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স্মািক িাং 57.17.0000.303.99.332.23.03                                                          তারিখ: 26/12/2022 ররিঃ 

 

 

রবজ্ঞরি 

 

রবষয়: এসএসরস (বভাদকশিাল) ও োরখল (বভাদকশিাল) পিীক্ষা ২০২3 এি ফিম পূিদণি রবজ্ঞরি প্রসদে। 

 

সাংরিষ্ট সকলদক জািাদিা যাদে বয, অত্র ববাদর্ ডি এসএসরস (বভাদকশিাল) ও োরখল (বভাদকশিাল) পিীক্ষা ২০২3 এি Online এ 

TC, PC িম্বি বপ্রিণ, ফিম পূিণ, প্রদয়াজিীয় রফ ইতযারে বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববাদর্ ড জমা বেয়াি তারিখ ও রিয়মাবরল রিদে 

উদেখ কিা হদলা। 

1. কায ডক্রদমি রববিণ ও সময়কাল: 

ক্রিঃ িাং রববিণ সময়কাল 

1.  Online এ TC, PC িম্বি Entry 29/12/২০22 ররিঃ হদত 03/01/২০23 ররিঃ 

2.  Online এ Form Fill up কিা যাদব। 06/01/২০23 ররিঃ হদত 16/01/২০23 ররিঃ 

3.  রবলম্ব রফসহ Online এ Form Fill up কিা যাদব। 17/01/২০23 ররিঃ হদত 19/01/২০23 ররিঃ 

4.  
Online এ Form Fill up কিা যাদব 

(প্ররতষ্ঠাি জরিমািা 2500/-সহ)। 
23/02/২০23 ররিঃ হদত 27/02/২০23 ররিঃ 

5.  
Online এ Form Fill up কিা যাদব 

(প্ররতষ্ঠাি জরিমািা 4500/-সহ)। 
28/02/২০23 ররিঃ হদত 15/03/২০23 ররিঃ 

6.  বসািালী বসবাি মাধ্যদম Form Fill up রফ জমা। 19/03/২০23 ররিঃ হদত 23/03/২০23 ররিঃ 

  

রবিঃ দ্রিঃ 

• Online এ রশক্ষার্থীি TC, PC িম্বি Entry কিা িা র্থাকদল/বফল িম্বি প্রোি কিা র্থাকদল Probable list-এ িাম 

র্থাকদব িা। আি Probable list-এ িাম িা র্থাকদল Form Fill up কিা যাদবিা। 

• 2019 বসশদিি রশক্ষার্থীদেি তথ্যও Online এ র্থাকদব এবাং Form Fill up কিা যাদব। তদব িবায়ি কিা িা র্থাকদল 

প্রদবশপত্র র্াউিদলার্ কিা যাদবিা। 

 

2. ফিম পূিদণি রফ সাংক্রান্ত তথ্য: 

ক্রিঃ িাং রববিণ হাি মন্তব্য 

1.  পিীক্ষাি রফ           825.০০ ববাদর্ ডি প্রাপ্য  

2.  িম্বি পত্র রফ ৬০.০০ ববাদর্ ডি প্রাপ্য  

3.    সিেপত্র রফ ১০০.০০   ববাদর্ ডি প্রাপ্য  

4.  বাস্তব প্ররশক্ষণ রফ ১২০.০০ ববাদর্ ডি প্রাপ্য ৭০/- প্ররতষ্ঠাি ৫০/- 

5.  সাংদযাগ িক্ষাকািী রফ (প্রদযাজয বক্ষদত্র) ৩০০.০০ ববাদর্ ডি প্রাপ্য  

6.  রবলম্ব রফ (প্রদযাজয বক্ষদত্র) ৩০০.০০ ববাদর্ ডি প্রাপ্য  

7.  ব্যাবহারিক পিীক্ষাি রফ 50.00 ববাদর্ ডি প্রাপ্য  

8.  বকন্দ্র রফ   ৫0০.০০ বকদন্দ্রি প্রাপ্য  

9.  ব্যাবহারিক বকন্দ্র রফ   ১5০.০০ বকদন্দ্রি প্রাপ্য  

10.  ব্যাবহারিক পিীক্ষাি রফ 7 রবষয় (ঐরেক রবষয় সহ)/প্ররত রবষয় 25/-হাদি   ১75.০০ বকদন্দ্রি প্রাপ্য  

