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ড
শসটিদজেস চার্ার
1. শিশে ও শমশে:

1.1 ভিশন:
ধর্মীয় মূল্যব োধ সম্বভিত র্মোনসম্মত র্মোদ্রোসো ভশক্ষো
1.2 ভর্মশন:
র্মোদ্রোসো ভশক্ষোর সকি পর্ যোবয় যুবগোপবর্োগী, আধুভনক, টেকসই, স্বচ্ছ ও জ ো ভিভিমূিক, ননভতক ও ধর্মীয় মূল্যব োধ সম্বভিত র্মোনসম্মত ভশক্ষোর র্মোধ্যবর্ম িক্ষ র্মোন সম্পি উন্নয়ন

2. প্রভতশ্রুত টস োসমূি:
২.১ নোগভরক টস ো
ক্রভর্ম
ক
1.

2.

টস োর ধরন

টস োিোন পদ্ধভত

প্রবয়োজনীয় কোগজপত্র এ ং প্রোভিস্থোন

নোর্ম ও য়স শুদ্ধকরণ

(ক) অনিোইবন আব িন গ্রিণ
(খ) সিোয় উপস্থোপন ও ভসদ্ধোন্ত গ্রিণ
(গ) ক্ষুবি োতযোর র্মোধ্যবর্ম ভসদ্ধোন্ত অ ভিতকরণ

(ক) পভত্রকোর ভ জ্ঞোপন
(খ) এভিবেভিে
(গ) ট োবেযর ওবয় সোইবে ভনবি যভশত
েকুবর্মন্ট

অভিবর্োগ ভনষ্পভি

(ক) অনিোইবন অভিবর্োগ প্রোভি
(খ) তিবন্তর জন্য স্থোনীয় প্রশোসবনর ভনকে টপ্ররণ
(গ) প্রবর্োজয টক্ষবত্র ট োেয কর্তযক তিন্ত
(ঘ) তিন্ত প্রভতব িন প্রোভির পর ব্য স্থো গ্রিণ
(ঙ) পত্র/ই-টর্মইি এর র্মোধ্যবর্ম অ ভিতকরণ
(ক) আব িন/অভিবর্োগ গ্রিণ
(খ) আভপি এন্ড আরভ বেশন কভর্মটির সিোয় োিী
ভ োিীর উপভস্থভতবত শুনোনীর র্মোধ্যবর্ম ভসদ্ধোন্ত গ্রিণ
(গ) পত্র/ই-টর্মইি এর র্মোধ্যবর্ম অ ভিতকরণ
(ক) অনিোইবন আব িন গ্রিণ
(খ) টরকেয র্োচোই
(গ) ভিনকি ও ভত্রনকি কভপ মুদ্রণ/ভিখন
(ঘ) খুবি োতযোর র্মোধ্যবর্ম অ ভিতকরণ
(ঙ) টগোপনীয় শোখোর কোউন্টোর টেবক টক ির্মোত্র
আব িনকোরীর ভনকে িোবত িোবত প্রিোন

(ক) অনিোইবন আব িন
(খ) অভিবর্োগ সংভিষ্ট েকুবর্মন্ট

3.

ভশক্ষক ও কর্মযচোরীবির চোকুভর
সংক্রোন্ত অভিবর্োগ ভনষ্পভি

4.

প্রব শপত্র, সনি ও
নম্বরপত্র/একোবেভর্মক েোন্সভক্রপ্ট
এর ভিনকি ও ভত্রনকি কভপ
সর রোি

(ক) সরোসভর আব িন
(খ) তিন্ত প্রভতব িন
(গ) অভিবর্োগ সংভিষ্ট েকুবর্মন্ট
(ক) প্রভতষ্ঠোবনর র্মোধ্যবর্ম অনিোইবন
আব িন
(খ) ট োবেযর ওবয় সোইবে ভনবি যভশত
েকুবর্মন্ট (গ) েোনোর ভজভে ও পভত্রকোর
ভ জ্ঞভির মূি কভপ
(ঘ) ভি জর্মোর মূি রভসি

টস োর মূল্য এ ং
পভরবশোধ পদ্ধভত
ট োেয কর্তযক
ভনধ যোভরত

টস োিোবনর
সর্ময়সীর্মো
৪৫ কর্মযভি স

ট োেয কর্তযক
ভনধ যোভরত

তিন্ত প্রভতব িন
প্রোভির পর ১৫
কর্মযভি স

জনপ্রভত ৩০০০/-

আব িন প্রোভির পর
৬০ কর্মযভি স

ট োেয কর্তযক
ভনধ যোভরত

১5 কর্মযভি স

িোভয়ত্বপ্রোি কর্মযকতযো
ে. বমাোঃ হুসোইন র্মোিমুি িোরুক
উপ-পরীক্ষো ভনয়ন্ত্রক (বগোপনীয়)
বর্শলদফ্াে: ০২২২৩৩৬৪৩৬৯
dccon@bmeb.gov.bd
এ ং
নতয় টিোবসন সরকোর
উপ-বরভজস্ট্রোর (কর্মন)
বর্শলদফ্াে: ০২২২৩৩৬৫৪০৩
drcommon@bmeb.gov.bd

বমাোঃ ওর্মর িোরুক
উপ-বরভজস্ট্রোর (প্রশোসন)
টেলিফ োন: ০২২২৩৩৬৪৮৭৪
dradmin@bmeb.gov.bd

ে. বমাোঃ হুসোইন র্মোিমুি িোরুক
উপ-পরীক্ষো ভনয়ন্ত্রক (বগোপনীয়)
বর্শলদফ্াে: ০২২২৩৩৬৪৩৬৯
dccon@bmeb.gov.bd

Page 1 of 16

বাাংলাদেশ মাদ্রাসা শশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা
2 অরফ্যাদেজ বরার্, বখশশ বাজার, ঢাকা-1211
Website: www.bmeb.gov.bd, E-mail: info@bmeb.gov.bd, Fax: 58616681, 58617908, 9615576

ড
শসটিদজেস চার্ার
২.১ নোগভরক টস ো
ক্রভর্ম
ক
5.

টস োর ধরন
মূি ও ভি-নকি সনি,
প্রব শপত্র, নম্বরপত্র, একোবেভর্মক
েোন্সভক্রপ্ট অনু োি

6.

সংবশোধনপূ যক মূি, সোর্মভয়ক ও
ভি-নকি সনি, নম্বরপত্র/
একোবেভর্মক েোন্সভক্রপ্ট ও
প্রব শপত্র সর রোি

7.

টজভেভস, িোভখি ও আভির্ম
পরীক্ষোর উিরপত্র পুন: ভনরীক্ষণ

8.

টরকেয র্োচোই ও সতযোয়ন

9.

সংবশোভধত মূি, সোর্মভয়ক ও ভিনকি সনি,
নম্বরপত্র/একোবেভর্মক েোন্সভক্রপ্ট
ও প্রব শপবত্রর টেসকভপ
সর রোি

টস োিোন পদ্ধভত
(ক) অনিোইবন /ম্যোনুয়োি আব িন গ্রিণ
(খ) টরকেয র্োচোই
(গ) অনু োিকরণপূ যক মুদ্রণ/ভিখন
(ঘ) ক্ষুবি োতযো টপ্ররণপূ যক িোবত িোবত ভ তরণ
(ক) পূব যর র্ো তীয় মূি েকুবর্মন্ট গ্রিণ
(খ) নোর্ম ও য়স শুদ্ধকরণ কভর্মটির টরজুবিশন র্োচোইকরণ
(গ) ভসদ্ধোন্ত অনুর্োয়ী সংরভক্ষত টরকেয ও েকুবর্মন্ট
সংবশোধন
(ঘ) টগোপনীয় শোখোর কোউন্টোর টেবক সংবশোভধত েকুবর্মন্ট
িোবত িোবত ভ তরণ
(ক) অনিোইবন আব িন গ্রিণ
(খ) প্রধোন পরীক্ষবকর ভনকে টেবক সংভিষ্ট উিরপত্র
সংগ্রি
(গ) ভ ষয় ভ বশষজ্ঞ ভশক্ষকিোরো উিরপত্র পুন: ভনরীক্ষণ
(ঘ) পুন: ভনরীভক্ষত উিরপত্র র্োচোইকরণ
(ঙ) পভর ভতযত িিোিবির তোভিকো প্রস্তুতকরণ ও
অনুবর্মোিন
(চ) িিোিি ওবয় সোইবে প্রকোশ ও সংভিষ্ট পরীক্ষোেীর
টর্মো োইবি ক্ষুবি োতযো টপ্ররণ
(ক) েোকবর্োবগ/িোবতিোবত েকুবর্মন্ট গ্রিণ
(খ) টরকেয র্োচোইপূ যক েকুবর্মবন্ট কর্তযপবক্ষর স্বোক্ষরগ্রিণ
(গ) েোকবর্োবগ/ িোবতিোবত পরীক্ষো ভনয়ন্ত্রবকর িির টেবক
ভ তরণ
(ক) অনিোইবন আব িন গ্রিণ
(খ) টরকেয র্োচোই ও সংবশোধন
(গ) েকুবর্মবন্টর টেসকভপ মুদ্রণ/ভিখন পূ যক িোবত িোবত
ভ তরণ।
(ঘ) টগোপনীয় শোখোর কোউন্টোর টেবক টক ির্মোত্র
আব িনকোরীর ভনকে িোবত িোবত প্রিোন

