বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্

িতিদন AšÍZ eকবার আপনার
িত ােনর i-েমiল েদখুন।

ারক নং-বাকািশেবা/প-শট র্েকাস র্/3128/337

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

িশ া িনেয় গড়ব েদশ
েশখ হািসনার বাংলােদশ।

তািরখ t 41-15-3128 ি ঃ

িব ি
র্
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ পিরচািলত া য্ ি o েসবা িশ া েমর 7 মাস েময়ািদ সািটিফেকট-iন-েমিডেকল
আল াসাu (জানুয়াির-জুন 3128 েসশন) পরী া আগামী 22 জুলাi 3128 ি ঃ ম লবার হেত েবাড র্ কতৃক
র্ িনব র্ািচত
পরী ােকে aনুি ত হেব। পরী ার সময় িচ যথাসমেয় aবিহত করা হেব।
uে
সংি পরী াথ র েরিজে শন কাড র্ পরী ার েবশপ (aয্াডিমট কাড র্) িহেসেব গ হেব। পরী া সং াম
কার ত বাংলােদশ কািরগির িশ া েবােড র্র oেয়বসাiেট (www.bteb.gov.bd) পাoয়া যােব।

সকল

িতিট েকে র E-mail িঠকানা, েকে র নাম, েক েকাড o েমাবাiল নমবরসহ ( িত ান ধােনর)
controller@bteb.gov.bd o sultanhossain07@gmail.com েত i-েমiল eবং 12825186949 o
1282621965৯ েমাবাiল ন ের SMS কের পাঠােত হেব।
i-েমiল িঠকানা েখালার পরামশর্ (iংেরজী েছাট হােতর a র হেব)◌ঃ িত ান েকাড • েজলার 4 a র • uপেজলার 4
a র • িত ােনর
নােমর িতিট শে র থম a র @ আপনার পছ মত েয েকান সাচ র্iি ন
yahoo.com/gmail.com iতয্ািদ।
া য্ ি o েসবা িশ া ম a েবােড র্র aনুেমািদত িবধান বাকািশেবা/eকােড/2258/েম, 311৯ েমাতােবক u েকােস র্র
র্
িসেলবােস বিণ র্ত সংি
িবষেয়র আচরণ িভি ক o মান ব ন aনুযায়ী সািটিফেকট-iন-েমিডেকল
আল াসাu পরী া হণ
করা হেব। পরী ার িফ o a া িফ আদায় eবং েবাড র্ aিফেস িফ ে রেণর িনয়মাবিল িনে দ হল।
2। পরী ার o a া িফ সমূেহর হারঃ
2.2

েতয্ক পরী াথ র িনকট হেত পরী ার িফসহ a া
ক.
খ.
গ.
ঘ.

পরী ার িফ
েক িফ
নমবরপ িফ
সনদপ িফ
সব র্েমাট

3।

য় বাবদ িন রূপভােব aথ র্ আদায় করেত হেব।

411/gšÍe¨
336/- েরিজে শেনর সময় েয সকল িত ান েরিজে শন িফ-eর
86/- সােথ পরী ার িফ eবং সনদপ িফ eর aথ র্ জমা িদেয়েছন
211/- েস সকল িত ান u িফ পূণরায় েদoয়ার েয়াজন নাi।
811/-

