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তারিখ: ০৫ জুলাই, ২০২২ রি.

রবজ্ঞরি
বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববাদর্িড আওতাধীি িকল িিকারি ও ববিিকারি রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদিি রর্দলামা-ইি-ইরিরিয়ারিাং রশক্ষাক্রদমি
িাংরিষ্ট প্ররবধািভূক্ত রশক্ষার্থীদেি ১ম, ৩য়, ৫ম, ৭ম পব ড রিয়রমত, ৪র্থ ড, ৬ষ্ঠ পব ড অকৃতকার্ ড রবষয় ও ৮ম পব ড অরিয়রমত পিীক্ষা-২০২১
এবাং রর্দলামা-ইি-ট্যুরিজম এুান্ড হিরপটারলটি রশক্ষাক্রদমি ৩য়, ৫ম ও ৭ম পব ড িমাপিী রিয়রমত, ৪র্থ ড, ৬ষ্ঠ পদব ডি অকৃতকার্ ড রবষয় ও
৮ম পব ড অরিয়রমত পিীক্ষা-২০২১ আগামী ২২ আগস্ট, ২০২২ বিাজ বিামবাি হদত রিধ ডারিত বকন্দ্র িমূদহ স্বাস্থ্ু ও পরিবাি কল্যাণ
মন্ত্রণালয় এবাং স্বাস্থ্ু অরধেিদিি রিদে ডশিা অনুর্ায়ী স্বাস্থ্ু রবরধ ও রিিাপে শািীরিক দূিত্ব বজায় বিদখ আিি রবন্যাি কিতঃ অনুরষ্ঠত
হদব। এছাড়া রিধ ডারিত ১০টি িিকারি পরলদটকরিক ইিরস্টটিউদটি অধীদি পরিচারলত Allied Group এি বমক-আপ বকাদি ড
রিবন্ধিকািী রশক্ষার্থীিাও এই রবজ্ঞরি বমাতাদবক ফিম রফলাপ িম্পন্ন কদি পিীক্ষায় অাংশগ্রহণ কিদব।
উদেখ্য বর্, ২০১৬ প্ররবধািভূক্ত ১ম পদব ডি বকািও অরিয়রমত রশক্ষার্থী র্থাকদল ববাদর্ডি কারিকুলাম রবভাদগি স্মািক িাং:
৫৭.১৭.০০০০.২০১.০৫.২২.০০৮, তারিখ: ১১-০৫-২০২২ রি. বমাতাদবক প্রকারশত রবজ্ঞরি অনুিাদি ১ম পদব ড প্ররবধাি-২০২২ এি অধীদি
পুি:ভরতড হদয় িাংরিষ্ট বটকদিালরজি বকাি ড স্ট্রাকচাি বমাতাদবক ১ম পদব ডি িকল রবষদয়ি পিীক্ষায় অাংশগ্রহণ কিদত হদব এবাং তাদেি
উত্তিপত্র ববার্ ড কর্তডক মূল্যায়ি কদি ২০২২ প্ররবধাি বমাতাদবক ফলাফল প্রকাশ কিা হদব। ২০১৬ প্ররবধাদিি ১ম পদব ডি (প্ররতষ্ঠাি মূল্যায়ি)
বকািও পিীক্ষা গ্রহণ কিা হদব িা।
পিীক্ষাি রবস্তারিত িময়সূরচ এবাং রিধ ডারিত বকন্দ্র তারলকা র্র্থািমদয় প্রকাশ কিা হদব। উক্ত পিীক্ষাি প্রদয়াজিীয় তথ্যারে িাংরিষ্ট রশক্ষা
প্ররতষ্ঠাি হদত অবরহত হওয়া র্াদব এবাং বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববাদর্ডি রিজস্ব ওদয়ব িাইদটও পাওয়া র্াদব। উদেখ্য রবগত পিীক্ষাি
ন্যায় প্রশ্নপত্র িাংরিষ্ট বকদন্দ্র পিীক্ষা শুরুি ৩০ রমরিট পূদব ড অিলাইদি বপ্রিণ কিা হদব।
১। পিীক্ষাি তথ্যারে:
ক. ববার্ ড মূল্যায়ি: ববার্ড কর্তডক ২০২২ িাদল মুরিত িতুি উত্তিপদত্রি মাধ্যদম ববার্ড মূল্যায়ি পিীক্ষািমূহ গ্রহণ কিা হদব।
(১) রর্দলামা-ইি-ইরিরিয়ারিাং রশক্ষাক্রদমি ২০২২ প্ররবধািভুক্ত ১ম পদব ডি রবষয়িমূদহি পিীক্ষা রলথুযুক্ত উত্তিপদত্র গ্রহণ কিা
হদব এবাং ববার্ড কর্তডক মূল্যায়ি কদি ফলাফল প্রকাশ কিা হদব।
(২) রর্দলামা-ইি-ইরিরিয়ারিাং রশক্ষাক্রদমি ২০১০ ও ২০১৬ প্ররবধািভুক্ত ৪র্থ ড, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম পদব ডি রবষয়িমূদহি পিীক্ষা
রলথুযুক্ত উত্তিপদত্র গ্রহণ কিা হদব এবাং ববার্ড কর্তডক মূল্যায়ি কদি ফলাফল প্রকাশ কিা হদব।
(৩) রর্দলামা-ইি-ট্যুরিজম এন্ড হিরপটারলটি রশক্ষাক্রদমি ২০১৬ প্ররবধািভুক্ত ৩য়, ৪র্থ ড, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম পদব ডি রবষয়িমূদহি
পিীক্ষা রলথুযুক্ত উত্তিপদত্র গ্রহণ কিা হদব এবাং ববার্ড কর্তডক মূল্যায়ি কদি ফলাফল প্রকাশ কিা হদব।
খ. প্ররতষ্ঠাি মূল্যায়ি:
(১) রর্দলামা-ইি-ইরিরিয়ারিাং রশক্ষাক্রদমি ২০১৬ প্ররবধািভুক্ত ৩য় পদব ডি রবষয়িমূদহি (প্ররতষ্ঠাি মূল্যায়ি) পিীক্ষা রলথুরবহীি
উত্তিপদত্র গ্রহণ কিদত হদব এবাং উত্তিপত্র িাংরিষ্ট প্ররতষ্ঠাি কর্তডক মূল্যায়ি কদি ফলাফল প্রকাশ কিদত হদব।
(২) এইচএিরি (রবজ্ঞাি) ও এইচএিরি (দভাদকশিাল) রবভাদগ উত্তীণ ড হদয় র্র্থাক্রদম ৩য় পব ড ও ৪র্থ ড পদব ড িিািরি ২০১৬
প্ররবধাদিি অধীদি ভরতডকৃত রশক্ষার্থীদেি ফিম রফলাদপি িময় Edit অপশদি রগদয় ১ম ও ৩য় পদব ডি বমকআপ
রবষয়িমূহ Add কদি রেদত হদব। এ ধিদিি পিীক্ষার্থীদেি ১ম ও ৩য় পদব ডি বমকআপ রবষয়িমূদহি পিীক্ষা প্ররতষ্ঠাি
মূল্যায়ি রহদিদব রলথুরবহীি উত্তিপদত্র গ্রহণ কিদত হদব এবাং উত্তিপত্র িাংরিষ্ট প্ররতষ্ঠাি কর্তডক মূল্যায়ি কদি ফলাফল
প্রকাশ কিদত হদব। এ ধিদিি রশক্ষার্থীদেি মূল রফ এি অরতরিক্ত প্ররতষ্ঠাি মূল্যায়দিি জন্য রিধ ডারিত ফিম রফলআপ রফ
প্রদর্াজু হদব।
(৩) Allied Group এি বমকআপ বকাি ডধািী বকাি রশক্ষার্থীি ১ম/ ২য়/ ৩য় পদব ডি বকাি রবষয় র্থাকদল তা রলথুরবহীি
উত্তিপদত্র গ্রহণ কিদত হদব এবাং উত্তিপত্র িাংরিষ্ট প্ররতষ্ঠাি কর্তডক মূল্যায়ি কদি ফলাফল প্রকাশ কিদত হদব।
২। পিীক্ষাি ফিম পূিদণি রিয়মাবলী:
২.১ রিধ ডারিত তারিদখি মদধ্য অত্র ববাদর্ডি Website এি মাধ্যদম িকল পদব ডি ফিম পূিণ Online এ িম্পন্ন কিদত হদব।
রবজ্ঞরিি ৪.১০ অনুদেদে বরণ ডত Online এরিি রিধ ডারিত িময়িীমাি পদি Final List রপ্রন্ট কদি রিধ ডারিত স্থ্াদি
পিীক্ষার্থীি স্বাক্ষি গ্রহণ কিদত হদব। Final List Print কিাি পি আি বকাি Edit কিা র্াদব িা।

