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িব ি

িবষয়: এসএসিসএসএসিস ( ( ভােকশনালভােকশনাল) ) ওও  দািখলদািখল ( ( ভােকশনালভােকশনাল) ) পরী াপরী া  ২০২০২০২০  এরএর  ফরমফরম  পরূেণরপরূেণর  িব িিব ি
সেসে ।।

সংি  সকলেক জানােনা যাে  য, বােডর এসএসিস ( ভােকশনাল) ও দািখল ( ভােকশনাল) পরী া ২০২০
এর Online এ ফরম পূরণ ও েয়াজনীয় িফ বাংলােদশ কািরগির িশ া বােড জমা দয়ার তািরখ, িফ এর হার ও
িনয়মাবিল িনে  উে খ করা হেলা।
০১. পরী াথীেদর িত ানিভি ক স াব  তািলকা (Probable list) আগামী ২০/১০/২০১৯ ি . হেত
০৭/১১/২০১৯ ি . তািরখ পয  বােডর ওেয়বসাইেট (www.bteb.gov.bd) পাওয়া যােব। পরী ায় অংশ হণ
ই কু িশ াথীেদরেক িনধািরত িফ জমা িদেয় -  িশ া িত ােনর মাধ েম অন-লাইেন ফরম পূরণ করেত হেব।
পরী ার সময়সিূচ এবং পরী া কে র চড়ূা  তািলকা যথারীিত বােডর Website -এ কাশ করা হেব। 
১.১ িত ানসমহূেক বােডর Website এ েবশ কের ‘ফরম িফলাপ’ এর ‘এসএসিস পযায়’ ি ক
কের SSC/DAKHIL VOC X Form Fillup-2020 এ ি ক কের িত ান কাড ও পাসওয়াড ব বহার
কের Login কের Probable list পাওয়া যােব। উ  List থেক িটক িচ  িদেয়
পরী াথী Select কের Submit এ ি ক কের ফরম পূরণ স  করেত হেব। Final List ি ট কের
পরী াথীেদর সিঠক তথ  যাচাই পূবক িনি ত হেয় তােদর া র হণ করেত হেব এবং িত পৃ ায় িত ান

ধান া র করেবন।
১.২ যাবতীয় িনেদশাবিলর আেলােক অন-লাইেন ফরম পূরণ করেত হেব। অন-লাইেন ফরম িফলাপ সং া  কান
জিটলতা দখা িদেল ০১৫৫০৬২০৬০৪, ০১৮৭৬৩৯৭১৩৮ ন ের যাগােযাগ করা যােব।
১.৩  উি িখত িনধািরত তািরেখর পের িত ান কতকৃ ফরম িফলােপর কান ধরেনর পািরশ বােড রণ করা
যােব না ।
১.৪ ফরম িফলাপ সং া  িবষেয় কান েমই কান িশ াথী/অিভভাবকেক বােড পাঠােনা যােব না । 
১.৫ য সকল পরী াথীর তথ  Probable list এ থাকেব না, রিজে শেনর ময়াদ থাকা সােপে  িনিদ  বাটেন
(Please Send Student Information) ি ক কের তােদর তথ  পূরণ করেত পারেব। দানকতৃ তথ
যাচাইপূবক তা সিঠক হেল Probable list এ আপেলাড করা হেব। িত ান কতকৃ িনিদ  সমেয়র মেধ  ফরম
পূরণ করা যােব। উে খ , এ ে  বােড আসার েয়াজন নই। 
১.৬ িত ান ধানগণ বধ পরী াথীর তািলকা ইংেরজীেত টাইপ কের (হাড কিপ ও সফট কিপ) সংি  কে র
ক  সিচবেক েবশপ  হেণর নূ নতম ৩ (িতন) িদন পূেব সরবরাহ করেবন।

১.৭ ধারাবািহক পরী ায় অকতৃকায িশ াথীর ফরম পূরণ করা যােব না। 
০২.০২.  ফরমফরম  পূরেণরপূরেণর  িফিফ  সং াসং া   তথতথ ::
২.১ সময়: িবল  িফ ছাড়া ২০/১০/১৯ ি . হেত ০৪/১১/১৯ ি . পয  এবং িবল  িফসহ ০৫/১১/১৯ ি . হেত
 ০৭/১১/১৯ ি . পয  ।
২.২ পরী া ও অ া  িফেসর িববরণ:

