
জ�রী ��-উ�র 
১। অেটামাইে�শন িক? 

উ�র: িশ�াথ�ীরা আেবদেনর সমেয় �টকেনালিজ-�িত�ান পছ� �দান কের থােক, �সই পছ� অ�সাের একিট �িমক নং রেয়েছ । অেটামাইে�শন 

হেলা আপনার পছ��ম অ�যায়ী ফলাফল উপেরর �িমক ন�েরর িদেক যােব। 
 

২। অেটামাইে�শন িডফ�ভােব িক থােক? 

উ�র: একজন িশ�াথ�ীর িডফ� ভােব অেটামাইে�শন �খালা থােক। িশ�াথ�ী ইে� করেল বা পছে�র �িত�ান-েটকেনালিজেত ভিত�র �েযাগ হেল 

�সিট ব� করেত পারেব। ব� না করেল অেটামাইে�শন �খালা থাকেব। 
 

৩। অেটামাইে�শন কখন িকভােব হয়? 

উ�র: পছ��ম অ�যায়ী উপেরর িদেক আসন খািল হেল এবং অেটামাইে�শন �খালা থাকেল, আপনার ফলাফল পছ��ম অ�যায়ী উপেরর �িমক 

ন�েরর িদেক যােব। ১ম পয�ােয়র ফলাফেলর পর ১ম অেটামাইে�শন হেব ও ২য় পয�ােয়র ফলাফেলর পর ২য় অেটামাইে�শন হেব। যতবার অেপ�ামান 

তািলকা �কাশ হেব ততবার অেটামাইে�শন হেব। অেটামাইে�শন �খালা থাকেল সব�েশষ �য �টকেনালিজ-�িত�ান থাকেব �সখােন আপনােক অধ�ায়ন 

করেত হেব। তেব  িশ�াথ�ী ইে� করেল বা পছে�র �িত�ান-েটকেনালিজেত ভিত�র �েযাগ হেল অেটামাইে�শন ব� করেত পারেব। 
 

৪। �কাটায় আেবদনকারীেদর করণীয়? 

উ�র: �কাটায় আেবদনকারীেদর �থেম অনলাইেন আেবদন করেত হেব ও �েয়াজনীয় কাগজপ� অনলাইেন আপেলাড করেত হেব। আেবদন করার 

পর Application ID এর ি��ট কিপসহ অনলাইেন আেবদেনর সময়সীমার �শষ তািরেখর মেধ� িন� িলিখত �মানেকর (�েযাজ� ��ে�)মূলকিপ 

�দশ�ন পূব�ক ফেটাকিপ বাংলােদশ কািরগির িশ�া �বােড�র নতুন ভবেনর ৭০৬ নং কে� কৃিষিবদ �মা: আ�ুল মােলক,কাির�লাম িবেশষ� (কৃিষ) এর 

িনকট সরাসির জমা িদেত হেব। অ�থায় �কাটার জ� িবেবচ� হেব না। এছাড়া �মাণক িমথ�া/নকল �মািনত হেল আেবদনকৃত িশ�াথ�ীর ভিত� বািতল 

বেল গ� হেব এবং �ফৗজদাির আইন �মাতােবক ব�ব�া �হন করা হেব।  
 

৫। �কাটার ��ে� িক িক ড�েম�টস সংযু� করেত হেব? 

উ�র: �কাটার ��ে� সংি�� �মাণক ছক আকাের উপ�াপন করা হেলা।  
 

�ম �কাটার নাম �মাণক ম�� 

1. �ু� নৃ-েগা�ী  
�ু� ন-ৃেগা�ী �াথ�ীর ��ে� সংি�� ইউিনয়ন পিরষদ বা �পৗরসভার 

�চয়ারম�ান কতৃ�ক �দ� সনদপ�। 

�কাটায় আেবদনকারীর Application ID 

স�িলত ি��ট আউটসহ 

আেবদনপ�বাংলােদশ কািরগির িশ�া 

�বােড�র নতুন ভবেনর ৭০৬ নং কে� 

কৃিষিবদ �মা: আ�ুল মােলক,কাির�লাম 

িবেশষ� (কৃিষ) এর িনকট অনলাইেন 

আেবদেনর সময়সীমার �শষ তািরেখর মেধ� 

মূলকিপ �দশ�নপবূ�ক ফেটাকিপ জমা িদেত 

হেব। 

2. মুি�েযা�া  

মুি�েযা�ার স�ান/স�ােনর স�ানেদর ��ে� মুি�যু� িবসয়ক 

ম�ণালেয়র সনদপ� এবং সংি�� ইউিনয়ন পিরষদ বা �পৗরসভার 

�চয়ারম�ান অথবা কাউি�লার কতৃ�ক স�ক� সনদ দািখল করেত হেব। 

3. 
িবেশষ িশ� 
(Special 
Child) 

