িতিদন বাকািশেবা eর oেয়বসাiট
(www.bteb.gov.bd) িভিজট ক ন eবং
আপনার িত ােনর i-েমiল oেপন ক ন।

বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্
পরী া িনয় ক িবভাগ (িডে ামা শাখা)
আগারগ o, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা-2318।
Website: www.bteb.gov.bd

ারক নং- 68.28.1111.412.42.112.29.59

তািরখ ◌ঃ 36-14-3129 ি ঃ

িব ি
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবােড র্র আoতাধীন সকল সরকাির o েবসরকাির িশ া িত ােনর িডে ামা iন iি িনয়ািরং িশ া েমর
3127 িবধান
3য়, 5থ র্ পব র্ eবং 3121 িবধান
7 , 9ম পব র্ িনয়িমত o 6ম, 8ম পেব র্র aকৃতকায র্ িবষয় eবং 9ম পব র্
aিনয়িমত পরী া-3129 আগামী 35 েম 3129 েরাজ হ িতবার হেত িনধ র্ািরত েক সমূেহ aনুি ত হেব।
পরী ার িবস ািরত সময় িচ eবং িনধ র্ািরত েক তািলকা যথাসমেয় aবিহত করা হেব। u পরী ার েয়াজনীয় ত ািদ সংি
িশ া িত ান হেত aবিহত হoয়া যােব eবং বাংলােদশ কািরগির িশ া েবােড র্র িনজ oেয়ব সাiেটo পাoয়া যােব।

া িরত/(ড. শীল কুমার পাল)
পরী া িনয় ক
েফানঃ 13-৯224394

2। পরী ার ত ািদ t
K. িত ান মূ ায়ন t

িডে ামা iন iি িনয়ািরং িশ া েমর a েবােড র্র aনুেমািদত িবধান 3127 ভু িসেলবােস বিণ র্ত সংি িবষেয়র আচরণ
িভি ক পা িচ o মান ব ন aনুযায়ী 3য় পেব র্র িবষয়সমূেহর পরী া িল িবহীন u রপে িদেত হেব eবং u রপ সংি
িত ান কতৃক
র্ মূ ায়ন কের ফলাফল কাশ করেত হেব।

L. েবাড র্ মূ ায়নঃ

(1) িডে ামা iন iি িনয়ািরং িশ া েমর a েবােড র্র aনুেমািদত িবধান 3127 ভু িসেলবােস বিণ র্ত সংি িবষেয়র
আচরণ িভি ক পা িচ o মান ব ন aনুযায়ী 5থ র্ পেব র্র িবষয়সমূেহর পরী া িল
u রপে িদেত হেব eবং েবােড র্
ে রণ করেত হেব।
(2) িডে ামা iন iি িনয়ািরং িশ া েমর a েবােড র্র aনুেমািদত িবধান 3121 ভু িসেলবােস বিণ র্ত সংি িবষেয়র
আচরণ িভি ক পা িচ o মান ব ন aনুযায়ী 5থ র্, 6ম, 7 , 8ম o 9ম পেব র্র িবষয়সমূেহর পরী া িল
u রপে
িদেত হেব eবং েবােড র্ ে রণ করেত হেব।
(3) a েবােড র্র কািরকুলাম িবভােগর ারক ন- 68.28.1111.312.39.112.28-7644, তািরখ 2৯ েফ য়ারী 3129 ি ঃ
কািশত িব ি েমাতােবক 5থ র্ পেব র্ 3127 িবধােন পূনঃভিতর্কৃত (3121 িবধান
েয সকল িশ াথ র িবগত 5থ র্
পেব র্ চার বা তেতািধক িবষেয় aনু ীণ র্ aথবা a েকান কারেণ পূনঃভিতর্কৃত) িশ াথ রা 3127 িবধােনর সংি
েটকেনালিজর 5থ র্ পেব র্র সকল িবষেয় পরী ায় aংশ হণ করেত হেব। তেব েয সকল িশ াথ 5থ র্ পেব র্ 3127 িবধােন
পূনঃভিতর্ হয়িন, তােদরেক 3121 িবধােনর আoতায় শুধুমা aকৃতকায র্ িবষেয়র পরী ায় aংশ হণ করেত হেব।

