pিতিদন eকবার হেলo আপনার
pিত ােনর i- মiল oেপন করুন।

pিতিদন eকবার হেলo বাকািশেবা eর oেয়বসাiট

বাংলােদশ কািরিগর িশ া বাড

(www.bteb.gov.bd)
িভিজট করুন।

পরী া িনয় ণ িবভাগ
আগারগ o শেরবাংলা নগর, ঢাকা-2318
Website : www.bteb.gov.bd

ারক নং- বাকািশেবা(প-3)/741(পাট-4)/3561

তািরখঃ 35-1৯-3127 ি ঃ

িব ি
বাংলােদশ কািরগির িশkােবাড পিরচািলত 4 বছর ময়ািদ িডেpামা iন মিডক াল টকেনালিজ িশkাkেমর 2013 pিবধােনর 2য় পব
(3126-27 সশেনর 3য় পেবর পরী াথ ) o 5ম পব পিরপূরক পরীkা s s িশkা pিত ােন/িনধািরত কেnd আগামী 18 aেkাবর
2016 ি ঃ রাজ ম লবার হেত 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 oেয়বসাiেটo দখা যােব।
াি রত/(pেকৗশলী সুশীল kমার পাল)
পরী া িনয় ক
ফানঃ 13-৯224394
বাংলােদশ কািরগির িশkা বােডর 4 বছর ময়ািদ িডেpামা iন মিডক াল টকেনালিজ কােসর pিবধান 2013 eর 5.12 Gi ms‡kvabx
Ges 5.15(ক) ধারা মাতােবক 2য় o 5ম পব সমাপনী পরীkায় aনিধক দুi িবষেয় aনুtীণ পরীkাথ রা e পিরপূরক পরীkায় aংশ
gহণ করেব। পরীkাথ েদর ফরম িফলাপ, পরীkার িফ আদায় eবং বাড aিফেস িফ pরেণর িনয়মাবলী িনেm pদt হেলা।
2।
পরী ার ফরম রেণর িনয়মঃ
2.2 ফরম রণ Online -e সmn করেত হেব।
1.2 িডে ামা iন মিডক াল টকেনালিজ কােসর 2য় o 5ম পব পির রক পরী ার ি াuট কিপ িনধািরত তািরখ (আ ে দ
4.9) a যায়ী a বােডর Website হেত Probable List সং হ করেত হেব। Online -e ফরম পূরণ করার পর Final
List -eর িpn কিপেত পরী াথেদর া র হণ করেত হেব। uে , Website হেত সং হ ত Final List -eর ি আuট কিপর ফেটাকিপ aব i িনজ িনজ িত ােন সংর ণ করেত হেব, পরবত েত u পরী াথ েদর ফরম রণ সং া য
কান সম ায় ি -আuট কিপর ফেটাকিপসহ a বােড আেবদন করেত হেব।
2.4। 2য় o 5ম পেবর পির রক পরী া িল িবহীন u রপে হণ করা হেব।
3। পরী ার িফ o a া িফ-স েহর হারঃ
েত ক পরী াথ র িনকট হেত পির রক পরী ার িফ বাবদ 336/- ( iশত িচশ) টাকা eবং ক িফ বাবদ 311/- ( iশত) টাকা
আদায় করেত হেব।
4। িশ া িত ান ক ক eি ফরম, ি াuট কিপ eবং িফ রেণর িনয়মাবলীঃ
4.2 পরী াথ েদর ফরম িফলাপ eবং িফ-স হ সংি িশ া িত ান ধােনর মা ম িতত সরাসির a aিফেস হণ করা হেব না।
aসmূণ aথবা ভু ল তথ িবিশ িpn-আuট কিপ সরািসর নাকচ করা হেব eবং e জন at aিফস দািয় থাকেব না।
3.3 2য় o 5ম পেবর পিরপূরক পরীkাথ েদর িনকট হেত পরীkার িফ বাবদ আদায়কৃ ত aথ eক মাt ব াংক াফট eর
মাধ েম সানালী ব াংক/ সাস াল iসলামী ব াংেকর য কানা শাখা হেত সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশkা বাড, ঢাকা eর
aনুkেল ব াংক াফট কের pরণ করেত হেব। ব াংক াফট সানালী ব াংক আগারগাঁo শাখা/ সাস াল iসলামী ব াংক,
বগম রােকয়া sরণী শাখা হেত uেtালনেযাগ হেত হেব। ব াংক াফট eর সােথ -e পূরণকৃ ত ফরম (EIF) eর Final
List, Total Student List eবং Total Question Count o ম ানুয়াল Total Question Count (pেয়াজেন) aবশ i জমা িদেত
হেব।
4.5 পরী ার ক িফ বাবদ আদায় ত aথ িশ া িত ােনর ক িফ তহিবেল াংক eকাuে জমা থাকেব eবং পরী া সমাি র পর পরi
পরী া msµvšÍ সকল ¯Í‡i িনেয়ািজত কমকতা o কমচারী ে র স ানী/পাির িমক িনধািরত হাের পিরেশােধর ব া করেত হেব।
4.6
4.7

3.7

পিরেশািধত িবেলর eক িতিলিপ ( মাট আয় o েয়র aংক uে খসহ) যথাসমেয় a বােডর সিচেবর বরাবের রণ করেত হেব।
াংক াফট সং েহর িনিম দানেযা কিমশন সংি িশ া িত ান ক ক বহন করেত হেব। নগদ aথ, মািন aডার চক, পা াল
aডার বা জারী চালানেযােগ িরত aথ হণেযা নয়।
Website হেত সং হ ত পরী াথ েদর ি াuট কিপ/eি ফরেমর িনধািরত ােন িশ া িত ান ধান aব i া র করেবন।
িন বিণত ছক a যায়ী টকেনালিজ িভি ক পরী াথ েদর eক তািলকা রণ করেত হেবঃ

