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িব ি

িবষয়: এসএসিসএসএসিস ( ( ভােকশনালভােকশনাল) ) ওও  দািখলদািখল ( ( ভােকশনালভােকশনাল) ) নবমনবম  িণিণ  সমাপিনসমাপিন  পরী াপরী া  ২০১৯২০১৯  এরএর  ফরমফরম
পরূেণরপরূেণর  িব িিব ি   সেসে ।।

সংি  সকলেক জানােনা যাে  য, নেভ র ২০১৯ ি . -এ অ ে য় বােডর ২০১৯ সেনর এসএসিস
( ভােকশনাল) ও দািখল ( ভােকশনাল) নবম িণ সমাপনী পরী ার 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 ২৫/০৭/২০১৯ ি . হেত
০৫/০৮/২০১৯ ি . 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 IX Form Fillup-2019 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, ০১৭১৬৫৯২৭৯২ 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  পরী াথীর
হালনাগাদ পরী ার তথ  িনি ত হেয় Add Record কের সিঠক তথ  পূরণ করেত পারেব। উে খ  ভুল তথ

দানকারী িশ াথীর েবশপ  কান েমই ই  করা হেব না। 
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 ২৫/০৭/১৯ ি . হেত ০২/০৮/১৯ ি . পয  এবং িবল  িফসহ ০৩/০৮/১৯ ি . হেত
 ০৫/০৮/১৯ ি . পয  ।
২.২ পরী া ও অ া  িফেসর িববরণ:

িমক নং             িববরণ    হার ম ব
১.১. পরী ার িফ          ৩০০.০০ বােডর াপ  ১০০%
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/-
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৪.৪. সংেযাগ র াকারী িফ (২০১৮ ত অংশ হণ কের নাই) ৩০০.০০ বােডর াপ  ১০০%

৫.৫. িবল  িফ 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 ৮ িবষয় (ঐি ক িবষয় সহ)            ২৫.০০ কে র াপ  ১০০%

২.৩ উি িখত িফ এর মেধ  িনয়িমত পরী াথীেদর িনকট হেত পরী ার িফ, ন রপ  িফ ও বা ব িশ ণ িফ
বাবদ মাট (৩০০+৬০+৭০) = ৪৩০.০০ (চারশত ি শ টাকা) এবং অিনয়িমত পরী াথীেদর িনকট থেক
পরী ার িফ ও ন রপ  িফ বাবদ (৩০০+৬০)= ৩৬০/- (িতনশত ষাট) টাকা হাের আদায় করেত হেব। 
২.৪ ০৬/০৮/১৯ ি . হেত ০৮/০৮/১৯ ি . 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 এবংএবং user Manual  user Manual 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। 
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।
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 ( যখােন
সানালী সবা চালু আেছ) এ ফরম পরূেণর টাকা জমা দান করেত হেব।

viii)“Institute Payment Search” এ ি ক কের টাকা জমার িবষেয় িনি ত হেত হেব।
[ [ িব.িব.  ..  ১০.০১০.০  অ ে দঅ ে দ  এএ  Flow Chart Flow Chart এবংএবং user Manual  user Manual এএ  িব ািরতিব ািরত  উে খউে খ  আেছআেছ]]
২.৫ ক  িফ বাবদ আদায়কতৃ টাকা থেক পরী াথীেদর ধারাবািহক মলূ ায়ণ (TC, PC) সং া  কােজ সংি
িশ কেদর স ািন বাবদ ১.৫ 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 এতদসং া  কােজ ব য় করা যােব। বাড হেত (৪থ তলা, ক  নং ৪১০) 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 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 ( িত িবষেয়) আদায়কতৃ টাঃ ২৫/- ি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
ধারাঃ মলূ াঃ (তাি ক) ও ধারাঃ মলূ াঃ (ব বহািরক)-এর বরােত সংি  িশ কও পির াথী িত টাকা ১.৫০ কের

িত িবষেয় িত দফায় াপ  হেবন।
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৩.৩ ব বহািরক পরী া সমাি র পর অভ িরণ/অনাভ িরণ ব বহািরক পরী কগণ বাড বিতত হাের (২ ঘ টার
িবষেয়র জ  পরী াথী িত ৭.৫০ টাকা এবং ৩ ঘ টা িবষেয়র জ  পরী াথী িত ১০.০০ টাকা) পাির িমক

