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১। ভিশন ও ভিশন 

ভিশন ভিশন 

আধুভনক, ভিশ্ব িাননর যুনগাপন াগী কাভরগভর ও 

বৃভিমূলক ভশক্ষা এিং প্রভশক্ষননর িাধ্যনি দেনশর 

িানি সম্পে উন্নয়ননর দ্বারা অর্ থননভিক উন্নভি করণ। 

 ভিশ্ব িাননর আধুভনক দেকননালজী কাভরগভর ও বৃভিমূলক ভশক্ষা, প্রভশক্ষণ 

প্রোননর লনক্ষে কর্তথপক্ষ কর্তথক প্রেি ভননে থশনা ও কি থসূচী িাস্তিায়ন, 

মূল্যায়ন ও উদ্বুদ্ধকরণ। 

 

২। দসিা প্রোন প্রভিশ্রুভিিঃ 

২.১ নাগভরক দসিা: 

 

ক্রভিক নং দসিার নাি দসিা প্রোন পদ্ধভি 

প্রনয়াজনীয় 

কাগজপত্র এিং 

প্রাভিস্থান 

দসিার মূল্য 

এিং 

পভরনশাধ 

পদ্ধভি 

দসিা প্রোননর 

সিয়সীিা 
োভয়ত্বপ্রাি কি থকিথা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ িাংলানেশ কাভরগভর ভশক্ষা 

দিার্ থ হনি  ািিীয় র্কুনিন্ট 

সংগ্রনহর ব্যিস্থা গ্রহন 

অগ্রনীি সুপাভরশ 

িাহক িারফি 

িাংলানেশ কাভরগভর 

ভশক্ষা দিানর্ থ দপ্ররণ 

 র্া র্ িাধ্যি, 

ভনধ থাভরি ফরনি 

আনিেন ভিজ্ঞভি, 

দপপার কাটং ও 

অন্যান্যা শিথাভে 

পুরণ 

ভিনামূনল্য ১ কি থ ভেিস সম্পােনকারী: দরভজস্ট্রার 

 

িোরককারী: একানর্ভিক ইনচাজথ 

 

 

 

 

০২ িভিথ িাভিল অগ্রনীি সুপাভরশ 

িাহক িারফি 

িাংলানেশ কাভরগভর 

ভশক্ষা দিানর্ থ দপ্ররণ 

 র্া র্ িাধ্যি, 

ভনধ থাভরি ফরনি 

আনিেন ও অন্যান্যা 

শিথাভে পুরণ 

ভিনামূনল্য ১ কি থ ভেিস সম্পােনকারী: দরভজস্ট্রার 

 

িোরককারী: একানর্ভিক ইনচাজথ 

০৩ মূল সনে এিং এসএসভসর 

িাকথশীে দফরৎ প্রোন 

দেকননালজী ভিভিক 

ভিিাগীয় প্রোননর 

প্রিেয়ননর ভিভিনি 

 র্া র্ িাধ্যি, 

ভনধ থাভরি ফরনি 

আনিেন ও অন্যান্যা 

প্রিানক শিথাভে পুরণ 

ভিনামূনল্য ১ কি থ ভেিস সম্পােনকারী: দরভজস্ট্রার 

 

িোরককারী: একানর্ভিক ইনচাজথ 

০৪ ছাত্র-ছাত্রীনের দিধা ও 

অন্যন্যা বৃভির আনিেন 

ভনধ থাভরি কর্তথপনক্ষর ভনকে 

দপ্ররণ 

অগ্রনীি সুপাভরশ 

িাহক িারফি 

অর্িা সরাসভর 

সুভিধানিাগীর ভনকে 

প্রোন 

 র্া র্ িাধ্যি, 

ভনধ থাভরি ফরনি 

আনিেন ভিজ্ঞভি, 

অফার দলোর ও 

অন্যান্যা শিথাভে 

পুরণ 

ভিনামূনল্য ১ কি থ ভেিস সম্পােনকারী: দরভজস্ট্রার 

 

