
Polytechnic Institute Admission 1st 
Shift Circular 2016 

If you admit in second shift, your first shift admission will cancel automatically. 

 

ভিত�র িশ�াগত �যাগ�তা 

২০১৪, ২০১৫ ও ২০১৬ সােল �দেশর সকল িশ�া �বাড� এবং বাংলােদশ উ�ু� িব�িবদ�ালেয়র অধীেন অ�ি�ত এসএসিস ও 

দািখল/এসএসিস (�ভােকশনাল) ও দািখল (�ভােকশনাল)/ সমমান পরী�ায় উ�ীণ� এবং সাধারণ গিণত বা উ�তর গিণেত িজিপ ৩.০০ 

সহ কমপে� িজিপএ ৩.৫০ �া� িশ�াথ�ীরা ২০১৬- ২০১৭ িশ�াবেষ� ভিত�র জ� আেবদন করেত পারেব । 

 

ভিত�  কম�সিূচ 
(রাত ১১:৫৯ ঘিটকা পয��)  

অন- লাইেন আেবদেনর সময়সীমা 

(ফরম পূরেণর নূ�তম ২৪ ঘ�টা পূেব� 

টাকা জমা িদেত হেব)  

ফলাফল �কাশ (SMS এর 

মাধ�েম ও ওেয়বসাইেট)  

ভিত�র সময়সীমা  �াশ ��র তািরখ  

 মূল �মধাতািলকা হেত অেপ�মান তািলকা হেত 

৩০/০৫/২০১৬ হেত ১২/ ০৬/ ২০১৬ 

(রাত ১১:৫৯ ঘিটকা পয��)  

১৮/০৬/২০১৬ িবকাল ০৫:০০ 

ঘিটকা 

১৯/০৬/২০১৬ হেত 

২২/০৬/২০১৫ পয�� 

২৫/০৬/২০১৬ হেত 

২৫/০৭/২০১৬ পয�� 

১৬/ ০৮/ ২০১৬  

 

�মধাতািলকা �ণয়েনর িভি� 
(ক) �াথ�ী িনব�াচেন �কান ভিত� পরী�া অ�ি�ত হেব না। �কবলমা� এসএসিস বা সমমান পরী�ার ফলাফেলর িভি�েত �াথ�ী িনব�াচন 

করা হেব।  

 

(খ) সমান ��ড পেয়�ট (িজিপ) পাওয়া �াথ�ীেদর বাছাই এর ��ে� পয�ায়�েম সাধারণ গিণত অথবা উ�তর গিণত / জীব িব�ান, এ 

�া� িজিপ িবেবচনা করা হেব।  

 

( গ) ”খ ” অ�ে�েদর আেলােক �াথ�ী িনব�াচন করা স�ব না হেল পয�ায়�েম ইংেরজী, পদাথ� িব�ান বা রসায়েন �া� ��ড পেয়�ট 

িবেবচনা করা হেব।  

 

ভিত� র িবেশষ নীিতমালা: 
১. ভিত�র জ� �মধা ও �কাটা িভি�ক �মাট আসন সংখ�ার সমসংখ�ক একিট মলূ তািলকা এবং একিট অেপ�মান তািলকা �ণয়ন করা 

হেব।  

 

২. মলূ তািলকা �থেক ভিত�র জ� িনধ�ািরত সময়সীমার মেধ� আসন সংখ�া পূরণ না হেল ভিত�কতৃ ছা�/ছা�ীেদর তােদর �মধা ও 

পছে�র �মা�সাের অেটা মাইে�শন (�িত�ান- �টকেনালিজ) �শেষ শূ� আসেন অেপ�মান তািলকা হেত সময়সূচী অ�যায়ী �কাটা ও 

�মধার �মা�সাের ভিত� করা হেব।  

 

৩. সংরি�ত �কাটাঃ মিহলা- ২০%, এসএসিস(�ভােকশনাল)- ১৫%, �ু� ন-ৃ �গা�ী আেবদনকারীেদর –ঢাকা, চ��াম, বাংলােদশ-

�ইেডন পিলেটকিনক ইনি�িটউেটর �িতিটেত ৪িট কের ও অ�া� পিলেটকিনক ইনি�িটউেট ২িট কের, মিু�েযা�ার স�ান/স�ােনর 

�িত �টকেনালিজেত �িত �েপ ২িট কের, �িতব�ী ৫% এবং িশ�া ম�ণালয় এর অধীন কািরগির িশ�া �বাড�, কািরগির িশ�া 

অিধদ�র ও অিধদ�রাধীন িশ�া �িত�ােন কম�রত িশ�ক/কম�কত�া/কম�চারীর স�ানেদর জ� ২% আসেন �মধা ও আেবদন ফরেম 

