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sারক নং- বাকািশেবা(প-2)/630(পাট-4)/56

িবjিp
বাংলােদশ কািরগির িশkােবাডর আoতাধীন 4 বছর ময়ািদ িডেpামা iন মিডক াল টকেনালিজ িশkাkেমর 2013 cÖwবধানভূ k
1ম, 3য় I 5g পব পিরপূরক পরীkা আগামী 10 eিpল 2017 ি ঃ রাজ সামবার হেত s s িশkা pিত ােন/িনধািরত কেnd
aনুি ত হেব।
পরীkার িবsািরত সময়সূিচ যথাসমেয় aবিহত করা হেব। uk পরীkার pেয়াজনীয় তথ ািদ সংি িশkা pিত ান হেত aবিহত
হoয়া যােব eবং কািরগির িশkা বােডর িনজs oেয়বসাiেটo দখা যােব।
sািkরত/(pেকৗশলী সুশীল kমার পাল)
পরীkা িনয়ntক
ফানঃ 02-9113283
বাংলােদশ কািরগির িশkা বােডর 4 বছর ময়ািদ িডেpামা iন মিডক াল টকেনালিজ িশkাkেমর pিবধান 2013 মাতােবক
জানুয়ারী- ফbয়ারী 2017 মােস aনুি ত 1ম, 3য় I 5g পব সমাপনী পরীkায় aনিধক দুi িবষেয় aনুtীণ পরীkাথ রা e
পিরপূরক পরীkায় aংশ gহণ করেব। পরীkাথ েদর ফরম িফলাপ, পরীkার িফ আদায় eবং বাড aিফেস িফ pরেণর
িনয়মাবলী িনেm pদt হেলা।

1।

পরীkার ফরম পূরেণর িনয়মঃ
1.1 ফরম পূরণ Online -e সmn করেত হেব।
1.2 িডেpামা iন মিডক াল টকেনালিজ কােসর 1ম, 3য় I 5g পব পিরপূরক পরীkার িpnাuট কিপ িনধািরত
তািরখ (আনুেcদ 3.8) aনুযায়ী at বােডর Website হেত Probable List সংgহ করেত হেব। Online
-e ফরম পূরণ করার পর Final List -eর িpn কিপেত পরীkাথেদর sাkর যুk করেত হেব। uেlখ ,
Website হেত সংgহকৃ ত Final List -eর িpn-আuট কিপর ফেটাকিপ aবশ i িনজ িনজ pিত ােন সংরkণ
করেত হেব, পরবত েত uk পরীkাথ েদর ফরম পূরণ সংkাn য কান সমস ায় িpn-আuট কিপর ফেটাকিপসহ
at বােড আেবদন করেত হেব।
1.3।
1ম, 3য় I 5g পেবর পিরপূরক পরীkা িলথুিবহীন utরপেt gহণ করা হেব।

2।

পরীkার িফ o aন ান িফ-সমূেহর হারঃ
pেত ক পরীkাথ র িনকট হেত পিরপূরক পরীkার িফ বাবদ 225/- (দুiশত পঁিচশ) টাকা eবং কnd িফ বাবদ
200/- (দুiশত) টাকা আদায় করেত হেব।

3।

িশkা pিত ান কতৃ ক িpnাuট কিপ eবং িফ pরেণর িনয়মাবলীঃ
3.1 পরীkাথ েদর ফরম িফলাপ eবং িফ-সমূহ সংি
িশkা pিত ান pধােনর মাধ ম ব িতত সরাসির at aিফেস gহণ
করা হেব না।
3.2 aসmূণ aথবা ভু ল তথ িবিশ িpn-আuট কিপ সরািসর নাকচ করা হেব eবং e জন at aিফস দািয়
থাকেব না।
3.3 1ম, 3য় o 5g পেবর পিরপূরক পরীkাথ েদর িনকট হেত পরীkার িফ বাবদ আদায়কৃ ত aথ eক মাt ব াংক
াফট eর মাধ েম সানালী ব াংক/ সাস াল iসলামী ব াংেকর য কানা শাখা হেত সিচব, বাংলােদশ কািরগির
িশkা বাড, ঢাকা eর aনুkেল ব াংক াফট কের pরণ করেত হেব। ব াংক াফট সানালী ব াংক আগারগাঁo
শাখা/ সাস াল iসলামী ব াংক, বগম রােকয়া sরণী শাখা হেত uেtালনেযাগ হেত হেব। ব াংক াফট eর সােথ
-e পূরণকৃ ত ফরম িফলাপ (EIF) eর Final List, Total Student List eবং Total Question Count
aবশ i জমা িদেত হেব।

