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স্মাযক নং 57.17.0000.303.32.330.21.06                             তারযখ: 26 সপ্টেম্বয 2021 ররিঃ 

 

রফজ্ঞরি 

 

২০২1 াপ্টরয এএর/দারখর (সবাপ্টকনার) যীক্ষায ভয়সূরচ :  
 

 

এতদ্বাযা ংরিষ্ট কপ্টরয অফ গরতয জন্য জানাপ্টনা মাপ্টে সম , ২০২1 াপ্টরয এএর/দারখর (সবাপ্টকনার) যীক্ষা রনপ্টনাক্ত ভয়সূরচ অনুমায়ী 

অনুরিত প্টফ। রফপ্টল প্রপ্টয়াজপ্টন সফাড ড কর্তডক্ষ এ ভয়সূরচ রযফতডন কযপ্টত াযপ্টফন। 

                                                                                                                                          

তারযখ ও ফায রফলয় ও রফলয় সকাড ভয় 

14/11/২০২1ররিঃ 

যরফফায 

দাথ ড রফজ্ঞান-২ (1৯২৫) (সৃজনীর)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কার 10.00 টা 

প্টত 

16/11/২০২1ররিঃ 

ভঙ্গরফায 

সেড-1 (২য় ত্র ) : এপ্টরাপ্টফড্ পৄড (৬1২৩)/সজনাপ্টযর ইপ্টরকেরনক্স (৬২২৩)/ অপ্টটাপ্টভাটিব 

(৬৩২৩)/রফরডং সভইনপ্টটন্যান্স (৬৪২৩)/উড ওয়ারকডং (৬৫২৩)/ররবর কন্সোকন (৬৭২৩)/ 

করিউটায ও তথ্য প্রযুরক্ত (৬৮২৩)/ররবর ড্রাপটিং উইথ কযাড (৬৯২৩)/সভকারনকযার ড্রাপটিং উইথ 

কযাড (৭০২৩)/সড্র সভরকং (৭1২৩)/ ডাইং, রপ্ররটং অযান্ড রপরনরং (৭২২৩)/ ইপ্টরকরেকযার 

সভইনপ্টটন্যান্স ওয়াকড (৭৩২৩)/ পাভ ড সভরনারয (৭৪২৩)/ রপ কারচায অযান্ড রিরডং  (৭৫২৩)/ পৄড 

প্রপ্টরং অযান্ড রপ্রজাপ্টব ডন (৭৬২৩)/সজনাপ্টযর সভকারনক্স (৭৭২৩)/রাইবস্টক রযয়ারযং অযান্ড পারভ ডং 

(৭৮২৩)/সভরন টুর অাপ্টযন (৭৯২৩)/ সারি রযয়ারযং অযান্ড পারভ ডং (৮০২৩)/সপ্টট সকয়ায 

সটকরনক (৮৯২৩)/ সজনাপ্টযর ইপ্টরকরেকযার ওয়াকড (৯০২৩)/প্লারম্বং অযান্ড াই রপটিং 

(৯1২৩)/সযরিজাপ্টযন অযান্ড এয়াযকরন্ডরনং (৯২২৩)/ফ্রুট অযান্ড সবরজপ্টটফর কারিপ্টবন 

(৯৪২৩)/উইরবং (৯৫২৩)/ওপ্টয়রডং অযান্ড সপরিপ্টকন (৯৬২৩)/ আরকডপ্টটকচাযার ড্রাপটিং উইথ কযাড 

(৯৭২৩)/রনটিং (৯৮২৩)/ শ্রীি কারচায অযান্ড রিরডং (৯৯২৩) 

21/11/২০২1ররিঃ 

যরফফায 

সেড-২ (২য় ত্র ): এপ্টরাপ্টফড্ পৄড (৬1২৪)/সজনাপ্টযর ইপ্টরকেরনক্স (৬২২৪)/ অপ্টটাপ্টভাটিব 

(৬৩২৪)/রফরডং সভইনপ্টটন্যান্স (৬৪২৪)/উড ওয়ারকডং (৬৫২৪)/ররবর কন্সোকন (৬৭২৪)/ করিউটায 

ও তথ্য প্রযুরক্ত (৬৮২৪)/ররবর ড্রাপটিং উইথ কযাড (৬৯২৪)/সভকারনকযার ড্রাপটিং উইথ কযাড 

(৭০২৪)/সড্র সভরকং (৭1২৪)/ ডাইং, রপ্ররটং অযান্ড রপরনরং (৭২২৪)/ ইপ্টরকরেকযার সভইনপ্টটন্যান্স 

ওয়াকড (৭৩২৪)/ পাভ ড সভরনারয (৭৪২৪)/ রপ কারচায অযান্ড রিরডং (৭৫২৪)/ পৄড প্রপ্টরং অযান্ড 

