
                     

             

 

 

                     

 

 

               

 

 

 

  

একটাই লক্ষ্য হতে হতে দক্ষ্। 

 

 

 

 

 

 

রূপকল্প ( Vision): 

কারিগরি ও বৃরিমূলক রিক্ষ্া প্ররিক্ষ্ণ 

যুতগাপত ারগকিণ, মানেসম্পদ উন্নয়ন, অর্ থননরেক 

সমৃরি অর্থন এেং র্ীেন াত্রাি মাতনান্নয়ন।  

 

অরিলক্ষ্  (Mission): 

মানসম্পন্ন œ কারিগরি ও বৃরিমূলক রিক্ষ্া প্ররিক্ষ্ণ 

রনরিে কিাি লতক্ষ্য প্রতয়ার্নীয় নীরে ও কম থসূরি 

প্রণয়ন, প্রকল্প োস্তোয়ন, আদি থমান রনর্ থািণ এেং 

পরিেীক্ষ্ণ I g~j¨vqb| 

কম থসম্পাদতনি ক্ষক্ষ্ত্র: 

১. কারিগরি ও বৃরিমূলক রিক্ষ্া ও প্ররিক্ষ্তণি সকল 

ক্ষক্ষ্তত্র সাম্য ও সমোি নীরে রনরিে কিা এেং 

প্রতেিগম্যোি উন্নয়ন ঘটাতনা। 

২. ক্ষদরিয় ও আন্তর্থারেক শ্রমোর্াতিি উপত াগী দক্ষ্ 

মানে সম্পদ তেরি কিা। 

৩. রিল্প প্ররেষ্ঠাতনি সাতর্ সংত াগ স্থাপন ও রিক্ষ্া 

ব্যেস্থাপনায় সু-িাসন ক্ষর্ািদাি কিা। 

৪. ক্ষদতিি মহান স্বার্ীনো যুতিি ক্ষিেনা সমৃি 

ইরেহাস, ঐরেহয ও র্ােীয় সংস্কৃরেি সংিক্ষ্ণ ও 

লালন কিা।  

৫. আরর্ থক ও সম্পদ ব্যেস্থাপনাি উন্নয়ন। 

Kvh©vewj (Functions): 

 

1. িারহদা রিরিক কারিগরি ও বৃরিমূলক রিক্ষ্া ও প্ররিক্ষ্ণ প্রদান। 

2. ক্ষর্ন্ডাি সমো রের্ানকতল্প কারিগরি রিক্ষ্ায় মরহলাতদি উৎসারহে 

কিতে রিক্ষ্া প্ররেষ্ঠাতনি সুত াগ-সুরের্া  সুত াগ-সুরের্া বৃরি 

কিা।   

3. wkÿv_©x fwZ© Ges myôz I bKjgy³ cwi‡e‡k cixÿv MÖnY Ges e„wË 

I fvZv cÖ`vb| 

4. Bqvi cø¨vb, †jmb cø¨vb Ges Re kxU I K¬vm iæwUb 

cÖYqb| 

5. RvZxq I AvšÍR©vwZK w`em mg~n h_v‡hvM¨ gh©v`vq cvjb 

I †Ljvayjv mvwnZ¨-mvs¯‹…wZK Ges ag©xq Abyôv‡bi 

Av‡qvRb I ¯‹vDwUs Kiv| 

6. KvwiMwi wkÿv_©x‡`i Dce„wË cÖ`vb Kiv| 

 

প্ররেষ্ঠাতনি পরিরিরেিঃ 

গাতিা পাহাড় ক্ষঘিা দুগ থাপুি উপতর্লাি রেরিরিরিতে নয়নারিিাম 

প্রাকৃরেক ক্ষসৌন্দ থ রনতয় গতড় উতেতে দুগ থাপুি সিকারি ক্ষটকরনকযাল স্কুল ও 

কতলর্।  া রেরিরিরি ময়মনরসংহ সড়তকি ডানপাতি উৎিাইল নামক 

স্থাতন অেরস্থে। পরিতেি না র্াকতল ক্ষ মন আমাতদি সমাতর্ি ক্ষকান 

অরস্তত্ব র্াকতে না, ক্ষেমরন রিক্ষ্া প্ররেষ্ঠাতনি  সুন্দি পরিতেি না র্াকতল 

োও সংকতটি মুতে পতড়। দুগ থাপুি সিকারি ক্ষটকরনকযাল স্কুল ও কতলর্ 

সুন্দি পরিতেি রনতয় স্বমরহমায় উজ্জ্বল হতয় আতে। আি এই সুন্দি 

পরিতেতিি ক্ষিেি রদতয় োত্র োত্রীিাও সুন্দি ও সুগঠিে র্ীেন রনতয় ক্ষেতড় 

উতে। ক্ষকালাহলমুক্ত সুশৃঙ্খল ও উন্মুক্ত পরিতেি গতড় উতেতে েতল োত্র 

োত্রীতদি ক্ষমর্াি রেকাি ঘতট সােলীলিাতে এেং অত্র প্ররেষ্ঠান দক্ষ্ 

রিক্ষ্ক / রিরক্ষ্কা দ্বািা পরিিারলে হয়।  

 