াপ  হেবন। অবিশ  অথ দরকাির কাঁচামাল সং েহর জ  ব য়েযাগ । 
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 ভিতকতৃ এসএসিস ( ভােকশনাল) ও দািখল ( ভােকশনাল) িশ া েম নবম িণেত
অধ য়নরত িশ াথীগণ ২০১৯ সেন অ ে য় এসএসিস ( ভাক) নবম িণ সমাপনী পরী ায় িনয়িমত পরী াথী
িহসােব গণ  হেব। 
৪.২ ২০১৮ সেন নবম িণেত এক/একািধক িবষেয় অ ীণ িশ াথীগণ ২০১৯ সেন অ ে য় নবম িণ বাড
ফাইনাল পরী ায় অিনয়িমত পরী াথী িহসােব ধমুা  অকতৃকায িবষয়/িবষয়সমেূহ অংশ হণ করেত পারেব। 
৪.৩ ২০১৮ সেনর পূেব এসএসিস ( ভােকশনাল) ও দািখল ( ভােকশনাল) নবম িণ সমাপনী পরী ায়
অংশ হণ কের অ ীণ হেয়েছ, এ প পরী থীগণ ২০১৯ সেন অ ে য় এসএসিস ( ভাক) ও দািখল
( ভােকশনাল) নবম িণ সমাপনী পরী ায় অিনয়িমত পরী াথী িহসােব রিজে শেনর ময়াদ থাকা সােপে
৩০০/- টাকা হাের সংেযাগর াকারী িফ দানপূবক অংশ হণ করেত পারেব। 
৪.৪ ২০১৬ িশ াবেষর পূেবর কান পরী াথী ২০১৯ সেন অ ে য় নবম িণ বাড ফাইনাল পরী ায় অংশ হণ
করেত পারেব না। তেব য সকল িশ াথীর রিজে শেনর ময়াদ ২০১৮ সেন উ ীণ হেয়েছ, সকল িশ াথীেদর
রিজে শেনর ময়াদ রিজে শন শাখা থেক িনধািরত িফ জমাদান সােপে  কবলমা  ০১ বছেরর জ  বিৃ

কের পরী ায় অংশ হণ করেত পারেব।
৫.৫.  িনে ািনে া   ছকছক  অ যায়ীঅ যায়ী  বাডবাড  থেকথেক  েবশপেবশপ   এবংএবং  অ াঅ া   কাগজপকাগজপ   সরবরাহসরবরাহ  করাকরা  হেবহেব::

িম
ক 

          তািরখ ও বার    জলার নাম ও কাড

১. ০১/১০/২০১৯ ি . 
(ম লবার)

প গড় (১১), ঠা রগাঁও (১২), িদনাজপরু (১৩), নীলফামারী (১৪), লালমিনরহাট 
(১৫)

২. ০২/১০/২০১৯ ি . 
(বধুবার)

রংপরু (১৬), িড় াম (১৭), গাইবা া (১৮), জয়পরুহাট (১৯)

.৩. ৩/১০/২০১৯ি .
(বহৃ িতবার)  

ব ড়া (২০), নওগাঁ (২১), চঁাপাইনবাবগ  (২২), রাজশাহী (২৩)

৪. ০৬/১০/২০১৯ ি . 
(রিববার)

নােটার (২৪), িসরাজগ  (২৫), পাবনা (২৬)

৫. ০৭/১০/২০১৯ ি . 
( সামবার)

ি য়া (২৭), মেহরপরু (২৮), চুয়াডাংগা (২৯), িঝনাইদহ (৩০), মা রা 
(৩১),নড়াইল (৩২)

৬. ০৯/১০/২০১৯ ি . 
(বধুবার)

যেশার (৩৩), সাত ীরা (৩৪), খলুনা (৩৫),বােগরহাট (৩৬),িপেরাজপরু 
(৩৭),বর না (৩৮)

৭. ১০/১০/২০১৯ ি . 
(বহৃ িতবার)

পটুয়াখালী (৩৯), ভালা (৪০), ঝালকাঠী (৪১), বিরশাল (৪২), শিরয়তপরু (৪৩), 
মাদারীপরু (৪৪), গাপালগ  (৪৫), ফিরদপরু (৪৬)

৮. ১৩/১০/২০১৯ ি . 
(রিববার)

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

৯. ১৪/১০/২০১৯ ি . 
( সামবার)

নামগ (৬০), িসেলট(৬১), মৗলভীবাজার(৬২), হিবগ (৬৩), িব-বাড়ীয়া(৬৪), 
িম া(৬৫), চঁাদপরু(৬৬)

১০
.

