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রিজ্ঞরি 

সংরিষ্ট সকলের অিগরতর জন্য জানালনা যালে যয, িাংোলেশ কাররগরর রশক্ষা যিালড ের আওতাধীন রডললামা-ইন-রিসাররজ (ইন সারভ েস) রশক্ষাক্রলমর 

4র্ ে পি ে (৪র্ ে ব্যাচ) রনয়রমত যিাড ে সমাপনী পরীক্ষা-২০22 স্বাস্থ্য ও পররিার কল্যাণ মন্ত্রণােয় এিং স্বাস্থ্য অরধেিলরর রনলে েশনা অনুযায়ী স্বাস্থ্য রিরধ ও 

রনরাপে শারীররক দূরত্ব িজায় যরলখ আসন রিন্যাস করতঃ আগামী 19 মাচ ে 2023 যরাজ ররিিার হলত যিাড ে কর্তেক রনধ োররত রনলনাক্ত যকলে অনুরিত 

হলি।  

 

ক্রঃনং প্ররতিান যকাড রনধ োররত যকলের নাম/ রশক্ষা প্ররতিালনর নাম 

1.  ৪৬০৮০ মৎস্য প্ররশক্ষণ ও সম্প্রসারণ যকে, পূি ে গঙ্গািেী, সের, িররেপুর । 

2.  ৬৬০৫০ মৎস্য প্ররশক্ষণ ইন্সটিটিউট, িাবুর হাট, সের, চাঁেপুর। 

 

উক্ত পরীক্ষার ছাত্র/ছাত্রীলের সম্ভাব্য তারেকা প্ররতিান রভরিক (Printout Copy) যিালড ের ওলয়ি সাইট-এ পাওয়া যালি। পরীক্ষায় অংশগ্রহলণ ইচ্ছুক 

ছাত্র/ছাত্রীলেরলক পরীক্ষার রনধ োররত রি স্ব-স্ব রশক্ষা প্ররতিালনর মাধ্যলম জমা এিং অন-োইলন িরম রিোপ করলত হলি। সময়সূরচ কাররগরর রশক্ষা 

যিালড ের ওলয়ি সাইট www.bteb.gov.bd এ পাওয়া যালি। উলেখ্য পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সংরিষ্ট যকলে অনোইলন যপ্ররণ করা হলি।  

 

 

রিঃদ্রঃ (ক) অন-োইলন িরম রিোপ এর িাইনাে রেষ্ট (হাড ে করপ) রপ্রলে র্াকা সকে রশক্ষার্ীলের পরীক্ষার সকে রি প্রোন করলত হলি।  

 (খ) এক জন পরীক্ষার্ীর মূে পলি ে ০১টি (এক) মাত্র হারজরা রসট ব্যিহার করলত হলি। একই হারজরা রসলটর মলধ্য তারিক ও ব্যিহাররক রনয়রমত 

সকে রিষলয়র হারজরা রনলত হলি প্রলয়াজলন অপর পৃিা ব্যিহার করা যযলত পালর। প্রলয়াজলন হারজরা রসলটর িলটাকরপ যকলে/প্ররতিালন রাখলত হলি।  

 

1.0  প্রলয়াজনীয় রনলে েশনািেীঃ 

 1.১  পরীক্ষা শুরু হওয়ার ৩০ রমরনট পূলি েই পরীক্ষার্ীলের যকলে প্রলিশ করলত হলি।  

 1.২  পরীক্ষা শুরুর ৩০ রমরনলটর পূলি ে প্রশ্নপত্র যিালড ের পরীক্ষা শাখা হলত অনোইলন (Online) সংরিষ্ট যকলে যপ্ররণ করা হলি। উক্ত সমলয় যকলের 

সংরিষ্ট প্রশ্নপত্র পাওয়া না যগলে যিালড ের সংরিষ্ট শাখায় (লগাপনীয় শাখা) যকলের ভারপ্রাি কম েকতো/লকে সরচিলক যযাগালযাগ করলত হলি। 

1.3 ভারপ্রাি কম েকতো/লকে সরচিলক সংরিষ্ট পরীক্ষা শাখার (লগাপনীয় শাখা) সালর্ প্রলয়াজলন সাি েক্ষরনক যযাগালযাগ রাখলত হলি। 

1.4 রনরাপিা ও যগাপনীয়তা সুরক্ষা রনরিত কলর 30 রমরনলটর মলধ্য যকলের প্রলয়াজনীয় প্রশ্নপত্র রপ্রে কলর পরীক্ষা কলক্ষ প্রশ্নপত্র যপৌছালত হলি। 

1.5 পাসওয়াড ে এর যগাপনীয়তা িজায় যরলখ প্রশ্নপত্র যপ্ররলণর জন্য ভারপ্রাি কম েকতো/লকে সরচলির ই-যমইে এিং রিকল্প ই-যমইে ঠিকানা সচে 

রাখলত হলি। এলক্ষলত্র যমািাইে নম্বার পরীক্ষা চোকােীন সমলয় সাি েক্ষরনক চালু রাখলত হলি। অনোইলন যকলের ভারপ্রাি কম েকতো/লকে সরচি 

এর যমািাইে নম্বর, রিকল্প যমািাইে নম্বর, ই-যমইে  ঠিকানা এিং রিকল্প ই-যমইে ঠিকানা পাঠালত হলি। 

