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ািাবফিা 
 

  

ফিাাংরিাদদ কিাবযগবয বক্ষিা বফিার্ ড 

যীক্ষিা বনয়ন্ত্রক বফবিাগ 

        (কৃবল/বেক্স: িাখিা) 

আগিাযগাঁ, বদয ফিাাংরিানগয, ঢিাকিা-১২০৭। 

দয়ফ িাইে : www.bteb.gov.bd 
 

 

স্মিাযক নাং ৫৭.১৭.০০০০.৩১৩.0২. 48৭.২২ -১৬৮                                                                             তিাবযখঃ 24.11.2022বি. 

বফজ্ঞবি 
 

াংবিষ্ট স কদরয গফগবতয জয জ জিানিাদনিা মিাদে বম, ফিাাংরিাদদ কিাবযগবয বক্ষিা বফিাদর্ ডয আতিাধীন ৪ ফৎয বভয়িাদী বর্দলিাভিা ইন 

এবিকিারচিায, বপিাবযজ, রিাইবষ্ট সক  বর্দলিাভিা ইন পদযবি 2য় ফ ড বনয়বভত এফাং 1ভ ফ ড গবনয়বভত  (প্রবফধিান-20২২) এফাং ৪থ ড, ৬ষ্ঠ  ৮ভ 

ফ ড বনয়বভত  ৫ভ,  ৭ভ ফ ড গবনয়বভত বফিার্ ড ভিানী যীক্ষিা-২০22। বর্দলিাভিা ইন এবিকিারচিায, বপিাবযজ (প্রবফধিান-2011), রিাইবষ্ট সক 

(প্রবফধিান-20১৬), পদযবি  (প্রবফধিান-20১৪) এয স্বিাস্থ্য  বযফিায কল্যিাণ ভন্ত্রণিারয় এফাং স্বিাস্থ্য গবধদিদযয বনদদ ডনিা গনুমিায়ী স্বিাস্থ্য বফবধ  

বনযিাদ িাযীবযক দূযত্ব  ফজিায় বযদখ আন বফয জিা কযতঃ আগিাভী 1 জিানুয়িাযী - 2023 বযিাজ যবফফিায দত বফিার্ ড কর্তডক বনধ ডিাবযত বকদে 

গনুবষ্ঠত দফ।   
 

উক্ত যীক্ষিায ছিাত্র/ছিাত্রীদদয ম্ভিাব্য তিাবরকিা (Print out Copy) প্রবতষ্ঠিান বববিক বফিাদর্ ডয দয়ফ িাইে-এ িায়িা মিাদফ। যীক্ষিায় 

গাংিদণ ইচ্ছুক ছিাত্র/ছিাত্রীদদযদক যীক্ষিায বনধ ডিাবযত বপ স্ব-স্ব বক্ষিা প্রবতষ্ঠিাদনয ভিাধ্যদভ জভিা এফাং গন-রিাইদন পযভ বপরিা কযদত দফ। 

পযভ বপরিাদয তিাবযখ, ভয়সূবচ এফাং যীক্ষিা াংক্রিান্ত গয জিায জ প্রদয়িাজনীয় (ব্যফিাবযক/তিাবিক যীক্ষিায বকে) তথ্যিাবদ কিাবযগবয বক্ষিা 

বফিাদর্ ডয  দয়ফ িাইে www.bteb.gov.bd  এ িায়িা মিাদফ। উদেখ্য যীক্ষিায প্রশ্নত্র াংবিষ্ট স বকদে গনরিাইদন বপ্রযণ কযিা দফ। এদক্ষদত্র 

াংবিষ্ট স বকদেয কভদক্ষ ১০ এভবফবএ ইন্টিাযদনে াংদমিাগ থিাকদত দফ। 
 

ক) গন-রিাইদন পযভ বপরিা এয পিাইনিার বরষ্ট স (িার্ ড কব) বপ্রদন্ট থিাকিা কর বক্ষিাথীদদয যীক্ষিায কর বপ প্রদিান কযদত দফ  (খ) 

একজন যীক্ষিাথীয মূরদফ ড ০১ (এক)টি ভিাত্র িাবজযিা বে ব্যফিায কযদত দফ। একই িাবজযিা বদেয ভদধ্য তিাবিক  ব্যফিাবযক কর 

বফলদয়য িাবজযিা বনদত দফ প্রদয়িাজদন গয পৃষ্ঠিা ব্যফিায কযিা বমদত িাদয। বযপূযক বফলয় যীক্ষিায জয জ আরিাদিা িাবজযিা বে ব্যফিায কযিা 

মিাদফ নিা। গনুবস্থ্ত যীক্ষিাথীদদয িাবজযিা বে ততবয কযদত দফ এফাং র বযদ ডদকয দ্বিাযিা বফলয় বববিক তিাবযখ গনুবস্থ্ত বরদখ িাবজযিা 

বদে স্বিাক্ষয কযদত দফ এফাং তিা ঐ তিাবযদখ  গন-রিাইদন এ গনুবস্থ্ত তিাবরকিা বপ্রযণ কদয িার্ ড কব াংযক্ষণ কযতঃ িাবজযিা বদেয িাদথ 

বফিাদর্ ড জভিা বদদত দফ। 
 

   বযবজবিদনয বভয়িাদ থিাকিা িাদদক্ষ পুনঃ ববতডকৃত ছিাত্র/ছিাত্রীদদয বফরিায় কিাবযকুরিাভ িাখিায় গনুদভিাদন দত্রয িাদথ পূদফ ডয প্রদফত্র  

পরিাপদরয কব বদদত দফ। গত্র বফিাদর্ ডয কিাবযকুরিাভ িাখিা দত জিাবযকৃত বর্দলিাভিা ইন এবিকিারচিায, বপিাবযজ, রিাইবস্টক  বর্দলিাভিা ইন 

পদযবি বক্ষিাক্রদভয ফ ড বযকল্পনিা বদেম্বয 2022 বথদক বপব্রুয়িাযী 2023 এয আদরিাদক এই বফজ্ঞবি প্রকিা কযিা দরিা । 

 

 বফ :দ্র: ১;  প্রবফধিান- ২০২২ বভিাতিাদফক ২য় ফ ড বনয়বভত  ১ভ ফ ড গবনয়বভত যীক্ষিা বফিার্ ড মূল্যিায়ন কযদফ এফাং বরদথিা যুক্ত উিযত্র 

ব্যফিায কযদত দফ। কর বকেদক  ১ভ, ২য়  ( প্রবফধিান-2022) দফ ডয  উিযত্র  ৪থ ড, ৫ভ,  ৬ষ্ঠ, ৭ভ  ৮ভ  দফ ডয বনয়বভত / গবনয়বভত  

উিযদত্রয  িাদথ বফিাদর্ ড বপ্রযন কযদত দফ। ( শুদৄভিাত্র ২য় ফ ড গবনয়বভত (প্রবফধিান-2010 ) এয উিযত্র প্রবতষ্ঠিান মূল্যিায়ন কযদফ ) । 

 

   বফ :দ্র:  ২; বম কর প্রবতষ্ঠিাদনয বভিাফিাইর নম্বয এফাং Email ID বযফতডন দয়দছ, তিাযিা  ১৫/১২/২২ বিঃ এয ভদধ্য নতুন বভিাফিাইর নম্বয 

Email ID যীক্ষিা িাখিায Email : textile.bteb@gmail.com এ গথফিা িাদত িাদত িাঠিাদনিায জয জ বনদদ ড প্রদিান কযিা দরিা। 

 

   বফ :দ্র: ৩; কর দফ ডয বনয়বভত  গবনয়বভত  যীক্ষিা ২০২2 তবিাগ প্রদশ্নয উিয বরখদত দফ। 

1.0  প্রদয়িাজনীয় বনদদ ডনিাফরীঃ 

 1.১  যীক্ষিা শুরু য়িায ৩০ বভবনে পূদফ ডই যীক্ষিাথীদদয যীক্ষিা বকদে প্রদফ কযদত দফ।    

 1.২  যীক্ষিা শুরুয ৩০ বভবনদেয পূদফ ড প্রশ্নত্র বফিাদর্ ডয যীক্ষিা িাখিা দত গনরিাইদন (Online) াংবিষ্ট স বকদে বপ্রযণ কযিা দফ। উক্ত ভদয় 

বকদেয াংবিষ্ট স প্রশ্নত্র িায়িা নিা বগদর বফিাদর্ ডয াংবিষ্ট স িাখিায় (বগিানীয় িাখিা) বকদেয বিাযপ্রিাি কভ ডকতডিা/বকে বচফদক বমিাগিাদমিাগ 

