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ারক নং বাকািশেবা/পঃিনঃিবঃ/ িষ)/3128/279

তািরখঃ 29-23-28ি ঃ

িব ি

সংি সকেলর aবগিতর জ জানােনা যােচছ েয, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবােড র্র কাির লাম িবভাগ হেত জাির ত িশ া বষ র্পি র 31283129 eর আেলােক 5 বৎসর েময়াদী িডে ামা- iন- ফেরি িশ া েমর ফের সােয় e েটকেনালজী i
uট, চ াম eর 3য় পব র্
aিনয়িমত/পিরপূরক (তাি ক) েবাড র্ সমাপনী পরী া 3128 আগামী 22 জা য়াির 3129 ি ঃ েরাজ হ িতবার হেত িনজ িত ান/েকে
a ি ত হেব। u পরী ার জ পরী াথ েদর eি ফরম হণ জমা o েয়াজনীয় িফ জমা েদoয়ার তািরখ, িফ eর হার eবং িনয়মাবলী a সংেগ
েদoয়া হiল। পরী ার িব ািরত সময় িচ যথা সমেয় aবিহত করা হiেব। u পরী ার েয়াজনীয় ত ািদ সংি িশ া িত ান হiেত aবগত
হoয়া যাiেব। iহা ছাড়া u ত ািদ কািরগির িশ া েবােড র্র oেয়ব সাiেট েদখা যাiেব।

1.0

পরী ার eি ফরম পূরেণর িনয়মাবলীঃ

2.2

আ হী পী াথ েদর AZ¨šÍ সাবধানতার সিহত ফরম িফলাপ কিরেত হiেব। eি ফরেমর িনধ র্ািরত ােন
iংেরজীেত (বড় a ের) নাম িলিখেত হiেব। eস eস িস পরী ার পােশর সনদপে a প eি ফরেম পূরন কিরেত হiেব।
েত ক পরী াথ েক ীয় eি ফরেমর িনধ র্ািরত ােন তাহার েরিজে শন ন র o েসশন ন র িলিখেত হiেব। েরিজে শন ন র o েসশন
uে খ িবহীন ি আuট হণ করা হiেব না।
েত ক পরী াথ েক ি আuট কিপেত 3য়পব র্ পিরপূরক িবষেয়র পূন র্নাম িলিখেত হiেব (িবষেয়র েকাড ন র সহ)

2.3
2.4
3.1
3.2

পরী ার o a া িফ সমূেহর হারঃ

েত ক পিরপূরক পরী াথ র িনকট হেত পরী ার িফ বাবদ (336+336)= 561/- হাের আদায় কিরেত হiেব।

3.0

িশ া িত ান কতৃক
র্ eি ফরম o িফসমূহ েবােড র্ ে রণ প িতঃ

4.2

পরী াথ েদর িনকট হেত আদায় ত পরী া িফ eর েমাট aেথ র্র শতকরা 61 (প াশ) ভাগ aথ র্ aথ র্াৎ 336/- টাকা হাের পরী াথ েদর
িনকট হেত আদায় ত পরী া িফ সহ সমূদয় aথ র্ সিচব,বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা eর a েল েসাসাল iসলামী াংক
িলিমেটড, িহসাব নং চলিত 24411123293 েবগম েরােকয়া রণী শাখা আগারগ o, েশেরবাংলা নগর (েসাসাল iসলামী াংক, লায়
চ হাসপাতাল, আগারগ o, ঢাকা শাখায় নগদ aথ র্ জমা িদেয়o ভাuচার সং করা যাiেব) aথবা েসানালী াংেকর েয েকান শাখা
হiেত , আগারগ o শাখায় uে ালন েযা সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা eর a েল াংক াফট eর মা েম িষ
শাখার েড aিফসার eর যাচাi-বাছাi করার পর েবােড র্র িহসাব শাখায় ‘‘ছেক’’ বিণ র্ত তািরখ a যায়ী জমা িদেত হiেব। (eখন হiেত
uে িখত েসানালী াংেকর াফট - িত ানেক াংেক ভাuচােরর মা েম জমা দান কিরেত হiেব।
পরী াথ েদর িফ বাবদ আদায় ত aবিশ aধ র্াংশ aথ র্াৎ 336/- হাের েক তহিবেল ( াংক eকাuে ) গি ত থািকেব eবং ei তহিবল
হiেত পরী া msµvšÍ সকল স ের িনেয়ািজত কমর্কতর্া o কমর্চারী ে র পাির িমক পরী া সমাি র পর পরi aিফস হiেত ে িরত
িনধ র্ািরত পাির িমক হার a যায়ী পিরেশােধর ব া কিরেত হiেব। পিরেশািধত িবেলর eক িতিলিপ (েমাট আয় o েয়র uে খসহ)
যথাসমেয় a েবােড র্র সিচব বরাবের ে রণ কিরেত হiেব।
াংক াফট সং েহর িনিমে দানেযা কিমশন সংি িশ া িত ান কতৃক
র্ বহনেযা ।
নগদ, মািন aড র্ার, েচক, েপা াল aড র্ার বা ে জারী চালানেযােগ ে িরত aথ র্ হণেযা নেহ।
a aিফেস ে রেণর পূেব র্ পরী াথ কতৃক
র্ পূরণ ত িত eি ফরেমর িলিপব তা িশ া িত ােনর সংি নিথপে র সিহত
িন লর্ ভােব পরী া কিরয়া সাজাiয়া িদেত হiেব। iহােত েকান িত ম বা নীয় নেহ।