(4) DËic‡Îi wj‡_vi Dc‡ii As‡k (Top Part) e„Ë fiv‡Ui †¶‡Î KiYxq t
†evW© n‡Z mieivnK…Z wj_yhy³ bZzb DËic‡Î [bgybv Kwc mshy³] 10 (`k) wWwR‡Ui †iwR‡÷ªkb b¤^i Ges 5
(cuvP) wWwR‡Ui welq †Kv‡Wi e„Ë fiv‡Ui †¶‡Î wb‡¤œv³ wbqvgejx AbymiY Ki‡Z n‡e(5.2) েরিজে শন ন র 21 (দশ) িডিজট eবং িবষয় েকাড 6 (প চ) িডিজট থাকায়
ভরােটর ে ে িশ াথ রা ডান
িদক েথেক (eকক ানীয় aংক)
(ঘর) ভরাট করেব eবং বাম িদেকর খািল ঘর েলা (যিদ থােক)
‘1’
িদেয় ভরাট করেব।
(5.3) e িবষেয় সংি
িত ান ধানগণ পরী া শু র পূেব র্i িবভাগীয় ধান o ে ণী িশ েকর মা েম পরী াথ েদরেক
িশ ণ িদেবন।
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(5.4) 3127 িবধন
5থ র্ পেব র্র িশ াথ েদর পরী া aব i 6 (প চ) িডিজেটর িবষয় েকাড স িলত ন ন
সরবরাহকৃত িল
u রপে হণ করেত হেব।
(5.5) 3121 িবধান
পরী াথ েদর পরী া রাতন o ন ন সরবরাহকৃত uভয় u রপে i হণ করা যােব। তেব
ন ন u রপে হেণর ে ে uপেরা aনুে দ (খ) eর 5.2 aনুসরণ করেত হেব।

3। পরী ার ফরম পূরেণর িনয়মাবলীঃ
3.2 িনধ র্ািরত তািরেখর মে a েবােড র্র Website eর মা েম সকল পেব র্র ফরম পূরণ Online e স
করেত হেব।
িব ি র 5.৯ aনুে েদ বিণ র্ত Online eি র িনধ র্ািরত সময়সীমার পের Final List ি কের িনধ র্ািরত ােন পরী াথ র
া র হণ করেত হেব। Final List Print করার পর আর েকান Edit করা যােব না।
3.3 পরী াথ েদর া র
Final List eর ি -আuট কিপi(িনধ র্ািরত িফ দানসহ) পরী ার ফরম পূরণ িহেসেব িবেবচ
হেব। ফরম পূরেণর ি নট আuট কিপ o াংক াফট জমা েদয়ার সময় পরী াথ েদর eকিট পূন র্া তািলকা (aনুে দ-5.9
aনুযায়ী) eবং Online -e পূরণকৃত ফরম িফলাপ (EFF) eর Final List (পরী াথ র া রকৃত), Total Student List
জমা িদেত হেব।
3.4 েবােড র্ ে িরত Final List ি আuট eর কিপসহ ফরম িফলাপ সং াম সকল ডকুেমে র ফেটাকিপ aব i িনজ িনজ
িত ােন সংর ণ করেত হেব, কারণ পরবত েত u পরী াথ েদর েয েকান সম ায় u
কেমে র ফেটাকিপসহ a
েবােড র্ আেবদন করেত হেব।
3.5 Total Question Count List a েবােড র্র েগাপনীয় শাখায় (9ম তলা) aব i জমা িদেত হেব।

4। পরী ার o a া িফ সমূেহর হার িন রূপঃ
(ক) 3য় পব র্ (3127 িবধান) পরী াথ েদর জ ঃ
2
3