প্রবয়োজনীয় কোগজপত্র এ ং প্রোভিস্থোন
(ক) র্ো তীয় েকুবর্মবন্টর ছোয়োকভপ
(খ) অনুভিত কভপ গ্রিবণর সর্ময় পূব যর
সংভিষ্ট মূি কভপ টিরত প্রিোন
(গ)ভি জর্মোর মূি রভসি
(ঘ) টগোপনীয় শোখোর কোউন্টোর
(ক) র্ো তীয় েকুবর্মবন্টর মূিকভপ
(খ) নোর্ম ও য়স শুদ্ধকরণ কভর্মটির
টরজুবিশন এর ছোয়কভপ
(গ) ভি জর্মো রভশবির মূি কভপ
ওবয় সোইবে প্রকোভশত ভনবি যভশকো অনুর্োয়ী
অনিোইবন আব িন

টস োর মূল্য এ ং
পভরবশোধ পদ্ধভত
ট োেয কর্তযক
ভনধ যোভরত

টস োিোবনর
সর্ময়সীর্মো
১৫ কর্মযভি স

ট োেয কর্তযক
ভনধ যোভরত

10 কর্মযভি স

ট োেয কর্তযক
ভনধ যোভরত

৩০ কর্মযভি স

িোভয়ত্বপ্রোি কর্মযকতযো

ে. বমাোঃ হুসোইন র্মোিমুি িোরুক
উপ-পরীক্ষো ভনয়ন্ত্রক (বগোপনীয়)
বর্শলদফ্াে: ০২২২৩৩৬৪৩৬৯
dccon@bmeb.gov.bd

বমাোঃ আব্দুস সোিোর্ম
উপ-পরীক্ষো ভনয়ন্ত্রক (পরীক্ষো)
বর্শলদফ্াে: ০২২২৩৩৬৫২৪৮
dcexam@bmeb.gov.bd

(ক) র্ো তীয় েকুবর্মবন্টর মূি ও ছোয়োকভপ
(খ) প্রবয়োজনীয় টক্ষবত্র সংভিষ্ট অভিবসর
পত্র
(গ) ভি জর্মোর মূি রভসি
(ক) টেস কভপ গ্রিবণর সর্ময় পূব যর
র্ো তীয় েকুবর্মবন্টর মূিকভপ
(খ) অনিোইবন আব িবনর সর্ময় র্ো তীয়
েকুবর্মবন্টর ছোয়োকভপ
(গ) নোর্ম ও য়স শুদ্ধকরণ কভর্মটির
ভসদ্ধোবন্তর কভপ(ঘ) ভি জর্মোর মূি রভসি

ট োেয কর্তযক
ভনধ যোভরত

0৭ কর্মযভি স

ট োেয কর্তযক
ভনধ যোভরত

১৫ কর্মযভি স

ে. বমাোঃ হুসোইন র্মোিমুি িোরুক
উপ-পরীক্ষো ভনয়ন্ত্রক (বগোপনীয়)
বর্শলদফ্াে: ০২২২৩৩৬৪৩৬৯
dccon@bmeb.gov.bd
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ড
শসটিদজেস চার্ার
২.১ নোগভরক টস ো
ক্রভর্ম
ক
10.

11.

টস োর ধরন
তথ্য অভধকোর আইবনর অধীবন
তথ্য প্রিোন

(ক) আব িন গ্রিণ
(খ) তথ্য অভধকোর আইন অনুর্োয়ী ব্য স্থো গ্রিণ
(গ) আব িনকোরীবক পত্র/ই-টর্মইবি তথ্য টপ্ররণ

স্তরশিশিক পাবশলক পরীক্ষার
পাঠ্যসূশচ, প্রশ্নপদ্ধশি ও েম্বর
বন্টে প্রকাশ

(ক) প্রদয়াজেীয় শবদেষণ
(খ) প্রদ াজয বক্ষদে ভ ষয়ভিভিক টেভণ ভশক্ষক এর
সর্মন্ববয় আবয়োভজত কর্মযশোিোয় চূড়োন্তকরণ
(গ) শের্ ডাশরি সমদয় ববাদর্ডর ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ

12.

স্তরশিশিক পাবশলক পরীক্ষার
পাঠ্যসূশচ, প্রশ্নপদ্ধশি ও েম্বর
বন্টে পশরমাজডে ও প্রকাশ

13.

শচঠি-পোশে বপ্ররণ ও প্রাশি
স্বীকার
টরভজবস্ট্রশন কোবেযর ভি-নকি ও
টেশকভপ প্রিোন

14.

টস োিোন পদ্ধভত

(ক) ভনধ যোভরত আব িন িরবর্ম টস োগ্রিীতোর
আব িন
(খ) টেজোভর চোিোবন ভি জর্মোর কভপ

টস োর মূল্য এ ং
পভরবশোধ পদ্ধভত
তথ্য অভধকোর
আইন অনুর্োয়ী
ভনধ যোভরত

টস োিোবনর
সর্ময়সীর্মো
আব িন প্রোভির পর
৩০ কর্মযভি স

প্রদ াজয েয়

শবোমূদে

• ইবদিোশয়
সমাপেী, বজশর্শস
ও োশখল:
প্রশিবছর ১-৭
জানুয়াশর
• আশলম: প্রশিবছর
১-৭ জুলাই
প্রদয়াজে অনু ায়ী

প্রবয়োজনীয় কোগজপত্র এ ং প্রোভিস্থোন

(ক) প্রবর্োজয টক্ষবত্র এনভসটিভ ’র সোবে পরোর্মশযক্রবর্ম
সম্পোভিত
(খ) ভ ষয়ভিভিক টেভণ ভশক্ষক ও অন্যোন্য ভ বশষবজ্ঞর
সর্মন্ববয় আবয়োভজত কর্মযশোিোয় পভরর্মোজযন
(গ) প্রবর্োজয টক্ষবত্র ভশক্ষো র্মন্ত্রণোিবয়র অনুবর্মোিন গ্রিণ
(ঘ) ববাদর্ডর ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ

প্রদ াজয েয়

ম্যানুয়াল/ওদয়বসাইর্/ র্াক/ই-ফ্াইশলাং/ ই-দমইল

প্রদ াজয েয়

(ক) অনিোইবন আব িন গ্রিণ
(খ) আব িন র্োচোই- োছোই
(গ) কর্তযপবক্ষর অনুবর্মোিন
(ঘ) মুদ্রণ ও সংভিষ্ট শোখো িবত ভ তরণ

ট োবেযর ওবয় সোইবে ভনধ যোভরত িরর্ম
শি-েকল:
(ক) দেশেক সাংবােপদের শবজ্ঞশি
(খ) সাংশেষ্ট থাোর শজশর্
(গ) প্রশিষ্ঠাে প্রর্াে কর্তডক সিযাশয়ি
হারাদো কাগজপদের ফ্দর্াকশপ
বেশকশপ:
(ক) োম সাংদশার্ে/বয়স
সাংদশার্ে/েষ্টকশপ অেলাইদে োশখল
(খ) গ্রহণকাদল পূদব ড গৃহীি মূলকশপ
জমাোে

শবোমূদে

প্রদ াজয েয়

300/-

িোভয়ত্বপ্রোি কর্মযকতযো
প্রবিসর বমাোঃ আব্দুস টসভির্ম
র্মোদ্রোসো পভরিশযক
বর্শলদফ্াে: 02৫৮৬১০২০০,
inspector@bmeb.gov.bd

প্রবিসর ে. ভরয়োি টচৌধুরী
প্রকোশনো ভনয়ন্ত্রক
বর্শলদফ্াে: ৯৬১১৫৪০
riadsp@gmail.com

অশফ্স সময়সূশচ
অনু ায়ী

ভি জর্মো িওয়োর পর
৩ কর্মযভি স

নতয় টিোবসন সরকোর
উপ-বরভজস্ট্রোর (কর্মন)
বর্শলদফ্াে: ০২২২৩৩৬৫৪০৩
drcommon@bmeb.gov.bd
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ড
শসটিদজেস চার্ার
২.১ নোগভরক টস ো
ক্রভর্ম
ক
15.

16.

17

টস োর ধরন
বরশজদেশে কার্ড সাংদশার্ে

আশলম বেশণর িশিড বাশিল

ছাড়পে প্রোে

টস োিোন পদ্ধভত
(ক) আদবেে গ্রহণ
(খ) আব িন র্োচোই- োছোই
(গ) কর্তযপবক্ষর অনুবর্মোিন
(ঘ) মুদ্রণ ও সংভিষ্ট শোখো িবত ভ তরণ

(ক) আব িন গ্রহণ
(খ) আব িন র্োচোই- োছোই
(গ) কর্তযপবক্ষর অনুবর্মোিন
(ঘ) পত্র জোভর

(ক) আব িন গ্রিণ
(খ) আব িন র্োচোই- োছোই
(গ) কর্তযপবক্ষর অনুবর্মোিন
(ঘ) পত্র জোভর

প্রবয়োজনীয় কোগজপত্র এ ং প্রোভিস্থোন
বজশর্শস:
(ক) সাংশেষ্ট মাদ্রাসার প্যাদর্ আদবেে
(খ) জন্ম শেবন্ধদের কশপ
(গ) সমাপেী সিযাশয়ি সেদের কশপ
(ঘ) শপিা-মািার আইশর্ কাদর্ডর কশপ
োশখল:
(ক) বজশর্শসর সাংদশাশর্ি বরশজদেশে
কার্ড
(খ) সাংদশার্দের অনুদমােদের কশপ
আশলম:
(ক) োশখদলর সাংদশাশর্ি বরশজদেশে
কার্ড
(খ) সাংদশার্দের অনুদমােদের কশপ
(ক) ট োবেযর ওবয় সোইবে প্রিি িরবর্ম
আব িন
(খ) িভতযর সুবর্োগ পোওয়ো প্রভতষ্ঠোন
প্রধোবনর প্রতযয়নপত্র
(গ) িভতয/ট তন আিোবয়র রভশি
(ঘ) িোভখবির র্মোকযভশে ও প্রব শপবত্রর
সতযোভয়ত িবেোকভপ
(ক) ট োবেযর ওবয় সোইবে প্রিি িরবর্ম
আব িন
(খ) সংভিষ্ট ওয়োেয কভর্মশনোর/ ইউভপ
টচয়োরম্যোবনর প্রতযয়নপত্র;
(গ) e-SIF এর কভপ;

টস োর মূল্য এ ং
পভরবশোধ পদ্ধভত

টস োিোবনর
সর্ময়সীর্মো

300/-

আদবেে প্রাশির পর
5 কমডশেবস

িোভয়ত্বপ্রোি কর্মযকতযো

নতয় টিোবসন সরকোর
উপ-বরভজস্ট্রোর (কর্মন)
বর্শলদফ্াে: ০২২২৩৩৬৫৪০৩
drcommon@bmeb.gov.bd

600/-

আদবেে প্রাশির পর
৩ কমডশেবস

োশখল ৫০০/আশলম ৬০০/-

আদবেে প্রাশির পর
5 কমডশেবস
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ড
শসটিদজেস চার্ার
২.২ প্রোভতষ্ঠোভনক টস ো
ক্রভর্মক

টস োর ধরন

1.

