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ারক নং 68.28.1111.216.112.24.44                 তািরখ: 31-12-312৯ ি ঃ 
 

বাংলােদশ কািরগির িশ া বােডর aধীেন সরকাির o বসরকাির টকিনক াল ল e  কেলজ/িবeম কেলজ eর a েদর সদয় aবগিতর 
জ  জানােনা যাে  য, 3129-312৯ িশ াবেষ eiচ.eস.িস (িবeম/ ভােকশনাল) িশ া েম 2ম বেষ রিজে শন কায ম স  করার 
লে  িনে  িবষয়ািদ a সরন করার জ  িনেদশ েম a েরাধ কারা হেলা।  

� য সকল িশ াথ েদর ফরম রেনর ে  সম া িচি ত হেয়েছ তােদর তািলকা oেয়ব সাiেট 
http://btebadmission.gov.bd/bm_with_held2.aspx িলংেক যেয় িত ােনর কাড িদেয় েবশ কের eiচ.eস.িস 
(িবeম/ ভােকশনাল) রিজে শন িগত ত িশ াথ েদর তািলকা দখা যােব eবং িল  ি  কের আনেত হেব। 

� তািলকার (List) Registered-eর কলােম GEN aথবা BTEB লখা থাকেল ঐ সকল িশ াথ েদর ল মাকসীটসহ িফ 
দান বক িনমণ uে িখত িনয়ম a সাের eবং জলা o তািরখ a যায়ী বাংলােদশ কািরগির িশ া বােডর চ থ তলায় 

522/525 নং কে  িনরী ার লে  আনায়েনর জ  বলা গল। 
� eছাড়া তািলকার Registered কলােম BTEB aথবা GEN লখা আেছ eমন সকল িশ াথ রা a  িত ােন eখনo 

রিজে শনরত আেছ। তােদর 3129-312৯ সশেন eiচ.eস.িস (িবeম/ ভােকশনাল) স ের রিজে শন স  করার লে  
েবর রিজে শন বািতল করতঃ মানকসহ ল ন রপ  িনেনম uে িখত জলা o তািরখ a যায়ী বাংলােদশ কািরগির িশ া 
বােডর 5থ তলায় 522/525 ন র কে  িনরী ার লে  আনায়েনর জ  বলা গল। 

 

:নং জলার নাম তািরখ ম  
1.  প গড়, ঠা রগ o, িদনাজ র  

38-12-312৯ 
 

2.  নীলফামারী, লালমিনরহাট, রং র
3.  িড় াম, গাiবা া, জয় রহাট 
4.  ব ড়া, নoগ , চ পাiনবাবগ  
5.  রাজশাহী, নােটার  

39-12-312৯ 6.  িসরাজগ , পাবনা, ি য়া 
7.  মেহর র, য়াডাংগা, িঝনাiদহ
8.  মা রা, নড়াiল, যেশার 
9.  সাত ীরা, লনা, বােগরহাট 
10.  িসেলট িবভােগর সকল জলা  

3৯-12-312৯ 11.  চ াম িবভােগর সকল জলা 
12.  বিরশাল িবভােগর সকল জলা 
13.  শিরয়ত র, মাদারী র, গাপালগ , ফিরদ র
14.  রাজবাড়ী, মািনকগ , ীগ  
15.  ঢাকা  

41-12-312৯ 16.  নারায়গ , নরিসংদী, গাজী র 
17.  টাংগাiল, জামাল র, শর র 
18.  ময়মনিসংহ, ন েকাণা o িকেশারগ

 

BTEB- ত কান িশ াথ  েব িডেপ ামা বা a  কান িশ া েম ভিত/ রিজে শন হেয় থাকেল, সে ে  েবর িত ােনর পািরশসহ 
a  বােডর uপ-সিচব ( রিজে শন) বরাবর রিজে শন/ভিত বািতেলর ( যখােন বা েযাজ ) আেবদন করেত হেব eবং আেবদেনর সংেগ 
পরাতন রিজে শন কাড, েবশপ  o ল ন রপ  থাকা বা নীয়। রাতন কাগজপ  দােন aপারগতায় ছাে র আেবদেনর ি েত eবং 
a ে র পািরশ েম েবর ভিত/ রিজে শন বািতল করা হেব। eে ে  ভিত/ রিজে শন বািতল িফ 411/- (িতনশত টাকা) সিচব, 
বাংলােদশ কািরগির িশ া বােডর a েল দান বক ভিত/ রিজে শন বািতল িনি ত করেত হেব। 
GEN (সাধারন িশ া) ত কান িশ াথ  কান িশ া েম ভিত/ রিজে শন হেয় থাকেল সংিশ  সাধারন িশ া বাড হেত ভিত বািতল 
কের আেবদেনর সােথ ভিত বািতল মানক দািখল করেত হেব। eে ে  রিজে শন েসিসং িফ 411/- (িতনশত টাকা) সিচব, বাংলােদশ 
কািরগির িশ া বােডর a েল দান বক রিজে শন িনি ত করেত হেব। 
 

uে  u  সমেয়র মে  eধরেনর িশ াথ েদর সম া সমাধান বক রিজে শন স  কের ফরম িফলােপর েযাগ দয়া হেব। 

 
( েকৗশলী জাকািরয়া আববাসী) 

uপ-সিচব ( রিজে শন) 
বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 


