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র, 3128 ি .

সংেশািধত িব ি

েচয়ার ান মেহাদেয়র aনুেমাদন েম সংি সকলেক জানােনা যাে েয, 12 নেভ র, 3128 ি . হেত aনুে য় েবােড র্র সeসিস (েভােকশনাল)
o দািখল (েভােকশনাল) নবম ে িণ সমাপনী পরী া-3128 eর েবশপ o a া কাগজপ সরবরাহ eবং েয সকল পরী াথ ফরম পূরণ
করেত পােরিন তােদর aন-লাiেন ফরম পূরণ করার সময় িচ িনেমণ েদয়া হেলা।

2. িনে া ছক aনুযায়ী েবাড র্ েথেক েবশপ eবং a া কাগজপ সরবরাহ করা হেবঃ
তািরখ

েজলার নাম

gšÍe¨

1.

26/21/3128 ি . (রিববার)

প গড়, ঠাকুরগ o, িদনাজপুর, নীলফামারী, লালমিনরহাট, রংপুর, কুিড় াম।

2.

27/21/3128 ি . (েসামবার)

গাiবা া, জয়পুরহাট, বগুড়া, নoগ , চ পাiনবাবগ ।

3.

28/21/3128 ি . (ম লবার)

রাজশাহী, নােটার, িসরাজগ ।

4.

29/21/3128 ি . (বুধবার)

পাবনা, কুি য়া, েমেহরপুর, চুয়াডাংগা, িঝনাiদহ, মাগুরা, নড়াiল, যেশার।

5.

2৯/21/3128 ি .( হ িতবার)

6.

33/21/3128 ি . (রিববার)

সাত ীরা,ঝালকাঠী,বিরশাল,শিরয়তপুর,মাদারীপুর,েগাপালগ ,ফিরদপুর,রাজবাড়ী

7.

34/21/3128 ি . (েসামবার)

সুনামগ ,িসেলট, েমৗলভীবাজার, হিবগ , িব-বাড়ীয়া, কুিমল◌া, চ দপুর, ল ীপুর।

8.

35/21/3128 ি . (ম লবার)

েনায়াখালী, েফনী, চ াম, খাগড়াছিড়, রা ামািট, বা রবন, ক বাজার।

9.

36/21/3128 ি . (বুধবার)

িকেশারগ , েন েকাণা, ময়মনিসংহ, েশরপুর, জামালপুর, টাংগাiল।

10.

37/21/3128ি .( হ িতবার)

গাজীপুর, নরিসংদী, নারায়নগ , মুি গ , মািনকগ , ঢাকা।

1.

লনা, বােগরহাট, িপেরাজপুর, বরগুনা, পটুয়াখালী, েভালা।

েক াধীন সকল িত ােনর TC, PC eর
হাড র্কিপ েবােড র্ জমা েদয়া িতত েবশপ
সরবরাহ করা হেব না।
েবশপ েদেখ িনেত হেব। পিরলি ত
2.
ভুল পরী ার পূব র্ িদন পয র্ম সংেশাধনেযা ।
u রপ
হেণর জ সংযু চািহদা
3.

িমক নং

3. েভনুয্র পূণ র্া িঠকানা(স কিপ) পরী া শুরুর নূয্নতম 18 (সাত) িদন পূেব র্ েবাড র্েক aবিহত করেত হেব।
i-েমiলঃ 2. controller@bteb.gov.bd; 3. abulhossainhaulader@gmail.com; 4. mdsarder.bteb@gmail.com

4. িনেমণা ছক েমাতােবক aন-লাiেন ফরম পূরণ eবং াংক াফটসহ a া কায র্ািদ স
411 টাকা হাের িবল িফসহ aনলাiেন ফরম পূরণ করার তািরখ
2
21/1৯/3128 ি . হেত
27/1৯/3128 ি . ch©šÍ ।

ফরম পূরেণর হাড র্ কিপ
ি করার তািরখ
3
28/1৯/3128 ি . হেত
2৯/1৯/3128 ি . ch©šÍ ।

াংক াফট করার
তািরখ
4
28/1৯/3128 ি .
(সকল িবভাগ)

করেত হেবঃ
ফরম পূরেণর হাড র্ কিপ eবং
াংক াফট জমার তািরখ
5
31/1৯/3128 ি .
(সকল িবভাগ)

5. পরী া o a া িফেসর িববরণঃ
িমক নং

িববরণ

হার

gšÍe¨

1.

