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স্মািক িাং- ৫৭.১৭.০০০০.৩০১.৩১.০০৬.২২.১২২      তারিখঃ ১৮-০৫-২০২২ররঃ 

রবজ্ঞরি 

 

বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববাদর্ ডি স্বাস্থ্য প্রযুরি ও বিবা রশক্ষাক্রদমি আওতাধীি ১ বছি বময়ারে রর্দলামা ইি বমরর্দকল আল্ট্রািাউন্ড বকাদি ড 

২য় পব ড ববার্ ড িমাপিী পিীক্ষা-২০২০ আগামী ১৬ জুি ২০২২ ররঃ বিাজ বৃহস্পরতবাি হদত ববার্ ড রিধ ডারিত বকন্দ্রিমূদহ অনুরিত হদব। ০১ এরপ্রল 

২০২১ তারিখ হদত ০৪ এরপ্রল ২০২১ তারিখ পর্ ডস্ত অনুরিত পিীক্ষায় অাংশগ্রহিকািী এবাং ১৬ বিদেম্বি ২০২১ তারিখ প্রকারশত ফলাফদল 

অকৃতকার্ ড রবষয়িমূদহই উি †evW© mgvcbx cix¶vq রশক্ষার্থীদেি AwbqwgZ cix¶v_x© wnmv‡e AskMÖn‡Yi AbygwZ cÖ`vb Kiv n‡jv 

(†iwR‡÷ªk‡bi †gqv` _vKv mv‡c‡ÿ)| উদেখ্য ১৬ জুি ২০২২ ররঃ বিাজ বৃহস্পরতবাি হদত অনুরিতব্য পিীক্ষাি পদি wW‡cøvgv Bb †gwW‡Kj 

AvëªvmvDÛ wkÿvµ‡gi আি বকাি পিীক্ষা গ্রহি কিা হদব িা।  

 

পিীক্ষাি রবস্তারিত িময়সূরি ও বকন্দ্র তারলকাি রবজ্ঞরি অত্রিাদর্থ প্রকাশ কিা হদলা। উি পিীক্ষাি প্রদয়াজিীয় তথ্যারে িাংরিষ্ট রশক্ষা প্ররতিাি 

হদত অবরহত হওয়া র্াদব এবাং কারিগরি রশক্ষা ববাদর্ ডি রিজস্ব ওদয়বিাইদেও বেখা র্াদব।  

 

১। প্রদয়াজিীয় রিদে ডশিাবরলঃ 
 

১.১। পিীক্ষা শুরুি ৩০ (রত্রশ) রমরিে পূদব ড প্রশ্নপত্র ববাদর্ ডি পিীক্ষা শাখা হদত অিলাইদি (Online) িাংরিষ্ট বকদন্দ্র বপ্রিণ কিা হদব। উি 

িমদয় বকদন্দ্রি িাংরিষ্ট প্রশ্নপত্র পাওয়া িা বগদল ববাদর্ ডি িাংরিষ্ট শাখায় (বগাপিীয় শাখা) বকদন্দ্রি ভািপ্রাি কম ডকতডা /বকন্দ্র িরিবদক 

বর্াগাদর্াগ কিদত হদব।   

  ১.২। ভািপ্রাি কম ডকতডা/ বকন্দ্র িরিবদক িাংরিষ্ট পিীক্ষা শাখাি (বগাপিীয় শাখা) িাদর্থ প্রদয়াজদি িাব ডক্ষরিক বর্াগাদর্াগ িাখদত হদব। 

১.৩। রিিাপত্তা ও বগাপিীয়তা সুিক্ষা রিরিত কদি ৩০ রমরিদেি মদে বকদন্দ্রি প্রদয়াজিীয় প্রশ্নপত্র রপ্রন্ট কদি পিীক্ষা কদক্ষ প্রশ্নপত্র বপৌছাদত 

