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1.    f~wgKv t 

১ লক্ষ ৪৮ িাজার বগ ম নকদলানমোর আয়তদির সুজলা-সুফলা 

আমাদের নপ্রয় মাতৃভূনম এই বাাংলাদেশ প্রকৃনতর অপরুপ ববনিদে 

সমৃদ্ধ। অফুরন্ত প্রাকৃনতক সম্পে সাদথ্ রদয়দছ ১৬ টকাঠে মািুদের এক 

সম্ভাবিাময় নবশাল  জিসম্পে। এই অফুরন্ত প্রাকৃনতক সম্পেদক 

র্থ্ার্থ্ বযবিাদরর জিয প্রদয়াজি কানরগনর ও প্রর্ুক্তি নশক্ষায় নশনক্ষত 

েক্ষ জিদগাষ্টী। আর এই কানরগনর ও প্রর্ুক্তি নশক্ষায় নশনক্ষত েক্ষ 

জিদগাষ্টী বতনরদত অগ্রনণ  ভূনমকা পালি কদর আসদছ টেদশর ৬৪ঠে 

সরকানর টেকনিকযাল সু্কল ও কদলজ, ৬০ঠে সরকানর টেকনিকযাল 

টেনিাং টসন্টার, ৪০ঠে সরকানর টেক্সোইল টভাদকশিাল ইন্সঠেঠেউে এবাং 

২৪০০ঠে টবসরকানর কানরগনর ও বৃনিমূলক নশক্ষা প্রনতষ্ঠাদি এস এস নস 

স্তদর কানরগনর ও বৃনিমূলক নশক্ষায়  নশক্ষা প্রোি কদর আসদছ। তাছাড়া 

৬৪ঠে সরকানর টেকনিকযাল সু্কল, ০৩ঠে সরকানর বযবসা বযবস্থাপিা 

ইন্সঠেঠেউে এবাং  ১৬২২ঠে টবসরকানর প্রনতষ্টাদি এইি এস নস স্তদর 

কানরগনর ও বৃনিমূলক  নশক্ষা প্রোি কদর আসদছ। কানরগনর ও বৃনিমূলক 

নশক্ষায় নশনক্ষত েক্ষ জিদগাষ্টীদক কাদজ লানগদয় টবকারত্ব েুনরকরণ, 

োনরদ্র নবদমািি ও টেশীয় নশল্প কারখািায় উৎপােিশীলতা বৃক্তদ্ধ কদর 

নশল্প নবপ্লদবর মাধ্যদম এবাং েক্ষ জিশক্তি নবদেদশ রফতানি কদর 

ববদেনশক মুদ্রা অজমদির মাধ্যদম নভশি ২০২১ বাস্তবায়ি সরকাদরর 

অিযতম লক্ষয। তাই সরকার ইতমদধ্য টেদশর প্রনতঠে উপদজলায় একঠে 

কদর সরকানর টেকনিকযাল সু্কল স্থাপদির পনরকল্পিা গ্রিণ কদরদছ। 

  

নভশি ২০২১ বাস্তবায়দি অাংশীোর মাইজেী টেকনিকযাল সু্কল ও 

কদলজঠে তোনিন্তি পূব ম পানকস্তাদি ১৯৬৯ নরিঃ টিায়াখালী টজলার প্রাি 

টকন্দ্র মাইজেী বাজাদর মদিারম পনরদবদশ প্রনতঠষ্টত িয়। প্রনতষ্টালদে 

প্রনতষ্টািঠে েুঠে টেড (অদোদমাবাইল ও টমনশনিষ্ট)নিদয় টভাদকশিাল 

টেনিাং ইন্সঠেঠেউে িাদম কার্ মক্রম শুরু কদর। তখি প্রনতঠে টেদড ২০ 



জি কদর টমাে ৪০ জি ছােছাক্তে ভনতম করা িত। ১৯৯৫ নরিঃ এস এস নস 

(টভাদকশিাল) এবাং ১৯৯৭ নরিঃ এইি এস নস (টভাদকশিাল) কার্ মক্রম 

িালু িয়। ২০০৩ নরিঃ প্রনতষ্টািঠেদক আপদগ্রড কদর মাইজেী 

টেকনিকযাল সু্কল ও কদলজ িাম করণ করা িয়। বতমমাদি প্রনতষ্ঠাদি 

িারঠে টেদড এস এস নস (টভাদকশিাল) এবাং এইি এস নস টভাদকশিাল) 

কার্ মক্রদম টমাে ৮৬৪ জি ছােছাক্তে অধ্যয়ি করদছ। মাইজেী 

টেকনিকযাল সু্কল ও কদলজ সরকাদরর নভশি ২০২১ বাস্তবায়দি এবাং 

নডক্তজোল বাাংলাদেশ নবনিম মাদি প্রনতজ্ঞাবদ্ধ।     
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2.   পরররচরি : 

·      প্রনতষ্ঠাদির িাম  : মাইজেী টেকনিকযাল সু্কল ও 

কদলজ 

·      প্রনতষ্ঠাকাল  :  ১৯৬৯ নরিঃ 

·      প্রনতষ্ঠাকালীি িাম  : টভাদকশিাল টেনিাং 

ইন্সঠেঠেউে 

·      বতমমাি  িাম করণ  : ২৯ নডদসম্বর, ২০০৩ নরিঃ 

·      এস এস নস (টভাদকশিাল) কার্ মক্রম শুরু  : 

১৯৯৫ নরিঃ 

·      এইি এস নস (টভাদকশিাল)কার্ মক্রম শুরু  : 

১৯৯৭ নরিঃ 

·      জনমর পনরমাি : ৩.৮৬ একর 

·      অবস্থাি :  
টিায়াখালী টজলা সের (মাইজেী টকােম) িদত ১.৫ 

নকদলানমোর উিদর মাইজেী বাজার এলাকায় মাইজেী 

টেকনিকযাল সু্কল ও কদলজ অবনস্থত। প্রনতষ্ঠাদির পূব ম পাদশ 

মাইজেী বাজার, পক্তিদম আল আনমি নবসু্কে ফযাক্টরী, উিদর 

নবভাগীয় বি অনফস এবাং েনক্ষদণ িূতি টজল টরাড।  

  

  
3.   অবকাঠাক্ষ া: 