২.২ Final List এি রপ্রন্ট-আউট করপই (রিধ ডারিত রফ প্রোিিহ) বিই রশক্ষার্থীদেি পিীক্ষাি ফিম পূিণ রহদিদব রবদবচু হদব
এবাং বিই অনুর্ায়ী ব্াাংক ড্রাফট কিদত হদব। ফিম পূিদণি রপ্রন্ট আউট করপ ও ব্াাংক ড্রাফট জমা বেয়াি িময় পিীক্ষার্থীদেি
একটি পূি ডাঙ্গ তারলকা (িাংযুক্ত ছক-০১ এি ফিম্যাট অনুর্ায়ী) এবাং Online এ পূিণকৃত ফিম রফলাপ (EFF) এি
Final List (পিীক্ষার্থীি স্বাক্ষিকৃত), Total Student List জমা রেদত হদব।
২.৩ ববাদর্ ড বপ্ররিত Final List রপ্রন্ট আউট এি করপিহ ফিম রফলাপ িাংক্রান্ত িকল র্কুদমন্টস্ এি ফদটাকরপ অবশ্যই রিজ
রিজ প্ররতষ্ঠাদি িাংিক্ষণ কিদত হদব, কািণ পিবতীদত উক্ত পিীক্ষার্থীদেি বর্ বকাি িমস্যায় উদেরখত র্কুদমন্টস্ এি
ফদটাকরপিহ ববাদর্ড আদবেি কিদত হদব।
২.৪ Total Question Count List অত্র ববাদর্ ডি বগাপিীয় শাখায় (৮ম তলা) অবশ্যই জমা রেদত হদব।
৩। পিীক্ষা ও অন্যান্য রফ-িমূদহি হাি রিম্নরূপ:
(ক) রর্দলামা-ইি-ইরিরিয়ারিাং ২০২২ প্ররবধািভূক্ত ১ম পব ড পিীক্ষার্থীদেি জন্য:
১. পিীক্ষাি রফ (দবাদর্ ড বপ্রিণ বর্াগ্য)
২. বকন্দ্র রফ
৩. িম্বিপত্র রফ (দবার্ড পাদব)
৪. ব্বহারিক পিীক্ষাি রফ
৫. প্রশ্নপত্র ব্বস্থ্াপিা (দবার্ ড পাদব)

৪০০.০০
৪৫০.০০
৭৫.০০
ব্বহারিক রবষদয়ি িাংখ্যা  ২৫.০০
২০.০০

(খ) রর্দলামা-ইি-ইরিরিয়ারিাং ২০১৬ প্ররবধািভূক্ত ৩য় পব ড পিীক্ষার্থীদেি জন্য: (প্ররতষ্ঠাি মূল্যায়ি পদব ডি জন্য)
১. পিীক্ষাি রফ (দবাদর্ড বপ্রিণ বর্াগ্য)
২.

বকন্দ্র রফ (প্ররতষ্ঠাি ও বকন্দ্র পাদব, বর্খাদি র্া প্রদর্াজু)

৩.
৪.
৫.

