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রবজ্ঞরি 

রবষয়: এসএসরস (বভাদকশিাল) ও োরখল (বভাদকশিাল) রশক্ষাক্রদেি বকন্দ্র সরিব/প্ররতষ্ঠাি প্রধািগণদক কািি েশ ডাদিা প্রসদে।       

 

         বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড পরিিারলত এসএসরস (বভাদকশিাল) ও োরখল (বভাদকশিাল) রশক্ষাক্রদেি িবে বেরণ 

সোপণী পিীক্ষা-2022 এ পিীক্ষা পরিিালিাি বক্ষদে রিদে উদেরখত বকন্দ্র/প্ররতষ্ঠািসমূদেি পিীক্ষা পরিিালিা িীরতোলা-

2012 লঙ্ঘি কদি পিীক্ষা গ্রেিসে িািারবধ অব্যবস্থাপিা ও গারিলরতি প্রোি পাওয়া যায়। 

ক্র: িাং বকন্দ্র/প্ররতষ্ঠাি 

বকার্ 

 

 

বকন্দ্র/প্ররতষ্ঠাদিি িাে 

 

অব্যবস্থাপিা সম্পরকডত তথ্য 

 ধিণ রববিণ 

01 13019 নুিজাোিপুি অবিঃ সােরিক কদলািী  

উচ্চ রবদ্যালয়,  বপািঃ উসোিপুি, থািা, 

বঘাড়াঘাট, রেিাজপুি। 

পুিাতি উত্তিপে 

ব্যবোি। 

পুিাতি উত্তিপে ব্যবোি িা কিাি 

রিদে ডশিা থাকা সদেও ব্যবোি কিা 

েদয়দে। 

02 14127 কারিগরি প্ররশক্ষণ বকন্দ্র, িীলিাোিী। বাস্তব প্ররশক্ষি(IA) 
িম্বি 

বাস্তব প্ররশক্ষি (IA) িম্বি সেয়েত িা 

বেয়া। 

03 16009 পীিগাো বারলকা উচ্চ রবদ্যালয়, 

পীিগাো, িাংপুি। 

TOP রলদথা ও 

উত্তিপে। 

TOP রলদথা ও উত্তিপদেি সাংখ্যা অরেল 

পাওয়া যায়। 

04 16030 বটক্সটাইল বভাদকশিাল ইিরিটিউট, 

জুম্মাপাড়া, িাংপুি। 

বাস্তব প্ররশক্ষি(IA) 
িম্বি 

বাস্তব প্ররশক্ষি (IA) িম্বি সেয়েত িা 

বেয়া। 
05 16220 পীিগঞ্জ সিকারি বটকরিকযাল স্কুল ও 

কদলজ, পীিগঞ্জ, িাংপুি। 

োরজিা সীট োরজিা সীদট রশক্ষাথী, কক্ষ পিীেশী ও 

বকন্দ্র সরিদবি স্বাক্ষি থাকা সদেও রলদথা 

িম্বি বিই। 

06 17019 িারজবপুি উচ্চ রবদ্যালয়, িারজবপুি, 

কুরড়গ্রাে। 

পুিাতি উত্তিপে 

ব্যবোি। 

পুিাতি উত্তিপে ব্যবোি িা কিাি 

রিদে ডশিা থাকা সদেও ব্যবোি কিা 

েদয়দে। 

07 17022 উরলপুি েোিাণী স্বণ ডেয়ী (এেএস) 

