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২০২২-২০২৩ িশ�াবেষ� সরকাির �িত�ানসমূেহ ০৪ বছর �ময়ািদ িডে�ামা ইন ইি�িনয়ািরং, িডে�ামা ইন �মিরন 

ইি�িনয়ািরং, িডে�ামা ইন �ট�টাইল ইি�িনয়ািরং, িডে�ামা ইন এি�কালচার, িডে�ামা ইন িফসািরজ, িডে�ামা ইন 

ফেরি� ও িডে�ামা ইন লাইভ�ক িশ�া�ম এবং �বসরকাির �িত�ানসমূেহ ০৪ বছর �ময়ািদ িডে�ামা ইন ইি�িনয়ািরং, 

িডে�ামা ইন �ট�টাইল ইি�িনয়ািরং, িডে�ামা ইন এি�কালচার, িডে�ামা ইন িফসািরজ িশ�া�েম ১ম পেব�র ১ম ও ২য় 

িশফট(�েযাজ� ��ে�) -এ িশ�াথ�ী ভিত�র জ� অন-লাইেন আেবদন আহবান করা যাে�।   

     

১. ভিত�র িশ�াগত �যাগ�তা: 
 

১.১  সরকাির �িত�ােনর ��ে� : 

১.১.১ িডে�ামা-ইন-ইি�িনয়ািরং এবং িডে�ামা ইন �ট�টাইল ইি�িনয়ািরং িশ�া�ম এর ��ে�:  সকল িশ�া �বাড� অথবা 

বাংলােদশ উ�ু� িব�িবদ�ালেয়র অধীেন অ�ি�ত এস.এস.িস/ দািখল / এস.এস.িস(েভােকশনাল) / 

দািখল(েভােকশনাল) / সমমােনর পরী�ায় উ�ীণ� এবং ছা�েদর ভিত�র ��ে� সাধারণ গিণত বা উ�তর গিণেত 

িজিপ ৩.০০ সহ কমপে� িজিপএ ৩.০০ এবং ছা�ীেদর ভিত�র ��ে� সাধারণ গিণত বা উ�তর গিণেত িজিপ ২.০ 

সহ কমপে� িজিপএ ২.৫ �া� িশ�াথ�ীরা অথবা ‘ও’ �লেভেল �যেকান একিট িবষেয় ‘িস’  ��ড এবং গিণতসহ 

অ� �যেকান �িট িবষেয় নূ�নতম ‘িড’ ��ড �পেয় �য �কান সােল উ�ীণ� িশ�াথ�ীরা ২০২২-২০২৩ িশ�াবেষ� ভিত�র 

জ� আেবদন করেত পারেব। িজিপএ প�িত চালুর পূেব� এস.এস.িস বা সমমান পরী�ায় নূ�নতম ২য় িবভাগ �া� 

�য �কান সােল উ�ীণ� িশ�াথ�ী আেবদন করেত পারেব। 

১.১.২ িডে�ামা-ইন-�মিরন ইি�িনয়ািরং িশ�া�ম এর ��ে�:  (ক) সকল িশ�া �বাড�/বাংলােদশ উ�ু� িব�িবদ�ালেয়র 

অধীেন অ�ি�ত এস.এস.িস/ দািখল পরী�ায় �ধুমা� িব�ান িবভাগ �থেক অথবা এস.এস.িস(েভােকশনাল)/দািখল 

(েভােকশনাল) পরী�ায় (গিণত, পদাথ� িব�ান ও রসায়ন িব�ানসহ)  কমপে� িজিপএ ৩.৫০ িনেয় উ�ীণ� 

িশ�াথ�ীরা ২০২২-২০২৩ িশ�াবেষ� ভিত�র জ� আেবদন করেত পারেব। ইংিলশ িমিডয়াম পাঠ��েমর আওতায় 

পদাথ� িব�ান, গিণত, ইংেরিজসহ নূ�নতম ৫ িট িবষয় িনেয় C-��েড O-Level সনদ�া� িশ�াথ�ীগণও আেবদন 

