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স্মািক িাং- ৫৭.১৭.০০০০.৩০১.৩১.০০২.২২.৬৬                 তারিখ: ১৬ বেব্রুয়ারি, ২০২২ রি.    

 

রর্দলামা-ইি-ইরিরিয়ারিাং রশক্ষাক্রদম ইমার্ডাং বেকদিালর্ হদত উত্তীণ ড রশক্ষার্থীদেি মূল বেকদিালর্ি 

িমতূল্যতা িিে প্রারিি ্ন্য Allied Group এি বমক-আপ বকাি ড  

পিীক্ষাি রবজ্ঞরি 
 

রশক্ষা মন্ত্রণালদয়ি স্মািক িাং: ৫৭.০০.০০০০.০৫৩.৯৯.০০৫.২১-১৬৯, তারিখ: ১৩ জুি, ২০২১ রি. অনুযায়ী রর্দলামা-ইি-ইরিরিয়ারিাং 

রশক্ষাক্রদমি রশক্ষার্থীদেি মূল টেকননোলজির আওতোয় পূনঃজিন্যোসকৃত ইমোজিজিং টেকননোলজির পঠিত জিষয়সমূনের জিষয়জিজিক ন্যূনতম 

৬৫% জমল িো সমতো থোকনল মূল টেকননোলজির সমতূল্যতো সনদ প্রোপ্ত েনি এিিং জমল নো থোকনল িোিংলোনদশ কোজরগজর জশক্ষোনিোর্ জ কর্তজক 

টমক-আপ টকোস জ সম্পন্ন করনত েনি। এ সিংক্রোন্ত জিষনয় িোিংলোনদশ কোজরগজর জশক্ষো টিোনর্ জর স্মোরক নিং: ৫৭.১৭.০০০০.২০১.০৫.২১.০০৪, 

তোজরখ: ১৫ জর্নসম্বর, ২০২১ জি. তোজরনখ প্রকোজশত জিজ্ঞজপ্তর আনলোনক ২৭ জর্নসম্বর, ২০২১ জি. েনত ০৩ িোনুয়োজর, ২০২২ জি. তোজরখ পর্ জন্ত 

টিোর্ জ জনর্ জোজরত ১০টি পরলদেকরিক ইিরিটিউদেি অধীদি টমক-আপ টকোস জ এর জনিন্ধন সম্পন্ন েনয়নে। এই টকোনস জর পরীক্ষোর ফরমজফলোপ, 

টকন্দ্র তোজলকো, পরীক্ষোর সময়সূচী, ফলোফল প্রকোশ ইতূোজদ সিংক্রোন্ত কোর্ জক্রম জননের জননদ জশনো টমোতোনিক গ্রেণ করো েনি।  

 

০১. পরীক্ষোর ফরমজফলোনপর সময়সূচী: 

 

ক্রম কায ডক্রম িময়িীমা 

১.১ Online-এ েিম রেলাপ এি র্াো এরি কিাি তারিখ ১৮-০২-২০২২ হদত ২৪-০২-২০২২ 

১.২ রবলম্ব রে ব্যতীত রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদি েিম রেলাদপি ব্যাাংক ড্রােে কিাি বশষ তারিখ ২৩-০২-২০২২ 

১.৩ 
৩০০/- োকা রবলম্ব রে িহ (প্ররত পিীক্ষার্থী) েিম রেলাপ কিাি িময়িীমা ও 

ব্যাাংক ড্রােে কিাি বশষ তারিখ 
২৪-০২-২০২২ 

১.৪ প্রদবশপত্র ও পিীক্ষা িাংক্রান্ত প্রদয়া্িীয় কাগ্পত্র ববাদর্ ড ্মা প্রোদিি তারিখ ০৮-০৩-২০২২ হদত ১৫-০৩-২০২২ 

(রর্দলামা-ইি-ইরিরিয়ারিাং মূল পদব ডি পিীক্ষাি 

রবজ্ঞরিদত উরিরখত রবভাগ রভরত্তক ্মাোদিি 

তারিখ অনুিিণপূব ডক রিরে ডষ্ট রেদি ববাদর্ ড এদি 

্মা প্রোি ও প্রদবশপত্র িাংগ্রহ কিদত হদব) 

