
নতুন প্রকল্প প্রণয়ননয জন্য কারযগরয রক্ষা রধদপ্তযাধীন এভরও ভুক্ত 

রক্ষা প্ররিষ্ঠাননয িথ্যারদ সংগ্রনেয নরাআন ডাটানফস 

Home page 

কারযগরয রক্ষা রধদপ্তযাধীন এভরও ভুক্ত সকর কারযগরয রক্ষা প্ররিষ্ঠাননক উন্নয়ন প্রকনল্প ংগ্রেনণয জন্য 

এআ ডাটানফনস িথ্য প্রধান কযনি েনফ। www.dteplanning.onlinetvet.com ররংনক প্রনফ 

কনয প্রথনভ Institute Registration এ রিক কনয প্ররিষ্ঠাননয একটি একাউন্ট তিযী করুণ। কারযগরয রক্ষা 

রধদপ্তয থথনক একাউনন্টয এপ্রুবার থদয়া েনফ। এযয Instructions for Data Entry রিক কনয ডাটা 

এরিয রননদ েনাফরী নুসযণ কনয সকর িথ্য প্রদান করুণ। একাউন্ট তিযীয রফস্তারযি জানায জন্য Instruction 

for registration রিক কনয রননদ েনাফরী ডাউননরাড করুণ।  

 

http://www.dteplanning.onlinetvet.com/
https://dteplanning.onlinetvet.com/institute-registration-form/
https://dteplanning.onlinetvet.com/
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Institute Registration Form 
সাফধানিায সরেি সকর িথ্য আংনযরজনি পূযণ কনয সাফরভট ফাটনন রিক করুণ। দুআ কাম েরদফনসয ভনে ডাটা 

মাচাআ ফাছাআ কনয একাউন্ট  একটিব কযা েনফ এফং কনপানভ েন আনভআনরয ভােনভ জানাননা েনফ। এযয 

থযরজনেন পনভ ে প্রদত্ত আউজাযননভ ও াসওয়াড ে ব্যফোয কনয ডাটানফনস রগআন কযনি াযনফন এফং সকর 

পযভ পূযণ কযনি াযনফন। থকান কাযনন কনপানভ েন আনভআর না থনর আউজাযননভ ও াসওয়াড ে রদনয় রগআন 

কযায থচষ্টা করুণ। না েনর dte.ad4@gmail.com থভআনর থমাগানমাগ করুণ।    

 



Login form 

 আন্সটিটিউট থযরজনেন পযভ পূযনণয সভয় প্রদত্ত আউজায-থনভ ও াসওয়াড ে এরি রদনয় রগআন ফাটনন রিক 

করুন। আন্সটিটিউট থযরজনেন সম্পন্ন না কযনর রনউ থযরজনেন ফাটনন রিক কনয থযরজনেন করুণ। 

 

 

 



 Form home page 

আউজায-থনভ ও াসওয়াড ে এরি রদনয় রগআন কযনর Form home page রিনটি পযনভয জন্য রিনটি 

ফাটন থদয়া অনছ ম োয়ক্রনভ ফাটনন রিক কনয সকর পযভ পূযণ করুন। প্রথনভ Institute general 

information form পূযণ কযনি েনফ, না েনর নযয পযভ পূযণ কযা মানফনা। সংযুক্ত কারযগরয রক্ষা 

প্ররিষ্ঠান সমূনেয শুধুভাত্র কারযগরয াখায সনে সম্পৃক্ত রক্ষক ও থটকরনকযার স্টাপনদয িথ্য পূযণ কযনি েনফ। 

থকান িথ্য না থাকনর ফা প্রনমাজয না েনর ‘0000’ ( ৪ শূন্য) দ্বাযা পূযণ করুন। সকর িথ্য আংনযরজনি পূযণ কযনি 

েনফ। 

 

 



 

 

 

কারযগরয রক্ষা রধদপ্তযাধীন এভরও ভুক্ত সকর কারযগরয রক্ষা প্ররিষ্ঠাননক উনেরখি 

রননদ েনা থভািানফক সকর িথ্য পূযণ কযায জন্য নুনযাধ কযা ের।  

 

প্রনয়াজনন কারযগরয সোয়িায জন্য থমাগানমাগ করুণ। 

 

রযকল্পনা ও উন্নয়ন াখা 

কারযগরয রক্ষা রধদপ্তয 

থটররনপানঃ (+৮৮) ০২৫৮১৫৩৩৮৫     

আনভআরঃ- dte.ad4@gmail.com 


