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পুন:রফজ্ঞরি
াংরিষ্ট কদরয অফগরতয জন্য জানাদনা মাদে বম, ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফাদর্ ডয আতাধীন ৪ ফৎয বভয়াদী রর্দলাভা ইন
এরিকারচায, রপারযজ, রাইবষ্টক  রর্দলাভা ইন পদযরি 1ভফ ড (প্ররফধান-20২২) এফাং ৩য়, ৫ভ, ৭ভ ফ ড রনয়রভত এফাং ৪থ ড, ৬ষ্ঠ  ৮ভ ফ ড
অরনয়রভত বফার্ ড ভানী যীক্ষা-২০2১ রর্দলাভা ইন এরিকারচায, রপারযজ (প্ররফধান-2011), রাইবষ্টক-(প্ররফধান-20১৬), পদযরি (প্ররফধান-20১৪) এয স্বাস্থ্য  রযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয় এফাং স্বাস্থ্য অরধদিদযয রনদদ ডনা অনুমায়ী স্বাস্থ্য রফরধ  রনযাদ াযীরযক দূযত্ব
ফজায় বযদখ আন রফন্যা কযতঃ আগাভী ১১ আগস্ট- 202২ বযাজ বৃস্পরতফায দত বফার্ ড কর্তডক রনধ ডারযত বকদে অনুরষ্ঠত দফ।
উক্ত যীক্ষায ছাত্র/ছাত্রীদদয ম্ভাব্য তাররকা প্ররতষ্ঠান রবরিক (Printout Copy)বফাদর্ ডয দয়ফ াইে-এ ায়া মাদফ। যীক্ষায় অাংিদণ
ইচ্ছুক ছাত্র/ছাত্রীদদযদক যীক্ষায রনধ ডারযত রপ স্ব-স্ব রক্ষা প্ররতষ্ঠাদনয ভাধ্যদভ জভা এফাং অন-রাইদন পযভ রপরা কযদত দফ। পযভ
রপরাদয তারযখ, ভয়সূরচ এফাং যীক্ষা াংক্রান্ত অন্যান্য প্রদয়াজনীয় (ব্যফারযক/তারিক যীক্ষায বকে) তথ্যারদ কারযগরয রক্ষা বফাদর্ ডয
দয়ফ াইে www.bteb.gov.bd এ ায়া মাদফ। উদেখ্য যীক্ষায প্রশ্নত্র াংরিষ্ট বকদে অনরাইদন বপ্রযণ কযা দফ।
(ক) অন-রাইদন পযভ রপরা এয পাইনার ররষ্ট (ার্ ড কর) রপ্রদে থাকা কর রক্ষাথীদদয যীক্ষায কর রপ প্রদান কযদত দফ (খ)
একজন যীক্ষাথীয মূরদফ ড ০১ (এক) টি ভাত্র ারজযা রে ব্যফায কযদত দফ। একই ারজযা রদেয ভদধ্য তারিক  ব্যফারযক কর
রফলদয়য ারজযা রনদত দফ প্রদয়াজদন অয পৃষ্ঠা ব্যফায কযা বমদত াদয। রযপূযক রফলয় যীক্ষায জন্য আরাদা ারজযা রে ব্যফায কযা
মাদফ না। অনুরস্থ্ত যীক্ষাথীদদয ারজযা রে ততরয কযদত দফ এফাং র রযদডদকয দ্বাযা রফলয় রবরিক তারযখ অনুরস্থ্ত ররদখ ারজযা
রদে স্বাক্ষয কযদত দফ এফাং তা ঐ তারযদখ অন-রাইদন এ অনুরস্থ্ত তাররকা বপ্রযণ কদয ার্ ড কর াংযক্ষণ কযতঃ ারজযা রদেয াদথ
বফাদর্ ড জভা রদদত দফ।
বযরজরিদনয বভয়াদ থাকা াদদক্ষ পুনঃ বর্তিকৃত ছাত্র/ছাত্রীদদয বফরায় কারযকুরাভ াখায় অনুদভাদন দত্রয াদথ পূদফ ডয প্রদফত্র 
পরাপদরয কর রদদত দফ। অত্র বফাদর্ ডয কারযকুরাভ াখা দত জারযকৃত রর্দলাভা ইন এরিকারচায রক্ষাক্রদভয ফ ড রযকল্পনা ২০22 এয
আদরাদক এই রফজ্ঞরি প্রকা কযা দরা ।
রফ :দ্র: ১. প্ররফধান ২০২২ বভাতাদফক 1ভ দফ ডয যীক্ষা বফার্ ড মূল্যায়ন কযদফ এফাং ররদথা যুক্ত উিযত্র ব্যফায কযদত দফ। কর বকেদক
১ভ দফ ডয উিযত্র ৫ভ  ৭ভ দফ ডয উিযদত্রয াদথ ফাধাই কদয বফাদর্ ড বপ্রযন কযদত দফ।
রফ :দ্র: ২. বম কর প্ররতষ্ঠাদনয বভাফাইর নম্বয এফাং Email ID রযফতডন দয়দছ, তাযা 30-07-2022ররঃ এয ভদধ্য নতুন ঠিকানা
যীক্ষা াখায Email : textile.bteb@gmail.com এ াঠাদনায জন্য রনদদ ড প্রদান কযা দরা।
1.0 প্রদয়াজনীয় রনদদ ডনাফরীঃ
1.১ যীক্ষা শুরু য়ায ৩০ রভরনে পূদফ ডই যীক্ষাথীদদয যীক্ষা বকদে প্রদফ কযদত দফ।
1.২ যীক্ষা শুরুয ৩০ রভরনদেয পূদফ ড প্রশ্নত্র বফাদর্ ডয যীক্ষা াখা দত অনরাইদন (Online) াংরিষ্ট বকদে বপ্রযণ কযা দফ। উক্ত ভদয়
বকদেয াংরিষ্ট প্রশ্নত্র ায়া না বগদর বফাদর্যড াংরিষ্ট াখায় (বগানীয় াখা) বকদেয বাযপ্রাি কভডকতডা/বকে রচফদক বমাগাদমাগ
কযদত দফ।
1.3 বাযপ্রাি কভডকতডা/বকে রচফদক াংরিষ্ট যীক্ষা াখায (বগানীয় াখা) াদথ প্রদয়াজদন াফ ডক্ষরনক বমাগাদমাগ যাখদত দফ।
1.4 রনযািা  বগানীয়তা সুযক্ষা রনরিত কদয 30 রভরনদেয ভদধ্য বকদেয প্রদয়াজনীয় প্রশ্নত্র রপ্রে কদয যীক্ষা কদক্ষ প্রশ্নত্র বৌছাদত
দফ।
1.5 ায়ার্ ড এয বগানীয়তা ফজায় বযদখ প্রশ্নত্র বপ্রযদণয জন্য বাযপ্রাি কভডকতডা/বকে রচদফয ই-বভইর এফাং রফকল্প ই-বভইর ঠিকানা
