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বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড 

৮/রি, আগািগাঁও, বশদিবাাংলা নগি 

ঢাকা-১২০৭। 

 (Website: www.bteb.gov.bd) 

 

 

স্মািক নাং ৫৭.১৭.০০০০.১০৫.39.০০৩.১৩.140 তারিখ: 20-02-2020 ররিঃ 

রবজ্ঞরি  

অত্র ববাদর্ ডি অধীন রর্দলামা ইন ইরিরনয়ারিাং, রর্দলামা ইন এরিকালচাি এবাং রর্দলামা ইন বেক্সোইল রশক্ষাক্রম পরিচালনাকািী িকল 

রশক্ষা প্ররতষ্ঠান প্রধানদক জানাদনা যাদে বয, 2018-19 ও 2019-20 রশক্ষাবদষ ডি বিরজদেশন কার্ ড রনদেি ছদক বরণ ডত তারিখ অনুযায়ী 

িিবিাহ কিা হদব। প্ররতষ্ঠান প্রধান/মদনানীত প্ররতরনরধি মাধ্যদম ববাদর্ ডি নতুন ভবদনি 5ম তলা হদত বিরজদেশন কার্ ড প্রোন কিা হদব। 

বিরজদেশন কার্ ড িহদণি িময় আদবেন পত্র (ফদিায়ারর্াং), রশক্ষার্থীি তারলকা অবশ্যই িদে আনদত হদব।  

বিরজদেশন কার্ ড কম হদল ঐ রেনই বিরজদেশন শাখাদক অবরহত পূব ডক কত কম তা রলদখ রনদত হদব।   

ক্ররমক রববিণ বিরজদেশন কার্ ড িহদণি তারিখ 

01 িাজশাহী রবভাদগি িকল বজলা 23-02-2020 ররিঃ 

02 িাংপুি রবভাদগি িকল বজলা 24-02-2020 ররিঃ 

03 খুলনা ও বরিশাল রবভাদগি িকল বজলা 25-02-2020 ররিঃ 

04 চট্টিাম ও রিদলে রবভাদগি িকল বজলা 26-02-2020 ররিঃ 

05 ঢাকা রবভাদগি িকল বজলা  27-02-2020 ররিঃ 

06 ময়মনরিাংিহ রবভাদগি িকল বজলা 01-03-2020 ররিঃ 

 

বিরজদেশন কার্ ড কম হদল তা পাওয়াি জন্য রনদেি ছক বমাতাদবক তথ্য প্রোন পূব ডক 31-03-2020 তারিদখি মদধ্য উপ িরচব 

(বিরজদেশন) বিাবি আদবেন কিদত হদব। আদবেন পদত্রি িদে প্রর্থম পদব ডি প্রদবশপত্র ও এিএিরি নম্বিপত্র এি ফদোকরপ িাংযুক্ত কিদত 

হদব। 
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cÖ‡qvR‡b †iwR‡÷ªkb KvW© msµvšÍ †hvMv‡hvM †gvnv¤§` RvwKi †nv‡mb, Awdm mnKvwi, †iwR‡÷ªkb kvLv, 01911022409| 
                                                                                                                                   

             স্বাক্ষরিত 

 (প্রদকৌশলী জাকারিয়া আব্বািী) 

উপ িরচব (বিরজদেশন) 

বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা 

 

স্মািক নাং ৫৭.১৭.০০০০.১০৫.39.০০৩.১৩.140(4) তারিখ: 20-02-2020 ররিঃ 

অনুরলরপ িেয় অবগরত ও প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা িহদণি জন্য :  

1। িকল রবভাগীয় প্রোন, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা।  

2। রিদেম এনারলষ্ট, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা (রবজ্ঞরিটি ওদয়ব িাইদে প্রকাদশি জন্য)।  

3। বচয়ািম্যান মদহােদয়ি ব্যরক্তগত কম ডকতডা, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা।   

4। িাংরিে নরর্থ।  

 

                  

                     20-02-2020 

(প্রদকৌশলী জাকারিয়া আব্বািী) 

উপ িরচব (বিরজদেশন) 

বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা 

বফান: ০২-৫৫০০৬৫৩৬। 

http://www.bteb.gov/

