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রিজ্ঞরি 
 

সংরিষ্ট সকলের অিগরতর জন্য জানালনা যালে যয, িাংোলেশ কাররগরর রশক্ষা যিালড ের আওতাধীন রডললামা ইন এরিকােচার রশক্ষাক্রলমর  

2য় পি ে পররপূরক  পরীক্ষা- 2022 আগারম 12-03-২০23 ররিঃ তাররখ যরাজ ররিিার হলত যিাড ে কর্তেক রনধ োররত যকলে অনুরিত হলি। উক্ত 

পরীক্ষার জন্য অকৃতকায ে পরীক্ষার্থীলের রিষয় রিরিক পররক্ষার্থীর সংখ্যা উপ-পরীক্ষা রনয়ন্ত্রক (লগাপনীয়) িরাির জমা রেলত হলি। উক্ত 

পরীক্ষার ছাত্র/ছাত্রীলের সম্ভাব্য তারেকা প্ররতিান রিরিক (Print out Copy) যিালড ের Website -এ পাওয়া যালি। পরীক্ষায় এক িা দুই 

রিষলয় তারিক/ব্যিহাররক অংলশ অকৃতকায ে রিষলয়র যকাড নম্বর পূরণ করতিঃ ছাত্র/ছাত্রীলেরলক রনধ োররত রি জমাোন পূি েক স্ব-স্ব রশক্ষা 

প্ররতিালনর মাধ্যলম  অন-োইলন িরম রিোপ করলত হলি। িরম পূরলণর তাররখ, সময়  ২.৪ নং “ছলক” এিং পরীক্ষা সংক্রান্ত অন্যান্য 

প্রলয়াজনীয় তথ্যারে উলেখ  আলছ ।  

১।   পরীক্ষার্থীলের রনকট হলত আোয়কৃত পরীক্ষার রি সমূলহর হার :  

ক্রিঃ  নং রি এর রিিরণ টাকার পররমান মন্তব্য 

ক. পরীক্ষার রি ২২৫/-  যিাড ে প্রাপ্য 

খ. যকে রি 200/- প্ররতিান প্রাপ্য 

গ. নম্বরপত্র রি 50/- প্ররতিান প্রাপ্য 

ঘ. প্রশ্নপত্র রি 20/- যিাড ে প্রাপ্য 

২.   রশক্ষা প্ররতিান কর্তেক  অকৃতকায ে পরীক্ষার্থীলের তারেকা ও রিসমূহ যিালড ে যপ্ররণ পদ্ধরতিঃ 

২.১   সরকারর ও যিসরকারর রডললামা ইন এরিকােচার, রিসাররজ, োইিস্টক এিং রডললামা-ইন-িলররি রশক্ষা প্ররতিান এর সংরিষ্ট 

পরীক্ষার্থীর রনকট হলত আোয়কৃত যিালড ের  অংশ  সমূলহর সমুেয় অর্থ ে যসানােী ব্যাংক/লসাস্যাে ইসোমী ব্যাংলকর যয যকান শাখা হলত 

সরচি, িাংোলেশ কাররগরর রশক্ষা যিালড ের অনুকূলে রনধ োররত তাররলখ ব্যাংক ড্রািট কররলত হলি এিং যিালড ের পরীক্ষা রনয়ন্ত্রক রিিাগ 

(কৃরষ/লটক্সিঃ) শাখা (৫মতো) কর্তেক যাচাইপূি েক রহসাি শাখায় রনধ োররত তাররলখ জমা রেলত হলি। 

২.২   অকৃতকায ে পরীক্ষার্থীলের তারেকা ও পরীক্ষার রিিািে প্রেি ব্যাংক ড্রািট-এর রিিরণীর তারেকাসহ স্ব-স্ব রশক্ষা প্ররতিালনর  একজন 

োরয়ত্বশীে রশক্ষলকর মাধ্যলম (পরীক্ষা কালজ সংরিষ্ট) রনধ োররত তাররলখর মলধ্য অত্র যিালড ে যপৌছালত হলি। তলি সংরিষ্ট রশক্ষলকর ভ্রমন 