কযদত দফ। 

1.3 বিাযপ্রিাি কভ ডকতডিা/বকে বচফদক াংবিষ্ট স যীক্ষিা িাখিায (বগিানীয় িাখিা) িাদথ প্রদয়িাজদন িাফ ডক্ষবনক বমিাগিাদমিাগ যিাখদত দফ। 

1.4 বনযিািিা  বগিানীয়তিা সুযক্ষিা বনবিত কদয 30 বভবনদেয ভদধ্য বকদেয প্রদয়িাজনীয় প্রশ্নত্র বপ্রন্ট কদয যীক্ষিা কদক্ষ প্রশ্নত্র বৌছিাদত দফ। 

1.5   বিাযপ্রিাি কভ ডকতডিা/বকে বচফগণ বমন যীক্ষিা চরিাকিারীন ভদয় িাফ ডক্ষবনক বনজ বনজ কভ ডস্থ্দর উবস্থ্ত থিাকদফন ।  
 

1.6  িায়িার্ ড এয বগিানীয়তিা ফজিায় বযদখ প্রশ্নত্র বপ্রযদণয জয জ বিাযপ্রিাি কভ ডকতডিা/বকে বচদফয ই-বভইর এফাং বফকল্প ই-বভইর ঠিকিানিা 

চর যিাখদত দফ। এদক্ষদত্র বভিাফিাইর নম্বিায যীক্ষিা চরিাকিারীন ভদয় িাফ ডক্ষবনক চিালু যিাখদত দফ। গনরিাইদন বকদেয বিাযপ্রিাি 

কভ ডকতডিা/বকে বচফ এয বভিাফিাইর নম্বয, বফকল্প বভিাফিাইর নম্বয, ই-বভইর ঠিকিানিা এফাং বফকল্প ই-বভইর ঠিকিানিা িাঠিাদত দফ। 
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1.7 বিাযপ্রিাি কভ ডকতডিা/বকে বচফদক িাধিাযণ বপচিাদযয (কযিাদভযিা বফীন) বভিাফিাইর বপিান ব্যফিায কযদত দফ। 
   

 

1.8 বফদ্যযৎ ব্যফস্থ্িা/বফকল্প বফদ্যযৎ ব্যফস্থ্িা (বজনিাদযেয), কবিউেিায, বপ্রন্টিায, ইন্টিাযদনে াংদমিাগ/বফকল্প ইন্টিাযদনে াংদমিাগ, পদেিাকব বভবন/ 

ডুদলিা-বভবন) এয ব্যফস্থ্িা যিাখিা উিা চর যিাখদত দফ। এছিাড়িা বপ্রন্টিায, পদেিাকব বভবন/ ডুদলিা-বভবন ইতযিাবদয বেিানিায, 
 

         

 প্রশ্নত্র ছিািাদনিায কিাগজ  গয জিায জ প্রদয়িাজনীয় যঞ্জিাভিাবদ বকদে পূফ ড বথদকই ভজুত যিাখদত দফ এফাং বফিার্ ডদক এ বফলদয় গফবত 

কযদত দফ। 

1.9 যীক্ষিাথীয াংখ্যিা গনুিাদত যীক্ষিায ভদয় (কিার/বফকিার) পূফ ড বথদকই প্রদয়িাজনীয় াংখ্যক বক্ষক/কভ ডকতডিা/কভ ডচিাবযয িাফ ডক্ষবণক 

উবস্থ্বত বনবিত কযদত দফ। 

1.10 প্রবতটি বকদেয বিাযপ্রিাি কভ ডকতডিা/বকে বচফ কর্তডক প্রশ্নত্র বপ্রন্ট  াংবিষ্ট স যীক্ষিায কদক্ষ বফতযদণয রদক্ষ Time Frame উদেখ 

একটি Check list ততবয কদয ব গনুমিায়ী কিাম ডক্রভ িণ কযদত দফ। 

1.11 বক্ষিা ভন্ত্রণিারদয়য বনদদ ডনিা বভিাতিাদফক যীক্ষিা শুরুয কভদক্ষ 30 বভবনে পূদফ ড যীক্ষিাথীদদযদক গফশ্যই যীক্ষিা দর প্রদফ কযদত 

দফ। গবনফিাম ড কিাযদন বকিান যীক্ষিাথীদক এযদয প্রদফ কযদত বদদর তিায নিাভ, বযিার নম্বয, বযবজঃ নম্বয, ফ ড, বেকদনিারজী, প্রদফদয 

ভয়, বফরম্ব য়িায কিাযণ ইতযিাবদ একটি বযবজষ্ট সিাদয বরবফদ্ধ কদয ঐবদনই বফিাদর্ ডয কৃবল/বেক্স: যীক্ষিা িাখিায় প্রবতদফদন বদদত দফ। 

একই যীক্ষিাথীয একিাবধক ফিায বফরম্ব কযদর তদন্ত কযদত দফ। 

1.12 বকদেয কদরিার রুভ/বপ্রবন্টাং রুদভ গফশ্যই ববটিবব (CCTV) এয ব্যফস্থ্িা যিাখিা এফাং তিা িাফ ডক্ষবনক চর যিাখদত দফ। 
 

২.০ যীক্ষিাথীয বফফযণঃ 

২.১  ২য়, ৪থ ড, ৬ষ্ঠ  ৮ভ ফ ড বনয়বভত এফাং ১ভ,  ৫ভ  ৭ভ ফ ড গবনয়বভত ছিাত্র/ছিাত্রী যীক্ষিাথী বদদফ গাং িণ কযদত িাযদফ ।  
  

২.২ বম কর ছিাত্র-ছিাত্রী ২০২১ দন ৪থ ড  ৬ষ্ঠ দফ ড পিাইনিার যীক্ষিায় গাংিণ কদয বতদনয গবধক বফলদয় গকৃতকিাম ড দয়দছ বই কর 

ছিাত্র-ছিাত্রী বযপিার্ ড/গবনয়বভত যীক্ষিাথী বদদফ উবেবখত দফ ড যীক্ষিায় গাংিন কযদত িাযদফ প্রবফধিান-২০১0 (বযবজদস্টদনয বভয়িাদ 

থিাকিা িাদদক্ষ)।  
 

২.৩  বম কর ছিাত্র-ছিাত্রী ২০২১ দন  ৪থ ড, ৬ষ্ঠ এফাং ৮ভ  ফ ড পিাইনিার যীক্ষিায় গাংিণ কদয শুদৄ ভিাত্র ব্যফিাবযক বফলদয় গকৃতকিাম ড দয়দছ 

বই কর ছিাত্র-ছিাত্রী ২০২২ দন বর্দলিাভিা ইন এবিকিারচিায/বপিাবযজ/রিাইবষ্ট সক/পদযবি বক্ষিাক্রদভয যীক্ষিায় গফশ্যই পযভ বপরিা 

কদয প্রদফত্র িণ কদয যীক্ষিায় গাং িণ কযদত দফ (ব্যফিাবযক যীক্ষিায় গাং িণ কদয মবদ উিীণ ড য় তদফ নম্বয গনরিাইদন 

বপ্রযন কদয িার্ ড কব বনধ ডিাবযত তিাবযদখ কৃবল/বেক্সেিাইর িাখিা (৫ভ তরিা) জভিা বদদত দফ (প্রবফধিান ২০১০)। 
 

2.4 বম কর ছিাত্র-ছিাত্রী ১ভ দফ ড যীক্ষিা বদদয় (3) বতদনয গবধক বফলদয় গকৃতকিাম ড দয়দছ ব কর ছিাত্র-ছিাত্রী যফতী দফ ডয িাদথ 

গবনয়বভত যীক্ষিাথী বদদফ পযভ বপরিা  যীক্ষিায বপ জভিা প্রদিান পূফ ডক প্রদফত্র িন কদয যীক্ষিায় গাংিন কযদত িাযদফ 

(প্রবফধিান-২০22)।  
 

২.5 বম কর যীক্ষিাথী ২০২১ দন ফিা তিায পূদফ ড ২য়, ৪থ ড, ৬ষ্ঠ দফ ড বফিার্ ড ভিানী যীক্ষিায় গাংিণ কদয গকৃতকিাম ড দয়দছ/ পুনঃ ববতড 

দয়দছ বকন্তু ২০২১ দন ২য়, ৪থ ড, ৬ষ্ঠ  ৮ভ দফ ড পিাইনিার যীক্ষিায় গাংিণ কদয নিাই, এরূ যীক্ষিাথী ৩০০/- েিাকিা াংদমিাগ 

যক্ষিাকিাযী বপ আগিাভী পভ ড বপরিাদয ভয় জভিা বদদত দফ। বযবজদেদনয বভয়িাদ থিাকিা িাদদক্ষ গনুভবত ত্র আদফদদনয িাদথ পূদফ ডয 

