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বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড 
 ৮/রি, আগািগাঁও, বশদি বাাংলা নগি, ঢাকা-১২০৭। 

www.bteb.gov.bd 

 

 
 

 

স্মািক নাং- ৫৭.১৭.০০০০.২০১.০১৮.২১.১৪ তারিখ: 
০৭ মাঘ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ 

২১ জানুয়ারি, ২০২৩রি. 
 

 

৩য় পর্ ডাদয়ি ফলাফদলি ভরতড রনশ্চায়ন রবষয়ক রবজ্ঞরি 
 

বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববাদর্ ডি বেয়ািম্যান মদ ােদয়ি অনুদমােনক্রদম িাংরিষ্ট িকদলি অবগরতি জন্য জানাদনা র্াদে বর্, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববাদর্ ডি 

আওতাধীন ২০২২-২০২৩ রশক্ষাবদষ ড ০৪ (োি) বছি বময়ারে রর্দলামা-ইন-ইরিরনয়ারিাং, রর্দলামা-ইন-বেক্সোইল ইরিরনয়ারিাং, রর্দলামা-ইন-বমরিন ইরিরনয়ারিাং, 

রর্দলামা-ইন-এরিকালোি, রর্দলামা-ইন-ফদিরি, রর্দলামা-ইন-রফশারিজ, রর্দলামা-ইন-লাইভস্টক রশক্ষাক্রদমি িিকারি প্ররতষ্ঠানিমূদ  ৩য় পর্ ডাদয়ি ফলাফল 

২১/০১/২০২৩রি. তারিখ প্রকারশত  দব। শুধু রনব ডারেত রশক্ষার্থীদেি বমাবাইদল এিএমএি প্রোন কিা  দব এবাং আদবেনকৃত রশক্ষার্থী 

www.btebadmission.gov.bd ওদয়বিাইদে প্রদবদশি পি VIEW RESULT বােদন রিক কদি বিাল নম্বিি  প্রদয়াজনীয় তথ্যারে ইনপুে রেদয় 

ফলাফল বেখদত পাদব। ২য় পর্ ডাদয়ি রনব ডারেত রশক্ষার্থীদেি ২২/০১/২০২৩  দত ২৬/০১/২০২৩ তারিদখি মদে রনদে সংযুক্ত নিশ্চায়ি পদ্ধনি অনুসরণপূর্ বক ভনিব 

নিশ্চায়ি নি প্রদাি করর নিশ্চায়ি সম্পন্ন কররি হরর্। ৩য় পর্ ডাদয়ি প্রকারশত ফলাফদলি আওতায় ভরতড  দত োইদল  আবরিকভাদব বরণ ডত িমদয়ি মদে রনশ্চায়ন 

িম্পন্ন কিদত  দব। অন্যর্থায় ৩য় পর্ ডাদয়ি Selection বারতল বদল গন্য  দব। উদেখ্য, রনশ্চায়নকৃত রশক্ষার্থীদেি অদোমাইদিশন রর্ফল্টভাদব োলু র্থাকদব এবাং 

পছন্দক্রম অনুর্ায়ী আিন খারল র্থাকা িাদপদক্ষ আদবেদনি পছন্দক্রদমি উপদি র্াওয়াি সুদর্াগ র্থাকদব। এদক্ষদে র্তবাি অদপক্ষমান তারলকা  দত ফলাফল প্রকাশ কিা 

 দব, তাি পূদব ড ততবাি অদোমাইদিশদনি ফলাফল প্রকাশ কিা  দব। অদোমাইদিশন োলু র্থাকদল িব ডদশষ বর্ বেকদনালরজ-প্ররতষ্ঠাদন অদোমাইদিশন  দব বিখাদনই 

অোয়ন কিদত  দব। তদব রশক্ষার্থী পছদন্দি বেকদনালরজ বা পছদন্দি প্ররতষ্ঠাদন ভরতডি সুদর্াগ বপদল অদোমাইদিশন বন্ধ কিদত পািদব। ভরতড ও রনশ্চায়ন রবষয়ক 

