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                        ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফার্ ড 
                                      ৮/র, বদযফাাংরা নগয, আগাযগাঁও 

    ঢাকা-১২০৭। 
                                           www.b:eb.gov.bd 

ফযাফয 

বচয়াযম্যান 

ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফার্ ড 

৮/র, বদযফাাংরা নগয, আগাযগাঁও, ঢাকা-১২০৭। 
 

দৃরি আকডলণঃ রযদ ডক, ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফার্ ড। 
 

রফলয়ঃ বফযকারয ডিপ্লোমো-ইন-এডিকোলচোর/ডিপ্লোমো-ইন ডিসোডরজ রক্ষা প্ররতষ্ঠাদনয একাদর্রভক স্বীকৃরত প্রদাদনয আদফদনত্র। 

 
জনাফ 

 আভায প্ররতষ্ঠাদনয ২০   - ২০    রক্ষাফল ড দত একাদর্রভক স্বীকৃরত প্রদাদনয রনরভত্ত রনদচ ফরণ ডত তথ্যারদ দয় রফদফচনায জন্য ব কযা 

দরা। 

 
১। রক্ষা প্ররতষ্ঠাদনয রযরচরত 

ক.  রক্ষা প্ররতষ্ঠাদনয নাভ  : ------------------------------------------------------- 

খ. প্ররতষ্ঠান বকার্   :-------------------------------------------------------- 

গ. পূণ ড ঠিকানা   :--------------------------------------------------------- 

 (বেররদপান/বভাফা:/পযাক্স নম্বয) :--------------------------------------------------------- 

ঘ. প্রথভ অ্যারপররদয়দনয তারযখ  :--------------------------------------------------------- 

 (প্রভাণত্র াংযুক্ত কযম্নন) 

ঙ. ফ ডদল নফায়ন স্বীকৃরতত্র   :--------------------------------------------------------- 

 (প্রভাণত্র াংযুক্ত কযম্নন) 

 

রক্ষাক্রভ রক্ষাফল ড নফায়দনয তারযখ 

   

   

   

   

   
 

২। চালু রক্ষাক্রভ ও বেকদনাররজ 
 

 

ক্র:নং 
রক্ষাক্রভ টেকন োজি ডিক্ষোর্থীর 

সংখ্যো 

১ম পব ব ৩য় পব ব ৫ম পব ব ৭ম পব ব 

০১. 

  ২০১৩     

২০১৪     

২০১৫     

২০১৬     

২০১৭     

০২. 

  ২০১৩     

২০১৪     

২০১৫     

২০১৬     

২০১৭     

 

৩। জরভ াংক্রান্ত তথ্যারদঃ 

জরভ াংক্রাভত্ম তথ্যারদ 

 

 
(ক) 

১. জরভয রযভাণ : 

২. বভৌজা : 

৩. বজএরনাং : 

৪. খরতয়ান নাং : 

৫. দাগ নাং  : 

৬. দররর নাং ও তারযখ (কর াংযুক্ত কযম্নন) : 

৭. ভাররকানায উৎ  : 
 

(খ) 
 

 প্ররতষ্ঠাদনয নাদভ নাভজাযী বযরজদেন আদছ রক না ?  যাঁ            না 

 (যাঁ দর কর াংযুক্ত কযম্নন) : 

রক্ষাক্রভ 

 
বজরা  

টয টকো  একটিনে টিক ∙ জিহ্ন জি  

জিটি কনপ বোনরল  টপৌরিভো মফস্ব 

 

http://www.bteb.gov.bd/
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(গ) 
 

 প্ররতষ্ঠাদনয নাদভ খাজনা খারযজ আদছ রক না ?  যাঁ          না 

 (যাঁ দর কর াংযুক্ত কযম্নন) : 
 

৪।  অ্ফকাঠাদভায তথ্যারদ  (বর-আউে স্ন্যান াংযুু্ক্ত কযম্নন): 
 

বফন াংক্রাভত্ম তথ্যারদ 

 

 
(ক) 

১. বভাে বেদয রযভাণ :                                ফগ ডপৄে 

২. রর্দস্ন্াভা-ইন-ইরি:/বেক্সোইর                          ফগ ডপৄে  

৩. এইচএর (রফএভ) :                                   ফগ ডপৄে 

৪. এএর  (ববাক:) :                                   ফগ ডপৄে 

৫.  অ্ন্যান্য (াংযুক্ত প্ররতষ্ঠাদনয বক্ষবত্র):                  ফগ ডপৄে 

 

 

 

 
(খ) 

১.বফদনয ধযন : াকাঃ             বরভ াকাঃ            টিনদর্ঃ            অ্ন্যান্যঃ      

২. বভাে কক্ষ 

৩. বেরণ কক্ষ 

৪. ল্যাফ/ওয়াকডঃ 

৫. রফজ্ঞান ল্যাফঃ 

৬. অ্ন্যান্য কক্ষ 

৭. করিউোয ল্যাফঃ 

৮. চর করিউোদযয াংখ্াঃ 

৯. রাইদেযী াংখ্া : 
 

