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বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড 
পরী া িনয় ণ িবভাগ (িডে ামা শাখা) 

আগারগাঁও, শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭। 
Website: www.bteb.gov.bd 

ারক নং-57.17.0000.301.31.001.19-154  তািরখঃ 08-08-2019 wLªt  

িব ি  
 
বাংলােদশ কািরগির িশ া বােডর আওতাধীন সকল সরকারী বসরকারী িশ া িত ােনর িডে ামা ইন ইি িনয়ািরং িশ া েমর ২য় পব পিরপূরক পরী া আগামী        
09 সে র 2019 ি ঃ রাজ সামবার হেত বাড িনধািরত কে  অনুি ত হেব। ২০১৬ িবধান মাতােবক 2019 সেনর জনু-জলুাই মােস অনুি ত ২য় পব সমাপনী 
পরী ায় শুধুমা  এক/ দইু িবষেয় অনু ীণ পরী াথ রাই এ পরী ায় অংশ হণ করেত পারেব। ০২ (দইু) এর অিধক িবষেয় অনু ীণ পরী াথ রা এ পরী ায় অংশ হণ 
করেত পারেব না।    
 

পরী ার িব ািরত সময়সূিচ ও ক  তািলকা যথাসমেয় অবিহত করা হেব। উ  পরী ার েয়াজনীয় তথ ািদ সংি  িশ া িত ান হেত অবিহত হওয়া যােব এবং কািরগির 
িশ া বােডর িনজ  ওেয়বসাইেটও দখা যােব। 
              
 

ghnghf ¯v̂t/-িরত/- 
(ড. সুশীল মার পাল) 

পরী া িনয় ক 
ফানঃ ০২-৯১১৩২৮৩(অিফস) 

 
িডে ামা ইন ইি িনয়ািরং িশ া েমর অ  বােডর অনুেমািদত িবধান ২০১৬ এবং উ  িশ া েমর িসেলবােস বিণত সংি  িবষেয়র আচরণিভি ক পাঠ সূিচ ও মানব ন 
অনুযায়ী ২য় পব পিরপূরক পরী া হণ করা হেব। পরী ার ফরম পূরণ, িফ আদায় এবং অ  বােড িফ রেণর িনয়মাবলী িনে  দ  হ লা। 
 

১। পরী ার ফরম পরূেণর িনয়মঃ 
১.১  িডে ামা ইন ইি িনয়ািরং িশ া েমর সংি  পেবর ফরম পূরণ Online -এ স  করেত হেব।  
১.২  2019 সেনর জনু-জলুাই মােস অনুি ত িডে ামা ইন ইি িনয়ািরং িশ া েমর ২য় পব পরী াথ েদর মধ  হেত অনলাইেন া  Probable List হেত যারা 

পিরপূরক পরী ায় অংশ হণ করেব তােদরেক Final List এ িনেয় যেত হেব এবং Edit বাটেনর মাধ েম পিরপূরক পরী ার িবষয় কাড সংেযাজন কের িদেত 
হেব। Final List এ া রযু  ি -আউট কিপই পরী ার ফরম পূরণ িহেসেব িবেবচ  হেব। ২য় পব পিরপূরক পরী ার ি -আউট কিপ অনুে দ ৩.৭ 
অনুযায়ী বিণত তািরেখ অ  বােডর Website হেত সং হ করেত হেব। উে খ , Website হেত সংগিৃহত Final List এর ি -আউট কিপর ফেটাকিপ অবশ ই 
িনজ িনজ িত ােন সংর ণ করেত হেব, কারণ পরবত েত পরী াথ েদর ফরম িফলাপ সং া  য কান সমস ায় ি -আউট কিপর ফেটাকিপসহ অ  বােড 
আেবদন করেত হেব।  

১.৩ ২য় পব পিরপূরক পরী াথ েক িত ান-িভি ক িলথু িবহীন উ রপে  পরী া িদেত হেব। 
১.৪  Final List এ অ ভূ  পরী াথ েদর নােমই ফরম িফলােপর িফ (িডিড-র মাধ েম) বােড জমা িদেত হেব।  

 

২। পরী ার িফসমূেহর হারঃ 
িমক নং িফ এর িববরণ টাকার পিরমাণ ম ব  
১ পরী ার িফ ২২৫/- বাড াপ  
২ ক  িফ ২০০/-  
৩ ন রপ  িফ ৫০/-  

 

৩। িশ া িত ান কতৃক িফ রেণর িনয়মাবলীঃ 
৩.১ পরী াথ েদর িনকট হেত আদায়কৃত পিরপূরক পরী ার িফ-এর অথ সানালী ব াংেকর য কান শাখা হেত সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা এর 

অনু েল দান করতঃ াফট  পরী াথ েদর তািলকার সে  অবশ ই রণ করেত হেব। াফট  সানালী ব াংেকর আগারগাওঁ শাখা, ঢাকা হেত উে ালন যাগ  
হেত হেব।  