টরকেয র্োচোই ও পত্র টপ্ররণ

2.

মূিসনি মুদ্রণ ও ভ তরণ

3.

নতুন পরীক্ষো টকন্দ্র স্থোপন

4.

পরীক্ষো টকবন্দ্রর তোভিকো
প্রকোশ

টস োিোন পদ্ধভত
(ক) েোকবর্োবগ/অনিোইবন আব িন ও েকুবর্মন্ট
গ্রিণ
(খ) টরকেয র্োচোইপূ যক কর্তযপবক্ষর স্বোক্ষর গ্রিণ
(গ) েোকবর্োবগ/ই-বর্মইবি ভ তরণ
(ক) কর্তযপবক্ষর অনুবর্মোিনক্রবর্ম মূি সনি মুদ্রণ
(খ) সংভিষ্ট কর্তযপবক্ষর স্বোক্ষর গ্রিণ
(গ) অঞ্চি ও র্মোদ্রোসো ওয়োরী সটিংয
(ঘ) ঢোকো অঞ্চবির সনি ট োবেযর টগোপনীয় শোখো
িবত ভ তরণ
(ঙ) অন্যোন্য আঞ্চভিক কোর্ যোিয় িবত আওতোধীন
র্মোদ্রোসোর সনি ভ তরণ
(ক) ম্যোনুয়োি আব িন গ্রিণ
(খ) আব িন র্োচোই- োছোই
(খ) টকন্দ্র কভর্মটির সিোয় উপস্থোপন ও ভসদ্ধোন্ত
গ্রিণ
(গ) সিোর ভসদ্ধোন্ত সংভিষ্ট সকিবক পত্র র্মোরিত
অ ভিতকরণ

অন-িোইন

প্রবয়োজনীয় কোগজপত্র এ ং প্রোভিস্থোন
(ক) সংভিষ্ট প্রভতষ্ঠোবনর পত্র
(খ) েকুবর্মবন্টর ছোয়োকভপ
(ক) ঢোকো অঞ্চবির র্মোদ্রোসোসমূবির জন্য অনিোইবন
আব িন
(খ) অন্যোন্য অঞ্চবির জন্য প্রভতষ্ঠোন প্রধোবনর
ম্যনুয়োভি আব িন
(গ) আব িবন সিোপভতর প্রভতস্বোক্ষর
(ঘ) কভর্মটি ও প্রভতষ্ঠোন প্রধোন সংক্রোন্ত জটিিতোর
টক্ষবত্র টজিো প্রশোসক/উপবজিো ভন যোিী কর্মযকতযোর
সুপোভরশ সম্বভিত আব িন
(ক) প্রভতষ্ঠোন প্রধোবনর আব িন
(খ) ট োেয কর্তযক ভনধ যোভরত ভি এর ব্যোংক
ড্রোিে/বপ-অেযোর
(গ) সংভিষ্ট টজিো প্রশোসক ও উপবজিো ভন যোিী
কর্মযকতযোর প্রতযয়নপত্র/সুপোভরশ
(ঘ) আগ্রিী র্মোদ্রোসো প্রধোনগবণর
অভিকোরনোর্মো/সম্মভতপত্র

প্রবর্োজয নয়

টস োর মূল্য এ ং
পভরবশোধ পদ্ধভত
ট োেয কর্তযক
ভনধ যোভরত

টস োিোবনর
সর্ময়সীর্মো
10 কর্মযভি স

ভ নোমূবল্য

টজভেভস:
িিোিি প্রকোবশর
পর তী ৬০ কর্মযভি স
িোভখি ও আভির্ম:
িিোিি প্রকোবশর
পর তী 90 কর্মযভি স

ট োেয কর্তযক
ভনধ যোভরত

টজভেভস:
১ জুন টেবক ৩১
জুিোই
িোভখি:
১ জুিোই টেবক ৩০
টসবপ্টম্বর
আভির্ম:
১ অবটো র টেবক ৩১
অবটো র
িোভখি ও আভির্ম:
িিোিি প্রকোবশর
পর তী 90 কর্মযভি স
টজভেভস:
১ -২০ আগষ্ট
িোভখি:
১-২০ অবটো র, আভির্ম
১-২০ নবিম্বর

প্রবর্োজয নয়

িোভয়ত্বপ্রোি কর্মযকতযো

ে. বমাোঃ হুসোইন র্মোিমুি িোরুক
উপ-পরীক্ষো ভনয়ন্ত্রক (বগোপনীয়)
বর্শলদফ্াে: ০২২২৩৩৬৪৩৬৯
dccon@bmeb.gov.bd

বমাোঃ আব্দুস সোিোর্ম
উপ-পরীক্ষো ভনয়ন্ত্রক (পরীক্ষো)
বর্শলদফ্াে: ০২২২৩৩৬৫২৪৮
dcexam@bmeb.gov.bd
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ড
শসটিদজেস চার্ার
২.২ প্রোভতষ্ঠোভনক টস ো
ক্রভর্মক
5.

6.

টস োর ধরন
পরীক্ষোর িরর্ম পূরবণর ভ জ্ঞভি
প্রকোশ ও িরর্মপূরণ

চূড়োন্ত পরীক্ষোেীবির তোভিকো
প্রকোশ

7.

পরীক্ষোর সর্ময়সূভচ প্রকোশ

8.

প্রব শপত্র প্রস্তুত ও ভ তরণ

9.

পরীক্ষোর িিোিি প্রস্তুত ও
প্রকোশ

টস োিোন পদ্ধভত
(ক) আন্ত:ভশক্ষোব োেয পরীক্ষো ভনয়ন্ত্রক উপকভর্মটির সিোর ভসদ্ধোবন্তর আবিোবক খসড়ো
ভ জ্ঞভি প্রস্তুত করণ
(খ) ট োেয কর্তযক অনুবর্মোিন
(গ) ওবয় সোইবে ভ জ্ঞভি প্রকোশ
(ঘ) অনিোইবন ইএিএি িরর্ম পূরণ
(ক) অনিোইবন ইএিএি িরর্ম পূরণ
(খ) চূড়োন্ত তোভিকো প্রকোশ

(ক) আন্ত:ভশক্ষোব োেয পরীক্ষোভনয়ন্ত্রক উপকভর্মটির ভসদ্ধোন্ত টর্মোতোব ক খসড়ো প্রণয়ন
(খ) ভশক্ষো র্মন্ত্রণোিয় কর্তযক অনুবর্মোিন
(গ) ওবয় সোইে এ প্রকোশ
(ক) মুদ্রণপূ যক টকন্দ্র ও টজিোওয়োরী সটিংয
(খ) প্রধোন ও আঞ্চভিক অভিবস টকন্দ্রসভচ গবণর
সোবে র্মতভ ভনর্ময় সিোর আবয়োজন ও প্রব শপত্র
ভ তরণ
(গ) টকন্দ্রসভচ কর্তযক র্মোদ্রোসো প্রধোবনর ভনকে
ভ তরণ
(ঘ) প্রভতষ্ঠোন প্রধোবনর র্মোধ্যবর্ম পরীক্ষোেীবির
ভনকে প্রব শপত্র িস্তোন্তর
(ক) ভ ষয়ভিভিক পরীক্ষক, প্রধোন পরীক্ষক ও
ভনরীক্ষক ভনবয়োগ
(খ) উিরপত্র ভ তরণ, মূল্যোয়ন ও ভনরীক্ষণ
(গ) এর্মভসভকউ ওএর্মআর স্ক্যোভনং ও খসড়ো
িিোিি প্রস্তুতকরণ

প্রবয়োজনীয় কোগজপত্র এ ং প্রোভিস্থোন
সম্ভোব্য পরীক্ষোেীর তোভিকোয় নোর্ম অন্তযভুক্ত েোকবত
িব
আভির্ম প্রোইবিে পরীক্ষোেীবির টক্ষবত্র
(ক) পরীক্ষোেী কর্তযক সোিো কোগবজ অনুবর্মোভিত
র্মোদ্রসো প্রধোন রো র আব িন
(খ) ১র্ম টেভণর কর্মযকতযো কর্তযক পোঠভ রভত প্রতযয়ন
প্রবর্োজয নয়

প্রবর্োজয নয়

(ক) ওবয় সোইবে প্রিি টকন্দ্রসভচ বির
তোভিকোভুভক্তর জন্য ভনধ যোভরত িরর্মপূরণ
(খ) সংভিষ্ট টজিো প্রশোসক অে ো উপবজিো ভন যোিী
কর্মযকতযোর প্রতযয়নপত্র

