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২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষ ে সরকাশর প্রশিষ্ঠানসমূর্ে ০৪ বছর মেয়াশি শির্লাো-ইন-ইশিশনয়াশরিং/ মেক্সোইল/ 

কৃশষ/ শিসাশরজ/ ির্রশি/ লাইভস্টক শিক্ষাক্রর্ে ভশিে শবজ্ঞশি 

Ab-jvB‡b Av‡e`‡bi 
mgqmxgv 

(dig c~i‡Yi b~¨bZg 
1 N›Uv c~‡e© UvKv Rgv 

w`‡Z n‡e) 

gvB‡MÖkb 

djvdj cÖKvশের 

তাররখ 

(SMS-Gi 
gva¨‡g I 

I‡qemvB‡U) 

অনলাইনন  ভর্তি 

র্নশ্চায়ননর 

তার্রখ 
gšÍe¨ 

cÖwZôv‡b ¯^-kix‡i 
fwZ©i mgqm~wP 

08/01/2022 n‡Z 

17/02/2022 

(ivZ 11 : 59 NwUKv 

ch©šÍ) 

তবে রিপ্লাম-ইন-

ইরিরনয়াররিং ও 

রিপ্লামা-ইন-প্েক্সোইল 

ইরিরনয়াররিং রেক্ষাক্রপ্মর 

শক্ষপ্ে 

Non-Science 

শিক্ষার্থী যারা 

Remedial 

ক ার্স ে উত্তীর্ ে হর্ে 

তারা 

এসএসশস/সমমান 

পরীক্ষায় শনর্ োশরত 

শিশপএ র্থা া সার্পর্ক্ষ 

১০/০২/২০২২ কর্থর্  

১৭/০২/২০২২ পয েন্ত 

আর্েদন  রর্ত 

পারর্ে। 

 
--- 

25/02/2022 
(1g ch©vq) 

 
25/02/2022 

n‡Z 
01/03/2022 
তাররপ্খর মপ্যে 

শনর্ োশরি ভশিে 

শনশ্চায়ন শি 

প্রিান কর্র 

শনশ্চায়ন সম্পন্ন 

করর্ি ের্ব। 

এ আর্েদর্নর আওতায় ভশতে হর্ত চাইর্ে 

আেশি ভার্ে শনর্ োশরত সমর্য়র মর্ে শনশ্চায়ন 

সম্পন্ন  রর্ত হর্ে। অনথ্যায় Selection 

োশতে ের্ে গন্য হর্ে। 

উর্েখ্য, শনশ্চায়নকৃত শিক্ষার্থীর্দর মাইর্েিন 

শিফল্টভার্ে ক াো র্থা র্ে এেং পছন্দক্রম 

অনুযায়ী আসন  াশে র্থা া সার্পর্ক্ষ উপর্রর 

ক্রশম  নম্বর্র যাওয়ার সুর্যাগ র্থা র্ে। এর্ক্ষর্ে 

যতোর অর্পক্ষমান তাশে া হর্ত ফোফে প্র াি 

 রা হর্ে, তার পূর্ে ে ততোর অর্ ামাইর্েির্নর 

ফোফে প্র াি  রা হর্ে। অর্ ামাইর্েিন ক াো 

র্থা র্ে সে ের্িষ কয ক  র্নােশি-প্রশতষ্ঠার্ন 

অর্ ামাইর্েিন হর্ে কস ার্নই অোয়ন  রর্ত 

হর্ে। তর্ে শিক্ষার্থী চাইর্ে অর্ ামাইর্েিন েন্ধ 

 রর্ত পারর্ে। 

wkÿv_x©‡`i mswkøó 
cÖwZôv‡b g~j 

b¤^icÎ, Qwe (3 
Kwc), cÖksmvcÎ 
(d‡UvKwc) Rgv 
cÖ`vb mv‡c‡ÿ 

০২/০৪/২০২২ n‡Z 

০৯/০৪/২০২২ 

Zvwi‡Li g‡a¨ 
cÖvwZôvwbK fwZ© 

m¤úbœ Ki‡Z n‡e| 

 
cQ›`µg Abyhvqx 

1g gvB‡MÖkb 
02/03/2022 

02/03/2022 
(A‡cÿvgvb 

ZvwjKv n‡Z 2q 
ch©v‡qi 
djvdj) 

