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u রপ  পূনঃিনরী েনর িব ি  
 

সংি  সকেলর aবগিতর জ  জানােনা যাে  েয, জাতীয় দ তামান েবিসক 471 ঘ া (4 o 7 মাস) েময়ািদ েকােস র্র (জানুয়াির- ন o 
eি ল- ন 3129 েসশন) 3129 সেনর চূড়া  িলিখত পরী া 3৯ ন, 3129 ি ঃ বার  সকাল 21.11 টায় েবাড র্ কতৃর্ক িনব র্ািচত 
পরী ােকে  eবং া য্ যুি  o েসবা িশ া ম 7 মাস েময়ািদ সািট র্িফেকট-iন-েমিডেকল আল াসাu  (CMU) (জানুযাির- ন 3129 েসশন) 
পরী া 37-39 ন 3129 ি ঃ aনুি ত হয়। a  38-1৯-3129 ি ঃ তািরেখ পরী া পিরষেদর সুপািরশ েমাতােবক েবােড র্র aনুেমাদন েম 
ফলাফল কাশ করা হেলা। ফলাফল বাংলােদশ কািরগির িশ া েবােড র্র (Web site : www.bteb.gov.bd) পাoয়া যােব । কািশত 
ফলাফেল েকান কার aসংগিত বা aনিভে তঃ ল িট পরবত েত পিরলি ত হেল তা পিরবতর্ন, সংেশাধন o বািতল করার পূণ র্ মতা 
েবাড র্ কতৃর্ক সংরি ত।  
 

েয সকল পরী াথ েদর ফলাফেল সংেশাধেনর জ  aনলাiন (Online)  আেবদন করেব Web site : www.bteb.gov.bd 
-eর েহাম েপiেজ u রপ  পূনঃিনরী ন/ িগত ফলাফল       িত ান েকাড o পাসoয়াড র্ িদেয় u রপ  পুণঃিন েণর ত সমূহ eি  
করেত হেব। 
 

u রপ  পুণঃিনরী েণর িনধ র্ািরত িত িবষয় িফ 411/-( িতনশত টাকা হাের) আদায়কৃত aথ র্ াংক াফ/িডিড (সিচব,বাংলােদশ 
কািরগির িশ া েবাড র্ ,আগারগ o, ঢাকা) মা েম েবােড র্ ে রন করেত হেব। াংক াফটিট েসানালী াংক, আগারগ o শাখা, ঢাকা হেত 
uে ালন েযা । aন-লাiেন u রপ  পূণঃিনরী েণর ে ে   eকi িত ােনর eকািধক আেবদনকারী eকিট মা  িডিডর মা েম আেবদন 
করেত পারেব aথবা eককভােব আেবদন করেত পারেব তেব সকল াথ র ে ে  aন-লাiেন আেবদেন েসানালী াংেকর িডিডর ন র, 
শাখার নাম o তািরখ uে খ করেত হেব । aন-লাiেন েবেশর সময় Web page e িনেচ (Double Click)  িনেদ র্শনািট পেড় িনেত 
হেব। 
 

আেবদনকাির পরী াথ র হািজরাশীট, িশেরানাম o িটিস/িপিস/িপeফ ন র o কািশত ফলাফেলর হাড র্কিপর ফেটাকিপ সতয্ায়নসহ 
িত ান ধােনর মা েম aব i আগামী 1৯ aে াবর,3129 ি ঃ তািরেখর মে  আেবদন করেত হেব। uে িখত তািরেখর মে  uপযু  
ত ািদ িত ান ধােনর সতয্ায়নসহ েবােড র্র সংি  শাখায় জমা িদেত হেব। িনধ র্ািরত সমেয়র পের e ধরেনর েকান আেবদন িবেবচনা 
করা হেব না। eখােন uে  েয, aনলাiন (Online) তীত  u রপ  পুণঃিন েণর আেবদন হনেযা  নয় eবং িত ান তীত 
িশ াথ  কতৃর্ক েকান আেবদন হন করা হেব না ।  
 

া িরত 
 (ড. সুশীল কুমার পাল) 
পরী া িনয় ক 
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ঢাকা-2318 

েফানঃ ৯224394, 12825186949 
 
ারক নং-   68.28.1111.415.44.112.29.457                                     তািরখঃ 38-1৯-3129 ি ঃ  

সদয় aবগিত o যথাযথ কায র্ােথ র্ aনুিলিপ ে রণ করা হেলাঃ 

1.  মহা-পিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, পি ম আগারগ o, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা।
2.  মহা-পিরচালক, জনশি  কম র্সং ান o িশ ণ বুয্েরা, িশ ণ ভবন, কাকরাiল, ঢাকা।
3.  ক  পিরচালক (STEP), কািরগির িশ া aিধদ র, পি ম আগারগ o, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা। 
4.  পিরচালক (েভােকশনাল), কািরগির িশ া aিধদ র, পি ম আগারগ o, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা।
5.  পিরচালক ( িশ ণ), জনশি  কম র্সং ান o িশ ণ বুয্েরা, কাকরাiল, ঢাকা।
6.  সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
7.  পিরচালক (কািরকুলাম), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।

িতিদন a ত eকবার েবােড র্র  
oেয়ব সাiট (www.bteb.gov.bd)  
িভিজট কারুন। 



 
 
 
8.  িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। িব ি িট oেয়ব সাiেট চােরর ব া হেণর জ  আপনােক aনুেরাধ 

করা হেলা। 
9.  uপ-পরী া িনয় ক (েগাপনীয়), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
10.  uপ-সিচব (েরিজে শন), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা 
11.  ডকুেমে শন aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
12.  আ িলক পিরদশ র্ক, েটকিনকয্াল ল e  কেলজ সমূহ, ঢাকা/চ াম/রাজশাহী/ লনা িবভাগ।
13.  সহকারী-পিরচালক ( কাশনা), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
25-32৯1 a /পিরচালক, জাতীয় দ তমান েবিসক 471 ঘ া কি uটার িশ ণ eবং a া  েকাস র্ পিরচালনাকারী সকল িত ান ।
32৯2। েচয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কম র্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
32৯3। নিথ। 

 
 
 

(েমাঃ সুলতান েহােসন) 
  uপ পরী া িনয় ক 

বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্,ঢাকা-2318 
েমাবাiলঃ 12826-21965৯ 

 
 