1.6 ভারপ্রাি কম েকতো/লকে সরচিলক সাধারণ রিচালরর (কযালমরা রিহীন) যমািাইে যিান ব্যিহার করলত হলি। 

1.7 রিদ্যযৎ ব্যিস্থ্া/রিকল্প রিদ্যযৎ ব্যিস্থ্া (লজনালরটর), করিউটার, রপ্রোর, ইোরলনট সংলযাগ/রিকল্প ইোরলনট সংলযাগ, িলটাকরপ যমরশন/ডুললা-

যমরশন) এর ব্যিস্থ্া রাখাসহ উহা সচে রাখলত হলি। এছাড়া রপ্রোর, িলটাকরপ যমরশন/ডুললা-যমরশন ইতযারের যটানার, প্রশ্নপত্র ছাপালনার কাগজ 

ও অন্যান্য প্রলয়াজনীয় সরঞ্জামারে যকলে পূি ে যর্লকই মজুত রাখলত হলি এিং যিাড েলক এ রিষলয় অিরহত করলত হলি। 

1.8 পরীক্ষার্ীর সংখ্যা অনুপালত পরীক্ষার সমলয় (সকাে/রিকাে) পূি ে যর্লকই প্রলয়াজনীয় সংখ্যক রশক্ষক/কম েকতো/কম েচাররর সাি েক্ষরণক উপরস্থ্রত 

রনরিত করলত হলি। 

1.9 প্ররতটি যকলের ভারপ্রাি কম েকতো/লকে সরচি কর্তেক প্রশ্নপত্র রপ্রে ও সংরিষ্ট পরীক্ষার কলক্ষ রিতরলণর েলক্ষ Time Frame উলেখসহ 

একটি Check list ততরর কলর যস অনুযায়ী কায েক্রম গ্রহণ করলত হলি। 

1.10 রশক্ষা মন্ত্রণােলয়র রনলে েশনা যমাতালিক পরীক্ষা শুরুর কমপলক্ষ 30 রমরনট পূলি ে পরীক্ষার্ীলেরলক অিশ্যই পরীক্ষা হলে প্রলিশ করলত হলি। 

অরনিায ে কারলন যকান পরীক্ষার্ীলক এরপলর প্রলিশ করলত রেলে তার নাম, যরাে নম্বর, যররজঃ নম্বর, পি ে, যটকলনােজী, প্রলিলশর সময়, রিেম্ব 

হওয়ার কারণ ইতযারে একটি যররজষ্টালর রেরপিদ্ধ কলর ঐরেনই যিালড ের  কৃরষ শাখায় পরীক্ষা শাখায় প্ররতলিেন রেলত হলি। একই পরীক্ষার্ীর 

একারধক িার রিেম্ব করলে তেন্ত করলত হলি। 

1.11 যকলের কলরাে রুম/রপ্ররেং রুলম অিশ্যই রসরস  টিরভ(cctv) এর ব্যিস্থ্া রাখা এিং তা সাি েক্ষরনক সচে রাখলত হলি। 

 

2.0  পরীক্ষার্ীর রিিরণঃ  
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2.১  পরীক্ষার্ীলের রনকট হলত আোয়কৃত পরীক্ষার রি, একালডরমক ট্রান্সরক্রপ্ট রি এর সমুেয় টাকা  প্ররত পরীক্ষার্ীর রনকট হলত  আোয়করতঃ যমাট 

টাকার ব্যাংক ড্রািট (যসানােী ব্যাংক/যসাস্যাে ইসোমী ব্যাংলকর যয যকান শাখা হলত) সরচি, িাংোলেশ কাররগরর রশক্ষা যিালড ের অনুকূলে 

ছলক িরণ েত রনধ োররত তাররলখ করলত হলি এিং যিালড ের পরীক্ষা রনয়ন্ত্রক রিভাগ কৃরষ শাখা কর্তেক যাচাইপূি েক রহসাি শাখায় রনধ োররত তাররলখ 

জমা রেলত হলি। ব্যাংক ড্রািটি অিশ্যই যসানােী ব্যাংক/যসাস্যাে ইসোমী ব্যাংক, আগারগাঁও শাখা, ঢাকা হলত উলিােনলযাগ্য হলত হলি।  

2.2  িাংোলেশ কাররগরর রশক্ষা যিাড ে এর অধীন রডললামা- ইন-রিসারীজ (ইন সারভ েস) রশক্ষাক্রলমর পরীক্ষার িরম রিোপ সংক্রান্ত সকে কায েক্রম 

সংরিষ্ট প্ররতিালনর প্ররতরনরধর  মাধ্যলম অিশ্যই সিােন করলত হলি। অন্য প্ররতিালনর রশক্ষক/ অন্য শাখার রশক্ষক/প্ররতরনরধ দ্বারা  পরীক্ষা 

সংক্রান্ত  যকান কায েক্রম সিােন করা যালি না।  

 3.0  পরীক্ষার্ীলের রনকট হলত আোয়কৃত অিরশষ্ট অর্ ে  যকে/প্ররতিান কর্তেক ব্যয় হলি । 

3.১  যকে রি, ব্যিহাররক পরীক্ষার রি িািে আোয়কৃত  টাকা সংরিষ্ট রশক্ষা প্ররতিান হলত রেরখত পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার  ০১ (এক) সিাহ পূলি ে 

