
 

বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড 

পিীক্ষা রিয়ন্ত্রণ রবভাগ (রর্দলামা শাখা) 

৮/রি, আগািগাঁও, বশদিবাাংলা িগি, ঢাকা-১২০৭ 

Website : www.bteb.gov.bd 

 

স্মািক িাং: ৫৭.১৭.০০০০.৩০১.৩১.০০৫.২৩.৫৩                তারিখ: ৯ মার্ ড ২০২৩ রি.    

রর্দলামা ইি বমরর্দকল বেকদিালরি  পিীক্ষাি ফলাফল প্রকাশ ও উত্তিপত্র পুিঃরিিীক্ষণ িাংক্রান্ত রবজ্ঞরি 
 

 

িাংরিষ্ট িকদলি অবগরতি িন্য িািাদিা যাদে বয, িানুয়ারি ২০২৩ মাদি অনুরিত wW‡cøvgv Bb †gwW‡Kj †UK‡bvjwR wk¶vµ‡gi পব ড 

িমাপিী পিীক্ষাি ফলাফল ০৭ মার্ ড, ২০২৩ রি. তারিদখ বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববাদর্ ডি ওদয়বিাইদে (www.bteb.gov.bd) প্রকাশ কিা 

হদয়দে। উক্ত ফলাফদল বয িকল পিীক্ষার্থী উত্তিপত্র পুিঃরিিীক্ষণ কিদত ইচ্ছুক তাদেিদক রির্ ডারিত রফ প্রোি কদি পিীক্ষার্থীি রিি রিি 

প্ররতিাদিি মাধ্যদম আগামী ১৬-০৩-২০২৩ রি: তারিদখি মদধ্য অিলাইদি আদবেি কিদত হদব। িাংরিষ্ট প্ররতিািদক আগামী ১৯-০৩-২০২৩ 

হদত ২০-০৩-২০২৩ রি. অিলাইদি বপ্ররিত পুিঃরিিীক্ষদণি আদবেদিি অিলাইি করপ রপ্রন্ট কিদত হদব। এ োড়া রবষয় প্ররত ৩০০ োকা হাদি 

পুিঃরিিীক্ষণ রফ বাবে প্ররতিাি কর্তডক ১৯-০৩-২০২৩ রিঃ পয ডন্ত বিািালী বপদমন্ট বগেওদয়ি মাধ্যদম পরিদশার্ কিদত হদব। অিলাইদি এরি 

ব্যতীত পুিঃরিিীক্ষদণি বকাি আদবেি গ্রহণদযাগ্য হদব িা। 
 

 

ক) অিলাইদি আদবেদিি তথ্য এরিি প্ররক্রয়া: 

www.bteb.gov.bd এি বহাম বপইদি উত্তিপত্র পূণঃরিিীক্ষণ/ স্থরগত ফলাফল          প্ররতিাি বকার্ ও পািওয়ার্ ড রেদয় উত্তিপত্র 

পূণঃরিিীক্ষদণি তথ্যিমূহ এরি কিদত হদব। 
 

 

খ) বিািালী বিবাি মাধ্যদম পুিঃরিিীক্ষদিি রফ িমা বেয়াি রবস্তারিত রিয়মাবলী রিদে Flow Chart এ উদেখ কিা হদলা: 

 

র্াপ-০১ (Apply for Rescrutiny): 

www.bteb.gov.bd 

 
উত্তিপত্র 

পুিঃরিিীক্ষি/ 

স্থরগত ফলাফল 

 
রর্দলামা 

পয ডায় 

  Diploma In Medical 

Technology 

Rescrutiny Apply 

 

 

 Course Curriculum 75-   Diploma In Medical.  

 Exam Year 2021  

 Institution Code   

 Password   

 Login   

 
 

Apply for Rescrutiny 

SL NO Roll No. Fail Subject  

(1) 940098 5651, 5751 Apply for Rescrutiny 

(2) 940100 5461  Apply for Rescrutiny 

 

Preview & Print এ বযদত হদব। 

 

র্াপ-০২: Payment Summary  [১৯-৩-২০২৩ রিঃ হদত ২২-০৩-২০২৩ রি. পয ডন্ত কাি কিদব ] 

           [Payment Summary List] 

SL No Semester/ Year Amount Comments 

1.  5th Semester 900  

 Total 900  

 

 

 Click for Online Payment  

 

র্াপ-০৩: Sonali Payment Gateway এি মাধ্যদম বিািালী ব্যাাংক একাউন্ট অর্থবা বমাবাইল রফন্যারিয়াল িারভ ডি এি মাধ্যদম  

             পুি:রিিীক্ষদণি রফ প্রোি কিদত হদব।   

 

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


                                                                                              
 

গ) প্ররতিাদিি িন্য কিিীয়: 

 

(১) প্ররতিাি পুিঃরিিীক্ষদণ আগ্রহী পিীক্ষার্থীদেি আদবেি িিািরি/ ভার্চডয়াল মাধ্যদম গ্রহি কিদব। 

(২) প্ররতিাি পুিঃরিিীক্ষদণ আগ্রহী পিীক্ষার্থীদেি পুিঃরিিীক্ষি রফ বমাবাইল ব্যাাংরকাং/ িিািরি গ্রহি কিদব।  

(৩) প্ররতিাি পুিঃরিিীক্ষদণ আগ্রহী পিীক্ষার্থীদেি তথ্য উপরিউরেরখত রিদে ডশিা অনুিিি পূব ডক www.bteb.gov.bdওদয়বিাইদেি 

