বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্

ারক নং-বাকািশেবা/প-শট র্েকাস র্/3129/429

পরী া িনয় ণ িবভাগ (শট র্েকাস র্ শাখা)
আগারগ o, েশের বাংলা নগর
ঢাকা-2318
Web site : www.bteb.gov.bd

তািরখঃ 17-17-3129 ি ঃ

িব ি

র্
র্
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ পিরচািলত সা িফেকট
েকাস র্ (2 বছর েময়ািদ) িশ া েমর সা িফেকট
iন েপাি ফািমর্ং o
র্
সা িফেকট iন eিনেমল েহলথ e ডাকশন ( লাi- ন 3128-3129) িশ াবেষ র্ 3য় পব র্ সমাপিন পরী া আগামী 12 আগ 3129
ি ঃ বুধবার হেত েবাড র্ কতৃক
র্ িনব র্ািচত পরী া েক সমূেহ aনুি ত হেব।
পরী ার েক তািলকা o সময় িচ যথাসমেয় aবিহত করা হেব। u পরী ার েয়াজনীয় ত ািদ সংি িশ া িত ান হেত জানা
যােব eবং u ত ািদ কািরগির িশ া েবােড র্র িনজ oেয়ব সাiেটo েদখা যােব। u পরী ায় Litho Coded OMR Form
স িলত u রপ বহার করেত হেব।
র্
র্
র্
সা িফেকট
েকাস র্ (2 বছর েময়ািদ) িশ া েমর সা িফেকট
iন েপাি ফািমর্ং o সা িফেকট
iন eিনেমল েহলথ e ডাকশন a
েবােড র্র aনুেমািদত িবধান েমাতােবক u েকােস র্র িসেলবােস বিণ র্ত সংি িবষেয়র আচরণ িভি ক o মান ব ন aনুযায়ী 3য় পব র্ েবাড র্
সমাপিন (ফাiনাল) পরী া হণ করা হেব। পরী াথ েদর ি আuট/eি ফরম, পরী ার িফ আদায় eবং েবাড র্ aিফেস িফ ে রেণর
িনয়মাবিল িনে দ হেলা।
র্
র্
র্
3128-3129 ( লাi- ন) িশ াবেষ র্ সা িফেকট
েকাস র্ (2 বছর েময়ািদ) সা ফেকট
iন েপাি ফািমর্ং o সা িফেকট
iন eিনেমল
েহলথ e ডাকশন ে েড 3য় পেব র্ a ায়নরত সকল িশ াথ িনয়িমত পরী াথ িহসােব গ হেব। 3127-3128 ( লাi- ন) িশ াবেষ র্
ছা ছা ী aিনয়িমত পরী াথ িহসােব গ হেব।
2। পরী ার Online কিপ পূরেণর িনয়মাবিলঃ
পরী ায় aংশ হণকাির পরী াথ েদর aতয্ম সাবধানতার সিহত িনধ র্ািরত তািরেখর মে a েবােড র্র
eর মা েম Online e ফরম পূরণ স
করেত হেব।
2.3
েতয্ক পরী াথ েক ীয় Online-e িনধ র্ািরত ােন েরিজে শন ন র , েসশন নাম o aনা ত
আেছ িকনা তা িমলiয়া িনেত হেব।
2.4
aিনয়িমত েতয্ক পরী াথ গেণর িনজ িনজ Online-eর ফরেমর িনধ র্ািরত পংিতেত 3য় পেব র্র
িবষেয়র েকাড িলখেত হেব। Online-eর ফরেমর িনধ র্ািরত পংিতেত না থাকেল Add record কের
িবষয় েকাড বসােত হেব ।
পরী ার িফ o a া িফ সমূেহর হার িন রূপঃ
2.2

