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বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ 
আগারগo, েশেরবাংলা নগর 

ঢাকা-2318। 
 

ারক নং-68.28.1111.311.43.112.28-76                                              তািরখঃ 2৯-22-3128 ি ঃ
   িব ি  

 
 

বাংলােদশ কািরগির িশ া েবােড র্র aধীন 3128-3129 িশ াবেষ র্ eiচeসিস (িবeম) eবং eiচeসিস (েভােকশনাল) েকােস র্ িশ াথ েদর 2ম 
পেব র্ ভিতর্র আেবদন, ফলাফল কাশ, িন ায়ন o েরিজে শন  aন-লাiেন িনে  uিলিখত সময় চী a যায়ী  স  হেব। 
 
 
ঃ  
নং িশ া ম aন-লাiেন ভিতর্র 

আেবদেনর েশষ সময় ফলাফল কাশ িন ায়েনর েশষ 
তািরখ 

েরিজে শেনর েশষ 
তািরখ  gšÍe¨ 

2 
eiচeসিস (িবeম) 

31-33 নেভ র 3128 34/22/3128 36/22/3128 38/22/3128  

3. 
eiচeসিস (েভােকশনাল) 

31-33 নেভ র 3128 34/22/3128 36/22/3128 38/22/3128  

 
িবঃ ঃ েরিজে শন  কাড র্  হণ করার  সময়  ভিতর্ ত িশ াথ েদর তািলকা o ল ন রপ  েবােড র্র েরিজে শন শাখায় েদখােত   
        হেব। 
 
* ঐি ক িবষয় সং , িশ াথ  ছিব আপেলাড eবং ছিব সংেশাধনo করা যােব। 
 
 

 
 

  া িরত/-                                                                                                

 (েমাঃ  আ ারu ামান) 
পিরচালক (কাির লাম) 

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

েটিলেফানঃ 13-৯251751 
িবতরণঃ  
2-2৯75।  a , ....................................................... সকল িত ানস হ। 
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সদয় aবগিত o কায র্ােথ র্ a িলিপ ে রণ করা হেলাঃ 
2।  সিচব, কািরগির o মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, িশ া ম ণালয়, পিরবহন ল ভবন, সিচবালয় িলংক েরাড, ঢাকা।  
3।  মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, আগারগ o েশেরবাংলা নগর, ঢাকা-2318। 
4।  সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
5।  uপ-সিচব (কািরগির-3), কািরগির o মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, িশ া ম ণালয়, পিরবহন ল ভবন, সিচবালয় িলংক েরাড, ঢাকা। 
6। িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা (িব ি  aনলাiেন চার করার জ  a েরাধ করা  হেলা)। 
7। পিরচালক, আi.আi.িস. , েয়ট, ঢাকা। (www.btebadmission.gov.bd oেয়বসাiেট কাশ করার জ  a েরাধ করা হেলা) 
8।  েচয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কম র্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
9।  aিফস নিথ। 

               

                                                                                                                                        2৯/22/28 
 

                      (েমাঃ  আ ারu ামান) 
পিরচালক (কাির লাম) 

বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
 
 
 

 
 

িশ া িনেয় গড়ব েদশ  
েশখ হািসনার


