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3125-26 িশ াবেষ  িডে ◌ামা(সকল), eiচeসিস (িবeম o েভাক) o সা িফেকট িশ া েম  
ছা ছা ী ভিত িব ি  

 

বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড হেত a মিত া  েদেশর সরকাির o েবসরকাির িশ া িত ােন িন বিণত িশ া েম 3125-26 িশ াবেষ ছা ছা ী ভিতর 
জ  িনধািরত ফরেম দরখাস   আহবান করা যাে । 

2.1 ভিতর আেবদেনর েযা তাঃ   
 িশ া ম   ভিতর িশ াগত েযা তা 

2) সরকাির িত ানস েহঃ 
(ক) িডে ◌ামা iন iি িনয়ািরং (2ম o 3য় িশ ) 
(খ) িডে ◌ামা iন েট টাiল iি িনয়ািরং (2ম/3য় িশ ) 
(গ িডে ◌ামা iন eি কালচার, িফসািরজ o ফেরি  

(ঙ) 3-বৎসর েময়ািদ েমিরন o িশপিবি ং ে ড সা িফেকট 

3123, 3124 o 3125 সেন েদেশর েয েকান িশ া েবাড eবং বাংলােদশ u ু  িব িব ালেয়র 
aধীেন a ি ত eসeসিস/eসeসিস (েভাক)/দািখল/ দািখল (েভাক)/সমমান পরী ায় u ীণ হেয় 
সাধারণ গিণত বা u তর গিণেত িজিপ 4 সহ  কমপে  িজিপe 4.6 া  ছা ছা ীরা ভিতর জ  
আেবদন করেত পারেব (3য় িশফট েযাজ  ে ে  িশ া ম ণালয়, ব  o পাট ম ণালয় ক ক 
a েমাদন সােপে  ভিত করেত হেব)। 

(চ) 2 বছর েময়ািদ ি ল সা িফেকট a েমািদত সকল েবাড/u ু  িব িব ালয় হেত eসeসিস পাস িশ াথ  ভিতর জ  
আেবদন করেত পারেব। ভিতর জ  িশ াথ েদর বয়স o পােসর সন িশিথল েযা । 

3) েবসরকাির িত ানস েহঃ 
(ক িডে ◌ামা iন iি িনয়ািরং 
(খ) িডে ◌ামা iন েট টাiল iি িনয়ািরং    
(গ) িডে ◌ামা iন eি কালচার o িফসািরজ 

(ঘ) িডে ◌ামা iন েমিডক াল েটকেনালিজ   
(ঙ) 2 বছর েময়ািদ েমিডক াল েটকেনালিজ  

3116-3125 সেন েদেশর েয েকান িশ া েবাড eবং বাংলােদশ u ু  িব িব ালেয়র aধীেন 
a ি ত eসeসিস/eসeসিস(েভাক)/দািখল/দািখল(েভাক)/eসeসিস সমমান পরী ায় কমপে  
িজিপe 3.6 া  ছা ছা ীরা ভিতর জ  আেবদন করেত পারেব।  

4) েবসরকাির িত ানস েহঃ  
(ক) eiচeসিস (িবeম) (খ) িডে ◌ামা iন কমাস  

a েমািদত সকল েবাড eবং u ু  িব িব ালয় হেত eসeসিস (িব ান/মানিবক/ বসায় 
িশ া/েভােকশনাল) eবং দািখল/দািখল(েভাক)/ সমমােনর পরী ায় পাস ছা ছা ীরা ভিতর জ  
আেবদন করেত পারেব। ভিতর জ  ছা ছা ীেদর বয়স o পােসর সন িশিথলেযা । 

(5) সরকাির িত ানঃ  (ক) eiচeসিস (েভাক) eসeসিস(েভাক) পরী ায় পাস ছা ছা ী ভিতর জ  আেবদন করেত পারেব।  
ভিতর জ  ছা ছা ীেদর বয়স o পােসর সন িশিথলেযা । 

