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ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফার্ ড 

যীক্ষা রনয়ন্ত্রক রফবাগ 

        (কৃরল/বেক্স: াখা) 

আগাযগাঁও, বদয ফাাংরানগয, ঢাকা-১২০৭। 

ওদয়ফ াইে : www.bteb.gov.bd 

স্মাযক নাং ৫৭.১৭.০০০০.৩১২.০১.২2-131/1                                                                                                 তারযখ :26-07-২০২2ররিঃ 

যীক্ষায ভয়সূর িঃ 
 

     এতদ্বাযা াংরিষ্ট কদরয অফগরতয জন্য জানাদনা মাদে  বম, রর্দলাভা ইন বেক্সোইর ইরিরনয়ারযাং রক্ষাক্রদভয বেক্সোইর, জুে ও গাদভ ডন্ট বেকদনাররজ 

মূদয ২০১০ প্ররফধাদনয  ৩য়, ৫ভ ও ৭ভ ফ ড রনয়রভত, ৪থ ড, ৬ষ্ঠ ও ৮ভ ফ ড অরনয়রভত এফাং অযাাদযর বভনুপযাক ারযাং, পযান রর্জাইন, ইয়ান ড 

বভনুপযাক ারযাং, বপরিক বভনুপযাক ারযাং, জুে প্রর্াক্ট বভনুপযাক ারযাং, ওদয়ে প্রদরাং, ভাদ ডন্ডাইরজাং এন্ড ভাদকডটাং, বেক্সোইর বভরন রর্জাইন এন্ড 

বভইনদেন্যান্স বেকদনাররজয ১ভ ফ ড (প্ররফধান ২০২২) রনয়রভত  বফার্ ড ভানী যীক্ষা -202১ রনদনাক্ত ভয়সূর  অনুমায়ী অনুরষ্ঠত দফ।  
 

কার ১০:০০ ো বথদক শুরু তারযখ ও ফায রফকার ০২:০০ ো বথদক শুরু 

ফ ড রফলদয়য নাভ, বকার্ ও বেকদনাররজয নাভ  ফ ড রফলদয়য নাভ, বকার্ ও বেকদনাররজয নাভ 

১ভ  বজনাদযর বেক্সোইর প্রদ-১ (২১১১১) প্ররফধান ২০২২ এয 

কর বেকদনারররজ 11/০৮/202২ 

বৃস্পরতফায 

 

৬ষ্ঠ  রফজদন অযগাইনাইদজন এন্ড করভউরনদকন (৫৮৪১)বেক্সোইর, 

গাদভ ডন্ট ও জুে 

৫ভ 

ইয়ান ড ম্যানুপযাক ারযাং-৩ (১৯৫১) বেক্সোইর 

বপরিক ম্যানুপযাক ারযাং-২ (৫০৫১) গাদভ ডন্ট 

জুে ইয়ান ড ম্যানুপযাক ারযাং-৩ (২১৫১) জুে 

১ভ  
ম্যাথদভটক-১ (২৫৯১১) প্ররফধান ২০২২ এয কর 

বেকদনারররজ 
13/০৮/202২ 

রনফায  

৩য়  ম্যাথদভটক-৩ (৫৯৩১) বেক্সোইর, জুে, গাদভন্টড 

৭ভ 

এর্বান্সর্ ে ড স্ট্যার রস্পরনাং (১৯৭২) বেক্সোইর 

এযাাদযর ভাদ ডন্ডাইরজাং (৫০৭১)  গাদভ ডন্ট 
৪থ ড  

স্ট্যাটটক (২১৪৯)  জুে, বেক্সোইর 

এর্বান্সর্ রাং স্ট্যার রস্পরনাং (২২৭১)  জুে বেক্সোইর বেরস্ট্াং এন্ড বকায়াররট কদরার  (৫০৪৫) গাদভন্টড 

৫ভ 

বপরিক ম্যানুপযাক ারযাং -৩ (১৯৫২) বেক্সোইর 14/০৮/202২ 

যরফফায 

 

৬ষ্ঠ  

ওদয়ে প্রদরাং-৩ (১৯৬১) বেক্সোইর 

গাদভ ডন্ট ম্যানুপযাক ারযাং-২ (৫০৫২) গাদভ ডন্ট গাদভ ডন্ট ম্যানুপযাক ারযাং-৩ (৫০৬১) গাদভ ডন্ট 

