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রবজ্ঞরি 

 

বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববাদর্ ডি পরিচারলত রর্দলামা-ইি-ইরিরিয়ারিাং এবাং রর্দলামা-ইি-ট্যুরিজম এন্ড হিরপটারলটি রশক্ষাক্রদমি ২০১৬ 

প্ররবধািভূক্ত ২য় পব ড পরিপূিক পিীক্ষা আগামী ১১ জুি, ২০২২ রিিঃ বিাজ শরিবাি হদত ববার্ ড রিধ ডারিত বকদে অনুরিত হদব। প্ররবধাি বমাতাদবক 

২০২২ িদিি মাচ ড-এরপ্রল মাদি অনুরিত ২য় পব ড িমাপিী পিীক্ষায় শুধুমাত্র এক/ দুই রবষদয় অনুত্তীণ ড পিীক্ষার্থীিাই এ পিীক্ষায় অাংশগ্রহণ কিদত 

পািদব। ০২ (দুই) এি অরধক রবষদয় অনুত্তীণ ড পিীক্ষার্থীিা এ পিীক্ষায় অাংশগ্রহণ কিদত পািদব িা।    

 

পিীক্ষাি রবস্তারিত িময়সূরচ ও বকে তারলকা যর্থািমদয় অবরহত কিা হদব। উক্ত পিীক্ষাি প্রদয়াজিীয় তথ্যারে িাংরিষ্ট রশক্ষা প্ররতিাি হদত 

অবরহত হওয়া যাদব এবাং কারিগরি রশক্ষা ববাদর্ ডি রিজস্ব ওদয়বিাইদটও বেখা যাদব। 

 

 

  ০৮-০৫-২০২২ 

(প্রদক িঃ বমািঃ আবদুি িহমাি) 

পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক 

ব াি: ০২-৫৫০০৬৫২৫ 

 

 

রর্দলামা-ইি-ইরিরিয়ারিাং ও রর্দলামা-ইি-ট্যুরিজম এন্ড হিরপটারলটি  রশক্ষাক্রদমি অত্র ববাদর্ ডি অনুদমারেত প্ররবধাি-২০১৬ এবাং উক্ত 

রশক্ষাক্রদমি রিদলবাদি বরণ ডত িাংরিষ্ট রবষদয়ি আচিণরভরত্তক পাঠ্যসূরচ ও মািবন্টি অনুযায়ী ২য় পব ড পরিপূিক পিীক্ষা রলথুরবহীি উত্তিপদত্র 

গ্রহণ কিা হদব। পিীক্ষাি  িম পূিণ, র  আোয় এবাং অত্র ববাদর্ ড র  বপ্রিদণি রিয়মাবলী রিদে প্রেত্ত হদলা। 

 

১। পিীক্ষাি  িম পূিদণি রিয়মিঃ 
 

১.১  রর্দলামা-ইি-ইরিরিয়ারিাং ও রর্দলামা-ইি-ট্যুরিজম এন্ড হিরপটারলটি রশক্ষাক্রদমি িাংরিষ্ট পদব ডি  িম পূিণ Online -এ িম্পন্ন 

কিদত হদব।  

১.২  ২০২২ িদিি মাচ ড-এরপ্রল মাদি অনুরিত রর্দলামা-ইি-ইরিরিয়ারিাং ও রর্দলামা-ইি-ট্যুরিজম এন্ড হিরপটারলটি রশক্ষাক্রদমি ২য় পব ড 

পিীক্ষার্থীদেি মধ্য হদত অিলাইদি প্রাি Probable List হদত যািা পরিপূিক পিীক্ষায় অাংশগ্রহণ কিদব তাদেিদক Final 

List এ রিদয় বযদত হদব এবাং Edit বাটদিি মাধ্যদম পরিপূিক পিীক্ষাি রবষয় বকার্ িাংদযাজি কদি রেদত হদব। Final List 