·      ৩০০ বগ ম নমোর আয়তদির এক তলা নবনশষ্ট 

অদোো্দমাবাইল ওয়াকমসপ ভবি- ০১ঠে 



·      ৩০০ বগ ম নমোর আয়তদির এক তলা নবনশষ্ট টমনশিসপ 

ওয়াকমসপ ভবি- ০১ঠে 

·        ৩০০ বগ ম নমোর আয়তদির এক তলা নবনশষ্ট নবক্তডাং 

টমইদন্টিযান্স ও ইদলকঠেকযাল ওয়াকমসপ ভবি- ০১ঠে 

·      ৩০০ বগ ম নমোর আয়তদির এক তলা নবনশষ্ট  প্রশাসনিক 

ভবি- ০১ঠে 

·      ৩০০ বগ ম নমোর আয়তদির নিতল নবনশষ্ট  একাদডনমক 

ভবি - ০১ঠে 

·      ৮০ বগ ম নমোর আয়তদির টসনমপাকা  ক্লাশরুম - ০১ঠে 

·       ৭৫ বগ ম নমোর আয়তদির টসনমপাকা মসক্তজে - ০১ঠে 

·       ৩০ বগ ম নমোর আয়তদির এক তলা নবনশষ্ট গাডম টসড ভবি- ০১ঠে 

·       ১০0 বগ ম নমোর আয়তদির এক তলা নবনশষ্ট সুপার টকায়ােমার ভবি- 

০১ঠে 

·       ৯০ বগ ম নমোর আয়তদির নিতল েুই ইউনিে নবনশষ্ট স্টাফ টকায়ােমার 

ভবি- ০১ঠে 

·       শিীে নমিার (নিম মািাধ্ীি)-১ঠে 
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4.  জনবল িথ্য: 

ক) cÖK‡í m„ó I k~b¨ c‡`i Z_¨vw`t (Kg©KZ©v/ wkÿK/Kg©Pvix) 

µt bs c‡`i bvg m„ó c‡`i msL¨v Kg©iZ c‡`i 

msL¨v 

k~b¨c` msL¨v 

1 Aa¨¶ 1 1 - 

2 Pxd BÝUªv±i 4 3 1 

3 BÝUªv±i (†UK) 4 1 3 

4 BÝUªv±i (bb-‡UK) 6 2 4 

5 Rywbqi BÝUªv±i (†UK) 8 3 5 

6 jvB‡eªixqvb 1 - 1 

7 BDwW G Kvg Kw¤úDUvi Acv‡iUi 1 1 - 

8 Gj wW G Kvg WvUv Gw›Uª Acv‡iUi 1 1 - 

†gvU = 26 12 14 

  

খ)  ivR¯^ Lv‡Z  m„ó I k~b¨ c‡`i Z_¨vw`t (Kg©KZ©v/ wkÿK/Kg©Pvix) 

µt bs c‡`i bvg m„ó c‡`i msL¨v 
Kg©iZ c‡`i 

msL¨v 

k~b¨c` 

msL¨v 

1 mycvwib‡Ub‡W›U 1 - 1 

2 mnKvix mycvwib‡Ub‡W›U 1 - 1 

3 gvbweK wk¶K 1 1 0 

4 wmwbqi µvdU BÝUªv±i (†UK) 2 - 2 

5 fvlv wk¶K (evsjv I mvt wet) 1 1 - 

6 µvdU BÝUªv±i (‡UK) 4 3 1 

7 ag© wk¶K (LÛKvjxb) 1 1 - 

8 cÖavb mnKvix 1 - 1 

9 BDwW G Kvg wnmvei¶K 1 - 1 

10 mnKvix Kvg †óvi wKcvi 1 - 1 

11 j¨ve‡iUix  weqvivi 1 1 - 

12 `¶ evnK 2 1 1 

13 K¨vk miKvi 1 1 - 

14 Gg Gj Gm Gm/ MvW© (Awdm mnvqK) 6 3 3 

†gvU = 24 12 12 



  

গ) SDP প্রকদল্প কম মরত শক্ষক(খন্ডকালীি): 
µt bs c‡`i bvg m„ó c‡`i msL¨v Kg©iZ c‡`i 

msL¨v 

k~b¨c` msL¨v 

১ BÝUªv±i (bb-‡UK) ০৩ ০৩ িাই 

২ Rywbqi BÝUªv±i (†UK) ০২ ০২ িাই 

†gvU = ০৫ ০৫ িাই 
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গ)  ক যকিযা,রিেক ও ক যচারীবৃন্দ 



 



 



 



 











 



প্রথ্ম সানর (বা টথ্দক): টমািঃ মািাবুবুর রিমাি(আধ্যক্ষ), টমািঃ হুমায়ুি কনবর(িীফ ইন্স:), টমািঃ 

আলমগীর(িীফ ইন্স:) 

 

টমািঃ ইউিুছ ভূইয়া, ইন্সোক্টর (বাাংলা),টমািাম্মে িাদশম, ইন্সোক্টর (টমনশনিষ্ট),কৃনতমবাস োস, 

ইন্সোক্টর (গনিত)। 

নেো্বো্তীয় সানর (বা টথ্দক): নতনথ্ িক্রবনতম, ইন্সোক্টর (ইাংদরক্তজ), টেলাফদরাজ টবগম, 

ইন্সোক্টর (পোথ্ ম), আবু সাঈে টমািঃ মামুি, 

ইন্সোক্টর (রসায়ি), টমািাম্মে ওমর ফারুক, জনুিয়র ইন্সোক্টর (নব এম), টশখ িাসাি 

আিদম্মে, জনুিয়র ইন্সোক্টর (টমনশনিষ্ট),  

টমািাম্মে শাখাওয়াত টিাদসি, জনুিয়র ইন্সোক্টর (ইদলক)।  

তৃতীয় সানর (বা টথ্দক): বরুি িন্দ্র মজমুোর, জনুিয়র ইন্সোক্টর (ইদলক) , টমািঃ সামছুল 

আদরনফি, জনুিয়র ইন্সোক্টর (নবক্তডাং) 

টমািঃ আবুল বাশার, মািনবক নশক্ষক,  টমািাম্মে িুরুল আনমি, ভাো নশক্ষক, টমািঃ আবু তাদির, 

ক্রাফে ইন্সোক্টর (আদো) 

