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ারক নং-বাকািশেবা/ ঃ(েরিজঃ)/(েভাক)/3129/13                              তািরখঃ36-13-3129 ি ঃ 
িব ি  

 

বাংলােদশ কািরগির িশ া েবােড র্র aধীন eসeসিস (েভােকশনাল) o দািখল (েভােকশনাল) িশ া ম পিরচালনাকারী সংি  সকল িশ া িত ান 
ধানেক জানােনা যাে  েয, 3129 িশ াবেষ র্ ভিতর্কৃত িশ াথ েদর িনব েনর জ  Online e েরিজে শন কায র্ ম হণ করা হেয়েছ। 

eমতাব ায় আপনার িত ােন ভিতর্কৃত িশ াথ েদর েয়াজনীয় ত  www.bteb.gov.bd oেয়ব সাiেটর আপনার িত ােনর েগাপন 
না ােরর মা েম 38-13-3129 হেত 42-14-3129 তািরেখর মে  Online e ডাটা eি  স  কের ি  আuট কিপ েরিজে শন িফসহ 
েবােড র্ দািখল করেত হেব। 
 
 

 
 

েরিজে শন িফ 241.11 (eকশত ি শ) টাকা, ীড়া িফ 41.11 (ি শ) টাকা,  েরাভার াuট/গাল র্স গাiড িফ 26.11 (পেনর) টাকা, েরড 
ি েস  িফ 19.11 (আট)  টাকা,  িব ান o ি  িফ 8.11 (সাত) টাকা, আেবদনপ  িবি র (ভিতর্কৃত িশ াথ ) 41.11 টাকাসহ 
সব র্েমাট 331.11 ( iশত িবশ) টাকা িত িশ াথ র িনকট হেত আদায় কের eক  াংক াফট করেত হেব। েজeসিস পােশর ল 
ন রপ /a ম ে ণী পােসর নমবর প , aনলাiন েথেক সং হকৃত ি  কিপ (Hard copy) eবং াংক াফট িনে  বিণ র্ত সময় িচ 
েমাতােবক েবােড র্ দািখল করেত হেব। াংক াফট সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্-eর aনু েল েসা াল iসলামী াংক িলঃ, 
েবগম েরােকয়া রিণ, আগারগo, ঢাকা/েসানালী াংক িলঃ, আগারগo শাখা, ঢাকা েত uে ালনেযা  হেত হেব। uে , িত  ে ড 
eর জ  আসন সং া পআuটসহ সেব র্া  51 জন eবং নতম 26 জন। 

 
 

িমক 
নং েজলা/থানা ি  আuট হাড র্ কিপ o িডিড 

েবােড র্ জমা েদয়ার তািরখ 
িত ােনর াংক াফট করার 

েশষ তািরখ  
1.  প গড়. ঠা রগo, িদনাজ র o নীলফামারী 26-15-3129  

12-15-3129 তািরখ েথেক র  
কের িনিদ র্  েজলা/িবভােগর ি  
কিপ জমা েদয়ার তািরখ পয র্ম  

িডিড করা যােব। 

2.  লালমিনরহাট, রং র, িড় াম o গাiবা া 27-15-3129 
3.  জয় রহাট, ব ড়া, নoগ  o নােটার 28-15-3129
4.  চ পাiনবাবগ , রাজশাহী, িসরাজগ  o পাবনা 29-15-3129
5.  ি য়া, েমেহর র, য়াডা া, িঝনাiদহ o মা রা 2৯-15-3129
6.  নড়াiল, যেশার, সাত ীরা, লনা o বােগরহাট 33-15-3129
7.  বিরশাল িবভােগর সকল েজলা 34-15-3129
8.  িসেলট িবভােগর সকল েজলা। 35-15-3129
9.  চ াম িবভােগর সকল েজলা 36-15-3129
10.  শরীয়ত র, মাদারী র, েগাপালগ , ফিরদ র, 