িমক নং             িববরণ    হার ম ব
১.১. পরী ার িফ          ৪০০.০০ বােডর াপ  ১০০%
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২.২. ন র প  িফ ৬০.০০ বােডর াপ  ১০০%

৩.৩. বা ব িশ ণ িফ ১২০.০০ বােডর াপ  ৭০/- িত ান ৫০/-
৪.৪. সংেযাগ র াকারী িফ ( েযাজ  ে ) ৩০০.০০ বােডর াপ  ১০০%
৫.৫. িবল  িফ ( েযাজ  ে ) ৩০০.০০ বােডর াপ  ১০০%
৬.৬. ক  িফ  ৪৫০.০০ কে র াপ  ১০০%
৭.৭. ব বহািরক ক  িফ  ১০০.০০ কে র াপ  ১০০%
৮.৮. ব বহািরক িফ ৭ িবষয় (ঐি ক িবষয় সহ)            ১৭৫.০০ কে র াপ  ১০০%

২.৩ উি িখত িফ এর মেধ  িনয়িমত পরী াথীেদর িনকট হেত পরী ার িফ, ন রপ  িফ, বা ব িশ ণ িফ ও
সনদপ  িফ বাবদ মাট (৪০০+৬০+৭০+১০০) = ৬৩০.০০ (ছয়শত ি শ টাকা) এবং অিনয়িমত পরী াথীেদর
িনকট থেক পরী ার িফ ও ন রপ  িফ বাবদ (৪০০+৬০)= ৪৬০/- (চারশত ষাট) টাকা হাের আদায় করেত
হেব। 
২.৪ ১১/১১/১৯ ি . হেত ১৪/১১/১৯ ি . পয  সানালীসানালী  সবারসবার মাধ েম ফরম পূরেণর িফ জমা িদেত হেব।
    ফরমফরম  পূরেণরপূরেণর  টাকাটাকা  জমাজমা  দয়ারদয়ার  িনয়মিনয়ম ( (১০.০১০.০  অ ে দঅ ে দ  এএ  Flow Chart Flow Chart এএ  িব ািরতিব ািরত  উে খউে খ  আেছআেছ):):
i) ফরম পূরণ স  করার পর Payment Summary ত ি ক কের Online Payment এর তেথ  যেত হেব।
ii) Payment Summary এর িনেচ “Click for Online Payment” এ ি ক কের Security PIN ন র সং হ করেত
হেব। (যারা পেূব সানালীসানালী  সবারসবার মাধ েম ফরম পূরেণর িফ অনলাইেন জমা দয়িন)
iii) Security PIN ন র এর িনেচ “Click here for Online Payment Registration” এ ি ক কের উ  PIN
ন র ব বহার কের Registration করেত হেব। এরপর SIGN UP এ ি ক করেত হেব। (নতনু ব বহারকারীেদর জ )
iv) নতনু Password ও িত ান কাড ব বহার কের LOGIN করেত হেব।
v) আগত Page এর উপেরর ম  থেক Institute Payment এ ি ক করেত হেব।
vi) Curriculum, Fee Type ও Service Select  কের Voucher ি ট করেত হেব।
vii) Print এ ি ক কের “BTEB counter Payment Voucher” সং হ কের িনকট  সানালী ব াংেক ফরম পরূেণর
টাকা জমা দান করেত হেব।
viii)“Institute Payment Search” এ ি ক কের টাকা জমার িবষেয় িনি ত হেত হেব।
২.৫ ক  িফ বাবদ আদায়কতৃ টাকা থেক পরী াথীেদর ধারাবািহক মলূ ায়ণ (TC, PC) সং া  কােজ সংি
িশ কেদর স ািন বাবদ ১.৫০ টাকা হাের রেখ বাকী টাকা ক েক দান করেত হেব। ক  িফ ও ব বহািরক
িফ কে  জমা থাকেব। েযাজ  ে  সংেযাগর াকারী িফ, িবল  িফ যথারীিত বােড সমপন করেত হেব।
বা ব িশ ণ িফ বাবদ আদায়কতৃ ১২০.০০ (একশত িবশ) টাকার অবিশ  ৫০.০০ (প াশ) টাকা বাড দ
নীিতমালা অ সাের এত সং া  কােজ ব য় করা যােব। বাড হেত বা ব িশ ণ বিহ সরবরাহ করা হেব। ক
িফ ও ব বহািরক ক  িফ বােডর নীিতমালা অ যায়ী সংিশ েদর মেধ  িবতরণ করেত হেব। 
২.৬ িনধািরত তািরেখ অন লাইেন ফরম িফলাপ সং া  কাজসহ িটিস, িপিস, িপএফ, আইএ ন র জমা িদেত ব থ
হেল এবং ফলাফল কােশ জিটলতা দখা িদেল তার দায়ভার সংি  িত ান/ ক  সিচবেক বহন হেব।
২.৭ িটিস, িপিস, িপএফ, আইএ ন র দােনর ে  সংি  িত ান/ ক  সিচবগণ কতজন িশ াথী কতৃকায ও
কতজন িশ াথী অকতৃকায তা িনি  হেয় হাড কিপেত া র করেত হেব।
৩.৩.  পরী াথীেদরপরী াথীেদর  িনকটিনকট  হেতহেত  আদায়কতৃআদায়কতৃ  অবিশঅবিশ   অথঅথ ( ( কক // িত ানিত ান  কতকৃকতকৃ  ব য়েযাগব য়েযাগ ) ) ব টনব টন  িববরণঃিববরণঃ
৩.১ িলিখত পরী া আর  হওয়ার ১ (এক) স াহ পূেব ক াধীন  িত ান অব ই সংিশ  পরী া কে র
ভার া  কমকতার বরাবের নগদ/ব াংক াফেটর মাধ েম ক  িফ-বাবদ টাঃ ৪৫০/-, ব বহািরক পরী ার ক
িফ-বাবদ টাঃ ১০০/- ও ব বহািরক পরী ার িফ-বাবদ আদায়কতৃ ১৭৫/- িত ান হেত রণ করেত হেব। কান