বিণ�ত পছে�র িভি�েত �কাটা সংর�ণ কের ভিত� করা হেব। এসএসিস সহ বাংলােদশ কািরগির িশ�া �বাড� কতৃ�ক অ�েমািদত ০২ 

(�ই) বছর �ময়াদী ��ড �কাস� পাস �াথ�ীেদর ��ড �কােস� �া� ন�েরর ও এসএসিস পরী�ায় �া� ন�েরর িভি�েত �মধা িনধ�ারণ করা 

হেব এবং তােদরেক ৫% সংরি�ত আসেন ভিত� করা হেব।  

 



৪. �কাটা সং�া� �েয়াজনীয় কাগজপ�ঃ (ক) �ু� ন-ৃ �গা�ী আেবদনকারীেদর সংি�� ইউিনয়ন পিরষদ বা �পৗরসভার �চয়ারম�ান 

কতৃ�ক �দ� সনদপ�, (খ) মিু�েযা�ার স�ানেদর/স�ােনর স�ানেদর সনা�করেণর জ� মিু�যু� িবষয়ক ম�ণালয় হেত �দ� 

সনদপ�, (গ) িশ�া ম�ণালয়, এর অধীন কািরগির িশ�া �বাড�, কািরগির িশ�া অিধদ�র ও অিধদ�রাধীন িশ�া �িত�ােন কম�রত 

িশ�ক/কম�কত�া/কম�চারীর স�ানেদর সনা�করেণর জ� সংি�� ম�ণালয়/দ�র/�িত�ান �ধােনর সনদপ�, �িতব�ী �াথ�ীেদর 

সমাজেসবা অিধদ�র হেত �দ� সনদ এবং (ঘ) বাংলােদশ কািরগির িশ�া �বাড� কতৃ�ক অ�েমািদত ০২ (�ই) বছর �ময়াদী ��ড 

�কাস�ধারীেদর সনদপে�র সত�ািয়ত ফেটাকিপসহ আেবদনকারীর Track Number স�িলত ি��ট আউটসহ আেবদনপ� িনধ�ািরত 

সময়সীমার মেধ� ডাকেযােগ/সরাসির অিফস চলাকালীন সমেয় অ� অিধদ�ের �পৗঁছােনা িনি�ত করেত হেব। অ�থায় তার �কাটা 

িবেবিচত �হব না। ��ড �কাস�ধারী িশ�াথ�ীেদর ��ড সংি�� িবভােগ ভিত� করা হেব। সংরি�ত আসন �কাটা িভি�ক পরূেণর পর �কান 

আসন শণূ� থাকেল তা সাধারণ �মধা তািলকা হেত পূরণ করা হেব।  

 

৫. ভিত�কতৃ ছা�/ছা�ীেদর মেধ� �কউ �াস ��র ০৭(সাত) কায�িদবেসর মেধ� �ােস অ�পি�ত থাকেল তার ভিত� বািতল করতঃ উ� 

শূণ� আসেন পরবত�ী ০৭(সাত) কায�িদবেসর মেধ� িনব�ািচত ও ভিত��ুকেদর তািলকা হেত �মধার �মা�সাের পরূণ করা হেব।  

 

৬. �প আউট িবেবচনা কের �েত�ক �টকেনালিজর জ� িনিদ�� আসন সংখ�ার সব�ািধক ২০% অিতির� ছা�/ছা�ী ভিত� করা হেব।  

 

৭. ভিত�র িব�ািরত চূড়া� ব�াখ�া �দােনর �মতা কািরগির িশ�া অিধদ�র সংর�ণ কের।  
 

ভিত� র আেবদন করার প�িত ও িনয়মাবলী: 
১. ভিত��কু �াথ�ীেক �থেম আেবদন িফ জমা ও ভিত� পরী�ার িফ বাবদ ১৫০. ০০ (একশত প�াশ ) টাকা �টিলটক ি�েপইড 

�মাবাইেলর মাধ�েম 16222 ন�ের SMS কের জমা িদেত হেব। অতঃপর কািরগির িশ�া অিধদ�েরর ওেয়ব সাইট-  

www.techedu.gov.bd এর Home page হেত Online Admission (First Shift) button এ click কের application form 

open কের যথাযথভােব পূরণ করেত হেব । বাংলােদশ উ�ু� িব�িবদ�ালয় �থেক এসএসিস উ�ীণ� আেবদনকারীেদর ন�র পে�র 

সত�ািয়ত কিপ ও পাসেপাট� সাইেজর ২ কিপ সত�ািয়ত র�ীন ছিবসহ িনধ�ািরত ফরেম আেবদন প� ডাকেযােগ/অিফস চলাকালীন অ� 