করেত পারেব। (খ) বয়সঃ আেবদেনর তািরেখ সেব�া� ১৮ বছর । (গ) শারীিরক �যাগ�তাঃ উ�তা, পু�ষ �াথ�ীেদর 

জ� কমপে� ৫ িফট ৪ ইি� এবং মিহলা �াথ�ীেদর জ� কমপে� ৫ িফট ২ ইি� হেত হেব। দৃি�শি� নূ�নতম 

৬/১২ (চশমা সহ ৬/৬) হেত হেব। ওজনঃ িব� �া�� সং�ার BMI (Body Mass Index)  চাট� �মাতােবক হেত 

হেব। BMI সব�িন� ১৭ এবং সেব�া� ২৫ হেত হেব, �যমন   উ�তা ৫’ ২” এর জ� ওজন ৪৩-৫৭ �কিজ ; ৫’ ৪” 

এর জ� ৪৫-৬৬ �কিজ; ৫’ ৬” এর জ� ৪৮-৭১ �কিজ; ৫’ ৮” এর জ� ৫০-৭৫ �কিজ; ৫’ ১০” এর জ� ৫৪-

৮০ �কিজ; ৬” এর জ� ৫৬-৮৪ �কিজ হেত হেব। �ীকৃত িচিকৎসক হেত  �মিডেকল িফটেনস সনদ, চ� ুও কালার 

িভশন িফটেনস সনদ ও িহয়ািরং িফটেনস সনদ�া� হেত হেব ।উে�খ�, �মিরন ও িশপ িবি�ং �টকেনালিজেত উ�ীণ� 

িশ�াথ�ীেদর CDC (Continuous Discharge Certificate) পাওয়ার নূ�নতম �যাগ�তােক ভিত�র �যাগ�তা 

িহেসেব িবেবচনায় �নয়া হেয়েছ।  

১.১.৩ িডে�ামা-ইন-এি�কালচার, িডে�ামা-ইন-ফেরি�,  িডে�ামা-ইন-লাইভ�ক ও িডে�ামা-ইন-িফসািরজ িশ�া�ম 

এর ��ে�: সকল িশ�া �বাড� অথবা বাংলােদশ উ�ু� িব�িবদ�ালেয়র অধীেন অ�ি�ত এস.এস.িস/ দািখল/ 

এস.এস.িস ( �ভােকশনাল) / দািখল (েভােকশনাল) / সমমােনর পরী�ায় উ�ীণ�  কমপে� িজিপএ ২.৫০ �া� 

িশ�াথ�ীরা অথবা ‘ও’ �লেভেল �য �কান একিট িবষেয় ‘িস’ ��ড ও অ� �যেকান �িট িবষেয় নূ�নতম ‘িড’ ��ড 

�পেয় উ�ীণ� �য �কান বয়েসর  িশ�াথ�ীরা ২০২২-২০২৩ িশ�াবেষ� ভিত�র জ� আেবদন করেত পারেব। িজিপএ 

প�িত চালুর পেূব� এস.এস.িস বা সমমান পরী�ায় নূ�নতম ২য় িবভেগ উ�ীণ� �য �কান বয়েসর িশ�াথ�ী আেবদন 

করেত পারেব। িডে�ামা-ইন-লাইভ�ক িশ�া�েমর ��ে� ‘জীবিব�ান’ িবষেয়  িজিপ ৩.০০ সহ িব�ান িবভাগ 

�থেক ও িডে�ামা-ইন-িফসািরজ িশ�া�েমর ��ে� িব�ান িবভাগ িজিপ ৩.০০ সহ স�িত পাসকৃতেদর অ�ািধকার 

�দয়া হেব এবং �মাট িজিপএ এর িভি�েত �মধা তািলকা করা হেব। এে�ে� সমান িজিপএ �া�েদর �মধা�ম 

িনধ�ারেণর ��ে� জীবিব�ান িবষেয় �া� িজিপ িবেবচনা  করা হেব। 



 

 

১.২ �বসরকাির �িত�ােনর ��ে�: 

১.২.১ িডে�ামা ইন  ইি�িনয়ািরং, িডে�ামা ইন �ট�টাইল ইি�িনয়ািরং, িডে�ামা-ইন-এি�কালচার ও িডে�ামা-ইন-