ব্বহারিক পিীক্ষাি রফ (প্ররতষ্ঠাি পাদব)
িম্বিপত্র রফ (প্ররতষ্ঠাি পাদব)
প্রশ্নপত্র ব্বস্থ্াপিা (দবার্ ড পাদব)

২২৫.০০
৪৫০.০০
(প্ররতষ্ঠাি ২২৫.০০ + বকন্দ্র ২২৫.০০)
ব্বহারিক রবষদয়ি িাংখ্যা  ২৫.০০
৫০.০০
২০.০০

(গ) রর্দলামা-ইি-ট্যুরিজম এুান্ড হিরপটারলটি ৩য় পব ড পিীক্ষার্থীদেি জন্য:
১. পিীক্ষাি রফ (দবাদর্ ড বপ্রিণ বর্াগ্য)
২. বকন্দ্র রফ
৩. িম্বিপত্র রফ (দবার্ড পাদব)
৪. ব্বহারিক পিীক্ষাি রফ
৫. প্রশ্নপত্র ব্বস্থ্াপিা (দবার্ ড পাদব)

৪০০.০০
৪৫০.০০
৭৫.০০
ব্বহারিক রবষদয়ি িাংখ্যা  ২৫.০০
২০.০০

(ঘ) ৫ম পব ড রিয়রমত/ অরিয়রমত পিীক্ষার্থীদেি জন্য (র্াদেি ৪র্থ ড পদব ড অকৃতকার্ ড রবষয় িাই):
১. পিীক্ষাি রফ (দবাদর্ড বপ্রিণ বর্াগ্য)
২. বকন্দ্র রফ
৩. িম্বিপত্র রফ (দবার্ড পাদব)
৪. ব্বহারিক পিীক্ষাি রফ
৫. প্রশ্নপত্র ব্বস্থ্াপিা (দবার্ ড পাদব)

৪০০.০০
৪৫০.০০
৭৫.০০
ব্বহারিক রবষদয়ি িাংখ্যা  ২৫.০০
২০.০০

(ঙ) ৫ম পব ড রিয়রমত/ অরিয়রমত পিীক্ষার্থীদেি জন্য (র্াদেি ৪র্থ ড পদব ড অকৃতকার্ ড রবষয় আদছ):
১. ৫ম পদব ডি পিীক্ষাি রফ (দবার্ ড পাদব)
৪০০.০০
২. ৪র্থ ড পদব ডি অকৃতকার্ ড রবষদয়ি পিীক্ষাি রফ (দবার্ড পাদব)
৪র্থ ড পদব ডি রবষদয়ি িাংখ্যা  ১০০.০০
৩. ৫ম পদব ডি জন্য বকন্দ্র রফ
৪৫০.০০
৪. ৪র্থ ড পদব ডি অকৃতকার্ ড রবষদয়ি বকন্দ্র রফ
২০০.০০
৫. িম্বিপত্র রফ (দবার্ড পাদব)
২  ৭৫.০০ = ১৫০.০০
৬. ব্বহারিক পিীক্ষাি রফ
ব্বহারিক রবষদয়ি িাংখ্যা  ২৫.০০
৭. প্রশ্নপত্র ব্বস্থ্াপিা (দবার্ড পাদব)
২০.০০

(চ) ৭ম পব ড রিয়রমত/ অরিয়রমত পিীক্ষার্থীদেি জন্য (র্াদেি ৪র্থ ড, ৫ম ও ৬ষ্ঠ পদব ড অকৃতকার্ ড রবষয় িাই):
১. পিীক্ষাি রফ (দবার্ড পাদব)
৪০০.০০
২. বকন্দ্র রফ
৪৫০.০০
৩. িম্বিপত্র রফ (দবার্ড পাদব)
৭৫.০০
৪. ব্বহারিক পিীক্ষাি রফ
ব্বহারিক রবষদয়ি িাংখ্যা  ২৫.০০
৫. প্রশ্নপত্র ব্বস্থ্াপিা (দবার্ড পাদব)
২০.০০
(ছ) ৭ম পব ড রিয়রমত/ অরিয়রমত পিীক্ষার্থীদেি জন্য (র্াদেি ৪র্থ ড, ৫ম ও ৬ষ্ঠ পদব ড অকৃতকার্ ড রবষয় আদছ):
১. ৭ম পদব ডি পিীক্ষাি রফ (দবার্ ড পাদব)
৪০০.০০
২. ৪র্থ ড, ৫ম ও ৬ষ্ঠ পদব ডি অকৃতকার্ ড রবষদয়ি পিীক্ষাি রফ (দবার্ড পাদব) ৪র্থ ড, ৫ম ও ৬ষ্ঠ পদব ডি অকৃতকার্ ড রবষদয়ি িাংখ্যা  ১০০.০০
৩. ৭ম পদব ডি জন্য বকন্দ্র রফ
৪৫০.০০
৪. ৪র্থ ড, ৫ম ও ৬ষ্ঠ পদব ডি অকৃতকার্ ড রবষদয়ি বকন্দ্র রফ
প্ররত পব ড  ২০০.০০
৫. িম্বিপত্র রফ (দবার্ড পাদব)
প্ররত পব ড  ৭৫.০০
৬. ব্বহারিক পিীক্ষাি রফ
ব্বহারিক রবষদয়ি িাংখ্যা  ২৫.০০
৭. প্রশ্নপত্র ব্বস্থ্াপিা (দবার্ ড পাদব)
২০.০০
(জ) ৮ম পব ড অরিয়রমত (২০১০ ও ২০১৬ প্ররবধাি) পিীক্ষার্থীদেি জন্য:
১.

পিীক্ষাি রফ (দবার্ড পাদব)

২.

বকন্দ্র রফ

৩.
৪.
৫.
৬.