োই স্কুল, উরলপুি, কুরড়গ্রাে । 

োরজিা সীট োরজিা সীদট রশক্ষাথী, কক্ষ পিীেশী ও 

বকন্দ্র সরিদবি স্বাক্ষি থাকা সদেও একই 

রলদথা িম্বি একারধক রবষদয়ি পিীক্ষায় 

বলখা েদয়দে। 

08 18002 কােরেয়া রিমুখী োই স্কুল, বগারবন্দগঞ্জ, 

গাইবান্ধা। 

বাস্তব প্ররশক্ষি(IA) 
িম্বি 

বাস্তব প্ররশক্ষি (IA) িম্বি সেয়েত িা 

বেয়া। 

09 20043 ফুলদকাট িদবােয় কারিগরি উচ্চ 

রবদ্যালয়, বপািঃ বর্োজািী,  

শােজাোিপুি,   বগুড়া। 

ব্যবোরিক (PF) 
িম্বি 

ব্যবোরিক (PF) িম্বি সেয়েত িা বেয়া। 

10 23005 বাঘা েরেলা বারণরজযক কদলজ অযান্ড 

বভাদকশিাল বেরিাং ইিরিটিউট, বাঘা, 

িাজশােী । 

বাস্তব প্ররশক্ষি(IA) 
িম্বি 

বাস্তব প্ররশক্ষি (IA) িম্বি সেয়েত িা 

বেয়া। 

11 23017 ইউসুিপুি কৃরষ উচ্চ রবদ্যালয়, 

িািঘাট,  িাজশােী । 

ব্যবোরিক (PF) 
িম্বি 

ব্যবোরিক (PF) িম্বি সেয়েত িা বেয়া। 

12 23035 সাদকায়া োই স্কুল, কাোিবাড়ী, 

বাগোিা, িাজশােী। 

TOP রলদথা ও 

উত্তিপে। 

TOP রলদথা ও উত্তিপদেি সাংখ্যা অরেল 

পাওয়া যায়। 

13 23053 ওেিগারড় োরুল খাদয়ি িারজল 

োেিাসা, িািঘাট, িাজশােী। 

রভন্ন োদতি বলখা একই উত্তিপদে রভন্ন রভন্ন ব্যারিি োদতি 

বলখা পাওয়া যায় । 
14 24024 োধিগি বটকরিকযাল ইিরিটিউট, 

িলর্াাংগা, োধিগি, সেি , িাদটাি। 

ব্যবোরিক (PF) 
িম্বি 

ব্যবোরিক (PF) িম্বি সেয়েত িা বেয়া। 

 



ক্র: িাং বকন্দ্র/প্ররতষ্ঠাি 

বকার্ 

 

 

বকন্দ্র/প্ররতষ্ঠাদিি িাে 

 

