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ারক নং-বাকািশেবা/প-শট র্েকাস র্/3128/336                                                         তািরখঃ 36-15-3128 ি ঃ  

িব ি  
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবােড র্র েচয়ার ান মেহাদেয়র aনুেমাদন েম a  েবােড র্র জাতীয় দ তামান েবিসক 471 ঘ া (7 মাস o 4 মাস) 
েময়ািদ েকােস র্র (জানুয়াির - জুন o eি ল-জুন 3128 েসশন) 3128 সেনর চূড়া  িলিখত  পরী া আগামী  27 জুন 3128 ি ঃ শু বার সকাল 
21.11 টায় েবাড র্ কতৃর্ক িনব র্ািচত পরী ােকে  eকেযােগ aনুি ত হেব। বহািরক পরী া আগামী 27-28 জুন 3128 ি ঃ  তািরেখ aনুি ত হেব।  
িবেশষ ঃ জানুয়াির - জুন o eি ল-জুন 3128 েসশেনর িনধ র্ািরত সমেয়র আেগ পরী া হoয়ার কারেণ িশ া াথ েদরেক aিতির  ােসর 
মা েম তােদর েকাস র্ স  করার েয়াজনীয় ব া হেণর জ  সংি  িত ান ধানগণেক িবেশষভােব aনুেরাধ করা হল। 
 

পরী ােকে র িব ািরত তািলকা পরবিতর্েত জানােনা হেব। e ছাড়া েবােড র্র oেয়ব সাiেট (www.bteb.gov.bd) eতদসং া  ত ািদ েদখা 
যােব। 
� েয সকল েক  iেতাপূেব র্ E-mail নমবর েদন নাi aথবা পূেব র্র E-mail o েমাবাiল নমবর পিরবতর্ন হেয়েছ েস সকল  েকে র E-mail 

কানা, েকে র নাম,েক  েকাড o েমাবাiল নমবরসহ( িত ান ধােনর) controller@bteb.gov.bdo 
sultanhossain07@gmail.com েত i-েমiল eবং 12825186949 o 1282621965৯ েমাবাiল নমবের eসeমeস কের 5 জুন 
3128 ি ঃ তািরেখর মে  পাঠােত হেব  eবং E-mail কানার হাড র্ কিপ aব i 32-16-3128 ি ঃ তািরখ হেত 42-16-3128 ি ঃ 
তািরেখর মে  েবাড র্ ভবেনর িপছেন 6ম তলা িবি ং-র 5থ র্ তলায় শট র্ েকাস র্ শাখায় জমা িদেত হেব। 

�  i-েমiল কানা েখালার পরামশ র্ (iংেরজী েছাট হােতর a র হেব)  ◌ঃ িত ান েকাড • েজলার 4 a র • uপেজলার 4 a র • িত ােনর 
নােমর িতিট শে র থম a র @ আপনার পছ মত েয েকান সাচ র্iি ন yahoo.com/gmail.com iত ািদ। 

 

a  েবােড র্র aনুেমািদত িবধান বাকািশেবা/eকােড/2292/েম, 3127 েমাতােবক মান ব ন aনুযায়ী পরী া হণ করা হেব।  
 

2। েয সকল পরী াথ  3128 সেনর (জানু-জুন o eি ল-জুন 3128 েসশন) জাতীয় দ তামান েবিসক 471ঘ া (4 o 7 মাস) েময়ািদ পরী ায় 
aংশ হেণর জ  েরিজে শন কেরেছন শুধুমা  তারাi 27 জুন 3128 তািরেখ aনুি ত  পরী ায় aংশ হণ করেত পারেব।  

3। u রপে র কভার েপজ OMR (িলথু েকাড) শীট যু  হেব।(জাতীয় দ তামান েবিসক 471ঘ া েময়ািদ েকােস র্র তাি ক িবষেযর জ  শুধু 
মা  িনধ র্ািরত u র প  ব ত হেব)। 

