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ারক নং-বাকািশেবা/েট /3128/74
eত ারা সংি
েটকেনালজীস
সমাপনী পরী

পব র্/ িবধা
ন
3য় (3121)
8ম (3121)
5থ র্ (3116)

তািরখঃ 37/15/3128 ি ঃ
পরী ার সময়সূিচ
সকেলর aবগিতর জ জানােনা যাে েয, 3128 সেনর িডে মা-iন-েট টাiল iি িনয়ািরং িশ া েমর েট টাiল, জুট o গােমর্ স
েহর 3121 িবধােনর 3য়, 5থ র্, 6ম, 7 o 8ম পব র্ িনয়িমত/aিনয়িমত eবং 3116 িবধােনর 5থ র্, 6ম, 7 o 8ম পব র্ aিনয়িমত েবাডর্
া িনে া সময়সূিচ aনুযায়ী aনুি ত হেব। িবেশষ েয়াজেন েবাড র্ কতৃর্প e সময়সূিচ পিরবতর্ন করেত পারেবন।
সকাল 21:11 টা েথেক শুরু
তািরখ
িবকাল 13:11 টা েথেক শুরু
o
বার
িবষয়, েকাড নং o েটকেনালিজর নাম
পব র্/ িবধান
িবষয়, েকাড নং o েটকেনালিজর নাম
েট টাiল রেমটািরয়াল-3 (2৯32) েট টাiল o জুট
েট টাiল রেমটািরয়াল-2 (2৯22) গােমর্ স
eডভা ড সট র্ ে পল ি িনং (2৯83) েটক্র্টাiল
e ােরল মােচ র্ াiিজং (6182) গােমর্ স
eডভা ড লং ে পল ি িনং (3382) জুট
িদং-3 (3255) েট টাiল
েজনােরল েমiনেটেন e iuিটিলিট সািভর্েসস (5557) জুট

8ম (3116) i াি য়াল সাiেকালিজ e ডাকশন ােনজেম (5৯87) গােমর্ স
oেয়ট েসিসং-4 (2৯72) েট টাiল
7 (3121)
গােমর্ স ানুফয্াকচািরং-4 (6172) গােম র্ স
জুট e েট টাiল কয্ালকুেলশন-2 (3272) জুট
ফয্াি ক ানুেফকচািরং -5 (3273) েটক্র্টাiল
7 (3116) েমiনেট া aব গােম র্ স ানুেফকচািরং েমিশন (5৯73)
গােমর্ স
জুট ফয্াি ক ি ি ং e িফিনিশং (7273) জুট
েজনােরল েট টাiল েসস-3 (2৯33) েট টাiল o জুট
3য় (3121)
সুiং য্াকিটস (6133) গােমর্ স
8ম (3121)

5থ র্ (3116)
7 (3121)

7 (3116)
3য় (3121)
8ম (3121)

েট টাiল িডজাiন e কালার (2৯84) েট টাiল
গােমর্ স ডাiং oয়ািশং e িফিলিশং (6183) গােম স
eডভা ড জুট uiিভং e িফিলিশং (3383) জুট
কি uটার eিপ েকশন-2 (3752) জুট o েট টাiল
মাকর্ার েমিকং-2 (5৯58) গােমর্ স
িদং-3 (2৯73) েট টাiল
কয্াড e কয্াম-2 (6173) গােম র্ স
জুট েটি ং e েকায়ািলিট কে াল-3 (3273) জুট
oেয়ট েসিসং-5 (3274) েটক্র্টাiল
গােমর্ে স িফিনিশং e েকায়ািলিট কে াল (5৯78) গােমর্ স
েবিসক iেলকি িসিট (7822) েট টাiল o জুট
ফয্াশন e িডজাiন (2৯85) েট টাiল o গােম র্ স
ডাiভারিসিফেকশন aব জুট ডাকটস (3385) জুট

25/17/28
বুধবার

5থ র্ (3121)