িত ান হেত ক  িফ ও ব বহািরক পরী ার িফ যথাসমেয় কে  পিরেশাধ না করার অিভেযাগ পাওয়া গেল
উ  িত ােনর ফলাফল িগত থাকেব।
৩.২ বােডর নীিতমালা অ যায়ী পরী া সমাি র পর ক  িফ-বাবদ আদায়কতৃ অথ পরী া/মলূ ায়ণ সং া
কােজ িনেয়ািজত কমকতা ও কমচারীেদর মেধ  ব টন করেত হেব। এ ে  অ া  ব টন হােরর পাশাপািশ
ধারাবািহক মলূ ায়ন (তাি ক) ও ধারাবািহক মলূ ায়ন (ব বহািরক)-এর বরােত সংি  িশ কও পির াথী িত
১.৫০ টাকা হাের িত িবষেয় িত দফায় াপ  হেবন।
৩.৩ ব বহািরক পরী া সমাি র পর অভ িরণ/অনাভ িরণ ব বহািরক পরী কগণ বাড বিতত হাের (২ ঘ টার
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িবষেয়র জ  পরী াথী িত ৭.৫০ টাকা এবং ৩ ঘ টা িবষেয়র জ  পরী াথী িত ১০.০০ টাকা) পাির িমক
দান করেত হেব।অবিশ  অথ দরকাির কাঁচামাল সং েহর জ  ব য় করেত হেব। 

৩.৪ বা ব িশ েণর িফ-বাবদ আদায়কতৃ টাঃ ৫০/- ারা বা ব িশ ণ সং া  কােজর ব য়ভার িমটােত হেব।
৩.৫ পরী া সমাি র পর কে র ব েয়র একিট সামি ক িহসাব ানীয় শাসন কতপৃ  কতকৃ সত ািয়ত কের
PF এর হাডকিপ, হািজরািশট জমাদােনর সময় বােডর ভােকশনাল শাখায় জমা িদেত হেব (৭মতলা)।
৪.৪.  পরী াথীেদরপরী াথীেদর  িণিণ  িব াসিব াস  
৪.১ ২০১৯ িশ াবেষ এসএসিস ( ভােকশনাল) ও দািখল ( ভােকশনাল) িশ া েম দশম িণেত অধ য়নরত
িশ াথীগণ ২০২০ সেন অ ে য় এসএসিস ( ভােকশনাল) ও দািখল ( ভােকশনাল) পরী ায় িনয়িমত পরী াথী
িহসােব গণ  হেব। 
৪.২ ২০১৯ সেন এসএসিস ( ভােকশনাল) ও দািখল ( ভােকশনাল) পরী ায় এক/একািধক িবষেয় অ ীণ
িশ াথীগণ ২০২০ সেন অ ে য় এসএসিস ( ভােকশনাল) ও দািখল ( ভােকশনাল) পরী ায় অিনয়িমত পরী াথী
িহসােব ধমুা  অকতৃকায িবষয়/িবষয়সমেূহ অংশ হণ করেত পারেব। 
৪.৩ যসকল অিনয়িমত পরী াথী ২০১৯ সােনর পরী ায় এবং তার পূেবর পরী ায় অংশ হণ কের নাই, এ প
পরী থীগণ ২০২০ সেন অ ে য় এসএসিস ( ভােকশনাল) ও দািখল ( ভােকশনাল) পরী ায় রিজে শেনর
ময়াদ থাকা সােপে  ৩০০/- টাকা হাের সংেযাগর াকারী িফ দানপূবক অংশ হণ করেত পারেব। 

