বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্
আগারগ o, েশেরবাংলা নগর
ঢাকা-2318।
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িশ া িনেয় গড়ব েদশ
েশখ হািসনার বাংলােদশ
তািরখঃ 38-22-3128 ি ঃ

ভিতর্ িব ি

র্
3128-3129 িশ াবেষ র্ 2 বছর েময়ািদ ি ল সািটিফেকট
(সরকাির), 2 বছর েময়ািদ সািটিফেকট iন েহল্থ েটকেনালিজ eবং 2 বছর েময়ািদ eিন াল েহল্থ (েবসরকাির)
িশ া েম িশ াথ ভিতর্ িব ি ।
র্
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ a েমািদত িশ া িত ানসমুেহ 3128-3129 িশ াবেষ র্ 2 বছর েময়ািদ ি ল সািটিফেকট
(সরকাির), 2 বছর েময়ািদ সািটিফেকট iন েহল্থ
েটকেনালিজ eবং 2 বছর েময়ািদ eিন াল েহল্থ েটকেনালিজ (েবসরকাির) িশ া েম িশ াথ ভিতর্র জ aনলাiেন আেবদন হণ করা হে । ভিতর্র জ িনধ র্ািরত
আেবদনপ o আেবদেনর িনেদ র্শনাবলী www.bteb.gov.bd oেয়বসাiেট পাoয়া যােব।
3.1 ভিতর্র আেবদেনর েযা তাঃ
a েমািদত সকল িশ া েবাড র্/ u ু িব িব ালয় হেত eসeসিস / eসeসিস (েভােকশনাল)/ দািখল/ দািখল (েভােকশনাল)/ সমমােনর পরী ায় u ীণ র্ িশ াথ রা ভিতর্র
জ আেবদন করেত পারেব। eে ে পােসর সন িশিথলেযা ।
3.0 ভিতর্ কায র্ েমর সময়সূিচ t
িমক নং
িবষয়
তািরখ
4.2
aন-লাiেন ভিতর্
39/21/3128 েথেক 41/22/3128
5.1 ভিতর্ msµvšÍ ত াবিলঃ
5.2 াথ িনব র্াচেন েকান ভিতর্ পরী া a ি 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। িনধ র্ািরত আেবদন ফরম Web Link: www.bteb.gov.bd eর oেয়বসাiট e
পাoয়া যােব।
5.4 েমধা, সরকার ক ক
র্ িনধ র্ািরত েকাটা a সরণ কের o আেবদনপে বিণ র্ত পছে র িভি েত ভিতর্র নীিতমালা a যায়ী িশ াথ ভিতর্ করা হেব।
5.5 সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্-eর a কুেল েসানালী াংক িলঃ আগারগ o শাখা, ঢাকা aথবা েসা াল iসলামী াংক িলঃ, েবগম েরােকয়া সরিণ,
আগারগ o, ঢাকা হেত িশ াথ িত 446/- (িতন শত পয়ি শ) টাকা িডিড/েপ-aড র্ার জমা িদেয় ভিতর্র আেবদন িফ o েরিজে শন িন ায়ন করেত হেব।
র্
র্
র্
6.1 2 বছর েময়ািদ সািটিফেকট iন েহল্থ েটকেনালিজ t 2. সািটিফেকট
iন েড াল , 3. সািটিফেকট
iন িফিজoেথরািপ, 4. সািটিফেকট
iন াবেরটির, 5.
র্
র্
র্
র্
র্
সািটিফেকট
iন েরিডoলিজ e iেমিজং, 6. সািটিফেকট
iন ফােমর্সী, 7. সািটিফেকট
iন iি ে েটড েমিডেকল, 8. সািটিফেকট
iন নািস র্ং, 9.সািটিফেকট
iন
ারােমিডক াল ।
6.0 2 বছর েময়ািদ সািটিফেকট eিন াল েহল্থ েটকেনালিজঃ 2) সািটিফেকট iন eিন াল েহল্থ e ে াডাকশন eবং সািটিফেকট iন েপাি ফািমর্ং
8.1 িবভাগ িভি ক ি কিপ o াংক া করা eবং জমা েদয়ার সময়সূিচঃ
র্
িমক
িবভাগ
2 বছর েময়ািদ সািটিফেকট
iন েমিডেকল েকােস র্র ি
িত ােনর াংক াফট করার সব র্েশষ তািরখ
নং
আuট হাড র্কিপ o িডিড েবােড র্ জমা েদয়ার তািরখ
12.
রং র
16 িডেস র 3128
14/23/3123 ি ঃ তািরখ হেত
হেয় িনধ র্ািরত
িবভােগর ি আuট কিপ জমা েদoয়ার তািরখ ch©šÍ
13.
রাজশাহী
17 িডেস র 3128
িডিড/েপ-aড র্ার করা যােব।
14.
লনা
18 িডেস র 3128
15.
বিরশাল
21 িডেস র 3128
16.
িসেলট
22 িডেস র 3128
17.
চ াম
23 িডেস র 3128
18.
ঢাকা
24 িডেস র 3128
র্শাবলীঃ
9.1 িফ সহ ি আuট কিপ জমা েদoয়ার িনেদ
9.2 Online e ভিতর্ ত িশ াথ েদর ডাটা eি র হাড র্কিপর সােথ াংক াফট eবং eসeসিস/সমমান পরী ায় u ীণ র্ িশ াথ েদর ল ন রপ েদখােত হেব।
9.3 3128-29 aথ র্ বছর পয র্ম a ািফিলেয়শন িফ পিরেশােধর মাণপ ।
9.4 a ািফিলেয়শন/ ী িতপ /প স েহর ফেটাকিপ।
9.5 Online ডাটা eি র হাড র্কিপ।
9.6 নমুনা েমাতােবক ফেরায়ািড র্ং িচ ।
নমুনা
িমক নং
িশ া েমর নাম
কািরকুলাম েকাড
ে ড েকাড
আসন সং া
িশ াথ সং া
gšÍe¨
12
13
14
15
16
17
18
9.6 িনধ র্ািরত তািরেখ জমা দােন থ র্ হেল জিরমানা দান করেত হেব যা েকান িশ াথ র uপর বতর্ােব না।
9.7 িত ে েড/শাখায় কমপে 16(প চ) জন িশ াথ েরিজে শন করেত হেব eবং িত শাখা/িশে 51 (চি শ) জন eর েবিশ েরিজে শন করা যােব না।
9.8 েরিজে শন কাড র্ হণ করার সময় েরিজে শন িফ জমা েদয়ার াংক রিশদ eর ল াহক কিপ aব i দশর্ন করেত হেব।
া িরত/(েমাঃ আ ারu ামান)
পিরচালক (কািরকুলাম)
o
সদ সিচব, ভিতর্ পিরচালনা কিমিট
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।

