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ারক নং-28.1111.414.33.33.27                                                                তািরখঃ 18/1৯/3127 ি .  
 

িব ি  
 

a  বােডর 3127 সেনর কািরগির ি লক সা িফেকট 3য় পব (জাতীয় দ তা 3য় মান) পরী ায় aংশ হেণর জ  িবিভ  িশ  
কলকারখানা হiেত uপ  াথ  িনবাচেনর বেযা তা িলিখত o বহািরক পরী া যথা েম আগামী 39 o 3৯  aে াবর, 3127 
তািরখ বার o শিনবার a ি ত হiেব। 
 

u  পরী া স িকত we Í̄vwiZ ত ািদ সংি  পরী া কে র সিচব/িশ া িত ান ধােনর িনকট হiেত aবগত হoয়া যাiেব। 
 

ক) আগামী 39/21/3127 রাজ বার সকাল 21.11 টা হiেত বলা 2.11 টা ch©šÍ সময়কােল বেযা তা পরী ার সকল েডর 
িলিখত aংেশর eবং 3৯/21/3127 রাজ শিনবার সকাল 21.11টা হiেত 5.11 টা ch©šÍ সময়কােল বহািরক পরী া a ি ত হiেব। 

খ) কান কে র পরী াথ র সং া কমপে  21 (দশ) জন না হiেল u  কে র পরী া হণ করা হiেব না। পরী াথ  21 জেনর কম 
হiেল পাশববত  a  ক  হiেত পরী ায় aংশ হণ কিরেত পািরেব। 
পরী াথ েদর eি ফরম রেণর ি য়া, পরী ার িফ স েহর হার eবং িশ া িত ান ক ক বােড eি  ফরম o িফ জমা দoয়ার 
িনয়মাবিল িনে  বিণত হiলঃ 
 

2. পরী ায় aংশ হেণর uপ তা 
1.1 কািরগির ি লক সা িফেকট 2ম পব পরী া (জাতীয় দ তা তীয় মান) u ীণ হiবার পর 

নপে  eক বৎসেরর িশ  কলকারখানার কম Aw©fÁZv থািকেল ি তীয় পেবর ব যা তা 
পরী ায় aংশ হণ কিরেত পািরেব। 

2.3 পরী াথ েদর eি  ফরম রেণর েব aব i বাংলােদশ কািরগির িশ া বােড নাম রিজে শন 
করাiেত হiেব। 

3. eি  ফরম রেণর িনয়মাবিল o পরী ার িফসঃ 
3.2 পরী ায় aংশ হেণ আ হী পরী াথ গণেক aত ম  সাবধানতার সিহত eি  ফরম রণ কিরেত 

হiেব। eি  ফরম লতঃ বাংলায় রণ করা আব ক।                                                                    
3.3 েত ক পরী াথ  িনজ িনজ eি ফরেমর িনধািরত ােন তাহার িনব ন ( রিজে শন) ন র o 

সশন eবং য েডর পরী াথ  সi েডর নাম  o িন লভােব aব i িলিপব  কিরেব।  
2.3      েত ক পরী াথ  ীয় eি  ফরেমর সিহত তাহার পাসেপাট আকােরর i কিপ ছিব aব i 

সংেযাজন কিরেব। 
 

3.5      ব যা তা পরী ায় aংশ হণকারী েত ক পরী াথ র িনকট হiেত পরী া িফ বাবদ 411/- 
(িতনশত) টাকা, ক  িফ বাবদ 311/-( iশত) টাকা eবং বহািরক পরী ার জ  61/- (প াশ) 
টাকা aথাৎ সবসা ে  661/- (প চশত াশ) টাকা আদায় কিরেত হiেব। তাছাড়া কহ িনিদ  
তািরেখর পর ফরম রণ কিরেত চািহেল তাহােক িবল  িফ িহসােব 411/-(িতনশত) টাকা িদেত 
হেব।  

 

4. পরী া ক  হiেত eি ফরম বােড রেণর িনয়মাবিলঃ 
3.1  সংি  িশ া িত ান ধােনর মা ম তীত সরাসির কান eি  ফরম বােড হণ করা হiেব না। 

 

  4.3 aস ণ aথবা ল ত িবিশ  eি  ফরম বা াংক াফট িবহীন eি  ফরম সরাসির নাকচ করা 
হiেব eবং ত  বাড দায়ী থািকেব না। 



  4.4    পরী াথ েদর িনকট হiেত ক  িফ বাবদ আদায় ত aথ পরী া কে র ভার া  কমকতার দািয়ে  সংর ণ কিরেত 
হiেব। ক  িফ বাবদ আদায় ত aেথi বাড ক ক জারী ত হাের o প িত a সাের পরী া সমাি র পরi কে  
িনেয়ািজত কমকতা o কমচারী ে র পাির িমক পিরেশাধ eবং কচামাল য় জিনত য় বহেনর ব া কিরেত হiেব। 

3.4    বহািরক ( াক ক াল) পরী ার জ  আদায় ত aথ 61/- (প াশ) টাকা হiেত aনাভ ম রীণ 
বহািরক পরী েকর পাির িমক দান o ক চামাল েয়র জ  য় কিরেত হiেব। পরী াথ  িত 

