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বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড পরিচারলত ৪ বছি বময়ারে রর্দলামা-ইি-বমরর্দকল বেকদিালরি রশক্ষাক্রদমি ২০১৩ প্ররবধািভূক্ত
পিীক্ষার্থীদেি ৪র্থ ড, ৬ষ্ঠ ও ৮ম পব ড রিয়রমত, ৫ম ও ৭ম পব ড অকৃতকার্ ড রবষয়, ৮ম পব ড অরিয়রমত পিীক্ষা-২০২১ ববার্ড রিধ ডারিত বকন্দ্রিমূদে
আগামী ২৭ জুলাই ২০২২ ররিঃ বিাি বুধবাি েদত অনুরষ্ঠত েদব।
পিীক্ষাি রবস্তারিত িময়সূরচ ও বকন্দ্র তারলকা র্র্থািমদয় িািাদিা েদব। উক্ত পিীক্ষাি প্রদয়ািিীয় তথ্যারে িাংরিষ্ট রশক্ষা প্ররতষ্ঠাি েদত িািা
র্াদব এবাং কারিগরি রশক্ষা ববাদর্ডি রিিস্ব ওদয়বিাইদেও (www.bteb.gov.bd) বেখা র্াদব।

০১-০৬-২০২২

(প্রদক িঃ বমািঃ আবদুি িেমাি)
পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক
ব াি: ০২-৫৫০০৬৫২৫
রর্দলামা ইি বমরর্কযাল বেকদিালরি রশক্ষাক্রদমি অত্র ববাদর্ডি অনুদমারেত প্ররবধাি-২০১৩ এবাং বাকারশদবা/ক(স্বািঃপ্রিঃ)/২০১৫/১১৮/১,
তারিখিঃ ২৯-১১-২০১৫ স্মািক মূদল এি িাংদশাধিী বমাতাদবক উক্ত বকাদি ডি আচিণরভরিক রিদলবাদি বরণ ডত িাংরিষ্ট রবষদয়ি মাি বন্টি
অনুর্ায়ী পিীক্ষা গ্রেণ কিা েদব।
১। পিীক্ষাি িম পূিদণি রিয়মাবলী:
১.১ িকল পদব ডি িম পূিণ Online এ িম্পন্ন কিদত েদব।
১.২ রিধ ডারিত অনুদেে ৩.৯ এ বরণ ডত তারিখ অনুর্ায়ী অত্র ববাদর্ ডি Website (www.bteb.gov.bd) এি মাধ্যদম Online এ
িমপূিদণি কাি িম্পােি কিদত েদব। িম পূিদণি Online রপ্রন্ট-আউে করপ এবাং রর্রর্ িমা বেয়াি িময় পিীক্ষার্থীদেি একটি
পূি ডাঙ্গ তারলকা অনুদেে ৩.৮ -এ বরণ ডত ছক অনুর্ায়ী প্রোি কিদত েদব। Online েদত িাংগ্রেকৃত চূড়ান্ত রপ্রন্ট-আউে (Final List)
রিি প্ররতষ্ঠাদি িাংিক্ষণ কিদত েদব। কািণ পিবতীদত উক্ত পিীক্ষার্থীদেি িম র লাপ ও প্রদবশপত্র িাংক্রান্ত বর্ বকাি িমস্যায় রপ্রন্টআউে করপি দোকরপিে র প্রোদিি প্রমাণকিে অত্র ববাদর্ড আদবেি কিদত েদব। (উদেখ্য, বর্ িকল রশক্ষার্থী িমর লাপ কিদবিা
তাদেি িাম চূড়ান্ত রপ্রন্ট আউে তারলকায় (Final List) র্থাকদব িা। অর্থ ডাৎ চূড়ান্ত রপ্রন্ট আউে তারলকায় (Final List) বর্ িকল
রশক্ষার্থীি িাম অন্তভূডক্ত র্থাকদব এবাং পিীক্ষাি রিধ ডারিত র পরিদশাধ কিদব বি িকল রশক্ষার্থীিাই িম র লাপ কদিদছ বদল গণ্য েদব)।
২। র িমূদেি োি:
(ক) ৪র্থ ড পব ড রিয়রমত ও অরিয়রমত পিীক্ষার্থী:
1.
cix¶vi wd
2.
‡K›`ª wd
3.
b¤¦icÎ wd
4.
e¨envwiK cix¶vi wd