িফসািরজ িশ�া�ম এর ��ে�: সকল িশ�া �বাড� অথবা বাংলােদশ উ�ু� িব�িবদ�ালেয়র অধীেন অ�ি�ত 

এস.এস.িস/ দািখল /এস.এস.িস (েভােকশনাল)/ দািখল (েভােকশনাল) / সমমােনর পরী�ায় উ�ীণ� িশ�াথ�ীরা 

কমপে� িজিপএ ২.০০ �া� িশ�াথ�ীরা অথবা ‘ও’ �লেভল  উ�ীণ� �য �কান বয়েসর িশ�াথ�ীরা ২০২২-২০২৩ 

িশ�াবেষ� ভিত�র জ� আেবদন করেত পারেব। িজিপএ প�িত চালুর পূেব� এস.এস.িস বা সমমান পরী�ায় নূ�নতম 

২য় িবভাগ �া� �য �কান সােল উ�ীণ� িশ�াথ�ী আেবদন করেত পারেব।    

২. ডাটােবেস তথ� �নই, এমন িশ�াথ�ীর আেবদেনর ��ে�: 

২.১ ২০১৫ সােলর পেূব�র এসএসিস/সমমান পরী�ায় পাশকৃত ভিত�� ু িশ�াথ�ী অথবা �কান �কান ��ে� তার পেরর 

পাশকতৃ     িশ�াথ�ী/বাংলােদশ উ�ু� িব�িবদ�ালয় �থেক এস.এস.িস. উ�ীণ� িশ�াথ�ী যােদর তথ� ডাটােবেস �নই 

তােদর আেবদন িফ �দােন িবেশষ সতক�তা অবল�েনর অ��রাধ জানােনা যাে�। আেবদন িফ �দােনর পর উ� 

িশ�াথ�ীরা আেবদন ফম� পূরেনর পেূব� িনধ�ািরত িবেশষ ফেম� এসএসিস/সমমান পরী�ার ফলাফল এবং ব�ি�গত 

�েয়াজনীয় তথ� �দান করেত হেব। এে�ে� ভুল তথ� �দানকারী িশ�াথ�ীর আেবদন বািতল হেয় �যেত পাের। 

২.২ এসকল িশ�াথ�ীর সরকাির �িত�ােন ভিত�র ��ে�, ২০১৫  সােলর পূেব� এসএসিস/সমমান পরী�ায় পাশকৃত ভিত��ু 

িশ�াথ�ী অথবা �কান �কান ��ে� তার পেরর পাশকৃত িশ�াথ�ী/বাংলােদশ উ�ু� িব�িবদ�ালয় �থেক এসএসিস 

উ�ীণ� িশ�াথ�ী যােদর তথ� ডাটােবেস �নই তােদর ন�রপে�র মূলকিপ �দশ�নপূব�ক ন�রপে�র সত�ািয়ত ফেটাকিপ 

ও পাসেপাট� সাইেজর সত�ািয়ত ২ কিপ রি�ন ছিব 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� ফেটাকিপ জমা িদেত হেব। অ�থায় আেবদন বািতল বেল গণ� হেব। উে�খ�, ‘ও’ �লেভল হেত 

পাসকৃত িশ�াথ�ীেদর িনজ উেদ�ােগ ঢাকা িশ�া �বাড� হেত সমমান করার পর মূল কাগজপ�সহ ভিত� িব�ি� 

�মাতােবক আেবদেনর িনধ�ািরত সমেয়র মেধ� বাংলােদশ কািরগির িশ�া �বােড�র নতুন ভবেনর ৭০৬ নং কে� 

উপি�ত হেয় ম�া�য়ালী আেবদন করেত হেব। 

২.৩ এসকল িশ�াথ�ীর �বসরকাির �িত�ােন ভিত�র ��ে�, ২০১৫ সােলর পূেব�র এসএসিস/সমমান পরী�ায় পাশকৃত 