অব্যবস্থাপিা সম্পরকডত তথ্য 

 ধিণ রববিণ 

15 24062 িাদটাি সিকারি বটকরিকযাল স্কুল ও 

কদলজ, িাদটাি। 

োরজিা সীট ও 

পুিাতি উত্তিপে 

ব্যবোি। 

োরজিা সীদট রশক্ষাথী, কক্ষ পিীেশী ও 

বকন্দ্র সরিদবি স্বাক্ষি থাকা সদেও রলদথা 

িম্বি বিই এবাং পুিাতি উত্তিপে ব্যবোি িা 

কিাি রিদে ডশিা থাকা সদেও ব্যবোি কিা 

েদয়দে। 

16 25011 শেীদুল বুলবুল কারিগরি কদলজ, বপািঃ 

শেীে িগি (বাগবাড়ী), কাোিখন্দ, 

রসিাজগঞ্জ। 

পুিাতি উত্তিপে 

ব্যবোি। 

পুিাতি উত্তিপে ব্যবোি িা কিাি 

রিদে ডশিা থাকা সদেও ব্যবোি কিা 

েদয়দে। 

17 25027 জািি ইকবাল কারিগরি োই স্কুল, 

তাড়াশ, রসিাজগঞ্জ। 

রভন্ন োদতি বলখা একই উত্তিপদে রভন্ন রভন্ন ব্যারিি োদতি 

বলখা পাওয়া যায় । 

18 25275 শােজােপুি সিকারি বটকরিকযাল স্কুল 

ও কদলজ, রসিাজগঞ্জ। 

রভন্ন োদতি বলখা একই উত্তিপদে রভন্ন রভন্ন ব্যারিি োদতি 

বলখা পাওয়া যায় । 

19 27021 বোসিাবাে সিকারি বটকরিকযাল স্কুল 

ও কদলজ, বেৌলতপুি, কুরিয়া। 

োরজিা সীট োরজিা সীদট রশক্ষাথী, কক্ষ পিীেশী ও 

বকন্দ্র সরিদবি স্বাক্ষি থাকা সদেও একই 

রলদথা িম্বি একারধক রবষদয়ি পিীক্ষায় 

বলখা েদয়দে। 

20 32001 লক্ষীপাশা আেশ ড উচ্চ  রবদ্যালয়, 

বলাোগড়া, িড়াইল। 

বাস্তব প্ররশক্ষি(IA) 
িম্বি 

বাস্তব প্ররশক্ষি (IA) িম্বি সেয়েত িা 

বেয়া। 

21 32007 বলাোগড়া সিকারি পাইলট উচ্চ  

রবদ্যালয়, বলাোগড়া, িড়াইল। 

বাস্তব প্ররশক্ষি(IA) 
িম্বি 

বাস্তব প্ররশক্ষি (IA) িম্বি সেয়েত িা 

বেয়া। 
22 33017 বদড়ো সদম্মালিী রবদ্যাপীঠ, 

বকশবপুি, যদশাি। 

ব্যবোরিক (PF) 
িম্বি 

ব্যবোরিক (PF) িম্বি সেয়েত িা বেয়া। 

23 35034 কয়িা েরেিাবাে স্কুল এন্ড বটকরিকযাল 

কদলজ, কয়িা, খুলিা। 

রভন্ন োদতি বলখা একই উত্তিপদে রভন্ন রভন্ন ব্যারিি োদতি 

বলখা পাওয়া যায় । 
24 38004 সদিায়ািজাি পাইলট োই স্কুল, বােিা, 

বিগুিা। 

বাস্তব প্ররশক্ষি(IA) 
িম্বি 

বাস্তব প্ররশক্ষি (IA) িম্বি সেয়েত িা 

বেয়া। 
25 39006 েশরেিা োধ্যরেক রবদ্যালয়, েশরেিা, 

পটুয়াখালী 

বাস্তব প্ররশক্ষি(IA) 
িম্বি 

বাস্তব প্ররশক্ষি (IA) িম্বি সেয়েত িা 

বেয়া। 
26 39161 গুয়াবাড়ীয়া এ. রব বারলকা োধ্যরেক 

রবদ্যালয়, গুয়াবাড়ীয়া, বপািঃ লােিা, 

গলারিপা, পটুয়াখালী। 

ব্যবোরিক (PF) 
িম্বি 

ব্যবোরিক (PF) িম্বি সেয়েত িা বেয়া। 

27 41030 িেজািকাঠী কারিগরি ও কৃরষ কদলজ। োরজিা সীট উপরস্থত োে অনুপরস্থত োদেি োরজিা 