১৫/১০/২০১৯ ি . 
(ম লবার)

শরপরু (৫৬), ময়মনিসংহ (৫৭), ন েকাণা (৫৮), িকেশারগ  (৫৯)

১১
.

১৬/১০/২০১৯ ি . 
(বধুবার)

নরিসংদী (৫২), গাজীপরু (৫৩), টা াইল (৫৪), জামালপরু (৫৫)

৩



১২
.

১৭/১০/২০১৯ি .
(বহৃ িতবার)

রাজবাড়ী (৪৭), মািনকগ  (৪৮), মিু গ  (৪৯), ঢাকা (৫০), নারায়নগ  (৫১)

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 ২০১৯ সেন অ ে য় নবম িণ বাড সমাপনী পরী ায় অংশ হণকারী পরী াথীেদর তাি ক ধারাবািহক
(TC) ও ব বহািরক ধারাবািহক (PC) ন র -  িত ানেক ১৬/০৯/২০১৯ ি . হেত ৩০/০৯/২০১৯ ি . 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): ): 
ব বহািরক পরী া সমাি র ০৩ িদেনর মেধ  িশ ািথেদর ০৬ স াহব ািপ বা ব িশ েণ সংযু  করেত হেব।
এই বা ব িশ ণ সমাি র ১০ িদন পূেবই বা ব িশ েণর ন রপ   িত ানেক অন-লাইেন বােড রণ
করেত হেব। বা ব িশ ণ ন র রেণর পর এর হাডকিপও  িত ানেক আলাদাভােব বােড রণ করেত
হেব। যথাসমেয় এ ন র রণ না করেল সংি  পরী াথীগণ উে িখত িবষেয় অকতৃকায িহেসেব গণ  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 া

৪



শষ হওয়ার ৩ িদেনর মেধ  বােড জমা িদেত হেব। অ থায় বাড িনধািরত জিরমানাসহ সংি
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 এবংএবং user Manual  user Manual এএ  উে খউে খ  করাকরা  হেলাহেলা।।

২৪-৭-২০১৯

ড. েকৗঃ শীল মার পাল
পরী া িনয় ক

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব, 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) উপপিরচালক, িহসাব শাখা, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড
৭) উপসিচব (চলিত দািয় ), রিজে শন শাখা, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড
৮) িসে ম এনািল -১, কি উটার সল, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড
৯) অধ / পার/ ধান িশ ক, ................, ................
১০) স ম ােনজার, স শাখা, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড
১১) চয়ারম ােনর ব ি গত কমকতা, চয়ারম ােনর দ র, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড
১২) িবভাগীয় ধান (সকল), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।
১৩) উপ-পরী া িনয় ক (সকল), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।
১৪) সহকাির পরী া িনয় ক (সকল), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।

৫



mHffr ffi{f{ :rFtrcr T-?Fr rtr lr fr q{I cmrBr ffi M frrT Flow
Chart qr( user Manual e U"fl?tTTf q(Et({tot:ot-oG):

:tfto)(Form Fillup):

___-r --.L-l f rnal Lrst j C{Ce Qa41

{tof-o1; Payment Summary [or:/cL,At E. qcs oblob.Ab R. Ed-gT1qs-Tr< ]

fPayment Sun-ular-v Li st]
SL No S ervi oe Pavnrent Category r\tt.routtt

1 Fonn Fillup lX (Irregular) 2x360 120
2. Form Fillup IX (Reeular) 34x430 14.620
a Fornr Irillup lX (Soneioe) 2x660 | 320

(Total) 3 8 16.660

.c{t{ Online Payment PIN Collcction r<C.r Qanl

Institution Code
Password
Login

Pro

Click I lcrc lcrr Orrlinc Pavrlcr.rt l{cg.istration

27 -SSC (Vocational)
or 77-Dakhil (Vocatiorral)