কর প্রদফত্র  পুনঃ ববতড আদদদয কব াংযুক্ত কযদত দফ।  
 

 ২.6 ফবস্কৃত যীক্ষিাথীদদয ভদধ্য মিাদদয িাবিয বভয়িাদ উিীণ ড দয়দছ বযবজদেদনয বভয়িাদ থিাকিা িাদদক্ষ তিাযিা গবনয়বভত যীক্ষিাথী বদদফ 

যীক্ষিায় গাংিণ কযদত িাযদফ।  (ফবস্কৃত আদদ কব াংযুক্ত কযদত দফ) 
 

2.7 গন-রিাইদন পযভ বপরিাদয তিাবযখ, ব্যিাাংক ড্রিাপে কযিায তিাবযখ, বপ্রন্ট-আউদেয িার্ ড কব (Final list)  ব্যিাাংক ড্রিাপে বফিাদর্ ড        

       জভিা প্রদিান ইতযিাবদ বনদনিা “ছক-১” বভিাতিাদফক িন্ন কযদত দফ।  

পযভ  বপরিাদয ছক (ছক-১) 

 

বফবিাগ 

গনরিাইন 

(Online) এ পযভ 

বপরিা এয ভয় 

স্ব-স্ব প্রবতষ্ঠিাদনয 

বফরম্ব বপ ছিাড়িা 

ব্যিাাংক ড্রিাপে  

কযিায বল তিাবযখ 

 বফরম্ব বপ- 

পযভ বপরিা  

ব্যিাাংক ড্রিাপে কযিায 

বল তিাবযখ 

প্রবতষ্ঠিান কর্তডক বপ্রন্ট-আউদেয িার্ ড কব   

বর্বর্  জভিা বদয়িায বল তিাবযখ/ভয় 

বনধ ডিাবযত 

13/12/২০২2বি.     

তিাবযদখয য 

প্রবতষ্ঠিান কর্তডক 

২৫০০/- জবযভিানিা 

 ব্যিাাংক ড্রিাপে 

জভিা দিাদনয  তিাবযখ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

কর 

বফবিাগ 

28/11/২০২২বিঃ 

দত 

12/12/২০২২ বিঃ 

ম ডন্ত 

 

11/12/২০২২বিঃ 

 

 

12/12/২০২২বিঃ 

 

18/12/২০২২বিঃ দত 19/12/২০২২বিঃ 

যিাজিাী   যাংপুয  

(যীক্ষিা বনয়ন্ত্রদকয 

গনুভবত িাদদক্ষ) 

18/12/20২২ বিঃ 
20/12/২০২২ বিঃ দত 22/12/২০২২বিঃ  

বদরে, কুবভেিা, চট্টিিাভ, খুরনিা   ফবযিার 

26/12/২০২২ বিঃ দত 28/12/2022বিঃ 

    ভয়ভনবাং  ঢিাকিা বফবিাগ  মূ 
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৩.0  উদযিাক্ত ছদক ফবণ ডত বনধ ডিাবযত তিাবযদখয ভদধ্য গন-রিাইদন পযভ বপরিা কযিায য ঐ বদনই পযভ বপরিাদয পিাইনিার বরদষ্ট সয  

       (Final list) িার্ ড কব বপ্রন্ট (Print) কযদত দফ। বনধ ডিাবযত তিাবযদখ বনধ ডিাবযত বফবিাগ ব্যতীত গয জ বফবিাগ মূদয বর্বর্/ব-গর্ ডিায  

কিাগজত্র িণ কযিা দফ নিা। 

ছক-২ 
    

 

৪.0 যীক্ষিাথীদদয বনকে দত আদিায়কৃত যীক্ষিায বপ মূদয িায  (বনয়বভত/গবনয়বভত যীক্ষিাথীদদয জয জ) বর্দলিাভিা  ইন এবিকিারচিায,  

বপিাবযজ, রিাইবস্টক  বর্দলিাভিা ইন পদযবিঃ ছক-২   
    

ক্র: 

নাং 

যীক্ষিায প্রকিায যীক্ষিায বপ নম্বয ত্র বপ   নদত্র 

বপ 

ফই 

ফিাফদ  

বকে বপ বফিাদর্ ডয 

বভিাে গাং 

   বফিার্ ড প্রবত: বফিার্ ড প্রবত: বফিার্ ড কিাবয: প্রশ্নত্র 

ব্যিাফস্থ্িা  

নিা ফিাফদ 

বকে প্র

বত: 

(1+3+7) 

1 2 3 4 5 6 ৭ ৮ ৯ ১০ 

০1 

 

২য় ফ ড (প্রবফধিান -2022) বফিার্ ড 

মূল্যিায়ন কযদফ) 
400/- - 75/- - - - 20/- 450/- (1+3+7) 

১ভ ফ ড  (গবনয়বভত ) প্রবফধিান -

2022( বতদনয গবধক বফলয় 

গনুতীণ ড বক্ষিাথীদদয বক্ষদত্র ) 

400/- - 75/- - - - 20/- 450/- (1+3+7) 

০২ 

 

 

৪থ ড ফ ড  বনয়বভত ৪০০/- - ৭৫/- - - - 20/- 450/- (1+3+7) 

 ৪থ ড   ফ ড কৃতকিাম ড বফলয় (১০০/- 

িাদয) 

বফলয় াংখ্যিা  

× ১০০ - 

ফ ড 

াংখ্যিা ×  

৭৫ 

- - - 
20/- 

 

২০০/- 

 

করিাভ 

(১+৩+৭) 

০৩ 

৬ষ্ঠ ফ ড  বনয়বভত ৪০০/- - ৭৫/- - - - 20/- 450/- (1+3+7) 

1ভ, ৪থ ড, ৫ভ  ৬ষ্ঠ  দফ ড বযপিার্ ড 

বফলয়  ১০০/- িাদয 

বফলয় াংখ্যিা 

 100 - 

ফ ড 

াংখ্যিা   

75 

- - 
 

20/- 
200/- 

 

করিাভ 

(1+3+৭) 

৪থ ড   ৬ষ্ঠ ফ ড যীক্ষিায় গাং িণ 

কদয  চিায ফিা তদতিাবধক বফলদয় 

গনুিীণ ডদদয যীক্ষিাথীদদয  জয জ  

৪০০/- - ৭৫/- - - - 20/- 450/- 

 

(1+3+7) 

 

০৪ 

৮ভ ফ ড  বনয়বভত  400/- - 75/- - 100/

- 

- 20/- 450/- 685/- 

(1+3+৫+৭

) 

 

 

ইন্ডিাবিয়িার বেবনাং বপ (500/-) 110/- 350/- - - - 40/-   

০৫ কর দফ ডয  বফরম্ব/াংদমিাগ যক্ষিাকিাযী বপ প্রবত যীক্ষিাথীদদয জয জ (মবদ থিাদক) ৩০০/- েিাকিা িাদয। 300/- 

০৬  কর দফ ডয  বযপিার্ ড/বযপূযক ব্যফিাবযক যীক্ষিায বপ প্রবত দফ ডয প্রবত বফলদয়  ২৫.০০ েিাকিা িাদয  

০৭ 
বকে বপ বক্ষিা প্রবতষ্ঠিান  বকদেয ভদধ্য গত্র বফিাদর্ ডয স্বিাযক নাং -ফিাকিাবদফিা(-২)/667/(িাে ড-5)/844 তিাাং 15-09-2013 এয বফজ্ঞবি 

গনুযণ কযদত দফ। ( কব াংযুক্ত) 

০৮ বনজস্ব প্রবতষ্ঠিাদন বকে  নিা দর গবনয়বভত যীক্ষিাথীদদয জয জ বকেদক  ২০০/- িাদয বকে বপ প্রদিান কযদত দফ । 

০৯ প্রবতষ্ঠিান কর্তডক বফিার্ ড বপ মথিাভদয় জভিা বদদত ব্যথ ড দর বফরদম্বয জয জ প্রবতষ্ঠিাদনয জবযভিানিা  ২৫০০/-  েিাকিা 

 
 

বফঃ দ্রঃ বকিান বিাদফই বফিার্ ড বনধ ডিাবযত বপ এয গবতবযক্ত বপ বনয়িা মিাদফ নিা। গবতবযক্ত বপ আদিায় কযদর বফবধ বভিাতিাদফক ব্যফস্থ্িা 

িণ কযিা দফ।  
 

৫.0  বক্ষিা প্রবতষ্ঠিান কর্তডক যীক্ষিাথীদদয বপ মূ বফিাদর্ ড বপ্রযণ দ্ধবত : 
 

৫.১ যীক্ষিাথীদদয বনকে দত আদিায়কৃত যীক্ষিায বপ, একিাদর্বভক েিান্সবক্রে বপ এয মুদয় েিাকিা প্রবত যীক্ষিাথীয বনকে দত আদিায়কযতঃ 

