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পুিঃরিিীক্ষদণি আদবেিকৃত রশক্ষার্থীদেি ফিম রফলাপ িাংক্রান্ত রবজ্ঞরি  
 

িাংরিষ্ট িকদলি অবগরতি জন্য জািাদিা যাদে বয, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববাদর্ ডি আওতাধীি িদভম্বি-রর্দিম্বি, ২০২১ মাদি অনুরিত রর্দলামা-

ইি-ইরিরিয়ারিাং এবাং রর্দলামা-ইি-ট্যুরিজম এন্ড হিরপটারলটি রশক্ষাক্রদমি পিীক্ষাি গত ০৯ বফব্রয়ারি, ২০২২ রি. তারিদখ প্রকারশত ফলাফদল 

বযিকল রশক্ষার্থী পুিঃরিিীক্ষদণি আদবেি কদিদে তাদেি মদে যাদেি ফলাফল পুিঃরিিীক্ষদণ পরিবরতডত হদয়দে তাদেি ফলাফল ববাদর্ ডি 

ওদয়বিাইদট প্রকাশ কিা হদয়দে। এোড়া যাদেি ফলাফল পরিবরতডত হয়রি তাদেি ০৯ বফব্রুয়ারি, ২০২২ রি. তারিদখ প্রকারশত ফলাফলই বহাল 

র্থাকদব।  

পুিঃরিিীক্ষদণি আদবেিকৃত িকল রশক্ষার্থীদেি (ফলাফল পরিবরতডত অর্থবা অপরিবরতডত) আগামী ৩০ মার্ ড, ২০২২ রি. তারিখ হদত অনুরিতব্য ২য়, 

৪র্থ ড, ৬ি ও ৮ম পব ড িমাপিী পিীক্ষায় ববার্ ড রিধ ডারিত রফ প্রোি কদি (রবলম্ব রফ ব্যতীত) আগামী ১৩ মার্ ড, ২০২২ রি. তারিদখি মদে ফিম রফলাদপি 

সুদযাগ প্রোি কিা হদলা। এ িকল রশক্ষার্থীদেি তথ্য রিদেি েক বমাতাদবক এদেল ফাইল রিরর্দত িফটকরপ ও রপ্রন্টআউট হার্ ডকরপ, পিীক্ষাি রফ 

এি রর্রর্ এবাং অিলাইদি পুিঃরিিীক্ষণ আদবেদিি প্রমাণক প্ররতিাি প্রধাদিি ফদিায়ারর্ ডাংিহ আগামী ১৬ মার্ ড, ২০২২ রি. তারিদখি মদে ববাদর্ ড 

রর্দলামা পিীক্ষা শাখায় (পুিাতি ভবদিি িবম তলা) জমা রেদত হদব। উদেখ্য, এ ধিদিি বয িকল রশক্ষার্থীি ইরতমদেই অিলাইদি ফিমরফলাপ 

িম্পন্ন কিা হদয়দে তাদেি আি িতুি কদি ফিমরফলাদপি প্রদয়াজি বিই। 
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                             ০৯-০৩-২০২২ 

(প্রদক ঃ বমাঃ আবদুি িহমাি) 

পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক 

বফাি: ০২-৫৫০০৬৫২৫  

 

স্মািক িাং- ৫৭.১৭.০০০০.৩০১.৩১.০০২.২২.৭৩ (১২)                                                                             তারিখ ০৯ মার্ ড, ২০২২ রি.  

অনুরলরপ িেয় অবগরত ও প্রদয়াজিীয় কায ডাদর্থ ড (দজুিতাি রভরিদত িয়):  

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

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

৩. অেক্ষ, 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 করম্পউটাি ইন্সটিটিউট, .............................। 

৪.  অেক্ষ/পরির্ালক, ................................................। 

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

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

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

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

৯.  িহকািী পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক- রর্দলামা/কৃরি/দটেটাইল/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.  িরর্থ।  

 

 

                       ০৯-০৩-২০২২  

(দমাহাম্মে আবুল শারহি কাওোি িিকাি) 

        উপ-পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক (রর্দলামা) 

            বফাি: ০২-৫৫০০৬৫৩১ 