প্রধোন কোর্ যোিয়

টস োর মূল্য এ ং
টস োিোবনর
পভরবশোধ পদ্ধভত
সর্ময়সীর্মো
ট োেয কর্তযক
টজভেভস:
ভনধ যোভরত
১ - ২০ আগষ্ট
িোভখি :
১৫-৩০ টসবপ্টম্বর
আভির্ম:
২০-৩০ নবিম্বর
প্রবর্োজয নয়

প্রবর্োজয নয়

টজভেভস:
২৭ - ৩১ আগষ্ট
িোভখি:
নবিম্বর ২৫-৫ ভেবসম্বর
আভির্ম:
১০-২০ জোনুয়োভর
ভশক্ষো র্মন্ত্রণোিয় কর্তযক
ভনধ যোভরত সর্মবয়

ভ নোমূবল্য

টজভেভস পরীক্ষো শুরুর
১৫-২০ ভিন পূব য, িোভখি
পরীক্ষো শুরুর ১৫-২০ ভিন
পূব য, আভির্ম পরীক্ষো
শুরুর ১৫-২০ ভিন পূব য

প্রবর্োজয নয়

টজভেভস ২৫-৩১
ভেবসম্বর, িোভখি পরীক্ষো
টশষ িওয়োর ৬০ ভিবনর
র্মবধ্য, আভির্ম পরীক্ষো

িোভয়ত্বপ্রোি কর্মযকতযো

বমাোঃ আব্দুস সোিোর্ম
উপ-পরীক্ষো ভনয়ন্ত্রক (পরীক্ষো)
বর্শলদফ্াে: ০২২২৩৩৬৫২৪৮
dcexam@bmeb.gov.bd
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ড
শসটিদজেস চার্ার
২.২ প্রোভতষ্ঠোভনক টস ো
ক্রভর্মক

10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.

টস োর ধরন

টস োিোন পদ্ধভত

(ঘ) িিোিি চুড়োন্তকরণ ও
(ঙ) সংভিষ্ট কর্তযপবক্ষর অনুবর্মোিনক্রবর্ম ভশক্ষো
র্মন্ত্রণোিয় কর্তযক ভনধ যোভরত তোভরবখ িিোিি প্রকোশ
টেবুবিশন সীে ভ তরণ
(ক) কর্তযপবক্ষর অনুবর্মোিনক্রবর্ম টেবুবিশন সীে
মুদ্রণ
(খ) অঞ্চি ও র্মোদ্রোসো ওয়োরী সটিংয
(গ) ঢোকো অঞ্চবির টেবুবিশন সীে সংভিষ্ট
পরীক্ষো শোখো িবত ভ তরণ
(ঘ) অন্যোন্য আঞ্চভিক কোর্ যোিয় িবত আওতোধীন
র্মোদ্রোসোর টেবুবিশন সীে ভ তরণ
একোবেভর্মক েোন্সভক্রপ্ট মুদ্রণ ও (ক) কর্তযপবক্ষর অনুবর্মোিনক্রবর্ম একোবেভর্মক
ভ তরণ
েোন্সভক্রপ্ট মুদ্রণ
(খ) সংভিষ্ট কর্তযপবক্ষর স্বোক্ষর গ্রিণ
(গ) অঞ্চি ও র্মোদ্রোসো ওয়োরী সটিংয
(ঘ) ঢোকো অঞ্চবির একোবেভর্মক েোন্সভক্রপ্ট
সংভিষ্ট পরীক্ষো শোখো িবত ভ তরণ
(ঙ) অন্যোন্য আঞ্চভিক কোর্ যোিয় িবত আওতোধীন
র্মোদ্রোসোর একোবেভর্মক েোন্সভক্রপ্ট ভ তরণ
িোভখি ও আভির্ম র্মোদ্রোসোর
এেিক কভর্মটি গঠবনর
অনুর্মভত
িোভখি ও আভির্ম র্মোদ্রোসোর
এেিক কভর্মটি অনুবর্মোিন
(ক) আব িন গ্রিণ
িোভখি ও আভির্ম র্মোদ্রোসোর
(খ) র্োচোই- োছোই
ম্যোবনভজং কভর্মটি অনুবর্মোিন
(গ) কর্তযপবক্ষর অনুবর্মোিন গ্রিণ
(ঘ) পত্র জোভর
আভির্ম র্মোদ্রোসোর গিভন যং
ভের অনুবর্মোিন
িোভর্ি ও কোভর্মি র্মোদ্রোসোর
গিভন যং ভের ভ বযোৎসোিী
সিস্য র্মবনোনয়ন

প্রবয়োজনীয় কোগজপত্র এ ং প্রোভিস্থোন

(ক) প্রভতষ্ঠোন প্রধোবনর আব িন
(খ) আব িবন সিোপভতর প্রভতস্বোক্ষর

(ক) ঢোকো অঞ্চবির র্মোদ্রোসোসমূবির জন্য অনিোইবন
আব িন
(খ) অন্যোন্য অঞ্চবির জন্য প্রভতষ্ঠোন প্রধোবনর
ম্যনুয়োভি আব িন
(গ) আব িবন সিোপভতর প্রভতস্বোক্ষর
(ঘ) কভর্মটি ও প্রভতষ্ঠোন প্রধোন সংক্রোন্ত জটিিতোর
টক্ষবত্র টজিো প্রশোসক/উপবজিো ভন যোিী কর্মযকতযোর
সুপোভরশ সম্বভিত আব িন
www.bmeb.gov.bd ওবয় সোইবে প্রব শ কবর
ই-িোইভিং টর্মনুয টেবক• র্মোদ্রোসোর EIIN এ ং মূি পোসওয়োেয ভিবয়
প্রব শ কবর
• আব িবনর ভ ষয় ভসবিট কবর
প্রবয়োজনীয় কোগজপত্র আপবিোেকরণ

টস োর মূল্য এ ং
পভরবশোধ পদ্ধভত

টস োিোবনর
সর্ময়সীর্মো
টশষ িওয়োর ৬০ ভিবনর
র্মবধ্য

প্রবর্োজয নয়

িিোিি প্রকোবশর ২০
কর্মযভি বসর র্মবধ্য

প্রবর্োজয নয়

টজভেভস ও িোভখি:
িিোিি প্রকোবশর ৩০
কর্মযভি বসর র্মবধ্য

িোভয়ত্বপ্রোি কর্মযকতযো

বমাোঃ আব্দুস সোিোর্ম
উপ-পরীক্ষো ভনয়ন্ত্রক (পরীক্ষো)
বর্শলদফ্াে: ০২২২৩৩৬৫২৪৮
dcexam@bmeb.gov.bd

আভির্ম:
িিোিি প্রকোবশর 45
কর্মযভি বসর র্মবধ্য
প্রভত র্মোদ্রোসো
৫০০ /-

আব িন প্রোভির পর ১০
কর্মযভি স

প্রভত র্মোদ্রোসো
৮০০ /প্রভত র্মোদ্রোসো
১০০০ /প্রভত র্মোদ্রোসো
১০০০ /প্রভত র্মোদ্রোসো
১০০০ /-

আব িন প্রোভির পর ১০
কর্মযভি স
আব িন প্রোভির পর ২০
কর্মযভি স
আব িন প্রোভির পর ১০
কর্মযভি স
আব িন প্রোভির পর ১০
কর্মযভি স

বমাোঃ ওর্মর িোরুক
উপ-বরভজস্ট্রোর (প্রশোসন)
বর্শলদফ্াে: ০২২২৩৩৬৪৮৭৪
dradmin@bmeb.gov.bd
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ড
শসটিদজেস চার্ার
২.২ প্রোভতষ্ঠোভনক টস ো
ক্রভর্মক
17.

18.

টস োর ধরন
স্তর শিশিক শশক্ষাক্রম উন্নয়ে

বেশণ ও শবষয়শিশিক
পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ে

টস োিোন পদ্ধভত
• এেশসটিশব’র সাদথ ব ৌথ উদযাদগ সম্পাশেি
(ক) এেশসটিশব’র চাশহো অনু ায়ী বেশণ ও
শবষয়শিশিক শশক্ষাক্রম প্রদণিা/শবদশষজ্ঞ
প্যাদেল মদোেয়ে
(খ) শশক্ষা মন্ত্রণালদয়র অনুদমােে গ্রহণ
(গ) ভ বশষজ্ঞ সর্মন্ববয় আবয়োভজত কর্মযশোিোয়
খসড়া শশক্ষাক্রম উন্নয়ে
(ঘ) খসড়া শশক্ষাক্রম প ডাদলাচো
(ঙ) খসড়ো শশক্ষাক্রম চূড়ান্তকরণ
(চ) শশক্ষাক্রদমর িযাশলদর্শে
(ছ) শের্ ডাশরি কশমটির অনুদমােে গ্রহণ
(জ) শশক্ষা মন্ত্রণালদয়র অনুদমােে গ্রহণ
(ঝ) শশক্ষাক্রদমর পাইলটিাং
(ঞ) শশক্ষাক্রম চূড়ান্তকরণ
• এেশসটিশব’র সাদথ ব ৌথ উদযাদগ সম্পাশেি
(ক) এেশসটিশব’র চাশহো অনু ায়ী বেশণশিশিক
শবদশষাশয়ি শবষয়সমূদহর পাঠ্যপুস্তক প্রণয়দের
জন্য বলখক প্যাদেল প্রস্তুিকরণ
(খ) শশক্ষা মন্ত্রণালদয়র অনুদমােে গ্রহণ
(গ) বলখক প্যাদেলদক শেদে ডশো প্রোে
(ঘ) পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ে িত্ত্বাবর্াে
(ঙ) খসড়া পাঠ্যপুস্তক প ডাদলাচো ও পাইলটিাং
(চ) পাঠ্যপুস্তক চূড়ান্তকরণ
(ছ) মুদ্রদণর জন্য এেশসটিশবদি বপ্ররণ
(জ) এেশসটিশব কর্তডক মদোেীি বপ্রস হদি বপ্রশরি
পাঠ্যপুস্তদকর র্যাশম বলখক/সম্পােক কর্তডক
সাংদশার্ে
(ঝ) সাংদশাশর্ি র্যাশম অনু ায়ী পাঠ্যপুস্তক মুদ্রদণর
জন্য এেশসটিশবদি বপ্ররণ

প্রবয়োজনীয় কোগজপত্র এ ং প্রোভিস্থোন
প্রদ াজয েয়

প্রদ াজয েয়

টস োর মূল্য এ ং
টস োিোবনর
পভরবশোধ পদ্ধভত
সর্ময়সীর্মো
শবোমূদে
সরকার শের্ ডাশরি

শবোমূদে

সরকার শের্ ডাশরি

িোভয়ত্বপ্রোি কর্মযকতযো

প্রবিসর ে. ভরয়োি টচৌধুরী
প্রকোশনো ভনয়ন্ত্রক
বর্শলদফ্াে: 02৯৬১১৫৪০
riadsp@gmail.com
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ড
শসটিদজেস চার্ার
২.২ প্রোভতষ্ঠোভনক টস ো
ক্রভর্মক
19.

