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রবজ্ঞরি 

 

বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববাদর্ ডি আওতাধীি ২ বছি বময়ারে িার্ট ডরেদকট ইি বমরিি বের্ রশক্ষাক্রদমি ২য় ও ৪র্ ড পব ড িমাপিী ও ৩য় পব ড 

অকৃতকার্ ড এবাং ৪র্ ড পব ড অরিয়রমত পিীক্ষা-২০২১ আগামী ২০ মার্ ড, ২০২২ রিিঃ তারিখ বিাজ িরববাি হদত বাাংলাদেশ ইিরির্টউট অব বমরিি 

বটকদিালরজ, িািায়িগঞ্জ অনুরিত হদব। স্বাস্থ্য ও পরিবাি কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবাং স্বাস্থ্য অরধেিদিি রিদে ডশিা অনুর্ারয় স্বাস্থ্য রবরধ ও রিিাপে 

শািীরিক দূিত্ব বজায় বিদখ আিি রবন্যাি কিতিঃ উক্ত পিীক্ষা গ্রহি কিদত হদব। পিীক্ষাি রবস্তারিত িময়সূরর্ র্র্ািমদয় জািাদিা হদব। উক্ত 

পিীক্ষাি প্রদয়াজিীয় তথ্যারে িাংরিষ্ট রশক্ষা প্ররতিাি হদত অবরহত হওয়া র্াদব এবাং বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববাদর্ ডি রিজস্ব ওদয়ব িাইদটও 

পাওয়া র্াদব। 

 

 

 

 

                           ২০-০২-২০২২ 

(প্রদক িঃ বমািঃ আবদুি িহমাি) 

পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক 

বোি: ০২-৫৫০০৬৫২৫  
 

 

২ বছি বময়ারে িার্ট ডরেদকট ইি বমরিি বের্ রশক্ষাক্রদমি অত্র ববাদর্ ডি অনুদমারেত প্ররবধাি বমাতাদবক উক্ত রশক্ষাক্রদমি রিদলবাদি বরণ ডত িাংরিষ্ট 

রবষদয়ি আর্িণ রভরিক পাঠ্যসূরর্ ও মাি বন্টি অনুর্ায়ী ২য় ও ৪র্ ড পব ড িমাপরি পিীক্ষা গ্রহণ কিা হদব। পিীক্ষাি েিম পূিণ, রে আোয় এবাং অত্র 

ববাদর্ ড রে বপ্রিদণি রিয়মাবলী রিদে বরণ ডত হদলা। 

 

১। পিীক্ষাি েিম পূিদণি রিয়মাবলী: 

১.১ রিধ ডারিত তারিদখি মদে অত্র ববাদর্ ডি Website এি মােদম িকল পদব ডি েিম পূিণ Online এ িম্পন্ন কিদত হদব। রবজ্ঞরিি ৩.৯ 

অনুদেদে বরণ ডত Online এরিি রিধ ডারিত িময়িীমাি পদি Final List রপ্রন্ট কদি রিধ ডারিত স্থ্াদি পিীক্ষার্ীি স্বাক্ষি গ্রহণ কিদত 

হদব। Final List Print কিাি পি আি বকািও Edit কিা র্াদব িা। 

১.২ পিীক্ষার্ীদেি স্বাক্ষিযুক্ত Final List এি রপ্রন্ট-আউট করপই (রিধ ডারিত রে প্রোিিহ) পিীক্ষাি েিম পূিণ রহদিদব রবদবর্য হদব। 

েিম পূিদণি রপ্রন্ট আউট করপ ও ব্াাংক ড্রােট জমা বেয়াি িময় পিীক্ষার্ীদেি একর্ট পূি ডাঙ্গ তারলকা (অনুদেে ৩.৮ অনুর্ায়ী) এবাং 

Online-এ পূিণকৃত েিম রেলাপ (EFF) এি Final List (পিীক্ষার্ীি স্বাক্ষিকৃত), Total Student List জমা রেদত হদব।  

১.৩ ববাদর্ ড বপ্ররিত Final List রপ্রন্ট আউট এি করপিহ েিম রেলাপ িাংক্রান্ত িকল র্কুদমন্টস্ এি েদটাকরপ অবশ্যই রিজ রিজ 

প্ররতিাদি িাংিক্ষণ কিদত হদব, কািণ পিবতীদত উক্ত পিীক্ষার্ীদেি বর্ বকাি িমস্যায় উদেরখত র্কুদমন্টস্ এি েদটাকরপিহ ববাদর্ ড 

