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িবjিp
বাংলােদশ কািরগির িশkা েবােডর আoতাধীন িডেpামা iন েটকিনক াল eডু েকশন িশkাkেমর 2য় পব িনয়িমত o 1ম পব aিনয়িমত/aকৃ তকায িবষেয়র পরীkা আগামী 21 েসেpmর
2017 তািরখ েরাজ বৃহsিতবার হেত েটকিনক াল চাস ে িনং কেলজ, েতজগাঁo, ঢাকা ে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 েবােডর িনজs oেয়বসাiেটo েদখা
যােব।

sাkিরত/(pেকৗশলী সুশীল kমার পাল)
পরীkা িনয়ntক
েফানঃ 02-9113283

3127-3128 েসশেন ভিতর্কৃত িডে ামা iন েটকিনক াল e েকশন িশ া েমর 3য় পেব র্র পরী ায় িনয়িমত েত ক পরী াথ েক 3য় পেব র্র িনধ র্ািরত
িবষয়সমূেহ পরী া িদেত হেব। 2ম পেব র্র aিনয়িমত পরী াথ েদর মা aকৃতকায র্ িবষয়/িবষয়সমূেহর পরী া িদেত হেব। e সংেগ পরী ার eি ফরম
o িফ-সমূহ ে রেণর িনয়মাবলী বিণ র্ত হেলা।
2। পরী ার eি ফরম পূরেণর িনয়মাবলীঃ
র্
1.1 পরী াথ েদরেক AZ¨šÍ সাবধানতার সিহত িনজ িনজ eি ফরম পূরণ করেত হেব। eি ফরম বাংলায় পূরণ করেত হেব। সািটিফেকেট
র্
নােমর সমতা র ােথ র্ ফরেমর িনধ র্ািরত ােন iংেরজীেত পরী াথ র মা িমক পরী ার সািটিফেকেট িলিপব নাম aব i aিবকল u ৃত
করেত হেব।
1.2
েত ক পরী াথ ীয় eি ফরেমর 23 aনুে েদর (ক) পংিতেত 3য় পেব র্র সকল িবষয় ei কথািট
ভােব িলিপব করেব eবং যােদর
aকৃতকায র্ িবষয় আেছ তারাo 23 aনুে েদর (ক) পংিতেত aকৃতকায র্ িবষয়/িবষয় সমূেহর নাম িলিপব করেত হেব।
1.3 পরী ায় u ীণ র্ হবার জ িতিট িবষেয়র িনধ র্ািরত িলিখত, বহািরক o েসশনাল/ধারাবািহক aংেশ িভ িভ ভােব পাশ করেত হেব।
1.4
েত ক পরী াথ ীয় eি ফরেমর িনধ র্ািরত পংিতেত তার েরিজে শন নমবর o েসশন িলিপব করেত হেব। েলখার uপর ন: িলখন
(oভার রাiটং) করা যােব না।
1.5 3126-27 িশ াবেষ র্র 3127 সেনর 3য় পেব র্ েয সকল aিনয়িমত পরী াথ পরী ায় aংশ হণ কের নাi e েন 2ম পেব র্র পরী ায় aংশ
হেণ i ক হেল তারা 22 েসে র 3128 ি ঃ তািরেখর মে 411.11 (িতনশত টাকা) সংেযাগ র াকারী িফ-সহ aনুমিত হণ করেত
হেব। aনুমিত িতেরেক eি ফরম পূরণ করা যােব না।
3। পরী ার িফ-সমূেহর হারঃ
(ক) 3য় পব র্ aিনয়িমত পরী াথ েদর জ ◌ঃ
2
পরী ার িফ
3
েক িফ
4
নমবরপ িফ
5
বহািরক পরী ার িফ (যিদ থােক)

511.11
561.11
86.11
িত িবষয় ড 36.11

(খ) 2ম পব র্ aিনয়িমত পরী াথ েদর জ ঃ
2
পরী ার িফ
3
েক িফ
4
নমবরপ িফ
5
বহািরক পরী ার িফ