িম্বিপত্র রফ (দবার্ড পাদব)
ব্বহারিক পিীক্ষাি রফ (র্রে র্থাদক)
ইন্ডারস্ট্রয়াল বেরিাং রফ (র্রে র্থাদক)
প্রশ্নপত্র ব্বস্থ্াপিা (দবার্ ড পাদব)

৪র্থ ড, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম পদব ডি অকৃতকার্ ড রবষয়  ১০০.০০
িব ডরিম্ন: ৪০০.০০
ড,
ডি
ড
৪র্থ ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম পদব অকৃতকার্ রবষদয়ি জন্য- প্ররত পব ড  ২০০.০০
িব ডরিম্ন: ৪৫০.০০
প্ররত পব ড  ৭৫.০০
ব্বহারিক রবষদয়ি িাংখ্যা  ২৫.০০
৫০০.০০
২০.০০

(ঝ) Allied Group এি বমকআপ বকাি ডধািী পিীক্ষার্থীদেি জন্য:
১. পিীক্ষাি রফ (দবার্ড পাদব)
২. বকন্দ্র রফ (দকন্দ্র পাদব)
৩. ব্বহারিক পিীক্ষাি রফ (দকন্দ্র পাদব)
৪. িম্বিপত্র রফ (দবার্ড পাদব)
৫. িিেপত্র রফ (ববার্ ড পাদব)
৬. প্রশ্নপত্র ব্বস্থ্াপিা (দবার্ ড পাদব)

৪০০.০০
৪৫০.০০
ব্বহারিক রবষদয়ি িাংখ্যা  ২৫.০০
৭৫.০০
১০০.০০
২০.০০

* বকািভাদবই ববার্ড রিধ ডারিত রফ এি অরতরিক্ত রফ বিওয়া র্াদব িা। অরতরিক্ত রফ আোয় কিদল রবরধ বমাতাদবক ব্বস্থ্া গ্রহণ কিা হদব।
৪। রশক্ষা প্ররতষ্ঠাি কর্তডক রপ্রন্ট-আউট করপ/এরিফিম বপ্রিদণি রিয়মাবলী:
৪.১ পিীক্ষার্থীদেি রপ্রন্ট আউট করপ/ এরিফিম এবাং রফ িমূহ িাংরিষ্ট রশক্ষা প্ররতষ্ঠাি প্রধাদিি মাধ্যম ব্রতত িিািরি অত্র অরফদি
গ্রহণ কিা হদব িা।
৪.২ অিম্পূণ ড বা ভুল তথ্য রবরশষ্ট এরিফিম/ রপ্রন্টাউট করপ বা রিধ ডারিত রফ ব্রতত ফিমপূিণ িিািরি িাকচ কিা হদব ।
৪.৩ বকন্দ্র রফ রহিাদব আোয়কৃত অর্থ ড পিীক্ষা শুরুি কমপদক্ষ ০৭ রেি পূদব ড িাংরিষ্ট পব ডরভরত্তক পিীক্ষার্থীদেি তারলকািহ (রবষয়
উদেখপূব ডক) বকদন্দ্র বপ্রিণ কিদত হদব। এদক্ষদত্র, অত্র ববাদর্ডি স্মািক িাং- বাকারশদবা (প-২)/ ৬৬৭/ (পাট ড-৫)/ ৮৪৪, তারিখ:
১৫-০৯-২০১৩ এি রবজ্ঞরি অনুিিণ কিদত হদব।
৪.৪ বকদন্দ্রি ভািপ্রাি কমডকতডাদক পিীক্ষা িমারিি পি পিই বকদন্দ্র রিদয়ারজত কমডকতডা/ কমডচািীদেি িম্মািী/ পারিশ্ররমক
পরিদশাদধি ব্বস্থ্া কিদত হদব।
৪.৫ ব্বহারিক পিীক্ষাি জন্য আোয়কৃত অর্থ ড হদত অিাভুন্তিীণ ও আভুন্তিীণ ব্বহারিক পিীক্ষকগদণি িম্মািী প্ররত রবষয় প্ররত
পিীক্ষার্থী ১০.০০ টাকা হাদি পরিদশাধ কিদত হদব।
৪.৬ প্ররত পিীক্ষার্থী হদত আোয়কৃত ইন্ডারিয়াল বেরিাং রফ ৫০০/- টাকা এি ৩০%= ১৫০/- টাকাি মদধ্য ইন্ডারস্ট্রয়াল বেরিাং
প্ররতদবেি বই বাবে ৪০/- টাকা বাদে ১১০/- টাকা এবাং অন্যান্য িকল রফ-িমূহ (দকন্দ্র রফ ও ব্বহারিক রফ বাদে) একটি মাত্র
ব্াাংক ড্রাফ্ট এি মাধ্যদম বিািালী ব্াাংক/ বিাশ্যাল ইিলামী ব্াাংদকি বর্ বকাি শাখা হদত িরচব, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা

ঢাকা রবভাগ: ০৪-০৮-২০২২

চট্টগ্রাম ও ময়মিরিাংহ রবভাগ : ০৩-০৮-২০২২

খুলিা ও বরিশাল রবভাগ : ০২-০৮-২০২২

িাংদশারধত প্রদবশপত্র গ্রহদণি
তারিখ

প্রদবশপত্র িাংদশাধদিি আদবেি
িাংরিষ্ট শাখায় জমা/গ্রহণ

রিধ ডারিত
তারিদখি
(০৪-০৮-২০২২
তারিখ) পি
প্ররতষ্ঠাি কর্তডক
২৫০০/- টাকা
জরিমািা
িাদপদক্ষ
০৭-০৮-২০২২
তারিখ পর্ ডন্ত।
রপ্রন্ট-আউট
করপ, মুখপত্র ও
ব্াাংক ড্রাফট
গ্রহণ কিা হদব।
এিপি বকাি
অবস্থ্াদতই
রপ্রন্ট-আউট
করপ, মুখপত্র ও
ব্াাংক ড্রাফট
আি গ্রহণ কিা
হদব িা।

অন্যান্য পদব ডি প্রদবশপত্র ও
পিীক্ষা িাংক্রান্ত প্রদয়াজিীয়
কাগজপত্র গ্রহদণি তারিখ

