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বাংলােদশ কািরগির িশkা বাড 

পরীkা িনয়ntণ িবভাগ  
আগারগাঁo, শেরবাংলা নগর, ঢাকা-1207। 

Website: www.bteb.gov.bd 
sারক নং- বাকািশেবা/(প-2)/667(পাট-7)/28  তািরখঃ 07-02-2017ি ঃ 

িবjিp 
 
বাংলােদশ কািরগির িশkা বােডর আoতাধীন সকল সরকারী বসরকারী িশkা pিত ােনর িডেpামা iন iি িনয়ািরং িশkাkেমর 1ম পব (2016 pিবধান) o 3য় পব 
(2010 pিবধান) পিরপরূক পরীkা আগামী 19 মাচ 2017 ি ঃ রাজ রিববার হেত s-s pিত ানসমেূহ/বাড িনধািরত কেnd aনিু ত হেব। িডেসmর’2016-জানয়ুারী’2017 
মােস aনিু ত 1ম পব (2016 pিবধান) o 3য় পব (2010 pিবধান) সমাপনী পরীkায় শধুমুাt eক/দiু িবষেয় aনtুীণ পরীkাথ রাi e পরীkায় aংশgহণ করেত 
পারেব।   
 
পরীkার িবsািরত সময়সিূচ যথাসমেয় aবিহত করা হেব। uk পরীkার pেয়াজনীয় তথ ািদ সংি  িশkা pিত ান হেত aবিহত হoয়া যােব eবং কািরগির িশkা বােডর 
িনজs oেয়বসাiেটo দখা যােব। 
 
 
 

sাkিরত/- 
(pেকৗশলী সশুীল kমার পাল) 

পরীkা িনয়ntক 
ফানঃ 02-9113283(aিফস) 

 
িডেpামা iন iি িনয়ািরং িশkাkেমর at বােডর aনেুমািদত pিবধান 2010 o 2016 eবং uk িশkাkেমর িসেলবােস বিণত সংি  িবষেয়র আচরণিভিtক পাঠ সূিচ o 
মানবnন aনযুায়ী 1ম পব (2016 pিবধান) o 3য় পব (2010 pিবধান) পিরপরূক পরীkা gহণ করা হেব। পরীkার ফরম পূরণ, িফ আদায় eবং at বােড িফ 
pরেণর িনয়মাবলী িনেm pদt হল। 
 
1। পরীkার ফরম পূরেণর িনয়মঃ 

1.1  িডেpামা iন iি িনয়ািরং িশkাkেমর সংি  পেবর ফরম পূরণ Online -e সmn করেত হেব।  
1.2  িডেpামা iন iি িনয়ািরং িশkাkেমর 1ম পব (2016 pিবধান) o 3য় পব (2010 pিবধান) পরীkাথ েদর Final List e sাkরযkু িpnআuট কিপi 

পরীkার ফরম পরূণ িহেসেব িবেবচ  হেব। uk িশkাkেমর 1ম পব (2016 pিবধান) o 3য় পব (2010 pিবধান) পিরপরূক পরীkার িpn-আuট কিপ 
িনধািরত aনেুcদ 3.7 aনযুায়ী বিণত তািরেখ at বােডর website হেত সংgহ করেত হেব। uেlখ , website হেত সংgহকৃত Final List eর িpnআuট 
কিপর ফেটাকিপ aবশ i িনজ িনজ pিত ােন সংরkণ করেত হেব, কারণ পরবত েত পরীkাথ েদর য কান সমস ায় িpnআuট কিপর ফেটাকিপসহ at বােড 
আেবদন করেত হেব।  

1.3 1ম পব (2016 pিবধান) o 3য় পেবর (2010 pিবধান) পিরপূরক পরীkাথ েক সংি  টকেনালিজর pিত ান-িভিtক িলথ ু িবহীন খাতায় পরীkা িদেত 
হেব। 

 
2। পরীkার িফসমেূহর হারঃ 

kিমক নং িফ eর িববরণ টাকার পিরমাণ মnব  
1 পরীkার িফ 225/- বাড pাপ  
2 কnd িফ 200/- কnd পােব 
3 নmরপt িফ 50/- pিত ান পােব 

 
3। িশkা pিত ান কতৃক িফ pরেণর িনয়মাবলীঃ 

3.1 পরীkাথ েদর িনকট হেত আদায়কৃত পিরপূরক পরীkার িফ-eর aথ সানালী ব াংেকর য কান শাখা হেত সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশkা বাড, ঢাকা eর 
aনkুেল pদান করতঃ াফট  পরীkাথ েদর তািলকার সে  aবশ i pরণ করেত হেব। াফট  সানালী ব াংেকর আগারগাoঁ শাখা, ঢাকা হেত uেtালন 
যাগ  হেত হেব। 