রাজবাড়ী o মািনকগ । 
37-15-3129

11.  ি গ , নারায়ণগ , ঢাকা, নরিসংদী, গাজী র o 
টা াiল। 

41-15-3129

12.  জামাল র, েশর র, ময়মনিসংহ, েন েকাণা o 
িকেশারগ । 

41-15-3129
 

 

িবেশষ ঃ   
2.    েরিজে শন কাড র্ হণ করার সময় েরিজে শন িফ জমা েদয়ার াংক রিশদ eর ল াহক কিপ aব i দশ র্ন করেত হেব।  
 

3.   েবাড র্ ক র্ক িনধ র্ািরত তািরেখ ি কৃত copy াংক া  সহ েবােড র্ ে রেণর সময় ফেরায়ািডং িচ র মে  িনে র ছক রণ করেত হেব। 
 

িমক নং িশ া ম ে ড aনুেমািদত আসন সং া ভিতর্কৃত িশ াথ র সং া
     

 

4.   ে ড িভি ক aনুেমাদন াি র িচ র ফেটাকিপ (a ািফিলেয়শন) সং  করেত হেব। 
5.   Hard copy েবােড র্ জমা েদয়ার সময় 3128-29 aথ র্বছর ch©šÍ a ািফিলেয়শন িফ পিরেশােধর মাণপ  দািখল করেত হেব। 
6.   Hard copy েবােড র্ জমা েদয়ার সময় ভিতর্কৃত িশ াথ েদর েজeসিস o েজিডিস পােশর ল ন রপ / aষটম ে ণী পােসর নমবর প  েবােড র্ জমা িদেত হেব। 
7.  েবাড র্ ক র্ক িনধ র্ািরত তািরেখ 'Hard copy' স ক সমেয় েবােড র্ জমা িদেত থ র্ হেল জিরমানা দান বা তা লক eবং জিরমানার aথ র্ িত ান ধানেক বহন    

করেত হেব, eর জ  িশ াথ েদর uপর aিতির  েকান িফ ধায র্ করা যােব না। 
8.   েরিজে শন সং াম  ত ািদ বাংলােদশ কািরগির িশ া েবােড র্র িনজ  oেয়ব সাiেটo েদখা যােব। 
9.   িত ে ড-e সেব র্া  51 জন eবং ন তম 26 জন wk¶v_©x ভিতর্ করােত হেব। 
 
 

 
 

 
            36/13/3129 

(েমাঃ িনজাম uি ন ) 
uপ-সিচব (েরিজে শন) 

বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা 
   েফানঃ ৯244595  
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ারক নং-বাকািশেবা/ ঃ(েরিজঃ)/(েভাক)/3129/13 (23)                              তািরখঃ36-13-3129 ি ঃ 

 
 

সদয় aবগিত o যথাযথ কায র্ােথ র্ aনুিলিপ ে রণ করা হেলা  
 

[ 

12। মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধ র, eফ-5/িব, আগারগo  /e, ঢাকা- 2318। 

13। সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 

14। পিরচালক (কাির লাম), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 

15। পির া িনয় ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 

16। uপ-পির া িনয় ক (সকল), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  

17। িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  

      (a  িব ি  oেয়ব সাiেট চার করার জ  আপনােক aনুেরাধ জানােনা হেলা)। 

18। কাির লাম িবেশষ  (eসeসিস (েভাক) , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 

19। সহকাির পির া িনয় ক (সকল), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 

1৯। a / পিরচালক/ িত ান ধান......................................................  

21। সহকাির িহসাব র ণ কম র্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা (িফ হেনর জ  aনুেরাধ জানােনা হেলা)। 

22। েচয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কম র্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 

23। সংি  নিথ। 

 
 
 

 
                    36/13/3129 

(েমাঃ িনজাম uি ন ) 
uপ-সিচব (েরিজে শন) 

বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা 
   েফানঃ ৯244595  

 
 
 