8ম (3116)

26/17/28
বৃহ িতবার

6ম (3121)

3য় (3116)

29/17/28
রিববার

5থ র্ (3121)

5থ র্ (3116)
7 (3121)

7 (3116)

3য় (3121)
8ম (3121)
5থ র্ (3116)

াথেমিট -3 (6৯32) েটক্র্টাiল, জুট o গােম র্ স
eডভা ড িনিটং e নন-oেভন (2৯86) েটক্র্টাiল
কয্াড e কয্াম-3 (6186) গােম র্ স
জুট েট টাiল কয্ালকুেলশন-3 (3387) জুট
iয়াণ র্ েমনুেফকচার-3 (3252) েটক্র্টাiল
জুট iয়াণ র্ েমনুেফকচার-3 (5554) জুট
গােমর্ স েমনুেফকচার-2 (5৯54) গােমর্ স

iংেরজী -3 (2233) েটক্র্টাiল, জুট o গােম র্ স

ফয্াি
ানুেফকচািরং -3 (2৯53) েট টাiল
জুট ফয্াি
ানুেফকচািরং -3 (3259)জুট
েটক্র্টাiল ডািয়ং (6153) গােমর্ স

3য় (3116)

2৯/17/28
েসামবার

6ম (3121)

8ম (3116)

31/17/28
ম লবার

5থ র্ (3121)
3য় (3116)

eনভায়রনেম াল ােনজেম (2452) েট টাiল o জুট
েবিসক গােম র্ স াটান র্ েমিকং (5৯55) গােমর্ স
েট টাiল েটি ং e েকায়ািলিট কে াল-4 (2৯74) েট টাiল
িদং (3274) জুট
আয্াপােরল েটি ং (6174) গােম র্ স
eডভা সট র্ ে পল ি িনং -2 (3372)
eডভা uiিভং-2 (3472)
eডভা ডাiং-2 (3572)
oেভন গােমর্ে স e িফিনিশং-2 (3672)
গােমর্ স iমেপাট র্ e eেক্র্পাট ােনজেম (5৯77) গােমর্ স

iয়ান র্ েমনুেফকচার-3(2৯52) েট টাiল
জুট iয়ান র্ েমনুেফকচার-3 (3258) জুট
ফয্াি
ানুেফকচািরং -2 (6152) গােমর্ স
ান েমড ফাiবার ে াডাকশন (3384) েট টাiল
েট টাiল িডজাiন e কালার (3484) েট টাiল
েট টাiল িডজাiন e কালার (3584) েট টাiল
ফয্াশন e িডজাiন (3684) েট টাiল
ডাiভারিসিফেকশন aব জুট ডা স (3284) জুট
গােম র্ স ানুফয্াকচািরং-5 (5৯82) গােমর্ স
iয়ান র্ ানুফয্াকচািরং-4 (2৯62) েট টাiল
ফয্াি ক ানুফয্াকচািরং-3 (6162) গােমর্ স
জুট iয়ান র্ ানুফয্াকচািরং-4 (3262) জুট

32/17/28
বুধবার

6ম (3121)

8ম (3116)

13/18/28
রিববার

5থ র্ (3121)

3য় (3116)

