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বাংলােদশ কািরগির িশ�া �বাড � 
      ৮/িস, আগারগ�ও, �শেরবাংলা নগর 

      ঢাকা-১২০৭। 
 www.bteb.gov.bd 
 

�ারক নং ৫৭.১৭.০০০০.৪০১.৬১.০০৭.২২.৩২                                               তািরখ: ১৩ মাচ � ২০২২      
 

িবষয়: �বসরকাির িডে�ামা-ইন-িফসািরজ িশ�া �িত�ানস�হেক A, B, C, D ক�াটাগিরেত ��িণিব�াস 
করণ সং�া�। 
 
             বাংলােদশ কািরগির িশ�া �বাড � ক��ক অ�েমািদত �বসরকাির িডে�ামা-ইন-িফসািরজ িশ�া 
�িত�ানস�হেক ১৬ � �ারািমটােরর িভি�েত A, B, C, D ক�াটাগিরেত িব�� করার লে�� িনে�া� 
িলংক এ �িত�ান ক��ক িন� �লভােব অনলাইন ত� ফরম �রণ করেত হেব। ত� �দানকােল �য সকল িফ� 
�েযাজ� নয় বা ত� না থাকেল NA উে�খ করেত হেব।  
 

িলংক: https://forms.gle/PREkvCAf7xXaCrpY9 
 

            ২। ৩১ মাচ � ২০২২ তািরখ িবকাল ০৫:০০ টার মে� অনলাইেন ফরম �রণ কের �রণ�ত ফরেমর 
ি��কিপর সােথ �িত� িবষেয়র �মাণকসহ �চয়ার�ান, বাংলােদশ কািরগির িশ�া �বাড �, আগারগ�ও, ঢাকা 
বরাবর ��রণ করার জ� অ�েরাধ করা হেলা। 
 

           ৩। যথাযথ ক��পে�র অ�েমাদন�েম এ আেদশ জাির করা হেলা। 
  

সং�ি�: অনলাইন ত� ফরম �রেণ সহায়ক ছক। 

           

 
 
 

(�েকৗ. �মা: খােলদ �হােসন) 
পিরদশ �ক 

বাংলােদশ কািরগির িশ�া �বাড �, ঢাকা। 

�ারক নং ৫৭.১৭.০০০০.৪০১.৬১.০০৭.২২.৩২                                                    তািরখ: ১৩ মাচ � ২০২২   

সদয় অবগিত ও �েয়াজনীয় কায �ােথ � অ�িলিপ ��রণ করা হেলা (�জ��তার িভি�েত নয়)। 
1. অিতির� সিচব, কািরগির অ�িবভাগ, কািরগির ও মা�াসা িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
2. সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ�া �বাড �, ঢাকা। 
3. পিরচালক(কাির�লাম)/পরী�া িনয়�ক/পিরচালক(আই�িস), বাংলােদশ কািরগির িশ�া �বাড �, ঢাকা। 
4. সিচেবর একা� সিচব, সিচব এর দ�র, কািরগির ও মা�াসা িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
5. িসে�ম এনািল�, বাংলােদশ কািরগির িশ�া �বাড �, ঢাকা (ওেয়ব সাইেট �কােশর অ�েরাধসহ)। 
6. অ��/পিরচালক, সকল �বসরকাির িডে�ামা-ইন-িফসািরজ িশ�া �িত�ান। 
7. �চয়ার�ান মেহাদেয়র �ি�গত কম �কত�া, বাংলােদশ কািরগির িশ�া �বাড �, ঢাকা (সদয় অবগিতর জ�)। 
8. অিফস নিথ। 
           
 

                             

  (নাজ�ন নাহার) 
                                                                                             উপপিরদশ �ক (িডে�ামা) 
                                                                                             �ফান: ০২-৫৫০০৬৫৩৫   
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িবষয়ঃ িডে�ামা ইন িফসািরজ িশ�া�ম পিরচািলত �বসরকাির কািরগির িশ�া �িত�ান A,B,C,D ক�াটাগিরেত ��ণীিব�াস এর আেবদন। 

 

