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Allied Group এি বমকআপ বকাি ড পিীক্ষা িাংক্রান্ত রবজ্ঞরি 

 

িাংরিষ্ট িকদলি অবগরতি জন্য জািাদিা যাদে বয, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববাদর্ ডি আওতাধীি ৩০ মার্ ড, ২০২২ রি. হদত র্লমাি 

রর্দলামা-ইি-ইরিরিয়ারিাং পব ড িমাপিী পিীক্ষায় Allied Group এি বমকআপ বকাি ডধািীদেি রিম্নরলরখত রবষয়টি উদেরখত িময় 

বমাতাদবক পিীক্ষা অনুরিত হদব।  

 

ক্র: 

িাং 

রবষয় 

বকার্ 
রবষদয়ি িাম মূল িময়সূরর্ পিীক্ষাি তারিখ মন্তব্য 

১. ৬৭০৩২ ফাউরি এযান্ড প্যাটাি ড বমরকাং উদেখ বিই 

১৬-০৪-২০২২ 

শরিবাি 

রবকাল ০২:০০ 

শুধুমাত্র Allied Group এি 

বমকআপ বকাি ডধািীদেি জন্য িদযাজয 

 

এছাড়াও Allied Group এি বমকআপ বকাি ড পিীক্ষাগ্রহদণি জন্য রিম্নরলরখত রিদে ডশিািমূহ অনুিিণ কিাি জন্য িাংরিষ্টদেি 

অনুদিাধ কিা হদলা: 

১। রর্দলামা-ইি-ইরিরিয়ারিাং রশক্ষাক্রদমি পুিরব ডন্যািকৃত ইমারজডাং বটকদিালরজি িাংরিষ্ট মূল বটকদিালরজি িমতুল্যতা িিে িোি 

রবষয়ক িীরতমালা-২০২১ এবাং রর্দলামা ও িমপয ডাদয়ি পিীক্ষা পরির্ালিা িীরতমালা-২০১৭ বমাতাদবক পিীক্ষা গ্রহণ কিদত হদব। 

২। রর্দলামা-ইি-ইরিরিয়ারিাং রশক্ষাক্রদমি পুিরব ডন্যািকৃত ইমারজডাং বটকদিালরজি িাংরিষ্ট মূল বটকদিালরজি িমতুল্যতা িিে িোি 

রবষয়ক িীরতমালা-২০২১ এ উরেরখত বকাি ড স্ট্রাকর্াি অনুিাদি রিয়রমত পদব ডি িাদে িাংরিষ্ট পদব ডি িকল পিীক্ষােীি পব ডরভরিক 

পিীক্ষা গ্রহণ কিা হদব। 

৩। এিকল রবষদয়ি পিীক্ষােীদেি পিীক্ষা রলদোযুক্ত উিিপদত্র গ্রহণ কিদত হদব এবাং উিিপত্রগুদলা ববার্ ড কর্তডক মূল্যায়ি কদি ফলাফল 

িকাশ কিা হদব। 

৪। এিকল পিীক্ষােীদেি উিিপত্র িমূহ িরতরেদিি পিীক্ষা বশদষ রলদো টপ এবাং উিিপত্র একিাদে লাল কাপদড়ি বমাড়দক িীলগালা 

কদি প্যাদকদটি উপদি স্পষ্টাক্ষদি “Allied Group বমকআপ বকাি ড”রলদখ বিরজস্টার্ ড র্াদক ববাদর্ ড বিিণ কিদত হদব। 

৫। বমকআপ বকাি ড পিীক্ষােীদেি TC, PC ও PF িম্বিিমূহ রিয়রমত পদব ডি পিীক্ষােীদেি িাদে রিধ ডারিত িমদয় অিলাইদি এরি 

কিদত হদব।  

৬। এ িকল রবষদয় অকৃতকায ড হদল িাংরিষ্ট রবষদয়ি পরিপূিক পিীক্ষায় বকািক্রদমই অাংশগ্রহণ কিদত পািদব িা। পিবতী মূল পদব ডি 

পিীক্ষাি িাদে তাদেি পিীক্ষা গ্রহণ কিা হদব।  

৭। এধিদিি পিীক্ষােীদেি উিিপদত্র রিজ রিজ মূল বটকদিালরজ উদেখ কিদত হদব। 

৮। বযিকল পিীক্ষােীদেি বমকআপ বকাি ড এি স্ট্রাকর্াি অনুিাদি দুটি পদব ড রবষয়িমূহ রবন্যস্ত আদছ তাদেি র্লমাি পিীক্ষা ১ম পব ড রহদিদব 

এবাং পিবতী পিীক্ষা ২য় পব ড রহদিদব রবদবর্িা কিা হদব। 
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(িদক ৌঃ বমাৌঃ আবদুি িহমাি) 

পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক 

বফাি: ০২-৫৫০০৬৫২৫  
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অনুরলরপ িেয় অবগরত ও িদয়াজিীয় কায ডাদে ড (দজযিতাি রভরিদত িয়):  

১. মহাপরির্ালক, কারিগরি রশক্ষা অরধেিি, এফ-৪/রব, আগািগাঁও িশািরিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭। 

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

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

গ্রারফক  আট ডি ইন্সটিটিউট/বাাংলাদেশ িাদভড ইন্সটিটিউট/ইরিরিয়ারিাং এন্ড িাদভড ইন্সটিটিউট/দফিী করিউটাি ইন্সটিটিউট, .......। 

৪.  অধ্যক্ষ/পরির্ালক, ................................................। 

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

৬.  উপ-িরর্ব (দিরজৌঃ)/উপ-িরর্ব (িশািি)/উপ-পরির্ালক (রহিাব ও রিিীক্ষা), বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা।  

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

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

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

১০.  ইিফিদমশি অরফিাি, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

১১.  বর্য়ািম্যাি মদহােদয়ি পাদি ডািাল অরফিাি, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা।   

১২.  িরে।  
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(দমাহাম্মে আবুল শারহি কাওছাি িিকাি) 

        উপ-পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক (রর্দলামা) 

            বফাি: ০২-৫৫০০৬৫৩১ 