বভিাে েিাকিায ব্যিাাংক ড্রিাপে (বিানিারী ব্যিাাংক/বিাস্যিার ইরিাভী ব্যিাাংদকয বম বকিান িাখিা দত) বচফ, ফিাাংরিাদদ কিাবযগবয বক্ষিা বফিাদর্ ডয 

গনুকূদর ছদক ফবণ ডত বনধ ডিাবযত তিাবযদখ কযদত দফ এফাং বফিাদর্ ডয যীক্ষিা বনয়ন্ত্রক বফবিাদগয কৃবল/বেক্সঃ িাখিা (৫ভ তরিা) কর্তডক 

মিাচিাইপূফ ডক বিাফ িাখিায় বনধ ডিাবযত তিাবযদখ জভিা বদদত দফ। ব্যিাাংক ড্রিাপটি গফশ্যই বিানিারী ব্যিাাংক/বিাস্যিার ইরিাভী ব্যিাাংক, 

আগিাযগাঁ িাখিা, ঢিাকিা দত উদিিারন বমিাগ্য দত দফ।  
 

৫.২ যীক্ষিাথীদদয বনকে বথদক আদিায়কৃত মুদয় েিাকিায বিাফ (বফিাদর্ ডয প্রিাপ্য গাং) বফিার্ ড কর্তডক প্রদি "বিাফ বফফযণী “ছক" গনুমিায়ী 

পূযণ কদয ব্যিাাংক ড্রিাপে জভিা বদয়িায ভয় ৫ভ তরিা কৃবল/বেক্সেিাইর িাখিায গনুভবতয য ব্যিাাংদক জভিা বদদত দফ এফাং বিাফ িাখিায় 

ক্রবভক নম্বয প্রদিাদনয য ৫ভ তরিা কৃবল িাখিায় জভিা বদদত দফ।  
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৫.৩ ফিাাংরিাদদ কিাবযগবয বক্ষিা বফিার্ ড এয গধীন বর্দলিাভিা ইন এবিকিারচিায/বপিাবযজ/রিাইবষ্ট সক/পদযবি বক্ষিাক্রদভয যীক্ষিায পযভ বপরিা 

াংক্রিান্ত কর কিাম ডক্রভ াংবিষ্ট স প্রবতষ্ঠিাদনয প্রবতবনবধয ভিাধ্যদভ গফশ্যই িিাদন কযদত দফ। গয জ প্রবতষ্ঠিান বক্ষক/গয জ িাখিায 

বক্ষক/প্রবতবনবধ দ্বিাযিা যীক্ষিা াংক্রিান্ত বকিান কিাম ডক্রভ িিাদন কযিা মিাদফ নিা।  
 

৬.0  যীক্ষিাথীদদয বনকে দত আদিায়কৃত গথ ড (মিািা বকে/প্রবতষ্ঠিান কর্তডক ব্যয় দফ) ব্যদয়য বফফযণঃ  
 

৬.1 বকে বপ, ব্যফিাবযক যীক্ষিায বপ ফিাফদ আদিায়কৃত েিাকিা াংবিষ্ট স বক্ষিা প্রবতষ্ঠিান দত বরবখত যীক্ষিা আযম্ভ য়িায ০১ (এক) িিা 

পূদফ ড যীক্ষিা বকদেয বিাযপ্রিাি কভ ডকতডিায ফযিাফদয নগদ/ ব্যিাাংক ড্রিাপদেয ভিাধ্যদভ গফশ্যই বপ্রযণ কযদত দফ। উদেখ্য বম, বকে বপ  

ব্যফিাবযক যীক্ষিায বপ মথিাভদয় বযদিাধ নিা কযদর এই ভদভ ড বকে দত বকিান গববদমিাগ িায়িা বগদর উক্ত বক্ষিা প্রবতষ্ঠিাদনয যীক্ষিায 

পরিাপর স্থ্বগত থিাকদফ। 

৬.2  বকে বপ ফিাফদ আদিায়কৃত গথ ড যীক্ষিা াংক্রিান্ত কিাদজ বনদয়িাবজত কর িদযয কভ ডকতডিা  কভ ডচিাযীদদয িাবযশ্রবভক বদদফ যীক্ষিা   

       ভিাবিয য দযই বযদিাদধয ব্যফস্থ্িা কযদত দফ এফাং এ াংক্রিান্ত ব্যদয়য বিাদফয এক কব বফিাদর্ ড যীক্ষিা িাখিায় বপ্রযণ কযদত    

  দফ। 

৬.3 ব্যফিাবযক যীক্ষিায বপ ফিাফদ আদিায়কৃত গথ ড ব্যফিাবযক যীক্ষিা ভিাবিয য গবযন্তবযণ/গনিাবযন্তবযণ ব্যফিাবযক যীক্ষকগণ          

িাবযশ্রবভক বফিাদর্ ডয  বনয়ভ গনুমিায়ী  প্রিাপ্য দফন। গফবষ্ট স গথ ড ব্যফিাবযক যীক্ষিায কাঁচিাভিার ক্রদয় াংবিষ্ট স বক্ষিা প্রবতষ্ঠিাদন ব্যফিায   

        কযিা বমদত িাদয। 
 

৭.০ তিাবিক ধিাযিাফিাবক  ব্যফিাবযক ধিাযিাফিাবক (TC/PC) নম্বয বপ্রযণঃ  
 

২০21 দন বর্দলিাভিা ইন এবিকিারচিায/বপিাবযজ/রিাইবষ্ট সক/পদযবি বক্ষিাক্রদভয বফিার্ ড ভিানী যীক্ষিায় গাংিণকিাযী ছিাত্র-ছিাত্রীদদয 

তিাবিক ধিাযিাফিাবক  ব্যফিাবযক ধিাযিাফিাবক (TC/PC) নম্বয স্ব-স্ব প্রবতষ্ঠিানদক গন-রিাইদনয ভিাধ্যদভ বনদনিাক্ত “ছদক” ফবণ ডত তিাবযখ 

গনুমিায়ী িাঠিাদত দফ। TC/PC যীক্ষিায় বকিান বক্ষিাথী গকৃতকডিাম দর বকিান বিাদফ পযভবপরিাদয বমিাগ্য দফ নিা। বনধ ডিাবযত তিাবযদখয 

ভদধ্য গন-রিাইদনয TC/PC নম্বয দত্রয িার্ ড কব কৃবল/বেক্সঃ িাখিায় জভিা বদদত দফ।  

 

ধারাফাহহককর নম্বর ২য়,৪থ থ,৬ষ্ঠ,৮ম ফ থ নম্বর প্রেরকণর ছক (ছক-৩) 

 

বফবিাগ/ গঞ্চর গন-রিাইদন-এ TC/PC নম্বয বপ্রযণ  ভন্তব্য 

কর বফবিাগ 
20/12/২০২২ বিঃ দত 

05/01/২০২২ বিঃ ম ডন্ত 

TC/PC নম্বয বনধ ডিাবযত তিাবযদখয ভদধ্য গন-রিাইদন-এ জভিা বদদত 

ব্যথ ড দর প্রবতষ্ঠিানদক ২৫০০/-জবযভিানিা যীক্ষিা বনয়ন্ত্রদকয গনুভবত 

িাদদক্ষ জভিা বদয়িা মিাদফ।  

 
 

 

ব্যফিাবযক নম্বয ২য়, 4থ ড, ৬ষ্ঠ  ৮ভ ফ ড বনয়বভত এফাং ১ভ, ৫ভ   ৭ভ ফ ড গবনয়বভত নম্বয বপ্রযদণয ছক (ছক-৪) 

 

ব্যফহাহরক রীক্ষা প্রেষ হওয়ার র  অন-লাইকন PF নম্বর প্রেরণ  মন্তব্য 

25/01 /২০২3বিঃ 

 দত 

10/0২/২০২3 ম ডন্ত 

 

ব্যফিাবযক যীক্ষিা বল য়িায য গন-রিাইদন PF এয নম্বয 

বপ্রযণ কদয 20/02/২০২3বিঃ তিাবযদখয  ভদধ্য িার্ ড কব বপ্রন্ট 

কদয এফাং িাবজযিা বে  বদযিানিাভ ত্র ফিাধাঁই কদয (ফ ড  

বেকদনিারবজ বববিক) বফিাদর্ ড জভিা বদদত দফ। বনধ ডিাবযত ভদয়য  

ভদধ্য বফিাদর্ ড  জভিা বদদত ব্যথ ড দর প্রবতষ্ঠিানদক ২৫০০/- 

জবযভিানিা যীক্ষিা বনয়ন্ত্রদকয গনুভবত স্বিাদদক্ষ জভিা বদয়িা  

মিাদফ। িাবজযিা বদেয পদেিাকব প্রবতষ্ঠিাদন াংযক্ষণ কযদত দফ। 

িাবজযিা বদেয কর করিাভ পূযণ কযদত দফ। 

 
 

