
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড 

www.bteb.gov.bd
আগার াও, শেরবাংলা নগর, ঢাকা।
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িবষয:় বসরকািরবসরকাির   িডে ামািডে ামা --ইনইন --ইি িনয়া িরংইি িনয়া িরং// ট ট াইলট টাইল//এি কালচারএি কালচার //িফসািরজিফসািরজ   িশ া েমিশ া েম   পাঠদানপাঠদান
নবায়ননবায়ন ।।

উপ  িবষেয়র ি েত জানােনা যাে  য, বাংলােদশ কািরগির িশ া বােডর অধীন পিরচািলত বসরকাির কািরগির
িশ া িত ােন িডে ামা-ইন-ইি িনয়ািরং/ ট টাইল/এি কালচার/িফসািরজ িশ া েম যথাযথ ক পে র অ েমাদন েম ছেক
বিণত িত ােন িন বিণত শেত ২০২১-২০২২ ও ২০২২-২০২৩ িশ াবেষর জ  পাঠদান নবায়ন করা হেলা।

. 
নং

িশ া ম িত ােনর নাম, কানা ও কাড িশ াবষ টকেনালিজ ম

১. ১. িডে ামা-ইন-
ইি িনয়ািরং

ীন া  পিলেটকিনক ইনি উট
ডমরা, ঢাকা
িত ান কাড: ৫০৪৫৪

২০২১-২০২২ ১. ইেলকি ক াল
২. অেটােমাবাইল
৩. িসিভল
৪. কি উটার
৫. মকািনক াল

০১ লাই, 
২০২১ হেত 
৩০ ন, 

২০২২ পয

২. ১. িডে ামা-ইন-
ইি িনয়ািরং
২. িডে ামা-ইন-
ট টাইল

উপশহর ট টাইল ইি িনয়ািরং 
ইনি উট
উ র-ফিরদ র, িদনাজ র।

িত ান কাড: ১৩১৪০

২০২১-২০২২ ১. িসিভল
২. কি উটার
৩. ট টাইল
৪. গােম স

০১ লাই, 
২০২১ হেত 
৩০ ন, 

২০২২ পয

৩. ১. িডে ামা-ইন-
ইি িনয়ািরং

ব ড়া ওয়াইএমিসএ পিলেটকিনক 
ইনি উট
শর র সড়ক, ব ড়া।
িত ান কাড: ২০১৮৯

২০২২-২০২৩ ১. ইেলকি ক াল
২. িসিভল
৩. কি উটার
৪. মকািনক াল

০১ লাই, 
২০২২ হেত 
৩০ ন, 

২০২৩ পয

৪. ১. িডে ামা-ইন-
এি কালচার

ইলী ীজ এি কালচার এ  
পিলেটকিনিক ইনি উট
কাউিনয়া, রং র।

িত ান কাড: ১৬০৫৯

২০২২-২০২৩ ১. এি কালচার ০১ লাই, 
২০২২ হেত 
৩০ ন, 

২০২৩ পয
৫. ১. িডে ামা-ইন-

ইি িনয়ািরং
ইউএস  (উ য়ন সহেযাগী ম) 
বসরকাির পিলেটকিনক ইনি উট

ক কাটা, নীলফামারী সদর, 
নীলফামারী

িত ান কাড: ১৪১৩৯

২০২২-২০২৩ ১. িসিভল
২. কি উটার

০১ লাই, 
২০২২ হেত 
৩০ ন, 

২০২৩ পয

১



৬. ১. িডে ামা-ইন-
এি কালচার
২. িডে ামা-ইন-
িফসািরজ

বড়িবঘাই ইউিনয়ন িষ কেলজ
প য়াখালী সদর, প য়াখালী।

িত ান কাড: ৩৯১০৮

২০২২-২০২৩ ১. এি কালচার
২. িফসািরজ

০১ লাই, 
২০২২ হেত 
৩০ ন, 

২০২৩ পয

৭. ১. িডে ামা-ইন-
এি কালচার

সােহরা নািসর ভােকশনাল িবএম ও 
িষ কেলজ

িশবচর, মাদারী র।
িত ান কাড: ৪৪০০৪

২০২২-২০২৩ ১. এি কালচার ০১ লাই, 
২০২২ হেত 
৩০ ন, 

২০২৩ পয
৮. ১. িডে ামা-ইন-

এি কালচার
জগত র কেলজ
জগত র, িবরল, িদনাজ র।

িত ান কাড: ১৩০৫১

