
 

ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফার্ ড 

যীক্ষা রনয়ন্ত্রণ রফবাগ                

(ববাদকনার াখা) 

আগাযগাঁও, বদযফাাংরা নগয, ঢাকা-1207। 

 
 

স্মাযক নাং ৫৭.১৭.০০০০.৩০৩.৩৩.৩30.২1-24                                         তারযখ: 17/01/২০২2 ররিঃ 

 

রফজ্ঞরি 

 

রফলয়: এএর (ববাদকনার) ও দারখর (ববাদকনার) যীক্ষা 2021 এয পযভপূযণ ফাফদ আদায়কৃত অদথ ডয অব্যরয়ত 

অথ ড বপযত প্রদান প্রদে। 

 

উর্য ডক্ত রফলদয়য বপ্ররক্ষদত াংরিষ্ট কর প্ররতষ্ঠান প্রধানদক জানাদনা মাদে বম, 2021 াদরয এএর (ববাদকনার) ও 

দারখর (ববাদকনার) যীক্ষায় পযভ পূযদণয রপ ফাফদ বফার্ ড কর্তডক আদায়কৃত অব্যরয়ত অাং (রক্ষাথী প্ররত 100/-) 

বপযত প্রদান াংক্রান্ত স্মাযক নাং ৫৭.১৭.০০০০.৩০৩.৩৩.৩30.২1-09 তারযখ: 04/11/২০২1 ররিঃ অনুমায়ী একটি রফজ্ঞরি 

প্রকা কযা য়।  এদক্ষদে এএর (ববাদকনার) ও দারখর (ববাদকনার)  যীক্ষা ২০২২ এয পযভ পূযদণয বফার্ ড রপ এয 

অাং দত বানারী বফায ভাধ্যদভ ভন্বয় কযা দফ মা বানারী বফায় প্রদদয় রপ রযদাদধয রিদ উদেখ কযা থাকদফ। 

প্ররতষ্ঠাদনয রনজস্ব তরফর দত 2021 াদরয যীক্ষায় পযভরপরাকৃত রক্ষাথীদদযবক বফার্ ড রপ এয অব্যরয়ত অাং 

রক্ষাথী প্ররত 100/- অরিভ বপযত প্রদান কযদফন এফাং উক্ত অথ ড 2022 াদরয পযভপূযণ দত ভন্বয় কযা দফ। 

 

2021 াদরয এএর (ববাদকনার) ও দারখর (ববাদকনার) এয যীক্ষাথীযা াংরিষ্ট রক্ষা প্ররতষ্ঠান দত বফার্ ড প্রদত্ত 

অব্যরয়ত অথ ড িণ কযদফ। 

 
 

 বেয়াযম্যান ভদাদদয়য আদদক্রদভ, 

 
 
 

 স্বা/- 

(প্রদকৌরী বভািঃ আফদুয যভান) 

যীক্ষা রনয়ন্ত্রক 

ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফার্ ড,ঢাকা 

বপান: 02-55006525 (অরপ) 
 

স্মাযক নাং ৫৭.১৭.০০০০.৩০৩.৩৩.330.২1-24(18)                                         তারযখ: 17/01/২০২2 ররিঃ 

দয় অফগরত ও প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা িদণয রনরভত্ত অনুররর বপ্রযণ কযা র (বজেষ্ঠতায রবরত্তদত নয়): 

১) রেফ, কারযগরয ও ভাদ্রাা রক্ষা রফবাগ, রক্ষা ভন্ত্রণারয়, রযফণ পুর বফন, ফাাংরাদদ রেফারয়, ঢাকা-১০০০। 

    [দৃরষ্ট আকল ডণিঃ অরতরযক্ত রেফ, (কারযগরয)]। 

2) ভারযোরক, কারযগরয রক্ষা অরধদিয, আগাযগাঁও প্রারনক এরাকা, ঢাকা। 

3) ভারযোরক, জনরক্ত, কভ ডাংস্থান ও প্ররক্ষণ ব্যেদযা, কাকযাইর, ঢাকা। 

4) ভারযোরক, ফস্ত্র অরধদিয, কাওযান ফাজায, ঢাকা। 

5) রযোরক, (ববাদকনার), কারযগরয রক্ষা অরধদিয, আগাযগাঁও প্রারনক এরাকা, ঢাকা। 

6-9। রেফ/রযোরক/রযদ ডক/রযোরক (রল্প ও প্ররক্ষণ ভন্বয়), ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফার্ ড, ঢাকা। 

10। আঞ্চররক রযোরক (XvKv, PUªMÖvg, ivRkvnx, Lyjbv, iscyi, ewikvj, gqgbwmsn I wm‡jU AÂj), 

      KvwiMwi wkÿv Awa`ßi| 

11। উ যীক্ষা রনয়ন্ত্রক (কর), ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফার্ ড, ঢাকা। 
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12) উ রযোরক (রাফ ও রনযীক্ষা), ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফার্ ড, ঢাকা।ড় 

13) উ রেফ (বযরজদেন),ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফার্ ড, ঢাকা। 

14) রদেভ এনাররে, ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফার্ ড, ঢাকা (বফাদর্ ডয ওদয়ফাইদে প্রকাদয অনুদযাধ) । 

১5) ইনপযদভন অরপায, ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফার্ ড, ঢাকা। 

১6) রনযাত্তা কভ ডকতডা, ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফার্ ড, ঢাকা। 

17) বেয়াযম্যান ভদাদদয়য ব্যরক্তগত কভ ডকতডা, বেয়াযম্যাদনয দিয, ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফার্ ড। 

18) াংরিষ্ট নরথ। 

 

 

 

 

(প্রদকৌরী জাকারযয়া আব্বাী) 

উ যীক্ষা রনয়ন্ত্রক (ববাদকনার) 

 বপান: 02-55006527 (অরপ)। 

 