সীদট স্বাক্ষি কদিদে এবাং বস োরজিায় কক্ষ 

পরিেশীি স্বাক্ষিও িদয়ে । 
28 42004 আগগলঝড়া শ্রীেরত োতৃেেল গাল ডস 

স্কুল, আগগলঝিা, বরিশাল। 

োরজিা সীট উপরস্থত োে অনুপরস্থত োদেি োরজিা 

সীদট স্বাক্ষি কদিদে এবাং বস োরজিায় কক্ষ 

পরিেশীি স্বাক্ষিও িদয়ে । 

29 43009 শরিয়তপুি সিকারি বটকরিকযাল স্কুল 

ও কদলজ, সেি, শরিয়তপুি। 

পুিাতি উত্তিপে 

ব্যবোি। 

পুিাতি উত্তিপে ব্যবোি িা কিাি 

রিদে ডশিা থাকা সদেও ব্যবোি কিা 

েদয়দে। 

30 45088 কারশয়ািী সিকারি বটকরিকযাল স্কুল 

ও কদলজ, বগাপালগঞ্জ। 

োরজিা সীট োরজিা সীদট রশক্ষাথীি স্বাক্ষি থাকা 

সদেও রলদথা িম্বি ও কক্ষ পিীেশীি 

স্বাক্ষি বিই। 

31 46003 শাে জািি বটকরিকযাল এন্ড রবএে 

ইিরিটিউট, সূয ডরেয়া, ববায়ালোিী, 

িরিেপুি। 

রভন্ন োদতি বলখা একই উত্তিপদে রভন্ন রভন্ন ব্যারিি োদতি 

বলখা পাওয়া যায়  

32 48023 Gg, G iv‡k` Lvb †UKwbK¨vj ¯‹zj 

GÛ K‡jR, ‰eKzÚcyi, wNIi, 

gvwbKMÄ| 

রভন্ন োদতি বলখা একই উত্তিপদে রভন্ন রভন্ন ব্যারিি োদতি 

বলখা পাওয়া যায় । 

33 50010 শ্যােলী আইরর্য়াল বটকরিকযাল স্কুল 

ও কদলজ, শ্যােলী , ঢাকা। 

রভন্ন োদতি বলখা একই উত্তিপদে রভন্ন রভন্ন ব্যারিি োদতি 

বলখা পাওয়া যায় । 



ক্র: িাং বকন্দ্র/প্ররতষ্ঠাি 

বকার্ 

 

 

বকন্দ্র/প্ররতষ্ঠাদিি িাে 

 