চর যাখদত দফ। এদক্ষদত্র বভাফাইর নম্বায যীক্ষা চরাকারীন ভদয় াফ ডক্ষরনক চালু যাখদত দফ। অনরাইদন বকদেয বাযপ্রাি
কভডকতডা/বকে রচফ এয বভাফাইর নম্বয, রফকল্প বভাফাইর নম্বয, ই-বভইর ঠিকানা এফাং রফকল্প ই-বভইর ঠিকানা াঠাদত দফ।
1.6 বাযপ্রাি কভডকতডা/বকে রচফদক াধাযণ রপচাদযয (কযাদভযা রফীন) বভাফাইর বপান ব্যফায কযদত দফ।
1.7 রফদ্যযৎ ব্যফস্থ্া/রফকল্প রফদ্যযৎ ব্যফস্থ্া (বজনাদযেয), করিউোয, রপ্রোয, ইোযদনে াংদমাগ/রফকল্প ইোযদনে াংদমাগ, পদোকর বভরন/
ডুদলা-বভরন) এয ব্যফস্থ্া যাখা উা চর যাখদত দফ। এছাড়া রপ্রোয, পদোকর বভরন/ ডুদলা-বভরন ইতযারদয বোনায,
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প্রশ্নত্র ছাাদনায কাগজ  অন্যান্য প্রদয়াজনীয় যঞ্জাভারদ বকদে পূফ ড বথদকই ভজুত যাখদত দফ এফাং বফার্ ডদক এ রফলদয় অফরত
কযদত দফ।
1.8 যীক্ষাথীয াংখ্যা অনুাদত যীক্ষায ভদয় (কার/রফকার) পূফ ড বথদকই প্রদয়াজনীয় াংখ্যক রক্ষক/কভডকতডা/কভডচারযয াফ ডক্ষরণক
উরস্থ্রত রনরিত কযদত দফ।
1.9 প্ররতটি বকদেয বাযপ্রাি কভডকতডা/বকে রচফ কর্তডক প্রশ্নত্র রপ্রে  াংরিষ্ট যীক্ষায কদক্ষ রফতযদণয রদক্ষ Time Frame উদেখ
একটি Check list ততরয কদয ব অনুমায়ী কাম ডক্রভ িণ কযদত দফ।
1.10 রক্ষা ভন্ত্রণারদয়য রনদদ ডনা বভাতাদফক যীক্ষা শুরুয কভদক্ষ 30 রভরনে পূদফ ড যীক্ষাথীদদযদক অফশ্যই যীক্ষা দর প্রদফ কযদত
দফ। অরনফাম ড কাযদন বকান যীক্ষাথীদক এযদয প্রদফ কযদত রদদর তায নাভ, বযার নম্বয, বযরজঃ নম্বয, ফ ড, বেকদনারজী, প্রদফদয
ভয়, রফরম্ব য়ায কাযণ ইতযারদ একটি বযরজষ্টাদয রররফদ্ধ কদয ঐরদনই বফাদর্ ডয কৃরল/বেক্স: যীক্ষা াখায় প্ররতদফদন রদদত দফ।
একই যীক্ষাথীয একারধক ফায রফরম্ব কযদর তদন্ত কযদত দফ।
1.11 বকদেয কদরার রুভ/রপ্ররোং রুদভ অফশ্যই ররটিরব (cctv) এয ব্যফস্থ্া যাখা এফাং তা াফ ডক্ষরনক চর যাখদত দফ।
২.০ যীক্ষাথীয র্ফফযণঃ
২.১ 1ভ, ৩য়, ৫ভ, ৭ভ ফ ড রনয়রভত এফাং ৪থ ড, ৬ষ্ঠ  ৮ভ ফ ড অরনয়রভত ছাত্র/ছাত্রী যীক্ষাথী র্সসফ ং গ্রণ কযসত াযসফ ।
২.২ যম কর ছাত্র-ছাত্রী ২০২১ সন ৫ভ ও ৭ভ সফ ি পাআনার যীক্ষায় ংগ্রণ কসয র্তসনয র্ধক র্ফলসয় কৃতকাম ি সয়সছ যআ কর
ছাত্র-ছাত্রী যযপার্ ি/র্নয়র্ভত যীক্ষাথী র্সসফ উর্ির্িত সফ ি শুধু যযপার্ ি র্ফলসয় যীক্ষায় ংগ্রন কযসত াযসফ প্রর্ফধান-২০১১
(যযর্জসেসনয যভয়াদ থাকা াসসক্ষ)
২.৩ যম কর ছাত্র-ছাত্রী ২০২১ সন ৫ভ ফ ি ও ৭ভ ফ ি পাআনার যীক্ষায় ংগ্রণ কসয শুধু ভাত্র ব্যফার্যক র্ফলসয় কৃতকাম ি সয়সছ
যআ কর ছাত্র-ছাত্রী ২০২২ সন র্র্সলাভা আন এরিকারচায/রপারযজ/রাইবষ্টক/পদযরি রক্ষাক্রদভয যীক্ষায ফশ্যআ পযভ র্পরা
কসয প্রসফত্র গ্রণ কসয যীক্ষায় ং গ্রণ কযসত সফ (ব্যফার্যক যীক্ষায় ং গ্রণ কসয মর্দ উত্তীণ ি য় তসফ নম্বয নরাআসন
যপ্রযন কসয ার্ ি কর্ র্নধ িার্যত তার্যসি কৃর্ল/যেক্সোআর ািা (৫ভ তরা) জভা র্দসত সফ) ।
২.৪ যম কর যীক্ষাথী ২০২০ সন ফা তায পূসফ ি ৫ভ ও ৭ভ সফ ি যফার্ ি ভানী যীক্ষায় ংগ্রণ কসয কৃতকাম ি সয়সছ/ পুনঃ বর্তি
সয়সছ র্কন্তু ২০২১ সন 1ভ, ৩য়, ৫ভ, ৭ভ সফ ি পাআনার যীক্ষায় ংগ্রণ কসয নাআ, এরূ যীক্ষাথী ৩০০/- োকা ংসমাগ যক্ষাকাযী
র্প অগাভী পভি র্পরাসয ভয় জভা র্দসত সফ। যযর্জসেসনয যভয়াদ থাকা াসসক্ষ নুভর্ত ত্র অসফদসনয াসথ পূসফ িয কর
প্রসফত্র ও পুনঃ বর্তি অসদসয কর্ ংযুক্ত কযসত সফ।
২.৫ ফর্স্কৃত যীক্ষাথীসদয ভসে মাসদয ার্িয যভয়াদ উত্তীণ ি সয়সছ র্কংফা যকফর ভাত্র ২০২১ সনয ৪থ ি ফ ি, ৫ভ ফ ি, ৬ষ্ঠ, ৭ভ ফ ি ও ৮ভ
ফ ি যীক্ষা ফার্তর সয়সছ যযর্জসেসনয যভয়াদ থাকা াসসক্ষ তাযা র্নয়র্ভত যীক্ষাথী র্সসফ যীক্ষায় ংগ্রণ কযসত াযসফ।
(ফর্স্কৃত অসদ কর্ ংযুক্ত কযসত সফ)
2.6 অন-রাইদন পযভ রপরাদয তারযখ, ব্যাাংক ড্রাপে কযায তারযখ, রপ্রে-আউদেয ার্ ড কর (Final list)  ব্যাাংক ড্রাপে বফাদর্ ড
জভা প্রদান ইতযারদ রনদনা “ছক-১” বভাতাদফক িন্ন কযদত দফ।
পযভ রপরাদয ছক (ছক-১)