3।

2
3
4
5
6
3.2
3.3
4।

পরী ার িফ
েক িফ
ন র প িফ
সনদপ িফ
বহািরক পরী ার িফ

Website
িন লর্ ভােব
িত েদয়
সিঠক ত

461.11
436.11
86.11
211.11
বহািরক ( িত িবষেয় জ ) 31.11

েতয্ক পরী াথ র িনকট হেত পরী ার িফ o a া িফ বাবদ 961/-(আটশত প াশ টাকা) + বহািরক
পরী ার িফ ( িত িবষেয় 31 টাকা) টাকা হাের আদায় করেত হেব।
aিনয়িমত পরী াথ র িনকট হেত সনদপ িফ 211 টাকা বােদ a া সকল িফ আদায় করেত হেব।
িশ া িত ান কতৃক
র্ Online-কিপ ে রণ o পরী ার িফ েবােড র্ জমা দােনর িনয়মাবিলঃ
4.2
Online -e ল ত িবিশ পূরণ করা হেল সরাসির নাকচ করা হেব eবং e জ a aিফস দািয় থাকেব না।
4.3
পরী াথ েদর িনকট হেত আদায় ত পরী ার িফ, ন রপ িফ eবং সনদপ িফ (461+86+211)= 636/- টাকা
েসানালী াংেকর েয েকান শাখায় সিচব বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা eর aনুকুেল দান করতঃ
তৎপিরবেতর্ সং িহত াফট পরী াথ েদর তািলকার সংেগ aব i ে রণ/জমা করেত হেব। াফট েসানালী
াংেকর আগারগ o শাখা, ঢাকা হেত uে ালনেযা হেত হেব।
-3-

পরী ার েক িফ বাবদ আদায় ত aথ র্ িশ া িত ােনর েক িফ তহিবল াংক eকাuে জমা থাকেব eবং
পরী া msµvšÍ সকল ¯Í‡i িনেয়ািজত কমর্কতর্া o কমর্চারীবৃে র স ািন/ পাির িমক পরী া সমাি র পর পরi a
aিফেসর জাির ত বিতর্ত স ািন/পাির িমেকর হার aনুযায়ী পিরেশােধর ব া করেত হেব। পিরেশািধত িবেলর
eক িতিলিপ ( েমাট আয় o েয়র aংক uে খসহ) যথাসমেয়র a েবােড র্র সিচেবর বরাবের ে রণ করেত হেব।
4.5
াংক াফট সং েহর িনিম দানেযা কিমশন সংি িশ া িত ান কতৃক
র্ বহণ করেত হেব। নগদ aথ র্, মািন
aড র্ার েচক, েপা াল aড র্ার বা ে জাির চালানেযােগ ে িরত aথ র্ হণেযা হেব না।
4.6
পরী াথ েদর Online হাড র্ কিপ সমূহ সংি িশ া িত ান ধােনর মা ম তীত সরাসির a aিফেস হণ
করা হেব না।
4.7
a aিফেস ে রেণর পূেব র্ িত Online-e িলিপব তা িশ া িত ােনর সংি নিথ ে র সােথ িন লর্ ভােব
পরী া কের েটকেনালিজ aনুযায়ী ে িণ িব াস কের আলাদাভােব সািজেয় তািলকা ণয়ন করেত হেব। eর েকান
হেব না।
িত ম হণে
4.8
িনমণবিণ র্ত ছক aনুযায়ী েটকেনালিজ িভি ক পরী াথ েদর eক তািলকা ে রণ করেত হেব। িত িবষেয়র
পরী াথ র সং া স িলত eক
খপ সংেযাজন করা আব ক। aিনয়িমত/a তকায র্ পরী াথ েদর তািলকা
আলাদাভােব ে রণ করেত হেব।
িমক নং পরী াথ েদর েরাল ন র
েরিজঃ ন র পরী ার িফ ন রপ িফ
িবল িফ
ম
নাম
o েসশন
4.4

2

3

4

5

6

3.8 িন ছেক দ তািরখ aনুযায়ী পরী া সংি কায র্ ম স
য শীল o দািয় বান হoয়ার জ aনুেরাধ করা হেলা।
Online-e
মা েম
পরী াথ েদর ফরম
পূরেণর েশষ
তািরখ।
12-18-3129 হেত
16-18-3129
3.9

