
 

 

বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড 

৮/রি, আগািগাঁও, বশদিবাাংলা নগি 

ঢাকা-১২০৭। 

 (Website: www.bteb.gov.bd) 

 

স্মািক: ৫৭.১৭.০০০০.১০৫.39.০০4.2১.187 তারিখ: 16-09-2021 রি. 

রবজ্ঞরি 

বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড কর্তডক পরিচারলত রনদনাক্ত রশক্ষাক্রদে ভরতডকৃত রশক্ষার্থীদেি Online এ রনদনাক্ত িেয়সূরচ অনুিাদি   বিরিদেশন 

কার্ ডক্রে গ্রহণ কিাি িন্য অনুদিাধ কিা হদলা। 

 (ক)  ০৪ বছি বেয়ারে রর্দলাো ইন ইরিরনয়ারিাং (বনভাল) (রবদশষ) রশক্ষাক্রদেি বিশন :  জুলাই-রর্দিম্বি: 2021 

        বেকদনালরি : বেরিন ইদলকরিকযাল, বেরিন ইদলকিরনক্স, বেরিন বেকারনকযাল ও বেরিন রশপ রবরডাং এন্ড হাল। 

 (খ)  ০৪ বছি বেয়ারে রর্দলাো ইন ইরিরনয়ারিাং (বনভাল) রশক্ষাক্রদেি িাোি ২০২১ (বিশন : ২১০২) 

        বেকদনালরি : বেরিন ইদলকরিকযাল, বেরিন ইদলকিরনক্ি ও বেরিন বেকারনকযাল । 

আিন িাংখ্যা : প্ররত বিকদনালরিদত 50 িন (ড্রপ আউেিহ)। 

র্াো এরিি িেয়সূরচ : 21-০৯-২০২১ রি. বর্থদক 03-10-২০২১ রি. পর্ ডন্ত। উক্ত িেদয়ি েদেই রশক্ষার্থীদেি তথ্য (হার্ ডকরপ) রপ্রন্ট কিদত হদব।  

রিদিি রববিণ : বিরিদেশন রি - 200.00 োকা, বিাভাি স্কাউে/বিিাি রি - 15.00 োকা, বির্ রক্রদিন্ট রি - 40.00  

িদব ডাদোে = 255.00 োকা প্ররত রশক্ষার্থী। এরিকৃত রশক্ষার্থীদেি বিরিদেশন রি এি অর্থ ড িরচব, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড এি অনুকূদল বিানালী ব্াাংক 

রলরেদের্, আগািগাঁও শাখা, ঢাকা অর্থবা বিাস্যাল ইিলােী ব্াাংক, ববগে বিাদকয়া স্মিণী, আগািগাঁও, ঢাকা কর্তডক DD এি োেদে প্রোন কিদত হদব।  

বিরিদেশন রি এবাং হার্ ডকরপ িো বেয়াি িেয়সূরচ:  12-10-২০২১ রি. বর্থদক 14-10-২০২১ রি. পর্ ডন্ত। 

রবদশষ দ্রষ্টব্: 

১.    বিরিদেশন কার্ ড গ্রহণ কিাি িেয় বিরিদেশন রি িো বেয়াি প্রোনক রহিাদব ববাদর্ ডি অাংশ অবশ্যই প্রেশডন কিদত হদব। 

২.    ২০২০-2১ অর্থ ড বছি পর্ ডন্ত প্ররতষ্ঠাদনি অযারিরলদয়শন রি পরিদশাদধি প্রোণপদেি িদোকরপ িো রেদত হদব। 

৩.    রনধ ডারিত তারিদখি েদে বিরিদেশন কার্ ড িম্পন্ন কিদত না পািদল িমুেয় োয় প্ররতষ্ঠান প্রধাদনি উপি বতডাদব।   

৪.    প্ররত বেকদনালরিদত ন্যযনতে ১0 (েশ) িন রশক্ষার্থী বিরিদেশন কিদত হদব এবাং প্ররত বেকদনালরিদত ড্রপআউে িহ 5০ (পঞ্চাশ) িন এি ববরশ 

বিরিদেশন কিা র্াদব না। 

৫. বিরিদেশন কার্ ড উদতালদনি রিরর্উল পিবতীদত রবজ্ঞরিি োেদে িানাদনা হদব।  

র্র্থার্র্থ কর্তডপদক্ষি অনুদোেনক্রদে রবজ্ঞরিটি িারি কিা হদলা।  

[রবদশষ দ্রষ্টব্: িরুিী প্রদয়ািদন 01550620604, 01552482774 ও 01533492841 নম্বদি অরিি চলাকারলন িেদয় বর্াগাদর্াগ কিা র্াদব।] 

 

 স্বাক্ষরিত                                                                                                             

(বোহাম্মে আবদুল্লাহ আল োহমুে িাোন) 

  িরচব ও বচয়ািম্যান (ভািপ্রাি) 

  বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা 

স্মািক: ৫৭.১৭.০০০০.১০৫.39.০০4.2১.187 (৫)                                                                                           তারিখ: 16-০9-২০২১ রি.                                 

অনুরলরপ িেয় অবগরত ও প্রদয়ািনীয় ব্বস্থা গ্রহদণি িন্য:  

1.   িকল রবভাগীয় প্রধান, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা।  

2.   রিদেে এনারলষ্ট, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা (রবজ্ঞরিটি ওদয়ব িাইদে প্রকাদশি িন্য)।  

3.   উপ-cixÿv wbqš¿K (wW‡cøvgv), বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা।   

4.   বচয়ািম্যান েদহােদয়ি ব্রক্তগত কে ডকতডা, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা।   

5.   mswkøó bw_|                                                                                             

                                                                                                                                                     
                                                                                                                                          16-09-2021 

(বো: সুলতান বহাদিন) 

উপ িরচব (বিরিদেশন)                                                                                                                                       

বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা                                                                                                                                             

বিান: ০২-৫৫০০৬৫৩৬ 

http://www.bteb.gov/

