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রবজ্ঞরি 

 

 

আগস্ট-বিদেম্বি, ২০২২ মাদি অনুরিতব্য রর্দলামা-ইি-ইরিরিয়ারিাং ও ট্যুরিজম এ্ুান্ড হিরপটারলটি রশক্ষাক্রদমি িাংরিষ্ট প্ররবধািভূক্ত 

রশক্ষার্থীদেি ১ম, ৩য়, ৫ম, ৭ম পব ড রিয়রমত, ৪র্থ ড, ৬ি পব ড অকৃতকার্ ড রবষয় ও ৮ম পব ড অরিয়রমত পিীক্ষা-২০২১ এ্ি জন্য স্মািক িাং: 

৫৭.১৭.০০০০.৩০১.৩১.০০১.২২.১৯৫-১৯৬ তারিখ: ০১-০৮-২০২২ রি: বমাতাদবক প্রকারশত বকন্দ্র তারলকায় প্ররতিিগুদলাি বকন্দ্র 

বেয়ািম্যাি মদহােদয়ি অনুদমােিক্রদম রিদনাক্তভাদব পরিবতডি কিা হদলা। 

 

ক্র: 

িাং 
প্ররতিাদিি বকার্, িাম ও ঠিকািা 

বর্ বকদন্দ্রি অধীদি 

আদে 

বর্ বকদন্দ্রি অধীদি 

অন্তভূ ডক্ত কিা 

হদয়দে 

বকদন্দ্রি 

ধিি 
মন্তব্য 

১. 

২১১৫৪ - মহাদেবপুি পরলদটকরিক 

ইন্সটিটিউট, িওগাঁ ও এ্ই বকন্দ্রাধীি 

ক) ২১১৫৫ - বেমাি পরলদটকরিক 

ইন্সটিটিউট, গ্রাম/মহল্লা/ িড়কঃ 

মহাদেবপুি, িওগাঁ। 

খ) ২১১৭০ - িরজপুি ইন্সটিটিউট অব্ 

ইরিরিয়ারিাং বটকদিালরজ, িরজপুি 

িেি, িওগাঁ। 

২১১৫৪ - মহাদেবপুি 

পরলদটকরিক 

ইন্সটিটিউট, িওগাঁ। 

(দকন্দ্র বারতল) 

২১০৬৪ - িওগাঁ 

পরলদটকরিক 

ইন্সটিটিউট, 

িওগাঁ। 

প্ররতিাি 

মূল্যায়ি 

বকন্দ্র 

(৩য় পব ড) 

আদবেদিি বপ্ররক্ষদত 

বকন্দ্রটি বারতল কদি 

প্ররতিাি ০৩ টিদক 

িওগাঁ পরলদটকরিক 

ইন্সটিটিউট এ্ি 

অধীদি রিধ ডািণ কিা 

হদলা। 

২. 
৫০৬০৪ - আঞ্জুমাি বমাখদলছুি িহমাি 

পরলদটকরিক ইন্সটিটিউট, ঢাকা। 

৫০৯৫১ - শ্যামলী 

আইরর্য়াল 

ইরিরিয়ারিাং 

ইন্সটিটিউট, হাউজ: 

১০, বিার্ িাং: ০১, 

োঁে উদ্যাি, 

বমাহাম্মেপুি, ঢাকা। 

৫০০৮৭ - গ্রারেক 

আট ডি ইন্সটিটিউট, 

ঢাকা।  

প্ররতিাি 

মূল্যায়ি 

বকন্দ্র 

(৩য় পব ড) 

ববার্ ড মূল্যায়ি 

বকদন্দ্রি অনুরূপ 

কদি গ্রারেক আট ডি 

ইন্সটিটিউট এ্ি 

অধীদি বকন্দ্র 

রিধ ডািণ কিা হদলা। 

৩. 
৬৫২১৬ - হাজী বমাঃ েজলুল হক 

পরলদটকরিক ইন্সটিটিউট, কুরমল্লা। 

িতুি অনুদমারেত 

প্ররতিাি। রিধ ডারিত 

িমদয় অিলাইদি 

েিম রেলাপ িা 

কিায় বকন্দ্র 

তারলকায় অন্তভূ ডক্ত 

কিা হয় রি। 

৬৫০৫৪ - কুরমল্লা 

পরলদটকরিক 

ইন্সটিটিউট, 

কুরমল্লা। 

ববার্ ড 

মূল্যায়ি 

বকন্দ্র 

(১ম পব ড) 

কুরমল্লা 

পরলদটকরিক 

ইন্সটিটিউট, কুরমল্লা 

এ্ি অধীদি বকন্দ্র 

রিধ ডািণ কিা হদলা। 

  

 

িাংরিষ্ট িকলদক উরল্লরখত তারলকা বমাতাদবক পিীক্ষাি কার্ ডক্রম িম্পন্ন কিাি জন্য অনুদিাধ জািাদিা হদলা। উদল্লখ্য পূদব ড প্রকারশত বকন্দ্র 

তারলকাি অন্যান্য রবষয়িমূহ অপরিবরতডত র্থাকদব। 

 

 

 

¯̂vÿwiZ০৮-০৮-২০২২ 

(বমাঃ বকপাদয়ত উল্লাহ) 

পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক 

বোি: ০২-৫৫০০৬৫২৫ 
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অনুরলরপ িেয় অবগরত ও প্রদয়াজিীয় কার্ ডাদর্থ ড (দজিুতাি রভরিদত িয়): 

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

    [দৃরষ্ট আকষ ডণ: অরতরিক্ত িরেব (কারিগরি)] 

২. মহাপরিোলক, কারিগরি রশক্ষা অরধেিি, এ্ে-৪/রব, আগািগাঁও প্রশািরিক এ্লাকা, ঢাকা-১২০৭। 

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

৪. বজলা প্রশািক, িওগাঁ/ঢাকা/কুরমল্লা বজলা। 

৫. বকদন্দ্রি ভািপ্রাি কম ডকতডা, িওগাঁ/কুরমল্লা পরলদটকরিক ইন্সটিটিউট/গ্রারেক আট ডি ইন্সটিটিউট।  

৬. অধ্যক্ষ, শ্যামলী আইরর্য়াল ইরিরিয়ারিাং ইন্সটিটিউট, ঢাকা/ আঞ্জুমাি বমাখদলছুি িহমাি পরলদটকরিক ইন্সটিটিউট, ঢাকা/ মহাদেবপুি  

    পরলদটকরিক ইন্সটিটিউট, িওগাঁ / বেমাি পরলদটকরিক ইন্সটিটিউট, িওগাঁ / িরজপুি ইন্সটিটিউট অব্ ইরিরিয়ারিাং বটকদিালরজ, িওগাঁ/     

    হাজী বমাঃ েজলুল হক পরলদটকরিক ইন্সটিটিউট, কুরমল্লা। 

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

৮. রিদস্টম এ্িারলষ্ট, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা (পরিবরতডত বকদন্দ্রি কার্ ডক্রম গ্রহদণি অনুদিাধিহ)। 

৯. বপ্রাগ্রামাি (রর্দলামা-ইি-ইরিরিয়ারিাং এ্ি োরয়ত্বপ্রাি), বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

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

১১. ইিেিদমশি অরেিাি, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

১২. বেয়ািম্যাি মদহােদয়ি পাদি ডািাল অরেিাি, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা।  

১৩. িরর্থ। 

 

 

 

 

                             ০৮-০৮-২০২২ 

(দমাহাম্মে আবুল শারহি কাওোি িিকাি) 

        উপ-পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক (রর্দলামা) 

            বোি: ০২-৫৫০০৬৫৩১ 