হদব। 

১.৪। পািওয়ার্ ড এি বগাপিীয়তা বজায় বিদখ প্রশ্নপত্র বপ্রিদণি জন্য ভািপ্রাি কম ডকতডা/ বকন্দ্র িরিদবি ই-বমইল এবাং রবকল্প ই-বমইল ঠিকািা 

িিল িাখদত হদব। এদক্ষদত্র বমাবাইল িম্বি পিীক্ষা িলাকালীি িমদয় িাব ডক্ষরিক িালু িাখদত হদব। অিলাইদি বকদন্দ্রি ভািপ্রাি 

কম ডকতডা/ বকন্দ্র িরিব এি বমাবাইল িম্বি, রবকল্প বমাবাইল িম্বি, ইদমইল ঠিকািা এবাং রবকল্প ইদমইল ঠিকািা পাঠাদত হদব।  

১.৫। ভািপ্রাি কম ডকতডা/ বকন্দ্র িরিবদক িাধািণ রফিাদিি (কযাদমিা রবহীি) বমাবাইল বফাি ব্যবহাি কিদত হদব। 

১.৬। রবদ্যযৎ ব্যবস্থ্া/ রবকল্প রবদ্যযৎ ব্যবস্থ্া (Alternate Electricity Facility), করিউোি (Computer), ইন্টািদিে 

িাংদর্াগ/ রবকল্প ইন্টািদিে িাংদর্াগ (Alternate Internet Connetcion) এবাং পিীক্ষার্থীি িাংখ্যাি রভরত্তদত ফদোকরপ 

বমরশি (Photocopy Machine), ডুদলা-বমরশি (Duplo- Machine), রপ্রন্টাি (Printer) এি ব্যবস্থ্া িাখািহ উহা 

িিল িাখদত হদব। এছাড়া রপ্রন্টাি, ফদোকরপ বমরশি ও ডুদলা-বমরশি ইতযারেি বোিাি, প্রশ্নপত্র ছাপাদিাি কাগজ ও অন্যান্য প্রদয়াজিীয় 

িিঞ্জামারে বকদন্দ্র পূব ড বর্থদকই মজুত িাখদত হদব এবাং ববার্ ডদক এ রবষদয় অবরহত কিদত হদব। 

১.৭। পিীক্ষার্থীি িাংখ্যা অনুপাদত পিীক্ষাি িমদয় (িকাল/ রবকাল) পূব ড বর্থদকই প্রদয়াজিীয় িাংখ্যক রশক্ষক/ কম ডকতডা/ কম ডিািীি িাব ডক্ষরণক 

উপরস্থ্রত রিরিত কিদত হদব। 

১.৮। প্ররতটি বকদন্দ্রি ভািপ্রাি কম ডকতডা/ বকন্দ্র িরিব কর্তডক প্রশ্নপত্র রপ্রন্ট ও িাংরিষ্ট পিীক্ষাি কদক্ষ রবতিদণি লদক্ষয Time frame 

উদেখিহ একটি Check list ততরি কদি বি অনুর্ায়ী কার্ ডক্রম গ্রহণ কিদত হদব। 

১.৯। রশক্ষা মন্ত্রণালদয়ি রিদে ডশিা বমাতাদবক পিীক্ষা শুরুি কমপদক্ষ ৩০ রমরিে পূদব ড পিীক্ষার্থীদেিদক অবশ্যই পিীক্ষা হদল প্রদবশ কিদত 

হদব। অরিবার্ ড কািদি বকাি পিীক্ষার্থীদক এিপদি প্রদবশ কিদত রেদল তাি িাম, বিাল িম্বি, বিরজঃ িম্বি, পব ড, বেকদিালজী, প্রদবদশি 

িময়, রবলম্ব হওয়াি কািি ইতযারে একটি বিরজষ্টাদি রলরপবদ্ধ কদি ঐরেিই ববাদর্ ডি রর্দলামা ইরঞ্জিরয়ারিাং পিীক্ষা শাখায় প্ররতদবেি 