িকল ব্াাংক ড্রাফট, রপ্রন্ট আউট
করপ জমা / গ্রহদণি তারিখ
(িকল পব ড)
িাজশাহী রবভাগ : ০১-০৮-২০২২

িাংপুি ও রিদলট রবভাগ: ৩১-০৭-২০২২

Online-এ ফিম রফলাপ এি
র্াটা এরি কিাি তারিখ
০৬-০৭-২০২২
হদত
২১-০৭-২০২২

৩০০/- টাকা রবলম্ব রফ িহ (প্ররত
পিীক্ষার্থী) ফিম রফলাপ কিাি
িময়িীমা ও ব্াাংক ড্রাফট কিাি
বশষ তারিখ
২১-০৭-২০২২
(ব্াাংরকাং বলিদেদিি িময়সূচীি মদধ্য)

২০-০৭-২০২২

রবলম্ব রফ ব্তীত রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদি
ফিম রফলাদপি ব্াাংক ড্রাফট
কিাি বশষ তারিখ

ববার্ ড, ঢাকা এি অনুকুদল ব্াাংক ড্রাফট কদি বপ্রিণ কিদত হদব। ব্াাংক ড্রাফটটি বিািালী ব্াাংক, আগািগাঁও শাখা / বিাশ্যাল
ইিলামী ব্াাংক, ববগম বিাদকয়া স্মিিী শাখা হদত উদত্তালি বর্াগ্য হদত হদব। ব্াাংক ড্রাফট এি িাদর্থ Online -এ পূিিকৃত
ফিম রফলাপ (EFF) এি Final List, Total Student List এবাং Total Question List অবশ্যই
জমা রেদত হদব।
৪.৭ ব্াাংক ড্রাফট িাংগ্রদহি রিরমত্ত প্রোিদর্াগ্য করমশি িাংরিষ্ট রশক্ষা প্ররতষ্ঠাি কর্তডক বহি কিদত হদব। িগে অর্থ ড, মারি অর্ডাি,
বচক, বপাস্টাল অর্ ডাি বা বেজািী চালািদর্াদগ বপ্ররিত অর্থ ড গ্রহণদর্াগ্য িদহ ।
৪.৮ পিীক্ষার্থীদেি রপ্রন্ট আউট করপি রিধ ডারিত স্থ্াদি রশক্ষা প্ররতষ্ঠাি প্রধাি অবশ্যই িীলিহ স্বাক্ষি কিদবি।
৪.৯ ফিম রফলাদপি রর্রর্ এবাং হার্ডকরপ ববাদর্ড জমা বেয়াি িময় িাংযুক্ত ছক-০১ এি ফিম্যাট অনুর্ায়ী বটকদিালরজ রভরত্তক
পিীক্ষার্থীদেি একটি তারলকা এবাং িাংযুক্ত ছক-০৩ এি ফিম্যাট অনুর্ায়ী ববাদর্ড প্রদেয় রফ এি একটি রহিাব রববিণী প্রস্তুত কদি
প্ররতষ্ঠাি প্রধাদিি স্বাক্ষিিহ অবশ্যই জমা রেদত হদব।
৪.১০ রিদম্নি ছদক প্রেত্ত তারিখ অনুর্ায়ী পিীক্ষা িাংরিষ্ট কার্ ডক্রম িম্পন্ন কিাি জন্য িাংরিষ্ট রশক্ষা প্ররতষ্ঠাি প্রধািদক অরধকতি
র্ত্নশীলতা ও োরয়ত্বশীলতাি িাদর্থ অনুিিণ কিাি জন্য রবদশষভাদব অনুদিাধ কিা হদলা।

০৭-০৮-২০২২
িাংপুি রবভাগ
০৮-০৮-২০২২ ০৭-০৮-২০২২
িাজশাহী
হদত
িাংদশাধদিি
রবভাগ
১০-০৮-২০২২ জন্য আদবেি
১০-০৮-২০২২
জমাোদিি
খুলিা ও রিদলট
পদিিরেি
রবভাগ
িাংদশারধত
১১-০৮-২০২২
প্রদবশপত্র গ্রহণ
চট্টগ্রাম রবভাগ
কিা র্াদব।
(০৭-০৮-২০২২
১৪-০৮-২০২২
১১-০৮-২০২২
হদত
ময়মিরিাংহ ও
হদত
১৭-০৮-২০২২)
বরিশাল
১৭-০৮-২০২২
রবভাগ
১৬-০৮-২০২২
ঢাকা রবভাগ

৪.১১ পিীক্ষাি রপ্রন্ট-আউট করপ ও অন্যান্য িমুেয় রফ বাবে প্রেত্ত ব্াাংক ড্রাফট স্ব স্ব রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদিি একজি োরয়ত্বশীল
কমডকতডাি (দিরজস্টাি বা িমপর্ ডাদয়ি) মাধ্যদম রিধ ডারিত তারিদখি মদধ্য অত্র ববাদর্ড বপ্রিদণি ব্বস্থ্া কিদত হদব। তদব,
িাংরিষ্ট কমডকতডাি ভ্রমি িম্পরকডত ব্য়ভাি রশক্ষা প্ররতষ্ঠাি কর্তডক বহিদর্াগ্য। উদেখ্য বর্, Allied Group এি
বমকআপ রবষদয়ি ফিম রফলাপধািীদেি পিীক্ষাি রফ পৃর্থক ফদিায়ারর্ডাং ও রর্.রর্. এি মাধ্যদম ববাদর্ড জমা রেদত হদব।
৪.১২ পিীক্ষা িাংক্রান্ত রবষদয় বর্াগাদর্াগ ববাদর্ডি পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক [দৃরষ্ট আকষ ডণ: উপ-পিীক্ষা পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক (রর্দলামা)] বিাবদি
বপ্রিণ কিদত হদব।