রফবাগ

১
কর
রফবাগ

৩০০/- োকা াদয
রফরম্ব রপ-
পযভ রপরা 
ব্যাাংক ড্রাপে
কযায বল তারযখ

প্ররতষ্ঠান কর্তডক রপ্রে-আউদেয ার্ ড কর
 রর্রর্ জভা বদয়ায বল তারযখ

অনরাইন
(Online) এ
পযভ রপরা এয
তারযখ

স্ব-স্ব প্ররতষ্ঠাদনয
রফরম্ব রপ ছাড়া
ব্যাাংক ড্রাপে
কযায বল তারযখ

২
04/07/২০২২ররঃ
দত
21/০৭/২০২২ ররঃ
ম ডন্ত

৩

৪
৫
2৫/০৭/২০২২ররঃ 31/০৭/২০২২ ররঃ দত 01/০8/২০২২ররঃ

2৪/০৭/২০২২ররঃ

যাজাী  যাংপুয
02/০8/২০২২ ররঃ দত 04/০8/২০২২ রর
রদরে, কুরভো, চÆMÖvg, খুরনা  ফরযার
07/০৮/২০২২ ররঃ দত ০8/0৮/2022ররঃ
ভয়ভনরাং  ঢাকা রফবাগ মূ

রনধ ডারযত
2৫/০7/২০২2
তারযদখয য
প্ররতষ্ঠান কর্তডক
২৫০০/- জরযভানা
 ব্যাাংক ড্রাপে
জভা দাদনয তারযখ
৬
(যীক্ষা রনয়ন্ত্রদকয
অনুভরত াদদক্ষ)
10/০8/20২২ ররঃ

৩.0 উদযাক্ত ছদক ফরণ ডত রনধ ডারযত তারযদখয ভদধ্য অন-রাইদন পযভ রপরা কযায য ঐ রদনই পযভ রপরাদয পাইনার ররদষ্টয
(Final list) ার্ ড কর রপ্রে (Print) কযদত দফ। র্নধ িার্যত তার্যসি র্নধ িার্যত র্ফবাগ ব্যতীত ন্য র্ফবাগ মূসয র্র্র্র্/য-র্ িায

ও কাগজত্র গ্রণ কযা সফ না।
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ছক-২
৪.0 যীক্ষাথীদদয রনকে দত আদায়কৃত যীক্ষায রপ মূদয ায (রনয়রভত/অরনয়রভত যীক্ষাথীদদয জন্য) রর্ ইন এরিকারচায,
রপারযজ, রাইব ক  রর্ ইন পদযরিঃ
যীক্ষায প্রকায
যীক্ষায রপ
নম্বয ত্র রপ নদত্র ফই
বকে রপ
বফাদর্ ডয
ক্র:
রপ
ফাফদ
বভাে
অাং
নং

০1

০2

১ভ ফ ড (cÖরফধান-2022) বফার্ ড
মূল্যায়ন কযদফ)
৩য় ফ ড রনয়রভত (প্ররতষ্ঠান মূল্যায়ন
কযদফ)
৫ভ ফ ড রনয়রভত
৪থ ড ফ ড কৃতকাম ড রফলয় (১০০/াদয)
৭ভ ফ ড রনয়রভত

০3

০
০
০
০
০

বফার্ ড

প্ররত:

বফার্ ড

প্ররত:

বফার্ ড কারয:

1

2

3

4

5

6

400/-

-

75/-

-

-

-

20/-

450/-

495/-

২২৫/-

২২৫/-

৫০/-

-

-

20/-

450/-

245/-

৪০০/-

-

৭৫/-

-

-

-

20/-

450/-

৪৯৫/-

রফলয় াংখ্যা
× ১০০

-

ফ ড
াংখ্যা ×
৭৫

-

-

-

20/-

২০০/-

করাভ
১+৩+৭

৪০০/-

-

20/-

450/-

৪9৫/-

200/-

করাভ
1+3+৭

প্রkœcÎ বকে
e¨e¯’vcbv
eve`

7

প্ররত:
8

9

-

৭৫/-

-

-

৪থ ড, ৫ভ  ৬ষ্ঠ দফ ড বযপার্ ড রফলয়
১০০/- াদয

রফলয় াংখ্যা
 100

-

ফ ড
াংখ্যা 
75

-

-

৫ভ  ৭ভ ফ ড যীক্ষায় অাং িণ
কদয চায ফা তদতারধক রফলদয়
অনুিীণ ডদদয যীক্ষাথীদদয জন্য

৪০০/-

-

৭৫/-

-

-

-

20/-

450/-

৪9৫/-

৮ভ ফ ড অরনয়রভত

400/-

-

75/-

-

100/
-

-

20/-

450/-

595/(1+3+৭)

20/-

কর দফ ডয রফরম্ব/াংদমাগ যক্ষাকাযী রপ প্ররত যীক্ষাথীদদয জন্য (মরদ থাদক) ৩০০/- োকা াদয।
300/কর দফ ডয বযপার্ ড/রযপূযক ব্যফারযক যীক্ষায রপ প্ররত দফ ডয প্ররত রফলদয় ২৫.০০ োকা াদয
বকে রপ রক্ষা প্ররতষ্ঠান  বকদেয ভদধ্য অত্র বফাদর্ ডয স্বাযক নাং -ফাকারদফা(-২)/667/(াে ড-5)/844 তাাং 15-09-2013 এয রফজ্ঞরি
অনুযণ কযদত দফ। ( কর াংযুক্ত)
রনজস্ব প্ররতষ্ঠাদন বকে না দর অরনয়রভত যীক্ষাথীদদয জন্য বকেদক ২০০/- াদয বকে রপ প্রদান কযদত দফ ।
প্ররতষ্ঠান কর্তডক বফার্ ড রপ মথাভদয় জভা রদদত ব্যথ ড দর রফরদম্বয জন্য প্ররতষ্ঠাদনয জরযভানা ২৫০০/- োকা

রফঃ দ্রঃ বকান বাদফই বফার্ড রনধ ডারযত রপ এয অরতরযক্ত রপ বনয়া মাদফ না। অরতরযক্ত রপ আদায় কযদর রফরধ বভাতাদফক ব্যফস্থ্া িণ কযা দফ।

