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eকi ারক o তািরেখর িবক  িতিলিপ 
বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্ 

রিজে শন শাখা 
আগারগo, শেরবাংলানগর 

ঢাকা - 2318। 
(Website:www.bteb.gov.bd) 

ারক নং-বাকািশেবা/ ঃ( রিজঃ)/3128/277                      তািরখ ◌ঃ 1৯-19-3128ি ঃ 
িব ি  

 
 

eত ারা eস eস িস ( ভােকশনাল) o দািখল ভােকশনাল িশ া ম পিরচালনাকারী সকল িশ া িত ান ধানেদর জানােনা যােচছ য, 3128 সশেনর 
রিজে শন কাড র্, নবম িনর ফরম িফলােপর ি নট আuট কিপ জমা দoয়ার সময়  িনেমণা  ছক aনুযায়ী রিজে শন কাড র্ বাড র্ ভবেনর 5থ র্ তলা  
রিজে শন শাখা হেত িবতরন করা হেব। 

  

িমক নং তািরখ িবভাগ
2. 27-19-3128 ি ঃ রংপুর
3. 28-19-3128 ি ঃ রাজশাহী 
4. 31-19-3128 ি ঃ লনা
5. 32-19-3128 ি ঃ বিরশাল 
6. 33-19-3128 ি ঃ িসেলট
7. 34-19-3128 ি ঃ চ াম
8. 38-19-3128 ি ঃ ঢাকা

িবঃ ঃ 
1. রিজে শন কাড র্ হণ করার সময় রিজে শন িফ জমা দয়ার াংক রিশদ eর ল াহক কিপ aব i দশ র্ন করেত হেব। 
2. uপ  ফেরায়ািডং িদেয় রিজে শন কাড র্ হেনর জ  সংি  সকলেক aনুেরাধ জানােনা হেলা। 
3. eক  নতম 4(িতন) সদ  িবিশ  কিম  গঠেনর মা েম রিজে শন কােড র্র ত  যাচাi কের িশ াথ েদর মে  িবতরণ করেত হেব। 
4. রিজে শন কােড র্ কান ল ত  পিরলি ত হেল কাড র্ হন করার 26 িদেনর মে  সংেশাধন করেত হেব। 

          

 

           

                                               32/19/3128 
 

মাঃ িনজাম uি ন 
uপ-সিচব ( রিজঃ)  

বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্ 
ঢাকা-2318। 

 
ারক নং-বাকািশেবা/ ঃ( রিজঃ)/3128/277(22)                  তািরখঃ 1৯-19-3128ি ঃ 

 

সদয় aবগিত o যথাযথ কায র্ােথ র্ aনুিলিপে রণ করা হেলাঃ- 
2। মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, eফ-5/িব, আগারগo /e, ঢাকা-2318। 
3-6। সিচব/পিরচালক(কাির লাম)/পরী া িনয় ক/পিরদশ র্ক/ বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা। 
7। িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা। 
 (a  িব ি  oেয়বসাiেট চার করার জ  আপনােক aনুেরাধ জানােনা হেলা) 
8। কাির লাম িবেশষ (eসeসিস ভাক o দািখল ভাক), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা। 
9। uপ-সিচব ( শাসন), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্,  ঢাকা। 
৯। িনরাপ া কম র্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা। 
21। চয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কম র্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্, ঢাকা। 
22। সংি  নিথ। 

            

                                               32/19/3128 
 

মাঃ িনজাম uি ন 
uপ-সিচব ( রিজঃ)  

বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড র্ 
ঢাকা-2318। 