3.4 পরীkার কnd িফ বাবদ আদায়কৃ ত aথ িশkা pিত ােনর কnd িফ তহিবেল ব াংক eকাuেn জমা থাকেব eবং
পরীkা সমািpর cix¶vi †K›`ª wd eve` Av`vqK…Z A_© wk¶v cÖwZôv‡bi †K›`ª wd Znwe‡ji e¨vsK GKvD‡›U Rgv
_vK‡e Ges cix¶v mgvwßi ci ciB cix¶v msµvšÍ mKj ¯Í‡i wb‡qvwRZ Kg©KZ©v I Kg©Pvixe„‡›`i
m¤§vbx/cvwikªwgK wba©vwiZ nv‡i cwi‡kv‡ai e¨e¯’v Ki‡Z n‡e| cwi‡kvwaZ we‡ji GKwU cÖwZwjwc (†gvU Avq I
e¨‡qi AsK D‡j−Lmn) h_vmg‡q AÎ †ev‡W©i mwP‡ei eive‡i †cÖiY Ki‡Z n‡e|
3.5 e¨vsK W«vdU msMÖ‡ni wbwgË cÖ`vb‡hvM¨ Kwgkb mswk−ó wk¶v cÖwZôvb KZ„©K enb Ki‡Z n‡e| bM` A_©, gvwb
AW©vi †PK, †cvóvj AW©vi ev †U«Rvix Pvjvb‡hv‡M ‡cÖwiZ A_© MÖnY‡hvM¨ bq|
3.6 Website n‡Z msMªnK…Z cix¶v_x©‡`i wcª›UvDU Kwc/Gw›U«di‡gi wba©vwiZ ¯’v‡b wk¶v cªwZôvb cªavb Aek¨B
¯^v¶i Ki‡eb|
3.7 wbgœewY©Z QK Abyhvqx †UK‡bvjwR wfwËK cix¶v_x©‡`i GKwU ZvwjKv †cÖiY Ki‡Z n‡et
µwgK bs

cix¶v_x©i bvg

‡ivj b¤¦i

‡iwR: b¤¦i I
†mmb

welq †KvW

cix¶vi wd

wej¤¦ wd

‡gvU UvKv

1

2

3

4

5

7

8

9

3.8 wbgœ Q‡K cÖ`Ë ZvwiL Abyhvqx cix¶v msµvšÍ Kvh©µg m¤úbœ Kivi Rb¨ mswk−ó wk¶v cÖwZôvb cÖavb‡K AwaKZi
hZœkxj I `vwqZ¡evb nevi Rb¨ Aby‡iva Kiv n‡jv t
wk¶v
cÖwZôv‡b
dig wdjvc
I e¨vsK
W«vdU Kivi
†kl ZvwiL

wk¶v cÖwZôv‡b
cix¶v_x© cÖwZ
300/- UvKv
wej¤¦ wdmn
dig wdjvc I
e¨vsK W«vdU
Kivi †kl
ZvwiL

13-03-17

14-03-17

AÎ †ev‡W©i

dig wdjvc Gi
WvUv Gw›Uª Kivi
ZvwiL

mKj e¨vsK
WªvdU, wcª›UvDU
Kwc AÎ †ev‡W©
Rgv / Mªn‡Yi
ZvwiL

09-03-17
n‡Z
14-03-17

15-03-17
I
16-03-17

Website G

wba©vwiZ Zvwi‡Li
(16-03-17) ci
cÖwZôvb KZ„©K
2500/- UvKv
Rwigvbv mv‡c‡¶
19-03-17 ZvwiL
ch©šÍ wcª›UvDU Kwc,
gyLcÎ I e¨vsK
WªvdU MÖnY Kiv
n‡e|

AÎ †evW©
n‡Z
cÖ‡ekcÎ I
cix¶v
msµvšÍ
cÖ‡qvRbxq
KvMRcÎ
MÖn‡Yi
ZvwiL
03-04-17

cÖ‡ekcÎ
ms‡kva‡bi
mgqmxgv .

03-04-17
n‡Z
05-04-17

3.9

cix¶v msµvšÍ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ t- (K) cix¶v_x©‡`i wcÖ›U AvDU Kwc (L) cix¶vi wd Gi e¨vsK W«vdU
(M) †UK‡bvjwR wfwËK cix¶v_x©‡`i 3.7 Abyhvqx ZvwjKv ¯^ ¯^ wk¶v cÖwZôv‡bi GKRb `vwqZ¡kxj
Kg©KZ©v/‡iwRóvi ev mgch©v‡qi †Kvb Kg©KZ©vi gva¨‡g wba©vwiZ Zvwi‡Li g‡a¨ AÎ †ev‡W© †cÖi‡Yi e¨e¯’v Ki‡Z
n‡e| Z‡e, mswk−ó Kg©KZ©vi ågb m¤úwK©Z e¨qfvi wk¶v cÖwZôvb KZ©K
„ enb‡hvM¨|
3.10 cix¶v msµvšÍ mKj wel‡qi †hvMv‡hvM AÎ †ev‡W©i cix¶v wbqš¿K, `„wó AvK©lYt Dc-cix¶v wbqš¿K (wW‡c−vgv)
eive‡i †cÖiY Ki‡Z n‡e|

