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বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ 
পরী া িনয় ণ িবভাগ (িডে ামা শাখা) 
আগারগo, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা-2318। 

Website: www.bteb.gov.bd 

ারক নং- 68.28.1111.412.42.112.2৯.38 তািরখঃ 21-13-312৯ি ঃ 

িব ি  
 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবােড র্র আoতাধীন সকল সরকারী েবসরকারী িশ া িত ােনর িডে ামা iন iি িনয়ািরং িশ া েমর 2ম o 4য় 
পব র্ (3127 িবধান) পিরপূরক পরী া আগামী 24 মাচ র্ 312৯ ি ঃ েরাজ বুধবার হেত েবাড র্ িনধ র্ািরত েকে  a ি ত হেব। সংি  িবধান 
েমাতােবক িডেস র’3129-জা য়ারী’312৯ মােস a ি ত 2ম o 4য় পব র্ সমাপনী পরী ায় ধুমা  eক/ i িবষেয় a ীণ র্ পরী াথ রাi e 
পরী ায় aংশ হণ করেত পারেব।   
 

পরী ার িব ািরত সময় িচ o েক  তািলকা যথাসমেয় aবিহত করা হেব। u  পরী ার েয়াজনীয় ত ািদ সংি  িশ া িত ান হেত 
aবিহত হoয়া যােব eবং কািরগির িশ া েবােড র্র িনজ  oেয়বসাiেটo েদখা যােব। 
 
 
 

া িরত/- 
(ড. শীল কুমার পাল) 
পরী া িনয় ক 

েফানঃ 13-৯224394 (aিফস) 
 

িডে ামা iন iি িনয়ািরং িশ া েমর a  েবােড র্র a েমািদত িবধান 3127 eবং u  িশ া েমর িসেলবােস বিণ র্ত সংি  িবষেয়র 
আচরণিভি ক পা িচ o মানব ন a যায়ী 2ম o 4য় পব র্ (3127 িবধান) পিরপূরক পরী া হণ করা হেব। পরী ার ফরম পূরণ, িফ 
আদায় eবং a  েবােড র্ িফ ে রেণর িনয়মাবলী িনে  দ  হেলা। 
 

2। পরী ার ফরম পূরেণর িনয়মঃ 
2.2  িডে ামা iন iি িনয়ািরং িশ া েমর সংি  পেব র্র ফরম পূরণ Online -e স  করেত হেব।  
2.3  িডেস র 3129—জা য়ারী 312৯ মােস a ি ত িডে ামা iন iি িনয়ািরং িশ া েমর 2ম o 4য় পব র্ (3127 িবধান) 

পরী াথ েদর ম  হেত aনলাiেন া  Probable List হেত যারা পিরপূরক পরী ায় aংশ হণ করেব তােদরেক Final 
List e িনেয় েযেত হেব eবং Edit বাটেনর মা েম িবষয় েকাড সংেযাজন কের িদেত হেব। Final List e া র  ি -
আuট কিপi পরী ার ফরম পূরণ িহেসেব িবেবচ  হেব। u  িশ া েমর 2ম o 4য় পব র্ (3127 িবধান) পিরপূরক পরী ার 
ি -আuট কিপ িনধ র্ািরত a ে দ 4.8 a যায়ী বিণ র্ত তািরেখ a  েবােড র্র Website হেত সং হ করেত হেব। uে , 
Website হেত সং হ ত Final List eর ি -আuট কিপর ফেটাকিপ aব i িনজ িনজ িত ােন সংর ণ করেত হেব, 
কারণ পরবত েত পরী াথ েদর েয েকান সম ায় ি -আuট কিপর ফেটাকিপসহ a  েবােড র্ আেবদন করেত হেব।  

2.4 2ম o 4য় পব র্ (3127 িবধান) পিরপূরক পরী াথ েক সংি  েটকেনালিজর িত ান-িভি ক িল  িবহীন খাতায় পরী া িদেত 
হেব। 

2.5  Final List e a র্  পরী াথ েদর নােমi ফরম িফলােপর িফ িডিড-র মা েম েবােড র্ জমা িদেত হেব।  
 

3। পরী ার িফসমূেহর হারঃ 
িমক নং িফ eর িববরণ টাকার পিরমাণ ম  

2 পরী ার িফ 336/- েবাড র্ া
3 েক  িফ 311/- েক  পােব
4 ন রপ  িফ 61/- িত ান পােব

 
4। িশ া িত ান কতৃর্ক িফ ে রেণর িনয়মাবলীঃ 

4.2 পরী াথ েদর িনকট হেত আদায় ত পিরপূরক পরী ার িফ-eর aথ র্ েসানালী াংেকর েয েকান শাখা হেত সিচব, বাংলােদশ 
কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা eর a কুেল দান করতঃ াফট  পরী াথ েদর তািলকার সে  aব i ে রণ করেত হেব। 
াফট  েসানালী াংেকর আগারগo শাখা, ঢাকা হেত uে ালন েযা  হেত হেব।  