4। েক  সিচবগণ aত  েগাপিনয়তা o কেঠার িনরাপ ার সােথ পরী া পিরচালনা সং া  কায র্াবিল স  করেবন। পরী া সমাি র পর 
u রপে র িলথুর 2ম aংশ িবষয়িভি ক পৃথক পৃথক িশেরানাম িদেয় মুিড়েয় বে র িভতর সং া uে খ কের ােকট  করেত হেব eবং 
u রপ  িবষয়িভি ক পৃথক কের ােকট করেত হেব। পের িলথুর ব  o u রপ  eকটা ােকেট কের হলুদ কাপড় িদেয় েসলাi o িসল 
গালা কের  েবােড র্ ে রণ করেত হেব ।  পরী া সং া  সকল িবষেয়র েযাগােযাগ/ে রণ িন বিণ র্ত কানায় করেত হেবঃ (aব i হলুদ 
কাপেড়র ােকেট সীলগালা কের) 

 

 

 

 
 

u রপ  o িলথুর 2ম aংশ সরকারী/ শাসেনর কম র্কতর্ােদর uপি িতেত ঐ িদনi aথবা পরবত  িদন েপা  aিফস েখালা  থাকা সােপে  
ডাকেযােগ পাঠােত হেব। েয সকল েক  / িত ান u র প  o িলথুর 2ম aংশ যথাসমেয় পাঠােত থ র্ হেব, েকান প  ছাড়াi েস সকল 
েক  বািতল করা হেব। েকান েমi িলথুর 2ম aংশ o u রপ  িনধ র্ািরত িদেনর পের পাঠােনা যােব না। 

5। েবাড র্ কতৃর্ক া  হািজরাশীট o িশেরানামপে র সকল aংশ পূরণ করেত হেব। 

6। তাি ক ধারাবািহক o বহািরক ধারাবািহক ন র (সংিশল  িত ান হেত) eবং চূড়া  বহািরক পরী ার ন র (সংি  েক  হেত) 
Online eর মা েম েবােড র্ ে রণ করেত হেব (িব ািরত পরী ার েক  হেত জানা যােব)। িবধান 3127 েমাতােবক নমবর িব াসঃ 
(তাি ক ধারাবািহক ন র TC -eর  পূণ র্ মান 51, u ীণ র্ মান 35, বহািরক ধারাবািহক ন র PC-eর পূণ র্মান 311, u ীণ র্মান 231, 
তাি ক চূড়া   TF পরী ার পূণ র্ মান 71, u ীণ র্ মান 47, বহািরক চূড়াম  PF পরী ার পূণ র্মান 311, u ীণ র্মান 231)।  

িতিদন AšÍZ eকবার আপনার 
িত ােনর i-েমiল েদখুন। 

িশ া িনেয় গড়ব েদশ
েশখ হািসনার বাংলােদশ। 

পরী া িনয় ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা 
দৃি  আকষ র্ণঃ েমাঃ সুলতান েহােসন, কািরকুলাম িবেশষ  
শট র্ েকাস র্ শাখা, েবাড র্ ভবেনর িপছেন 6ম তলা িবি ং-র 5থ র্ তলা 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, আগারগo, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা-2318। 
েমাবাiলঃ 12826-21965৯ 
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7। আগামী 41 েম হেত 18 জুন3128 ি ঃ (িবভাগ/েজলা িসিডuল aনুযায়ী) তািরেখর মে  eবং াংক াফট জমার ফেটাকিপ o 

পরী াথ েদর তািলকা দান কের িত ানসমূহেক িনজ দািয়ে  েরিজে শন শাখায় (5থ র্ তলা) িত ােনর েফান  ন র  eি  কের 
েরিজে শন কাড র্  সং হ করেত হেব। 

� িসিডuেল বিণ র্ত তািরেখর মে  েকান িশ া িত ান যিদ েরিজে শন কাড র্ হণ না কের তেব িত ান কতৃর্ক 3611/- টাকা জিরমানা 
িদেয় সং হ করেত পারেব। 