511.11
561.11
86.11
িত িবষয় ড 36.11

4। িশ া িত ান কতৃর্ক eি ফরম o িফ ে রেণর িনয়মাবিলঃ
3.1 পরী াথ েদর eি ফরম eবং িফ সমূহ সংি িশ া িত ান ধােনর মা ম তীত সরাসির a aিফেস হণ করা হেব না।
4.3 aস ণ র্ বা ল ত িবিশ eি ফরম বা িনধ র্ািরত িফস তীত eি ফরম সরাসির নাকচ করা হেব eবং ত
a aিফস দায়ী থাকেব না।
3.3 পরী ার িফ, নমবরপ িফ o a া িফ বাবদ আদায়কৃত aথ র্ েসানালী াংেকর েয েকান শাখা হেত সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া
েবাড র্, ঢাকা eর aনুকুেল াংক াফট সং হ কের eি ফরেমর সােথ ে রণ করেত হেব। াফিট েসানালী াংক, আগারগ o শাখা, ঢাকা
হেত uে ালনেযা হেত হেব।
3.4 নগদ টাকা, মািন aডর্ার, েচক, েপা াল aডর্ার বা ে জারী চালানেযােগ ে িরত aথ র্ হণেযা নয়।
3.5
াংক াফট সং েহর িনিম েদয় কিমশন সংি িশ া িত ানেক বহন করেত হেব।

D:\PDF\Diploma\1450.doc

a aিফেস ে রেণর পূেব র্ পরী াথ কতৃক
র্ পূরণকৃত িতিট eি ফরেমর িলিপব তা িশ া িত ােনর সংি নিথপে র সিহত িন লর্ ভােব
পরী া কের সািজেয় িদেত হেব।
3.7 পরী াথ র িতিট ফরেমর িনধ র্ািরত ােন িশ া িত ােনর ধান aব i া র o সীলেমাহর দান করেবন।
3.8 িন বিণ র্ত ছক aনুযায়ী সকল পরী াথ র েটকেনালিজ িভি ক eকিট তািলকা eি ফরেমর সিহত ে রণ করেত হেব।
িমক েটকেনালিজ পরী াথ েদর েয েয িবষয় পরী া িদেব পরী ার নমবরপ
িবলমব
পূব র্বত পরী ার েরাল
েমাট িফ
gšÍe¨
নং
নাম
তার িবষয় েকাড o নাম
িফ
িফ
িফ
নমবর o সন
3.6

2

3

4

5

িন ছেক দ তািরখ aনুযায়ী ফরমপূরণ
দািয় বান হবার জ aনুেরাধ করা হেলা।
িশ া িত ােন িবলমব
িশ া িত ােন 411/িফ ছাড়া ফরম িফলাপ টাকা িবলমব িফসহ ফরম
o াংক াফট করার
িফলাপ o াংক াফট
েশষ তািরখ
করার েশষ তািরখ
21-1৯-3128
22-1৯-3128
3.9

6

সং াম কায র্ ম স
সকল াংক াফট,
eি ফরম েবােডর্
জমা/ হেণর তািরখ
24-1৯-3128

7

8

করার জ সংি

9

৯

21

িশ া িত ান ধানেক aিধকতর য শীল o

িনধ র্ািরত তািরেখর (24-1৯-28)
পর িত ান কতৃক
র্ 3611/- টাকা
জিরমানা সােপে 25-1৯-28
তািরখ ch©šÍ হণ করা হেব।

a েবাড র্ হেত েবশপ o
পরী া সং াম
েয়াজনীয় কাগজপ
হেণর তািরখ
29-1৯-3128

3.10 পূরণকৃত eি ফরম, তািলকা o স দয় িফ বাবদ দ

াংক াফট
িশ া িত ােনর eকজন দািয় শীল কমর্কতর্া/ েরিজ ার বা
সমপয র্ােয়র েকান কমর্কতর্ার মা েম িনধ র্ািরত তািরেখর মে a েবােডর্ ে রেণর ব া করেত হেব। তেব, সংি কমর্কতর্ার মন
স িকর্ত য়ভার িশ া িত ান কতৃক
র্ বহনেযা ।
3.11 পরী া সং াম সকল িবষেয়র েযাগােযাগ েবােডরর্ পরী া িনয় ক [ ি আকষ র্ণঃ uপ-পরী া িনয় ক (িডে ামা)] বরাবের ে রণ করেত
হেব।