জুে ওদয়ে প্রদরাং-৩ (২১৫২) জুে জুে এন্ড বেক্সোইর কযারকুদরন-১ (২১৬১) জুে 

৭ভ 

বেক্সোইর রর্জাইন এন্ড কারায (১৯৭৩) বেক্সোইর  

 

১6/০৮/202২ 

g½jevi 

৩য়  

ইয়ান ড ম্যানুদপক ারযাং -১ (১৯৩১) বেক্সোইর 

গাদভ ডন্ট র্াইাং ওয়ারাং এন্ড রপরনরাং (৫০৭২) গাদভন্ট   জুে ইয়ান ড ম্যানুদপক ারযাং -১ (২১৩১) জুে 

এর্বান্সর্ জুে উইরবাং এন্ড রপরনরাং (২২৭২) জুে 

  

ইয়ান ড ম্যানুদপক ারযাং (৪৯৩১) গাদভ ডন্ট 

৪থ ড  

ইয়ান ড ম্যানুপযাক ায -২ (১৯৪১) বেক্সোইর 

জুে ইয়ান ড ম্যানুপযাক ায -২ (২১৪৭) জুে 

পযারিক্স ম্যানুদপক ারযাং -১ (৫০৪১) গাদভ ডন্ট 

১ভ  
বাস্যার াদয়ন্স (২৫৮১১) * পযান রর্জাইন বেকদনাররজ 

ব্যরতত প্ররফধান ২০২২ এয কর বেকদনারররজ 

 

১7/০৮/202২ 

বুধফায 

 

৬ষ্ঠ  

ক্লরদাং-২ (১৯৬২) বেক্সোইর 

৫ভ 

স্ট্যাটটক (২১৫৯) গাদভ ডন্ট কযার্ এন্ড কযাভ-১ (৫০৬২) গাদভ ডন্ট 

বপরিক স্ট্রাক ায এন্ড এনারাইর-১ (১৯৫৬) বেক্সোইর ও জুে জুে বেক্সোইর বেরস্ট্াং এন্ড  বকায়াররট কদরার-২ (২১৬২) জুে 

৭ভ 

 

পযান  এন্ড রর্জাইন (১৯৭৪) বেক্সোইর  ও  গাদভ ডন্ট 

20/০৮/202২ 

রনফায 

৩য়  
জুে ওদয়ে প্রদরাং -১ (২১৩৩) জুে 

র্াইবাযররপদকন অফ জুে প্রর্াকে (২২৭৪), জুে 

বাস্যার াদয়ন্স -১ (৫৮১১) গাদভ ডন্ট 

৪থ ড  

পযারিক্স ম্যানুদপক ারযাং -২ (১৯৪২) বেক্সোইর 

জুে পযারিক্স ম্যানুদপক ারযাং -২ (২১৪৮)জুে 

বেক্সোইর র্াইাং (৫০৪২) গাদভ ডন্ট 

৫ভ 

ওদয়ে প্রদরাং-২ (১৯৫৩) বেক্সোইর 
21/০৮/202২ 

যরফফায 

 

৬ষ্ঠ 

 

বেক্সোইর কযারকুদরান-১ (১৯৬৪) বেক্সোইর 
গাদভ ডন্ট প্যাোন ড এন্ড ভাকডায বভরকাং (৫০৫৩) গাদভ ডন্ট 

জুে বেক্সোইর বেরস্ট্াং এন্ড বকায়াররট কদরার-১ (২১৫৩) জুে 
গাদভ ডন্ট বপ্রার্াকান লযারনাং এন্ড কদরার (৫০৬৪) গাদভ ডন্ট 

ে ড স্ট্যার রস্পরনাং (১৯৭১) জুে 

১ভ যায়ন-১ (২৫৯১৪) প্ররফধান ২০২২ এয কর বেকদনারররজ 

22/০৮/202২ 

বাভফায  

৩য়  

বপরিক ম্যানুপযাক ারযাং -১(১৯৩২) বেক্সোইর 

৭ভ 

বস্পারাইজর্ গাদভন্টড বপ্রার্াকন (৫০৭৩) গাদভ ডন্ট 

বেক্সোইর কযারকুদরন-২ (১৯৭৭) বেক্সোইর বেক্সোইর য বভোরযয়ার-২ (১৯২১) গাদভ ডন্ট 

কাদ ডে ম্যানুদপক ারযাং (২২৭৩) জুে 
 

 