পরীক্ষা যকলের ভারপ্রাি কম েকতোর িরািলর নগে/ ব্যাংক ড্রািলটর মাধ্যলম অিশ্যই যপ্ররণ করলত হলি। উলেখ্য, যকে রি ও ব্যিহাররক 

পরীক্ষার রি যর্াসমলয় পররলশাধ না করলে এই মলম ে যকে হলত যকান অরভলযাগ পাওয়া যগলে উক্ত রশক্ষা প্ররতিালনর পরীক্ষার িোিে স্থ্রগত 

র্াকলি। 

3.২ যকে রি িািে আোয়কৃত অর্ ে পরীক্ষা সংক্রান্ত কালজ রনলয়ারজত সকে স্তলরর কম েকতো ও কম েচারীলের পাররশ্ররমক রহলসলি পরীক্ষা সমারির  

পলরই পররলশালধর ব্যিস্থ্া করলত হলি এিং এ সংক্রান্ত ব্যলয়র রহসালির এক করপ যিালড ে যপ্ররণ করলত হলি। 

 

 3.৩  ব্যিহাররক পরীক্ষার রি িািে আোয়কৃত অর্ ে ব্যিহাররক পরীক্ষা সমারির পর আভযন্তররণ/অনাভযন্তররণ ব্যিহাররক পরীক্ষকগণ যিালড ের  রনয়ম 

অনুযায়ী পাররশ্ররমক প্রাপ্য হলিন।  অিরশষ্ট অর্ ে ব্যিহাররক পরীক্ষার কাঁচামাে ক্রলয় সংরিষ্ট রশক্ষা প্ররতিালন ব্যিহার করা যযলত পালর। 

 3.৪  অন-োইলন িরম রিোলপর তাররখ, ব্যাংক ড্রািট করার তাররখ, রপ্রে-আউলটর হাড ে করপ (Final list) ও ব্যাংক ড্রািট  যিালড ে জমা প্রোন 

ইতযারে রনলনাক্ত “ছক-১” যমাতালিক সিন্ন 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 ে 

পরীক্ষার্ীলের  

তারেকাসহ  অত্রলিালড ে 

ব্যাংক ড্রািট  জমা 

গ্রহলনর 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 গ্রহলনর 

তাররখ 

প্রলিশপত্র 

সংলশাধলনর 

যশষ তাররখ 

1 2 3 4 5 6 7 

01/03/23ররঃ 

হলত 

05/০3/২3ররঃ 

পয েন্ত 

05/০3/২3ররঃ 06/০3/২০২3ররঃ 

 

06/০3/২০২3ররঃ 

 সকে রিভাগ 

(পরীক্ষা রনয়ন্ত্রলকর 

অনুমরত সালপলক্ষ) 

০7/03/20২3 ররঃ 

6/03/2023ররঃ  

 

6/03/202

3ররঃ  

 

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

 

 উপলরাক্ত ছলক িরণ েত রনধ োররত তাররলখর মলধ্য অন-োইলনর মাধ্যলম স্ব -স্ব প্ররতিালনর ছাত্র-ছাত্রীলের িরম রিোপ করলত হলি এিং রনধ োররত  

তাররলখর মলধ্য অন-োইন হলত িরম রিোলপর িাইনাে রেষ্ট (হাড ে করপ) রপ্রে কলরলত হলি।  

4.0 পরীক্ষার্ীলের রনকট হলত আোয়কৃত পরীক্ষার রি সমূলহর হার রনয়রমত পরীক্ষার্ীলের জন্য)  

ক্রঃ 

নং 

রিিরণ পরীক্ষার 

রি 

নম্বর 

পত্র রি 

সনে 

পত্র রি 

প্রশ্নপত্র রি যকে 

রি 

ইন্সটিউলটর 

অংশ 

যিালড ের 

যমাট অংশ 

1 4র্ ে পি ে  রনয়রমত  (যিাড ে মূল্যায়ন করলি) ৪০০ ৭৫/- - 20/- ৪৫০/

- 

৪৫০/- ৪95/- 

2 ব্যিহাররক পরীক্ষার রি (প্ররত পলি ের প্ররত রিষয়) ২৫/- - - - - ২৫/- - 

3 রিেম্ব রি প্ররত পরীক্ষার্ীলের জন্য (যরে র্ালক) - - - - - - ৩০০/- 

4 প্ররতিান কর্তেক পরীক্ষার যিাড ে রি যর্া সমলয় জমা 

রেলত ব্যর্ ে হলে প্ররতিালনর জররমানা 

- - - - - - ২৫০০/- 

০5 সকে প েিলর  রিেম্ব/সংলযাগ রক্ষাকারী রি প্ররত পরীক্ষোর্ীেলর জন্য (যরে র্াক)৩০০/- টাকা হালর ৩০০/- 

০6 সকে পলি ের  যরিাড ে/পররপূরক ব্যিহাররক পরীক্ষার রি প্ররত পলি ের প্ররত রিষলয়  ২৫.০০ টাকা হালর।   

09 প্ররতিান কর্তেক যিাড ে রিস যর্াসমলয় জমা রেলত ব্যর্ ে হলে রিেলম্বর জন্য প্ররতিালনর জররমানা  ২৫০০/-  টাকা 