5। a া শতর্াবলীঃ
4.1
পরী াথ েদর িনকট হেত আদায়কৃত িফেসর aথ র্ eকিট মা াংক াফট eর মা েম 4.9 aনুে দ েমাতােবক ণীত িববরণী o
eি ফরমসমূহ eকিট ফেরায়ািডর্ং (িচ েত) eর মা েম a aিফেস ে রণ করেত হেব। িভ িভ াফট সহকাের o eকািধক ফেরায়ািড র্ং
(িচ েত) eর মা েম e ফরম ে রণ করা বজর্নীয়।
4.2
িনধ র্ািরত সময়সীমার মে eি ফরম েবাড র্ aিফেস জমা হণ িনি ত করেত o সংি পরী াথ িদগেক েয েকান কােরর uি তা o
িবড়মবনা হেত পির ােনর লে eি ফরম o িফেসর aথ র্ 4.৯ aনুে দ েমাতােবক ে রণ করেত হেব।
4.3
পরী াথ কতৃক
র্ eি ফরম পূরেণর সময় a িব ি েরা ির oয়ািকবহাল করার লে িশ া িত ান কতৃক
র্ েত ক পরী াথ েক
aবিহত করেত হেব।
4.4
পরী ায় u রপ বহােরর eকিট দনি ন েরিজ ার সংর ণ করেত হেব। a বহৃত u রপ o aিতির u রপ aব i পরী া
েশষ হoয়ার 8 (সাত) িদেনর মে u রপ বহার o u ৃ িববরণীসহ a েবােড র্ েফরত িদেত হেব। a থায় পরবত পরী ার u রপ
দান করা হেব না।
5.6
িডে ামা iন েটকিনক াল e েকশন িনয়িমত পরী ায় aংশ হণকারী ছা /ছা ীেদর িবধান aনুযায়ী (ফরম িফলােপর তািরখ পয র্ম )
91% হািজরা িনি ত কের a
মেহাদয় কতৃক
র্ ত য়নপ ে রণ করেত হেব।
5.7
িডে ামা iন েটকিনক াল e েকশন eর সংি পেব র্র িসেলবাস aনুযায়ী েকাসর্ যথাযথভােব সমা হেব- e মেমর্ a
মেহাদয় কতৃর্ক
ত য়নপ দান করেত হেব।
ারক নং- 48.28.1111.412.42.115.28.216(21)
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aনুিলিপ সদয় aবগিত o েয়াজনীয় কায র্ােথ র্ t
1. মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, ঢাকা।
2. a , েটকিনক াল িটচাস র্ ে িনং কেলজ, ঢাকা।
3. সিচব/পিরচালক (কািরকুলাম)/পিরচালক (আiিটিস)/পিরদশর্ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
4. uপ-পরী া িনয় ক- সনদ/েগাপনীয়, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
5. uপ-সিচব (েরিজঃ)/uপ-সিচব ( শাসন)/uপ-পিরচালক (িহসাব o িনরী া), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড,র্ ঢাকা।
6. িসে ম eনািল , বাকািশেবা (েনািটশিট Website e কােশর ব া করার aনুেরাধসহ)।
7. ডকুেম শন aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড,র্ ঢাকা।
8. ে স ােনজার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
9. মাননীয় েচয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কমর্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
10. নিথ

(েমাহা দ আবুল শািহন কাoছার সরকার)
uপ-পরী া িনয় ক (িডে ামা)
েফানঃ 13-৯229887
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