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িব ি
বাংলােদশ কািরগির িশ া বােডর আoতাধীন সকল সরকারী বসরকারী িশ া িত ােনর িডে ামা iন iি িনয়ািরং িশ া েমর 3য় o 4য় পব (3121 িবধান) পির রক পরী া আগামী 19
aে াবর 3126 ি ঃ রাজ হ িতবার হেত - িত ানস েহ/ বাড িনধািরত কে a ি ত হেব।
পরী ার িব ািরত সময় িচ যথাসমেয় aবিহত করা হেব। u পরী ার েয়াজনীয় ত ািদ সংি
যােব।

িশ া িত ান হেত aবিহত হoয়া যােব eবং কািরগির িশ া বােডর িনজ oেয়বসাiেটo দখা

া িরত/(pেকৗশলী সুশীল kমার পাল)
পরীkা িনয়ntক
ফানঃ 02-9113283(aিফস)
িডেpামা iন iি িনয়ািরং িশkাkেমর at বােডর aনুেমািদত pিবধান 2010 eবং uk িশkাkেমর িসেলবােস বিণত সংি িবষেয়র আচরণিভিtক পাঠ সূিচ o মানবnন aনুযায়ী 2য় o 3য়
পব (2010 pিবধান) পিরপূরক 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
1.2

িডেpামা iন iি িনয়ািরং িশkাkেমর সংি পেবর ফরম পূরণ Online -e সmn করেত হেব।
িডেpামা iন iি িনয়ািরং িশkাkেমর 2য় o 3য় পব (2010 pিবধান) পরীkাথ েদর Final List e sাkরযুk িpnআuট কিপi পরীkার ফরম পূরণ িহেসেব িবেবচ হেব।
uk িশkাkেমর 2য় o 3য় পব (2010 pিবধান) পিরপূরক পরীkার িpnআuট কিপ িনধািরত aনুেcদ 3.7 aনুযায়ী বিণত তািরেখ at বােডর website হেত সংgহ
করেত হেব। uেlখ , website হেত সংgহকৃ ত 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।
2য় o 3য় পেবর (2010 pিবধান) পিরপূরক পরীkাথ েক সংি টকেনালিজর pিত ানিভিtক িলথু িবহীন খাতায় পরীkা িদেত হেব।

1.3

2। পরীkার িফসমূেহর হারঃ
kিমক নং
1
2
3

িফ eর িববরণ

টাকার পিরমাণ

পরীkার িফ
কnd িফ
নmরপt িফ

মnব
225/200/50/-

বাড pাপ
কnd পােব
pিত ান পােব

4। িশ া িত ান ক ক িফ রেণর িনয়মাবলীঃ
3.1 পরীkাথ েদর িনকট হেত আদায়কৃ ত পিরপূরক পরীkার িফ -eর aথ সানালী ব াংেকর য কান শাখা হেত সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশkা বাড, ঢাকা eর aনুkেল pদান
করতঃ াফট পরীkাথ েদর তািলকার সে aবশ i pরণ করেত হেব। াফট সানালী ব াংেকর আগারগাঁo শাখা, ঢাকা হেত uেtালন যাগ হেত হেব।
3.2 পিরপূরক 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 ভু ল তথ িবিশ িpnআuট কিপ বা িনধািরত িফ ব িতত ফরমপূরণ সরাসির নাকচ করা হেব।
3.4 পিরপূরক পরীkার কnd িফ বাবদ আদায়কৃ ত aথ িশkা pিত ােনর কnd িফ তহিবেল (ব াংক eকাuেn) জমা থাকেব eবং পরীkা সংkাn সকল sের িনেয়ািজত কমকতা o
কমচািরবৃেnর সmানী/পাির িমক পরীkা সমািpর পর পরi িনয়ম aনুযায়ী 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 কতৃ ক বহন করেত হেব। নগদ aথ, মািন aডার, পা াল aডার বা জারী চালানেযােগ pিরত aথ
gহণেযাগ নয়।
3.6 িনmবিণত ছক aনুযায়ী টকেনালিজিভিtক পিরপূরক পরীkাথ েদর eক তািলকা pরণ করেত হেব। pিত িবষেয়র পরীkাথ র সংখ া সmিলত eক মুখপt সংেযাজন করা
আবশ ক।
kিমক নং
2

পরীkাথ র নাম
3

রাল নmর o িশফ
4

4.8 িনে র ছেক দ তািরখ a যায়ী পরী া সংি
িশk pিত ােন ফরম
িফলাপ o ব াংক াফট
করার শষ তািরখ
06-09-2015

4.9
4.৯

িশk pিত ােন িবলm িফ-সহ
(300/- টাকা pিত
পরীkাথ ) ফরম িফলাপ o
ব াংক াফট করার শষ
তািরখ
19-1৯-3126

কায ম স

করার জ সংি

রিজঃ নmর o সশন
5

পরীkার িফ
6

িবলm িফ
7

মnব
8

িশ া িত ান ধানেক aিধকতর য শীল o দািয় বান হoয়ার জ a েরাধ করা হল।

সকল াংক াফ ,
ি াuট কিপ a
বােড জমা/ হেণর
শষ তািরখ

at বােডর website e
ফরম িফলাপ eর ডাটা
eিn করার তািরখ

10-09-2015
(ঢাকা িবভাগ ব তীত
সকল িবভাগ)
13-09-2015
(শুধমু াt ঢাকা
িবভাগ)