৮.0 াংবিষ্ট স বকে বচফ গথফিা তিায ভদনিানীত প্রবতবনবধ বনদনিাক্ত ছদক ফবণ ডত তিাবযখ গনুমিায়ী প্রদফত্র  উিযত্র যীক্ষিায ভিারিাভিার 

িণ কযদফন। ভিারিাভিাদরয চিাবদিা পযদভ প্রবতষ্ঠিান প্রধিাদনয স্বিাক্ষয  ীর বভিায থিাকদত দফ। (প্রবতবনবধয নিাভ, দফী  নমূনিা স্বিাক্ষয 

 বভিাফিাইর নম্বয বকে বচফ কর্তডক গফশ্যই তযিাবয়ত দত দফ)। এছিাড়িা ভিারিাভিার িদণয ভয় গফশ্যই উিযত্র িণ  বফতযণ 

বযবজষ্ট সিাদযয পদেিাকব াংযুক্ত কদয বদদত দফ।    
 

প্রদফত্র  উিযত্র/ভিারিাভিার িদণয ছক (ছক-4) 

 

প্রদফত্র  উিযত্র/ভিারিাভিার িদনয তিাবযখ 

ছক ১ এয ৫ করিাভ গনুমিায়ী  

 

(পযভবপরিাদয িার্ ড কব জভিা প্রদিাদনয ভয় গনুমিায়ী বনবদ ডষ্ট স বফবিাগ বনবদ ডষ্ট স 

ভদয় আিায বনদদ ডনিা যইর) 

ভন্তব্য 

প্রদফত্র াংদিাধন কযিায প্রদয়িাজন থিাকদর 

যীক্ষিা শুরুয তিাবযদখয পূদফ ড িন্ন কযদত দফ। 

যীক্ষিা শুরুয দয বকিান প্রদফত্র াংদিাধন 

কযদত দর প্রবত প্রদফ দত্রয জয জ াংদিাধন বপ 

৫০০/-প্রদিান কযদত দফ। 
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৮.1  গধ্যক্ষ/বকে বচফ/বক্ষিা প্রবতষ্ঠিান প্রধিাদনয ভিাধ্যদভ প্রদফত্র িণ কদয ছিাত্র-ছিাত্রীদদয ভদধ্য বফতযণ কযদফন। প্রদফত্র িণ কযিায 

য তিা ঠিক আদছ বক নিা বিার কদয মিাচিাই কযদত দফ। প্রদফ দত্রয ভুদরয  কিাযদণ মবদ বকিান যীক্ষিাথীয পরিাপর প্রকিাদ ব্যিাঘিাত 

সৃবষ্ট স য় তিায জয জ বফিার্ ড  কর্তক্ষ দিায়ী থিাকদফ নিা।  
 

৮.2  যীক্ষিা শুরুয এক িিা পূদফ ড  বরবখত যীক্ষিা িদণয জয জ বকদেয বিাযপ্রিাি কতডকতডিা একটি যীক্ষিা বযচিারনিা কবভটি গঠন কযদফন।  

বকেিাধীন প্রদতযক প্রবতষ্ঠিান প্রধিান গথফিা তিায ভদনিানীত একজন বক্ষক বনদয় যীক্ষিা কবভটি গঠন কযদত দফ। যীক্ষিা কবভটিয 

দস্য ব্যফিাবযক যীক্ষকদদয িাবযশ্রবভক এফাং গয জিায জ ব্যয় বকে বপ খিাদত আদিায়কৃত গথ ড বথদক বনফ ডিা কযদত দফ। 

৮.৩  যীক্ষিা াংক্রিান্ত কর বফলয় ত্র বমিাগিাদমিাগ নমূনিা বভিাতিাদফক বনন ঠিকিানিায় বপ্রযণ কযদত দফ।  

 

বপ্রযক, 

          প্রবতষ্ঠিান/বকদেয নিাভ  

              ঠিকিানিা 

 

ফযিাফয,                                        

কিাযী যীক্ষিা বনয়ন্ত্রক (কৃবল  বেক্সঃ) 

ফিাাংরিাদদ কিাবযগবয বক্ষিা বফিার্ ড (৫ভ তরিা)    

আগিাযগাঁ, বদযফিাাংরিা  নগয, ঢিাকিা-১২০৭।                   

 

     যীক্ষিায প্রশ্নত্র াংক্রিান্ত বকিান বফলদয় জিানিায জয জ গত্র বফিাদর্ ডয উ-যীক্ষিা বনয়ন্ত্রক (বগিানীয়)  িাখিায় বমিাগিাদমিাগ কযদত দফ ।   

      বপিান নম্বয: 01719960256, ০২- ৫৫০০৬৫৩২  ০২- ৫৫০০৬৫২৫ 
  

   বফঃ দ্রঃ বক্ষকদদয নিাদভয তিাবরকিা আগিাভী  20/12/২০২২ দত  10/01/২০২2তিাবযদখয ভদধ্য গববজ্ঞ বক্ষদকয ভদধ্য দত বফলয় 

বববিক তিাবরকিা Online-এ বপ্রযণ কদয এয িার্ ড কবদত গধ্যদক্ষয ীর স্বিাক্ষয পযভ বপরিাদয িাদথ াংবিষ্ট স িাখিায় ( ৫ভ তরিা) 

জভিা বদদত দফ। 

  বকিান প্রবতষ্ঠিান ভূর তথ্য (নন-বেক বক বেক এবর বদয়িা) এবর কযদর উক্ত প্রবতষ্ঠিাদনয বক্ষকগনদক উিযত্র মূল্যিায়ন, বনযীক্ষন এফাং প্রধিান 

যীক্ষণ কিাম ডক্রভ বথদক বফযত যিাখিা দফ। বক্ষিাগত বমিাগ্যতিায বক্ষদত্র সুবনবদ ডষ্ট সবিাদফ বফলদয়য নিাভ উদেখ কদয বদদত দফ । 
 

৯.0 বফদল তডিাফবর : 
 

৯.১ াংবিষ্ট স প্রবফধিান বভিাতিাদফক বফলয়বববিক উিীণ ডভিান পূণ ডভিান এফাং প্রিাি নম্বয ইতযিাবদ Online -এ ঠিকরূদ বদদত দফ। প্রবতষ্ঠিাদনয 

বকিানরূ ভূদরয কিাযদণ বক্ষিাথীদদয ক্ষবত দর তিায দিায়-দিাবয়ত্ব প্রবতষ্ঠিানদকই ফন কযদত দফ। বফদল কদয কিাবযকুরিাভ বেকদনিারবজ 

বকিার্, বকে বকিার্, বফলয় বকিার্ ভুর দর পরিাপর প্রকিা কযিা ম্ভফ দফ নিা।  

10.0  বফদল বনদদ ডনিাফরীঃ 

10.1 পযভপূযণকৃত কর বক্ষিাথীয িাবজযিা বদেয কর করিাভ পূযণ কযদত দফ এফাং তিা যীক্ষিায বদল বকে বচদফয স্বিাক্ষয ফিাক 

ভিাযপত বফিাদর্ ডয াংবিষ্ট স িাখিায় িাঠিাদনিা বনবিত কযদত দফ। গফশ্যই প্রবতষ্ঠিাদন পদেিাকব াংযক্ষণ কযদত দফ।  

10.2 পরিাপর াংক্রিান্ত বম বকিান আবি/ ভন্তব্য থিাকদর তিা পরিাপর প্রকিাদয ০৭ (িাত) বদদনয ভদধ্য বরবখত বিাদফ গধ্যদক্ষয ভিাধ্যদভ          

প্রদফত্র  বফিাদর্ ড কৃবল/বেক্সেিাইর িাখিায় (৫ভ তরিা) আদফদন জভিা বদদত দফ। 

10.3 বনধ ডিাবযত তিাবযদখ গনুবষ্ঠত কিাদরয যীক্ষিায উিযত্র  বরদথিা (১ভ গাং) বফলয় বকিার্ আরিাদিা আরিাদিা কদয একই ফদক্স আরিাদিা 

আরিাদিা বদযিানিাভ ঐ বদনই র্িাকদমিাদগ িাঠিাদত দফ। এ ব্যিািাদয বিাষ্ট স গবপদক পূফ ড দত বচঠি বদদয় গফবত কযদত দফ। উিযত্র 

িাঠিাদনিায এ বনদদ ড নিা ভিানিা  দর যফতীদত যীক্ষিায বকে ফিাবতর ফদর গণ্য দফ এ ব্যিািাদয বকিান বনিাটি বদয়িা দফ নিা। উিয 

