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বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্
পরী া িনয় ণ িবভাগ- কৃিষ শাখা
আগারগ o, েশের বাংলা নগর, ঢাকা-2318
web site : www.bteb.gov. bd
তািরখঃ 19-1৯-3129ি ঃ

িব ি

সংি সকেলর aবগিতর জ জানােনা যােচছ েয, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবােড র্র কািরকুলাম িবভাগ হেত জািরকৃত িশ া বষ র্পি র
3128-3129 eর আেলােক 5 বৎসর েময়াদী িডে ামা- iন- ফেরি িশ া েমর ফের সােয় e েটকেনালজী i িটিটuট, চ াম eর 3য়,
5থ র্, 7 o 9ম পব র্ িনয়িমত eবং 6ম পব র্ aিনয়িমত েবাড র্ সমাপনী পরী া আগামী 37 েসে র-3128ি ঃ েরাজ বুধবার হেত িন বিণ র্ত পরী া
েকে aনুি ত হেব। u পরী ার ছা /ছা ীেদর স া তািলকা িত ানিভি ক (Printout Copy) েবােড র্র Website-e পাoয়া যােব।
পরী ায় aংশ হেণ i ক ছা /ছা ীেদরেক পরী ার িনধ র্ািরত িফস জমা - িশ া িত ােনর মা েম aন-লাiেন ফরম িফলাপ করেত হেব।
ফরম িফলােপর তািরখ, সময় িচ eবং পরী া msµvšÍ a া
েয়াজনীয় o ত ািদ কািরগির িশ া েবােড র্র oেয়ব সাiট
www.bteb.gov.bd পাoয়া যােব।
ঃনং
িনধ র্ািরত েকে র নাম/ িশ া িত ােনর নাম
িত ান েকাড
2
8123৯
ফের সােয় e েটকেনালজী i িটিটuট, চ াম
2.2 সকল পরী াথ েদর িনকট হেত িনে া হাের পরী ার িফ আদায় করেত হেবঃ
ঃ
িববরণ
পরী ার
ন রপ
নং
িফ
িতঃ
2
3য়পব র্ িনয়িমত
336/61/( িত ান মূ ায়ন করেব)
3 5থ র্ o 7 পব র্ িনয়িমত (েবাড র্ মূ ায়ন করেব) 511/4 aিনয়িমত িত িবষেয় 211/- হাের(যিদ থােক)
5
বহািরক িফ িত িবষয় 36/- হাের
6 9ম পব র্ িনয়িমত
511/(িফ ে িনং িফ (611/-)
221+51 461/7 িবল /সংেযাগ র াকারী িফ িত পরী াথ েদর
জ (যিদ থােক) 411/- হাের
8
িত ান কতৃক
র্ েবাড র্ িফস যথা সমেয় জমা
িদেত িবল হেল িত ােনর জিরমানা