অিধদ�ের জমা িদেত হেব। সংরি�ত �কাটার আেবদন কারীগণ অন লাইেন আেবদন করার পের আেবদেনর ি��ট আউট কিপ ও 

অ�ে�দ ৫.৪ এ বিণ�ত সকল কাগজ - /০৬/২০১৬ তািরেখর মেধ� ডাকেযােগ/সরাসির অিফস চলাকালীন সমেয় অ� অিধদ�ের 

�পৗঁছােনা িনি�ত করেত হেব। অ�খায় তার �কাটা িবেবিচত হেব না। ভিত�র ফরম পরূেনর িব�ািরত িনয়মাবলী কািরগির িশ�া 

অিধদ�েরর ওেয়ব সাইেট পাওয়া যােব। 

 

২. িফ জমা �দয়ার প�িতঃ  �টিলটেকর Prepaid �মাবাইল �ফােনর মাধ�েম �মেসজ অপশেন িগেয় DTE িলেখ, ��স িদেয় 

িশ�ােবােড�র নােমর �থম িতনিট অ�র িলেখ, ��স িদেয় এস এস িস (SSC) পরী�ার �রাল ন�র িলেখ , ��স িদেয় এস এস িস 

পােশর সন িলেখ, ��স িদেয় এস এস িসর �রিজে�শন ন�র িলেখ ১৬২২২ ন�ের এস এম এস (SMS) করেত হেবঃ 

উদাহরণঃ DTE <Space>XXX<Space>YYYYYY<Space>ZZZZ<Space>RRRRRR 

এখােন XXX এর জায়গায় আেবদনকারীর িনেজর �বােড�র নাম িলখেত হেব, ঢাকা �বােড�র ��ে� (DHA), িসেলট এর ��ে� (SYL), 

বিরশােলর ��ে� (BAR), চ��াম এর ��ে� (CHI), �িম�া এর ��ে� (COM), িদনাজপুর এর ��ে� (DIN), যেশার এর ��ে� 

(JES), রাজশাহী এর ��ে� (RAJ), মা�াসা এর ��ে� (MAD), কািরগরী এর ��ে� ( BTE) ,  YYYYYY এর জায়গায় 

আেবদনকারীর িনেজর এস এস িস পরী�ার �রাল ন�র, ZZZZ এর জায়গায় এস এস িস পােশর সন এবং RRRRRR এর জায়গায় 

এস এস িস পরী�ার �রিজে�শন ন�র িলখেত হেব।  

 

    SMS –��রণকারী আেবদেনর �যাগ� হেল িফরিত SMS –এ একিট PIN , �াথ�ীর নাম, িপতার নাম এবং পরী�ার িফ িহেসেব 

১৫০/-  (একশত প�াশ) টাকা �কেট রাখার স�িত �চেয় িফরিত SMS �দওয়া হেব। �াথ�ীেক তার নাম, িপতার নাম ইত�ািদ তথ�ািদ 

মেনােযােগর সােথ �দেখ িনেয় তথ�ািদ সিঠক থাকেল স�িত িদেত হেব। স�িত �দয়ার জ� িনে�া� ভােব ১৬২২২ ন�ের SMS 

পাঠােত হেব ।  

উদাহরণঃ DTE <Space>YES<Space>PI N<Space>Your  mobi l e number   

PIN ন�রিট সিঠক ভােব �লখা হেল উ� �টিলটেকর prepaid �মাবাইল �থেক পরী�ার িফ বাবদ ১৫০/-  (একশত প�াশ) টাকা 

�কেট রাখা হেব এবং �াথ�ীেক একিট Money Receipt Number সহ িফরিত SMS �দয়া হেব।  

উে�খ� �য, Money Receipt Number িট িনজ দািয়ে� সংর�ণ করেত হেব এবং Money Receipt Number িট পাওয়ার পের 



অনলাইেন আেবদন ফরম পরূণ করেত হেব। Money Receipt Number ছাড়া �কান�েমই আেবদন ফরম পরূণ করা যােব না।  

 

আেবদন ফরম পরূেণর ধাপঃ  

 কািরগির িশ�া অিধদ�েরর ওেয়ব সাইট-  www. t echedu. gov. bd এর Home page হেত  Onl i ne 

Admi ssi on ( Fi r st  Shi f t )  button এ click কের application form open করেত হেব ।  

 Screen এ �দশ�ীত  application form এর চািহদা �মাতােবক তথ�ািদ িলিপব�/িনব�াচন, entry/selection (�েযাজ� 

