
                                                                                                     
                            

        বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্                    
              পরী া িনয় ণ িবভাগ-কৃিষ শাখা 
          আগারগo, েশের বাংলা নগর, ঢাকা-2318 

 
ারক নং 68.28.1111.426.29.112.29-88                                                                            তািরখঃ 21-1৯-3129ি ঃ                                         

      িব ি  
 

বাংলােদশ কািরগির িশ া েবােড র্র aধীেন িডে ামা-iন-eিন াল েহলথ e  ে াডাকশন (iন-সািভ র্স েমকআপ েকাস র্) 
িশ া েমর  3য় পব র্ (22তম াচ) িনয়িমত পরী া আগামী 37 েসে র 3129 ি ঃ েরাজ ধবার হiেত িন  বিণ র্ত পরী া 
েক / িত ােন aনুি ত হiেব। 

ঃনং িত ান েকাড িনধ র্ািরত পরী ার েক /িশ া িত ােনর নাম 
2 3৯144 েভেটিরনারী ে িনং iনি uট, আলমডাংগা, য়াডাংগা।
3 6832৯ েভেটিরনারী ে িনং iনি uট, ময়মনিসংহ ।

 
পরী ার সময় িচ যথা সমেয় aল-লাiেন  েদoয়া হেব। u  পরী ার েয়াজনীয় ত ািদ সংি  িশ া িত ান  হiেত aবগত হoয়া 

যাiেব।                                                                 
a  েবােড র্র কাির লাম িবভাগ হiেত জািরকৃত িশ া বষ র্পি  3129-312৯ eর আেলােক u  পরী া আরে র তািরখ িনধ র্ারণপূব র্ক 

eতদসংেগ পরী াথ েদর  eি  ফরম হন, জমা, পরী া o a া  িফসমুেহর হার, িশ া িত ান কতৃর্ক eি  ফরম ে রেণর িনয়মাবলী eবং 
a া  শতর্াবলী আপনার aবগিতর জ  িনে   দ  হiল eবং uহা যথাযথ aনুসরণ o িতপালেনর জ  aনুেরাধ জানােনা হiল। 
2। পরী াথ েদর  িনকট হiেত আদায়কৃত িফস েহর হারঃ  

 

2.2 সকল পরী াথ েদর িনকট হেত িনে া  হাের পরী ার িফ আদায় করেত হেব t 
 
 

ঃ
নং 

িববরণ পরী ার িফ ন র প  
িফ  

সনদ প  
িফ 

েক  িফ েকে র 
aংশ 

েবােড র্র aংশ

2 3য় পব র্ (22 তম াচ) িনয়িমত   
 

511/- 86/-  561/- 561/- 586/-
িতজন 

3 িবল /সংেযাগ র াকারী িফ িত 
পরী াথ েদর জ  (যিদ থােক) 

- -  - - 411/-
(যিদ থােক) 

4 িত ান কতৃর্ক েবাড র্ িফস যথা সমেয় জমা 
িদেত িবল  হেল িত ােনর জিরমানা 

- -  - - 3611/-
(যিদ থােক) 

 
 
 
 
 

3। পরী ার eি  ফরম রেনর িনয়মাবলীঃ 
3.2 eি  ফরম eর িনধ র্ািরত ােন িত ােনর নাম, িনেজর নাম, িপতার নাম, মাতার নাম, জ  তািরখ, ায়ী কানা  স কভােব 

িলিখেত হiেব eবং  িশ া িত ােনর নাম o পরী া আর  হoয়ার তািরখ  রণ কিরেত হiেব। eি   ফরেমর   িনধ র্ািরত 

ােন iংেরজীেত (বড় a ের) নাম িলিখেত হiেব।  

3.4 পরী াথ েক eি  ফরেমর িনধ র্ািরত ােন তার েরাল ন র, েরিজে শন ন র o েসশন স ক ভােব িলিখেত হiেব। 

