
চলমান পাতা- 

 

বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড 

পিীক্ষা রনয়ন্ত্রণ রবভাগ (রর্দলামা শাখা) 

৮/রি, আগািগাঁও, বশদিবাাংলা নগি, ঢাকা-১২০৭ 

Website : www.bteb.gov.bd 

 স্মািক নাং: ৫৭.১৭.০০০০.৩০১.৩১.০০২.২২.১৭৪                 তারিখ: ০৪ জুলাই, ২০২২ রি.    

রর্দলামা-ইন-ইরিরনয়ারিাং পিীক্ষাি ফলাফল পুনঃরনিীক্ষণ িাংক্রান্ত রবজ্ঞরি 
 

িাংরিষ্ট িকদলি অবগরতি জন্য জানাদনা যাদে বয, মাচ ড-এরিল, ২০২২ মাদি অনুরিত রর্দলামা-ইন-ইরিরনয়ারিাং এবাং রর্দলামা-ইন-ট্যুরিজম 

এন্ড হিরপটারলটি রশক্ষাক্রদমি পব ড িমাপনী পিীক্ষাি ফলাফল ০৪ জুলাই, ২০২২ রি. তারিদখ বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববাদর্ ডি ওদয়বিাইদট 

(www.bteb.gov.bd) িকাশ কিা হদয়দে।  

ক) তত্ত্বীয় পিীক্ষা উত্তিপত্র পুন:রনিীক্ষণ: উক্ত ফলাফদল বয িকল পিীক্ষার্থী উত্তিপত্র পুনঃরনিীক্ষণ কিদত ইচ্ছুক তাদেিদক রনর্ ডারিত রফ 

িোন কদি পিীক্ষার্থীি রনজ রনজ িরতিাদনি মাধ্যদম আগামী ০৬-০৭-২০২২ রি: হদত ১৭-০৭-২০২২ রি: তারিদখি মদধ্য অনলাইদন 

আদবেন কিদত হদব। িাংরিষ্ট িরতিানদক আগামী ১৮-০৭-২০২২ হদত ২১-০৭-২০২২ রি. তারিদখি মদধ্য অনলাইদন বিরিত 

পুনঃরনিীক্ষদণি আদবেদনি অনলাইন করপ রিন্ট কিদত হদব। অতঃপি রবষয় িরত ৩০০ টাকা হাদি পুনঃরনিীক্ষণ রফ বাবে িরতিান 

কর্তডক ১৯-০৭-২০২২ রিঃ হদত ২৪-০৭-২০২২ রিঃ পয ডন্ত বিানালী বপদমন্ট বগটওদয়ি মাধ্যদম পরিদশার্ কিদত হদব। অনলাইদন এরি 

ব্যতীত পুনঃরনিীক্ষদণি বকান আদবেন গ্রহণদযাগ্য হদব না।  

 

খ) CGPA এবাং PF িাংক্রান্ত িাংদশার্ন:  

(১) িকারশত ফলাফদল ৮ম পদব ডি পিীক্ষার্থীদেি CGPA উদেখ না র্থাকদল িাংরিষ্ট িরতিাদনি মাধ্যদম ঐিকল রশক্ষার্থীদেি ১ম, ২য় ও 

৩য় পদব ডি (যাি জন্য যা িদযাজু) িাি GPA এবাং বেবুদলশন শীট/ মাকডিীটিহ ১৯-০৭-২০২২ রি. তারিদখি মদধ্য পিীক্ষা রনয়ন্ত্রক 

বিাবি আদবেন িিািরি ববাদর্ ডি রর্দলামা পিীক্ষা শাখায় জমা রেদত হদব।  

(২) িকারশত ফলাফদল PF িাংক্রান্ত িাংদশার্দনি বক্ষদত্র িাংরিষ্ট বকদেি মাধ্যদম উপযুক্ত িমাণকিহ (িদেয় PF নম্বি, হারজিা িীট 

