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বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ 

আগারগ o, েশেরবাংলা নগর 
         ঢাকা-2318। 

Website: www.bteb.gov.bd 
 

ভিতর্ িব ি
 

3128-3129 িশ াবেষ র্  3 বছর েময়ািদ িশ া েম aনলাiেন িশ াথ  পিরবত ত Web Link eবং সময়সূিচ aনুযায়ী ভিতর্ িব ি  
 

বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ ক র্ক aনুেমািদত িশ া িত ানস েহ  3128-3129 িশ াবেষ র্ িশ াথ  eiচeসিস (িবজেনস ােনজেম ) েকােস র্ ভিতর্র জ  aনলাiেন আেবদন হণ 
করা হে  । ভিতর্র জ  িনধ র্ািরত আেবদনপ  o আেবদেনর িনেদ র্শনাবলী  www.btebadmission.gov.bd  oেয়বসাiেট পাoয়া যােব।  
 

 

2.0 ভিতর্র আেবদেনর েযা তা t 
 

aনুেমািদত সকল িশ া েবাড র্/ u ু  িব িব ালয় হেত eসeসিস (িব ান)/ মানিবক/ বসায় িশ া/ eসeসিস (েভােকশনাল)/দািখল/দািখল(েভােকশনাল) /সমমােনর 
পরী ায় u ীণ র্ িশ াথ  ভিতর্র জ  আেবদন করেত পারেব। eে ে  পােসর সন িশিথলেযা । 

 
 

3.0 পিরবত ত ভিতর্ কায র্ েমর সময়সূিচ t 

 
 

5.1 ভিতর্  msµvšÍ ত াবিলঃ 
5.2  াথ  িনব র্াচেন েকান ভিতর্ পরী া aনুি ত হেব না। েকবলমা  eসeসিস বা সমমান পরী ার ফলাফেলর িভি েত াথ  িনব র্াচন করা হেব। 

 5.3  ভিতর্র জ  িনধ র্ািরত আেবদনপ  aন-লাiন eর মা েম দািখল করেত হেব। ভিতর্র জ  িনধ র্ািরত আেবদন ফরম Web Link:   www.btebadmission.gov.bd  eর 
oেয়বসাiট e পাoয়া যােব। 

5.4 aন-লাiেন আেবদেনর ে ে  261/-(eকশত প াশ) টাকা  ডাচ বাংলা াংক (রেকট সািভ র্স)  eর মা েম জমাদান সােপে  পছ ম aনুযায়ী সেব র্া  21 (দশ)  
i uট/ে শালাiেজশন-e আেবদন করা যােব।  

5.5  েমধা, সরকার ক র্ক িনধ র্ািরত েকাটা aনুসরণ কের o আেবদনপে  বিণ র্ত পছে র িভি েত ভিতর্র নীিতমালা aনুযায়ী িশ াথ  ভিতর্ করা হেব। 
5.6  eiচeসিস ( বসায় ব াপনা) eর ে ে  eসeমeস eর মা েম 296/-(eকশত চািশ) টাকা জমা িদেয়  েরিজে শন িন ায়ন করেত হেব । 
 

6.1 eiচeসিস ( বসায় ব াপনা)◌ঃ 2.কি uটার aপােরশন 3. েসে টািরয়াল সােয়  4. িহসাবর ণ 5. াংিকং 6. uে া া u য়ন।  
   

 
পিরচালক (কাির লাম) 

o ভিতর্ কিম র সদ  সিচব 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ 

ঢাকা-2318। 
 

িমক নং িবষয় তািরখ

4.2 ভিতর্র aন-লাiন o eসeমeস আেবদন হণ  (যারা নঃ িনরী েণর জ  আেবদন করেব তােদর ei সমেয়র মে  
আেবদন করেত হেব) 

1৯/16/3128 েথেক 41/17/3128

4.3 থম পয র্ােয় িনব র্ািচত িশ াথ েদর ফল কাশ  14/18/3128

4.4 িশ াথ েদর িসেলকশন িন ায়ন  15/18/3128 েথেক 16/18/3128

িশ া িনেয় গড়ব েদশ 
েশখ হািসনার বাংলােদশ 