িমক 
নং 

িবভাগ/েজলা  েবাড র্ হেত েরিজে শন কাড র্ 
িবতরেণর তািরখ 
জিরমানািবহীন 

েকে র পরী া msµvšÍ 
েয়াজনীয় কাগজপ  েবাড র্ হেত 

হেনর তািরখ 

Online-eর 
মা েমTC,PC 
ন র ে রেণর তািরখ 

1. রাজশাহী িবভােগর সকল েজলা। 41-16-3128 ি ঃ 41-16-3128 ি ঃ   
19-7-3128 ি ঃ 

 েথেক 
26-17-3128 ি ঃ 

2. রং র িবভােগর সকল েজলা। 42-16-3128 ি ঃ 42-16-3128 ি ঃ  
3. খুলনা িবভােগর সকল েজলা। 12-17-3128 ি ঃ 12-17-3128 ি ঃ 
4. িসেলট িবভােগর সকল েজলা। 15-17-3128 ি ঃ 15-17-3128 ি ঃ 
5. চ াম িবভােগর সকল েজলা। 16-17-3128 ি ঃ 16-17-3128 ি ঃ 
6. বিরশাল িবভােগর সকল েজলা। 17-17-3128 ি ঃ 17-17-3128 ি ঃ 
7. ঢাকা িবভােগর সকল েজলা। 18-17-3128 ি ঃ 18-17-3128 ি ঃ 

� uে , েরিজে শন কাড র্ পরী ার েবশপ  িহেসেব গ  হেব।

8।   েবাড র্ কতৃর্ক ে িরত পে  P~ovšÍ িলিখত o বহািরক পরী া হণ করা হেব। P~ovšÍ বহািরক পরী ার প  পরী ার িদন  েকে র E-mail 
কানায় - ে রন করা হেব। P~ovšÍ বহািরক পরী া সমাি র পর পরi  বা সেব র্া  3 িদেনর মে  হািজরা সীট TC,PC o PF-eর হাড র্ কিপ সহ 

a া  ত ািদ aব i হলুদ কাপেড়র ােকেট সীলগালা কের ( িত ান eবং েক  েযৗথভােব) েবােড র্র কানায় পাঠােত হেব। 

9। পরী া শুরুর কমপে  4 িদন পূেব র্ পরী ায় aংশ হণকারী পরী াথ েদর িনকট হেত েক  িফ বাবদ আদায়কৃত 311/- টাকা হাের সংি  
পরী ােকে র ভার া  কম র্কতর্ার িনকট নগদ (রিশদ াি  সােপে ) জমা িদেত হেব। uে িখত সমেয়র মে  েকান িত ান েকে  িফ বাবদ 
ধায র্কৃত aথ র্ পিরেশাধ কেরিন মেম র্ aিভেযাগ পাoয়া েগেল ঐ সকল িত ােনর ফলাফল িগত রাখা হেব। 

৯। পরী ার েনািটশ জাির হoয়ার 8 িদেনর মে  যিদ েকান িত ােনর েকান পরী াথ  aংশ হণ না কের তা েবাড র্েক িলিখতভােব জানােত হেব। 8 
িদেনর মে  েবােড র্েক aবিহত না করেল ঐ িত ােনর িবরুে  আiনানুগ ব া হণ করা হেব। 

21।   পরী া শুরুর eক স াহ পূেব র্ িলিখত পরী া হেণর জ  েকে র ভার া  কম র্কতর্া eকিট পরী া পিরচালনা কিমিট গঠন করেবন। েক াধীন েত ক 
িত ান ধান aথবা তার মেনানীত eকজন িশ ক িনেয় পরী া  কিমিট গঠন করেত হেব। পরী া কিমিটর সদ সহ বহািরক পরী কেদর 
পাির িমক eবং a া  য় েক  িফ খােত আদায়কৃত aথ র্  েথেক িনব র্াহ করেত হেব। 