পরী ার িফ (েবােড র্ ে রণ েযা )
েক িফ ( িত ান o েক পােব, েযখােন যা েযাজ )

4
5
6

বহািরক পরী ার িফ ( িত ান পােব)
ন রপ িফ ( িত ান পােব)
প ব াপনা (েবাড র্ পােব)

336.11
561.11
( িত ান 336.11 + েক 336.11)
বহািরক িবষেয়র সং া × 36.11
61.11
31.11

(খ) 5থ র্ পব র্ িনয়িমত (3127 িবধান) পরী াথ েদর জ ঃ
2
3
4
5
6

পরী ার িফ
েক িফ
ন রপ িফ
বহািরক পরী ার িফ
প ব াপনা (েবাড র্ পােব)

511.11
561.11
86.11
বহািরক িবষেয়র সং া × 36.11
31.11

(গ) 5থ র্ পব র্ 3121 িবধান
িশ াথ যারা 3127 িবধােন 5থ র্ পেব র্ পূনঃভিতর্ হেয়েছ t (eধরেনর পরী াথ েদর 5থ র্ পব র্ 3127
িবধােন সকল িবষেয়র পরী ায় aংশ হণ করেত হেব।)
2
পরী ার িফ
511.11
3
েক িফ
561.11
4
ন রপ িফ
86.11
5
বহািরক পরী ার িফ
বহািরক িবষেয়র সং া × 36.11
6
প ব াপনা (েবাড র্ পােব)
31.11
(ঘ) 5থ র্ পব র্ aিনয়িমত 3121 িবধান
িশ াথ যারা 3127 িবধােন 5থ র্ পেব র্ পূনঃভিতর্ হয়িন t (eধরেনর পরী াথ েদর 5থ র্ পব র্
3121 িবধােন শুধুমা aকৃতকায র্ িবষেয়র পরী ায় aংশ হণ করেত হেব।)
2
পরী ার িফ
511.11
3
েক িফ
561.11
4
ন রপ িফ
86.11
5
বহািরক পরী ার িফ
বহািরক িবষেয়র সং া × 36.11
6
প ব াপনা (েবাড র্ পােব)
31.11
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(ঙ) 7 পব র্ িনয়িমত (3121 িবধান) পরী াথ েদর জ ঃ (যােদর 5থ র্/6ম পেব র্র aকৃতকায র্ িবষয় নাi)
2
3
4
5
6

পরী ার িফ
েক িফ
ন রপ িফ
বহািরক পরী ার িফ
প ব াপনা (েবাড র্ পােব)

511.11
561.11
86.11
বহািরক িবষেয়র সং া × 36.11
31.11

(চ) 7 পব র্ িনয়িমত (3121 িবধান) পরী াথ েদর জ ঃ (যােদর 5থ র্/6ম পেব র্র aকৃতকায র্ িবষয় আেছ)
2
3
4

পরী ার িফ
5থ র্ /6ম পেব র্র aকৃতকায র্ িবষেয়র িফ (যিদ থােক)
েক িফ

5
6
7

ন র প িফ
বহািরক পরী ার িফ
প ব াপনা (েবাড র্ পােব)

511.11
5থ র্ /6ম পেব র্র িবষয় × 211.11
7 পেব র্র জ -561.11
র্র
র্
5থর্/6ম পেব aকৃতকায িবষেয়র জ (যিদ থােক) - িত পব র্ × 311.11
িত পব র্ × 86.11
বহািরক িবষেয়র সং া × 36.11
31.11

