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বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ 
আগারগo, েশেরবাংলা নগর 

ঢাকা-2318। 
ারক নং-68.28.1111.311.43.112.28-51                             তািরখঃ  12-19-3128 ি ঃ 

 
 

িবষয়ঃ 3128-3129 িশ াবেষ র্ পিলেটকিনক/সমমান i িটিটuট o েটকিনকয্াল ল o কেলজস েহ ভিতর্ িফ সে । 
 

 
 

uপ র্  িবষেয়র আেলােক জানােনা যাে  েয, 3128-3129 িশ াবেষ র্ কািরগির িশ া aিধদ রাধীন পিলেটকিনক/সমমান i িটিটuট, িভ.িট.িট.আi eবং েটকিনকয্াল ল o 
কেলজস েহ ছা -ছা ী ভিতর্র ে ে  িশ া ম ণালেয়র ারক নং-িশম/aিডট েসল/354/3122/586, তািরখ 17/18/3125 ি ঃ eর পিরপ  aনুযায়ী িনধ র্ািরত হাের আদােয়র জ  
িফ িনধ র্ারণ করা আেছ। সরকাির পিলেটিনক/ সমমােনর িত ান/িট.eস.িস/িভিটিটআiস েহ িডে ামা iনি িনয়ািরং সমমােনর েকােস র্ ভিতর্র িন ায়েনর জ  সািভ র্স চাজর্ 21 
টাকাসহ 2131/- = (2121+21) টাকা ডাচ বাংলা াংেকর মা েম আদায় করা হেয়েছ। পিরপ  aনুযায়ী 2926 টাকার মে  2121 টাকা বােদ aবিশ  916 টাকা িত ান কতৃর্ক 
আদায় েযা । e িবষেয় েয়াজনীয় ব া হেণর জ  িনেদ র্শ েম aনুেরাধ জানােনা হ’ল। 
ডাচ বাংলা াংেকর মাে েম আদায়কৃত 2121/- eর িবভাজন িন রূপ (ক+খ)t 
 

ক) েবােড র্র া  aংশঃ 
ঃ নং টাকা আদােয়র খাতঃ  টাকার হার 

1. েরাভার াuট িফ (েবাড র্ কতৃর্ক িনধ র্ািরত) 41 টাকা eর 61% = 26.11 টাকাঃ  26.11 
2. েরিজে শন িফ (েবাড র্ কতৃর্ক িনধ র্ািরত)◌ঃ  311.11 
3. ভিতর্র আেবদন প  িফ (েবাড র্ কতৃর্ক িনধ র্ািরত) t  71.11 
4. েরড ি েস  িফ (েবাড র্ কতৃর্ক িনধ র্ািরত) t  31.11◌ঃ 
   3৯6.11 

 

খ) i িটিটuেটর া  aংশঃ 
ঃ নং টাকা আদােয়র খাতঃ  টাকার হার 

1. াগািজন িফঃ  36.11 
2. ধম য় তহিবলঃ  36.11 
3. মাকর্সীট িফ (aভয্ম রীন)t  36.11 
4. সহিশ া কায র্ ম/ ীড়া o সং িত িফ ( িত েসিম ার) t  211.11 
5. িনরাপ া o ন  হরী/aতয্াব কীয় কম র্চারীঃ  486.11 
6. আiিসিট িফঃ  41.11 
7. েবতন ( িত েসিম ার) t  71.11 
8. ভিতর্ িফঃ  21.11 
9. মসিজদ u য়ন িফঃ  41.11 
10. ক ান তহিবল (দির  তহিবল) t  31.11 
11. েরাভার াuট িফ (েবাড র্ কতৃর্ক িনধ র্ািরত) 41 টাকা eর 61% = 26.11 টাকাঃ  26.11 
   826.11 

 

গ) i িটিটuট কতৃর্ক আদায় েযা  aংশঃ (পিরপ  aনুযায়ী 2926 টাকার মে  2121 টাকা বােদ aবিশ  916 টাকা) 
ঃ নং টাকা আদােয়র খাতঃ  টাকার হার 

1. iনি িটuট জামানত ( াস র eক স ােহর মে  সংি  িত ােন) t  511.11 
2. aভয্ম রীন পরী ার িফ ( াস েট  o iজ েট ) ( িত েসিম ার) t  231.11 
3. পিরচয় প  িফঃ  41.11 
4. aিভভাবক িদবস িফ ( িত েসিম ার) t  31.11 
5. েমিডকয্াল পরী া িফ (ভিতর্র সময়) t  211.11 
6. েবতন বi (ভিতর্র সময়)◌ঃ  26.11 
7. সাiেকল ােরজ িফ ( েযাজয্ ে ে ) t  31.11 
8. িবিবধঃ  211.11 
  = 916.11 

 

 

                          া িরত/- 
 

(েমাঃ  আ ারu ামান) 
পিরচালক (কাির লাম) 

o 
সদ  সিচব, ভিতর্ পিরচালনা কিমিট 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 

 েমাবাiলঃ 12825-184837 
 েটিলেফানঃ 13-৯251751 

িবতরণঃ  
2-5৯।  a , ....................................................... পিলেটকিনক iনি িটuট/বাংলােদশ iনি িটuট aব াস e  িসরািম / ািফক আট র্স i িটিটuট/ বাংলােদশ সােভ র্ 

i িটিটuট, িম া/েফনী কি uটার iনি িটuট, েফণী। 
61-225। a ,..............................................েটকিনকয্াল ল o কেলজ। 
226। a , েভােকশনাল িটচাস র্ ে িনং i িটিটuট, ব ড়া। 

ারক নং-68.28.1111.311.43.112.28-51(8)                             তািরখঃ 12-19-3128 ি ঃ 
 

সদয় aবগিত o কায র্ােথ র্ aনুিলিপ ে রণ করা হেলাঃ 
2।  সিচব, কািরগির eবং মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, ঢাকা। (মেহাদেয়র aবগিতর জ ) 
3।  মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, আগারগo েশেরবাংলা নগর, ঢাকা-2318। 
4।  সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
5।  uপ-সিচব (কািরগির-3), িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবলায়, ঢাকা-2111। 
6।  িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা (িব ি িট aনলাiেন চার করার জ  aনুেরাধ করা  হেলা)। 
7।  েচয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কম র্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
8।  aিফস নিথ। 

                  
                                      (েমাঃ েমাদাে র আলী) 

uপ-পিরচালক ( কাশনা) 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  

িশ া িনেয় গড়ব েদশ 
েশখ হািসনার বাংলােদশ

িত ােনর া  aংশ (826+916) = 2631 টাকা আদায় o খরেচর জ  মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র 
eর eনেডাস র্েম  েয়াজন হেব। 
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