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স্মারক োং-বামাশলদবা/পরী/আশম-২০২০/৪৪১                                                                      তাশরখ :  
০৩ ফ্াল্গুে ১৪২৭ 

১৬ বফ্ব্রুয়াশর ২০২১ 

 

শবয় : ২০২০ াদর আশম পরীক্ষার প্রশ্নপদের ট্াাংক ও অব্যবহৃত প্রশ্ন শবক্রয় বাবে অর্ ড ববাদর্ ড জমাোে প্রাংদগ। 
 

উপর্য ডক্ত শবদয়র বপ্রশক্ষদত জাোদো যাদে বয, বকাশির্-১৯ এর কারদে ২০২০ াদর আশম পরীক্ষা গ্রে করা ম্ভব য়শে। ইশতমদে 

শবকল্প পদ্ধশতদত আশম পরীক্ষা ২০২০ এর ফ্াফ্ গত ৩০/০১/২০২১ তাশরখ প্রকাল করা দয়দে। এমতাবস্থায় আশম পরীক্ষা ২০২০ 

এর বকন্দ্রওয়ারী বরাদ্দকৃত প্রশ্নপদের ট্াাংক, মূ উত্তরপে, অশতশরক্ত উত্তরপে, ব্যবাশরক উত্তরপে, MCQ OMR  আনুাশিক 

মাামা অে ববাদর্ ডর ১             ১                           -     ৪          শেদে ডলো বমাতাদবক িারপ্রাপ্ত 

কম ডকতডাগে বট্জারী/র্াো বর্দক গ্রে কদরদেে এবাং প্রশ্নপে ব্যতীত ক মাামা োশখ (২০২১ দের) পরীক্ষায় ব্যবাদরর শেশমত্ত 

স্ব-স্ব বকদন্দ্র াংরক্ষদের জন্য শেদে ডলো বমাতাদবক প্রদয়াজেীয় পেদক্ষপ গ্রে কদরদেে। িারপ্রাপ্ত কম ডকতডাগে অব্যবহৃত প্রশ্নপে শবশক্র 

কদর শের্ ডাশরত পশরমাে টাকা (যা ববাদর্ ডর website-এ বেয়া আদে) অোইে ব্যাাংশকাং এর মােদম বরশজস্ট্রার, বাাংাদেল মাদ্রাা 

শলক্ষা ববার্ ড, ঢাকা শলদরাোদম বাোী ব্যাাংক শশমদটর্, শবএমইশব লাখা, ঢাকার ৪৪০৩২৩৩০০১০৩৫ োং শাদব জমাোে পূব ডক জমা 

রশলে ও খাশ ট্াাংক শেদনাক্ত ময়সূশি অনুযায়ী অশফ্ মদয় মাদ্রাা শলক্ষা ববাদর্ ড জমা বেয়ার জন্য শেদে ডলক্রদম অনুদরার্ করা দা:- 

ক্রশমক শবিাদগর োম জমাোদের তাশরখ 

১. ঢাকা   ২৪/০২/২০২১ 

২. ময়মেশাং ২৪/০২/২০২১ 

৩. িট্টগ্রাম ২৫/০২/২০২১ 

৪. রাজলাী ২৭/০২/২০২১ 

৫. রাংপুর ২৮/০২/২০২১ 

৬. খুো ০১/০৩/২০২১ 

৭. বশরলা ০৩/০৩/২০২১ 

৮. শদট ০৪/০৩/২০২১ 

 

শব:দ্র: বকন্দ্রওয়ারী (অব্যবহৃত প্রশ্নপে শবক্রয় বাবে) টাকার পশর                ববাদর্ ডর ওদয়বাইদট বেয়া আদে।                

http://www.ebmeb.gov.bd/static/notice/Centre_wise_packet_distribution.pdf                               

 

 
 
 
 

 

 

িারপ্রাপ্ত কম ডকতডা  

বাাংাদেল মাদ্রাা শলক্ষা ববাদর্ ডর আওতার্ীে আশম পরীক্ষা-২০২০ এর 

বকন্দ্রমূ। 

বমাোঃ কামা উশদ্দে 

পরীক্ষা শেয়ন্ত্রক 

বাাংাদেল মাদ্রাা শলক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

বফ্াে : ৫৮৬১০২০২, ফ্যাক্স : ৫৮৬১৭৯০৮ 

ই-বমই : controller@bmeb.gov.bd 
 

স্মারক োং-বামাশলদবা/পরী/আশম-২০২০/৪৪১(৫)                                                                       তাশরখ :  
০৩ ফ্াল্গুে ১৪২৭ 

১৬ বফ্ব্রুয়াশর ২০২১ 

েয় অবগশত ও প্রদয়াজেীয় কায ডাদর্ ড অনুশশপ বপ্ররে: 
 

১। বরশজস্ট্রার, বাাংাদেল মাদ্রাা শলক্ষা ববার্ ড, ঢাকা;  

২। শাব রক্ষে অশফ্ার, বাাংাদেল মাদ্রাা শলক্ষা ববার্ ড, ঢাকা;    

৩। বিয়ারম্যাে মদােদয়র ব্যশক্তগত কম ডকতডা, বাাংাদেল মাদ্রাা শলক্ষা ববার্ ড, ঢাকা (মদােদয়র েয় অবগশতর জন্য); 

৪। িান্ডার রক্ষক-১ ,২ , বাাংাদেল মাদ্রাা শলক্ষা ববার্ ড, ঢাকা;      

৫। অশফ্ কশপ।  

 

 

 

র্. বমাোঃ হুাইে মামুে ফ্ারুক 

উপ-পরীক্ষা শেয়ন্ত্রক (বগাপেীয়) 

বাাংাদেল মাদ্রাা শলক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

বফ্াে : ৯৬৭৫৩৬৯ 

 



   বাাংাদেল মাদ্রাা শলক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

   ২ অরফ্যাদেজ বরার্, বকশলবাজার, ঢাকা-১২১১ 

   (www.ebmeb.gov.bd/ www.bmeb.gov.bd) 

 