(ছ) 7 পব র্ aিনয়িমত (3121 িবধান) পরী াথ েদর জ ঃ (গত 7 পেব র্ চার বা তেতািধক িবষেয় aকৃতকায র্ েত ক aিনয়িমত পরী াথ েদর জ )
2
পরী ার িফ
511.11
3
5থ র্/6ম পেব র্র aকৃতকায র্ িবষেয়র িফ (যিদ থােক)
5থ র্/6ম পেব র্র িবষয় × 211.11
4 েক িফ
7 পেব র্র জ - 561.11
5থ র্/6ম পেব র্র aকৃতকায র্ িবষেয়র জ (যিদ থােক)- িত পব র্ × 311.11
5
ন রপ িফ
িত পব র্ × 86.11
6
বহািরক পরী ার িফ
বহািরক িবষেয়র সং া × 36.11
7
প ব াপনা (েবাড র্ পােব)
31.11
(জ) 9ম পব র্ িনয়িমত (3121 িবধান) পরী াথ েদর জ ঃ (যােদর 5থ র্/6ম/7 /8ম পেব র্র aকৃতকায র্ িবষয় নাi)
2
পরী ার িফ
3
েক িফ
4
ন রপ িফ
5
সনদ প িফ
6
i াি য়াল ে িনং িফ
7
প ব াপনা (েবাড র্ পােব)

511.11
561.11
86.11
211.11
611.11
31.11

(ঝ) 9ম পব র্ িনয়িমত (3121 িবধান) পরী াথ েদর জ ঃ (যােদর 5থ র্/6ম/7 /8ম পেব র্র aকৃতকায র্ িবষয় আেছ)
2
পরী ার িফ
511.11
3
5থ র্/6ম/7 /8ম পেব র্র aকৃতকায র্ িবষেয়র িফ (যিদ থােক)
5থ র্/6ম/7 /8ম পেব র্র িবষয় × 211.11
4
েক িফ
9ম পেব র্র জ -561.11
5থ র্/6ম/7 /8ম পেব র্র aকৃতকায র্ িবষেয়র জ - িত পব র্ × 311.11
5
ন র প িফ
িত পব র্ × 86.11
6
বহািরক পরী ার িফ (যিদ থােক)
বহািরক িবষেয়র সং া × 36.11
7
সনদ প িফ
211.11
8
i াি য়াল ে িনং িফ
611.11
9
প ব াপনা (েবাড র্ পােব)
31.11
(ঞ) 9ম পব র্ aিনয়িমত (3121 িবধান) পরী াথ েদর জ ঃ
2
পরী ার িফ
3

েক িফ

4

ন র প িফ
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5থ র্/6ম/7 /8ম/9ম পেব র্র aকৃতকায র্ িবষয় × 211.11
সব র্িনমণ - 511.11
5থ র্/6ম/7 /8ম/9ম পেব র্র aকৃতকায র্ িবষেয়র জ - িত পব র্ × 311.11
সব র্িনমণ - 561.11
িত পব র্ × 86.11

5
6
7

বহািরক িবষেয়র সং া × 36.11
611.11
31.11

বহািরক পরী ার িফ (যিদ থােক)
i াি য়াল ে িনং িফ (যিদ থােক)
প ব াপনা (েবাড র্ পােব)