িফ

েবােড র্র
েমাট aংশ

সনদ
প িফ

েক
িফ

i িটuেটর
aংশ

-

561/-

611/-

86/86/86/-

211/-

561/311/561/-

561/311/561/-

586/686/261/-

-

-

-

-

3611/-

েবাড র্
-

336/-

3। পরী ার eি ফরম পূরেনর িনয়মাবলীঃ
3.2 িবধান-3125 সেনর aনুযায়ী ছা -ছা ীেদর েক eি ফরম/aন-লাiেনর 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।
3.3 পরী াথ েক eি ফরেমর িনধ র্ািরত ােন তার েরাল ন র, েরিজে শন ন র o েসশন সিঠক ভােব িলিখেত হেব।
3.4 িত ান ধান কতৃক
র্ সতয্ািয়ত iকিপ পাসেপাট র্ সাiেজর ছিব eি ফরেমর িনধ র্ািরত ােন সংেযাজন করেত হেব।
3.5 পরী াথ েক eিন ফরেমর িনধ র্ািরত ােন েদয় সকল িবষেয়র নাম িলিখেত হেব।
3.6 পরী াথ কতৃক
র্ পুরণকৃত িতিট eি ফরেমর িনধ র্ািরত ােন িত ােনর ধান া র করেবন। িত ান ধানeি ফরেম া র করার
পূেব র্ পরী াথ র সকল ত সিঠক আেছ িকনা তাহা যাচাi বাছাi কের া র করেবন । িত ান ধান eর া র িতত eি ফরম eবং
াংক াফট হণ করা হেব না । eি ফরেম েকান ভুল ত aথবা aস ণ র্ ত থাকেল eবং eর জ ফলাফল কােশ াঘাত ঘটেল
তার জ েবাড র্ দায়ী থাকেব না ।
3.7 3য় পব র্ পরী া েশেষ 41 িদেনর মে ফলাফল িজ.িপ.e. aন-লাiেন ে রণ কের িজ.িপ.e.eর হাড র্ কিপ সংি কৃিষ শাখায় (7 তলায়)
জমা িদেত হেব।
4। িশ া িত ান কতৃক
র্ eি ফরম o িফ - সমূহ েবােড র্ ে রণ প িতঃ
4.2 পরী ার িফ, 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 া ে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।
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-34.3 পরী াথ েদর eি ফরম/ ি
আuট, 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 েপৗঁছােত হেব। তেব
সংি িশ েকর মণ স িকর্ত য়ভার িশ া িত ান কতৃক
র্ বহনেযা ।
3.3 েক o বহািরক িফ বাবদ আদায়কৃত aথ র্ েকে পরী া msµvšÍ কােজ য় করেবন।
3.4 পরী া শুরুর eক স াহ পূেব র্ িলিখত পরী া হেণর জ েকে র ভার া কতর্কতর্া eকিট পরী া পিরচালনা কিমিট গঠন
করেবন। েক াধীন েতয্ক ি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।
4.6 aকৃতকায র্ পরী াথ েদর তািলকা o পরী ার িফ বাবদ দ
াংক াফট-eর িববরণীর তািলকাসহ - িশ া িত ােনর eকজন
দািয় শীল িশ েকর মা েম (পরী া কােজ সংি ) িনধ র্ািরত 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।
4.7 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।
4.8 েবাড র্ হiেত eি ফরম হণ, িফসহ eি ফরম জমা দান, েবাড র্ হiেত েবশপ , u রপ /পরী ার কাগজপ হণ iতয্ািদ ি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।
ব া হণ করা হেব
যিদ iহার িত ম পিরলি ত হয় তাহা হেল িবল িফ ছাড়াo িত ান ধােনর uপর জিরমান ধা র্সহ a া
যার জ িত ান ধানi দায়ী থাকেবন।
aনলাiেন ফরম
িফলাপ করার েশষ
তািরখ

িবল িফ ছাড়া
িত ান কতৃর্ক
ি -আuেটর হাড র্
কিপ o িডিড
জমা েদয়ার
তািরখ

411/- টাকা হাের
িবল িফ-সহ ফরম
িফলাপ o াংক
াফট করার ে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 া msµvšÍ েয়াজনীয়
কাগজপ o েবশপ হন o
েবশপ সংেশাধেনর েশষ
তািরখ

21/1৯/29 ি ঃ
24/1৯/29 ি ঃ 24/1৯/29 ি ঃ
24/1৯/3129 ি ঃ
হেত
হেত
23/1৯/29 ি ঃ
27/1৯/29 ি ঃ ch©šÍ
4.9
uপের ‘‘ছেক’’ বিণ র্ত তািরেখর মে ছা / ছা ীেদর িনকট হেত আদায়কৃত সমুদয় aেথ র্র াংক াফট করেত হiেব eবং u
তািরেখর পের েকান পরী াথ র ফরম িফলাপ o াংক াফট করা হেল তা হনেযা হেব না ।
4.৯
ি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 যােব ।
4.21 পরী া msµvšÍ সকল িবষেয়র েযাগােযাগ a aিফেসর পরী া িনয় ক বরাবর েযাগােযাগ করেত হেব।
4.22 পরী ার েবশ প , পরী ার u র প , হািজরা িসট, ডয্াচ াচ ফরম o a া েয়াজনীয় কাগজ প সহকাির পরী া িনয় ক
(কৃিষ), বরাবর ে রেনর ব া করেবন।
4.23
েবশপ হেনর সময় েবশপে র সং া সিঠক আেছ িকনা তা েদেখ িনেত হেব । েবশপে নাম, িপতার নাম, েসশন, েরিজঃ ন র,
েরাল ন র সিঠক আেছ িকনা তা ভালভােব পরী া করেত হেব । েবশপে র ভুেলর কারেন যিদ েকান পরী াথ র ফলাফল কােশ
াঘাত সৃি হয় তার জ েবাড র্ দায়ী থাকেব না ।
5. তাি ক ধারাবািহক o বহািরক ধারাবািহক (TC/PC) ন র ে রণঃ
3129 সেন aনুি ত িডে ামা- iন- ফেরি িশ া েমর ফের সােয় e েটকেনালজী i িটিটuট, চ াম eর 5থ র্, 6ম o 7 পব র্ েবাড র্
সমাপনী পরী ায় aংশ হণকারী পরী াথ েদর তাি ক ধারাবািহক o বহািরক ধারাবািহক (TC/PC) ন র - িত ানেক aনলাiেনর মা েম িনে া ‘‘ছেক’’ িনধ র্ািরত তািরেখর মে aন লাiেন ে রণ করেত হেব।
ধারাবািহেকর ন র ে রেণর ছক (ছক-3)
aন-লাiেন-e TC o
িবভাগ/ a ল
gšÍe¨
PC ন র ে রেণর তািরখ
সকল িবভাগ