১.৫ প্রদবশপত্র িাংদশাধদিি আদবেি িাংরিষ্ট শাখায় ্মা/গ্রহণ 

১.৬ িাংদশারধত প্রদবশপত্র গ্রহদণি তারিখ ০৯-০৩-২০২২ হদত ১৬-০৩-২০২২ 

 

 উনেখ্য, শুধুমাত্র ০৩ ্ানুয়ারি, ২০২২ রি. তারিদখি মদে বির্দেশিকৃত রশক্ষার্থীিাই এই বকাদি ডি েিমরেলাদপি বযাগ্য বদল 

রবদবরিত হদব।  প্ররতষ্ঠািিমূহ েিমরেলাপকৃত এ িকল রশক্ষার্থীি অিলাইি রপ্রন্ট আউে হার্ ডকরপ ও রে ্মা বেয়াি রর্রর্ উক্ত িময়সূিী 

অনুিাদি প্ররতষ্ঠাি প্রধাি কর্তডক স্বাক্ষরিত আলাো েিওয়ারর্ ডাং এ টিোনর্ জ িমো প্রদোন করনি।  

 

০২. পরীক্ষোর সময়সূচী: 

 

 আগোমী ২০ মোচ জ, ২০২২ জি. তোজরখ েনত অনুজিতব্য জর্নলোমো-ইন-ইজিজনয়োজরিং জশক্ষোক্রনমর ২য়, ৪থ জ, ৬ি ও ৮ম পনি জর পি জ 

সমোপনী পরীক্ষো-২০২১ এর সময়সূচী BTEB এর ওনয়িসোইনে প্রকোশ করো েনি। এই সময়সূচী অনুসোনর Allied Group এর 

টমক-আপ টকোনস জর পরীক্ষো অনুজিত েনি।  

 

০৩. পিীক্ষাি রে: 

 

১. পিীক্ষাি রে (ববার্ ড পাদব) ৪০০.০০ 

২. বকন্দ্র রে (বকন্দ্র পাদব) ৪৫০.০০ 

৩. ব্যবহারিক পিীক্ষাি রে (বকন্দ্র পাদব) ব্যবহারিক রবষদয়ি িাংখ্যা  ২৫.০০ 

৪. িম্বিপত্র রে (ববার্ ড পাদব) ৭৫.০০ 

৫. িিেপত্র রে (ববার্ ড পাদব) ১০০.০০ 

৬. প্রশ্নপত্র ব্যবস্থাপিা (ববার্ ড পাদব) ২০.০০ 

 



০৪. বকন্দ্র তারলকা: 

 Allied Group টমক-আপ টকোনস জর পরীক্ষো জননের ১০ টি টকনন্দ্র ট োজষত সময়সূচী টমোতোনিক অনুজিত েনি। প্রনতূক 

জশক্ষোথীনক স্ব-স্ব জনিজন্ধত টকনন্দ্রই পরীক্ষোয় অিংশগ্রেণ করনত েনি। টকন্দ্র পজরিতজন কনর টকোনও অিস্থোনতই পরীক্ষোয় অিংশগ্রেণ করো 

র্োনি নো। 

ক্রম বকদন্দ্রি িাম 

০১. ঢাকা পরলদেকরিক ইিরিটিউে, ঢাকা। 

০২. ঢাকা মরহলা পরলদেকরিক ইিরিটিউে, ঢাকা। 

০৩. িট্টগ্রাম পরলদেকরিক ইিরিটিউে, িট্টগ্রাম। 

০৪. ময়মিরিাংহ পরলদেকরিক ইিরিটিউে, ময়মিরিাংহ। 

০৫. খুলিা পরলদেকরিক ইিরিটিউে, খুলিা। 

০৬. বরিশাল পরলদেকরিক ইিরিটিউে, বরিশাল। 

০৭. রিদলে পরলদেকরিক ইিরিটিউে, রিদলে। 

০৮. িা্শাহী পরলদেকরিক ইিরিটিউে, িা্শাহী। 

০৯. বগুড়া পরলদেকরিক ইিরিটিউে, বগুড়া। 

১০. িাংপুি পরলদেকরিক ইিরিটিউে, িাংপুি। 

০৫. ফলোফল প্রকোশ: 

