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সরকাির/েবসরকাির পিলেটকিনক iনি িটuটসমূেহ eiচeসিস (িব ান) u ীণ র্েদর িডে ামা- iন-iি িনয়ািরং 
o টুয্িরজম e  হসিপটািলিট েকােস র্  4য় পেব র্র শূ  আসেন িশ াথ  ভিতর্র িব ি । 

 

বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ ক র্ক a েমািদত সরকাির o েবসরকাির িশ া িত ানস েহ িডে ামা- iন-iি িনয়ািরং o টুয্িরজম e  হসিপটািলিট 
েকােস র্   4য় পেব র্র শূ  আসেন িশ াথ  ভিতর্র জ  `iLv Í̄ আ ান করা হে ।  ভিতর্র জ  িত ােনর a / িত ান ধান বরাবর বাংলােদশ 
কািরগির িশ া েবাড র্ িনধ র্ািরত ফরেম আেবদন করেত হেব। ভিতর্র জ  আেবদেনর িনয়মাবলী েবােড র্র oেয়বসাiেট ( www.bteb.gov.bd)  পাoয়া 
যােব। 
সরকাির িত ােনর ধানগণেক িন  ছক a যায়ী  পিরচালক (কাির লাম), বাংলােদশ কািরগির িশ া  েবাড র্, ঢাকা eর বরাবের হাড র্ কিপ o স  কিপ 
i-েমiেল (ddpublication.bteb@gmail.com ) ে রণ করেত হেব। সরকাির িত ােনর ে ে  িত ান িভি ক িনব র্ািচত িশ াথ েদর PyovšÍ 
তািলকা বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ ক র্ক কাশ করা হেব। 
 
েবসরকাির িত ােনর ে ে  িত ানগণেক e msµvšÍ নীিতমালা a সরণ ব র্ক ভিতর্ কায র্ািদ স  কের ভিতর্র ত ািদ িন  ছেক পিরচালক 
(কাির লাম), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা eর বরাবের হাড র্কিপ eবং স কিপ i-েমiেল (ddpublication.bteb@gmail.com )  
ে রণ করেত হেব। 

‘ছক’ 
 

িত ােনর নাম িবভাগ/েটকেনালিজ িশ  িশ াথ  নাম 
o িপতার 
নাম 

েবাড র্ েরাল েসশন পােসর সন  েবাড র্ gšÍe¨

         
 
 

2.0 ভিতর্র আেবদেনর সময়সূিচ ◌ঃ 
 

িমক নং িবষয় তািরখ 
3.2 িশ াথ  ক র্ক িত ান বরাবর আেবদেনর েশষ সময় 39/19/3128 েথেক 23/1৯/3128 ি ঃ
3.3 আেবদনপ স হ  েবাড র্ িনধ র্ািরত eে ল িশেট েবােড র্ ে রেণর েশষ সময় 25/1৯/3128 ি ঃ 
3.4 িত ন িভি ক িনব র্ািচত িশ াথ েদর PyovšÍ তািলকা কািরগির িশ া েবাড র্ 

ক র্ক কােশর তািরখ 
28/1৯/3128 ি ঃ 

 

4.1 ভিতর্র আেবদেনর েযা তা o িনয়মাবলীঃ 
 
4.2  ক)  u তর গিণতসহ eiচeসিস (িব ান) পাস হেত হেব। 

   খ)  সরকাির িত ােনর জ  য্নতম িজিপe 3.61 eবং েবসরকাির িত ােনর জ  য্নতম িজিপe 3.11। 
গ)  সরকাির িত ােনর জ  3126, 3127, 3128 eবং েবসরকাির জ  3122 হেত 3128 সাল ch©šÍ eiচeসিস (িব ান) u ীণ র্রা ভিতর্র 

জ  েযা  হেব। 
4.3  আেবদেনর সময় েয়াজনীয় কাগজপ ািদর ফেটাকিপ জমা িদেত হেব। 
 ক)  eসeসিস পােসর সনদপ । 
 খ) eসeসিস o eiচeসিস পােসর ন রপ । 
     eসeসিস o eiচeসিস-eর েরিজে শন কাড র্ 
  গ)  সব র্েশষ িশ া িত ােনর শংসাপ । 
 ঘ) পাসেপাট র্ সাiেজর রি ন ছিব-4 কিপ। 
 ঙ) eiচeসিস(িব ান)-e া  িজিপe a সাের ভিতর্ ক িশ াথ র েমধার মা সাের ভিতর্র জ  িনব র্ািচত করা হেব।  সংি  a   
          বরাবর 261.11 টাকার াংক া /েপ-aড র্ার আেবদনপে র সােথ জমা িদেত হেব। 

P) ভিতর্র সময় eস.eস.িস eবং eiচ.eস.eস eর মূল ন রপ  িশ া িত ােন জমা িদেত হেব। 
   া িরত/- 

পিরচালক (কাির লাম) 
o ভিতর্ কিমিটর সদ  সিচব 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ 

ঢাকা-2318। 
িবতরণঃ  
2-5৯।  a , ....................................................... পিলেটকিনক iনি িটuট/বাংলােদশ iনি িটuট aব াস e   িসরািম / ািফক আট র্স 

i িটিটuট/ বাংলােদশ সােভ র্ i িটিটuট, িম া/েফনী কি uটার iনি িটuট, েফণী। 
61-225। a ,..............................................েটকিনকয্াল ল o কেলজ। 
226। a , েভােকশনাল িটচাস র্ ে িনং i িটিটuট, ব ড়া। 
227-727। a /পিরচালক,................................................েবসরকাির পিলেটকিনক iনি িটuটসমূহ। 
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সদয় aবগিত o কায র্ােথ র্ a িলিপ ে রণ করা হেলাঃ 
2।  সিচব, কািরগির eবং মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, ঢাকা। (মেহাদেয়র aবগিতর জ ) 
3।  মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, আগারগ o েশেরবাংলা নগর, ঢাকা-2318। 
4।  সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
5।  uপ-সিচব (কািরগির-3), িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবলায়, ঢাকা-2111। 
6।  িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা (িব ি িট aনলাiেন চার করার জ  a েরাধ করা  হেলা)। 
7।  েচয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কম র্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
8।  aিফস নিথ। 

39/9/28    
                           (েমাঃ েমাদাে র আলী) 

uপ-পিরচালক ( কাশনা) 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 




