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িবষয়:

তািরখ:

১০ চ ১৪২৮

২৪ মাচ ২০২২
বসরকাির িডে ামা - ইন - ইি িনয়ািরং / ট টাইল / এি কালচার িশ া েম পাঠ দান নবায়ন ।

উপ
িবষেয়র ি েত জানােনা যাে য, বাংলােদশ কািরগির িশ া বােড র অধীন পিরচািলত বসরকাির কািরগির
িশ া িত ােন িডে ামা-ইন-ইি িনয়ািরং/ ট টাইল/এি কালচার িশ া েম যথাযথ ক পে র অ েমাদন েম ছেক বিণত
িত ােন িন বিণত শেত ২০২১-২০২২ িশ াবেষর জ পাঠদান নবায়ন করা হেলা।
.
িশ া ম
িত ােনর নাম, কানা ও কাড
িশ াবষ
টকেনালিজ
ম
নং
১. ১. িডে ামা-ইনমেডা ইনি উট অব মডাণ
০১ লাই,
২০২১-২০২২ ১. ইেলকি ক াল
ইি িনয়ািরং
টকেনালিজ
২. ইেলক িন
২০২১ হেত
বােড়রা বাইপাস মাড়, ওয়াড নং- ২৬
৩. রি জােরশন
৩০ ন,
ময়মনিসংহ িস কেপােরশন,
৪. িসিভল
২০২২ পয
ময়মনিসংহ।
৫. কি উটার
িত ান কাড: ৫৭০৯১
৬. মকািনক াল
২. ১. িডে ামা-ইন- ব ড়া ইনি উট অব ট টাইল
০১ লাই,
২০২১-২০২২ ১. ট টাইল
ট টাইল
ইি িনয়ািরং
২. গােম স
২০২১ হেত
শর র রাড, কানছগািড়, ব ড়া।
৩০ ন,
িত ান কাড: ২০২০৩
২০২২ পয
৩. ১. িডে ামা-ইন- রাৈজর গাপালগ ক. জ. এস িষ
১.
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কালচার
০১ লাই,
২০২১-২০২২
এি কালচার
ইনি উট
২০২১ হেত
রাৈজর, মাদারী র।
৩০ ন,
িত ান কাড: ৪৪০২৩
২০২২ পয
৪. ১. িডে ামা-ইন- রমজানকাঠী কািরগির ও িষ কেলজ
০১ লাই,
২০২১-২০২২ ১. এি কালচার
এি কালচার
রমজানকাঠী, দাগলিচড়া, সদর,
২০২১ হেত
ঝালকাঠী।
৩০ ন,
িত ান কাড: ৪১০৩০
২০২২ পয
৫. ১. িডে ামা-ইন- খাজা পিলেটকিনক ইনি উট
০১ লাই,
২০২১-২০২২ ১. ইেলকি ক াল
ইি িনয়ািরং
গাে ন াজা, ৫৮ শহীদ তা ি ন
২. ইেলক িন
২০২১ হেত
আহে দ রনী, মহাখালী বা/এ,
৩. িসিভল
৩০ ন,
ঢাকা-১২১২।
৪. কি উটার
২০২২ পয
িত ান কাড: ৫০৪৭৪
৬. ১. িডে ামা-ইন- ইসলামী একােডমী উ িব ালয়,
০১ লাই,
২০২১-২০২২ ১. এি কালচার
এি কালচার
কািরগির ও িষ কেলজ
২০২১ হেত
বাঘা, রাজশাহী।
৩০ ন,
িত ান কাড: ২৩০১৬
২০২২ পয
১

৭.

৮.