জুে বপরিক ম্যানুপযাক ারযাং -১ (২১৩২) জুে 

৪থ ড  

ওদয়ে প্রদরাং-১ (১৯৪৩) বেক্সোইর   

গাদভ ডন্ট বভনুদপক ারযাং-১ (৫০৪৩) গাদভ ডন্ট 

জুে ওদয়ে প্রদরাং-২ (২২৪৩) জুে 

৫ভ 

 

 

বেক্সোইর বেরস্ট্াং এন্ড বকায়াররট কদরার-২(১৯৫৫) বেক্সোইর 
23/০৮/202২ 

g½jevi  

৬ষ্ঠ 

বেক্সোইর বেরস্ট্াং এন্ড  বকায়াররট কদরার-৩ (১৯৬৩) বেক্সোইর 

পযারিক স্ট্রাক ায রর্জাইন এন্ড কারায (৫০৫৫) গাদভ ডন্ট ক্লরদাং (২১৬৩) জুে 

আযাাদযর বেরস্ট্াং (৫০৬৩) গাদভ ডন্ট 

৭ভ গাদভ ডন্ট রপরনরাং এন্ড বকায়াররট কদরার (৫০৭৪) গাদভ ডন্ট ২4/০৮/202২ 

বুধফায 

 

৩য়  দাথ ড-২ (৫৯২২) বেক্সোইর, জুে, গাদভন্টড 

প্রর্াকন লযারনাং  এন্ড কদরার (৭০৭৪) বেক্সোইর ও জুে ৪থ ড  

বফরক গাদভ ডন্ট প্যাোন ড বভরকাং (৫০৪৪) গাদভ ডন্ট 

১ভ  ইাংদযজী-১  (২৫৭১২) প্ররফধান ২০২২ এয কর বেকদনারররজ ২5/০৮/202২ ৬ষ্ঠ এনবায়যনদভন্টার ম্যাদনজদভন্ট (৫৮৪০) গাদভ ডন্ট 
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কার ১০:০০ ো বথদক শুরু তারযখ ও ফায রফকার ০২:০০ ো বথদক শুরু 

ফ ড রফলদয়য নাভ, বকার্ ও বেকদনাররজয নাভ  ফ ড রফলদয়য নাভ, বকার্ ও বেকদনাররজয নাভ 

৫ভ 
রপ্ররন্টাং এন্ড রপরনরাং প্রদ (৫০৫৪) গাদভ ডন্ট বৃস্পরতফায 

 ক্লরদাং-১ (১৯৫৪) বেক্সোইর ৪থ ড এনবায়যনদভন্টার ম্যাদনজদভন্ট (৫৮৪০) বেক্সোইর ও জুে 