2019

bab-le Lis

s tr+-{ ,! qsr+x €{18 crti"filT nr{ sr(fursfc{ ql{r<

{'{( c<fGpij-t1 s( fi"|Firl st <rEqK q<rs qc{t

www.bteb.gov.bd -{i !iilil }AK}{iL vtilr Ix
{r't;rnl }'rillup-20 1 I

SL NO REG & SESS
STUDENT'S

hwA N'I E
FATHER'S NAME
MOT}{FR'S NANlI]

TI{ADT]
,r'tECll SUBJECl'S APPLY

h'rstitute Narrc: til"Flsr Afublrn< {DrI s (fls fi-.taj- ?la{"rt



fl"I- og : Re gistration ppfu;q q*t-{T-ncf g

E-mail
Mobile No.
SecurityPIN
Select,...
Password
Confirm Password

Airotfcq-< i-c?"r fhce qr< r

gtrctt{ S$ad-{ c{rili"{;rr< ftc'e tc<t

c'[qA-{ qs(6 fr(s q(<r

sGtla afls fiiq qrrq Afrt-tr;{.+,r}r Er*i slTC<r

Et+t s-flK q{r fipn 6q6a qr6 c{l'i.r i\n lqrs qr{l

"1+gl{ E-@ (olt'l-n'-dr{ffi ltns qc<r

{lt-o8:(Login to System)[Sonali Bill Payment System For BTBB e tc+.t o-<tr]

Institute ID fr"si eR-Jrr+{ IDlc+tu &-p rr< i

Bf<.,t S-:Tl< Crff"l-q ;l.iifB .,?(v Qr-{ jPassworcl

Home Institute l)ayntcnt Institute l)avment S!-archfrI

Fee

Service

-Select-

-Select-

Pa:srvord Change Logout

SSC VOC/DaKhiI VOC <IqI firgTC{I

svoc_ix_20 l9 <lq'ti qrcs <<r

lbrm _lillLrp <1qti +rro gq

If PAID STATUS is I',\ID,'Print Button is shown. You will also gel the I,AID ID and PAID DATE.
Voucher will bc prinicrl if you olicli ou the 'Print' Button.

If PAID STATUS is PItrNDINC, 'Print IlLrlton is shorvn. You will also get the PAID ID. Voucher will be
printed if you clicli ou the 'Print' Button.

If PAID STATTJS is UNPAID, 'For I)ar"mertt' Buttorr is shown. II'you Click on this button, your
payment Reqrrcst will hc succcssfrrl. ro

Print Voucher

You can priut thc vor.re licr by clicli.ing on 'Prir.rt Voucher' Button.

BTEB COUNTET{ pAyr\{DN'l'VOUCIILR. .!:1 G;rits .I(-i ellT(<l STIB q("1 {jt(r+ nl{c<, srj €aiB q("1 frrq{ orq rg w{E
c<trr6< w{l

{tet-oC': Cun'iculurn, Scrvicc, Irce lvpc ancl'I'ransaction status Cql((, q1?n1{Payment history 6q"ifg
etlrEqr

in



L. Online Form Fillup

http: 
- 

vww.bteb.gov.bd

w{"rtt{T-<{ fr-EPf

qn..{nRt{m

Pavrygf t,LIN l\o-fos' SSC.V'Lfj, ,q*1-I_{,.*, | :,,_l$&$j



B :r ngla desh Teehnic-al Education Bo irrrl

Online Form FilluP- 2019

SSC \IOC t{ Form Fillup Exam-2$19 Ctr'ick ts \iieir:

Dakhil \iOC IX Forrn Fitlup Esam-2019 Click to trIierv

Instructioa Sheer Ctick to Yiera'

course , ;zi- ssr(Vo.rtionii) ' ,

LurTtcuturu

Sessioa :rl'i I G 1

i, __,*,_-_,,.--.-*---]

fnsfitution Code 111001 hr case oftechnical prsbler:r call: 0iij061050+

Change Passrvord

2. Form Fillup Login Page

3. Online FormfilluP

B"g:-, E d , t-aol=gS- ije!1tfg-*ir lle!-U:l- ,..lSLSl*,Pl#'g,Se{"ngul1j
. Paynmtsffiary i

Barlgladesh Techlrical Educatiott Board
SSC (voGtioBal) Electronic Form Fillup(EFF) - 2019

