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িবষয:় বসরকািরবসরকাির   কািরগিরকািরগির   িশ ািশ া   িত ানিত ান   াপনাপন //পাঠদানপাঠদান // ী িতী িত   দােনরদােনর   লেলে   িব মানিব মান   নীিতমালানীিতমালা
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   উপ  িবষেয়র পিরে ি েত, কািরগির ও ি লক িশ া ও িশ েণ ২০২০ সােলর মে  ২০%
এনেরালেম  অজেনর লে  কািরগির িশ ার কান িবক  নই। কািরগির িশ ােক ২০% এনেরালেম
অজেনর িনিমে  কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ ক ক ২০১৭ সােল এস.এস.িস ( ভােকশনাল), এইচ,
এস,িস (িব.এম) এবং ২০১৮ সােল িডে ামা ইন ইি িনয়ািরং পযােয় িত ান াপন/পাঠদান/ ী িত সং া
নীিতমালা ণয়ন করা হেয়েছ। 

০২। িব ামান নীিতমালায় কািরগির িশ া িত ান াপেনর ে  জিম সং া  শতািদ রণ করেত
িত ান ধান/ িত ান িত াতার ক সা  হে  মেম িবিভ  মহল থেক অবিহত করা হেয়েছ। ফেল

কািরগির িশ া িত ান িত ার াপাের সংি েদর মােঝ অনা হ ি  হে  যা কািরগির িশ ায়
এনেরালেম  ি েত নিতবাচক ভাব ফলেব।

০৩। এমতাব ায়, কািরগির িশ া বােডর িব মান নীিতমালাস হেক আেরা েগাপেযাগী এবং
আ িনকীকরেণর িবষেয় সংি  অংশীজেনর সম েয় কমশালা/সভা/ সিমনার আেয়াজন বক উ  নীিতমালা
ড়া করেণর পরবত  ব া হেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।  
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চয়ার ান,বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, আগার াও, 
ঢাকা।
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মাননীয় ম ীর একা  সিচব, িশ া ম ণালয়, ঢাকা।
২) মাননীয় উপম ীর একা  সিচব , িশ া ম ণালয়, ঢাকা।
৩) সিচেবর একা  সিচব, কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, ঢাকা।

১



৪) িসে ম এনািল , আইিস  অিধশাখা, কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, ঢাকা।
৫) সিচব (কািরগির) মেহাদেয়র ি গত কমকমতা, কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়,
ঢাকা।
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