পরী ার িফ

411.11

েবােড র্র া

211%

2.

ন র প িফ

71.11

েবােড র্র া

211%

3.

ev¯Íe িশ ণ িফ

231.11

েবােড র্র া

81/- িত ান 61/-

4.

সংেযাগ র াকারী িফ (3127 েত aংশ হণ কের
নাi)

411.11

েবােড র্র া

211%

5.

িবল িফ

411.11

েবােড র্র া

211%

6.

েক িফ

561.11

েকে র া

211%

7.

বহািরক েক িফ

211.11

েকে র া

211%

8.

বহািরক িফ 9 িবষয় (ঐি ক িবষয় সহ)

36.11

েকে র া

211%

5.2 uি িখত িফ eর মে 411 টাকা িবল িফ সহ িনয়িমত পরী াথ েদর িনকট হেত পরী ার িফ, ন রপ িফ o বা ব িশ ণ িফ বাবদ েমাট
(411+411+71+81) = 841.11 (সাতশত ি শ টাকা) eবং aিনয়িমত পরী াথ েদর িনকট েথেক পরী ার িফ o ন রপ িফ বাবদ
(411+411+71) = 771/- (ছয়শত ষাট) টাকা হাের আদায়পূব র্ক েবােড র্ ে রণ করেত হেব।
5.3 েক িফ o বহািরক িফ েকে জমা থাকেব। েযাজয্ ে ে সংেযাগর াকারী িফ, িবল িফ যথারীিত েবােড র্ সমপর্ন করেত হেব। বাস ব িশ ণ
িফ বাবদ আদায় ত 231.11 (eকশত িবশ) টাকার aবিশ 61.11 (প াশ) টাকা েবাড র্ দ নীিতমালা aনুসাের eতদmsµvšÍ কােজ য় করা যােব।
েবাড র্ হেত (5থ র্ তলা, K¶ নং 521) বা ব িশ ণ বিহ সরবরাহ করা হেব। েক িফ o বহািরক েক িফ েবােড র্র নীিতমালা aনুযায়ী সংিশ েদর
মে িবতরণ করেত হেব।
া/( েকৗশলী সুশীল কুমার পাল)
পরী া িনয় ক
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
েফান-৯224394 (aিফস)
ারক নং- 68.28.1111.414.42.415.26.62
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সদয় aবগিত o যথাযথ কায র্ােথ র্ aনুিলিপ ে রণ করা হলঃ
2।
সিচব, কািরগির o মাদরাসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
( ি আকষ র্ণঃ aিতির সিচব, কািরগির o মাদরাসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়)
3।
মহা-পিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, শাসিনক eলাকা, eফ-5/িব, আগারগ o, ঢাকা।
4।
মহা-পিরচালক, জনশি কমর্সং ান o িশ ণ বুয্েরা, কাকরাiল, ঢাকা।
5।
পিরচালক (েভােকশনাল), কািরগির িশ া aিধদ র, শাসিনক eলাকা, eফ-5/িব, আগারগ o, ঢাকা।
6।
পিরচালক ( িশ ণ), জনশি কমর্সং ান o িশ ণ বুয্েরা, িশ ণ ভবন, কাকরাiল, ঢাকা।
7।
পিরচালক,ব দ র, ব ভবন (7 তলা), কারoরান বাজার, ঢাকা।
8।
সিচব/পিরদশর্ক/পিরচালক (কািরকুলাম), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
21।
uপ পিরচালক, জনশি কমর্সং ান o িশ ণ বুয্েরা, আ িলক কায র্ালয়, ঢাকা/চ াম/ লনা/রাজশাহী িবভাগ।
23।
a /সুপািরনেটনেড / ধান িশ ক-------------------------------------------------------।
24।
uপ-পরী া িনয় ক-(সকল), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
25।
uপ-সিচব ( ঃ)/ uপ-সিচব (েরিজঃ), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
26।
িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা (েবােড র্র oেয়বসাiেট চােরর জ aনুেরাধ ত)।
28।
িনরাপ া কমর্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
29।
েচয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কমর্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা ।
2৯।
সংর ণ নিথ ।

র, 3128 ি .

(েমাঃ আবুল েহােসন)

uপ-পরী া িনয় ক(েভাক.)

বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
েফানঃ 59222275(aিফস)