অব্যবস্থাপিা সম্পরকডত তথ্য 

 ধিণ রববিণ 

34 50021 নূদি বোোম্মরেয়া (স.) োরিরজয়া 

আরলে োেিাসা। 

োরজিা সীট উপরস্থত োে অনুপরস্থত োদেি োরজিা 

সীদট স্বাক্ষি কদিদে এবাং বস োরজিায় কক্ষ 

পরিেশীি স্বাক্ষিও িদয়ে । 

35 50136 ইউদসপ ঢাকা বটকরিকযাল োই স্কুল, 

রেিপুি, বসকশি-২, ঢাকা। 

TOP রলদথা ও 

উত্তিপে। 

TOP রলদথা ও উত্তিপদেি সাংখ্যা অরেল 

পাওয়া যায়। 

36 50208 শ্যােলী পাবরলক স্কুল, বাড়ী িাং-১১১, 

বিার্ িাং-৬, বশদখিদটক, আোবি, 

বোোম্মেপুি, ঢাকা 

ব্যবোরিক (PF) 
িম্বি ও TOP 

রলদথা ও উত্তিপে। 

ব্যবোরিক (PF) িম্বি সেয়েত িা বেয়া 

এবাং TOP রলদথা ও উত্তিপদেি সাংখ্যা 

অরেল পাওয়া যায়। 

37 53001 রসিাজউরিি সিকাি রবদ্যা রিদকতি, 

েন্নু িগি, টাংগী, গাজীপুি। 

রভন্ন োদতি বলখা একই উত্তিপদে রভন্ন রভন্ন ব্যারিি োদতি 

বলখা পাওয়া যায় । 
38 53200 কাপারসয়া সিকারি বটকরিকযাল স্কুল 

ও কদলজ, কাপারসয়া, গাজীপুি। 

বাস্তব প্ররশক্ষি(IA) 
িম্বি 

বাস্তব প্ররশক্ষি (IA) িম্বি সেয়েত িা 

বেয়া। 

39 54003 যদুিাথ পাইলট েদর্ল উচ্চ রবদ্যালয়। বরেস্কাি রশক্ষাথীি 

তথ্য বপ্রিদি ভূল 

কিা ও রভন্ন োদতি 

বলখা। 

বরেস্কাি েওয়া রশক্ষাথী বিাল-243509 

রকন্তু বকন্দ্র রলদখদে 343509 যা েন্ডণীয় 

অপিাধ এবাং একই উত্তিপদে রভন্ন রভন্ন 

ব্যারিি োদতি বলখা পাওয়া যায় । 
40 54005 সারকিা বেদোরিয়াল বারলকা োই 

স্কুল, ধিবারড়, েধুপুি, টাাংগাইল। 

োরজিা সীট োরজিা সীদট রশক্ষাথী, কক্ষ পিীেশী ও 

বকন্দ্র সরিদবি স্বাক্ষি থাকা সদেও রলদথা 

িম্বি বিই। 

41 55005 বোলান্দে উরেি উরিি পাইলট োই 

স্কুল,  বেলান্দে,  জাোলপুি। 

োরজিা সীট োরজিা সীদট রশক্ষাথী, কক্ষ পিীেশী ও 

বকন্দ্র সরিদবি স্বাক্ষি থাকা সদেও রলদথা 

িম্বি বিই। 

42 55018 িরুন্দী উচ্চ োধ্যরেক রবদ্যালয়, সেি, 

জাোলপুি। 

বাস্তব প্ররশক্ষি(IA) 
িম্বি 

বাস্তব প্ররশক্ষি (IA) িম্বি সেয়েত িা 

বেয়া। 

43 56005 সাপোরি উচ্চ রবদ্যালয়, সাপোরি, 

বশিপুি। 

ব্যবোরিক (PF) 
িম্বি 

ব্যবোরিক (PF) িম্বি সেয়েত িা বেয়া। 

44 56008 শ্রীবিেী এরপ পাইলট ইিরিটিউট, 

শ্রীবিেী, বশিপুি। 

োরজিা সীট োরজিা সীট আদে রকন্তু উপরস্থত/অনুপরথথত 

সম্পরকডত বকাি স্পি তথ্য বিই। 

45 56041 োলগড়া বটকরিকযাল স্কুল এন্ড কদলজ, 

শ্রীবিেী, বশিপুি 

োরজিা সীট োরজিা সীদট রশক্ষাথী, কক্ষ পিীেশী ও 

বকন্দ্র সরিদবি স্বাক্ষি থাকা সদেও একই 

রলদথা িম্বি একারধক রবষদয়ি পিীক্ষায় 

বলখা েদয়দে। 

46 57018 কান্দীপাড়া আশকি আলী উচ্চ  

রবদ্যালয়, কান্দীপাড়া, গিিগাঁও, 

েয়েিরসাংে। 

োরজিা সীট োরজিা সীদট রশক্ষাথী, কক্ষ পিীেশী ও 

বকন্দ্র সরিদবি স্বাক্ষি থাকা সদেও রলদথা 

িম্বি বিই। 

47 57025 এি এি পাইলট বারলকা উচ্চ রবদ্যালয়, 

মুিাগাো, েয়েিরসাংে। 

বাস্তব প্ররশক্ষি(IA) 
িম্বি 

বাস্তব প্ররশক্ষি (IA) িম্বি সেয়েত িা 

বেয়া। 

48 57205 মুরিদযাদ্ধা রেজাজ খাি বটকরিকযাল 

স্কুল, বগৌরিপুি, েয়েিরসাংে। 

োরজিা সীট োরজিা সীদট রশক্ষাথী, কক্ষ পিীেশী ও 

বকন্দ্র সরিদবি স্বাক্ষি থাকা সদেও একই 

রলদথা িম্বদিি ঘদি বিাল িম্বি বলখা 

েদয়দে। 
49 58001 বিেদকািা কারিগরি স্কুল ও কদলজ, 

সেি, বিেদকািা। 

বাস্তব প্ররশক্ষি 

(IA) 
ও 

ব্যবোরিক (PF) 
িম্বি                                            

বাস্তব প্ররশক্ষি (IA) ও ব্যবোরিক (PF) 
িম্বি সেয়েত িা বেয়া। 
 

50 58005 কলোকান্দা বারলকা উচ্চ রবদ্যালয়, 

কলোকান্দা, বিেদকািা। 

বাস্তব প্ররশক্ষি(IA) 
িম্বি 

বাস্তব প্ররশক্ষি (IA) িম্বি সেয়েত িা 

বেয়া। 
51 59049 এস আি রর্ শােছ্ উরিি ভূইয়ঢ উচ্চ 

রবদ্যালয়,বপািঃ শাদেেল, বোদসিপুি, 

রকদশািগঞ্জ 

ব্যবোরিক (PF) 
িম্বি 

ব্যবোরিক (PF) িম্বি সেয়েত িা বেয়া। 



ক্র: িাং বকন্দ্র/প্ররতষ্ঠাি 

বকার্ 

 

 

বকন্দ্র/প্ররতষ্ঠাদিি িাে 

 

