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স্মাযক নাং 57.17.0000.303.31.331.22.01                                                        তারযখ : 08 আগষ্ট, 2022 ররিঃ 

 
 

রফজ্ঞরি 

 

রফলয়: এএর (ববাদকনার)  দারখর (ববাদকনার) নফভ বেরণ ভানী যীক্ষা-২০২২ এয পযভ পূযণ  

প্রদে। 

 

াংরিষ্ট করদক জানাদনা মাদে বম , অত্র বফাদড ডয এএর (ববাদকনার)  দারখর (ববাদকনার) নফভ বেরণ ভানী যীক্ষা -২০২2 

এয Online এ TC, PC নম্বয বপ্রযণ, পযভ পূযণ এফাং প্রদয়াজনীয় রপ ইতযারদ ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফাদড ড জভা বদয়ায তারযখ   

রনয়ভাফরর রনদে উদেখ কযা দরা। 

1. রফরবন্ন তারযখ মূ: 

ক্রিঃ নাং রফফযণ ভয় 

1.  Online এ TC, PC নম্বয Entry 25/০8/২০22 ররিঃ দত 29/08/২০22 ররিঃ 

2.  Form Fill up  কযা মাদফ। 05/০9/২০22 ররিঃ দত 17/09/২০22 ররিঃ 

3.  রফরম্ব রপ Form Fill up কযা মাদফ। 18/০9/২০22 ররিঃ দত 20/09/২০22 ররিঃ 

4.  বানারী বফায ভাধ্যদভ Form Fill up রপ জভা যফতীদত রফজ্ঞরিয ভাধ্যদভ জানাদনা দফ। 

  

রফিঃ দ্রিঃ 

 Online এ রক্ষাথীয TC,PC নম্বয Entry কযা না থাকদর/বপর নম্বয প্রদান কযা থাকদর  Probable list-এ নাভ 

থাকদফ না। আয Probable list-এ নাভ না থাকদর Form Fill up কযা মাদফনা। 

 2018 বদনয রক্ষাথীদদয তথ্য  Online এ থাকদফ এফাং Form Fill up কযা মাদফ। তদফ Admit Card  গ্রদণয 

ভয় নফভ 2022 এয জন্য নফায়নকৃত মূর বযরজদেন কাড ড প্রদ ডন কযদর Admit Card  ায়া মাদফ (ফাধ্যতামূরক)।  

 প্ররফধাদনয 5.2 ধাযা অনুমায়ী “নফভ বেরণদত রনফন্ধনভূক্ত বকান রক্ষাথীয রনধ ডারযত ারজযা না থাকদর ফা ধাযাফারক মূল্যায়দন 

অকৃতকাম ড ফা রক্ষা রযলদদয রনকট গ্রণদমাগ্য অন্য বকান কাযদণ বফাড ড ভানী যীক্ষায পযভ পূযদণ ব্যথ ড দর অব্যফরত 

দযয রক্ষাফদল ড পুনিঃ বরতড দয় রক্ষা কাম ডক্রভ অব্যাত যাখদত াযদফ । তদফ এ সুদমাগ াধাযণবাদফ একফাযই গ্রণ কযা 

মাদফ” অথ্যডাৎ 2020 বদনয বকান রক্ষাথী 2020 এফাং 2021 াদর নফভ বেরণ ভানী যীক্ষায় অাংগ্রণ /পযভ পূযণ না 

কযদর ঐ রক্ষাথী 2022 াদর নফভ বেরণ ভানী যীক্ষায় অাংগ্রণ/পযভ পূযণ কযদত াযদফনা। 
 

2. পযভ পূযদণয রপ াংক্রান্ত তথ্য: 

যীক্ষা  অন্যান্য রপদয রফফযণ: 

ক্রিঃ নাং রফফযণ ায ভন্তব্য 

1.  যীক্ষায রপ           3০০.০০ বফাদড ডয প্রাপ্য ১০০% 

2.  নম্বয ত্র রপ ৬০.০০ বফাদড ডয প্রাপ্য ১০০% 

3.  ফাস্তফ প্ররক্ষণ রপ ১২০.০০ বফাদড ডয প্রাপ্য ৭০/- প্ররতষ্ঠান ৫০/- 

4.  াংদমাগ যক্ষাকাযী রপ (2020 াদর নফভ বেরণ ভানী যীক্ষায় অাংগ্রণ 

কদযদছ রকন্তু 2021 াদর নফভ বেরণ ভানী যীক্ষায় অাংগ্রণ কদয নাই 

এরূ রক্ষাথী) 