এ স্বাক্ষিযুক্ত রপ্রন্ট-আউট করপই পিীক্ষাি  িম পূিণ রহদিদব রবদবচু হদব। ২য় পব ড পরিপূিক পিীক্ষাি রপ্রন্ট-আউট করপ অনুদেে ৩.৭ 

অনুযায়ী বরণ ডত তারিদখ অত্র ববাদর্ ডি Website হদত িাংগ্রহ কিদত হদব। উদেখ্য, Website হদত িাংগৃরহত Final List এি 

রপ্রন্ট-আউট করপি  দটাকরপ অবশ্যই রিজ রিজ প্ররতিাদি িাংিক্ষণ কিদত হদব, কািণ পিবতীদত পিীক্ষার্থীদেি  িম র লাপ িাংক্রান্ত 

বয বকাি িমস্যায় রপ্রন্ট-আউট করপি  দটাকরপিহ অত্র ববাদর্ ড আদবেি কিদত হদব।  

১.৩ ২য় পব ড পরিপূিক পিীক্ষার্থীদক প্ররতিাি-রভরত্তক রলথু রবহীি উত্তিপদত্র পিীক্ষা রেদত হদব। 

১.৪  Final List এ অন্তডভূক্ত পিীক্ষার্থীদেি িাদমই  িম র লাদপি র  (রর্রর্-ি মাধ্যদম) ববাদর্ ড জমা রেদত হদব। 

 

২। পিীক্ষাি র িমূদহি হািিঃ 

 

 

ক্ররমক 

িাং 
র  এি রববিণ টাকাি পরিমাণ মন্তব্য 

১. পিীক্ষাি র  ২২৫/- ববার্ ড প্রাি 

২. বকে র  ২০০/-  

৩. িম্বিপত্র র  ৫০/-  
 

 

 



৩। রশক্ষা প্ররতিাি কর্তডক র  বপ্রিদণি রিয়মাবলীিঃ 

 

৩.১ পিীক্ষার্থীদেি রিকট হদত আোয়কৃত পরিপূিক পিীক্ষাি র -এি অর্থ ড বিািালী ব্যাাংদকি বয বকাি শাখা হদত িরচব, বাাংলাদেশ কারিগরি 

রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা এি অনুকুদল প্রোি কিতিঃ ড্রা টটি পিীক্ষার্থীদেি তারলকাি িদে অবশ্যই বপ্রিণ কিদত হদব। ড্রা টটি বিািালী 

ব্যাাংদকি আগািগাঁও শাখা, ঢাকা হদত উদত্তালি বযাগ্য হদত হদব।  

৩.২ পরিপূিক পিীক্ষার্থীদেি রপ্রন্ট-আউট করপ এবাং পিীক্ষাি র  িাংরিষ্ট রশক্ষা প্ররতিাি প্রধাদিি মাধ্যম ব্যতীত িিািরি অত্র অর দি গ্রহণ 

কিা হদব িা। 

৩.৩ অিম্পূণ ড বা ভুল তথ্য রবরশষ্ট রপ্রন্ট-আউট করপ বা রিধ ডারিত র  ব্যতীত  িমপূিণ িিািরি বারতল কিা হদব। 

৩.৪ পরিপূিক পিীক্ষাি বকে র  বাবে আোয়কৃত অর্থ ড রশক্ষা প্ররতিাদিি বকে র  তহরবদল (ব্যাাংক একাউদন্ট) জমা র্থাকদব এবাং পিীক্ষা 

িাংক্রান্ত িকল স্তদি রিদয়ারজত কম ডকতডা ও কম ডচারিবৃদেি িম্মািী/পারিশ্ররমক পিীক্ষা িমারিি পি পিই রিয়ম অনুযায়ী পরিদশাদধি 

ব্যবস্থা কিদত হদব। পরিদশারধত রবদলি একটি প্ররতরলরপ (দমাট আয়-ব্যদয়ি অাংক উদেখিহ) যর্থািমদয় অত্র ববাদর্ ডি িরচদবি বিাবদি 

