
ডিপ্লোভো িআডিডনয়োডযিং ক োপ্সে বডতে য িঅপ্ফদন  যোয দ্ধডত ও ডনয়ভোফরী: 
১. ভর্তি চ্ছকু প্রাথীকক অন-াইকন ১ম ও ২য় র্লফকের যয যকান এক র্লফকের জনয আকবদন র্ফ বাবদ ১৫০.০০ (একলত পঞ্চাল 

োকা ) অথবা উভয় র্লফকে আকবদকনর জনয আকবদন র্ফ বাবদ ৩০০.০০ (র্তনলত োকা) প্রথকম যের্েক র্প্রকপইড যমাবাইকর 

মাধ্যকম 16222 নম্বকর SMS ককর জমা র্দকত কব। অতঃপর কার্রগর্র র্লক্ষা অর্ধ্দপ্তকরর ওকয়ব াইে- www.techedu.gov.bd 

এর Home page কত অনাইন ভর্তি  (র্ডকলামা পযিায়) button এ click ককর application form open ককর যথাযথভাকব পূরণ 

করকত কব । বাাংাকদল উন্মকু্ত র্বশ্বর্বদযায় যথকক এ.এ.র্. উত্তীণি আকবদনকারীকদর নম্বর পকের তযার্য়ত কর্প ও পাকপােি  
াইকজর ২ কর্প তযার্য়ত রঙ্গীন ছর্ব র্নধ্িার্রত ফরকম আকবদন পে আগামী ১২/০৬/২০১৬ তার্রখ অর্ফ চাকাীন 

মকয়র মকধ্য কার্রগর্র র্লক্ষা অর্ধ্দপ্তকরর র্নচতায় অবর্িত যবাকককে রার্র অথবা ডাককযাকগ পপাৈাঁছাকনা র্নর্িত করকত 

কব। াংরর্ক্ষত যকাোর আকবদন কারীগণ অন াইকন আকবদন করার পকর আকবদকনর র্প্রন্টকর্প ও অনুকচ্ছদ ১০.৩ এ বর্ণিত 

ক কাগজ ১২/০৬/২০১৬ তার্রকখর মকধ্য ডাককযাকগ/রার্র অর্ফ চাকাীন মকয় কার্রগর্র র্লক্ষা অর্ধ্দপ্তকরর 

র্নচতায় অবর্িত যবাককে রার্র অথবা ডাককযাকগ পপাৈাঁছাকনা র্নর্িত করকত কব। অনযথায় তার যকাো র্বকবর্চত কব না। 

ভর্তি র ফরম পূরকনর র্বস্তার্রত র্নয়মাবী কার্রগর্র র্লক্ষা অর্ধ্দপ্তকরর ওকয়ব াইকে পাওয়া যাকব। 

 

২. ডপ জভো কদয়োয দ্ধডতিঃ  যের্েককর Prepaid যমাবাই যফাকনর মাধ্যকম যমকজ অপলকন র্গকয় DTE র্কখ, যে র্দকয় 

র্লক্ষাকবাকডি র নাকমর প্রথম র্তনটি অক্ষর র্কখ, যে র্দকয় এ এ র্ (SSC) পরীক্ষার যরা নম্বর র্কখ , যে র্দকয় এ. এ. 

র্. পাকলর ন র্কখ, যে র্দকয় এ. এ. র্.র যরর্জকেলন নম্বর র্কখ, যে র্দকয় ভর্তি র র্লফকের র্নধ্িারক অক্ষর র্কখ 

১৬২২২ নম্বকর এএমএ (SMS) করকত কবঃ 
উদারণঃ DTE <Space>XXX<Space>YYYYYY<Space>ZZZZ<Space>RRRRRR<Space>S 

এখাকন XXX এর জায়গায় আকবদনকারীর র্নকজর যবাকডি র নাম র্খকত কব, ঢাকা যবাকডি র যক্ষকে (DHA), র্কে এর যক্ষকে 

(SYL), বর্রলাকর যক্ষকে (BAR), চট্টগ্রাম এর যক্ষকে (CHI), কুর্মল্লা এর যক্ষকে (COM), র্দনাজপুর এর যক্ষকে (DIN), যকলার 

এর যক্ষকে (JES), রাজলাী এর যক্ষকে (RAJ), মাদ্রাা এর যক্ষকে (MAD), কার্রগরী এর যক্ষকে (BTE), YYYYYY এর 