টমািঃজনিরুল িক, ক্রাফে ইন্সোক্টর(টমনশনিষ্ট)। 

িতুথ্ ম সানর (বা টথ্দক):  টতাফাদয়ল আিদম্মে, ক্রাফে ইন্সোক্টর (আদো), ো্্মাওলািা 

টিামাি নসক্তিক, ধ্ম ম নশক্ষক, টমািঃবানছর উক্তিি,ইউনডএ কাম কম্পম্পউোর অপাদরের, 

সুশান্তময় িাকমা, এলনডএ কাম ডাো এনি আপাদরের, টমািঃ ইউিুছ, লযাব নবয়ারার 

ও োনয়ত্বপ্রাপ্ত নিসাব রক্ষক, মৃিাল কানন্ত োস, েক্ষবািক। 

পঞ্চম সানর (বা টথ্দক): মনতলাল োস, কযাশ সরকার, টমািঃ আব্দলু িাই, েক্ষবািক, 

টমািঃআব্দলু্লাি, অনফস সিায়ক কম মিারী 

স্বপি িন্দ্র মালী, অনফস সিায়ক কম মিারী,   কুমার োস,সাইদকল স্টযান্ড পািাড়াোর,টমািঃ ইমরাি খা াঁি, এমএলএস।  
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5.    cÖkvmwbK I GKv‡WwgK কার্ মক্রম পনরিালিাদথ্ ম গঠঠত নবনভন্ন 

কনমঠে: 

K)     cÖkvmwbK  Kvg GKv‡WwgK KwgwU: 
o         Rbve †gvt gvnveyeyi ingvb, Aa¨ÿ                                                       mfvcwZ 

o         Rbve †gvt ûgvqyb Kwei, Pxd BÝUªv±i (†gwkwbó)                                       m`m¨ 

o         Rbve iZb jvj `vm, Pxd BÝUªv±i (wewìs †gBb‡Ub¨vÝ)                             m`m¨ 

o         Rbve †gvt AvjgMxi, Pxd BÝUªv±i (A‡Uv‡gvevBj)                                    m`m¨ 

o         Rbve kvLvIqvZ †nv‡mb, Rywbqi BÝUªv±i  (B‡jK)                                  m`m¨ 

o         Rbve †gvt BDbyQ f~uBqv, BÝUªv±i (evsjv)                                             m`m¨ 

o         Rbve evwQi DwÏb, BDwW G Kvg Kw¤úDUvi Acv‡iUi                           m`m¨ mwPe 

L)      e„wË cÖYqY KwgwU: 
·         Rbve †gvt ûgvqyb Kwei, Pxd BÝUªv±i (†gwkwbó)                                    AvnevqK 

·         Rbve iZb jvj `vm, Pxd BÝUªv±i (wewìs †gBb‡Ub¨vÝ)                                m`m¨ 

·         Rbve †gvt AvjgMxi, Pxd BÝUªv±i (A‡Uv‡gvevBj)                                      m`m¨ 

·         Rbve kvLvIqvZ †nv‡mb, Rywbqi BÝUªv±i  (B‡jK)                                       m`m¨ 

·         Rbve †gvt BDbyQ f~uBqv, BÝUªv±i (evsjv)                                                  m`m¨ 

M)      cÖwKDi‡g›U KwgwU: 
·         Rbve †gvt AvjgMxi, Pxd BÝUªv±i(A‡Uv‡gvevBj) I Awdmvi BbPvR©  (†óvi)     AvnevqK 

·         Rbve †gvnv¤§` nv‡mg, BÝUªv±i (‡gwkwbó)                                              m`m¨ 

·         Rbve evwQi DwÏb, BDwW G Kvg Kw¤úDUvi Acv‡iUi                                 m`m¨ 

N)      ‡UÛvi BfvwjD‡qkb KwgwU: 
·         Rbve †gvt gvnveyeyi ingvb, Aa¨ÿ                                                       mfvcwZ 

·         Rbve iZb jvj `vm, Pxd BÝUªv±i (wewìs †gBb‡Ub¨vÝ)                                m`m¨ 

·         Rbve †gvt AvjgMxi, Pxd BÝUªv±i (A‡Uv‡gvevBj)                                       m`m¨ 

·         Rbve kvLvIqvZ †nv‡mb, Rywbqi BÝUªv±i  (B‡jK)                                       m`m¨ 

·         Rbve †gvt byiæj Avwgb, mnKvix cÖ‡KŠkjx, BBwW, †bvqvLvjx                            m`m¨ 

·         Rbve ARq Kzgvi ivq, mnKvix eb msiÿY Kg©KZ©v, wefvMxq eb Awdm               m`m¨  

·         Rbve †gvt ûgvqyb Kwei, Pxd BÝUªv±i (†gwkwbó)                                  m`m¨ mwPe 

O)      ‡givgZ I msiÿY KwgwU: 
·         Rbve iZb jvj `vm, Pxd BÝUªv±i (wewìs †gBb‡Ub¨vÝ)                             AvnevqK 

·         Rbve †gvt BDbyQ f~uBqv, BÝUªv±i (evsjv)                                                           m`m¨ 

·         Rbve †gvnv¤§` nv‡mg, BÝUªv±i (‡gwkwbó)                                              m`m¨ 

·         Rbve †gvt BDbyQ, j¨vet weqvivi                                                         m`m¨ 

P)      ভনতম কনমঠে (িবম টেনণ): 
·         Rbve †gvt gvnveyeyi ingvb, Aa¨ÿ                                                                  mfvcwZ 
·         Rbve †gvt ûgvqyb Kwei, Pxd BÝUªv±i (†gwkwbó)                                                   m`m¨ 
·         Rbve iZb jvj `vm, Pxd BÝUªv±i (wewìs †gBb‡Ub¨vÝ)                                            m`m¨ 



·         Rbve †gvt AvjgMxi, Pxd BÝUªv±i (A‡Uv‡gvevBj)                                                  m`m¨ 
·         Rbve kvLvIqvZ †nv‡mb, Rywbqi BÝUªv±i  (B‡jK)                                                  m`m¨ 
·         Rbve †gvt BDbyQ f~uBqv, BÝUªv±i (evsjv)                                                              m`m¨ 

·         Rbve mykvšÍgq PvKgv, GjwWG Kvg WvUv Gw›Uª Acv‡iUi                                    m`m¨  

Q)     ভনতম কনমঠে (একােশ টেনণ): 
·         Rbve †gvt gvnveyeyi ingvb, Aa¨ÿ                                                     mfvcwZ 