400.00
450.00
75.00
e¨envwiK wel‡qi msL¨v  25.00

(L) ৬ষ্ঠ পব ড রিয়রমত ও অরিয়রমত পিীক্ষার্থী (র্াদেি ৪র্থ ড ও ৫ম পদব ড অকৃতকার্ ড রবষয় িাই) :
1.
2.
3.
4.

cixÿvi wd
‡K›`ª wd
b¤^icÎ wd
e¨envwiK cixÿvi wd

400.00
450.00
75.00
e¨envwiK wel‡qi msL¨v  25.00

(M) ৬ষ্ঠ পব ড রিয়রমত ও অরিয়রমত পিীক্ষার্থী (র্াদেি ৪র্থ ড ও ৫ম পদব ডি অকৃতকার্ ড রবষয় আদছ) :
1.
2.
3.

cixÿvi wd t 6ô c‡e©i Rb¨
cixÿvi wd t 4_© I 5g c‡e©i AK…ZKvh©
wel‡qi Rb¨
‡K›`ª wd

4.
5.

b¤^icÎ wd
e¨envwiK cixÿvi wd

400.00
cÖwZ welq  100.00
6ô c‡e©i Rb¨ Ñ 450.00
4_© I 5g c‡e©i AK…ZKvh© wel‡qi Rb¨Ñ cÖwZ ce©  200.00
cÖwZ ce©  75.00
e¨envwiK wel‡qi msL¨v  25.00

(ঘ) ৮ম পব ড রিয়রমত পিীক্ষার্থী (র্াদেি ৪র্থ ড, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম পদব ডি অকৃতকার্ ড রবষয় িাই) :
1.
2.
3.
4.
5.

cixÿvi wd
‡K›`ª wd
b¤^icÎ wd
wdì †Uªwbs wd
mb`cÎ wd

400.00
450.00
75.00
500.00
100.00

(ঙ) ৮ম পব ড রিয়রমত পিীক্ষার্থী (র্াদেি ৪র্থ ড, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম পদব ডি অকৃতকার্ ড রবষয় আদছ) :
1.

cixÿvi wd

2.

‡K›`ª wd

3.
4.
5.
6.

b¤^icÎ wd
e¨envwiK cixÿv wd (hw` _v‡K)
wdì †Uªwbs wd
mb`cÎ wd

400.00
4_©, 5g I 6ô c‡e©i AK…ZKvh© wel‡qi Rb¨-cÖwZ welq  100.00
8g c‡e©i Rb¨ Ñ 450.00
4_©, 5g I 6ô c‡e©i AK…ZKvh© wel‡qi Rb¨Ñ cÖwZ ce©  200.00
cÖwZ ce©  75.00
cÖwZ welq  25.00
500.00
100.00

(চ) 8g ce© AwbqwgZ cix¶v_x©t
1.

cixÿvi wd

2.

‡K›`ª wd

3.
4.
5.

b¤^icÎ wd
e¨envwiK cixÿv wd (hw` _v‡K)
7g c‡e©i wdì †Uªwbs wd (hw` _v‡K)

4_©, 5g, 6ô, 7g I 8g c‡e©i AK…ZKvh© wel‡qi Rb¨Ñ cÖwZ welq  100.00
me©wb¤œ Ñ 400.00
4_©, 5g, 6ô, 7g I 8g c‡e©i AK…ZKvh© wel‡qi Rb¨Ñ cÖwZ ce©  200.00
me©wb¤œ Ñ 450.00
cÖwZ ce©  75.00
cÖwZ welq  25.00
500.00