৫.৫.  িনে ািনে া   ছকছক  অ যায়ীঅ যায়ী  বাডবাড  থেকথেক  েবশপেবশপ   এবংএবং  অ াঅ া   কাগজপকাগজপ   সরবরাহসরবরাহ  করাকরা  হেবহেব::
িমক নং তািরখ ও বার জলার নাম ও কাড

১.  ০১/০১/২০২০ি .
 (বধুবার) প গড় (১১), ঠা রগঁাও (১২), িদনাজপুর(১৩), নীলফামারী (১৪)

২.  ০২/০১/২০২০ি
 (বহৃ িতবার)

লালমিনরহাট (১৫), রংপুর (১৬), িড় াম (১৭)

৩. ০৫/০১/২০২০ি .     
(রিববার)

গাইবা া (১৮), জয়পুরহাট (১৯), ব ড়া (২০)

৪. ০৬/০১/২০২০ি .
( সামবার)

নওগঁা (২১), চাঁপাইনবাবগ  (২২), রাজশাহী (২৩)

৫. ০৭/০১/২০২০ি .
(ম লবার)

নােটার (২৪), িসরাজগ  (২৫)

৬.
 

০৮/০১/২০২০ি .
(বধুবার)

পাবনা (২৬), ি য়া (২৭), মেহরপুর (২৮), চয়ুাডাংগা (২৯)

৭. ০৯/০১/২০২০ি .
(বহৃ িতবার)

িঝনাইদহ (৩০), মা রা (৩১), নড়াইল (৩২), যেশার (৩৩)

৮. ১২/০১/২০২০ি .
(রিববার)

সাত ীরা (৩৪), খুলনা (৩৫), বােগরহাট (৩৬), িপেরাজপুর (৩৭), বর না 
(৩৮)

৯. ১৩/০১/২০২০ি .
( সামবার)

পটয়ুাখালী (৩৯), ভালা (৪০), ঝালকাঠী (৪১), বিরশাল (৪২), শিরয়তপুর 
(৪৩), মাদারীপুর (৪৪), গাপালগ  (৪৫)

১০. ১৪/০১/২০২০ি .
(ম লবার)

ফিরদপুর (৪৬), রাজবাড়ী (৪৭), মািনকগ  (৪৮), মিু গ  (৪৯)

১১. ১৫/০১/২০২০ি .
(বধুবার)

ঢাকা (৫০), নারায়নগ  (৫১), নরিসংদী (৫২), গাজীপুর (৫৩)

১২. ১৬/০১/২০২০ি .
(বহৃ িতবার)

টা াইল (৫৪), জামালপুর (৫৫), শরপুর (৫৬)

১৩. ১৯/০১/২০২০ি . 
(রিববার)

ময়মনিসংহ (৫৭), ন েকাণা (৫৮), িকেশারগ  (৫৯)

১৪. ২০/০১/২০২০ি . 
( সামবার)

নামগ  (৬০), িসেলট (৬১), মৗলভীবাজার (৬২), হিবগ  (৬৩),
া ণবািড়য়া (৬৪), িম া (৬৫), চাঁদপুর (৬৬)
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১৫. ২১/০১/২০২০ি . 
(ম লবার)

ল ীপুর (৬৭), নায়াখালী (৬৮), ফনী (৬৯), চ াম (৭০), 
খাগড়াছিড়(৭১), রা ামািট (৭২), বা রবান (৭৩), ক বাজার (৭৪) 

