
 

 

ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফার্ ড 

 যীক্ষা রনয়ন্ত্রণ রফবাগ  

(ববাদকনার াখা) 

আগাযগাঁও, বদযফাাংরা নগয, ঢাকা-1207। 

 

 
 

স্মাযক নাং ৫৭.১৭.০০০০.৩০৩.৩1.৩07.২1-০3                                                    তারযখ: 20/09/২০২1 ররিঃ 

 

রফজ্ঞরি 

 

রফলম: এএর (ববাদকনার) ও দারখর (ববাদকনার) নফভ বেরণ ভারন যীক্ষা ২০২১ এয বযপার্ ডধাযী রক্ষাথীদদয পযভ পূযণ প্রদে। 

 

াংরিষ্ট কদরয অফগরতয জন্য জানাদনা মাদে বম , ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফার্ ড রযচাররত ২০২১ দনয এএর (ববাদকনার) ও 

দারখর (ববাদকনার) নফভ বেরণ ভানী যীক্ষায  অরনয়রভত (বযপার্ ডধাযী) রক্ষাথীদদয রনয়রভত রক্ষাথীদদয াদথ মথা রনয়দভ  বযপার্ ড 

রফলদয়য বকার্ উদেখ পূফ ডক  আফরিকবাদফ Online পযভ পূযণ  কযদত দফ।  পযভ পূযদণয ভয়ীভা রফরম্ব রপ ছাড়া 02/10/21 ররিঃ 

দত 08/10/21 ররিঃ ম ডন্ত এফাং রফরম্ব রপ ০9/10/21 ররিঃ দত 1০/1০/2১ ররিঃ ম ডন্ত ও প্রদমাজয রপ 12/10/21 ররিঃ দত 

14/10/21 ররিঃ ম ডন্ত বানারী বফায ভাধ্যদভ জভা রদদত দফ। 

 

উদেখ্য বম, অরনয়রভত (বযপার্ ডধাযী) রক্ষাথীয উক্ত পযভ রপরা ব্যরতদযদক নফভ বেরণ যীক্ষা-2021 এ উত্তীণ ড রাদফ গন্য কযা দফনা। 

  

  

 স্বা/- 

(প্রদকৌ.বভািঃ আফদুয যভান) 

যীক্ষা রনয়ন্ত্রক 

ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফার্ ড,ঢাকা 

বপান: 02-55006525। 
 

স্মাযক নাং ৫৭.১৭.০০০০.৩০৩.৩1.307.২1-০3(18)                                                          তারযখ: 20/09/২০২1 ররিঃ 

দয় অফগরত ও প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয রনরভত্ত অনুররর বপ্রযণ কযা র (বজযষ্ঠতায রবরত্তদত নয়): 

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

    [দৃরষ্ট আকল ডণিঃ অরতরযক্ত রচফ, (কারযগরয)]। 

২) ভারযচারক, কারযগরয রক্ষা অরধদিয, আগাযগাঁও প্রারনক এরাকা, ঢাকা। 

৩) ভারযচারক, জনরক্ত কভ ডাংস্থান ও প্ররক্ষণ ব্যযদযা, কাকযাইর, ঢাকা। 

৪) ভারযচারক, ফস্ত্র অরধদিয, কাওযান ফাজায, ঢাকা। 

৫) রযচারক (ববাদকনার), কারযগরয রক্ষা অরধদিয, আগাযগাঁও প্রারনক এরাকা, ঢাকা। 

6) রফবাগীয় প্রধান (কর), ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফার্ ড, ঢাকা। 

7) উ-যীক্ষা রনয়ন্ত্রক (কর), ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফার্ ড, ঢাকা। 

8) উ-রযচারক, রাফ াখা, ফাাংরাবদ কারযগরয রক্ষা বফার্ ড।  

9) উ-রচফ (প্রান/বযরজদেন), ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফার্ ড। 

10) রদেভ এনাররে, করিউটায বর, ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফার্ ড (বফাদর্ ডয ওদয়ফাইদট বদওয়ায অনুদযাধ) । 

11) ম্যাদনজায, বানারী ব্যাাংক (কর াখা)। 

12) অধ্যক্ষ/সুায/প্রধান রক্ষক, ..................................................। 

১৩) কারয যীক্ষা রনয়ন্ত্রক (কর), ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফার্ ড, ঢাকা। 

১৪) বপ্র ম্যাদনজায, বপ্র াখা, ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফার্ ড। 

15) তথ্য কভ ডকতডা, ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফার্ ড।  

16) রনযাত্তা কভ ডকতডা, ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফার্ ড, ঢাকা। 

১৭) বচয়াযম্যাদনয ব্যরক্তগত কভ ডকতডা, বচয়াযম্যাদনয দিয, ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফার্ ড। 

18) াংরিষ্ট নরথ। 
 

 

(প্রদকৌরী জাকারযয়া আব্বাী) 

উ যীক্ষা রনয়ন্ত্রক (ববাদকনার) 

ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফার্ ড,ঢাকা 

বপান: 02-55006527। 


