
 

বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড 

৮/রি, আগািগাঁও, বশদিবাাংলা নগি 

ঢাকা-১২০৭ 

(Website: www.bteb.gov.bd) 

 

 

স্মািক: ৫৭.১৭.০০০০.১০৫.39.০০৩.১৩.212                                                                      তারিখ: ১২/০9/২০২১ রি. 

রবজ্ঞরি 

বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড এি আওতাধীন স্বাস্হ্য প্রযুরি ও বিবা রশক্ষাক্রদেি ০৬ োি বেয়ারে িার্ট ডরিদকট-ইন-বেরর্দকল আল্ট্রািাউন্ড (জুলাই-

রর্দিম্বি: 2020) বিশদনি বিরিদেশন কার্ ড ১৯-০৯-২০২১ রি. বেদক ২১-০৯-২০২১ রি. তারিদখি েদে বিরিদেশন শাখা (নতুন ভবদনি 5ে তলা, 

কÿ bs - 507) ্দত রবতিণ কিা ্দব। িাংরিষ্ট প্ররতষ্ঠান প্রধানগণদক বিরিদেশন কার্ ড গ্র্দণি িন্য রনদে ডশক্রদে অনুদিাধ কিা ্দলা।  

বিরিদেশন কার্ ড গ্র্দণি িেয় যা অবশ্যই িো রেদত ্দব:  

 

1. উপ িরিব (বিরিদেশন) বিাবি আদবেন (নমুনা বোতাদবক)।  

2. B‡Zv:c~‡e© ‡mvbvjx †mevi gva¨‡g ‡h mKj প্ররতষ্ঠান cÖwZ wkÿv_x© eve` বিরিদেশন রি - 50.00 টাকা, পিীক্ষাি রি - 300.00 টাকা ও িনেপত্র রি - 

100.00 টাকা ি্ me©‡gvU 450.00 UvKv cwi‡kva K‡i‡Qন শুধু †m mKj cÖwZôvb‡K ‡ev‡W©i cÖPwjZ wbqg †gvZv‡eK wkÿv_x© cÖwZ নম্বি পত্র রি বাবে 

- ৭৫.00 টাকা প্রোন কিদত ্দব, তদব ‡h mKj প্ররতষ্ঠান অদ্যবরধ রি cwi‡kva কদিনরন †m mKj cÖwZôvb‡K wkÿv_x© cÖwZ me©‡gvU 525.00 UvKv িরিব, 

বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড বিাবি বিানালী ব্াাংক রলরেদটর্, আগািগাঁও শাখা, ঢাকা অেবা বিাস্যাল ইিলােী ব্াাংক, ববগে বিাদকয়া স্মিণী, আগািগাঁও, 

ঢাকা এি অনুকূদল DD Gi gva¨‡g প্রোন কিদত ্দব।    

3. বিরিদেশন কার্ ড গ্র্ণ কিাি িেয় বিরিদেশন রি িো বেয়াি প্রোণক অবশ্যই প্রেশ ডন কিদত ্দব। 

4. ২020-21 অে ড বছি পয ডন্ত প্ররতষ্ঠাদনি অযারিরলদয়শন রি পরিদশাদধি প্রোণপদত্রি িদটাকরপ।  

      যোযে কর্তডপদক্ষি অনুদোেনক্রদে রবজ্ঞরির্ট িারি কিা ্দলা।  

 

                                                                                                                        স্বাক্ষরিত 

(বো্াম্মে আবদুল্লা্ আল ো্মুে িাোন) 

িরিব ও বিয়ািম্যান (ভািপ্রাি) 

বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা 

 

স্মািক: ৫৭.১৭.০০০০.১০৫.39.০০৩.১৩.2১2 (৪)                                                        তারিখ: ১২-0৯-2021 রি. 
 

অনুরলরপ িেয় অবগরত ও প্রদয়ািনীয় ব্বস্থা গ্র্দণি িন্য:  
 

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

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

3.   শট ড বকাি ড, পিীক্ষা শাখা, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা।   

৪.    বিয়ািম্যান েদ্ােদয়ি ব্রিগত কে ডকতডা, বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা।   

4.    িাংরিষ্ট নরে।                                                                                                             

 
 

 

                                                                                                                         

                                                                                                                                  12-09-2021 

(বো: সুলতান ব্াদিন) 

উপ িরিব (বিরিদেশন) 

বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা 

বিান: ০২-৫৫০০৬৫৩৬ 

 

 
 

http://www.bteb.gov/


 

 

 

 

প্ররতষ্ঠাদনি প্যার্ 

 

স্মািক:  .............  তারিখ: 00-00-0000 রি. 

বিাবি  

উপ িরিব (বিরিদেশন)  

বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ ড 

আগািগাঁও, ঢাকা-1207।  

 

রবষয়: িার্ট ডরিদকট-ইন-বেরর্দকল আল্ট্রািাউন্ড রশক্ষাক্রদেি জুলাই-রর্দিম্বি 2020/অদটাবি-রর্দিম্বি 2020 বিশদনি 

বিরিদেশন কার্ ড গ্র্ণ প্রিদে।  

 

েদ্ােয়,  

যোযে িম্মাপূব ডক রনদবেন এই বয, িাতীয় েক্ষতা োন ববরিক রশক্ষাক্রদেি জুলাই-রর্দিম্বি 2020/ অদটাবি-রর্দিম্বি 2020 

বিশদনি বিরিদেশন কার্র্  গ্র্দণি রনরেদে অত্র প্ররতষ্ঠাদনি   (পেবী)     ,                 (নাে)       বক তাঁি স্বাক্ষি 

িতযয়নপূব ডক বপ্রিণ কিা ্দলা।  

 

 

নাে বোবাইল নম্বি স্বাক্ষি িতযারয়ত 

নাে  01000000000 

 
 

 

 

 

 

উি ব্রিি রনকট অত্র প্ররতষ্ঠাদনি বিরিদেশন কার্ ড প্রোন কদি বারধত কিদবন।  

 

 

রনদবেক  

 

 

(       নাে      ) 

অেক্ষ  

(রিল ও স্বাক্ষি  

 

 