22।   পরী ােকে র ভার া  কম র্কতর্া (a , পিলেটকিনক i িটিটuট / েটকিনক াল ল e  কেলজ/েটকিনক াল ে িনং েস ার/েট টাiল েভােকশনাল 
iনি িটuট/সমাজ েসবা/a া  েক )  পরী া সু ুভােব পিরচালনার জ  েয়াজনীয় সং ক আভ রীণ বহািরক পরী ক িনজ িশ া  িত ান 
eবং  পরী ােক  হেত aথবা i াি  হেত েয়াজনীয় সং ক aনাভ রীণ বহািরক পরী ক িনেয়ােগর cÖ¯ÍvweZ তািলকা স্ ত কের স  কিপ 
আগামী 5 জুন 3128 ি ঃ তািরেখর মে  E-mail কানা  controller@bteb.gov.bd o sultanhossain07@gmail.com  eর 
ম েম i-েমল ে রণ করেত হেব। uে , সংি  ে েড িশ ণ া  o পাঠদানকারী িশ কেদর ম  হেত Af¨šÍixY eবং পরী ােক  হেত aথবা 
i াি  হেত েয়াজনীয় সং ক Abvf¨šÍixY পরী েকর িনেয়ােগর cÖ¯ÍvweZ তািলকার হাড র্ কিপ পরী া শুরু হoয়ার 26 (পেনর) িদন পূেব র্ aথবা 
পরী া msµvšÍ মালামাল িবতরেনর/েরিজে শন কাড র্ হেণর  িসিডuল aনুযািয়  শট র্েকাস র্ শাখায়, েবাড র্ ভবেনর িপছেন 6ম তলা িবি ং-র 5থ র্ 
তলায় জমা িদেত হেব | 
িনেমণ Avf¨šÍixb I Abvf¨šÍixb পরী কেদর ািবত তািলকার  নমুনা ছকঃ 

েকে র নাম, েকাড, কানা , 
েমাবাiল ন র  o i-েমiল কানা। 

আভ িরন পরী েকর নাম পদবী, কানা, 
েমাবাiল ন র  o i-েমiল কানা (যিদ থােক)। 

aনাভ িরন পরী েকর নাম, পদবী, কানা,
েমাবাiল ন র o i-েমiল কানা (যিদ থােক)। 

   
   

 

23।   aভ রীণ eবং aনাভ রীণ পরী ক েযৗথভােব বহািরক পরী া হণ করেবন eবং ন র দান করেবন।

24। েক  সিচবগণ িত ান ধানেদর িনেয়  চূড়া  বহািরক পরী ার সময় িচ পরী া শুরু হoয়ার নু তম 8 (সাত) িদন পূেব র্ স্ ত কের দািয়  া  
েড  aিফসােরর i-েমiল eবং পরী া িনয় েকর i-েমiেল পাঠােত হেব। ােবর o য পািতর সুেযাগ-সুিবধা িবেবচনা কের বহািরক পরী ার প 
িভি ক সময় িচ িনেমণ নমুনা ছক aনুযায়ী uে খ করেত হেব। িনিদ  তািরেখ বহািরক পরী া সমা  করেত না পারেল পেরর িদন বহািরক 
পরী া েনoয়া যােব। 

েকে র নাম, 
েকাড, কানা , 
েমাবাiল ন র o 
i-েমiল কানা। 

প নং
2. 
3. 
4. 
5. 

পরী াথ র সং া o 
েরিজঃ নমবেরর িমক 
(XXXXXX হেত 
ZZZZZZ পয র্ম )। 

িবষেয়র 
নাম  o 
 েকাড 

পরী ার 
তািরখ 

o  
সময়

াব/oয়াকর্শেপের  
নাম 

আভ িরন পরী েকর 
নাম পদবী, কানা , 
েমাবাiল ন র  o       
i-েমiল কানা  
(যিদ থােক)। 

ম
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25।   পরী ােকে র ভার া  কম র্কতর্া/েক  সিচব পরী া সং া  েয়াজনীয় কাগজপে র চািহদা প  পূরণ কের,পরী া সং া  রু পূণ র্ দিললািদ 

eকজন িশ ক বা সমপয র্ােয়র ি র মা েম িনধ র্ািরত তািরেখর মে  a  েবােড র্ ে রেণর/সং েহর ব া করেবন। তেব সংি  কম র্কতর্ার মণ 
স িকর্ত য়ভার িশ া িত ান কতৃর্ক বহনেযা । পরী া সং া  েয়াজনীয় কাগজপ  o রুতবপূণ র্ দিললািদ eকিট েরিজ ার খাতায় িলিপব  
কের তার খরচ o মজুেতর পিরমাণ সংর ণ কের রাখেত হেব যা পরবত  পরী ার চািহদার সময় সংযু  করেত হেব। uে  েয, u রপ  o 
বহািরক u রপ  বহার করার পর aিতির  u রপ  o aিতির  বহািরক u রপ  পরী া েশষ হoয়ার পর হােত হােত েবােড র্ জমা করেত 