৫। অন্যান্য শতডাবলী:
৫.১ পিীক্ষার্থীদেি রিকট হদত আোয়কৃত পিীক্ষাি রফ িমূদহি অর্থ ড একটি মাত্র ব্াাংক ড্রাফট এি মাধ্যদম রপ্রন্ট-আউট করপিমূহ
(Final List) ও িাংযুক্ত ছক-০১ ও ছক-০৩ এি ফিম্যাট অনুর্ায়ী প্রণীত পিীক্ষার্থীি তারলকা এবাং রহিাব রববিণী একটি
ফদিায়ারর্ডাং এি (রচঠিদত) মাধ্যদম রিধ ডারিত অনুদেে ৪.১০ -এ বরি ডত তারিখ অনুর্ায়ী ববাদর্ ড বপ্রিণ কিদত হদব (রভন্ন রভন্ন ড্রাফট
িহকাদি ও একারধক ফদিায়ারর্ডাং এি মাধ্যদম বপ্রিণ কিা বজডিীয়)। তদব অরিয়রমত পিীক্ষার্থীদেি িাংদর্াগ িক্ষাকািী রফ এবাং
Allied Group এি বমকআপ বকাি ডধািীদেি রফ পৃর্থক পৃর্থক ফদিায়ারর্ডাং ও রর্.রর্. এি মাধ্যদম ববাদর্ড জমা রেদত হদব।
৫.২ রিধ ডারিত িময় িীমাি মদধ্য রপ্রন্ট-আউট করপ ববার্ড অরফদি জমা/ গ্রহণ রিরিত কিদত ও িাংরিষ্ট পিীক্ষার্থীরেগদক বর্ বকাি
প্রকাদিি উরিগ্নতা ও রবড়ম্বিা হদত পরিত্রাদণি লদক্ষু রপ্রন্ট-আউট করপ ও অনুদেে ৩ বমাতাদবক রফ বাবে আোয়কৃত অর্থ ড
রিধ ডারিত অনুদেে ৪.১০ -এ বরণ ডত তারিখ অনুর্ায়ী বপ্রিণ কিদত হদব।
৫.৩ প্রদতুক পিীক্ষার্থী কর্তডক রপ্রন্ট-আউট পূিদণি িমদয় অত্র রবজ্ঞরি পিীক্ষার্থীরেগদক পুদিাপুরি ওয়ারকবহাল কিাি লদক্ষু পিীক্ষাি
তথ্য রশক্ষা প্ররতষ্ঠাি কর্তডক পিীক্ষার্থীরেগদক অবরহত কিা িদব ডাত্তম।
৫.৪ রর্দলামা-ইি-ইরিরিয়ারিাং রিয়রমত পিীক্ষায় অাংশগ্রহণকািী ছাত্র/ ছাত্রীদেি প্ররবধাি অনুর্ায়ী (ফিম রফলাদপি তারিখ পর্ ডন্ত)
৮০% হারজিা রিরিত কদি অধ্যক্ষ মদহােয় কর্তডক প্রতুায়িপত্র বপ্রিণ কিদত হদব।
৫.৫ রর্দলামা-ইি-ইরিরিয়ারিাং এি িাংরিষ্ট পদব ডি রিদলবাি অনুর্ায়ী বকাি ড র্র্থার্র্থভাদব িমাি হদব এ মদমড অধ্যক্ষ মদহােয় কর্তডক
প্রতুয়িপত্র প্রোি কিদত হদব।
৫.৬ ফিমপূিণকৃত িকল রশক্ষার্থীি হারজিা িীদটি িকল কলাম পূিণ কিদত হদব এবাং তা পিীক্ষা বশদষ বকদন্দ্রি ভািপ্রাি কমডকতডাি
স্বাক্ষিিহ বাহক মািফত ববাদর্ ডি িাংরিষ্ট শাখায় পাঠাদিা রিরিত কিদত হদব। প্রদয়াজদি প্ররতষ্ঠাদি ফদটাকরপ িাংিক্ষণ কিদত
হদব।
৫.৭ ফিম রফলাপ এি রর্.রর্. জমা বেয়াি িময় প্ররতষ্ঠাদি ববাদর্ ডি বকাদিা েুাাংক র্থাকদল উক্ত েুাাংক ববাদর্ডি বগাপিীয় শাখায় (৮ম
তলায়) জমা রেদত হদব।
৫.৮ ববাদর্ ডি প্রস্তুতকৃত িতুি উত্তিপদত্র এই পিীক্ষা গ্রহণ কিদত হদব এবাং পুিাতি িকল অব্বহৃত উত্তিপত্র ববাদর্ড জমা রেদত হদব।
পিীক্ষাি প্রদবশপত্র ও পিীক্ষা িাংক্রান্ত প্রদয়াজিীয় মালামাল (উত্তিপত্র ও অন্যান্য মালামাল) গ্রহদণি িময় পূব ডবতী পিীক্ষায়
অব্বহৃত উত্তিপত্র ববাদর্ ড জমা রেদয় ববার্ ড রিধ ডারিত ফিদম চারহোপত্র জমা রেদত হদব। অন্যর্থায় এ পিীক্ষাি উত্তিপত্র প্রোি
কিা হদব িা।
৫.৯ পিীক্ষায় উত্তিপত্র ব্বহাদিি একটি দেিরিি বিরজস্টাি িাংিক্ষণ কিদত হদব। অব্বহৃত উত্তিপত্র ও অরতরিক্ত উত্তিপদত্রি
রহিাবিহ পিবতী পিীক্ষাি উত্তিপত্র গ্রহদণি িময় জমা রেদত হদব।
৫.১০ প্ররবধাি অনুিাদি পিীক্ষাি তারিক ধািাবারহক (TC), ব্বহারিক ধািাবারহক (PC), ব্বহারিক চূড়ান্ত (PF) এবাং বাস্তব
প্ররশক্ষদণি িম্বি (PC ও PF) অরধকতি িতকডতাি িরহত (রবদশষ কদি পাশ িম্বি, িদব ডাচ্চ িম্বি ও বফল িম্বি, অনুপরস্থ্ত
ইতুারে রবদবচিা কদি) Online -এ পিীক্ষাি িময়সূরচদত উদেরখত রিরে ডষ্ট তারিখ ও িমদয়ি মদধ্য িঠিকভাদব বপ্রিণ কিদত
হদব। এ বক্ষদত্র িম্বি প্রোদিি স্বপদক্ষ র্কুদমন্টি িমূহ কমপদক্ষ ০১ বছদিি জন্য িাংিক্ষণ কিদত হদব।
৫.১১ প্ররবধাি বমাতাদবক বকাি রশক্ষার্থী বকাি পদব ড ধািাবারহক বকাি রবষদয় (তিীয়/ব্বহারিক) অকৃতকার্ ড র্থাকদল পব ড িমাপিী
পিীক্ষায় অাংশগ্রহণ কিদলও তাি ফলাফল অকৃতকার্ ড রহদিদবই প্রকাশ কিা হদব রবধায় এধিদিি বকাি রশক্ষার্থীি ফিম
রফলআপ িা কিাদিাি জন্য িাংরিষ্ট প্ররতষ্ঠাি প্রধািদেি রবদশষভাদব অনুদিাধ কিা হদলা।
রবঃিঃ ফিম পূিদণি িময় Online এ ৪.১০ অনুদেদে বরণ ডত তারিখ অনুয়ায়ী রিরে ডষ্ট িমদয় পূিণ কিদত হদব। Online ফিম
রফলাপ িম্পরকডত িমস্যা িমাধাদিি বহল্পলাইি (১) ০১৮৭৬৩৯৭১৩৮, (২) ০১৫৫০৬২০৬০৪, (৩) ০২-৫৫০০৬৫৩৭

