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

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

 

 

ারক নং 57.17.0000.105.41.003.13.150 তািরখ: 29-06-2020 ি ঃ 

িব ি   

বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড পিরচািলত িনে া  িশ া েম ২০২০ িশ াবেষ ভিত ত িশ াথ েদর Online-এ রিজে শন কায ম হণ 
করা হেয়েছ। 

(১)  এস.এস.িস ( ভােকশনাল), কাির লাম কাড : ২৭, (২ বছর ময়ািদ) এবং 
(২)  দািখল ( ভােকশনাল), কাির লাম কাড : ৭৭, (২ বছর ময়ািদ)। 

(ক)  িশ াথ র ভিতর যা তা : সরকাির িত ােন 1ম িশে র জ  2014 হেত 2019 জএসিস/ জিডিস পরী ায় উ ীণ এবং সরকাির 
িত ােন 2য় িশ  ও বসরকাির িত ােনর জ  পােসর সন িশিথলেযা ।  

(খ)  Online-এ ডাটা এি র সময় িচ : ০১-০৭-২০২০ হেত ৩০-০৭-২০২০ পয । 

(গ)  ফাইনাল কিপ (হাড কিপ) ি ে র সময় িচ : ০২-০৮-২০২০ হেত ০৬-০৮-২০২০ পয । [িশ াথ  সং া িত েড ১৫ (পেনেরা) জেনর 
কম হেল উ  ত  ৩০-০৭-২০২০ ইং তািরেখর পর সয়ংি য় ভােব বািতল হেয় যােব।] 

(ঘ)  SESIP ক  ক ক অ েমাদন া  িত ানস হ নবম ণী ফাইনাল পরী ার ক  িবষেয় জনাব র-ই-এলাহী, উপ পরী ািনয় ক 
(েভােকশনাল), মাবাইল : 01712025292 এর সিহত আগামী 15-07-2020 তািরেখর মে  জ রী িভি েত যাগােযাগ করেবন।  

(ঙ) সানালী সবার মা েম রিজে শন িফ দােনর সময় িচ : ০9-০৮-২০২০ হেত 13-০৮-২০২০ পয । 

িফেসর িববরণ (িশ াথ  িত): রিজে শন িফ ১৩০.০০ টাকা, ীড়া িফ ৫০.০০ টাকা, াউট/গালস গাইড িফ ১৫.০০ টাকা, রড ি েস  িফ 
৮.০০ টাকা, িব ান ও ি  িফ ৭.০০ টাকা, আেবদন প  িবি র (ভিত ত িশ াথ ) ৩০.০০ টাকাসহ সবেমাট ২৪০.০০ ( ই শত চি শ) 
টাকা হাের একে  িত ান িত সানালী াংক িলঃ পিরচািলত সানালী সবার মা েম দান করেত হেব।  

সানালী সবার মা েম রিজে শন িফ জমা দয়ার িব ািরত িনয়মাবলী িনে  Flow Chart এবং User Manual 
এ উে খ করা হেলা : 

ধাপ-০১ (Form Fillup): 

www.bteb.gov.bd  রিজে শন  
এস এস িস 

পযায় 
 SSC/DAKHIL Voc Online 

Registration 2020 
 

 Course Curriculum 27 – Secondary School Certificate (Vocational) 
  77 -  Dakhil (Vocational) 
 Session 2020  
 Institution Code   
 Password   
         Login  
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Registration Summary ত ি ক ক ন : 

 
ধাপ-০২: Payment Summary [09/08/2020 ি . হেত 13/08/2020 ি . পয  কাজ করেব] 

           [Payment Summary List]

 
 

এরপর Online Payment PIN Collection করেত হেব। 

 

                                            Institute Name: আপনার িত ােনর নাম ও কাড দখেত পােবন। 
 Your Payment PIN is: 610000 

(Security PIN) 
এ রকম ৬ অংেকর এক  গাপনীয় ন র য়ংি য়ভােব 
আসেব এবং রিজে শন এর ধােপ িগেয় তা বহার করেত 
হেব। 

   

 Click Here for Online Payment 
Registration 

 

 

