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িব ি  
 

 

     সংি  সকেলর aবগিতর জ  জানােনা যাে ছ েয, বাংলােদশ কািরগার িশ া েবােড র্র আoতাধীন িডে ামা-iন-েট টাiল 
iি িনয়ািরং িশ া বষ র্পি  3129-312৯ eর আেলােক েট টাiল, ট o গােম র্ স িশ া েমর  3য় পেব র্র পিরপূরক পরী া 3129 
আগামী 27/1৯/3129 ি ঃ তািরখ েরাজ রিববার হেত -  িত ােন/েকে  aনুি ত হেব। u  পরী ার জ  aকৃতকায র্ পরী াথ েদর 
িবষয় িভি ক পির াথ র সং া 41/19/3129 ি ঃ মে  uপ-পরী া িনয় ক (েগাপনীয়) বরাবর জমা িদেত হেব। u  পরী ার 
ছা /ছা ীেদর স া  তািলকা িত ান িভি ক (Printout Copy)  েবােড র্র Website -e পাoয়া যােব। পরী ায় eক বা দুi িবষেয় 
তাি ক/ বহািরক aংেশ aকৃতকায র্ িবষেয়র েকাড ন র পূরণ করতঃ ছা /ছা ীেদরেক িনধ র্ািরত িফ জমা দানপূব র্ক -  িশ া 
িত ােনর মা েম  aন-লাiেন ফরম িফলাপ করেত হেব। ফরম পূরেণর তািরখ , সময় eবং পরী া সং াম  a া  েয়াজনীয় 
ত ািদ 3.5 নং ‘‘ছেক’’ েদoয়া আেছ  যা েবােড র্র Website eর মাে েমo  জানা যােব।  
   2।   পরী াথ েদর িনকট হেত আদায়কৃত পরী ার িফ সমূেহর হারঃ 
 

ঃ  
নং 

               পেব র্র নাম পরী ার িফ eর 
পিরমান 

ন র প  
িফ 
 

i িটিটuেটর aংশ েবােড র্র 
aংশ িফ ন র প  

ক.  3য় পব র্ পিরপূরক পরী ার িফ 561/- 61/- 336/- 61/- 336/-
 

3.   িশ া িত ান কতৃর্ক  aকৃতকায র্ পরী াথ েদর তািলকা o িফ সমূহ েবােড র্ ে রণ প িতঃ 
 

2.1 সরকাির o েবসরকাির িডে ামা iন েট টাiল iি িনয়ািরং িশ া িত ান eর সংি  পরী াথ র িনকট হেত আদায়কৃত েবােড র্র  
aংশ  সমূেহর স দয় aথ র্ স দয় aথ র্ েসানালী াংক/েসা াল iসলামী াংেকর েয েকান শাখা হেত সিচব, বাংলােদশ কািরগির 
িশ া েবােড র্র aনুকূেল িনধ র্ািরত তািরেখ াংক াফট কতেত হেব eবং েবােড র্র পরী া িনয় ক িবভাগ কৃিষ/েট ঃ শাখা (7  
তলা) কতৃর্ক যাচাiপূব র্ক িহসাব শাখায় িনধ র্ািরত তািরেখ জমা িদেত হেব। 

2.2  aকৃতকায র্ পরী াথ েদর তািলকা o পরী ার িফবাবদ দ  াংক াফট-eর িববরণীর তািলকাসহ -  িশ া                
িত ােনর  eকজন দািয় শীল িশ েকর মা েম (পরী া কােজ সংি ) িনধ র্ািরত তািরেখর মে  a  েবােড র্ েপৗছােত হেব। তেব 
সংি  িশ েকর মন স িকর্ত য় ভার িশ া িত ান বহন করেব। িশ া িত ান ধােনর িতিনিধ িহেসেব া র সত ািয়ত 
(ফরoয়ািডং) প  ছাড়া  পরী াথ র কাগজপ  o াংক াফট হণ করা হেব না। 