রিঃ দ্রঃ যকান ভালিই যিাড ে রনধ োররত রি এর অরতররক্ত রি যনওয়া যালি না। অরতররক্ত রি আোয় করলে রিরধ যমাতালিক ব্যিস্থ্া গ্রহণ করা হলি।  
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5.0  তারিক ধারািারহক ও ব্যিহাররক ধারািারহক (TC/PC) নম্বর যপ্ররণঃ 

 

 2022 সলন অনুরিতব্য রডললামা ইন রিসাররজ (ইন সারভ েস) রশক্ষাক্রলমর 4র্ ে পি ে  যিাড ে সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারর পরীক্ষার্ীলের তারিক 

ধারািারহক ও ব্যিহাররক ধারািারহক (TC/PC) নম্বর স্ব-স্ব প্ররতিালনলক  Online এ রনলনাক্ত ‘’ছলক’’ রনধ োররত তাররলখর মলধ্য Online এ যপ্ররণ 

করলত হলি।  

ধারািারহলকর নম্বর যপ্ররলনর ছক ( ছক  02) 

রিভাগ/অঞ্চে Online এ (TC/PC) 

নম্বর যপ্ররলণর তাররখ  

মন্বব্য 

 

 

সকে রিভাগ 

২০/০৩/২০২৩ ররঃ হদে 

৩০/০৩/২০২৩ ররঃ পর্ ডন্ত 

TC/PC হার্ ড করপ ৩০/০৩/২০২৩ ররঃ োরিখ এি মদে অি-লাইদি-এ 

রেদে হদব। TC/PC িম্বি রির্ ডারিে োরিদখি মদে অি-লাইদি-এ জমা 

রেদে ব্যর্ ড হদল প্ররেষ্ঠািদক ২৫০০/-জরিমািাসহ পিীক্ষা রিয়ন্ত্রদকি অনুমরে 

সাদপদক্ষ অি-লাইদি-এ বেয়া র্াদব। 

e¨envwiK mgvcbx b¤̂i †cÖi‡Yi QK (QK-3) 

µ bs wefvM/ AÂj 
Ab-jvB‡b-G  PF b¤̂i †cÖi‡Yi 

ZvwiL 

gšÍe¨ 

1 mKj wefvM 

৪র্ ে পলি ের ব্যিহাররক পরীক্ষা যশষ 

হওয়ার 05 রেলনর মলধ্য PF নম্বর 

যপ্ররণ করলত হলি।  

ব্যিহাররক পরীক্ষা যশষ হওয়ার পর অন-োইলন  PF নম্বর  যপ্ররণ কলর 

05 রেলনর   মলধ্য হাড ে করপ রপ্রে কলর এিং হারজরা শীট ও রশলরানাম 

পত্র িাধাই কলর (পি ে ও যটকলনােরজ রভরিক) যিালড ে জমা রেলত হলি। 

রনধ োররত সমলয়র  মলধ্য যিালড ে  জমা রেলত ব্যর্ ে হলে প্ররতিানলক 

২৫০০/- জররমানাসহ পরীক্ষা রনয়ন্ত্রলকর অনুমরত স্বালপলক্ষ জমা যেয়া  

যালি। হারজরা রসলটর িলটাকরপ প্ররতিালন সংরক্ষণ করলত 

 

6 mswkó †K› ª̀ mwPe A_ev Zvi g‡bvbxZ cÖwZwbwa wb‡gœv³ Q‡K ewY©Z ZvwiL Abyhvqx cÖ‡ekcÎ I DËicÎmn cix¶vi gvjvgvj MªnY  

Ki‡eb| gvjvgv‡ji Pvwn`v di‡g cÖwZôvb cÖavb/‡K› ª̀ mwP‡ei ¯̂v¶i I mxj †gvni _vK‡Z n‡e| 

(cªwZwbwai bvg,c`ex I bg~bv ¯̂v¶i †K› ª̀ mwPe KZ©„K Aek¨B mZ¨vwqZ n‡Z n‡e)  

প্রলিশপত্র ও উিরপত্র/মাোমাে গ্রহলণর ছক (ছক-৪) 

 

ক্রঃ নং রিভালগর নাম প্রলিশপত্র ও উিরপত্র/মাোমাে গ্রহলনর তাররখ মন্তব্য 

1.  সকে রিভাগ ০৬/0৩/২০২৩ ররঃ  

 

প্রলিশ সংলশাধন করার প্রলয়াজন র্াকলে পরীক্ষা শুরুর 

তাররলখর পূলি ে সিন্ন করলত হলি। পরীক্ষা শুরুর পলর যকান 

প্রলিশ সংলশাধন করলত হলে প্ররত প্রলিশ পলত্রর জন্য 

সংলশাধন রি ৫০০/-প্রোন করলত হলি। 

6.1  অধ্যক্ষ/লকে সরচি/রশক্ষা প্ররতিান প্রধালনর মাধ্যলম প্রলিশপত্র গ্রহণ কলর ছাত্র-ছাত্রীলের মলধ্য রিতরণ করলিন। প্রলিশপত্র গ্রহণ   করার পর তা 

ঠিক আলছ রক না ভাে কলর যাচাই করলত হলি। প্রলিশ পলত্রর ভুলের কারলণ যরে যকান পরীক্ষর্ীর িোিে প্রকালশ ব্যাঘাত সৃরষ্ট হয় তার জন্য 

যিাড ে োয়ী র্াকলি না।  

6.2  পরীক্ষা শুরুর এক সিাহ পূলি ে  রেরখত পরীক্ষা গ্রহলণর জন্য যকলের ভারপ্রাি  কতেকতো একটি পরীক্ষা পররচােনা করমটি গঠন  করলিন।  