The following students are applied for the Exam.2o19 : lFi*al risi]

i,tiXriry-i
S!!n, crrt. S-:Cci $? Eai.trilat

Thrs is tc ae*iFj thet - acl.ses ct the ccosem )EBriser€sier hEs 5*n aomp:eled g atteodan.e 6f all the st'-dentes
:istei here j: sotisfaatory assrd:.g tc the BcB.d's k*lsi ina rEcultls

if rF],l,,gg9-,i i. !!p*, i,.!.e;Lp.:*gs.i

ctick l9l Print:uee a! La'ds..p. p.Fi
231O" l2Ot9

sakowa Girls Hish Schsl {1roo1)

R.g ft€
5ES

sftD:iIs *ixE
O:r. ii Aif,i:

:iAER'5 BT$E
ldC'B:trS $aeE

Sr{ Tip:
R.l€i6n

grbjef, ad: m *ltear SjErEsre

86
3&50r4

2016
SIKE RANI
tt82r19s7

PROTOSFI ROY
BON,{TI RT.N|:

i6t) GeneBl
Elecileaim

iregula
913 Edn -/

31
?s0805

2017
KAi{ONA RANI
1Di 12n93?

OIJEil CilAl,iDRL
3ARn!An:
DIPA RAT]I

i6?) Gen€ral
EleEtrqBi6

{rregulai
913. .F-e= ,r'

2018
K5BtT.{ lAl{
16112..1 99i

PROVAT CHANDP.A.

JATRi RANI

(62;r Generil
E leitroris Ergular

H

'1911.121i. 1912. 1911 1914.
1S15 1-c16. 1!i7. 1916, 1919,
6213. 6211.6281 131.J,

ia:t )r'

3(,i8
SF:=ETI RAI'i!
i8r'12.'1-qgl

ZA.GO'ISH 
'HANDEABAR\1AI'J

l.rAlGc P-qNi

i62;) Genercl
EledrcBics

Regul3r
1S1'1.'t?12, 1912, 1-q13. 1S1{
1'i15. 1'i16. 1917 1916. i919
6213. 5:1.1. 6231. 131.1.

Edn.l ,./
n"i0t 15 EITY RAI..Ii SEN

2S.r12ii99l
Drituisii 9:1{
PUSPO SEI'i

iS2) Generel
E1:.trcnics

Re!u13. I
1-q11 1212. 191:. 1-411. rS1 J.
'1315.'1316. 1917 1315. rS19.
6213. 511.1. 6231. 131+.

i;!1 -./
400si.1

2018
LAXiT.li F.ANI S5T.i
'i 8i12,','199i

RAStNORA NATH SEIi
TULTULI F,AI.II SEN

i5:) G?i€r=l
ElerL'cnirs

Regul3r
H

1911. 1212. 1912. 1911. 191i,
1915 191F,,131? 1!r18. 1S19
c?13 f217.628'1.1111,

,-E.di1,l
r/

,1+0C35

20 i8
UMlvlS TAI'lAi\;,^.lA
1 gr1 21199i

AF-IALUR RAitl'lAN
LiORSHiDA BiGUlvl

(t!) Gir,Eral
Electrorics

Fegular
I

1911 .!2'1'! 1912. 1313. 1E1.1.

1915. 1916. 1917. 1918. 1919.
6213. 6214_ 6281. 1 31.J.

Edn i. A{

105
4t0n33

2tJ.t 3
BR:Sii F.ANi SEN
3D,r12.i1-q97

RASiK CiIAI]DRA 5EN
F'JL6ASI RANi SEIj

i52) Genersl F!gular F
H

191r. 121?. 1912, 1913 !914
1-s15. 1S'16. 1t'i7. 191$. i919.
6213 8214.62111 1311

.ii;i ! 3r'

Sip, r..f* tard..f rfu I+#4

lG.li+'! i

1



4. Final List after form fillup completion

The follotring students nre applied for the Exanl-2olg :

i_ng.toig";
Sin, c{:hi Hs, oi:b. kr:r$en!

5!!1. .1 :1. ts.ia c! iii 3er;ca:rt

Thir is to certify thal - C6Es of tie sn.eE veadsses:s hes b*n .ffipieted & attesdan{. oi all the studentes
:Hed her€ ie etisfacory ncsdi"g to tle BodrC's BIer and rErlatios.

