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তািরখঃ 29-1৯-3129 ি ঃ
িব ি

বাংলােদশ কািরগির িশ া েবােড র্র েচয়ার ান মেহাদেয়র a েমাদন েম a েবােড র্র aধীন েনভাল i িটিটuট aব েটকেনালিজ, কা াi,
রা ামািট পাব র্তয্ েজলা 5 (চার) বছর েময়ািদ িডে ামা-iন-iি িনয়ািরং, িশ া েম 3129-312৯ িশ াবেষ র্ লাi 3129 মােস
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 মা েম 34/1৯/3129 হেত 35/1৯/3129 তািরেখর
করেত হেব eবং Online e ফরম রণ কের িশ াথ েদর তািলকা ি কের িনেত হেব। u
মে Online e ডাটাeি স

ি

কিপ েরিজে শন িফ জমা েদয়ার সময় েবােড র্ দািখল করা আব ক।

িশ াথ েদর কাছ েথেক িনমণবিন র্ত aথ র্ আদায় কের eকিট াংক া করেত হেব। াংক া সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া
েবাড র্-eর a েল েসানালী াংক িলঃ, আগারগ o শাখা, ঢাকা aথবা েসা াল iসলামী াংক, েবগম েরােকয়া রণী, আগারগ o,
ঢাকা হেত uে ালনেযা হেত হেব। uেল িতিট েটকেনালিজর জ আসন সং া পআuটসহ সেব র্া 61 জন।
েরিজে শন িফ, ি
িমক
নং
2.
3.
4.

কিপ o াংক া জমা েদয়ার সময়সূিচঃ
েবাড র্ িনধ র্ািরত িফ

িফ eর িববরণ
েরিজে শন িফ ( িত িশ াথ )
েরাভার াuট/ ের ার িফ ( িত িশ াথ )
েরড ি েস িফ ( িত িশ াথ )
েমাট টাকা =

িবেশষ

হাড র্ কিপ াংক া জমা
েদয়ার তািরখ

311/- ( iশত) টাকা
26/- (পেনর) টাকা
31/- (িবশ) টাকা
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346/- ( iশত য়ি শ ) টাকা

ঃ

সং হীত ি
করেত হেব।

কিপ (Hard copy) াংক া সহ েবােড র্ ে রেণর সময় Forwarding িচ র মে
িমক নং
2

েটকেনালিজ

a েমািদত আসন সং া

3

4

িনে র ছক রণ

ভিতর্কৃত িশ াথ র
সং া
5

স ক সমেয় াংক াফট/Hard copy কিপ জমা িদেত থ র্ হেল জিরমানা দান বা তামূলক eবং জিরমানার aথ র্ িত ান
ধানেক বহন করেত হেব, eর জ িশ াথ েদর uপর aিতির েকান িফ ধায র্ করা যােব না।
জমা িদেত হেব।
Hard copy জমা েদয়ার সময় মূল নমবরপ / া ি
বতর্মান aথ র্বছর (3129-312৯) পয র্ম
aয্ািফিলেয়শন িফ পিরেশােধর মাণপ দািখল করেত হেব।
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(েমাঃ িনজাম uি ন )
uপ-সিচব (েরিজে শন)
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা
েফানঃ ৯244595