 জর্নলোমো-ইন-ইজিজনয়োজরিং জশক্ষোক্রনমর ২য়, ৪থ জ, ৬ি ও ৮ম পনি জর পি জ সমোপনী পরীক্ষো-২০২১ এর চূড়োন্ত ফলোফনলর সোনথ এই 

পরীক্ষোর ফলোফল প্রকোশ করো েনি।  

০৬. নম্বরপত্র ও সমতূল্যতো সনদ প্রদোন: 

 Allied Group টমক-আপ টকোনস জর পরীক্ষোয় অিংশগ্রেণকোরী জশক্ষোথীরো রবষয়রভরত্তক বলোিদগ্রর্ ও র্রপ উদিরখত 

িম্বিপত্র প্রাি হদব এবাং উত্তীণ ড পিীক্ষার্থীিা মূল বেকদিালর্ি িমতূল্যতা িিে প্রাি হদব। তদব িম্বিপদত্র বকািও র্রপএ/রির্রপএ উদিখ 

র্থাকদব িা। 

 

 

 

                          ১৬-০২-২০২২ 

(প্রদক ৌঃ বমাৌঃ আবদুি িহমাি) 

পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক 

বোি: ০২-৫৫০০৬৫২৫  
  

স্মািক িাং- ৫৭.১৭.০০০০.৩০১.৩১.০০২.২২.৬৬ (১৪)                 তারিখ: ১৬ বেব্রুয়ারি, ২০২২ রি.    
 

অনুরলরপ িেয় অবগরত ও প্রদয়া্িীয় কায ডাদর্থ ড (ব্ষ্ঠযতাি রভরত্তদত িয়): 

১.  িরিব, কারিগরি ও মাদ্রািা রশক্ষা রবভাগ, রশক্ষা মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ িরিবালয়, ঢাকা-১০০০।  

২.  মহাপরিিালক, কারিগরি রশক্ষা অরধেিি, এে-৪/রব, আগািগাঁও প্রশািরিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭। 

৩.  িরিব/পরিিালক (কারিকুলাম)/পরিেশ ডক/পরিিালক (আইটিরি), বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

৪.  ব্লা প্রশািক, িাংরিষ্ট িকল ব্লা। 

৫.  অেক্ষ/বকদন্দ্রি ভািপ্রাি কম ডকতডা, িাংরিষ্ট িকল বকন্দ্র। 

৬.  উপ-পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক - বগাপিীয়/িিে/রবএম/বভাকৌঃ/শে ডদকাি ড, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

৭.  উপ-িরিব (বির্ৌঃ)/উপ-িরিব (প্রশািি)/উপ-পরিিালক (রহিাব ও রিিীক্ষা), বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা।  

৮.  রিদিম এিারলষ্ট, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা (বিাটিশটি Website -এ প্রকাশ কিািহ উদিরখত তারিখিমূদহ   

      Online কায ডক্রম গ্রহদণি অনুদিাধিহ)।    

৯.  কারিকুলাম রবদশষজ্ঞ (রর্দলামা), বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

১০.  িহকািী পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক- রবতিণ/রর্দলামা/কৃরষ/বেক্সোইল, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

১১.  বপ্রি ম্যাদি্াি, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

১২.  ইিেিদমশি অরেিাি, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

১৩.  বিয়ািম্যাি মদহােদয়ি পাদি ডািাল অরেিাি, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা।  

১৪.  িরর্থ। 

 

                         ১৬-০২-২০২২ 

(বমাহাম্মে আবুল শারহি কাওছাি িিকাি) 

উপ-পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক (রর্দলামা) 

বোি: ০২-৫৫০০৬৫৩১ 