3.5 িত ান ধান  কতৃর্ক সত ািয়ত iকিপ পাসেপাট র্  সাiেজর ছিব  eি ফরেমর িনধ র্ািরত ােন সংেযাজন কিরেত  হiেব।  

3.6 পরী াথ েক eি  ফরেমর িনধ র্ািরত ােন েদয় সকল িবষেয়র নাম িলিখেত হiেব।  

3.7 পরী াথ  কতৃর্ক রণকৃত িত  eি  ফরেমর িনধ র্ািরত ােন িত ােনর ধান া র কিরেবন। িত ান ধানeি  ফরেম 

া র করার পূেব র্ পরী াথ র সকল ত  স ক আেছ িকনা তাহা যাচাi বাছাi কের া র কিরেবন ।  িত ান ধান eর 

া র িতত eি  ফরম eবং াংক াফট হণ করা হiেব না । eি  ফরেম েকান ল ত   aথবা  aস ণ র্ ত   

থািকেল  eবং eর জ  ফলাফল কােশ াঘাত ঘ েল তার জ  েবাড র্ দায়ী থািকেব না  ।  
 

 

 

িতিদন  AšÍtZ eকবার কািরগির 
িশ া েবােড র্র oেয়ব সাiট   

(www.bteb.gov. bd েদখুন 



 (3) 
 

4।       িশ া িত ান কতৃর্ক eি  ফরম o িফ - স হ েবােড র্ ে রণ প িতঃ 
4.2      পরী ার  িফ, িশ া স াহ িফ , সািভ র্স চাজর্,     ন রপ  িফ  o  িবিবধ িফ - বাবদ আদায়কৃত েবােড র্র া  সমুদয় aথ র্  পরী াথ েদর   

 িনকট হেত আদায়কৃত  পরী ার িফ সহ সমুদয় aথ র্ েসানালী াংক/েসা াল iসলামী াংেকর েয েকান শাখা হেত সিচব, বাংলােদশ  
কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা eর aনুকূেল িনধ র্ািরত তািরেখ াংক াফট কিরেত হেব eবং েবােড র্র পরী া িনয় ক িবভাগ কৃিষ/েট ঃ 
শাখা (7  তলা) কতৃর্ক যাচাiপূব র্ক িহসাব শাখায় িনধ র্ািরত তািরেখ জমা িদেত হেব। 

4.3  পরী াথ েদর eি  ফরম, পরী ার  িফ o a া  িফ - বাবদ দ  াংক াফট    িশ া  িত ােনর  eকজন দািয় শীল িশ েকর     
          মা েম (পরী া কােজ সংি ) ‘‘ছেক’’ বিণ র্ত িনধ র্ািরত তািরেখর মে  aব i a  েবােড র্ েপৗঁছাiেত   হiেব। তেব সংি  িশ েকর    
          মণ স িকর্ত য়ভার িশ া িত ান কতৃর্ক বহনেযা ।  
4.4    েক  িফবাবদ আদায়কৃত aথ র্ েকে  পরী া msµvšZ কােজ য় কিরেবন।  
4.5    েবাড র্ হiেত eি  ফরম হণ, িফসহ eি  ফরম জমা দান, েবাড র্ হiেত েবশপ , u রপ /পরী ার কাগজপ  হণ iত ািদ   
        িনে া   ‘‘ছক’’ েমাতােবক কিরেত হiেব। েকান aব ােতi ছেক বিণ র্ত তািরখ িতত পরী রথ েদর eি  ফরম o াংক  াফট হণ    
         করা হiেব না। যিদ iহার িত ম পিরলি ত হয় তাহা হiেল িবল  িফ ছাড়াo িত ান ধােনর uপর জিরমানা ধা র্সহ a া  ব া   
         হণ করা হiেব যাহার জ  িত ান ধানi দায়ী থািকেবন। 
 