2.3  3য় পব র্ 3(দুi) িবষেয় aকৃতকায র্ ছা -ছা ীেদর  aন-লাiেনর মা েম ফরম িফলাপ করেত পারেব। oেয়ব সাiেট েদয়া তািলকা 
হেত ফরম িফলাপকৃত ছা /ছা ীেদর হাড র্ কিপ ি  কের িনধ র্ািরত ােন িশ া িত ােনর ধান eবং পরী াথ র া রসহ 
কৃিষ/েট  শাখায় জমা িদেত হেব।   
 

2.4   িনে া  ছেক দ  তািরখ aনুযায়ী aকৃতকায র্ পরী াথ েদর তািলকা পরী ার িফ হণ o েবশপ  িবতরণ করা  হেব। 
                                   

িশ া িত ােন িবল  
িফ ছাড়া aন লাiেন 
ফরম িফলাপ o াংক 
াফট করার েশষ 
তািরখ 

িশ া িত ােন 
(411/- টাকা িত 
পরী াথ ) িবল  
িফসহ ফরম িফলাপ 
o াংক াফট 
করার েশষ তািরখ 

aকৃতকায র্ পরী াথ েদর  
তািলকাসহ/ি  আuট 
কিপ o ’’ াংক াফট’’  
a েবােড র্ জমা/ হেনর 
েশষ তািরখ 

িনধ র্ািরত তািরেখর 
পর িত ান কতৃর্ক 
3611/- টাকা 
জিরমানা সােপে  
’’ াংক াফট’’    
14/1৯/3129 ি ঃ  
ch©šÍ হণ করা হেব। 

a  েবাড র্ হেত 
েবশপ  o পরী া 

msµvšÍ েয়াজনীয় 
কাগজপ  হেনর 
তািরখ 

েবশপ  
সংেশাধেনর 
েশষ তািরখ 

23/19/29 ি ঃ হেত 
38/19/29 ি ঃ ch©šÍ 39/19/29ি ঃ 

41/19/29 ি ঃ 21/1৯/29ি ঃ 
 

23/1৯/29ি ঃ
 

 
uপেরা  ছেকর বিণ র্ত তািরেখ ফরম িফলাপ করার পর ঐ িদনi ি  আuট কিপ েবড় করেত হেব।  
 
 

’’ িতিদন  AšÍtZ eকবার 
কািরগির িশ া েবােড র্র oেয়ব 

সাiট   www.bteb.gov. bd) 
িভিজট করুন eবং আপানার 
িত ােনর iেমল oেপন করুন’’ 



পরী া সং াম   সকল িবষেয়র েযাগােযাগ িন   বিণ র্ত ‘‘ছক’’ aনুযায়ী হেব।
                                        তািরখঃ........................... 

                                            িবষয় েকাডঃ ....................... 
                                            েক  েকাডঃ........................ 

ে রক        
েক  সিচব/ ভার া  কম র্কতর্া 
েকে র নামঃ 
uপেজলা    t 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
াপকঃ 
সহকারী পরী া িনয় ক (কৃিষ/েট ) 
7  তলা- কৃিষ শাখা 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্    আগারগ o, 
েশের বাংলা নগর, ঢাকা-2318। 

 