ভিত��ু িশ�াথ�ী অথবা �কান �কান তার পেরর পাশকৃত িশ�াথ�/বাংলােদশ উ�ু� িব�িবদ�ালয় �থেক এসএসিস 

উ�ীণ� িশ�াথ�ী যােদর তথ� ডাটােবেস �নই তােদর ন�রপে�র মূলকিপ �দশ�নপূব�ক ন�রপে�র সত�ািয়ত ফেটাকিপ 

ও পাসেপাট� সাইেজর সত�ািয়ত ২ কিপ রি�ন ছিব বাংলােদশ কািরগির িশ�া �বােড�র নতুন ভবেনর ৭০১ নং কে� 

�পক কাি� িব�াস, কাির�লাম িবেশষ� (িডে�ামা) এর িনকট জমা িদেত হেব। অ�থায় আেবদন বািতল বেল গণ� 

হেব। উে�খ�, ‘ও’ �লেভল হেত পাসকৃত িশ�াথ�ীেদর িনজ উেদ�ােগ ঢাকা িশ�া �বাড� হেত সমমান করার পর মূল 

কাগজপ�সহ ভিত� িব�ি� �মাতােবক আেবদেনর িনধ�ািরত সমেয়র মেধ� বাংলােদশ কািরগির িশ�া �বােড�র নতুন 

ভবেনর ৭০১ নং কে� উপি�ত হেয় �পক কাি� িব�াস, কাির�লাম িবেশষ� (িডে�ামা) এর িনকট জমা িদেত 

হেব। অ�থায় আেবদন বািতল বেল গণ� হেব। 

 

 
৩. ভিত� িবষয়ক সাধারণ িনেদ�শনা: 

► ভিত� সং�া� সকল কায��েমর সময়সূিচ, ভিত� িনেদ�িশকা, আেবদেনর িনয়মাবলী ও ফলাফল িনধ�ািরত ওেয়বসাইট 

www.btebadmission.gov.bd ও বাংলােদশ কািরগির িশ�া �বােড�র ওেয়বসাইট www.bteb.gov.bd এবং কািরগির ও মা�াসা 

িশ�া িবভাগ, িশ�া ম�ণালয়,কারিগির শি�া অধিদ�র,কৃিষ অধিদ�র,�ািণ স�দ অধিদ�র,মৎ� অধিদ�র,ব� অধিদ�র,বন 

অধিদ�র,বিএমইটিসহ সকল সরকাির পিলেটকিনক ইনি�িটউট, মেনােটকিনক ইনি�িটউট, �মিরন ইনি�িটউট, �ট�টাইল 

ইনি�িটউট,মৎ� ইনি�িটউট ,ফিশারিজ ইনি�িটউট,লাইভ�ক ইনি�িটউট,�ট�টাইল ও বেসরকাির ইনি�িটউটসমহূের 

ওেয়বসাইেট পাওয়া যােব| 

► অন-লাইেন সেব�া� সরকারী ১৫িট �িত�ান/�টকেনালিজ এবং বেসকারী ১িট �িত�ান/�টকেনালিজ -�ত আেবদেনর জ� ১৬০/- 

(একশত ষাট টাকা মা�) রেকট, �সানালী ব�াংক ও িবকাশ এর মাধ�েম আেবদন িফ �দান করেত হেব। 



 

► অন-লাইন আেবদেন িশ�াথ�ীর �কান তথ� অসত�, ভুল বা অস�ূণ� বেল �মািণত হেল তার আেবদন/চূড়া� ভিত� বািতল করার 

অিধকার বাংলােদশ কািরগির িশ�া �বাড� কতৃ�প� সংর�ণ কের। 

►এই ভিত� িনেদ�িশকার �য �কানধারা/ িনয়মাবলীর সংেশাধন, সংেযাজন, পিরবত�ন বা বািতল করার অিধকার বাংলােদশ         

কািরগির িশ�া �বাড� কতৃ�প� সংর�ণ কের। 
 

 

