
তথ্য প্রদানের নেনদ েনিকা 

কানরগনর নিক্ষা অনিদপ্তরািীে সরকানর পনিনেকনেক ইেনিটিউে ও টেকনেকযাি স্কুি ও কনিজসমূহ হনত তথ্য 

প্রদানের নেনদ েনিকা। 

(১. ইনতাপূনব ে টেসকি প্রনতষ্ঠাে টরনজনেিে কনর তথ্য টপ্ররণ কনরনেে তানদর পূেরায় টরনজনেিে করার 

প্রনয়াজে টেই, শুধুমাত্র User ID, Password নদনয় িগইে করনত হনব 

২. শুধুমাত্র প্রনতষ্ঠাে প্রিাে বা তার মনোেীত ব্যানি কর্তেক পূরণীয় 

৩. সকি তথ্য অবশ্যই ইংনরনজনত পূরণ করনত হনব) 
 

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

করুে।   

 

২। Registration Form: কানরগনর নিক্ষা অনিদপ্তরািীে সরকানর পনিনেকনেক ইেনিটিউে সমূনহর তথ্য টপ্ররনণর জন্য 

প্রথনম User Registration Form পূরণ কনর সাবনমে করুে। কানরগনর নিক্ষা অনিদপ্তনরর পনরকল্পো ও উন্নয়ে িাখা হনত 

তথ্য োচাই কনর এক কম েনদবনসর মনে Registration Approval টদয়া হনব। Registration Approve হনি Login 

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

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


 

৩। Login Form:  টমনুবার হনত 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 পূরণ করুে তারপর Data 

entry for PWD and Ethnic Minority Students ফরম পূরণ করুে।  



 

 

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

information form ইংস্ট্রেজিস্ট্রে পূরণ 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 for PWD and Ethnic Minority Students:  Institute general 

information form সাবজমট কোে পে Data entry for PWD and Ethnic Minority Students 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:  ব্যাবহার টিনে ম্যানুবার হনত Logout এ নিক কনর Logout নেনিত করুে। ডাোর নেরাপত্তার 

জন্য Username ও Password এে রগাপনীয় োখুন।    

 

জরুরী প্রনয়াজনে টোগানোগ: 

পনরকল্পো ও উন্নয়ে িাখা, কানরগনর নিক্ষা অনিদপ্তর 

ইস্ট্রমইল- dteplanning@techedu.gov.bd  

রটজলস্ট্রফানঃ- 02-58150398  
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