3.2 পিরপরূক পরীkাথ েদর িpnআuট কিপ eবং পরীkার িফ সংি  িশkা pিত ান pধােনর মাধ ম ব তীত সরাসির at aিফেস gহণ করা হেব না। 
3.2 aসmূণ বা ভুল তথ  িবিশ  িpnআuট কিপ বা িনধািরত িফ ব িতত ফরমপূরণ সরাসির নাকচ করা হেব। 
3.4  পিরপরূক পরীkার কnd িফ বাবদ আদায়কৃত aথ িশkা pিত ােনর কnd িফ তহিবেল (ব াংক eকাuেn) জমা থাকেব eবং পরীkা সংkাn সকল sের 

িনেয়ািজত কমকতা o কমচািরবেৃnর সmানী/পাির িমক পরীkা সমািpর পর পরi িনয়ম aনযুায়ী পিরেশােধর ব বsা কেরত হেব। পিরেশািধত িবেলর eক  
pিতিলিপ (মাট আয়-ব েয়র aংক uেlখসহ) যথাসমেয় at বােডর সিচেবর বরাবের pরণ করেত হেব। 

3.5  ব াংক াফ  সংgেহর িনিমt pদানেযাগ  কিমশন সংি  িশkা pিত ান কতৃক বহন করেত হেব। নগদ aথ, মািন aডার, পা াল aডার বা জারী 
চালানেযােগ pিরত aথ gহণেযাগ  নয়। 

3.6 dig c~i‡Yi wcª›U AvDU Kwc I e¨vsK WªvdU Rgv †`qvi mgq cix¶v_x©‡`i GKwU c~b©v½ ZvwjKv (Aby‡”Q`-3.6 Abyhvqx) 
Ges Online -G c~iYK…Z dig wdjvc (EFF) Gi Final List (cix¶v_©xi ^̄v¶iK…Z), Total Student List Gi wcÖ›U-
AvDU Kwc Rgv w`‡Z n‡e| Final List Print Kivi ci Avi †Kvb Edit Kiv hv‡e bv| D‡j −L¨, Website n‡Z msMªnK…Z 
wcª›U-AvDU Kwc/Kwci d‡UvKwc Aek¨B cªwZôv‡b msi¶Y Ki‡Z n‡e, KviY cieZx©‡Z D³ cix¶v_x©‡`i †h †Kvb mgm¨vq 
wcª›U-AvDU Kwci d‡UvKwcmn AÎ †ev‡W© Av‡e`b Ki‡Z n‡e| Total Question Count List Gi wcÖ›U-AvDU Kwc †ev‡W©i 
†Mvcbxq kvLvq (8g Zjv) Aek¨B Rgv w`‡Z n‡e| 

 
kিমক নং পরীkাথ র নাম টকেনালিজ রাল নmর o িশফ রিজঃ নmর o সশন দয় িবষেয়র 

কাড 
পরীkার 
িফ 

িবলm িফ মnব  

1 2 3 4 5 6 7 9 10 

pিতিদন eকবার হেলo আপনার 

pিত ােনর i- মiল oেপন করনু। 
pিতিদন eকবার হেলo বাকািশেবা eর oেয়বসাiট 

(www.bteb.gov.bd) 
 িভিজট করনু। 

“িশkা িনেয় গড়ব দশ  
শখ হািসনার বাংলােদশ” 
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3.7 িনেmর ছেক pদt তািরখ aনযুায়ী পরীkা সংি  কাযkম সmn করার জন  সংি  িশkা pিত ান pধানেক aিধকতর যtশীল o দািয়tবান হoয়ার জন  
aনেুরাধ করা হেলা। 

িশkা pিত ােন 
ফরম িফলাপ o 
ব াংক াফট 
করার শষ 
তািরখ 

িশkা pিত ােন িবলm 
িফ-সহ (300/- 

টাকা pিত পরীkাথ )  
ফরম িফলাপ o ব াংক 

াফট করার শষ 
তািরখ 

at বােডর 
Website e ফরম 
িফলাপ eর ডাটা 
eিn করার 
তািরখ 

সকল ব াংক 
াফ , িpn-আuট 
কিপ at বােড 

জমা/gহেণর তািরখ

িনধািরত তািরখ (28-
02-2017) eর পর 

pিত ান কতৃক 2500/- 
টাকা জিরমানা সােপেk 
01-03-2017 তািরখ 
পযn িpn-আuট কিপ, 
মখুপt o ব াংক াফট 
gহণ করা হেব। eরপর 
কান aবsােতi িpnাuট 
কিপ, মখুপt o ব াংক 
াফট আর gহণ করা হেব 

না। 

at বাড হেত 
pেবশপt o পরীkা 
সংkাn pেয়াজনীয় 
কাগজপt gহণকরার 

তািরখ 

pেবশপt 
সংেশাধেনর জন  

বােড জমা 
দয়ার সময়সীমা 

সংেশািধত 
pেবশপt িবতরণ 

22-02-17 23-02-17 
16-02-17 

হেত 
23-02-17 

26-02-17 
(ঢাকা িবভাগ 
ব তীত সকল 
িবভাগ)

12-03-17 
(ঢাকা িবভাগ 
ব তীত সকল 
িবভাগ) 

12-03-17 
হেত 

13-03-17 
 

15-03-17 
28-02-17 
(শধুমুাt ঢাকা 

িবভাগ)

13-03-17 
(শধুমুাt ঢাকা 

িবভাগ) 
 