বপ্রিণ কিদত হদব। 

৩.৫ ব্যাাংক ড্রা ট্ িাংগ্রদহি রিরমত্ত প্রোিদযাগ্য করমশি িাংরিষ্ট রশক্ষা প্ররতিাি কর্তডক বহি কিদত হদব। িগে অর্থ ড, মারি অর্ ডাি, বপাষ্টাল 

অর্ ডাি বা বেজািী চালািদযাদগ বপ্ররিত অর্থ ড গ্রহণদযাগ্য িয়। 

৩.৬  িম পূিদণি রপ্রন্ট আউট করপ ও ব্যাাংক ড্রা ট জমা বেয়াি িময় পিীক্ষার্থীদেি একটি পূি ডাে তারলকা (অনুদেে-৩.৬ অনুযায়ী) এবাং 

Online -এ পূিণকৃত  িম র লাপ (EFF) এি Final List (পিীক্ষার্থীি স্বাক্ষিকৃত), Total Student List এি 

রপ্রন্ট-আউট করপ জমা রেদত হদব। Final List Print কিাি পি আি বকাি Edit কিা যাদব িা। উদেখ্য, Website হদত 

িাংগৃরহত রপ্রন্ট-আউট করপ/করপি  দটাকরপ অবশ্যই প্ররতিাদি িাংিক্ষণ কিদত হদব, কািণ পিবতীদত উক্ত পিীক্ষার্থীদেি বয বকাি 

িমস্যায় রপ্রন্ট-আউট করপি  দটাকরপিহ অত্র ববাদর্ ড আদবেি কিদত হদব। Total Question Count List এি রপ্রন্ট-আউট 

করপ ববাদর্ ডি বগাপিীয় শাখায় (৮ম তলা) অবশ্যই জমা রেদত হদব। 

 

ক্ররমক 

িাং 

পিীক্ষার্থীি 

িাম 
বটকদিালরজ 

বিাল িম্বি ও 

রশ ট্ 

বিরজিঃ িম্বি 

ও বিশি 

বেয় রবষদয়ি 

বকার্ 

পিীক্ষাি 

র  

রবলম্ব 

র  
মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

         
 

৩.৭  রিদেি ছদক প্রেত্ত তারিখ অনুযায়ী পিীক্ষা িাংরিষ্ট কায ডক্রম িম্পন্ন কিাি জন্য িাংরিষ্ট রশক্ষা প্ররতিাি প্রধািদক অরধকতি যত্নশীল ও 

োরয়ত্ববাি হওয়াি জন্য  অনুদিাধ কিা হদলা। 
 

রবলম্ব র  

ব্যতীত রশক্ষা 

প্ররতিাদি 

 িম 

র লাদপি 

ব্যাাংক ড্রা ট 

কিাি বশষ 

তারিখ 

রশক্ষা প্ররতিাদি 

৩০০/- টাকা 

রবলম্ব র  িহ 

(প্ররত পিীক্ষার্থী) 

