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বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড 

( রিজে শন শাখা) 
আগারগ o, শেরবাংলা নগর 

 ঢাকা-2318। 
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ারক নং-বাকািশেবা/ ঃ( রিজঃ)/3127/14                                                তািরখঃ 3৯/22/3127ি ঃ 
 

িব ি  
 

বাংলােদশ কািরগির িশ া বােডর চয়ার ান মেহাদেয়র a েমাদন েম জানােনা যাে  য,a  বােডর 3127-28 
সশেন ভিত ত বসরকাির িশ া িত ােন পিরচািলত েকৗশল িডে মা িশ া েমর িশ াথ েদর aন-লাiন 
রিজে শেনর সময় যােদর ছিব সি েবিশত করা হয় নাi তােদর রিজে শন কাড বাড থেক দান করা হেব না।  

 
সi সকল িশ াথ েদর কবলমা  ছিব সংেযাজেনর জ  14/23/3127iং তািরখ হেত 16/23/3127iং তািরখ ch©šÍ 
সাভার েল দoয়া হেব। জ রী িবেবচনায় aন-লাiন রিজে শন ত িশ াথ েদর uি িখত সমেয়র মে  ছিব 
সংেযাজেনর জ  সংি  িশ া িত ান ধানেক a েরাধ জানােনা হেলা। িত ােনর কােছ সংরি ত রিজে শেনর 
ি  আuট কিপেতi দখা যােব িত ান ক ক  কান িশ াথ েদর ছিব সংেযাজন করা নাi।  
 

িবষয়  জ রী।  
                                                                                           া িরত/- 

( মাঃ নােয়ব আলী  ম ল) 
সিচব 

বাংলােদশ কািরগির িশ ােবাড 
ঢাকা-2318 

ফানঃ ৯226539 
 ারক নং-বাকািশেবা/ ঃ ( রিজঃ)/14(24)                                                    তািরখঃ 3৯/22/3127ি ঃ 
 
 
সদয় aবগিত o যথাযথ কাযােথ a িলিপ রণ করা হেলা  
 
12।  মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধ র, eফ-5/িব, আগারগo  /e, ঢাকা- 2318। 
13।  সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
14।  পিরচালক (কাির লাম), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
15।  পরী া  িনয় ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
16।  uপ-পরী া  িনয় ক (সকল) , বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।  
17।  িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।   
      (a  িব ি  oেয়ব সাiেট চার করার জ  আপনােক a েরাধ জানােনা হেলা)। 
18।  সহকাির িহসাব র ণ কমকতা, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা (িফ হেনর জ  a েরাধ জানােনা হেলা)। 
19।  া ামার, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
1৯।  কাির লাম িবেশষ  (সট কাস), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
21।  সহকাির পরী া িনয় ক (সকল), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
22।  a / পিরচালক/ িত ান ধান......................................................  
23।  চয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কমকতা, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
24।  সংি  নিথ। 
 

                   
( মাঃ র-e-iলাহী) 

uপ-পরী া িনয় ক ( ভােকশনাল) 
o 

uপ-সিচব ( রিজঃ) দািয়তব া  
বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড 

ঢাকা-2318। 