আদবেি কিদত হদব। 

১.৪ Total Question Count List অত্র ববাদর্ ডি বগাপিীয় শাখায় (৮ম তলা) অবশ্যই জমা রেদত হদব। 

 

২। পিীক্ষা ও অন্যান্য রে-িমূদহি হাি রিেরূপ: 

 

(ক) ২য় পব ড রিয়রমত পিীক্ষার্ীদেি জন্য: 

 

১. পিীক্ষাি রে  ৪০০.০০ 

২. বকন্দ্র রে ৪৫০.০০ 

৩. ব্বহারিক পিীক্ষাি রে  ব্বহারিক রবষদয়ি িাংখ্যা  ২৫.০০ 

৪. িম্বিপত্র রে ৭৫.০০ 

 

 

 

 

 

  



(খ) ৪র্ ড পব ড রিয়রমত পিীক্ষার্ীদেি জন্য: (র্াদেি ২য় ও ৩য় পদব ড অকৃতকার্ ড রবষয় িাই) 

 

১. পিীক্ষাি রে ৪০০.০০ 

২. বকন্দ্র রে  ৪৫০.০০ 

৩. িম্বিপত্র রে  ৭৫.০০ 

৪. ইন্ডারিয়াল বেরিাং রে ৫০০.০০ 

৫. িিেপত্র রে ১০০.০০ 

  

(গ) ৪র্ ড পব ড রিয়রমত পিীক্ষার্ীদেি জন্য: (র্াদেি ২য় ও ৩য় পদব ড অকৃতকার্ ড রবষয় আদছ) 

 

১. পিীক্ষাি রে  ৪০০.০০ 

২. ২য় ও ৩য় পদব ডি অকৃতকার্ ড রবষদয়ি রে রবষদয়ি িাংখ্যা  ১০০.০০ 

৩. বকন্দ্র রে  
রিয়রমত পদব ডি জন্য - ৪৫০.০০ 

(২য়/৩য় পদব ডি অকৃতকার্ ড রবষদয়ি জন্য) প্ররত পব ড  ২০০.০০ 

৪. িম্বিপত্র রে প্ররত পব ড  ৭৫.০০ 

৫. ব্বহারিক পিীক্ষাি রে (র্রে র্াদক) ব্বহারিক রবষদয়ি িাংখ্যা  ২৫.০০ 

৬. ইন্ডারিয়াল বেরিাং রে ৫০০.০০ 

৭. িিেপত্র রে ১০০.০০ 

 

(ঘ) ৪র্ ড পব ড অরিয়রমত পিীক্ষার্ীদেি জন্য:  

 

১. পিীক্ষাি রে  
২য়, ৩য় ও ৪র্ ড পদব ডি অকৃতকার্ ড রবষয়  ১০০.০০ 

িব ডরিে ৪০০.০০ 

২. বকন্দ্র রে  
(২য়, ৩য় ও ৪র্ ড পদব ডি অকৃতকার্ ড রবষদয়ি জন্য) প্ররত পব ড  ২০০.০০ 

িব ডরিে ৪৫০.০০ 

৩. িম্বিপত্র রে প্ররত পব ড  ৭৫.০০ 

৪. ব্বহারিক পিীক্ষাি রে (র্রে র্াদক) ব্বহারিক রবষদয়ি িাংখ্যা  ২৫.০০ 

৫. ইন্ডারিয়াল বেরিাং রে (র্রে র্াদক) ৫০০.০০ 

 

৩. রশক্ষা প্ররতিাি কর্তডক রে বপ্রিদণি রিয়মাবরল:  

৩.১ পিীক্ষার্ীদেি েিম রেলাপ এি রে িাংরিষ্ট রশক্ষা প্ররতিাি প্রধাদিি মােম ব্রতত িিািরি অত্র অরেদি গ্রহণ কিা হদব িা। 

৩.২ অিম্পূণ ড অর্বা ভুল তথ্যরবরশষ্ট েিম রেলাদপি জন্য ববার্ ড োরয় র্াকদব িা। 

৩.৩ পিীক্ষার্ীদেি রিকট হদত আোয়কৃত পিীক্ষাি রে এবাং িম্বিপদত্রি রে বিািালী ব্াাংদকি বর্ বকাি শাখা হদত িরর্ব, বাাংলাদেশ 

কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা এি অনুকুদল প্রোি কিত: তৎপরিবদতড িাংগৃহীত ড্রােটর্ট পিীক্ষার্ীদেি তারলকাি িদঙ্গ অবশ্যই বপ্রিণ 