জায়গায় আকবদনকারীর র্নকজর এ এ র্ পরীক্ষার যরা নম্বর, ZZZZ এর জায়গায় এ এ র্ পাকলর ন এবাং RRRRRR 

এর জায়গায় এ এ র্ পরীক্ষার যরর্জকেলন নম্বর এবাং S-এর িক ১ম র্লফে (A), ২য় র্লফে (B), উভয় র্লফে (C) র্খকত 

কব।  

 

    SMS –যপ্ররণকারী আকবদকনর যযাগয ক র্ফরর্ত SMS –এ একটি PIN , প্রাথীর নাম, র্পতার নাম এবাং পরীক্ষার র্ফ র্ককব 

১ম ও ২য় র্লফকের যয যকান এক র্লফকের জনয আকবদন র্ফ বাবদ ১৫০.০০ (একলত পঞ্চাল োকা ) অথবা উভয় র্লফকে 

আকবদকনর জনয আকবদন র্ফ বাবদ ৩০০.০০ (র্তনলত োকা) যককে রাখার ম্মর্ত যচকয় র্ফরর্ত SMS যদওয়া কব। প্রাথীকক 

তার নাম, র্পতার নাম ইতযার্দ তথযার্দ মকনাকযাকগর াকথ যদকখ র্নকয় তথযার্দ ঠিক থাকক ম্মর্ত র্দকত কব।  

ম্মর্ত যদয়ার জনয র্নকনাক্ত ভাকব ১৬২২২ নম্বকর SMS পাঠাকত কব ।  

উদারণঃ DTE <Space>YES<Space>PIN<Space>Your mobile number  

PIN নম্বরটি ঠিক ভাকব যখা ক উক্ত যের্েককর prepaid যমাবাই যথকক ভর্তি  র্ফ বাবদ ১ম ও ২য় র্লফকের যয যকান এক 

র্লফকের জনয আকবদন র্ফ বাবদ ১৫০.০০ (একলত পঞ্চাল োকা ) অথবা উভয় র্লফকে আকবদকনর জনয আকবদন র্ফ বাবদ 

৩০০.০০ (র্তনলত োকা) যককে রাখা কব এবাং প্রাথীকক একটি Money Receipt Number  র্ফরর্ত SMS যদয়া কব।  

উপ্েখ্য কম, Money Receipt Number টি ডনজ দোডয়প্ে সিংযক্ষণ  যপ্ত হপ্ফ এফিং Money Receipt Number টি 

োওয়োয প্য িনরোিআপ্ন িঅপ্ফদন পযভ যূণ  যপ্ত হপ্ফ।  

Money Receipt Number ছোডো ক োনক্রপ্ভিআ িঅপ্ফদন পযভ যূণ  যো মোপ্ফ নো।  

 

িঅপ্ফদন পযভ যূপ্ণয ধোিঃ  

 কার্রগর্র র্লক্ষা অর্ধ্দপ্তকরর ওকয়ব াইে- www.techedu.gov.bd এর Home page কত  িনরোিআন বডতে  
(ডিপ্লোভো মেোয়) button এ click ককর application form open করকত কব ।  

http://www.techedu.gov.bd/


 Screen এ প্রদলীত  application form এর চার্দা যমাতাকবক তথযার্দ র্র্পবদ্ধ/র্নবিাচন, entry/selection (প্রকযাজয 
যক্ষকে) করকত কব ।  

 একজন প্রাথীকক প্রথকমই তার পছকের র্লফে (১ম বা ২য়) র্নবিাচন করকত কব।  

 Applicationform পূরণ যলক Submit button এ র্িক ককর র্ফরর্ত message এর print র্নকত কব । উক্ত print 

কর্পকত প্রদত্ত Track number ভর্তি র যরা নাং র্ককব র্বকবর্চত কব । যকান কারকণ Track number  র্ফরর্ত 

message print র্নকত বযথি ক পুনরায় একই ভাকব application form পুরকণর যচষ্টা করকত কব।  

 ভর্তি র ফরম পূরকণর র্বস্তার্রত তথযার্দ ওকয়বাইে কত print যনয়া যাকব ।  

৩ .একজন প্রাথী যযব র্লক্ষা প্রর্তষ্ঠাকন যয যেককনার্জকত ভর্তি  কত ইচ্ছকু তাা প্রর্তষ্ঠান–যেককনার্জ র্ভর্ত্তক পছকের 