দত্রয প্যিাদকে এয  ভদধ্য  প্রবত বফলদয়য  ১টি কদয প্রশ্নত্র গফশ্যই বদদত দফ এফাং উিয দত্রয প্যিাদকে গফশ্যই কৃবল বর্দলিাভিা বুজ 

কিারিায কিাড়,  বপিাবযজ বর্দলিাভিা নীর কিারিায কিাড়, রিাইবদস্টিাক বর্দলিাভিায বফগুনী কিারিায কিাড়  পদযবস্ট বর্দলিাভিায কভরিা 

কিারিায কিাড় ব্যফিায কযদত দফ।  

 

10.4 যীক্ষিা াংক্রিান্ত গুরুত্বপূন ড দবররিাবদ বমভন-উিযত্র, ব্যফিাবযক উিযত্র  গবতবযক্ত উিযত্র ব্যফিায কযিায য গব্যফহৃত উিযত্র  

গবতবযক্ত গব্যফহৃত ব্যফিাবযক উিযত্র এফাং গন-রিাইদন বফিাদর্ ড বপ্রবযত কর তদথ্যয িার্ ড কব একজন দিাবয়ত্বীর কভ ডকতডিায ভিাধ্যদভ 

িাদত িাদত বফিাদর্ ড জভিা বদদত দফ। উদেখ্য উক্ত বফলদয়য প্রবতবদদনয বিাফ একটি বযবজষ্ট সিায খিাতিায় বরবফদ্ধ কদয যিাখদত দফ।  

 

10.5  ফবস্কৃত প্রবত যীক্ষিাথীয জয জ াংদমিাজনী-ক পযভ নাং ০১  াংদমিাজনী-গ পযভ নাং ০৩ পূযণ কদয ফবস্কৃত প্রবত উিয দত্রয  াংদে  

বস্টরিায কদয বদদত দফ । ফবস্কৃত যীক্ষিাথীয উিয দত্রয বরদথিা বকিাদর্য ১ভ গাং বছড়িা  মিাদফ নিা। প্রবতদফদন একই বদদন 

উিযত্র আরিাদিা প্যিাদকদে র্িাক বমিাদগ িাঠিাদত দফ। ফবস্কৃত  উিয দত্র ভন্তব্য র বযদ ডক, র সুিায  বকে বচদফয স্বিাক্ষয 

থিাকদত দফ। ফবস্কৃত প্রবতদফদদনয কর তথ্য পূযণ কযদত দফ। বফদল কদয কত ধিাযিায় এফাংবক কিাযদণ  ফবস্কিায কযিা র তিা স্পস্ট 

বরখদত দফ।  

10.6  উিযদত্রয িাদথ বকিান বদযিানিাভত্র ফিা বকিান তথ্য বন্নদফবত কযিা মিাদফ নিা। শুদৄভিাত্র ফিাবন্ডর বরদবর ব্যফিায কযদত দফ এয  

ব্যবতক্রভ ফিাঞ্ছনীয় নয়। বরদথিা ে (১ভ গাং) এয প্যিাদকদেয িাদথ বফলদয়য  বদযিানিাভত্র ১ কব ববতদয এফাং এক কব উদয বদদত 

দফ এফাং বফলয় বববিক পৃথক পৃথক কদয ফক্স এয ববতয  প্যিাদকে কযদত দফ এফাং উিযত্র বফলয় বববিক পৃথক পৃথক কদয প্যিাদকে 

কযদত দফ । একই বফলদয়য একই দফ ডয বরথুয ১ভ গাং একিাদথ এক ফদক্স িাঠিাদত দফ। বকিান বিাদফ বরদথিায প্রথভ গাং উিয 

দত্রয প্যিাদকদেয ভধ্যখিাদন ফিা উিযদত্রয ববতদয লুকিাদনিা গফস্থ্িায় বদয়িা মিাদফ নিা। দয বরদথিায ফক্স  উিযত্র গফশ্যই আরিাদিা কদয 

এফাং আরিাদিাবিাদয প্যিাদকে কদয কৃবল বর্দলিাভিা বুজ কিারিায কিাড়,  বপিাবযজ বর্দলিাভিা নীর কিারিায কিাড়,রিাইবদস্টিাক বর্দলিাভিায 

বফগুনী কিারিায কিাড়  পদযবস্ট বর্দলিাভিায কভরিা কিারিায কিাড় বদদয় বরিাই  বর গিারিা কদয কিাযী যীক্ষিা বনয়ন্ত্রক 

(কৃবল/বেক্সঃ) ফযিাফয বফিাদর্ ড বপ্রযণ কযদত দফ। 

বফলয় : 

বকে বকিার্ : 

তিাবযখ : 
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10.7  গবনয়বভত যীক্ষিাথীয িাবজযিাবদে শুদৄভিাত্র প্রদফদত্র প্রদব ডত বফলয়/বফলয়িাবদয নিাভ  থিাকদত দফ। এই বক্ষদত্র ঐ বফলদয়য  বববিদতই 

উবস্থ্ত/ গনুবস্থ্ত বরখদত দফ। যীক্ষিায় গাংিণ কদয ভুরক্রদভ গনুবস্থ্ত বরখদর গনুিীণ ড ধযিা দফ। 

10.9  পযভ বপরিাদয ব্যিাাংক ড্রিাপে  বপ্রন্ট আউে এয িার্ ড কব জভিা বদয়িায ভয় এবপবরদয়ন/নফিায়ন বপ িার নিাগিাদ বযদিাদধয 

প্রতযয়নত্র বদখিাদত দফ।          

10.10 যীক্ষিা াংক্রিান্ত কর বফলদয়য বমিাগিাদমিাগ গত্র গবপদয যীক্ষিা বনয়ন্ত্রক এয (দৃবষ্ট স আকল ডণ: কিাযী যীক্ষিা বনয়ন্ত্রক (কৃবল  বেক্সঃ)  

বত বমিাগিাদমিাগ কযদত দফ। বপিান নম্বয: ০২-৫৫০০৬৫৪৪ 

10.11 বকে বচফ বদযিানিাভ দত্রয কর করিাভ বমভন- ভুর বৃি, গনুবস্থ্ত, ফবস্কৃত/গববযুক্ত করিাদভ বযিার নম্বযমূ মথিামথবিাদফ পূযণ 

কদয যীক্ষিা বদল বযিার নম্বদযয ক্রভ গনুিাদয বদযিানিাভ ত্রমূ একদত্র ফিাবন্ডর,ফিাদক্সয প্রথভ গাংদয বযিার নম্বযমূ পূযণ কদয  

িাবজযিা বে একদত্র ফিাবন্ডর কদয বফজ্ঞবিয  তিাবযখ গনুমিায়ী এক িাদথ  বফিাদর্ ড াংবিষ্ট স িাখিায় জভিা বদদয় বনবিত কযদত  দফ।   
 

10.12 গকৃতকিাম ড যীক্ষিাথীদদয তিাবরকিা  যীক্ষিায বপ ফিাফদ প্রদি ব্যিাাংক  ড্রিাপে-এয  বফফযণীয তিাবরকিা  স্ব-স্ব বক্ষিা  প্রবতষ্ঠিাদনয  

একজন দিাবয়ত্বীর বক্ষদকয ভিাধ্যদভ (যীক্ষিা কিাদজ াংবিষ্ট স) বনধ ডিাবযত তিাবযদখয ভদধ্য গত্র বফিাদর্ ড বৌছিাদত দফ। তদফ াংবিষ্ট স  

বক্ষদকয ভ্রভন িবকডত ব্যয়বিায বক্ষিা প্রবতষ্ঠিান ফন কযদফন। বক্ষিা প্রবতষ্ঠিান প্রধিাদনয ভিাধ্যভ ছিাড়িা যীক্ষিাথীয কিাগজত্র  ব্যিাাংক 

ড্রিাপে িণ কযিা দফ নিা। যীক্ষিা াংক্রিান্ত  প্রদয়িাজনীয় কিাগজত্র  গুরুত্বপূন ড দবররিাবদ একটি বযবজষ্ট সিায খিাতিায় বরবফদ্ধ কদয তিায 

খযচ  ভজুদদয বযভিান াংযক্ষণ কদয যিাখদত দফ। মিা যফতী যীক্ষিায চিাবদিায ভয় াংযুক্ত কযদত দফ।  

১1.0   নতুন উিযদত্র ১০ (দ) গাংক (ঘয) ম্ববরত বযবজদেন নম্বয এফাং ৫ (াঁচ) গাংক (ঘয) ম্ববরত বফলয় বকিার্ যুক্ত বরথু (Litho)       

         ব্যফিাদযয বনদদ ডিাফরী: 

১1.১  বযবজদষ্ট সন নম্বয র্িান দত (একক স্থ্িানীয় গাংক) পূযণ শুরু কযদত দফ। ফিাকী ফিাভ বদদকয ঘযগুদরিা (মবদ থিাদক) ০(শূয জ) বদদয় বৃি    

