
বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড 
আগারগাo, শর-i-বাংলা নগর 

ঢাকা-2318 
ারক নং-বাকািশেবা/ ঃ( রিজঃ)/3127/225                                                        তািরখঃ 35-19-3127 ি ঃ 

িব ি  
 

বাংলেদশ কািরগির িশ া বাড eর চয়ার ান মেহাদেয়র a েমাদন েম eত ারা সংি  িত ান ধানেদর aবগিতর জ  
জানােনা যাে  য, 3127-3128 িশ াবেষ a  বােডর eiচeসিস(িবeম), eiচeসিস( ভাক) o িডে ামা-iন-কমাস  
িশ া েমর ভিতর সময় সীমা আসন খািল থাকা সােপে  3৯-1৯-3127 chšÍ ি  করা হেলা। 
 
(ক) 2৯-1৯-3127 হেত 3৯-1৯-3127 iং chšÍ সাভার খালা থাকেব। েবর িনয়েম বােডর oেয়ব সাiেটর মা েম 

(www.bteb.gov.bd) রিজে শেনর কাজ স  করেত হেব। eেদর জ  িশ াথ  িত টা-453/-(িতনশত 
িবয়াি শ) টাকা াফেটর মা েম বােডর জমা িদেত হেব। 

(খ) যােদর ছিব e chšÍ সংেযািজত হয় নাi তােদর ছিব সংেযাজন করেত হেব। 
(গ) 5থ িবষয় সংেযাজন করেত হেব। 
(ঘ) eকে  সকল কাগজপ  বােড জমা দoয়ার সময় িচ পরবত েত oেয়ব সাiেটর মা েম জানােনা হেব। 
 

া িরত 
( মাঃ নােয়ব আলী ম ল) 

সিচব 
বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড 

ঢাকা-2318। 
ারক নং-বাকািশেবা/ ঃ( রিজঃ)/3127/225(23)               তািরখঃ 35-19-3127 ি ঃ 

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। a ------------------------------------------------------------------------। 
৯। কাির লাম িবেশষ  ( ভাক)/দািখল ( ভাক), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
21। সহকাির পরী া িনয় ক(সকল), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
22। চয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কমকতা, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
23। সংি  নিথ।  

                             
( মাঃ র-e-iলাহী) 

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