১. িডে ামা-ইনইি িনয়ািরং

নায়াখালী বসরকাির সাই এ
ইি িনয়ািরং ইনি উট
ইসলািময়া রাড, মাইজিদ কাট,
নায়াখালী পৗরসভা, নায়াখালী।
িত ান কাড: ৬৮০৭৩

২০২১-২০২২ ১. ইেলকি ক াল

০১ লাই,
২০২১ হেত
৩০ ন,
২০২২ পয

১. িডে ামা-ইনইি িনয়ািরং

াশনাল েফশনাল ইনি উট
(NPI)
৭৩ িস/এ, ওয়ারেলছ গইট, মহাখালী
লশান িলংক রাড, মহাখালী,
ঢাকা-১২১৩।
িত ান কাড: ৫০৫১৩

২০২১-২০২২ ১. ইেলকি ক াল

০১ লাই,
২০২১ হেত
৩০ ন,
২০২২ পয

২. িসিভল

২. অেটােমাবাইল
৩. রি জােরশন
৪. িসিভল
৫. কি উটার
৬. মকািনক াল
৭. মিরন
৮. শীপ িবি ং
৯. সােভিয়ং
১০. ািফ
িডজাইন
১১. ট টাইল
১২. গােম স

শতস হ:

বসরকাির কািরগির িশ া িত ান াপন, পাঠদান ও ী িত দান নীিতমালা, ২০২০ অ যায়ী িনধ ািরত সমেয়
িনজ জিমেত উপ
ভৗত অবকাঠােমা, ায়ী ও চলিত আমানেত িনিদ পিরমাণ অথ জমা আেছ িনি ত
করেত হেব।
িশ াথ র সং া ও পিরচািলত িশ া েম টকেনালিজিভি ক িনিদ আকােরর ও সং ক ণী ক থাকেত
হেব।
পিরচািলত টকেনালিজর জ
েয়াজনীয় য পািত স িলত উপ সং ক াব/শপ িনি ত করেত হেব।
িশ াথ র সং া অ সাের াশ পিরচালনার উপেযাগী েয়াজনীয় সং ক কি উটার াব এর ব া করেত
হেব। বহািরক াস পিরচালনার জ
েয়াজনীয় াচামাল সরবরাহ িনি ত করেত হেব।
িবধান মাতােবক াশ ন িনি ত করেত হেব। াস ন অ যায়ী তাি ক ও বহািরক াস িনি ত
করেত হেব।
িশ াথ র সে াষজনক হািজরা িনি ত করেত হেব।
িশ াথ র িশ ার মান উ য়ন এবং সে াষজনক ফলাফেলর াপাের েয়াজনীয় কায ম হন করেত হেব।
লাইে রীেত সংি িবষেয়র পযা সং ক বই থাকেত হেব এবং লাইে রী িশ াথ র বহােরর জ খালা
রাখেত হেব।
বসরকাির কািরগির িশ া িত ান জনবল কাঠােমা ও এমিপও নীিতমাল-২০১৮ অ যায়ী অ েমািদত পদ ও
িশ াগত যা তা স
েয়াজনীয় সং ক িশ ক কমচারী িনেয়াগ িনি ত করেত হেব।
এস, আর, ও নং ২৬৭/আইন/২০০৯ অ যায়ী বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড ক ক অ েমািদত

ব াপনা কিম থাকেত হেব।

২৪-৩-২০২২
মাঃ খােলদ হােসন
পিরদশক
অ
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িত ান।
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১০ চ ১৪২৮
২৪ মাচ ২০২২

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল:
১) মহাপিরচালক, কািরগির িশ া অিধদ র, আগার াও, ঢাকা।
২) মহাপিরচালক, বাংলােদশ িশ াত ও পিরসং ান েরা ( ানেবইস), নীলে ত, ঢাকা।
৩) সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড , ঢাকা।
৪) পিরচালক (কাির লাম)/পরী া িনয় ক/পিরচালক (আই িস), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড , ঢাকা।
৫) িসে ম এনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড , ঢাকা (ওেয়ব সাইেট কােশর অ েরাধসহ)।
৬) চয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কমকতা, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড , ঢাকা ( চয়ার ান মেহাদেয়র
অবগিতর জ )।
৭) অিফস, কিপ।
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নাজ ন নাহার
উপপিরদশক
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