20.

21.

22.

টস োর ধরন
পাঠ্যপুস্তক পশরমাজডে

র্মোদ্রোসোর নোর্ম পভর তযন
সংবশোধন ও স্থোনোন্তর

িোভখি র্মোদ্রোসো স্থোপবনর
অনুর্মভত

িোভখি র্মোদ্রোসোর প্রোেভর্মক
পোঠিোবনর অনুর্মভত

টস োিোন পদ্ধভত
•

এেশসটিশব’র সাদথ ব ৌথ উদযাদগ
সম্পাশেি
(ক) বেশণ ও শবষয়শিশিক শবদশষজ্ঞ প্যাদেল
মদোেয়ে
(খ) ভ বশষজ্ঞ সর্মন্ববয় আবয়োভজত কর্মযশোিোয়
বেশণ ও শবষয়শিশিক শবদশষাশয়ি
পাঠ্যপুস্তক পশরমাজডে
(গ) মুদ্রদণর জন্য এেশসটিশবদি বপ্ররণ
(ক) পভরিশযন কর্মযকতযোর টপ্রভরত প্রভতব িন
র্োচোই
(খ) কর্তযপবক্ষর অনুবর্মোিন গ্রিণ
(গ) পত্র জোভর
(ঘ) প্রভতষ্ঠোন প্রধোবনর ই-বর্মইবি পত্র টপ্ররণ
(ক) জনসংখ্যোর ভিভিবত প্রোপ্যতো র্োচোই
(খ) পভরিশযন কর্মযকতযোর টপ্রভরত প্রভতব িন র্োচোই
(গ) ব্যোনব ইস টেবক প্রোি দূরত্ব সনি র্োচোই
(ঘ) অনুবর্মোিনপূ যক স্থোপবনর অভিস আবিশ জোভর
(ঙ) উবযোক্তোর ই-বর্মইবি পত্র টপ্ররণ

(ক) পভরিশযন কর্মযকতযোর টপ্রভরত প্রভতব িন র্োচোই
(খ) পভরিশযন প্রভতব িন ও প্রবয়োজনীয় কোগজপত্র প্রোভির
পর ২০ কর্মযভি বসর র্মবধ্য ভশক্ষো র্মন্ত্রণোিবয় প্রভতব িন
টপ্ররণ
(গ) র্মন্ত্রনোিবয়র সুপোভরশ প্রোভির পর প্রভতষ্ঠোন প্রধোন
কর্তযক অিীকোরনোর্মো ও অনুর্মভতর টর্ময়োি বৃভদ্ধ ভি
প্রিোন সোবপবক্ষ অভিস আবিশ জোভর

প্রবয়োজনীয় কোগজপত্র এ ং প্রোভিস্থোন
প্রদ াজয েয়

টস োর মূল্য এ ং
টস োিোবনর
পভরবশোধ পদ্ধভত
সর্ময়সীর্মো
প্রদ াজয েয় প্রদয়াজে অনু ায়ী

িোভয়ত্বপ্রোি কর্মযকতযো
প্রবিসর ে. ভরয়োি টচৌধুরী
প্রকোশনো ভনয়ন্ত্রক
বর্শলদফ্াে: ৯৬১১৫৪০
riadsp@gmail.com

(ক) প্রভতষ্ঠোন প্রধোবনর আব িন
(খ) স যবশষ কভর্মটির অভিস আবিশ
(গ) কভর্মটির টরজুবিশন কভপ
(ঘ) সংরভক্ষত ও সোধোরণ তিভ বির ব্যোংক
প্রতযয়নপত্র
(ঙ) প্রভতষ্ঠোবনর নোবর্ম জভর্ম সংক্রোন্ত কোগজপত্র
(ক) ১ জোনুয়োভর টেবক ৩০ এভপ্রি এর র্মবধ্য
উবযোক্তোর আব িন (ই-বর্মইি আইভে সি)
(খ) স্থোনীয় জনগবনর সম্মভতপত্র
(গ) উপবজিো ভন যোিী কর্মযকতযো কর্তযক প্রিি দূরত্ব
সনি
(ঘ) উপবজিো পভরসংখ্যোন কর্মযকতযো কর্তযক প্রিি
জনসংখ্যো সনি
(ঙ) 1997 সোবির নীভতর্মোিোর আবিোবক
ননজুভেভশয়োি স্ট্যোবম্প অিীকোরনোর্মো
(ক) ১ টর্ম টেবক ৩০ আগস্ট্ এর র্মবধ্য প্রভতষ্ঠোন
প্রধোবনর আব িন
(খ) স যবশষ ভন যোিী কভর্মটির অভিস আবিশ
(গ) সুপোর, সি-সুপোর ও কর্মযচোরী ভনবয়োগ সংক্রোন্ত
কোগজপত্র
(ঘ) সোধোরণ এ ং সংরভক্ষত তিভ বির ব্যোংক
প্রতযয়নপত্র

প্রভত র্মোদ্রোসো
৭০০০ /-

ট োেয কর্তযক
ভনধ যোভরত

আব িন প্রোভির পর ২০
কর্মযভি স

পভরিশযন প্রভতব িন ও
দূরত্ব সনি প্রোভির পর
১0 কর্মযভি স

(কুভর্মল্লো, চট্টগ্রোর্ম, ভসবিে,
রোজশোিী অঞ্চি এ ং স্বতন্ত্র
ই বতিোভয়)
বমাোঃ টিোবসন
উপ-পভরিশযক (১)
বর্শলদফ্াে: ০২২২৩৩৬৭০১৬
dyinspector1@bmeb.gov.bd

এং

(ঢোকো, রংপুর, র্ময়র্মনভসংি,
খুিনো ও ভরশোি অঞ্চি)
ট োেয কর্তযক
ভনধ যোভরত

ভশক্ষো র্মন্ত্রণোিবয়র
সুপোভরশ প্রোভির পর
প্রবয়োজনীয় কোগজপত্র
জর্মো টিওয়ো সোবপবক্ষ ০৭
কর্মযভি স

টর্মোিোম্মি আববুি কোবশর্ম
সরিোর
উপ-পভরিশযক (২)
বর্শলদফ্াে: ৯৬১১৫১৬
dyinspector2@bmeb.gov.bd
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ড
শসটিদজেস চার্ার
২.২ প্রোভতষ্ঠোভনক টস ো
ক্রভর্মক

টস োর ধরন

টস োিোন পদ্ধভত
(ঘ) প্রভতষ্ঠোন প্রধোবনর ই-বর্মইবি পত্র টপ্ররণ

23.

24.

আভির্ম স্তবর পোঠিোবনর
অনুর্মভত

িোভখি র্মোদ্রোসোর একোবেভর্মক
স্বীকৃভত

(ক) জনসংখ্যোর ভিভিবত প্রোপ্যতো র্োচোই
(খ) পভরিশযন কর্মযকতযোর টপ্রভরত প্রভতব িন র্োচোই
(গ) ব্যোনব ইস টেবক প্রোি দূরত্ব সনি র্োচোই
(গ) পভরিশযন প্রভতব িন ও প্রবয়োজনীয় কোগজপত্র প্রোভির
পর ২০ কর্মযভি বসর র্মবধ্য ভশক্ষো র্মন্ত্রণোিবয়
প্রভতব িন টপ্ররণ
(ঘ) র্মন্ত্রনোিবয়র সুপোভরশ প্রোভির পর প্রভতষ্ঠোন প্রধোন
কর্তযক অিীকোরনোর্মো প্রিোন সোবপবক্ষ অনুর্মভতর
অভিস আবিশ জোভর
(ঙ) প্রভতষ্ঠোন প্রধোবনর ই-বর্মইবি অভিস আবিশ
টপ্রেরণ
(ক) পভরিশযন কর্মযকতযোর টপ্রভরত প্রভতব িন র্োচোই।
(খ) পভরিশযন প্রভতব িন ও প্রবয়োজনীয় কোগজপত্র প্রোভির
পর ২০ কর্মযভি বসর র্মবধ্য ভশক্ষো র্মন্ত্রণোিবয় প্রভতব িন
টপ্ররণ
(গ) র্মন্ত্রনোিবয়র সুপোভরশ প্রোভির পর প্রভতষ্ঠোন প্রধোন
কর্তযক অিীকোরনোর্মো ও অনুর্মভতর টর্ময়োি বৃভদ্ধ ভি
প্রিোন সোবপবক্ষ অভিস আবিশ জোভর
(ঘ) উবযোক্তোর ই-বর্মইবি অভিস আবিশ টপ্ররণ