          বযিাে কযদত দফ। 

১1.২  গনুরূবিাদফ বফলয় বকিার্ র্িান বদক দত (একক স্থ্িানীয় গাংক)পূযণ শুরু কযদত দফ। ফ ড ফিাভ বদদকয ঘযটি (মবদ  থিাদক) ০(শূয জ)    

        বদদয় বৃি বযিাে কযদত দফ। 
 

১1.৩ এ বফলদয় প্রবতষ্ঠিাদনয প্রধিানগণ াংবিষ্ট স বফবিাগীয় প্রধিানগদণয ভিাধ্যদভ যীক্ষিা শুরুয পূদফ ডই বশ্রণী বক্ষক দ্বিাযিা বক্ষিাথীদদয প্রবক্ষদনয     

         ব্যফস্থ্িা বনদফন।   
 

১1.৪  পুযিাতন বরথুযুক্ত উিযত্র ব্যফিায কযিা মিাদফ নিা উিা বফিাদর্ ড বপযত বদদত দফ। 

বফঃদ্রঃ-1 পযভ পূযদনয ভয় Online এ ছক (১) ফবণ ডত তিাবযখ গনুমিায়ী বনবদ ডষ্ট স ভদয় পূযণ কযদত দফ। Online এ পযভ  বপরিা 

িবকডত ভস্যিা ভিাধিাদনয বল্পরিাইন  ০১৮৭৬৩৯৭১৩৮  ২. ০১৫৫০৬২০৬০৪ 

 বফঃদ্রঃ-২ নতুন উিযত্র এফাং পুযিাতন উিযত্র বচনিায নমুনিা াংযুক্ত কযিা দরিা। বকিান গফস্থ্িাদতই পুযিাতন খিাতিায় যীক্ষিা বনয়িা মিাদফ নিা। 

                                                                                                                  স্বিা:/-                   

(বভিাঃ বকিাদয়ত উেিা) 

যীক্ষিা বনয়ন্ত্রক 

বপিান: ০২-৫৫০০৬৫২৫ 

 

স্মিাযক নাং ৫৭.১৭.০০০০.৩১৩.0২. 48৭.২২-১৬৮(২২)                                                                 তিাবযখঃ 24.11.2022বি. 

 
 

দয় গফগবত  মথিামথ ব্যফস্থ্িা িদণয বনবভদি গনুবরব বপ্রবযত র (বজযষ্ঠতিায বববিদত নয়) : 
 

1.  ববনয়য বচফ,কিাবযগবয  ভিাদ্রিািা বক্ষিা বফবিাগ,  বক্ষিা ভন্ত্রণিারয়, গণপ্রজিাতন্ত্রী ফিাাংরিাদদ যকিায, ফিাাংরিাদদ বচফিারয়, ঢিাকিা। 

(দৃবষ্ট স আকল ডণঃ গবতবযক্ত বচফ, কিাবযগবয  ভিাদ্রিািা বক্ষিা বফবিাগ, বক্ষিা ভন্ত্রণিারয়)       

2. বচফ, কৃবল ভন্ত্রণিারয়, গণপ্রজিাতন্ত্রী ফিাাংরিাদদ যকিায, ফিাাংরিাদদ বচফিারয়, ঢিাকিা। 

3. ভিাবযচিারক, কিাবযগবয বক্ষিা গবধদিয, আগিাযগাঁ, ঢিাকিা। 

4. ভিা বযচিারক, কৃবল ম্প্রিাযণ গবধদিয , খিাভিাযফিাবড়, ঢিাকিা। 

5. ভিা বযচিারক, প্রিাবণ িদ গবধদিয, খিাভিাযফিাবড়, ঢিাকিা। 

6. ভিা বযচিারক, ভৎস্য গবধদিয, ভৎস্য বফন, যভনিা, ঢিাকিা। 

7. প্রধিান ফন াংযক্ষক, ফন বফন, আগিাযগাঁ, বদয ফিাাংরিা নগয, ঢিাকিা। 

8. বযচিারক (প্রবক্ষণ উইাং) কৃবল ম্প্রিাযণ গবধদিয , খিাভিাযফিাবড়, ঢিাকিা। 

9. বযচিারক (গদফলণিা  প্রবক্ষণ), প্রিাবণ িদ গবধদিয, খিাভিাযফিাবড়, ঢিাকিা। 

10. বচফ/ বযচিারক (কিাবযকুরিাভ)/ বযদ ডক/বযচিারক(বল্প  প্রবক্ষণ ভন্বয়), ফিাাংরিাদদ কিাবযগবয বক্ষিা বফিার্ ড, ঢিাকিা।  

11. গধ্যক্ষ/বকে বচফ ....................................................................। 

12. প্রকল্প বযচিারক (বপিাবযজ বর্দলিাভিা ফিািফিায়ন প্রকল্প), ভৎস্য গবধদিয, ভৎস্য বফন, যভনিা, ঢিাকিা। 

13. বজরিা প্রিাক ...........................................................। 

14. উ-বযচিারক (প্রবক্ষণ), কৃবল ম্প্রিাযণ গবধদিয , খিাভিাযফিাবড়, ঢিাকিা। 

15. উ- প্রধিান ফন াংযক্ষক(বক্ষিা  প্রবক্ষণ উইাং), ফন গবধদিয, ফন বফন, আগিাযগাঁ, বদয ফিাাংরিা নগয, ঢিাকিা। 

16. উ-যীক্ষিা বনয়ন্ত্রক-(বগিানীয়),কিাবযকুরিাভ বফদলজ্ঞ-(কৃবল), ফিাাংরিাদদ কিাবযগবয বক্ষিা বফিার্ ড, ঢিাকিা।  
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17. বদস্টভ এনিাবরস্ট, কবিউেিায বর, ফিাাংরিাদদ কিাবযগবয বক্ষিা বফিার্ ড, ঢিাকিা । 

(বফজ্ঞবিটি দয়ফ িাইদে প্রচিায, এফাং গন-রিাইদন ছিাত্র/ ছিাত্রী নিাদভয তিাবরকিা (Probabal list) বদয়িায ব্যফস্থ্িা িণ এফাং মথিাভদয় 

প্রদফত্র বপ্রন্ট কদয কৃবল িাখিায় িিান্তয কযিায জয জ গনুযিাধ কযিা দরিা) ।   

18. উদজরিা বনফ ডিাী গবপিায...................................................................।  

19. কিাবয যীক্ষিা বনয়ন্ত্রক(বফতযণ), ফিাাংরিাদদ কিাবযগবয বক্ষিা বফিার্ ড, ঢিাকিা। 

(াংবিষ্ট স বক্ষিা প্রবতষ্ঠিাদন উিযত্র  গয জিায জ কর ভিারিাভিার যফযিা কযিায জয জ গনুদযিাধ জিানিাদনিা ’র। 

20. কিাযী বিাফ যক্ষণ গবপিায, ফিাাংরিাদদ কিাবযগবয বক্ষিা বফিার্ ড, ঢিাকিা। 

(াংবিষ্ট স বক্ষিা প্রবতষ্ঠিাদন  বফজ্ঞবি গনুমিায়ী ব্যিাাংক ড্রিাপে জভিা বনয়িায প্রদয়িাজনীয় ব্যফস্থ্িা িণ কযদফন)। 

21. বচয়িাযম্যিান ভদিাদদয়য ব্যবক্তগত কভ ডকতডিা, ফিাাংরিাদদ কিাবযগবয বক্ষিা বফিার্ ড, ঢিাকিা। 

22. গবপ নবথ। 

 

(ইবঞ্জ: বভিািাঃ ছিারভিা আক্তিায) 

সহকারী রীক্ষা হনয়ন্ত্রক (কৃহষ ও প্রেক্সোইল) 

    প্রপানঃ ০২-৫৫০০৬৫৪৪ 

                                                                                                                   ই –প্রমইল:  textile.bteb@gmail.com 

 

 

 

 

mailto:textile.bteb@gmail.com
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(নমুনা পরম) 

ফরাফর,                                                                                                  েহতষ্ঠাকনর প্রকাড নম্বর  

রীক্ষা হনয়ন্ত্রক  

ফাাংলাকদে কাহরগহর হেক্ষা প্রফাড থ, আগারগাঁও, প্রেকরফাাংলা নগর,  ঢাকা-১২০৭।  

        দৃহি আকষ থণ: সহকারী রীক্ষা হনয়ন্ত্রক (কৃহষ)/প্রেক্সঃ) ফাাংলাকদে কাহরগহর হেক্ষা প্রফাড থ , ঢাকা।  

েহতষ্ঠাকনর নামঃ........................................................................................................... 

প্রাি: ...................................... উকজলা:...........................................প্রজলা:.............................. 