অব্যবস্থাপিা সম্পরকডত তথ্য 

 ধিণ রববিণ 

52 59145 ঘাগড়া আিঃ গরণ উচ্চ রবদ্যালয়, ঘাগড়া, 

রেঠােইি, রকদশািগঞ্জ। 

ব্যবোরিক (PF) 
িম্বি 

ব্যবোরিক (PF) িম্বি সেয়েত িা বেয়া। 

53 60012 োদজিা মুসরলে বটকরিকযাল কদলজ, 

পলাশ, রবশ্বম্ভিপুি, সুিােগঞ্জ। 

পুিাতি উত্তিপে 

ব্যবোি। 

পুিাতি উত্তিপে ব্যবোি িা কিাি 

রিদে ডশিা থাকা সদেও ব্যবোি কিা 

েদয়দে। 

54 60013 ধিপুি আেেত আলী পাবরলক উচ্চ 

রবদ্যালয়, রবশ্বম্ভিপুি, সুিােগঞ্জ। 

বাস্তব প্ররশক্ষি(IA) 
িম্বি 

বাস্তব প্ররশক্ষি (IA) িম্বি সেয়েত িা 

বেয়া। 
55 60035 জয়শ্রী উচ্চ রবদ্যালয়, জয়শ্রী, ধে ডপাশা, 

সুিােগঞ্জ। 

োরজিা সীট োরজিা সীদট রশক্ষাথী, কক্ষ পিীেশী ও 

বকন্দ্র সরিদবি স্বাক্ষি থাকা সদেও রলদথা 

িম্বি বিই। 

56 61005 লুৎিি িেোি উচ্চ রবদ্যালয়, বপািঃ 

আটগ্রাে, জরকগঞ্জ, রসদলট।   

ব্যবোরিক (PF) 
িম্বি 

ব্যবোরিক (PF) িম্বি সেয়েত িা বেয়া। 

57 63080 বেৌলািা আজাে আলী সিকারি 

বটকরিকযাল স্কুল ও কদলজ, োধবপুি, 

েরবগঞ্জ। 

োরজিা সীট োরজিা সীদট রশক্ষাথী, কক্ষ পিীেশী ও 

বকন্দ্র সরিদবি স্বাক্ষি থাকা সদেও একই 

রলদথা িম্বি একারধক রবষদয়ি পিীক্ষায় 

বলখা েদয়দে। 

58 65035 সৃহৃে কারিগরি রবজ্ঞাি ও বারণজয 

কদলজ, িােলদকাট, কুরেো। 

োরজিা সীট োরজিা সীদট রশক্ষাথী, কক্ষ পিীেশী ও 

বকন্দ্র সরিদবি স্বাক্ষি থাকা সদেও একই 

রলদথা িম্বি একারধক রবষদয়ি পিীক্ষায় 

বলখা েদয়দে। 

59 66017 োজীগঞ্জ পাইলট উচ্চ রবদ্যালয়, 

োজীগঞ্জ, িাঁেপুি। 

োরজিা সীট োরজিা সীদট রশক্ষাথী, কক্ষ পিীেশী ও 

বকন্দ্র সরিদবি স্বাক্ষি থাকা সদেও রলদথা 

িম্বি বিই। 

60 68098 িাটরখল সিকারি বটকরিকযাল স্কুল ও 

কদলজ, িাটরখল, বিায়াখালী। 

ব্যবোরিক (PF) 
িম্বি 

ব্যবোরিক (PF) িম্বি সেয়েত িা বেয়া। 

61 69002 িারজলপুি র্রিউ রব কােরি োই স্কুল, 

িারজলপুি, বিিী 

োরজিা সীট োরজিা সীদট রশক্ষাথী, কক্ষ পিীেশী ও 

বকন্দ্র সরিদবি স্বাক্ষি থাকা সদেও একই 

রলদথা িম্বি একারধক রবষদয়ি পিীক্ষায় 

বলখা েদয়দে। 

62 69009 বসািাগাজী বোিঃ োদবি সিকারি 

পাইলট োই স্কুল, বসািাগাজী, বিিী। 

বাস্তব প্ররশক্ষি(IA) 
িম্বি 

বাস্তব প্ররশক্ষি (IA) িম্বি সেয়েত িা 

বেয়া। 

 