৫।    রক্ষক কভ ডচারয (রক্ষক কভ ডচারযয নাভ ও দফী, রক্ষাগত বমাগ্যতা, এভরওভুক্ত রক না ইতযারদ তথ্য আরাদা কাগদজ ছক আকাদয  াংযুক্ত কযম্নন) 

 ক. রক্ষবকয াংখ্া   : 

 খ. কভ ডচারযয াংখ্া   : 

 গ. এভরও ভুরক্তয রফফযণ ররখুন (প্রভাণত্র াংদমাজন কযম্নন)  
 

রক্ষাক্রভ এভরও ভুরক্তয তারযখ দদয নাভ ও াংখ্া ফতডভাদন কভ ডযতদদয 

াংখ্া 

    

    

    
 

৬।  রফগত ফছদযয চূড়ান্তযীক্ষায পরাপরঃ 
 

বেকদনাররজ যীক্ষায 

ার 

আন 

াংখ্া 

যীক্ষাথীয াংখ্া উত্তীণ ড াংখ্া তকযা াদয ায 

ডনয়ডমত অডনয়ডমত মমোট ডনয়ডমত অডনয়ডমত মমোট  
 ২০১৭         

২০১৮         

২০১৯         

২০২০         

 ২০১৭         

২০১৮         

২০১৯         

২০২০         
 

# ডনয়ডমত ডিক্ষোর্থী বলপ্ত বুঝোয়:- ৮ম পব ব/চুড়োন্ত পরীক্ষোয় অংিিহন কপ্রপ্ে। 

# অডনয়ডমতডিক্ষোর্থী বলপ্ত বুঝোয়:- ৮ম পব ব/চুড়োন্ত পরীক্ষোয় ২ বোর বো তপ্তোডিকবোর অংিিহন কপ্রপ্ে। 

 

 

 

৭। প্ররতষ্ঠান ব্যরক্তয নাবভ নাভকযণ রক না?  : যাঁ                     না  

 ব্যরক্তয নাদভ দর স্থায়ী আভানত FDR /ঞ্চয়ত্র (ব্যাাংদকয ার নাগাদ রফফযণী াংদমাজন কযম্নন): 

 ক.  োকায রযভাণঃ               

খ. ব্যাাংদকয নাভঃ  

গ. াখায নাভঃ  

 
৮। আরথ ডক াংস্থান: 

 ক. আদয়য উৎ     : 

 খ. ফাৎরযক আদয়য রযভাণ (আয় ব্যয় ছক াংযুক্ত কযম্নন) : 

 গ. ব্যাাংক ব্যাদরন্স (ব্যাাংদকয ার নাগাদ রফফযণী াংযুক্ত করুন) : 

  ১.াংযরক্ষত তরফর ( FDR)    : 

  ২.াধাযণ তরফর (SB/CA)   : 

৯। রক্ষাক্রভ উদমাগী মন্ত্রারতয রযভাণ    : 

 (বেকদনাররজ/বের্/বোরাইদজন রবরত্তক ইকুদভন্ট/টুর এয তাররকা াংযুক্ত কযম্নন) 

১০। রক্ষা উকযণ ও আফাফদত্রয রফফযণ  : 

 (রক্ষা উকযণ ও আফাফদত্রয তাররকা াংযুক্ত কযম্নন) 

১১। রক্ষা প্ররতষ্ঠান ব্যফস্থানা করভটি (তাররকা) :  আদছ             নাই  

 (অ্নুদভারদত ব্যফস্থানা করভটিয অ্নুররর াংযুক্ত কযম্নন) 

 ক. ফতডভান করভটি গঠদনয তারযখ  : 
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 খ. বভয়াদ বল ওয়ায তারযখ   : 

 গ. বারতয নাভ    : 

 ঘ. করভটি াংক্রাভত্ম বকান ভাভরা/অ্রবদমাগ আদছ রক নাঃ আদছ             নাই 

 ১২। রক্ষা প্ররতষ্ঠাদনয সুদমাগ-সুরফধা 

 ক.বফধ রফদ্যযৎ াংদমাগ  :  আদছ             নাই 

 (ফ ডদল রফদ্যযৎ রফদরয কর াংযুক্ত কযম্নন) 

 খ. ইন্টাযদনে সুরফধা আদছ রক না?   : আদছ            নাই 

 গ.েয়দরে সুরফধা (াংখ্া উদরস্ন্খ কযম্নন) : আদছ            নাই            াংখ্াঃ  

 ঘ. ছাত্র/ছাত্রী পৃথক েয়দরে আদছ রক না?:  আদছ           নাই             

 ১৩। অ্ন্যান্য তথ্যারদ 

 ক. রক্ষাথীয গড় উরস্থরতয তকযা ায বরতড এফাং যীক্ষাথীয ছক াংযুক্ত কযম্ননঃ 

 খ. রাইদেরযদত ফইদয়য াংখ্া  : 

 গ. ক্লা যম্নটিন (াংযুক্ত কযম্নন) : 

 ১৪। কর কর প্ররতষ্ঠান প্রধান তযারয়ত কযদফন 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
প্ররতস্বাক্ষয 

বারত          প্ররতষ্ঠান প্রধাদনয স্বাক্ষয ও তারযখঃ 

         নাভ  : 

         অ্রপদয ীরদভাযঃ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


