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স্মারক নং-57.17.0000.303.32.332.23.05                  তাররখ: 13 ফেব্রুয়ারর, 2023 ররিঃ 

ª.  

২০২3 সালের এসএসরস (ফ ালকশনাে) ও দারখে (ফ ালকশনাে) পরীক্ষার সময়সূরি 

 

এতদ্বারা সংরিষ্ট সকলের অবগরতর জন্য জানালনা যালে ফয, কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা রব াগ, রশক্ষা মন্ত্রণােয় কর্তকৃ অনুলমারদত স্মারক নম্বর-

57.00.0000.053.33.001.23.60 তাররখ: 13 ফেব্রুয়ারর, 2023 ররিঃ ফমাতালবক ২০২3 সালের এসএসরস (ল ালকশনাে) ও দারখে (ফ ালকশনাে) 

পরীক্ষা রনলনাক্ত সময়সূরি অনুযারয় অনুরিত হলব। রবলশষ প্রলয়াজলন ফবার্ ৃকর্তপৃক্ষ এ সময়সূরি পররবতনৃ করলত পারলবন। 

                                                                                                                                         পরীক্ষা আরম্ভ: সকাে ১০ টা হলত 

তাররখ ও বার রবষয় ও রবষয় ফকার্ রশক্ষাক্রম 

30/০4/২০২3ররিঃ 

ররববার 

বাংো-২ (১৯২১)  এসএসরস (ফ াক) 

বাংো-২ (১৭২১)  দারখে (ফ াক) 

০2/০5/২০২3ররিঃ 

মঙ্গেবার 

আত্মকমসৃংস্থান ও ব্যবসায় উলযাগ (১৯২৮)  এসএসরস (ফ াক)  

ও দারখে (ফ াক) 

০3/০5/২০২3ররিঃ 

বুধবার 

আরবী-২ (১৭২৪)  

 

দারখে (ফ াক) 

০7/০5/২০২3ররিঃ 

ররববার 

ইংলররজ-২ (১৯২২)  এসএসরস (ফ াক)  

ও দারখে (ফ াক) 

০9/০5/২০২3ররিঃ 

মঙ্গেবার 

গরণত-২ (১৯২৩)  এসএসরস (ফ াক)  

ও দারখে (ফ াক) 

10/০5/২০২3ররিঃ 

বুধবার 

বাংোলদশ ও রবশ্ব পররিয়-২ (১৯২৪)  এসএসরস (ফ াক) 

কুরআন মারজদ ও তাজরবদ-২ (১৭২৭)  দারখে (ফ াক) 

11/০5/২০২3ররিঃ 

বৃহস্পরতবার 

ধম ৃও ননরতক রশক্ষা-২ :  (ইসোম-১২২১, রহন্দু-১২২২, ররষ্ট-১২২৩ , ফবৌদ্ধ-১২২৪)  এসএসরস (ফ াক) 

হাদীস শরীে ও রেকাহ্-২ (১৭২৮) দারখে (ফ াক) 

14/০5/২০২3ররিঃ 

ররববার 

পদার্ ৃরবজ্ঞান-২ (১৯২৫)  এসএসরস (ফ াক)  

ও দারখে (ফ াক) 

16/০5/২০২3ররিঃ 

মঙ্গেবার 

রসায়ন রবজ্ঞান-২ (১৯২৬)  এসএসরস (ফ াক)  

ও দারখে (ফ াক) 

18/০5/২০২3ররিঃ 

বৃহস্পরতবার 

ফের্-১ (২য় পত্র) : এলরালবসড্ ফুর্ (৬১২৩)/লজনালরে ইলেকেরনক্স (৬২২৩)/ অলটালমাটি  

(৬৩২৩)/রবরডং ফমইনলটন্যান্স (৬৪২৩)/উর্ ওয়ারকৃং (৬৫২৩)/রসর ে কন্সোকশন (৬৭২৩)/ 

করিউটার ও তথ্য প্রযুরক্ত (৬৮২৩)/রসর ে ড্রােটিং উইর্ কযার্ (৬৯২৩)/লমকারনকযাে ড্রােটিং উইর্ 