 

 

রবিঃ দ্রিঃ ফিম পূিদণি Payment Summary শীট অনুসাদি রফ প্রদযাজয হদব। 
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3. পিীক্ষাি সময় ও মািবন্টি : 

েশম বেরণি পূণ ডাে রসদলবাস, পূণ ডমাি ও পূণ ডসমদয় সকল রবষদয় পিীক্ষা অনুরষ্ঠত হদব।  

4. অনুসিণীয় রবদশষ রিদে ডশাবলী: 

ক) TC, PC, PF, IA িম্বদিি হার্ ড করপ ববাদর্ ড জমা রেদত হদবিা রকন্তু প্ররতষ্ঠাি সাংিক্ষণ কিদব।  

খ) ‘মাি উন্নয়ি’ পিীক্ষার্থী রহসাদব শুধুমাত্র ২০22 সদি উত্তীণ ড রশক্ষার্থী মাি উন্নয়ি পিীক্ষায় অাংশ গ্রহণ কিদত পািদব। তদব, তাদেি 

রিয়রমত পিীক্ষার্থীি মতই পিীক্ষাি রফ প্রোিসহ েশম বেরণি রলরখত ও ব্যাবহারিক সকল রবষদয়ি পিীক্ষায় অাংশগ্রহণ কিদত হদব 

। এদক্ষদত্র স্বাভারবক রফ-এি অরতরিক্ত ৫০০.00 (পাঁচশত) টাকা মাি উন্নয়ি রফ প্রোি কিদত হদব। মাি উন্নয়দিি আদবেদিি 

হার্ ডকরপ আলাোভাদব 19/01/2023 ররিঃ তারিদখি মদধ্য বভাদকশিাল শাখায় জমা রেদত হদব। 

গ) প্ররতবন্ধী পিীক্ষার্থীদেি বক্ষদত্র আদবেদিি বপ্ররক্ষদত Admit Card পাওয়াি পি 10 রমরিট/ঘন্টা হাদি সময় বৃরি কদি পিীক্ষায় 

অাংশগ্রহদণি অনুমরতপত্র এবাং প্রদযাজয বক্ষদত্র শ্রুরত বলখদকি অনুমরতপত্র ববাদর্ ডি বভাদকশিাল শাখা হদত গ্রহণ কিদত হদব। 

ঘ) রিরে ডষ্ট সমদয়ি পদি Form Fill up এি আদবেি গ্রহণ কিা হদবিা। 

ঙ)  

i. প্ররতরেদিি পিীক্ষা বশদষ মূল উত্তিপত্র এবাং Top litho অাংশ রিদে কদিাদগদটর্ বদে  প্যাদকট কদি একটি কাপদেি 

বমােদক ববাদর্ ড পাঠাদত হদব। একই বমােদকি মদধ্য মূল উত্তিপত্র 100 টি কদি কদিাদগদটর্ সীট দ্বািা বাদেল কিা 

র্থাকদব। Top litho অাংশ একটি বকদন্দ্র এক রেদি যত হদব সব একই সাদর্থ বাদেল (রশদিািামপত্র সহ) হদব। মূল 

উত্তিপদত্রি বাদেল এবাং Top litho অাংদশি বাদেল একই সাদর্থ সাো কাপদেি বমােদক বেঁরচদয় রসলগালা কদি , 

বমােদকি উপদি বকন্দ্র বকার্ ও তারিখসহ বপ্রিদকি ঠিকািা স্পষ্ট ভাদব রলদখ পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক, দিঃ আিঃ উপ পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক 

