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িব ি  
 

বাংলােদশ কািরগির িশ া েবােডর aধীেন জাতীয় দ তামান েবিসক 471 ঘ া, সা িফেকট-iন-েমিডেকল আল াসাu , 2 বছর 
েময়ািদ া  ি  o েসবা eবং সা িফেকট iন েপাি  ফািমং o সা িফেকট iন eিনেমল েহলথ e  ডাকশন সকল িত ান 
ধানগণেক জানােনা যাে  েয, েবােডর পরী া সং া  সকল কাজ (েযমন-u রপ  পরী ণ, িনরী ণ eবং ধান পরী েকর কায 
সু ুভােব o স ক সমেয় স াদেনর লে  পাঠদানরত িবষয়িভি ক িশ কেদর নােমর তািলকা 34-16-3129 ি ঃ তািরখ হেত    
17-17-3129 ি ঃ তািরেখর মে  েসানালী াংেকর On–Line িভি ক eকাu  নমবরসহ (eকাu  নমবেরর সকল িডিজট uে খ 
করেত হেব) aন-লাiেন রণ করেত হেব।  On–Line e রণ ত িশ কেদর নােমর তািলকার হাডকিপ শটেকাস শাখায়, েবাড 
ভবেনর িপছেন 6ম তলা িবি ং-র 5থ তলায় আগামী 41 েম হেত  18 ন 3129 ি ঃ তািরেখর মে  ে রেণর জ  a েরাধ জানােনা 
হেলা। যােদর On–Line  িভি ক াংক eকাu  নমবর নাi তােদরেক aনিতিবলেমব eকাu  েখালা eবং যােদর eলাকায় েসানালী 
াংেক On–Line  িভি ক সুিবধািদ নাi তােদরেক পা বত  eলাকায় েসানালী াংেকর েয শাখায় On–Line  িভি ক সুিবধািদ 

আেছ েসi শাখায় াংক eকাu  েখালার জ  িনেদশ েম a েরাধ করা হ'ল। 
 
ছকঃ 
িমক নং িশ েকর নাম পদবী িশ াগত েযা তা েসানালী াংেকর 

aন-লাiন 
eকাu  নমবর 
(সকল িডিজট) 

েমাবাiল 
নমবর 

েভাটার আiিড 
নমবর 

       
       

 
 
 

া িরত 
(ড. সুশীল কুমার পাল) 
পরী া িনয় ক 

বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড 
ঢাকা-2318 

েফানঃ ৯224394, 12825186949 
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2। সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা। 
3। পিরচালক (কািরকুলাম), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা। 
4। পিরদশক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা। 
5। িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা। 
6। েচয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কমকতা, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা। 
7। সংি  নিথ। 
 
 
 
 

(েমাঃ সুলতান েহােসন) 
কািরকুলাম িবেশষ  

বাংলােদশ কািরগির িশ া েবােড, ঢাকা 
েফানঃ 1282621965৯ 

 


