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

বাংলােদশ কািরিগর িশ া েবাড র্
পরী া িনয় ণ িবভাগ (িডে ামা শাখা)
আগারগ o, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা-2318
Website : www.bteb.gov.bd
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িব ি
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবােড র্র আoতাধীন 5 বছর েময়ািদ িডে ামা iন েমিডক াল েটকেনালিজ িশ া েমর 3124 িবধান 3য়
পব র্ পিরপূরক পরী া আগামী 36 aে াবর 3129 ি ঃ েরাজ হ িতবার হেত েবাড র্ িনধ র্ািরত েকে aনুি ত হেব।
পরী ার we¯ÍvwiZ সময় িচ যথাসমেয় aবিহত করা হেব। u পরী ার েয়াজনীয় ত ািদ সংি িশ া িত ান হেত aবিহত হoয়া
যােব eবং কািরগির িশ া েবােড র্র িনজ oেয়বসাiেটo েদখা যােব।

াি রত/(ড. শীল মার পাল)
পরী া িনয় ক
েফানঃ 13-৯224394
বাংলােদশ কািরগির িশkা বােডর্ র 4 বছর ময়ািদ িডেpামা iন মিডকয্াল টকেনালিজ িশkাkেমর pিবধান 2013 মাতােবক জুলাiআগs 2018 মােস aনুি ত 2য় পবর্ সমাপনী পরীkায় aনিধক দুi িবষেয় aনুtীণর্ পরীkাথ রা e পিরপূরক পরীkায় aংশ gহণ
করেব। পরীkাথ েদর ফরম িফলাপ, পরীkার িফ আদায় eবং বাডর্ aিফেস িফ pরেণর িনয়মাবলী িনেm pদt হেলা

1।

পরীkার ফরম পূরেণর িনয়মঃ
1.1 ফরম পূরণ Online -e সmn করেত হেব।
1.2 িডেpামা iন মিডকয্াল টকেনালিজ কােসর্র 2য় পবর্ পিরপূরক পরীkার িpnাuট কিপ িনধর্ািরত তািরখ (আনুেcদ
3.8) aনুযায়ী at বােডর্র Website হেত Probable List সংgহ করেত হেব। Online -e ফরম পূরণ করার
পর Final List -eর িpn কিপেত পরীkাথর্েদর sাkর যুk করেত হেব। uেlখয্, Website হেত সংgহকৃ ত Final
List -eর িpn-আuট কিপর ফেটাকিপ aবশয্i িনজ িনজ pিত ােন সংরkণ করেত হেব, পরবত েত uk
পরীkাথ েদর ফরম পূরণ সংkাn য কান সমসয্ায় িpn-আuট কিপর ফেটাকিপসহ at বােডর্ আেবদন করেত হেব।
1.3।
2য় পেবর্র পিরপূরক পরীkা িলথুিবহীন utরপেt gহণ করা হেব।

2।

পরীkার িফ o aনয্ানয্ িফ-সমূেহর হারঃ
pেতয্ক পরীkাথ র িনকট হেত পিরপূরক পরীkার িফ বাবদ 225/- (দুiশত পঁিচশ) টাকা eবং কnd িফ বাবদ
200/- (দুiশত) টাকা আদায় করেত হেব।

3।

িশkা pিত ান কতৃর্ ক িpnাuট কিপ eবং িফ pরেণর িনয়মাবলীঃ
3.1 পরীkাথ েদর ফরম িফলাপ eবং িফ-সমূহ সংি িশkা pিত ান pধােনর মাধয্ম বয্িতত সরাসির at aিফেস gহণ করা
হেব না।
3.2 aসmূণর্ aথবা ভু ল তথয্িবিশ িpn-আuট কিপ gহণেযাগয্ হেব না।
3.3 2য় পেবর্র পিরপূরক পরীkাথ েদর িনকট হেত পরীkার িফ বাবদ আদায়কৃ ত aথর্ eক মাt বয্াংক াফট eর
মাধয্েম সানালী বয্াংক/ সাসয্াল iসলামী বয্াংেকর য কানা শাখা হেত সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশkা বাডর্,
ঢাকা eর aনুkেল বয্াংক াফট কের pরণ করেত হেব। বয্াংক াফট সানালী বয্াংক আগারগাঁo শাখা/ সাসয্াল
iসলামী বয্াংক, বগম রােকয়া sরণী শাখা হেত uেtালনেযাগয্ হেত হেব। বয্াংক াফট eর সােথ পূরণকৃ ত ফরম
িফলাপ (EIF) eর Final List, Total Student List eবং Total Question Count eর িpn আuট কিপ aবশয্i
জমা িদেত হেব।
4.5 পরী ার েক িফ বাবদ আদায় ত aথ র্ িশ া িত ােনর েক িফ তহিবেলর াংক eকাuে জমা থাকেব eবং পরী া
েশেষ েক িফ বাবদ আদায় ত aথ র্ পরী া msµvšÍ সকল স ের িনেয়ািজত কমর্কতর্া o কমর্চারী ে র
স ানী/পাির িমক িনধ র্ািরত হাের পিরেশােধর ব া করেত হেব। পিরেশািধত িবেলর eকিট িতিলিপ (েমাট আয় o
েয়র aংক uে খসহ) যথাসমেয় a েবােড র্র সিচব 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 নয়।
4.7 Website হেত সং হ ত পরী াথ েদর Final List eর ি -আuট কিপ/eি ফরেমর িনধ র্ািরত ােন িশ া িত ান
ধান aব i া র করেবন।
3.7 িন বিণ র্ত ছক aনুযায়ী েটকেনালিজ িভি ক পরী াথ েদর eকিট তািলকা ে রণ করেত হেবঃ
4.6