কযার্ (৭০২৩)/লড্রস ফমরকং (৭১২৩)/ র্াইং, রপ্ররটং অযান্ড রেরনরশং (৭২২৩)/ ইলেকরেকযাে 

ফমইনলটন্যান্স ওয়াকসৃ (৭৩২৩)/ োম ৃ ফমরশনারর (৭৪২৩)/ রেস কােিার অযান্ড রিরর্ং (৭৫২৩)/ ফুর্ 

প্রলসরসং অযান্ড রপ্রজাল শৃন (৭৬২৩)/লজনালরে ফমকারনক্স (৭৭২৩)/োই স্টক ররয়াররং অযান্ড োরমংৃ 

(৭৮২৩)/লমরশন টুেস অপালরশন (৭৯২৩)/ ফপারি ররয়াররং অযান্ড োরমংৃ (৮০২৩)/লপলশট ফকয়ার 

ফটকরনক (৮৯২৩)/ ফজনালরে ইলেকরেকযাে ওয়াকসৃ (৯০২৩)/প্লারম্বং অযান্ড পাইপ রেটিং 

(৯১২৩)/লররিজালরশন অযান্ড এয়ারকরন্ডশরনং (৯২২৩)/ফ্রুট অযান্ড ফ রজলটবে কারিল শন 

(৯৪২৩)/উইর ং (৯৫২৩)/ওলয়রডং অযান্ড ফেরিলকশন (৯৬২৩)/ আরকৃলটকিারাে ড্রােটিং উইর্ কযার্ 

(৯৭২৩)/রনটিং (৯৮২৩)/ শ্রীি কােিার অযান্ড রিরর্ং (৯৯২৩) 

এসএসরস (ল াক) 

ও 

দারখে (ল াক) 

21/০5/২০২3ররিঃ 

ররববার 

ফের্-২ (২য় পত্র): এলরালবসড্ ফুর্ (৬১২৪)/লজনালরে ইলেকেরনক্স (৬২২৪)/ অলটালমাটি  

(৬৩২৪)/রবরডং ফমইনলটন্যান্স (৬৪২৪)/উর্ ওয়ারকৃং (৬৫২৪)/রসর ে কন্সোকশন (৬৭২৪)/ করিউটার 

ও তথ্য প্রযুরক্ত (৬৮২৪)/রসর ে ড্রােটিং উইর্ কযার্ (৬৯২৪)/লমকারনকযাে ড্রােটিং উইর্ কযার্ 

(৭০২৪)/লড্রস ফমরকং (৭১২৪)/ র্াইং, রপ্ররটং অযান্ড রেরনরশং (৭২২৪)/ ইলেকরেকযাে ফমইনলটন্যান্স 

ওয়াকৃস (৭৩২৪)/ োম ৃ ফমরশনারর (৭৪২৪)/ রেস কােিার অযান্ড রিরর্ং (৭৫২৪)/ ফুর্ প্রলসরসং অযান্ড 

রপ্রজাল শৃন (৭৬২৪)/লজনালরে ফমকারনক্স (৭৭২৪)/োই স্টক ররয়াররং অযান্ড োরমংৃ (৭৮২৪)/লমরশন 

টুেস অপালরশন (৭৯২৪)/ ফপারি ররয়াররং অযান্ড োরমংৃ (৮০২৪)/ ফপলশট ফকয়ার ফটকরনক (৮৯২৪)/ 

ফজনালরে ইলেকরেকযাে ওয়াকসৃ (৯০২৪)/প্লারম্বং অযান্ড পাইপ রেটিং (৯১২৪)/লররিজালরশন অযান্ড 

এয়ারকরন্ডশরনং (৯২২৪)/ফ্রুট অযান্ড ফ রজলটবে কারিল শন (৯৪২৪)/উইর ং (৯৫২৪)/ওলয়রডং অযান্ড 

ফেরিলকশন (৯৬২৪)/ আরকৃলটকিারাে ড্রােটিং উইর্ কযার্ (৯৭২৪)/রনটিং (৯৮২৪)/ শ্রীি কােিার 

অযান্ড রিরর্ং (৯৯২৪) 

এসএসরস (ফ াক) 

ও 

দারখে (ফ াক) 