িশ া িত ান কতৃক
র্ Online-কিপ ে রণ o পরী ার িফ ে রেণর িনয়মাবিলঃ

3.2 পরী াথ েদর িফসমূহ সংি

িশ া িত ান ধােনর মা ম তীত সরাসির a aিফেস হণ করা হেব না।

3.3 িত পরী াথ েদর িনকট হেত পরী ার িফ 411 টাকা + নমবরপ িফ 86 টাকা সনদপ িফ 211 টাকা বাবদ আদায়কৃত 586/েরিজে শেনর সময় েয সকল িত ান পরী ার িফ eবং সনদপ িফ eর aথ র্ জমা িদেয়েছন
(চারশত চা র টাকা)। uে
েস সকল িত ান
মা নমবরপ িফ বাবদ 86 টাকা হাের েসানালী াংক/েসা াল iসলামী াংেকর েয েকান শাখা হেত সিচব,
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা eর aনুকুেল দানকরতঃ তৎপিরবেতর্ সং হীত াফিট পরী াথ েদর/ি আuট কিপর তািলকার
সংেগ েবােড র্ জমা/ে রণ করেত হেব। াংক াফটিট েসানালী াংক, আগারগ o শাখা/েসা াল iসলামী াংক, েরােকয়া রণী
আগারগ o শাখা হiেত uে ালনেযা হেত হেব eবং েক িফ যথারীিত েকে দান করেত হেব।
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2.3

3.5
2.5

3.7

পরী াথ েদর িনকট হেত েক িফ বাবদ আদায়কৃত aথ র্ িশ া িত ােনর েক িফ তহিবল াংক eকাuে জমা
থাকেব eবং পরী া সং া সকল ের িনেয়ািজত কমর্কতর্া o কমচর্ ারী ে র স ানী/পাির িমক পরী া সমাি র পর
পরi a aিফেসর জািরকৃত বিতর্ত স ানী/পাির িমেকর হার aনুযায়ী পিরেশােধর ব া করেত হেব। পিরেশািধত
িবেলর eকিট িতিলিপ (েমাট আয় o েয়র aংক uে খসহ) যথাসমেয়র a েবােড র্র সিচেবর বরাবের ে রণ করেত
হেব।
াংক াফট সং েহর িনিম দানেযা কিমশন সংি িশ া িত ান কতৃক
র্ বহন করেত হেব। নগদ aথ র্, মািন
aড র্ার, েচক, েপা াল aড র্ার বা ে জারী চালানেযােগ ে িরত aথ র্ হণেযা হেব না।
a aিফস ে রেণর পূেব র্ িতিট Online- e মা েম পূরণকৃত হাড র্ কিপ িশ া িত ােনর সংি নিথ পে র সােথ
িন লর্ ভােব পরী া কের ে ড aনুযায়ী ে িণিব াস কের আলাদাভােব সািজেয় তািলকা ণয়ন করেত হেব। eরেকান
িত ম হণেযা হেব না
িন ছেক দ তািরখ aনুযায়ী পরী া সংি
কায র্ ম স
য শীল o দািয় বান হoয়ার জ aনুেরাধ করা হল।

িশ া িত ানকতৃর্ক
াংক াফট করার
েশষ তািরখ

িশ া িত ােন িত
পরী াথ 411/- টাকা
িবল িফসহ াংক
াফট জমা করার েশষ
তািরখ

17-17-3128ি ঃ

19-17-3128 ি ঃ

2.7

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

করার জ সংি

িশ া িত ান ধানেক aিধকতর

23-17-3128ি ঃ ি ঃ
তািরেখর পের 3611/-টাকা
িত ান কতৃর্ক জিরমানা দান
কের 25-17-3128 ি ঃ পয র্
িডিড জমা েদয়া যােব।

a েবােড র্ হেত েরিজে শন
কাডর্ o পরী া সং া
েয়াজনীয় কাগজপ হেণর
তািরখ

25-17-3128ি ঃ

25-17-3128ি ঃ

23-17-3128ি ঃ

পরী া সং া
েয়াজনীয় কাগজপ ঃ পরী াথ েদর Online-কিপ (eি ফরম)eকজন দািয় শীল কমর্কতর্া/
েরিজ ার বা সমপয র্ােয়র ে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 বহনেযা )।

2.8 পরী া সমাি র পর পরী ার u রপ , হািজরাশীট o িশেরানামপ বীমাকৃত পাে ল
র্ েযােগ িনে বিণ র্ত
িঠকানায় ে রণ কিরেত হiেব । (হািজরা শীেটর সকল কলাম পূরণ করেত হেব eবং ফেটাকিপ েকে সংর ণ
করেত হেব) t

