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বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড 

পিীক্ষা রিয়ন্ত্রণ রবভাগ (ডিপ্লোমো শোখো) 

আগািগাঁও, বশদিবাাংলা িগি, ঢাকা-১২০৭। 

Website: www.bteb.gov.bd 

স্মািক িাং-৫৭.১৭.০০০০.৩০১.৩১.০০২.২৩.৫৪ তারিখঃ  ১৫ মার্ ড ২০২৩ রি.  

রবজ্ঞরি 

 
বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববাদর্ ডি আওতাধীি সকল সিকািী ববসিকািী রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদিি রর্দলামা ইি ইরিরিয়ারিাং রশক্ষাক্রদমি       

২য় পব ড পরিপূিক পিীক্ষা আগামী ১৫ এডিল ২০২৩ রিঃ বিাজ শরিবাি হদত ববার্ ড রিধ ডারিত বকদে অনুরষ্ঠত হদব। ২০১৬ িডিধোন 

মমোতোপ্িক ২০২৩ সপ্নর জোনুয়োডর-মোর্ চ মাদস অনুরষ্ঠত ২য় পব ড সমাপিী পিীক্ষায় শুধুমাত্র এক/ দুই রবষদয় অনুত্তীণ ড পিীক্ষার্থীিাই এ পিীক্ষায় 

অাংশগ্রহণ কিদত পািদব। ০২ (দুই) এি অরধক রবষদয় অনুত্তীণ ড পিীক্ষার্থীিা এ পিীক্ষায় অাংশগ্রহণ কিদত পািদব িা।    

 

পিীক্ষাি রবস্তারিত সময়সূরর্ ও মকন্দ্র তোডলকো যর্থাসমদয় অবরহত কিা হদব। উক্ত পিীক্ষাি প্রদয়াজিীয় তথ্যারে সাংরিষ্ট রশক্ষা প্ররতষ্ঠাি 

হদত অবরহত হওয়া যাদব এবাং কারিগরি রশক্ষা ববাদর্ ডি রিজস্ব ওদয়বসাইদেও বেখা যাদব। 

              

 

(প্মোোঃ মকপোপ্য়ত উল্লোহ) 

পরীক্ষো ডনয়ন্ত্রক 

 
রর্দলামা ইি ইরিরিয়ারিাং রশক্ষাক্রদমি অত্র ববাদর্ ডি অনুদমারেত প্ররবধাি ২০১৬ এবাং উক্ত রশক্ষাক্রদমি রসদলবাদস বরণ ডত সাংরিষ্ট রবষদয়ি আর্িণরভরত্তক পাঠ্যসূরর্ ও 

মািবন্টি অনুযায়ী ২য় পব ড পরিপূিক পিীক্ষা গ্রহণ কিা হদব। পিীক্ষাি ফিম পূিণ, রফ আোয় এবাং অত্র ববাদর্ ড রফ বপ্রিদণি রিয়মাবলী রিদে প্রেত্ত 

হমলো। 

 
১। পিীক্ষাি ফিম পূিদণি রিয়মঃ 
 

১.১  রর্দলামা ইি ইরিরিয়ারিাং রশক্ষাক্রদমি সাংরিষ্ট পদব ডি ফিম পূিণ Online -এ সম্পন্ন কিদত হদব।  
 

১.২  ২০২৩ সপ্নর জোনুয়োডর-মোর্ চ মোপ্স অনুডিত রর্দলামা ইি ইরিরিয়ারিাং রশক্ষাক্রদমি ২য় পব ড পিীক্ষার্থীদেি মধ্য হপ্ত অনলোইপ্ন িোপ্ত 

Probable List হপ্ত যোরো পডরপূরক পরীক্ষোয় অংশগ্রহণ করপ্ি তোপ্েরপ্ক Final List এ ডনপ্য় মযপ্ত হপ্ি এিং Edit 

িোটপ্নর মোধ্যপ্ম পডরপূরক পরীক্ষোর ডিষয় মকোি সংপ্যোজন কপ্র ডেপ্ত হপ্ি। Final List এ স্বাক্ষিযুক্ত রপ্রন্ট-আউে করপই পিীক্ষাি 

ফিম পূিণ রহদসদব রবদবর্য হদব। ২য় পব ড পরিপূিক পিীক্ষাি রপ্রন্ট-আউে করপ অনুদেে ৩.৭ অনুযায়ী বরণ ডত তারিদখ অত্র ববাদর্ ডি 