23/০5/২০২3ররিঃ   

মঙ্গেবার 

ঐরেক রবষয় (লয ফকান একটি): উচ্চতর গরণত-২ (১৩২১)/ রহসাবরবজ্ঞান-২ (১৩২২)/ ভূলগাে ও 

পররলবশ-২ (১৩২৩) /কৃরষ রশক্ষা-২ (১৩২৪)  

এসএসরস (ফ াক) 

ঐরেক রবষয় (লয ফকান একটি): উচ্চতর গরণত-২ (১৩২১)/ কৃরষ রশক্ষা-২ (১৩২৪) / ইসোলমর ইরতহাস-

২ (১৩২৫)/ বাংোলদশ ও রবশ্ব পররিয়-২ (১৩২৬) 

দারখে (ফ াক) 
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ব্যবহাররক পরীক্ষা: 

ক্ররমক নং রববরণ সময়কাে 

1. ব্যবহাররক পরীক্ষা রহণ ২5/০5/২০২3 ররিঃ হলত 04/০6/২০২3 ররিঃ পযনৃ্ত 

2. অন-োইলন নম্বর ফপ্ররণ 05/06/২০২3 ররিঃ হলত 10/০6/২০২3 ররিঃ এর মলে 
 

বাস্তব প্ররশক্ষণ: 

ক্ররমক নং রববরণ সময়কাে 

1. বাস্তব প্ররশক্ষলণ অংশরহণ 05/০6/২০২3 ররিঃ হলত 15/০7/২০২3 ররিঃ পযনৃ্ত 

2. অন-োইলন নম্বর ফপ্ররণ 16/07/২০২3 ররিঃ হলত 20/০7/২০২3 ররিঃ এর মলে 

 

রবলশষ রনলদশৃাবরে: 

(ক) প্রশ্নপলত্র উরিরখত সময় ও পূণমৃান অনুযায়ী পরীক্ষা রহণ করলত হলব।   

(খ) তারিক অর্বা ব্যবহাররক অংলশ ফরোর্ ৃর্াকলে তারিক ও ব্যবহাররক উ য় অংলশ পরীক্ষা রদলত হলব এবং পৃর্ক ালব পাস করলত হলব। 

(গ) পরীক্ষার্ীলদরলক পরীক্ষা শুরুর ৩০ রমরনট পূলব ৃপরীক্ষা ফকলে আসন রহণ করলত হলব। 

(ঘ) পরীক্ষার্ীগণ পরীক্ষায় সাধারণ সাইরটরেক কযােকুলেটর ব্যবহার করলত পারলব। 

(ঙ) ফকে সরিব ব্যতীত অন্য ফকউ পরীক্ষা ফকলেে ফমাবাইে ফোন আনলত/ব্যবহার করলত পারলবন না। ফসই ফক্ষলত্র ফকে সরিব কযালমরা রবহীন সাধারণ 

ফমাবাইে ফোন ব্যবহার করলত পারলবন। 

(ি) প্রলতযক পরীক্ষার্ীর তিীয় ও ব্যবহাররক পরীক্ষায় উপরস্থরতর জন্য একই হারজরা রসট ব্যবহার করলত হলব। 

(ছ) ব্যবহাররক পরীক্ষা স্ব স্ব ফকলে অনুরিত হলব। 

(জ) ফকান ালবই পরীক্ষা শুরুর ৩০ রমরনলটর পূলব ৃপ্রশ্নপলত্রর প্যালকট ফখাো যালব না। 

(ঝ) ফকার র্-19 পরররস্থরত রবলবিনায় স্বাস্থযরবরধ ফমলন পরীক্ষা অনুরিত হলব। 

 

                 

স্বাক্ষররত 

(লমািঃ ফকপালয়ত উিাহ) 

পরীক্ষা রনয়ন্ত্রক 

বাংোলদশ কাররগরর রশক্ষা ফবার্,ৃ ঢাকা। 

ফোন: 02-55006525 (অরেস) 

স্মারক নং-57.17.0000.303.32.332.23.05(24)                             তাররখ: 13 ফেব্রুয়ারর, 2023 ররিঃ 
 

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

১) রসরনয়র সরিব, কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা রব াগ, রশক্ষা মন্ত্রণােয়, বাংোলদশ সরিবােয়, ঢাকা-১০০০। 

