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িবjিp
বাংলােদশ কািরগির িশkা বােডর আoতাধীন িডেpামা iন টকিনক াল eডু েকশন িশkাkেমর 2য় পব িনয়িমত eবং 1ম, 2য় পেবর
aিনয়িমত/ aকৃ তকায িবেষয়র পরীkা আগামী 22 সেpmর’2016 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 কািরগির িশkা বােডর িনজs oেয়ব সাiেটo দখা যােব।
sািkরত/(pেকৗশলী সুশীল kমার পাল)
পরীkা িনয়ntক
ফানঃ 02-9113283
2য় পব পরীkায় িনয়িমত pেত ক পরীkাথ েক 2য় পেবর িনধািরত িবষয়সমূেহ পরীkা িদেত হেব eবং 2য় পব aিনয়িমত/পিরপূরক
পরীkাথ র 1ম/2য় পেবর কান aকৃ তকায িবষয় থাকেল স িবষয়/িবষয়সমূেহর পরীkা িদেত হেব। পরীkার eিnফরম পূরণ o িফ pরেণর
িনয়মাবলী িনেm বিণত হেলা।

2। পরী ার eি ফরম রেণর িনয়মাবলীঃ
1.1 পরী াথ েদরেক AZ¨šÍ সাবধানতার সিহত িনজ িনজ eি ফরম রণ করেত হেব। eি ফরম বাংলায় রণ করেত হেব। সা িফেকেট

নােমর সমতা র ােথ ফরেমর িনধািরত ােন iংেরজী a ের পরী াথ র মা িমক পরী ার সা িফেকেট িলিপব নাম aব i
aিবকল িলখেত হেব।
ভােব িলিপব করেব
1.2 েত ক িনয়িমত পরী াথ ীয় eি ফরেমর 23 a ে েদর (ক) পংিতেত 3য় পেবর সকল িবষয় ei কথা
eবং যােদর a তকায িবষয় আেছ তারাo 23 a ে েদ (ক) পংিতেত a তকায িবষয়/িবষয় স েহর নাম িলিপব করেব।
1.3 পরী ায় u ীণ হবার জ িত িবষেয়র িনধািরত িলিখত, বহািরক o সসনাল/ধারাবািহক aংেশ িভ িভ ভােব পাশ করেত হেব।
1.4 েত ক পরী াথ ীয় eি ফরেমর িনধািরত পংিতেত তার রিজে শন b¤¦i o সশন িলিপব করেত হেব। লখার uপর নঃিলখন
(oভার রাi ং) সবেতাভােব পিরতাজ ।

3। পরী ার িফ স েহর হারঃ
(ক) 2ম পব
2
3
4
5
6
7
8

িনয়িমতঃ
পরী ার িফ
2ম পেবর a তকায িবষয় (যিদ থােক)
ক িফ
3য় পেবর b¤¦icÎ িফ
2ম পেবর b¤¦icÎ িফ (যিদ a তকায িবষয় থােক)
বাহািরক পরী া িফ
সনদপ িফ

511.11
িত িবষয় X 211.11
561.11
86.11
86.11
িত িবষয় X 36.11
211.11

4। িশ া িত ান ক ক eি ফরম o িফ রেণর িনয়মাবিলঃ
3.1 পরী াথ েদর eি ফরম eবং িফ স হ সংি

িশ া িত ান ধােনর মা ম তীত সরাসির a aিফেস হণ করা হেব না।
4.3 aস ণ বা ল ত িবিশ eি ফরম বা িনধািরত িফ তীত eি ফরম সরাসির নাকচ করা হেব eবং ত
a aিফস দায়ী
থাকেব না।
3.3 পরী াথ েদর িনকট হেত ক িফ বাবদ আদায় ত aথ aিফেসর ারক নং-বাকািশেবা(প))-৯76(34) তািরখঃ 25/22/2৯84 ি ঃ
eর মারফত কািশত eবং a aিফেসর ারক নং-বাকািশেবা(প)-933(42) তািরখঃ 26/22/2৯94 িখঃ মারফত পিরবিতত প িত
a সাের পরী া সমাি র পর পরi কে িনেয়ািজত কমকতা/কমচারীেদর পাির িমক পিরেশােধর ব া হণ করেত হেব।
3.4 পরী ার িফ, b¤¦icÎ িফ o a া িফ বাবদ আদায় ত aথ সানালী াংেকর য কান শাখা হেত সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া
বাড, ঢাকা eর a েল াংক াফট সং হ কের eি ফরেমর সােথ রণ করেত হেব। াফ সানালী াংক, আগারগ o শাখা,
ঢাকা হেত uে ালনেযা হেত হেব।
3.5 নগদ টাকা, মািন aডার, চক, পা াল aডার বা জারী চালানেযােগ িরত aথ হণেযা নয়।
াংক াফট সং েহর িনিম েদয় কিমশন সংি িশ া িত ানেক বহন করেত হেব।
3.6
চলমান পাতা-3
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(পাতা-3)

3.7 a aিফেস

রেণর েব পরী াথ ক ক রণ ত িত eি ফরেমর িলিপব তা িশ া িত ােনর সংি নিথপে র সিহত
িন লভােব পরী া কের সািজেয় িদেত হেব। eেত কান িত ম বা নীয় নয়।
3.8 পরী াথ র িত ফরেমর িনধািরত ােন িশ া িত ােনর ধান aব i া র o সীল মাহর দান করেবন। িন বিণত ছক
a যায়ী সকল পরী াথ র ি িব া িভি ক িববরেণর eকি ত তািলকা eি ফরেমর সিহত রণ করেত হেব।
: নং পরী াথ েদর
নাম
2