রেদত হদব। একই পিীক্ষার্থীি একারধক বাি রবলম্ব কিদল তেন্ত কিদত হদব। 

১.১০। বকদন্দ্রি কদরাল রুম/ রপ্ররন্টাং রুদম অবশ্যই রিরি টিরভ (CCTV) এি ব্যবস্থ্া িাখা এবাং তা িাব ডক্ষরিক িিল িাখদত হদব। 

 

    

তারিখঃ ১৮-০৫-২০২২ 

(প্রদকৌঃ বমাঃ আবদ্যি িহমাি) 

পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক 

বফািঃ ০২-৫৫০০৬৫২৫ 
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রর্দলামা ইি বমরর্দকল আলট্রািাউন্ড রশক্ষাক্রদমি ২য় পব ড ববার্ ড িমাপিী পিীক্ষা অত্র ববাদর্ ডি অনুদমারেত প্ররবধাি বমাতাদবক উি 

রশক্ষাক্রদমি রিদলবাদি বরণ ডত িাংরিষ্ট রবষদয়ি আিিণ রভরত্তক পাঠ্যসূরি ও মাি বন্টি অনুর্ায়ী রলদর্থারবহীি উত্তিপদত্র গ্রহণ কিা হদব। 

পিীক্ষাি ফিম পূিণ, রফ আোয় এবাং ববার্ ড রফ বপ্রিদণি রিয়মাবলী রিদে বরণ ডত হদলা।  
 

২। পিীক্ষাি ফিম পূিদণি রিয়মঃ  

 

২.১ রর্দলামা ইি বমরর্দকল আলট্রািাউন্ড রশক্ষাক্রদমি িকল পদব ডি ফিম পূিণ Online -এ িিন্ন কিদত হদব।  

২.২ রর্দলামা ইি বমরর্দকল আলট্রািাউন্ড রশক্ষাক্রদমি ২য় পব ড পিীক্ষার্থীদেি জন্য পিীক্ষার্থীদেি স্বাক্ষি যুি রপ্রন্টআউে করপই   

 পিীক্ষাি ফিম পূিণ রহিাদব রবদবিয হদব। উি রশক্ষাক্রদমি ২য় পব ড িমাপিী পিীক্ষাি রপ্রন্টআউে করপ রিধ ডারিত (অনুদেে ৪.৬ 

 এ বরণ ডত) তারিখ অনুর্ায়ী অত্র ববাদর্ ডি র্বিাংিঃব হদত িাংগ্রহ কিদত হদব। রপ্রন্টআউে করপি ফদোকরপ অবশ্যই রিজ রিজ 

 প্ররতিাদি িাংিক্ষণ কিদত হদব, কািণ পিবতীদত উি পিীক্ষার্থীদেি বর্-বকাি িমস্যায় রপ্রন্টআউে করপি ফদোকরপিহ অত্র ববাদর্ ড 

 আদবেি কিদত হদব।  
 

৩। পিীক্ষাি রফিমূদহি হািঃ  
 

 ২য় পব ড পিীক্ষার্থীদেি জন্যঃ 
 

১. পিীক্ষাি রফ  ৪০০.০০ 

২. বকন্দ্র রফ  ৪৫০.০০ 

৩. ব্যবহারিক পিীক্ষাি রফ  ব্যবহারিক রবষদয়ি িাংখ্যা × ২৫.০০  

৪. িম্বিপত্র রফ  ৭৫.০০ 

৫. িিেপত্র রফ ১০০.০০ 
 

৪। রশক্ষা প্ররতিাি কর্তডক রফ বপ্রিদণি রিয়মাবরলঃ  

৪.১ পিীক্ষার্থীদেি রিকে হদত আোয়কৃত পিীক্ষাি রফ বিািালী ব্যাাংদকি বর্-বকাদিা শাখা হদত িরিব, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা 

 ববার্ ড, ঢাকা -এি অনুকুদল প্রোি কিতঃ তৎপরিবদতড িাংগৃহীত ড্রাফেটি পিীক্ষার্থীদেি তারলকাি িাংদে অবশ্যই বপ্রিণ কিদত 