18/1৯/3129 ি ঃ
হেত
31/1৯/3129 ি ঃ ch©šÍ

TC o PC 31/1৯/3129 ি ঃ মে aন-লাiেন-e িদেত হেব। TC o PC ন র
িনধ র্ািরত তািরেখর মে aন-লাiেন-e জমা িদেত থ র্ হেল িত ানেক 3611/জিরমানাসহ পরী া িনয় েকর aনুমিত সােপে aন-লাiেন েদয়া যােব।

3য় পেব র্র িজ,িপ, e (GPA) ে রেণর ছক (ছক-2)
aন-লাiেন-e GPA ে রেণর সময়
3য় পেব র্র GPA ে রেণর েশষ তািরখ
33/21/29 ি ঃ হেত GPA 6/22/29ি ঃ ch©šÍ
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gšÍe¨
GPA aন-লাiেন ে রণ কের 18 (সাত) িদেনর মে হাড র্ কিপ েবােড র্ ি
কের জমা িদেত হেব। িনধ র্ািরত সমেয়র মে েবােড র্ জমা িদেত থ র্ হেল
িত ানেক 3611/- জিরমানাসহ পরী া িনয় েকর aনুমিত ােপে জমা েদয়া
যােব।

-4বহািরক সমাপনী ন র 5থ র্, 6ম o 7 পেব র্র হািজরািসট o িশেরানাম প ে রেণর ছক (ছক-3)
aন-লাiেন-e PF ন র ে রেণর তািরখ
5থ র্, 6ম o 7 পেব র্র
PF ন র aন-লাiেন ে রেণর তািরখ
(14-21-3129 ি ঃ হেত 22-21-3129 ch©šÍ)

gšÍe¨
িনধ র্ািরত সমেয়র মে েবােড র্ জমা িদেত থ র্ হেল িত ানেক 3611/জিরমানাসহ পরী া িনয় েকর aনুমিত ােপে জমা েদয়া যােব।

5. েক া সিচব/িশ া িত ান ধােনর মা েম েবশপ হণ কের ছা -ছা ীেদর মে িবতরণ করেবন। েবশপ হণ করার পর তা িঠক
আেছ িক না ভাল কের যাচাi করেত হেব। েবশ পে র ভূেলর কারেণ যিদ েকান পরী থ র ফলাফল কােশ াঘাত সৃি হয় তার জ েবাড র্
দায়ী থাকেব না ।

6. পরী া msµvšÍ সকল িবষেয়র েযাগােযাগ িন বিণ র্ত ‘‘ছক’’ aনুযায়ী হেব।
তািরখঃ...........................
িবষয় েকাডঃ ..................
েক েকাডঃ................
ে রকঃ
েক সিচব/ ভার া কমর্কতর্া
েকে র নামঃ
uপেজলাঃ
েজলাঃ