4.3

4.4
4.5
4.6

িনে বিণ র্ত ‘‘ছক’’ a যায়ী সকল পরী াথ র eক তািলকা eি ফরেমর সিহত ে রণ করা aত াব ক।

4.8

ঃ
নং
2

4.9
ঃ
নং

2

পরী াথ র নাম o
েরাল ন র
3

েরিজঃ নং o
েসশন
4

পরী ায় েদয়
িবষয়সমূহ
5

পরী ার িফ
6

সংেযাগ র াকারী িফ
(যিদ থােক)
7

িবল
িফ
8

সব র্েমাট
িফ
9

িনে ’’ছেক’’ পদ তািরখ a যায়ী ছা /ছা ীেদর ফরম িফলাপ o পরী ার িফ হণ eবং েবশপ িবতরণ করা হiেব।
aন লাiেন
িশ া িত ােন িবল
িশ া িত ােন িবল
িনধ র্ািরত তািরেখর (37/23/28) পর a েবাড র্ হেত েবশপ
ফরম িফলাপ
িফ ছাড়া ফরম িফলাপ
িফসহ (411/=হাের)
িত ান কতৃক
eবং পরী া msµvšÍ
র্ 3611/- টাকা
করার তািরখ
o াংক া eবং
ফরম িফলাপ o াংক
জিরমানা সােপে ’’ াংক াফট
েয়াজনীয় কাগজপ হােত
জমা করার তািরখ
া করার তািরখ
o eি ফরম 42 -23-28 ি ঃ
হােত হেনর তািরখ
পরী া িনয় ক মেহাদেয়র a মিত
35/23/28
37/23/28
39/23/28
37-23-28 ি ঃ
ােপে হণ করা যােব।
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4.৯. পরী ার eি ফরমসমূহ o সমূদয় িফ বাবদ দ াংক ড াফট ঃ ঃ িশ া িত ােনর eকজন দািয় শীল কমর্চারীর মা েম
িনধ র্ািরত তািরেখর মে i a aিফেস ে রেণর ব া করা যাiেত পাের। তেব সংি কমর্চারীর মণ স িকর্ত য়ভার িশ া
িত ান কতৃক
র্ বহনেযা ।
াঃ/(ড. শীল মার পাল)
পরী া িনয় ক
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড,র্ ঢাকা
েফানঃ 13-৯224394 (aিফস)
ারক নং বাকািশেবা/পঃিনঃিবঃ/ িষ)/3128/279(27)
তািরখঃ 29-23-28ি ঃ
সদয় aবগিতর জ a িলিপ ে রণ করা হ’লঃ
2।
ধান বন সং ক, বন aিধদ র, বন ভবন, আগারগ o, েশের বাংলা নগর, ঢাকা।
3।
uপ- ধান বন সং ক(িশ া o িশ ণ uiং), বন aিধদ র, বন ভবন, আগারগ o, েশের বাংলা নগর, ঢাকা।
4-7। সিচব/ পিরদশর্ক /পরী া িনয় ক/ পিরচালক (কাির লাম)/পিরচালক িশ o িশ ণ স নয়/ বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
uট, চ াম। ( িত ান েকাড 8311৯)
7।
a /েক সিচব,ফের সােয় e েটকেনালজী i
8।
েজলা শাসক, চ াম।
9-22। uপ-পরী া িনয় ক (েগাপনীয়)/ ি আকষ র্ণঃ (সহকাির পরী া িনয় ক- 2, 3 o 4), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
(পরী া সং াম আপনার স েরর সংি কায র্ ম েলা স
করেনর জ a েরাধ করা হেলা)।
23 । কাির লাম িবেশষ -( িষ) বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড,র্ ঢাকা।
24।
িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা ।
(িব ি oেয়ব সাiেট েদoয়া eবং িব ি র তািরখ a সাের 3য় পেব র্র GPA ন র িনধ র্ািরত সমেয়
েবােড র্র oেয়ব সাiেট পব র্ িভি ক েদoয়ার েয়াজনীয় ব া হেণর জ a েরাধ করা হেলা।)
25। ে াগামার-4, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা ।
26। েচয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কমর্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা ।
27। নিথ।

(েমাঃ আব ল কাiuম)
সহকারী পরী া িনয় ক ( িষ)
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা
েফান- 59221৯5৯
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