০৫-০৭-২০২২

(প্রদক ঃ বমাঃ আবদুি িহমাি)
পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক
বফাি: ০২-৫৫০০৬৫২৫

স্মািক িাং: ৫৭.১৭.০০০০.৩০১.৩১.০০১.২২.১৭৭ (১৬)

তারিখ: ০৫ জুলাই, ২০২২ রি.

অনুরলরপ িেয় অবগরত ও প্রদয়াজিীয় কার্ ডাদর্থ ড (দজষ্ঠুতাি রভরত্তদত িয়):
১. িরচব, কারিগরি ও মািািা রশক্ষা রবভাগ, রশক্ষা মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ িরচবালয়, ঢাকা-১০০০।
[দৃরষ্ট আকষ ডণ: অরতরিক্ত িরচব (কারিগরি)]
২. মহাপরিচালক, কারিগরি রশক্ষা অরধেিি, এফ-৪/রব, আগািগাঁও প্রশািরিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭।
৩. মহাপরিচালক, জিশরক্ত কমডিাংস্থ্াি ও প্ররশক্ষণ ব্যুদিা, কাকিাইল, ঢাকা।
৪. িরচব/ পরিচালক (কারিকুলাম)/ পরিেশডক/ পরিচালক (আইটিরি), বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ড, ঢাকা।
৫. বজলা প্রশািক, িাংরিষ্ট িকল বজলা।
৬. অধ্যক্ষ, পরলদটকরিক ইন্সটিটিউট/ বাাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব বমরিি বটকদিালরজ/ বাাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব্ গ্লাি এন্ড রিিারমক/
গ্রারফক আট ডি ইন্সটিটিউট/বাাংলাদেশ িাদভড ইন্সটিটিউট/ইরিরিয়ারিাং এন্ড িাদভড ইন্সটিটিউট/দফিী করম্পউটাি ইন্সটিটিউট, ..........।
৭. অধ্যক্ষ/ পরিচালক, ...................................................................................................।
৮. উপ-পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক - বগাপিীয়/ িিে/ রবএম/ বভাদকশিাল/ শট ডদকাি ড, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ড, ঢাকা।
৯. উপ-িরচব (দিরজঃ)/ উপ-িরচব (প্রশািি)/ উপ-পরিচালক (রহিাব ও রিিীক্ষা), বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ড, ঢাকা।
১০. রিদস্টম এিারলস্ট-১/২, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ড, ঢাকা (দিাটিশটি Website -এ প্রকাশ কিািহ উদেরখত তারিখিমূদহ
Online কার্ ডক্রম গ্রহদণি অনুদিাধিহ)।
১১. বপ্রাগ্রামাি (রর্দলামা-ইি-ইরিরিয়ারিাং এি োরয়ত্বপ্রাি), বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ড, ঢাকা।
১২. িহকারি পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক- রবতিণ/ রর্দলামা/ কৃরষ/ বটক্সটাইল, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ড, ঢাকা।
১৩. র্কুদমদন্টশি অরফিাি, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ড, ঢাকা।
১৪. ইিফিদমশি অরফিাি, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ড, ঢাকা।
১৫. বচয়ািম্যাি মদহােদয়ি পাদি ডািাল অরফিাি, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ড, ঢাকা।
১৬. িরর্থ।

০৫-০৭-২০২২

(দমাহাম্মে আব্যল শারহি কাওছাি িিকাি)
উপ-পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক (রর্দলামা)
বফাি: ০২-৫৫০০৬৫৩১

ছক-০১
অকৃতকার্ ড রবষয়িমূদহি
বিাল বিরজ: বতডমাি
প্রশ্নপত্র
পব ডরভরত্তক বকার্
পিীক্ষার্থীদেি িম্বি িম্বি
পদব ডি
পিীক্ষাি অকৃতকার্ ড িম্বিপত্র
ইন্ডারস্ট্রয়াল িিেপত্র রবলম্ব বমাট
ব্বস্থ্াপিা
মন্তব্
ক্ররমক
িাম
ও
ও রবষয়িমূদহি
রফ রবষদয়ি রফ রফ
বেরিাং রফ
রফ
রফ রফ
রফ
িাং
৪র্থ ড ৫ম ৬ষ্ঠ ৭ম
রশফ্ট বিশি
বকার্
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫ ১৬ ১৭
১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.

ছক-০২

ব্াাংক ড্রাফদটি রববিণ
ক্ররমক
িাং
১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.