বাংলা-3 (2232) েট টাiল, জুট o গােমর্ স

ফয্াবিরক ানুফয্াকচািরং -4(2৯63) েট টাiল
গােম র্ স ানুফয্াকচািরং-3 (6163) গােমর্ স
জুট oেয়ট েসিসং-4 (3263) জুট
েট টাiল েটি ং e েকায়ািলিট কে াল -5 (3282) েট টাiল
গােম র্ স oয়ািশং ডাiং e িফিলিশং (5৯84) গােম র্ স
েটি ং e েকায়ািলিট কে াল -3 (3285) জুট
oেয়ট েসিসং-2 (2৯54) েটক্র্টাiল
গােম র্ স েমনুেফকচািরং-2 (6154) গােম র্ স
জুট oেয়ট েসিসং-3 (3354) জুট
েবিসক iেলকি িসিট (3832) েট টাiল
েবিসক iেলক িন (3934) গােমর্ স
oেয়ট েসিসং-3 (2৯64) েট টাiল
গােম র্ স াটান র্ e মাকর্ার েমিকং (6164) গােমর্ স
জুট েট টাiল েটি ং e েকায়ািলিট কে াল-2 (3264) জুট
eে ি িনuর শীপ (2682) েট টাiল o গােমর্ স
eে ি িনuর শীপ (3125) জুট
েট টাiল েটি ং e েকায়ািলিট কে াল -2 (2৯55) েট টাiল
েবিসক গােম র্ স াটান র্ েমিকং (6155) গােম র্ স
েজনােরল েমiনেট া e iuিটিলিট সািভর্েসস (3355) জুট
রসায়ন-3 (2534) েট টাiল o জুট (iি িনয়ািরং সােয় -5)
সুiং াকিটস-2(5৯33) গােমর্ স

-3-

পব র্/ িবধা
ন
7 (3121)

7 (3116)
3য় (3121)
8ম (3121)
5থ র্ (3116)
7 (3121)

তািরখ
o বার

িবষয়, েকাড নং o েটকেনালিজর নাম
েট টাiল কয্ালকুেলশান-2 (2৯75) েট টাiল
গােমর্ স ে াডাকশান প ািনং e কে াল (6175) গােম র্ স
সট র্ াপল ি িনং (2৯82) জুট
iয়ান র্ ানুেফকচািরং-5(3272) েটক্র্টাiল
সট র্ ে পল ি িনং (7272) জুট
গােমর্ স ানুেফকচািরং -4 (5৯72) গােমর্ স
পদাথ র্-2 ( 6৯23) েট টাiল, জুট o গােম র্ স
ে শালাiজড গােম সর্ ডা স (6184) গােম র্ স
েট টাiল কয্ালকুেলশন-3 (2৯88) েট টাiল
কােপর্ট ানুেফকচািরং (3384) জুট
e াiড াথ-2 (5৯59) গােমর্ স
ে িটসিটকস (2552) েট টাiল o জুট েটকঃ
ফয্াবিরক াকচার e eনালাiিসস -3 (2৯76) েট : o জুট
েমiনেট া aব গােম র্ স ানুফয্াকচািরং েমিশন (6176) গােমর্ঃ
িদং-5(3275)) েটক্র্টাiল
গােমর্ স কয্াড e কয্াম (5৯76) গােমর্ স
িদং-(7274) জুট
iংেরজী-2 (6823) েট টাiল o জুট
iংেরজী-3(6833) গােমর্ স
ডাকশন প য্ািনং e কে াল (8185) েট টাiল o জুট
গােমর্ স িফিনিশং e েকায়ািলিট কেন াল (6185) গােমর্ স
oেয়ট েসিসং-3(3254) েট টাiল
জুট oেয়ট েসিসং -3 (5556) জুট
েট টাiল ডাiং(5৯53) গােমর্ন স

14/18/28
েসামবার

15/18/28
ম লবার

পব র্/ িবধান

6ম (3121)

ি ি ং e িফিনিশং েসস (6165) গােম র্ স
ফয্াি ক াকচার e eনালাiিসস-2 (2৯67) জুট o েট টাiল

8ম(3116)

i াি য়াল ােনজেম -3 (2683) েট টাiল o গােমর্ স
কােপর্ট ানুফয্াকচািরং (3283) জুটু

5থ র্ (3121)

3য় (3116)

6ম (3121)
8ম (3116)

17/18/28
বৃ িতবার

5থ র্ (3121)
3য় (3116)