�িত�ােনর নাম ও �কানা :               
�িত�ান �কাড :                      EIIN:                           ই-�মইল: 
�াথিমক পাঠদান অ�েমাদেনর �ারক ও তািরখ:  
�মাট িশ�াথ�র সং�া: (২০২০ সােল)                            �মাট আসন সং�া:                       
�. নং িবষয়স�হ 

১.  ২০২০-২১ িশ�াবেষ � অ�েমািদত �মাট আসেন ভিত�র শতকরা হার।   (�মাণক সং�� করেত হেব) 
২. ২০২০ সােল ৮ম পেব �র �বাড � ��ায়ন পরী�ায় অংশ�হনকারী পরী�াথ�র হার।(�মাণক সং�� করেত হেব) 

[২০১৬ সােলর পের �িত�ান পাঠদােনর অ�েমাদন �া� হেল NA �রণ করেত হেব] 
৩. ২০২০ সােল ৮ম পেব �র সমাপনী পরী�ায় অংশ�হনকারী �মাট পরী�াথ�র িবপরীেত পােশর শতকরা হার। 

(�মাণক সং�� করেত হেব) 
[২০১৬ সােলর পের �িত�ান পাঠদােনর অ�েমাদন �া� হেল NA �রণ করেত হেব] 

৪.  �িত�ােনর �প আউট �রট (১ম পেব �র ভিত��ত িশ�াথ� সং�ার িবপরীেত �প আউেটর শতকরা হার):  
                                                                                                                

�প আউট = 
        

২০২০ সােল ৮ম পেব � �মাট উ�ীণ � সং�া ×১০০ (�মাণক সং�� করেত হেব) 
২০১৬ সােল �মাট ভিত��ত িশ�াথ�র সং�া 

[২০১৬ সােলর পের �িত�ান পাঠদােনর অ�েমাদন �া� হেল NA �রণ করেত হেব] 
 

৫. িনজ� জিম/ভবন/�াপনা:                   (�মাণক সং�� করেত হেব)   
ক) �িত�ােনর নােম �রিজ�ী�ত �মে�াপিলটন এলাকায় ০.৭৫ একর, �পৗর এলাকায় ০১ একর এবং মফ�ল 
এলাকায় ১.৫০ একর জিম 

 

খ) অবকাঠােমা .................. ... ... ... ...বগ ��ট (নীিতমালা ২০২০ অ�যায়ী) 

গ) অবকাঠােমার ধরণ:                  পাকা:               �সিম পাকা:               �ন �শড: 
 

 আেছ  �নই 

৬. �িত�ােন নীিতমালা-২০২০ অ�সাের �াব ও য�পািত থাকেত হেব। �টকেনালিজ িভি�ক �াব/ওয়াক�সপ এর 
নাম ও য�পািতর তািলকা সং�� করেত হেব। (�মাণক সং�� করেত হেব) 

৭.  কিম�/ হািজরা :                                                (�মাণক সং�� করেত হেব)      
ক) বােয়ােমি�ক হািজরা          আেছ  �নই 
খ) �বােড �র অ�েমািদত �ব�াপনা কিম�র �ময়াদ                আেছ  �নই 
গ) বছের ��নতম ০৪ � সভা স�� হেয়েছ?  হ��  না 

 

৮. �বােড �র নীিতমালা-২০২০/ জনবল কাঠােমা-২০১৮ �মাতােবক িশ�ক-কম �চারী থাকেত হেব।                
(�মাণক সং�� করেত হেব) 
ক) িশ�ক-কম �চারী �মাট পদ সং�া (অ��সহ) ............জন, খ) িনয়িমত িনেয়াগ �া� �মাট িশ�ক 
কম �চারী  ........ জন  

৯. জব িসট/িডিজটাল �াস কনেট�:                                             (িলংক/�ামানক সং�� করেত হেব) 
ক) �িত�ােন �টকেনালিজ িভি�ক �ােব জব িসট �ব�ত হয় িক না?  হয়  না 

 খ) �িত�ােন �টকেনালিজ িভি�ক িডিজটাল �াস কনেট� �ব�ত হয় িকনা?  হয়  না 
 

১০. 
জব ��সেম�, জব �ফয়ার এবং ফাম �/ই�াি� িভিজট।      (�মাণক সং�� করেত হেব) 
ক) জব ��সেম� �সল  

 

