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জরুরী রিজ্ঞরি 

 

 

 

এতদ্বারা ংরিষ্ট ক ককন্দ্র রিিগসণর  অিগরতর জন্য জানাসনা যাসে কয , এএর (ক াসকলনা) ও দারখ (ক াসকলনা) নিম কেরণ মাপনী 

পরীক্ষা 2021 গ্রণ কলস প্ররতরদসনর পরীক্ষার :  

(ক) উত্তরপত্র ও রসথার টপ পাট ট কসরাসগসটড রট রদসে 100 টি কসর িাসে কসর ি িাসে অিশ্যই একই াসথ এক প্যাসকসট (রসথা)    

      পাঠাসত সি। 

(খ) কেড রিসের কক্ষসত্র প্ররত কেসডর উত্তরপত্র আাদা আাদা  াসি কসরাসগসটড রট দ্বারা িাসে কসর অিশ্যই একই াসথ এক প্যাসকসট  

      (রসথা) পাঠাসত সি।  

(গ) এএর (ক াসকলনা) ও দারখ (ক াসকলনা) নিম কেরণ মাপনী পরীক্ষা 2021 এর উত্তরপত্র আাদা আাদা  াসি না পাঠিসে অিশ্যই  

      একই াসথ িাসে কসর (রসথা)পাঠাসত সি। 

 

প্যাসকসটর গাসে অিশ্যই তাররখ কপ্ররসকর ঠিকানা  স্পষ্ট াসি উসেখ করসত সি।  এর ব্যতযে  ঘটস ককসন্দ্রর রিরুসে  ককন্দ্র িারত যথাযথ 

ব্যিস্থা গ্রণ করা সি।  

 

রিেটি অতীি গুরত্বপূণ ট। 
 

   

                        

  স্বা/-       

(প্রসকৌলী কমািঃ আিদুর রমান) 

পরীক্ষা রনেন্ত্রক 

িাংাসদল কাররগরর রলক্ষা কিাড ট,ঢাকা 

ক ান: 02-55006525 (অর )। 
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Abywjwc, m`q AeMwZ I h_vh_ Kvh©v‡_© †cÖiY Kiv nj (†R¨ôZvi wfwË‡Z b‡n): 
 

1|   mwPe, KvwiMwi I gv ª̀vmv wkÿv wefvM, wk¶v gš¿Yvjq, XvKv| 

2|   gnv-cwiPvjK, KvwiMwi wk¶v Awa`ßi,Gd- 4/we, AvMviMuvI cÖkvmwbK GjvKv, XvKv| 

3|   gnv-cwiPvjK, Rbkw³ Kg©ms¯’vb I cÖwk¶Y e ÿ‡iv, KvKivBj, XvKv| 

4|   gnv-cwiPvjK, e¯¿ `ßi, e¯¿ feb (6ô Zjv), 7-9, KviIqvb evRvi, XvKv| 

5|   cwiPvjK (†fv‡Kkbvj), KvwiMwi wk¶v Awa`ßi, Gd- 4/we, AvMviMuvI cÖkvmwbK GjvKv, XvKv| 

6|   wefvMxq cÖavb (mKj), evsjv‡`k KvwiMwi wk¶v †evW©, XvKv| 

7| AvÂwjK cwiPvjK (XvKv, PUªMÖvg, ivRkvnx, Lyjbv, iscyi, ewikvj, gqgbwmsn I wm‡jU AÂj), KvwiMwi wkÿv Awa`ßi| 

8|  †K› ª̀ mwPe (mKj)| 

9|  Dc-cix¶v wbqš¿K (mKj), evsjv‡`k KvwiMwi wk¶v †evW©, XvKv| 

10|  Dc-cwi`k©K (†fv‡Kkbvj), evsjv‡`k KvwiMwi wk¶v †evW©, XvKv| 

11|  wm‡÷g Gbvwj÷, evsjv‡`k KvwiMwi wk¶v †evW©, XvKv (I‡qe mvB‡U cÖ`v‡bi Rb¨ Aby‡iva Kiv n‡jv)| 

12|  Z_¨ Kg©KZ©v, evsjv‡`k KvwiMwi wk¶v †evW©, XvKv| 

13|  †Pqvig¨vb g‡nv`‡qi e¨w³MZ Kg©KZ©v, evsjv‡`k KvwiMwi wk¶v †evW©, XvKv | 

14|  msi¶Y bw_ | 

  

 

 

 

(cÖ‡KŠkjx RvKvwiqv AveŸvmx) 

 Dc cix¶v wbqš¿K (†fv‡Kkbvj) 

                                                                                                                       †dvb: 02-55006527 (Awdm)| 

http://www.bteb.gov.bd/

