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বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড 

পিীক্ষা রিয়ন্ত্রণ রবভাগ (রর্দলামা শাখা) 

৮/রি, আগািগাঁও, বশদিবাাংলা িগি, ঢাকা-১২০৭ 

Website: www.bteb.gov.bd 

স্মািক িাং: ৫৭.১৭.০০০০.৩০১.৩১.০০২.২২.১৫৬                                  তারিখ: ১৮-০৬-২০২২ ররিঃ 

রবজ্ঞরি 
 

রর্দলামা-ইি-ইরিরিয়ারিাং এবাং রর্দলামা-ইি-ট্যুরিজম এুান্ড হিরপটারলটি রশক্ষাক্রদমি ২০১৬ প্ররবধািভূক্ত ২য় পব ড পরিপূিক পিীক্ষা-২০২১ 

গত ১১ জুি, ২০২২ ররিঃ বিাজ শরিবাি হদত শুরু হদয় ববার্ ড রিধ ডারিত বকদে চলমাি িদয়দে। ক্রমাবিত বন্যা পরিরিরতদত িাংরিষ্ট বকেিমূদহি 

অনুদিাদধি বপ্ররক্ষদত যথাযথ কর্তডপদক্ষি রিদে ডশক্রদম আগামী ১৯-০৬-২০২২ বিাজ িরববাি এবাং ২০-০৬-২০২২ বিাজ বিামবাি অনুরিতব্য 

পিীক্ষািমূহ িরগত ব াষণা কিা হদলা। িরগত পিীক্ষািমূদহি িময়সূচী পিবতীদত রবজ্ঞরিি মাধ্যদম জারিদয় বেয়া হদব। িাংরিষ্ট বকেিমূহদক  

অত্র রবজ্ঞরি বমাতাদবক ব্যবিা গ্রহদিি জন্য অনুদিাধ জািাদিা হদলা। 

 

 

¯̂vÿwiZ/-                  ১৮-০৬-২০২২ 

(প্রদকৌ. বমা: আবদুি িহমাি) 

পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক 

ব াি : ০২-৫৫০০৬৫২৫ 
 

স্মািক িাং: ৫৭.১৭.০০০০.৩০১.৩১.০০২.২২.১৫৬ (১৬)         তারিখ : ১৮-০৬-২০২২ রর 

 

অনুরলরপ িময় অবগরত ও প্রদয়াজিীয় কায ডাদথ ড :  

১. কারিগরি ও মাদ্রািা রশক্ষা রবভাগ, রশক্ষা মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ িরচবালয়, ঢাকা-১০০০। 

[দৃরষ্ট আকষ ডণ : অরতরিক্ত িরচব (কারিগরি)] 

২. মহাপরিচালক, কারিগরি রশক্ষা অরধেিি, এ -৪/রব, আগািগাঁও প্রশািরিক এলাকা, ঢাকা। 

৩. মহাপরিচালক, জিশরক্ত, কম ডিাংিাি ও প্ররশক্ষণ ব্যুদিা, কাকিাইল, ঢাকা। 

৪. িরচব/পরিেশ ডক/পরিচালক (কারিকুলাম)/পরিচালক (আইটিরি), বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

৫. বজলা প্রশািক, িাংরিষ্ট িকল বজলা। 

৬. অধ্যক্ষ/দকদেি ভািপ্রাি কম ডকতডা,..................................................................................। 

৭. অধ্যক্ষ/পরিচালক, ................................................................................................। 

৮. উপ-পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক -বগাপিীয়/িিে/রবএম/দভাক, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

৯. উপ-িরচব (বিরজ:)/উপ-িরচব (প্রশািি)/উপ-পরিচালক (রহিাব ও রিিীক্ষা), বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা।  

১০. রিদেম এিারলষ্ট, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা (দিাটিশটি Website -এ প্রকাদশি ব্যবিা কিাি জন্য অনুদিাধিহ)।   

১১. বপ্রাগ্রামাি (রর্দলামা ইরিরিয়ারিাং এি োরয়ত্বপ্রাি), বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

১২. িহকািী পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক- রবতিণ/কৃরষ/দটক্সটাইল/শট ড বকাি ড, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

১৩. ইি িদমশি অর িাি, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

১৪. বপ্রি ম্যাদিজাি, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

১৫. বচয়ািম্যাি মদহােদয়ি পাদি ডািাল অর িাি, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা।  

১৬. িরথ।  

 

 

 ১৮-০৬-২০২২ 

(দমাহাম্মে আব্যল শারহি কাওোি িিকাি) 

উপ-পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক (রর্দলামা) 

ব াি : ০২-৫৫০০৬৫৩১ 


