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স্মািক িাং: ৫৭.১৭.০০০০.৩০১.৩১.০০২.২২.১৩২                              তারিখ: ২৬ বম, ২০২২ রি.    

 

২য় পব ড পরিপূিক পিীক্ষাি ফিমরফলাদপি িময়বৃরি িাংক্রান্ত রবজ্ঞরি 
 

িাংরিষ্ট িকদলি অবগরতি জন্য জািাদিা যাদে বয, আগামী ১১ জুি, ২০২২ রি. তারিখ হদত অনুরিতব্য রর্দলামা-ইি-ইরিরিয়ারিাং এবাং রর্দলামা-

ইি-ট্যুরিজম এন্ড হিরপটারলটি রশক্ষাক্রদমি ২য় পব ড পরিপূিক পিীক্ষাি ফিমরফলাদপি িময়িীমা প্ররতিাদিি আদবেদিি বপ্ররক্ষদত রিদেি ছক 

অনুযায়ী িময়িীমা বৃরি কিা হদলা। 

৩০০/- টাকা রবলম্ব 

রফ িহ (প্ররত 

পিীক্ষার্থী) ব্যাাংক 

ড্রাফট কিাি বশষ 

তারিখ 

অত্র ববাদর্ ডি 

Website এ 

ফিম রফলাপ এি 

র্াটা এরি কিাি 

বশষ তারিখ 

িকল ব্যাাংক 

ড্রাফট, রপ্রন্ট আউট 

করপ জমা / গ্রহদণি 

তারিখ 

৩১-০৫-২০২২ তারিদখি 

পি প্ররতিাি কর্তডক 

২৫০০/- টাকা জরিমািা 

িাদপদক্ষ 

০১-০৬-২০২২ তারিখ 

পয ডন্ত রপ্রন্ট-আউট করপ, 

মুখপত্র ও ব্যাাংক ড্রাফট 

গ্রহণ কিা হদব।  

অত্র ববার্ ড হদত প্রদবশপত্র 

ও পিীক্ষা িাংক্রান্ত 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র 

গ্রহদণি তারিখ 

প্রদবশপত্র 

িাংদশাধদিি 

আদবেি িাংরিষ্ট 

শাখায় জমা/গ্রহণ 

িাংদশারধত 

প্রদবশপত্র 

গ্রহদণি 

তারিখ 

২৯-০৫-২০২২ ২৮-০৫-২০২২ 

৩০-০৫-২০২২ 

(ঢাকা রবভাগ 

ব্যতীত িকল 

রবভাগ) 

০৬-০৬-২০২২ 

(ঢাকা রবভাগ ব্যতীত 

িকল রবভাগ) 
০৬-০৬-২০২২ 

ও 

০৮-০৬-২০২২ 

আদবেি 

জমাোদিি 

পদিি রেি ৩১-০৫-২০২২ 

(শুধুমাত্র ঢাকা 

রবভাগ) 

০৭-০৬-২০২২ 

(শুধুমাত্র ঢাকা রবভাগ) 

 

পুি:রিধ ডারিত িময়সূচী অনুিাদি িাংরিষ্ট িকলদক প্রদয়াজিীয় কায ডক্রম গ্রহণ কিদত হদব এবাং পূব ডদ ারষত রবজ্ঞরিি অন্যান্য রবষয়িমূহ অপরিবরতডত 

র্থাকদব।  

 

 

 

                          ২৬-০৫-২০২২ 

(প্রদক ৌঃ বমাৌঃ আবদুি িহমাি) 

পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক 

বফাি: ০২-৫৫০০৬৫২৫  

 

স্মািক িাং: ৫৭.১৭.০০০০.৩০১.৩১.০০২.২২.১৩২ (১২)                             তারিখ: ২৬ বম, ২০২২ রি.    

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

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

২. মহাপরিচালক, জিশরি কম ডিাংস্থাি ও প্ররশক্ষণ ব্যুদিা, ৮৯/২, কাকিাইল, ঢাকা। 

৩. িরচব/পরিচালক (কারিকুলাম)/পরিেশ ডক/পরিচালক (আইটিরি), বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

৪. অধ্যক্ষ, 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 করিউটাি ইন্সটিটিউট, ..............। 

৫. অধ্যক্ষ/পরিচালক, ...................................................................................................। 

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

৭. উপ-িরচব (দিরজৌঃ)/উপ-িরচব (প্রশািি)/উপ-পরিচালক (রহিাব ও রিিীক্ষা), বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা।  

৮. রিদেম এিারলষ্ট, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা (দিাটিশটি Website -এ প্রকাশ কিািহ উদেরখত তারিখিমূদহ Online কায ডক্রম  

     গ্রহদণি অনুদিাধিহ)।    

৯. িহকািী পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক- রবতিণ/রর্দলামা/কৃরষ/দটক্সটাইল, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

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

১১. বচয়ািম্যাি মদহােদয়ি পাদি ডািাল অরফিাি, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা।  

১২. িরর্থ। 

 

 

                  ২৬-০৫-২০২২ 

(দমাহাম্মে আব্যল শারহি কাওছাি িিকাি) 

        উপ-পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক (রর্দলামা) 

            বফাি: ০২-৫৫০০৬৫৩১ 