কিদত হদব। ড্রােটর্ট বিািালী ব্াাংদকি আগািগাঁও শাখা/বিাস্যাল ইিলামী ব্াাংক, ববগম বিাদকয়া স্মিিী শাখা ঢাকা হদত উদিালি 

বর্াগ্য হদত হদব।  

৩.৪ ব্বহারিক পিীক্ষাি জন্য আোয়কৃত অর্ ড হদত অিাভযন্তিীণ ও আভযন্তিীণ ব্বহারিক পিীক্ষকগদণি িম্মািী প্ররত রবষয় প্ররত পিীক্ষার্ী 

১০.০০ টাকা হাদি পরিদশাধ কিদত হদব। অবরশষ্ট অর্ ড ব্বহারিক পিীক্ষাি কাঁর্ামাল ক্রদয় ব্বহাি কিা বর্দত পাদি। 

৩.৫ ২ বছি বময়ারে িার্ট ডরেদকট ইি বমরিি বের্ রশক্ষাক্রদমি ছাত্র-ছাত্রীদেি ইন্ডারিয়াল বেরিাং রে প্ররত পিীক্ষার্ী হদত আোয়কৃত ৫০০/- 

টাকা এি ৩০% = ১৫০/- টাকাি মদে ইন্ডারিয়াল বেরিাং প্ররতদবেি বই বাবে ৪০/- টাকা বাদে ১১০/- টাকা বিািালী ব্াাংক/ বিাস্যাল 

ইিলামী ব্াাংদকি বর্ বকাি শাখা হদত িরর্ব, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা এি অনুকুদল ব্াাংক ড্রােট রপ্রন্ট-আউট করপ ও 

তারলকাি িাদর্ অবশ্যই বপ্রিণ কিদত হদব। ব্াাংক ড্রােটর্ট বিািালী ব্াাংক, আগািগাও শাখা/বিাস্যাল ইিলামী ব্াাংক, ববগম 

বিাদকয়া স্মিিী শাখা হদত উদিালি বর্াগ্য হদত হদব।   

৩.৬ পিীক্ষাি বকন্দ্র রে বাবে আোয়কৃত অর্ ড বকন্দ্র রে তহরবদল ব্াাংক একাউদন্ট জমা র্াকদব এবাং পিীক্ষা িাংক্রান্ত িকল স্তদি রিদয়ারজত 

কম ডকতডা ও কম ডর্ািীবৃদেি িম্মািী/পারিশ্ররমক পিীক্ষা িমারিি পি রিয়মানুর্ায়ী িম্মািী/পারিশ্ররমদকি হাি অনুর্ায়ী পরিদশাদধি 

ব্বস্থ্া কিদত হদব। পরিদশারধত রবদলি একর্ট প্ররতরলরপ (বমাট আয় ও ব্দয়ি অাংক উদেখিহ) র্র্ািমদয় অত্র ববাদর্ ডি িরর্দবি 

বিাবদি বপ্রিণ কিদত হদব। 

৩.৭ ব্াাংক ড্রােট িাংগ্রদহি রিরমি প্রোিদর্াগ্য করমশি িাংরিষ্ট রশক্ষা প্ররতিাি কর্তডক বহি কিদত হদব। এ বক্ষদত্র িগে অর্ ড, মারি অর্ ডাি, 

বর্ক, বপাষ্টাল অর্ ডাি বা বেজািী র্ালািদর্াদগ বপ্ররিত অর্ ড গ্রহণদর্াগ্য িদহ। 



৩.৮ েিম রেলাদপি রর্রর্ এবাং হার্ ডকরপ ববাদর্ ড জমা বেয়াি িময় রিদোক্ত েিম্যাট অনুর্ায়ী বটকদিালরজ রভরিক পিীক্ষার্ীদেি একর্ট 

তারলকা ও একর্ট রহিাব রববিণী প্রস্তুত কদি প্ররতিাি প্রধাদিি স্বাক্ষিিহ অবশ্যই জমা রেদত হদব। 

ক্ররমক 

িাং 

পিীক্ষার্ীদেি 

িাম 

বিাল 

িম্বি 

ও 

রশফ্ট 

বিরজ: 

িম্বি ও 

বিশি 

বতডমাি পদব ডি 

রবষয়িমূদহি 

বকার্ 

অকৃতকার্ ড রবষয়িমূদহি 

পব ডরভরিক বকার্ 

পিীক্ষাি 

রে 

অকৃতকার্ ড 

রবষদয়ি 

রে 

িম্বিপত্র 

রে 

ইন্ডারিয়াল 

বেরিাং রে 
িিেপত্র রে রবলম্ব রে 

বমাট 

রে 
মন্তব্ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

১. 
             