রবস্তারিত তথ্যারে www.bteb.gov.bd ও www.btebadmission.gov.bd  ওদয়বিাইদে পাওয়া র্াদব। ভরতড নীরতমালা-২০২২ অনুর্ায়ী কার্ ড 

িম্পােদনি জন্য িাংরিষ্ট িকলদক অনুদিাধ কিা  দলা।  
 

রশক্ষাক্রমরভরিক রনশ্চায়ন রফ:  

ক্রম রশক্ষাক্রম রনশ্চায়ন রফ মন্তব্য 

০১ নিরলামা-ইি-ইনিনিয়ানরং, নিরলামা-ইি-মমনরি ইনিনিয়ানরং ৩৮৫ নিশ্চায়ি পদ্ধনি অনুসরণপূর্ বক নিশ্চায়ি নি প্রদাি কররে ভনিবর প্রাথনমক 

নিশ্চায়ি সম্পন্ন হরর্ এর্ং নিশ্চায়ি নি প্রদাি কররে মমার্াইরে মমরসজ যারর্। 

নিশ্চায়িকৃি নিক্ষাথীরদর স্ব স্ব নিক্ষা প্রনিষ্ঠারি মূে িম্বরপত্রসহ ভনিবর িানরখ 

২৯/০১/২০২৩নি. হরি ০৫/০২/২০২৩নি. পয বন্ত ।  

০২ 

 

নিরলামা-ইি-মেক্সোইে ইনিনিয়ানরং, নিরলামা-ইি-

এনিকােচার, নিরলামা-ইি-িররনি, নিরলামা-ইি-নিিানরজ, 

নিরলামা-ইি-োইভস্টক 

২৩৮ 

 

রবদশষ দ্রষ্টব্য:    
 

১. ৩য় পর্ ডাদয়ি রনব ডারেত বর্ িকল রশক্ষার্থী ২২/০১/২০২৩  দত ২৬/০১/২০২৩ তারিদখি মদে নিশ্চায়ি সম্পন্ন কররর্ িা মস সকে নিক্ষাথীর Selection বারতল 

 দব; তদব তাি আদবেন বারতল  দব না । 

২. ৩য় পর্ ডাদয়ি ফলাফল প্রকাদশি পূদব ড ইদতামদে রনশ্চায়নকৃত রশক্ষার্থীদেি মাইদিশন  দব। মাইদিশনকৃত রশক্ষার্থীদেি নতুন কদি রনশ্চায়ন কিদত  দব না। 

৩. ৩য় পর্ ডাদয়ি রনশ্চায়ন বশদষ পুনিায় ২৭-০১-২০২৩রি. তারিদখ রশক্ষার্থীদেি অদোমাইদিশন  দব।  

৪. িকল নিশ্চায়িকৃি নিক্ষাথীরদর স্ব স্ব নিক্ষা প্রনিষ্ঠারি মূে িম্বরপত্রসহ ভনিবর িানরখ ২৯/০১/২০২৩নি. হরি ০৫/০২/২০২৩নি. পয বন্ত। উনিনখি সমরয়র মরে 

মূেিম্বরপত্রসহ ভনিব হরি ব্যথ ব হরে নিশ্চায়ি র্ানিে র্রে গণ্য হরর্ এর্ং উক্ত নিক্ষাথী অনুপনিি নহরসরর্ নর্রর্চিা করা হরর্। প্রনিষ্ঠাি কর্তবক অনুপনিি নিক্ষাথীরদর 

অিোইরি িথ্য মপ্রররণর িানরখ ০৬-০৭ মিব্রুয়ানর, ২০২৩নি. পয বন্ত। আসি খানে থাকা সারপরক্ষ  ১১-১৬ মিব্রুয়ানর, ২০২৩নি. পয বন্ত First come First 

served (আদগ আিদল আদগ পাদবন) পদ্ধরতদত ভরতডি সুদর্াগ প্রোন কিা  দব। First come First served (আদগ আিদল আদগ পাদবন) পদ্ধরতদত ভরতড 