৩০০.০০ বফাদড ডয প্রাপ্য ১০০% 

5.  রফরম্ব রপ (প্রদমাজয বক্ষদত্র) ৩০০.০০ বফাদড ডয প্রাপ্য ১০০% 

6.  বকন্দ্র রপ   ৪৫০.০০ বকদন্দ্রয প্রাপ্য ১০০% 

7.  ব্যফারযক বকন্দ্র রপ   ১০০.০০ বকদন্দ্রয প্রাপ্য ১০০% 

8.  ব্যফারযক রপ 8 রফলয় (ঐরেক রফলয় )             200.০০ বকদন্দ্রয প্রাপ্য ১০০% 
 

রফিঃ দ্রিঃ পযভ পূযদণয Payment Sammary ীট অনুাদয রপ প্রদমাজয দফ। 

3. যীক্ষায ভয়  ভানফন্টন : 

পূণ ডাে রদরফা, পূণ ডভাদন এফাং পূণ ডভদয় কর রফলদয় যীক্ষা অনুরষ্ঠত দফ। 
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4. অনুযণীয় রফদল রনদদ ডাফরী: 

ক) TC, PC, PF, IA নম্বদযয াড ড কর বফাদড ড জভা রদদত দফ না জরুযী রফদফচনায়  প্ররতষ্ঠান াংযক্ষণ কযদফ।  অফশ্যই Admit 

Card  গ্রদণয ভয় পযভ পূযদণয াড ড কর এফাং বানারী বফায রপ প্রদাদনয মূর কর (বফাড ড কর) বফাদড ড জভা রদদত দফ। 

খ) ‘ভান উন্নয়ন’ যীক্ষাথী রাদফ শুধুভাত্র ২০২১ দনয নফভ বেরণ ভানী যীক্ষায় উত্তীণ ড রক্ষাথী ভান উন্নয়ন যীক্ষায় অাং 

গ্রণ কযদত াযদফ। তদফ, তাদদয রনয়রভত যীক্ষাথীয ভতই যীক্ষায রপ প্রদান নফভ বেরণ ভানী যীক্ষায় রররখত  

ব্যফারযক কর রফলদয়য যীক্ষায় অাংগ্রণ কযদত দফ । এদক্ষদত্র স্বাবারফক রপ-এয অরতরযক্ত ৫০০.00 (াঁচত) টাকা ভান 

উন্নয়ন রপ প্রদান কযদত দফ। ভান উন্নয়দনয আদফদদনয াড ডকর আরাদাবাদফ 15/09/2022 ররিঃ তারযদখয ভদধ্য ববাদকনার 

াখায় জভা রদদত দফ। 

গ) প্ররতফন্ধী যীক্ষাথীদদয বক্ষদত্র আদফদদনয বপ্ররক্ষদত Admit Card ায়ায য 10 রভরনট/ঘন্টা াদয ভয় বৃরি কদয যীক্ষায় 

অাংগ্রদণয অনুভরতত্র এফাং প্রদমাজয বক্ষদত্র শ্রুরত বরখদকয অনুভরতত্র বফাদড ডয ববাদকনার াখা দত গ্রণ কযদত দফ। 

ঘ) রনরদ ডষ্ট ভদয়য দয Form Fill up এয আদফদন গ্রণ কযা দফনা। 

ঙ)  

i. প্ররতরদদনয যীক্ষা বদল মূর উত্তযত্র এফাং Top litho অাং রছদে  কদযাদগদটড ফদে  প্যাদকট কদয একটি কাদেয 

বভােদক বফাদড ড াঠাদত দফ। একই বভােদকয ভদধ্য মূর উত্তযত্র 100 টি কদয  কদযাদগদটড ীট দ্বাযা ফাদের কযা  

থাকদফ। Top litho অাং একটি বকদন্দ্র এক রদদন মত দফ ফ একই াদথ ফাদের  (রদযানাভত্র  ) দফ। মূর 

উত্তযদত্রয ফাদের এফাং Top litho অাংদয ফাদে র একই াদথ াদা কাদেয বভােদক বেঁরচদয় ররগারা কদয , 

বভােদকয উদয বকন্দ্র বকাড  তারযখ বপ্রযদকয ঠিকানা স্পষ্ট বাদফ ররদখ যীক্ষা রনয়ন্ত্রক, দিঃ আিঃ উ যীক্ষা রনয়ন্ত্রক 