3

য য িবষয় পরী া পরী ার b¤¦icÎ
িদেব তার নাম
িফ
িফ
4

3.9 িন ছেক দ তািরখ a যায়ী পরী া সংি

দািয় বান হoয়ার জ a েরাধ করা হেলা।
িশ া িত ােন িবলমব িশ া িত ােন 411/িফ ছাড়া ফরম িফলাপ o
টাকা িবলমব িফসহ
াংক াফট করার শষ ফরম িফলাপ o াংক
তািরখ
াফট করার শষ তািরখ
35/19/3127

37/19/3127

5

রফাড
পরী ার মাট িফ
িবষেয়র িফ িবলমব িফ

6

কায ম স

7

8

করার জ সংি

সকল াংক াফট,
eি ফরম বােড
জমা/ হেণর তািরখ
38/19/3127

ববত পরী ার
রাল b¤¦i o সন

gšÍe¨

৯

21

9

িশ া িত ান ধানেক aিধকতর য শীল o

িনধািরত তািরেখর
(38/19/27) পর িত ান
ক ক 3611/- টাকা
জিরমানা সােপে
42/19/27 তািরখ ch©šÍ
হণ করা হেব।

a বাড হেত েবশপ
o পরী া msµvšÍ
েয়াজনীয় কাগজপ
হেণর তািরখ
18/1৯/3127

3.10 পরী ার ি
3.11

াuট কিপ o a া স দয় িফ বাবদ দ াংক াফট
িশ া িত ােনর eকজন দািয় শীল কমকতা/ রিজ ার
বা সমপযােয়র কান কমকতার মা েম িনধািরত তািরেখর মে a বােড রেণর ব া করেত হেব। তেব, সংি কমকতার
মন স িকত য়ভার িশ া িত ান ক ক বহনেযা ।
পরী া msµvšÍ সকল িবষেয়র যাগােযাগ বােডর পরী া িনয় ক [ ি আকষণঃ uপ-পরী া িনয় ক (িডে ামা)] বরাবের রণ করেত হেব।

5। a া শতাবলীঃ
4.1
4.2
4.3
4.4

5.6
5.7

পরী াথ েদর িনকট হেত আদায় ত িফেসর aথ eক মা াংক াফট eর মা েম o eি ফরমসহ 4.9 a ে দ মাতােবক নীত
িববরণী eক ফেরায়ািডং (িচ েত) eর মা েম a aিফেস রণ করেত হেব [িভ িভ াফট সহকাের o eকািধক ফেরায়ািডং
(িচ েত) eর মা েম e ফরম রণ করা বজনীয়]।
িনধািরত সময় সীমার মে ি াuট কিপ/eি ফরম বাড aিফেস জমা হণ িনি ত করেত o সংি পরী াথ িদগেক য কান কােরর
uি তা o weo¤¦bv হেত পির ােনর লে eি ফরম o িফ eর aথ 4.৯ a ে দ মাতােবক রণi য়।
েত ক পরী াথ ক ক eি ফরম রেণর সময় a িব ি পরী াথ িদগেক েরা ির oয়ািকবহাল করার লে পরী ার ত িশ া
িত ান ক ক পরী াথ িদগেক aবিহত করা সেবা ম।
পরী ায় a ব ত u রপ o aিতির u রপে র িহসাব aব i পরী া শষ হoয়ার 8 (সাত) িদেনর মে a বােড পাঠােত হেব
eবং পরবত পরী ার খাতা হেনর সময় েবর খাতা সম য় কের হন করেত হেব। a থায় চািহদা a যায়ী u রপ o aিতির
u রপ দান করা হেব না ।
িডে ামা iন টকিনক াল e েকশন িনয়িমত পরী ায় aংশ হণকারী ছা /ছা ীেদর িবধান a যায়ী (ফরম িফলােপর তািরখ পযম )
91% হািজরা িনি ত কের a
মেহাদয় ক ক ত য়নপ রণ করেত হেব।
িডে ামা iন টকিনক াল e েকশন eর সংি পেবর িসেলবাস a যায়ী কাস যথাযথভােব সমা হেব e মেম a
মেহাদয় ক ক
ত য়নপ দান করেত হেব।
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a িলিপ সদয় aবগিত o েয়াজনীয় কাযােথ িরত হলঃ
2।
মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, ঢাকা।
3।
a , টকিনক াল চাস িনং কেলজ, ঢাকা।
4-7।
সিচব/পিরচালক (কাির লাম)/পিরচালক (আi িস)/পিরদশক, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।
8-9।
uপ-পরী া িনয় ক (সনদ)/ গাপনীয়, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।
৯-22। uপ-সিচব ( রিজঃ)/uপ-সিচব ( শাসন)/uপ-পিরচালক (িহসাব o িনরী া), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।
23।
িসে ম eনািল , বাকািশেবা ( না শ Website e কােশর ব া করার a েরাধসহ)।
24।
ড েম শন aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।
25।
স ােনজার, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।
26।
মাননীয় চয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কমকতা, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।
27।
নিথ

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