৫.0 রক্ষা প্ররতষ্ঠান কর্তক
ড যীক্ষাথীদদয রপ মূ বফাদর্ ড বপ্রযণ দ্ধরত :
৫.১ যীক্ষাথীদদয রনকে দত আদায়কৃত যীক্ষায রপ, একাদর্রভক ট্রান্সরক্রপ্ট রপ এয মুদয় োকা প্ররত যীক্ষাথীয রনকে দত আদায়কযতঃ
বভাে োকায ব্যাাংক ড্রাপে (বানারী ব্যাাংক/বাস্যার ইরাভী ব্যাাংদকয বম বকান াখা দত) রচফ, ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফাদর্ ডয
অনুকূদর ছদক ফরণ ডত রনধ ডারযত তারযদখ কযদত দফ এফাং বফাদর্ ডয যীক্ষা রনয়ন্ত্রক রফবাদগয কৃরল/বেক্সঃ াখা (৫ভ তরা) কর্তডক
মাচাইপূফ ডক রাফ াখায় রনধ ডারযত তারযদখ জভা রদদত দফ। ব্যাাংক ড্রাপটি অফশ্যই বানারী ব্যাাংক/বাস্যার ইরাভী ব্যাাংক,
আগাযগাঁ াখা, ঢাকা দত উদিারন বমাগ্য দত দফ।
৫.২ যীক্ষাথীদদয রনকে বথদক আদায়কৃত মুদয় োকায রাফ (বফাদর্ ডয প্রাপ্য অাং) বফার্ ড কর্তডক প্রদি "রাফ রফফযণী “ছক" অনুমায়ী
পূযণ কদয ব্যাাংক ড্রাপে জভা বদয়ায ভয় ৫ভ তরা কৃরল/বেক্সোইর াখায অনুভরতয য ব্যাাংদক জভা রদদত দফ এফাং রাফ াখায়
ক্ররভক নম্বয প্রদাদনয য ৫ভ তরা কৃরল াখায় জভা রদদত দফ।
৫.৩ ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফার্ ড এয অধীন রর্দলাভা ইন এরিকারচায/রপারযজ/রাইবষ্টক/পদযরি রক্ষাক্রদভয যীক্ষায পযভ রপরা
াংক্রান্ত কর কাম ডক্রভ াংরিষ্ট প্ররতষ্ঠাদনয প্ররতরনরধয ভাধ্যদভ অফশ্যই িাদন কযদত দফ। অন্য প্ররতষ্ঠান রক্ষক/অন্য াখায
রক্ষক/প্ররতরনরধ দ্বাযা যীক্ষা াংক্রান্ত বকান কাম ডক্রভ িাদন কযা মাদফ না।

৬.0 যীক্ষাথীদদয রনকে দত আদায়কৃত অথ ড (মাা বকে/প্ররতষ্ঠান কর্তক
ড ব্যয় দফ) ব্যদয়য রফফযণঃ
৬.1 বকে রপ, ব্যফারযক যীক্ষায রপ ফাফদ আদায়কৃত োকা াংরিষ্ট রক্ষা প্ররতষ্ঠান দত রররখত যীক্ষা আযম্ভ য়ায ০১ (এক) িা
পূদফ ড যীক্ষা বকদেয বাযপ্রাি কভডকতডায ফযাফদয নগদ/ ব্যাাংক ড্রাপদেয ভাধ্যদভ অফশ্যই বপ্রযণ কযদত দফ। উদেখ্য বম, বকে রপ 
ব্যফারযক যীক্ষায রপ মথাভদয় রযদাধ না কযদর এই ভদভড বকে দত বকান অরবদমাগ ায়া বগদর উক্ত রক্ষা প্ররতষ্ঠাদনয যীক্ষায
পরাপর স্থ্রগত থাকদফ।
৬.2 বকে রপ ফাফদ আদায়কৃত অথ ড যীক্ষা াংক্রান্ত কাদজ রনদয়ারজত কর স্তদযয কভডকতডা  কভডচাযীদদয ারযরমিরভক রদদফ যীক্ষা
ভারিয য দযই রযদাদধয ব্যফস্থ্া কযদত দফ এফাং এ াংক্রান্ত ব্যদয়য রাদফয এক কর বফাদর্ ড যীক্ষা াখায় বপ্রযণ কযদত
দফ।
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৬.3 ব্যফারযক যীক্ষায রপ ফাফদ আদায়কৃত অথ ড ব্যফারযক যীক্ষা ভারিয য অবযন্তরযণ/অনাবযন্তরযণ ব্যফারযক যীক্ষকগণ
ারযরমিরভক বফাদর্ ডয রনয়ভ অনুমায়ী প্রাপ্য দফন। অফরষ্ট অথ ড ব্যফারযক যীক্ষায কাঁচাভার ক্রদয় াংরিষ্ট রক্ষা প্ররতষ্ঠাদন ব্যফায
কযা বমদত াদয।
৭.০ তারিক ধাযাফারক  ব্যফারযক ধাযাফারক (TC/PC) নম্বয বপ্রযণঃ
২০21 দন রর্দলাভা ইন এরিকারচায/রপারযজ/রাইবষ্টক/পদযরি রক্ষাক্রদভয বফার্ ড ভানী যীক্ষায় অাংিণকাযী ছাত্র-ছাত্রীদদয
তারিক ধাযাফারক  ব্যফারযক ধাযাফারক (TC/PC) নম্বয স্ব-স্ব প্ররতষ্ঠানদক অন-রাইদনয ভাধ্যদভ রনদনাক্ত “ছদক” ফরণ ডত তারযখ
অনুমায়ী াঠাদত দফ। TC/PC যীক্ষায় বকান রক্ষাথী অকৃতকাh© দর বকান বাদফ পযভরপরা-এয বমাM¨ দফ না। রনধ ডারযত তারযদখয
ভদধ্য অন-রাইদনয TC/PC নম্বয দত্রয ার্ ড কর কৃরল/বেক্সঃ াখায় জভা রদদয় প্রদফত্র িণ কযদত দফ।
ধাযাফার্সকয নম্বয 1ভ, ৫ভ ও ৭ভ ফ ি নম্বয যপ্রযসণয ছক (ছক-৩)
রফবাগ/ অঞ্চর

অন-রাইদন-এ TC/PC নম্বয বপ্রযদণয
তারযখ

কর রফবাগ

২১/০৭/২০২২ ররঃ দত
2৫/০৭/২০২২ ররঃ ম ডন্ত

ভন্তব্য
TC/PC নম্বয রনধ ডারযত তারযদখয ভদধ্য অন-রাইদন-এ জভা রদদত
ব্যথ ড দর প্ররতষ্ঠানদক ২৫০০/-জরযভানা যীক্ষা রনয়ন্ত্রদকয অনুভরত
াদদক্ষ জভা বদয়া মাদফ।

ব্যফারযক নম্বয 1ভ, 5ভ  7ভ ফ ড রনয়রভত এফাং ৬ষ্ঠ  ৮ভ ফ ড অরনয়রভত নম্বয বপ্রযদণয ছক (ছক-৪)
ব্যফার্যক যীক্ষা যল ওয়ায য ন-রাআসন PF এফাং ৩য়
ফ ড GPA নম্বয যপ্রযসণয তার্যি

05/09 /২০২২ররঃ
দত
12/09/২০২২ ম ডন্ত

ভন্তব্য
ব্যফারযক যীক্ষা বল য়ায য অন-রাইদন PF এফাং GPA
এয নম্বয বপ্রযণ কদয 22/09/২০২২ররঃ তারযদখয ভদধ্য ার্ ড কর
রপ্রে কদয এফাং ারজযা রে  রদযানাভ ত্র ফাধাঁই কদয (ফ ড 
বেকদনাররজ রবরিক) বফাদর্ ড জভা রদদত দফ। রনধ ডারযত ভদয়য
ভদধ্য বফাদর্ ড জভা রদদত ব্যথ ড দর প্ররতষ্ঠানদক ২৫০০/জরযভানা যীক্ষা রনয়ন্ত্রদকয অনুভরত স্বাদদক্ষ জভা বদয়া
মাদফ। ারজযা রদেয পদোকর প্ররতষ্ঠাদন াংযক্ষণ কযদত দফ।
ারজযা রদেয কর করাভ পূযণ কযদত দফ।