িশ া িত ান কতৃক
র্
পরী ার ফরম
পূরণকারী
পরী াথ েদর
তািলকা ি o াংক
াফট করার েশষ
তািরখ
19-18-3129

করার জ

িশ া িত ােন
411/- িবল
িফসহ ফরম
িফলাপ o াংক
াফট করার েশষ
তািরখ

িবল িফসহ
াংক
াফট o a া
কাগজপ েবােড র্
জমা েদয়ার
তািরখ

21-18-3129

21-18-3129
হেত
22-18-3129

7
সংি

8

9

িশ া িত ান ধানেক aিধকতর

23-18-29 aথ র্াৎ
িনধ র্ািরত তািরেখর
পের ফরম িফলােপর
কাগজপ জমাদােনর
ে ে aিতির
3611/- দান করেত
হেব।
29-18-3129

a েবাড র্ হেত
েবশপ o
পরী া msµvšÍ
েয়াজনীয়
কাগজপ
হেণর তািরখ
34-18-3129
হেত
36-18-3129

পরী া msµvšÍ েয়াজনীয় কাগজপ o পরী াথ েদর Online-eর ফরম eকজন দািয় শীল কমর্কতর্া/েরিজ ার বা সমপয র্ােয়
েকান কমর্কতর্ার মা েম িনধ র্ািরত তািরেখর মে a েবােড র্ ে রেণর ব া করেত হেব। তেব, সংি কমর্কতর্ার মণ
স িকর্ত য়ভার িশ া িত ান কতৃক
র্ বহণেযা ।
পরী া msµvšÍ সকল িবষেয়র েযাগােযাগ/ে রণ িন বিণ র্ত িঠকানায় করেত হেবঃ

পরী া িনয় ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা
ি আকষ র্ণঃ েমাঃ সুলতান েহােসন, কািরকুলাম িবেশষ
শট র্ েকাস র্ শাখা, েবাড র্ ভবেনর িপছেন 6ম তলা িবি ং-র 5থ র্ তলা
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, আগারগ o, েশেরবাংলা
নগর
15

a া শতর্াবিলঃ
5.2

পরী াথ েদর Online-e eবং িফ সমূহ সংি িশ া িত ান ধােনর মা ম তীত সরাসির a aিফেস হণ করা হেব না।
পরী াথ েদর িনকট হেত আদায় ত িফ eর aথ র্ eক াফট eর মা েম o Online-e (eি ফরম) সমূহ 4.8 aনুে দ
েমাতােবক ণীত িববরণী eক ফেরায়ািডং eর মা েম a aিফেস ে রণ করেত হেব। িভ িভ াফট সহকাের o eকািধক
ফেরায়ািডং eর মা েম eি ফরম ে রণ করা বজর্নীয়।

-45.3
5.4
5.5

িনধ র্ািরত সময় সীমার মে Online-eর কিপ a েবােড র্ জমা/ হণ িনি ত o সংি পরী াথ িদগেক েয েকান কােরর
uি তা o িবড় না হেত পির ােণর লে য্ eি ফরম o াংক াফট 5.2 aনুে দ েমাতােবক ে রণi ে য় o সমীিচন।
েতয্ক পরী াথ কতৃর্ক eি ফরম পূরেণর সমেয় a িব ি পরী াথ েদরেক েরা ির oয়ািকবহাল করার লে য্ পরী ার
তথা িশ া িত ান কতৃক
র্ পরী াথ েদরেক aবিহত করা সেব র্া ম।
পরী ায় a ব ত u রপ o aিতির u রপ aব i পরী ার েশষ হoয়ার 8 (সাত) িদেনর মে a েবােড র্ েফরৎ িদেত
হেব। a থায় u রপ িত 211/- (eকশত) টাকা o aিতির u রপ িত 61/- (প াশ) টাকা হাের জিরমানা করা হেব।