3.8  পিরপরূক পরীkার িpnাuট কিপ o aন ান  সমদুয় িফ বাবদ pদt ব াংক াফট s s িশkা pিত ােনর eকজন দািয়tশীল কমকতা/রিজsার বা 

সমপযােয়র কান কমকতার মাধ েম িনধািরত তািরেখ at বােড pরেণর ব বsা করেত হেব। তেব, সংি  কমকতার মণ সmিকত ব য়ভার সংি  িশkা 
pিত ান বহন করেব। 

3.9 পরীkা সংkাn সকল িবষেয়র যাগােযাগ বােডর পরীkা িনয়ntক [দিৃ  আকষণঃ uপ-পরীkা িনয়ntক (িডেpামা)] বরাবের pরণ করেত হেব। 
 

4। aন ান  শতাবলীঃ  
4.1 পিরপরূক পরীkাথ েদর িনকট হেত আদায়কৃত িফ eর aথ eক মাt ব াংক াফট eর মাধ েম o িpnাuট কিপসমূহ 3.6 aনেুcদ মাতােবক pণীত িববরণী 

eক  ফেরায়ািডং eর মাধ েম at aিফেস pরণ করেত হেব।(িভn িভn াফট সহকাের o eকািধক ফেরায়ািডং eর মােধ ম pরণ করা বজনীয়)। 
4.2 িনধািরত সময়সীমার মেধ  িpnআuট কিপ বাড aিফেস জমা pদান িনি ত করেত o সংি  পরীkাথ েদরেক য কান pকােররর uিdgতা o িবড়াmনা হেত 

পিরtােণর লেk  eিnফরম/িpnাuট কিপ o aিফেসর aথ uk 3.7 aনেুcদ মাতােবক pরণ করেত হেব।  
4.3 িশkা pিত ান pধানেদরেক পিরপরূক পরীkাথ েদর িpnআuট কিপেত sাkেরর িবষয়  িনি ত করেত হেব। 
4.4 aনলাiেন তথ  eিn করার সময় পিরপূরক পরীkার িবষয় কাড uেlখ করেত হেব। 
4.5 cix¶vq DËicÎ e¨env‡ii GKwU ˆ`bw›`b †iwR÷vi msi¶Y Ki‡Z n‡e| Ae¨eüZ DËicÎ I AwZwi³ DËicÎ Aek¨B 

cix¶v †kl nIqvi 7 (mvZ) w`‡bi g‡a¨ DËicÎ e¨envi I DØ„Ë weeiYxmn AÎ †ev‡W© †diZ w`‡Z n‡e| Ab¨_vq cieZ©x 
cix¶vi DËicÎ cÖ̀ vb Kiv n‡e bv| 

 
 
sারক নং- বাকািশেবা/(প-2)/667(পাট-7)/28(13)  তািরখঃ 07-02-2017ি ঃ 

aনিুলিপ সদয় aবগিত o pেয়াজনীয় কাযা থঃ  
1. সিচব, কািরগির o মাদরাসা িশkা িবভাগ, িশkা মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

[দিৃ  আকষণঃ aিতিরk সিচব (কািরগির), কািরগির o মাদরাসা িশkা িবভাগ]
2. মহািপরচালক, কািরগির িশkা aিধদpর, আগারগাঁo, শেরবাংলা নগর, ঢাকা।

3. সিচব/পিরদশক/পিরচালক (কািরkলাম)/পিরচালক (আi িস), বাংলােদশ কািরগির িশkা বাড, ঢাকা। 

4. aধ k, পিলেটকিনক in uট ...............................................................।

5. aধ k/পিরচালক, ..................................................................................।

6. uপ-সিচব (রিজঃ)/uপ-সিচব (pশাসন), বাংলােদশ কািরগির িশkা বাড, ঢাকা। 

7. uপ-পরীkা িনয়ntক-গাপনীয়/সনদ/িবeম/ভাকঃ, বাংলােদশ কািরগির িশkা বাড, ঢাকা। 

8. িসেsম eনািলs, বাংলােদশ কািরগির িশkা বাড, ঢাকা (িবjিp  website e pকাশ o িনধািরত সমেয় aনলাiেন ফরম পূরেণর ব বsা gহেণর aনেুরাধসহ)। 
[দিৃ  আকষণঃ pাgামার (িডেpামা iন iি িনয়ািরং পরীkার দািয়tpাp)] 

9. সহকাির পরীkা িনয়ntক- িডেpামা/গাপনীয়/কৃিষ/ টkটাiল/শটেকাস, বাংলােদশ কািরগির িশkা বাড, ঢাকা। 

10. ডkেমেnশন aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশkা বাড, ঢাকা।

11. pস ম ােনজার, বাংলােদশ কািরগির িশkা বাড, ঢাকা।

12. চয়ারম ান মেহাদেয়র পােসানাল aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশkা বাড, ঢাকা।

13. নিথ। 
 

 
(মাহাmদ আবুল শািহন কাoছার সরকার) 

uপ-পরীkা িনয়ntক(িডেpামা) 
ফানঃ 02-9118776 