·         Rbve †gvt ûgvqyb Kwei, Pxd BÝUªv±i (†gwkwbó)                     m`m¨ 

·         Rbve iZb jvj `vm, Pxd BÝUªv±i (wewìs †gBb‡Ub¨vÝ)                             m`m¨ 

·         Rbve †gvt AvjgMxi, Pxd BÝUªv±i (A‡Uv‡gvevBj)                      m`m¨ 

·         Rbve kvLvIqvZ †nv‡mb, Rywbqi BÝUªv±i  (B‡jK)                                  m`m¨ 

·         Rbve †gvt BDbyQ f~uBqv, BÝUªv±i (evsjv)                                             m`m¨ 

·         Rbve evwQi DwÏb, BDwW G Kvg Kw¤úDUvi Acv‡iUi               m`m¨ 
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R)     wewfbœ w`em D`&&hvcb KwgwU: 
·         Rbve †gvt AvjgMxi, Pxd BÝUªv±i (A‡Uv‡gvevBj)                       AvnevqK 

·         Rbve †gvt BDbyQ f~uBqv, BÝUªv±i (evsjv)                                    m`m¨ 

·         Rbve †gvnv¤§` nv‡mg, BÝUªv±i (‡gwkwbó)                                  m`m¨ 

S)    Z_¨ cÖ`vbKvix Kg©KZ©v: 
·          Rbve †gvt AvjgMxi, Pxd BÝUªv±i (A‡Uv‡gvevBj)| 

T)  টরাfvi ¯‹vDU/ Mvj©m MvBW KwgwU: 
         Rbve †gvt gvnveyeyi ingvb, Aa¨ÿ                                                       mfvcwZ 

         Rbve †gvt byiæj Avwgb, fvlv wkÿK                                                     m¤úv`K 

         Rbve iZb jvj `vm, Pxd BÝUªv±i (wewìs †gBb‡Ub¨vÝ)                        mnt m¤úv`K 

         Rbve K…wZ©evm `vm, BÝUªv±i (MwYZ)                                                  ‡Kvlva¨ÿ 

         Rbve †gvt AvjgMxi, Pxd BÝUªv±i (A‡Uv‡gvevBj)                                    m`m¨ 

         Rbve †gvt BDbyQ f ~uBqv, BÝUªv±i (evsjv)                                              m`m¨ 

         Rbve †gvnv¤§` nv‡mg, BÝUªv±i (‡gwkwbó)                                              m`m¨ 

U)     evwl©K µxov I mvs¯‹…wZK mßvn D &̀&hvcb KwgwU: 
•           Rbve †gvt ûgvqyb Kwei, Pxd BÝUªv±i (†gwkwbó) AvnevqK 
•           Rbve †gv: AvjgMxi, Pxd BÝUªv±i (A‡Uv)       m`m¨ 
•           Rbve kvLvIqvZ †nv‡mb, Rywbqi BÝUªv±i  (B‡jK) m`m¨ 
•           Rbve byiæj Avgxb, fvlv wkÿK  m`m¨ 
•           Rbve evwQi DwÏb, BDwWG Kvg KgwcDUvi  Acv‡iUi m`m¨ 
•           Rbve ‡gvt Avãyjøvn, GgGjGmGm  m`m¨ 

V)      mvs¯‹…wZK Abyôvb I K…wZ QvÎQvÎx‡`i msea©bv KwgwU: 
·         Rbve †gvt BDbyQ f~uBqv, BÝUªv±i (evsjv)                                              AvnevqK 

·         Rbve †kL nvQvb Avn‡g`,  Rywbqi BÝUªv±i  (†gwkwbó)                              m`m¨ 

·         Rbve †gvt byiæj Avwgb, fvlv wkÿK                                                     m`m¨ 

W)     BÛvw÷ª BÝw÷wUDU wi‡jkbkxc KwgwU: 



·         Rbve iZb jvj `vm, Pxd BÝUªv±i (wewìs †gBb‡Ub¨vÝ)                             AvnevqK 

·         Rbve †gvnv¤§` nv‡mg, BÝUªv±i (‡gwkwbó)                                              m`m¨ 

·         Rbve ‡gvt kvLvIqvZ †nv‡mb, Rywbqi BÝUªv±i (B‡jKwUªK¨vj)                        m`m¨ 

X)      e„ÿ‡ivcb KwgwU: 
·         Rbve †gvnv¤§` nv‡mg, BÝUªv±i (‡gwkwbó)                                           AvnevqK 

·         Rbve †gvt Avey Zv‡ni, µvdU BÝUªv±i(A‡Uvt)                                         m`m¨ 

·         Rbve †gvt BDbyQ, j¨vet weqvivi                                                         m`m¨ 

Y)      K¬vk iæwUb cÖbqY KwgwU: 
·         Rbve iZb jvj `vm, Pxd BÝUªv±i (wewìs †gBb‡Ub¨vÝ)                             AvnevqK 

·         Rbve †gvt BDbyQ f~uBqv, BÝUªv±i (evsjv)                                                  m`m¨ 

·         Rbve ‡gvt kvLvIqvZ †nv‡mb, Rywbqi BÝUªv±i (B‡jKwUªK¨vj                          m`m¨ 

Z)     f~-m¤úwË msiÿY KwgwU: 
·         Rbve †gvt BDbyQ f~uBqv, BÝUªv±i (evsjv)                                         AvnevqK 

·         Rbve †gvnv¤§` nv‡mg, BÝUªv±i (‡gwkwbó                                     m`m¨ 

·         Rbve †gvt Avãyjøvn ,Awdm mnvqK Kg©Pvix                                         m`m¨ 
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Z) ‡hŠb nqivwb I †hŠb wbh©vZb welqK KgcøvB›U KwgwU:    
·         Rbve †gvt ûgvqyb Kwei, Pxd BÝUªv±i (†gwkwbó)                                   AvnevqK 

·         Rbve iZb jvj `vm, Pxd BÝUªv±i (wewìs †gBb‡Ub¨vÝ)                             m`m¨ 

·         Rbve †gvt AvjgMxi, Pxd BÝUªv±i (A‡Uv‡gvevBj)                                    m`m¨ 

·         Rbve wZw_ PµewZ©,  BÝUªv±i  (Bs‡iRx)                                                 m`m¨ 