 আেছ  �নই 
খ) ফাম �/ই�াি� িভিজেটর সং�া: ...........�  

 গ) MOU সং�া: ...........�  
১১. ক) সংরি�ত (FDR) তহিবল: ০৫ (প�চ) ল� টাকা থাকেত হেব      

 আেছ  �নই   (�মাণক সং�� করেত হেব)   
খ) সাধারন তহিবল: ০৩ (িতন) ল� টাকা থাকেত হেব        

 আেছ  �নই    (�মাণক সং�� করেত হেব)    
 

১২. �কা-কাির�লার (সহ পা��ম):                                (�মাণক সং�� করেত হেব)       
ক) অিভভাবক িদবস পালন  হেয়েছ  হয়িন 
খ) বািষ �ক �ীড়া, সািহত� ও সং�িত �িতেযািগতা অ��ান  হেয়েছ  হয়িন 
গ) �রাভার �াউট কায ��ম  আেছ  �নই 
ঘ) জাতীয় িদবস পালন  হেয়েছ  হয়িন 

 বাংলােদশ কািরগির িশ�া �বাড � 
আগারগ�ও, �শেরবাংলা নগর 

ঢাকা-১২০৭। 
www.bteb.gov.bd 
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ঙ) মাদক,জি�বাদ িবেরাধী, ��াচার কিম�  আেছ  �নই 
 

১৩. �িত�ােনর ত� ও �কাশনাঃ                                  (�মাণক সং�� করেত হেব)     
ক) লাইে�ির   আেছ  �নই 
খ) ব�ব� কন �ার  আেছ  �নই 
গ) বাৎসিরক �াগািজন  হেয়েছ  হয়িন 
ঘ) �িত�ােনর �সেপ�াস  আেছ  �নই 
ঙ) একােডিমক ক�ােল�ার  আেছ  �নই 

 

১৪. �িত�ান �ধান ক��ক �িহত মিনটিরং:                        (�মাণক সং�� করেত হেব)   
ক) �াস মিনটিরং কাড � ও িসিডউল  আেছ  �নই 
খ) মিনটিরং �িতেবদন বই/খাতা  আেছ  �নই 
গ) একােডিমক কিম�  আেছ  �নই 
ঘ) �শাসিনক কিম�  আেছ  �নই 
ঙ) পরী�া িনয়�ণ কিম�  আেছ  �নই 

 

 
১৫. 
 

িবিভ� �েযাগ �িবধা:                                            (�মাণক সং�� করেত হেব)                                                 
ক) আবািসক �িবধা  আেছ  �নই 
খ) �েপয় পািনর �িবধা  আেছ  �নই 
গ)  i) ছা�েদর টয়েলট �িবধা 
    ii) এেডােলেস� কণ �ারসহ ছা�ীেদর টয়েলট �িবধা 

 আেছ  �নই 

 আেছ  �নই 
ঘ) i) ছা�েদর কমন �ম 
    ii) ছা�ীেদর কমন �ম 

 আেছ  �নই 

 আেছ  �নই 
ঙ) ই�ারেনট সংেযাগ  আেছ  �নই 
চ) �টকেনালিজ িভি�ক মাি�িমিডয়া �াস �ম  আেছ  �নই 
ছ) �িতব�ীেদর জ� র �া� ও টয়েলট �িবধা  আেছ  �নই 
জ) হাত �ধায়ার �ব�া  আেছ  �নই 
ঝ) িশ�াথ�েদর িনধ �ািরত �পাশাক(ইউিনফম �)  আেছ  �নই 
ঞ) সচল কি�উটার ২০ �               আেছ  �নই 

 

১৬. গত ৩ বছেরর �ড়া� পরী�ার ফলাফল: 
 

অ�েমািদত 
�টকেনালিজ 

সাল �মাট আসন 
সং�া (৮ম পব �) 

�মাট পরী�াথ�র 
সং�া 

�মাট উ��ণ 
সং�া 

শতকরা পােশর হার = 
 

 ২০১৭     
২০১৮     
২০১৯     

 
  
 
 
 
 

 অ�ে�র �া�র 
নাম ও �কানা স�িলত সীলেমাহর 

 
 
 

            �ফান ন�রঃ 
             ই-�মইল : 

 
 
 


