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স্মাযক নাং ৫৭.১৭.০০০০.৩০৩.৩৩.৩30.২1-০6                                                তারযখ: 20/09/২০২1 ররিঃ 
 

পূণিঃ রফজ্ঞরি 

 

2021 দনয এএর (ববাদকনার) ও দারখর (ববাদকনার) যীক্ষায জন্য বফাড ড দত প্রদফত্র, যীক্ষায খাতা ও প্রদয়াজনীয় 

ডকুদভন্ট রনদনাক্ত ভয়সূরি অনুমায়ী রফতযণ (বকন্দ্র গ্রণ কযদফন) ও TC/PC নম্বদযয াড ডকর াখায় গ্রণ কযা দফ: 
 

ক্ররভক 

নাং  

          তারযখ ও ফায     বজরায নাভ ও বকাড 

1. 10/10/21 

যরফফায 

ঞ্চগড় (১১), ঠাকুযগাঁও (12), খাগড়াছরড় (৭১), ফযগুনা (38), বভদযপুয (28), ববারা 

(40),রদরট (61), াতক্ষীযা (34), কুরড়গ্রাভ (17) 

2. 11/10/21 

বাভফায 

রদনাজপুয (13), রারভরনযাট (15), বভৌরবীফাজায (62), যাঙ্গাভাটি (৭২),কক্সফাজায 

(৭৪), টুয়াখারী (39), ফাদগযাট (36), নীরপাভাযী (১৪)  

3. 12/10/21 

ভঙ্গরফায 

িাঁাইনফাফগঞ্জ (২২),যাজাী (২৩), মদায (33), িট্রগ্রাভ (70), ফান্দযফান (73), 

সুনাভগঞ্জ (60), যাংপুয (16), চুয়াডাঙ্গা (29)  

4. 13/10/21 

বুধফায 

গাইফান্ধা (18), জয়পুযাট (19), বপনী (69), নওগাঁ (21), খুরনা (35), রঝনাইদ (30), 

রফগঞ্জ (63), বযপুয (56) 

5. 14/10/21 

বৃস্পরতফায 

ঝারকাঠী (41), রদযাজপুয (37), ফরযার (42) বনায়াখারী (68), বনত্রদকানা (58), 

নড়াইর (32), কুরিয়া (27), ফগুড়া (20)  

6. 17/10/21 

যরফফায 

জাভারপুয (৫৫), নাদটায (24), রক্ষ্মীপুয (৬৭),রকদাযগঞ্জ (৫৯), রযাজগঞ্জ (২৫),াফনা 

(২৬),ভয়ভনরাং (57), বগাারগঞ্জ (৪৫) 

7. 18/10/21 

বাভফায 

ভাগুযা (31), কুরভল্লা (65), রফ-ফাড়ীয়া (64), টাঙ্গাইর (54), রযয়তপুয (43), যাজফাড়ী 

(47), ভাদাযীপুয (44), পরযদপুয (46),  

8. 20/10/21 

বুধফায 

গাজীপুয (53), ভারনকগঞ্জ (48), নাযায়নগঞ্জ (51), নযরাংদী (52), মুরিগঞ্জ (49), ঢাকা 

(50), িাদপুয (66)  

 

উদল্লখ্য বম, 2016 এফাং 2017 রক্ষাফদল ডয রক্ষাথীদদয মূর বযরজদেন কাড ড (নফায়ন কযা) প্রদ ডণ কদয প্রদফত্র গ্রণ 

কযদত দফ। 

 

রফিঃ দ্রিঃ এএর (ববাদকনার) ও দারখর (ববাদকনার) যীক্ষা ২০২১ দনয ফ ডদল ফরধ ডত ভয়ীভায (07/09/2021 ররিঃ 

দত 09/09/2021 ররিঃ ম ডন্ত) ভদে বম কর প্ররতষ্ঠান অন-রাইদন পযভ রপরা কদযদছন, ব কর প্ররতষ্ঠান রক্ষাথী প্ররত 

রফরম্ব রপ বফাদড ডয প্রাপ্য রপ রিফ, ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফাড ড ফযাফয ব্াাংক ড্রাপট (বানারী ব্াাংক, আগাযগাঁও াখায 

অনুকূবর) কদয উরল্লরখত ভয়সূরি অনুমায়ী জভা বদওয়ায জন্য অনুদযাধ কযা দরা। 

 

 

           স্বা/- 

(প্রদকৌ.বভািঃ আফদুয যভান) 

যীক্ষা রনয়ন্ত্রক 

ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফাড ড, ঢাকা 

 বপান: 02-55006525। 
 

 

স্মাযক নাং ৫৭.১৭.০০০০.৩০৩.৩৩.330.২1-০6(20)                                    তারযখ: 20/09/২০২1 ররিঃ 

দয় অফগরত ও প্রদয়াজনীয় ব্ফস্থা গ্রদণয রনরভত্ত অনুররর বপ্রযণ কযা র (বজেষ্ঠতায রবরত্তদত নয়): 

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

    [দৃরি আকল ডণ: অরতরযক্ত রিফ, (কারযগরয)]। 



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

3) ভারযিারক, জনরক্ত, কভ ডাংস্থান ও প্ররক্ষণ বুেদযা, কাকযাইর, ঢাকা। 

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

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

6-9। রিফ/রযিারক/রযদ ডক/রযিারক (রল্প ও প্ররক্ষণ ভন্বয়), ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফাড ড, ঢাকা। 

10। উ-যীক্ষা রনয়ন্ত্রক (কর), ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফাড ড, ঢাকা। 

11) উ-রযিারক (রাফ ও রনযীক্ষা), ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফাড ড, ঢাকা।ড় 

12) উ-রিফ (প্রান/বযরজদেন),ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফাড ড, ঢাকা। 

13) রদেভ এনাররে, ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফাড ড, ঢাকা (বফাদড ডয ওদয়ফাইদট বদওয়ায অনুদযাধ ) । 

14) ম্যাদনজায, বানারী ব্াাংক (কর াখা)। 

১৫) বপ্র ম্যাদনজায, বপ্র াখা, ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফাড ড। 

১৬) কারয যীক্ষা রনয়ন্ত্রক (কর), ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফাড ড, ঢাকা। 

১৭) ইনপযদভন অরপায, ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফাড ড, ঢাকা। 

১৮) রনযাত্তা কভ ডকতডা, ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফাড ড, ঢাকা। 

19) বিয়াযম্যাদনয ব্রক্তগত কভ ডকতডা , বিয়াযম্যাদনয দিয, ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফাড ড।  

20) াংরিি নরথ। 

 
  

 

(প্রদকৌরী জাকারযয়া আব্বাী) 

উ যীক্ষা রনয়ন্ত্রক (ববাদকনার) 

           ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফাড ড, ঢাকা 

               বপান: 02-55006527। 

 

 