��ে�) করেত হেব ।  

 Application form পরূণ �শেষ Submi t  button এ ি�ক কের িফরিত message এর print out িনেত হেব । উ� print 

out এ �দ� Tr ack number ভিত�র �রাল নং িহেসেব িবেবিচত হেব । �কান কারেণ Track number সহ িফরিত 

message print out িনেত ব��� হেল পুনরায় একই ভােব application form পুরেণর �চ�া করেত হেব।  

 ভিত�র ফরম পূরেণর িব�ািরত তথ�ািদ ওেয়বসাইট হেত print out �নয়া যােব ।  

৩. একজন �াথ�ী �যসব িশ�া �িত�ােন �য �টকেনালিজেত ভিত� হেত ই�কু তাহা �িত�ান–�টকেনালিজ িভি�ক পছে�র �মা�সাের 

িনব�াচন করেত হেব ।  

উদাহরণঃ ঢাকা- িসিভল, �িম�া- িসিভল, ঢাকা- ইেলকি�ক�াল এভােব সেব�া� দশিট অপশন িনব�াচন করা যােব।  

৪.  একজন �াথ�ী আেবদনপ� পরুেনর জ� িনধ�ািরত সময়সীমার মেধ� �কবলমা� একবার সংেশাধেনর �েযাগ পােব ।  

৫.  �মধা, �কাটা ও আেবদনপে� �দ� পছে�র �মা�সাের ইনি�িটউট- �টকেনালজী িভি�ক ছা�- ছা�ী ভিত� করা হেব।  

৬.   আেবদেনর সময় পাসেপাট� আকােরর র�ীন ছিব িদেত হেব।  

৭.  আেবদন ফরম button এ click করেল িতনিট অপশন �দিশ�ত হেব New Appl i cat i on,  Updat e submi t t ed 

f or m এবং Vi ew submi t t ed f or m 

৮.  আেবদনকারী নতুন হেল New Appl i cat i on button এ click করেব। 

৯.  টাইপ Money Receipt Number, SSC Registration Number তারপর Ver i f y Button এ Click করেত হেব। [ যিদ 

আেবদনকারী িজিপএ ৩.৫ অথবা এর �বিশ এবং সাধারণ গিনত অথবা উ�তর গিনত এ িজিপ ৩ এর �বিশ হয় তাহেল আেবদনকারীর 

িব�ািরত তথ� নীেচ �দিশ�ত হেব।]  

১০.  বাধ�তামলূক িফ��েলা ( * ) অব�ই পূরন করেত হেব । 

১১.  আেবদনকারী যিদ একািধক �কাটাভ�ূ হয় তাহেল একািধক �কাটা Select করেত পারেবন। 

১২.  সকল তথ� সিঠক হওয়া সে�ও আেবদন করেত অ�ম হেল �হ� লাইন এর �দ�িশত ই- �মইেল �যাগােযাগ করেত পারেবন। 

১৩.  আেবদনকারী সেব�া� দশিট Institute এর দশিট Department চেয়স করেত পারেবন। 

১৪.  আেবদনকারী একিট Institute এর মেধ� দশিট Department অথবা একিট Institute এর কেয়কিট Department অথবা িভ� 

Institute এর িভ� Department চেয়স করেত পারেবন। 

১৫.  আেবদনকারী Choi ce 1 Radio Button এ Click করেল Institute এর নাম আসেব , Institute Select করেল এই 

Institute এর Department �দিশ�ত হেব, চেয়স অ�যায়ী Department select করেবন এবং Save Choi ce Button এ 

অব�ই Click করেবন। Si mi l ar l y Choi ce 2 Radio button click কের িভ� চেয়স করেত পারেবন। 

১৬.  আেবদনকারী চেয়স �শষ হেয় �গেল Submi t  Button এ Click করেত হেব । তারপর Feedback form �দিশ�ত হেব । যিদ 

সব িকছু িঠক থােক তাহেল আেবদনকারী Save Button এ Click করেবন। 

১৭.  আেবদনকারীেক অব�ই Track Number টা �নাট কের রাখেত হেব, কারণ এই Track Number টা পরবত�ীেত Result এ 

ব�াবহার করেত হেব। 

১৮.  ফরম Submit করার পর আেবদনকারী যিদ তথ� আপেডট করেত চান, তাহেল আেবদন ফরম �থেক Updat e Submi t t ed 

f or m এ click করেত হেব এবং Track Number িদেয় আেবদনকারী �ধু মা� একবার তথ� আপেডট করেত পারেবন। 

১৯.  ছিবর সেব�া� সাইজ ১৫০ kb এবং সেব�া� ��, উ�তা যথা�েম ৩০০, ৩৬০ হেত হেব। 

২০.  মিু�েযা�া সনদপ� অব�ই jpg ফরেমেট হেত হেব। সনদপে�র scan copy অব�ই 120kb এর মেধ� হেত হেব। 

http://bdresults24.com



