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িব ি
সংি সকেলর aবগিতর জ জানােনা যাে েয, বাংলােদশ কািরগার িশ া েবােড র্র আoতাধীন 15 বৎসর েময়াদী িডে ামা iন
eি কালচার, িডে ামা iন িফসািরজ eবং িডে ামা iন লাiভ ক িশ া েমর 3য় পব র্ পিরপূরক পরী া 3129 আগামী 27-1৯-3129 ি ঃ তািরখ
েরাজ রিববার হেত িনজ
িত ােন/েকে aনুি ত হেব। u পরী ার জ eক বা i িবষেয় তাি ক / বহািরক aংেশ aকৃতকায র্
পরী াথ েদর িবষয় িভি ক পরী াথ র সং ার তািলকা আগামী 41-19-3129 ি ঃ মে uপ-পরী া িনয় ক (েগাপনীয়) বরাবর জমা িদেত হেব।
u পরী ার ছা /ছা ীেদর স া তািলকা িত ানিভি ক (Printout Copy) েবােড র্র Website -e পাoয়া যােব। পরী ায় aংশ হণ
i ক ছা /ছা ীেদরেক িনধ র্ািরত িফ জমা দানপূব র্ক - িশ া িত ােনর মা েম aন-লাiেন ফরম িফলাপ করেত হেব। ফরম রেণর তািরখ o
সময় eবং পরী া সং াম a া েয়াজনীয় ত ািদ 3.5 নং ‘‘ছেক’’ েদoয়া আেছ যা েবােড র্র Website eর মাে েম o জানা যােব।
2। পরী াথ েদর িনকট হেত আদায়কৃত পরী ার িফ স েহর হারঃ
ঃ
নং
ক.
খ.

িফ eর খাত

i িটিটuেটর aংশ

েবােড র্র aংশ

561/61/36/411/-

336/61/36/-

336/411/-

3য় পব র্ পিরপূরক পরী ার িফ
ন রপ িফ

গ.

বহািরক পরী ার িফ ( িত িবষয়) যিদ থােক

ঘ.

িবল িফ িত পরী াথ েদর জ (যিদ থােক)

ঙ.

িফ eর পিরমান

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

3611/-

3611/-

িত ােনর জিরমানা

3. িশ া িত ান কতৃক
র্ aকৃতকায র্ পরী াথ েদর তািলকা o িফস হ েবােড র্ ে রণ প িতঃ
2.1 সরকাির o েবসরকাির কৃিষ িডে ামা িশ া িত ান- eর সংিশ পরী াথ র িনকট হেত আদায়কৃত েবােড র্র aংশ স েহর স দয় aথ র্
স দয় aথ র্ েসানালী াংক/েসা াল iসলামী াংেকর েয েকান শাখা হেত সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবােড র্র aনুকূেল িনধ র্ািরত
তািরেখ াংক াফট কতেত হেব eবং েবােড র্র পরী া িনয় ক িবভাগ কৃিষ/েট ঃ শাখা (7 তলা) কতৃক
র্ যাচাiপূব র্ক িহসাব শাখায় িনধ র্ািরত
তািরেখ জমা িদেত হেব।
2.2 পরী া রুর eক স াহ পূেব র্ িলিখত পরী া হেণর জ েকে র ভার া কতর্কতর্া eকিট পরী া পিরচালনা কিমিট গঠন করেবন। েক াধীন
েত ক িত ান ধান aথবা তার মেনানীত eকজন িশ ক িনেয় পরী া কিমিট গঠন করেত হেব। পরী া কিমিটর সদ সহ বহািরক
পরী কেদর পাির িমক eবং a া
য় েক িফ খােত আদায়কৃত aথ র্ েথেক িনব র্াহ করেত হেব।
2.2 aকৃতকায র্ পরী াথ েদর তািলকা o পরী ার িফ বাবদ দ
াংক াফট-eর িববরণীর তািলকাসহ - িশ া িত ােনর eকজন
র্ািরত
দািয় শীল িশ েকর মা েম (পরী া কােজ সংি ) িনধ
তািরেখর মে a েবােড র্ েপৗছােত হেব। তেব সংি িশ েকর মন স িকর্ত
য়ভার িশ া িত ান বহন করেবন। িশ া িত ান ধােনর মা ম ছাড়া পরী াথ র কাগজপ o াংক াফট হণ করা হেব না। পরী া
সং াম
েয়াজনীয় কাগজপ o রু পূন র্ দিললািদ eকিট েরিজ ার খাতায় িলিপব কের তার খরচ o ম েদর পিরমান সংর ন কের
রাখেত হেব। যা পরবত পরী ার চািহদার সময় সং করেত হেব।
2.3 3য় পব র্ eক বা i িবষেয় তাি ক/ বহািরক িবষেয় aকৃতকায র্ ছা -ছা ীেদর aন-লাiেন মা েম ফরম িফলাপ করেত হেব। oেয়ব সাiেট
েদয়া তে র হাড র্ কিপ ি কের িনধ র্ািরত ােন িশ া িত ােনর ধান eবং পরী াথ র া রসহ কৃিষ শাখায় জমা িদেত হেব।
2.4 িনে া ছেক দ তািরখ aনুযায়ী aকৃতকায র্ পরী াথ েদর তািলকা পরী ার িফ হণ o েবশপ িবতরণ করা হেব।
িশ া িত ােন িবল িফ
ছাড়া aন লাiেন ফরম
িফলাপ o াংক াফট
করার েশষ তািরখ
23/19/29 ি ঃ হেত
38/19/29ি ঃ