(দভাদকশিাল), বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, আগািগাঁও, ঢাকা বিাবি পাঠাদত হদব। 

ii. বের্ রবষদয়ি বক্ষদত্র প্ররত বেদর্ি উত্তিপত্র আলাো আলাো ভাদব কদিাদগদটর্ সীট দ্বািা বাদেল কদি একই সাদর্থ একটি 

বমােদক Top litho বাদেলসহ পাঠাদত হদব।  

iii. শুধুমাত্র োরখল (বভাদকশিাল) রশক্ষাক্রদমি বক্ষদত্র Aviex-2 (1724), বকািআি মারজে ও তাজবীে-2 (1727), nv`xm 

kixd I wdKvn&-2 (1728), ইসলাদমি ইরতহাস-2 (1325), বাাংলাদেশ ও রবশ্বপরিচয়-2(1326) এই রবষয়গুদলাি 

উত্তিপত্র ও Top litho হলুে কাপদেি বমােদক বেঁরচদয় পাঠাদত হদব। 

চ) বকন্দ্রদক প্ররতরেদিি অনুপরিত ও বরহষ্কাি রশক্ষার্থীি তথ্য অি-লাইদি এরি কিদত হদব। 

ি) ব্যবহারিক পিীক্ষা বশষ হওয়াি 10 রেদিি মদধ্য বিাদলি ক্রমানুসাদি সারজদয় হারজিা সীট, রশদিািামপত্র ও অনুপরিত তারলকাি 

হার্ ড করপ ববাদর্ ডি বভাদকশিাল শাখায় জমা রেদত হদব। 

 

স্বা/- 

(বমািঃ বকপাদয়ত উোহ) 

পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক 

বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা 

         বফাি: 02-55006525 (অরফস) 

স্মািক িাং 57.17.0000.303.99.332.23.03(12)                                                    তারিখ: 26/12/2022 ররিঃ 
 

সেয় অবগরত ও প্রদয়াজিীয় ব্যবিা গ্রহদণি রিরমত্ত অনুরলরপ বপ্রিণ কিা হল (বজযষ্ঠতাি রভরত্তদত িয়): 
 

১) রসরিয়ি সরচব, কারিগরি ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাগ, রশক্ষা মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সরচবালয়, ঢাকা-১০০০। 

২) মহা-পরিচালক, কারিগরি রশক্ষা অরিেিি, আগািগাঁও প্রশাসরিক এলাকা, ঢাকা। 

3) মহা-পরিচালক, মধ্যরমক ও উচ্চ রশক্ষা অরিেিি, রশক্ষা ভবি, ১৬ আবদুল গরি সেক, ঢাকা। 

4) মহা-পরিচালক, জিশরক্ত, কম ডসাংিাি ও প্ররশক্ষণ ব্যযদিা, কাকিাইল, ঢাকা। 

5) মহা-পরিচালক, বস্ত্র অরিেিি, কাওিাি বাজাি, ঢাকা। 

6) ববাদর্ ডি সকল কম ডকতডা, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

7) আঞ্চরলক পরিচালক (ঢাকা, চেগ্রাম, িাজশাহী, খুলিা, িাংপুি, বরিশাল, ময়মিরসাংহ ও রসদলট অঞ্চল), কারিগরি রশক্ষা অরিেিি। 

8) রসদেম এিারলে-1, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড (ববাদর্ ডি ওদয়বসাইদট প্রকাদশি অনুদিািসহ) । 

9) ম্যাদিজাি, বসািালী ব্যাাংক (সকল শাখা)। 

10) অধ্যক্ষ/সুপারিিদটিদর্ন্ট/প্রিাি রশক্ষক (সাংরিষ্ঠ সকল প্ররতষ্ঠাি)। 

11) বচয়ািম্যাি মদহােদয়ি ব্যরক্তগত কম ডকতডা, বচয়ািম্যাদিি েিি, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড। 

12) সাংরিষ্ট িরর্থ। 

 

 

(প্রদকৌশলী জাকারিয়া আব্বাসী) 

উপ-পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক (বভাদকশিাল) 

 বফাি: 02-55006527 (অরফস) 


