
িবষয় : িডে ামা-ইন- ট টাইল ইি িনয়ািরং

এত ারা সংি  সকেলর অবগিতর জ  জানােনা যাে  য
ইি িনয়ািরং িশ া েমর ৫ম ও ৭ম পব 
িশ াথ রা িত িবষয় ৩০০/-(িতনশত টাকা
২০২২ তারিখ পয  অন-লাইেন আেবদন করেত পারেব এবং
িফ পিরেশাধ করেত হেব।  
আেবদন করার িনয়মাবলী : 
 

বাংলােদশ কািরগির িশ া বােডর ওেয়ব সাইেট
  

www.bteb.gov.bd          Re-Scrutiny        
 

িব: : া া িবিধ ও সামািজক র  মানার জ  িশ াথ েদরেক 
থাকেত হেব। 

Web site: www.bteb.gov.bd 

িব ি  

ট টাইল ইি িনয়ািরং িশ া েমর নঃিনরী েণর কায ম সংে ।  

সংি  সকেলর অবগিতর জ  জানােনা যাে  য, অ  বােডর নেভ র ২০২১ মােস অ ি ত িডে ামা
ম পব িনয়িমত এবং ৮ম পব অিনয়িমত বাড সমাপনী পরী ার 

িতনশত টাকা) হাের নঃ িনরী েণর (Re-Scrutinizing) জ  11
লাইেন আেবদন করেত পারেব এবং সানালী সবার মা েম 25-০১-২০২২ 

 

সাইেট েবশ কের িনে া  ভােব আেবদন করেত হেব : 

Scrutiny         Textile/Jute/Garments

া া িবিধ ও সামািজক র  মানার জ  িশ াথ েদরেক - শরীের িত ােন উপি ত না হওয়ার জ  িত ান ধােনর িমকা  
Re-Scrutinizing

                

মােস অ ি ত িডে ামা-ইন- ট টাইল 
বাড সমাপনী পরী ার নঃিনরী েণ ই ক 

11-০১-২০২২ হেত 20-০১-
২০২২ হেত 27-০১-২০২২ পয  

Textile/Jute/Garments, Re-Scrutiny 

শরীের িত ােন উপি ত না হওয়ার জ  িত ান ধােনর িমকা  
সং ি  

              া:/- 



 

ধাপ-০১(Rescrutiny for Diploma in Textile Technology): 

www.bteb.gov.bd  Rescrutiny   Diploma 

পযায়

 Diploma in 
TextileTechnology 

Rescrutiny 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 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-০2: Online Payment Acivities 

 Click for Online Payment  
 

এরপর Online Payment PIN Collection করেতহেব। 

 Institute Name: আপনার িত ােনর নাম ও কাড দখেত পােবন। 
 Your 

Payment 
PIN is: 
610000 
(Security 

PIN) 

এরকম ৬অংেকর 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 েবশকরা।] 
 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 Textile Technology 

বাছাইকরেতহেব। 
        

  Fee Type  -Select- Diploma in Textile Technology বাছাই 
করেত হেব। 

        
  Service  -Select- Rescrutiny 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 কােছও 
অ  বােডর জ । 

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