4.3 পিরপূরক পরী াথ েদর ি -আuট কিপ eবং পরী ার িফ সংি  িশ া িত ান ধােনর মা ম তীত সরাসির a  aিফেস 
হণ করা হেব না। 

িতিদন বাকািশেবা eর oেয়বসাiট 
(www.bteb.gov.bd) িভিজট ক ন eবং 
আপনার িত ােনর i-েমiল oেপন ক ন। 
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4.4 aস ণ র্ বা ল ত  িবিশ  ি -আuট কিপ বা িনধ র্ািরত িফ িতত ফরমপূরণ সরাসির নাকচ করা হেব। 
4.5  পিরপূরক পরী ার েক  িফ বাবদ আদায় ত aথ র্ িশ া িত ােনর েক  িফ তহিবেল ( াংক eকাuে ) জমা থাকেব eবং 

পরী া সং া  সকল ের িনেয়ািজত কম র্কতর্া o কম র্চাির ে র স ানী/পাির িমক পরী া সমাি র পর পরi িনয়ম a যায়ী 
পিরেশােধর ব া করেত হেব। পিরেশািধত িবেলর eক  িতিলিপ (েমাট আয়- েয়র aংক uে খসহ) যথাসমেয় a  
েবােড র্র সিচেবর বরাবের ে রণ করেত হেব। 

4.6  াংক াফ  সং েহর িনিম  দানেযা  কিমশন সংি  িশ া িত ান কতৃর্ক বহন করেত হেব। নগদ aথ র্, মািন aড র্ার, 
েপা াল aড র্ার বা ে জারী চালানেযােগ ে িরত aথ র্ হণেযা  নয়।  

4.7 ফরম পূরেণর ি  আuট কিপ o াংক াফট জমা েদয়ার সময় পরী াথ েদর eক  পূণ র্া  তািলকা (a ে  4.7 a যায়ী) 
eবং Online -e পূরণ ত ফরম িফলাপ (EFF) eর Final List (পরী াথ র া র ত), Total Student List eর 
ি -আuটকিপ জমা িদেত হেব। Student List eর ি  করার পর আর েকান Edit করা যােব না। uে , Website 
হেত সং হ ত ি -আuট কিপ/কিপ ফেটাকিপ aব i পা্রিত ােন সংর ণ করেত হেব। কারণ পিরবত েত u  
পরী াথ েদর েয েকান সম ায় ি -আuট কিপর ফেটাকিপসহ a  েবােড র্ আেবদন করেত হেব। Total Question 
Count List eর ি  আuট কিপ েবােড র্র েগাপনীয় শাখায় (9ম তলা) aব i জমা িদেত হেব। 

 

িমক নং পরী াথ র নাম েটকেনালিজ েরাল ন র o িশফ েরিজঃ ন র o 
েসশন 

েরফাড র্ 
িবষেয়র 
েকাড 

পরী ার 
িফ 

িবল  িফ ম

2 3 4 5 6 7 8 9 ৯

    
 

4.8 িনে র ছেক দ  তািরখ a যায়ী পরী া সংি  কায র্ ম স  করার জ  সংি  িশ া িত ান ধানেক aিধকতর য শীল 
o দািয় বান হoয়ার জ  a েরাধ করা হেলা। 

িশ া 
িত ােন 

ফরম িফলাপ 
o াংক 
াফট করার 
েশষ তািরখ 

িশ া িত ােন 
িবল  িফ-সহ 

(411/- টাকা িত 
পরী াথ )  ফরম 
িফলাপ o াংক 
াফট করার েশষ 
তািরখ 

a  েবােড র্র 
Website e 
ফরম িফলাপ 
eর ডাটা eি  
করার 
সময়সীমা 

সকল াংক 
াফ , ি -

আuট কিপ a  
েবােড র্ 

জমা/ হেণর 
তািরখ 

িনধ র্ািরত তািরখ 
(37-13-312৯) eর 
পর িত ান কতৃর্ক 

3611/- টাকা 
জিরমানা সােপে  

38-13-312৯ তািরখ 
পয র্  ি -আuট 
কিপ, খপ  o 
াংক াফট হণ 
করা হেব। eরপর 
েকান aব ােতi 
ি াuট কিপ, 
খপ  o াংক 

াফট আর হণ করা 
হেব না। 

a  েবাড র্ হেত 
েবশপ  o 

পরী া সং া  
েয়াজনীয় 
কাগজপ  
হণকরার 
তািরখ 

েবশপ  
সংেশাধেনর 
জ  েবােড র্ 
জমা েদয়ার 
সময়সীমা 

সংেশািধত 
েবশপ  
িবতরণ 

2৯-13-2৯ 31-13-2৯ 
24-13-2৯ 
হেত 

31-13-2৯ 

36-13-2৯ 
( ধুমা  ঢাকা 
িবভাগ) 

