আবেদবের পদ্ধতি ও তেয়মােলী :
৪.১ ভর্তিচ্ছু প্রার্িকে অন-লাইকন ১ম ও ২য় র্িফকের যে যোন এে র্িফকের জনয আকেদন র্ফ োেদ ১৫০/- (এেিত পঞ্চাি োো) অর্ো উভয় র্িফকে
আকেদকনর জনয আকেদন র্ফ োেদ ৩০০/- (র্তনিত োো) প্রর্কম টেতলেক তি-টপইড যমাোইকলর মাধ্যকম 16222 নম্বকর SMS েকর জমা র্দকত হকে ।
অতঃপর www.btebadmission.gov.bd অর্ো www.bteb.gov.bd অর্ো www.techedu.gov.bd অর্ো www.moedu.gov.bd অর্ো
www.nsdc.gov.bd ওকয়েসাইকে প্রকেি েকর র্নধ্িার্রত আকেদন ফরম (Application Form) ের্াের্ভাকে পূ রণ েরকত হকে ।
৪.২ োাংলাকদি উন্মু ক্ত র্েশ্বর্েদযালয় যর্কে এস.এস.র্স. উত্তীণি আকেদনোরীকদর নম্বরপকরের সতযার্য়ত ের্প ও পাসকপােি সাইকজর ২ ের্প সতযার্য়ত রর্িন
ছর্েসহ র্নধ্িার্রত ফরকম আকেদনপরে আগামী ১৪/০৬/২০১৭ তার্রখ অর্ফস চলাোলীন সমকয়র মকধ্য োাংলাকদি োর্রগর্র র্িক্ষা যোকডির র্পছকনর র্ের্ডাংকয়র
২০১ নাং েকক্ষ সরাসর্র অর্ো ডােকোকগ যপ ছৌঁ াকনা র্নর্িত েরকত হকে । ফরমটি োাংলাকদি োর্রগর্র র্িক্ষাকোকডির ওকয়েসাইে
(www.btebadmission.gov.bd) যর্কে সাংগ্রহ েরকত হকে । র্নধ্িার্রত সমকয়র পকর প্রাপ্ত আকেদনপরে োর্তল েকল গনয হকে ।
৪.৩ সাংরর্ক্ষত যোোর আকেদনোরীগণ অন-লাইকন আকেদন েরার পকর আকেদকনর র্প্রন্ট ের্প ও অনু কচ্ছদ ৯.৩ এ ের্ণত
ি সেল োগজপরে আগামী
১৪/০৬/২০১৭ তার্রকখর মকধ্য অর্ফস চলাোলীন সমকয় োাংলাকদি োর্রগর্র র্িক্ষা যোকডির র্পছকনর র্ের্ডাংকয়র ২০১ নাং েকক্ষ সরাসর্র অর্ো ডােকোকগ
যপ ৌঁছাকনা র্নর্িত েরকত হকে । অনযর্ায় র্নধ্িার্রত যোো র্েকেচয হকে না ।
৪.৪ ভর্তি সাংক্রান্ত র্েজ্ঞর্প্ত র্িক্ষা মন্ত্রণালয়, েৃর্ি মন্ত্রণালয়, পর্রকেি ও েণ মন্ত্রণালয়, যেসামর্রে র্েমান পর্রেহন ও পেিেন মন্ত্রণালয়, মৎসয ও প্রাণীনম্পদ
মন্ত্রণালয়, েস্ত্র ও পাে মন্ত্রণালয়, শ্রম ও েমিসাংস্থান মন্ত্রণালয়, প্রোসী েলযাণ ও বেকদর্িে েমিসাংস্থান মন্ত্রণালয়, েু ে ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ভূর্ম মন্ত্রণালয়, র্িল্প
মন্ত্রণালয়, তর্য মন্ত্রণালে, তর্য ও যোগাকোগ প্রেু র্ক্ত র্েভাগ, োাংলাকদি োর্রগর্র র্িক্ষা যোডি, োর্রগর্র র্িক্ষা অর্ধ্দপ্তর, নযািনাল র্িলস যডকভলপকমন্ট