রপ্রজাপ্টব ডন (৭৬২৪)/সজনাপ্টযর সভকারনক্স (৭৭২৪)/রাইবস্টক রযয়ারযং অযান্ড পারভ ডং (৭৮২৪)/সভরন 

টুর অাপ্টযন (৭৯২৪)/ সারি রযয়ারযং অযান্ড পারভ ডং (৮০২৪)/ সপ্টট সকয়ায সটকরনক (৮৯২৪)/ 

সজনাপ্টযর ইপ্টরকরেকযার ওয়াকড (৯০২৪)/প্লারম্বং অযান্ড াই রপটিং (৯1২৪)/সযরিজাপ্টযন অযান্ড 

এয়াযকরন্ডরনং (৯২২৪)/ফ্রুট অযান্ড সবরজপ্টটফর কারিপ্টবন (৯৪২৪)/উইরবং (৯৫২৪)/ওপ্টয়রডং অযান্ড 

সপরিপ্টকন (৯৬২৪)/ আরকডপ্টটকচাযার ড্রাপটিং উইথ কযাড (৯৭২৪)/রনটিং (৯৮২৪)/ শ্রীি কারচায 

অযান্ড রিরডং (৯৯২৪) 
 

 

ব্যফারযক যীক্ষা: 

 

 

 

 

 

ফাস্তফ প্ররক্ষণ: 

28/11/২০২1 ররিঃ প্টত 19/12/২০২1 ররিঃ ম ডন্ত ফাস্তফ প্ররক্ষণ চরপ্টফ এফং 20/12/২০২1 ররিঃ প্টত 21/12/2021 ররিঃ ম ডন্ত তারযপ্টখয ভপ্টে সেড 

রবরিক ফাস্তফ প্ররক্ষপ্টনয নম্বয অন-রাইপ্টনয ভােপ্টভ সফাপ্টড ড সপ্রযণ কযপ্টত প্টফ।  
 

 

 

 

ক্ররভক নং রফফযণ ভয় 

1. ব্যফারযক যীক্ষা রণ 24/11/২০২1 ররিঃ তারযখ  প্টত 27/11/২০২1 ররিঃ 

২. অন-রাইপ্টন নম্বয সফাপ্টড ড সপ্রযণ 28/11/২০২1 ররিঃ তারযখ  প্টত 30/11/২০২1 ররিঃ 

http://www.bteb.gov.bd/
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রফপ্টল রনপ্টদ ডাফরর: 

(ক) প্রপ্টে প্রদি যীক্ষায ভয় এফং পূণ ডভান 50% প্টফ অথ ডাৎ রক্ষাথীযা অসধ ডক ভপ্টয়য ভপ্টে প্রপ্টেয সম সকান রফবাগ প্টত পূণ ডভাপ্টনয 50% উিয  

      প্রদান কযপ্টফ।  

(খ) সকারবড-19 অরতভাযীয কাযপ্টণ মথামথ স্বাস্থ্যরফরধ সভপ্টন যীক্ষা অনুরিত প্টফ। 

(গ) প্রেপ্টত্র উরিরখত ভয় অনুমায়ী যীক্ষা অনুরিত প্টফ।   

(ঘ) অনুরিতব্য যীক্ষায রফলয় মূপ্টয ভপ্টে সযপাড ড থাকপ্টর ব্যফারযক ও তারিক উবয় অংপ্ট যীক্ষা রদপ্টত প্টফ এফং পৃথকবাপ্টফ া কযপ্টত   

প্টফ। 

(ঙ) যীক্ষাথীপ্টদযপ্টক যীক্ষা শুরু ওয়ায ৩০ রভরনট পূপ্টফ ড যীক্ষা সকপ্টে প্রপ্টফ কযপ্টত প্টফ। 

(চ) যীক্ষাথীগণ যীক্ষায় াধাযণ াইরটরপক কযারকুপ্টরটয ব্যফায কযপ্টত াযপ্টফ। 

(ছ) সকে রচফ ব্যতীত অন্য সকউ যীক্ষা সকপ্টেে সভাফাইর সপান ব্যফায কযপ্টত াযপ্টফন না। সই সক্ষপ্টত্র সকে রচফ কযাপ্টভযা রফীন াধাযণ   

     সভাফাইর ব্যফায কযপ্টত াযপ্টফন। 

(জ) যীক্ষাথীয তিীয় ও ব্যফারযক যীক্ষায় উরস্থ্রতয জন্য একই ারজযা রট ব্যফায কযপ্টত প্টফ। 

(ঝ) ব্যফারযক যীক্ষা স্ব স্ব সকপ্টে অনুরিত প্টফ। 

(ঞ) টির, রর, আইএ ও রএপ নম্বয ভয়ভপ্টতা অন-রাইপ্টনয ভােপ্টভ সপ্রযণ কযপ্টত প্টফ। 

(ট) সকানবাপ্টফই যীক্ষা শুরুয ৩০ রভরনট পূপ্টফ ড প্রেপ্টত্রয প্যাপ্টকট সখারা মাপ্টফনা। 