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

িবেশষ শতর্াবিলঃ
8.2
েয সকল ছা /ছা ী তাি ক ধারাবািহক o বহািরক ধারাবািহক পরী ায় aকৃতকায র্ হেব তারা পরী ায় aংশ হণ করেত পারেব না ।
eরূপ পরী াথ েদর ফরম িফলাপ করা হেল েবাড র্ হেত েবশপ i য্ করা হেব না eবং ভুলবসত েবশপ i য্ করা হেলo তােদর
পরী ার ফলাফল বািতল বেল গ হেব eবং eর জ সংি িশ া িত ান ধানi দায়ী থাকেবন ।
7.2 ফলাফল msµvšÍ েয েকান আপি /মম
থাকেল তা ফলাফল কােশর 21 (দশ) িদেনর মে িলিখত ভােব ( েবশপ o a া
কাগজপ সহ) েবােড র্ কৃিষ শাখায় (7 তলা) aবিহত করেত হেব। (u র পে র ােকট eর কাপড় aব i সবুজ রে র হেত হেব)
৯. িবেশষ িনেদ র্শনাবলীঃ
9.1 eক জন পরী াথ র জ মূল পেব র্র eকিট মা হািজরািসট বহার করেত হেব (ঐ পরী াথ র মূল পেব র্র তাি ক, বহািরক o a
পেব র্র েয েকান িবষয় (যিদ থােক) eকi হািজরািসেট িলখেত হেব)। পিরপূরক িবষেয় জ আলাদা হািজরা িসট বহার করার দরকার
েনi।
9.2 সংি
িবধান েমাতােবক িবষয়িভি ক u ীণ র্মানপূণ র্ মান eবং া ন র iতয্ািদ On-line -e সিঠকরূেপ িদেত হেব। িত ােনর
েকানরূপ ভূেলর কারেণ িশ াথ েদর িত হেল তার দায়-দািয় িত ানেকi বহন করেত হেব। িবেশষ কের কািরকুলাম ে ড েকাড, েক
েকাড, িবষয় েকাড ভূল হেল ফলাফল কািশত হেব না।
9.3 aন-লাiেন েবােড র্ ে িরত েয েকান তে র ফেটাকিপ/হািজরা িসেটর ফেটাকিপ িত ােন/েকে সংর ণ করেত হেব, যােত েবােড র্র েয
েকান েয়াজেন তাৎ িণক ভােব পাoয়া যায়।
9.4 ফলাফল msµvšÍ েয েকান আপি /মম
থাকেল তা ফলাফল কােশর 21 (দশ) িদেনর মে িলিখত ভােব a ে র মা েম েবশপ
সহ েবােড র্ কৃিষ শাখায় (7 তলা) আেবদন জমা িদেত হেব।
9.5 িনধ র্ািরত তািরেখ aনুি ত সকােলর পরী ার u রপ o িলেথা (2ম aংশ) ঐ িদনi ডাকেযােগ পাঠােত হেব। e াপাের েপা aিফসেক
পূব র্ হেত িচিঠ িদেয় aবিহত করেত হেব। u রপ পাঠােনার e িনেদ র্শ না মানা হেল পরবত েত পরী ার েক বািতল বেল গ হেব e
াপাের েকান েনািটশ েদয়া হেব না। u র পে র ােকট eর কাপড় aব i সবুজ কালার হেত হেব।
৯.7 বিহ ত িত পরী াথ র জ সংেযাজনী-ক ফরম নং 12 o সংেযাজনী-গ ফরম নং 14 পুর ণ কের বিহ ত িত u র পে সংেগ
ে পলার কের িদেত হেব । বিহ ত পরী াথ র u র পে র িলেথা েকােডর 2ম aংশ েছড়া যােব না। িতেবদনসহ eকi িদেন u রপ
আলাদা ােকেট ডাক েযােগ পাঠােত হেব।
৯.8 u রপে র সােথ েকান িশেরানামপ বা েকান ত সি েবিশত করা যােব না। শুধুমা বাি ল েলেভল বহার করেত হেব eর িত ম
বা নীয় নয়। িলেথা টপ (2ম aংশ) eর সােথ িবষেয়র িশেরানামপ aব i িদেত হেব। 5থ র্, 6ম, 7 পেব র্র িনয়িমত/aিনয়িমত েবাড র্
সমাপনী পরী াথ েদর িলেথা খাতায় পরী া িনেত হেব ( u রপ েবাড র্ মূ ায়ন করেব) । পরী া সমাি র সােথ সােথ u ারপে র
িলেথার ব (2ম aংশ) িবষয় িভি ক (eকi ােকেটর eর িভতর ােকট করেত হেব eবং u রপ িবষয় িভি ক) পৃথক পৃথক
কের ােকট করেত হেব । পের িলেথার ব o u রপ eক টা ােকেট কের সবুজ কাপড় িদেয় েসলাi o িসল গালা কের সহকারী
পরী া িনয় ক (কৃিষ) বরাবর েবােড র্ ে রণ করেত হেব।(িলেথার (2ম aংশ) আলাদা ােকেট ে রন করার েয়াজন েনi)
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-59.8 aিনয়িমত পরী াথ র হািজরািসেট শুধুমা েবশপে দিশর্ত িবষয়/িবষয়ািদর নাম থাকেত হেব। ei ে ে ঐ িবষেয়র িভি েতi
uপি ত/aনুপি ত িলখেত হেব। পরী ায় aংশ হণ কেরo ভুল েম aনুপি ত িলখেল aনু ণ ধরা হেব।
9.9 ফরম িফলােপর াংক াফট o ি
আuট eর হাড র্কিপ জমা েদয়ার সময় eিফিলেয়শন/নবায়ন িফস হাল নাগাদ পিরেশােধর
তয্য়নপ েদখােত হেব।
9.10 পরী া msµvšÍ সকল িবষেয়র েযাগােযাগ a aিফেসর পরী া িনয় েকর ( ি আকষ র্ণঃ সহকারী পরী া িনয় ক (কৃিষ) বরাবের
েযাগােযাগ করেত হেব।
9.11 পরী া msµvšÍ রু পূন র্ দিললািদ েযমন-u রপ , বহািরক u রপ o aিতির u রপ
বহার করার পর a বহৃত u রপ o
aিতির a বহৃত বহািরক u রপ eকজন দািয় শীল কমর্কতর্ার মা েম হােত হােত েবােড র্ জমা িদেত হেব। uে u িবষেয়র
িহসাব eকিট েরিজ ার খাতায় িলিপ কের রাখেত হেব।
াঃ/(ড. শীল কুমার পাল)
পরী া িনয় ক
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্
েফানঃ 13-৯224394 (aিফস)
ারক নং 68.28.1111.426.29.112.29-86(26)