রিক্ষ্া মন্ত্রণালয় 

কারিগরি ও মাদ্রাসা রিক্ষ্া রেিাগ 

কারিগরি রিক্ষ্া অরর্দপ্তি 

দুগ থাপুি সিকারি ক্ষটকরনকযাল স্কুল ও কতলর্ 

উৎিাইল, রেরিরিরি, দুগ থাপুি, ক্ষনত্রতকাণা। 

 

গণপ্রর্ােন্ত্রী োংলাতদি সিকাি 

দুগ থাপুি সিকারি ক্ষটকরনকযাল স্কুল ও কতলর্ 

উৎিাইল, রেরিরিরি, দুগ থাপুি, ক্ষনত্রতকাণা। 

EIIN: 139525, CODE: 58153 

www.tscdurgapur.edu.bd 

durgapurtsc@gmail.com 

 

কারিগরি রিক্ষ্া রনতল 

রেশ্বজুতড় কম থ রমতল। 

 

http://www.tscdurgapur.edu.bd/
mailto:durgapurtsc@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কারিগরি ক্ষেডসমূহিঃ 

 রিস কালিাি এন্ড রিরডং। 

 িাম থ ক্ষমরিনারি। 

 প্লারবং এন্ড পাইপ রিটং। 

 ক্ষিরির্াতিিন এন্ড এয়াি করিিরনং। 

সুরের্াসমূহিঃ 

 এট একট সম্পূণ থ সিকারি প্ররেষ্ঠান। 

 মারসক ক্ষেেন মাত্র ১০ টাকা। 

 ক্ষমতয়তদি ১০০% বৃরি প্রারপ্তি সুরের্া। 

 ক্ষেতলতদি ৭০% বৃরি প্রারপ্তি সুরের্া। 

 রিল্প কািোনায় ৩ সপ্তাহ োস্তে প্ররিক্ষ্ণ প্রদান। 

 আধুরনক সুসরিে ল্যাে / ওয়াকথসপ। 

 হাতে কলতম কার্ কিাি সুরের্া। 

 প্ররেরদন ব্যেহারিক ক্লাতিি সুরের্া। 

 ক্ষদতি ও রেতদতি িাকুরি প্রারপ্তি সুরের্া। 

 আইরসট ক্লাে, ইংরলি ক্লাে এি সুরের্া। 

 সহরিক্ষ্া কা থক্রম প্রাকটস। 

 রনয়রমে স্টুতডন্ট কাঊনরসরলং 

ক্ষ াগাত াতগি ঠিকানা       

অধ্যতক্ষ্ি কা থালয়                

দুগ থাপুি সিকারি ক্ষটকরনকযাল স্কুল ও কতলর্ 

উৎিাইল, রেরিরিরি, দুগ থাপুি, ক্ষনত্রতকাণা। 

ই ক্ষমইল- durgapurtsc@gmail.com    

রিক্ষ্াক্রমিঃ  

১. ক্ষর্এসরস (ক্ষিাতকিনাল) 

৬ষ্ঠ ক্ষশ্ররণ 

আসন সংখ্যা 

১ম রিিট   ১২০ র্ন।          

২য় রিিট ১২০ র্ন।  

৭ম ক্ষশ্ররণ 

আসন সংখ্যা 

১ম রিিট   ১২০ র্ন।          

২য় রিিট ১২০ র্ন।  

৮ম ক্ষশ্ররণ  

আসন সংখ্যা 

১ম রিিট   ১২০ র্ন।          

২য় রিিট ১২০ র্ন।  

২. এসএসরস (ক্ষিাতকিনাল) 

৯ম ক্ষশ্ররণ 

আসন সংখ্যা 

১ম রিিট   ১৬০ র্ন।          

২য় রিিট ১৬০ র্ন।  

১০ম ক্ষশ্ররণ  

আসন সংখ্যা 

১ম রিিট   ১৬০ র্ন।          

২য় রিিট ১৬০ র্ন।  
 

৩. এইিএসরস(ক্ষিাতকিনাল) 

একাদি ক্ষশ্ররণ 

দ্বাদি ক্ষশ্ররণ 

 

   

 

রিক্ষ্ার্ীতদি দক্ষ্ো বৃরিমূলক কা থক্রম িরেথি ক্ষ াগ্যোিঃ  

৬ষ্ঠ ক্ষশ্ররণ  প্রার্রমক/ইেতেদায়ী রিক্ষ্া সমাপনী পিীক্ষ্ায় 

উিীণ থ।  

 

৭ম ক্ষশ্ররণ   ৬ষ্ঠ ক্ষশ্ররণ পিীক্ষ্ায় উিীণ থ রিক্ষ্ার্ী। 

 

৮ম ক্ষশ্ররণ   ৭ম ক্ষশ্ররণ পিীক্ষ্ায় উিীণ থ রিক্ষ্ার্ী। 

 

৯ম ক্ষশ্ররণ   ক্ষর্এসরস/ ক্ষর্রডরস পিীক্ষ্ায় উিীণ থ রিক্ষ্ার্ী। 

আেরিকিাতে ক্ষোড থকর্তথক প্রদি নবিপত্র ও রনেন্ধন র্াকতে হতে।      

 

১১ি ক্ষশ্ররণ  এসএসরস (ক্ষিাতকিনাল)/ দারেল 

(ক্ষিাতকিনাল) পিীক্ষ্ায় উিীণ থ রিক্ষ্ার্ী। 

 

 

 

mailto:durgapurtsc@gmail.com