৫.১ ক াধীন সকল িত ােনর TC, PC এর হাডকিপ বােড জমা দয়া ব িতত েবশপ  সরবরাহ করা হেব
না।
৫.২ অ ে দ ১.৬ এর তািলকা অ যায়ী যাচাই কের েবশপ  হণ করেত হেব। ভুল তথ  স িলত েবশপ
পরী ার পূব িদন পয  সংেশাধন করা যােব।
৫.৩ ক াধীন সকল িত ােনর উ রপ  হেণর জ  সংযু  চািহদা ফরম-১ ও ২ পূরণ কের আনেত হেব।
৫.৪ ক াধীন সকল িত ােনর উ রপ  ব বহােরর জ  রিজ ার পিরচালনা করেত হেব এবং পরী া শেষ
উ ৃ  উ রপ  ফরতসহ িহসাব দািখল করেত হেব।
৬.৬.  অনঅন--লাইেনলাইেন  ধারাবািহকধারাবািহক ( (TC, PCTC, PC) ) ন রন র  রণরণ  এবংএবং  এরএর  হাডহাড  কিপকিপ  বােডবােড  জমাদানজমাদান::
৬.১ ২০২০ সেন অ ে য় এসএসিস ( ভােকশনাল) ও দািখল ( ভােকশনাল) পরী ায় অংশ হণকারী
পরী াথীেদর তাি ক ধারাবািহক (TC) ও ব বহািরক ধারাবািহক (PC) ন র -  িত ানেক ১৭/১২/২০১৯ ি .
হেত ৩১/১২/২০১৯ ি . তািরেখর মেধ  অন-লাইেন রণ কিরেত হেব এবং যথাসমেয় এ ন র রেণ ব থ হেল
তার দায়ভার সংি  িত ান ধােনর উপর বতােব।
৬.২ TC, PC-এর হাডকিপসমহূ িবষয়িভি ক রােলর ম অ যায়ী সািজেয় বিহ আকাের বাঁধাই কের জমা িদেত
হেব। কান অব ােতই এই হাডকিপসমহূ ডিভি ক দয়া যােব না।
৬.৩ কান পরী াথীর TC, PC -এর ন র Online এ রণ করা না হেল ঐ পরী াথীর েবশপ  ই  করা হেব
না। অিনয়িমত পরী াথীেদর ধারাবািহক ন রও পুনরায় রণ করেত হেব।
৬.৪ অন-লাইেন িরত কিপর ব  হাডকিপ দািখল করেত হেব। কান প ঘষামাজা, হােত লখা এবং
উপিরিলখন হণেযাগ  নয়।
৬.৫ য সকল িত ান কান কে র অধীন, তােদর TC, PC -এর হাডকিপ িত ান ধােনর া র ও সীলসহ
ক  সিচেবর িনকট বােড জমা দয়ার তািরেখর পূেবই পাঠােত হেব অ থায় ঐ িত ােনর েবশপ  দয়া