সম্পরকেত ব্যয় িার রশক্ষা প্ররতিান িহন করলি। রশক্ষা প্ররতিান প্রধালনর প্ররতরনরধ রহলসলি স্বাক্ষর সতযারয়ত (িরওয়ারড েং) পত্র ছাড়া  

পরীক্ষার্থীর কাগজপত্র ও ব্যাংক ড্রািট িহণ করা হলি না। 

২.৩  2023 সলনর 1ো জানুয়ারর মালস অনুরিত রডললামা ইন এরিকােচার, রিসাররজ, োইিস্কট এিং রডললামা ইন িলররি রশক্ষাক্রলমর ২য় 

পলি ের পররপূরক পরীক্ষায় এক িা দুই রিষলয় পরীক্ষার্থীলের মধ্য হলত অনোইলন প্রাি Probable List  হলত যারা পররপূরক 

পরীক্ষায় অংশিহণ করলত পারলি তালেরলক Final List এ রনলয় যযলত হলি এিং Edit িাটলনর মাধ্যলম পররপূরক পরীক্ষার 

রিষয় যকাড সংলযাজন কলর রেলত হলি। Final List এ স্বাক্ষরযুক্ত রপ্রন্ট আউট করপই পরীক্ষার িরম পূরণ রহলসলি রিলিচয হলি।  

২য়  পি ে  পররপূরক পরীক্ষার রপ্রন্ট আউট করপ অনুলেে 2.4 অনযায়ী  িরণ েত তাররলখ  অত্র যিালড ের Website হলত  সংিহ করলত 

হলি।  ওলয়ি সাইলট যেয়া তলথ্যর হাড ে করপ রপ্রন্ট কলর রনধ োররত স্থালন রশক্ষা প্ররতিালনর প্রধান এিং পরীক্ষার্থীর স্বাক্ষরসহ কৃরষ শাখায়  

জমা রেলত হলি। 
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২.৪     অন-োইলন িরম রিোলপর তাররখ, ব্যাংক ড্রািট করার তাররখ, রপ্রন্ট-আউলটর হাড ে করপ (Final list) ও ব্যাংক ড্রািট যিালড ে জমা 

প্রোন ইতযারে রনলনাক্ত “ছক-১” যমাতালিক সম্পন্ন করলত হলি।  

িরম  রিোলপর ছক (ছক-১) 

 

অনোইন 

(Online) এ 

িরম রিোপ এর 

তাররখ 

স্ব-স্ব প্ররতিালনর 

রিেম্ব রি ছাড়া 

ব্যাংক ড্রািট  

করার যশষ 

তাররখ 

৩০০/- টাকা হালর 

রিেম্ব রি-সহ িরম 

রিোপ ও ব্যাংক 

ড্রািট করার যশষ 

তাররখ 

অকৃতকায ে 

পরীক্ষার্থীলের  

তারেকাসহ  অত্রলিালড ে 

ব্যাংক ড্রািট  জমা 

িহলনর যশষ তাররখ 

রনধ োররত   তাররলখর পর 

প্ররতিান কর্তেক ২৫০০/- 

জররমানা সহ ব্যাংক 

ড্রািট জমা োলনর  

তাররখ 

অত্র যিাড ে হলত 

প্রলিশপত্র ও পরীক্ষা 

সংক্রান্ত প্রলয়াজনীয় 

কাগজপত্র িহলনর 

তাররখ 

প্রলিশপত্র 

সংলশাধলনর 

যশষ তাররখ 

1 2 3 4 5 6 7 

01/03/23ররিঃ 

হলত 

05/০3/২3ররিঃ 

পয েন্ত 

05/০3/২3ররিঃ 06/০3/২০২3ররিঃ 

 

06/০3/২০২3ররিঃ 

 সকে রিিাগ 

(পরীক্ষা রনয়ন্ত্রলকর 

অনুমরত সালপলক্ষ) 

০7/03/20২3 ররিঃ 

6/03/2023ররিঃ  

 