21 (দশ) টাকা হাের aনাভ ম রীণ (e টানাল) বহািরক পরী কেক পাির িমক দান কিরেত 
হiেব। 

3.5 আদায় ত aথ সানালী াংেকর য কান শাখা হiেত সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা-eর a েল 
eক  াংক াফেটর মা েম eি  ফরেমর সিহত বােড রণ কিরেত হiেব যাহা সানালী াংক, আগারগo শাখা, 
ঢাকা হiেত uে ালনেযা  হiেত হiেব।  

3.6   নগদ টাকা, মািন-aডার, চক, পা াল aডার বা জারী চালান যােগ িরত aথ হণেযা  নেহ। 
3.7  বােড রেণর েব িত  eি  ফরেমর িলিপব তা িশ া িত ােনর সংি  নিথপে র সিহত 

িন লভােব যাচাi      কিরয়া ড িভি ক ণীিব াস কিরয়া সাজাiয়া িদেত হiেব। কান িত ম 
বা নীয় নেহ। 

3.8 eি  ফরেমর িনধািরত ােন িশ া িত ান ধান রাবার া  সীলসহ aব i া র দান 
কিরেবন। eি  ফরেমর সে  সংেযািজত পরী াথ র ছিবর i  কিপi পরী া ক  ধান ক ক 
সত ািয়ত হiেত হiেব। 

3.9 িনে  বিণত ছক ( য ে  েযাজ ) a যায়ী ড িভি ক পরী াথ র িবশদ িববরণ eি  ফরেমর 
সিহত রণ কিরেত হiেব। 

3.10 পরী া হীত  ডস হঃ iেলকি ক াল, রিডo a া  িভ, aেটােমা ভ, রি জােরশন a া  
eয়ারকি শিনং, মিশিন ,টাণার, জনােরলেমকািন , oেয়ি ং, াফ ং ( মকািনক াল),কােপি , 
িসিভল ক াকশন ( মশনারী),  াফ ং (িসিভল)  াি ং a া  পাiপ িফ ং, জনােরল 
iেলক িন )। 

 
ক) ড িভি ক তািলকা/ছক t 
িমক 
নং 

পরী াথ র 
নাম 

িপতার 
নাম 

েডর 
নাম 

পব পরী ার 
িফ 

ক  
িফ 

বহািরক 
পরী ার িফ 

gšÍe¨ 

         
 

 খ) eি  ফরম রণ সং াম  ত ািদ t 
 
 
 

 
িবভােগর 
নাম 

বাড হiেত 
ি  আuট/  
eি  ফরম 

হণ 

িশ া িত ান ক ক
িবল  িফ ছাড়া ফরম 
িফলাপ o DD করার  

শষ তািরখ 

িশ া িত ােনর িবল  
িফসহ ( িত পরী াথ  

411/-) ফরম িফলাপ o 
DD  করার শষ তািরখ

সকল ি  আuট o 
DD eকে  বােড 

জমা 
করার শষ তািরখ 

েবশপ  o 
u রপ  হণ 

সকল  38/1৯/3127 17 /21/3127 21/21/3127 24/21/3127 28/21/3127

 
 

 
( শীল মার পাল) 
পরী া িনয় ক 

বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
ফানঃ ৯224394 (aিফস) 
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uপেরা  িব ি র িতিলিপ িনে া  কমকতাগেণর aবগিত o যথাযথ কাযােথ রণ করা হiলঃ 
 

2। মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, আগারগo, ঢাকা। 
3। মহাপিরচালক, জনশি  কমসং ান o িশ ণ েরা, কাকরাiল, ঢাকা। 
4। পিরচালক ( িশ ণ), জনশি  কমসং ান o িশ ণ েরা, িশ ণ ভবন, কাকরাiল, ঢাকা। 
5। সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
6।  পিরদশক, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
7। পিরচালক(কাির লাম), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
8।  uপ-পিরচালক, জনশি  কমসং ান o িশ ণ েরা, ঢাকা/চ াম/রাজশাহী/ লনা/বিরশাল। 
9।  িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। (oেয়ব সাiেট কােশর a েরাধ করা হiল) 
৯।  a , কািরগির িশ ণ ক , নািসরাবাদ, চ াম/ তিলগািত, লনা/িনিশ ারা, 

ব ড়া/ফিরদ র/ িমল া/রাঙামা /বিরশাল/ময়মনিসংহ/ রাজশাহী/বাংলােদশ জামান কািরগির িশ ণ ক , িমর র, িবেক িস 
িমর র, ঢাকা।     

21।   uপ-পরী া িনয় ক-( প )/(সা িফেকট), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
22। uপ-সিচব ( রিজে শন),  বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
23।   uপ-পিরদশক, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
24। uপ-পিরচালক (িহসাব o িনরী া) বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। (িনধািরত সমেয় িফ হেণর জ  a েরাধ করা হiল)। 
25। চয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কমকতা, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
26। aিফস নিথ। 
                                                                                                                              
 
                                                                                               ( মাঃ আ ল হােসন) 

uপ-পরী া িনয় ক  
বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা 