প্রবয়োজনীয় কোগজপত্র এ ং প্রোভিস্থোন
(ঙ) প্রভতষ্ঠোবনর নোবর্ম জভর্ম সংক্রোন্ত কোগজপত্র
(চ) টি-আউে প্ল্যোন
(ছ) নীভতর্মোিো অনুর্োয়ী অ কোঠোবর্মো
(জ) িোইবেরীবত প্রবয়োজনীয় সংখ্যক ই
(ঝ) প্রবর্োজয টক্ষবত্র অিীকোরনোর্মো ও অনুর্মভতর
টর্ময়োি বৃভদ্ধ ভি
(ক) ১ টর্ম টেবক ৩০ আগস্ট্ এর র্মবধ্য প্রভতষ্ঠোন
প্রধোবনর আব িন
(খ) উপবজিো ভন যোিী কর্মযকতযো কর্তযক প্রিি দূরত্ব
সনি
(গ) স যবশষ কভর্মটির অভিস আবিশ
(ঘ) সুপোর, সি-সুপোর টক অধ্যক্ষ ও উপোধ্যক্ষ পবি
পিোয়ন সংক্রোন্ত কোগজপত্র
(ঙ) তিভ িিবয়র ব্যোংক প্রতযয়নপত্র
(চ) প্রভতষ্ঠোবনর নোবর্ম জভর্ম সংক্রোন্ত কোগজপত্র
(ছ) টি-আউে প্ল্যোন
(জ) নীভতর্মোিো অনুর্োয়ী অ কোঠোবর্মো
(ঝ) িোইবেরীবত প্রবয়োজনীয় সংখ্যক ই
(ঞ) প্রভতষ্ঠোন প্রধোবনর ই-বর্মইি আই ভে
(ক) ১ টর্ম টেবক ৩০ আগস্ট্ এর র্মবধ্য প্রভতষ্ঠোন
প্রধোবনর আব িন
(খ) িোভখি প্রোেভর্মক পোঠিোবনর অনুর্মভতর অভিস
আবিশ
(গ) স যবশষ ভন যোিী কভর্মটির অভিস আবিশ
(ঘ) সুপোর, সি-সুপোর, ভশক্ষক ও কর্মযচোরী ভনবয়োগ
সংক্রোন্ত কোগজপত্র
(ঙ) সোধোরণ ও সংরভক্ষত তিভ ি এর ব্যোংক
প্রতযয়নপত্র
(চ) সোম্প্রভতক টজভেভস ও িোভখি পরীক্ষোর িিোিি ভসে
(ছ) িোইবেরীবত প্রবয়োজনীয় সংখ্যক ই

টস োর মূল্য এ ং
পভরবশোধ পদ্ধভত

টস োিোবনর
সর্ময়সীর্মো

ট োেয কর্তযক
ভনধ যোভরত

ভশক্ষো র্মন্ত্রণোিবয়র
সুপোভরশ প্রোভির পর
প্রবয়োজনীয় কোগজপত্র
জর্মো টিওয়ো সোবপবক্ষ ০৭
কর্মযভি স

িোভয়ত্বপ্রোি কর্মযকতযো

(কুভর্মল্লো, চট্টগ্রোর্ম, ভসবিে,
রোজশোিী অঞ্চি এ ং স্বতন্ত্র
ই বতিোভয়)
বমাোঃ টিোবসন
উপ-পভরিশযক (১)
বর্শলদফ্াে: ০২২২৩৩৬৭০১৬
dyinspector1@bmeb.gov.bd

এং

(ঢোকো, রংপুর, র্ময়র্মনভসংি,
খুিনো ও ভরশোি অঞ্চি)
ট োেয কর্তযক
ভনধ যোভরত

ভশক্ষো র্মন্ত্রণোিবয়র
সুপোভরশ প্রোভির পর
প্রবয়োজনীয় কোগজপত্র
জর্মো টিওয়ো সোবপবক্ষ ০৭
কর্মযভি স

টর্মোিোম্মি আববুি কোবশর্ম
সরিোর
উপ-পভরিশযক (২)
বর্শলদফ্াে: ৯৬১১৫১৬
dyinspector2@bmeb.gov.bd

Page 10 of 16

বাাংলাদেশ মাদ্রাসা শশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা
2 অরফ্যাদেজ বরার্, বখশশ বাজার, ঢাকা-1211
Website: www.bmeb.gov.bd, E-mail: info@bmeb.gov.bd, Fax: 58616681, 58617908, 9615576

ড
শসটিদজেস চার্ার
২.২ প্রোভতষ্ঠোভনক টস ো
ক্রভর্মক

25.

26.

27.

28.

টস োর ধরন

আভির্ম স্তবর একোবেভর্মক
স্বীকৃভত

িোভখি ও আভির্ম স্তবরর
র্মোদ্রোসোর একোবেভর্মক
স্বীকৃভতর টর্ময়োিবৃভদ্ধ
ই বতিোভয় স্তবরর র্মোদ্রোসোর
একোবেভর্মক স্বীকৃভতর
টর্ময়োিবৃভদ্ধ
ভ িোগ ও শোখো টখোিোর
অনুর্মভত

টস োিোন পদ্ধভত

(ক) পভরিশযন কর্মযকতযোর টপ্রভরত প্রভতব িন র্োচোই।
(খ) পভরিশযন প্রভতব িন ও প্রবয়োজনীয় কোগজপত্র প্রোভির
পর ২০ কর্মযভি বসর র্মবধ্য ভশক্ষো র্মন্ত্রণোিবয় প্রভতব িন
টপ্ররণ
(গ) র্মন্ত্রনোিবয়র সুপোভরশ প্রোভির পর প্রভতষ্ঠোন প্রধোন
কর্তযক অিীকোরনোর্মো ও অনুর্মভতর টর্ময়োি বৃভদ্ধ ভি
প্রিোন সোবপবক্ষ অভিস আবিশ জোভর
(ঘ) প্রভতষ্ঠোন প্রধোবনর ই-বর্মইবি অভিস আবিশ
টপ্ররণ।
(ক) অনিোইবন প্রোি আব িন র্োচোই
(খ) পভরিশযন শোখোর সুপোভরবশর টপ্রভক্ষবত
টচয়োরম্যোন র্মবিোিয় কর্তযক অনুবর্মোিন
(গ) অনিোইবন অভিস আবিশ জোভর
(ক) পভরিশযন কর্মযকতযোর টপ্রভরত প্রভতব িন র্োচোই
(খ) অভিস আবিশ জোভর
(গ) প্রভতষ্ঠোন প্রধোবনর ভনকে েোকবর্োবগ অভিস
আবিশ টপ্ররণ
(ক) পভরিশযন কর্মযকতযোর টপ্রভরত প্রভতব িন র্োচোই।
(খ) পভরিশযন প্রভতব িন প্রোভির পর ২০ কর্মযভি বসর
র্মবধ্য ভশক্ষো র্মন্ত্রণোিবয় প্রভতব িন টপ্ররণ
(গ) র্মন্ত্রনোিবয়র সুপোভরশ প্রোভির পর প্রভতষ্ঠোন প্রধোন
কর্তযক অিীকোরনোর্মো প্রিোন সোবপবক্ষ অভিস
আবিশ জোভর
(ঘ) প্রভতষ্ঠোন প্রধোবনর ই-বর্মইবি অভিস আবিশ
টপ্ররণ

প্রবয়োজনীয় কোগজপত্র এ ং প্রোভিস্থোন

(ক) ১ আগস্ট্ টেবক ৩১ অবটো র এর র্মবধ্য প্রভতষ্ঠোন
প্রধোবনর আব িন
(খ) আভির্ম প্রোেভর্মক পোঠিোবনর অনুর্মভতর অভিস
আবিশ
(গ) স যবশষ কভর্মটির অভিস আবিশ
(ঘ) অধ্যক্ষ ও উপোধ্যক্ষ পিোয়ন সংক্রোন্ত কোগজপত্র
(ঙ) সোধোরণ ও সংরভক্ষত তিভ ি এর ব্যোংক
প্রতযয়নপত্র
(চ) সোম্প্রভতক িোভখি ও আভির্ম পরীক্ষোর িিোিি
ভসে
(ছ) িোইবেরীবত প্রবয়োজনীয় সংখ্যক ই
(ক) টর্ময়োি টশষ িওয়োর ১ (এক) র্মোস পূব য প্রভতষ্ঠোন
প্রধোবনর অনিোইবন আব িন।
(খ) অনিোইবনর টচকভিস্ট্ অনুর্োয়ী সকি কোগজপত্র।

টস োর মূল্য এ ং
পভরবশোধ পদ্ধভত

টস োিোবনর
সর্ময়সীর্মো

ট োেয কর্তযক
ভনধ যোভরত

ভশক্ষো র্মন্ত্রণোিবয়র
সুপোভরশ প্রোভির পর
প্রবয়োজনীয় কোগজপত্র
জর্মো টিওয়ো সোবপবক্ষ ০৭
কর্মযভি স

ট োেয কর্তযক
ভনধ যোভরত

১৫ কর্মযভি স

িোভয়ত্বপ্রোি কর্মযকতযো

(কুভর্মল্লো, চট্টগ্রোর্ম, ভসবিে,
রোজশোিী অঞ্চি এ ং স্বতন্ত্র
ই বতিোভয়)
বমাোঃ টিোবসন
উপ-পভরিশযক( ১)
বর্শলদফ্াে: ০২২২৩৩৬৭০১৬
dyinspector1@bmeb.gov.bd