৮.0 াংরিষ্ট বকে রচফ অথফা তায ভদনানীত প্ররতরনরধ রনদনাক্ত ছদক ফরণ ডত তারযখ অনুমায়ী প্রদফত্র  উিযত্র যীক্ষায ভারাভার
িণ কযদফন। ভারাভাদরয চারদা পযদভ প্ররতষ্ঠান প্রধাদনয স্বাক্ষয  ীর বভায থাকদত দফ। (প্ররতরনরধয নাভ, দফী  নমূনা স্বাক্ষয
 বভাফাইর নম্বয বকে রচফ কর্তডক অফশ্যই তযারয়ত দত দফ)। এছাড়া ভারাভার িদণয ভয় অফরশ্যই উিযত্র িণ  রফতযণ
বযরজষ্টাদযয পদোকর াংযুক্ত কদয রদদত দফ।
প্রদফত্র  উিযত্র/ভারাভার িদণয ছক (ছক-4)
প্রদফত্র  উিযত্র/ভারাভার িদনয তারযখ
ছক ১ এয ৫ করাভ অনুমায়ী
(পযভরপরাদয ার্ ড কর জভা প্রদাদনয ভয় অনুমায়ী রনরদ ডó রফবাগ রনরদ ডó
ভদয় আায রনদদ ডনা যইর)

ভন্তব্য
প্রদফত্র াংদাধন কযায প্রদয়াজন থাকদর
যীক্ষা শুরুয তারযদখয পূদফ ড িন্ন কযদত দফ।
যীক্ষা শুরুয দয বকান প্রদফত্র াংদাধন
কযদত দর প্ররত প্রদফ দত্রয জন্য াংদাধন রপ
৫০০/-প্রদান কযদত দফ।

৮.1 অধ্যক্ষ/বকে রচফ/রক্ষা প্ররতষ্ঠান প্রধাদনয ভাধ্যদভ প্রদফত্র িণ কদয ছাত্র-ছাত্রীদদয ভদধ্য রফতযণ কযদফন। প্রদফত্র িণ কযায
য তা ঠিক আদছ রক না বার কদয মাচাই কযদত দফ। প্রদফ দত্রয ভুদরয কাযদণ মরদ বকান যীক্ষাথীয পরাপর প্রকাদ ব্যাঘাত সৃরষ্ট
য় তায জন্য বফার্ ড দায়ী থাকদফ না।
৮.2 যীক্ষা শুরুয এক িা পূদফ ড রররখত যীক্ষা িদণয জন্য বকদেয বাযপ্রাি কতডকতডা একটি যীক্ষা রযচারনা করভটি গঠন কযদফন।
বকোধীন প্রদতযক প্ররতষ্ঠান প্রধান অথফা তায ভদনানীত একজন রক্ষক রনদয় যীক্ষা করভটি গঠন কযদত দফ। যীক্ষা করভটিয
দস্য ব্যফারযক যীক্ষকদদয ারযরমিরভক এফাং অন্যান্য ব্যয় বকে রপ খাদত আদায়কৃত অথ ড বথদক রনফ ডা কযদত দফ।
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৮.৩ যীক্ষা াংক্রান্ত কর রফলয় ত্র বমাগাদমাগ নমূনা বভাতাদফক রনন ঠিকানায় বপ্রযণ কযদত দফ।
বপ্রযক,
প্ররতষ্ঠান/বকদেয নাভ
 ঠিকানা

ফযাফয,
কাযী যীক্ষা র্নয়ন্ত্রক (কৃর্ল ও যেক্সঃ)
ফাংরাসদ কার্যগর্য র্ক্ষা যফার্ ি (৫ভ তরা)
অগাযগাঁও, যসযফাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭।

রফলয় :
বকে বকার্ :
তারযখ :