ইতুারেিহ) ১৯-০৭-২০২২ রি. তারিদখি মদধ্য পিীক্ষা রনয়ন্ত্রক বিাবি আদবেন িিািরি ববাদর্ ডি রর্দলামা পিীক্ষা শাখায় জমা রেদত 

হদব। 

রব:দ্র: CGPA এবাং PF িাংক্রান্ত িাংদশার্বনি জন্য আদবেদনি িাদর্থ িরতিান জরিমানা িদযাজু হদব। 

 

গ) তত্ত্বীয় পিীক্ষাি উত্তিপত্র পুন:রনিীক্ষদণি জন্য িরতিান কর্তডক অনলাইদন আদবেদনি তথ্য এরিি িরক্রয়া: 

www.bteb.gov.bd এি বহাম বপইদজ উত্তিপত্র পূণঃরনিীক্ষণ/ স্থরগত ফলাফল               িরতিান বকার্ ও পািওয়ার্ ড রেদয় উত্তিপত্র 

পূণঃরনিীক্ষদণি তথ্যিমূহ এরি কিদত হদব। 
   

 

ঘ) বিানালী বিবাি মাধ্যদম পুনঃরনিীক্ষদনি রফ জমা বেয়াি রবস্তারিত রনয়মাবলী রনদে Flow Chart এ উদেখ কিা হদলা: 

 

র্াপ-০১ (Apply for Rescrutiny): 

www.bteb.gov.bd 

 উত্তিপত্র 

পুনঃরনিীক্ষন/ 

স্থরগত ফলাফল 

 রর্দলামা 

পয ডায় 

  Diploma In 

Engineering 

Rescrutiny 

 

 Course Curriculum 15– Diploma In Engg.  

 Exam Year 2022  

 Institution Code   

 Password   

 Login   

 
                                                               

Apply for Rescrutiny 

SL NO Roll No. Fail Subject  

(1) 940098 66751, 66752 Apply for Rescrutiny 

(2) 940100 66753 Apply for Rescrutiny 

 

Preview & Print এ বযদত হদব। 

http://www.bteb.gov.bd/


 

র্াপ-০২: Payment Summary [১৮-০৭-২০২২ রিঃ হদত ২১-০৭-২০২২ রি. পয ডন্ত কাজ কিদব ] 

           [Payment Summary List] 

SL No Semester/ Year Amount Comments 

1.  4th Semester 900  

 Total 900  

 

 

 Click for Online Payment  

 

র্াপ-০৩: Sonali Payment Gateway এি মাধ্যদম বিানালী ব্যাাংক একাউন্ট অর্থবা বমাবাইল রফন্যারিয়াল িারভ ডি এি মাধ্যদম  

            পুন:রনিীক্ষদণি রফ িোন কিদত হদব।                                              
 

ঙ) িরতিাদনি জন্য কিনীয়: 

(১) িরতিান পুনঃরনিীক্ষদণ আগ্রহী পিীক্ষার্থীদেি আদবেন িিািরি/ ভার্চডয়াল মাধ্যদম গ্রহন কিদব। 

(২) িরতিান পুনঃরনিীক্ষদণ আগ্রহী পিীক্ষার্থীদেি পুনঃরনিীক্ষন রফ বমাবাইল ব্যাাংরকাং/ িিািরি গ্রহন কিদব।  

(৩) িরতিান পুনঃরনিীক্ষদণ আগ্রহী পিীক্ষার্থীদেি তথ্য উপরিউরেরখত রনদে ডশনা অনুিিন পূব ডক www.bteb.gov.bd ওদয়বিাইদটি 

মাধ্যদম অনলাইদন এরি কিদব। 

(৪) িরতিান বিানালী বিবাি মাধ্যদম পুনঃরনিীক্ষণ রফ ববাদর্ ড বিিণ কিদব। 

(৫) িরতিান অনলাইদন এরিকৃত পুনঃরনিীক্ষদণি তথ্যিমূহ বিানালী বিবাি মাধ্যদম পরিদশারর্ত পুনঃরনিীক্ষণ রফিহ িকল হার্ ডকরপ 