 িম র লাপ 

কিাি িময়িীমা 

ও ব্যাাংক ড্রা ট 

কিাি বশষ 

তারিখ 

অত্র ববাদর্ ডি 

Website 

এ  িম র লাপ 

এি র্াটা এরি 

কিাি 

িময়িীমা 

িকল ব্যাাংক 

ড্রা ট, রপ্রন্ট 

আউট করপ জমা 

/ গ্রহদণি তারিখ 

রিধ ডারিত তারিদখি 

(৩০-০৫-২০২২ 

তারিখ) পি প্ররতিাি 

কর্তডক ২৫০০/- টাকা 

জরিমািা িাদপদক্ষ  

৩১-০৫-২০২২ 

তারিখ পয ডন্ত। রপ্রন্ট-

আউট করপ, মুখপত্র 

ও ব্যাাংক ড্রা ট গ্রহণ 

কিা হদব। এিপি 

বকাি অবস্থাদতই 

রপ্রন্ট-আউট করপ, 

মুখপত্র ও ব্যাাংক 

ড্রা ট আি গ্রহণ কিা 

হদব িা। 

অত্র ববার্ ড হদত 

প্রদবশপত্র ও পিীক্ষা 

িাংক্রান্ত প্রদয়াজিীয় 

কাগজপত্র গ্রহদণি 

তারিখ 

প্রদবশপত্র 

িাংদশাধদিি 

আদবেি 

িাংরিষ্ট 

শাখায় 

জমা/গ্রহণ 

িাংদশারধত 

প্রদবশপত্র 

গ্রহদণি 

তারিখ 

২৩-০৫-২০২২ ২৪-০৫-২০২২ 

১৭-০৫-২০২২ 

ও 

২৪-০৫-২০২২ 

২৯-০৫-২০২২ 

(ঢাকা রবভাগ 

ব্যতীত িকল 

রবভাগ) 

০৬-০৬-২০২২ 

(ঢাকা রবভাগ ব্যতীত 

িকল রবভাগ) 

০৬-০৬-

২০২২ 

ও 

০৮-০৬-

২০২২ 

আদবেি 

জমাোদিি 

পদিি রেি 
৩০-০৫-২০২২ 

(শুধুমাত্র ঢাকা 

রবভাগ) 

০৭-০৬-২০২২ 

(শুধুমাত্র ঢাকা রবভাগ) 

 

৩.৮  পরিপূিক পিীক্ষাি রপ্রন্ট-আউট করপ ও অন্যান্য িমুেয় র  বাবে প্রেত্ত ব্যাাংক ড্রা ট স্ব স্ব রশক্ষা প্ররতিাদিি একজি োরয়ত্বশীল 

কম ডকতডা/ বিরজস্টাি বা িমপয ডাদয়ি বকাি কম ডকতডাি মাধ্যদম রিধ ডারিত তারিদখ অত্র ববাদর্ ড বপ্রিদণি ব্যবস্থা কিদত হদব। তদব, িাংরিষ্ট 

কম ডকতডাি ভ্রমণ িম্পরকডত ব্যয়ভাি িাংরিষ্ট রশক্ষা প্ররতিাি বহি কিদব। 

৩.৯   পিীক্ষা িাংক্রান্ত িকল রবষদয়ি বযাগাদযাগ ববাদর্ ডি পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক [দৃরষ্ট আকষ ডণিঃ উপ-পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক (রর্দলামা)] বিাবদি বপ্রিণ 

কিদত হদব। 

 

 



 

৪। অন্যান্য শতডাবলীিঃ  

 

৪.১  পরিপূিক পিীক্ষার্থীদেি রিকট হদত আোয়কৃত পিীক্ষাি র  এি অর্থ ড একটিমাত্র ব্যাাংক ড্রা ট এি মাধ্যদম ও রপ্রন্ট-আউট করপিমূহ 

৩.৬ অনুদেে বমাতাদবক প্রণীত রববিণী একটি  দিায়ারর্ ডাং এি মাধ্যদম ববাদর্ ড বপ্রিণ কিদত হদব। (রভন্ন রভন্ন ড্রা ট িহকাদি ও 

একারধক  দিায়ারর্ ডাং এি মাদধ্যম বপ্রিণ কিা বজডিীয়)। 

৪.২  রিধ ডারিত িময়িীমাি মদধ্য রপ্রন্ট-আউট করপ ববাদর্ ড জমা প্রোি রিরিত কিদত ও িাংরিষ্ট পিীক্ষার্থীদেিদক বয বকাি প্রকাদিিি 

উরিগ্নতা ও রবড়াম্বিা হদত পরিত্রাদণি লদক্ষু এরি িম/রপ্রন্ট-আউট করপ ও র  বাবে প্রদেয় রর্রর্ ৩.৭ অনুদেদে বরণ ডত তারিখ 

বমাতাদবক বপ্রিণ কিদত হদব।  

৪.৩  রশক্ষা প্ররতিাি প্রধািদেিদক পরিপূিক পিীক্ষার্থীদেি রপ্রন্ট-আউট করপদত স্বাক্ষদিি রবষয়টি রিরিত কিদত হদব। 