4| Ab¨vb¨ kZ©vejx t
4.1

cix¶v_x©‡`i wd mg~n mswk−ó wk¶v cÖwZôvb cÖav‡bi gva¨g e¨wZZ mivmwi AÎ Awd‡m MÖnY Kiv n‡e bv|
cix¶v_x©‡`i wbKU n‡Z Av`vqK…Z wd‡mi A_© GKwU gvÎ W«vdU Gi gva¨‡g I Gw›U«dig mg~n 3.7 Aby‡”Q`
†gvZv‡eK cÖYxZ weeiYx GKwU d‡ivqvwW©s Gi gva¨‡g AÎ Awd‡m †cÖiY Ki‡Z n‡e|
4.2 wba©vwiZ mgqmxgvi g‡a¨ wcÖ›U-AvDU Kwc AÎ †ev‡W© Rgv MÖnY wbwðZ Ki‡Z I mswkó cix¶v_x©‡K †h †Kvb
cÖKv‡ii DwØMœZv I weo¤¦bv n‡Z cwiÎv‡bi j‡¶¨ dig I e¨vsK W«vdU 3.8 Aby‡”Q` †gvZv‡eK †cÖiY Ki‡Z
n‡e|
4.3 cÖ‡Z¨K cix¶v_x© KZ„©K dig c~i‡Yi mg‡q AÎ weÁwß cix¶v_x©‡K cy‡ivcywi IqvwKenvj Kivi j‡¶¨ cix¶vi
Z_¨ wk¶v cÖwZôvb KZ©„K cix¶v_x©‡K AewnZ Ki‡Z n‡e |
4.4 ফরমপূরণকৃ ত সকল ছােtর হািজরাসীেটর সকল কলাম পূরণ করেত হেব eবং তা পরীkা শেষ কnd সিচেবর
sাkরসহ বাহক মারফত বােডর সংি শাখায় পাঠােনা িনি ত করেত হেব। pেয়াজেন pিত ােন ফেটাকিপ সংরkণ
করেত হেব।
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4.5 cix¶vq Ae¨eüZ DËicÎ I AwZwi³ DËicÎ Aek¨B cix¶v †kl nIqvi 7 (mvZ) w`‡bi g‡a¨ AÎ †ev‡W©
Rvbv‡Z n‡e Ges cieZx© cix¶vi LvZv MÖn‡Yi mgq c~‡e©i LvZv mgš^q K‡i LvZv MÖnY Ki‡Z n‡e| Ab¨_vq
DËicÎ cªwZ 100/-(GKkZ) UvKv I AwZwi³ DËicÎ cªwZ 50/-(cÂvk) UvKv nv‡i Rwigvbv Kiv n‡e |
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Abywjwc m`q AeMwZ I cª‡qvRbxq Kvh©v‡_© t
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

সিচব/পিরদশক/পিরচালক (কািরkলাম), বাংলােদশ কািরগির িশkা বাড, ঢাকা।
uপেদ া, sাs pযুিk o সবা িশkাkম aনুষদ, বাংলােদশ কািরগির িশkা বাড, ঢাকা।
aধ k/পিরচালক, .....................................................................................।
uপ-পরীkা িনয়ntক ( গাপনীয়)/সনদ/িবeম/ ভাকঃ, বাংলােদশ কািরগির িশkা বাড, ঢাকা।
uপ-সিচব ( রিজঃ)/uপ-সিচব (pশাসন), বাংলােদশ কািরগির িশkা বাড, ঢাকা।
িসেsম eনািলs, বাকািশেবা ( না শ oেয়বসাiেট pকাশ eবং িনধািরত সমেয় Online -e ডাটা eিnর ব বsা করার জন aনুেরাধmn)।
mnKvix cix¶v wbqš¿K- K…wl/kU©‡Kvm©/†U·UvBj, evsjv‡`k KvwiMwi wk¶v †evW©, XvKv|
Dc-cwiPvjK (wnmve I wbixÿv), evsjv‡`k KvwiMwi wk¶v †evW©, XvKv|
WKz‡g‡›Ukb Awdmvi, evsjv‡`k KvwiMwi wk¶v †evW©, XvKv|
†cªm g¨v‡bRvi, evsjv‡`k KvwiMwi wk¶v †evW©, XvKv|
†Pqvig¨vb g‡nv`‡qi cv‡m©vbvj Awdmvi, evsjv‡`k KvwiMwi wk¶v †evW©, XvKv|
bw_|

( মাহাmদ আবুল শািহন কাoছার
সরকার)
uপ-পরীkা িনয়ntক (িডেpামা)
ফানঃ 02-9118776
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