িবজেনস aরগাiনাiেজশন e কিমuিনেকশন (6952)
েট টাiল, গােমর্ স o জুট
েট টাiল েটি ং e েকায়ািলিটকে াল-4 (3276) েট টাiল
েট টাiল েটি ং e েকায়ািলিট কে াল-3 (5৯74) গােম র্ স
েট টাiল েট িটং e েকায়ািলিট কে াল -2 (7276) জুট

1৯/18/28
রিববার

6ম (3121)

3য় (3121)

ে াসাল সাi -2 (6922) েট টাiল, জুট

21/18/28
েসামবার

8ম (3121)

e ারি নারিশপ (6982) জুট o গােম র্ স ****
e ারি নারিশপ (6964) েট টাiল
ফয্াি
াকচার e eনালাiিসস-2(3257) েটক্র্টাiল
ফয্াি
াকচার e eনালাiিসস -3 (5567) জুট
ফয্াি
াকচার িডজাiন e কালার (5৯57) গােমর্ স
i ি য়াল ােনজেম (3123) জুট
i াি য়াল ােনজেম (3123) েট টাiল
i াি য়াল ােনজেম (3123) গােমর্ স
েট টাiল কয্ালকুেলশান-(3277) েটক্র্টাiল
েট টাiল কয্ালকুেলশান-(7275) জুট
গােমর্ স িহu ান িরেসাস র্ ােনজেম (5৯75) গােমর্ স

3য় (3121)
8ম (3121)
8ম (3121)
5থ র্ (3116)
7 (3121)

7 (3116)

5থ র্ (3116)
6ম (3121)
7 (3121)
8ম (3121)
7 (3116)
6ম (3121)
5থ র্ (3116)

7 (3116)
5থ র্ (3116)

বুক িকিপং e eকাuি ং (3124) েট টাiল , গােমর্ স o জুট
ফয্াি
ানুেফকচার-3(3253) েট টাiল
জুট ফয্াি
ানুেফকচার-3 (5555) জুট
ফয্ি কস ানুেফকচািরং (5৯52) গােমর্ স
i ি য়াল ােনজেম -2 (2674) েট টাiল
i ি য়াল ােনজেম -2 (2673) গােম র্ স
েট টাiল েটি ং e কে াল-2 (3256) েট টাiল

ে িটসিটকস (325৯) জুট, েটক্র্টাiল
েট টাiল েটি ং e েকায়ািলিট কে াল (6156) গােমন র্ স
েট টাiল’’র’’ েমেটিরয়াল-3(3232)েট টাiল o জুট
েট টাiল’’র’’েমেটিরয়াল-2 (5৯32) গােমর্ স

16/18/28
বুধবার

7 (3116)

িবষয়, েকাড নং o েটকেনালিজর নাম

8ম (3116)
7 (3116)
5থ র্ (3121)
8ম (3116)

22/18/28
ম লবার

24/18/28
বৃহ িতবার
27/18/28
রিববার

েসাসাল সাi -3 (6932), গােমর্ স
iি িনয়ািরং সাi -4 (পদাথ র্-3)- 2533, জুট o েট টাiল
েবিসক oয়াকর্সপ য্াকিটস-2 (4122) গােমর্ স

ে িটসিটকস (326৯) গােমর্ স
ক িদং-2(2৯65) েট টাiল
িবজেনস কিমuিনেকশন (2685) জুট o েট টাiল
িবজেনস কিমuিনেকশন (2672) গােমর্ স
কি uটার ফা ােম াল (7722) জুট
eডভা ড সট র্ য্ােপন ি িনং-3 (3382) েট টাiল
eডভা ড uiিভং (3482) েট টাiল
eডভা ড ডাiং-3 (3582) েট টাiল
oেভন গােমর্ স e িফিনিশং (3682) েট টাiল
গােম র্ স eে সিরজ e
ােকিজং (5৯85) গােমর্ স
eডভা ড জুট ি িনং (3286) জুট