যীক্ষায প্রশ্নত্র ংক্রান্ত যকান র্ফলসয় জানায জন্য ত্র যফাসর্ িয উ-যীক্ষা র্নয়ন্ত্রক (যগানীয়) ািায় যমাগাসমাগ কযসত সফ ।
যপান নম্বয: 01719960256, ০২ ৫৫০০৬৫৩২ ও ০২ ৫৫০০৬৫২৫
র্ফঃ দ্রঃ র্ক্ষকসদয নাসভয তার্রকা অগাভী ১৭/০৭/২০২২ সত ০২/০৮/২০২২ তার্যসিয ভসে র্বজ্ঞ র্ক্ষসকয ভসে সত র্ফলয়
র্বর্ত্তক তার্রকা Online-এ যপ্রযণ কসয এয ার্ ি কর্সত েসক্ষয ীর স্বাক্ষয পযভ র্পরাসয াসথ ংর্িষ্ট ািায় ( ৫ভ তরা)
জভা র্দসত সফ।
৯.0 রফদল তডাফরর :
৯.১ াংরিষ্ট প্ররফধান বভাতাদফক রফলয়রবরিক উিীণ ডভান পূণ ডভান এফাং প্রাি নম্বয ইতযারদ Online -এ ঠিকরূদ রদদত দফ। প্ররতষ্ঠাদনয
বকানরূ ভূদরয কাযদণ রক্ষাথীদদয ক্ষরত দর তায দায়-দারয়ত্ব প্ররতষ্ঠানদকই ফন কযদত দফ। রফদল কদয কারযকুরাভ বেকদনাররজ
বকার্, বকে বকার্, রফলয় বকার্ ভুর দর পরাপর প্রকা কযা ম্ভফ দফ না।
10.0 রফদল রনদদ ডনাফরীঃ
10.1 পযভপূযণকৃত কর রক্ষাথীয ারজযারদেয কর করাভ পূযণ কযদত দফ এফাং তা যীক্ষায বদল বকে রচদফয স্বাক্ষয ফাক
ভাযপত বফাদর্ ডয াংরিষ্ট াখায় াঠাদনা রনরিত কযদত দফ। অফশ্যই প্ররতষ্ঠাদন পদোকর াংযক্ষণ কযদত দফ।
10.2 পরাপর াংক্রান্ত বম বকান আরি/ ভন্তব্য থাকদর তা পরাপর প্রকাদয ০৭ (াত) রদদনয ভদধ্য রররখত বাদফ অধ্যদক্ষয ভাধ্যদভ
প্রদফত্র  বফাদর্ ড কৃরল/বেক্সোইর াখায় (৫ভ তরা) আদফদন জভা রদদত দফ।
10.3 রনধ ডারযত তারযদখ অনুরষ্ঠত কাদরয যীক্ষায উিযত্র  ররদথা (১ভ অাং) ঐ রদনই র্াকদমাদগ াঠাদত দফ। এ ব্যাাদয বাষ্ট
অরপদক পূফ ড দত রচঠি রদদয় অফরত কযদত দফ। উিযত্র াঠাদনায এ রনদদ ড না ভানা দর যফতীদত যীক্ষায বকে ফারতর ফদর
গণ্য দফ এ ব্যাাদয বকান বনাটি বদয়া দফ না। উিয দত্রয প্যাদকে এয ভদধ্য প্রটি রফলদয়য ১টি কদয প্রশ্নত্র অফশ্যই রদদত দফ
এফাং উিয দত্রয প্যাদকে অফশ্যই কাড় বুজ কারায দত দফ।
10.4 যীক্ষা াংক্রান্ত গুরুত্বপূন ড দরররারদ বমভন-উিযত্র, ব্যফারযক উিযত্র  অরতরযক্ত উিযত্র ব্যফায কযায য অব্যফহৃত উিযত্র 
অরতরযক্ত অব্যফহৃত ব্যফারযক উিযত্র এফাং অন-রাইদন বফাদর্ড বপ্ররযত কর তদথ্যয ার্ড কর একজন দারয়ত্বীর কভডকতডায ভাধ্যদভ
াদত াদত বফাদর্ড জভা রদদত দফ। উদেখ্য উক্ত রফলদয়য প্ররতরদদনয রাফ একটি বযরজষ্টায খাতায় রররফদ্ধ কদয যাখদত দফ।
10.5 ফরস্কৃত প্ররত যীক্ষাথীয জন্য াংদমাজনী-ক পযভ নাং ০১  াংদমাজনী-গ পযভ নাং ০৩ পূযণ কদয ফরস্কৃত প্ররত উিয দত্রয াংদে
বস্টরায কদয রদদত দফ । ফরস্কৃত যীক্ষাথীয উিয দত্রয ররদথা বকাদর্য ১ভ অাং বছড়া মাদফ না। প্ররতদফদন একই রদদন
উিযত্র আরাদা প্যাদকদে র্াক বমাদগ াঠাদত দফ। ফরস্কৃত উিয দত্র ভন্তব্য র রযদডক, র সুায  বকে রচদফয স্বাক্ষয
থাকদত দফ। ফরস্কৃত প্ররতদফদদনয কর তথ্য পূযণ কযদত দফ। রফদল কদয কত ধাযায় ফরকারায কযা র তা স্পস্ট বরখদত দফ।
10.6 উিযদত্রয াদথ বকান রদযানাভত্র ফা বকান তথ্য রন্নদফরত কযা মাদফ না। শুদৄভাত্র ফারির বরদবর ব্যফায কযদত দফ এয
ব্যরতক্রভ ফাঞ্ছনীয় নয়। ররদথা ে (১ভ অাং) এয প্যাদকদেয াদথ রফলদয়য রদযানাভত্র ১ কর রবতদয এফাং এক কর উদয রদদত
দফ এফাং রফলয় রবরিক পৃথক পৃথক কদয ফক্স এয রবতয প্যাদকে কযদত দফ এফাং উিযত্র রফলয় রবরিক পৃথক পৃথক কদয
প্যাদকে কযদত দফ । দয ররদথায ফক্স  উিযত্র অফশ্যই আরাদা কদয এফাং আরাদাবাদয প্যাদকে কদয বুজ কাড় রদদয় বরাই
 রর গারা কদয কাযী যীক্ষা রনয়ন্ত্রক (কৃরল/বেক্সঃ) ফযাফয বফাদর্ ড বপ্রযণ কযদত দফ। রফ: দ্র: উিয দত্রয প্যাদকে এয ভদধ্য
প্রটি রফলদয়য ১টি কদয প্রশ্নত্র অফশ্যই রদদত দফ।
10.7 অরনয়রভত যীক্ষাথীয ারজযারদে শুদৄভাত্র প্রদফদত্র প্রদরডত রফলয়/রফলয়ারদয নাভ থাকদত দফ। এই বক্ষদত্র ঐ রফলদয়য
রবরিদতই উরস্থ্ত/ অনুরস্থ্ত ররখদত দফ। যীক্ষায় অাংিণ কদয ভুরক্রদভ অনুরস্থ্ত ররখদর অনুিীণ ড ধযা দফ।
10.9 পযভ রপরাদয ব্যাাংক ড্রাপে  রপ্রে আউে এয ার্ ড কর জভা বদয়ায ভয় এরপররদয়ন/নফায়ন রপ ার নাগাদ রযদাদধয
প্রতযয়নত্র বদখাদত দফ।
10.10 যীক্ষা াংক্রান্ত কর রফলদয়য বমাগাদমাগ অত্র অরপদয যীক্ষা রনয়ন্ত্রক এয (দৃরষ্ট আকল ডণ: কাযী যীক্ষা রনয়ন্ত্রক (কৃরল  বেক্সঃ)
রত বমাগাদমাগ কযদত দফ। বপান নম্বয: ০২-৫৫০০৬৫৪৪
10.11 বকে রচফ রদযানাভ দত্রয কর করাভ বমভন- ভুর বৃি, অনুরস্থ্ত, ফরস্কৃত/অরবযুক্ত করাদভ বযার নম্বযমূ মথামথবাদফ পূযণ
কদয যীক্ষা বদল বযার নম্বদযয ক্রভ অনুাদয রদযানাভ ত্রমূ একদত্র ফারির,ফাদক্সয প্রথভ অাংদয বযার নম্বযমূ পূযণ কদয
ারজযা রে একদত্র ফারির কদয রফজ্ঞরিয তারযখ অনুমায়ী এক াদথ বফাদর্ ড াংরিষ্ট াখায় জভা রদদয় রনরিত কযদত দফ।
10.12 অকৃতকাম ড যীক্ষাথীদদয তাররকা  যীক্ষায রপ ফাফদ প্রদি ব্যাাংক ড্রাপে-এয রফফযণীয তাররকা স্ব-স্ব রক্ষা প্ররতষ্ঠাদনয
একজন দারয়ত্বীর রক্ষদকয ভাধ্যদভ (যীক্ষা কাদজ াংরিষ্ট) রনধ ডারযত তারযদখয ভদধ্য অত্র বফাদর্ ড বৌছাদত দফ। তদফ াংরিষ্ট
রক্ষদকয ভ্রভন িরকডত ব্যয়বায রক্ষা প্ররতষ্ঠান ফন কযদফন। রক্ষা প্ররতষ্ঠান প্রধাদনয ভাধ্যভ ছাড়া যীক্ষাথীয কাগজত্র  ব্যাাংক
ড্রাপে িণ কযা দফ না। যীক্ষা াংক্রান্ত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র  গুরুত্বপূন ড দরররারদ একটি বযরজষ্টায খাতায় রররফদ্ধ কদয তায
খযচ  ভজুদদয রযভান াংযক্ষণ কদয যাখদত দফ। মা যফতী যীক্ষায চারদায ভয় াংযুক্ত কযদত দফ।
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5/9