৩। রশক্ষা প্ররতষ্ঠাি কর্তডক এরি িম ও র বপ্রিদণি রিয়মাবলী:
৩.১ পিীক্ষার্থীদেি িম র লাপ এবাং র -িমূে িাংরিষ্ট রশক্ষা প্ররতষ্ঠাি প্রধাদিি মাধ্যম ব্যরতত িিািরি অত্র অর দি গ্রেণ কিা েদব িা।
৩.২ অিম্পূণ ড অর্থবা ভুল তথ্যরবরশষ্ট িম িিািরি বারতল কিা েদব এবাং এ িন্য ববার্ড োয়ী র্থাকদব িা।
৩.৩ প্ররত পিীক্ষার্থী েদত আোয়কৃত র ল্ড বেরিাং র ৫০০/- োকা এি ৩০% = ১৫০/- োকাি মদধ্য র ল্ড বেরিাং প্ররতদবেি বই বাবে ৪০/োকা বাদে ১১০ োকা এবাং পিীক্ষার্থীি রিকে েদত আোয়কৃত ববার্ ড প্রাপ্য িকল র -িমূে (দকন্দ্র র ও ব্যবোরিক র বাদে) একটি মাত্র
ব্যাাংক ড্রাফ্ট এি মাধ্যদম বিািালী ব্যাাংক/ বিাস্যাল ইিলামী ব্যাাংদকি বর্ বকাি শাখা েদত িরচব, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ড, ঢাকা
এি অনুকুদল ব্যাাংক ড্রা ে কদি বপ্রিণ কিদত েদব। ব্যাাংক ড্রা েটি বিািালী ব্যাাংক, আগািগাঁও শাখা/ বিাস্যাল ইিলামী ব্যাাংক, ববগম
বিাদকয়া স্মিিী শাখা েদত উদিালিদর্াগ্য েদত েদব। ব্যাাংক ড্রা ে এি িাদর্থ Online-এ পূিিকৃত িম র লাপ (EFF) এি Final
List, Total Student List এবাং Total Question Count List অবশ্যই িমা রেদত েদব।
৩.৪ ব্যবোরিক পিীক্ষাি িন্য আোয়কৃত অর্থ ড েদত অিাভযন্তিীণ ও আভযন্তিীণ ব্যবোরিক পিীক্ষকগদণি িম্মািী প্ররত রবষয় প্ররত পিীক্ষার্থী
১০.০০ োকা োদি পরিদশাধ কিদত েদব। অবরশষ্ট অর্থ ড ব্যবোরিক পিীক্ষাি কাঁচামাল ক্রদয় ব্যবোি কিা বর্দত পাদি।
৩.৫ পিীক্ষাি বকন্দ্র র বাবে আোয়কৃত অর্থ ড বকন্দ্র র তেরবদল ব্যাাংক একাউদন্ট িমা র্থাকদব এবাং পিীক্ষা িাংক্রান্ত িকল স্তদি রিদয়ারিত

কমডকতডা ও কমডচািীবৃদেি িম্মািী/পারিশ্ররমক পিীক্ষা িমারিি পি পিই রিয়মানুর্ায়ী িম্মািী/পারিশ্ররমদকি োি অনুর্ায়ী পরিদশাদধি
ব্যবস্থা কিদত েদব। পরিদশারধত রবদলি একটি প্ররতরলরপ (দমাে আয় ও ব্যদয়ি অাংক উদেখিে) র্র্থািমদয় অত্র ববাদর্ডি িরচব বিাবি
বপ্রিণ কিদত েদব।
৩.৬ ব্যাাংক ড্রা ে িাংগ্রদেি রিরমি প্রোিদর্াগ্য করমশি িাংরিষ্ট রশক্ষা প্ররতষ্ঠাি বেি কিদব। িগে অর্থ ড, মারি অর্ ডাি, বচক, বপাষ্টাল অর্ডাি বা
বেিািী চালািদর্াদগ বপ্ররিত অর্থ ড গ্রেণদর্াগ্য িয়।
৩.৭ অত্র অর দি বপ্রিদণি পূদব ড প্ররতটি এরি িদমি রলরপবদ্ধতা রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদিি িাংরিষ্ট িরর্থ পদত্রি িরেত রিভুডলভাদব পিীক্ষা কদি
বেকদিালরি অনুর্ায়ী বশ্রণী রবন্যাি কদি আলাোভাদব িারিদয় তারলকা প্রণয়ি কিদত েদব। এি বকাি ব্যরতক্রম গ্রেণদর্াগ্য িয়।
৩.৮ রিম্নবরণ ডত ছক অনুর্ায়ী বেকদিালরি রভরিক পিীক্ষার্থীদেি একটি তারলকা বপ্রিণ কিদত েদব। প্ররত রবষদয়ি পিীক্ষার্থীদেি িাংখ্যা
িম্বরলত একটি মুখপত্র িাংদর্ািি কিা আবশ্যক।
ক্ররমক পিীক্ষার্থীদেি বিাল
িাং
িাম
িম্বি ও
পব ড
1