িবেশষ িশ�েদর ��ে� সমাজেসবা অিধদ�েরর সনদপ� অথবা 

সমাজেসাব অিধদ�র হেত �া� আইিড কাড� এর মূলকিপ। 

4. �পা� �কাটা 

িশ�া ম�ণালয়াধীন কািরগির িশ�া �বাড�, কািরগির িশ�া অিধদ�র 

ও অধদ�রাধীন িশ�া �িত�ােন কম�রত িশ�ক/কম�কত�া/কম�চারীর 

স�ানেদর ��ে� সংি�� ম�ণালয়/অিধদ�র/দ�র/�িত�ান �ধােনর 

সনদপ�। 

5. ��ড �কাস� �কাটা 
বাংলােদশ কািরগির িশ�া �বাড� কতৃ�ক অ�েমািদত ০২ (�ই) বছর 

�ময়ািদ ��ড �কাস�ধারীেদর সনদপে�র সত�ািয়ত ফেটাকিপ। 

6. মিহলা �কাটা এসএসিস/সমমান ফলাফল হেত মিহলা �কাটা �বাঝা যােব। এই �কাটার জ� �কান �মাণক লাগেব না। 

7. 
এসএসিস (েভাক:/ 

দািখল (েভাক:) 

এসএসিস (েভাক:)/দািখল (েভাক:) ফলাফল হেত �ভােকশনাল �কাটা 

�বাঝা যােব।  
এই �কাটার জ� �কান �মাণক লাগেব না।  

 

৬। ‘ও’ �লেভল পাসকৃত িশ�াথ�ীেদর করণীয় িক? তারা িকভােব ভিত� হেত পারেব? 

উ�র: ‘ও’ �লেভল হেত যারা পাস কেরেছ তােদর ন�রপ� ঢাকা িশ�া �বাড� হেত এসএসিস এর সমমান কের �মধা�ম অ�সাের ভিত�র �েযাগ �দওয়া 

হেব। িশ�াথ�ী িনজ উেদ�ােগ ঢাকা িশ�া �বাড� হেত সমমান করার পর মূল কাগজপ�সহ ভিত� িব�ি� �মাতােবক আবদেনর িনধ�ািরত সমেয়র মেধ� 

বাংলােদশ কািরগির িশ�া �বােড�র নতুন ভবেনর ৭০৬ নং কে� উপি�ত হেয় ম�া�য়ালী আেবদন করেত হেব। 
 

 

 

 

 

৭ । এ�ািন চেয়জ িক এবং কখন তা �েয়াগ করা হয়? 

উ�র: এ�ািন চেয়জ হেলা �য �কান �িত�ান এবং �য �কান �টকেনালিজ পছ� িহেসেব িনব�াচেনর �েযাগ থাকেল তা িনব�াচন করা । িশ�াথ�ী এ�ািন 

চেয়জ ( Any Choice) অপশেন িটক িদেল  অেপ�মান ফলাফল �কােশর সময় �য �কান �িত�ান এবং �য �কান �টকেনালিজ পছ��ম িবষয়িট 

�েয়াগ করা হেব। 

৮। ��ত (Duplicate) ভিত� থাকেল করণীয়: িশ�াথ�ী একািধক িশ�া�েম/ পূেব� অ� �কাথাও অধ�য়নরত থাকেল তা �বাড� িনধ�ািরত তািরেখর 

মেধ�ই তা বািতল করেত হেব। �বাড� িনধ�ািরত সমেয়র মেধ� �দত (Duplicate) ভিত� বািতল না করেল �রিজে�শেনর �েযাগ থাকেব না;   

৯। আেবদন সং�া� তেথ�র জ� �কান �হ� লাইন রেয়েছ িক? 

উ�র: �াঁ। বাংলােদশ কািরগির িশ�া �বােড�র �হ� লাইন ০১৩২২-৮৩০৩০৮, ০১৩২২-৮৩০৩০৯ এবং বুেয়েটর �হ� লাইন 01304732196, 
01305703871, 01768755932 তেথ�র জ� �যাগােযাগ করা যােব। এছাড়া �বােড�র ইেমইল btebonlineadmission@gmail.com   -এর মাধ�েম তথ� 

জানা যােব। 