১1.0 নতুন উিযদত্র ১০ (দ) অাংক (ঘয) ম্বররত বযরজদেন নম্বয এফাং ৫ (াঁচ) অাংক (ঘয) ম্বররত রফলয় বকার্ যুক্ত ররথু (Litho)
ব্যফাদযয রনদদ ডাফরী:
১1.১ বযরজদষ্টন নম্বয র্ান দত (একক স্থ্ানীয় অাংক) পূযণ শুরু কযদত দফ। ফাকী ফাভ রদদকয ঘযগুদরা (মরদ থাদক) ০(শূন্য) রদদয় বৃি
বযাে কযদত দফ।
১1.২ অনুরূবাদফ রফলয় বকার্ র্ান রদক দত (একক স্থ্ানীয় অাংক)পূযণ শুরু কযদত দফ। ফ ড ফাভ রদদকয ঘযটি (মরদ থাদক) ০(শূন্য)
রদদয় বৃি বযাে কযদত দফ।
১1.৩ এ রফলদয় প্ররতষ্ঠাদনয প্রধানগন াংরিষ্ট রফবাগীয় প্রধানগদণয ভাধ্যদভ যীক্ষা শুরুয পূদফ ডই বরমিণী রক্ষক দ্বাযা রক্ষাথীদদয প্ররক্ষদনয
ব্যফস্থ্া রনদফন।
১1.৪ পুযাতন ররথুযুক্ত উিযত্র ব্যফায কযা মাদফ না উা বফাদর্ ড বপযত রদদত দফ।
রফঃদ্রঃ-1 পযভ পূযদনয ভয় Online এ ছক (১) ফরণ ডত তারযখ অনুমায়ী রনরদ ডষ্ট ভদয় পূযণ কযদত দফ। Online এ পযভ রপরা
িরকডত ভস্যা ভাধাসনয যল্পরাআন ০১৮৭৬৩৯৭১৩৮ ২. ০১৫৫০৬২০৬০৪
রফঃদ্রঃ-২ নতুন উিযত্র এফাং পুযাতন উিযত্র বচনায নমুনা াংযুক্ত কযা দরা। বকান অফস্থ্াদতই পুযাতন খাতায় যীক্ষা বনয়া মাদফ না।

স্মাযক নাং ৫৭.১৭.০০০০.৩১3.02.485. 128-22(22)

(যভাঃ যকাসয়ত উিা)
যীক্ষা র্নয়ন্ত্রক
যপান: ০২-৫৫০০৬৫২৫
তারযখঃ 17-07-২০২2ররঃ

দয় অফগরত  মথামথ ব্যফস্থ্া িদণয রনরভদি অনুররর বপ্ররযত র (বজযষ্ঠতায রবরিদত নয়) :
1. রচফ,কারযগরয  ভাদ্রাা রক্ষা রফবাগ, রক্ষা ভন্ত্রণারয়, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায, ফাাংরাদদ রচফারয়, ঢাকা।
(দৃরষ্ট আকল ডণঃ অরতরযক্ত রচফ, কারযগরয  ভাদ্রাা রক্ষা রফবাগ, রক্ষা ভন্ত্রণারয়)
2. রচফ, কৃরল ভন্ত্রণারয়, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায, ফাাংরাদদ রচফারয়, ঢাকা।
3. ভারযচারক, কারযগরয রক্ষা অরধদিয, আগাযগাঁ, ঢাকা।
4. ভা রযচারক, কৃরল ম্প্রাযণ অরধদিয , খাভাযফাড়ী, ঢাকা।
5. ভা রযচারক, প্রারণ িদ অরধদিয, খাভাযফারড়, ঢাকা।
6. ভা রযচারক, ভৎস্য অরধদিয, ভৎস্য বফন, যভনা, ঢাকা।
7. প্রধান ফন াংযক্ষক, ফন অরধদিয, ফন বফন, আগাযগাঁ, বদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।
8. রযচারক (প্ররক্ষণ উইাং) কৃরল ম্প্রাযণ অরধদিয , খাভাযফাড়ী, ঢাকা।
9. রযচারক (গদফলণা  প্ররক্ষণ), প্রারণ িদ অরধদিয, খাভাযফারড়, ঢাকা।
10. রচফ/ রযচারক (কারযকুরাভ)/ রযদডক/রযচারক(রল্প  প্ররক্ষণ ভন্বয়), ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফার্,ড ঢাকা।
11. অধ্যক্ষ/বকে রচফ ....................................................................।
12. প্রকল্প রযচারক (রপারযজ রর্দলাভা ফাস্তফায়ন প্রকল্প), ভৎস্য অরধদিয, ভৎস্য বফন, যভনা, ঢাকা।
13. বজরা প্রাক ...........................................................।
14. উ-রযচারক (প্ররক্ষণ), কৃরল ম্প্রাযণ অরধদিয , খাভাযফাড়ী, ঢাকা।
15. উ- প্রধান ফন াংযক্ষক(রক্ষা  প্ররক্ষণ উইাং), ফন অরধদিয, ফন বফন, আগাযগাঁ, বদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।
16. উ-যীক্ষা রনয়ন্ত্রক-(বগানীয়),কারযকুরাভ রফদলজ্ঞ-(কৃরল), ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফার্,ড ঢাকা।
17. রদস্টভ এনাররস্ট, করিউোয বর, ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফার্ ড, ঢাকা ।
(র্ফজ্ঞর্িটি ওসয়ফ াআসে প্রচায/ন-রাআসন ছাত্র/ ছাত্রী নাসভয তার্রকা (Probabal list) যদওয়ায ব্যফস্থা গ্রণ এফং মথাভসয়
প্রসফত্র র্প্রন্ট কসয কৃর্ল ািায় িান্তয কযায জন্য নুযাধ কযা সরা।
18. উদজরা রনফ ডাী অরপায...................................................................।
19. কারয যীক্ষা রনয়ন্ত্রক(রফতযণ), ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফার্,ড ঢাকা।
(াংরিষ্ট রক্ষা প্ররতষ্ঠাদন উিযত্র  অন্যান্য কর ভারাভার যফযা কযায জন্য অনুদযাধ জানাদনা ’র।
20. কাযী রাফ যক্ষণ অরপায, ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফার্,ড ঢাকা।
(াংরিষ্ট রক্ষা প্ররতষ্ঠাদন রফজ্ঞরি অনুমায়ী ব্যাাংক ড্রাপে জভা বনয়ায প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থ্া িণ কযদফন)।
21. বচয়াযম্যান ভদাদদয়য ব্যরক্তগত কভডকতডা, ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফার্,ড ঢাকা।
22. অরপ নরথ।

(ইরঞ্জ: বভাাঃ ছারভা আক্তায)
কাযী যীক্ষা র্নয়ন্ত্রক(কৃর্ল ও যেক্সোআর)
যপানঃ ০২-৫৫০০৬৫৪৪
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(নমুনা পযভ)
ফযাফয,