·         Rbve ‡`jvd‡ivR †eMg, BÝUªv±i (c`v_©)                                               m`m¨ 

·         wefvMxq eb Kg©KZ©v, DcKzjxq eb wefvM, †bvqvLvjx Gi cÖwZwbwa                  m`m¨ 

·         Rbve  G ‡K Gg †`‡jvqvi †nv‡mb, Dc mnKvix cÖ‡KŠkjx, BBwW, †bvqvLvjx      m`m¨ 

    _)   gv`K we‡ivax KwgwU:    
·         Rbve iZb jvj `vm, Pxd BÝUªv±i (wewìs †gBb‡Ub¨vÝ)                             AvnevqK 

·         Rbve †gvt AvjgMxi, Pxd BÝUªv±i (A‡Uv‡gvevBj)                                      m`m¨ 

·         Rbve kvLvIqvZ †nv‡mb, Rywbqi BÝUªv±i  (B‡jK)                                       m`m¨ 

·         Rbve †gvt BDbyQ f~uBqv, BÝUªv±i (evsjv)                                                m`m¨ 

·         Rbve †gvnv¤§` nv‡mg, BÝUªv±i (‡gwkwbó)                                              m`m¨ 

  

6.    ছাত্রছাত্রত্র ভরিয িথ্য(নশক্ষাবে ম-২০১৪) : 

  

ক)        এস এস নস (টভাদকশিাল) নশক্ষাক্রম: 

নব  শ্রেরন 

  

‡UªW 

cÖ_g wkd&U 2q wkd&U Dfq wkdU 

ছাে ছােী টমাে 

ছােছােী 

ছাে ছােী টমাে 

ছােছােী 

ছাে ছােী টমাে 

ছােছােী 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

অদোদমাবাইল 36 0 36 34 02 36 70 02 72 

নবক্তডাং 

টমইদন্টিযান্স 
34 02 36 33 03 36 

67 05 
72 

ইদলকঠেকযাল 35 01 36 33 03 36 68 04 72 

টমনশনিষ্ট 35 02 37 31 05 36 66 07 73 

শ্র াট= 140 05 145  131 13 144  271 18 289  

  



  

দি  শ্রেরন 

  

‡UªW 

cÖ_g wkd&U 2q   wkd&U Dfq wkdU 

ছাে ছােী টমাে 

ছােছােী 

ছাে ছােী টমাে 

ছােছােী 

ছাে ছােী টমাে 

ছােছােী 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

অদোদমাবাইল 31 01 32 25 00 25 56 01 57 

নবক্তডাং 

টমইদন্টিযান্স 
30 02 32 23 04 27 

53 06 
59 

ইদলকঠেকযাল 25 01 26 22 02 24 47 03 50 

টমনশনিষ্ট 34 00 34 17 01 18 51 01 52 

শ্র াট= 120 04 124 87 07 94 207 11 218 
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খ)    এইি এস নস (টভাদকশিাল) নশক্ষাক্রম: 

একাদি ও দ্বাদি শ্রেরন 

‡UªW 
একােশ টেনি িােশ টেনি 

একােশ ও িােশ 

একদে 

ছাে ছােী টমাে 

ছােছােী 

ছাে ছােী টমাে 

ছােছােী 

ছাে ছােী টমাে 

ছােছােী 

অদোদমাবাইল 41 01 42 36 00 36 ৭৭ ০১ ৭৮ 

নবক্তডাং 

টমইদন্টিযান্স 
32 02 34 26 09 35 

৫৮ ১১ ৬৯ 

ইদলকঠেকযাল 39 01 40 34 01 35 ৭৩ ০২ ৭৫ 

টমাে= 144 04 148 122 12 134 ২৬৬ ১৬ ২৮২ 

  



সব যক্ষ াট ছাত্রছাত্রী 

ছােছা

েী 

িবম টেনি েশম টেনি 

একাে

শ টেনি 

িাে

শ 

টেনি 

সব মদমা

ে 

প্রথ্ম 

নশফ

ে 

নেো্বো্তী

য় 

নশফে 

টমা

ে 

প্রথ্ম 

নশফ

ে 

নেো্বো্তী

য় 

নশফে 

টমা

ে 

ছাে 140 131 271 120 87 207 144 122 744 

ছােী 05 13 18 04 07 11 04 12 45 

টমাে= 145 144 289 124 94 218 148 134 789 

7.    পরীোর ফলাফল:  
  

ক)      এসএসরস(ভক্ষকিনাল) রিোক্র  নব  শ্রেরি 

ফাইনাল পরীো-২০১৪ : 

অাংশগ্রিণকারী পরীক্ষাথ্ী: 
  

‡UªW 
wbqwgZ AwbqwgZ ‡gvU   

me©‡gvU gšÍe¨ 
A‡Uv‡gvwUf 58 02 06 01 64 03 67   

wewìs 

‡gBb‡Ub¨vÝ 
60 04 03 0 

63 04 
67 

     

‡R. 

B‡jKwUªK¨vj 

IqvK©m 

60 05 08 01 

68 06 

74 

  
   

‡gwkb Uzjm 

Acv‡ikb 
59 06 08 01 

67 07 
74 

     

†gvU = 237 17 25 03 262 20 282      
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খ)       এসএসরস(ভক্ষকিনাল) রিোক্র  নব  শ্রেরি 

ফাইনাল পরীো-২০১৪ : 

ফলাফল নববরণী: 

  

‡UªW 
wbqwgZ AwbqwgZ ‡gvU   me©‡gvU gšÍe¨ 
1 2 3 4 5 6(2+4) 7(3+5) 08(6+7) 9 

A‡Uv‡gvwUf               

ফলাফল 

প্রকাশ 

িয়নি 

 

wewìs ‡gBb‡Ub¨vÝ                

‡R. B‡jKwUªK¨vj 

IqvK©m 
        

    
   

‡gwkb Uzjm 

Acv‡ikb 
        

    
   

†gvU =                

গ)    এসএসরস(শ্রভাক্ষকিনাল)  ফাইনাল পরীো-২০১৪ : 

 অংিগ্রহিকারী পরীোথ্ী :  
  

‡UªW 
wbqwgZ AwbqwgZ ‡gvU   

me©‡gvU 
QvÎ QvÎx ম োট QvÎ QvÎx ম োট QvÎ QvÎx 

1 2 3 4 5 6 7 8(2+5) 9(3+6) 10(8+9) 