হেব না।
৭.৭.  ব বহািরকব বহািরক  সমাপনীসমাপনী  পরী াপরী া ( (PFPF): ): 
তাি ক পরী া সমাি র ০৩ িদেনর মেধ  ব বহািরক সমাপনী পরী া অ ান করেত হেব। এর পরপরই অন-
লাইেন ব বহািরক পরী ার ন র রণ করেত হেব। অন-লাইেন িরত ব বহািরক ন েরর হাডকিপ ও
হািজরাশীট, িশেরানামপ , অ পি ত ও বিহ ার তািলকা অব ই রাল ন েরর মা সাের সািজেয় বিহ আকাের
বাঁধাই কের িনধািরত তািরেখ বােড জমা িদেত হেব। 
৮.৮.  বা ববা ব  িশ ণিশ ণ ( (IAIA): ): 
অন-লাইেন বা ব িশ ণ (IAIA) মলূ ায়েনর ন র রণ ও ইহার হাডকিপ জমাদানঃ পরী ার সময়সিূচেত
িনেদিশত তািরেখ মেধ  বা ব িশ ণ সমা  করেত হেব এবং িশ েণর ৬  স ােহ বাড িনধািরত তািরেখই
ন র অন-লাইেন রণ কের হাডকিপ বােড জমা িদেত হেব। IAIA এর হাডকিপেত অব ই ক  সিচেবর া র,
তািরখ ও সীল থাকেব। অ থায় ফলাফল কােশ িব  ঘটেল তার দায়-দািয়  িত ান ধানেকই বহন করেত
হেব।
৯.৯.  অ সরণীয়অ সরণীয়  িবেশষিবেশষ  িনেদশাবিলঃিনেদশাবিলঃ
৯.১ ি ট আউট কিপেত েত ক পরী াথীর া র হেণর করার পূেব সকল তথ ািদর যথাযথতা িনি ত হেত
হেব, যেহত ুএরই িভি েত েবশপ  তির হেব। েবশপ  সংেশাধেনর জ  ি ট আউট কিপ আব ক। 
৯.২ েবশপে  িনজ নাম, িপতার নাম, মাতার নাম, জ  তািরখ, িবষয় ও িবষয় কােড ভুল থাকেল, তা
সংেশাধন না কের পরী ায় অংশ হণ করা যােব না।
৯.৩ বােড িরত যেকােনা তেথ র হাডকিপ/ন রপে র/হািজরািশেটর ফেটাকিপ িত ােন/ কে  সংর ণ
করেত হেব, যােত যেকােনা সময় বােডর চািহদা অ যায়ী এ েলা উপ াপন করেত পােরন। 
৯.৪ পরী াথীর তথ  (অ পি ত ও বিহ ার সং া ), হািজরাশীট ( রাল ন েরর ম অ যায়ী সািজেয় বই
আকাের বাঁধাই কের), িশেরানামপে র ৩য় কিপ (িশেরানামপে  পূণ রাল ন র িলখেত। েয়াজেন একািধক
িশেরানামপ  ব বহার করা যােব) এবং সকল ন র পে র হাডকিপ একে  কে র মাধ েম হােত হােত পরী া
শষ হওয়ার ৩ িদেনর মেধ  বােড জমা িদেত হেব। অ থায় বাড িনধািরত জিরমানাসহ সংি
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কে র/ িত ােনর িব ে  ব ব া হণ করা হেব।
৯.৫ সংি  িবধান মাতােবক িবষয়িভি ক উ ীণমান, পূণমান এবং া  ন র ইত ািদসহ কাির লাম কাড,

ডেকাড, িবষয়েকাড অন-লাইেন েপ দান করেত হেব। িত ান/ কে র কান প ভুেলর কারেণ
িশ াথীর িত হেল তার দায়-দািয়  িত ান/ ক েকই বহন করেত হেব। 
৯.৬ কান পরী াথীর ফরম পুরণ হেল অব ই ধারাবািহক ন র অনলাইেন বােড রণ করেত হেব (সমাপনী
পরী ায় অ পি ত থাকেলও)। 
৯.৭ কান পরী াথী তাি ক, ধারাবািহক এবং ব বহািরক ধারাবািহক অংেশ অ ীণ থাকেল তার ফলাফল বািতল
বেল গণ  হেব এবং দায়-দািয়  িত ান ধানেকই বহন করেত হেব।
৯.৮ পরী ায় পরী াথীেদর নতনু রিজে শন ন র (১০ িডিজট) ও িবষয় কাড (৫ িডিজট) িনভুলভােব পূরেণর

ে  িত ান ধানেক েয়াজনীয় ব ব া হণ করেত হেব।
৯.৯ বােডর রকেড িত ান ধােনর হাল নাগাদ মাবাইল ন র এি  কের িদেত হেব ও তাঁেক িনয়িমত বােডর
ওেয়বসাইট দখেত হেব।
৯.১০ অিনয়িমত/অকতৃকায পরী াথীর ফরম পূরেণর িবষেয় পূব থেকই িত ােনর রকড অ যায়ী িত ান

ধানেক িবেশষভােব য শীল হেত হেব এবং িনিদ  তািরেখর পের ফরম পূরেণর িবষেয় িন ৎসািহত করা
হে ।
১০.০১০.০    সানালীসানালী  সবারসবার  মাধ েমমাধ েম  ফরমফরম  পরূেণরপরূেণর  িফিফ  জমাজমা  দয়ারদয়ার    িব ািরতিব ািরত  িনয়মাবলীিনয়মাবলী    িনেিনে   Flow  Flow
Chart Chart এএ  উে খউে খ  করাকরা  হেলাহেলা।।

১৬-১০-২০১৯

ড. েকৗঃ শীল মার পাল
পরী া িনয় ক

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব, সিচব-এর দ র, কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ
২) মহাপিরচালক, কািরগির িশ া অিধদ র
৩) মহাপিরচালক, জনশি , কমসং ান ও িশ ণ বু েরা
৪) মহাপিরচালক, ব  অিধদ র
৫) পিরচালক, ভােকশনাল, কািরগির িশ া অিধদ র
৬) িবভাগীয় ধান (সকল), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।
৭) উপপিরচালক, িহসাব শাখা, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড
৮) উপ-পরী া িনয় ক (সকল), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।
৯) উপসিচব (চলিত দািয় ), রিজে শন শাখা, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড
১০) িসে ম এনািল -১, কি উটার সল, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড (িব ি িট ওেয়বসাইেট