5থ র্ (3121)

eনভায়রনেম াল ােনজেম (6951) েট টাiল o জুট

7 (3121)

eনভায়রনেম াল ােনজেম (6951) গােমর্ স

3য় (3116)
23/18/28
বুধবার

েট টাiল েটি ং e েকায়ািলিট কে াল-3 (2৯66) েট টাiল
ফয্াি ক াকচার িডজাiন e কালার (6166) গােমর্ স
ডাকশন ািনং e কে াল (2684) জুট o েট টাiল
ে শালiজড গােম র্ স ডাকশন (5৯88) গােমর্ স

8ম (3116)

3য় (3116)
3য় (3116)

াথেমিটকস-3 (2532) েটক্র্টাiল, জুট o গােমর্ স
eডভা ড লং ে পল ি িনং (3383) েট টাiল
eডভা ড িনট e নন oেভন (3483) েট টাiল
eডভা ড ি ি ং e িফিনিশং (3583) েট টাiল
eডভা ড িনট গােম র্ স e িফিনিশং (3683) েট টাiল
গােম র্ স েসিসং-6 (5৯86) গােমর্ স
েসাসাল সাi -3(2234) (iেকােনািম ) েট টাiল o গােমর্ স
েসাসাল সাi -2 (2235) জুট
েজলােরল েট টাiল েসস-3(3233) েট টাiল, জুট
পদাথ র্-2 (2523) গােমর্ স

েট টাiল েটি ং e েকায়ািলিট কে াল -2(5৯56) গােমর্ স

বহািরক পরী ার সময়সূিচ
26/18/3128 হেত 27/18/3128 ch©šÍ (3য় পব র্)
28/18/3128 হেত 29/18/3128 ch©šÍ (8ম পব র্)
31/18/3128 হেত 32/18/3128 ch©šÍ (5থ র্ পব র্)
33/18/3128 হেত 34/18/3128 ch©šÍ (7 পব র্)
3য় পেব র্র িজ.িপ.e ে রণ িব ি র তািরখ aনুযায়ী
িত ান কতৃর্ক aনলাiেন TC eবং
PC নমবর ে রেণর তািরখঃ (সকল
পব র্)
22-6-3128 হেত 26-6-3128 ch©šÍ

েক কতৃর্ক aনলাiেন PF নমবর
ে রেণর তািরখ (সকল পব র্)
35-18-3128 হেত 42-18-3128
ch©šÍ

িত ান/েক কতৃর্ক 3য় পেব র্র িজ.িপ.e
eবং েক কতৃর্ক PF o হািজরা িসট জমা
দােনর তািরখ ◌ঃ
18-19-3128 হেত 27-19-3128 ch©šÍ

েক কতৃর্ক পরী া সং াম েয়াজনীয়
u রপ o a া মালামাল েবাড র্ েথেক
হণ করার তািরখঃ
28-16-3128 হেত 34-16-3128 ch©šÍ

-4িশেরানামপ o িলেথার টপ পাট র্ aব
i আলাদা
ােকট কের খাতার uপর েরেখ
হলুদ কাপড় িদেয়
ােকট কের/আলাদা
ােকেট ডাকেযােগ ে রেণর
ব া করেবন।

িবঃ ঃ TC o PC eর হাড র্ কিপ িত ান কতৃক
র্ ব ধাi কের eবং PF eর হাড র্ কিপ o হািজরা িসট পব র্ o েরাল নং eর মানুসাের ব ধাi কের েক
র্র
কতৃক
েবােড
িডে
ামা
iন
েট
টাiল
iি
িনয়ািরং
শাখার 7 তলায় (713) নং কে জমা িদেত হেব। 3116 িবধােনর 3য়, 5থ র্, 6ম,7 o 8ম পব র্ eবং
র্
3121 িবধােনর 5থ র্, 6ম, 7 o 8ম পেব র্র িনয়িমত/aিনয়িমত পরী া েবাড র্ িনধ র্ািরত েকে / িত ােন aনুি ত হেব eবং 3য় পব র্ িতত সকল u রপ
েবােড র্ ে রণ করেত হেব। িনধ র্ািরত তািরেখর মে সকল কাগজপ জমা িদেত হেব। যিদ েকান কারন বশতঃ িনধ র্ািরত তািরেখর মে িদেত থ র্ হেল পরী া
িনয় েকর aনুমিত িনেয় জমা িদেত হেব।