2.0 ভিত কায েমর সময় িচঃ 
িত ােনর 
ধরন 

িশ া ম ভিতর আেবদনপ  িবতরণ o হণ, ভিতেযা  
িশ াথ েদর তািলকা কাশ, িনবািচত ছা ছা ী 

ভিত o aেপ মান  তািলকা  ছা ছা ীেদর ভিত 

 াশ আর  

সরকাির 

িডে ◌ামা iন iি িনয়ািরং (2ম o 3য় িশ ), িডে ◌ামা iন েট টাiল 
iি িনয়ািরং (2ম/3য় িশফট), িডে ◌ামা iন eি কালচার, িফসািরজ, ফেরি  
o 3-বছর েময়ািদ েমিরন o িশপিবি ং ে ড সা িফেকট, 2 বছর েময়ািদ ি ল 
সা িফেকট 

ভিতর সকল ি য়া 3৯.16.25  েথেক 34.18.25 
তািরেখর মে  স  করেবন। 

েবসরকাির িডে ◌ামা iন iি িনয়ািরং, িডে ◌ামা iন েট টাiল iি িনয়ািরং, িডে ◌ামা 
iন eি কালচার, িফসািরজ o িডে ◌ামা iন েমিডক াল  েটকেনালিজ, 
সা িফেকট iন েমিডক াল  েটকেনালিজ  

ভিতর সকল ি য়া 3৯.16.25 তািরখ হেত  
কের 25.19.25 তািরেখর মে  স  করেবন। 

 

27/19/25 
 
 

সরকাির/ 
েবসরকাির 

eiচeসিস (েভাক)/eiচeসিস (িবeম) 
িডে ◌ামা iন কমাস 

3৯.16.3125 েথেক 41.17.3125 তািরেখর মে  
ভিতর সকল ি য়া স  করেবন। 

12/18/25 

4.1 ভিত সং াম  ত াবিলঃ 
4.2 েবসরকাির িশ া িত ােন ভিত  াথ েদরেক সংি  িত ান  হেত  aিফস চলাকালীন সমেয় ভিতর আেবদন ি য়াকরেণর জ  231/- (eকশত িবশ) টাকার 
(aেফরৎেযা ) িবিনমেয় েবাড ণীত ত িববরণী eবং ভিতর আেবদন ফরম সং হ বক িনজ হােত রণ কের সংি  িত ােন জমা িদেত হেব। 
4.3 সরকাির পিলেটকিনক iনি uটস হ, ািফক আটস, ◌াস e  িসরািমক eবং সােভিয়ং iনি েট ভিতর জ  কািরগির িশ া aিধদ েরর aন লাiেন ভিতর 
আেবদন করেত হেব (Website: www.techedu.gov.bd)। 
4.4 সরকাির েট টাiল iনি uটস েহ ভিতর জ  ব  দ েরর aন লাiেন ভিতর আেবদন করেত হেব (Website: www.dot.gov.bd.com)। 
4.5 iি িনয়ািরং e  সােভ iনি ট, রাজশাহী িত ােন তােদর িনজ  aন লাiেন ভিতর আেবদন করেত হেব (Website: www.esiraj.gov.bd.)। 
4.6 a ে দ 4-eর 4.3 o 4.4 তীত a া  সরকাির o েবসরকাির িশ া িত ানেক েবােডর oেয়ব সাiট েথেক ফরম o ত িববরণী সং হ কের ভিত i ক 
াথ েদর িনকট সরবরাহ করেত হেব। াথ গণেক আেবদন প  িনজ হােত রণ কের সংি  িত ােন জমা িদেত হেব। 