যকোধীন প্রলতযক প্ররতিান প্রধান অর্িা তার মলনানীত একজন রশক্ষক রনলয় পরীক্ষা করমটি গঠন করলত হলি। পরীক্ষা  করমটির সেস্যসহ 

ব্যিহাররক পরীক্ষকলের পাররশ্ররমক এিং অন্যান্য ব্যয় যকে রি খালত আোয়কৃত অর্ ে যর্লক রনি োহ করলত হলি।  

 

7  পরীক্ষা সংক্রান্ত  সকে রিষয় পত্র যযাগালযাগ নমূনা যমাতালিক রনন ঠিকানায় যপ্ররণ করলত হলি।  

 যপ্ররক, 

          প্ররতিান/লকলের নাম  

            ও  ঠিকানা 

  

বিাবি,                                        

সহকািী পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক (কৃরি ও বেক্সঃ) 

বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড(৫ম েলা)    

 আগািগাঁও, বশদিবাাংলা  িগি, ঢাকা-১২০৭।                   

 

   

   পিীক্ষাি প্রশ্নপত্র সাংক্রান্ত বকাি  রবিদয় জািাি জন্য  অত্র ববাদর্ ডি  উপ-পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক (দগাপিীয়)  শাখায় বর্াগাদর্াগ কিদে হদব ।   

      ব াি িম্বি: ০২ ৫৫০০৬৫৩২  অর্বা ০২ ৫৫০০৬৫২৫ 

 

    রবঃ দ্রঃ রশক্ষকদেি িাদমি োরলকা পুিােি/অরভজ্ঞ রশক্ষদকি মদে হদে  রবিয় রভরিক োরলকায় হার্ ড  করপদে  অেদক্ষি সীল স্বাক্ষিসহ এবাং 

 িম র লাদপি হার্ ড করপদে অেদক্ষি সীল স্বাক্ষি কদি একই সমদয় সাংরিষ্ট শাখায়   

    (৫ম েলা) জমা  রেদে হদব। 

 

বিষয় : 
কেন্দ্র কেোড : 
তোবিখ : 
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  8.0  রিলশষ শতোিরেঃ  

  8.১ সংরিষ্ট প্ররিধান যমাতালিক রিষয়রভরিক উিীণ েমান পূণ েমান এিং প্রাি নম্বর ইতযারে Online-এ সঠিকরূলপ রেলত হলি।  প্ররতিালনর যকানরূপ 

ভূলের কারলণ রশক্ষার্ীলের ক্ষরত হলে তার োয়-োরয়ত্ব প্ররতিানলকই িহন করলত হলি। রিলশষ কলর কাররকুোম যটকলনােরজ যকাড, যকে যকাড, 

রিষয় যকাড ভূে হলে িোিে প্রকাশ করা সম্ভি হলি না।  

 9.0  রিলশষ রনলে েশনািেীঃ 

 9.1  রনধ োররত তাররলখ অনুরিত সকালের পরীক্ষার উিরপত্র ও রেলর্া (১ম অংশ) ঐ রেনই ডাকলযালগ পাঠালত হলি। এ ব্যাপালর যপাষ্ট অরিসলক পূি ে  

হলত রচঠি রেলয় অিরহত করলত হলি। উিরপত্র পাঠালনার এ রনলে েশ না মানা  হলে পরিতীলত পরীক্ষার যকে িারতে িলে গণ্য হলি এ ব্যাপালর 

যকান যনাটিশ যেয়া হলি না। উির পলত্রর প্যালকট এর কাপড় অিশ্যই  সবুজ কাোর হলত হলি। 

 

 9.2 পরীক্ষা সংক্রান্ত গুরুত্বপূন ে েরেোরে যযমন-উিরপত্র, ব্যিহাররক উিরপত্র ও অরতররক্ত উিরপত্র ব্যিহার করার পর অব্যিহৃত উিরপত্র ও 

অরতররক্ত অব্যিহৃত ব্যিহাররক উিরপত্র এিং অন-োইলন যিালড ে যপ্রররত সকে তলের হাড ে করপ একজন োরয়ত্বশীে কম েকতোর মাধ্যলম হালত 

হালত যিালড ে জমা রেলত হলি। উলেখ্য উক্ত  রিষলয়র প্ররতরেলনর রহসাি  একটি যররজষ্টার খাতায় রেরপিব্ধ কলর রাখলত হলি।  

9.3 িরহস্কৃত প্ররত পরীক্ষার্ীর জন্য সংলযাজনী-ক িরম নং ০১ ও  সংলযাজনী-গ িরম নং ০৩ পূরণ কলর িরহস্কৃত  প্ররত উির পলত্রর  সলঙ্গ   

যেপোর কলর রেলত হলি । িরহস্কৃত পরীক্ষার্ীর উির পলত্রর রেলর্া যকালডর ১ম অংশ যছড়া  যালি না। প্ররতলিেনসহ একই রেলন উিরপত্র 

আোো প্যালকলট ডাক যযালগ পাঠালত হলি। িরহস্কৃত  উির পলত্র মন্তব্যসহ হে পররেশ েক, হে সুপার ও যকে সরচলির স্বাক্ষর র্াকলত হলি। 