৩.২ পিরপূরক পরী াথ েদর ি -আউট কিপ এবং পরী ার িফ সংি  িশ া িত ান ধােনর মাধ ম ব তীত সরাসির অ  অিফেস হণ করা হেব না। 
৩.২ অস ূণ বা ভুল তথ  িবিশ  ি -আউট কিপ বা িনধািরত িফ ব িতত ফরমপূরণ সরাসির বািতল করা হেব। 
৩.৪  পিরপূরক পরী ার ক  িফ বাবদ আদায়কৃত অথ িশ া িত ােনর ক  িফ তহিবেল (ব াংক একাউে ) জমা থাকেব এবং পরী া সং া  সকল ের 

িনেয়ািজত কমকতা ও কমচািরবেৃ র স ানী/পাির িমক পরী া সমাি র পর পরই িনয়ম অনুযায়ী পিরেশােধর ব ব া কেরত হেব। পিরেশািধত িবেলর এক  
িতিলিপ ( মাট আয়-ব েয়র অংক উে খসহ) যথাসমেয় অ  বােডর সিচেবর বরাবের রণ করেত হেব। 

৩.৫  ব াংক াফ  সং েহর িনিম  দানেযাগ  কিমশন সংি  িশ া িত ান কতৃক বহন করেত হেব। নগদ অথ, মািন অডার, পা াল অডার বা জারী 
চালানেযােগ িরত অথ হণেযাগ  নয়। 

৩.৬ dig c~i‡Yi wcª›U AvDU Kwc I e¨vsK WªvdU Rgv †`qvi mgq cix¶v_x©‡`i GKwU c~b©v½ ZvwjKv (Aby‡”Q`-3.6 Abyhvqx) 
Ges Online -G c~iYK…Z dig wdjvc (EFF) Gi Final List (cixÿv_©xi ¯v̂ÿiK…Z), Total Student List Gi wcÖ›U-
AvDU Kwc Rgv w`‡Z n‡e| Final List Print Kivi ci Avi †Kvb Edit Kiv hv‡e bv| D‡jøL¨, Website n‡Z msMªnK…Z 
wcª›U-AvDU Kwc/Kwci d‡UvKwc Aek¨B cªwZôv‡b msi¶Y Ki‡Z n‡e, KviY cieZx©‡Z D³ cix¶v_x©‡`i †h †Kvb mgm¨vq 
wcª›U-AvDU Kwci d‡UvKwcmn AÎ †ev‡W© Av‡e`b Ki‡Z n‡e| Total Question Count List Gi wcÖ›U-AvDU Kwc †ev‡W©i 
†Mvcbxq kvLvq (8g Zjv) Aek¨B Rgv w`‡Z n‡e| 

 

িমক নং পরী াথ র নাম টকেনালিজ রাল ন র ও িশফ  রিজঃ ন র ও সশন দয় িবষেয়র কাড পরী ার িফ িবল  িফ ম ব  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         
 

৩.৭ িনে র ছেক দ  তািরখ অনুযায়ী পরী া সংি  কায ম স  করার জন  সংি  িশ া িত ান ধানেক অিধকতর য শীল ও দািয় বান হওয়ার জন  
অনুেরাধ করা হেলা। 
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িশ া িত ােন 
িবল  িফ ছাড়া 
ফরম িফলাপ ও 
ব াংক াফট 
করার শষ 
তািরখ 

িশ া িত ােন িবল  
িফ-সহ (৩০০/- 

টাকা িত পরী াথ )  
ফরম িফলাপ ও 

ব াংক াফট করার 
শষ তািরখ 

অ  বােডর 
Website এ ফরম 
িফলাপ এর ডাটা 
এি  করার 
সময়সীমা 

সকল ব াংক 
াফ , ি -আউট 
কিপ অ  বােড 

জমা/ হেণর তািরখ 

িনধািরত তািরখ  
(27-08-19) 

এর পর িত ান কতৃক 
২৫০০/- টাকা জিরমানা 
সােপে  28-08-19 

তািরখ পয  ি -আউট 
কিপ, মুখপ  ও ব াংক 
াফট হণ করা হেব। 

এরপর কান অব ােতই 
ি -আউট কিপ, 
ফেরায়ািডং ও ব াংক 

াফট আর হণ করা হেব 
না। 

অ  বাড হেত 
েবশপ  ও পরী া 
সং া  েয়াজনীয় 
কাগজপ  হণকরার 

তািরখ 

েবশপ  
সংেশাধেনর জন  

বােড জমা 
দয়ার সময়সীমা 

সংেশািধত 
েবশপ  িবতরণ 

22-০8-19 25-০8-19 
20-08-19 

হেত 
25-08-19 

26-08-19 
(ঢাকা িবভাগ 
ব তীত সকল 
িবভাগ) 

04-09-19 
 (ঢাকা িবভাগ 
ব তীত সকল 
িবভাগ) 