৭ভ 

এর্বান্সর্ রনটাং এন্ড নন-ওদবন (১৯৭৫) বেক্সোইর 
২7/০৮/202২ 

রনফায 

৩য়  
বফরক ইদরকট্ররনক্স (৬৮১১) গাদভন্টড 

কযার্ এন্ড কযাভ-২ (৫০৭৫) গাদভ ডন্ট ইাংদযজী -২(৫৭২২) বেক্সোইর, জুে 

জুে বেক্সোইর কযারকুদরন-২ (২২৭৬) জুে ৪থ ড  করিউোয  পান্ডাদভন্টার (৬৬১১) জুে 

৫ভ বুক রকরাং এন্ড একাউরন্টাং(২০১৩) বেক্সোইর, জুে ও গাদভ ডন্ট 
২8/০৮/202২ 

যরফফায 

৬ষ্ঠ  
বপরিক স্ট্াক ায এন্ড এনারাইর -২ (১৯৬৫) বেক্স: ও জুে 

বভইনদেন্যান্স অফ গাদভ ডন্ট ম্যানুপযাক ারযাং বভরন (৫০৬৫) গাদভ ডন্ট 

১ভ  ফাাংরা-১ (২৫৭১১)  প্ররফধান ২০২২ এয কর বেকদনারররজ 

২9/০৮/202২ 

বাভফায  

৩য়  বাার াইন্স-২ (৫৮২১) বেক্সোইর ও জুে 

৭ভ এন্টাযরপ্ররনউযর (৫৮৫৩) বেক্সোইর, জুে ও গাদভ ডন্ট ৪থ ড  

বাার াইন্স-২ (৫৮২১), গাদভ ডন্ট 

বেক্সোইর বেরস্ট্াং এন্ড বকায়াররট কদরার-১ (১৯৪৪) বেক্সোইর 

বজনাদযর বভইনদেন্যান্স এন্ড ইউটররট  ারব ডদ (২২৪৪) জুে 

৫ভ ইন্ডরিয়ার ম্যাদনজদভন্ট  (২০১২) জুে 30/০৮/202২ 

g½jevi 

  

৬ষ্ঠ ইন্ডারস্ট্রয়ার ম্যাদনজদভন্ট (২০১২) বেক্সোইর 

৭ভ ইন্ডারস্ট্রয়ার ম্যাদনজদভন্ট (২০১২) গাদভ ডন্ট 

১ভ  দাথ ড-১ (২৫৯১২) প্ররফধান ২০২২ এয কর বেকদনারররজ 
31/০৮/202২ 

বুধফায 
ব্যফারযক যীক্ষায ভয়সূর িঃ 

তারযখ ফ ড 

03/09/২০২2ররিঃ দত 0৪/09/২০২2ররিঃ ম ডন্ত 1ভ দফ ডয রনয়রভত যীক্ষা 

0৫/09/২০২2ররিঃ দত 0৬/09/২০২2ররিঃ ম ডন্ত ৫ভ দফ ডয রনয়রভত/অরনয়রভত যীক্ষা 

0৭/09/২০২2ররিঃ দত ৮/09/২০২2ররিঃ ম ডন্ত 7ভ দফ ডয রনয়রভত/অরনয়রভত যীক্ষা 

1০/09/২০২2ররিঃ দত 1১/09/২০২2ররিঃ ম ডন্ত ৩য় দফ ডয রনয়রভত যীক্ষা 
সুন্দয বাদফ ঠিক ভদয় পরাপর ততরযয রদক্ষ কর বকন্দ্রদক পযভ রপরাদয রফঙ্গরিয রনদদ ডনা অনুযণ কদয আরাদা প্যাদকে ও আরাদা ঠিকানা অনুমায়ী রনরদষ্ট কাদে 

মুরেদয় উত্তযত্র বপ্রযদণয জন্য রনদদ ডনা প্রদান কযা র। তায ব্যরতক্রভ দর এক াখায উত্তযত্র অন্য াখায়  দর মাদফ। এদত কদয পরাপর ততরযদত জটরতা সৃরষ্ট দর বফার্ ড 

বকান বাদফই দারয় থাকদফনা।   

(রদযানাভত্র ও ররদথায ে াে ড অফশ্যই আরাদা প্যাদকে কদয খাতায উয বযদখ বগারাী কাে রদদয় প্যাদকে কদয/আরাদা প্যাদকদে র্াকদমাদগ বপ্রযদণয ব্যফস্থা কযদফন।)  

রফিঃ দ্রিঃ TC ও PC এয ার্ ড কর প্ররতষ্ঠান কর্তডক ফাঁধাই কদয এফাং  PF এয ার্ ড কর ও ারজযা রে ফ ড অনুমায়ী ও বযার নাং এয ক্রভানুাদয ফাঁধাই কদয বকন্দ্র কর্তডক 

বফাদর্ ডয রর্দলাভা ইন বেক্সোইর ইরিরনয়ারযাং াখায ৫ভ তরায় (৫১৫) নাং কদক্ষ জভা রদদত দফ। ২০২২ প্ররফধাদনয ১ভ ফ ড ও ২০১০ প্ররফধাদনয  ৫ভ ও ৭ভ দফ ডয রনয়রভত এফাং 

৪থ ড, ৬ষ্ঠ ও  ৮ভ ফ ড অরনয়রভত যীক্ষা বফার্ ড রনধ ডারযত বকদন্দ্র/প্ররতষ্ঠাদন অনুরষ্ঠত দফ এফাং ৩য় ফ ড ব্যরতত কর উত্তযত্র বফাদর্ ড বপ্রযণ কযদত দফ। রনধ ডারযত তারযদখয ভদে 