A‡Uv‡gvwUf 50 0 50 20 01 21 70 01 71 

wewìs ‡gBb‡Ub¨vÝ 41 09 50 13 04 17 54 13 67 

‡R. B‡jKwUªK¨vj IqvK©m 53 01 54 17 0 17 70 01 71 

‡gwkb Uzjm Acv‡ikb 47 02 49 13 01 14 60 03 63 

†gvU = 191 12 203 63  06 69  254  18  272  

ঘ)    এসএসরস(শ্রভাক্ষকিনাল)  ফাইনাল পরীো-২০১৪ : 

ফলাফল নববরণী: 

  
‡UªW wbqwgZ AwbqwgZ ‡gvU   me©‡gvU 



QvÎ QvÎx QvÎ QvÎx QvÎ QvÎx cv‡ki 

nvi 
1 2 3 4 5 6(2+4) 7(3+5) 08(6+7) 09 

A‡Uv‡gvwUf 43 0 05 01 48 01 49 69 % 

wewìs ‡gBb‡Ub¨vÝ 29 03 06 01 35 04 39 58% 

‡R. B‡jKwUªK¨vj IqvK©m 41 01 11 0 52 01 53 74% 

‡gwkb Uzjm Acv‡ikb 34 02 07 0 41 02 43 68% 

†gvU = 147 06 29 02 
176 08 184 

Rb 
67.64% 

cv‡ki nvi 75 % 45 % 67.64 %   
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ঙ)     এইচএসরস(শ্রভাক্ষকিনাল) রিোক্র  একাদি শ্রেিী 

ফাইনাল পররো-২০১৪ 

 অংিগ্রহিকারী পরীোথ্ী :   
  

‡UªW 
wbqwgZ AwbqwgZ ‡gvU 

me©‡gvU 
                    

1 2 3 4 5 6 7 8 

(2+5) 
9(3+6) 10 

(8+9) 
  

অদোদমাবাইল 39 0 39 15 0 15 54 0 54   

নবক্তডাং 

টমইদন্টিযান্স 

এন্ড 

কন্সোকশি 

28 08 36 06 0 06 

34 08 

42   

ইদলকঠেকযাল 

ওয়াক্স ম এন্ড 

টমইদন্টিযান্স 

35 02 37 04 0 04 

39 02 

41   

টমনশি েুলস 

অপাদরশি এন্ড 

টমইদন্টিযান্স 

27 02 29 02 0 02 

29 02 

31   

ি)    এইচএসরস(শ্রভাক্ষকিনাল) রিোক্র  একাদি শ্রেিী 

ফাইনাল পররো-২০১৪ 

ফলাফল রববরিী :    
  

‡UªW 
wbqwgZ AwbqwgZ ‡gvU   

me©‡gvU cv‡ki nvi gšÍe¨ 
QvÎ QvÎx QvÎ QvÎx QvÎ QvÎx 

1 2 3 4 5 6 7 8(2+5) 9(3+6) 10 

নবক্তডাং টমইদন্টিযান্স 

এন্ড কন্সোকশি 
26 08 06 0 

32 08 
40 

95.23 % 
 

ইদলকঠেকযাল ওয়াক্স ম 

এন্ড টমইদন্টিযান্স 
34 01 04 0 

38 01 
39 

95.12 % 
 

টমনশি েুলস 

অপাদরশি এন্ড 

টমইদন্টিযান্স 

26 02 02 0 

28 02 

30 

97 % 

 



†gvU = 122 11 27 0 149 11 160 95.23%  

  

ছ)   এইচএসরস(শ্রভাক্ষকিনাল) ফাইনাল পররো-২০১৪ 

 অংিগ্রহিকারী পরীোথ্ী :   
  

‡UªW 
wbqwgZ AwbqwgZ ‡gvU me©‡gv

U 1 2 3 4 5 6 7 8(2+5

) 
9(3+6

) 
10(8+9

) 

অদোদমাবাই

ল 
51 0 51 18 0 18 

51 18 
69   

নবক্তডাং 

টমইদন্টিযান্স 

এন্ড 

কন্সোকশি 

25 05 30 11 01 12 

36 06 

42   

ইদলকঠেকযাল 

ওয়াক্স ম এন্ড 

টমইদন্টিযান্স 

29 03 32 07 0 07 

36 03 

39   

†gvU = 13

4 

0

9 

14

3 

3

9 

0

1 

4

0 

15

5 

28 
183   
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জ)   এইচএসরস(শ্রভাক্ষকিনাল) ফাইনাল পররো-২০১৪ 

 ফলাফল রববরিী :     
  

‡UªW 
wbqwgZ AwbqwgZ ‡gvU 

me©‡gvU 
cv‡ki 

nvi(%) 
gšÍe¨ 

QvÎ QvÎx QvÎ QvÎx QvÎ QvÎx 

1 2 3 4 5 6(2+4) 7(3+5) 08 

(6+7) 09 10 

অদোদমাবাইল 37 0 18 0 55 0 55 ৭৯.৭১ cÖvß 

wR .wc .G 

A = 15 

নবক্তডাং টমইদন্টিযান্স 

এন্ড কন্সোকশি 
18 04 11 01 

29 05 
34 

৮০.৯৬ 



ইদলকঠেকযাল ওয়াক্স ম 

এন্ড টমইদন্টিযান্স 
17 03 06 0 

23 03 
26 

৬৬.৬৭ 
A-      = 45 

B = 

52 
C = 

08 

Total 

Pass=120 

টমনশি েুলস 

অপাদরশি এন্ড 

টমইদন্টিযান্স 

21 01 02 0 

23 01 

24 

৭২.৭২ 

†gvU = 93 08 37 01 130 09 139 ৭৫.৯৬ 

  

8.   অভযন্তরীি বৃরি (রাজস্ব বাদজে) 

ক)     QvÎ-QvÎx‡`i e„wË cwimsL¨vb (2013-14), Rvbyqvix-Ryb/14  

µwgK 

bs 
†kÖbx 

1g wkdU 2q wkdU   

‡gvU wkÿv_x© 
e„wË cÖvß  wkÿv_x©i 

msL¨v (65%) 
‡gvU wkÿv_x©  

e„wË cÖvß  wkÿv_x©i 

msL¨v (65%) 
gšÍe¨ 

01 beg   144 94 Rb  143 93 Rb   

02 `kg   115 75 Rb  90 59 Rb   

03 GKv`k  137 89 Rb    -   

04 Øv`k   135 88 Rb    -   

‡gvU = 531 346 Rb 233 152 Rb   

  