িবতরণঃ
2-2৯7। a

েটিলেফানঃ 13-৯251751

/পিরচালক,................................................iনি িটuটস হ।
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তািরখঃ 38-22-3128 ি ঃ

সদয় aবগিত o কায র্ােথ র্ a িলিপ ে রণ করা হেলাঃ
2। সিচব, কািরগির o মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, পিরবহন ল ভবন, সিচবালয় িলংক েরাড, ঢাকা। (মেহাদেয়র aবগিতর জ )
3। মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, আগারগ o েশেরবাংলা নগর, ঢাকা-2318।
4। সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, আগারগ o েশেরবাংলা নগর, ঢাকা।
5। uপ-সিচব (কািরগির-3), কািরগির o মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, পিরবহন ল ভবন, সিচবালয় িলংক েরাড, ঢাকা।
6। uপ-সিচব (েরিজে শন), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা
7। িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা (িব ি িট aনলাiেন চার o Web Link: www.bteb.gov.bd eর oেয়বসাiট চা কের ভিতর্র ব া
করার জ a েরাধ করা হ’ল)।
8। সহকাির পরী া িনয় ক (শট র্ েকাস র্), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, আগারগ o েশেরবাংলা নগর, ঢাকা
৯। েচয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কমর্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, আগারগ o েশেরবাংলা নগর, ঢাকা।
21। aিফস নিথ।

38/22/28
(েমাঃ েমাদাে র আলী)
uপ-পিরচালক ( কাশনা)
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
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