3.0 িন  বিণ র্ত ছক েমাতােবক সকল পরী াথ র িবশদ িববরণ ে রণ aত াব কঃ-  
 
ঃ 
নং 

পরী াথ র নাম  o  
েবাড র্ েরাল ন র 

েরিজঃ নং  
o  সন 

পরী ার 
িফ 

3য় পেব র্র
aকৃতকায র্ িবষয়সমূহ 

িবল  
িফ 

েমাট টাকা াংক াফট 
নং o তািরখ 

gZÍe¨ 

2 3 4 5 6 7 8 9 ৯
 

4.1 পিরপূরক পরী ার িফ-বাবদ আদায়কৃত িত ােনর া  aংশ হেত পরী া msµvšÍ সকল য় িমটােত হেব।          
িবেশষ িনেদ র্শাবলীঃ-  
(ক) পরী াথ েদর িনকট েথেক েক  িফ বাবদ 311/- টাকা আদায় করেত হেব যা পরী ার জ  িনধ র্ািরত েকে  দান করেত হেব। 
(খ)  েবােড র্ হাড র্কিপ o াংক াফট জমা েদoয়ার সময় uপ-পরী া িনয় ক (েগাপনীয় শাখায়) 9ম তলায়  পে র  িবষয়িভি ক চািহদা   
      aব i 41/19/3129 তািরেখর মে  জমা িদেত হেব।    
(গ)  পরী ার পর a বহৃত  u র পে র  িহসাব পরী া শাখায় জানােত হেব eবং পরবত  পরী ার জ  পূেব র্র u র প  সম য়  কের  
       চািহদা িদেত হেব।  
(ঘ)  aন লাiেন ফরম িফলাপ করার সময় েত ক পরী াথ েদর নােমর িবপরীেত িবষেয়র েকাড ন র aব i পির ার ভােব uে খ  
       করেত হেব। 
(ঙ)  3য় পেব র্র পরী া সমাি র 26 িদেনর মে  েবাড র্ কতৃর্ক দ  aনলাiেন ছা /ছা ীেদর  া   GPA  ে রন করেত হেব eবং হাড র্  কিপ েবােড র্   
        ে রন কের তা িন ত করেত হেব।  
(চ)   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। 
                                                                                                                                          াঃ/- 
                                                                                                                               (ড. সুশীল কুমার পাল) 

                                                                                                 পরী া িনয় ক 
                                                                                           বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা 

                                                                                                                          েফানঃ 13-৯224394 (aিফস)  
ারক নং 68.28.1111.423.2৯.112.29-4৯(225)                                                        তািরখঃ 19-19-3129ি ঃ                                                                     

aনুিলিপ সদয় aবগিত eবং যথাযথ কায র্ােথ র্ ে রক করা হলঃ 
2।       সিচব, িশ া ম ণালয়, কািরগির o মা াসা িশ া িভাগ, পিরবহন ল  ভবন,  ঢাকা। 
3।       মহা পিরচালক, ব  aিধদ র, ব  ভবন (21 তলা), 8-৯ কারoয়ান  বাজার, ঢাকা। 
4-7।   সিচব/ পিরচালক (কািরকুলাম)/পিরচালক(িসিবিট e  e)/ পিরদশ র্ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
8।     a , শহীদ আ র রব েসরিনয়াবাত iি িনয়ািরং কেলজ, িসe িব েরাড, বিরশাল, e  িব েরাড, বিরশাল। 
9-৯।   a , েট টাiল i িটিটuট, লহাট, িদনাজ র/বািজত র, টাংগাiল। 
21-211।  a , ..................................................................................................। 
212-214।   uপ-পরী া িনয় ক-2/3/4, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
215-216। uপ-সিচব( শাসন/েরিজে শন), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
217।    uপ-পিরদশ র্ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
218।    িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
(িব ি িট oেয়বসাiেট চার পূব র্ক পরবত েত 1৯/1৯/29 তািরেখ েবশপ  ি  কের কৃিষ শাখায় ে রেনর ব া করার জ  aনুেরাধ করা হেলা ) 
219-221। সহকাির পরী া িনয় ক-2/3/4, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
222।    সহকাির িহসাব র ণ কম র্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
223।    সংি  aিফসার (u রপ  িবতরণ শাখা), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
224।    েচয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কম র্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
225।    নিথ। 

                                              
                                                                                                                           (েমাহা দ আলী িময়া) 
                                                                                                           সহকারী পরী া িনয় ক (কৃিষ o েট ঃ িডে ামা) 
                                                                                                                     বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা 
                                                                                                                         েফান- 13 59221৯5৯ (aিফস) 