  

খ)     QvÎ-QvÎx‡`i e„wË cwimsL¨vb (2014-15),RyjvB-wW‡m¤^i/2014 

µwgK 

bs 
†kÖbx 

1g wkdU 2q wkdU 

gšÍe¨ 
‡gvU wkÿv_x© 

e„wË cÖvß  wkÿv_x©i 

msL¨v (65%) 
‡gvU wkÿv_x©  

e„wË cÖvß  wkÿv_x©i 

msL¨v (65%) 

01 beg   145 94 Rb  143 93 Rb   

02 `kg   115 75 Rb  90 59 Rb   

03 GKv`k  148 96 Rb  - -   

04 Øv`k   135 88 Rb  - -   

‡gvU = 543 353 Rb 233 152 Rb   
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9.  উপবৃরি (উপক্ষজলা  াধ্যর ক রিো অরফসার 

কিৃযক): 

ক) QvÎ-QvÎx‡`i Dce„wË cwimsL¨vb (২০১৩-১৪),RyjvB-wW‡m¤^i/201৩ 

µwgK 

bs 
†kÖbx 

QvÎ QvÎx 

gšÍe¨ 
‡gvU wkÿv_x© 

e„wË cÖvß  wkÿv_x©i 

msL¨v (10%) 
‡gvU wkÿv_x©  

e„wË cÖvß  wkÿv_x©i 

msL¨v (30%) 

01 beg   274 28 14 01 ‡R Gm wm cvk 

bv nIqvq 

ছােীদের 
msL¨v Kg 

n‡q‡Q| 

02 `kg   198 20 11 01 

‡gvU = 472 48  25 02  

খ)     QvÎ-QvÎx‡`i Dce„wË cwimsL¨vb (২০১৪-১৫), Rvbyqvix -Ryb/2104 

µwgK 

bs 
†kÖbx 

1g wkdU 2q wkdU 

gšÍe¨ 
‡gvU wkÿv_x© 

e„wË cÖvß  wkÿv_x©i 

msL¨v (10%) 
‡gvU wkÿv_x©  

e„wË cÖvß  wkÿv_x©i 

msL¨v (30%) 

01 beg   271 27 18 05 ‡R Gm wm cvk 

bv nIqvq msL¨v 

Kg n‡q‡Q| 
02 `kg   203 21 11 01 

‡gvU = 474 48 29 06  

  

10.  ev Í̄e cÖwkÿY cÖ̀ vbKvix cÖwZôvb সমুি: 

µwgK 

bs 
‡UªW beg ‡kÖwY `kg ‡kÖwY Øv`k ‡kÖwY gšÍe¨ 

2 
wewìs 

†gBb‡Ub¨vÝ 

`¨v 

BwÄwbwqviG‡mvwm‡qUm, 

gvBR`x, †bvqvLvjx|  

`¨v 

BwÄwbwqviG‡mvwm‡qUm, 

gvBR`x, †bvqvLvjx|  

`¨v 

BwÄwbwqviG‡mvwm‡qUm, 

gvBR`x, †bvqvLvjx|  

  

3  B‡jKwUªK¨vj 

‡iwRqv B‡jKwUªK, 

gvBR`x †KvU©, 

†bvqvLvjx| 

‡iwRqv B‡jKwUªK, 

gvBR`x †KvU©, 

†bvqvLvjx| 

‡iwRqv B‡jKwUªK, 

gvBR`x †KvU©, 

†bvqvLvjx| 
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11.    আরথ্ যক িথ্য: 

ক)  Avq-e¨q weeiYx (miKvwi I †emiKvwi LvZ) : 

‡KvW- 3-2554-0000- †UKwbK¨vj ¯‹zj I K‡jR mg~n  

A_© eQi 2013-2014  

  

‡KvW DcLv‡Zi weeiY ev‡RU eivÏ LiP Aewkó gšÍe¨ 

4816 ‡Uwj‡dvb/†UwjMÖvg/†UwjwcÖ›Uvi 12,000 6,195.00 5,805.00   

4819 cvwb 7000 5440 1560   

4823 ‡c‡Uªvj I jyweª‡K›U 0.00 0.00 0.00   

4831 eBcÎ mvgwqwKx 20,000.00 17,798.00 2,202.00   

4834 ‡Ljvi mvgMÖx 34,000.00 19,700.00 14,300.00   

4852 imvqwbK `ªe¨vw` µq 17,000.00 16,950.00 50.00   

4856 KvuPvgvj I LyPiv hš¿vsk  5,00,000.00 5,00,000.00 0.00   

4883 m¤§vbx fvZv/wd/ cvwikªwgK 19,10,000.00 19,03,194.00 6,806.00   

4888 Kw¤úDUvi mvgMÖx 35,000.00 35,000.00 0.00   
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খ)   শ্রবসরকারর রহসাব: 

K¨vk eB I e¨vsK wnmve weeiwY         ZvwiL: 09-11-2014 wLª: 
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১২. টমরামত ও সাংরক্ষণ: 

  ক)   স্কীল টডদভালপদমন্ট প্রদজক্ট( SDP) কতৃমক 

সম্পানেত  টমরামত ও সাংরক্ষণ (পূতম):  

ক্রনমক 

িাং 
ভবদির িাম কাদজর নববরণ বরাদ্ধকৃত োকা মন্তবয 

০১         

০২ অদোদমাবাইল সপ 

জলছাে পনরবতমি, 

োইলস লাগাদিা, 

নবনভন্ন নফঠোংস 

সাংদর্াজি, রঙ করা 

ইতযানে। 

৯৩২৪৫৯.২৮   

০৩ 
ইদলকঠেকযাল/নবক্তডাং 

সপ 

জলছাে পনরবতমি, 

োইলস লাগাদিা, 

নবনভন্ন নফঠোংস 

সাংদর্াজি, রঙ করা 

ইতযানে। 

১০১৬৭৫৭.৮০   

০৪ টমনশি সপ 

বনধ্ মত অাংদশর ছা াঁে 

বতনর করা, জলছাে 

পনরবতমি, োইলস 

লাগাদিা, নবনভন্ন 

নফঠোংস সাংদর্াজি, 

রঙ করা ইতযানে। 

১৪৫৮১৩০.৬৮   

০৫ কম্পম্পউোর লযাব 

োইলস লাগাদিা, 

েরজা জািালা 

পনরবতমি ইতযানে। 

৫০০৮১৫.০০   

  