িোরককারী: একানর্ভিক ইনচাজথ 

০৫ প্রভশক্ষণ, উচ্চ ভশক্ষা ও 

ভিনেশ ভ্রিন এিং আনিেন 

পত্র অগ্রনীি করণ 

অগ্রনীি সুপাভরশ 

িাহক িারফি  

কাভরগভর ভশক্ষা 

অভধেিনর দপ্ররণ 

 র্া র্ িাধ্যি, 

ভনধ থাভরি ফরনি 

আনিেন ভিজ্ঞভি, 

অফার দলোর ও 

অন্যান্যা শিথাভে 

পুরণ 

ভিনামূনল্য ২ কি থ ভেিস সম্পােনকারী: প্রধান সহকারী 

 

িোরককারী: অধ্যক্ষ 

 

mailto:principal.tttc@gmail.com
http://mujib100.gov.bd/


ক্রভিক নং দসিার নাি দসিা প্রোন পদ্ধভি 

প্রনয়াজনীয় 

কাগজপত্র এিং 

প্রাভিস্থান 

দসিার মূল্য 

এিং 

পভরনশাধ 

পদ্ধভি 

দসিা প্রোননর 

সিয়সীিা 
োভয়ত্বপ্রাি কি থকিথা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০৬ চাকরী ভনয়ভিি করণ/স্থায়ী 

করণ আনিেন অগ্রণীি করণ 

অগ্রনীি সুপাভরশ 

িাহক িারফি  

কাভরগভর ভশক্ষা 

অভধেিনর দপ্ররণ 

 র্া র্ িাধ্যি, 

ভনধ থাভরি ফরনি 

আনিেন ভিজ্ঞভি, 

অফার দলোর ও 

অন্যান্যা শিথাভে 

পুরণ 

ভিনামূনল্য ২ কি থ ভেিস সম্পােনকারী: প্রধান সহকারী 

 

িোরককারী: অধ্যক্ষ 

০৭ ভপআরএল/দপনশন/ভজভপএফ 

আনিেন অগ্রনীি করণ 

অগ্রনীি সুপাভরশ 

িাহক িারফি  

কাভরগভর ভশক্ষা 

অভধেিনর দপ্ররণ 

 র্া র্ িাধ্যি, 

ভনধ থাভরি ফরনি 

আনিেন ভিজ্ঞভি, 

অফার দলোর ও 

অন্যান্যা শিথাভে 

পুরণ 

ভিনামূনল্য ২ কি থ ভেিস সম্পােনকারী: প্রধান সহকারী ও 

ভহসাি সহকারী 

 

িোরককারী: অধ্যক্ষ 

০৮ িভহ:িাংলানেশ ছুট, শ্রাভি 

ভিননােন ও অন্যান্য 

আনিেন অগ্রনীি করণ 

অগ্রনীি সুপাভরশ 

িাহক িারফি  

কাভরগভর ভশক্ষা 

অভধেিনর দপ্ররণ 

 র্া র্ িাধ্যি, 

ভনধ থাভরি ফরনি 

আনিেন ভিজ্ঞভি, 

অফার দলোর ও 

অন্যান্যা শিথাভে 

পুরণ 

ভিনামূনল্য ২ কি থ ভেিস সম্পােনকারী: প্রধান সহকারী 

 

িোরককারী: অধ্যক্ষ 

০৯ ভশক্ষক, কি থচারীনের 

সরকারী িাসা িরাদ্দ এিং 

ছাত্র-ছাত্রীনের আিাসন 

সুভিধা প্রোন 

ভশক্ষক ও 

কি থচারীনের জন্য 

ভনধ থাভরি খালী িাসা 

িরানদ্দর জন্য 

আনিেন সংগ্রনহর 

ভনভিি ভিজ্ঞভি প্রচার 

 র্া র্ িাধ্যি 

প্রচারকৃি ভিজ্ঞভির 

আনলানক 

ভসভনয়ভরট, দিিন 

দেল, িভহলানের 

অগ্রাভধকার জরুরী 

দসিা, ইিোভে 

শিথাভে পূরণ 

ভিনামূনল্য ১৫ কি থ ভেিস সম্পােনকারী: আহিায়ক, িরাদ্ধ 

কভিট ও র্রনিেরী ইনচাজথ 

 

িোরককারী: অধ্যক্ষ 

 

২.২ প্রাভিষ্ঠাভনক দসিা: 

