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স্মাযক নং-57.17.0000.303.32.331.22.06                       তারযখ: 11 মভ, 2022 ররিঃ 

 

২০২২ ালরয এএর (মবালকনার)  দারখর (মবালকনার) যীক্ষায ভয়সূরচ :  
 

এতদ্বাযা ংরিষ্ট কলরয অফগরতয জন্য জানালনা মালে মম , কারযগরয  ভাদ্রাা রক্ষা রফবাগ , রক্ষা ভন্ত্রণারয়  কর্তকৃ অনুলভারদত স্মাযক নম্বয-

57.00.0000.053.33.001.21-104 তারযখ: 11 মভ, 2022 ররিঃ মভাতালফক ২০২২ ালরয এএর (মবালকনার)  দারখর (মবালকনার) 

যীক্ষা রনলনাক্ত  ভয়সূরচ অনুমারয় অনুরিত লফ। রফলল প্রলয়াজলন মফার্ ৃকর্তৃক্ষ এ ভয়সূরচ রযফতনৃ কযলত াযলফন। 

                                                                                                                                         যীক্ষা আযম্ভ: কার ১০ টা লত 

তারযখ  ফায রফলয়  রফলয় মকার্ রক্ষাক্রভ 

19/০6/২০২2ররিঃ 

যরফফায 

ফাংরা-২ (১৯২১)  এএর(মবাক) 

ফাংরা-২ (১৭২১)  দারখর (মবাক) 

22/০6/২০২2ররিঃ 

বুধফায 

ইংলযরজ-২ (১৯২২)  এএর(মবাক) 

 দারখর (মবাক) 

23/০6/২০২2ররিঃ 

বৃস্পরতফায 

আত্মকভৃংস্থান  ব্যফায় উলযাগ (১৯২৮)  এএর(মবাক) 

 দারখর (মবাক) 

25/০6/২০২2ররিঃ 

রনফায 

গরণত-২ (১৯২৩) এএর(মবাক) 

 দারখর (মবাক) 

26/০6/২০২2ররিঃ  

যরফফায 

কুযআন ভারজদ  তাজরফদ-২ (১৭২৭)  
 

দারখর (মবাক) 

28/০6/২০২2ররিঃ 

ভঙ্গরফায 

দাথ ৃরফজ্ঞান-২ (১৯২৫)  এএর(মবাক) 

 দারখর (মবাক) 

30/০6/২০২2ররিঃ  

বৃস্পরতফায 

যায়ন রফজ্ঞান-২ (১৯২৬)  এএর(মবাক) 

 দারখর (মবাক) 

02/০7/২০২2ররিঃ 

রনফায 

মের্-১ (২য় ত্র ) : এলরালফড্ পৄর্ (৬১২৩)/মজনালযর ইলরকেরনক্স (৬২২৩)/ অলটালভাটিব 

(৬৩২৩)/রফরডং মভইনলটন্যান্স (৬৪২৩)/উর্ য়ারকংৃ (৬৫২৩)/ররবর কন্সোকন (৬৭২৩)/ 

করিউটায  তথ্য প্রযুরক্ত (৬৮২৩)/ররবর ড্রাপটিং উইথ কযার্ (৬৯২৩)/মভকারনকযার ড্রাপটিং উ ইথ 

কযার্ (৭০২৩)/মড্র মভরকং (৭১২৩)/ র্াইং, রপ্ররটং অযান্ড রপরনরং (৭২২৩)/ ইলরকরেকযার 

মভইনলটন্যান্স য়াকৃ (৭৩২৩)/ পাভ ৃমভরনারয (৭৪২৩)/ রপ কারচায অযান্ড রিরর্ং (৭৫২৩)/ পৄর্ 

প্রলরং অযান্ড রপ্রজালবৃন (৭৬২৩)/মজনালযর মভকারনক্স (৭৭২৩)/রাইবস্টক রযয়া রযং অযান্ড পারভংৃ 