63 69014 বিিী সিকারি বটকরিকযাল স্কুল ও 

কদলজ, বিিী। 

োরজিা সীট োরজিা সীদট রশক্ষাথী, কক্ষ পিীেশী ও 

বকন্দ্র সরিদবি স্বাক্ষি থাকা সদেও একই 

রলদথা িম্বি একারধক রবষদয়ি পিীক্ষায় 

বলখা েদয়দে। 
 

এেতাবস্থায়, ববাদর্ ডি পিীক্ষা সাংক্রান্ত এরূপ গুরুেপূণ ড ও স্পশডকাতি কাদজ এদেি গারিলরতি জন্য বকি এ সকল বকন্দ্র 

বারতলপূব ডক বকন্দ্র সরিদবি রবরুদদ্ধ আইিানুগ ব্যবস্থা গ্রেণ কিা েদবিা, তাি জবাব পে প্রকাদশি 7 (সাত) কায ড রেবদসি েদধ্য 

রিে স্বাক্ষিকািীি রিকট রলরখতভাদব প্রোদিি জন্য রিদে ডশক্রদে অনুদিাধ জািাদিা েদলা। 

 

প্ররতষ্ঠাি প্রধাি/বকন্দ্র সরিব বিাবি র্াক বযাদগ পেদপ্রিণ কিা েদয়দে। রবষয়টি জরুিী রবদবিিায় ব্যবস্থা গ্রেদিি জন্য বলা েদলা। 

  
  স 

 
 

স্বািঃ- 

(বোিঃ বকপাদয়ত উোে) 

পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক 

বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা, ববার্ ড, ঢাকা 

বিাি: 02-55006525 
 

স্মািক িাং 57.17.0000.303.99.308.22.19(13)                                                তারিখ : 28 োি ড, 2023 ররিঃ 

সেয় অবগরত ও প্রদয়াজিীয় ব্যবস্থা গ্রেদণি রিরেত্ত অনুরলরপ বপ্রিণ কিা েল (বজযষ্ঠতাি রভরত্তদত িয়): 

১) রসরিয়ি সরিব, কারিগরি ও োদ্রাসা রশক্ষা রবভাগ, রশক্ষা েন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সরিবালয়, ঢাকা-১০০০। 



২) েো-পরিিালক, কারিগরি রশক্ষা অরধেিি, আগািগাঁও প্রশাসরিক এলাকা, ঢাকা। 

3) েো-পরিিালক, েধ্যরেক ও উচ্চ রশক্ষা অরধেিি, রশক্ষা ভবি, ১৬ আবদুল গরি সড়ক, ঢাকা। 

4) েো-পরিিালক, জিশরি, কে ডসাংস্থাি ও প্ররশক্ষণ বুযদিা, কাকিাইল, ঢাকা। 

5) েো-পরিিালক, বস্ত্র অরধেিি, কাওিাি বাজাি, ঢাকা। 

6) রবভাগীয় প্রধাি (সকল), বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

7) আঞ্চরলক পরিিালক (ঢাকা, িেগ্রাে, িাজশােী, খুলিা, িাংপুি, বরিশাল, েয়েিরসাংে ও রসদলট অঞ্চল), কারিগরি রশক্ষা  

    অরধেিি। 

8) বজলা প্রশাসক,……………………। 

8) উপদজলা রিব ডােী অরিসাি,……………। 

9) রসদিে এিারলি, করম্পউটাি বসল, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড (দবাদর্ ডি ওদয়বসাইদট বেওয়াি অনুদিাধসে) । 

10) সভাপরত, ..................................................। 

11) বকন্দ্র সরিব/ বকদন্দ্রি ভািপ্রাি কে ডকতডা (সাংরিি সকল প্ররতষ্ঠাি) 

12) বিয়ািম্যাি েদোেদয়ি ব্যরিগত কে ডকতডা, বিয়ািম্যাদিি েিি, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড। 

13) সাংরিি িরথ। 

 
 

 

 
 

 

 

(প্রদকৌশলী জাকারিয়া আব্বাসী) 

উপ-পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক (বভাদকশিাল) 

বিাি: 02-55006527 (অরিস) 

 


