বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড
পিীক্ষা রিয়ন্ত্রণ রবভাগ (রর্দলামা শাখা)
৮/রি, আগািগাঁও, বশদিবাাংলা িগি, ঢাকা-১২০৭
Website : www.bteb.gov.bd
স্মািক িাং: ৫৭.১৭.০০০০.৩০১.৩১.০০১.২২.১৮২

তারিখ: ১৯ জুলাই, ২০২২ রি.

রবজ্ঞরি

ঢাকা রবভাগ: ০৪-০৮-২০২২

িট্টগ্রাম ও ময়মিরিাংহ রবভাগ : ০৩-০৮-২০২২

খুলিা ও বরিশাল রবভাগ : ০২-০৮-২০২২

িাংদশারধত প্রদবশপত্র গ্রহদণি
তারিখ

প্রদবশপত্র িাংদশাধদিি আদবেি
িাংরিষ্ট শাখায় জমা/গ্রহণ

রিধ ডারিত
তারিদখি
(০৪-০৮-২০২২
তারিখ) পি
প্ররতিাি কর্তডক
২৫০০/- টাকা
জরিমািা
িাদপদক্ষ
০৭-০৮-২০২২
তারিখ পয ডন্ত।
রপ্রন্ট-আউট
করপ, মুখপত্র ও
ব্যাাংক ড্রাফট
গ্রহণ কিা হদব।
এিপি বকাি
অবস্থাদতই
রপ্রন্ট-আউট
করপ, মুখপত্র ও
ব্যাাংক ড্রাফট
আি গ্রহণ কিা
হদব িা।

অন্যান্য পদব ডি প্রদবশপত্র ও
পিীক্ষা িাংক্রান্ত প্রদয়াজিীয়
কাগজপত্র গ্রহদণি তারিখ

িকল ব্যাাংক ড্রাফট, রপ্রন্ট আউট
করপ জমা / গ্রহদণি তারিখ
(িকল পব ড)
িাজশাহী রবভাগ : ০১-০৮-২০২২

িাংপুি ও রিদলট রবভাগ: ৩১-০৭-২০২২

Online-এ ফিম রফলাপ এি
র্াটা এরি কিাি তারিখ
০৬-০৭-২০২২
হদত
২৬-০৭-২০২২

৩০০/- টাকা রবলম্ব রফ িহ (প্ররত
পিীক্ষাথী) ফিম রফলাপ কিাি
িময়িীমা ও ব্যাাংক ড্রাফট কিাি
বশি তারিখ
২৬-০৭-২০২২
(ব্যাাংরকাং বলিদেদিি িময়সূিীি মদে)

২৫-০৭-২০২২

রবলম্ব রফ ব্যতীত রশক্ষা প্ররতিাদি
ফিম রফলাদপি ব্যাাংক ড্রাফট
কিাি বশি তারিখ

িাংরিষ্ট িকদলি অবগরতি জন্য জািাদিা যাদে বয, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববাদর্ডি অধীি রর্দলামা-ইি-ইরিরিয়ারিাং এবাং রর্দলামা-ইি-ট্যুরিজম
এন্ড হিরপটারলটি রশক্ষাক্রদমি আগামী ২২ আগস্ট, ২০২২ রি. তারিখ হদত অনুরিতব্য ১ম, ৩য়, ৫ম, ৭ম পব ড রিয়রমত ও ৮ম পব ড অরিয়রমত পিীক্ষা২০২১ এি ফিম রফলাপ িাংক্রান্ত কায ডক্রম রিম্নরলরখতভাদব পুি:রিধ ডািণ কিা হদলা। পিীক্ষাি রবস্তারিত িময়সূরি এবাং রিধ ডারিত বকন্দ্র তারলকা
যথািমদয় অবরহত কিা হদব। পূব ডদ ারিত রবজ্ঞরিি অন্যান্য রবিয়িমূহ অপরিবরতডত থাকদব।