(৭৮২৩)/মভরন টুর অালযন (৭৯২৩)/ মারি রযয়ারযং অযান্ড পারভংৃ (৮০২৩)/মলট মকয়ায 

মটকরনক (৮৯২৩)/ মজনালযর ইলরকরেকযার য়াকৃ (৯০২৩)/প্লারম্বং অযান্ড াই রপটিং 

(৯১২৩)/মযরিজালযন অযান্ড এয়াযকরন্ডরনং (৯২২৩)/ফ্রুট অযান্ড মবরজ মটফর কারিলবন 

(৯৪২৩)/উইরবং (৯৫২৩)/লয়রডং অযান্ড মপরিলকন (৯৬২৩)/ আরকলৃটকচাযার ড্রাপটিং উইথ কযার্ 

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

 

 

 

 

এএর(মবাক) 

 

দারখর (মবাক) 

03/০7/২০২2ররিঃ 

যরফফায 

মের্-২ (২য় ত্র ): এলরালফড্ পৄর্ (৬১২৪)/মজনালযর ইলরকেরনক্স (৬২২৪)/ অলটালভাটিব 

(৬৩২৪)/রফরডং মভইনলটন্যান্স (৬৪২৪)/উর্ য়ারকংৃ (৬৫২৪)/ররবর কন্সোকন (৬৭২৪)/ করিউটায 

 তথ্য প্রযুরক্ত (৬৮২৪)/ররবর ড্রাপটিং উইথ কযার্ (৬৯২৪)/মভকারনকযার ড্রাপটিং উইথ কযার্ 

(৭০২৪)/মড্র মভরকং (৭১২৪)/ র্াইং, রপ্ররটং অযান্ড রপরনরং (৭২২৪)/ ইলরকরেকযার মভইনলটন্যান্স 

য়াকৃ (৭৩২৪)/ পাভ ৃমভরনারয (৭৪২৪)/ রপ কারচায অযান্ড রিরর্ং (৭৫২৪)/ পৄর্ প্রলরং অযান্ড 

রপ্রজালবৃন (৭৬২৪)/মজনালযর মভকারনক্স (৭৭২৪)/রাইবস্টক রযয়ারযং অযান্ড পারভংৃ (৭৮২৪)/মভরন 

টুর অামযন (৭৯২৪)/ মারি রযয়ারযং অযান্ড পারভংৃ (৮০২৪)/ মলট মকয়ায মটকরনক (৮৯২৪)/ 

মজনালযর ইলরকরেকযার য়াকৃ (৯০২৪)/প্লারম্বং অযান্ড াই রপটিং (৯১২৪)/মযরিজালযন অযান্ড 

এয়াযকরন্ডরনং (৯২২৪)/ফ্রুট অযান্ড মবরজলটফর কারিলবন (৯৪২৪)/উইরবং (৯৫২৪)/লয়রডং অযান্ড 

মপরিলকন (৯৬২৪)/ আরকলৃটকচাযার ড্রাপটিং উইথ কযার্ (৯৭২৪)/রনটিং (৯৮২৪)/ শ্রীি কারচায 

অযান্ড রিরর্ং (৯৯২৪) 

 

 

 

 

এএর(মবাক) 

 

দারখর (মবাক) 

04/০7/২০২2ররিঃ  

মাভফায 

ঐরেক রফলয় (মম মকান একটি) : উচ্চতয গরণত-২ (১৩২১)/ রাফরফজ্ঞান-২ (১৩২২)/ ভূলগার  

রযলফ-২ (১৩২৩)/কৃরল রক্ষা-২ (১৩২৪)  

এএর(মবাক) 

ঐরেক রফলয় (মম মকান একটি): উচ্চতয গরণত-২ (১৩২১)/ কৃরল রক্ষা-২ (১৩২৪)/ ইরালভয ইরতা-

২ (১৩২৫)/ ফাংরালদ  রফশ্ব রযচয়-২ (১৩২৬)  

দারখর (মবাক) 
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ব্যফারযক যীক্ষা : 