া িরত
( েকৗঃ সুশীল কুমার পাল)
পরী া িনয় ক
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা
েফানঃ ৯224394
তািরখঃ 37/15/3128 ি ঃ

ারক নং-বাকািশেবা/েট /3128/74(363)

সদয় aবগিত o েয়াজনীয় কায র্ােথ aনুিলিপ ে রণ করা হiলঃ
2। সিচব,কািরগির o মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
( ি আকষ র্ণঃ aিতির সিচব, কািরগির o মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার,
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
3। সিচব, ব o পাট ম ণালয়, গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
4। মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, িশ া ভবন, ঢাকা।
5। পিরচালক, ব পিরদ র, িবিটeমিস ভবন, 8-৯ কাoরান বাজার, ঢাকা।

6-৯। সিচব/ পিরচালক (কািরকুলাম)/পিরচালক(িসিবিট e e)/ পিরদশর্ক/পরী া িনয় ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
21-5৯। েজলা শাসক, ঠাকুরগ o/নoগ / িদনাজ র/ লালমিনরহাট/ রং র/ গাiবা া/ব ড়া/চাপাiনবাবগ /রাজশাহী/ নােটার/
িসরাজগ / পাবনা/ কুি য়া/িঝনাiদহ/মা ড়া/ যেশার/সাত ীরা/ লনা/বােগরহাট/পটুয়াখালী/ বিরশাল/ মাদারী র/ েগাপালগ /
ফিরদ র/ ঢাকা/ নারায়ণগ /নরিসংদী/গাজী র/টাংগাiল/মািনকগ /জামাল র/ েশর র/ময়মনিসংহ/েন েকানা/িকেশারগ /
কুিম া/চ দ র/ য়াডাংগা/ল ী র/ েনায়াখালী/েফনী/চ াম।

61-63। কিমশনার, েমে াপিলটন িলশ, ঢাকা/চ াম।
64-৯5। িলশ সুপার, ঠাকুরগ o/নoগ /িদনাজ র/লালমিনরহাট/ রং র/ গাiবা া/ ব ড়া/চাপাiনবাবগ /রাজশাহী/ নােটার/
িসরাজগ / পাবনা/ কুি য়া/িঝনাiদহ/মা ড়া/ যেশার/সাত ীরা/ লনা/বােগরহাট/পটুয়াখালী/ বিরশাল/ মাদারী র/ েগাপালগ /
ফিরদ র/ ঢাকা/ নারায়ণগ /নরিসংদী/গাজী র/টাংগাiল/মািনকগ /জামাল র/ েশর র/ময়মনিসংহ/েন েকানা/িকেশারগ /
কুিম া/চ দ র/ আলমডাংগা/ল ী র/ েনায়াখালী/েফনী/চ াম।

৯6-৯8। uপেজলা িনব র্াহী aিফসার,েবগমগ ,েনায়াখালী/েজারার ,চ াম।
৯9-34৯। a /পিরচালক/েক সিচব, ...............................................................।