ব্াাংক ড্রাফট িাং

টাকাি
পরিমাণ

তারিখ

ব্াাংদকি িাম

শাখাি িাম ও ঠিকািা

বমাট টাকাি পরিমাণ:

....................................
র্াচাইকািীি স্বাক্ষি ও তারিখ

.................................
গ্রহণকািীি স্বাক্ষি ও তারিখ

ছক-০৩ (দবাদর্ ড পিীক্ষাি রফ বাবে অর্থ ড বপ্রিদণি রহিাব রববিণী)
প্ররতষ্ঠাি বকার্:
প্ররতষ্ঠাদিি িাম ও ঠিকািা:
............................................................................................................................................................................
প্ররতষ্ঠাদিি ই-বমইল:
প্ররতষ্ঠাি প্রধাদিি বমাবাইল িম্বি:
ববাদর্ড বপ্রিণ বর্াগ্য রফ-িমূহ (প্ররত পিীক্ষার্থী)

বিাবি

১ম পব ড (২০২২ প্ররবধাি) এবাং ৪র্থ ড হদত ৮ম পব ড পিীক্ষাি রফ
৩য় পব ড প্ররতষ্ঠাি মূল্যায়ি পিীক্ষাি রফ
প্রশ্নপত্র ব্বস্থ্াপিা রফ
িম্বিপত্র রফ (প্ররত পব ড)
িিেপত্র রফ (৮ম পদব ডি জন্য)
অকৃতকার্ ড রবষদয়ি রফ (প্ররত রবষয়)
রবলম্ব রফ (প্ররত পিীক্ষার্থী)

পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক
বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড
৮/রি, আগািগাঁও, বশদি বাাংলা িগি, ঢাকা-১২০৭।
[দৃরষ্ট আকষ ডণ: উপ-পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক (রর্দলামা)।]

৪০০.০০
২২৫.০০
২০.০০
৭৫.০০
১০০.০০
১০০.০০
৩০০.০০

রবষয়: আগস্ট-বিদেম্বি ২০২২ মাদি অনুরষ্ঠতব্ রর্দলামা-ইি-ইরিরিয়ারিাং রশক্ষাক্রদমি পিীক্ষা-২০২১ এি ফিম রফলাপ রফ এি রহিাব রববিণী।

৪.

৫.

৬.

৭.
৮.
৯.

পব ড

িম্বিপত্র িাংখ্যা

রফ (পবড ৭৫/-)

বমাট (কলাম ১১
এি িকল পদব ডি
বমাট)

৪

বমাট (কলাম ৭ এি
িকল পদব ডি বমাট)

৩

৮

৯

১০

১১

১২

১৩





















রফ
(রবষয়১০০/-)

৩.

২

৫

৬

৭

৪৯৫/-





২৪৫/-





৪৯৫/-

৪র্থ ড

৪র্থ ড

৪র্থ ড
৫ম
৬ষ্ঠ
৪র্থ ড
৫ম
৬ষ্ঠ
৭ম

৪র্থ ড
৫ম
৬ষ্ঠ
৪র্থ ড
৫ম
৬ষ্ঠ
৭ম

৮ম
৪র্থ ড
৫ম
৬ষ্ঠ
৭ম

৮ম
৪র্থ ড
৫ম
৬ষ্ঠ
৭ম

৮ম

৮ম

৭ম পব ড রিয়রমত/
অরিয়রমত

৪৯৫/-

৮ম পব ড অরিয়রমত
(বাস্তব প্ররশক্ষণ পাশ)

[প্ররত রবষয়১০০/িব ডরিম্ন ৪০০/- +
িম্বিপত্র রফ প্ররত
পব ডx ৭৫/- +
প্রশ্নপত্র ব্বস্থ্াপিা
রফ]



[প্ররত রবষয়১০০/িব ডরিম্ন ৪০০/- +
িম্বিপত্র রফ প্ররত
পব ডx ৭৫/- + বাস্তব
প্ররশক্ষণ রফ +
প্রশ্নপত্র ব্বস্থ্াপিা
রফ]



৩০০/-





































৮ম পব ড অরিয়রমত
(বাস্তব প্ররশক্ষণ বফল)

রবলম্ব রফ
(র্রে র্থাদক)
প্ররতষ্ঠাি জরিমািা
(প্রদর্াজু বক্ষদত্র)
অন্যান্য রফ
(র্রে র্থাদক)

িব ডদমাট রফ

(৪+৮+১২)

রবষয় িাংখ্যা

২.

বমাট
(২৩)

৪র্থ ড, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম অকৃতকার্ ড
পদব ডি িম্বিপদত্রি িাংখ্যা ও রফ

পব ড

১.

পিীক্ষার্থীি িাংখ্যা

১
১ম পব ড রিয়রমত
(২০২২ প্ররবধািভূক্ত)
৩য় পব ড রিয়রমত/
অরিয়রমত
৫ম পব ড রিয়রমত/
অরিয়রমত

পিীক্ষার্থী প্ররত রফ

পিীক্ষার্থীি প্রকাি

৪র্থ ড, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম পদব ডি
অকৃতকার্ ড রবষয় িাংখ্যা ও রফ

বমাট পিীক্ষার্থীি িাংখ্যা:
কর্থায়: ............................................................................................................মাত্র।

িব ডদমাট টাকাি পরিমাণ:

রবঃিঃ কলাম ৬ - পব ডরভরত্তক িকল পিীক্ষার্থীি বমাট অকৃতকার্ ড রবষয় িাংখ্যা, কলাম ১০ - পব ডরভরত্তক িকল পিীক্ষার্থীি রবগত (অকৃতকার্ ড) পদব ডি বমাট িম্বিপত্র িাংখ্যা।
শ্যাদর্া কিা বিদল বকাি রকছু রলখা প্রদয়াজি বিই।

...................................................
প্ররতষ্ঠাি প্রধাদিি িীলিহ স্বাক্ষি,তারিখ ও
বমাবাইল িম্বি: ...............................

