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এফ-৪/িব, আগার াও , শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

ারক ন র: ৫৭.০৩.০০০০.০২৬.৩৯.০০২.২০.৭ তািরখ: 
১৪ ফ যা়ির ২০২১

১ ফা ন ১৪২৭

িবষয:় িত ানিত ান   পযােয়পযােয়   িড িজটালিডিজটাল   নিথনিথ   ন রন র   চা করণচা করণ   সংেগসংেগ।।

কি উটার ি  বহার কের নিথর ু সংর ন ও নিথর গাপনীয়তা র ােথ িডিজটাল নিথ ন র প িতর বতন করা
হেয়েছ। িডিজটাল নিথ ন র ১৮ িডিজেটর সি েবিশত হেব মেম সিচবালয় িনেদশমালা ২০১৪ এ উে খ রেয়েছ। সিচবালয় িনেদশমালা
অ সরন কের িন বিণত ভােব িডিজটাল নিথ ন েরর গঠন ও কাডস হ িবে ষন কের তা িনধারন করা হেয়েছ।

২। িডিজটাল নিথর ১৮ িডিজট িন প:

ম ণালয় 
কাড

অিধদ র 
কাড

িজও ািফক (িজও) 
কাড

শাখা 
কাড

িবষয় িভি ক 
ণীিব াস কাড

নিথর িমক সং া 
কাড

নিথ খালার সন 
কাড

০০. ০০. ০০০০. ০০০. ০০. ০০০. ০০.

৩। িডিজটাল নিথ ন েরর গঠন ও কাডস েহর িবে ষণ:

কােডর নাম কাড নং ম
ম ণালয় 
কাড

57 কািরগির  ও  মা াসা  িশ া  িবভাগ ক ক িনধািরত

অিধদ র 
কাড

03 কািরগির  ও  মা াসা  িশ া  িবভাগ ক ক িনধািরত

িজও ািফক 
(িজও) কাড

0000 বাংলােদশ পিরসং ান েরা এর 
ওেয়বসাইট www.bbs.gov.bd পাওয়া যােব।
জলা পযােয়র অিফেসর জ  ১ম ০২ অংক জলার িজও কাড 

এবং উপেজলা পযােয়র অিফেসর জ  জলার িজও কাডসহ 
অবিশ  ই অংক উপেজলার িজও কাড বহার করেত হেব।

শাখা কাড িত ান কাড কািরগির  িশ া  অিধদ র ক ক িনধািরত। 
উহাহরণ প িম া Regional Director Office এর কাড 
১০০. এ ে  তার অভ িরন অিফেসর িবিভ  সকশেনর জ  
িভ  িভ  কাড তরী করেব। যমন: শাসন শাখার কাড যিদ 
০১ এবং িহসাব শাখার কাড ০২ হয়, স ে  

িম া Regional Director Office এর শাসন শাখার 
শাখা কাড হেব ১০১ এবং িহসাব শাখার শাখা হেব কাড ১০২। 

Regional Director Office & 
Regional Inspector office

100

Colleges (Engineering College, 
TTTC)

200

Polytechnic Institutes 300
Special Institutions & Offices 
(VTTI, Glass & Ceramic inst . , 
Graphic arts institute, Feni 
Computer Institute, 
Bangladesh Survey inst ., 
Central store cum workshop 
etc)

400

Technical School and College 
(TSC)

500

১



িবষয় 
িভি ক 

ণী িব াস 
কাড

00 সিচবালয় িনেদশমালা ২০১৪ এর াড়প -০৬ এ পাওয়া যােব।

নিথর 
িমক 

সং া কাড

000 নিথ ি কারী দ র/ইউিনট/ কাষ/শাখা/অিধশাখা/অ িবভাগ এর 
নিথ রিজ াের য িমক সং া বহার করা হেব স িমক 
সং াই এই অব ােন িলখেত হেব।

নিথ খালার 
সন কাড

00 নিথ খালার সেনর শষ ই িডিজট এই অব ােন সি েবিশত 
হেব। অতঃপর ল প(.) িদেয় িচ র জারী ন র বহার 
করেত হেব।

৪। অিধদ রাধীন িত ােন ই-নিথ চা  করার লে  ইেতামে  িত ান এডিমন এবং ইউজার তরী করা হেয়েছ। ই-নিথ িসে ম
বহার করার জ  িডিজটাল নিথ ন র বা তা লক। 

৫। এমতাব ায় িত ান িভি ক িবভাজন ত সকশন কাড বহার কের তার িত ােন িডিজটাল নিথ ন র বা বায়েনর জ
িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা। 

১৯-২-২০২১

িবতরণ :
১) আ িলক পিরচালক, আ িলক পিরচালেকর কাযালয় 
(সকল)
২) অ  , ইি িনয়ািরং কেলজ (সকল)
৩) অ ,  িস, তজ াাও, ঢাকা
৪) অ , পিলেটকিনক ইনি উট (সকল)
৫) অ , িভ আই
৬) অ ,  টকিনক াল ল ও কেলজ (সকল)

মাঃ আককাছ আলী সখ
পিরচালক (িপআইইউ)

ারক ন র: ৫৭.০৩.০০০০.০২৬.৩৯.০০২.২০.৭/১(২১) তািরখ: ১ ফা ন ১৪২৭
১৪ ফ যা়ির ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক ( শাসন/ ভােকশনাল/িপআইইউ/পির. ও উ /িপআইডি উ)
২) সিচেবর একা  সিচব, সিচব-এর দ র, কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ (সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর
জ )
৩) সহকারী পিরচালক (শাখা ১/২/৩/৪/৫/৬/৭/৮/৯/১০)
৪) ভার া  কমকতা (আইিস  সল), আইিস  সল , কািরগির িশ া অিধদ র
৫) ি গত সহকারী , মহাপিরচালক-এর দ র, কািরগির িশ া অিধদ র ( মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয়
অবগিতর জ )
৬) শাসিনক কমকতা, সাধারণ শাখা, কািরগির িশ া অিধদ র
৭) নিথ

২



১৯-২-২০২১
মাঃ আককাছ আলী সখ 
পিরচালক (িপআইইউ)

৩