োউর্িল (NSDC), র্েএমইটি (BMET), এের্ের্সর্সআই (FBCCI), র্ের্জএমইএ (BGMEA), র্েকেএমইএ (BKMEA) সহ সেল র্েভাগীয় ের্মিনার,
যজলা প্রিাসে, সরোর্র পর্লকেের্নে ইনর্িটিউে এোং যেের্নেযাল িু ল ও েকলজ এর ওকয়েসাইে এ পাওয়া োকে ।

তি জমা টদয়ার পদ্ধতি :
৫.১ যের্লেকের Prepaid যমাোইল যফাকনর মাধ্যকম মযাকসজ অপিকন র্গকয় BTAD র্লকখ, যেস র্দকয় র্িক্ষা যোকডির নাকমর প্রর্ম র্তনটি অক্ষর র্লকখ,
যেস র্দকয় এস.এস.র্স. পরীক্ষার যরাল নম্বর র্লকখ, যেস র্দকয় এস.এস.র্স. পাকসর সন র্লকখ যেস র্দকয় এস.এস.র্স.’র যরর্জকেিন নম্বর র্লকখ যেস
র্দকয় ভর্তির র্িকের র্নধ্িারণ অক্ষর র্লকখ 16222 নম্বকর SMS পাঠাকত হকে ।
উদাহরণঃ BTAD <Space> XXX <Space> YYYYYY <Space> ZZZZ <Space> RRRRRR <Space> S
এখাকন, XXX এর স্থকল আকেদনোরী যে র্িক্ষা যোডি যর্কে এস.এস.র্স. পরীক্ষায় উত্তীণি হকয়কছ, যস যোকডির নাকমর প্রর্ম র্তন অক্ষর [যেমন, ঢাো
যোকডির যেলায় (DHA), র্সকলে (SYL), ের্রিাল (BAR), চট্টগ্রাম (CHI), কুর্মল্লা (COM), র্দনাজপু র (DIN), েকিার (JES), রাজিাহী (RAJ),
মাদ্রাসা (MAD), োর্রগর্র (BTE)], YYYY এর স্থকল আকেদনোরীর এস.এস.র্স. পাকসর যরাল নম্বর ও ZZZZ এর স্থকল এস.এস.র্স. পাকসর সন,
RRRRRR এর স্থকল এস.এস.র্স.’র যরর্জকেিন নম্ের এোং S-এর স্থকল ১ম র্িে (A), ২য় র্িে (B), উভয় র্িে (C) হকে ।
৫.২ SMS-যপ্ররণোরী আকেদকনর যোগয হকল প্রার্ীর নাম, র্পতার নাম, র্িে, এেটি PIN নম্বর এোং পরীক্ষার র্ফ র্হকসকে এে র্িকের জনয ১৫০/- (এেিত
পঞ্চাি) / উভয় র্িকের জনয ৩০০/- (র্তন িত) োো যেকে রাখার সম্মর্ত যচকয় র্ফরর্ত SMS যদয়া হকে । র্ফরর্ত SMS মকনাকোকগর সাকর্ যদকখ র্নকয়
তর্যার্দ সঠিে র্ােকল সম্মর্ত র্দকত হকে । সম্মর্ত যদয়ার জনয BTAD<Space>YES<space>PIN<Space> যোগাকোকগর Mobile Number র্লকখ
১৬২২২ নম্বকর SMS পাঠাকত হকে । তকে টেবকাে অপাবরেবরর একটি Mobile Number টকেলমাত্র একজে িার্থীর টোগাবোবগর জেয েযেহার
করবি হবে । প্রার্ীকে Money Receipt নম্বরসহ এেটি র্ফরর্ত SMS যদয়া হকে । উকল্লখয যে, Money Receipt নম্বরটি র্নজ দার্য়কে সাংরক্ষণ েরকত
হকে এোং Money Receipt নম্বরটি পাওয়ার পকর অন-লাইকন আকেদন ফরম পূ রণ েরকত হকে ।