৪.৪ অিলাইদি তথ্য এরি কিাি িময় পরিপূিক পিীক্ষাি রবষয় বকার্ উদেখ কিদত হদব। 

৪.৫ পিীক্ষায় উত্তিপত্র ব্যবহাদিি একটি দেিরেি বিরজস্টাি িাংিক্ষণ কিদত হদব। অব্যবহৃত উত্তিপত্র ও অরতরিক্ত উত্তিপত্র অবশ্যই 

পিীক্ষা বশষ হওয়াি ৭ (িাত) রেদিি মদধ্য উত্তিপত্র ব্যবহাি ও উিৃত্ত রববিণীিহ অত্র ববাদর্ ড ব িত রেদত হদব। অন্যর্থায় পিবতী 

পিীক্ষাি উত্তিপত্র প্রোি কিা হদব িা। 

 
 

 

 

স্মািক িাং: ৫৭.১৭.০০০০.৩০১.৩১.০০২.২২.১১৮ (১৭)                         তারিখ: ০৮ বম, ২০২২ রি.    

 

অনুরলরপ িেয় অবগরত ও প্রদয়াজিীয় কায ডাদর্থ ড (দজিুতাি রভরত্তদত িয়): 

১. িরচব, কারিগরি ও মাদ্রািা রশক্ষা রবভাগ, রশক্ষা মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ িরচবালয়, ঢাকা-১০০০।  

    [দৃরষ্ট আকষ ডণ: অরতরিক্ত িরচব (কারিগরি)] 

২. মহাপরিচালক, কারিগরি রশক্ষা অরধেিি, এ -৪/রব, আগািগাঁও প্রশািরিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭। 

৩. মহাপরিচালক, জিশরক্ত কম ডিাংস্থাি ও প্ররশক্ষণ ব্যুদিা, কাকিাইল, ঢাকা। 

৪. িরচব/পরিচালক (কারিকুলাম)/পরিেশ ডক/পরিচালক (আইটিরি), বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

৫. বজলা প্রশািক, িাংরিষ্ট িকল বজলা। 

৬. অধ্যক্ষ, পরলদটকরিক ইন্সটিটিউট/বাাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব বমরিি বটকদিালরজ/বাাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব্ গ্লাি এন্ড রিিারমক/    

     গ্রার ক আট ডি ইন্সটিটিউট/বাাংলাদেশ িাদভড ইন্সটিটিউট/ইরিরিয়ারিাং এন্ড িাদভড ইন্সটিটিউট/দ িী করম্পউটাি ইন্সটিটিউট, ..............। 

৭. অধ্যক্ষ, বটকরিকুাল স্কুল এন্ড কদলজ, ...............................................................................। 

৮. অধ্যক্ষ/পরিচালক, ...................................................................................................। 

৯. উপ-পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক - বগাপিীয়/িিে/রবএম/দভাকিঃ/শট ডদকাি ড, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

১০. উপ-িরচব (দিরজিঃ)/উপ-িরচব (প্রশািি)/উপ-পরিচালক (রহিাব ও রিিীক্ষা), বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা।  

১১. রিদস্টম এিারলষ্ট, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা (দিাটিশটি Website -এ প্রকাশ কিািহ উদেরখত তারিখিমূদহ   

     Online কায ডক্রম গ্রহদণি অনুদিাধিহ)।    

১২. বপ্রাগ্রামাি (রর্দলামা-ইি-ইরিরিয়ারিাং এি োরয়ত্বপ্রাি), বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

১৩. িহকািী পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক- রবতিণ/রর্দলামা/কৃরষ/দটক্সটাইল, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

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

১৫. ইি িদমশি অর িাি, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

১৬. বচয়ািম্যাি মদহােদয়ি পাদি ডািাল অর িাি, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা।  

১৭. িরর্থ। 

 

 

 

                  ০৮-০৫-২০২২ 

(দমাহাম্মে আব্যল শারহি কাওছাি িিকাি) 

উপ-পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক (রর্দলামা) 

ব াি: ০২-৫৫০০৬৫৩১ 