ধাপ-০3: Registration কায ম স করণ: 
 E-mail িত ােনর ই- মইল িদেত হেব। 
 Mobile No. িত ান ধােনর মাবাইল ন র িদেত হেব। 
 Security PIN গাপনীয় ন র  িদেত হেব। 
 Select................. িত ান কাড টাইপ করেল িত ােনর নাম চেল আসেব। 
 Password টাকা জমার জ  িনজ থেক এক  গাপন ন র িদেত হেব। 
 Confirm Password নরায় উ  গাপন ন র  িদেত হেব। 
    
  SIGN UP   
   Go and login  

 

ধাপ-০4: (Login to System) [Sonali Bill Payment System for BTEB এ েবশ করা।] 

 Institute ID িনজ িত ােনর ID/ কাড িদেত হেব। 
   
 Password টাকা জমার গাপন ন র  িদেত হেব। 
    
  LOGIN   
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Sonali Bill Payment System for BTEB 

 

                     Institute Payment: 

Home  Institute Payment  
Institute Payment 

Search 
Password  

Change 
 Logout 

        
  Curriculum  -Select- Basic Trade Course  বাছাই করেত হেব। 

        
  Fee Type  -Select- Registration  বাছাই করেত হেব। 

        
  Service  -Select- Registration বাছাই করেত হেব। 

 

If PAID STATUS is PAID, ‘Print Button is shown. You will also get the PAID ID and PAID DATE. 
Voucher will be printed if you click on the ‘Print’ Button. 
 
If PAID STATUS is PENDING, ‘Print Button is shown. You will also get the PAID ID. Voucher will be 
printed if you click on the ‘Print’ Button. 
 
If PAID STATUS is UNPAID, ‘For Payment’ Button is shown. If you Click on this button, your payment 
Request will be successful. 

                                                            Print Voucher 

You can print the voucher by clicking on ‘Print Voucher’ Button. 
 

 BTEB COUNTER PAYMENT VOUCHER এর িতন  অংশ থাকেব। এক  অংশ াংেক রাখেব, আর এক  অংশ িনেজর কােছ ও 
অ  বােডর জ ।  

 

িবেশষ : 
১.    রিজে শন কাড হণ করার সময় রিজে শন িফ জমা দয়ার মানক িহসােব সানালী সবার বােডর অংশ অব ই দশন করেত হেব। 
২.    ২০19-20 অথ বছর পয  িত ােনর অ ািফিলেয়শন িফ পিরেশােধর মাণপে র ফেটাকিপ জমা িদেত হেব। 
৩.    িনধািরত তািরেখর মে  রিজে শন কায স  করেত নাপারেল স দয় দায় িত ান ধােনর উপর বতােব।   
৪.    িত েড/শাখায় নতম ১৫ (পেনর) জন িশ াথ  রিজে শন করেত হেব এবং িত ড/শাখা/িশে  ৪০ (চি শ) জন এর বিশ 

রিজে শন করা যােব না। 
৫. রিজে শন ি  আউট কিপ জমা ও রিজে শন কাড উে ালেনর িসিডউল পরবত েত িব ি র মা েম জানােনা হেব।  
 

[িবেশষ  : জ রী েয়াজেন 01992007145 ন ের অিফস চলাকািলন সমেয় যাগােযাগ করা যােব।] 

এ আেদশ যথাযথ ক পে র মা েম জারী করা হেলা।  
                                                                                                                                   

             া িরত 
 ( েকৗশলী জাকািরয়া আ াসী) 

উপ সিচব ( রিজে শন) 
বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা 

 
ারক নং 57.17.0000.105.41.003.13.150(4) তািরখ: 29-06-2020 ি ঃ 

অ িলিপ সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব া হেণর জ  :  
1। সকল িবভাগীয় ধান, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।  
2। িসে ম এনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা (িব ি  ওেয়ব সাইেট কােশর জ )।  
3। চয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কমকতা, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।   
4। সংি  নিথ।  

 
                  

                     29-06-2020 

( েকৗশলী জাকািরয়া আ াসী) 
উপ সিচব ( রিজে শন) 

বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা 
ফান: ০২-৫৫০০৬৫৩৬। 

 