িশ া িত ােন(411/টাকা িত পরী াথ )
িবল িফসহ ফরম িফলাপ
o াংক াফট করার
েশষ তািরখ
39/19/29ি ঃ

aকৃতকায র্
পরী াথ েদর
তািলকাসহ a েবােড র্
াংক াফট জমা
হেনর েশষ তািরখ
41/19/29 ি ঃ

uপেরা ছেকর বিণ র্ত তািরেখ ফরম িফলাপ করার পর ঐ িদনi ি

িনধ র্ািরত তািরেখর পর
িত ান কতৃক
র্ 3611/টাকা জিরমানা ােপে
’’ াংক াফট’’
14/1৯/29ি ঃ তািরখ
পয র্ম হণ করা হেব।

আuট কিপ ি

করেত হেব।

a েবাড র্ হেত
েবশপ o পরী া
সং াম েয়াজনীয়
কাগজপ হেনর
তািরখ

েবশপ
সংেশাধেনর
েশষ তািরখ

21/1৯/29ি ঃ

23/1৯/29ি ঃ

3.0 পরী া সং াম সকল িবষেয়র েযাগােযাগ িন বিণ র্ত ‘‘ছক’’ aনুযায়ী হেব।
তািরখঃ...........................
িবষয় েকাডঃ .......................
েক েকাডঃ........................

ে রক
েক সিচব/ ভার া কমর্কতর্া
েকে র নামঃ
uপেজলা ◌ঃ

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

4.0 িন বিণ র্ত ছক েমাতােবক সকল পরী াথ র িবশদ িববরণ ে রণ aত াব কঃঃ
নং

পরী াথ রনাম o
েবাডর্ েরাল ন র

েরিজঃ নং o
সন

পরী ার
িফ

2

3

4

5

4.1 পিরপূরক পরী ার িফবাবদ আদায়কৃত িত ােনর া

3য়পেব র্র eক বা i িবষেয় তাি ক
/ বহািরক aকৃতকায র্ িবষয়স হ
6

িবল িফ

েমাট
টাকা

াংক াফট
নং o তািরখ

মত

7

8

9

৯

aংশ হেত পরী া msµvšÍ সকল য় িমটােত হেব।

5.3 পরী ায় u রপ
বহােরর eকিট দনি ন েরিজ ার সংর ণ করেত হেব। a ব ত u রপ o aিতির u রপ aব i
পরী া েশষ হoয়ার 8 (সাত) িদেনর মে u রপ বহার o u ৃ িববরণীসহ a েবােড র্ েফরত িদেত হেব। a থায় পরবত পরী ার
u রপ দান করা হেব না।
াঃ/(ড. শীল মার পাল)
পরী া িনয় ক
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা
েফানঃ 13-৯224394 (aিফস)
ারক নং 68.28.1111.424.34.112.29-77(386)
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সদয় aবগিত o যথাযথ ব া হেণর িনিমে aনুিলিপ ে িরত হলঃ
2।
সিচব, িশ া ম ণালয়, কািরগির গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
3।
সিচব, কৃিষ ম ণালয়, গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
4।
মহা পিরচালক, কৃিষ স সারণ aিধদ র , খামারবাড়ী, ঢাকা।
5।
মহা পিরচালক, মৎস aিধদ র , মৎস ভবন,রমনা, ঢাকা।
6-9। সিচব/ পিরচালক (কাির লাম) /পিরদশর্ক/পিরচালক(িশ o িশ ণ সম য়), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
৯।
পিরচালক ( িশ ণ uiং), কৃিষ স সারণ aিধদ র , খামারবাড়ী, ঢাকা।
21।
ক পিরচালক (িফসারীজ িডে ামা ev¯Íevqb ক ), মৎ ভবন, মৎ aিধদ র, রমনা, ঢাকা।
22-69। েজলা সাশক ................................................................।
6৯।uপ- পিরচালক ( িশ ণ), কৃিষ স সারণ aিধদ র , খামারবাড়ী, ঢাকা।
71-72। uপ-পরী া িনয় ক-(েগাপনীয়),কাির লাম িবেশষ -(কৃিষ), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
73।
িসে ম eনািল , কি uটার েসল, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা ।
(িব ি িট oেয়ব সাiেট চার কের o েবশপ ি কের 8/1৯/3129 ি ঃ কৃিষ শাখায় ে রেণর ব া হেণর
জ aনুেরাধ করা হেলা)
74-277। uপেজলা িনব র্াহী aিফসার...................................................................।
278-381। a
(পরী া েকে র ভার া কমর্কতর্া/েক সিচব)..........................................।
382-384। ে স ােনজার (মালামাল)/ড েম শন aিফসার/সহকারী িহসাব র ণ aিফসার, বাকািশেবা, ঢাকা।
(সংিশ িশ া িত ােন u রপ o a া সকল মালামাল সরবরাহ করার ব া হণ করেবন।
385। েচয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কমর্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
386। aিফস নিথ।

(েমাহা দ আলী িময়া)
সহকারী পরী া িনয় ক (কৃিষ o েট ঃ)
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা
েফান- 13 59221৯5৯ (aিফস)