Website হদত সাংগ্রহ কিদত হদব। উদেখ্য, Website হদত সাংগৃরহত Final List এি রপ্রন্ট-আউে করপি ফদোকরপ অবশ্যই 

রিজ রিজ প্ররতষ্ঠাদি সাংিক্ষণ কিদত হদব, কািণ পিবতীদত পিীক্ষার্থীদেি ফিম রফলাপ সাংক্রান্ত বয বকাি সমস্যায় রপ্রন্ট-আউে করপি 

ফদোকরপসহ অত্র ববাদর্ ড আদবেি কিদত হদব।  
 

১.৩ ২য় পব ড পরিপূিক পিীক্ষার্থীদক প্ররতষ্ঠাি-রভরত্তক রলথু রবহীি উত্তিপদত্র পিীক্ষা রেদত হদব। 

১.৪  Final List এ অর্ন্চভূক্ত পরীক্ষোর্থীপ্ের নোপ্মই ফরম ডফলোপ্পর ডফ (ডিডি-র মোধ্যপ্ম) মিোপ্ি চ জমো ডেপ্ত হপ্ি।  

 

২। পিীক্ষাি রফসমূদহি হািঃ 

ক্ররমক িাং রফ এি রববিণ োকাি পরিমাণ মন্তব্য 

১ পিীক্ষাি রফ ২২৫/- ববার্ ড প্রাপ্য 

২ বকে রফ ২০০/-  

৩ িম্বিপত্র রফ ৫০/-  

 

৩। রশক্ষা প্ররতষ্ঠাি কর্তডক রফ বপ্রিদণি রিয়মাবলীঃ 

 

৩.১ পিীক্ষার্থীদেি রিকে হদত আোয়কৃত পরিপূিক পিীক্ষাি রফ-এি অর্থ ড বসািালী ব্যাাংদকি বয বকাি শাখা হদত সরর্ব, বাাংলাদেশ কারিগরি 

রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা এি অনুকুদল প্রোি কিতঃ ড্রাফেটি পিীক্ষার্থীদেি তারলকাি সদে অবশ্যই বপ্রিণ কিদত হদব। ড্রাফেটি বসািালী 

ব্যাাংদকি আগািগাঁও শাখা, ঢাকা হদত উদত্তালি বযাগ্য হদত হদব।  
 

৩.২ পরিপূিক পিীক্ষার্থীদেি রপ্রন্ট-আউে করপ এবাং পিীক্ষাি রফ সাংরিষ্ট রশক্ষা প্ররতষ্ঠাি প্রধাদিি মাধ্যম ব্যতীত সিাসরি অত্র অরফদস গ্রহণ 

কিা হদব িা। 
 

৩.২ অসম্পূণ ড বা ভুল তথ্য রবরশষ্ট রপ্রন্ট-আউে করপ বা রিধ ডারিত রফ ব্যরতত ফিমপূিণ সিাসরি বারতল কিা হদব। 
 

৩.৪  পরিপূিক পিীক্ষাি বকে রফ বাবে আোয়কৃত অর্থ ড রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদিি বকে রফ তহরবদল (ব্যাাংক একাউদন্ট) জমা র্থাকদব এবাং পিীক্ষা 

সাংক্রান্ত সকল স্তদি রিদয়ারজত কম ডকতডা ও কম ডর্ারিবৃদেি সম্মািী/পারিশ্ররমক পিীক্ষা সমারিি পি পিই রিয়ম অনুযায়ী পরিদশাদধি 

ব্যবস্থা কদিত হদব। পরিদশারধত রবদলি একটি প্ররতরলরপ (দমাে আয়-ব্যদয়ি অাংক উদেখসহ) যর্থাসমদয় অত্র ববাদর্ ডি সরর্দবি বিাবদি 

বপ্রিণ কিদত হদব। 
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৩.৫  ব্যাাংক ড্রাফট্ সাংগ্রদহি রিরমত্ত প্রোিদযাগ্য করমশি সাংরিষ্ট রশক্ষা প্ররতষ্ঠাি কর্তডক বহি কিদত হদব। িগে অর্থ ড, মারি অর্ ডাি, বপাষ্টাল 

অর্ ডাি বা বেজািী র্ালািদযাদগ বপ্ররিত অর্থ ড গ্রহণদযাগ্য িয়। 
 

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| 
 

ক্ররমক িাং পিীক্ষার্থীি িাম মটকপ্নোলডজ বিাল িম্বি ও রশফট্ বিরজঃ িম্বি ও বসশি মেয় ডিষপ্য়র 

