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বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ 
আগারগ o, েশেরবাংলা নগর 

ঢাকা-2318। 
ারক নং-68.28.1111.311.43.112.28-69                                                         তািরখঃ  28-21-3128 ি ঃ 

 
 

িবষয়ঃ িডে ামা-iন-েট টাiল iি িনয়ািরং, িডে ামা iন েমিরন েটকেনালিজ o িডে ামা iন শীপ িবি ং েকােস র্ ভিতর্কৃত িশ াথ েদর ভিতর্ িফ  দান 
eবং েরিজে শন স করণ সে । 

 
 

 

uপ র্  িবষেয়র আেলােক জানােনা যাে  েয, ব  পিরদ রাধীন সরকাির েট টাiল i uট o জনশি  কম র্সং ান o িশ ণ েরার  আoতাধীন 
সরকাির েমিরন i uটস েহ িবিভ  িডে ামা েকােস র্ ভিতর্র ে ে  িশ া ম ণালেয়র ারক নং-িশম/aিডট েসল/354/3122/586, তািরখ 
17/18/3125 ি ঃ eর পিরপ  a যায়ী িনধ র্ািরত হাের আদােয়র জ  িফ িনধ র্ারণ করা আেছ।  
 

সরকাির েট টাiল i uেটর িডে ামা-iন-েট টাiল iি িনয়ািরং েকাস র্  o সরকাির েমিরন i uেটর  িডে ামা-iন- েমিরন েটকেনালিজ eবং  
িডে ামা-iন- শীপ িবি ং েকােস র্ ভিতর্র  জ  u  পিরপ  a যায়ী িন  ছেক বিণ র্ত খাতস েহ িত ান ক র্ক িশ াথ   িত আদায়কৃত uে িখত টাকা 
ডাচ বাংলা রেকট সািভ র্েসর িবলার আiিড-464 eর মা েম েবােড র্ ে রণ করেত হেব।  
ঃ নং টাকা আদােয়র খাতঃ  টাকার হার gšÍe¨

1. েরাভার াuট িফ (েবাড র্ ক র্ক িনধ র্ািরত) 41 টাকা eর 61% = 26.11 টাকাঃ  26.11  
েবােড র্র া  aংশ 2. েরিজে শন িফ (েবাড র্ ক র্ক িনধ র্ািরত)◌ঃ  311.11 

3. ভিতর্র আেবদন প  িফ (েবাড র্ ক র্ক িনধ র্ািরত)◌ঃ  71.11 
4. েরড ি েস  িফ (েবাড র্ ক র্ক িনধ র্ািরত)◌ঃ  31.11 
5. aন-লাiেন ভিতর্র জ  েয়ট eর সািভ র্স চাজর্ঃ  31.11 
6. ডাচ বাংলা রেকট সািভ র্স চাজর্ঃ  6.11 

েমাট টাকা = 431.11 
 

িত ান ধানগণ ক র্ক http://website.btebadmission.gov.bd oেয়ব সাiেট 2৯/21/3128 ি ঃ তািরখ র 23.11 টা সময় েথেক 
েরিজে শন িলংেকর িনধ র্ািরত ফরম রণ কের িশ াথ েদর ত াবলী ে রণ করেত হেব। 
িবঃ ঃ 33-21-3128 ি ঃ হেত 35-213128 ি ঃ তািরেখর মে  ভিতর্কৃত িশ াথ েদর ছিব  ড়াম  তািলকা o ল ন রপ  েবােড র্র  েরিজে শন  
শাখায় েদখােত হেব।                    

                                                                                                                                     া িরত/- 
(েমাঃ  আ ারu ামান) 
পিরচালক (কাির লাম) 

o 
সদ  সিচব, ভিতর্ পিরচালনা কিম  
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 

 েটিলেফানঃ 13-৯251751 
িবতরণঃ  
2-8।  a , ..................................... েট টাiল  iনি uট। 
9-25। a ,.....................................েমিরন iনি uট 
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সদয় aবগিত o কায র্ােথ র্ a িলিপ ে রণ করা হেলাঃ 
2।  সিচব, কািরগির eবং মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, ঢাকা। (মেহাদেয়র aবগিতর জ ) 
3।  মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, আগারগ o েশেরবাংলা নগর, ঢাকা-2318। 
4।  মহাপিরচালক, জনশি  কম র্সং ান o িশ ণ েরার, কাকরাiল, ঢাকা।   
6।  পিরচালক (আi.আi.িস. ), েয়ট, ঢাকা। 
7।  পিরচালক, ব  পিরদ র, িব eমিস ভবন (7  তলা), 8-৯, কাoরান বাজার, ঢাকা। 
8।  সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
9।  uপ-সিচব (কািরগির-3), িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবলায়, ঢাকা-2111। 
৯। পরী া িনয় ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
21।  uপ-সিচব (েরিজে শন), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
22।  িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা (িব ি  aনলাiেন চার করার জ  a েরাধ করা  হেলা)। 
23।  uপ-পরী া িনয় ক (িডে ামা), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
24। জনাব জয়েদব মার সানা, ে া ামার, আi.আi.িস. , েয়ট, ঢাকা। (www.website.btebadmission.gov.bd oেয়ব সাiেট কাশ করার 

জ  a েরাধ করা হেলা) 
25।  েচয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কম র্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
26।  aিফস নিথ।        

                                            28/21/28                       
              (েমাঃ েমাদাে র আলী) 

uপ-পিরচালক ( কাশনা) 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 

িশ া িনেয় গড়ব েদশ 
েশখ হািসনার বাংলােদশ