০৭-০৮-২০২২
িাংপুি রবভাগ
০৮-০৮-২০২২ ০৭-০৮-২০২২
িাজশাহী
হদত
িাংদশাধদিি
রবভাগ
১০-০৮-২০২২ জন্য আদবেি
১০-০৮-২০২২
জমাোদিি
খুলিা ও রিদলট
পদিি রেি
রবভাগ
িাংদশারধত
১১-০৮-২০২২
প্রদবশপত্র গ্রহণ
িট্টগ্রাম রবভাগ
কিা যাদব।
(০৭-০৮-২০২২
১৪-০৮-২০২২
হদত
ময়মিরিাংহ ও ১১-০৮-২০২২
হদত
১৭-০৮-২০২২)
বরিশাল
১৭-০৮-২০২২
রবভাগ
১৬-০৮-২০২২
ঢাকা রবভাগ

এছাড়াও উক্ত পিীক্ষায় রিম্নরলরখত রিদে ডশিািমূহ অনুিিণ কিাি জন্য অনুদিাধ কিা হদলা:
১. পুি:রিিীক্ষদণি জন্য আদবেিকৃত িকল রশক্ষাথীদেি মদে বয িকল রশক্ষাথী িাংরিষ্ট প্ররবধাি বমাতাদবক ৫ম, ৭ম পদব ড ফিম রফলাদপি বযাগ্য
হদব (িদব ডাচ্চ ০৩ রবিদয় অনুত্তীণ ড) শুধুমাত্র বি িকল রশক্ষাথীদেি রবলম্ব রফ ব্যতীত ফিমরফলাপ কিাি সুদযাগ প্রোি কিা হদব।
২. ২০১৬ প্ররবধািভূক্ত এইি.এি.রি (রবজ্ঞাি) উত্তীণ ড হদয় িিািরি ৩য় পদব ড ভরতডকৃত রশক্ষাথীদেি িাংরিষ্ট বটকদিালরজি জন্য রিধ ডারিত বমকআপ
রবিয়িমূহ িম্পন্ন কিদত হদব। এ ধিদিি রশক্ষাথীদেি রিয়রমত পদব ডি িাদথ ১ম পদব ডি বমকআপ রবিয়িমূহ অিলাইি ফিম রফলাদপি িময়
Edit অপশদি রগদয় Add কদি রেদত হদব।
৩. ২০১৬ প্ররবধািভূক্ত এইি.এি.রি (দভাদকশিাল) উত্তীণ ডহদয় িিািরি ৪থ ড পদব ডভরতডকৃত রশক্ষাথীদেি িাংরিষ্ট বটকদিালরজি জন্য রিধ ডারিত বমকআপ
রবিয়িমূহ িম্পন্ন কিদত হদব। এ ধিদিি রশক্ষাথীদেি রিয়রমত পদব ডি িাদথ ১ম ও ৩য় পদব ডি বমকআপ রবিয়িমূহ অিলাইি ফিম রফলাদপি
িময় Edit অপশদি রগদয় Add কদি রেদত হদব।

৪. এইি.এি.রি (রবজ্ঞাি) হদত উত্তীণ ড বয িকল রশক্ষাথী িিািরি ৩য় পদব ড এবাং এইি.এি.রি (দভাদকশিাল) হদত উত্তীণ ড বয িকল রশক্ষাথী িিািরি
৪থ ড পদব ড ভরতড হদয় বতডমাদি ৫ম, ৭ম বা ৮ম অরিয়রমত পদব ডি পিীক্ষায় অাংশগ্রহণ কিদব রকন্তু রবগত িমদয় বমকআপ রবিয়িমূহ িম্পন্ন কদি
িাই, তাদেিদক িাংরিষ্ট বটকদিালরজি জন্য রিধ ডারিত বমকআপ রবিয়িমূহ িম্পন্ন কিদত হদব। এ ধিদিি রশক্ষাথীদেি রিয়রমত পদব ডি িাদথ ১ম
ও ৩য় পদব ডি বমকআপ রবিয়িমূহ অিলাইি ফিম রফলাদপি িময় Edit অপশদি রগদয় Add কদি রেদত হদব।
৫. ক্ররমক িাং ২, ৩ এবাং ৪ এি পিীক্ষাথীদেিদক রিয়রমত পদব ডি রিধ ডারিত রফ এি িাদথ বমকআপ বকাদি ডি ফিম রফলাদপি রফ রহদিদব প্ররত পদব ডি
জন্য প্ররতিাি মূল্যায়ি রফ হাদি আোয় কিদত হদব।
২০১৬ প্ররবধািভূক্ত ১ম/ ৩য় পদব ডি বমকআপ পিীক্ষাথীদেি জন্য: (রিয়রমত পদব ডি রিধ ডারিত রফ এি অরতরিক্ত)
১. পিীক্ষাি রফ (দবাদর্ড বপ্রিণ বযাগ্য)
২২৫.০০
৪৫০.০০
২. বকন্দ্র রফ (প্ররতিাি ও বকন্দ্র পাদব, বযখাদি যা প্রদযাজু)
(প্ররতিাি ২২৫.০০ + বকন্দ্র ২২৫.০০)
৩. ব্যবহারিক পিীক্ষাি রফ (প্ররতিাি পাদব)
ব্যবহারিক রবিদয়ি িাংখ্যা  ২৫.০০
৪. িম্বিপত্র রফ (প্ররতিাি পাদব)
৫০.০০
৫. প্রশ্নপত্র ব্যবস্থাপিা (দবার্ড পাদব)
২০.০০

