
   ফাাংরাদদ ভাদ্রাা শক্ষা বফার্ ড, ঢাকা। 

   ২ অযপযাদনজ বযার্, ফকশফাজায, ঢাকা-১২১১ 
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স্মাযক নাং-ফাভাশদফা/যী/আশরভ-২০২০/৪৪৪                                                                       তাশযখ :  
০৫ পাল্গুন, ১৪২৭ 

১৮ বপব্রুয়াশয, ২০২১ 

 

শফলয় : ২০২০ াদরয আশরভ যীক্ষাথীদদয বফার্ ড কর্তডক প্রদদয় টাকা বপযৎ প্রদাদনয উদেদে অনরাইদনয ভাধ্যদভ স্ব-স্ব ভাদ্রাায   

          প্রাশতষ্ঠাশনক ব্াাংক শাফ নম্বয বপ্রযণ প্রদে।  
 

সূত্র : স্মাযক নাং- ফাভাশদফা/যী/আশরভ-২০২০/৪৩৮   তাশযখ: ১০ বপব্রুয়াশয ২০২১ শি. 

 

উর্য ডক্ত শফলয় ও সূদত্রয আদরাদক ফাাংরাদদ ভাদ্রাা শক্ষা বফাদর্ ডয অধীন ২০২০ াদরয আশরভ যীক্ষায় অাংগ্রদণয জন্য বম কর 

ভাদ্রাা প্রধান যীক্ষাথীদদয পযভ পূযণ কদযশিদরন তাদদয অফগশতয জন্য জানাদনা মাদে বম, বকাশবর্-১৯ ভাভাশযয কাযদণ ২০২০ 

াদরয আশরভ যীক্ষা স্থশগত কযা য়। যফতীদত শফকল্প দ্ধশতদত গত ৩০/০১/২০২১ তাশযদখ পরাপর প্রকাশত য়। যীক্ষাথীদদয 

উত্তযত্র মূল্যায়ন ফাফদ ধাম ডকৃত অথ ড এফাং ব্ফাশযক ও বকন্দ্র শপ ফাফদ আদায়কৃত অদথ ডয অব্শয়ত অাং আন্তঃশক্ষা বফার্ ড যীক্ষা 

শনয়ন্ত্রক উ-কশভটিয ১৫৮তভ বায় বপযত প্রদাদনয গৃীত শদ্ধান্তটি ফাাংরাদদ আন্তঃশক্ষা বফার্ ড ভন্বয় াফ কশভটি’য ৫২৯তভ বায় 

অনুদভাশদত য়। 

 

উর্য ডক্ত শদ্ধাদন্তয বপ্রশক্ষদত ফাাংরাদদ ভাদ্রাা শক্ষা বফাদর্ ডয ২০২০ াদরয আশরভ যীক্ষাথীদদয শনধ ডাশযত শযভাণ অথ ড বপযত 

বদওয়ায শদ্ধান্ত ফাস্তফায়দনয রদক্ষয াংশলিষ্ট  ভাদ্রাামূদয প্রাশতষ্ঠাশনক শাফ নম্বদয অথ ড বপযত প্রদান কযা দফ। এভতাফস্থায় জরুশয 

শবশত্তদত আগাভী ২৪/০২/২০২১ তাশযদখয ভদধ্য াংশলিষ্ট  কর ভাদ্রাা প্রধানদক অনরাইদনয (Online) ভাধ্যদভ স্ব-স্ব প্রশতষ্ঠাদনয 

প্রাশতষ্ঠাশনক ব্াাংক শাফ নম্বয বপ্রযদণয জন্য শনদদ ডক্রদভ অনুদযাধ কযা দরা। 

 

অনরাইদন (Online)  শাফ নম্বয বপ্রযদণয শফস্তাশযত শনয়ভাফশর াংর্যক্ত াতায় উদেখ যদয়দি। এ িাড়াও  

http://www.ebmeb.gov.bd/static/notice/BankAccdocumentation.pdf শিক কদয অনরাইদন শাফ নম্বয 

বপ্রযদণয Documentation াওয়া মাদফ। 

 

 

 

অধ্যক্ষ 

ফাাংরাদদ ভাদ্রাা শক্ষা বফার্ ড, ঢাকা এয  

আওতাধীন াংশলিষ্ট  কর ভাদ্রাা  

 

 

 

বভাঃ কাভার উশেন 

যীক্ষা শনয়ন্ত্রক 

ফাাংরাদদ ভাদ্রাা শক্ষা বফার্ ড, ঢাকা। 

বপান : ৫৮৬১০২০২, পযাক্স : ৫৮৬১৭৯০৮ 

ই-বভইর : controller@bmeb.gov.bd 

 

স্মাযক নাং-ফাভাশদফা/যী/আশরভ-২০২০/৪৪৪(১১)                                                                  তাশযখ :  
০৫ পাল্গুন, ১৪২৭ 

 ১৮ বপব্রুয়াশয, ২০২১ 
 

দয় অফগশত ও প্রদয়াজনীয় কাম ডাদথ ড অনুশরশ বপ্রশযত দরা (বজষ্ঠযতায ক্রভানুাদয নয়) : 
 

(১)  শিফ, কাশযগশয ও ভাদ্রাা শক্ষা শফবাগ, শক্ষা ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ শিফারয়, ঢাকা। 

(২)  ভাশযিারক, ভাদ্রাা শক্ষা অশধদপ্তয, বফইশরদযার্, ঢাকা। 

(৩)  ভাননীয় শক্ষা ভন্ত্রীয একান্ত শিফ, শক্ষা ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ শিফারয়, ঢাকা। 

(৪)  ভাননীয় শক্ষা উভন্ত্রীয একান্ত শিফ, শক্ষা ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ শিফারয়, ঢাকা। 

(৫)  বযশজস্ট্রায, ফাাংরাদদ ভাদ্রাা শক্ষা বফার্ ড, ঢাকা। 

(৬)  বজরা প্রাক (কর)। 

(৭)  উদজরা শনফ ডাী কভ ডকতডা (কর)। 

(৮)  শশনয়য শদেভ এনাশরে (িরশত দাশয়ত্ব), ফাাংরাদদ ভাদ্রাা শক্ষা বফার্ ড, ঢাকা। 

(৯)  শাফযক্ষণ কভ ডকতডা, ফাাংরাদদ ভাদ্রাা শক্ষা বফার্ ড, ঢাকা। 

(১০) শ ও টু বিয়াযম্যান, ফাাংরাদদ ভাদ্রাা শক্ষা বফার্ ড, ঢাকা। 

(১১)  অশপ কশ।  

 র্. বভাঃ হুাইন ভামুদ পারুক 

উ-যীক্ষা শনয়ন্ত্রক (বগানীয়) 

ফাাংরাদদ ভাদ্রাা শক্ষা বফার্ ড, ঢাকা 

বপান : ৯৬৭৫৩৬৯ 

 



http://efiling.ebmeb.gov.bd/index.php/eologin/institute 

                     Login Screen           । 

 

      Screen-এ         EIIN   Password এ       Login            Screen           । 

 

      Screen-এ Bank Account-এ                Screen           । 

 

এই Screen-এ                     ,          , এ            , ১৩                 

          ২    ,      ই      এ      Update         । 

       ১.                                                          । 
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