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ারক নং-বাকািশেবা/ ঃ/ রিজঃ/3127/214                                        তািরখঃ 19/7/3127 ি ঃ 
িব ি  

বাংলােদশ কািরগির িশ া বােডর চয়ার ান মেহাদেয়র আ েমাদন েম a  বােডর aধীন 2 বছর ময়ািদ কািরগির ি লক িশ ার 

জাতীয় দ তামান বিসক থম পব (4য় মান) o ি তীয় পব (3য় মান) িশ া েম ভিত ত িশ াথ েদর িনব েনর জ  Online -e 

রিজে শন কায ম হণ করা হেয়েছ। eমতাব ায়, আপনার িত ােন ভিত ত িশ াথ েদর েয়াজনীয় ত  বাংলােদশ কািরগির িশ া 

বােডর oেয়ব সাiেটর (www.bteb.gov.bd) মা েম 24/7/3127 হেত 33/7/3127 তািরেখর মে  aন-লাiেন ডাটাeি  স  

কের ি  আuট কিপ রিজে শন িফসহ বােড দািখল করেত হেব।  D‡j¬L¨  য িত েড কমপে  16 (প চ) জন িশ াথ  থাকেত হেব। 

 

রিজে শন িফ বাবদ 231/-(eকশহ িবশ) টাকা হাের িত িশ াথ র িনকট হেত আদায় কের eক  াংক াফেটর মা েম ''Hard 

copy'' aনলাiন থেক সং হ কের িনে  বিণত সময় িচ মাতােবক বােড দািখল করেত হেব। াংক াফ  সিচব, বাংলােদশ কািরগির 

িশ া বাড -eর a েল সানালী াংক িলঃ, আগারগo শাখা, ঢাকা, aথবা সা াল iসলামী াংক িলঃ, বগম রােকয়া রিণ, 

আগারগo, ঢাকা হেত uে ালনেযা  হেত হেব।  
 

াংক া  জমা দয়ার সময় িচঃ 

  

িমক নং 
সকল জলার িত ান

ি  আuট হাডকিপ o িডিড বােড  জমা দয়ার তািরখ 
িত ােনর াংক া  করার সবেশষ তািরখ  

12 38/17/3127 37/7/3127 (িড িড/ প-aডার)

িবেশষ ঃ   

� বাড ক ক িনধািরত তািরেখ ''Hard copy'' া  সহ বােড রেণর সময় ফেরায়ািডং িচ র ন না িন প। 

িমক নং িশ া েমর 

নাম 

কাির লাম 

কাড 

ড কাড আসন সং া িশ াথ  সং া মম  

2 3 4 5 6 7 8
 

� ''Hard copy'' বােড জমা দয়ার সময় 3127-3128 aথবছর পযম  a ািফিলেয়শন িফ পিরেশােধর মাণপ  দািখল eবং 

সব থম বাড ক ক a েমাদন াি র িচ র ফেটাকিপ (e ািফিলেয়শন) সং  করেত হেব।   

� বাড ক ক িনধািরত তািরেখ ''Hard copy'' স ক সমেয় বােড  জমা িদেত থ হেল জিরমানা দান করেত হেব eবং জিরমানার 

aথ িত ান ধানেক বহন করেত হেব, eর জ  িশ াথ েদর uপর aিতির  কান িফ ধায করা যােব না। 

� রিজে শন সং াম   ত ািদ বাংলােদশ কািরগির িশ া বােডর িনজ  oেয়ব সাiেটo (www.bteb.gov.bd) দখা যােব। 

 

                                                                                                                             
 ( মাঃ র-e-iলাহী) 

uপ-পরী া িনয় ক ( ভােকশনাল) 
o 

uপ-সিচব ( রিজঃ) দািয়তব া  
বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড 

ঢাকা-2318 
                        a াহত া-3 
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ারক নং-বাকািশেবা/ ঃ( রিজঃ)/(সট কাস)/3127/214/(24)                           তািরখঃ 19/17/27 ি ঃ 

 

সদয় aবগিত o যথাযথ কাযােথ a িলিপ রণ করা হেলা t 

12। মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধ র, eফ-5/িব, আগারগo  /e, ঢাকা- 2318। 

13। সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 

14। পিরচালক (কাির লাম), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 

15। পরী া িনয় ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 

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

17। িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।   

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

18। ড. মাঃ লতান হােসন, কাির লাম িবেশষ  (সট কাস), পরী া পিরচালনার দািয়ে , বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 

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

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

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

22। সহকাির িহসাব র ণ কমকতা, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা (িফ হেনর জ  a েরাধ জানােনা হেলা)। 

23। চয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কমকতা, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 

24। সংিশ  নিথ।  

 

  

                                                                                                                                  
 ( মাঃ র-e-iলাহী) 

uপ-পরী া িনয় ক ( ভােকশনাল) 
o 

uপ-সিচব ( রিজঃ) দািয়তব া  
বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড 

    ঢাকা-2318  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