মকোি 

পিীক্ষাি 

রফ 

রবলম্ব রফ মন্তব্য 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         
 

৩.৭ রিদেি ছদক প্রেত্ত তারিখ অনুযায়ী পিীক্ষা সাংরিষ্ট কায ডক্রম সম্পন্ন কিাি জন্য সাংরিষ্ট রশক্ষা প্ররতষ্ঠাি প্রধািদক অরধকতি যত্নশীল ও োরয়ত্ববাি হওয়াি 

জন্য অনুদিাধ কিা হদলা। 

রশক্ষা 

প্ররতষ্ঠাদি 

রবলম্ব রফ ছাড়া 

ফিম রফলাপ 

ও ব্যাাংক 

ড্রাফে কিাি 

বশষ তারিখ 

রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদি 

রবলম্ব রফ-সহ (৩০০/- 

োকা প্ররত পিীক্ষার্থী)  

ফিম রফলাপ ও 

ব্যাাংক ড্রাফে কিাি 

বশষ তারিখ 

অত্র ববাদর্ ডি 

Website 

এ ফিম রফলাপ 

এি র্াো এরি 

কিাি 

সময়সীমো 

সকল ব্যাাংক ড্রাফট্, 

রপ্রন্ট-আউে করপ 

অত্র ববাদর্ ড 

জমা/গ্রহদণি তারিখ 

রিধ ডারিত তারিখ  

(04-০4-23) 

এর পর প্রতিষ্ঠান কর্তকৃ 

২৫০০/- টাকা জতরমানা 

সাপপপে 05-০4-23 

িাতরখ পর্নৃ্ত তপ্রন্ট-আউট 

কতপ, মুখপত্র ও ব্াাংক 

ড্রাফট গ্রহণ করা হপে। 

এরপর ককান অেস্থাপিই 

তপ্রন্ট-আউট কতপ, 

ফপরায়াত্াৃং ও ব্াাংক 

ড্রাফট আর গ্রহণ করা 

হপে না। 

অত্র ববার্ ড হদত পিীক্ষা 

সাংক্রান্ত প্রদয়াজিীয় 

কাগজপত্র গ্রহণ কিাি 

তারিখ 

অিলাইদি 

প্রদবশপত্র 

র্াউিদলার্  ও 

রপ্রন্ট কিাি 

সময়সীমা 

 

 

 

মর্ন্ব্য 

2৭-০৩-23 2৯-০৩-23 

27-০৩-23 

হপি 

30-০3-23 

০৩-০4-23 

(ঢাকা তেভাগ ব্িীি 

সকল তেভাগ) 

0৩-0৪-23 

 (ঢাকা তেভাগ ব্িীি 

সকল তেভাগ) 

০৯-০৪-23 

হপি 

১0-০৪-23 

 

৪-০4-23 

(শুধুমাত্র ঢাকা তেভাগ) 

0৪-0৪-23 

(শুধুমাত্র ঢাকা তেভাগ) 

 

৩.৮  পতরপূরক পরীোর তপ্রন্ট-আউট কতপ ও অন্যান্য সমুদয় তফ োেদ প্রদত্ত ব্াাংক ড্রাফট স্ব স্ব তিো প্রতিষ্ঠাপনর একজন দাতয়ত্বিীল 

কম ডকতডা/দিরজস্টাি বা সমপয ডাদয়ি বকাি কম ডকতডাি মাধ্যদম রিধ ডারিত তারিদখ অত্র ববাদর্ ড বপ্রিদণি ব্যবস্থা কিদত হদব। তদব, সাংরিষ্ট 

কম ডকতডাি ভ্রমণ সম্পরকডত ব্যয়ভাি সংডিষ্ট রশক্ষা প্ররতষ্ঠাি বহি করপ্ি। 

৩.৯ পিীক্ষা সাংক্রান্ত সকল রবষদয়ি বযাগাদযাগ ববা ি পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক [দৃরষ্ট আকষ ডণঃ উপ-পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক (রর্দলামা)] বিাবদি বপ্রিণ কিদত হদব। 

 

৪। অন্যান্য শতডাবলীঃ  

৪.১ পরিপূিক পিীক্ষার্থীদেি রিকে হদত আোয়কৃত পিীক্ষাি রফ এি অর্থ ড একটিমাত্র ব্যাাংক ড্রাফে এি মাধ্যদম ও রপ্রন্ট-আউে করপসমূহ ৩.৬ 

অনুদেে বমাতাদবক প্রণীত রববিণী একটি ফদিায়ারর্ ডাং এি মাধ্যদম ববাদর্ ড বপ্রিণ কিদত হদব।(রভন্ন রভন্ন ড্রাফে সহকাদি ও একারধক 