4.  Ab-jvB‡bi gva¨‡g fwZ© I Av‡e`b `vwL‡ji Rb¨ KiYxq: 
avc mg~n KiYxq 

৪.১ আেবদন ও 

িন�ায়েনর িফ �দান 

প�িত 

�মাবাইল ব�াংিকং িবকাশ, নগদ,রেকট,উপায়,ট�াপ এর মাধ�েম আেবদেনর ও িন�ায়েনর িফ �দান প�িত 

website -এ (www.btebadmission.gov.bd) �দ� link -এ বণ�না করা হেয়েছ। 

৪.২ অন-লাইেন 

আেবদন প�িত 

 

(ক) আেবদনকারী �মাবাইল ব�াংিকং িবকাশ, নগদ, রেকট, উপায়, ট�াপ এর মাধ�েম আেবদন িফ �দান 

করার ৩০ িমিনট পর অন-লাইেন আেবদন �� করেব। ভিত�র ওেয়বসাইট 

www.btebadmission.gov.bd- এ িগেয় �পেম�টকতৃ ��া�াম এর সংি�� বাটেন ি�ক করেব। ি�ক 

করার পর আেবদনকারী সংি�� ��া�ােমর ওেয়ব �পজ �দখেত পােব। পরবত�ীেত আেবদনকারী অঢ়ঢ়ষ ু

ঘিড় বাটেন ি�ক কের তার এস.এস.িস �রাল ন�র, �রিজে�শন ন�র, �বােড�র নাম, পােসর সন ও তার 

�মাবাইল ন�র এি�� পূব�ক ÔNext’ Button ি�ক করেব। আেবদনকারীেক তার �মাবাইল ন�র 

সতক�তার সিহত �দান করেত হেব।পরবত�ীেত সম� �যাগােযাগ এবং �েয়াজনীয় তথ�ািদ �দ� 

�মাবাইল ন�ের ��রণ করা হেব। 

(খ) ÔNext’ Button ি�ক করার পর আেবদনকারী তার যাবতীয় তথ� �দখেত পােব। (যিদ আেবদনকারী 

িফ �দান না কের থােক- �স ��ে� আেবদনকারী আেবদন িফ �দান কেরিন এ�প Message �দিশ�ত 

হেব।) 

(গ) আেবদনকারী তার ��ানকৃত ছিব (ফরেমট  *.jpg , সাইজ 50 KB Ges150 px × 120 px) আপেলাড 

করেব। আপেলাড করার পর নীেচর ÔSave and Next’ Button ি�ক করেব। সফল ভােব তথ� সংরি�ত 

হেল আেবদনকারী একিট িসিকউিরিট �কাড �দখেত পােব। আেবদনকারীেক অব�ই িসিকউিরিট �কাডিট 

ভিব�েত ব�বহােরর জ� সংর�ণ করেত হেব । এরপর Next বাটেন ি�ক করেল Applicant’s Account 

�পজ �দিশ�ত হেব। ঐ �পেজ আেবদনকারী তার সংি�� ��া�ােমর Apply Now বাটেন ি�ক করেব। 

এরপর আেবদনকারী উ� ��া�ােমর অপশন ফরম �দখেত পারেব। অপশন ফরেম আেবদনকারী তার 

ভিত�� ু��া�ামসমূহ Drop Down �ম�েত �দখেত পােব। 

(N) Selection Criteria cÖ`wk©Z n‡j Av‡e`bKvix‡K cQ›`bxq †Rjv, H †Rjvi cÖwZôvb Ges H 

cÖwZôv‡bi wmd&U, ‡UK‡bvjwR wbe©vPbK‡iÔ Add Selected Institute’ Button G wK¬K Ki‡Z n‡e| 

Gfv‡e Av‡e`bKvix m‡e©v”P সরকারী 15wU cÖwZôvb/‡UK‡bvjwRi এবং �বসকারী ১ cÖwZôvb/‡UK‡bvjwRi 

cQ›`µg wbe©vPb Ki‡Z cvi‡e| cQ›`µg wbe©vPb Kivi ci  ÔSubmit’ Button G wK¬K K‡i wbe©vwPZ 

†cÖvMÖvg G Av‡e`b m¤úbœ Ki‡e| mdjfv‡e Av‡e`b m¤úbœ n‡j Av‡e`bKvix evg cv‡k¦© Av‡e`bK…Z 