4.7 সরকাির িত ােন ভিত পরী ার জ  েযা  াথী বাছাi, ভিত পরী ার ফলাফল স ুতসহ যাবতীয় কায ম েযাজ  ে ে  কািরগির িশ া 
aিধদ র, িষ aিধদ র, মৎ  aিধদ র, বন aিধদ র, জনশি  o কমসং ান েরা, ব  দ র, হ া ম েবাড, রাজশাহী েজলা পিরষদ ক ক 
পিরচািলত হেব। 
4.8 সরকাির িত ােন ভিত পরীĀ◌া হণ,  প  ণয়ন o বােজট সংিশ  শাসিনক ম ণালয় ক ক a েমািদত কিম  ারা স  করেত হেব। 
4.9 েবােডর oেয়ব সাiেট দ  ত িববরণী eবং সংিশ  িশ া িত ােনর aিফেস েযাগােযাগ কের ভিত িবষেয় িবস ািরত ত  জানা যােব। ভিত সং াম  ত  
েবােডর িনজ  oেয়ব সাiেট েদখা যােব (Website: www.bteb.gov.bd) 
 

5.1 (ক)  িডে ◌ামা iন iি িনয়ািরং িশ া েমর েটকেনালিজস হ   
2. আিকেটকচার ৯. ড 28. েমিরন 36. েরি জােরশন e  eয়ারকি শন 
3. aেটােমাবাiল 21. পাoয়ার 29. িশপিবি ং 37. কি uটার সােয়  e  েটকেনালিজ 
4. েকিমক াল 22. েমকািনক াল 2৯. সােভিয়ং 38. iেলকে া েমিডক াল 
5. িসিভল 23. ি ি ং 31. েমকা িন  39. আিকেটকচার e   iে িরয়র িডজাiন 
6. িসিভল(uড) 24. ািফক িডজাiন 32. ক াকশন 3৯. মাiিনং e  মাiন সােভ 
7. কি uটার 25. াস 33. েটিলকিমuিনেকশন 41. ডাটা েটিলকিমuিনেকশন e  েনটoয়ািকং 
8. iেলকি ক াল 26. িসরািমক 34. eনভায়রনেম াল 42. i ুেমে শন e  েসস কে াল 
9. iেলক িন  27. eয়ার াফট েমiনেট া (eেরাে স) 35. eয়ার াফট েমiনেট া  (eভেয়িন ) 43. েলদার েটকেনালিজ 

www.AllResultBD.com



(খ) িডে ◌ামা iন েট টাiল iি িনয়ািরং িশ া েমর েটকেনালিজস হ  
 

2. েট টাiল েটকেনালিজ 3. ট েটকেনালিজ 4. গােম স িডজাiন e  াটাণ েমিকং 
 

(গ) িডে ◌ামা iন েমিডক াল েটকেনালিজ (চার o eক বছর েময়ািদ) িশ া েমর েটকেনালিজস হ   
 

2. েড াল 4. িফিজoেথরািপ 6. েরিডoলিজ e  iেমিজং 8. নািসং 
3. ফামা 5. াবেরটির 7. iি ে েটড েমিডিসন  

(ঘ) িডে ◌ামা iন eি কালচার, িফসািরজ o ফেরি  
(ঙ) eiচeসিস ( বসায় ব াপনা)◌ঃ 2.কি uটার aপােরশন 3. েসে টািরয়াল সােয়  4. িহসাবর ণ 5. াংিকং 6. uে া া u য়ন 
(চ) eiচeসিস (েভােকশনাল)◌ঃ 2. iেলকি ক াল oয়াকস a◌্যা  েমiনেট া  3. িদং a◌্যা  গােম স িফিনিশং 4. eে ােমিশনারী 5. কি uটার aপােরশন 

a◌্যা  েমiনেট া  6. iেলকি ক াল কে াল a◌্যা  কিমuিনেকশন 7. েপাি  িরয়ািরং e  ফািমং 8. uড a◌্যা  িডজাiন 9. েমিশন ল aপােরশন e  
েমiনেট া  ৯. aেটােমাবাiল 21. িরি জােরশন a◌্যা  eয়ারকি শিনং 22. oেয়ি ং a◌্যা  েফি েকশন 23. িফস কালচার a◌্যা  ি িডং 24. িবি ং 
কন াকশন a◌্যা  েমiনেট া  25. াফ ং a◌্যা  িসিভল। 

 
       

                                                                                                                                                    
( েফসর েমাঃ আ ল কােশম) 

েচয়ার ান 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড 
আগার াo, ঢাকা-2318। 

 
 
 
 