6/03/202

3ররিঃ  

 

07-03-২০২3 ররিঃ তাররলখর পূলি েও  রপ্রন্ট আউট করপ ও ব্যাংক ড্রািট যিালড ে জমা যেয়া যালি। (ব্যাংক যখাোর রেন) 

 

উপলরাক্ত ছলক িরণ েত রনধ োররত তাররলখর মলধ্য অন-োইলন িরম রিোপ করার পর ঐ রেনই িরম রিোলপর িাইনাে রেলষ্টর (Final list) 

হাড ে করপ রপ্রন্ট (Print) করলত হলি।  

2.6  িরম পূরলনর রপ্রন্ট আউট করপ ও ব্যাংক ড্রািট জমা যেওয়ার সময় পরীক্ষার্থীলের একটি পুন োঙ্গ তারেকা রননরূপ এিং Online এ 

পূরণকৃত িরম রিোপ-এর Final List এ  (পরীক্ষার্থীলের স্বাক্ষরযুক্ত), Total Student List এর  রপ্রন্ট-আউট করপ জমা 

রেলত হলি।  Final list Print করার পর যকান Edit করা যালি না। উলেখ্য, Webside  হলত সংগৃরহত রপ্রন্ট-আউট 

করপ/করপর িলটাকরপ অিশ্যই প্ররতিালন সংরক্ষণ করলত হলি, কারণ পরিরতেলত উক্ত পরীক্ষার্থীলের যকান সমস্যায় রপ্রন্ট আউট করপর 

িলটাকরপসহ অত্র যিালড ে আলিেন করলত হলি।  

ক্ররমক 

নং 

পরীক্ষার্থীর 

নাম 

যটকলনােরজ যরাে নম্বর যররজ: নম্বর 

ও যসশন 

যেয় রিষলয়র 

যকাড 

পরীক্ষার রি রিেম্ব রি মন্তব্য 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   

রিলশষ রনলে েশািেী :-  

(ক)   পরীক্ষার্থীলের রনকট যর্থলক যকে রি িািে ২০০/- টাকা আোয় করলত হলি যা পরীক্ষার জন্য রনধ োররত যকলে প্রোন করলত হলি।  

(খ) যিালড ে হাড েকরপ ও ব্যাংক ড্রািট জমা যেওয়ার সময় উপ-পরীক্ষা রনয়ন্ত্রক (লগাপনীয় শাখায়) ৮ম তোয়  প্রশ্নপলত্রর  রিষয়রিরিক চারহো  

জমা রেলত হলি।    

(গ)  পরীক্ষার পর অব্যিহৃত  উির পলত্রর  রহসাি পরীক্ষা শাখায় জানালত হলি এিং পরিতী পরীক্ষার জন্য পূলি ের উির পত্র সমন্বয় কলর  চারহো 

রেলত হলি।  

(ঘ) অন োইলন িরম রিোপ করার সময় প্রলতযক পরীক্ষার্থীলের নালমর রিপরীলত রিষলয়র যকাড নম্বর অিশ্যই পররস্কার িালি উলেখ      

করলত হলি। 

(ঙ) ২য় পলি ের পরীক্ষা সমারির ১৫ রেলনর মলধ্য যিাড ে কর্তেক প্রেি অনোইলন ছাত্র/ছাত্রীলের  প্রাি  GPA  যপ্ররণ করলত হলি এিং হাড ে করপ 

যিালড ে  যপ্ররন কলর তা রনশ্চত করলত হলি। আগামী 02/04/2023ররিঃ হলত 06/04/2023ররিঃ পয েন্ত Online যখাো র্থাকলি।  

(চ) পরীক্ষায় উিরপত্র ব্যিহালরর একটি দেনরিন যররজস্টার সংরক্ষণ করলত হলি। অব্যিহৃত উিরপত্র ও অরতররক্ত উিরপত্র অিশ্যই পরীক্ষা 