(ক) প্রভতষ্ঠোন প্রধোবনর আব িন
(খ) ২০১৮ সোবির নীভতর্মোিো অনুর্োয়ী কোগজপত্র
(ক) প্রভতষ্ঠোন প্রধোবনর আব িন
(খ) স যবশষ কভর্মটির অভিস আবিশ
(গ) িোভখি/আভির্ম প্রোেভর্মক পোঠিোবনর অনুর্মভতর
অভিস আবিশ
(ঘ) িোভখি/আভির্ম একোবেভর্মক স্বীকৃভতর অভিস
আবিশ
(ঙ) স যবশষ একোবেভর্মক স্বীকৃভতর টর্ময়োি বৃভদ্ধর
অভিস আবিশ
(চ) টজভেভস/িোভখি (ভ জ্ঞোন) িিোিি ভশে

ট োেয কর্তযক
ভনধ যোভরত

২০ কর্মযভি স
এং

(ঢোকো, রংপুর, র্ময়র্মনভসংি,
খুিনো ও ভরশোি অঞ্চি)

ট োেয কর্তযক
ভনধ যোভরত

ভশক্ষো র্মন্ত্রণোিবয়র
সুপোভরশ প্রোভির পর
প্রবয়োজনীয় কোগজপত্র
জর্মো টিওয়ো সোবপবক্ষ ০৭
কর্মযভি স

টর্মোিোম্মি আববুি কোবশর্ম
সরিোর
উপ-পভরিশযক (২)
বর্শলদফ্াে: ৯৬১১৫১৬
dyinspector2@bmeb.gov.bd
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ড
শসটিদজেস চার্ার
২.২ প্রোভতষ্ঠোভনক টস ো
ক্রভর্মক

টস োর ধরন

টস োিোন পদ্ধভত

প্রবয়োজনীয় কোগজপত্র এ ং প্রোভিস্থোন

টস োর মূল্য এ ং
পভরবশোধ পদ্ধভত

টস োিোবনর
সর্ময়সীর্মো

িোভয়ত্বপ্রোি কর্মযকতযো

(ছ) সোধোরণ ও সংরভক্ষত তিভ ি এর ব্যোংক
প্রতযয়নপত্র
29.

30.

প্রধোন পরীক্ষক/ পরীক্ষক/
ভনরীক্ষক /প্রশ্নপ্রবণতো/
পভরবশোধনকোরীর ভ ি/
সম্মোনী/ পোভরবতোভষক িোতোভি
পভরবশোধ
ভ্রর্মণ িোতো পভরবশোধ

31.

শশক্ষাথী িশিড ও বরশজদেশে

(ক) ওদয়বসাইদর্ শবজ্ঞশি প্রকাশ
(খ) অেলাইদে e-SIF পূরণ

32.

বরশজদেশে কার্ড প্রস্তুিকরণ
ও শবিরণ

(ক) বরশজদেশে কাদর্ডর েমুো াচাই-বাছাই ও
র্মোদ্রোসোর প্যোবে সিোপভত কর্তযক প্রভতস্বোক্ষভরত
সাংশেষ্ট কশমটির অনুদমােে
আব িন
(খ) কর্তযপবক্ষর অনুবর্মোিনক্রবর্ম টরভজবেশন কোেয
মুদ্রণ
(গ) অঞ্চি ও র্মোদ্রোসো ওয়োরী সটিংয
(ঘ) ঢোকো অঞ্চবির টরভজবেশন কোেয ট োবেযর কর্মন
সোভিযস শোখো িবত ভ তরণ
(ঘ) অন্যোন্য আঞ্চভিক কোর্ যোিয় িবত আওতোধীন
র্মোদ্রোসোর টরভজবেশন কোেয ভ তরণ

(ক) েোেোব স টেবক তোভিকো প্রস্তুতকরণ
(খ) তোভিকো র্োচোই- োছোই
(গ) কর্তযপবক্ষর অনুবর্মোিন
(ঘ) প্রোপবকর ব্যোংক ভিসোব টপ্ররণ
(ক) ভ ি অনুবর্মোিন
(খ) টচক প্রিোন

প্রবর্োজয নয়

ভ নোমূবল্য

পরীক্ষোর িিোিি
প্রকোবশর ৬০ কর্মযভি স

বমাোঃ আব্দুস সোিোর্ম
উপ-পরীক্ষো ভনয়ন্ত্রক (পরীক্ষো)
বর্শলদফ্াে: 9675248
dcexam@bmeb.gov.bd

(ক) অভিস আবিশ
(খ) ভনধ যোভরত ভ ি িরর্ম

ববাদর্ডর ওদয়বসাইর্

প্রবর্োজয নয়

ভ ি প্রোভির পর ১৫
কর্মযভি স

ববার্ড কর্তডক
শের্ ডাশরি

বজশর্শস:
মাচ ড বথদক এশপ্রল
োশখল:
বম বথদক জুে
আশলম িশিড ও
বরশজদেশে:
আন্ত: শশক্ষা ববাদর্ডর
শের্ ডাশরি সময়
অনু ায়ী
বজশর্শস:
আগস্ট বথদক বসদেম্বর
োশখল:
বসদেম্বর বথদক অদটাবর
আশলম:
েদিম্বর বথদক শর্দসম্বর

ভ নোমূবল্য

এ ং
খন্দকার কশবর উশিে
ভিসো রক্ষণ কর্মযকতযো
বর্শলদফ্াে: ০২২২৩৩৬৫৫২০
accountsofficer@bmeb.gov.bd

নতয় টিোবসন সরকোর
উপ-বরভজস্ট্রোর (কর্মন)
বর্শলদফ্াে: 02২২৩৩৬৫৪০৩
drcommon@bmeb.gov.bd
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ড
শসটিদজেস চার্ার
২.২ প্রোভতষ্ঠোভনক টস ো
ক্রভর্মক

33.

34.

টস োর ধরন

ই বতিোভয় ভশক্ষো
সর্মোপনী/বজভেভস/িোভখি/আভি
র্ম িিোিবির ভিভিবত
বৃভিপ্রোি ভশক্ষোেীবির তোভিকো
প্রকোশ
র্মোদ্রোসোর পোসওয়োেয পভর তযন

টস োিোন পদ্ধভত

(ক) মাদ্রাসা শশক্ষা অশর্েির হদি বৃশির িাশলকা
প্রকাদশর পে প্রাশি
(খ) েীশিমালা অনু ায়ী বৃশির িাশলকা প্রকাদশর
জন্য কর্তডপদক্ষর অনুদমােে;
(গ) ওদয়বসাইদর্ বৃশি প্রাি শশক্ষাথীদের িাশলকা
প্রকাশ
(ক) আব িন গ্রিণ
(খ) আব িন র্োচোই- োছোই
(গ) কর্তযপবক্ষর অনুবর্মোিন
(ঘ) নতুন পোসওয়োেয প্রিোন

প্রবয়োজনীয় কোগজপত্র এ ং প্রোভিস্থোন

ওদয়বসাইর্

(ক) র্মোদ্রোসোর প্যোবে প্রভতষ্ঠোন প্রধোবনর আব িন
(খ) কভর্মটির টরজুবিশন
(গ) ইউএনও এর অগ্রোয়ন
(ঘ) িোিনোগোি কভর্মটি ও স্বীকৃভত ন োয়ন কভপ

টস োর মূল্য এ ং
পভরবশোধ পদ্ধভত

প্রদ াজয েয়

1000/-

টস োিোবনর
সর্ময়সীর্মো

মাদ্রাসা শশক্ষা
অশর্েির কর্তডক
শের্ ডাশরি

07 কর্মযভি স

িোভয়ত্বপ্রোি কর্মযকতযো

নতয় টিোবসন সরকোর
উপ-বরভজস্ট্রোর (কর্মন)
বর্শলদফ্াে: 02২২৩৩৬৫৪০৩
drcommon@bmeb.gov.bd
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ড
শসটিদজেস চার্ার
২.৩ অিযন্তরীন টস ো
ক্রভর্মক

টস োর ধরন

1.

কর্মযকতযো ও কর্মচোরী ভনবয়োগ, িিী,
স্থোয়ীকরণ/ভনয়ভর্মতকরণ ও
পবিোন্নভত

2.

কর্মযকতযো ও কর্মযচোরীবির ট তনিোতো, ভসবিকশন টগ্রে, েোইর্ম টস্ক্ি
প্রিোন

3.

কর্মযকতযো ও কর্মযচোরীবির অ সর
সুভ ধোভি প্রিোন

4.