(ববাদকনার), ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফাড ড, আগাযগাঁ, ঢাকা ফযাফয াঠাদত দফ। 

ii. বেড রফলদয়য বক্ষদত্র প্ররত বেদডয উত্তযত্র আরাদা আরাদা বাদফ কদযাদগদটড ীট দ্বাযা ফাদের কদয একই াদথ এক টি 

বভােদক Top litho ফাদের াঠাদত দফ।  

iii. শুধুভাত্র দারখর (ববাদকনার) রক্ষাক্রদভয বক্ষদত্র  ফাাংরা-1 (1711), আযফী-1 (1714), বকাযাআন ভারজদ  তাজফীদ -1 

(1717), ারদ যীপ  রপকা -1 (1718) এফাং ঐরেক রফলয়  ইরাদভয ইরতা-1 (1315), ফাাংরাদদ  রফশ্বরযচয়-

1 (1316) এফাং উত্তযত্র  Top litho লুদ কাদেয বভােদক বেঁরচদয় ঙ (i) অনুাদয াঠাদত দফ। 

চ) বকন্দ্রদক প্ররতরদদনয অনুরিত  ফরষ্কায  রক্ষাথীয তথ্য যীক্ষায রদন অন-রাইদন এরি কযদত দফ। ইদভইর এফাং বপাদন বকান 

তথ্য বফাদড ড াঠাদত দফনা। তদফ জরুযীবাদফ DC অরপদ কদিাররুদভ প্ররতরদদনয যীক্ষায তথ্য াঠাদত দফ। 

ছ) বযাদরয ক্রভানুাদয ারজদয় ারজযা ীট, রদযানাভত্র  অনুরিত তাররকায াড ড কর বফাদড ড জভা বদয়ায তারযখ যফতীদত 

রফজ্ঞরি আকাদয জানাদনা দফ। 

 

   স্বাক্ষরযত 

 (বভািঃ বকাদয়ত উো) 

যীক্ষা রনয়ন্ত্রক 

ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা,বফাড ড,ঢাকা 

 বপান: 02-55006525 
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দয় অফগরত  প্রদয়াজনীয় ব্যফিা গ্রদণয রনরভত্ত অনুররর বপ্রযণ কযা র (বজযষ্ঠতায রবরত্তদত নয়): 

১) রচফ, কারযগরয  ভাদ্রাা রক্ষা রফবাগ, রক্ষা ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ রচফারয়, ঢাকা-১০০০। 

    [দরষ্ট আকল ডণ: অরতরযক্ত রচফ, (কারযগরয)]। 

২) ভা-রযচারক, কারযগরয রক্ষা অরধদিয, আগাযগাঁ প্রারনক এরাকা, ঢাকা। 

3) ভা-রযচারক, ভধ্যরভক  উচ্চ রক্ষা অরধদিয, রক্ষা বফন, ১৬ আফদুর গরন েক, ঢাকা। 

4) ভা-রযচারক, জনরক্ত, কভ ডাংিান  প্ররক্ষণ ব্যযদযা, কাকযাইর, ঢাকা। 

5) ভা-রযচারক, ফস্ত্র অরধদিয, কাযান ফাজায, ঢাকা। 

6) রফবাগীয় প্রধান (কর), ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফাড ড, ঢাকা। 

7) বজরা প্রাক (কর বজরা)। 

8) আঞ্চররক রযচারক (ঢাকা, চেগ্রাভ, যাজাী, খুরনা, যাংপুয, ফরযার, ভয়ভনরাং  রদরট অঞ্চর), কারযগরয রক্ষা অরধদিয। 

9) রদেভ এনাররে, করিউটায বর, ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফাড ড (বফাদড ডয দয়ফাইদট বদয়ায অনুদযাধ) । 

10) অধ্যক্ষ/সুায/প্রধান রক্ষক, ..................................................। 

11) বচয়াযম্যান ভদাদদয়য ব্যরক্তগত কভ ডকতডা, বচয়াযম্যাদনয দিয, ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফাড ড। 

12) াংরিষ্ট নরথ। 
 

 
 

(প্রদকৌরী জাকারযয়া আব্বাী) 

উ-যীক্ষা রনয়ন্ত্রক (ববাদকনার) 

 বপান: 02-55006527 (অরপ) 