6।

পরী া িবষেয় করণীয়ঃ
5.1
পরী া র 41 িমিনট পূেব র্ aব i পরী াথ েকে র পরী াকে uপি ত থাকেত হেব।
5.2
পরী া র 41 িমিনট পূেব র্ aব i িতন জেনর uপি িতেত
ােকট সীল গাল aব া সিঠক ভােব আেছ িকনা
eবং িবষয় েকাড , তািরখ যাচাi কের সময় o তািরখ uে খসহ া র কের
ােকট লেত হেব।

7।

u
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.৯
7.21

র পে র িল (Litho) পরী াথ র aংেশর (Top part) ত াবলীঃ
পরী ার পব র্/বষ র্ 3য় িলখেত হেব।
কািরকুলাম েকাডঃ 8৯(ঊনআিশ) সকল া য্ ি েসবা কািরকুলাম জ িদেত হেব।
ে ড/ে শালাiেজশন/েটকেনালিজঃ পরী াথ র ভিতর্র
ে ড েকাড বসেব (2৯/31)।
পরী াথ র েরাল ডান িদক েথেক িলখেত হেব।
েরিজে শন ন রঃ 21 ঘর (aংক) িবিশ েরিজে শন ন র থাকেব। যিদ েরিজে শন ন র 17 ঘর (aংক) িবিশ হেয় থাকেল বৃ
ভরাট 7.7 aনুযায়ী করণীয়।
েরিজে শন ন র ডান হেত (eকক ানীয় aংক) রণ
করেত হেব। বাকী বাম িদেকর ঘর েলা (যিদ থােক) 1( ) িদেয় বৃ
বরাট করেত হেব।
aনুরূপভােব িবষয় েকাড ডান হেত (eকক ানীয় aংক) রণ করেত হেব।
বাকী বাম িদেকর ঘর েলা (যিদ থােক) 1 ( ) িদেয় বৃ বরাট করেত হেব।
e িবষেয় িত ােনর ধানগণ সংিশ িবভাগীয় ধানেদর মা েম পরী া র পূেব র্i ে ণী িশ ক ারা িশ েণর
ব া িনেবন (িল েকাড া ফেটাকিপ কের)।
রাতন িলেথা u রপ বহার করা যােব না uহা েবােড র্ েফরৎ িদেত হেব।
eক ন না কিপ সং করা হেলা।

া িরত
(ড. সুশীল কুমার পাল)
পরী া িনয় ক
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্
ঢাকা-2318।
ারক নং-বাকািশেবা/প-শট র্েকাস র্/3129/429(38)

তািরখ ◌ঃ 17-17-3129 ি ঃ

সদয় aবগিত o যথাযথ কায র্ােথ র্ aনুিলিপ ে রণ করা হেলাঃ
2।

মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, আগারগ o, ঢাকা।

3।

মহাপিরচালক, া য্ o েসবা aিধদ র, ঢাকা।

4।
5।
6।
7।
8।
9।
৯।

সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
পিরচালক (কািরকুলাম), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
uপ-সিচব (েরিজে শন), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
uপ-পরী া িনয় ক (েগাপনীয়), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। a েবােড র্র aনুেমািদত িবধান
aনুযায়ী u পরী ার প ণয়ন, ে রণ eবং eতদ msµvšÍ কাযািদ র্ স াদেনর জ aনুেরাধ করা হেলা।
িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। িনয়িমত eবং aিনয়িমত পরী াথ েদর আগামী 34 লাi ‘29 ি ঃ
তািরেখর পূেব র্ aয্াডিমড কাড র্ ি পূব র্ক পরী া শাখায় ে রণ করাসহ িব ি oেয়ব সাiেট চােরর জ আপনােক aনুেরাধ
করা হেলা।
uপ-পিরচালক ( কাশনা), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
ডকুেমনেটশন aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।

21।
22-36।
37।
38।

ে স ােনজার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
a /পিরচালক, া য্ ি o েসবা িশ া ম পিরচালনাকারী সকল িত ান।
েচয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কমর্কতর্া,বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
নিথ।
(েমাঃ সুলতান েহােসন)
কািরকুলাম িবেশষ
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্
ঢাকা-2318

েমাবাiলঃ 12826-21965৯