২. 
             

৩. 
             

 

৩.৯ রিদেি ছদক প্রেি তারিখ অনুর্ায়ী পিীক্ষা িাংরিষ্ট কার্ ডক্রম িম্পন্ন কিাি জন্য িাংরিষ্ট রশক্ষা প্ররতিাি প্রধািদক অরধকতি র্ত্নশীল ও 

োরয়ত্ববাি হওয়াি জন্য অনুদিাধ কিা হদলা। 

 

অিলাইদি 

েিম 

রেলাদপি 

র্াটা এরি 

কিাি 

িময়কাল 

রবলম্ব রে 

ব্তীত েিম 

রেলাপ কিাি 

তারিখ 

৩০০/- টাকা 

রবলম্ব রে িহ 

(প্ররত 

পিীক্ষার্ী) 

েিম রেলাপ 

কিাি 

িময়িীমা 

িকল ব্াাংক 

ড্রােট, রপ্রন্ট 

আউট করপ 

ববাদর্ ড জমা / 

গ্রহদণি তারিখ 

রিধ ডারিত তারিদখি  

(০৬-০৩-২০২২ তারিখ) পি 

প্ররতিাি কর্তডক ২৫০০/- 

টাকা জরিমািা িাদপদক্ষ 

০৭-০৩-২০২২ রিিঃ 

তারিদখি মদে  রপ্রন্ট-আউট 

করপ, েদিায়ারর্ ডাং ও ব্াাংক 

ড্রােট জমা বেয়া র্াদব। 

অত্র ববার্ ড হদত 

প্রদবশপত্র ও 

পিীক্ষা 

িাংক্রান্ত 

প্রদয়াজিীয় 

কাগজপত্র 

গ্রহদণি তারিখ 

প্রদবশপত্র 

িাংদশাধদিি 

জন্য তথ্যিহ 

আদবেি 

িাংরিষ্ট শাখায় 

জমা 

িাংদশারধত  

প্রদবশপত্র 

গ্রহদণি তারিখ 

২২-০২-২০২২ 

বর্দক 

২৪-০২-২০২২ 

২৩-০২-২০২২ ২৪-০২-২০২২ ০৬-০৩-২০২২ ১৫-০৩-২০২২ ১৫-০৩-২০২২ ১৬-০৩-২০২২ 

 
 

৩.১০ পিীক্ষাি রপ্রন্ট-আউট করপ ও অন্যান্য িমুেয় রে বাবে ব্াাংক ড্রােট এি মােদম প্রোিকৃত টাকাি রিরিট িহ স্ব স্ব রশক্ষা প্ররতিাদিি 

একজি োরয়ত্বশীল কম ডকতডাি মােদম রিধ ডারিত তারিদখি মদে অত্র ববাদর্ ড বপ্রিদণি ব্বস্থ্া কিদত হদব। তদব, িাংরিষ্ট কম ডকতডাি ভ্রমি 

িম্পরকডত ব্য়ভাি রশক্ষা প্ররতিাি কর্তডক বহিদর্াগ্য।  

৩.১১ পিীক্ষা িাংক্রান্ত িকল রবষদয়ি বর্াগাদর্াগ ববাদর্ ডি পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, আগািগাঁও, ঢাকা-১২০৭ [দৃরষ্ট 

আকষ ডণ: উপ-পিীক্ষা পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক (রর্দলামা)] বিাবদি কিদত হদব। 

৪. অন্যান্য শতডাবলী:   

৪.১ পিীক্ষার্ীদেি রিকট হদত আোয়কৃত রেদিি অর্ ড একর্ট মাত্র ব্াাংক ড্রােট এি মােদম ও এরিেিমিমূহ ৩.৮ অনুদেে বমাতাদবক 

প্রিীত রববিণী একর্ট েদিায়ারর্ ডাং এি (রর্ঠিদত) মােদম ববাদর্ ড বপ্রিণ কিদত হদব (রভন্ন রভন্ন ড্রােট িহকাদি ও একারধক েদিায়ারর্ ডাং 

এি মােদম বপ্রিণ কিা বজডিীয়)।  

৪.২ রিধ ডারিত িময় িীমাি মদে এরিেিম ববার্ ড অরেদি জমা গ্রহণ রিরিত কিদত ও িাংরিষ্ট পিীক্ষার্ীদেগদক বর্ বকাি প্রকাদিি উরিগ্নতা 

ও রবড়ম্বিা হদত পরিত্রাদণি লদক্ষয এরিেিম ও অরেদিি অর্ ড উক্ত ৩.৯ অনুদেে বমাতাদবক বপ্রিণ কিদত হদব।  