5। িশ া িত ান কতৃক
র্ ি

-আuট কিপ/eি ফরম ে রেণর িনয়মাবলীঃ

4.1 পরী াথ েদর ি আuট কিপ/eি ফরম eবং িফ সমূহ সংি িশ া িত ান ধােনর মা ম িতত সরাসির a aিফেস
হণ করা হেব না।
4.2 aস ণ র্ বা ভুল ত িবিশ eি ফরম/ি াuট কিপ বা িনধ র্ািরত িফ িতত ফরমপূরণ সরাসির নাকচ করা হেব ।
4.3 েক িফ িহসােব আদায়কৃত aথ র্ িনয়মানুযায়ী পরী া সমাি র পর পরi েকে িনেয়ািজত কমর্কতর্া/কমর্চারীেদর
স ানী/পাির িমক পিরেশােধর ব া করেত হেব ।
4.4
বহািরক পরী ার জ আদায়কৃত aথ র্ হেত Abvf¨šÍixY I Avf¨šÍixY বহািরক পরী কগেণর স ানী িত িবষয় িত
পরী াথ 21.11 টাকা হাের পিরেশাধ করেত হেব।
4.5 িত পরী াথ হেত আদায়কৃত i াি য়াল ে িনং িফ 611/- টাকা eর 41% = 261/- টাকার মে i াি য়াল ে িনং
িতেবদন বi বাবদ 51/- টাকা বােদ 221/- টাকা eবং a া সকল িফ-সমূহ (েক িফ o বহািরক িফ বােদ) eকিট মা
াংক া eর মা েম েসানালী াংক/ েসা াল iসলামী াংেকর েয েকান শাখা হেত সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া
েবাড র্, ঢাকা eর aনুকুেল াংক াফট কের ে রণ করেত হেব। াংক াফটিট েসানালী াংক, আগারগ o শাখা / েসা াল
iসলামী াংক, েবগম েরােকয়া রনী শাখা হেত uে ালন েযা হেত হেব। াংক া eর সােথ Online -e পূরনকৃত
ফরম িফলাপ (EFF) eর Final List, Total Student List eবং Total Question List aব i জমা িদেত হেব।
4.6 াং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 নেহ ।
4.7 পরী াথ েদর ি আuট কিপর িনধ র্ািরত ােন িশ া িত ান ধান aব i সীলসহ া র করেবন।
4.8 িনে বিণ র্ত ছক aনুযায়ী েটকেনালিজ িভি ক পরী াথ েদর eকিট তািলকা ে রণ করেত হেব। িত িবষেয়র পরী াথ র
সং া স িলত eকিট মুখপ সংেযাজন করা আব ক।
প
i াি য়াল সনদপ িবল েমাট gšÍe¨
পরী াথ েদর েরাল েরিজঃ িবষয় পরী ার aকৃতকায র্ ন রপ
িফ
িবষেয়র
িফ
ব াপনা ে িনং িফ
িফ
িফ
িফ
নাম
ন র ন র সমূেহর
িফ
িফ
o
o নাম/েকাড
িশফট েসশন
2

3

4

5

6

7

8

9

৯

21

22

23

24

4.9 িনে র ছেক দ তািরখ aনুযায়ী পরী া সংি কায র্ ম স
করার জ সংি িশ া িত ান ধানেক aিধকতর
য শীল o দািয় বান হoয়ার জ aনুেরাধ করা হেলা।
Online -e
িশ া
সকল াংক
িনধ র্ািরত
a েবাড র্ হেত
েবশপ
সংেশািধত
411/- টাকা
ফরম িফলাপ
িত ােন
াফট, ি
তািরেখর
েবশপ o পরী া সংেশাধেনর েবশপ
িবলমব িফ সহ
eর ডাটা
ফরম
হেণর
জ
( িত পরী াথ ) আuট কিপ জমা (27-15-29
msµvšÍ েয়াজনীয়
eি করার িফলােপর
তািরখ) পর
ত সহ
তািরখ
ফরম িফলাপ / হেণর তািরখ
কাগজপ হেণর
তািরখ
াংক াফট করার সময়সীমা
িত ান কতৃক
আেবদন
তািরখ
র্
করার েশষ o াংক াফট
3611/- টাকা
সংি
তািরখ
জিরমানা সােপে
শাখায় জমা
করার েশষ
28-15-29 তািরখ
তািরখ
পয র্ম । ি 39-14-29 15-15-29
16-15-29
22-15-29
17-16-29
17-16-29 27-16-29
আuট
কিপ,
হেত
(রাজশাহী o
রং র িবভাগ
হেত
হেত
16-15-29
ময়মনিসংহ মুখপ o াংক
26-16-29 31-16-29
18-16-29
াফট হণ করা
িবভাগ)
তািরখ
রাজশাহী িবভাগ
হেব।
eরপর
েকান
ch©šÍ
23-15-29
19-16-29
( লনা, বিরশাল aব ােতi ি লনা িবভাগ
আuট কিপ,
o িসেলট
1৯-16-29
মুখপ o ংক
িবভাগ)
চ াম িবভাগ
াফট আর হণ
26-15-29
21-16-29
করা হেব না।
(ঢাকা েজলা
বিরশাল o িসেলট
তীত ঢাকা o
িবভাগ
রং র িবভাগ)
24-16-29
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27-15-29
(ঢাকা েজলা o
চ াম িবভাগ)