িরহস্কৃত প্ররতলিেলনর সকে তে পূরণ করলত হলি। রিলশষ কলর কত ধারায় িরহস্কার করা হে তা স্পে যেখলত হলি।  

 

9.4  উিরপলত্রর সালর্ যকান রশলরানামপত্র িা যকান তে সরন্নলিরশত করা যালি না। শুধুমাত্র িারিে যেলভে ব্যিহার  করলত হলি এর  ব্যরতক্রম 

িাঞ্ছনীয় নয়। রেলর্া টপ (১ম অংশ) এর প্যালকলটর সালর্ রিষলয়র  রশলরানামপত্র ১ করপ রভতলর এিং এক করপ উপলর রেলত হলি  এিং  

রিষয়  রভরিক  পৃর্ক পৃর্ক কলর িক্স এর রভতর  প্যালকট করলত হলি এিং উিরপত্র রিষয় রভরিক  পৃর্ক পৃর্ক কলর প্যালকট করলত হলি । 

পলর   রেলর্ার িক্স ও উিরপত্র প্যালকট কলর সবুজ কাপড় রেলয় যসোই ও রসে গাো কলর সহকারী  পরীক্ষা  রনয়ন্ত্রক  (কৃরষ/লটক্সঃ)  িরাির  

যিালড ে যপ্ররণ  করলত হলি। (রেলর্ার (১ম অংশ) আোো প্যালকলট  যপ্ররন করা যালি)। 

 9.5 যকে সরচি রশলরানাম পলত্রর সকে কোম  যযমন- ভুে বৃি, অনুপরস্থ্ত, িরহস্কৃত/অরভযুক্ত  কোলম যরাে নম্বরসমূহ  যর্াযর্ভালি  পূরণ কলর 

পরীক্ষা যশলষ  যরাে নম্বলরর ক্রম অনুসালর রশলরানাম পত্রসমূহ একলত্র িারিে,িালক্সর প্রর্ম অংলশর যরাে নম্বরসমূহ পূরণ কলর ও হারজরা শীট 

একলত্র িারিে কলর  রিজ্ঞরির  তাররখ অনুযায়ী  এক সালর্  যিালড ে সংরিষ্ট শাখায় জমা রেলয় রনরিত করলত  হলি।   

9.6 অকৃতকায ে পরীক্ষার্ীলের তারেকা ও পরীক্ষার রি িািে 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 

সিরকেত ব্যয়ভার রশক্ষা প্ররতিান িহন করলিন।   রশক্ষা প্ররতিান প্রধালনর মাধ্যম   ছাড়া  পরীক্ষার্ীর কাগজপত্র ও ব্যাংক ড্রািট গ্রহণ করা 

হলি না। পরীক্ষা সংক্রান্ত  প্রলয়াজনীয় কাগজপত্র ও গুরুত্বপূন ে েরেোরে একটি যররজষ্টার খাতায় রেরপিদ্ধ কলর তার খরচ ও মজুলের পররমান 

সংরক্ষন কলর রাখলত হলি। যা পরিতী পরীক্ষার চারহোর সময় সংযুক্ত করলত হলি।  

১0.  নতুন উিরপলত্র ১০ (েশ) অংক (ঘর) সম্বরেত যররজলেশন নম্বর এিং ৫ (পাঁচ) অংক (ঘর) সম্বরেত রিষয় যকাড যুক্ত রেথু (Litho)   ব্যিহালরর  

রনলে েশািেী: 

১0.১  যররজলষ্টশন নম্বর ডান হলত(একক স্থ্ানীয় অংক)পূরণ শুরু করলত হলি। িাকী িাম রেলকর ঘরগুলো(যরে র্ালক) ০(শূন্য) রেলয় বৃি ভরাট করলত 

হলি। 

১0.২  অনুরূপভালি রিষয় যকাড ডান রেক হলত (একক স্থ্ানীয় অংক)পূরণ শুরু করলত হলি। সি ে িাম রেলকর ঘরটি (যরে  র্ালক) ০(শূন্য)  রেলয় বৃি  

ভরাট করলত  হলি। 

১0.৩ এ রিষলয় প্ররতিালনর প্রধানগন সংরিষ্ট রিভাগীয় প্রধানগলণর মাধ্যলম পরীক্ষা শুরুর পূলি েই যশ্রণী রশক্ষক দ্বারা রশক্ষার্ীলের প্ররশক্ষলনর         

ব্যিস্থ্া রনলিন।  

১0.৪  পুরাতন রেথুযুক্ত উিরপত্র ব্যিহার করা যালি না উহা যিালড ে যিরত রেলত হলি। 

 

  রিঃদ্রঃ িরম পূরলনর সময় Online এ ছক (১) িরণ েত তাররখ অনুযায়ী রনরে েষ্ট সমলয় পূরণ করলত হলি। Online এ িরম  রিোপ সিরকেত 

সমস্যা সমাধালনর যহল্পোইন  ১. ০১৮৭৬৩৯৭১৩৮  ২. ০১৫৫০৬২০৬০৪  

 

 

 

স্বাক্ষররত 

(যমাঃ যকপালয়ত উোহ) 

পরীক্ষা রনয়ন্ত্রক 

িাংোলেশ কাররগরর রশক্ষা যিাড ে, ঢাকা 

যিান: ০২-৫৫০০৬৫২৫ 
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      সেয় অিগরত ও যর্াযর্ ব্যিস্থ্া গ্রহলণর রনরমলি অনুরেরপ যপ্রররত হে : (লজযিতার রভরিলত নয়)  

