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

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

 

 

ারক নং 57.17.0000.105.41.003.13.184 তািরখ: 14-12-2020 ি ঃ 

িব ি   

বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড পিরচািলত িনে া  িশ া েম ভিত ত িশ াথ েদর Online-এ রিজে শন কায েমর সময় িচ 
িনে া ভােব ি  করা হেলা। 

(1) জাতীয় দ তামান বিসক (360ঘ া), কাির লাম কাড : 30   
(ক) অে াবর-িডেস র, 2020 (3মাস ময়ািদ)  
(খ) লাই-িডেস র, 2020 (6মাস ময়ািদ) 
িফেসর িববরণ : রিজে শন িফ 50.00 টাকা, পরী ার িফ 300.00 টাকা, সনদপ  িফ 100.00 সবেমাট 450.00 টাকা িতিশ াথ ।  

(2) এ াডভা ড সা িফেকট কাস, কাির লাম কাড : 80, ( লাই,2020 - ন,2021, 1 বছর ময়ািদ)  
িফেসর িববরণ : রিজে শন িফ 200.00 টাকা, রাভার াউট িফ 15.00 টাকা, সবেমাট 215.00 টাকা িতিশ াথ ।  

(3) Online-এ ডাটা এি র সময় িচ : 20-12-২০২০ হেত 27-12-২০২০ পয । 

(4) ফাইনাল কিপ (হাড কিপ) ি ে র সময় িচ : 03-01-২০২1 হেত 07-01-২০২1 পয । [িশ াথ  সং া িত েড ১0 (দশ) জেনর কম 
হেল উ  ত  27-12-২০২০ ইং তািরেখর পর সয়ংি য় ভােব বািতল হেয় যােব।] 

(5) এি ত িশ াথ েদর রিজে শন িফ “সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড” এর অ েল DD এর মা েম দান করেত হেব। DD 
করার সময় িচ : ডাটা এি র শষ তািরখ থেক 10িদন পয ।   

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

(7)  ২019-20 অথ বছর পয  িত ােনর অ ািফিলেয়শন িফ পিরেশােধর মাণপে র ফেটাকিপ জমা িদেত হেব। 

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

(9)  িত েড সবিন  ১0 (দশ) জন এবং সেবা  ৪০ (চি শ) জন িশ াথ  রিজে শন করা যােব না। 

(10) 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. 184(4) তািরখ: 14-12-2020 ি ঃ 

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।  

 
                  

                                14-12-2020 

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

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

 
 

 

 