 হদব। ড্রাফরি বিািালী ব্যাাংদকি আগািগাঁও শাখা, ঢাকা হদত উদত্তালিদর্াগ্য হদত হদব।  

৪.২ পিীক্ষার্থীদেি রপ্রন্টআউে করপ এবাং পিীক্ষা রফ িাংরিষ্ট রশক্ষা প্ররতিাি প্রধাদিি মােম ব্যতীত িিািরি অত্র অরফদি গ্রহণ কিা 

 হদব িা। ব্যাাংক ড্রাফ্ট িাংগ্রদহি রিরমত্ত প্রোিদর্াগ্য করমশি িাংরিষ্ট রশক্ষা প্ররতিাি কর্তডক বহি কিদত হদব। িগে অর্থ ড, মারি 

 অর্ ডাি, বিক, বপাস্টাল অর্ ডাি বা বট্রজািী িালািদর্াদগ বপ্ররিত অর্থ ড গ্রহণদর্াগ্য িয়। 

৪.৩ অিম্পূণ ড বা ভুল তথ্য রবরশষ্ট রপ্রন্টআউে করপ বা রিধ ডারিত রফ ব্যতীত ফিমপূিণ িিািরি বারতল কিা হদব।  

৪.৪ বকন্দ্র রফ বাবে আোয়কৃত অর্থ ড রশক্ষা প্ররতিাদিি বকন্দ্র রফ তহরবল (ব্যাাংক একাউদন্ট) জমা র্থাকদব এবাং পিীক্ষা িাংক্রান্ত িকল 

 স্তদি রিদয়ারজত কম ডকতডা ও কম ডিািীবৃদেি িম্মািী/পারিশ্ররমক পিীক্ষা িমারিি পি পিই িম্মািী/পরিশ্ররমদকি হাি অনুর্ায়ী 

 পরিদশাদধি ব্যবস্থ্া কিদত হদব। পরিদশারধত রবদলি একটি প্ররতরলরপ (বমাে আয় ও ব্যদয়ি অাংক উদেখিহ) র্র্থািমদয় অত্র 

 ববাদর্ ডি িরিব বিাবদি বপ্রিণ কিদত হদব।  

৪.৫ রিেবরণ ডত ছক অনুর্ায়ী পিীক্ষার্থীদেি একটি তারলকা বপ্রিণ কিদত হদবঃ 
 

ক্ররমক 

িাং 
পিীক্ষার্থীদেি 

িাম 
পব ড বিাল 

িম্বি 
বিরজ: িম্বি ও 

বিিি 
রবষয় 

বকার্ 
পিীক্ষাি 

রফ 
রবলম্ব¦ 

রফ 
িম্বিপত্র 

রফ 
িিেপত্র বমাে 

রফ 
মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

            
 

৪.৬ রিেবরণ ডত ছদক প্রেত্ত তারিখ অনুর্ায়ী পিীক্ষা িাংরিষ্ট কার্ ডক্রম িিন্ন কিাি জন্য িাংরিষ্ট রশক্ষা প্ররতিাি প্রধািদক অরধকতি র্ত্নশীল ও 

