরিক্ত সরিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাগ, রশক্ষা মন্ত্রোলয়)       

2. মহাপরিিালক, কারিগরি রশক্ষা অরধেিি, আগািগাঁও, ঢাকা। 

3. প্রধাি বি সাংিক্ষক, বি অরধেিি, বি ভবি, আগািগাঁও, বশদি বাাংলা িগি, ঢাকা। 

4. সরিব/ পরিিালক (কারিকুলাম)/ পরিেশ ডক/পরিিালক(রশল্প ও প্ররশক্ষে সমন্বয়), বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা।  

5. অেক্ষ/বকন্দ্র সরিব ....................................................................। 

6. বজলা প্রশাসক ...........................................................। 

7. উপ- প্রধাি বি সাংিক্ষক(রশক্ষা ও প্ররশক্ষে উইাং), বি অরধেিি, বি ভবি, আগািগাঁও, বশদি বাাংলা িগি, ঢাকা। 

8. উপ-পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক-(বগাপিীয়), কারিকুলাম রবদশিজ্ঞ-(কৃরি), বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা।  

9. রসদেম এিারলে, করিউোি বসল, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা । 

(ওয়েব সাইয়ে প্রচার করার জন্য অনুয়রাধ করা হয় া)।  

10. পরিিালক, আঞ্চরলক অরফস, কারিগরি রশক্ষা অরধেিি, …..সকল রবভাগ।  

11. উপদজলা রিব ডাহী অরফসাি...................................................................।  

12. সহকারি পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক(রবতিে), বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

(সাংরিষ্ট রশক্ষা প্ররতিাদি উত্তিপত্র ও অন্যান্য সকল মালামাল সিবিাহ কিাি জন্য অনুদিাধ জািাদিা হদলা। 

13. সহকািী রহসাব িক্ষে অরফসাি, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

14. বিয়ািম্যাি মদহােদয়ি ব্যরক্তগত কম ডকতডা,  বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

15. অরফস িরর্। 

 

(ইঞ্জি: ম াসাাঃ ছা  া আক্তার) 

সহকারী পরীক্ষা ঞ্জিেন্ত্রক(কৃঞ্জি ও মেক্সোই ) 

ম ািাঃ ০২-৫৫০০৬৫৪৪ 