র্াকদযাদগ/ কুরিয়াি িারভ ডদি/ বাহক মািফত ববাদর্ ড বিিণ কিদব।  

(৬) পুনঃরনিীক্ষদণি জন্য পিীক্ষার্থী কর্তডক িিািরি ববাদর্ ড বকান আদবেন গ্রহন কিা হদব না। এ িাংক্রান্ত কাদজ বকান পিীক্ষার্থী বকানক্রদমই 

িিািরি ববাদর্ ড উপরস্থত হদত পািদবনা। 

(৭) অনলাইদন এরিকৃত িকল রবষদয়ি পুনঃরনিীক্ষণ রফ বিানালী বিবাি মাধ্যদম পরিদশার্ কিা হদয়দে মদম ড িাংরিি িরতিান ির্ানদক  

রনরিত হদত হদব। 

 

 ০৪-০৭-২০২২ 

(িদক ঃ বমাঃ আবদুি িহমান) 

পিীক্ষা রনয়ন্ত্রক 

বফানঃ ০২-৫৫০০৬৫২৫ 
 

স্মািক নাং: ৫৭.১৭.০০০০.৩০১.৩১.০০২.২২.১৭৪ (১২)                            তারিখ: ০৪ জুলাই, ২০২২ রি.    
 

অনুরলরপ িেয় অবগরত ও িদয়াজনীয় কায ডাদর্থ ড (দজিুতাি রভরত্তদত নয়): 

১. িরচব, কারিগরি ও মাদ্রািা রশক্ষা রবভাগ, রশক্ষা মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ িরচবালয়, ঢাকা-১০০০।  

    [দৃরষ্ট আকষ ডণ: অরতরিক্ত িরচব (কারিগরি)] 

২. মহাপরিচালক, কারিগরি রশক্ষা অরর্েিি, এফ-৪/রব, আগািগাঁও িশািরনক এলাকা, ঢাকা-১২০৭। 

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

৪. অধ্যক্ষ, পরলদটকরনক ইিটিটিউট/বাাংলাদেশ ইিটিটিউট অব বমরিন বটকদনালরজ/বাাংলাদেশ ইিটিটিউট অব্ গ্লাি এন্ড রিিারমক/    

     গ্রারফক আট ডি ইিটিটিউট/বাাংলাদেশ িাদভড ইিটিটিউট/ইরিরনয়ারিাং এন্ড িাদভড ইিটিটিউট/দফনী করিউটাি ইিটিটিউট, ............। 

৫. অধ্যক্ষ/পরিচালক, ...................................................................................................। 

৬. উপ-পিীক্ষা রনয়ন্ত্রক - বগাপনীয়/িনে/রবএম/দভাকঃ/শট ডদকাি ড, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

৭. উপ-িরচব (দিরজঃ)/উপ-িরচব (িশািন)/উপ-পরিচালক (রহিাব ও রনিীক্ষা), বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা।  

৮. রিদেম এনারলষ্ট, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা (দনাটিশটি Website -এ িকাশ কিািহ উদেরখত তারিখিমূদহ   

     Online কায ডক্রম গ্রহদণি অনুদিার্িহ)।    

৯. িহকারি পিীক্ষা রনয়ন্ত্রক- রবতিণ/রর্দলামা/কৃরষ/দটক্সটাইল, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

১০. ইনফিদমশন অরফিাি, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

১১. বচয়ািম্যান মদহােদয়ি পাদি ডানাল অরফিাি, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা।  

১২. নরর্থ। 

 

 

০৪-০৭-২০২২ 

(দমাহাম্মে আবুল শারহন কাওোি িিকাি) 

উপ-পিীক্ষা রনয়ন্ত্রক (রর্দলামা) 

বফান: ০২-৫৫০০৬৫৩১ 

http://www.bteb.gov.bd/