ক্ররভক নং রফফযণ ভয় 

1. ব্যফারযক যীক্ষা রণ 05/০7/২০২2 ররিঃ তারযখ  লত 14/০7/২০২2 ররিঃ 

2. অন-রাইলন নম্বয মফালর্ ৃমপ্রযণ 15/০7/২০২2 ররিঃ তারযখ  লত 17/০7/২০২2 ররিঃ 

 

ফাস্তফ প্ররক্ষণ : 

16/০7/২০২2 ররিঃ লত 26/০8/২০২2 ররিঃ মনৃ্ত ফাস্তফ প্ররক্ষণ চরলফ এফং 29/০8/২০২2 ররিঃ লত 31/০8/২০২2 ররিঃ তারযলখয ভলে ফাস্তফ 

প্ররক্ষলনয নম্বয মের্ রবরিক অন-রাইলনয ভােলভ মফালর্ ৃমপ্রযণ কযলত লফ।  
 

রফলল রনলদৃাফরর : 

(ক)যীক্ষায ভয়  ভানফটন :  

i) 02 ঘটায যীক্ষা 1.30 ঘটা এফং 03 ঘটায যীক্ষা 02 ঘটা ভলয় অনুরিত লফ। অথৃ্যাৎ প্রশ্নলত্র উলেরখত ভলয় যীক্ষা অনুরিত লফ। 

ii) প্রশ্নলত্র উলেরখত পূণভৃালনয মম মকান রফবাগ রভররলয় 50% (অলধকৃ) নম্বলযয উিয প্রদান কযলত লফ। তলফ সৃজনীর প্রলশ্নয মক্ষলত্র মম 

সৃজনীর প্রলশ্নয উিয রদলফ ঐ প্রলশ্নয ফগুলরা (ক, খ, গ, ঘ) অংলয উিয ধাযাফারক বালফ রদলত লফ। 

(খ)  মকান রফললয়য তারিক অথফা ব্যফারযক অংল মযপার্ ৃথাকলর তারিক  ব্যফারযক উবয় অংল যীক্ষা রদলত লফ এফং পৃথকবালফ া 

কযলত লফ। 

(গ) যীক্ষাথীলদযলক যীক্ষা শুরুয ৩০ রভরনট পূলফ ৃযীক্ষা মকলে প্রলফ কযলত লফ। 

(ঘ) যীক্ষাথীগণ যীক্ষায় াধাযণ াইরটরপক কযারকুলরটয ব্যফায কযলত াযলফ। 

(ঙ) মকে রচফ ব্যতীত অন্য মকউ যীক্ষা মকলেে মভাফাইর মপান ব্যফায কযলত াযলফন না। মই মক্ষলত্র মকে রচফ কযা মভযা রফীন াধাযণ 

মভাফাইর ব্যফায কযলত াযলফন। 

(চ) যীক্ষাথীয তিীয়  ব্যফারযক যীক্ষায় উরস্থরতয জন্য একই ারজযা রট ব্যফায কযলত লফ। 

(ছ) মকানবালফই যীক্ষা শুরুয ৩০ রভরনট পূলফ ৃপ্রশ্নলত্রয প্যালকট মখারা মালফনা। 

(জ) পূফ ৃমঘারলত 2022 লনয যীক্ষায রমরফা অনুালয যীক্ষা অনুরিত লফ। 

                                               স্বাক্ষরযত 

(প্রলকৌ.মভািঃ আফদুয যভান) 

যীক্ষা রনয়ন্ত্রক 

ফাংরালদ কারযগরয রক্ষা মফার্,ৃঢাকা 

মপান: 02-55006525 (অরপ) 

স্মাযক নং-57.17.0000.303.32.331.22.06(24)                      তারযখ: 11 মভ, 2022 ররিঃ 
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১) রচফ, কারযগরয  ভাদ্রাা রক্ষা রফবাগ, রক্ষা ভন্ত্রণারয়, ফাংরালদ রচফারয়, ঢাকা-১০০০। 