†cÖvMÖv‡gi bvg †`L‡Z cv‡e Ges Submit-K…Z Av‡e`bwU wcª›U wb‡Z cvi‡e|  

(O) miKvwi cÖwZôv‡b (cÖ‡hvR¨ †¶‡Î)  Av‡e`‡bi Rb¨ Av‡e`bKvix ‡KvUv Selection Gi  Drop 

Down †gby †`L‡Z cv‡e| †cÖvMÖv‡g Av‡e`b Kivi c~‡e© Av‡e`bKvix Zvi cÖ‡hvR¨ †KvUv wbe©vPb K‡i Zvi 

wbw ©̀ó †cÖvMÖvg Submit Ki‡e| GKB cÖv_©xi GKvwaK †KvUv cÖ‡hvR¨ n‡j- Drop Down †gby †_‡K 

GKvwaK ‡KvUv wbe©vPb Ki‡Z n‡e| 

(P) Av‡e`bKvix Zvi †cÖvMÖv‡g Select-K…Z cÖwZôvb/‡UK‡bvjwR I Zvi cQ›`µg †`L‡Z cvi‡e| 

Av‡e`bKvix PvB‡j Zvi Av‡e`bK…Z †cÖvMÖv‡g cÖwZôvb/‡UK‡bvjwRÕi cQ›`µg cwieZ©b Ges bZzb 

cÖwZôvb/‡UK‡bvjwR ms‡hvRb I c~‡e©I Select-K…Z cÖwZôvb/‡UK‡bvjwR we‡qvRb Ki‡Z cvi‡e| 

Av‡e`bKvix fwel¨‡Z wba©vwiZ mg‡qi g‡a¨ Applicant Login Ackb †_‡K SSC Roll, Board, 

Passing Year I Security Code Gw›UªK‡i Applicant’s Account ‡cR G †h‡Z cvi‡e Ges PvB‡j 

Zvi Av‡e`bK…Z †cÖvMÖv‡g cÖwZôvb/‡UK‡bvjwRÕi cQ›`µg cwieZ©b Ges bZzb cÖwZôvb/‡UK‡bvjwR 

ms‡hvRb I c~‡e©I Select-K…Z cÖwZôvb/‡UK‡bvjwR we‡qvRb Ki‡Z cvi‡e| 

 
 



 

avc mg~n KiYxq 
(Q) GKB Av‡e`bKvix GKvwaK †cÖvMÖv‡g (†hgb- wW‡cøvgv Bb BwÄwbqvwis, GwMÖKvjPvi †UK‡bvjwR BZ¨vw`) 

Av‡e`b Ki‡Z PvB‡j- Av‡e`bKvix ‡K cÖ‡Z¨K †cÖvMÖv‡gi Rb¨ Avjv`v Avjv`v Payment m¤cbœ Ki‡Z 

n‡e| Payment m¤cbœ K‡i Applicant Login Ackvb †_‡K SSC Roll, Board, Passing Year I 

Security Code Gw›Uª K‡i c~‡e©i wbgvejx Abymib K‡i Av‡e`b cÖwµqv m¤úbœ Ki‡Z n‡e| 
 

4.3  ‡KvUv cÖ`vb 

(cÖ‡hvR¨ †¶‡Î) 

   miKvwi cÖwZôvb mg~‡ni †¶‡Î KvwiMwi wk¶v †ev‡W©i fwZ© bxwZgvjv ২০২২ Abyhvqx ‡KvUv wbe©vPb Kiv 

n‡e| wk¶v_©xiv  Ab-jvB‡b gyw³‡hv×v I Ab¨vb¨ †KvUvi Z_¨ Q‡Ki wbw ©̀ó ¯’v‡b Zvi Rb¨ cÖ‡hvR¨ †KvUv 

Select Ki‡e| GKRb cÖv_x© GKvvwaK †KvUvi ‡hvM¨ n‡j- cÖv_©x Zv Ab-jvB‡b w`‡Z cvi‡e| cÖ_‡g 

