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বেয়ািম্যাি মদ ােদয়ি অনুদমােিক্রদম ৩০ মাে ড, ২০২২ রি. তারিখ  দত শুরু  ওয়া রর্দলামা-ইি-ইরিরিয়ারিাং এবাং রর্দলামা-ইি-ট্যুরিজম 
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রিদনাক্ত ছক বমাতাদবক িাংদশাধি কিা  দলা। 
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উদেখ্য, মূল িময়সূরেি অন্যান্য রবষয়িমূ  অপরিবরতডত র্াকদব। 
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অনুরলরপ িেয় অবগরত ও িদয়াজিীয় কার্ ডাদর্ ড (দজষ্ঠুতাি রভরিদত িয়): 

১. িরেব, কারিগরি ও মাদ্রািা রশক্ষা রবভাগ, রশক্ষা মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ িরেবালয়, ঢাকা-১০০০।  

    [দৃরি আকষ ডণ: অরতরিক্ত িরেব (কারিগরি)] 

২. ম াপরিোলক, কারিগরি রশক্ষা অরধেিি, এ -৪/রব, আগািগাঁও িশািরিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭। 

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

৫. অধ্যক্ষ/দকদেি ভািিাি কম ডকতডা, িাংরিি িকল বকে/িরতষ্ঠাি। 

৬. উপ-পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক – বগাপিীয়, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

৭. রিদেম এিারলি, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা (রবজ্ঞরিটি ববাদর্ ডি Website এ িকাদশি অনুদিাধি )। 

৮. বিাগ্রামাি (রর্দলামা-ইি-ইরিরিয়ারিাং এি োরয়ত্বিাি), বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

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

১০. ইি িদমশি অর িাি, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

১১. বেয়ািম্যাি মদ ােদয়ি পাদি ডািাল অর িাি, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা।  

১২. িরর্। 
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(দমা াম্মে আবুল শার ি কাওছাি িিকাি) 

        উপ-পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক (রর্দলামা) 

            ব াি: ০২-৫৫০০৬৫৩১ 


