
িবষয় : িডে ামা ইন এি কালচার িশ া েমর
সংে ।  

 

এত ারা সংি  সকেলর অবগিতর জ  জানােনা যাে  য
িডে ামা-ইন-িফসািরজ, িডে ামা-ইন- লাইভ ট এবং িডে ামা
বাড সমাপনীর পরী ার িনে া  ভােব আেবদন করেত হেব। া া িবিধ ও সামািজক র  মানার জ  িশ
িত ােন উপি ত না হওয়ার জ  িত ান ধােনর িমকা  থাকেত হেব। 
ক) িত িবষয় ৩০০/-(িতনশত টাকা) হাের 

হেত 10-০6-২০২1ি ঃ প  হণ করা হেব 
পিরেশাধ করেত হেব।  
 

(খ)  www.bteb.gov.bd          Re-Scrutiny          

Re-Scrutiny 
 

সং ি ঃ সানালী সবার মা েম  অন-লাইেন

সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় কাযােথ অ িলিপ
      

১। সিচব, কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ
 [ ি  আকষণ : অিতির  সিচব(কািরগির
২। মহা-পিরচালক, কািরগির িশ া অিধদ র
৩। মহা-পিরচালক, মৎ  অিধদ র, মৎ
৪। সিচব /পিরচালক(কাির লাম)/পিরদশক
৫। পিরচালক( িশ ণ উইং), িষ স াসারণ
৬।  িসে ম এনািল , বাংলােদশ কািরগির
 (অিফস আেদশ  বােডর ওেয়ব সাইেট
৭। উপ-পিরচালক(িহসাব ও িনরী া), 
৮। অ /পিরচালক.................................................................................. 
৯। চয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কমকতা
১০। নিথ। 

 

Web site: www.bteb.gov.bd 
 

িব ি

এি কালচার িশ া েমর(এি কালচার/ িফসািরজ/ লাইভ ক/ িফসািরজ (ইন সািভস

এত ারা সংি  সকেলর অবগিতর জ  জানােনা যাে  য, অ  বােডর ফ য়াির-মাচ ২০২১ মােস অ ি ত 
লাইভ ট এবং িডে ামা-ইন-িফসািরজ (ইন সািভস) িশ া েমর 4

আেবদন করেত হেব। া া িবিধ ও সামািজক র  মানার জ  িশ
িত ােন উপি ত না হওয়ার জ  িত ান ধােনর িমকা  থাকেত হেব।  

হাের নঃিনরী েণর (Re-Scrutinizing আেবদনপ  অন-লাইেন 
 এবং সানালী সবার মা েম আগামী 15-০6-২০২1 ি ঃ হেত 2

Scrutiny          Agri/Livestok/Fish/fish(

লাইেন নঃিনরী েণর (Re-Scrutinizing  আেবদন করার িনেদশনা

েকৗশলী
পরী া

ফান: 02 55006525

(১০)
অ িলিপ রণ করা হইলঃ 

িবভাগ, িশ া ম ণালয়, পিরবহণ ল ভবন, বাংলােদশ সিচবালয়
কািরগির)]। 
অিধদ র, এফ-৪/িব, আগারগ ও, শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭। 
মৎ  ভবন, রমনা, ঢাকা। 

পিরদশক/পিরচালক(আইিস ), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা
স াসারণ অিধদ র, খামারবাড়ী, ঢাকা। 

কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
সাইেট কাশ করার জ  অ েরাধ করা হেলা)। 
, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 

.................................................................................. সংি  সকল
কমকতা, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।  

সািভস) নঃিনরী েণর কায Ñ ম 

মােস অ ি ত িডে ামা-ইন- এি কালচার, 
4থ, ৬  ও ৮ম পব িনয়িমত 

আেবদন করেত হেব। া া িবিধ ও সামািজক র  মানার জ  িশ াথ েদরেক - শরীের  

লাইেন আগামী ৩০-০5-২০২1 ি ঃ 
24-০6-২০২1 ি ঃ পয Ñ  িফ 

Livestok/Fish/fish(in service) 

িনেদশনা (৩ া )  

া:/- 
েকৗশলী মা: আব র রহমান) 

পরী া িনয় ক 
: 02 55006525

সিচবালয়, ঢাকা-১০০০। 

ঢাকা। 

সকল িত ান। 



ধাপ-০১(Rescrutiny for Diploma in Agriculture/Fisheries/Livestock/Fisheries 
in Service): 

www.bteb.gov.
bd 

 Rescrutiny   Diploma 
পযায়

 Diploma in 
Agriculture/Fisheries/Livestock/Fi
sheries in ServiceRescrutiny 

 

 

 

 

 

 

 

 

Course Curriculum, Exam Year, Semester, Institute Code & Password Login  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Payer for Recrunity  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Fail  Check box  
 Apply for Recruitiny  

[ Cancel Subject Click Check box Apply for 
Recruitiny Click  

 Previcw & Print  

 

 

 

 

 

 

 

 
 Click for Online Payment  

ধাপ ০ Online Payment Acivities 

 

 Click for Online Payment  

এরপর Online Payment PIN Collection করেত হেব। 

 

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

(Security PIN) 
এর কম ৬ অংেকর এক  গাপনীয় ন র য়ংি য় ভােব 
আসেব এবং রিজে শন এর ধােপ িগেয় তা বহার 
করেত হেব। 

  
 

 

 Click Here for Online Payment 
Registration 

 

 

ধাপ ০ :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   
 

                         Sonali Bill Payment System For BTEB  
 
Institute Payment: 

Home  Institute 
Payment 

 Institute 
Payment 
Search 

Password Change  Logout 

        
  Curriculum  -Select- Diploma in 

Agriculture/Fisheries/Livestock/Fisheries 
in Service বাছাই করেত হেব। 

        
  Fee Type  -Select- Diploma in Agriculture /Fisheries 

/Livestock /Fisheries in Service বাছাই করেত 
হেব। 

        
  Service  -Select- Rescrutinyবাছাই 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 VOUCHERএরিতন অংশথাকেব। এক  অংশ াংেক রাখেব, আর এক  অংশ িনেজর কােছও 
অ  বােডর জ । 

ধাপ-০৫: Curriculum, Service, Fee type and Transaction status থেক 
আপনার Payment history দখেত পােবন। 

 


