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রবজ্ঞরি 

 

রবষয়: এসএসরস (বভাদকশিাল) ও োরখল (বভাদকশিাল) িবম বেরণ সমাপিী পিীক্ষা 2022 এি ফিম 

পূিদণি সময় বৃরি প্রসদে। 

 

এতদ্বািা সাংরিষ্ট সকদলি অবগরতি জন্য জািাদিা যাদে বয, অত্র ববাদর্ ডি 2022 সদিি এসএসরস (দভাদকশিাল) ও োরখল (দভাদকশিাল) 

িবম বেরণ সমাপিী পিীক্ষাি বােপড়া রশক্ষার্থীদেি ফিম পূিদণি সময়কাল রিম্নরূদপ বৃরি কিা হদলা:  

 

ক্ররমক িাং রববিণ সময়সীমা 

 
 

1. 

(ক) Form Fill up কিা যাদব (রবলম্ব রফ প্ররত রশক্ষার্থী 

300.00 টাকা এবাং প্ররতষ্ঠাি জরিমািা 2500.00 টাকাসহ )। 

 

17/11/2022 ররিঃ বর্থদক 24/11/2022 ররিঃ 

(খ) 17/11/2022 ররিঃ বর্থদক 24/11/2022 ররিঃ তারিদখি মদে 

ফিম পূিদণি জন্য আদবেিকৃত প্ররতষ্ঠািসমূহদক প্রদবশপত্র 

র্াউিদলার্ কদি রপ্রন্ট কিদত হদব। 

 

27/11/2022 ররিঃ বর্থদক 30/11/2022 ররিঃ  

 

 

2. 

(ক) Form Fill up কিা যাদব (রবলম্ব রফ প্ররত রশক্ষার্থী 

300.00 টাকা এবাং প্ররতষ্ঠাি জরিমািা 4500.00 টাকাসহ )। 

 

27/11/2022 ররিঃ বর্থদক 30/11/2022 ররিঃ 

(খ) 27/11/2022 ররিঃ বর্থদক 30/11/2022 ররিঃ তারিদখি মদে 

ফিম পূিদণি জন্য আদবেিকৃত প্ররতষ্ঠািসমূহদক প্রদবশপত্র 

র্াউিদলার্ কদি রপ্রন্ট কিদত হদব। 

 

01/12/2022 ররিঃ বর্থদক 03/12/2022 ররিঃ 

 

ফিম পূিদণি আদবেি (ম্যানুয়াল) রফসহ ববাদর্ ডি পিীক্ষা রিয়ন্ত্রণ রবভাদগি বভাদকশিাল শাখায় উক্ত তারিদখি মদে জমা রেদত হদব। এই 

বক্ষদত্র অিলাইদি ফিম পূিণ কিা যাদবিা। 

 

উদেখ্য বয, উক্ত সমদয়ি পি আি বকািভাদবই Form Fill up কিা যাদবিা। 

 

এ আদেশ যর্থাযর্থ কর্তডপদক্ষি মােদম জািী কিা হদলা। 
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সেয় অবগরত ও প্রদয়াজিীয় ব্যবস্থা গ্রহদণি রিরমদে অনুরলরপ বপ্রিণ কিা হল (বজেষ্ঠতাি রভরেদত িয়): 
 

১) রসরিয়ি সরিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাগ, রশক্ষা মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সরিবালয়, ঢাকা-১০০০। 

2-5)  সরিব/পরিিালক (কারিকুলাম)/পরিেশ ডক/পরিিালক (আইটিরস), বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

6) আঞ্চরলক পরিিালক (ঢাকা, িট্রগ্রাম, িাজশাহী, খুলিা, িাংপুি, বরিশাল, ময়মিরসাংহ ও রসদলট অঞ্চল), কারিগরি রশক্ষা অরিেিি। 

7) উপ-পরিিালক, রহসাব শাখা, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড। 

8) রসদেম এিারলে, করিউটাি বসল, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড (ওদয়বসাইদট প্রকাদশি অনুদিািসহ) । 

9) ম্যাদিজাি, বসািালী ব্যাাংক (সকল শাখা)। 

10) বিয়ািম্যাি মদহােদয়ি ব্যরক্তগত কম ডকতডা, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড। 

11) সাংরিষ্ট িরর্থ। 
 

 

(প্রদকৌশলী জাকারিয়া আব্বাসী) 

উপ-পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক (বভাদকশিাল) 

 বফাি: 02-55006527 (অরফস) 

 

 

 

অেক্ষ/সুপারিিদটিদর্ন্ট/প্রিাি রশক্ষক 

বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববাদর্ ডি আওতািীি এসএসরস (বভাদকশিাল) ও োরখল  

(বভাদকশিাল) রশক্ষাক্রম পরিিালিাকািী সকল রশক্ষা প্ররতষ্ঠাি। 

স্বাক্ষরিতত 

(বমািঃ বকপাদয়ত উোহ) 

পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক 

বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা 

বফাি: 02-55006525 

 