৪.৩ প্রদতযক পিীক্ষার্ী কর্তডক এরিেিম পূিদণি িময় এই রবজ্ঞরি পিীক্ষার্ীরেগদক পুদিাপুরি ওয়ারকবহাল কিাি লদক্ষয পিীক্ষাি তথ্য রশক্ষা 

প্ররতিাি কর্তডক পিীক্ষার্ীরেগদক অবরহত কিদত হদব।  

৪.৪ পিীক্ষায় অব্বহৃত উিিপত্র ও অরতরিক্ত উিিপদত্রি রহিাব অবশ্যই পিীক্ষা বশষ হওয়াি ৭ (িাত) রেদিি মদে অত্র ববাদর্ ড পাঠাদত হদব 

এবাং পিবতী পিীক্ষাি উিিপত্র গ্রহদণি িময় পূদব ডি উিিপত্র িমন্বয় কদি উিিপত্র গ্রহণ কিদত হদব। অন্যর্ায় র্ারহো অনুর্ায়ী উিিপত্র 

ও অরতরিক্ত উিিপত্র প্রোি কিা হদব িা (উিিপত্র গ্রহদণি জন্য র্ারহো েিম ১ ও ২ ব্বহাি কিদত হদব)। 

৪.৫ ২ বছি বময়ারে িার্ট ডরেদকট ইি বমরিি বের্ রশক্ষাক্রদমি রিয়রমত পিীক্ষায় অাংশগ্রহণকািী ছাত্র/ছাত্রীদেি প্ররবধাি অনুর্ায়ী (েিম 

রেলাদপি তারিখ পর্ ডন্ত) ৮০% হারজিা রিরিত কদি অেক্ষ মদহােয় কর্তডক প্রতযায়িপত্র বপ্রিণ কিদত হদব। 

৪.৬ ২ বছি বময়ারে িার্ট ডরেদকট ইি বমরিি বের্ এি িাংরিষ্ট পদব ডি রিদলবাি অনুর্ায়ী বকাি ড র্র্ার্র্ভাদব িমাি হদব এই মদম ড অেক্ষ 

মদহােয় কর্তডক প্রতযায়িপত্র প্রোি কিদত হদব। 

 

 



 

স্মািক িাং: ৫৭.১৭.০০০০.৩০১.৩১.০০৭.২২.৬৮ (১৪)                              তারিখ: ২০ বেব্রুয়ারি, ২০২২ রি.    

 

অনুরলরপ িেয় অবগরত ও প্রদয়াজিীয় কার্ ডাদর্ ড (বজিযতাি রভরিদত িদহ):   

১. কমান্ডাি রবএি, বি বারহিী িেি েিি, পাদি ডাদিল শাখা, বি  প্ররশক্ষণ পরিেিি, বিািী, ঢাকা।  

২. িরর্ব/পরিেশ ডক/পরির্ালক (কারিকুলাম)/পরির্ালক (আইর্টরি)/প্রকল্প পরির্ালক, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

৩. বজলা প্রশািক, িাঙ্গামার্ট পাব ডতয বজলা।  

৪. অেক্ষ, বাাংলাদেশ ইিরির্টউট অব বমরিি বটকদিালরজ, িািায়িগঞ্জ। 

৫. উপ-পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক- বগাপিীয়/িিে/রবএম/বভাক, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

৬. উপ-িরর্ব (বিরজিঃ)/উপ-িরর্ব (প্রশািি), বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

৭. উপ-পরির্ালক (রহিাব ও রিিীক্ষা), বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

৮. রিদিম এিারলি, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা (বিার্টশর্ট ওদয়বিাইদট প্রকাদশি ব্বস্থ্া গ্রহদণি অনুদিাধিহ)। 

৯. বপ্রাগ্রামাি [িার্ট ডরেদকট ইি বমরিি বের্ পিীক্ষাি োরয়ত্বপ্রাি], বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

১০. িহকািী পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক- রর্দলামা/কৃরষ/বটক্সটাইল/শট ড বকাি ড, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

১১. ইিেিদমশি অরেিাি, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

১২. বপ্রি ম্যাদিজাি, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

১৩. বর্য়ািম্যাি মদহােদয়ি ব্রক্তগত কম ডকতডা, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

১৪. িরর্। 

 

 

 

 

 

                  ২০-০২-২০২২ 

(বমাহাম্মে আবুল শারহি কাওছাি িিকাি) 

উপ-পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক (রর্দলামা) 

বোি: ০২-৫৫০০৬৫৩১ 