01-09-2015
হেত
08-09-2015

িনধািরত তািরখ (13-09-2015)
eর পর pিত ান কতৃ ক 2500/টাকা জিরমানা সােপেk 14-092015 তািরখ পযn িpnাuট কিপ,
মুখপt o ব াংক াফট gহণ করা
হেব। eরপর কান aবsােতi
িpnাuট কিপ, মুখপt o ব াংক
াফট আর gহণ করা হেব না।

at বাড হেত pেবশপt o
পরীkা সংkাn pেয়াজনীয়
কাগজপt gহণকরার তািরখ

pেবশপt সংেশাধেনর
সময়সীমা

27-1৯-2015
(ঢাকা িবভাগ ব তীত
সকল িবভাগ)
28-09-2015
(শুধমু াt ঢাকা িবভাগ)

27-09-2015
হেত
18-10-2015

পির রক পরী ার ি াuট কিপ o a া স দয় িফ বাবদ দ
াংক াফট
িশ া িত ােনর eকজন দািয় শীল কমকতা/ রিজ ার বা সমপযােয়র কান কমকতার
মা েম িনধািরত তািরেখ a বােড রেণর ব া করেত হেব। তেব, সংি কমকতার মণ স িকত য়ভার িশ া িত ান ক ক বহনেযা ।
পরী া সং া সকল িবষেয়র যাগােযাগ বােডর পরী া িনয় ক [ ি আকষণঃ uপ-পরী া িনয় ক (িডে ামা)] বরাবের রণ করেত হেব।

4। aন ান শতাবলীঃ
5.2 পির রক পরী াথ েদর িনকট হেত আদায় ত িফ eর aথ eক মা াংক াফট eর মা েম o ি াuট কিপসমূহ 4.7 a ে দ মাতােবক ণীত িববরণী eক ফেরায়ািডং eর মা েম
a aিফেস রণ করেত হেব।(িভ িভ াফট সহকাের o eকািধক ফেরায়ািডং eর মাে ম রণ করা বজনীয়)।
5.3 িনধািরত সময়সীমার মে ি াuট কিপ বাড aিফেস জমা দান িনি ত করেত o সংি পরী াথ েদরেক য কান কােররর uি তা o িবড় না হেত পির ােণর লে
eি ফরম/ি াuট কিপ o aিফেসর aথ u 4.8 a ে দ মাতােবক রণ করেত হেব।
5.4 িশ া িত ান ধানেদরেক পির রক পরী াথ েদর ি াuট কিপেত া েরর িবষয় িনি ত করেত হেব।
5.5 aনলাiেন ত eি করার সময় পির রক িবষয় কাড uে খ করেত হেব।
5.6 পরী ায় a ব ত u রপ o aিতির u রপে র িহসাব aব i পরী া শষ হoয়ার 8 (সাত) িদেনর মে a বােড রণ করেত হেব eবং পরবত পরী ার u রপ হেণর
সময় েবর u রপ সম য় কের হণ করেত হেব। a থায় চািহদা a যায়ী u রপ o aিতির u রপ দান করা হেব না।
িবঃ ঃ সংি সকল a /পিরচালকেদরেক পির রক পরী ার িবষয়িভি ক
হােত জমা িদেত হেব।
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পে র চািহদা a বােডর uপ-পরী া িনয় ক ( গাপনীয়), 8ম তলা বরাবর 24-1৯-3126 iং তািরেখর মে হােত
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aনুিলিপ সদয় aবগিত o pেয়াজনীয় কাযােথ pিরত হলঃ
সিচব, িশkা মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
2.
দৃি আকষণঃ যুg-সিচব (কািরগির o মাদরাসা), িশkা মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
মহািপরচালক, কািরগির িশkা aিধদpর, আগারগাঁ, শেরবাংলা নগর, ঢাকা।
3.
সিচব/পিরদশক/পিরচালক (কািরkলাম), বাংলােদশ কািরগির িশkা বাড, ঢাকা।
4-6.
aধ k, পিলেটকিনক in uট ...............................................................।
7-67.
aধ k/পিরচালক, ..................................................................................।
68-4৯3.
িসেsম eনািলs, বাংলােদশ কািরগির িশkা বাড, ঢাকা (িবjিp website e pকােশর ব বsা করার জন aনুেরাধ করা হর)।
4৯4.
uপ-পরীkা িনয়ntক-/2/3/ ভাকঃ, বাংলােদশ কািরগির িশkা বাড, ঢাকা।
4৯5-4৯8.
uপ-সিচব ( রিজঃ)/uপ-সিচব (pশাসন), বাংলােদশ কািরগির িশkা বাড, ঢাকা।
4৯9-4৯৯.
সহকাির পরীkা িনয়ntক-2/3/ টkটাiল, বাংলােদশ কািরগির িশkা বাড, ঢাকা।
511-513.
ডkেমেnশন aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশkা বাড, ঢাকা।
514.
pস ম ােনজার, বাংলােদশ কািরগির িশkা বাড, ঢাকা।
515.
চয়ারম ান মেহাদেয়র পােসানাল aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশkা বাড, ঢাকা।
516.
নিথ।
517.

( মাহাmদ আবুল শাহীন কাoছার সরকার)
uপ-পরীkা িনয়ntক(িডেpামা)
ফানঃ 02-9118776
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