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বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড 
রিজে শন শাখা 

আগারগাo, শেরবাংলা নগর 
ঢাকা-2318। 

ারক নং-বাকািশেবা/ ঃ( রিজঃ)/িবeম/3127/242                        তািরখঃ 13-21-3127ি ঃ 

িব ি  
বাংলােদশ কািরগির িশ া বােডর চয়ার ান মেহাদেয়র a েমাদন েম জানােনা যাে  য, a  বােডর 3 বছর ময়ািদ 
eiচeসিস(িবeম), eiচeসিস( ভাক), িডে ামা-iন-কমাস o 2 বছর ময়ািদ সা িফেকট কাস িশ া েমর 3127-3128 িশ া বেষ 
ভিত ত িশ াথ েদর রিজে শন িফ  o সংি  কাগজপ /হাডকিপ িনে া  ছক মাতােবক বােড জমা দান করেত হেব। 
ক) রিজে শনঃ  সরকাির িশ া িত ােনর  ে । 

ঃ নং িফ  eর িববরণ বাড িনধািরত িফ gšÍe¨ 
2 রিজে শন িফ ( িত িশ াথ ) 231/- (eকশত িবশ) টাকা  

 
সরকাির টকিনক াল  ল e  
কেলজ  eর  জ  েযাজ । 

3 রাভার াuট/ র ার িফ ( িত িশ াথ ) 26/- (পেনর) টাকা
4 রড ি েসট িফ ( িত িশ াথ ) 31/- (িবশ) টাকা
5 িব ান o ি  িফ ( িত িশ াথ ) 18/- (সাত) টাকা
6 ীড়া িফ  ( িত িশ াথ ) 41/- (ি শ) টাকা

 মাট টাকার পিরমাণ= 2৯3/- (eকশত িবরানববi) টাকা
খ)  রিজে শনঃ সরকাির/ বসরকাির িশ া িত ােনর ে  (ন ন eি ) 

ঃ নং িফ  eর িববরণ বাড িনধািরত িফ gšÍe¨ 
2 রিজে শন িফ ( িত িশ াথ ) 231/- (eকশত িবশ) টাকা বসরকাির eiচeসিস(িবeম), 

িডে ামা-iন-কমাস o 2 বছর 
ময়ািদ সা িফেকট কাস  

i uেটর জ  েযাজ । 
যােদর ডাটা বােডর oেয়ব 
সাiেটর  মা েম eি  করা 

হেয়েছ। 

3 রাভার াuট/ র ার িফ ( িত িশ াথ ) 26/-(পেনর) টাকা
4 রড ি েসট িফ ( িত িশ াথ ) 31/- (িবশ) টাকা
5 িব ান o ি  িফ ( িত িশ াথ ) 18/-(সাত) টাকা
6 ীড়া িফ  ( িত িশ াথ ) 41/-(ি শ) টাকা
7 আেবদন পে র িফ ( িত িশ াথ ) 261/-(eকশত প াশ) টাকা

 মাট টাকার পিরমাণ= 453/-(িতনশত িবয়াি শ) টাকা
গ) বসরকাির  পযােয় থম িদেক যারা  মা  আেবদন প  িফ িদেয় aন-লাiেন িন য়ন কেরেছন িক  রিজে শন িফ দান 

কের নাi তােদর জ  িত িশ াথ  ট-2৯3/-(eকশত িবরানববi)টাকা হাের দান করেত হেব। 
ঘ) াংক াফট সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা eর a েল i ত যা সানালী াংক, আগারগ o শাখা , ঢাকা 

eবং সা াল iসলামী াংক, আগারগ o শাখা, ঢাকা হেত uে ালনেযা । 
ঙ) িবভাগ িভি ক ি  আuট কিপ o াংক াফট জমা দoয়ার সময় িচঃ 

ঃ নং িবভাগ িত ােনর াংক া  
করার সবেশষ তািরখ 

ি  আuট হাডকিপ o িডিড বােড 
জমা দয়ার তািরখ 

gšÍe¨ 

2 রং র  
 
 

17-22-3127 iং 

19-22-3127 িনধিরত তািরেখ িনজ িনজ 
িবভােগর িত ানেক হাডকিপ 
জমা িদেত আসেত হেব।  

3 রাজশাহী 1৯-22-3127
4 লনা 21-22-3127
5 বিরশাল 24-22-3127
6 িসেলট 25-22-3127
7 চ াম 26-22-3127
8 ঢাকা 27-22-3127

 
িবঃ ঃ 
2। oেয়ব সাiেটর মা েম য সকল িশ াথ র ডাটা eি  স  হেয়েছ তােদর ল নমবরপ  দশন বক হাডকিপর সােথ 

নমবরপে র ফেটাকিপ জমা িদেত হেব। িন য়ন ত িশ াথ েদর ল নমবরপ  o রিজে শন িফ দান করা লাগেব না। 
কবলমা  িন য়ন তািলকা জমা িদেত হেব। 

3। য সকল িশ াথ র নাম িত ােনর রিজ শন িলে  নাi তােদরেক aব i বােডর oেয়ব সাiেটর মা েম eি  করেত হেব। 
3। Hard Copy বােড জমা দয়ার সময় 3127-3128 aথবছর পয  a ািফিলেয়শন িফ পিরেশােধর মাণপে র ফেটাকিপ 

দািখল করেত হেব। 
4। বাড ক ক িনধািরত তািরেখ Hard Copy বােড জমা িদেত থ হেল জিরমানা দান করেত হেব। যা িত ান ধানেক 

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

                                           
( মাঃ র-e-iলাহী) 

uপ-সিচব ( রিজঃ) দািয় া  
বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড 

ঢাকা-2318। 
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ারক নং-বাকািশেবা/ ঃ( রিজঃ)/িবeম/3127/242(25)                        তািরখঃ 13-21-3127ি ঃ 

সদয় aবগিত o যথাযথ কাযােথ a িলিপ 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। a -----------------------------------------------------------------------------------------------। 

8। uপ-সিচব ( শাসন), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 

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

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

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

21। কাির লাম িবেশষ  (সকল), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 

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

23। সহকাির িহসাব র ণ কমকতা/সহকাির পিরচালক(িহসাব o িনরী া), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।  

 (িনধািরত সময় িচ মাতােবক িফ হেণর জ  আপনােক a েরাধ জানােনা হেলা) 

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

25। সংি  নিথ। 

 
 

                                       
( মাঃ র-e-iলাহী) 

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

 
 
 

  
 


