
বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড 
( রিজে শন শাখা) 

আগারগo, শেরবাংলা নগর 
 ঢাকা-2318। 

 

Website: www.bteb.gov.bd  
 
 
 
 
 

 

ারক নং-বাকািশেবা/ ঃ ( রিজঃ)/ (সংেশাধন)/3127/218                           তািরখঃ 22/18/3127ি . 
 

িব ি  
 

a  বােডর ারক নং বাকািশেবা/ক/3127/99, তািরখ-39/17/3127 মাতােবক বাড aধীন সকল িডে ামা eবং 

eiচeসিস(িবeম)/সমমান িশ া েমর ভিত o িন য়ন বাড়িত সমেয় চলেছ। ei িশ া ম িলর িন প রিজে শন 

িফ ( িত িশ াথ ) ভিত PzovšÍ করেনর পর aনলাiেন eসeমeস-eর মা েম বােডর a েল রণ কের রকড 

সংর ন করেত হেব যা ি  আuট কিপর সােথ বােড জমা িদেত হেব।  

ক) সকল িডে ামা িশ া মঃ  

2. রিজে শন িফ 311/-( iশত) টাকা

3. রড ি েস  িফ 31/-(িবশ) টাকা

4. রাভার াuট িফ 26/-(পেনর) টাকা

  মাট =    346/-( iশত পয়ি শ) টাকা 

খ) eiচeসিস(িবeম)/( ভাক)/িডে ামা কমাস 

2. রিজে শন িফ 231/-(eকশত িবশ) টাকা

3. রড ি েস  িফ 31/-(িবশ) টাকা

4. রাভার াuট িফ 26/-(পেনর) টাকা

5. িব ান o ি  িফ  18/-(সাত) টাকা

6. ি ড়া িফ 41/-(ি শ) টাকা

                                                মাট = 2৯3/-(eকশত িবরানববi) টাকা 

িবঃ ঃ eবার থেক িডিডর মা েম আর রিজে শন িফ জমা িদেত হেব না। হাড কিপ জমা দoয়ার we¯ÍvwiZ সময় িচ 

পরবত েত জানােনা হেব (www.bteb.gov.bd)। 

                                          
( মাঃ র-e-iলাহী) 

uপ- cix¶v িনয় ক ( ভােকশনাল) 
o 

uপ-সিচব ( রিজঃ) দািয় া  
বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড 

ঢাকা-2318। 
ফানঃ ৯244595 

a াহত া-3 



ারক নং-বাকািশেবা/ ঃ ( রিজঃ)/ (সংেশাধন)/3127/218(23)                             তািরখঃ 22/18/3127ি . 
 
 
সদয় aবগিত o যথাযথ কাযােথ a িলিপ রণ করা হেলা  
 
12। মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, eফ-5/িব, আগারগo  /e, ঢাকা- 2318। 

13। সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 

14। পিরচালক (কাির লাম), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 

15। পরী া িনয় ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 

16। uপ-পরী া িনয় ক (সকল), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।  

17। িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।  

      (a  িব ি  oেয়ব সাiেট চার করার জ  আপনােক a েরাধ জানােনা হেলা)। 

18। কাির লাম িবেশষ  ( ঃিড), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 

19। সহকাির পির া িনয় ক (সকল), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 

1৯। a / পিরচালক/ িত ান ধান......................................................  

21। সহকাির িহসাব র ণ কমকতা, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা (িফ হেনর জ  a েরাধ জানােনা হেলা)। 

22। চয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কমকতা, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 

23। সংিশ  নিথ। 

 
 

                          
( মাঃ র-e-iলাহী) 

uপ- cix¶v িনয় ক ( ভােকশনাল) 
o 

uপ-সিচব ( রিজঃ) দািয় া  
বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড 

ঢাকা-2318। 
ফানঃ ৯244595 

 
 