প্রর্তষ্ঠাসনয যকার্ নম্বয

যীক্ষা র্নয়ন্ত্রক
ফাংরাসদ কার্যগর্য র্ক্ষা যফার্,ি অগাযগাঁও, যসযফাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭।
দৃর্ষ্ট অকল িণ: কাযী যীক্ষা র্নয়ন্ত্রক (কৃর্ল)/যেক্সঃ) ফাংরাসদ কার্যগর্য র্ক্ষা যফার্ ি , ঢাকা।
প্রর্তষ্ঠাসনয নাভঃ...........................................................................................................
যাষ্ট: ...................................... উসজরা:...........................................যজরা:..............................
র্ফলয় : যীক্ষা ২০২১ র্রঃ ( ২০২২ সনয অগে ভাস নুর্ষ্ঠত) র্র্সলাভা আন যেক্সোআর আর্ির্নয়ার্যং র্ক্ষাক্রসভয যফার্ ি ভানী যীক্ষায
র্প এয র্াফ র্ফফযণী।
যফাসর্যি প্রাি ংসয যীক্ষায র্প এয র্াফ যপ্রযণ :
ক্র:
নাং

যীক্ষায প্রকায

যীক্ষায রপ

নম্বয ত্র রপ

নদত্র রপ

1

2

3

প্রkœcÎ
e¨e¯’vcbv
eve`

বফাদর্ ডয বভাে অাং

বভাে োকা

4

5

৬

০1

১ভ ফ ড (প্রর্ফধান-2022)

400/-

75/-

-

20/-

২২৫/-

50/-

-

20/-

২৪৫/- × ছাত্র াংখ্যা

০2

৩য় ফ ড রনয়রভত (প্ররতষ্ঠান
মূল্যায়ন কযদফ)
৫ভ ফ ড রনয়রভত
৪থ ড ফ ড কৃতকাম ড রফলয়
(১০০/- াদয)

৪০০/-

৭৫/-

-

20/-

রফলয় াংখ্যা ß
১০০

ফ ড াংখ্যা ×
৭৫

-

20/-

৪৯৫/- × ছাত্র াংখ্যা
করাভ ১+2+৪ ×
ছাত্র াংখ্যা

৪০০/-

৭৫/-

-

20/-

রফলয় াংখ্যা 
100

ফ ড াংখ্যা 
75

-

20/-

৫ভ  ৭ভ ফ ড যীক্ষায় অাং
িণ কদয চায ফা তদতারধক
রফলদয় অনুিীণ ডদদয যীক্ষাথীদদয
জন্য

৪০০/-

৭৫/-

-

20/-

৮ভ ফ ড অরনয়রভত

400/-

৭ভ ফ ড রনয়রভত
৪থ ড, ৫ভ  ৬ষ্ঠ দফ ড বযপার্ ড
রফলয় ১০০/- াদয

০3

০

75/-

100/-

৪৯৫/- × ছাত্র াংখ্যা

৪৯৫/- × ছাত্র াংখ্যা
করাভ 1+2+৪× ছাত্র
াংখ্যা

৪৯৫/- × ছাত্র াংখ্যা
5৯5/- × ছাত্র াংখ্যা
(1+২+৩+৪)

20/-

ফ ডদভাে াংখ্যা=
(কথায়...............................................................................................)

ফ িসভােঃ

র্ফ:দ্রঃ যীক্ষাথীসদয র্নকে সত অদায়কৃত যীক্ষায যফার্ ি র্নধ িার্যত র্প এয র্তর্যক্ত র্প অদায় কযসর অআনুগ ব্যফস্থা গ্রণ কযা সফ।
ব্যাংক ড্রাপসেয র্ফফযণ :
ক্রর্ভক নং
ব্যাংক নাভ ও ািা
ব্যাংক ড্রাপসেয নং
তার্যি
োকায র্যভাণ
1.
2.
3.
(ফ িসভাে োকা কথায় : ................................................................. ................................. ....................)

যভাফাআর নম্বয (েসক্ষয).......................

েসক্ষয স্বাক্ষয ও র্র
চার্দা পযভ
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যকন্দ্র/প্রর্তষ্ঠাসনয নাভঃ..................................................................................................................................
যাষ্ট : ...................................... উসজরা :...........................................যজরা :...........................
ফযাফয,
যীক্ষা র্নয়ন্ত্রক
ফাংরাসদ কার্যগর্য র্ক্ষা যফার্,ি অগাযগাঁও, যসযফাংরা নগয.ঢাকা-১২০৭।
দৃর্ষ্ট অকল িণ : কাযী যীক্ষা র্নয়ন্ত্রক (কৃর্ল/যেক্সঃ ) ফাংরাসদ কার্যগর্য র্ক্ষা যফার্ ি (5ভতরা), ঢাকা-১২০৭।
.....................াসরয ................................ ভাস নুর্ষ্ঠত ..............................................................
ভানী যীক্ষা র্যচারনায জন্য উত্তযত্র এফং যীক্ষা ংক্রান্ত অনুর্িক পযভমূসয চার্দা র্নসে প্রদত্ত র :
যীক্ষায নাভ

এরিকারচায/
রপারযজ/
রাইবষ্টক/
পদযরি

ফ ড

বভাে
যীক্ষাথী
াংখ্যা
(রনয়রভত)

রররখত
যীক্ষা
রফলদয়য
াংখ্যা

3য়

বভাে
উিযদত্রয
াংখ্যা
(াধাযণ)

ফ ড

যীক্ষায নাভ

এরিকারচায/রপারয
জ / রাইবষ্টক/
পদযরি

বভাে যীক্ষাথী
াংখ্যা
(রনয়রভত/অরনয়রভত)

রররখত
যীক্ষা
রফলদয়য
াংখ্যা

বভাে
উিযদত্রয
াংখ্যা
(ররদথা)

১ভ
৫ভ

৭ভ
বযপার্ ড
বভাে=

বভাে=

ফ ি যভাে উত্তযসত্রয ংখ্যা

ফ ি যভাে উত্তযসত্রয ংখ্যা

র্ফ:দ্র: ৪থ ি, ৬ষ্ঠ ও ৮ভ ফ ি যযপার্ ি যীক্ষাথীগণ কর যীক্ষা র্রসথা িাতায় র্দসত সফ।
র্ফফযণ

যকন্দ্র/প্রর্তষ্ঠাসন ভজুদ
ভারাভাসরয র্যভান

ফতিভান চার্দা

ফ ি যভাে চার্দা

উত্তযত্র র্রসথা (যভাে উত্তযত্র+২%)
উত্তযত্র াধাযণ (যভাে উত্তযত্র+২%)
র্তর্যক্ত উত্তযত্র (র্রসথা)
র্তর্যক্ত উত্তযত্র (াধাযণ)
র্সযানাভত্র (র্ফলয় Х যীক্ষাথী Х ৪)
কসযাসগসেয ীে (যভাে যীক্ষাথী Х ২)৫০
যর্া পযভ
ফগর্ত পযভ
ফক্স (যভাে যীক্ষাথী Х ১)/২০০
ার্জযা ীে (যভাে যীক্ষাথী Х ১)
ফাসের যরসফর (যভাে যীক্ষাথী / ৫০)
নদ/নম্বযত্র উসত্তারসনয পযভ
ফর্স্কৃত পযভ নং ংসমাজনী-ক-১,ি-২,গ-৩
নুর্স্থর্ত যীক্ষাথীয ICR পযভ

যকন্দ্র র্চফ যপান/যভাফাআরঃ
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