মাধ্যদম অিলাইদি এরি কিদব। 

(৪) প্ররতিাি বিািালী বিবাি মাধ্যদম পুিঃরিিীক্ষণ রফ ববাদর্ ড বপ্রিণ কিদব। 

(৫) প্ররতিাি অিলাইদি এরিকৃত পুিঃরিিীক্ষদণি তথ্যিমূহ বিািালী বিবাি মাধ্যদম পরিদশারর্ত পুিঃরিিীক্ষণ রফিহ িকল হার্ ডকরপ 

র্াকদযাদগ/ কুরিয়াি িারভ ডদি/ বাহক মািফত ববাদর্ ড বপ্রিণ কিদব। 

(৬) পুিঃরিিীক্ষদণি িন্য পিীক্ষার্থী কর্তডক িিািরি ববাদর্ ড বকাি আদবেি গ্রহি কিা হদব িা। এ িাংক্রান্ত কাদি বকাি পিীক্ষার্থী বকািক্রদমই 

িিািরি ববাদর্ ড উপরস্থত হদত পািদবিা। 

(৭) অিলাইদি এরিকৃত িকল রবষদয়ি পুিঃরিিীক্ষণ রফ বিািালী বিবাি মাধ্যদম পরিদশার্ কিা হদয়দে মদম ড িাংরিষ্ট প্ররতিাি প্রর্ািদক 

রিরিত হদত হদব। 

ঘ)  ৮ম পব ড CGPA এবাং PF িাংক্রান্ত িাংদশার্ি (ফলাফল িাংদশার্দিি আদবেদিি িাদর্থ প্ররতিাি িরিমািা প্রদযািয): 

 

(১) ৮ম পদব ডি  প্রকারশত ফলাফদল CGPA উদেখ িা র্থাকদল িাংরিষ্ট প্ররতিাদিি মাধ্যদম ঐ িকল রশক্ষার্থীদেি ১ম, ২য়,  ৩য়,  অর্থবা ১ম, 

৩য়, ৫ম পদব ডি GPA (যাি িন্য যা প্রদযািয) এবাং ট্যাবুদলশি শীে/মাকড শীেিহ রির্ ডারিত িমদয়ি মদধ্য আদবেি কিদত হদব।          

(২) PF িাংক্রান্ত িাংদশার্দিি বক্ষদত্র িাংরিষ্ট বকদেি মাধ্যদম উপযুক্ত প্রমাণকিহ (প্রদেয় PF িম্বি, হারিিা শীে ইতযারেিহ) রির্ ডারিত 

িমদয়ি মদধ্য আদবেি কিদত হদব। 

 

                                                                                                                                                 স্বাক্ষরিত/-                                                                             

( বমাঃ বকপাদয়ত উোহ) 

পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক 

বফািঃ ০২-৫৫০০৬৫২৫ 
 

 

স্মািক িাং: ৫৭.১৭.০০০০.৩০১.৩১.০০৫.২৩.৫৩(১২)                তারিখ: ৯ মার্ ড ২০২৩ রি.    

 

Abywjwc m`q AeMwZ I  প্র‡qvRbxq Kvh©̈ ‡_© †cªwiZ n‡jv t 
 

1. রিরিয়ি mwPe, KvwiMwi gv`ivmv wkÿv wefvM, wkÿv gš¿Yvjq, evsjv‡`k mwPevjq, XvKv-1000| 

[`„wó AvKl©Y t AwZwi³ mwPe (KvwiMwi)] 

2. gnvcwiPvjK, KvwiMwi wk¶v Awa`ßi, Gd-4/we, AvMviMuvI cÖkvmwbK GjvKv, †k‡i evsjv bMi, XvKv| 

3. mwPe/cwiPvjK (KvwiKzjvg)/cwi`k©K/cwiPvjK (AvBwUwm), evsjv‡`k KvwiMwi wk¶v †evW©, XvKv | 

4. Dc‡`óv, ¯^v¯’¨ cÖhyw³ I †mev wk¶vµg ‡mj, evsjv‡`k KvwiMwi wk¶v †evW©, XvKv| 

5. Aa¨¶/cwiPvjK ---------------------------------------------------------------------------  

6. wm‡óg Gbvwjó, evKvwk‡ev (weÁwßwU I‡qe mvB‡U cªKv‡ki Rb¨ Aby‡ivamn)| 

7. Dc-cix¶v wbqš¿K- †Mvcbxq/mb`/‡fvK/weGg, evsjv‡`k KvwiMwi wk¶v †evW©, XvKv | 

8. Dc-mwPe (†iwRt)/Dc-mwPe (cªkvmb), evKvwk‡ev, XvKv| 

9. Bbdi‡gkb Awdmvi, evsjv‡`k KvwiMwi wk¶v †evW©, XvKv| 

10. mnKvix cix¶v wbqš¿K-wW‡cøvgv/K…wl/†U·UvBj/weZiY, evKvwk‡ev, XvKv | 

11. ‡Pqvig¨vb g‡nv`‡qi e¨w³MZ Kg©KZ©v, evKvwk‡ev, XvKv | 

12. bw_| 

 

 

(দমাহাম্মে আবুল শারহি কাওোি িিকাি) 

উপ-পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক (রর্দলামা) 

             বফাি: ০২-৫৫০০৬৫৩১ 

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