eি  ফরম িশ া 
িত ান কতৃর্ক 
হেনর তািরখ 

িশ া িত ােন িবল  
িফ ছাড়া ফরম িফলাপ 
o াংক া  করার 

তািরখ 

িশ া িত ােন 
িবল  িফসহ 

(411/=হাের) 
ফরম িফলাপ o 
াংক া  করার 
তািরখ 

a  েবােড র্ সকল 
াংক াফট o 

সংেশািধত eি  
ফরম জমা / 
হেনর েশষ 
তািরখ 

িনধ র্ািরত তািরেখর (23/1৯/29) 
পর িত ান কতৃর্ক 3611/- টাকা 
জিরমানা সােপে  ’’ াংক াফট 
o ি  আuট কিপ,’’ 24-1৯-29 
ি ঃ তািরখ ch©šÍ হণ করা হiেব। 
eর পর েকান aব ােতi আর হণ 

করা হiেব না 

a  েবাড র্ হেত েবশপ  eবং 
পরী া msµvšZ েয়াজনীয় 
কাগজপ  হােত হােত হন o 
েবশপ  সংেশাধেনর েশষ 

তািরখ 

21/1৯/29  23/1৯/29 24/1৯/29 24/1৯/29 24/1৯/3129
 

4.6   uপের ‘‘ছেক’’ বিণ র্ত তািরেখর মে  ছা / ছা ীেদর িনকট হেত আদায়কৃত সমুদয় aেথ র্র াংক াফট কিরেত হiেব eবং u   তািরেখর   পের েকান পরী াথ র 
ফরম িফলাপ o াংক াফট করা হiেল তাহা হনেযা  হiেব না ।  

4.7 িনধ র্ািরত তািরেখ াংক াফট কের সময়মত েবােড র্ জমা িদেত থ র্ হেল 3611/-( i হাজার প চশত) টাকা জিরমানাসহ ‘‘ছেক’’ বিণ র্ত 
তািরখ পয র্মত জমা েদoয়া যাiেব । 

 

4.8 পরী া সং াম  সকল িবষেয়র েযাগােযাগ a  aিফেসর পরী া িনয় ক বরাবর েযাগােযাগ কিরেত হiেব। 
4.9 পরী ার েবশ প , পরী ার u র প , হািজরা িসট, ড াচ াচ ফরম o a া  েয়াজনীয় কাগজ প    
            সহকারী পরী া িনয় ক (কৃিষ), বরাবর  ে রেনর ব া করেবন। 
4.৯  েবশপ  হেনর সময় েবশপে র সং া স ক আেছ িকনা তা েদিখয়া লiেত হiেব ।  েবশপে  নাম, িপতার নাম, েসশন, েরিজঃ 

ন র, েরাল ন র স ক আেছ িকনা তা ভালভােব পরী া কিরেত হiেব । েবশপে র েলর কারেন যিদ েকান  পরী াথ র ফলাফল 

কােশ াঘাত ি  হয় তার জ  েবাড র্ দায়ী  থািকেব না ।  

4.21     পরী ার িফ , সািভ র্স চাজর্ , ন রপ , িবিবধ িফ o িশ া  স াহ  িফ স েহর  জ   eক    াংক   াফট (েবােড র্র া ) বরাবর,    

         সহকারী পরী া িনয় ক (কৃিষ o েট ঃ), 7  তলা, বাংলােদশ কািরগির  িশ া েবাড র্, আগারগo, ঢাকা-2318  ে রেনর ব া করেবন। 
 

 
4.22 পরী া msµvšZ  সকল িবষেয়র েযাগােযাগ িন   বিণ র্ত ‘‘ছক’’ aনুযায়ী হেব। 

        তািরখঃ...........................
িবষয় েকাডঃ ..................
েক  েকাডঃ................

