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বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড 
আগারগ o, শেরবাংলানগর 

ঢাকা - 2318। 

রিজে শন শাখা 

ারক নং- বাকািশেবা/ ঃ( রিজঃ)/িডে ামা/3127/249      তািরখঃ 41-21-3127 

িব ি  
eত ারা বাংলােদশ কািরগির িশ া বােডর aধীন eiচ.eস.িস( বসায় ব াপনা) িশ া েমর 3127-28 বেষ য সকল িশ া 
িত ান িবেশষ িবেবচনায় রিজে শেনর জ  আেবদন কেরেছন কবলমা  তােদরেকi বােডর oেয়ব সাiেটর 

(www.bteb.gov.bd) মা েম রিজে শেনর জ  13-22-3127 হেত 19-22-3127 ch©šÍ সমেয় সাভার েল দয়া হেব।  
 
সংি  িত ানেক uি িখত সমেয়র ম  ডাটা eি  কের ি  কিপ বর করার জ  a েরাধ জনােনা হেলা।  
 
uে , ক ীয় ভিত কিম র নীিতমালা বিহ ত কান িশ াথ র রিজে শন o েবশপ  i  করা হেব না। ন ন eি ত 
িশ াথ র জ  453.11 (িতনশত িবয়াি শ) টাকা হাের রিজে শন িফ দান করেত হেব eবং 27-22-3127 তািরেখর মে  
হাডকিপ বােডর রিজে শন শাখায় জমা করেত হেব।  

 

                           
( মাঃ র-e-iলাহী) 

uপ-সিচব ( রিজঃ) দািয় া  
বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড 

ঢাকা-2318। 
 

 
ারক নং-বাকািশেবা/ ঃ( রিজঃ)/িডে ামা/3127/249(25)                    তািরখঃ 41-21-3127 

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 

 
 


