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রবজ্ঞরি 
 
 

এতদ্বািা সাংরিষ্ট সকদলি অবগরতি জন্য জািাদিা যাদে বয, অত্র ববাদর্ ডি 2022 সদিি এসএসরস (দভাদকশিাল) ও োরখল (দভাদকশিাল) িবম 

বেরণ সমাপিী পিীক্ষাি প্রদবশপত্র প্ররতষ্ঠাি অনুযায়ী অিলাইদি বপ্রিদণি রসদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অিলাইি বেদক প্ররতষ্ঠািসমূহদক রিদনাক্ত সময়সূরি 

ও পদ্ধরত অনুযায়ী প্রদবশপত্র র্াউিদলার্ কদি রপ্রন্ট কিদত হদব।  
 

ক্ররমক িাং রববিণ সময়সীমা 

 

 

1. 

 

(ক) বয সকল প্ররতষ্ঠাি রিরে ডষ্ট সমদয় পিীক্ষাি রি পরিদশাধ কদি িাই বস সকল 

প্ররতষ্ঠাি (তারলকা সাংযুক্ত-1) 2500 টাকা প্ররতষ্ঠাি জরিমািাসহ অিলাইদি রি 

পরিদশাধ কিদত হদব। 

  

 
 

14/11/22 ররিঃ বেদক 16/11/22 ররিঃ 

(খ) বয সকল প্ররতষ্ঠাি পিীক্ষাি পূণ ডাঙ্গ রি পরিদশাধ কদি িাই, আাংরশক 

পরিদশাধ কিা বাকী আদে বস সকল প্ররতষ্ঠাি (তারলকা সাংযুক্ত-2) অিলাইদি 

আাংরশক রি পরিদশাধ কিদত হদব। 

 

 

 

2. 

(ক) পিীক্ষাি রি সম্পূণ ড পরিদশাধ োকা সাদপদক্ষ িাংপুি রবভাগ, িাজশাহী 

রবভাগ ও খুলিা রবভাদগি প্ররতষ্ঠািসমূহ Admit Card র্াউিদলার্ কদি রপ্রন্ট 

কিদত হদব। । 

  

21/11/22 ররিঃ বেদক 23/11/22 ররিঃ 

(খ) পিীক্ষাি রি সম্পূণ ড পরিদশাধ োকা সাদপদক্ষ ঢাকা রবভাগ (ঢাকা বজলা 

ব্যরতত), ময়মিরসাংহ রবভাগ, রসদলট রবভাগ, বরিশাল রবভাগ ও িট্টগ্রাম 

রবভাদগি (িট্টগ্রাম বজলা ব্যরতত) প্ররতষ্ঠািসমূহ Admit Card র্াউিদলার্ 

কদি রপ্রন্ট কিদত হদব। 

  
 

24/11/22 ররিঃ বেদক 28/11/22 ররিঃ 

(গ) পিীক্ষাি রি সম্পূণ ড পরিদশাধ োকা সাদপদক্ষ ঢাকা ও িট্টগ্রাম বজলাি 

প্ররতষ্ঠািসমূহ Admit Card র্াউিদলার্ কদি রপ্রন্ট কিদত হদব। 

29/11/22 ররিঃ বেদক 01/12/22 ররিঃ 

 
 

জরুিী বাতডা: প্ররতষ্ঠাদিি এযারিরলদয়শি রি হালিাগাে পরিদশাধ িা োকদল প্রদবশপত্র র্াউিদলার্ কিা যাদবিা। প্রদযাজয বক্ষদত্র বিরজদেশি 

কার্ ড িবায়ি কিা িা োকদল Admit Card র্াউিদলার্ কদি রপ্রন্ট কিা যাদবিা। বিরজদেশি শাখাি মাধ্যদম িবায়ি কিা সাদপদক্ষ অিলাইি 

বেদক Admit Card র্াউিদলার্ কদি রপ্রন্ট কিা যাদব। 

প্রদবশপত্র রপ্রন্ট কিাি বক্ষদত্র বপপাি সাইজ: A4 (সাো 80 গ্রাম অিদসট বপপাি), কালাি রপ্রন্ট কিদত হদব। প্রদয়াজদি বহল্পলাইি িম্বি: 

