
ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফার্ ড 

যীক্ষা রনয়ন্ত্রণ রফবাগ 

(ববাদকনার াখা) 

আগাযগাঁও, বদযফাাংরা নগয, ঢাকা-1207। 

 

 
 

স্মাযক নাং ৫৭.১৭.০০০০.৩০৩.৩1.৩31.২2-০5                                             তারযখ: 09/05/২০২2 ররিঃ 
 

 

রফজ্ঞরি 

 

রফলয়: এএর (ববাদকনার) ও দারখর (ববাদকনার) যীক্ষা ২০২২ এয পযভ পূযদণয ভয় বৃরি প্রদে। 

 

এতদ্বাযা াংরিষ্ট কদরয অফগরতয জন্য জানাদনা মাদে বম , অত্র বফাদর্ ডয 2022 দনয এএর (ববাদকনার) ও দারখর (ববাদকনার) 

যীক্ষায ফাদড়া রক্ষাথীদদয রফরম্ব রপ পযভ পূযদণয ফরধ ডত ভয়কার রনম্নরূদ বৃরি কযা দরা:  

 

ক্ররভক নাং রফফযণ ভয়ীভা 

1. অনরাইন পযভ রপরা (রফরম্ব রপ) 10/05/2022 বথদক 17/05/2022 ররিঃ 

2. প্রদমাজয বক্ষদত্র  বযরজদেদনয বভয়াদ বৃরি  (বযরজদেন াখা 

দত)।  

 

10/05/2022 বথদক 16/05/2022 ররিঃ 

3. পযভ রপরাকৃত রক্ষাথী বদয রপ রিফ , ফাাংরাদদ কারযগরয 

রক্ষা বফার্ ড ফযাফয বানারী ব্াাংক এফাং বাস্যার ইরাভী  

ব্াাংদকয বম বকান াখা দত ব্াাংক ড্রাপট (DD) কযদত দফ  

মা প্রদফত্র গ্রদণয ভয় জভা রদদত দফ। 

 

 

17/05/2022 বথদক 19/05/2022 ররিঃ 

 

এ আদদ মথামথ কর্তডদক্ষয ভাধ্যদভ জাযী কযা দরা। 

 

 

 

 

অধ্যক্ষ/সুারযনদটনদর্ন্ট/প্রধান রক্ষক 

ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফাদর্ ডয অধীন কর রক্ষা প্ররতষ্ঠান। 

স্বাক্ষরযত 

(প্রদকৌ.বভািঃ আফদুয যভান) 

যীক্ষা রনয়ন্ত্রক 

ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা,বফার্ ড,ঢাকা 

বপান: 02-55006525 

  

স্মাযক নাং ৫৭.১৭.০০০০.৩০৩.৩1.331.২2-০5(23)                                                   তারযখ: 09/05/২০২2 রর. 
 

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

১) রিফ, কারযগরয ও ভাদ্রাা রক্ষা রফবাগ, রক্ষা ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ রিফারয়, ঢাকা-১০০০। 

    [দৃরষ্ট আকল ডণ: অরতরযক্ত রিফ, (কারযগরয)]। 

২) ভা-রযিারক, কারযগরয রক্ষা অরধদিয, আগাযগাঁও প্রারনক এরাকা, ঢাকা। 

3) ভা-রযিারক, ভধ্যরভক ও উচ্চ রক্ষা অরধদিয, রক্ষা বফন, ১৬ আফদুর গরন ড়ক, ঢাকা। 

4) ভা-রযিারক, জনরক্ত, কভ ডাংস্থান ও প্ররক্ষণ ব্যযদযা, কাকযাইর, ঢাকা। 

5) ভা-রযিারক, ফস্ত্র অরধদিয, কাওযান ফাজায, ঢাকা। 

6) রযিারক (ববাদকনার), কারযগরয রক্ষা অরধদিয, আগাযগাঁও প্রারনক এরাকা, ঢাকা। 

7) রযিারক (প্ররক্ষণ), জনরক্ত, কভ ডাংস্থান ও প্ররক্ষণ ব্যযদযা, প্ররক্ষণ বফন, কাকযাইর, ঢাকা। 

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

9) বজরা প্রাক (কর বজরা)। 

10) আঞ্চররক রযিারক (ঢাকা, িট্রগ্রাভ, যাজাী, খুরনা, যাংপুয, ফরযার, ভয়ভনরাং ও রদরট অঞ্চর), কারযগরয রক্ষা অরধদিয। 

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

12) উ-রযিারক, রাফ াখা, ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফার্ ড। 

13) উ-রিফ (প্রান/বযরজদেন), ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফার্ ড। 

14) উ-রযদ ডক (ববাদকনার), ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফার্ ড, ঢাকা। 

15) উদজরা রনফ ডাী অরপায (কর উদজরা)। 

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



-2- 

 

17) ম্যাদনজায, বানারী ব্াাংক (কর াখা)। 

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

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

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

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

22) বিয়াযম্যাদনয ব্রক্তগত কভ ডকতডা, বিয়াযম্যাদনয দিয, ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফার্ ড। 

23) াংরিষ্ট নরথ। 

 

 

 

(প্রদকৌরী জাকারযয়া আব্বাী) 

উ-যীক্ষা রনয়ন্ত্রক (ববাদকনার) 

 বপান: 02-55006527 (অরপ) 