১৯-০৭-২০২২

(দমাোঃ বকপাদয়ত উল্লাহ)
পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক
বফাি: ০২-৫৫০০৬৫২৫
স্মািক িাং: ৫৭.১৭.০০০০.৩০১.৩১.০০১.২২.১৮২ (১৭)

তারিখ: ১৯ জুলাই, ২০২২ রি.

অনুরলরপ িেয় অবগরত ও প্রদয়াজিীয় কায ডাদথ ড (দজিুতাি রভরত্তদত িয়):
১. িরিব, কারিগরি ও মাদ্রািা রশক্ষা রবভাগ, রশক্ষা মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ িরিবালয়, ঢাকা-১০০০।
[দৃরষ্ট আকি ডণ: অরতরিক্ত িরিব (কারিগরি)]
২. মহাপরিিালক, কারিগরি রশক্ষা অরধেিি, এফ-৪/রব, আগািগাঁও প্রশািরিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭।
৩. মহাপরিিালক, জিশরক্ত কমডিাংস্থাি ও প্ররশক্ষণ ব্যুদিা, কাকিাইল, ঢাকা।
৪. িরিব/পরিিালক (কারিকুলাম)/পরিেশডক/পরিিালক (আইটিরি), বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ড, ঢাকা।
৫. বজলা প্রশািক, িাংরিষ্ট িকল বজলা।
৬. অেক্ষ, পরলদটকরিক ইন্সটিটিউট/বাাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব বমরিি বটকদিালরজ/বাাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব্ গ্লাি এন্ড রিিারমক/
গ্রারফক আট ডি ইন্সটিটিউট/বাাংলাদেশ িাদভড ইন্সটিটিউট/ইরিরিয়ারিাং এন্ড িাদভড ইন্সটিটিউট/দফিী করম্পউটাি ইন্সটিটিউট, ..............।
৭. অেক্ষ, বটকরিকুাল স্কুল এন্ড কদলজ, ...............................................................................।
৮. অেক্ষ/পরিিালক, ...................................................................................................।
৯. উপ-পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক - বগাপিীয়/িিে/রবএম/দভাকোঃ/শট ডদকাি ড, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা।
১০. উপ-িরিব (দিরজোঃ)/উপ-িরিব (প্রশািি)/উপ-পরিিালক (রহিাব ও রিিীক্ষা), বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা।
১১. রিদস্টম এিারলস্ট, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা (দিাটিশটি Website -এ প্রকাশ কিািহ উদল্লরখত তারিখিমূদহ Online
কায ডক্রম গ্রহদণি অনুদিাধিহ)।
১২. বপ্রাগ্রামাি (রর্দলামা-ইি-ইরিরিয়ারিাং এি োরয়ত্বপ্রাি), বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ড, ঢাকা।
১৩. িহকািী পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক- রবতিণ/ রর্দলামা/ কৃরি/ বটক্সটাইল, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ড, ঢাকা।
১৪. বপ্রি ম্যাদিজাি, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ড, ঢাকা।
১৫. ইিফিদমশি অরফিাি, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ড, ঢাকা।
১৬. বিয়ািম্যাি মদহােদয়ি পাদি ডািাল অরফিাি, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ড, ঢাকা।
১৭. িরথ।

১৯-০৭-২০২২

(দমাহাম্মে আব্যল শারহি কাওছাি িিকাি)
উপ-পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক (রর্দলামা)
বফাি: ০২-৫৫০০৬৫৩১