02/03/2022 
n‡Z 

06/03/2022 

এ আর্েদর্নর আওতায় ভশতে হর্ত চাইর্ে 

আেশি ভার্ে শনর্ োশরত সমর্য়র মর্ে শনশ্চায়ন 

সম্পন্ন  রর্ত হর্ে। অনথ্যায় Selection 

োশতে ের্ে গণ্য হর্ে। 

 
cQ›`µg Abyhvqx 

2q gvB‡MÖkb 
07/03/2022 

07/03/2022 
(A‡cÿvgvb 

ZvwjKv n‡Z 3q 
ch©v‡qi 
djvdj) 

07/03/2022 
n‡Z 

12/03/2022 

এ আর্েদর্নর আওতায় ভশতে হর্ত চাইর্ে 

আেশি ভার্ে শনর্ োশরত সমর্য়র মর্ে শনশ্চায়ন 

সম্পন্ন  রর্ত হর্ে। অনথ্যায় Selection 

োশতে ের্ে গণ্য হর্ে। 

(1) we Í̄vwiZ weÁwß www.btebadmission.gov.bd –I‡qemvBU cÖKvk Kiv n‡e (2) KvwiMwi I gv`ªvmv wkÿv wefvM, wkÿv gš¿Yvjq KZ©„K cÖKvwkZ ÒKvwiMwi 
wkÿv ‡ÿ‡Î fwZ© bxwZgvjv-202১Ó Abymv‡i fwZ© Kvh©µg m¤úbœ Kiv n‡e| (3) GmGmwm cv‡mi djvdj, cQ›`µg, †KvUv I Ab¨vb¨ k‡Z©i wfwË‡Z cÖv_x©i †gav 

ZvwjKv cÖYqb Kiv n‡e| (4) †gavµg Abyhvqx fwZ©K…Z cÖv_x© cQ‡›`i µgvbymv‡i cÖwZôvb/‡UK‡bvjvwRwfwËK gvB‡MÖk‡bi my‡hvM cv‡e| Z‡e wkÿv_x©iv cQ›`µg 
Abyhvqx cÖwZôvb/ †UK‡bvjwR fwZ©i my‡hvM †c‡j wkÿv_x©iv Zvi gvB‡MÖkb eÜ Ki‡Z n‡e| Ab¨_vq A‡UvgvB‡MÖkb n‡j KvwiMwi wkÿv †evW© `vqx _vK‡e bv| (5) 
fwZ© Kvh©µ‡gi mgq wkÿv_x©, wkÿK, AwffveK, Acv‡iUimn mswkøó mKj‡K Aek¨B ¯^v ’̄¨wewa AbymiY Ki‡Z n‡e| (6) ‡h ‡Kvb Z‡_¨i Rb¨ ewY©Z b¤^img~‡n 
miKvwi QzwUi w`b e¨wZZ Awdm PjvKvwjb mgq ‡hvMv‡hvM Kiv hv‡e| ‡gvevBj: 01322-830308, 01322-830309 (†evW©) I 01304732196, 
01305703871, 01305703865, 01727233524 (ey‡qU) 

২০২১-২২ মবসরকাশর প্রশিষ্ঠানসমূর্ে ০৪ বছর মেয়াশি শির্লাো-ইন-ইশিশনয়াশরিং/ মেক্সোইল/ কৃশষ/ শিসাশরজ 

এবিং ০২ বছর মেয়াশি সরকাশর-র্বসরকাশর প্রশিষ্ঠানসমূর্ে এইচএসশস (শবএেটি /র্ভাক:) শিক্ষাক্রর্ে ভশিে শবজ্ঞশি 

Ab-jvB‡b Av‡e`‡bi mgqmxgv 
(dig c~i‡Yi b~¨bZg 1 N›Uv c~‡e© UvKv Rgv w`‡Z n‡e) 

djvdj cÖKvশের তাররখ 

(SMS-Gi gva¨‡g I I‡qemvB‡U) 
I অনলাইনন  ভর্তি র্নশ্চায়ননর 

তার্রখ 

cÖwZôv‡b ¯^-kix‡i fwZ©i mgqm~wP 

১। ০৪ বছর মেয়াশি ডিবলোম-ইন-ইডিডনয়োড িং/ টেক্সেোইল/ কৃশষ/ 

শফসাশরি ডিক্ষোক্রবম  টক্ষবে: ০৮/০১/২০২২ হনত ১২/০৩/২০২২ 

                           (রাত ১১ : ৫৯ ঘটিকা পর্ িন্ত)  

