
তথ্য প্রদানের নেনদ েনিকা 

কানরগনর নিক্ষা অনিদপ্তরািীে সরকানর পনিনেকনেক ইেনিটিউেসমূনের সক্ষমতা বৃনি প্রকনের জন্য 

প্রনয়াজেীয় তথ্য প্রপ্ররনের নেনমত্ত অেিাইে প্ররনজনেিে ও ফরম পূরনের নেনদ েনিকা। 

(শুধুমাত্র প্রনতষ্ঠাে প্রিাে বা তার মনোেীত ব্যানি কর্তেক পূরেীয়) 

(সকি তথ্য অবশ্যই ইংনরনজনত পূরে করনত েনব) 
 

১। Homepage:  www.planningdte.onlinetvet.com  নিংনক প্রনবি কনর User Registration এ নিক 

করুে।   

 

২। Registration Form: কানরগনর নিক্ষা অনিদপ্তরািীে সরকানর পনিনেকনেক ইেনিটিউে সমূনের তথ্য প্রপ্ররনের জন্য 

প্রথনম User Registration Form পূরে কনর সাবনমে করুে। কানরগনর নিক্ষা অনিদপ্তনরর পনরকেো ও উন্নয়ে িাখা েনত 

তথ্য যাচাই কনর এক কম েনদবনসর মনে Registration Approval প্রদয়া েনব। Registration Approve েনি Login 

এ নিক কনর Registration Form পূরনের সময় প্রদত্ত Username ও Password এর সাোনে Sing in করুে।  

 

http://www.planningdte.onlinetvet.com/


৩। Login Form:  প্রমনুবার েনত Login এ নিক করুে। ইন্সটিটিউট রেজিস্ট্রেশন ফেম পূেস্ট্রেে সময় প্রদত্ত Username ও 

Password জদস্ট্রয় লগইন বাটস্ট্রন জিক করুন। ইন্সটিটিউট রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন না কেস্ট্রল জনউ রেজিস্ট্রেশন বাটস্ট্রন জিক কস্ট্রে রেজিস্ট্রেশন 

করুন। 

 

   4। Dashboard:  প্রথনম Institute general information form পূরে করুে তারপর Data 

entry form for Capacity Building  ফরম পূরে করুে।  

 

 



4। Institute General Information entry/update form:  প্রথনম Institute general 

information form ইংস্ট্রেজিস্ট্রে পূরে করুে। তথ্য Edit বা Update করার জন্য পুেরায় Institute General 

Information entry/update form নিক করুে। তথ্য সংনিািে কনর Update বাটস্ট্রন জিক করুন।  

   

4। Data entry/update form for capacity building:  Institute general information form 

সাবজমট কোে পে Data entry/update form for capacity building ফেম পুেন কো যাস্ট্রব। সকল েথ্য ইংস্ট্রেজিস্ট্রে পূেে 

কেস্ট্রে হস্ট্রব। তথ্য Edit বা Update করার জন্য পুেরায় Data entry/update form for capacity building নিক 

করুে। তথ্য সংনিািে কনর Update বাটস্ট্রন জিক করুন।  

 



   4। Logout:  ব্যাবোর প্রিনে ম্যানুবার েনত Logout এ নিক কনর Logout নেনিত করুে। ডাোর নেরাপত্তার 

জন্য Username ও Password এে রগাপনীয় োখুন।    

আপোনদর আন্তনরক সেনযাগীতা “সরকানর পনিনেকনেক ইেনিটিউে সমূনের সক্ষমতা বৃনি প্রকে” প্রস্তাব 

প্রেয়নের জন্য একান্ত একান্ত প্রনয়াজে। সঠিক ডাো প্রেয়নে সেনযাগীনত কামো করনি।  

  

 

জরুরী প্রনয়াজনে প্রযাগানযাগ: 

পনরকেো ও উন্নয়ে িাখা, কানরগনর নিক্ষা অনিদপ্তর 

ইস্ট্রমইল- dteplanning@techedu.gov.bd  

রটজলস্ট্রফানঃ- 02-58150398  

প্রমাবাইি- জোব বুিবুি আেনমদ- ০১৭১৮-১৭০৫৫৬ 

             জোব সাইফুি ইসিাম- ০১৬১১-১৯২১১৯ 

 

-- িন্যবাদ -- 

mailto:dteplanning@techedu.gov.bd

