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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
কািরগির ও মা�াসা িশ�া িবভাগ 

িশ�া ম�ণালয় 
কািরগির শাখা-০২ 

বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
www.tmed.gov.bd

িশ�া িনেয় গড়ব �দশ �শখ
হািসনার বাংলােদশ

�ারক ন�র: ৫৭.০০.০০০০.০৫২.১৬.০০৩.১৮.৬১ তািরখ: 
১২ �ফ�য়াির ২০২০

২৯ মাঘ ১৪২৬

িবষয়: �বসরকাির কািরগির িশ�া �িত�ানস�েহর অ��েল �াপন/পাঠদান/��ড সংেযাজ/�িত�ােনর নাম পিরবত �ন সং�া�।

     উপ� �� িবষেয়র পিরে�ি�েত, িন�িলিখত মাননীয় ম�ী, মাননীয় সংসদ সদ�, পিরচালক, �ধানম�ীর কায �ালয় এবং �িত�ান �ধানেদর িনকট হেত
�া� আেবদনস�েহর ছায়ািলিপ এতৎসে� ��রণ করা হেলা। উি�িখত িবষেয় িব�মান নীিতমালার আেলােক �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ� িনেদ �শ�েম
অ�েরাধকরা হেলাঃ

�:
নং

�িত�ােনর নাম ও �কানা আেবদনকারী  িবষয়ব�  

০১. �িত�ােনর নাম নামকরণ করা হয়িন, িদরাই, �নামগ�।  মাননীয় ম�ী, পিরক�না ম�ণালয় কািরগির �িত�ান �াপন
০২. মা�রা�া িডিজটাল �টকিনক�াল �ল এ� কেলজ,

মা�রা�া, খাগড়াছিড়। 
মাননীয় সংসদ সদ�, খাগড়াছিড় �িত�ান �াপন

০৩. আউিলয়া�র �টকিনক�াল ইনি��উট, প�য়াখালী। মাননীয় সংসদ সদ�, প�য়াখালী-১ �িত�ান �াপন
০৪. দি�ণ বা�রা মা�িমক িব�ালয়, প�য়াখালী। মাননীয় সংসদ সদ�, প�য়াখালী-০১   এসএসিস (�ভাক:) শাখা

�খালা। 
০
৫
.

�িত�ােনর নামকরণ করা হয়িন, টা�াইল। মাননীয় সংসদ সদ�, টা�াইল-২ �িত�ান �াপন

০
৬
.

িমজ�া�র রিহম সরকার কেলজ, সদর, জামাল�র। মাননীয় সংসদ সদ�, জামাল�র-৫ পাঠদান �সংেগ

০৭. �বগম �শখ ফিজলা�ে�সা মিহলা কািমল (এম.এ) মা�াসা,
মঠবাড়ীয়া, িপেরাজ�র।

পিরচালক, �ধানম�ী কায �ালয় িডে�ামা �কাস � চা�
�সংেগ।

০
৮
.

�মৗলানা আ�র রউফ �ঞঁা কািরগির ও �িষ ��ি�
ইনি��উট, �ক�য়া, �ন�েকানা।

অ��, �মৗলানা আ�র রউফ �ঞঁা কািরগির ও
�িষ ��ি� ইনি��উট

এসএসিস (�ভাক:)
শাখা সংেযাজন।

০
৯
.

উ�র �ভড়েভড়ী শাপলা �টকিনক�াল (�ভাক:) �ল এ�
িবএম কেলজ, খানসামা, িদনাজ�র।

অ��,উ�র �ভড়েভড়ী শাপলা �টকিনক�াল
(�ভাক:) �ল এ� িবএম কেলজ 

�িত�ােনর নাম
পিরবত�ন �সংেগ।

১২-২-২০২০

�চয়ার�ানবাংলােদশ কািরগির িশ�া �বাড �, আগারগ�ও, ঢাকা।

রিহমা আ�ার
উপসিচব

�ফান: ৯৫৭৩৫৫৬
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ইেমইল: ds_tec2@moedu.gov.bd

�ারক ন�র: ৫৭.০০.০০০০.০৫২.১৬.০০৩.১৮.৬১/১(৫) তািরখ: ২৯ মাঘ ১৪২৬

১২ �ফ�য়াির ২০২০
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) মাননীয় ম�ীর একা� সিচব, িশ�া ম�ণালয়, ঢাকা।
২) সিচেবর একা� সিচব, কািরগির ও মা�াসা িশ�া িবভাগ,িশ�া ম�ণালয়, ঢাকা।
৩) মাননীয় উপম�ীর একা� সিচব , িশ�া ম�ণালয়, ঢাকা।
৪) িসে�ম এনািল�, আইিস� অিধশাখা, কািরগির ও মা�াসা িশ�া িবভাগ, িশ�া ম�ণালয়, ঢাকা।
৫) ��সিচব (কািরগির)মেহাদেয়র �ি�গত কম �কত�া, কািরগির ও মা�াসা িশ�া িবভাগ, িশ�া ম�ণালয়, ঢাকা।

১২-২-২০২০

রিহমা আ�ার 
উপসিচব