 

১।    রসরনয়র সরচি, কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা রিভাগ,  রশক্ষা মন্ত্রণােয়, গণপ্রজাতন্ত্রী িাংোলেশ সরকার, িাংোলেশ সরচিােয়, ঢাকা। 

       (দৃরষ্ট আকষ েণঃ অরতররক্ত সরচি, কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা রিভাগ, রশক্ষা মন্ত্রণােয়)       

২।     সরচি, মৎস্য ও প্রারণ সিে মন্ত্রণােয়, গণপ্রজাতন্ত্রী িাংোলেশ সরকার, িাংোলেশ সরচিােয়, ঢাকা। 

৩।     মহা পররচােক, মৎস্য  অরধেির , মৎস্য ভিন, রমনা, ঢাকা। 

৫।     প্রকল্প পররচােক(রিসাররজ রডললামা িাস্তিায়ন প্রকল্প), মৎস্য অরধেির, মৎস্য ভিন, রমনা, ঢাকা। 

6-১0।     সরচি/ পররচােক (কাররকুোম)/ পররেশ েক/পররচােক(রশল্প ও প্ররশক্ষণ সমন্বয়), িাংোলেশ কাররগরর রশক্ষা যিাড ে, ঢাকা।  

11।  উপ-পরীক্ষা রনয়ন্ত্রক-(লগাপনীয়),কাররকুোম রিলশষজ্ঞ-(কৃরষ), িাংোলেশ কাররগরর রশক্ষা যিাড ে, ঢাকা। 

12-1৫। যজো প্রশাসক,  িররেপুর/ চাঁেপুর/ রেনাজপুর। 

16।  অধ্যক্ষ ( ভারপ্রাি কম েকতো/ যকে সরচি), মৎস্য প্ররশক্ষণ ইন্সটিটিউট, িাবুর হাট, সের, চাঁেপুর। 

১৭।  অধ্যক্ষ( ভারপ্রাি কম েকতো/লকে সরচি) মৎস্য প্ররশক্ষণ ও সম্প্রসারণ যকে, পাি েতীপুর, রেনাজপুর/ সের, িররেপুর।  

18। রসলেম এনারেে, করিউটার যসে, িাংোলেশ কাররগরর রশক্ষা যিাড ে, ঢাকা । (রিজ্ঞরিটি ওলয়ি সাইলট প্রচার/অন-োইলন প্রচার   

            ও যর্াসমলয় Probab list যেওয়ার ব্যিস্থ্া গ্রহলনর  জন্য অনুলরাধ করা হলো  

১৯-২১। উপলজো রনি োহী অরিসার/সের, িররেপুর/সের, চাঁেপুর/পাি েতীপুর, রেনাজপুর। 

22।  যপ্রস ম্যালনজার/সহকারর িাংোলেশ কাররগরর রশক্ষা যিাড ে, ঢাকা। 

       (সংরিষ্ট রশক্ষা প্ররতিালন উিরপত্র ও অন্যান্য সকে মাোমাে সরিরাহ করার ব্যিস্থ্া গ্রহণ করার জন্য যপ্রস ম্যালনজারলক   

              অনুলরাধ জানালনা হ’ে। 

23।  সহকারী রহসাি রক্ষণ অরিসার, িাংোলেশ কাররগরর রশক্ষা যিাড ে, ঢাকা। 

         (সংরিষ্ট রশক্ষা প্ররতিালন  রিজ্ঞরি অনুযায়ী ব্যাংক ড্রািট জমা যনওয়ার প্রলয়াজনীয় ব্যিস্থ্া গ্রহণ করলিন)। 

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

25।   অরিস নরর্। 

                                                                                                                         

         

                                                                                                                                                                                                                                                              

(ইরঞ্জ: যমাসাঃ ছােমা আক্তার) 

সহকারী পরীক্ষা রনয়ন্ত্রক(কৃরষ / যটক্সটাইে) 

িাংোলেশ কাররগরর রশক্ষা যিাড ে, ঢাকা 

                     যিানঃ ০২-৫৫০০৬৫৪৪ 
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                                                                            প্ররতিালনর যকাড নম্বর  

     

িরাির, 

পরীক্ষা রনয়ন্ত্রক  

িাংোলেশ কাররগরর রশক্ষা যিাড ে, আগারগাঁও, যশলরিাংো নগর. ঢাকা-১২০৭।  

 

দৃরষ্ট আকষ েণ: সহকারী পরীক্ষা রনয়ন্ত্রক (কৃরষ)/লটক্সটাইে),  িাংোলেশ কাররগরর রশক্ষা যিাড ে , ঢাকা।  

 

প্ররতিালনর নাম:.................................................................................................................................. 

যপাষ্ট: ...................................... উপলজো :...........................................লজো:...........................................  