২) মহা-পররিােক, কাররগরর রশক্ষা অরধদপ্তর, আগারগাঁও প্রশাসরনক এোকা, ঢাকা। 

3) মহা-পররিােক, মেরমক ও উচ্চ রশক্ষা অরধদপ্তর, রশক্ষা  বন, ১৬ আবদুে গরন সড়ক, ঢাকা। 

4) মহা-পররিােক, জনশরক্ত, কমসৃংস্থান ও প্ররশক্ষণ বুযলরা, কাকরাইে, ঢাকা। 

5) মহা-পররিােক, বস্ত্র অরধদপ্তর, কাওরান বাজার, ঢাকা। 

6) পররিােক (ফ ালকশনাে), কাররগরর রশক্ষা অরধদপ্তর, আগারগাঁও প্রশাসরনক এোকা, ঢাকা। 

7) পররিােক (প্ররশক্ষণ), জনশরক্ত, কমসৃংস্থান ও প্ররশক্ষণ বুযলরা, প্ররশক্ষণ  বন, কাকরাইে, ঢাকা। 

8) রব াগীয় প্রধান (সকে), বাংোলদশ কাররগরর রশক্ষা ফবার্,ৃ ঢাকা। 

9) ফজো প্রশাসক (সকে ফজো)। 

10) আঞ্চরেক পররিােক (ঢাকা, িেরাম, রাজশাহী, খুেনা, রংপুর, বররশাে, ময়মনরসংহ ও রসলেট অঞ্চে), কাররগরর রশক্ষা অরধদপ্তর। 

11) উপ-পরীক্ষা রনয়ন্ত্রক (সকে), বাংোলদশ কাররগরর রশক্ষা ফবার্,ৃ ঢাকা। 

12) উপ-পররিােক, রহসাব শাখা, বাংোলদশ কাররগরর রশক্ষা ফবার্।ৃ 

13) উপ-সরিব (প্রশাসন/লররজলেশন), বাংোলদশ কাররগরর রশক্ষা ফবার্।ৃ 

14) উপ-পররদশকৃ (ফ ালকশনাে), বাংোলদশ কাররগরর রশক্ষা ফবার্,ৃ ঢাকা। 

15) উপলজো রনবাৃহী অরেসার (সকে উপলজো)। 

16) রসলস্টম এনারেস্ট, করিউটার ফসে, বাংোলদশ কাররগরর রশক্ষা ফবার্ ৃ(লবালর্রৃ ওলয়বসাইলট ফদওয়ার অনুলরাধসহ) । 

17) ম্যালনজার, ফসানােী ব্যাংক (সকে শাখা)। 

18) অেক্ষ/সুপার/প্রধান রশক্ষক (সংরিি সকে প্ররতিান)। 

১9) সহকারর পরীক্ষা রনয়ন্ত্রক (সকে), বাংোলদশ কাররগরর রশক্ষা ফবার্,ৃ ঢাকা। 

20) ফপ্রস ম্যালনজার, ফপ্রস শাখা, বাংোলদশ কাররগরর রশক্ষা ফবার্।ৃ 

21) তথ্য কমকৃতাৃ, বাংোলদশ কাররগরর রশক্ষা ফবার্।ৃ  

22) রনরাপত্তা কমকৃতাৃ, বাংোলদশ কাররগরর রশক্ষা ফবার্,ৃ ঢাকা।2 

23) ফিয়ারম্যালনর ব্যরক্তগত কমকৃতাৃ, ফিয়ারম্যালনর দপ্তর, বাংোলদশ কাররগরর রশক্ষা ফবার্।ৃ 

24) সংরিষ্ট নরর্। 

 

 

) ফিয়ারম্যালনর ব্যরক্তগত কমকৃতাৃ, ফিয়ারম্যালনর দপ্তর, বাংোলদশ কাররগরর রশক্ষা ফবার্।ৃ) সংরিষ্ট নরর্।   (প্রলকৌশেী জাকাররয়া আব্বাসী) 

উপ-পরীক্ষা রনয়ন্ত্রক (ল ালকশনাে) 

ফোন: 02-5500652 (অরেস) 

 


