evsjv‡`k KvwiMwi wk¶v †evW©
AvMviMvuI, XvKv|
www.bteb.gov.bd

ভিতর সময় িচ:
২০২১-২২ িশ াবেষ সরকাির পিলেটকিনক ও মিরন ইনি উটস েহ ০৪ বছর ময়ািদ িডে ামা-ইনইি িনয়ািরং িশ া েম ভিতর সময় িচ:
Ab-jvB‡b
Av‡e`‡bi mgqmxgv
(dig c~i‡Yi b~¨bZg
1 N›Uv c~‡e© UvKv Rgv
w`‡Z n‡e)
08/01/2022 n‡Z
17/02/2022
(ivZ 11 : 59 NwUKv
ch©šÍ)
তেব িডে াম-ইনইি িনয়ািরং ও
িডে ামা-ইন-েট টাইল
ইি িনয়ািরং িশ া েমর
ে
Non-Science
িশ াথ যারা
Remedial
কােস উ ীণ হেব
তারা
এসএসিস/সমমান
পরী ায় িনধািরত
িজিপএ থাকা সােপে
১০/০২/২০২২ থেক
১৭/০২/২০২২ পয
আেবদন করেত
পারেব।

gvB‡MÖkb

---

djvdj cÖKv শর
তািরখ
(SMS-Gi
gva¨‡g I
I‡qemvB‡U)

25/02/2022
(1g ch©vq)

অনলাইেন ভিত
িন ায়েনর
তািরখ

25/02/2022
n‡Z
01/03/2022
তািরেখর মেধ
িনধািরত ভিত
িন ায়ন িফ
দান কের
িন ায়ন স
করেত হেব।

gšÍe¨

এ আেবদেনর আওতায় ভিত হেত চাইেল
আবি কভােব িনধািরত সমেয়র মে িন ায়ন
স
করেত হেব। অন ায় Selection
বািতল বেল গ হেব।
উে , িন ায়ন ত িশ াথ েদর মাইে শন
িডফ ভােব খালা থাকেব এবং পছ ম
অ যায়ী আসন খািল থাকা সােপে উপেরর
িমক ন ের যাওয়ার েযাগ থাকেব। এে ে
যতবার অেপ মান তািলকা হেত ফলাফল কাশ
করা হেব, তার েব ততবার অেটামাইে শেনর
ফলাফল কাশ করা হেব। অেটামাইে শন খালা
থাকেল সবেশষ য টকেনালিজ- িত ােন
অেটামাইে শন হেব সখােনই অ ায়ন করেত
হেব। তেব িশ াথ চাইেল অেটামাইে শন ব
করেত পারেব।

cÖwZôv‡b ¯^- kix‡i
fwZ©i mgqm~wP

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|
ewY©Z mg‡qi g‡a¨
mswkøó cÖwZôv‡b ¯^kix‡i fwZ© bv n‡j,
AbjvBb fwZ© evwZj
e‡j MY¨ n‡e|
Avmb k~b¨ _vKv
mv‡c‡ÿ cieZx©‡Z
A‡cÿvgvb ZvwjKv
n‡Z fwZ© Kiv n‡e|

02/03/2022
এ আেবদেনর আওতায় ভিত হেত চাইেল
(A‡cÿvgvb
02/03/2022
আবি কভােব িনধািরত সমেয়র মে িন ায়ন
ZvwjKv n‡Z 2q
n‡Z
স
করেত হেব। অন ায় Selection
ch©v‡qi
06/03/2022
বািতল বেল গ হেব।
djvdj)
07/03/2022
এ আেবদেনর আওতায় ভিত হেত চাইেল
cQ›`µg
(A‡cÿvgvb
07/03/2022
আবি কভােব িনধািরত সমেয়র মে িন ায়ন
Abyhvqx 2q
ZvwjKv n‡Z 3q
n‡Z
স
করেত হেব। অন ায় Selection
gvB‡MÖkb
ch©v‡qi
12/03/2022
বািতল বেল গ হেব।
07/03/2022
djvdj)
(1) we¯ÍvwiZ 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©µ g 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)
cQ›`µg
Abyhvqx 1g
gvB‡MÖkb
02/03/2022