কােশর জ  অ েরাধ করা হেলা।)
১১) অধ / পার/ ধান িশ ক, ................, ................
১২) স ম ােনজার, স শাখা, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড
১৩) সহকাির পরী া িনয় ক (সকল), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।
১৪) ইনফরেমশন অিফসার , সং াপন শাখা, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড
১৫) চয়ারম ােনর ব ি গত কমকতা, চয়ারম ােনর দ র, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড

৫



 

 

সেোনোলী সেফোর মোধ্যমম পরম পূরমের ফপ জমো সেয়োর  ফফস্তোফরত ফনয়মোফলী  ফনমে Flow 

Chart এ উমেখ করো হমলো (ধাপ:০১-০৫): 

   ** নফভ শ্রেণিতে মাযা সপরোয সাতে Payment দিয়েয়েন, তায়ির জন্য ধা:০১-০৩ প্রতমাজ্য নয়।  

ধাপ-০১ (Form Fillup): 

www.bteb.gov.bd 
 পযভ 

ণপরা 

 এসএসণস 

মযায় 

 SSC/DAKHIL VOC X 

Form Fillup-2020 

 

 Course Curriculum 27 –SSC (Vocational)  

  or 77-Dakhil (Vocational) 

 Exam Year 2020  

 Institution Code   

 Password   

 Login   

 

                                                  Probable List 

SL NO REG  & SESS 
STUDENT’S 

NAME 

FATHER’S NAME 

MOTHER’S NAME 

TRADE 

/TECH 
SUBJECTS APPLY 

       

       

 

Final List এ শ্রমতে হতফ।  
 

ধাপ-০২: Payment Summary [১১/১১/১৯ ফি. হমত ১৪/১১/১৯ ফি. র্ যন্ত কোজ করমফ ] 

           [Payment Summary List] 

SL No Service Payment Category Amount Comments 

1.  Form Fillup X (Irregular) 2x460  920 Irregular but passed in IA 

2.  Form Fillup X (Irregular) 1x530  530 Irregular & failed in IA 

3.  Form Fillup X (Regular) 34x630  21,420  

4.  Form Fillup X (Songjog) 2x760  1,520  

  (Total) 39 24,390  

 

 

 Click for Online Payment  

                                          এযয Online Payment PIN Collection কযতে হতফ।  

 

                                             Institute Name: আনায প্রণেষ্ঠাতনয নাভ ও শ্রকাড শ্রেখতে াতফন।  

 Your Payment PIN is: 610000 

(Security PIN) 

এ যকভ ৬ অংতকয একটি শ্রগানীয় নম্বয স্বয়ংণিয়বাতফ আসতফ 

এফং শ্রযণজ্তেন এয ধাত ণগতয় ো ফযফহায কযতে হতফ।  

  

 

 

 Click Here for Online Payment 

Registration 

 

http://180.211.164.133/bteb_eif_nine/index.php
http://180.211.164.133/bteb_eif_nine/index.php


 

 

ধাপ-০3: Registration কার্ যক্রম েম্পন্নকরেঃ 

 E-mail প্রফতষ্ঠোমনর ই-সমইল ফেমত হমফ। 

 Mobile No. প্রফতষ্ঠোন প্রধোমনর সমোফোইল নম্বর ফেমত হমফ। 

 Security PIN সগোনীয় নম্বরটি ফেমত হমফ। 

 Select................. প্রফতষ্ঠোন সকোড টোই করমল প্রফতষ্ঠোমনর নোম চমল আেমফ। 

 Password টোকো জমোর জন্য ফনজ সেমক একটি সগোন নম্বর ফেমত হমফ। 

 Confirm Password পুনরোয় উক্ত সগোন নম্বরটি ফেমত হমফ। 

  SIGN UP   

   Go and login  

ধাপ-০4:(Login to System)[Sonali Bill Payment System For BTEB এ প্রবেশ 

করা। ] 

 Institute ID ফনজ প্রফতষ্ঠোমনর ID/সকোড ফেমত হমফ। 

   

 Password টোকো জমোর সগোন নম্বরটি ফেমত হমফ। 

    