    [দৃরষ্ট আকলণৃ: অরতরযক্ত রচফ, (কারযগরয)]। 

২) ভা-রযচারক, কারযগরয রক্ষা অরধদপ্তয, আগাযগাঁ প্রারনক এরাকা, ঢাকা। 

3) ভা-রযচারক, ভেরভক  উচ্চ রক্ষা অরধদপ্তয, রক্ষা বফন, ১৬ আফদুর গরন ড়ক, ঢাকা। 

4) ভা-রযচারক, জনরক্ত, কভৃংস্থান  প্ররক্ষণ বুযলযা, কাকযাইর, ঢাকা। 

5) ভা-রযচারক, ফস্ত্র অরধদপ্তয, কাযান ফাজায, ঢাকা। 

6) রযচারক (মবালকনার), কারযগরয রক্ষা অরধদপ্তয, আগাযগাঁ প্রারনক এরাকা, ঢাকা। 

7) রযচারক (প্ররক্ষণ), জনরক্ত, কভৃংস্থান  প্ররক্ষণ বুযলযা, প্ররক্ষণ বফন, কাকযাইর, ঢাকা। 

8) রফবাগীয় প্রধান (কর), ফাংরালদ কারযগরয রক্ষা মফার্,ৃ ঢাকা। 

9) মজরা প্রাক (কর মজরা)। 

10) আঞ্চররক রযচারক (ঢাকা, চেরাভ, যাজাী, খুরনা, যংপুয, ফরযার, ভয়ভনরং  রলরট অঞ্চর), কারযগরয রক্ষা অরধদপ্তয। 

11) উ-যীক্ষা রনয়ন্ত্রক (কর), ফাংরালদ কারযগরয রক্ষা মফার্,ৃ ঢাকা। 

12) উ-রযচারক, রাফ াখা, ফাংরালদ কারযগরয রক্ষা মফার্।ৃ 

13) উ-রচফ (প্রান/মযরজলেন), ফাংরালদ কারযগরয রক্ষা মফার্।ৃ 

14) উ-রযদকৃ (মবালকনার), ফাংরালদ কারযগরয রক্ষা মফার্,ৃ ঢাকা। 

15) উলজরা রনফাৃী অরপায (কর উলজরা)। 

16) রলস্টভ এনাররস্ট, করিউটায মর, ফাংরালদ কারযগরয রক্ষা মফার্ ৃ(মফালর্যৃ লয়ফাইলট মদয়ায অনুলযাধ) । 

17) ম্যালনজায, মানারী ব্যাংক (কর াখা)। 

18) অেক্ষ/সুায/প্রধান রক্ষক, ..................................................। 

১9) কারয যীক্ষা রনয়ন্ত্রক (কর), ফাংরালদ কারযগরয রক্ষা মফার্,ৃ ঢাকা। 

20) মপ্র ম্যালনজায, মপ্র াখা, ফাংরালদ কারযগরয রক্ষা মফার্।ৃ 

21) তথ্য কভকৃতাৃ, ফাংরালদ কারযগরয রক্ষা মফার্।ৃ  

22) রনযািা কভকৃতাৃ, ফাংরালদ কারযগরয রক্ষা মফার্,ৃ ঢাকা।2 

23) মচয়াযম্যালনয ব্যরক্তগত কভকৃতাৃ, মচয়াযম্যালনয দপ্তয, ফাংরালদ কারযগরয রক্ষা মফার্।ৃ 

24) ংরিষ্ট নরথ। 

3) মচয়াযম্যালনয ব্যরক্তগত কভকৃতাৃ, মচয়াযম্যালনয দপ্তয, ফাংরালদ কারযগরয রক্ষা মফার্।ৃ) ংরিষ্ট নরথ। 

(প্রলকৌরী জাকারযয়া আব্বাী) 

উ-যীক্ষা রনয়ন্ত্রক (মবালকনার) 

মপান: 02-5500652 (অরপ) 

2-550067 (অরপ) 