তািরখঃ 19-1৯-3129ি ঃ

সদয় aবগিতর জ aনুিলিপ ে রণ করা হ’লঃ
2।
3।
4-7।
7।
8।
9-22।

ধান বন সং ক, বন aিধদ র, বন ভবন, আগারগ o, েশের বাংলা নগর, ঢাকা।
uপ- ধান বন সং ক(িশ া o িশ ণ uiং), বন aিধদ র, বন ভবন, আগারগ o, েশের বাংলা নগর, ঢাকা।
সিচব/ পিরচালক (কািরকুলাম)/পিরচালক, (িশ o িশ ণ সম য়)/ পিরদশর্ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
a /েক সিচব, ফের সােয় e েটকেনালজী i িটিটuট, চ াম।
েজলা শাসক, চ াম।
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 aনুেরাধ করা হেলা)।
23 । কািরকুলাম িবেশষ -(কৃিষ) বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
24। িসে ম eনািল , কি uটার েসল, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা ।
(িব ি িট oেয়ব সাiেট েদoয়া eবং িব ি র তািরখ aনুসাের 5থ র্ পেব র্র TC, PC , PF o 3য় পেব র্র GPA ন র েবােড র্র oেয়ব
সাiেট িনধ র্ািরত সমেয়র পব র্ িভি ক েদoয়ার েয়াজনীয় ব া হেণর জ aনুেরাধ করা হেলা।)
25। ে স ােনজার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা ।
25। েচয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কমর্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা ।
26। নিথ।

(েমাহা দ আলী িময়া)
সহকারী পরী া িনয় ক (কৃিষ o েট ঃ)
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা
েফান- 13 59221৯5৯ (aিফস)
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(6)
িত ােনর েকাড ন র
িত ােনর নামঃ..................................................................................................................................
েপা ঃ ......................................
uপেজলাঃ...........................................েজলাঃ...........................................
বরাবর,
পরী া িনয় ক
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, আগারগ o, েশেরবাংলা নগর.ঢাকা-2318।
ি আকষ র্ণঃ সহকারী পরী া িনয় ক (কৃিষ) বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ (7 তলা) , ঢাকা-2318।
িবষয়ঃ 3128 সেনর িডে ামা - iন- ফেরি