4.10
4.11

ঢাকা o ময়মনিসংহ
িবভাগ (ঢাকা েজলা
তীত)
25-16-29
ঢাকা েজলা

পরী ার ি -আuট কিপ o a া সমুদয় িফ বাবদ দ
াংক াফট
িশ া িত ােনর eকজন দািয় শীল
কমর্কতর্ার (েরিজ ার বা সমপয র্ােয়র) মা েম িনধ র্ািরত তািরেখর মে a েবােড র্ ে রেণর ব া করেত হেব। তেব,
সংি কমর্কতর্ার মন স িকর্ত য়ভার িশ া িত ান কতৃক
র্ বহনেযা ।
পরী া সং াম সকল িবষেয়র েযাগােযাগ েবােড র্র পরী া িনয় ক [ ি আকষ র্ণঃ uপ-পরী া পরী া িনয় ক
(িডে ামা)] বরাবের ে রণ করেত হেব।

6। a া শতর্াবলীঃ

5.1 পরী াথ েদর িনকট হেত আদায়কৃত িফেসর aথ র্ eকিট মা
াংক াফট eর মা েম ি -আuট কিপসমূহ o 5.9
aনুে েদ বিণ র্ত তািলকা েমাতােবক ণীত িববরণী eকিট ফেরায়ািড র্ং eর (িচ েত) মা েম িনধ র্ািরত aনুে দ 5.৯ -e বিন র্ত
তািরখ aনুযায়ী a aিফেস ে রণ করেত হেব (িভ িভ াফট সহকাের o eকািধক ফেরায়ািড র্ং eর (িচ েত) মা েম
ে রণ করা বজর্নীয়)।

5.2 িনধ র্ািরত সময় সীমার মে ি -আuট কিপ েবাড র্ aিফেস জমা/ হণ িনি ত করেত o সংি পরী াথ িদগেক েয েকান
কােরর uি তা o িবড়মবনা হেত পির ােনর লে ি -আuট কিপ o aনুে দ 4 েমাতােবক িফ বাবদ আদায়কৃত aথ র্
িনধ র্ািরত aনুে দ 5.৯ -e বিণ র্ত তািরখ aনুযায়ী ে রণ করেত হেব।
5.3 েত ক পরী াথ কতৃক
র্ ি -আuট পূরেণর সমেয় a িব ি পরী াথ িদগেক েরা ির oয়ািকবহাল করার লে
পরী ার ত িশ া িত ান কতৃক
র্ পরী াথ িদগেক aবিহত করা সেব র্া ম।
5.4 িডে ামা iন iি িনয়ািরং িনয়িমত পরী ায় aংশ হণকারী ছা /ছা ীেদর িবধান aনুযায়ী (ফরম িফলােপর তািরখ ch©šÍ)
91% হািজরা িনি ত কের a
মেহাদয় কতৃক
র্ ত ায়নপ ে রণ করেত হেব।
5.5 িডে ামা iন iি িনয়ািরং eর সংি পেব র্র িসেলবাস aনুযায়ী েকাস র্ যথাযথভােব সমা হেব e মেমর্ a
মেহাদয় কতৃক
র্
ত ায়নপ দান করেত হেব।
5.6 ফরমপূরণকৃত সকল wk¶v_©xর হািজরাসীেটর সকল কলাম পূরণ করেত হেব eবং তা পরী া েশেষ েক সিচেবর া রসহ
বাহক মারফত েবােডরর্ সংি শাখায় পাঠােনা িনি ত করেত হেব। েয়াজেন িত ােন ফেটাকিপ সংর ণ করেত হেব।
5.7 ফরম িফলাপ eর িডিড জমা েদয়ার সময় গত পেব র্র পরী ায় ে জারীেত ে িরত পে র াংক েবােড র্র েগাপনীয় শাখায়
(9ম তলায়) জমা িদেত হেব।
5.8 পরী ার েবশপ o পরী া সং াম েয়াজনীয় কাগজপ (u রপ o a া মালামাল) হেণর সময় পূব র্বত পরী ায়
ৈদনি ন u রপ
বহােরর িববরণীর কিপসহ েবাড র্ িনধ র্ািরত ফরেম চািহদাপ জমা িদেত হেব। a থায় e পরী ার
u রপ দান করা হেব না।
5.9 পরী ায় u রপ
বহােরর eকিট ৈদনি ন েরিজ ার সংর ণ করেত হেব। a বহৃত u রপ 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।
5.10 িবধান aনুসাের পরী ার তাি ক ধারাবািহক (TC), বহািরক ধারাবািহক (PC), বহািরক P~ovšÍ (PF) eবং বাস ব
িশ েণর ন র (PC o PF) aিধকতর সতকর্তার সিহত (িবেশষ কের পাশ ন র, সেব র্া ন র o েফল ন র, aনুপি ত
iত ািদ িবেবচনা কের) Online -e পরী ার সময় িচেত uে িখত িনিদ র্ তািরখ o সমেয়র মে স কভােব ে রণ করেত
হেব।
িবঃ ঃ ফরম পূরেণর সময় Online e 5.22 aনুে েদ বিণ র্ত তািরখ aনুয়ায়ী িনিদ র্ সমেয় পূরণ করেত হেব। Online ফরম িফলাপ
স িকর্ত সম া সমাধােনর েহ লাiন (2) 129874৯8249, (3) 12661731715, (4) 13-৯255326, (5) 13-৯229887 eবং
(6) 13-৯224394।
ারক নং- 68.28.1111.412.42.112.29.59(28)