পরী া msµvšÍ েয়াজনীয় কাগজপ 32/6/3128 হেত 39/6/3128 ি ঃ তািরেখ েবাডর্ েথেক হণ করার জ

a

/পিরচালক েকে র সােথ েযাগােযাগ করতঃ পরী াথ েদর যাবতীয় ত ািদ eবং েক িফ সংি
হiল।
351-354। uপ-পরী া িনয় ক -2/3/4, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
355-356। uপ-সিচব ( শাঃ)/uপ-সিচব (েরিজঃ) বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
357-35৯। সহকারী পরী া িনয় ক 2/3/4, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
361।
ডকুেমে শন aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
362।
েচয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কমর্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
363।
aিফস কিপ

aনুেরাধ করা হiল।

েকে জমা দান করার জ aনুেরাধ করা

(েমাহা দ আব ল কাiuম)
সহকারী পরী া িনয় ক ( িষ) o েট ঃ(aঃদাঃ)
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা
েফান- 59221৯5৯ (aিফস)

(7)
বরাবর,
িত ােনর েকাড ন র
পরী া িনয় ক
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, আগারগ o, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা-2318।
ি আকষ র্ণঃ সহকারী পরী া িনয় ক ( িষ)/ (েট ঃ aঃ দাঃ) বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ , ঢাকা।
িত ােনর নামঃ..................................................................................................................................
েপা ঃ ......................................
uপেজলাঃ...........................................েজলাঃ...........................................
িবষয়ঃ জুন 3128 ি ঃ aনুি ত িডে ামা iন েট টাiল iি িনয়ািরং িশĀ◌া েমর েবাড র্ সমাপনী পরী ার িফস eর িহসাব িববরণী ।

েবােড র্র া aংেশর পরী ার িফ eর িহসাব ে রণ
ঃ
নং
2
3
4

5

6
7

পরী ার কার

পরী া িবল / ন র সনদ
র িফ সংেযা
প --িফ প-336/---

336/-

X

=

511/511/-

-----

86/86/-

---

586/586/-

X
X

=
=

7 পব র্ িনয়িমত
েরফাড র্ ( 5থ র্ o 6মপব র্ ) িত িবষেয় 211/- হাের
o ন র প িফ িত পেব র্ 86/- কের

511/211/-

---

86/-

--

511/-

---

86/86/-

--

X
X
X
X

=

aিনয়িমত 7 পব র্ পরী ায় aংশ হণ কের চার বা
তেতািধক িবষেয় aনু ীণ র্েদর ে ে

586/211/86/586/-

8ম পব র্ িনয়িমত
েরফাড র্ ( 5থ র্ ,6ম o 7 পব র্ ) িত িবষেয়
211/- হাের ন র প িফ িত পেব র্ 86/- কের

511/211/-

-----

aিনয়িমত 8ম পব র্ পরী ায় aংশ হণ কের চার বা
তেতািধক িবষেয় aনু ীণ র্েদর ে ে

511/-

X
X
X
X

=
িবষয়
িট
=

9ম পব র্ পরী ায় aংশ হণ কের 5থ র্, 6ম, 7 o 8ম
পেব র্ eক বা eকািধক িবষেয় aনু ীণ র্েদর ে ে

511/-

3য় পব র্ িনয়িমত /aিনয়িমত
5থ র্ পব র্ িনয়িমত

aিনয়িম 5থ র্ পব র্ পরী ায় aংশ হণ কের চার বা
তেতািধক িবষেয় aনু ীণ র্েদর ে ে

ন রপ িফ িত পেব র্র (যিদ থােক)

িবল িফ 411/- কের (যিদ থােক)
সংেযাগ র াকারী 411/- কের (যিদ থােক)

টাকা

পরী াথ র
সং া

িট
=

----

---

86/86/86/86/-

--

586/211/86/586/-

-

86/-

-

586/-

X

=

86/-

X
X
X

িট
=
=

86/-

-

সব র্েমাটঃ

(কথায়...............................................................................................)
াংক াফেটর িববরণঃ
িমক নং

াংক নাম o শাখা

াংক াফেটর নং

তািরখ

টাকার পিরমাণ

(সব র্েমাট টাকা কথায়ঃ ............................................................................................ .................................
....................)
েমাবাiল ন র (a ে র)....................................

a

েকর া র o িসল

েমাট টাকা