হফষয় : রীক্ষা ২০২১ হরঃ ( ২০২২ সকনর আগস্ট মাকস অনুহষ্ঠত) হডকলামা ইন প্রেক্সোইল ইহিহনয়াহরাং হেক্ষাক্রকমর প্রফাড থ সমানী রীক্ষার 

হপস এর হহসাফ হফফরণী।   

প্রফাকড থর োপ্ত অাংকের রীক্ষার হপ এর হহসাফ প্রেরণ :  

 

ক্র: 

নাং 

যীক্ষিায প্রকিায যীক্ষিায বপ নম্বয ত্র বপ   নদত্র বপ প্রশ্নত্র 

ব্যফস্থ্িানিা 

ফিাফদ  

বফিাদর্ ডয বভিাে গাং বভিাে 

েিাকিা 

1 2 3 4 5 ৬ 

০1 ২য়  ফ ড (েহফধান-2022)  400/- 75/- - 
20/- 

৪৯৫/- × ছিাত্র  াংখ্যিা   
 

 

১ভ ফ ড  গবনয়বভত (েহফধান-

2022) ( বতদনয গবধক বফলয় 

গনুতীণ ড বক্ষিাথীদদয বক্ষদত্র ) 

400/- 75/- - 20/- 495/- × ছিাত্র  াংখ্যিা   

 

০2 

 

 

৪থ ড ফ ড  বনয়বভত  ৪০০/- ৭৫/- - 20/- ৪৯৫/- × ছিাত্র  াংখ্যিা    

 ৪থ ড  ফ ড বযপিার্ ড বফলয় (১০০/- 

িাদয)  

বফলয় াংখ্যিা  ß 

১০০ 

ফ ড াংখ্যিা ×  

৭৫ 
- 20/- 

করিাভ ১+2+৪ × 

ছিাত্র  াংখ্যিা   

 

০3 

৬ষ্ঠ ফ ড  বনয়বভত ৪০০/- ৭৫/- - 20/- 

 

৪৯৫/- × ছিাত্র  াংখ্যিা    

৬ষ্ঠ  ফ ড বযপিার্ ড বফলয় (১০০/- 

িাদয) 

বফলয় াংখ্যিা  

100 

ফ ড াংখ্যিা   

75 - 20/- 
করিাভ 1+2+৪× ছিাত্র 

াংখ্যিা  

 

 ৪থ ড   ৬ষ্ঠ ফ ড যীক্ষিায় গাং 

িণ কদয  চিায ফিা তদতিাবধক 

বফলদয় গনুিীণ ডদদয যীক্ষিাথীদদয  

জয জ  

৪০০/- ৭৫/- - 20/- 
 

৪৯৫/- × ছিাত্র  াংখ্যিা   

 

০

৮ভ ফ ড বনয়বভত 400/- 75/- 100/- - 685/- × ছিাত্র  াংখ্যিা   

(1+২+৩+৪) 

 

 

 

ইন্ডিাবিয়িার বেবনাং বপ (500/-) 

৯500/-) 

110/-  - - 

১ভ, ৪থ ড, ৫ভ,  ৬ষ্ঠ  ৭ভ ফ ড  

যীক্ষিায় বযপিার্ ড যীক্ষিাথীদদয  

জয জ 

বফলয় াংখ্যিা  

100 

ফ ড াংখ্যিা   

75 

- 20/- 

করিাভ 1+2+৪× ছিাত্র 

াংখ্যিা  

 

০৫ কর দফ ডয াংদমিাগ যক্ষিাকিাযী বপ মবদ থিাদক (৩০০ েিাকিা) প্রবত যীক্ষিাথীয জয জ    

ফ ডদভিাে াংখ্যিা=  

 

(কথায়...............................................................................................)     সফ থকমােঃ        

                       

হফ:দ্রঃ রীক্ষাথীকদর হনকে হকত আদায়কৃত রীক্ষার  প্রফাড থ হনধ থাহরত হপ এর অহতহরক্ত হপ আদায় করকল আইনুগ ব্যফস্থা গ্রহণ করা হকফ।  

ব্যাাংক ড্রাপকের হফফরণ : 

ক্রহমক নাং ব্যাাংক নাম  ও োখা ব্যাাংক ড্রাপকের নাং তাহরখ োকার হরমাণ 

1.      

2.      

3.      

  

(সফ থকমাে োকা কথায় : ................................................................. ................................. ....................)        

 

 

 প্রমাফাইল নম্বর (অধ্যকক্ষর).......................                                                             অধ্যকক্ষর স্বাক্ষর ও হসল 
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   চাহহদা পরম                    েহতষ্ঠাকনর প্রকাড নম্বর 

 

প্রকন্দ্র/েহতষ্ঠাকনর নামঃ............................................................................................................................. ..... 

প্রাি : ...................................... উকজলা :...........................................প্রজলা :........................... 

ফরাফর,  

রীক্ষা হনয়ন্ত্রক  

ফাাংলাকদে কাহরগহর হেক্ষা প্রফাড থ,আগারগাঁও, প্রেকরফাাংলা নগর.ঢাকা-১২০৭।  

দৃহি আকষ থণ : সহকারী রীক্ষা হনয়ন্ত্রক (কৃহষ/প্রেক্সঃ ) ফাাংলাকদে কাহরগহর হেক্ষা প্রফাড থ (5মতলা), ঢাকা-১২০৭।  

.....................সাকলর ................................ মাকস অনুহষ্ঠত .............................................................. 

সমানী রীক্ষা হরচালনার জন্য উত্তরত্র এফাং রীক্ষা সাংক্রান্ত আনুসহিক পরমসমূকহর চাহহদা হনকে েদত্ত হল : 

 

যীক্ষিায নিাভ ফ ড বভিাে 

যীক্ষিাথী 

াংখ্যিা 

(বনয়বভত

) 

বরবখত 

যীক্ষিা 

বফলদয়য 

াংখ্যিা 

বভিাে 

উিযদত্র

য াংখ্যিা 

(িাধিাযণ) 

যীক্ষিায নিাভ ফ ড বভিাে 

যীক্ষিাথী 

াংখ্যিা 

(বনয়বভত/গ

বনয়বভত) 

বরবখত 

যীক্ষিা 

বফলদয়য 

াংখ্যিা 

বভিাে 

উিযদত্রয 

াংখ্যিা 

(বরদথিা) 

এবিকিারচিায/ 

বপিাবযজ/ 

রিাইবষ্ট সক/ 

পদযবি 

 

২য় ফ ড গবনয়বভত 

যীক্ষিায জয জ 

বরদথিাবফীন খিাতিা 

(প্রবফধিান- 2011) 

   এবিকিারচিায/

বপিাবযজ 

/রিাইবষ্ট সক/  

পদযবি (বরথু 

যুক্ত খিাতিা)   

২য়     

      

    ৪থ ড     

      

    ৬ষ্ঠ     

     বযপিার্ ড     

বভিাে=      বভিাে=     

সফ থ প্রমাে উত্তরকত্রর সাংখ্যা   সফ থ প্রমাে উত্তরকত্রর সাংখ্যা   

হফ:দ্র: ৪থ থ, ৬ষ্ঠ ও ৮ম ফ থ  প্ররপাড থ রীক্ষাথীগণ সকল রীক্ষা হলকথা খাতায় হদকত হকফ। 

 

হফফরণ প্রকন্দ্র/েহতষ্ঠাকন মজুদ 

মালামাকলর হরমান 

ফতথমান চাহহদা সফ থ প্রমাে চাহহদা 

উত্তরত্র হলকথা (প্রমাে উত্তরত্র+২%)    

উত্তরত্র সাধারণ (প্রমাে উত্তরত্র+২%)    

অহতহরক্ত উত্তরত্র (হলকথা)     

অহতহরক্ত উত্তরত্র (সাধারণ)    

হেকরানামত্র (হফষয় Х রীক্ষাথী Х ৪)    

ককরাকগকের সীে (প্রমাে রীক্ষাথী Х ২)৫০    

প্রডসাস পরম    

অফগহত পরম    

ফক্স (প্রমাে রীক্ষাথী Х ১)/২০০    

হাহজরা সীে (প্রমাে রীক্ষাথী Х ১)    

ফাকেল প্রলকফল (প্রমাে রীক্ষাথী / ৫০)    

সনদ/নম্বরত্র উকত্তালকনর পরম    

ফহহস্কৃত পরম নাং সাংক াজনী-ক-১,খ-২,গ-৩    

অনুহস্থহত রীক্ষাথীর ICR পরম    

  

 

.................................... 

প্রকন্দ্র সহচফ প্রপান/প্রমাফাইলঃ                      প্রকন্দ্র সহচফ স্বাক্ষর ও সীল প্রমাহর 