িনয়িমত পরী ার িফ- িহসাব িববরণী ে রণ।

েবােড র্র া aংেশর পরী ার িফ eর িহসাব িববরণী ে রেণর ছক
ঃ
নং

পরী ার কার

পরী ার
িফ
2

2
3
4

3য়পব র্ িনয়িমত
( িত ান মূ ায়ন করেব)
5থ র্ o 7 পব র্ িনয়িমত
9ম পব র্ িনয়িমত
(িফ ে িনং িফ (611/-)

িবল িফ / সংেযাগ র াকারী িফ
সকল পেব র্র 411/- হাের (যিদ থােক)

িবল / ন র
সনদ
সংেযা প
প িফ
গ
িফ
3

4

5

336
511/86/-

---

86

411/-

561/-

211/-

টাকা

পরী াথ
র সং া

েমাট টাকা

6

7

8

336/- X

=

586/-

=

X

686/- X
261/- X
411/- X

=
=
=

াংক াফেটর িববরণঃ
িমক নং

াংক নাম o শাখা

াংক াফেটর নং

তািরখ

টাকার পিরমাণ

(কথায়...............................................................................................)

েমাবাiল ন র (a

)....................................
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a

/েক সিচেবর া র o িসল

(7)

িত ােনর েকাড ন র

মালামােলর চািহদা ফরম

িত ােনর নামঃ..................................................................................................................................
েপা ঃ ...................................... uপেজলাঃ...........................................েজলাঃ....................................
বরাবর,
পরী া িনয় ক
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, আগারগ o, েশেরবাংলা নগর.ঢাকা-2318।
ি আকষ র্ণঃ সহকারী পরী া িনয় ক (কৃিষ) বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ (7 তলা), ঢাকা-2318।
.....................সােলর ................................ মােস aনুি ত ....................................................................................
সমাপনী পরী া পিরচালনার জ u রপ eবং পরী া সং াম আনুসি ক ফরমসমূেহর চািহদা িনে

দ হলঃ

েকে র নাম o েকাড ন রঃ ........................................................................................... েজলাঃ..............................
পরী ার নাম

3129 সেনর
িডে ামা -

পব র্

Х

িলিখত
পরী া
িবষেয়র
সং া
=

Х

=

েমাট
পরী াথ
সং া
(িনয়িমত)

3য়

iন- ফেরি

Х

=

Х

=
=

Х

েমাটঃ
সব র্ েমাট u রপে র সং া

েমাট
u রপে র
সং া
(সাধারণ)

পরী ার নাম

3129 সেনর
িডে ামা - iনiন- ফেরি
েরফাড র্

পব র্

5থ র্
7

েমাট
পরী াথ
সং া
(িনয়িমত)

িলিখত
পরী া
িবষেয়র
সং া

েমাট
u রপে র
সং া
(িলেথা)

Х

=

Х

=

Х

=

Х

=
=

Х

েমাট

সব র্ েমাট u রপে র সং া

িব: : 5থ র্ পব র্ েথেক 8মপব র্ পয র্ম েরফাড র্ পরী াথ গণ সকল পরী া িলেথা খাতায় িদেত হেব।
িববরণ

েক / িত ােন ম দ
মালাসােলর পিরমান

বতর্মান চািহদা

সব র্ েমাট চািহদা

u রপ িলেথা (েমাট u রপ +3%)
u রপ সাধারণ (েমাট u রপ +3%)
aিতির u রপ (িলেথা)
aিতির u রপ (সাধারণ)
িশেরানামপ (িবষয় Х পরী াথ Х 5)
কেরােগেটর সীট (েমাট পরী াথ Х 3)61
েডসপাস ফরম
aবগিত ফরম
ব (েমাট পরী াথ Х 2)/311
হািজরা সীট (েমাট পরী াথ Х 2)
বাে ল েলেবল (েমাট পরী াথ / 61)
সনদ/ন রপ uে ালেনর ফরম
বিহ ত ফরম নং সংেযাজনী-ক-2,খ-3,গ-4
aনুপি িত পরী াথ র ICR ফরম
িত ােনর েফান/েমাবাiলঃ
.........................................
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a ে র া র o সীল েমাহর
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