: a'il!i:l, 1,1ilirs.*;gu,j i*.,:icl..c lij
Barrgladesh Technical Education Board

SSC (Vocational) Ele(tro,)ic Fonrr Fi,lup(EFf) - 2O19

Lll"lllgt .l i 19&r ll4il:t g,e::

cticr lS].print r,s. si Litrdee?e F,e6;
23/07 /2019

Sakowa Girls High Schml {1lo0 t )

S€r. 3ile r€S ia::E :.:i;:+E

IFiilal List]

5. Online Form Fillup Payment Summary

O -lt:" iilll.tie;_*'_r;e x

+ C @\c:sxu::it80.3t,1.t64.t3-l7St6b-!!Lni:+.Na.u}s-r1-;1;slqsry-grlplp+$i..,itlrtg*.iipr,,.&irlF:ipa$::itiNn:r-

Bangladesh Technical Education Board
SSC (VocatioBal) Electrooic Fornr FilIup(EFr) - 2&19

arr* ffil orrra ** 14 !.Dd&r.F e4Et :/E,rc:, !2org
sakowa Girk High School (1ro01)

5:.i. ri -,:€ r.>i .i r.€ l.iir!+

5:i !
:r:]:\i-t'.:r=
a.r..: ?-.

::rt:? S Nrr,:E
liiiH:P,'s iiAi4a

Sr:t Tlp: ,IqxEi

3ra
ir:,;-
20i6 r,t0Z 199?

PRCTOSH P,OY
BON,AJT R.l.a.t:

i.?,1j Gerzral
Eletirsoim lrreEi:la:

913 Frlir Late y'

91
t90et5

la17
KA}AOIiA P,ANl
,Di121997

UIJI'I CiATiUKA
3ARn!Ali
DIPA RAtiI

i6zi General
ElsctrcEis lrega,ai E

,Edtr Lete y'

10c 2018
KOBITA RANI
16i12i1-497

PROVAT CHANDRA
3ARMATi
JATRI RAI\I

(62) Generel
Eleckceis Regu,ar F

l-i

19J1.1?12, 1912, r313. 191.+,
1915. 1916.1S17. 191A, 1919
i213.6314, 6?81. 1314"

Laley'

201e
SRiE'I RANi
1A12ia -qtl

ZAGOOISH CltANDF.A
3ARlvlAti
VAIGO Rr,hti

i62i General
Ele.lrcaics ReEUl3r

H

1-411 1212 1912
1915.1915.191?
i?13.621.1 62S1

l!,'13.'1914.
1S,15.1919. Edn Lat y'

2010
EITY RAiJ! Sii\j
29i12i1 ,s,i

oHAr'lasiJ sEN
FUSPC SEI.i

i5l) Uso!ral
Elsatrcnics

Regul3r F
H

1911 1212.1912.
1915.1916.191?
,?11 F,214.8231

! 1:1.

918. 1 919 Ea;i Lale /

:1+r'lC i,1 LAXl,i; i_1Ni SEti
iii1ai997

RA3)NlR3. N..iTil S=il
TULlULI ffAI.lI,CEN

iE?) Serreral
Ebrtnnics k,<ular

H

1911. 1212. 1912. 19'13, i91.1
1915, 191E.. 19i7 M8. -1!19.
i213 8214.6281.131!.

Lati y'Fdn

104
?rS0S36

2018
UTJIIIE TA}IAI{NA
,8i121997

AFJALUR RAHM$I
r.,roRSHE0A SsGriur

i63j Gen€ral
Beckoric Regular

I

1911_ 1211.1912 1911 1914
1915. 1916. 1917 1918, 1919,
5213_ 6211, 6281. 13't4.

Late y'

'105 4e0033
3018

Bf;lSTl *AN:l SEN
30r12|j"199?