 

রিষয়: ২০22 সলনর রডললামা ইন রিসাররজ (ইন সারভ েস) রশক্ষাক্রলমর রনয়রমত/অরনয়রমত পরীক্ষার রি- রহসাি রিিরণী যপ্ররণ।  

 

যিালড ের প্রাি অংলশর পরীক্ষার রি এর রহসাি রিিরণী যপ্ররলণর ছক 

 

ক্রঃ 

নং 

রিিরণ পরীক্ষার 

রি 

নম্বর পত্র রি সনে 

পত্র রি 

যকে রি যিালড ের যমাট অংশ 

যমাট টাকা ß সংখ্যা 

যমাট টাকা 

1 ৪র্ ে পি ে  রনয়রমত   

(যিাড ে মূল্যায়ন করলি) 

৪০০ ৭৫/- - ৪৫০/- ৪৭৫/- ß        =  

3 রিেম্ব রি প্ররত পরীক্ষার্ীলের জন্য 

(যরে র্ালক) 

- - - - ৩০০/- ß        =  

০5 
সকে প েিলর  রিেম্ব/সংলযাগ রক্ষাকারী রি প্ররত পরীক্ষোর্ীেলর জন্য (যরে র্াক) 

৩০০/- টাকা হালর 
৩০০/- ß        = 

 

                  (কর্ায়...............................................................................................)     সব ডদমােঃ                                

রব:দ্রঃ পিীক্ষার্ীদেি রিকে হদে আোয়কৃে পিীক্ষাি  ববার্ ড রির্ ডারিে র  এি অরেরিক্ত র  আোয় কিদল আইনুগ ব্যবস্থা গ্রহণ কিা হদব।  

ব্যাাংক ড্রা দেি রববিণ : 

 

ক্ররমক িাং ব্যাাংক িাম  ও শাখা ব্যাাংক ড্রা দেি িাং োরিখ োকাি পরিমাণ 

1.   

 

   

2.   

 

   

  

(সব ডদমাে োকা কর্ায় : ................................................................. ................................. ....................)    

     

 

 

 বমাবাইল িম্বি (অেদক্ষি).......................                                                                  অেদক্ষি স্বাক্ষি ও রসল 
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                                চারহো  িম                প্ররেষ্ঠাদিি বকার্ িম্বি 

 

বকন্দ্র/প্ররেষ্ঠাদিি িামঃ.................................................................................................................................. 

বপাষ্ট : ...................................... উপদজলা :...........................................দজলা :........................... 

বিাবি,  

পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক  

বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড,আগািগাঁও, বশদিবাাংলা িগি.ঢাকা-১২০৭।  

দৃরষ্ট আকি ডণ : সহকািী পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক (কৃরি/দেক্সঃ ) বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড (৬ষ্ঠেলা), ঢাকা-১২০৭।  

.....................সাদলি ................................ মাদস অনুরষ্ঠে .............................................................. 

সমাপিী পিীক্ষা পরিচালিাি জন্য উিিপত্র এবাং পিীক্ষা সাংক্রান্ত আনুসরিক  িমসমূদহি চারহো রিদে প্রেি হল : 

 

পরীক্ষার নাম পি ে যমাট 

পরীক্ষার্ী 

সংখ্যা 

(রনয়রমত

) 

রেরখত 

পরীক্ষা 

রিষলয়

র 

সংখ্যা 

যমাট 

উিরপলত্র

র সংখ্যা 

(সাধারণ) 

পরীক্ষার নাম পি ে যমাট পরীক্ষার্ী 

সংখ্যা 

(রনয়রমত/অরনয়রমত

) 

রেরখত 

পরীক্ষা 

রিষলয়

র 

সংখ্যা 

যমাট 

উিরপলত্র

র সংখ্যা 

(রেলর্া) 

রডললামা ইন 

রিসাররজ (ইন 

সারভ েস) 

    রডললামা ইন 

রিসাররজ (ইন 

সারভ েস) 

৪র্ ে    

      

     যরিাড ে     

যমাট      যমাট     

সব ড বমাে উিিপদত্রি সাংখ্যা   সব ড বমাে উিিপদত্রি সাংখ্যা   

রব:দ্র: ৪র্ ড পব ড বর্দক ৭ম পব ড পর্ ডন্ত বি ার্ ড পিীক্ষার্ীগণ সকল পিীক্ষা রলদর্া খাোয় রেদে হদব। 

 

রববিণ বকন্দ্র/প্ররেষ্ঠাদি 

মজুে মালামাদলি 

পরিমাি 

বেডমাি চারহো সব ড বমাে চারহো 

উিিপত্র রলদর্া (দমাে উিিপত্র+২%)    

উিিপত্র সার্ািণ (দমাে উিিপত্র+২%)    

অরেরিক্ত উিিপত্র (রলদর্া)     

অরেরিক্ত উিিপত্র (সার্ািণ)    

রশদিািামপত্র (রবিয় Х পিীক্ষার্ী Х ৪)    

কদিাদগদেি সীে (দমাে পিীক্ষার্ী Х ২)৫০    

বর্সপাস  িম    

অবগরে  িম    

বক্স (দমাে পিীক্ষার্ী Х ১)/২০০    

হারজিা সীে (দমাে পিীক্ষার্ী Х ১)    

বাদেল বলদবল (দমাে পিীক্ষার্ী / ৫০)    

সিে/িম্বিপত্র উদিালদিি  িম    

বরহস্কৃে  িম িাং সাংদর্াজিী-ক-১,খ-২,গ-৩    

অনুপরস্থরে পিীক্ষার্ীি ICR  িম    

  

 

 

.................................... 

বকন্দ্র সরচব ব াি/দমাবাইলঃ                      বকন্দ্র সরচব স্বাক্ষি ও সীল বমাহি 

            