খ)  রাজস্ব বাদজদে সম্পানেত টমরামত ও সাংরক্ষণ (পূতম): 
ক্রনমক 

িাং 
ভবদির িাম কাদজর নববরণ বরাদ্ধকৃত োকা মন্তবয 



০১ 
প্রশাসনিক 

ভবি 

জলছাে পনরবতমি, 

োইলস লাগাদিা, নবনভন্ন 

নফঠোংস সাংদর্াজি, রঙ 

করা ইতযানে। 

৩৪৫০০০.০০   

০৩ 
একাদডনমক 

ভবি  

নসনড় বাড়ান্দায় ঠেদির 

িালা নিম মাি, েরজা 

পনরবতমি, রঙ করা 

ইতযানে। 

২৯৫১০৪.০০   

০৪ শিীে মীিার  নিম মাি ৩৫৫০০০.০০ 
নিম মাি  কাজ 

টশে িয়নি 
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১৩.  wewfbœ RvZxq w`em I mnwkÿv Kvh©µg (ছরব): 
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উদর্াপন 
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উপসংহার: 

টেদশর সামনগ্রক উন্নয়দি কানরগনর নশক্ষার নবকল্প িাই। টিায়াখালী 

টজলার অিযতম কানরগনর নশক্ষা প্রনতষ্ঠাি মাইজেী টেকনিকযাল সু্কল ও 

কদলজ এর ছােছাক্তে ও নশক্ষক কম মিারীরা নভশি ২০২১ বাস্তবায়দি 

গুরুত্বপূণ ম অবোি টরদখ  িলদছ এবাং এর ধ্ারাবানিকতা অবযািত রাখদত 

প্রনতশ্রুনতবদ্ধ। নশক্ষা মন্ত্রিালয়, কানরগনর নশক্ষা অনধ্েপ্তর ও বাাংলাদেশ 

কানরগনর নশক্ষা টবাডম এর নেক নিদেমশিা প্রনতষ্ঠাদির সানব মক সফলতাদক 

ত্বরানিত করায় আমরা তাদের প্রনত কৃতজ্ঞ। বানে মক প্রনতদবেি প্রণয়দি 

র্ারা সিদর্াগীতা কদরদছ তাদেরদক ধ্িযবাে। 

  

******** 
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http://service.dte.gov.bd/download/%E0%A6%89%E0%A6%AA_%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF.pdf
http://service.dte.gov.bd/download/%E0%A6%89%E0%A6%AA_%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF.pdf
http://service.dte.gov.bd/download/%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%95.pdf
http://service.dte.gov.bd/download/%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%95.pdf
http://service.dte.gov.bd/download/%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF.pdf
http://service.dte.gov.bd/download/%E0%A6%89%E0%A6%AA_%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF.pdf


 

জনাব শ্র াোঃ আর নুল ইসলা  খান  

 

 

 হাপররচালক  

 

ড. শ্র াোঃ শ্রহলাল উত্রিন  

 

 

শ্রকন্দ্রীয় ই-শ্রসবা  

 

 

দদুক হট লাইন ১০৬ (শ্রটাল রি)  

দদুক হট লাইন ১০৬ (শ্রটাল রি)  

 

 

নরথ্ (ই-ফাইরলং)  

 

http://service.dte.gov.bd/download/%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%95.pdf
http://service.dte.gov.bd/download/%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%95.pdf
http://maijdeetsc.gov.bd/ড.%20মোঃ%20হেলাল%20উদ্দিন
http://maijdeetsc.gov.bd/ড.%20মোঃ%20হেলাল%20উদ্দিন
http://maijdeetsc.gov.bd/ড.%20মোঃ%20হেলাল%20উদ্দিন
http://maijdeetsc.gov.bd/ড.%20মোঃ%20হেলাল%20উদ্দিন
http://bangladesh.gov.bd/site/view/all_eservices_in_bangladesh/
http://bangladesh.gov.bd/site/view/all_eservices_in_bangladesh/
http://maijdeetsc.gov.bd/?sa_page=61
http://maijdeetsc.gov.bd/?sa_page=61
http://maijdeetsc.gov.bd/?sa_page=61
http://maijdeetsc.gov.bd/?sa_page=61
http://www.nothi.gov.bd/users/sslLogin
http://www.nothi.gov.bd/users/sslLogin
http://www.nothi.gov.bd/users/sslLogin
http://service.dte.gov.bd/download/%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%95.pdf
http://maijdeetsc.gov.bd/ড. মোঃ হেলাল উদ্দিন
http://www.nothi.gov.bd/users/sslLogin


 

গুরুত্বপূি য রলংক 

• কানরগনর ও মােো্্রাসা নশক্ষা নবভাগ 

• বাাংলাদেশ কানরগনর নশক্ষা টবাডম 

• এিএসনডনস 

• আইএলও 

 

 যাপ  

 

 

জািীয় সংগীি  

 

 

জরুরর হটলাইন  

 
 

 

http://www.tmed.gov.bd/
http://www.bteb.gov.bd/
http://www.nsda.gov.bd/
http://www.ilo.org/
http://maijdeetsc.gov.bd/%3c/?=$rpanel_6_link?%3e
http://maijdeetsc.gov.bd/%3c/?=$rpanel_6_link?%3e
http://maijdeetsc.gov.bd/%3c/?=$rpanel_6_link?%3e
http://maijdeetsc.gov.bd/%3c/?=$rpanel_6_link?%3e
http://maijdeetsc.gov.bd/?sa_page=61
http://maijdeetsc.gov.bd/?sa_page=61
http://maijdeetsc.gov.bd/?sa_page=61
http://maijdeetsc.gov.bd/?sa_page=61
https://corona.gov.bd/
http://maijdeetsc.gov.bd/?sa_page=61


কক্ষরানা ভাইরাস প্ররিক্ষরাক্ষধ্  

 
 

 

কক্ষরানা শ্রেসার রবরড  

https://corona.gov.bd/
https://corona.gov.bd/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shohoz.tracer
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shohoz.tracer
https://corona.gov.bd/


 
 

  
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shohoz.tracer
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shohoz.tracer
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shohoz.tracer