 

ক্রভিক নং দসিার নাি দসিা প্রোন পদ্ধভি 

প্রনয়াজনীয় 

কাগজপত্র এিং 

প্রাভিস্থান 

দসিার মূল্য 

এিং 

পভরনশাধ 

পদ্ধভি 

দসিা প্রোননর 

সিয়সীিা 

োভয়ত্বপ্রাি কি থকিথা (নাি, পেিী, 

দফান নম্বর, ই-দিইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ ভসনলকশন দগ্রর্/উচ্চির 

দেল/দিিন ভনধ থারণ/দিিন 

সিিা আনিেন অগ্রণীি 

করণ 

অগ্রনীি সুপাভরশ 

িাহক িারফি 

কাভরগভর ভশক্ষা 

অভধেিনর দপ্ররণ 

 র্া র্ িাধ্যি, 

ভনধ থাভরি ফরনি 

আনিেন ভিজ্ঞভি, 

অফার দলোর ও 

অন্যান্যা শিথাভে 

পুরণ 

ভিনামূনল্য ২ কি থ ভেিস সম্পােনকারী: প্রধান সহকারী ও 

ভহসাি সহকারী 

 

িোরককারী: অধ্যক্ষ 

 

 

 

 

০২ িািলা সংক্রাি ভিষনয় 

চাভহি িনের আনলানক 

প্রভিষ্ঠান হনি িিািি 

দপ্ররণ 

অগ্রনীি সুপাভরশ 

িাহক িারফি 

কাভরগভর ভশক্ষা 

অভধেিনর দপ্ররণ 

 র্া র্ িাধ্যি, 

ভনধ থাভরি ফরনি 

আনিেন ভিজ্ঞভি, 

দপপার কাটং ও 

অন্যান্যা শিথাভে 

পুরণ 

ভিনামূনল্য ২ কি থ ভেিস সম্পােনকারী: প্রধান সহকারী ও 

ভহসাি সহকারী 

 

িোরককারী: অধ্যক্ষ 

০৩ অত্র প্রভিষ্ঠান হনি 

িাৎসভরক িানজে চাভহো 

প্রোন 

শাখা ভিভিক প্রাা্ি 

িানজে ভিিরণী 

চাভহো িারফি 

কাভরগভর ভশক্ষা 

অভধেিনর দপ্ররণ 

খাি এিং অঙ্গ 

ভিভিক িানজে 

ভিিরণী পূন থাঙ্গ 

চাভহো ভনরুপন 

ভিনামূনল্য ৭ কি থ ভেিস সম্পােনকারী: ভহসাি সহকারী 

 

িোরককারী: অধ্যক্ষ 



ক্রভিক নং দসিার নাি দসিা প্রোন পদ্ধভি 

প্রনয়াজনীয় 

কাগজপত্র এিং 

প্রাভিস্থান 

দসিার মূল্য 

এিং 

পভরনশাধ 

পদ্ধভি 

দসিা প্রোননর 

সিয়সীিা 

োভয়ত্বপ্রাি কি থকিথা (নাি, পেিী, 

দফান নম্বর, ই-দিইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০৪ অভর্ে আপভির ভিষনয় 