ক্রমানুাকর র্নবিাচন করকত কব ।  

উদারণঃ ১ম র্লফকে ভর্তি র যক্ষকে ঢাকা পর্কেকর্নক-র্র্ভ, কুর্মল্লা পর্কেকর্নক-র্র্ভ, ঢাকা মর্া পর্কেকর্নক-

কর্িউোর, র্ভটিটিআই-ইককর্িকযা, গাজীপুর টিএর্- কিউোর এভাকব কবিাচ্চ দলটি এবাং ২য় র্লফকের ভর্তি র যক্ষকেও 

একইভাকব কবিাচ্চ ১০ টি অপলন র্নবিাচন করা যাকব।  

৪. একজন প্রাথী আকবদনপে পুরকনর জনয র্নধ্িার্রত ময়ীমার মকধ্য যকবমাে একবার াংকলাধ্কনর ুকযাগ পাকব ।  

৫. যমধ্া, যকাো ও আকবদনপকে প্রদত্ত পছকের ক্রমানুাকর ইনর্ষ্টটিউে-যেককনাজী র্ভর্ত্তক ছাে-ছােী ভর্তি  করা কব।  

৬.  আকবদকনর ময় পাকপােি  আকাকরর রঙ্গীন ছর্ব র্দকত কব।  

৭. িঅপ্ফদন পযভ button এ click করক র্তনটি অপলন প্রদর্লিত কব New Application, Update submitted form এবাং 
View submitted form 

৮. আকবদনকারী নতুন ক New Application button এ click করকব। 

৯. োইপ Money Receipt Number, SSC Registration Number তারপর Verify Button এ Click করকত কব। [ যর্দ 

আকবদনকারী র্জর্পএ ৩.৫ অথবা এর যবর্ল এবাং াধ্ারণ গর্নত অথবা উচ্চতর গর্নত এ র্জর্প ৩ এর যবর্ল য় তাক 

আকবদনকারীর র্বস্তার্রত তথয নীকচ প্রদর্লিত কব।] 

১০. বাধ্যতামূক র্ফল্ডগুকা (*) অবলযই পূরন করকত কব । 

১১. আকবদনকারী যর্দ একার্ধ্ক যকাোভূক্ত য় তাক একার্ধ্ক যকাো Select করকত পারকবন। 

১২. ক তথয ঠিক ওয়া কেও আকবদন করকত অক্ষম ক যল্প াইন এর প্রদি র্লত ই-যমইক যযাগাকযাগ করকত পারকবন। 

১৩. আকবদনকারী ১ম র্লফকে কবিাচ্চ দলটি এবাং ২য় র্লফকে কবিাচ্চ দলটি Institute ও Department চকয় করকত পারকবন। 

১৪. আকবদনকারী যয যকান র্লফকে একটি Institute এর মকধ্য দলটি Department অথবা একটি Institute এর ককয়কটি 

Department অথবা র্ভন্ন Institute এর র্ভন্ন Department চকয় করকত পারকবন। 

১৫. আকবদনকারী Choice 1 Radio Button এ Click করক Institute এর নাম আকব , Institute Select করক এই 

Institute এর Department প্রদর্লিত কব, চকয় অনুযায়ী Department select করকবন এবাং Save Choice Button এ অবলযই 

Click করকবন। Similarly Choice 2 Radio button click ককর র্ভন্ন চকয় করকত পারকবন। 

১৬. আকবদনকারী চকয় যল কয় যগক Submit Button এ Click করকত কব । তারপর Feedback form প্রদর্লিত কব । যর্দ 

ব র্কছু ঠিক থাকক তাক আকবদনকারী Save Button এ Click করকবন। 

১৭. আকবদনকারীকক অবলযই Track Number ো যনাে ককর রাখকত কব, কারণ এই Track Number ো পরবতীকত Result এ 

বযাবার করকত কব। 

১৮. ফরম Submit করার পর আকবদনকারী যর্দ তথয আপকডে করকত চান, তাক িঅপ্ফদন পযভ যথকক Update 

Submitted form এ click করকত কব এবাং Track Number র্দকয় আকবদনকারী শুধ্ ুমাে একবার তথয আপকডে করকত 

পারকবন। 

১৯. ছর্বর কবিাচ্চ াইজ ১৫০ kb এবাং কবিাচ্চ প্রি, উচ্চতা যথাক্রকম ৩০০, ৩৬০ কত কব। 

২০. মুর্ক্তকযাদ্ধা নদপে অবলযই jpg ফরকমকে কত কব। নদপকের scan copy অবলযই 120kb এর মকধ্য কত কব। 

 