২০২২-২০২৩ ১. এি কালচার ০১ লাই, 
২০২২ হেত 
৩০ ন, 

২০২৩ পয
৯. ১. িডে ামা-ইন-

ইি িনয়ািরং
২. িডে ামা-ইন-
ট টাইল

মা রা কেলজ অব ইি িনয়ািরং এ  
টকেনালিজ

মা রা সদর, মা রা।
িত ান কাড: ৩১০৪১

২০২২-২০২৩ ১. ইেলকি ক াল
২. িসিভল
৩. কি উটার
৪. মকািনক াল
৫. ট টাইল
৬. গােম স

০১ লাই, 
২০২২ হেত 
৩০ ন, 

২০২৩ পয

১০. ১. িডে ামা-ইন-
ইি িনয়ািরং

ড র আব স সাবহান গালাপ 
পিলেটকিনক ইনি উট
কালিকিন, মাদারী র।

িত ান কাড: ৪৪০৪০

২০২২-২০২৩ ১. ইেলকি ক াল
২. ইেলক িন
৩. িসিভল
৪. কি উটার
৫. মকািনক াল

০১ লাই, 
২০২২ হেত 
৩০ ন, 

২০২৩ পয

১১. ১. িডে ামা-ইন-
ইি িনয়ািরং

বায়ালমারী ইনি উট অব 
ইি িনয়ািরং এ  টকেনালিজ

িডয়াম রাড, বায়ালমারী, 
ফিরদ র।

িত ান কাড: ৪৬০৮৩

২০২২-২০২৩ ১. ইেলকি ক াল
২. িসিভল
৩. কি উটার

০১ লাই, 
২০২২ হেত 
৩০ ন, 

২০২৩ পয

১২. ১. িডে ামা-ইন-
ইি িনয়ািরং
২. িডে ামা-ইন-
ট টাইল

দাগন ঞা সােয়  এ  ইি িনয়ািরং 
ইনি উট
দাগন ঞা, ফনী।

িত ান কাড: ৬৯০৪৯

২০২২-২০২৩ ১. ইেলকি ক াল
২. ইেলক িন
৩. িসিভল
৪. কি উটার
৫. মকািনক াল
৬. আিকেটকচার
৭. কি উটার 
সােয়
৮. ট টাইল

০১ লাই, 
২০২২ হেত 
৩০ ন, 

২০২৩ পয

১৩. ১. িডে ামা-ইন-
ইি িনয়ািরং

বিদউল আলম সােয়  এ  
টকেনালিজ ইনি উট

কসবা, া নবাড়ীয়া।
িত ান কাড: ৬৪০৪১

২০২২-২০২৩ ১. ইেলকি ক াল
২. িসিভল
৩. কি উটার

০১ লাই, 
২০২২ হেত 
৩০ ন, 

২০২৩ পয
১৪. ১. িডে ামা-ইন-

এি কালচার
মােমনা ব র িষ িডে ামা কেলজ

িশবগ , ব ড়া।
িত ান কাড: ২০১০১

২০২২-২০২৩ ১. এি কালচার ০১ লাই, 
২০২২ হেত 
৩০ ন, 

২০২৩ পয

২



১৫. ১. িডে ামা-ইন-
ইি িনয়ািরং

দি ণব  পিলেটকিনক ইনি উট
ভালা সদর, ভালা।
িত ান কাড: ৪০০৫২

২০২২-২০২৩ ১. িসিভল
২. কি উটার
৩. মকািনক াল
৪. মিরণ

০১ লাই, 
২০২২ হেত 
৩০ ন, 

২০২৩ পয
১৬. ১. িডে ামা-ইন-

এি কালচার
রাৈজর গাপালগ  ক. জ. এস িষ 
ইনি উট
রাৈজর, মাদারী র।

িত ান কাড: ৪৪০২৩

২০২২-২০২৩ ১. এি কালচার ০১ লাই, 
২০২২ হেত 
৩০ ন, 

২০২৩ পয
শতস হ:

বসরকাির কািরগির িশ া িত ান াপন, পাঠদান ও ী িত দান নীিতমালা, ২০২০ অ যায়ী িনধািরত 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।

২২-৮-২০২২

অ , সংি  িত ান।

মাঃ খােলদ হােসন
পিরদশক

ারক ন র: ৫৭.১৭.০০০০.৪০১.৩৪.০০১.২১.২২১/১(৭) তািরখ: ৭ ভা  ১৪২৯
২২ আগ  ২০২২

সদয ়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 নিথ।

৩



২২-৮-২০২২
মাঃ শাখাওয়াত হাসান 

উপপিরদশক

৪


