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ারক নং-বাকািশেবা/ ঃ/েরিজঃ/3128/18/274                                                    তািরখঃ 38/18 /3128 ি ঃ 
িব ি  

বাংলােদশ কািরগির িশ া েবােড র্র েচয়ার ান মেহাদেয়র আনুেমাদন েম িনেমণা  িশ া েম ভিতর্কৃত িশ াথ েদর Online        
েরিজে শন কায র্ ম হণ করা হেয়েছঃ 

       (2) জাতীয় দ তামান েবিসক ( লাi- েসে র/3128,471 ঘ া  4মাস েময়ািদ)। 
       (3) জাতীয় দ তামান েবিসক ( লাi-িডেস র/3128,471 ঘ া 7মাস েময়ািদ)।         

 ক) Online ডাটা eি র সময় সূিচঃ (4 মাস েময়াদী েকােস র্র জ ) 
 38/18 /3128  হেত 16/19 /3128 ch©šÍ (www.bteb.gov.bd) 
াংক াফট করার তািরখ 18/19/3128 তািরখ হেত শুরু হেয় িনধ র্ািরত িবভােগর ি  আuট কিপ জমা েদoয়ার তািরখ ch©šÍ িডিড/ 

েপ-aড র্ার করা যােব। 
      খ) Online ডাটা eি র সময় সূিচঃ (7 মাস েময়াদী েকােস র্র জ ) 

31/19/3128  হেত 41/19/3128 ch©šÍ (www.bteb.gov.bd) 
াংক াফট করার তািরখ 16/1৯/3128 তািরখ হেত শুরু হেয় িনধ র্ািরত িবভােগর ি  আuট কিপ জমা েদoয়ার তািরখ ch©šÍ িডিড/ 

েপ-aড র্ার করা যােব। 
 

     গ) িফেসর িববরণঃ 
 

1.  েরিজে শন িফ 61/= (প াশ) টাকা,
2.  পরী ার িফ 411/- (িতনশত) টাকা,
3.  সনদপ  িফ বাবদ 211/- (eকশত) টাকা

                                                     েমাট =  561/-(চারশত প াশ) টাকা 
N) িবভাগ িভি ক ি  কিপ o াংক া  করা eবং জমা েদয়ার সময়সূিচঃ 
 

িমক নং িবভাগ 
4 মাস েময়াদী েকােস র্র ি  আuট হাড র্কিপ 

o িডিড েবােড র্  জমা েদয়ার তািরখ 
7 মাস েময়াদী েকােস র্র ি  আuট হাড র্কিপ 
o িডিড েবােড র্  জমা েদয়ার তািরখ 

12. রং র 18 /19/3128 17/1৯ /3128 
13. রাজশাহী 19/19/3128 18/1৯/3128 
14. লনা 1৯/19/3128 21/1৯/3128 
15. বিরশাল 21/19/3128 22/1৯/3128 
16. িসেলট 24/19/3128 23/1৯/3128 
17. চ াম 27/19/3128 24/1৯/3128 
18. ঢাকা 28/19 /312 8 25/1৯ /312 8 

 
ঙ) িফ সহ ি  আuট কিপ জমা েদoয়ার িনেদ র্শাবলীঃ  

     (2) 3128-29 aথ র্ বছর ch©šÍ aয্ািফিলেয়শন িফ পিরেশােধর মাণপ । 
     (3) aয্ািফিলেয়শন/ ীকৃিতপ /প  সমূেহর ফেটাকিপ। 
     (4) Online ডাটা eি র হাড র্কিপ । 
     (5) নমুনা েমাতােবক ফেরায়ািডং িচিঠ। 

নমুনা 
 

িমক নং িশ া েমর 
নাম 

কাির লাম 
েকাড 

ে ড েকাড আসন সং া িশ াথ  সং া gšÍe¨

12 13 14 15 16 17 18
                

        (6) িনধ র্ািরত তািরেখ জমা দােন থ র্ হেল জিরমানা দান করেত হেব যা েকান িশ াথ র uপর বতর্ােব না। 
         (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।  
        (8) েরিজে শন কাড র্ হণ করার সময় েরিজে শন িফ জমা েদয়ার াংক রিশদ eর মূল াহক কিপ aব i দশ র্ন করেত হেব। 
 

 

   
                       41/18/3128 
                                                                                                         (েমাঃ িনজাম uি ন ) 

uপ-সিচব (েরিজে শন) 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা 

   েফানঃ ৯244595  
                             
               a াহত া-3 

 



-3- 
 

 
ারক নং-বাকািশেবা/ ঃ(েরিজঃ)/(সট েকাস র্)/3128/18/274/(27)             তািরখঃ 38/18/3128 ি ঃ 

 
সদয় aবগিত o যথাযথ কায র্ােথ র্ aনুিলিপ ে রণ করা হেলা t 
 
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। পরী া িনয় ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 

16। পিরদশ র্ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  

17। uপ-পরী া িনয় ক (সকল), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  

18। uপ-পিরদশ র্ক (সকল),বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  

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

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

1৯। জনাব েমাঃ লতান েহােসন, কাির লাম িবেশষ  (সট র্ েকাস র্), পরী া পিরচালনার দািয়ে , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 

21। কাির লাম িবেশষ  (সট র্ েকাস র্) বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  

22। সহকাির ে া ামার(সকল) বাংলােদশ কািরগির িশ ােবাড র্, ঢাকা।  

23। সহকাির পরী া িনয় ক (সকল), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 

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

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

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

27। সংিশ  নিথ। 

 

 
         

                                                                                                                 

 
                                 41/18/3128 
                                                                                                                     (েমাঃ িনজাম uি ন ) 

uপ-সিচব (েরিজে শন) 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা 

    েফানঃ ৯244595  