রবষয়ক রবস্তারিত রবজ্ঞরি ১০ মিব্রুয়ানর, ২০২৩নি. িানররখ প্রকাি করা হরর্ । 

 িাংযুরি: রনশ্চায়ন রফ প্রোন পদ্ধরত-০৭ (িাত) পৃষ্ঠা। 

 
২১-০১-২০২৩ 

(প্রদকৌ. ফরিে উরিন আ দেে) 

পরিোলক (কারিকুলাম) 

বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 
 

স্মািক নাং- ৫৭.১৭.০০০০.২০১.০১৮.২১.১৪ (৬) তারিখ: ২১/০১/২০২৩ রি. 
 

অনুরলরপ িেয় অবগরত ও প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা ি দণি জন্য বপ্রিণ কিা  ল (দজেষ্ঠতাি রভরিদত নয়): 
 

০১। রিরনয়ি িরেব, কারিগরি ও মাদ্রািা রশক্ষা রবভাগ, রশক্ষা মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ িরেবালয়, ঢাকা। 

০২। ম াপরিোলক, কারিগরি রশক্ষা অরধেিি/বস্ত্র অরধেিি/কৃরষ িম্প্রিািণ অরধেিি/মৎস্য অরধেিি/প্রারণিম্পে অরধেিি/ রবএমইটি, ঢাকা। 

০৩। পরিোলক, আইআইরিটি, বুদয়ে। 

০৪। িরেব/পরিোলক (আইটিরি)/ পিীক্ষা রনয়ন্ত্রক/ পরিেশ ডক, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

০৫। বেয়ািম্যান মদ ােদয়ি ব্যরিগত কম ডকতডা, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

০৬। নরর্থ। 

২১-০১-২০২৩ 

(প্রদকৌ. বমাোঃ ফারুক বিজা) 

কারিকুলাম রবদশষজ্ঞ (োরখল বভাক:) 

ভরতড শাখাি োরয়ত্বপ্রাি 

বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

 

http://www.btebadmission.gov.bd/
http://www.bteb.gov.bd/
http://www.btebadmission.gov.bd/


AbjvB‡b wbðvqb wd Rgv `vb c×wZ 
 
wkÿvµg Abyhvqx †cÖvMÖvg †KvW: 
 

SL Program Registration Code & Amount 

1 

Diploma in Engineering (Govt. 1st Shift)  

GDRC 

385 

2 

Diploma in Engineering (Govt. 2nd Shift) 

GDRC 

385 

3 

Diploma in Engineering (Govt. Both Shift) 

GDRC 

385 

4 
Diploma in Marine and Shipbuilding (Govt.) 

GMSC 

385 

5 
Diploma in Engineering (Private) 

PENC 

238 

6 
Diploma in Textile (Govt.) 

GTXC 

238 

7 
Diploma in Textile (Private) 

PTXC 

238 

8 
Diploma in Agriculture (Govt.) 

GAGC 

238 

9 
Diploma in Agriculture (Private) 

PAGC 

238 

10 
Diploma in Forestry (Govt.) 

GFRC 

238 

11 
Diploma in Fisheries (Govt.) 

GFSC 

238 

12 
Diploma in Fisheries (Private) 

PFSC 

238 

13 
Diploma in Livestock (Govt.) 

GLSC 

238 

14 
Certificate in Marine Trade (Govt.) 

CMTC 

238 

15 
HSC-BMT (Business Management and 

Technology) 

BMTC 

195 

16 
HSC-VOC (Vocational) 

VOCC 

195 

17 
Diploma in Commerce (DCOM) 

DCMC 

195 

 



‡ev‡W©i bv‡gi ‡KvW: 