Drop Down List ‡_‡K wbe©vwPZ (Selected) ‡KvUvi mv‡_ hveZxq mKj Evidence/Certificate 

PDF di‡g‡U (AbwaK 2 MB) Avc‡jvW Ki‡Z n‡e| GKwaK †KvUvi Rb¨ Av‡e`b Ki‡jI mKj 

†KvUvi mswkøó Evidence/Certificate GKmv‡_ GKwU gvÎ PDF dvBj (AbwaK 2 MB) wn‡m‡e 

Avc‡jvW Ki‡Z n‡e| D‡jøL¨ †h, †KvUvq Av‡e`‡bi †¶‡Î h_vh_ KZ©„c‡¶i Bmy¨K…Z g~j mb`cÎ _vK‡Z 

n‡e Ges cieZ©x‡Z mswkøó KvwiMwi cÖwZôvb KZ©„K ‡KvUv msµvšÍ `wjjvw` hvPvB KiY n‡e weavq †KvUvi 

Ackb(Option) †`qvi †¶‡Î we‡kl mZK©Zv Aej¤̂b Ki‡Z n‡e| cÖ‡hvR¨ bq Ggb †KvUv wbe©vPb Kiv 

n‡j A_ev cieZ©x‡Z `wjjvw` †`Lv‡Z e¨_© n‡j mswkøó †KvUv ev fwZ© evwZj e‡j MY¨ n‡Z cv‡i| উে�খ�, 

�কাটায় আেবদনকারীর Application ID স�িলত ি�� আউটসহ আেবদনপ� বাংলােদশ কািরগির িশ�া 

�বােড �র ন�ন ভবেনর ৭০৬ নং কে� �িষিবদ �মা: আ�ল মােলক,কাির�লাম িবেশষ� (�িষ) এর িনকট 

অনলাইেন আেবদেনর সময়সীমার �শষ তািরেখর মে� �লকিপ �দশ �ন�ব �ক ফেটাকিপ জমা িদেত হেব।উে��, 

msiwÿZ †KvUvi (‡fv‡Kkbvj I gwnjv †KvUv e¨wZ‡i‡K)  Av‡e`bKvixMY Ab-jvB‡b Av‡e`b Kivi c‡i 

Av‡e`‡bi wcÖ›U Kwc I fwZ©i bxwZgvj-2021 Gi  Aby‡”Q` 7.0 G ewY©Z fwZ©i †ÿ‡Î †KvUv c×wZi 

(cÖ‡hvR¨ †ÿ‡Î) mKj KvMRcÎ AvMvgx Awdm PjvKvjxb mg‡q (mKvj 9.00 NwUKv n‡Z ৪.00 NwUKv 

ch©šÍ) বাংলােদশ কািরগির িশ�া �বােড �র ন�ন ভবেনর ৭০৬ নং কে� �িষিবদ �মা: আ�ল 

মােলক,কাির�লাম িবেশষ� (�িষ) এর িনকট অনলাইেন আেবদেনর সময়সীমার �শষ তািরেখর মে� �লকিপ 

�দশ �ন�ব �ক ফেটাকিপ জমা িদেত হেব । mivmwi A_ev Lv‡g ÓfwZ© †KvUvi Av‡e`bÓ †jLvmn WvK‡hv‡M 

†cuŠQv‡bv wbwðZ Ki‡Z n‡e| Ab¨_vq wba©vwiZ †KvUv we‡eP¨ n‡e bv| 
 

 

 

ey‡qU †ní †W¯‹: 

  †gvev: 01304732196 / 01305703871 

        †gvev: 01768755932  

 

[miKvwi QzwUi w`b e¨wZZ Awdm PjvKvwjb mgq] 

KvwiMwi wkÿv †ev‡W©i †ní †W¯‹: 

  †gvev: ০১৩২২৮৩০৩০৮ / ০১৩২২৮৩০৩০৯ 

  

 

 

             cwiPvjK (KvwiKyjvg) 

          I fwZ© KwgwUi m`m¨ mwPe 

     evsjv‡`k KvwiMwi wkÿv †evW©, XvKv| 

 