  LOGIN   

 

                         Sonali Bill Payment System For BTEB  

 

                     Institute Payment: 

Home  Institute Payment  Institute Payment 

Search 

             Password 

Change 

 Logout 

        

  Curriculum  -Select- SSC_VOC/Dakhil_VOC ফাছাই কযতে হতফ।  

        

  Fee Type  -Select- svoc_x_2020  ফাছাই কযতে হতফ। 

        

  Service  -Select- form_fillup ফাছাই কযতে হতফ।  

 

 

If PAID STATUS is PAID, ‘Print Button is shown. You will also get the PAID ID and 

PAID DATE. Voucher will be printed if you click on the ‘Print’ Button. 

 

If PAID STATUS is PENDING, ‘Print Button is shown. You will also get the PAID ID. 

Voucher will be printed if you click on the ‘Print’ Button. 
 

If PAID STATUS is UNPAID, ‘For Payment’ Button is shown. If you Click on this 

button, your payment Request will be successful. 

 

                                                            Print Voucher 

You can print the voucher by clicking on ‘Print Voucher’ Button. 
 

 BTEB COUNTER PAYMENT VOUCHER এয ণেনটি অং োকতফ।  একটি অং ফযাংতক যাখতফ, আয একটি অং ণনতজ্য কাতছ ও অনযটি 

শ্রফাতডয য জ্নয।   

ধাপ-০৫: Curriculum, Service, Fee type and Transaction status শ্রেতক আনায Payment history শ্রেখতে 

াতফন। 



 

 

 

 
           

evsjv‡`k KvwiMwi wk¶v †evW© 
cix¶v wbqš¿Y wefvM 

AvMviMuvI, †k‡i evsjv bMi, XvKv-1207| 
                                                                           †K› ª̀ †KvW t 
 

2020 mv‡ji †deªæqvwi gv‡m AbywôZe¨ GmGmwm (†fv†Kkbvj) I `vwLj (†fv‡Kkbvj) cix¶v cwiPvjbvi Rb¨ 
DËicÎ Ges cix¶v msµvšÍ Avbymw½K digmg~‡ni Pvwn`v wb‡gœ cÖ`Ë nj| 
 

 
†K‡›`ªi bvg t ------------------------------------------------------------------------- †Rjv t ------------ 
 
 

µwgK bs †Uª‡Wi bvg †gvU cix¶v_©x ZË¡xq cix¶vi welq msL¨v †gvU DËic‡Îi msL¨v gšÍe¨ 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

me©‡gvU=  --   

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          cÖwZôvb cÖav‡bi ¯^v¶i I mxj †gvni 

  

Pvwn`v dig- 1 



 

 

 
 

 

evsjv‡`k KvwiMwi wk¶v †evW© 
AvMviMuvI, †k‡i evsjv bMi, XvKv-1207| 

 
                   

 
†K‡›`ªi bvg t ---------------------------------------------------------------- †K› ª̀ †KvWt 

 
†Rjvi bvg t ---------------------- †gvU cixÿv_©xt 

 
 
 
 

µwgK 
bs 

weeiY †gvU 
Pvwn`v 

†K› ª̀ gRy‡`i 
cwigvY 

eZ©gvb 
Pvwn`v 

gšÍe¨ 

 DËicÎ (wj‡_v mn) (†gvU DËicÎ + 2%) 
     

 AwZwi³ DËicÎ (DËic‡Îi mgcwigvY) 
     

 e· (†gvU cix¶v_©x  †gvU welq)/200 
 

    
 K‡iv‡M‡UW mxU (†gvU cix¶v_©x welq)/50 

      
 wk‡ivbvgcÎ (welq  cix¶v_©x  4)/100 

    G dig¸‡jv 

†ev‡W©i I‡qemvBU 

†_‡KI WvDb‡jvW 

Kiv hvq| 

(I‡qemvBU 

WvDb‡jvW 

dig) 

 ev‡Ûj †j‡ej (†gvU cix¶v_©x  welq)/100    
 nvwRiv kxU (†gvU cix¶v_©xi mgcwigvY) 

    
 mb`cÎ/b¤^icÎ D‡Ëvj‡bi Av‡e`b dig 

    
 dig  bs - 1, 2, 3 (ewn¯‹vi dig)    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     †K› ª̀ mwP‡ei ¯^v¶i I mxj †gvni 

 

Pvwn`v dig- 2 

†gvevBjt  