(ঠ) যীক্ষায পর প্রকাপ্টয ০৭ (াত) রদপ্টনয ভপ্টে সটররটপ্টকয ভােপ্টভ পূনিঃরনযীক্ষপ্টণয আপ্টফদন কযা মাপ্টফ। 

(ড)   কপ্টযানা রযরস্থ্রতয কাযপ্টণ (COVID-19) আন্তিঃ সফাপ্টড ডয রন্ধান্ত অনুমায়ী প্রনীত ট ড রপ্টরফাপ্ট যীক্ষা অনুরিত প্টফ। 

                 

 
 

                         স্বা/-       

(প্রপ্টকৌরী সভািঃ আফদুয যভান) 

যীক্ষা রনয়ন্ত্রক 

ফাংরাপ্টদ কারযগরয রক্ষা সফাড ড,ঢাকা 

সপান: 02-55006525 (অরপ)। 
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Abywjwc, m`q AeMwZ I h_vh_ Kvh©v‡_© †cÖiY Kiv nj (†R¨ôZvi wfwË‡Z b‡n): 
 

1|   mwPe, KvwiMwi I gv ª̀vmv wkÿv wefvM, wk¶v gš¿Yvjq, XvKv| 

2|   gnv-cwiPvjK, KvwiMwi wk¶v Awa`ßi,Gd- 4/we, AvMviMuvI cÖkvmwbK GjvKv, XvKv| 

3|   gnv-cwiPvjK, Rbkw³ Kg©ms¯’vb I cÖwk¶Y e ÿ‡iv, KvKivBj, XvKv| 

4|   gnv-cwiPvjK, ga¨wgK I D”P wk¶v Awa`ßi, wk¶v feb, 16 Ave ỳj Mwb moK, XvKv| 

5|   gnv-cwiPvjK, e ¿̄ `ßi, e¯¿ feb (6ô Zjv), 7-9, KviIqvb evRvi, XvKv| 

6|   cwiPvjK (†fv‡Kkbvj), KvwiMwi wk¶v Awa`ßi, Gd- 4/we, AvMviMuvI cÖkvmwbK GjvKv, XvKv| 

7|   cwiPvjK (cÖwk¶Y), Rbkw³, Kg©ms¯’vb I cÖwk¶Y e¨y‡iv, cÖwk¶Y feb, KvKivBj, XvKv| 

8|   wefvMxq cÖavb (mKj), evsjv‡`k KvwiMwi wk¶v †evW©, XvKv| 

9|   †Rjv cÖkvmK (mKj †Rjv)| 

10| AvÂwjK cwiPvjK (XvKv, PUªMÖvg, ivRkvnx, Lyjbv, iscyi, ewikvj, gqgbwmsn I wm‡jU AÂj), KvwiMwi wkÿv Awa`ßi| 

11|  Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi (mKj Dc‡Rjv)| 

12|  Aa¨¶/mycvwib‡Ub‡W›U/cÖavb wk¶K (mKj cÖwZôvb) 

13|  Dc-cix¶v wbqš¿K (mKj), evsjv‡`k KvwiMwi wk¶v †evW©, XvKv| 

14|  Dc-mwPe (cÖkvmb/†iwR‡÷ªkb), evsjv‡`k KvwiMwi wk¶v †evW©, XvKv| 

15|  Dc-cwiPvjK (wnmve I wbix¶v), evsjv‡`k KvwiMwi wk¶v †evW©, XvKv| 

16|  Dc-cwi`k©K (†fv‡Kkbvj), evsjv‡`k KvwiMwi wk¶v †evW©, XvKv| 

17|  wm‡÷g Gbvwj÷, evsjv‡`k KvwiMwi wk¶v †evW©, XvKv (I‡qe mvB‡U cÖ`v‡bi Rb¨ Aby‡iva Kiv n‡jv)| 

18|  KvwiKzjvg we‡klÁ (mKj), evsjv‡`k KvwiMwi wk¶v †evW©, XvKv|  

19|  †cÖm g¨v‡bRvi, evsjv‡`k KvwiMwi wk¶v †evW©, XvKv| 

20|  Z_¨ Kg©KZ©v, evsjv‡`k KvwiMwi wk¶v †evW©, XvKv| 

21|  wbivcËv Kg©KZ©v, evsjv‡`k KvwiMwi wk¶v †evW©, XvKv| 

22|  †Pqvig¨vb g‡nv`‡qi e¨w³MZ Kg©KZ©v, evsjv‡`k KvwiMwi wk¶v †evW©, XvKv | 

23|  msi¶Y bw_ | 

  

 

(cÖ‡KŠkjx RvKvwiqv AveŸvmx) 

 Dc cix¶v wbqš¿K (†fv‡Kkbvj) 

                                                                                                                    †dvb: 02-55006527 (Awdm)| 