(aব i হলুদ কাপেড়র

ােকেট সীলগালা কের)

পরী া িনয় ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা
দৃি 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
ঢাকা-2318। েমাবাiলঃ 12826-21965৯

4। a া শতর্াবিলঃ
3.1 পরী াথ েদর িফসমূহ সংি িশ া িত ান ধােনর মা ম তীত সরাসির a aিফেস হণ করা হেব না।
পরী াথ েদর িনকট হেত আদায়কৃত িফ eর aথ র্ eকিট াফট eর মা েম o eি ফরম সমূহ 3.6 aনুে দ েমাতােবক
ণীত িববরণী eকিট ফেরায়ািড র্ং eর মা েম a aিফেস ে রণ করেত হেব। িভ িভ াফট সহকাের o eকািধক
ফেরায়ািড র্ং eর মা েম Online- কিপ ে রণ করা বজর্নীয়।
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3.2 িনধ র্ািরত সময় সীমার মে Online-কিপ a েবােড র্ জমা করেত হেব eবং সংি
পরী াথ গণেক েকান কােরর
uি তা o িবড় না হেত পির ােণর লে য্ Online কিপ (eি ফমর) o াংক াফট 4.2 aনুে দ েমাতােবক ে রণi
ে য় o সমীিচন।
3.3 েতয্ক পরী াথ েক পরী ার িব ি
েরা ির oয়ািকবহাল করার লে য্ পরী ার ত
পরী াথ েদরেক aবিহত করা সেব র্া ম।

িশ া

িত ান কতৃক
র্

া িরত
( েকৗশলী সুশীল কুমার পাল)
পরী া িনয় ক
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্
ঢাকা-2318
েফানঃ ৯224394, 12825186949
ারক নং-বাকািশেবা/প-শট র্েকাস র্/3128/337 (36)

তািরখঃ 41-15-3128 ি ঃ

সদয় aবগিত o যথাযথ কায র্ােথ র্ aনুিলিপ ে রণ করা হiল t
মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, িশ াভবন, ঢাকা।
মহাপিরচালক, া য্ o েসবা aিধদ র, ঢাকা।
সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
পিরচালক (কািরকুলাম), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। (আগামী 25 জুন 3128 ি ঃ তািরেখর পূেব র্
েরিজে সন কাড র্ ি পূব র্ক েরিজে শন শাখায় ে রণ করাসহ িব ি িট oেয়ব সাiেট চােরর ব া হেণর
জ আপনােক aনুেরাধ করা হেলা।)
6.
uপ-সিচব (েরিজে শন), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। আগামী 25 জুন 3128 ি ঃ তািরেখর মে
েরিজে শন কাড র্ সরবরােহর জ aনুেরাধ করা হল।
7.
uপ-পরী া িনয় ক (েগাপনীয়),বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। a েবােড র্র aনুেমািদত িবধান aনুযায়ী
u পরী ার প ণয়ন, ে রণ eবং GZ`msµvšÍ কাযািদ র্ স াদেনর জ aনুেরাধ করা হল।
র্ তর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
8.
মূ ায়ন কমক
9.
ডকুেমে শন aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
10.
ে স ােনজার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। (আগামী 25 জুন 3128 ি ঃ সংি পরী া েক েক
িলথুিবহীন u রপ দােনর জ aনুেরাধ জানােনা হেলা)
22-33 a /পিরচালক, া য্ ি o েসবা িশ া ম পিরচালনাকারী সকল িত ান।
34.
েচয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কমর্কতর্া ,বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
35.
েনািটশ েবাড র্, a েবাড র্।
36.
সংি নিথ।
1.
2.
3.
4.
5.

(েমাঃ সুলতান েহােসন)
কািরকুলাম িবেশষ
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্,ঢাকা-2318

েমাবাiলঃ 12826-21965৯

