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৮ম পদব ডি পিীক্ষার্থীদেি ১ম, ২য় ও ৩য় পদব ডি রমরিাং GPA এরি িাংক্রান্ত রবজ্ঞরি 
 

িাংরিষ্ট িকদলি অবগরতি জন্য জািাদিা যাদে বয, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববাদর্ ডি আওতাধীি মার্ ড-এরিল, ২০২২ মাদি অনুরিত রর্দলামা-ইি-

ইরিরিয়ারিাং এবাং রর্দলামা-ইি-ট্যুরিজম এুান্ড হিরপটারলটি রশক্ষাক্রদমি ৮ম পদব ডি পিীক্ষার্থীদেি ১ম, ২য় ও ৩য় পদব ডি GPA িম্বি রিধ ডারিত 

িমদয় এবাং ২৫-০৫-২০২২ রি. হদত ২৯-০৫-২০২২ রি. তারিদখি মদে বেয়া িমদয়ি মদেও অদিক িরতিাি অিলাইদি এরি কদিরি রকাংবা 

“N/A” এরি কদিদে। ফদল এিকল পিীক্ষার্থীদেি ফলাফল িকাদশ জটিলতা সৃরষ্ট হদে। িাংরিষ্ট িরতিাি কর্তডক এিকল রমরিাং GPA িম্বি 

অিলাইদি এরি কিাি জন্য র্ততীয় ও বশষবাদিি মত আগামী ০২-০৬-২০২২ রি. হদত ০৭-০৬-২০২২ রি. তারিখ পয ডন্ত পুিিায় সুদযাগ বেয়া হদলা। 

উক্ত িমদয়ি মদে এিকল রমরিাং GPA িম্বিিমূহ অিলাইদি এরি কিাি িরক্রয়া রিদে বেয়া হদলা।  

 

▪ রমরিাং GPA এরি: www.bteb.gov.bd > অিলাইি তথ্য বিিণ/গ্রহণ ব্লক > রর্দলামা পয ডায় > Diploma in Engg. & 

Tourism GPA Submission Link এ িরতিাদিি তথ্য রেদয় লগইি কদি Missing GPA এরি কিদত হদব। উদেখ্য বয, 

৩য় বা ৪র্থ ড পদব ড িিািরি ভরতডকৃত রশক্ষার্থীদেি GPA িম্বি িস্তুদতি বক্ষদে পরির্ালক (কারিকুলাম) মদহােদয়ি ২৪-০২-২০২১ ইাং তারিদখি 

স্বাক্ষরিত রবজ্ঞরিি রিদে ডশিা অনুিিণ কিদত হদব। রবজ্ঞরিি রিদে ডশিািমূহ রিেরূপ:  

▪ িরক্রয়া - ০১: রশক্ষার্থীদেি িাংরিষ্ট পদব ডি বয িকল রবষয়/ রবষয়িমূহ Makeup রহদিদব িদয়দে বি িকল রবষয়/ রবষয়িমূদহি িাি 

GP এি গড় কদি ঐ পদব ডি ফলাফল িস্তুত কিদত হদব। তাই, বকাি পদব ড Makeup রবষয় র্থাকদল ঐ রবষদয় পিীক্ষা িা রেদয় ঐ পদব ডি 

GPA রহিাব কিাি বকাি সুদযাগ বিই। 

▪ িরক্রয়া - ০২: রশক্ষার্থীদেি িাংরিষ্ট পদব ডি বকাি Makeup রবষয় িা র্থাকদল রশক্ষার্থীিা ঐ পদব ডি পূণ ড GPA / (4.0) িাি হদব। 

রিদে ডশিা বমাতাদবক বকাি পিীক্ষার্থীি GPA “N/A” হওয়াি বকাি সুদযাগ বিই। তাই, অিলাইদি এরিি িময় বকাি রফদে “N/A” 

এরি কিা যাদব িা।  

উক্ত িমদয়ি মদে অিলাইদি GPA িম্বিিমূহ এরি কিদত ব্যর্থ ড হদল ঐিকল পিীক্ষার্থীদেি ফলাফল িকাদশ জটিলতাি জন্য িাংরিষ্ট িরতিাি / 

বকন্দ্রই োয়ী র্থাকদব।  

 

রবষয়টি অতীব জরুিী। 

 

                             ০১-০৬-২০২২ 

(িদক ৌঃ বমাৌঃ আবদুি িহমাি) 

পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক 

বফাি: ০২-৫৫০০৬৫২৫  
 

স্মািক িাং- ৫৭.১৭.০০০০.৩০১.৩১.০০২.২২.১৩৯ (০৮)                                                                           তারিখ: ০১ জুি, ২০২২ রি.  

অনুরলরপ িেয় অবগরত ও িদয়াজিীয় কায ডাদর্থ ড (দজুিতাি রভরিদত িয়):  

১. মহাপরির্ালক, কারিগরি রশক্ষা অরধেিি, এফ-৪/রব, আগািগাঁও িশািরিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭। 

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

৩. অেক্ষ, পরলদটকরিক ইন্সটিটিউট/বাাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব বমরিি বটকদিালরজ/বাাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব্ গ্লাি এন্ড রিিারমক/ গ্রারফক     

    আট ডি ইন্সটিটিউট/বাাংলাদেশ িাদভ ড ইন্সটিটিউট/ইরিরিয়ারিাং এন্ড িাদভ ড ইন্সটিটিউট/দফিী করিউটাি ইন্সটিটিউট, .............................। 

৪.  রিদেম এিারলষ্ট, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা (দিাটিশটি Website এ িকাশ ও Online িাংক্রান্ত িদয়াজিীয় ব্যবস্থা গ্রহণ কিাি 

অনুদিাধিহ)।    

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

৬.  ইিফিদমশি অরফিাি, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

৭.  বর্য়ািম্যাি মদহােদয়ি পাদি ডািাল অরফিাি, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা।   

৮.  িরর্থ। 

                         

 ০১-০৬-২০২২ 

(দমাহাম্মে আবুল শারহি কাওোি িিকাি) 

        উপ-পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক (রর্দলামা) 

            বফাি: ০২-৫৫০০৬৫৩১ 


