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বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড 
রিজে শন শাখা 

আগারগাo, শেরবাংলা নগর 
ঢাকা-2318। 

ারক নং-বাকািশেবা/ ঃ( রিজঃ)/3127/৯7                      তািরখঃ 15-15-3127ি ঃ 
 

িব ি  
 

eত ারা eস eস িস ( ভােকশনাল) o দািখল ( ভােকশনাল) পিরচালনাকারী িত ান ধানেদর aবগিতর জ  জানােনা যাে  

য, 3127 িশ াবেষ  নবম ণীেত ভিত ত িশ াথ েদর-যারা আসন খািল থাকা সে o aন-লাiেন রিজে শেনর েযাগ পায় 

নাi বােড আেবিদত কবলমা  সi সব িত ানেক আগামী 21-15-3127 তািরখ হেত 24-15-3127 ch©šÍ 5(চার) িদন  aন-

লাiেন রিজে শন করার a মিত দান করা হেলা। 

aন-লাiন রিজে শন শেষ (আংিশক িশ াথ র) হাডকিপসহ িনধািরত রিজে শন িফ ( েবর িনয়েম াংক াফট কের) 

আগামী 39-15-3127 তািরেখর মে  হােত হােত বােড জমা িদেত হেব। 

য সকল িত ান স ণ েপ eখন aন-লাiন রিজে শন স  করেব তােদর ািত ািনক জিরমানা িহেসেব aিতির  

3611/- ( i হাজার প চশত) টাকা দান করেত হেব। 

েব  জাির ত  িব ি র aপরাপর  শত  যথারীিত বহাল থাকেব। 

                                                                                                     া িরত 
( মাঃ নােয়ব আলী ম ল) 

সিচব 
বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড 

ঢাকা-2318। 
ারক নং-বাকািশেবা/ ঃ( রিজঃ)/3127/৯7(24)                        তািরখঃ 15-16-3127ি ঃ 

সদয় aবগিত o যথাযথ কাযােথ a িলিপে রণ করা হেলাঃ- 
2। মহা-পিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, আগারগ o, ঢাকা-2318। 
3। সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
4। পিরচালক (কাির লাম), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
5। পরী া িনয় ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
6। পিরদশক, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
7। uপ-পরী া িনয় ক (সকল), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
8। িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
 (a  িব ি  oেয়ব সাiেট চার করার জ  আপনােক a েরাধ জানােনা হেলা) 
9। কাির লাম িবেশষ , দািখল ( ভাক), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
৯। সহকাির পরী া িনয় ক(সকল), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
21। ধান িশ ক/ ধান িশি কা/পিরচালক/ পার...............................................................................। 
22। সহকাির িহসাব র ণ কমকতা, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।  
23। চয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কমকতা, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
24। সংি  নিথ। 
 

                                         
( মাঃ র-e-iলাহী) 

uপ-সিচব ( রিজঃ) দািয় া  
বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড,ঢাকা 
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বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড 
রিজে শন শাখা 

আগারগাo, শেরবাংলা নগর 
ঢাকা-2318। 

ারক নং-বাকািশেবা/ ঃ( রিজঃ)/3127/৯8                                   তািরখঃ 15-15-3127ি ঃ 
 

িব ি  
 

eত ারা 7 মাস ময়ািদ জাতীয় দ তামান বিসক (471 ঘ া ময়ািদ িশ া েমর জা য়াির- ন 3127) পিরচালনাকারী 

িত ান ধানেদর aবগিতর জ  জানােনা যাে  য, 3127 জা য়াির- ন সশেন ভিত ত িশ াথ েদর-যারা আসন খািল থাকা 

সে o aন-লাiেন রিজে শেনর েযাগ পায় নাi বােড আেবিদত কবলমা  সi সব িত ানেক আগামী 21-15-3127 

তািরখ হেত 24-15-3127 ch©šÍ 5(চার) িদন  aন-লাiেন রিজে শন করার a মিত দান করা হেলা। 

aন-লাiন রিজে শন শেষ (আংিশক িশ াথ র) হাডকিপসহ িনধািরত রিজে শন িফ ( েবর িনয়েম াংক াফট কের) 

আগামী 39-15-3127 তািরেখর মে  হােত হােত বােড জমা িদেত হেব। 

য সকল িত ান স ণ েপ eখন aন-লাiন রিজে শন স  করেব তােদর ািত ািনক জিরমানা িহেসেব aিতির  

3611/-( i হাজার প চশত) টাকা দান করেত হেব। 

েব  জাির ত  িব ি র aপরাপর  শত  যথারীিত বহাল থাকেব। 

                    া িরত  
( মাঃ নােয়ব আলী ম ল) 

সিচব  
বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড 

ঢাকা-2318। 
ারক নং-বাকািশেবা/ ঃ( রিজঃ)/3127/৯8(24)                         তািরখঃ 15-16-3127ি ঃ 

সদয় aবগিত o যথাযথ কাযােথ a িলিপে রণ করা হেলাঃ- 
2। মহা-পিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, আগারগ o, ঢাকা-2318। 
3। সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
4। পিরচালক (কাির লাম), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
5। পরী া িনয় ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
6। পিরদশক, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
7। uপ-পরী া িনয় ক (সকল), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
8। িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
 (a  িব ি  oেয়ব সাiেট চার করার জ  আপনােক a েরাধ জানােনা হেলা) 
9। কাির লাম িবেশষ ,দািখল ( ভাক), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
৯। সহকাির পরী া িনয় ক(সকল), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
21। ধান িশ ক/ ধান িশি কা/পিরচালক/ পার.....................................................................................। 
22। সহকাির িহসাব র ণ কমকতা, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।  
23। চয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কমকতা, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
24। সংি  নিথ। 

 

                                        
( মাঃ র-e-iলাহী) 

uপ-সিচব ( রিজঃ) দািয় া  
বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড,ঢাকা 

 
 
 
 
 
 