ে রকঃ 
েক  সিচব/ ভার া  কম র্কতর্া 
েকে র নামঃ 
uপেজলাঃ 
েজলাঃ 

 
 
 
 
 
 
 

 
াপকঃ 
সহকারী পরী া িনয় ক (কৃিষ) 
7  তলা- কৃিষ শাখা 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ 
আগাগo, েশের বাংলা নগর 
ঢাকা-2318। 

পব র্ িনয়িমত/ 
aিনিমত 

ছা /ছা ী 
েদর সং া 

পরী ার িফ ন র প  িফ িশ া স াহ
 িফ 

িবল  
িফ 

েমাট 
 টাকা 

gšZe¨

3য় 
পব র্ 

িনয়িমত        
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িবেশষ শতর্াবিলঃ  
5.2    েয সকল ছা /ছা ী  তাি ক ধারাবািহক o বহািরক ধারাবািহক পরী ায় aকৃতকায র্ হiেব তাহারা পরী ায় aংশ হণ কিরেত পািরেব না 

। e প পরী াথ েদর ফরম িফলাপ করা হiেল েবাড র্ হiেত েবশপ  i  করা হiেবনা eবং লবসত েবশপ  i  করা হiেলo তােদর 
পরী ার ফলাফল বািতল বেল গ  হiেব eবং eর জ  সংি  িশ া িত ান ধানi দায়ী থািকেবন  

 
5.3  পরী ায় aংশ হণকারী ছা /ছা ীেদর তাি ক ধারাবািহক o বহািরক ধারাবািহক পরী ার ন র (চার কলাম িবিশ )  মাকর্িসট ফরেম 

িবষয়িভি ক েরাল ন েরর মানুসাের িলিখয়া eি  ফরম o াংক াফট জমা েদoয়ার সময় aব i েবােড র্  জমা িদেত হiেব ন বা 
েবশপ  দান করা হiেব না ।  

 
5.4   eি  ফরম েবােড র্ জমা েদoয়ার সময় েকাস র্ যথাযথভােব স  হiয়ােছ eবং িবধান aনুযায়ী ‘ছা /ছা ীেদর 91% হািজরা আেছ   
        মেম র্  a ে র ত য়নপ  িদেত হiেব তাছাড়া পরী াথ র িত ােন িশ ন হেনর েরকড র্ িহসােব ছা েদর হািজর  খাতা  েবােড র্   
        জমা িদেত হiেব।   
4.4 ফলাফল সং াম  েয েকান আপি /মম  থাকেল তা ফলাফল কােশর 21 (দশ) িদেনর মে  িলিখত ভােব েবােড র্ কৃিষ শাখায় (7 তলা)    
       aবিহত করেত হেব। ( u র পে র ােকট eর কাপড় aব i স জ কালার/রং eর হেত হেব) 
                                                                                                                                                                                              
 
                                                                                                                                  (ড. শীল মার পাল) 

পরী া িনয় ক 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
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2। মহা-পিরচালক, ািণস দ aিধদ র, কৃিষ খামার সড়ক, ফাম র্েগiট, ঢাকা। 
3। পিরচালক (গেবষণা o িশ ন), ািণস দ aিধদ র, কৃিষ খামার সড়ক, ফাম র্েগiট, ঢাকা। 
4-6। সিচব/পিরচালক(কাির লাম)/ পিরচালক(িশ  o িশ ণ সম য়)/পিরদশ র্ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
7-9।  েজলা শাসক, ময়মনিসংহ / য়াডাংগা/গাiবা া। 
21-23। a , েভেটিরনাির ে িনং i uট, ময়মনিসংহ/আলমডাংগা, য়াডাংগা। 
24-25। uপ-পরী া িনয় ক(েগাপনীয়)/কাির লাম িবেশষ  (কৃিষ) বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
26।       িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
           (িব ি  oেয়ব সাiেট চােরর ব া করার জ  আপনােক aনুেরাধ করা হ’ল) 
27। ে স ােনজার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
28।      েচয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কম র্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
29।      a  aিফেসর েনা শ েবাড র্। 
2৯।      দ র নিথ।                                                  
 

                                                                 
 (েমাহা দ আলী িময়া) 

সহকারী পরী া িনয় ক(কৃিষ o েট ঃ) 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা 
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