2

3

বিরিিঃ
িম্বি ও
বিিি
4

রবষদয়ি পিীক্ষাি িম্বি
বকার্ র
পত্র র
5

6

7

অকৃতকার্ ড র ল্ড িিেপত্র রবলম্ব
রবষদয়ি র বেরিাং
র
র
র
8

9

10

11

বমাে
োকা

মন্তব্য

12

13

৩.৯ রিম্ন ছদক বরণ ডত তারিখ অনুর্ায়ী পিীক্ষা িাংরিষ্ট কার্ ডক্রম িম্পন্ন কিাি িন্য িাংরিষ্ট রশক্ষা প্ররতষ্ঠাি প্রধািদক অরধকতি র্ত্নশীল ও
োরয়ত্ববাি েওয়াি িন্য অনুদিাধ কিা েদলা।
রশক্ষা
রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদি
প্ররতষ্ঠাদি
রবলম্ব র িে
িম র লাপ (৩০০/- োকা প্ররত
ও ব্যাাংক
পিীক্ষার্থী) িম
ড্রা ে কিাি র লাপ ও ব্যাাংক
বশষ তারিখ ড্রা ে কিাি বশষ
তারিখ
09-06-22
হয়ত
19-06-22

21-06-22

অত্র ববাদর্ডি

িকল ব্যাাংক
ড্রা ে, রপ্রন্টাউে
িম করপ ববাদর্ ড িমা /
এি গ্রেদণি তারিখ

প্রিন্টাউট
কপ্রি, অত্র ববার্ড েদত
প্রদবশপত্র ও
প্রির্ধাপ্রিত সময়েি ব্াাংক
এ
ড্রাফট ও ফিম প্রফলাি পিীক্ষা িাংক্রান্ত
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৩.১০ পিীক্ষা িাংক্রান্ত প্রদয়ািিীয় কাগিপত্র : (ক) পিীক্ষার্থীদেি িম (খ) পিীক্ষাি র এি ব্যাাংক ড্রা ে (গ) বেকদিালরি রভরিক
পিীক্ষার্থীদেি ৩.৮ অনুর্ায়ী তারলকা প্রস্তুত কদি একিি োরয়ত্বশীল কমডকতডা/দিরিষ্টাি বা িমপর্ ডাদয়ি বকাি কমডকতডাি মাধ্যদম রিধ ডারিত
তারিদখ অত্র ববাদর্ ড বপ্রিদণি ব্যবস্থা কিদত েদব। তদব, িাংরিষ্ট কমডকতডাি ভ্রমণ িম্পরকডত ব্যয়ভাি রশক্ষা প্ররতষ্ঠাি কর্তডক বেিদর্াগ্য।
৩.১১ পিীক্ষা িাংক্রান্ত িকল রবষদয়ি বর্াগাদর্াগ অত্র ববাদর্ডি পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ড, আগািগাঁও, বশদি বাাংলা
িগি, ঢাকা-১২০৭ (দৃরষ্ট আকডষণিঃ উপ-পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক, রর্দলামা) বিাবদি বপ্রিণ কিদত েদব।
৪। অন্যান্য শতডাবলী :
৪.১ পিীক্ষার্থীদেি িম এবাং র িমূে িাংরিষ্ট রশক্ষা প্ররতষ্ঠাি প্রধাদিি মাধ্যম ব্যরতত িিািরি অত্র অর দি গ্রেণ কিা েদব িা। পিীক্ষার্থীদেি
রিকে েদত আোয়কৃত র িমূদেি অর্থ ড একটি মাত্র ব্যাাংক ড্রা ে এি মাধ্যদম ও িম িমূে ৩.৮ অনুদেে বমাতাদবক প্রণীত রববিণীিে
একটি দিায়ারর্ ডাং এি মাধ্যদম অত্র অর দি বপ্রিণ কিদত েদব। রভন্ন রভন্ন ড্রা ে িেকাদি ও একারধক িম র লাদপি দিায়ারর্ডাং বপ্রিণ
কিা বিডিীয়।
৪.২ রিধ ডারিত িময় িীমাি মদধ্য িম পূিদণি তথ্যাবলী অত্র ববাদর্ড িমা গ্রেণ রিরিত কিদত ও িাংরিষ্ট পিীক্ষার্থীরেগদক বর্ বকাি
প্রকাদিি রবড়ম্বিা েদত পরিত্রাদিি লদক্ষয িম ও ব্যাাংক ড্রা ে ৩.৯ অনুদেদে বরণ ডত তারিদখ বমাতাদবক বপ্রিণ কিদত েদব।
৪.৩ প্রদতযক পিীক্ষার্থী কর্তডক িম পূিদণি িময় অত্র রবজ্ঞরি রশক্ষা প্ররতষ্ঠাি কর্তডক পিীক্ষার্থীরেগদক অবরেত কিদত েদব।
৪.৪ রশক্ষা মন্ত্রণালদয়ি রিদে ডশিা বমাতাদবক িকল পিীক্ষার্থীদক পিীক্ষা শুরুি ৩০ (রত্রশ) রমরিে পূদব ড পিীক্ষা কদক্ষ প্রদবশ কিদত েদব।
৪.৫ ২০১৩ প্ররবধাদিি বকাি ড স্ট্রাকচাি বমাতাদবক িাংরিষ্ট রবষদয়ি TC, PC, PF বমাে িম্বি ও পাশ িম্বি রিরিত েদয় র্র্থা িমদয়
র্র্থার্র্থভাদব িম্বি অিলাইদি এরি কিদত েদব।