োরয়ত্ববাি হওয়াি জন্য অনুদিাধ কিা হদলা।   
 

রশক্ষা প্ররতিাদি 

রবলম্ব রফ 

ব্যাতীত ফিম 

রফলাপ ও 

ব্যাাংক ড্রাফে 

কিাি বশষ 

তারিখ 

রশক্ষা প্ররতিাদি 

রবলম্ব রফিহ 

(৩০০/- োকা প্ররত 

পিীক্ষার্থী) ফিম 

রফলাপ ও ব্যাাংক 

ড্রাফে কিাি বশষ 

তারিখ 

অত্র ববাদর্ ডি 

Website -

এ ফিম 

রফলাপ এি 

র্াো এরর 

কিাি তারিখ 

িকল ব্যাাংক 

ড্রাফে, 

রপ্রন্টআউে 

করপ ববাদর্ ড 

জমা/ গ্রহদণি 

বশষ তারিখ 

রিধ ডারিত তারিদখি   

(০২-০৬-২০২২) পি 

প্ররতিাি কর্তডক ২৫০০/- 

োকা প্ররতিাি জরিমািা 

িাদপদক্ষ ০৬-০৬-২০২২ 

তারিখ পর্ ডন্ত ড্রাফে গ্রহণ 

কিা হদব। এিপি বকাি 

অবস্থ্াদতই আি গ্রহণ 

কিা হদব িা। 

অত্র ববার্ ড হদত 

প্রদবশপত্র ও 

পিীক্ষা িাংক্রান্ত 

প্রদয়াজিীয় 

কাগজপত্র 

গ্রহদণি তারিখ 

প্রদবশপত্র 

িাংদশাধদিি 

িময়িীমা 

৩০-০৫-২০২২ ৩১-০৫-২০২২ ২৫-০৫-২০২২ 

হদত ৩১-০৫-

২০২২ 

০২-০৬-২০২২ ০৮-০৬-২০২২ ১২-০৬-২০২২  
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৪.৭ পিীক্ষাি রপ্রন্টআউে করপ ও অন্যান্য িমুেয় রফ বাবে প্রেত্ত ব্যাাংক ড্রাফে স্ব-স্ব রশক্ষা প্ররতিাদিি একজি োরয়ত্বশীল কম ডকতডা/ 

বিরজস্ট্রাি বা িমপর্ ডাদয়ি বকাি কম ডকতডাি মােদম রিধ ডারিত তারিদখি মদে অত্র ববাদর্ ড বপ্রিদণি ব্যবস্থ্া কিদত হদব। তদব, িাংরিষ্ট 

কম ডকতডাি ভ্রমি িিরকডত ব্যয়ভাি রশক্ষা প্ররতিাি কর্তডক বহিদর্াগ্য।  

 ৪.৮ পিীক্ষা িাংক্রান্ত িকল রবষদয়ি বর্াগাদর্াগ ববাদর্ ডি পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক [দৃরষ্ট আকষ ডণ ঃঃ উপ-পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক (রর্দলামা)] বিাবদি বপ্রিণ 

কিদত হদব।   
 

৫। অন্যান্য শতডাবলীঃ 

৫.১ পিীক্ষার্থীদেি রিকে হদত আোয়কৃত রফদিি অর্থ ড একটি মাত্র ব্যাাংক ড্রাফে এি মােদম ও এররফিম/রপ্রন্টআউে করপিমূহ ৩.৫ 

অনুদেে  বমাতাদবক প্রিীত রববিণী একটি ফদিায়ারর্ ডাং এি মােদম অত্র অরফদি বপ্রিণ কিদত হদব (রভন্ন রভন্ন ড্রাফে িহকাদি ও 

একারধক ফদিায়ারর্ ডাং  এি মােদম এররফিম বপ্রিণ কিা বজডিীয়) । 

৫.২ রিধ ডারিত িময় িীমাি মদে ববাদর্ ডি Website -এ র্াো এরর ও রপ্রন্টআউে করপ ববার্ ড অরফদি জমা গ্রহণ রিরিত কিদত ও িাংরিষ্ট 

পিীক্ষার্থীদেগদক বর্-বকাদিা প্রকাদিি উরিগ্নতা ও রবড়ম্বিা হদত পরিত্রাদিি লদক্ষয রপ্রন্টআউে করপ ও অরফদিি অর্থ ড উি ৩.৬ অনুদেে 

বমাতাদবক বপ্রিণ কিদত হদব।  

৫.৩ পিীক্ষায় অব্যবহৃত উত্তিপত্র ও অরতরিি উত্তিপদত্রি রহিাব পিীক্ষা বশষ হওয়াি ৭ (িাত) রেদিি মদে অত্র ববাদর্ ড পাঠাদত হদব এবাং 