17-14-2৯ 
(ঢাকা িবভাগ 
তীত সকল 
িবভাগ) 

17-14-2৯ 
হেত 

22-14-2৯ 
(aিফস 
চলাকালীন) 

 

আেবদন জমা 
েদয়ার 12 
িদন পর 37-13-2৯

(ঢাকা িবভাগ 
তীত সকল 
িবভাগ) 

21-14-2৯ 
( ধুমা  ঢাকা 
িবভাগ) 

 

4.9  পিরপূরক পরী ার ি -আuট কিপ o a া  স দয় িফ বাবদ দ  াংক াফট   িশ া িত ােনর eকজন দািয় শীল 
কম র্কতর্া/েরিজ ার বা সমপয র্ােয়র েকান কম র্কতর্ার মা েম িনধ র্ািরত তািরেখ a  েবােড র্ ে রেণর ব া করেত হেব। তেব, 
সংি  কম র্কতর্ার মণ স িকর্ত য়ভার সংি  িশ া িত ান বহন করেব। 

4.৯ পরী া সং া  সকল িবষেয়র েযাগােযাগ েবােড র্র পরী া িনয় ক [ ি  আকষ র্ণঃ uপ-পরী া িনয় ক (িডে ামা)] বরাবের ে রণ 
করেত হেব। 

 

5। a া  শতর্াবলীঃ  
5.2 পিরপূরক পরী াথ েদর িনকট হেত আদায় ত িফ eর aথ র্ eক মা  াংক াফট eর মা েম o ি াuট কিপসমূহ 4.7 a ে দ 

েমাতােবক ণীত িববরণী eক  ফেরায়ািড র্ং eর মা েম a  aিফেস ে রণ করেত হেব।(িভ  িভ  াফট সহকাের o eকািধক 
ফেরায়ািড র্ং eর মা ম ে রণ করা বজর্নীয়)। 

5.3 িনধ র্ািরত সময়সীমার মে  ি আuট কিপ েবাড র্ aিফেস জমা দান িনি ত করেত o সংি  পরী াথ েদরেক েয েকান 
কােররর uি তা o িবড়া না হেত পির ােণর লে  eি ফরম/ি াuট কিপ o aিফেসর aথ র্ u  4.8 a ে েদ বিণ র্ত তািরখ 
েমাতােবক ে রণ করেত হেব।  

5.4 িশ া িত ান ধানেদরেক পিরপূরক পরী াথ েদর ি আuট কিপেত া েরর িবষয়  িনি ত করেত হেব। 
5.5 aনলাiেন ত  eি  করার সময় পিরপূরক পরী ার িবষয় েকাড uে খ করেত হেব। 
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5.6 পরী ায় u রপ  বহােরর eক  দনি ন েরিজ ার সংর ণ করেত হেব। a ব ত u রটপ  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।  

 
ারক নং- 68.28.1111.412.42.112.2৯.38(24)  তািরখঃ 21-13-312৯ি ঃ 

a িলিপ সদয় aবগিত o েয়াজনীয় কায র্ােথ র্ঃ  
1. সিচব, কািরগির o মাদরাসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, পিরবহণ পূল ভবন, সিচবালয় িলংক েরাড, ঢাকা-2111। 

[ ি  আকষ র্ণঃ aিতির  সিচব (কািরগির), কািরগির o মাদরাসা িশ া িবভাগ] 
2. মহািপরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, আগারগo, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা।
3. সিচব/পিরদশ র্ক/পিরচালক (কািরকুলাম)/পিরচালক (আi িস), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
4. a , পিলেটকিনক i uট ................................................. (সংি  সকল পিলেটকিনক i uট)।
5. a ,.......................................................................(সংি  সকল েটকিনক াল ল e  কেলজ)।  
6. uপ-সিচব (েরিজঃ)/uপ-সিচব ( শাসন), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
7. uপ-পরী া িনয় ক-েগাপনীয়/সনদ/িবeম/েভাকঃ, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
8. িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা (িব ি  Website e কাশ o িনধ র্ািরত সমেয় aনলাiেন ফরম পূরেণর 

ব া হেণর a েরাধসহ)।  
9. সহকাির পরী া িনয় ক- িডে ামা/েগাপনীয়/ িষ/েট টাiল/শট র্েকাস র্, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
10. ডকুেমে শন aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
11. ে স ােনজার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
12. েচয়ার ান মেহাদেয়র পােস র্ানাল aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
13. নিথ। 

 

 
(েমাহা দ আবুল শািহন কাoছার সরকার) 

uপ-পরী া িনয় ক (িডে ামা) 
েফানঃ 13-৯229887 