জিাি প্রোন এিং অন্যান্য 

কা থািলী 

অগ্রনীি সুপাভরশ 

িাহক িারফি 

কাভরগভর ভশক্ষা 

অভধেিনর দপ্ররণ 

 র্া র্ িাধ্যি, 

ভনধ থাভরি ছনক 

আনিেন , ভিজ্ঞাভি 

ও অন্যন্যা শিথাভে 

পূরণ 

ভিনামূনল্য ৭ কি থ ভেিস 

০৫ ভর্নলািা, ভিএসভস, সে থ 

দকাস থ, এনটভিভকউএফ 

প থানয়র ভর্পাে থনিন্ট ভিভিক 

একানর্ভিক কা থক্রি 

িভনেভরং ও িার ফনলাআপ  

এিদ্বসংক্রাি প্রাি 

িনের মুল্যায়ন 

করণ 

মূল্যায়ননর ভিভিনি 

উপযু থক্ত ব্যিস্থা 

গ্রহননর সুন াগ বৃভদ্ধ 

করণ। 

ভিনামূনল্য ৬ 

িাস/দসভিস্টার 

ভিভিক 

সম্পােনকারী: প্রভশক্ষণ সিন্বয়কারী 

০৬ অত্র ইনভস্টটউনে 

দেকননালজী ভিভিক 

ছাত্র/ছাত্রী িভিথ সংক্রাি 

িাংলানেশ কাভরগভর 

ভশক্ষা দিার্ থ হনি 

প্রাি দিধা িাভলকার 

ভিভিনি ছাত্র-ছাত্রী 

িভিথ 

ভনধ থাভরি ফরনি-

ছাত্র-ছাত্রীনের িে 

সংগ্রহ দিভর্নকল 

প্রভিনিেন এিং 

অন্যান্য শিথাভে পূরণ 

ভিনামূনল্য দিার্ থ কিথক 

ভনধ থাভরি সিয় 

সূচী 

সম্পােনকারী: দরভজস্ট্রার 

 

িোরককারী: একানর্ভিক ইনচাজথ 

০৭ অভিিািক ভেিস, ক্রীড়া ও 

সাংস্কৃভি সিাহ পালননর 

এিং ভচভকৎসা দসিা সংক্রাি 

কি থসূচী প্রনয়ন ও িার 

ফনলাআপ 

একানর্ভিক 

কা থক্রনির সানর্ 

ভিল দরনখ অন্যান্য 

সহ ভশক্ষা কা থক্রি 

পভরচালনা 

পরীক্ষার সূচী, ক্লাস 

পভরচালনায় সিয় 

এিং অন্যান্য ভিষয় 

ভিনিচনা করি: এই 

কা থক্রি পভরচাভলি 

হয় 

ভিনামূনল্য একানর্ভিক 

কোনলন্ডার 

দিািানিক 

সম্পােনকারী: প্রধান সহকারী 

 

িোরককারী: একানর্ভিক ইনচাজথ 

০৮ ভিভিন্ন জািীয় ভেিস 

উৎ াপন  

কর্তথপক্ষ কর্তথক 

ভননে থভশি জািীয় 

আিজথাভিক ও 

অন্যান্য কি থসূচী 

পালন 

ভশক্ষা িন্ত্রণালনয়র 

কাভরগভর ও িাদ্রাসা 

ভশক্ষা ভিিাগ ভ এিং 

কাভরগভর ভশক্ষা 

অভধেির হনি িভণ থি 

ভননে থশনা এিং 

অন্যান্য শিথাভে পূরণ 

ভিনামূনল্য ভনধ থাভরি 

িাভরখ 

অনু ায়ী 

সম্পােনকারী: প্রধান সহকারী 

 

িোরককারী: একানর্ভিক ইনচাজথ 

০৯ শৃঙ্খলা ও আচরণজভনি 

অভিন াগ ও ভিভিধ 

অভিন াগ উপস্থাপন, 

প্রার্ভিক কারণ েশ থাননা ও 

কর্রিথপনক্ষর আনেশ 

িাস্তিায়ন 

প্রাি ভননে থশনা 

আনলানক গৃহীি 

ব্যিস্থার িোভে 

িাহক িারফি 

কাভরগভর ভশক্ষা 

অভধেিনর দপ্ররণ 

কিথপনক্ষর ভননে থশনা 

দিািানিক  ািিীয় 

ভিষয় সমূহ 

পভরপালন 

ভিনামূনল্য ৭ কি থ ভেিস সম্পােনকারী: প্রধান সহকারী 

 

িোরককারী: একানর্ভিক ইনচাজথ 

১০ কর্তথপক্ষ কর্তথক ভননে থভশি 

র্াোনিজ দিইনন্টননস/র্াো 

আপনর্ে/ভপভর্এস আপনর্ে 

কর্তথপক্ষ হনি প্রাি 

ভননে থশনা দিািানিক 

ব্যিস্থা গ্রহণ 

ভনধ থাভরি ছক এিং 

অন্যান্য িোভে 

পূরণ 

ভিনামূনল্য ৭ কি থ ভেিস সম্পােনকারী: প্রধান সহকারী 

 

িোরককারী: আইভসট ইনচাজথ 

 

 