R,{SIK CiiF.ilDRA sEN
FUI.BASi R4NI SEII

ttlj Genersl
El€ctrcEis Regular F

l{

191',1. 1212, 1912. 1913. 19'1.1
1915.1916. 1917 191& 1919
i213_ 6214.6381. 1314

Edit t-alE y'

[!,arrefismrnery List]

FCIIJ:FILL'JP IX

Click for Online Paymeni

1 FORI,{FiLLIJP T\ tiregulsrl 2(350 rt0

FORMFILLUP tX lR€gslari 34X433 't4621

3 i.scngjogi 2X660 1i2'

(TOTA!-i 38 
_ ,/



6. Online Payment PIN Collection

Barrgladesl-r Technicnl Education Bcard

trtrst Narne r Sakornra Girls Hiqh ScJrool {LlOO}.}

h,ur Pmy*n*ffit P3f\tr Is : *L*D*0

Ctick Here tbr On,line Pa1,'merl.t Registrat ,orr{'



Online Payment Registration

I

Rsmil*Tffi&Y&ffi*ffi

'lI Fbsgi*'q:t"it
ai__---**

i
l.

I

I

f

qlt*gr*-iiv #:,"

j

si

l.

e



BTEB BILL SYSTEIVI

User Manual

Launching Application :

Browser : Chrome, Firefox
Url : http://sbl.com.bd:3333i

Register New User :

Go to http:i/sbl.com.bd:3333/

r@':rtry8@ffi
i

, Luu lH ltrTrH $llt $Y$IEtt

lnstitute lD

Your password

1

i

*-l fierp rne togEed,in

,:

t,t
-. '.',.,..'' i

j
-i

I

Click on the Registration Button.



Ul should display

i' -:-"'
i
I
j
I

i
J

i

:'' .",gil:l ,ilr:, ,i::,r: -;::.ri:4ri:.,...::.::iiii*:t:.._....iii::" .

.,€*.a.}d{$.in.,u,g

lnput Email, Mobile No, Security Pin, lnstitute, Password, confirm password. Click slGN up
button.

N'B' : lnstitute has to collect Security Pin from Bangladesh Technical Education Board.

i:

t
I

I



Login to System :

From URL http:,rrsb!.com.bd:3333/ click LOGIN button. Login Ul should show like as below:

zqmft<m.Eftfr#s
Sonrili lfim li;m

LOC Ix I BTEB BIIL $Y$TE}I

lnstitute lD

Ypql.pa::wrd

t
I
,.

i., ---_.**-"-___
@ lfeepi;riElogged.ih

W
,ll
1. .. . . ... ...: -.:t= ..,riii .:::r:r'' ,., .,- .. ,..,.-' .;li'i----. rlri n ri.Eieter*d.yir ? Regiltratisn
ll:' .,:illr :': t'. :.,:i:: ..ril::," ..':,i. :r,r,:l= .j:iri::::: .:t:tnl. ]':
-rtir4!rq:4ij!:!*tn;;]q++rs$;ri{{,@Esi.:ry.i$a+jr,*;iiiit*r=..,.,.,_.,.-.'

lnput lnstitute lD (lnstitute EllN) & Password. Click LOGIN button. Successfully logon to system
& Ul should display like as below:

qr*-l

Sonali BIII Payrrrent Slrstern
,For

BTEB

Powered By: Sonali Sank l-irnited

'j12019 - Srrl3li Bank Un:it$

I

- ari :..r. :t :r-: )i:i.i.l ,i::ii,-.,? ?i!-ea: ae,:ir\ p;!i4o:{ a:i.,rr:i :.q:ii



lnstitute Payment:
From the top menu click on 'lnstitute

Curi@la6

FN lype

sh*, 
.11

Ifi,,ll

,**
5aa1ii

5,i1r10

53C i€

530i0

*rO

5ar:ii

l.".. iii.:r
ia-rp"t+!r!s
::a*:,lt -

iitiP,lli::

,,*orin 
-

i-:q-Pglil

FEI:CriG

.'....,,''.'.....',
?EliCBEi]

3Cr-iQtNr3

tEai$Fi6

19072iC t?06(,1oa2

1.j0,213i7..r,j(r.)t)t1

19i1 72 r C'l 7 C000o{3

1SOr21 C1 7{]OCOO{3

. entfbt

Itlsa*iirE' : 'r' ':r '':'
':r ta;I .: ::: :: t:ij l

turznl Ai Sn,ta Pird CirL
Hi gh Srhfri. Ibrglcaziui

An!#d Ali Serkar Pild Grls
hi:h slhsl,Icrercd+r,

Ar.r#l A:i Satur Pilri Ci.is
Iiieh s:lll.'i:r6:lEiG:1ieu

,Arnzad Aii S€fta Pitcr c{13
Fr$h S{nilr, Torgi6azipor

Anad A,l S6l}s Pilot Gfis
Eigh Scfi od,TcrEi-CEdpur

Aroad Aii Snrktr Pild ch{
liigh Sdr@, Tcagt Ga+ur

AWi{ A, Sarl.ar Pilot GF6
Fiorh Schsl.Twi Gaitu.

