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স্মািক িাং- ৫৭.১৭.০০০০.৩০১.৩১.০০১.২২.১৭৮                                                                             তারিখ: ০৫ জুলাই, ২০২২ রি.  

    

অরিয়রমত পিীক্ষার্থীদেি িাংদ াগ িক্ষাকািী রি িাংক্রান্ত রবজ্ঞরি 

 

িাংরিষ্ট িকদলি অবগরতি জন্য জািাদিা  াদে ব , রর্দলামা-ইি-ইরিরিয়ারিাং এবাং রর্দলামা-ইি-ট্যুরিজম এুান্ড হিরপটারলটি রশক্ষাক্রদমি 

ব  িকল অরিয়রমত পিীক্ষার্থী পূব ডবতী ববার্ ড িমাপিী পিীক্ষায় অাংশগ্রহণ কদি িাই রকন্তু আগস্ট-দিদেম্বি, ২০২২ মাদি অনুরিতব্য ১ম, ৩য়, ৫ম, 

৭ম পব ড রিয়রমত ও ৮ম পব ড অরিয়রমত পিীক্ষায় অাংশগ্রহণ কিদত ইচ্ছুক তাদেিদক বিরজদেশি এি বময়াে র্থাকা িাদপদক্ষ আগামী ২১-০৭-২০২২ 

তারিদখি মদে স্ব স্ব রশক্ষা প্ররতিাি প্রধাদিি মােদম ববার্ ড রিধ ডারিত িিদম (িাংযুক্ত) পূি ডাঙ্গ তথ্যারে এবাং পূব ডবতী পিীক্ষাি প্রাি িম্বিপত্র ও 

প্রদবশপদত্রি িতুারয়ত িদটাকরপিহ ৩০০/- (রতিশত) টাকা িাংদ াগ িক্ষাকািী রি পৃর্থক রর্.রর্. এি মােদম প্রোি িাদপদক্ষ পিীক্ষায় অাংশগ্রহদণি 

অনুমরত গ্রহদণি জন্য িাংরিষ্ট রশক্ষা প্ররতিাদি আদবেি কিদত হদব। Add Record এি মােদম অিলাইদি িিম রিলাপ িম্পন্ন কদি মূল 

রর্.রর্. এি িাদর্থ িিম রিলাপ রি প্রোি কিদত হদব। 

এ ধিদিি আদবেিগুদলা স্ব স্ব প্ররতিািদক রিয়রমত রশক্ষার্থীদেি িিম রিলাদপি িাদর্থ পৃর্থক িদিায়ারর্ ডাং এি মােদম একিাদর্থ ববাদর্ ড 

জমা রেদত হদব।  

 

 

 

 

 

                          ০৫-০৭-২০২২ 

(প্রদক ৌঃ বমাৌঃ আবদুি িহমাি) 

পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক 

বিাি: ০২-৫৫০০৬৫২৫  

 

স্মািক িাং- ৫৭.১৭.০০০০.৩০১.৩১.০০১.২২.১৭৮ (১২)                                                                        তারিখ: ০৫ জুলাই, ২০২২ রি. 

 

অনুরলরপ িেয় অবগরত ও প্রদয়াজিীয় কা ডাদর্থ ড (দজুিতাি রভরিদত িয়):  

১. মহাপরিচালক, কারিগরি রশক্ষা অরধেিি, এি-৪/রব, আগািগাঁও প্রশািরিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭। 

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

৩. অেক্ষ, পরলদটকরিক ইন্সটিটিউট/বাাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব বমরিি বটকদিালরজ/বাাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব্ গ্লাি এন্ড রিিারমক/ গ্রারিক     

    আট ডি ইন্সটিটিউট/বাাংলাদেশ িাদভড ইন্সটিটিউট/ইরিরিয়ারিাং এন্ড িাদভড ইন্সটিটিউট/দিিী করম্পউটাি ইন্সটিটিউট, .............................। 

৪.  অেক্ষ/পরিচালক, ................................................। 

৫.  উপ-পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক - বগাপিীয়/িিে/রবএম/দভাকৌঃ/শট ডদকাি ড, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

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

৭.  রিদস্টম এিারলষ্ট, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা (দিাটিশটি Website এ প্রকাদশি ব্যবস্থা কিাি জন্য অনুদিাধিহ)।    

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

৯.  িহকািী পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক- রর্দলামা/কৃরি/দটক্সটাইল/রবতিণ, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

১০.  ইিিিদমশি অরিিাি, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

১১.  বচয়ািম্যাি মদহােদয়ি পাদি ডািাল অরিিাি, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা।   

১২.  িরর্থ।  

 

 

 

                        ০৫-০৭-২০২২ 

(দমাহাম্মে আবুল শারহি কাওছাি িিকাি) 

        উপ-পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক (রর্দলামা) 

            বিাি: ০২-৫৫০০৬৫৩১ 