িমক নং

পরী াথ র নাম

েরাল
নমবর

েরিজ: নমবর o
েসসন

পিরপূরক
িবষয় েকাড

পরী ার িফ

িবলমব
িফ

েমাট টাকা

3

4

5

6

8

9

৯

2

3.8 িন ছেক দ তািরখ aনুযায়ী পরী া সং াম কায র্ ম স
য শীল o দািয় বান হoয়ার জ aনুেরাধ করা হেলাঃ

করার জ সংি

িশ া িত ান ধানেক aিধকতর

িশ া
িশ া িত ােন
a েবােড র্র
সকল াংক িনধ র্ািরত তািরেখর (1৯- a েবাড র্ হেত
Website e
িত ােন
পরী াথ িত
াফট, ি - 21-29) পর িত ান
েবশপ o
ফরম িফলাপ eর আuট কিপ
ফরম িফলাপ 411/- টাকা
কতৃক
র্ 3611/- টাকা পরী া msµvšÍ
ডাটা eি করার a েবােড র্ জিরমানা সােপে 21o াংক
িবলমব িফসহ
েয়াজনীয়
তািরখ
াফট করার ফরম িফলাপ o
জমা / হেণর 21-29 তািরখ পয র্ম
কাগজপ
েশষ তািরখ
াংক াফট
তািরখ
ি -আuট কিপ,
হেণর তািরখ
করার েশষ তািরখ
মুখপ o াংক াফট
হণ করা হেব।
15-21-29
18-21-29
14-21-29হেত
1৯-21-29
34-21-29
18-21-29

েবশপ
সংেশাধেনর
সময়সীমা .

34-21-29 হেত
35-21-29

পরী া msµvšÍ েয়াজনীয় কাগজপ ঃ- (ক) পরী াথ েদর Final List eর ি -আuট কিপ (খ) পরী ার িফ eর
াংক াফট (গ) েটকেনালিজ িভি ক পরী াথ েদর 4.8 aনুযায়ী তািলকা
িশ া িত ােনর 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 মন স িকর্ত য়ভার িশ া িত ান কতৃক
র্ বহনেযা ।
4.21 পরী া msµvšÍ সকল িবষেয়র েযাগােযাগ a েবােড র্র পরী া িনয় ক, দৃি আকর্ষণঃ uপ-পরী া িনয় ক (িডে ামা)
বরাবের ে রণ করেত হেব।

4.৯

5। a া শতর্াবলীঃ
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 হণ করা হেব না। পরী াথ েদর িনকট
হেত আদায় ত িফ eর aথ র্ eকিট মা াফট eর মা েম o 4.8 aনুে দ েমাতােবক ণীত িববরণী eকিট ফেরায়ািড র্ং
eর মা েম a aিফেস ে রণ করেত হেব।
িনধ র্ািরত সময়সীমার মে ি -আuট কিপ a েবােড র্ 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 aনুে দ েমাতােবক ে রণ করেত হেব।
েত ক পরী াথ কতৃক
র্ ফরম পূরেণর সমেয় a িব ি পরী াথ েক েরা ির oয়ািকবহাল করার লে পরী ার ত
িশ া িত ান কতৃক
র্ পরী াথ েক aবিহত করেত হেব।
ফরমপূরণ ত সকল ছাে র হািজরাসীেটর সকল কলাম পূরণ করেত হেব eবং তা পরী া েশেষ েক সিচেবর া রসহ
বাহক মারফত েবােড র্র সংি শাখায় পাঠােনা িনি ত করেত হেব। েয়াজেন িত ােন ফেটাকিপ সংর ণ করেত হেব।
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।
a থায় পরবত পরী ার u রপ দান করা হেব না।

ারক নং- 48.28.1111.412.42.116.29.278(23)
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aনুিলিপ সদয় aবগিত o েয়াজনীয় কায র্ােথ র্ t
1. সিচব/পিরদশর্ক/পিরচালক (কাির লাম), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
2. uপেদ া, া
ি o েসবা িশ া ম aনুষদ, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
3. a /পিরচালক, .....................................................................................
4. uপ-পরী া িনয় ক (েগাপনীয়)/সনদ/িবeম/েভাকঃ, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
5. uপ-সিচব (েরিজঃ)/uপ-সিচব ( শাসন), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
6. িসে ম eনািল , বাকািশেবা (েনািটশিট oেয়বসাiেট কাশ eবং িনধ র্ািরত সমেয় Online -e ডাটা eি র ব া করার জ aনুেরাধসহ)
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7.
8.
9.
10.
11.
12.

সহকারী পরী া িনয় ক- িষ/শট র্েকাস র্/েট টাiল, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
uপ-পিরচালক (িহসাব o িনরী া), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
ড েমে শন aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
ে স ােনজার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
েচয়ার ান মেহাদেয়র পােস র্ানাল aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
নিথ।

( মাহাmদ আবুল শািহন কাoছার সরকার)
uপ-পরী া িনয় ক (িডে ামা)
ফানঃ 02-9118776
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