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িব ি  

 
েচয়ার ান মেহাদেয়র a েমাদন েম সংি  সকলেক জানােনা যাে  েয, 312৯ সােল a ে য় eসeসিস/দািখল (েভাক:) িশkা েমর পরী ায় েবাড 
িনধািরত িফ তীত aিতির  িফ েনয়ার েকান েযাগ েনi। e িবষেয় েকান aিভেযাগ পাoয়া েগেল তােদর িব ে  িবিধ েমাতােবক ব া হণ করা 
হেব। েযেহ  িবল  িফ সহ e বছেরর ফরম রেনর তািরখ 42/21/3129 তািরেখ u ীণ হেয়েছ, েস িহেসেব পরবত  বছর েথেকo e িবষেয় aিধকতর 
সেচতন হoয়া eবং ন না প, িফ হেণর eক  রিশদ (িফ হেণর হার uেল খসহ eবং েসi সােথ েযাগােযােগর জ  িত ান ধােনর i-েমiল 
কানা ে রণকরণ) িনমণ া রকারীর বরাবর িব ি  কােশর 8 (সাত) কায িদবেসর মে  ে রেণর জ  িনেদশ েম a েরাধ করা হেলা। 

 
 
 
 

 (ড. েকৗ. শীল মার পাল)
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ারক নং- 68.28.1111.414.43.441.27-82          তািরখঃ 38 িডেস র 3129 ি . 

সদয় aবগিত o েয়াজনীয় ব া হেণর িনিম  a িলিপ ে রণ করা হলঃ 
2। সিচব, কািরগির o মা াসা িবভাগ, িশ া ম ণালয়, গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
3। aিতির -সিচব ( . o u য়ন), কািরগির o মা াসা িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
4। সিচব ( শাসন o aথ), কািরগির o মা াসা িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
5। মহা-পিরচালক কািরগির িশ া aিধদ র, eফ-5/িব, আগারগo, ঢাকা। 
6। েজলা শাসক সকল। 
7। েচয়ার া eর eকাম  সিচব, নীিত দমন কিমশন, ধান কাযালয়, ঢাকা। 
8। কিমশনার তদ  o a স ান eর eকাম  সিচব, নীিত দমন কিমশন, ধান কাযালয়, ঢাকা। 
9। সিচব eর eকাম  সিচব, নীিত দমন কিমশন, ধান কাযালয়, ঢাকা। 
৯।         িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা (েবােডর oেয়বসাiেট কােশর জ  a েরাধ করা হল)। 
21 েচয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কমকতা, বাংলেদশ কািরগির িশ া েবাড। 
9।        সংি  নিথ।  
 

 
 

(েমাঃ আবুল েহােসন) 
uপ-পরী া িনয় ক (েভাকঃ) 
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