কর্মযকতযো ও কর্মযচোরীবির ভ ভিন্ন
ধরবনর ছুটি র্মঞ্জুর

টস োিোন পদ্ধভত
ভনবয়োগ:
(ক) শূন্য পবির তোভিকো প্রস্তুতকরণ
(খ) কভর্মটি গঠন
(গ) পভত্রকোয় ভ জ্ঞভি প্রকোশ
(ঘ) আব িন গ্রিণ ও র্োচোই- োছোই
(ঙ) পরীক্ষো গ্রিণ
(চ) কভর্মটির সুপোভরশ এর ভিভিবত ভনবয়োগ
িিী:
কর্তযপবক্ষর অনুবর্মোিনক্রবর্ম
স্থোয়ীকরণ/ভনয়ভর্মতকরণ:
(ক) আব িন গ্রিণ
(খ) কর্তযপবক্ষর অনুবর্মোিন গ্রিণ
(গ) অভিস আবিশ জোরী
পবিোন্নভত:
(ক) কভর্মটি গঠন
(খ) কভর্মটির সুপোভরশ
(গ) কর্তযপবক্ষর অনুবর্মোিন
(ঘ) অভিস আবিশ জোরী
(ক) কর্তযপবক্ষর অনুবর্মোিন
(খ) অভিস আবিশ জোরী
(ক) আব িনগ্রিণ
(খ) কভর্মটি গঠন
(গ) কভর্মটির সুপোভরবশর ভিভিবত কর্তযপবক্ষর অনুবর্মোিন
(ঘ) অভিস আবিশ জোরী
(ক) আব িন প্রোভি
(খ) কর্তযপবক্ষর অনুবর্মোিন
(গ) অভিস আবিশ জোরী
(ঘ) টচক প্রিোন
(ক) আব িন গ্রিণ
(খ) কর্তযপবক্ষর অনুবর্মোিন

প্রবয়োজনীয় কোগজপত্র
এ ং প্রোভিস্থোন
ভনবয়োগ:
ভ জ্ঞভির শতয অনুর্োয়ী

টস োর মূল্য এ ং
পভরবশোধ পদ্ধভত
ট োেয ভনধ যোভরত

িিী:
প্রবর্োজয নয়
স্থোয়ীকরণ/ভনয়ভর্মতকরণ:
চোকুভর ভ ভধ অনুর্োয়ী

টস োিোবনর সর্ময়সীর্মো

িোভয়ত্বপ্রোি কর্মযকতযো

প্রবয়োজন র্মবতো

বমাোঃ ওর্মর িোরুক
উপ-বরভজস্ট্রোর (প্রশোসন)
বর্শলদফ্াে: ০২২২৩৩৬৪৮৭৪
dradmin@bmeb.gov.bd

প্রবর্োজয নয়
পবিোন্নভত:
চোকুভর ভ ভধ অনুর্োয়ী

ট তন-িোতো:
প্রবর্োজয নয়
ভসবিকশন টগ্রে ও
েোইর্মবস্ক্ি:
চোকভর ভ ভধ অনুর্োয়ী
আব িন
আব িন

প্রবর্োজয নয়

প্রবয়োজন র্মত

প্রবর্োজয নয়

প্রবয়োজন র্মত

প্রবর্োজয নয়

প্রজ্ঞোপন অনুর্োয়ী

(ক) আব িন

প্রবর্োজয নয়

প্রবয়োজন র্মত

বমাোঃ ওর্মর িোরুক
উপ-বরভজস্ট্রোর (প্রশোসন)
বর্শলদফ্াে: ০২২২৩৩৬৪৮৭৪
dradmin@bmeb.gov.bd

এ ং
খন্দকার কশবর উশিে
ভিসো রক্ষণ কর্মযকতযো
বর্শলদফ্াে: ০২২২৩৩৬৫৫২০
accountsofficer@bmeb.gov.bd
খন্দকার কশবর উশিে
ভিসো রক্ষণ কর্মযকতযো
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ড
শসটিদজেস চার্ার
২.৩ অিযন্তরীন টস ো
ক্রভর্মক

টস োর ধরন

টস োিোন পদ্ধভত
(গ) অভিস আবিশ জোরী

5.

োভষ যক আয়-ব্যবয়র ভিসো ভ রণী
ও োবজে প্রস্তুত

6.

কর্মযকতযো ও কর্মযচোরীবির কর্মযিক্ষতো
উন্নয়ন

7.

োভষ যক কর্ময-পভরকল্পনো প্রণয়ন

8.

ট োবেযর সকি প্রকোর কভর্মটির সিো
আি োন

9.

র্োন োিন ব্য স্থোপনো, রক্ষণোব ক্ষণ
ও পভর িন সুভ ধো প্রিোন
অভিস কযোম্পোস ও আ োভসক
এিোকোর ভনরোপিো ভ ধোন
অভিস সোর্মগ্রী সংগ্রি, সংরক্ষণ ও
ভ তরণ

10.
11.
12.

আস ো পত্র সংগ্রি, সংরক্ষণ ও
সর রোি

(ক) আয়-ব্যবয়র ভিসো ভ রণী প্রস্তুতকরণ
(খ) োবজে প্রণয়ন
(গ) র্েোর্ে কর্তযপবক্ষর অনুবর্মোিন
(ক) প্রভশক্ষণ টকোবস যর আবয়োজন
(খ) টপ্রষণো
(গ) পভর ীক্ষণ ও মূল্যোয়ন
(ঘ) অগ্রগভত র্োচোই
(ক) কভর্মটি গঠন
(খ) কভর্মটির প্রস্তো অনুবর্মোিন
(গ) প্রবর্োজয টক্ষবত্র ভশক্ষো র্মন্ত্রণোিবয় টপ্ররণ
(ক) অনুবর্মোিন গ্রিণ
(খ) অভিস আবিশ জোরী
(গ) টেভিবিোন/েোক/ই-বর্মইবি কভর্মটির সিস্যবির
ভনকে টপ্ররণ
(ক) আব িন গ্রিণ
(খ) কর্তযপবক্ষর অনুবর্মোিন
(ক) ভসভস কযোবর্মরো স্থোপন
(খ) ভনরোপিো কর্মী টর্মোতোবয়ন
(ক) আব িন গ্রিণ
(খ) কর্তযপবক্ষর অনুবর্মোিন
(গ) ভ তরণ
(ক) আব িন গ্রিণ
(খ) কর্তযপবক্ষর অনুবর্মোিন
(গ) ভ তরণ

প্রবয়োজনীয় কোগজপত্র
এ ং প্রোভিস্থোন
(খ) ছুটির ধরণ
অনুর্োয়ী সংভিষ্ট
কোগজপত্র
প্রবর্োজয নয়

টস োর মূল্য এ ং
পভরবশোধ পদ্ধভত

প্রবর্োজয নয়

ভনধ যোভরত সর্মবয়র র্মবধ্য

প্রবর্োজয নয়

প্রবর্োজয নয়

প্রবয়োজন র্মবতো

প্রবর্োজয নয়

প্রবর্োজয নয়

প্রবয়োজন র্মবতো

প্রবর্োজয নয়

প্রবর্োজয নয়

প্রবয়োজন র্মবতো

আব িন

প্রবর্োজয নয়

২৪ ঘন্টো

প্রবর্োজয নয়

প্রবর্োজয নয়

২৪ ঘন্টো

চোভিিো পত্র

প্রবর্োজয নয়

প্রবয়োজন অনুর্োয়ী

চোভিিো পত্র

প্রবর্োজয নয়

প্রবয়োজন অনুর্োয়ী

টস োিোবনর সর্ময়সীর্মো

িোভয়ত্বপ্রোি কর্মযকতযো
বর্শলদফ্াে: ০২২২৩৩৬৫৫২০
accountsofficer@bmeb.gov.bd

বমাোঃ ওর্মর িোরুক
উপ-বরভজস্ট্রোর (প্রশোসন)
বর্শলদফ্াে: ০২২২৩৩৬৪৮৭৪
dradmin@bmeb.gov.bd

নতয় টিোবসন সরকোর
উপ-বরভজস্ট্রোর (কর্মন)
বর্শলদফ্াে: ০২২২৩৩৬৫৪০৩
drcommon@bmeb.gov.bd
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ড
শসটিদজেস চার্ার
3. অভিবর্োগ ব্য স্থোপনো পদ্ধভত (GRS):
টস ো প্রোভিবত অসন্তুষ্ট িবি িোভয়ত্বপ্রোি কর্মযকতযো সবি টর্োগোবর্োগ করুন। ভতভন সর্মোধোন ভিবত ব্যে য িবি ভনবনোক্ত পদ্ধভতবত টর্োগোবর্োগ কবর আপনোর সর্মস্যো অ ভিত করুন।
ক্রভর্মক

কখন টর্োগোবর্োগ করব ন

কোর সবি টর্োগোবর্োগ করব ন

1

িোভয়ত্বপ্রোি কর্মযকতযো সর্মোধোন ভিবত ব্যে য িবি

অভিবর্োগ ভনস্পভি কর্মযকতযো (অভনক)

2

অভিবর্োগ ভনস্পভি কর্মযকতযো ভনভি যষ্ট সর্মবয়
সর্মোধোন ভিবত ব্যে য িবি

আভপি কর্মযকতযো

3

আভপি কর্মযকতযো ভনভি যষ্ট সর্মবয় সর্মোধোন ভিবত
নো পোরবি

র্মভন্ত্রপভরষি ভ িোবগর অভিবর্োবগর অভিবর্োগ ব্য স্থোপনো টসি

4)
1)
2)
3)
4)
5)

টর্োগোবর্োবগর ঠিকোনো
GRS টিোকোি পবয়ন্ট কর্মযকতযো
নোর্ম:
টর্মোোঃ ভসভিকুর রির্মোন
পি ী:
টরভজস্ট্রোর
টিোন:
টেভিবিোন- ৯৬১২৮৫৮
ই-টর্মইি- registrar@bmeb.gov.bd
নোর্ম:
পি ী:
টিোন:
টর্মো োইি:

ে. টর্মোোঃ আয়োতুি ইসিোর্ম
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ভনস্পভির সর্ময়সীর্মো
03 র্মোস

01 র্মোস

03 র্মোস

আপনোর কোবছ আর্মোবির প্রতযোশো
ভনধ যোভরত িরবর্ম সম্পূণ যিোব পূরণকৃত আব িন জর্মো
সঠিক র্মোধ্যবর্ম প্রবয়োজনীয় ভি পভরবশোধ
সোক্ষোবতর প্রবয়োজন িবি সোক্ষোবতর জন্য ভনধ যোভরত সর্মবয়র পূব যই উপভস্থত েোকো
প্রভতটি টস ো সম্পবকয র্েোর্ে ধোরনো িোবির জন্য সবচষ্ট েোকো
টস ো প্রোভির পর আপনোর মূল্য োন র্মতোর্মত প্রকোশ করো
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