XvKv †evW© - DHA, Kzwgjøv †evW© - CUM, ivRkvnx †evW© - RAJ, h‡kvni †evW© - JAS, PÆMÖvg †evW© - CHA, ewikvj †evW© - 

BAR, wm‡jU †evW© - SYL, w`bvRcyi †evW© - DIN, gqgbwmsn †evW© - MYM, gv`ivmv †evW© - MAD, evsjv‡`k KvwiMwi 

wk¶v †evW© - TEC, evsjv‡`k D¤§y³ wek¦we`¨vjq - BOU, Ab¨vb¨ - OTH| 
 

1) bM` -Gi gva¨‡g wd Rgv`vb cØwZ: 

 



 
 

 

 

 



2) weKvk -Gi gva¨‡g wd Rgv`vb cØwZ: 

 
avc-1: weKvk A¨vc G jM Bb K‡i Pay Bill Ackb wm‡j± Kiæb 

avc-2: wejvi ZvwjKv †_‡K BTEB wm‡j± Kiæb| 

avc-3:Payment Code: <‡cÖvMÖvg ‡KvW><cv‡kieQi><‡evW©><‡ivj b¤̂i> w`b (†¯úm †`Iqvi cÖ‡qvRb †bB)| 

avc-4: Gici K›U¨v± bv¤^vi w`b| c‡ii av‡c †h‡Z Arrow evUb wU‡Z U¨vc Kiæb 

avc-5: we‡ji cwigvb 160 UvKv Gw›Uª w`b Ges c‡ii av‡c †h‡Z Arrow evUb wU‡Z U¨vc Kiæb| 

avc-6: ‡c‡g›U mvi ms‡ÿc hvPvB K‡i c‡ii av‡c †h‡Z Arrow evUb wU‡Z U¨vc Kiæb| 
avc-7: Avcbvi weKvk GKvD‡›Ui wcb b¤^i w`b| 
avc-8: †c wej m¤úbœ Ki‡Z ¯Œx‡bi wb‡Pi evUb U¨vc K‡i a‡i ivLyb Ges GKUz A‡cÿv Kiæb| 
avc-9: ¯Œx‡b †c‡g›U Kbdv‡g©k‡bi mvi ms‡ÿc †`‡L wbb Ges Transaction ID  msiÿb Kiæb| 

 
 

 
 
 
3. i‡KU Gi gva¨‡g wd Rgv`vb cØwZ:  



 

avc-1: i‡KU A¨vc G jM Bb K‡i BillPay Ackb wm‡j± Kiæb 

avc-2: Biller ID BTEB type K‡i  220  BbcyU w`b 

avc-3:Biller No G <‡cÖvMÖvg ‡KvW><cv‡kieQi><‡evW©> Gw›Uª w`b| 

avc-4: Roll No G GmGmwmi †ivj w`b| 

avc-5 : wbR i‡KU GKvD›U n‡j Self A‡b¨i i‡KU GKvD›U n‡j Other wbe©vPb Kiæb| 

avc-6 : Self wbe©vPb Ki‡j ‡gvevBj b¤̂i Pv‡ebv, Other Gi Rb¨ cÖv_©xi ‡gvevBj b¤̂i w`b|  

avc-7 : Validate Kiæb w`b| 

avc-8: †gvevBj w¯Œ‡b Student Gi bvg mn Amount: Tk. 160 cÖ`wk©Z n‡e, OK w`b| 

avc-9:  i‡KU GKvD‡›Ui Pin Number cÖ`vb Kiæb|  
avc-10: ‡c‡g›U wbwðZ Ki‡Z CONFIRM evU‡b click Kiæb| 

Payment  mdj n‡j Txn ID mn Successful Massage cÖ`wk©Z n‡e, OK w`b| 



4) ট্যাপ - Gi gva¨‡g wd Rgv`vb cØwZ:

 
 



5) উপায়- Gi gva¨‡g wd Rgv`vb cØwZ: 

 

 