01550620604, 01876397138 

 

অবশ্যই কিণীয়: প্রদবশপদত্রি রিধ ডারিত স্থাদি প্ররতষ্ঠাি প্রধাদিি স্বাক্ষি ও সীল প্রোি বাধ্যতামূলক। 

 

 পিীক্ষাি রি অিলাইদি জমা বেওয়াি ধাপসমূহ:                 অিলাইদি Admit Card র্াউিদলার্ কিাি ধাপসমূহ: 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ত 

স্বা/- 

(বমািঃ বকপাদয়ত উল্লাহ) 

পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক 

বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা, ববার্ ড, ঢাকা 

বিাি: 02-55006525 

 

 

 

ববাদর্ ডি ওদয়বসাইট (www.bteb.gov.bd) 

ইন্সটিটিউট কি ডাি 

(ইন্সটিটিউট লগইি এ রিক কিদত হদব) 

Login 

(Institute Code এবাং Password রেদয়) 

Form Fillup 

(িািটি অপশদিি মদধ্য SSC/DAKHIL (Vocational) 

অপশদি রগদয় Course Curriculum Select কদি 

Submit অপশদি রিক কিদত হদব। 

Payment Summary 

(রিদনাক্ত রতিটি অপশি আসদব) 

1. Click for Online Payment First Phase (1 এি ক এি বক্ষদত্র) 

2. Click fo Online payment (Within Extended Time) (1 এি খ এি বক্ষদত্র) 

3. If Already Paid Print Voucher 
 

 

ববাদর্ ডি ওদয়বসাইট (www.bteb.gov.bd) 

Login 

(Institute Code এবাং Password রেদয়) 

Admit Card  

(িািটি অপশদিি মদধ্য SSC/DAKHIL (Vocational) 

অপশদি রগদয় Admit Card র্াউিদলার্ কদি রপ্রন্ট কিা যাদব। 
 

ইন্সটিটিউট কি ডাি 

(ইন্সটিটিউট লগইি এ রিক কিদত হদব) 
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সেয় অবগরত ও প্রদয়াজিীয় ব্যবস্থা গ্রহদণি রিরমদে অনুরলরপ বপ্রিণ কিা হল (বজযষ্ঠতাি রভরেদত িয়): 
 

১) সরিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাগ, রশক্ষা মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সরিবালয়, ঢাকা-১০০০। 

    [দৃরষ্ট আকর্ ডণ: অরতরিক্ত সরিব, (কারিগরি)]। 

2-5) সরিব/পরিিালক (কারিকুলাম)/পরিেশ ডক/পরিিালক (আইটিরস), বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

6) বজলা প্রশাসক (সকল বজলা)। 

7) আঞ্চরলক পরিিালক (ঢাকা, িট্রগ্রাম, িাজশাহী, খুলিা, িাংপুি, বরিশাল, ময়মিরসাংহ ও রসদলট অঞ্চল), কারিগরি রশক্ষা অরধেিি। 

8) উপ-পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক (সকল), বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

9) উপ-পরিিালক, রহসাব শাখা, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড। 

10) উপ-সরিব (প্রশাসি/দিরজদেশি), বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড। 

11) রসদেম এিারলে-1, করিউটাি বসল, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড (ওদয়বসাইদট প্রকাদশি অনুদিাধসহ) । 

12) অধ্যক্ষ/সুপারিিদটিদর্ন্ট/প্রধাি রশক্ষক, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববাদর্ ডি আওতাধীি সকল রশক্ষা প্ররতষ্ঠাি। 

13) ম্যাদিজাি, বসািালী ব্যাাংক (সকল শাখা)। 

14) তথ্য কম ডকতডা, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড। 

15) বিয়ািম্যাি মদহােদয়ি ব্যরক্তগত কম ডকতডা, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড। 

16) সাংরিষ্ট িরে। 

 

 

 

(প্রদকৌশলী জাকারিয়া আব্বাসী) 

উপ-পিীক্ষা রিয়ন্ত্রক (বভাদকশিাল) 

বিাি: 02-55006527 (অরিস) 

 