ফদিায়ারর্ ডাং এি মাদধ্যম বপ্রিণ কিা বজডিীয়)। 

৪.২ রিধ ডারিত সময়সীমাি মদধ্য রপ্রন্ট-আউে করপ ববাদর্ ড জমা প্রোি রিরিত কিদত ও সাংরিষ্ট পিীক্ষার্থীদেিদক বয বকাি প্রকাদিিি উরিগ্নতা ও 

রবড়াম্বিা হদত পরিত্রাদণি লদক্ষয এরিফিম/রপ্রন্ট-আউে করপ ও রফ বাবে প্রদেয় রর্রর্ ৩.৭ অনুদেদে বরণ ডত তারিখ বমাতাদবক বমাতাদবক 

বপ্রিণ কিদত হদব।  

৪.৩ রশক্ষা প্ররতষ্ঠাি প্রধািদেিদক পরিপূিক পিীক্ষার্থীদেি রপ্রন্ট-আউে করপদত স্বাক্ষদিি রবষয়টি রিরিত কিদত হদব। 

৪.৪ অিলাইদি তথ্য এরি কিাি সময় পরিপূিক পরীক্ষোর রবষয় বকার্ উদেখ কিদত হদব। 

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 cÖ`vb Kiv n‡e bv| 

 

স্মািক িাং-৫৭.১৭.০০০০.৩০১.৩১.০০২.২৩.৫৪(১৩)                 তারিখঃ ১৫ মার্ ড ২০২৩ রি.  

 

অনুরলরপ সেয় অবগরত ও প্রদয়াজিীয় কায ডামর্থ চোঃ  

 

1.  তসতনয়র সতিে, কারিগরি ও মাদিাসা রিক্ষা রিভাগ, তিো মন্ত্রণালয়, পরিিহণ পূল ভিন, সরিিালয় রলিংক রিাড, ঢাকা-১০০০। 

[দৃতি আকর্ণৃঃ অতিতরক্ত সতিে (কাতরগতর), কারিগরি ও মাদিাসা রিক্ষা রিভাগ] 

2.  মহাতপরিালক, কাতরগতর তিো অতিদপ্তর, আগারগাঁও, কিপরোাংলা নগর, ঢাকা। 

3.  সতিে/পতরদিকৃ/পতরিালক (কাতরকুলাম)/পরিিালক (আইটিরস), োাংলাপদি কাতরগতর তিো কো্,ৃ ঢাকা।  

4.  অধ্যে, পতলপটকতনক ইন্সটিটিউট ................................................. (সিংরিষ্ট সকল পরলটেকরনক ইন্সটিটিউে)। 

5.  অধ্যে,.......................................................................(সিংরিষ্ট সকল রেকরনকযাল স্কুল এন্ড কটলজ)।  

6.  উপ-সতিে (পরতজঃ)/উপ-সতিে (প্রিাসন), োাংলাপদি কাতরগতর তিো কো্,ৃ ঢাকা। 

7.  উপ-পরীো তনয়ন্ত্রক-কগাপনীয়/সনদ/তেএম/পভাকঃ, োাংলাপদি কাতরগতর তিো কো্,ৃ ঢাকা। 
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8.  তসপেম এনাতলে, োাংলাপদি কাতরগতর তিো কো্,ৃ ঢাকা (তেজ্ঞতপ্তটি Website এ প্রকাি ও রনর্ ধারিত সমটয় অনলাইটন ফিম পূিটণি 

ব্েস্থা গ্রহটণি অনুপরািসহ)।  

9.  সহকাতর পরীো তনয়ন্ত্রক- ত্পলামা/পগাপনীয়/কৃতর্/পটক্সটাইল/িটপৃকাস,ৃ োাংলাপদি কাতরগতর তিো কো্,ৃ ঢাকা। 

10.  ইনফরপমিন অতফসার, োাংলাপদি কাতরগতর তিো কো্,ৃ ঢাকা। 

11.  কপ্রস ম্যাপনজার, োাংলাপদি কাতরগতর তিো কো্,ৃ ঢাকা। 

12.  কিয়ারম্যান মপহাদপয়র পাপসাৃনাল অতফসার, োাংলাপদি কাতরগতর তিো কো্,ৃ ঢাকা। 

13.  নতি। 

 

 

 
(পমাহাম্মদ আবুল িাতহন কাওছার সরকার) 

উপ-পরীো তনয়ন্ত্রক(ত্পলামা) 

মফোন: ০২-৫৫০০৬৫৩১ 