তর্ে Non-Science শিক্ষার্থী যারা Remedial ক ার্স ে উত্তীর্ ে 

হর্ে তারা এসএসশস/সমমান পরীক্ষায় শনর্ োশরত শিশপএ র্থা া সার্পর্ক্ষ 

রিপ্লাম-ইন-ইরিরনয়াররিং/ শেক্সোইল শিক্ষাক্রর্ম আর্েদন  রর্ত পারর্ে। 

 
২। ০২ বছর মেয়াশি এইচএসশস (শবএেটি/র্ভাক:) ও শির্লাো ইন কে োস 

শিক্ষাক্রর্ের শক্ষপ্ে:  

০৮/০১/২০২২ হনত ২৮/০২/২০২২   (রাত ১১ : ৫৯ ঘটিকা পর্ িন্ত) 

 

শিক্ষার্থীর ভশিের আর্বির্নর সার্র্থ 

সার্র্থই প্রশিষ্ঠার্নর আসন শূন্য র্থাকা 

সার্ের্ক্ষ এসএেএস এর োধ্যর্ে 

িলািল োর্ব এবিং এসএেএস 

োওয়া োত্রই শনর্ োশরি ভশিে শনশ্চায়ন 

শি প্রিান কর্র শনশ্চায়ন সম্পন্ন 

করর্ি ের্ব। 

ভশিে শনশ্চায়ন করার ০৭ (সাি) কার্ েশিবর্সর 

ের্ধ্য wkÿv_x©‡`i mswkøó cÖwZôv‡b স্ব-িরীর্র 

উেশিি ের্য় ভশিে সম্পন্ন করর্ি ের্ব। অন্যর্থায় 

প্রশিষ্ঠান কর্তেক ভশিে শনশ্চায়ন বাশিল করর্ি 

োরর্ব। উর্েখ্য,  ০৪ বছর মেয়াশি শির্লাো 

ের্ োর্য়র ও ০২ বছর মেয়াশি সাটি েশির্কে ইন 

মেশরন মেি শিক্ষাক্রর্ের ক্লাি শুরু িাশরখ 

০২/০৪/২০২২ এবিং ০২ বছর মেয়াশি এইচএসশস 

(শবএেটি/র্ভাক:) ও শির্লাো ইন কে োস 

শিক্ষাক্রর্ের ক্লাি শুরুর িাশরখ ০২/০৩/২০২২ 

ের্ েন্ত। 

(1) we Í̄vwiZ weÁwß www.btebadmission.gov.bd –I‡qemvBU cÖKvk Kiv n‡e (2) KvwiMwi I gv`ªvmv wkÿv wefvM, wkÿv gš¿Yvjq KZ©„K Aby‡gvw`Z 
ÒKvwiMwi wkÿv ‡ÿ‡Î fwZ© bxwZgvjv-202১Ó Abymv‡i fwZ© Kvh©µg m¤úbœ Kiv n‡e| (3) fwZ© Kvh©µ‡gi mgq wkÿv_x©, wkÿK, AwffveK, Acv‡iUimn mswkøó 

mKj‡K Aek¨B ¯^v ’̄¨wewa AbymiY Ki‡Z n‡e| (4) ‡h ‡Kvb Z‡_¨i Rb¨ ewY©Z b¤^img~‡n miKvwi QzwUi w`b e¨wZZ Awdm PjvKvwjb mgq ‡hvMv‡hvM Kiv hv‡e| 
‡gvevBj: 01322-830308, 01322-830309 (†evW©) I 01304732196, 01305703871, 01305703865, 01727233524 (ey‡qU) । 

 

cwiPvjK (KvwiKzjvg) 

evsjv‡`k KvwiMwi wkÿv †evW©, XvKv| 

ভশতে শেজ্ঞশি (সর াশর ও কেসর াশর প্রশতষ্ঠানসমূর্হর িন্য) 

http://www.bteb.gov.bd/
http://www.btebadmission.gov.bd/
http://www.btebadmission.gov.bd/