04-09-19 
হেত 

05-09-19 
 

05-09-19 
ও  

08-09-19 
 

27-08-19 
(শুধুমা  ঢাকা 

িবভাগ) 

05-09-19 
(শধুমুা  ঢাকা িবভাগ) 

 

৩.৮  পিরপূরক পরী ার ি -আউট কিপ ও অন ান  সমুদয় িফ বাবদ দ  ব াংক াফট   িশ া িত ােনর একজন দািয় শীল কমকতা/ রিজ ার বা 
সমপযােয়র কান কমকতার মাধ েম িনধািরত তািরেখ অ  বােড রেণর ব ব া করেত হেব। তেব, সংি  কমকতার মণ স িকত ব য়ভার সংি  িশ া 
িত ান বহন করেব। 

৩.৯ পরী া সং া  সকল িবষেয়র যাগােযাগ বা র পরী া িনয় ক [দিৃ  আকষণঃ উপ-পরী া িনয় ক (িডে ামা)] বরাবের রণ করেত হেব। 
 

৪। অন ান  শতাবলীঃ  
৪.১ পিরপূরক পরী াথ েদর িনকট হেত আদায়কৃত পরী ার িফ এর অথ এক মা  ব াংক াফট এর মাধ েম ও ি -আউট কিপসমূহ ৩.৬ অনুে দ মাতােবক ণীত 

িববরণী এক  ফেরায়ািডং এর মাধ েম বােড রণ করেত হেব।(িভ  িভ  াফট সহকাের ও একািধক ফেরায়ািডং এর মােধ ম রণ করা বজনীয়)। 
৪.২ িনধািরত সময়সীমার মেধ  ি -আউট কিপ বােড জমা দান িনি ত করেত ও সংি  পরী াথ েদরেক য কান কােররর উি তা ও িবড়া না হেত পির ােণর 

লে  এি ফরম/ি -আউট কিপ ও িফ বাবদ েদয় িডিড ৩.৭ অনুে েদ বিণত তািরখ মাতােবক মাতােবক রণ করেত হেব।  
৪.৩ িশ া িত ান ধানেদরেক পিরপূরক পরী াথ েদর ি -আউট কিপেত া েরর িবষয়  িনি ত করেত হেব। 
৪.৪ অনলাইেন তথ  এি  করার সময় পিরপূরক পরী ার িবষয় কাড উে খ করেত হেব। 
৪.৫ cix¶vq DËicÎ e¨env‡ii GKwU ˆ`bw›`b †iwR÷vi msiÿY Ki‡Z n‡e| Ae¨eüZ DËicÎ I AwZwi³ DËicÎ Aek¨B cix¶v †kl 

nIqvi 7 (mvZ) w`‡bi g‡a¨ DËicÎ e¨envi I DØ„Ë weeiYxmn AÎ †ev‡W© †diZ w`‡Z n‡e| Ab¨_vq cieZ©x cixÿvi DËicÎ cÖ̀ vb 
Kiv n‡e bv| 

 
ারক নং-57.17.0000.301.31.001.19-154(13)  তািরখঃ 08-08-2019 wLªt  

অনুিলিপ সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় কাযা থঃ  
1. সিচব, কািরগির ও মাদরাসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, পিরবহণ পূল ভবন, সিচবালয় িলংক রাড, ঢাকা-১০০০। 

[দিৃ  আকষণঃ অিতির  সিচব (কািরগির), কািরগির ও মাদরাসা িশ া িবভাগ] 
2. মহািপরচালক, কািরগির িশ া অিধদ র, আগারগাওঁ, শেরবাংলা নগর, ঢাকা। 
3. সিচব/পিরদশক/পিরচালক (কাির লাম)/পিরচালক (আই িস), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।  
4. অধ , পিলেটকিনক ই উট ................................................. (সংি  সকল পিলেটকিনক ই উট)। 
5. অধ ,.......................................................................(সংি  সকল টকিনক াল ু ল এ  কেলজ)।  
6. উপ-সিচব (রিজঃ)/উপ-সিচব ( শাসন), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 

7. উপ-পরী া িনয় ক- গাপনীয়/সনদ/িবএম/ভাকঃ, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 

8. িসে ম এনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা (িব ি  Website এ কাশ ও িনধািরত সমেয় অনলাইেন ফরম পূরেণর ব ব া হেণর অনুেরাধসহ)।  
9. সহকাির পরী া িনয় ক- িডে ামা/ গাপনীয়/কৃিষ/ ট টাইল/শটেকাস, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 

10. ইনফরেমশন অিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
11. স ম ােনজার, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
12. চয়ারম ান মেহাদেয়র পােসানাল অিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
13. নিথ। 

 

 
(মাহা দ আবুল শািহন কাওছার সরকার) 

উপ-পরী া িনয় ক(িডে ামা) 
ফানঃ ০২-৯১১৮৭৭৬ 