হেব। 

 
 

া িরত 
( েকৗশলী সুশীল কুমার পাল) 

পরী া িনয় ক 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ 

ঢাকা-2318 
েফানঃ ৯224394, 12825186949 

 
ারক নং-বাকািশেবা/প-শট র্েকাস র্/3128/336 (2943)                                                 তািরখঃ 36-15-3128 ি ঃ  

সদয় aবগিত o যথাযথ কায র্ােথ র্ aনুিলিপ ে রণ করা হেলাঃ 

1.  মহা-পিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, পি ম আগারগo, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা।
2.  মহা-পিরচালক, জনশি  কম র্সং ান o িশ ণ েরা, িশ ণ ভবন, কাকরাiল, ঢাকা।
3.  ক  পিরচালক (STEP), কািরগির িশ া aিধদ র, পি ম আগারগo, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা। 
4.  পিরচালক (েভােকশনাল), কািরগির িশ া aিধদ র, পি ম আগারগo, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা।
5.  পিরচালক ( িশ ণ), জনশি  কম র্সং ান o িশ ণ েরা, কাকরাiল, ঢাকা।
6.  সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
7.  পিরচালক (কািরকুলাম), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
8.  েজলা শাসক, সকল েজলা। 
9.  uপেজলা িনব র্াহী aিফসার, সংি  সকল uপেজলা।
10.  িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। আগামী 39 েম 3128 ি ঃ তািরেখর পূেব র্ েরিজে সন কাড র্ ি পূব র্ক েরিজে শন 

শাখায় ে রণ করাসহ িব ি িট oেয়ব সাiেট চােরর ব া হেণর জ  আপনােক aনুেরাধ করা হেলা। 
11.  uপ-পরী া িনয় ক (েগাপনীয়), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। a  েবােড র্র aনুেমািদত িবধান aনুযায়ী u  পরী ার প  

ণয়ন, ে রণ eবং eতদসং াম  কায র্ািদ স াদেনর জ  aনুেরাধ করা হেলা। 
12.  uপ-সিচব (েরিজে শন), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা (uে িখত িসিডuল েমাতােবক েরিজে শন কাড র্ সরবরাহ করার েয়াজনীয় 

ব া হেণর জ  aনুেরাধ করা হেলা। 
13.  পরী ােকে র ভার া  কম র্কতর্া (a , পিলেটকিনক i িটিটuট/েটকিনক াল ে িনং েস ার/েটকিনক াল ল e  কেলজ/েট টাiল 

েভােকশনাল i িটিটuট/ িত ান--------------------। 
14.  ডকুেমে শন aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
15.  ে স ােনজার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। (uে িখত িসিডuল েমাতােবক পরী া সং াম  েয়াজনীয় মালামাল সরবরাহ করার 

েয়াজনীয় ব া হেণর জ  aনুেরাধ করা হেলা। 
16.  আ িলক পিরদশ র্ক, েটকিনক াল ল e  কেলজ সমূহ, ঢাকা/চ াম/রাজশাহী/খুলনা িবভাগ।
17.  সহকারী-পিরচালক ( কাশনা), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
27-
2941। 

a /পিরচালক, জাতীয় দ তমান েবিসক 471 ঘ া কি uটার িশ ণ eবং a া  েকাস র্ পিরচালনাকারী সকল িত ান TC (তাি ক 
ধারাবািহক) o PC ( াবহািরক ধারাবািহক) eর ন র Online-eর মা েম পূরণকৃত ন েরর হাড র্ কিপ সংি  েকে র েক  সিচব eর 
িনকট জমা েদয়ার জ  aনুেরাধ করা হেলা। 

2942। েচয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কম র্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
2943। নিথ। 

 

 
 
 

(েমাঃ সুলতান েহােসন) 
কািরকুলাম িবেশষ  

বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্,ঢাকা-2318 
েমাবাiলঃ 12826-21965৯ 

 