seffihi

ri : . ., .' ,1...: ,i
Eiiry:- ..iqmiii

t::. llj: : ! :

dE-2019_91 S00

.!,.,6 i1 ?O19 smc

sv*.l7-Org. 5600

t!'6-i!._2019 9030

aE-19-20

3vft_x_m19 4000

sx*-fx_:Olg , +mO

ffi",*,'ffi

].r,::t,ij"i+
;,s4ii.i.iicrl6.tqul,$,t " sFavEE

,

dlp_qg 
i 

fdB_t,hrp

ssc_._frxr fum-.lillup

^i.
ssa,rm u: fen ttlr:f

:

s...rr& r€l:faiho

Cip-oS reQE ati@
:

sc_@ rsMhy

:..
ssc-vtr : ,I)s@ih,y

tAin rr ',t

o^JE ,:

Payment'. Ul should display like as below:

#ffiMM
ffi
f&ffi
$is,&HS{,

$w
ffi
ffiEW

ffi
ffiffffi

lnput Curriculum, Service and Fee Type. Then hit on Search to get ihe matched records.

lf PAID STATUS is PAID 'Print' Button is shown. You will also get the PAID lD and pAtD DATE.
Voucher will be printed if you click on the 'print, Button.

lf PAID STATUS is PENDING 'Print' Button is shown. You will also get the PA;D tD. Voucher wi1 be
printed if you click on the 'Print' Button.

lf PAID STATUS is UNPAID 'For Payment' Button is shown. lf you Click on this button, your
payment Request will be successful. Ul should display like as below:

, Thankls Your Request is successfull completed..!
: pie$se prini tne v&rh?r aoiJ cos*€lsyour payrBf,: ililo$gh neare.rl 3cnatl $aok Ljnlltsj Bn[h

ffi
: ry*,s 

aM @piete your pa)reoi fl.ouh nare* scnati Bank Lrnxte.t Brm.h

',9 2J10 - SmrliS.,lk Li0iled

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



A sample Voucher is shoivn below.

Sonali Payment System
BTf,B COUIITER PAYMENT VOUCHEH

Amzad Ali Sarkar pitot Girls High Schooi,Tongi,Gazipur

\hgsDate:

frst ffarne:

Qrirlanipa

S€.vilB Ttp6:

fte Type:

7i15!2019 6:26:02 PM

Amzad Ali Sarkar pitol Girls High School,Tong,,Gazlpur

ssc_Ye

form*fillup

ivft_x_2o19

Paymenl lD: 1907220i70000062

Fee Araouhl:

Charos Amount

Pay Amount;

Authorized Oflicer

5.600.00

34i50

-

Ly s0 pEe @rotcre 6i^g ESPSCASHpAy prograd tD a!€'e Eikjf,x sal-:cr

Sonali Payment System
BTEE COUNTEH PAYMENT VOUCHEE

Amzad Ali Sarkar pilot Girfs High Schoot,Tongi,Gazipur

Vwcfer Date:

lnst. Name:

Cu-icuiam Typql

Serybe Type:

Fe Tr?€:

7/1512019 626:02 PM Payment tO: 1907220I7{DO0O62

Amrad AIi Sart(ar pilot Girts High Schoot,To{gi,caripur

ssc_voc

form_tillup

svoc_r_20I g

5,600.00

34.50

Aulhorlred Olticer
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Amzad Ati Sarkar pilot Girls High School,Tongi,Gazipur
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lnstitute Payment Search : .

From the top menu click on 'Password Change'. Ul should display like as below:
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lnput Curriculum, Service, Fee Type and t;J;Ii,r". Then hit on Search to get the matched
records.

You can print the record by clicking on Print Button.

Change Password :

From the top menu click on 'Password Change'. Ul should display like as below:
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lnput Old Password
password.
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Then Hit on Reset Button
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and New Password. to Change your current
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