িমক নং
পরী াথ র নাম
রাল নমবর
পরী ার িফ
িবলমব িফ
মাট টাকা
রিজ: b¤¦i o সসন
2
3
4
5
6
8
9
3.8 িন ছেক দ তািরখ a যায়ী পরী া msµvšÍ কায ম স
করার জ সংি িশ া িত ান ধানেক aিধকতর য শীল o
দািয় বান হবার জ a েরাধ করা হেলাঃ

িশ া িত ােন
পরী াথ িত
411/- টাকা wej¤¦
িফসহ ফরম
িফলাপ o াংক
াফট করার শষ
তািরখ
3৯-1৯-3127

িশ া িত ােন
ফরম িফলাপ o
াংক াফট
করার শষ
তািরখ
39-1৯-3127

সকল াংক াফট,
ি াuট কিপ a
বােড জমা / হেণর
তািরখ

a বােডর
Website e
ফরম িফলাপ eর
ডাটা eি করার
তািরখ

13-21-3127

37-1৯-3127
হেত
3৯-1৯-3127

িনধািরত তািরেখর (1321-3127) পর িত ান
ক ক 3611/- টাকা
জিরমানা সােপে 1421-3127 তািরখ
পযম ি াuট কিপ,
খপ o াংক াফট
হণ করা হেব।

a বাড হেত
েবশপ o
পরী া msµvšÍ
েয়াজনীয়
কাগজপ
হেণর তািরখ

েবশপ
সংেশাধেনর
সময়সীমা .

1৯-21-3127

1৯-21-3127
হেত
28-21-3127

4.৯

পরী া msµvšÍ েয়াজনীয় কাগজপ ঃ- (ক) পরী াথ েদর ি আuট কিপ (খ) পরী ার িফ eর াংক াফট
(গ)
টকেনালিজ িভি ক পরী াথ েদর 4.8 a যায়ী তািলকা
ি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 ।
4.21 পরী া msµvšÍ সকল িবষেয়র যাগােযাগ a বােডর পরী া িনয় ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, আগারগ o, ঢাকা [ ি
আকষণঃ uপ-পরী া িনয় ক (িডে ামা)] বরাবের রণ করেত হেব।

5। a া শতাবলীঃ
4.1

4.2
4.3
4.4
4.5

পরী াথ েদর িফ স হ সংি িশ া িত ান ধােনর মা ম িতত সরাসির a aিফেস হণ করা হেব না। পরী াথ েদর
িনকট হেত আদায় ত িফেসর aথ eক মা াফট eর মা েম o eি ফরম স হ 4.8 a ে দ মাতােবক ণীত িববরণী
eক ফেরায়ািডং eর মা েম a aিফেস রণ করেত হেব।
িনধািরত সময়সীমার মে ি -আuট কিপ a বােড জমা হণ িনি ত করেত o সংি পরী াথ েক য কান কােরর
uি তা o িবড়মবনা হেত পির ােনর লে ফরম o াংক াফট 4.9 a ে েদ বিণত তািরখ মাতােবক রণ করেত হেব।
পরী াথ ক ক ফরম রেণর সময় a িব ি মাতােবক পরী ার ত িশ া িত ান ক ক পরী াথ েক aবিহত করেত
হেব।
ফরম রণ ত সকল ছাে র হািজরাসীেটর সকল কলাম রণ করেত হেব eবং তা পরী া শেষ ক সিচেবর া রসহ বাহক
মারফত বােডর সংি শাখায় পাঠােনা িনি ত করেত হেব। েয়াজেন িত ােন ফেটাকিপ সংর ণ করেত হেব।
পরী ায় u রপ বহােরর eক দনি ন রিজ ার সংর ণ করেত হেব। a ব ত u রপ o aিতির u রপ aব i
পরী া শষ হoয়ার 8 (সাত) িদেনর মে u রপ বহার o u ৃ িববরণীসহ a বােড ফরত িদেত হেব। a থায় পরবত
পরী ার u রপ দান করা হেব না।

ারক নং- বাকািশেবা(প-3)/741(পাট-4)/3561(325)
a িলিপ সদয় aবগিত o েয়াজনীয় কাযােথ
2-4।
5।
6-2৯৯।
311-314।
204-205।
317।
207।
319-321।
211।
212|
213|
214|
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িরত হেলাঃ

সিচব/পিরদশক/পিরচালক (কাির লাম), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।
uপেদ া, া
ি o সবা িশ া ম a ষদ, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।
a /পিরচালক, ..................................................................................... ।
uপ-পরী া িনয় ক ( গাপনীয়)/সনদ/িবeম/ ভাকঃ, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।
uপ-সিচব ( রিজঃ)/uপ-সিচব (pশাসন), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।
িসে ম eনািল , বাকািশেবা ( না শ oেয়বসাiেট কাশ eবং িনধািরত সমেয় Online -e ডাটা eি র ব া করার জ a েরাধসহ)।
uপ-পিরচালক (িহসাব o িনরী া), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।
সহকারী পরী া িনয় ক- িষ/সটেকাস/ ট টাiল, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।
ড েমে শন aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।
স ােনজার, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।
চয়ার ান মেহাদেয়র পােসানাল aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।
নিথ।

( মাহাmদ আবুল শািহন কাoছার সরকার)
uপ-পরীkা িনয়ntক (িডেpামা)
ফানঃ 02-9118776
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