কর কাগজত্র জভা রদদত দফ। মরদ বকান কাযণ ফতিঃ রনধ ডারযত তারযদখয ভদে রদদত ব্যথ ড দর যীক্ষা রনয়ন্ত্রদকয অনুভরত রনদয় জভা রদদত দফ।  

 

                                                                                                          স্বা:/- 

               (বভা: বকাদয়ত উল্লা) 

                                                                                                                                                                             যীক্ষা রনয়ন্ত্রক 

  বপান : 0255006525 

স্মাযক নাং ৫৭.১৭.০০০০.৩১২.০১.২2-131/1(238)                                                                                          তারযখ :26-07-২০২2ররিঃ 
                                                         

          দয় অফগরত ও প্রদয়াজনীয় কাম ডাদথ অনুররর বপ্রযণ কযা ’রিঃ 
 

1. র ফ,কারযগরয ও ভাদ্রাা রক্ষা রফবাগ,  রক্ষা ভন্ত্রণারয়, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায, ফাাংরাদদ র ফারয়, ঢাকা। 

(দৃরষ্ট আকল ডণ: অরতরযক্ত র ফ, কারযগরয ও ভাদ্রাা রক্ষা রফবাগ, রক্ষা ভন্ত্রণারয়, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায, ফাাংরাদদ র ফারয়, ঢাকা। 

2. র ফ, ফস্ত্র ও াে ভন্ত্রণারয়, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায, ফাাংরাদদ র ফারয়, ঢাকা। 

3. ভারয ারক, কারযগরয রক্ষা অরধদিয, ঢাকা। 

4. ভারয ারক, ফস্ত্র অরধদিয, রফটএভর বফন, ৭-৯ কাওযান ফাজায, ঢাকা। 

5. র ফ/ রয ারক (কারযকুরাভ)/রয ারক(ররফটএন্ডএ)/ রযদ ডক/যীক্ষা রনয়ন্ত্রক, ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফার্ ড, ঢাকা। 

6. বজরা প্রাক,...............................................................। 

7. করভনায, বভদটাররেন পুরর, ঢাকা/ টগ্রাভ/ফরযার/খুরনা/যাজাী/ভয়ভনরাং। 

8. পুরর সুায,...............................................................। 

9. রয ারক, আঞ্চররক অরপ, কারযগরয রক্ষা অরধদিয, …..কর রফবাগ।  

10. উদজরা রনফ ডাী অরপায, ...............................................................। 

11. অেক্ষ/রয ারক/বকন্দ্র র ফ, ...............................................................। 

অেক্ষ/রয ারক বকদন্দ্রয াদথ বমাগাদমাগ কযতিঃ যীক্ষাথীদদয মাফতীয় তথ্যারদ এফাং বকন্দ্র রপ াংরিষ্ট বকদন্দ্র জভা প্রদান কযায  জন্য অনুদযাধ কযা দরা। 

12. উ-যীক্ষা রনয়ন্ত্রক -১/২/৩, ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফার্ ড, ঢাকা।  

13. রদস্ট্ভ এনাররস্ট্, করিউোয বর, ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফার্ ড, ঢাকা । (যীক্ষায রুটনট ওদয়ফ াইদে প্র ায কযায জন্য অনুদযাধ কযা দরা।) 

14. কাযী যীক্ষা রনয়ন্ত্রক ১/২/৩, ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফার্ ড, ঢাকা। 

15. কারয যীক্ষা রনয়ন্ত্রক (রফতযণ), ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফার্ ড, ঢাকা। (াংরিষ্ট রক্ষা প্ররতষ্ঠাদন উত্তযত্র ও অন্যান্য ভারাভার যফযা কযায ব্যফস্থা গ্রণ কযদফন) 

16. ব য়াযম্যান ভদাদদয়য ব্যরক্তগত কভ ডকতডা, ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফার্ ড, ঢাকা। 

17. নরথ।  

                                                                                                                                                                       

                                                     

                                                                                                                                                                     (ইরিিঃ ছারভা আক্তায) 

কাযী যীক্ষা রনয়ন্ত্রক (কৃরল ও বেক্সিঃ) 

বপান- ০২-৫৫০০৬৫৪৪ (অরপ) 