৪.৬ প্রদবশপত্র ও উিিপদত্রি রপছদিি পৃষ্ঠায় বেয়া রিদে ডশিা পিীক্ষার্থীদেি অবগত কিদত েদব। বি বমাতাদবক ব্যবস্থা গ্রেণ কিদত েদব।
৪.৭ বকদন্দ্রি ভািপ্রাি কমডকতডা ব্যতীত অন্য বকাি কমডকতডা বর্মি প্রধাি পরিেশী, কক্ষ পরিেশী, রশক্ষার্থী বকািক্রদমই বমাবাইল ব াি িাংদঙ্গ
িাখদত পািদব িা।
m¥viK bs- 57.17.0000.301.31.005.22.১৩৮

ZvwiL t ০১-0৬-2022wLª.

অনুরলরপ িেয় অবগরত ও প্রদয়ািিীয় কার্ ডাদর্থ ড:
১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.
৮.
৯.
১০.
১১.
১২.
১৩.

িরচব, কারিগরি মােিািা রশক্ষা রবভাগ, রশক্ষা মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ িরচবালয়, ঢাকা-১০০০।
[দৃরষ্ট আকষ ডণ: অরতরিক্ত িরচব (কারিগরি)]
িরচব/পরিচালক (কারিকুলাম)/পরিচালক (আইটিরি)/পরিেশডক, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ড, ঢাকা।
িভাপরত, স্বাস্থয প্রযুরক্ত ও বিবা রশক্ষাক্রম অনুষে, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ড, ঢাকা।
অধ্যক্ষ/পরিচালক ...........................................................................................................।
উপ-পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক - বগাপিীয়/িিে/রবএম/দভাকিঃ, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ড, ঢাকা।
উপ-িরচব (দিরিিঃ)/উপ-িরচব (প্রশািি), বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ড, ঢাকা।
উপ-পরিচালক (রেিাব ও রিিীক্ষা), বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ড, ঢাকা।
রিদষ্টম এিারলষ্ট, বাকারশদবা (দিাটিশটি ওদয়বিাইদে প্রকাশ ও রিধ ডারিত তারিদখ অিলাইদি কার্ ডক্রম িম্পন্ন কিাি অনুদিাধিে)।
িেকািী পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক- রর্দলামা/কৃরষ/শে ডদকাি ড/দেক্সোইল/রবতিি, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ড, ঢাকা।
ইি িদমশি অর িাি, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ড, ঢাকা।
বপ্রি ম্যাদিিাি, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ড, ঢাকা।
বচয়ািম্যাি মদোেদয়ি পাদি ডািাল অর িাি, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ড, ঢাকা।
িরর্থ।
০১-০৬-২০২২

(দমাোম্মে আবুল শারেি কাওছাি িিকাি)
উপ-পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক (রর্দলামা)
ব াি: ০২-৫৫০০৬৫৩১

