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স্মািক িাং- ৫৭.১৭.০০০০.৩০১.৩১.০০২.২২.৮২                 তারিখ: ১৬ মার্ ড, ২০২২ রি.    

 
 

Remedial Course এি পিীক্ষা িাংক্রান্ত রবজ্ঞরি 
 

 

এতদ্বািা িাংরিষ্ট িকদলি অবগরতি জন্য জািাদিা যাদে বয, আগামী ২৫ মার্ ড, ২০২২ রি. বিাজ শুক্রবাি অনুরিতব্য বাাংলাদেশ কারিগরি 

রশক্ষা ববাদর্ ডি আওতাধীি Remedial Course এি রদ্বতীয় পয ডাদয়ি পিীক্ষা বেশব্যাপী “২৫ মার্ ড: গণহতযা রেবি” এবাং “২৬ 

মার্ ড: স্বাধীিতা রেবি” এি কািদণ স্থরগত ব াষণা কিা হদলা। তদব এই বকাদি ডি বিরজদেশি প্ররক্রয়া পূদব ডি ন্যায় অব্যাহত থাকদব। 

স্থরগতকৃত পিীক্ষাি তারিখ ও িময় পিবতীদত জািাদিা হদব। 

 

 

 

}}^v                                       

              ১৬-০৩-২০২২/- 

(প্রদক ৌঃ বমাৌঃ আবদুি িহমাি) 

পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক 

ব াি: ০২-৫৫০০৬৫২৫ 

 

স্মািক িাং- ৫৭.১৭.০০০০.৩০১.৩১.০০২.২২.৮২ (১৫)                 তারিখ: ১৬ মার্ ড, ২০২২ রি.    
 

অনুরলরপ িেয় অবগরত ও প্রদয়াজিীয় কায ডাদথ ড (বজিযতাি রভরিদত িয়): 

১.  িরর্ব, কারিগরি ও মাদ্রািা রশক্ষা রবভাগ, রশক্ষা মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ িরর্বালয়, ঢাকা-১০০০।  

২.  মহাপরির্ালক, কারিগরি রশক্ষা অরধেিি, এ -৪/রব, আগািগাঁও প্রশািরিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭। 

৩.  মহাপরির্ালক, জিশরি কম ডিাংস্থাি ও প্ররশক্ষণ ব্যযদিা, কাকিাইল, ঢাকা। 

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

৫.  বজলা প্রশািক, িাংরিষ্ট িকল বজলা। 

৬.  অধ্যক্ষ/বকদেি ভািপ্রাি কম ডকতডা, িাংরিষ্ট িকল বকে। 

৭.  উপ-পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক - বগাপিীয়/িিে/রবএম/বভাকৌঃ/শর্ ডদকাি ড, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

৮.  উপ-িরর্ব (বিরজৌঃ)/উপ-িরর্ব (প্রশািি)/উপ-পরির্ালক (রহিাব ও রিিীক্ষা), বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা।  

৯.  রিদেম এিারলষ্ট, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা (বিাটিশটি Website -এ প্রকাশ কিািহ উদেরখত তারিখিমূদহ   

      Online কায ডক্রম গ্রহদণি অনুদিাধিহ)।    

১০.  কারিকুলাম রবদশষজ্ঞ, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

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

১২.  বপ্রি ম্যাদিজাি, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

১৩.  ইি িদমশি অর িাি, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

১৪.  বর্য়ািম্যাি মদহােদয়ি পাদি ডািাল অর িাি, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা।  

১৫.  িরথ। 

 

 

 

 

                        ১৬-০৩-২০২২                    

(বমাহাম্মে আব্যল শারহি কাওছাি িিকাি) 

উপ-পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক (রর্দলামা) 

ব াি: ০২-৫৫০০৬৫৩১ 