পিবতী পিীক্ষাি খাতা গ্রহদণি িময় পূদব ডি খাতা িমন্বয় কদি খাতা গ্রহণ কিদত হদব। অন্যর্থায় িারহো অনুর্ায়ী উত্তিপত্র ও অরতরিি 

উত্তিপত্র প্রোি কিা হদব িা। 

৫.৪ রর্দলামা ইি বমরর্দকল আলট্রািাউন্ড রিয়রমত পিীক্ষায় অাংশগ্রহণকািী পিীক্ষার্থীদেি প্ররবধাি অনুর্ায়ী (ফিম রফলাদপি তারিখ পর্ ডন্ত) 

৮০% হারজিা রিরিত কদি অেক্ষ মদহােয় কর্তডক প্রতযয়িপত্র বপ্রিণ কিদত হদব। 

৫.৫ রর্দলামা ইি বমরর্দকল আলট্রািাউন্ড এি িাংরিষ্ট পদব ডি রিদলবাি অনুর্ায়ী বকাি ড র্র্থার্র্থভাদব িমাি হদব এ মদম ড অেক্ষ মদহােয় 

কর্তডক প্রতযায়িপত্র প্রোি কিদত হদব। 

 

স্মািক িাং- ৫৭.১৭.০০০০.৩০১.৩১.০০৬.২২.১২৩(১৫)      তারিখঃ ১৮-০৫-২০২২ররঃ 

 

অনুরলরপ িেয় অবগরত ও প্রদয়াজিীয় কার্ ডাদর্থ ড (বজিযতাি রভরত্তদত িয়)  
 

১. িরিব, কারিগরি ও মাদ্রািা রশক্ষা রবভাগ, রশক্ষা মন্ত্রণালয়, পরিবহণ পুল ভবি, িরিবালয় রলাংক বিার্, ঢাকা-১০০০।  

[দৃরষ্ট আকষ ডণঃ অরতরিি িরিব (কারিগরি)] 

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

৩. বজলা প্রশািক, বজলা প্রশািদকি কার্ ডালয়, িাংপুি/বগুড়া/িাজশাহী/খুলিা/ঢাকা/ময়মিরিাংহ বজলা। 

৪. উপদেষ্টা, স্বাস্থ্য প্রযুরি ও বিবা রশক্ষাক্রম অনুষে, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

৫. বকদন্দ্রি ভািপ্রাি কম ডকতডা, িাংরিষ্ট বকন্দ্রিমূহ।  

৬. অেক্ষ/পরিিালক, -------------------------------------------------------- (িাংরিষ্ট িকল প্ররতিাি) । 

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

৮. উপ িরিব (বিরজঃ)/উপিরিব (প্রশািি)/উপ-পরিিালক (রহিাব ও রিিীক্ষা), বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

৯. রিদষ্টম এিারলষ্ট, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা (বিাটিশটি ওদয়বিাইদে প্রকাশ কিািহ ঙহষিহব এ ফিম রফলাদপি র্াো 

এররি প্রদয়াজিীয় ব্যবস্থ্া গ্রহদণি অনুদিাধিহ) । 

১০. িহকািী পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক-রর্দলামা/কৃরষ/বেক্সোইল/শে ডদকাি ড, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

১১. িহকারি বপ্রাগ্রামাি (রর্এমইউ পিীক্ষাি োরয়ত্বপ্রাি), বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। (উদেরখত িমদয় ওদয়বিাইে এ ফিম 

রফলাদপি র্াো এরর ও প্রদবশপত্র রপ্রন্ট কিাি অনুদিাধিহ) । 

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

১৩. ইিফিদমশি অরফিাি, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

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

১৫. িরর্থ। 

 

 

 

তারিখঃ ১৮-০৫-২০২২ 

(বমাহাম্মে আবুল শারহি কাওছাি িিকাি) 

উপ-পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক (রর্দলামা) 

বফািঃ ০২-৫৫০০৬৫৩১ 