যশষ হওয়ার ৭ (সাত) রেলনর মলধ্য উিরপত্র ব্যিহার ও উদ্বৃি রিিরণীসহ অত্র যিালড ে যিরত রেলত হলি। অন্যর্থায় পরিতী পরীক্ষার  

উিরপত্র প্রোন করা হলি না। 

                                                                                            

                                                                                                                                                            

স্বাক্ষররত 

(যমািঃ যকপালয়ত উোহ) 

পরীক্ষা রনয়ন্ত্রক 

িাংোলেশ কাররগরর রশক্ষা যিাড ে, ঢাকা 

যিান: ০২-৫৫০০৬৫২৫ 
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সেয় অিগরত এিং যর্থাযর্থ কায োলর্থ ে যপ্ররণ করা হেিঃ 

 

  ১। রসরনয়র সরচি, রশক্ষা মন্ত্রণােয়, গণপ্রজাতন্ত্রী িাংোলেশ সরকার, িাংোলেশ সরচিােয়, ঢাকা।  

(দৃরষ্ট আকষ েণ যুগ্ম-সরচি (কাররগরর), িাংোলেশ সরচিােয়, ঢাকা)। 

2। মহাপররচােক, কাররগরর রশক্ষা অরধেির, রশক্ষা িিন, ঢাকা। 

3। মহা পররচােক, কৃরষ সম্প্রসারণ অরধেির , খামারিাড়ী, ঢাকা। 

4। পররচােক (প্ররশক্ষণ উইং) কৃরষ সম্প্রসারণ অরধেির , খামারিাড়ী, ঢাকা। 

5-8। সরচি/ পররচােক (কাররকুোম)/পররচােক(রসরিটি এন্ড এ)/ পররেশ েক, িাংোলেশ কাররগরর রশক্ষা যিাড ে, ঢাকা। 

১৪। পররচােক, আঞ্চরেক অরিস, কাররগরর রশক্ষা অরধেির, …..সকে রিিাগ। 

9। যজো প্রশাসক (সংরিষ্ট যজো সমূহ)।  

10। অধ্যক্ষ, ..............................................................................................। 

11-13। উপ-পরীক্ষা রনয়ন্ত্রক-১/২/৩, িাংোলেশ কাররগরর রশক্ষা যিাড ে, ঢাকা। 

14। উপ-পররেশ েক, িাংোলেশ কাররগরর রশক্ষা যিাড ে, ঢাকা। 

15। রসলস্টম এনারেস্ট, িাংোলেশ কাররগরর রশক্ষা যিাড ে, ঢাকা।  

 (রিজ্ঞরিটি ওলয়িসাইলট প্রচালরর ব্যিস্থা করার জন্য অনুলরাধ করা হলে) 

16। সহকারর পরীক্ষা রনয়ন্ত্রক-১/২/৩, িাংোলেশ কাররগরর রশক্ষা যিাড ে, ঢাকা। 

17। সহকারর যপ্রািামার, িাংোলেশ কাররগরর রশক্ষা যিাড ে, ঢাকা। 

18। সহকারর পরীক্ষা রনয়ন্ত্রক (রিতরণ), িাংোলেশ কাররগরর রশক্ষা যিাড ে, ঢাকা। 

 (সংরিষ্ট রশক্ষা প্ররতিালন রিজ্ঞরির তাররখ অনুযায়ী পরীক্ষার উিরপত্র ও পরীক্ষা সংক্রান্ত কাগজপত্র প্রোলনর প্রলয়াজনীয় ব্যিস্থা 

িহণ করলিন) 

19। যচয়ারম্যান মলহােলয়র ব্যরক্তগত কম েকতো, িাংোলেশ কাররগরর রশক্ষা যিাড ে, ঢাকা। 

20। নরর্থ।    

                                                                                                                   

 

   

 

(ইরি: যমাসািঃ ছােমা আক্তার) 

সহকারী পরীক্ষা রনয়ন্ত্রক(কৃরষ / যটক্সটাইে) 

িাংোলেশ কাররগরর রশক্ষা যিাড ে, ঢাকা 

                        যিানিঃ ০২-৫৫০০৬৫৪৪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


