
বিবিএটিবি স্কুল এন্ড কললজ 

িাভার, ঢাকা। 
 

স্কুল শাখায় ২০২২ বশক্ষািলষ ে ভবতে বিজ্ঞবি 
 

বিলে িবণ েত শ্রেবণলত বশক্ষার্থী ভবতে করা হলি। 

িাাংলা ভাি েি ইাংবলশ ভাি েি শ্রভালকশিাল ৯ম শ্রেবণ 

বশশু শ্রেবণ িিম শ্রেবণ শ্রেড-শ্রজিালরল ইললকবেকযাল ওয়াকেি 

িঞ্চম শ্রেবণ অষ্টম শ্রেবণ শ্রেড-শ্রেি শ্রমবকাং 

অষ্টম শ্রেবণ   

িিম শ্রেবণ (বিজ্ঞাি)   

অবিিার্ ে কারলণ ষষ্ঠ িাাংলা ভাি েি, ষষ্ঠ ইাংলরবজ ভাি েি এিাং িিম িাাংলা ভাি েি-এর ভবতের আলিদি 

প্রবিয়া স্থবিত করা হল। ইলতামলে র্ারা  উলেবখত শ্রেবণলত আলিদি কলরলেি তালদর আলিদি বি 

১৩/১২/২০২১ তাবরখ িকাল ১০টায় প্রবতষ্ঠাি শ্রর্থলক শ্রিরত শ্রদওয়া হলি। 

 * অিলাইলি ভবতের আলিদি: ২৫/১১/২০২১ শ্রর্থলক ১২/১২/২০২১ তাবরখ রাত ১১:৫৯টা ির্ েন্ত। 

 * ভবতে িরলমর মূল্য: ১১০.০০ (একশত দশ) টাকা। 

 * লটারী: ১৯/১২/২০২১ তাবরখ িকাল ১০টায় অিলাইলি (শ্রিিবুক) িরািবর প্রচার করা হলি। 

 * িতকেতা: লটারীর বদি আলিদিকারী/অবভভািক প্রবতষ্ঠালি আিলত িারলিি িা। 

“অিলাইলি বি প্রদাি ও অিলাইি প্রার্থবমক আলিদি িরম” পূরলণর বিয়মািলী 

১। প্রর্থলম www.bpatcsc.org এই ঠিকািায় প্রলিশ করুি।  

২। Online admission form-এ প্রলিশ কলর বশক্ষার্থীর িাম, শ্রেবণ, শ্রমািাইল িম্বর, ই-শ্রমইল এলেি বদলয় Submit-

িাটলি বিক করলত হলি। এরির pay-শ্রত বিক কলর ১১০.০০ (চাজে প্রলর্াজয) টাকা বি অিলাইলি (রলকট/ িিদ/ বিকাশ/ 

বশওরকযাশ/ অিলাইি শ্রিলমন্ট কাড ে এিাং অিলাইি ব্াাংবকাং) প্রদাি করলত হলি। 

৩। অিলাইলি ১১০.০০ টাকা বি প্রদাি করার ির প্রদত্ত শ্রমািাইল িম্বলর এিএমএি-এর মােলম Tracking Number ও 

Access Code শ্রদওয়া হলি। 

৪। তারির www.bpatcsc.org এই ঠিকািায় প্রলিশ কলর “admission option” -এ বিলয় “school primary 

admission” বিি োচি করুি। 

৫। এিএমএি-এ প্রাি Tracking Number ও Access Code প্রদাি কলর Login এ Click কলর প্রার্থবমক আলিদি 

িরম-এ প্রলিশ করুি। 

৬। িতকেতার িালর্থ আলিদি িরম পূরণ কলর Apply িাটলি Click কলর “প্রলিশিত্র” বপ্রন্ট কলর িাংরক্ষণ করুি। ভবতের িময় তা শ্রদখালত হলি। 

৭। Tracking No. অনুর্ায়ী www.bpatcsc.org এই ঠিকািায় লটারীর িলািল জািা র্ালি।    

৮। লটারীর মােলম বিি োবচত ও অলিক্ষমাি োত্র/োত্রীলদর তাবলকা প্রবতষ্ঠালির ওলয়ি িাইলটও িাওয়া র্ালি।   

৯। ২৫/১১/২০২১ শ্রর্থলক ১২/১২/২০২১ তাবরখ রাত ১১:৫৯টার মলে Online-এ Primary Admission Form পূরণ িম্পন্ন 

িা করলল অিলাইলি প্রদািকৃত ১১০.০০ টাকা বি িাবতল িলল িণ্য হলি। 

*১০। বিবিএটিবি-শ্রত কম েরত কম েকতো ও কম েচারীলদর শ্রক্ষলত্র একই বিয়ম প্রলর্াজয হলি।  

বিলশষ দ্রঃ বশশু শ্রেবণলত ভবতের িয়ি ৫ (িাঁচ) িের এর উিলর । 

ভবতে িাংিান্ত শ্রিাটিশ www.bpatcsc.org এই ঠিকািায় visit কলর জািা র্ালি। 

২৭/১১/২০২১  

অেক্ষ 

(িাংলশাবিত) 


