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স্মািক িাং: ৫৭.১৭.০০০০.৩০১.৩১.০০৫.২২.১৫৯                                তারিখ: ১৯ জুি, ২০২২ রি.    

 

রর্দলামা-ইি-দমরর্দকল রশক্ষাক্রদমি ফিমরফলাদপি িময়বৃরি িাংক্রান্ত রবজ্ঞরি 

 

আগামী ২৭ জুলাই, ২০২২ রি. তারিখ হদত অনুরিতব্য বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববাদর্ ডি অধীি রর্দলামা-ইি-দমরর্দকল বেকদিালরি রশক্ষাক্রদমি 

পিীক্ষাি ফিমরফলাদপি িময়িীমা রিদলে রবভাগ এবাং উত্তিাঞ্চদল ক্রমাবিত বন্যাি কািদণ রিদনাক্তভাদব বৃরি কিা হদলা।  

রবলম্ব রফ ব্যতীত 

রশক্ষা প্ররতিাদি 

ফিম রফলাদপি 

ব্যাাংক ড্রাফে 

কিাি বশষ 

তারিখ 

রশক্ষা প্ররতিাদি 

৩০০/- োকা 

রবলম্ব রফ িহ 

(প্ররত পিীক্ষার্থী) 

ফিম রফলাপ 

কিাি িময়িীমা 

ও ব্যাাংক ড্রাফে 

কিাি বশষ 

তারিখ 

অত্র ববাদর্ ডি 

Website এ 

ফিম রফলাপ 

এি র্াো এরি 

কিাি বশষ 

তারিখ 

িকল ব্যাাংক 

ড্রাফে, রপ্রন্ট 

আউে করপ িমা 

/ গ্রহদণি তারিখ 

রিধ ডারিত তারিদখি 

(৩০-০৬-২০২২ 

তারিখ) পি প্ররতিাি 

কর্তডক ২৫০০/- োকা 

িরিমািা িাদপদক্ষ 

০৩-০৭-২০২২ তারিখ 

পর্ ডন্ত। রপ্রন্ট-আউে 

করপ, মুখপত্র ও 

ব্যাাংক ড্রাফে গ্রহণ 

কিা হদব। এিপি 

বকাি অবস্থাদতই 

রপ্রন্ট-আউে করপ, 

মুখপত্র ও ব্যাাংক 

ড্রাফে আি গ্রহণ কিা 

হদব িা। 

অত্র ববার্ ড হদত 

প্রদবশপত্র ও পিীক্ষা 

িাংক্রান্ত প্রদয়ািিীয় 

কাগিপত্র গ্রহদণি 

তারিখ 

প্রদবশপত্র 

িাংদশাধদিি 

আদবেি িাংরিষ্ট 

শাখায় 

িমা/গ্রহণ 

িাংদশারধত 

প্রদবশপত্র 

গ্রহদণি 

তারিখ 

২৬-০৬-২০২২ 

(পূদব ডি তারিখ 

১৯-০৬-২০২২ 

পর্ ডন্ত) 

২৭-০৬-২০২২ 

(পূদব ডি তারিখ 

২১-০৬-২০২২ 

পর্ ডন্ত) 

২৮-০৬-২০২২ 

(পূদব ডি তারিখ 

০৯-০৬-২০২২ 

বর্থদক ২০-০৬-

২০২২ পর্ ডন্ত) 

 

২৯-০৬-২০২২ 

(ঢাকা রবভাগ 

ব্যতীত িকল 

রবভাগ) 

১৯-০৭-২০২২ 

(ঢাকা রবভাগ ব্যতীত 

িকল রবভাগ) 

অপরিবরতডত 

২১-০৭-২০২২ 

ও 

২৫-০৭-২০২২ 

(অপরিবরতডত) 

আদবেি 

িমাোদিি 

পদিি রেি ৩০-০৬-২০২২ 

(শুধুমাত্র ঢাকা 

রবভাগ) 

২০-০৭-২০২২ 

(শুধুমাত্র ঢাকা রবভাগ) 

অপরিবরতডত 

 

এছাড়া ২০১৩ প্ররবধািভূক্ত ২য় পব ড অরিয়রমত এবাং ২০০৯ প্ররবধািভূক্ত ৬ি পব ড অরিয়রমত বকাি রশক্ষার্থী র্থাকদল বিরিদেশদিি বময়াে ও অন্যান্য 

িটিলতা রিিিি কদি উক্ত িমদয়ি মদে এই পিীক্ষাি ফিম রফলাপ কিদত পািদব। উদেখ্য, পূব ডদ ারষত রবজ্ঞরিি অন্যান্য রবষয়িমূহ অপরিবরতডত 

র্থাকদব।  

 

 

 

                          ১৯-০৬-২০২২ 

(প্রদক ৌঃ বমাৌঃ আবদুি িহমাি) 

পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক 

বফাি: ০২-৫৫০০৬৫২৫  

 

স্মািক িাং: ৫৭.১৭.০০০০.৩০১.৩১.০০৫.২২.১৫৯ (০৮)                                         তারিখ: ১৯ জুি, ২০২২ রি.    

অনুরলরপ িেয় অবগরত ও প্রদয়ািিীয় কার্ ডাদর্থ ড (দিিযতাি রভরত্তদত িয়): 

১. িরিব, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

২. উপদেষ্টা, স্বাস্থয প্রযুরক্ত ও বিবা রশক্ষাক্রম পরিষে, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা।  

৩. উপ-পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক (িিে)/ উপ-পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক (দগাপিীয়), বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

৪. অেক্ষ/পরিিালক, ................................................................................................।  

৫. রিদষ্টম এিারলষ্ট, বাকারশদবা (রবজ্ঞরিটি ওদয়ব িাইদে প্রকাশ এবাং অিলাইি িাংক্রান্ত কার্ ডক্রম গ্রহদণি অনুদিাধিহ)। 

৬. িহকারি পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক (রবতিণ), বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা।  

৭. বিয়ািম্যাি মদহােদয়ি পাদি ডািাল অরফিাি, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

৮.  িরর্থ। 

 

                  ১৯-০৬-২০২২ 

(দমাহাম্মে আবুল শারহি কাওছাি িিকাি) 

        উপ-পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক (রর্দলামা) 

            বফাি: ০২-৫৫০০৬৫৩১ 