তািরখ t 36-14-3129 ি ঃ

aনুিলিপ সময় aবগিত o েয়াজনীয় কায র্ােথ র্ t
1. সিচব, কািরগির o মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, পিরবহণ ল ভবন, সিচবালয় িলংক েরাড, ঢাকা-2111।
[ ি আকষ র্ণঃ aিতির সিচব (কািরগির)]
2. মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, eফ-5/িব, আগারগ o শাসিনক eলাকা, ঢাকা-2318।
3. মহাপিরচালক, জনশি কমর্সং ান o িশ ণ বু েরা, কাকরাiল, ঢাকা।
4. সিচব/পিরচালক (কািরকুলাম)/পিরদশর্ক/পিরচালক (আiিটিস), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড,র্ ঢাকা।
5. েজলা শাসক, সংি সকল েজলা।
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

a , পিলেটকিনক i িটিটuট/বাংলােদশ i িটিটuট aব েমিরন েটকেনালিজ/বাংলােদশ i িটিটuট a াস e িসরািমক/
ািফক আট র্স i িটিটuট/বাংলােদশ সােভর্ i িটিটuট/iি িনয়ািরং e সােভর্ i িটিটuট/েফনী কি uটার i িটিটuট,
...................................।
a , েটকিনক াল ল e কেলজ, ...............................................................................।
a /পিরচালক, ...................................................................................................।
uপ-পরী া িনয় ক - েগাপনীয়/সনদ/িবeম/েভাকঃ, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
uপ-সিচব (েরিজঃ)/uপ-সিচব ( শাসন)/uপ-পিরচালক (িহসাব o িনরী া), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা (েনািটশিট Website -e কােশর ব া করার জ aনুেরাধসহ)।
ে া ামার (িডে ামা iন iি িনয়ািরং eর দািয় া ), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
সহকারী পরী া িনয় ক- িডে ামা/কৃিষ/েট টাiল/শট র্েকাস র্, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
ে স ােনজার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
ডকুেমে শন aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
েচয়ার ান মেহাদেয়র পােস র্ানাল aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
নিথ।

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