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বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড 
৮/িস, আগারগ ও, শেরবাংলা নগর 

ঢাকা-১২০৭। 
(Website: www.bteb.gov.bd)  

 

ারক নং- ৫৭.১৭.০০০০.১০৫.৪১.০০৩.১৩.156 তািরখ: 22-09-2021 ি ঃ 

িব ি  

বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড পিরচািলত িনে া  িশ া েম ভিত ত িশ াথ েদর Online-এ রিজে শন কায ম িনে া  সময় িচ অ যায়ী 
স  করার জ  সংি  িত ান ধানেদর িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।  

(1) এ াডভা ড সা িফেকট কাস, কাির লাম কাড : 80, (জা য়াির-িডেস র 2021, 1 (বছর) ময়ািদ)  
িফ এর িববরণ : রিজে শন িফ 200.00 টাকা, রাভার াউট িফ 15.00 টাকা, সবেমাট 215.00 টাকা িত িশ াথ ।  

(2) Online-এ ডাটা এি র সময় িচ : 02-10-২০২1 হেত 11-10-২০২1 পয । 

(3) ফাইনাল কিপ (হাড কিপ) ি ে র সময় িচ : 13-10-২০২1 হেত 16-10-২০২1 পয । 

(4) সানালী সবার মা েম রিজে শন িফ দােনর সময় িচ : 13-10-২০২১ হেত 16-10-২০২১ পয । 

(5)  রিজে শন কাড হণ করার সময় রিজে শন িফ জমা দয়ার রিশদ অব ই দশন করেত হেব। 

(6)  ২020-21 অথ বছর পয  িত ােনর অ ািফিলেয়শন িফ পিরেশােধর মাণপে র ফেটাকিপ জমা িদেত হেব। 

(7)  িনধািরত তািরেখর মে  রিজে শন কায স  করেত না পারেল স দয় দায় িত ান ধােনর উপর বতােব।   

(8)  িত েড সবিন  5 (প চ) জন এবং সেবা  ৪০ (চি শ) জন িশ াথ  রিজে শন করা যােব। 

(9) রিজে শন ি  আউট কিপ জমা ও রিজে শন কাড উে ালেনর িসিডউল পরবত েত িব ি র মা েম জানােনা হেব।  

এ আেদশ যথাযথ ক পে র অ েমাদন েম জারী করা হেলা।  
 
[িবেশষ  : জ রী েয়াজেন 01550620604, 01552482774 ও 01533492841 ন ের অিফস চলাকািলন সমেয় যাগােযাগ 
করা যােব।] 
 

া িরত 
( মাহা দ আব াহ আল মাহ দ জামান) 

সিচব ও চয়ার ান (ভার া ) 
বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা 
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অ িলিপ সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব া হেণর জ  :  
1-5.    সিচব/পিরচালক (কাির লাম)/পরী া িনয় ক/পিরদশক/পিরচালক (আই িস), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।  
6.   িসে ম এনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা (িব ি  ওেয়ব সাইেট কােশর জ )।  
7.    কাির লাম িবেশষ  (শট কাস), পরী া িনয় ণ িবভাগ, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।   
8.   চয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কমকতা, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।   
9.   সংি  নিথ।                                                              

 
      22-09-2021 

( মাঃ লতান হােসন) 
উপ সিচব ( রিজে শন) 

বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা 
ফান: ০২-৫৫০০৬৫৩ 


