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

ারক নং- 68.28.1111.412.42.113.29.65

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

তািরখঃ 13-15-3129 ি ঃ

িডে ামা iন iি িনয়ািরং িশ া েমর পরী ার ফরমপূরণ msµvšÍ িব ি র সংেশাধনী
a েবােড র্র েচয়ার ান মেহাদেয়র aনুেমাদন েম সংি সকলেক জানােনা যাে েয, 35 েম 3129 হেত aনুি ত িডে ামা iন iি িনয়ািরং
িশ া েমর পরী ার 68.28.1111.412.42.112.29.59, তািরখঃ 36-14-3129 ি ঃ ারক েল কািশত িব ি েত িনমণ প সংেশাধনী/
পিরবতর্ন আনা হেলা।
িমক নং
কায র্ মস হ
পূেব র্ িনধ র্ারত তািরখ/সময়সীমা
পিরবিতর্ত তািরখ/সময়সীমা
1. Online -e ফরম িফলাপ eর ডাটা eি
39-14-3129 হেত
39-14-3129 হেত 1৯-15-3129
16-15-3129
করার সময়সীমা
19-15-3129
2. িশ া িত ােন িবল িফ তীত ফরম 15-15-3129
িফলােপর াংক াফট করার েশষ তািরখ
3. িবলমব িফ সহ ফরম িফলাপ o াংক 16-15-3129
1৯-15-3129
াফট করার েশষ তািরখ
4. a েবাড র্ হেত েবশপ o পরী া সং াম রংপুর িবভাগঃ 17-16-3129
19-16-3129
েয়াজনীয় কাগজপ হেণর তািরখ
রাজশাহী িবভাগঃ 18-16-3129
1৯-16-3129
(সকল পব র্)
লনা িবভাগঃ 19-16-3129
21-16-3129
চ াম িবভাগঃ 1৯-16-3129
24-16-3129
বিরশাল o িসেলট িবভাগঃ
25-14-3129
21-16-3129
ঢাকা o ময়মনিসংহ িবভাগ (ঢাকা
26-16-3129
েজলা তীত)◌ঃ 24-16-3129
ঢাকা েজলাঃ 25-16-3129
27-16-3129
5.
েবশপ সংেশাধেনর জ
( েয়াজ 17-16-3129 হেত 26-16-3129 19-16-3129 হেত 28-16-3129
ে ে ) ত সহ আেবদন সংি
শাখায়
জমা েদয়ার তািরখ
6. সংেশািধত েবশপ হেণর তািরখ
27-16-3129 হেত 31-16-3129 28-16-3129 হেত 32-16-3129
7. পরী া সং াম িব ি র
3121 িবধান
পরী াথ েদর 3121 o 3127 িবধান
েবাড র্ ায়ন সকল
aনুে দ 2 eর (খ) eর 5.5 t
পরী া পুরাতন o ন ন সরবরাহ ত পেব র্র সকল িবষেয়র পরী া ন ন সরবরাহ ত
uভয় u রপে i হণ করা যােব। 21 (দশ) িডিজেটর েরিজে শন ন র eবং 6
(প চ) িডিজেটর িবষয় েকাড স িলত u রপে
হণ করেত হেব। েকান েমi পুরাতন িলথুেকাড
স িলত u রপে পরী া হণ করা যােব না।
8. eiচeসিস (িব ান) o eiচeসিস (েভােকশনাল) u ীণ র্ যথা েম 4য় o 5থ র্ পেব র্ ভিতর্ ত িশ াথ েদরেক ফরম িফলােপর সময় 3য়
পেব র্র েমকআপ েকােস র্র িবষয়স হ aনলাiেন ‘Edit’ aপশেনর মা েম eি কের িদেত হেব।
9. 3য় পেব র্র েমকআপ েকােস র্র িবষয়স েহর জ পরী ার িফ িহেসেব 5থ র্ পেব র্র িনধ র্ািরত িফ eর aিতির 336/- ( iশত িচশ) টাকা
ল িডিডর সােথ েবােড র্ জমা িদেত হেব eবং eধরেণর পরী াথ েদর eক থক তািলকাo eত সে জমা িদেত হেব।
10. eiচeসিস (েভােকশনাল) u ীণ র্ হেয় সরাসির 5থ র্ পেব র্ ভিতর্ ত িশ াথ েদর েরিজে শন কায র্ ম স
কের eকi সমেয় ‘পরী া
শাখায়’ ফরম িফলােপর কাজ স
করেত হেব।
11. ন ন সরবরাহ ত িলথুযু u রপে ে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।
সংি সকলেক uি িখত সংেশািধত তািরখ aনুযায়ী পরী াথ েদর ফরম িফলাপসহ a া কায র্ ম স
করার জ aনুেরাধ জানােনা হেলা। uে ,
68.28.1111.412.42.112.29.59 তািরখঃ 36-14-3129 ি ঃ ারক েল কািশত িব ি েত uে িখত a া িবষয়াবলী aপিরবিতর্ত থাকেব।
িবঃ ঃ- েক / িত ােন পুরাতন িলথুযু েকান u রপ মজুদ থাকেল তা ফরম িফলােপর িডিড জমা েদয়ার সময় মজুদ u রপে র িহসাব
িববরণীসহ েবােড র্র ‘ে স শাখায়’ জমা েদয়ার জ aনুেরাধ করা হেলা।
া িরত, -
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া িরত/(ড. সুশীল কুমার পাল)
পরী া িনয় ক
েফানঃ 13-৯224394
ারক নং- 68.28.1111.412.42.113.29.65(28)

তািরখঃ 13-15-3129 ি ঃ

aনুিলিপ সময় aবগিত o েয়াজনীয় কায র্ােথ র্ঃ
1. সিচব, কািরগির o মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, পিরবহণ পুল 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 েরা, কাকরাiল, ঢাকা।
4. সিচব/পিরচালক (কািরকুলাম)/পিরদশর্ক/পিরচালক (আi িস), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
5. েজলা শাসক, সংি সকল েজলা।
uট/বাংলােদশ i
uট aব েমিরন েটকেনালিজ/বাংলােদশ i
uট a াস e িসরািমক/ ািফক
6. a , পিলেটকিনক i
আট র্স i
uট/বাংলােদশ সােভর্ i
uট/iি িনয়ািরং e সােভর্ i
uট/েফনী কি uটার i
uট, .............................।
7. a , েটকিনক াল ল e কেলজ, ...............................................................................।
8. a /পিরচালক, ...................................................................................................।
9. uপ-পরী া িনয় ক - েগাপনীয়/সনদ/িবeম/েভাকঃ, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
10. uপ-সিচব (েরিজঃ)/uপ-সিচব ( শাসন)/uপ-পিরচালক (িহসাব o িনরী া), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
11. িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা [েনা শ Website -e কাশ eবং সংেশািধত তািরখ েমাতােবক aনলাiন
কায র্ ম স
করার ব া হেণর aনুেরাধসহ]।
12. ে া ামার (িডে ামা iন iি িনয়ািরং eর দািয় া ), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
13. সহকারী পরী া িনয় ক- িডে ামা/ িষ/েট টাiল/শট র্েকাস র্, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
14. ে স ােনজার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা [ন ন u রপে র সােথ পূরাতন িলথুযু u রপ সরবরাহ না করার aনুেরাধসহ]।
15. ডকুেমে শন aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড,র্ ঢাকা।
16. েচয়ার ান মেহাদেয়র পােস র্ানাল aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
17. নিথ।

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